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 الخالف حول تعريف القانون الدولي العام

  

مور غير المتفق عليها ..  وهناك اكثر من مئة تعريف .. لذلك سيييييتا ااْل ييييار   ل  تعريف القانون الدولي العام من ااْل  ال يزال 

  :االتجاهات الفقهية المختلفة التي عرفت القانون الدولي عل  اساس ا خاصه ونحصرها في ثالثة اتجاهات

نون الدولي الوحيد لذلك يعرف القانون الدولي العام يرى ان الدولة هي  ييييييخ  القا المذهب التقليدي  : اوال: 

 (أي انه القانون الذي يعن  بحقوق وواجبات الدول بأنه)عبار  عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظا العالقات بين الدول

بع عشر كان قاصرا عل  الن المجتمع الدولي عندما ظهر ألول مر  بظهور الدولة القومية الحديثة في أوربا  بداية القرن السا

الدول فقط لذلك فأن الدولة وحدها هي التي كانت تملك صيييفة  يييخ  القانون الدولي العام واسيييتمر  هذا التعريف  يييا عا اكثر 

 .من ثالثة قرون

 عرف جروسيوس القانون الدولي بأنه)القانون الذي يحكا العالقات بين الدول(. 1625ففي سنة 

سيييع عشييير عرفه الفقيه الفرنسيييي لوين رينو بأنه )مجموعة القواعد التي تهدف ال  التوفيق بين حرية وفي نهاية القرن التا

 كل في عالقته باآلخرين أي كل دولة في عالقتها مع الدول االخرى.

سييييييها   رأوفي بداية القرن العشييييييرين لهب غالبية الفقها  ال   ان الدولة  هي الشييييييخ  الوحيد للقانون الدولي العام وعل

نه بونفين وفو ييييييي ال با عام  لدولي ال قانون ا لدول  عرفا ال عد التي تحدد حقوق ا ها )مجموعة القوا ها في عالقات وواجبات

 (.المتبادلة

عام  لدولي ال قانون ا هايا يعرف ال جد اوبن ها  مع خالفات ال تمن الجوهر فن عدد كبير من الفق هذا النهب  وقد سيييييييار عل   

 فية واالتفاقية التي تعتبرها الدولة ملزمة لها في عالقاتها المتبادلة(.بأنه)مجموعة القواعد العر

حيث ( 1927درته في )قضية اللوتن سنة كما ان محكمة العدل الدولية الدا مة قد تبنت التعريف التقليدي في الحكا الذي أص

 )القانون الذي يحكا العالقات بين الدول المستقلة(. عرفته بأنه



في الوقت الحاضيييييير بعه الفقها  الذين يعتمدون مثل  هذا التعريف منها االسييييييتال رينان جان دوبوي والفقيه  وما نزال نجد

)مجموعة القواعد التي تنظا العالقات  ف حيث  يعرف القانون الدولي بأنهكين وكذلك االسييييتال صييييادق ابو الهيالسييييوفيتي تون

 بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها(.

 :و االنتقاداتآخذ االم

كان  فإلاالحاضيييييير  أخذ بنظر االعتبار التطور الذي طرأ عل  المجتمع الدولي في العصييييييرتلا  اريف انهاالتع هيؤخذ عل  هذ

سوى     الالتعريف التقليدي يتفق مع اهداف القانون الدولي العام وحالة المجتمع الدولي منذ ثالثة قرون عندما كان ال يهدف 

وال العالقات  يعد يسيييييياير أهداف  هذا القانون ين الدول التي يتكون منها المجتمع الدولي فان  هذا التعريف لاتنظيا العالقات ب

عل  تنظيا العالقات بين الدول الن القانون الدولي لا يعد قاصييييرا مجتمع الدولي في الوقت الحاضيييير وال تكوين الالتي ينظمها 

متزايد من المنظمات الدولية واأل ييييخاد الدولية  ابل أصييييبض  يضييييا عدددول فقط لي لا يعد يتكون من الكما أن المجتمع الدو

  وغيرها.ات اإلدارية الدولية والفاتيكان كاتحادات الدول والمنظمات الدولية العالمية واإلقليمية والمتخصصة واالتحاد

يد وأول من دعا  ل  هذا يرى ان الفرد هو  خ  القانون الدولي الوح  االتجاه الثاني: المذهب ألموضوعي:  

أنكر الشييييخصييييية المعنوية للدولة وفي رأيه  نها مجرد افترا  ال قيمة له وعنده أن هو الفقيه الفرنسييييي )ديكي( حيث  الرأي

أ ييييييخاد القانون الدولي لهذا فان قواعد هذا القانون ال  الدول ليسييييييت من أ ييييييخاد القانون الدولي بل األفراد وحدها  ها

 ااْلفراد وال سيما الحكام اْلنها من ااْلفراد مثل غيرها. خاطبتخاطب الدول بل ت

في نظره مجرد  ومن ابرز انصييار هذا المذهب االسييتال جور  سييل فقد انكر هو ايضييا تمتع الدولة بالشييخصييية المعنوية و نها

 .ان االفراد وحدها من ا خاد القانون مجاز ال يمت ال  الحقيقة بصلة وعنده

عنوي ال يمكن ان يكون  ييييخصييييا قانونيا  ألنه ال يملك اراد  خاصيييية به والتي ال يملكها  ال الشييييخ  وللك الن الشييييخ  الم

 الطبيعي   

والداخلية  ينطبق للك عل  الجماعتين الدوليةووان يعتبر بالتالي  خصا قانونيا الذي يمكن ان يخاطبه القانون  الن وحده فهو

 .ال تخاطب سوى االفراد اْلنها وحدها لوي ادراك و راد  عل  حد سوا  وهكذا فان قواعد القانون الدولي

 آخذ او االنتقادات:الم

قة األوضييا  لحقي  وهذا ينطوي عل  مجافا  كبير كار الشييخصييية القانونية للدولة ولكن يؤخذ عل   هذا المذهب مغاالته في  ن

كما لدولي لا يصييبحوا بعد من أ ييخاد القانون اأما األفراد لدولة من األ ييخاد الر يسيية فيه حيث  تعد افي المجتمع الدولي 

 ألنها ال تنطبق عليها  ال عن طريق دولها.لألفراد االحتجا  مبا ر  بمبادئ القانون الدولي  ن التعامل الدولي ال يبيض  

يذهب غالبية الفقها  في الوقت الحاضييييير  ل   ن الدولة ليسيييييت الشيييييخ   :االتجاه الثالث: االتجاهات الحديثة

 د بل الشخ  الر ين للقانون الدولي وانقسا هؤال   ل  ثالثة فئات : الوحي



للقانون الدولي لكن من ها األ خاد اآلخرين ؟ يمتنعون عن تعريفها او  يتعتبر الدولة الشخ  الر يس  ول :ـيييييييالفئة األ

وواجباتها حقوق الدول  لقانونية التي تتضييييييمنتعدادها ومن هؤال  الفقيه  ييييييترو  الذي عرفه)بأنه مجموعة من القواعد ا

 .(وحقوق وواجبات غيرها من ا خاد القانون الدولي

تستبعد الفرد بصور  صريحة من ان يكون من ا خاد القانون الدولي ومن هؤال  االستال لوين دلبيز ال   الفئة الثانية:ـييييي

لدولية االخرى كالكنيسييييييية الكاثوليكية يعرفه)بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكا العالقات بين الدول والكيانات ا

 .(والثوار المعترف وغير المعترف بها وااْلما المتحد  وغيرها

 تفسض  للفرد مجال ضيق متواضع ال  جانب الدولة والمنظمات الدولية ومنها االستال  باستيد التي عرفته الفئة الثالثة:ـييييييي

الدولي سيييييوا  كان للك في العالقة بين الدول لات السيييييياد  ام بين  )بانه مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع

 .(المنظمات الدولية في عالقاتها المتبادلة او في عالقاتها مع الدول ال سيما في العالقات بين هؤال  وبعه المنظمات الدولية

 الخالصة:

ظر االعتبار التطور الذي حصل في المجتمع يتضض مما سبق ان هذه التعريفات وسعت من نطاق القانون الدولي حيث اخذت بن

واأل خاد الدولية االخرى وفي ه الر يسية المنظمات الدولية والفاتيكان الدولي  ليشمل ال  جانب الدول التي تعد من ا خاص

)بأنه  وفي ضو  المالحظات السابقة يمكن تعريفهلف ا خاد القانون الدولي العام مختالحاالت االفراد ولتحكا قواعده  بعه

 (.تحدد اختصاصات والتزامات كل منهامجموعة القواعد القانونية التي تحكا العالقات بين ا خاد القانون الدولي العام  و

 



 ييز القانون الدولي العام عن غيرهتم : عنوان المحاضرة

 اعداد : م.م فوزي كركان / م.م محمد حافظ

 المبحث الثاني

 تميز القانون الدولي العام من غيره

جمل بنا بعد أن عرفنا القانون الدولي العام أن نميز بين قواعده من جهة، وبين قواعد المجامالت الدولية أو ي

 . قواعد األخالق الدولية أو القانون الطبيعي أو القانون الدولي الخاص من جهة أخرى

 تمييز القانون الدولي العام عن المجامالت الدولية .أوال

من العادات تسير عليها الدول على سبيل المجاملة التيسير العالقات  هي عبارة عن مجموعة :المجامالت الدولية

فيما بينها وذلك من دون أي إلزام قانوني أو أخالقي يقع عليها، ومن أمثلة المجامالت الدولية، إعفاء الممثلين 

سفراء، الللدول األجنبية من الضرائب، والقواعد الخاصة بمراسيم استقبال السفن الحربية، ورؤساء الدول و

والنخبة البحرية. والفرق بين قواعد المجامالت الدولية وقواعد القانون الدولي يكمن في إن مخالفة قواعد القانون 

الدولي تعد عمال غير مشروع تترتب عليه المسؤولية الدولية. في حين إن قيام الدولة بما يعتبر مجاملة دولية ال 

مسؤولية قانونية، وكل ما يمكن أن يترتب على هذه المخالفة أن  تعد عمال غير مشروع وال تترتب عليه أية

تقابلها الدول األخرى بالمثل. وقد تتحول قواعد المجامالت الدولية في كثير من األحيان إلى قواعد قانونية عندما 

يازات تتكتسب من العرف أو االتفاق وصف اإللزام. مثال ذلك قواعد القانون الدولي الخاصة بالحصانات واالم

الدبلوماسية، فقد كانت في بادئ أمرها مجاملة دولية ثم صارت من قواعد القانون الدولي الملزمة. كذلك كان 

عدم التعرض لمراكب صيد رعايا الدول العدو أثناء الحرب مجاملة دولية دعت إليها عوامل اإلنسانية ثم صارت 

فأصبحت من القواعد القانونية االتفاقية.  ۷۰۹۱هاي لسنة بعد ذلك قاعدة عرفية . وأخيرا نص عليها في اتفاقية ال

يحدث العكس بأن تتحول قواعد القانون الدولي في بعض األحيان إلى مجرد قاعدة من قواعد المجاملة  وقد

مجرد  قانونية ملزمة صارت عندما تفقد وصف اإللزام القانوني. ومثال ذلك التحية البحرية فبعد أن كانت قاعدة

 مجاملة دولية.

 ثانيا. تمييز القانون الدولي العام عن قواعد االخالق الدولية

الضمير العالمي على الدول  هي عبارة عن مجموعة من المبادئ السامية التي يفرضها قواعد األخالق الدولية

انوني من جانبها. ومن أمثلة قواعد األخالق لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض وذلك من غير التزام ق

الدولية: استعمال الرأفة في الحروب، والتمسك باإلخالص، وصدق الوعد، وتجنب الكذب والخداع، وتقديم 

المساعدة لدولة يعاني شعبها محنة أو وباء أو زلزاال أو فيضانا إلى غير ذلك من الكوارث الطبيعية. وان مخالفة 

مخالفة دولية ومن ثم فهي ال ترتب أية مسؤولية دولية. غير إن عدم مراعاة هذه القواعد قد  هذه القواعد ال تعد

). وقد ت تحول قواعد األخالق الدولية إلى قواعد 1يثير الرأي العام العالمي ضد الدولة المخلة أو المخالفة (

قة أمثلة ذلك اتفاقية جنيف المتعل قانونية سواء أكان ذلك عن طريق العرف الدولي أو االتفاقيات الدولية، ومن

آب  ۷۱والتي عدلت عدة مرات كان أخرها في  بتحسين حال الجرحى والمرضى المصابين في ميدان القتال 

بشأن معاملة اسرى الحرب. حيث ). ۷۰۹۰ -۷۰۱۰، وجنيف ()۷۰۹۱ -۷۸۰ ۰واتفاقيات الهاي ). 1121



عض المبادئ التي كانت تحتمها األخالق الدولية فيما يتعلق بتحسين حال الجرحي جعلت هذه االتفاقيات من ب

والمرضى ومعاملة أسرى الحرب قانونا ملزما للدول. ومن األمثلة األخرى تحريم االتجار بالرقيق بكل صوره، 

طفولة عدة الوبالنساء، واألطفال واالتجار بالمخدرات، وإبادة الجنس البشري والتمييز العنصري وكذلك مسا

السيئة الحظ. فهذه كلها كانت في بادئ أمرها قواعد أخالقية، ثم أصبحت من القواعد القانونية االتفاقية. وتلعب 

األخالق الدولية دورا رئيسا في سد ثغرات القانون الدولي، ومثال ذلك ما نصت عليه ديباجة اتفاقية الهاي 

لقة بقوانين وعادات الحرب البرية من إنه في الحاالت التي لم والمتع ۷۰۹۱تشرين األول عام  11المعقودة في 

قوانين الشعوب... و يرد بشأنها نص في االتفاقية المذكورة "يبقى السكان والمقاتلون في حماية مبادئ قانون

اإلنسانية ومقتضيات الوجدان العام". ومن ذلك أيضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة األولى من 

لحة، ، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المس 1191البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 

من أنه "في الحاالت التي ال يتناولها البروتوكول الحالي  ۷۰۱۱حزيران عام  11الموقع في جنيف في 

واالتفاقات الدولية األخرى. يبقى المدنيون والمحاربون في حماية مبادئ القانون الدولي. . . ومبادئ اإلنسانية 

 العام. وما يقضي به الضمير

 من القانون الطبيعيالقانون الدولي العام  يزثالثا : تمي

لقد عرف األستاذ لوفور القانون الطبيعي بأنه عبارة عن "مجموعة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل،  

وهي تسبق إرادة اإلنسان لتفرض حكمها عليها". ويتضح منه هذا التعريف إن الفرق بين القانون الدولي 

ي والقانون الطبيعي هو إن القانون الطبيعي تصوير قانوني نظري يعبر عن العدالة والمثل العليا، في الوضع

حين إن القانون الدولي قانون له قوة يستمدها من التطبيق . ومن المالحظ إن القضاء الدولي قد امتنع عن تطبيق 

ا. المطلق، إال إذا وافق الخصوم على تطبيقهوضعي قواعد القانون الطبيعي بوصفها القواعد التي يمليها العدل 

من النظام األساس لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق األمم  81وقد أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة 

المتحدة حيث نصت على إنه "ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بيا للمحكمة من سلطة الفصل في 

 أطراف الدعوى على ذلك". ئ العدل واإلنصاف متى وافقالقضية وفقا لمباد

 عن القانون الدولي الخاص ي العامتمييز القانون الدولرابعا. 

الدولي الخاص هو ذلك الفرع من "القانون الداخلي الذي يحدد جنسية األشخاص التابعين للدولة ومركز القانون  

( التنازع الدولي ل لقوانين واالختصاص القضائي ). rاألجانب فيها ويبين الحلول الواجبة اإلتباع في مسائل )

وبهذا تختلف قواعد القانون الدولي الخاص عن قواعد القانون الدولي العام. فبينما تعني قواعد القانون الدولي 

الدولية وأشخاص القانون الدولي األخرى وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها، فإن  العام بالدول والمنظمات

قواعد القانون الدولي الخاص ال شأن لها بالدول أو بغيرها من أشخاص القانون الدولي، وإنها مدارها أفراد 

وتحديد حالة األجانب وما يتمتعون به من حقوق، وتعيين القانون  الدول المختلفة فيما يختص بتحديد جنسيتهم

الواجب التطبيق والقضاء المختص في المنازعات التي يدخل فيها عنصر أجنبي: كما لو تنازع عراقي مع 

فرنسي على تنفيذ عقد حرر بينهما في انكلترا، فأي المحاكم تختص بالفصل في النزاع، وأي القوانين يكون 

طبيق عليه؟ أهو القانون العراقي أم الفرنسي أم هو القانون االنكليزي باعتباره محل العقد؟ هذه هي واجب الت

 المسائل التي ينظمها القانون الدولي الخاص.



 المبحث الثالث

 "تسمية القانون الدولي العام

، وقد أخذ  قانون الشعوب لقد كان الكتاب المتقدمون أمثال دي مارتنس و فاتيل يطلقون على القانون الدولي اسم

جورج سل، ويعود أصل هذه التسمية إلى اصطالح قانون الشعوب في  نيبهذه التسمية من الكتاب المعاصر

القانون الروماني حيث كان يقصد به القانون الذي يسري على جميع األجانب المنتمين إلى الشعوب التي كانت 

في مقابل القانون المدني الذي كان يطبق حصرا على المواطنين  لرومانية،خاضعة السلطان اإلمبراطورية ا

 .مانيينالرو

ظهرت خالل العصور الحديثة تسميات عديدة أخرى، استعملها بعض الكتاب للداللة على قواعد القانون  ثم

الدولي فساه جروسيوس بقانون الحرب والسلم، وسماه باسكال فيور قانون الجنس البشري، وساه هيكل القانون 

ية استعمالها في اللغة الدبلوماس اعلكتاب وشالسياسي الخارجي، إال إن التسمية التي نالت حظوة كبيرة لدى ا

الذي استعمله ألول  ( Bentham ) حتى اليوم هي اسم القانون الدولي المنسوب إلى الفيلسوف االنكليزي بنتام

 (. ۷۱۸۰ الذي ظهر عام  كتابه مرة في

 

 اعداد :

 م.م فوزي كركان   م.م محمد حافظ

 



 طبيعة القانون الدولي العام المحاضرة:عنوان 

 اعداد: م.م فوزي كركان / م.م محمد حافظ

 

 طبيعة القانون الدولي العام  الفصل الثاني

م من رأى فمنه  الفقهاء(. هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح؟ هذا ما اختلف فيه

إنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، تلتزم بها الدول كما يلتزم األفراد بقواعد القانون الداخلي، ومنهم من نفي 

انوني، وحجتهم في ذلك إن أي قاعدة لكي تصبح قاعدة قانونية صفة القواعد القانونية عنها أي صفة اإللزام الق

 :ملزمة يجب أن تتوافر فيها ثالثة شروط

 .أن توجد سلطة تشريعية تقوم بوصفها - 1

 أن توجد سلطة قضائية تتولى تطبيقها. -۲

 أن توجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها.  -۳ 

سبة لقواعد القانون الدولي العام، فهي ال تعدو أن تكون مجرد وهذه الشروط الثالثة غير متوافرة في رأيهم بالن

في انكلترا،  ( Austin ) قواعد أخالقية ال يترتب على مخالفتها أية مسؤولية قانونية. ويرى هذا الرأي أوستن

في  ( Edmunde ) في فرنساء وأدمون ( Ferrandiere ) في ألمانيا، وفيرا نديير ( Jellinek ) وبيلنك

استند إليها أصحاب هذا الرأي البد من مناقشتها كل  يات المتحدة األمريكية. ومن أجل تقدير الحجج التيالوال

 .على انفراد

 

 أوال: عن السلطة التشريعية

القانون الدولي العام قانون على الرغم من افتقاره إلى المشرع أعلى: إن عدم صدور قواعد القانون الدولي العام 

عليا ال يعد سب با سلميا لتجريدها من صفة القواعد القانونية، ذلك ألن التشريع، ليس هو  من سلطة تشريعية

المصدر الوحيد للقانون، فهناك مصادر أخرى للقانون وفي مقدمتها العرف الذي ال يزال مصدرا لكثير من 

ذا ا يزال يقوم على العرف هقواعد القانون الداخلي، كما إن بعض األنظمة القانونية كالقانون االنكليزي مثال. م

من جهة. ومن جهة أخرى فإن القواعد التي تنبثق عن العرف ال تختلف في شيء عن القواعد التي تنبثق عن 

من ناحية مدى توافر صفة اإللزام، واألمر كذلك بالتنسية للقانون الدولي العام الذي استطاع أن يستعين  التشريع

بالعرف والمصادر األخرى، ماعدا التشريع إلضفاء صفة القانون على قواعده. ويتضح من ذلك إن افتقار 

 .لتجريده من صفة القانون القانون الدولي العام إلى سلطة تشريعية عليا ال يصح أن يكون سبا

 

 ثانيا: عن السلطة القضائية

ن مهمة القاضي تنحصر في تطبيق القوانين ال خلقها، فالمفرو  إن انعدام القضاء ال يؤثر في وجود القانون، أل

إن القانون موجود قبل وجود القاضي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القانون الدولي العام قد عرف 

القضاء كأداة لتسوية المنازعات التي تقوم في نطاقه منذ زمن بعيد بأشكال مختلفة، وكان من أهم صوره األولى 



تحكيم، ثم ظهرت الهيئات القضائية الدائمة. وعلى هذا األساس أنشئت محكمة التحكيم الدائمة في الهاي سنة ال

التي حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة. وهناك أيضا محاكم  5491، ومحكمة العدل الدولية سنة  ۹۹۱۱

ا في وقد قضت هذه المحاكم بمختلف أنواعه الغنائم التي تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب،

 .كثير من المنازعات الدولية ذات الشأن

 

 ثالثا: عن الجزاء

إن فقدان الجزاء أو عدم كفايته ال يؤثر كذلك في وجود القانون وكيانه. وذلك ألن وظيفة الجزاء هي ضان حسن 

عل. ما توجد قواعد قانونية يراد تطبيقها بالفتطبيق وتنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية، أي إن الجزاء يتحرك عند

ن القواعد القانونية وبين األداة التي تتضمن حس يصفة اإللزام ف یفال يصح الخلط إذن بين المصدر الذي ينش

تطبيقه وتنفيذه). فوجوده القانون إذن ال يتوقف على وجود الجزاء، فالقانون يوجد ولم لم يصحبه جزاء أو كان 

الجزاء الذي يحميه ضعيفا دون أن يؤثر ذلك في صفته القانونية، ومع ذلك فإن القانون الدولي العام ال يخلو من 

 . اإلكراه عنصر التي يمكن تجزئتها إلى قسمين: جزاءات خالية من اإلكراه و أخرى تتضمن ات،ءالجزا

 

 : الجزاءات الخالية من اإلكراه:أوال

 وهي تشمل األشكال اآلتية 

وتأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظبات الدولية إلى الدولة المخالفة.  . الجزاءات المعنوية:أ

من توجيه اللوم إلى الحكومة الروسية التي قامت  ۹۹۸۹ومن األمثلة على ذلك ما تقرر في بروتوكول لندن سنة 

البحر األسود، مخالفة بذلك التزاماتها  اطقنتحصين وتسليح م ۹۹۸۱أثناء الحرب الفرنسية األلمانية سنة 

التي توجب عليها إبقاءها منزوعة السالح، ومن ذلك اللوم الذي وجهته  5511سنة  سيبمقتضى معاهدة بار

لمخالفتها معاهدة فرساي والسيما للنصوصا المتعلقة بالتسليح. ولوم العصبة  5491عصبة األمم إلى ألمانيا سنة 

لهجومه على فلندا. واللوم الذي وجهته األمم المتحدة إلى دول العدوان  ۹۱۳۱السوفيتي سنة الموجهة إلى االتحاد 

واللوم الذي وجهته األمم المتحدة مرات عديدة إلى إسرائيل العتدائها على  5411الثالثي على مصر . سنة 

االنحياز باستنکار وشجب سياسة  مالدول العربية (. وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمرات دول عد

الذي أدان بشدة  ۹۱۹۹/۱/۱التفرقة العنصرية التي كانت تمارسها جنوب أفريقيا. وقرار مجلس األمن في 

بشجب وإدانة مذبحة   59/4/5451العدوان اإلسرائيلي على المفاعل النووي العراقي. وقرار الجمعية العامة 

بشجب وإدانة   9/51/5451الصهيوني. وقرار مجلس األمن في  كيانلالمدنيين الفلسطينيين في لبنان من قبل ا

قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس من قبل الكيان الصهيوني. وتأخذ الجزاءات المعنوية أشكاال 

 تقوم به الدول، واستنكار الرأي العام العالمي...  الذي أخرى مختلفة كاالحتجاج الدبلوماسي، والتحذير

 وقد يشمل قطع العالقات یب. قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة بقصد توجيه اللوم إليها من قبل دولة أخر

الدبلوماسية وقف جميع العالقات السياسية واالقتصادية بين الدولتين. ومن التطبيقات الحديثة لهذا النوع من 

الذي اتخذته عشر دول أفريقية اثنتان منها أعضاء في الكومنولث  الدبلوماسية نذكر قطع العالقات الجزاء

، وقطه العالقات ۹411البريطاني ضد بريطانيا إثر إعالن استقالل روديسيا الجنوبية من طرف واحد عام 

 5411 امعرائيل ضد إس -عدا رومانيا -الدبلوماسية الذي اتخذه االتحاد السوفيتي سابقا ودول الكتلة الشرقية 



بعد احتالل  ۹۱۸۹على إثر عدوانها على الدول العربية. وقطع العراق عالقته الدبلوماسية مع بريطانيا عام 

إيران للجزر العربية الثالث في الخليج العربي، وكذلك قطع العديد من الدول األفريقية ودول عدم االنحياز 

 .مع إسرائيل الدبلوماسية عالقاتها

 

وهي التي تكون نتيجة لتقرير مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض وتقرر هذه الجزاءات  ات المالية:. الجزاءج

 أما بالطرق الدبلوماسية بالمفاوضة مثال أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدولي

 

ات. كالمعاهد الدولية، : وهي تؤدي إلى إلغاء أو وقف التصرفات القانونية ذات الطبيعة. الجزاءات القانونيةد

 :ولهذا النوع من الجزاء صور متنوعة نذكر منها

 .إلغاء معاهدة لعدم توافر شرط من شروط انعقادها -5 

 .الدولي إلغاء المعاهدة لتعارضها مع أحكام معاهدة أسمى منها أو لتعارضها مع القانون -1

 .ال خطير التحلل من أحكام المعاهدة بسبب إخالل أحد أطرافها بالتزاماته إخال -9

 لالزمة لنفاذها.دات غير ا المستكملة لإلجراءات اوقف تنفيذ المعاه -9

 .حرمان الدولة أو الدول المخلة بالمعاهدة من مزاياها -1

 

لة المنظمة، كطرد الدو ثاقيوتقرر هذه الجزاءات من قبل المنظمات الدولية استنادا إلى م الجزاءات التأديبية:ـ ه

ة عشرة من عهد عصبة األمم والمادة (. وقد نصت على ذلك المادة السادس 5التي ال تقوم بواجبات الميثاق ) 

ال يحترم المبادئ التي ينظمها ميثاق األمم  ذيالسادسة من ميثاق األمم المتحدة التي تقصي بطرد العضو ال

) . ومن 1 -أو من ممارسة حقوق العضوية (م ) ۹۱ -(م تيالمتحدة، أو حرمان الدولة مؤقتا من حق التصو

تشرين  ۹۲الجزاء القرار الذي أصدرته الجمعية العامة ل ألم م المتحدة في التطبيقات الحديثة لهذا النوع من 

بمنع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورتها التاسعة والعشرين. والقرار الذي اتخذه  لقاضيوا 5419الثاني عام 

ى يوني إلوالقاضي برفض وثائق تفويض وفد الكيان الصه ۹۱۹۲/۱/۲۲مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 . ۹۱۹۹/۶/۸المؤتمر. على إثر الغارة اإلسرائيلية على المفاعل النووي العراقي في 

تم تطبيق الجزاءات التأديبية من قبل المنظمات اإلقليمية: مثال ذلك القرار الذي أصدرته منظمة الدول  قدو

ن عدم وجود نص على الرغم مبطرد کوبا من المنظمة بعد قيام الثورة فيها  ۹۱۱۲شباط عام  9األمريكية في 

  .قضي بذلكيفي ميثاق المنظمة 

وقيام جامعة الدول العربية بتعليق عضوية مصر في الجامعة بعد عقدها اتفاقية الصلح مع إسرائيل. بموجب 

 ۹۱۸۱/ . ۱ة العرب في مؤتمرهم المنعقد في بغداد في نهاية آذار عام قرار اتخذه وزراء الخارجي

 

 



 : الجزاءات التي تتضمن اإلكراه: ثانيا

 :وهي تشمل األشكال التالية

هي من الجزاءات التي أقرها القانون الدولي العرفي قبل قيام األمم المتحدة، ومن أمثلتها  البوليسية: األعمال

لحماية سفاراتها من الثورة التي نشبت هناك. وكذلك  ۹۱۱۱لحملة التي وجهتها الدول األوربية إلى الصين سنة ا

بتظاهرة عسكرية أمام ميناء انينفاري بغية إرغام  ، ۹۱۹۳قيام الدول الكبرى أثناء حرب البلقان األولى عام 

 (. Durazz0قواتها من مدينة )  سحب مونثينبغرو على

 

وهي األعمال التي تتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي حيث ترد الدولة على مخالفات مماثلة  ب. االقتصاص:

صدرت عن دولة أخرى بقصد حملها على وقف تلك المخالفات أو التعويض عنها. ويتخذ االقتصاص صدورة 

 :مختلفة منها

 

االحتالل العسكري في وقت السلم إلقليم الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية أو لجزء منها مثال ذلك احتالل  -5

األلماني سنة  -( واحتالل فرنسا للرور5) 5459الواليات المتحدة األمريكية ميناء فيراكروز في المكسيك عام ،

تها في موضوع التعويض المقرر في معاهدة فرساي. بقصد إرغام الحكومة األلمانية على احترام التزاما ۹۱۲۳

بقصد حمل الحكومة اليونانية على دفع التعويض  ۹۱۲۳ومن ذلك أيضا احتالل إيطاليا کورنو في اليونان سنة 

 .عن مقتل جنرال إيطالي كان يعمل في لجنة التخطيط الحدود هناك

 

أو الدول المعتدية: وذلك بعزلها عن بقية الدول بإقامة الحصار السلمي الذي تقيمه الدولة أو الدول ضد الدولة  -1

المنع المسلح ألي اتصال بين هذه الدول والدول األخرى. ومن أمثلة ذلك الحصار السلمي الذي قامت به سنة 

ألمانيا وانكلترا وإيطاليا إلرغام فنزويال على أداء ديون رعايا هذه الدول والوفاء بها. ولقد اكسب هذا  ۹۱۱۲

ر). قبل الدول األخرى التي لم تشارك في الحصا ونهايار الدول الثالث حق أفضلية أو أولوية في استيفاء دالحص

ويالحظ إن أعمال االقتصاص التي تتضمن استخدام القوة في غير حالة الدفاع الشرعي تتعار  وأحكام ميثاق 

لدولية بالوسائل السلمية على وجه ال التي تقضي بأن "يفض جميع أعضاء المنظمة منازعاتهم ا تحدةاألمم الم

وان يمتنع أعضاء المنظمة جميعا في عالقاتهم (  ۲ ۳يجعل السلم واألمن والعدل الدولي عرضه للخطر" )م 

ى السياسي األية دولة أو عل قاللالدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االست

). ويتضح من هذين النصين إنها حرمان االقتصاص 9ف ۲األم م المتحدة" (موجه آخر ال يتفق ومقاصد 

المتضمن استخدام القوة. ولقد أكد مجلس األمن هذا الوضع القانوني لالقتصاص في القرار الذي أصدره عام 

آذار  ۲۹أعمال االقتصاص التي قامت بها ضد مدينة حرايب في اليمن في  على وأدان فيه بريطانيا 5419

. كإجراء يتضمن االنتقام من تأييد اليمن للحركة المناهضة لالستعمار البريطاني في عدن وقد جاء في  5419

ألمم المتحدة". وقد أشار هذا القرار "إن المجلس يدين أعمال االنتقام باعتبارها مخالفة المقاصد و اهداف ا

و من الميثاق كما أدان مجلس األمن إسرائيل في القرار الذي  ۳المجلس في قراره هذا إلى المادة الثانية فقرة 

كانون األول  ۲۹بهجومها على مطار بيروت الدولي في  ۹۱۱۹كانون األول عام  95أصدره باإلجماع في 

 .م 5415عام 



 

حرم ميثاق األمم المتحدة على الدول األعضاء استخدام  خذة من قبل األمم المتحدة:تدابير القسر والقمع المت ج

القوة أو التهديد بها ضد سالمة األراضي واالستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد 

استخدام القوة، إال في ( . فليس في مقدور الدول في ظل أحكام الميثاق اللجوء إلى 9ف.  1األمم المتحدة. )م 

وحالة مساهمة األعضاء في تنفيذ (.  151الحاالت التي يبينها ميثاقها. وهذه الحاالت حالة الدفاع الشرعي )م 

تدابير القسر والقمع هي المتخذة من قبل األمم المتحدة وفقا ألحكام الفصل السابع من الميثاق. وقد طبقت األم م 

 5441وضد العراق  5411ا الشمالية إثر اعتداءها على كوريا الجنوبية. عام هذا التدابير ضد كوري متحدةال

إن مجلس األمن أرسل قوات عسكرية  كما تشرين الثاني 15في  415بموجب قرار مجلس األمن المرقم ( 9)

 .، التوزيع اإلغاثة اإلنسانية على السكان إثر انهيار الدولة 149/5441إلى الصومال بقراره المرقم 

 

والذي بموجبه خول هذه القوات استعمال القوة  5449آذار  14في  559أصدر مجلس األمن قراره المرقم  ثم

بمقتضى أحكام الفصل السابع من الميثاق. فكانت أول عملية لحفظ السلم تحول استخدام القوة. وقد انتهت هذه 

بأنها العملية، وحدد يوم  9/55/5449في  419العملية العسكرية بفشلها، فأصدر مجلس األمن قراره المرقم 

 .موعدا لسحب القوات الدولية من الصومال 95/9/5441



 (الجزاءات التي تتضمن عنصر االكراه الجزء الثانيعنوان المحاضرة ) 

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 .الجزاء االقتصادي)المقاطعة االقتصادية(

والمالية  إلكراه الاولة على احترا  القانون ومن هذا الجزاء المقاطعة االقتصتادية الت    يكون باستتداا  الوستا    االقتصتادية   

 تفرضها الاول أو المنظمات الاولية كجزاء ضا الاولة المعتاية ويمكن تطبيقه ف  وقت السلم والحرب ومنه:ت   

ة لفرنسا بسبب حرب التحرير الجزا رية من سنة مقاطعة بعض الاول العربي  أ  .المقاطعة الت  تفرضها الاول فرادا مثالها :تتتتت 

 والمقاطعة االقتصادية العربية إلسرا ي . 1963الى سنة   1956من سنة 

:  تعا المقاطعة االقتصتادية أحا  التاابير الت  نصتت عليها مواقيا المنظمات الاولية  ب . المقاطعة ف  نطاق المنظمات الاولية

تنتهت  ميثتاق المنظمتة أو تمتاعم أعمتال عتاوانيتة تجتاه دولتة أنرا من يتتتتانهتا تهتايتا  كجزاء جمتاع  يفر  على التاولتة الت  

العتاا ها على   1935( واستتتدامته ضتتا ايطاليا ستتنة 16الستتلم واالنمن الاوليين. ونع عليه عها عصتتبة االمم ف  الماد  )

لحفظ الستتلم  مجلس االمن استتتداامها( ضتتمن الجزاءات الت  يحا ل41الحبشتتة ( ونع عليه ميثاق اممم المتحا  ف  الماد )

 واممن الاول  . 

. حيث اصتتاع المجلس قراعات متتابعة وستتريعة ضتتا العراق وكانت 1990كما ف  قراعات مجلس االنمن ف  أزمة الدليج عا   

 جميعها بموجب الفص  السابع من الميثاق فف :ت 

 لى العراق.فر  بموجبه حظر اقتصادي يام  ع 661اصاع القراع  1990اب  6فف  

 فر  فيه حصاعا بحريا على العراق. 1990اب  25ف   665يو  اصاع القراع  19وبعا 

 فر  فيه حضر جوي على العراق. 1990ايلول  25ف   670وبعا يهر ياد مجلس االمن من اجراءاته فاصاع القراع 

وتم عفع بعض    2002اياع   14اع ف  الصتتادع باإلجم 1409وقا نفف مجلس االمن من هذه الجزاءات بموجب قراعه المرقم  

 واحتالل العراق من قب  الواليات المتحا  االمريكية وبريطانية. 2003نيسان  9هذه الجزاءات بعا سقوط النظا  ف  

 

 



قليميةج.   المقاطعة من قب  المنظمات االن

لقا ماعستتت المنظمات اإلقليمية أيضتتا المقاطعة االقتصتتادية كجزاء ضتتا الاول امعضتتاء و ير امعضتتاء فيها .   كمقاطعة    

مريكية  معظم الاول اممريكية لعالقاتها االقتصادية مع كوب بمقتضى القراع الذي أصاعه المؤتمر االستشاعي لمنظمة الاول االن

وكذل  ما يتعلا بجامعة الاول العربية إلسترا ي  حيث  طبقت المقاطعة االقتصتادية   1975والذي استتمر حتى عا     1964عا  

 ضا اسرا ي  على مرحلتين  

عناما قرعت جامعة الاول العربية مستتتتانا  الشتتتتعب الفلستتتتطين  بمقاطعة  المنتوجات  1945ابتاأت عا   المرحلة االولى :

على نطر توستتع الصتتناعة الصتتهيونية ف  فلستتطين للحيلولة دون الصتتهيونية ف  فلستتطين وكان المر  منها هو القضتتاء  

 انشاء دولة للصهيونية العالمية.

يقضتتت  بتن تتدذ الاول االعضتتتاء  1945كانون االول عا   2وعلى  هذا االستتتام اصتتتاع مجلس الجامعة العربية قراعا ف  

 ا من فلسطين مباير  او عن طريا انر.االجراءات المناسبة لمنع دنول المنتجات والمصنوعات اليهودية سواء جاءته

كما قرع ان تؤلف لجنة من دول الجامعة العربية تكون مهمتها التنستيا وااليتراع على تنفيذ هذا القراع ودعاستة االقتراحات 

قم  1946كانون االول عا   5المؤدية الى دفع نطر االقتصتاد الصتهيون  عن العرب. وتم تتليف تل  اللجنة وباأت اعمالها ف  

قرع مجلس الجامعة ف  يتتهر حزيران من العا  نفستته انشتتاء لجان مقاطعة ف  فلستتطين من ك  دولة من دول الجامعة  وان  

تكون هتذه اللجتان على اتصتتتتال دا م بتاللجنتة التاا متة للمقتاطعتة بتاممتانتة العتامتة اال ان المقتاطعتة بتالر م من الجهود الت  بتذلتهتا  

 1948اياع  15اال را  المرجو  منها قم توقفت اعمالها بنشتوب الحرب الفلستطينية ف  لجنة المقاطعة لم تنجح  ف  تحقيا 

 فتنتهت المرحلة االولى.

يقضتتتت  بءنشتتتتاء جهاز نا   1951باأت عناما اصتتتتاع مجلس جامعة الاول العربية قراعا ف  اياع عا   المرحلة الثانية : 

بالمقاطعة العربية إلسترا ي  ويتكون من مكتب ع يست  للمقاطعة مركزه دمشتا ويشترع على مكاتب اقليمية تنشتا ف  ك  دولة 

عربية ويعاونه مناوب عن ك  دولة عربية بصتفة ضتاب  عربية  ويرأم المكتب الر يست  مفو  يعينه االمين العا  للجامعة ال

اتصتتتتال تعينه حكومته ويتولى هذا الجهاز تنستتتتيا الدط  والتاابير الالزمة لمقاطعة استتتترا ي  والعم  على تحقيقها  وقا تم 

وعقا اول لضتتباط   تعيين المفو  العا  للمكتب الر يستت  للمقاطعة كما تم انشتتاء المكاتب االقليمية للمقاطعة ف  الاول العربية

  وباأت بذل  االجتماع المرحلة الحالية للمقاطعة. 1951تشرين الثان  عا   3اتصال تل  المكاتب ف  القاهر  ف  

  

ان الهاع االستتتاستتت  من المقاطعة العربية هو منع  التعام  بصتتتوع  مبايتتتر  او  ير مبايتتتر  بين الاول  :اهااع المقاطعة 

االقتصتتاد االستترا يل  من فر  االستتتفاد  من تعامله مع الاول العربية ومن ناحية انرا العربية وإستترا ي  بقصتتا حرمان  

مالحقة عالقات استتتترا ي  االقتصتتتتادية مع الاول االنرا وعلى هذا االستتتتام انتهى البحث  بين المكاتب االقليمية للمقاطعة 

 اب  يتمم ك  منهما االنر ويرتب  به اعتباطا وقيقا والمكتب الر يس الى ان للمقاطعة العربية وجهان احااهما سلب  واآلنر ايج



 ويتضمن الوجه السلب  من المقاطعة

وقف التعاون بطريا مبايتتر او  ير مبايتتر مع استترا ي  ولتحقيا خل  اتدذ المكتب الر يس بااليتتترات مع مكاتب المقاطعة  

تلفة ووضتعتها الاول العربية موضتع التنفيذ كما اقر االقليمية جملة توصتيات اقرها مجل  جامعة الاول العربية ف  دوعاته المد

مشتروع قانون موحا لمقاطعة استرا ي  ليعم  بموجبه ف  جميع الاول العربية  1954كانون االول عا   11مجلس الجامعة ف  

 ول العربية.لك  تتوحا فيها اجراءات المقاطعة وكذل  العقوبات المفروضة على مدالفتها وقا صاع هذا القانون ف  معظم الا

  اما الوجه االيجاب  ف  المقاطعة فهو يهاع

 اوال  .الى منع عؤوم االموال االجنبية من التافا على اسرا ي  وا راء الموجود على الهرب منها.  

 قانيا  .الى منافسة اسرا ي  بتسواق صادعاتها.  

 . لصناعاتهاقالثا  .الى عرقلة حصول اسرا ي  على المواد الالزمة    

الزالت معظم الاول العربية ملتزمة من الناحية الرستمية بتحكا  المقاطعة االقتصتادية ضتا استرا ي  إال ان اتفاقات الصتلح الت    

  1994تشترين االول عا    1ومعاها  الستال  بين االعدن وإسترا ي  ف   1978ابرمتها مصتر مع استرا ي  ف  كامب ديفيا عا  

ن الفلستطينيين واإلسترا يليين ف  اوستلو وما تالها من اتفاقيات قا جردت المقاطعة العربية ضتا استرا ي  واتفاقات التستوية بي

  من محتواها.

 . الجزاءات الجنا ية 5

إن هتذه  الجزاءات لم تكن معروفتة ف  القتانون التاول  العتا  ولم تبتاأ ف  الظهوع إال بعتا الحرب العتالميتة حيتث تمتت محتاكمتة   

لمتان أمتا  محكمتة نوعمبرا عتا   كبتاع مجرم  ا ومجرم  الحرب اليتابتانيين امتا  المحكمتة التاوليتة ف  طوكيو    1945لحرب االن

على ان الجهود انصتتترفت منذ قيا  االمم المتحا  التداخ هاتين المحكمتين استتتاستتتا لبناء نظا  دول  جنا   دقيا   1946عا  

  وعلى هذا االسام انشتت المحكمة الجنا ية الاولية.

 

  لمحكمة الجنا ية الاوليةا

لجنتة القتانون التاول  الى دعاستتتتة امكتانيتة انشتتتتاء هييتة قضتتتتا يتة دوليتة   1948دعتت الجمعيتة العتامتة لامم المتحتا  ف  عتا    

 لمحاكمة االيدا  المتهمين باعتكاب جريمة االباد  الجماعية او جرا م انرا.

انون الاول  مشتروع النظا  االستاست  للمحكمة  الجنا ية الاولية  عا  انجزت لجنة الق 50وبعا جهود متواصتلة دامت اكثر من 

الى مؤتمر   1998وقتامتته للجمعيتة العتامتة لامم المتحتا  ف  دوعتهتا التتاستتتتعتة وامعبعين وقتا دعتت الجمعيتة العتامتة ف  عتا   

استتت  للمحكمة الجنا ية  اعتما المؤتمر النظا  االستتت  1998تموز عا    17دول  لمناقشتتتته وانعقا هذا المؤتمر ف  عوما وف   



ليكون مقرها بعا ذ   2002دولة ودن  دوع النفاخ ف  االول من تموز عا  120الاولية بت لبية كبير  حيث  صتتوتت الى جانبه 

 ف  ماينة الهاي. 

وللمحكمة بموجب نظامها االستتاستت  انتصتتا  النظر ف  جريمة االباد  الجماعية والجرا م ضتتا االنستتانية وجرا م الحرب  

 ريمة العاوان  وج

ويقتصتر اجراء المحاكمة عن الجرا م الاولية الت  يرتكبها االيتدا  الطبيعيين وليس االيتدا  المعنوية )الاولة( لذت الن 

للاول مستتتؤوليتها بموجب القانون الاول  أي ان النظا  االستتتاستتت  للمحكمة الجنا ية يقو  على تقرير المستتتؤولية الجنا ية  

   الفردية.

جلس االمن محكمتين جنا يتين لمحاكمة المتهمين المستيولين عن االنتهاكات الدطير  للقانون الاول  االنستان  ف  وقا انشتت م

يو ستالفيا الستابقة وف  عواناا بموجب الفصت  الستابع من الميثاق  وه  محاكم جنا ية ناصتة انتصتاصتها محاود من حيث 

   مكان الجريمة وزمانها.

 الداصة بيو سالفيا السابقةالمحكمة الاولية الجنا ية 

انشتتاء محكمة دولية لمحاكمة االيتتدا  المستتيولين عن االنتهاكات    25/5/1993ف   837قرع مجلس االمن بقراعه المرقم  

  1991الدطير  للقانون الاول  االنسان  الت  اعتكبت ف  اقاليم يو سالفيا السابقة منذ عا  

نستتانية مث  القت  واالباد  الجماعية واالستتترقاق وبموجب نظامها االستتاستت  تنظر المحكمة الاولية ف  الجرا م المناهضتتة لإ

  والترحي  والسجن والتعذيب واال تصاب واالضطهاد مسباب سياسية وعرقية ودينية وسا ر االفعال  ير االنسانية

 المحكمة الاولية لرواناا

االيتتدا   المستتيولين عن محكمة دولية لمحاكمة  1994كانون الثان   8ف   955انشتتت مجلس االمن الاول  بقراعه المرقم 

ف    1994كتانون االول عتا     31كتانون الثتان  و    1اعمتال ابتاد  االجنتام و يرهتا من االنتهتاكتات الت  اعتكبتت ف  الفتر  بين  

ان يكون مقر المحكمتة ف  اعويتتتتتا/ جمهوعيتة تنزانيتا وهتذ    1997عتا     977عوانتاا كمتا قرع مجلس االمن بقراعه المرقم  

اصتتتتاعت المحكمتتان   1998ة دوليتة تعتالج على وجته التحتايتا جريمتة االبتاد  الجمتاعيتة  وحتى اب عتا  المحكمتة ه  اول محكمت 

يتدع ف  المحكمة الاولية   62يتدع ف  المحكمة الاولية ليو ستالفيا الستابقة و   60يتدع تقريبا )  100لوا ح اتها  ضتا  

 لرواناا(.

 المحكمة الاولية الداصة بسيراليون

وباأت عملها ف  تموز  16/1/2002جب االتفاق المعقود بين حكومة ستتيراليون واالمم المتحا  ف  انشتتتت هذه المحكمة بمو

وه  محكمة مدتلطة تجمع اليات وقوانين دولية ووطنية ويشتتتم  انتصتتتاصتتتها انتهاكات القانون الاول  االنستتتان    2002

 وجرا م يشملها القانون الوطن  لسيراليون.



 ال الحريريالمحكمة الاولية الداصة با تي

محكمتة دوليتة ناصتتتتة لمحتاكمتة المتهمين  2005انشتتتتت مجلس االمن بعتا ا تيتال ع يس الوزعاء اللبنتان  عفيا الحريري عا  

 . 2009با تياله وقا باأت عملها ف  االول من اخاع عا  

 . الضمان6

قا يكون الضتتمان من هو تعها دولة بمقتضتتى معاها  لضتتمان تنفيذ التزا  دول  أو بضتتمان القضتتاء على نرق خل  االلتزا  و

 جانب واحا .. كما قا يكون جماعيا متبادال.

دول الجامعة    الماد  الثانية من معاها  الافاع المشترت والتعاون االقتصادي المعقود  بين  ومن أمثلة الضمان الجماع    

 .1950العربية سنة 

الناجمة عن   جماع  من اج  ضتمان احترا  التزاماتهاويتضتمن ميثاق االمم المتحا  كذل  التزا  الاول االعضتاء بالقيا  بعم  

 الميثاق وال سيما ضمان سالمة اعاض  ك  دولة واستقاللها السياس .

بحيث  كانت   هذه  الجزاءات ه  المتوفر  ف  الوقت الحاضتتتتر ف  القانون الاول  .. وإخا كانت  ير منظمة ف  وقت مضتتتتى 

    عرت بضروع  إيجاد سلطة دولية تقو  بتوقيع الجزاءاتالاول توقعها بنفسها فان الجماعة الاولية ي

انتصتتتاصتتتات حماية   ولهذا المر  أنشتتتيت المنظمات الاولية كعصتتتبة اممم واممم المتحا  الت  يقو  نظامها على فكر  نق 

ستتم الجماعة القانون والستتلم الاول  عن طريا القستتر والقمع من يا الاول إلى  هييات مركزية تبايتتر هذه  االنتصتتاصتتات با

 الاولية .  

لكنه لم يصتتت  بعا إلى  وبذل  يبلغ التنظيم الاول  من الناحية القانونية مستتتتوا من التنظيم يقترب من تنظيم القانون الاانل  

مستتتتتواه واهم هتذه الهييتات  ه  مجلس اممن التذي أعطتاه الميثتاق مهمتة حفظ الستتتتلم واممن التاوليين وتطبيا الجزاءات 

 ف  الفص  السابع من الميثاق. المنصو  عليها

مما ستبا يتضتح إن قواعا القانون الاول  قواعا قانونية بالمعنى الصتحيح ونشتتت بطريقة ستليمة وتحتوي على جميع يتروط  

القاعا  القانونية واالدل من خل  أن الاول اعترفت بها ف  دستتتتاتيرها عالو  على ما وعد ف  الوقا ا الرستتتتمية الاولية مان 

  :نا ية أو جماعية تقر بهذا االعتراع واالنمثلة عايا  على خل تصرفات ق

 أ: الوقا ا الاولية.

عؤستتاء الاول لن يحياوا فيما بينهم وف  عالقاتهم مع على ان) 1818تشتترين الثان    15لقا نع تصتتريح اكس اليتتاب  ف  

نرا عن مراعا  مبادئ القانون الاول  بك  دقة( وكذل  ما جاء ف  اتفاقية الهاي الرابعة عا    الداصة بقواعا  1907الاول االن



ة مبادئ القانون الحرب البرية من انه )ف  الحاالت الت  ال تشتتتتملها نصتتتتو  االتفاقية يبقى الستتتتكان والمحاعبون ف  حماي

 الاول  العا  الناتجة عن العرع.

 ب: الاساتير الاانلية:

الى جانب الوقا ا الاولية فان دستاتير كثير من الاول أنذت تعترع بضتروع  التقييا بقواعا القانون الاول  ومثاله ما جاء ف  

 ءا ال يتجزأ من القوانين االلمانية.من ان قواعا القانون الاول  المعترع بها جز 1919دستوع فايمر االلمان  لسنة 

 ج. القضاء الاول :

ال يرا ف  القتانون الاول  إال تلت  المبتادئ  والقواعا القتانونيتة المطبقتة فعال وحقيقتة ف  المجتمع الاول  ويتجلى خل   ف  حكم 

ول  بمعناه العا  ليستت ستوا  ف  قضتية اللوتس الذي جاء فيه)أن مبادئ القانون الا 1927محكمة العال الاولية الاا مة ستنة 

  القانون الاول  كما هو مطبا فعال بين الشعوب الت  يتتلف منها المجتمع الاول .

ان   مما تقا  ندلع الى انه ال يمكن انكاع وجود القانون الاول  العا  او انكاع الصتتتتفة القانونية لقواعاه خل   الدالصتتتتة:

ين كما اعترع به معظم دستتتاتيرها وأيتتتاع اليه ف  نصتتتوصتتته الى جانب حكومات جميع الاول قا التزمت بن على مر الستتتن

 االعتراع ف  المواقيا الاولية.

 



 (1ج العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخليعنوان المحاضرة ) 

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي 

 يسود الفقه الدولي بشان تحديد العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي نظريتين:ـ 

   تقوم إحداهما على فكرة ازدواج القانونين التي تنكر أي صلة بينهما.

عند  وتقوم الثانية على فكرة وحدة القانون التي تعترف بوجود صـلة وييقة بين القانونين وتوج  تللي  احداهما على اخخر 

  التعارض

 نظرية ازدواج القانونين

ــترو  والفقيه     ــيما الفقيهان اللمانيان تربيا وق ــعية ا رادية ل ل ــة الوإل ــار المدرل ــار هذ   النظرية وهأ أنص يذه  أنص

ا عن اليطالي انزيلوتي إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين قانونين متسـاويين مسـتقلين ومنفصـلين ما منهم

خر ول تداخا بينهما لأللبا  التالية:   الا

اول: اختالف مصــادر القانون الداخلي عن مصــادر القانون الدولي فالقانون الداخلي يصــدر عن ا رادة المنفردة للدولة بينما  

هذ  المصــادر  القانون الدولي يصــدر عن ا رادة المشــترمة لعدة دوم ولما مان لكا من القانونين مصــادر  الهاصــة به وان

 تهتلف في طبيعتها لذلك انعدمت أية صلة بين القانونين وأصبح ما منهما مستقال عن اآلخر.

يانيا: اختالف أقـها  القانون الداخلي عن الدولي فبينما تهاط  قواعد القانون الداخلي الفراد في عالقاتهأ المتبادلة او في 

تـهاـط  اـلدوم فقا واختالف طبيـعة أقـــــها  ـما من الـقانونين يـعدم الصــــلة   الـقانون اـلدولي  عالـقاتهأ م  اـلدوـلة ـفان قواـعد

    بينهما ويجعا ما قانون مستقال عن الخر.

يالثا: اختالف موإلـو  القانونين فالقانون الداخلي ينظأ العالقة بين اخفراد داخا الدولة بينما القانون الدولي ينظأ العالقة بين 

  السلأ والحر .في وقت  الدوم المستقلة

رابعا: اختالف طبيعة البناء القانوني في ما منهما فالبناء القانوني الداخلي يـشما عدة هياا  تفرض احترام القانون مالمحامأ 

 القانون الدولي فال نشاهد له مثا هذ  الهياا  وان وجد بعضها  ل يعدو أن يكون بدائيا والسلطا  التنفيذية أما



 نتائج النظرية:ـ 

ا القانون الدولي  اول: يـستقا ما من القانونين بقواعد  من حي  الموإلـو  ومن حي  الـشكا فمن حي  الموإلـو  الدولة تنـش

ــا القانون الداخلي احترام ما  ــا القانون الداخلي بارادتها المنفردة وعلى ما دولة عندما تنش باتفاقها م  غيرها من الدوم وتنش

 ما تبعا  المسؤولية الدولية لمهالفتها ما التزمت به دوليا.التزمت به دوليا فان لأ تفعا تتح

اما من حي  الشــــكا فالقواعد الدولية ل تكتســــ  وصــــف اللزام في دائرة القانون الداخلي ال ا ا تحولت الى قواعد قانونية 

داخلية قوة اللزام الدولي ال ا ا  داخلية وفقا لإلجراءا  المتبعة في اصــدار القوانين الداخلية. ول يمكن ان تكتســ  القوانين ال

 تحولت الى قواعد دولية وفقا لإلجراءا  المتبعة في اصدار القواعد القانونية الدولية.

يانيا: عدم اختصـــا  المحامأ الوطنية بتطبيل القانون الدولي حي  إنها تقوم بتطبيل وتفســـير القانون الداخلي فقا وهي ل 

  ير  إل إ ا تحولت إلى قوانين داخلية.تملك تطبيل القانون الدولي وتفس

ـياـل : ل يمكن قـيام تـناز  بين الـقانونين لختالف نـطاق تطبيل ـما منهـما و ـلك لن التـناز  بين القوانين ل يمكن حصــــوـله إل 

طبيل ما نطاق التطبيل لكا منهما امتن  وجود التناز  وحي  نطاق ت بين قانونين يشـترمان في نطاق تطبيل واحد فا ا اختلف

ذا ل يعني  از  بين الينين.  غير إن ـه انونين وجود تـن ة ازدواج الـق ا لنظرـي انونين مهتلف عن الخر فال يتصــــور طبـق من الـق

ــالة معينة وفقا  ــتقبام  فقد يحيا احد القانونين على اآلخر لحا مسـ ــا با حالة واللـ فقدان ما عالقة بينهما با إن العالقة تنشـ

اعتـبار إن تـلك المســــاـلة ـتدـخا في دائرة لــــلـطان ـهذا الـقانون وـحد  ويـج  أن تـعالج وفـقا  علـيه على لقواـعد الـقانون المـحام

 خحكامه

ا  اـلدوم   ام المالـحة اخجنبـية في مـي انون اـلدولي الـع ان ينظأ الـق داخلي ـم انون اـل ام على الـق انون اـلدولي الـع ة الـق اـل ام  ا  إـح مـث

راـم  وـما يـعد وطنـيا فهو ـبذـلك يحـيا على ـقانون اـلدوـلة تعيين ـما يـعد من المراـم  ا قليمـية دون أن يـحدد ـما يـعد أجنبـيا من الم

الـتابـعة لـها وـما يـعد أجنبـيا وـقد يحـيا الـقانون اـلداخلي على الـقانون اـلدولي ـمان يعفي الـقانون اـلداخلي الممثلين اـلدبلوـمالــــيين  

 لي بيان من يصدق عليه وصف الممثا الدبلومالي.من الضرائ  أو من الهضو  للقوانين الداخلية ويحيا على القانون الدو

وقد يســتقبا القانون الداخلي قواعد القانون الدولي ويدمجها بنص صــريح فتكون عندئذ جزءا منه مما في نص المادة الرابعة  

ــنة   ــتور فايمر اخلماني لسـ ــفة عامة تعتبر جزءا 1919من دلـ متمما  الذي يقرر )ان قواعد القانون الدولي المعترف بها بصـ

  لقوانين الدولة اللمانية(.

 تقدير نظرية ازدواج القانونين

 انتقد  نظرية ازدواج القانونين وخاصة من قبا أنصار نظرية وحدة القانون واهأ النتقادا  التي واجهتها هي اآلتية:

 بين أصـا القاعدة القانونية اول: إن الحجة المـستمدة من الختالف في المصـادر بين القانونين تهلا على حد قوم جورج ـلا

ــواء مان دولي أو داخلي ليل من خلل الدولة وإنما هو نتاج الحياة وبين عواما التعبير عنها ــف إلى  لك إن القانون لـ  أإلـ



وـما ـما يوـجد من فرق بين الـقانون اـلدولي الـعام والـقانون اـلداخلي هو في طريـقة التعبير عن الـقانون ـمالمـعاـهدا    الجتـماعـية

 انون الدولي والتشري  في القانون الداخلي والختالف في طريقة التعبير ل يؤدي الى فصا القانونين.في الق

 يانيا: إن الحجة المستمدة من الختالف بين القانونين من حي  الاشها  يرد علين أمثر من ماخذ:ـ 

ثام على  لك .. انقســـام القانون الداخلي نجد في نطاق ما قانون قواعد قانونية تهاط  أقـــها  مهتلفين وخير م فمن ناحية

 إلى عام وخا  حي  تهاط  اقها  القانون العام مما تهاط  الفراد 

ومن ناحية اخر  قد يتطابل من الناحية الفنية أـقها  القانون في القانونين الداخلي والدولي فالدولة هي الـشهص القانوني 

ــر في النظام القانوني الدولي  وفقا لمذه   ازدواج القانونين ليل لها وجود بدون اخفراد الحاممين والمحكومين الذين المباقـ

 يتالف منهأ عنصر السكان ومن يأ الحاممين المهاطبين الحقيقيين بقواعد القانون في النظامين الداخلي والدولي. 

 والدولي فيالحظ يالثا: اما الحجة المستمدة من اختالف طبيعة ترمي  ما من النظامين القانونين الداخلي 

ل يوجد بينهما اختالف جذري يتعلل بطبيعة ما منهما وإنما اختالف قـكلي بدرجة تنظيأ ما منهما ويعود لـب  هذا الختالف 

 إلى التفاو  بين الجماعة الدولية والجماعة الوطنية من حي  مد  الندماج في الولا الجتماعي 

الدولية ومجلل اخمن فلأ  الكثير من قيمتها خاصـة بعد إنشـاء محكمة العدموان هذ  الحجة فقد  في الوقت الحاإلـر الشـيء 

   تعد الجماعة الدولية اآلن مجردة على ا طالق من هياا  قضائية وتنفيذية دائمة.

 نظرية وحدة القانون

واحدة أي نظام قانوني واحد ل على نقيض النظرية الســابقة فان هذ  النظرية تجعا من القانون الدولي والداخلي متلة قانونية  

 ينفصا عن بعضه

ــلأ     تقوم هذ  النظرية على فكرة التدرج القانوني الذي يقضــــي بضــــرورة خضــــو  القاعدة القانونية اخدنى مرتبة في الســ

ــية العامة التي تعد ــالـ ــتمد قوتها منها إلي أن ينتهي التدرج عند القاعدة اخلـ ــا   القانوني إلى القاعدة التي تعلوها وتسـ ألـ

 القانون مله ودليا الوحدة القائمة بين فروعه.

على أن أنصـار هذ  النظرية قد اختلفوا في تحديد القانون الذي تكمن فيه القاعدة اخلـالـية العامة والتي تسـود جمي  القواعد 

 اخخر  وتكسبها قوتها ا لزامية 

داخلي وفي   انون اـل ه في الـق اـعدة مثبـت دد ـفذـه  البعض إلى أن ـهذ  الـق ذا  و ـلك لن اـلدوـلة هي التي تـح اـل ة ـب دلــــتور اـلدوـل

التزاماتها بارادتها حي  ل توجد لــــلطة عليا فوق الدوم تحدد هذ  اللتزاما  وان دلــــتور الدولة هو الذي يحدد الســــلطا  

وقد                    .المهتـصة في إبرام المعاهدا  باـلأ الدولة وعلى  لك فان القانون الدولي العام يتفر  من القانون الداخلي 

 أطلل على هذا الرأي الأ نظرية وحدة القانون م  علوية القانون الداخلي  



ويؤخذ على هذا الرأي انه إ ا الــتطا  أن يفســر اخلــا  الملزم للمعاهدا  باعتبارها تســتند في قوتها الملزمة إلى الدلــتور 

 القانونية الدولية وخاصة العرفية منها. فانه عاجز عن تفسير التزام الدوم بلير  لك من القواعد

بحي  يؤدي ما تعديا  ومن ناحية أخر  فلو ـصح أن اللتزاما  الدولية تـستند إلى الدـلتور لبقي نفا ها خاإـلعا لنفا  الدـلتور

 للدلتور إلى تعديا أو إللاء لهذ  اللتزاما  وهذا بهالف ما عليه واق  العما الدولي.

ــبا   ه  فريل   ــية مثبته في القانون الدولي العام وهذالهذ  الاســ ــالــ يعني أن القانون  خر إلى القوم بان هذ  القاعدة اخلــ

الدولي العام يســـمو على مافة نظأ القانون و لك لن لـــمو القوانين بعضـــها على البعض يكون بحســـ  نطاق تطبيقها فنظام 

ذا يهضــ  إلى نظام المحافظة وهذ  تهضــ  لقوانين اخلــرة يج  أن يهضــ  لنظام القرية وهذا يهضــ  إلى نظام المدينة وه

الدولة باعتبارها الهياة التي تمثا وحدة مصـــالح هذ  الهياا  مافة وحي  أن القانون الدولي العام هو المنظأ الوحيد للجماعة 

 الدولية فانه ألمى القوانين مرتبة وللطان.

ي العام نفو  مباقــر في القوانين الداخلية دون حاجة للنص فيها وبناء على  لك فان أنصــار هذا الرأي يرون ان للقانون الدول

ــق القانون الدولي العام لما يتعارض معه من أحكام في القوانين الداخلية   ــهأ إلى ابعد من  لك حي  قام بامكان نس و ه  بعض

  بحكأ ليادته على هذ  القوانين

 وقد أطلل على هذا الرأي الأ نظرية وحدة القانون م  علوية القانون الدولي  ويؤخذ على هذا الرأي 

قوله أن القانون الدولي العام ملزم للـسلطا  واخفراد الذين يهضـعون لهذ  القوانين دون حاجة للنص فيها على  لك وقوله أن 

ــه من قوانين داخلية ل  ــق ما يعارإلـ ــليأ على هذا الوجه ينطوي على مجافاة مبيرة للواق   القانون الدولي ينسـ ــك أن التسـ قـ

ــيادة القانون الدولي العام على قوانينها وأقاليمها فانها لأ تقبا بتطبيقه  ــلمت بس ــتوري لن الدوم إ ا مانت قد ل الدولي والدل

   ف بنظام الدمجالمباقر على للطاتها ورعاياها ما لأ يتأ إقرار  في دلاتيرها وقوانينها بمقتضى ما يعر

ومن ناحية أخر  فان هذا الرأي ل ينسجأ م  المنطل التاريهي خنه ينتهي إلى القوم بان القانون الداخلي يتفر  عن القانون  

الدولي وهذا غير صـحيح لن القانون الداخلي الـبل في الوجود من القانون الدولي حي   أن الدولة وجد  قبا وجود القانون 

  وجود الدوم هو الذي أد  إلى نشوء الجماعة الدولية .. وهو أمر أد   إلى إلرورة تنظيأ العالقا  بين الدوم.الدولي با أن 

  

 المفاإللة بين النظريتين علو القانون الدولي على القانون الداخلي

ية هي التي فرإلــــت إن ما لــــار  عليه الدوم ل يؤيد بصــــورة قاطعة وجهة نظر أي من النظريتين ال ان العتبارا  العمل 

إلـرورة علو القانون الدولي على القانون الداخلي ويؤمد هذا القوم ما لـار  عليه الدوم لـواء على الصـعيد الوطني أو على 

  :الصعيد الدولي 



لقد الـــتقر التعاما الدبلومالـــي والقضـــاء الدولي على مبدأ علو القانون الدولي على القانون    اول: على الصـــعيد الدولي:

 النحو التي: خلي  وعلىالدا

الــــي:1 دبلوـم ا اـل اـم ا    .التـع الـه داخلي ومـث انون اـل دولي على الـق انون اـل دأ علو الـق ة مـب دولـي دا  والمواييل اـل اـه د أقر  المـع لـق

حـي  نصــــت الـمادة الـثالـثة منـها على اعتراف الحكومتين بعلوـية التـفاقا     1955الـعاـمة بين  تونل وفرنســــا ـعام   التـفاقـية

 والمعاهدا  على القانون الداخلي.

 لقد التقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على ما ياتي: .القضاء الدولي:2

 أ. علو القانون الدولي على القانون الداخلي:

امأ الدولية في أحكام عديدة لها على مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي بمهتلف مصادر  من عرف لقد أمد  المح 

 1872ومعاهدا  ومبادئ القانون العامة  ففي قضـية اللباما بين الوليا  المتحدة  المريكية وبريطانيا التي فصـلت بها لـنة 

مريكيون بان نقص القوانين النكليزية ل يعفي السـلطا  النكليزية من اللتزام  محكمة تحكيأ دولية انعقد  في جنيف احتج ال

باتبا  العرف الدولي الها  بواجبا  المحايدين وأخذ  المحكمة بهذا الرأي وأدانت انكلترا هذا وتســير محكمة العدم الدولية  

  التي خلفت محكمة العدم الدولية الدائمة المسلك نفسه.

 الدولي على الدلتور الداخلي للدولة:  . علو القانون 

لـقد اقر  المـحامأ اـلدولـية ـمذـلك مـبدأ علو الـقانون اـلدولي على اـلدلــــتور اـلداخلي لـلدوـلة ومن  ـلك قرار التحكيأ الصــــادر في 

ــنة  ــفينة مونتيجو ل ــت 1875قضــية الس مريكية والذي جاء فيه )أن المعاهدة فوق الدل ور بين مولومبيا والوليا  المتحدة الا

وعلى تشـــري  مولومبيا أن يطابل المعاهدة وليل المعاهدة تطابل القانون الداخلي وعلى الدولة أن تصـــدر القوانين الالزمة 

 لتطبيل المعاهدا (.

 يانيا. على الصعيد الوطني 

خلي للقانون الدولي إن عددا من الدـلاتير الحديثة الـصادرة بعد الحر  العالمية اخولى والثانية يؤمد أيـضا خـضو  القانون الدا

  ولكن بدرجا  متفاوتة.

ــورة عامة مثام ما جاء في مقدمة 1 ــو  الدولة للقانون الدولي بصــ عالن عن مبدأ خضــ ــاتير امتفت بالا .ان البعض من الدلــ

من)إن الجمهورية الفرنسـية حرصـا منها على تقاليدها تسـلك بموج  القانون الدولي  1946الدلـتور الفرنسـي الصـادر لـنة 

 ام(.الع

. بعض الدلـاتير ينص على تبني مبادئ معينة من مبادئ القانون الدولي فقا )معدم جواز تسـليأ الالجاين السـيالـيين( مما 2

 (. 21المادة ) 2005في الدلتور العراقي لسنة 



ح فتكون . اما دلــاتير دوم أخر  فانها خطت خطوة أمثر تقدما حي  نصــت على دمج قواعد القانون الدولي فيها بنص صــري3

 عندئذ جزءا منها.

ــنة  ــتور فايمر اللماني لسـ من  1919منها ما نص على دمج القانون الدولي العرفي بالقانون الداخلي من  لك ما جاء في دلـ

)إن قواـعد الـقانون اـلدولي المعترف بـها بصـــــفة ـعاـمة تعتبر جزءا متمـما لقوانين اـلدوـلة اللـمانـية(  ومنـها ـما نص على دمج 

ــتور وجمي  المعاهدا   المعاهدا  ب مريكي من )إن الدل ــتور الا ــة من الدل ــادل القانون الداخلي من  لك ما جاء في المادة الس

 التي ابرمتها او التي تبرمها الوليا  المتحدة تعد القانون اخعلى للدولة (.

ن الداخلي با تقر في الوقت نفسه .  هبت بعض الدلاتير ابعد من  لك فهي ل تكتفي بالنص على دمج القانون الدولي بالقانو4

اـله الـمادة   )أن المـعاـهدا  والتـفاـقا     1958من الـقانون الفرنســــي لســـــنة   55علو الـقانون اـلدولي على الـقانون اـلداخلي مـث

 المصدق أو الموافل عليها بوجه صحيح تتلل  منذ نشرها على القوانين الفرنسية(.

 



 (2ج العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخليعنوان المحاضرة ) 

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 القانون الدولي والقانون الداخلي العالقة بين 

 نظرية وحدة القانون

نظام قانوني واحد ال  أيون الدولي والداخلي كتلة قانونية واحدة انعلى نقيض النظرية السااابقة نان ه ا النظرية علعم  ن الق

 ينفصم عن بعضه

 ة ني الساااال  رعب  رة خضااااوق القاعدة القانونية ا  نىال ي يقضااااي بضااااروعقوم ه ا النظرية على نكرة التدرج القانوني     

العا ة التي ععد أساااا  ية ن ينتمي التدرج عند القاعدة ا سااااسااا أ إلي القانوني إلى القاعدة التي ععلوها وعساااتقد قوعما  نما  

 القانون كله و ليم الوحدة القائقة بين نروعه.

ون ال ي عكقن نيه القاعدة ا سااساية العا ة والتي عساو  عقيل القواعد النظرية قد اختلفوا ني عحديد القان على أن أنصاار ه ا

  زا يةوعكسبما قوعما اإلل  ا خرى

لتي عحاد  ي اوذلا  الن الادولاة ه القااعادة  تبتاه ني القاانون الاداخلي وني  سااااتور الادولاة باالا ا ها ا  أن  نا هاا البعض إلى 

السااااللا   و ال ي يحد ه ا االلتزا ا  وان  سااااتور الدولة هال عوعد سااااللة عليا نود الدود عحد   ثحيما  التزا اعما بإرا ع

وقد أطلق على ه ا  .ي لي العام يتفرق  ن القانون الداخوعلى ذل  نان القانون الدولالقختصاة ني إبرام القعاهدا  باسا  الدولة  

  ل علوية القانون الداخلي  الرأي اس  نظرية وحدة القانون 

القلز ة إلى الدسااتور  اا  القلزم للقعاهدا  باعتبارها عسااتند ني قوعمإذا اسااتلاق أن يفساار ا ساا   هويؤخ  على ه ا الرأي ان

 نانه عاعز عن عفسير التزام الدود بغير ذل   ن القواعد القانونية الدولية وخاصة العرنية  نما.

بحيث يؤ ي كم ععديم  الدولية عساتند إلى الدساتور لبقي نفاذها خاااعا لنفاذ الدساتورا   االلتزا و ن ناحية أخرى نلو صا  أن 

 وه ا بخالف  ا عليه واقل العقم الدولي.ا  للدستور إلى ععديم أو إلغاء لم ا االلتزا 

أن القانون يعني  وه ا  عامالقاعدة ا ساااااسااااية  تبته ني القانون الدولي اله ا بان  إلى القود  لم ا اْلسااااباب ذها نريق  خر

يكون بحساااا نلاد علبيقما ننظام   بعضالدولي العام يساااقو على كانة نظ  القانون وذل  الن ساااقو القوانين بعضاااما على ال



ا عخضاال لقوانين  ا ساارة يلا أن يخضاال لنظام القرية وه ا يخضاال إلى نظام القدينة وه ا يخضاال إلى نظام القحانظة وه

نظ  الوحيد لللقاعة وحيث أن القانون الدولي العام هو القيئة التي عقتم وحدة  صاااال  ه ا الميئا  كانة  الدولة باعتبارها الم

 .وانين  رعبة وسللانالدولية نانه أسقى الق

الداخلية  ون حاعة للنص نيما   وانينوبناء على ذل  نان أنصااار ه ا الرأي يرون ان للقانون الدولي العام نفوذ  با اار ني الق

بإ كان نسااا القانون الدولي العام لقا يتعارم  عه  ن أحكام ني القوانين الداخلية  د بعضاام  إلى ابعد  ن ذل  حيث قاوذها 

   ا القوانينيا عه على هبحك  س

 لدولي  ويؤخ  على ه ا الرأي وقد أطلق على ه ا الرأي اس  نظرية وحدة القانون  ل علوية القانون ا

للنص نيما على ذل  وقوله أن   ةالدولي العام  لزم للساللا  وا نرا  ال ين يخضاعون لم ا القوانين  ون حاعقوله أن القانون  

كبيرة للواقل   ا الوعه ينلوي على  لاناة  ال  ااا  أن التسااالي  على ه  القانون الدولي ينساااا  ا يعارااااه  ن قوانين  اخلية

لقانون الدولي العام على قوانينما وأقاليقما نإنما ل  عقبم بتلبيقه ا  ت قد ساالقت بساايا ةالدولي والدسااتوري الن الدود إذا كان

   ا وقوانينما بققتضى  ا يعرف بنظام الد جالقبا ر على سللاعما ورعاياها  ا ل  يت  إقرارا ني  ساعيره

اخلي يتفرق عن القانون لدبان القانون اال ينسل   ل القنلق التاريخي  نه ينتمي إلى القود     ا الرأيى نان هو ن ناحية أخر 

 أن الدولة وعد  قبم وعو  القانون  ثحيني الوعو   ن القانون الدولي    الن القانون الداخلي اسابق الدولي وه ا غير صاحي 

  .إلى ارورة عنظي  العالقا  بين الدود  ىو أ ر أ الدولي بم أن وعو  الدود هو ال ي أ ى إلى نشوء اللقاعة الدولية .. وه

  

 الة بين النظريتين علو القانون الدولي على القانون الداخليالقفا

التي نرااااات دود ال يؤيد بصااااورة قاطعة وعمة نظر أي  ن النظريتين اال ان االعتبارا  العقلية هي  إن  ا سااااار  عليه ال 

عليه الدود ساواء على الصاعيد الوطني أو على ويؤكد ه ا القود  ا ساار  داخلي  رورة علو القانون الدولي على القانون الاا 

  :الصعيد الدولي 

على  بدأ علو القانون الدولي على القانون ي والقضااااء الدولي لقد اساااتقر التعا م الدبلو اسااا    اوال: على الصاااعيد الدولي:

 النحو االعي: الداخلي  وعلى

ا  دولي على القاانون الاداخلي و تاالما ا  والقواثيق الادولياة  بادأ علو القاانون الا دلقاد أقر  القعااها   :التعاا ام الادبلو ااسااااي .1

حياث نصاااات القاا ة التاالتاة  نماا على اعتراف الحكو تين بعلوياة االعفااقا     1955عونس ونرنسااااا عاام ين   االعفااقياة العاا اة ب

 .دا  على القانون الداخلي والقعاه

  ن  ز ن بعيد على  ا يأعي:لقد استقر القضاء الدولي  القضاء الدولي:.2

 قانون الدولي على القانون الداخلي:علو الأ. 



بقختلف  صا را  ن عرف   داخلي لية ني أحكام عديدة لما على  بدأ علو القانون الدولي على القانون الاك  الدولقد أكد  القح 

 1872وبريلانيا التي نصالت بما سانة  اال ريكيةدة   ئ القانون العا ة  نفي قضاية االلبا ا بين الواليا  القتحا و عاهدا  و ب

 حكقة عحكي   ولية انعقد  ني عنيف احتج اال ريكيون بان نقص القوانين االنكليزية ال يعفي الساللا  االنكليزية  ن االلتزام  

 حكقة العدد الدولية   باعباق العرف الدولي الخاص بواعبا  القحايدين وأخ   القحكقة بم ا الرأي وأ انت انكلترا ه ا وعسااير

  .خلفت  حكقة العدد الدولية الدائقة القسل  نفسه ي الت

 : علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولةب. 

التحكي  الصااااا ر ني  و ن ذلا  قراري على الادسااااتور الاداخلي للادولاة   بادأ علو القاانون الادولقاد اقر  القحااك  الادولياة كا لا   ل

)أن القعاهدة نود الدسااتور    ريكية وال ي عاء نيهبين كولو بيا والواليا  القتحدة ااْل  1875ساانة  قضااية الساافينة  ونتيلو

ر القوانين الالز ة وعلى الدولة أن عصااادوعلى عشاااريل كولو بيا أن يلابق القعاهدة وليس القعاهدة علابق القانون الداخلي  

 (.دا لتلبيق القعاه

 على الصعيد الوطني ثانيا. 

الداخلي للقانون الدولي   انونعد ا  ن الدسااعير الحديتة الصاا رة بعد الحرب العالقية ا ولى والتانية يؤكد أيضاا خضاوق القإن 

  .ولكن بدرعا   تفاوعة

ني  قد ة  اءبصااااورة عا ة  تاد  ا ععالن عن  بدأ خضااااوق الدولة للقانون الدولي  ان البعض  ن الدساااااعير اكتفت بااْل .1

بقوعا القانون الدولي على عقاليدها عسال   ا  ن)إن اللقمورية الفرنساية حرصاا  نم 1946الدساتور الفرنساي الصاا ر سانة 

 .العام(

كقا  (الساياسايينين انون الدولي نقط )كعدم عواز عسالي  الالعئ ئ الق. بعض الدسااعير ينص على عبني  با ئ  عينة  ن  با2

 (. 21القا ة ) 2005 ةني الدستور العراقي لسن

صااري  نتكون نص ر  نإنما خلت خلوة أكتر عقد ا حيث نصاات على   ج قواعد القانون الدولي نيما با ا  ساااعير  ود أخ.  3

 .  عزءا  نماعندئ

 ن  1919لسااانة اني    ا عاء ني  ساااتور نايقر االلقي العرني بالقانون الداخلي  ن ذل نما  ا نص على   ج القانون الدول

االلقاانياة(  و نماا  اا نص على   ج    ةقواعاد القاانون الادولي القعترف بماا بصاااافاة عاا اة ععتبر عزءا  تققاا لقوانين الادولا   )إن

دا   )إن الدسااتور وعقيل القعاه  ريكي  نااْل  تورالقعاهدا  بالقانون الداخلي  ن ذل   ا عاء ني القا ة السااا سااة  ن الدساا 

 .التي ابر تما او التي عبر ما الواليا  القتحدة ععد القانون ا على للدولة (

 ني الوقت نفسه رعكتفي بالنص على   ج القانون الدولي بالقانون الداخلي بم عق  بت بعض الدساعير ابعد  ن ذل  نمي ال. ذه4

دا  واالعفااقاا   )أن القعااها   1958 ن القاانون الفرنسااااي لسااااناة  55 ة ن الادولي على القاانون الاداخلي  تاالاه القااعلو القاانو

 .(ا على القوانين الفرنسيةلقصدد أو القوانق عليما بوعه صحي  عتغلا  ن  نشرها



 



 ( نطاق القانون الدولي العامعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 

 
 الدولي العام لقانوننطاق ا

وظ  ساططان  وض البةر الستوسا  ورربي ووببا في حفي االصا  بنن الدو  السيانةن    من الثابت ان القانون الدولي العام نشاا

ضاااااص االصااااطننن الدو  بسثاب  االا  ترة طويط  من الزمن دون ان يتعداها الى رنرها من الدو  ل ذا تعد هذهقاصاااارا اطن ا ف

اضاااص الجدد في  طسا كانت تنشااا دول  مياانةن  ةديدة في القابة االوببن  كانت تعتبر اشر نشااو  ا من االكولطجساا  الدولن  

و لم يز  الى االن يعتبر ولند الةضابة الغربن   نشوؤه بطابع اقطنسي طا في وه  لذلك انطبع القانون الدولي منذ  الجساا  الدولن 

كانت االق  اداص با السينةن  والدو  االسالمن   وبك ان العالقات بنن دو  وان من االسباب التي ييرت ذل  بيبالسينةن   وال 

ن بالبوذي  كانت مفقودة  متباد  اساتسرت فترة طويط  من الزمن كسا ان العالقات بنن الدو  االوببن  السيانةن  والدو  التي تدي

ن تن م ألي  دول  خابة  ان نطاق  ا   ييااس االوببي السياانةي مجتسعا مغطقا المسا سااااد كثنرا اطى ان ي   السجتسع  تساما  

ن إال ا القانون الدولي االوببي السياانةيل ا بان تةكم االقات  مع ا قوااد   لعضااوي  الجساا  التي انشاااها وبالتالي ال ييااس 

  رنر  الى ان تادخا  في االقاات مع الادو ادى ب ااتزاياد ماااااال  الادو  االوببنا  نتنجا  امديااد السواصااااالت وتنياااانر ادوات اا 

  االوببن 

 القوااد الدولن  العالسن 

االوببن  امتد ساططان  شاتت  يان ا فشان ا نةو العالسن  فبعد ان ياس  ةسنع دو  القابة لقد اخذ نطاق القانون الدولي يتياع بعد ن

لاك تم ذد  وقاقبطات االمبراطوبيا  العثسااننا  في الجساااا  الادولنا     1856 كاا في ن اايا  القرن الثاامن اشاااار وفي ساااانا الى امري

الوببي  التي نااات اطى قبو  اساا ام الباب العالي في مزايا القانون العام ابسقتضااى السادة اليااابع  من معاهدة صااط  بابي   

انت تةد من بامتنامات اةنبن  التي كي مثقط   لعثساانن  دخطت الجساا  الدولن  وهرنر ان االمبراطوبي  اواتفااق الدو  االوببنا   

شم انضااااست الى الجساا  الدولن  بعد ذلك دو  اخر    1923دة لومان ساااان   م تتخطص من ا إال في معاهحريت ا واسااااتقالل ا ول

  1907و   1899اي اامي  في مؤتسري اليااطم السعقودين في الهاالببع  كالنابان وساانام والااانن وإيران ويااابكت هذه الدو  

ولن  وخاصاااا  اندما قامت  بطت دو  ةديدة في الجساا  الدوبعد الةرب العالسن  االولى قالدو  االوببن  واالمريكن   الى ةانب  

 .ااب  االمم وضست تةت لوا  ا اددا كبنرا من الدو  االسنوي  واإلفريقن 



منا  والعربنا  واإلفريقنا   سات في وضااااع منثااق االمم الستةادة ةسنع الادو  االسااااالنت ااص الةرب العاالسنا  الثااننا  ساااااهوبعاد ا

فتصااابةت بذلك كالدو  االوببن  واألمريكن  من سةوب الى ةانب االمم الستةدة الةرب اطى النت قد ااطنت واآلسااانوي  التي كا

السن س  بعد ذلك العديد من الدو  االساانوي  واإلفريقن  التي نالت سن س  الجديدة التي انضاام الى هذه االاضاااص السؤسااياانن لط

  2006االمم الستةدة في اام   من س    انضااست في    ا خال  الياانوات االخنرة حتى وصاا  ادد الدو  االاضاااص التيتقاللاساا

(192.) 

وإنسا يشااس  ةسنع دو  العالم بغ  وم مقاااوبا اطى الدو  السياانةن   ان نطاق القانون الدولي لم يعد الن مسا ساابي يتضاا 

يةكم الجساا  ا الةاضار بال ياك قانونا االسن قانون الدولي العام في الوقتال ان وي ااتباب ديني او ةغرافي لقد اصاب  الن ر

  .في وي بقع  كانت من العالم ىالدولن  برمت ا وبك  ما تشس  اطن  من دو  ومن سات دولن  او ايخاص دولن  اخر

 القوااد القابي 

قاابيا  التطبني وي ان اا تطبي اطى العالقاات التي تقوم بنن ااضااااااص   ىتوةاد قواااد اخراناب القواااد الادولنا  العاالسنا   وبجا

في كا  قاابة  ..فااذا ماا داات   وةادت اصااااال نتنجا  الختالو ال رووالقاابيا  هاذه  والقوااادقاابة الواحادة  نا  في الاا  الادولالجساا

ت  وااتبر ه القاادة اندها ا من العالقات خاصاا  ب ا تكونت هذظروو خاصاا  في قابة من القابات الى وةود قاادة تن م نوا

ااد الدولن  االوببن  وهي ترمي الى تةقني  ف ناك القو  ا االساااا من القوااد الخاصااا  ب ا دون رنرها من القابات واطى هذ

ون اام السالحا  في  تجناب السناامااات بنن الادو  الكبرى في هاذه القاابة    كن اام الةنااد الادا م الاذي ابياد با السااااااال  االوببنا  

الشاران   ي قااد ب ا اضافاص الااف  ون م الةساي  واالنتداب التدولن  الذي ابيد ب  تامنن امدهاب تجابة هذه الدو   ال  السضاايي

ناك القوااد الدولن  االمريكن  التي ت دو الى السةاف   اطى اساتقال  الدو  االمريكن  ومنع الدو  اطى االساتعساب االوببي وه

االمريكي ةنس    هذه القوااد الى التاااري  الذي اصاادبه في هذا الشااتن الر ن االوببن  من التدخ  في يااؤون ا وتيااتند  

 والذي ةاص فن  )ان امريكا لألمريكننن(. 1823سن   مونرو

دو  االوببن  كسبدو الباب ناك قوااد دولن  اسنوي  من ا ما فرض اطى الدو  االسنوي  من قب  الدو  االستعسابي  وخاص  الوه

في البالد  مات القضااااا نا  ون اام االمتنااالسفتوح الاذي يقوم اطى اكراه دو  هاذه القاابة اطى فت  موان  اا اماام التجاابة االوببنا   

 .االسالمن  واالمتنامات االةنبن  في الانن

(الذي ظ ر فنسا بنن الةربنن سانويننلألي مياتوحاة من مةابب  االساتعساب كسبدو)اسانا  كسا ظ رت قوااد اخرى في اسانا وه

 .العالسنتنن

ساتعسابي   االساتعساب فن ا كن ام الةساي  اال  فسن ا ما بمى الى انشااص قوااد لتثبنت اوضاا ووخنرا هناك قوااد دولن  افريقن   

فوذ االةنبي  ة من اليااانطرة والنالقابب قوااد ت دو الى تخطنص ياااعوب هذه ومن ا ما بمى الى اقراوتقيااانم مناطي النفوذ 

ب  م  االساااتعسا ون را لتشااااب  االوضاااا  في ك  من القابتنن االفريقن  واآلسااانوي  فقد التقت دول سا في حرك  التةرب ومقاو

ويااابكت دو  افريقنا ودو  اساانا في وضااع القوااد الدولن  ذات الطبنع  السعادي  لالسااتعساب والتي من يااان ا ايضااا دام 



اذ   1955ست الدو  االفريقن  في مؤتسر باندونج سان   الدو  واطى هذا االساا  سااه  ل ذه  االساتقال  الياناساي واالقتااادي
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 لقوااد االقطنسن ا

عالقاات بنن مجسواا  من الادو  القواااد القاابيا  اوةادت في نطااق القاانون الادولي العاام قواااد اقطنسنا  تن م الوبجااناب هاذه    

الدولي في الوقت ويتج  القانون  لط روو الجغرافن  او الياناسان  او التابيخن  او االقتااادي التي ترتب  برواب  معنن  ترةع  

فقد اقر الن ام االساااسااي لسةكس  العد  الدولن  في السادة وااد االقطنسن   السجا  باااوبة متزايدة الى الق  الةاضاار الى افياااح

ى ن   السةكس  في ةسطت ا كفنال بتسثن  السدننات الكبرتلنض هنص اطى وةوب ان يكون ت تاسااع  من  بالقوااد االقطنسن  حن ال

ان من ساات اقطنسنا  من    تةاد ب الى ابعاد من ذلاك حناالقاانوننا  الر نياااا  في العاالم اماا منثااق االمم الستةادة فقاد ذها  والن م

 .ليطم واألمن الدولننناالمن في الةفاظ اطى ا ول ا بالطرق اليطسن  ومعاون  مجط د اة  ح  السناماات التي تقوم بنن

بنن تركنا وإيران ووفغانياتان وانضام الن  العراق  وةامع  الدو  العربن  سان     1928واألمثط  كثنرة مث  منثاق ساعد اباد سان   

ويجب ان   1963ومن س  الوحدة االفريقن  ساان     1948واالتةاد االوببي ساان     1948ومن س  الدو  االمريكن  ساان     1945

ياااكا  ال في احكام ا وال في  قطنسن  والقابي  منياااجس  مع القوااد العالسن  وال تناقضااا ا بتي ياااك  من االتكون القوااد اال

 .اتفينره



 (مصادر القانون الدولي العامعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 مصادر القانون الدولي العام 

 يسود الفقه الدولي اتجاهان مختلفان بشان تحديد فكرة مصادر القانون الدولي هما:ـ   

 واالتجاه الموضــو ي فاالتجاه الوضــعي التز يت  مه الفقنه ان يلوتي ير  في اتفار اارادا  هو المصــدر االتجاه الوضــعي

مني نما في العرف فمصــادر القانون الدولي الوحند للقانون الدولي ســواك نان بشــكي  ــريف نما في المعاهدا  لو بشــكي ضــ

ــو ي اـلتز يت  ـمه نوري ســـــي يمن  بن  نو ن  م   ــعي هي المـعاـهدا  والعرف لـما االتـجاه الموضــ وفـقا للـمتـهل الوضــ

ــ فاألولى هي مـصادر حقنقن  وهي مـصادر مادي   لما النانن  المعاهدا   والمـصادر الـشكلن  المـصادر المنـش  وهي   المـصادر:ـــ

ي ال تخلق القوا د وإنما تقتصـر وينفتها  لى تقريرها والتحقق م  ونودها  والواع  لن الناحن  الفنن  ال ـح    والعرف فه

ــكلن  لما المصــادر المادي  نالرلز العام والمــمنر الجما ي وفكرة العدال   المصــدر تفرع  لننا لن نعنى فقب بالمصــادر الش

ا ن  واالعتـصادي  والـسناـسن  والنفـسن  تمني األـ وا الخارن     القانون والتي  والتـمام  والعوامي االنتم القنا   القانونن 

تقوم  لى وعائ  مادي  لو لفكار منالن  لو مبادئ لخ عن  تعتبر  وامي لقنام المصــادر الشــكلن  والتي تدخي دراســتها في با  

  لم االنتماع القانوني او فلسف  القانون ولنس دراس  القانون الوضعي.

 تحدد  المصادر الشكلن  لو الرسمن  نما تسمى في نصن  م  القانون الوضعي وعد

الخا   بإنشاك محكم  الغنائم الدولن  حنث نصت  لى   1907لولهما: في المادة السابع  م  اتفاعن  الهاز النانن   شرة سن  

ضـــوع الن اع فان لم توند مني هته ان تحبق المحكم  فنما يعرع  لنها )ما يكون عائما م  نصـــوت اتفاعن  تحبق  لى مو

النصـــوت تحبق المحكم  عوا د القانون الدولي فان لم توند عوا د معترف بها  موما تقمـــي المحكم  وفقا للمبادئ العام  

ــدر  لنها الدوا ــرة لم تصــ وبالتالي لم  للقانون والعدال ( غنر إن عنم  هتا النص بقنت نظري  الن اتفاعن  الهاز النانن   شــ

 . ن كا م  القانون الوضعي تصبف

  38وعد تبنتها بكاملها المادة   1920م  النظام األســاســي لمحكم  العدا الدولن  الدائم  ســن     38اما النص الناني فهو المادة 

 م  النظام االساسي لمحكم  العدا الدولن  الملحق بمننار االمم المتحدة وهي تنص  لى ما يأتي:ـ  



ــي  1 ــأن ما يأتي:ـ   .وينف  المحكم  لن تفصـ حكام القانون الدولي وهي تحبق في هتا الشـ في المناز ا  التي ترف  إلنها وفقا الا

 ل. االتفاعا  الدولن  العام  والخا   التي تم  عوا د معترف بها  راح  م  نانل الدوا المتناز  . 

  . العرف الدولي المقبوا بمناب  عانون دا  لنه تواتر االستعماا.

 لقانون العام  التي لعرتها األمم المتمدن .ي. مبادئ ا

 د. لحكام المحانم ومتاهل نبار المؤلفن  في القانون العام م  مختلف األمم.

نصـاف متى  2 . ال يترتل  لى النص المتقدم ذنره لز إخ ا بما للمحكم  م  سـلح  الفصـي في القمـن  وفقا لمبادئ العدا واالا

  وافق لطراف الد و   لى ذلك.

 تنقسم إلى عسمن :ـ   38فمصادر القانون الدولي العام وفقا لنص المادة  

وا:ـ المصادر االا لن  وتشمي المعاهدا  والعرف الدولي ومبادئ القانون العام  وهته مصادر مباشرة.  االا

ــ المصادر المسا دة وتشمي لحكام المحانم وءراك الفقهاك وهته ال تنشو عوا د دولن  ولك  ي ستعان بها للدالل   لى والناني:ــ

  ونود القانون ومد  تحبنقه.

 المعــــــــــــاهـــــــــــدا  

ــخات القانون الدولي العام ترمي إلى إحدان ءيار عانونن      ــن  لو لننر م  لشـ ــخصـ تعرف المعاهدة بأنها )اتفار يعقد بن  شـ

  معنن (ويترتل  لى هتا التعريف لمران:ـ

لقانون ال يمك  ان تعد م  عبني االتفاعا  الدولن  االتفاعا  التي تبرم بن  طرفن  احدهما في األعي لنس م  لشــــخات ا االوا:

 الدولي العام ومناله:ـ

ــف اـلدوا في الـقانون اـلدولي الـعام مـني )اتـفاـعا  الحـماـي  1 ــدر  لنـها و ــ ــعو  لو عـباـئي ال يصــ .االتـفاـعا  التي تبرم بن  شــ

 االستعماري  التي لبرمتها بريحاننا م  المشايخ في شرر وننو  الج يرة العربن (.

مراك يوععونها بصفتهم الشخصن  ال نممنلن  لممالكهم.  .  قود ال واي التي تتم بن  ل ماك األسر ال2  مالك  الن االا

ــن  3   1933. االتفاعا  التي تبرم بن  الدوا واألفراد األنانل مني  قود القرع واالمتناز للمرافق العام  )ناالتفار المعقود س

  ال يحكمها القانون الدولي العام الن اطرافها لنســوا االايرانن ( فهته االتفاعا -بن  الحكوم  االايرانن  وشــرن  النفب االنكلن ي   

نمنعا م  اشــخات القانون الدولي العام نما ان موضــو ها يعد م  الموضــو ا  التي تدخي في االختصــات الداخلي للدول  

 الحرف فنها و لنه فهي م   قود القانون الداخلي ولنست م  االتفاعا  الدولن .



فراد الاجانل ناالتفار بن  شــرنا  البتروا ســن   .االتفاعا  التي تبرم بن  ا4 لتحديد مناطق نفوذها في الشــرر األدنى  1928الا

 وتسمى اتفاعن  الخب االحمر.

 تعد م  االتفاعا  الدولن  وخ فا لما تقدم رغم نونها غنر معقودة بن  دولتن  ياننا.

  لتي تسمى نونكوردا ألنها تتم بن  شخصن  دولنن ..االتفاعا  التي تبرم بن  الفاتنكان وإحد  الدوا الكايولنكن  وا1

ـــن   2 ــان   1947. االتـفاعا  التي تبرم بن  منظـم  دولـن  وإحد  الدوا ناالتـفاعا  بن  األمم المتـحدة والواليا  المتـحدة ســ بشــ

 الوض  القانوني لمنظم  االمم المتحدة.

 م المتحدة والمنظما  المتخصص .. االتفاعا  التي تبرم بن  منظمتن  دولنتن  ناالتفار بن  األم3

  

 االتفاعا  ذا  الشكي المبسب

وهي تقابي المعاهدا  الدولن  التي ســـبق ذنرها وتعقد بواســـح  وزراك الخارنن  والممنلن  الدبلوماســـنن  دون لن يتدخي      

رئنا الدول   ادة في ابرامها وتمتاز  بســر    قدها وال تمر بجمن  المراحي التي تمر بها المعاهدة وتقتصــر  لى المفاوضــ   

وتمتاز ايمـا بتعدد ويائقها فقد تكون بصـورة تبادا الكتل وتبادا المتنرا  او بصـورة    وتصـبف نافتة لمجرد توعنعها والتوعن 

 تصريحا  تسجي ما تم االتفار  لنه م  غنر حان  إلى إنراك التصديق  لنها.  

وـضوع  واالتفاعا  ذا  الـشكي المبـسب تمني ممارـس  لمريكن  لتنظنم الع عا  م  الدوا األخر  والتي ال تحتاي إلى  رع الم

ــبق م   ــا  تفوي  مســ ــلـح  التنفـنتـي  بمجرد التوعن   لنـها  لى لســ ــنوم للموافـق  وإنـما تلت م بـها الســ  لى مجلس الشــ

الكونغر  لو لنها تدخي ـضم  الـسلحا  المخول  لمكتل رئنس الجمهوري   وبالنظر لهته الم ايا م  ـسر   وبـساط  لـ بحت  

ادئ األمر  ند إبرام االتفاعا  ذا  الحاب  اادارز والفني يم شملت االتفاعا  شائع  االستعماا في الوعت الحاضر ال سنما في ب

 حوا السودان 1953المهم  نعقد األح ف وم  هته االتفاعا  )االتفار المصرز البريحاني  ام 

تز يل م إنراك وعد يحصــي لحنانا لن االتفار الدولي نفســه يكون له  ــف  م دون  نأن يعتبر معاهدة بالنســب  ألحد لطرافه ال

خر يعد اتفاعا مبسحا ال يل م التصديق مني )اتفاعا  المسا دة المتبادل  بن  فرنسا   التصديق  لنه ويكون  لى العكس لحرفه االا

اـهدة في حن  ا تبرـته الوالـيا  المتـحدة االمريكـن  اتـفار   1950والوالـيا  المتـحدة االمريكـن  ـ ام   حـنث ا تبرـته فرنســـــا مـع

 مبسب(.

عديد م  الدساتنر تحدد الحاال  التي تسمف بها للسلح  التنفنتي  إبرام االتفاعا  ذا  الشكي المبسب م  ذلك)الدستور ولخت  ال

 (.1958الفرنسي لعام 



سـبق التصـديق  لما في العرار ال يجوز إبرام اتفاعا  ذا  شـكي مبسـب .. إال إذا نان االتفار في  ـورة اتفار تنفنتز لمعاهدة

ــمى با ــنوا    لنها وتســ   1992 -  1991 -  1990لبرنامج التنفنتز مني)البرنامج التنفنتز للتعاون بن  العرار والمغر  للســ

  (.1986تنفنتا التفاعن  التعاون النقافي والعلمي المعقودة  ام 

 تصننف المعاهدا  

 الدولي حنث تقسم:ـ    نونيقسم الشرا  المعاهدا  إلى  دة تقسنما  تترتل  لنها نتائج مهم  في توضنف دورها نمصدر للقا

 م  الناحن  الشكلن :ـ الى ينائن  اذا نانت بن  دولتن .

 ونما ن  إذا نانت بن   دة دوا. 

ار   ومعنار التفرع     ابق في بع   نا ـره إذ يمن  بن  المعاهدا  العقدي  والمعاهدا  الـش نم ءخر يقوم  لى الـس وهناك تقـس

م  النظام األســاســي لمحكم  العدا الدولن    38خى تحقنقها ني منهما وعد لطلقت المادة  هي الوينف  القانونن  التي تتو بننهما

   لى المعاهدا  العقدي  اسم االتفاعا  الخا   و لى المعاهدا  الشار   اسم االتفاعا  العام 

  المعاهدا  العقدي )الخا  (

 لنـها وال يتـعد   وهي ال تل م إال اـلدوا الموعـع   وهي التي تعـقد بن  دولتن  لو ـ دد مـحدود م  اـلدوا في شــــان ـخات بـها 

ليرها م  حنث اال ام دوال لنسـت طرفا فنها وم  لمنلتها معاهدا  الصـلف وتعنن  الحدود. و لى ذلك ال يمك  لن تكون بتاتها 

ر إبرام معاهدة مصــــدرا لقوا د القانون الدولي العام لكنها عد تكون ســــببا غنر مباشــــر في يبو  عا دة دولن  م  خ ا تكرا

ــبف عا دة عانونن  دولن  ال    طريق االتفار ولك      ــ  تنص  لى نظام معن  م  عبي  دة دوا ففي هته الحال  تصــ خا ــ

طريق العرف نتنج  التكرار مني عا دة) دم نواز تسـلنم لل ن ن  السـناسـنن ( فقد نشـأ  م  تكرار النص  لنها في معاهدا  

  المختلف  مما لد  إلى نشوك  رف دولي يقمي بعدم تسلنم ال ن ن  السناسنن .تسلنم المحكومن  بن  الدوا 

   المعاهدا  الشار  )العام (

وهي التي تبرم بن  مجمو   نبنرة م  الدوا تتوافق إراداتها  لى إنـشاك عوا د  ام  لو لنظم  مجردة تهم الدوا نمنعا فهي  

المعاهدا  الشـار   تمنن ا لها  عوا د عانونن  بمعنى الكلم  لتلك لطلق  لنها اسـمتشـبه التشـري  الداخلي م  حنث لنها تمـ  

ـــن    مم المتـحدة لســ ــادر الـقانون اـلدولي )مـناـله منـنار االا ــدرا م  مصــ    المـعاـهدا  العـقدـي ( ـلتـلك ا تبر  دون غنرـها مصــ

1945.) 

 



 ( برامهاإتصنيف المعاهدات و عنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 تصنيف المعاهدات 

 سم:ـ   تق الدولي حيث ا كمصدر للقانونيقسم الشراح المعاهدات إلى عدة تقسيمات تترتب عليها نتائج مهمة في توضيح دوره

 .الى ثنائية اذا كانت بين دولتين من الناحية الشكلية:ـ

 .وجماعية إذا كانت بين عدة دول 

يم خرر  اب  في بع  عنارـر   وهناك تقـس ارعة  دات العقدية إذ يميز بين المعاه يقوم على الـس ومعيار التفرقة  والمعاهدات الـش

األســاســي لمحكمة العدل الدولية من النظام    38وقد أطلقت المادة    منهماهي الوظيفة القانونية التي تتورى تحقيقها كل  بينهما

  اسم االتفاقات العامةعلى المعاهدات العقدية اسم االتفاقات الخارة وعلى المعاهدات الشارعة  

  (المعاهدات العقدية)الخارة

عليـها وال يتـعد   ال اـلدول الموقـعةي ال تلزم إدولتين أو ـعدد مـحدود من اـلدول في  ــــان ـرا  بـها وهي التي تعـقد بين  وه 

وعلى ذلك ال يمكن أن تكون بذاتها . أمثلتها معاهدات الصـلح وتعيين الحدودأثرها من حيث اإللزام دوال ليسـت طرفا فيها ومن 

 دةا لقواعد القانون الدولي العام لكنها قد تكون ســــغغا مير مغا ــــر في ثغوت قاعدة دولية من ر ل تكرار إبرام معاهمصــــدر

ــة تن   ــغحرارــ قاعدة قانونية دولية ال عن طري  االتفاق ولكن عن   على نظام معين من قغل عدة دول ففي هذ  الحالة تصــ

دات نشـتت من تكرار الن  عليها في معاه  ين السـياسـيين( فقد جئطري  العرف نتيجة التكرار مثل قاعدة)عدم جواز تسـليم أل

  .ين السياسيينعرف دولي يقضي بعدم تسليم ال جئ د  إلى نشوءمما أالمحكومين بين الدول المختلفة تسليم 

   المعاهدات الشارعة)العامة(

تهم الدول جميعا فهي    إنـشاء قواعد عامة أو أنظمة مجردةكغيرة من الدول تتواف  إراداتها على ي التي تغرم بين مجموعة  وه

المعاهدات الشـارعة تمييزا لها  لذلك أطل  عليها اسـمقواعد قانونية بمعنى الكلمة  أنها تضـا تشـغ  التشـريا الدارلي من حيث

ــدرعن المـعاـه ــادر الـقانون اـلدولي )مـثاـل دات العـقدـية( ـلذـلك اعتغرت دون ميرـها مصــ ـــنةميـثاق ااْل  ا من مصــ   مم المتـحدة لســ

1945.) 



 

 إبرام المعاهدات 

    -تمر المعاهدات قغل إبرامها بتربا مراحل  كلية وهي :  

 المفاوضة

  التحرير والتوقيا

  التصدي 

  التسجيل

 المفاوضة اوال. 

إلى حل أو تنظيم لمـسالة  ولأو أكثر بقـصد توحيد خرائهما ومحاولة الوـرين ي وـسيلة لتغادل وجهات النظر بين ممثلي دولتوه

   .ي رـورة مواد تكون مشـرو  االتفاق المزما إبرام  الحلول أو التنظيم الذي يتفقون علي  فمعينة أو موضـو  معين ووضـا  

ــمية أو في ممتمر دولي يجما ممثلي الدولتين أو ال  في مقاب ت  ــخصــية أو في وقد تجري المفاوضــات  دولاجتماعات رس

   1941اب   14  يطلنطي المعقود فق ااْل )ميثا كء الدول مغاـ رة ومن أمثلة ذلاقد يقوم بإجراء المفاوضـات رسـس  .المتفاوضـة

ــين والموقعين عليإذ  وم بالتفاوض وزراء  قولكن في الغالب ي  (مريكيةيس الواليات المتحدة ااْل ئروزفلت ر   كان احد المفاوضــ

 .المتفاوضة دولممثلي ال  رارجية الدول انفسهم وقد يقوم ب

   التفوي 

ة أو وزير الـخارجـية أو الحكوـم  ئيسيســـــا ـلدوـلة أو رئر ـبالتـفاوض بوـثائ  تفوي   إال إذا ـكانيـجب أن يزود من يعـهد إلـي   

ــا ــية المعتمدة ل  رئيسـ أو الممثلون المعتمدون  من دول لد  ممتمر  الدولة التي يتم التفاوض ما ممثليها   د للغعثة الدبلوماسـ

 .لك الممتمرد  منظمة أو احد أجهزتها  لغرض اعتماد ن  معاهدة في ذدولي أو ل

  .بالتفوي  زودينوي  اما مير همالء فيجب ان يكونوا متف  ئتاج االمر لوثااالت ال يحففي هذ  الح

والتي    المختصـة في الدولة )الوثيقة الصـادرة من السـلطةن   التفوي  بت  1969نة  من اتفاقية فينا لسـف ج(  2 )م  توقد عرف 

في إضـفاء الصـيغة الرسـمية علي  أو في  أو دة هأو في قغول ن  المعاأو أ ـخا  لتمثيل الدولة في التفاوض  اتعين  ـخصـ

  (. دةهدة .. أو في القيام بتي عمل خرر يتعل  بمعاهالتعغير عن ارتضائها بمعا



ال المتعلقــة بعقــد ميا االعمــبج للقيــاممجلس الوزراء  يس  ئيس الجمهوريــة ورئ  التفوي  رئوفي العراق يعفى من وثــا 

ــ حـية تعيدة  ـهجـية لغرض التـفاوض في  ـــــان عـقد مـعاووزير الـخاردة  ـهالمـعا  سين ممثلي الجمهورـية العراقـية لنفوـل  رــ

 .  تفوي ئهمالء يجب ان يكونوا مزودين بوثااما مير  ضالغر

 



 1ج  (ابرام المعاهداتعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 إبرام المعاهدات

    -تمر المعاهدات قبل إبرامها بأربع مراحل شكلية وهي :  

  التسجيل               التصديق            التحرير والتوقيع       المفاوضة

 المفاوضةاوال. 

إلى حل  ولأو أكثر بقصد توحيد آرائهما ومحاولة الوصين ي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتوه

ون ي صورة مواد تكأو تنظيم لمسالة معينة أو موضوع معين ووضع الحلول أو التنظيم الذي يتفقون عليه ف

اجتماعات رسمية أو  في في مقابالت شرصصية أو وقد تجري المفاوضرات   .مشرروع االتفا  المممع إبرامه

ء الدول اقد يقوم بإجراء المفاوضررررات ر سرررر  .المتفاوضررررة دولفي مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين أو ال

كان احد المفاوضرررررين والموقعين إ    4414اب  41 يطلنطي المعقود ف  ااْل )ميثا كمباشررررررة ومن أمثلة  ل

وم برالتفاو  وزراء اارجية الدول قفي الغرالري ي ولكن (مريكيرةيس الواليرات المتحردة ااْل ئروزفلر  ر هعلير

 .المتفاوضة دولممثلي ال هانفسهم وقد يقوم ب

   التفويض

ة أو وزير الحكوم ئيسيسرررا لدولة أو رئر يجي أن يمود من يعهد إليه بالتفاو  بوثائق تفويض  إال إ ا كان

أو الممثلون م التفاو  مع ممثليها الدولة التي يت دىللبعثة الدبلوماسررررررية المعتمدة ل رئيسرررررراالصارجية أو 

دى منظمة أو احد أجهمتها  لغر  اعتماد نص معاهدة في  لك المعتمردون  من دول لردى مؤتمر دولي أو لر

 .المؤتمر

  .بالتفويض مودينويض اما غير هؤالء فيجي ان يكونوا متفق ئتاج االمر لوثااالت ال يحففي هذه الح



المصتصة  )الوثيقة الصادرة من السلطةنه التفويض بأ 4494نة فينا لسرمن اتفاقية ف ج(  2 )م  وقد عرف 

ي فأو دة هأو أشرررررصاث لتمثيل الدولة في التفاو  أو في قبول نص المعا اوالتي تعين شرررررصصررررر في الدولة

دة .. أو في القيام بأي عمل آار يتعلق هإضررررفاء الصرررريغة الرسررررمية عليه أو في التعبير عن ارت ررررائها بمعا

  (. دةهبمعا

ميع االعمررال بج للقيرراممجلس الوزراء يس ئيس الجمهوريررة ورئق التفويض رئوفي العرا  يعفى من وثررا 

ي ين ممثلوله صررررالحية تعيدة هجية لغر  التفاو  في شرررران عقد معاووزير الصاردة هالمتعلقة بعقد المعا

 .تفويضق ئهؤالء يجي ان يكونوا ممودين بوثااما غير   الغر سالجمهورية العراقية لنف

 

 تحرير المعاهدة وتوقيعهاثانيا. 

عد ك بفاوضررات إلى اتفا  وجهات النظر تبدأ مرحلة تسررجيل ما أتفق عليه في مسررتند مكتوب و لإ ا أدت الم

لغة  ول المتفاوضة تتكلمفإ ا كان  الد اجي اسرتعمالها في تحرير المعاهدةأن يتم االتفا  على تحديد اللغة الو

التي تعقد بين الدول العربية( المعاهدات  ي)كما ف لغة المشرتركةال هذهبة ا  تسرتعمل واحدة ال تبرز أية صرعو

 بع حينئذ احد األساليي االتية:أما إ ا كان  تتكلم لغات مصتلفة فيت

ة ي اللغة الدبلوماسرريهوقديما كان  اللغة الالتينية تحرير المعاهدة بلغة واحدة تصتارها الدول المتفاوضررة .4

ولى أاذت اللغة وبعرد الحرب العرالمية األيرة ليرة أي ررررررا ثم حلر  محلهرا اللغرة الفرنسرررررراالتفراقرات الردوولغرة 

 .الفرنسيةفس االنكليمية تنا

تعتبر المرجع األول الذي يعول  ثحداهما بحيف ررررررلية اْل تحرير المعاهدة بلغتين أو أكثر على أن تعطى ااْل . 2

 .عليه عند االاتالف

دي ؤوب قد يلسذا ااْل لدول المشرتركة فيها وتتمتع جميعها بالقوة نفسراها وهجميع ا تحرر المعاهدة بلغات. 3

غات الدقة بل هبير عن المعنى او المقصرررود على وجفمن الصرررعي التعاكل كثيرة في تفسرررير المعاهدة إلى مشررر

   .مصتلفة

 



 صياغة المعاهدات 

والصاتمة .. وقد تلحق بها في بعض األحيان والمتن الديباجة   تترأل  المعراهدة من ثالثة أقسررررررام هي: رررررررررررر

 .المالحق

 :وهي مقدمة المعاهدة وتت من عادة بيانا في : الديباجة .4

 . 4491 مثل اتفاقية جني  للبحار لعامأسماء الدول المتعاقدة أ. 

 وميثا  جامعة الدول العربية. 4144و  4491اي لعام هية المثل اتفاقأسماء ر ساء الدول ب. 

 .4493مثل اتفاقية موسكو للتحريم الجمئي للتجارب النووية لعام أسماء حكوماتها ج. 

 .كما في ميثا  األمم المتحدةد في حاالت نادرة باسم الشعوب وقد تعقد. 

 .كما تت من الديباجة بيانا بأسماء المندوبين المفوضين عن الدول المتعاقدة ووثائق تفوي هم 

 داف التي ترمي تحقيقها الدول المتعاقدةهدة وعلى األهلموجبة لعقد المعاانا باألسرررررباب اوتشرررررمل أي رررررا بي

  .ن المتن والمالحقأش هلمام شانوتعتبر الديباجة حسي الرأي الراجح قسما من المعاهدة تتمتع بوص  ااْل 

 ا  عليها بين األطراف المتعاقدة على شررركل مواد متسرررلسرررلةيشرررمل المتن األحكام التي تم االتف:  المتن .2

ر الدقيق عن م رررمون حكم المادة وكثيرا ما إ ا اقت رررى  لك التعبي وتقسرررم المادة الواحدة إلى فقرات متعددة

مادة قسم  الى تسعة  (444مم المتحدة)))فميثا  ااْل  ا كبيراهد إلى فصرول أو أبواب إ ا كان عددواتقسرم الم

    .عشر فصال ((

  همية وهي : تت من عدة أمور شكلية على جاني من ااْل  : الصاتمة. 3

  .دة حيم التنفيذها المعاهجراءات التي تدال بمقت اأ. اإل

 . دة حيم التنفيذهتاريخ داول المعاب. 

  .اهدة وطريقة تمديدهمدة نفا  المعاج. 

  .دة أو إعادة النظر فيهاهطريقة تعديل المعاد. 



 المعاهدة.طريقة انهاء ه . 

 .اهدة او تفسيرهنازعات التي تنشا عن تطبيق المعاطريقة تسوية المو. 

  .اللغة المعتمدةز. 

 .تاريخ ومكان تبادل وثائق إبرامهاح. 

 . دة األصليةهالمكان الذي تودع فيه المعاط. 

أو تنظيم بعض المسرررائل دة مالحق تت رررمن بعض األحكام التفصررريلية هالمعاقد ت ررراف إلى :  المالحق. 1

 .ولهذه المالحق نفس القوة الملممة التي تتمتع بها المعاهدة نفسها الفنية

 التوقيع

 املكي يسرررجلوا ما تم االتفا  عليه فيالدول المتفاوضرررة  ممثلويوقع عليها دة هبعد االنتهاء من تحرير المعا

إ ا كانوا  الحالة هذهويلجا الى  ولى لألسماءااْل  رفحباأل بأسرماء المفاوضرين كاملة اووقد يتم التوقيع  مبينه

دة ورغبتهم في هم في الموافقرة نهرائيا على المعاهفي حرالرة تردد غير ممودين برالتفويض الالزم للتوقيع أو

 .التوقيع النهائي الرجوع الى حكومات دولهم للتشاور معها قبل

 مدة ومن ثهاالتوقيع النهائي على مشررررررروع المعال يعرد ملممرا للدولة بحظ إن التوقيع براألحرف األولى ويال

 وقد قنن  نرا  اتفا  مسرررررربق على غير  لكهإال إ ا كران يحق للردولرة المعنيرة االمتنراع عن التوقيع النهرائي 

 عشرالمادة الثانية من اتفاقية فينا هذا االسلوب في التوقيع في الفقرة الثانية 

 دولدة ا ا ثبرر  ان الررهررقبيررل التوقيع على المعررا دة مررذ نهررع برراألحرف االولى على نص المعررايعتبر التوقيأ.

   .المتفاوضة قد اتفق  على  لك

 للة من جاني ممثل الدولة من قبيل التوقيع الكامدة بشرررررررط الرجوع الى الدوهريعتبر التوقيع على المعراب. 

  .عليها ا ا اجازته الدولة بعد  لك

االتفا   بقطراف االلتمام بعدم مصالفة ما سدول ااْل لبعد إتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتصديق وعلى ا 

بالمعاهدة فهذا ال  لتصررررررديق غير أن  لك ال يعني أن الدولة ملتممة قانوناراءات اوب رررررررورة إتمام إجه علي

 يتحقق إال بالتصديق



 :المعاهدة في احوال ثالثة رافطألومع هذا فان اتفاقية فيينا قد الع  على التوقيع اثار قانونية ملممة 

  .ذا االثرهدة على ان يكون للتوقيع ها ا نص  المعاأ.

  .ذا االثرهان الدول المتفاوضة كان  قد اتفق  على ان يكون للتوقيع  ىا ا ثب  بطريقة اارب.

اثنرراء ذا االثر في وثيقررة التفويض لممثلهررا او عبرت عن  لررك هرردت نيررة الرردولررة في اعطرراء التوقيع ا ا بررج.

 .المفاوضات

 ا.مم بها الدول بمجرد التوقيع عليهالذي تلتاالتفاقيات  ات الشكل المبسط  وهذا ينطبق على

 



 2ج  (ابرام المعاهداتعنوان المحاضرة )
 

 اعداد م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 

 التصديق. اثالث

دة باستتثاا  اتفااقا  اا  الكت ا المط ت  ت ي اك ل ك ف ت تك اح امصا االل اتلاام اا هالتوقيع على المعا

م دة التك فهداخا الدال  للمعار ال تلاا  المتتص  فك الذي يقصتد ب  الحصتوع على اقرا ت بد من التصتديق

 اهذه ال لاا  هك اما:ـ  التوقيع عليصا

ال لا  التكريعي  لوحدها فطعا للاظم  اال  مكتركا مع ال لا  التكريعي  يس الدائر يس الدال  مااردا اائر

طم دة على الك اا ثهي ون التصتتديق اارا  تزم  ااا ما تصتتم المعاا دة فك متتلل الداعئالدستتتوري  ال تتا

دة مع هان ممثا الدال  قد اقع على المعااا ااا كالتصديق  تراطان الداع المتاااض  كاتم قد افاقم على اش

ن اثيق  الالحق مد  تي  الداع المعاي  فك ان ي ون التوقيع بكرط التصديق التحاظ بكرط التصديق اا ااا ب

 .اا عطر  عن الك اثاا  الماااض فاويض ممثلصا 

 صديق الح م  من الت

هذه المعاهدة من   يا بالمعاهدة للتا ير فك ما فتضتتتتتتمائالتتتتتت  ل تا دالت  .. قطا اتلتاام تصااعاتا  الاراات. 

 .خاال  ااا كان موضوعصا يمس المصالح العليا للدال االتااما              حقوق

ص االديمقراطي  التك فدة خاال  فك اتتظم  هاح المجاع لل تلا  التكريعي  ببدا  رييصا فك المعااف تثاتيا. 

ال تتلا  التكتتريعي  على كا المعاهدا  اا على المعاهدا  الصام  ماصا قطا التصتتديق  على موافق ا هدستتافير

 .الدال  سمن قطا رئي

اماصا الح م   دة ملامهالدالك على اهمي  التصتتتديق ااعتطر  اارا  تزم لصتتتيرارة المعااقد اكد القضتتتا   

ان التصتتتتتديق على بتصتتتتتوا امطافيالوي الذي اا  في   2591لدالي  عام الذي االتتتتتدرف  مح م  العدع ا



كما اكد القضتتتا  الداخلك على    ون شتتترط ضتتتراري لتصتتتطح المعاهدة تافذة  يالمعاهدة فك حال  الاص علي

الرعايا اتمري ان .. االذي استتتتاال الصر   دالمحاكم اتمري ي  على اح دىاهمي  التصتتتديق من الك ح م اح

ل ن اليوتان رفضم  2592 امالمعقودة بياصما ع المجرمين ليمدة ف هاليوتان فاالطم بت تليم  افقا لمعاالى 

  ة.المذكوربعد على المعاهدة دق الم فص ألتصا

 افطادع التصديقا  اإيداعص 

 قا فطادع التصديايتحقق الك عن طريق دة هيجك ان فعلم ب  اميع اطراف المعا هل ك ياتج التصتديق اثار  

بالا تتتتتتط  الماظما  الدالي   ىالداع اتطراف اا لد ىاحتد ىلتد ايتداعصتا دا  الثاتائيت  ااهتبتالا تتتتتتطت  للمعتا

  .للمعاهدا  الجماعي 

 مطدي حري  التصديق

ن ا مهالتصتتديق اارا  حر اللدال  مالق الحري  فك التصتتديق اا عدم التصتتديق على ما يوقع علي  ممثلو  

  ج:ـئديق ثالث  تتاترفك على حري  التصايدا  اهالمع

 

 عدم فحديد موعد للتصديقاات.   

 كلى تص يحدد التتتراح  موعد للتصتتتديق فان للدال  الموقع  ماالق الحري  فدة التك ت فحتوي عهالمعا   

الوقم بين التوقيع االتصديق مثاع التصديقا  المتأخرة)فصديق مصما طاع اختيار الوقم المااستك للتصديق 

 .2519تي ان عام  6المعقودة فك لمي  دة الارت ي  ال وي ري  للت وي  ال هعلى المعا 2591 امفرت ا ع

  التصديق المكراطثاتيا. 

ما فعلت  فرت ا  فعاك للدال  حقا فك ان فقرن التصديق بكراط معيا  امن الكالاطيع  التقديري   للتصديق 

على شرط  2599 امالمعقودة بياصا ابين ليطيا عدة الصداق  اح ن الجوار هصتديقصا على معام فعادما علق

امن ثم التتتدقم فرت تتتا  2596ثم فم فحديد الحداد عام  ديد الحداد الليطي  الجاائري ان يتم فحو هستتتياستتتك 

 ة.دهعلى المعا

 



  رفض التصديقثالثا. 

يعتطر  اان اقعتصا اان كان هذا العم اال  رفضتتصا التصتتديق على معاهدة ستتطق لصت ف تتاع الدال  داليا فك ح

صا بمطدي الا لألخذا تظرا ئمكرال ااا  غير ادي ايرفك اثار ستياستي  سي   ايرثر على سمع  الدال  ل ا

لل كال تاقد يحدث ان فت االتاايذي  ريعي ال تتلاتين التكتت  دا  لموافقهبين ال تتلاا  اخضتتول ابرام المعا

ة دهثالصا رفض فرت تتا التصتتديق على معام اتمر الذي يحوع دان افمام التصتتديق ال تتلاتين حوع المعاهدة

الجمعيت  الوطايت  الارت تتتتتتي  رفضتتتتتتم الموافق  على  تن 2591 امالجمتاعت  اتاربيت  للتدفتال المعقودة عت

 ثدة التحالل اتت لياي  العراقي  التك اقعم فك بورف تتموهارفض العراق التصتتديق على معا   .فصتتديقصا

  . 2511عام 

   ال لا  المتتص  بالتصديق

الدستتتتتور الداخلك ل ا دال  هو الذي يحدد ال تتتتلا  المتتصتتتت  بالتصتتتتديق على المعاهدا  فقد يحصتتتتر حق 

  .بال لا  التاايذي  احدها اا بالتكريعي  احدها اقد يجمع بين ال لاتين فك ان ااحدالتصديق 

 :التصديق من اختصاا ال لا  التاايذي اات. 

ايااليا فك ظا  و الذي كان متطعا فك ظا اتتظم  المل ي  المالق  االدكتافوري  اقد عرفت هذا اتسلو  هان 

  .2519الى  2599ام اعرفت  الماتيا فك ظا الح م الاازي من ع 2519الى  2511عام   الح م الااشك من

ظراف  ت اسلوبا استثاائيا فرضدق احده على المعاهدا  الدالي  ايعتطر ايس الدال  يصئتظم  رذه اتفك ه

 ايالطح اتن اضعا تادرا تتتكار اتتظم  الديمقراطي  امن الك:ـ  فاريتي  معيا 

 .داع اتااطي دا  المعقودة مذ الهالدال  بإبرام المعا ئيسياارد ر ثحي 2591 دستور كوريا الكمالي  عام

  .داهبرام المعاإالوزرا  ب سياارد مجل  ثحي 2551 عودي  لعام ك للمن الاظام اتساس 97 ادةاكذلك الم

  :التصديق من اختصاا ال لا  التكريعي  ثاتيا.

و كان متطعا فك فركيا ها اياطق فك الداع التك فتطع تظام الح م الجماعكايضتتتا  استتتتثاائكان هذا اتستتتلو  

بحق التصتتتتديق احدها ل طرى فتمتع حيث كاتم الجمعي  الوطاي  ا 2567حتى عام  2511ماذ دستتتتتور عام 

   .على المعاهدا 



 :التصديق من اختصاا ال لاتين التاايذي  االتكريعي ثالثا. 

 غير ان فاظيم هتذا التوزيع يتتلل من دالت  الى اخرى هك المتطعت  لتدى غتالطيت  التداع فعتطر هتذه القتاعتدة

 رةاالمعاهدا  ف مان للتصديق على كافمعظم الدسافير الحديث  فاص على ااو  الحصوع على موافق  الطرل

دا  الصام  التك فتضتتتع لموافق  هافضتتتع الدستتتافير عادة تئح  بالمعاى دا  الصام  فارة اخرهاا على المعا

  .ذا اتسلو  هو اتكثر شيوعااهالطرلمان 

 كهفتالك موافق  الطرلمان الم طق  اباستتثاا  التك دا  هالجمصوري  يصتدق على المعا سفاك فرت تا رئي

اا التك فلام متاليت  التدال  اا التك فعدع اح ام  المتعلقت  بتالماظمتا  التداليت  التجتاريت   حدا  الصتتتتتتلهتمعتا

 امفاايذ اتح ااستتتتترداد المجرمين القاصتتتلي  ا اتقام اعلق  بحال  اتشتتتتاا )كالجا تتتتي  فكتتتريعي  االمت

 دع (فطا/ ضتتتم/ اازعن فعديا على اقليم الطالد )فاالتك فتضتتتم ... الخ( االم تتتاعدة القضتتتائي  حماي  الرعاياا

دا  الصام  على هك من موافق  الطرلمان بعض المعااقد استتتثاى الدستتتور الارت تت دا  فتاي  الحدادهامعا

  .التحالل االحماي  االتح يم ا عدم اتعتدا  ا الم اعدة المتطادل  دا هالصعيد ال ياسك كمعا

 يرد عليصا  اتلابدان فرخيص ال ن ستتتتت هالدال  يصتتتتتدق احد سن رئيأات لترا اداع ال وماولث ف اما فك

 قيدان:

  الث  اسابيع من فاريخ التصديق االمل قطا ثالتاضع  للتصديق على الطرلمان دا  هعرض اميع المعا اات.

 .المدةهذه دة خالع هاحد اعضا  الطرلمان مااقك  المعاإت ااا لم يالك فصدق     ت                

يعك فك القاتون الداخلك للطلد حقوق اتفراد يجك دمجصا بمقتضتتتتتى اارا  فكتتتتتر سدا  التك فمهالمعاثاتيا. 

   .ا من قطا المحاكم قطا التصديقفاطيقص حتى يم ن

  ي  الدالاهدا  ااتفااقييس الجمصوري  يصدق على المعائن رإف 1779 اما فك العراق بمواك دستور عام

  خمس عكرة يوما من فاريخ ف لمصا بعد موافق  مجلس الاوا  افعد مصادق عليصا بعد مضك

 

 

 



  التصديق الااقص

 ذألخريعي  دة على ال تتلا  التكتتهالدال  للتصتتديق على المعاهدة ضتترارة عرض المعا قد يكتتترط دستتتور

راول ديق دان الالدال  للتص يسالدال  التصديق عليصا ال ن قد يعمد رئ رئيسموافقتصا فان الدر  ام ن ل

االذي  ا هذا التصديق ؟فما هك القيم  القاتوتي  لمث تكريعي  متالاا بذلك دستور دالت م طقا الى ال لا  ال

  :هااك اربع تظريا  فك هذا الموضول اكاتفكا(.      )التصديق الااقص  االالح علي

اهك فقر بصتتتاح  المعاهدة المصتتتادق  اماصم تباتدالقاتون  جدافع عاصا دعاة تظري  ازداا :الاظري  اتالى

الكران االحيلول  دان فدخا بعض الداع فك   عليصا بك ا غير االولك حرالا على اليات  العالقا  الدالي

دا  اماابقتصا لإلارا ا  الماصتتتتتوا عليصا فك هبحج  مراقط  التتتتتح  ابرام المعاى الداخلي  للداع اتخر

تن يي اتون مع علوي  القاتون الدالك ماالقا من تظري  احدة القاقد ييد هذا اتفجاه اورج ستتا  .الدستتتور

دافع عاصا شترا   :الاظري  الثاتي ثاتيا.  .اخر ستيردي الى اخضتال القاتون الدالك الى القاتون الداخلك حا

التك  االمصتتدق عليصا بكتت ا غير االتتولك اهك ف تتتاد الى ف رة اتختصتتااهك فذهك الى باالن المعاهدة 

ذلك لصا ب حا  الم موليي ال  همن العما الذي يقوم ب  المتتص بإارا  اثر قاتوتك إتفقضك بعدم فولد يي 

ج اتثار م ت فاتباطل  امن ث  فصتطح فصرفاف  يس الدال  متى فجااز اختصتاالتئفان ر  بكت ا قاتوتك اعلي

  .فطال الدستورإن شاتصا اتتااصا لو كاتم الحيح  بالتك كان م

دق  اا المعاهدة المصتتاهك فقضتتك باا   بالمدرستت  الوضتتعي  اتياالي  اتايلوفكخاالتت :الاظري  الثالث ثالثا. 

الدالي  فالدال  التك خالل رئي صا اح ام   باتستااد الى ف رة م رالي  الدال  من الااحي بكت ا غير الحيح

 ابالتالكالااقص عما غير مكرال  ديقم  ول  عن اعماع رئي صا م رالي  دالي  فالتص حالتصتديق فصتط

ذ ئرئي صا غير مكرال عاد هان التصديق الذي ااراى دة بدعوهت ف تايع اتدعا  بطاالن المعا فان الدال 

   .اهدة تافذة ماتج  آلثارهو ابقا  المعاهت فلوم غير تا صا اخير فعويض 

قر الدالك اف  التك ف تتتتتود القاتون ك ف تتتتتتاد الى ف رة الااعليهاي قاع بصا فردرا :الاظري  الرابع رابعا. 

 د على حرفي  الاصوا الدستوري تن القاتون الدالك ت ي تا بصتح  المعاهدة المصادق  بك ا غير الحيح

معاهدة المصتتدق  بكتت ا غير يقر بصتتح  ال أت العما الدالك ف  اما ما ارى علي ال ن على ممارستتصا الاعلي 

فك قضتتي   2591 ام م  العدع الدالي  عاالتتولك اقد اكد الك القضتتا  الدالك اما  الح م الذي االتتدرف  مح

ستتتتتااد الى كون التصتتتتديق تاقصتتتتا لالك ابااع المعاهدة إت ااا كان اما افااقي  فياا فأتصا ت فجيا ات كرياالتد

 ماصا. 19ا  16 كما اا  فك المادةالذي شا  التصديق عيطا ااضحا  الدستوريالعيك 



 3عنوان المحاضرة )ابرام المعاهدات( ج 
 

 اعداد م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 

 التسجيلرابعا. 

د  او اتفاق دولي يعقد بين اعضتتاع عصتت ا اممع ه)كل معا من عهد عصتت ا اممع ع ا ان( 81)نصتتا الماد  

دات هالمعا هذهون امثال ةستتتتتتةرتاريا العصتتتتتت ا وبعفن  في انر  فرتتتتتتتا ممة ا وم ت يجب تستتتتتتجي   في

و القضاع ع ا امتفانات العسةريا هذا ال ص هع ا  ثوامتفانات الدوليا م زما بم بعد التسجيل(وكان ال اع

 .م العالميفالسريا التي ت طوي ع ا التهديد ل س

 وند اخت ف الفقهاع في تفسير ال ص السابق:ـ     

 داتهن التستجيل طرل من طرول تحا المعاان المعاهد  غير المستج ا بال ا م فذهب ال عض كجورج ستل

الا ان المعتاهد  غير المستتتتتتج ا معاهد  تتتتتتتحيحا وم زما وبنما م يمةن  وذهتب ال عض امخر كتانزي وتي

او احد فروعها بما في ذلك محةما العدل الدوليا الدائما وند اخذ في هذا التفسير  بها امام العص ا جامحتجا

 (.801)  ميثاق اممع  المتحد  في مادت

 

 اجراعات التسجيل وال شر

 نظاما يقضي بان يحصل التسجيل:ـ  8491 المتحد  عام لألمعوضعا الجمعيا العاما 

المتحد   علألمنافذ  او ت قائيا بواستتتطا اممانا العاما  حد  بعد ان تصتتت هاما ب اع ع ا ل ب احد الراف المعا

 وتقوم اممانا العاما بهذه المهما في ثفث حامت:

  ذا التسجيلهد  بصور  رسميا ع ا انجاز هع دما ت ص المعا



  د هوع دما تةون اممع المتحد  لرفا في المعا

  اممع المتحد ى د  لدهوع دما تودع المعا

بال س ا   وي ين في ويتع التستجيل بقيد المعاهد  في سجل خا  يحرر بال اات السا الرسميا  لألمع المتحد 

  ؤمع املرافهالذي يط ق  الرافها ع يها وأسماع لةل معاهد :ـ   امسع 

  تواريخ التونيع والتصديق وت ادل التصديقات وامنضمام

  تاريخ ال فاذ ومد  العمل بها

  ال اا او ال اات التي حررت فيها

ويتع ال شتتتر بعد التستتتجيل وفي انر  ونا ممةن ويةون في مجموعا واحد  بال اا او ال اات امتتتت يا التي 

المجموعا الا جميع  هاممانا العاما بهذ ثحررت فيهتا مت وعتا بترجمتا الا الفرنستتتتتتيا او امنة يزيا وت ع

دات وامتفانات الدوليا التي تةون ند هاليهع بقائما طتتتتهريا تتضتتتتمن المعا ثاعضتتتتاع اممع المتحد  كما ت ع

ها ئاعضا اهدات التي ي رمهاع ا التسجيل ل معرى سج ا في الشهر السابق  وند نصا مواثيق م ظمات اخ

من ميثاق جامعا الدول العربيا بم انها لع ت زم ( 81) استتتتتتت تادا الا الماد ل العربيتا من بي هتا جتامعتا التدو

 .لع ي ين جزاع عدم اميداع  اممانا العاما ب شر المعاهد  كما ان

  :ا في اممع المتحد  حيث نصاالا تسجيل المعاهدات ونشره( 10) اما اتفانيا فيي ا فقد اطارت في الماد 

ا او حفظها وفقا هالمتحد  لتسجي ها او نيد لألمعدات بعد دخولها دور ال فاذ الا اممانا العاما هتحال المعا.8

 ا هونشر هلةل حالا ع ا حد

  .تعيين جها اميداع يخول س طا القيام باألعمال الم صو  ع يها في الفقر  السابقا.1

 

 

 

 



 التحفظات

 برفضها ل عض ال صو  او حد  ت دي بعض التحفظات أي تصترهاحيانا ان الدولا مع ن ولها ل معايحصتل 

هو التحفظ ) 8414من اتفانيا فيي ا لقانون المعاهدات لستتتتت ا ف د(  1)متعطي لها تحديدا معي ا: وند عرفا 

يقها او ن ولها او تصتتتد ع د تونيعا او يصتتتدر عن الدولا  او تستتتميت  ن من جانب واحد أيا كانا تتتتياتفاع

معي ا في المعاهد  من حيث  ألحةاماستتتتتتت عاد او تعديل امثر القانوني   انضتتتتتتمتامهتا الا المعاهد  وتهدف ب

 .سريانها ع ا هذه الدولا(

  نماذج التحفظات

 د هند يةون التحفظ في تتتور  اعفاع من تط يق بعض نصتتو  المعاهد  مثال تحفظ الستتعوديا ع ا المعا

يتعارض م ها مع الشتتتتتتريعا  هبم ما ترا ي ان توافق ع يهاهو 8491الثقافيا لدول الجامعا العربيا ستتتتتت ا 

رى خوند يةون التحفظ في تتتور  استتت دال نصتتو  ا .امستتفميا او م يتفق مع وروفها وانظمتها المح يا

 ثحي 8401الحر  لعام  ج يف المتع قا بمرضتتا وجرحا مثال تحفظ تركيا وبيران ع د التونيع ع ا اتفانيا

ن الحمراع بال س ا إليران وند يةو ساستت دلتا الصت يب امحمر بالهفل امحمر بال ست ا لتركيا واألسد والشم

نصتتا بشتتان  ضتتافا نص في حالا ستتةوت المعاهد  مثل دستتتور م ظما الصتتحا العالميا م يتضتتمنإالتحفظ  ب

ع د انضتتمامها الا الم ظما بحقها ان  ت ستتحب بإخطار امنستتحا  لذلك تحفظا الوميات المتحد  اممريةيا 

  .مس ق لمد  عام دون ان يخل ذلك بما ند يةون ع يها من التزامات ماليا حيال الم ظما

 حدى الطرق امتيا:إويتع ابداع التحفظ ب

وتوكول في بر ند ت دي الدولا التحفظ ع د تونيعها ع ا المعاهد  ويث ا التحفظ في محضتتتر التونيع اواوم. 

 .خا 

ند ت دي الدولا التحفظ  ونا التصديق ع ا المعاهد  ويتع اث ات التحفظ في وثيقا ت ادل التصديقات او ثانيا. 

 .في وثيقا ايداع التصديق 

 .ند ت دي الدولا التحفظ ع د انضمامها الا معاهد  مفتوحا مع تسجيل التحفظ في وثيقا امنضمامثالثا. 

 

 



   اثار التحفظ

ا دات الث ائيهلمعرفا امثار القانونيا المترت ا ع ا التحفظات  يجب التمييز بهذا الصتتتتتتدد بين :ـتتتتتتتتتتتت   المعا

م يمةن ابتداع التحفظ بم ع تد التونيع او ع د التصتتتتتتديق  الث تائيتا:المعتاهتدات اوم.  دات الجمتاعيتاهتوالمعتا

د  مع التحفظات المضتتتتتتافا هق ل المعاامخر الذي ل  ان ي الحالا بمثابا عرض جديد ل طرفهذه ويةون في 

 . رفضها وبالتالي يقضي ع يها اليها او

 د  اوهد  او التصتتتتتتديق ع ا المعاهيمةن ابداع التحفظ ع د التونيع ع ا المعا: المعتاهتدات الجمتاعياثتانيتا. 

 ضواألغراد  هد  ويةون التحفظ مشتتروع وجائز ما دام م يتعارض مع موضتتوع المعاهالمعا امنضتتمام الا

وذلك ما لع ي ص في المعاهد  ع ا عدم جواز التحفظ بصتتتتتتفا عاما او ع ا  د هالمعا التي من اج ها عقدت

 .بعض نصوتها

 



 ( شروط صحة انعقاد المعاهداتعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 شروط صحة انعقاد المعاهدات 

 ومشروعية موضوع المعاهدةوالرضا اهلية التعاقد  يشترط لصحة انعقاد المعاهدة توافر ثالثة شروط هي

  :اوال أهلية التعاقد

 الشكككك صككككيكة في الوقك  الحكاضككككر   الكدو   هليكة اررا  االتاكاقكات الكدوليكة ويتمت  ر ك هالقكانو  الكدولي العكا  الك  اشكككك كا  يم

اما اذا موضكوع ا كا   أيادات هالسكيادة لكي تسكتعي  اررا  المعا ويشكترط رالدو  ا  تكو  تامة والااتيكا  والمنظمات الدولية

عالقة   اليت ا ناقصككة او منعدمة وفقا لما تتركل ل هالموضككوعة تح  الوصككاية ف حمية او كان  ناقصككة السككيادة  كالدو  الم

دات هكمكل م  المعكالمعرفكة مكا تملك  اررا  ا القكانوني الكدوليهكالتبعيكة م  الحقو  لك ا ي كل الر وع الل الوثيقكة التي تحكدد مرك 

 دات مكا يتنكافل م  اكالكة الحيكادهكبر  م  المعكام ا  تئللكدولكة الموضككككوعكة في اكالكة ايكاد داكك لك  ال ي و    الكدوليكة ومكا ال تملككل

 .كمعاهدات التحالف او الضما  المتباد 

 دات علل اناراد ا  الهاررا  المعا فير   الل دسككتول االتحاد لمعرفة ما اذا كان  تمل االعضككاف في االتحاد الادلالي  اما الدو 

االة الواليات المتحدة وفي الغالل ال ت ي  الدسككاتير االتحادية للدو  االعضككاف اررا  اتااقات دولية رصككولة مباشككرة م  ذل  

االتحاد  رافة تح  اشككدوداررا  رعض انواع المعاهدات المح إال ا  رعض الدسككاتير االتحادية يمنا الدو  االعضككاف  االمريكية

اتااقات لتنظيم شكوو  ال وال  وا  قيا  المقاطعات السكويسكرية رعقدم     (8)ادة  ي في المالدسكتول السكويسكررل  ي  مثل ما يقضك

 .والحدود

    االتااقات التي يرغل في ااررا  االتااقات الدولية كما ا  الكرسككي الباروي يسككتعي  ا  يكو  طرفا في  مي لاما الااتيكا  فل

الباروي في الوق  الحاضكر ال تبر  راسكم دولة الااتيكا  ولك  راسكم الكرسكي الباروي أي  ا الكرسكي هإال ا  االتااقات التي يعقد

 .ة الرومانيةراسم السلعة الرواية التي تمثل الكنيسة الكاثوليكي

  إلررا إال ا  اهليت كا  دات الكدوليكة نتي كة لتمتع كا ركالشكككك صككككيكة الكدوليكة  هكا  المعكاارر  ىي االخرهكك لك  المنظمكات الكدوليكة تملك   

 .  م  ا ل ائلمعاهدات محدودة راْلغرض التي انشا

 

 



 الرضا ثانيا.

وهي عيوب  ه واإلكراوالغب  س ي الغلط والتدليهال تكو  مشورة ر اد عيوب الرضا ودة ا   هيشترط لصحة انعقاد المعاالرضا  

ال ا  لك  ليسكك  ل ا نعا  القانو  المدني  يوط ا وتلعل نظرية عيوب الرضككا دولا م ما فرتاسككد الرضككا متل توافرت شكك

دة ال تعد هنو  الدولي العا  اذ ال يمك  االات اج ر ا رناس العريقة رالقانو  المدني ال  المعاايلة في نعا  القئسوى اهمية ض

ا  تصككبا تامة    وم     لافات تاحص خالل ا فحصككا كافيا ل ل  يمك  تبي  ه ه العيوب قبة إال اذا مرت رسككلسككلة م  اال رتام

ي عد  صحة  ا  ل ا ا  تعع  ف لدولة متل اكتشا  رعد اررا  المعاهدة ان ا وقع  في غلط او ضحية تدليس او اكراهذل  فا  ا

   دة وعلل النحو االتي:كهدة او ااكا  نص في تل  المعاهالمعا

 الغلط  .1

 دات الدولية لل معنيي :ك هفي المعا ح ا االصعالها   

و  ه الحالة   ه هفي   اإل رافدة  فهفإذا ظ ر رعد اضكااف الصكاة الرسكمية علل المعا :الغلط في صكياغة نص المعاهدة  االو  :كككككك

 .ال ع  اتصحي

االسككاسككية في التضككاف   لاذا كا  الغلط يتصككل رواقعة معينة او موقف معي  وكا  م  العوام :الغلط في الرضككا والثاني :ككككككك

دة التي قام  موافقة االطراف  هري م  عناصكككر المعاهرالمعاهدة ف  ا النوع ال ي ينصكككل علل عنصكككر  واالطراف االلت ا   

و ال ي يشكككل عيبا م  عيوب االلادة ويكو  سككببا لبعالن ا وأكدت محكمة العد  الدولية علل ذل  في الحكم ه  لعلل اسككاسكك

وقد تبن  اتااقية فيينا ه ه  يكا ري  هولندا ورل ض المناطق الحدوديةر صكككو  السكككيادة علل رع  1959  ا ال ي اصكككدلتل ع

اذ  لتضكائ ا االلت ا  ر اإبل إلرعا  دة كسكهفي معاي و  للدولة االسكتناد الل الغلط  . 1( اذ نصك  )48)المبادئ في نص المادة  

.ال  2 دةهااللت ا  رالمعالتضكائ ا إسكيا في  دة وكا  سكببا اسكاهاررا  المعا عندا  هم  الدولة و ودهتعلق الغلط رواقعة او االة تو

الظروف تنبيل الدولة ال ى    الدولة المعنية قد اسكك م  رسككلوك ا في الغلط او كا  م  شككا  طبيعة( اذا كان  1تنعبق الاقرة )

 ط(.  الغلاااتم

 ليس وإفساد ممثل الدولةالتد.2

ة خداع العرف االخر ع  طريق ادالئل  المااوضكككراف ك   يعمد ااد االط  اسكككت دا  ال داع في المااوضكككات يقصكككد رالتدليس 

ولو عرف    ا  يعلم العرف االخر راألمر  دوديم المسككتندات علل ان ا صككحيحة او ع  طريق خداع اخر او تقرمعلومات كاذرة  

 .لم يرتضي اررا  المعاهدة

ولك  م  ذل  دات الدولية هلمعافي عقد ا  سنظرية التدلي  قاذ ال يو د عمليا ااالت واضككحة لتعبيل والتدليس امر نادل اصككول

 .دة نتي ة لوقوع ا في التدليسعا  المعاهإرر ا  ل ا ا  تعالل س ا ما اكتشا  ان ا ضحية تدليفا  الدولة اذ



  ىرلدولة متااوضكة اخي )ي و  للدولة التي يدفع ا السكلو  التدليسك  اذ نصك(  49) في المادةيينا  وقد اشكالت الل ذل  اتااقية ف

او   (  50) كما خصكصك  اتااقية فيينا المادة(. دةهااللت ا  رالمعا التضكائ اكسكبل إلرعا     شا  تسكتند الل الغ دةهالل اررا  معا

لو قام  ررشكوة ممثل الدولة كما ة دهرالمعا  التضكائ ااالفسكاد إلرعا    اهي و  للدولة ا  تسكتند الل   ثافسكاد ممثل الدولة اي

   اعما  الم امالت فال تعني افساد الادة ممثل الدولةدة اما ه  المعاإلغرائل علل اررا ىاالخر

 :االكراه.3

 في ل التميي  ري  االتي   هاما ما يتعلق رعيل االكرا 

  االة وقوع االكراه علل ممثل الدولة

 علل الدولة ذات ا لواالة وقوع

الل  وديدة  قوت كا المل مكة ويهكم  الماكاوضككككي  ياقكد المعكا  هاالكراف الاق كاف علل ا  اسككككتعمكا   اتاقك  الافاي الحكالكة االولل  

 .ارعال ا

 ا رمعاهدة  ئعا  التضكاالدولة  علل انل )ال يكو  لتعبير    1969نة م  اتااقية فيينا لقانو  المعاهدات لسك(  51) دةوقد نصك  الم

دة هالشك صكية كثيرة من ا المعا هاالكرا ثضكده( واوادأي اثر قانوني اذا صكدل نتي ة اكراه ممثل ا ر فعا  او ت ديدات مو  ة  

دة رعد ا  هلمعاا ه هكوليا تح  الحماية اليارانية وقد تم    رمو ب ا وضككك والتي تم   1905 المعقودة ري  كوليا واليارا  عا 

عما  ال  افات  م راسكتددتهلمدة عشكر سكاعات و  هو لافوة قصكر امبراطول كوليا وسك ن  االمبراطول  ااتل  القوات الياراني

 .دةهالبدنية وقد دفع  كوليا ربعال  المعا

  :كلنكلمة الاق اف رش  دة فلم تتاقهولة ذات ا إللغام ا علل قبو  معاالواق  علل الد هاما الحالة الثانية    االكرا

ا لم افاة ذل  هااكاما ال يقراوضكاعا او  لدة تارض عليهف هل البعض وهم االقلية رعد   وا  الغا  أي شكعل علل قبو  معا

ري  الشكككعوب م    وألنل يودي الل عد  اسكككتقرال الوئا  ا م  نااية  هالعدالة واإلنسكككانية والقواعد القانونية االولية   ئمباد

ا  دة اررمت هكللتوصككككل الل ارعكا  معكا هراإلكرا  جانل ال ي و  لدولة ما االات كا وفي لأي غالبيكة الاق كاف ألتقليكديي ى ناايكة اخر

رال االوضكككاع في  عد  اسكككتقل ا ارية االختيال في قبول ا ال  ه ا يودي الل    عسككككري او ظروف لم تتر  غطتح  ت ثير ضككك

 ا  تعلل ارعال ا دة ماهويععي فرصكة لكل دولة تريد التحرل م  الت امات ا في معا داتهويقلل م  قيمة المعا وليالمحيط الد

ا  الدولة المنتصكككرة تملي   لغملصكككلا  التي تعقل الحروب صكككحيحة  تعد معاهدات ا لوعلي  لردعوى ان ا لم تبرم ا إال مكره

 ا لم يعكد يتمكاشككككل م  االوضككككاع ال كديكدة التي ظ رت في الم تم  الكدولي رعكد انت كاف  هكلك      .علل الكدولكة الم  ومكة الادت كا

فل م   وة لتحقيق اغراض تتناالحرب او اسككككتعما  الق الحرب العالمية الثانية وقيا  االمم المتحدة فقد ار  الميثا  الل وف الل

 تعتبر المعكاهدة راطلكة رعالنا معلقكا اذا تم اررام كا نتي كة الت كديد راسككككتعما  القوة او اسككككت دام ا  لوعليك ميثكا  االمم المتحكدة

   ة.لي الوالد في ميثا  االمم المتحدالم الف لمبادئ القانو  الدو



ويكو  مشككروعا اذا كا  مما يبيحل   و ائ اي ل ا  يكو  موضككوع المعاهدة مشككروعا   :مشككروعية موضككوع المعاهدةثالثا.  

  دة ما ي تي:كهموضوع المعا روعيةاالخال  وم  االمثلة علل عد  مش بادئم هالقانو  الدولي وتقر

ل من  السككككا  دولتكا  علم  قواعكد القكانو  الكدولي االمرة كمكا لو اتاقك  المعكاهكدات التي يكو  موضككككوع كا منكافيكا لقكاعكدة  .1

 .العائدة الل دولة ثالثة م  االرحال في اعالي البحال او علل تنظيم االت ال رالرقيق

 ساو ضكد  نراد االفد كاتاا  دولتي  علل ات اذ تدارير تعسكاية ضك  موضكوع ا منافيا لحسك  االخال   المعاهدات التي يكو .2

  .معي  او طائاة معينة

عضكككاف االمم ا ااذا تعالضككك  االلت امات التي يرتبط ر (  103)فقد نصككك  المادة  يثا  االمم المتحدة م الاة لمالمعاهدات ال .3

 .ل هاذا الميثا (بة علت م المترتيثا  م  أي الت ا  اخر يرتبعو  رل فالعبرة رالت اما ا المهالمتحدة وفقا ألاكا  

 



 تنفيذ المعاهدات الدولية(عنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 تنفيذ المعاهدات

حالة  تدة نافذة المفعول إلفهمعها المعا حدات عادة نصمما دددد التاخدو إلاراءاتات التت تصمم هتتضممما المعا

ان ت المكنافذة ما إلقت ت ادل التصممددتات اإل ما إلقت ادداا التصممددتات ف حدة تصمم هفالمعا عدم إلاود نص

 . المعيا

  ل عدددة منها ما دتصل:ـئنفيذ المعاهدات دثيء مساإلت

  دات ق ل التنفيذهبآثاخ المعا

  دات الثنائية اإل الجماعيةهدتصل بتاخدو ال دت بتنفيذ المعا إلما

  لدات داخل الدإلهإلمنها ما دتعلق بتنفيذ المعا

  دات مع التشءدع الداخلتهإلتنازا المعا

 اثاخ المعاهدات ق ل التنفيذاإلال. 

 عدم افساد الغءض ما المعاهدة .1

ما ( 11)إلقد اشمممماخت بذلم المادة دة ق ل دخولها دإلخ النفاذ هالدإللة عدم افسمممماد الغءض ما المعادفتءض ب

 اتفاقية فيينا  

  تط يق بعض شءإلط المعاهدة ق ل دخولها دإلخ النفاذ .2

ة دة كاملة إلقابلهالمعا حب تدتيتها ق ل ان تصممم دة بعض الشمممءإلط التت دجهإلدتم ذلم عندما تتضمممما المعا 

     .فإذا كانت تنص على التصددق اضطءت الدإلل االطءاف الى التيام بهذا االمء ق ل م اشءة التنفيذ للتنفيذ



  تنفيذ المعاهدة بصوخة مؤقتة .3

 دة على ذلمهما نصممممت المعااذا مؤقتة لديا دخولها دإلخ النفاذ دة اإل ازت منها بصممموخة هدمكا تنفيذ المعا

معينة اإل  دةدة بصمممموخة مؤقتة منذ التوقيع عليها إلخ ل مهاتفتت الدإلل المتفاإلضمممة على تنفيذ المعاكما لو 

 داتهالصمممممميغة فت المعا هذهوقف مفعولها   إلغال ا ما تت ع فإذا لم دصممممممدا عليها تلديا التصممممممددق عليها 

    .بإقامة االاهزة الضءإلخدة رداخة إلسيء المنظمة السماحدكون الغءض منه  ثحي المنشئة للمنظمات الدإللية

  تط يق المعاهدة على مءاحل .4

المددإلدة  اخبعض االث ثدة دإلخ النفاذ فإنها ال تط ق بكاملها إلإنما تددهكثيءا ما ددصل حتى بعد دخول المعا

عد إال بدة نطاا التنفيذ الكامل هف  تمدخمل المعا دة دجزأ الى مءاحمل متتمابعمةهمعمافمان تنفيمذ الم اخءىبع ماخة 

 .اتمام المءحلة النهائية

 ءاف الللتنفيمذ دتم بعمد مدة ما الزما إلان التزامات الدإلل االطإلمعنى ذلمم انهما تدتوع على نظمام تمدخدجت 

     .المدة هذهكاملة إال بعد مءإلخ  حتص 

( سمممنة 12) دة خإلما المنشمممئة للجماعة االقتصممماددة االإلخبية فتد نصمممت على فتءة انتتال لمدةهذلم معا المث

إلاالنتتال ما دة هإلفت كل مءحلة تط ق بعض نصمممول المعا 1791مءاحل تصممل حتى عام  ثالى ث  مجزأة

تمددد اإل دة على امكانية هبتءاخ خال ما االاهزة المختصممممممة كما نصممممممت المعادصمممممماخ  ىمءحلة الى اخء

    .اختصاخ المءاحل فت بعض الددإلد

   الثنائيةتاخدو ال دت بتنفيذ المعاهدات ثانيا. 

اما  يهاف األطءاف الدإلل اتفااب دات الثنائية دكون حسممهدة حيز التنفيذ بالنسمم ة للمعاهان تاخدو دخول المعا

فت حالة ت ادل المذكءات اإل  تاخدو اسممممت م كل طءف مذكءة الطءف االخءدة اإل هعند:ـممممممممم التوقيع على المعا

ح ءددة دإلخ النفاذ بعد مدة معينة بمتتضممممى شممممءط  ممممهتاخدو ت ادل التصممممددتات إلقد ددصممممل ان تدخل المعا

    .ن دكون مث  ستة اشهء بعد ت ادل التصددتاتأدة كهمنصول عليه فت المعا

 

 



 تاخدو ال دت بتنفيذ المعاهدات الجماعية ثالثا. 

 دات:ـ    هدإلخ النفاذ دختلف باخت ف المعا الجماعيةدات هان دخول المعا

 المعاهدات ذات الطابع الشخصت .1

 عميق ولها ما ق ل ادات هالمعا هذهلشمخصية المتعاقددا مدل اعت اخ فانه دتتضت فت أع التت دكون فيها  

ة السوا االإلخبية المشتءك مثل حتى تدخل دإلخ النفاذ تت إلقعت عليها إلاللدإلل التت شاخكت فت المفاإلضات ا

    .فت التنفيذ ءةنصت على ادداا اميع التصددتات ق ل الم اشالتت إلحلف االطلست 

 المعاهدات الجماعية العامة  .2

  هنا دجب التمييز بيا اتجاهيا متناقضيا:ـ

  االتجاه االإلل :ـ

 عدد قليل ما ق ولها علىاذ دة دإلخ النفهدة إلإخضمماا دخول المعاهشمم ه التشممءدعية للمعا دءكز على الصممفة 

حالما تودا دإلخ النفاذ دخل الذع دنص على ان الميثاا د 1731ما الدإلل مثالها ميثاا التدكيم العام لسمممممنة 

    .دإللتان فت االقل إلثائق انضمامها

  -:اما االتجاه الثانت

ى ق ولها ما علدة دإلخ النفاذ هت اغلب الداالت اخضاا دخول المعادتضما فو السائد فت الوقت الداضء هإل

 ىال تكون  لها ادإل العامة التت ال دط تها عدد كاف ما الدإللدة الجمماعية همعمدد كماف ما المدإلل الن المعما

  .حتيتية

مث  اتفاقية فيينا ف إلما المعلوم ان تدددد الدإلل دتوقف على كل معاهدة اذ ال تواد قاعدة عامة بهذا الصممممدد

 (14)م للتصددق اإل االنضمام( 33)ةاالتفاقية دإلخ النفاذ ما ادداا الوثيت هذهخول دات اعلت دهلتانون المعا

ما إلثائق التصممممممددق اإل  (01)النفاذ بعد ادداا الوثيتة اعلت  1712ام فت حيا ان اتفماقيمة قمانون ال داخ لع

 (.311االنضمام)م 



 فتط سدة دإلخ النفاذ ليهالمعابدخول  حظ فت بعض النماذج ما المعاهدات ان المعياخ الذع دسمإلما الم ح

 ههممذدة دتوقف على ق ول همميمة المدإلل التت ق لممت إلان تنفيمذ المعماهإللكا معيماخ النوعيممة أع ا معيماخ الكميمة

 الدإلل 

التنفيذ )ان الميثاا دوضممع موضممع  على( 3ف  111) و ميثاا االمم المتددة الذع نص بالمادةهإلخيء مثال 

فت مجلس االما إلأغل ية الدإلل االخءى الموقعة  العضممممممودة ةدائممتى اإلدعت تصممممممددتاتها الدإلل الخمس 

  ه.علي

معينة  ءةاالطءاف انها تنص على ان تنفيذ المعاهدة د دأ بعد فتددة إلما الم حظ ادضممممما فت المعاهدات المتع

 ما ادداا عدد معيا ما التصددتات   

د انتضات دة د دأ بعهالمعا  هذهعلى ان تنفيذ ( 14) ادةدات فتد نصمت فت المهمثال اتفاقية فيينا لتانون المعا

 .للتصددق اإل االنضمام( 33)ث ثيا دوما ما تاخدو ادداا الوثيتة 

 امامهدة ال تكون نافذة فوخا بمجءد انضممممممهتنظم الى المعاهدة بعد النفاذ فان المعااما بالنسمممممم ة للدإللة التت 

    .إلإنما دكون بعد فتءة زمنية معينة

ة دة بالنسمممممم ة للدإلل التت اإلدعت إلثيتهتنفمذ المعما( 14) ادةفت الممدات هما لتمانون المعمادة فيينمهممثمال معما

  .دوم ما تاخدو االنضمام( 31) االنضمام بعد انتضات

  تنفيذ المعاهدات داخل الدإللخابعا. 

تضت ام دتيا داخل الدإلل إلتسءع فت موااهة االفءاد إلالمداكم ئنافذة تلتاأع هل تعت ء المعاهدة النافذة دإلليا 

 لنفاذها اتخاذ ااءات تشءدعت داخلت كنشءها اإل ا داخها فت شكل قانون ؟   

ا على اعت اخ هناك دإلل تنص دسمماتيءفهالى التانون الداخلت لكل دإللة فت الواقع ان حل هذه المسممالة دءاع 

مة قانونية إلدكون للمعاهدات قيهما دإلن حماامة الى تشممممممءدع داخلت دات فت حكم التمانون بتممام ابءامهمالمعما

 .ملزمة فت موااهة االفءاد إلالمداكم تساإلع قيمة التشءدع الداخلت

ذا الدسممممممتوخ إلاميع ه)ان  توخفت الوالدات المتددة االمءدكية بمواب نص المادة السممممممادسممممممة ما الدسممممممف

ذا النص هبمواب إل (ت ءمها الوالدات المتددة تعد التانون االعلى للدإللةدات التت ابءمتها إلسمممممموف همالمعما

 ان الوالدات المتددة االمءدكية تميز بيا نوعيا ما المعاهدات:ـ  ف



ى ال تدتاج الفيها  حإلهت المعاهدات ذاتية النفذ :أع التت دكون بط يعتها اإل بمتتضممممممى نص  مممممءد االإللى:

ها ما ق ل المداكم االمءدكية دإلن حااة خدة المفعول فت المجال الداخلت حيث دجءع تنفيذتشءدع لجعلها سا

  .شءدع خالالى ت

ا ما  ممممدإلخ تشمممممءدع خال فان المداكم االمءدكية ال هأع ال بد لتنفيذاذ ذاتية النف غيءاذا كانت  اما الثانية:

  ءدعذا التشه تط تها حتى دصدخ

 سودسءا إلالدإلل االشتءاكية سابتا إلمثالها ادضا 

دعية داخلية حتى تص ح المعاهدة ساخدة إلهناك دإلل اخءى تنص دسماتيءها على إلاو  اتخاذ ااءاتات تشء

  (31)المفعول فت المجال الداخلت إلما هذه الدساتيء دستوخ النمسا فت المادة 

تتضمممممما تعددل فت التانون العءفت اإل  حتوقا خا مممممة باألفءاد اإل سالتت تم فان المعاهدات اما فت بءدطانيا

سمممممملطات  جالتا حالتت تمن ة ال ءدطانية اإلالتت تفءض التزاممات مماليمة امددمدة على الدكوم التشممممممءدعت اإل

التت تتضممما تنازال عا  دات التت دنص فيها  ممءاحة على شممءإلط موافتة ال ءلمان اإلهإلكذلم المعا اضممافية

لتصممددق عليها ثم دصممدخ ل ادتتضممت تنفيذ هذه المعاهدات ان دوافق ال ءلمان على المعاهدة ق  اقليم بءدطانت

فت التانون الداخلت حتى تكون ازتا ما قانون ال لد إلتسمممممءع فت  دة  مممممءاحةهخال ددمج المعا ءدعتشممممم

    .دةها التشءدع ق ل التصددق على المعاذهموااهة االفءاد إلالمداكم إلدجءع ا داخ 

الى  اجتافذة المفعول بمجءد التوقيع عليها إلال تدن حفأنها تص  االداخدة التت تعتد بشكل م سط اما االتفاقات 

     .التوانيا الداخليةمع شءدطة ان ال تتعاخض  خال تصددق اإل الى تشءدع

  .رسكندنافيةاإلتسيء على هذا المسلم ال ءدطانت بعض دإلل الكومنولث كالهند إلالدإلل 

 تمييز بيا نوعيا:ـالإلفت فءنسا : 

( ما 33) إلقد نصممممممت على ذلم المادة  المعاهدات المعدة للتط يق فأنها ال تصمممممم ح نافذة إال بعد نشممممممءها  

تتغلب  مممديح  هالموافق عليها بوااإل ت المصمممادا )المعاهدات اإل االتفاقا ان 1731سممتوخ الصمممادخ عام الد

 1731منذ نشمءها على التوانيا الفءنسمية( لذلم فان االاءات الوحيد الذع دتتضميه الدسمتوخ الفءنست لسنة 

   .كم الفءنسية تءفض تط يق المعاهدات غيء المنشوخةهو النشء كما ان المدا



النظام الداخلت ال  فان ااءات النشممء فتط يق ما ق ل المداكم الفءنسممية ا المعاهدات التت ال تكون معدة للتام

تدتها الدكومة الفءنسممممممية مع الوالدات المتددة االمءدكية فت اطاخ ت عإلما ذلمم االتفماقمات الت دكون ملزمما

الفءنسممممت ق ل خءإلن فءنسمممما ما االمءدكية فت االقليم وات دات حلف االطلسممممت بخصممممول إلاود التهمعا

   .دة شمال االطلستهمنظمة معا

ما ات داخل العءاا بأكثء دهلم دشممء الى مسممألة نفاذ المعا  2113 فان الدسممتوخ الدائم لسممنةاما فت العءاا 

ات الدإللية دات إلاالتفاقهالوزخات التفماإلض بشممممممأن المعا سمجل س)دمماخسممممممادسمممممما(  11نص فت الممادة )

  .ما دخوله(إلالتوقيع عليها اإل 

بعد موافتة ة دات إلاالتفاقات الدإلليهالجمهوخدة المصممممممادقة على المعا س)دتولى خئيثانيا(  93إلفت المادة )

 .إلتعد مصادقا عليها بعد مضت خمسة عشء دوما ما تاخدو تسلمها( النوا  سمجل

نشء الءسمية إلت ةددة بتانون تصددق دنشء فت الجءدهالعءاا على التصددق على كل معا إلالعمل دجءع فت  

ا التوة ما لسممائء التوانيا الداخلية ها مءاا إللدة نافذة داخل العهالمعا حدة إلبذلم تصمم همعه نصممول المعا

 .سوات بسوات

 التنازا بيا المعاهدة إلالتشءدع الداخلت  خامسا.

ءت ط تان تنفيذ المعاهدات داخل الدإلل قد دؤدع فت بعض االحيان الى حصول تنازا بيا احكام المعاهدة التت 

نصمما فت التانون  هفأع طءدق دسمملم التاضممت الوطنت اذا إلاد امام دإللة إلبيا احكام تشممءدعها الداخلتبها ال

 نون ام دط ق احكام المعاهدة؟  دط ق التاهل   ؟هالداخلت دتعاخض مع نص إلاخد فت معاهدة عتدتها دإللت

ى دة علهتغليب المعات بالمسممممالة امام المداكم الوطنية دتوقف على إلاود نص دسممممتوخع دتضمممم هذهان حل 

 :التانون الداخلت اإل انعدامه

  فت حالة إلاود نص دستوخع  .1

دات هلمعاامعاهدات على التوانيا الداخلية ففت فءنسمما تتغلب ان دسمماتيء بعض الدإلل تنص  ممءاحة تغليب ال

الفءنسممية إلكذلم فت سممودسممءا  ةعلى التوانيا الداخلي 1731نة ما دسممتوخ سمم( 33) ادةا ط تا للمهءمنذ نشمم

  .حتاى التانون الداخلت حتى لو كان الدات علهتتغلب المعا

 



  فت حالة عدم إلاود نص دستوخع .2

    دجب التمييز بيا حالتيا:

 عندما دكون التشءدع سابق على المعاهدة االإللى: 

 حتا لها عندما دكون التشءدع الإلالثانية: 

دة إلدهمل التانون الداخلت هدلتت التاضمممت الوطنت ادة  مممعوبة اذ دط ق نصمممول المعاال  فت الدالة االإللىف

انون بق بالتاالس نوناالزمان أع م دأ نسو الت ثباالسمتناد الى الم دأ الذع ددكم تنازا التوانيا ما حي إلذلم

ة قانون اددد دنسممممممو باانون فتعت ء فت همذه الدمالمة بمثتمدل الاوة تعمإلبمما ان المعماهمدة ما حيمث التال حق 

    .إلدلغت التانون التددم

حالة سكوت اإل  اما الدالة الثانية : اذا كان التشءدع الحتا للمعاهدة فان التاضت الوطنت دميز بيا حالتيا:ـمممممم

  ما المعاهدة هال حق ما حيث موقفغموض التشءدع 

  إلحالة ث وت نية المشءا بوضوح إل ءاحة فت مخالفة بنود المعاهدة السابتة

دة السابتة بل انه اخاد ضمنا هدفتءض التاضمت الوطنت ان المشمءا لم دتصد مخالفة المعا ففت الدالة االإللى

دة هلمعااإلما ثم دسممممممعى الى التوفيق بيا ب تط يق احكام التشممممممءدع ال حق ا إلتط يتها الى ااناالحتفاظ به

دة سابتة انما دتءك مجاال هان كل تشءدع دتنازا مع معا سعلى اسما إلالتشمءدع ال حق إلددتق التاضمت ذلم

ة ما حكم التشءدع ال حق هت اسمتثنات الدالة التت دمكا فيها تط يق المعاهداالعمال  هذهإلإلسميلة  ارعماله

ءدع ال حق الذع ان المتصممممود ما التشمممم إلعليه دفتءض التاضممممتيا دإلل معينة فيما ب دة ال تعتد االهفالمعا

دة اما االاانب الذدا هطءفا فت تلم المعا مهته على االاانب مما ال تكون ب دو تط يهدة هدتعاخض مع المعا

    .ف  دسءع عليهم التشءدع ال حقدة هم بالمعاهتءت ط ب د

نية المشءا فت مخالفة المعاهدة السابتة فيتعذخ على التاضت الوطنت إلهت حالة إلضوح  اما فت حالة الثانية

 ذا الصددهغيء إلاخدة فت  ألنهاالنية المفتءضة للمشءا  سدة إلالتشءدع ال حق على اساهالمعا ياالتوفيق ب

دة السمممابتة إلان ادى ذلم الى ان تتدمل هل المعاطء التاضمممت الوطنت ان دط ق التشمممءدع ال حق إلدهمفيضممم

 .ة المسؤإللية الدإللية المتءت ة على االخ ل بالمعاهدةت ع هدإللت

 



 الدولية اثر المعاهدات

 م.م فوزي كركان    اعداد : م.م محمد حافظ  

  وقد يمتد اثرها في بعض الحاالت الى دول لم تشارك فيها تحدث المعاهدات اثرا بين الدول االطراف فيها

  اثر المعاهدات بالنسبة ْلطرافهااوال. 

 االلتزام بتنفيذ المعاهدة .1

قوة القانون فيما بين اطرافها فهي تلزم جميع الدول التي صدقت او انضمت اليها تطبيقا لقاعدة  المعاهدة لها

العقد شرررررريعة المتعاقدين وعلى اطراف المعاهدة ان يتاذوا االجرالات ال فيلة بتنفيذها فان قترررررروا ترتبت 

( بقولها  كل معاهدة نافذة ت ون 62عليهم المسررررر ولية الدولية وقد اكدت هذا المبدا اتفاقية فيينا في المادة  

ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسررررررن نية(  وعليو ال يحوز اْلحد االطراف ان يحتو بقانونو الدايلي ل ي 

 يتحلل من االلتزامات التي تفرضها المعاهدة عليو. 

علق بأح ام القانون ( المت62( مع عدم االيالل بنص المادة  62وقرد اشررررررارت الى الي اتفاقية فيينا بالمادة  

  الدايلي بشان التتديق ال يحوز لطرف في المعاهدة ان يتمسي بقانونو الدايلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة.

   النطاق االقليمي لتطبيق المعاهدة الدولية .6

االطراف  القاعدة العامة تقضرري ان المعاهدة ااا اصرربحت نافذة تترربة واجبة التطبيق على كافة اقاليم الدول

 فيها إال ااا نتت المعاهدة صراحة على يالف الي 

(  ما لم يظهر من المعاهدة قتررررررد مياير ويكبت الي بطريقة اير  62وقرد اكردت اتفراقية فيينا الي بالمادة  

 تعتبر المعاهدة ملزمة ل ل طرف فيها بالنسبة ل افة اقليمو (.  

الي  انها على هذا الحزل او ااك من االقليم وي ونإال ان في بعض االحوال تنص المعراهردة على عدم يررررررري

بنص صررية فيها مكالها معاهدات المسراعدة المتبادلة التي تحدد االقاليم التابعة للدول االطراف التي تستفيد 

المسررراعدة وكذلي بالنسررربة للمعاهدات التي كانت تبرمها الدول االيرررتعمارية والتي تعرف  بشررررط  من نظام

نت تحدد فيو الدول االيرررررتعمارية مد  يرررررريان اح ام المعاهدة على مسرررررتعمراتها مكال المسرررررتعمرات( وكا



معاهدة حلف االطلسرري الذي قررت فيو فرنسررا قتررر يررريان اح اما على االقليم الفرنسرري دون ان يمتد الى 

 مستعمراتها(. 

  تطبيق المعاهدة من حيث الزمان  عدم رجعية المعاهدات( .3

الدولية وياصررررررة  العام شررررررانو شرررررران القانون الدايلي هو عدم رجعية القواعد االصررررررل في القانون الدولي

المعاهدات الدولية بمعنى انها ال تسررررري إال على الحاالت والعالقات التي تنشررررا بعد نفااها وقد اكدت اتفاقية 

كبت  الي (  ما لم يظهر من المعاهدة قتررررررد مياير او ي62فيينا على مبدا عدم رجعية المعاهدات في المادة  

بطريقة اير  فان نترروا المعاهدة ال تلزم طرفا فيها بشرران اي تترررف او واقعة تمت او اي مركز انتهى 

وجوده قبرل تراريد ديول المعرراهردة دور النفراا في مواجهرة الطرف االير( وقرد جر  النص على هرذا المبرردا 

ة القضرررا ية مكال الي اتفاقية التح يم المعاهدات الدولية ال يررريما معاهدات االحالة على التح يم والتسررروي في

اا قضررت بعدم تطبيق نترروصررها على الاالفات الناجمة  1261المبرمة بين فرنسررا والمانيا في لوكارنو عام 

من وقرا ع تحققرت قبرل ابرام االتفراقيرة كما ان المحاكم الدولية قد اكدت على هذا المبدا في العديد من االح ام 

في النزاع بين اليونان وبريطانيا  1213تررررررادر من مح مة العدل الدولية عام التي اصرررررردرتها مكل الح م ال

 حول قضية امباتيالوس والذي جال فيو  ان المعاهدة تديل حيز التنفيذ منذ التتديق عليها(.  

 هذا هو المبدا .. إال ان هناك ايررررتكنالات نتررررت عليها العديد من االتفاقات الااصررررة بتقرير التعويض وفقا

بترررردد انشررررال  1266 د المسرررر ولية الدولية مكل االتفاقية االلمانية االمري ية المعقودة في برلين عاملقواع

 هيئة للفتل في تعويض المانيا للواليات المتحدة على ما لحقها من اضرار يالل الحرب العالمية االولى. 

  اثر المعاهدات بالنسبة للييرثانيا: 

ية ال تلزم إال عاقديها وال يمتد اثرها الى دول  ليسررررت طرفا فيها تقضرررري القاعدة العامة بان المعاهدات الدول

وهذا ما يطلق عليو مبدا نسرررربية المعاهدات فالمعاهدة ال ت ون مترررردر حق او التزام لليير وقد اكد القضررررال 

 1262من الي قرار مح مة العدل الدولية الدا مة عام  الدولي هذا المبدا في العديد من االح ام التي اصرردرها

 في قضية كوروزو بين المانيا وبولونيا من ان المعاهدة ال تنشئ حقوقا إال بين الدول األطراف. 

غير ان هناك ايررررتكنالات ترد على هذا المبدا فقد يحتررررل ان تسررررتفيد دولة من معاهدة ليسررررت 

 :الي طرفا فيها من



  . شرط الدولة االككر رعايةآ 

ية والمالحة والقنتررررلية وال مركية واقامة االجانب والعمل على تنص بعض المعاهدات االقتتررررادية والتحار

 ايرراس التعامل بالمكل على شرررط الدولة االككر رعاية وهو ان تتعهد الدولتان بان تسررمة كل منهما ل ير 

بااليرررررتفادة من اي امتياز تمنحو في المسرررررتقبل لدولة او دول غيرهما بالنسررررربة ألمر من االمور تم التعاقد 

عليرو فرااا اتفقرت احرد  الدولتين المتعاقدتين بعد الي مع دولة ثالكة على منحها حقوقا وامتيازات لم بينهمرا 

في المعاهدة المعقودة بينهما كان للدولة الكانية الطرف في المعاهدة الحق في االيتفادة من هذه الحقوق  ترد

سررتفيد من اتفاق ليسررت طرفا فيو ودون والمزايا ايررتنادا الى الشرررط المذكور اي بعبارة اير  كان لها ان ت

 ان تنضم اليو.    

  . االشتراط لمتلحة الييرب

يحيز القانون الدايلي لليير اكتسرررراب الحقوق بمقتضررررى عقود لم ي ن طرفا في عقدها والسررررر ال ما ااا كان 

النظام فهل يشررررررترط قبول اليير  القرانون الردولي قرد عرف هذا النظام وإاا كان القانون الدولي قد عرف هذا

بالحقوق التي ترتبها المعاهدة وهل يتمسي بالمعاهدة التي لم ي ن طرفا فيها ااا ما تم تعديلها او اليا ها دون 

 الحتول على رضاه المسبق ؟ 

في النزاع  1236لقاد اجابات مح مة العدل الدولية الدا مة على هذا التسررررايل في الح م الذي اصرررردرتو عام 

فرنسررري السرررويسرررري في قضرررية المناطق الحرة والذي جال فيو  ااا كان من المتعذر القول بان المعاهدات ال

طرفا فيها ترتب لهم بالضررررورة  حقوقا( بالمعنى الدقيق  التي تقرر اح اما لترررالة دولة او عدة دول ليسرررت

هذا األثر بمعنى ان ترتب للدول ارادة اطراف المعاهدة من ترتيب مكل  إال انو ليس هناك ما يمنع من ان تتحو

 اليير حقوقا م تسبة ناشئة عن هذه المعاهدة التي لم ت ن طرفا فيها  

الدقيق لتررررالة  فقد وجدت المح مة من ظروف قضررررية المناطق الحرة ان معاهدة فيينا ترتب حقوقا بالمعنى

ة فيينا ما قضت بن مح ميرويسررا فقررت بعدم ام ان النيل من حقوق يرويسرا دون رضاها وتبنت اتفاقية 

 (32  العدل الدولية الدا مة فنتت عليو في المادة

  . المعاهدات التي ترتب التزامات على عاتق الييرج

القاعدة العامة تقضررررري بان المعاهدات  التي تنشرررررئ التزامات على عاتق دول اليير ال يم ن ان تسرررررري في 

( فالبد اان من اتفاق اضرررافي بين الدولة 31الي في المادة  مواجهتها بدون رضررراها وقد بينت اتفاقية فيينا 



االطراف فيها يمكل االيرررررراس االرادي اللتزام  التي تلتزم بمعراهردة ليسررررررت طرفا فيها وبين محموعة الدول

الردولرة اليير من نراحية كما ان اليال او تييير االلتزامات ال يتم إال برضررررررا الدول االطراف والدولة اليير من 

 (.32وقد اشارت بذلي اتفاقية فيينا في المادة   اير ناحية 

  المعاهدات المنظمة ألوضاع دا مة .د

ااا ما ايتقرت  تلتزم الدول كافة باحترام المبادئ الواردة في المعاهدات الشارعة ألمور تهم المحتمع الدولي

بالمواصررررررالت الدولية فان هذه تعطي ليير موقعيها هذه المبادئ في العرف الدولي مكال المعاهدات المتعلقة 

حقوقا في المرور والمالحة على قدم المسرررررراواة بين اطراف المعاهدة وغير االطراف مكال الي معاهدة بنما 

والمعرراهردة التي تلتهررا بين بنمرا والواليررات  1211الموقعرة بين بريطررانيررا والواليررات المتحرردة االمري يررة عررام 

وقد اعطت للدول اليير عندما اوجبت ان ت ون القناة حرة ومفتوحة للسررررررفن  1213عام المتحردة االمري ية 

  الحربية والتحارية لحميع الدول.

التي فرضرررت حياد يرررويسررررا الدا م فان  1211 وهناك حاالت الحياد الدا م لبعض الدول كمعاهدة فيينا لسرررنة

جميع الدول  فحسررب ل نو يسررري في مواجهة نظام الحياد ال يفرض نفسررو على الدول الموقعة على المعاهدة

 فهذه المعاهدات يسري اثرها لليير باعتبارها تتفق مع التالة العام للحماعة الدولية 

( من ميكاق االمم المتحدة 2ف  6وهذا ما نتت عليو  م  ومن هذا ايضا المعاهدات التي تنظم االمن الحماعي

دئ االمم المتحدة بقدر ما تقتضررريو ضررررورة حفظ السررررلم على ان تسرررير الدول غير االعضرررال فيها على مبا

 وااْلمن الدوليين.   

   . االنضمام الالحقهــ

  يفرق الشراح بين:ـ   المعاهدات المقفلة والمعاهدات المفتوحة

فرالمقفلرة ال تحتوي على نص يبية انضررررررمرام الردول االير  اليها ومن ثم ي ون من الالزم النضررررررمام اليير 

 مع االطراف االصليين وقبولهم لهذا االنضمام  حتول مفاوضات

اما المعاهدات المفتوحة فهي التي تحتوي على نص يبية انضمام اليير اليها او قبولها لها وي ون من حق 

   كافة الدول االنضمام للمعاهدات الحماعية العامة إال ااا نتت المعاهدة على يالف الي.



 تفسير المعاهدات

 اعداد: م.م محمد حافظ    م.م فوزي كركان

  

  ييوايي ا  منهالونوف على المعنى الذي تتضيي ههدات مثل تفسييير  ي  ق نا و    صد ييد  تفسييير المعا ان

  .يرل التفسئووسا سنبحث  السلطة المخت ة  التفسيرو الن وص الغامضة او المب مة طاقوالى تحدصد  

  السلطة المخت ة  التفسيراوال. 

  والداخل ات صمكن ان تثار على ال عيدصن الدول  ان تفسير المعاهد

 على ال عيد الدول   .1

 تين :ـ  فان التفسير صتم  طرصدين الدول االطراف ف  المعاهدة  ي على اعيد العالنات  

  اتفاق الدول اْلطراف  . 

كول والمذكرات او  روت ق تفسييييري صتخذ  يييكل اتفاق مبسيييد او  تبادل الكت  اواوذلك اما ايييراحة  عدد اتف

 .صلحق  المعاهدة

 عن طرصق الدضاء الدول  ب.     

ى التفسيييييير فان ذلك صلدي الى  زيييييوء  مان دول  صمكن للى اتفاق عاف  حالة عدم توايييييل الدول االطراف 

لى رض الخالف عية  عئل الدضييائتسييوصته  كافة وسييائل تسييوصة المنازعات الدولية و  ييورة خاايية  الوسييا

تدخل وحكيم او محكمة العدل الدولية الن المنازعات المتعلدة  تفسيييييير المعاهدات تعتبر منازعات نا و ية الت

لمحكمة  سمن النظام االسيييا( 63)وند اكدت على ذلك المادة   ف  ايييميم اخت ييياص الدضييياء الدول   التال

   .العدل الدولية

 

 



 على ال عيد الداخل   .2

  ان التفسير الداخل  صتم  طرصدتين:ـ

  واسطة السلطة التنفيذصة  . 

عن طرصق  اما  ناء على طل  الطرف الثا   او هو الذي صختق  تفسيييرهاان الج از الذي عدد المعاهدة   ي

ذا االسييلوب كثير االسييتعمال ف  فر سييا مثال الكت  الت  ارسييل ا وزصر هاالحالة الي ا من المحاكم الداخلية و

    .1632لالتفانية الفر سية االسبا ية المعدودة عام المتضمنة تفسير  1596خارجية فر سا عام 

 ية ئ واسطة السلطة الدضا .ب

امام ا  المطروحة ى ا  تفسيييير المعاهدات فال ف  حاالت الف يييل ف  الدعوئان معظم الدول ال تسيييمق لدضيييا

االجنبية ولو اد الدول االفراد لك  ال صلدي ذليك الى التيدخيل ف  اعميال الحكومة او ا تدق والمتعلدية  م ييييييال

  .  ورة غير مبا رة

 ل التفسيرئوساثا يا. 

دا ون لدو ت ا اتفانية فيينا دات هجموعة من الدواعد ف  تفسير المعامخلق التحكيم والدضياء الدوليين اسيت

 الدواعد االاييييييلية والمكملة الت  تتب  ف   (61/62) وتتعلق المادتان( 61/62/66)دات ف  المواد هيالمعيا

دات المحررة  أكثر من لغة وسيينعرض الى  يير  ه تفسييير المعا( 66)دات  ينما تتعلق المادة هتفسييير المعا

  هذه المواد الثالث

 المبادئ المتبعة ف  تفسير المعاهدات الدولية  .1

 من اتفانية فيينا المبادئ الواج  اتباع ا عند تفسييييييير معاهدة ما( 61)تضييييييمنية الفدرة االولى من الميادة 

دة ف  االطار الخاص   ا وف  ضيييوء هدة  حسييين  ية طبدا للمعنى العادي الفال المعاهلمعا)تفسييير ا فدررت

صتضييق من النق ان هناا اسييسييا ثالثة صنبغ  االسييتناد الي ا ف  عملية التفسييير  والغرض من اموضييوع ا 

  ه :ـ

الطار الخاص تفسييييرها ف  حدود او فال الاتفسيييير المعاهدة طبدا للمعنى العادي و ا ت اج مبد  حسييين النية

    ا

  



 تفسير المعاهدة وفدا لمبد  حسن النية . 

الت   روعن االم ثدات هو مبد  حسن النية الذي صدض   البحهاالساسية الت  تسود تفسير المعا ئمن المباد

 ادت االطراف نول ا حديدة ار

ة صج  ده  يييوص المعاير ن ان تفسيييم 1593 موند اكد مع د الدا ون الدول  ذلك ف  الدرار الذي اتخذه عا

 ان صكون  موج  حسن النية  

 ف  نضييييييية 1523مثال حكم محكمة العدل الدولية الدائمة عام  كميا ان الدضيييييياء اليدول  نيد اكيد هذا المبد 

    .العليا البولو ية االلما ية ف  سيليسيا قالم ال

   فال الاتفسير المعاهدة طبدا للمعنى العادي  .ب

 لفالاال ىا االختالف  ين االطراف ف  تددصر معنهدات منزيلهتثار عند تطبيق المعاان اغل  المنازعات الت  

بدا  ان تكون طفيينا تدضييييي   فان اتفانيةدة ولتوضيييييق معنى االلفال هواالاييييطالحات الت  تتضييييمن ا المعا

 المعنى دون ذاهفيج  الونوف عند  صعن  ان النق اذا كيان واضييييييحيا ومعنياه مألوف وهيذا للمعنى العيادي

بة ان  ية فال اذا ثغير المعتاد علي ا  ىعن طرصق اعطاء االلفال معا   اخر التوسييييي  ف  التفسيييييير ةمحاول

ف  دورته المنعددة ف  كرصنادا كما  1593وند اكد مع د الدا ون الدول  ذلك عام االطراف ند اتج ة الى ذلك 

او  اديتفسيييير االلفال طبدا للمعنى الع ا الىهف  العدصد من االحكام الت  اايييدر ان الدضييياء الدول  ند   يييار

ص الجمعية ا زان اخت  1591 من ذلك الر ي االستزاري الذي اادرته محكمة العدل الدولية عامالطبيع  

   دبول الدول ف  عضوصة االمم المتحدةالعامة 

 تفسير المعاهدة ف  االطار الخاص   ا   ج.    

ى االخر وكأ ه مستدل عن  ان  الن وص ق على حد  دة كلهصد د  ذلك ا ه صنبغ  فال تفسر   وص المعا

ة المعنى غير مستديمة الداللة و عبارة اخرى و ال جاءت مبتور  ان تكمل الن وص  عض ا  عضا وف ما صنبغ

وند درجة المحاكم الدولية على االخذ  دة  أكملههعنه ف   طاق اطار المعاث ان تفسيييييير النق صج  ان صبح

مة ئااييييدرته محكمة العدل الدولية الدا  ذا المبد  ف  العدصد من احكام ا من ذلك الر ي االسييييتزيييياري الذي 

)ان المعاهدة  هجاء في ثمنظمة العمل الدولية   تنظيم العمل ف  المراعة حياص ن  اخت يييي زييييا 1522 عام

 زيييييان تفسيييييير  1536عام  الدرار التحكيم  ار   ذا االتجاه من ذلككما ان التحكيم سييييي( ككل صج  ان تدرا

 .1593 االمرصك  الفر س  المعدود عام  الوارد ف  االتفاق الجوي االاطال



الخااييية ئ داف والمبادهالدصباجة الت  تتضيييمن عادة االسيييباب واا وصزيييمل االطار الخاص  المعاهدة اصضيييا

و ثا ة ف  هميا  هدة وعلى المفسيييييير ان صيدخيل ف  اعتبيارهيلمعياا جمءا ال صتجم  من ةدة و اليدصبياجيهي يالمعيا

 .ئداف ومبادهالدصباجة من ا

علي ا من  ةر المعروضييين المحاكم الدولية ت تم كثيرا  الرجون الى الدصباجة ف  حاالت التفسييومن المالحظ ا

اخت اص منظمة العمل  زأن  1522ام ولية الدائمة عدل الدذلك الر ي االستزاري الذي اادرته محكمة الع

 ق  صزييييمل  اةضييييافة الىدة لغرض التفسييييير هذكره فان االطار الخاص  المعاوفضييييافة الى ما تم الدولية 

   :صزمل ما صأت دة والدصباجة والملحدات هالمعا

  .دةهالمعا هذهجميعا  مناسبة عدد   ي اتفاق صتعلق  المعاهدة وصكون ند عدد  ين االطراف .1

كوثيدة ل ا  ىدة ونبلت ا االطراف االخره مناسييييبة عدد المعا طرف او اكثر اصة وثيدة اييييدرت عان .2

 . دةه المعالة ا

 صلخذ  االعتبار الى جا   االطار الخاص  المعاهدة من اتفانية فيينا ( 61م  6)ف  كما نررت

 دة او تطبيق احكام ا هحق  ين االطراف  زان تفسير المعا ي اتفاق ال . 

 ا هطراف  زان تفسيرالدة صتفق عليه اهالمعا ي مسلك الحق ف  تطبيق  .ب

 .تطبيد ا على العالنة  ين االطرافاصة نواعد ف  الدا ون الدول  ل ا الة  الموضون صمكن  .ج

 

 (ل المكملة  التفسير)االعمال التحضيرصةئالوساثالثا. 

 ين  ر يلف  ادات الدولية خالفا هالرجون الى االعمال التحضيرصة لالستعا ة   ا ف  تفسير المعاتثير مسالة 

 فد اء الدا ون الداخل  والدول  

ر لة من وسائل التفسيصجيم الرجون الى االعمال التحضييرصة كوسيالالتين   هالفد فعلى ال يعيد الداخل    جد

  ض.اال كلوسكسو   صمن  االستعا ة   ا ل ذا الغر هالفد  ينما

التحضيييرصة  ظرا لما تحتوصه من  ألعماللون رجصجيم ال ف ناا ر ي دل هذا الخالف الى الدا ون الدولوند ا ت

 دةهلحديدية اطراف التعاند لما تمثله من مددمة طبيعية تسيييبق تحرصر المعاا دامكا ية الكزييين عن المدااييي

ومن ثم فان  داف مهاالطراف و  قد ف  اختيار الن يييييوص وايييييياغت ا  ما صتفق وم يييييالوما تبينه من ج 

ان اعرب عن ا  من اصضيييياحات سييييبق هلالسييييتفادة من ا  ما تتضييييمنكمة تدضيييي  ضييييرورة الرجون الي ا الح



عدم التمام الدول  حراييييييا علىن هناا ر ي اخر صمن  هذا الرجوود تحدصد حدون م والتمامات م االطراف عني

  االعمال هذهم  ه من ه ما لم تسا االرتباطات الدا و ية هذهاالطراف ف  

 ىلتحضيييييييرصة لتحدصد وتعيين المعنال ااالعتماد على االعمه صمييل  وجه عام الى فيا ياميا الدضيييييياء اليدول  

الذي اايييدرته محكمة  سيييتزيييارياالمثال ذلك الر ي  كجمت الوسيييائل السيييا دة عن تحديق ذلاذا عالدا و   

و يين المديمين ف  الدا تمصغ اما اتفانية فيينا الرعاصا البول زييييييان معاملة  1562عام  ةالعيدل الدولية الدائم

التحضيييييييرصة  ون الى االعمالاجازت الرج ثحي( 62) دةهيدات جياءت ملصيدة لذلك كما ف  المالديا ون المعيا

   ( الى:61)التفسير وفدا للمادة  ىلتحدصد المعنى اذا اد

  داء المعنى غامضا او غير واضق  . 

  تيجة غير منطدية او غير معدولة او ادى الى .ب

 

 تفسير المعاهدات المحررة  أكثر من لغةرا عا. 

اللغات عن  عضيييي ا  هذهكثيرا ما تختلن مدلوالت الفال و ف  الونة الحاضيييير  لغات متعددة داتهتحرر المعا

ذا الخالف صمكن تالفيييه ف  حيياليية اتفيياق هييلخالف  ين االطراف حول تفسيييييييرهييا غير ان مثييل ممييا نييد صثير ا

خالف حول ليه عند ح ييييييول دة المرج  الذي صعول عهالمعا اررت     حاالطراف على جعل احد اللغات الت

   .نق من الن وصالتفسير ل

الت   (  ترصا و   ول ا)سييييان جرمان    الت  تلة الحرب العالمية االولى قدات ال ييييلهو الحال ف  معاهكما 

ه ف  حالة وجود اختالف ف  المعنى  ين ا ا يمصة والفر سييييية واالصطالية والت   ق في حررت  اللغات اال كل

ا حالي ه  الت  صعول علي ا غير ان ما صجري العمل عليه اللغة الفر سية  المحررة وصاللغات فان الن  هذه

جمي  اللغات الت   وصنق ايييييراحة على اعتباردات  عدة لغات هاذ كثيرا ما صتم تحرصر المعا مائليس كذلك دا

رر حق االمم المتحدة حيث ادة ل ا نوة رسمية متساوصة كما هو الحال ف  ميثهاستعملة ف  تحرصر تلك المعا

( منه ان هذه 111)ادة وال ينية واالسبا ية والفر سية و ق ف  المة  خمس لغات ه  اال كليمصة والروسيي

كان هناا اختالف  المعنى  تيجة الختالف اللغات  إذاالميثاق الرسيييييمية على وجه سيييييواء فاللغات ه  لغات 

بتة لضيق الذي صستجي  للمعا   المثالمعنى ا سالحالة صج  ان صتم على اساهذه   المستعملة فان التفسير ف

 صلدياللغات الرسمية  ىكان النق المحرر  إحد ي اذا ف  اللغات المسيتعملة جميعا ف  الن يوص المحررة 



النق  تفسييييرفان  صلدي الى معنى ضييييق ىنق المطبق المحرر  لغة رسيييمية اخروكان ال الى معنى واسييي 

  ه.الن ين متفدان على  طان ة انمعنى الذي ثبصج  ان صتم على اساس المعنى االخير اذا هو ال

فانية ف  نضييية مافروماتس اما ات 1529 وند اخذت محكمة العدل الدولية الدائمة   ذا الر ي ف  حكم ا عام

 ( و   ا66المادة ) فدد عالجة مسألة تفسير المعاهدات المحررة  أكثر من لغة ف فيينا لدا ون المعاهدات 

 دة اوهما لم تنق المعاالحجية  سدة  لغتين او اكثر صكون لكل  ق من   ييوايي ا  فهاذا اعتمدت المعا. 1)

 لغة غير اللغات  غدة الذي ص اه ق المعا. 2ين ا ه عند االختالف تكون الغلبة لنق مع صتفق االطراف على

صفترض ان . 6دة او اتفق االطراف على ذلك هالمعا الحجية فال اذا   يييييية فسالت  اعتميد   يا ال صكون له  

ين الن ييوص عندما تكزيين المدار ة  . 9  ييوايي ا المعتمدة ن ف  كل  ق م ىالمعن سدة  فهالفال المعا

دة هالمعنى الذي صتفق م  موضيييون المعاصلخذ  ( 62/  61المادتين )ق عن اختالف ف  المعنى لم صمله تطبي

ما صكون احد الن ييييوص الغلبة  ان  ين الن ييييوص المختلفة فيما عدا حالةوالغرض من ا وصوفق  ددر االمك

 (.وفدا للفدرة االولى

 

 



 الدولية تعديل المعاهدات

 اعداد: م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 

لماما بالغا هفقد اولى عهد عصككككككمة ا م  ا ان مشككككككدية تعديل المعاهدات كا ا محل اهلمام الاماعة الدولية

عيى حق الامعيكة العكامكة في ان تدعو الدون م  ( )91)المكاد  في دات اللي تغيرت ظروفهكا فص  هكبكالمعكا

دات في هوتلضككككككم  المعا (دات اللي اصككككككمحا لير صككككككالحة ليل ميقهآلخر الى اعاد  الصظر في المعاوقا 

ث  تعديل المعاهدات الملعدد   او  الممادئ العامة ثالوقا الحاضكككر  صكككوصكككا خاصكككة باللعديل ل ل   كككصمح

 . وأخيرا الصصوص اللي تضمصلها اتفاقية فييصا لقا ون المعاهدات ا طراف

   ئ العامةالمماداو . 

ديدا ية فان اتفاقا جئد  يدون باتفاق ا طراف فإذا كا ا ثصااهفي حكالكة ليكال الص  أ تفكاقي فكان تعكديكل المع

د  هد  جديد  تحل محل المعاهبعقد معا جديد او يمرم وبموجمه تلفق الدوللان عيى ا لمدان    معيوم بص 

  وفقا يل د    فيها يمي  طريقة تعدييها فان اللعديلالسكككككابقة بداميها اما اذا كا ا ملعدد  ا طراف و  يوج

د  باتفاق هياوز تعديل المعا) بصصككككككها( 91) لقكاعكد  اليميكة اليييي  وقكد بيصكا اتفكاقية فييصا ذل  في الماد 

د  عيى لير ذل ( ه ا ا تفاق ما ل  تص  المعاها طراف وتسكري القواعد الوادد  في المال اليا ي عيى ميل 

وم  المالحظ . داتهالماد  يخضككككق ليقواعد العامة الملعيقة بإبرام المعا ها تفاق المعدن وفقا له د ا فان هو

ع  ا تفاق بي   ثوإ ما يلحد د هكايضككككككا ان هك ا الص    يي م جميق ا طراف ا يككككككلرام في تعكديكل المعكا

  .وليس ا تفاق بي  جميق ا طراف ا طراف

   طرافتعديل المعاهدات الملعدد  اثا يا. 

اهمية خاصككككككة ض ها تضككككككق قواعد عامة ته  عدد كمير م  الدون  هان تعديل المعاهدات الملعدد  ا طراف ل

ودون ان تحكدد في الغكالكد مكد  لسككككككريكا هكا وان تعكدييهكا ياكد ان يدون تمعا ليظروف والحاجة وتلضككككككم  

 صكككككوص تمي  ا جرالات اللي تلمق في تعدييها وفي كيير م  الحا ت  المعاهدات الملعدد  ا طراف عاد  ..

    .تدخل المصظمات الدولية في اجرال اللعديل دات عيىهالمعا ه هتص  



     .ل ا  صددس تعديل المعاهدات بي  اطرافها وم  ث  تدخل المصظمات الدولية في اجرال اللعديل

 تعديل المعاهدات بي  الدون ا طراف  .9

  ال ي  يمايرون اجرال اللعديل إ  ان ا حدام اللي تلضمصها هد  هان الدون ا طراف في المعا   العامةالقاعد

 :ى د  الى اخرهدات فيما يلعيق بلعدييها تخليف م  معاهالمعا ه ه

بعض المعكاهكدات تمصق اجرال تعكدييهكا إ  بعكد مضككككككي مد  م  ت ميق المعاهد  ميل اتفاقية مو لرو  .أ

 صوات  سعدم جواز اجرال اللعديل إ  بعد مضكي خم)عيى ( 91اللي  صكا في الماد  ) 9191 لعام

    .م  تاديخ دخون ا تفاقية دود الصفاذ(

بعض المعككاهككدات تص  عيى عقككد م تمرات دوديككة كككل خمس  ككككككصوات ليصظر في امدككا يككة تعككديككل  .ل

 . 9111 د  حظر ا لشاد ا  يحة الصووية لعامهالمعاهد  ميل معا

عدد  ض المعكاهكدات تخون جهكة ا يداه مهمة الدعو  الى عقد م تمر ليلعديل بصال عيى طيد ثيثبع .ج

  حون حظر اللاادل الصووية 9119م  اتفاقية مو دو لعام ( 9)ميل الماد   الدون ا طراف فيها

ون د لد  هصام معاهدات تل يد موافقة باضليميةدود الصفاذ يدون  هان اعلمكاد اتفكاق اللعكديل ودخول .د

م  اتفاقية ا لشككككاد ا  ككككيحة الصووية اللي ايككككلرطا  قراد ( 1/9) معيصة لصفاذ اللعديل ميل الماد 

اليميككة الككدون ا طراف عيى ان يدون م  بيصه  الككدون الصوويككة  هاللعككديككل ان توافق وتصكككككككدق عييكك

  .ا طراف في ا تفاقية

 تدخل المصظمات الدولية في اجرال اللعديل  .9

 دات اللي تمرم تحا ايراف المصظمة الدوليةهالمعا ياد اللميي  بي  ثالثة ا واه م  المعاهدات وهي:ـ 

 : ة ليمصظمات الدوليةئالمعادات المصشو دات اللي تمرم في المصظمة الدوليةهالمعاو

 المعاهدات اللي تمرم تحا ايراف المصظمات الدولية     .أ

م  ذل   مة الدولية ت دي الى تدخل المصظمة في اجرال اللعديلد  اللي تمرم تحا ايككككككراف المصظهالمعا

ان ا م   جميق اتفاقات تدوي  القا ون الدولي اللي ابرما تحا ايكككراف ا م  الملحد  ولد  ه ا   يعصي

ي اللي تسككككككل يق تقرير ذل  ولد  ها هالملحكد  هي اللي لهكا اهييكة تعكديكل المعكاهكد  وإ مكا الكدون لوحكد

م تمر  ا  ككككلاابة ل يد اللعديل وقد تدعو الى تخل  بلقرير فيما اذا كان مصا ككككما او  الامعية العامة

ليلولى ددا ككة مسككالة اللعديل وعيى أي حان ان ه ا الص  جعل المصظمة الدولية تلدخل في اجرال تعديل 

  .بي  الدونالمعقود  معاهد  ال



 المعاهدات اللي تمرم في المصظمات الدولية   .ل

ليلعديل  ححق ا قلرا اداد  مصظمة العمل الدولية و ال ي له ساتفاقات العمل الدولية ميال فان مايللعديل 

 . مصظمة العمل الدولية اعداد واعلماد اتفاق اللعديللث  يلولى م تمر عام 

 ة ليمصظمات الدولية ئالمعاهدات المصش .9

 القا و ية الملعيقة بلعدييها بما في ذل ة ليمصظمات الدولية بدقة جميق الصواحي ئتصظ  المعاهدات المصشكككككك

 ما:ـ   هدات توافر عصصري  هالمعا ه هميل لويقضي اللعديل  اثاد اللعديل

  واتفاق الدون ا عضال م   احية اخرى   اتفاق اجه   المصظمة الدولية م   احية 

 هيئة او الم تمري مرحيكة اللصككككككويا عيى اللعديل داخل الها ولى  وتمر اجرالات اللعكديكل بمرحيلي 

والصصكككككوص اللي  ي مرحية اللصكككككديق عيى اتفاق اللعديل باعلماد يكككككرطا لدخوله دود الصفاذهواليا ية 

 يأتي:  تلضمصها المعاهدات تخليف م  معاهد  الى اخرى ا مر ال ي يقلضي بيان ما

 لحد     في الماد ميان ميياق ا م  الم هصكام معكاهكدات تمي  بي  اللعديل وإعاد  الصظر بالمعاهد  كدل

 عيى اعاد  الصظر ( 901)عيى اللعديل وفي الماد  ( 901)

د  همعا هصكام معكاهكدات تمصق اجرال تعدييها خالن فلر  معيصة للقرير  وه م  ا  ككككككلقراد ليمصظمة ميل

د  إ  بعد هبلقدي  طيمات للعديل المعا حعدم السكككككما( 99)قردت في الماد   9191حيف ا طيسكككككي لعام 

 شر  صوات م  دخون المعاهد  حي  اللصفي  مضي ع

  دخون اللعديل دود الصفاذ

هصكام معكاهكدات تل يكد اجمكاه الكدون ا عضككككككال عيى اللعكديكل حلى يمد  تاصد  بكا جمكاهاللعكديكل  .أ

ما قد يل  م  تعديالت ل  توافق عييها وايكككلراط ا جماه يلعيق عاد  بسككككريان  اعلراض الدون عيى

م  ( 991/9ذل  )م يسكككككري في مواجهلها ميان  الدون عيى اللعديل حلىاللعديل اذ يلعي  تصكككككديق 

د  الاماعة ا ودبية ليفح  والصكككيد ويظهر ايكككلراط ا جماه لدخون اللعديل دود الصفاذ باالل همعا

كحيف ا طيسككككي او حيف واديككككو وقد يدون اللعديل قاصككككر عيى  في المعاهدات الخاصككككة بال حالف

 ( 91)م  الحان في صصدوق الصقد الدوليل معيصة كما  و ئتعديل مسا



دات المصشككككككئة ليمصظمات الدولية بقاعد  اليمية اليييي  هكاللعكديكل بكأليميكة اليييي  تكأخك  معظ  المعكا .ل

اللعديل   يصككمن  اف ا إ  اذا صككدقا عييه ثييا الدون ا عضككال وميان ذل    جرال اللعديل إ  ان ه ا

  .ميياق مصظمة الصحة العالمية

يكل بكأليميكة معيصكة ميكان ذل  ميياق ا م  الملحد  ال ي ايككككككلرط لصفاذ اللعديل تصككككككديق الدون اللعكد .ج

 ه.الخمس الدمرى عيي

 

 ه اثر اللعديل بالصسمة ليدون اللي   تصدق عيي .9

   وتعديالت ا الى  وعي  دئيسي :ـكككككك تعديالت تي م جميق الدون ا عضالهتقس  اللعديالت م  حي  اثاد

 : اللي قميلهتي م إ  الدون 

اللعكديالت اللي تي م جميق الكدون ا عضككككككال تص  مواثيق بعض المصظمكات الكدوليكة عيى  ككككككريان  .أ

صكككدقا عييها اليمية الدون ا عضكككال أي ان اللعديالت  اذا ما اللعديالت عيى جميق الدون ا عضكككال

    الدون اللي لمي مة لاميق الدون ا عضال بما فيه ناللي يصدق عييها ثييا اعضال المصظمة  تصم

اللعديالت  ه هوقد اطيق عيى ( 901)تصككدق عيى اللعديالت وميالها ميياق ا م  الملحد  في الماد  

 المصادقة عييها  تعمير اللعديالت المشرعة بوصفها تشريعات   يسليصى مصها المملصعون ع 

تص  مواثيق بعض المصظمات الدولية عيى عدم  كككريان ها اللعديالت اللي   تي م إ  الدون اللي قميل .ل

اللعديالت إ  في مواجهة الدون اللي صككككدقا  عييها أي ا ها   تي م إ  ه ه الدون كما هو الحان في 

 .جامعة الدون العربية

ا  سكككحال و كككحد العضكككوية تص  بعض المواثيق عيى حق الدون اللي   توافق عيى اللعديل م    .ج

 م  ميياق جامعة الدون العربية ( 91)م مصظمة ميالها ا  سحال م  ال

م   (19) كما تقرد بعضكككككها  كككككحد العضكككككوية م  الدون اللي ل  توافق عيى اللعديل ميالها الماد 

 .الخاصة بإ شال مصظمة ال يران المد ي الدولية 9199 د  ييدالو لعامهمعا

 

 ت ميق اجرالات اللعديل   .5

  المصظمكات الكدوليكة م  ذلك  مواثيق مصظمكة ال يران المد ي الدولية لقكد جرى تعكديكل مواثيق العكديكد م

 كما ان ميياق ا م  الملحد  قد ت  تعدييه مرتي  طمقا ليماد  ومصظمكة الصككككككحة العالمية والعمل الدولية

 .9115 وك ل  مواثيق الاماعة ا ودبية قد عدلا ايضا في عام( 901)



 انتهاء المعاهدات

 اعداد: م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 :دات وكما يأتيهناك عدة حاالت النتهاء المعاه

  دة من تلقاء نفسها في الحاالت االتية:ـهتنتهي المعا   انتهاء المعاهدات من تلقاء نفسهااوال. 

 بتنفيذ المعاهدة تنفيذا تاما .1

انشذذذذذذأت ل ليهما حقو   دة معينةهالمعاهدات فإذا عقدت دولتان معاهاء تنوهذذ  هي الويذذذذذذيلذة ال  يعيذة اْل 

الدولتان بتنفيذ اح امها كليا فان المعاهدة تصذذذذذذ ي منتهية بتمام  وفرضذذذذذذم عليهمذا التعامات معينة و امم

  ال يحول دون االيذذذتشذذذهاد بها كوثيقة مال تة ل لتعام الذي تذ تنفيذ هاء المعاهدة بتنفيذهاتغير ان ان التنفيذ

  .ناك ما يدعو الى ذلكهاذا كان 

 بانتهاء االجل المحدد لسريان المعاهدة  .2

يتذ تجديد المعاهدة من   ل ذا حل هذا االجل ولذ إمعين ف ألجلدة انها تسذذذذذري هاذا كان منصذذذذذوا في المعا

  م.زالم المعاهدة وانقض اطرافها

  يلغيها هعلى ان تحقق بتحقيق شرط فايخ منصوا في المعاهدة .3

عن ا ليذ معين على ان يسذذذذذذتفتي يذذذذذذ ان  لألخرىما هدة على ان تتنازل احدهاتفقم دولتان في معاكمذا لو 

ذا االيتفتاء بالفعل واختار ي ان اال ليذ العودة الى الدولة المتنازلة هذ بعد مدة معينة وتذ هاال ليذ في مصير

في مالل هذ  الحالة مالال ذلك ما  فان اح ام المعاهدة التي وضذعتهذ تحم يذيادة الدولة الالانية تعول وتنقضي

  ايتفتى ي ان السار ينة اذ وضذ  تحم اشذراع عص ة االمذ بموجم معاهدة فرياي ثذ السذار ث إل ليذحد

 ا.فاختاروا االنضمام أللماني 1331

 بايتحالة تنفيذ نصوا المعاهدة  .4

دول ثذ نشذذذذذذ م حرا بين اثنين منها كانم الدولة الالالالة في حل من  ثدة تحالف بين ث هكمذا لو عقدت معا

  ة.يستحيل عليها القيام بتنفيذ نصوا المعاهد ألنهدة هالمعاهذ  

 



 محل المعاهدة  ءالشيفناء  .1

  .يط يع ثدة لتنظيذ حقو  كل منهما على جعيرة ثذ اختفم الجعيرة نتيجة حادهكما لو ابرمم دولتان معا

 اطراع المعاهدة  بعوال احد .6

 ية والمعاهدات الجماعية   ئيجم ان نميع بين المعاهدات الالنا

كما لو عقدت دولتان  الدولتين المتعا دتين ىبعوال احدالمعاهدة نقضي تتعول و يةئف النس ة للمعاهدات الالنا

او لتقسيذ ا ليمها  دولة ثالالة لها الدولتين المتعا دتين وفقدت الشذصصذية الدولية لضذ ىدة ثذ زالم احدهمعا

 .دات التي عقدتها الدولة التي فقدت الشصصية الدولية تعول وتنقضيهبين بعض الدول فان المعا

 ىاالخر فان زوال احد اطرافها ال يؤثر على كيانها  فهي ت قى  ائمة بالنسذذذ ة للدول اما المعاهدات الجماعية

 .المتعا دة

  برضا ال رفينثانيا. 

دة على انهائها او ضذذذذذذمنا كأن يعقد ال رفان هصذذذذذذراحة بان يتفق ال رفان في المعاوالرضذذذذذذا اما ان ي ون 

   دة االولى بحيث تحل الالانية محل االولىهموضوع المعاس دة جديدة في نفهمعا

  رادة احد ال رفين وحد إبثالالا. 

بالتصلي او االنسذذذذحاا او بفسذذذذخ    وذلك:ـذذذذذذذذذ دة ان ينهيها ولو لذ يرضذذذذى ال رع ا خرهألحد طرفي المعا

  المعاهدة في حاالت معينة

 . االنسحاا .1

حد ال رفين بعد اع ن ال رع االخر بذلك دات التي تنص على ام ان االنسذذحاا ألهع في المعائاالنسذذحاا جا

دة من هدة انسذذذذحابه عدت المعاهدة منتهية شذذذذرط ات اع ما نصذذذذم عليه المعاهد طرفي المعاحفإذا ما اعلن ا

 .شروط خاصة بذلك

دة على انها تنتهي بانقضذذذذذذاء اجل معين ف  يجوز هع اذا كان منصذذذذذذوصذذذذذذا في المعائواالنسذذذذذذحاا غير جا

 ال رع االخر بذلك  االنسحاا ما لذ يق ل



دات الحدود ف  يجوز هكمعا مةئكذلك المعاهدات التي ينص فيها صراحة على ان الغرض منها تنظيذ حالة دا

  ن. ن حلها إال برضا ال رفيوال يممنها االنسحاا 

دة ال تتضذذمن هاما في المعاهدات متعددة االطراع فتظل المعاهدة نافذة في حق با ي اطرافها وإذا كانم المعا

عد إال ب ها او االنسحاا منها فانه ال يم ن االنسحاا منها او الغائها بعمل انفراديئها او الغائنصذا بشان انها

  فيها ىموافقة الدول االخر

االيذذايذذية في القانون الدولي ان الدولة ال  ئ)من الم اده هذا الم دأ بنصذذ 1781وأكد بروتوكول لندن لسذذنة 

طريق االتفذذا   ندة إال بعذذد موافقذذة االطراع المتعذذا ذذدة عهذذيم نهذذا التحلذذل من االلتعامذذات التي ترت هذذا المعذذا

 ( منها.16) وأشارت بذلك  ايضا اتفا ية فيينا في المادة الودي(

 فسخ المعاهدة  .2

و دة كليا اهيجوز لدولة ت ون طرفا في معاهدة ان تعلن عدم التعامها بما ورد فيها او و ف تنفيذ اح ام المعا

و د  دة ويشذذذذذذترط ان ي ون االخ ل جوهرياهوذلك اذا اخل ال رع االخر بالتعاماته المقررة في المعا يائجع

 (.66) اكدت اتفا ية فيينا ذلك في المادة

 ر الجوهري في الظروعالتغيي .3

تغييرا جوهريا  ان تتغير تلك الظروع بعد ذلك ثان المعذاهدات الدولية  د ت رم في لل لروع معينة ثذ يحد

االلتعامات المت ادلة بين طرفيها او اطرافها على نحو يجعل االيذذذذذذتمرار بااللتعام  ىاخ ال بمد ثتحذد ثبحيذ

  ؟فهل يجوز للدولة ان تنسحم من المعاهدة المرت  ة بهاحد او بعض اطرافها بها غير مم ن بالنس ة أْل 

ايذذذذذذتنادا الى التغيير  جواز انهذاء المعذاهدات او االنسذذذذذذحاا منها( 62)لقذد ا رت اتفذا يذة فيينذا في المذادة 

  نري في الظروع اذا توافر الشرطان التالياهالجو

 .دةهتعام بالمعااما الرتضاء االطراع االلهالظروع  د كون ايايا  هذ اذا كان وجود  .أ

دة هت ديل جذري في ن ا  االلتعامات التي يجم ان تنفذ مسذذذذذتق   ط قا للمعا اذا ترتم على التغيير  .ا

 من اتفا ية فيينا في الحالتين:ـ ( 62) ل ن تغيير الظروع ال يم ن االيتناد علين ط قا للمادة

 ة لحدود ئاذا كانم المعاهدة منش -

بذذأي التعام دولي اخر في  دة اوهذذاخ ل ال رع بذذالتعام ط قذذا للمعذذا اذا كذذان التغيير الجوهري نتيجذذة -

 .دةهالمعا



 لهور  اعدة امرة جديدة من  واعد القانون الدولي العامةرابعا. 

اذا لهرت  ذاعذدة امرة جذديذدة من  واعذد القذانون الذدولي العذامة فان أي ( 64)تنص اتفذا يذة فيينذا بذالمذادة 

دات المنظمة لتجارة هوينتهي العمل بها مالالها المعا باطله يالقاعدة تصذذذذذذ  هذ دة  ائمة تتعارض م  هذمعذا

  .تحظر االتجار بالر يق الر يق السابقة في ابرامها على نشأة القاعدة العرفية االمرة التي

   الحراخامسا. 

غير ان اثر الحرا  دات التي كانم تربط الدول المتحاربة و م السذذذلذهتعد الحرا من ايذذذ اا انقضذذذاء المعا

   في المعاهدات يصتلف باخت ع انواع المعاهدات لذلك يجم التمييع بينها:ـ

 المعاهدات التي ال تتأثر بقيام حالة الحرا  .1

دات التنازل عن اال اليذ هدات الحدود ومعاهدات التي ي ون موضوعها تنظيذ حالة دائمة كمعاهالمعا .أ

 . دولية دات المرت ة لحقو  ارتفا هوالمعا

المنظمة  1368اي لسنة هدات التي ي ون موضوعها تنظيذ حالة الحرا نفسها مالل اتفا ية الهالمعا .ا

 . للحرا ال رية

دات الجماعية او المتعددة االطراع في حالة اذا نشذذذذذذ م الحرا بين بعض اطرافها فقط وبقي هالمعا .ج

لدول المحايدة فيما بينهذ دة ت قى يذذذذذذارية في ع  ات اهاالطراع االخرون في حذالة حياد فان المعا

  .حاربةتالدول م  الدول الم هذ وأيضا في ع  ات 

 دة في ع  ات الدول المتحاربة طيلة  يام الحرا بينهما ويسذذذذذذتأنف العمل بها بعدهول ن يقف العمذل بالمعا

  .فقطانتهاء الحرا أي ان الحرا تؤدي الى و ف يريان المعاهدة الجماعية في ع  ات الدول المتحاربة 

 المعاهدات التي تنقضي بقيام حالة الحرا   .2

 دات الصذذذدا ة وحسذذذنهية التي تربط بين الدول المتحاربة  كمعائتنقضذذذي بقيام حالة الحرا المعاهدات الالنا

  .حقو ا لرعايا الدول المتحاربة دات التجارية واال تصادية والمالية والتي تنشاهالجوار والمعا

 

 

 



   الدبلومايية او القنصلية    الع  ات ياديا. 

دة وال و ف العمل  بها هان     الع  ات الدبلومايية فيما بين الدول المتعا دة ال يترتم عليه انهاء المعا

ال إ من الوجو  هبل تظل يارية ونافذة بين اطرافها دون ان يؤثر عليها     الع  ات الدبلومايية بأي وج

دة دة و د اكدت اتفا ية فيينا هذ  القاعهاو القنصلية ضروريا لت  يق المعا اذا كان  يام الع  ات الدبلومايية

 (.63) في المادة



 ( ي كمصدر من مصادر القانون الدوليالعرف الدولعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 العرف الدولي

قد نشاا ت  العرلمي الصاا   رن ا ذات ذا النهاذ اا اغلب ق اعد  وأغزاهر مر ة يعد العرف من اهم مصاار ا النرن ا الدولي العر   

دات الشااااراع  ا يرا مر ت  ا هالي المعارالن اعد ال اا ة ح ى  هن طريق العرف وتاا  ت ييردولي عواساااا نرت لي الماي  الا

   معن يويش رط ل  الر العرف الدولي ت الر اانين مر ي وابرامهر  لمر اس نر عليه العرف قبلتعبيرا او صيرغ  

   الران المر ياوال.  

تسااير على وتيرة واحدة دول لإذا مر يب  اا ال   ل الم مريل  لي تصاارف الدول لي ام ا معينهذا الران على ت راا االعمرين    

    .ي قرعدة عرلي   ولي هعدة ال ي يم ن اس خالصهر من ذلك لرلنرلي ن ع من ال صرلرت الدولي  

 ويش رط لي ال صرف المر ي 

يسااا مر قب ل الدول  اذا ت رات ممراسااا ه لي الارالت واا   دا لي م اجه هرل ي صااااا يصااار ف قب ل من الدول  او الدول ا

  .الجديدة الممريل  للارل  االولى

وليس معنى هذه المس نبل   يل  ثلى وجه العم   لي جميع الارالت الممريل  ال ي تاددول عاا تمراسه الى  اا ي  ا عرمر بمعن

  الدول ت  ا صار اة من اغلبي  بل ي  ي ممراسا  ال صارف  الت الممريل رال صارف لي الاذا ه  ساا جميع الدول تمرالعم مي   

م رلهر يم عالقرت  ول معين   أي تنصاااارف اح رمه ل ن   ي  ا  ولير خرصاااار او اقليمير  در االجمارع لنهابمعنار  سالا العم ميا  لي

ب  ولي هاذه الاارلا  ت  اتر اغلاالادولي عار      ا العرفاو اا ي    وااذلاك الادول العربياالادول االمري يا  ي جاد عرف خارا بهار  

 ح رمه.الدول على ال صرف ولنر ْل 

   الران المعن ييرنير.  

لمر ي  )برع نر  الدول برا ال صاااارلرت ا الى جرنب الران المر ي يشاااا رط ت الر اان معن ي ل ج   العرف وي م ل هذا الران

لما م  العدل الدولي  الى الران  سمن الن ر  االساار( 38) وقد اشاارات المر ة( ي ملزم  لهر قرن نرهال ي تن   بهر او تطبنهر 

 .ت اتر االس عمرل هلعرف منب ال بم رب  قرن ا  ل عليي  ا ا  رط  ااحيث اشالمعن ي 



ت  ق   والخارا باق الملجا  وللران المعن ي اهميا   1950امار ايادت ما ما  العادل الادوليا  ذلاك لي الا م الاذي اصااااداتاه عار   

لهمار ال ينط يارا على    عرف عن العار ة والمجارمالت الادولياالامار اا وج  ه ه  الاذي يميز اهميا  ت راا ال صاااارلارت المار يا   

 يسرعد على ايبرت النرعدة العرلي عر ة واا ت راا ال همر االلزامي   االع نر  بص

عل منرساب من جرنب الدول او ل بر  لإال بعر  اا تنرب   ل نهر ال ت  ساب ق ة النرعدة النرن ني  العرلي  غير اا العر ة مهمر ت رات

 ار ت الا  مارت على بم اربا  قارعادة قارن نيا  الزاميا  امار ل  اعتلاك العار ة   رابارع با   ت  الر الننارعا  العارما ثبايا  الماارام الادوليا

 را  إال اذا اق   قرعدة عرلي  الزامي  حالعر ة االخ يراي  ال تصااب هذهلرا  رائباع رء المم لين الدبل مرساايين المع مدين من ال اا

    .برالع نر  برلص   االلزامي  ل لك العر ةمسلك الا  مرت 

  ال صرلرت ال ي ينشر عنهر العرف الدولي

  اتجه ال نه لي تاديد الع امل ال ي ينشر منهر العرف الدولي الى اتجرهين مخ ل ين

  عن تصارلرت  ئالنرن ني  العرلي  نرشاد الن اعر  يع ب  وه   روببه ال نيه االلمرني شا ىذو نزع  وضاعي  وقد نر : وله ااْل االتجر

ي  ئ وا السا ابق الن ار االخ صارا الدولي ويجعل العرف الدولي ماصا اا برلسا ابق الا  مي  الداخلي اجهزة الدول  ذات 

    .ي ئطريق الس ابق الن رن ا ا يرا من الن اعد الدولي  العرلي  جرءت عال هر هذا االتجرنغير اا ال عرمل الدولي لم ي

ال صاارلرت المنشاائ  للن اعد  اا  ى  ساال الذي ير  جاأسااهم ج ا ب الم ضاا عي وعلىهبه انصاارا المذ  ىنر   :امر االتجره ال رني

 غير اا ال عرمل الدولي لم ينر هذا المبدأ أي ر   الدوليرلاه يم ن اا تصدا من أي لر  يدالع عن مص  العرلي

المخ ص  لي الشؤوا    رت النرن نيئال صرلرت ال ي تصدا عن الهيوالانين  اا ال صرلرت ال ي ينشر عنهر العرف الدولي هي  

 س اء ارن   اخلي  ا   ولي  وعلى النا  االتي:ا  الدولي 

 

  رت الا  مي  وال ي ينشر عنهر العرف الدوليئال صرلرت النرتج  عن الهياوال. 

الخراجي    رتال ي تشااارف على العالقال ي تصااادا عن اجهزة الدول   المراساااالت الدبل مرساااي  وال عليمرت الرسااامي    .1

  .ت شف عن الخط  ال ي تسل هر الدول  لي عالقرتهر مع بني  الدول وال ي

والباريا     الى قار تهار لي الن ات المساااالاا  البريارب  لي وقا  الا  وامر ال ي تصااااادا عن الا  مارتال عليمارت وااْل  .2

   .م  لي ت  ين ق اعد الارب البري  والباري  والج ي هلند سروالج ي  

االقليمي    رلارلعراف الم علنا  با عارلي الباارا والبا  ال شااااريعيا  لي  ولا  معينا  الن انين ال ي تصاااادا عن الساااالطا  .3

  .ر النرن ا الداخليه   الهر لي االصل الى ق اعد امالتعوالم انئ الباري  

ال ي    م ال طنيئومن ذلك اح ر  مارام الغنربرلعالقرت الدولي    سلي  الم علن  برلمساارئل ذات المسااراح ر  المارام الداخ .4

     .  برلارب الباري النرن ا الدولي الخرصق اعد  ء وتط ير شي نلابير   رعدت بنسس



   رت الدولي  وال ي ينشر عنهر العرف الدوليئال صرلرت النرتج  عن الهييرنير. 

خرصا  مارام   الدولي  االح ر  لي ت  ين الن اعد العرليم  تلك هلند ساراح ر  المارام الدولي  على اخ الف ان اعهر  .1

ب اطراف ب اااارواة اح را  الا م من جرن من ذلك االح ر  ال ي انشاااا ت النرعدة النرن ني  الخرصاااا ال ا يم الدولي  

 .وق اعد المسؤولي  الدولي  النزاع

 امن  ارن  ت   دولي اذاوتساهم برل رلي لي ت  ين ق اعد العرف الالمعرهدات الدولي  العرم  والخرصا  تعد من السا ابق   .2

  .ح ل الارب الباري  1856برايس الصر ا سن   حا صري ق اعد وأن م  يجب اتبرعهر

يم ن اا رت الم خصااصاا  والمن مدة ومن م  االمم الم ام ت الدولي  اعصااب  االمرال صاارلرت ال ي تصاادا عن المن م .3

  .تؤ ي الى نش ء ق اعد عرلي   ولي 

 دا للنرن ا الدولي مزاير وعي ب وللعرف امص

 مرن  قربل  لل ند  المس مر  هلهي اا ق اعد امر مزايره

ال ب  وال عيين هذا من نرحي  ومن نرحي  اخرى اذ يننصاهر ال ادو   مر واضاا  الائلهي اا هذه الن اعد ليسا   ا  بهوأمر عي 

   ئه.ن را لبطدة ييس طيع سد الارجرت الدولي  الجد



 (مبادئ القانون العامة كمصدر للقانون الدوليعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 مبادئ القانون العامة

مم ة التي اقجتها االاالستتتتاح لم امة العلد الل للة مبا مبادئ القانون العام  من النظام   38 من الماد   نصتتتتف ال قج      

  .ا يعجض مبلها من المنازمات الل للةر ثالث لبقانون الل لي العام التي تطبقها الم امة لب صل فلمكمصلالمتملنة 

 الطبلعة القانونلة لمبادئ القانون العامة

فقتل اناج عع  الل لي   انونر القتادانون العتامة  ت تليل ماتانتهتا كمصتتتتلر من مصتتتتالقت  ئاختبف ال قهتا  في ت تليل يبلعتة مبتاد

اللها القضتتا  منل  أل تاملبلة يبجئفمنهم من امتبجها مججد  ستتا  ال قها  مبا مبادئ القانون العامة صتت ة المصتتلر الم تتتقل

      وريببي التي  يج  ان ال قج  من هؤال  م بلقهتا مبا الناا  المعج ض مبلت يمان تطمجفلتة   ة ا متلم  وود قوامتل ات تاقلت

ي معتايلج  همبتادئ العتامتة لبقتانون التل لي   نمتا  من النظتام االستتتتتاستتتتي لم امتة العتلد التل للتة ال يجاد عهتا ال  38 من المتاد   

لناا  م  وود قامل  ات اقلة ا  مجفلة يمان تطبلقها مبا اععل ان يثبف لها مل تصتتتلر هامها لمات تتتتجبتتتل عها الم امة من

 أي التي تنشتتهالعامة  ئادالمعج ض مبلها  في هيه ال الة ياون هام الم امة مؤستتع مبا مبادئ رلج قانونلة فبل تتف المب

   .العامة الم تتلبصتة من االنظمة القانونلة اللاخبلة ئل الا المبادتنو ممل القاضتي الي  ي تهالقامل  القانونلة الل للة   نما 

 .ة القانونلة اللاخبلةقوامل قانونلة د للة مبا اساح االنظم أتجخص لبم امة ان تنش  38 د  ن الماأ مبا ذلك ف

 صتتتتل في  ة الم امة ان ت ان  ظل   التي نصتتتتف صتتتتجاهة   38 اد  ض مع نص الم لان هيا الت  تتتتلج مجفوض ين  يتعار 

  ن.قوامل قانونلة   نما تطبق القانوفالم امة ال تنشئ  المنازمات التي تجفع اللها  فقا يهاام القانون الل لي 

و االخج ال يت ق مع  هيا الت  تلج  ه  تشتلج الا القانون الطبلعي   38  ييهب اخج ن  منهم لوفور الا ان ال قج    من الماد  

م فال االم  هيهتالتي تطبق فعال منتل    ئاالمم المتمتلنتة    المبتادا التي اقجتهت  ئصتتتتجاهتة من المبتاد  ابمتالتي  ي  38   اد نص المت

 .القوامل القانونلة الوضعلة يجب اللبط علن قوامل القانون المثالي 

م  2 ف  ين  ال يت ق مع نص   ال يمان ايضتتتا قبود هيا الت  تتتلج   تتتاي انها تعني قوامل العلالة يج  فجيق اخج امثاد ماكوي

صتتجاهة     هالة موافقة ايجاف اللمو   اإلنصتتاف  ذلك فية  الي  يتابم من ستتبطة الم امة في ال ام  فقا لقوامل العلال   38

  . ال بطة هيهمبا تلويل الم امة 



انون الل لي ا   ستلبة  من مصتلر معلن من مصتادر الق ثت لال ت   38 من الماد         يج ن ان ال قج   فال توفللاما ال قها  

  ه.خاصة إلنشا   قوامل

الج    هيا الج   االخلج هو يج  ان مبادئ القانون العامة هي مصتلر م تتقل لبقانون الل لي    اما االستتاذ بتارد ر ستو فان

 . القضا  الل لللن  الجاوح االن في ال ق

   مضمون مبادئ القانون العامة 

مبتادئ العتامتة لبقتانون هي المنهم من يج  ان المقصتتتتود عهتا  عتامتة  لقتل اختبف ال قهتا  في ت تليتل مضتتتتمون مبتادئ القتانون ال

  ؤال  موريببيهاللاخبي  من 

العامة  ئتاون  ال المباد ال يمان انالقانون العامة  ئبون الا ان مبادهيي  ا  ال تتتتوفللف  فجيق ثاني  خاصتتتتة  معظم ال قه

 . اهلبقانون الل لي د ن رلج

المشتتتجكة في   ئي المبادهيج  ان المقصتتود  عمبادئ القانون العامة    فان   ر ستتو ما ال جيق الثالث  منهم االستتتاذ  بتتارد  

 القانونلن اللاخبي  الل لي  املنالنظ

االستتاستتي لم امة العلد النظام    من38  م القانون الوارد في ال قج    حيج  ر ستتو ان هيا الت  تتلج هتمي الن اصتتطال 

     .وا  مطبقاالل للة 

 مبل  ه تتن النلة  العقل بتتجيعة المتعاقلين التي يمان ان ت تتج  اهاامها مبا العالقات الل للةفمن مبادئ القوانلن اللاخبلة  

التقادم   ا مبل  ملم التع تتتف في استتتتعماد ال ق  مبل  اهتجام ال قوت المات تتتبة  نظجيت  مبل  تغللج االهاام عتغللج االزمان

البلنات ا  علفع الن قات  امقضتتتتلة  القوامل المتعبقة عنظ مبل  اهتجام القضتتتتلة المتأخلج الم تتتتقط  ال وائل النابتتتت ة من ال

    .القضائلة

ل  مبا القانون اللاخبي  قامل  استتن اذ همبل  استتمجارية الل د  مبل  ت وت المعا اما المبادئ اللاصتة عالعالقات الل للة  منها

 هق الشتتعوف في   ت تتوية المنازمات الل للة عالطجت ال تتبملةلعالقات الل للة ام القو  في ا ت جيم استتتللاللاخبلة  عالمجاو

  .ال لاد  علن الل د يلم التلخل في الشؤ ن اللاخبلة  اهتجام مبل  الم ا ا  ف ما هتقجيج مصلج

   موقف القضا  الل لي من مبادئ القانون العامة

  نظمةأللالعامة   ئالقانون العامة يمان ان ت تتمل من المباد ئلنا عان مضتمون مباد حل للة يتضتمن استتقجا  اهاام الم اكم ال

    .العامة لبقانون الل لي ئمبادالالقانونلة اللاخبلة ا  من 

 

 



 مبادئ القانون الل لي العامة

التي  اصتتتتلرتت  في   مان م امتة العتلد التل للتة في ال ا  نج  العتامتة لبقتانون التل لي المطبقتة في العالقتات التل للتة  ئمن المبتاد

  .ن رلج رضاها اخيت عمبل  ملم  وواز اكجاه    د لة مبا الت الم م 1954ب النقل  مام هقضلة الي

    المبادئ العامة لبقانون اللاخبي

مبتل     ئبتطبلق امتام الم تاكم التل للتة  من تبتك المبتادمجتاال لوانلن التلاخبلتة لملتبف االمم  بقلقتل  وتلت مبتادئ القتانون العتامتة ل

العبلا في   حفي قضتتلة المصتتال  1926ستتنة  ةا في قجار م امة العلد الل للة اللائمهاهتجام ال قوت المات تتبة التي وا  ذكج

  الوارد ذكجه في قضتلة الموصتللوقف العبلا البولونلة  مبل  ملم وواز ان ياون الشتلص قاضتلا  خصتما في ن ع ا ستالل تلا

 ععشتتتأن الت  ظات مبا ات اقلة ت جيم اعاد  الجن  1951 نةالج   االفتائي الي  صتتتلر من م امة العلد الل للة في ستتت في  

صتت ها مبامة لبل د د ن ان ياون عوة  ناقجتها االمم المتمل ئي مبادهلة  ئ التي تقوم مبلها االت اق ان المباد  البشتتج  وا  فل 

  .يا االلاام ات اقلاه

 

 

 

 



 (المصادر المساعدة للقانون الدولي العامعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 المصادر المساعدة في القانون الدولي العام

قضا   القانون العاما    ئومبادرف  لعدا  واهالمعا  ىمن النظام االسااساي لممةما العدا الدول ا ال(  38)بعد ان اشاار  المادة 

 ام ار المؤلف ن في القانون العومذاهب ةب ةمان هذه الممةما تساتي   عند عدم توافر هذه المصاادر ان تر   الى امةام المماب

لي العام هي:ا   ن القواعد القانون ا  فالمصااادر المساااعدة في القانون الدواعد على تع ا وسااا ا تسااهمم باعتبارلمختلف اال

متى  نصاااف  مبادئ العدا واالْ لك تسااتي   الممةما الر وا الى ةذالعام و ب ةبار المؤلف ن في القانونهومذا امةام القضااا 

    از هذه المصادرإوافق  االيراف المتنازعا وعلى ذلك سنستعرض ب

 امةام القضا  

م وال   تيب ق القانون القا ىاضااي تقتصاار علا القان مهم  ثتعد امةام القضااا  المصاادر المساااعد االوا للقانون الدولي م   

ق قواعاد  اد ادة للقاانون الادولي ةماا ان مةم الممةماا الادول اا ال  لزم اال ايراف النزاا وباالنساااااباا للنزاا تتعاداهاا الى خل

هي تيب ق القانون ا  من النظام االساااسااي ان مهما الممةم(  38) دةفي صاادر الماو دا على ذلك ما ورد    فقي  هالممةوم ف 

  .الدولي

   .ي خصوص النزاا الذي فصا ف ه( هم وفن  ةون له قوة االلزام اال بالنسبا لمن صدر ب )ال  من ان مةمها(  59) ونص المادة

ضاااا ا المتما لا  في الق  ىاالخر دواالتمساااك بها من قبا ال مةن     ا اةم الدول ا ال تعتبر ةساااوابق قضااااوم  ان امةام المم

ميبق من قواعد القانون الدولي ولتفساااا ر ما  مض م و لالسااااتدالا على ما هو قا  همن الممةن الر وا ال   هالالمقا اال ان

   ه.عن

ن اخاذ  باه في امةاامهاا ا الى ماا سااااابق اا   االفتاا وأرا هااماا تشااااا ر في امةاامهاا   ا ةاانا  ممةماا العادا الادول اا الاداوة  را ما

ه  عدا الدول ا ا ضااا على المساالك نفساوتساا ر ممةما الواالهتدا  الى قواعد القانون  على سااب ا االسااتدالا  ا ها السااابقا وآر

 ض الصاادرة عن الممةما  )ا ر امةام التعو  في قضا ا  1954العدا الدول ا عام   ممةما  هي الذي اصادرت م الها الرأي االفتا

في    ثشاان التعو ض عن االضارار التي تمدبر  في رأ ها الساالف الذةر الى رأي ساابق لها فقد اشاا  المتمدة( ألمملاالدار ا  

  .ا نا  خدما االمم المتمدة



 الدولي  هالفق

ذا هاالمم وقد ذةر     فالعام من مختلالمؤلف ن في القانون الدولي  هو مذهب ةبار  مصادر  اني   ضااف الى المصادر الساابق   

  الدول امن النظام االساسي لممةما العدا  (38المادة  منالمصدر الفقرة )د 

مما  ساااعد في ا با   دوليوقواعد القانون ال  ئوتمل ا مباد  حمن دراسااا  وبموث لشاار  هو تم ا دور الفقها  ف ما  قدمون

 النقص ف ها   وتفس ر ما  تضمنه القانون من امةام وةشف  وانب

ر ق تبن هاا من قباا الادوا انشاااااا  قواعاد دول اا  اد ادة عن يام ااناا الى تعاد اا القواعاد المو ودة او    اآلرا وقاد تؤدي هاذه  

ي م اا ذلك ما قام به الفقها  في  الدول ا عل ها فتغدو  ز ا من العرفهدا  او بايراد سااا رهساااوا  بالنص عل ها في المعا

الملقاب باابي القاانون ف تور اا وساااااوارس و روسااااا وس  التي قاام بهاا   ث  والبموالقاانون الادولي باالنظر ااار  هاتيو ر وازد

  . مهالدولي و  ر

 مبادئ العدا واْلنصاف 

 ترتب على النص   ال)االسااساي لممةما العدا الدول ا   من النظام(  38)لقد نصا  على هذا المصادر الفقرة االخ رة من المادة 

ى العدا واألنصااف متى وافق ايراف الدعو ئلمباد اا من ساليا الفصاا في القضا ا وفقخالا بما للممةمأي اه  المتقدم ذةر

ف ل ساا  فةرة  د دة فقد ورد النص عل ها بصاا ت مختلفا في عدد من انصااان فةرة المةم بمقتضااى مبادئ العدا واالْ (  عل ه

دا  ها ورد النص عل ها ا ضاا  في عدد ةب ر من المعاب  عشار والتاسا  عشار ةمتر   الى القرن ن الساادا  الدول ا  هالمعا

 نصااف مد مفهوم مبادئ العدا واالْ و مةن تمد   1929اتفاق ا  ن ف العاما لسانا    ومنها ىالمعقودة بعد المرب العالم ا االول

  ا الدول ا  استقرا  بعض االمةام القضا نم

 )ان عبارة)  ارة ألنرو    نفي قضااا ا البم  1922م ااي عهالدا ما في الفقد  ا  في المةم الذي اصااادرته ممةما التمة م 

مل ن في القضا  والمستعا التقل دي  هاالخذ بها في معنان  ال  مة  1921نا  الواردة في االتفاق ا الخاصا لس  ا()القانون والعدال

بوصااافها    )المبادئ العاما للعدالا(  ىوانما بالمعنى الذي اتفق عل ه ا لب فقها  القانون الدولي أي بمعناالنةلوساااةساااوني  

عن أي قانون داخلي لدولا ما((  ةما قضااا  ل نا تساااو ا المنازعا  ب ن الوال ا  زة عن أي نظام قضاااا ي خاص او   متم

ا  ه )الشااعور اليب عي بالعدالا باعتبار  بان معنى العدالا  نصاارف الى  1926  المتمدة االمر ة ا والمةساا ك في مةم لها ساانا

 وعن السوابق القضا  ا(  القانون  ئمستقال عن مبادشعورا 

 وعندما تيبق المماةم مبادئ العدا واْلنصاف  ةون  رضها من ذلك تمق ق امد االمور االت ا:ا  

الدولي انزا من  ذ  قاا ان القاضاي ا في تمد د المساؤول ا الدول ا وعندسا مف ف من صاالبا القواعد القانون ا الالتخ .1

   .تخف ف ا  بابسألشدة القانون 

قاعدة قانون ا   المالا  بتةر القاضاااي الدولي  هذهتةملا امةام القانون الوضاااعي في مالا نقصاااها او ساااةوتها وفي   .2

    . د دة



  و عدا وانصااافهما للظروف ال د دة والمةم بما   عدم مال  من قسااوة وصااراما او  ه ود لما ف اهماا القانون المو .3

   .للقانونوان ةان ذلك مخالفا 

 قوم بالواق  انما  وخاصا ال اني وال الث   نصاف تمق قا لأل راض ال ال ا سالفا الذةردا واالْ والقاضي عندما  يبق مبادئ الع

اال ان عدال وانصاااف    ه خلق قاعدة  د دة  ةما بها نقص القانون او  مةم بخالف القانون وفقا لما  را  ثبدور المشاارا م 

بعاد تخو اا اليرف ن اال    لم ت ز لاه الر وا الى العادالاافللعادالاا    هورد  ق ودا على القااضاااااي عناد تيب قاا(  38)الماادة  

على ان موافقا اليرف ن   ىبعبارة اخره نصاف اخت ار ا لاالْ م ث  صبح تيب ق مبادئ العدا ولمتنازع ن له صراما في ذلك  ا

دة هالشااةل ا المعا  هالعدا واألنصاااف ال تلزمها بنبذ القانون الدولي المسااتمدة من مصااادر  ئان تمةم الممةما بمقتضااى مباد

ورة تسااامح  قا المذةى القواعد التي تخلقها الممةما بنفساااها ذلك ان الموافوالمةم بمقتضااا  االقانون العام  ئداوالعرف ومب

  .القانون ا هى امد اليرف ن ان  تنازا عن مقوقةما قد تب ح لها ةذلك اليلب الللممةما ان تفعا ذلك 

 

  

 



 ( تدوين القانون الدولي العامعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

 ه تعريف التدوين وانواع

 يقصد بتدوين القانون الدولي 

من   ذا النوعهت ا ويطبق عبى مثل  ومحكم لتيسييير معرف حواضيي  بأسييبو جمع القواعد العرفية وتنسيييق ا وصيييا ت ا  اوال.  

 . يكشف عن قواعد القانون الدولي ألنهالتدوين بالتدوين الكاشف 

ح ذا االسييييبو  اصييييطالهلتنظيم عالقات ا في المسييييتقبل ويطبق عبى  وتقبل ب ا  واعد جديدة تتفق عبي ا الدول  ايجاد ق  .ثانيا

و المتبع في الوقت هذا االسبو   هو انشيا  قواعد قانونية جديدة واالقواعد الموجودة    يعمل عبى تعديل  ألنهالتدوين المنشي   

 .الحاضر

 الطريق  ير الرسمي  ولدولي العام اتخذ له طريقين الطريق الرسمي ان تدوين قواعد القانون ا

لى قواعد اتفاقية أي د العرفية او ي دف الى تحويل القواعهمن عمل السييييبطات ذات االختصييييا  وو  هفالتدوين الرسييييمي  

 .بتزم ب ا الدول التي تقبل ب ات شارعهدات جماعية هصيا ت ا في معا

والذي   جمعيات العبمية  ير القانونيةف و التدوين الذي يقوم به المختصييون بالقانون الدولي او الاما التدوين  ير الرسييمي  

 ية.ة لبجماعة الدولقوة قانونية مبزم هال يكون ل

   سمية لتدوين القانون الدوليالج ود  ير الر

 هذه الج ود تقسم الى قسمين و

 هذهالدولي وقد كانت اولى   المج ودات الفردية : جرت خالل القرنين الثامن عشيير والتاسييع عشيير محاوالت لتدوين القانون

ثم تتابعت بعد ذلك وضييييع اول مشييييروع لتقنين دولي    ثحي  1789ما قام به الفيبسييييوف االنكبيزي بنتام سيييينة  المحاوالت  

   .و يرها فردية لتدوين القانون الدولي ومن ا مشييييروع ببنتشييييبي ومشييييروع دودلي فبيد ومشييييروع فيوري  المحاوالت ال

عبى عاتق ا تدوين قواعد  واخذتسييع عشيير  لقد تشييكبت بعا الجمعيات العبمية في ن اية القرن التا  المج ودات الجماعية:

في مدينية كان بببجيكيا وجمعيية القيانون   1873سييييينية    أنون الدولي ومن تبيك الجمعييات مع يد القيانون الدولي الذي انشيييييالقيا



والجمعية االمريكية    1899سينة    ساد البرلماني الدولي الذي اسيواالتحفي مدينة بروكسيل    1895  التي انشيات سينةالدولي  

التي خصيييصيييت مجموعة كبيرة من الباحثين لتجميع القواعد وجامعة هارفرد    1906التي اسيييسيييت سييينة  الدولي   لبقانون

ال يئات العبمية الى صييييا ة عدد كبير من القواعد العرفية    هذه. وقد ادت مج ودات  المختبفةالخاصييية بالمواضييييع الدولية  

  . عبى شكل مشروعات التفاقيات ل ا قيمة كبيرة من الوج ة العبمية

  القانون الدولي  الج ود الرسمية لتدوين

  ي :ئالتدوين الجز .أ

موضيوعات القانون الدولي  تدوين مجزأ يقتصير عبى مسيائل منسيع عشير واوائل القرن العشيرين  خالل القرن التا  ىلقد جر

لك االتفاقات تصيريح ومن ذشيكل اتفاقات جماعية مفتوحة النضيمام جميع الدول الي ا   ذا التدوينهذ  واخبدون خطة منسيقة  

  قامت به االتحادات الدولية من ج ود في  يضيياف الى ذلك ما  1907و    1899سيينة  واتفاقيات الهاي    1856باريس سيينة  

من ذلك اتفاقات   والترانزيتالت  السيييما ما يتعبق بشيياون المواصييلدولي  االداري ا بالقانونسييبيل تدوين المسييائل المتعبقة  

سييينة س  واتفاقية باريحول تنظيم النقل بالخطوط الحديدية    1923وروما سييينة    1923وجنيف سييينة    1890برن سييينة  

وباريس سيينة    1874واتفاقات برن سيينة    لتنظيم المالحة الجوية  1944  وشيييكا و سيينة  1929سيينة    ووارشييو  1919

وواشينطن سينة   1865  سينة  سواتفاقات باري  المواصيالت البريديةبتنظيم  الخاصية  ا  هو ير  1897وواشينطن سينة    1878

  .السبكية والالسبكية حول تنظيم المواصالت 1932ومدريد سنة  1927

 المريكية لتدوين القانون الدولي:ج ود الدول ا .  

ع د الماتمر االمريكي   1906  ففي سيينة  جانب ا بمحاوالت عدة لتجميع قواعد القانون الدوليلقد قامت الدول االمريكية من  

  وضيعت  1927وفي سينة  تدوين قواعد القانون الدولي    الى لجنة من المشيرعين بم مةالذي انعقد في ريودي جانيرو   ثالثال

ومشييروع واحد من موضييوعات القانون الدولي الخا   بمختبف مسييائل القانون الدولي    مشييروعاالبجنة اثني عشيير    هذه

وقد اقر    1928هافانا سيينة    الذي انعقد في مدينةالتحاد الدول االمريكية   سالمشييروعات عبى الماتمر السيياد  هذهوعرضييت  

 بوماسييييين والممثبين القنصيييبيينت والممثبين الدبداهوالمعاذا الماتمر بعا تبك المشيييروعات الخاصييية بمركز االجان  ه

 ا.هالحياد في حالة الحر  البرية و يرو

وفي  المشيييروعات  بعا هذه    1938وليما سييينة    1933  سييينة  مونتفيديووقد اكدت الماتمرات االمريكية التي انعقدت في  

ة التي ن  ميثاق ا  انشيييا  منظمة الدول االمريكيتم    1948الماتمر التاسيييع الذي عقدته الدول االمريكية في بو وتا سييينة  

والذي   هو المجبس االمريكي لبمشرعينوختصا  الحد اج زت ا الثالثة  ذا االهتمام بتدوين القانون الدولي واعطى  هعبى اال

   .دافه االولى تشجيع تطوير وتدوين القانون الدولي العام والخا هكان من ا

 ج ود عصبة االمم : .ج   



 م مة تدوين القانون الدولي اخذت عبى عاتق ا  1920 الحر  العالمية االولى سينة   عق  انت اعندما انشيات عصيبة االمم  

 الموالنظم القانونية الم مة في الع  ىالكبر الحضيياراتيمثبون  انشييا  لجنة من الخبرا     1924العصييبة سيينة    سفقرر مجب

البجنة سييتة    هذهيكفي لتدوين ا وقد اختارت    جالدولي التي ببغت درجة من النضييوئمة بموضييوعات القانون قا بإعدادلتقوم  

مسياولية الدولة عن االضيرار التي والبحر االقبيمي  والجنسيية  هي  الموضيوعات    هذهوعات رات ان ا صيالحة لبتدوين وموضي

 .الحصانات واالمتيازات الدببوماسيةواستثمار منتجات البحار والقرصنة واموال االجان  في اقبيم ا و بأشخا تبحق 

ثة االولى الموضيوعات الثال فاختارت  1927 الموضيوعات عبى الجمعية العامة لعصيبة االمم في ايبول سينة  هذهوقد عرضيت  

ت الثالثة في الموضيييوعاكما قررت دعوة ماتمر عام لبتدوين لغرا تحضيييير اتفاقات ذات صيييفة عالمية  لببد  في تدوين ا  

 . مت ا االعداد لبماتمر المذكورمن خمسة اعضا  م  ىلجنة اخر تأليفوقررت كذلك االولى 

ل  ولكنه مني بفشيكامال    ودام اجتماعه شي را  ( دولة47)مندوبون عن    هوحضير  1930اي سينة  هوعقد الماتمر في مدينة ال

 .الخاصة بالجنسيةاذ لم تتوصل الدول الى اتفاق اال عبى بعا القواعد كبير 

   ج ود منظمة االمم المتحدة : .د   

قواعد القانون الدولي اذ   تجدد سييعي الدول في سييبيل العمل عبى تدوينبعد الحر  العالمية الثانية    لما انشييات االمم المتحدة

شيير بتوصييات بقصيد من ميثاق االمم المتحدة عبى ان)تنشيي  الجمعية العامة دراسيات وت  الفقرة االولى(  13) نصيت المادة

وتنفيذا ل ذا الن  الفت رد لبقانون الدولي وتدوينه(  انما  التعاون الدولي في الميدان السيييياسيييي وتشيييجيع التقدم المضيييط

ضيرية من ممثبي سبع عشر دولة لبنظر في امر  تحلجنة    1946كانون االول    11  ا االول فيهالجمعية العامة في دور انعقاد

فقررت الجمعيية العيامية   1947ا الثياني سييييينية هيا لبجمعيية العيامية في دور انعقيادهيتقرير  ةالبجني هيذهذا التيدوين وقيد قيدميت هي

ن طوير القانوم مت ا تدوين وتولي  انشيا  لجنة تعمل تحت اشيراف ا تدعى لجنة القانون الد  1947تشيرين الثاني   21  بتاريخ

 . الدولي العام

 

  : لجنة القانون الدولي

ذا العدد ثالث مرات بقرار  هزيد  ة عشير عضيوا مسيخوكانت تتكون في اول االمر من    1949البجنة اعمال ا عام   هذهباشيرت  

المتحدة من قائمة    لألممم الجمعية العامة  تختارهعضيييوا (  34)ببغ عدد اعضيييا  البجنة في الوقت    من الجمعية العامة حتى

(  2/2( عبى ان ال يكون اثنان من م من جنسيييية دولة واحدة )م  3)م  االعضيييا  في االمم المتحدة مرشيييحي حكومات الدول 

ويعميل اعضيييييا  البجنية (  8)م   يسييييييية في العيالمئالقيانونيية الر  والنظمختييار تمثييل الميدنييات الكبرى  عبى ان يراعى في االو

 ( 10)م  سنوات قاببة لبتجديد سي خمهالعضوية  ومدةالحكومات او الدول  ممثبين عنبصفت م الشخصية ال بصفت م 

عدد كبير من القواعد الى تجميع ووضييع  حتى االن   1949  وقد توصييبت لجنة القانون الدولي منذ ان باشييرت اعمال ا سيينة

عا بفاقيات دولية وقد عرضييت  وعات التفي صييور مشييرريجي لبقانون الدولي وتدوينه  التي تدخل ضييمن نطاق التطور التد



ا ثم صدقت عبي ا الدول هتم اقرار  ثالمتحدة حي  لألمما الجمعية العامة  هالمشروعات عبى ماتمرات دولية دعت الى عقد  هذه

  ميدان تطوير القانون الدوليم ما حققته البجنة المذكورة من نتائج في هوفيما يبي ا

 ي:القانون الدولي ه المعقودة تحت اشراف االمم المتحدة بعد ان اعدت ا لجنةاالتفاقات المتعددة االطراف  .اوال

  االتفاقات المتعبقة بقانون البحار .1

البروتوكول  و  اتفاقية الجرف القاريو  اتفاقية صيد االسماكو اتفاقية اعالي البحارو اتفاقية البحر االقبيمي والمنطقة المتاخمة

  بالتسوية االلزامية لبمنازعاتاالختياري المتعبق 

 .ا دور النفاذ بعد ان صدقت عبي ا الدولوقد دخبت جميع  1958 وتمت الموافقة عبي ا في ماتمر جنيف لسنة

 12النفاذ في    ودخبت دور  1961ا     20  ا في ماتمر نيويورك فيها حاالت انعدام الجنسييييية ثم اقراراتفاقية خف .2

  .1975كانون االول 

 1961نيسيييييان   18ا في ماتمر فينيا في  هييية والبروتوكوالت االختيياريية تم اقراراتفياقيية فينيا لبعالقيات اليدببومياسييييي .3

 . 1964نيسان  24ودخبت دور النفاذ في 

نيسييييان   14تمت الموافقة عبي ا في ماتمر فينا في  لبروتوكوالن االختياريان ل ا اتفاقية فينا لبعالقات القنصييييبية وا .4

 .1967اذار  19ر النفاذ في بت دوخود 1963

   1969كانون االول   8  المتحدة في لألمماقرت ما الجمعية العامة    لخاصييية والبروتوكول االختيارياتفاقية البعثات ا .5

 .اضافة الى العديد من االتفاقيات التي تتناول موضوعات دولية .1985حزيران  21ودخبتا دور النفاذ في 

  ا لجنة القانون الدوليمشاريع اعدت   :ثانيا

 .مشروع االعالن المتعبق بحقوق الدول وواجبات ا .1

  .وفي االحكام الصادرة عن ا غمعترف ب ا في ميثاق محكمة نورمبرمبادئ القانون الدولي ال .2

  ا.لمخبة بسبم االنسانية وامنم ائمشروع قانون الجرا .3

 .بلمشروع اتفاقية القضا  عبى حاالت انعدام الجنسية في المستق .4

 .التحكيم بإجرا اتالقاعدة النموذجية المتعبقة  .5

 .بشان احكام الدولة االكثر رعاية مشروع مواد .6

   :اضيع التي هي قيد نظر البجنةالمو  .اثالث

لقد انت ت لجنة القانون الدولي من اعتماد مشييروع المواد المتعبقة بمسيياولية الدول عن االفعال   مسيياولية الدولة: .1

 .2001ا   9في  ير المشروعة دوليا 

 ل ا.يرافق ا حامل  مركز حامل الحقيبة الدببوماسية ومركز الحقيبة الدببوماسية التي ال  .2



 .قات بين الدول والمنظمات الدوليةالعال .3

 .الدول وممتبكات ا من الواليةنات حصا .4

 .ا القانون الدوليهالنتائج الضارة عن افعال ال يحضرالمساولية الدولية عن  .5

   المواضيع مرحبة متقدمة من االعداد والتحضير هذهوقد ببغت  

كالحماية ى  ت لمواضييع اخرداهضير عبى دراسية واعداد مشياريع ومعاكما تعكف لجنة القانون الدولي في الوقت الحا  .رابعا

دات  هيالتحفظيات عبى المعياوالجنسييييييية في حيالية خالفية اليدول وتقوم ب يا اليدول من جياني  واحيد  االعميال التي  واليدببومياسييييييية  

 (دولي)الصييعوبات الناشييئة عن تنوع وتوسييع القانون ال  تجزا القانون الدوليومسيياولية المنظمات الدولية  وحماية البيئة  و

 . تقاسم الموارد الطبيعية

 



 :االستغالل الزراعي والصناعي لألنهار الدوليةثانيا. 

 اعداد: م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان
 

ان التطورات  تماام الادول ألااانهاار الادولياة كان علتصااااااااار عغي المالحة ف ها   رهان ا رأيناا
االنهار  ذهه هاالنهار الدولية اظهرت استغالالت جديدة لمياه اية الحديثة في االنتفاع ألمالعغمي
النهر الدولي في اقغيمها و البا ما تغجا الدول التي عجري  مية عن موضااااوع المالحةهل اال تل
ه ا راض الزراعة والصاااااااااناعة وعغي  يان حلوع هتفااع عغي كيةياة االنتفااع من ميااال  الي

منها االتفاع المبرم   ن فرنساااااااااا وقاد ا رماا العادياد من هاذه االتفااقات . كال منهاا اتوواجبا
ألشاااااااالن نهر الموزعل واالتفا ية  6591تشاااااااارعن االول عام  72والمانيا ولوكساااااااامبور  في 

لتنظيم االنتفاااع  نهر الن اال و  رهااا من  6595المعلودة   ن مصااااااااار والساااااااااودان في عااام 
 االتفا يات.

لخالف اك او ظيم اسااتغالل االنهار الدولية ألح ال ال تدع مجاال لغشاات تنتولا هذه االتفاقاوقد 
 .د اللانونية الدولية الواجب اعمالهاحول اللواع

في حاالاة عدم وجود اتفاقات   ن الدول التي عجري النهر الدولي في اقاليمها فان الخالف اماا 
هار الدولية النتفااع ألميااه االنافيماا يتعغ   تع  ن االحااام اللاانونياة التي تنظم  هم في الفلائقاا
 هي:ي الدول هلصدد   ن ثالث اتجاهات تسود الفلوعمان التم  ز  هذا االمالحة    ر  راضا

 من النهر الذي عمر في ألالسيادة المطغلة عغي جزءالي االعتراف لغدولة يذهب  :االتجاه االول
ا ذهبار لما قد عحدثه اعته دون أي همياا تغاللوبحلهاا في اسااااااااا اقغيمهاا  ال ق اد او طااااااااار 

 .عسمي  نظرعة السيادة االقغيمية المطغلةما وهذا  ى االستغالل من اضرار لغدول النهرعة االخر 

ب و ان سااااايادة الدولة عغي مجرى النهر ليساااااا مطغلة  ل انها مل دة  وجيرى  :االتجاه الثاني
اه لغدولة اسااااااتغالل مي نبعه الي مصاااااابه وبالتالي ال عجوزن ممراعاة الوحدة الطبيعية لغنهر م



وهذه تساااامي نظرعة ار ألحلوع ومصااااالد الدول االخرى يؤدي الي االضاااار النهر ألالشااااال الذي 
   .الوحدة االقغيمية المطغلة

لتي ميع الدول ا ن جععد مغكا مشاااااتركا   هالي مصاااااب هيرى ان النهر من منبع :االتجاه الثالال
 منفردة دون ال تساااااااااتطيع أي منها العيام أللي عمل ألصاااااااااورة  العجري النهر في اقغيمهاا ألح ا

 .ا عسمي  نظرعة المغكية المشتركةوهذا مموافلة ألعية الدول 

غي عرى والتعامل الدولي جال نظر عن هاذا الخالف الفلهي فان اللانون الدولي الحديوبغض ال
 ها وعغي حلها فيليماجزء من النهر الدولي الذي عمر في اق اف لغدولة ألالسااااااايادة عغير االعت

ألشار  عدم االضرار ألمصالد وحلوع الدول والصاناعة  ةه ا راض الزراعهان تساتف د من ميا
   منه. مشتركة في النهر من االستفادةاالخرى ال

في النزاع   ن  6529وقاد اكادت محاماة التحايم الدولية  لك في الحام الذي اتااااااااادرته عام 
 فرنسا واسبانيا ألخصوص ألح رة النوكس.

اعمال معهد اللانون الدولي النهرعة و دات المعلودة   ن الدول هالمعا وعمان ان نسااتخغم من
 :ض المبادئ االساسية التي تنظم استغالل االنهار وأهمهاعوجمعية اللانون الدولي أل

  .يغزم االعتداد ألاللواعد التي اتفلا عغ ها الدول المشتركة في نهر الدولي .أ
 .النهر هواالنتفاع المشترك ألميا هفي توزعع المياالعدالة  .ب
 .التعاون في تنمية موارد النهر واالنتفاع من النهر كوحدة .ج
التي كانا تحصاااال عغ ها كل  هعجب مراعاة الحلوع الماتساااابة الخاتااااة ألاميات الميا .د

 .دولة في الماضي
ي تي مجرى النهر او اقااماة سااااااااادود تنلم من كمية المياه الفعادم اجراء اي تحوعال  .ه

 .اتفاع سا   االخرى دون  ة النهرعةتصل لغدول
 

 



 المبحث الثاني / اإلقليم

 اعداد: م.م محمد حافظ م.م فوزي كركان

  .هو النطاق المادي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وسلطاتها ويقيم الشعب فيه بصورة دائمة اإلقليم:

   :يتميز االقليم بصفتين مميزات االقليم:

الشعب تقيم عليه على وجه الدوام ويترتب عليه ان القبائل البدوية  االولى: الثبات بمعنى ان الجماعة الوطنية  اي

   .الرحل ال يمكن ان يصدق عليهم وصف الدولة لعدم استقرارهم في اقليم معين على وجه االستمرار

والثانية: تنحصر في ضرورة ان تكون له حدود واضحة وثابتة تمارس الدولة نشاطها ضمنها وينتهي عندها 

طات الحكومية وعلى ذلك يجب رفض النظريات التي ترمي الى عدم ضبط الحدود للدولة اختصاص السل

كنظرية الحدود العائمة السوفيتية القائلة بدولة متحركة الحدود والنظرية النازية التي دعت بوجود دولة قوية 

   .ذات حدود متحركة النهما استثناءان من هذا المبدأ االساسي

 عناصر االقليم

يشمل اقليم الدولة بصورة رئيسة االقليم االرضي أي الجزء اليابس وكل ما يحتويه من معالم طبيعية  كالجبال 

    والبحيرات واالنهار وكل ما في باطن االرض

 21ويشمل االقليم في الدولة الساحلية عالوة على االرض جزءا من البحذر الذي يلي سواحل الدولة بمسافة 

  .رض البحر والذي يعرف بالبحر االقليميميل بحري باتجاه ع

 .ويشمل كذلك طبقات الجو التي تعلو اقليم الدولة االرضي وبحرها االقليمي الى الحد الذي يبدأ معه الفضاء

 

 لإلقليمالطبيعة القانونية الفرع األول: 

 :ة نظريات هياختلف الشراح في تكييف طبيعة العالقة التي تربط بين الدولة وإقليمها وذهبوا الى عد

ترى هذه النظرية ان الدولة تباشر سلطة قانونية على االقليم وان هذه السلطة  اوال. نظرية الملكية او المحل:

هي حق عيني مصدره القانون العام وعلى هذا النحو يشبه انصار هذه النظرية االقليم بالملكية العقارية التي 

غير ان هذا التشبيه قياس مع الفارق وقد تخلى عنها اكثر  لألفراد وبالتالي فهو موضوع حق عيني للدولة

 :انصارها بسبب االنتقادات التي وجهت اليها واهمها

تتعارض ملكية الدولة لإلقليم مع ملكية االفراد واالشخاص المعنوية لألجزاء التي يملكونها في االقليم  -2

حد وليس وذلك الن حق الملكية حق مطلق وقاصر على المالك اما الدومين  العام فهو غير مملو الا

                     .للدولة عليه حق الملكية بل لها عليه سلطة االدارة والحراسة والتخصص

ان االقليم عنصر من عناصر تكوين الدولة بحيث ينعدم وجودها عند فقدان االقليم وال يصح هذا القول  -1

   .قانونية وبوجوده بعد ان يفقد ما يملكهبالنسبة للفرد المالك ألنه يبقى محتفظا بشخصيته ال



يختلف حق الملكية عن االختصاص االقليمي للدولة من حيث ان االول يرتب للمالك مجموعة  -3

اختصاصات تنصب على االشياء المملوكة بينما يشمل االختصاص االقليمي للدولة السلطات التي 

من اشخاص طبيعية ومعنوية وعلى كل ما تمارسها الدولة على كل ما في االقليم من اشياء وما به 

 .يجري في االقليم من وقائع وتصرفات

 :ثانيا. نظرية االقليم باعتبارها من العناصر المكونة للدولة

تذهب هذه النظرية التي نادى بها فقهاء الجغرافية السياسية وبعض فقهاء القانون الداخلي على اعتبار االقليم 

دولة بشخصية القانون الدولي العام أي ان االقليم عنصر مندمج بذات الدولة من العناصر الالزمة لتمتع ال

 .وباعتباره جزءا ال يتجزأ من طبيعتها وتمارس فيه الدولة سلطاتها العامة

ويؤخذ على هذه النظرية انها تخلط بين االقليم وبين الشخصية القانونية للدولة وتعجز عن تفسير بقاء هذه 

الرغم من التغييرات العديدة التي يمكن ان تطرأ على االقليم من تنازل ومشاركة الشخصية القانونية ب

    .باالختصاصات او تقاسمها

 :ثالثا. نظرية االختصاص

وتعتبر هذه النظرية من اهم النظريات والتي تعد المقبولة من بين هذه النظريات الثالث وترى هذه النظرية التي 

االقليم عبارة عن جزء من االرض يباشر وينفذ فيه نظام قانوني معين فهو المجال  نادى بها العديد من الفقهاء ان

المكاني الذي تمارس فيه الدولة اختصاصاتها واإلطار الذي تعتبر فيه تصرفاتها الحكومية  مشروعة  وقد نالت 

ي يعد ئ القانون العام الذهذه النظرية تأييد غالبية شراح القانون الدولي المعاصر ألنها من ناحية تنسجم مع مباد

االختصاصات الحكومية بمثابة سلطات مخولة للحاكمين وللموظفين العموميين من اجل القيام ببعض الوظائف 

   .المتصلة بالمصلحة العامة للمجتمع

ثم هي من ناحية القانون الدولي العام تفسر بوضوح ما عجزت النظريات السابقة عن تفسيره من النظم القانونية 

الدولية فهي مثال تفسر تنازل الدولة عن جزء من اقليمها بأنه نقل الختصاصها المحلي الى دولة اخرى وتفسر 

امتداد الوالية القضائية للدولة على السفن والطائرات الحاملة لعلمها او جنسيتها في البحار العامة وفي الفضاء 

بعد ان هجر الفقه الدولي الحديث النظرية التقليدية  العام بأنه امتداد الختصاصها حيث ال يحكمها اختصاص اخر

القائمة على افتراض االمتداد االقليمي كما انها تحدد الصفة القانونية إلقليم المستعمرات باعتبار ان الفارق بين 

اقليم المستعمرة واإلقليم المستقل ناشئ عن بعض التعديالت في توزيع االختصاصات الحكومية وممارستها 

 ا فان مرونة فكرة االختصاصات تسمح بتطبيق هذه النظرية على مختلف االوضاع االقليمية.واخير

 

 األرضياالقليم :  الفرع الثاني

تناولنا في المحاضرة السابقة التعريف باإلقليم وايضا تناولنا مميزات االقليم وقلنا انه يتميز بصفتين هما الثبات 

وتطرقنا الى عناصر االقليم وقلنا ان االقليم يتكون من ثالثة عناصر هي والثانية ان تكون له حدود واضحة 

االقليم االرضي والبحري والجوي وتطرقنا ايضا الى الطبيعة القانونية لإلقليم وقلنا في هذا الصدد ان هناك 

ا تناولنا اخيرثالث نظريات هي نظرية الملكية او المحل ونظرية االقليم باعتباره من العناصر المكونة للدولة و

 .نظرية االختصاص وقلنا انها اهم النظريات وقد نالت تأييد غالبية شراح القانون



 :وفي هذه المحاضرة سنتناول اول عناصر االقليم وهو االقليم االرضي ويتكون االقليم االرضي من

 : اوال. المعالم الطبيعية

يحتويه هذا الجزء من معالم طبيعية كالجبال والتالل االقليم االرضي هو الجزء اليابس من اقليم الدولة وكل ما 

والسهول والوديان والصحاري ومجاري المياه التي تقع بأكملها في االقليم من انهار وبحيرات وقنوات وكل ما 

 .تحتويه باطن االرض من مياه جوفية وثروات طبيعية كالبترول

ي ان يكون متصل االجزاء فقد يفصل البحر او اقاليم وال يشترط القانون الدولي العام في اقليم الدولة االرض

دول اخرى بين اجزاء اقليم الدولة كما هو الحال بالنسبة للفلبين واليابان واندونيسيا التي يتكون اقليم كل منهما 

 .من العديد من الجزر التي يفصل بينهما البحر

سعة معينة أي ان تكون له مساحة معينة فكما وكذلك ال يشترط القانون الدولي في اقليم الدولة ان يكون على 

تقوم الدولة على مساحات مكانية شاسعة كما في الواليات المتحدة االمريكية وروسيا وكندا والبرازيل فإنها تقوم 

ايضا على اصغر المساحات كما في مالطا والبحرين وكل ما يشترط في االقليم هو ان يكون ثابت ومحدد بحدود 

 .لكي يتميز عن اقاليم الدول االخرىواضحة المعالم 

 : ثانيا. الحدود

لكل دولة حدود تعين نطاق اقليمها االرضي وللحدود اهمية سياسية وقانونية كبرى الن الدولة تمارس سيادتها 

 يداخل حدودها وعند الحدود تنتهي سيادة الدولة لتبدأ سيادة الدولة االخر لذا يهتم القانون الدولي أالتفاقي والعرف

بتحديد حدود الدول الن عدم وضوح الحدود التي تفصل بين االقاليم للدول يؤدي الى تأزم العالقات بين الدول 

   .ويجر بالتالي الدخول في نزاعات مسلحة

والحدود التي تعين اقليم الدولة  اما ان تكون اصطناعية او وهمية تتبع خطوط الطول والعرض او تكون طبيعية 

 .كالسالسل الجبلية والنهار والقنوات اوجدتها الطبيعة

 : الحدود االصطناعية .أ

وهي التي تقيمها الدول من اجل تخطيط الحدود الفاصلة بينها كوضع العالمات والحواجز واالسالك الشائكة 

 :وهي على نوعين

الذي يفصل بين الكوريتين الشمالية  33وهي تتبع خطوط الطول والعرض كخط عرض  الحدود الفلكية:. 1

شماال  11شماال الذي يفصل بين الواليات المتحدة االمريكية وكندا. وخط عرض  94والجنوبية وخط عرض 

 .الذي يفصل بين مصر والسودان

وهي عبارة عن خط مستقيم يصل بين نقطتين معروفتين او قوس او دائرة كالحدود بين  الحدود الهندسية:. 2

 .سوريا واالردن وبين مصر وليبيا وبين الواليات المتحدة والمكسيك

 

 

 



 :الحدود الطبيعية .ب

بيعة لطوهي التي اوجدتها الطبيعة وهناك مجموعة من القواعد تتبع عند تحديد نقاط الحدود بين الدول تبعا 

 :الفاصل الحدودي واهم هذه القواعد هي

 :اذا كانت الحدود عبارة عن سلسلة جبال كان خط الحدود بين الدولتين عبارة عن .1

اما ان يكون خط القمم أي الخط الذي يصل بين اعلى رؤوس الجبال في سلسلة جبلية واحدة كالحدود الفرنسية  -أ

 .االسبانية في جبال البيرنية

يكون خط انقسام المياه بين حوضين مائيين حيث تمر الحدود من طرفي مجرى النهر كالحدود الفرنسية  او -ب

 .2381آذار عام  19االيطالية المقررة في معاهدة تورينو المعقودة في 

 .او خط سفح الجبال حيث تمر الحدود من قاعدة سلسلة الجبال -ج

  :تين يجب التمييز بين حالتيناذا كانت الحدود عبارة عن نهر يجري بين دول .2

اذا كان النهر صالح للمالحة فان خط الحدود يكون في منتصف التيار الرئيسي وهو الخط الممتد في وسط  -أ

اعمق جزء من النهر والذي يسمى )بخط التالوك( كالحدود بين فرنسا وألمانيا في نهر الراين بموجب معاهدة 

 .2321باريس عام 

كان النهر غير صالح للمالحة اعتبر منتصف مجرى النهر حدا فاصال بين الدولتين كالحدود بين فرنسا  اذا -ب

والحدود بين  2318كانون االول عام  1المقررة في معاهدة بايون المعقودة في  (Bidassoa) واسبانيا في نهر

و  2423الحدود لعامي من محاضر تخطيط  18العراق وإيران في نهر كنجان جم بموجب محضر الجلسة 

2429. 

ويجوز االتفاق على خالف هذه القواعد بحيث يكون النهر بكامله تابعا إلحدى الدولتين اللتين تطالن على النهر 

 .وتبدأ حدود الدولة االخرى من شواطئ هذا النهر

فان خط الحدود يمر في منتصف البحيرة أي ان البحيرة تقسم  اما اذا وجدت بحيرة تفصل بين الدولتين.  3    

تقسيما متساويا بين الدولتين كما في الحدود الفاصلة بين سويسرا وفرنسا في بحيرة )ليمان( إال انه في حالة 

 .وجود جزر في البحيرات فان هذه الجزر ال تتجزأ بحيث تمر الحدود حولها

ة فان الحد الفاصل بين البحر االقليمي والمنطق سبة للدول الساحليةاما عند تحديد الحدود البحرية بالن .9

االقتصادية الخالصة يعتبر حدا دوليا باعتبار ان البحر االقليمي يخضع لسيادة الدولة ويتم تعيين الحدود 

أما بموجب معاهدات ثنائية تعقد بين الدول المتجاورة او بواسطة المعاهدات التي تنشا دوال جديدة او 

موجب قرار تحكيمي او قضائي صادر عن هيئة دولية وترفق معاهدات الحدود والخرائط التحكيمية ب

عادة بخرائط تبين تفاصيل خط الحدود ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تخطيط الحدود على االرض ووضع 

هندسين مالعالمات الدالة عليها وتقوم بهذه المهمة لجان خاصة تسمى )بلجان التحديد( تتألف من خبراء و

 .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 يتم بمقتضى اتفاقات خاصة 

 .تنظيم شؤون سكان مناطق الحدود والمرافق العامةتعقد بين الدول المتجاورة وتتناول هذه االتفاقيات 

ن يالعمال اليومي تنقالتتعون بنظام اداري مرن يسهل وبموجب هذا النظام فأن سكان المناطق الحدودية يتم

والرعاة الموسميين بدون جوازات سفر او تأشيرة دخول ويسهل انتقال االطباء لممارسة اختصاصاتهم على 

ل تنقالت قطعان المواشي ونقل المحاصيل وفي مناطق الصحراوية فان القبائل الرحل جانبي الحدود كذلك يسه

 .تنتقل بحرية على جانبي الحدود

كما ان مناطق الحدود تخضع لرقابة شديدة من جانب الدول المتجاورة لمنع المتاجرة غير المشروعة باألسلحة 

البضائع االمر الذي ادى الى انشاء دوائر  والمخدرات وعمليات التهريب واالشراف على تصدير واستيراد

للكمارك على جانبي الحدود كما ان نظام الجوار يمنح الدول المتجاورة حقوقا خاصة كحق المالحقة القضائية 

 وكذلك التعاون في مكافحة االوبئة والتلوث.



 (عنوان المحاضرة )االنهار

 اعداد م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

    :قسم االنهار من حيث مركزها القانوني الدولي الى نوعين انهار وطنية وانهار دوليةنت: االنهار

هي التي تقع من منابعها الى مصااااااابها ووايع روايدها يي اوليم دولة واحد  كنهر التا از يي  االنهار الوطنية:

بر طانيا والسين يي يرنسا  و خضع النهر الوطني لسياد  الدولة التي  جري يي اولياها ولها وحدها حق تنظيم 

 .بواخرها وحدها االستفاد  من مياهه ألغراض الزراعة والصناعة ولها ان تقصر الاالحة ييه على

هي التي تفصاااا  او تجتاا اواليم دولتين او اكتر وت الاااار ك  دولة ساااايادتها على الجز  ال ي  االنهار الدولية:

 جري يي اولياها   ولكنها تتقيد بان تراعي مصااااالد الدوخ االخرت التي  ار ييها النهر وبصاااافة خا ااااة يياا 

زراعة  و الصااااناعة  و الاالحة النهر ة الدولية ومتالها نهر باالنتفاع الاشااااتري بايان النهر ألغراض ال  تعلق

 الدانوب والني  والفرات. 

من ناحيتين االولى من حيث الاالحة والتانية من حيث اسااااات الخ  ويهتم القانون الدولي العام باألنهار الدولية

 .مياهه يي لؤون الزراعة والصناعة

 

 اوال. الاالحة يي االنهار الدولية:

 مراح  رئيسية وهي:  ةالاالحة يي االنهار الدولية بأربعمرت 

  الارحلة االولى: القرون الوسطى:

وكانت يي ه ن الارحلة الدوخ التي  ار يي  9871وهي الارحلة التي اساتارت حتى ويا  التور  الفرنسية عا  

شتركة معها يي النهر من اولياها وز  من النهر تحصار برعا اها حق الاالحة وال تساد ل يرها من الدوخ الا

 الاالحة ييه اال باووب اتفاويات خا ة وبعد ديع رسو .

 الارحلة التانية: التور  الفرنسية:

لقد وا ت التور  الفرنسااااية بفكر  ود د  وهي الالكية الاشااااتركة لجايع الدوخ الشاااااطرية والتي  ار النهر يي 

الرأي هو ان مجاري االنهار ملكية مشااتركة بين وايع اراضاايها وحر ة الاالحة يي االنهار الدولية وبرر ه ا 

الانااطق التي  رو هاا و ار ييهاا وغير واابلاة للتنااخ عن ه ا الحق وك لج ال  جوا الي دولة ان تدعي ان لها 

حق مطلق يي مجرت االنهار ومنع الدوخ من الاشاركة ييه واالستفاد  منه وود ط قته يرنسا على نهري الاوا 

  ن  جر ان و ن عان يي اراضيها واراضي بلجيكا وهولندا.واال سكو ال 



 الارحلة التالتة: مؤتار يينا:

وال ي تضاااان يي  9791وضاااعت الدوخ االوربية نظا  للاالحة يي االنهار االوربية باووب مؤتار يينا عا  

  وضااااع لوائد م دأ حر ة الاالحة يي االنهار الدولية ل واخر وايع الدوخ وضاااارور 998الى  907الاواد من 

متشابهة للاالحة  تم تط يقها على ود  الاساوا  بالنس ة لكاية الدوخ وان ال تؤدي الرسو  الاوضوعة الى اعاوة 

 التجار  الدولية.

 الارحلة الرابعة: اتفاوية برللونة:

رب الحاهم الاراحا  واالتفاويات يي مجاخ الاالحة يي االنهار الدولية هي اتفاوية برلاااااالونة يقد حصاااااا  بعد 

( 778-728الاواد ) 9191العالاية االولى توساااع ك ير يي تدو   االنهار وخصااااصاااات معاهد  يرساااااي عا  

للاالحاة النهر اة ووررت يياه  اعت اار ك  من انهار الرا ن وااللب واالودر والنياين والدانوب ويروع ك  من 

واب  للتط يق على ك  االنهار الدولية ه ن االنهار وغيرها انهار دولية كاا دعت الى وضاااع نظا  عا  للاالحة 

نيسااان عا   20 وود وضااع ه ا النظا  يي مؤتار برلاالونة ال ي دعت الى عقدن عصاا ة االمم وال ي اساافر يي

الى ابرا  اتفاوية برلالونة الخا اة بنظا  مجاري الايان الصاالحة للاالحة  ات االهاية الدولية ونصت  9129

االحة لسافن وايع الدوخ الاووعة على االتفاوية والتي تنضم اليها على الاساوا  ه ن االتفاوية على م دأ حر ة ال

يي الاعاملة بين وايع السااافن  كاا الزمت الدوخ الاووعة بعد  القيا  بأي عا  من لااااانه عرولة حر ة الاالحة 

هر ان ي  ار بها النيي النهر وان تقو  بإورا  ما  لز  لصاايانته وبقائه  ااالحا للاالحة وك لج الزمت الدوخ الت

ال تفرض رسااوما على الارور اكتر ماا  قاب  نفقات  اايانته وتحسااين الاالحة النهر ة ووررت ا ضااا ان لك  

دولاة ان تخضااااااع الاالحاة يي الجز  من النهر الا ي  ار يي اولياهاا للوائحهاا الخا ااااااة بال ولي  والكااري 

 والصحة العامة. 

نها وصاااااارت االنتفاع بالنظا  ال ي وضااااااعته لةنهار الدولية على الدوخ إال انه  ؤخ  على اتفاوية برلاااااالونة ا

 الانضاة لالتفاوية يقط وله ا الس ب لم تحظ بتط يق واسع الادت.

ماااا تقااد  نخلى الى ان التطور الاا ي طرأ على الاالحااة النهر ااة ع ر الاراحاا  الاختلفااة ادت الى تقر ر م اادأ 

ومروع االمر بشااااااان حر ة الاالحة الى االتفاوات التي  وايع الدوخ حر ة الاالحة يي االنهار الدولية لساااااافن

ابرمات بين الادوخ النهر اة ييااا بينها او يياا بينها وبين غيرها من الدوخ ل لج يان االحكا  القانونية التي تنظم 

 الاالحة  يي االنهار الدولية ود تختلف من نهر آلخر ت عا لالتفاق ال ي  نظاه.   

 

 االوربية:االنهار 

 الهر االنهار االوربية هي الرا ن والدانوب

كم و ن ع من و اخ ساو سارا و صاب يي بحر الشااخ وخضع لنظا  التدو    9720طوله  نهر الرا ن: .9

حر ة الاالحة ييه لجايع الدوخ وود  9791من  بدا ة القرن التاساع عشر ا  وررت معاهد  بار   لعا  

 9197تشاااااار ن التاني عا   20ويي  9791تاأكادت ها ن الحر اة يي الو يقة الختامية لاؤتار يينا عا  



عد   وزتي على اتفاوية مانها م التي نصااات على انشاااا  نظا  دوري لرئاساااة اللجنة الاركز ة ادخ  ت

 التي تتولى ادار  الاالحة يي نهر الرا ن.

كم و ار بإوليم  ااني دوخ هي الاانيا والناساااا والجيج وسااالوياكيا والاجر  2790طوله  نهر الدانوب: .2

ة يتي سابقا وخضع نهر الدانوب لنظا  التدو   يي اتفاويو وغسالييا وبل ار ا ورومانيا واالتحاد السوي

 9791التي ط قت عليه الا ادئ التي تضااااااانتها الو يقة الختامية لاؤتار يينا لعا   9719بار   لعا  

والتي تقضااي بحر ة الاالحة ييه لساافن وايع الدوخ  م انشااأت اتفاوية بار   لجنة دولية عريت باساام 

إلدار  النهر وااللاااااارا. عليه. وبعد الحرب العالاية االولى تم اعاد  تنظيم اللجناة االوربياة للدانوب 

والتي وررت حر ااة الاالحااة ييااه  9129تاوا عااا   27الاالحااة يي النهر باووااب مؤتار بااار   يي 

 لجايع الدوخ وانشأت لجنتين لةلرا. على الاالحة ييه هاا:

 تد من برا ال الى ال حر االسود.و شا  اختصا ها ادار  الجز  الاا اللجنة االوربية: .أ

 و شا  اختصا ها الانطقة الواوعة من برا ال الى اولم. اللجنة الدولية: .ب

اب  97وواد اعياد تنظيم الاالحة يي الدانوب بعد الحرب العالاية التانية يي اتفاوية بل راد الاعقود  يي 

ع الدوخ وانشااأت لجنة خا ااة والتي اكدت على م دأ حر ة الاالحة يي الدانوب لساافن واي 9117عا  

 باسم لجنة الدانوب تقتصر عضو تها على الدوخ النهر ة.

 

 االنهار االير قية:

كم( وود تقرر تدو   ه  ن  1990) النيجركم( و 1910) الكونغواهم االنهار االير قية الصاااالحة للاالحة هي 

والتي وررت حر ااة الاالحااة يي النهر ن لجايع  9771النهر ن باووااب الو يقااة الختاااميااة لاؤتار برلين لعااا  

الدوخ وعلى ود  الاساااوات   وال  جوا يرض الرسااو  اال مقاب  خدمات يعلية للاالحة كاا وررت انشااا  لجنة 

 .لكون ودولية لاللرا. على الاالحة يي نهر ا

 

 االنهار االسيو ة:

  ولط العرب اهم االنهار الصالحة للاالحة يي اسيا هي الايكونغ

 

كم وخضااعت الاالحة ييه الى الاارا. لجنة يرنسااية ساايامية باووب  1100  لغ طوله  نهر الايكونغ: .9

 .9101 الاعاهد  الاعقود  عا 

 .9110والوس وييتنا  عا   كا ود ا م اعيد تنظيم الاالحة ييه باووب اتفاوات عقدتها يرنسا مع 

 

 



لقد نظات الاالحة ييه الوخ مر  بعد الحرب العالاية االولى باووب بيانين  ادر ن عن  لط العرب: .2

والاتعلقين باينا  ال صااار  والاالحة النهر ة حيث  9191القائد العا  للقوات الاسااالحة ال ر طانية عا  

باوو هاا عن مساااااؤولية ادار  مينا  ال صااااار  للقيا  بكاية الخدمات الالامة الدار  الاالحة وما  اعلن

  تعلق بها يي لط العرب مع بيان  الحية ادار  الاينا  يي يرض الرسو  لقا  ما تؤد ه من الخدمات. 

راوية به ن الاهاة تقرر ان تقو  الحكومة الع 9178وعند ابرا  معاهد  الحدود بين العراق وا ران عا  

الى حين عقد اتفاوية بين ال لد ن خا اااة بالاالحة يي لاااط العرب اال ان الافاوضاااات بشاااان عقد ه ن 

االتفاوية ود يشلت ل ا استارت الحكومة العراوية يي تنظيم وادار  الاالحة يي الشط حتى توويع اتفاوية 

 .9181الجزائر عا  

وال روتوكوخ الالحق بها يتد لااط العرب للاالحة  9178عاهد  عا  باووب الاادتين الرابعة والخامسااة من م

ما ا اما  السفن التجار ة لجايع الدوخ وعلى ود  الاساوات وتكون الاالحة حر  للسفن الحربية العائد  للطريين

ت ر  ي تعال بالنساااا ة للساااافن الحربية العامة االون ية يال  حق لها دخوخ لااااط العرب اال باوايقة احد الطريين

موايقته وكأنها  اااادر  عنهاا معا    وتكون وايع العوائد الاج ا  من و ي  اوور للخدمات الاؤدا  وتخصاااى 

وود وامت الحكومة العراوية بجايع الخدمات الاتعلقة بالصيانة كاا ا درت عد   يقط إلدامة الاالحة وتحسينها

 ووانين لتنظيم الاالحة يي لط العرب.

 .9191من وانب واحد عا   9178عا   وود ال ت ا ران معاهد 

 97وبعاد مفااوضااااااات توسااااااطت الجزائر ييها تم ابرا  معاهد  ود د  بينهاا ووعها الطريين يي ب داد بتار   

لتحد د الحدود ال ر ة والنهر ة واالمن على الحدود وود كان توويع  مع  الث بروتوكوالت 9181حز ران عا  

وود نظات الااد   9181ا ار عا   9ه ن الاعاهد  مساااااتندا الى االتفاق ال ي ابر  بين الدولتين يي الجزائر يي 

 السابعة من بروتوكوخ تحد د الحدود النهر ة الاالحة يي لط العرب ويق الا ادئ االتية:

 والحكومية والعسكر ة للطريين الاتعاود ن بحر ة الاالحة يي لط العرب. التجار ة تتاتع السفن .أ

 للدوخ االون ية بحر ة الاالحة يي لط العرب على ود  الاساوات وبال تاييز. تتاتع السفن التجار ة .ب

ان  أ ن بدخوخ لط العرب للسفن العسكر ة االون ية لز ار  موانيه بشرط ان   جوا الي من الطريين .ج

ال تعود ها ن الساااااافن ل لاد يي حالة الاشاااااااركة يي حرب او نزاع مساااااالد او حرب مع احد الطريين 

 ساعة(. 82الاتعاود ن وعلى ان  جري ت ليغ سابق الى الطر. االخر يي مد  ال تق  عن )

يي وايع االحواخ عن اال ن بدخوخ لااط العرب للساافن التجار ة العائد  ل لد   اتنع الطريان الاتعاودان .د

 حالة الاشاركة يي حرب او نزاع مسلد او حرب مع احد الطريين الاتعاود ن.  يي

ونصت الااد  التامنة على ضرور  وضع القواعد الاتعلقة بالاالحة يي لط العرب من و   لجنة مختلطة 

عراوية وا رانية  حسب م دأ الحقوق الاتساو ة يي الاالحة وويا  لجنة اخرت لوضع القواعد الخا ة بانع 

التلوث والسيطر  عليه يي الشط اما الااد  التاسعة يقد نصت  راحة على اعت ار لط العرب طر ق للاالحة 

 الدولية والزمت الطريين باالمتناع عن ك  است الخ من لانه ان  عيق الاالحة ييه.



 اشخاص القانون الدولي العامالباب الثاني / 

 م.م فوزي كركان  اعداد: م.م محمد حافظ

 

يقصد باصطالح الشخص في نظام قانوني معين كل من تخاطبه احكام هذا النظام القانوني لتملي عليه مباشرة 

هم الذين تكون حقوقهم  (التزامات لتمنحه حقوق بعبارة اخرى ان اشخاص أي نظام قانوني )دولي او داخلي

 .وواجباتهم منظمة بأحكامه

 :ويقوم كل نظام قانوني بتعيين

االشخاص التابعين له او الخاضعين ألحكامه والقانون الدولي العام بصفته نظاما قانونيا هو الذي يعين االشخاص 

الدوليين الخاضعين لقواعده ورقابته والشخص الدولي يتمتع بالشخصية الدولية وهذه الشخصية تتحدد بصفة 

 : عامة بأمرين

  .دان العالقات الدوليةالقدرة على التعبير عن ارادة ذاتية خاصة في مي

 .القدرة على ممارسة بعض الحقوق واالختصاصات الدولية وفقا ألحكام القانون الدولي العام

والدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي العام ولكن القانون الدولي العام يخاطب اشخاص اخرين غير 

 .لدولية والفاتيكانالدول ويمنحهم حقوقا معينة او اختصاصات محدودة كالمنظمات ا

 

 القسم االول/ الدولة

  :سنتناول في هذا القسم دراسة الدولة من ناحية القانون الدولي العام في فصول اربعة وهي

  .الفصل االول للتعريف بالدولة وبيان عناصرها ومعيارها القانوني

  .الفصل الثاني لدراسة انواع الدول

  .ة نشوء الدولة واالعتراف بها والتغيرات التي تطرأ عليهاكيفيوالفصل الثالث دراسة حياة الدولة 

 .الفصل الرابع دراسة المسؤولية الدولية

 الفصل االول عناصر الدولة ومعيارها القانوني

 :التعريف بالدولة

يثير تعريف الدولة الكثير من الخالفات بين فقهاء القانون الدولي العام وفقهاء القانون الداخلي في مختلف 

االنظمة القانونية وترجع هذه االختالفات الى الغموض وااللتباس الذي يحيط بالظاهرة موضوع التعريف نفسها 

التعاريف التي وضعت تقتصر على ذكر بعض  الن الدولة في الواقع ظاهرة متعددة الصور والعناصر وان اكثر

 صور الدولة وعناصرها دون البعض االخر



 (.عبارة عن شعب منظم)فمن الفقهاء من اهتم بعنصر التنظيم فعرف الدولة بأنها 

 .ومنهم من اخذ بنظر االعتبار الغاية التي تسعى لها الدولة وهي تحقيق المصالح العامة

 )المادية التي تشعر االفراد بوجود الدولة فعرفوا الدولة بأنها )القوةواهتم اخرون بظاهرة القوة 

التنظيم )بينما يركز فقهاء القانون الدستوري على العامل االجتماعي في تعريفهم للدولة فيرون في الدولة بأنها 

 .)السياسي واالقتصادي والقانوني لمقومات الشعب لخلق نظام اجتماعي مدني

 )تعريف الدولة انطالقا من فكرة قانونية فيعرفونها بأنها( التشخيص القانوني للشعب وحاول جماعة اخرون

 .)مجموعة هرمية من المرافق العامة المنظمة)واخرون يرون في الدولة 

على ان التعريف الصحيح للدولة يجب ان يتضمن جميع العناصر الالزمة لوجود الدولة والمعيار القانوني الذي 

غيرها من الوحدات القانونية والسياسية الن الدولة هي في الوقت ذاته ظاهرة سياسية اجتماعية يميزها عن 

وظاهرة قانونية فاذا قصرنا التعريف على احداها كان التعريف ناقصا لذا يقتضي ان ندرس العناصر المكونة 

  :للدولة والمعيار المميز لها

 عناصر الدولة

ثالثة عناصر لتكوين الدولة هي الشعب واالقليم والحكومة وقد استقر هذا  يتفق المؤلفون على ضرورة اجتماع

المبدأ في القضاء والقانون الدولي الوضعي ولكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان 

 :تتوافر فيها الشروط االتية

سنتولى دراسة هذه العناصر من و أخرى،شعب دائم واقليم معين وحكومة واهلية الدخول في عالقات مع دول 

 .الناحية الدولية

 المبحث االول: الشعب

هو جمع من االفراد من الجنسين معا يقيمون بصفة دائمة في اقليم معين ويخضعون لسلطان دولة معينة 

ويتمتعون بحمايتها ويؤلف الشعب العنصر االول واالساس في تكوين الدولة اذ ال يتصور وجود دولة بدون 

 ات الماليين او مئاتها مثلشعب وال يشترط لقيام دولة ان يصل عدد افرادها الى قدر معين فكما تقوم بعشر

روسيا او الواليات المتحدة االمريكية فإنها تقوم على بضع عشرات او مئات من االالف كما في جزر القمر 

وقطر والبحرين فالناحية العددية تختلف باختالف الدول وال يؤثر ذلك في المركز القانوني للدولة وما يتصل به 

د الشعب بالدولة برابطة سياسية قانونية تعرف بالجنسية وقد عرفتها من حقوق وواجبات ويرتبط سائر افرا

في قضية نوتيبوم بأنها )الرابطة القانونية المبنية على  5511محكمة العدل الدولية في الحكم الذي اصدرته عام 

 : تضامن المصالح والعواطف( وعلى اساس الجنسية يمكن التمييز بين طائفتين من االشخاص هما

 

فة االولى: تضم االفراد الذين تربطهم بالدولة رابطة الجنسية وهم الوطنيون الذين يتمتعون بالحقوق الطائ

الخاصة والعامة ويخضعون ألشد االلتزامات عبأ كما ان الدولة تملك اتجاههم كامل االختصاص االقليمي 

يما يخضع حتى لو كان مقوتمارس في مواجهتهم اختصاصا شخصيا مستقال عن وجودهم على االقليم فالوطني 



في الخارج اللتزامات تجاه دولته كالخدمة العسكرية مثال وفي مقابل ذلك يستفيد من حماية الدولة التي ينتسب 

 .اليها

اما الطائفة الثانية: تضم االفراد الذين يقيمون في اقليمها وال يرتبطون بها برابطة الجنسية وإنما تربطهم بها 

  .القامة او التوطن وتسمى بطائفة االجانبرابطة اخرى هي رابطة ا

هذا ومن المتفق عليه ان التشريع في مسائل الجنسية يعد من صميم االختصاص الداخلي للدولة فالدولة هي التي 

تحدد كيفية اكتساب جنسيتها وأسباب فقدها وأصول انتزاعها وتحديد من يعتبرون اجانب عنها الن مثل هذه 

( على ان 6ف 51في المادة ) 5001ة وعلى هذا االساس نص الدستور العراقي لسنة االمور تمس كيان الدول

 .الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون

 مبدأ القوميات

غالبا ما يرتبط االفراد المكونين لشعب دولة ما برابطة قوية من التضامن المبني على التشابه في العادات 

ريخية واالقتصادية مما يؤدي الى اتحادهم في مجموعة متميزة عن باقي واالهداف واألماني والظروف التا

الجماعات االخرى ومن ثم تكوين امة واحدة أي جماعة قومية وقد لعبت فكرة االمة دورا مهما في الحياة الدولية 

لي وفقا دومنذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى اليوم اذ كانت الباعث لعدة محاوالت تهدف الى تنظيم المجتمع ال

لمبدأ القوميات الذي يمنح كل امة تتوافر فيها خصائص معينة كوحدة اللغة الجنس التاريخ الثقافة الدين وغيرها 

 .حقا طبيعيا في تكوين دولة

إال ان القانون الدولي العام ال يشترط في االشخاص المكونين لشعب دولة ما وجوب انتمائهم لقومية او امة 

 يشترط التطابق بين االمة والدولة فقد تشكل االمة الواحدة دولة واحدة وقد تضم االمة معينة بعبارة اخرى ال

ذاتها دوال عديدة مثالها االمة العربية كما قد تضم الدولة الواحدة رعايا ينتمون الى قوميات او امم مختلفة منها 

 .العراق

 : حول تحديدها وذهبوا الى نظريتينفقد اختلف الفقهاء  اما العوامل التي تجعل من جماعة معينة امة

تقيم االمة على اعتبارات موضوعية محددة هما العنصر واللغة والدين والثقافة واالقليم  النظرية االولى:

 والعادات المشتركة

وقد اعتبر المذهب النازي وفالسفته عنصر الجنس العامل المنشئ للقومية غير ان هذا العنصر ليس عامال 

 .المة وإنما هو عامل مساعد في تكوينها واليكفي وجوده لقيامها وعدم اضمحاللهااساسيا لقيام ا

نشأت في ايطاليا وفرنسا تقيم االمة على معيار شخصي قوامه ارادة  :شخصية او ارادية ذاتية() النظرية الثانية

المعيشة المشتركة اي ان االمة توجد بوجود رغبة مشتركة وتجانس نفسي وشعور بالتضامن بين افراد الجماعة 

 .من اجل العيش سوية لتحقيق غايات مشتركة واالستعداد للتضحية من اجلها عند الحاجة

 

 تقرير مصيرهامبدأ حق الشعوب في 

 اإليطالية(ويترتب على قبول مبدأ القوميات مرتبطا بالمفهوم الشخصي واإلرادي لالمة أي )النظرية الفرنسية 

ضرورة االعتراف للشعوب كافة بالحق في تقرير مصيرها بحرية وفقا لما تريد وقد اقرت الثورة الفرنسية هذا 



في نقاطه االربعة عشر التي اعلنها بعد الحرب العالمية  كما ضمنه الرئيس االمريكي ولسن 5815المبدأ عام 

 .االولى

وقد لعب هذا المبدأ في تاريخ القانون الدولي اخطر االدوار وما يزال فعال حتى االن وعلى اساسه نشأت عدة 

انية مدول اوربية بعد الثورة الفرنسية وبعض الدول بعد انحالل امبراطورية النمسا والمجر واالمبراطورية العث

  .بعد الحرب العالمية االولى وبعض الدول االسيوية واالفريقية بعد الحرب العالمية الثانية

 :ويتضمن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها معاني عدة

 .حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي تراه مالئما لها اولها:

 بان تتحرر وتحكم نفسها بنفسها حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي )المستعمرات( ثانيا:

ان الحاق وضم أي جزء من دولة بإقليم دولة اخرى ال يجوز ان يتم قبل استفتاء الشعوب القاطنة في  ثالثا:

 .الجزء الذي يراد فصله وضمه لدولة اخرى

 5555وقد احتل هذا المبدأ مكانة مهمة في معاهدات الصلح التي عقدت بعد انتهاء الحرب العالمية االولى سنة 

إال انه لم يكتسب صفة القاعدة القانونية الدولية االلزامية في القانون الدولي بدليل التقرير الذي قدمته لجنة الفقهاء 

جاء فيه ان اقرا هذا المبدأ في عدة معاهدات دولية ال يكفي بشان )مجزرة االند )حيث  5550ايلول عام  1في 

 .العتباره من قواعد القانون الدولي الوضعي

إال ان تبدال في النظام الدولي قد حدث بخصوص هذا المبدأ فقد نص عليه ميثاق االطلسي المعقود بين الحكومتين 

ثم جرى التأكيد  5515د السوفيتي في ايلول عام وانظم اليه االتحا 5515اب عام  51االمريكية واالنكليزية في 

شباط عام  55وتصريح يالتا الصادر في  5515كانون الثاني عام  5عليه في تصريح االمم المتحدة الصادر في 

كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة االولى من ميثاق االمم المتحدة(على ان من اهداف االمم المتحدة  5511

ات الودية بين االمم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان انماء العالق

يكون لكل منها تقرير مصيرها( وقد تأيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بصورة ثابتة في العديد من 

 : القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحدة من ذلك

بخصوص منح االستقالل  5560كانون االول عام  51الذي اصدرته الجمعية العامة في  5151القرار رقم 

لألقطار والشعوب المستعمرة وهو القرار المعروف بتصفية االستعمار والذي قضى بوضع حد عاجل وغير 

  .مشروط لالستعمار في جميع اشكاله ومظاهره

بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي  كما اعلن ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها

  .وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

بخصوص  5565كانون االول عام  51الذي اصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  5101وكذلك القرار رقم 

والذي اكدت فيه على حق  5580لذي اصدرته عام السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية وقرارها ا

الشعوب في تقرير مصيرها وضرورة منح االستقالل للشعوب والبالد المستعمر وعلى شرعية نضال الشعوب 

 .الخاضعة للسيطرة االستعمارية واالجنبية المعترف بحقها في تقرير مصيرها

ايضا اكدت على شرعية الكفاح المسلح للشعوب نالحظ ان هذا القرار لم يكتف بإقرار حق تقرير المصير بل 

 الخاضعة لالستعمار من اجل الوصول الى هذا الحق.



 المياه الداخلية

 عداد: م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 

بأنها المياه الواقعة على  المياه الداخلية 2891عرفت المادة الثامنة من اتفاقية قانون البحار لعام 

السيادة الدولة  وتخضع المياه الداخلية االقليمي،الجانب المواجه للي من خط األساس للبحر 

على  وهي تشملي، ضالتي تمارسها على اقليمها األراالختصاصات  وتمارس عليها جميع

كحاام األ ازجيالموانئ البحرية، الخلجان، البحيرات، البحار المغلقة وشبه المغلقة وسنعالج با

 :الخاصة بال منها فيما يأتي

 واطئهاشالتي تقيمها الدولة في مواقع معينة من  المنشآتيقصد بذلك  أوال الموانئ البحرية:

االرشاد السفن واستقبالها، وهذه المنشآت تعد جزءا من اقليم الدولة. وقد اشارت الى ذلك المادة 

ة التي ملدائا يةالمرفئءا من الساكحل ابعد المنشآت من اتفاقية قانون البحار بقولها " تعتبر جز 22

بحرية لعام ال بالمرافئ". وقد عرفت اتفاقية جنيف الخاصة  الرفئيتشال جزءا أصيال من النظام 

بأنها هي" التي تتردد عليها عادة السفن البحرية والتي تاون معدة  الموانئ البحرية،  2811

لخدمة التجارة الخارجية للجماعة الدولية " ويتضح من هذا التعريف انه ال ينصرف اال إلى 

ما أنها ك ،موانئهاالموانئ المفتوكحة للتجارة الخارجية. وتسمح الدول عادة للسفن الخاصة بدخول 

ة ما ، وياون األغالق الدائم في كحالدائميهتستطيع ان تعلق بعض موانيها بصفة مؤقتة او بصفة 

على  2811جنيف لعام  اتفاقيةالعسارية. ولقد اكدت  لألغراضاذا كان الميناء مخصص فقط 

يس ن الدولة لكحرية دخول السفن الخاصة الموانئ األجنبية، وقضت في المادة الثانية منها على ا

لها أن تغلق موانيها في وجه التجارة اال في كحاالت استثنائية ناشئة عن التدابير الصحية او 

 .مقتضيات النظام العام

اال أن الدولة غير ملزمة بالسماح للسفن الحربية بان ترسو في موانيها اال في كحالة القوة القاهرة     

تبار باع شديد إلعصارذا عطب أصابها او تعرضت التي تضطر فيها السفن إلى طلب االيواء ا

خضع السفن الخاصة األجنبية الموجودة في الميناء للوائح الخاصة أن مياه الميناء مياها داخلية. وت

 .ارك التي تضعها الدولة الساكحليةمبالمالكحة والصحة والبوليس والا

الخليج هو مساكحة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة، ويؤدي هذا التغلغل إلى  ثانيا: الخلجان:

وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة  نشوء مساكحة من البحر تااد تاون محصورة بين األرض،

بأنه عبارة عن " انبعاث واضح المعالم ياون  لخليجا 2891العاشرة من اتفاقية قانون البحار لعام 

توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر وبشال اكثر 

فوق ت جا اال اذا كانت مساكحته تعادل اوخلي رال يعتبمن مجرد انحناء للساكحل. غير ان االنبعاج 



". وتنقسم الخلجان من حيث مساكحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك االنبعاج 

 قواعد القانون الدولي إلى مايأتي

الخليج الوطني هو الذي يقع بأكمله في اقليم دولة واكحدة، وال يزيد اتساع  الخلجان الوطنية: - 1

بحريا. ويعد الخليج الوطني جزء من المياه الداخلية للدولة  ميال-12لبحر عن الفتحة التي توصله با

 .الساكحلية وتخضع لسيادتها

وهي التي تقع في اقليم دولة، واكحدة او في اقاليم أكثر من دولة ويزيد اتساع  الخلجان الدولية: -2

اعاله، يعتبر الخليج  2891. واستنادا إلى تعريف المادة العاشرة من اتفاقية المي 12فتحتها على 

لة. للدو يزادت مساكحته عن مساكحة دائرة نصف قطرها يساوي ضعف مدى البحر االقليم إذادوليا 

وتعتبر هذه الخلجان جزءا من المناطق االقتصادية الخالصة فيما عدا المساكحة التي تدخل في 

اال  2891لدولة التي يقع في اقليما الخليج. ولم تتعرض اتفاقية قانون البحار لعام البحر االقليمي ل

 .لوضع الخلجان التي تعود سواكحلها لدولة واكحدة

جرى العرف الدولي على االعتراف بسيادة الدولة على بعض الخلجان  :الخلجان التاريخية -3

ه في الخلجان المعروفة بالخلجان ميال، وهذ 12التي تتجاوز الفتحة التي توصلها بالبحر عن 

 اعن خلجان استمر وضع اليد الدولة الساكحلية عليها واختصاصهالتاريخية أو الحيوية. وهي عبارة 

ليجي خ التاريخية ومن امثلة الخلجان األخرى.بها مدة طويلة دون اعتراض من جانب الدول 

، وخليج هدسون في كندا. وتعتبر هذه الخلجان جزءا من المياه الداخلية وخليج فلنداقابس وتونس، 

 .للدولة الساكحلية

، وال تاون أكثروهي مساكحات واسعة من المياه محاطة بأراضي دولة او  : البحيرات:ثالثا

كانت البحيرة تقع في اقليم دولة واكحدة فأنها تخضع لسيادتها الااملة، مثل  وإذامتصلة بالبحار، 

 نفي ايطاليا. اما اذا كانت البحيرة محاطة بأراضي دولتي وبحيرة كومفي المجر،  بحيرة باالطون

ا لخط وهمي يمر من منتصف اكثر فأنها تخضع لسيادة كل منها ضمن كحدود تعين عادة وفقاو 

 .البحيرة

الجهات  وهي اما بحار تحيط بها األرض من جميع رابعا: البحار المطلة وشبه المغلقة: 

  .ار ممتدة في اليابسة و تتصل بالبحر و تسمى بالبحار شبه المغلقةحالمغلقة او ب بالبحارى وتسم

ن، بين األردن وفلسطي البحر الميت وهي التي ال اتصال لها بالبحار، ك البحار المغلقة:  - 1

 2882)وبعد تفاك االتحاد السوفيتي نهاية عام  رانيبين االتحاد السوفيتي سابقا و ا وبحر قزوين

 آذربيجان، اوزبکستان، ترکمانستان، کاز اخستان( ، ا،يروس ران،يا نياصبح بحر قزوين يقع ب

  .آرال بين ازوباستان وكازاخستان وبحر



انه اذا كان يقع بأكمله في أراضي دولة واكحدة، فهو يعتبر جزء من اقليمها  حكم البحر المغلق و

ويخضع لسيادتها شأنه في ذلك دولة واكحدة، فهو يعتبر جزء من اقليمها ويخضع لسيادتها شأنه 

 ي ذلك شأن اقليم الدولة االراضي.ف

 ه يخضع لسيادة الدول المحيطة به.فان ةلبحر المغلق واقعا في اقليم اكثر من دولاما اذا كان ا

ويتم تنظيم المالكحة والصيد فيه بمقتضى اتفاقات تعقد لهذا الغرض مثال ذلك المعاهدة المعقودة 

بخصوص بحر قزوين كحيث نصت على تمتع  2812عام  رانيبين االتحاد السوفيتي سابقا و ا

آب  12مالكحة فيه على اساس المساواة، وتأيد هذا المبدأ بالمعاهدة المعقودة في الطرفين بحرية ال

 .التي كحصرت المالكحة بالسفن العائدة لرعايا الدولتين 2811عام 

بحر بحر ازوف وال هي التي تتصل بالبحار بواسطة عمر او مضيق ك :البحار شبه المغلقة -2

 .االسود و بحر البلطيق

رمته في اقليم دولة واكحدة اعتبر جزءا من اقليمها ويخضع لسيادتها بشرط فاذا كان البحر واقع ب

أن تاون الفتحة التي توصله بالمنطقة االقتصادية الخالصة داخله ايضا في اقليم الدولة وان ال 

ة للخلجان الوطنية مثل االقليمي، او عن المساكحة المقرر يتجاوز اتساعها ضعف عرض البحر

 بحر آزوف.

اما ذا تجاوزت الفتحة هذا القدر او كانت تقع في اقليم دولة اخرى اعتبر البحر جزءا من المنطقة 

 كحدود البحر االقليمي وكذلك الحالاالقتصادية الخالصة او اعالي البحار فيما عدا ما يدخل منه في 

 .اذا كان البحر واقعا في اقليم اكثر من دولة

منها تعريفا موكحدا البحار المغلقة  211فقد اوردت في المادة  2891اما اتفاقية قانون البحار لعام   

والبحار شبه المغلقة بقولها " يعني البحر المغلق او شبه المغلق خليجا او كحوضا او بحرا، تحيط 

ا من البحار اساسبه دولتان او اكثر ويتصل بحر او بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، أو يتألف كليا او 

 ."االقليمية والمناطق االقتصادية الخالصة لدولتين ساكحليتين او اكثر

على ضرورة التعاون بين الدول المشاطئة لبحر مغلق او شبه مغلق فيما  211ثم اكدت في المادة 

بينها في ممارسة مالها من كحقوق واداء ما عليها من واجبات فيما يتعلق بالموارد الحية وكحماية 

 .البيئة البحرية والبحث العلمي



 ( الدولية في العراق االنهارعنوان المحاضرة )

 ( الفرات واالنهار الحدوديةنهر )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ 

 مدرس مساعد فوزي كركان
توجد في العراق انهار دولية كثيرة اهمها نهري دجلة والفرات والروافد التي تصب في نهر دجلة وهي الخابور  

االنهار التي تنب  من تركيا  والزاب الكبير والزاب الصغغغ ير ودىالي وبعتبر العراق الم رل اليغغغفلي ل مي  ه   
. وتور الكثير من المشغغغغاخص بخصغغغغوع االنتفا  من  إنرا باسغغغغتثناز الزاب الصغغغغ ير ودىالي الل ا  ننبعا  من 
 ه   االنهار ال سيما نهر الفرات واالنهار الحدودىة.

 اوال. نهر الفرات:

االراضغغغغي اليغغغغوربة من مدننة يرابل  وب ري  كم وبدخص   420ننب  نهر الفرات من تركيا وب ر فيها ميغغغغافة  
%  52كم اي حوالي   1200كم وبدخص نهر الفرات العراق من مدننة حصغغغيبي وب ري  يي ميغغغافة    680فيها  

 من يول النهر.

وسغغاب ا لم تكن هنالا اىة مشغغاخص بخصغغوع االنتفا  بميا  نهر الفرات تلي اتتبار ا  النهر ى ري في دولة 
ثمانية تندما كانت كص من سغغغوربا والعراق تابعين لليغغغي رة العثمانية ولكن بعد الحرب واحد ابا  اليغغغي رة الع

العغالميغة االولي تم ت يغغغغغغغغغغغغغغيم م رل النهر بين  وس دول هي تركيغا وسغغغغغغغغغغغغغغوربغا والعراق و غد ت غدت العغدنغد من  
به   االتفاقيات بخصغغغغغغغغغغغوع اسغغغغغغغغغغغت ول ميا  نهر الفرات والحصغغغغغغغغغغغل الما ية لكص دولة ولكن لم نتم االلتزا   
  1947االتفغاقيغات من جغانغب تركيغا وسغغغغغغغغغغغغغغوربغا واىيغغغغغغغغغغغغغغغا ت غد العراق م  تركيغا اتفغاقيغة حيغغغغغغغغغغغغغغن ال وار تغا   

والبروتوكوالت الملح غغة بهغغا وكغا  البروتوكول االول نتعلظ بتناليم االنتفغغا  بميغغا  نهري دجلغغة والفرات و غد تم  
نهر اال بعد مواف ة االيراف الثو ة  االتفاق بين الدول الثو ة تلي اني ال نتم اجراز اي مشغغغغغغغغغغغغغغروتات تلي ال

ولم تالهر اىة مشغغاخص حتي بد ت تركيا وسغغوربا بوضغغ  الخ   التي تنوي تنفي ها في الميغغت بص تلي النهربن  
وتمثلت ه   المشغغغاخص ببناز سغغغد كيبا  في تركيا وسغغغد ال ب ة في سغغغوربا واسغغغتمرت ه   المشغغغ لة  ا مة حتي  

بأنشغغغغغغغا ها تركيا تلي النهر دو  مراتاة لل واتد ال انونية الدولية وحظ نومنا ه ا بيغغغغغغغبب المشغغغغغغغارب  التي ت و   
بيغغغبب  لة العراق في االنتفا  بحصغغغتي الم ررة بميا  النهر و د تيغغغرر العراق كثيرا من سغغغياسغغغات تركيا ه    



الميا  التي تصغغغغغغغغص الي العراق من نهر الفرات ول نزال العراق نوادغغغغغغغغص ال هود من اجص التودغغغغغغغغص الي ت د  
 اق  و ي نتم تحدند الحصة الما ية بموجبي لكص دولة.اتف

 

 ثانيا. االنهار الحدودية:

هنالا العدند من االنهار الحدودىة بين العراق وانرا  ننب  اغلبها من المرتفعات االنرانية وتصغغغغغغب في العراق 
والوند في خان ين وال يب وتيغغغغ ي االراضغغغغي العراقية ومنها نهر الكنكير في مندلي وكن ا  جم في  ر ايية  

ودوبربج واالتمي والكرمة في مييغغغغغغا  ولم تتناول المعاهدات المع ودة بين االمبرايوربة العثمانية والفارسغغغغغغية 
باسغغغغغغغغغغغغغغتثنغاز نهري كنكير وكن غا  جم حيغ   ب   تناليم االنتفغا  بهغا وانمغا تركت للعرف والعغادة والتعغامص ال غدىم

غير ا  انرا  انته ت ه   الح وق تندما   عت   1914و    1913حصغغغة كص منهما في اتفاقية الحدود تا   
ميا  نهر الكنكير واىيغا  امت بأنشغاز سغد تلي نهر كن ا  جم  رب منبعي واحداس م ربين داخص االراضغي  
االنرانية مما سغغغغغغغغغبب سغغغغغغغغغحب معالم الميا  وحرما  المنايظ العراقية من حصغغغغغغغغغتها من الميا  و امت اىيغغغغغغغغغا  

والحظ ذلا اضغغغغغغغغرارا جيغغغغغغغغيمة بمن  ة خان ين    1958بص معالم ميا  نهر الوند تا   اليغغغغغغغغل ات االنرانية بتحو 
وحولت مياهها الي االراضغغغغغغي االنرانية ورغم االحت اجات  وشغغغغغغيدت اليغغغغغغدود تلي ال يغغغغغغم االخر من االنهار  

في  العراقية الكثيرة والم البة بالح وق ال انونية في ميا  تلا االنهار اال ا  اليغغغغغغغغغغغغغغل ات االنرانية اسغغغغغغغغغغغغغغتمرت 
الواردة في محاضغغغغر جليغغغغات ل نة تخ ي  الحدود التي نصغغغغت تلي حصغغغغل العراق   لألح ا تعنتها خوفا 

 في ميا  ه   االنهار.

 



 (الممرات البحريةعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

ويقصدددددددددد ادالممرات البحريدة ال التوحات الول روندددددددددت وي  احري  وال اما روون ندددددددددنا  ة كالقنوات واما روون      ة 

 .كالمضايق

 :القنواتاوال. 

القناة ال ممر مائل نددددناعل بصددددت وي  احري  ال ت ر سددددير الموحة الدول ة ورجو ر القناة  زاا م  اال ي الدولة الول رمر 
فيها ورخضددددي لسدددد ادرها والعوبار القنوات م   رال الموانددددوت الدول ة وال رقوصددددر منتجوها عل  الدوف الول رقي فيها فان 

يو د فل الجالي ثوث انوات مهمة ال اناة السددويو واناة ونما واناة و موحة فيها االرتااات الدول ة ال الول رنظي شدوون ال
 كي ت.

 اناة السويو: .1

قي اأكملها فل االال ي المصدري واد كات  الرركة الول حتررها رورربط اناة السدويو البحر االو   المووطدط االبحر االحمر و 
الردددددركة واالم را ورية الج ماتل عل  اعوبار ان مصدددددر كات   اضدددددجة عاما وتص االرتاال ابضدددددا وي   99لها امو از مدره 

للسدد ةرة الج مات ة عل  و وف فوا الموحة لسددت   م ي الدوف عل  ادم المسدداواة وبجد دل  عقدت متاوضدددات وي  وريةات ا 
ت ة وبريةات ا وفرتسا والمات ا وي  االم را ورية الج ما 1111واالم را ورية الج مات ة واتوه  ااورام ارتاق ة القسدةنةين ة عام 

واطدبات ا وروطد ا وابةال ا واولندا ولي رو  مصدر  رفا فل ااال االرتاق ة ولو  اجد اطوقوف مصر م  االم را ورية الج مات ة 
اتوقل  لمصر  م ي الحقوال وااللوزامات الول كات  مقررة لورك ا امو ب ارتاق ة القسةنةين ة وااي المبادئ الول  1991عام 

 رضمنوها الوتاق ة ال:

 حرية الموحة الوجارية لجم ي الدوف فل اي وا  وفل حالول السلي والحرف. .أ
 حرية مرور الست  الحرب ة اررط عدم الووقف وعدم اتزاف الجيوش والجواد. .ف
 ح اد القناة احيث ال بجوز حصاراا او مها موها اثناا الحرف. .ج



ا الوضدددي حو  مر ااوفل الوة يق ال طددد ما اجد احووف وريةات ا للقناة واطدددواد الا  ارتاق ة القسدددةنةين ة اج  الصدددجوبات 
والول تصدددد  عل   وا القوات ال ريةات ة واعادرها ال  الوضددددي السدددداوق الاي كات  عل ه فل  ت  1991اورام ارتاق ة عام 

 ارتاق ة القسةنةين ة.

اعلن  مصدددددددر رأم ي شدددددددركة اناة السدددددددويو واد اثار ااا الجمت ازمة عالم ة ادت ال  ق ام الجدوان  1991وفل رموز عام 
و ر   مصدددر منوصدددرة منه وانددددرت الح ومة فردددت ال وثل ال ريةاتل الترتسدددل االطدددرائيلل عل  مصدددر ولو  ااا الجدوان 

القسةنةين ة و جت القناة ممرا مائ ا نالحا للموحة يربط  م ي رصريحا ع رت ف ه ع  احورام ارتاق ة  1991المصرية عام 
 :1991شجوف الجالي وااي ما رضمنه رصريا عام 

 احورام ارتاق ة القسةنةين ة ف ما يوجلق احرية الموحة فل القناة. .أ
 روجهد الح ومة المصرية اص اتة القناة ورةويراا وفقا لمقوض ات الموحة الحدي ة. .ف
 ةة ايئة اناة السويو المسوقلة.ردار القناة وواط .ج
ررفي الرد اوي الموجلقة االوتراة فل المجاملة اردأن الموحة ال  ايئة اناة السدويو وفل حالة عدم الوونت ال  حت  .د

 يوي عرض الموضوع عل  مح مة للوح  ي.
وفات الخ المنازعات الول رنرددددددأ اخصددددددوق ارتاق ة القسددددددةنةين ة  بقا لمي اال االمي الموحدة ورجرض يوي رسددددددوية .ه

 اخصوق رتسير ااال االرتاق ة عل  مح مة الجدف الدول ة ادا لي رحت اةريق آ ر.
 

 اناة ونما: .9

واد حددت  1911ورصددددت وي  المح ط اال لسددددل والمح ط الهادي ورقي كلها فل اال ي  مهورية ونما وافووح  للموحة عام 
 الموحة فل القناة امو ب مجاادري 

والول تصددددددددد  عل  حريدة الموحة الوجارية والحرب ة لجم ي  1991وي  الوالبدات الموحددة االمري  دة وبريةدات دا عدام  االول :
 ة ح اد دائي وان رخضي للمبادئ الواردة فل ارتاق ة القسةنةين ة.لالدوف وان ربق  القناة فل حا

امو  ها ونما للوالبات الموحدة االمري  ة مسدداحة م   والول منح  1991وي  الوالبات الموحدة االمري  ة وبنما عام  ال ات ة:
االرض رردق فيها القناة مقاوت عردرة مويي  دوالر بضاا اليها م لس طنوي ادرال ربي مليون دوالر وكت دل  اررط ان روون 

ة ت الموحدة لمد رت ونما مسددددددددداحة االرض الول رمر وها القناة للوالباقنداة وان ربق  فل حالة ح اد واد أالموحدة حرة فل ال
فل  1991مائة عام ورباشر الوالبات الموحدة عليها  م ي ا وصانات الدولة واد اد ل  اج  الوجديوت عل  مجاادة عام 

واورم  مجاادران روجلق اادارة القناة  1911حو  عام  1911 ويلة اطومرت م  عام  متاوضداتثي الغي  اجد  1911عام 
  اا فيهما: وال ات ة روجلق اح اداا وااي ما

 .1999رحوتظ الوالبات الموحدة امركز مرموال فل ادارة القناة حو  عام  .أ
 .9999ينوهل الو ود الجس ري االمري ل فل المنةقة عام  .ف



 يوو ب عل  امري ا ضمان حرية المرور فل القناة وح اداا. .ج
 .1999مليون دولر حو  عام  99ال   19رقوم امري ا ودفي م لس طنوي يوراوح وي   .د

 
 

 ت:اناة كيي .1

 وصدددداق و ل   اضددددجة لو 1191ورصددددت وي  احر ال لةيق وبحر الرددددماف ورقي كلها فل اال ي المات ا وري افوواحها عام 
الموحة فيها امو ب رنظ ي ري و  ادا الحلتاا ا ضددددددددداعها لنظام دوللالجدالم دة االول  وارر اجدد االلمداتل حو  اتوهداا الحرف

والول اررت فوا الموحة الوجارية والجسددد رية لجم ي طدددت  الدوف الول روون فل حالة  1919مجاادة فرطددداي للصدددلا لجام 
فرطدددداي اجد لو  ري اعادة الجمت اارتاق ة  1911طددددوم مي المات ا وبقل ااا النظام مجموال اه حو  ق ام المات ا االغائه عام 

 الجالم ة ال اتل. لحرفازيمة المات ا فل ا

 

 :المضايقثات ا. 
 المضيق او ممر مائل    جل يربط وي  احري  وال يوجاوز ارساعه ض ف عرض البحر االال مل.

 وي  ثوثة اتواع م  المضايق ال: 1919واد ميزت ارتاق ة ااتون البحار لجام 

منةقة ااوصدادبة  الصة و زاا ا ر م  اعالل المضدايق المسدوخدمة للموحة الدول ة وي   زا م  اعالل البحار او  .1
 البحار او منةقة ااوصادبة  الصة.

المضدددايق المرددد لة اجزيرة للدولة المردددا ئة للمضددديق وبر ااال الدولة وو د فل ارجاال البحر م  الجزيرة  ريق فل  .9
 لموح ة.اعالل البحار او  ريق فل منةقة ااوصادبة  الصة ب ون موئما اقدر مماثت م  حيث الخصائص ا

 المضايق المو ودة وي   زا م  اعالل البحار او منةقة ااوصادبة  الصة وبي  البحر االال مل لدولة ا ن  ة. .1

لهاال المضدددددايق اما تظام المرور الجاور وتظام المرور ال ري الاي ال بجوز ووضدددددج  ارتاق ة ااتون البحار تظامي  للموحة 
 واته.

المضددايق الول رربط وي   زا م  اعالل البحار او منةقة ااوصددادبة  الصددة وبي   زا ا ر و بق  تظام المرور الجاور عل  
م  اعالل البحار او منةقة ااوصددددددادبة  الصددددددة ويجد تظام المرور الجاور او الج ور المووانددددددت السددددددريي اي مرور  م ي 

ت ع ور المضيق فقط اي ال بجوز الووقف الةائرات والسدت  ا افة اتواعها دون رمييز وي  الدوف مرورا موواندو وطدريجا ال 
الي طدد ب كان ااطددو ناا حاالت الردددة او القوة القاارة ويجو ر ابضددا حقا ول و ر صددة لاا ال رووقف ممارطددوه عل  ارادة او 

 موافقة الدولة الساحل ة وال بجوز لها عرالوه وان رقوم ااالعون ع  اي  ةر يهدد الموحة او الةيران فل المضيق.



 م ي السددت  والةائرات ان رموني عند المرور فل المضدديق م  اي رهديد للقوة  1919الزم  ارتاق ة ااتون البحار لجام واد 
لدولة الرددددا ئ ة وان رخضددددي لوتظمة والممارطددددات الدول ة للسددددومة فل البحر ومنها اتظمة مني ماف لها ضددددد ااو اي اطددددج

ث م  السدت  وابضدا عل  الةائرات ان رراعل اواعد الجو الموضوعة م  المصدادمات فل البحر واالتظمة الخاندة امني الولو 
 ا ت منظمة الةيران المدتل الدول ة ومنج  الست  م  ا راا اي مسا او احث اثناا مروراا دون موافقة الدولة الرا ئ ة.

ومني الولوث م  ندددد اتة  والزم  االرتاق ة الدوف المسددددوخدمة للمضدددديق والدوف الرددددا ئ ة ان رقوم ا ت ما رحوا ه الموحة
وغيراا للمضيق وللدولة الرا ئ ة ان رس  م  القواتي  واالتظمة الوزمة لضمان طومة الموحة ورنظ ي حركة المرور ومني 

 الولوث والضرائب وتراط طت  الصيد وغيراا.

م  االرتاق ة  19مادة و بق  تظام المرور ال ري الاي ال بجوز واته عل  النوعي  اال ري  م  المضدددددددددايق ويخضدددددددددجان لل
ويقوصددر ااا النوع عل  الموحة البحرية دون الموحة الجوية عل  ع و المرور الجاور الاي برددمت المرور البحري والجوي 
وكال  فأن الدولة الرددا ئ ة رسددوة ي وقف المرور ال ري مو  ما اعوقدت ان دل  ال يوصددف اال رااة او لضددرورات واعوبارات 

 رور الجاور الاي ال بجوز وفقه.امن ة عل  ع و الم

 منها ال رنة ق عل  اتواع م  المضايق ال: 19امو ب المادة  1919اال ان اح ام ارتاق ة ااتون البحار لجام 

 المضايق الول ال رصت وي  احري  ووااجة فل اال ي دولة واحدة كالمضايق الول رودي ال  احر مغلق. .1
ضددددد ف مسددددداحة البحر االال مل حيث يووفر فيها  زا م  المنظقة  المضدددددايق الجريضدددددة الول يزيد ارسددددداعها عل  .9

 االاوصادبة الخالصة ف ة ق عليها تظام اعالل البحار.
المضايق الول رنظي الموحة فيها كل ا او  زئ ا ارتاق ات دول ة اائمة منا زم   ويت كالمضايق الورك ة ومضيق   ت  .1

  ارال وغيراا.

وباف المندف حيث يربط مضددديق ارمز وي  الخل   رتاق ة ااتون البحار مضدديق ارمز وم  المضددايق الدول ة الول رخضددي ال 
الجربل و ل   عمان ويقي وي  عمان وايران ويجو ر مضيق دولل بسوخدم للموحة الدول ة ويربط وي   زئي  م  اعالل البحار 

 فل الخل   الجربل و ل   عمان وية ق عل ه تظام المرور الجاور.



 عنوان المحاضرة ) البحر اإلقليمي(

 اعداد: م.م محمد حافظ   م.م فوزي كركان

 البحار. 

تقسممممبحار من حيثحنظاحهانيلنحارقنهاهىحارسح اسممممتحاا امحت قنحرا مح اللنحيثحارظنلسممممتح  ىح

ار ماحاال لظاىح ارانطقتحاراتن اتح ارانطقتحاال تصمممممنلختحار نرصمممممتح ار ااحارقن  ح ا نرىح

ار من ح سمااحهتنن  حل اسمتحارناناحارقنهاهىحرل احاال سمناحضىح امحاتين ظتح نهالحار من حرقناح

حح.ح2891

ح

  البحر االقليمي. أوال:

تاتحسممظنلاحار  رتح ن احا لظالنحار ا ح يظن لنحار ا لظتحارسحن ااحلما حيق مموحرئمماا  لنح

 اضحح2891خقااحلمنر ماحاال لظاى.ح  م حنم للحارانلاحارثنرثتحيثحاتين ظتح نهالحار من حرقناح

يظممبحلما ح ختممم لحار ماحاال لظاىحيثحارمم ا ممبحل سح  اىحخسمممممماسح سحح21ار ماحاال لظاىح

ح ن  احن حالهس   حا مم متحاإل لظاىحاضحار ماح حلت ام حينهحإسحار  حخقنوحاالسممنوح  احار 

رتم خ ح سحاالسممنو.ح   حارممن لححاارسممن  حقن  الاظناح ثحارسممننبح  تحار   ح ىحارراهمسممن ح

ارتىحخاا حضىححت.ح ضىحارممنر2891يثحاتيمن ظمتح منهالحار ممن حرقمناححتذرم حارامنلاحار منيسممممممارسح

حت اخ حتارسممننبح  لسحيسممنضحايت ال لبححيثحار   حتا حي اا حاه قناح اظوح اهقطنعحبارسمنن

طا حاألسنوح ىح ارتىحا تا تلنحاتين ظتح نهالحار من حضىح سبح سححتارطاخقحألضحاينهحي نرما

ح.ححتارتىحتصبحلظثحهقن حيننس األسنوحاراستقظاتح

ح

 النظام القانوني البحر االقليمي.

ظتح لسحيثحاالتين حتارانلاحارثنهظحذر حلار  رتحارسمممننلظتح   حا  حاخ ضممملحار ماحاال لظاىحرسمممظنل

ح.ضىح  احاالتين ظتح ضىحارقنهالحار  رىحاضىحارم  لحاراا لحاالحتان وح  احارسظنل

حه  مماار ا حضاقحار ماحاال لظاىح   ر حارسح ن هح لن ثححظ ار  رتح لسحارمحاسممظنل انحتات ح

حتخ  ظ حاراالحمنوحاراا  حار ا حان حالح لظهح ظ الخظاىحار  رتح لسحلما نحاال لحاسظنلححإلاال

ح.ححت لسحارسيثحاالان ظ

 حق المرور البريء. _ 1

ضىحنوحاراا  حار ا مح ق حار ماححتااظلحار   حسممممننلظتح نهتحا حسظاحسممممننلظحسمممميثتتاتلح

احاضحااتظنزح  احار مغرأينح ق حار ماحاال لظاىححتاراقنار ا محاال لظاىح خقصممم حلنراا  ح



ا حارتااهحارسحاراظناحار ا لظتحا حل لحارم  ا حارسحاراظمناحارم ا لظمتحا حارتا  حضىحيااهدحارم  رتح

حينلنحا حارتا  حضىحان حاراااهد.

حسمماخلح رنثح  احالحخقنىح  احااازحارتا  حا ق ن ح  خئممتا حضىحاراا  حالحخنالحيتاا ممبح

قارلنحضنلحاراا  حخئتابحلح1اح29ن لحارظهحارانلاحارحنظا اهانحخ ازحذر ححتضىحنناللحيقظن

حا.حا حاذاحينح نهتح ننكح اتارقنلخحراقنتاراساح رنثحلنرق  حارقزاحراقتضظنلحا  لسحارتا  ح

رسمميثحا حارمم نجحيااالخثحضىحار ماحاال لظاىححا.حا حالسااضحتق خبحاراسممن  اا حرمم حا ن ا

ار  رتحارسممننلظتحا حلمسممثححالحخضمماحلسمملبح خنالحاراا  حلاخ نحينحلااحاطاحا حرمم  ضىحننرهح

اثنممنمح اال ممنحضىحار ماححتينلممنح رنثحاراا  حالحخقت احلاخ ممنحاذاح ممنيممتحارسمممممميظنممألممحهاممنيلممنحا 

ا ححان  ا حينا حار  رتحارسننلظتححاا حاسمتقانرلنح م حسظنلحااال لظاىحلن حهئمن حضظهحتل خ حلنرقا

لنحينأل ضنعحار  رتحارسممننلظتحا ححضمماتل احارسحاالحيقلاينلحتحتت  خبحلن حسممقوح ا ح الظ

ا حا حالنزح سنا حتبحا ق هحيثححا حاه ارلنحا حتماظللنحاا حا ققح ن اح  ا ظت حا ان حأ 

ا ان حارتلاثحا حا ححيثح  بح  احارسمممممميثحا حاه ا حلضممممممن لحا حارمممممم نجحا حهقالح ا ح اب

ح.حح تخاتقت احا ان حسظاحلاال ان حااظقلنحل احضتتقلوحلنرصظ ححتاهئط

اال لظاىحح  احار ماحاألان ظتلسيثحرحار ا ماراا  ححوالحتقظالحخ بح لسحار  رتحارسننلظتح انح

لما ممنحلا ممبححاتقلبحلااالحتخلمم لحاراقنممحا قلح ثحا ح طاإل  لظلممنحارت ااحختاثممبحضىح

حاإل لظاى.

حللنار  رتحارسمننلظتحرمانختحسااننقاقححرقنهالحار من ح2891يثحاتين ظتحح12ارانلاح   حن للح

لحرانحتار طاالحارقزيحات نذارسممننلظتححترل  رنظاححم ا ارسممتقان حنوحاراا  حل صمماجحإ

حمنالحلا الحخا حيا  ح رانلحا ح اقحرلئمممممما  حارتىح امنحرلنحات نذحار طاالحاراننسمممممم تح.

ح.ححتا حتا يلنحضىحاراااضوحاراظنن ظحخ ضلحرلنحل ا حتل حارسيثحارسحاراظناحار ا لظت

اذاح ظتحاألانتتا  حيؤ تنحاراا  حار ا مح رنثحل لحتاظظ حلظثحارسممممميثحالحضضمممممق ح ثحاههحرلنح

حححاإلخقنا.ار  رتحلئا حالحتقلثحيق ينح ثح  اححل تحايثحت نلح  احاالخقناح ا   حرمانخ

حارتا تح12ضىحار ماحاال لظاىحرنثحارانلاححم تتاتلحسميثحااظلحار   حضىحنوحاراا  حار ا 

تنالحضىحار ماحاال لظاىح خ ازحح  اضقتح لالنح ن ينحتت ماح نضظحلغاا ممممممنلحالرحتلنرنسمممممم 

رلقااهظثححنضىحننرهحي نريتلار ماحاإل لظاىححايغنل حتارمالظحارسيثارسننلظتحالحتطلبحيثححتل  رر

ح.ح ن تحلنر  رتحارسننلظتارح األهاات

ح

 : على السفن ةيد الواليق_ 2

ارسمممممميثح حت لسحارسمممممميثحارت ن خحت ارام هظمحتار نمن ظمحتاتيمن ظمتح منهالحار ممن حلظثحاراالخميظ لح

ح.ححتاان ظر  رتحضىحار ماحاال لظاىححا اران حتارت ن خحرألسااضحتاراستقالحتارمنايظ

ح



 .األجنبيةعلى ظهر السفن  ةالجنائي ةالواليأ_ 

سح لحتار  رتحارسممممممننلظتحضىحااليا حار نن ظحتاتيمن ظمتح منهالحار ممن ح الخيثحح12ارامنلاححلنم ل

ححلنرمناللحارتنرظت: ماحاال لظاىحار ن حيا   نحضىححتارسيثحاالان ظ

حح.ارسحار  رتحارسننلظتحتهتن جحار اخاحأ.حإذاحايت ل

حححاإل لظاى.ارناناحار ماححا حلمسثار ل ححخ بحلسلبيثحارناعحار  ححت اذاح نهتحار اخاب.ح

بحار  رتح ارقلبحت حت ارااثبحار للاينسىحا حارااظ حارقنصلىحر  رحت اذاح لبح لنلحارسيظنا.ح

حظت.ارسننل

را   الحا حلناالت ن حسظاحارائمممما عححتاننضمرارسممممننلظتح مممما   حار  رتحاذاح نلحت  بحل.ح

ح.ححققبارااالحارتىحتؤثاح لسحار

ح

 .ةالسفن االجنبي على ةالمدني ةالواليب_ 

 نحضىحلماحاألان ظتحاران اح لسحارسمممممميثحتارا هظحتالحتان وحاراالخحظتل  رتحارسممممممننلرحوالحخم

ح:ارمنرتظثحارتنرظتظثلنستثننمحاال لظاىح

ىحار ماحضحت اسظحتاان ظحت م حا حسيظنحتتا ظلحاااامالحارتنيظ حرغاضحا حل امحي هظحتننرأ.ح

ح.ححلناراظناحار ا لظتح ذر ح ضقنحرقااهظنحا قرهحا حالحتمت   نحلق حيغنل ا حين احاال لظاىح

حتي هظحما حن   نحرغاضحا حل احاألان ظتحتتا ظلحاااامالحارتنيظ ح  حارسيظنحت ضىحننرب.ح

 ق ححارتىحتقلح لظلنحاثننمح نلتلنحنلا حاراسممممممؤ رظحتتتقلوحلنالرت اينلحارتىحتتماللنحارسمممممميظن

ح.ححرغاضحتل حارانلتارسننلظتحا ححتار ا لظتحرل  رحاراظنا

هلنحضإحتسظاحت ن خألسااضححتامحاراسممتقالاال حتارمنايظح ارسمميثحترلسمميثحارمالظحتاينحلنرنسمم 

تانلحت  بحار  رتحارسمممننلظتحلئمممؤ هلنححت نيلحهتلمصمممنح2891يثحاتين ظتحح21لانلاح ضقن حرتتاتلح

 اال لظاى.ح نلماحاحيثار  رتحارطلبحارسحتل حارسيثحاراغنل حينقنحلنتنحلنستثننمحنو



 االقتصادية الخالصة( المتاخمة و عنوان المحاضرة )المنطقتين

 اعداد: م.م محمد حافظ   م.م فوزي كركان

 

 ثانياً: المنطقة المتاخمة:

المنطقة المتاخمة منطقة من البحار تجاور مباشرة البحر االقليمي، وتمارس فيها الدولة الساحلية 

السيطرة الالزمة من اجل منع خرق انظمتها المتعلقة بالشؤون الكمركية والضريبية والصحة 

المنطقة المتأخمة بما ال يتجاوز ، اتساع  ۸۹۱٢والهجرة. ولقد حددت اتفاقية قانون البحار لعام 

ميالً بحرياً، اعتباراً من خط االساس الذي يقاس منها عرض البحر االقليمي. اي ان اتساع  ٢٢

ميال بحرياً. وتعتبر المنطقة جزءاً من المنطقة  ۸٢هذه المنطقة بعد طرح البحر االقليمي منها يكون 

الساحلية، وانها يطبق عليها من حيث االساس االقتصادية الخالصة، فهي ال تخضع لسيادة الدولة 

مبدأ حرية البحار والمتعلقة بالحقوق السيادية للدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة. 

من هذه االتفاقية السيطرة الالزمة  33وتمارس الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة وفقاً للمادة 

 : من اجل

منع خرق قوانينها وانظمتها الكمركية او الضريبية او المتعلقة بالهجرة او الصحة داخل اقليمها  -أ

 .او بحرها االقليمي

 .صل داخل اقليمها او بحرهااالقليميالمعاقبة على اي خرق للقوانين، االنظمة المذكورة ح -ب

 ثالثاً: المنطقة االقتصادية الخالصة: 

المنطقة االقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر االقليمي ومالصقة له يحكمها النظام 

من اتفاقية  75. وقد حددت المادة 2891القانوني المميز الذي اقرته اتفاقية قانون البحار لعام 

ميل بحري من خطوط االساس  122عرض المنطقة االقتصادية الخالصة بها ال يزيد عن البحار، 

التي يقاس منها عرض البحر االقليمي. اي ان عرض هذه المنطقة بعد طرح البحر االقليمي منها 

من اتفاقية قانون البحار حقوق الدولة الساحلية على  75ميالً بحرياً. ولقد قسمت المادة  299يكون 

 .قة االقتصادية الخالصة الى حقوق سيادية و والية والى حقوق وواجبات اخرىالمنط

: هي الحقوق التي تمنح للدولة الساحلية لغرض استكشاف واستغالل الموارد الحقوق السيادية  - 1

الطبيعية الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ 

د وادارتها، وكذلك فيها يتعلق باالنشطة األخرى لالكتشاف واالستغالل االقتصاديين هذه الموار

 للمنطقة، كانتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.



فيما يتعلق باقامة واستعمال الجزر االصطناعية والمنشأت والتركيبات، واجراء   الوالية: -2

 .البحث العلمي البحري، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها

 .، فهي كل ما تنص عليه بقية احكام هذه االتفاقيةاما الحقوق والواجبات األخرى -  3

وعلى الدولة الساحلية عند ممارستها لحقوقها وادائها لواجباتها، ان تولي الرعاية الواجبة لحقوق 

  .الدول األخرى وواجباتها، وتتصرف على نحو يتفق مع احكام هذه االتفاقية

 

فبينت ان الدول، ساحلية كانت او غير  حقوق وواجبات الدول االخرى، 85وقد حددت المادة 

ع بحرية المالحة والتحليق ووضع الكابالت وخطوط االنابيب المغمورة وغير ذلك ساحلية، تتمت

مما يتصل بهذه الحريات من اوجه استخدام البحر المشروعة دولياً كتلك المرتبطة بتشغيل السفن 

 .والطائرات والكابالت وخطوط االنابيب المغمورة

تصادية الخالصة، وهي المواد على المنطقة االق 118الى  55کما قضت تطبيق المواد من 

. وعلى الدول األخرى عند ممارستها المتعلقة بمارسة الحريات المذكورة في البحر العالي

لحقوقها وادائها لواجباتها ان تولي الرعاية الواجية لحقوق الدول الساحلية وواجباتها، وتمتثل 

 58هذه االتفاقية. وقد اقرت المادتان  للقوانين واالنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلية وفقاً الحكام

من اتفاقية قانون البحار بحق الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافياً في المشاركة على  52, 

اساس منصف في استغالل جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق االقتصادية الخالصة 

أو االقليمية. اال ان هذا الحق افرغ من  للدولة الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون االقليمية

 52محتواه الحقيقي بعد تقيده بالعديد من القيود، خاصة اخضاع ممارسة هذا الحق الحكام المادتين

 المتعلقتين بحفظ الموارد الحية واالنتفاع بها التي تقررها الدول الساحلية. 51و 



 (أعالي البحار /البحارعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: مدرس مساعد محمد حافظ 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
المنط   االقتصررراد    و من اجزاء البحار وهما البحر االقليمي والمنط   المتاخم    اربع  اجزاءالسرررا      تناولنا في المحاضررررا 

 . اعالي البحارالمحاضرة سنتناول الجزء االخير وهو هذه وفي  الخالص  والجرف ال اري 
 :أعالي البحار.  خامسا
 ه:  تعريف .أ

من اتفاقية قانون البحار بالقول )تنطبق احكام هذا الجزء على جميع اجزاء البحر التي ال تشمممل ا المنطقة   86عرفته المادة  

االرلبيلية لدولة ارلبيلية وال يترتب   هالداللية لدولة ما او ال تشمممل ا الميا  هاالقتصممادية اللالصممة او البحر االقليمي او الميا

 (58 على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع ب ا جميع الدول في المنطقة االقتصادية اللالصة وفقا للمادة

  

 :مبدأ حرية اعالي البحار:  الطبيعة القانونية . ب

ذا يعني ان اعالي هتكون حرة السمتعمال جميع الدول وان اعالي البحار القانون الدولي   المسمتقرة فيمن المبادئ االسماسمية  

ويترتب على    87ذلك المادة الى  ت ان تنتفع ب ا على قدم المسماواة كما اشمار  الدولاية دولة ولكل    البحار ال تلضمع لسملطة

 ج اهم ا:ئالي البحار بعض النتااعحرية مبدأ 

 .الحبيسة الحق في استعمال اعالي البحارالتي ليس ل ا سواحل او ما تسمى بجميع الدول بما في ا الدول لان  .1

 .من استعمال اعالي البحار ىال يمكن ألية دولة ان تمنع الدول االلر .2

 .ىحرية اعالي البحار وفقا للشروط التي بينت ا اتفاقية قانون البحار وقواعد القانون الدولي االلر ستمار .3

 .في ممارست ا لحرية اعالي البحار ىالدول االلر حيجب على الدول عند استعمال ا ألعالي البحار مراعاة مصال .4

 .يجب استلدام اعالي البحار لإلغراض السلمية .5

 :هياساسية تة عناصر بسبحار محتوى مبدأ اعالي البحار من اتفاقية قانون ال 87وقد حددت المادة 

حرية اقامة الجزر االصمطناعية  .  4.  حرية وضمع الكبالت ولطوط االنابيب المممورة.  3  .حرية التحليق  .2.  حرية المالحة.1

 .حرية البحث العلمي. 6. حرية صيد االسماك. 5. وغيرها من المنشات



 

 

   :المنطقة الدوليةج. 

ع الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحر وجميية االقليمية للدول السممممماحلية الوال  جلار  ةلبحر والمحيطات الواقعان قاع ا

 .لإلنسانية امشترك اتعتبر تراث والتي تعرف باسم )المنطقة الدولية ( هاو تحت

ية ونظام اسممتثمار ثروات قيعان البحار عن طريق السمملطة الدولالمبادئ التي تحكم المنطقة  وقد نظمت اتفاقية قانون البحار  

التي تكون جميع الدول اعضماء في ا حيث تتولى تنظيم طر  وصمول الدول والمسسمسمات الى قيعان البحار وأهم هذه المبادئ 

 هي:

 .اهالسيادة الدولية او الحقو  السيادية على جزء من المنطقة او مواردس ال يجوز ألية دولة ان تدعي او تمار .1

 .وثروات اعدم جواز تملك أي جزء من المنطقة  .2

 .البشرية جمعاء حالثروات لصالهذه ان يتم استمالل  .3

 .غراض السلمية اللالصةالتلصيص المنطقة ل .4

 :يتللص بما يأتيفاالتفاقية الستثمار هذه المنطقة  هاما النظام القانوني الذي وضعت

 .واستمالل ثروات قيعان البحار من قبل السلطة الدولية جمراقبة استلرا .1

اسمتكشماف   دول والمسسمسمات الحكومية والشمركات اللاصمةلالي يجيز ل  سمتكشماف واالسمتثمار المتوازياعتماد نظام اال .2

 .واستثمار المنطقة بصورة متوازية مع السلطة الدولية

 .وتستمل ثروات المنطقة جمات والتعويضات للدول والشركات التي تستلرهاعتماد نظام المسا .3

 .واستمالل ثروات قيعان البحار جاالثار السلبية التي تحدث ا عملية استلراقيام السلطة الدولية بمكافحة  .4

 :الوضع القانوني للسفن في اعالي البحارد. 

   :جنسية السفن. 1

ا  ه ن ترفع علم ا في اعالي البحار ويكون لكل سمفينة عادة اسمم يميز تسميير سمفل دولة  سماحلية او غير سماحلية الحق في  لك

وتكون  اقليم ا    يجنسممميت ا للسمممفن ولتجيل ا ف  نحالداللي لكل دولة تحديد الشمممروط التي تلزم لم ويتولى القانون  اهعن غير

علم ا الوثائق الدالة على ي منحت ا حق رفع  نسمية الدولة التي يحق ل ا ان ترفع علم ا وتصمدر كل دولة للسمفن التللسمفن ج

اثناء الرحلة او اثناء وجودها في احد الموانئ  يجوز ل ا ان تمير علم ا  وال  وتبحر كل سمفينة تحت علم دولة واحدة فقط   ذلك

فال يجوز ل ا ان   تحت علمي دولتين او اكثرالسممفينة  وإذا ابحرت  يقي للملكية او تميير التسممجيل  نقل حقحصممول  إال في حالة  

 .تعامل معاملة السفينة عديمة الجنسية تدعي لنفس ا بأي من هذه الجنسيات وانما



 

 

 

   :التصاص دولة العلم.2

ف ي ال للسممفن الحربية    قة  بالنسممبةلالقاعدة مط  وهذه  الدولة التي تحمل علم ا  إال لوالية تلضممع السممفن في اعالي البحار  ال

وكذلك الحال بالنسممبة  من االتفاقية   95وقد اكدت ذلك المادة  ألن ا تمثل سمميادة الدولة بشممكل كامل    تلضممع اال لقضمماء دولت ا

تتمتع بحصممانة تامة في    96ف ي وفقا للمادة  التي تتمتع في مركز مماثل لمركز السممفن الحربيةغير الحربية  امة  للسممفن الع

 اعالي البحار من ولية اي دولة غير دولة العلم.

االسمتثناءات االتفاقية او العرفية    والية الدولة التي تحمل علم ا عدا بعضالسمفن اللاصمة فأن ا تلضمع بصمورة عامة ل اما 

من االتفاقية وهذه الحاالت االسمممتثنائية التي اجازت اتفاقية قانون البحار الضممماع السمممفن  92المادة  وقد نصمممت على ذلك 

 اللاصة لوالية غير الدولة التي تحمل علم ا هي:

   اوال. القرصنة:

لاصمة في اعالي البحار فقد    موال التي تقوم ب ا سمفينة او طاترةي اعمال العنف والسملب واالحتجاز ضمد االشملاص واالهو

من اتفماقيمة قمانون البحمار  101وقمد عرفمت الممادة   لقمع القرصمممممنمة االتفماقيمة على تعماون جميع المدول من  100لزممت الممادة  ا

 القرصنة بأن ا اي عمل من االعمال االتية:

غراض لاصة من قبل طاقم او ركاب ال  ترتكبعمال سلب  أي ي عمل غير قانوني من اعمال العنف او االحتجاز او أأ .أ

 :رة لاصة ويكون موج ائسفينة لاصة او طا

السمفينة او على متن تلك تلك رة الرى او ضمد اشملاص او ممتلكات على ظ ر  ئفي اعالي البحار ضمد سمفينة او طا .1

 .الطاترة

 دولة.  يةرة او اشلاص او ممتلكات في مكان يقع لارج والية ائضد سفينة او طا .2

ع تضمممفي على تلك السمممفينة او ئرة مع العلم بوقائأي عمل من اعمال االشمممتراك الطوعي في تشمممميل سمممفينة او طا . ب

 .الطاترة صفة القرصنة

 ب او يسممممم مل عن عممد  -الفقرتين الفرعيتين أ  ىاي عممل يحرض على ارتكماب احمد االعممال الموصممممماوفمة في احمد . ج

 ا.ارتكاب 

 وأ  بية او سمممفينة او طائرة حكومية تمرد طاقم ااذا ارتكبت اعمال القرصمممنة سمممفينة حرمن االتفاقية    102وقررت المادة 

رة لاصممة  ويجوز  ئالعمال التي ترتكب ا سممفينة او طااعتبرت هذه االعمال في حكم اعلى زمام السممفينة او الطائرة   اسممتولى



بمض النظر عن جنسميت ا وان تقبض على من في ا من القرصمنة    سالتي تمار بط السمفينة او الطائرةلكل دولة ان تقوم بضم

ا من هرات العسمكرية او غيرئاويجب ان يتم الضمبط بواسمطة السمفن الحربية او الطاص وتضمبط ما في ا من الممتلكات  االشمل

وعندما يتم ضبط سفينة او ومأذون ل ا بذلك  تدل على ان ا في لدمة حكومية    تحمل عالمات واضحةرات التي  ئالسفن والطا

ر ئبط مسممسولية دفع التعويض عن اللسممابعملية الضمم  تتحمل الدولة التي قامتب ة القرصممنة دون مبررات كافية  طائرة بشمم

محاكمة  التي تصمميب السممفينة بسممبب هذا الضممبط ويكون من التصمماص محاكم الدولة التي قامت بعملية الضممبط   ضممرارواال

  .وإيقاع العقاب وفقا إلجراءات ا القضائيةقم ا ومحاكمة طا السفينة المحجوزة

 :لمطاردة الحثيثةثانيا. حق ا

انت كت  ية  اجنب  فينةن سممأالملتصممة للدولة السمماحلية اسممباب وجي ة لالعتقاد ب السمملطات ىتتم المطاردة الحثيثة اذا كان لد

 ا االقليمية  هالسفينة االجنبية او احد زوارق ا دالل مياعندما تكون  ة  المطارد  هذهالدولة ويجب  ان تبدأ    هذهقوانين وأنظمة  

البحر االقليمي او   دولة القائمة بالمطاردة وال يجوز مواصملة المطاردة لارجلل  ةاالرلبيلية او المنطقة المتالم او الداللية او

المطماردة على مما يقع في المنطقمة  إال اذا كمانمت المطماردة لم تنقطع وينطبق حق  المنطقمة المتمالممة للمدولمة القمائممة بمالمطماردة  

   .ن انت اكات لقوانين الدولة الساحلية وأنظمت ا المتعلقة ب اتين المنطقتيناالقتصادية اللالصة او على الجرف القاري م

ية او صمموتية بالتوقف من مسممافة تسممتطيع مع ا السممفينة  ئلمطاردة الحثيثة قد بدأت إال بعد اعطاء اشممارة ضممووال تعتبر ا

   الشيء بالنسبة للطائرات ساالشارة او تسمع ا ويطبق نفى ربية ان تاالجن

ة والطائرات الملصمصم فنات الحربية للدولة السماحلية او من السمائريجوز ان تحصمل المطاردة إال من قبل السمفن والطوال  

القليمي للدولة البحر ا  ت امطاردالتي يجري  دة الحثيثة بمجرد دلول السممفينة  وتنت ي المطارل ذا المرض من قبل تلك الدولة  

 .لدولة الرى او التي تنتمي الي ا

تعين  يوإذا تبين ان المطاردة كانت بدون مبرر   اقتيدت الى موانئ الدولة السمماحلية لمحاكمت اة وإذا ضممبطت السممفينة الملالف

  .ر ينتج عن ذلكضر رة اوعلى الدولة المطاردة تعويض كل لسا

 :حق الزيارةثالثا.  

 هذهفي كون    هتباناك اسباب معقولة لالشهفي اعالي البحار اذا كانت    التجاريةاالجنبية  تفقد السفن ان تيجوز للسفن الحربية  

ن تكون ا اوبه او  ان السمممفينة بدون جنسمممية    حالذاعي غير المصمممراو البث  رة الرقيق  االسمممفن تعمل في القرصمممنة او تج

وفي الحاالت   .او ترفض اظ ار علم اترفع علما اجنبيا   اولو ان   جنسمممية السمممفينة الحربية  سالسمممفينة في الحقيقة من نف

ول ذا المرض يجوز ل ا ان ترسممل  كد من حق السممفينة في رفع علم ا  السممابقة يمكن للسممفن الحربية ان تتلذ االجراءات للتأ

بعد تدقيق الوثائق فيمكن للسممفينة الحربية ان تباشممر  ه  وإذا اسممتمر االشممتباضممابط الى السممفينة المشممتبه ب ا زورقا بقيادة  

اما اذا ثبت ان السمممممفينة التي فتشمممممت لم ترتكب أي من سمممممفينة مع مراعاة جميع االعتبارات الممكنة  ر الالفحص على ظ 

 .جب ان تعوض عن أي لسارة تلحق ب اابقة فياالعمال الس



 

 

 :من اعالي البحار هالبث االذاعي غير المصرح برابعا. 

ل االذاعات الصممموتية او التلفزيونية من سمممفينة او من منشمممأة في اعالي البحار بنية اسمممتقبال ا من عامة  اارسممم  بهيقصمممد  

ويجوز ان يحاكم الشممملص الذي يعمل في  اءات االسمممتماثة  ندمن ذلك على ان يسمممتثنى  الجم ور بما يلالف االنظمة الدولية 

الدولة التي يكون الشمملص من فينة او دولة تسممجيل المنشممأة او ث االذاعي غير المصممرح بن امام محاكم دولة علم السممالب

   ا.ب  حالالسلكية المصرا على اتصاالت ا تشويش ثذا البهفي ا او اية دولة يشكل  ثا او اية دولة يمكن استقبال البهرعايا

 ق:حظر نقل الرقيلامسا. 

السمممتلدام غير المشمممروع ولمنع ارفع علم ا بالرقيق في السمممفن المأذون ل ا   تتلذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل

    .ذا المرضهلعلم ا في 

   :التجار غير المشروع بالملدراتسادسا. ا

طة السممممفن في اعالي االتجار غير المشممممروع بالملدرات والمواد التي تسثر على العقل بواسممممتتعاون جميع الدول في قمع  

  ة.دوليالبحار بما يلالف االتفاقيات ال

 



 ( الجوعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 

    :الجو
يشممممق ام ال الد لا ضافضمممافا الي عنبمممري ال ر  ال حر عنبمممرا واللا  و الجو ال ي ين و    و الننبمممرهو   لل   د  ا   ما   

الفقهاء ع ي دراسما الوضمع القانوني ل جو ضالجو إ  في مط ع القرن النشمرهو ع ي اور المحا    ا  لي ل طيران حي  عف   
 ل حد د ما ل د لا مو س طان ع اه ل ا سندرس ضأيجاز ا تجا ا  الفقهاا  ا تفاما  الد لاا.

 ا  .   تجا ا  الفقهاا:

ل مييز به ا ت ا نت اراء الفقهاء حول النظا  القانوني لط قا  الهواء ال ي تن و ام ال الد لا ا رضمممي  هحر ا ا م امي  همفو ا
 البدد بيو والث نظرها  تسود   ا الموضوع:

 النظرها ا  لي: م د  حرها الهواء: . 

تن  ر   ه النظرها ان الهواء حر   يخضممع لسمم طان الد لا  مو ول تاون المالحا الجوها حرة لطا را   ماع الد ل الل   ن 
ا السمماطرة الفن اا ع اه   و به ا الشممأن كأعالي ال حار حي  الد لا   يمفنها ممارسمما السمماادة ع ي الهواء نظرا لند  امفانا

انها حرة  همفو اسم خدامها مو م ق الد ل كافا   مد ان قد الفقه ا نا وسمفسموني   ا ا تجاه  اع  ره م د   طر  هدد سمالما  
 الد لا ال ي تأ   ضه  نه يفقد ا كق رماضا ع ي الطا را  ال ي تن ر ام امها.

 الساادة المط قا ل د لا ع ي الهواء:نظرها  . ب

تقر  م ه النظرهما ضسمممممممممامادة المد لما ع ي مجمالهما الجوي الم ي ين و ام امهما ضماع  ماره  زءا مو  م ا ا م ال  ت ما مممممممممر ع امه كمافا  
ا  بمماتمماتها ال ي تمارسممها ع ي ام امها ال ري  ال حري  ه رتذ ع ي الل  ان يفون مو حو كق د لا تنظال اسمم خدا  مجالها 

جوي  فقا لما تراه م فقا مع مبمممالحها ف سمممم  ا    تسمممم  لاير ا مو الد ل ضالمر ر ااه حسمممذ ما تراه  لاو      ع ي ال
  ه النظرها انها مد ت دي الي اسممممممم حالا ا ن فاع مو الطيران  نه ضط ان ه  سمممممممي ا د لاا ل نقق فوعطاء الحو ل د ل ضا و 

 قط الي عرم ا المالحا الجوها بق الي انها ها.امالامها الجوها  فقا لرغ اتها     دي ف

 نظرها المناطو: .ج

ضمو ذ   ه النظرها يقسمممل ا م ال الجوي الي منطق يو فالمنطقا الوامنا ع ي ارتفاع منيو مو ا رخ تخضمممع لسممماادة د لا  
في ال حار حي  تمارس الد لا ا م ال اما الط قا الن اا ف اون حرة م احا ل جماع  ان   ا ا تجاه م أور ضما  و ع اه الوضع 



سمممممممممامادتهما ع ي ال حر ا م امي  كم لم  الحيز فوممه امما مما ين و  ااط و ع امه مما يط و ع ي اعمالي ال حمار اافون حرا م ماحما 
 لجماع الد ل ضال ح يو فومه. 

اادة ع ي ط قا  الهواء  مهما يفو مو امر   ه النظرها  فان ا تفاما  الد لاا اللنا اا  الجماعاا مد اع رفت ل د لا ضالسممممممم
 ال ي تن و ام امها ا رضي  هحر ا ا م امي.

 واناا. ا تفاما  الد لاا:

  1919عقمد  ضنمد الحرهيو النمالمي يو ا  لي  اللماناما اتفمامي مان د لي مان ل نظال المالحما الجوهما  مما اتفماااما ضماره  لنما   
 .1944 اتفاااا  افاغو لنا  

 اتفاااا ضاره : . 

تشمممرهو ا  ل    13الد ل ضند الحرب النالماا ا  لي ب نظال المالحا الجوها ع ي نطاق د لي فأبرمت له ا الارخ في  ا  مت  
 اتفاااا ضاره  ل مالحا الجوها  ا ل الم ادئ ال ي  اء  فيها  ي. 1919عا   

 الساادة الاام ا ل د لا :  .1

ت نت اتفاااا ضاره  ضبمورة  اضمحا  تمرهحا م د  سماادة الد لا ع ي ط قا  الهواء ال ي تن و ام امها فنبمت المادة ا  لي 
 ع ي ان )لاق د لا الساادة الاام ا ع ي ط قا  الهواء ال ي تن و ام امها(.

 حرها المر ر: .2

الم نامدة ضان تمن  حو المر ر ال ريء فوق ام امها ل طا را  ال اضنا ل د ل ت  ز  الد ل مو ا تفاااا  ضمق ضممي المادة اللاناا 
را  ع ي الم نامدة غير ان حو المر ر ال ريء ال ي مررته   ه المادة لا  ع ي اطالمه  إنما مشمر   ضضمر رة حبمول الطا 

 هق بممممر حو المر ر ال ريء ع ي   هجذ ان يفون مر ر ا في الممرا  الجوها ال ي تحدد ا الد لا ا م امااتبممممره  سممممابو   
 الطا را  ال جارها.

 المسا اة في المنام ا:  .3

 لزمت ا تفاااا الد ل ا طراف فيها ضان تم نع عو ال مييز في المنام ا المخبممممممبمممممما ل طا را  ال اضنا ايا د لا مو الد ل 
  ام ا  احدة بد ن تمييز ا  تفرهو.ااجذ ان تنامق طا را  الد ل ا طراف في ا تفاااا من الم نامدة ضس ذ الجنساا

 المالحا الدا  اا:  .4

 لاق د لا مو الد ل الم نامدة الحو في ان تح فظ ضالمالحا الجوها الدا  اا لرعايا ا  حد ل.

  :مضت المادة الخامسا .5



تاون طرفما في  م ه ضمان تم نع كمق د لما مو المد ل الم نماممدة عو ان تمن  حو المالحما الجوهما ال رهوما ايما د لما ا ر     
 ا تفاااا.

 

 اتفاااا  افاغو: . ب

 حجل  كفاءة الطا را   ك ل   لقد اور  الحرب النالماا اللاناا تأويرا ك يرا في ال قد  الفني لبمناعا الطيران مو حي  سمرعا 
اا  مد اد    ا الي ان ازدياد ا تبمممممممممال الجوي  الل الحرب  الف رة ال ي ت  هما بيو الد ل ا  رهاما  الو يا  الم حمدة ا مرهف

مماتمممممممممرة  عما زة عو اداء د ر ما الم ي  ماء  مو ا  مه ممما  نمق كليرا مو المد ل تفار في    1919  تاون اتفماااما ضماره  لنما 
اعمادة تنظال المالحما الجوهما لم لم  ضمادر  الو يما  الم حمدة ا مرهفاما الي المدعوة لنقمد م تمر د لي عقمد في  مممممممممافماغو عما   

 مد اع رفت    1944كانون ا  ل عا     7 تمر الي  ضمع اتفاااا  مافاغو ل طيران المدني الد لي في    د  اعمال الم  1944
  ه ا تفاااا ضساادة الد لا الاام ا ع ي ط قا  الهواء ال ي تن و ام امها ا رضي  هحر ا ا م امي كما اسفر م تمر  افاغو 

 الن ور  اتفاااا النقق الجوي.عو ابرا  اتفامي يو ل نظال المالحا الجوها  ما اتفاااا 

  :اتفاااا الن ور )ال رانزهت( .1

نظمت   ه ا تفاااا ع ور الطا را  المسممممممممم نم ا في  طو  د لاا من ظما  مد منحت   ه ا تفاااا طا را  الد ل الم نامدة 
 الحره يو ال الي يو:

 حرها الطيران فوق ام ال الد لا بد ن   و . . 
 حرها اله و  فوق ا م ال  غراخ غير تجارها.  .ب

لنا   7مد تممممادق النراق ع ي   ه ا تفاااا ضالقانون رمل الحره يو   كما ا رد  ا تفاااا ضنض القيود ع ي ممارسمممما  اتيو 
1947. 

 اتفاااا النقق الجوي: .2

 اع رفت   ه ا تفاااا ل خطو  الجوها الد لاا المن ظما ضخم  حرها   ي:

 مر ر فوق ام ال ايا د لا د ن النز ل ااه.حرها ال . 
 حرها اله و  في ام ال ايا د لا اغراخ غير تجارها كال ز د ضالومود. .ب
 حرها نقق ا  خاص  ال ضا ع  ال رهد مو ام ال الد لا ال اضنا لها الطا رة الي ام ال د لا ا ر . .ج
 ال اضنا لها الطا رة.حرها نقق ا  خاص  ال ضا ع مو د لا ا ر  الي الد لا  .د

  .حرها نقق ال ضا ع  اا خاص  ال رهد بيو د ل يو ا ن ي يو .ه

 



 (التنظيم السياسي والمعيار القانونيعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: مدرس مساعد محمد حافظ 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 

 



 



 



 



 (أنواع الدولعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: مدرس مساعد محمد حافظ 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 

 

 



  

 

 



 

 

 



 

 (الدول التامة السيادة والدول الناقصة السيادةعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: مدرس مساعد محمد حافظ 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 (حياة الدولعنوان المحاضرة )

 حمزةاعداد: مدرس مساعد محمد حافظ 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 



 (االعترافعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 



 

 

 



 (االعترافأشكال عنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 (االعتراف نواعأعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1التغيرات التي تطرأ عمى الدولة جعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 



 



 (2التغيرات التي تطرأ عمى الدولة جعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 



 



 

 



 (3التغيرات التي تطرأ عمى الدولة جعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 (4التغيرات التي تطرأ عمى الدولة جعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (المسؤولية الدوليةعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (المسؤولية الدوليةشروط عنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 


