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المحاضرة رقم ( )

الوقت( ساعة)

الخالف حول تعريف القانون الدولي العام
ال يزال تعريف القانون الدولي العام من اْلمور غير المتفق عليها  ..وهنااك اكثار مان متاة تعرياف  ..لاذلك
سيتم اْلشارة إلى االتجاهات الفقهية المختلفة التي عرفت القانون الدولي علاى اسااس اشخاصان ونحصارها
في ثالثة اتجاهات:
اوال  1المذهب التقليدي :يرى ان الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد
 لذلك يعرف القانون الدولي العام بأنن(عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول)..
أي انه القانون الذي يعنى بحقوق وواجبات الدول  ..الن المجتمع الدولي عندما ظهر ألول مرة بظهور الدولة
القومية الحديثة في أوربا بداية القرن السابع عشر كان قاصرا على الدول فقط  0..لذذلك فذان الدولذة وحذد ا
ي التي كانت تملك صفة شخص القانون الدولي العام 0
 واستمر ذا التعريف شائعا اكثر من ثالثة قرون ..
ففي سنة  .. 5261عرف جروسيوس القانون الدولي بأنه(القانون الذي يحكم العالقات بين الدول)
وفذي نهايذة القذرن التاسذع عشذذر  ..عرفان الفقيان الفرنساي لاويس رينااو بأنذه(مجموعاة القواعاد التااي
تهدف الى التوفيق بين حرية كل في عالقتن باآلخرين أي كل دولة في عالقتها مع الدول االخرى
وفي نهاية القرن العشرين  ..ذ ب غالبية الفقهاء الى  ..ان الدولة ي الشخص الوحيد للقانون الدولي
العام وعلى رأسهم بونفيس وفوشي اذا عرفا القانون الدولي العام بانن(مجموعة القواعد التي تحادد
حقوق الدول وواجباتها في عالقاتها المتبادلة)
وقد سار على ذا النهج عدد كبير من الفقهاء مع خالفذات ال تمذا الجذو ر  ..فنجذد اوبنهاايم يعذرف
القانون الدولي العام بأنه( مجموعاة القواعاد العرفياة واالتفاقياة التاي تعتبرهاا الدولاة ملزماة لهاا فاي
عالقاتها المتبادلة)
كما ان محكمة العدل الدولية الدائمة قد تبنذت التعريذف التقليذدي فذي الحكذم الذذي أصذدرته فذي( قضاية
اللوتس سنة ) 251حيث عرفتن بأنن(القانون الذي يحكم العالقات بين الدول المستقلة)1
وما نزال نجد في الوقت الحاضر بعض الفقهاء الذين يعتمدون مثذل ذذا التعريذف مذنهم االسذتاذ رينان
جان دوبوي والفقيه السوفيتي تونكين وكذلك االستاذ صادق ابو الهياف حيذ يعذرف القذانون الذدولي
بأنه(مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها)
 لكن يؤخذ على هذا التعريف  ..انه لم يأخذ بنظر االعتبار التطور الذي طرأ على المجتمع الدولي في العصذر
الحاضذذر  ..فانذذه اذا كذذان يتفذذق مذذع المجتمذذع الذذدولي قبذذل ثالثذذة قذذرون  ..عنذذدما كذذان ال يهذذدف سذذو تنظذذيم
العالقات بين الدول التي يتكون منها المجتمع الدولي  ..فان ذا التعريف لم يعد يسذاير أ ذداف ذذا القذانون ..
وال العالقات التي ينظمهذا  ..وال تكذوين المجتمذع الذدولي فذي الوقذت الحاضذر  ..الن القذانون الذدولي لذم يعذد
قاصرا على تنظيم العالقات بين الدول  ..كما أن المجتمع الدولي لذم يعذد يتكذون مذن الذدول فقذط  ..بذل أصذب
يضذذم عذذدد متزايذذد مذذن المنظمذذات الدوليذذة واألشذذخاص الدوليذذة كاتحذذادات الذذدول والمنظمذذات الدوليذذة العالميذذة
واإلقليمية والمتخصصة واالتحادات اإلدارية الدولية والفاتيكان وغير ا 0
ثانيا  1المذهب ألموضوعي  /يرى ان الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد  1كما في أي قانون اخر 1
 وأول من دعا إلى ذا الرأي و الفقيه الفرنسي(ديكي)حي أنكر الشخصية المعنوية للدولة  ..وفي رأيه إنها
مجرد افتراض ال قيمذة لذه  ..وعنذد أن الذدول ليسذت مذن أشذخاص القذانون الذدولي  ..بذل األفذراد وحذد م ذم
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أشذذخاص القذذانون الذذدولي  ..لهااذا فااان قواعااد هااذا القااانون ال تخاطااب الاادول باال تخاطااب اْلفااراد  ..وال ساايما
الحكام ْلنهم من اْلفراد مثل غيرهم 1
ومن ابرز انصار ذا المذ ب االستاذ جورج سل فقد انكر و ايضا تمتع الدولة بالشخصية المعنوية  ..وإنهذا
في نظر مجرد مجاز ال يمت الى الحقيقة بصلة  ..وعند ان االفراد وحد م من اشخاص القانون ..
وذلك الن الشخص المعنوي ال يمكن ان يكون شخصا قانونيا  ..ألنه ال يملك ارادة خاصة به  ..التذي
ال يملكها إال الشخص الطبيعي
فهو اذن وحد الذي يمكن ان يخاطبه القانون وان يعتبر بالتذالي شخصذا قانونيذا  ..وينطبذق ذلذك علذى
الجماعتين الدوليذة والداخليذة علذى حذد سذواء  ..وهكاذا فاان قواعاد القاانون الادولي ال تخاطاب ساوى
االفراد ْلنهم وحدهم ذوي ادراك وإرادة
ولكن يؤخذ على ذا المذ ب مغاالته في إنكار الشخصية القانونية للدولة  ..و ذذا ينطذوي علذى مجافذاة كبيذرة
لحقيقة األوضاع في المجتمع الدولي  ..حي تعد الدولة من األشخاص الرئيسة فيه  ..أما األفذراد لذم يصذبحوا
بعد من أشخاص القانون الدولي  ..كما إن التعامذل الذدولي ال يبذي لافذراد االحتجذاش مباشذرة بمبذاد القذانون
الدولي  ..ألنها ال تنطبق عليهم إال عن طريق دولهم 0
ثالثا 1االتجاهات الحديثة1
يذ ب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى إن الدولة ليست الشخص الوحيد  ..بل الشخص الرتيس للقذانون
الدولي  ..وانقسم هؤالء إلى ثالثة فتات:
الفتة اْلولى:ـ
تعتبر الدولة الشخص الرتيس للقانون الدولي  ..لكن من م األشخاص اآلخذرين ؟ يمتنعاون عان تعاريفهم او
تعدادهم  ..ومن ؤالء الفقيه شتروب الذي عرفه( بأنن مجموعاة مان القواعاد القانونياة التاي تتضامن حقاوق
الدول وواجباتها  ..وحقوق وواجبات غيرها  ..من اشخاص القانون الدولي)0
الفتة الثانية:ـ
تستبعد الفرد بصورة صريحة من ان يكون من اشخاص القانون الدولي  ..ومن ؤالء االستاذ لويس دلبيز اذ
يعرفه(بأنن مجموعة من القواعد القانونياة  ..التاي تحكام العالقاات باين الادول  ..والكياناات الدولياة االخارى
كالكنيسة الكاثوليكية والثوار المعترف وغير المعترف بهم واْلمم المتحدة  1..وغيرها
الفتة الثالثة:ـ
تفس للفرد مجال ضيق متواضع الى جانب الدولة والمنظمات الدولية ومنهم االستاذة باستيد التي عرفته(بانن
مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الادولي  ..ساواء كاان ذلاك فاي العالقاة باين الادول ذات
الساايادة  ..ام بااين المنظمااات الدوليااة فااي عالقاتهااا المتبادلااة  ..او فااي عالقاتهااا مااع الاادول  ..ال ساايما فااي
العالقات بين هؤالء وبعض المنظمات الدولية 1
يتضح مما سبق ان هذه التعريفات وسعت من نطاق القانون الدولي حيث اخذت بنظر االعتبار التطاور الاذي
حصل في المجتمع الدولي  ..ليشمل الى جانب الدول التي تعد من اشخاصه الرئيسذية  ..المنظمذات الدوليذة ..
والفاتيكان  ..واألشخاص الدولية االخر  ..وفي بعض الحاالت االفذراد  ..ولذتحكم قواعذد مختلذف اشذخاص
القانون الدولي العام
وفي ضوء المالحظات السابقة  ..يمكن تعريفن(بأنن مجموعة القواعد القانونية  ..التاي تحكام العالقاات باين
اشخاص القانون الدولي العام  ..وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها)
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المحاضرة رقم()5

الوقت( ساعة)

تمييز القانون الدولي العام من غيره
يجمل بنا بعد ان عرفنا القانون الدولي العام  ..ان نميز بين قواعد من جهة وبين قواعد المجامالت الدولية ..
وقواعد االخالق الدولية  ..وقواعد القانون الطبيعي  ..والقانون الدولي الخاص من جهة اخر
اوال 1تمييزه من قواعد المجامالت الدولية
المجامالت الدولية(عبارة عان مجموعاة مان العاادات  ..تساير عليهاا الادول علاى سابيل المجاملاة  ..لتسايير
العالقات فيما بينها)من دون أي التزام قانوني او أخالقي يقع عليها مثل  ..إعفاء الممثلين الدبلوماسيين للذدول
األجنبية من الضرائب 0
والقواعد الخاصة بمراسيم استقبال السفن الحربية  ..ورؤساء الدول والسفراء والتحية البحرية
والفرق بينهما يكمن  ..في أن مخالفة قواعد القانون الدولي يعد عمال غير مشروع  ..تترتذب عليذه المسذؤولية
الدولية  ..في حين أن عدم قيام الدولة بما يعتبر من المجامالت الدولية  ..ال يعاد عماال غيار مشاروع  ..وال
تترتب عليه أية مسؤولية قانونية  ..وكل ما يترتب عليه و أن تقابلها الدول بالمثل 0
وقد تتحذول قواعذد المجذامالت الدوليذة  ..إلذى قواعذد قانونيذة  ..عنذدما تكتسذب وصذف اإللذزام مذن العذرف أو
االتفاق مثل  ..الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية  ..كانت بداية األمر مجاملة دوليذة ثذم صذارت مذن قواعذد
القانون الدولي الملزمة
وقاد يحادث العكااس  ..بذان تتحذذول قواعذد القذذانون الذدولي فذي بعذذض األحيذان  ..إلذذى مجذرد قاعذذدة مذن قواعذذد
المجاملة الدولية  ..عندما تفقذد وصذف اإللذزام القذانوني مثالذه التحياة البحرياة  ..بعذد أن كانذت قاعذدة قانونيذة
ملزمة صارت مجرد قاعدة مجاملة دولية
ثانيا  1تمييزه من قواعد اْلخالق الدولية 1
قواعد األخالق الدولية (..عبارة عن مجموعة من المبادئ السامية  ..التي يفرضها الضمير العالمي  ..على
الدول  ..لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض  ..من غير التزام قانوني)مثل استعمال الرأفة بالحروب ..
وان مخالفة ذ القواعد ال تعتبر مخالفة دولية وال ترتب أي مسؤولية دولية  ..غير أن عدم مراعاة هذه
القواعد يثير الرأي العام العالمي ضد الدولة المخالفة 1
وقذذد تتحذذول قواعذذد األخذذالق الدوليذذة إلذذى قواعذذد قانونيذذة عذذن طريذذق العذذرف أو االتفذذاق  ..مثذذل اتفاقيذذة جنيذذف
المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى في ميذدان القتذال المعقذودة فذي  66اب  .. 5621حيذ جعلذت ذذ
االتفاقية من بعض المباد التي كانت تحتمها االخذالق الدوليذة فيمذا يتعلذق بتحسذين حذال الجرحذى والمرضذى
ومعاملة اسر الحرب قانونا ملزما للدول  ..ومن االمثلة االخر  ..تحريم االتجار بالرقيق بكل صور 0
وتلعب األخالق الدوليذة دورا رئيسذيا فذي سذد الثغذرات فذي القذانون الذدولي  ..مثذال  ..مذا نصذت عليذه ديباجذة
اتفاقية ال اي عام  5001المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ( ..في الحااالت التاي لام يارد بشاأنها ناص
في االتفاقية المذكورة  ..يبقى السكان والمقاتلون في حماية  ..مبادئ قانون الشعوب  ..وقوانين اْلنسانية
 ..ومقتضيات الوجدان العام
ثالثا 1تمييزه من القانون الطبيعي
لقد عرف االستاذ لوفور القانون الطبيعي بأنه(عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية  ..التي يكتشفها
العقل  ..وهي تسبق ارادة االنسان  ..لتفرض حكمها عليها)
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ويتض من التعريف أن القانون الطبيعذي  ..عبذارة عذن تصذوير قذانوني نظذري  ..يعبذر عذن العدالذة والمثذل
العليا  ..في حين ان القانون الدولي قانون وضعي لن قوة يستمدها من التطبيق 1
ومن المالحظ ان القضاء الدولي  ..قد امتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي  ..بوصفها القواعد التي يمليها
العذذدل المطلذذق  ..إال اذا وافذذق الخصذذوم علذذى تطبيقهذذا  ..كمذذا اشذذارت بذذذلك المذذادة  86مذذن النظذذام األساسذذي
لمحكمة العدل الدولية الفقرة الثانية  0حي نصت على انه(ال يترتب على النص المتقادم ذكاره أي اخاالل بماا
للمحكمة من سلطة الفصل القضية وفقا لمبادئ العدل واْلنصاف اذا وافق اطراف الدعوى على ذلك)
رابعا 1تمييزه من القانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص  ..و ذلذك الفذرع مذن القذانون الذداخلي  ..الذذي يحذدد جنسذية األشذخاص التذابعين إلذى
الدولذذة  ..ومركذذز األجانذذب فيهذذا  ..ويبذذين الحلذذول الواجبذذة اإلتبذذاع  ..فذذي مسذذائل التنذذازع الذذدولي للقذذوانين
واالختصاص القضائي 0
وبهذا تختلف عن قواعد القانون الدولي العام  ..التي تعنى بالدول والمنظمات الدولية وأشخاص القانون الدولي
األخر وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها  ..أمذا قواعذد القذانون الذدولي الخذاص ال شذان لهذا بالذدول أو
غير ا من أشذخاص القذانون الذدولي  ..وإنمذا مذدار ا أفذراد الذدول المختلفذة  ..فيمذا يخذص تحديذد جنسذيتهم ..
وتحديد حالة األجانب وما يتمتعون به من حقوق  ..وتعيين القانون والقضاء الواجذب التطبيذق فذي المنازعذات
التي يدخل فيها عنصر اجنبي
كما لو تنازع عراقي مع فرنسي علذى تنفيذذ عقذد حذرر بينهمذا فذي انكلتذرا فذأي المحذاكم تخذتص بالفصذل فذي
النزاع وأي القوانين يكون واجذب التطبيذق عليذه ا ذو العراقذي ام الفرنسذي ام ذو القذانون االنكليذزي باعتبذار
محل العقد ؟فهذ ي المسائل التي ينظمها القانون الدولي الخاص
تسمية القانون الدولي العام
لقد كان يطلق على القانون الدولي اسم قانون الشعوب  ..واخذ بهذذ التسذمية مذن الكتذاب المعاصذرين جاورج
ساال  ..وتعذذود ذذذ التسذذمية الذذى القذذانون الرومذذاني  ..حيذ كذذان يقصذذد بذذه القذذانون الذذذي يسذذري علذذى جميذذع
األجانذذب المنتمذذين الذذى الشذذعوب التذذي كانذذت خاضذذعة لسذذلطان اإلمبراطوريذذة الرومانيذذة  ..فذذي مقابذذل القااانون
المدني الذي كان يطبق حصرا على المواطنين الرومانيين 0
ثم ظهرت تسميات عديدة استعملها بعض الكتاب للداللة على قواعد القانون الدولي
 فسما جروسيوا قانون الحرب والسلم
 وسما باسكال قانون الجنا البشري
 وسما يكل القانون السياسي الخارجي
لكذذن التسذذمية التذذي نالذذت حظذذوة كبيذذرة لذذد الكتذذاب  ..وشذذاع اسذذتعمالها فذذي اللغذذة الدبلوماسذذية حتذذى اليذذوم ..
و(القانون الدولي)المنسوب الى الفيلسوف االنكليزي بانتام  ..الذي استعمله ألول مرة فذي كتابذه الذذي ظهذر
عام  5160م
_________________________________________________________________
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المحاضرة رقم()3

الوقت(5ساعة)

طبيعة القانون الدولي العام
هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ؟ ..ذا ما اختلف عليه الفقهاء!
 فمنهم من يرى أنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح
 ومنهم من نفى صفة القواعد القانونية عنها  ..وحجتهم في ذلك ..
 أن القاعدة القانونية لكي تصبح ملزمة يجب أن تتوفر فيها ثالثة شروط:
ان توجد سلطة تشريعية تقوم بوضعها
ان توجد سلطة قضاتية تتولى تطبيقها
ان يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها
 و ذذذ الشذذروط الثالثذذة غيذذر متذذوفرة  ..لذذذلك فهذذي ال تعذذد أن تكذذون قواعذذد أخذذالق  ..ال يترتذذب علذذى
مخالفتها أية مسؤولية قانونية  .ويرى هذا الرأي الفقين أوستن في انكلترا وعدد اخر من الفقهاء
ومن اجل تقدير الحجج التي استند إليها أصحاب هذا الرأي ال بد من مناقشتها كل على انفراد:






أوال  .عن السلطة التشريعية
القانون الدولي العام قانون على الرغم من افتقاره إلى مشرع أعلى  ..وان عدم صدوره من سلطة تشريعية
عليا ال يعد سببا سليما لتجريده من صفة القواعد القانونية ..
الن التشريع ليا المصدر الوحيد للقانون فهناك العرف الذي ال يزال مصدرا لكثير من قواعد القانون الداخلي
..
كما إن القواعد التي تنبثق عن العرف ال تختلذف فذي شذيء عذن القواعذد التذي تنبثذق عذن التشذريع مذن ناحيذة
توافر اإللزام
واألمر كذلك بالنسبة للقانون الدولي العام  ..الذي استطاع أن يستعين بالعرف والمصادر األخذر  ..ماا عادا
التشريع إلضفاء صفة القانون على قواعد .
 ويتضح من ذلك ان افتقار القانون الدولي العام إلى سلطة تشريعية ال يصح أن يكون سببا سليما
لتجريده من صفة القانون .
ثانيا  .عن السلطة القضاتية
إن انعدام القضاء ال يؤثر في وجود القانون  ..الن مهمة القاضي هاو تطبياق القاانون ال خلقان  ..فذالمفروض
إن القانون موجود قبل القاضي هذا من ناحية ..
ومن ناحية أخرى فان القانون الدولي العام قد عرف القضاء كأداة لتسوية المنازعات التي تقوم في نطاقه منذذ
زمن بعيد وبأشكال مختلفة  ..ومن أ ذم صذور التحكايم  ..ثذم ظهذرت الهيئذات القضذائية الدائمذة مثذل محكماة
التحكيم الداتمة في الهاي عام  .. 922ومحكمة الغناتم  ..ومحكمة العدل الدولية سنة 242
ثالثا  .عن الجزاء
إن فقدان الجزاء أو عدم كفايتن ال يؤثر في وجود القانون وكيانن  ..الن وظيفة الجزاء ي ضمان حسن
تطبيق وتنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية  ..أي ان الجزاء يتحرك عندما توجد قواعد قانونية يراد تطبيقها
بالفعل  ..فال يص الخلط بين المصدر الذي ينشا االلتزام في القواعد القانونية  ..وبين اْلداة التي تضمن
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حسن تطبيقن وتنفيذه  ..فوجود القانون ال يتوقف على وجود الجزاء  ..أو كان الجزاء ضعيف  ..ومع ذلك
فان القانون الدولي ال يخلو من الجزاءات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين:ـ
 خالية من اْلكراه
 وتتضمن اْلكراه
 .الجزاءات الخالية من اْلكراه
وهي تشمل االشكال االتية :
أ .الجزاءات المعنوية
 وتأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظمات الدولية إلى الدولة المخالفة .
 ومن األمثلة على ذلك اللوم الذي وجهتن اْلمم المتحدة إلى دول العدوان الثالثي على مصر عام .. 222
 وقرار مجلس االمن في  29 /2/2الذي ادان العدوان االسراتيلي على المفاعل النووي العراقي
 وتأخذ الجزاءات المعنوية إشكاال أخر مختلفة  ..كاالحتجاج الدبلوماسي  ..والتحذير الذي تقوم بن الدول ..
وكذلك استنكار الرأي العام العالمي  ...الخ
ب  .قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة بقصد توجين اللوم إليها من قبل دولة أخرى
 وقد يشمل قطع العالقات الدبلوماسية  ..وقف جميع العالقات السياسية واالقتصادية بين الدولتين مثاله:ـ
قطع العراق عالقاتن الدبلوماسية مع بريطانيا عام  21بعاد احاتالل اياران للجازر العربياة الاثالث
في الخليج العربي
قطع العالقات الدبلوماسية من قبل الكتلة الشرقية عدا رومانيا ضد إسراتيل عام 221
ج.الجزاءات المالية
 تكون ذ الجزاءات نتيجة  ..لتقرير مسؤولية الدولة  ..وإلزامها بالتعويض
 وتقرر ذ الجزاءات أما بالمفاوضات أو التحكيم أو القضاء الدولي .
د  .الجزاءات القانونية
 و ي الجزاءات التي تؤدي إلى إلغاء أو وقاف التصذرفات القانونيذة  ..ذات الطبيعذة الدوليذة  ..كالمعاهادات ..
ولهذا النوع من الجزاء صور متعددة:ـ
 إلغاء معا دة لعدم توافر شرط من شروط انعقاد ا
 إلغاء معا دة لتعارضها مع أحكام معا دة أسمى منها  ..أو لتعارضها مع القانون الدولي
 التحلل  ..من أحكام معاهدة  ..بسبب إخالل احد أطرافها بالتزاماته  ..إخالال خطيرا
 وقف تنفيذ المعا دات غير المستكملة لإلجراءات الالزمة لنفاذ ا
 حرمان الدولة أو الدول المخلة بالمعا دة من مزايا ا
هـ .الجزاءات التأديبية
 تقرر ذ الجزاءات من قبل المنظمات الدولية  ..اساتنادا إلاى ميثااق المنظماة  ..كطذرد الدولذة التذي ال تقذوم
بواجبات الميثاق ..
 مثال ما نصت علين:ـ
 المادة()2من ميثاق االمم المتحدة التي تقضي  ..بطرد العضو الذي ال يحتارم المباادئ التاي ينظمهاا
الميثاق
 والمادة() 2التي تنص على  ..حرمان الدولة مؤقتا من حق التصاويت  ..والماادة()2مان ممارساة
حقوق العضوية
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ومثال الجزاءات التأديبية التي طبقتها المنظمات الدولية&
قذذرار الجمعيذذة العامذذة لامذذم المتحذذدة الذذذي أصذذدرته عذذام  5011والقاضذذي بمنذذع جنذذوب أفريقيذذا مذذن
المشاركة في دورتها التاسعة والعشرين .
ومثال الجزاءات التأديبية التي طبقتها المنظمات اْلقليمية&
تعليق عضوية مصر من جامعة الدول العربية لعقد ا اتفاقية الصل مع اسرائيل في قرار اتخذ
وزراء الخارجية العرب عام  5010في بغداد
ثانيا  .الجزاءات التي تتضمن اْلكراه
وهي تشمل االشكال التالية :
 .اْلعمال البوليسية
ي الجزاءات التي اقر ا  ..القانون الدولي العرفي  ..قبل قيام اْلمم المتحدة
مثالها الحملة التي وجهتها الدول األوربية إلذى الصذين عذام  5000لحمايذة سذفاراتها مذن الثذورة التذي
نشبت في الصين
 . 6االقتصاص
و ي األعمال التي تتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي  ..حي ترد الدولذة علذى مخالفاات مماثلاة صذدرت
عن دولة أخر  ..بقصد حملها على وقف تلك المخالفات أو التعويض عنها
ويتخذ االقتصاص صورا مختلفة منها:ـ
أ  .االحتالل العسكري في وقت السلم إلقليم الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية أو لجزء منه :
مثال ذلك احتالل الواليات المتحدة األمريكية لميناء فيراكروز المكسيكي عام 2 4
ب  .الحصار السلمي الذي تقيمه الدولذة أو مجموعذة دول  ..ضذد الدولذة أو الذدول المعتديذة  ..وذلذك بعزلهذا عذن بقيذة
الدول  ...بإقامة المنع المسل ألي اتصال بين ذ الدول والدول األخر
مثاله الحصار السلمي الذي أقامته سنة  5006كل من ألمانيا وانكلتذرا وايطاليذا ْلرغاام فنازويال علذى
أداء ديون رعايا م والوفاء بها .
 ويالحظ أن أعمال االقتصاص التي تتضمن استخدام القوة في غير حالة الدفاع الشرعي يتعاارض ماع أحكاام
ميثاق اْلمم المتحدة التي تقضي
 بان(يفض جميع أعضاء اْلمم المتحدة منازعاتهم الدولية بالوساتل السلمية  ..وعلى وجن ال يجعل
السلم واْلمن الدوليين عرضة للخطر(م  5ف ) )3
 وان يمتنع اعضاء المنظمة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باساتعمال القاوة او اساتخدامها
ضد سالمة االراضي او االساتقالل السياساي ْلياة دولاة او علاى وجان اخار ال يتفاق ومقاصاد االمام
المتحدة(م  5ف )4
 وهذا ما أكده مجلس اْلمن في القرار الذي صدر عام  224أدان فين بريطانيا على أعمال االقتصاص التي
قاماات بهااا ضااد مدينااة حراييااب فااي الاايمن عااام  224كاارجراء يتضاامن االنتقااام ماان تأييااد الاايمن للحركااة
المناهضة لالستعمار البريطاني في عدن
 . 8تدابير القسر والمنع المتخذة من قبل اْلمم المتحدة
حرم ميثاق األمم المتحدة على الدول األعضاء  ..استخدام القوة أو  ..التهديد بها  ..ضد ساالمة اْلراضاي ..
واالستقالل السياسي ألية دولة أو  ..على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم المتحدة(م  5ف )4
فليا بمقدور الدول في ظل أحكام الميثاق اللجوء إلى استخدام القوة ..
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 إال في حاالت الدفاع الشرعي(م )2
 وحالة مساهمة اْلعضاء في تنفيذ تدابير القسر والقمع المتخذة من قبل اْلمام المتحادة وفقاا ْلحكاام
الفصل السابع من الميثاق
 وقد طبقت األمم المتحدة ذا ضد كوريا الشمالية اثر اعتداء ا على كوريا الجنوبية عام  221وضد العراق
بموجب قرار مجلا االمن  219في  59ت 221 5
 . 4الجزاء االقتصادي(المقاطعة االقتصادية)
يكون باستخدام الوساتل  ..االقتصادية  ..والمالية ْ ..لكراه الدولة على احترام القاانون ومذن ذذا الجازاء ..
المقاطعة االقتصادية التي تفرضها الدول أو المنظمات الدولية كجزاء ضذد الدولذة المعتديذة  ..ويمكان تطبيقان
في وقت السلم والحرب ومنن:ـ
أ  .المقاطعة التي تفرضها الدول فرادا
مثالها :ـ
 مقاطعة بعض الدول العربية لفرنسا  ..بسبب حرب التحرير الجزائرية من سنة  5012إلى سنة .. 5028
 والمقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل
ب  .المقاطعة في نطاق المنظمات الدولية
تعاد المقاطعااة االقتصااادية  ..إحذذد التذذدابير التذذي نصذذت عليهذذا مواثيذذق المنظمذذات الدوليذذة  ..كجاازاء جماااعي
يفرض على الدولة التي تنتهك ميثاق المنظمة  ..أو تمارس أعمال عدوانية تجاه دولة أخارى  ..مان شاانها
تهديد السلم واْلمن الدوليين .
 ونص عليه عهد عصذبة االمذم فذي الماادة () 2واسذتخدمته ضذد ايطالياا سذنة  5081العتاداتها علاى
الحبشة .
 ونص عليه ميثاق األمم المتحدة في المادة( )4ضمن الجذزاءات التذي يحذق لمجلذا األمذن اسذتخدامها
لحفظ السلم واألمن الدولي .
كما في قرارات مجلس اْلمن في أزمة الخليج عام  . 221حياث اصادر المجلاس قارارات متتابعاة وساريعة
ضد العراق وكانت جميعها بموجب الفصل السابع من الميثاق ففي:ـ
 2 اب  .500اصدر القرار  22فرض بموجبه حظر اقتصادي شامل على العراق
 وبعد  2يوم اصدر القرار  222في  52آب  . 221فرض فيه حصارا بحريا على العراق
 وبعد شهر شدد مجلا األمن من إجراءاته فأصدر قرار  211فاي  52أيلاول  . 221فذرض فيذه حظذر
جوي على العراق .
وقد خفف مجلاس االمان مان هاذه الجازاءات بموجاب قاراره المارقم  4.2الصاادر باْلجمااع فاي  4اياار
 5..5وتم رفع بعض هذه الجزاءات بعد سقوط النظام في  2نيسان 5113واحتالل العراق من قبل الواليات
المتحدة االمريكية وبريطانيا .
___________________________________________________________
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المحاضرة رقم()4

الوقت(5ساعة)

المقاطعة من قبل المنظمات اْلقليمية
لقد مارست المنظمات اإلقليمية أيضا المقاطعة االقتصادية كجزاء ضد الدول األعضاء وغير األعضاء فيها .
كمقاطعذذة معظذذم الذذدول األمريكيذذة لعالقاتهذذا االقتصذذادية مذذع كوبااا بمقتضذذى القذذرار الذذذي أصذذدر المذذؤتمر
االستشاري لمنظمة الدول اْلمريكية عاام  224والذذي اسذتمر حتذى عاام  212وكاذلك ماا يتعلاق بجامعاة
الدول العربية ْلسراتيل . .حي طبقت المقاطعة االقتصادية ضد اسرائيل على مرحلتين . . .
المرحلة االولى  :ابتدأت عام  5011عندما قررت جامعة الذدول العربيذة مسذاندة الشذعب الفلسذطيني بمقاطعذة
المنتوجات الصهيونية في فلسطين ...وكان الغرض منها ذو القضذاء علذى خطذر توسذع الصذناعة الصذهيونية
في فلسطين  ...للحيلولة دون انشاء دولة للصهيونية العالمية ...
وعلى ذا االساا اصدر مجلا الجامعة العربية قرارا في  6كانون االول عذام  5011يقضذي  ...بذان تتخذذ
الدول االعضاء االجراءات المناسبة لمنع دخول المنتجات والمصنوعات اليهودية ...سواء جاءتها من فلسطين
مباشرة او عن طريق اخر ...
كما قذرر ان تؤلذف لجنذة مذن دول الجامعذة العربيذة تكذون مهمتهذا التنسذيق واالشذراف علذى تنفيذذ ذذا القذرار
...ودراسة االقتراحات المؤدية الى دفع الخطر االقتصاد الصهيوني عن العرب ...
وتم تأليف تلك اللجنة وبدأت اعمالها في  1كانون الثذاني عذام  . . . 5012ثذم قذرر مجلذا الجامعذة فذي شذهر
حزيران من العام نفسه انشاء لجان مقاطعة في فلسطين مذن كذل دولذة مذن دول الجامعذة  . . .وان تكذون ذذ
اللجان على اتصال دائم باللجنة الدائمة للمقاطعة باالمانه العامة ...
اال ان المقاطعة بالرم من الجهود التي بذلتها لجنة المقاطعة لم تنج في تحقيق االغراض المرجوة منها  ...ثم
توقفت اعمالها بنشوب الحرب الفلسطينية في  51ايار  ... 5016فانتهت المرحلة االولى ....
المرحلة الثانية  :بدأت عنذدما اصذدر مجلذا جامعذة الذدول العربيذة قذرارا فذي ايذار عذام  . . . 5015يقضذي
بإنشاء جهاز خاص بالمقاطعذة العربيذة إلسذرائيل ....ويتكذون مذن مكتذب رئيسذي للمقاطعذة مركذز دمشذق ...
ويشرف على مكاتب اقليمية تنشا في كل دولة عربية  ...ويرأا المكتب الرئيسي مفذوض يعينذه االمذين العذام
للجامعة العربية ويعاونه مندوب عذن كذل دولذة عربيذة بصذفة ضذابط اتصذال تعينذه حكومتذه  ....ويتذولى ذذا
الجهاز تنسيق الخطط والتدابير الالزمة لمقاطعة اسرائيل والعمل على تحقيقها  ...وقد تم تعيين المفوض العام
للمكتذذب الرئيسذذي للمقاطعذذة  ...كمذذا تذذم انشذذاء المكاتذذب االقليميذذة للمقاطعذذة فذذي الذذدول العربيذذة  ....وعقذذد اول
اجتماع لضباط اتصال تلك المكاتب فذي القذا رة فذي  8تشذرين الثذاني سذنة  ... 5015وبذدأت بذذلك االجتمذاع
المرحلة الحالية للمقاطعة ...
اهداف المقاطعة :ان الهذدف االساسذي مذن المقاطعذة العربيذة ذو  ....منذع التعامذل بصذورة مباشذرة او غيذر
مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل  ...بقصد حرمان االقتصاد االسرائيلي من فرص االستفادة من تعامله مع
الدول العربية  ....ومن ناحية اخر مالحقة عالقات اسرائيل االقتصادية مذع الذدول االخذر  ....وعلذى ذذا
االساا انتهى البح بذين المكاتذب االقليميذة للمقاطعذة والمكتذب الذرئيا ...الذى ان للمقاطعذة العربيذة وجهذان
احدا ما سلبي واآلخر ايجابي يتمم كل منهما االخر ...ويرتبط به ارتباطا وثيقا ...
 ويتضمن الوجه السلبي من المقاطعة  ...وقف التعاون بطريق مباشر او غير مباشر مع اساراتيل ...
ولتحقيق ذلك اتخذ المكتب الرئيا باالشتراك مع مكاتب المقاطعة االقليمية  ...جملذة توصذيات اقر ذا
مجلا جامعة الدول العربية ف ي دوراته المختلفة ووضعتها الدول العربيذة موضذع التنفيذذ  ...كماا اقار
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كااانون االول عااام  224مشااروع قااانون موحااد لمقاطعااة اسااراتيل ليعماال
مجلااس الجامعااة فااي
بموجبن في جميع الادول العربياة لكاي تتوحاد فيهاا اجاراءات المقاطعاة وكاذلك العقوباات المفروضاة
على مخالفتها وقد صدر هذا القانون في معظم الدول العربية ...
 اما الوجن االيجابي في المقاطعة فهو يهدف ....
 اوال  .الى منع رؤوس االموال االجنبية من التدفق على اسراتيل واغراء الموجود على الهرب منها
 ثانيا  .الى منافسة اسراتيل بأسواق صادراتها
 ثالثا  .الى عرقلة حصول اسراتيل المواد الالزمة لصناعاتها
الزالت معظم الدول العربية ملتزمة من الناحية الرسمية بأحكام المقاطعة االقتصادية ضد اساراتيل  ...إال ان
اتفاقات الصلح التاي ابرمتهاا مصار ماع اساراتيل فاي كاماب ديفياد عاام  219ومعاهادة الساالم باين االردن
واسراتيل في تشرين االول عام  224واتفاقات التسوية بين الفلساطينيين واالساراتيلين فاي اوسالو ...
وما تالها من اتفاقيات قد جردت المقاطعة العربية ضد اسراتيل من محتواها
 . 2الجزاءات الجناتية
إن ذ الجزاءات لم تكذن معروفذة فذي القذانون الذدولي العذام  ..ولذم تبذدأ فذي الظهذور إال بعذد الحذرب العالميذة
الثانية  ..حي تمت محاكمذة كباار مجرماي الحارب اْللماان أمذام محكمذة ناورمبر عاام  .. 242ومجرماي
الحرب اليابانيين امام المحكمة الدولية في طوكيو عام 242
على ان الجهود انصرفت منذ قياام االمام المتحادة التخااذ هااتين المحكمتاين اساساا لبنااء نظاام دولاي جنااتي
دقيق وعلى هذا االساس انشا ت المحكمة الجناتية الدولية
المحكمة الجناتية الدولية
دعت الجمعية العامذة لامذم المتحذدة فذي عذام  5016لجنذة القذانون الذدولي  ..الذى دراسذة امكانيذة انشذاء يئذة
قضائية دولية لمحاكمة االشخاص المتهمين بارتكاب جريمة االبادة الجماعية او جراتم اخرى
وبعد جهود متواصلة دامت اكثر من  10عام انجزت لجنة القانون الذدولي مشذروع النظذام االساسذي للمحكمذة
الجنائيذة الدوليذة وقدمتذه للجمعيذة العامذة لامذم المتحذدة فذي دورتهذا التاسذعة واألربعذين  ..وقذد دعذت الجمعيذذة
العامة في عام  5006الى مؤتمر دولي لمناقشته  ..وانعقذد ذذا المذؤتمر فذي رومذا  ..وفذي  51تمذوز 5006
اعتمد المؤتمر النظام االساسي للمحكمة الجنائيذة الدوليذة  ..بأغلبيذة كبيذرة  ..حيذ صذوتت الذى جانبذه .560
دولة(ودخل دور النفاذ في االول من تموز عام ) 5..5ليكون مقرها بعدتذ في مدينة الهاي
وللمحكمااة بموجااب نظامهااا االساسااي اختصاااص النظاار فااي  ..جريمااة االبااادة الجماعيااة  ..والجااراتم ضااد
االنسانية  ..وجراتم الحرب  ..وجريمة العدوان
ويقتصذذر اجذذراء المحاكمذذة عذذن الجذذرائم الدوليذذة التااي يرتكبهااا االشااخاص الطبيعيااين  ..ولاايس االشااخاص
المعنوية(الدولاة)  ..ذلذك الن للذدول مسذؤوليتها بموجذب القذانون الذدولي  ..أي ان النظاام االساساي للمحكماة
الجناتية يقوم على تقرير المسؤولية الجناتية الفردية
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وقد انشا مجلا االمن محكمتين جنائيتين لمحاكمة المتهمين المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي
االنساني في يوغساالفيا الساابقة وفاي روانادا  ..بموجذب الفصذل السذابع مذن الميثذاق  ..و ذي محذاكم جنائيذة
خاصة اختصاصها محدود من حيث مكان الجريمة وزمانها
المحكمة الدولية الجناتية الخاصة بيوغسالفيا السابقة
قذذرر مجلذذا االمذذن بقذذرار المذذرقم  681فذذي  5008/1/61انشذذاء محكمذذة دوليذذة لمحاكمذذة االشذذخاص
المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي االنساني التي ارتكبت في اقاليم يوغسالفيا السذابقة منذذ
عام 5005
وبموجب نظامها االساسي تنظر المحكمة الدولية في الجرائم المنا ضة لإلنسذانية مثال  ..القتال  ..االباادة
الجماعيااة االسااترقاق  ..الترحياال  ..السااجن  ..التعااذيب  ..االغتصاااب  ..االضااطهاد ْلسااباب سياسااية
وعرقية ودينية  ..وساتر االفعال غير االنسانية
المحكمة الدولية لرواندا
انشذذا مجلذذا االمذذن بقذذرار المذذرقم  222فااي  9تشاارين الثاااني  224محكمذذة دوليذذة لمحاكمذذة االشذذخاص
المسئولين عن اعمال ابادة االجناا  ..وغير ا من االنتهاكات التي ارتكبت في الفترة بذين  5كذانون الثذاني و
 85كانون االول عام  5001في رواندا ..
كما قرر مجلا االمن بقرار المرقم  211عام  222ان يكون مقر المحكمة في اروشا  ..جمهورية تنزانيا
المتحدة  ..و ذ المحكمة ي اول محكمة دولية تعالج على وجه التحديد جريمة االبادة الجماعية ..
وحتى اب عام  229اصدرت المحكمتذان لذوائ اتهذام ضذد  500شذخص تقريبذا  2 0شذخص فذي المحكمذة
الدولية ليوغسالفيا السابقة  ..و  26شخص في المحكمة الدولية لرواندا
المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون
نشأت ذ المحكمذة بموجذب االتفذاق المعقذود بذين حكومذة سذيراليون واألمذم المتحذدة فذي  6..6/5/52وبذدأت
عملهذذا فذذي تمذذوز  6..6و ذذي محكمذذة مختلطذذة تجمذذع اليذذات وقذذوانين دوليذذة ووطنيذذة  ..ويشذذمل اختصاصذذها
انتهاكات القانون الدولي االنساني  ..وجرائم يشملها القانون الوطني لسيراليون
المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري
انشذذا مجلذذا االمذذن بعذذد اغتيذذال رئذذيا الذذوزراء اللبنذذاني رفيذذق الحريذذري عذذام  6001محكمذذة دوليذذة خاصذذة
لمحاكمة المتهمين باغتياله وقد بدأت عملها في االول من اذار عام 6000
 . 2الضمان
و تعهد دولة بمقتضى معا دة  ..لضمان تنفيذ التزام دولي  ..أو بضذمان القضذاء علذى خذرق ذلذك االلتذزام
وقد يكون الضمان من جانب واحد  ..كما قد يكون جماعيا متبادال
 ومن أمثلة الضمان الجماعي /المذادة الثانيذة مذن معا ذدة الذدفاع المشذترك والتعذاون االقتصذادي المعقذودة بذين
دول الجامعة العربية سنة .5010
 ويتضمن ميثاق االمم المتحدة كذلك التزام الدول االعضاء بالقيام بعمل جماعي من اجل ضذمان احتذرام التزاماتهذا
الناجمة عن الميثاق وال سيما ضمان سالمة اراضي كل دولة واستقاللها السياسي
 ذ الجزاءات ي المتوفرة في الوقت الحاضر في القانون الدولي  ..وإذا كانت غير منظمذة فذي وقذت مضذى
 ..بحي كانت الدول توقعها بنفسها  ..فان الجماعة الدولية شعرت بضرورة إيجاد سذلطة دوليذة تقذوم بتوقيذع
الجزاءات
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 ولهذا الغذرض أنشذئت المنظمذات الدوليذة كعصذبة األمذم واألمذم المتحذدة  ..التذي يقذوم نظامهذا علذى فكذرة نقذل
اختصاصات حماية القانون والسلم الدولي عن طريق القسر والقمذع مذن يذد الذدول إلذى يئذات مركزيذة تباشذر
ذ االختصاصات باسم الجماعة الدولية .
 وبذلك يبلغ التنظيم الدولي من الناحية القانونية  ..مستو مذن التنظذيم يقتذرب مذن تنظذيم القذانون الذداخلي ...
لكنه لم يصل بعد إلى مستوا  ..وا م ذ الهيئات ي مجلا األمن  ..الذي أعطذا الميثذاق مهمذة حفذظ السذلم
واألمن الدوليين  ..وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق
 مما سابق يتضاح إن قواعاد القاانون الادولي قواعاد قانونياة باالمعنى الصاحيح  ..ونشاأت بطريقاة ساليمة ..
وتحتوي على جميع شروط القاعدة القانونية  ..واالدل من ذلك أن الدول اعترفت بها في  ..دساتيرها عالوة
على ما ورد في الوثاتق الرسامية الدولياة مان تصارفات ثناتياة أو جماعياة  ..تقار بهاذا االعتاراف واْلمثلاة
عديدة على ذلك:
أ .الوثاتق الدولية.
لقد نص تصريح اكس الشابل في  2ت  9 9 5على ان(رؤساء الدول لن يحيدوا فيماا بيانهم  ..وفاي عالقااتهم
مع الدول اْلخرى عن مراعاة مبادئ القانون الدولي بكل دقة) ..وكذلك ما جاء في اتفاقية ال اي الرابعة عذام 5001
الخاصة بقواعد الحرب البرية من انه(في الحاالت التاي ال تشاملها نصاوص االتفاقياة يبقاى الساكان والمحااربون فاي
حماية مبادئ القانون الدولي العام الناتجة عن العرف ..
ب .الدساتير الداخلية
الى جانب الوثذائق الدوليذة  ..فذان دسذاتير كثيذر مذن الذدول  ..أخذذت تعتذرف بضذرورة التقييذد بقواعذد القذانون الذدولي
ومثاله ما جاء في (دستور فايمر اْللماني لسنة  2 2من أن قواعد القانون الادولي المعتارف بهاا تعتبار جازءا ال
يتجزأ من القوانين االلمانية)
ج .القضاء الدولي
ال ير في القانون الدولي  ..إال تلك المباد والقواعد القانونية المطبقة فعال وحقيقة في المجتمع الذدولي ويتجلذى ذلذك
في حكم :ـمحكمة العدل الدولية الدائمة سنة  5061في قضية اللوتا الذي جاء فيه(أن مباادئ القاانون الادولي بمعنااه
العام  ..ليست سوى القانون الدولي  ..كما هو مطبق فعال بين الشعوب التي يتألف منها المجتمع الدولي)
الخالصة:
 مما تقدم نخلص الى انن ال يمكن انكار وجود القانون الدولي العام او انكار الصفة القانونية لقواعاده  ..ذلاك
ان حكومات جميع الدول قد التزمت بن على مر السنين  ..كماا اعتارف بان معظام دسااتيرها وأشاار اليان فاي
نصوصن الى جانب االعتراف في المواثيق الدولية .
________________________________________________________________
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المحاضرة رقم ()2

الوقت(5ساعة)

أساس القانون الدولي العام
 يقصد بأساا القانون الدولي العام (اْلساس الذي تستمد منن قواعاده قوتهاا اْللزامياة) ..وقذد اختلذف الفقهذاء
إلى ثالثة اتجاهات هما:ـ
االتجااه اْلرادي:ـذ يذر القذذانون ذو تعبيذذر عذذن ارادة الدولذة  ..سذذواء كانذت منفذذردة او مجتمعذة  ..ذذي التذذي
تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة 0
االتجاه الموضوعي:ـ ير ان اسذاا القذوة االلزاميذة للقذانون الذدولي  ..تكمذن فذي عوامذل موضذوعية ماديذة
مستقلة عن االرادة االنسانية 0
والفقن الماركسي(المدرسة السوفيتية):ـ يربط بين القواعد القانونية وبين النظام االقتصادي عند بحثه عن
اساا القانون 0
المذهب اْلرادي
 يجعل أنصار ذا المذ ب من  ..إرادة الدول الصريحة و الضمنية  ..أسذاا االلتذزام بقواعذد القذانون الذدولي
العام
فالقانون الداخلي و وليد اإلرادة المنفردة للدولة  ..والقانون الدولي و وليد اإلرادة الجماعية للدول 0
 وقد تفرعت عن ذا المذ ب نظريتان:ـ
 تعرف األولى باسم(نظرية اْلرادة المنفردة او التحديد الذاتي)
 وتعرف الثانية باسم(نظرية اْلرادة المشتركة)
نظرية التحديد الذاتي(اْلرادة المنفردة)
قال بهذ النظرية الفقيه األلماني جورش يلينك ومؤدا ا  ..أن الدولة ذات السيادة  ..ال يمكذن أن تخضذع إلرادة
أعلى مذن إرادتهذا  ..ألنهذا تفقذد بذذلك اعتبار ذا وكيانهذا  ..غيار إن برمكانهاا تقيياد إرادتهاا  ..فيمذا تنشذئه مذن
عالقات مع الدول االخذر  ..الن الدولذة عنذدما تتقيذد بالقذانون الذدولي  ..تتقيذد بإرادتهذا دون أن تخضذع أليذة
سلطة 0
فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي  ..مرجعن تقييد الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد
 يؤخذ على ذ النظرية  ..أنها تؤدي إلى عدم استقرار األوضاع القانونية فذي المجتمذع الذدولي  ..الن بإمكذان
أي دولذذة  ..أن ال تلتذذزم بقواعذذد القذذانون الذذدولي  ..بمجذذرد إعالنهذذا عزمهذذا علذذى عذذدم التقييذذد بهذذا  ..مذذا دام
التزامها ناشئ عن إرادتها وحد ا  ..وفي هذا هدم للقانون من أساسن ..
 كما يؤخذ عليها  ..أن تجعل القانون يستمد صفته اإللزامية من إرادة األشخاص الذين يخضعون له  ..بينما
مهمتن اْلساسية هي تقييد هذه اْلرادة ذاتها
نظرية اْلرادة المشتركة للدول
وضع هذه النظرية الفقين اْللماني تربيل ..
 وتقوم على اعتبار أن  ..إرادة الدول  ..ي األساا الذي تستمد منذه قواعذد القذانون الذدولي صذفة اإللذزام ..
وذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع ذ القواعد  ..وإلزام الدول بإتباعها 0
 غير أن وفقا لهذ النظرية  ..ال يمكذن االسذتناد الذى اإلرادة المنفذردة لكذل دولذة  ..إلضذفاء صذفة اإللذزام علذى
قواعد القانون  ..إذ أن اإلرادة المنفردة لكل دولة ال يمكن أن تلزم الدول األخر 0
 ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون الدولي  ..ال بد من اجتماع إراداتها المتفرقة على قبول االرتباط ..
والتقييد بها  ..ولهذا سذميت بنظريذة اإلرادة الجماعيذة أو المشذتركة  ..و ذذ اإلرادة المشذتركة ذي التذي تعلذو
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على اإلرادات المنفردة التي تسا م في تكوينها  ..وعليه فان اتحذاد إرادات الذدول ذذا  0..هاو اْلسااس الاذي
تستمد منن قواعد القانون الدولي العام قوتها اْللزامية 1
 إال أن ذ النظرية  ..لم تسلم من سهام النقد  ..فذإذا كذان مبذدأ االلتذزام بالقذانون الذدولي  ..مبنذي علذى اإلرادة
المشتركة  ..فما الذي يمنع الدول التي سا مت في تكوين ذذ اإلرادة  ..علذى عذدم احترامهذا  ..وعذدم التقييذد
بها متى أرادت 0
 يرد تربيل:ـ ان شعور الدول ارتباطها بهذ اإلرادة الجماعية و الذي يفرض عليها االلتزام بها  ..ولكن يبقى
إلى أي أساس يستند شعور االرتباط هذا  ..ال تزال النظرية عاجزة عن بيانن 1
 إضافة الى ذلك أن فكرة اإلرادة الجماعية أو المشتركة  ..ال يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثا
إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي  ..الناشئة عن ذ اإلرادة التي لم تسهم في وجود ا 0
المذهب الموضوعي
 يبح أنصار ذا المذ ب  ..عذن األسذاا  ..خذارش دائذرة اإلرادة اإلنسذانية  ..غيذر أنهذم اختلفذوا فيمذا بيذنهم
وانقسموا الى فريقين:ـ
 فريق المدرسة النمساوية(النظرية المجردة للقانون)
 فريق المدرسة الفرنسية(نظرية التضامن االجتماعي)
المدرسة النمساوية(النظرية المجردة للقانون)
قال بهذ النظرية الفقيهان النمساويان كلسن وفردروس و ي تقوم  ..على اعتبار كل تنظيم قانوني  ..يستند
الى رم من القواعد  ..أساا صحة كل قاعدة منها  ..يرجع الى وجود القاعدة القانونية التي تعلو ا في ذا
الهرم  ..وتستمد منها قوتها الملزمة 0
فحكم القاضي الوطني يستند الى قاعدة في القانون الداخلي  ..و ذا يستند الى الدستور  ..والدستور يستند الى
القانون الدولي
و كذا تتدرش قواعد القانون  ..حتى تصل الى قاعدة قانونية افتراضية  ..تسود جميع القواعذد األخذر ..
وتكسبها قوتها اإللزامية  ..و ذ القاعدة األساسية  ..هي قاعدة قدسية االتفاق والوفاء بالعهد
 ويؤخذ عليها  ..أنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل لإلثبات  ..فضال عن ذلك أن أصحاب ذذ
النظرية  ..لم يبينوا المصدر الذي تستمد منن القاعدة اْلساسية وجودها  ..وقوتها اْللزامية
المدرسة الفرنسية(نظرية التضامن االجتماعي)
يرجع الفضل بإرسائها بمجذال القذانون الذداخلي إلذى الفقيذه لياون ديكاي  ..وقذام كذل مذن الفقيذه جاورج سال و
بوليتس بنقلها الى مجال الدراسات الدولية  ..ويمكن إجمالها بما يأتي :
 أنكر ديكي على الدولة صفة السيادة  ..واإلرادة الخالقة لقواعد القانون  ..وفكرة الشخصية المعنوية
 ..و ي بالنسبة له سو مجموعة من األفراد الطبيعيين  ..أما القانون فانه ليا مذن إرادة الدولذة ..
الن وجود سذابق علذى وجذود الدولذة  ..وأعلذى منهذا  ..لذذلك فانذه لذيا إال القذانون الموضذوعي ..
المعبر عذن ضذرورات التضذامن االجتمذاعي  ..وأسااس القاوة الملزماة للقاانون  ..ذو ضذرورات
التضامن االجتماعي  ..أي شعور األفراد الذين تتألف منهم الجماعات بالتضامن  ..الذي يربط بين
أفراد كل الجماعة  ..وكذلك أفراد الجماعات المختلفة 0
 أما اْلستاذ جورج سل يذهب إلى القول ..
أن القانون ليا إال حد اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع  ..أي تلك القيود التي تفرض نفسها
على األفراد  ..بحكم قيام عالقات بينهم  ..بسبب معيشتهم في مجتمع واحد  ..و ي التي تولد التضامن بين
أفراد  ..وأن ذ القيود التي تكون الحد االجتماعي  ..تخلق شعور عام يجعل منها  ..األساا الذي يقوم
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عليه تنظيم المجتمع  ..و ذ القيود تتحول إلى قواعد قانونية  ..متى ذاع الشعور بوجود ا  ..وتكتسب وصف
اإللزام من  0..ضرورة خضوع أفراد المجتمع لها  ..للمحافظة على وجود المجتمع ونمو  ..فأساا القانون
اذن و الحد االجتماعي ليا إال ..
أن ما يؤخذذ علذى ذذ النظريذة  ..أن األسذاا الذذي تقدمذه للقذانون غذامض ونذاقص  ..إذ ال يمكذن أن يكذون
أسذذاا القذذانون فذذي الحذذد االجتمذذاعي  ..وضذذرورة المحافظذذة علذذى حيذذاة الجماعذذة وبقائهذذا  ..الن الجماعذذة
اإلنسانية سبقت القانون في الوجود ..
 لذلك فنظرية جورج سل  ..تصلح لتبرير وجاود القاانون  ..وال تصالح لتفساير أسااس
القانون 1
المدرسة السوفيتية
تقيم ذ المدرسة االساا الملزم للقانون علذى فكذرة الصذراع الطبقذي  ..فالقذانون مذا ذو إال تعبيذر عذن ارادة
الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وانعكاسا لمصالحها  ..ويصدق ذلك على المجتمعات الرأسمالية والشيوعية
..
حيااث يعباار القااانون فااي الاادول الرأساامالية عاان مصااالح الطبقااة الرأساامالية المسااتغلة مسااتمدا الزاماان ماان
سيطرتها على وساتل االنتااج  ..وفا ي الادول الشايوعية عان مصاالح طبقاة البروليتارياا مساتمدا الزامان مان
سيطرتها علاى وسااتل االنتااج فاي هاذه الادول  ...وقذد نقذل الفقهذاء السذوفييت ذذ الفكذرة الذى نطذاق القذانون
الدولي في صورة الصراع والتعاون القائم بين دول النظامين الرأسمالي واالشتراكي
 فأساا القذانون الذدولي فذي رأيهذم يكمذن فذي التعذايس السذلمي  ..أي فذي اتفذاق ارادة الذدول مذن حيذ
تركيبها االقتصادي واالجتماعي والمعبرة عن مصال الطبقات السائدة فيه
 اذ ان الدول المنتمية الى نظامين متناقضين يربطهما الكثير من المصال االقتصادية والثقافية  ..كذلك
مصالحها في تعزيز السالم واألمن الدوليين
 وليا ناك من وسيلة اخر لخلق وتطوير قواعد القانون الدولي سو االتفاق بينها ألجل المحافظذة
على مصالحها المشتركة
وعلين فان التعايش السلمي بين دول النظامين هو االساس الذي تستمد منن قواعد القانون الدولي المعاصر
قوتها االلزامية 1
 لكن يؤخذ على ذ المدرسة انها تقيم االساا الملزم للقانون علذى الصذراع الطبقذي  ..فذي حذين ان
القواعذذد القانونيذذة كثيذذرا مذذا تعبذذر عذذن المصذذال العامذذة ألعضذذاء الجماعذذة دونمذذا ارتبذذاط بالمصذذلحة
الخاصة لطبقة بعينها  ..وان بعض المجتمعات البدائية قد عرف القذانون علذى الذرغم مذن خلذو مذن
الطبقات المتميزة وبالتالي من ظا رة الصراع بينهما ..
 ويؤخذ عليه ايضا ا مالها للظروف االجتماعية غير االقتصادية كافة عند بحثها عن اساا القانون
 كما ان فكرة التعايس السلمي ال تصل ان تكون اساسا لما يتمتع به القانون الدولي من قوة الزام
لذلك فان ذ الفكرة ال تعدو ان تكون موقف سياسي مؤقت فرضته على كل من االتحاد السوفيتي
والذذدول الرأسذذمالية اعتبذذارات واقعيذذة معينذذة قابلذذة للتطذذور والتغييذذر  ..وال تصذذل لتفسذذير مقنذذع
لظا رة تمتع القانون الدولي بوصف االلزام
ومن المالحظ ان هذه المدرسة لم يعد من يادافع عنهاا فاي الوقات الحاضار بسابب تفكاك االتحااد
السوفيتي في نهاية عام 22
الخالصة
تلك ي ا م النظريات والمذا ب التي حاولذت ايجذاد اسذاا القذانون الذدولي العذام  ..وقذد رأينذا ان جميعهذا لذم
تسلم من سهام النقد  ..االمر الذي جعل بعض الفقهاء  ..يبحثون عن اساا القانون خارش نطاق القانون...غير
ان ما ال يمكن انكار و  ..اننا ما زلنا في مرحلة من العالقات الدولية  ..تلعب فيها سيادة الدول دورا اما ..
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و ذا يستتبعه ان الدول انما تلتزم برضا ا  ..صحي ان القانون الذدولي كذأي قذانون اخذر ذو  ..وليذد الحاجذة
االجتماعية  ..لكن ذ الحاجة ي الدافع إليجاد مباد سلوك معينة  ..لكنها تحتاش الى رضا الذدول  ..حتذى
تتحول ذ المباد الى قواعد قانونية ملزمة 0
 وعليه فان اساا القانون الدولي في المرحلة الحاضذرة ذو  ..رضاا الادول الصاريح والضامني بالخضاوع
ْلحكامن ..
 ولنا في القضاء الدولي دليل على ذلذك فذي  ..الحكذم الذذي اصذدرته محكمذة العذدل الدوليذة الدائمذة فذي 51
ايلول عام  5061في قضية اللوتا:ـ
(ان القانون الدولي ينظم العالقات بين الدول المستقلة  ..وان قواعد القانون التي تربط الادول اساساها ارادة
هذه الدول  ..تلك االرادة الحرة المثبتة في االتفاقيات الدولية  ..او في العرف المجمع علين الذي يقرر مبادئ
قانونية )..
________________________________________________________________

المحاضرة رقم()2

الوقت(5ساعة)

العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
يسود الفقه الدولي  ..بشان تحديد العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي نظريتين:ـ
 تقوم إحدا ما على فكرة ازدواج القانونين  ..التي تنكر أي صلة بينهما
 وتقوم الثانية على فكرة وحدة القانون  ..التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين 0..
وتوجب تغليب احدا ما على اآلخر عند التعارض 0
نظرية ازدواج القانونين
يذ ب أنصار ذذ النظريذة و ذم  ..أنصذار المدرسذة الوضذعية اإلراديذة  ..ال سذيما الفقيهذان االلمانيذان تربيال
وشتروب  1..والفقين االيطالي انزيلوتي  ..إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي  ..نظامين قانونين ..
متساويين  ..مستقلين  ..ومنفصلين كل منهما عن اْلخر  ..وال تداخل بينهما لألسباب التالية:
اوال  1اختالف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي
 فالقانون الداخلي يصدر عن اإلرادة المنفردة للدولة  ..بينما القانون الدولي يصذدر عذن اإلرادة المشذتركة لعذدة
دول  ..ولما كان لكل من القانونين مصادر الخاصة به  ..وان هذه المصادر تختلف في طبيعتهاا  ..لذذلك
انعدمت أية صلة بين القانونين  ..وأصبح كل منهما مستقال عن اآلخر 0
ثانيا  1اختالف أشخاص القانون الداخلي عن الدولي
 فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي االفراد في عالقاتهم المتبادلة  ..او في عالقاتهم مع الدولة  ..فان قواعد
القانون الدولي تخاطب الدول فقط  ..واخذتالف طبيعذة أشذخاص كذل مذن القذانونين  ..يعذدم الصذلة بينهمذا 0..
ويجعل كل قانون مستقال عن االخر
ثالثا  1اختالف موضوع القانونين
 فالقانون الداخلي ينظم العالقة بين األفراد داخل الدولة  ..بينما القانون الدولي ينظم العالقة بين الدول المستقلة
 ..في وقت السلم والحرب 0
رابعا  1اختالف طبيعة البناء القانوني في كل منهما
 فالبنذذاء القذذانوني الذذداخلي يشذذمل عذذدة يئذذات تفذذرض احتذذرام القذذانون  ..كالمحذذاكم والسذذلطات التنفيذيذذة  ..أمذذا
القانون الدولي فال نشا د له مثل ذ الهيئات  ..وان وجد بعضها ال يعدو أن يكون بداتيا 0
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نتاتج النظرية:ـ
اوال  1يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث  ..الموضوع  ..ومن حيث الشكل
 فمن حيث الموضوع  0..الدولة تنشا القانون الدولي باتفاقها مع غير ا من الدول  0..وتنشئ القانون الداخلي
بإرادتها المنفردة  0..وعلى كل دولة عندما تنشا القذانون الذداخلي  ..احتذرام مذا التزمذت بذه دوليذا  0..فذان لذم
تفعل تتحمل تبعة المسؤولية الدولية لمخالفتها ما التزمت به دوليا 0
 أما من حيث الشكل ..
 فالقواعذذد الدوليذذة ال تكتسذذب وصذذف اإللذذزام فذذي دائذذرة القذذانون الذذداخلي  ..إال إذا تحولاات إلااى قواعااد
قانونية داخلية  ..وفقا لإلجراءات المتبعة في إصدار القوانين الداخلية 0..
 وال يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية  ..قوة اإللزام الدولي  ..إال إذا تحولت إلى قواعد دولية  ..وفقا
لإلجراءات المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية 0
ثانيا  1عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي
 حي إنها تقوم بتطبيق وتفسير القانون الداخلي فقط  ..و ي ال تملك تطبيق القانون الذدولي وتفسذير  ..إال إذا
تحولت إلى قوانين داخلية 0
ثالثا  1ال يمكن قيام تنازع بين القانونين الختالف نطاق تطبيق كل منهما 1
 وذلك الن التنازع بين القوانين ال يمكن حصوله إال بين قانونين يشتركان في نطاق تطبيق واحد  ..فإذا اختلف
نطاق التطبيق لكل منهما  ..امتنع وجود التنازع  ..وحي نطاق تطبيق كل من القانونين مختلف عن االخر ..
فال يتصور طبقا لنظرية ازدواش القانونين وجود تنازع بين االثنين 0
غير إن هذا ال يعني فقدان كل عالقة بينهما  ..بل إن العالقة تنشأ  ..باْلحالة  ..واالستقبال
 فقد يحيل احد القانونين على اآلخر  ..لحل مسألة معينة  ..وفقا لقواعد القانون المحال عليه  ..على
اعتبار إن تلك المسالة تدخل في دائرة سلطان ذا القانون وحد  ..ويجب أن تعالج وفقا ألحكامه
 مثاال ذلاك  ..إحالاة القاانون الادولي العاام علاى القاانون الاداخلي  ..كذأن يذنظم القذانون الذدولي العذام
المالحة األجنبية فذي ميذا الذدول اإلقليميذة  ..دون أن يحادد ماا يعاد أجنبياا مان المراكاب  ..وماا يعاد
وطنيا  ..فهو بذلك يحيل على قانون الدولة  ..تعيين ما يعد من المراكب التابعة لها وما يعد أجنبيا ..
 وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي  ..كأن يعفي القذانون الذداخلي الممثلذين الدبلوماسذيين
من الضرائب  ..أو من الخضوع للقذوانين الداخليذة  ..ويحيذل علذى القذانون الذدولي بيذان مذن يصذدق
عليه وصف الممثل الدبلوماسي 0
 وقد يستقبل القانون الداخلي قواعد القانون الدولي ويدمجها بنص صريح  ..فتكون عندئذ جزءا منه كما في
نص المادة الرابعة من دستور فايمر األلماني لسنة  5050الذي يقرر(أن قواعد القانون الدولي المعترف بها
بصفة عامة  ..تعتبر جزءا متمما لقوانين الدولة اْللمانية)
تقدير نظرية ازدواج القانونين
انتقدت نظرية ازدواش القانونين وخاصة من قبل أنصار نظرية وحدة القانون  ..وا م االنتقادات التي واجهتها
ي اآلتية:
اوال  1إن الحجة المستمدة من االختالف في المصادر بين القانونين ..
 تخلط على حد قول جورج سل بين أصل القاعدة القانونية  0..وبين عوامل التعبير عنها 0..
 أضف إلى ذلك إن القانون سواء كان دولي أو داخلي  ..ليا من خلق الدولة  ..وإنما و نتاش الحيذاة
االجتماعية  0..وكل ما يوجد من فرق بين القانون الدولي العام والقذانون الذداخلي  ..ذو فذي طريقذة
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التعبيذذر عذذن القذذانون  0..كالمعا ذذدات فذذي القذذانون الذذدولي  0..والتشذذريع فذذي القذذانون الذذداخلي ..
واالختالف في طريقة التعبير ال يؤدي إلى فصل القانونين 0
ثانيا  1إن الحجة المستمدة من االختالف بين القانونين من حيث اْلشخاص  ..يرد علين أكثر من مأخذ:ـ
 فمن ناحية 1..
 نجد في نطاق كل قانون قواعد قانونية  ..تخاطب أشخاص مختلفين ..
 وخير مثال على ذلك  ..انقسام القانون الداخلي إلى عام وخاص  0..حي تخاطذب اشذخاص القذانون
العام كما تخاطب االفراد
 ومن ناحية اخرى  ..قد يتطابق من الناحية الفنية أشخاص القانون فذي القذانونين الذداخلي والذدولي ..
فالدولة ي الشخص القانوني المباشر في النظام القانوني الدولي وفقا لمذ ب ازدواش القانونين ليا
لهذذا وجذذود  ..بذذدون األفذذراد الحذذاكمين والمحكذذومين الذذذين يتذذألف مذذنهم عنصذذر السذذكان  ..ومذذن ثذذم
الحاكمين المخاطبين الحقيقيين بقواعد القانون في النظامين الداخلي والدولي 0
ثالثا  1اما الحجة المستمدة من اختالف طبيعة تركيب كل من النظامين القانونين الداخلي والدولي  ..فيالحظ ..
 ال يوجد بينهما اختالف جذذري يتعلذق بطبيعذة كذل منهمذا  ..وإنمذا اخذتالف شذكلي بدرجذة تنظذيم كذل
منهما  ..ويعود سبب ذا االختالف  ..إلى التفاوت بين الجماعة الدولية  ..والجماعة الوطنية  ..من
حي مد االندماش في الوسط االجتماعي
 وان ذ الحجة فقدت في الوقت الحاضر الشئ الكثير من قيمتها  ..خاصة بعد إنشاء محكمة العدل
الدولية  ..ومجلا األمن  ..فلم تعد الجماعة الدولية اآلن مجردة على اإلطالق من يئات قضائية
وتنفيذية دائمة
نظرية وحدة القانون
على نقيض النظرية السابقة فان ذذ النظريذة تجعذل مذن القذانون الذدولي والذداخلي كتلذة قانونيذة واحذدة  ..أي
نظام قانوني واحد ال ينفصل عن بعضه 0
تقوم ذ النظرية على فكرة التدرش القانوني  ..الذي يقضي بضرورة خضوع القاعدة القانونية األدنذى مرتبذة
في السلم القانوني إلى القاعدة التي تعلو ا وتستمد قوتها منهذا  ..إلذى أن ينتهذي التذدرش عنذد القاعذدة األساسذية
العامة التي تعد أساا القانون كله  0..ودليل الوحدة القائمة بين فروعه 0
على أن أنصار ذ النظرية قد اختلفوا في تحديد القانون الذي تكمن فيه القاعدة األساسذية العامذة والتذي تسذود
جميع القواعد األخر وتكسبها قوتها اإللزامية
 فذهب البعض إلى  ..أن ذ القاعدة مثبته في القانون الداخلي وفي دستور الدولة بالذات  0..وذلك الن الدولة
ي التي تحدد التزاماتها بإرادتها  ..حي ال توجد سلطة عليا فوق الدول تحدد ذ االلتزامات  ..وان دستور
الدولة و الذي يحدد السلطات المختصة في إبرام المعا دات باسم الدولة  ..وعلى ذلك فان القانون الدولي
العام يتفرع من القانون الداخلي
وقد أطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي 1
 ويؤخااذ علااى هااذا الاارأي  ..انذذه إذا اسذذتطاع أن يفسذذر األسذذاا الملذذزم للمعا ذذدات باعتبار ذذا تسذذتند فذذي قوتهذذا
الملزمة إلى الدستور  ..فانه عاجز عن تفسذير التذزام الذدول بغيذر ذلذك مذن القواعذد القانونيذة الدوليذة وخاصذة
العرفية منها ..
 ومن ناحية أ خر فلو صذ أن االلتزامذات الدوليذة تسذتند إلذى الدسذتور لبقذي نفاذ ذا خاضذعا لنفذاذ الدسذتور ..
بحي يؤدي كل تعديل للدستور إلذى تعذديل أو إلغذاء لهذذ االلتزامذات  0..و ذذا بخذالف مذا عليذه واقذع العمذل
الدولي 0
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 لهذه اْلسباب ذهب فريق آخر إلى القول  ..بان ذ القاعدة األساسية مثبته في القانون الدولي العام  0..و ذا
يعني أن القانون الدولي العام يسمو علذى كافذة نظذم القذانون  ..وذلذك الن سذمو القذوانين بعضذها علذى الذبعض
يكون بحسب نطاق تطبيقها  ..فنظام األسرة  ..يجب أن يخضع لنظام القرية  ..و ذا يخضع إلى نظام المدينذة
 ..و ذا يخضع إلى نظام المحافظة  ..و ذ تخضع لقوانين الدولذة باعتبار ذا الهيئذة التذي تمثذل وحذدة مصذال
ذ الهيئات كافة  ..وحيث أن القانون الدولي العام هو المنظم الوحيد للجماعة الدولية فانان أسامى القاوانين
مرتبة وسلطان 1
 وبناااء علااى ذلااك فااان أنصااار هااذا الاارأي ياارون ان القااانون الاادولي العااام نفااوذ مباشاار فااي القااوانين
الداخليااة دون حاجااة للاانص فيهااا  ..وذ ذذب بعضذذهم إلذذى ابعذذد مذذن ذلذذك حيذ قذذال  0..برمكااان نسااخ
القااانون الاادولي العااام لمااا يتعااارض معاان ماان أحكااام فااي القااوانين الداخليااة بحكاام ساايادتن علااى هااذه
القوانين
وقد أطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي 1
ويؤخذ على هذا الرأي ..
 قولذه أن القذذانون الذذدولي العذذام ملذزم للسذذلطات واألفذذراد الذذذين يخضذعون لهذذذ القذذوانين  ..دون حاجذذة
للنص فيها على ذلك ..
 وقوله أن القانون الدولي ينسخ ما يعارضه من قوانين داخلية 0
ال شك أن التسليم على ذا الوجه ينطوي على مجافاة كبيرة للواقع الدولي والدستوري  ..الن الدول إذا كانذت
قد سلمت بسيادة القانون الدولي العام على قوانينهذا وأقاليمهذا  ..فإنهذا لذم تقبذل بتطبيقذه المباشذر علذى سذلطاتها
ورعايا ا  ..ما لم يتم إقرار في دساتير ا وقوانينها بمقتضى ما يعرف بنظام الدمج
ومن ناحية أخر فان ذا الرأي ال ينسجم مع المنطق التاريخي  ..ألنه ينتهي إلى القول  ..بان القانون
الداخلي يتفرع عن القانون الدولي  ..و ذا غير صحي  ..الن القانون الداخلي اسبق في الوجود من القانون
الدولي  ..حي أن الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي  ..بل أن وجود الدول  ..و الذي أد إلى نشوء
الجماعة الدولية  ..و و أمر أد إلى ضرورة تنظيم العالقات بين الدول
المفاضلة بين النظريتين علو القانون الدولي على القانون الداخلي
إن مذذا سذذارت عليذذه الذذدول  ..ال يؤيااد بصااورة قاطعااة وجهااة نظاار أي ماان النظااريتين  0..إال إن االعتبذذارات
العملية ي التي فرضت ضرورة علو القانون الدولي على القذانون الذداخلي  0..ويؤكذد ذذا القذول مذا سذارت
عليه الدول سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي:
اوال  1على الصعيد الدولي
 لقد استقر التعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي  ..على مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي وعلى
النحو االتي:
 1التعامل الدبلوماسي
لقد أقرت المعا دات والمواثيق الدولية مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي ومثالهذا  ..االتفاقيذة العامذة بذين
تونا وفرنسا عام  5011حيث نصت المادة الثالثاة منهاا  ..علذى اعتذراف الحكذومتين بعلويذة االتفاقذات والمعا ذدات
على القانون الداخلي
 1 5القضاء الدولي  :لقد استقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد
على ما يأتي:
أ  1علو القانون الدولي على القانون الداخلي:
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 لقد أكذدت المحذاكم الدوليذة فذي أحكذام عديذدة لهذا  ..علاى مبادأ علاو القاانون الادولي علاى القاانون الاداخلي ..
بمختلف مصادر من عرف ومعا دات ومبذاد القذانون العامذة  ..ففذي قضذية االلبامذا بذين الواليذات المتحذدة
األمريكية وبريطانيا التي فصلت بها سنة  5616محكمة تحكيم دولية انعقدت في جنيف  ..احتج األمريكيذون
 ..بان نقص القذوانين االنكليزيذة  ..ال يعفذي السذلطات االنكليزيذة مان االلتازام برتبااع العارف الادولي الخااص
بواجبات المحايادين وأخاذت المحكماة بهاذا الارأي وأدانات انكلتارا  ..ذذا وتسذير محكمذة العذدل الدوليذة التذي
خلفت محكمة العدل الدولية الدائمة المسلك نفسه 0
ب  1علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة
 لقد اقرت المحاكم الدولية كذلك  ..مبدأ علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة  ..ومن ذلك قرار
التحكيم الصادر في  ..قضية السفينة مونتيجو سنة  912بين كولومبيا والواليات المتحدة اْلمريكية
والذي جاء فيه(أن المعاهدة فوق الدستور  ..وعلى تشريع كولومبيا  ..أن يطابق المعا دة  ..وليا المعا دة
تطابق القانون الداخلي  ..وعلى الدولة أن تصدر القوانين الالزمة لتطبيق المعا دات)
ثانيا  1على الصعيد الوطني
 إن عددا من الدساتير الحديثذة الصذادرة بعذد الحذرب العالميذة األولذى والثانيذة  ..يؤكذد أيضذا خضذوع القذانون
الداخلي للقانون الدولي  ..ولكن بدرجات متفاوتة
 0 5ان البعض من الدساتير اكتفت باْلعالن عن مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي بصاورة عاماة  ..مثذال مذا جذاء
فذذي مقدمااة الدسااتور الفرنسااي الصااادر ساانة  242ماان(إن الجمهوريذذة الفرنسذذية حرصذذا منهذذا علذذى تقاليذذد ا تسذذلك
بموجب القانون الدولي العام)
 0 6بعذذض الدسذذاتير يذذنص علذذى تبنااي مبااادئ معينااة ماان مبااادئ القااانون الاادولي فقااط (كعذذدم جذذواز تسذذليم الالجئذذين
السياسيين) كما في الدستور العراقي لسنة  5112المادة( )5
 0 8اما دساتير دول أخر فإنها خطت خطوة أكثر تقدما حي نصذت علاى دماج قواعاد القاانون الادولي فيهاا بانص
صريح فتكون عندتذ جزءا منها 1
 منها ما نص على دمج القانون الدولي العرفي بالقانون الداخلي من ذلذك مذا جذاء فذي دساتور فاايمر االلمااني
لساانة  2 2ماان(إن قواعذذد القذذانون الذذدو لي المعتذذرف بهذذا بصذذفة عامذذة تعتبذذر جذذزءا متممذذا لقذذوانين الدولذذة
االلمانية)
 ومنهذذا مذذا نذذص علذذى دمذذج المعاهاادات بالقااانون الااداخلي مذذن ذلذذك مذذا جذذاء فذذي المااادة السادسااة ماان الدسااتور
اْلمريكي من( إن الدستور وجميع المعا دات التي ابرمتها او التي تبرمها الواليات المتحدة تعد القانون األعلى
للدولة)
 0 1ذ بت بعض الدساتير ابعد من ذلك فهي ال تكتفي بالنص على دمج القانون الادولي بالقاانون الاداخلي  ..بال تقار
في الوقت نفسن علو القانون الدولي على القانون الداخلي  ..مثالن الماادة  22مان الدساتور الفرنساي لسانة 229
( أن المعا دات واالتفاقات المصدق أو الموافق عليها بوجه صحي تتغلب منذ نشر ا على القوانين الفرنسية)
________________________________________________________________
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المحاضرة رقم()1

الوقت( ساعة)

نطاق القانون الدولي العام
من الثابت ان القانون الدولي العام نشا في االصل بين الدول المسيحية  ..في حوض البحر المتوسط وغربي
اوربا  ..وظل سلطانه قاصرا عليها فترة طويلة من الزمن دون ان يتعدا ا الى غير ا من الدول  ..لهذا تعد
ذ الدول بمثابة االعضاء االصليين للجماعة الدولية  ..وكلما كانت تنشا دولة مسيحية جديدة في القارة
االوربية كانت تعتبر اثر نشوئها من االعضاء الجدد في الجماعة الدولية  ..لذلك انطبع القانون الدولي منذ
نشوؤ بطابع اقليمي طائفي  ..و و لم يزل الى االن يعتبر وليد الحضارة الغربية المسيحية 0
وال ريب ان من االسباب التي يسرت ذلك  ..ان العالقات بين دول اوربا المسيحية والدول االسالمية  ..كانت
عالقة عداء متبادل استمرت فترة طويلة من الزمن  ..كما ان العالقات بين الدول االوربية المسيحية والدول
التي تدين بالبوذية كانت مفقودة تماما  ..مما ساعد كثيرا على ان يظل المجتمع االوربي المسيحي مجتمعا
مغلقا  ..ال يسم ألية دولة خارجة عن نطاقه ان تنظم لعضوية الجماعة التي انشا ا  ..وبالتالي ال يسم لها
بان تحكم عالقاته معها قواعد القانون الدولي االوربي المسيحي
إال ان تزايد مصالح الدول االوربية  ..نتيجة ازدياد المواصالت  ..وتيسير ادواتها  ..ادى بها الى ان تدخل
في عالقات مع الدول غير االوربية
القواعد الدولية العالمية
لقد اخذ نطاق القانون الدولي يتسع بعد نشأته شيئا فشيئا نحو العالمية  ..فبعد ان شمل جميع دول القارة
االوربية امتد سلطانه الى امريكا في نهاية القرن الثامن عشر  ..وفي سنة  5612قبلت االمبراطورية
العثمانية في الجماعة الدولية  ..وقد تم ذلك بمقتضى المادة السابعة من معا دة صل باريا  ..التي نصت
على قبول اسهام الباب العالي في مزايا القانون العام االوربي واتفاق الدول االوربية  ..غير ان االمبراطورية
العثمانية دخلت الجماعة الدولية و ي مثقلة بامتيازات اجنبية التي كانت تحد من حريتها واستقاللها  ..ولم
تتخلص منها إال في معا دة لوزان سنة 5068
ثم انضمت الى الجماعة الدولية بعد ذلك دول اخر كاليابان وسيام والصين وإيران  ..وشاركت ذ الدول
االربع في مؤتمري السلم المعقودين في ال اي عامي  5001، 5600الى جانب الدول االوربية واألمريكية ..
وبعد الحرب العالمية االولى قبلت دول جديدة في الجماعة الدولية وخاصة عندما قامت عصبة االمم وضمت
تحت لوائها عددا كبيرا من الدول االسيوية واإلفريقية
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سا مت في وضع ميثاق االمم المتحدة جميع الدول االسالمية والعربية
واإلفريقية واآلسيوية التي كانت قد اعلنت الحرب على المحور ا جانب االمم المتحدة  ..فأصبحت بذلك
كالدول االوربية واألمريكية من االعضاء المؤسسين للمنظمة الجديدة التي انضم الى ذ المنظمة بعد ذلك
العديد من الدول االسيوية واإلفريقية التي نالت استقاللها خالل السنوات االخيرة  ..حتى وصل عدد الدول
المنظمة الى االمم المتحدة في عام  2..6مائة واثنين وتسعين دولة
مما سبق يتض ان نطاق القانون الدولي لم يعد اليوم مقصورا على الدول المسيحية  ..وإنما يشمل جميع دول
العالم بغض النظر عن أي اعتبار ديني او جغرافي  ..لقد اصب القانون الدولي العام في الوقت الحاضر بال
شك قانونا عالميا  ..يحكم الجماعة الدولية برمتها وبكل ما تشمل عليه من دول ومنظمات دولية او اشخاص
دولية اخر في أي بقعة كانت من العالم
القواعد القارية
وبجانب القواعد الدولية العالمية  ..توجد قواعد اخر قارية التطبيق أي انها تطبق على العالقات التي تقوم
بين اعضاء الجماعة الدولية في القارة الواحدة  ..والقواعد القارية ذ وجدت اصال نتيجة الختالف الظروف
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في كل قارة  ..فاذا ما دعت ظروف خاصة في قارة من القارات الى وجود قاعدة تنظم نوعا من العالقات
خاصة بها تكونت ذ القاعدة عند ا  ..واعتبرت من القواعد الخاصة بها دون غير ا من القارات
وعلى ذا االساا فهناك القواعد الدولية االوربية  ..و ي ترمي الى تحقيق المصال االوربية  ..كنظام الحياد
الدائم الذي اريد به تجنب المنازعات بين الدول الكبر في ذ القارة  ..ونظام المالحة في المضايق الدولية
الذي اريد به تامين ازد ار تجارة ذ الدول  ..ونظم الحماية واالنتداب التي قصد بها اضفاء الصفة الشرعية
على االستعمار االوربي
و ناك القواعد الدولية االمريكية التي تهدف الى المحافظة على استقالل الدول االمريكية ومنع الدول االوربية
من التدخل في شؤونها  ..وتستند ذ القواعد الى التصري الذي اصدر في ذا الشأن الرئيا االمريكي
جيما مونرو سنة  5668الذي جاء فيه (ان امريكا لامريكيين)
و ناك قواعد دولية اسيوية منها ما فرض على الدول االسيوية من قبل الدول االستعمارية وخاصة الدول
اال وربية كمبدأ الباب المفتو الذي يقوم على اكرا دول ذ القارة على فت موانيها امام التجارة االوربية ..
ونظام االمتيازات القضائية في البالد االسالمية واالمتيازات االجنبية في الصين
كما ظهرت قواعد اخر في اسيا و ي مستوحاة من محاربة االستعمار كمبدأ(اسيا لاسيويين)الذي ظهر فيما
بين الحربين العالميتين
وأخيرا ناك قواعد دولية افريقية  ..فمنها ما رمى الى انشاء قواعد لتثبيت اوضاع االستعمار فيها كنظام
الحماية االستعمارية وتقسيم مناطق النفوذ  ..ومنها ما رمى الى اقرار قواعد تهدف الى تخليص شعوب ذ
القارة من السيطرة والنفوذ االجنبي  ..ونظرا لتشابه االوضاع في كل من القارتين االفريقية واآلسيوية فقد
التقت دولهما في حركة التحرر ومقاومة االستعمار  ..وشاركت دول افريقيا ودول اسيا في وضع القواعد
الدولية ذات الطبيعة المعادية لالستعمار والتي من شانها ايضا دعم االستقالل السياسي واالقتصادي لهذ
الدول  ..وعلى ذا االساا سا مت الدول االفريقية في مؤتمر باندونج سنة  .. 5011اذ اعلنت فيه باسمها
وباسم دول اسيا المباد االتية:
 0 5احترام حقوق االنسان االساسية وأغراض ميثاق االمم المتحدة ومبادئه
 0 6احترام استقالل الدول وسالمة اراضيها
 0 8االعتراف بالمساواة بين جميع االجناا وبين جميع االمم كبير ا وصغير ا
 0 1االمتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلد اخر
 0 1احترام حق كل امة في الدفاع عن نفسها بصورة منفردة او جماعية وفقا لميثاق االمم المتحدة
 0 2االمتناع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصال الخاصة الية دولة من الدول الكبر
 0 1أالمتناع عن ممارسة الضغط على الدول االخر
 0 6تجنب االعمال او التهديدات العدوانية او استخدام العنف ضد السالمة االقليمية او االستقالل السياسي
الي بلد من البالد
 0 0تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية كالمفاوضات والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية او اية
وسيلة سلمية اخر تختار ا االطراف المعنية وفقا لميثاق االمم المتحدة
 0 50العمل على تنمية التعاون وتبادل المنافع والمصال بين الدول في ميادين االقتصاد والثقافة على
اختالفها على اساا من التكافؤ ومن احترام السيادة القومية
 0 55احترام العدالة وااللتزامات الدولية
القواعد االقليمية
وبجانب ذ القواعد القارية اوجدت في نطاق القانون الدولي العام قواعد اقليمية تنظم العالقات بين مجموعة
من الدول التي ترتبط بروابط معينة ترجع للظروف الجغرافية او السياسية او التاريخية او االقتصادية ..
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ويتجه القانون الدولي في الوقت الحاضر الى افسا المجال بصورة متزايدة الى القواعد االقليمية  ..فقد اقر
النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة التاسعة منه بالقواعد االقليمية حي نص على وجوب ان
يكون تأليف يئة المحكمة في جملتها كفيال بتمثيل المدنيات الكبر والنظم القانونية الرئيسة في العالم  ..اما
ميثاق االمم المتحدة فقد ذ ب الى ابعد من ذلك حي تحد عن منظمات اقليمية من اجل حل المنازعات التي
تقوم بين دولها بالطرق السلمية ومعاونة مجلا االمن في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين
واألمثلة كثيرة مثل ميثاق سعد اباد سنة  5066بين تركيا وإيران وأفغانستان وانضم اليه العراق وجامعة
الدول العربية سنة  5011ومنظمة الدول االمريكية سنة  5016واالتحاد االوربي سنة  5016ومنظمة
الوحدة االفريقية سنة 5028
ويجب ان تكون القواعد االقليمية والقارية منسجمة مع القواعد العالمية وال تناقضها بأي شكل من االشكال ال
في احكامها وال في تفسير ا
___________________________________________________________

المحاضرة رقم()9

الوقت(5ساعة)

مصادر القانون الدولي العام
يسود الفقن الدولي اتجاهان مختلفان  ..بشان تحديد فكرة مصادر القانون الدولي هما:ـ
 االتجاه الوضعي
 واالتجاه الموضوعي
 فاالتجاه الوضعي  ..الذي يتزعمن الفقين انزيلوتي  ..ير في اتفاق اإلرادات و المصدر
الوحيد للقانون الدولي  ..سواء كان  ..بشكل صريح  ..كما في المعا دات أو بشكل ضمني ..
كما في العرف  ..فمصادر القانون الدولي وفقا للمذ ب الوضعي ي المعاهدات والعرف 0
 أما االتجاه الموضوعي  ..الذي يتزعمن جورج سل  ..يميز بين نوعين من المصادر:ـ
 وهي المصادر المنشتة
 والمصادر الشكلية
فاْلولى  ..ي مصادر حقيقية  ..وهي مصادر مادية
أما الثانية  ..المعاهدات والعرف  ..فهي ال تخلق القواعد  ..وإنما تقتصر وظيفتها  ..على تقرير ا  ..والتحقق
من وجود ا 0
والواقع أن الناحية الفنية الصطال المصدر تفرض علينا  ..أن نعنى فقط بالمصادر الشكلية
 أما المصادر المادية  ..كالرأي العام  ..والضمير الجماعي  ..وفكرة العدالة  ..القناعة القانونية ..
والتضامن  ..والعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والنفسية  ..تمثل األصول الخارجة عن
القانون  ..والتي تقوم على وقائع مادية أو أفكار مثالية أو مباد أخالقية  ..تعتبر عوامل لقيام
المصادر الشكلية  ..والتي تدخل دراستها في باب علم االجتماع القانوني او فلسفة القانون  ..وليس
دراسة القانون الوضعي
وقد تحددت المصادر الشكلية أو الرسمية كما تسمى في نصين من القانون الوضعي
 أولهما  :في المادة السابعة من اتفاقية ال اي الثانية عشرة سنة  .. 5001الخاصة بإنشاء محكمة
الغنائم الدولية  ..حي نصت على ان تطبق المحكمة فيما يعرض عليها(ما يكون قائما من نصوص
اتفاقية تطبق على موضوع النزاع  ..فان لم توجد مثل ذ النصوص  ..تطبق المحكمة قواعد
القانون الدولي  ..فان لم توجد قواعد معترف بها عموما  ..تقضي المحكمة وفقا لمباد العامة
للقانون والعدالة)
 غير إن قيمة هذا النص بقيت نظرية  ..الن اتفاقية الهاي الثانية عشرة لم تصدق عليها الدول ..
وبالتالي لم تصبح جزءا من القانون الوضعي 1
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 أما النص الثاني  :فهو المادة() 86من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة سنة .. 5060
وقد تبنتها بكاملها المادة( )86من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق األمم المتحدة
و ي تنص على ما يأتي:ـ
 0 5وظيفة المحكمة  ..أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها  ..وفقا ْلحكام القانون الدولي  ..وهي تطبق في
هذا الشأن ما يأتي:ـ
أ  0االتفاقات الدولية العامة والخاصة  ..التي تضع قواعد معترف بها صراحة  ..من جانب الدول المتنازعة
ب  0العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال
ش  0مباد القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة
د  0أحكام المحاكم ومذا ب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف األمم
 0 6ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل  ..بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية  ..وفقا لمبادئ
العدل واْلنصاف  ..متى وافق أطراف الدعوى على ذلك
فمصادر القانون الدولي العام وفقا لنص المادة  39تنقسم إلى قسمين:ـ
اْلول:ـ المصادر اْلصلية  ..وتشمل المعا دات والعرف الدولي ومباد القانون العامة  ..و ذ مصادر مباشرة
والثاني:ـ المصادر المساعدة  ..وتشمل أحكام المحاكم  ..وآراء الفقهاء  ..و ذ ال تنشئ قواعد دولية  ..ولكن يستعان
بها للداللة على وجود القانون ومدى تطبيقن
المعــــــــــــاهـــــــــــدات
تعرف المعاهدة بأنها( اتفاق يعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام  ..ترمي إلى إحدا
آثار قانونية معينة)ويترتب على هذا التعريف أمران:ـ
االول  1ال يمكن ان تعد من قبيل االتفاقات الدولية  ..االتفاقات التي تبرم بين طرفين  ..احد ما في األقل  ..ليا من
أشخاص القانون الدولي العام ومثاله:ـ
 0 5االتفاقات التي تبرم بين شعوب أو قبائل  ..ال يصدق عليها وصف الدول في القانون الدولي العام مثل (اتفاقات
الح ماية االستعمارية التي أبرمتها بريطانيا مع المشايخ في شرق وجنوب الجزيرة العربية)
 0 6عقود الزواش التي تتم بين أعضاء األسر المالكة  ..الن اْلمراء يوقعونها بصفتهم الشخصية ال كممثلين
لممالكهم 1
 0 8االتفاقات التي تبرم بين الدول واألفراد األجانب  ..مثل عقود القرض واالمتياز للمرافق العامة (كاالتفاق
المعقود سنة  233بين الحكومة اْليرانية وشركة النفط االنكليزية  -اْليرانية)فهذ االتفاقات ال يحكمها القانون
الدولي العام الن اطرافها ليسو جميعا من اشخاص القانون الدولي العام  ..كما ان موضوعها يعد من الموضوعات
التي تدخل في االختصاص الداخلي للدولة الطرف فيها  ..وعلين فهي من عقود القانون الداخلي وليست من
االتفاقات الدولية
 0 1االتفاقات التي تبرم بين اْلفراد اْلجانب  ..كاالتفاق بين شركات البترول سنة  5066لتحديد مناطق نفوذ ا في
الشرق األدنى وتسمى اتفاقية الخط االحمر
ثانيا  1تعد من االتفاقات الدولية وخالفا لما تقدم رغم كونها غير معقودة بين دولتين
 0 5االتفاقات التي تبرم بين الفاتيكان وإحد الدول الكاثوليكية والتي تسمى كونكوردا  ..ألنها تتم بين شخصين
دوليين
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 0 6االتفاقات التي تبرم بين منظمة دولية وإحدى الدول  ..كاالتفاقات بين األمم المتحدة والواليات المتحدة سنة
 5011بشان الوضع القانوني لمنظمة االمم المتحدة
 0 8االتفاقات التي تبرم بين منظمتين دوليتين كاالتفاق بين األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة 0
االتفاقات ذات الشكل المبسط
 و ي تقابل المعا دات الدولية التي سبق ذكر ا  ..وتعقد بواسطة وزراء الخارجية  ..والممثلين الدبلوماسيين
 ..دون أن يتدخل رئيا الدولة عادة في ابرامها  ..وتمتاز
 بسرعة عقد ا  ..وال تمر بجميع المراحل التي تمر بها المعا دة  ..تقتصر على المفاوضة والتوقيع
 ..وتصب نافذة لمجرد توقيعها
 وتمتاز ايضا بتعدد وثائقها  ..فقد تكون بصورة تبادل الكتب  ..وتبادل المذكرات او  ..بصورة
تصريحات تسجل ما تم االتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها 0
 واالتفاقات ذات الشكل المبسط  ..تمثل ممارسة أمريكية لتنظيم العالقات مع الدول األخر  ..والتي ال تحتاش
إلى عرض الموضوع على مجلا الشيوخ للموافقة  ..وإنما تلتزم بها السلطة التنفيذية بمجرد التوقيع عليها ..
على أساا تفويض مسبق من الكونكرا  ..أو  ..أنها تدخل ضمن السلطات المخولة لمكتب رئيا
الجمهورية 0
 وبالنظر لهذه المزايا من سرعة وبساطة  ..أصبحت شائعة االستعمال في الوقت الحاضر  ..ال سيما في
باد األمر  ..عند إبرام االتفاقات ذات الطابع اإلداري والفني  ..ثم شملت االتفاقات المهمة كعقد األحالف
ومن ذ االتفاقات(االتفاق المصري البريطاني عام  5018حول السودان) 0
 وقد يحصل أحيانا أن االتفاق الدولي نفسه يكون له صفة مزدوجة كان يعتبر معا دة بالنسبة ألحد أطرافه
الذي يلزم إجراء التصديق عليه  ..ويكون على العكس لطرفن اْلخر يعد اتفاقا مبسطا ال يلزم التصديق ..
مثل( اتفاقات المساعدة المتبادلة بين فرنسا والواليات المتحدة االمريكية عام  5010حي اعتبرته فرنسا
معاهدة في حين اعتبرته الواليات المتحدة االمريكية اتفاق مبسط)
 وأخذت العديد من الدساتير تحدد الحاالت التي تسمح بها للسلطة التنفيذية إبرام االتفاقات ذات الشكل المبسط
من ذلك(الدستور الفرنسي لعام )5016
 أما في العراق ال يجوز إبرام اتفاقات ذات شكل مبسط  ..إال إذا كان االتفاق في صورة اتفاق تنفيذي لمعاهدة
سبق التصديق عليها  ..وتسمى بالبرنامج التنفيذي  ..مثل(البرنامج التنفيذي للتعاون بين العراق والمغرب
للسنوات  5006-5005-5000تنفيذا التفاقية التعاون الثقافي والعلمي المعقودة عام ) 5062
تصنيف المعاهدات
 يقسم الشرا المعا دات إلى عدة تقسيمات  ..تترتب عليها نتائج مهمة  ..في توضي دور ا كمصدر للقانون
الدولي  ..حي تقسم:ـ
 من الناحية الشكلية:ـ
 الى ثنائية اذا كانت بين دولتين
 وجماعية إذا كانت بين عدة دول 0
 وهناك تقسيم آخر  ..يقوم على السابق في بعض عناصره ..
 oإذ يميز بين المعا دات العقدية  ..والمعا دات الشارعة  ..ومعيار التفرقة بينهما
هي الوظيفة القانونية  ..التي تتوخى تحقيقها كل منهما  ..وقد أطلقت المادة 86
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  ..على المعا دات العقدية  ..اسم
االتفاقات الخاصة  ..وعلى المعا دات الشارعة  ..اسم االتفاقات العامة
المعاهدات العقدية(الخاصة)
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 و ي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود من الدول  ..في شان خاص بها  ..و ي ال تلزم إال الدول الموقعة
عليها  ..وال يتعد أثر ا من حي اإللزام دوال ليست طرفا فيها  ..ومن أمثلتها معاهدات الصلح وتعيين
الحدود
 وعلى ذلك ال يمكن أن تكون بذاتها مصدرا لقواعد القانون الدولي العام  ..لكنها قد تكون سببا غير مباشر
في ثبوت قاعدة دولية  ..من خالل تكرار إبرام معا دة خاصة تنص على نظام معين من قبل عدة دول  ..ففي
ذ الحالة تصب قاعدة قانونية دولية ال عن طريق االتفاق ولكن عن طريق العرف نتيجة التكرار مثل
قاعدة(عدم جواز تسليم أالجتين السياسيين) فقد نشأت من تكرار النص عليها في  ..معا دات تسليم
المحكومين بين الدول المختلفة  ..مما أدى إلى نشوء عرف دولي يقضي بعدم تسليم الالجتين السياسيين
المعاهدات الشارعة(العامة)
 و ي التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول  ..تتوافق إراداتها على  ..إنشاء قواعد عامة أو أنظمة مجردة
تهم الدول جميعا ..
 فهي تشبه التشريع الداخلي من حي أنها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة  ..لذلك أطلق عليها اسم
المعا دات الشارعة  ..تمييزا لها  ..عن المعا دات العقدية
 لذلك اعتبرت دون غيرها مصدرا من مصادر القانون الدولي( مثالن ميثاق اْلمم المتحدة لسنة ) 242
________________________________________________________________

المحاضرة رقم()2

الوقت(5ساعة)

إبرام المعاهدات
تمر المعاهدات قبل إبرامها بأربع مراحل شكلية وهي -:
 المفاوضة
 التحرير والتوقيع
 التصديق
 التسجيل
أوال  1المفاوضة
 ي وسيلة لتبادل وجهات النظر  ..بين ممثلي دولتذين أو أكثذر  ..بقصذد توحيذد آرائهمذا  ..ومحاولذة الوصذول
إلذذى حاال أو تنظذذيم لمسااالة معينااة أو موضااوع معااين  ..ووضذذع الحلذذول أو التنظذذيم الذذذي يتفقذذون عليذذه  ..فذذي
صورة مواد تكون مشروع االتفاق المزمع إبرامه 0
 وقد تجري المفاوضات ..
 في مقابالت شخصية أو في اجتماعات رسمية أو في مؤتمر دولاي يجماع ممثلاي الادولتين أو الادول
المتفاوضة
 وقد يقوم بإجراء المفاوضذات رؤسذاء الذدول مباشذرة ومذن أمثلذة ذلذك(ميثااق اْلطلنطاي المعقاود فاي  4آب
 24إذ كان احد المفاوضين والموقعين علين روزفلت رتيس الواليات المتحدة اْلمريكية)
 ولكاان فااي الغال اب يقااوم بالتفاااوض وزراء خارجيااة الاادول انفسااهم  ..وقااد يقااوم باان ممثلااي الاادول
المتفاوضة
التفويض
 يجب أن يزود من يعهد إليه بالتفاوض بوثائق تفويض إال إذا كان ..
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 رتيسااا لدولااة أو رتاايس الحكومااة أو وزياار الخارجيااة أو رتيسااا للبعثااة الدبلوماسااية المعتماادة لاادى
الدولة التي يتم التفاوض مع ممثليها أو الممثلون المعتمدون من دول لادى ماؤتمر دولاي أو لادى
منظمة أو احد أجهزتها لغرض اعتماد نص معاهدة في ذلك المؤتمر
 ففااي هااذه الحاااالت ال يحتاااج االماار لوثاااتق تفااويض  ..امااا غياار هااؤالء فيجااب ان يكونااوا ماازودين
بالتفويض
 وقااد عرفاات(م  5ف ج ) ماان اتفاقيااة فينااا لساانة  22 2التفااويض بأناان(الوثيقااة الصااادرة ماان الساالطة
المختصااة فااي الدولااة  ..والتذذي تعذذين شخصذذا أو أشذذخاص لتمثيذذل الدولذذة فذذي التفذذاوض  ..أو فذذي قبذذول نذذص
المعا دة  ..أو في إضفاء الصيغة الرسمية عليه  ..أو في التعبير عن ارتضائها بمعا دة  ..أو في القيام بذأي
عمل آخر يتعلق بمعا دة )
 وفي العراق يعفى من وثاتق التفويض رتيس الجمهورية  ..ورتيس مجلس الوزراء  ..للقيام
بجميع االعمال المتعلقة بعقد المعا دة  ..ووزير الخارجية لغرض التفاوض في شان عقد معا دة ..
وله صالحية تعيين ممثلي الجمهورية العراقية لنفا الغرض
 اما غير هؤالء يجب ان يكونوا مزودين بوثاتق تفويض
ثانيا  1تحرير المعاهدة وتوقيعها
إذا أدت المفاوضات إلى اتفاق وجهات النظر  ..تبدأ مرحلة تسجيل ما أتفذق عليذه فذي مسذتند مكتذوب  ..وذلاك
بعد أن يتم االتفاق على تحديد اللغة الواجب استعمالها في تحرير المعاهدة
 فإذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة  ..ال تبرز أية صذعوبة اذ تسذتعمل ذذ اللغذة المشذتركة(كماا فاي
المعاهدات التي تعقد بين الدول العربية)  ..أما إذا كانت تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ احد األساليب االتية:
 0 5تحرير المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة
 oوقديما كانت اللغة الالتينية ي اللغة الدبلوماسية ولغة االتفاقات الدولية أيضا  ..ثم حلت محلها اللغة الفرنسية
 ..وبعد الحرب العالمية األولى أخذت اللغة االنكليزية تنافا الفرنسية
 15تحرير المعاهدة بلغتين أو أكثر على أن تعطى اْلفضلية ْلحداهما  ..بحي تعتبر المرجع األول الذي يعول عليه
عند االختالف
 1 3تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها  ..وتتمتع جميعها بالقوة نفساها  ..وهاذا اْلسالوب قاد ياؤدي
إلى مشاكل كثيرة في تفسير المعاهدة  ..فمن الصعب التعبير عن المعنى او المقصود على وجن الدقة بلغات مختلفة
صياغة المعاهدات
 تتألف المعاهدة من ثالثة أقسام هي:ـ
 الديباجة  ..والمتن  ..والخاتمة  ..وقد تلحق بها في بعض األحيان المالحق
 1الديباجة
 وهي مقدمة المعاهدة وتتضمن عادة بيانا في:
 0 5أسماء الدول المتعاقدة  ..مثل اتفاقية جنيف للبحار لعام 5016
 0 6أسماء رؤساء الدول  ..مثل اتفاقية ال اي لعام  5001و  5600وميثاق جامعة الدول العربية
 0 8أسماء حكوماتها  ..مثل اتفاقية موسكو للتحريم الجزئي للتجارب النووية لعام 5028
 0 1وقد تعقد في حاالت نادرة باسم الشعوب  ..كما في ميثاق األمم المتحدة
 كما تتضمن الديباجة بيانا بأسماء المندوبين المفوضين عن الدول المتعاقدة ووثائق تفويضهم
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 وتشمل أيضا بيانا باألسباب الموجبة لعقد المعا دة  ..وعلى األ داف التي ترمي تحقيقها الدول المتعاقدة 0
 وتعتبر الديباجة حسب الرأي الراجح قسما من المعاهدة تتمتع بوصف اْللزام شانن شان المتن والمالحق
 1 5المتن 1
أ -يشمل المتن األحكام التي تم االتفاق عليها بذين األطذراف المتعاقذدة علذى شذكل مذواد متسلسذلة  ..وتقسذم المذادة
الواحدة إلى فقرات متعددة  ..إذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة  ..وكثيرا ما تقسم المذواد
)مادة قسمت الى تسعة عشر فصال ))
إلى فصول أو أبواب إذا كان عدد ا كبيرا((فميثاق اْلمم المتحدة(
 1 3الخاتمة
 تتضمن عدة أمور شكلية على جانب من اْلهمية وهي :ـ
أ  0اإلجراءات التي تدخل بمقتضا ا المعا دة حيز التنفيذ
ب  0تاريخ دخول المعا دة حيز التنفيذ
ش  0مدة نفاذ المعا دة وطريقة تمديد ا
د  0طريقة تعديل المعا دة أو إعادة النظر فيها
ـ  0طريقة انهاء المعا دة
و  0طريقة تسوية المنازعات التي تنشا عن تطبيق المعا دة او تفسير ا
ز  0اللغة المعتمدة
 0تاريخ ومكان تبادل وثائق إبرامها
ط  0المكان الذي تودع فيه المعا دة األصلية
 1 4المالحق
 قد تضاف إلى المعا دة مالحق  ..تتضمن بعض األحكام التفصيلية  ..أو تنظيم بعض المسائل الفنية
 ولهذه المالحق نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها المعاهدة نفسها
التوقيع
 بعد االنتهاء من تحرير المعا دة  ..يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة  ..لكي يسجلوا ما تم االتفاق عليه فيمذا
بينهم
 وقد يتم التوقيع  ..بأسماء المفاوضين كاملة او
 باْلحرف اْلولى لألسماء
 و يلجا الى ذ الحالة ..
 oإذا كانوا غير مزودين بالتفويض الالزم للتوقيع أو ..
 oفي حالة تردد م في الموافقة نهائيا على المعا دة ورغبتهم في الرجوع الى حكومات دولهم للتشاور معها قبل
التوقيع النهائي
 ويالحظ إن التوقيع باألحرف األولى  ..ال يعد ملزما للدولة بالتوقيع النهائي على مشروع المعا دة  ..ومن ثذم
يحق للدولة المعنية االمتناع عن التوقيع النهائي  ..إال إذا كان ناك اتفاق مسبق على غير ذلك
 وقد قننت اتفاقية فينا هذا االسلوب في التوقيع في الفقرة الثانية المادة الثانية عشرة
أ  0يعتبذذر التوق يذذع بذذاألحرف االولذذى علذذى نذذص المعا ذذدة مذذن قبيذذل التوقيذذع علذذى المعا ذذدة اذا ثبذذت ان الذذدول
المتفاوضة قد اتفقت على ذلك
ب  0يعتبر التوقيع على المعا دة بشرط الرجوع الى الدولة مذن جانذب ممثذل الدولذة مذن قبيذل التوقيذع الكامذل
عليها اذا اجازته الدولة بعد ذلك
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 بعد إتمام التوقياع تصابح المعاهادة معادة للتصاديق وعلاى الادول اْلطاراف  ..االلتازام بعادم مخالفاة ماا سابق
االتفاااق علياان  ..وبضاارورة إتمااام إجااراءات التصااديق  ..غياار أن ذلااك ال يعنااي أن الدولااة ملتزمااة قانونااا
بالمعاهدة فهذا ال يتحقق إال بالتصديق
 ومع هذا فان اتفاقية فيينا قد خلعت على التوقيع اثار قانونية ملزمة ْلطراف المعاهدة في احوال ثالثة:
أ  0اذا نصت المعا دة على ان يكون للتوقيع ذا االثر
ب  0اذا ثبت بطريقة اخر ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون للتوقيع ذا االثر
ش  0اذا بدت نية الدولة في اعطاء التوقيع ذا االثر في وثيقة التفويض لممثلها او عبرت عن ذلك اثناء
المفاوضات
 وهذا ينطبق على االتفاقيات ذات الشكل المبسط  ..الذي تلتزم بها الدول بمجرد التوقيع عليها
___________________________________________________________

المحاضرة رقم() 1

الوقت(5ساعة)

التصديق
التوقيذذع علذذى المعا ذذدة  ..باسااتثناء االتفاقااات ذات الشااكل المبسااط  ..ال يكفذذي لكذذي تكتسذذب احكامهذذا وصذذف
االلزام  ..اذ ال بد من التصديق  ..الذي يقصد به الحصول على اقرار السلطات المختصة في داخل الدولاة ..
للمعا دة التي تم التوقيع عليها ..
وهذه السلطات هي اما:ـ
 رتيس الدولة منفردا او
 رتيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية او
 السلطة التشريعية لوحدها  ..تبعا للنظم الدستورية الساتدة في مختلف الدول ..
ويكون التصديق اجراء الزم
 اذا مذذا نصذذت المعا ذذدة علذذى ذلذذك  ..او ثبذذت ان الذذدول المتفاوضذذة كانذذت قذذد اتفقذذت علذذى اشذذتراط
التصديق  ..او اذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعا دة مع التحفظ بشذرط التصذديق  ..او اذا بذدت
نية الدول المعنية في ان يكون التوقيع بشرط التصديق الالحق من وثيقة تفويض ممثلها  ..او عبرت
عن ذلك اثناء المفاوضة
الحكمة من التصديق
اوال  0اعطاء الفرصة لكل دولة  ..قبل االلتزام نهاتيا بالمعاهدة  ..للتفكير في ما تتضمنن هذه المعاهدة من حقوق
والتزامات  ..خاصة اذا كان موضوعها يمس المصالح العليا للدولة
ثانيا  1افساح المجال للسلطة التشريعية  ..إلبداء رأيها في المعا دة  ..خاصة فذي االنظمذة الديمقراطيذة التذي تذنص
دساتير ا  ..على موافقة السلطة التشريعية على كل المعاهادات او علاى المعاهادات الهاماة منهاا  ..قبذل التصذديق مذن
قبل رئيا الدولة
 وقد اكد القضاء الدولي على اهمياة التصاديق  ..واعتبذر اجذراء الزم لصذيرورة المعا ذدة ملزمذة ..
ومنها الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية عام  5016بخصوص امباتيذالوا الذذي جذاء فيذه ..
ان التصديق على المعاهدة  ..في حالة النص علين  ..يكون شرط ضروري لتصبح المعاهدة نافذة 1
 كما اكد القضاء الداخلي علاى اهمياة التصاديق  ..مذن ذلذك حكذم احذد المحذاكم االمريكيذة علذى احذد
الرعايذذا االمريكذذان  ..والذذذي اسذذتطاع الهذذرب الذذى اليونذذان  ..فطالبذذت بتسذذليمه وفقذذا لمعا ذذدة تسذذليم
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المجذرمين المعقذذودة بينهمذذا عذذام  .. 5085لكاان اليونااان رفضاات ْلنهااا لاام تصاادق بعااد علااى المعاهاادة
المذكورة
تبادل التصديقات وإيداعها
لكي ينتج التصديق اثار يجب ان تعلم به جميع اطراف المعا دة  ..ويتحقق ذلك عن طريق ..
 تبادل التصديقات بالنسبة للمعا دات الثنائية او ..
 ايداعها لد احد الدول االطراف  ..او لد المنظمات الدولية  ..بالنسبة للمعاهدات الجماعية
مبدأ حرية التصديق
التصديق اجراء حر وللدولذة مطلذق الحريذة فذي التصذديق او عذدم التصذديق علذى مذا يوقذع عليذه ممثلو ذا مذن
المعا دات  ..ويترتب على حرية التصديق ثالث نتاتج:ـ
اوال  1عدم تحديد موعد للتصديق
 oالمعا دة التي ال تحتوي على نص يحدد صراحة موعد للتصديق  ..فان للدولة الموقعة  ..مطلاق الحرياة فاي
اختيار الوقت المناسب للتصديق  ..مهما طال الوقت بين التوقيع والتصديق
 oمثااال التصااديقات المتااأخرة(تصذذديق فرنسذذا عذذام  5081علذذى المعا ذذدة الفرنسذذية السويسذذرية للتسذذوية السذذلمية
المعقودة في  2نيسان عام ) 5061
ثانيا  1التصديق المشروط
 الطبيعة التقديرية للتصديق  ..تعطي للدولة حقا في ان تقرن التصديق بشروط معينة ومن ذلك ..
 ما فعلتذه فرنسذا عنذدما علقات تصاديقها علذى معا ذدة الصذداقة وحسذن الجذوار المعقذودة بينهذا وبذين ليبيذا عذام
 .. 5011على شرط سياسي و  ..ان يتم تحديد الحدود الليبية الجزائرية  ..ثم تم تحديد الحدود عام 5012
 ..ومن ثم صدقت فرنسا على المعا دة
ثالثا  1رفض التصديق
 ال تسال الدولة دوليا في حالة رفضها التصديق على معاهدة  ..سابق لهاا ان وقعتهاا  ..وان كاان هاذا العمال
يعتبر غير ودي  ..ويرتب اثار سياسية سيئة  ..ويؤثر على سمعة الدولة  ..لكنن مشروع وجاتز
 نظذذرا لاخذذذ بمبذذدأ الفصذذل بذذين السذذلطات  ..وخضذذوع ابذذرام المعا ذذدات لموافقذذة السذذلطتين التشذذريعية
والتنفيذية
 وقد يحدث ان تختلف كال السلطتين حول المعاهدة  ..االمر الذي يحول دون اتمام التصديق
 oمثالها رفض فرنسا التصديق على معا دة الجماعة االوربية للدفاع المعقذودة عذام  5016الن
الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت الموافقة على تصديقها
 oورفض العراق التصديق على معا دة التحالف االنكليزية العراقية التي وقعت في بورتسمو
عام 5016
السلطة المختصة بالتصديق
الدسااتور الااداخلي لكاال دولااة  ..هااو الااذي يحاادد الساالطة المختصااة بالتصااديق علااى المعاهاادات  ..فقااد يحصاار حااق
التصديق
 بالسلطة التنفيذية وحدها او بالتشريعية وحدها وقد يجمع بين السلطتين في ان واحد
اوال 1التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية
ان ذا االسلوب و الذي كان متبعا في ظل االنظمة الملكية المطلقة والدكتاتورية وقد عرفته ..
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 oايطاليا في ظل الحكم الفاشي من  5066الى  5018وعرفته  ..المانيا في ظل الحكم النازي مذن عذام 5088
الى عام .. 5011
 oفااي هااذه االنظمااة رتاايس الدولااة يصاادق وحااده علااى المعاهاادات الدوليااة  ..ويعتبذذر اسذذلوبا اسذذتثنائيا فرضذذته
ظروف تاريخية معينة  ..وأصبح االن وضعا نادرا  ..النتشار االنظمة الديمقراطية  ..ومن ذلك:ـ
 دستور كوريا الشمالية عام  .. 5016حي ينفرد رئيا الدولة بإبرام المعا دات المعقودة مذع الذدول
االجنبية
 وكذذذلك المذذادة  10مذذن النظذذام االساسذذي للسذذعودية لعذذام  5006حيذ ينفذذرد مجلذذا الذذوزراء بذذإبرام
المعا دات
ثانيا  1التصديق من اختصاص السلطة التشريعية
ان هذا االسلوب استثناتي ايضا ..
 oويطبق في الدول التي تتبع نظام الحكم الجماعي ..
 oو و كان متبعا في تركيا منذ دستور عام  5061حتى عام  5020حيث كانت الجمعية الوطنية الكبرى تتمتع
وحدها بحق التصديق على المعاهدات
ثالثا 1التصديق من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية
 تعتبر هذه القاعدة هي المتبعة لدى غالبية الدول  ..غير ان تنظيم هذا التوزيع يختلف من دولة الى اخرى
 فمعظم الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصديق على كل المعاهدات تاارة
 ..او  ..على المعا دات الهامذة تذارة اخذر  ..وتضذع الدسذاتير عذادة الئحذة بالمعا ذدات الهامذة التذي تخضذع
لموافقة البرلمان  ..وهذا االسلوب هو االكثر شيوعا
 ففي فرنسا رئيا الجمهورية يصدق على المعا دات  ..باستثناء التي تتطلب موافقة البرلمان المسبقة و ي ..
 oمعا دات الصل ،التجارية،المتعلقة بالمنظمات الدولية
 oاو التي تلزم مالية الدولة او التي تعدل احكام تشريعية والمتعلقة بحالة االشخاص (كالجنسية  ..االقامة
 0القنصلية  0استرداد المجرمين  ،تنفيذ االحكام،حماية الرعايا  ،والمساعدة القضائية ) ..
 oوالتي تتضمن تعديل على اقليم البالد (تنازل،ضم،تبادل) ،ومعا دات تخطيط الحدود
 وقد استثنى الدستور الفرنسي من موافقة البرلمان بعض المعا ذدات الهامذة علذى الصذعيد السياسذي كمعا ذدات
التحالف والحماية والتحكيم و عدم االعتداء و المساعدة المتبادلة
 اما في انكلترا ودول الكومنولث فان رئيا الدولة يصدق وحد وبذدون تذرخيص  ..ولكان سالطتن يارد عليهاا
قيدان:ـ
اوال  1عرض جميع المعا دات الخاضعة للتصديق على البرلمان  ..قبل ثالثة اسابيع من تاريخ التصديق  ..والملكاة
ال
تصدق  ..إال اذا لم يطلب احد اعضاء البرلمان مناقشة المعا دة خالل ذ المدة
ثانيا  1المعا دات التي تما حقوق االفراد يجب دمجها بمقتضى اجراء تشريعي في القانون الداخلي للبلد حتذى يمكذن
تطبيقها من قبل المحاكم قبل التصديق 0
 اما في العراق بموجب دستور عام  2..5فان رتيس الجمهورية يصدق على المعاهدات واالتفاقياات الدولياة
بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادق عليها بعد مضي خمس عشرة يوما من تاريخ تسلمها
التصديق الناقص
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 قد يشترط دستور الدولة للتصديق على المعاهدة  ..ضذرورة عذرض المعا ذدة علذى السذلطة التشذريعية ألخذذ
موافقتها  ..فذان صذدرت امكذن لذرئيا الدولذة التصذديق عليهذا  ..ولكذن قذد يعمذد رئذيا الدولذة للتصذديق دون
الرجوع مسبقا الى السلطة التشريعية مخالفا بذلك دستور دولته
 فما هي القيمة القانونية لمثل هذا التصديق ؟ والذي اصطلح علين(التصديق الناقص)
هناك اربع نظريات في هذا الموضوع وكاالتي:ـ
اوال 1النظرية االولى
 دافع عنها دعاة نظرية ازدواش القانون  ..ومنهم الباند ..
 وهاي تقار بصاحة المعاهادة المصادق عليهاا بشاكل غيار اصاولي  ..حرصذا علذى صذيانة العالقذات الدوليذذة ..
والحيلولة دون تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول االخر  ..بحجة مراقبة صحة ابرام المعا ذدات
ومطابقتها لإلجراءات المنصوص عليها في الدستور
 وقد أيد هذا االتجاه جورج سل  ..منطلقا من نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي  ..الن أي حل
اخر سيؤدي الى اخضاع القانون الدولي الى القانون الداخلي
ثانيا 1النظرية الثانية
دافع عنها شتروب ..
 وهي تذهب الى بطالن المعاهدة المصدق عليها بشكل غير اصولي  ..وهي تستند الى فكارة االختصااص ..
التي تقضي بعدم تولد أي اثر قانوني إال من العمل الذي يقذوم بذه المخذتص بذإجراء  ..أي السذلطة المسذمو
لها بذلك بشكل قانوني  ..وعلين فان رتيس الدولة متى تجاوز اختصاصن تصبح تصارفاتن باطلاة  ..ومان ثام
ال تنتج االثار التي كان من شانها انتاجها لو كانت صحيحة برتباع الدستور
ثالثا  1النظرية الثالثة
خاصة بالمدرسة الوضعية االيطالية  ..انزيلوتي
 وهي تقضي بنفاذ المعاهدة المصدقة بشاكل غيار صاحيح  ..باالسذتناد الذى فكذرة مسذؤولية الدولذة مذن الناحيذة
الدولية
 فالدولذذة التذذي خذذالف رئيسذذها احكذذام التصذذديق تصذذب مسذذئولة عذذن اعمذذال رئيسذذها مسذذؤولية دوليذذة فالتصااديق
الناقص عمل غير مشروع  ..وبالتالي فان الدولة ال تستطيع االدعاء ببطالن المعا دة  ..بدعو ان التصديق
الذي اجرا رئيسها غير مشذروع  ..عندتاذ ال تلاومن غيار نفساها  ..وخيذر تعذويض ذو ابقذاء المعا ذدة نافذذة
منتجة آلثار ا
رابعا 1النظرية الرابعة
قال بها فردروا  ..و ي تستند الى فكرة الفاعلية التي تسود القانون الدولي  ..وتقر بصحة المعاهدة المصادقة بشاكل
غير صحيح
 الن القانون الدولي ال يستند على حرفية النصوص الدستورية  ..ولكن على ممارستها الفعلية
اما ما جرى علين العمل الدولي  ..فانن يقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير اصولي
 وقد اكد ذلذك القضذاء الذدولي  ..ومنذه الحكذم الذذي اصذدرته محكمذة العذدل الدوليذة  ..عذام  5086فذي قضذية
المناطق الحرة  ..وعام  5088في قضية كرينالند
اما اتفاقية فينا فأنها ال تجيز االستناد الى كون التصديق ناقصا  ..لطلب ابطال المعاهدة  ..إال اذا كان العيب
الدستوري الذي شاب التصديق عيبا واضحا  ..كما جاء في المادة  42و  41منها
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التسجيل
نصت المادة() 9من عهد عصبة االمم على ان(كل معا دة او اتفاق دولي يعقد بذين اعضذاء عصذبة االمذم ..
يجب تسجيله في سكرتارية العصبة  ..وإعالنه فذي اقذرب فرصذة ممكنذة  ..وال تكذون امثذال ذذ المعا ذدات
واالتفاقات الدولية ملزمة إال بعد التسجيل)
وكان الباع على ذا النص و القضاء علذى االتفاقذات العسذكرية السذرية التذي تنطذوي علذى التهديذد للسذالم
العالمي
وقد اختلف الفقهاء في تفسير النص السابق:ـ
فذهب البعض كجورج سل 1..
 ان المعاهدة غير المسجلة باطلة  ..الن التسجيل شرط من شروط صحة المعا دات
وذهب البعض االخر كانزيلوتي 0..
 الى ان المعاهدة غير المسجلة معاهدة صحيحة وملزمة  ..وإنما ال يمكن االحتجاش بها امذام العصذبة
او احد فروعها بما في ذلك محكمذة العذدل الدوليذة الدائمذة  ..وقاد اخاذ فاي هاذا التفساير ميثااق االمام
المتحدة في مادتن( ) 15
اجراءات التسجيل والنشر
وضعت الجمعية العامة لامم المتحدة عام  5012نظاما يقضي بان يحصل التسجيل:ـ
 اما بناء على طلب احد اطراف المعا دة بعد ان تصب نافذة او  ..تلقائيا بواسطة االمانة العامذة لامذم
المتحدة  ..وتقوم االمانة العامة بهذه المهمة في ثالث حاالت:
 oعندما تنص المعا دة بصورة رسمية  ..على انجاز ذا التسجيل
 oوعندما تكون االمم المتحدة طرفا في المعا دة
 oوعندما تودع المعا دة لد االمم المتحدة
ويتم التسجيل بقياد المعاهادة فاي ساجل خااص يحارر باللغاات السات الرسامية لألمام المتحادة  ..ويباين فيان
بالنسبة لكل معاهدة:ـ
 االسم الذي يطلقه اطرافها عليها  ..وأسماء ؤالء االطراف
 تواريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات واالنضمام
 تاريخ النفاذ ومدة العمل بها
 اللغة او اللغات التي حررت فيها 0
ويااتم النشاار بعااد التسااجيل وفااي اقاارب وقاات ممكاان  ..ويكذذون فذذي مجموعذذة واحذذدة باللغذذة او اللغذذات
االصلية التي حررت فيها  ..متبوعة بترجمة الى الفرنسية او االنكليزية  ..وتبع االمانة العامة بهذ
المجموعذذة الذذى جميذذع اعضذذاء االمذذم المتحذذدة  ..كمذذا تبع ذ الذذيهم بقائمذذة شذذهرية تتضذذمن المعا ذذدات
واالتفاقات الدولية  ..التي تكون قد سجلت في الشهر السابق 0
وقد نصت مواثيق منظمات اخذر علذى التساجيل للمعاهادات التاي يبرمهاا اعضااتها مذن بينهذا جامعذة الذدول
العربية استنادا الى المادة()51من ميثاق جامعة الدول العربية  ..إال انها لم تلزم االمانة العامة بنشر المعاهدة
 ..كما انن لم يبين جزاء عدم االيداع
اما اتفاقية فيينا فقد اشارت في المادة ()91الى تسجيل المعاهدات ونشرها في االمم المتحدة حيث نصت:
 -5تحال المعا د ات بعد دخولها دور النفاذ الى االمانة العامة لامم المتحدة لتسجيلها او قيد ا او حفظهذا وفقذا
لكل حالة على حد ونشر ا
 -6تعيين جهة االيداع يخول سلطة القيام باألعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة
التحفظات
يحصل احيانا ان الدولة مع قبولها للمعا دة تبدي بعض التحفظات أي  ..تصر برفضها لبعض النصوص او
تعطي لها تحديدا معينا
وقد عرفت( م  5ف د )من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  222التحفظ:
( هاو اعاالن مان جانااب واحاد أياا كاناات صايغتن او تساميتن  ..يصادر عاان الدولاة  ..عناد توقيعهااا او
تصديقها او قبولها او انضمامها الى المعاهدة  ..وتهدف بن استبعاد او تعديل االثر القاانوني ْلحكاام
معينة في المعاهدة  ..من حيث سريانها على هذه الدولة)
نماذج التحفظات
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 قد يكون التحفظ في صورة اعفاء من تطبيق بعض نصوص المعاهدة مثال  ..تحفظ السعودية على المعا دة
الثقافية لذدول الجامعذة العربيذة سذنة  5011و ذي ان توافذق عليهذا  ..إال مذا تذرا يتعذارض منهذا مذع الشذريعة
االسالمية  ..او ال يتفق مع ظروفها و انظمتها المحلية
 وقد يكون التحفظ في صورة استبدال نصوص اخارى مثاال  ..تحفذظ تركيذا وإيذران عنذد التوقيذع علذى اتفاقيذة
جنيف المتعلقة بمرضى وجرحى الحرب لعام  .. 5002حي استبدلتا الصليب االحمر بالهالل االحمر بالنسبة
لتركيا  ..واألسد والشما الحمراء بالنسبة إليران
 وقد يكون التحفظ برضافة نص في حالة سكوت المعاهدة مثل  ..دسذتور منظمذة الصذحة العالميذة ال يتضذمن
نصا بشان االنسحاب  ..لذلك تحفظت الواليذات المتحذدة االمريكيذة عنذد انضذمامها الذى المنظمذة بحقهذا  ..ان
تنسحب بإخطار مسبق لمدة عام  ..دون ان يخل ذلك بما قد يكون عليها من التزامات مالية حيال المنظمة 0
 ويتم ابداء التحفظ برحدى الطرق االتية:ـ
 -5قد تبدي الدولة التحفظ عند توقيعها على المعاهدة  ..ويثبت التحفظ في محضر التوقيذع او  ..فذي بروتوكذول
خاص
 -6قد تبدي الدولة التحفظ وقت التصديق على المعاهدة  ..ويتم اثبات التحفظ في وثيقة تبادل
التصديقات او في وثيقة ايداع التصديق
 -8قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها الى معاهدة مفتوحة  ..مع تسجيل التحفظ في وثيقة االنضمام
اثار التحفظ
لمعرفة االثار القانونية المترتبة على التحفظات  ..يجب التمييز بهذا الصدد بين :ـ
 المعا دات الثنائية  -والمعا دات الجماعية
اوال  1المعاهدات الثناتية :
 ال يمكن ابداء التحفظ إال عند التوقيع او عند التصديق  ..ويكون في ذ الحالة بمثابة عرض جدياد للطارف
االخر  ..الذي له ان يقبل المعا دة مع التحفظات المضافة اليها او  ..رفضها وبالتالي يقضي عليها
ثانيا  1المعاهدات الجماعية :
 يمكن ابداء التحفظ  ...عند التوقيع على المعا دة او  ..التصذديق علذى المعا ذدة او  ..االنضذمام الذى
المعا دة
 ويكون التحفظ مشروع وجائز ما دام ال يتعارض مع موضوع المعا دة  ..واإلغراض التي مذن اجلهذا عقذدت
المعا دة  ..وذلك ما لم ينص في المعاهدة  ..على عدم جواز التحفظ بصفة عامة او على بعض نصوصها

المحاضرة رقم(

)

الوقت(5ساعة)

شروط صحة انعقاد المعاهدات
يشترط لصحة انعقاد المعاهدة توافر ثالثة شروط هي
 اهلية التعاقد  ،والرضا  ،ومشروعية موضوع المعاهدة
اوال أهلية التعاقد
يملك اشخاص القانون الدولي العام ا لية ابرام االتفاقات الدولية  ..ويتمتع بهذ الشخصية في الوقت الحاضر
 الدول
 والمنظمات الدولية
 والفاتيكان 0
ويشترط بالدول ان تكون تامة السيادة لكي تستطيع ابرام المعا دات ايا كان موضوعها  ..اما اذا كانت ناقصة
السيادة
 كالدول المحمية او الموضوعة تحت الوصاية  ..فأ ليتها ناقصة او منعدماة  ..وفقذا لمذا تتركذه لهذا
عالقة التبعية من الحقذوق  ..لذذا يجذب الرجذوع الذى الوثيقذة التذي تحذدد مركز ذا القذانوني الذدولي ..
لمعرفة ما تملك ابرامه من المعا دات الدولية وما ال تملكه
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 كذلك ال يجوز للدولة الموضوعة في حالة حياد داتم ان تبرم من المعا دات ما يتنافى مع حالة الحياد
كمعاهدات التحالف او الضمان المتبادل
 اما الدول االعضاء في االتحاد الفدرالي  ..فيرجع الى دستور االتحاد لمعرفة ما اذا كانت تملك
ابرام المعا دات على انفراد ام ال  ..وفي الغالب ال تجيز الدساتير االتحادية للدول االعضاء ابرام
اتفاقات دولية بصورة مباشرة من ذلك حالة الواليات المتحدة االمريكية
 إال ان بعض الدساتير االتحادية يمنح الدول االعضاء ابرام بعض انواع المعاهدات المحادودة تحات اشاراف
االتحاد  ..مثذل مذا يقضذي الدسذتور السويسذري فذي المذادة( ) 6مذن جذواز قيذام المقاطعذات السويسذرية بعقاد
اتفاقات لتنظيم شؤون الجوار والحدود 1
امااا الفاتيكااان فلاان اباارام االتفاقااات الدوليااة  ..كمااا ان الكرسااي البااابوي يسذذتطيع ان يكذذون طرفذذا فذذي جميذذع
االتفاقات التي يرغب فيها  ..إال ان االتفاقات التي يعقد ا الكرسي البذابوي فذي الوقذت الحاضذر ال تبارم باسام
دولاة الفاتيكاان  ..ولكذن باساام الكرساي الباابوي  ..أي باسذذم السذلطة الروحيذة التذذي تمثذل الكنيسذة الكاثوليكيذذة
الرومانية 0
كذلك المنظمات الدولية  ..تملك ي االخر ابرام المعا دات الدوليذة  ..نتيجذة لتمتعهذا بالشخصذية الدوليذة ..
إال ان اهليتها ْلبرام المعاهدات محدودة باْلغراض التي انشتت من اجلها
ثانيا  1الرضا
يشترط لصحة انعقاد المعا دة ان ال تكون مشوبة بأحد عيوب الرضا و ي
 الغلط  ..والتدليا  ..والغبن  ..واإلكرا
 وهي عياوب تفساد الرضاا متاى تاوافرت شاروطها  ..وتلعذب نظريذة عيذوب الرضذا دورا مهمذا فذي
نطاق القانون المدني الخاص  ..لكن ليست لها سوى اهمية ضتيلة في نطااق القاانون الادولي العاام
 ..اذ ال يمكاان االحتجاااج بهااا باانفس الطريقااة بالقااانون الماادني  ..الن المعا ذذدة ال تعذذد تامذذة إال اذا
مرت بسلسلة من االجراءات تفحص خاللها فحصا كافيا  ..لاذلك يمكان تبياان هاذه العياوب قبال ان
تصبح تامة
 ومع ذلك فان الدولة متى اكتشفت بعد ابرام المعاهدة انها وقعت في غلط او ضحية تدليس او اكراه
 ..جاز لها ان تطعن في عدم صحة المعا دة  ..او احكام نص في تلك المعا دة وعلى النحو االتي:ـ
 1الغلط
ان ذا االصطال في المعا دات الدولية له معنيين:ـ
 االول :ـ الغلط في صياغة نص المعاهدة  ..فإذا ظهر بعد اضذفاء الصذفة الرسذمية علذى المعا ذدة فذاإلجراء
في ذ الحالة  ..و تصحي الخطأ
 والثاااني :ـا الغلااط فااي الرضااا  ..اذا كذذان الغلذذط يتصذذل بواقعااة معينااة او موقااف معااين  ..وكااان ماان العواماال
االساسااية فااي ارتضاااء االطااراف االلتاازام بالمعاهاادة  ..فهذذذا النذذوع الذذذي ينصذذب علذذى عنصذذر جذذو ري مذذن
عناصر المعا دة  ..التي قامت موافقة االطذراف علذى اساسذه ذو الذذي  ..يشاكل عيباا مان عياوب االرادة ..
ويكون سببا لبطالنها
 وأكدت محكمة العدل الدولية على ذلك في الحكذم الذذي اصذدرته عذام  5010بخصذوص السذيادة علذى بعذض
المناطق الحدودية بين هولندا وبلجيكا
 oوقد تبنت اتفاقية فيينا هذه المبادئ في نص المادة()49اذ نصت( - 5يجوز للدولة االستناد الى الغلط
في معا دة كسبب إلبطال ارتضائها االلتزام بها،اذ تعلق الغلط بواقعة او حالة تو مت الدولة وجود ذا
عند ابرام المعا دة وكان سببا اساسيا في ارتضائها االلتزام بالمعا دة -6ال تنطبق الفقذرة()5اذا كانذت
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الدولة المعنية قد اسهمت بسلوكها في الغلط او كان من شان طبيعة الظروف تنبيه الدولة الذى احتمذال
الغلط
1 5التد ليس وإفساد ممثل الدولة
يقصد بالتدليس استخدام الخداع في المفاوضات  ..كأن يعمد احذد االطذراف المفاوضذة خذداع الطذرف االخذر
عن طريق  ..ادالئه بمعلومات كاذبة  ..او تقديم المستندات على انها صحيحة  ..او عن طريق خذداع اخذر ..
دون ان يعلم الطرف االخر باألمر  ..ولو عرف لم يرتضي ابرام المعاهدة 1
والتدليس امر نادر حصولن  ..اذ ال يوجد عمليا حاالت واضذحة لتطبيذق نظريذة التذدليا فذي عقذد المعا ذدات
الدولية  ..ولكن مع ذلك فان الدولة اذا ما اكتشفت انها ضحية تدليا  ..جااز لهاا ان تطالاب بربطاال المعاهادة
نتيجة لوقوعها في التدليس
 وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فيينا بالمادة() 42اذ نصذت(يجذوز للدولذة التذي يذدفعها السذلوك التدليسذي
لدولة متفاوضذة اخذر الذى ابذرام معا ذدة  ..ان تسذتند الذى الغذس كسذبب إلبطذال ارتضذاء ا االلتذزام
بالمعا دة)
 كما خصصت اتفاقية فيينا المادة( ) 10حول افساد ممثل الدولة حي يجذوز للدولذة ان تسذتند الذى ذذا
االفساد إلبطال ارتضاء ا بالمعا دة  ..كما لو قامت برشوة ممثل الدولة االخر إلغرائه على ابذرام
المعا دة اما اعمال المجامالت فال تعني افساد ارادة ممثل الدولة
 13االكراه
اما ما يتعلق بعيب االكرا فيجب التمييز بين حالتين
 حالة وقوع االكراه على ممثل الدولة
 وحالة وقوعن على الدولة ذاتها
ففي الحالة االولى 0..
 اتفقت اراء الفقهاء على ان استعمال االكرا مذع المفاوضذين  ..يفقذد المعا ذدة قوتهذا الملزمذة ويذؤدي
الى ابطالها
 وقد نصات الماادة( )2مان اتفاقياة فييناا لقاانون المعاهادات لسانة  222علاى انان(ال يكاون لتعبيار
الدولة عان ارتضااتها بمعاهادة أي اثار قاانوني  ..اذا صادر نتيجاة اكاراه ممثلهاا بأفعاال او تهديادات
موجهة ضده)
 وحواد االكرا الشخصية كثيرة منها المعا دة المعقودة بين كوريا واليابان عام  .. 5001والتي تم
بموجبها وضع كوريا تحت الحماية اليابانية  ..وقد تمت ذ المعا دة بعد ان احتلذت القذوات اليابانيذة
قصر امبراطور كوريا وسجنت االمبراطور وزراء لمدة عشر ساعات و ددتهم باستعمال الجزاءات
البدنية  ..وقد دفعت كوريا ببطالن المعا دة
اما الحالة الثانية
 االكرا الواقع على الدولة ذاتها إلرغامها على قبول معا دة فلم تتفق كلمة الفقهاء بشأنن:ـ
 فذهب البعض وهام االقلياة  ..بعذدم جذواز ارغذام أي شذعب علذى قبذول معا ذدة تفذرض عليذه
اوضاعا او احكاما ال يقر ا  ..لمجافاة ذلك مباد العدالة واإلنسانية والقواعد القانونية االولية
ذا من ناحية  ..وألنه يؤدي الى عدم استقرار الوئام بين الشعوب من ناحية اخر 0
 وفي رأي غالبية الفقهاء ألتقليديين ..
 انه ال يجوز لدولذة مذا االحتجذاش بذاإلكرا  ..للتوصذل الذى ابطذال معا ذدة ابرمتهذا تحذت تذأثير ضذغط
عسكري او ظروف لم تترك لها حرية االختيار في قبولها  ..الن هذا يؤدي الى ..
 oعدم استقرار االوضاع في المحيط الدولي ..
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 oويقلل من قيمة المعا دات ..
 oويعطذي فرصذذة لكذل دولذذة تريذد التحذذرر مذن التزاماتهذذا فذي معا ذذدة مذا  ..ان تطلااب ابطالهااا
بدعوى انها لم تبرمها إال مكرهن ..
 وعلين تعد معاهدات الصلح التي تعقب الحروب صحيحة  ..رغم ان الدولة المنتصرة تملاي ارادتهاا
على الدولة المهزومة 1
لكن ذا لم يعذد يتماشذى مذع االوضذاع الجديذدة التذي ظهذرت فذي المجتمذع الذدولي بعذد انتهااء الحارب
العالميااة الثانيااة  ..وقيااام االماام المتحاادة  ..فقذذد حذذرم الميثذذاق اللجذذوء الذذى الحذذرب او اسذذتعمال القذذوة
لتحقيق اغراض تتنافى مع ميثاق االمم المتحدة ..
 وعلين تعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا اذا تم ابرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة او استخدامها
المخالف لمبادئ القانون الدولي الوارد في ميثاق االمم المتحدة
ثالثا  1مشروعية موضوع المعاهدة
يجب ان يكون موضوع المعاهدة مشروعا وجاتزا  ..ويكون مشروعا اذا كان ..
 ممذذا يبيحذذه القذذانون الذذدولي  ..وتقذذر مبذذاد االخذذالق  ..ومذذن االمثلذذة علذذى عذذدم مشذذروعية
موضوع المعا دة ما يأتي:ـ
 0 5المعاهدات التي يكون موضوعها منافيا لقاعدة من قواعد القانون الدولي االمارة  ..كمذا لذو اتفقذت دولتذان علذى
منع السفن العائدة الى دولة ثالثة من االبحار في اعالي البحار او على تنظيم االتجار بالرقيق 0
 0 6المعاهدات التي يكون موضوعها منافيا لحسن االخالق  ..كاتفاق دولتين على اتخذاذ تذدابير تعسذفية ضذد االفذراد
او ضد جنا معين او طائفة معينة
 0 8المعاهدات المخالفة لميثاق االمم المتحدة  ..فقد نصت المادة( ()508اذا تعارضت االلتزامذات التذي يذرتبط بهذا
اعضاء االمم المتحدة وفقا ألحكام ذا الميثاق مع أي التزام اخر يرتبطون بذه فاالعبرة بالتزامااتهم المترتباة علاى هاذا
الميثاق)
________________________________________________________________

المحاضرة رقم() 5

الوقت(5ساعة)

تنفيذ المعاهدات
 تتضمن المعا دات عادة  ..نصا يحدد التاريخ واإلجراءات التذي تصذب معهذا المعا ذدة نافذذة المفعذول  ..وفذي
حالة عدم وجود نص  ..فالمعا دة تصب نافذة من وقت تبادل التصاديقات او مان وقات اياداع التصاديقات فاي
المكان المعين
 وتنفيذ المعاهدات يثير مساتل عديدة منها ما يتصل:ـ
 بآثار المعا دات قبل التنفيذ
 وما يتصل بتاريخ البدء بتنفيذ المعا دات الثنائية او الجماعية
 ومنها ما يتعلق بتنفيذ المعا دات داخل الدول
 وتنازع المعا دات مع التشريع الداخلي
اوال  1اثار المعاهدات قبل التنفيذ
 0 5عدم افساد الغرض من المعاهدة
يفترض بالدولة عدم افساد الغرض من المعا دة قبل دخولها دور النفاذ  ..وقد اشارت بذلك المادة()56من اتفاقية فيينا
 0 6تطبيق بعض شروط المعاهدة قبل دخولها دور النفاذ
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 ويتم ذلك عندما تتضمن المعا دة بعض الشروط التي يجب تحقيقها قبل ان تصب المعا دة كاملة وقابلة للتنفيذ
 ..فإذا كانت تنص على التصديق اضطرت الدول االطراف الى القيام بهذا االمر قبل مباشرة التنفيذ
 1 8تنفيذ المعاهدة بصورة مؤقتة
 يمكن تنفيذ المعا دة او جزء منها بصورة مؤقتة لحين دخولها دور النفاذ  ..اذا ما نصت المعا دة على ذلك ..
 oكما لو اتفقت الدول المتفاوضة على تنفيذذ المعا ذدة بصذورة مؤقتذة  ..منذذ التوقيذع عليهذا وخذالل مذدة
معينة او لحين التصديق عليها  ..فإذا لم يصدق عليها توقف مفعولها
 oوغالبا ما تتبع ذ الصيغة في المعا دات المنشئة للمنظمات الدولية حي يكون الغذرض منذه السذما
بإقامة االجهزة الضرورية إلدارة وسير المنظمة
 1 4تطبيق المعاهدة على مراحل
 كثيرا ما يحصل حتى بعد دخذول المعا ذدة دور النفذاذ  ..فإنهذا ال تطبذق بكاملهذا  ..وإنمذا تحذد بعذض االثذار
المحدودة  ..بعبارة اخرى  ..فان تنفيذ المعا دة يجزأ الى مراحل متتابعذة  ..فذال تذدخل المعا ذدة نطذاق التنفيذذ
الكامل  ..إال بعد اتمام المرحلة النهائية
 ومعنى ذلك انها تحتوي على نظام تدريجي للتنفيذ يتم بعد مدة من الزمن  ..وان التزامات الذدول االطذراف ال
تصب كاملة  ..إال بعد مرور ذ المدة
 مثال ذلك معا دة روما المنشئة للجماعة االقتصادية االوربية فقد نصت على فترة انتقال لمدة
() 56سنة مجزاة الى ثال مراحل تصل حتى عام  5010وفذي كذل مرحلذة تطبذق بعذض نصذوص المعا ذدة
واالنتقال من مرحلة الى اخر يصار بقرار خاص من االجهزة المختصة  ..كما نصت المعا دة على امكانية
تمديد او اختصار المراحل في بعض الحدود
ثانيا  1تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الثناتية
 ان تاريخ دخول المعا دة حيز التنفيذ بالنسبة للمعا دات الثنائية  ..يكون حساب اتفااق الادول االطاراف فيهاا
اما عند:ـ التوقيع على المعا دة او  ..تاريخ استالم كل طرف مذكرة الطرف االخر في حالة تبادل المذكرات
او ..
 تاريخ تبادل التصديقات  ..وقد يحصل ان تدخل المعا دة دور النفاذ بعد مدة معينة  ..بمقتضى شذرط صذري
منصوص عليه في المعا دة  ..كان يكون مثال ستة اشهر بعد تبادل التصديقات
ثالثا  1تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الجماعية
ان دخول المعا دات الجماعية دور النفاذ يختلف باختالف المعا دات:ـ
 1المعاهدات ذات الطابع الشخصي
 أي التي يكون فيها لشخصية المتعاقدين محل اعتبار  ..فانه يقتضي في ذ المعا ذدات قبولهذا مذن قبذل جميذع
الدول التي شاركت في المفاوضات  ..والتي وقعت عليها  ..حتى تدخل دور النفاذ
 oمثل السوق االوربية المشتركة  ..وحلف االطلسي  ..التي نصت على ايداع جميع التصديقات قبال المباشارة
في التنفيذ
 1 5المعاهدات الجماعية العامة
 هنا يجب التمييز بين اتجاهين متناقضين:ـ
 االتجاه االول :ـ
يركز على الصفة شبه التشريعية للمعا ذدة  ..وإخضذاع دخذول المعا ذدة دور النفذاذ علذى قبولهذا مذن
عدد قليل من الدول  ..مثالها ميثاق التحكيم العام لسنة  .. 5066الذي ينص علذى ان الميثذاق يذدخل
دور النفاذ  ..حالما تودع دولتان في االقل وثائق انضمامها 0
 اما االتجاه الثاني
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و و السائد في الوقت الحاضر  ..يتضمن في اغلب الحاالت اخضاع دخول المعا دة دور النفاذ  ..على قبولها
من عدد كاف من الدول  ..الن المعا دة الجماعية العامة التي ال يطبقها عدد كاف مذن الذدول  ..ال تكذون لهذا
جدو حقيقية ..
 ومن المعلوم ان تحديد الدول يتوقف على كل معاهدة اذ ال توجد قاعدة عامة بهذا الصدد
 فمثال اتفاقية فيينا لقانون المعا دات جعلت دخول ذ االتفاقيذة دور النفذاذ مذن ايذداع الوثيقذة
()81للتصديق او االنضمام(م  .. )61في حين ان اتفاقيذة قذانون البحذار لعذام  5066جعلذت
النفاذ بعد ايداع الوثيقة ()20من وثائق التصديق او االنضمام(م )806
 ومن المالحظ في بعض النماذج من المعاهدات  ..ان المعيار الذي يسم بدخول المعا دة دور النفاذ ليا فقط
معيار الكمية  ..ولكن معيار النوعية  ..أي ا مية الذدول التذي قبلذت  ..وان تنفيذذ المعا ذدة يتوقذف علذى قبذول
ذ الدول
 وخير مثال و ميثاق االمم المتحدة الذي نص بالمادة(  1ف ) 3على(ان الميثاق يوضع موضع
التنفيذ متاى اودعات تصاديقاتها الادول الخماس داتماة العضاوية فاي مجلاس االمان وأغلبياة الادولى
االخرى الموقعة علين
 ومن المالحاظ ايضاا فاي المعاهادات المتعاددة االطاراف انهاا تانص  ..علاى ان تنفياذ المعاهادة يبادأ بعاد فتارة
معينة من ايداع عدد معين من التصديقات
 مثال اتفاقية فيينا لقانون المعا دات فقذد نصذت فذي المذادة() 61علذى ان تنفيذذ ذذ المعا ذدة يبذدأ بعذد
انقضاء ثالثين يوما من تاريخ ايداع الوثيقة  81للتصديق او االنضمام 0
 اما بالنسبة للدولة التي تنظم الى المعاهدة بعد النفاذ  ..فان المعا دة ال تكون نافذة فورا بمجرد انضذمامها ..
وإنما يكون بعد فترة زمنية معينة
 مثال معا دة فيينا لقانون المعا دات فذي المذادة  61تنفذذ المعا ذدة بالنسذبة للذدول التذي اودعذت وثيقذة
االنضمام بعد انقضاء() 80يوم من تاريخ االنضمام
رابعا  1تنفيذ المعاهدات داخل الدول
هل تعتبر المعاهدة النافذة دوليا  ..نافذة تلقاتيا داخل الدول  ..وتساري فاي مواجهاة االفاراد والمحااكم  ..ام
يقتضي لنفاذها اتخاذ اجراء تشريعي داخلي كنشرها او اصدارها في شكل قانون ؟
في الواقع ان حل هذه المسالة يرجع الى القانون الداخلي لكل دولة
ناك دول تنص دساتير ا على اعتبار المعا دات في حكم القانون بتمام ابرامها دون حاجة الى تشريع داخلي
 ويكون للمعاهدات قيمة قانونية ملزمة في مواجهة االفراد والمحاكم تساوي قيمة التشريع الداخلي
ففااي الواليااات المتحاادة االمريكيااة بموجااب نااص المااادة السادسااة ماان الدسااتور(ان ذذذا الدسذذتور وجميذذع
المعا دات التي ابرمتها وسوف تبرمها الواليات المتحدة تعد القذانون االعلذى للدولذة )بموجذب ذذا الذنص فذان
الواليات المتحدة االمريكية تميز بين نوعين من المعاهدات:ـ
 االولى:وهي المعاهادات ذاتياة النفااذ  :أي التذي يكذون بطبيعتهذا او بمقتضذى نذص صذري فيهذا  ..ال
تحتاش الى تشريع لجعلها سارية المفعول في المجال الداخلي 0
 حيث يجري تنفيذ ها من قبل المحاكم االمريكية دون حاجة الى تشريع خاص
 اما الثانية:اذا كانت ال ذاتية النفاذ
 أي ال بد لتنفيذ ا من صدور تشريع خاص  ..فان المحاكم االمريكيذة ال تطبقهذا حتذى يصذدر ذذا التشذريع ..
ومثالها ايضا سويسرا والدول االشتراكية سابقا
وهناك دول اخرى تنص دساتيرها على وجوب اتخاذ اجراءات تشريعية داخلية حتى تصبح المعاهدة ساارية
المفعول في المجال الداخلي ومن هذه الدساتير دستور النمسا في المادة ()21
اما في بريطانيا
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فان المعاهدات
 التي تما حقوقا خاصة باألفراد او
 تتضمن تعديل في القانون العرفي او التشريعي او
 التي تفرض التزامات مالية جديدة على الحكومة البريطانية او
 التي تمن التاش سلطات اضافية
 وكذلك المعا دات التي ينص فيها صراحة على شروط موافقة البرلمان او
 التي تتضمن تنازال عن اقليم بريطاني
يقتضااي تنفيااذ هااذه المعاهاادات ان يوافااق البرلمااان علااى المعاهاادة قباال التصااديق عليهااا  ..ثذذم يصذذدر تشذذريع
خاص يدمج المعا دة صراحة في القانون الداخلي  ..حتى تكون جزءا من قانون البلد  ..وتسري فذي مواجهذة
االفراد والمحاكم  ..ويجري اصدار ذا التشريع قبل التصديق على المعا دة
اما االتفاقات االدارية التي تعقد بشكل مبسط  ..فأنها تصب نافذة المفعول بمجرد التوقيع عليهذا  ..وال تحتذاش
الى تصديق او الى تشريع خاص  ..شريطة ان ال تتعارض والقوانين الداخلية
وتسير على هذا المسلك البريطاني بعض دول الكومنولث كالهند والدول السكندنافية
 وفي فرنسا  :تمييز بين نوعين:ـ
 المعاهدات المعدة للتطبيق فأنها ال تصبح نافذة إال بعد نشرها ..
 وقد نصت على ذلك المادة()22مان الدساتور لسانة  229ان(المعاهادات او االتفاقاات المصادق او
الموافق عليها بوجن صحيح  ..تتغلب منذ نشرها على القوانين الفرنسية)
 لذلك فان االجراء الوحيد الذي يقتضيه الدستور الفرنسي لسنة  5016هاو النشار  ..كماا ان المحااكم
الفرنسية ترفض تطبيق المعاهدات غير المنشورة
 اما المعاهدات التي ال تكون معدة للتطبيق من قبل المحاكم الفرنسية  ..فان اجراء النشر في
النظااام الااداخلي ال يكااون ملزمااا  ..ومذذن ذلذذك االتفاقذذات التذذي عقذذدتها الحكومذذة الفرنسذذية مذذع
الواليذذات المتحذذدة االمريكيذذة فذذي اطذذار معا ذذدات حلذذف االطلسذذي بخصذذوص وجذذود القذذوات
االمريكية في االقليم الفرنسي  ..قبل خروش فرنسا من منظمة معا دة شمال االطلسي
اما في العراق
 فان الدستور الدائم لسنة  6001لم يشذر الذى مسذألة نفذاذ المعا ذدات داخذل العذراق بذأكثر مذن
نص في المادة ( -)60سادسا(يمارا مجلا الذوزراء التفذاوض بشذأن المعا ذدات واالتفاقذات
الدولية والتوقيع عليها او من يخوله)
 وفي المادة( -)18ثانيا(يتولى رئيا الجمهورية المصادقة على المعا دات واالتفاقذات الدوليذة
بعد موافقة مجلا النواب،وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها)
 والعمل يجري في العراق على التصديق على كل معا ذدة بقذانون تصذديق ينشذر فذي الجريذدة
الرسمية وتنشر معه نصوص المعا دة ،وبذلك تصب المعا ذدة نافذذة داخذل العذراق ولهذا مذن
القوة ما لسائر القوانين الداخلية سواء بسواء

خامسا  1التنازع بين المعاهدة والتشريع الداخلي
ان تنفيذ المعاهدات داخال الادول قاد ياؤدي فاي بعاض االحياان الاى حصاول تناازع باين احكاام المعاهادة التاي
ترتبط بها الدولة وبين احكام تشريعها الداخلي 1
فااأي طريااق يساالك القاضااي الااوطني اذا وجااد اماماان نصااا فااي القااانون الااداخلي يتعااارض مااع نااص وارد فااي
معاهدة عقدتها دولتن؟ايطبق القانون ام يطبق احكام المعاهدة؟
ان حل ذذ المسذالة امذام المحذاكم الوطنيذة يتوقذف علذى وجذود نذص دسذتوري يقضذي بتغليذب المعا ذدة علذى
القانون الداخلي او انعدامه
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 1في حالة وجود نص دستوري
ان دساتير بعض الدول تنص صراحة تغليب المعاهدات على القوانين الداخلية
ففذذي فرنسذذا تتغلذذب المعا ذذدات منذذذ نشذذر ا طبقذذا للمذذادة() 11مذذن دسذذتور سذذنة  5016علذذى القذذوانين الداخليذذة
الفرنسية  ..وكذلك في سويسرا تتغلب المعا دات على القانون الداخلي حتى لو كان ال حقا
 1 5في حالة عدم وجود نص دستوري
يجب التمييز بين حالتين:
 االولى  1عندما يكون التشريع سابق على المعاهدة
 والثانية  1عندما يكون التشريع ال حقا لها
ففي الحالة االولى
 ال يلقي القاضي الوطني اية صعوبة  ..اذ يطبق نصوص المعا دة  ..ويهمل القانون الداخلي  ..وذلك
باالستناد الى المبدأ الذي يحكذم تنذازع القذوانين مذن حيذ الزمذان  ..أي مبادأ نساخ القاانون الساابق
بالقانون الالحق  ..وبما ان المعاهدة من حيث القاوة تعاادل القاانون فتعتبار فاي هاذه الحالاة بمثاباة
قانون جديد ينسخ ويلغي القانون القديم
 اما الحالة الثانية  :اذا كان التشريع الحقا للمعاهدة فان القاضي الوطني يميز بين حالتين:ـ
 حالة سكوت او غموض التشريع الالحق من حيث موقفن من المعاهدة
 وحالة ثبوت نية المشرع بوضوح وصراحة في مخالفة بنود المعاهدة السابقة
 ففي الحالة االولى
يفترض القاضي الوطني  ..ان المشرع لم يقصد مخالفة المعا دة السابقة  ..بذل انذه اراد ضذمنا االحتفذاظ بهذا
وتطبيقها الى جانب تطبيق احكام التشريع الالحق  ..ومن ثم يسعى الى التوفيق بين المعا دة والتشريع الالحق
..
 ويحقق القاضي ذلك  ..على اساا ان كل تشريع يتنازع مع معا ذدة سذابقة  ..انمذا يتذرك مجذاال إلعمالهذا ..
ووسيلة ذ االعمال  ..هي استثناء الحالة التي يمكن فيها تطبيق المعاهدة من حكم التشريع الالحق ---
 فالمعا دة ال تعقد اال فيما بين دول معينة  ..وعليه يفترض القاضي ..
 ان المقصود من التشريع الالحق الذي يتعارض مع المعا دة  ..و تطبيقه على االجانب ممن ال تكون بالد م
طرفا في تلك المعا دة  ..اما االجانب الذين ترتبط بالد م بالمعا دة  ..فال يسري عليهم التشريع الالحق
 اما في حالة الثانية
 وهي حالة وضوح نية المشرع فاي مخالفاة المعاهادة الساابقة  ..فيتعذذر علذى القاضذي الذوطني التوفيذق بذين
المعا دة والتشريع الالحق على اساا النية المفترضذة للمشذرع  ..النهذا غيذر واردة فذي ذذا الصذدد فيضذطر
القاضي الوطني ان يطبق التشريع الالحق ويهمل المعا دة السابقة  ..وان ادى ذلك الى ان تتحمل دولتن تبعاة
المسؤولية الدولية المترتبة على االخالل بالمعاهدة
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المحاضرة رقم() 3

الوقت(5ساعة)

اثر المعاهدات
تحدث المعاهدات ..
 اثرا بين الدول االطراف فيها ..
 وقد يمتد اثر ا في بعض الحاالت الى دول لم تشارك فيها
اوال  1اثر المعاهدات بالنسبة ْلطرافها
 1االلتزام بتنفيذ المعاهدة
 المعا دة لها قوة القانون فيما بين اطرافها  ..فهي تلزم جميع الدول التي صدقت او انضذمت اليهذا
 ..تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  ..وعلى اطراف المعا دة ان يتخذوا االجراءات الكفيلة
بتنفيذ ا  ..فان قصروا ترتبت عليهم المسؤولية الدولية
 وقد اكدت هذا المبدأ اتفاقية فيينا في المادة( )52بقولها(كل معا دة نافذة تكون ملزمة ألطرافها
وعليهم تنفيذ ا بحسن نية)
 وعلين ال يجاوز ْلحاد االطاراف ان يحاتج بقانونان الاداخلي  ..لكاي يتحلال مان االلتزاماات التاي تفرضاها
المعاهدة علين
 وقد اشارت بذلك اتفاقية فيينا بالماادة(()51مذع عذدم االخذالل بذنص المذادة (12المتعلاق بأحكاام القاانون
الااداخلي بشااان التصااديق) ال يجذذوز لطذذرف فذذي المعا ذذدة ان يتمسذذك بقذذانون الذذداخلي كسذذبب لعذذد تنفيذذذ
المعا دة))
 1 5النطاق االقليمي لتطبيق المعاهدة الدولية
 القاعدة العامة تقضي  ..ان المعا دة اذا اصذبحت نافذذة  ..تصذب واجبذة التطبيذق علذى كافذة اقذاليم الذدول
االطراف فيها  ..إال اذا نصت المعاهدة صراحة على خالف ذلك ..
 وقد اكدت اتفاقية فيينا ذلك بالمادة( ()52ما لم يظهذر مذن المعا ذدة قصذد مغذاير  ..ويثبذت ذلذك
بطريقة اخر  ..تعتبر المعا دة ملزمة لكل طرف فيها بالنسبة لكافة اقليمه)
 إال ان في بعض االحوال تنص المعاهدة على عدم سريانها على هذا الجزء او ذاك من االقلايم  ..ويكاون
ذلك بنص صريح فيها ..
 مثالها معا دات المساعدة المتبادلة التي تحدد االقاليم التابعة للدول االطراف التي تستفيد من نظام
المساعدة ..
 وكذلك بالنسبة للمعا دات التي كانت تبرمها الدول االستعمارية والتي تعرف( بشرط المستعمرات
)وكانت تحذدد فيذه الذدول االسذتعمارية  ..مذد سذريان احكذام المعا ذدة علذى مسذتعمراتها  ..مثال
معاهدة حلف االطلسي  ..الذي قررت فيه فرنسا قصذر سذريان احكامهذا علذى االقلذيم الفرنسذي ..
دون ان يمتد الى مستعمراتها
 1 3تطبيق المعاهدة من حيث الزمان(عدم رجعية المعاهدات)
 االصاال فااي القااانون الاادولي العااام  ..شذذانه شذذان القذذانون الذذداخلي  ..هااو عاادم رجعيااة القواعااد
الدولية وخاصة المعاهدات الدولية  ..بمعنى انها ال تسري إال على الحاالت والعالقات التي تنشا
بعد نفاذ ا  ..وقد اكدت اتفاقية فيينا على مبدأ عدم رجعياة المعاهادات فاي الماادة( ()59مذا لذم
يظهر من المعا دة قصد مغاير او يثبت ذلذك بطريقذة اخذر  ..فذان نصذوص المعا ذدة ال تلذزم
طرفذذا فيهذذا  ..بشذذان أي تصذذرف او واقعذذة تمذذت  ..او  ..أي مركذذز انتهذذى وجذذود  ..قبذذل تذذاريخ
دخول المعا دة دور النفاذ في مواجهذة الطذرف االخذر) ..وقذد جذر الذنص علذى ذذا المبذدأ فذي
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المعا دات الدولية  ..ال سيما معا دات  ..االحالة على التحكيم والتسوية القضااتية  ..مثاال ذلاك
 ..اتفاقية التحكيم المبرمة بين فرنسا وألمانيا في لوكاارنو عاام  .. 252اذ قضذت بعذدم تطبيذق
نصوصها على الخالفات الناجمة من وقائع تحققت قبل ابرام االتفاقية
كما ان المحاكم الدولية قد اكدت على هذا المبدأ في العديد من االحكام التي اصدرتها ..
مثل الحكذم الصذادر مذن محكمذة العذدل الدوليذة عذام  5018فذي النذزاع بذين اليونذان وبريطانيذا حذول
قضية امباتيالوا والذي جاء فيه(ان المعاهدة تدخل حيز التنفيذ منذ التصديق عليها)
 هذا هو المبدأ  ..إال ان هناك استثناءات نصت عليها العديد من االتفاقات الخاصة بتقرير التعويض وفقاا
لقواعد المسؤولية الدولية
 مثل االتفاقية االلمانيذة االمريكيذة المعقذودة فذي بذرلين عذام  5066بصذدد انشذاء يئذة للفصذل فذي
تعويض المانيا للواليات المتحدة على ما لحقها من اضرار خالل الحرب العالمية االولى
ثانيا  1أثر المعاهدات بالنسبة للغير
 تقضي القاعدة العامة بان المعا دات الدولية ال تلزم إال عاقديها  ..وال يمتد اثر ا الذى دول ليسذت طرفذا
فيها  ..و ذا ما يطلق عليه مبدأ نسبية المعا دات  ..فالمعا دة ال تكون مصدر حق او التزام للغير
 وقد اكد القضاء الدولي هذا المبدأ في العديد من االحكام التي اصدرها ..
 من ذلك قرار محكمة العدل الدولية الدائمة عام  5062في قضية كوروزو بين المانيا وبولونيذا ..
من ان المعا دة ال تنشئ حقوقا إال بين الدول األطراف 0
 غير ان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ  ..فقد يحصل ان تستفيد دولة من معاهدة ليست طرفا فيها من
ذلك
 1شرط الدولة االكثر رعاية
تذذنص بعذذض المعا ذذدات  ..االقتصذذادية  ..التجاريذذة  ..المالحذذة  ..القنصذذلية  ..الكمركيذذة  ..اقامذذة االجانذذب ..
العمل  ..على اساس التعامل بالمثل ..
 علااى شاارط الدولااة االكثاار رعايااة  ..و ذذو ان تتعهذذد الذذدولتان  ..بذذان تسذذم كذذل منهمذذا لاخذذر ..
باالستفادة من أي امتياز  ..تمنحه في المستقبل لدولة او دول غير ما  ..بالنسبة ألمذر مذن االمذور تذم
التعاقد بينهما عليه
 فإذا اتفقت احد الدولتين المتعاقدتين بعد ذلك مع دولة ثالثة  ..على منحهذا حقوقذا وامتيذازات لذم تذرد
في المعا دة المعقودة بينهما  ..كان للدولة الثانية الطرف في المعا دة  ..الحذق فذي االسذتفادة مذن ذذ
الحقوق والمزايا استنادا الى الشرط المذكور  ..أي بعبارة اخرى كان لها ان تستفيد من اتفاق ليست
طرفا فين ودون ان تنضم الين
 1 5االشتراط لمصلحة الغير
يجيز القانون الداخلي للغير اكتساب الحقوق بمقتضى عقود لم يكن طرفا في عقد ا ..
 والسؤال ما اذا كان القانون الدولي قد عرف هذا النظام  ..وإذا كان القانون الدولي قد عرف ذا
النظام  ..فهل يشترط قبول الغير بالحقوق التي ترتبها المعا دة  ..و ل يتمسك بالمعا دة التي لذم
يكن طرفذا فيهذا  ..اذا مذا تذم تعذديلها او الغائهذا دون الحصذول علذى رضذا المسذبق ؟ لقاد اجابات
محكمااة العاادل الدوليااة الداتمااة علااى هااذا التساااؤل  ..فذذي الحكذذم الذذذي اصذذدرته عااام  235فااي
النزاع الفرنسي السويسري في قضية المناطق الحرة  ..والذي جاء فين ..
( اذا كان من المتعذر القول  ..بان المعا دات التي تقرر احكامذا لصذال دولذة او عذدة دول ليسذت
طرفا فيها  ..ترتب لهم بالضرورة(حقوقا)بالمعنى الدقيق  ..إال انه ليا ناك ما يمنع من ان تتجه
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ارادة اطذذراف المعا ذذدة  ..مذذن ترتيذذب مثذذل ذذذا األثذذر  ..بمعنااى ان ترتااب للاادول الغياار حقوقااا
مكتسبة ناشتة عن هذه المعاهدة  ..التي لم تكن طرفا فيها
 فقد وجدت المحكمة من ظذروف قضذية المنذاطق الحذرة  ..ان معا ذدة فيينذا ترتذب حقوقذا بذالمعنى
الدقيق لصال سويسرا  ..فقررت بعدم امكان النيل من حقوق سويسرا دون رضا ا
 وتبنت اتفاقية فيينا ما قضت بن محكمة العدل الدولية الداتمة فنصت علين في المادة()32
 1 3المعاهدات التي ترتب التزامات على عاتق الغير
القاعدة العامة تقضي  ..بان المعا دات التي تنشئ التزامات على عاتق دول الغير  ..ال يمكن ان تسري فاي
مواجهتها بدون رضاها  ..وقد بينت اتفاقية فيينا ذلك في المادة( ) 32
 فالبد اذن من اتفاق اضافي بين الدولة التي تلتزم بمعا دة ليست طرفا فيها  ..وبذين مجموعذة الذدول
االطراف فيها  ..يمثل االساس االرادي اللتزام الدولة الغير من ناحية ..
 كما ان الغاء او تغيير االلتزامات ال يتم إال برضا الدول االطراف والدولاة الغيار مان ناحياة اخارى ..
وقد اشارت بذلك اتفاقية فيينا في المادة( ) 31
 1 4المعاهدات المنظمة ْلوضاع داتمة
 تلتذذذزم الذذذدول كافذذذة بذذذاحترام المبذذذاد الذذذواردة فذذذي المعاهااادات الشاااارعة ألمذذذور تهذذذم المجتمذذذع الذذذدولي ..
اذا ما استقرت ذ المباد في العرف الدولي  ..مثال المعا دات المتعلقذة بالمواصذالت الدوليذة  ..فذان ذذ
تعطي لغير موقعيها حقوقا  ..في المرور والمالحة على قدم المساواة بين اطذراف المعا ذدة وغيذر االطذراف
..
 oمثااال ذلااك معا ذذدة بنمذذا الموقعذذة بذذين بريطانيذذا والواليذذات المتحذذدة االمريكيذذة عذذام .. ..50
والمعا دة التي تلتها بين بنما والواليات المتحدة االمريكية عام  .. 5008قاد اعطات حقوقاا
للاادول الغياار عناادما  ..اوجباات ان تكااون القناااة حاارة ومفتوحااة للساافن الحربيااة والتجاريااة
لجميع الدول
 وهناك حاالت الحياد الداتم لبعض الدول  ..كمعاهدة فيينا لسنة  9 2التي فرضت حياد سويسرا الداتم
 فان نظام الحياد ال يفرض نفسه على الدول الموقعة على المعا دة فحسب  ..لكنه يسري في مواجهة
جميذع الذدول  ..فهاذه المعاهاادات يساري اثرهاا للغياار  ..باعتبار ذا تتفذق مذذع الصذال العذام للجماعذذة
الدولية
 ومن هذا ايضا المعاهدات التي تنظم االمن الجماعي
 و ذا ما نصت عليه( م 5ف) 2مذن ميثذاق االمذم المتحذدة  ..علذى ان تعمذل الهيئذة  ..علذى ان تسذير
الدول غير االعضاء فيها على مباد االمم المتحدة  ..بقدر ما تقتضين ضرورة حفظ السلم واْلمان
الدوليين
 1 2االنضمام الالحق
يفرق الشرا بين:ـ
 المعاهدات المقفلة  ..والمعاهدات المفتوحة
فالمقفلة ال تحتوي على نص يبي انضمام الدول االخذر اليهذا  ..ومذن ثذم يكذون مذن الذالزم النضذمام الغيذر
حصول مفاوضات مع االطراف االصليين وقبولهم لهذا االنضمام اما ..
47

المعاهدات المفتوحة  ..فهي التي تحتوي على نص يبي انضمام الغير اليها  ..او قبولها لها  ..ويكون من حق
كافة الدول االنضمام للمعا دات الجماعية العامة  ..إال اذا نصت المعاهدة على خالف ذلك .
____________________________________________________________

المحاضرة الرقم() 4

الوقت(5ساعة)

تفسير المعاهدات
 ان تفسير المعاهدات مثل تفسير أي نص قانوني  ..يقصد بن الوقوف  ..على المعنى الذي تتضذمنه
نصوصها  ..والى تحديد نطاق النصوص الغامضة او المبهمة  ..وسنبحث 1..
السلطة المختصة بالتفسير
ووساتل التفسير
أوال  1السلطة المختصة بالتفسير
 ان تفسير المعاهدات يمكن ان تثار على الصعيدين  ..الدولي  ..والداخلي
 1على الصعيد الدولي
أي على صعيد العالقات بين الدول االطراف في المعاهدة  ..فان التفسير يتم بطريقتين :ـ
أ  0باتفاق الدول اْلطراف  ..وذلك اما صراحة بعقد اتفااق تفسايري  ..يتخذذ شذكل اتفااق مبساط او بتباادل الكتاب او
المذكرات او بروتوكول يلحق بالمعاهدة
ب  0عن طريق القضاء الدولي :
في حالة عدم توصل الدول االطاراف علاى اتفااق علاى التفساير  ..فذان ذلذك يذؤدي الذى نشذوء نذزاع دولذي ..
يمكذذن تسذذويته بكافذذة وسذذائل تسذذوية المنازعذذات الدوليذذة  ..وبصااورة خاصااة بالوساااتل القضاااتية  ..بعذذرض
الخالف على التحكيم او محكمة العدل الدولية  ..الن المنازعات المتعلقة بتفساير المعاهادات تعتبار منازعاات
قانونية  ..وتدخل بالتالي في صميم اختصاص القضاء الدولي
وقد اكدت على ذلك المادة()82من النظام االساا لمحكمة العدل الدولية
 1 5على الصعيد الداخلي
 ان التفسير الداخلي يتم بطريقتين:ـ
أ  1بواسطة السلطة التنفيذية:ـ
 أي ان الجهاز الذي عقد المعاهدة  ..هو الذي يختص بتفسيرها ..
 امذذا بنذذاء علذذى طلذذب الطذذرف الثذذاني او  ..عذذن طريذذق االحالذذة اليهذذا مذذن المحذذاكم الداخليذذة  ..و ذذذااالسلوب كثير االستعمال في فرنسذا  ..مثذال الكتذب التذي ارسذلها وزيذر خارجيذة فرنسذا عذام 5018
المتضمنة تفسير لالتفاقية الفرنسية االسبانية المعقودة عام 925
ب  1بواسطة السلطة القضاتية
 ان معظم الدول ال تسمح لقضاتها بتفسير المعاهدات  ..إال في حاالت الفصل في الدعو المطروحة
امامها والمتعلقة بمصال االفراد  ..لكي ال يؤدي ذلك الى  ..التدخل في اعمذال الحكومذة او  ..انتقذاد
الدول االجنبية ولو بصورة غير مباشرة
ثانيا  1وساتل التفسير
استخلص التحكيم والقضاء الدوليين  ..مجموعة من القواعد في تفسير المعا دات  ..دونتها اتفاقية فيينا لقانون
المعا دات في المواد .. 33- 35-3
 وتتعلق المادتان  35-3بالقواعد االصلية والمكملة  ..التي تتبع في تفسير المعا دات
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 بينما تتعلق المادة  33بتفسير المعا دات المحررة بأكثر من لغة ..
وسنعرض الى شرح هذه المواد الثالث ..
 1المبادئ المتبعة في تفسير المعاهدات الدولية
 تضمنت الفقرة االولى من المادة (  )3من اتفاقية فيينا  ..المبادئ الواجاب اتباعهاا عناد تفساير معاهادة ماا
فقررت(تفسر المعا دة بحسن نية  ..طبقذا للمعنذى العذادي أللفذاظ المعا ذدة  ..فذي االطذار الخذاص بهذا  ..وفذي
ضوء موضوعها  ..والغرض منها)
 يتضح من النص ان هناك اسسا ثالثة ينبغي االستناد اليها في عملية التفسير هي:ـ
 انتهاج مبدأ حسن النية ..
 تفسير المعاهدة طبقا للمعنى العادي ْللفاظها ..
 تفسيرها في حدود االطار الخاص بها ..
أ  1تفسير المعاهدة وفقا لمبدأ حسن النية
 من المباد االساسية التي تسود تفسير المعا دات  ..هو مبدأ حسن النية  ..الذي يقضي بالبحذ عذن االمذور
التي ارادت االطراف قولها حقيقة ..
 وقاد اكاد معهاد القاانون الادولي ذلاك فااي القارار الاذي اتخاذه عاام  .. 222مذن ان تفسذير نصذذوص
المعا دة يجب ان يكون بموجب حسن النية
 كما ان القضاء الدولي قد اكد هذا المبدأ
 مثال حكم محكمة العدل الدولية الدائمة عام  252في قضية المصال االلمانية في سيليسايا
العليا البولونية
ب  1تفسير المعاهدة طبقا للمعنى العادي ْللفاظها
 ان اغلب المنازعات التذي تثذار عنذد تطبيذق المعا ذدات  ..منشذؤ ا االخذتالف بذين االطذراف فذي تقذدير معنذى
االلفاظ واالصطالحات التي تتضمنها المعا دة ..
 ولتوضيح معنى االلفاظ  ..فان اتفاقية فيينا تقضي  ..بان تكون طبقا للمعنى العادي ..
 وهذا يعني ان النص اذا كان واضحا  ..ومعناه ماألوف  ..فيجذب الوقذوف عنذد ذذا المعنذى  ..دون محاولذة
التوسذذع فذذي التفسذذير  ..عذذن طريذذق اعطذذاء االلفذذاظ معذذاني اخذذر غيذذر المعتذذاد عليهذذا  ..إال اذا ثباات ان نيااة
االطراف قد اتجهت الى ذلك
 وقد اكد معهد القانون الدولي ذلك عام  5012في دورته المنعقدة في كرينادا
 كما ان القضاء الدولي قد أشار في العديد من االحكام التي اصدر ا الى  ..تفسير االلفاظ طبقذا للمعنذى العذادي
او الطبيعي
 من ذلك الرأي االستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية عام  221بشان اختصذاص
الجمعية العامة  ..بقبول الدول في عضوية االمم المتحدة
ج  1تفسير المعاهدة في االطار الخاص بها
 يقصد بذلك  ..انه ينبغي إال تفسر نصوص المعا دة  ..كل نص على حد  ..وكأنه مستقل عن باقي النصوص
االخر  ..وإنما ينبغي ان تكمل النصوص بعضها بعضا  ..وأال جاءت مبتورة المعنى غير مستقيمة الداللة
 وبعبارة اخرى ان تفسير النص  ..يجب ان يبح عنه في نطاق اطار المعا دة بأكمله
 وقد درجت المحاكم الدولية على االخذ بهذا المبدأ في العديد من احكامها من ذلك ..
 الرأي االستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الداتمة عام  255بشان اختصذاص
منظمة العمل الدولية بتنظذيم العمذل فذي الزراعذة حيذ جذاء فيذه(ان المعاهادة يجاب ان تقارا
ككل) 1
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 كما ان التحكيم سار بهذا االتجاه من ذلك ..
 القرار التحكيمي عام  223بشان تفسير االصطال ( )p roche orientالوارد في االتفاق
الجوي االمريكي الفرنسي المعقود عام 5012
 ويشمل االطار الخاص بالمعاهدة ايضا ..
 الديباجة التي تتضمن عادة  ..االسباب  ..واأل داف  ..والمباد  ..الخاصذة بالمعا ذدة  ..و الديباجذة
جزءا ال يتجزأ من المعا دة  ..وعلى المفسر ان يدخل في اعتبار ما و ثابت في الديباجة من ا داف
ومباد
 ومن المالحظ ان المحاكم الدولية تهتم كثيرا باالرجوع الاى الديباجاة فاي حااالت التفساير المعروضاة
عليها  ..من ذلك الذرأي االستشذاري الذذي اصذدرته محكمذة العذدل الدوليذة الدائمذة عذام  5066بشذان
اختصاص منظمة العمل الدولية
 وإضافة الى ما تم ذكره  ..فان االطار الخاص بالمعا دة لغرض التفسير  ..يشمل باإلضافة الى
نص المعا دة و  ..الديباجة  ..والملحقات  ..يشمل ما يأتي:
 0 5أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة  ..ويكون قد عقد بين االطراف جميعا  ..بمناسبة عقد ذ المعا دة
 0 6اية وثيقة صدرت عان طارف او اكثار  ..بمناسذبة عقذد المعا ذدة  ..وقبلتهذا االطذراف االخذر كوثيقذة لهذا صذلة
بالمعا دة
 1 8كما قررت ف  3م  3من اتفاقية فيينا  ..يؤخذ باالعتبار الى جانب االطار الخاص بالمعاهدة ..
أ  0أي اتفاق الحق بين االطراف بشان تفسير المعا دة او تطبيق احكامها
ب  0أي مسلك الحق في تطبيق المعا دة يتفق عليه اطراف بشان تفسير ا
ش  0اية قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العالقة بين االطراف
 1 5الوساتل المكملة بالتفسير(االعمال التحضيرية)
 تثير مسالة الرجوع الى االعمال التحضيرية  ..لالستعانة بها في تفسير المعا دات الدولية  ..خالفا فاي الارأي
بين فقهاء القانون الداخلي  ..والدولي
 فعلى الصعيد الداخلي نجد ..
 الفقن الالتيني  ..يجيز الرجوع الى االعمال التحضيرية كوسيلة من وسائل التفسير  ..بينما
 الفقن االنكلوسكسوني  ..يمنع االستعانة بها لهذا الغرض
 وقد انتقل هذا الخالف الى القانون الدولي ..
 فهناااك رأي  ..يجيذذز الرجذذوع لاعمذذال التحضذذيرية  ..نظذذرا لمذذا تحتويذذه مذذن امكانيذذة الكشذذف عذذن المقاصذذد
الحقيقية ألطراف التعاقد
 لما تمثله من مقدمة طبيعية  ..تسبق تحرير المعا دة ..
 وما تبينه من جهد في اختيار النصوص وصياغتها  ..بما يتفق ومصال االطراف و  ..أ دافهم
 ومن ثم فان الحكمة تقضي ضرورة الرجوع اليها  ..لالستفادة منها بما تتضمنن من ايضاحات سبق
ان اعرب عنها االطراف عند تحديد حقوقهم والتزاماتهم
 وهناك رأي اخر يمنع هذا الرجوع  ..حرصا على عدم التزام الدول االطراف في ذ االرتباطات القانونية ..
بما لم تسا م به من ذ االعمال
 اما القضاء الدولي  ..فانه يميل بوجه عام الى االعتماد علذى االعمذال التحضذيرية  ..لتحديذد وتعيذين المعنذى
القانوني  ..اذا عجزت الوسائل السابقة عن تحقيق ذلك
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 مثال ذلك الرأي ااستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدوليذة الدائمذة  235بشذان معاملذة
الرعايا البولونيين المقيمين في الدانتزيغ
 اما اتفاقية فيينا لقاانون المعاهادات  ..جذاءت مؤيذدة لذذلك كمذا فذي الماادة  .. 35حيذ اجذازت الرجذوع الذى
االعمال التحضيرية لتحديد المعنى اذا اد التفسير وفقا للمادة  85الى:ـ
أ  0بقاء المعنى غامضا او غير واضح
ب  0او ادى الى نتيجة غير منطقية او غير معقولة
 1 3تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة
تحرر المعا دات في الوقت الحاضر بلغات متعددة  ..وكثيرا ما تختلف مدلوالت الفاظ ذ اللغات عن بعضها
 ..مما قد يثير الخالف بين االطراف حول تفسيرها
 غير ان مثل ذا الخالف يمكن تالفيه  ..في حالة اتفاق االطراف على جعذل احذد اللغذات التذي حذررت بهذا
المعا دة المرجع الذي يعول عليه عند حصول خالف حول التفسير للنص من النصوص
 كما و الحال في معا دات الصل التي تلت الحرب العالمية االولى(ساان جرماان  ،نباولي ،
تريانو التي حررت باللغات االنكليزية والفرنسية وااليطالية ..
 والتذذي نذذص فيهذذا انذذه فذذي حالذذة وجذذود اخذذتالف فذذي المعنذذى بذذين ذذذ اللغذذات فذذان النصذذوص
المحررة باللغة الفرنسية ي التي يعول عليها ..
 غير ان ما يجري العمل علين حاليا  ..ليس كذلك داتما ..
اذ كثيرا ما يتم تحرير المعا دات بعدة لغات  ..وينص صراحة على اعتبار جميع اللغذات التذي اسذتعملت فذي
تحرير تلك المعا دة لها قوة رسمية متساوية ..
 oكما هو الحال في ميثااق االمام المتحادة حياث حارر بخماس لغاات هاي االنكليزياة والروساية
والصينية واالسبانية والفرنساية  ..ونذص فذي المذادة( ) 555منذه ان ذذ اللغذات ذي لغذات
الميثاق الرسمية على وجه سواء
 oفرذا كان هنااك اخاتالف باالمعنى نتيجاة الخاتالف اللغاات المساتعملة  ..فذان التفسذير فذي ذذ
الحالة ..
يجب ان يتم على اساا المعنى الضيق الذي يستجيب للمعاني المثبتة في النصوص المحررة
في اللغات المستعملة جميعا
 oأي اذا كان النص المحرر بإحد اللغات الرسمية  ..يؤدي الى معنى واسع ..
 oوكان النص المطبق المحرر بلغة رسمية اخر يؤدي الى معنى ضيق ..
 oفان التفسير النص يجب ان يتم على اساس المعناى االخيار  ..اذا هاو المعناى الاذي ثبات ان
النصين متفقان على نطاقن 0
 وقد اخذت محكمة العدل الدولية الدائمة بهذا الرأي في حكمها عام  254في قضية مافروماتس
 اما اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ..فقد عالجت مسألة تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة في
المااادة()33ونصااها( - 5اذا اعتمذذدت المعا ذذدة بلغتذذين او اكثذذر يكذذون لكذذل نذذص مذذن نصوصذذها نفذذا
الحجية  ،ما لم تنص المعا دة او يتفق االطراف على انه عند االختالف تكون الغلبة لذنص معذين - 6
نص المعا دة الذي يصذا بلغذة غيذر اللغذات التذي اعتمذد بهذا ال يكذون لذه نفذا الحجيذة إال اذا نصذت
المعا دة او اتفق االطراف على ذلك  - 8يفترض ان أللفذاظ المعا ذدة نفذا المعنذى فذي كذل نذص مذن
نصوصها المعتمدة  - 1عندما تكشف المقارنة بين النصوص عن اختالف في المعنى لذم يزلذه تطبيذق
المادتين  86-85يؤخذ بالمعنى الذي يتفق مع موضوع المعا دة والغرض منها ويوفذق بقذدر االمكذان
بين النصوص المختلفة فيما عدا حالة ما يكون ألحد النصوص الغلبة وفقا للفقرة االولى)
_______________________________________________________
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المحاضرة رقم() 2

الوقت(5ساعة)

تعديل المعاهدات
ان مشكلة تعديل المعاهدات كانت محل اهتمام الجماعة الدولية  ..فقد اولى عهد عصبة االمم ا تماما بالغا
بالمعا دات التي تغيرت ظروفها ...فنص بالمادة() 2على حق الجمعية العامة  ..في ان تدعو الدول من
وقت آلخر  ..الى اعادة النظر في المعا دات التي اصبحت غير صالحة للتطبيق
وتتضمن المعا دات في الوقت الحاضر نصوصا خاصة بالتعديل  ..لذلك سنبح :ـ
 اوال المبادئ العامة
 ثم تعديل المعاهدات المتعددة االطراف
 وأخيرا النصوص التي تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
اوال  1المبادئ العامة
في حالة غياب النص أالتفاقي  ..فان التعديل المعا دة يكون باتفاق االطراف فإذا كانت:ـ
 ثناتية  ..فان اتفاقا جديدا يبرم  ..وبموجبه تتفق الدولتان على  ..استبدال نص معلوم بنص
جديد او  ..بعقد معا دة جديدة تحل محل المعا دة السابقة بكاملها
 اما اذا كانت متعددة االطراف  ..وال يوجد نص فيها يبين طريقة تعديلها  ..فان التعديل
يتم وفقا لقاعدة اغلبية الثلثين
 وقد بينت اتفاقية فيينا ذلك في المادة( ) 32بنصها(يجوز تعديل المعا دة باتفاق االطراف ،
وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل ذا االتفاق  ..ما لم تنص المعا دة على
غير ذلك) ...و كذا فان االتفاق المعدل وفقا لهذ المادة يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإبرام
المعا دات
 ومن المالحظ ايضا ان هذا النص  ..ال يلزم جميع االطراف االشتراك في تعديل المعا دة ..
وإنما يتحد عن االتفاق بين االطراف  ..وليس االتفاق بين جميع االطراف
ثانيا  1تعديل المعاهدات المتعددة االطراف
ان تعديل المعاهدات المتعددة االطراف لن اهمية خاصة  ..ألنها تضع قواعد عامة تهم عدد كبير من الدول
 ..ودون ان تحدد في الغالب مدة لسريانها  ..وان تعديلها يجب ان يكون تبعا للظروف والحاجة
وتتضمن المعاهدات المتعددة االطراف عادة ..
 نصوص تبين االجراءات التي تتبع في تعديلها  ..وفي كثير من الحاالت تنص ذ المعا دات على
تدخل المنظمات الدولية في اجراء التعديل
لذا سندرس تعديل المعاهدات بين اطرافها  ..ومن ثم تدخل المنظمات الدولية في اجراء التعديل
 1تعديل المعاهدات بين الدول االطراف
القاعدة العامة  ..ان الدول االطراف في المعا دة  ..م الذين يباشرون اجراء التعديل  ..إال ان االحكام التي
تتضمنها ذ المعا دات فيما يتعلق بتعديلها تختلف من معا دة الى اخر ..
أ  1بعض المعاهدات تمنع اجراء تعديلها إال بعد مضي مدة من تطبيق المعاهدة
 مثل اتفاقية مونترو لعام  232التي نصت في المادة( ()52على عدم جواز اجراء التعديل إال بعد مضي
خما سنوات من تاريخ دخول االتفاقية دور النفاذ)
ب  0بعض المعاهدات تنص على عقد مؤتمرات دورية كل خمس سنوات  ..للنظر في امكانية تعديل المعاهدة
 مثل معا دة حظر انتشار االسلحة النووية لعام 5026
ش  0بعض المعاهدات تخول جهة االيداع مهمة الدعوة الى عقد مؤتمر للتعديل  ..بناء على طلب ثلث
عدد الدول االطراف فيها
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 مثل المادة( ) 6من اتفاقية موسكو لعام  .. 223حول حظر التجارب النووية
د  0ان اعتماد اتفاق التعديل ودخولن دور النفاذ  ..يكون باْلغلبية
 لكن هناك معاهدات  ..تتطلب موافقة دول معينة لنفاذ التعديل مثل المادة( ) 5/9من اتفاقية انتشار االسلحة
النووية  ..التي اشترطت إلقرار التعديل ان توافق و تصدق علين اغلبية الدول االطراف  ..على ان
يكون من بينهم الدول النووية االطراف في االتفاقية
 1 5تدخل المنظمات الدولية في اجراء التعديل
يجب التمييز بين ثالثة انواع من المعاهدات وهي:ـ
 المعا دات التي تبرم تحت اشراف المنظمة الدولية
 المعا دات التي تبرم في المنظمة الدولية
 المعا دات المنشتة للمنظمات الدولية 0
أ -المعاهدات التي تبرم تحت اشراف المنظمات الدولية
 المعا دة التي تبرم تحت اشراف المنظمة الدولية  ..تؤدي الى تدخل المنظمة في اجراء التعديل
 من ذلك جميع اتفاقات تدوين القانون الدولي  ..التي ابرمت تحت اشراف االمم المتحدة  ..ولكن هذا ال يعني
ان االمم المتحدة هي التي لها اهلية تعديل المعاهدة  ..وإنما الدول لوحد ا ي التي تستطيع تقرير ذلك ..
 ولكن الجمعية العامة تختص  ..بتقرير فيما اذا كان مناسبا اوال  ..االستجابة لطلب التعديل  ..وقد تدعو الى
مؤتمر ليتولى دراسة مسالة التعديل ..
 وعلى أي حال ان هذا النص جعل المنظمة الدولية  ..تتدخل في اجراء تعديل معاهدة بين الدول
ب -المعاهدات التي تبرم في المنظمات الدولية
 لتعديل اتفاقات العمل الدولية مثال  ..فان مجلا ادارة منظمة العمل الدولية  ..و الذي له
حق االقترا للتعديل  ..ثم يتولى مؤتمر عام منظمة العمل الدولية  ..اعداد واعتماد اتفاق
التعديل
 - 8المعاهدات المنشتة للمنظمات الدولية
 تنظم المعاهدات المنشتة للمنظمات الدولية  ..بدقة جميع النواحي القانونية المتعلقة بتعديلها  ..بما في ذلك
اثار التعديل  ..ويقضي التعديل مثل ذ المعا دات توافر عنصرين ما:ـ
 اتفاق اجهزة المنظمة الدولية من ناحية  ..واتفاق الدول االعضاء من ناحية اخرى
 وتمر اجراءات التعديل بمرحلتين
 االولى  ..ي مرحلة التصويت على التعديل داخل الهيئة او المؤتمر
 والثانية  ..ي مرحلة التصديق على اتفاق التعديل  ..باعتبار شرطا لدخوله دور النفاذ
 والنصوص التي تتضمنها المعاهدات تختلف من معاهدة الى اخرى االمر الذي يقتضي بيان ما
يأتي:
 هناك معاهدات تميز بين .. التعديل  ..وإعادة النظر بالمعاهدة ككل
 مثال  ..ميثاق االمم المتحدة  ..نص في المادة( ) 19على التعديل  ..وفي المادة(
) 12على اعادة النظر
 هناك معاهدات تمنع اجراء تعديلها خالل فترة معينة  ..لتقرير نوع من االستقرار للمنظمة مثل
معا دة حلف االطلسي لعام  5016قررت في المادة( ) 56عدم السما بتقديم طلبات لتعديل
المعا دة  ..إال بعد مضي عشر سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ
 - 3دخول التعديل دور النفاذ
أ  0التعديل باْلجماع:
53

 هناك معاهدات تتطلب اجماع الدول االعضاء على التعديل  ..حتى يمكن تجنب اعتراض الدول على
ما قد يتم من تعديالت لم توافق عليها ..
 واشتراط االجماع يتعلق عادة بسريان التعديل  ..اذ يتعين تصديق الدول على التعديل حتى
يسري في مواجهتها  ..مثال( م ) 3- 532من معا دة الجماعة االوربية للفحم والصلب
 ويظهر اشتراط االجماع لدخول التعديل دور النفاذ بجالء في المعاهدات الخاصة باْلحالف ..
كحلف االطلسي او حلف وارشو
 وقد يكون التعديل قاصر على تعديل مساتل معينة  ..كما و الحال في صندوق النقد الدولي(م
)51
ب  1التعديل بأغلبية الثلثين
 تأخذ معظم المعا دات المنشئة للمنظمات الدولية  ..بقاعدة اغلبية الثلثين إلجراء التعديل  ..إال ان هذا
التعديل ال يصبح نافذا  ..إال اذا صدقت عليه ثلثا الدول االعضاء ...ومثال ذلك ميثاق منظمة الصحة
العالمية
ج  1التعديل بأغلبية معينة
 مثال ذلك ميثاق االمم المتحدة الذي اشترط لنفاذ التعديل تصديق الدول الخمس الكبرى علين
 -4اثر التعديل بالنسبة للدول التي ال تصدق علين
تقسم التعديالت من حي اثار ا الى نوعين رئيسين:ـ
 تعديالت تلزم جميع الدول االعضاء  ....وتعديالت ال تلزم إال الدول التي قبلته
أ  1التعديالت التي تلزم جميع الدول االعضاء
 تنص مواثيق بعض المنظمات الدولية على سريان التعديالت على جميع الدول االعضاء  ..اذا ما
صدقت عليها اغلبية الدول االعضاء ...أي ان التعديالت التي يصدق عليها ثلثا اعضاء المنظمة ..
تصب ملزمة لجميع الدول االعضاء بما فيهم الدول التي لم تصدق على التعديالت  ...ومثالها ميثاق
االمم المتحدة في المادة( ) 506
 وقد اطلق على ذ التعديالت تعبير التعديالت المشرعة  ..بوصفها تشريعات ال يستثنى منها الممتنعون عن
المصادقة عليها
ب  1التعديالت التي ال تلزم إال الدول التي قبلتن
تنص مواثيق بعض المنظمات الدولية  ..على عدم سريان التعديالت  ..إال في مواجهة الدول التي
صدقت عليها أي انها ال تلزم إال هذه الدول كما هو الحال في جامعة الدول العربية
ج  1االنسحاب وسحب العضوية
تنص بعض المواثيق على حق الدول التي ال توافق على التعديل من االنسحاب من المنظمة
 مثالها( م ) 50من ميثاق جامعة الدول العربية
كما تقرر بعضها سحب العضوية من الدول التي لم توافق على التعديل
 مثالها المادة( ) 01من معا دة شيكاغو لعام  5011الخاصة بإنشاء منظمة الطيران المدني الدولية
 1 2تطبيق اجراءات التعديل
لقد جرى تعديل مواثيق العديد من المنظمات الدولية من ذلك
 مواثيق منظمة الطيران المدني الدولية  ،ومنظمة الصحة العالمية  ،والعمل الدولية
 كما ان ميثاق االمم المتحدة قد تم تعديله مرتين طبقا للمادة( ) 506
 وكذلك مواثيق الجماعة االوربية قد عدلت ايضا في عام 5021
________________________________________________________________
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المحاضرة رقم() 2

الوقت(5ساعة)

انتهاء المعاهدات
ناك عدة حاالت النتهاء المعا دات وكما يأتي:
أوال  1انتهاء المعاهدات من تلقاء نفسها
تنتهي المعا دة من تلقاء نفسها في الحاالت االتية:ـ
 1بتنفيذ المعاهدة تنفيذا تاما
وهذه هي الوسيلة الطبيعية ْلنهاء المعاهدات ..
 فإذا عقدت دولتان معا دة معينة  ..انشأت لكليهما حقوق وفرضت عليهمذا التزامذات معينذة  ..وقامذت
الدولتان بتنفيذ احكامها كليا  ..فان المعاهدة تصبح منتهية برتمام التنفيذ
غير ان انهاء المعاهدة بتنفيذها  ..ال يحول دون االستشهاد بها كوثيقة مثبتة لاللتذزام الذذي تذم تنفيذذ اذا كذان
ناك ما يدعو الى ذلك
 1 5بانتهاء االجل المحدد لسريان المعاهدة
اذا كان منصوص في المعا دة  ..انها تسري ْلجل معين  ..فرذا حل هذا االجل  ..ولم يجدد المعا دة اطرافهذا
زالت المعاهدة وانقضت
 1 3بتحقيق شرط فاسخ منصوص في المعاهدة  ..على ان تحققن يلغيها
كما لو اتفقت دولتان في معا دة  ..على ان تتنازل احد ما لاخر عن اقليم معذين  ..علذى ان يسذتفتي سذكان
االقلذذيم فذذي مصذذير م بعذذد مذذدة معينذذة  ..وتذذم ذذذا االسذذتفتاء بالفعذذل واختذذار سذذكان االقلذذيم العذذودة الذذى الدولذذة
المتنازلة  ..فان احكام المعاهدة التي وضعتهم تحت سيادة الدولة الثانية تزول وتنقضي في مثل هذه الحالة
 مثال ذلك ما حد ْ ..لقليم السار  ..اذ وضع تحت اشراف عصبة االمم بموجب معاهادة فرسااي ثذم
استفتى سكان السار سنة  .. 232فاختاروا االنضمام أللمانيا
 0 1باستحالة تنفيذ نصوص المعاهدة
كما لو عقدت معا دة تحالف بين ثال دول  ..ثم نشبت حرب بين اثنين منهذا  ..كانذت الدولذة الثالثذة فذي حذل
من ذ المعا دة ْ ..لنن يستحيل عليها القيام بتنفيذ نصوص المعاهدة
 0 1فناء الشئ محل المعاهدة
كما لو ابرمت دولتان معا دة لتنظيم حقوق كل منهما على جزيرة  ..ثم اختفت الجزيرة نتيجة حاد طبيعي
 1 2بزوال احد اطراف المعاهدة
يجب ان نميز بين المعاهدات الثناتية والمعاهدات الجماعية
 فبالنسبة للمعاهدات الثناتية  ..تزول ونقضي بزوال احد الدولتين المتعاقدتين
 كما لو عقدت دولتان معا دة  ..ثم زالت احد الدولتين المتعاقدتين وفقدت الشخصية الدوليذة  ..لضذم
دولة ثالثة لها او لتقسيم اقليمهذا بذين بعذض الذدول  ..فذان المعا ذدات التذي عقذدتها الدولذة التذي فقذدت
الشخصية الدولية  ..تزول وتنقضي
 اما المعاهدات الجماعية  ..فان زوال احد اطرافها ال يؤثر على كيانها فهي تبقى قائمة بالنسبة للدول
االخر المتعاقدة
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ثانيا  1برضا الطرفين
والرضا اما ان يكون صراحة  ..بان يتفق الطرفان في المعا دة على انهائها او  ..ضمنا  ..كأن يعقد الطرفان
معا دة جديدة في نفا موضوع المعا دة االولى  ..بحيث تحل الثانية محل االولى
ثالثا  1بررادة احد الطرفين وحده
ألحد طرفي المعا دة ان ينهيها  ..ولو لم يرضى الطرف اآلخر  ..وذلك:ـ
 بالتخلي او االنسحاب او  ..بفسخ المعاهدة في حاالت معينة
 1االنسحاب :
االنسحاب جاتز في المعا دات التي  ..تنص على امكان االنسحاب ْلحد الطرفين  ..بعد اعالن الطرف االخر
بذذذلك  ..فذذإذا مذذا اعلذذن احذذد طرفذذي المعا ذذدة انسذذحابه عاادت المعاهاادة منتهيااة  ..شذذرط اتبذذاع مذذا نصذذت عليذذه
المعا دة من شروط خاصة بذلك
واالنسحاب غير جاتز ..
 اذا كان منصوصا في المعا دة  ..علاى انهاا تنتهاي بانقضااء اجال معاين  ..فذال يجذوز االنسذحاب مذا لذم يقبذل
الطرف االخر بذلك
 كذلك المعاهدات التي ينص فيها صراحة  ..على ان الغرض منها تنظيم حالة داتمة
 كمعا دات الحدود  ..فال يجوز االنسحاب فيها  ..وال يمكن حلها إال برضا الطرفين
اما في المعاهدات متعددة االطراف  ..فتظل المعاهدة نافذة في حاق بااقي اطرافهاا  ..وإذا كانذت المعا ذدة ال
تتضمن نصا بشان انهاتها او الغاتها او االنسحاب منها ..
 فانه ال يمكن االنسحاب منها او الغائها بعمل انفرادي  ..إال بعد موافقة الدول االخر فيها
 وأكد بروتوكول لنادن لسانة  91هاذا المبادأ بنصان(مذن المبذاد االساسذية فذي القذانون الذدولي ان
الدولة ال يمكنها التحلل مذن االلتزامذات التذي ترتبهذا المعا ذدة إال بعذد موافقذة االطذراف المتعاقذدة عذن
طريق االتفاق الودي)وأشارت بذلك ايضا اتفاقية فيينا في المادة() 12منها
 1 5فسخ المعاهدة
يجوز لدولة تكون طرفا في معاهدة ان تعلن:ـ
 عدم التزامها بما ورد فيها او  ..وقف تنفيذ احكام المعا دة كليا او جزتيا
 وذلك اذا اخل الطرف االخر بالتزاماته المقررة في المعا دة  ..ويشترط ان يكون االخالل جوهريا
 وقد اكدت اتفاقية فيينا ذلك في المادة( )20
 1 3التغيير الجوهري في الظروف
 ان المعاهدات الدولية  ..قد تبرم في ظل ظروف معينة  ..ثم يحد ان تتغير تلذك الظذروف بعذد ذلذك
 ..تغييرا جوهريا  ..بحي تحد اخالال بمد االلتزامات المتبادلة بين طرفيها او اطرافهذا  ..علذى
نحو يجعل االستمرار بااللتزام بها غير ممكن  ..بالنسبة ْلحد او بعض اطرافها ..
فهل يجوز للدولة ان تنسحب من المعاهدة المرتبطة بها ؟
لقد اقرت اتفاقية فيينا فذي المذادة(  .. ) 26جاواز انهااء المعاهادات او االنساحاب منهاا  ..اسذتنادا الذى التغييذر
الجو ري في الظروف اذا توافر الشرطان التاليان:
أ  1اذا كان وجود ذ الظروف  ..قد كون اساسا اما  ..الرتضاء االطراف االلتزام بالمعا دة
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ب  0اذا ترتب على التغيير  ..تبديل جذري في نطاق االلتزامات  ..التي يجب ان تنفذ مستقبال طبقا للمعا دة
لكن تغيير الظروف ال يمكن االستناد علين طبقا للمادة  25من اتفاقية فيينا في الحالتين:ـ
ا  1اذا كانت المعاهدة منشتة لحدود
ب  1اذا كان التغيير الجوهري نتيجة ..
 اخالل الطرف بالتزام طبقا للمعا دة او  ..بأي التزام دولي اخر في المعا دة
رابعا  1ظهور قاعدة امرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة
تنص اتفاقية فيينا بالمادة( .. ) 24اذا ظهرت قاعدة امرة جديذدة مذن قواعذد القذانون الذدولي العامذة  ..فذان أي
معا دة قائمة تتعارض مع ذ القاعدة تصب باطله  ..وينتهي العمل بها
 مثالها المعا دات المنظمة لتجارة الرقيق السذابقة فذي ابرامهذا علذى نشذأة القاعذدة العرفيذة االمذرة التذي
تحظر االتجار بالرقيق
خامسا  1الحرب
تعد الحرب من اسباب انقضاء المعا دات  ..التي كانت تربط الدول المتحاربة وقت السلم 0 0
غير ان اثر الحرب في المعاهدات يختلف باختالف انواع المعاهدات لذلك يجب التمييز بينها:ـ
 1المعاهدات التي ال تتأثر بقيام حالة الحرب
أ  1المعا دات التي يكون موضوعها ..
 تنظذيم حالذة دائمذة  ..كمعا ذدات الحذدود ومعا ذدات التنذذازل عذن االقذاليم والمعا ذدات المرتبذة لحقذوق ارتفذذاق
دولية
ب  1المعا دات التذي يكذون موضذوعها تنظذيم حالذة الحذرب نفسذها مثذل اتفاقيذة ال ذاي لسذنة  5001المنظمذة للحذرب
البرية
ج  1المعا ذذدات الجماعيااة او المتعااددة االطااراف  ..فذذي حالذذة اذا نشذذبت الحذذرب بذذين بعذذض اطرافهذذا فقذذط  ..وبقذذي
االطراف االخرون في حالة حياد  ..فذان المعا ذدة تبقذى سذارية فذي عالقذات الذدول المحايذدة فيمذا بيذنهم  ..وأيضذا فذي
عالقات ذ الدول مع الدول المتحاربة ..
 ولكن يقف العمل بالمعا دة في عالقات الدول المتحاربة طيلة قيام الحرب بينهما  ..ويسذتأنف العمذل بهذا بعذد
انتهاء الحرب  ..أي ان الحرب تؤدي الى وقف سريان المعاهدة الجماعية في عالقات الدول المتحاربة فقط
 1 5المعاهدات التي تنقضي بقيام حالة الحرب
تنقضي بقيام حالة الحرب  ..المعاهدات الثناتية التي تربط بين الدول المتحاربة
 كمعا دات الصداقة و  ..حسن الجوار و  ..المعا دات التجارية واالقتصادية والمالية و  ..التي تنشذا
حقوقا لرعايا الدول المتحاربة
سادسا  1قطع العالقات الدبلوماسية او القنصلية
ان قطع العالقات الدبلوماسية فيما بين الدول المتعاقدة  ..ال يترتب عليه انهاء المعا ذدة وال وقذف العمذل بهذا  ..بذل
تظل سارية ونافذة بين اطرافها  ..دون ان ياؤثر عليهاا قطاع العالقاات الدبلوماساية باأي وجان مان الوجاوه  ..إال اذا
كذذان قيذذام العالقذذات الدبلوماسذذية او القنصذذلية ضذذروريا لتطبيذذق المعا ذذدة  ..وقااد اكاادت اتفاقيااة فيينااا هااذه القاعاادة فااي
المادة() 23
________________________________________________________________
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المحاضرة رقم() 1

الوقت( ساعة)

العرف الدولي
يعد العرف من اهم مصادر القانون الدولي العام  00وأغزرها مادة  00اذ ان اغلذب قواعذد ذذا القذانون ذات
الصفة العالميذة  00قذد نشذأت واسذتقرت فذي المحذيط الذدولي عذن طريذق العذرف  00وتحذت تذأثير  00حتذى
القواعد الواردة في المعا دات الشارعة كثيرا ما تكون  00تعبيرا او صياغة  00لما استقر عليذه العذرف قبذل
ابرامها  ...ويشترط لتوافر العرف الدولي توافر ركنين مادي و معنوي
اوال  1الركن المادي
يقوم هذا الركن على تكرار االعمال المتماثلة في تصرف الدول في اماور معيناة  00فذإذا مذا ثبذت ان الذدول
تسير على وتيرة واحدة في نوع من التصرفات الدولية  11فالقاعدة التي يمكن استخالصها من ذلك ي قاعدة
عرفية دولية
 ويشترط في التصرف المادي  00ان يصادف قبول مان الدولاة او الادول التاي صادر فاي مواجهتهاا  00وان
يستمر قبول الدولة اذا تكررت ممارسته في الحاالت الجديدة المماثلة للحالة االولى
 ان يكون عاماا بمعناى  00ان تمارسذه الذدول علذى وجذه العمذوم فذي جميذع الحذاالت المماثلذة التذي تحذد فذي
المستقبل  ...وليس معنى هذه العمومية  00ان جميع الدول تمارا ذذا التصذرف فذي الحذاالت المماثلذة 00
بل يكفي ممارسة التصرف  11تكون صادرة من اغلبيذة الذدول  00الن العموميذة لذيا بمعنا ذا االجمااع فقذد
يكون  ...دوليا خاصا او اقليميا  00أي تنصرف احكامه لتنظيم عالقات دول معينة
 مثالها الدول االمريكية يوجد عرف خاص بها  00وكذذلك الذدول العربيذة  000او ان يكذون
العرف الدولي عام  00وفي هذه الحالة تتواتر اغلب الدول على التصرف وفقا ْلحكامن
ثانيا  1الركن المعنوي
الى جانب الركن المادي يشترط توافر ركن معنوي لوجود العرف 00
ويتمثل هذا الركن( باعتقاد الدول بان التصرفات المادية التي تقوم بها او تطبقها ي ملزمة لها قانونا )
وقد اشارت المادة() 39من النظام االساا لمحكمة العدل الدولية الى الركن المعنوي  00حيث اشاترطت ان
يكون العرف مقبوال بمثابة قانون دل علين تواتر االستعمال 00
كما ايدت محكمة العدل الدولية ذلك في الحكم الذي اصدرته عام  5010والخاص بحق الملجأ
 وللركن المعنوي اهمية  11تفوق اهمية تكرار التصرفات المادية  00كما ان وجوده هو الذي يميز
العرف عن العادة والمجامالت الدولياة  00فهمذا ال ينطويذان علذى االعتقذاد بصذفتهما االلزاميذة 00
وان تكرار العادة يساعد على اثبات القاعدة العرفية
 غير ان العادة مهما تكررت  11فأنهذا ال تكتسذب قذوة القاعذدة القانونيذة العرفيذة  00إال بعاد ان تقابال
برد فعل مناسب من جانب الدول او المحااكم الدولياة  11بحيذ تتذوافر القناعاة العاماة  00باعتبذار
تلك العادة بمثابة قاعدة قانونية الزامية
 كما لو اعتادت الحكومات على اعفااء الممثلاين الدبلوماسايين المعتمادين مذن الضذرائب 00
فان ذ العادة االختيارية ال تصب قاعدة عرفية الزاميذة  00إال اذا اقتارن مسالك الحكوماات
باالعتقاد بالصفة االلزامية لتلك العادة
التصرفات التي ينشا عنها العرف الدولي
 اتجه الفقه في تحديد العوامل التي ينشا منها العرف الدولي الى اتجاهين مختلفين:
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 االتجاااه اْلول :ـ ا ذو نزعذذة وضذذعية وقذذد نذذاد بذذه الفقيذذه االلمذذاني شذذتروب  00و ذذو يعتبذذر القواعذذد
القانونية العرفية  11ناشتة عن تصرفات اجهزة الدولة ذات االختصاص الدولي
 ويجعل العرف الدولي محصورا بالسوابق الحكومية الداخلية  11دون السوابق القضاتية
 غير ان التعامل الدولي لام يقار هاذا االتجااه  00الن كثيارا مان القواعاد الدولياة العرفياة جااءت عان
طريق السوابق القضاتية 1
 اما االتجاه الثاني  /ناد به انصار المذ ب الموضوعي وعلى رأسهم جورش سل الذي ير 11
 ان التصرفات المنشئة للقواعد العرفيذة  00يمكذن ان تصذدر مذن أي فذرد يذدافع عذن مصذالحه الدوليذة
 11غير ان التعامل الدولي لم يقر هذا المبدأ أيضا 1
والحقيقة ان التصرفات التي ينشا عنها العرف الدولي هي  00التصرفات التي تصدر عن الهيتات القانونياة
المختصة في الشؤون الدولية  11سواء كانت داخلية ام دولية وعلى النحو االتي:ـ
أوال  1التصرفات الناتجة عن الهيتات الحكومية والتي ينشا عنها العرف الدولي
 0 5المراسالت الدبلوماسية والتعليمات الرسمية  00التي تصدر عن اجهزة الدولة  00التذي تشذرف علذى العالقذات
الخارجية والتي تكشف عن الخطة التي تسلكها الدولة في عالقاتها مع بقية الدول
 0 6التعليمات واْلوامر التي تصدر عن الحكومات  00في وقذت الحذرب  00الذى قادتهذا فذي القذوات المسذلحة البريذة
والبحرية والجوية  00فقد سا مت في تكوين قواعد الحرب البرية والبحرية والجوية
 0 8القااوانين التااي تصاادر عاان الساالطة التشااريعية فااي دولااة معينااة  00فذذاألعراف المتعلقذذة بأعذذالي البحذذار والبحذذر
االقليمي والموانئ البحرية  00تعود كلها في االصل الى قواعد امال ا القانون الداخلي
 0 1احكام المحاكم الداخلية المتعلقة بالمسائل ذات المساا بالعالقات الدولية 00
وماان ذلااك احكااام محاااكم الغناااتم الوطنيااة  00التذذي سذذاعدت بقسذذط كبيذذر فذذي نشذذوء وتطذذوير القذذانون الذذدولي الخاصذذة
بالحرب البحرية
ثانيا  1التصرفات الناتجة عن الهيتات الدولية والتي ينشا عنها العرف الدولي
 0 5احكام المحاكم الدولية على اختالف انواعها  11لقد سا مت تلك االحكام في تكوين القواعد العرفيذة الدوليذة 00
خاصة محاكم التحكيم الدولية
 من ذلك االحكام التي انشأت القاعدة القانونية الخاصة  00بضرورة احترام الحكذم مذن جانذب
اطراف النزاع  00وقواعد المسؤولية الدولية
 0 6المعاهدات الدولية :ـ العامة والخاصة  11تعد من السوابق  00وتسهم بالتالي فذي تكذوين قواعذد العذرف الذدولي
 00اذا كانت تتضمن قواعد وأنظمة يجب اتباعها ...كتصري باريس الصادر سنة  922حول الحرب البحرية
 0 8التصااارفات التاااي تصااادر عااان المنظماااات الدولياااة كعصذذذبة االمذذذم  00ومنظمذذذة االمذذذم المتحذذذدة  00والمنظمذذذات
المتخصصة  00يمكن ان تؤدي الى نشوء قواعد عرفية دولية
وللعرف كمصدر للقانون الدولي مزايا وعيوب 11
 اما مزاياه  00فهي ان قواعد مرنة  00قابلة للتقدم المستمر
 oوأما عيوبن  11فهي ان هذه القواعاد ليسات داتماا واضاحة الحادود  11اذ ينقصاها الضابط
والتعيين هذا من ناحية  11ومن ناحية اخرى  11ال يستطيع سد الحاجات الدولياة الجديادة
نظرا لبطتن
________________________________________________________________
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مبادئ القانون العامة
نصت الفقرة( ج )من المادة( ) 39من النظام االساس لمحكمة العدل الدولية  ..علاى مباادئ القاانون العاماة
 ..التي اقرتها االمم المتمدنة  ..كمصدر ثالث للقانون الدولي العام  ..التي تطبقهاا المحكماة  ..للفصال فيماا
يعرض عليها من المنازعات الدولية
الطبيعة القانونية لمبادئ القانون العامة
 اختلف الفقهاء في تحديد  ..طبيعة مباد القانون العامة  ..و  ..تحديذد مكانتهذا كمصذدر مذن مصذادر القذانون
الدولي
 فقد انكر بعض الفقهاء على مبادئ القانون العامة صفة المصدر المستقل ..
 فمنهم مان اعتبرهاا مجارد وسااتل تكميلياة  ..يلجذا اليهذا القضذاء عنذد عذدم وجذود قواعذد اتفاقيذة او
عرفية  ..يمكن تطبيقها على النزاع المعروض عليه  ..ومن هؤالء موريللي الذي يرى ان الفقرة(
ش )من المادة  86من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية ..
 oال يراد بها المبادئ العامة للقانون الدولي  ..وإنما ي معايير تسترشد بها المحكمذة عنذدما
تصدر حكمها  ..بعد ان يثبت لها عدم وجود قاعدة اتفاقية او عرفياة  ..يمكذن تطبيقهذا علذى
النزاع المعروض عليها
 oوفي هذه الحالة يكون حكم المحكماة مؤساس علاى مباادئ غيار قانونياة  ..فليسذت المبذاد
العامذة ذي التذي تنشذا القاعذذدة القانونيذة الدوليذة  ..وإنمذا ذو عمذذل القاضذي الذذي يسذتند الذذى
المباد العامة المستخلصة من االنظمة القانونية الداخلية
 وعلاى ذلاك فاان الماادة  39تارخص للمحكماة ان تنشاا قواعاد قانونياة دولياة علاى اسااس االنظمااة
القانونية الداخلية
 ولكن هذا التفسير مرفوض  ..ألنه يتعارض مع نذص المذادة  .. 86التاي نصات صاراحة(ان وظيفذة
المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليهذا وفقذا ألحكذام القذانون الذدولي) ..فالمحكمذة ال تنشذئ
قواعد قانونية  ..وإنما تطبق القانون
ويذهب اخرون ومنهم لوفور الى ان الفقرة(ج)من المادة  .. 39تشير الى القانون الطبيعي
 و ذا التفسير و االخر ال يتفق مع نص المذادة  .. 86الذذي يذتكلم صذراحة عذن المبذاد التذي اقرتهذا
االمم المتمدنة  ..أي المباد التي تطبق فعال عند ذ االمذم  ..فذال يجذب الخلذط بذين قواعذد القذانون
المثالي  ..والقواعد القانونية الوضعية
 ويرى فريق اخر امثال ماكويسكي انها تعني  ..قواعد العدالة  ..وال يمكن ايضا قبول هذا التفسير ..
 ألنه ال يتفق مع نص( ف  6م ) 86الذي يتكلم عن سلطة المحكمة فذي الحكذم  ..وفقذا لقواعذد العدالذة
واإلنصاف  ..وذلك في حالة موافقة اطراف الدعو صراحة على تخويل المحكمة ذ السلطة 0
اما الفقهاء السوفيت يرون ان الفقرة(ج)من المادة  .. 39ال تتحد عذن مصذدر معذين مذن مصذادر القذانون
الدولي او وسيلة خاصة إلنشاء قواعد
اما االستاذ شارل روسو  ..فانن يارى ان مباادئ القاانون العاماة  ..هاي مصادر مساتقل للقاانون الادولي ..
وهذا الرأي االخير هو الرأي الراجح االن في الفقن والقضاء الدوليين
مضمون مبادئ القانون العامة
لقد اختلف الفقهاء في تحديد  ..مضمون مبادئ القانون العامة ..
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 منهم من يرى ان المقصود بها  ..هي المبادئ العامة للقانون الداخلي  ..ومن ؤالء موريللي
 وفريق ثاني وخاصة (معظم الفقهاء السوفييت) ..يذ بون الى ان مباد القانون العامة  ..ال يمكن ان
تكون إال المباد العامة للقانون الدولي دون غير ا
 أما الفريق الثالث ومنهم االستاذ( شارل روسو) ..
 فاناان ياارى ان المقصااود بمبااادئ القااانون العامااة  ..ذذي المبذذاد المشذذتركة فذذي النظذذامين
القانونين الداخلي والدولي
 ويرى روسو ان هذا التفسير حتمي  ..الن اصطال القانون الوارد في الفقرة( ش م )86مذن
النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية  ..جاء مطلقا
 فمن مبادئ القوانين الداخلية  ..التي يمكن ان تسري احكامها على العالقات الدولية
 oمبدأ حسن النية  ..والعقد شريعة المتعاقدين  ..ومبدأ تغيير االحكام بتغيير االزمان
 oومبذذدأ عذذدم التعسذذف فذذي اسذذتعمال الحذذق  ..ومبذذدأ احتذذرام الحقذذوق المكتسذذبة  ..ونظريتذذا
التقادم المسقط
 oوالفوائد الناشئة عن التأخير  ..ومبدأ احترام القضية المقضية  ..والقواعذد المتعلقذة بنظذام
البينات او بدفع النفقات القضائية
 اما المبادئ الخاصة بالعالقات الدولية منها
 مبذذدأ اسذذتمرارية الذذدول  ..ومبذذدأ تفذذوق المعا ذذدة علذذى القذذانون الذذداخلي  ..وقاعذذدة اسذذتنفاذ المراجذذع
الداخلية
 وتحريم استخدام القوة في العالقات الدولية  ..تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية
 وحق الشعوب في تقرير مصير ا  ..وعدم التدخل في الشؤون الداخلية  ..واحترام مبذدأ المسذاواة فذي
السيادة بين الدول
موقف القضاء الدولي من مبادئ القانون العامة
من استقراء احكام المحاكم الدولية  ..يتض لنا بان مضمون مباد القذانون العامذة  ..يمكذن ان تسذتمد مذن
المباد العامة لانظمة القانونية الداخلية  ..او  ..من مباد العامة للقانون الدولي
مبادئ القانون الدولي العامة
 oمن المباد العامة للقانون الذدولي المطبقذة فذي العالقذات الدوليذة  ..نذر ان محكمذة العذدل الدوليذة فذي الحكذم
الذي اصدرته في قضية الذ ب النقدي عام  5011اخذت بمبدأ عدم (جواز اكاراه أي دولاة علاى التحكايم مان
غير رضاها)
المبادئ العامة للقانون الداخلي
لقد وجدت مبادئ القانون العامة للقوانين الداخلية لمختلف االمم  ..مجاال للتطبيق امام المحاكم الدولية ..
 ومن تلك المباد مبدأ احترام الحقوق المكتسابة التذي جذاء ذكر ذا  ..فذي قذرار محكمذة العذدل الدوليذة الدائمذة
سنة  252في  ..قضية المصال العليا في ساليسيا العليا البولونية
 ومبدأ عدم جواز ان يكون الشخص قاضيا وخصما في نفس الوقت  ..الوارد ذكره في قضية الموصل
 وفي الرأي االفتائي الذي صدر عن محكماة العادل الدولياة فاي سانة  .. 22بشذأن التحفظذات علذى اتفاقيذة
تحريم ابادة الجنا البشري جاء فيه ..
(ان المبادئ التي تقوم عليها االتفاقية  ..ي مباد اقرتهذا االمذم المتمدنذة  ..بوصذفها ملزمذة للذدول دون ان
يكون ذا االلزام اتفاقيا )..
____________________________________________________________
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المصادر المساعدة في القانون الدولي العام
 بعد ان اشارت المادة( ) 39من النظام االساساي لمحكماة العادل الدولياة الاى  ..المعا ذدات والعذرف
ومباد القانون العامة
 قضت بان هذه المحكمة تستطيع عند عدم تاوافر هاذه المصاادر ان ترجاع الاى  ..احكاام المحااكم ..
ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العاام  ..لمختلاف االمام  ..باعتبار ذا وسذائل تسذاعد علذى تعيذين
القواعد القانونية
 فالمصادر المساعدة في القانون الدولي العام هي:ـ احكام القضاء ومذا ب كبار المؤلفين في القانون
العام  ...و كذلك تستطيع المحكمة الرجوع الى  ..مبادئ العدل واْلنصاف  ..متى وافقت االطراف
المتنازعة  ...وعلى ذلك  ..سنستعرض بريجاز هذه المصادر ..
احكام القضاء
 تعد احكام القضاء المصدر المسااعد االول للقاانون الادولي  ..حيذ ان مهمذة القاضذي تقتصذر علاى
تطبيق القانون القاتم وال تتعداها الى خلق قواعد جديدة للقانون الدولي
 كما ان حكم المحكمة الدولية  ..ال يلزم إال اطراف النزاع  ..وبالنسبة للنزاع المحكوم فين فقط
 oويدل على ذلك ما ورد فاي صادر الماادة( ) 39مان النظاام االساساي  ..ان مهماة المحكماة
هي تطبيق القانون الدولي
 oونص المادة( ) 22من ان حكمها( ال يكون له قوة االلزام إال بالنسذبة لمذن صذدر بيذنهم وفذي
خصوص النزاع الذي فصل فيه)
 oومع ان احكام المحاكم الدولية ال تعتبر كسوابق قضاتية  ..يمكن التمسك بها من قبذل الذدول
االخر في القضايا المتماثلة الالحقة  ..إال انن من الممكن الرجوع الين لالستدالل على ما
هو قاتم ومطبق من قواعد القانون الدولي  ..ولتفسير ما غمض عنن
 وكثيرا ما كانت محكمة العدل الدولية الداتمة  ..تشير في احكامها وأراتها االفتاتية  ..الى ما سبق
ان اخذت به في احكامها وآرائها السابقة  ..على سبيل االستدالل واالهتداء الى قواعد القانون ..
وتسير محكمة العدل الدولية ايضا على المسلك نفسن  ..مثالها الرأي االفتاتي الذي اصدرتن
محكمة العدل الدولية عام  224في قضية(اثر احكام التعويض الصادرة عن المحكمة االدارية
لامم المتحدة ) فقد اشارت في رأيها السالف الذكر  ..الى رأي سابق لها  ..بشان التعويض عن
االضرار التي تحد في اثناء خدمة االمم المتحدة
الفقن الدولي
يضاف الى المصدر السابق  ..مصدر ثاني  ..هو مذهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العاام مان مختلاف
االمم  ..وقد ذكرت ذا المصدر الفقرة( د المادة )39من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية
 ويتمثل دور الفقهاء فيما يقدمونن من دراسات وبحوث  ..لشذر وتحليذل مبذاد وقواعذد القذانون الذدولي ..
مما يساعد في اثبات وتفسير ما يتضمنه القانون من احكام وكشف جوانب النقص فيها
وقد تؤدي هذه االراء احيانا  ..الى تعديل القواعد الموجودة او  ..انشاء قواعد دولية جديدة عن طريق
تبنيها من قبل الدول سواء :ـ بالنص عليها في المعا دات او باطراد سير ا عليها فتغدو جزءا من العرف
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الدولي مثال ذلك ما قام به الفقهاء  ..في تطوير وازد ار القانون الدولي بالنظريات والبحو
فيتوريا وسوارس وجروسيوس الملقب بابي القانون الدولي وغير م .

التي قام بها ..

مبادئ العدل واْلنصاف
لقد نصت على هذا المصدر الفقرة االخيرة من المادة()39من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية
( ال يترتب على النص المتقدم ذكر  ..أي اخالل بما للمحكمذة مذن سذلطة الفصذل فذي القضذية  ..وفقذا
لمباد العدل واألنصاف  ..متى وافق اطراف الدعو عليه)..ان فكرة الحكم بمقتضاى مباادئ العادل
واْلنصاف  ..ليست فكرة جديدة  ..فقد ورد النص عليها  ..بصيغ مختلفة  ..في عذدد مذن المعا ذدات
الدولية  ..ترجع الى القرنين السابع عشر والتاسع عشر
 كما ورد النص عليها ايضا  ..في عدد كبيذر مذن المعا ذدات المعقذودة  ..بعذد الحذرب العالميذة االولذى
ومنها(اتفاقية جنيف العامة لسنة ) 252
ويمكن تحديد مفهوم مبادئ العدل واْلنصاف من استقراء بعض االحكام القضاتية الدولية
 فقد جاء في الحكذم الذذي اصذدرته محكمذة التحكذيم الدائمذة فذي ال ذاي عذام  5066فذي قضذية البحذارة
ألنرويجيين (( ...ان عبارة(القاانون والعدالاة)الذواردة فذي االتفاقيذة الخاصذة لسذنة  .. 5065ال يمكذن
االخذ بها في معنا ا التقليدي  ..والمستعملين في القضاء االنكلوسكسوني  ..وإنما بالمعنى الذي اتفق
عليه اغلب فقهاء القانون الدولي أي بمعنى(المباادئ العاماة للعدالاة) ..بوصذفها متميذزة عذن أي نظذام
قضائي خاص  ..او  ..عن أي قانون داخلي لدولة ما))
 كما قضت لجنة تسوية المنازعات بين الواليات المتحدة االمريكية والمكسيك في حكم لها سنة 5062
 ..بان معنى العدالة ينصرف الى(الشذعور الطبيعذي بالعدالذة  ..باعتبار ذا شذعورا مسذتقال عذن مبذاد
القانون  ..وعن السوابق القضائية)
وعندما تطبق المحاكم مبادئ العدل واْلنصاف يكون غرضها من ذلك تحقيق احد االمور االتية:ـ
 0 5التخفيف من صالبة القواعد القانونية  ..ال سيما في تحديد المسؤولية الدولية  ..وعندتذ يقال ان القاضاي
الدولي انزل من شدة القانون ْلسباب تخفيفية
 0 6تكملة احكام القاانون الوضاعي فاي حالاة نقصاها او ساكوتها  ..وفذي ذذ الحالذة يبتكذر القاضذي الذدولي
قاعدة قانونية جديدة
 0 8اهمال القانون الموجود لما فين من قسوة وصرامة  ..او  ..عادم مالتماة للظاروف الجديادة  ..والحكذم
بما و عدل وإنصاف  ..وان كان ذلك مخالفا للقانون
والقاضي عندما يطبق مبادئ العادل واْلنصااف  ..تحقيقاا لألغاراض الثالثاة ساالفة الاذكر  ..وخاصاة الثااني
والثالث  ..انما يقوم بالواقع بدور المشرع  ..حي يخلق قاعدة جديذدة  ..يكمذل بهذا نقذص القذانون او  ..يحكذم
بخالف القانون وفقا لما يرا عدال وإنصاف
إال ان المادة( ) 39اوردت قيودا على القاضي عند تطبيقن للعدالة  ..فلم تجز له الرجوع الى العدالة  ..إال ..
بعد تخويل الطرفين المتنازعين له صراحة في ذلك  ..حيث يصبح تطبيق مبادئ العدل واْلنصاف اختياريا لن
 ..بعبارة اخر ان موافقة الطرفين على ان تحكم المحكمة بمقتضى مباد العدل واألنصاف  ..ال تلزمها بنبذ
القذذانون الذذدولي المسذذتمدة مذذن مصذذادر الشذذكلية المعا ذذدة والعذذرف ومبذذاد القذذانون العامذذةوالحكاام بمقتضااى
القواعد التي تخلقها المحكمة بنفسها ذلك ان الموافقة المذكورة تسمح للمحكمة ان تفعل ذلك  ..كما قد تبيح
لها كذلك الطلب الى احد الطرفين ان يتنازل عن حقوقن القانونية
_________________________________________________________________
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المحاضرة رقم ()51

الوقت(5ساعة)

تعريف التدوين وانواعن
يقصد بتدوين القانون الدولي ...
اوال  .جمع القواعد العرفية وتنسيقها وصياغتها باسلوب واض ومحكم لتيسير معرفتها  ...ويطلق على مثل
ذا النوع من التدوين بالتدوين الكاشف  ...النه يكشف عن قواعد القانون الدولي .
ثانيا  .ايجاد قواعد جديدة تتفق عليها الدول  ...وتقبل بها لتنظيم عالقاتها في المستقبل  ...ويطلق على ذا
االسلوب اصطال التدوين المنشئ  ...النه يعمل على تعديل القواعد الموجودة  ....او انشاء قواعد قانونية
جديدة  ...و ذا االسلوب و المتبع في الوقت الحاضر
ان تدوين قواعد القانون الدولي العام اتخذ له طريقين ...
الطريق الرسمي
الطريق غير الرسمي
فالتدوين الرسمي و من عمل السلطات ذات االختصاص  ...و و يهدف الى تحويل القواعد العرفية الى
قواعد اتفاقية  ...أي صياغتها في معا دات جماعية شارعة تلتزم بها الدول التي تقبل بها ...اما التدوين غير
الرسمي  ...فهو التدوين الذي يقوم به المختصون بالقانون الدولي او الجمعيات العلمية غير القانونية ...والذي
ال يكون لن قوة قانونية ملزمة للجماعة الدولية ..

الجهود غير الرسمية لتدوين القانون الدولي
وهذه الجهود تقسم الى قسمين ....
 المجهودات الفردية  :جرت خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر محاوالت لتدوين القانون
الدولي  ...وقد كانت اولى ذ المحاوالت  ...ما قام به الفيلسوف االنكليزي بنتام سنة ... 5160
حي وضع اول مشروع لتقنين دولي  ...ثم تتابعت بعد ذلك المحاوالت الفردية لتدوين القانون الدولي
 ...ومنها مشروع بلنتشلي  ..ومشروع دودلي فليد ...ومشروع فيوري  ...وغيرها
 المجهودات الجماعية  :لقد تشكلت بعض الجمعيات العلمية في نهاية القرن التاسع عشر  ...واخذت
على عاتقها تدوين قواعد القانون الدولي ومن تلك الجمعيات  ...معهد القانون الدولي  ...الذي انشا
سنة  5618في مدينة كان ببلجيكا  ...وجمعية القانون الدولي  ...التي انشات سنة  981في مدينة
بروكسل  ...واالتحاد البرلماني الدولي  ...الذي اسا سنة  ... 5600والجمعية االمريكية للقانون
الدولي  ...التي اسست سنة  ... 5002وجامعة هارفرد  ...التي خصصت مجموعة كبيرة من
الباحثين لتجميع القواعد الخاصة بالمواضيع الدولية المختلفه .
وقد ادت مجهودات ذ الهيئات العلمية الى صياغة عدد كبير من القواعد العرفية على شكل مشروعات
التفاقيات لها قيمة كبيرة من الوجهة العلمية .
الجهود الرسمية لتدوين القانون الدولي
أ  .التدوين الجزتي :
 لقد جر خالل القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين  ...تدوين مجزأ يقتصر على مسائل من
موضوعات القانون الدولي  ...بدون خطة منسقة  ...واخذ ذا التدوين شكل اتفاقات جماعية مفتوحة
النضمام جميع الدول اليها  ...ومن ذلك االتفاقات تصريح باريس سنة  ... 922واتفاقيات الهاي
 922و211
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يضاف الى ذلك ماقامت به االتحادات الدولية من جهود في سبيل تدوين المسائل المتعلقة  ..بالقانون
االداري الدولي  ..السيما ما يتعلق بشؤون المواصالت والترانسيت  ...من ذلك اتفاقات برن سنة 921
...وجنيف سنة  ... 253وروما سنة  253حول تنظيم النقل بالخطوط الحديدية
واتفاقية باريا سنة  ... 5050ووارشو  ...5060وشيكاغو سنة  5011لتنظيم المالحة الجوية
واتفاقات برن سنة  ... 5611وباريا سنة  ... 5616وواشنطن  5601وغير ا  ...الخاصة بتنظيم
المواصالت البريدية
واتفاقات باريا سنة  ... 5621وواشنطن سنة ... 5061ومدريد سنة  ... 5086حول تنظيم المواصالت
السلكية والالسلكية

ب  .جهود الدول االمريكية لتدوين القانون الدولي :
 لقد قامت الدول االمريكية من جانبها بمحاوالت عدة لتجميع قواعد القانون الدولي ...
 ففي سنة  5002عهد المؤتمر االمريكي الثال الذي انعقد في ريودي جانيرو  ...الى لجنة من
المشرعين بمهمة تدوين قواعد القانون الدولي  ...وفي سنة  5061وضعت ذ اللجنة اثني عشر
مشروعا بمختلف مسائل القانون الدولي ...ومشروع واحد من موضوعات القانون الدولي الخاص
 وعرضت ذ المشروعات على المؤتمر السادا التحاد الدول االمريكية  ...الذي انعقد في مدينة
افانا سنة  ... 5066وقد اقر ذا المؤتمر بعض تلك المشروعات الخاصة بمركز االجانب ...
والمعا دات  ...والممثلين الدبلوماسيين  ...والممثلين القنصليين  ...والحياد في حالة الحرب البرية ..
وغير ا .
 وقد اكدت المؤتمرات االمريكية التي انعقدت في مونتيفيديو سنة  5088وليما  5086بعض ذ
المشروعات  ...وفي المؤتمر التاسع الذي عقدته الدول االمريكية في بوغوتا سنة  ... 5016تم
انشاء منظمة الدول االمريكية  ...التي نص ميثاقها على اال تمام بتدوين القانون الدولي  ...واعطى
ذا االختصاص الحد اجهزتها الثالثة  ...وهو المجلس االمريكي للمشرعين  ...والذي كان من
ا دافه االولى تشجيع تطوير وتدوين القانون الدولي العام والخاص
ج  .جهود عصبة االمم :
 عندما انشات عصبة االمم  ...عقب انتها الحرب العالمية االولى سنة  ... 5060اخذت على عاتقها
مهمة تدوين القانون الدولي  ...فقرر مجلا العصبة سنة  5061انشاء لجنة من الخبراء  ...يمثلون
الحظارات الكبر  ...والنظم القانونية المهمة في العالم  ...لتقوم باعداد قائمة بموضوعات القانون
الدولي  ...التي بلغت درجة من النضوش يكفي لتدوينها ...
 وقد اختارت ذ اللجنة ستة موضوعات رات انها صالحة للتدوين  ...و ذ الموضوعات ي ..
الجنسية  ..البحر االقليمي  ..مسؤولية الدولة عن االضرار التي تلحق باشخاص واموال االجانب
في اقليمها  ..القرصنة  ..استثمار منتجات البحار  ..الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية
 وقد عرضت ذ الموضوعات على الجمعية العامة لعصبة االمم في ايلول سنة  251فاختارت
الموضوعات الثالثة االولى للبدء في تدوينها  ...كما قررت دعوة مؤتمر عام للتدوين لغرض
تحضير اتفاقات ذات صفة عالمية في الموضوعات الثالثة االولى  ...وقررت كذلك تاليف لجنة
اخر من خمسة اعضاء مهمتها االعداد للمؤتمر المذكور .
 وعقد المؤتمر في مدينة ال اي سنة  ... 5080وحضر مندوبون عن  11دولة  ...ودام اجتماعه شهرا
كامال  ...ولكنه مني بفشل كبير  ...اذ لم تتوصل الدول الى اتفاق اال على بعض القواعد الخاصة
بالجنسية .
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د  .جهود منظمة االمم المتحدة :
 لما انشات االمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية  ...تجدد سعي الدول في سبيل العمل على تدوين
قواعد القانون الدولي  ...اذ نصت المادة( 3الفقرة االولى)من ميثاق االمم المتحدة على ان(تنشيئ
الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع
التقدم المضطرد للقانون الدولي وتدوينه)
 وتنفيذا لهذا النص الفت الجمعية العامة في دور انعقاد ا االول في  55كانون االول  ... 5012لجنة
تحضيرية من ممثلي سبع عشر دولة  ...للنظر في امر ذا التدوين  ...وقد قدمت ذ اللجنه تقرير ا
للجمعية العامة في دور انعقاد ا الثاني سنة . 5011
 فقررت الجمعية العامة بتاريخ  65تشرين الثاني  5011انشاء لجنة تعمل تحت اشرافها تدعى لجنة
القانون الدولي  ...مهمتها تدوين وتطوير القانون الدولي العام .
لجنة القانون الدولي :
 باشرت ذ اللجنة اعمالها عام  ... 5010وكانت تتكون في اول االمر من مسة عشر عضوا  ...ثم
زيد ذا العدد ثالث مرات بقرار من الجمعية العامة حتى بلغ عدد اعضاء اللجنة في الوقت
الحاضر()81عضوا  ...تتار م الجمعية العامة لالمم المتحدة من قائمة مرشحي حكومات الدول
االعضاء في االمم المتحدة(م ... )3على ان يراعى في االختيار تمثيل المدنيات الكبرى  ...والنظم
القانونية الرتيسية في العالم(م)9
 ويعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ال بصفتهم ممثلين عن الحكومات او الدول  ...ومدة
العضوية ي خما سنوات قابلة للتجديد(م...) 1
 وقد توصلت لجنة القانون الدولي منذ ان باشرت اعمالها سنة  5010حتى االن ...الى تجميع ووضع
عدد كبير من القواعد التي تدخل ضمن نطاق التطور التدريجي للقانون الدولي وتدوينه  ...في صور
مشروعات التفاقيات دولية  ...وقد عرضت يعض ذ المشروعات على مؤتمرات دولية  ...دعت
الى عقد ا الجمعية العامة لالمم المتحدة  ...حي تم اقرار ا ثم صدقت عليها الدول  ...وفيما يلي ا م
ما حققته اللجنة المذكورة من نتائج في ميدان تطوير القانون الدولي ...
 اوال  .االتفاقات المتعددة االطراف المعقودة تحت اشراف االمم المتحدة بعد ان اعدتها لجنة
القانون الدولي هي :
o

o
o
o

 .االتفاقات المتعلقة بقانون البحار ...
 اتفاقية البحر االقليمي والمنطقة المتاخمة
 اتفاقية اعالي البحار
 اتفاقية صيد االسماك
 اتفاقية الجرف القاري
 البروتوكول االختياري المتعلق بالتسوية االلزامية للمنازعات
وتمت الموافقة عليها في مؤتمر جنيف لسنة  ... 229وقد دخلت جميعها دور النفاذ بعد ان صدقت عليها
الدول
 .5اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية ثم اقرار ا في مؤتمر نيويورك في  60اب  ... 5025ودخلت دور
النفاذ في  56كانون االول 5011
 . 8اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية والبروتوكوالت االختيارية  ...تم اقرار ا في مؤتمر فينا في  56نيسان
 ... 5025ودخلت دور النفاذ في  61نيسان 5021
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 . 1 oاتفاقية فينا للعالقات القنصلية والبروتوكوالن االختياريان لها  ...تمت الموافقة عليها في مؤتمر فينا في
 51نيسان  5028ودلت دور النفاذ في  50اذار 5021
 .1 oاتفاقية البعثات الخاصة والبروتوكول االختياري  ...اقرتهما الجمعية العامة لالمم المتحدة في  6كانون
االول  5020ودخلتا دور النفاذ في  65حزيران 5061
 oاضافة الى العديد من االتفاقيات التي تتناول موضوعات دولية ...
ثانيا  :مشاريع اعدتها لجنة القانون الدولي ...
 .مشروع االعالن المتعلق بحقوق الدول وواجباتها
o
 . 5 oمبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبر وفي االحكام
الصادرة عنها
 . 3 oمشروع قانون الجراتم المخلة بسلم االنسانية وامنها
 . 4 oمشروع اتفاقية القضاء على حاالت انعدام الجنسية في المستقبل
 . 2 oالقاعدة النموذجية المتعلقة باجراءات التحكيم
 . 2 oمشروع مواد بشان احكام الدولة االكثر رعاية
ثالثا .المواضيع التي هي قيد نظر اللجنة :
 . 5مسؤولية الدولة  :لقد انتهت لجنة القانون الدولي من اعتماد مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن
االفعال غير المشروعة دوليا في  0اب 6005
 . 6مركز حامل الحقيبة الدبلوماسية ومركز الحقيبة الدبلوماسية التي اليرافقها حامل لها .
 . 8العالقات بين الدول والمنظمات الدولية .
 . 1حصانات الدول وممتلكاتها من الوالية .
 . 1المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن افعال ال يحضر ا القانون الدولي
وقد بلغت ذ المواضيع مرحلة متقدمة من االعداد والتحضير
رابعا  .كما تعكف لجنة القانون الدولي في الوقت الحاضر على دراسة واعداد مشاريع ومعا دات لمواضيع اخر ...
كالحماية الدبلوماسية  ...االعمال التي تقوم بها الدول من جانب واحد  ...الجنسية في حالة خالفة الدول  ...التحفظات
على المعا دات  ...حماية البيئة  ...مسؤولية المنظمات الدولية  ...تجزؤ القانون الدولي(الصعوبات الناشئة عن تنوع
وتوسع القانون الدولي) ...تقاسم الموارد الطبيعية ...
________________________________________________________________
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المحاضرة رقم ( )5

الوقت( ساعة)

التطور التاريخي للقانون الدولي العام
من المتفق عليه لد غالبية كتاب القانون الدولي العام ان ا تمام الدول بتنظيم عالقاتها على اساا من القواعد
القانونية الثابتة يرجع  ...الى الى التاريخ الذي عقدت فيه معا دة وستفاليا سنة  ...5216حي ان ابرام ذ
المعا دة تعتبر فاتحة عهد جديد للعالقات الدولية  ...اذ انها تضمن مبدا المساوات بين الدول  ...واستقاللها
ووجوب قيام العالقات بينها على ذ المباد ...
فقواعد القانون الدولي بمفهومها الحدي نشات اعتبارا من ذا التاريخ ...غير ان ذلك ليا معنا انه لم تكن
ناك عالقات دولية قبل ذا التاريخ  ...اذ ان التاريخ القديم يحوي ادلة متعددة على قيام العالقات الدولية في
العصور القديمة ...
وعليه فسوف نستعرض في ذا الفصل المراحل المختلفة لتطور القانوني الدولي منذ العصور القديمة حتى
الوقت الحاضر بتقسيمنا الموضوع الى اربع مراحل تاريخية على النحواالتي :
 اوال  .العصور القديمة التي انتهت بسقوط االمبراطورية الرومانية سنة 412
 ثانيا .العصور الوسطى حتى معا دة وستفاليا سنة 5216
 ثالثا  .العصور الحديثة التي بدات بصلح وستفاليا وانتهت بالحرب العالمية االولى
 رابعا  .العهد الحاضر من انتهاء الحرب العالمية االولى حتى الوقت الحاضر
العصور القديمة
أ  .شعوب الشرق :
يدل التاريخ ان الشرق االوسط ...كان يتمتع قبل الميالد بثالثة االف وخمسماتة سنة  ...بحضارة واسعة وقد
نشات بين شعوبه عالقات تجارية ودولية وثيقة كشفت عنها اثار بابل واشور ومصر وكان شعوب ذ
المنطقة تتبادل فيما بينها المواد االولية والمصنوعات وتوفد البعثات الدينية والرسمية وتعلن الحروب وتعقد
الهدنة والصل وتوقع المعا دات وتسجل المهمة منها على جدران المعابد ...
ففي عام  8500قبل الميالد عقدت اول معا دة صل بين دولة مدينة لكس ودولة مدينة اوما العراقيتان وقد
كتبت ذ المعا دة باللغة السومرية على نصب حجري تم اكتشافه بالعقد االول من القرن العشرين  ...وقد
نصت المعا دة على وجوب احترام خندق الحدود وحجر الحد الذي وضع من قبل الملك كيش واشهد جانب
دولة اوما على نفسه بستة من اقو االلهة السومريين  ...كما تضمنت المعا دة شرط التحكيم لحسم النزاع
الذي قد ينشا بين الطرفين على الحدود ...
وفي عام  5610قبل الميالد عقدت معا دة صل وتحالف بين رمسيس الثاني ملك مصر وحاتوسيل ملك
الحيثيين  ...وقد كتبت ذ المعا دة باالكدية البابلية التي كانت اللغة الدبلوماسية في ذلك الزمن  ...وقد
تضمنت ذ المعا دة ...
 احكاما خاصة بالتعاون بين الملكين وبلديهما
 واحكاما خاصة بتسليم الالجئين السياسين
 وكان ضمان ذ المعا دة الفا من الهة الحثيين والفا من الهة المصريين
ولقد عرفت كذلك شعوب الشرق االخر كالصين والهند بعض قواعد القانون الدولي وطبقتها ...
 فالصين كانت ترسل البعثات الدبلوماسية الى الدول المجاورة
 وفي الهند جاءت شريعة مانو التي انتشرت في الهند سنة( 500ق م) مثبتة للقواعد التي تتعلق
بالعالقات الدولية  ...من حرب ومعا دات وسفارات
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وبالرغم من وجود ذ القواعد الدولية فان شعوب الشرق القديمة لم تفكر في وضع تنظيم قانوني مشترك
يحكم بصورة عامة عالقاتها فيما بينها
ب  .اليونان :
كانت العالقات بين المدن اليونانية تتميز بالود والتعاون والشعور بالمصلحة المشتركة  ...لما كان يجمع
بينهما من روابط الجنا ،واللغة ،والدين  ،والحضارة الواحدة  ،والتجاور  ،والتبعية المتبادلة لشؤونها
االقتصادية  ...وعلى اساا ذ الروابط كانت تدخل الواحدة منها مع المدن االخر في عالقات منظمة في
وقت السلم ووقت الحرب ...
 ففي وقت السلم كانوا يعقدون المعا دات ويتبادلون السفراء ويعترفون لهم باالمتيازات
 ويعقدون المؤتمرات للتشاور بالمسائل التجارية والمدنية وشؤون المالحة ولتسوية المنازعات التي قد
تنشا بينهما عن طريق التحكيم
 وفي وقت الحرب كانو يراعون بعض القواعد المنظمة لها  ...فاعالن الحرب قبل الدخول فيها
وافتداء اسر الحرب وتسليم الر ائن واعالن الهدنة لدفن القتلى وحرمة بعض االماكن كمحالت
العبادة واالماكن التي تقام فيها االلعاب الرياضية
اما عالقات المدن اليونانية بغير ا من الدول االجنبية فقد كانت قائمة على الحرب واالستعباد نظرا لما كان
يشعر به اليونانيون من تفوق بالحظارة على سوا م من الشعوب
ج  .الرومان :
كان الرومان شانهم في ذلك شان اليونانين يعتقدون بتفوقهم على الشعوب االخر  ...وبحقهم في السيادة
والسيطرة على العالم بالقوة  ...لذلك كان الرومان في حالة حرب مستمرة مع الشعوب بقصد اخضاعها
وقد اتا ذا الوضع نشوء قواعد تتعلق بالحرب يتسم معضمها بالطابع الديني  ...فاعالن الحرب في حفل
رسمي استجالء لرضا االلهة  ...وتقييد الحرب بقواعد الشرف واالنسانية  ...وال سيما اذا نشبت بين الدول
المتمدنة ...
ومع ذلك ايضا ما كان مقررا في القانون الروماني من ان الحرب التعلن اال في احد الحاالت االربع االتية:
 . 5انتهاك حرمة اراضي رومانية
 .6االعتدا على السفراء
 .8االخالل بمعا دة
 .1مساعدة عدو لروما في حرب معها
وعلى الرغم من الطابع الحربي الذي كان يسود عالقات الدولة الرومانية بالدول االخر  ...فان بعض
القواعد القانونية كانت تنظم عالقاتها في حالة الحياد وفي وقت السلم
 فمن قواعد الحياد التي عرفها الرومان مانصت عليه معا دات الصداقة التي عقدو ا مع الدول
المحايدة  ...والتي تضمنت وجوب امتناع الدولة المحايدة من تقديم المال والسال والسفن الى احد
الطرفين المتحاربين وعدم السما لجيوشها بالمرور عبر اراضيها
 وكانت الدول المحايدة تشترط لقاء ذلك االستمرار في صالتها التجارية مع الدول المتحاربة وسالمة
اموال رعايا ا
 ومن القواعد التي عرفها الرومان في وقت السلم ي معا دات الصل التي كانو يعقدونها مع الدول
االجنبية استجابة لظروف سياسية وعسكرية معينة كعجز م عن السيطرة على ذ الدول
 وكذلك المعا دة الصادقة والضيافة او التحالف التي كانو يبرمونها مع الدول االخر والتي بموجبها
كانت تتمتع رعايا الدول المتعاقدة مع الدولة الرومانية بالحماية في حالة انتقالهم ووجود م في روما
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 وكان قانون الشعوب  ...ينظم عالقات الرومان باالجانب او غير المواطنين والمتمتعين بالحماية...
اما افراد الدول االخر غير المتمتعين بمثل ذ الحماية فان الرومان كانوا  ...يبيحون قتلهم
واسترقاقهم واالستيالء على ممتلكاتهم
 والخالصة فان مسا مة الشعوب القديمة في تطوير القانون الدولي كانت ضعيفة نسبيا نظرا لرغبة
ذ الشعوب في السيادة والسيطرة على غير ا  ...في حين ان قواعد القانون الدولي تقوم على
اساس االعتراف بالمساوات بالحقوق والواجبات بين الدول
_________________________________________________________________

المحاضرة رقم ()55

الوقت( ساعة)

العصور الوسطى حتى معاهدة وستفاليا سنة 249
أ  .النظام االقطاعي :
تميزت العصور الوسطى بظهور النظام االقطاعي  ...الذي اد الى تفكك الدول االوربية الى عدد كبير من
الوحدات االقطاعية  ...وكانت السلطة االقطاعية موزعة بين الملك وبين االمير والسيد االقطاعي ...
وكان سادات االقطاع يرتبطون بالملوك واالمراء باتفاقيات تحدد واجباتهم في الوالء والطاعة لهؤالء الملوك
او االمراء والتزاماتهم في القيام الداء المساعدات المالية والشخصية لهم
وكان الملوك واالمراء بدور م يخضعون لسلطان االمبراطورية الجرمانية  ...ويدينون بالوالء الى رئيا
اعلى واحد و االمبراطور
اال ان هذا الخضوع بمجموعن لم يكن اال ظاهريا  ...اذ استمرت المنازعات والحروب فيما بينهم فسادة
االقطاع كانو يحاولون التخلص من نفوذ الملوك واالمراء  ...و ؤالء يسعون للقضاء على سلطان
االمبراطور خارش دويالتهم وعلى سادة االقطاع بالداخل
وهكذا استمرت المنازعات والحروب بين الجميع مما ادى الى عرقلة تطور القانون الدولي ونموه خالل
العصور الوسطى
ب .المسيحية :
كانت المسيحية في جو ر ا قوة مساعدة في انماء وتطور قواعد القانون الدولي  ...نظرا...
 لما تامر به من المساوات بين االفراد والشعوب
 ولما تقضي به من التاخي والمسالمة  ...ونبذ المنازعات والحروب بين البشر
 فضال عن ذلك فقد اقامت المسيحية رابطة روحية بين معتنقيها  ...وفرضت عليهم تبادل المساعدة
واالحترام
 كما انها ساعدت على تلطيف العادات البربرية  ...التي كانت تتبع في الحروب  ...بما كانت تامربه
من الرافة والرفق  ...وبما ادخله رجال الدين من النظم الدينية الخاصة كنظرية الحرب العادلة التي
ترمي الى ...
 تقييد االلتجاء للحرب وتلطيف اجراءاتها واحاطتها بشكليات معينة
 ونظام السالم االلهي الذي يقضي بتقرير صفة الحياد في الحرب لبعض االماكن واالشخاص
 ونظام الهدنة االلهية الذي يقضي بمنع الحروب في بعض ايام االسبوع
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اال ان المسيحية كانت من ناحية اخرى عقبة في سبيل نمو القانون الدولي لالسباب االتية :
اوال .الن اسناد العالقات الدولية الى الرابطة الدينية وحد ا  ...كان من شانه ان يقصر ذ العالقات على
الدول المسيحية فيما بينها ويخرش من الجماعة الدولية الدول غير المسيحية
ثانيا  .الن رو السيادة العالمية كانت متسلطة على الكنيسة ...وكانت تتدخل في شؤون الداخلية والخارجية
ومثل ذ السيادة العالمية تتنافى مع استقالل الدول وسيادتها
وقد ظلت اوربا حتى نهاية القرن الخاما عشر يحكمها التنظيم الديني متمثال بالبابا والقانون الكنسي
جنبا الى جنب  ...مع التنظيم الزمني المتمثل باالمبراطور والقانون الزمني .
وما ان حل عصر النهضة بعد انحالل االمبراطورية الجرمانية سنة  5108حتى تفرقت اوربا الى
دول كثيرة ومستقلة الواحدة عن االخر بفعل عوامل عديدة ا مها
 تحول النظام االقطاعي الى نظام برجوازي و
 اكتشاف القارة االمريكية
 وميالد الشعور القومي
 وظهور حركة االصال الديني التي شقت الوحدة الدينية في اوربا واد بالتالي الى استقالل
الدول عن الكنيسة
ومن المفيد االشارة الى بعض القواعد التي ظهرت في العصور الوسطى  ...والتي اثرت في نشات القانون
الدولي
 نشوء قواعد عرفية تنظم التجارة البحرية والبرية والغاء الحروب الداخلية
 وتعزيز حرمة السفراء
 وتسوية المنازعات الدولية عن طريق الوساطة والتحكيم
 كما ظهر ايضا في ذ الفترة النظام القنصلي على اثر اكتشاف القارة االمريكية سنة 425
 ظهرت قضايا دولية جديدة لم تكن معروفة من قبل كتجارة الرقيق وحرية المالحة في البحار وحق
الفت واسبقية االكتشاف
كما لمع في ذ الفترة عدد من فقهاء القانون الدولي منهما فيتوريا االسباني()5160 -5112استاذ الال وت
في جامعة سالمانكا  ...وسوارا() 5116 -5251و و را ب اسباني كان استاذ الال وت والفلسفة في
باريا  ...وجنتيليا()5116- 5206االيطالي االستاذ في جامعة اكسفورد  ...وجروسيوا(-5211
 )5168الهولندي ويعتبر ذا االخير منشا علم القانون الدولي الحدي الذي وضع اساا النظرية الحديثة
للقانون الدولي  ...والقائمة على فكرة االرادة بعد نشر كتابا اسما قانون الحرب والسلم  ...عدتن الدول
لقرنين من الزمن دستورا لعالقاتها  ...لما تضمنن من احكام ونظم في القانون الدولي
ج  .االسالم والقانون الدولي:
قواعد القانون الدولي في االسالم ي قواعد شرعية  ...تكون جزء ال يتجزء من الشريعة السمحاء مستقاة
من كتاب هللا وسنة رسوله(ص) ...فان اول مصادر ا الكتاب ثم السنة واالجماع والقياس والفقن الذي تتدرش
تحته الفتاوي واالراء المستنبطة باالجتهاد
وان ذ القواعد الشرعية التي تحكم العالقات الدولية هي قواعد ذات صفة عامة  ...أي قواعد عالمية تطبق
على جميع الشعوب من غير تمييز بسبب اللغه او االصل او اللون  ...الن الناا في نظر االسالم امة واحدة
وان االسالم اول من وضع نظاما للعالقات الدولية  ...يفرض فيه على المسلمين  ..واجبات كما يقرر لهم
حقوقا قائمة على  ...العدالة والفضيله واالصال بين الناا ودفع الفساد في االرض  ...من غير ان تضيع
الحقوق للمخالف  ...وتكون مستمدة من معاني االنسانية الكريمة
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وان ذ العالقة التي تربط المسلمين بغير م  ...تبني في اصولها على اساا الود والسلم باعتبار ا القاعدة
في العالقات الدولية  ...اما الحرب فهي استثناء اذ لم يجيز االسالم الحرب  ...اال في حاالت خاصة محدودة
بحي تعتبر فيما عدا ا جريمة
وقد تناول فقهاء المسلمين بالدراسة العالقات التي تربط المسلمين بغير م من االمم واالفراد  ...وقد اطلق
على مجموعة االحكام والقواعد التي تنظم عالقات المسلمين بغير م في كتب الفقه اسم السير ويمكن تقسيم
ذ القواعد الى قواعد تتعلق بالحرب والنتائج المترتبة عليها  ...والى قواعد تنظم العالقات في حالة السلم
نوجز ا فيما ياتي :
اوال  .الحرب في االسالم:
لم يشر ع القران الكريم الحرب اال
 لحماية الدعوة ...
 او للدفاع عن النفا
 ودفع االعتداء عن البالد بدليل قوله تعالى(فان قاتلوكم فاقتلو م)(وان جنحو للسلم فاجن لها)و ذ
االيات تحدد سبب الحرب في االسالم  ...فتحلها للمسلمين عند االعتداء عليهم  ...و ي تضع كذلك
الوقت الذي يجب فيه ان يركن فيه المسلمين الى السلم  ...ويكون ذلك لتحقيق الغاية من القتال
...لرفع الظلم ورد االعتداء
والحرب في ذاتها سيئة عند المسلمين  ...الن فيها الك لخلق هللا  ...وتخريب ما يحتاش اليه الناا في
معايشهم من نعمة  ...ولكن ذا الشر الكبير يتحمل
 للغاية الحميدة التي تبتغي من وراء من اعالء كلمة هللا
 ورد االعتداء والقضاء على فساد المشركين وبغيهم قال هللا عز وجل(كتب عليكم القتال و و كر لكم
وعسى ان تكر و شيئا و و خير لكم وعسى ان تحبو شيئا و و شر لكم وهللا يعلم وانتم ال تعلمون)فلو
كان القتال امرا طبيعيا في النفوا  ...لما قال القران و و كر لكم
وقد فرق المسلمون في المعاملة بين
 المحاربين و غير المحاربين ...
 كما وضعو نظاما عادال لمعاملة اسر الحرب والر ائن والمدنيين والنساء والشيوخ واالطفال
 ولن يجز االسالم االنتقام والغدر والمثلى وقتل االطفال والشيوخ والنساء والمرضى واصحاب
العا ات والعجزة عن القتال والر بان والعباد او ا الك االشجار والمواشي خالل القتال
 فقد كان رسول هللا(ص)اذا امر اميرا على جيس او سرية اوصا واوصى من معه قائال(اغزو باسم
هللا  ...قاتلو من كفر باهلل  ...اغزو وال تغلو وال تغدرو وال تمثلو  ...وال تقتلو الوليد وال اصحاب
الصوامع
 واوصى ابو بكر(رض)الجيوس التي خرجت من المدينة قائال(ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال
تمثلوا  ...وال تقتلوا طفال صغيرا وال شيخا كبيرا وال امراة  ...وال تقصرو نخال وال تحرقو  ...وال
تقطعو شجرة  ...وال تذبحو شاة وال بقرة وال بعيرا اال لماكلة)
 فقد صارت ذ الوصايا فيما بعد دستورا للمسلمين فيما يبا وما ال يبا من اساليب القتل ووسائله
_________________________________________________________________
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الوقت(5ساعة)

الصلح في االسالم
ان انهاء الحرب بعقد السلم  ...منوط في االسالم برؤية المصلحة فيه مصداقا لقوله تعالى(فان اعتزلوكم فلم
يقاتلوكم والقو اليكم السلم فما جعل هللا عليهم سبيال) ...والصل اما ان يكون مؤقتا كصل الحديبية حي
...كان موقوتا بمدة عشر سنين  ...واما ان يكون داتميا مستمرا كصل ايلياء بيت المقدس
ومن شروط الصلح في االسالم ...
 ان يحرر في كتاب استنادا الى امر النبي(ص)في صلح الحديبية  ...في ان يكتب ذا الصل بنسختين
يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه
 وعن االمام علي(ع)انه قال في الصل  ...في الكتاب الذي ارسله الى مالك االشتر النخعي(ال تدفعن
صلحا دعاك اليه عدوك وهلل فيه رضا  ...فان في الصل دعة لجنودك وراحة من مومك وامنا
لبالدك  ...ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ...
قواعد السلم في االسالم
التحكيم
عرف االسالم التحكيم الدولي  ...كطريقة لتسوية المنازعات سواء اكانت بين فريقين مسلمين  ...ام بين
المسلمين وغير المسلمين  ...ويجري التحكيم ...
 بالنزول على حكم لرجل يسمونه ...
 فله ان يحكم بما يرا مناسبا
 والحكم الذي يصدر المحكم يكون ملزما للطرفين  ...وليا الحد منهما االمتناع عن تنفيذ
 مثال ذلك ان بني قريظة والمسلمين حينما قبلو تحكيم سعد بن معاذ في شان بني قريظة التزم
كل من الطرفين بحكمه
الوساطة
لقد اوصى الشرع الى جانب التحكيم  ...بالوساطة  ...وال سيما بين الجماعات االسالمية ...
 كخطوة سلمية تمهيدية واجبة قبل اللجوء الى اعالن الحرب ...
 ودليل ذلك قوله تعالى في سورة الحجرات(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت
احدا ما على االخر فقاتلو التي تبغي حتى تفيئ الى امر هللا فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل
واقسطوا ان هللا يحب المقسطين)...
 ويتض من عبارة االية انها اوجبت الوساطة بين المقاتلين والسعي لالصال بينهم
االمان
تنعقد الصالت بين المسلمين وغير م في وقت السلم  ...وفقا لما يسمى في االسالم بنظام االمان واالمان على
نوعين ...
 عام  ...ينعقد بين الملوك والسالطين  ...او من ينوب عنهم  ...فيشمل عندئذ دولتين او امتين فاكثر
و و يعرف عند المسلمين بالسالم ...
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 ومعنى خاص  ...وذلك عندما يكون من عمل قائد جيس  ...او فرد  ...فال يتجاوز اثر جيشا او
مدينة او والية  ...وقد يشمل االمان اشخاص معينين بالذات او الوصف
حماية الرسل والسفراء
قرر الشرع للرسل والسفراء حرمة خاصة  ...يضمن لهم فيها االمان والحماية والرعاية الشخاصهم واموالهم
ولما يحملون من رسائل وامانات
اذ القاعدة ان الرسل امنون حتى يؤدوا الرسالة  ...وقد جاء عن النبي(ص)انه سمع كالما لم يرضه من
رسولي مسيلمة فقال لهما(لو كنت قاتال رسوال لقتلتكما) ...فقضت السنة بان الرسل ال تقتل
وقد طبق المسلمون ذ القاعدة فكانوا يكرمون الرسل ويجلو م  ...وال يقابلون اعدائهم بالمثل  ...في حالة اذا
قتل رسول المسلمين
وقد صنف المسلمون مؤلفات عن الدبلوماسية العملية  ...وعن الصفات والمؤ الت التي ينبغي للممثلين
الدبلوماسيين ان يتحلو بها ...
من ذلك ما جاء في كتاب السياسة الشرعية الذي وضعه نظام الملك بالفارسية انه(تجب مراقبة سيرة السفراء
وحسن معاملتهم  ...النهم يمثلون الملك الذي اوفد م  ...وتعتبر حرمتهم موجهة اليه  ...وقد تعارف الملوك
على ان يكرموا الرسل الذين ياتونهم اكراما يعز من شانهم ويرفع من ذكر م  ...واذا اراد الملك ان يرسل
رسوال فعليه ان يحسن انتخابه
 من اولي المعارف الواسعة
 والمدارك الثاقبة
 وطالقة اللسان
 وحسن المنظر والمخبر
الوفاء بالمعاهدات
لقد عني االسالم عناية بالغة بتعيم الوفاء بالعهود والمواثيق عمال بااليات الكريمة االتية
( ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)
( واوفو بعهد هللا اذا عا دتم وال تنقضوا االيمان بعد توكيد ا وقد جعلتم هللا عليكم كفيال)
( واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤوال)
 وكان المسلمون يوثقون العهود بااليمان  ...واخذ الر ائن غير انهم لم يقتلوا ما في ايديهم من الر ائن
اذا نقض اصحابهم العهد فقد جاء بالحدي (اد االمانة الى من ائتمنك وال تخن من خانك)
ومن خصائص العهود والمواثيق التي يبرمها المسلمون ...
 االيجاز بحي تكون قاصرة على الكلمة التي ينبغي ان تقال
 ومن خصائصها كذلك انه رغم التزام الفريقين بها  ...تبدو وكانها معطاة من جانب واحد  ...تاكيدا
لاللتزام بها ...
 وزيادة في ذا التوثيق ...كان يذكر فيها اسماء الشهود واالعالم  ...الذين حضروا وضعها وعقد ا...
مع حلف االيمان لتثبيتها
 ولما ازداد اتصال المسلمين بغير م من الدول  ...عظم شان المعا دات والمواثيق كاداة لتامين وتنظيم
ذا االتصال  ...وعلى ذلك انصرف الفقهاء لوضع ما ينبغي من االحكام والقواعد بشان
 صياغتها وتحرير ا ونقضها ...
 وترتيب وتنسيق احكامها واصول عقد ا بين المسلمين وا ل االديان االخر
 وجوب تدوين تاريخها وايداع نسخة منها لد كل متعاقد
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مراحل ابرام المعاهدة
تمر المعا دة في الشريعة االسالمية عادة قبل ان تصب نافذ  ...بعدة مراحل تقتضيها طبيعة المعاهدة وهذه
المراحل هي :
اوال  .المفاوضات :
 قد يقوم باجراء المفاوضات االمام او الخليفة نفسه  ...او يباشر عنن وباسمن وباذنن  ...من يفوضه في ذلك
 ...ومن االمثلة المبكرة على ذلك معاهدة الحديبية  ...فقد طالت المفاوضات فيها بين المسلمين وا ل مكة قبل
التوصل الى عقد ا
ثانيا  .تحرير المعاهدة :
 بعد االتفاق على االسا والشروط واالحكام  ...يجري تدوينها في مستند مكتوب  ...وذلك بعد االتفاق على
اللغة التي تحرر بها  ...ثم يلي ذلك صياغتها
وتبدا المعا دة بالبسملة
ويلي ذلك اثبات موضوعها واحكامها  ...بعد اثبات اسماء ممثلي الطرفين
وقد اعتنت كتب الفقه واالدب عناية كبيرة في تحرير المعا دات وكتابتها بانواعها المختلفة
من ذلك ما ذكر  ...القلقشندي في كتابن صبح االعشى  ...عن كيفية تحرير المعا دة  ...وما يلزم
الكاتب في كتابتها من امور تقتضيها شكليات المعا دة منها :ـ
 .5ان تكتب المعا دة فيما يناسب الملك الذي تجري المعا دة بينه وبين الملك االخر
 .6ان ياتي في بدايتها ببراعة االستهالل
 .8ان ياتي بعد التصدير بمقدمة يذكر فيها السبب الذي اوجب المعا دة
 .1ان يراعى المقام في تبجيل المتعا دين او احد ما بحسب ما يقتضيه الحال ووصف كل واحد منهما بما يليق
به
 .1ان يتحفظ من سقط يدخل على الشريعة نقيضه ان كانت المعا دة مع ا ل الكفر
 .2ان يبين مدة المعا دة ان كانت مؤقتة
 .1ان يبين ان المعا دة وقعت بين الملكين او الرئيسين او بين نائبيهما او بين احد ما ونائب اخر ويستوفي ما
يجب لكل قسم منها
 .6ان يتعرض الى ما يجري من التحليف في اخر ا على الوفاء وعدم النك واالخالل بشيئ من الشروط او
الخروش عن شيئ من االلتزامات او محاولة التاويل في شيئ من ذلك او السعي في نقضه وما في معنى ذلك
 .0ان يحرر امر التاريخ العربي وما يؤرخ به في دولة المعا دة االخر
ثالثا  .التوقيع
تذيل المعا دة بعد تحرير ا بالتوقيع او الختم  ...والتوقيع على المعا دات ثابت بالسنة النبوية
والدليل على ذلك و امضاء الرسول(ص)على معا دة الحديبية  ...اضافة الى انه حينما اراد ان يكتب الى
قيصر وكسر يدعو ما لالسالم قيل له ان العجم ال يقبلون كتابا اال مختوما  ...فاتخذ خاتما من فضه ونقس
عليه(محمد رسول هللا)ومن بعد سار الخلفاء على اتخاذ الخاتم في ختم الرسائل والمعا دات
رابعا .االشهاد
جر العمل االسالمي على اشهاد شهود على المعا دة  ...وذلك لتوثيقها والتاكد من عدم جواز نقضها ...
وليس هناك حد معين لعدد الشهود ...
 ففي العهد الذي كتبه الرسول(ص)لنصار نجران كان عدد الشهود خمسة
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 وعندما جدد ابو بكر(رض)لهم العهد شهد عليه اربعة
 كما ال يقتصر في الشهود على المعا دة ان يكونو من الجانب االسالمي فقط بل ال مانع من ان يكونوا من
سائر اطراف المعا دة كما حد في صل الحديبية حي اشهد رسول هللا(ص)رجاال من المسلمين
ورجاال من المشركين
الشروط الموضوعية لصحة المعاهدة
اشترطت الشريعة االسالمية  ...لصحة المعا دة من حي الموضوع  ...شروطا ثالثة ي :
اوال .يشترط لصحة المعاهدة من حيث الموضوع ...
 اال تما احكامها القانون االساا لالسالم وشريعته العامة التي يؤمن بها قوام الشخصية االسالمية
 وذلك اعماال لحدي النبي(ص)(كل شرط ليا في كتاب هللا فهو باطل)
 ومعنى ذلك ان كتاب هللا يرفضه ويابا
 ومن نا ال يعترف االسالم بصحة المعا دة او شرعيتها
 اذا كانت تستبا بها الشخصية االسالمية
 وتفت لالعداء بابا يمكنهم من االغارة على جهات اسالمية
 او يضعف من شان المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم
ثانيا  .ان تكون مبينية على التراضي من الجانبين
ثالثا  .يجب ان تكون المعاهدة
 بينة اال داف وواضحة المعالم
 وتحدد االلتزامات والحقوق تحديدا ال يدع مجاال للتاويل والتخريج
 والقران الكريم يحذر من عقد المعا دات التي تكون احكامها غامضة وملتوية
 فاذا انعقدت المعا دة مستوفية ذ الشروط الموضوعية فانها تكون واجبة الوفاء
_________________________________________________________________
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العصور الحديثة من معاهدة وستفاليا حتى الحرب العالمية االولى
لقد طرات على القارة االوربية خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر  ...تحوالت كبيرة في النواحي
االقتصادية والسياسية والفكرية  ...كان لها نتائج بالغة اال مية من حي ...نشاة الدول االوربية بمفهومها
الحدي  ...وكان من ا م االسباب التي ادت الى ذ التحوالت






انهيار النظام االقطاعي
وظهور حركة االصال الديني
حي يترتب على ذلك تحرر الملوك من سلطان ...االمبراطور والبابا ...
بعد ان استطاعوا ...
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 كب جما السادة االقطاعيين  ...والى تركيز السلطة في ايديهم ...
 بحي اصب للملك وحد السيادة على اقليمه  ...وعلى رعايا  ...وبذلك توافرت اركان
الدولة الحديثة من اقليم وشعب وسيادة

معاهدة وستفاليا سنة : 249
وضعت ذ المعا دة  ...التي ابرمت بعد انتهاء حرب الثالثين سنة  ...االسا التي قامت عليها قواعد
القانون الدولي الحديثة  ...ويمكن تلخيص ا م ما جاءت به ذ المعا دة بما ياتي :
اوال  .انها وضعت حدا لنفوذ البابا في تراسن على الدول  ...وبذلك قضت على فكرة وجود رئيا اعلى واحد يسيطر
على كافة الدول االوربية .
ثانيا  .انها اقرت مبدا المساوات بين الدول جميعا ...
 سواء الكاثوليكية منها او البروتستانية
 والملكية منها او الجمهورية
 وذلك باجتماعها جميعا في مؤتمر عام  ...لم يدعو الين البابا  ...بل دعا اليه  ...داعي المصلحة المشتركة
بين الدول
ثالثا  .انها اقرت نظام السفارات الدائمة بين الدول  ...لكي يتحقق االتصال الدائم بعضها ببعض .
رابعا  .انها طبقت مبدا التوازن الدولي ...
 كعامل اساسي  ...للمحافظة على السلم في اوربا
 ومبدا التوازن الدولي  ...يعني انن ...
 اذا حاولت احدى الدول االوربية ...التوسع على حساب الدول االخر ...
 فان سائر الدول تتكتل لتحول بينها وبين االتساع على التوازن الدولي ...
 الذي و كفيل بمنع الحروب وانتشار السالم
 وتطبيقا لهذه الفكرة  ...فقد قرراستقالل عدد كبير من الدول  ...التي كانت تظمها من قبل االمبراطورية
الجرمانية  ...وقد نتج عن اقرار معاهدة وستفاليا ...
 لمبدا المساوات
 ومبدا الستقالل
 والسيادة
 قيام مجتمع دولي في كل معنى الكلمة  ...والول مرة في التاريخ  ...أي وجود جماعة من الدول يعترف
اعضاء ا بعضهم لالخر باالستقالل والمساوات  ...ويشعرون بوجوب العيس سوية بموجب قواعد ارتضو ا
بكل حرية .
الحركة الفقهية في هذا العهد
ان القانون الدولي العام  ...مدين بنشاته وتطور العلمي  ...لدراسات الفقهاء القدماء  ...الذين بذلوا جهد م
بوضع نظام قانوني  ...يحكم عالقات الدول  ...ومن الممكن تقسيمهم الى ثالث مدارس ...مازال نفوذ ا باق
حتى االن ...
 فالمدرسة االولى ي مدرسة القانون الطبيعي  ...التي تعتبر القانون الدولي ...
77

 يرمز للعدالة التي تحكم العالقات بين الدول  ...والتي يهتدي البشر عن طريق العقل اليها ...
ومن ا م انصار ذ المدرسة  ...الفقين االلماني يوفندروف
 اما المدرسة الثانية ي مدرسة القانون الوضعي  ...و ي على العكا من المدرسة السابقة ...
 تنادي بانكار فكرة القانون الطبيعي
 وتقرر بان القانون الدولي العام كاي فرع من فروع القانون  ...مصدر ارادة المرتبطين به
ويجب البح عنه ...
 فيما تبرمه الدول من معا دات
 وفيما يستقر بينها من اعراف
 ومن ا م انصار ذ المدرسة  ...الفقهاء موسر وجنتيليا
 اما المدرسة الثالثة فهي المدرسة التوثيقية  ...التي تتوسط بين المدرستين السابقتين  ...وتحاول
التوفيق بينهما
 و ي تر ان القانون بما فيه القانون الدولي العام  ...مزيج من
 قواعد القانون الطبيعي  ...الذي يعتبر مستقال عن ارادة االنسان والذي يكشف
بالعقل السليم
 ومن قواعد القانون الوضعي  ...الذي تضعه وتعلمه ارادات االفراد والدول
 ومن ا م انصار ذ المدرسة الفقين الهولندي جروسيوس الملقب بابي القانون الدولي
الحدي والفقين السويسري فاتيل
بين معاهدة وستفاليا ومؤتمر فينا 9 2
 استقرت االوضاع الدولية في اوربا على النحو الذي تقرر في معا دة وستفاليا  ...حتى القرن الثامن
عشر  ...حي وقعت في ذ الفترة وبعد ا  ...احدا دولية خطيرة ...
 كحرب لويا الرابع عشر
 وظهور روسيا كدولة اوربية عظمى على اثر معا دة نيستات في سنة 5165
 ودخول بروسيا مصاف الدول العظمى بعد فتوحات فردريك االكبر سنة 5128
 وظهور دولة جديدة في شمال امريكا و ي جمهورية الواليات المتحدة االمريكية التي
اصبحت عضوا في الجماعة الدولية بعد معا دة فرساي سنة 5168
 واقتسام بولندا سنة  5102بين روسيا والنمسا
 واخيرا الثورة الفرنسية وما جاءت به من مباد
 وحروب نابليون الكثيرة التي ادت الى تغيير الخريطة السياسية الوربا
 وكان من شان هذه االحداث ان تغير التوازن الدولي ...الذي رسمت قواعده في مؤتمر وستفاليا
مؤتمر فينا سنة 9 2
بعدما تم القضاء على نابليون  ...اجتمعت الدول االوربية في فينا سنة  ... 5651لتنظيم شؤون الجماعة
الدولية على  ...اساس اعادة التوازن ...وعدم االعتراف بغير الملكيات الشرعية ...
 فاعيدت الملكية الى بروسيا والنمسا
 وجعل من دولتي السويد والنرويج اتحادا حقيقا
 وضمت بلجيكا الى ولندا لتكون حائدا ضد المطامع الفرنسية
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 ووضعت سويسرا في حالة حياد دائم
 كما ان مؤتمر فينا اقر بعض القواعد الدولية المهمة
 كحرية المالحة باالنهار الدولية
 وتحريم االتجار بالرقيق
 والقواعد الخاصة بتسليم المبعوثين الدبلوماسيين من حي  ...اسبقيتهم في التقدم والصدارة
التحالف المقدس
لضمان الوضع الجديد الذي تمخض عن مؤتمر فينا  ...عقدت سلسلة من التحالفات بين دول اوربا الكبر في
ذلك العهد  ...كان من اهمها التحالف المقدس سنة  9 2الذي ابرم بين
 قيصر روسيا  ...وملكي النمسا وبروسيا  ...بالمشاركة مع انكلترا
 ومعاهدة اكس الشابل سنة  ... 9 9التي ابرمت بين الدول االربعة السابقة  ...وانضمت اليهم بعد
ذلك فرنسا
وقد نجم عن هاتين المعاهدتين قيام مايشبن الحكومة الدولية من الدول الخمس الكبار (روسيا والنمسا
وبروسيا وانكلتر وفرنسا)الدارة شؤون اوربا
حي نصبت ذ الدول نفسها حامية لدول ذ القارة  ...فغدت تتدخل في شؤونها الداخلية  ...تحت شعار
المحافظة على السلم في اوربا واستطاعت خلف ذ الواجهة  ...ان تمنع التغيرات الدستورية التي حدثت في
 نابلي سنة 5665
 واسبانيا سنة 5668
 والبرتغال سنة 5662
وغالبا ماكان يتخذ هذا التدخل طابعا جماعيا  ...بان تجتمع الدول بصورة مؤتمرات تبحث فين شؤون الدول
االخرى  ...وتقرر السياسة الواجبة االتباع لتوجين هذه الشؤون  ...ومن ذلك
 مؤتمر لندن سنة  5680الذي عقد لبح المسالة البلجيكية
 وكذلك اجتماع ذ الدول لبح القضية المصرية سنة 5610
 ومؤتمر باريا  5612الذي عقد بعد حرب القرم
 ومؤتمر برلين سنة  5616الذي عقد بعد الحرب بين االمبراطورية العثمانية وروسيا
 ومؤتمر بروكسل في سنة 5611
 ومؤتمر برلين سنة  5616اللذان توليا بح موضوع المستعمرات االفريقية
تصريح مونرو
ان مبدا التدخل الذي اقر مؤتمر فينا ظهرت له في امريكا ردود فعل  ...عندما استنجدت اسبانيا بالحلف
المقدا  ...لقمع الثورة في مستعمراتها االمريكية  ...فاصدر رئيا الواليات المتحدة االمريكية جيمس
مونرو تصريحه الشهير سنة  953الذي اعلن فيه ...
 بان امريكا لالمريكين
 وانه ال يجوز تدخل الدول االوربية في شؤون الدول االمريكية  ...او استعمار ا
وقد كان لهذا التصريح اثر كبير في توجين العالقات الدولية بين القارتين االوربية واالمريكية
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الحركة القومية
على ان المباد والقواعد التي اقر ا مؤتمر فينا  ...والتحالفات التي عقدت على اثر  ...لم تفل في...
 الوقوف امام سير االحدا  ...او القضاء على الرو القومية  ...ومباد الحرية والمساوات
واالستقالل في المجتمع الدولي
 اذ ثار الشعب الفرنسي ثورته الثانية سنة  5680وخلع شارل العاشر عن العرس ...
 كما استطاعت بلجيكا ان تتحرر من سيطرة ولندا  ...واعلنت انفصالها عنها سنة 5685
 ووفقت اليونان في االنفصال عن االمبراطورية العثمانية سنة 5660
 كما تحققت بعد ذلك الوحدتان االيطالية وااللمانية في حوالي منتصف القرن التاسع عشر على اسا
قومية  ...كما قامت دول اخر بالبلقان على ذا االساا
وكان من شان هذه الحركات السياسية  ...ان نادى فريق من علماء القانون الدولي العام  ...وعلى راسهم
الفقين االيطالي مانشيني  ...باعتبار  ...أن ..
 الفكرة القومية اساسا للقانون الدولي العام
 بحي يجب االعتراف لكل جماعة تنتمي الى عنصر مشترك وتنظمها روابط ثقافية ولغوية وادبية
مشتركة  ...بصفة الدولة
مؤتمر الهاي
في عام  5600وجه قيصر روسيا نيقوال الثاني دعوة لعقد مؤتمر في مدينة ال اي  ...القرار السلم في اوربا
عن طريق تحديد السال  ...اذ ان سباق التسل بلغ حدا ينذر بالخطر الشديد ...
وقد عقد في ذا السبيل مؤتمران...
 االول عام 5600
 والثاني عام 5001
اللذان اسفرا عن ابرام اتفاقيات دولية تحمل اسم ذا المؤتمر ...
 كان لها اعم واخطر النتائج واالثار في تطور القانون الدولي العام
 حي اقر الول مرة بالعالقات الدولية نظام لفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية
 وانشات الول مرة كذلك يئة قضائية ي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في ال اي
 ثم نمت ودونت قواعد الحرب والحياد الدولي
اال ان المؤتمرين فشال في نزع السالح  ...وتقرير التحكيم االجباري  ...االمر الذي ساعد على قيام الحرب
العالمية االولى
_________________________________________________________________
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المحاضرة رقم ()52

الوقت(5ساعة)

العهد الحاضر(من انتهاء الحرب العالمية االولى حتى الوقت الحاضر)
عندما انتهت الحرب العالمية االولى ...اجتمعت الدول الحليفة المنتصرة  ...في مؤتمر باريس للسالم سنة
 ... 2 2لتنظيم العالقات الدولية على اسا جديدة  ...وقد اسفر هذا المؤتمر  ...عن اتفاق الدول المتحالفة
على وضع ميثاق عصبة االمم الذي نص على قيامه  ...في معا دات الصل
فجاء ذا الميثاق مقررا ...
 لمبدا نبذ الحرب كوسيلة عامة لفض المنازعات الدولية
 ومبدا لزوم اقامة العالقات بين الدول  ...على اسا من الصراحة والعدل والشرف
 ومبدا احترام الدول لقواعد القانون الدولي
 كما تقرر فين ايضا نظام لفض المنازعات الدولية بالوساتل السلمية
 كالمفاوضة
 والوساطة
 والتحكيم الدولي
 وااللتجاء الى يئات العصبة المختصة
 كما اقرت الدول الموقعة على الميثاق في المادة الثامنة  ...بان حفظ السالم في العالم  ...يقتضي
تخفيض السال
 فضال عن ذلك فقد تضمن عهد عصبة االمم مبادئ دولية مهمة لم تكن معروفة من قبل
 كمبدا المعونة المتبادلة في حالة االعتداء على سالمة االقاليم الدول االعضاء واستقالقلها
السياسي
 ومبدا توقيع الجزاءات السياسية واالقتصادية والعسكرية من قبل االعضاء في حالة خرق
احكام العهد المتضمنة تقييد االلتجاء للحرب
 ومبدا علنية المعا دات
 وانشات الى جانب عصبة االمم يئة قضائية دولية للفصل في المنازعات ذات الصبغة
القانونية هي محكمة العدل الدولية الداتمة
 وقد اخذت عصبة االمم تعمل من وقت انشاء ا لتدعيم السلم ...
 عن طريق تخفيض التسلي في جميع الدول من جهة
 والتزامها بالرجوع الى الوسائل السلمية لتسوية المنازعات من جهة اخر
 وقد عقدت الدول لهذا الغرض عدة اتفاقات ومؤتمرات نذكرمنها
 مؤتمر واشنطن سنة  5066لتحديد السال البحري
 وبروتوكول جنيف سنة  5061لفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم اللجوء الى الحرب
 واتفاقات لوكارنو سنة 5061للضمان المتبادل والمساعدة المشتركة والتحكيم
 وميثاق بريان كليود سنة  5066لمنع الحروب
 وتصري جنيف المشترك الصادر عن عصبة االمم سنة  5066لتسوية المنازعات الدولية بالطرق
السلمية
 ومؤتمر نزع السال في جنيف سنة 5086
 على ان المؤتمرات واالتفاقات لم تذلل العقبات التي قامت امام عصبة االمم في سبيل توطيد السلم ...
 فقد نشبت الحرب بين الصين واليابان سنة 5085
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 واعتدت ايطاليا على الحبشة سنة 5081
 واندلعت الحرب اال لية في اسبانيا واشترك فيها عناصر اجنبية اضفت عليها طابعا دوليا
 و اجمت المانيا النمسا في شهر اذار سنة  5086وضمتها اليها  ...واعتدت على تشيكوسلوفاكيا سنة
 ... 5081ثم قامت بالهجوم على بولونيا  ...مما ادى الى اشعال نار الحرب العالمية الثانية في
ايلول 232
 وهكذا فشلت عصبة االمم في تحقيق االهداف التي انشات من اجلها  ...وهي حفظ السلم واالمن في العالم
ويعود ذلك الى عدة اسباب مردها ...
 عيوب في ميثاق العصبة نفسها  ...كعجز ا عن اتخاذ قرارات ملزمة للدول االعضاء  ...تضمن
تنفيذ ا  ...قوة بوليا يمكن االلتجاء اليها لتحقيق االمن والسالم
 يضاف الى ذالك عدم استعداد الدول االعضاء  ...لبذل التضحيات التي يتطلبها التضامن الدولي من
اجل المحافظة على السلم
 وبقيام الحرب العالمية الثانية انهارت  ...عصبة االمم  ...وعشرات المواثيق التي ابرمت
في ظلها  ...وال سيما معا دات نبذ الحرب  ...وعدم االعتداء  ...وتحديد التسل
الحرب العالمية الثانية وميثاق االمم المتحدة
ان الرغبة في قيام تنظيم عالمي  ...ووجوب قيام العالقات الدولية بين الدول  ...على اسا امتن واضمن من
االسا السابقة  ...لم تؤثر عليها نيران الحرب العالمية الثانية
وعلى هذا االساس جاء تصريح االطلسي سنة  ... 24مؤكدا ...
 حق الشعوب في تقرير مصير ا
 وتامين حرية البحار والتجارة الدولية
 والتعاون االقتصادي وصيانة السالم العالمي
 واالمتناع عن استعمال القوة لحل الخالفات الدولية
وقد جاء تصريح االمم المتحدة سنة  245مقررا المبادئ السابقة نفسها
وكذلك مؤتمرا موسكو وطهران سنة  ... 243حيث اعلن فيهما ضرورة قيام منظمة دولية جديدة
 وقد اجتمعت الدول الكبر المتحالفة االربع(الواليات المتحدة االمريكية ،واالتحاد السوفيتي ،وانكلترا ،
والصين)في دومبارتن اكس سنة 244
 ثم في مؤتمر يالتا سنة  ... 242حي وضعت مشروعا للمنظمة الدولية الجديدة
 ثم دعت الدول االربعة الكبرى  ...بعد ذلك الدول التي اعلنت الحرب على المحور  ...الى االشتراك في
مؤتمر دولي لبح ذا المشروع
وقد اجتمع هذا المؤتمر...الذي ضم ممثلي خمسين دولة  ...بمدينة سان فرنسيسكو في  52نيسان سنة
242
 وبعد شهرين من المناقشات  ...انهى المؤتمر اعماله في  52حزيران سنة 242
 حي وقع ممثلو الدول المشتركة فيه  ...باالجماع على ميثاق منظمة االمم المتحدة  ...واصب نافذ
المفعول في  54تشرين االول سنة  ... 242وذلك بعد ان تم تصديق اغلبية الدول الموقعة علين
 فجاء ذا الميثاق مقررا للمقاصد التي انشا من اجلها في ...
 حفظ السلم واالمن الدوليين
 وتحقيق التوازن في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالنسانية ذات الصبغة الدولية
كما نص الميثاق على  ...المبادئ واالسس التي ينبغي على الدول االعضاء السير بموجبها  ...لتحقيق
االغراض التي قامت من اجلها ذ المنظمة  ...وقوام ذ المباد ...
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 تقرير المساوات بين الدول
 ولزوم العمل بمبدا حسن النية  ...في تنفيذ االلتزامات التي اخذو ا على عاتقهم بمقتضى الميثاق
 ووجوب فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على الوجه الذي ال يعرض السلم واالمن الدوليين
للخطر
 ووجوب االمتناع عن استعمال القوة او التهديد بها ضد سالمة االراضي واالستقالل السياسي الية دولة او
على أي وجه ال يتفق ومقاصد االمم المتحدة
 ولزوم تقديم االعضاء كل ما في وسعهم من عون الى االمم المتحدة  ...في أي عمل تتخذ وفق الميثاق
 ...مع االمتناع عن مساعدة اية دولة  ...تتخذ االمم المتحدة ازائها عمال من اعمال المنع او القمع
 ولزوم ان تعمل المنظمة على ان تسير الدول غير االعضاء فيها على ذ المباد بقدر ما تقتضيه
ضرورة حفظ السلم واالمن الدولي
 وان ال تتدخل االمم االمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول احتراما الستقاللها وسيادتها ...
وضمانا لتنفيذ اغراض االمم المتحدة  ...فقد انشتت الهيتات الالزمة للقيام بذلك ...
 فانشا مجلا االمن لالشراف على نظام االمن الجماعي
 كما انشئت الى جنبه الجمعية العامة لالمم المتحدة  ...التي لها االشراف العام على جميع ما يتصل
بنشاط االمم المتحدة
 والمجلا االقتصادي  ...الذي يكون من اختصاصه بح مسائل التعاون الدولي في الشؤون الدولية
ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية
 ومجلا الوصاية الذي عهد اليه باالشراف على شؤون االقطار المشمولة بالوصية
 ومحكمة العدل الدولية التي تختص بنظر المنازعات القانونية في المجتمع الدولي
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
لقد تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية  ...بجملة خصاتص يمكن اجمالها بما ياتي :
 – 5محاولة اعادة السلم في المجتمع الدولي  ...وقد تم ذلك بعقد معا دات الصل مع الدول التي كانت حليفة اللمانيا
 ...اال ان ذ المحاولة لم تكمل جميع مراحلها  ...لعدم اتفاق الدول المنتصرة حول عقد معاهدة صلح مع المانياا ...
بسبب انقسام الحلفاء الى معسكرين  ...وهذا يادعونا الاى القاول باان السالم لام يعقاب الحارب  ...وانماا اعقبتهاا حرباا
باردة او بعبارة اخرى ان الحرب العالمية الثانية  ...لم تنتهي بسالم حقيقي بل انتهت بالحرب الباردة
 – 6كما تميزت فترة ما بعد الحرب بالصراع بين الشرق والغرب  ...السيما بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد
السوفيتي االطراف في الحرب الباردة  ...وقد اسفر ذا الوضع عن قيام التحالفات والمنظمات العسكرية والسياسية
 كمنظمة حلف االطلسي
 ومنظمة حلف وارشو
 وعن قيام التطاحن بين المعسكرين  ...كما حدث في كوريا وفيتنام وفي مناطق اخرى من العالم
 – 8والظااهرة الثالثااة فااي المجتمااع الاادولي المعاصاار  ...ذذي حركذذة عذذدم االنحيذذاز – سياسذذة الحيذذاد االيجذذابي التذذي
ظهرت نتيجة للصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية  ...وقد وضع المؤتمر باندونج البذور االولى لهذه الفكرة ...ثذم
تبلورت واصبحت مبدا لكثير من الدول في المؤتمرات العديدة التي عقدتها دول عدم االنحياز  ...وال سيما المؤتمرات
االتية :
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 بلغراد سنة 5025
 القا رة سنة 5021
 نيودلهي سنة 5022
 لوسكا سنة 5010
 الجزائر سنة 5018
 كولومبو سنة 5012
 افانا سنة 5010
 نيودلهي سنة 5068
 اندونيسيا 5006
 - 1ويتميز المجتمع الدولي المعاصر ايضا  ...بحركة التحرر من االستعمار في ...اسيا وافريقيا وامريكا
الالتينية  ...وقيام الدول الجديدة المستقلة  ...بعد ان كانت خاضعة لالستعمار االوربي ...
 وقد جاء التحرر اعماال لمبدا حق الشعوب في تقرير المصير التي نصت عليه المادة االولى من ميثاق
االمم المتحدة
 كما كان لمؤتمرات دول عدم االنحياز اكبر االثر في دفع حركات التحرر واالستقالل لدول العالم الثال
وتقرير مباد جديدة في القانون الدولي
 - 1فان ما يتميز بن المجتمع الدولي كذلك و تعدد وتباين المنظمات الدولية وتكاثر ا  ...مما يدل على حيوية
العالقات الدولية ومحاولة تنظيمها
 فانشئت الجامعة العربية سنة 5011
 ومنظمة الدول االمريكية سنة 5016
 ومنظمة الوحدة االفريقية سنة 5028
 كما انشئت العديد من المنظمات في القارة االوربية  ...لتنظيم التعاون في المجاالت العسكرية
والسياسية والثقافية واالقتصادية والمالية والتجارية  ....الخ
 اما على الصعيد العالمي فقد انشتت ايضا منظمات دولية في شتى الميادين  ...ومنها ما ارتبط باالمم
المتحدة كالوكاالت المتخصصة ومنها
 منظمة العمل الدولية
 ومنظمة الصحة العالمية
 ومنظمة اليونسكو  ...الخ
 – 2واخيرا فاان ماا يتمياز بان المجتماع الادولي فاي الوقات الحاضار  ...هاو باروز القطاب الواحاد بعاد تفكاك االتحااد
السوفيتي نهاية عام 22
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محاضرات اشخاص القانون
الدولي العام
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اشخاص القانون الدولي العام
يقصد باصطالح الشخص في نظام قانوني معين  ..كل من تخاطبه احكام ذذا النظذام القذانوني  ..لتملذي عليذه
مباشرة التزامات  ..او  ..لتمنحذه حقذوق  ..بعبذارة اخذر ان اشذخاص أي نظذام قذانوني(دولاي او داخلاي) ذم
الذين تكون حقوقهم وواجباتهم منظمة بأحكامه
ويقوم كل نظام قانوني بتعيين:ـ
 االشخاص التابعين له  ..او  ..الخاضعين ألحكامه
 والقانون الدولي العام بصفته نظاما قانونيا  ..و الذي يعين االشخاص الذدوليين الخاضذعين لقواعذد
ورقابته
والشخص الدولي يتمتع بالشخصية الدولية  ..وهذه الشخصية تتحدد بصفة عامة بأمرين :
 0 5القدرة على التعبير  ..عن ارادة ذاتية خاصة في ميدان العالقات الدولية
 0 6القدرة على ممارسة بعض الحقوق واالختصاصات الدولية  ..وفقا ألحكام القانون الدولي العام
والدولة هي الشخص الرتيس للقانون الدولي العام  ..ولكن القانون الذدولي العذام يخاطذب اشذخاص اخذرين
غير الدول  ..ويمنحهم حقوقا معينة  ..او  ..اختصاصات محدودة  ..كالمنظمات الدولية والفاتيكان
الدولة
سنتناول في هذا القسم دراسة الدولة من ناحية القانون الدولي العام في فصول اربعة 1..
عناصر الدولة ومعيارها القانوني
التعريف بالدولة:
يثير تعريف الدولة  ..الكثير من الخالفات  ..بين فقهاء القانون الدولي العام  ..وفقهاء القاانون الاداخلي ..
في مختلف االنظمة القانونية
 وترجع هذه االختالفات الى  ..الغموض وااللتباس الذي يحيط بالظاهرة موضوع التعريف نفسها ..
الن الدولاة فااي الواقااع  ..ظاااهرة متعااددة الصاور والعناصاار  ..وان اكثذذر التعذذاريف التذذي وضذذعت
تقتصر على ذكر بعض صور الدولة  ..وعناصر ا دون البعض االخر
 فمن الفقهاء من اهتم بعنصر التنظيم( كالعميد برثملي)فعرف الدولة بأنها(عبارة عن شاعب
منظم)
 ومنهم من اخذ بنظر االعتبار الغاية التي تسعى لها الدولة  ..و ي تحقيذق المصذال العامذة
 ..ومن ؤالء (ولفور)
 واهتم اخرون بظاهرة القوة المادية التي تشعر االفراد بوجود الدولة  ..فعرفوا الدولة بأنهذا
(القوة)ومن ؤالء (ترنشك)
بينما يركز فقهاء القانون الدستوري  ..على العامل االجتماعي  ..في تعريفهم للدولة ..
 ومنهم (العميد هوريو)  ..ير فذي الدولذة بأنهذا(التنظايم السياساي واالقتصاادي والقاانوني لمقوماات
الشعب  ..لخلق نظام اجتماعي مدني)
 وحااااول جماعاااة اخااارون تعرياااف الدولاااة انطالقاااا مااان فكااارة قانونياااة ومذذذنهم( اسااامان )يعرفهذذذا
بأنها(التشخيص القانوني للشعب)
 اما(العميد بونارد) فير في الدولة (مجموعة هرمية من المرافق العامة المنظمة)
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على ان التعريف الصحيح للدولة ..
 يجب ان يتضمن جميع العناصر الالزمة لوجود الدولة  ..والمعيار القانوني الذي يميز ذا عذن غير ذا
من الوحدات القانونيذة والسياسذية  ..الن الدولذة ذي فذي الوقذت ذاتذه  ..ظذا رة سياسذية اجتماعيذة ..
وظا رة قانونية  ..فرذا قصرنا التعريف على احداها كان التعريف ناقصا
 ..لذا يقتضي ان ندرس العناصر المكونة للدولة والمعيار المميز لها ..
عناصر الدولة
 يتفق المؤلفون  ..على ضرورة اجتماع ثالثة عناصر  ..لتكوين الدولة ي  ..الشعب و  ..االقليم و
 ..الحكومة
وقد استقر هذا المبدأ في القضاء والقانون الدولي الوضعي كما يدل على ذلك ..
 قاارار التحكاايم الصااادر ماان  ..محكمااة التحكاايم االلمانيااة البولونيااة المختلطااة عااام  252والخذذاص
بإحد شركات الغاز االلمانية اذ نص(البذد لقيذام الدولذة مذن تذوافر  ..اقلذيم  ..وسذكان يتوطنذون ذذا
االقليم  ..وسلطة عمومية تباشر اختصاصاتها تجا السكان واإلقليم الذي يقيمون فيه)
 ونص المادة االولى من االتفاقية الخاصة بحقذوق وواجبذات الذدول التذي عقذدتها الذدول االمريكيذة فاي
مونتفيديو سنة  233على انن :
(لكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان تتوافر فيها الشروط االتية:ـ
شعب داتم  ..اقليم معين  ..حكومة  ..اهلية الدخول في عالقات مع دول اخرى)
 1..وسنتولى دراسة هذه العناصر من الناحية الدولية 1..
الشعب
هو جمع من االفراد  ..من الجنسين معا  ..يقيمون بصافة داتماة  ..فاي اقلايم معاين  ..ويخضاعون لسالطان
دولة معينة  ..ويتمتعون بحمايتها
 ويؤلف الشعب  ..العنصر االول واْلساس في تكوين الدولة  ..اذ ال يتصور وجود دولة بدون شعب
 ..وال يشترط لقيام دولة  ..ان يصل عدد افرادها الى قدر معاين  ..فكمذا تقذوم بعشذرات الماليذين او
مئاتهذذا مثذذل روسذذيا او الواليذذات المتحذذدة االمريكيذذة  ..فأنهذذا تقذذوم علذذى بضذذع عشذذرات او مئذذات مذذن
االالف كما في جزر القمر وقطر والبحرين
 فالناحية العددية  ..تختلف باختالف الدول  ..وال يؤثر ذلك في المركز القانوني للدولة  ..وما يتصل
بن من حقوق وواجبات
 ويرتبط ساتر افراد الشعب بالدولة  ..برابطة سياسية قانونية  ..تعرف بالجنسية
 وقذذد عرفتهذذا محكمذذة العذذدل الدوليذذة فذذي الحكذذم الذذذي اصذذدرته عذذام  5011فذذي قضااية نوتيبااوم بأنهذذا(الرابطذذة
القانونية المبنية على تضامن المصال والعواطف)
 وعلى اساس الجنسية يمكن التمييز بين طاتفتين من االشخاص هما :ـ
الطاتفة االولى
 تضذذم االفذذراد الذذذين تذذربطهم بالدولذذة رابطذذة الجنسذذية  ..وهاام الوطنيااون  ..الذذذين يتمتعذذون
بالحقوق الخاصة والعامة  ..ويخضعون ألشد االلتزامات عبئا ..
 كمذذذا ان الدولذذذة تملذذذك اتجذذذا هم كامذذذل االختصذذذاص االقليمذذذي  ..وتمذذذارا فذذذي مذذذواجهتهم ..
اختصاصا شخصيا مستقال عن وجودهم على االقليم  ..فالوطني يخضذع حتذى لذو كذان مقيمذا
في الخارش اللتزامات تجذا دولتذه كالخدمذة العسذكرية مذثال  ..وفاي مقابال ذلاك يساتفيد مان
حماية الدولة التي ينتسب اليها
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 اما الطاتفة الثانية :ـ
 تضم االفراد الذين يقيمون في اقليمها  ..وال يرتبطون بها برابطة الجنسية  ..وإنما تربطهم بها رابطة
اخر ي  ..رابطة االقامة او التوطن  ..وتسمى بطاتفة االجانب
 هذا ومن المتفاق عليان  ..ان التشاريع فاي مسااتل الجنساية  ..يعذد مذن صذميم االختصذاص الذداخلي
للدولة  ..فالدولذة ذي التذي تحذدد  ..كيفيذة اكتسذاب جنسذيتها  ..وأسذباب فقذد ا وأصذول انتزاعهذا ..
وتحديد من يعتبرون اجانب عنها  ..الن مثل هذه االمور تمس كيان الدولة
 وقد اكدت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية الداتمة في رأيها االفتاتي سنة  253بخصوص
النزاع المتعلق بمراسيم الجنسية بين فرنسا وبريطانيا
 وعلااى هااذا االساااس نااص الدسااتور العراقااي لساانة  5112فااي المااادة( 9ف ) 2علااى ان
الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون
مبدأ القوميات
غالبا ما يرتبط االفراد المكونين لشعب دولة ما  ..برابطة قوية من التضامن المبني على:ـ
 التشذذابه فذذي العذذادات و  ..اال ذذداف واألمذذاني و  ..الظذذروف التاريخيذذة واالقتصذذادية  ..ممااا
يؤدي الى اتحادهم في مجموعة متميزة عن باقي الجماعات االخرى  ..ومن ثام تكاوين اماة
واحدة  ..أي جماعة قومية
وقد لعبت فكرة االمة دورا مهما في الحياة الدولية  ..منذ مطلع القذرن التاسذع عشذر وحتذى اليذوم  ..اذ كانذت
الباع لعدة محاوالت تهدف الى  ..تنظيم المجتمع الدولي وفقا لمبدأ القوميذات  ..الاذي يمانح كال اماة تتاوافر
فيها خصاتص معينة  ..كوحدة اللغة الجنس التاريخ الثقافة الدين  1..الخ  ..حقا طبيعيا في تكوين دولة
إال ان القانون الدولي العام  ..ال يشترط في االشخاص المكونين لشعب دولة مذا  ..وجاوب انتمااتهم لقومياة
 ..او  ..امة معينة
 بعبارة اخرى  ..ال يشترط التطابق بين االمة والدولة  ..فقد تشكل االمذة الواحذدة دولذة واحذدة  ..وقذد
تضم االمة ذاتها دوال عديدة  ..مثالها االمة العربية  ..كما قد تضم الدولذة الواحذدة رعايذا ينتمذون الذى
قوميات او امم مختلفة  ..منها العراق
اما العوامل التي تجعل من جماعة معينة امة فقد اختلف الفقهاء حول تحديدها وذهبوا الى نظريتين :ـ
 النظرية االولى  ..تقيم االمة على اعتبارات موضوعية محددة هما  ..العنصر و  ..اللغذة و  ..الذدين
و  ..الثقافة و  ..االقليم و  ..العادات المشتركة
 وقد اعتبر المذهب النازي وفالسفتن  ..عنصر الجانس العامال المنشائ للقومياة  ..غيذر ان
ذا العنصر لذيا عذامال اساسذيا لقيذام االمذة  ..وإنمذا ذو عامذل مسذاعد فذي تكوينهذا  ..وال
يكفي وجود لقيامها  ..وعدم اضمحاللها
 النظرية الثانية (شخصاية او ارادياة ذاتياة)  ..نشاأت فاي ايطالياا وفرنساا  ..تقايم االماة
على معيار شخصي قوامن  ..ارادة المعيشة المشاتركة  ..اي ان االماة توجاد  ..بوجاود
 ..رغبة مشتركة و  ..وتجذانا نفسذي و  ..شذعور بالتضذامن بذين افذراد الجماعذة  ..مذن
اجل العيس سوية  ..لتحقيق غايات مشتركة  ..واالستعداد للتضحية من اجلها عند الحاجة
وقااد عباار ذلااك الفيلسااوف الفرنسااي(رينااان )بقولاان(ان االمذذة مبذذدأ روحذذي لهذذا ا ذذداف
مشتركة تعمل على تحقيقها)
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
يترتب على قبول مبدأ القوميات  ..بالمفهوم الشخصي واإلرادي لامة أي(النظرية الفرنسية وااليطالياة)  ..ضذرورة
االعتراف للشعوب كافة بالحق في تقرير مصير ا بحرية  ..وفقا لما تريذد  ..وقاد اقارت الثاورة الفرنساية هاذا المبادأ
عام  .. 192كما ضمنن الرتيس االمريكي ولسن في نقاطن االربعة عشر  ..التي اعلنها بعد الحرب العالمية االولى
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وقد لعب هذا المبدأ في تاريخ القانون الادولي  ..اخطار االدوار وماا يازال فعاال حتاى االن  ..وعلاى اساسان
نشأت
 عدة دول اوربية بعد الثورة الفرنسية ..
 وبعذذض الذذدول بعذذد انحذذالل االمبراطوريذذة النمسااا والمجاار واْلمبراطوريااة العثمانيااة بعذذد الحذذرب
العالمية االولى
 وبعض الدول االسيوية واْلفريقية بعد الحرب العالمية الثانية
ويتضمن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها معاني عدة
اولهما  1حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي ترا مالئما لها
ثانيا  1حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي(المستعمرات) بان تتحرر وتحكم نفسها بنفسها
ثالثا  0ان الحاق وضم أي جزء من دولة بإقليم دولة اخر  ..ال يجوز ان يتم قبل استفتاء الشعوب القاطنة في الجذزء
الذي يراد فصله وضمه لدولة اخر
وقد احتل هذا المبدأ مكانن مهمة في معاهدات الصلح  ..التي عقدت بعذد انتهذاء الحذرب العالميذة االولذى سذنة
 .. 5050إال انه لم يكتسب صذفة القاعذدة القانونيذة الدوليذة  ..بادليل التقريار الاذي قدمتان لجناة الفقهااء عاام
 251بشان(جزر االند )حيث جاء فين  ..ان اقرار ذا المبدأ في عدة معا دات دولية ال يكفي العتبذار مذن
قواعد القانون الدولي الوضعي
إال ان تبدال في النظام الدولي قد حدث بخصوص هذا المبدأ ..
 فقد نص عليه ميثاق االطلسي المعقود بين الحكومتين االمريكية واالنكليزية عام  24وانضذم اليذه
االتحاد السوفيتي في ايلول عام  .. 5015ثم جر التأكيد عليه في تصريح االمم المتحدة في ك 5
 .. 245وتصريح يالتا الصادر عام 242
 ونصذذت عليذذه الفقذذرة الثانيذذة مذذن المذذادة االولذذى ماان ميثاااق االماام المتحاادة(علذذى ان مذذن ا ذذداف االمذذم
المتحدة انماء العالقات الودية بين االمم على اساا احتذرام المبذدأ الذذي يقضذي بالتسذوية فذي الحقذوق
بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصير ا )..
وقد تأيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بصورة ثابتة  ..في العديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية
العامة لألمم المتحدة من ذلك :ـ
 القاارار( ) 2 4الااذي اصاادرتن الجمعيااة العامااة عااام  221بخصذذوص مذذن االسذذتقالل لاقطذذار
والشعوب المستعمرة  ..و و القرار المعروف (بتصفية االستعمار)
 وكذلك القرار رقم  913عام  225بخصوص السيادة الدائمة للدول على مصادر ا الطبيعية
 والقرار الاذي اصادرتن فاي  2كاانون االول عاام  211اكذدت فيذه علذى حذق الشذعوب فذي تقريذر
مصير ا  ..وعلى شرعية نضال الشعوب  ..الخاضعة للسيطرة االسذتعمارية واألجنبيذة  ..المعتذرف
بحقها في تقرير المصير  ..لكي تستعيد ذلك الحق  ..بأية وسيلة في متناولها
 oنالحظ ان ذا القرار لم يكتف بإقرار حق تقريذر المصذير  ..بال ايضاا اكادت علاى شارعية
الكفاح المسلح للشعوب الخاضعة لالستعمار  ..من اجل الوصول الى ذا الحق  0..وقد تم
تأكيد ذلك في عدة قرارات اخرى
ونالحظ ان تكرار النص الصريح على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها  ..في العديد مذن القذرارات التذي
اصدرتها الجمعية العامة لامم المتحدة  ..وبموافقة االغلبية العظمى لدول العالم  ..داللة قاطعة علاى ان هاذا
المبدأ قد اصبح من المبادئ القانونية الدولية االساسية في القانون الدولي المعاصر
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االقليم
هو النطاق المادي  ..الذي تمارس علين الدول سيادتها وسلطاتها  ..ويقيم الشعب فين بصورة داتمة ..
ويتميز االقليم بصفتين :ـ
 االولى  :الثبات  ..بمعنى ان الجماعة الوطنية  ..تقذيم عليذه علذى وجذه الذدوام  ..ويترتذب عليذه  ..ان القباتال
البدويااة الرحاال  ..ال يمكذذن ان يصذذدق علذذيهم وصذذف الدولذذة  ..لعذذدم اسذذتقرار م فذذي اقلذذيم معذذين علذذى وجذذه
االستمرار
 والثانية :ـ تنحصر في  ..ضرورة ان تكون له  ..حدود واضحة و  ..ثابتة  ..تمارا الدولة نشاطها ضمنها
 ..وتنتهي عند ا اختصاص السلطات الحكومية
 وعلى ذلك  ..يجب رفض النظريات التي ترمي الى عدم ضبط الحدود للدولة ..
 كنظرياة الحاادود العاتمااة الساوفيتية  ..القائلذذة  ..بدولذذة متحركذذة الحذدود  ..والنظريااة النازيااة  ..التذذي
دعت بوجود دولة قوية  ..ذات حدود متحركة ْ ..لنها استثناءان من هذا المبدأ االساسي
عناصر االقليم
يشمل اقليم الدولة بصورة رتيسة :ـ
 االقليم االرضي أي  ..الجزء اليابس  ..وكل ما يحتوين من معالم طبيعية  ..كالجبال و  ..البحيرات و
 ..االنهار و  ..وكل ما في باطن االرض
 ويشمل االقليم في الدولاة السااحلية  ..عذالوة علذى االرض جذزءا مذن البحذر  ..الذذي يلذي سذواحل
الدولة الى مسافة  56ميل بحري  ..باتجا عرض البحر  ..والذي يعرف بالبحر االقليمي
 ويشمل كذلك طبقات الجو  ..التي تعلو اقليم الدولة االرضي وبحر ا االقليمي  ..الى الحد الذي يبدأ
معه الفضاء
الطبيعة القانونية لإلقليم
اختلف الشراح  ..في تكييف طبيعة العالقة التي تربط بين الدولة وإقليمها  ..وذ بوا الى عدة نظريات
اوال  1نظرية الملكية او المحل
 ترى هذه النظرية  ..ان الدولة تباشر سلطة قانونية على االقليم  ..وان هذه السلطة هي حق عيني  ..مصدره
القانون العاام  ..وعلذى ذذا النحذو  ..يشذبه انصذار ذذ النظريذة االقلذيم  ..بالملكياة العقارياة التاي لألفاراد ..
وبالتالي فهو موضوع حق عيني للدولة  ..غير ان هذا التشبين قياس ماع الفاارق  ..وقاد تخلاى عنان انصااره
بعد االنتقادات التي وجهت الين اهمها:ـ
 0 5تتعارض ملكية الدولة لإلقليم  ..مع ملكية االفراد واْلشخاص المعنوية  ..لاجزاء التي يملكونها في االقليم ..
 oوذلك الن حق الملكية  ..حق مطلق  ..وقاصر على المالك  ..اما الدومين العاام  ..فهاو غيار مملاوك
ْلحاااد  ..ولااايس للدولاااة عليااان حاااق الملكياااة  ..بااال لهاااا عليااان سااالطة  ..االدارة و  ..الحراسذذذة و ..
التخصيص 0
 0 6ان االقليم  ..عنصر من عناصر تكوين الدولة  ..بحيث ينعدم وجودها عند فقدان االقليم  ..وال يص ذا القول
بالنسبة للفرد المالك  ..ألنه يبقى محتفظا بشخصيته القانونية  ..وبوجود بعد ان يفقد ما يملكه 0
 0 8يختلااف حاااق الملكياااة  ..عااان االختصااااص االقليماااي للدولاااة مااان حياااث ان  ..االول  ..يرتذذذب للمالذذذك مجموعذذذة
اختصاصذات تنصذذب علذذى االشذياء المملوكذذة بينمذذا  ..يشامل االختصاااص االقليمااي للدولاة  ..السذذلطات التذذي تمارسذذها
الدولة على كل ما في االقليم من اشياء  ..وما به من اشخاص طبيعية ومعنوية  ..وعلى كل ما يجذري فذي االقلذيم مذن
وقائع وتصرفات
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ثانيا  1نظرية االقليم باعتبارها من العناصر المكونة للدولة
تذ ب ذ النظرية  ..التي ناد بها فقهاء الجغرافية السياسية  ..وبعض فقهاء القانون الداخلي مثل( ريو)
 oعلى اعتبار االقليم  ..من العناصر الالزمة لتمتع الدولة بشخصية القانون الدولي العاام  ..أي ان االقلايم
 ..عنصر مندمج بذات الدولة و  ..باعتبار جزءا ال يتجزأ من طبيعتها و  ..تمارا فيذه الدولذة سذلطاتها
العامة 0
ويؤخذ على هذه النظرية انها
 تخلط بين االقليم وبين الشخصية القانونية للدولذة  ..وتعجذز عذن تفسذير بقذاء ذذ الشخصذية القانونيذة
بالرغم من التغييرات العديدة التي يمكن ان تطرأ على االقليم  ..من تنذازل ومشذاركة باالختصاصذات
او تقاسمها
ثالثا  1نظرية االختصاص
ترى هاذه النظرياة التاي ناادى بهاا العدياد مان الفقهااء امثاال( كلسذن وفذردروا وجذورش سذل ) ..ان االقلايم
عبارة عن جزء من االرض  ..يباشر  ..وينفذ فين نظام قانوني معين  ..فهو المجال المكاني الذي تمارا فيه
الدولة اختصاصاتها  ..واإلطار الذي تعتبر فيه تصرفاتها الحكومية مشروعة
وقد نالت هذه النظرية  ..تأييد غالبية شراح القانون الدولي المعاصر ْ ..لنها ..
 من ناحية تنساجم ماع مباادئ القاانون العاام  ..الذذي يعذد االختصاصذات الحكوميذة  ..بمثابذة سذلطات
مخولة للحاكمين وللموظفين العموميين  ..من اجل القيام ببعض الوظذائف المتصذلة بالمصذلحة العامذة
للمجتمع 0
 ومن ناحية القانون الدولي العام  ..تفسر بوضذو مذا عجذزت النظريذات السذابقة عذن تفسذير  ..مذن
النظم القانونية الدولية فهي مثال ..
 تفسر تنازل الدولة عن جزء من اقليمها  ..بأنه نقل الختصاصها المحلي الى دولة اخر
 وتفسر امتداد الوالية القضاتية للدولة  ..على السذفن والطذائرات الحاملذة لعلمهذا او جنسذيتها
فذذي  ..البحذذار العامذذة وفذذي الفضذذاء العذذام  ..بأناان امتااداد الختصاصااها  ..حيااث ال يحكمهااا
اختصاص اخر  ( 1بعد ان جر الفقه الدولي الحدي النظريذة التقليديذة القائمذة علذى افتذراض
االمتداد االقليمي)
 كما انها تحدد الصفة القانونية ْلقليم المستعمرات  ..باعتبار ان الفارق بين اقلذيم المسذتعمرة
واإلقلذذذيم المسذذذتقل  ..ناشذذذئ عذذذن بعذذذض التعذذذديالت فذذذي توزيذذذع االختصاصذذذات الحكوميذذذة
وممارستها
 وان مرونتها تسمح بتطبيق هذه النظرية على مختلف االوضاع االقليمية
االقليم االرضي
اوال  1المعالم الطبيعية
االقليم االرضي هو جزء اليابس من اقليم الدولة  ..وكل ما يحتويه ذا الجذزء مذن معذالم طبيعيذة  ..كالجبذال
والتالل و  ..السهول والوديان و  ..الصحاري و ..
 مجاري المياه  ..التي تقع بأكملها في االقليم من  ..انهار و  ..بحيرات و  ..قنوات ..
 وكل ما تحتوين باطن االرض من  ..ميا جوفية  ..وثروات طبيعية كالبترول
وال يشترط القانون الدولي العام في اقليم الدولة االرضي  ..ان يكاون متصال االجازاء  ..فقذد يفصذل البحذر او
اقاليم دول اخر  ..بين اجزاء اقليم الدولة  ..كما هو الحال بالنسابة للفلباين التاي يتكاون اقليمهاا مان العدياد
من الجزر التي يفصل بينهما البحر
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وكذلك ال يشترط القانون الدولي في اقليم الدولة  ..ان يكون على سعة معينة  ..أي ان تكون له مساحة معينة
 فكما تقوم الدولة على مساحات مكانية شاسعة  ..كما في الواليات المتحدة االمريكية
 فأنها تقوم ايضا على اصغر المساحات كما في مالطا
 وكل ما يشترط في االقليم هو  ..ان يكاون ثابات  ..ومحادد بحادود واضاحة المعاالم  ..لكاي
يتميز عن اقاليم الدول االخرى
ثانيا  1الحدود
لكل دولة حدود تعيين نطاق اقليمها االرضي  ..وللحدود ا مية سياسية وقانونية كبذر  ..الن الدولذة تمذارا
سيادتها داخل حدود ا  ..وعند الحدود تنتهي سيادة الدولة  ..لتبدأ سيادة الدولة االخر
لذا يهتم القانون الدولي أالتفاقي والعرفي  ..بتحديد حدود الدولة ..
 الن عدم وضوح الحادود التاي تفصال باين االقااليم للادول  ..ياؤدي الاى تاأزم العالقاات باين الادول ..
ويجر بالتالي الدخول في نزاع مسلح
والحدود التي تعين اقليم الدولة اما ان تكون  ..اصطناعية او وهمية او تكون طبيعية
 0 5الحدود االصطناعية  :وهي على نوعين:ـ
أ  -الحدود الفلكية ( :وهمية)
و ي تتبع خطوط الطول والعرض  ..كخط عرض( ) 39الذي يفصل بين كوريا الشمالية والجنوبية
ب  -الحدود الهندسية :ـ
و ي عبارة عن خط مستقيم  ..يصل بين نقطتين معروفتين  ..او  ..قذوا دائذرة  ..كالحادود باين ساوريا واْلردن ..
وبين مصر وليبيا
 1 5الحدود الطبيعية:ـ
وهي التي اوجدتها الطبيعة  ..وهنااك مجموعاة مان القواعاد تتباع عناد تحدياد نقااط الحادود باين الادول تبعاا
لطبيعة الفاصل الحدودي  ..واهم هذه القواعد ما يأتي:ـ
أ -اذا كانت الحدود عبارة عن سلسلة من الجبال  ..كان خط الحدود بين الدولتين عبارة عن :ـ
 اما خط القمم  ..أي الخط الذي يصل بين اعلى رؤوس الجبال في سلسلة جبلية واحدة
 كالحدود الفرنسية االسبانية في جبال البيرنية بموجب المعا دات 5622 - 5626- 5612
 او خط انقسام المياه بين حوضاين مااتيين  ..حيذ تمذر الحذدود مذن طرفذي مجذر النهذر كالحذدود الفرنسذية
االيطالية المقررة في معاهدة تورينو عام 921
 او خط سفح الجبال  ..حي تمر الحدود من قاعدة سلسلة الجبال
ب  -اذا كانت الحدود عبارة عن نهر يجري بين دولتين  ..وجب التمييز بين حالتين:ـ
 اذا كان النهر صالح للمالحة  ..فان خط الحدود  ..يكون في منتصف التيار الرتيسي  ..و و الخط الممتد فذي
وسط اعمق جزء من النهر والذي يسمى(بخط الثالوك )
 كالحدود بين فرنسا وألمانيا في نهر الراين بموجب معا دة باريس عام 9 2
 اذا كان النهر غير صالح للمالحة  ..اعتبر منتصف مجرى النهر  ..حدا فاصال بين الدولتين
 كالحدود بين فرنسا واسبانيا في نهر( بداسيو) في معا دة بايون عام 922
 والحذذدود بذذين العذذراق وإيذذران فذذي نهذذر كنجااان جاام  ..بموجذذب محضذذر الجلسااة  .. 52مذذن محاضذذر
تخطيط الحدود لسنتي 2 4- 2 3
 ويجوز االتفاق على خالف هذه القواعد  ..بحي يكون النهر بكامله تابعا إلحد الدولتين اللتين تطذالن علذى
النهر  ..وتبدأ حدود الدولة االخر من شواطئ ذا النهر
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ج  -اما اذا وجدت بحيرة تفصل الدولتين  ..فان خط الحدود يمر في منتصف البحيرة  ..أي ان البحيرة تقسم تقسيما
متساويا بين الدولتين  ..كما في الحدود بين سويسرا وفرنسا في بحيرة( ليمان)
 إال انن في حالة وجود جزر في البحيرات  ..فان هذه الجزر ال تتجزأ بحيث تمر الحدود حولها
د  -اما عند تحديد الحدود البحرية بالنسبة للدول الساحلية ..
 فان الحد الفاصل بين البحر االقليمي والمنطقة االقتصذادية الخالصذة  ..يعتبار حادا دولياا  ..باعتبذار ان البحذر
االقليمي يخضع لسيادة الدولة ..
ويتم تعيذين الحذدود أمذا بموجذب معا ذدات  ..ثنائيذة  ..تعقذد بذين الذدول المتجذاورة  ..او  ..بواسذطة معا ذدات
جماعية  ..كمعا دات الصل او المعا دات التي تنشا دوال جديدة  ..بموجب قرار تحكيمي او قضائي صذادر
عن يئة دولية
 وترفق معاهدات الحدود والخراتط التحكيمية عادة بخراتط تبين تفاصيل خط الحدود  ..ثم تبدأ مرحلذة ترسذيم
الحدود على االرض  ..ووضذع العالمذات الدالذة عليهذا  ..وتقذوم بهذذ المهمذة لجذان خاصذة  ..تسذمى( بلجاان
التحديد)  ..تؤلف من خبراء ومهندسين ومساحين وموظفين
 وتنص معاهدات الحدود عادة  ..على تسوية منازعات الحدود بالطرق السلمية
نظام الجوار
عندما يتم تعيين الحدود  ..فأنها تخضع لنظام قانوني خاص بها  ..يسمى بنظام الجوار
 يذذتم بمقتضذذى اتفاقذذات خاصذذة  ..تعقذذد بذذين الذذدول المتجذذاورة  ..وتتنذذاول تنظذذيم شذذؤون سذذكان منذذاطق
الحدود والمرافق العامة
بموجب هذا النظام  ..فان سكان المناطق الحدودية  ..يتمتعون بنظام اداري مرن ..
 يسهل تنقالت العمال اليوميين  ..والرعاة الموسميين بدون جوازات سفر او تأشيرة دخول
 ويسهل انتقال االطباء والقابالت لممارسة اختصاصاتهم على جانبي الحدود
 كذلك يسهل تنقالت قطعان المواشي ونقل المحاصيل
 وفي مناطق الصحراوية فان القبائل الرحل تنتقل بحرية على جانبي الحدود 0
كما انها تخضع لرقابة شديدة من جانب الدول المتجاورة  ..لمنع المتاجرة غير المشروعة  ..باألسلحة و ..
المخدرات و  ..عمليات التهريب و  ..االشراف على تصدير واستيراد البضائع  ..االمر الذي اد الذى انشذاء
دوائر للكمارك على جانبي الحدود
كما ان نظام الجوار يمنح الدول المتجاورة حقوقا خاصة ..
 كحق المالحقة القضائية و ..
 كذلك التعاون في مكافحة االوبئة والتلو 0
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المحاضرة رقم()59

الوقت(3ساعة)

االنهار
تقسم االنهار من حيث مركزها القانوني الدولي الى نوعين  ..انهار وطنية  ..وانهار دولية
اوال  1االنهار الوطنية
ي التذي تقذع مذن منابعهذا الذى مصذابها  ..وجميذع روافذد ا  ..فذي اقلذيم دولذة واحذدة  ..كنهار التاايمز فذي بريطانيذا ..
والسين في فرنسا
ويخضااع النهاار الااوطني لساايادة الدولااة  ..التااي يجااري فااي اقليمهااا  ..ولهذذا وحذذد ا حذذق تنظذذيم االسذذتفادة مذذن ميا ذذه
ألغراض الزراعة و الصناعة  ..ولها ان تقصر المالحة فيه على بواخر ا وحد ا
ثانيا  1االنهار الدولية
ي التي تفصل  ..او  ..تجتاز اقاليم دولتين او اكثر  ..وتباشر كل دولة سذيادتها علذى الجذزء مذن النهذر الذذي
يجري في اقليمها
 ولكنها تتقيد بان تراعي مصال الدول االخر  ..التي يمذر فيهذا النهذر  ..وبصذفة خاصذة فيمذا يتعلذق
باالنتفذذاع المشذذترك بميذذا النهذذر ْ ..لغااراض الزراعااة و الصااناعة و المالحااة النهريااة الدوليااة ..
ومثالها نهر الدانوب والنيل والفرات
ويهتم القانون الدولي العام باْلنهار الدولية من ناحيتين
 االولى  ..من حي المالحة
 والثانية  ..من حي استغالل ميا ه في شؤون الزراعة والصناعة
اوال  1المالحة في االنهار الدولية
 مرت المالحة في االنهار الدولية بأربع مراحل:ـ
 1المرحلة االولى/القرون الوسطى
تميزت ذ الفترة بظا رتين ما :ـ االحتكار و  ..فرض الرسوم  ..اذا كانت الدولة التي يمر في اقليمها جزء
من النهر الدولي  ..تمارا سيادتها الكاملة على جزء من النهر الذي يمذر بإقليمهذا  ..وتحصذر برعايا ذا حذق
المالحة فيه  ..وال تسم لغير ا من الدول المشتركة معها في النهر بالمالحة في الجزء التذابع لهذا  ..إال بنااء
على اتفاقات خاصة  ..ومقابل دفع رسوم معينة ..
واستمر هذا الوضع حتى قيام الثورة الفرنسية  ..رغم ما كان ينادي بن الفقهااء  ..امثذال جروسذيوا بحذق
المرور البريء في االنهار الدولية  ..وما قررته معا دة وستفاليا عام  5216من رفع القيود المفروضذة علذى
المالحة في االنهار الدولية
 1 5المرحلة الثانية/الثورة الفرنسية
لقد كانذت لمبذاد الثذورة الفرنسذية  ..االثذر الكبيذر فذي الحذد مذن القيذود المفروضذة علذى المالحذة فذي االنهذار
الدولية ..
اذ اعلنت وجوب تقرير مبدأ حرية المالحة في االنهذار الدوليذة  ..وطبقتان فرنساا مان جانبهاا بالفعال بالنسابة
لنهري الموز وااليسكو  ..الذين ينبعان في اقليمها ويجريان تباعا في اقليمي بلجيكا وهولندا
وعهد الى قائد الجيوس الفرنسية بتامين حرية المالحة فيذه  ..بموجذب القذرار الذذي اصذدر المجلذا التنفيذذي
المؤقت للجمهورية الفرنسية عذام  .. 5106وبارر القارار هاذه الحرياة  ..علاى اعتباار ان مجااري االنهاار ..
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ملكية مشتركة بين كل المناطق التي ترويها  ..وغير قابلة للتنازل  ..وال يجوز ألية دولة ان تدعي ان لها حقا
مطلقا في احتالل جزءا من النهر
ويتبين ان الثورة الفرنسية جاءت بفكرة جديدة هي  ..فكرة الملكية المشتركة لجميع الدول الشاطئية  ..و ذذ
الفكرة تخالف ما كانت تجري عليه الدول قبل الثورة الفرنسية
هذا ومن المالحظ ان حرية المالحة التاي اقرتهاا الثاورة الفرنساية  ..ال تشامل باواخر جمياع الادول  ..وإنماا
تقتصر فقط على بواخر الدول التي يمر النهر الدولي في اقاليمها
 1 3المرحلة الثالثة مؤتمر فيينا 9 2
لقذد ادت المحذذاوالت التذي بذذذلت فذذي اوائذل القذذرن التاسذع عشذذر  ..لتعمذذيم وتطبيذق حريذذة المالحذة فذذي االنهذذار
الدولية الى  ..وضع نظاام بالمالحاة فاي االنهاار االوربياة  ..اقرتهذا الذدول فذي مذؤتمر فيينذا عاام  9 2وقذد
تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا في المواد من  19الى .. 1
 مبدأ حرية المالحة في االنهار الدولية لبواخر جميع الدول
 وضرورة وضع لوائ متشابهه للمالحة يتم تطبيقها على قدم المساواة بالنسبة لكافة الدول
 وان ال يكون من شان الرسوم المفروضة على المالحة اعاقة التجارة الدولية
 كما نصت على انشاء لجان مشتركة لإلشراف على المالحة في كل نهر
ان النظام الذي وضعن مؤتمر فيينا  ..قابل للتطبيق على جميع االنهار الدولية  ..وقد تم ذا التطبيق تدريجيا
 ..بواسطة اتفاقذات خاصذة  ..عقذدت خذالل القذرن التاسذع عشذر  ..وشذملت االنهذار الدوليذة الاراين وااليساكو
الموز الدانوب  ..وغيرها
 1 4المرحلة الرابعة/اتفاقية برشلونة
حصل بعد الحرب العالمية االولى  ..توسع كبير في تدويل االنهار  ..وخصصت معا ذدة فرسذاي عذام 5050
المواد من(  351الى المواد ) 331للمالحة النهرية
 وقررت فين اعتبار كل من نهر( الراين  -اْللب – االودر  -النيمين – الدانوب وفروعها  )1..انهار
دولية  ..كما دعت الى وضع نظام عام للمالحة قابل للتطبيق على كل االنهار الدولية ..
 وقد وضع هذا النظام في  ..مؤتمر برشلونة  ..الذي دعت الى عقده عصبة االمم  ..والذي اسفر في
عام  25الى ابرام اتفاقية برشذلونة الخاصذة بنظذام مجذاري الميذا الصذالحة للمالحذة ذات اال ميذة
ألدولية
 ونصت هذه االتفاقية على:ـ
مبدأ حرية المالحة لسفن جميع الدول الموقعة على االتفاقية  ..والتي تنضم اليها  ..الى المساواة
في المعاملة بين جميع السفن
كما الزمت الدول الموقعة بعدم القيام بأي عمل من شانن عرقلة حرية المالحة في النهار  ..وان
تقوم بإجراء ما يلزم لصيانته وبقائه صالحا للمالحة
كذلك الزمت الدول التي يمر بها النهر ان ال تفرض رسوما على المرور اكثار مماا يقابال نفقاات
صيانتن وتحسين المالحة النهرية ..
وقررت ايضا ان لكل دولاة  ..ان تخضذع المالحذة فذي الجذزء مذن النهذر الذذي يمذر فذي اقليمهذا ..
للوائحها الخاصة بالبوليس و الكمارك و الصحة العامة
إال انن يؤخذ على اتفاقية برشلونة  ..انها قصرت االنتفاع بالنظام الذي وضعتن لألنهاار الدولياة علاى الادول
المنضمة لالتفاقية فقط  ..ولهذا السبب لم تحظ بتطبيق واسع المدى
مما تقدم نخلص الى ان التطور الذي طرا على المالحة النهرية عبر المراحل المختلفة  ..ادى الى تقرير مبدأ
حرية المالحة في االنهار الدولية لسفن جميع الدول
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ومرجع االمر  ..بشان حرية المالحة الى االتفاقات التي ابرمت بين الدول النهرية فيما بينها  ..او فيما بينها
وبين غيرها من الدول ..
لذلك فان االحكام القانونية التي تنظم المالحة في االنهار الدولية قد تختلف من نهر آلخر تبعا لالتفاق الذي
تنظمن
لذا من المفيد االشارة بايجاز الى اهم االنهار الدولية في القارات المختلفة
االنهار االوربية
اشهر االنهار االوربية الراين والدانوب
– نهر الراين  :طوله  5860كم
ينبع من جبال سويسرا  ...ويصب في بحر الشمال
خضع لنظام التدويل منذ بداية القرن التاسع عشر
 اذ قررت معاهدة باريس لعام  9 4حرية المالحة فيه لجميع الدول
 وقد تاكدت ذ الحرية في الوثيقة الختامية لمؤتمر فينا عام 9 2
 وفي اتفاقية ماينص واتفاقية مانهايم سنة 992
 والتي قررت انشاء لجنة مركزية الدارة المالحة في النهر  ...ومعا دة فرساي عام 5050
 وفي  51تشرين الثاني  ... 223ادخل تعديل جزتي على اتفاقية مانهايم  ....التي نصت على
انشاء نظام دوري لرتاسة اللجنة المركزية  ...التي تتولى ادارة المالحة في نهر الراين
 – 5نهر الدانوب
طوله  6620كم ...ويمر في اقاليم ثماني دول ي ...المانيا  ،والنمسا  ،وتشيكوسلوفاكيا  ،المجر ،
يوغسالفيا  ،بلغاريا  ،رومانيا  ،االتحاد السوفيتي سابقا
خضع الدانوب لنظام التدويل في اتفاقية باريس عام  ... 922التي طبقت عليه المباد التي تضمنتها
الوثيقة الختامية لمؤتمر فينا عام  ... 5651والتي تقضي ...
 بحرية المالحة فيه لسفن جميع الدول ...
 ثم انشات اتفاقية باريا لجنة دولية عرفت باسم اللجنة االوربية للدانوب  ...الدارة النهر واالشراف
على المالحة فيه
وبعد الحرب العالمية االولى  ...قررت معاهدة فرساي للصلح  ...اعادة تنظيم المالحة في نهر الدانوب ...
وقد تم ذلك في مؤتمر باريس  ...الذي اسفر عنه ابرام اتفاقية باريس في  53تموز  25التي قررت ...
 حرية المالحة في الدانوب لجميع الدول
 وانشات لجنتين لالشراف على المالحة فيه ما ...
أ  .اللجنة االوربية  :ويشمل اختصاصها ادارة الجزء الممتد من برايال الى البحر االسود
ب .اللجنة الدولية  :ويشمل اختصاصها المنطقة الواقعة من برايال الى اولم
وكان لكل من اللجنتين اختصاصات تشريعية وادارية وقضاتية واسعة فيما يتعلق بالمالحة في النهر
وقد اعيد تنظيم المالحة في الدانوب بعد الحرب العالمية الثانية في  ...اتفاقية بلغراد المعقودة في  9اب
 ... 249التي انضم كل من االتحاد السوفيتي سابقا  ،وبلغاريا  ،والمجر  ،ورومانيا  ،واوكرانيا
وتشيكوسلوفاكيا  ،ويوغسالفيا  ...وانضمت اليها النمسا في  1كانون الثاني عام 5020
وقد اكدت اتفاقية بلغراد على ...
 مبدا حرية المالحة في الدانوب لسفن جميع الدول
 وانشات لجنة خاصة باسم لجنة الدانوب  ...تقتصر عضويتها على الدول النهرية  ...تختص
باالشراف على كل مجر النهر الصال للمالحة
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االنهار االفريقية
ا م االنهار االفريقية الصالحة للمالحة و
 نهر الكونغو( 4221كم) ...
 والنيجر(4 21كم)
لقد تقرر تدويل ذين النهرين بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين عام  ... 992التي قررت ...
حرية المالحة في النهرين لجميع الدول وعلى قدم المساوات
وال يجوز فرض الرسوم اال مقابل خدمات فعلية للمالحة
كما قررت انشاء لجنة دولية لالشراف على المالحة في نهر الكونغو اال ...
 ان ذ اللجنة لم تشكل ابدا
 ولقد ادخلت بعض التعديالت على نظام برلين بالنسبة لنهر الكونغو باتفاقية سان جرمان لعام
2 2
اما نظام نهر النيجر  ...فقد عدلته الدول االفريقية الشاطئية في اتفاقية نيامي في  52تشرين االول 223
االنهار االسيوية
ا م االنهار الصالحة للمالحة في اسيا ...
 الميكونغ
 وشط العرب
 – 5نهر الميكونغ :
 طوله  1100كم
 خضعت المالحة فيه الى  ...اشراف لجنة فرنسية  -سيامية  ...بموجب المعاهدة المعقودة عام 214
 ثم اعيد تنظيم المالحة فيه  ...بموجب اتفاقات عقدتها فرنسا مع كمبوديا  ،والوس  ،وفيتنام 221
 – 5شط العرب
هو المنفذ المالحي الوحيد للعراق الى الخليج العربي ...
ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات عند كرمة علي في جنوب العراق
ويبلغ طولن(514كم)ويقع ...
نصفه في االقليم العراقي في كلتا ضفتيه
اما عرضه فانه يتراو بين  411م امام مدينة العشار الى  211متر عند مصبه في الخليج العربي
وقد نظمت المالحة فين الول مرة  ...بعد الحرب العالمية االولى ...
بموجب بيانين صادرين عن القاتد العام للقوات المسلحة البريطانية عام  ... 2 2والمتعلقين
بميناء البصرة  ...والمالحة النهرية
حي اعلن بموجبهما  ...عن مسؤولية ادارة ميناء البصرة  ...للقيام بكافة الخدمات الالزمة الدارة
المالحة  ...وما يتعلق بها في شط العرب
مع بيان صالحية ادارة الميناء في فرض الرسوم لقاء ما تؤديه من الخدمات
وعند ابرام معاهدة الحدود بين العراق وايران عام  ... 231تقرر بمقتضاها ...
ان تقوم الحكومة العراقية بهذ المهمة  ...الى حين عقد اتفاقية بين البلدين خاصة بالمالحة في شط
العرب
اال ان المفاوضات بشان عقد ذ االتفاقية قد فشلت
لذا استمرت الحكومة العراقية في تنظيم وادارة المالحة في الشط حتى توقيع اتفاقية الجزائر عام
5011
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 بموجب المادتين الرابعة والخامسة من معا دة عام  ... 5081والبروتوكول الملحق بها
فتح شط العرب للمالحة امام السفن التجارية لجميع الدول وعلى قدم المساوات
 وتكون المالحة حرة للسفن الحربية العائدة للطرفين
 اما بالنسبة للسفن الحربية العامة االجنبية فال يحق لها دخول شط العرب ...اال بموافقة احد الطرفين
الذي تعتبر موافقته وكانها صادرة عنهما معا
 وتكون جميع العوائد المجباة من قبيل اجور للخدمات المؤداة وتخصص فقط الدامة المالحة وتحسينها
وقد قامت الحكومة العراقية بجميع الخدمات المتعلقة بالصيانة  ...كما اصدرت عدة قوانين لتنظيم المالحة
في شط العرب اهمها القانون قانون رقم  41لسنة  222الخاص بمصلحة الموانئ العراقية  ...وكان
تشريع العراق لهذ القوانين مستندا الى ماله من سيادة على شط العرب باعتبار جزءا من اقليمه

.5
.5
.3

.4

وقد الغت ايران معاهدة الحدود عام  231من جانب واحد عام  ... 222وبعد مفاوضات توسطت
الجزاتر فيها  ...تم ابرام معا دة جديدة بينهما وقعها الطرفين في بغداد عام  5011مع ثالثة بروتوكوالت
لتحديد ...
الحدود البرية  ...والنهرية  ...واالمن على الحدود
وكان توقيع هذه المعاهدة مستندا الى االتفاق الذي ابرم بين الدولتين في الجزاتر في 2اذار عام 212
وقد نظمت المادة السابعة من  ...بروتوكول تحديد الحدود النهرية  ...المالحة في شط العرب وفق المباد
االتية :ـ
تتمتع السفن التجارية والحكومية والعسكرية للطرفين المتعاقدين بحرية المالحة في شط العرب
تتمتع السفن التجارية للدول االجنبية بحرية المالحة في شط العرب على قدم المساوات وبال تمييز
يجوز الي من الطرفين  ...ان ياذن بدخول شط العرب للسفن العسكرية االجنبية  ...لزيارة موانيه  ...بشرط
ان ال تعود ذ السفن لبلد في حالة المشاركة في حرب او نزاع مسل او حرب مع احد الطرفين المتعاقدين
 ...وعلى ان يجري تبليغ سابق الى الطرف االخر  ..في مدة ال تقل عن  15ساعة
يمتنع الطرفان المتعاقدان في جميع االحوال  ...عن االذن بدخول شط العرب للسفن التجارية العاتدة لبلد في
حالة المشاركة في حرب او نزاع مسلح او حرب مع احد الطرفين المتعاقدين
ونصت المادة الثامنة  ...على ضرورة وضع القواعد المتعلقة بالمالحة في شط العرب من قبل لجنة مختلطة
عراقية – ايرانية  ...حسب مبدا الحقوق المتساوية في المالحة  ...وقيام لجنة اخر لوضع القواعد الخاصة
بمنع التلو والسيطرة عليه في الشط
اما المادة التاسعة  ...فقد نصت صراحة على اعتبار شط العرب  ...طريق للمالحة الدولية  ...والزمت
الطرفين باالمتناع عن كل استغالل من شانه ان  ...يعيق المالحة فيه

ثانيا  1االستغالل الزراعي والصناعي لألنهار الدولية
ان ا تمذام الذذدول باألنهذذار الدوليذذة كذذان يقتصذذر علذذى المالحذة فيهذذا  ..غيذذر ان التطذذورات العلميذذة الحديثذذة فذذي
االنتفذذاع بميذذا االنهذذار الدوليذذة  ..اظهذذرت اسذذتغالالت جديذذدة لميذذا ذذذ االنهذذار ال تقذذل ا ميذذة عذذن موضذذوع
المالحة
وغالبا ما تلجا الدول التي يجري النهر الدولي في اقليمها الى :ـ
 االتفاق على كيفية االنتفاع من ميا ه ألغراض الزراعذة والصذناعة و  ..علذى بيذان حقذوق وواجبذات
كل منها
وقد ابرمت العديد من هذه االتفاقات منها ..
 االتفاق المبرم بين يوغسالفيا والنمسا بشان نهر درافا عام  5016و ..
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 االتفاقية المعقودة بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان عذام  5010بشذان االنتفذاع مذن ميذا نهذر
النيل
وقد تولت هذه االتفاقات تنظيم استغالل االنهار الدولية بحياث ال تادع مجااال للشاك او الخاالف حاول القواعاد
القانونية الدولية الواجب اعمالها
اما في حالة عدم وجود اتفاقات بين الادول التاي يجاري النهار الادولي فاي اقاليمهاا  ..فاان الخاالف قااتم فاي
الفقن فيما يتعلق بتعيين االحكام القانونية التي تنظم االنتفاع بمياه االنهار الدولية ْلغراض غير المالحة ..
ويمكن التمييز بهذا الصدد بين ثالث اتجاهات تسود الفقن الدولي
يذهب االتجاه االول  ..الى االعتراف للدولة ..
 بالسيادة المطلقة على جزء من النهر الذي يمر في اقليمها بذال قيذد او شذرط و  ..بحقهذا فذي اسذتغالل
ميا ه دون أي اعتبار  ..لما قد يحدثه ذا االستغالل من اضذرار للذدول النهريذة االخذر  ..وهاذا ماا
يسمى بنظرية السيادة االقليمية المطلقة 1
ويرى االتجاه الثاني  ..ان سيادة الدولة علاى مجارى النهار ليسات مطلقاة  ..بذل انهذا مقيذدة بموجذب مراعذاة
الوحدة الطبيعية للنهذر مذن منبعذه الذى مصذبه  ..وبالتاالي ال يجاوز للدولاة اساتغالل ميااه النهار بالشاكل الاذي
يؤدي الى االضرار بحقوق ومصالح الدول االخرى  ..وهذه تسمى نظرية الوحدة االقليمية المطلقة 1
اما االتجاه الثالث  ..يرى ان النهر من منبعن الى مصبن  ..يعاد ملكاا مشاتركا باين جمياع الادول التاي يجاري
النهر في اقليمها  ..بحي ال تستطيع أي منها القيام بأي عمل بصورة منفردة دون موافقة بقية الدول  ..وهذا
ما يسمى بنظرية الملكية المشتركة
وبغض النظر عن هذا الخالف الفقهي فان  ..القانون الدولي الحذدي  ..والتعامذل الذدولي  ..جارى االعتاراف
للدولة بالسيادة على:ـ
 جذذزء مذذن النهذذر الذذدولي الذذذي يمذذر فذذي اقليمهذذا و  ..علذذى حقهذذا فذذي ان تسذذتفيد مذذن ميا ذذه ألغذذراض الزراعذذة
والصناعة  ..بشرط عدم االضرار بمصالح وحقوق الدول االخرى المشتركة في النهر من االستفادة منن
 وقد تأكد هاذا فاي  ..حكام محكماة التحكايم الدولياة عاام  221فاي النازاع باين فرنساا واسابانيا بخصاوص
بحيارة النااو والاذي جاااء فياان(تمشذي ا مذذع مبذذدأ حسذن النيذذة يجذذب ان تأخذذ الدولذذة صذذاحبة المجذر االعلذذى فذذي
االعتبار وعلى قدم المساواة جميع مصال الدول النهرية االخر اسوة بمصالحها ) ..
 كما حرص معهد القانون الدولي فاي القارار الاذي اصادره عاام  22وجمعياة القاانون الادولي فاي دورات
انعقادها للسنوات  222 – 221 – 229على توكيد ذلك
 ويمكن ان نستخلص من:ـ المعا دات المعقودة بين الدول و  ..الحكم في قضية بحيرة النذو و ..
اعمال معهد القانون الدولي و  ..جمعية القذانون الذدولي  ..بعاض المباادئ االساساية التاي تانظم
استغالل االنهار وأهمها :
أ  1يلزم االعتداد بالقواعد التي اتفقت عليها الدول المشتركة في النهر الدولي
ب  0العدالة في توزيع الميا واالنتفاع المشترك بميا النهر
ح  1التعاون في تنمية موارد النهر واالنتفاع من النهر كوحدة
د  0يجب مراعاة الحقوق المكتسبة الخاصة بكميات الميا التي كانت تحصل عليها كل دولة في الماضي
هـ  1عدم اجراء اي تحويال قاي مجارى النهار او اقاماة السادود تانقص مان كمياة الميااه التاي تصال للدولاة النهرياة
االخرى دون اتفاق سابق .
_________________________________________________________________
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المحاضرة رقم()52

الوقت(5ساعة)

االنهار الدولية في العراق
توجد في العراق انهار دولية كثيرة ا مها ...
 نهر دجلة
 والفرات
 والروافد التي تصب في دجلة
 الخابور  ...والزاب الكبير  ...والزاب الصغير  ...وديالى
ويكون العراق المجرى االسفل لجميع هذه االنهار  ...التي تنبع من تركيا  ...باستثناء الزاب الصغير وديالى
اللذين ينبعان من ايران  ...الى جانب وجود العديد من االنهار الصغيرة الحدودية  ...ويثير االنتفاع بميا ذ
االنهار المشاكل  ...السيما فيما يتعلق بنهر الفرات واالنهار الحدودية  ...لذا سنعرض لها بايجاز...
اوال .نهر الفرات :
ينبع فرعا نهر الفرات(فرات صو و مراد صو)من المرتفعات الجبلية الوعرة في شرقي تركيا  ...ليكونا نهر
الفرات  ...عند مدينة كيبان  ...ويستمر النهر في جريانه في االراضي التركية مسافة( )451كم...
ليدخل القطر السوري عند مدينة جرابلس  ...وليجري فيه مسافة()391كم  ...وخالل ذ المسافة يصب فيه
ثالثة روافد هي
 الساجور
 والبليخ
 والخابور
وعند مدينة حصيبة يدخل النهر االقليم العراقي ...
 ليجري فيه مسافة( ) 511كم أي حوالي  %25من طول النهر...
 فيخترق اراضي تقدر مساحتها  %22من مساحة العراق ...
 ويعيس عليها  %33من سكانه
ولم يثير استغالل ميا الفرات في الماضي أي مشكلة  ...بسبب وقوع النهر من منبعه الى مصبه تحت سيادة
دولة واحدة  ...ولكن بعد تفكك االمبراطورية العثمانية بفعل الحرب العالمية االولى  ...قسم مجرا بين ثال
دول ي تركيا وسوريا والعراق
وبذلك تغيرت طبيعة نهر الفرات اذ اصبح بعد عام  2 9نهرا دوليا  ...بعد ان كان نهرا وطنيا  ...فلم يعد
استغالل ميا ه يخضع الختصاص دولة واحدة  ...وانما تنازعت المصال الذاتية الكثر من دولة
ومن اجل ضمان حقوق دولة المجر االسفل العراق  ...عقدت بريطانيا وفرنسا بوصفهما الدولتين المنتدبتين
على العراق وسوريا اتفاقية  53كانون االول عام ... 251
 قضت مادتها الثالثة  ...على انه في حالة ما اذا كان تنفيذ أي مشروع من جانب فرنسا لتنظيم الري
في سوريا  ...يترتب عليه نقص الميا في الفرات وفي دجلة بدرجة كبيرة ...
 فانن يجب تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة المشروع الفرنسي قبل تنفيذه
كما نصت معاهدة صلح لوزان المعقودة في  5تموز عام  253بين تركيا ودول الحلفاء في مادتها 12
على انه  ...اذا لم يوجد نص يخالف ذلك  ...فانه اذا نتج عن تعيين الحدود الجديدة  ...ان نظام
المياه(القنوات والفياضانات الري والصرف او ماشابه ذلك) ...في أي دولة يتوقف على االعمال المنفذ في
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اقليم دولة اخر  ...او ...عندما ينتفع اقليم احد الدول  ...بمقتضى عرف قائم قبل الحرب بالميا والطاقات
التي يوجد منبعها في اقليم دولة اخر
 فانن يعقد اتفاق بين الدول صاحبة الشان  ...للمحافظة على المصال والحقوق التي اكتسبتها كل منها
 ...وقد قبل العراق وسوريا االحكام الواردة في اتين المعا دتين  ...بعد حصولهما على االستقالل
 ...اذ لم تعرب أي منهما عن عدم رغبتها في االرتباط بها
 ...الحق بها ستة











كما عقد العراق مع تركيا معاهدة صداقة وحسن جوار في  52اذار عام 241
بروتوكوالت
 تضمن البروتوكول رقم واحد  ...احكاما تتعلق بتنظيم االنتفاع في ميا نهري دجلة والفرات
 وقد اعترف البروتوكول في مقدمتن ...
 با مية المشروعات الخاصة بالمحافظة على ميا دجلة والفرات وروافد ما بصفة منتظمة
 وبالتفادي من اضرار الفياضانات في اوقات ارتفاع مستو الميا
 واتفق الطرفان على ان افضل مكان القامة مثل ذ المشروعات و اقليم تركيا  ...ويقضي
البروتوكول ايضا بان يزور تركيا الخبراء العراقيين ...
 بقصد الدراسة وجمع المعلومات المختلفة
 واختيار المواقع التي تقوم عليها اعمال المحافظة على الميا
 على ان تقوم السلطات التركية باعداد الخرائط الالزمة الجراء ذ الدراسات
ويقضي البروتوكول ايضا بان توافق تركيا على مبدا اقامة أي مشروعات تثبت ضرورة اقامتها  ...على ان
يعقد اتفاق منفصل بشان كل منها
ويقضي البروتوكول اخيرا  ...بان تقوم تركيا بتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع واالعمال التي
تنوي تركيا ان تقوم بتنفيذها في المستقبل على
 نهر دجلة
 او الفرات
 او على روافد ذين النهرين
 لتكون هذه المشروعات واالعمال  ...على نحو يوفق بقدر االمكان بين مصال تركيا والعراق ...
وذلك باتفاقهما المشترك
ويتضح من هذه المعاهدات ان دولتي
 المجرى االعلى تركيا والمجرى االوسط سوريا ...قد اعترفا بمراعات الحقوق المكتسبة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما  ...لذلك لم تظهر أي
مشكلة قانونية بين دول النهر الثال ...
حتى بدات تركيا ثم سوريا في وضع الخطط الستغالل ميا نهر الفرات  ...فقد ارسلت السفارة التركية ببغداد
في 1تشرين االول  5011مذكرة الى الحكومة العراقية  ...تضمنت اشعار ا برغبة تركيا في تنظيم صرف
ميا نهر الفرات ...وتنمية الموارد المعدنية والقو الكهربائية ...
واشارت المذكرة بان تركيا ستبني سد(كيبان)
 وسيبل حجم البحيرة التي تتكون من ذا السد  2.4مليار متر مكعب
 اما المحطة الكهربائية التي ستنشا على ذا السد فستكون قوتها مليون كيلو واط
 وتنتج خما مليارات كيلو واط  /ساعة من القوة الكهربائية سنويا
اال ان تركيا عند الشروع ببناء السد عام  222ادخلت تغيرات مهمة في مواصفاتن  ...حيث تقرران
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اضعاف مما جاء بمذكرة

 تكون سعة الخزن الكلية() 31 ،2مليار متر مكعب  ...أي اكثر من ثال
السفارة التركية عام 5011
كما قامت الحكومة السورية من جانبها بدراسات طويلة لالنتفاع بمياه الفرات ...
 وقد انتهت ذ الدراسات في فترة الوحدة بين القطريين السوري والمصري على بناء سد كبير على
الفرات في(الطبقة)
 سيسم بتخزين الميا بحجم اجمالي قدر ()55 ، 0مليار متر مكعب من الميا
 تكفي لري()210الف كتار
 اما المحطة الكهربائية التي ستنشا على ذا السد ستكون قوتها()600الف كيلو واط
 وفي تموز عام  5025عقدت الجمهورية العربية المتحدة اتفاقا مع المانيا االتحادية لتنفيذ ذا
المشروع
وعلى اثر ذلك ارسلت وزارة الخارجية العراقية مذكرة الى وزارة الخارجية الجمهورية العربية المتحدة
لغ رض اجراء مفاوضات حول االعتراف بحقوق العراق المكتسبة من مياه نهر الفرات قبل البدا بتنفيذ
مشروع سد الطبقة  ...اال ان خارجية العربية المتحدة لم ترد على هذه المذكرة
 وبعد االنفصال ذ بت سوريا قدما في تنفيذ ذا المشروع وتعاقدت مع االتحاد السوفيتي اتفاقية 66
نيسان عام  5022لبناء سد الطبقة
 وقد بدا العمل فعال فيه في اواخر عام  5026وقد تم اغالق مجر النهر وتحويل ميا ه الى محطة
التوليد في عام 5018
 و كذا بدات كل من تركيا وسوريا بتنفيذ مشاريعهما باستغالل ميا الفرات  ...دون مراعات لحقوق
العراق المكتسبة من ميا نهر الفرات  ...والتي قدرها الخبراء بـ( ) 9مليار متر مكعب من المياه
لقد سعى العراق الى لقاءات متعددة  ...ودخل مفاوضات مع سوريا وتركيا  ...بهدف الوصول الى عقد
اتفاقية تتناول تنظيم االنتفاع بمياه الفرات بين الدول الثالثة  ...اال ان جميع الجهود التي بذلها العراق منذ
عام  225لحمل تركيا وسوريا على االعتراف بحقوقن  ...قد باتت بالفشل
 ومضت الدولتان دون تردد بفت مشاريعهما على الفرات في عامي 212 ، 214
وكان لهذا العمل المخالف لقواعد القانون الدولي  ...تاثيره الضار في العراق ...
 الذي اصابته اضرار كبيرة ال تقدر ...
 اذا لم يجد مجموع ما تسلمه من ميا سنة  5011عن() 0،81مليار متر مكعب
 وفي سنة  5011عن()6،506مليار متر مكعب
 و ذ الكمية ي اقل من حصة العراق بموجب كل الدراسات المقدمة حول تحديد حاجة العراق من
ميا الفرات
وكان لهذا النقص ...
 التاثير البالغ والخطير على الزراعة في حوض الفرات ...
 وعلى حياة السكان الذين يقطنون في ثمانية محافظات ...
 اذ تعرضوا الزمة شديدة بسبب قلة الميا  ...واصب من المتعذر احيانا ايصال حتى ميا الشرب الى
بعض المدن والقصبات الواقعة في ذ المحافظات
وازاء هذه الحالة قام العراق في نيسان عام  212بعرض المشكلة على جامعة الدول العربية ...
 التي قامت باعداد دراسة الموضوع  ...بتاليف لجنة فنية من...
 االمانة العامة للجامعة...
 وتونا والجزائر والسودان ومصر والمغرب
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 والسعودية والكويت
 اضافة الى العراق وسوريا ...
من اجل الوصول الى تسوية عادلة لتقسيم مياه الفرات  ...وتالفي شحة المياه  ...وانهاء الوضع الخطير
الذي يواجهن العراق ...
 وقدمت ذ اللجنة عدة توصيات وافق العراق عليها  ...في حين رفضتها سوريا ...
فقامت العربية السعودية في نيسان  ... 212بالتوسط لحل هذه المشكلة ...
 اال ان ذ الوساطة باءت بالفشل ...
 برفض سوريا التوقيع على االتفاق الذي اعدته السعودية ...
 والذي وافق العراق عليه...
ويتضح مما سبق ...
 ان تركيا وسوريا قد انتهاكا حقوق العراق المكتسبة في ميا نهر الفرات ...
 وخالفتا احكام المعا دات المعقودة بين دول الفرات الثال ...
 كما انتهكتا مبادئ القانون الدولي المتعلقة باالنتفاع بمياه االنهار الدولية ...
 بقيامهما بانشاء مشاريع استغالل ميا الفرات ...
 قبل التوصل الى اتفاق مع العراق ...
 رغم كل الجهود التي بذلها في ذا السبيل ...
 و ذا ما يثير مسؤولية تركيا وسوريا الدولية ...ويحملهما كل حسب مسا متها النتائج
الخطيرة التي تعرض لها العراق في االعوام  5011و 5011و5012
وقد دخل العراق بعد ذلك في مفاوضات مع تركيا  ...وتوصل في شباط عام  212الى ...
 عقد اتفاقية معهم بالتعاون االقتصادي والفني ...
 والتي بموجبها تم تشكيل لجنة فنية مشتركة للتباح بشان الميا
 وعقدت ذ اللجنة اول جلساتها في انقرة للفترة من() 61 – 66كانون االول عام ... 5060
 وتقرر فيه دعوة لجنة فنية مشتركة لدراسة القضايا المتعلقة بالميا ...
 وتقوم ذ اللجنة بتقديم تقارير ا لحكومات الدول الثال (تركيا وسوريا والعراق)خالل سنتين قابلة
للتمديد سنة ثالثة ...
 وقد شاركت سوريا في اعمال ذ اللجنة اعتبارا في االجتماع الثال ...
وخالل هذه الفترة وحتى عام  225عقدت اللجنة ستة عشر اجتماعا ...
 ودون ان تتوصل الى اتفاق ...
 ودون ان تغير تركيا من موقفها  ...حي انها مضت في اكمال مشاريعها على نهري الفرات ودجلة
 ودون ان تراعي الحقوق المكتسبة للعراق وسوريا
وال زال العراق يواصل جهوده ...
 من اجل التوصل الى عقد اتفاق ثالثي(تركيا سوريا العراق)...
 يحدد بموجبه الحصة المائية لكل دولة ...
 على اسس عادلة ومنصفة  ...تقوم ...
 على قواعد القانون الدولي
 وما جر عليه التعامل الدولي في مجال استغالل ميا االنهار الدولية
 فضال عن االحكام القانونية المتعلقة بنهري دجلة والفرات
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المحاضرة رقم()31

الوقت( ساعة)

ثانيا .االنهار الحدودية في العراق
توجد عدة انهار مشتركة بين العراق وايران  ...معضمها ...
 ينبع من الجبال والمرتفعات االيرانية ...
 وتصب في العراق ...لتسقي االراضي العراقية
 ومن ذ االنهار...
 الكنكير في مندلي
 وكنجان جم في زرباطية
 والوند في خانقين
 والطيب ودويريج واالعمي والكرمة في ميسان
ولم تتناول المعاهدات المعقودة بين االمبراطوريتين العثمانية والفارسية ...
 تنظيم االنتفاع في ميا ذ االنهار  ...تنظيما كامال
 وانما تركت ذلك للعرف والعادة والتعامل القديم
 باستثناء نهري الكنكير وكنجان جم ...
 حي ورد النص على حصة قضاء مندلي من ميا الكنكير في محضر الجلسة  66من
محاضر لجنة تخطيط الحدود لسنتي 5051 ، 5058
 واعتبرت ميا ه مناصفة بين منطقة مندلي العراقية ومنطقة سومار االيرانية
 كما ان حق اهالي زرباطية بمياه نهر كنجان جم منصوص علين في محضر الجلسة  52من
محاضر لجنة تخطيط الحدود اذ ورد فيه ...
 ان منتصف هذا النهر يشكل خط الحدود بين العراق وايران ...وان لكال الطرفين حقا فين
 وقد انتهكت ايران هذه الحقوق وذلك  ...عندما ...
 قطعت ميا الكنكير عن قضاء مندلي
 مما اد الى ا الك حوالي  %10من اشجار الفاكهة في المنطقة
 وسبب نقصان انتاش النخيل الى نحو %80
 وانقطاع سكان مندلي عن زراعة الخضراوات الصيفية
 و جرة عدد كبير من سكان المنطقة بعد انقطاع مورد عيشهم
 كما قامت السلطات االيرانية ...
 بانشاء سد على نهر كنجان جم قرب منبعه
 واحدا مجريين جديدين في داخل االراضي االيرانية
 مما سبب سحب معظم الميا وحرمان منطقة  -زرباطية – بدرة – جصان العراقية من
حصتها في الميا المقرر
 وانعكا ذلك على تقليص مساحة البساتين واالراضي الزراعية
 وقامت ايران ايضا بتحويل معظم مياه نهر الوند عام 229
 مما الحق اضرار جسيمة في منطقتي
 خانقين
 ونهر بناوة سوتة
 ونهر قر تو
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 كما شيدت السدود على البعض االخر  ...وحولت ميا ها الى االراضي االيرانية مثل...
 نهر الطيب
 ودويريج
 والكرمة
 ورغم احتجاجات الحكومة العراقية ومطالبتها المستمرة بحقها المكتسب والقانوني في ميا
ذ االنهار
 فان السلطات االيرانية استمرت في تعنتها  ...خالفا لالحكام الواردة
 في محاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود  ...التي نصت على حصص العراق في ميا ذ
االنهار
 ولمباد القانون الدولي المتعلقة باالنتفاع من ميا االنهار الدولية المشتركة .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة رقم( )3

الوقت( ساعة)

المياه الداخلية
عرفت المادة الثامنة من اتفاقية قانون البحار لعام  295المياه الداخلية:ـ(بأنها الميا الواقعذة علذى الجانذب
المواجه للبر من خط االساا للبحر االقليمي)وتخضع المياه الداخلية  ..لسيادة الدولة  ..وتمارا عليها جميع
االختصاصات التي تمارسها على اقليمها االرضي  ..وهي تشمل ..
 الموانئ البحرية و  ..الخلجان و  ..البحيرات و  ..البحار المغلقة وشبن المغلقة
اوال  1الموانئ البحرية
يقصد بذلك ..
 المنشات التي تقيمها الدولة في مواقع معينة من شواطئها  ..إلرشاد السفن واستقبالها
 وهذه المنشات تعتبر جزءا من اقليم الدولة  ..كما اشارت بذلك ..
 المادة( )من اتفاقية قانون البحار بقولها(تعتبر جزءا من الساحل  ..ابعد المنشات المرفئية
 ..التي تشكل جزءا اصيال من النظام المرفئي)
 وعرفت اتفاقية جنيف الخاصة بالمرافئ البحرية لعام  253الموانئ البحرية بأنها:ـ
 ( ذذي التذذي تتذذردد عليهذذا عذذادة السذذفن البحريذذة  ..والتذذي تكذذون معذذدة لخدمذذة التجذذارة
الخارجية للجماعة الدولية)
 ويتضااح ماان هااذا التعريااف  ..اناان ال ينصاارف إال الااى المااوانئ المفتوحااة للتجااارة
الخارجية
 وتسمح الدول عادة للسفن الخاصة ..
 بدخول موانئها ..
 كما تستطيع ان تغلق بعض موانيها بصورة مؤقتة  ..او  ..بصفة داتمة
 ويكون االغالق الداتم  ..في حالة ما اذا كان الميناء مخصصا ْلغراض العسكرية
 وأكدت اتفاقية جنيف لعام  .. 253علذى حريذة دخذول السذفن الخاصذة للمذوانئ االجنبيذة ..
وقضت في المادة الثانية منها  ..على ان الدولة ليا لهذا ان تغلذق موانيهذا فذي وجذه التجذارة
إال  ..في الحاالت االستثنائية ناشئة  ..عن التدابير الصحية  ..او  ..مقتضيات النظام العام
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إال ان الدولة غير ملزمة بالسماح للسافن الحربياة باان ترساو فاي موانيهاا  ..إال فاي حالاة القاوة القااهرة ..
والتي تضطر فيها السفن الى طلب االيذواء اذا  ..عطاب اصاابها او  ..تعرضات ْلعصاار شاديد  ..باعتباار ان
مياه الميناء مياها داخلية
وتخضع السفن االجنبية الموجودة في الميناء ..
 للوائ الخاصة بالمالحة و  ..الصحة و  ..البوليا و  ..الكمارك  ..التي تضعها الدولة الساحلية
ثانيا  1الخلجان
الخليج هو  ..مساحة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة  ..ويؤدي ذا التغلغل الى  ..نشوء مساحة من البحر ..
تكاد تكون محصورة بين االرض
وعرفات الفقارة الثانيااة مان الماادة العاشاارة مان اتفاقياة قااانون البحاار لعاام  295الخلاايج بأنان(عبذارة عذذن
انبعذذاش واض ذ المعذذالم  ..يكذذون توغلذذه بالقيذذاا الذذى عذذرض مدخلذذه  ..علذذى نحذذو يجعلذذه يحتذذوي علذذى ميذذا
محصورة بالبر  ..ويشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل  ..غير ان االنبعاش  ..ال يعتبر خليجا  ..إال اذا كانت
مساحته  ..تعادل  ..او  ..تفوق مساحة نصف دائرة قطر ا خط يرسم عبر مدخل ذلك االنبعاش)
وتنقسم الخلجان من حيث قواعد القانون الدولي الى ما يأتي:ـ
أ  1الخلجان الوطنية
الخليج الوطني هو  ..الذي يقع بأكمله في اقليم دولة واحدة  ..وال يزيد اتساع الفتحة التي توصله بالبحر عن  61ميذل
بحري  ..ويعد الخليج الوطني جزءا من المياه الداخلية للدولة الساحلية  ..ويخضع لسيادتها
ب  1الخلجان الدولية
 و ي التي تقع في اقليم دولة واحدة او  ..في اقاليم اكثر من دولة  ..ويزيد اتساع فتحتها على  61ميل
 واستنادا الى تعريف المادة العاشارة مان اتفاقياة  .. 295يعتبار الخلايج دولياا  ..اذا زادت مسذاحته  ..عذن
مساحة دائرة نصف قطر ا  ..يساوي مد البحر االقليمي للدولة
 وتعتباار هااذه الخلجااان جاازءا ماان المناااطق االقتصااادية الخالصااة  ..فيمذذا عذذدا المسذذاحة التذذي تذذدخل فذذي البحذذر
االقليمي للدولة التي يقع في اقليمها الخليج
ج  1الخلجان التاريخية
 جر العرف الدولي على االعتراف  ..بسيادة الدولة على بعذض الخلجذان التذي تتجذاوز الفتحذة التذي توصذلها
بالبحر عن  61ميل ..
 و ذ الخلجان المعروفة بالخلجان التاريخية او الحيوية  ..و ي عبارة عذن خلجذان اسذتمر وضذع اليذد للدولذة
الساحلية عليها واختصاصها بها مدة طويلة  ..دون اعتذراض مذن جانذب الذدول االخذر ومذن امثلذة الخلجذان
التاريخية  ..خليج قابس في تونس و  ..خليج هدسون في كندا  ..خليج فلندا
 ..وتعتبر هذه الخلجان جزءا من المياه الداخلية للدولة الساحلية ..
ثالثا  1البحيرات
و ي مساحات واسعة من الميا  ..محاطة بأراضي دولة  ..او اكثر  ..وال تكون متصلة بالبحار
 وإذا كانت البحيرة تقاع بارقليم دولاة واحادة  ..فأنهذا تخضذع لسذيادتها الكاملذة  ..مثذل بحيارة كاوم فاي
ايطاليا
 اما اذا كانت محاطة بأراضي  ..دولتين  ..او اكثر  ..فأنها تخضع لسيادة كل منهما ضمن حدود تعين
عادة  ..وفقا لخط و مي يمر من منتصف البحيرة
رابعا  1البحار المغلقة وشبن المغلقة
و ي اما بحذار تحذيط بهذا االرض مذن جميذع الجهذات وتسذمى بالبحاار المغلقاة او  ..بحذار ممتذدة فذي اليابسذة
وتتصل بالبحر وتسمى بالبحار شبن المغلقة
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أ  1البحار المغلقة
 و ي التي ال اتصال لها بالبحار  ..كالبحر الميت في االردن
 وحكم البحر المغلق انن ..
 اذا كان يقع بأكملان فاي اراضاي دولاة واحادة فهاو  ..يعتبذر جذزءا مذن اقليمهذا  ..ويعتبذر جذزءا مذن
سيادتها  ..شانه في ذلك شان اقليم الدولة االرضي
 اما اذا كان البحر المغلق واقعا في اقليم اكثر من دولة فانن  ..يخضع لسيادة الدول المحيطة بن
 ويذذتم تنظذذيم المالحذذة والصذذيد فيذذه  ..بمقتضذذى اتفاقذذات تعقذذد لهذذذا الغذذرض  ..مثذذال ذلذذك ..
المعا دة المعقودة عام  5065بذين االتحااد الساوفيتي ساابقا وباين اياران  ..بخصذوص بحذر
قزوين حي نصت على ..
 oتمتع الطرفين بحرية المالحة فيه على اساا المساواة  ..وتأيد ذا االتجذا بالمعا ذدة
المعقودة عام  5081التي حصرت المالحة بالسفن العائدة لرعايا الدولتين
ب  1البحار شبن المغلقة
 هي التي تتصل بالبحار بواسطة  ..ممر  ..او مضيق  ..كالبحر االسود وبحر ازوف
فإذا كان البحر واقعا برمته في اقليم دولة واحدة اعتبر  ..جزءا من اقليمها و  ..يخضع لسيادتها
بشرط ان تكون ..
 الفتحة التي توصله بالمنطقذة االقتصذادية الخالصذة  ..داخلذة ايضذا فذي اقلذيم الدولذة  ..وان ال يتجذاوز
اتساعها عن ضعف البحر االقليمي او  ..عن المساحة المقررة للخلجان الوطنية  ..مثل بحر ازوف
 اما اذا تجاوزت الفتحة هذا القدر او  ..كانت تقع في اقليم دولة اخر  ..اعتبر البحذر جذزءا مذن
المنطقة االقتصادية الخالصة او  ..اعالي البحار
 فيما عدا ما يدخل منن بحدود البحر االقليمي  .. ..وكاذلك الحاال اذا كاان البحار واقعاا فاي اقلايم
اكثر من دولة ..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة رقم()35

الوقت( ساعة)

الممرات البحرية
 وهي تلك الفتحات التي تفصل بحرين وهي  ..اما صناعية وتشمل القنوات  ..وأما طبيعية وتشمل المضايق
اوال  1ألقنوات
وهي عبارة عان ممار مااتي صاناعي  ..يصال باين بحارين  ..بقصاد تيساير المالحاة الدولياة  ..وتعاد القنااة
جزءا من اقليم الدولة التي تمر فيها  ..وتخضع لسيادتها
ولما كانت القنوات من طرق المواصالت الدولية  ..وان منفعتها ال تقتصر على الدولة التي تمر في اراضذيها
 ..وإنما على التجارة الدولية بأسر ا  ..فقد نظمت شؤون المالحة فيها  ..بواسطة االتفاقات الدولية
وتوجد في العالم ثالث قنوات ذات اهمية دولية هي  ..قناة السويا و  ..قناة بنمذا و  ..قنذاة كيبذل ..
ونظمت كل قناة باتفاقية خاصة
أ .قناة السويس
طولها  520كم ...
 وتصل البحر االحمر بالبحر المتوسط ...
 وتقع باكملها في االقليم المصري ...
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وقد حفرتها شركة خاصة يراسها المهندس الفرنسي(فرديناند دي لسبس)
 عندما كانت مصر تابعة للسيادة العثمانية
 وحصلت على امتياز مدته()00عاما  ...بموجب الفرمان الصادر عام  ... 924والمعدل بفرمان 922
وينص على ...
 وجوب فت القناة لسفن جميع الدول على قدم المساواة
 وقد اكدت االمبراطورية العثمانية ذا المبدا في الفرمان الصادر عام 5620
وافتتحت القناة للمالحة في  1تشرين الثاني عام  222غير ان ...
 احتالل بريطانيا لمصر عام 5666
 واستعمالها القناة الغراض عسكرية
 وامتناعها عن دفع الرسوم المتوجبة عليها
 قد اثار ...
 احتجاش الشركة
 ونبه الدول االجنبية الى وجوب وضع نظام دولي لحماية القناة
 وتامين حرية المالحة فيها
 وبعد مفاضات طويلة بين الدول الكبرى  ...انتهت بابرام اتفاقية القسطنطينية في  52تشرين اول 999
بين كل من ...
 االمبراطورية العثمانية
 وفرنسا وبريطانيا والمانيا
 واسبانيا وايطاليا وروسيا و ولندا
 وقد وضعت ذ االتفاقية نظام للمالحة في قناة السويا ...
 ولم تكن مصر من اطراف ذ االتفاقية  ...النها كانت في ذلك الوقت تابعة لالمبراطورية العثمانية
 ولكن بعد زوال السيادة العثمانية عن مصر باستقاللها ...
 وبتنازل تركيا عن ذ السيادة في معا دة لوزان عام 253
 انتقلت الى مصر سائر الحقوق وااللتزامات التي كانت مقرر لتركيا في اتفاقية عام 5666
 وقد اقرت هذه االتفاقية المبادئ االساسية االتية :
 – 5حرية المالحة التجارية لجميع الدول في أي وقت كان وفي حالتي السلم والحرب على السواء
 – 6حرية مرور السفن الحربية بشرط عدم التوقف وعدم انزال الجيوس او العتاد
 – 8حياد القناة بحي ال يجوز حصار ا او مهاجمتها اثناء الحرب






لقد القت احكام اتفاقية القسطنطينية بعض الصعوبات في التطبيق كان من اهمها ...
احتالل بريطانيا للقناة
واالحتفاظ بقوات عسكرية فيها
و ذا يتعارض مع نصوص اتفاقية عام 5666
واستمر ذا الوضع حتى ابرام اتفاقية عام  5011التي نصت على ...
 جالء القوات البريطانية من منطقة القناة  ...واعادتها الى وضعها السابق في ظل اتفاقية القسطنطينية
وفي تموز عام  222اعلنت مصر تاميم شركة قناة السويس ...
 وعهدت الى ادارة مصرية مهمة االشراف على المالحة في القناة ...
 وقد اثار هذا العمل ازمة عالمية وادى الى
 قيام العدوان الثالثي البريطاني الفرنسي االسراتيلي على مصر
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 ولكن تدخل االمم المتحدة  ...باالضافة الى المقاومة المصرية
 اد الى فشل العدوان والى  ...خروش مصر متنصر من معركة السويا
واصدرت الحكومة المصرية في  54نيسان عام  221تصريحا عبرت فين ...
 عن رغبتها في احترام اتفاقية القسطنطينية لعام 5666
 وعن عزمها على ان تجعل من قناة السويا ممرا مائيا صالحا  ...يربط شعوب العالم ويخدم قضية
السالم والرخاء
 وارسل التصري الى االمين العام لالمم المتحدة  ...وطلب منه ان يقوم بتسجيله في االمم المتحدة
باعتباره وثيقة دولية وتتلخص االحكام الواردة فين بما ياتي :
اوال  .احترام اتفاقية القسطنطسنية فيما يتعلق بحرية المالحة في القناة ...
ثانيا .تتعهد الحكومة المصرية بصيانة القناة وتطوير ا وفقا لمقتضيات المالحة الحديثة
ثالثا .تدار القناة بواسطة يئة قناة السويا المستقلة التي انشاتها الحكومة المصرية يوم التاميم
رابعا  .ترفع الشكاوي المتعلقة بالتفر قة في المعاملة او بالئحة القناة الى ...
 يئة قناة السويا ...
 وفي حالة عدم التوصل الى حل يمكن عرض المسالة على محكمة للتحكيم
خامسا  .تسو المنازعات التي تنشا بخصوص اتفاقية القسطنطينية لعام  5666طبقا لميثاق االمم المتحدة
 وتعرض الخالفات حول تفسير او تطبيق نصوص ذ االتفاقية على محكمة العدل الدولية
 اذا لم تحل بطريق اخر
 وبذلك تكون مصر قد قبلت بالوالية الجبرية لمحكمة العدل الدولية
ب  .قناة بنما :
طولها  65كم
 وتصل المحيط االطلسي بالمحيط الهادي
 وتقع كلها في اقليم جمهورية بنما
وقد افتتحت للمالحة عام  2 4وحدد نظام المالحة في قناة بنما في معاهدتين :
 االولى  :بين الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا عام  5005التي نصت على ...
 حرية المالحة التجارية والحربية لجميع الدول
 وان تبقى القناة في حالة حياد دائم
 وان تخضع للمباد الواردة في اتفاقية القسطنطينية لعام 5666
 والثانية :بين الواليات المتحدة االمريكية وبنما عام  213التي منحت ...
 بموجبها بنما للواليات المتحدة االمريكية مساحة من االرض تشق فيها القناة ...
 مقابل عشرة ماليين دوالر
 يضاف اليها مبلغ سنوي قدر ربع مليون دوالر
 وكل ذلك بشرط ان تكون المالحة حرة في القناة ...وان تبقى في حالة حياد
وقد اجرت بنما مساحة االرض التي تمر بها القناة للواليات المتحدة االمريكية لمدة متة عام
 وتباشر الواليات المتحدة جميع اختصاصات الدولة على ذ المنطقة
 وقد ادخلت بعض التعديالت على معا دة  5008في عام 5082
 ثم الغيت ذ المعا دة بعد مفاوضات طويلة استمرت من عام  5012حتى عام 5011
 حيث ابرمت معاهدتان في  1ايلول عام 211
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 االولى  :تتعلق بادارة القناة
 والثانية  :تتعلق بحياد ا والدفاع عنها واهم ما ورد فيهما :
 - 5 تحتفظ الواليات المتحدة االمريكية بمركز مرموق في ادارة القناة حتى عام 5000
 - 6 ينتهي الوجود العسكري االمريكي في منطقة القناة عام 6000
 - 8 يكون من اختصاص الواليات المتحدة  ...ضمان حرية المرور في القناة وحياد ا الدائم
 - 8 تقوم الواليات المتحدة بدفع مبلغ يتراو بين  10الى  10مليون دوالر سنويا حتى عام
5000
ج  .قناة كيبل
طولها  06كيلومتر
 وتصل بحر البلطيق ببحر الشمال
 وتقع برمتها في اقليم المانيا
وقد تم افتتاحها عام  5602وظلت قناة كيبل خاضعة الختصاص المانيا المطلق حتى انتهاء الحرب العالمية
االولى
حي قرر الحلفاء اخضاع القناة لنظام دولي حددته المواد  862 – 860من معا دة فرساي للصل لعام
5050
التي قررت فت القناة للسفن التجارية والحربية لجميع الدول التي تكون في حالة سالم مع المانيا
وظل ذا النظام معموال به حتى الغته الحكومة االلمانية في  4تشرين الثاني عام 232
اال ان نظام فرساي اعيد تطبيقه مرة اخر بعد زيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية
_____________________________________________________________

المحاضرة رقم()33

الوقت( ساعة)

ثانيا  1المضايق
المضيق هو ممر ماتي طبيعي يصل بين بحرين  ..وال يتجاوز اتساعن عن ضعف عرض البحر االقليمي
وقد ميزت اتفاقية قانون البحار عام  295بين ثالثة انواع من المضايق :ـ
اوال  1المضايق المستخدمة للمالحة الدولية  ..بين جزء من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة  ..وجزءا من
اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة
ثانيااا  1المضااايق المشااكلة بجزياارة للدولااة المشاااطتة للمضاايق  ..وبباار هااذه الدولااة  ..ووجذذد فذذي اتجذذا البحذذر مذذن
الجزيرة طريق في اعالي البحار  ..او  ..طريق في منطقذة اقتصذادية خالصذة  ..يكذون مالئمذا بقذدر مماثذل مذن حيذ
الخصائص المالحية و الهيدوغرافية
ثالثا  1المضايق الموجودة باين جازء مان اعاالي البحاار  ..او  ..منطقاة اقتصاادية خالصاة  ..وباين البحار االقليماي
لدولة اجنبية
كما وضعت اتفاقية قانون البحار نظامين للمالحة  ..يحكمان ذ االنواع الثالثة من المضايق ما :ـ
 نظام المرور العابر و  ..نظام المرور البريء الذي ال يجوز وقفن
 وطبقت نظام المرور العابر  ..على النوع االول من المضايق  ..التي تربط جزء من اعالي البحذار او منطقذة
اقتصادية خالصة  ..وجزءا من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة
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 وطبقت نظام المرور البرئ الذي ال يجوز وقفن  ..على النوعين االخيرين
والمرور العابر  ..هو العبور المتواصل السريع  ..أي  ..مرور جميع الطائرات والسفن بكافة انواعها و ..
دون تمييز بين الدول  ..مرورا متواصال سريعا  ..لغرض عبور المضيق فقاط بمعناى انان ال يجاوز التوقاف
ْلي سبب كان  ..باستثناء التوقف الذي تفرضه حاالت الشدة او القوة القاهرة
والمرور العابر حق وليس رخصة  ..لذا ال تتوقف ممارسته علذى ارادة الدولذة السذاحلية  ..بذل ان علذى تلذك
الدولة ان تمتنع عن عرقلته و  ..ان تقوم باإلعالن عن أي خطر يهدد المالحة و الطيران
كما الزمت اتفاقياة قاانون البحاار لعاام  295فاي موادهاا  43-45 – 41 - 32جمياع السافن والطااترات
اثناء ممارستها حق المرور العابر ..
 ان تمتنع عن أي تهديد بالقوة او  ..أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق او  ..سالمتها
االقليمية او  ..استقاللها السياسي
 وان تمتثل لانظمة و  ..اإلجراءات و  ..الممارسات الدولية المقبولة عموما للسالمة في البحر  ..بمذا
في ذك االنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر
 وان تمتثل ايضا لانظمة و  ..اإلجراءات و  ..الممارسذات الدوليذة المقبولذة عمومذا لمنذع التلذو مذن
السفن وخفضه 0
 وعلى الطائرات ان تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني
 ومنعت السفن االجنبية  ..بما في ذلك سفن البح العلمي البحري والمسذ الهيذدروغرافي  ..ان تقذوم
اثناء مرور ا العابر بأية انشطة بح او مس  ..دون اذن سابق من الدول المشاطتة للمضايق
 وألزمت الدول المستخدمة لمضيق والدول المشاطئة له  ..ان تتعاون من اجل اقامذة وصذيانة مذا يلذزم
من وسائل تيسير المالحة  ..وضمان السالمة ومنع التلو من السفن وخفضه والسيطرة عليه
 وأجازت االتفاقية للدول المشاطئة للمضايق  ..ان تسن القذوانين واألنظمذة  ..لضذمان سذالمة المالحذة
وتنظذذيم حركذذة المذذرور ومنذذع التلذذو  ..وتنظذذيم نشذذاط سذذفن الصذذيد والشذذؤون المتعلقذذة بالضذذرائب
والهجرة والصحة دون تمييز بين السفن
اما النوعين االخرين من المضايق  ..فأنهما يخضعان وفقا للمادة( ) 42لنظام المرور البريء الذي ال يجوز
وقفه ..
 ومن المعلوم ان هذا النظام ال يختلف عن المرور البرئ  ..إال من حيث عدم جاواز وقفان خاالل هاذه
المضايق
 إال انن يختلف عن المرور العابر  ..من حيث ان المرور العابر يشمل ..
 المالحة البحرية والجوية
 في حين يقتصر المرور البر على المالحة البحرية فقط
 كمذذا ال يجذذوز للدولذذة المشذذاطئة وقذذف او اعاقذذة المذذرور العذذابر  ..فذذي حذذين انهذذا تسذذتطيع فذذي
حاالت المرور البر الذي تعتقد بعدم براءتن او لضرورات امنية 0
إال ان االحكام الخاصة بالمضايق الواردة في االتفاقية  ..ال تنطبق وفق المادة  32على المضايق االتية:
اوال  0المضايق التي التصل بين بحرين  ..وواقعة في اقليم دولة واحدة  ..التي تعتبر ميا ها ميا داخلية  ..كالمضايق
التي تؤدي الى بحر مغلق
ثانيا  0المضايق العريضة  ..التذي تزيذد اتسذاعها عذن ضذعف مسذاحة البحذر االقليمذي  ..حيذ يتذوفر فيهذا جذزء مذن
المنطقة االقتصادية الخالصة  ..وبالتالي ال تخضع ألحكام ذ االتفاقية  ..وإنما ينطبق عليها نظام البحر العالي
ثالثا  0المضايق التي تنظم المالحة فيها كليا او جزتيا اتفاقات دولية قائمة ونافذة منذ زمن طويل  ..كالمضايق التركية
والدانماركية  ..ومضيق ماجالن وجبل طارق
ومن المضايق التي تخضع التفاقية قانون البحار لعام 295
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 مضيق باب المندب و ..
 مضيق هرمز
 ويعد مضيق هرمز  ..المنفذ البحري الوحيذد الذذي يفضذي الذى الخلذيج العربذي  ..وعذن طريقذه تتصذل الذدول
العربية الخليجية بأعالي البحار
 وعلين فان مضيق هرمز هو  ..مضيق دولي مستخدم للمالحة الدولية  ..ويربط جزأين من اعالي البحذار فذي
الخليج العربي وخليج عمان  ..وهو بهذا الوصف يدخل في صنف المضايق التي ينطبق عليها نظاام المارور
العابر
________________________________________________________________

المحاضرة رقم()34

الوقت(5ساعة)

البحار
 تنقسم البحار من حي نظامها القانوني الى  ..خمسة اجزاء  ..تبعا لمدى قربها من اليابسة  ..و ي:ـ
البحر االقليمي و  ..المنطقة المتاخمة و  ..المنطقة االقتصادية الخالصة و  ..الجرف القاري و  ..اعالي البحار
 وسوف نتناول بريجاز دراسة النظام القانوني لهذه االقسام في ضوء اتفاقية قانون البحار لعام 295
اوال  1البحر االقليمي
تمتد سيادة الدولة خارج  ..اقليمها البري ومياهها الداخلية  ..الى حزام بحري مالصق لشاواطتها يعارف ..
بالبحر االقليمي
وقد حددت المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لعام  .. 295عرض البحر االقليمي بـ  56ميل بحري
 ويتحدد البحر االقليمي من الاداخل  ..بخذط و مذي يسذمى خاط االسااس  ..و ذو الخذط الذذي يقذاا ابتذداء منذه
عرض البحر االقليمي  ..وقد اصبحت قاعدة ادناى انحساار للميااه عان السااحل وقات الجازر  ..ذي القاعذدة
السائدة لتحديد خط االساا  ..وقد اشارت بذلك المادة الخامسة من اتفاقية قانون البحار لعام 295
 وفااي الحالااة التااي يوجااد فااي الساااحل  ..انبعذذاش عميذذق وانقطذذاع او  ..توجذذد سلسذذلة مذذن الجذذزر علذذى امتذذداد
الساحل  ..وعلذى مسذافة قريبذة منذه مباشذرة  ..فالطريقذة التذي اعتمذدتها اتفاقيذة قذانون البحذار فاي رسام الخاط
االساس الذي يقاا منه عرض البحر االقليمي ي طريقذة  ..خطاوط االسااس المساتقيمة  ..التاي تصال باين
نقاط مناسبة
النظام القانوني للبحر االقليمي
يخضع البحر االقليمي لسيادة الدولة السذاحلية  ..وقاد اكادت ذلاك الماادة الثانياة مان اتفاقياة قاانون البحاار ..
على ان تمارا ذ السيادة في الحدود الواردة في ذ االتفاقية وفي القانون الدولي
وتمتد سيادة الدولة على  ..الحيز الجوي فوق البحر االقليمي و  ..كذلك الى قاعه و  ..باطن ارضه
إال ان سيادة الدولة على بحر ا االقليمي يرد عليه قيدان امان  ..لمصلحة المالحة الدولية ما :
 حق المرور البرئ و
 تقييد الوالية على السفن االجنبية
 1حق المرور البرئ
تتمتع سفن جميع الدول  ..ساحلية كانت ام غير ساحلية  ..بحق المرور البر خالل البحر االقليمي ..
ويقصد بالمرور البرئ  ..المالحة خالل البحر االقليمي  ..لغرض :ـ
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أ  -اجتياز هذا البحر  ..دون الدخول في الميذا الداخليذة  ..او التوقذف فذي مرسذى  ..اوفذي مرفذق مينذائي يقذع خذارش
الميا الداخلية او ..
ب  -التوجن الى المياه الداخلية او منها  ..او التوقف في احد ذ المراسي  ..او المرافق المينائية  ..او مغادرته
ويشترط في المرور ان يكون متواصال وسريعا  ..ولكن هذا ال يعني عدم جواز التوقف في حااالت معيناة ..
بينتها الفقرة الثانية المادة () 9من اتفاقية قانون البحار وهي:
 لمقتضيات المالحة العادية او  ..حين تستلزمها  ..قوة قاهرة او  ..شادة او  ..لغذرض تقذديم مسذاعدة
الى اشخاص او سفن او طاترات  ..في حالة خطر او شدة
ويكون المرور بريتا ما دام  ..ال يضر بسلم الدولة الساحلية او  ..بحسن نظامها وأمنها
لكنن ال يعتبر بريتا  ..اذا قامت السفينة اثناء وجودها في البحر االقليمي بأي من االنشطة االتية:ـ
 أي تهديد بالقوة أو استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية
 أي مناورة او تدريب باألسلحة من أي نوع
 أي عمل يهدف الى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية او أمنها
 أي عمل دعائي يهدف المساا بدفاع الدولة الساحلية او امنها
 اطالق أي طائرة او انزالها او تحميلها
 اطالق أي جهاز عسكري
 تحميل او انزال أي سلعة او عملة او شخص خالفا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية
 أي عمل من اعمال التلوي المقصود او من انشطة الصيد والبح والمس
ويجب على الدولة الساحلية  ..ان ال تعيق المرور البر للسفن االجنبية عبر بحر ذا االقليمذي  ..وعليهذا ان
تعلن عن أي خطر على المالحة تعلم بوجود داخل بحر ا االقليمي
وقااد حااددت المااادة ( )52ماان اتفاقيااة قااانون البحااار لعااام  295حقااوق الحمايااة للدولااة الساااحلية بالنساابة
الستعمال حق المرور البرئ على النحو االتي:ـ
 للدولة الساحلية ان تتخذ في بحر ا االقليمي الخطوات الالزمة لمنع أي مرور ال يكون بريتا
 يكون للدولة الساحلية على السذفن المتوجهذة الذى الميذا الداخليذة عبذر بحر ذا االقليمذي  ..الحذق فذي اتخذاذ
الخطوات الالزمة لمنع  ..أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن الاى الميااه الداخلياة  ..او
توقفها في المرافق الميناتية
 للدولة الساحلية  ..ان توقف مؤقتا  ..دون تمييز بين السفن االجنبية  ..العمل بالمرور البر للسفن االجنبية ..
في قطعات محددة من بحر ا االقليمي  ..اذا كان ذا االيقاف ضروريا لحماية امن تلذك الدولذة  ..بشارط ان تعلان
مقدما هذا االيقاف 1
وتتمتذذع جميذذع السذذفن  ..بمااا فااي ذلااك الساافن الحربيااة بحااق الماارور الباارئ فااي البحاار االقليمااي  ..إال ان المااادة
()51من اتفاقية قانون البحار اشترطت  ..بالنسبة للغواصات ان  ..تبحر طافية  ..ورافعة لعلمهذا  ..حذين تكذون
في البحر االقليمي  ..ويجوز للدولة ان تطلب من السفن الحربية  ..مغذادرة البحذر االقليمذي فذي حالذة  ..مخالفتهاا
لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية
 1 5قيد الوالية على السفن
ميذذزت اتفاقيذذة قذذانون البحذذار بذذين  ..الواليااة الجناتيااة  ..والواليااة المدنيااة  ..علذذى السذذفن التجاريذذة  ..و السذذفن
الحكومية المستعملة ألغراض تجارية  ..المارة في البحر االقليمي لدولة اجنبية
أ  1الوالية الجناتية على ظهر السفن االجنبية
حذذددت المذذادة()61مذذن االتفاقيذذة  ..واليذذة الدولذذة السذذاحلية فذذي االمذذور الجنائيذذة علذذى السذذفن االجنبيذذة  ..عنذذد
مرور ا في البحر االقليمي بالحاالت االتية:ـ
()5اذا امتدت نتائج الجريمة الى الدولة الساحلية
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()6اذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد او  ..بحسن النظام في البحر االقليمي
()8اذا طلب ربان السفينة او الممثل الدبلوماسي او موظف قنصلي لدولة العلم  ..تدخل الدولة الساحلية
()1اذا كان تدخل الدولة الساحلية  ..ضروريا لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات او المواد التي تؤثر بالعقل
ب  1الوالية المدنية إزاء السفن االجنبية
ال يحق للدولة الساحلية وفقا للمادة()59من االتفاقية  ..ان تمارا الوالية المدنية ازاء السفن االجنبية المارة
ببحر ا االقليمي  ..إال في الحالتين التاليتين:
( ) توقيع اجراءات التنفيذ  ..لغرض أي دعوى مدنية  ..ضاد أي  ..سذفينة اجنبيذة راسذية فذي بحر ذا االقليمذي  ..او
مار خالله  ..او ان تحتجز ا  ..بعد مغادرة الميا الداخلية وفقا لقوانينها
( )5توقيع اجراءات التنفيذ ضد السفينة االجنبية  ..او حجزهاا لغارض أي دعاوى مدنياة  ..تتعلذق بااللتزامذات التذي
تتحملها السفينة او  ..المسؤوليات التي تقع عليها اثناء رحلتها خالل الميا الداخليذة للدولذة السذاحلية او  ..لغذرض تلذك
الرحلة
اما بالنسبة للسفن الحربية والسفن الحكومية االخرى المستعملة ْلغراض غير تجارية  ..فأنهاا تتمتاع وفقاا
للمادة()35من االتفاقية  ..بحصانة كاملة  ..تمنع تدخل الدولة السذاحلية بشذؤونها منعذا باتذا  ..باساتثناء حاق
تلك الدولة بالطلب الى تلك السفينة مغادرة بحرها االقليمي فورا
ثانيا  1المنطقة المتاخمة
 ي منطقة من البحار تجاور مباشرة البحذر االقليمذي  ..وتمذارا فيهذا الدولذة السذاحلية السذيطرة الالزمذة مذن
اجل منع خرق انظمتها المتعلقة  .. :بالشؤون الكمركية والضريبة والصحة والهجرة
وقد حددت اتفاقية قاانون البحاار لعاام  .. 295اتسذاع المنطقذة المتاخمذة  ..بماا ال يتجااوز  54ميال بحاري
اعتبارا من خط االساس الذي يقاس منن عرض البحر االقليمي  ..أي ان اتساع ذ المنطقة بعد طر البحر
االقليمي منها يكون  56ميل بحري ..
وتعتبر المنطقة المتاخمة جزءا من المنطقة االقتصادية الخالصة  ..فهي ال تخضاع لسايادة الدولاة السااحلية
 ..وإنما يطبق عليها من حي االساا مبدأ حرية البحار  ..ما عدا االستثناءات التي اوردتهذا المذادة() 12مذن
اتفاقية قانون البحار  ..والمتعلقة بالحقوق السيادية للدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة
وتمارس الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة وفقا للمادة ()33من اتفاقية قانون البحار السايطرة الالزماة
من اجل :
 منذذع خذذرق قوانينهااا وأنظمتهااا الكمركيااة او الضااريبية او المتعلقااة بااالهجرة او الصااحة  ..داخذذل اقليمهذذا او
بحر ا االقليمي
 المعاقبة على أي خرق للقوانين واألنظمة المذكورة حاصل داخل اقليمها او بحر ا االقليمي
ثالثا  1المنطقة االقتصادية الخالصة
و ي المنطقة الواقعة وراء البحر االقليمذي  ..ومالصذقة لذه  ..ويحكمهاا النظاام القاانوني الممياز الاذي اقرتان
اتفاقية قانون البحار لعام 295
لقد حددت المادة() 21من اتفاقية قانون البحار  ..عذرض المنطقذة االقتصذادية الخالصذة  ..بماا ال يزياد عان
 ..5ميل بحري  ..من خطوط االساس التي يقاس منها عرض البحر االقليمي  ..أي ان عرض ذذ المنطقذة
بعد طر البحر االقليمي منها يكون  99ميل بحري
وقسمت المادة( ) 22من االتفاقية حقوق الدولة الساحلية على المنطقة االقتصادية الخالصة الى
 حقوق سيادية و  ..حقوق والية و  ..الى حقوق وواجبات اخر
 1 5الحقوق السيادية :
 ي الحقوق التي تمن للدولة الساحلية  ..لغرض استكشاف واستغالل الموارد الطبيعيذة الحيذة  ..وغيذر الحيذة
للميا التي  ..تعلو قاع البحر  ..ولقاع البحر  ..و باطن ارضه  ..وحفظ ذ الموارد  ..وإدارتها ..
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 و كذلك فيما يتعلق باألنشطة االخر  ..لالستكشاف واالستغالل االقتصاديين للمنطقة كإنتاش الطاقة من الميا
والتيارات والريا
 1 6حقوق الوالية 1
 فيمذا يتعلذذق  ..بإقامذذة واسذذتعمال الجذذزر االصذطناعية والمنشذذات والتركيبذذات وإجذذراء البحذ العلمذذي
والبحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
 1 8اما الحقوق والواجبات االخرى فهي  ..كل ما تنص عليه بقية احكام ذ االتفاقية ومنها
ما جاء بالمادة() 29حقوق وواجبات الدول االخرى  ..بينت ان جميع الدول السذاحلية كانذت او غيذر سذاحلية
 ..تتمتع بحرية ..
 المالحة والتحليق ووضع الكابالت وخطوط االنابيب المغمورة و
 غيذذر ذلذذك ممذذا يتصذذل بهذذذ الحريذذات مذذن وجذذه اسذذتخدام البحذذر المشذذروعة دوليذذا  ..كتلذذك المرتبطذذة
بتشغيل السفن والطائرات والكابالت وخطوط االنابيب المغمورة
وما قضت به المواد من( 99الى ) 2من االتفاقية  ..على الدولة الساحلية عند ممارستها لحقوقها  ..وأدائها
لواجباتها  ..ان تتولى الرعاياة الواجباة لحقاوق الادول االخارى وواجباتهاا  ..وتتصذرف علذى نحذو يتفذق مذع
احكام ذ االتفاقية
 وقد اقذرت المادتذان()11 – 22مذن اتفاقيذة قذانون البحذار بحذق الذدول  ..غيار السااحلية والمتضاررة
جغرافيا  ..في المشاركة على اساس منصف  ..في استغالل جزء مناسب من فذائض المذوارد الحيذة
للمناطق االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية الواقعة في نفا المنطقة دون االقليمية او االقليمية
 إال ان هااذا الحااق قااد افاار ماان محتااواه الحقيقااي بعااد تقييااده بالعديااد ماان القيااود  ..خاصااة اخضاااع
ممارسة هاذا الحاق ْلحكاام الماادتين( )25- 2المتعلقتاين بحفاظ الماوارد الحياة واالنتفااع بهاا التاي
تقررها الدول الساحلية 1
رابعا  1الجرف القاري
هو قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر االقليمي
 ولهذ المنطقة ا مية كبر بالنسبة الستغالل الثروات الطبيعيذة المسذتقرة فذي قذاع البحذر وراء البحذر
االقليمي
ولقد بدا االهتمام باالجر ف القااري بعاد الحارب العالمياة الثانياة  ..عنادما اصادر الارتيس االمريكاي تروماان
تصريحن الخاص بالجرف القااري عاام  ( 242حكومذة الواليذات المتحذدة االمريكيذة تعتبذر المذوارد الطبيعيذة
لباطن وقاع الجرف القاري تحت البحر العالي والمالصقة لسواحل الواليات المتحدة تابعة لها ومحال لسلطتها
وإدارتها)
وعقب هذا التصريح اصدرت بعض الادول  ..تحذت تذأثير اكتشذاف الذنفط وغيذر مذن المعذادن تحذت القذاع ..
تصريحات مماثلة مثل المكسيك واْلرجنتين وبنما وغير ا ..
وقد عرفت المادة ()12من اتفاقية قانون البحار لعام  295الجرف القاري(يشمل الجرف القاري ألي دولة
ساحلية  ..قاع وباطن ارض المساحات المغمورة  ..التي تمتد الى ما وراء بحر ا االقليمي  ..في جميع انحاء
االمتداد الطبيعي إلقليم تلك الدولة البري  ..حتى الطذرف الخذارجي للحافذة القاريذة  ..او الذى مسذافة  ..6ميذل
بحري من خط االساا التي يقاا منها عرض البحر االقليمي  ..اذا لم يكن الطرف الخذارجي للحافذة القاريذة
يمتد الى تلك المسافة)
ويالحظ على ذ المادة  ..انها توسعت في مد الوالية الوطنية على اجزاء كبيرة مذن البحذار تصذل الذى نهايذة
الحافذذة القاريذذة  ..التذذي تمتذذد لتحتذذوي  ..الجاارف القاااري  ..واالنحاادار القاااري  ..واالرتفاااع القاااري  ..حتااى
العمق الكبير  ..او الى مسافة  ..6ميل بحري في الحاالت التي ال تصل فيها الحافة القارية الى تلك المسافة
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وقد حددت المادة() 11من اتفاقية قانون البحار حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري بالنحو االتي :ـ
 -5تمارا الدولة الساحلية حقوقا سيادية على الجرف القاري ألغراض استكشافه واستغالل موارد الطبيعية
 -6تكون الحقوق المشاار اليهاا فاي الفقارة( )خالصاة بمعناى  ..اذا لذم تقذم الدولذة السذاحلية باستكشذاف الجذرف
القاري واستغالل موارد الطبيعية  ..فال يجوز ألحد ان يقوم بهذ االنشطة  ..بدون موافقة صريحة من الدولة
الساحلية
 -8ال تتوقذذف حقذذوق الدولذذة السذذاحلية علذذى الجذذرف القذذاري علذذى  ..احااتالل فعلااي او حكمااي وال علااى أي اعااالن
صريح
على ان تقرير تلك الحقوق للدولة الساحلية على الجرف القاري يجب ان ال يخل بالنظام القانوني للميا العلوية
او للحيذذز الجذذوي فذذوق تلذذك الميذذا  ..كمذذا يجذذب ان ال تتعذذد ممارسذذة الدولذذة السذذاحلية لحقوقهذذا علذذى الجذذرف
القاري على المالحة وغير ا من حقوق وحريات الدول األخر 0
كما حددت االتفاقية الموارد الطبيعية التي تنفرد الدول الساحلية باستغاللها في الجرف القاري بأنها
 الموارد المعدنية وغير ا من الموارد غير الحية لقاع البحار  ..وباطن ارضها
 باإلضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى االنواع االبدة أي الباقية باستمرار على قاع البحر او تحته او
غير قادرة على الحركة
ويحق للدولة الساحلية استغالل باطن االرض عن طريق حفر االنفاق ايا كان ارتفاع الماء فوق باطن
االرض
_________________________________________________________________

المحاضرة رقم()32

الوقت(5ساعة)

خامسا  1اعالي البحار
 1 5تعريفن:
 عرفتن المادة( ) 92من اتفاقية قانون البحار بالقول (تنطبق احكام هذا الجزء على  ..جميع اجزاء البحر
التي ال تشملها  ..المنطقة االقتصادية الخالصة او البحر االقليمي او الميا الداخلية لدولذة مذا او ال تشذملها
الميا االرخبيلية لدولة ارخبيلية  ..وال يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع
الدول في المنطقة االقتصادية الخالصة وفقا للمادة )29
 1 5الطبيعة القانونية لمبدأ حرية اعالي البحار
من المبادئ االساسية المستقرة في القانون الدولي ..
 ان اعالي البحار تكون حرة الستعمال جميع الدول  ..و ذا يعني ان اعالي البحار ال تخضع لسلطة
اية دولة  ..ولكل دولة ان تنتفع بها على قدم المساواة كما اشارت بذلك المادة()91
ويترتب على مبدأ اعالي البحار بعض النتاتج اهمها:
أ  0ان جميع الدول بما فيها الدول الحبيسة الحق في استعمال اعالي البحار
ب  0ال يمكن ألية دولة ان تمنع الدول االخر من استعمال اعالي البحار
ش  0تمارا حرية اعالي البحار وفقا للشروط التي بينتها اتفاقية قانون البحار وقواعد القانون الدولي االخر
د  0يجب على الدول عند استعمالها ألعالي البحار مراعاة مصال الدول االخر في ممارستها لحرية اعالي البحار
ـ  0يجب استخدام اعالي البحار لإلغراض السلمية
وقد حددت المادة() 91من اتفاقية قانون البحار محتوى مبدأ اعالي البحار  ..بستة عناصر هي:
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أ  1حرية المالحة
ب  1حرية التحليق
ج  1حرية وضع الكبالت وخطوط االنابيب المغمورة
د  1حرية اقامة الجزر االصطناعية وغيرها من المنشات
هـ  1حرية صيد االسماك 1
و  1حرية البحث العلمي
 1 3المنطقة الدولية
ان قاع البحر والمحيطات الواقع خارش الوالية االقليمية للدول الساحلية  ..وجميع الموارد المعدنية الموجودة
فيها على قاع البحر او تحتن  ..والتي تعرف باسم( المنطقة الدولية )تعتبر تراث مشترك لإلنسانية
وقد نظمت اتفاقية قانون البحار لعام  295المبادئ التي تحكم المنطقة وهي :
أ  0ال يجذذوز أليذذة دولذذة ان تذذدعي  ..او تمذذارا السذذيادة الدوليذذة  ..او  ..الحقذذوق السذيادية علذذى جذذزء مذذن المنطقذذة او
موارد ا
ب  0عدم جواز تملك أي جزء من المنطقة وثرواتها
ش  0ان يتم استغالل ذ الثروات لصال البشرية جمعاء
د  0تخصيص المنطقة لاغراض السلمية الخالصة
اما النظام القانوني الذي وضعتن االتفاقية الستثمار هذه المنطقة يتلخص بما يأتي:
أ  0مراقبة استخراش واستغالل ثروات قيعان البحار من قبل السلطة الدولية
ب  0اعتماد نظام االستكشاف واالستثمار المتوازي  ..الذذي يجيذز للذدول والمؤسسذات الحكوميذة والشذركات الخاصذة
استكشاف واستثمار المنطقة بصورة متوازية مع السلطة الدولية
ش  0اعتماد نظام المسا مات والتعويضات للدول والشركات التي تستخرش وتستغل ثروات المنطقة
د  0قيام السلطة الدولية بمكافحة االثار السلبية التي تحدثها عملية استخراش واستغالل ثروات وقيعان البحار
 -4الوضع القانوني للسفن في اعالي البحار
أ  1جنسية السفن
لكل دولة ساحلية او غير ساحلية  ..الحق في ان تسيير سفن ترفع علمها في اعالي البحار
 ويكون لكل سفينة عادة اسم يميز ا عن غير ا
 ويتولى القانون الداخلي لكل دولة تحديد الشروط  ..التي تلزم لمذن جنسذيتها للسذفن  ..ولتسذجيلها فذي
اقليمها  ..وتكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها ان ترفذع علمهذا  ..وتصذدر كذل دولذة للسذفن التذي
منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك  ..وتبحر كل سفينة تحت علم دولذة واحذدة فقذط  ..وال
يجوز لها ان تغير علمها إال في حالة نقل حقيقي للملكية او تغيير التسجيل
 وإذا ابحرت تحت علمي دولتين او اكثر تعامل معاملة السفينة عديمة الجنسية
ب  1اختصاص دولة العلم
ال تخضع السفن في اعالي البحار  ..إال لوالية الدولة التي تحمل علمها (م ) 22- 22
 و ذ القاعدة مطبقة بالنسبة
 للسفن الحربية ألنها تمثل سيادة الدولة بشكل كامل و
 كذلك الحال بالنسبة للسفن العامة التي تتمتع في مركز مماثل لمركز السفن الحربية
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اما السفن الخاصة فأنها تخضع بصورة عامة لوالية الدولة التي تحمل علمها  ..عدا بعض االستثناءات و ذ
االستثناءات االتفاقية او العرفية وقد نصت على ذلك (م )25
 1 5ألقرصنة:
 و ي اعمال العنف والسلب واالحتجاز  ..ضد االشخاص واْلموال التي تقوم بها سفينة او طاترة
خاصة في اعالي البحار  ..فقد اوصت االتفاقية على تعاون جميع الدول لقمعها
 وتتحدد اعمال القرصنة بأي عمل من االعمال االتية:
أ  1أي عمل غير قانوني من اعمذال العناف او االحتجااز او أي عمال سالب يرتكاب ْلغاراض خاصاة  ..مان قبال
طاقم او ركاب سفينة خاصة او طاترة خاصة ويكون موجها:ـ
( )في اعالي البحار  ..ضد سفينة او طاترة اخرى او ضد اشخاص او ممتلكات على ظهر السفينة
او على متن تلك الطاترة
()5ضد سفينة او طاترة او اشخاص او ممتلكات في مكان يقع خارج والية اية دولة
ب  0أي عمل من اعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة او طاترة  ..مع العلم بوقاتع تضفي على تلك السفينة
او الطاترة صفة القرصنة
ش  0اي عمل يحرض على ارتكاب احد االعمال الموصاوفة فذي احذد الفقذرتين الفذرعيتين أ -ب او يساهل عان عماد
ارتكابها
وقررت المادة()506اذا ارتكبت اعمال القرصنة سفينة حربية او سفينة او طائرة حكومية  ..تمرد طاقمها
واستولى على زمام السفينة او الطائرة  ..اعتبرت هذه االعمال في حكم االعمال التي ترتكبها سفينة او
طاترة خاصة
ويجوز لكل دولة ان تقوم بضبط السفينة او الطائرة التي تمارا القرصنة  ..بغض النظر عن جنسيتها وان
تقبض على من فيها من االشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات
ويجب ان يتم الضبط بواسطة السفن الحربية او الطاترات العسكرية او غير ا من السفن والطاترات التي
تحمل عالمات واضحة تدل على انها في خدمة حكومية  ..ومأذون لها بذلك 1
 وعندما يتم ضبط سفينة او طائرة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية  ..تتحمل الدولة التي قامت
بعملية الضبط مسؤولية دفع التعويض عن الخساتر واْلضرار التي تصيب السفينة بسبب هذا
الضبط 0
 ويكون من اختصاص محاكم الدولة  ..التي قامت بعملية الضبط  ..محاكمة السفينة المحجوزة ..
ومحاكمة طاقمها  ..وإيقاع العقاب وفقا إلجراءاتها القضائية
ثانيا  1ألمطاردة الحثيثة
تتم المطاردة الحثيثة  ..اذا كان لد السلطات المختصة للدولة الساحلية اسذباب وجيهذة  ..لالعتقذاد بذان سذفينة
اجنبية انتهكت قوانين وأنظمة ذ الدولة  ..ويجب ان تبدأ ذ المطارد عندما تكون  ..السذفينة االجنبيذة او
 ..احد زوارقها داخل ميا ها االقليمية او الداخلية او االرخبيلية او المنطقة المتاخمذة للدولذة القائمذة بالمطذاردة
 ..وال يجوز مواصلة المطاردة خارجها إال  ..اذا كانت المطاردة لم تنقطع
وينطبق حق المطاردة على ما يقاع فاي المنطقاة االقتصاادية الخالصاة او علاى الجارف القااري مان
انتهاكات لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها المتعلقة بهاتين المنطقتين
وال تعتبر المطاردة الحثيثة قد بدأت إال ..
 بعد اعطاء اشارة ضوتية او صوتية بالتوقف مذن مسذافة  ..تسذتطيع معهذا السذفينة االجنبيذة ان تذر
االشارة او تسمعها  ..ويطبق نفا الشيء بالنسبة للطائرات
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 وال يجوز ان تحصل المطاردة إال من قبذل السذفن والطذائرات الحربيذة للدولذة السذاحلية او مذن السذفن
والطائرات المخصصة لهذا الغرض من قبل تلك الدولة
 وتنتهي المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة المطاردة البحر االقليمي للدولة التي تنتمي اليهاا او
لدولة اخرى
 وإذا ضبطت السفينة المخالفة ..
 اقتيدت الى موانئ الدولة الساحلية لمحاكمتها ..
 وإذا تبين ان المطاردة كانت بدون مبرر تعين على الدولة المطااردة تعاويض كال خساارة او
ضرر ينتج عن ذلك
ثالثا  1حق الزيارة
يجوز للسفن الحربية تفقد السفن التجارية  ..في اعالي البحار اذا كانت ..
 نذذاك اسذذباب معقولذذة لالشذذتبا فذذي كذذون ذذذ السذذفن تعمذذل فذذي القرصذذنة او تجذذارة الرقيذذق  ..اوالبذ
االذاعي غير المصر به او
 ان السفينة بدون جنسية  ..اوان تكون السفينة في الحقيقة من نفا جنسية السفينة الحربية  ..ولذو انهذا
ترفع علما اجنبيا  ..او ترفض اظهار علمها
وفي الحاالت السابقة يمكن للسفن الحربية ان تتخذ االجراءات للتأكد من حق السفينة في رفع علمها
 ولهذا الغرض يجوز لها ان ترسل زورقا بقيادة ضابط الى السفينة المشتبه بها  ..وإذا استمر االشتبا
بعد تدقيق الوثائق  ..فيمكن للسفينة الحربيذة ان تباشذر الفحذص علذى ظهذر السذفينة مذع مراعذاة جميذع
االعتبارات الممكنة ..
اما اذا ثبت ان السفينة التي فتشت لم ترتكب أي من االعمال السابقة فيجب ان تعوض عن أي خسارة تلحق
بها
رابعا  1البث االذاعي غير المصرح بن من اعالي البحار
يقصذذد بذذه ارسذذال االذاعذذات الصااوتية او التلفزيونيااة  ..ماان ساافينة او ماان منشااأة فااي اعااالي البحااار  ..بنيذذة
استقبالها من عامة الجمهور  ..بما يخالف االنظمة الدولية  ..على ان يستثنى نداءات االستغاثة
ويجوز ان يحاكم الشخص الذي يعمل في البث االذاعي غير المصرح بن امام  ..محاكم دولذة علذم السذفينة او
دولة تسجيل المنشأة او الدولة التي يكون الشخص من رعايا ا او اية دولة يمكن استقبال الب فيها او اية دولة
يشكل ذا الب تشويشا على اتصاالتها الالسلكية المصر به
خامسا  1حظر نقل الرقيق
تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها ان ترفع علمها ..
ولمنع االستخدام غير المشروع لعلمها في ذا الغرض
سادسا  1أالتجار غير المشروع بالمخدرات
تتعاون جميذع الذدول فذي قمذع االتجذار غيذر المشذروع بالمخذدرات والمذواد التذي تذؤثر علذى العقذل  ..بواسذطة
السفن في اعالي البحار بما يخالف االتفاقيات الدولية
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المحاضرة رقم()32

الوقت( ساعة)

الجو
يشمل اقليم الدولة  ..باإلضافة الى عنصري البر والبحر عنصرا ثالثا هو الجو الذي يعلو ذين العنصرين
الخاضعين لسيادة الدولة  0ولم يبدأ االهتمام بالجو إال في مطلع القرن العشرين  ..على اثر المحاوالت
االولى للطيران  ..حي عكف الفقهاء على دراسة الوضع القانوني للجو لتحديد ما للدولة من سلطان عليه
لذا سندرس بريجاز االتجاهات الفقهية  ..واالتفاقات الدولية
أوال  1أالتجاهات الفقهية
تباينت اراء الفقهاء حول النظام القانوني لطبقات الهواء  ..التي تعلو اقليم الدولة االرضي وبحر ا االقليمي ..
ويمكن التمييز بهذا الصدد بين ثالث نظريات تسود ذا الموضوع 0
 1النظرية االولى  :مبدأ حرية الهواء
تعتبذذر ذذذ النظريذذة  ..ان الهااواء حاار  ..ال يخضااع لساالطان الدولااة  ..وماان ثاام تكااون المالحااة الجويااة حاارة
لطاترات جميع الدول  ..ذلك الن الدولة ال يمكنها ممارسة السيادة على الهواء  ..نظرا لعذدم امكانيذة السذيطرة
الفعلية عليه  ..و و بهذا الشأن  ..كأعالي البحار حيث انها حرة ويمكن استخدامها من قبل الدول كافة
وقد انتقد الفقن االنكلوسكسوني هاذا االتجااه  ..واعتباره مبادأ خطار يهادد ساالمة الدولاة التاي تأخاذ بان ْلنان
يفقدها كل رقابة على الطاترات التي تعبر اقليمها
 1 5نظرية السيادة المطلقة للدولة على الهواء
تقر ذ النظرية بسيادة الدولة على مجالهاا الجاوي الذذي يعلذو اقليمهذا  ..باعتبااره جازءا مان هاذا االقلايم ..
وتباشر عليه كافة اختصاصاتها التي تمارسها على اقليمها البري والبحري  ..ويترتب على ذلك ان يكون مان
حق كل دولة تنظيم استخدام مجالها الجوي  ..وفقا لما تراه متفقا مع مصاالحها  ..فتسذم لغير ذا مذن الذدول
بالمرور فيه حسب ما يتراء لها
ولكن يؤخذ على هذه النظرية انها قد تؤدي الى استحالة االنتفاع من الطيران ْ ..لنن بطبيعتن وسيلة دولية للنقل
 ..فإعطاء الحق للدول بغلذق اقاليمهذا الجويذة وفقذا لرغباتهذا  ..ال يذؤدي فقذط الذى عرقلذة المالحذة الجويذة بذل الذى
انهائها
 1 3نظرية المناطق
بموجب ذ النظرية يقسم االقليم الجوي الى منطقتين  ..فالمنطقة الواقعة على ارتفذاع معذين مذن االرض ..
تخضع لسيادة دولة االقليم  ..اما الطبقة العليا  ..فتكون حرة مباحة للجميع
وان ذا االتجا متأثر بما و عليذه الوضذع فذي البحذار  ..حيذ تمذارا الدولذة سذيادتها علذى البحذر االقليمذي
وكذلك الحيز فوقه  ..اما ما يعلو فيطبق عليه ما يطبق على اعالي البحار  ..فيكون حرا مباحا لجمياع الادول
بالتحليق فوقن
ومهما يكن من امر ذ النظريات  ..فان االتفاقات الدولية الثناتية والجماعية  ..قد اعترفت للدولة بالسايادة
على طبقات الهواء التي تعلو  ..اقليمها االرضي وبحرها االقليمي
ثانيا  1االتفاقات الدولية
عقدت بعد الحربين العالميتين  ..االولى والثانية  ..اتفاقيتان دوليتان لتنظيم المالحة الجوية ما اتفاقية باريس
لعام  .. 2 2واتفاقية شيكاغو لعام 244
 1اتفاقية باريس
اهتمت الدول بعد الحرب العالمية االولى بتنظيم المالحة الجوية على نطاق دولاي فأبرمات لهاذا الغارض فاي
 3تشرين االول عام  2 2اتفاقية باريس للمالحة الجوية واهم المبادئ التي جاءت فيها هي
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أ -السيادة الكاملة للدولة :تبنت اتفاقية باريا بصورة واضحة وصريحة مبدأ سيادة الدولة على طبقات
الهواء التي تعلو اقليمها فنصت المادة االولى على ان(لكل دولة السايادة الكاملاة علاى طبقاات الهاواء
التي تعلو اقليمها)
ب -حرية المرور  :بمقتضى المادة الثانية تلتزم الدول المتعاقدة بان تمن حق المرور البرئ فوق اقليمها
للطائرات التابعة للدول المتعاقدة  ..غير ان حق المارور البارئ الاذي قررتان هاذه الماادة لايس علاى
اطالقن  ..وإنما مشروط بضرورة حصول الطاترات على تصريح سابق  ..و يجب ان يكون مرورها
فاي الممارات الجوياة التاي تحاددها الدولاة االقليمياة  ..ويقتصار حاق المارور البارئ علاى الطااترات
التجارية 1
ت -المساااواة فااي المعاملااة :الزمذذت االتفاقيذذة الذذدول االطذذراف فيهذذا بذذان تمتنذذع عذذن التمييذذز فذذي المعاملذذة
المخصصة للطائرات التابعة ألية دولة من الدول المتعاقدة بسبب الجنسية
 المالحة الداخلية :لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في ان تحتفظ بالمالحة الجوية الداخلية لرعايا اش -قضت المادة الخامسة بان تمتنذع كذل دولذة مذن الذدول المتعاقذدة ..عذن ان تمذن حذق المالحذة الجويذة
البريئة ألية دولة اخر ال تكون طرفا في هذه االتفاقية
 1 5اتفاقية شيكاغو
 لقد اثرت الحرب العالمية الثانياة تذأثيرا كبيذرا فذي التقذدم الفنذي لصذناعة الطيذران مذن حيذ السارعة
وحجم وكفاءة الطاترات  ..وكذلك ازدياد االتصال الجوي خالل الحرب والفترة التي تلتها بين الذدول
االوربية والواليات المتحدة االمريكية
 وقد اد ذا الى ان تكون اتفاقية باريس لعام  2 2قاصرة عن اداء دورها الذي جذاءت مذن اجلذه
مما جعل كثيرا من الدول تفكر في اعادة تنظيم المالحة الجوية
 لذذذلك بذذادرت الواليااات المتحاادة االمريكيااة  ..الذذى الذذدعوة لعقذذد مذذؤتمر دولذذي عقذذد فذذي شاايكاغو عااام
 244وأدت اعمال المؤتمر الى وضع اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي في  1كانون االول
عام 244
 وقذذد اعترفذذت ذذذ االتفاقيذذة بساايادة الدولااة الكاملااة علااى طبقااات الهااواء التذذي تعلذذو اقليمهذذا
االرضي وبحر ا االقليمي  ..كما اسفر مؤتمر شيكاغو عن ابرام اتفاقيتين لتنظايم المالحاة
الجوية هما اتفاقية العبور واتفاقية النقل الجوي
أ  1اتفاقية العبور
نظمت ذ االتفاقيذة عبذور الطذائرات المسذتعملة فذي خطذوط دوليذة منتظمذة  ..وقذد منحذت ذذ االتفاقيذة طذائرات
الدول المتعاقدة الحريتين التاليتين )5(:حرية الطيران فوق اقليم الدولة بدون هبوط()6حرية الهباوط فذوق االقلذيم
ألغراض غير تجارية
 كمذذا اوردت االتفاقيذذة بعااض القيااود علذذى ممارسذذة ذذاتين الحذذريتين  ..ولقااد صااادق العااراق علااى هااذه االتفاقيااة
بالقانون رقم()2لسنة 241
ب  1اتفاقية النقل الجوي
اعترفت هذه االتفاقية للخطوط الجوية الدولية المنتظمة بخمس حريات هي:ـ
()5حرية المرور فوق اقليم اية دولة دون النزول فيه
()6حرية الهبوط في اقليم اية دولة ألغراض غير تجارية كالتزود بالوقود
( )8حرية نقل االشخاص والبضائع والبريد من اقليم الدولة التابعة لها الطائرة الى اقليم دولة اخر
()1حرية نقل االشخاص والبضائع من دولة اخر الى الدولة التابعة لها الطائرة
()1حرية نقل البضائع واألشخاص والبريد بين دولتين اجنبيتين
___________________________________________________________
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الوقت(5ساعة)

التنظيم السياسي والمعيار القانوني للدولة
التنظيم السياسي
ويلذذزم الذذى جانذذب العنصاارين السااابقين لالعتذذراف للجماعذذة بصاافة الدولااة ضذذرورة تذذوافر التنظاايم السياسااي
والقااانوني للجماعااة  ..أي وجذذود ساالطة عموميااة تؤلذذف تنظيمذذا حكوميذذا  ..تتذذولى االشذذراف علذذى الرعايااا
واْلقليم وإدارة المرافق العامة الالزمة  ..لحفظ كيانها و تحقيق استقرارها ونموها  ..بما تملكه مذن سذلطات
تشريعية وتنفيذية وقضائية
والجماعة التي ال تستطيع ان تحظى بحد ادنى من التنظيم السياسي والقانوني كالقبائل  ..ال ترقى الى مستو
الدولة وان تدخل في عالقات مع الدول االخر التي يتوافر فيها ذا التنظيم  ..لعجز ا عن الوفاء بمذا يقذرر
القانون الدولي العام من حقوق والتزامات
وال يشترط القانون الدولي في النظام السياسي والقانوني للدول ان يكون من نوع معين  ..كان يكون ملكيا
او جمهوريا ديمقراطيا او دكتاتوريا برلمانيا او رتاسيا  ..الن مثل ذ المسائل تدخل في صميم االختصاص
الداخلي للدولة  ..التي تملك الحرية المطلقة في اختيار دستور الحكم الذي يروق لها
المعيار القانوني للدولة
ان اجتماع العناصر الثالثة  -الشعب – االقليم – التنظيم السياسي  ..ليس كافيا بحد ذاتن لقيام الدولة
 اذ قد تتوافر ذ العناصر فذي التقسذيمات االداريذة داخذل الدولذة البسذيطة  ..او  ..فذي الواليذات داخذل
االتحذذذادات الفدراليذذذة  ..او  ..المسذذذتعمرات او المحميذذذات  ..وماااع ذلاااك فاااال يعتااارف لهاااذه المنااااطق
بشخصية الدولة  ..مثل مدينة طنجة قبل ضمها الى المغرب
اذن ال بد ان يكون ناك معيار في القانون الدولي  ..يميز الدولة عن غير ا من الوحدات السياسية واإلدارية
واإلقليمية  ..ان هذا المعيار ال يمكن ان يكون إال معيار قانوني
 وعلى ذا االساا ذهب الفقن التقليدي الى ان ذا المعيار هو السيادة
 بينما اتجه الفقه الحدي فاي بحثان عان المعياار القاانوني للدولاة  ..نحاو تحليال طبيعاة االختصاصاات
التي تملكها الدولة
أ  1فكرة السيادة
ان ذ الفكرة لذم تكذن معروفذة حتذى القذرن السذادا عشذر  ..وان فكذرة السذيادة المطلقذة نشاأت فاي المجتماع
االقطااااعي  ..عنااادما كانااات السااالطة الملكياااة تخاااوض صاااراعا ضااااري ضذذذد رجذذذال االقطذذذاع وضذذذد البابذذذا
واإلمبراطورية الجرمانية
وكانت فكرة السيادة تجسد سيادة الملوك غير المشروطة بشرط
 ففي الداخل كانت الدولة الملكيذة ال تحاد سالطاتها اياة حادود  ..وال تتقياد باأي التازام قاانوني  ..الن
الملك او االمير كان و الحاكم المطلق  ..وعلى رعايا ان يخضعوا لسلطته ذ بدون قيد او شرط
 امااا فااي الخااارج فذذان السذذلطة العليذذا المتمثلذذة فذذي االمياار او الملااك  ..مطلقااة التصاارف فااي شااؤونها
الخارجية  ..وال يحد تصرفها قيد او قانون
وقد ادخل الفقين الفرنسي جان بودان نظرية السيادة في الفقن القانوني  ..حيث وصف ملك فرنساا بالسايادة
وعرفها(انها السلطة العليا على المواطنين والرعايا  ..التي ال تخضذع للقذوانين  ..و ذي سذلطة مطلقذة مسذتقلة
عن أي سلطة اخر  ..فال يتقيد سلطان االميذر بقيذد  ..سذو ان قوانينذه ال يمكان ان تغيار او تحارف قاوانين
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الخالق والطبيعة  ..فمفهوم السيادة عند بودان هي السلطة العليا والمطلقة للملاك ال يقيادها إال هللا والقاانون
الطبيعي
وقد اخذ بتلك النظرية فقهاء القرن السادس عشر  ..وفي القرن السابع عشر ذهب الفيلسوف هوبز الى ابعد
من ذلك  ..وقال ان صاحب السيادة  ..ال يتقيد بشيء  ..حتى بالدين  ..وان السيادة ال تتجزأ
وظلت هذه الفكرة متسلطة على كل نظرياات القاانون العاام الاداخلي والادولي حتاى اواتال القارن العشارين ..
حي تطورت فكرة السيادة عما كانذت عليذه فذي ظذل القذانون الذدولي التقليذدي  ..فبعذد ان كذان مفهذوم السذيادة
يعني ان الدولة مطلقة التصرف  ..ال تتقيد بأي شيء إال بررادتهاا تلجذا متذى ارادت الذى اسذتخدام القذوة لتأكيذد
سيادتها وإرادتها  ..اصبحت سيادة الدول في العصر الحاضر مقيدة بقواعد القانون الدولي العام
مظاهر السيادة
للسيادة في الفقن التقليدي مظهران
 مظهر داخلي مبنا  ..حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية  ..وفي تنظيم مرافقها العامة ..
وفي فرض سلطانها على كافة ما يوجد على اقليمها من اشخاص وأشياء
 مظهر خارجي مبنا  ..استقالل الدولة بردارة عالقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك ْلية سلطة
عليا
وقد وجه لنظرية السيادة التقليدية  ..نقد شديد من جاناب الفقان الحاديث  ..وبشذكل خذاص مذن فقهذاء المدرسذة
الموضوعية امثال ديكي وجورج سل  ..على اعتبار انها تقف سد حاتل امام تطور القانون الدولي
وفي رأي العميد ديكي ان معيار السيادة  ..معيار خاطئ من الناحية القانونية لاسباب التالية:
 0 5داخل الدولة :
 تعد الدولة صاحبة االختصاص العام  ..وال تخضع لسلطة اعلى  ..غير انها ليست مطلقة التصرف  ..فالدولة
ليست غاية في ذاتها  ..وإنمذا ذي وسذيلة لتحقيذق غايذة  ..ذي اسذعاد رعايا ذا  ..لاذلك يجاب ان تكاون جمياع
تصرفات الدولة تهدف لهذا الغرض 1
 ان فكذذرة السذذيادة  ..تتعذذارض مذذع الفكذذرة السذذليمة للدولذذة  ..الن الدولذذة فذذي جميذذع تصذذرفاتها تخضذذع للرقابذذة
الداخلية سواء كانت سياسية او ادارية او قضاتية او شعبية
 ان القانون الدولي يستطيع التدخل  ..وفرض سلطته ورقابته على عالقة الدولة برعايا ا  ..بقصد ضمان حذدا
ادنى من الحقوق للفرد في مواجهة الدولة  ..وهذا ما يؤكد ان الدولة ليست مطلقة التصرف داخل اقليمها
 1 6في مجال العالقات الدولية  ..نجد ان الدولة ليست مطلقة التصرف  ..اذ ي تخضع للقانون الدولي العام  ..الذي
يورد قيودا كثيرة على اعمالها  ..ويحكم عالقاتها مع الدول االخر  ..ومع الهيئات الدولية
 0 8ان نظرية السيادة ال تتفق مع التطور الحدي للقانون الدولي العام فيمذا يتعلذق  ..بمحاولذة اخضذاع الذدول لسذلطة
المنظمات الدولية وفي اقامة نظام االمن الجماعي واآلخر للتضامن االقتصادي
ب  1محاولة الفقن استبدال نظرية السيادة بنظريات اخرى
ازاء االنتقادات الموجهة الى نظرية السيادة  ..اتجه الفقه للبح عن معايير جديدة تميز الدولة عن غير ا من
الوحدات االقليمية والسياسية واْلدارية  ..ووجدت عدة نظريات منها:ـ
نظرية ال باند
 اساسها ان ما يميز الدولة عن غير ا و  ..ما تملكه من قوة للجبر والقهر  ..تباشر ا علذى اشذخاص
اخرين  ..و ذ القوة ي حق خاص للدولة  ..لم تستمده من سلطة اخرى
 وقد انتقدت ذ النظرية  ..وقيل انها ال تتماشى مع مقتضيات المجتمع الدولي  ..اذ انها ال تختلف في
جو ر ا عن نظرية السيادة 0
نظرية ييلنك
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 و ي تر ان ما يميز الدولة ي  ..انها تملك اختصاص اعطاء االختصاص  ..فهذي السذلطة الوحيذدة
في االقليم التي يمكنها ان تضع دستور ا او تنشئ يئاتها  ..وتحدد اختصاصها  ..واختصاص سذائر
االشخاص  ..والهيئات الموجودين في اقليمها
نظرية فردروس وكونز(مباشرين االختصاصات الدولية  ..او  ..الخضوع المباشر للقانون الدولي العام)
 تر ان ما يميز الدولة عن غير ا و  ..خضوعها المباشر للقانون الدولي العام  ..فهاي تساتمد منان
اختصاصاتها بصورة مباشرة
 امذذذا الجماعذذذات التذذذي ال تتمتذذذع بوصذذذف الدولذذذة  ..فأنهذذذا تخضذذذع للقذذذانون الذذذداخلي  ..وتساااتمد منااان
اختصاصاتن بصورة مباشرة  ..ومن القانون الدولي العام بصورة غير مباشرة
 إال ان ذا المعيار ال يصل دائما للتمييز بين الدولة وغير ا من الجماعات االقليميذة  ..اذ ان القذانون
الدولي يعنى كذلك بتنظيم شؤون اشخاص من غير الدول  ..كاألقاليم الموضوعة تحت الوصاية مثل
طنجة و اقليم السار  ..وقت خضوعها للنظام الدولي
 ومن اهم المحاوالت التي جاء بها الفقن من اجل ايجاد معيار قانوني للدولة هاو  ..المعياار المساتمد
من نظرية االستقالل التي اقترحها االستاذ شارل روسو  ..والتذي تفيذد بذان الدولذة تتمتذع باختصذاص
مانع في اقليمها  ..و ذا االختصاص يكون حرا وجامعا فخصائص االستقالل ي االتية :ـ
 1مانعين االختصاصات
 ويراد بها انه ال يجوز ان تمارس السلطة في اقليم دولة ما  ..إال دولة واحدة  ..تحصر بذذاتها جميذع
االختصاصات  ..وان نجاحها يتوقذف علذى عذدم وجذود سذلطة اخذر تنافسذها  ..و ذذا االنفذراد يمثذل
المظهر السلبي لالستقالل
 وقد تقررت ذ القاعدة منذ مطلع القرن التاسع عشر  ..فقد جاء بالحكم الذي اصدرته المحكمة العليذا
االمريكية عام  5656في قضية شونير(بأنن يعد اختصاص الشعب في اقليمن اختصاصا مانعا مطلقاا
بحكم الضرورة)
 ويتمثل االختصاص المانع أي المظهر السلبي لالستقالل في احتكذار الدولذة خاصذة فذي  ..اجذراءات
القسر وممارسة السلطة القضائية وتنظيم المرافق العامة
وان سلطان الدولة في اجراءات القسر والقمع يكون مطلقا  ..اما في مساتل التشريع والقضاء فهو نسبي
 - 5حرية االختصاصات
 يراد بحرية االختصاصات ي  ..ان تباشر الدولة بنفسذها وبواسذطة سذلطاتها الوطنيذة اختصاصذاتها
بكل حرية  ..دون ان تفرض عليها أي دولة او سلطة اخر اوامر او توجيهذات خاصذة  ..و ذذا مذا
يميذذز الدولذذة عذذن بذذاقي الجماعذذات العامذذة الموجذذودة داخذذل الدولذذة ْ ..لنهااا ال تملااك حريااة تقرياار
اختصاصاتها بنفسها
 - 3عمومين االختصاصات
 أي ان الدولذذة تتمتذذع باختصاصذذات شذذاملة غيذذر محذذددة  ..تسذذم لهذذا بالتذذدخل متذذى ارادت فذذي سذذائر
مظا ر الحياة البشرية لتنظيمها  ..وإقرار ما تراه عدالة وأمنا  ..فهي تضع  ..دستورا للحكم وتصدر
القوانين وتنظم المرافق العامة وتتدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية  0..الخ
 وال يحد من مد ذا التدخل من الوجهة الدولية  ..سو االلتزامات التي يقضي بها القانون الدولي ..
بشان احترام حقوق الدول االخر  ..وحقوق رعايا ا  ..وان مخالفة ذلك يحرك المسؤولية الدولية
وعمومياااة االختصاصاااات هاااي التاااي تميياااز الدولاااة عااان بقياااة الجماعاااات والمنظماااات والهيتاااات السياساااية
والدستورية واْلدارية الموجودة داخل الدولة او خارجها
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 ويرى االستاذ كوليار ان  ..نظرية االستقالل ال يمكنها ان تؤدي الى استخالص معيار الدولذة ألنهذا :
ال تحدد إال الدول المستقلة  ..وال تطبق إال على حاالت خاصة  ..فضال عن تأثرهاا بنظرياة السايادة
رغم انتقاد روسو لها
ومن المحذاوالت االخذر إليجذاد معيذار قذانوني جديذد ذي  ..نظرياة االختصاصاات الدولياة  ..ويمكذن تحديذد
معالم ذا المعيار في نطاق االوصاف القانونية االتية :ـ
 -5مباشرين االختصاصات الدولية:
تتميز الدولة عن غير ا من الهيئذات السياسذية والقانونيذة  ..بخضذوعها المباشذر للقذانون الذدولي العذام  ..فهذي
تستمد منه اختصاصاتها بصورة مباشرة
 - 6حرية االختصاصات
-8عمومية االختصاصات
الخالصة
 تلك ي النظريات المتعلقذة بتحديذد مذا يميذز الدولذة عذن غير ذا  ..ويتضذ ان فكذرة السذيادة المطلقذة ال يمكذن
االخذ بها كمعيار للدولة  ..وان ذذ الفكذرة اصذبحت نسذبية فذي طريقهذا الذى التحذول التذدريجي  ..نحاو فكارة
االختصاصات تحت تأثير التيارات الحديثة في الفقن والقضاء الدوليين
والواقع انه على الرغم من التيارات الحديثة  ..التي هاجمت فكرة السيادة وال تزال تهاجمها  ..فان االتفاقذات
الدولية العالمية واإلقليمية  ..ال تزال تجعل من احترام السيادة الوطنية قاعدة اساسية
 فقد نص عهد عصبة االمم عليها ..
 كما نصت عليها المادة الثانية من ميثاق االمم المتحذدة(تقاوم الهيتاة علاى مبادأ المسااواة فاي السايادة
بين جميع اعضاتها)
 ويبدو من ذا النص ان التنظذيم الذدولي لذم ينذف فكذرة السذيادة  ..بذل انذه قذام علذى اسذاا وجود ذا ..
وعلى اساا المساواة فيما بين جميع االعضاء في نطاق الهيئة  ..عدا ما اورد الميثاق لبعض القيذود
االستثنائية على ذا المبدأ عندما قرر مثال ..
 حق النقض للدول الخما الكبر
 واالمتناع عن اللجوء الى الحرب لحل المنازعات
 وما ورد ايضا فذي الفقارة الساابعة مان الماادة الثانياة  ..بصذدد تطبيذق تذدابير القسذر والقمذع
الواردة في الفصل السابع
كما ان محكمة العدل الدولية قد اكدت في العديد من االحكام التاي اصادرتها علاى مبادأ المسااواة فاي السايادة
ومن ذلك
 قرار ا المتعلق بقضية مضيق كورفو الذي اصدرته في  0نيسان 5010
 وذ بت في نفا االتجا في قضية االنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكا راغوا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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المحاضرة رقم()39

الوقت( ساعة)

انواع الدول
تنقسم الدول من حيث:ـ
 تكوينها الى دول بسيطة ودول مركبة
 السيادة الى تامة السيادة وناقصة السيادة
وسنبحث في هذا الفصل عن هذه االنواع من الدول
الدول البسيطة والدول المركبة
الدولة البسيطة  :ي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة  ..واغلب دول العالم من ذا
النوع مثل  ..لبنان وتونا
 وال يؤثر في كون الدولة بسذيطة  ..اتسذاع رقعتهذا او  ..كونهذا مكونذة مذن عذدة اقذاليم او  ..مقاطعاات
تخضع للنظام الال مركزي لإلدارة  ..ما دامت هناك حكومة واحدة تنفرد بتصريف شؤون الدولة 1
الدولة المركبة  :تتكون من اتحاد اكثذر مذن دولذة  ..وارتباطهذا معذا فذي رابطذة الخضذوع لسذلطة مشذتركة او
لرئيا اعلى واحد  ..وهي تنقسم الى عدة انواع  ..كاالتحاد الشخصي و الحقيقي والكونفدرالي والفدرالي
والى جانب ذ االتحذادات التقليديذة نذاك  ..اتحذادات اخذر لهاا طبيعتهاا الخاصاة  ..التذي ال يمكذن
ادراجها ضمنها كاالتحاد السوفيتي(سابقا) ..ورابطة الشعوب البريطانية
االتحادات التقليدية
أوال  1االتحاد الشخصي
يتكذذون مذذن اجتمذذاع دولتذذين تحذذت حكذذم رئذذيا دولذذة اعلذذى واحذذد  ..مذذع احتفذذاظ كذذل منهمذذا بكامذذل
اختصاصاتها وسيادتها 0
وينشذذا ذذذا االتحذذاد نتيجذذة  ..حااادث عرضااي  ..ال ارادي  ..و ذذو ايلولذذة عذذرس دولتذذين مسذذتقلتين الذذى
شخص واحد  ..تطبيقا لنظام توارث العرش  ..لذلك ال يعبذر بالضذرورة عذن وجذود تضذامن سياسذي
بين الدول المنظمة اليه  ..فال تتعدى الروابط بينهما من ناحياة القاانون نطااق وحادة االسارة المالكاة
الحاكمة
وقد زال في الوقت الحاضر ذا النوع من االتحاد ومن االمثلة لهذا النوع و اتحاد انكلترا وهاانوفر
الذي استمر من  1 4الى 931
ثانيا  1االتحاد الحقيقي
يتكون من  ..اتحاد دولتين او اكثر  ..تحت حكم رئيا واحد  ..وخضوعها لسلطة مشتركة تتميذز بالشخصذية
الدوليذذة وتمذذارا عنهمذذا شذذؤونها الخارجيذذة  ..كعقذذد المعا ذذدات  ..ومباشذذرة التمثيذذل الدبلوماسذذي  ..وإعذذالن
الحرب  ..وبعض االختصاصات المالية  ..مع احتفاظ كل منهما باستقاللها المالي
وليا لهذا النوع تطبيقات في الوقت الحاضر  ..ومن االمثلة التاريخية و االتحااد باين النمساا والمجار الاذي
استمر من 2 9- 929
ثالثا  1االتحاد الكونفدرالي
ينشا بموجب معاهدة دولية تعقد بين عدد من الدول ..
 تلتزم بمقتضا ا بالعمل على تحقيق ا داف معينة  ..كما تنشذئ ذذ المعا ذدة يئذات مشذتركة لتحقيذق
ذ اال داف
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 وتبقى كل دولة محتفظة بسايادتها الخارجياة والداخلياة  ..لكنهذا تذرتبط بالتنذازل عذن قذدر معذين مذن
حريتها في التصرف للهيئات المشتركة  ..وتكلف الدول االعضاء يئات االتحاد بالعمل على تحقيذق
اال داف المثبتة في المعا دة المنشئة له
وتتمثاال هااذه االهااداف  ..بالمحافظذذة علذذى اسذذتقالل الذذدول االعضذذاء  ..ومنذذع الحذذروب بينهذذا  ..والذذدفاع عذذن
مصالحها السياسية واالقتصادية
وال تعتبر يئات االتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها على الدول االعضاء  ..وإنمذا يقتصذر عملهذا علذى وضذع
السياسة العامة للدول االعضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها
وهي تصدر قراراتها باْلجماع كقاعدة عامة  ..ويتم تنفيذها من قبل حكومات الدول االعضااء وموظفيهاا ..
ويترتب على قيام االتحاد الكونفدرالي النتاتج االتية:
 0 5تحتفظ كل دولة باالتحاد بشخصيتها الدولية  ..وبحقها في مباشرة اختصاصاتها الخارجية  ..كالتمثيل
الدبلوماسي  ..وإبرام المعا دات الدولية  ..واالنضمام للمنظمات الدولية  ..غير انها تتقيد في
عالقاتها الخارجية بالسياسة العامة التي يرسمها االتحاد
 0 6ليا للهيئات المشتركة لالتحاد شخصية دولية  ..كما ليا لها أي سلطان مباشر على رعايا الدول
االعضاء في االتحاد
 0 8تملك كل دولة عضو في االتحاد حق اللجوء الى الحرب مع احترام المباد العامة للقانون الدولي  ..وتعد الحرب
بين الدول االعضاء حربا دولية وليست اهلية
 0 1تتحمل كل دولة فذي االتحذاد تبعاة المساؤولية الدولياة  ..عذن االعمذال غيذر المشذروعة التذي تصذدر عنهذا وعذن
رعايا ا وفقا لقواعد المسؤولية المقررة في القانون الدولي 0
ويكون االتحاد الكونفدرالي  ..عادة ضعيف  ..وله صفة مؤقتة  ..وان ماله اما الى التقوية للذروابط االتحاديذة
ويتحول الى االتحاد الفدرالي  ..كما حصل في الواليذات المتحذدة االمريكيذة وسويسذرا  .. 5616- 5161او
على العكس تتفكاك الاروابط االتحادياة كماا حصال التحااد دول امريكاا الوساطى عاام  929الاذي كاان يضام
هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور
ومن االمثلة على االتحاد الكونفدرالي ي الواليات المتحدة االمريكية من عام  5112حتى عذام  5161الذذي
ضم ثالثة عشر والية من اجذل توحيذد كفاحهذا ضذد بر يطانيذا وانتهذى ذذا االتحذاد بإقامذة اتحذاد فذدرالي نظمذه
دستور 5161
 ومن االمثلة كذذلك  ..االتحذاد العربذي الهاشذمي الذذي انشذا بذين العذراق واألردن عذام  .. 5016الاذي
انتهى بانسحاب العراق منن بعد قيام ثورة تموز  229ر ص 101
رابعا  1الدولة االتحادية او االتحاد الفدرالي
يتكون من اتفاق عدة دول بمقتضى دستور على ..
 اقامة اتحاد دائم فيما بينها  ..تمثلن حكومة مركزية  ..تباشر في حذدود اختصاصذاتها سذلطاتها علذى
حكومات الدول االعضاء  ..وعلى جميذع رعايا ذا  ..وتفناى الشخصاية الدولياة للادول االعضااء فاي
شخصية الدولة االتحادية
 ويترتب على قيامة عدة نتاتج منها
 ما يتعلق بالناحية الداخلية
 ومنها ما يتعلق بالناحية الدولية
 من الناحية الداخليةتتنازل الدول االعضاء عن جزء من سيادتها االقليمية  ..للدولة االتحادية التي تعتبر اعلى منها جميعا
 وتنشا في الدولة االتحادية سلطتان
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االولى:تمثل الحكومة االتحادية  ..وتكون لها يئاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية
والثانية  :ي سلطات الحكومات المحلية التي تحتفظ بهيئات مشابهة لاولى وتكون خاضعة
لها
ويتذذذولى دسذذذتور االتحذذذاد  ..توزياااع االختصاصاااات  ..بذذذين الحكومذذذات المحليذذذة والحكومذذذة
االتحادية  ..وقرارات الحكومة االتحادية  ..تنفذ مباشرة في اقاليم الدول االعضاء
 - 6اما من الناحية الدولية
تعذذد الدولذذة االتحاديذذة شخصذذا مذذن اشذذخاص القذذانون الذذدولي العذذام  ..فذذي حذذين تنعذذدم الشخصذذية الدوليذذة للذذدول
االعضاء  ..وتقوم الدولة االتحادية بإدارة العالقات الخارجية
ويترتب على ذلك النتاتج االتية :
أ  1تتولى الدولة االتحادية اختصاص  ..اعالن الحرب  ..وعقد الصل  ..واإلشراف على جميع القوات المسذلحة فذي
االتحاد  ..وقد قضت بذلك جميع الدساتير االتحادية ومن ذلك الدستور االمريكي في المادة() 1
ب  0تباشر الدولة االتحادية اختصاص  ..تبادل التمثيل الدبلوماسي  ..واالنضمام الذى المنظمذات الدوليذة  ..فذي حذين
تفقد الدول االعضاء ذا الحق وال يكون لها تمثيل مستقل في المنظمذات الدوليذة  ..وهاذا ماا نصات عليان الماادة(1
)من الدستور السويسري
ش  0تتولى الدولة االتحادية عقد المعا دات الدولية  ..وتفقد الدول االعضاء هذا الحق
 غير ان بعض الدساتير االتحادية  ..تذنص علذى حذق الذدول االعضذاء فذي عقذد بعذض انذواع المعا ذدات غيار
السياسية  ..على ان تكون منسجمة مع السياسذة العامذة لالتحذاد كمذا فذي المذادة( ) 9مذن الدسذتور السويسذري
التي نصت على حق الدول االتحاد بعقد المعا دات المتعلقة بشؤون الجوار والحدود والبوليس
د  0تتحمل الدولة االتحادية تبعة المسؤولية الدولية  ..عن سائر التصرفات المخالفة للقانون الدولي العام سواء كانت
صادرة عن السلطات االتحادية ام  ..عن السلطات المختصة في أي من الدول االعضاء ويوجد اليوم اكثر من
خمسة وعشرين دولة اتحادية
انواع خاصة من االتحادات
توجد بعض انواع االتحادات التي لها طبيعتها الخاصة التي تأبى ادراجها ضمن االتحادات سذالفة الذذكر مثالهذا رابطذة
شعوب البريطانية(الكومنول )واالتحذاد السذوفيتي سذابقا الذذي اسذتمر حتذى نهايذة  5005ورابطذة الشذعوب البريطانيذة
تضم حاليا  18دولة موزعة على خما قارات(امريكا – افريقيا  -آسيا  -أستراليا  -اوربا)و ذ الدول ال توجذد وحذدة
جغرافية بينهما وال وحدة اقتصادية فهناك دول متقدمذة و نذاك دول ناميذة وال توجذد وحذدة سياسذية بينهمذا رص 151
وما بعد ا
_______________________________________________________________

المحاضرة رقم()32

الوقت(5ساعة)

الدول التامة السيادة والدول ناقصة السيادة
الدول تامة السيادة
ي التي ال تخضع فذي شذؤونها الداخليذة او الخارجيذة الذى رقابذة او يمنذة مذن دولذة اخذر  ..بعباارة اخارى
الدولة مستقلة تماما في ادارة شؤونها الداخلية والخارجية  ..وليا معنى تمام السيادة انها مطلقة التصارف
في ميدان العالقات الدولية  ..بل تخضع دائما للقانون الدولي العام  ..وما يفرضذه مذن قيذود علذى حريتهذا فذي
التصرف
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اما الدول ناقصة السيادة
فهي التي تخضع في مباشرة شؤونها الداخلية والخارجية  ..او في بعذض ذذ الشذؤون لسذلطان دولذة اجنبيذة
ولقد  ..عرف القانون الدولي عدة انواع من الدول الناقصة السيادة ..
 كالدول التابعة  ..والدول المحمية  ..والدول الموضوعة تحت االنتداب
 والدول تحت الوصاية  ..والدول الموضوعة في حالة حياد داتم
اوال  1التبعية
هي نظام قانوني  ..تنشذا بموجبذه رابطذة بذين دولتذين متبوعاة وتابعاة  ..بحيذ تباشذر الدولذة المتبوعاة عذن
الدولة التابعة  ..بعض او كل اختصاصاتها الدولية والداخلية
وال توجد دولة تابعة بالوقت الحاضر  ..اما مذن االمثلذة التاريخيذة ذي حالذة تبعيذة كذل مذن صذربيا ورومانيذا
وبلغاريا الى الدولة العثمانية
ثانيا  1الحماية
 عالقة قانونية  ..تنتج عن معا دة دولية  ..بموجبها تضع دولة نفسها فذي حماياة وكناف دولذة اخذر
اكثر منها قوة في العادة  ..وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ..
 وفي مقابذل ذلذك يعطذي لهذا حذق االشذراف علاى الشاؤون الخارجياة للدولاة المحمياة  ..والتادخل فاي
ادارة اقليمها
ويمكن التمييز بهذا الصدد بين نوعين من الحماية
 1الحماية الدولية
يقوم ذا النوع من الحماية  ..لتنظيم العالقة بين دولتين
 تجمع بينهما روابط مشتركة  ..وينتميان الى حضارة واحدة  ..ويربط بينهما الجوار  ..وتكون احد ما
قوية واألخر ضعيفة
 فتضع الدولة الضعيفة نفسها في حماية الدولة القوية  ..لتتولى الدفاع عنها  ..ضذد أي عذدوان اجنبذي
 ..وتقوم برعاية مصالحها من الوجهة الخارجية
وتستند هذه الحماية علاى معاهادة تعقاد باين الدولاة الحامياة والدولاة المحمياة  ..ومذن ا ذم تطبيقذات ذذا
النوع من الحماية ي الحماية المقررة لفرنسا على امارة موناكوا  0وغير ا من المحميات المقبولة في االمم
المتحدة
 1 5الحماية أالستعمارية
ان ذا النوع من الحماية عادة  ..يفرض فرضا على الدولة المحمية  ..لغرض تحقيق اغراض استعمارية ..
تهدف الى ضم االقليم الى الدولة الحامية  ..اما االمر الذي يذدفع الذدول االسذتعمارية الذى فارض حمايتهاا بادال
من اعالن ضمها مباشرة  ..هو الخوف من اثارة روح المقاومة عند االهالي
ولمذذا كذذان فذذرض الحمايذذة االسذذتعمارية ال يسااتند الااى اساااس شاارعي  ..فذذان الدولذذة الحاميذذة تلجذذا عذذادة الذذى
استخالص موافقة الدولة المحمية  ..على ابرام معاهدة الحماية  ..لتضفي على مركز ا شيئا مذن الشذرعية ..
يمكنها من مواجهة الدول االجنبية  ..والحصول منهاا علاى اقارار بماا ينشاا مان اوضااع جديادة فاي العالقاات
الدولية
ومن اهم تطبيقات الحماية االساتعمارية  ..الحماياة التاي اعلنتهاا بريطانياا اواخار القارن التاساع عشار علذى
امارات ومشايخ الخليج العربي وإمارات شرق جنوبي الجزيرة العربية عمان  -قطر-البحارين)والحمايذة التذي
اعلنتها على مصر سنة  5051وغير ا
ثالثا  1االنتداب :ظهر االنتاداب الاى الوجاود بعاد الحارب العالمياة االولاى  ..ليطبذق علذى االقذاليم والمسذتعمرات التذي
انسلخت عن االمبراطورية العثمانية وألمانيا  ..بفعذل الحذرب العالميذة االولذى  ..وقاد قسامت الماادة( ) 55مان عهاد
عصبة االمم االنتداب الى ثالثة انواع
129

 االنتداب من الدرجة Aيشمل الجماعات التذي انفصذلت عذن االمبراطوريذة العثمانيذة  ..والتذي بلغذت درجذة مذن التطذور بحيذ يمكذن
االعتراف بها مؤقتا كأمم مستقلة  ..على ان تسترشد بنصائ الدول المنتدبة  ..حتى تتمكن من الحصول علذى
استقاللها

مثل العراق وشرق االردن وفلسطين وضع تحت االنتداب البريطاني وسوريا ولبناان وضاعت تحات االنتاداب
الفرنسي
 -5االنتداب من الدرجة B
ويشمل ذذا االنتذداب شذعوب افريقيذا الوسذطى  ..باعتبار ذا اقذل تقذدما مذن الشذعوب النذوع االول  ..لذذلك فقذد
اخضعت إلدارة الدولة المنتدبة بصورة مباشرة  ..وقد طبق هذا االنتداب على الكاميرون والتوغو  ..وغيرها
من الدول االفريقية
 -3االنتداب من الدرجة C
شمل ذا النوع من االنتداب بعض االقاليم الواقعة في  ..جنوب غربذي افريقيذا  ..وبعذض الجذزر فذي المحذيط
الهادي  ..ونظرا  ..لقلة سكانها او  ..ضالة مساحتها او  ..بعد ا عن مراكز التحضر او  ..مجاورتهذا للذدول
المنتدبة  ..فقد تقرر اخضاعها الى قوانين الدولة المنتدبة باعتبارها جزءا من اراضيها  ..وبهذا يقتذرب ذذا
النوع من االنتداب من نظام الضم
وقد انتهى نظام االنتداب بنهاية الحرب العالمية الثانية وذلك ..
 بحصول الشعوب المشمولة على استقاللها ..
 او بتخلي الدولة المنتدبة عن االنتداب ..
 او باستبداله بنظام الوصاية الدولي وفقا للمادة ( )11من ميثاق االمم المتحدة
رابعا  1نظام الوصاية الدولي
استثنى ميثاق االمم المتحدة من االقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي  ..فتة محدودة منها  ..انشا إلدارتها نظاما
خاصا  ..اطلق عليه في الفصل(  ..) 56اسم نظام الوصاية الدولي
وقد حددت المادة السابعة والسبعون من ميثاق االمم المتحدة االقاليم التي يجوز وضعها تحذت نظذام الوصذاية
الدولي وقسمتها الى ثالث فتات
 -5االقاليم التي كانت موضوعة تحت االنتداب
 -6االقاليم التي اقتطعت من الدول االعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية
 -8االقاليم التي تضعها  ..تحت نظام الوصاية  ..بمحض ارادتها دول مسئولة عن ادارتها
وقرر الميثاق في الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين ان تعيين أي من االقاليم من الفئات السالفة الذكر
بوضعه تحت نظام الوصاية  ..يتم بواسطة اتفاقات الحقة تعقد برضا الدول التي يعنيها االمر
وقد انتهى نظام الوصاية في الوقت الحاضر  ..بعد ان نالت الدول التي كانت تحت الوصاية استقاللها
خامسا  1الدول الموضوعة في حالة حياد داتم
تعريف الحياد وأنواعن
الحياااد  ..ذذو الوضذذع الذذذي تمتنذذع بموجبذذه دولذذة  ..مذذن المشذذاركة فذذي الحذذرب  ..ومذذن التحيذذز ألي مذذن
الفريقين المتحاربين
والحياد على نوعين:
النوع االول  :هو الحياد المؤقت  ..الذي تعلنه احد الذدول  ..عنذدما تكذون نذاك حذرب قائمذة  ..بذين دول اخذر ..
وهذا الحياد اختياري ولفترة من الزمن ..
 وقد يبدأ وينتهي بابتداء الحرب وانتهائها  ..كما فعلت تركيا والسويد في الحرب العالمية الثانية
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 او قد ينتهي بقرار الدولة بالخروج من الحياد  ..بالتزام جانب احد الطرفين المتحاربين  ..كما فعلت الواليات
المتحدة االمريكية خالل الحربين العالميتين االولى والثانية .
النوع الثاني:هو الحياد الداتم  ..الذي بموجبه تلتزم الدولة بشكل دائمي  ..استنادا الى معاهدة دولية  ..بعذدم ممارسذة
اختصاص الحرب عند قيامها بين الدول  ..مقابل ضمان سالمتها  ..وقد استحدث هذا فاي اورباا خاالل القارن التاساع
عشر لتحقيق غرضين
االول  0و حماية الدول الضعيفة  ..التي يعتبر وجودها ضروريا  ..للمحافظة على التوازن الدولي
والثااني  1حمايذة السذلم الذدولي  ..بإيجذذاد دولذة عازلذة  ..تفصذل بذذين دولتاين قاويتين او معاروفتين بعااداتهما
الداتم لبعضهما  ..ويتميز بثالث صفات
أ -انه دائم خالف المؤقت الذي ينتهي بانتهاء القتال
ب -انه يطبق على الدول ال على اقاليم او جزء من دولة معينة
ت -انه ينشا عن معاهدة تعقد بين دولتين او اكثر
يختلف الحياد الداتم عن االيجابي (عدم االنحياز)
 بان االول يكون بموجب معا دة  ..اما الثاني يكون وحيد الطرف  ..ويمكن للدولة ان ترجذع بذه متذى
شاءت  ..دون ان يكون ذلك خرقا للقانون الدولي
االلتزامات المترتبة على حالة الحياد
وهي على نوعين منها  ..ما يخص الدولة التي توضع في حالة حياد دائم  ..ومنها ما يخص الدول االخر
 1التزامات الدولة الموضوعة في حالة حياد داتم
 امتناع الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم  ..االشتراك في أي حرب  ..سواء كانت واقعة فعال  ..او
محتملة الوقوع في المستقبل  ..ما عدا الحرب التي تدخلها في حالة الدفاع الشرعي  ..ولها في سبيل
ذلك ان تتخذ ما ترا مناسبا من اجراءات
 ويمتنع عليها ايضا السماح ْلحدى الدول المتحاربة  ..باستخدام اراضيها  ..او انشاء قواعد عسكرية
عليها  ..او السما لها بالتدخل في شؤونها الداخلية
 ويحذذرم عليهذذا ايضذذا عقااد معاهاادات او اتفاقااات عسااكرية  ..كمعا ذذدات التحذذالف ومعا ذذدات الضذذمان
المتبادلة  ..لما تقود ذ المعا دات  ..الى موقف متحيز لدولة دون الدول االخرى
 1 5التزامات الدول االخرى
 تلتزم الدول االخر ازاء الدولذة الموضذوعة فذي حالذة حيذاد دائذم  ..عذن كذل مذا يهذدد او يخذل بهذذا الحيذاد ..
كاستعمال الضغط السياسي او العسكري او الهجوم او اعالن الحرب
 وتلتزم الدول ايضا  ..الدفاع عنها في حالذة انتهذاك حرمذة حياد ذا  ..و ذذا مذا فعلتذه انكلتذرا عذام  5051ازاء
بلجيكا عندما كانت في حالة حياد دائم عقب اعتداء المانيا عليها
 وماان امثلااة الاادول التااي خضااعت فااي الماضااي لحالااة الحياااد الااداتم هااي بلجيكااا ولوكساامبورج  ..امااا الاادول
الموضوعة في حالة حياد داتم بالوقت الحاضر هي النمسا وسويسرا(م ) 445
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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المحاضرة رقم()41

الوقت( ساعة)

حياة الدول
تنشأ الدولة باكتمال عناصرها االساسية من شعب وإقليم وحكومة ..
 غيذر ان مجذذرد قيذذام الدولذذة باكتمذذال عناصذذر ا  ..ال يمكنهذا الذذدخول فذذي عالقذذات مذذع الذذدول االخذذر
المكونة للجماعة الدولية  ..ما لم تعترف بها ذ الدول
 وهذا االعتراف  ..و الذي ينقل الدولة من النطاق الوطني  ..باعتبار ا مجرد واقعة سياسية تاريخية
 ..الى النطاق الدولي  ..باعتبار ا وحدة تملك اال لية القانونية الدولية
وقد تطرأ علذى العناصذر المكونذة للدولذة تغييارات عديادة  ..بحيذ تذؤدي احيانذا الذى االنتقذاص مذن شخصذية
الدولة او الى ما يؤدي الى انتقاصها
وعلين سنتناول في هذا الفصل البحث في نشوء الدولة واالعتراف بها والتغييرات التي تطرأ عليها
نشـــــــوء الــــــــــــدولة
يتفق معظم الفقهاء ان نشأة الدولة عبارة  ..عن حدث  ..تاريخي  ..سياسي  ..مجرد من الصفة القانونية
 وقد تأكد ذا في تقرير لجنة الفقهاء عام  5060بشاان قضاية جازر االناد الذذي جذاء فيذه ان تحاول الدولاة يذتم
بوسائل واقعية  ..خارجة عن نطاق القانون
اساليب نشأة الدول
 -5االنفصال 1
كأن تنفصل  ..مستعمرة او  ..مقاطعة او  ..منطقة بالقوة المسالحة عان الدولاة التابعاة لهاا  ..مثذال انفصذال
بنغالدس عن باكستان عام  .. 5015وقد يكون االنفصال بطريقة سلمية كانفصال سنغافورة عن ماليزيا عذام
 5021والجبل االسود عن يوغسالفيا عام 5112
 -5التفكك
ويكون بتفكك دولة كبيرة الى عدة دول صغيرة  ..على اثر حرب  ..كتفكذك يوغسذالفيا نتيجذة الحذرب اال ليذة
الى خما دول عام  .. 5005وقد يكون التفكك بطريقة سلمية مثل االتحاد السوفيتي الى  51دولة نهاية عذام
5005
 -8االستيالء
يكون باحتالل منطقة خالية وغير مأ ولة بالسذكان  ..او مسذكونة بقبائذل بدائيذة كنشذوء جمهوريذة ليبيريذا فذي
افريقيا الغربية عام  5666من عدد من الزنوش المحررين بمساعدة جمعية امريكية انسانية
 -4وقد تنشا الدولة نتيجة اتحاد عدة دول صغيرة في دولة واحدة بسيطة او مركبة كالوحذدة بذين الذيمن الشذمالي
والجنوبي عام 5000
 -2االستفتاء
قد تنشا الدولة بناء على استفتاء شعبي  ..كما حد في السودان عام  .. 5012وغانا عام 5012
 -2بعمل قانوني
قد يكون ذا العمل القانوني داخلي  ..كما في الفلبين التي نشأت بقوانين امريكية عام 5081
او يكذذون العمذذل القذذانوني المنشذذئ للدولذذة معاهاادة دوليااة  ..مثالهذذا االتفاقذذات المعقذذودة بذذين بريطانيذذا
وإمارات الخليج بين عامي  5015- 5010نشأت دولة البحرين وقطر واإلمارات العربية
وقد يكون بقرار صادر من هيتة دولية كقرار مؤتمر لندن عام  2 5القاضي برنشاء البانيا  ..وقرار الجمعية
العامة لامم المتحدة عام  5010القاضي بإنشاء مملكة ليبيا
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االعتراف
االعتراف بالدولة
االعتراف بالدولة الجديدة هو  ..التسليم من جانب الدول القائمة  ..بوجود ذ الدولذة  ..كعضذو فذي الجماعذة
الدولية
واالعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدول  ..فالدولة تنشا باجتماع عناصر ا  ..ولكنها ال تتمكن من ممارسة ذذ
السيادة في الخارش  ..ومباشرة حقوقها في مواجهة الدول االخر  ..إال اذا اعترفت ذ الدول بوجود ا
وقد عرف معهد القانون الدولي في دورة انعقاد في بروكسال سانة  232االعتاراف بالدولاة الجديادة( ذو عمذل
حر  ..تقر بمقتضا دولة او مجموعة من الدول  ..وجود جماعة لها تنظيم سياسي فذي اقلذيم معذين  ..مسذتقلة عذن
كل دولة اخر  ..وقادرة على الوفاء بالتزامات القانون الذدولي  ..وتظهذر الذدول بذاالعتراف نيتهذا  ..فذي اعتبذار
ذ الدولة عضوا في الجماعة الدولية)
كما عرفت المادة العاشرة مان ميثااق بوغوتاا الذذي وقعتذه الذدول االمريكيذة عاام  249االعتاراف علاى الوجان
االتي(يستلزم االعتراف  ..ان تقبل الدولة التذي منحتذه شخصذية الدولذة الجديذدة  ..ومذا منحهذا القذانون الذدولي مذن
حقوق وواجبات)
طبيعة االعتراف
 توجد نظريتان  ..في تكييف طبيعة االعتراف بالدولة الجديدة ما  ..نظرية االعتراف المنشائ  ..واالعتاراف
الكاشف
اوال  1نظرية االعتراف المنشئ
دافع عن ذ النظرية اصحاب المذ ب االرادي  ..وفي رأيهم ان الدولة  ..تكون وتصب شخصا دوليا  ..من
خالل االعتراف فقط  ..وال شيء غير االعتراف  ..وعلين فاالعتراف بموجب هذه النظرية هو  ..الذي يخلق
الشخصية القانونية للدولة الجديدة  ..باعتبار ا شخصا من اشخاص القانون الدولي العذام  ..وبادون االعتاراف
تبقى الدولة مجرد واقعة بسيطة
وثمة فقهاء يميزون بهذا الصدد  ..الدولة من الناحيتين  ..الداخلية  ..والدولية
 فمن الناحية الداخلية ..
 يمكن ان توجد الدولة  ..وتكون لها الشخصية القانونية  ..وان لم يعترف بها
 اما من الناحية الدولية  ..فان جميع انصار هذه النظرياة  ..يجمعذون علذى ان االعتاراف وحاده  ..ذو الذذي
يكسبها الشخصية القانونية
هذه النظرية تتفاق ماع االتجااه الوضاعي االرادي الاذي يارى  ..انان ال يوجاد قاانون دولاي خاارج عان ارادة
الدول  ..على ان هذه النظرية منتقدة من ثالث نواحي:
 -5اسرفت كثيرا في االعتماد على دور االرادة  ..فطبقا لهذه النظرية فان ..
 اتفاق ارادات الدول و الذي يخلق الدولة الجديدة  ..ويمنحها ا لية اكتساب الحقوق  ..وواض ما في
ذا من مبالغة في تقرير دور االرادة  ..في نشوء العالقات القانونية
 - 6انها تتعارض مع االعتبارات االجتماعية والتاريخية المتعلقة بتكوين الدول  ..الن نشأة الدولذة ذو  ..حذد
تاريخي تمليه عليها ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية معينة  ..وال يمكن جعل وجود او عدمه وقفا على
تقدير ارادات الدول  ..ألنه مستقل عنها  ..فعدم االعتراف ال يؤثر في وجود ذ الدولة
مثال امتناع الواليات المتحدة االمريكية عن االعتراف بالمانيا الديمقراطية ثم اعترفت
 -3انها تتناقض مع التعامل الدولي  ..الن القول  ..بان االعتراف منشئ لشخصاية الدولاة  ..معنذا  ..عذدم وجود ذا
القانوني  ..وبالتالي ال تستطيع ان تستند الى قواعد القانون الدولي قبل االعتراف بهذا  ..فتعذد اموالهذا بذال مالذك لهذا ..
ويجوز الحجز عليها  ..وال تنفذ تصرفاتها القانونية تجا الدول االخر
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في حين ان التعامل الدولي  ..يؤكد عكس ذلك  ..فاالتصاالت الدبلوماسية بين المانيا الشرقية والغربية كانت
قاتمة  ..بالرغم من عدم اعتراف الثانية باْلولى
ثانيا  1نظرية االعتراف االقراري او الكاشف
 تعتبر الدولة بموجب ذ النظرية  ..شخصا من اشخاص القانون الدولي العام  ..متى توافرت اركانها  ..وان
االعتذذراف يقتصذذر اثذذر علذذى تمكذذين الدولذذة مذذن  ..الذذدخول فذذي عالقذذات مذذع الذذدول االخذذر  ..ومذذن ثذذم عذذدم
اعتراف دولة او اكثر بالدولة الجديدة  ..ال يترتب عليه عدم تمتع الدولة بشخصية القانون الدولي  ..بل يترتب
عليه فقط عدم قيام عالقات دولية بين الدولة الجديدة و الدول التي ترفض االعتراف بها
 و ذ النظرية تعد اقرب للمنطق القانوني ومقتضيات العدالة من النظريذة السذابقة  ..لذذلك جذر العمذل علذى
اعتماد ا  ..وقد اخذ بهذه النظرية
 ميثاق بوغوتا الذي وقعته الدول االمريكية سنة  5016في المادة التاسعة
 كما اكد القرار الصادر عن المعهد القذانون الذدولي فذي دورة انعقااده فاي بروكسال سانة  232هاذه
النظرية
 وقد اتجه القضاء الداخلي الى االخذ بهذ النظرية  ..كما جاء في القرار الذي اصدرته المحكمة العليا
في الواليات المتحدة االمريكيذة سذنة (5606ان سايادة الدولاة الجديادة تعتبار ساابقة علاى االعتاراف
ومستقلة عنن)
 وأقرت محاكم التحكيم المختلطة ايضا ذذ النظريذة  ..كمذا فذي الحكذم الذذي اصذدرته محكمذة التحكذيم
المختلطة بين المانيا وبولونيا سنة  .. 252بشان االعتراف بدولة بولونيا
 وقد ناد بهذ النظرية اصحاب المذا ب الموضوعية  ..باعتبار ان االعتراف االقراري  ..و نتيجة
من نتائج منطق ذ المذا ب  ..وقد اخذ الفقهاء السوفيت ايضا بهذه النظرية
_________________________________________________________

المحاضرة رقم( )4

الوقت( ساعة)

اشكال االعتراف
يصدر االعتراف بأشكال مختلفة  ..فقد يكون االعتراف جزتيا مؤقتا ويسمى عندئذ باالعتراف الواقعي  ..وقد
يكون نهاتيا وكامال  ..ويدعى في ذ الحالة باالعتراف القانوني  ..وقد يصدر االعتراف بصيغة صريحة او
بصيغة ضمنية  ..وأخيرا قد يصدر االعتراف بصورة فردية او بصورة جماعية  ..وكما يأتي:
اوال  1االعتراف الواقعي واالعتراف القانوني
 عندما تنشئ دولة جديدة  ..فقد تكذون الذدول االخذر غيذر متأكذدة تمامذا مذن انهذا تسذتقر كدولذة نظذرا
للمالبسات التي تحيط بها  ..وعندئذ  ..ال ترغب بعذض الذدول فذي اصذدار اعتذراف سذريع  ..وسذابق
ألوانه بالدولة الجديدة  ..اذ قد يؤدي ذلك بها الى اشكاالت دولية في غناى عنهاا  ..لكنهاا فاي الوقات
نفسن ال تريد ان تتجاهل االمر الواقع
 ومن اجل ذلك وجد ما يسمى باالعتراف الواقعي  ..تمييزا لن عن االعتراف القانوني
واالعتراف الواقعي ..
 اعتراف مؤقت  ..باْلمكان الغاتن  ..اذا تغيرت الظروف التي ادت الى اصدار  ..وذلك امذا بساحبن
او بتحويلن الى اعتراف قانوني
 وبموجاب هااذا االعتاراف المؤقاات تساتطيع الدولااة الجديادة  ..ابذذرام اتفاقذات دوليذذة مؤقتذة  ..وتبذذادل
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي  ..بصورة استثناتية مع الدول التي اعترفت بها
اما االعتراف القانوني
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ثانيا 1

-5
-6
-8

 فهو على العكس من االعتراف الواقعي  ..اعتراف نهاتي  ..يضع نهاية لفترة االختبار للدولة الجديدة
 ..ويمثل نقطة البداية لعالقات دبلوماسية عادية
وكثيرا ما تلجا الدول لالعتراف الواقعي  ..قبل االعتراف القاانوني  ..حيذ يذتم االعتذراف بمذرحلتين كمذا ..
فعلت كندا حين اعترفت برسراتيل  ..واقعيا  ..عام  .. 5016وقانونيا عام 5010
وهكذا فان التمييز بين االعتراف الواقعي واالعتراف القانوني  ..يذدخل نوعذا مذن المرونذة علذى الدبلوماسذية
الدولية  ..ويسم للدول بتدارك الموقف في الوقت المناسب
االعتراف الصريح واالعتراف الضمني
االعتراف الصريح
 و الذي تنصرف ارادة الدولة  ..لالعتراف بالدولة الجديدة  ..وهو يتم بمظاهر عدة ..
 قد يكون بمذكرة دبلوماسية  ..كاعتراف الواليات المتحدة بالسعودية عام 23
 او تبادل البرقيات  ..كاعتراف الواليات المتحدة ببولونيا عام 2 2
 او على شكل تصريح  ..كتصري حكومة فرنسا الحرة باالعتراف بسوريا
 او بيان  ..كما في بيان وزارة الخارجية العراقية عام  291لالعتراف بزمبابوي
 او معاهدة ثناتية  ..كاعتراف مصر  ..بالمملكة العربية السعودية بموجب المادة االولى من
المعا دة المصرية السعودية المعقودة سنة 232
 وقد يكون االعتاراف متباادل  ..كذاعتراف كذل مذن الايمن وايطالياا ببعضذهما بموجذب الماادة
االولى من معا دة الصداقة المعقودة سنة 252
اما االعتراف الضمني
 فانن يستخلص من بعض التصرفات التي تأتيها الدولة
 كذذالتوقيع علذذى المعا ذذدات  ..او االنضذذمام اليهذذا  ..او تبذذادل التمثيذذل الدبلوماسذذي مذذع الذذدول
الجديدة
 لذلك اعتبر  ..توقيع اليابان معا دة صلح سنة  22مع كمبوديا والوس وفيتنام  ..اعترافا
ضمنيا من اليابان بهذ الدول
 وتوقيع فرنسا لعدة بروتوكذوالت مذع غينياا سانة  222بمثابذة اعتاراف ضامني مذن فرنساا
بهذ الدولة
 اما تبادل التمثيل القنصلي  ..او االبقاء علين  ..فال يعتبر مظهرا لالعتراف الضمني  ..ألنه
يرمي في الغالب الى حماية ورعاية مصال المواطنين  ..وليا الذدخول فذي عالقذات دوليذة
 ..لااذلك لاام يعتباار اعترافااا بألمانيااا الديمقراطيااة ايفاااد الهنااد بعثااة قنصاالية الااى باارلين عااام
211
 كااذلك ال يعتباار االشااتراك فااي معاهاادة جماعيااة  ..اعتذذراف ماان جانااب الدولااة  ..برحاادى الاادول التذذي
اشتركت او انضمت  ..الى المعا دة الجماعية التي لم تعترف بها
 وال يعتبر من قبيل االعتراف الضمني الحاالت االتية :
ابقاء او انشاء عالقات تجارية مع الدولة او الحكومة  ..غير المعترف بها
االتصاالت التي تتم بين دولتين حتى اذا كانت على مستو دبلوماسي عالي  ..كاالتصاالت التي كانت تجري
في وارشوا  ..بين الصين الشعبية والواليات المتحدة االمريكية
التوقيع على معا دة مع تحفظ الدولة او الدول الصريح  ..فيما يتعلق باالعتراف  ..مثالها
 اتفاقات الهدنة  ..كاتفاقية رودس بين بعض الدول العربية وإسراتيل
 اتفاقااات وقااف القتااال وتبااادل االساارى  ..كاالتفاقيذذة المعقذذودة بذذين الواليااات المتحاادة وجبهااة التحرياار
الفيتنامية
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 اتفاقاات الفصاال بااين القااوات  ..كاالتفاقيذذة المعقذذودة بذذين مصاار وإسااراتيل  ..وسااوريا وإسااراتيل عااام
214
 اتفاقات ترحيل المدنيين  ..كاالتفاقية المعقودة بين الواليات المتحدة االمريكية والصاين الشاعبية عذام
5011
 االشتراك في مؤتمر دولي  ..كماؤتمر جنياف لسانة  .. 224بخصاوص الهناد الصاينية  ..شذاركت
فيه كل من الصين  ..والكوريتين  ..وفيتنام الشمالية والجنوبية  ..الى جانب الدول االربع الكبرى
ثالثا  1االعتراف الفردي واالعتراف الجماعي
االعتراف الفردي
 و الذي يصدر صراحة او ضمنا من دولة واحذدة  ..وغالبذا مذا تقذوم الذدول بشاكل منفارد بذاالعتراف بالذدول
الجديدة  ..كاعتراف الدول حديثا بدول ناميبيا – ارتيريا – البوسنة والهرسك
اما االعتراف الجماعي
 يتم اما عن طريق المعاهادات الجماعياة  ..مثذل االعتذراف بادول البلقاان رومانيذا صذربيا  ..بموجذب معا ذدة
برلين عام 919
 او عن طريق المؤتمرات الدولياة  ..كذاالعتراف باساتقالل بلجيكاا فذي مذؤتمر لنادن عاام  93واالعتذراف
بتونس من قبل جامعة الدول العربية
ولكاان هاال يعتباار قبااول الدولااة الجدياادة فااي المنظمااات الدوليااة  ..بمثابااة اعتااراف بهااا ماان قباال جميااع الاادول
االعضاء في المنظمة ؟
 ان االتجا ات التي ظهرت فذي التعامذل الذدولي ايذام عصذبة االمذم  ..تختلاف عان السااتدة فاي الوقات
الحاضر
 فقد كان قبول الدولة في عصبة االمم  ..يعتبر بمثابة اعتراف جماعي من قبل جميع اعضاء العصبة
 مثالهذذذا قبذذذول االتحااااد الساااوفيتي فذذذي عضذذذوية العصذذذبة عاااام  234بموافقذذذة()32صذذذوت
ومعارضة ()3اصوات وامتناع()1عن التصويت
 ومع ذلك فقد اعتبر قبول االتحاد السوفيتي باْلكثرية  ..ملزما للدول المعترضة والممتنعة ..
وبالتالي فأنها الزمت باالعتراف بن
 وقد تأيد هذا بالفقن وأحكام القضاء في الفترة بين عامي 232- 2 2
 فقد ذ ب جورج سل يؤيد عادد مان الفقهااء الذى  ..ان قبذول الدولذة فذي عصذبة االمذم  ..يعاد بمثاباة
اعتراف جماعي من كل اعضاء العصبة
 كمذذا قضذذت محكمذذة اللوكساامبرج التجاريااة سذذنة  232بشذذان احذذد شذذركات اللوكساامبرج والسااار
المساهمة  ..بان قرار العصبة بقبول االتحاد السوفيتي في عضويتها  ..يعتبر اعترافا بحكومة االتحاد
السوفيتي بالنسبة للكسمبورش  ..ولو انها كانت ضمن الدول الممتنعة عن التصويت على ذا القرار
 غير ان هذا االتجاه قد تبدل في ظل االمم المتحدة  ..فلم يعد قبولها في المنظمة الدولية  ..يعني االعتراف بها
 الن االعتراف يعتبر من اعمال السيادة  ..تمنحن الدولة لمن تشاء  ..وتمنعن عمن تشاء
 لذلك فان قبول الدولة في االمم المتحدة ال يلزم من لم يعترف بن من االعضاء
 وقد ايد ذا االتجا كثير من الفقهاء  ..اذ يرون ال صلة بين دخول الدولة في منظمة دولية  ..واالعتراف بها
من الدول االعضاء في المنظمة
 مثال عدم االعتراف الدول العربية برسراتيل رغم قبولها عضوا في االمم المتحدة
________________________________________________________________

136

المحاضرة رقم()45

الوقت(5ساعة)

انواع االعتراف
يوجد الى جانب االعتراف بالدولة انواع اخر من االعتراف و
 االعتراف بالثوار
 االعتراف بالمحاربين
 االعتراف بحركات التحرر الوطني
 وبمنظمة التحرير الفلسطينية
 واالعتراف باْلمة
 واالعتراف بالحكومة
اوال  1االعتراف بالثوار
يكون عندما تقوم ثورة ما بقصد انفصال جزء من اقليم دولة او احد مستعمراتها
 ويقصد بالثورة نا النضال المسل الذي يزيد على مجرد الهياش ولم يصل الى مستو الحرب اال لية
 واالعتراف بالثورة قد يصدر من
 الدولة االصل
 وقد يصدر من دولة اجنبية
فرذا صدر االعتراف من الدولة االصل ترتبت علين النتاتج االتية :ـ
 0 5يعامل الثوار في حالة القبض عليهم معاملة اسر الحرب ال كخونة او مجرمين
 - 6ال تتحمل الدولة االصل المسؤولية الدولية عن اعمال الثوار بل يعتبر ؤالء محال لهذ المسؤولية
اما اذا صدر االعتراف من دولة اجنبية فال يترتب علين اعطاء الثوار الحقوق المقررة في القانون الدولي ..
للمحاربين
 كحق الزيارة وتفتيس السفن التابعة للدول االخر
 او اقامة الحصار البحري
 او ايقاف سفن الدول المحايدة المحملة باألسلحة لدولة االصل
 كما ال يسفر عنه التزام الدولة المعترفة بإتبذاع واجبذات الحيذاد وأ مهذا  ..االمتنذاع عذن مسذاعدة دولذة
االصل
لقد ظهر ذا النوع من االعتراف في القارة االمريكية  ..وطبذق علذى بعذض مذا وقذع مذن محذاوالت لتغييذر الحكذم فذي
بعض دول امريكا الجنوبية والوسطى  ..او ضد االستعمار االسباني في هذه الدول
 مثالها الثذورة التذي نشذبت فذي تشذيلي عذام  5605وأول مراحذل الحذرب اال ليذة التذي قامذت فذي فنذزويال عذام
5606
ثانيا  1االعتراف بالمحاربين
 يحصل اذا تطورت الثورة وأخذت شكل الحرب االهلية  ..وأصبح للثوار
 حكومة منظمة تباشر سلطاتها على جزء معين من اقليم دولة االصل
 وجيس منظم يلتزم بقواعد الحرب والحياد في العمليات العسكرية
فإذا توافرت ذ االمور في الثوار امكن االعتراف لهم بصفة المحاربين  ..ويترتب على ذا االعتراف النتذائج االتيذة
:ـ
 -5حلول القانون الدولي العام محل القانون الجنائي الداخلي لدولة االصل في العالقات التي تربط ذذ الدولذة مذع
الجماعة التي اعترفت لها بصفة المحاربين  ..فيجب معاملة ؤالء معاملة اسر الحرب عند القبض عليهم
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 -6يحق للمحاربين اقامة الحصار البحري واخذ الغنائم وزيارة وتفتيس السفن المحايدة وضبط المهربات الحربية
 0..الخ
 -8يترتب على الدول االخر التزام الحياد بالنسبة للدولة االصل والمحاربين
 ظهذذر ذذذا النذذوع مذذن االعتذذراف فذذي العالقذذات الدوليذذة مطلذذع القذذرن التاسذذع عشذذر  ..عنذذدما ثذذارت شذذعوب
مستعمرات امريكا الجنوبية في وجه اسبانيا
 فبادرت كل من امريكا سنة  5651وبريطانيا سنة  5666لالعتراف لهذذ الجماعذات بصذفة محذاربين تمكيناا
لهم من مباشرة الحقوق التي يقرها القانون الدولي للدول المحاربة  ..وتمهيدا لالعتراف لها بصفة الدولة
 ومثالها اعتراف بريطانيا ضمنا بصفة المحاربين للثوار اليونانيين سنة  5665و 5661
 وطبق ايضا اثناء الحرب اال لية التي قامت في الواليات المتحدة االمريكية عام  5625اذ اعترفت العديد
من الدول لهذ الواليات بصفة المحاربين منها فرنسا وبريطانيا
لكن هذا النوع من االعتراف لم يجد لن مجاال للتطبيق في مناسبات عديدة نذكر منها
 رفذذض االعتذذراف بصذذفة المحذذاربين للطذذرفين المتنذذازعين فذذي الحذذرب اال ليذذة االسذذبانية(- 5082
)5080رغم مطالبة دول اجنبية كألمانيا وايطاليا بهذا االعتراف
 ويفسر ذلك بالظروف السياسية التي كانت تحيط ذ الحذرب  ..ورغبذة الذدول فذي منذع الطذرفين مذن
حق مراقبة المالحة في البحر العالي وكذلك في لبنان سنة  5011ما عدا سوريا تدخلت عسكريا
ثالثا  1االعتراف لحركات التحرر الوطني بصفة المحاربين من قبل المنظمات والمؤتمرات الدولية
ان ذا االعتراف لم يكن معروف من قبل وظهر في االونة االخيرة بصدد حركات التحرر في افريقيا واسيا
 وقد ساعد ذا االعتراف حركذات التحذرر فذي تقويذة مركز ذا القذانوني وإضذفاء صذفة الشذرعية علذى
الكفا المسل الذي تخوضه ضد االستعمار
 وتمكينها من التمتع بالحقوق التي يقر ا القانون الدولي للمحاربين
 وتلقي المساعدات من الدول والتعامل معها فذي شذتى الميذادين مذن اجذل االسذراع فذي تقريذر المصذير
واالستقالل
وقد وجد هذا النوع من االعتراف في مؤتمرات دول عدم االنحياز
 فقذذذد اقذذذر المذذذؤتمر المنعقذذذد فذذذي القذذذا رة عذذذام  5021بشذذذرعية نضذذذال الشذذذعوب الخاضذذذعة للسذذذيطرة
االسذذتعمارية وبحقهذذا فذذي تقريذذر المصذذير  ..وعلذذى الذذدول االسذذتعمارية ان تقذذوم بذذإجراء المفاوضذذات
المباشرة مع قيادة ذ الحركات
 وفي مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول عدم االنحيذاز الذذي انعقذد فذي الجزائذر عذام  5018اتخذذ جملذة
قرارات اتسمت بالقوة وسرعة التنفيذ الجماعي منها :
 ان دول عذذدم االنحيذذاز تعهذذدت بزيذذادة مسذذاعداتها العسذذكرية والماديذذة والسياسذذية والمعنويذذة
لحركات التحرر ويتم ذا بصفة خاصة على النحو االتي:ـ
 انشاء صندوق دعم وتضامن لزيادة فاعلية كفا حركات التحرر الوطني
 فت مكاتب في عواصم البلدان غير المنحازة
 توفير الوسائل لتسهيل نقل ممثلي حركات التحرر
ومن امثلة االعتراف الجماعي المباشر القرارات الصادرة من الجمعية العامة لألمم المتحدة منها
 القرار  6056لسنة  5016الخاص بحركات التحرر ضد االستعمار البرتغالي
 وكذذذلك القذذرار رقذذم  6616لسذذنة  5015اكذذدت فيذذه علذذى وجذذوب اعتبذذار المشذذاركين فذذي حركذذات
التحذذرر والذذذين يناضذذلون فذذي سذذبيل حذذريتهم وحقهذذم فذذي تقريذذر المصذذير اسذذر حذذرب عنذذد القذذاء
القبض عليهم وفقا التفاقيات ال اي  5001واتفاقيات جنيف لسنة 5010
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كما ان جامعة الدول العربية قد اعترفت للمقاومة الفلسطينية بصفة محاربين في النزاع المسلح الاذي نشاب
بين االردن والمقاومة الفلسطينية سنة  211حي عاملت الطرفين على قدم المسذاواة لكذي تمكذن المقاومذة
من اجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة االردنية  ..وإبرام اتفاقية معهذا إلنهذاء القتذال مذن ناحيذة  ..وتمهيذدا
لالعتراف لهم في المستقبل بصفة الحكومة او الدولة من ناحية اخر  ..ال سيما بعد ان قبلت فلسطين عضوا
في جامعة الدول العربية
رابعا  1االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعب فلسطين
طبذق ذذذا النذذوع مذذن االعتذذراف علذذى منظمذذة التحريذر الفلسذذطينية باعتبار ذذا الممثذذل الشذذرعي الوحيذذد للشذذعب
الفلسطيني من قبل اربع مؤتمرات دولية ي :ـ
 مؤتمر القمة العربي السابع
 مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول عدم االنحياز
 مؤتمر القمة االفريقي الحادي عشر
 مؤتمر القمة االسالمي الذي انعقد في ال ور عام 5011
كما ان االمم المتحدة قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسذطينية الممثذل الشذرعي الوحيذد لكذل الشذعب الفلسذطيني
وذلك في قرار الجمعية العامذة لامذم المتحذدة فذي دورتهذا ()60عذام  5011بأغلبيذة  501صذوت ضذد اربعذة
وتغيب تسعة والذي دعت فيه المنظمة االشتراك في مناقشتها الخاصة بمشكلة فلسطين في جلساتها العامة
 ومنحت الجمعية العامة فذي القذرار رقذم  8681فذي  66ت  6منظمذة التحريذر الفلسذطينية مركذز مراقذب وقذد
مكن ذان القراران المنظمة من
 االشتراك بصفة مراقب في االمم المتحدة والوكاالت المتخصصة التابعة لها
 وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الجمعية العامة
 كما مكن المنظمة من فت مكاتب لها في عواصم الدول التي اعترفت بها
 وتمتع ممثلو ا ببعض االمتيازات الدبلوماسية وعقد االتفاقات مع بعض الدول المعترفة بها
وقد تمكنت المنظمة بعد االعتراف بها وبمساعدة الدول العربية والدول االشذتراكية ودول عذدم االنحيذاز حمذل
الجمعية العامة عام  5011على اصدار ثال قرارات في صال الشعب الفلسطيني ي:ـ
 اعتبار الصهيونية شكال من اشكال العنصرية
 تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه الوطنية والقومية على ارض فلسطين المحتلة
 اشذذتراك منظمذذة التحريذذر الفلسذذطينية فذذي كافذذة مناقشذذات المنظمذذة الدوليذذة الخاصذذة بقضذذية فلسذذطين والمنطقذذة
العربية
خامسا  1االعتراف بأمة
ظهذذر ذذذا النذذوع مذذن االعتذذراف خذذالل الحذذرب العالميذذة االولذذى بصذذدد انشذذاء دولذذة تشيكوسذذلوفاكيا وبولونيذذا
ويوغسالفيا
 وقبل انشاء ذ الدول تشكلت في الخارش لجان قومية تعاملت معها بعض الدول االجنبيذة كأنهذا تمثذل
االمة التي تنتسب اليها
 فسمحت فرنسا للجنة التش يكوسذلوفاكية وللجنذة البولونيذة ان تشذكل فذي اراضذيها جيشذا قوميذا ومجلسذا
حربيا يصدر احكامه البولونية باسم االمة
 وبعدئذ اعترفت بعض الدول باألمة البولونية والتشيكوسلوفاكية
 وقد سهل ذا االعتراف لشعوب ذ البالد االشذتراك الوثيذق فذي نشذاط الحلفذاء عذن طريذق الوحذدات
العسكرية التي انشاتها ذ اللجان
وقد عاد ذا النوع من االعتراف مرة اخر الى الظهور في مطلع الحرب العالمية الثانية عندما قامت كل من
فرنسا وبريطانيا باالعتراف باللجنة التشيكوسلوفاكية سنة  5080بعد ان فرضت المانيا حمايتها علذى منطقذة
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بو يميا ومورافيا  ..وقد تحول ذا االعتراف الى االعتراف بالحكومة التشيكوسلوفاكية في تموز سنة 5015
من قبل بريطانيا واالتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية
والجدير بالمالحظة ان االعتراف بأمة ال يمكن اعتبار اعترافا بدولة ألنذه ال ينصذب علذى وحذدة سياسذية قذد
توافرت لها المقومات الالزمة لهذ الصفة
 اذ ان الجماعة التي حصلت على ذا االعتراف كانت تقيم في ارض اجنبية وتدعي تمثيل اقاليم كانت
تابعة لدول اخر
 وكذلك ال يمكن االعتراف لها بصفة المحاربين ألنها تقيم في اقليم اجنبي ومثل ذا االعتراف يقتضي
وجود مركز المقاومة في ذات االقليم التي تريد الجماعة الثائرة السيطرة عليه
سادسا  1االعتراف بالحكومة
تثار مسالة االعتراف بالحكومة كلما تألفت حكومة جديدة بطريقة غير قانونية او بوسائل العنف او القوة سواء
سميت انقالب او ثورة
 وفي جميع االحوال يبدو االعتراف بالحكم الجديد من جانب الذدول امذرا ضذروريا حتذى تسذتمر العالقذات
بين الدولة التي حد فيها التغيير والدول المعترفة
وعدم االعتراف بالحكومة الجديدة ال يؤثر في شخصيتها الدولية وال في عضذويتها فذي الجماعذة الدوليذة  ..اذ
ان التغييرات الداخلية ال شان لها بمركز الدولة الخارجي
 ويشترط لالعتراف بالحكومة الجديدة ان تثبت انها تقوم فعذال بالسذيطرة علذى ادارة الدولذة  ..وإنهذا قذادرة
على القيام بالتزاماتها الدولية
غير ان التعامل االمريكي حاول تقييد االعتراف بالحكومة الجديدة بشرط يتعلق بتأييد الشعب لها  ..وأول من
وضع ذا الشرط وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية سيوارد اثناء حرب االنفصال
مذهب ثوبار
حذذاول ثوبذذار وزيذذر خارجيذذة االكذذوادور سذذنة  5001صذذياغة ذذذا الشذذرط بشذذكل مبذذدأ قذذانوني  ..يمنذذع الذذدول
بمقتضا عن االعتراف بالحكومات التي تصل الى السلطة عن طريذق العنذف  ..أي بطارق غيار دساتورية ..
وقد استهدف بهذا الشرط وضع حد لالنقالبات والثورات والحروب اال لية في دول امريكا الالتينية
 وقد ضمن ثوبار مذ به ذا في معا دة واشنطن سنة  5001والتي وقعتها خما دول امريكية( نذدوراا
،سلفادور،غواتيماال ،كوستريكا ،نيكاراغوا)
 وجاء في ذ المعا دة وجوب االمتناع عن االعتذراف بحكومذة جذاءت عذن طريذق حركذة ثوريذة وطالمذا
تبقى غير شرعية بموجب القواعد الدستورية التي كانت قائمة وقت انبثاقها
غير ان مذهب ثوبار ..
 قد خاب في تحقيق ما اراد من اغراض في تقليل الحركات االنقالبية والثورات ..
 عالوة على ذلك فان ذا المذ ب اقليمي وخاص بدول امريكا الجنوبية ..
 ولم ينل قبول المجتمع الدولي لتعارضه مع مبدأ المساواة واالستقالل للدول
 وألنه يسم كذلك بالتدخل في الشؤون الداخلية والدستورية لها  ..اذ ليا للدول ان تنصب نفسذها
قاضيا لتحديد شرعية الحكومة في دولة ما
 لهذا السبب رفض القضاء الدولي االخذ بن كما انن لم ينل قبول عموم الدول
الصفة التقديرية لالعتراف بالحكومة
ان االعتراف بالحكومة امر يعود تقدير لكل دولة على حذد  ..وانذه ذو صذفة اقراريذة  ..الن الذدول المعنيذة
ي وحد ا صاحبة االختصاص في تأليف الحكومة التي تالئمها
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وقد عرف معهد القانون الذدولي فذي المذادة العاشذرة مذن توصذياته الصذادرة سذنة  5082االعتذراف بالحكومذة
الجديدة بأنه(عمل ارادي حر  ..تتحقق بموجبه دولة او اكثر بان شخصا او جماعة من االشذخاص لهذم القذدرة
على تحمل المسؤولية التي تقع على الدولة التي يدعون تمثيلها  ..ويعلنون عن ارادتهم فذي اقامذة عالقذات مذع
الدول االخر التي صدر عنها االعتراف)
مما تقدم يتبين لنا ان االعتراف بالحكومة الجديدة و  ..عمل ارادي ال يخضع في اصدار من حي المبذدأ ..
وال في كيفية اصدار لرقابة دولية  ..وإنما و عمذل كاشذف تقذديري وسياسذي وغيذر مشذروط  ..ويؤكذد ذلذك
القضاء الداخلي والدولي نذكر من ذلك :ـ
 حكم محكمة التحكيم المنعقدة في سنة  5626بين الواليات المتحدة االمريكية والمكسذيك للنظذر فذي قضذية
جوزيف كوكوال اذ جاء فيه(ان االعتراف بالحكومة دليل وجودها وليس منشتا لها)
________________________________________________________________

المحاضرة رقم()43

الوقت(5ساعة)

التغييرات التي تطرأ على الدولة
خالفة الدول
تتعرض الدول اثناء حياتها لتغييرات عدة  ..يكون لها نتائجها على الدولة  ..سواء كانت داخلية او خارجية ..
و ذ التغييرات اما ان ..
 تتناول عنصرا من عناصر الدولة بالتغيير دون ان يؤثر ذا التغيير في شخصية الدولة او
 تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى زوالها
وفي ذا المبح سندرا :ـ
 التغييرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة
 والتغييرات التي تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى زوالها
التغييرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة
يقصد بها التغييرات التي تطرأ على احد العناصر المكونة للدولة ..
 السكان
 االقليم
 الحكومة
أوال  1التغييرات التي تمس عنصر الحكومة
القاعدة العامة  ..ان التغييرات التي تطرأ على شكل الحكومة  ..ال تؤثر مطلقا على المركذز القذانوني للدولذة
في المجتمع الدولي  ..سواء حصل التغيير بالطرق الدستورية او عن طريق العنف
 وأساا ذ القاعدة و  ..مبدأ استمرارية الدول ..
 أي ان الدولة تبقى في ذاتها قاتمة ومستمرة  ..رغم ما يطرأ عليهذا مذن تغييذرات فذي نظذام الحكذم ..
وعليه تعتبر كل حكومة ..
 مسئولة عن تصرفات الحكومات السابقة لها  ..وان تحترم المعا دات التذي ابرمتهذا  ..وان تفذي بالذديون التذي
التزمت بها  ..الن تغيير الحكومة ال يؤثر في الشخصية القانونية للدولاة  ..وقذد اسذتقر ذذا المبذدأ منذذ زمذن
طويل في التعامل الدولي  ..السيما فيما يتعلق  ..باالتفاقيات الدولية و االلتزامات المالية ..
 فبالنسبة لالتفاقيات الدولية  ..ال تفقد صفتها االلزامية  ..مهما كانت التغييرات التي تطرأ على النظام الداخلي
للشعوب وكما جاء ..
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 في بروتوكول لندن 5685
 وميثاق بوغوتا المعقود بين الدول االمريكية عام 5016
 ومعا دة افانا المعقودة عام 5066
إال ان هناك بعض المعاهدات  ..ال يمكن ان تبقى مستمرة في التطبيق كالمعاهدات
 التي تفترض استمرار نظام معين او  ..شكل معين من الحكومات او  ..تبرم لمصلحة الملك
او العائلة المالكة
 ففي حالة تغيير نظام من ملكي الى جمهوري ماثال  ..فذان النظذام الجديذد ال يلتذزم بمثذل ذذ
المعا دات ْ ..لنها عقدت لمصلحة النظام السابق  ..ال لمصلحة الدولة
 اما بالنسبة لاللتزامات المالية أي القروض يمكن التمييز بين نوعين ..
 قروض الدولة
 وقروض النظام
 فالنوع االول  ..يشمل القروض التي تعقد للمصالحة العاماة و الداتماة للدولاة  ..فهذذ تلتذزم
فيها الحكومات في حالة تغيير نظام الحكم
 اما النوع الثاني  ..فيشمل القروض التي تعقد لمصلحة ومنفعة  ..نظام او حكومة معينة ..
فهذ القروض ال تلزم إال الحكومة التي عقدتها  ..وبالتالي فان الحكومات التي تليها ال تلتزم
بها
وفي حالة ما اذا نشبت حرب اهلية في دولة ما  ..ونجح الثوار في االستيالء على السلطة ..
 فان الحكومة الجديدة  ..تلتزم بالتزامات الحكومة السابقة  ..باستثناء  ..قروض الحارب  ..والقاروض
الممنوحة من الدول االجنبية لشراء االسلحة  ..بعد اعتراف هذه الدول للثوار بصفة محاربين
وقد تأكد هذا المبدأ في القضاء الدولي والداخلي و مثالن ..
 القرار التحكيمي الذي اصدر الرئيا تافت عام  253بخصوص النزاع بذين بريطانياا وكوساتريكا
حول قضية الجنرال تينوكو
 والقرار الذي اصدرته المحكمة المختلطة في القاهرة عام  253في قضية اشكيان ضد بنك اثينا
 لقد اصب من القواعد المعترف بها عالميا  ..بان التغييرات التي تصيب المؤسسات الحكومية لشذعب
ما  ..او  ..شكلها  ..ليس من شانها التأثير في وحدة الدولة سواء من ناحية  ..سذيادتها الداخليذة او
 ..من زاوية عالقتها الدولية
غير ان االتحاد السوفيتي سابقا اخاتط لنفسان سياساة تتعاارض ماع االتجاهاات الدولياة فاي هاذا الشاأن مناذ
قيامن في اعقاب ثورة 2 1
 فقذذد اعلذذن الغذذاء كافذذة الذذديون والمعا ذذدات السذذرية التذذي عقذذدتها روسذذيا القيصذذرية  ..وسذذلكت الصذذين
الشعبية بعد نجا ثورتها عام  242نفا المسلك
ورغم هذه السياسة فقد ظل التعامل الدولي يعمل على التمسك بالقاعدة القاتلة(ان تغيير الحكومة ال يؤثر في
شخصية الدولة) ..كما يدل على ذلك االتفاقات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية ..
 كاتفاق لومباردو -لوفيت المعقود بين حكومة الواليات المتحدة والحكومة االيطالية سنة 241
 واالتفاق المعقود عام  22بين لجنة الحلفاء العليا  ..وحكومة المانيا االتحادية
ثانيا  1التغييرات التي تمس عنصر السكان
ان التغييرات التي تطرأ على سكان الدولة  ..ال تؤثر في شخصية الدولة  ..سواء حصل ذا التغيير من ..
 الناحية الكمية  ..كزيادة عدد رعايا الدولة  ..او  ..نقصانهم
 او من الناحية الكيفية  ..كاختالف الجماعة المكونة لعنصر السكان  ..كقدوم مهاجرين من الخارش
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ثالثا  1التغييرات التي تمس عنصر االقليم
و ي التعديالت التذي تطذرأ علذى مسذاحة االقلذيم بالزياادة او النقصاان دون ان تتناولذه بأسذر  ..ويكذون ذلذك
عادة عن طريق ..
 الحاق جزء من اقليم الدولة بإقليم دولة اخر او  ..انفصال ذا الجزء واستقالله عن الدولة االصل
فهذه التغييرات  ..ال تؤثر في شخصية الدولة االصل  ..او وجود ا  ..طالما ان االقلايم المعادل تكوينان  ..ماا
يزال موجودا وقابال للتعيين
االثار المترتبة على التغييرات االقليمية
 يترتب على انتقال جزء من اقليم دولة من سيادتها الى سيادة دولة اخر  ..اثار قانونية يطلق عليها
اسم الميراث الدولي  ..قياسا على ما يحد بين االفراد  ..نتيجة انتقذال تركذة شذخص  ..ومذا يتعلذق
بها من حقوق وواجبات الى ورثته نتيجة لوفاة ذذا الشذخص  ..وقذد كذان ذذا مقبذوال  ..إال ان لجناة
القانون الدولي اطلقت علين  ..اصطالح خالفة الدول
وساانبين اثاار التغيياارات االقليميااة الجزتيااة  ..فذذي المعا ذذدات  ..االمذذوال  ..الذذديون  ..المحفوظذذات  ..النظذذام
القانوني الداخلي  ..جنسية السكان
 - 5اثر التغييرات االقليمية الجزتية في المعاهدات
أ  -حالة الضم :
 لما كان انفصال جزء من اقليم الدولة عنها  ..ال يؤثر في مركز ا الدولي  ..فهو بالتالي ال ياؤثر فاي
التزاماتها الدولية  ..وعلى ذلك تبقى الدول مرتبطة وملتزمة بالمعا دات  ..التي سبق لها ان ابرمتهذا
مع الدول االجنبية قبل االنفصال
ولكن هل تخضع الدولة الضامة للمعاهدات التي عقدتها دولة االصل قبل االنفصال ؟
 القاعدة العامة تقضي  ..بعدم التزام الدولة الضامة  ..بالمعا دات التي عقدتها دولذة االصذل  ..قبال
خروج االقليم من سيادتها
 والسند الذي تقوم عليه هذه القاعدة  ..و  ..مبدأ عدم مسؤولية الشخص إال عما انعقد بررادتن مان
التزامات  ..الن الدولة ال تسال إال عن االلتزامات الصادرة عنها
 لذذذلك امتنعذذت المانيااا عذذن تطبيذذق المعا ذذدات التذذي عقذذدتها فرنسااا  ..قبذذل ايلولذذة مقذذاطعتي
االلازاس واللاورين الذى المانياا عاام  .. 91وفعلذذت فرنساا الشذئ نفسذه  ..عنذدما اعذذادت
االلزاس واللورين اليها سنة 2 2
لكن ترد على مبدأ عدم قابلية انتقال المعا دات  ..بالتغييرات االقليمية الجزئيذة  ..اساتثناء يتعلذق بالمعا ذدات
التي تنصب مباشرة على االقليم المنفصل ذاته ..
 كمعا دات الحدود  ..او تقرير حقوق االرتفذاق عليذه  ..او المعا ذدات المتعلقذة بالمالحذة فذي
نهر  ..او  ..مضيق  ..او  ..ما شابه ذلك  ..فهذ المعا دات تظل قائمة  ..وتلتزم بها الدولة
التي ضمت اليها االقليم بمراعاتها
 ومن امثلة ذلك ما فعلتن اندونيسيا عندما ضمت ايريان الغربية
ب  -حالة االستقالل ونشوء دولة جديدة
في حالة انفصال االقليم عن دولة االصل  ..وتكوينه لشخص دولي جديد ..
 فالدولة الجديدة تكون في حل من المعا دات التي ابرمتها الدولة التي كانت تابعة لها ..
 ما عدا المعا دات التي تنصب على االقليم ذاته ..
 كمعا دات الحدود
 والمعا دات التي تقرر حقوق االرتفاق و
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 المعا دات المتعلقة بالمالحة في نهر  ..او  ..او بالمواصالت  ..الخ
 فهذ تظل قائمة وتلتزم الدولة الناشتة بها ْ ..لنها تنصب مباشرة علاى االقلايم الاذي اصابح
خاضعا لها
ج  -العمل الدولي
اما ما جر عليه العمل بين الدول المستقلة حديثا  ..فانن يختلف من دولة الى اخرى
 فبعض الدول اعلنت عقب استقاللها  ..التزامها بالمعا دات التي سبق ان ابرمتها دولة االصل(الدولذة
المنتدبة او الحامية او المستعمرة) ..ويكون ذلك اما :
أ -عن طريق النص عليها في المعاهدات التي تعقدها ماع الادول االصال  ..مثاال الماادة( ) 9مان المعا ذدة
المعقودة بين االردن وبريطانيا والتي بموجبها التزمت االردن بجميذع المعا ذدات التذي عقذدتها بريطانيذا
والمتعلقة بإقليم االردن
ب  -او بالنص علين في دستورها  ..مثال المادة( ) 551من دستور بورما لسنة 241
ش  -او بتبادل المذكرات  ..مثالها المذكرة التي ارسلتها غانا الى بريطانيا عام 221
د  -او بتسجيلها لدى االمانة العامة لألمم المتحدة
وقد رفضت بعض الدول ذ الطريقة واعتبرتها غير فعالذة  ..وحلذت ذذ المشذكلة  ..باان وجهات الاى االمام
المتحدة تصريحا رسميا بينات فيان المعاهادات التاي تلتازم بهاا خاالل فتارة معيناة  ..ومذن ذذ الذدول اوغنادا
ومالوي
وقذذد رفضذذت بعذذض الذذدول بصااورة قاطعااة االلتاازام بالمعاهاادات التذذي ابرمتهذذا دولذذة االصذذل قبذذل اسذذتقاللها ..
ومثالها الصومال
ثانيا  1اثر التغييرات االقليمية الجزتية في االموال
 يجب التمييز بين  ..اموال الدولة العامة  ..وأموال الدولة الخاصة
 االموال العامةالقاعدة العامة  ..تقضي بانتقال االموال العامة من  ..الدولة المتنازلة  ..الى الدولة المتنازل اليها
 ويراد باْلموال العامة  ..االموال التي تكاون مخصصاة  ..لمرفذق عذام او لمنفعذة عامذة ..
كالسكك الحديدية والجسور والترع والمستشفيات  ..الخ
 وقد اكادت محكماة العادل الدولياة ذذ القاعذدة  ..فذي القارار الذذي اصذدرته عاام  233بخصذوص
جامعة بيتر بين المجر وتشيكوسلوفاكيا
 وقد طبقت ذ القاعدة بصفة خاصة اثر التغييرات التي جذرت سذنة  2 2نتيجذة للحارب العالمياة
االولى  ..وقد نصت عليهذا معاهادات الصالح بعاد الحارب العالمياة االولاى(سذان جرمذان  ،فرسذاي ،
نابولي  ،تريانو )
 -5االموال الخاصة
 القاعدة المقررة هي  ..حق الدولة االصل  ..في االحتفاظ بذاألموال الخاصذة  ..الموجذودة فذي االقلذيم
الذي تنازلت عنه  ..لدولة اخر ْ ..لنها تشبن في وضعها اموال االفراد الخاصة
وقد يتفق الطرفان على مخالفة ذ القاعدة  ..فمعا ذدة فرسذاي لسانة  2 2التذي اعذادت الذى فرنساا اقليمذي
االلزاس واللورين  ..قررت انتقال جميع االموال الخاصة لفرنسا
االتجاه الساتد في الوقت الحاضر يميل نحو  ..نقل االموال الخاصة والعامة الى الدولة الضامة او الناشتة ..
مثال ذلك المادة ( ) 2من التصريح الصادر في  0اذار عام  .. 225والمتعلق بالتعاون االقتصادي والمالي
بين فرنساا والجزاتار  ..التذي نصذت علذى نقذل جمياع االمذوال التذي كانذت لفرنساا فذي الجزاتار الذى الحكوماة
الجزاترية
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ج  -االموال المملوكة لألفراد
المبدأ العام المطبق في هذا الصدد يقضي ..
 بوجوب احترام الحقوق الخاصة او االلتزامات  ..التي سبق لدولة االصذل ان منحتهذا لذبعض االفذراد
او الشركات االجنبية  ..بصورة شرعية قانونية  ..علذى االقلذيم المنفصال او المنضام  ..وذلاك تطبيقاا
لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة  ..في حال تحول السيادة من دولة الى اخرى
 وقااد تأك اد هااذا فااي الاارأي االستشاااري الذذذي اصذذدرته محكمااة العاادل الدوليااة الداتمااة عااام 253
بخصوص حقوق الجاليات االلمانية في بولونيا  ..والمصاالح االلمانياة فاي سيليسايا العلياا البولونياة
عندما صدرت بولونياا مرسذوم بموجبذه حرمات الرعاياا االلماان مان ممتلكااتهم فاي ساليسايا (ر ص
)102
 واهم فتة من الحقوق المكتسبة هي االمتيازات ..
 والتعامل الدولي قد ايد بصورة عامة  ..االلتزام المفروض على الدولة الضامة او الناشتة ..
باحترام االمتيازات التي منحتها دولة االصل  ..مراعية فيها القانون والصالح العام
 ولكن ذلك ال يمنع الدولة الضامة او الدولة الناشتة من الغاتها او تعديلها اذا كانت تتعارض
مع نظامها ومصالحها  ..وقد تأكد ذا المبدأ في القضاء الدولي  ..كما في حكم محكمة العدل
الدولية الدائمة سنة  5061في قضية ما فروماتس بين اليونان وبريطانيا
 كمااا اكاادت الجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة ذذذا المبذذدأ ايضذذا فذذي الفقاارة الرابعااة ماان القاارار
 913الذذذذي اصااادرتن عاااام  .. 225نذذذص فيذذذه علذذذى حذذذق الذذذدول فذذذي تاااأميم االمتياااازات
واالستثمارات االجنبية  ..لقاء تعويض عادل
______________________________________________________________
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الوقت(5ساعة)

ثالثا  -اثر التغييرات االقليمية الجزتية في الديون
يجب التفرقة هنا بين :ـ
 الديون المحلية
 والديون العامة
 0 5الديون المحلية
ي الديون التي التزمت بها دولة االصل  ..لمصلحة االقليم  ..الذي انفصل عنها ..
 ومثالها الديون المعقودة إلنشاء وفت القنوات ومد السكك الحديدية بهذا االقليم ..
 فان هذه الديون تنتقل بأكملها الى ذمة الدولة التي انتقل اليها االقليم  ..و ذا و الحل الذي تقضيه العدالة ..
الن االقليم و المنتفع من ذ الديون ..
 وهذا هو الحل الذي اخذت بن الدول في جميع احوال التعامل بينها  ..ومثالها ما نصت عليذه معا ذدة
الصلح االيطالية المعقودة سنة  241على انتقال الديون المعقودة لمصالحة االقلايم الذى الدولذة التذي
دخل في سيادتها
 - 5الديون العامة
اما الديون العامة التي اقترضت لصالح الدولة عامة  ..فيوجد بشأنها رأيان
الرأي االول:
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 يستند الى ان التغييرات االقليمية الجزتية  ..ال تؤثر في الشخصية القانونية للدولة ..
 ويترتب على ذلك  ..ان الدولة التي انتقل اليها االقليم  ..ال تلتزم بالديون العامة التي اقترضتها دولة االصل ..
الن االخيرة وان فقدت جزءا من اقليمها  ..إال انها لم تفقد شخصذيتها الدوليذة  ..وبالتذالي تبقذى وحذد ا ملزمذة
بالوفاء بهذ الديون
 وتأكد هذا الرأي في القرار التحكيمي الذي اصدر االستاذ اوجين بورل عام  252في قضية توزيع
الديون العثمانية
اما الرأي الثاني
يستند الى
 اعتبارات العدالة  ..وان الدولة عندما استدانت كان في سبيل الصال العذام  ..او لفائذدة كذل اقليمهذا ..
لذلك يجب ان توزع ذ الديون بين الدولة المتنازلة  ..والدولة المتنازل اليها
 اما التعامل الدولي قدم حلوال تختلف  ..تبعا  ..لوجود اتفاق خاص بنقل الديون او  ..عدم وجود
 فعند عدم وجود اتفاق دولي يقضي  ..بانتقال الديون بسبب التغييرات االقليمية
 يمكن للدول المتنازل اليها  ..ان تقبل او ترفض  ..بررادتها المنفردة  ..تحمل شيء من الديون العامة
 مثالها رفض الواليات المتحدة االمريكية سنة  .. 193ان تتحمل أي جزء من الديون العامة بعد
استقاللها عن بريطانيا
 في حين قبلت دول امريكا الجنوبية بعد استقاللها عن اسبانيا عام  5661 – 5650بان تسهم فذي
دفع الديون العامة لهذ الدولة
 اماا عناد وجاود اتفاقاات  ..فيرجاع اليهاا  ..لمعرفاة النصايب الاذي تتحملان الادول المتناازل اليهاا مان الااديون
العامة او  ..اعفاتها من ذلك
 مثالها فقد اعفت المعاهدات التي عقذد ا االتحااد الساوفيتي مان عاام  25 - 251مذع الذدول التذي
انفصلت عن روسيا القيصرية من الديون العامة الروسية(فنلندا  ،بولونيا ،استوانيا ،لتوانيا ،لتيوفيا)
 بينما قبلت كندا بمقتضى االتفاق المعقذود سانة  249تحمذل النصايب الكامال  ..الذذي يعذود لذارض
الجديذذدة مذذن الذذديون العامذذة البريطانيذذة  ..التذذي انعقذذدت عنذذدما كانذذت ذذذ المقاطعذذة تحذذت السذذيادة
البريطانية
وليس هناك اتفاق في الرأي  ..بخصوص االسذاا الذذي يسذتخدم لتحديذد النصذيب  ..الذذي يجذب ان تتحملذه
الدول المتنازل اليها من الديون العامة  ..التي اقترضتها الدولة المتنازلة
 وقد اتخذ البعض ..
 مساحة االقليم مقياسا  ..وهذا خاطئ  ..الن مساحة االقليم ليست مقياسا حقيقيا  ..لقيمته االقتصادية
والمالية
 واتخذ البعض عدد السكان  ..وهذا خاطئ ايضا  ..الن ناك اقاليم صاغيرة  ..ا لذة بالسذكان وأخذر
واسعة تفتقر الى السكان  ..وتكاثر م ليست دليل على ازد ار ذا الجزء
 على ان المعيار السليم الواجب اعتماده لتحديد نصيب االقليم المنفصل من الاديون العاماة  ..يجاب ان يساتند
الى نسبة الضراتب  ..التي كان يؤديها االقلايم المنفصال  ..الاى مجماوع الضاراتب العاماة فاي الدولاة  ..الن
الضراتب تمثل الدخل الحقيقي لإلقليم
 وقذذد اخذذذت بهذذذا المعيذذار معا ذذدات الصذذل بعذذد الحذذرب العالميذذة االولذذى  ..كمعا ذذدة فرساااي
وسان جرمان بالنسبة لاقاليم التي انتزعت من امبراطورية النمسا وألمانيا والمجر
رابعا  1اثر التغييرات االقليمية الجزتية في المحفوظات (االرشيف)
 القاعاادة العامااة المقااررة  ..تقضذذي بوجااوب انتقااال المحفوظااات مذذن الدولذذة المتنازلذذة(السذذلف)  ..الذذى
الدولة المتنازل اليها(الخلف)
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 ويراد بالمحفوظات  ..الوثائق من كل نوع ..
 السجالت المتعلقة باإلدارة المدنية والعسكرية والقضائية
 سجالت االحوال المدنية والعقارية والمسحية
 المخططات وسندات الملكية والوثائق االحصائية
 الخرائط والرسوم
 جميع المحفوظات ذات اال مية التاريخية
 وقذذد عرفذذت اتفاقيذذذة فينذذا لخالفااة الااادول فااي ممتلكااات الدولاااة ومحفوظاتهااا وديونهااا لعاااام 293
محفوظات الدولة في المادة()51منها  ..والتي يمكن تقسيمها الى ثالثة اصناف ..
 المحفوظات االدارية
 المحفوظات التاريخية
 المحفوظات السياسية
 المحفوظات االدارية القاعدة العامة تقضي  ..بوجوب انتقال المحفوظات االدارية من الدولة السلف الى الدولة الخلاف ..
فذذي جميذذع حذذاالت خالفذذة الذذدول  ..وقااد طبقاات هااذه القاعاادة ماان وقاات بعيااد جاادا  ..فوفقذذا للمعا ذذدات
القديمة  ..كانت المحفوظات تنتقل الى الدولة الخلف  ..باعتبارها ادلة وسندات تمليك
 ففي حالاة نقال جازء مان اقلايم الدولاة  ..فذان جميذع االدوات االداريذة تنتقال مان الدولاة السالف الاى
الدولااة الخلااف  ..ومذذن نذذا جذذرت العذذادة  ..علذذى ان يتذذرك فذذي االقلذذيم جميااع المااواد المكتوبااة او
المرسومة او الفوتوغرافية الالزمة الستمرار حسن سير االدارة
 اما في حالة الدولة المستقلة حديثا نتيجاة لتصافية االساتعمار  ..فاان القاعادة كاذلك تقضاي بوجذوب
نقل المحفوظات االدارية من الدولة االستعمارية(السلف)الى الدولة المستقلة حديثا(الخلف)
 وقد تأكد هذا في قرار الجمعية العامة عام  221بخصوص انهاء استعمار ليبيا
 وكذلك حالة الجزاتر فقد اعادت فرنسا اليها المحفوظات االدارية  ..ال سيما سجالت االحوال
المدنية التي نقلتها من الجزاتر عشية استقاللها
 -5المحفوظات التاريخية
تضم جميع الوثائق المتعلقة بتاريخ االقليم  ..الذي تتناوله خالفة الدول ومن كافة النواحي  ..السياسية و
االقتصادية والجغرافية والثقافية والعسكرية
والقاعدة العام المستقرة في التعامل الدولي  ..تقضي بوجوب نقلها  ..من الدولة السلف الى الدولة الخلذف ..
في جميع حاالت خالفة الدول
 مثالها المحفوظات المتعلقة بالجزاتر  ..التي اعادتها فرنسا  ..بعد مفاوضات استمرت سنوات عديدة
مع الجزاتر  ..حي اعادت جزءا اما من المحفوظات المتصلة بتاريخ الجزائر  ..من فترة ماا قبال
االستعمار سنة 931
 -3المحفوظات السياسية االستعمارية
تضم الوثائق التي تتراكم لد الدولة القائمة باإلدارة  ..خالل فترة االستعمار  ..والتي تتصل  ..بالسلطة العليا
لتلاك الدولااة  ..او واليتهااا  ..او بسياسااتها االسااتعمارية بوجاان عاام فذذي االقلذذيم المعنذذي  ..كمااا تضاام الوثاااتق
المتعلقة بالعمليات العسكرية  ..التي تقوم بها قوات الدول االستعمارية في االقاليم الخاضعة الستعمارها ..
والتي تتناول ..
 ابرام المعاهدات التي تسري على االقليم المعنذي  ..او العالقاات الدبلوماساية  ..بذين الدولذة
القائمة باإلدارة ودولة ثالثة فيما يتعلق باإلقليم المعني
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 ومحاضاار االجتماعذذات السياسذذية المهمذذة  ..ووثذذائق االحذذزاب والهيئذذات السياسذذية المتعلقذذة
باإلقليم المعني  ..والوثائق المتعلقة بحركات التحرر الوطني ونشاطها
وفي العادة تحرص الدولة االستعمارية القاتمة باْلدارة سابقا  ..على اخذ جميع ذ الوثذائق  ..قبذل اسذتقالل
االقلذيم  ..و نذذاك اعتبذارات كثيذذرة تتعلذذق بالسياساة وبالمصاالحة  ..تمناع الدولااة االسااتعمارية مذن تسذذليم تلذذك
الوثائق الكاشفة عن االدارة االستعمارية  ..الى الدولة المستقلة حديثا
لذلك على الدولة المستقلة حديثا  ..ان تسوي المسذالة عذن طريذق المفاوضذات او  ..ان تنتظذر مذرور الوقذت
الذي تستطيع بعد االطالع على ذ الوثائق  ..ألنه توجد في كل دول العالم تقريباا تشذريعات  ..تقضاي باان
تصبح جميع الوثاتق السياساية العاماة  ..بماا فيهاا اكثار الوثااتق سارية  ..متاحذة للجمهذور بعذد فتذرة زمنيذة
معينة
فرذا كان يحق قانونا ْ ..لي  ..شخص ان يطلع علذى الوثذائق التذي تتنااول انشاطة سايادية بعاد انقضااء فتارة
 2سنة او  51سنة او  31سنة  ..فال يمكن ان يكذون نذاك سابب يادعو الذى عذدم اعطذاء الدولذة المسذتقلة
حديثا ذات المصلحة المباشرة في وثائق تتصذل بإقليمهذا  ..الحاق فاي الحصاول عليهاا فاي شاكل ميكاروفلم او
نسخ مصورة  ..وعلى نفقتها الخاصة عند االقتضاء
 مثالها المفاوضات بين فرنسا والجزائر عام  .. 5011-5011اسفرت عذن موافقاة فرنساا
على تصوير محفوظاتها السيادية  ..المتعلقة باستعمار الجزاتر في افالم مجهرين
خامسا  1اثر التغييرات االقليمية الجزتية في نظام القانوني الداخلي
القاعدة العامة المقررة في ذا الصدد في  ..التعامل الدولي  ..والقضاء الدولي  ..والقضاء الداخلي  ..هاو عادم التازام
الدولة المتنازل اليها  ..باْلعمال القانونية الصادرة من دولة االصل  ..قبل التنازل سواء ماا يتعلاق منهاا  ..بذاإلدارة
او القضاء او التشريع  ..فهذ االعمال تبقى اجنبية  ..بالنسبة للدول المتنازل اليها  ..وال يمكن نفاذ ا دون موافقتها
وقد تأكدت هذه القاعدة في عدة احكام قضاتية دولية وداخلية ..
 منهاااا قاااراري محكماااة تحكااايم ساليسااايا العلياااا الصذذذادرين عاااام  259، 234والخذذذاص برقصااااء
الموظفين الذين عينتهم المانيا 1
 كما نصت معاهدة فرساي سنة  .. 2 2على عدم تنفيذذ االحكذام الصذادرة  ..مذن المحذاكم االلمانيذة
في القضايا المدنية والتجارية  ..في االلزاس واللاورين فذي الفتذرة الواقعذة بذين  3اب  2 4و
تشرين الثاني  .. 2 9إال بموافقة المحاكم الفرنسية
وقد ترى الادول الخاروج مان هاذه القاعادة  ..باتفااق خااص  ..علذى نفذاذ االعمذال االدارياة او التشاريعية او
القضاتية في الدولة الضامة
 كما فعلت فرنسا مع الهند عام  22بخصوص مقاطعة شاندرناغور  ..وذلك بقيام الدولذة االخيذرة
 ..بدفع تعويض عادل لكل موظف  ..تم تعيينه قبل انتقال مقاطعة شاندرناغور اليها  ..وتريد اقصاء
قبل الوقت المناسب
علااى ان تطبيااق قااوانين الدولااة الضااامة فااي االقلاايم المنضاام  ..ماان حيااث الزمااان واْلجااراءات  ..تختلااف
باختالف طبيعة موضوعها
 فإذا كانت ذ القوانين تخذص النظذام الدساتوري والسياساي جارى تطبيقهاا فاورا  ..بذدون اجذراءات
خاصة  ..لتعلقها باألسا العليا لكيان الدولة
 امذا اذا كانذذت مان القااوانين الخاصاة التااي تانظم مراكااز االفاراد  ..فينبغذذي اتخذاذ اجااراء تشاريعي قباال
تطبيقها ليأخذ السكان علما بذلك
 وقذذد جذذر العمذذل علذذى ان تكااون هناااك فتاارة انتقااال  ..يبقذذى قذذانون الدولذذة المتنازلااة ساااريا  ..وبعذذد
انقضائها  ..تباشر الدولة الضامة او الناشتة  ..كامل سيادتها التشريعية
سادسا  1اثر التغييرات االقليمية الجزتية في جنسية السكان
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يترتب على التغيير الجزتي الذي يصيب اقليم دولة ما  ..ان يفقد سكان االقليم المنفصل جنسيتهم االصلية ..
ويكتسبوا جنسية الدولة التي ال اليها االقليم  ..ويتم تغيير جنسية سكان االقليم  ..بمجرد ضمه لدولة اخر او
نشوء دولة جديدة
ان العادة جارت  ..ان يمذن سذكان االقلذيم المنفصذل  ..حاق الخياار  ..وخاالل مادة معيناة  ..باين البقااء علاى
جنسيتهم القديمة  ..وبين اكتساب جنسية الدولة التي انضموا اليها
 ومثالها ما نص على هذا الحق في معاهدات الصلح  ..التي تلت الحذرب العالميذة االولذى مثال اتفااق
فرنسا  ..وتركيا  ..حول سكان لواء االسكندرونة الذي ضم الى تركيا
 ومن المعا دات التي اخذت بحق الخيار ..بعد الحرب العالمية الثانية  ..المعا دة المعقودة بين فرنسا
والهند عام  .. 22بالنسبة لسكان شاندرناغور  ..التي انضمت الى الهند
_______________________________________________________________

المحاضرة رقم()42
التغييرات التي تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى زوالها

الوقت( ساعة)

زوال الدولة
يؤدي ذا النوع من التغييرات الى القضاء على استقالل الدولة وسيادتها ويتم ذلك ..
اوال  -اما عن طريق ضم دولة بالقوة الى دولة او دول اخرى
 مثالها زوال دولة بولونيا نهاية القرن الثامن عشر عندما تقاسمتها روسيا وبروسيا والنمسا
ثانيا-عن طريق اندماج دولتين او اكثر  ..لتكوين دولة جديدة بسيطة او مركبة
 مثالها زوال دولة مصر وسوريا وتكوين الدولة العربية المتحدة عام 5016
وقاد يكاون زوال الدولااة مؤقتاا  ..بفعذل غذذزو او اسذتعمار خذذارجي  ..حتذى اذا تمكنذت الدولذذة المغلوبذة علذذى
امر ا من اسذتعادة شخصذيتها الدوليذة  ..بوسذائل سياسذية او عسذكرية او بمسذاعدة الغيذر  ..عذادت الذى سذابق
عهد ا واحتلت مركز ا الدولي من جديد  ..مثل الكويت بعد عام 5005
االثار المترتبة على زوال الدولة
يترتب على زوال الدولة اثار قانونية  ..تقابل تلك التي اشرنا اليها بالنسبة للتغييرات االقليمية:
اوال  1بالنسبة للمعاهدات الدولية
 يجب التمييز بين  ..المعا دات الشارعة و  ..المعا دات التي يكون لشخصية عاقديها محل اعتبار
 فالمعاهدات الشارعة  ..بصفة عامة تنتقل الى الدولة الضامة او الجديدة  ..وال تنقضي بزوال الدولة  ..ألنها
ترمي الى مصلحة دولية عامة  ..مثل اتفاقيات ال اي 5001-5600
 اما المعاهدات المتصلة برقليم الدولة الزاتلة اتصاال مباشر كالمعاهدات  ..التي تنظم الحذدود بذين الذدول او ..
المعا دات التي تنظم المواصالت  ..المعا دات التذي تذنظم شذؤون االنهذار الدوليذة  ..فأنهاا تنتقال الاى الدولاة
الجديدة  ..او الضامة لتعلقها بن
 مثالهذذا المعا ذذدة المعقذذودة بذذين فرنسااا ودولااة الكونغااو  ..التذذي تضذذمنت شذذرط االولويذذة فذذي
الرعاية في معاملة فرنسا بالكونغو  ..والذي انتقل الى بلجيكا عندما ضمت اليها هذه الدولاة
سنة 219
اما المعاهدات التي يكون مبناها االعتبار الشخصي  ..فال تنتقل الى الدولة الخلف  ..الن زوال الدولة ياؤدي
الى زوال االعتبار  ..بالتالي تنقضي المعا دة وال تنتقل الى الدولة الخلف  ..ومن قبيل ذ المعا دات ..
 المعا دات السياسية /كمعا دات التحالف والضمان والمعونة المتبادلة والحياد والتحكيم
 والمعا دات العقدية/كالمعا دات االقتصادية والتجارية
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 ومعا دات تسليم المجرمين
 وقد سارت على ذا المبدأ الواليات المتحدة االمريكية عندما اتحدت تكساس معها
 اما الجمهورية العربية المتحدة  ..سارت على خالف ذلك  ..وأعلنت التزامها بجميع المعا دات التذي
ابرمتها مصر وسوريا  ..وقضى بذلك دستور ا
 وقد اخذت اتفاقية فيينا لخالفة الدول في المعاهدات بهذا االتجاه وأشارت الين بالمادة ( )3
ثانيا  1بالنسبة لألموال والمحفوظات والديون
 القاعدة العامة تقضي  ..بانتقال اموال الدولة الزائلة  ..من عامة وخاصة  ..الى الدولة التي ضذمتها
اليها او الدولة الجديدة  ..مع احترام الحقوق الخاصة التذي منحتهاا الدولاة الزاتلاة  ..لذبعض االفذراد
والشركات االجنبية بصورة قانونية على اقليم تلك الدولة  ..كما تنتقل اليها محفوظات الدولة الزائلة
 اما ديون الدولة الزاتلة فأنها ال تسقط بزوالها  ..وإنما تنتقل بكاملهذا الذى ذمذة الدولذة التذي خلفتهذا ..
و ذا ما تقضيه العدالة لما اصاب اقليم الدولة الزائلة من منافع  ..نتيجة مثل ذ القروض
_______________________________________________________________

المحاضرة رقم()42

الوقت( ساعة)

المسؤولية الدولية
تعريف المسؤولية الدولية
عبارة عن نظام قانوني  ..تلتزم بمقتضاه الدولة  ..التي تأتي عمال غير مشروع طبقا للقاانون الادولي العاام
 ..بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل
من هذا التعريف يتضح ان ..
 العنصر االول  ..للمسؤولية الدولية  ..و عدم مشروعية العمل
 والعنصر الثاني  ..يرتكز  ..على تقدير عدم المشروعية  ..بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام
ويراد بالعمل غير المشروع  ..كل مخالفة اللتزام دولي  ..تفرضن قاعدة من قواعد القانون الدولي
 فإذا ما اخلت مثال دولة ما بأحكام معا دة سبق لها ان تقيدت بها  ..فإنها تتحمل المسؤولية الناشئة عن
ذا االخالل وتلتزم بتعويض الدولة التي لحقها الضرر من جراء العمل
 وقد اقرت محكمة العدل الدولية الداتمة هذا المبدأ  ..في القرار الذي اصدرته سنة  251بشان النذزاع بذين
المانيا وبولونيا  ..بخصوص مصنع شوروزو
والقواعد التي تحكم المسؤولية الدولية  ..هي قواعد عرفياة  ..فشالت محااوالت تادوينها فاي ماؤتمر الهااي
سنة 231
 إال ان لجنة القانون الدولي التابعاة لألمام المتحادة  ..قامات بتادوين وتطاوير قواعاد القاانون الادولي
المتعلقة بالمسؤولية الدولية
طبيعة المسؤولية الدولية وأنواعها وأساسها
الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية
 المسؤولية  ..ي عالقة بين شخصين او اكثر  ..من اشخاص القانون الدولي العام
 وبموجب الرأي الساتد في الفقن الدولي  ..ان المسؤولية الدولية  ..ال تكون إال بين دولتين او اكثر
 وقد استقر القضاء الدولي على ذلك  ..كما جاء في القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الداتمة
عام  .. 239في قضية الفوسفات المغربي
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وتثار المسؤولية الدولية  ..عندما تدعي دولة  ..بان ضررا قذد اصذابها  ..وتطالذب بذالتعويض وهاذا الضارر
يمكن ان يكون
ا  -خطأ مباشر(كاالعتداء على علم الدولة او ا انته)
ب  -اخالال بالقانون الدولي( كانتهاك احكام معا دة)
ش  -ضرر واقع على احد رعايا الدولة ..
 اذ من حق هذه الدولة ان تحمي رعاياها  ..الذين تضرروا من جراء االعمال المخالفة للقانون الدولي  ..التي
ترتكبها دولة اخرى  ..اذا لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بالطرق العادية
 الن االضرار التي تصيب االفراد  ..ال تنشأ عنها مسؤولية دولية مباشرة  ..بين هؤالء االفراد والدولة التي
يقيمون في اقليمها  ..بل تكون المسؤولية بين الدولة التذي ينتمذي اليهذا االفذراد  ..وباين الدولذة المسذئولة عذن
الضرر
انواع المسؤولية الدولية
تنقسم الى ..
 مسؤولية مباشرة
 و مسؤولية غير مباشرة
أ -المسؤولية الدولية المباشرة
توجد ذ  ..حينما يوجد اخالل مباشر  ..من جانب الدولة بالتزاماتها الدولية
ب  -المسؤولية الدولية غير المباشرة
توجذذد ذذذ عنذذدما تتحمذذل دولذذة مذذا  ..المسذذؤولية الدوليذذة المترتبذذة علذذى دولذذة اخذذر  ..بسذذبب انتهاكهذذا قواعذذد
القذذانون الذذدولي العذام  ..وهااذه تتطلااب وجااود عالقااة قانونيااة خاصااة بااين الاادولتين المعنيتااين  ..وتوجااد هااذه
العالقة في الحاالت االتية:
 1الحماية
 اذ ان الدولة الحامية  ..تكون مسئولة عن التصرفات غير المشذروعة  ..المنسذوبة للدولذة المحميذة ..
و ذ المسؤولية نتيجة طبيعية لنظام الحماية  ..اذ تتولى الدولة الحامية جميع االختصاصات الدولية
 وقد اكدت محكمة العدل الدولياة ذلاك  ..فاي الحكام الذذي اصذدرته سانة  225فذي القضذية
الخاصة بحقوق الرعايا االمريكيين في مراكش
 1 5االنتداب
اذ تتحمل الدولة المنتدبة  ..المسؤولية عن التصرفات غير المشروعة دوليا  ..الصادرة عن الدولة الخاضذعة
لالنتداب
 وقد طبقت محكماة العادل الدولياة الداتماة هاذا المبادأ  ..فذي الحكذم الذذي اصذدرته فاي سانة
 234في قضية مافروماتس
 1 3الوصاية
حيث تكون الدولة القاتمة  ..باردارة اقلايم خاضاع لنظاام الوصااية  ..فذي نفذا الوضذع السذابق بالنسذبة للدولذة
المنتدبة
أساس المسؤولية الدولية
يشترط القضاء الدولي في الوقت الحاضار  ..شارطين لترتياب المساؤولية علاى الدولاة  ..وهاذان الشارطان
هما :
 االسنادويتمثل في امكان نسبة او اسناد العمل موضوع المسؤولية الى الدولة ..
واألعمال التي تنسب للدولة ي
151

 التصرفات او االمتناع عن التصرف  ..من جانب يئاتهذا المختلفذة التشذريعية او التنفيذيذة او
القضائية
 -5عدم مشروعية التصرف
من الضروري كذلك  ..ان تكون الواقعة المنسوبة للدولة غير مشروعة دولياا  ..والعبذرة فذي تقذدير ذلذك ..
الى القانون الدولي العام  ..ال الى القانون الداخلي
في الواقع ان االساس الحقيقي للمسؤولية الدولية هو  ..االخالل بقاعدة من قواعد القانون الدولي العام
 غير ان نظرية العمل غير المشروع  ..لم تعد تغطي جميع التصرفات الدولية  ..ذات الطبيعة الضارة
 ..اذا اصاابحت العديااد ماان االعمااال المشااروعة التااي تمارسااها الاادول  ..تلحااق اضاارار بغيرهااا ماان
الدول(كاألنشطة النووية والصناعية  ..)0..هي االخرى مصدر لقيام المسؤولية الدولية
 وباذلك لام يعاد اسااس المساؤولية الدولياة  ..االعماال المشاروعة فقاط  ..وإنماا االعماال المشااروعة
الماسة بحقوق االخرين ايضا
_______________________________________________________________

المحاضرة رقم()41

الوقت(5ساعة)

شروط المسؤولية الدولية
 لقيام المسؤولية الدولية  ..البد من ان يقع فعل ويكون هذا الفعل منسوب لدولة  ..وغير مشروع ..
وان يكون قد الحق ضررا بدولة اخرى  ..بعبارة اخرى  ..ال يتصور قياام المساؤولية الدولياة  ..ماا
لم تتوافر شروط ثالثة :ـ
 يجب ان يكون الفعل  ..منسوب الى الدولة -5يجب ان يكون الفعل  ..غير مشروع
 -8ان يترتب على الفعل غير المشروع  ..ضرر
أوال  1شرط نسبة الفعل الى الدولة
يعد الفعل منسوب للدولة  ..اذا كان صادر من احادى سالطاتها او هيتاتهاا العاماة  ..اخذالال بقواعذد
القانون الدولي  ..وان كانت ال تتعارض مع قانونها الوطني  ..وهي قبل كل شئ السالطات الاثالث ..
تشريعية  ..تنفيذية  ..قضاتية
 - 5مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية
تعد الدولة مسئولة عن كافة التصرفات الصادرة عن سلطتها التشريعية سواء  ..كان ايجاابي برصادار قاانون
يتعارض مع االلتزامات الدولية  ..او سلبي  ..كامتناعها عن اصدار قانون لتنفيذ التزام دولي
وقد طبق القضاء الدولي مبدأ مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية في احكام عديدة ..
 مثالهذا قاارار محكمااة العاادل الدوليااة الداتمااة عااام  .. 252بشذذان النذذزاع بذذين المانيااا وبولونيااا حذذول
مصاانع شااوروزو االلماااني  ..الذذذي اسذذتملكته بولونيااا  ..باادون تعااويض فااي ساليساايا العليااا بقااانون
بولوني
اما القوانين التي تصدرها الدولة  ..بتأميم االمتيازات والمصالح االجنبية
 فال يترتب علذى الدولذة مسذؤولية تجذا الذدول المتضذررة  ..اذا كانذت ذذ القذوانين تتضذمن نصوصذا
بدفع تعويضات عادلة وسريعة  ..ومثالها تأميم العراق للنفط عام 215
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وتمتااد المسااؤولية الدوليااة الااى الدساااتير ايضااا  ..وقااد اياادت محكمااة العاادل الدوليااة  ..ذذذا المبذذدأ فذذي رأيهااا
االستشاري الذي أصدرته عام  .. 235بشأن معاملة الرعايا البولونيين المقيمين في دانتزيغ
 - 5مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التنفيذية
تسأل الدولذة عذن التصذرفات الصذادرة عذن موظفيهذا كافذة سذواء  ..كانات صاادرة مان سالطات مركزياة او ..
محليااة او  ..مذذن كبذذار المذذوظفين كذذرئيا الدولذذة او رئذذيا الذذوزراء او الذذوزراء او المحذذافظين أو صذذغار
الموظفين مهما تواضع شانهم  ..كالشرطة والجنود
في الماضي كان الفقن يفرق بين االعمال التي يأتيها الموظفون  ..برذن حكوماتهم  ..وفي حدود اختصاصهم
 فيقرر مسؤولية الدولة اذا نتج عنها اخالل بااللتزامات الدولية
وبين االعمال المخلة بااللتزامات الدولية التي يأتيها الموظفون  ..عند تجاوزهم لحدود اختصاصاتهم
 فينفي المسؤولية عن الدولاة  ..ويسامح لألشاخاص المتضاررين  ..برفاع االمار الاى محااكم
الدولة ومقاضاة الموظف المذنب
اما اليوم فأن الارأي الاراجح فاي الفقان  ..ياذهب الذى أن الدولذة تساأل عذن كذل االفعذال المخلذة  ..التذي يأتيهذا
الموظف بصفتن هذه سواء كان :ـ يعمل في حدود اختصاصن أو  ..كان قد تعدى هذه الحدود
ْ لنن في كلتا الحالتين يعمل باسم الدولة  ..ومن واجب الدولة ان تحسن اختيار موظفيها  ..وتراقاب
اعمالهم  ..فتجاوز الموظف لحدود اختصاصه  ..يعتبر تقصيرا من الدولة في القيام بهذا الواجب
 وقد اخذ بهذا الرأي معهد القانون الدولي في دورة انعقاد في لوزان سنة 251
وتثار مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية من الناحية العملية في الفروض التالية:
 امتناع حكومة دولة من الدول  ..عن تسليم احذد المجذرمين الذى دولذة اخذر  ..اذا كذان بذين
الدولتين معا دة تقضي بذلك
 او قبضااها علااى موظااف دبلوماسااي  ..يتمتذذع بالحصذذانات الدبلوماسذذية  ..او القذذبض التعسذذفي
على االجانب
 او التمييز المجحف  ..في معاملة الرعايا االجانب
ثالثا  -مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضاتية
تسال الدولة عن االحكام التي تصدرها محاكمها  ..اذا كانت تتعارض مع القانون الدولي العام
 و نا ال يمكن للدولة االحتجاش بمبدأ استقالل القضاء  ..الن ذا المبدأ يشكل قاعدة داخلية  ..تطبق في
نطاق عالقة السلطة القضائية بغير ا من سلطات الدولة  ..وال شأن للدول االجنبية بهذ العالقة
 والن الدولة  ..فذي ميذدان العالقذات الدوليذة  ..تواجذه الذدول االخذر كوحادة مساتولة عذن تصذرفات
سلطاتها المختلفة
 ولما كان االجنبي يمثل امام المحاكم الوطنية  ..بصفتن مادعيا او مادعى عليان او متهماا  ..وفذي كذل
ذ الحاالت تسأل الدولة  ..اذا كان في احكام محاكمها اخالل بالتزام دولي ملقى على الدولذة كمذا لذو
..
 اخضعت لقضاتها ممثال دبلوماسيا  ..او كما لو كان اختصاص الدولة محادد باتفاقاات دولياة
وخرجت المحاكم على هاذه االتفاقاات  ..او ا ملذت المحذاكم فذي تطبيذق القذانون الذدولي  ..او
طبقتن تطبيقا خاطتا
كما تسال الدولة في حالة انكار العدالة التي تظهر في الحاالت االتية:
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-5عندما تمتنع محاكم الدولة رغم اختصاصها  ..عن النظر في دعو تقدم بها احد االجانب
-6عندما تتباطأ ذ المحاكم  ..في الفصل في الدعوى  ..دون مبرر او بقصد حرمان االجنبي من حقه
 - 8عندما تفصل ذ المحاكم في الدعو  ..وتصدر ضد االجنبذي حكمذا تعسذفيا  ..لشذعور عذدائي ضذد االجانذب او
الرغبة في االساءة لهم
 ويعد من قبيل انكار العدالة ايضا
أ -االسراع في محاكمة المتهم االجنبي  ..بشكل غير مألوف
ب -احالة االجانب على محكمة استثناتية لمحاكمتهم
ش  -عدم تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحة االجنبي
د  -توقيع العقوبة على االجنبي بدون محاكمة  ..او عدم محاكمة المستولين عن جريمة ارتكبات ضاد االجنباي ..
او تسهيل فرارهم من العقاب
وعلى خالف انكار العدالة  ..ال تسال الدولة عن االحكام الخاطتة التي تصدر عن محاكمها بحسن نية
 وقد اكدت محكمة العدل الدولية الداتمة في حكمها عام  251في قضية الباخرة اللوتس بين فرنساا
وتركيا
د  -مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها
يحدث كثيرا  ..ان يقوم بعض االفراد في اقليم دولذة مذا  ..بأعماال عدوانياة  ..مخلذة بالقواعذد الدوليذة  ..ضذد
دولة اجنبية
 كاالعتداء على رتيسها او ممثلها الرسمي او اهانة علمها او مساعدة حركة ثورية فيها أو انفصالية
أو االعتداء على رعاياها
 فهل تسال الدولة صاحبة االقليم  ..عن هذه التصرفات امام الدول االجنبية التي تعرضت او تعرض رعاياهاا
لالعتداء ؟
الرأي الساتد  ..هو ان الدولة تتحمل هنا المسؤولية الدولية مباشرة  ..ألنها اخلت بأحد التزاماتهذا االساسذية
 ..و و المحافظة على االمن والنظام العام في اقليمها 0
وهذا االلتزام ذو وجهين اذ يشمل
 واجب المنع او الحيطة قبل وقوع الضرر و
 واجب القمع بعد وقوعه
 1واجب المنع
 ان من واجب الدولة  ..ان تحول دون وقوع التصرفات الضارة باألجانب من جانب االفراد  ..وأن تحمي عند
االقتضاء االجانب المهددين فيها
 وواجب المنع ذا يفرض على الدولة ان تحتاط لكل امر  ..وتتخذ بصورة دائمة التدابير الالزمة لحماية
 بعض االمكنة (كالسفارات ومناطق الحدود)او  ..بعض االجانب(كرئيا الدولة او وزرائها او ممثليها
الدبلوماسيين)  ..وفي بعض الظروف كحدو تظا رات او اضرابات
 لكن توجد من الناحية العملية  ..صعوبة كبيرة في اثبات ان دولة لم تقم بواجباتها في حماية االجانب
 إال ان هناك بعض التصرفات التي يمكن ان تتخذ كمعيار في هذا الشأن ومنها:ـ
أ -رفض الدولة اتخاذ التدابير الالزمة  ..على الرغم من مطالبذة الممثلذين الدبلوماسذيين او االشذخاص المعنيذين
بذلك  ..كرفضها ارسال قوة مسلحة لحماية االجانب في منطقة خطرة
ب -اشتراك الجنود او الشرطة او الموظفين في اعمال العنف الموجهة ضد االجانب
ش  -عدم اكتراث الموظفين العموميين بعمل غير مشروع  ..يشا دونه او تورطهم بالمشاركة فين
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 وبالعكس هناك تصرفات من شانها ان تجرد الدولة من كل مسؤولية منها
أ -حصول ضرر من عمل اشترك فين االجنبي او تم التحريض فين
ب -رفض االجنبي العمل بنصاتح دولتن  ..التي دعته الى مغادرة اقليم الدولة المقيم فيها
 - 6واجبات القمع
 يكون بعاد وقاوع الضارر  ..وفذي ذذ الحالذة يتعذين علذى الدولذة  ..ان تباذل كال جهاد لمعاقباة المجارمين ..
وتامين التعويضات المناسبة للمتضررين
 وتتحمل الدولة مسؤولية دولية اذا صدرت عنها التصرفات االتية:ـ
أ -اذا رفضت او اهملت  ..عمدا مالحقة المجرمين
ب -اذا رفضت معاقبتهم
ش  -اذا رفضت محاكمتهم
د  -اذا تهاونت في مراقبتهم مما سهل لهم الفرار
ـ اذا اصدرت عفوا خاصا او عاما بعد صدور الحكم
خامسا  1مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة او حرب اهلية
 ينبغي التفرقة في مجال مسؤولية الدولة  ..عن االضرار التي تلحق باألجانب  ..خالل الثذورات والحذروب ..
بين ثالث انواع من االضرار ..
 1االضرار التي تصيب االجانب بسبب القتال  :ال تسأل الدولة عن االضرار التي تلحق االجانب  ..نتيجة
ألعمال القتال التي تدور بين القوات الحكومية وقوات الثوار
 ذلك بناء على فكرة القوة القاهرة  ..لذلك ال يسذتطيع االجنبذي ان يطالذب بذالتعويض اذا قصذفت دار
اثناء غارة
 وقد اكد القضاء الدولي هاذا المبادأ  ..مذن ذلذك القذرار التحكيمذي الذذي اصذدر االساتاذ مااكس هاوبر
سنة  252في قضية طلب الحكوماة البريطانياة التعذويض عان االضارار التذي لحقذت برعايا ذا فذي
المنطقة االسبانية من مراكش
 - 6االضرار التي تصيب االجانب  ..بسبب اعمال الحكومة خارج نطاق القتال
 تسال الدولة عن االضرار التي تلحق باْلجانب بسبب االعمال التي تتخذها الدولة خارج نطاق القتال
 كما لو استولت على اموال االجانب  ..او دمرت ممتلكاتهم  ..بدون ان تكون ناك ضرورة عسكرية
 ..او قتلهم خارش ميدان القتال
 -3االضرار التي تصيب االجانب بسبب اعمال الثوار  ..وهنا يميز القضاء بين حالتين :ـ
أ -حالة هزيمة الثوار
 ال تعد الدولة مستولة عن اعمال الثوار اذا اقترنت ثورتهم بالفشل
 ويباارر الفقهاااء هااذا الحاال بااالفكرة التاليااة  ..ان الحكومذذة الشذذرعية التذذي زمذذت الثذذوار  ..ال تعتبذذر
مسؤولة عن االضرار التي تسببوا في الحاقها باألجانب  ..الن الثوار كانوا متمردين وخذارجين علذى
القانون  ..والن المسؤولية تزول عندما تختفي السلطة الفعلية والدائمة
 على ان هذا المبدأ ال يخلو من المحاذير  ..ألنه يذدفع االجانذب المقيمذين فذي اقلذيم الدولذة  ..علذى التخلذي عذن
حياد م  ..ازاء الفريقين المتنازعين  ..ومساعدة الثوار على الفوز من اجل تامين تعويضاتهم
 ولكن ترد على هذه المسالة استثناءين :ـ
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ا  -تتحمل الدولة المسؤولية الدولية  ..في حالة اثبات تقصير ا في واجب الحيطة
 - 6تتحمل الدولة كذلك المسؤولية الدوليذة فذي  ..حالاة عفوهاا عان الثاوار  ..الن العفذو يفتذرض قبذول الدولذة بتحمال
جميع المسؤوليات التي ولدتها الثورة او الحرب  ..والن العفو يشبن المصادقة الالحقة على االفعال
ب  -حالة انتصار الثوار
 اذا نجحت الثورة وتسلم الثوار مقاليد الحكم  ..فان الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عذن االضذرار التذي لحقذت
باألجانب  ..نتيجة ألعمال الثوار
 على اعتباران الشعب قد رضي عن الثورة واقرها  ..فتنسب اعمالها للدولة  ..ومنذ قيام الثورة
 وقد تأكد هذا المبدأ  ..في بذالقرار الذذي اصذدرته لجنذة االدعذاءات الفرنساية – المكسايكية فذي عاام
 259في قضية() J.Pisson
ثانيا  1شرط عدم مشروعية الفعل
يجب ان يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع دوليا  ..ويكون الفعل غير مشروع اذا كان ..
 يتضمن مخالفة ألحكام القانون الدولي العامة االتفاقية والعرفية او لمباد القانون العامة
ثالثا  1شرط ان يترتب على الفعل غير المشروع ضرر
يلزم لقيام المسؤولية الدولية  ..ان ينتج عن الفعل غير المشروع  ..ضرر يصيب دولة من الدول
 ويشترط فاي هاذا الضارر  ..ان يكاون  ..مؤكاد و ال يكفاي ان يكاون محتمال او ال يقاع  ..ساواء كاان  ..ذلذك
الضرر الذي يصيب الدولة مادي  ..كاالعتداء على حدود الدولة او على سفنها او طائراتها
 او معنوي  ..كامتهان كرامتها  ..او عدم احترام انظمتها  ..ورؤسائها او االعتداء على علمها
وقد يكون الضرر المعنوي في مجاال العالقاات الدولياة  ..افادح بكثيار مان وجهاة نظار الدولاة التاي حال بهاا
الضرر من الكثير من االضرار المادية
 أما الضرر الذي يصيب رعايا الدولة  ..فأما ان يكون  ..ضررا ماديا  ..يلحق بالممتلكات
 oاو جسمانيا  ..يلحق باألشخاص
 oوأما ان يكون معنويا  ..يلحق بالكرامة والسمعة
 oوقد يجتمع الضرران المادي والمعنوي نتيجة لعمل واحد
_______________________________________________________________

المحاضرة رقم()49

الوقت(5ساعة)

الحماية الدبلوماسية
قد يكاون الفعال غيار المشاروع  ..المنساوب لدولاة ماا  ..قذد سذبب مجارد أضارار  ..لحقات برعاياا دولاة
اخرى  ..وليس بذات الدولة التابع لها الرعايا ..
 وفي هذه الحالة تستطيع الدولة  ..اذا ما عجز رعايا ا عن الحصول على التعويض بالطرق العاديذة
 ..ان تتدخل لحمايتهم دبلوماسيا  ..وللمطالبة بحقوقهم
وتبدأ الحماية الدبلوماسية عادة ..
 بان تتدخل الدولة التي ينتمي اليها االفراد  ..الذين لحقتهم االضرار  ..لدى الدولة المستولة ..
 لكي تحصل على تعويض مناسب  ..ويتم هذا االتصال بالطرق الدبلوماسية
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 وقد اكدت محكمة العدل الدولية الداتمة  ..ذا المبدأ في القرار الذي اصدرتن عام  254في النزاع بين بريطانيا
واليونان  ..بشان عقود االمتياز الممنوحة لمافروتس في فلسطين
شروط مباشرة الحماية الدبلوماسية
يشترط لكي تمارا الدولة حقها في حماية رعاياها  ..ثالثة شروط ..
أوال  0وجود رابطة قانونية او سياسية  ..بين الشخص المتضرر والدولة المدعية(و ي عادة الجنسية)
ثانيا  0استنفاذ االجراءات القانونية الداخلية
ثالثا  0سلوك المدعي
اوال  -الجنسية
الشرط االول لممارسة الحماية الدبلوماساية يتمثال فاي  ..وجذود عالقذة قانونيذة وسياسذية بذين الشاخص
المتضرر  ..والدولة المدعية  ..و ذ العالقة هي عالقة الجنسية
 وقد تأكد هذا المبدأ صاراحة  ..فذي الحكذم الذذي أصذدرته محكماة العادل الدولياة الداتماة عذام  232فذي
النزاع بين استونيا ولتوانيا  ..حول سكة حديد  ..وشرط الجنسية هاذا يثيار عادة مسااتل ناذكر منهاا ماا
يأتي ..
أ -حماية رعايا الدولة ناقصة السيادة
 تتذذولى الدولذذة الحاميااة والدولااة القاتمااة بالوصاااية  ..حمايااة رعايااا الاادول و اْلقاااليم التااي تكااون تحاات
حمايتها  ..أو تحت وصايتها ..
 ويرجع ذلاك  ..الذى ان ذذ الذدول واألقذاليم  ..ال تملاك ممارساة عالقاتهاا الخارجياة  ..وان االشذراف علذى ذذ
العالقات  ..موكول للدولة صاحبة الوالية عليها
ب  -حالة ازدواج الجنسية
 يجب التمييز بهذا الصدد بين حالتين :ـ
 ان يمتنع الشخص المتضرر بجنسيتين  ..جنسية الدولة المستولة  ..والدولة المدعية على السواء
 ..ففي هذه الحالة  ..ال يجوز مباشرة الحماية الدبلوماسية ..
ْ لنن يتعذر على كل من الدولتين التابع لهما المتضرر  ..ان تحمي مصالحن لدى الدولة الثانية التي
يتمتع أيضا بجنسيتها
 وقد ايد القضاء الدولي  ..هذا المبدأ  ..في الحكم الذي اوردته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري
نيسان عام 242
الصادر في
 - 6ان يتمتع الشخص المتضرر بجنسية دولتين  ..ال تكون من بينهما الدولة المستولة
 ففي هذه الحالة  ..اختلفت االراء حول تحديد الدولة  ..التي يجوز لها ان تباشر الحماية الدبلوماسية
 فذهب البعض ان  ..يترك الخيار للشخص المتضرر
 وذهب رأي اخر الى ان  ..الدولة المستولة  ..هي التي تبث في هذا االمر
 والرأي الراجح في القضاء الدولي ان  ..يكون تفضيل احدى الدولتين متوقفاا  ..علاى اعتباارات توضاح
الجنسية الفعلية للشخص المتضرر  ..ومن هذه االعتبارات ..
 اداء الخدمة العسكرية  ..او تولي وظيفة عامة  ..أو االقامة الطويلة فيها
 وقد طبقت محكمة التحكيم الداتمة هذا المبدأ في حكمها سنة  2 5حول قضية كانيفارو(رص )243
ج  1جنسية الشركات
 ان جنسية الشركات التجارية  ..تثير صعوبات جمة  ..في حالة ما اذا ارادت دولة ما  ..ان تتدخل لحماية
 شركة مركزها الرتيس لدى احادى الادول  ..فذي حذين ان ادارتهاا الفعلياة و معظام رأسامالها بيذد
رعايا ا
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 وكان المتبع في الماضي االخذ بجنسية الشخص المعنوي  ..وهي تتحادد عاادة بااْلقليم الاذي يوجاد فيان
مركز ادارة الشركة  ..ولكن اتجه العذرف والقضذاء الذدولي الذى  ..االخاذ بفكارة الرقاباة  ..اي ان تكاون
العبرة  ..بجنسية االشخاص الذين يشرفون فعال على ادارة الشركة  ..والذين يحملون اسهمها
 وتطبيقذذا لهذذذ الفكذذرة تاادخلت الواليااات المتحاادة االمريكيااة  ..لحمايذذة مصذذال شذذركات فذذي دول امريكااا
الالتينيااة وتتمتااع بجنسااية هااذه الاادول  ..علذذى اسذذاا ان االصااحاب الحقيقااين لهذذذ الشذذركات مذذن رعايااا
الواليات المتحدة االمريكية
د  1تاريخ التمتع بالجنسية
اختلف الفقهاء  ..حول الوقت  ..الذي ينظر فيه الى جنسية الشخص المتضرر ..
 فيأخذ البعض  ..بجنسية الشخص وقت وقاوع الضارر  ..حيذ ال يجذوز ان تتذدخل الدولذة  ..لحماياة مان
اكتسب جنسيتها بعد وقوع الضرر
 وقد تأيد هذا الرأي في القرار الذي اصدرتن محكمة العدل الدولية عام  .. 232بشذان النذزاع
بذذين اسااتوانيا ولتوانيااا الذذذي جذذاء فيذذه(يشذذترط لقيذذام المسذذؤولية الدوليذذة  ..ان يثبذذت ان الشذذركة
االستوانية التي اصابها الضرر  ..كانت متمتعة بالجنسية االستوانية وقت وقوع الضرر
 وياارى الاابعض االخاار ان  ..للدولذذة أن تباشذذر حمايااة اْلشااخاص الااذين اكتساابوا جنساايتها  ..بعااد وقااوع
الضرر
ولكااان هااال يشاااترط  ..ان يضااال الشاااخص المتضااارر متمتعاااا بجنساااية الدولاااة  ..حتاااى الفصااال فاااي دعاااوى
المسؤولية؟
 يذهب الرأي الراجح  ..الى استمرار تمتعه بالجنسية حتى الفصل في النازاع  ..فذإذا مذا غيذر جنسذيته بعذد
تدخل دولته  ..فقد حقن في حمايتها
وال شك أن هذا الشرط قد يكون شديد الوطأة  ..خاصة اذا اضطر المتضرر الى تغيير جنسيتن
لذذا نذر ان لجناة المطالبااات االمريكياة االلمانياة  ..قذررت بذذاألمر االداري رقام()2الصاادر فاي  3تشاارين
االول  .. 254االكتفاء بان يتمتع المشتكي بالجنسية االمريكية عند وقوع الضرر
ثانيا  1استنفاذ االجراءات القانونية الداخلية
 يشترط ايضا لكي تمارس الدولة حقها في حماية رعاياها ..
 ان يكونوا قد استنفذوا الوسائل القضائية  ..التي يقرر ا تشريع الدولة التي يقيمون فيها
 فان كان الحكذم المشذكو منذه قذابال لالساتتناف او التميياز  ..وجذب علذى االجنبذي ان يسالك طارق
الطعن هذه  ..قبل ان يلجا الى حماية دولته
 اما اذا تعذر علين اللجوء الى  ..المحاكم او لم تكن هنااك محااكم مختصاة او كاان الحكام الاذي صادر فاي
شكواه  ..كان مشوبا برنكار العدالة  ..كان لدولتن ان تتدخل للمطالبة بحقوقن بطريقة دولية
 وقد ايد القضاء الدولي هذا المبدأ  ..في القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الداتمة عام  254في قضية
ما فروتس بين بريطانيا واليونان السابق ذكر ا
ثالثا  1سلوك سليم للمدعي
يشترط اخيرا ان ال يكون الشخص المراد حمايتن ..
 قد تسبب بسلوكن المخالف للقانون الدولي العام او لقوانين الدولة التاي يقايم فيهاا  ..فذي حذدو الضذرر
الذي يشكو منن  ..ويعرف ذلك في الفقه الغربي باْليدي النظيفة
 ويترتب على ذلك عدم قبول دعوى المسؤولية في حالتين :ـ
أ -حالة انتهاك الفرد االجنبي لقانون الدولة التي يقيم فيها  ..كان يشترك مذثال فذي تمارد او حركاة ثورياة ضذد
الحكومة الشرعية
ب -في حالة ما اذا ابدى نشاطا يتعارض والقانون الدولي العام كاشتراكن في ..
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 تجارة الرقيق  ..أو خرقه حياد دولة اجنبية  ..أو قيامه بالتجسا عليها ..
وكذلك ال يمكن حماية الشخص المتضرر ..
اذا كتم كونن مواطنا اجنبيا  ..او  ..ارتكب غش عند تقديمن طلبن  ..او  ..تأخر تأخيرا شديدا في تقديم طلبن
اثار المسؤولية الدولية
ان النتيجة الرتيسية للمسؤولية الدولية  ..ي التزام الدولة المستولة  ..بتعويض الضذرر الذذي نشذأ  ..عذن
الفعل غير المشروع  ..وقد اكاد القضااء الادولي هاذا المبادأ  ..ومنهذا الحكمذان الصذادرين مذن محكماة العادل
الدولية الداتمة عام  .. 259- 251في قضية شوروزو
 ويتخذ التعويض في المسؤولية الدولية الصور االتية:
اوال  1الترضية
 تكون الترضية هي التعويض المناسب  ..عندما ال يترتذب علذى العمذل المسذبب للمسذؤولية أي ضارر
مادي والترضية تعنذي  ..عادم اقارار الدولاة المساتولة  ..عان التصارفات الصاادرة عان سالطاتها او
موظفيها
 ومن صورها تقديم ..
 االعتذار الدبلوماسي او ابداء االسذف او تحيذة العلذم فذي حالذة اال انذة او فصذل الموظذف المسذئول او
احالته الى المحكمة
 ومااان امثلاااة الترضاااية  ..اعتذذذذار وزارة الخارجيذذذة االمريكيذذذة ْلياااران  ..ومعاقبذذذة رجاااال الباااوليس
المسؤولين  ..عندما قذبض رجاال الباوليس االماريكيين علذى رجذل دبلوماسذي ايرانذي عاام .. 234
لقيادة السيارة بسرعة شديدة
ثانيا  1التعويض العيني
 ويكذون برعااادة االمار الذذى مذذا كذان عليذذه  ..قبذل وقذذوع الفعذذل غيذر المشذذروع  ..كإعذادة االمذذوال التذذي
صودرت بدون وجه حق من االجانب
 وقد اكاد القضااء الادولي ذلاك فذي الحكام الاذي اصادرتن محكماة العادل الدولياة الداتماة عاام  .. 259فذي قضذية
مصنع شورزو
ثالثا  1التعويض المالي
 يكون بدفع مبلغ من المذال  ..لتعذويض الضذرر النذاتج عذن الفعذل غيذر المشذروع  ..و ذذا ذو الشذكل
الشائع للتعويض  ..كما جاء في قرار محكمة التحكيم الداتمة عام 2 5
 ويتم تحديد مبلغ التعويض  ..باالتفاق بين اطراف النزاع او عن طريق التحكيم او القضاء
وفاي الغالاب ياتم االتفااق علاى التعاويض  ..نتيجاة المفاوضاات باين االطاراف المعنياة  ..يعقبهاا اتفااق يبااين
مقدار ونوع التعويض
 مثالها االتفاق بين الحكومة المصرية و مساهمو شركة قناة السويس عام 229
 وينبغي  ..ان يماثل التعويض  ..الضرر  ..مماثلة حقيقية  ..بحيث ال يقل عنن وال يزيد ..
 كما ينبغي  ..ان يشمل التعويض  ..ما لحق الدولة من خسااتر  ..وماا فتتهاا مان كساب نتيجاة للفعال
المشروع
 فمثال عند احتجاز سفينة صيد اجنبية  ..ينبغي ان يتضمن التعويض مبلغا موازيا لما كان ان تحققن
السفينة من ربح ْلصحابها  ..خالل مدة االحتجاز غير المشروع
_______________________________________________________________
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المحاضرة رقم()42

الوقت( ساعة)

اشخاص القانون الدولي غير الدول
ان قواعد القانون الدولي العام  ..قد اعدت في االصذل لتطبذق علذى الدولاة مباشارة  ..الن الدولذة كانذت ومذا
تذزال الشذذخص الذذرئيا فذي القذذانون الذذدولي العذام  ..وأوسااع االشااخاص الادوليين اختصاصااا  ..ومذذا زال ذذذا
القانون يكرا القسم االكبر من ابحاثه لدراسة الدولة
ولكن هذا القانون يهتم كذلك بأشخاص اخرين ..
 ويمنحهم بعض االختصاصات المحدودة  ..التي تسبغ عليهم صفة دولية  ..وتسم لهم بممارسة نشاط
دولي معترف به
 وعلى ذا االساا يميل اغلب الفقهاء الى  ..اخضاع ؤالء االشخاص لقواعد القانون الدولي العام ..
والى اعتبار م من اشخاصه  ..على الرغم من االختالف البين بينهم وبين الدولة من حي  ..المركاز
القانوني  ..واالختصاصات  ..والدور الذي يقوم بن كل منهم في نطاق المجتمع الدولي
 و ذ الفئة من اشخاص القانون الدولي تشمل  ..الفاتيكان  ..المنظمات الدولية
 كما يثير الفرد في القانون الدولي اهتماما واسع النطاق  ..لذا اتجه القانون الذدولي الذى تقريذر حقذوق
الفرد  ..والى العمل على ضمان تلك الحقوق بطريقة دولية
وسنتولى في هذا القسم دراسة الفاتيكان والمنظمات الدولية والفرد بشئ من االيجاز
الكرسي البابوي ودولة مدينة الفاتيكان
 نتناول في هذا الفصل  ..دراسة الكرسي البذابوي فذي مبحثاين نخصذص االول لدراسذة التطذور التذاريخي والثااني
لنشأة دولة مدينة الفاتيكان
التطور التاريخي
اوال  1الدولة البابوية القديمة
كان البابا حتى عام  911يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية ..
 حيث يعتبر في االولى  ..رئيسا للكنيسة الكاثوليكية  ..وبموجب الثانية كان يعتبر  ..رتيسا لدولة مستقلة لهذا
اقليم وشعب وسيادة  ..ويصدق عليها وصف الشخصية الدولية  ..وبموجب ذ الصفة كان له ممارسة ..
 التمثيل الدبلوماسي السلبي وااليجابي  ..وعقد المعا دات الدولية  ..وعقد التحالفات  ..كما كان له جيس خاص
به
 وكثيرا ما كان يستعمل نفوذه الديني  ..لدعم نفوذه السياسي  ..كما كان يعتمد على نفوذه السياسي  ..لنشر
نفوذه الديني  ..واستمر هذا الوضع الى عام  .. 911حين غزت الجيوس االيطالية اقليم الدولذة البابويذة ..
واحتلت روما عاصمتها  ..وأصدرت الحكومة االيطالية مرسوما فذي  2تشارين االول عاام  .. 911ضامت
روما الى المملكة االيطالية الجديدة ..
 واجر بعد ذلك استفتاء في  51تشرين االول  ..ايد بأغلبية ساحقة  ..ضم روما للمملكة االيطالية وأصبحت
عاصمة لها  ..وبذلك زالت الدولة البابوية من الوجود  ..وزال تبعا لذلك وصاف الشخصاية الدولياة عنهاا ..
وفقد البابا قانونا  ..ما كان له من اختصاصات في ممارسة الشؤون الدولية
 إال اناان بقااي كمااا كااان فااي الماضااي يمااارس  ..اختصاااص التمثياال الدبلوماسااي و  ..عقااد المعاهاادات التااي تتصاال
بالشؤون الدينية  ..وقد ابقت ايطاليا للبابا صفتن كرتيس للكنيسة الكاثوليكية  ..وان نزعات منان سالطتن الزمنياة
كرتيس لدولة  ..وتحدد وضع البابا الجديد برصدار قانون الضمانات سنة 91
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ثانيا  1قانون الضمانات
و قانون داخلي صادر من جهة واحدة و ي ايطاليا  ..قام بتنظيم العالقة بين ذ الدولاة وبذين الباباا ..
 ..كما نظم العالقة بين البابا و الدول االجنبية
ويمكن ايجازه بما يلي :
اوال  0يعتبر البابا شخصا مقدسا  ..وذاتن مصانة ال تمس  ..ويعتبر كل اعتداء يقع عليه  ..او يوجذه ضذد فذي
حكم االعتداء الذي يقع على الملك او يوجه ضد (م )5-
ثانيا  0يتمتع البابا  ..في جميع انحاء المملكة االيطالية بالمراسيم الملكية  ..وبحق الصدارة  ..المعترف له بها
من رؤساء الدول الكاثوليكية(م)3-
ثالثا  0تتمتع االمكنة  ..التي يقيم فيها البابا او يوجد فيها بالحصانة  ..وال يجوز ألحد رجال السلطة العامة
دخولها ْلي سبب إال بإذن منه(م) 9-1-
رابعا  1يحق للبابا ان يتبادل المبعوثين مع الدول االجنبية  ..ويتمتع مبعوثاوه لادى هاذه الادول  ..ومبعوثاو هاذه
الدول لدين  ..اثناء وجود م في ايطاليا  ..بجميع االمتيازات والحصانات التي  ..يقر ا القانون الدولي
خامسا  0تمنحن ايطاليا ريعا سنويا  ..وتعترف بحقه في ان يكون له ادارة خاصة وموظفون تابعون له
 ..ال يجوز للسلطات االيطالية التدخل في شؤونهم
إال ان هذا القانون لم يعترف للبابا بأية سيادة اقليمياة  ..حتاى بالنسابة لقصار الفاتيكاان والقصاور والمبااني
االخر التي تركت تحت تصذرفه  ..وإنماا كاان حقان قاصارا علاى التمتاع باْلقاماة فيهاا واساتعمالها  ..دون
امكان التصرف فيها  ..ألنها تعتبر وفقا للمادة الخامسة من قانون الضمانات  ..من المنافع العامة
لذا فان البابا
 رفض هذا القانون  ..واعتبر نفسه اسيرا في روما  ..كما اعتبر ملك ايطاليا غاصبا له ..
واتخذ جميع الباباوات من بعده نفس الموقف
موقف الدول من البابا
انقسمت الدول في معاملة البابا بعد صدور قانون الضمانات الى فئتين:
 الفتة االولى تضم غالبية الدول  ..اعتبرتن من اشخاص القانون الادولي العاام  ..ولذه بموجذب ذذ الصذفة ..
حق تبادل التمثيل الدبلوماسي السلبي وااليجابي  ..وعقد المعاهدات الدينية
 وعدم تحمل ايطاليا تبعة المسؤولية الدولية  ..عن التصرفات الصادرة عنه  ..الخ
 اما الفتة الثانية  :فلم تعترف بن  ..ولم تقم عالقاات رسامية معان  ..واعتبذرت الشذؤون الدينيذة ذات صذفة داخليذة
صرفة  ..وكان من بين هذه الدول فرنساا عاام  212حتاى عاام  251حيذ كانذت السذلطات تمناع رفاع العلام
البابوي في االعياد الدينية
________________________________________________________________

المحاضرة رقم()21

الوقت( ساعة)

دولة مدينة الفاتيكان
ساد الجفاء بين ايطاليا والبابا على اثر صادور قاانون الضامانات  ..وعنذدما جذاء موساليني الذى الحكذم شاعر
بنفوذ البابا الروحي  ..فأراد ان يضع حدا للعالقة غير الودياة  ..بذين الطذرفين بفاتح طرياق للمفاوضاات مذع
البابا عام .. 252
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وتم االتفاق بين الطرفين على اتفاقات  ..اطلق عليها اتفاقات التران إلنهاء ما سمي بالقضية الرومانية التاي
بدأت سنة  .. 911وقد ضمت ذ المعا دات ثالثة اتفاقات ..
 االولى  ..تضمنت الشؤون المالية
 والثانية  ..الشؤون الدينية في ايطاليا
 والثالثة  ..اهم هذه االتفاقات تضمنت  ..العالقة بين ايطاليا والبابا  ..وبين البابا والدول االجنبية  ..وما زالت
هذه المعاهدات سارية المفعول  ..ودعمت بالمادة()1من دستور الجمهورية االيطالية عام  241ر 221
اوال  1معاهدة ال تران
تتااألف هااذه المعاهاادة ماان()51مااادة  ..وتاانص المااادة الرابعااة منهااا  ..علذذى انشذذاء دولااة مدينااة الفاتيكااان
وإخضاعها لسلطة الكرسي البابوي وحد  ..دون ان يكون اليطاليا أي حق في التدخل في شؤونها
وتولت المواد االخر تنظيم ..
 العالقة بين ايطاليا والبابا من جهة  ..وعالقة البابا بالدول االجنبية من جهة اخر
فمن جهة عالقة البابا بايطاليا  ..اعترفت المعاهدة للكرسي البابوي ..
 بالسيادة في مجال العالقات الدولية(م ) 9
 كما اعترفت بملكيتن لمدينة الفاتيكان وسيادته عليها(م )3
 ثم اعترفت لشخص البابا وممثلين وأراضين  ..بالحصانة وتقرر لهم اعفاءات خاصة(م ) 9
 ونصت المعاهدة على ان تتولى الحكومة االيطالية قمع الجراتم التي ترتكب في مدينة الفاتيكان  ..بناء على
 تفويض دائم من الكرسي البابوي  ..الذي يتنازل عن حق االيواء التقليادي  ..ويتعهذد بذان يسذلم الذى
الحكومة االيطالية المجرمين الذين يلجئون الى منطقته
 كما تعهدت الحكومة االيطالية بتامين اعمال المرافق العامة  ..التي تحتاج اليها دولة مدينة الفاتيكان كدوائر
البرق وشبكة الميا والكهرباء  ..وغير ا
اما من ناحية عالقة البابا بالدول االجنبية  ..فقد تقرر منحن  ..حق التمثيل الدبلوماسي السلبي وااليجابي ..
وتبادل ذا التمثيل مع ايطاليا نفسها  ..وحق عقد المعا دات التي تتصل بالشؤون الدينية  ..والتي يطلق عليها
اسم الكونكوردات
إال ان معاهدة التران ..
 حظرت على دولة مدينة الفاتيكان  ..الدخول طرفا في المنازعات التي تنشب بين الدول
 او حضور المؤتمرات الدولية  ..للنظر في ذ المنازعات ما لم تدعى اليها
 كما اعتبرت ذ المعا دة  ..مدينة الفاتيكان منطقة محايدة وتتمتع بحرمة خاصة
ثانيا  1الوضع القانوني للفاتيكان
ذهب بعض الفقهاء الى القول  ..بان مدينة الفاتيكان  ..ي دولة تتوافر فيها جميذع عناصذر الدولذة ومعيار ذا
القانوني  ..واستندوا في قولهم ذا الى وجود سلطة زمنية تتمثل بالبابا  ..وان هاذه السالطة كانات طرفاا فاي
معاهدة التران الدولية  ..اضافة الى ان ذ المعا دة  ..نصت صاراحة علاى ان الفاتيكاان هاي دولاة مساتقلة
ذات سيادة
إال ان مثل هذه النصوص واْلحكام والمظاهر  ..يجب ان ال تخفي حقيقة  ..عدم كون الفاتيكان دولة  ..لعدم
توافر عناصر الدولة فيها
 فرقليم الفاتيكان  ..ال يتجاوز مساحته()44هكتارا  ..أي اقل من نصف كيلومتر مربع
 اضافة الى ان عدد سكانه ال يتجاوز الف نسمة وكلهذم مذن الذذكور  ..بعبذارة اخذر ال يوجاد للفاتيكاان شاعبا
وحدتن العاتلة
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 اما جنسية السكان فهي اضافية ووظيفية  ..فهي تعبر عن رابطة سياسية بين الفرد والفاتيكان
 الن اكتسابها يتحقذق بمجذرد تذوافر شذروط معينذة  ..وفقذدانها يقذع حالمذا تنعذدم مثذل ذذ الشذروط ..
ويبقى من يكتسب مثل ذ الجنسية محتفظا على كل حال بجنسيته االصلية  ..و ذا وضع غريذب ..
اذ ال يوجد عند أي دولة حالة ازدواج الجنسية لدى جميع سكانها
 اما السلطة السياسية في الفاتيكان  ..فال تمارا وإنما يمارا بديال لها  ..و ي السلطة الروحية التي ال تقف
عند حدود حاضرة الفاتيكان  ..وإنما تمتد الى االفراد الذين يدينون بالمذ ب الكاثوليكي في أي دولة كانت
 وأخيرا ال نستطيع القول بان للفاتيكان مرافق ادارية تقوم بتسييرها  ..وإنما تقوم ايطاليا بهذه المهمة
 وزيادة على ذلك فان الفاتيكان ال يباشر االختصاص العام المعترف بن للدول  ..والذي يعد معيارها  ..فيجاب
علين التزام الحياد في المنازعات السياسية
 و و ال يختص بالمعاقبة على الجرائم التي ترتكب في مدينة الفاتيكذان  ..وإنمذا تتذولى ذلذك الحكومذة
االيطالية بناء على طلب الفاتيكان  ..كما تباشر الحكومة االيطالية ادارة المرافق الخاصة بالفاتيكان
والحقيقة ان الفاتيكان هي عبارة عن شخص من اشخاص القاانون الادولي العاام  ..وليسات دولاة  ..وجادت
بتنااازل ايطاليااا عاان بعااض اقليمهااا ومبانيهااا  ..لهيتااة دينيااة وهااي الكنيسااة الكاثوليكيااة  ..واعترفاات لهااا
بالشخصية الدولية
_____________________________________________________________

المحاضرة رقم( )2

الوقت(5ساعة)

المنظمات الدولية
المنظماات الدولياة  ..يئذات تنشذئها مجموعذات مذن الذذدول بإرادتهذا  ..لإلشذراف علذى شذأن مذن شذذؤونها
المشتركة  ..وتمنحها اختصاصات ذاتية  ..تباشر ا ذ الهيئات  ..في المجتمذع الذدولي  ..وفذي مواجهذة
الدول االعضاء نفسها
 والمنظمات الدولية تشمل ..
 المنظمات العالمية  ..كعصبة االمم في الماضي  ..واألمم المتحدة في الوقت الحاضر
 والمنظمات االقليمية  ..كجامعة الدول العربية  ..واالتحاد االفريقي
 والمنظمات المتخصصة  ..كمنظمة العمل الدولية  ..ومنظمة الصحة العالمية
االعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية
 ان االعتراف للمنظمات الدولية  ..بالشخصية الدولية  ..لم يتم إال بعد مناقشذات فقهيذة طويلذة ..
في مفهوم الشخصية الدولية
 فقد انكر الفقهاء االولون تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدوليذة  ..وأكادوا ان الدولاة
هي الشخص القانوني الدولي الوحيد  ..اما المنظمة الدولية هي  ..مجرد عالقة قانونية وليست
شخص قانوني
غير انن منذ القرن التاسع عشر  ..اخذ الفقهاء يغيرون موقفهم  ..ويعترفاون بوجاود جماعاات وهيتاات
 ..غير الدول تتمتع بالشخصية القانونية الدولية  ..وتخضع للقانون الدولي العام
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وال يوجد شك اليوم في تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية ..
 ال سيما بعد  ..أن اعترفت محكمة العدل الدولية بالشخصية القانونية لامذم المتحذدة  ..فذي رأيهذا االستشذاري
عام  .. 5010بخصوص التعويضات عن االضرار الناجمة عن الخدمة في االمم المتحدة فذي  ..قضذية مقتذل
الكونت برنادوت في فلسطين على ايدي العصابات الصهيونية
 كما ان المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية تنص صراحة  ..على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية
 كما في نص ميثاق االمم المتحدة في المادة( ) 501
 ونص ميثاق جامعة الدول العربية في المادة( )51
 وأخيرا فأن ما ذكرناه ينطبق كذلك على المنظمات المتخصصة
شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية
 يلزم لتمتع المنظمات الدولية او االقليمية بالشخصية الدولية  ..توافر ثالثة شروط
 ان يكون للمنظمة  ..حق تكوين ارادة ذاتية مستقلة  ..عن ارادة الدول االعضاء  ..ويكذون ذلذك عذن طريذقمجالسها وجمعياتها  ..التي تصدر قراراتها باْلغلبية او باْلجماع
 -6ان يكون للمنظمة المنشأة اختصاصات محددة  ..ال تظهر شخصيتها الدولية إال في حدود ا
 -8ان تعترف الدول االخرى  ..صراحة او ضمنا بالشخصية الدولية للمنظمة  ..وذلك بقبول ذ الدول الذدخول معهذا
بعالقات دولية
الفـــــــــــــــــــــرد
هل يعتبر الفرد من اشخاص القانون الدولي العام ؟ ..ذا ما اختلف بشأنه فقهاء القانون الدولي
 فذهب فريق منهم يمثلون المذهب التقليدي  ..الى القول  ..ان القانون الدولي  ..و القذانون الذذي يعنذى
بشؤون الدول فقط  ..وال مكان للفرد بين قواعد ذا القانون
 فيما ذهب فريق اخر  ..يمثل المذهب الواقعي الى عكس ما جاء بان الماذهب التقليادي  ..مؤكذدا علذى ان
القانون الدولي  ..دائما يعنى بشؤون االفراد  ..وال يمكن ان يخاطب غير االفراد
لهذا سنحاول في هذا الفصل عرض هذين المذهبين بصورة موجزة ثم نبين ما جرى علين التعامل الدولي
االتجاهات الفقهية
اوال  1المذهب التقليدي
يذ ب فقهاء ذا المذ ب الى  ..ان القانون الدولي ينظم عالقات الدول فقط  ..وال شذأن لذه بذاألفراد  ..فالدولذة
في نظر م ي الشخص الوحيد للقانون الدولي
 اما االفراد فال مكان لهم بين قواعد ذا القانون  ..وان ما يتمتع به االفراد من حقوق  ..او ما يلتذزم
به من واجبات  ..يعود الى اختصاص القانون الداخلي  ..وقد عبر عن هذا المذهب الفقيان االيطاالي
انزلوتي بقولان (ان الذدول فقذط ذي اشذخاص القذانون الذدولي  ..امذا االفذراد فذإنهم اشذخاص القذانون
الداخلي)
 وعلى ذلك فان الفرد بموجب هذا المذهب ..
 ال يتمتع بالشخصذية الدوليذة  ..وال يسذتطيع االشذتراك بطريقذة مذا فذي العالقذات الدوليذة ..
وان قواعد القانون الدولي ال يمكن ان تطبق عليه مباشرة
ثانيا  1المذهب الواقعي
164

يذهب فقهاء هذا المذهب الى ان  ..الفرد و الشخص الوحيد للقانون الدولي  ..كما في أي قانون اخر
وان الدولة ليست من اشخاص القانون الدولي  ..وإنما االفراد وحد م م اشخاص القانون  ..ولهذا فان قواعد القانون
الدولي  ..تخاطب االفراد مباشرة سواء كانوا حكاما للدولة  ..وهذا الوضع الشاتع  ..كما انها قد تخاطب المحكذومين
 ..اذا ما تعلق االمر بمصالحهم الخاصة
وبما ان الدولة تتكون من االفراد المنتمين لمجتمع وطني  ..فان المجتمع الدولي يتكون من االفراد المنتماين
للمجتمعات الوطنية المختلفاة  ..وان الدولاة ماا هاي إال وسايلة قانونياة ْ ..لدارة المصاالح الجماعياة لشاعب
معين
ال شك ان كال المذهبين ال يخلو من وجاهة  ..وان كل منهما يمثل تصورا معينا للحقاتق الدولية
 فرذا كاان صاحيحا  ..ان الفارد هاو المخاطاب الحقيقاي بأحكاام القاانون الادولي  ..وهاو بهاذا يعتبار مان حياث
الواقع شخص القانون الدولي
 فانن صحيح كذلك  ..ان الفرد ال يتمتع بوصفن فردا باالختصاصات الدولية  ..إال على سبيل االستثناء  ..ولذا
فهو من الناحية القانونية في وضع يتدنى عن وضع الدولة او المنظمات الدولية
المبحث الثاني
التعــــــامل الدولــــــــــي
ان ما يجري عليه العمل المعاصر  ..يؤكد المركز المتزايد الذي يختص به الفرد  ..بوصذفه فذردا مسذتقال
عن الدولة  ..ويبدو في االمور االتية:ـ
اوال  1وجود قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرة فهذه القواعد قد تمس الفرد في ..
 0 5حياتن  ..كاألحكام الخاصة بمنع القرصنة  ..حي يعتبر مرتكب ذ الجريمة مجرما دوليذا  ..ويجذوز لكذل
دولة ان تعاقبه  ..والقواعد التي تضمنتها اتفاقياة مناع اباادة الجانس البشاري عاام  .. 249فاي الماادة الرابعاة
منها على معاقبة كل من يرتكب ذ الجريمة سذواء كذانوا  ..حكاام مساتولين او ماوظفين رساميين او دولياين ام
افراد عاديين
وتنص المادة السادسة منها  ..على ان يحاكم المتهم  ..امام محااكم الدولاة التاي ارتكاب الفعال علاى اقليمهاا او اماام
محكماة دولياة تتفااق عليهاا الاادول  ..وان محاكمتان اماام محاااكم الدولاة المتضااررة  ..تضذع المذتهم فذذي مركذز مماثذذل
للقرصان  ..وإذا كانت المحاكمة امام محكمة دولية  ..فان ذا يجعل من الفرد شخصا دوليا ْ ..لنن يدخل فاي عالقاة
مباشرة مع جهاز  ..ليطبق علين القانون الدولي مباشرة
 0 6او في حريتن  ..كتحريم الرق واالتجار بالرقيق او
 0 8في اخالقن  ..كحظر االتجار بالمخدرات واستعمالها ومنع النشرات المخالفة لاخالق العامة
ثانيااا  1مساااتلة الفاارد جناتيااا  :يرتااب القااانون الاادولي المعاصاار  ..عذذدد مذذن القواعذذد التذذي تعاقذذب الفذذرد مباشذذرة
الرتكابذذه جذذرائم ضذذد االنسذذانية او السذذلم العذذالمي  ..محاكمذذات نذذورمبر وطوكيذذو  ..والمحكمذذة الجنائيذذة الدوليذذة
الخاصة بيوغسالفيا  ..والمحكمة الدولية لرواندا  ..والمحكمة الجنائية الدولية
ثالثا  1حق الفرد بالتقاضي امام المحاكم الدولية  ..يسم القانون الدولي للفرد احيانا  ..وبصفته ذ بالمثول امام
المحاكم الدولية كما في ..
 نص المادة ()4من اتفاقية الهاي لسنة  211الخاصة برنشاء محكمة الغناتم الدولية  ..ومن حق افراد
الدول المحايدة او المحاربة ان تتقاضى امام ذ المحكمة
 ومعاهدة واشنطن عام  .. 211المعقودة باين جمهورياات امريكاا الوساطى الخماس  ..وقضذت بإنشذاء
محكمة عدل لهذذ الذدول  ..وخولذت رعايا ذا حذق مقاضذاة دولهذم امذام ذذ المحكمذة بعذد اسذتنفاذ الطذرق
الداخلية
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 واالتفاقية االوربية لحقوق االنسان المعقودة بين دول اعضااء مجلاس اورباا  ..منحذت الفذرد فذي الذدول الموقعذة
عليها حق اللجوء الى المحكمة االورب ية لحقوق االنسان ونفا الشئ بالنسبة لالتفاقية االمريكية لحقوق االنسذان ..
وغير ا
رابعا  -رتب ميثاق االمم المتحدة حقوقا للفرد
 وقد نص الميثاق في مقدمتان  ..علذى ان تعمذل االمذم المتحذدة  ..علذى احتذرام حقذوق االنسذان والحريذات
االساسية للناا جميعا بال تمييز ..
 واْلعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 249
 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ..وغير ا (رص )215
وهكذا نرى ان الميثاق  ..و الوثيقة القانونية االكثر اهمية في العالقات الدولية المعاصرة  ..يرتب حقوقا
للفرد كفرد وكمجموعة بشرية  ..وال يشترط ان تكون دولة تامة السيادة
وإذا اضاافنا االلتزامااات التااي يرتبهااا القااانون الاادولي علااى الفاارد  ..فذذي حالذذة خرقاان لقواعذذد ذذذا القذذانون
وإخضاعن للمسؤولية اذا فعال هاذا  ..ولاو تام بصافة الفارد الرسامية  ..مثذل محاكمذات مجرمذي الحذرب
(محكمذذة نذذورمبر وطوكيذذو) لرأينااا ان القااانون الاادولي يحمااي الفاارد مباشاارة  ..ويرتااب علياان بالمقاباال
التزامات وواجبات معينة بل يفتح المجال امامن احيانا لمراجعة القضاء الدولي
_________________________________________________________________

المحاضرة رقم()25

الوقت( ساعة)

الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية
يقصد بالنزاع الدولي(الخالف الذي ينشأ بين دولتين على موضوع قانوني او  ..حادث معين او بسبب وجاود
تعارض في مصالحهما االقتصادية او السياسية او العسكرية  ..وتباين حججهما القانونية)
وقد جرى الفقن والتعامل الدولي  ..على التمييز بين نوعين من المنازعات الدولية هما:
 المنازعات القانونية
ذ تصل ان تنظر فيها محكمة دولية  ..او محكمة تحكيم  ..او محكمة عدل  ..وتقضي طيقا لقواعد القانون
الدولي
 والمنازعات السياسية
وهااذه ال تصاالح  ..ان تنظاار فيهااا محكمااة دوليااة  ..ويمكذذن الرجذذوع بشذذأنه  ..الذذى طذذرق التسذذوية االخذذر
كالوساطة او التوفيق
 اما معيار التفرقة بين االثنين  ..فقد اختلف الشراح حولن وذهبوا الى ثالثة مذاهب:
 المذهب االول :
 يرى ان المنازعات القانونية  ..ي التي من الممكن تسذويتها بتطبيذق قواعذد القذانون الذدولي
الواضحة والمعترف بها  ..ويكون النزاع سياسيا  ..اذا كان من غيار الممكان تساويتن علاى
اساس القانون الموجود
 المذهب الثاني :
 يرى ان المنازعات القانونية  ..ي منازعات قليلة االهمية والتي تتصذل بمسااتل ثانوياة او
صغيرة  ..وال تما مصال الدولة العليا
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 اما النزاع السياسي  ..فهو الذي يمس مصالح الدولة العليا(مثل المصذال الوطنياة الحيوياة
او االقتصادية ) 1..
 المذهب الثالث :
 ياارى ان المنازعااات القانونيااة  ..ذذي التذذي تكذذون الخصذذومة فيهذذا  ..علذذى تطبيااق او تفسااير
قانون قاتم  ..دون ان يطالب احد االطراف فيها على تعديل القانون
 في حين ان المنازعات السياسية  ..يطالب فيها احد االطراف تعديل القانون القائم
 مثالها النزاع االلمااني التشيكوسالوفاكي سذنة  232فذي مسذالة الساوديت و النازاع
االلماني البولوني بخصوص ممر الدانتز سنة 232
اما طريقة تسوية المنازعات فهي تختلف بحسب كل منها
 فالمنازعات القانونية  ..تحل عادة بالتحكيم او القضاء الدوليين  ..على اساس القانون الوضعي
 في حين ان المنازعات السياسية  ..ال يمكن حلها إال بالطرق الدبلوماساية او السياساية  ..ويراعذى
فيها بالدرجة االولى  ..التوفيق بين مختلف المصال المتضاربة
وعناادما ينشااب ناازاع دولااي  ..يكذذون مذذن الضذذروري تسذذويته بذذالطرق السذذلمية  ..وقااد ورد الاانص علااى هااذه
الطرق وتنظيمها في المواثيق الدولية الكبرى
 اتفاقيات ال اي سنة  211بشان التسوية السلمية للمنازعات الدولية
 وعهد عصبة االمم سنة 2 2
 وميثاق لوكارنو سنة 252
 وميثاق التحكيم لسنة  .. 259الخ
اما ميثاق االمم المتحدة ..
 فقد الزم الدول االعضاء جميعها  ..بفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية  ..وعلى وجان ال يجعال
السلم واْلمن الدوليين عرضة للخطر
 وباالمتناع في عالقاتهم الدولية  ..عن التهديد باستعمال القاوة او اساتخدامها ضاد ساالمة االراضاي
او االستقالل السياسي ْلية دولة او على أي وجن اخر ال يتفق ومقاصد االمم المتحدة
 ثم تناول الميثاق تعداد تلك الوساتل السلمية في المادة()33منن وهي طرق
 المفاوضاااة  ..التحقياااق  ..الوسااااطة  ..التوفياااق  ..التحكااايم  ..التساااوية القضااااتية  ..او ان
يلجتوا الى الوكاالت والتنظيمات االقليمية او غيرها من الوساتل السلمية  ..التذي يقذع عليهذا
اختيار ا
 ونص الميثاق كذلك  ..في عذدة مواضذع علذى اختصااص الجمعياة العاماة او مجلاس االمان برصادار
التوصية الالزمة لحل النزاع سلميا  ..اذا تعذر حله بإحد الوسائل المتقدم ذكر ا
ويمكن تصنيف مختلف طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية الى :ـ
اوال  1الطرق الدبلوماسية
ثانيا  1الطرق السياسية
ثالثا  1التحكيم الدولي
رابعا  1التسوية القضاتية
وسنتولى في فصول اربع دراسة هذه الطرق
_______________________________________________________________
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المحاضرة رقم()23

الوقت(5ساعة)

الطرق الدبلوماسية
المفاوضات
 تقاوم المفاوضااات علاى  ..االتصاااالت المباشاارة  ..بذين الذذدولتين المتنذذازعتين  ..بغيذة تسذذوية النذذزاع
القائم بينهما عن طريق اتفاق مباشر
 وتجري المفاوضات عادة  ..بين وزراء خارجية الدول المتنازعة  ..وممثليها الدبلوماسيين او مان
يوكلون اليهم القيام بتلك المهمة  ..كما قد تجري المفاوضات في مؤتمر دولي او منظمة دولية
 وكثيرا ماا تشاترط المعاهادات  ..وجذوب االلتجذاء الذى المفاوضذات الدبلوماسذية  ..قبذل االلتجذاء الاى
التحكيم او القضاء الدوليين
وتمتاز المفاوضات الدبلوماسية في الواقع ..
 بالمرونة والكتمان  ..لذلك فهي تصل عمال  ..لتسوية مختلف انذواع المنازعذات واغلبهاا باساتثناء
المنازعات العسيرة
 إال ان فعالية المفاوضات الدبلوماسية  ..تعتمد على توافر حد ادنى من تعادل القاوى السياساية باين
الطارفين المتفاوضاين  ..وإال وقعذت الدولذة الضذعيفة تحذذت رحمذة الدولذة القويذة  ..فذي المفاوضذذات
الجارية بينهما
المساعي الحميدة
يقصد بالمساعي الحميدة  ..العمل الودي الذي تقوم به دولة ثالثة صديقة للطرفين  ..بقصد التخفيف من حد
الخالف بين الدولتين المتنازعتين  ..وإيجاد جذو اكثذر مالئمذة السذتئناف المفاوضذات  ..والوصاول الاى تفااهم
فيما بينهما
وتهدف المساعي الحميدة الى تفادي نشوب نزاع مسلح وحل النزاع الدولي حال سلميا
 ومن ذلك  ..المساعي الحميدة التي بذلتها السويد بواسذطة سافيرها فاي طهاران سانة 225
بين العراق وإيران  ..في قضية داللة السفن في شط العرب
وقد تهدف المساعي الحميدة الى وضع حد لحرب قاتمة
 ومثالها قبول هولندا واندونيسيا عام  .. 241المساعي الحميدة للواليات المتحدة  ..إلنهاء
الحرب التي كانت قائمة بين اتين الدولتين
الوساطة
الوساطة  :ي مسعى ودي  ..تقوم به دولة ثالثة  ..من اجل حل نزاع قائم بين دولتين
والفرق بين المساعي الحميدة والوساطة
 و ان الدولة التي تقوم بالمساعي الحميدة  ..تكتفي بالتقريب بين الدولتين المتنازعتين وحثهما على استئناف
المفاوضات  ..لتسوية النزاع دون ان تشترك ي في ذلك
 بينما تشترك الدولة التي تقوم بالوساطة  ..في المفاوضات التي تتم بين الطرفين المتنازعين  ..وتقوم ايضا
باقتراح الحل الذي تراه مناسبا للنزاع  ..اذا رأت ان ذلك مما يساعد اطرافن  ..على الوصول الى نهاية
مثمرة في اتصاالتهم
ومن صفات الوساطة ..
 انها اختيارية  ..أي ان الدولة التي تتوسط في حل النزاع  ..تقوم به متطوعة
 وتكون الدول المتنازعة  ..حرة في قبول الوساطة او رفضها  ..وال تعد بذلك مخالفة
للقانون الدولي  ..وان كان الرفض يعتبر عمال غير ودي
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 ومثالها رفض المغرب  ..وساطة الجمهورية العربية المتحدة  ..في حل النزاع بينهما وبين
الجزاتر  ..في نهاية سنة  .. 223بخصوص الحدود بين اتين الدولتين
وأخيرا فان النتيجة التي تنتهي اليها الوساطة  ..تكون مجردة عن كل قوة ملزمة  ..وال يمكن فرضها على
االطراف المتنازعة ْ ..لنها ال تعد حكما واجب التنفيذ
 ولكن قد يكون االلتجاء الى الوساطة اجباريا  ..اذا وجد نص في هذا المعنى يتضمنن اتفاق دولي
 ومن امثلة ذلك  ..نص المادة الثامنة من معاهدة باريس سنة  922حي فرضت على
الدول االطراف  ..مبدأ الوساطة  ..لتذليل العقبات التي قد تنشأ بين االمبراطورية العثمانية
واحدى دول الوفاق االوربي
استخدام الوساطة
 الوساطة كالمساعي الحميدة تستخدم  ..اما لمنع نشوب الحرب  ..مثل وساطة الجزاتر بين العراق
وإيران بخصوص شط العرب  ..والتي ادت الى عقد معا دة الحدود وحسن الجوار في  3حزيران
سنة 212
 وأما لوضع حد لحرب قاتمة بين دولتين  ..مثل وساطة الواليات المتحدة االمريكية بين االرجنتين
وبريطانيا حول جزر الفوكالند عام  .. 295التي ادت الى وقف القتال
التحقيق
التحقيق  ..طريقة جديدة  ..لتسوية المنازعات الدولية  ..اقترحتن روسيا في مؤتمر ال اي االول سنة 5600
ونظمت القواعد واإلجراءات المتصلة به  ..اتفاقية الهاي المعقودة سنة 211
ففي الحاالت التي يكون اساا النزاع  ..خالفا على وقاتع معينة  ..قد يكون من المفيد والمرغوب فيه  ..ان
تعين الدولتان المتنازعتان  ..لجنة تحقيق دولية  ..تعهد اليها بفحص وقاتع النزاع والتحقيق فين (م)0
ويكون تكوين لجنة التحقيق  ..بمقتضى اتفاق خاص بين الدولتين المتنازعتين  ..ويبين في هذا االتفاق:ـ
 الوقائع المطلوب التحقيق بها  ..والسلطة المخولة للجنة في ذلك
 ومكان اجتماعها  ..واإلجراءات التي تتبعها
 كما يبين فيه كيفية تشكيلها
 فرذا لم تتفق الدولتان على تشكيل خاص للجنة  ..انتخبت كل دولة عضوين اثنين  ..واختار االربعة ..
العضو الخامس
وتقوم لجنة التحقيق بمهمتها في جلسات غير علنية  ..وتتخذ قرارها باْلغلبية  ..وتحرر بن تقرير  ..تسلم
نسخن منن لكل من ممثلي الطرفين في جلسة علنية
 ويقتصر ذا التقرير  ..على سرد الوقاتع المطلوب التحقيق فيها  ..وبيان ما ظهر للجنة بشأنها ..
وذلك من غير ان يتضمن التقرير أي حكم في المسؤولية  ..بل يترك لطرفي النزاع كامل الحرية
في ان يستخلصا من تقرير اللجنة االثر الذي يريانن
 وبعد ايضا حقيقة الوقاتع المختلف عليها  ..على النحو المدرج في التقرير السالف الذكر  ..يصب
من الميسور على الطرفين تسوية النزاع  ..بالمفاوضات الدبلوماسية او التحكيم
 واستعملت طريقة التحقيق ْ ..لول مرة  ..في النزاع البريطاني الروسي في الحاد المعروف
دوغربنك سنة 214
إال ان نظام التحقيق المنصوص علين في اتفاقية الهاي اخذ علين
 ان لجان التحقيق ليست دائمة
 والرجوع اليها غير الزامي
ولمعالجة ذلك عقدت الواليات المتحدة االمريكية ثالثين اتفاقية مع الدول االوربية وغيرها ما بين عامي
 .. 2 2 – 2 3والتي عرفت باسم معا دات بريان نسبة الى الوزير االمريكي الذي دعا الى عقد ا
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وقررت هذه المعاهدات  ..ان يعرض على وجه االلزام  ..أي نزاع تعذر تسويته بالطرق الدبلوماسية  ..على
لجان تحقيق داتمة ..
ولهذه اللجان فحص النزاع ليس من ناحية الوقاتع فحسب ..
 بل ومن الناحية القانونية ايضا  ..كما اجيز لها ان تتقدم لفحص النزاع من تلقاء نفسها
 وحرمت المعا دات المذكورة على طرفي النزاع اعالن الحرب او القيام باْلعمال العدوانية في اثناء
التحقيق الى ان تقدم اللجنة تقرير ا
وقد اعتمدت عصبة االمم كثيرا على طريقة التحقيق  ..ومثالها عين مجلس العصبة  ..لجنتين للتحقيق في
قضية والية الموصل التي كانت قائمة بين بريطانيا وتركيا  ..وكلفهما بجمع الوقائع التي تسم بتعيين الحدود
بين تركيا والعراق
واستخدمت االمم المتحدة  ..كذلك طريقة التحقيق  ..ففي عام  241انشات الجمعية العامة  ..لجنة خاصة
لبح القضية الفلسطينية  ..واستندت الجمعية العامة الى تقرير ا  ..فأصدرت قرار التقسيم في سنة
 241ومن الجدير بالذكر ان طريقة التحقيق التي اخذت تطبق  ..تختلف كثيرا عن الطريقة التقليدية
القديمة
 فالتحقيق  ..قد اصب وسيلة ايضاح  ..الغرض منن تسهيل مهمة المنظمة الدولية  ..في تسوية
المنازعات المعروضة عليها
 كما ان لجان التحقيق لم تعد تكتفي بدراسة المشكلة من بعيد  ..بل اصبحت تقلد لجان التحقيق في
القانون الداخلي فتتوجن الى مكان المشكلة  ..وأصبحت اللجنة  ..تقترح حال  ..بدال من االكتفاء
بعرض الوقاتع
التوفيق
التوفيق طريقة حديثة لتسوية المنازعات الدولية  ..دخلت التعامل الدولي بعد الحرب العالمياة االولاى  ..وال
سيما بعد ان نبهت علين الجمعية العامة لعصبة االمم سنة  .. 5066فجاء النص عليه في كثير من المعا دات
الثناتية والجماعية  ..التي ابرمت لتسوية المنازعات الدولية منها
 ميثاق لوكارنو سنة 252
 ومعا دات البلطيق سنة 252
 وميثاق التحكيم 259
وتتميز طريقة التوفيق بثالث خصاتص
 – 5يخضع تنظيم لجان التوفيق الى مبدأين  ..مبدأ الجماعة  ..ومبادأ الادوام  ..أي ان كذل لجنذة تتكاون مان
ثالث اعضاء او خمساة  ..وإنهذا ال تتكذون لحذل خذالف معذين  ..وإنماا تنشاا مقادما بموجاب معاهادات تانص
عليها
 - 6صالحية لجان التوفيق  :الغرض الرئيسي من طريقة التوفيق  ..و تسوية المنازعات المتعلقة بالمصالح
المتبادلة للادول  ..ولهذذا فذان مهمذة اللجنذة تنحصار فاي دراساة النازاع و تقاديم تقريار عنان  ..الاى االطاراف
المتنازعة  ..يتضمن االقتراحات التي ترا ا كفيلة بتسوية النزاع  ..إال ان التقرير ليس لن صفة الزامية
 -8االجراءات التي تتبعها لجان التوفيق  :فهذ اللجان تجتمع بصورة سرية  ..ونشر تقرير لها ليس اجبارياا ..
وجميع قراراتها تتخذ باْلغلبية  ..وعلى الرغم مان كثارة المعاهادات  ..التذي نصذت علذى التوفياق فيماا باين
سنتي  .. 232 – 2 2فان ذ الطريقة لم تستخدم  ..اال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
كما ان التوفيق اخذ يتحول الى تحكيم في معاهدات الصلح  ..التي عقدت بين الحلفاء وايطاليا عام .. 241
فقد نصت ذ المعا دات  ..على انشاء لجان للتوفيق تكون قراراتها نهاتية و الزامية للدول االطراف
_______________________________________________________________
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المحاضرة رقم()24

الوقت( ساعة)

التسوية السياسية
انشئت ذ الطريقة بمقتضى عهد عصبة االمم سنة  .. 2 2واستمرت حتاى عاام  .. 232وأعيادت ماع
ميثاق االمم المتحدة سنة  .. 242وسنتناول في ذا الفصل
 التسوية السياسية  ..في عهد عصبة االمم
 التسوية السياسية  ..في ميثاق االمم المتحدة
 التسوية السياسية  ..عن طريق المنظمات االقليمية
تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة االمم واْلمم المتحدة
اوال  -تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة االمم
لقد نص عهد العصبة في المواد من() 2 – 5على ضذرورة تسذوية جميذع المنازعذات بذالطرق السذلمية ..
وفرضت المادة() 5على الدول االعضاء اختيار احدى الطريقتين االتيتين :ـ
 اما عرض منازعاتهم على التحكيم  ..او القضاء الدولي  ..أي على محكمة العدل الدولية الدائمة
 او عرضها على مجلس العصبة  ..الذي يعمل كوسيط  ..لحمل الطرفين على التفااهم  ..او الوصاول
الى تسوية ..
 وإعداد تقرير يعرض للتصويت ..
 فرذا نال االجماع (باستثناء اصوات الدول المتنازعة)اكتسب صفة القانون  ..وأصب
ملزما للدول المتنازعة
 اما اذا حصل على االغلبية  ..فال يكتسب اية صفة الزامية  ..وتصبح الحرب ممكنة
من الناحية القانونية
ثانيا  -تسوية المنازعات الدولية في ميثاق االمم المتحدة
لقد تبنى ميثاق االمم المتحدة في المادة  33منن  ..المبدأ القاضي بوجوب اللجوء الى احدى وسااتل التساوية
السالمية  ..وتذرك للذدول االعضذاء (كمذا فذي عهذد عصذذبة االمذم)حرياة اختياار وسايلة الحال المناساب ماان ..
مفاوضات  ..وساطة  ..تحقيق  ..توفيق  ..تحكيم  ..تسوية قضاتية
ومنحت المادة() 34من الميثاق  ..مجلس االمن الحق في التدخل المباشر في حالة وجود نازاع  ..او موقاف
يهدد السالم العالمي وذلك اما :ـ
 بناء على قرار يصدر مجلا االمن (م )81
 او بناء على طلب  ..يتقدم به أي عضو من اعضاء االمم المتحدة (م )81
 او بناء على طلب السكرتير العام لامم المتحدة(م )00
وتختلااف الساالطة التااي يتمتااع بهااا مجلااس االماان باااختالف  ..درجااة حساسااية المشااكلة المعروضااة علياان
وخطورتها
 فرذا كان االمر يتعلق بمجرد تهديد للسلم ..
 فان مجلا االمن ال يملك إال اصدار توصيات  ..يذدعو فيهذا اطذراف النذزاع الذى حذل خالفهذم
بالطريقة التي تتراء لهم  ..او يقوم مجلا االمن نفسه بتحديد الطريقة الواجب اتباعها  ..او
يقتر عليهما الحل المناسب
 ولكاان اذا كااان الناازاع ممااا يهاادد الساالم مباشاارة  ..فااان المجلااس ال يكتفااي بالتوصااية  ..بذذل
يصدر اوامر بفرض تدابير مؤقتة ..
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 كريقاااف القتااال  ..و ذذذا مذذا حصذذل فذذي حاارب فلسااطين ساانة  .. 249وحاارب تشاارين ساانة
213
 او سحب القوات  ..كسحب قوات كوريا الشمالية لما وراء خط عرض  39سنة 221
 ولن ايضا  ..ان يأمر بتطبيق الجزاءات االقتصادية والعسكرية المنصوص عليها فذي الفصال
السابع من الميثاق
وفي حالة عجز مجلس االمن عن القيام بالمسؤولية الساابقة  ..فاان الجمعياة العاماة لألمام المتحادة  ..ذي
التذذي تملذذك ذذذ االختصاصذذات السذذابقة باالسااتناد الااى القاارار  311فااي  3تشاارين الثاااني عااام .. 221
والمعروف باسم قرار(االتحاد من اجل السالم)
تسوية المنازعات عن طريق المنظمات االقليمية
لقد اشار ميثاق االمم المتحدة ..
 باللجوء الى المنظمات االقليمية لتسوية المنازعات الدولية في المادة  33منن
 كما اكد الميثاق  ..على وجوب اللجوء الى التنظيمذات االقليميذة  ..قبذل عذرض أي نذزاع نهائيذا علاى
مجلس االمن  ..كما في الفقرة  5من المادة 25
 وتوجب الفقرة الثالثاة مان الماادة نفساها  ..علذى مجلذا االمذن ان يشاجع علاى االساتكثار مذن الحذل
السذذلمي لهذذذ المنازعذذات المحليذذة بطريذذق ذذذ المنظمذذات  ..سذذواء كذذان ذلذذك بناااء علااى طلااب الاادول
المعنية  ..او عن طريق االحالة اليها من مجلس االمن 1
 وتوجد في ميثاق كل منظمة اقليمية تقريباا  ..نصذوص لتسذوية المنازعذات  ..التذي تقذوم بذين الذدول
االعضاء فيها بالطرق السلمية  ..من ذلك المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية
_________________________________________________________________

المحاضرة رقم()22

الوقت( ساعة)

التحكيم
التعريف بالتحكيم
لعل احسن تعريف للتحكيم  ..و الذذي اوردتذه اتفاقيذة ال ذاي االولذى المعقذودة سذنة  .. 5001بشذان التسذوية
السلمية للمنازعات الدولية  ..حيث نصت فاي الماادة  31منهاا علاى ان (الغارض مان التحكايم الادولي  ..هاو
تسوية المنازعات فيما بين الدول  ..بواسطة القضاة الذين تختارهم  ..وعلى اساس القانون الدولي)
ويتضح من النص ان التحكيم  ..ال يختلف عن القضاء الدولي بالمعنى الدقيق ..
 فكال ما طريقة قانونية لتسوية المنازعات الدولية
 وكال ما يستند الى القانون في تسوية المنازعات الدولية
 وكال مذذا ايضذذا يسااتلزم اتفاااق االطااراف المتنازعااة  ..علذذى عذذرض منازعذذاتهم علذذى التحكذذيم  ..او
القضاء الدوليين
والفارق الوحيد بينهما هو شكلي ..
 يرجع الى ان التحكيم  ..طريق قضاتي  ..يعتمد فذي وجذود  ..وفذي تشذكيل الهيئذة التحكيميذة
التي تفصل في النزاع  ..على ارادة االطراف المتنازعة
 فهذذم الذذذين يختذذارون المحكمااون الذذذين يفصذذلون فذذي النذذزاع  ..وذلذذك بمقتضذذى اتفذذاق خذذاص
لتسوية نزاع معين دون سوا
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 بينما  ..طريق القضاء الادولي  ..فهاو وان اعتماد علاى ارادة الادول االطاراف فاي النازاع مان حياث
والية القاضي ..
 إال ان تشكيل المحكمة واْلجراءات التي تقتضيها  ..يتولى القانون الدولي العام تحديد ا قبال
نشوء النزاع  ..وقبل اتفاق كلمة اطرافها على عرضها على المحكمة الدولية
التطور التاريخي للتحكيم
يعد التحكيم اقدم الطرق القضائية لتسوية المنازعات سواء في القانون الداخلي او القانون الدولي وقد مر
التحكيم في القانون الدولي بثالث مراحل
 التحكيم  ..بواسطة رتيس الدولة
 التحكيم  ..بواسطة لجنة مختلطة
 التحكيم  ..بواسطة محكمة
اوال  1التحكيم بواسطة رتيس الدولة
 ويطلق عليه احيانا التحكيم الملكي او التحكيم بقاضي واحد  ..ويكون باختيار اطراف النزاع ألحد
رؤساء الدول كقاضي وحيد للفصل في النزاع الذي نشا بينهما  ..وكان يقوم بهذه الوظيفة في
العصور الوسطى  ..اما البابا او االمبراطور  ..وحسب اهمية كل منهما
ولكن ابتداء من القرن السادس عشر ..
 وبعد اضمحالل نفوذ البابا  ..وزوال االمبراطورية الجرمانية المقدسة  ..وظهور الدولة القومية ..
التي وطدت دولة االمراء  ..وجعلت العالقات مبنية على مبدأ المساواة
 فأصبح الملوك واْلمراء  ..م الذين يقومون بوظيفة القضاء في صورة محكمين
ولكن يعاب على الطريقة السابقة ..
 ان القاضي فيها سواء اكان البابا او االمبراطور او االمير او الملك لم يكن قاضيا فنيا  ..وكذلك لم
يكن داتما محايدا
 لذلك لم يكن من صالح القاضي  ..تطوير احكام القانون الدولي عن طريق االحكام التي يصدرها ..
ْلنن يخشى داتما  ..ان يأتي يوم  ..تكون دولته طرفا في نزاع دولي  ..ويستشهد باألحكام التي
اصدر ا  ..ضد وجهة النظر التي يدافع عنها
ثانيا  1التحكيم بواسطة لجنة مختلطة
نشأت ذ الطريقة ابتداء من القرن الثامن عشر في نطاق العالقات االنكلو  -امريكية  ..وفي العالقات بين
الدول االمريكية  ..وأخذت هذه الطريقة شكلين مختلفين:ـ
 1أللجنة المختلطة الدبلوماسية
 تتألف ذ اللجنة من عضوين  ..يمثل كل منهما الطرف الذي عينه  ..لذلك كان للجنة صفة
دبلوماسية محضة ..
 يتوصل الطرفان عن طريقهما الى تسوية ودية للنزاع ..
 وقد طبقت ذ الطريقة  ..لتسوية منازعات الحدود بين انكلترا والواليات المتحدة
مثالها اللجنة المختلطة االنكلو امريكية التي قامت سنة  .. 124بتحديد نهر
الصليب المقدا
 1 5لجنة التحكيم المختلطة
 تتألف ذ اللجنة  ..من ثالثة او خمس اعضاء  ..يمثل عضو او عضوان كل طرف
في النزاع  ..ثم يضاف اليهم عنصر اجنبي ثالث او خامس يكون لن القول الفصل
في حسم النزاع عند اختالف االعضاء الوطنيين
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 يعود الفضل في نشأة هذا النوع من التحكيم الى معاهدة جي التي ابرمت بين
الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا سنة  .. 124لتسوية الخالفات المتعلقة
بينهما
 وتنفيذا لذلك الفت ثالث لجان تحكيم مختلطة باين سانتي  .. 914 – 129قامذت
بحسذذم اغلذذب المنازعذذات المتعلقذذة بذذين تلذذك الذذدولتين والناشااتة عاان حاارب االسااتقالل
االمريكية
 1 3التحكيم بواسطة محكمة
 يتولى ذا النوع من التحكيم  ..اشخاص مستقلون غير متحيزين  ..يتمتعذون بثقافذة قانونيذة ودرايذة بالعالقذات
الدولية  ..تمكذنهم مذن الفصذل فذي النذزاع حسذب القذانون  ..ويتبعذون فذي الفصذل فذي النذزاع االجذراءات التذي
يحدد ا القانون الدولي  ..ويصدرون احكاما مسببة
 وقد اتبعت هذه الطريقة في حال النازاع المعاروف  ..باسام نازاع االلباماا  ..الاذي قاام باين الوالياات المتحادة
االمريكية وبريطانيا
وقد ادى كثرة الرجوع الى التحكيم نشوء قواعد قانونية دولية  ..مصدرها العرف الدولي  ..تتعلذق بذالتحكيم
ويطلق عليها بعض الشرا اسم القانون العرفي للتحكيم
وقد اهتم مؤتمر الهاي بالتحكيم  ..فدون اجراءات التحكيم  ..وإنشاء محكمة باسم محكمة التحكيم الداتماة ..
وفي عام  .. 259وقعت الدول االعضاء في عصبة االمم  ..مباادئ ميثااق التحكايم العاام  ..فأضاافت باذلك
الى مجهودات مؤتمر الهاي  ..مجهودات اخرى يمكن تلخيصها باْلمور االتية في المحاضرة الالحقة:
_____________________________________________________________

المحاضرة رقم()22

الوقت( ساعة)

– ما يجوز عرضن على التحكيم
يمكن للدول ان تعرض على التحكيم أي نزاع يقوم بينهما (خالف حول تفسير معا دة ،تطبيق قاعذدة
دولية،او نزاع حول تعيين الحدود بين دولتذين او اكثذر ) ..ويكذون عذرض النذزاع علذى التحكذيم بنااء
على اتفاق الدول المتنازعة ،وقد يتم ذلك قبل النزاع او بعده او في اثناتن
 - 5هيتة التحكيم
للدول المتنازعة مطلق الحرية في اختيار الهيتة التحكيمية  ..و ذ الهيئة قد تكون من حكم واحد او
اثنين او اكثر  ..ومن الممكن االحتكام الى رتيس دولة اجنبية  ..او الى هيتة قانونية في بلد اجنبي
وفي الغالب تختار الدول المتنازعة لجنة تحكيم خاصة  ..او ان تلجأ الى محكمة التحكيم الداتمة 1
وقد جرت العادة في لجذان التحكذيم الخاصذة  ..علذى ان تتكذون مذن خمساة محكماين تعذين كذل دولذة
اثنين منهم وينتخب االربعة  ..خامسا يكون رئيا للجنة
 - 3محكمة التحكيم الداتمة
تقرر انشاء ذ في مؤتمر الهاي االول  ..ليسهل على الدول االلتجاء الى التحكيم في منازعاتها التي لذم
تتوصل الى تسويتها بالطرق الدبلوماسية
وتتضمن اتفاقية الهاي االولاى  ..النصذوص الخاصذة بتنظذيم ذذ المحكمذة  ..وكيفيذة ادائهذا لمهمتهذا ..
وبالرجوع الى نصوص ذ االتفاقية  ..يتبين لنا ان محكمة التحكيم الدائمة ال تستحق هذه التسمية
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ْلنها ليست محكمة وال داتمة  ..وإنما هاي مجارد قاتماة بأساماء اشاخاص معيناين سالفا للقياام بأعماال
المحكمااين  ..وتختااار ماان بياانهم الاادولتان المتنازعتااان هيتااة التحكاايم  ..اذا رغبتااا فااي االلتجاااء الااى
المحكمة
 ولكذذل دولذذة مذذن الذذدول الموقعذذة علذذى االتفاقيذذة ان تعااين مااا ال يزيااد عاان اربعااة اشااخاص  ..مذذن
المشهود لهم باالختصاص في القانون الدولي  ..والمعذروفين بذالخلق الرفيذع  ..وذلاك لمادة سات
سنوات قابلة للتجديد ..
 وال يشترط في ؤالء ان يكونوا من رعايا الدولة التي عينتهم  ..ويتراو عدد اعضاء المحكمة
 ..او باألحر عدد االشخاص الذين تضمهم القائمة السالفة الذكر بين  510و  ..6عضوا
وتتااألف هيتااة التحكاايم مذذن خمسااة اعضاااء  ..تختذذار كذذل مذذن الاادولتين طرفااي بااالنزاع  ..اثنذذين مذذنهم ..
ويختار االربعة  ..عضوا خامسا تكون لن الرتاسة ..
 وعند اختالفهم  ..يجري االختيار بمعرفة دولة ثالثة  ..تعينها الدولتان المتنازعتان
 فاارذا اختلفااا علااى تعيااين الدولااة الثالثااة  ..اختذذارت كذذل منهمذذا دولذذة اخذذر  ..ثاام يعااين الحكاام
الخامس بمعرفة هاتين الدولتين
هذا وقد ادخلت اتفاقية الهاي لسنة  .. 211تعديال على كيفية تأليف محكمة التحكيم الداتمة مؤداه ..
ان يعين كل طرف عضوين  ..يجوز ان يكون احدهما من مواطني ذلك الطرف  ..او ان يختار عضوين
من بين االشخاص المعينين  ..من قبل  ..في قاتمة اعضاء محكمة التحكيم الداتمة ..
 ثم يختار هؤالء االربعة رتيس المحكمة  ..فرذا انقسمت اصاواتهم بالنسابة النتخااب الارتيس ..
يكون اختيار  ..بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان المتنازعتان ..
 وفي حالة االختالف على تعيين تلك الدولاة الثالثاة  ..تختاار كال دولاة متنازعاة دولاة اخارى ..
وتقوم هاتان الدولتان بتعيين الرتيس
 فرذا تعذر عليهما الوصول الى اتفاق  ..بهاذا الشاأن خاالل شاهرين  ..قادم كال منهماا مرشاحين
من بين قاتمة اعضاء محكمة التحكيم الداتمة ..
 على ان ال يكونوا من االعضاء الذين اختار م طرفا النزاع
 وان ال يكونوا من مواطني أي من الطرفين
 ثم يجري اختيار الرئيا بالقرعة من بين االعضاء المرشحين على ذا الوجه ..
هذا وقضت هذه المحكمة في  55قضية منذ تأسيسها سنة  922حتى سنة 241
اجراءات وقرار التحكيم
 اجراءات التحكيم : تتقيد يئة التحكيم بالمساتل التي يطلب اليها الفصل فيها  ..وإذا حدد الطرفان القواعد التي يفصل
بمقتضاها في النزاع تقيدت بها  ..وان لم يحدد شيتا طبقت يئة التحكيم القواعد الثابتة والمتعارف
عليها في القانون الدولي العام
 و يئة التحكيم ال يحق لها ان تفصل في النزاع  ..وفقا للمباد القانونية العامة  ..او لمباد العدل
واإلنصاف  ..إال اذا اجاز لها ذلك الطرفان
 والتحكيم يتضمن اجراءات  ..كتابية  ..وأخر  ..شفهية
 وتشمل االجراءات الكتابية ..
 تقديم المذكرات والمستندات الى يئة التحكيم  ..وكل ورقة او وثيقة او مستند يقدم
الى يئة التحكيم  ..ترسل منن نسخة الى الخصم ..
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 وتأتي بعد ذلك االجراءات الشفهية ..
 أي مرافعة ممثلي الخصوم امام الهيئة  ..ويدير المرافعات رتيس الهيتة
 ولكل عضو في الهيئة  ..حق توجيه أي سؤال يريد الى ممثلي الخصوم ..
 وال تكون الجلسة علنية  ..اال بقرار تصدره الهيتة بموافقة الخصوم
 ويسجل ما يدور في الجلسات في محاضر خاصة  ..وبعد المرافعة تجتمع الهيتة
للمداولة في جلسة سرية ثم تصدر قرار التحكيم
 – 5قرار التحكيم
بصدر القرار باألغلبية  ..ويحتوي على االسباب  ..ويذكر فيه اسماء المحكمين  ..ويوقع عليه رتيس
الهيتة وأمين السر القاتم بمهمة كاتب الجلسة  ..ويتل القرار في جلسة علنية  ..بعد النداء على
الخصوم ..
وقرار التحكيم ملزم للطرفين  ..أي انن يملك قوة االحكام القضاتية  ..وهو نهاتي ال يقبل الطعن بطريق
االستتناف ..
وال يجوز طلب اعادة النظر في القرار إال في حالة واحدة فقط  ..هي حدوث ظروف  ..كان من شانها
 ..لو كانت معلومة من المحكمين قبل صدور الحكم  ..ان تجعل الحكم يصدر بشكل اخر
_______________________________________________________________

المحاضرة رقم()21

الوقت( ساعة)

التسوية القضاتية
يسود التسوية القضاتية مبدأ اساس  ..و ذو ان التقاضذي فذي الشذؤون الدوليذة مناوط باررادة الادول  ..أي ان
موافقتها  ..تعتبر شارطا مسابقا لتساوية المنازعاات  ..عذن طريذق القضذاء الذدولي  ..وقاد اقارت هاذا المبادأ
محكمة العدل الدولية الداتمة في ..
 الحكم  ..الذي اصدرته سنة  254في قضية مافروماتس
 والحكم  ..الذي اصدرته سنة  239في قضية الفوسفات المغربي
 الحكم  ..الذي اصدرته سنة  249في قضية كوروفو
وسنتناول في هذا الفصل دراسة محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
انشئت ذ المحكمة عام  .. 242لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة  ..التي كانذت قائمذة ضذمن نطذاق
عصبة االمم  ..وقد اشار ميثاق االمم المتحدة الى محكمة العدل الدولية في الفقرة االولى مذن الماادة الساابعة
باعتبارها احد االجهزة االساسية للمنظمة
ثم خصص لها الفصل الرابع منن  ..ويتض من نذص الماادة الثانياة والتساعون مان الميثااق  ..وهاي الماادة
االولى من مواد الفصال الراباع عشار  ..ان المحكماة جهااز مان اجهازة المنظماة الرتيساية  ..ذو اختصذاص
قضائي  ..وليست منظمة دولية قاتمة بذاتها  ..كما كانت محكمة العدل الدولية الداتمة  ..التي لم تكن جهازا
من اجهزة عصبة االمم  ..بل منظمة دولية مستقلة
ويتض من المادة الثانية والتسعون  ..كذلك ان محكمة العدل الدولية  ..محكمة جديدة وليست استمرار
لمحكمة العدل الدولية الداتمة  ..وان بني نظامها على النظام االساس لهذه المحكمة
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تكوين المحكمة
تتألف المحكمة من خمسة عشار قاضايا  ..ال يجاوز ان يكذون مذن بيذنهم اكثار مان عضاو واحاد  ..مذن رعايذا
الدولة الواحدة  ..وعلى كل عضو  ..ان يعمل مسذتقال عذن حكومتذه  ..وقبذل ان يباشذر عملذه يباين فاي جلساة
علنية انن سيتولى وظاتفن بال تحيز  ..او هوى  ..وانن لن يستوحي غير ضميره
ويجااري انتخاااب قضاااة المحكمااة  ..علذذى اسذذاا مقاادرتهم وكفاااءتهم فااي القااانون والقضاااء  ..ويراعذذى فذذي
اختيار م  ..تمثيل المدنيات الكبرى و النظم القانونية الرتيسية في العالم
وتقوم كل من  ..الجمعية العامة  ..ومجلس االمن  ..مستقال عان االخار  ..بانتخذاب اعضذاء المحكمذة  ..مذن
قاتمة يعادها االماين العاام لألمام المتحادة  ..تحتذوي اسذماء جميذع االشذخاص الاذين رشاحتهم الشاعب االهلياة
لمحكمة التحكيم الدائمة  ..مرتبة حسب الحروف االبجدياة  ..ويشاترط النتخااب القاضاي  ..ان ينذال االكثريذة
المطلقة ألصوات الجمعية العامة وْلصوات مجلس االمن
ان مدة العضوية لكل قاضي ي تسع سنوات  ..قابلة للتجديد  ..وفي كل ثالث سنوات تبدل عضوية خمساة
منهم  ..وينتخب االعضاء رتيسا لهم وناتبا للرتيس  ..لمدة ثال سنوات  ..مع امكان تجديد انتخابهما
وال يفصل عضو من المحكمة  ..قبل انتهاء مدتذه إال بقارار يصادره زماالءه  ..باْلجمااع بأنذه قذد اصذب غيار
مستوف للشروط المطلوبة
ويحرم على القاضاي ان  ..يشاغل اياة وظيفاة سياساية او ادارياة او ان يشاتغل برحادى المهان  ..وال يجاوز لان  ..ان
يعمل كوكيل او محام او مستشار في اية قضية  ..او ان يفصل في قضية سبق له ان كان وكيال عذن احذد اطرافهذا او
مستشارا لن او محاميا او سبق عرضها علين بصفته عضوا في محكمة وطنية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة
اخرى  ..ويتناول كل عضوا من اعضاء المحكمة راتبا سنويا  ..ويتقاضى الرتيس وناتاب الارتيس مكافاأة خاصاة ..
وتعفاى الرواتااب والمكافاتت ماان الضااراتب كافاة  ..وتتحمذذل االمذذم المتحذدة مصذذروفات المحكمذذة  ..علاى الوجاان الااذي
تقرره الجمعية العامة  ..ويتمتع اعضاء المحكمة عند مباشرتهم وظاتفهم  ..بالمزايا واإلعفاءات الدبلوماسية  ..ومقر
المحكمة مدينة الهاي  ..غير انها تستطيع ان تعقد جلساتها  ..في مكان اخر عندما ترى ذلك مناسبا
________________________________________________________________

المحاضرة رقم()29

الوقت(5ساعة)

اختصاصات المحكمة
لمحكمة العدل الدولية اختصاصان رتيسيان
 اولهما  ..القضاء  ..و و اصدار االحكام في المنازعات التي تقع بين الدول
 وثانيهما  ..االفتاء  ..و و ابداء الرأي في المسائل القانونية  ..التي تعرض عليها من اجهزة االمم
المتحدة
االختصاص القضاتي للمحكمة
 والية المحكمة :والية محكمة العدل الدولية  ..في االصل والية اختيارية  ..أي قائمة على رضذاء جمياع المتناازعين بعذرض
امر الخالف عليها  ..للنظر والفصل فيذه  ..فارذا فقاد التراضاي بيانهم جميعاا  ..اسذتحال عذرض النذزاع علذى
المحكمة  ..وذلك وفقا لحكم الفقرة االولى من المادة  32من النظام االساا للمحكمة
وللمحكمة ايضا والية جبرية و ذ الواليذة  ..تقذوم علذى قبذول الذدول لهذا  ..وبالنسابة الاى الادول التاي تعلان
قبولها لها  ..والوالية الجبرية امرها مقصور على المنازعات القانونية التي تقوم في شأن :
أ 0تفسير معا دة من المعا دات
ب  0اية مسألة من مسائل القانون الدولي
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ش  0تحقيق واقعة من الوقاتع  ..التي اذا ثبتت كانت خرقا اللتزام دولي
د  0نوع التعويض المترتب  ..على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض
وال تكون الوالية جبرية في هذه الحاالت  ..إال اذا كان اطراف النذزاع مذن الذدول التاي سابق لهاا قباول هاذه
الوالية الجبرية  ..بمعنى انه ال يكفي ان يكون احد اطراف النزاع من الدول التي سبق لها قبذول ذذ الواليذة
 ..بل يجب ان يكون جميع اطذراف النذزاع مذن الذدول التذي سذبق لهذا قبذول ذذ الواليذة  ..ولغاياة  3تماوز
 ..5اعلنت ثالثا وستين دولن قبول الوالية الجبرية للمحكمة
واْلعالن الذي تصدره الدولة بقبول الوالية الجبرية للمحكمة قد يكون مطلقا  ..وقد يعلق على شارط التباادل
من جانب عدة دول او دول معينة  ..وقد يقيد بمدة معيناة  ..و ذو يذودع لذد االمذين العذام لامذم المتحذدة ..
وعلى االمين العام  ..ان يرسل صورا من ذ التصريحات الى الدول االطراف في النظام االسااس للمحكماة
 ..والى مسجل المحكمة
 -5االختصاص الشخصي للمحكمة
تقضي الفقرة االولى مان الماادة الرابعاة والثالثاين مان النظاام االسااس لمحكماة العادل الدولياة  ..بذان واليذة
المحكمة مقصورا على الدول وحد ا  ..فهي التي لها دون سائر اشخاص القانون الدولي حق التقاضي امامهذا
 ..و كذا ال يجوز  ..لألفراد  ..والجماعات  ..والوحدات السياسية  ..من غير الادول  ..طلذب التقاضذي امذام
محكمة العدل الدولية
 لذلك رفضت محكمة العدل الدولية الفصل في قضية شاركة الانفط البريطانياة االيرانياة بذين بريطانيذا
وإيران بقرارها الصادر في  55تموز  225القاضي بعدم االختصاص
ان توافر وصف الدولة ال يكفي لجواز التقاضي امام محكمة العدل الدولية  ..بل البد من توافر شروط اخر
هو ان تكون الدول المتقاضية كلها اطراف في النظام االساس لمحكمة العدل الدولية
 وبينت المادة  23من ميثاق االمم المتحدة في فقرتهاا االولاى  ..يعتبذر جميذع اعضذاء االمذم المتحذدة
بحكم عضويتهم اطرافا في النظام االساس لمحكمة العدل الدولية
 ونصت في فقرتها الثانية على جاواز انضامام  ..مذن لذيا عضذوا فذي االمذم المتحذدة مذن الذدول الذى
النظام االساا لمحكمة العدل الدولية  ..بشروط تحددها الجمعية العامة  ..لكل حالة بناء على توصية
مجلا االمن
 وقااد حااددت الجمعيااة العامااة شااروط انضاامام الاادول غياار االعضاااء فااي االماام المتحاادة  ..الذذى النظذذام
االساا لمحكمة العدل الدولية  ..بمناسبة طلب سويسرا االنضمام للنظام االسذاا لمحكمذة العذدل فذي
عام  224وهذه الشروط هي :
 .5قبول احكام النظام االساس للمحكمة
 .5قبذذول التزامااات الاادول االعضاااء فااي االماام المتحاادة  ..المنصذذوص عليهذذا فذذي المااادة الرابعااة
والتسعين من الميثاق
 .8التعهد بالمساهمة  ..في نفقات المحكمة  ..وفقا لما تحدد الجمعية العامة لامم المتحدة
اما ساتر الدول االخرى  ..فال تستطيع االلتجذاء الذى المحكمذة  ..إال بشاروط تارك لمجلذا االمذن تحديذد ا ..
على ان ال يكون في ذذ الشذروط  ..مذا يخذل بالمسذاواة بذين المتقاضذين امذام المحكمذة  ..وقذد اصذدر مجلذا
االمن قرارا في  51ت  5عام  5012حدد فين هذه الشروط هي :
 .5ضرورة اخطار مسجل المحكمة بقبول هذه الدول اختصاص المحكمة وفقا لميثذاق االمذم المتحذدة والنظذام
االساا للمحكمة
 .5التعهد بتنفيذ احكام المحكمة بحسن نية
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 .8قبول االلتزامات الواردة في المادة  24من ميثاق االمم المتحذدة  ..فيمذا يتعلذق باختصذاص مجلذا االمذن
بتنفيذ احكام المحكمة
هذه هي طواتف الدول التي يشملها االختصاص الشخصي للمحكمة
 1 3االختصاص النوعي للمحكمة
حددت ذا االختصاص الفقرة االولى من المادة السادسة والثالثين من النظاام االسااس للمحكماة  ..ويتضذ
من ذا النص ان للمحكمة اختصاصا نوعيا واسعا  ..فكل نزاع يقوم بين الدول  ..ويتفق االطراف على رفعه
الى المحكمة  ..للنظر  ..والفصل فين  ..تختص المحكمة بالنظر فين  ..مهما يكذون نوعان او طابعان  ..سذواء
كان النزاع ذا طابع قانوني ام ذا طابع سياسي  ..فان المحكمة تختص بنظره والفصل فيان مذا دام اطرافذه قذد
رفعوا امر الى المحكمة
ومع ذلك فمن االمور الجديرة بالمالحظة  ..ان المنازعاات السياساية يصاعب حلهاا عاادة بموجاب القاانون ..
لذلك ان المتنازعين اذا ص عزمهم على عذرض النذزاع ذي الطذابع السياسذي علذى المحكمذة  ..يقرناون هاذا
العازم باالتفااق علاى ان تفصاال المحكماة فيان وفقااا لمباادئ العادل واْلنصااف  ..وقذذد سذبق للمحكمذة ان ابذذدت
نفور ا ايضا في النظر في المنازعات التي ال يتطلب امر الفصل فيها تطبيق القانون  1مثالها
 الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في  52اب عام  252في قضية المناطق الكمركية
االختصاص االفتاتي للمحكمة
لمحكمة العدل الدولية الى جانب مهمتها القضائية وظيفة اخرى  ..مؤداها ان تفتي فاي أي مساالة قانونياة ..
تطلذذب اليهذذا الجمعيااة العامااة او مجلااس االماان  ..افتائهذذا فيهذذا  ..وتسذذتطيع االجهذذزة االخذذر لامذذم المتحذذدة
والمنظمات المتخصصة التابعة لها  ..ان تقدم طلبا للفتو الى المحكمة  ..اذا اجازت لها ذلك الجمعية العامة
ويقاادم طلااب الفتااوى كتابااة  ..ويجذذب ان يتضذذمن بيانذذا دقيقذذا للمسذذالة المسذذتفتى فيهذذا  ..ويبلااغ المسااجل طلااب
االستفتاء الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة  ..او اية هيتة دولياة تارى المحكماة انهذا تسذتطيع
تقديم معلومات عن الموضوع بصورة شفهية في الجلسة او بصورة كتابياة  ..وتصادر المحكماة فتواهاا فاي
جلسة علنية  ..بعد اخطار االمين العاام ومنادوبي الادول(اعضااء االمام المتحادة) ..ومنادوبي الادول االخارى
والهيتات الدولية التي يعنيها االمر مباشرة
وإذا كانت ذ الفتاو عبارة عن اراء استشارية فالجهة التي تطلبها مطلق الحرية في اتباعها او االعاراض
عنها  ..فقد جرت العادة في االمم المتحذدة  ..وفذي سذائر الوكذاالت المتخصصذة  ..علذى احتذرام ذذ الفتذاو
وعلى االلتزام بها كما لو كانت ملزمة  ..بحيث اكتسبت في الواقع قاوة اكبار مماا قاد يتباادر الاى الاذهن  ..ال
تقل عمال عن قوة االحكام الملزمة
وخالل الفترة الممتدة بين عام  242وأول كانون الثاني  293نظرت المحكمة في  1طلب افتاء
وأصدرت فيما يتعلق بهذ القضايا  9فتوى و  52امر
االجراءات والقواعد التي تطبقها المحكمة
 االجراءات امام المحكمةترفع الدعوى امام محكمة العدل الدولية ..
 بان تقدم الى المسجل  ..صورة من اتفاق الطرفين المتنازعين على احالاة المساالة الاى المحكماة ..
ذا في حالة ما اذا كان اختصاصها اختياريا
 اما اذا كانذت والياة المحكماة اجبارياة  ..فتسذتطيع أي مذن الذدولتين المتنذازعتين  ..ارساال طلاب الاى
المحكمة
 وفي كلتا الحالتين  ..يجب تعيين موضوع النزاع  ..وبيان المتنازعين
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 كما يخطر اعضاء االمم المتحدة عن طريق االمين العذام  ..ويخطار بان كاذلك  ..أي دولذة اخذر لهذا
مصلحة من الحضور امام المحكمة  ..ويحضر في المحكمة ممثلون عن اطراف النزاع  ..ولهم الحق
في اصطحاب المحامين والمستشارين
 وتكون الجلسات علنية  ..إال اذا قررت المحكمذة خذالف ذلذك مذن تلقذاء نفسذها  ..او بنذاء علذى طلذب
الخصذذوم  ..وتذذتم المناقشذذة بتبذذادل المذذذكرات والمرافعذذات الشذذفوية وسذذماع الشذذهود وآراء الخبذذراء ..
واللغات الرسمية للمحكمة هي الفرنسية واالنكليزية
 وإذا تخلف احد الخصوم عن الحضور  ..او عجز عن الدفاع عن وجهة نظر ..
 فيجوز للطرف االخر ان يطلب الى المحكمذة ان تحكذم لذه بذدعوا  ..وعلذى المحكمذة قبذل ان
تجيب ذا الطلب ..
 ان تثبت من ان لها والية القضاء في النزاع المطرو امامها ..
 ومن ان دعو الخصم الحاضر تقوم على اساا صحي من حي الواقع والقانون
 -5القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة
تفصل المحكمة في المنازعات التي ترفع اليها وفقا ألحكام القانون الدولي  ..و ي تطبق في ذا الشأن
 0 5االتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
 0 6العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال
 0 8مباد القانون العامة التي اقرتها االمم المتمدنة
 0 1احكام المحاكم ومذا ب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف االمم  ..ويعتبر ذا وسيلة مساعدة
لتعيين قواعد القانون  ..وذلك مع مراعاة احكام المادة  10على انن يجوز للمحكمة ان تفصل في القضية
وفقا لمبادئ العدل واالنصاف متى وافق اطراف الدعوى على ذلك
 1 3حكم المحكمة
اذا ما انتهى الخصوم من عرض قضيتهم وأوجه دفذاعهم  ..يعلذن رئذيا الجلسذة ختذام المرافعذة  ..ثذم يتذداول
القضاة فيما بينهم في جلسة سرية ..
ويتلااى بعااد ذلااك الحكاام فااي جلسااة علنيااة  ..وتصاادر المحكمااة قرارهااا بأكثريااة الحاضاارين  ..وإذا تساااوت
االصوات رجح الجانب الذي فين الرتيس
 ويجذذب ان يكذذون القذذرار مسذذببا  ..وان يتضذذمن اسذذماء القضذذاة الذذذين شذذاركوا فيذذه  ..وللقضذذاة الذذذين
يخالفون رأي االغلبية  ..ان يرفعوا به بيانا مستقال برأيهم الخاص
 والحكم الذي تصذدر المحكمذة  ..لذه قذوة الذزام بالنسذبة ألطذراف النذزاع  ..وبخصذوص النذزاع الذذي
فصل فيه  ..وهو حكم واجب االحترام والنفاذ
فإذا امتنع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه الحكم  ..كان للطرف االخر ان يلجا الى مجلا االمن ..
ولهذا المجلس  ..ان يقدم توصياتن او يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم
ويعد حكم محكمذة العذدل الدوليذة  ..حكمذا نهائيذا غيذر قابذل لالسذتئناف  ..او  ..ألي طريذق مذن طذرق الطعذن
العادية
نظرت محكمة العدل الدولية من سنة  5012حتى اول كانون الثاني  5068فذي  16نذزاع قضذائيا وأصذدرت
 16حكما و  511امرا
___________________________________________________________
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