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 الوحدة التعميمية األولى
 القانون الدولي العامتعريف 

 
 المفتاحية:الكممات 

حقوق  -العالقات المتبادلة  -قواعد قانونية  -المجتمع الدولي  -السيادة  -السالم  -النزاعات
 . أعراف –معاىدات  -اإلنسان 

 

 الممخص:
وازدادت أىميتو في المرحمة الحالية لضمان  ،ظير القانون الدولي لوقاية وحماية مصالح المجتمعات

وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية وزيادة التواصل بين  ،استتباب األمن والسالم بحد أدنى في العالم
واقتصادية وظيور العالقات المختمفة سياسية  ،وارتبطت المصالح مع بعضيا البعض ،الدول

أصبح ىدف القانون الدولي العام يميل لتقوية الروابط والتعاون بين  ،واجتماعية وبيئية وثقافية
 . الشعوب وتحقيق التنمية الشاممة عمى جميع األصعدة

 

 التعميمية:األهداف 
 :معرفة المقصود من ما يمي ،يتوجب عمى الطال من خالل ىذا المبحث

 ون الدوليأىمية القان . 
 ماىية القانون الدولي . 
 الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص . 

 

ماهية القانون الدولي العام

1 



 المقدمة
وقد  .يسعى القانون الدولي منذ نشأتو إلى وقاية المجتمعات من النزاعات والحروب المدمرة 

شبح الحرب  وابتعد ،أىميتو في المرحمة الحالية بعد أن تحقق حد أدنى من السالم في العالم ازدادت
وظيرت عالقات متنوعة  ،ت المصالح ببعضيا البعضوارتبط ،وازداد التواصل بين الدول ،العالمية

وىذا ما جعل ىدف القانون الدولي العام يسعى إلى  .سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية
  .تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاممة عمى جميع المستويات

وىو  .ومصادره ،موضوعاتو ،أشخاصو ،مداهو قد عرف القانون الدولي تطورًا كبيرًا من حيث 
األمر الذي كان سبب عدم استقرار قواعد محددة وثابتة في نطاق القانون الدولي عمى غرار القانون 

أو عمى األقل توسيع  ،كما أن مفيوم السيادة قد حال دون بمورة مفيوم الحكومة العالمية .الداخمي
  .ذات السيادة صالحيات األجيزة الدولية في مواجية الدول

إن ما تقوم بو المنظمات الدولية في ىذه األيام ال يزال بعيدًا عن ىدف القانون الدولي وآمال 
فحمم البشرية ىو العيش في أمن وسالم وخاصة بعد الويالت التي عانت منيا بعد الحرب  .اإلنسانية

وأن  ،نون الدولي دورًا إيجابياً لقد أصبح من الضروري أن تمعب قواعد القا .العالمية األولى والثانية
خاصة بعد  ،تضطمع المؤسسات الدولية بدور فعال في تحقيق التوازن واألمن والسالم بين الدول

أسمحة الدمار  استخدامالتطور الكبير الذي حققو اإلنسان في مجال التسمح والقدرة عمى الفتك و 
  .الشامل

الدولي العام ىو ظيور فروع جديدة ومستقمة إن أبرز سمات التطور الحديث في مجال القانون 
ومن أىم ىذه الفروع المستحدثة: القانون الدولي  .لمواكبة المستجدات الحاصمة عمى الصعيد الدولي

 . والقانون الدولي اإلداري ،القانون الدولي االقتصادي ،القانون الدولي لمبيئة ،اإلنساني
تعديالت جذرية في القانون الدولي التقميدي إن جميع ىذه التغيرات ستؤدي حتمًا إلى وجود 

فمم تعد الحدود  .والعالقـات االقتصادية والسياسية والثقافية ،وخاصة في ما يتعمق بحقوق اإلنسان
ولم تعد المميزات  ،ولم يعد لمسيادة ذلك المضمون المطمق ،الجغرافية عائقًا أمام تواصل الدول

 . انالحضارية عذرًا أمام عولمة حقوق اإلنس
إن المجتمع الدولي في األلفية الثالثة سيعاني من عدم االستقرار والفوضى الدولية وخاصة مع 

وىيمنة عامل القوة بجميع أشكالو والذي ال يزال يمعب دورًا كبيرًا في توجيو  ،انعدام التوازن بين الدول
ة وخاصة األمم المتحدة إن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل دور المنظمات الدولي .العالقات الدولية

وىذا يستدعي مراجعة المنظومة الدولية الحالية والتفكير بجدية أكثر لرسم معالم جديدة  .بكافة ىيئاتيا
 . لمقانون الدولي في ىذا القرن
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 ماهية القانون الدولي العام

يعكس القانون الدولي واقع القيم الحاكمة 
في والسائدة بين أطراف العالقات الدولية 

في  استقرفمنذ القديم  .مختمف العصور واألزمنة
نفوس البشر بأن السالم يجمب الخير والسعادة 

وأن الحرب  ،لإلنسان في كافة نواحي حياتو
فاإلنسان الذي  .تعود بالشر والكوارث واألمراض

بدأ بتكوين  ،ال يستطيع أن يعيش في عزلة
ن وقد شعر بأ .األسرة ثم القبيمة ثم األمة والدولة

مستقبمو يتطمب وضع حد لمخالفات التي تؤدي 
وكذلك إلى المزيد من  ،إلى النزاع بين الدول

 . التعاون في مختمف مجاالت الحياة
 

و  ،فالعالم عبارة عن مجموعة وحدات متكاممة ال بد من تعاونيا من خالل قواعد قانونية دولية

وقد مّر القانون الدولي بمراحل عديدة من  .1تبمورت ىذه القواعد فيما يسمى بالقانون الدولي العام
  .حتى انتيى إلى صيغتو الحالية التي نعرفيا اليوم ،النمو والتطور

 

                                                        

ــر القــان اســتخدم (1) " ( فــي مؤلفــو 8748-8832) .Jermy Benthamون الــدولي الفيمســوف اإلنجميــزي بنتــام تعبي
 ،القــاىرة ،القــانون الــدولي العــام ،بــراىيم محمــد العنــانيإ كتوردالــ راجــع ."مقدمــة حــول مبــادئ األخــالق والتشــريع 

 . 7ص  ،م8991
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 تعريف القانون الدولي العام
 

أو  ،أو أشخاصو ،حاول الكثير من الفقياء تعريف القانون الدولي معتمدين عمى موضوعو  
ويرجع ىذا االختالف بالدرجة األولى إلى  .اختمفتوقد تعددت ىذه التعاريف و  .أساس اإللزام فيو

  .التطور الذي عرفو ىذا الفرع من القانون سواء من حيث األشخاص أو الموضوعات التي يحكميا
  

ويمكن وضع تعريف بسيط يتفادى 
عناصر الخالف ويستوعب التطور المحتمل 
ليذا القانون سواء من حيث األشخاص أو 

ن الدولي ىو: الموضوعات وىو أن القانو 
"مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم 
 ،العالقات المتبادلة بين األشخاص الدولية "

ومن خالل ىذا التعريف يمكن تحديد 
العناصر التي يتألف منيا القانون الدولي 

إجماع فقياء القانون العام والتي تعتبر محل 
  الدولي وىي:

تتميز عن القواعد األخالقية والمجامالت  ،قانونية ممزمة مجموعة قواعديتضمن القانون الدولي  .1
فاألخالق الدولية ىي عبارة عن مبادئ يقرىا الضمير العالمي مما يقيد تصرفات الدول  .الدولية

وبالتالي فال يترتب عمى مخالفتيا أي مسؤولية  .دون أن تكون ممزمة من الناحية القانونية
وقد تحولت بعض  .لتي تحل بيا الكوارث الطبيعية واألزماتمثال ذلك مساعدة الدول ا .قانونية

دولية مثل الرأفة في  اتفاقياتالقواعد األخالقية إلى قواعد قانونية دولية من خالل تضمينيا في 
الحرب والمجامالت الدولية ىي مجموعة من المبادئ التي يفرضيا التعامل الودي بين الدول 

رؤساء  استقبالب عمى مخالفتيا مسؤولية دولية مثل مراسيم وىي ليست ممزمة قانونًا وال يترت
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كذلك يمكن أن تتحول ىذه المبادئ إلى قواعد قانونية عن طريق العرف  .الدول والتحية البحرية
  .أو االتفاقيات كما حصل في مجال الحصانات الدبموماسية

يث كانت الدول وحدىا ح بعالقات المجتمع الدولي وأشخاصه وينظمهاييتم القانون الدولي  .2
وكذلك األفراد أصبحوا . أما اآلن فيناك المنظمات الدولية ،تشكل موضوع القانون الدولي

 . (تقرير المصير، خاضعين مباشرة لقواعد القانون الدولي)حقوق اإلنسان
ولي وىذا ما يميزه عن القانون الد ،يحكم القانون الدولي العالقات المتبادلة بين األشخاص الدولية .3

 :ىو فالقانون الدولي العام. الخاص
 . فرع من فروع القانون العام وتضع قواعده اإلرادة الدولية -8
 . موضوعو العالقات الدولية وأشخاصو وىي الدول والمنظمات الدولية واألفراد -2
ن الدولي العام يفصل القاضي الدولي في الدعاوى من خالل الرجوع إلى مصادر القانو  -3

 .(أعراف –)معاىدات 
 فيو: القانون الدولي الخاصأما  
  .أحد فروع القانون الخاص ويضع أحكامو إرادة المشرع الوطني .1
 .فراد والشركات من جنسيات مختمفةموضوعو العالقة بين األ .2
يفصل القاضي في قضاياه باالستناد إلى قواعد اإلحالة التي تحدد القانون الواجب  .3

 ( 2).التطبيق

                                                        
2 - Malcolm Evans ،  International law ، Oxford 2006 ، 2nd Ed.  ، NY.   P. 57 

 تمارين:
 :القانون الدولي العام اإلجابة الصحيحة:اختر 
 . وىي الدول والمنظمات الدولية واألفراد العالقات الدولية وأشخاصوموضوعو  -1
 .فراد والشركات من جنسيات مختمفةموضوعو العالقة بين األ -2
يفصل القاضي في قضاياه باالستناد إلى قواعد اإلحالة التي تحدد القانون الواجب  -3

 ( 3).التطبيق
 
 1الصحيحة رقم اإلجابة 

3 - Malcolm Evans ، International law ، Oxford 2006 ، 2nd Ed.  ، NY.   P. 57 
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 الوحدة التعميمية الثانية
 تعريف القانون الدولي العام

 تطور القانون الدولي العام  -1
 

 الكممات المفتاحية:
 .حقوؽ اإلنساف –الشريعة اإلسالمية  –قانوف مانو  -معاهدة  –التجارة  –الحروب 

 الممخص:
تطػػور القػػانوف الػػدولا تاػػر التػػاريغ ااعػػؿ التةيػػرات الاوريػػة والتجػػارب والتعقيػػدد وقػػد اػػد  القػػانوف الػػدولا 
يتطور منذ نشأد وفا وؿ مرحلة واف هنػاؾ جديػد سػلاًا  و ايجااػًاد ادايػة احوػارة وادي الرافػديف الػى م ػر الػى 

انيػػػة تطػػػور اإلسػػػالـ فػػػا تهػػػد الدولػػػة الهنػػػد اػػػـ اليونػػػاف فالرومػػػاف اػػػـ مرحلػػػة ظهػػػور المسػػػيحية  وفػػػا مرحلػػػة ا
اإلسػػػالمية اشػػػوؿ جيػػػد جػػػدًاد اػػػـ وػػػاف لػػػ  سػػػمات معينػػػة فػػػا مرحلػػػة القػػػانوف الػػػدولا التقليػػػديد اػػػـ فػػػا الع ػػػر 
الحػػديثد حيػػث تعقػػدت تالقػػات الػػدوؿ ااعوػػها و  ػػاق العػػبد تلػػى القػػانوف الػػدولا وايػػرًا و  و ػػًا اوجػػود 

 .ؿ العالـا تالفات تسورية واقت ادية واجتماتية ايف دو 

 األهداف التعميمية:
 وجب تلى الطالب معرفة مراحؿ تطور القانوف الدولا العاـد مف  الؿ ما يلا:يت

  القانوف الدولا فا الع ور القديمة 
  القانوف الدولا اإلسالما 
  القانوف الدولا التقليدي 
  القانوف الدولا المعا ر 
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هػو  مػا الػىمػرت قواتػدب امراحػؿ تديػدة مػف النمػو حتػى و ػؿ ترؼ القانوف الدولا العاـ تطورًا وايػرًاد و 
المجتمعػػات القديمػػة  افتقػػادتليػػ  ا.ف  حيػػث  نػػ  فػػا وػػؿ مرحلػػة حومػػت قواتػػدب قػػيـ م تلاػػة  فعلػػى الػػر ـ مػػف 

لماهوـ الدولة وفورة المجتمع الدولا المنظـ اساب طايعتها الويقة والمةلقػةد ا   ف الدراسػات والواػااؽ القديمػة 
 ف وجود تالقات ومالمق ادااية لاعض قواتد القانوف الدولا فا تلؾ المجتمعات  وشات ت

 
 القانون الدولي في العصور القديمة

 
فػػا العهػػود الةػػاارة وػػاف يحوػػـ المجتمعػػات والقاااػػؿ اعػػض العالقػػات العػػاارة  يػػر المسػػتقرة حيػػث شػػهدت 

وانػت تػدور فيمػا اينهػاد وتػف طريػؽ ارسػاؿ  د تف طريؽ الحػروب التػاا  تالطتلؾ المجتمعات قدرًا معينًا مف 
 الرسؿد ووذلؾ اعض معاهدات التحالؼ وال داقة  

 
التجارة تلى نطاؽ ويؽ حينًاد وواسع حينًا آ رد  دى الى تانا اعػض قواتػد التحوػيـ  انتشاروذلؾ فإف 

ال اّ ػػةد  فػا تسػػوية المنازتػات التجاريػػةد وحػرص وػػؿ مجتمػع مػػف المجتمعػات تلػػى تحقيػؽ م ػػالح  التجاريػة
وهذا واف تػاماًل  ساسػيًا وهامػًا فػا دفػع المجتمعػات الاشػرية نحػو تالقػات متاادلػة فيمػا اينهػا  ولعػؿ  يػر ماػاؿ 

د الحػػػاوـ المنت ػػػر لدولػػػة مدينػػػة  جػػػاشد مػػػع ممالػػػا شػػػعب (Eannatum)تلػػػى ذلػػػؾ المعاهػػػدة التػػػا  ارمهػػػا 
(Umma فػػا حػػوالا تػػاـ )لمسػػمارية تلػػى الحجػػر  فقػػد ن ػػت تلػػؾ قاػػؿ المػػيالدد والتػػا حاػػرت االلةػػة ا 0033

(د مؤوػػػدًا هػػػذا ا تتػػػراؼ اقسػػػـ اعػػػض آلهػػػة Ummaاهػػػا شػػػعب ) اتتػػػرؼالمعاهػػػدة تلػػػى حرمػػػة الحػػػدود التػػػا 

    (1)سامّرادد وما تومنت المعاهدة شروطًا إلتااع قاتدة التحويـ فا تسوية المنازتات
 

قاػػؿ المػػيالدد  0721 اتيسػػارا سػػنة وتعػػد المعاهػػدة التػػا  ارمهػػا ا رمسػػيس الاػػانا ا فرتػػوف م ػػر مػػع ا
والتػػا حػػررت االلةػػة الاااليػػةد مػػف  قػػدـ المعاهػػدات التػػا حاظهػػا التػػاريغ  وفيهػػا تعهػػد الطرفػػاف اتقػػديـ المسػػاتدة 

                                                        

   44 صد لعامة فا قانوف األمـد منشأة المعارؼاألحواـ ا محمد طلعت الةنيماد لدوتور(ا1)

7 



المتاادلػػػة وػػػد األتػػػداد الػػػدا لييفد حيػػػث يتعػػػيف تسػػػليمهـ الػػػى الطػػػرؼ الػػػذي ينتمػػػوف اليػػػ  اذا لجػػػأوا الػػػى اقلػػػيـ 

    (2)الطرؼ ا. ر
قانوف مانو ا الذي انتشر فا الهند تلى نطػاؽ واسػعد ماػادت تتعلػؽ اتنظػيـ العالقػات التػا  وما تومف ا

وانػػػت تنشػػػأ اػػػيف المجتمعػػػاتد وووػػػع قواتػػػد للتسػػػامق  انػػػاد الحػػػروب ) وماػػػاؿ ذلػػػؾ  ف المحػػػارب الشػػػريؼ   

   (3)يورب تدوب النااـ  و الذي فقد درت   و الذي يولا مدارًا ( 
 

فقػػػد آمنػػػوا اتاػػػوقهـ تلػػػى سػػػاار  فػػػراد الجػػػنس الاشػػػريد حيػػػث اتتاػػػروا  ف وػػػؿ  دفو مػػػا االنسػػػاة لليونػػػانيي
هػػذا التوػػويف  افالشػعوب الةرياػػة تػػنهـد والتػا   تشػػاروهـ فػػا وحػػدة العػرؽ والاقافػػة واللةػػة والػػديف مػف الارااػػرة  

نييف مػػع  يػػرهـ مػػف السياسػػا للمجتمػػع اليونػػانا قػػد  فػػرز نوتػػًا مػػف القواتػػد القانونيػػة الدوليػػة تحوػػـ تعامػػؿ اليونػػا
الحػػروب الطويلػػة االقسػػوة والاعػػد تػػف الرحمػػة والعدالػػة  وقػػد  وػػعت هػػذب العالقػػات  اتسػػمتحيػػث دالمجتمعػػات 

موانيػة تاػادؿ  وا لتزاـلنوع مف التنظيـ سواًد وقت السلـ  و الحرب   اقاتػدة اتػالف الحػرب قاػؿ الػد وؿ فيهػاد واة
 حياة الالجايف الى المعااد   واحتراـاألسرىد 
 

 و قد آمف الروماف  يوًا اتاوقهـ تلى ساار الاشر ا. ريفد ومّيزوا ايف نوتيف مف الشعوب:
  الشػػعوب التػػا تػػرتاط مػػع رومػػا امعاهػػدة لتنظػػيـ العالقػػات فيمػػا اينهػػاد سػػواد وانػػت تلػػؾ المعاهػػدة

هػػا معاهػػدة  ػػداقةد  و وػػيافةد  و تحػػالؼد حيػػػث يسػػري تليهػػا قػػانوف الشػػعوبد الػػذي يػػػنظـ 
 و  انتقػػالهـلرومػػاف اةيػػرهـ مػػف األجانػػبد والػػذيف يتمتعػػوف انػػوع مػػف الحمايػػةد فػػا حالػػة تالقػػة ا

 وجودهـ فا روما 
 يتمتعػػػػوف اػػػػأي نػػػػوع مػػػػف    الشػػػػعوب األ ػػػػرى التػػػػا   تػػػػرتاط مػػػػع رومػػػػا اػػػػأي معاهػػػػدة  وهػػػػؤ د

 ااهـ  تلى  موالهـ وممتلواتهـ ونس وا ستيالدد استعاادهـالحمايةد ويحؿُّ للروماف قتلهـد  و 
 

                                                        

  5د ص 2444 دالاديع شلااد الوجيز فا القانوف الدولاد القاهرة  الح تاد الدوتور (2)
  15ص  دـ2445د لتاسعةمحمد تزيز شوريد مد ؿ الى القانوف الدولا العاـد منشورات جامعة دمشؽد الطاعة االدوتور  (3)
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االاػة قػروفد اػيف رجػاؿ الونيسػة امػا يمالونػ  مػف  استمروتند ظهور الديانة المسيحية دار  راع تنيؼ 
قػيـ المسػيحية الرافوػة للحػػرب والعػدوافد ورجػاؿ الحوػػـ الرومػاف الػذيف تانػوا العػػدواف سياسػًةد والحػروب وسػػيلًةد 

ـ هػو المحطػة الاا ػلة 000ا ميالنػو ا الشػهير سػنة وتعظيـ اإلماراطورية االقوة هدفًا   حياد تن   وواف قػرار 
اإلماراطػػػور ا قسػػػطنطيف ا الديانػػػة المسػػػيحيةد التػػػا   ػػػاحت الػػػديف الرسػػػما  اتتنػػػؽفػػػا هػػػذا ال ػػػراعد حيػػػث 
 لإلماراطورية الرومانية  

 
ؿ لـ يػؤد  الػى تهػذيب سػلوؾ اإلماراطوريػة ليتوافػؽ مػع الماػادت المسػيحية السػلميةد اػ ا تتناؽايد  ف هذا 

الػػػدمار والهػػػالؾ تاػػػر  وانتشػػػر دى هػػػذا التحػػػالؼ الػػػى اااحػػػة الحػػػرب وتحليلهػػػاد وجػػػرت المػػػذااق اػػػال حسػػػابد 
الحػػدودد تحػػت سػػتار مػػف الحػػؽ الػػدينا المشػػوب االريػػاد  ولعػػؿ الحػػروب ال ػػلياية هػػا  سػػو  مػػا نػػت  تػػف هػػذا 

واحػػػدة مػػػف مراحػػػؿ ال ػػػراع  التػػػزاوج الناعػػػا اػػػيف الونسػػػية والسياسػػػة  وهوػػػذا تةلاػػػت الماديػػػة تلػػػى الروحيػػػةد فػػػا

    (4)الطويؿ الذي اد  منذ قروف اعيدة 

 

                                                        

ص   ـد1994القػاهرةد الطاعػة األولػىد  دلـد قانوف النزاتػات المسػلحة الدوليػةد المػد ؿد النطػاؽ الزمػاناتحاـز محمد ت الدوتور (4)
53 - 54  
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 اإلسالميالقانون الدولي 
 

و  يموػػف ألّي دارس للقػػػانوف الػػدولا  ف ينوػػػر  و يتجاهػػؿ األاػػػر الوايػػر للشػػػريعة اإلسػػالميةد فػػػا انشػػػاد 
يػزاؿ العمػؿ اػ  سػاريًا  وتطوير قواتد القانوف الدولاد وووع العديد مف  سسػ  ومااداػ  مووػع التطايػؽد ممػا  

ذا وانػػت العديػد مػػف الدراسػػات القانونيػةد و اّ ػػة الةرايػػة منهػاد تتجاهػػؿ هػػذا د فػا المجتمػػع الػدولا حتػػى ا.ف واة
الدورد وتعتار  ف القانوف الدولا هو قانوف  ورواا مسيحا االدرجة األولىد فإف هذا انما يعّاػُر تػف حقػٍد دفػيف 

    (5)ي  مف م الاة  ار ة للواقع وللمنطؽ ولألمانة العلمية وتجاهؿ  تمىد فواًل تما يشتمؿ تل
 

 اػػػر الشػػػريعة اإلسػػػالمية و فػػػا انشػػػاد  اسػػػتعراضو  اػػػد لنػػػا مػػػف اػػػاب اإلن ػػػاؼ وتػػػرض الحقػػػااؽ مػػػف 
وايػرًا اقواتػد و حوػاـ العالقػات الدوليػة  اهتمامػاً فقهػاد المسػلميف األوااػؿ  اهػتـفقد  دوتطوير قواتد القانوف الدولا

وهػػا جمػػع سػػيرةد والسػػيرة فػػا اللةػػة هػػا الطريقػػةد وقػػد  د اتهـ ومؤلاػػاتهـد وذلػػؾ تحػػت تنػػواف ا السػػيرفػػا وتااػػا
حراػػًا   ي هػػا  و الاقهػػاد لايػػاف طػػرؽ تعامػػؿ المسػػلميف مػػع  يػػرهـد وايػػاف مػػا لهػػـ ومػػا تلػػيهـد سػػلمًا  اسػػت دمها

المناسػػب  ف نشػػير هنػػا الػػى  ف ولعلػػ  مػػف  د اػػالتعاير المعا ػػر  سػػس العالقػػات الدوليػػة اػػيف المسػػلميف و يػػرهـ
هػػو  وؿ مػػػف جمػػع  حوػػػاـ  (6)ـ (834 - 241هػػػ   081 -007الاقيػػ  اإلمػػاـ محمػػػد اػػف الحسػػف الشػػػياانا ) 

السير فا مؤلؼ مستقؿد  سيما فا وتااي  ا السػير الوايػر اد وا السػير ال ػةيرا  وقػد وػاف لهػذب المؤلاػات  اػرًا 
 تلي د ونسا  الى ناس  فيما اعد   واستولىتراث اإلسالماد وايرًا فا الاق  الةرااد الذي نقؿ هذا ال

 
تلػػى  حوػػاـ  واشػػتمؿو  ي اػػى  ف اإلسػػالـ قػػد توػػمف دتػػوة تالميػػة لتطػػوير المجتمػػع الػػدولا وتنظيمػػ د 

شرتية ذات نظرة انسانية شاملة للعالقات الدوليةد احيث تتاؽ مػع جػوهر العقيػدة اإلسػالميةد وت تلػؼ تمػا هػو 
                                                        

جيرهػارد  :انظػر  فعلى سايؿ المااؿ يشير جيرهارد فاف  الف الى  ف القانوف الدولا ومػا نعرفػ  اليػـو هػو نتػاج الحوػارة الةرايػة (5)
  41فاف  الفد القانوف ايف األمـد ص 

قيؿ ان      ل  مف قرية حرستاد قرب دمشؽ  د الشيااناد محرر المذهب الحنااهو  او تاد اهللد محمد اف الحسف اف فرق (6)
راجع تعجيؿ المناعة ارجاؿ   الزهد والورع دجمع الى الاق  والحديث   نؼ تسعمااة وتسعيف وتااًاد ولها فا العلـو الدينية

   122 ػ 121الجزد ال امسد وميزاف ا تتداؿد للذهااد   362 ػ 361 األامة األراعةد  اف حجرد ص
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الاقػػ  والقػانوف الووػعا  ويهػػدؼ اإلسػالـ الػى توحيػػد جميػع المسػلميف فػػا ظػؿ نظػاـ قػػانونا  سػااد ومػألوؼ فػا
العػػالـ اإلسػػالما الػػى ويانػػات سياسػػية ذات سػػيادةد لوػػؿ منهػػا  اانقسػػاـواحػػد هػػو الشػػريعة اإلسػػالميةد و  يعتػػرؼ 

قاليمػػػ د وتااتػػػدت نظامهػػػا القػػػانونا ال ػػػاصد وينظػػػر الػػػى اػػػالد المسػػػلميف تلػػػى  نهػػػا الػػػد واحػػػد مهمػػػا تعػػػددت  
 و قسـ اعض الاقهاد المسلميف العالـ الى داريف: دار اإلسالـد ودار الحرب   م ارب 
 

 مػػا دار اإلسػػالـ فهػػا األقػػاليـ التػػا تطاػػؽ فيهػػا  حوػػاـ اإلسػػالـد ويتمتػػع جميػػع مػػف فيهػػا ااألمػػاف الػػذي 
يهػػا الو يػػة والسػػلطة  ويعػػيش فيهػػا يتمتػػع اػػ  المسػػلموف  واالتػػالا فإنهػػا تشػػمؿ األقػػاليـ التػػا يوػػوف للمسػػلميف تل

ف وػاف هػػذا   يمنػع مػػف تطايػػؽ  المسػلموفد والػػذميوفد والمسػتأمنوفد وتطاػػؽ فيهػا  حوػػاـ الشػريعة اإلسػػالمية  واة
 حوػػاـ شػػريعة   ػػرى تلػػى  يػػر المسػػلميفد فػػا  حػػوالهـ الش  ػػية ال ا ػػة اهػػـ  و مػػا دار الحػػرب فهػػا الػػاالد 

 تجػػػري فيهػػػا  حوػػػاـ اإلسػػػالـد سػػػواد  وانػػػت احالػػػة حػػػرب فعليػػػة مػػػع التػػػا لػػػـ تػػػد ؿ فػػػا الاػػػتق اإلسػػػالماد و 

 (7) المسلميف  ـ     ما دار العهد فها الاالد  و األقاليـ التا د لت مع الدولة اإلسالمية فا معاهدة سالـ 
 
تلػػػى  سػػػاس التعػػػايش فػػػا سػػػالـ و مػػػاف  د و نظػػػـ اإلسػػػالـ تالقػػػة الدولػػػة اإلسػػػالمية اةيرهػػػا مػػػف الػػػدوؿ 

تعػػايش السػػلماد الػػذي يقػػوـ تلػػى ا شػػتراؾ فػػا األسػػس العامػػة للحوػػارة التػػا تتسػػـ اسػػمات اإليمػػاف تتوػػمف ال
 اوحدانية اهلل تعالى  

 مػػا فيمػػا يتعلػػؽ امسػػاهمة الشػػريعة اإلسػػالمية فػػا انشػػاد وتطػػوير قواتػػد القػػانوف الػػدولاد فإننػػا نؤوػػد  ف  
  فػا هػذب ال ػاحات المػوجزةد وحسػانا  ف نقػوؿ هنػا: هذب المساهمة وانت  نّية الى الحّد الػذي يوػاد يتعػّذر ايانػ

القوة المسلحة فا النزاتات ايف الدوؿ هو آفة العالقػات الدوليػةد و ف القػوة المسػلحة هػا  واػر  است داـاذا واف 
يهدد حياة اإلنساف و مػف المجتمػع الػدولا ونظامػ  وسػالمت د فإنػ  مػف فوػؿ الشػريعة اإلسػالمية تلػى العػالـ  ما

القػػػوةد وحظػػػرت العػػػدواف وحّرمتػػػ   واّينػػػت ان ػػػوص واوػػػحة وقاطعػػػة حػػػدود  اسػػػتعماؿا حػػػدمت مػػػف اأسػػػرب  نهػػػ
اهػا اعػد اإلسػالـ اقػروف  واتتػرؼالقوة وشروطها وووااطهاد وها النظريػة التػا تاّناهػا القػانوف الػدولا  است داـ
 تدة  

                                                        

  7د ص ـ1993 داحسػػػاف الهنػػػديد  حوػػػاـ الحػػػرب والسػػػالـ فػػػا دولػػػة اإلسػػػالـد دار النميػػػرد دمشػػػؽد الطاعػػػة األولػػػىالػػػدوتور  (7)
  19 – 18 الح الديف تامرد مقدمة لدراسة القانوف الدولا العاـد ص  والدوتور
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ا  لػػرد العػػدواف والػػدفاع تػػف  القػػوة   يوػػوف واسػػت داـفالعػػدواف محػػّرـ وفقػػا ألحوػػاـ الشػػريعة اإلسػػالميةد 
 الناس والعقيدة  يقوؿ تعالى فا وتاا  العزيز:

  ويقػػوؿ  يوػػًا: ا ُ ِذَف (8)ا اف اهلل   يحػػب المعتػػديفتعتػػدواد ا وقػػاتلوا فػػا سػػايؿ اهلل الػػذيف يقػػاتلونوـد و   
ـ اةيػػر حػػؽ ا   ف يقولػػوا َراَُّنػػا للػذيف يقػػاَتلوف اػػأنهـ ظلمػػوا و ف اهلل تلػػى ن ػرهـ لقػػديرر الػػذيف ُ ْ ِرُجػػوا مػػف ديػاره

اهللد ولػػو  دفػػع اهلل النػػاس اعوػػهـ اػػاعض لهػػّدمت  ػػوامٌع وايػػٌع و ػػلواٌت ومسػػاجد يػػذور فيهػػا اسػػـ اهلل وايػػرًاد 

    (9)ا هلل مف ين ربد اف اهلل لقوي تزيزولين رف ا
 

ة فػا وجػ  مػف تػاداهـ  القو  است داـوهوذا فإف تعّرض المسلميف للعدوافد هو شرط   اد من  ليااح لهـ 
ـم اػالقومة وحػّد  انتشػارو  اد مػف اإلشػارة هنػا الػى  ف مػا يّدتيػ  اعػض المتع ػايفد مػف  ف  الػديف اإلسػالما قػد تػ

 السيؼد هو ادتاد ااطؿ   يقوـ تلى  ي دليؿ  
 

راحة القوة لنشر الدتوة اإلسالمية يتناقض مػع  ػحيق العقيػدةد ومػع مػا ورد ذوػرب  ػ است داـفالواقع  ف 

  واالتػػػالا فػػػإف المػػػراد (10)ا   اوػػػراب فػػػا الػػػديفد قػػػد تاػػػيف الرشػػػد مػػػف الةػػػّاد ا فػػػا القػػػرآف الوػػػريـ مػػػف قولػػػ  تعػػػالى: 
ااسػػػػت داـ القػػػػوة فػػػػا نطػػػػاؽ الػػػػدتوة اإلسػػػػالميةد هػػػػو اسػػػػت دامها وػػػػد حّوػػػػاـ األقػػػػاليـ  يػػػػر اإلسػػػػالميةد الػػػػذيف 

    (11)تلى الديف اإلسالما م افة  ف يؤمنوا ا  يست دموف العنؼ واإلورابد لمنع  ير المسلميف مف اإلطالع 
 

                                                        

  194د ا.ية سورة الاقرة (8)

  44 - 39سورة الح د ا.يتاف  (9)

   256سورة الاقرةد ا.ية  (10)

وقػد   فػال اػد  ف تاػتق األاػواب لػ  داف الػدتوة اإلسػالمية نػور   يحجػبا  :يعلؽ الشيغ محمد  او زهرة تلى هذب الحالة اػالقوؿ (11)
ات التػا تمنػع النػور  ف ي ػؿ و  اػة الحجػالقتػاؿ إلزالػ فوػاف   اػد مػف داد يمنعػوف  ف ي ػؿ الػى رتايػاهـػوقؼ الحواـ ل  االمر 
ليػة فػا اإلسػالـد و انظػر فػا هػذا الشػيغ محمػد  اػو زهػرةد العالقػات الد  ا حتػى   توػوف فتنػة فػا الػديف دتمنع ا وطهاد  ف يقػع

  54ـد ص 1964 دالدار القومية للطااتة والنشرد القاهرة
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هذا وقد ُيستهدؼ المسلموف اعدواف ي ياهـ فا  رواحهػـ و مػوالهـ و تراوػهـ وشػرفهـد ومػف الاداهػة  نػ  
يحػػؽ لهػػـ فػػا ماػػؿ هػػذب األحػػواؿ  ف يػػدافعوا تػػف  ناسػػهـد لػػرد  ماػػؿ هػػذا العػػدواف  يقػػوؿ تعػػالى:  ا فمػػف اتتػػدى 

    (12)ؿ ما اتتدى تليوـد واتقوا اهللد واتلموا  ف اهلل مع المتقيف ا تليوـ فاتتدوا تلي  اما
 

القػػػوة لػػرّد العػػػدواف الػػذي يقػػػع مػػف الػػػدوؿ  و  اسػػت داـووػػذلؾ فػػػإف مػػف حػػػؽ المسػػلميفد اػػػؿ مػػف واجػػػاهـد 
المجتمعػػات الطا يػػة فػػا العػػالـد ويسػػتهدؼ النيػػؿ مػػف حقػػوؽ  و ورامػػة الػػدوؿ  و المجتمعػػات الوػػعياة ا ػػرؼ 

وػػوف هػػؤ د المعتػػدى تلػػيهـ مػػف المسػػلميف  و مػػف  يػػر المسػػلميف  وهػػذا مػػا يػػأمر اػػ  اهلل تعػػالى فػػا النظػر تػػف 

    (13)القرآف الوريـ اقول : ا ومالوـ   تقاتلوف فا سايؿ اهلل والمستوعايف مف الرجاؿ والنساد والولداف ا 
 

لظلػػـ والاسػاد فػػا األرضد وهػذا يعنػا  ف مهمػػة المحافظػة تلػى األمػػف والسػلـ الػػدولييفد ومهمػة مقاومػة ا
انما  وجاهما اهلل تعالى فا محوـ آيات  تلى المسلميف  ولوػف ت لػؼ المسػلميف تػف ا وػطالع اهػذيف الػدوريف 
اإلنسانييفد فسػق المجػاؿ لػاعض القػوى الواػرى فػا العػالـ لتػزتـ فػا الظػاهر  نهػا تقػوـ اهمػاد تػارة ااسػـ محاراػة 

سػانيةد وتػارة ااسػـ حمايػة حقػوؽ اإلنسػافد فػا حػيف  نهػا فػا الواقػع قػد التػد ؿ أل ػراض ان ااسػـاإلرهابد وتارة 
قلاػػت المسػػألة ر سػػًا تلػػى تقػػبد لتمػػارس وػػؿم  شػػواؿ القػػوة والةلاػػة والقهػػر تلػػى الػػدوؿ والمجتمعػػات الوػػعياةد 

يجػػري فػػا  ألهػداؼ وم ػػالق الػػدوؿ الطا يػة والظالمػػة والمعتديػػة فػا العػػالـ ويتجلػػى هػذا اأووػػق  ػػورب فػا مػػا
  وما تاعل  الو يات المتحدة األمريوية فا العراؽ  7331ع  زة )فلسطيف( مع مطلع تاـ قطا

القػوة لػرد  اسػت داـويادو فوػؿ الشػريعة اإلسػالمية تلػى العػالـ ولػ  حتػى فػا الحػا ت التػا  جػازت فيهػا 
وفير  واػر قػدر القػوة االعديػد مػف القيػود والوػماناتد التػا تسػتهدؼ تػ اسػت داـالعدواف ودفع  حيث قػد  حاطػت 

 مموف مف الحماية لإلنسافد الذي ورمم  اهلل تعالى  
القػوة فػا العالقػات الدوليػةد وػاف لهػا  واػر األاػر فػا   سػت داـوهوذا فقػد ووػع اإلسػالـ نظريػة متواملػة 

القػػػػوةد وحػػػػدودهاد  اسػػػػت داـفيمػػػػا اعػػػػدد وشػػػػروط  اإلنسػػػػاناالوايػػػػر مػػػػف الماػػػػادت التػػػػا تاناهػػػػا القػػػػانوف الػػػػدولا 
 ومانات الوايلة احماية اإلنساف واألتياف المدنية  الؿ تلؾ المنازتات وال

                                                        

  194سورة الاقرةد ا.ية  (12)

  75سادد ا.ية النسورة  (13)
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واطايعػة الحػػاؿ لػـ تقػػؼ مسػاهمة الشػػريعة اإلسػالمية فػػا انشػاد وتطػػوير قواتػد القػػانوف الػدولا تنػػد تلػػؾ 
نمػػا وػػاف  دور وايػػر فػػا  ػػيا ة نظريػػة متواملػػة للقػػانوف الػػدولا و  ػػوؿ العالقػػات الدوليػػةد  لإلسػػالـالحػػدودد واة

ووػػع فقهػاد المسػلميف نظريػػة  (14)تشػمؿ شػتى فػػروع هػذا القػانوف  فاالنسػػاة لحقػوؽ اإلنسػاف تلػػى سػايؿ الماػاؿ 
 متواملة لحقوؽ اإلنساف تتماؿ   و ًا فا:

 ػ تدـ الظلـ 0
  وا جتماتيةػ وماف وافة الحقوؽ السياسية وا قت ادية والمدنية  7
 ػ اموانية تسليـ المجرميف اشروط  0
 حقوؽ اإلنسافد وووع العديد مف الومانات لواالة هذب الحقوؽ  احتراـػ  همية  4
واالنسػػػاة للعالقػػػات الدالوماسػػػية فقػػػد حػػػدد فقهػػػاد الشػػػريعة اإلسػػػالميةد ادقػػػة متناهيػػػةد النظػػػاـ القػػػانونا  

 للساراد والماعوايف الدالوماسييفد ووظااؼ الساير و اات  وح انات د وقواتد المراسـ وا ستقااؿ  
فقد واف اإلسالـ رسالة تنوير وهدايةد قوامها الحػؽ والعػدؿد وهػو يهػدؼ الػى اتػالد قيمػة اإلنسػاف  واذلؾ

وحمايت د ليتارغ للمهمة األسمى التا  و اب اهلل اهاد ويعود الاوؿ لإلسالـ فا ارساد الوايػر مػف القواتػد التػا 
د التا شػهدها العػالـ تاػر تقػود طويلػة مػف لو التـز العالـ اهاد لتجنات اإلنسانية الواير مف الويالت والم ااب

 تاري   

 
 

                                                        

العزيػػز محمػػد سػػرحافد اإلطػػار القػػانونا لحقػػوؽ  تاػػدالػػدوتور لمزيػػد مػػف التاا ػػيؿ حػػوؿ هػػذا المووػػوع راجػػع ا ػػاة  ا ػػة  (14)
 ـ 1987القاهرةد الطاعة األولىد  داإلنساف فا القانوف الدولاد دراسة مقارنة االشريعة اإلسالمية
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 القانون الدولي التقميدي
 

) التػػػػا  نهػػػػت حػػػػرب الاالاػػػػيف سػػػػنة التػػػػا قامػػػػت اػػػػيف مؤيػػػػدي  ـ0448عتاػػػػر معاهػػػػدة ا وسػػػػتااليا لعػػػػاـ ت
ومعاروا الونيسة( نقطة ا نطػالؽ الاػارزة فػا تػاريغ القػانوف الػدولا التقليػدي  اذ  وػدت ا ػاة نهاايػة الهزيمػة 

الػدوؿ األوروايػة الحدياػة  ومػا  المزدوجة للاااػا ولإلماراطػورد و سػاةت رداد الشػرتية الدوليػة الرسػمية تلػى مولػد
وتأ ػػذ ااوػػرة  د  نهػػا رسػػمت نظامػػًا سياسػػيًا للقػػارة األوروايػػةد يقػػوـ تلػػى  سػػاس التعػػايش اػػيف دوؿ  ورواػػا جميعػػاً 

    (15) التوازف مف  الؿ توزيع القوة

 

بد وهػػـ وقػػد اتسػػـ القػػانوف الػػدولا التقليػػدي اسػػمات محػػددةد توسػػت طايعػػة العالقػػات التػػا وانػػت تقػػوـ اػػيف  فػػراد
  تواد المجتمع الدولا فا ذلؾ الوقت  ويموف تحديد  ارز السمات المميزة للقانوف الدولا التقليدي اما يلا: 

 ػ الترويز تلى ماد  سيادة الدوؿ وتقديس   0
 ػ التمسؾ اماد  المساواة ايف الدوؿ 7
احػػػػػؽ الدولػػػػػة المطلػػػػػؽ فػػػػػا شػػػػػف الحػػػػػػروب  ا حتاػػػػػاظػػػػػػ 0

مظهػر اػار  ف هػذا الحػؽ هػو وارتواب  تماؿ العدوافد ااتت
  مف مظاهر سيادتها المطلقة  

  دولا وتقسػيمػ قّلػة تػدد الػدوؿ األتوػاد فػا المجتمػع الػ4
 تلى  ساس دينا احت 

 
                                                        

  26دولا العاـد مرجع سااؽد ص د مقدمة لدراسة القانوف الر الح الديف تام (15)
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و ما االنساة للترويز تلى سيادة الدولةد فإف الاقهاد يشػيروف الػى  ف اد ػاؿ نظريػة السػيادة فػا المجػاؿ  
نظريػة السػيادة ااسػـ الاقيػ  الارنسػا ا  ارتاطتالقانوف الدولا التقليدي  وقد  القانوناد ُيعد الاداية الحقيقية لنشود

ـد معرفػػًا 0722ا حينمػػا تروػػها فػػا مؤلاػػ  ا الوتػػب السػػػتة للجمهوريػػة اد سػػنة  Jean Bodinجػػاف اػػوداف 
لػى العالقػة السيادة تلى  نها: ا السػلطة العليػا تلػى المػواطنيف والرتايػاد والتػا   ت وػع للقػوانيف اد وقػد  وػد ت

القوية ايف ماهوـ السيادة وماهوـ الدولةد و نها تن ر جوهريد اذ   دولة اػدوف سػيادة  ذلػؾ  ف وجػود السػلطة 

 (16) العليا فا الدولة هو العن ر الرايسا لوجودها 
ولـ يتةير هذا الماهوـ وايرًا اعد الاػورة الارنسػية وادايػة 
دة ظهػػػػػور الجمهوريػػػػػاتد ولػػػػػذلؾ يعػػػػػّد التمسػػػػػؾ االسػػػػػيا

المطلقػػػػػة للدولػػػػػةد مػػػػػف  اػػػػػرز سػػػػػمات القػػػػػانوف الػػػػػدولا 
ا  روسشػػيوس ا ػ وهػػو مػػف  اػػػرز   فالتقليػػدي  ومػػا 

فقهػػػاد هػػػذب المرحلةػػػػ اتتاػػػر  ف القػػػانوف الػػػدولا هػػػو: ا 
القػػانوف الػػذي يطاػػؽ تلػػى المجتمػػع الموػػوف مػػف الػػدوؿ 

  (17)اذات السيادةد ويحوـ ما ينشأ اينها مف تالقات
التعريػػػػؼ  ف ا  روشػػػػيوس ا وياػػػػدو واوػػػػحًا مػػػػف هػػػػذا 

وػػاف يعتاػػر  ف تمتػػع الدولػػة االسػػيادةد شػػرط   اػػّد منػػ  
لتمتعهػػػا اعوػػػوية المجتمػػػع الػػػدولاد وال وػػػوع لقواتػػػد 

 القانوف الدولا 
 

 
 

                                                        

 ػا  نيػؿد قػانوف  :انظػر ا ػاة  ا ػة دلمزيد مف التاا ػيؿ حػوؿ تحديػد الماهػـو القػانونا لماػد  السػيادة فػا العالقػات الدوليػة (16)
 والػػدوتور  د ومػػا اعػػدها36ـد ص 1999موتاػػة مػػداولاد القػػاهرةد الطاعػػة األولػػىد  العالقػػات الدوليػػةد ترجمػػة نػػور الػػديف اللاػػادد

وليةد ؤ ـ اػال سػيادةد الػدوؿ اػيف المراو ػة والمسػالارتػراف اػاديد تػو   184ااراهيـ العناناد القانوف الدولا العاـد مرجع سااؽد ص 
حػاـز تػتلـد   ػوؿ القػانوف  والػدوتور  وما اعهدها 217ـد ص 2441 دترجمة لطيؼ فرجد موتاة الروؽد القاهرةد الطاعة األولى

  353 – 344ـد ص 2441 ش اص القانوف الدولاد موتاة ا.دابد القاهرةد الطاعة األولىد  الدولا العاـد القسـ األوؿد

  33 الح الديف تامرد مقدمة لدراسة القانوف الدولا العاـد مرجع سااؽد ص ( الدوتور 17)
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اتسػػمت هػػذب المرحلػػة  يوػػًا االتشػػدد فػػا التأويػػد تلػػى ماػػد  المسػػاواة اػػيف الػػدوؿد ذلػػؾ  ف اإلقػػرار اماػػد  السػػيادة  
جػامع تلػى  ا ت ػاصترتػب تليػ  االوػرورة  ف الػدوؿ المسػتقلة ذات السػيادة ػ امػا تملػؾ مػف المطلقػة للدولػةد ي

مػانع فػا تالقاتهػا الدوليػة ػ توػوف تلػى قػدـ المسػاواة والتوػافؤ مػع الػدوؿ األ ػرى  ايػد  ف  وا ت ػاصاقليمهػاد 
مسػػاواة اػػيف الػػدوؿ وػػاف دراسػػة متأنيػػة لتػػاريغ العالقػػات الدوليػػة فػػا تلػػؾ المرحلػػةد يوشػػؼ لنػػا اووػػوح  ف ماػػد  ال

 شوليًاد ولـ ُيحتـر وايرًا تلى  عيد الواقع العملا  
 

احػؽ الدولػة المطلػؽ وسػيادتها  ا حتاػاظاف السمة األارز التا ميزت قواتػد القػانوف الػدولا التقليػدي هػو 
وهػذا نتيجػة  تماؿ العدوافد دوف تقييػدها اأيػة وػوااط قانونيػة فعليػة وتمليػة   وارتوابالواملة فا شف الحروب 

 طايعية وتسلساًل منطقيًا لتقديس ماد  سيادة الدولة المطلقة فا تلؾ المرحلة  
 

وتلػػػى الػػػر ـ مػػػف  ف رواد الاقػػػ  حػػػاولوا فػػػا هػػػذب الاتػػػرة  ف يحػػػدوا مػػػف سػػػلطة الدولػػػة المطلقػػػة فػػػا شػػػف 
ذا لػـ يوػف لػ  الحروبد وذلؾ االحديث تف الحرب العادلةد وووع اعض القيود والوػوااط األ القيػةد ا   ف هػ

 ي  اػػر تلػػى ال ػػعيد العملػػا  وهػػذا مػػا نجػػدب فػػا مؤلاػػات رواد الاوػػر القػػانونا فػػا هػػذب المرحلػػةد  ماػػاؿ الاقيػػ  
فقػػػط الحػػػرب العادلػػػةد التػػػا تاةػػػا ال يػػػر العػػػاـد  ـ(د الػػػذي  اػػػاح0744-0483ا )de-VITORIAاألسػػاانا ا 

اسػػواريس  SUARES  و يوػًا الاقيػ  األسػاانا ا وتقػوـ تلػى حمايػة الم ػالق     العامػة للاشػريةد ورّد العػدواف
قامػة العػدؿ ومحاسػاة 0748-0402) ـ(  شار الى  ف الحرب العادلة ها التا تهدؼ الػى الػدفاع تػف الحػؽ واة

    (18)الظلـ

لوف الواقع الدولا الذي واف ساادًا آنذاؾد والممارسات الدولية التا وانت تػتـ فػا ظلػ د وانػت اعيػدة وػؿ 
لوػػػوااط األ القيػػػة  فلػػػـ يوػػػف لعدالػػػة الااتػػػث  و مشػػػروتيت   ي تػػػأاير تلػػػى قيػػػاـ الحػػػروب  و الاعػػػد تػػػف هػػػذب ا

                                                        

(18) Clarence Morris, the Great legal philosophers, Philadelphia,1974 
 د الاقهاد:انظر استعراض آراد هؤ    
  21-18د ص 1992د  تاد اهلل سليمافد المقدمات األساسية فا القانوف الدولا الجناااد ديواف المطاوتات الجامعةد الجزاار   
الطاعػػة اهيريػػة للنشػػر والتوزيػػعد ليايػػاد د  جمعػػة  حمػػد تتيقػػةد الجػػرااـ وػػد السػػالـ فػػا القػػانوف الػػدولا الجنػػاااد الناشػػر الػػدار الجم  

      19د ص 1998األولىد 
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تاريرهػػاد ومػػا لػػـ ت وػػع تلػػؾ الحػػروب أليػػة قيػػود  و وػػوااط انسػػانيةد اػػؿ وػػاف الواقػػع تلػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾد 
 حيث  وعت لشريعة الةاب  وفا هذب المرحلة وانت الحرب ت دـ  ايتيف  ساسيتيف: 

تلػػى الػناس فػا اوتسػػاب الحقػوؽ  و اسػػتردادهاد نظػرًا  نعػػداـ المحػاوـ الدوليػػةد  و  ا تتمػادهػػا  األولى 
 الهياات القوااية الدولية الم ت ة القادرة تلى تسوية المنازتات الدولية  

هػػػا تنايػػػذ قواتػػػد القػػػانوف الػػػدولا التقليػػػديد وتويياهػػػا مػػػع الظػػػروؼ المتةيػػػرةد وذلػػػؾ لعػػػدـ وجػػػود  الثانيىىىة
  لى القياـ ادور المشّرع الدولا  لدولية القادرة تالهياات ا

ومػػػػػا تروػػػػػزت الجهػػػػػود الدوليػػػػػة فػػػػػا نهايػػػػػة هػػػػػذب 
الاتػػػػرةد تلػػػػى  نسػػػػنة الحػػػػروب اػػػػدً  مػػػػف تحريمهػػػػاد  ي 
ا وػػػػاتها لػػػػاعض القيػػػػود والوػػػػوااطد التػػػػا تسػػػػتهدؼ 
تػػػػوفير المزيػػػػد مػػػػف الحمايػػػػة للمػػػػدنييفد مػػػػف  شػػػػ اص 

ف المعاهػدات و تياف  فعقدت فا هذا اإلطار العديد مػ
ـد والتػػػػػػا 0844وا تااقيػػػػػاتد واتااقيػػػػػػة جنيػػػػػؼ لعػػػػػػاـ 

تنيت اتحسػيف ظػروؼ الحػربد حيػث توػمنت اعػض 
احيػػاد سػػيارات اإلسػػعاؼ  ا تتػػراؼالماػػادتد ووجػػوب 

والمستشايات العسوريةد وتقديـ المساتدة والعنايػة اوػؿ 
الجرحػػػػى والمروػػػػػىد اةػػػػػض النظػػػػػر تػػػػػف جنسػػػػػياتهـ  

 ـ  0132ـ و 0811 ووذلؾ اتااقيتا  هاي لعاما
 

مرحلػػة هامػػة فػػا السػػعا ألنسػػنة الحػػربد التػػا اقيػػت وفقػػًا لقواتػػد القػػانوف الػػدولا  ا تااقػػاتوتماػػؿ هػػذب 
التقليديد تماًل مف  تماؿ الدوؿ يرتاط اسيادتها واتقديرها  وفا ظؿ هذب الماػاهيـ التػا سػادت لاتػرة طويلػة فػا 

ف يقػػود ذلػػؾ فػػا نهايػػة المطػػاؼ الػػى حػػرب تالميػػة روتػػت فوػػر القػػانوف الػػدولا التقليػػديد وػػاف مػػف الطايعػػا  
 العالـد و جارت  تلى التاوير ملّيًا فا مدى  واب ما واف يعتقدب مف  فوارد ويعتنق  مف ماادت 

 

18 



 القانون الدولي المعاصر
  

 و تعتاػر الحػرب العالميػة األولػػىد نقطػة تحػوؿ اػػارزة فػا تػاريغ القػانوف الػػدولا ومسػار العالقػات الدوليػػةد
ذلػػؾ  ف ال سػػاار الاادحػػةد التػػا نجمػػت تػػف هػػذب الحػػرب دفعػػت المجتمػػع الػػدولا الػػى التاويػػر مليػػًا فػػا مػػػدى 

حيػث اػد ت  (19)  واب الماادت واألفوار التا يعتنقهاد والقيـ التا تسود وتحوـ واقػع العالقػات الدوليػة القاامػة 
القاتػػػدة التػػػا وانػػػت تؤوػػػد تلػػػى تمتػػػع الػػػدوؿ الػػػدتوة لمراجعػػػة وتعػػػديؿ الوايػػػر مػػػف القواتػػػد التقليديػػػة القديمػػػةد و

 االسيادة المطلقة تلى ال عيد الدولا 
  

واػذلؾ اػػد ت قواتػػد القػػانوف الػػدولا تتطػػور وتتةيػػرد لتواوػػب واقػػع العالقػػات الدوليػػة الجديػػدد وهػػو مػػا  دى 
القػػػات لػػػد وؿ القػػػانوف الػػػدولا مرحلػػػة جديػػػدة مػػػف مراحػػػؿ تطػػػوربد احيػػػث يوػػػوف قػػػادرًا تلػػػى  ف يحوػػػـ جميػػػع الع

 الدولية التا تنشأ ايف  طراف د ويواوب وؿ التطورات التا تستجد ايف  ش اص القانوف الدولا 
 
اف تأمػػؿ واقػػع القواتػػد القانونيػػة الدوليػػة المعا ػػرةد ومقارنتهػػا امػػا وػػاف سػػاادًا فػػا ظػػؿ القػػانوف الػػدولا  

ح ؿ للواير مػف القواتػد والماػادت  وهػو مػا  اوريًا قد تـد وتحوً  جذريًا قد انقالااً التقليديد يوشؼ لنا  ف هناؾ 
تجلػى فػػا مظػػاهر تديػػدةد والحػػّد مػف سػػيادة الدولػػة تلػػى ال ػػعيد الػدولاد وتقييػػد سػػيادتها االحػػدود التػػا رسػػمها 

 القانوف ل الحياتها  

فػا  حوامػ د حيػث اتسػع نطػاؽ  وا جتماتيػةو تميز القػانوف الػدولا المعا ػر امراتػاة األاعػاد اإلنسػانية 
ليشػػمؿ اإلنسػػػاف ا ػػورة مااشػػػرةد وهػػو مػػا تجلػػػى احقػػوؽ اإلنسػػػاف التػػا تػػـ تقنينهػػػا وتنظيمهػػاد ومنحهػػػا  مامػػ اهت

المؤيػدات التػا تواػؿ منحهػا لإلنسػػاف  يػًا وانػت جنسػيت   و نوتػ   و ديانتػػ   و لونػ   وقػد شػملت حقػوؽ اإلنسػػاف 

                                                        

ريػاض الػداوديد منشػورات جامعػة دمشػؽد الطاعػػة  الػدوتوراييػر رينوفػافد مااووػات السػالـد معاهػدة فرسػايد تقػديـ وتعريػب  (19)
  38ـد ص 1992الاالاةد 
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 وا قت ػػػػاديةياسػػػػة والمدنيػػػػة وػػػػؿ مػػػػا مػػػػف شػػػػأن  زيػػػػادة رفاهيػػػػة اإلنسػػػػاف ورقيػػػػ  وتقدمػػػػ د فشػػػػملت الحقػػػػوؽ الس

    (20)والاقافية  وا جتماتية
و شهد القانوف الدولا تطورات وتةييرات هامة تواوات مع مػا يح ػؿ فػا المجتمػع الػدولاد حيػث اػرزت 
تنا ػػر جديػػدة فػػا هػػذا المجتمػػع وشػػات تػػف مسػػتجدات ومشػػاوؿ اوػػافية يناةػػا تقنينهػػا ومعالجتهػػا  وهػػو مػػا 

قواتػد جديػدة لتواوػب تلػؾ التطػورات  اسػتحداثر الوايػر مػف قواتػدبد فوػاًل تػف استدتى تطػور  حوامػ د وتةييػ
 المعا رة  

دولػػة حتػػى  017وػػذلؾ فقػػد تةّيػػرت انيػػة نظػػاـ القػػانوف الػػدولا التقليػػديد اظهػػور دوؿ جديػػدة الػػ  تػػددها 
الػػدوؿ ا.ف  فتجػػاوز المجتمػػع الػػدولا فػػا اطػػارب التقليػػديد والػػذي وػػاف يقت ػػر تلػػى تػػدد محػػدود ومةلػػؽ مػػف 

جميػػع  الػػىاألوروايػػة المسػػيحيةد المتناسػػقة فػػا األيديولوجيػػةد والمشػػتروة فػػا المعتقػػدات والقػػيـ والديانػػةد ليمتػػد 
 القارات والديانات  

 
و شػػهد المجتمػػع الػػػدولا المعا ػػر  يوػػًاد ظهػػػور المنظمػػات الدوليػػة تنػػػاما دور األفػػراد والشػػروات متعػػػددة    

وهػػػو مػػػا  وجػػػد واقعػػػًا دولّيػػػًا جديػػػدًاد وػػػاف يتعػػػيف تلػػػى القػػػانوف الػػػدولا الجنسػػػياتد وحروػػػات التحػػػرر الػػػوطناد 
 المعا ر  ف يستوتا د و ف يعوس واقع  فا  حوام  

 
يمػػر اأزمػػة دوليػػة وايػػرة    ػػاقالعػػالـ مػػع ادايػػة القػػرف الواحػػد والعشػػريف   ف الػػى   يػػراً  اإلشػػارةو  اػػد مػػف 

ديػػػدة توػػػعها الدولػػػة المهيمنػػػة  فالعالقػػػات الدوليػػػة تتجلػػػى فػػػا  يػػػاب قواتػػػد القػػػانوف الػػػدولا وظهػػػور قواتػػػد ج
تشااوًا وتعقيػدًاد والقوػايا الدوليػة الحساسػة والمتنوتػة مازالػت تنػذر العػالـ  جمػع احػرب تالميػة مػف نػوع  ازدادت

ف قوػػايا ا قت ػػاد العػػالماد والناػػوذد والسػػيطرة تلقػػا اظاللهػػا الاقيلػػة لػػيس فقػػط تلػػى المحػػيط الػػدولا  جديػػد  واة
نما تل  ى المحيط الوطنا لوؿ دولة  ويموف تسمية هذب المرحلة الجديدة االقانوف الدولا الواقعا  و الاعلا واة

 
 
 

                                                        

ن    ولاػا الواحػد محمػد الاػارد قػانوف حقػوؽ اإلنسػاف فػا الاوػر الووػعا والشػريعة اإلسػالميةد مرجػع سػااؽد ص تاػدالدوتور  (20)
  144ص  فريدمافد تطور القانوف الدولاد مرجع سااؽد
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 :تمارين 
 

 ا تر اإلجااة ال حيحة مما يأتا:
 

 يتألؼ القانوف الدولا العاـ مف مجموتة: -0
 ماادت   القية   0
 مجامالت دولية   7
 قواتد قانونية   0
  ير ما تقدـ   4

 3م اإلجابة الصحيحة رق
 

 يحوـ القانوف الدولا اإلسالما: -7
 فا دار اإلسالـ االمستأمنيف تالقة المسلميف   0
 فا دار اإلسالـ االذمييف تالقة المسلميف   7
 تالقة المسلميف ادار الحرب   0
 فا دار الحرب تالقة المسلميف مع المسلميف المقيميف   4

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثالثة
 تعريف القانون الدولي العام 
 طبيعة القانون الدولي العام -2

 

 الكممات المفتاحية:
 .حقوق اإلنسان –الشريعة اإلسالمية  –قانون مانو  -معاىدة  –التجارة  –الحروب 

 الممخص:
تطووور القووانون الوودولا تاوور التوواريغ ااعوول التةيوورات الاوريووة والتجووارب والتعقيوودد وقوود اوود  القووانون الوودولا    

يتطووور منووأ نشوو د ومووا ووول مرحكووة وووان ىنوواك جديوود سووكاًا  و ةيجااووًاد ادايووة اح ووارة وادي الراموودين ةلوو  
ية. ومووا مرحكوة لانيوة تطووور اإلسوالم مووا مصور ةلو  الينوود لوم اليونوان مالرومووان لوم مرحكووة ظيوور المسويح

تيد الدولة اإلسالمية اشول جيد جدًاد لوم ووان لوو سومات معينوة موا مرحكوة القوانون الودولا التقكيوديد لوم 
مووا العصوور الحووديثد حيووث تعقوودت تالقووات الوودول ااع وويا و صووان العووب  تكوو  القووانون الوودولا وايوورًا 

 .اجتماتية اين دول العالموخصوصًا اوجود اختالمات تسورية واقتصادية و 

 األهداف التعميمية:
 :يتوجب تك  الطالب معرمة مراحل تطور القانون الدولا العامد من خالل ما يكا

 القانون الدولا ما العصور القديمة. 
 القانون الدولا اإلسالما. 
 القانون الدولا التقكيدي. 
 القانون الدولا المعاصر. 

22 



متااين من قال الاقيا  ميناك من يرى  نيا تاتقر ةل  صاة وانت قواتد القانون الدولا محل توييف 
القانونية و ن  ساس اإللزام مييا مرده ةرادة الدول. اينما يرى الاعض األخر  ن قواتد القانون الدولا مكزمة 

نما من حاجة المجتمع الدولا ةلييا سوف  و ساس اإللزام مييا مو وتا ال يناع من ةرادة الدول مقط وا 
 ىأا المو وع. ةل االتجاىات التا تعر ت   ىميما يكا نستعرض م

يرى  نصاره  ن القاتدة القانونية الدولية تاتقر ةل  صاة القانون وألك ألن القاتدة  االتجاه األول: -  
القانونية ال تنش  ةال ما مجتمع منظم وىأا يتطكب وجود ىيئة  و سكطة ت ع القانون اإرادتيا 

ة اوسائل الجار  و القيرد وىو الشا  الأي ال يتومر ما القاتدة الدولية. تك  الوام احترامووتارض 
ومايوم اإللزام يقت ا وجود سكطة تشرف تك   دةن  ىم خصائص القاتدة القانونية ىو اإللزام(1)

ةيقاع جزا  منظم وىأا غير متومر ما التا تاتقر ةل  التطايق الاعكا  و السريان اإلجااري.حيث  ود 
يطاق قواتده القوي وال سكطة لصاحب الحق  القانون الدولا ىو قانون ال  نتك   االتجاه ىأا  نصار

تك  تنايأ توصياتو. والييئات الدولية الحالية ال يمون  ن ترق  ةل  مستوى السكطة العكيا التا تسود 
لدولية المجتمع الدولا ةأ ال زال مايوم السيادة يحول دون ألك. واالتالا ميمون وصف القاتدة ا

االقاتدة األخالقية  و تك  األولر القواتد التا ال زالت ما طور التووين ولم توتمل مقوماتيا. وقد 
 ارر  نصار ىأا االتجاه ر ييم اما يكا:

 و الدور المسيطر لكدولة.1
 و تدم وجود مجتمع دولا منظم.2
  و تدم وجود مؤيدات جزائية رادتة يمون تطايقيا تك  الدول.3

ن  االتجاهيؤود  نصار ىأا  :ه الثانياالتجا - ب  ن قواتد القانون الدولا قواتد قانونية االمعن  الوامل وا 
اإلدتا  ا نيا ليست وألك ليس صحيحًا مالقاتدة القانونية ما معناىا العام ىا تنظيم سكوك 

دراويم  ىمية ىأا التنظيم ىو الشا  الأي ي اا تكييا  اب شعور اس احتراماالمخاطاين ا حواميا. وا 
شوكية معينة ما  اشتراطالمخاطاين االقوة المكزمة ليأه القاتدةد ويترتب تك  ىأا المايوم تدم 

القاتدة القانونية. وما يترتب تك  ألك  ن جوىر القانون واورة مجردة ىو جوىر مطكق  ي يتصف 
                                                        

 -األشوخاص  المصوادرد -القوانون الودولا العوام  حمود شوياب:الودوتور مايود م  نظور: مون ىوؤال  وانوت وىيجول وىوواز و وسوتيند (1)
 .27ص  د1985 دالقاىرة دار الني ة العرايةد
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نما تن اخصائص لااتةد وىأا ال دما تتولد مورة يعنا تدم ت لر القاتدة اظروف الزمان والمواند وا 
 .(2)النظام ما مجال معين ت خأ ناس الجوىر وال ييم م مون النظام و شوكو

ومن جية  خرى مإن القاتدة القانونية ليست دائمًا وليدة ةرادة المشرعد ميناك قواتد وليرة نش ت تن 
خكط اين القانون طريق العرف سوا  تك  مستوى القانون الداخكا  و الدولا وراما وان ىأا الحصر نتيجة ال

مالتشريع قواتد موتواة صادرة تن سكطة مختصة )التشريعية( وىو مصدر من مصادر القاتدة  والتشريعد
المشرع ولم ينال ألك القانونية ولونو ليس الوحيد ميناك العرف الأي يعتار مصدرًا غير موتوب وال يصدره 

ن وان يساتد تك  دتم  ما الجزا  ما القاتدة القانونية ميو ليس  دمن ةلزاميتو رون ما القاتدة أاتياد وا 
القاتدة القانونيةد مالقاتدة القانونية تنش  وتنظيم لسكوك المخاطاين ا حواميا وىا مكزمة نتيجة شعورىم األك 
وىا تستيدف غاية معينة ما المجتمع. وراما وان ألك نتيجة تدم التمييز اين ةلزامية القاتدة القانونية 

مالجزا  ىو ما حقيقتو رد معل اجتماتا يصدر نتيجة مخالاة  حوام القاتدة وليس لو شواًل  ددةومعالية القات
معينًا مقد يوون جنائيًا  و مدنيًا  و حت  معنويًا وما ىو الحال ما اعض العقواات الت دياية )التوايغ ما 

  تك  مخالاتيا وما ىو الحال القانون اإلداري( لم  ن القاتدة القانونية تندما تتوون قد ال تت من الجزا
االنساة لكقاتدة العرمية وال يعنا ألك  نيا غير مكزمةد  ما السكطة الق ائية ميا  مر الحق تك  القانوند مال 

 توجد سكطة ق ائية ةال ةأا وجد القانون الواجب التطايق تك  المنازتة.

تندما يدرك المجتمع حاجتو ةلييا و  ةن القانون يناع من حاجات المجتمع وتتوون القاتدة القانونية 
يدرك  ن خرقيا سيحدث رد معل اجتماتا  و جزا  اصرف النظر تما ةأا وان رد الاعل  و الجزا  منظم  م 

. ويقول الدوتور حامد سكطان " مقدان الجزا   و تدم واايتو ال ت لير ليما تك  القانون ما وجوده غير منظم
" وي رب لألك ملاًل االقانون الدستوري الأي ال يترتب االجتماتاصر ت ليرىما تك  التنظيم وويانود ال يقت

  (3)الجزا  المادي تك  مخالاة  حوامو مع  نو من  سم  القوانين ما الدولة.

                                                        

(2 )Louis Henkin – othersد International lawد west publishing co. 1993د p. 42. 

 م. 1969القاىرة د دار الني ة العراية د4ط  دوقت السكم دالقانون الدولا العامدالدوتور حامد سكطان (3)
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لم  ن ىناك المواليق الدولية المختكاة التا  قرت مييا الدول لكقانون الدولا ايأه الصاة ملل ميلاق 
والممارسة الدولية التا وونت ترمًا  لات الصاة القانونية لقواتد القانون الدولا. ولم يلات ما  دلمتحدةاألمم ا

ن نازتت  حيانًا ما وجود القاتدة  و تاسيرىا  و خالاتيا.  الواقع تنور الدول لكقوة المكزمة لكقانون الدولا وا 

أا واالنتيجة مإن القانون الدولا موجود والخالف  واديما. ة لزاميتو. وا  ن جميع الدول تعترف اوجوده وا 
نما  حاولت اعض الدول وخاصة )الوارى( خرق  حوامو مإنيا ال تنور صاة اإللزامية تن القانون الدولا وا 

 تحاول  ن تويف تمكيا من خالل قواتده و ن تجد ماررات قانونية مختكاة إلتماليا.  
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 أساس اإللزام في القانون الدولي
 
ر ي تك   ن قواتد القانون الدولا ىا قواتد قانونية االمعن  الصحين مع مراتاة طايعة استقر ال 

 المجال الأي تطاق ميو. وال ادَّ من الاحث تك   ساس اإللزام ما ىأه القواتد. 

ومن المتعارف تكيو ىو تدم وجود جياز 
دولا  تك  يارض احترام القاتدة القانونية الدولية  و 

قواتد الدولية حيث  ن ألك يستكزم ةتطا  الاعالية لك
أا  وجود ةرادة تمكك جار المخاطاين ا حواميا. وا 

حاالت تجاوز   ننظرنا ةل  الواقع الدولاد نجد 
وانتياك  حوام القانون الدولاد اما ما ألك  حوام 

لياد  االمتلالمحومة العدل الدوليةد  وار من معدل 
اإلزامية ومع ألك يمون القول  ن ىناك شعورًا تامًا 

 الدولية مما ىو  ساس ىأا الشعور؟القاتدة 
 

 ةرادي ومو وتا.  اتجاىينو قد حاول الاقو الدولا ةيجاد ةجااة ليأا التساؤل وانعوس ألك ما 

وننّاو ىنا ةل   ن المقصود ىو األساس الاكساا  و التارير النظريد  ما األساس القانونا ميو ما  
 .(4)لدوليةالمواليق والمعاىدات واألتراف ا

 المذهب اإلرادي: - أ

ينطكق ىأا المأىب من مورة  ساسية وىا  ن ةرادة الدولة ىا األساس الأي يستند ةليو القانون  
ن خير الجماتة الدولية  ماإلرادةالدولا) ىا خالقة القانون وىا خا عة لو(. مالدول ال تكتزم ةال ار اىا. وا 

 ىأا المأىب ةل  اتجاىين:  نصاردول. وينقسم يتطكب الت حية ااعض المصالن الشخصية لك
                                                        

 ددوليوةالمودخل والمعاىودات ال –الودولا العوام  محا ورات موا القوانون الدوتور  حمد ةسوندر /الدوتور محمود ناصور اوغزالوة: (4)
 .65ص د1998سنة  ددار الاجر لكنشر والتوزيع القاىرة
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وتق ا ا ن القاتدة  دجا  ايا العالم األلمانا اييرنج ـ القيد الذاتي أو اإلرادة المنفردة: األولىالفقرة 
القانونية الدولية تستمد قوتيا اإللزامية من ةرادة الدول مناردة. مالدولة سيدة ما تصرماتيا وال تقيد ةرادتيا  ية 

نما الدولة أاتيا تقيد ةرادتيا من خالل الدخول ما تالقات مع الدول األخرى )معاىدات سكطة  خارجية وا 
  نو يجعل القانون الدولا رىن ةرادة الدولة وىأا ال يصكن ومصدر لإللزام.  االتجاهوغيرىا(.و يؤخأ تك  ىأا 

ومؤداىا  ن ةرادة الدولة مناردة ال  ددتا ةلييا الاقيو األلمانا تريال الفقرة الثانية ـ اإلرادة المشتركة:
ن اإلرادة الجماتية المشتروة اين الدول ىا  ساس اإللزام ما  يمون  ن توون مصدر ةلزام لةيرىا من الدول. وا 

قانون الدولا. و  ىم انتقاد يوجو ةل  ىأه النظرية ىو اتتمادىا تك  مر ية اجتماع ةرادات الدول  واًل لا
 التااق اين الدول.ووألك ةموانية انتيا  ا

 :المذهب الموضوعي  - ب

ياحث ىأا المأىب تن  ساس اإللزام خارج ةرادة الدول ويرى  نصاره ا نَّ التقيد اقاتدة ينتج تن  
 ةل  تدة نظريات: وانقسمواتوامل خارجية مستقكة تن ةرادة األشخاص الخا عين ليا. 

 
يو النمساوي "وكسن" وتق ا ا ن القواتد القانونية تستند نادى ايا الاق ـ النظرية القاعدية: األولىالفقرة 

وتخ ع لقواتد تسمو تكييا وىوأا حت  نصل ما التسكسل ةل  قمة القواتد وىا قاتدة )قدسية الوما  االعيد( 
 "pacta sunt servand  و العقد شريعة المتعاقدين. و ىأه النظرية مانية تك  الار ية والخيال من  "

 القاتدة األساسية قوتيا اإللزامية ؟  استمدتود قاتدة  ساسية.وألك يمون التساؤل: من  ين وج امتراضحيث 
جا  ايا الاقيو الارنسا دورويايم وتاعو دوجا وتق ا ا ن  ساس  الفقرة الثانية ـ النظرية االجتماعية:

ونية من أاع الأي يارض ناسو تك  ول جماتة ويتحول ةل  قاتدة قان االجتماتاول قانون ىو الحدث 
الشعور اوجودىاد وتوتسب القاتدة صاة اإللزام من  رورة خ وع  ت ا  الجماتة ليا مت   جل المحامظة 
تك  اقائيم. نان  جورج سيل ىأا االتجاه تندما قال:  ن تووين ول جماتة يحتم  ن يوون ليا قواتد خاصة 

يا. و قد استخف ىأا المأىب امايوم الدولة ايا تحمكيا تك  ت مين التوامل اين  مرادىا والعمل تك  ةنمائ
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وسيادتيا و نور دورىا ما و ع القوانين ووألك امترض ىأا المأىب تكقائية نش ة القاتدة القانونية وتجاىل 
 .(5) ىمية الجزا  ما القواتد القانونية

 
ولا. مالقانون وليد يناةا الرجوع ةل  مكساة القانون أاتو سوا  تك  المستوى الداخكا  و الد دما تقديرنا

والقانون الدولا ال يشّأ تن ىأه القاتدة مالموامقة المشتروة التا  مكتيا  رورة العيش ما  االجتماتيةالحاجة 
ادون تنظيم مالر ا ىو  اجتماتيةمجتمع منظم ىا الساب األول لالنصياع لكقانوند مال يمون تصور حياة 

 الأي يولد اإللزام. 
ة اين الدول ما قاول حد  دن  من التنظيم لكمحامظة تك  الأات. وىأا وألك ىناك مصكحة مشترو

اإلحساس ىو الأي يوّلد اإللزام والدليل تك  ألك  نو حت  الدول الوارى )القوية( ال تجرؤ تك  التصرين 
ن خالاتو  حيانًا( تكمًا  نيا تعكم  نو ليس ىناك من ييددىا اتوقيع  الجزا . امخالاة  حوام القانون الدولا )وا 

ا حوام  االلتزاموتكيو يمون القول  ن الموامقة الجماتية  و القيد الأاتا ال زال يملل األساس الجوىري ما 
يعنا ىأا ةىمال العوامل األخرى التا تساىم اشول واير ما حمل الدول تك   القاتدة القانونية الدولية. وال

أي يمون  ن يوجو سكوك الدول ما المحامل الدولية لكقانون الدولا ملل الر ي العام الدولا ال االمتلال
والجمعية العامة لألمم المتحدة والتوتالت اإلقكيمية ااإل امة ةل  الصالحيات الممنوحة لمجكس األمن ما 

 مجال المحامظة تك  السكم الدولا. 
لتا تنتيك ىأا ااإل امة ةل  الجزا   و الردع الأي يمون  ن يوون مّعااًل ما مواجية اعض الدول ا

قواتد القانون الدولا. وال شّك  ن المرحكة الحالية تعرف تةيرات ما المااىيم التقكيدية لكقانون الدولا ومن 
المؤود  ن ألك سيؤدي ةل  تعديالت جوىرية ما وظياة المؤسسات الدولية وراما ةيجاد آليات جديدة تعوس 

 ولية.ىأا التطور وتارز  ولر خاصية اإللزام ما القاتدة الد
 

                                                        

 .85ص  دالمرجع السااق دالدوتور محمد ساما تاد الحميد (5)
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 القواعد اآلمرة في القانون الدولي العام

المجتمع الدولا ةل  سكطة مشرتةد تعكو ةرادة الدول وتارض قواتده جارًا تند  امتقاراالرغم من 
االقت ا د مقد وجدت مجموتة من الماادئ والقواتد التا تحوم سكوك وتصرمات الدول والمنظمات الدولية 

ن الدولا العام. ومع ألك يرى الاعض  ن ماد  السيادة ال زال ي اا تك  وونت ما مجموتيا قواتد القانو 
الر ا احوميا.  استمرالقاتدة الدولية ةالَّ ةأا  استمرارقواتد القانون الدولا صاة الر ائيةد مال يتصور 

ن   وجود القاتدة الدولية أاتيا مرىون ار ا الدول. استمراروتكيو ال يوجد قواتد موق ةرادة الدول وا 

والواقع  ن ىناك خكط اين تووين القاتدة القانونية وطايعة القاتدة القانونية  و درجة ةلزاميا. صحين  ن 
ولونيا اعد  ن تتوون يمون  ن تتنوع من حيث خطاايا ومو وتيا  دالقاتدة الدولية ال زالت مصادرىا ر ائية

مالر ائية ةأن ليا تالقة اتووين القاتدة  يا وانت طايعتياد لم ةأا توونت ىأه القاتدة تحدد ودرجة ةلزاميا. 
 ناس اإلرادة )الر ا( درجة ةلزاميا وألك االنظر ةل  تالقتيا ا سس المجتمع الأي تسود ميو. 

مان وينش  ما المجتمع تدد واير من الماادئ العكيا واألسس الجوىرية التا يحرص المجتمع تك   
احتراميا ااتتاارىا من  رورات وجوده واستمرار سالمتو وو ساس ترتوز تكييا مقوماتو األساسية ما 

. JUS CONGENS (6)وىو ما يعرف االنظام العام  دالمجاالت السياسية واالجتماتية واالقتصادية وغيرىا
 53دت اإلشارة ةليو ما المادة والمجتمع الدولا ومجتمع منظم يعرف ىأا النوع من القواتد واألحوام حيث ور 

من اتااقية ميينا لقانون المعاىدات تندما نصت تك   نو: "تعتار المعاىدات ااطكة اطالنًا مطكقًا ةأا وانت 
وقت ةاراميا تتعارض مع قواتد آمرة من قواتد القانون الدولاد وألغراض ىأه االتااقية تعتار قاتدة آمرة من 

قاتدة ال يجوز  ااتتاارىادة تقاكيا الجماتة الدولية ما مجموتيا وتعترف ايا قواتد القانون الدولا ول قات
 اإلخالل ايا وال يمون تعديكيا ةالَّ اقاتدة الحقة من قواتد القانون الدولا العام ليا أات الصاة ".

ولما وانت مورة النظام العام مورة غير لااتة وتتةير حسب نظرة المجتمع ةل  تكك األسس  و  
امات ميا االتالا قااكة لكتعديل ولونيا ال تنعدم ما حياة  ي مجتمع منظم. والقواتد اآلمرة شديدة الدت

                                                        

استعمل  لقد .14ص  د1986سنة  تاد اهلل تاد الجكيل الحديلا:النظرية العامة ما القواتد اآلمرة ما القانون الدولا العامد (6)
ما مجال القانون الداخكا منأ تيد اليونان والرومان ليدل تك  قواتد القانون التا ال يجوز  JUS COGENSمصطكن 

 .PUBLIC ORDER مخالاتيا.و استعمل الاقو االنجكوسوسونا مصطكن
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ااورة النظام العام ال ةن القواتد اآلمرة وكيا من النظام العام. ومصدر ىأا النوع من القواتد ىا  االرتااط
  مصادر القاتدة الدولية أاتيا  ي العرف والمعاىدات وماادئ القانون.

 وىناك معيارين  ساسيين لتحديد القواتد اآلمرة ما القانون الدولا.

وىو يعنا وجود لاظ  و صياغة تدل تك  القاتدة القانونية ما المعاىدات الدولية  المعيار المفظي:
الوكمات التالية ) يحرمد يحظرد يمنع (. ةال  ن ىأا المعيار ال يتسم دائمًا االدقة اساب وجود  واستخدام

 تراف الدولية الةير موتواة وىا مصدر ىام لقواتد القانون الدولا.األ

: ويمون تحديد القواتد اآلمرة من خاللو تك   ساس  نيا تكك القواتد التا تيدف المعيار الموضوعي
 ةل  حماية مصالن المجتمع الدولا والنظام العام الدولا. 

حيث ال يمون تحديدىا  و و ع معيار ليا ةالَّ والحقيقة  ن ىأه القواتد شديدة الصكة االنظام العام 
تك   و  ىأا المايوم الةامض. ومع ألك يمون القول  ن القواتد اآلمرة ىا القواتد التا تعوس األسس 

 اجتماتيةالعامة األساسية ما مجتمع منظم وال يتصور اقائو ادون مراتاة ىأه األسسد ومع وونيا قواتد 
المجتمع ونظرتو ةل  ما ىو جوىري من القواتد ملل تحريم الرق وحرية  تالا ميا قااكة لكتعديل حسب تطور 

. و وما يحدد القانون الدولا العام القواتد اآلمرة يعرف وألك القواتد (7)الاحار وماد  المساواة اين الدول
 لة رسم الحدود تنظيم يناسايا ملاًل ما مس اختيارالمومكة وىا القواتد التا تترك مجااًل لحرية األطراف ما 

يوون خط الوسط ىو الحد وما ىو الحال اين  االتااقالاحرية ما حالة الشواطئ المقااكة وما حالة تدم 
الدول المشاطئة لكاحر األحمر. ووألك األمر ما تحديد مصادر القانون الدولا حيث يمون  طراف النزاع 

 ادئ العدل واإلنصاف. المصادر األصكية والحوم امقت   ما استاعادتك   ن  االتااق

 ىو القا ا الدولا.  االختالفونشير  خيرًا ةل   ن المرجع ما تحديد طايعة القاتدة تند 

                                                        

 :د اآلمرة ما القانون الدولا منياىناك مجموتة من القواتد التا اتتارت من القوات (7)
 .تد التا تمس حقوق الدولالقوا -
   .د الخاصة احماية األجانبتالقوا -
 .األساسية ما ميلاق األمم المتحدة الماادئ -
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 العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الوطني
 

 لارت تالقة القانون الدولا االقانون الوطنا جداًل اين مقيا  القانون تملل ما الخالف حول األولوية 
و مشوكة التنازع التا قد يتعرض ليا القا ا الوطنا. ميل توجد تالقة اين القانون الدولا  دانونيناين الق

ووحدة ؟ وما ىا اآللار التا تترتب  اندماج م تالقة  استقاللوالقانون الوطنا؟ وىل ىا تالقة مساواة  م 
 تك  ىأه العالقة؟ 

الدولا والقانون الداخكاد ولول نظرية حجج  ويسود الاقو الدولا نظريتان حول العالقة اين القانون
 وماررات ونتائج.

 
 نظرية ازدواج القانون: -أوالا 

يرى  نصار ىأه النظرية  ن القانونين مناصكين ويختكاان تن اع يما سوا  من حيث الجوىر  و 
مإن مصادر القانون الوطنا ىا تاارة تن  داألساس  و األشخاص  و المصدر.  ما من حيث المصدر

مجموتة من القواتد ت عيا السكطة الوطنية المختصة )التشريعية(  و  تراف نش ت داخل المجتمعد اينما 
 و معاىدات تقدتيا الدول ميما اينيا  و  تراف توونت نتيجة التعامل  اتااقياتمصادر القانون الدولا ىا 

 الدولا. 
ون مال توجد سكطة مروزية تكيا ما وما يختكف القانونين من حيث السكطة القائمة تك  تطايق القان

ويترتب تك  ألك  ن القانون الوطنا قانون قسري تقترن  دالمجال الدولا وما ىو الحال ما المجال الداخكا
 اينما ياتقر القانون الدولا ةل  ىأه الخاصية.  دميو القاتدة القانونية اجزا  منظم

 ما  شخاص  دىم الدول والمنظمات الدولية  م شخاص القانون الدولا دىأا ااإل امة ةل  األشخاص  
 القانون الداخكا ميم األمراد.

 نتائج االختالف:
 التنازع اين القانونين اساب وجود دائرة نااأ خاصة لول منيما.  انتاا و 
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  ن وان التزام القا ا الوطنا اتطايق القاتدة الوطنية ما حالة التعارض مع القاتدة الدولية وا 
من  واختصاصوسؤولية الدولية. وألك ألن القا ا الوطنا يستمد سكطاتو ألك قد يرتب الم
 القانون الوطنا.

  .ال يمون لكقاتدة القانونية ما النظامين  ن تطاق ما النظام األخر ةالَّ ومق ةجرا ات خاصة 
نما ىناك ةموانية  دالصكة اينيما انعدامال يعنا  االستقاللويؤود  نصار ىأه النظرية  ن ىأا  وا 

االتصال تن طريق اإلحالة  و االستقاالد واإلحالة تعنا ةحالة  حد القانونين مس لة ما ةل  القانون اآلخر 
د مقد يحيل القانون الدولا ةل  القانون الداخكا مس لة تحديد حقوق اختصاصوتحوم ق ية ما من صكب 

لقانون الداخكا ةل  القانون الدولا األجانب لم يترك تاسير من يوون  جنايًا لكقانون الداخكا.  و قد يحيل ا
مس لة الحصانات الداكوماسية لم ترك لكقانون الدولا تحديد األشخاص الكأين يجوز ليم التمتع ايأه 

 الحصانات.
 واقتااس دواالستقاال يعنا  ن يقتاس  حد القانونين  حوامًا من اآلخر ليطاقيا ما مجالو الخاص  

ا مجال المعاىدات من القانون الداخكا واقتااس ماد  حصانة السان الحراية القانون الدولا ماد  حسن النية م
 (8ما القانون الداخكا من القانون الدولا. )

 
 ىميا  نيا تتجاىل حقيقة القاتدة القانونية وتخكط اين  انتقاداتتعر ت ىأه النظرية ةل  تدة  و قد

د وما ال الختالمياالقانونية ال يمون  ن يوون سااًا مصدر القاتدة  اختالفالقاتدة ووسائل التعاير تنيا. ةن 
يناةا الخكط اين  صل القاتدة ووسائل التعاير تنيا. ممصدر القاتدة ما القانونين ىو الدولة. وما  ن 

يعنا تةيير صاة القاتدة ماا القانون الداخكا ىناك قواتد  اختالف المخاطاين ا حوام القاتدة القانونية ال
القاتدة القانونية معدومة االنساة ألحد النظامين  اتتاارواع يا موجو لكدولة. وما  ن  موجية لألمراد

نما يؤود تدخل  حد القانونين  االستقاللوموجودة ما ناس الوقت االنساة لألخر  مر غير منطقا وال يؤود  وا 
 ما اآلخر اإلةا   حوامو المعار ة لو. 

 

                                                        
8 Rebecca wallaace ، International law ، Sweet Maxwell. 2002، 4th Ed London P. 35  
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 :  نظرية وحدة القانون - ثانياا  

ار ىأه النظرية  نو ال مرق اين القانونين و نيما يملالن ظاىرتين ما قانون واحد ألك  ن يرى  نص
النظام القانونا اجميع مروتو الداخكية والخارجية يشول وحدة ال تتجز  تقوم تك  تالقة التاعية والتدرج اين 

ادئ العدالة واإلنصاف اللااتة الاروع. والقاتدة القانونية تمل معياريد ينجم تن حومة العقل الاشريد وتن ما
ما ول زمان وموان وتيدف ةل  تنظيم سكوك المخاطاين ا حوامياد وتكيو مالقاتدة القانونية واحدة ما 

المصادر  ازدواجيةمجال تطايقيا. وال يناةا الخكط اين الشول والم مون تند الوالم تن  اختكفجوىرىا ةن 
 واألشخاص. 

أا رجعنا ةل  موقف سورية من نص  د/ منو25/ ىأا األمر نجد  ن القانون المدنا السوري ما المادة وا 
/  311تك  تدم سريان  حوام المواد السااقة  و المخالاة لمعاىدة دولية نامأة ما سورية. وما  ن المادة / 

من قانون  صول المحاومات تنص تك   ن العمل االقواتد المتقدمة ال يخل ا حوام المعاىدات المعقودة 
لتا تعقد اين سورية واين غيرىا من الدول ما ىأا الش ن. وألك مإن توجو الق ا  ما سورية  ود ماد  وا

قرار محومة النقض   نترجين تطايق  حوام المعاىدة الدولية تك  القانون الداخكا ما حالة التعارض. وما 
دات ت سيسًا تك   ن الدولة اين  ن المحاوم الوطنية ال تطاق المعاى 21/12/1090اتاريغ  1005/366رقم 
نما  التزمتقد  أا وجد تعارض اين  ااتتاارىادوليًا اتطايقيا وا   صاحت جز ًا من قوانين الدولة الداخكية. وا 

 (. 9 حوام المعاىدة و حوام قانون داخكا مإن تك  المحومة الوطنية  ن تطاق  حوام المعاىدة الدولية)
 ىمية المصالن التا يقوم تك  رتايتيا وحمايتيا. وما  ن ةن سمو قواتد القانون الدولا يناع من 

القانون الدولا يمون  ن يوتسب السمو وونو من صنع اإلرادة الجماتية لكمجتمع الدولا الأي يسمو تك  
 ةرادة الدول  و  شخاص القانون الدولا.

                                                        

  .1981ا محومة النقض لعام الصادر تن الةرمة المدنية اللانية م 1915د رقم قرار 366( قرار رقم  ساس  9)
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 :تمارين 
 

 اختر اإلجااة الصحيحة مما ي تا:
 

  ساس اإللزام ما القانون الدولا: -1
 اإلرادة المناردة لكدولة. .1
 الر ا المشترك لكدول. .2
 الماادئ األخالقية السامية. .3
 التعاليم الدينية والشرتية. .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
 

 تت من نظرية ازدواج  و لنائية القانون ا ن: -2
 الدولا يختكف تن القانون الداخكا.القانون  .1
 القانون الدولا يندمج اين لنايا القانون الداخكا. .2
 لقانون الدولا يشول جز ًا من القانون الداخكا.ا .3
 جز ًا من القانون الدولا. القانون الداخكا يشول .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الرابعة

 القانون الدولي العام صادرم
 المصادر األصمية -1

 

 الكممات المفتاحية:
 –المفاوضات  –التوقيع  –القواعد اآلمرة  –التعاقد  –ميثاؽ  –بروتوكوؿ  –االتفاؽ  –االتفاقية  –المعاىدة 
المبادئ العامة  –العرؼ الدولي  -التحفظ –سرياف المعاىدة  –ائؽ إيداع الوث –االنضماـ  –التصديؽ 

 .لمقانوف

 الممخص:
المصادر ىي الوسائؿ أو اإلجراءات لخمؽ القاعدة القانونية، ومصادر القانوف الدولي قد تكوف أصمية 

أو المعاىدة أوؿ كاالتفاقيات والمعاىدات أو العرؼ الدولي أو المبادئ القانونية العامة. حيث يعتبر االتفاؽ 
مصادر القانوف وأىميا عمى اإلطالؽ، ثـ يميو العرؼ الدولي الذي ينشئ القاعدة القانونية بشكؿ تمقائي نتيجة 

 .السموؾ القانوني لمدوؿ فيما بينيا، ثـ يأتي في المرحمة الثالثة المبادئ العامة لمقانوف

 األهداف التعميمية:
 :مية لمقانوف الدولي العاـ، مف خالؿيتوجب عمى الطالب معرفة المصادر األص

 المعاىدات الدولية، تعريفيا، أنواعيا، والتفرقة بيف المعاىدة والعقد الدولي. 
 العرؼ الدولي، تعريفو، أركانو. 
 المبادئ العامة لمقانوف. 
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تيا اإللزامية. يقصد بالمصدر الوسيمة أو اإلجراء لخمؽ القاعدة القانونية، أو المنبع الذي تستقي منو القواعد قو 
وتحديد مصدر القاعدة القانونية الدولية يعني تحديد القوالب الشكمية التي يتمكف القاضي عف طريقو 

الحكـ الواجب التطبيؽ عمى نزاع معروض أمامو. أو ىي أدلة تشير إلى وجود القاعدة الدولية.  استخالص
الذي يحدد المصادر ويرتبيا، غير أف األمر فعمى المستوى الداخمي يبدو ىذا األمر سياًل ألف المشرع ىو 

يختمؼ عمى المستوى الدولي حيث انو مف الثابت أف القانوف الدولي يقوـ عمى أساس الرضا العاـ بأحكامو 
 مف قبؿ أعضائو ومف الطبيعي أف تتعدد المصادر بتعدد وسائؿ التعبير عف ىذا الرضا. 

 مة العدؿ الدولية إلى أىـ مصادر القانوف الدولي وىي:مف النظاـ األساسي لمحك 38و قد أشارت المادة 
 االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترؼ بيا صراحة مف جانب الدوؿ المتنازعة. .1
 ألعراؼ والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانوف دؿَّ عميو تواتر االستعماؿ.ا .2
 لمتمدنة.مبادئ القانوف التي أقرتيا األمـ ا .3
أصمية واحتياطية لسيولة  إلىأحكاـ المحاكـ ومذاىب كبار المؤلفيف وسوؼ نقوـ بتقسيـ المصادر  .4

 العرض.
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 المصادر األصمية
 المعاهدات الدولية

 
لعبت المعاىدات الدولية دورًا ىامًا في خمؽ القواعد القانونية الدولية. وىي تعتبر المصدر الرئيسي واألوؿ  

مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية. وىي مف أغزر المصادر  38الوارد في المادة  مف حيث الترتيب
 في القانوف الدولي الحديث وأكثرىػا وضوحًا وأقميا مثارًا لمخالؼ واألكثر تعبيرًا عف إرادة األطراؼ الحقيقية. 

المعاىدات كوسيمة  استخداـ دولية عرفت منذ القديـ وقد جرى العمؿ الدولي عمى اتصاؿوالمعاىدات وسيمة 
وازداد استعماؿ المعاىدات بشكؿ مستمر ومكثؼ عبر التاريخ حتى كادت  ،لتنظيـ العالقات في عيد مبكر

أف تصبح الوسيمة الوحيدة في مجاؿ التنظيـ الدولي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث أبرمت أىـ 
 واتفاقيةفيينا لمعالقات الدبموماسية والقنصمية  واتفاقياتالمتحدة ميثاؽ األمـ  أبرزىاو مف  ،الدولية االتفاقيات

 قانوف البحار. واتفاقياتفيينا لممعاىدات 
 

 :تعريف المعاهدات - أ
دولي يعقد بيف دولتيف أو أكثر كتابة ويخضع  اتفاؽفيينا المعاىدة بأنيا "  اتفاقيةعرفت المادة الثانية مف 

 واحدة أو أكثر وأيًا كانت التسمية التي تطمؽ عميو".لمقانوف الدولي سواء تـّ في وثيقة 
 يتبيف لنا مف ىذا التعريؼ أف المعاىدة الدولية تتضمف بشكؿ أساسي العناصر التالية:

  يعقد بيف أشخاص القانوف الدولي اتفاقفالمعاىدة ىي: 
إلنكميزية ػ وىذا المبدأ أخذت بو محكمة العدؿ الدولية الدائمة في حكميا في قضية شركة الزيت ا

اإليرانية عندما قررت أف العقد المبـر بيف الحكومة اإليرانية وشركة الزيت األنجموػايرانية في أبريؿ 
ليس إالَّ مجرد عقد امتياز بيف حكومة وشركة خاصة أجنبية. )ادعت بريطانية بأف العقد بيف  1933

 إيراف والشركة ىو معاىدة دولية بيف إيراف وبريطانية(.
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 في وثيقة واحدة أو أكثر كتابةيعقد  اتفاؽاىدة والمع: 
( ثـ قضت بأف ىذا ال 2فيينا نطاؽ تطبيؽ أحكاميا عمى المعاىدات المكتوبة ) ـ اتفاقيةوقد حددت 

يؤثر عمى القوة القانونية لالتفاقيات غير المكتوبة. وقد أكدت ذلؾ محكمة العدؿ الدولية الدائمة في 
ية وفييا تقدمت الدانمارؾ إلى المحكمة لمقضاء بعدـ قانونية ما أعمنتو حكميا في قضية غرينمند الشرق

الدانمارؾ عمى تصريح  استندتمف أف غرينميد تخضع لسيادة النرويج. وقد  1931النرويج عاـ 
الذي قرر أف خطط حكومة الدانمارؾ المتعمقة بسيادتيا عمى كؿ  1919وزير خارجية النرويج عاـ 

مف جانب النرويج. فقد قررت المحكمة أف التعيد الشفيي الذي تضمنو  غرينميد لف يمؽ عقبات
دبموماسية مع  اتصاالتتصريح وزير الخارجية وباسـ حكومتو في مسألة تدخؿ في اختصاصو أثناء 

 ( 1دولة أخرى يعتبر ممزمًا لمدولة التي ىو وزير خارجيتيا.)
ميما كانت التسمية التي تطمؽ عمييا.  الدولية االتفاقاتإلى كافة  اصطالحياوالمعاىدة ينصرؼ 

 فيناؾ تسميات مختمفة منيا:
o  المعاىدةTreaty وىي تيتـ بتنظيـ موضوعات ىامة يغمب عمييا الطابع السياسي كمعاىدة :

 فرساي ومعاىدة السالـ.
o االتفاقية convention خصص لممعاىدات الدولية التي تعالج موضوعات  اصطالح: وىو

 جامايكا. واتفاقيةفيينا  ةاتفاقيقانونية مثؿ 
o االتفاؽ Accord كاالتفاقات: ويخصص لممعاىدات الدولية التي ليس ليا صفة سياسية 

 .WTO كاتفاؽالتجارية والمالية 
o  بروتوكوؿprotocol أصمية مثؿ بروتوكوالت  التفاقية: ويقصد بو إضافات وتعديالت

 1949.1الممحقاف باتفاقيات  1977جينيؼ لعاـ 
o  ميثاؽpact ويطمؽ عمى المعاىدات المنشئة لممنظمات الدولية كميثاؽ األمـ المتحدة :

 وميثاؽ جامعة الدوؿ العربية.

وادي عربة أو معاىدة الصمح اإلسرائيمية  اتفاؽوتكوف المعاىدة في وثيقة أو أكثر مثؿ 
 المصرية )كامب ديفيد(.

                                                        
1 D.J HARRIS، cases and Materials on International law، West Group، USA، 2003 2nd Ed. P.338  
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فاؽ بيف دولتيف أو أكثر وىذا قد أثبت التعامؿ الدولي أف جميع ىذه التسميات يدؿ عمى االتو 
 ما أكدتو اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات.

  يخضع لقواعد القانون الدوليالمعاىدة ىي اتفاؽ: 

وىذا يخرج عف نطاؽ المعاىدات الدولية االتفاقات التي يعقدىا أشخاص القانوف الدولي بصفة  
 خاصة كالتنازؿ عف أرض أو التعامؿ في صفقات بيع أو شراء.

 يهدف إلى إحداث آثار قانونيةمعاىدة اتفاؽ ال: 

أي أف غرض المعاىدة ىو إحداث آثار قانونية مف حيث إنشاء حقوؽ والتزامات متبادلة في جانب 
األطراؼ، وىي بذلؾ تتميز عف ما يسميو الفقو باتفاقيات الجنتمماف حيث أف ىذه االتفاقات ال تعقد 

اءات الدستورية إلبراـ المعاىدات الدولية )مثؿ التصريح باسـ الدولة وال يراعى في إبراميا اإلجر 
 األمريكي اإلنكميزي الكندي حوؿ البرنامج السنوي لمطاقة الذرية(. 

 أنواع المعاهدات: - ب
درج الفقو عمى التمييز بيف المعاىدات بمعايير مختمفة فقد ينظر 

ومعاىدات  ثنائيةإلييا مف حيث األطراؼ وتنقسـ إلى معاىدات 
أو مف حيث قدرتيا عمى إنشاء قواعد القانوف الدولي  .جماعية

)خاصة( موضوعيا تبادؿ مصالح  عقديةوتنقسـ إلى معاىدات 
فردية أو ذات طبيعة شخصية مجردة وتقوـ عمى معيار 

 .(2)رغبات األطراؼ المصمحة الخاصة وتختمؼ فييا مقاصد أو
تضع قواعد موضوعية عامة لتنظيـ مصالح  شارعةومعاىدات 

 ركة بيف الدوؿ.مشت
 

                                                        

، 7:>4الغنيمػػي: بعػػض االتجاىػػات الحديثػػة فػػي القػػانوف الػػدولي العػػاـ، قػػانوف األمػػـ منشػػأة المعػػارؼ اإلسػػكندرية  الػػدكتور (2)
  .8>ص
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وبعبارة أخرى فاف المعاىدة الشارعة تنشئ مراكز قانونية عامة عمى عكس العقدية التي يكوف محورىا مراكز 
أما المعاىدات  ،قانونية خاصة. ومف أمثمة المعاىدات العقدية معاىدات رسـ الحدود واالتفاقيات التجارية

 فاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار )جامايكا(. وات ،الشارعة فمف أمثمتيا ميثاؽ األمـ المتحدة
 المعاهدة والعقد الدولي: -

مف األسس المتعارؼ عمييا ىي أف االتفاؽ ال يتصؼ بمصدر إال إذا كاف بيف أشخاص القانوف الدولي. 
وبمفيوـ المخالفة فاف كؿ اتفاؽ بيف األفراد العادييف أو أحد أشخاص القانوف الدولي وشخص عادي )طبيعي 

 أو معنوي( ال يعتبر معاىدة دولية وال يخضع لقواعد القانوف الدولي. 
غير أف البعض يرى أنو يمكف أف يتـ اتفاؽ بيف أشخاص القانوف الدولي وأشخاص عادييف ومع ذلؾ ال 
يخضع لمقانوف الدولي وىو العقد الدولي. والمعيار الذي يستندوف إليو ىو أف يكوف موضوع العقد مما يقوـ بو 

فراد عادة كالبيع والشراء والرىف وعموما تبادؿ المنافع المادية أو المالية. والذي نراه أف ىذه التفرقة بيف األ
 العقد الدولي والمعاىدة غير دقيقة. فمف حيث الموضوع 

فمثاًل  ،ال يمكف التمييز بيف الموضوعات التي مف طبيعة أعماؿ األفراد وتمؾ التي مف طبيعة أعماؿ الدوؿ
ألعماؿ التجارية، فيناؾ شركات خاصة تبـر عقودًا دولية مف نفس الطبيعة التي تبرميا الدوؿ في إطار في ا

وعميو فالعقد الدولي ىو اتفاؽ بيف أحد أشخاص القانوف الدولي العاـ وأحد أشخاص  ،االتفاقيات التجارية
القانوف الواجب التطبيؽ  القانوف الخاص سواء كاف شركة أـ فرد بصرؼ النظر عف طبيعة الموضوع. أما

عمى العقد الدولي فيحدده العقد ذاتو وقواعد اإلسناد الوطنية وىو مف القانوف الخاص وليس القانوف الدولي 
 العاـ. 

وىذا ما أخذت بو محكمة العدؿ الدولية الدائمة في حكميا في قضية شركة الزيت اإلنجميزية/اإليرانية، فقد 
حكومة اإليرانية وشركة الزيت اإلنجميزية ليس إال مجرد عقد امتياز بيف حكومة قررت أف العقد المبـر بيف ال

  وشركة أجنبية خاصة وليس معاىدة.  
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 شروط صحة المعاهدات:  -ج 

 البد لممعاىدات الدولية حتى تنتج آثارىا القانونية أف تستوفي الشروط التالية: 
اإلرادية لتكويف القاعدة الدولية و ترتيب االلتزاـ : تعتبر المعاىدة مف أىـ المصادر أهمية التعاقد -1

الدولي.غير أف مفيوـ األىمية في القانوف الدولي يختمؼ عف مفيوميا في القانوف الداخمي فيي 
تعني في القانوف الدولي الشخصية الدولية، وىي ال تتوفر إال لمدوؿ ذات السيادة الكاممة وكذلؾ 

ويجب أف يكوف الطرؼ المتعاقد أىال ألف تصدر منو المنظمات الدولية في حدود معينة. 
تصرفات تحدث التزاما دوليًا، فالدوؿ ال بد أف تكوف كاممة السيادة. باإلضافة إلى سالمة اإلرادة 
)الرضا( أو خموىا مف أي إكراه أو غش أو تدليس. غير أف اإلجراءات والمراحؿ التي يستمزميا 

ومع ذلؾ أقر القانوف الدولي لمدولة التي  ،ىذه العيوب إبراـ المعاىدات قمؿ مف احتماؿ وجود
شاب إرادتيا عيب مف ىذه العيوب أف تطمب إبطاؿ المعاىدة: " إذا كاف تعبير الدولة عف 
ارتضائيا اإللزاـ بمعاىدة قد صدر نتيجة اإلفساد المباشر أو غير المباشر لممثميا بواسطة دولة 

لى ىذا اإلفساد إلبطاؿ ارتضائيا االلتزاـ بالمعاىدة " متفاوضة أخرى يجوز لمدولة أف تستند إ
عيب  ،مف اتفاقية فيينا قانوف المعاىدات الدولية (. وأضافت اتفاقية قانوف المعاىدات 50)المادة 

أخر يمكف أف يؤثر عمى رضا الدوؿ وىو إفساد ممثميا بواسطة دولة متفاوضة، والحقيقة أف ىذا 
الة المعاىدات الثنائية، كما أف أثره أصبح محدودا حيث تفضؿ يمكف تصوره إال في ح العيب ال

 الدوؿ عدـ اعتبار التوقيع كافيا وال بدَّ مف التصديؽ لنفاذ المعاىدة. 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة األىمية القانونية  104أما بالنسبة لممنظمات الدولية فقد منحتيا المادة 

 لمباشرة مياميا عمى النطاؽ الدولي.
 

: القاعدة العامة أف لمدوؿ حرية مطمقة في تحديد موضوع االتفاقية عية موضوع المعاهدةمشرو  -2
 يمكف تجاىميا وىي: وطبيعتو، غير أف ىناؾ ضوابط لمتصرفات الدولية ال

القواعد اآلمرة في القانوف الدولي: " تعتبر المعاىدة باطمة بطالنا مطمقا إذا كانت، وقت إبراميا  - أ
االتفاقية تعتبر قاعدة آمرة  ة مف قواعد القانوف الدولي العاـ. وألغراض ىذهتتعارض مع قاعدة آمر 
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مف قواعد القانوف الدولي العاـ كؿ قاعدة قبمتيا الجماعة الدولية في مجموعيا ويعترؼ بيا 
باعتبارىا قاعدة ال يجوز اإلخالؿ بيا وال يمكف تعديميا إال بقاعدة الحقة مف قواعد القانوف 

مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات (. ويشكؿ مجموع  53ليا ذات الصفة" ) المادة الدولي العاـ 
ىذه القواعد ما يعرؼ بالنظاـ العاـ الدولي مثؿ تحريـ تجارة الرقيؽ والمخدرات أو أف يكوف 

 موضوع المعاىدة االتفاؽ عمى التعدي عمى سيادة الدوؿ أو منع المالحة في أعالي البحار.  
يتنافى موضوع المعاىدة مع اآلداب العامة أو األخالؽ الدولية أو المبادئ اإلنسانية يجب أف ال   - ب

 .(3)العامة كاالتفاؽ عمى تجارة البغاء
يجب أف ال تتعارض المعاىدة مع التزامات الدولة التي تضمنيا ميثاؽ األمـ المتحدة: " إذا  -ج

وفقا ألحكاـ ىذا الميثاؽ مع أي التزاـ تعارضت االلتزامات التي يرتبط بيا أعضاء األمـ المتحدة 
 مف الميثاؽ(.  103دولي أخر يرتبطوف بو فالعبرة بالتزاماتيـ المترتبة عمى ىذا الميثاؽ" )المادة 

أف يكوف موضوع االتفاقية ممكنا وىذا الشرط ينطبؽ عمى جميع التصرفات التعاقدية )فال يجوز  -د
 عمى تجفيؼ مياه المحيط(. االتفاؽمثال 

 
 :النظام القانوني لممعاهدات  -د

وخاصة تمؾ  ،يقصد بالنظاـ القانوني مجموعة اإلجراءات والقواعد الدولية التي يخضع ليا إبراـ المعاىدات
المعاىدة بعدة مراحؿ. وعادة ما تسبقيا  إبراـالمنصوص عمييا في اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات. يمر 

وؿ ويتـ االتفاؽ عمى المحاور األساسية لمنقاش، ثـ يتـ بعد ذلؾ تعييف نشاطات سياسية تروج لمفكرة بيف الد
المفاوضيف وعادة ما يكوف ىؤالء مف رجاؿ السياسة ويتمتعوف بقدرات عالية في فف التفاوض. وقد يكوف 
رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو السفراء المعتمديف حسب طبيعة موضوع المعاىدة. ليس ىناؾ ترتيب الـز 

ف ىذه اإلجراءات أو الترتيبات التي تسبؽ المفاوضات وعمى العموـ يمكف إجماؿ مراحؿ إبراـ المعاىدات بي
 في ما يمي:

                                                        

كػف أف تطبػؽ "إف المحكمػة ال يم :بقوليػا 67>4فػي حكميػا الصػادر فػي سػنة  أكدت محكمة العدؿ الدوليػة الدائمػة ىػذا المبػدأ( 4)
  .لآلداب العامة " معاىدة أو اتفاقية يكوف محميا منافياً 
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: تعتبر المفاوضات أصعب مرحمة وأىميا في إبراـ المعاىدات سواء كانت ثنائية أـ المفاوضات .1
تقانو. جماعية. ولذلؾ تحرص الدوؿ عمى اختيار المفاوضيف بعناية فائقة، فيي فف  يجب تعممو وا 

والمفاوضات تعني تبادؿ وجيات النظر بيف الدوؿ األطراؼ حوؿ موضوع ما وتقديـ االقتراحات 
بشأنو وىي تتـ بيف ممثمي الدوؿ الذيف يحمموف وثائؽ التفويض الموقعة مف قبؿ السمطات المختصة 

نية أو سرية أو في شكؿ . وال يشترط في المفاوضات أف تتخذ شكال معينا فقد تكوف عم(4)في دوليـ
تبادؿ مذكرات وأحيانا في شكؿ مؤتمرات أو لجاف في مكاف وزماف واحد أو في فترات أو أماكف 
مختمفة. وقد تنجح المفاوضات فيتـ االتفاؽ أو يعمف عف فشميا أو تأجيميا إلى وقت الحؽ تسمح بو 

 الظروؼ.
المتفاوضوف ال بد أف تصاغ في ألفاظ  : إف المبادئ واألحكاـ التي يتفؽ عميياالتحرير والصياغة .2

واضحة تجنبا لالختالؼ حوؿ تفسيرىا. ومف حيث المبدأ ليس ىناؾ ما يمنع مف إبراـ معاىدات 
شفوية غير أف المادة الثانية مف اتفاقية قانوف المعاىدات اعتبرت الكتابة شرطا الزما لتسمية االتفاقية 

القوة الممزمة لالتفاقية التي ال تتخذ شكال مكتوبا.كما أنو  بالمعاىدة، غير أف ىذه الشكمية ال تؤثر في
غير أنو جرت التقاليد عمى صياغتيا في أجزاء  ،ليست ىناؾ شكمية معينة تتبع لصياغة المعاىدة

ثالثة ىي الديباجة أو المقدمة ثـ صمب المعاىد أو أحكاـ المعاىدة ثـ أحكاـ انتقالية وأخيرا خاتمة 
و كيفية االنضماـ والمالحؽ )المرافؽ( إف وجدت. وبعد ذلؾ يتـ إقرار المعاىدة تتضمف تاريخ النفاذ 

بالصيغة المتفؽ عمييا مف طرؼ الدوؿ األطراؼ. أما المغة التي تحرر بيا المعاىدات فعادة ال تثير 
أما في  ،إشكااًل ففي المعاىدات الثنائية تحرر بمغات األطراؼ أو المغة إلى يتـ االتفاؽ عمييا

عاىدات الجماعية عادة ما تحرر بإحدى المغات العالمية كالفرنسية أو اإلنجميزية إال إذا اتفؽ الم
 األطراؼ عمى غير ذلؾ.

                                                        

وصػمحؾ  فػي ىػدنتؾ الفػراء فػي كتابػو رسػؿ الممػوؾ فجػاء فيػو "اختػر لرسػالتؾ، مػا ذكػره ابػف أبمغ ما كتب عف المبعوث المفاوض (4)
قمػػب حديػػد قميػػؿ الغفمػػة منتيػػز لسػػاف سػػميط و رأي جػػزؿ و قػػوؿ فصػػؿ و  ذا ،قمبػػاً  حػػوالً  بميغػػاً  حصػػيفاً  الً ومناظرتػػؾ والنيابػػة عنػػؾ رجػػ

ف راـ دفعػػو أحسػػف رده،، يسػػتدعيو إليػػؾما إلػػىسػػاميا ً …..الفرصػة  حاضػػر  ويسػتدفعو عنػػؾ إف حػػاوؿ جػػر أمػػر أحسػف اقتالعػػو وا 
لمػػا أبػـر يحيػػؿ الباطػػؿ فػػي شػػخص  لمػا نقػػض خصػػمؾ ناقضػػاً  عمػػى الحجػػج مبرمػػاً  ابػػاً وثّ مبتػػدر العبػػارة ظػػاىر الطالقػة  الفصػاحة،

ار الكتػاب د تحقيؽ صػالح الػديف المنجػد، رسؿ المموؾ ومف يصمح لمرسالة والسفارة، ؽ والحؽ في شخص الباطؿ "ابف الفراء:الح
  .63ص  ،5:>4الجديد بيروت 
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بعد االتفاؽ عمى أحكاـ االتفاقية وصياغتيا يتـ التوقيع عمييا مف طرؼ المفاوضيف والتوقيع  التوقيع: .3
و شرط ضروري لكنو ليس كافيًا ومع ىو إجراء شكمي يصدر مف الدوؿ المشاركة في المفاوضات. وى

 ذلؾ فيناؾ حاالت تمتـز فييا الدوؿ 
 األطراؼ بالمعاىدة بمجرد التوقيع عمييا وذلؾ في الحاالت التالية:

 .إذا نصت االتفاقية عمى يكوف لمتوقيع ىذا األثر، وىذا شئ طبيعي فالعقد شريعة المتعاقديف 
 تفقت عمى أف يكوف لمتوقيع ىذا األثر.إذا ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المفاوضة قد ا 
  في وثيقة تفويض ممثميا أو عبرت عف ذلؾ  األثرإذا أعمنت الدوؿ نيتيا في إعطاء التوقيع ىذا

 أثناء المفاوضات.
وعادة ما يتـ التوقيع عمى مرحمتيف التوقيع باألحرؼ األولى و يعني ذلؾ إعطاء فرصة 

يا النيائي في المعاىدة قبؿ االلتزاـ بيا رسميا ويسمى لممفاوضيف لمرجوع إلى حكوماتيـ لتبدي رأي
 أيضا بالتوقيع بشرط المشاورة،أما المرحمة الثانية فيي التوقيع النيائي أو الرسمي.

: وىو اإلجراء الذي تعّبر بو الدوؿ عف رضاىا بقبوليا الرسمي لممعاىدة مف قبؿ السمطة التصديق .4
ط ىذه الشكمية وسبب ذلؾ أف المعاىدات كثيرًا ما تفرض التي يحددىا الدستور. ومعظـ الدوؿ تشتر 

التزامات عمى عاتؽ الدولة بؿ قد تمتد أثارىا إلى األفراد أو الشعب أو تمّس نظاميا السياسي، ولذلؾ 
تفضؿ الدوؿ أف تتحمؿ ىذه المسؤولية السمطات الدستورية سواء البرلماف أو رئيس الدولة. ويعرؼ 

ف الخالفات بيف السمطة التنفيذية )رئيس الدولة( والسمطة التشريعية بسبب التاريخ الحديث الكثير م
 . (5)رفض ىذه األخيرة معاىدة وقعيا الرئيس

: قد ال تشارؾ الدولة في جميع مراحؿ إصدار المعاىدة ألسباب عديدة منيا االنضمام إلى المعاهدات .5
التي كانت تحت االستعمار أو أف أف الدولة لـ تكف موجودة أصال كما ىو الحاؿ بالنسبة لمدوؿ 

الدوؿ التي لـ تكف ترغب في االنضماـ ألسباب سياسية ) طبيعة النظاـ السياسي (. غير أنو قد 
تستجد ظروفًا ترى الدولة أنو مف مصمحتيا االنضماـ إلى المعاىدة. ومع ذلؾ فإف ىذه اإلمكانية 

                                                        

بعػػػد و  لمحػػػد مػػػف األسػػػمحة النوويػػػة 5مػػػف أبػػػرز ىػػػذه التطبيقػػػات رفػػػض مجمػػػس الدومػػػة الروسػػػي التصػػػديؽ عمػػػى اتفاقيػػػة اسػػػترت  (5)
إبػداء  ()فالديميػر بػوتيف الػرئيس المنتخػب التصديؽ عمى المعاىدة بعد موافقػة (5333رفيف تـ في ىذه السنة )مفاوضات بيف الط

 . الكونغرس بالتصديؽ عمى المعاىدة تحفظات عمى المعاىدة بينما فشؿ الرئيس األمريكي حتى اآلف في إقناع
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يسمح باالنضماـ إلييا إالَّ وفؽ  التي ال ليست موجودة في كؿ المعاىدات. فيناؾ المعاىدات المغمقة
والمؤتمر اإلسالمي. وىناؾ  ،واالتحاد األوروبي ،معايير معينة كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجامعة العربية

المعاىدات المفتوحة لمجميع بشرط احتراـ الشروط المنصوص عمييا في االتفاقية مثؿ ميثاؽ األمـ 
 انوف البحار.المتحدة واتفاقية األمـ المتحدة لق

واالنضماـ تصرؼ إرادي ينتج آثاره القانونية وأحيانا ال يتوقؼ عمى إرادة الدولة غير أنو في أحياف 
كثير يمقى معارضة مف الدوؿ األعضاء التي قد تعارض انضماـ دولة ما ألسباب كثيرة كما ىو 

زالت الدوؿ األعضاء لـ تبِد  الحاؿ في طمب تركيا االنضماـ إلى )اتفاقية( االتحاد األوروبي والذي ال
 موافقتيا حتى يومنا ىذا وذلؾ التياـ تركيا بعدـ احتراـ حقوؽ اإلنساف واحتراـ الممارسة الديمقراطية. 

: تتـ ىذه العممية بإرساؿ نسخة مف وثائؽ التصديؽ إلى الدوؿ األطراؼ )المعاىدة إيداع الوثائق .6
اصمة الدولة التي عقد فييا المفاوضات مقرًا إليداع الثنائية( أما في المعاىدات الجماعية فتكوف ع

التصديقات وبالنسبة لممعاىدات التي تتـ تحت إشراؼ األمـ المتحدة فيكوف مقر األمـ المتحدة ىو 
 مكاف اإليداع.

األصؿ أف االتفاقية ىي التي تحدد تاريخ سريانيا سواء مف تاريخ التوقيع عمييا  سريان المعاهدة: .7
 توقيع كافيًا( أو عند التصديؽ عمييا مف عدد محدد مف الدوؿ. )عندما يكوف ال

: التحفظ ىو إعالف وحيد الطرؼ صادر عف دولة عند توقيعيا أو التحفظ عمى المعاهدة الدولية .8
تصديقيا أو قبوليا المعاىدة أو االنضماـ إلييا بقصد استبعاد حكـ مف أحكاـ االتفاقية أو تعديؿ 

لتحفظ ال زاؿ يشكؿ مظير مف مظاىر السيادة في مفيوـ القانوف الدولي مضمونو. وال شؾ أف مبدأ ا
التقميدي والطابع الرضائي بأحكامو. وبمقتضى ىذا المبدأ تستطيع الدوؿ إعالف عدـ التزاميا ببعض 
األحكاـ التي ترى فييا مساسًا بنظاميا العاـ أو النظاـ االجتماعي السائد في الدولة بؿ وحتى إذا 

حيا، مف أمثمة ىذه التحفظات تمؾ التي أبدتيا الدوؿ اإلسالمية وعمى رأسيا المممكة عارضت مصال
العربية السعودية مف بعض األحكاـ المخالفة لمشريعة اإلسالمية في اتفاقيتي بكيف حوؿ المرأة 

نوف ( مف اتفاقية فيينا لقا20والقاىرة حوؿ السكاف. غير أف ىذا المبدأ مقيػد بما نصت عميو المػادة )
 المعاىدات وأىـ القيػػود:
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  إذا كاف التحفظ محظورا في المعاىدة. ففي ىذه الحالة ليس أماـ الدوؿ إال القبوؿ بنصوص المعاىدة
أو رفضيا ليا وبالتالي رفضيا لممعاىدة مثؿ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ) جامايكا ( التي 

 منعت التحفظات.
 ات ليس مف بينيا ذلؾ التحفظ. ففي ىذه الحالة أيضًا ال تممؾ الدوؿ إذا كانت المعاىدة تجيز تحفظ

 إالَّ قبوؿ أو رفض المعاىدة.
  في الحاالت التي ال تشمميا الفقرات أ و ب إذا كاف التحفظ مخالؼ لموضوع المعاىدة أو الغرض

 منيا وىذه الحالة األخيرة تقدرىا الدوؿ األطراؼ.
تفاقية االعتراض عمى التحفظ، ففي االتفاقيات الثنائية يعتبر ويمكف الدوؿ األخرى األطراؼ في اال

رفض التحفظ إنياء لالتفاقية، أما في االتفاقيات الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة 
المتحفظة غير ممزمة بالمعاىدة وال يمكنيا التمسؾ بيا، أما إذا لـ ىناؾ إجماع أو معارضو البعض 

لمعوؿ عميو في ىذه الحالة ىو النظر إلى طبيعة التحفظ ىؿ يتفؽ مع المبادئ دوف البعض األخر فا
ال تعتبر الدولة ممزمة باالتفاقية أما إذا ،األساسية لممعاىدة أو يناقضيا. ففي حالة ما ذا كاف يناقضيا
 . (6)كاف ال يتنافى مع مبادئ االتفاقية تعتبر الدولة ممزمة باالتفاقية

: عانى المجتمع الدولي مف االتفاقيات السرية وخطورتيا وعندما صدر هاتسجيل المعاهدات ونشر  .9
مف الصؾ اإلشارة الصريحة إلى ضرورة تسجيؿ  18ميثاؽ عصبة األمـ تضمف في المادة 

حيث نصت عمى أنو "كؿ  102المعاىدات، كما أكد ميثاؽ األمـ المتحدة ىذا المبدأ في المادة 
عضو مف أعضاء األمـ المتحدة بعد العمؿ بيذا الميثاؽ يجب معاىدة وكؿ اتفاؽ دولي يعقدىا أي 

أف يسجؿ في أمانة الييئة وأف تقوـ بنشرىا بأسرع ما يمكف "كما أكدت نفس المبدأ اتفاقية قانوف 
" تحاؿ المعاىدات بعد دخوليا دور النفاذ إلى األمانة العامة لؤلمـ المتحدة  80المعاىدات في المادة 
 17وحفظيا وفقا لكؿ حالة عمى حده ونشرىا " نشير بيذا الصدد إلى أف المادة لتسجيميا أو قيدىا 

مف ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية أكدت عمى تسجيؿ المعاىدات لدى األمانة العامة. كما اف استيفاء 
ىذه الشكمية ال يؤثر عمى المعاىدة مف حيث قوتيا الممزمة بالنسبة لؤلطراؼ. وكؿ ما في األمر فإنو 

مكف االحتجاج بيا أماـ أي فرع مف فروع األمـ المتحدة وخاصة محكمة العدؿ الدولية " ليس ال ي
                                                        

( (
 .:;4ص  ،:>>4سنة  ،5ط  ،والقانوف الدولي المعاىدات في الشريعة اإلسالمية:الدكتور محمد إبراىيـ الديؾ6
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ألي طرؼ في معاىدة أو اتفاؽ دولي لـ يسجؿ وفقا لمفقرة األولى مف ىذه المادة أف يتمسؾ بتمؾ 
 ( مف ميثاؽ األمـ102المعاىدة أو ذلؾ االتفاؽ أماـ أي فرع مف فروع األمـ المتحدة. )المادة 

 المتحدة. 
: إذا صدرت المعاىدة مستوفية الشروط السالفة الذكر تمـز الدوؿ األطراؼ تنفيذ المعاهدة .10

بتنفيذىا عمى أساس أف العقد شريعة المتعاقديف وتمتـز األطراؼ بتنفيذ المعاىدة بحسف نية. حيث 
ف ممزمة ألطرافيا مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات عمى أف كؿ معاىدة نافدة تكو  26نصت المادة 

 وعمييـ تنفيذىا بحسف نية ". 
: المبدأ العاـ ىو أف المعاىدة ال تمـز إالَّ عاقدييا وفقًا لمبدأ أثر المعاهدة بالنسبة لمغير .11

إال أف ىناؾ بعض المعاىدات التي تساىـ في إنشاء أوضاع دولية عامة يمكف أف  ،نسبية المعاىدات
 ومف أىميا:  ،تمـز الغير

 فيذه األحكاـ تمتد أثارىا إلى الدوؿ غير األطراؼ فيي تنظـ التي تضع أحكاما شاممة المعاهدات :
وضعا عاما يترتب عميو واجب االحتراـ و إلزاـ الدوؿ الغير بيذه األحكاـ. والتزاـ الدوؿ الغير بيذه 

نما يرجع إلى كوف ىذا المعاىدة أقرت مبدأ أو  األحكاـ ال يرجع في الحقيقة إلى المعاىدة ذاتيا وا 
 حكمًا مف أحكاـ القانوف الدولي مثؿ المعاىدات الخاصة التي تنظـ المالحة الدولية.

 :وىي تمؾ المعاىدات التي تحدد النظاـ القانوني لمنطقة معينة  المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة
 مثؿ النظاـ القانوني لممضايؽ الدولية والحياد.

 :النوع مف المعاىدات ال يعدو أف يكوف تدوينًا لعرؼ دولي  وىذا المعاهدات ذات األساس العرفي
 سائد أو قائـ والتزاـ الدوؿ الغير بيا نابع مف التزاميا بالعرؼ مثؿ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية.

 األصؿ أف أثر االتفاقية ال يمتد إلى غير أطرافيا، ومع ذلؾ المعاهدات التي تشترط لمصمحة الغير :
ية قانوف المعاىدات بمد ىذا األثر إلى دولة ليست طرؼ. " ينشأ حؽ لمدوؿ الغير نتيجة سمحت اتفاق

قصد أطراؼ المعاىدة بيذا النص منح ىذا الحؽ لمدولة الغير أو مجموعة مف  إذانص في المعاىدة، 
وافقة الدوؿ تنتمي ىذه الدولة إلييا أو لمدوؿ جميعا، ووافقت الدولة الغير عمى ذلؾ. ويفترض ىذه الم

ما لـ يصدر عف الدولة الغير ما يفيد العكس، إالَّ إذا نصت المعاىدة عمى غير ذلؾ". غير أنو إذا 
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يمكف تعديمو أو إلغاؤه إال بموافقة األطراؼ بما فييا الدولة الغير  رتبت االتفاقية عمى الغير التزامًا ال
 مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات(. 37)المادة 

  ويعني ىذا الشرط أف تضع معاىدة بيف دولتيف نصا خاصا تتعيد كؿ  األكثر رعاية:شرط الدولة
منيما بأف تسمح لؤلخرى باالستفادة مف كؿ امتياز تمنحو في المستقبؿ لدولة مف الدولة بالنسبة ألمر 

ت مف األمور التي يتـ التعاقد بينيما عميو. وقد جرت العادة عمى إدراج مف ىذا الشرط في االتفاقيا
 (7)التجارية واالقتصادية والمسائؿ المتعمقة بإقامة األجانب.

: قد يبدأ تنفيذ المعاىدة قبؿ دخوليا مرحمة النفاذ النيائي وىو ما يعرؼ نفاذ المعاهدات .12
بالنفاذ المؤقت. ىناؾ عدة عوامؿ قد تستدعي ذلؾ منيا أف الدوؿ تريد البرىنة عف حسف نيتيا في 

المعاىدة قد تأتي تقر أمرًا واقعًا تمارسو الدوؿ قبؿ االتفاؽ فتستمر في ذلؾ االلتزاـ باالتفاؽ كما أف 
إلى حيف نفاذ االتفاؽ. وأخيرًا قد تكوف ىناؾ مرحمة تجريبية لمتأكد مف نية األطراؼ مما يعطي لمدوؿ 
فرصة لتصحيح مواقفيا مف المعاىدة.والمبدأ العاـ ىو أف المعاىدات ال تسري بأثر رجعي، غير أنو 
ليس ىناؾ ما يمنع األطراؼ مف االتفاؽ عمى غير ذلؾ،فاألثر الرجعي ليس ممكنًا فحسب بؿ أحيانا 

مف اتفاقية قانوف  28يكوف ضروريًا إذا كانت المعاىدة تصحح أوضاعًا نشأت فاسدة. )المادة 
 المعاىدات(.

 : عندما يشوب المعاىدة بعض الغموض أو يعترييا عدـ الوضوح فييتفسير المعاهدة .13
عندئذ تحتاج إلى تحديد مضموف النص أو تفسيره. وخاصة أف المعاىدة قد تصاغ بعدة لغات. وقد 

/ عندما نصت عمى أف " تفسر المعاىدة بحسف نية  31حددت اتفاقية فيينا كيفية التفسير في المادة /
منيا ". طبقًا لممعنى العادي أللفاظ المعاىدة في اإلطار الخاص بيا وفي ضوء موضوعيا والغرض 

واألصؿ أف الدوؿ التي عقدت المعاىدة أقدر عمى تفسيرىا وعادة ما يتـ ذلؾ عف طريؽ األجيزة 
المختصة في الدوؿ المعنية ) وزارة الخارجية ( وعند االختالؼ يعتبر ذلؾ في حكـ النزاع الدولي 

 الذي يتـ حمو بالطرؽ السممية وأىميا القضاء الدولي. 

                                                        

االسػتفادة مػف جميػع  حيث التزمت ألمانيا بأف تسمح لجميػع الػدوؿ المتحالفػة :59المادة  >4>4مف ذلؾ ما قررتو اتفاقية السالـ  (7)
البضػػائع عبػػر  راد والتصػػدير ونقػػؿيالتسػػييالت التػػي تمنحيػػا إلحػػدى ىػػذه الػػدوؿ أو ألي دولػػة أجنبيػػة أخػػرى فيمػػا يتعمػػؽ باالسػػت

 .إقميميا
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فإذا انتفت تمؾ  ،يـ قانوني يستند إلى المصمحة أو الحاجة إليو: كؿ تنظتعديل المعاهدات .14
المصمحة أو تمؾ الحاجة أو ظيرت الحاجة إلى التعديؿ فيو بما يحقؽ المصمحة ليس ىناؾ ما يمنع 

مف اتفاقية  39بؿ أف ذلؾ صفة مالزمة لطبيعة التنظيمات التي يضعيا البشر. جاء في المادة  ،ذلؾ
فيينا: " يجوز تعديؿ المعاىدة باتفاؽ األطراؼ وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني عمى مثؿ ىذا 

اتبعت في االتفاؽ ما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ ". واألصؿ أف تتبع نفس اإلجراءات التي 
إبراـ المعاىدات إال إذا نصت المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ.وبالنسبة لممعاىدات الثنائية يتـ التعديؿ 

 بموافقة الدولتيف.أما بالنسبة لممعاىدات متعددة األطراؼ ال بد مف مراعاة اإلجراءات التالية:
 .احتراـ شروط التعديؿ المنصوص عمييا في االتفاقية 
  باقتراح التعديؿ. إبالغ الدوؿ األطراؼ 
  .التفاوض بشاف التعديؿ المقترح 
 .ال يمـز االتفاؽ الخاص بالتعديؿ الدوؿ التي ىي طرؼ في المعاىدة لكف ليست طرؼ التعديؿ 
  يمكف لطرفيف أو أكثر مف أطراؼ معاىدة متعددة األطراؼ مف االتفاؽ عمى تغيير المعاىدة فيما

ط بالنص عميو في االتفاقية وعدـ تأثيره عمى مراكز ( غير أف ذلؾ مشرو 41بينيـ فقط ) المادة 
 . (8)األطراؼ األخرى في المعاىدة ويجب إبالغ األطراؼ األخرى بذلؾ

  انقضاء المعاهدات: .15
 تنقضي المعاىدات بطرؽ مختمفة وىػػي: 

 بناء عمى رضا األطراؼ.  -1
 بمقتضى نص وارد فييا.  -2
 لغرض منيا.انتياء األجؿ المحدد في االتفاقية أو استنفاذ ا -3
 تحقؽ الشرط الفاسخ أي اإلخالؿ الجوىري بأحكاـ المعاىدة. -4
إذا ظيرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكاـ االتفاقية وفي ىذه الحالة تنتيي المعاىدة  -5

 (.  64بقوة القانوف ودوف حاجة إلى رضا األطراؼ ) المادة 
                                                        

 ،الػػدار الجامعيػػة األشػػخاص،و المصػػادر  القػػانوف الػػدولي العػػاـ، الػػدكتور محمػػد سػػعيد الػػدقاؽ والػػدكتور مصػػطفى سػػالمة حسػػيف: (8)
4<<5. 
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ئية( ويعتبر ذلؾ في ظاىره إخالؿ بقاعدة بالتخمي مف جانب واحد عف أحكاميا )المعاىدات الثنا -6
العقد شريعة المتعاقديف غير أف اإلجراء ممكف إذا اتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ أو كانت طبيعة 

مف اتفاقية قانوف المعاىدات( وعادة ما يكوف  56المعاىدة أو اليدؼ منيا يسمحاف بذلؾ )المادة 
تسبة مثؿ اتفاقيات التحالفات السياسية ذلؾ في المعاىدات السياسية التي ال ترتب حقوقًا مك

 والعسكرية.
: قد تتغير الظروؼ التي تتـ في ظميا التصديؽ عمى المعاىدة مما يرىؽ أحد نظرية تغير الظروف -

األطراؼ إلى درجة لـ تكف متوقعة وىو األمر الذي يعطي لمطرؼ المتضرر الحؽ في نقض 
ف إقرار ىذا المبدأ مف شأنو فتح الباب أماـ . غير أ(9)المعاىدة بناء عمى نظرية تغير الظروؼ

 الدوؿ لمتنصؿ مف االلتزامات العقدية بحجة تغيير الظروؼ، لذلؾ قيد ىذا المبدأ بالشروط التالية:
 أف يكوف تغير الظروؼ جوىريا.   -
 أال يكوف الظرؼ متوقع وقت االتفاؽ.   -
 أال يكوف الظرؼ بفعؿ الطرؼ المتمسؾ.   -
 انوف المعاىدات شروط أخرى وىي: وقد أضافت اتفاقية ق  -

o  .أال يتعمؽ األمر بمعاىدة رسـ الحدود 
o  إذا كاف التغيير نتيجة إخالؿ الطرؼ بااللتزاـ طبقا لممعاىدة أو بأي التزاـ دولي ألي

 طرؼ أخر في المعاىدة.
دات. أما إلى أف الحرب ال أثر ليا مف الناحية المبدئية عمى االتفاقيات أو المعاى اإلشارةوال بد مف 

ف كانت الحرب قد توقؼ أو تعمؽ بعض  المعاىدات التي تتضمف أحكاما تنظيمية )الشارعة( فتبقى سارية وا 
 األحكاـ.

 عندما تنتيي المعاىدة يتحمؿ األطراؼ مف االلتزامات و العالقات القانونية التي رتبتيا ليـ المعاىدة. و
                                                        

طػورت فػي القػرف تثػـ  ،يإلػى القػانوف الرومػان (REBUS SIC STANTIBUS)  يرجػع بعػض الفقػو ىػذه النظريػة (9)
وكػاف األسػاس الػذي تقػـو عميػو ىػذه النظريػة ىػو نيػة الطػرفيف وقػت العقػد و كػاف  ء القانوف الدولي.فقيا مف قبؿالتاسع عشر 

 .أف تطور الشرط إلى قاعدة موضوعيةيشار إلى شرط تغير الظروؼ عمى أنو شرط مفترض ضمنيا ثـ ما لبث 
 ،بيػػروت ،الطبعػػة األولػػى العربيػػة، الوحػػدة مركػػز دراسػػات:امتيػػازات الػػنفطالقػػانوف والسػػيادة و  :أحمػػد عبػػد الػػرزاؽ خميفػػة الػػدكتور 

 .7>4ص ، 9>>4
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 العرف الدولي
 

تاريخية أقدـ مصادر القاعدة الدولية. وىو في المرتبة الثانية بعد المعاىدات يعتبر العرؼ الدولي مف الناحية ال
مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية. وقد كاف العرؼ الدولي مصدرا لمجموعة  38حسب ترتيب المادة 

ة التقنيف كبيرة مف القواعد التي شّكمت القسـ األكبر مف قواعد القانوف الدولي المعترؼ بيا، غير أف حرك
إذ أف كثيرا مف األحكاـ العرفية تضمنتيا االتفاقيات الدولية التي أبرمت ابتداء مف منتصؼ  ،قممت مف أىميتو

 .(10)القرف التاسع عشر
: " مجموعة مف األحكاـ القانونية نشأت مف تكرار التزاـ الدوؿ بيا في تصرفاتيا مع تعريف العرف  -

تكتسب في اعتقاد غالبية الدوؿ وصؼ االلتزاـ القانوني غيرىا في حاالت معينة بوصفيا قواعد 
"(11). 

والعرؼ الدولي ال يختمؼ عف العرؼ في القانوف الداخمي مف حيث تكوينو والزاميتو. والبد لتكويف العرؼ مف 
 :أساسييفتوفر ركنيف 

مف قبؿ : ويتمثؿ في صدور سموؾ أو تصرؼ سواء أكاف إيجابيًا أـ سمبيًا وتكراره الركن المادي   -
األشخاص الدولية أو مف يمارسوف التصرفات في مجاؿ العالقات الدولية )الجيات المعبرة عف 

فإذا ثبت أف اإلرادة الشارعة قد  ،إرادة الدوؿ واألشخاص األخرى(. وقد يتـ التعبير مرة واحد فقط
العرفية متى ثبت  التزمت مسمكًا معينًا في واقعة معينة فيذا يكفي لنشوء العرؼ الدولي أو القاعدة

 .(12)أف اإلرادة الشػارعة انصرفت إلى االلتزاـ بيذا المسمؾ
بؿ ال بد أف تأتي الدوؿ األخرى المعنية نفس السموؾ سواء كاف  ،وال يكفي أف تأتييا الدولة مف جانب واحد   

عة الجديرة بتكويف إيجابيًا أو سمبيًا، أي أف التصرؼ يعتبر سموؾ عاـ في موضوع العرؼ. والميـ ىو أف الواق
الركف المادي لمعرؼ يجب أف تتسـ باالستمرارية ذاتيا في الزماف والمكاف وبصفة العمومية والتجريد. وال 

                                                        

  .68ص  ،7>>4دار النيضة العربية  القانوف الدولي العاـ،:الدكتور عبد الواحد محمد الفار (10)
  .:7ص ،المرجع السابؽ:الدكتور حامد سمطاف (11)

 .6:6ص  ع سابؽ،بعض االتجاىات الحديثة في قانوف األمـ، مرج ،الدكتور محمد طمعت الغنيمي( 4)

51 



نما تعني عدـ ذاتية توجيو السموؾ، فقد ينشأ عرؼ بيف عدد قميؿ مف الدوؿ وال  تعني العمومية ىنا العالمية وا 
 يناؿ ذلؾ مف عموميتو.

 
 ي بين كولومبيا والبيرو:قضية المجوء السياس 

اتيمت الحكومة البيروفية حزب الشعب الثوري األمريكي  1948بعد الثورة العسكرية التي قامت في بيرو 
وىو مف رعايا البيرو. قاـ  Victor Raul Haya de latorreبإعداد وتوجيو العصياف خاصة زعيمو 

Haya ya la torre  ليما عاصمة البيرو طالبًا اعتباره الجئًا سياسيًا السفارة الكولومبية في  إلىبااللتجاء
فاستجاب السفير الكولومبي لطمبو. و قد رفضت حكومة بيرو السماح بإخراجو مف البالد عمى ىذا األساس 

(Sale Conduct.واعتبرتو مجرمًا عاديًا ) 
ى اتفاؽ الطرفيف محكمة العدؿ الدولية بناء عم إلىقدمت دعوى  1949في الخامس عشر مف تشريف األوؿ و

 تـ سؤاليا عف أمريف:
 ىؿ يحؽ لكولومبيا أف تقرر وحدىا فيما إذا كاف العمؿ المرتكب يشّكؿ جرمًا سياسيًا أـ عاديًا ؟ -1
ىؿ تعتبر الدولة التي تنتمي إلييا الالجئ السياسي ممزمة بمنحو الضمانات الالزمة لمغادرة  -2

 إقميميا؟
ف السؤاليف وقررت أف حؽ المجوء الممنوح لمثوار غير مشروع بالنفي عف ىذي 1950أجابت المحكمة عاـ 

 حسب اتفاقية هافانا ال توجد حالة طوارئ التي انتفت بمرور ثالثة شهور عمى فشل االنقالبحيث انو 
وعمى ذلؾ طمبت البيرو مف كولومبيا تسميميا الالجئ. ورفضت كولومبيا ذلؾ مؤكدة أف حكـ المحكمة ال 

سمطات البيرو. وأكدت أف ىذا العرؼ السائد في أمريكا الالتينية. وقد أصدرت  إلىجئ يمزميا بتسميـ الال
إال أف كولومبيا  ،قرارًا يؤيد ذلؾ بقوليا أنو بالرغـ مف عدـ مشروعية منح حؽ المجوء 1951المحكمة عاـ 

ء المجوء غير وأف ىذيف األمريف غير متعارضيف ألف ىناؾ وسائؿ أخرى إلنيا ،ليست ممزمة بتسميـ الالجئ
 .  (13)تسميـ الالجئ وأف احتراـ العرؼ السائد واجب عمى الدوؿ

 ؟  إيجابيا ولكف ىؿ يشترط في السموؾ الذي ينشأ القاعدة العرفية أف يكوف

                                                        

(13 )DJ Harris، International law، sixth edition، Thomson، 2004، p21.    
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الواقع أف السموؾ اإليجابي يكوف أكثر تعبيرا عف السموؾ أو الموقؼ، فالقاعدة أنو ال ينسب لساكت قوؿ. ومع 
وف السكوت تعبيرا عف موقؼ معيف. وقد أكدت محكمة العدؿ الدولية الدائمة ىذا المبدأ في ذلؾ فكثيرا ما يك

بتقريرىا أف القاعدة العرفية يمكف أف تنشأ نتيجة االمتناع عف اتخاذ سموؾ أو  1927حكميا الصادر سنة 
نما يشترط اقترانو بالشعور باإللزاـ إلقرار ما سمي بالحقوؽ . وقد اتخذ مبدأ السموؾ السمبي (14)تصرؼ معيف وا 

التاريخية. ومف البدييي القوؿ أنو لكي يعتد بالسموؾ السمبي يجب أف يكوف صادرا مف الدولة عف رضا وليس 
عف إكراه، فقد تعجز الدولة عف التعبير عف إرادتيا في رفض السموؾ بسبب اإلكراه الذي يسمط عمييا مف 

 دولة أو الدوؿ المتعاممة في السموؾ.
وري في معرض شرح ىذه الفكرة أف نسأؿ حوؿ ضرورة مشاركة جميع الدوؿ حتى يمكف اعتبار ومف الضر 

 العرؼ ممزمًا ؟
 

حيث ال يشترط مشاركة جميع الدوؿ في السموؾ أو التصرؼ المكوف لمركف المادي لمعرؼ، وىذا ما أكدتو 
أف الشرط األساسي ىو أف محكمة العدؿ الدولية في قضية االمتداد القاري في بحر الشماؿ عندما قررت 

 تشمؿ الممارسة الدوؿ التي تتأثر مصالحيا عمى وجو الخصوص.
وفي الحقيقة أف العموـ في القاعدة القانونية ال يعني أف يوجو خطاب القاعدة القانونية إلى جميع الناس. 

اء مف حيث والعرؼ كأي قاعدة قانونية قد يكوف خطابو موجو إلى مجموعة مف الدوؿ محددة بصفاتيا سو 
المكاف أو الزماف )عرؼ خاص أو إقميمي( وقد يكوف خطاب القاعدة العرفية موجو إلى كافة المتعامميف في 

 السموؾ الذي ينظمو العرؼ، وفي ىذه الحالة فالعرؼ ممـز لكؿ الدوؿ التي يعنييا السموؾ.
في ىذه الحالة ىي عمومية  وال يجوز لمدوؿ التي لـ تشارؾ في تكويف العرؼ التنصؿ مف أحكامو. فالعبرة

القاعدة العرفية بالنسبة لمسموؾ وليس بالنسبة لمدوؿ التي ساىمت في إنشاء العرؼ. وعميو ال يمكف لمدوؿ 
التي لـ تشارؾ في تكويف القاعدة العرفية سواء تمؾ التي كانت موجودة وقت تكويف القاعدة أو تمؾ التي 

                                                        

الموتس حيث كاف عمى المحكمػة أف تقػرر مػا إذا كػاف امتنػاع الػدوؿ باسػتمرار عػف محاكمػة  قضيةأكدت ذلؾ المحكمة في  (14)
انظػر حكػـ المحكمػة الصػادر فػي :قػد كػوف قاعػدة عرفيػةقبطاف السػفينة عنػد التصػادـ فػي البحػر العػاـ أمػاـ محاكميػا الوطنيػة 

 مطبوعات المحكمة. :5>4/>/:
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قبوؿ االنضماـ إلى المجتمع الدولي يقتضي االلتزاـ بالقواعد  نشأت بعدىا اف ترفض التقيد لمعرؼ، ذلؾ أف
 . (15)التي تحكـ عالقاتو والتي تكونت نتيجة تواتر استعماليا

عمى أنو ينبغي التأكيد أف العرؼ قد يكوف محميًا أو إقميميًا ويسري حكمو في ىذا النطاؽ. غير أف األمر 
دولية ىي وليدة الثقافة والممارسة الغربية التي لـ تكف تراعي أحيانًا ليس بيذه البساطة فكثير مف األعراؼ ال

مصالح قسـ كبير مف المجتمع الدولي وفي الغالب نشأت ىذه األعراؼ بيف الدوؿ االستعمارية الكبرى، وىو 
األمر الذي أدى بدوؿ العالـ الثالث إلى التنكر لكثير مف األعراؼ استنادًا إلى أدنى مقاييس العدالة 

ؼ وخاصة في المجاؿ االقتصادي وطالبت بضرورة إعادة النظر في الكثير مف مبادئ القانوف واإلنصا
الدولي التقميدي، ومف دوف شؾ أف تواجد ىذه الدوؿ في إطار المنظمات الدولية ساىـ كثيرًا في إرساء قواعد 

القوؿ أف حركة تقنيف جديدة في بعض مجاالت العالقات الدولية ) قانوف البحار الجديد(. ومع ذلؾ يمكننا 
قواعد القانوف الدولي التي بدأت مع منتصؼ القرف العشريف قممت مف أىمية الموضوع وأصبحت المصادر 

 االتفاقيات المكتوبة أو المعاىدات المصدر الرئيسي لقواعد القانوف الدولي المعاصر. 

 :العرؼ الدولي ليس قاعدة  الركن المعنوي
ىي إرادية، فالعرؼ ال يتكوف تمقائية النشوء والتكويف بؿ 

نما  فوؽ إرادة الدوؿ أو في غفمة منيا أو بالرغـ عنيا، وا 
ينشأ بإرادة البعض تمثيال لمصالح الجماعة الدولية، وأف 
نما  عدـ المعارضة ال يتـ بشكؿ عفوي أو بدوف وعي وا 

 بالرضا الضمني.

 
                                                        

 دار النيضػة العربيػة، الطبعػة الثانيػة، المصادر أشخاص القػانوف الػدولي العػاـ، القانوف الدولي العاـ، الدكتور مفيد شياب: (15)
 .99ص  ،8;>4القاىرة 

ػػػ ػػػ فػػػي قضػػية مػػػنح المجػػوء السياسػػػي واعتبػػػرت  83>4نػػػوفمبر  53ر فػػي دت ذلػػؾ محكمػػػة العػػدؿ الدوليػػػة فػػػي حكميػػا الصػػػادأكَّ
المحكمة أف سموؾ كولومبيا ال يعدو مجرد تصرؼ فردي لـ ترؽ إلػى مسػتوى اإلحسػاس بإلزاميػا مػف جانػب بػاقي دوؿ أمريكػا 

  .ال يمكف القوؿ بوجود عرؼ إقميمي في ىذا الصدد و بالتالي
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متعامميف بالعرؼ، أي االعتقاد ممف يأتي فال بدَّ مف تولد اإلحساس أو الشعور باإللزاـ لدى ال ووعمي
التصرؼ بأنو إنما ينفذ التزامًا أو يمارس حقًا. أو بعبارة أخرى يأتي السموؾ تطبيقا لمقانوف. وبناء 
عمى ما سبؽ نرى أف الركف المعنوي أو العنصر النفسي جوىري في تكويف العرؼ وىو الذي يميز 

 العادة عف العرؼ 

اؿ تكويف العرؼ تتعمؽ بالجية التي يعتد بأعماليا في تكويف العرؼ الدولي، ىناؾ وىناؾ مسألة أخرى في مج
خالؼ بيف الفقياء حوؿ ىذا الموضوع. فبعضيـ يقصر ىذا الحؽ عمى الجية صاحبة االختصاص في 
الدولة وىي السمطة التنفيذية وىناؾ مف يمدد ىذا الحؽ إلى كافة السمطات المعبرة عف السيادة في الدولة 

كذلؾ المنظمات الدولية وحتى األفراد )جورج سيؿ( إاّل أف المسألة ليست في مف يمارس الواقعة المادية أو و 
ىي في مف يمتـز بالسموؾ. فالسموؾ المكوف لمركف المادي قد يكوف مصدره سمطة وطنية أو  السموؾ بقدر ما

دولي، فيناؾ أعراؼ وطنية تحولت إلى دولية ولكف الميـ أف ينتقؿ اإلحساس باإللزاـ إلى أشخاص القانوف ال
أعراؼ دولية ونتج ذلؾ عند إحساس الدوؿ بصالحية الممارسة في إطار العالقات الدولية ولذلؾ نجد أف 

 كثيرًا مف األعراؼ الدولية مصدرىا عرؼ محمي أو قاعدة وطنية أو حتى أحكامًا قضائية.
 ـ إثبات العرف الدولي:والا أ

كمة تتعمؽ باإلثبات إذا أقّر أطراؼ النزاع بوجود القاعدة العرفية. وربما انحصر الخالؼ ال يثير العرؼ أية مش
حوؿ تحديد المضموف أو تفسير القاعدة العرفية وىذه ميمة القاضي. أما إذا كاف ىناؾ خالؼ حوؿ وجود 

ًا فقد يقدـ الطرؼ القاعدة العرفية ذاتيا فإف الجيود تتجو إلى إثبات العرؼ. وىذه الميمة ليست سيمة دائم
المتمسؾ بالقاعدة العرفية الدليؿ عمى وجودىا )البّينة عمى مف ادعى(، وقد يخفؽ في ذلؾ إالَّ أنو يجب عمى 
القاضي التحري عف وجود القاعدة العرفية المدعى بيا بكؿ الوسائؿ الممكنة بما في ذلؾ االتفاقيات الدولية 

وربما  ،اسالت الدبموماسية الصادرة مف األجيزة المختصة في الدولةواألحكاـ القضائية وكتابات الفقياء والمر 
كانت ميمة القاضي سيمة إذا تعمؽ األمر باألعراؼ العامة والمستقرة. ولكف في بعض األحياف يصبح مف 
الصعب جدًا إثبات وجود العرؼ اإلقميمي وخاصة إثبات الركف المعنوي ألنو مسألة نفسية كما ذكرنا سابقًا 

(16). 
                                                        

بػيف >9>4ى محكمػة العػدؿ الدوليػة فػي قضػية الجػرؼ القػاري فػي بحػر الشػماؿ سػنة طرح إشكاؿ إثبات القاعدة العرفيػة عمػ (16)
ىػػؿ كانػػت طريقػػة األبعػػاد المتسػػاوية لتحديػػد الجػػرؼ القػػاري بػػيف  المطػػروح وكػػاف السػػؤاؿ ؾالػػدانمار ألمانيػػا و كػػؿ مػػف ىولنػػدا و 
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 ـ تقدير العرف الدولي: ثانياا 
ويتميز العرؼ عف المصادر األخرى بأنو تعبير تمقائي عف إرادة المجتمع الذي يسود فيو. وىذه الخصوصية 
ال تتوفر في التشريع كما أنو يمكف أف يستجيب لمخصوصيات أي أف يكوف عرفًا خاصًا أو محميًا وىو الشيء 

ؿ في العرؼ أنو تعبير صادؽ عف اإلرادة الحقيقية )أكثر ديمقراطية( يوفره التشريع دائما. كما يقا الذي ال
 بعكس المعاىدات التي قد تفرضيا إرادة األغمبية.

أف العرؼ لـ تعد لو تمؾ األىمية التي كانت لو مف قبؿ. فالمجتمع الدولي يتطور  اإلقرارومع ذلؾ فإنو يجب 
الصعب إف لـ نقؿ مف المستحيؿ تكويف عرؼ دولي.  سريعًا في جميع نواحي العالقات الدولية مما جعؿ مف

وعمى حد قوؿ البعض تموت القاعدة العرفية عندما تكتمؿ. وىو األمر الذي يجعؿ العرؼ عاجزًا عف مالحقة 
أف حركة التقنيف شممت  إلىالتطور وأصبحت المعاىدات أكثر عممية منو في سد ىذه الحاجة. باإلضافة 

ح القاضي الدولي يمتمس األحكاـ في المعاىدات الكثيرة والمتنوعة، وقد لوحظ معظـ األعراؼ الدولية وأصب
أنو منذ إبراـ ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يصدر حكمًا واحدًا يستند إلى العرؼ الدولي. ىذا باإلضافة إلى عيب 

 الغموض وعدـ التحديد الذي يكتنؼ العرؼ مما يجعؿ عممية إثباتو صعبة ومعقدة.
 مية بين المعاهدة والعرف: ـ األفضثالثاا 

مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية إشكالية ترتيب المصادر أو تدرجيا فيناؾ اتجاه  38أثارت المادة 
نما عمى سبيؿ التساوي بيف ىذه المصادر أو  يرى بأف المادة المذكورة لـ تورد المصادر عمى سبيؿ الترتيب وا 

 التماثؿ. وحجتيـ في ذلؾ ما يمي:
  يوجد في القانوف الدولي تسمسؿ ىرمي لمسمطات.ال -1
 إف القواعد أو األعماؿ نابعة مف إرادة واحدة متعادلة. -2

و قد أشار انزيموتي إلى أف العرؼ والمعاىدة مف ذات الطبيعة وىما في النتيجة مف ذات القوة حتى فيما 
عتمدة يجب إتباعيا منيا "الالحؽ يمغي يتعمؽ بقيمتيا المتبادلة في اإللغاء. فإذا حصؿ تعارض فيناؾ قواعد م

                                                                                                                                                                                   

عػػدة عرفيػػة فػػي ىػػذا الصػػدد عمػػى نفػػت المحكمػػة وجػػود قا ؟ الػػدوؿ المتاخمػػة شػػكمت قاعػػدة عرفيػػة نافػػذة فػػي مواجيػػة األطػػراؼ
 ،بنغػازي ،منشػورات جامعػة قػار يػونس مصػادر القػانوف الػدولي العػاـ،:الػدكتور زىيػر الحسػيني بيػا. أساس أف ألمانيا لػـ تعمػؿ

 .58ص  ،ليبيا ،6>>4
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السابؽ" و"الخاص يقيد العاـ" واستدلوا عمى ذلؾ بحاالت تـ فييا إلغاء معاىدة بعرؼ مثؿ االمتيازات 
كذلؾ تـّ إلغاء أحكاـ معاىدة منعت التعدي عمى السفف التجارية بمقتضى عرؼ دولي. وىناؾ  ،األجنبية

ؿ إلغاء تجارة الرقيؽ التي كاف يقرىا العرؼ الدولي بمقتضى اتفاقية حاالت تـّ فييا إلغاء عرؼ بمعاىدة مث
 .(17)دولية

وذىب فقياء آخروف الى أف ىناؾ تدرجًا بيف العرؼ والمعاىدة فال يمكف لمعرؼ أف يمغي معاىدة ألنيا أسمى 
الترتيب  المصادر وفؽ إلىعمى أنو يجب عمى المحكمة أف تنظر  38منو. وقد كاف المشروع األصمي لممادة 

( طالب بحذفيا مف حيث المنظور الفني لمصياغة. وأف  Ricci Bussatiالتالي، إالَّ أف الفقيو اإليطالي) 
المعاىدات لمتعبير عف إرادتيا وتخمت عف العرؼ  إلىالواقع الدولي يثبت ىذا التدرج حيث أف الدوؿ اتجيت 

العدؿ الدولية الدائمة في قضية السفينة ويمبمدوف ولـ تطبقو إال عند غياب المعاىدة. وىذا ما أّكدتو محكمة 
 ،حيث اعترفت المحكمة بوجود القاعدة العرفية التي تحظر السماح بمرور األسمحة في أقاليـ الدوؿ المحايدة

مف معاىدة فرساي توجب عمى ألمانيا أف تجعؿ قناة )كييؿ( مفتوحة لكؿ السفف التجارية  380إال أف المادة 
 .(18)عة لمدوؿ التي تكوف في حالة سمـ مع ألمانياوالحربية التاب

 

                                                        

ف د عصػػبة األمػػـ و كانػػت ىػػذه المػػادة تػػنص عمػػى بطػػاليػػمػػف ع ;4مػػف ذلػػؾ أيضػػا القػػوؿ بػػأف العػػرؼ ألغػػى أحكػػاـ المػػادة  - 
والحقيقػػة أف  المسػػجمة صػػحيحة لكػػف ال يمكػػف االحتجػػاج بيػػا. المعاىػػدات غيػػر المسػػجمة بينمػػا العػػرؼ اعتبػػر المعاىػػدة غيػػر

 .ر نص المادة المذكورة و لـ يمغياالعرؼ ىنا فسَّ 
 .>43ص ،8;>4 مبادئ القانوف الدولي العاـ، األردف،:الدكتور رشاد عارؼ يوسؼ السيد

 .468ػ  467، القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص ( الدكتور محمد المجذوب18)

57 



 المبادئ العامة لمقانون
 

 تشكؿ المبادئ العامة لمقانوف المصدر الثالث لمقاعدة القانونية الدولية.
الخاصة بأعراؼ و قوانيف  1899و قد وردت اإلشارة إلى ىذا األصؿ ألوؿ مرة في ديباجة اتفاقيات الىاي 

يا بعض الفقياء حتى اعتبرت كمصدر لمقواعد الدولية في نظاـ محكمة العدؿ الدولية الحرب البرية ثـ تناول
فجاء فييا "ج:مبادئ القانوف العامة  38و أخيرا أخذت بيا محكمة العدؿ الدولية الحالية في المادة  ،الدائمة

 ستشارية ىذه المبادئ.التي أقرتيا األمـ المتمدنة ". كما تبنى القضاء الدولي في بعض األحكاـ و اآلراء اال
ويقصد بالمبادئ القانونية مجموعة القواعد التي تؤمف بيا الدوؿ و تكوف صالحة لمتطبيؽ في كؿ األنظمة  

القانونية.أو ىي المبادئ األساسية التي تشترؾ في احتراميا و األخذ بيا جماعة الدوؿ. و مف أىـ األمثمة 
لحؽ و مبدأ المسؤولية التقصيرية و مبدأ المساواة بيف األطراؼ عمى ىذه المبادئ مبدأ التعسؼ في استعماؿ ا

 أماـ القضاء.
أف يكوف المبدأ معترؼ بو مف قبؿ األمـ المتمدنة و يكوف ذلؾ سواء عف طريؽ 38و قد اشترطت المادة 

ذلؾ اإلقرار الصريح كأف تتضمنو قوانينيا الوطنية أو تتبناه محاكميا الوطنية،أو يكوف االعتراؼ ضمني و 
 بعد االعتراض عميو أو النص عمى خالفو.

قد كانت عبارة األمـ المتمدنة محؿ نقد عمى أساس أنيا حصرت االعتراؼ بالمبادئ في تمؾ التي تعترؼ و    
فمعنى ذلؾ  بيا األمـ المتمدنة، وذا عممنا األمـ المتمدنة قصد بيا الغرب المسيحي وبالذات أوربا المسيحية،

خرى أو الحضارات األخرى التي مف المؤكد أنيا ساىمت في بمورة الكثير مف أحكاـ أنيا أقصت األمـ األ
 .19القانوف الدولي وخاصة الحضارة اإلسالمية

والحقيقة أف ىذا المفيوـ لـ تعد لو أية أىمية بسبب التطور الذي عرفو المجتمع الدولي وانضماـ معظـ   
ولي المعاصر عف طريؽ المعاىدات ع أحكاـ القانوف الدالدوؿ إلى ىيئة األمـ المتحدة ومشاركتيا في وض

كذلؾ نصت المادة التاسعة مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ  االتفاقيات التي تبـر في إطار األمـ المتحدة.و 

                                                        
 شتطر  ثمثو  األذكال الكىرى للحااةة و النظم لقد بعثت الدول اإلدالموة مبذكرة إىل األمني العام لألمم ادلتحدة بصدد ادلادة التادعة من النظام األدادي حملكمة العدل الدولوة،اليت 19

اإلدالمي،و "ال ميكن ادلنازعة أن ادلدنوة اإلدالموة شتك ،مباضوها اجملود و إذعاعها احلالي،إحدى أذكال ادلدنوة.و من ناحوة أخرى وعتىر القانون القانونوة يف العامل،ا أكدت فوها أنه 

 . ;57 ص 88>4انون الدولي الذي حيكم جزء كبريا من دكان ادلعموةة،نظاما قانونوا مستقال مبصادةه اخلاصة به،و هوكله و مفاهومه اخلاصة."اجمللة ادلصروة للق
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الدولية عمى أف يكوف تأليؼ المحكمة في جممتو كفيال بتمثيؿ المدنيات الكبرى و النظـ القانونية الرئيسية في 
ـ. فمبادئ القانوف ليست محصورة في مصدر مف المصادر القانوف الداخمي أو الدولي و إنما ىي قيـ العال

 يمكف أف تكشؼ عنيا وسائؿ كثيرة منيا أحكاـ القضاء و أراء الفقو.
أما مف حيث الطبيعة القانونية فمنيـ مف قاؿ أف ىذه المبادئ ليست قواعد قانونية و ال يمجأ إلييا القاضي إال 

ا انعدـ لديو الحكـ في المصدريف األوليف و ىي ال تمـز إال الدوؿ األعضاء في محكمة العدؿ الدولية التي إذ
قبمت برضاىا اختصاص المحكمة و أف تطبؽ عمييا المحكمة ىذه المبادئ و ىي عند البعض ذات أساس 

مصادر األخرى و يمكف أف تنفذ عرفي وتمتزج بو بينما يرى آخروف أف ىذه المبادئ ليا قيمة قانونية كباقي ال
في محيط العالقات الدولية تتضمنيا أحكاـ المحكمة الدولية سواء باعتبارىا تشكؿ أعرافا )لوتربخت(أو 
باعتبارىا ذات قيمة قانونية محمية تطبؽ عف طريؽ االستقباؿ.و بناء عمى التحميؿ السابؽ نرى أف مبادئ 

. زاميتيا مف نفس األساس الذي يقوـ عميو اإللزاـ في القانوف عموماً القانوف ىي مبادئ قانونية ممزمة تستمد إل
أف  (لعرؼاؿ تصب فييا اإلرادة )المعاىدات و والفرؽ بينيا وبيف المصادر األخرى التي ىي في الحقيقة أشكا

بينما المبادئ استخرجيا القاضي وتكوف ممزمة عندما يحكـ بيا القاضي.  ،ىذه األخيرة استخرجتيا الدوؿ
ف أمكف تعريؼ العدالة  غامض فمف الصعب تحديد مضمونو،د ىذا المصدر عمى أنو غير محدد و انتقو  وا 

حدوده عمى ضوء الفمسفات تو و عمى أنيا إعطاء كؿ ذي حؽ حقو فإنو مف الصعب تحديد مضموف الحؽ ذا
يقيد القاضي بنظاـ قانوني ونحف نعتقد أف ذلؾ ال يناؿ مف قيمة ىذا المبدأ الذي ال  والقيـ اإلنسانية المتباينة.

نما يطمؽ حريتو في البحث عف القيـ ا ربما كاف ذلؾ لسامية لمعدؿ في مختمؼ األنظمة والحضارات و معيف وا 
  20نتيجة صفة الدولية أو العالمية التي يتصؼ بيا القانوف الدولي.

 

                                                        
( اليت ادتندت فوها احملكمة التحكوم إىل مبادئ YUILLE SHORTRIDGE) :هناك حاالت كثرية ادتند فوه  القااء الدولي إىل مبادئ القانون منها:قاوة 20

 اىل مبدأ احطرام احلقوق ادلكتسبة يف قاوة "دولوزوا العلوا البولندوة ".   القانون لتفص  يف مسألة حدود ادلطالبة بالفوائد على الدوون. و كذلك حكم حمكمة العدل الدولوة ادتندت

 6:>4دكندةوة،الدكتوة حممد دعود الدقاق:النظروة العامة لقراةات ادلنظمات الدولوة و دوةها يف إةداء قواعد القانون الدولي العام،منتأة ادلعاةف اإل -

Mc.NAIR:The general principales of law recognized by civilized nations B.Y.B.I.L1957 p18  
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 :تماريف 

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

 
 ال تعتبر معاىدة دولية: -1

A. بيف دولتيف. االتفاؽ 
B. .االتفاؽ بيف منظمتيف دوليتيف 
C. .االتفاؽ بيف دولة ومنظمة دولية 
D. .االتفاؽ بيف دولة وشركة أجنبية 

 
 المبادئ العامة لمقانوف ىي مف مصادر القانوف الدولي: -2

A. .األصمية 
B. .الثانوية 
C. .االستداللية 
D. .االحتياطية 

 

60 



 

 الوحدة التعميمية الخامسة
القانون الدولي العام مصادر  

 المصادر االستداللية -2
 

 الكممات المفتاحية:

 .اإلنصاف -العدل  –الفقو الدولي  -المحاكم الدولية  -القاضي الدولي 

 الممخص:

ويمكن أن تكون متمثمة بالقرارات الصادرة  تكشف لنا المصادر االستداللية عن أحكام القانون الدولي،
 .من النظام األساسي 83عن المحاكم وآراء الفقياء، والتي نصت عمييا المادة 

ويرى بعض الفقياء أن وظيفة الفقو والقضاء ال تعدو كونيا وسائل تفسيرية لمصادر القانون الدولي، 
لمقاعدة الواجبة التطبيق عمى  فوظيفة القاضي الدولي تتمثل في البحث عن المصادر األصمية

المراكز القانونية المتنازعة، وميمتو ال تكمن فقط عند حد التطبيق والتفسير بل تتجاوز ذلك إلى مدى 
وبالتالي يكون الوصف الذي يناسب حقيقة عمل القاضي   اكتشاف المبدأ القانوني الذي يحكم النزاع،

 .ىو أنيا مصادر استداللية

 األهداف التعميمية:

 يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود من المصادر االستداللية، من خالل:
 .االجتياد القضائي 
 .اآلراء الفقيية 
 .مبادئ العدالة واإلنصاف 
 .قرارات المنظمات الدولية 
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قاد و  .أراء الفقياء مصادرا استداللية يمكن أن تكشف عن أحكام القاانون الادوليو تشكل قرارات المحاكم 
القضاااء ال و وياارى بعااض الفقياااء أن الفقااو  ماان النظااام األساسااي. =8لييمااا فااي المااادة وردت اإلشااارة إ

يعاادو أن يكونااا وسااائل تفساايرية لمصااادر القااانون الاادولي السااالفة الااذكر الحقيقااة أن القاضااي الاادولي ال 
يجااد دائمااا فااي المصااادر األصاامية القاعاادة الواجبااة التطبيااق عمااى الناازاع، صااحي  أن ال يخمااق القاعاادة 

نما ىو يكشف عنيا كما شرحنا ن كانات و التفساير و بالتالي فدوره ال يقف عناد حاد التطبياق و  .الدولية وا  ا 
نما يتجاوزىاا إلاى حاد اكتشااف المبادأ القاانوني الاذي يحكام النازاع.و  ىذه ىي وظيفتو األساسية( نعتقاد و  ا 

 أن الوصف الذي يناسب حقيقتيا أنيا مصادر استداللية. 
 

 االجتهاد القضائي
 

مسااىمة و كان لمقضااء مسااىمة ظااىرة فاي تكاوين قواعاد القاانون الادولي ر ام نسابية األحكاام القضاائية 
مااذ ذلااك فيااي ال تكااون دلاايال مباشاارا عمااى و  أحكااام المحاااكم فااي إقاارار بعااض مبااادئ القااانون الاادولي،

لاادولي فيااو مااذ ذلااك ال يمكاان إنكااار دور القضاااء الاادولي فااي تطااوير القااانون او  أحكااام القااانون الاادولي،
ذلااك بتوجيااو سااموك الاادول عمااى نحااو يااؤدي إلااى تكااوين و يمكاان أن يساااىم فااي تكااوين العاارف ا لاادولي 

العاااارف باااال أن األحكااااام القضااااائية ساااااعدت كثياااارا لجنااااة القااااانون الاااادولي عنااااد تقنااااين أحكااااام القااااانون 
تحدياااد ماااداىا و  الااادولي.كما أن القضااااء يمعاااب دورا رئيسااايا فاااي تدكياااد وجاااود القاعااادة الدولياااة  العرفياااة (

األحكام القضائية المقصودة ال تقتصر عمى المحاكم الدولياة بال يمكان لممحااكم و  تفسيرىا.و مضمونيا و 
الوطنيااااة أن تساااااىم فااااي ذلااااك عممااااا أن ىااااذه األحكااااام أو السااااوابق القضااااائية الداخميااااة ليساااات ممزمااااة 

بادأ مان مباادئ األساساية لمقاضي، ير أنو كمما ازداد احترام قاعدة تضمنيا حكم قضائي يتماشى ماذ م
األخااذ بيا،باال أن كثياارا ماان أحكااام المحاااكم الدوليااة ساااىمت فااي و لمتنظاايم الاادولي،كمما ازداد احتراميااا 

   1إنشاء قواعد دولية قننت في معاىدات أو سار عمييا العمل وفق عرف دولي.
 

                                                             
وذحمؽؿةذذ:9<1وذحمىذسـةذذ11<1وذحمؽؿةذاؾعدلذاؾدوؾقةذاؾدائؿةذسـةذذ91<1ؿنذأفمذاألجفزةذاؾؼضائقةذاؾدوؾقة:حمؽؿةذاؾمحؽقمذاؾدائؿةذاؾيتذتأسدتذسـةذذ1

ؽمذـورؿربجذوذصوؽقوذاجلـائقةذوذحمؽؿةذاملـظؿاتذاألوروبقةذوذاحملؽؿةذاألوروبقةذوذاحملؽؿةذاإلدارقةذهلقكةذاألؿمذاملمحدةذوذحماذ;9<1اؾعدلذاؾدوؾقةذ)احلاؾقةذ(ابمداءذؿنذ

ذ.ذ=<<1حلؼوقذاإلـدانذوذاحملؽؿةذاؾدوؾقةذاجلـائقةذاؾيتذتأسدتذسـةذ
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 اآلراء الفقهية
 

رساام و فساارىا و دولي فدرسااى الكثياار منيااا اضااطمذ الفقااو الاادولي باادور بااارز فااي بدايااة تكااوين القااانون الاا 
فاتيال و و قد لمعت أسماء تركت بصمات واضحة في القاانون الادولي العاام مثال  روسايوس و  ،معالميا

الفقيااو اإلسااالمي محمااد باان الحساان الشاايباني  فااي كتابااو السااير الكبياار الااذي شاارحو اإلمااام و بوفناادورف 
لاام يعااد الفقااو فااي الوقاات و  2فااي كتابااو الخااراج. كااذلك اإلمااام أبااو يوساافو السرخساي فااي كتابااو المبسااوط 

نمااا أصاابحت تقااوم بااو جمعيااات و الحاضاار يقتصاار عمااى الفاارد أو الفقيااو  ىيئااات دولية،تعقااد المااؤتمرات و ا 
تصاادر المؤلفااات نااذكر منيااا عمااى ساابيل المثال،معيااد القااانون الاادولي فااي بمجيكااا الااذي تدسااس ساانة و 

األمريكيااة لمقااانون الاادولي،مجمذ القااانون الاادولي فااي  ،الجمعيااة-لناادن –،جمعيااة القااانون الاادولي 8>>1
فاااي الاااوطن العرباااي الجمعياااة المصااارية لمقاااانون الااادولي.عمى أن دور الفقاااو تقمااا  فاااي و 18<1الىااااي 

اضاااطالع المؤسساااات الدولياااة  المجناااة القانونياااة ل مااام المتحااادة و الوقااات الحاااالي نتيجاااة حركاااة التقناااين 
نون الادولي، ير أن ىاذا يعناي أن الفقاو فقاد أىميتاو بال ال زالات بدراسة موضوعات القا لمقانون الدولي(

أراء الفقياااااء تماااااذي موضاااااوعات القاااااانون الااااادولي ساااااواء عماااااى مساااااتوى الييئاااااات الرسااااامية عناااااد طااااارح 
القاارارات أو فااي ساااحات القضاااء الااوطني أو الاادولي،ر م مااا قياال عاان النزعااة و مشااروعات المعاىاادات 

 القضاة. و ى بعض الفقياء الوطنية أو القومية أو السياسية لد

                                                             
ؿيذوذاؾؼاـونذاؾدوؾيذاؾعام،ؿؤسدةذبنيذاؾمشرقعذاإلسال–اؾدؽمورذسعقدذحمؿدذأمحدذباـاجة:امللادئذاألساسقةذؾؾعالؼاتذاؾدوؾقةذوذاؾدبؾوؿاسقةذيفذوؼتذاؾدؾمذاحلربذذ2

ذ.ذ19صذذ:=<1اؾرساؾةذبريوتذ
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 اإلنصافو مبادئ العدالة 
 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولياة إلاى ىاذا المصادر فجااء  =8أشارت الفقرة الثانية من المادة 
ال يترتااب عمااى الاان  المتقاادم ذكااره أي إخااالل بمااا لممحكمااة ماان ساامطة الفصاال فااي القضااية -1فييااا  

ىذا الن  يخاول المحكماة نبنااء و وافق أطراف الدعوى عمى ذلك.   اإلنصاف متىو وفقا لمبادئ العدل 
عمااى رضااا األطااراف، اسااتبعاد مصااادر القااانون الاادولي السااالفة الااذكر و الحكاام بمقتضااى ىااذا المصاادر 

قباال و الحقيقااة أن ىااذا الاان  يحتاااج إلااى فياام دقيااق و  ممااا يفيااد أنااو مصاادر متميااز عاان تمااك المصااادر.
 ( JUSTICEاإلنصااف حياث يوجاد فارق اصاطالحي باين العدالااة  و دالاة ذلاك ال باد مان تعرياف معناى الع

عطااااء كااال و تعناااي تطبياااق مباااادئ العااادل عناااد الفصااال فاااي النزاعاااات  فالعدالاااة (EQUITEاإلنصااااف  و  ا 
أما اإلنصاف فيو يعني تصاحي  ماوازن العادل أو حكام العدالاة عنادما تحاول دون  3شخ  ما يستحقو

بينمااا اإلنصاااف يعتمااد  ( دلياال اإلثبااات العدالااة يسااتند إلاى شااكمياتبعااابرة أخاارى و ذلاك شااكميات العاادل. 
ىاااي األخاااذ باااروح العدالاااة.فمبادئ العااادل و عمااى قناعاااات تتاااوفر لااادى القاضاااي أو يطمااائن إليياااا ضاااميره 

عااان التشاااريعات الداخمياااة فياااي شاااعور طبيعاااي و اإلنصاااف مباااادئ عاماااة مساااتقمة عااان مباااادئ القااانون و 
 سد ثمراتو.و في الشرائذ القديمة لمتخفيف من قسوة القانون الوضعي  قد عرفت ىذه المبادئو بالعدالة 

ودور ىااذا المصاادر ىااو فعااال دور تكميمااي ال يمجااد إليااو القاضااي إال بناااء عمااى رضااا األطااراف عناادما 
والحكماااة مااان ذلاااك أن  تتضااامن حكماااا  يااار منصااف، )العاارفو يعتقاادوا أن قواعاااد القاااانون  المعاىااادات 

ن كانااات عادلاااة، و  الوضاااعي ليسااات دائماااا منصااافة،بعاااض أحكاااام القاااانون الااادولي  بالتاااالي ال تمكااان و ا 
 .القاضي من اإلنصاف

                                                             
جمؾةذاالؼمصادذوذاإلدارة،ؽؾقةذاالؼمصادذوذاإلدارة،جاؿعةذاملؾكذعلدذاؾعزقز،اؾعددذاؾناـي،ذجدة،املؿؾؽةذ–اؾدؽمورذجعػرذعلدذاؾدالم:اؾعداؾةذوذاإلـصافذيفذاؾؼاـونذاؾدوؾيذذ3

ذذ9:صذذ;<18اؾعربقةذاؾدعودقةذ
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 قرارات المنظمات الدولية
 
مااان النظاااام األساساااي لمحكماااة العااادل الدولياااة إلاااى قااارارات المنظماااات الدولياااة  =8لااام تشااار الماااادة    

اساااتبعاده ألن تعااااداد  لكااان سااااكوتيا عااان ىاااذا المصاااادر ال يعنااايو  كمصااادر لمقاعااادة القانونيااااة الدولياااة،
يقصاااد بقااارارات المنظماااات الدولياااة  كااال ماااا يصااادر عااان الجيااااز و المصاااادر لااام يااادت بشاااكل حصاااري. 

التساامية التااي و شااكمو و التشااريعي أو التنفيااذي لمنظمااة دوليااة كاممااة النطاااق بمااض النظاار عاان محتااواه 
. لقاد أثاار مادى إلزامياة القارارات الصاادرة عان المنظماات 4اإلجراءات المتبعة فاي إصاداره و تطمق عميو 

فينااك جاناب مان الفقاو ، 5خالفا في أوساط الفقو الدولي مدى اعتبارىا مصدرا لمقاعدة الدولية،و الدولية 
التاي لام تشار إلاى ىاذا  =8ينكر صفة المصدر عمى قرارات المنظماات الدولياة اساتناد إلاى نا  الماادة 

ن تكون قرارات صادرة عن أجيازة سياساية،كما أنياا تفتقاد إلاى الصافة اإللزامياة أنيا ال تعدو أو المصدر 
بالتاالي فياي ال تعادو أن تكاون قارارات تنفيذياة و ألنيا تستند في األصل إلى المعاىادة المنشائة لممنظماة 

 يستندون في ذلاك إلاى رأي محكماة العادل الدولياة الدائماة حياث جااء فيو: القواعاد القانونياة لمادول ىايو 
تماااك التاااي تصااادر عاااان حااار إرادتياااا كمااااا عبااار ت عااان ذلاااك االتفاقيااااات الدولياااة أو بواساااطة العااااادات 

ىاذا ماا عبار  عناو األماين العاام و التاي جارت الادول عماى إتيانياا تعبيارا عان القواعاد القانونياة    العارف(
ة الفمساطينية ل مم المتحدة عند تعرضو لمقوة الممزمة لمقرارات الصادرة من مجماس األمان بصادد القضاي

 .6تمك الصادرة في الشدن العراقي و  191خاصة القرارو 
فاي نفاس الساياق ىنااك ماان يعتبار تماك القارارات مجارد تدكيااد لممباادئ القانونياة الاواردة فاي المواثيااق و    

أماااا الااارأي األخااار فيااارى أن القااارارات تشاااكل مصااادرا مساااتقال مااان  ،التاااي تحكااام نشااااط ىاااذه المنظماااات
لااايس مصاااادر القاااانون و حااادد مصاااادر إساااناد األحكاااام  =8أن نااا  الماااادة و ولي مصاااادر القاااانون الاااد

بالتااالي فمصااادر القااانون الاادولي أوسااذ ماان المصااادر التااي حااددتيا المااادة المااذكورة ممااا و الاادولي ككاال 
قارارات المنظماات الدولياة كمصادر مان مصاادر القاانون و يفس  المجال إلدخاال أعماال اإلرادة المنفاردة 

                                                             
ذ1>1صذذ1=<1اجلزائرذذ،ذوي:ؿنذأجلذـظامذاؼمصاديذجدقد:املؤسدةذاؾوصـقةذؾؾؽمابحمؿدذجباذ4

ذتمخذذاملؼرراتذاؾصادرةذعنذاملـظؿاتذاؾدوؾقةذعدةذصور:

 اؾموصقة:وذعلارةذعنذاؾمعلريذعنذرغلةذأوذدعوةذؾؾؿـظؿةذاؾدوؾقةذالذقمضؿنذعـصرذاإلؾزام.وذفـاكذؿنذقعرتفذهلاذبإؾزامذـاؼصذ-
اإلعالنذأوذاؾمصرقح:وذفوذعلارةذعنذ-كذؿؾزؿةذألـفاذذاتذصلقعةذؼاعدقةذ)شارعةذ(ؿنذذؾكذؼراراتذجمؾسذاألؿنذاملمخذةذوػؼاذألحؽامذاؾػصلذاؾدابعذاؾؼرارات:وذفيذصؽو-

عالنذصصؽاذريمقاذأساسقاذالذتأؽقدذؾلعضذامللادئذاألساسقةذيفذشأنذؿنذاؾشؤونذاؾدوؾقةذؿضػقةذعؾقهذاؾصػةذاإلؾزاؿقةذوذحدبذجلـةذاؾشؤونذاؾؼاـوـقةذؾألؿمذاملمحدةذػاإل

مذاملمحدةذعنذجتؿديذاسمغاللذؼاعذقدمخدمذإالذيفذؿـاسلاتذـادرةذحنيذقرادذإعالنذؿلادئذباؾغةذاألفؿقةذهلاذصػةذاؾدوامذصؿنلذاإلعالنذاؾعامليذحلؼوقذاإلـدانذوذإعالنذاألؿ

ذذ<;<1اؾلحارذوذاحملقطاتذ
ذ.ذ<11صذذ=;<1تذاملـظؿاتذاؾدوؾقةذؽؿصدرذؾؼواعدذدذاؾؼاـونذاؾدوؾيذاؾعام،اجملؾةذاملصرقةذؾؾؼاـونذاؾدوؾيذاؾدؽمورذساؿيذعلدذاحلؿقد:اؾؼقؿةذاؾؼاـوـقةذؾؼراراذ5
ذ19اؾدؽمورذعؿرذسعدذاهللذاملرجعذاؾدابقذذ6
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ن كانات  يار ممزماة لمادول األعضااء إلازام المعاىادات و ىاي و  كمصاادر إضاافية،أو  ، الادولي العارف و ا 
محكمااة العاادل و إال أنااو باإلمكااان تقااديميا كبرىااان عنااد عاادم وجااود الاادليل أمااام ىيئااات التحكاايم الدوليااة 

 الدولية.
قضااية فااي  1><1ينسااجم مااذ ىااذا االتجاااه حكاام محكمااة العاادل الدوليااة فااي الاارأي االستشاااري ساانة و    

نامبياااا إذ جااااء فياااو ليس صاااحيحا االفتاااراض بااادن الجمعياااة العاماااة التاااي تتمتاااذ مبااادئيا بسااامطة إصااادار 
توصايات ال يمكنيااا أن تصاادر فاي حاااالت معينااة قارارات تاادخل ضاامن اختصاصايا ليااا صاافة القاارارات 

 …   الممزمة 
ماااااااااات دور القااااااااارارات الصاااااااااادرة عااااااااان المنظو خالصاااااااااة ىاااااااااذه اآلراء أناااااااااو ينبماااااااااي فيااااااااام حقيقاااااااااة و    

ىااي ال يمكاان أن تخاارج و انطالقااا ماان ميثاااق األماام المتحاادة تصاادر قراراتيااا و الدوليااة،فالمنظمات الدوليااة 
ىااي تكتسااب قوتيااا التنفيذيااة و بعبااارة أخاارى فقراراتيااا تعتباار أعماااال تنفيذيااة لنصااو  الميثاااق و عاان ذلااك 

تكااون مصاادر  ىااي  ياار موجيااة إلااى القاضااي الاادولي إال ماان حيااث أنيااا يمكاان أنو ماان ىااذا المصاادر 
التزام دولي في حالة المخالفة،كما يمكن أيضا أن تساىم في تطوير أحكام القاانون الادولي حساب نا  

عماى حاد و كماا يمكان أن تشاكل دلايال عماى تكاوين العارف الادولي  ،من ميثااق األمام المتحادة 18المادة 
ىااي  ياار ممزمااة قااد أدت إلااى قااول براونمااي  إن الحقيقااة التااي مفادىااا أن القاارارات ماان الناحيااة المبدئيااة 

ىااذا صاااحي  و  قااد قيااال أحيانااا أن مقااررات الجمعياااة العامااة لااايس ليااا أثاار تشاااريعي،و ارتباااك  ياار قميااال 
لكااان إذا جااارى االساااتنتاج بااادن ىاااذه و  أن القااارارات ذاتياااا ال تضاااذ قانوناااا جديااادا،و بمعناااى مااان المعااااني 

القارارات ذاتياا تؤلاف و فااإلجراءات ….المقررات ال أثر لياا فاي مالما  القاانون الادولي فياذا خطاد فاادح 
دون الخاروج عان أحكاام و قاول أن القاضاي اليمكان و دليال عمى تشكيل القواعد العرفية لمقانون الدولي  .

أن يعطااي قيمااة قانونيااة لقاارارات المنظمااات الدوليااة عمااى أساااس أنيااا تشااكل مباادأ أو تكشااف  =8المااادة 
 .7عن عرف دولي 

                                                             
خبصوصذتصػقةذاالسمعؿارذإذذالؼىذؿؼاوؿةذذ9;<1اؾصادرذسـةذذ1:19ؿنذذؾكذؼرارذاجلؿعقةذاؾعاؿةذGERHARD VON CLAHAN op cit. p 13ذ7

ؾدوؾقةذيفذرأقفاذاالسمشاريذشدقدةذؿنذاؾدولذاؾغربقةذوذرػضتذػرـداذتطلقؼهذعؾىذاجلزائرذوذإرؾرتاذعؾىذجـوبذاؾقؿن.وذبعدذعشرذسـواتذؿنذاؾعؿلذاعمربتذحمؽؿةذاؾعدلذا

ذذ.يفذؼضقةذجـوبذإػرقؼقاذأنذتصػقةذاالسمعؿارذأصلحتذتدمـدذإىلذؼاعدةذعرػقة
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 :تمارين 

 حة مما يمي:اختر اإلجابة الصحي

 يجوز المجوء إلى تطبيق مبادئ العدالة واإلنصاف لدى القضاء الدولي: -1
A.  باتفاق قضاة المحكمة فقط 
B. بطمب إحدى أطراف الدعوى فقط 
C. بقرار مجمس األمن الدولي 
D. باتفاق جميذ األطراف في الدعوى 

 

 تشكل قرارات المنظمة الدولية مصدرًا لمقانون الدولي: -2
A.  ًأصميا 
B.  ًثانويا 
C. الحسب الح 
D. ال تشكل مصدرًا لمقانون الدولي 
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  الوحدة التعميمية السادسة
 أشخاص القانون الدولي العام

 ـدولـــــــال -1
 
 

 الكممات المفتاحية:
    

الحيازة  -الفتح  -السمطة  -اإلقميـ  -الشعب  -الفرد  -األشخاص  -المنظمات الدولية  -الدولة 
-الحرية  -المجاؿ الحيوي  -الدفاع  -التوسع  -حؽ البقاء  -  التقادـ -التنازؿ  -اإلضافة  -

 .زواؿ الدولة -حقوؽ اإلنساف  -التدخؿ  -السيادة 

 الممخص:
خية وسياسية مرتبطة بحياة الشعوب وتطورىا، وقد تعددت تشكؿ الدولة ظاىرة اجتماعية وتاري

تعريفاتيا، ومقومات الدولة ىي الشعب واإلقميـ والسمطة الحاكمة. ولمدولة أنواع أيضًا: فقد تكوف 
بسيطة أو مركبة أو كاممة السيادة أو ناقصة السيادة، وقد تكوف دولة محايدة بأحد أنواع الحياد. 

ىا البد مف االعتراؼ بيا دوليًا، ويكوف ليذه الدولة حقوؽ وعمييا وحتى تستكمؿ الدولة عناصر 

 األهداف التعميمية: .واجبات
يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود مف الدوؿ الرتباط وجود القانوف الدولي بوجودىا، مف خالؿ ما 

 :يمي
 (تعريؼ الدولة ومقوماتيا )الشعب، اإلقميـ، السمطة. 
 نشوء الدوؿ وأشكاليا. 
 االعتراؼ بالدوؿ. 
  الدوؿ وواجباتيا الدوؿحقوؽ. 
 زواؿ الدوؿ وتوارثيا. 
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النظريػة  و يعتبػر انصػار. أشخاص القانوف ىـ الذيف يوجو إلييـ خطاب القاعدة القانونيػة
ميدية أف الدولة ىي الشخص الوحيػد لمقػانوف الػدولي. إالن أف ظيػور المنظمػات الدوليػة التق

ليا بيذه  االقراروممارستيا لبعض الحقوؽ وقياميا بالواجبات عمى الصعيد الدولي أوجب 
الشخصية الدولية. أما الفرد فقد كػاف مجػرد محػؿ لقواعػد القػانوف الػدولي وأصػبح مخاطبػًا 

وؼ نقـو بدراسة الدوؿ والمنظمػات الدوليػة والفػراد كاشػخاص اساسػية وس بقواعده مباشرة.
  في القانوف الدولي.

 
 

 
 
 

69 



 الـدول
 

تشكؿ الدولػة ظػاىرة اجتماعيػة وتاريخيػة و سياسػية وقانونيػة و ييػدؼ القػانوف الػدولي مػف دراسػة 
لػػدولي يػػرتبط تمييزىػػا عػػف الكيانػػات األخػػرر باعتبػػار اف وجػػود القػػانوف ا ،ىػػذه الظػػاىرة وتحديػػد مػػدلوليا

 أصاًل بوجود الدوؿ.
 

 تعريف الدولة ومقوماتها
 

تعػددت التعريفػػات  ،مػع تعقػد ظػاىرة الدولػة باعتبارىػا كيػػاف اجتمػاعي وتػاريخي وسياسػي وقػانوني
التػػي اتصػػفت بيػػا الدولػػة. والدولػػة تشػػكؿ عمميػػة تاريخيػػة اجتماعيػػة سياسػػية وسػػيكولوجية مرتبطػػة بحيػػاة 

 .(1)الشعوب وتطورىا
و الدولػػة كمػػا عرفيػػا الػػدكتور عمػػي صػػادؽ أبػػو ىيػػؼ ىػػي مجموعػػة مػػف األفػػراد يقيمػػوف بصػػفة 

 .(2)دائمة في إقميـ معيف وتسيطر عمييـ ىيئة حاكمة ذات سيادة
أمػػػا الػػػدكتور عزيػػػز شػػػكري فػػػاعتبر أف الدولػػػة ىػػػي متسسػػػة سياسػػػية وقانونيػػػة تقػػػوـ حػػػيف يقطػػػف 

 .(3)يخضعوف لسمطة عميا تمارس سيادتيا عمييـمجموعة مف الناس بصفة دائمة في إقميـ معيف و 
وعرفيػػا الػػدكتور محمػػد السػػعيد الػػدقاؽ بأنيػػا تجمػػع بشػػري يقػػيـ عمػػى وجػػو الػػدواـ بنينػػة االسػػتقرار 
فػػوؽ إقمػػيـ معػػيف، وتقػػوـ بيػػنيـ سػػمطة سياسػػية تتػػولى تنظػػيـ العالقػػات داخػػؿ ىػػذا المجتمػػع، كمػػا تتػػولى 

 .(4)تمثيمو في مواجية اآلخريف
ىذه التعاريؼ نرر أف مقومات الدولة ىي الشعب واإلقمػيـ والسػمطة الحاكمػة القػادرة و مف خالؿ 

عمػػى فػػرض سػػيادتيا فػػي الػػداخؿ وتمثيػػؿ الدولػػة فػػي الخػػارج. وسػػنبحث فػػي ىػػذه العناصػػر بشػػيء مػػف 
 التفصيؿ:
 

                                                        

( د. أحمد سرحاؿ، قانوف العالقات الدولة، المتسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيػع، الطبعػة األولػى، بيػروت،  1)
 .039، ص0991

، 0991العػػاـ، نشػػأة المعػػارؼ، الطبعػػة السػػابعة عشػػرة، اإلسػػكندرية،  د. عمػػي صػػادؽ أبػػو ىيػػؼ، القػػانوف الػػدولي ( 2)
 .019ص 

 .99ص، 5112،دمشؽ،الطبعة التاسعة،جامعة دمشؽ، عزيز شكري، القانوف الدولي العاـمحمد ( د.  3)
 .33، ص0991 ( د. محمد سعيد الدقاؽ، التنظيـ الدولي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 4)
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 اوال ـ الشعب:
إقمػػػيـ  الشػػعب ىػػػو مجموعػػػة مػػػف األفػػراد المكػػػونيف لمدولػػػة مػػػف الجنسػػييف معػػػًا والمتواجػػػديف عمػػػى

وال ويشترط عددا معينػًا لففػراد بحيػث ال يوجػد فػرؽ بػيف  ،الدولة أو خارجو وبصرؼ النظر عف عددىـ
مػػف حيػػث المركػػز القػػانوني الػػدولي ومػػا يتصػػؿ بػػو مػػف حقػػوؽ  ،الػػدوؿ كثيػػرة العػػدد والػػدوؿ قميمػػة العػػدد

اد لمييئػة الحاكمػة فػي وواجبات. وىذه المجموعة التي تشكؿ شػعب الدولػة تجمػع بيػنيـ رابطػة والء األفػر 
الدولة وخضوعيـ لمقوانيف مقابػؿ تمػتعيـ بحمايتيػا بصػرؼ النظػر عػف أصػميـ أو ل ػتيـ أو ديانػاتيـ أو 
تقاليػػدىـ، وىػػذه الرابطػػة ىػػي رابطػػة الجنسػػية.و التػػي تمػػنح أفػػراد الشػػعب صػػفة الرعايػػا وبالتػػالي تمػػتعيـ 

 قميـ الدولة أو خارجو. بمجموعة مف الحقوؽ وتحمميـ مجموعة مف االلتزامات داخؿ إ
ويضػػـ إقمػػيـ الدولػػة إلػػى جانػػب الرعايػػا أشػػخاص ال ينتسػػبوف إلييػػا وال تػػربطيـ بيػػا سػػور رابطػػة 

وىـ مف ينطبؽ عمييـ وصؼ )األجانب( ويتمتعوف بحقػوؽ والتزامػات تختمػؼ  ،اإلقامة عمى ىذا اإلقميـ
والقيػود المتعمقػة بتممػؾ العقػارات  في مداىا عػف تمػؾ التػي يتمتػع بيػا المػواطنيف كتػولي الوظػائؼ العامػة

وىػػذا  ،وغيػر ذلػؾ. والدولػػة ىػي التػي تقػػرر مػف يعتبػر مػػف سػكاف الدولػة مػػف رعاياىػا ومػف يعتبػػر أجنبيػاً 
 مف صميـ االختصاص الوطني لكؿ دولة. 

 ثانيا ـ اإلقميـم:
حيػا عمييػا ال يمكف أف يوجد مجموعة مف األفػراد ويشػكموف دولػة دوف وجػود بقعػة معينػة مػف األرض لت

ىذه المجموعة وتمػارس نشػاطيا الحيػوي بشػكؿ دائػـ، وىػذه البقعػة مػف األرض بكػؿ مػا عمييػا ومػا فييػا 
مف أنيار وبحيرات وبكؿ ما في باطنيػا مػف مػوارد وطبقػات الجػو التػي تعمػو المنػاطؽ األرضػية والبحػر 

     فعناصر االقميـ ىي: ،يطمؽ عمييا اسـ إقميـ الدولة ،اإلقميمي
ويشمؿ تمؾ االجزاء مف اليابسة وما يتخمميػا مػف انيػار وبحيػرات ومػا فػي باطنػو  بري:اإلقميم ال .0

 وتحت مياىو مف ثروات طبيعية او معدنية.

ميػػؿ( وتسػػمى البحػػر االقميمػػي  05وىػػو مسػػاحة ميػػاه البحػػر العػػاـ فػػي حػػدود ) االقمــيم البحــري: .5
 تبسط عمييا الدولة سيادتيا وفقًا الحكاـ القانوف الدولي.

وقػػد نظمػػت ىػػذا الجػػزء  ،وىػػو طبقػػات الجػػو التػػي تعمػػو االقمػػيـ البػػري والبحػػري م الجــوي:االقمــي .3
  العديد مف االتفاقيات الدولية)المالحة الجوية(.

ف كػاف فػي أتسػاع رقعػة اإلقمػيـ مػا يمػنح لمدولػة قػوة  وال يشترط في إقميـ أف يبمغ مساحة معينػة وان
متعيػػػا بالشخصػػػية الدوليػػػة إذا مػػػا تػػػوفرت ليػػػا ولكػػػف ضػػػيؽ المسػػػاحة ال يػػػتثر عمػػػى وجودىػػػا وت ،ومنعػػة

المقومات األخرر مف سكاف وسيادة. فمثاًل جميورية ساف مػارينو فػي شػماؿ غػرب إيطاليػا مسػاحتيا ال 
مػارة مونػاكو مسػاحتيا ال تزيػد كيمػو ونصػؼ متػر مربػع. لكػف جميعيػا  ،تتجاوز ستوف كيمػو متػر مربػع وان
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ا فػػي المجتمػػع الػػدولي ك يرىػػا مػػف الػػدوؿ األخػػرر، كمػػا دوؿ تتمتػػع بالشخصػػية الدوليػػة وتمػػارس نشػػاطي
فقػد يكػوف اإلقمػيـ منفصػؿ بعػض أجػزاءه عػف  ،أنو ليس مف الضروري أف يكوف اإلقمػيـ متصػؿ األجػزاء

بعض كالياباف واندونيسػيا التػي تتكػوف مػف جػزر متعػددة. وىنػاؾ طػرؽ متعػددة الكتسػاب االقمػيـ سػوؼ 
 نستعرض اىميا: 

ـ أو جزء منو إلى إقمػيـ دولػة أخػرر بعػد القضػاء التػاـ بػالقوة عمػى الوجػود ىو ضـ إقمي ـ الفتح:1
القػػانوني لمدولػػة صػػاحبة اإلقمػػيـ وانتقػػاؿ اإلقمػػيـ إلػػى الدولػػة المنتصػػرة فػػي ىػػذه الحػػرب.ولكف ال بػػد  مػػف 
اإلشارة إلى أف الفػتح أصػبح مػف الطػرؽ غيػر المشػروعة فػي القػانوف الػدولي العػاـ بعػد تحػريـ اسػتعماؿ 

وة. وىذا ما أك دتو األمـ المتحدة في الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مػف شػرعة األمػـ المتحػدة فنصػت الق
جميعػػػًا فػػػي عالقػػػاتيـ الدوليػػػة عػػػف التيديػػػد  ،ىػػػذه الفقػػػرة عمػػػى أف يمتنػػػع أعضػػػاء ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة

دولػة أو عمػى وجػو ال باستعماؿ القوة أو استخداميا ضػد سػالمة األراضػي أو االسػتقالؿ السياسػي أليػة 
فيبقػػى التممػػؾ النػػاتل عػػف القػػوة غيػػر معتػػرؼ بػػو ألف الفػػتح عمػػؿ غيػػر  ،يتفػػؽ ومقاصػػد األمػػـ المتحػػدة
 قانوني وال يممؾ غطاء شرعيًا.

 
ىػػػو وضػػػع اليػػػد بقصػػػد السػػػيادة مػػػف قبػػػؿ دولػػػة  مػػػا عمػػػى إقمػػػيـ غيػػػر  ــــ الحيـــازة أو االســـتي  :2

العمػؿ تقػوـ بػو دولػة ولػيس أفػراد أو مجموعػات خاصػة، مشموؿ بأية سػيادة مػف قبػؿ دولػة أخػرر. فيػذا 
وفػػي ىػػذا السػػياؽ بػػرزت نظريػػة حػػؽ االكتشػػاؼ والتػػي تقػػوؿ بثبػػوت السػػيادة لمدولػػة عمػػى اإلقمػػيـ الػػذي 
ـ  تأكيػػده فػػي قػػانوف العالقػػات الدوليػػة المعاصػػر ىػػو أف الحيػػازة  يكػػوف ليػػا السػػبؽ باكتشػػافو.ولكف مػػا تػػ

فػػػي سػػػياؽ النظػػػر بقضػػػية جػػػزر  0923مػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة عػػػاـ يجػػػب أف تكػػػوف فعمية.فقػػػد أقػػػرت محك
كرشػو بػيف بريطانيػا وفرنسػا بالسػيادة اإلنكميزيػػة عمػى ىػذه الجػزر اسػتنادًا إلػى كػوف الصػػالت  مػاكنيري وان
والروابط التي تجمع بيف إنكمترة وىػذه الجػزر أكثػر كثافػة واسػتمرارية وبالتػالي أكثػر فعميػة مػف تمػؾ التػي 

رنسػػا.غير أف االسػػتيالء فقػػد أىميتػػو كوسػػيمة لمحصػػوؿ عمػػى اإلقمػػيـ ألنػػو لػػـ يعػػد جمعػػت بينيػػا وبػػيف ف
ىناؾ أقاليـ ميجورة أو غير مكتشفة دوف سيد، أمػا الفائػدة مػف دراسػة المنازعػات السػيادية التػي مازالػت 

 فالصػيف تػدعي بػأف ،قائمة حوؿ بعض األقاليـ. كمشكمة )أرخبيؿ باراسيمز( القائمة بيف الصػيف وفيتنػاـ
رت لنفسػػيا طػػرد الفيتنػػامييف مػػف الجػػزر بينمػػا  ،السػػيادة عمػػى األرخبيػػؿ تعػػود باسػػتمرار إلييػػا وبالتػػالي بػػر 

 .(5)تدعي فيتناـ العكس
 

                                                        

 .025حمد سرحاؿ: قانوف العالقات الدولة ػ مرجع سابؽ ػ صد. أ (5)
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تعنػػي ضػػـ الدولػػة لػػبعض التكوينػػات اإلقميميػػة التػػي تنشػػأ نتيجػػة عوامػػؿ طبيعيػػة أو  ـــ اإلفــا ة:3
اتر وأرصفة عمػى السػواحؿ. وىػذه الزيػادة اصطناعية عمى إقميميا كاإلضافات التي تنشأ مف سدود وسو 

تصبح جزءًا مف إقميـ الدولة بمجرد حصػوليا، إال  أف األمػر ال يخمػو مػف بعػض الخالفػات والصػدامات 
التػػي تنشػػأ بػػيف الػػدوؿ كػػالخالؼ التػػي نشػػأ بػػيف تشػػاد والنيجػػر حػػوؿ الجػػزر التػػي بػػرزت فػػي بحيػػرة تشػػاد 

المنطقة الشػمالية ال ربيػة مػف التشػاد وذلػؾ فػي أواخػر شػير في  ،الواقعة عمى الحدود التشادية النيجرية
 ـ. 0993أيار 

ـــ التنـــازل:4 ىػػػو تخمػػػي إحػػػدر الػػػدوؿ عػػػف إقمػػػيـ أو جػػػزء مػػػف إقمػػػيـ يقػػػع تحػػػت سػػػيادتيا وذلػػػؾ  ـ
بمقتضػػى إتفػػاؽ بينيما.وقػػد يكػػػوف التنػػازؿ لقػػاء تعػػػويض مػػالي كبيػػع نػػػابميوف مقاطعػػة لويزيانػػا لمواليػػػات 

أي نتيجػػػػة إمػػػػالء إرادة ال الػػػػب عمػػػػى  ،مميػػػػوف فرنػػػػؾ. أو بػػػػدوف مقابػػػػؿ 91لقػػػػاء  0913المتحػػػػدة عػػػػاـ 
عػػف إقميمػي األلػزاس والمػػوريف  0910الم مػوب ومػف ذلػؾ تنػػازؿ فرنسػا بموجػب معاىػػدة فرانكفػورت لعػاـ 

لصالح ألمانيا. ويفترض لصحة التنازؿ أف تكوف الدولة المتنازلػة ىػي صػاحبة اإلقمػيـ موضػوع التنػازؿ. 
عػف لػواء اسػكندروف )وىػو جػزء مػف األراضػي السػورية( الػى  0939تتنػازؿ فرنسػا عػاـ ومف ال ريب أف 

ألف ىػػذا خػػرؽ لتعيػػدات فرنسػػا الدوليػػة المنصػػوص عنيػػا فػػي صػػؾ االنتػػداب. كمػػا أنػػو ال يجػػوز  ،تركيػػا
 التنازؿ بموجب معاىدة عقدت تحت التيديد بالقوة.

 
منيػػة مسػػتمرة ودوف انقطػػاع وخػػارج ىػػو وضػػع اليػػد عمػػى إقمػػيـ دولػػة أخػػرر بصػػورة ع ـــ التقــادم:5

ف كاف ىػذا األسػموب مػف الوسػائؿ  عف أي احتجاج مف قبؿ الدولة صاحبة الممكية عمى ذلؾ اإلقميـ. وان
فمػػازاؿ التقػػادـ موضػع جػػدؿ حػػاد بػػيف فقيػػاء  ،المعتمػدة فػػي اكتسػػاب الممكيػػة فػػي إطػار القػػانوف الخػػاص
كتسػػاب السػػيادة عمػػى إقمػػيـ مػػف األقػػاليـ أـ ال. القػػانوف الػػدولي فيمػػا إذا كػػاف يصػػمح أف يكػػوف وسػػيمة ال

ويمكف أف يعتبر السكوت بمثابػة الرضػا الضػمني لمدولػة عنػد فقػدىا لمقمػيـ موضػوع التقػادـ، وفػي حػاؿ 
أكػد التعامػػؿ الػدولي عمػى وجػػوب األخػذ بػالظروؼ المحيطػػة بػاإلقميـ موضػوع النػػزاع ، ظيػور االحتجػاج

يـ ال بد  مف تحديده وذلؾ بتعيػيف الخػط الػذي يفصػؿ بػيف إقمػيـ دولػة وكثافتو واستمراريتو واستقراره.فاإلقم
قميـ دولة أخرر وحدود اإلقميـ قػد تكػوف اصػطناعية تتماشػى مػع خطػوط وىميػة أو عالقػات خارجيػة  ،وان

مػػػف صػػػنع اإلنسػػػاف وتصػػػوره.أما الحػػػدود الطبيعيػػػة فيػػػي مػػػا تجػػػود بػػػو الطبيعػػػة مػػػف جبػػػاؿ أو انيػػػار أو 
 بحار.
 

لكػي يتحقػؽ وجػود الدولػة ال بػد  مػف وجػود ىيئػة منظمػة لتشػرؼ عمػى  الحاكمـة: ثالثـا ـ السـم ة
الرعايا وتقوـ بتنظيـ العالقػات بيػنيـ ورعايػة مصػالحيـ وأف تقػوـ بتشػكيؿ نظػاـ حكػـ يعمػؿ عمػى تمثيػؿ 

73 



الدولة عمى النطاؽ الدولي. كما تعمؿ عمى إدارة اإلقميـ واست الؿ مػوارده والػدفاع عػف كيانػو. فيفتػرض 
الييئػة الحاكمػة أف يكػوف ليػا القػوة والنفػوذ لفػرض سػمطانيا عمػى اإلقمػيـ وعمػى األشػخاص فػي ذلػؾ  في

اإلقمػػيـ، وىػػذا السػػمطاف ىػػو مػػا يطمػػؽ عميػػو فػػي القػػانوف الػػدولي لفػػظ )السػػيادة(. وىنػػاؾ بعػػض الصػػفات 
 ي:التي يجب أف تتوافر في السمطة الحاكمة لتكوف قادرة عمى القياـ بمياميا وىذه الصفات ى

ػػػػػ أف تمػػػػارس صػػػػالحياتيا بطريقػػػػة فعميػػػػة، فالقيمػػػػة القانونيػػػػة لمييئػػػػة الحاكمػػػػة ال تتأكػػػػد إال إذا 0
 مارست رقابة حقيقية عمى الجماعة التي ترعى تمثيميا. 

وىػذا يعنػي أف الدولػة تمػارس سػمطاتيا عمػى جميػػع  ،ػػ إجماليػة وعػدـ توقيػت اإلشػراؼ السياسػي5
صػػػار عمػػػػى حقػػػػؿ أو نشػػػػاط معػػػيف وكػػػػذلؾ تمػػػػارس السػػػػمطة النشػػػاطات وفػػػػي جميػػػػع الحقػػػػوؿ دوف االقت
 السياسية صالحياتيا لمدة غير محدودة.

ػ الفورية: فيػي السػمطة العميػا التػي تقػوـ بتطبيػؽ مػا تفرضػو مػف قػرارات دوف المػرور بأيػة ىيئػة 3
وىػػػذه الفوريػػػة تتميػػػز بيػػػا الدولػػػة البسػػػيطة وكػػػذلؾ الدولػػػة الفيدراليػػػة التػػػي تتكػػػوف مػػػف مجموعػػػة  ،أخػػػرر

 دويالت أو الواليات المتحدة المتآلفة.
ػػػػ السػػػمطة تتػػػولنى تنظػػػيـ أداة الحكممػػػف الدولػػػة وتقػػػوـ بػػػفدارة شػػػتوف اإلقمػػػيـ المختمفػػػة وبميمتػػػي 3

التشػػريع والقضػػاء. وفػػي الخػػارج تتػػولى السػػمطة تنظػػيـ عالقاتيػػا مػػع الػػدوؿ األخػػرر عػػف طريػػؽ تبػػػادؿ 
بػػ راـ المعاىػػدات واالشػػتراؾ فػػي المنظمػػات الدوليػػة التمثيػؿ الدبموماسػػي والقنصػػمي وحضػػور المػػتتمرات وان

 .(6)وغير ذلؾ مف مظاىر النشاط الدولي
لػػـ تعػػد تواكػػب العصػػر الحػػديث نتيجػػة ظيػػور قضػػايا  و لكػػف السػػيادة المطمقػػة بػػالمفيوـ التقميػػدي

تػدخؿ توقػد  ت(.اجديدة ال بد فييا مػف التعػاوف بػيف اعضػاء المجتمػع الػدولي)االرىاب، التمػوث، المخػدر 
االنظمػػػػػة  ضػػػػدمنظمػػػػات الدوليػػػػة احيانػػػػًا مػػػػف اجػػػػؿ حمايػػػػة حقػػػػوؽ االنسػػػػاف والوقػػػػوؼ دوف اسػػػػتبداد ال

الديكتاتوريػػة. إال اف ذلػػؾ يجػػب أف ال يتعػػارض مػػع واجػػب الػػدوؿ فػػي عػػدـ التػػدخؿ. حيػػث اف الوضػػع 
الػػدولي الػػراىف اعطػػى الػػدوؿ القويػػة الحػػؽ فػػي التػػدخؿ فػػي الشػػتوف الداخميػػة لمػػدوؿ وىػػذا يمثػػؿ منطػػؽ 

  .القوة
 

                                                        

 .051د. عمي صادؽ أبو ىيؼ: القانوف الدولي العاـ ػ مرجع سابؽ ػ ص  (6)
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 نشو  الدول وأشكالها
 

اف قيػاـ الدولػػة يحتػػاج الػى تػػوافر السػػكاف واإلقمػيـ والسػػيادة وتمتػػع الدولػة بشخصػػية دوليػػة تتىميػػا 
لمقياـ بدورىا في العالقات الدولية. وبعد أف تـ اكتشػاؼ الكػرة األرضػية بأثرىػا لػـ يعػد ممكنػًا نشػوء دوؿ 

ة. وقػػد أصػػبحت الػػدوؿ تولػػد اليػػوـ فػػي ضػػوء تطبيػػؽ حػػؽ تقريػػر جديػػدة لػػدر اجتمػػاع عناصػػرىا الثالثػػ
المصػػير و الػػذي يػػتدي إلػػى نتيجتػػيف متعارضػػتيف، فيػػو إمػػا أف يػػتدي إلػػى تفكػػؾ اتحػػاد قػػائـ الػػى عػػدة 

 أو إلى اتحاد عدة دوؿ في دولة واحدة.،دوؿ
رقية، و قػػد شػػيد العقػػد األخيػػر مػػف القػػرف العشػػريف، تطبيقػػًا لحػػؽ تقريػػر المصػػير فػػي أوروبػػا الشػػ

وكػػذلؾ فػػي يوغسػػالفيا وتشيكوسػػموفاكيا. وتتمتػػع  ،وبيػػذا انحػػؿ االتحػػاد السػػوفيتي، فتشػػكمت دوؿ قوميػػة
الدولػػػة المسػػػتقمة بيػػػذه الصػػػفة إذا مػػػا أقػػػرت الػػػػدوؿ بوضػػػعيا الػػػدولي الجديػػػد وسػػػممت بمشػػػروعية ىػػػػذا 

ثػػـ انفصػػمت مسػػتعمرات إنجميزيػػة  0119الوضػػع. وكػػذلؾ الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة كانػػت حتػػى سػػنة 
عػػف إنجمتػػرا وأعمنػػت اسػػتقالليا وعقػػدت بينيػػا فػػي العػػاـ التػػالي ميثاقػػًا أصػػبحت بمقتضػػاه دواًل متعاىػػدة 

 باسـ الواليات المتحدة األميركية.
 
ومػػف حيػػث مركزىػػا  ،تنقسػػـ الػػدوؿ مػػف حيػػث تكوينيػػا الدسػػتوري إلػػى دوؿ بسػػيطة ودوؿ مركبػػةو

لسػيادة ودوؿ محايػدة. أمػا مػف حيػث نظػاـ الحكػـ فتنقسػـ السياسي إلى دوؿ تامة السيادة ودوؿ ناقصػة ا
 .(7)إلى ممكية مطمقة أو ممكية دستورية أو جميورية أو دكتاتورية

 
 المركبة:و  الدول البسي ة - أ

الدولة البسيطة ىي التي تنفرد بػفدارة شػتونيا الخارجيػة والداخميػة حكومػة واحػدة مكمفػة بتصػريؼ 
ف  وجدت خارج إقميميا.  شتوف الدولة ومستعمراتيا وان

يطاليا وبمجيكػا وىولنػدا.اما الدولػة المركبػة فيػي  وأغمب دوؿ العالـ دوؿ بسيطة كسورية وفرنسا وان
تتألؼ مف عدة كيانػات )دوؿ، واليػات( مرتبطػة مػع بعضػيا بطريقػة تظيػر فييػا المجتمػع الػدولي كدولػة 

يػػة التضػػامف ودور القػػوة واالجتمػػاع االتحػادات إحسػػاس الػػدوؿ بأىم نشػػوء بػػرر االتجػػاه إلػػى وقػػدواحػدة. 
 أىميا:  و عرؼ القانوف الدولي عددًا مف االتحاداتكما في مجاؿ العالقات الدولية. 

                                                        

 .020ػ ص  5113ي الحقوقية ػ الطبعة الخامسة ػ بيروت ػ بمحمد المجذوب: القانوف الدولي العاـ ػ منشورات الحم (7)
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يتكػػوف االتحػاد الشخصػي مػػف اجتمػاع دولتػيف تحػػت عػرش واحػد مػػع االتحـاد الشخيـي: و  -1
سػرة المالكػة. احتفاظ كؿ منيما باستقالليا الػداخمي والخػارجي. وتجمػع ىػذا االتحػاد وحػدة األ

ف االتحػػػاد شػػػخص دولػػػي جديػػػد، بػػػؿ تبقػػػى لكػػػؿ مػػػف الػػػدولتيف شخصػػػيتيما الدوليػػػة  وال يكػػػون
الخاصة. ويجوز أف يكوف لكػؿ مػف الػدولتيف سياسػة مسػتقمة وأنظمػة داخميػة مختمفػة ورابطػة 
االتحػػػاد الشخصػػػي ىػػػػي مػػػف أوىػػػػف الػػػروابط وأقميػػػا دوامػػػػًا. ومػػػف أمثمػػػػة االتحػػػاد الشخصػػػػي 

عنػػػدما تػػػولى أميػػػر ىػػػانوفر عػػػف  0103ىػػػانوفر فػػػي اتحػػػاد شخصػػػي سػػػنة اجتمػػػاع إنكمتػػػرة و 
بػػػاعتالء  0131طريػػؽ الوراثػػة عػػػرش إنكمتػػرة )جػػػورج األوؿ( وانفصػػمت عػػرر االتحػػػاد سػػنة 

 الممكة فكتوريا العرش.
ف دولتػػيف اتحػػادًا دائمػػًا تحػػت حكػػـ رئػػيس االتحــاد الحقيقــي أو الفعمــي:  -2 ويكػػوف عنػػدما يكػػون

دة فيمػػػا يتعمػػػؽ بشػػػتونيا الخارجيػػػة مػػػع احتفػػػاظ كػػػؿ منيمػػػا بػػػفدارة واحػػػد وتخضػػػع لييئػػػة واحػػػ
شػػتونيا الداخميػػة. فالػػدوؿ المتحػػػدة اتحػػادًا فعميػػًا تفقػػد ذاتيتيػػػا الخارجيػػة. وتنػػدمل شخصػػػيتيا 
الدوليػػة فػػي شخصػػية االتحػػاد الػػذي يصػػبح نائبػػًا عنيػػا فػػي تصػػريؼ الشػػتوف الخارجيػػة ومػػف 

يسػػالندا بمقتضػػى اتفػػاؽ تػػـ بينيمػػا أمثمػػة االتحػػاد الفعمػػي االتحػػاد الػػذي قػػاـ  بػػيف الػػدنمارؾ وان
حينمػػػػا احتمػػػػت ألمانيػػػػا  0939وقػػػػد ظػػػػؿ ىػػػػذا االتفػػػػاؽ معمػػػػواًل بػػػػو حتػػػػى سػػػػنة  0909سػػػػنة 

 الدنمارؾ فأعمنت إيسالندا انفصاليا عنيا.
نظاـ دائـ يتكػوف مػف مجموعػة مػف الػدوؿ تخضػع  ىوو األتحاد الفدرالي )الدول االتحادية(: -3

التحػػادي لحكومػػة عميػػا واحػػدة تباشػػر فػػي حػػدود اختصاصػػاتيا السػػمطات بموجػػب الدسػػتور ا
تيػػيمف سػػمطة االتحػػاد عمػػى كػػؿ مظػػاىر السياسػػة  وعمػػى رعايػػا وحكومػػات الػػدوؿ األعضػػاء.

عػػػػالف الحػػػػرب والتمثيػػػػؿ الدبموماسػػػػي وتحمػػػػؿ المسػػػػتولية  الخارجيػػػػة مػػػػف إبػػػػراـ المعاىػػػػدات وان
 الدولية. 

فػػػػدرالي عػػػػف جانػػػػب مػػػػف سػػػػيادتيا اإلقميميػػػػة الػػػػدوؿ األعضػػػػاء فػػػػي االتحػػػػاد ال تتنػػػػازؿو 
أمػػػػػا المسػػػػػائؿ الداخميػػػػػة فيػػػػػتـ توزيػػػػػع االختصاصػػػػػات بمقتضػػػػػى الدسػػػػػتور  ،لمسػػػػػمطة االتحاديػػػػػة

وتتػػػولى المحكمػػػة الدسػػػتورية العميػػػا سػػػمطة الفصػػػؿ فػػػي تنػػػازع االختصػػػاص. ومػػػف  .االتحػػػادي
 أمثمتو الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا، كندا.
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  :الكاممةلسيادة الدول ذات ا  - ب

ىػػػي التػػػػي تمػػػػارس جميػػػػع مظػػػػاىر السػػػيادة الداخميػػػػة والخارجيػػػػة دوف تػػػػدخؿ مػػػػف أي جيػػػػة و 
وىػػػذا ىػػػو الوضػػػع بالنسػػػبة إلػػػى معظػػػـ الػػػدوؿ. ولكػػػف كمػػػاؿ السػػػيادة ال يتنػػػافى مػػػع  ،اخػػػرر

   خضوع الدولة لقواعد القانوف الدولي.
  :السيادة الناقيةالدول ذات  -ج
ممارسة اختصاصاتيا الخارجية إلى إشػراؼ أو رقابػة دولػة أجنبيػة. ىي الدوؿ التي تخضع في و

سػػاد ىػػذا الشػػكؿ فػػي ظػػؿ األنظمػػة االسػػتعمارية  و قػػدأمػػا داخميػػا فيػػي دولػػة ليػػا حقػػوؽ وعمييػػا واجبػػات.
حيػػػث أف الػػػدوؿ االسػػػػتعمارية الكبػػػرر فرضػػػت إرادتيػػػػا عمػػػى الػػػدوؿ الضػػػػعيفة تحػػػت مسػػػميات مختمفػػػػة 

تقمصػػػت ىػػػذه األشػػػكاؿ بعػػػد نشػػػوء األمػػػـ المتحػػػدة التػػػي قػػػررت مبػػػدأ وقػػػد ،(انتػػػداب، حمايػػػة، وصػػػاية )
     ؼ( ميثاؽ.5المساواة بيف الدوؿ األعضاء )ـ

 : الدول المحايدة -د
الػػػدوؿ بنػػػاء عمػػػى إرادتيػػػا أو بمقتضػػػى معاىػػػدة و بعػػػض مظػػػاىر  تقيػػػدوضػػػع قانون يالحيػػػاد ىػػػو و 

وعػػدـ التػػدخؿ فػػي النزاعػػات وىػػو عمػػى السػػيادة الخارجيػػة فييػػا كبقائيػػا خػػارج نطػػاؽ العمميػػات العسػػكرية 
 أنواع: 

ويعنػػي بقػػاء الدولػػة بعيػػدة عػػف نػػزاع مسػػمح بػػيف دولتػػيف أو أكثػػر مقابػػؿ عػػدـ  الحيــاد المتقــت: -0
أمريكػػػا  إقحاميػػػا فػػػي النػػػزاع. ويمكػػػف إنيػػػاء ىػػػذا الحيػػػاد فػػػي الوقػػػت الػػػذي تػػػراه مناسػػػبًا. مثػػػاؿ:

     والياباف مع بداية الحرب العالمية الثانية.
حالػة قانونيػػة تضػع الدولػػة نفسػيا فييػػا بنػاء عمػػى نػص دسػػتوري أو معاىػػدة  ىػػو :لحيـاد الــدا ما -5

يترتػػب عمييػػػا تقييػػػد اختصاصػػاتيا الخارجيػػػة )حػػػرب، تحػػػالؼ( وذلػػؾ مقابػػػؿ ضػػػماف سػػػالمتيا. 
اليػػدؼ مػػػف ىػػذا النظػػػاـ ىػػػو حمايػػة الػػػدوؿ الضػػػعيفة مػػف اعتػػػداء الػػػدوؿ القويػػة. ومػػػف األمثمػػػة 

خػػػالؼ فقيػػػي. فجانػػػب مػػػف الفقػػػو يػػػرر أف مشػػػاركة الدولػػػة و ىنػػػاؾ سػػػاسويسػػػرا، بمجيكػػػا، النم
المحايػػػدة لنشػػػاطات المنظمػػػة الدوليػػػة يخػػػؿ بقواعػػػد الحيػػػاد اذا كػػػاف ىنػػػاؾ نػػػزاع دولػػػي )األمػػػف 
الجمػػػاعي( ويػػػرر عخػػػروف عػػػدـ التعػػػارض ألف ىػػػدؼ المنظمػػػات الدوليػػػة ىػػػو المحافظػػػة عمػػػى 

بموجبو الحيػاد )إعفػاء الدولػة المحايػدة مػف  وىذا ىو اليدؼ الذي تقرر ،السمـ واألمف الدولتيف
   التدابير العسكرية(.

نظريػػة سياسػػية وليسػػت قانونيػػة تػػرفض بموجبيػػا دولػػة مػػا االنحيػػاز إلػػى  فيػػو الحيــاد االيجــابي: -3
معسػػػكر مػػػف المعسػػػكرات الدوليػػػة وتصػػػر عمػػػى إتبػػػاع سياسػػػة حػػػرة تممييػػػا المصػػػمحة الوطنيػػػة 

 وتبعو عدد مف الدوؿ العربية. “ نيرو”د رئيس وزراء اليند ابتدع ىذا الشكؿ مف الحيا لمدولة.
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 االعتراف بالدول

اجػػراء قػػانوني  االساسػػية وجػػود القػػانوف الػػدولي أف يصػػاحب اسػػتكماؿ الدولػػة لعناصػػرىا تطمػػب  
 بػػوبموج تـيتمثػػؿ فػػي اعتػػراؼ العائمػػة الدوليػػة بالنظػػاـ الجديػػد. ويمكػػف تعريػػؼ االعتػػراؼ بأنػػو اعػػالف يػػ

 بالسيادة. الالصقةدولة ما دولة اخرر في المجموعة الدولية وتقر ليا بالحقوؽ واالمتيازات  قبوؿ

 ل بيعة القانونية ل عتراف: ا
    اختمؼ الفقياء حوؿ تكييؼ االعتراؼ الدولي وانتيى االمر إلى نظريتيف:و قد   

ف االعتػػراؼ بالدولػػة الجديػػدة تفيػػد بػػأو ومػػف أنصػػارىا )اوبنيػػايـ(  نظريــة االعتــراف المنشــ : - أ
شرط الـز إلدخاليا إلى األسػرة الدوليػة وتمتعيػا بالشخصػية الدوليػة. فػاالعتراؼ ىػو اإلجػراء 

ػػوؿ الوجػػود المػػادي لمدولػػة إلػػى وجػػود قػػانوني. بػػفرادة  ىنػػا تػػربط وجػػود الدولػػة ولكػػف الػػذي يحن
  الدولة األخرر فيجعميا بمثابة منحة.

ــراف الكاشــ  -2 تعتبػػر أف الدولػػة تتمتػػع باألىميػػة القانونيػػة و مػػف انصػػارىا )سػػيؿ(  ف:نظريــة االعت
عنػدما تسػػتجمع عناصػػرىا. فػػاالعتراؼ ال يعػػدو اف يكػػوف اعتػػراؼ بواقػػع سػػبؽ وجػػوده فيػػو 
يعمف عف وجود الدولة وال يوجدىا. وعدـ االعتراؼ بالدولة ال يناؿ مف وجودىا وال يمنعيػا 

االعتػراؼ وصػؼ يمحػؽ بالدولػة عنػد نشػوئيا ” فد. أبو هيعف مباشرة حقوقيا. يتكد ذلؾ 
 “.ويصدؽ عمييا متى تمت ليا عناصر الوجود

والحقيقػػة اف االعتػػػراؼ ذو طبيعػػػة سياسػػػية وقانونيػػػة واف ي مػػػب فػػػي الواقػػػع وجػػػود الدولػػػة قبػػػؿ 
 ) 8 )االعتراؼ بيا.

 
 
 
  
   
 
 
 

                                                        
8 Martin Dixon ، International law ، blackstone press ، 2003 ، 4th Ed، London P. 120  
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 حقوق الدول وواجباتها 

   
ولكف ىػذه الجيػود لػـ تصػؿ إلػى حػد توقيػع  ،حاوالت لتحديد حقوؽ الدوؿظير في التاريخ عدة م

وقػد اختمػؼ الفقيػاء أيضػًا حػوؿ  اتفاقية تحدد حقػوؽ الػدوؿ وواجباتيػا لتبػايف وجيػات النظػر بػيف الػدوؿ.
اسػػاس ىػػذه الحقػػوؽ. فمػػنيـ مػػف يػػرر أنيػػا تسػػتند إلػػى القػػانوف الطبيعػػي وعخػػروف يػػروف مصػػدرىا ارادة 

الجتماعيػػة و ميمػػػا يكػػف فينػػػاؾ حقػػوؽ ال يمكػػػف تصػػور وجػػػود الػػدوؿ بػػػدوف اقرارىػػػا الػػدوؿ والضػػػرورة ا
 وأىميا: 

 
 حق البقا : - أ

ويعنػػي أف لمدولػػة مطمػػؽ الصػػالحية فػػي المحافظػػة عمػػى وجودىػػا واتخػػاذ جميػػع التػػدابير الالزمػػة 
اإلجػراءات  لدفع كؿ خطر داخمػي أو خػارجي ييػدد كيانيا.والدولػة بموجػب ىػذا الحػؽ قػادرة عمػى اتخػاذ

الالزمػػة لممحافظػػة عمػػى كيانيػػا وتحقيػػؽ الرقػػي والتقػػدـ كنشػػر الثقافػػة وقمػػع الثػػورات ومكافحػػة األمػػراض 
وتحديد اليجرة والدفاع عف نظاميا السياسي والدستوري ومنع األجانب الخطػريف مػف دخػوؿ بالدىا.أمػا 

أف تعػد العػدة عسػكريًا لمػذود عػف مف الناحية الخارجية فممدولة حماية نفسيا مف االعتداءات الخارجية ك
 حدودىا وتعقد محالفات دفاعية مع الدوؿ الصديقة وليا أف تجند أبناءىا. ومف مظاىر حؽ البقاء:

/ مف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة قػد اعطػت لمػدوؿ ىػذا  51: حيث اف المادة / أـ حق الد اع الشرعي
 الحؽ ولكف ضمف شروط محددة مف اىميا:

ــدا   -1 ــاك اعت ــة اخــر :أن يكــون هن وال يكفػػي مجػػرد التيديػػد باسػػتعماؿ القػػوة أو  مســمح مــن دول
 .الدعاية االعالمية حتى الحصار ال يعتبر مبررًا النو ليس خطر داىـ

)عػػػدواني( وأف ال يكػػػوف تنفيػػػذًا لقػػػرارات االمػػػـ المتحػػػدة او  أن يكـــون االعتـــدا  ريـــر مشـــروع: -2
 دفاعًا عف النفس.

غيػػر أف تطػػور أسػػمحة  تــدا  وقــ  أو وشــيك الوقــوع:أن يكــون الخ ــر داهمــاي وان يكــون االع -3
التػػدمير الشػػامؿ اثػػر كثيػػرًا فػػي لحظػػة تقػػدير الخطػػر ولحظػػة بػػدء التػػردد عميػػو. فمػػا دفػػع بعػػض 

     الدوؿ إلى التمسؾ بنظرية الدفاع الشرعي االستباقي التي لـ يقرىا الفقو.
 ذا الحؽ:ومف اىـ الضوابط التي يترتب عمى الدوؿ اف تراعييا عند اسستخداـ ى

المسػػتخدمة فػػي الػػدفاع  التناسػب بػػيف رد فعػػؿ الػػدفاع وفعػػؿ التعػػدي: أي اف تكػػوف الوسػػائؿ  -1
 متناسبة وضرورية )شكؿ بعض العناصر ال يبرر غزو االقميـ قباًل(
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أال يتحػػػوؿ رد الفعػػػؿ إلػػػى عمػػػؿ انتقػػػامي أو تػػػأديبي: طبقػػػًا لمقاعػػػدة التػػػي تػػػنص عمػػػى انػػػو ال  -2
 يجوز الحد اف يقيـ العدالة لنفسو.

إبػػػالغ مجمػػػس االمػػػف: فػػػالمجمس ىػػػو السػػػمطة المخولػػػة بػػػالفض فػػػي النزاعػػػات الدوليػػػة طبقػػػًا  -3
  لمفصؿ السادس والسابع مف الميثاؽ.

   
نػى أف لدولػة مػا الحػؽ فػي التػدخؿ بػالقوة لقمػع دولػة أخػرر بمع ب ـ حق منـ  التوسـ  العـدواني:

مف التوسع عمى حساب جيرانيا الضعفاء.و قد استند ىذا الحؽ استند فكػرة التػوازف الػدولي التػي تسػمح 
لمػدوؿ بالتػدخؿ ضػد الدولػػة التػي تيػدد سػالمة غيرىػػا وتطمػع فػي االسػتيالء عمػػى أراضػيو أو عمػى جػػزء 

ف تـ معارضة ىذا الحػ ؽ فػي البدايػة مػف الفقيػاء األلمػاف الطميػاف فػي القػرف التاسػع عشػر وذلػؾ منيا وان
 لخدمة وحدة بالدىـ وضـ األجزاء المبعثرة منيا.

 :ج ـ نظرية المجال الحيوي
مػػػا تزعمػػػو ىػػػذه النظريػػػة أف ىنػػػاؾ دواًل تمتمػػػؾ كػػػؿ المػػػتىالت واالمكانػػػات لكػػػي تتقػػػدـ اجتماعيػػػًا 

أف وضػػػعيا الج رافػػػي يمنعيػػػا مػػػف التقػػػدـ واالنطػػػالؽ ألنيػػػا  واقتصػػػاديًا وتسػػػيـ فػػػي تقػػػدـ البشػػػرية، إال
محصػػػورة فػػػي نطػػػاؽ إقميمػػػي ضػػػيؽ أو فقيػػػر ومقيػػػد بػػػبعض الػػػروابط القانونيػػػة ومحػػػاط بػػػبعض الػػػدوؿ 
المتاخمػػة التػػي تػػتحكـ فػػي حريػػة عالقاتيػػا الخارجيػػة واتصػػاليا بالػػدوؿ األخػػرر وحصػػوليا عمػػى المػػواد 

صػػدير إنتاجيػػػا. وىػػذه القيػػود المفروضػػة عمييػػا والتػػي تيػػػدد األوليػػة الالزمػػة لسػػد حاجػػات مصػػانعيا وت
وجودىػا واقتصػػادىا بالخسػراف ىػػي مبػرر ليػػا كػػي تسػتعمؿ جميػػع الوسػائؿ لمػػتخمص مػف حالػػة الحصػػار 
يجػػاد مجػػاؿ حيػػوي ليػػا يػػتالءـ مػػع قوتيػػا السياسػػية ونشػػاطيا االقتصػػادي. األخػػذ بيػػذه النظريػػة يسػػمح  وان

الصػػ رر بحجػػة البحػػث عػػف المجػػاؿ الحيػػوي، ويمكػػف تفػػادي ىػػذه لمػػدوؿ الكبػػرر بانتيػػاؾ حريػػة الػػدوؿ 
 (9) المشكمة عف طريؽ تعاوف اقتصادي واسع بيف مختمؼ دوؿ العالـ.

   حق الحرية واالستق ل:  - ب
ىو حؽ الدولػة فػي أف تتصػرؼ فػي شػتونيا الداخميػة والخارجيػة وفػي ممارسػة سػيادتيا واسػتقالليا و 

ع إلرادة دولػػة أخػػرر أو تتػػأثر بتوجييػػات أيػػة دولػػة. وتتقيػػد الدولػػة بمحػػض اختيارىػػا دوف أف تخضػػ
وىػػذا القيػػد ال ينػػتقص مػػف حقيػػا فػػي  ،فػػي اسػػتعماؿ حريتيػػا مػػا لمػػدوؿ األخػػرر مػػف حريػػات وحقػػوؽ

ألف ىػذا االلتػزاـ ىػػو التػزاـ عػاـ تمتػـز بػو جميػػع الػدوؿ واإلخػالؿ بػو يػتدي إلػػى  ،الحريػة واالسػتقالؿ
 الفوضى وتضارب المصالح.

 
                                                        

 .091د. عمي صادؽ أبو ىيؼ: القانوف الدولي العاـ ػ مرجع سابؽ ػ ص (9)
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 حق المساواة:  -ج
بما أف الدولة تتمتػع بالسػيادة واالسػتقالؿ فيػي متسػاوية أمػاـ القػانوف الػدولي العػاـ أي جميػع الػدوؿ 
تتمتع بنفس الحقوؽ والواجبات. وىػذه المسػاواة القانونيػة حقػًا ثابتػًامي لجميػع الػدوؿ وقػد تػـ تأييػد ىػذا 

عميػػو بعبػػارة صػػريحة إتفاقيػػة مونتفيػػديو  الحػػؽ فػػي مختمػػؼ المناسػػبات والمػػتتمرات الدوليػػة ونصػػت
بػػػيف الػػػدوؿ األميركيػػػة بشػػػأف حقػػػوؽ وواجبػػػات الػػػدوؿ والتػػػي أكػػػدت عمػػػى  1933التػػي عقػػػدت سػػػنة 

المسػاواة بػػيف الػػدوؿ، وجػػاء ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة يتيػػد ىػػذا المبػػدأ بػػالقوؿ أف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة 
.وىناؾ نتػػػائل تترتػػػب عمػػػى المسػػػػاواة تقػػػوـ عمػػػى مبػػػدأ المسػػػاواة فػػػي السػػػيادة بػػػػيف جميػػػع أعضػػػائيا

 القانونية بيف الدوؿ وىي:
 ليس لدولة أف تممي إرادتيا عمى دولة أخرر تامة السيادة. -1
لكؿ دولة حؽ التصويت فػي المػتتمرات والييئػات الدوليػة التػي تشػترؾ فييػا ولكػؿ دولػة   -2

رات ممزمػػة صػػوت واحػػد أيػػًا كػػاف مركزىػػا ونفوذىػػا وال تكػػوف القػػرارات المتخػػذة فػػي المػػتتم
 ما لـ توافؽ عمييا جميع الدوؿ الممثمة في المتتمر.

لكػؿ دولػػة فػي متتمراتيػػا واتصػػاالتيا وعقودىػا الدوليػػة أف تسػػتعمؿ ل تيػا الخاصػػة، وقػػد   -3
جػػػرر العػػػػرؼ عمػػػى اسػػػػتعماؿ ل ػػػة واحػػػػدة معينػػػػة لمتخاطػػػب بػػػػيف الػػػدوؿ واحتمػػػػت الم ػػػػة 

 تت إلى جانبيا الم و اإلنكميزية.الالتينية ىذه المكانة ثـ رافقتيا الم ة الفرنسية وأ
لكػػؿ دولػػة الحػػؽ فػػػي أف يػػذكر اسػػميا فػػي المػػػتتمرات والمعاىػػدات الدوليػػة إلػػى جانػػػب   -4

أسػػػػماء الػػػػدوؿ األخػػػػرر، واتبعػػػػت طريقػػػػة ذكػػػػر أسػػػػماء الػػػػدوؿ حسػػػػب ترتيػػػػب األحػػػػرؼ 
 األبجدية.

 لػػيس لدولػػة أف تػػدعي لنفسػػيا حػػؽ التقػػدـ والصػػدارة عمػػى غيرىػػا فػػي المػػتتمرات الدوليػػة  -5
والحفػػػالت الرسػػػػمية اسػػػػتنادًا إلػػػػى مركزىػػػا السياسػػػػي أو نفوذىػػػػا أو قوتيػػػػا إال أف العػػػػرؼ 
جػػػػرر عمػػػػى أف يتقػػػػدـ رتوسػػػػاء الػػػػدوؿ ذات المراسػػػػـ الممكيػػػػة ويكػػػػوف ترتيػػػػب المبعػػػػوثيف 

 الدبموماسييف في الحفالت الرسمية وفقًا لدرجة المبعوث ذاتو.
فػػي بعػض الحػػاالت االسػػتثنائية ال تخضػع دولػػة فػي تصػػرفاتيا لقضػاء دولػػة أجنبيػة إال   -6

مثؿ قبػوؿ الدولػة اختصػاص القضػاء األجنبػي صػراحة وكمػا يجػوز مقاضػاة الدولػة أمػاـ 
ذ قامػػت ألعمػػاؿ ذات  محػػاكـ دولػػة أخػػرر إذا كػػاف ليػػا أمػػواؿ عقاريػػة فػػي تمػػؾ الدولػػة، وان

 صفة تجارية في ىذه الدولة األجنبية.
لدبموماسػية ال نجػدىا عمػى أرض الواقػع فالمعيػار ولكف يجب اإلشارة إلى أف المساواة القانونيػة ا 

المستخدـ لمتقريب بيف الدوؿ الكبرر والدوؿ الص رر ىو معيار القػوة الماديػة وىػذا المنطػؽ الم مػوط ال 
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بػػد  مػػف تصػػحيحو فكثيػػر مػػف الػػدوؿ الصػػ رر تقػػوـ بػػدور ميػػـ فتػػتدي لمنسػػانية خػػدمات كبػػرر وبيػػذا 
 تتفوؽ عمى الدوؿ العسكرية العظمى.

 
 حق االحترام المتبادل:  -د

ىػػو كنتيجػػة لتسػػاوي الػػدوؿ قانونيػػًا، ال بػػد أف تحتػػـر جميػػع الػػدوؿ بعضػػيا وىػػذا االحتػػراـ يشػػمؿ و 
 احتراـ كيانيا المادي ومركزىا السياسي ومراعاة كرامتيا واعتبارىا.

ا واالمتنػػاع يعنػػي احتػػراـ حػػدودىا اإلقميميػػة وعػػدـ االعتػػداء عمييػػاحتــرام كيــان الدولــة المــادي:  -1
عف عرقمػة مشػاريعيا أو زرع العقبػات فػي تجارتيػا كػاغالؽ األسػواؽ فػي وجييػا وفػرض رسػوـ 

 جمركية فادحة عمى منتجاتيا.
أي احتػػراـ نظميػػا السياسػػية واإلداريػػة واالجتماعيػػة وعقائػػدىا احتــرام مركــز الدولــة السياســي:  -2

عمػػى سػػمطاتيا الشػػرعية وعػػدـ الدينيػػة وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بشػػتونيا العامػػة وعػػدـ تحػػريض رعاياىػػا 
 القياـ بأعماؿ الجاسوسية في إقميميا أو نشر الدعاية ضد نظاميا أو حكومتيا.

ويقتضػػػي ذلػػػؾ تجنػػػب كػػػؿ فعػػػؿ فيػػػو مسػػػاس بمركػػػز الدولػػػة مراعـــاة كرامـــة الدولـــة واعتبارهـــا:  -3
سػائيا األدبي، أي احتراـ مبعوثييا وممثمييا واحتراـ اسميا وعمميا وشػاراتيا الرسػمية وألقػاب رت 

وأف تتخػػػذ اإلجػػػراءات الالزمػػػة لمعاقبػػػة كػػػؿ فعػػػؿ فيػػػو تعػػػد عمػػػى كرامػػػة أو اعتبػػػار أحػػػد ىػػػتالء 
ومسألة التحية البحرية كانت تعتبػر فػي الماضػي مػف األمػور المتعمقػة بييبػة الدولػة وخصوصػًا 

 بالنسبة إلى الدوؿ التي كانت تدعي السيادة عمى البحر.
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 واجبات الدول
وىػذا الػتالـز بػيف الحقػوؽ والواجبػات فػي العالقػات الدوليػة يسػمى عػادة   لكؿ حؽ واجب يقابمو، 

الواجبػػات القانونيػػة   أمػػػا الحقػػوؽ التػػي ال يقابميػػػا حقػػوؽ ثابتػػػة يفرضػػيا قػػانوف واجػػػب اإلتبػػاع تسػػػمى   
 الواجبات األدبية   والحد الفاصؿ بيف ىذيف النوعيف مف الواجبات يبدو غامضًا 

 :الواجبات األدبيةومف أىـ 
 معاونة الدوؿ التي تصاب بكارثة طبيعية. -1
 مساعدة الدوؿ التي تتعرض ألزمة اقتصادية. -2
 التكاتؼ ضد اإلجراـ بتسيير تبادؿ المجرميف الياربيف. -3
 إسعاؼ السفف والطائرات التي تتعرض لزوبعة أو إعصار. -4
 مراعاة مبادئ األخالؽ في المعامالت الدولية. -5

 فيمكف إجماليا بأربعة واجبات: ونيةالواجبات القانأما عند الحديث عف 
 واجب تسوية المنازعات الدولية سمميًا. -1
 واجب تقديـ المساعدة لفمـ المتحدة لتحقيؽ األمف الجماعي. -2
 واجب عدـ التدخؿ في شتوف ال ير. -3
 واجب احتراـ اإلنساف. -4

 
 واجب تسوية المنازعات الدولية بال رق السممية:  - أ

المػػػادة الثانيػػػة مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة عمػػػى أف أعضػػػاء المنظمػػػة تتضػػػمف الفقػػػرة الثالثػػػة مػػػف 
يفضػػوف المنازعػػات التػػي تنشػػأ بيػػنيـ بالوسػػائؿ السػػممية عمػػى نحػػو ال يكػػوف فيػػو السػػمـ واألمػػف الػػدولياف 

وكانػت جػادة إلقنػاع  1899عرضة لمخطر. مف اولى المحاوالت التي عرضت في متتمر الىاي عػاـ 
 السممية كالمفاوضة والوساطة والمساعي الحميدة والتحكيـ. الدوؿ بالمجوء إلى الطرؽ 

كذلؾ وضع المتتمر مشػروع إلنشػاء محكمػة دائمػة لمتحكػيـ الػدولي لفػض المنازعػات والخالفػات 
بيف الدوؿ. وحاولت عصبة األمـ بعد الحرب العالمية األولى حظر استعماؿ القػوة والمجػوء إلػى الحػرب 

 ثانية بدد ىذه اآلماؿ نظرًا لما تعرض لو العالـ مف حروب مدمرة.ولكف اندالع الحرب العالمية ال
( عمػػى دعػػوة  38ػ  33ثػػـ جػػاء ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة فأكػػد فػػي الفصػػؿ السػػادس فػػي المػػواد ) 

الػػػدوؿ إلػػػى أتبػػػاع األسػػػاليب السػػػممية لفػػػض المنازعػػػات التػػػي قػػػد تعػػػرض حفػػػظ السػػػمـ واألمػػػف الػػػدولييف 
ػ  39اد فرض عقوبات نص عمييا فػي الفصػؿ السػابع فػي المػواد ) لمخطر ورتب عمى مخالفة ىذه المو 

( فرتب عقوبات سياسية وعسكرية واقتصػادية عمػى كػؿ دولػة ترتكػب عمػاًل يػنجـ عنػو تيديػد لمسػمـ  51
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العػػالمي أو إخػػالؿ بػػو أو وقػػوع عػػدواف عمػػى ال يػػر. كمػػا عقػػدت اتفاقيػػات اقميميػػة تمػػـز الػػدوؿ األطػػراؼ 
سػػائؿ السػػممية قبػػؿ المجػػوء إلػػى اسػػتعماؿ القػػوة. فيػػذا االلتػػزاـ واجػػب يقػػع عمػػى فييػػا إلػػى المجػػوء إلػػى الو 

 جميع الدوؿ وال يجوز التيرب منو أو االلتفاؼ حولو ميما تكف األسباب.
 

 واجب تقديم المساعدة لألمم المتحدة لتحقيق األمن الجماعي:  - ب
متحػدة عمػى أف يقػدـ األعضػاء كامػؿ نصت الفقرة الخامسة مف المػادة الثانيػة مػف ميثػاؽ األمػـ ال

المساعدة إلى األمـ المتحدة في أي عمؿ تتخػذه وفقػًا ألحكػاـ ىػذا الميثػاؽ، ويمتنعػوف عػف مسػاعدة أي 
دولػػة تتخػػذ األمػػـ المتحػػدة إزاءىػػا عمػػاًل مػػف أعمػػاؿ المنػػع أو القمػػع. فيػػذا يتطمػػب مػػف الػػدوؿ األعضػػاء 

 الواجب جانباف:تسخير إمكاناتيا في خدمة األمـ المتحدة وليذا 
 :يتمثػػؿ فػػي عػػدـ مسػػاعدة أيػػة دولػػة تتعػػرض لعقوبػػات زجريػػة مػػف جانػػب  جانــب ســمبي

األمػػػـ المتحػػػػدة، وفػػػي عػػػػدـ االنحيػػػػاز إلييػػػا أو متازرتيػػػػا فػػػػي أعماليػػػا المنافيػػػػة لمقواعػػػػد 
الدولية، وفي عدـ االعتػراؼ بالمكاسػب المعنويػة أو الماديػة، التػي تكػوف قػد حققتيػا مػف 

 ى الدوؿ المسالمة.جراء اعتداءىا عم
 :يتمثػػػؿ فػػػي ضػػػرورة وضػػػع الدولػػػة كػػػؿ إمكاناتيػػػا فػػػي تصػػػرؼ المنظمػػػة  جانـــب ايجـــابي

( مػػف الميثػػاؽ تػنص عمػػى أف جميػػع األعضػاء يتعيػػدوف فػػي سػػبيؿ 43العالميػة.فالمادة )
اإلسياـ في حفظ السمـ واألمف الػدولييف بػأف يضػعوا فػي تصػرؼ مجمػس األمػف مػا يمػـز 

اعدات والتسػػػػػػييالت الضػػػػػػرورية لحفػػػػػػظ السػػػػػػمـ واألمػػػػػػف مػػػػػػف القػػػػػػوات المسػػػػػػمحة والمسػػػػػػ
 المذكوريف.

ف كػػاف ىػػذا الواجػػب قػػد القػػى ترحيبػػًا وتأييػػدًا مػػف معظػػـ الػػدوؿ ولكػػف ىػػذا الواجػػب يعػػد عمػػاًل  ،وان
فالدولػػة غيػػر ممزمػػة بتقػػديـ المعونػػة عنػػدما تطمبيػػا المنظمػػة  ،طوعيػػًا تقػػدـ عميػػو الدولػػة بمحػػض إرادتيػػا

عنػدما  1991ػ  1990لمبػدأ اعتبػارات سياسػية، فػفف كػاف مػا حػدث فػي عػاـ العالمية. وقد يحكػـ ىػذا ا
قػػػررت األمػػػـ المتحػػػدة معاقبػػػة العػػػراؽ عمػػػى اجتياحػػػو الكويػػػت سػػػارعت دوؿ عديػػػدة إلػػػى إعػػػالف دعميػػػا 
لمقرار ووضع جيوشيا تحػت تصػرؼ األمػـ المتحػدة، لكػف بالمقابػؿ رفضػت دوؿ المشػاركة فػي الحػروب 

ا المنظمػة ألسػباب سياسػية كاسػتخداـ األمػـ المتحػدة غطػاء شػرعيًا لمسػيطرة أو إرساؿ قوات دولية أقرتيػ
 عمى دولة ما، أو لتحيز قيادة القوات األممية ألحد أطراؼ النزاع.
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 واجب عدم التدخل  ي شتون الغير:  -ج
إف جميع الدوؿ متساوية في الحقوؽ والواجبات وىذا يحتـ عدـ تدخؿ الدوؿ في شػتوف بعضػيا، 

ف ال ػرض مػف التػػدخؿ غالبػًا رغبػة دولػة قويػػة ذات أطمػاع فػي إمػالء سياسػػة معينػة أو طمػب أمػػر ويكػو 
ويكػػػوف التػػػدخؿ بحجػػػة الػػػدفاع عػػػف حقػػػوؽ الدولػػػة الضػػػعيفة أو حمايػػػة  ،معػػػيف مػػػف دولػػػة أضػػػعؼ منيػػػا

رعاياىا أو مناصرة الحكومػة الشػرعية فػي معاركيػا ضػد الثػوار أو بحجػة الػدفاع عػف مبػدأ عػدـ التػدخؿ 
دخؿ أشكاؿ عديدة فقد يكػوف سياسػيًا أو عسػكريًا وقػد يكػوف فرديػًا أو جماعيػًا وقػد يكػوف صػريحًا أو ولمت

 .(10)خفيًا يتـ بواسطة الجواسيس ومف أنواع التدخؿ، التدخؿ العقائدي والمالي واإلنساني
 
تعمػػؿ بعػض الػدوؿ عمػى فػػرض أنظمتيػا العقائديػة وأشػػكاؿ ــ التـدخل العقا ــدي ) السياسـي (: 1

ويحػدث ذلػؾ عنػدما يكػوف ىنػاؾ أنظمػة سياسػية ترتكػز عمػى مبػادئ  ،كـ فييا عمى غيرىا مف الدوؿالح
عقائديػػة تتخطػػى بأىميتيػػا حػػدود الدولػػة. وخيػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ تػػدخؿ الحػػزب النػػازي الػػذي تقمػػد الحكػػـ 
فػػػي ألمانيػػػا مػػػف أجػػػؿ ضػػػـ النمسػػػا إلػػػى ألمانيػػػا وجعػػػؿ تشيكوسػػػموفاكيا فػػػي ظػػػؿ حمايػػػة ألمانيػػػا، وعمػػػى 

فقػػػد تتػػػدخؿ دولػػػة مػػػا لتثبيػػػت أقػػػداـ الحكومػػػات القائمػػػة والمحافظػػػة عمػػػى ديمومػػػة األوضػػػاع  ،النقػػػيض
 وىذا ما نادر بو الحمؼ المقدس الذي نشأ بيدؼ المحافظة عمى الممكية الشرعية في أوروبا.،الراىنة
 
ـــ التـــدخل المـــالي: 2 ظيػػػر التػػػدخؿ المػػػالي بسػػػبب نمػػػو عمميػػػات التػػػوفير فػػػي الػػػبالد الصػػػناعية ـ

وظيػػور التنػػافس بػػيف رعايػػا ىػػذه الػػبالد مػػف أجػػؿ توظيػػؼ أمػػواليـ فػػي الخػػارج بفوائػػد مرتفعػػة، وعنػػدما 
تعجػز الحكومػػات المقترضػػة عػػف دفػػع الفوائػػد أو تسػػديد الػػديوف وطمػػب الػػدائنيف الحمايػػة والمسػػاعدة مػػف 

اماتيػػػا دوليػػػـ، تصػػػبح الفرصػػػة سػػػانحة لتػػػدخؿ ىػػػذه الػػػدوؿ إلكػػػراه الحكومػػػة المقترضػػػة عمػػػى تنفيػػػذ التز 
 المالية.
 
أي بعػػد انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي  ،بعػػد ظيػػور مػػا عػػرؼ بالقطػػب الواحػػدـــ التــدخل اإلنســاني: 3

أدر ذلػػؾ إلػػى التركيػػز عمػػى عالميػػة بعػػض الموضػػوعات  ،وتربػػع الواليػػات المتحػػدة عمػػى عػػرش العػػالـ
اد اىتمػػػاـ األمػػػػـ مثػػػؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وحمايػػػػة البيئػػػة والحفػػػاظ عمػػػى السػػػػمـ وقضػػػايا الديمقراطيػػػة، وازد

المتحػػدة بالمشػػكالت الداخميػػة لمػػدوؿ وطرحػػت فكػػرة التػػدخؿ ألغػػراض إنسػػانية. وكػػاف ىػػذا المبػػدأ ذريعػػة 
مناسػػػبة لمػػػدوؿ الكبػػػرر لمحصػػػوؿ عمػػػى فرصػػػة لتحقيػػػؽ أطماعيػػػا والتػػػدخؿ فػػػي األمػػػور الداخميػػػة لمػػػدوؿ 

ث كػػػاف التػػػػدخؿ حيػػػػ 2003األخػػػرر.ومف االمثمػػػة الواقعيػػػػة عمػػػى تسػػػػييس التػػػدخؿ حػػػرب العػػػػراؽ عػػػاـ 
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اإلنساني أحد األسباب التي رفعتيا الواليػات المتحػدة األميركيػة وأعطتيػا الصػدارة لمتػدخؿ وشػف الحػرب 
عمػى العػػراؽ. ولكػػف مػػا حػػدث كػػاف مخيبػػًا ل مػػاؿ بػػؿ وأفضػػى إلػػى كػػوارث إنسػػانية فانػػدلعت الصػػراعات 

الحقػوؽ اإلنسػػانية التػي نػػادت  الداميػة وشػاع عػػدـ االسػتقرار السياسػػي وانتيكػت الواليػػات المتحػدة جميػػع
بيػػا، وكانػػت تجربػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي ميػػداف التػػدخؿ اإلنسػػاني غيػػر موفقػػة فقػػد ذىبػػت فػػي الصػػوماؿ 
أقصى أشكاؿ القوة والذي دفع ضريبة السكاف المدنييف بينما عجػزت قواتيػا عػف حمايػة حقػوؽ اإلنسػاف 

قمػػيـ كوسػػوفو.وفي ىػػذا السػػياؽ ال بػػد أف نػػذكر النظريػػة األميركيػػة التػػي أسسػػيا الػػرئيس  فػػي البوسػػنة وان
ونصػح فييػا الشػعوب األميركيػة بعػدـ التػدخؿ فػي  1794جورج واشنطف في رسػالتو الوداعيػة فػي عػاـ 

ولكػػػف يبػػػدو أف ىػػػذه  المنازعػػػات بػػػيف الػػػدوؿ األوروبيػػػة وبتوسػػػيع نطػػػاؽ العالقػػػات التجاريػػػة معيػػػا فقػػػط.
لمتحدة التكتفػي بالتػدخؿ بػؿ ىػي التػي تشػعؿ الحػروب فالواليات ا ،النصيحة قد تـ العمؿ بنقيضيا اليوـ

 وت ذييا في مختمؼ أرجاء العالـ تحت مسميات عديدة أشيرىا الحرب لمكافحة اإلرىاب.
 
 واجب احترام حقوق اإلنسان:  -د

فقػػػد أصػػػبح الفػػػرد  ،أدر االىتمػػػاـ المتزايػػػد بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف إلػػػى خمػػػؽ مواقػػػؼ وأوضػػػاع جديػػػدة
وقػػد عقػػدت األمػـ المتحػػدة الكثيػػر مػػف االتفاقيػػات لحمايػػة حقػػوؽ  ،انوف الػػدوليشخصػًا مػػف أشػػخاص القػػ

اإلنسػػػاف وأولػػػػت اىتمامػػػًا كبيػػػػرًا لمسػػػػتولية الفػػػرد عػػػػف جػػػرائـ الحػػػػرب والجػػػػرائـ المخمػػػة بػػػػاألمف والسػػػػالـ 
ـ  إدراج حقػػوؽ االنسػػاف فػػي جػػداوؿ مػػتتمرات القمػػـ الدوليػػة كمػػا سػػعت األمػػـ المتحػػدة  ،الػػدولييف. كمػػا تػػ

يف الحمايػػػة الدوليػػػة ليػػػذه الحقػػػوؽ عػػػف طريػػػؽ دراسػػػة األوضػػػاع اإلنسػػػانية فػػػي جميػػػع دوؿ العػػػالـ لتػػػأم
 والكشؼ عف االنتياكات المرتكبة وتقديـ المقترحات والتوجييات لحمايتيا.
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 زوال الدول و توارثها
رىػًا إلػى دوؿ أو دولػة ينتيي وجود الدولػة قانونػًا بفقػدىا لسػيادتيا واسػتقالليا وضػميا طوعػًا أو ك 

ودولػػػػػػة  1938أخػػػػػرر. ومػػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػػى ذلػػػػػؾ، نيايػػػػػػة دولػػػػػة النمسػػػػػػا بضػػػػػميا إلػػػػػػى ألمانيػػػػػا سػػػػػػنة 
 إلى ألمانيا ووضع األخر تحت حمايتيا. اتـ ضـ أحداىم 1939تشيكوسموفاكيا بشطرىا شطريف سنة 

ذا ماعػادت إلػى سػ ،وقػد يكػوف زواؿ الدولػة متقتػا بفعػؿ غػزو أو اسػتعمار خػارجي  ،ابؽ عيػػدىاوان
 1935ومثػاؿ ذلػؾ مػا حصػؿ ألثيوبيػا التػي احتمتيػا إيطاليػا فػي العػاـ  ،احتمت مف جديد مركزىا الدولي

 واستعادت استقالليا بعد انيزاـ إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. 
أما عند الحديث عف الت يرات اإلقميمية التي قد تتعرض ليا الدولة فػي أثنػاء وجودىػا فيػي كثيػرة 

 :(11)مف اىمياو 
 اندماج عدة دوؿ في دولة واحدة بسيطة كانت أـ مركبة. -1
 تفكؾ الدولة الواحدة وانحالليا عمى أثر حرب أو ثورة. -2
انفصػػاؿ بعػػض األقػػاليـ عػػف الػػدوؿ التػػي كانػػت تعتبرىػػا جػػزءًا منيػػا أو أقطػػارًا خاضػػػعة  -3

 النتدابيا أو حمايتيا أو وصايتيا.
 حوليا إلى دولتيف أو أكثر.انقساـ الدولة الواحدة عمى نفسيا وت -4
إلحػػاؽ جػػزء مػػف إقمػػيـ الدولػػة بػػفقميـ دولػػة أخػػرر، أو انفصػػاؿ ىػػذا الجػػزء واسػػتقاللو عػػف  -5

 دولة األصؿ.
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 أما أىـ الت يرات التي تطرأ عمى مقومات الدولة وعناصرىا في حالة التوارث أو الخالفة فيي:
 

 اوالـ التغيرات التي تتناول المعاهدات:
مف إقميـ الدولة عف الدولة فيذا ال يتثر في مركزىا الػدولي وال فػي التزاماتيػا عندما ينفصؿ جزء 

الدوليػػة. أمػػا اإلقمػػيـ المنفصػػؿ مػػف الدولػػة فينػػاؾ عراء حػػوؿ إذا مػػا كانػػت المعاىػػدات التػػي وقعتيػػا دولػػة 
 األصػؿ قبػػؿ االنفصػػاؿ تسػػري عمػى ىػػذا اإلقمػػيـ أـ ال.و يثبػػت التعامػؿ الػػدولي أف الػػدوؿ بعػػد االنفصػػاؿ

واإلبقػاء عمػى  ،ال تقوـ بتنفيذ المعاىدات السياسية كمعاىػدات التحػالؼ والحيػاد ومػنح القواعػد العسػكرية
المعاىػػػدات التػػػي تنصػػػب مباشػػػرة فقػػػط عمػػػى اإلقمػػػيـ المنفصػػػؿ ذاتػػػو كالمعاىػػػدات التػػػي تقػػػر حيػػػاده أو 

المتعمقػػػػة  معاىػػػػدات تعيػػػػيف الحػػػػدود أو المعاىػػػػدات التػػػػي تقػػػػرر حقػػػػوؽ االرتفػػػػاؽ عميػػػػو أو المعاىػػػػدات
 بالمالحة في نير أو مضيؽ.

 
 ثانياـ التغيرات التي تتناول الديون العامة:

نما تنتقػؿ بكامميػا إلػى ذمػة الدولػة التػي ضػمتيا إلييػا، إف ديوف الدولة الزائمة ال تسقط بزواليا  ،وان
يا عمػى وذلؾ مقابؿ ما يعود عمى ىذه الدولة مف الفائدة نتيجة وضع يدىا عمػى اإلقمػيـ الجديػد وحصػول

. والػديوف العامػة ىػي ديػوف اقترضػت لصػالح الدولػة واسػتفاد منيػا كػؿ جػزء مػف إقميميػا وكػػؿ (12)مػوارده
 فرد مف رعاياىا

بالمقابػؿ يجػب  ،وبما أنو يجب أف تعفى الدولة التي فقدت جزءًا مف إقميميػا مػف جػزء مػف ديونيػا
دفع ىػذا الجػزء وقػد ألزمػت دوؿ كثيػرة أف تمـز الدولة التػي ازدادت مسػاحتيا ومواردىػا بفعػؿ االنضػماـ بػ

بيذه القاعدة ومنيػا التػزاـ أمريكػا الجنوبيػة بعػد اسػتقالليا عػف أسػبانيا فػفف تسػيـ فػي دفػع الػديوف العامػة 
ليػػذه الدولػػة، كمػػا ألزمػػت معاىػػدة فرسػػاي كػػؿ دولػػة انتقػػؿ إلييػػا جػػزء مػػف اإلمبراطوريػػة األلمانيػػة بػػدفع 

فضػػػت دوؿ أخػػػرر ىػػػذه القاعػػػدة مثػػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة التػػػي بينمػػػا ر  ،نصػػػيب مػػػف ديػػػوف اإلمبراطوريػػػة
واالتحػػػاد السػػػوفيتي الػػػذي  ،رفضػػت بعػػػد انفصػػػاليا عػػف بريطانيػػػا أف تسػػػدد أي جػػزء مػػػف الػػػديوف العامػػة
.إف تحديػػد نصػػػيب 1940رفػػض مبػػدأ انتقػػاؿ الػػػديوف العامػػة عنػػدما ضػػػـ إليػػو دولػػة البمطيػػؽ فػػػي عػػاـ 

اسػتند إلػى أسػس مختمفػة منيػا اتخػاذ مسػاحة اإلقمػيـ مقياسػًا  الجزء المنفصؿ مف ديوف دولة األصؿ فقد
ويبػدو أف الطريقػة األخيػرة ىػي  ،أو عدد سكاف اإلقميـ أو كمية مايدفعػو ىػذا اإلقمػيـ مػف ضػرائب الدولػة

 .(13)أقرب إلى الصواب والواقع
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 ثالثاـ التغيرات التي تتناول األم ك:

الخاصػػة.أما األمػػالؾ الخاصػػة وحقػػوؽ االمتيػػاز  تشػػمؿ أمػػالؾ الدولػػة األمػػالؾ العامػػة واألمػػالؾ
الخاصػػة بػػاألفراد التػػي منحتيػػا الدولػػة القديمػػة فيػػي ال تتػػأثر باسػػتقالؿ اإلقمػػيـ المنفصػػؿ أو بانتقالػػو إلػػى 
سػػيادة أخػػرر فتبقػػى ىػػذه الممكيػػة محترمػػة مػػف الدولػػة الضػػامة. أمػػا األمػػالؾ العامػػة المتعمقػػة بالدولػػة.و 

لتػي ضػمتيا إلييػا ونػذكر مػف األمػالؾ العامػة: الطػرؽ والجسػور والمتسسػات تنتقؿ جميعيا إلى الدولػة ا
 الحكومية.
 

 رابعاـ التغييرات التي تتناول التشري :
يخضػػػع اإلقمػػػيـ المنضػػػـ إلػػػى دولػػػة جديػػػدة مباشػػػرة إلػػػى القػػػانوف الدسػػػتوري ليػػػذه الدولػػػة ولنظميػػػا 

والماليػػػة والجزائيػػػة فيجػػػب إتخػػػاذ  أمػػػا القػػػوانيف المدنيػػػة واإلداريػػػة ،السياسػػػي دوف إجػػػراء أو نػػػص خػػػاص
إجراء تشريعي قبؿ تطبيقيا عمػى اإلقمػيـ حتػى يصػدر وينشػر القػانوف رسػميا و يأخػذ السػكاف عممػًا بيػا. 
كما أف معظـ المعاىدات تنص عمى وجوب احتراـ الحقوؽ التػي اكتسػبيا األفػراد أو الشػركات األجنبيػة 

 .في اإلقميـ وقد أيد القضاء الدولي ىذا االتجاه
 

 خامساـ التغيرات التي تتناول القفا :
ىنػا نفػػرؽ بػيف الػػدعاور المدنيػة والػػدعاور الجزائيػة. فالػػدعاور المدنيػة التػػي لػـ يصػػدر فييػا حكػػـ 

واإلجػػراءات  ،تنتقػػؿ كمػػا ىػػي إلػى القضػػاء المخػػتص فػي الدولػػة الجديػػدة ،نيػائي قبػػؿ حصػػوؿ االنفصػاؿ
ويفصػػػؿ القضػػػاء الجديػػػد فػػػي  ،مكتسػػػبًا ألصػػػحابيا التػػػي تمػػػت أمػػػاـ القضػػػاء األوؿ يمكػػػف اعتبارىػػػا حقػػػاً 

الػػػدعور عمػػػى أسػػػاس ىػػػذه اإلجراءات.أمػػػا األحكػػػاـ النيائيػػػة الصػػػادرة قبػػػؿ انفصػػػاؿ اإلقمػػػيـ يػػػتـ تنفيػػػذىا 
وتعتبػػر حقػػًا لممتقاضػػيف. أمػػا الػػدعور الجزائيػػة فتقػػوـ الػػدوؿ بتوقيػػع معاىػػدات أو اتفاقيػػات خاصػػة بيػػا 

 ويجري تطبيؽ القواعد العامة.
 

 ساـ التغيرات التي ت رأ عمى جنسية السكان:ساد
يفقػػد سػػكاف اإلقمػػيـ المنفصػػؿ أو المسػػتقؿ جنسػػيتيـ األولػػى ويكتسػػبوف جنسػػية الدولػػة التػػي ضػػموا 
إلييا، وجرت العادة عمى أف يمػنح سػكاف اإلقمػيـ حػؽ االختيػار بػيف البقػاء عمػى جنسػيتيـ القديمػة وبػيف 

بػػيف فرنسػػا وألمانيػػا  1871ومثػػاؿ ذلػػؾ مػػا قررتػػو معاىػػدة اكتسػػاب جنسػػية الدولػػة التػػي انضػػموا إلييػػا. 
 بشأف ضـ األلزاس والموريف إلى ألمانيا وترؾ الحرية لمسكاف في الحفاظ عمى جنسيتيـ الفرنسية.
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 تمارين: 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:
 أشخاص القانوف الدولي ىي: -1

A. الدوؿ فقط 
B. المنظمات الدولية فقط 
C. الدوؿ والمنظمات الدولية 
D. المنظمات الدولية واألفراد 

 
 تتألؼ الدولة مف األركاف التالية: -2

A. األقميـ 
B.  الشعب 
C. السمطة 
D. كؿ ما تقدـ 
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 الوحدة التعميمية السابعة

 أشخاص القانون الدولي العام
 المنظمات الدولية -2

 
 

 الكممات المفتاحية:
المجمس  -مجمس األمن  -الجمعية العامة  -السمم واألمن  -ميثاق األمم المتحدة  -روزفمت 

قضايا دولية  -األمانة العامة  -محكمة العدل الدولية  -مجمس الوصاية  -االقتصادي واالجتماعي 
الجهاز  -التمثيل الجغرافي  -مساعي حميدة  -م المتحدة األمين العام ألم -المؤتمرات الدولية  -

 .االختصاص االستشاري -االختصاص القضائي  -القضائي 
 الممخص:

ينقسم العالم إلى وحدات متكاممة والبد من تعاونها، وقد اعتقد البعض بإمكانية تشكيل تنظيم دولي 
األمم المتحدة، وهي ليست  ليكون العالم دولة عالمية واحدة. أهم منظمة عالمية عمى اإلطالق هي

حكومة عالمية أو مركز سن القوانين، ولكنها تساعد عمى حل النزاعات الدولية. وتنقسم إلى فروع 
كمجمس األمن والجمعية العامة، والمجمس االقتصادي االجتماعي، وغيرها، حيث يكون لكل فرع 

 .مهامه وسمطته في مجال معين
 األهداف التعميمية:

 :مات الدولية، من خالليتوجب عمى الطالب معرفة أهم المنظ
 أجهزة األمم المتحدة واختصاصاتها. 
 نشوء األمم المتحدة وأهدافها. 
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ن اإلنسوان األسورة ثوم القبيموة ثوم األموة والدولوة  وشوعر أن  مسوتقبمه عموى األرض يتطموب وضو  كوون
فالعوالم ينقسوم إلوى  تعزيوز التعواون فوي المجواالت الحياتيوة المختم وة.و  حد لمنزاعات والصدام بين الدول

وحووودات متكامموووة ال بووود  مووون تعاونهوووا،  وال تسوووتطي  الدولوووة مهموووا اتسوووعت إمكاناتهوووا أن تووودعي االكت ووواء 
 (1)الذاتي

م إمكانية الوصول إلوى فكورة السوالم الودائم بسوبب تمسوك الودول بسويادتها بعد بعض ال قهاء اعتقد
الوبعض اخخور بوجوود وحودة سياسوية قويوة توتمكن مون ابوتالع وتأمول  ومحاولتها التوس  وفورض ن وذهوا.

هنواك حاجوة أساسوية إلوى ونحن نورى بوان الوحدات األخرى وصهرها وتقوم عمى أساس العودل والحكموة.
ام العووووالم إلووووى دول غيوووور منتظمووووة وحالووووة الدولووووة العالميووووة الواحوووودة )التنظوووويم مرحمووووة وسووووطى بووووين انقسوووو

  الدولي(.
كمووا ان هنوواك منظمووات مختم ووة منهووا ذات  ،الشووك بووان التنظوويم الوودولي قوود موور بمراحوول متعووددة و    

اليمكوووووون التعوووووورض لهوووووووا  ،وثالثووووووة ذات طوووووواب  عقائوووووودي ،طوووووواب  عووووووالمي واخوووووورى ذات طوووووواب  اقميمووووووي
 ف نقوم بشرح أهم منظمة دولية في الوقت الحالي وهي األمم المتحدة.بالت صيل.ولكن سو 

 وأهدافها األمم المتحدة نشوء
واسوتخخدم هوذا  روزفموت،د.  الواليات المتحدة األسبق فرانكمين  رئيسالمتحدة"  األمم" تسمية وض 

، خوووالل 1942كوووانون الثاني/ينووواير  1فوووي  الصوووادراألموووم المتحووودة"  إعوووالناالسوووم لممووورة األولوووى فوووي "
موون حكوموواتهم تعهوودا بمواصوومة القتووال سووويا ضوود  دولووة 26 ممثموووالحوورب العالميووة الثانيووة، عنوودما أخووذ 

 قوات المحور. 

فوي  الوذي انعقود موؤتمرال انعقواد بمودا أثنواء 50فوي وضو  ميثواق األموم المتحودة ممثموو  اشوترك وقد
وضووون عموووى ا توقوود تباحوووث الم. 1945حزيوووران  26 إلووىنيسووان  25سووان فرانسيسووكو فوووي ال توورة مووون 
السووووفياتي والصوووين والمممكوووة المتحووودة والواليوووات المتحووودة فوووي  االتحوووادأسووواس مقترحوووات أعووودها ممثموووو 

 26. ووقوووووو  الميثوووووواق ممثمووووووو البموووووودان الخمسووووووين يوووووووم 1944/أغسووووووطس آبدمبووووووارتون أوكووووووس فووووووي 
ؤتمر، فأصووبحت واحوودا بعوود ذلوك بولنوودا، التووي لووم يكون لهووا ممثوول فوي الموو ووقعتووه. 1945حزيران/يونيوه 
 دولة.  51البالغ عددهم  المؤسسينمن األعضاء 

، عنودما 1945األول/أكتووبر  تشورين 24كيان األموم المتحودة رسوميا إلوى حيوز الوجوود يووم  وبرز
والمممكووة المتحوودة، والواليووات المتحوودة  وفرنسوواصوودق عمووى الميثوواق كوول موون االتحوواد السوووفياتي والصووين 
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تشورين األول/أكتووبر موون  24بيووم األموم امتحوودة فوي  . ويحت ولعميووهل الموقعوة األمريكيوة، ومعظوم الودو 
 .( دولة192)العالم تقريبًا  دول. وتنتمي إلى األمم المتحدة اليوم كل كل عام

ليسووت حكومووة عالميووة وهووي ال تسوون القوووانين. ولكنهووا توووفر سووبل المسوواعدة عمووى  المتحوودة واألمووم
اسووووات المتعمقووووة بالمسووووائل التووووي تمسوووونا جميعووووًا. وكوووول الوووودول الدوليووووة وصووووياغة السي الصووووراعاتحوووول 

لهوا  - متباينوةكبيرها وصغيرها، غنيهوا وفقيرهوا، بموا لهوا مون آراء سياسوية ونظوم اجتماعيوة  - األعضاء
 فوووووووووووووي األموووووووووووووم المتحووووووووووووودة أن تعووووووووووووورب عووووووووووووون آرائهوووووووووووووا وتووووووووووووودلي بأصوووووووووووووواتها فوووووووووووووي هوووووووووووووذ  العمميوووووووووووووة.

 

 التالية: من اجل تحقيق األهدافتأسست األمم المتحدة  وقد

 .لمحافظة عمى السمم واألمن الدوليينا -1

 .الدول بين ةوديال عالقاتالتنمية  -2

 تحقيق التعاون الدولي في كافة المجاالت.   -3

 تحسين مستويات المعيشة وحقوق اإلنسان. -4
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 أجهزة األمم المتحدة و أختصاصاتها
 ،األمون مجموس ،العاموة الجمعيوة رئيسوية هوي: أجهوزةاألموم المتحودة بصو تها تموك مون سوتة  تتوألف

   الوصاية مجمس ،االقتصادي واالجتماعي المجمس

 ن سووها الوودول األخوورى المخحبووة لمسووالم، والتووي تأخووذ لجميوو  مباحووةالمتحوودة  األموومفووي  العضووويةو 
هوذ  االلتزاموات وراغبوة  تن يوذ ىالتي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنهوا قوادرة عمو بااللتزامات

بقورار مون الجمعيوة العاموة  يوتم" المتحودة األمومالودول فوي عضووية " أيوة دولوة مون هوذ  قبوولاذ ان  فيوه.
 (  2 (.)األمم المتحدة ميثاق، 2  قرة، ال4 المادة.)األمن" مجمسبناًء عمى توصية 

 و فيما يمي لمحة مختصرة عن األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة وأختصاصاتها:

  :العامة الجمعية - أ
فوي  لمنظورجتمو  دوريوًا ت التوي العاموة الجمعيوةالمتحدة، ممثمة في األعضاء في األمم  الدول جمي 

المسووائل الهامووة،  فوويأشوود المشوواكل العالميووة إلحاحووًا. ولكوول دولووة عضووو صوووت واحوود. وتتخووذ القوورارات 
لتوصووويات المتعمقوووة بميزانيوووة ا أوكالتوصووويات المتعمقوووة بالسووومم واألمووون الووودوليين أو قبوووول أعضووواء جووودد 

فيها باألغمبية البسيطة. وقد بوذل جهود خواص  فيبتاألمم المتحدة بأغمبية الثمثين. أما المسائل األخرى 
عوون طريووق توافووق اخراء عوضووًا عوون التصووويت الرسوومي.  القووراراتفووي السوونوات األخيوورة لمتوصوول إلووى 

موا، ولكون توصوياتها تعود مؤشورًا هاموًا عموى  أيوة دولوة عموى اتخواذ إجوراء تجبوروليس بوسو  الجمعيوة أن 
 العالمي وتمثل السمطة األدبية لمجتم  األمم. العامالرأي 

العاموووة دورتهوووا العاديوووة السووونوية مووون أيمول/سوووبتمبر إلوووى كوووانون األول/ ديسووومبر.  الجمعيوووة وتعقووود
التووي  المواضووي  عنوود االقتضوواء، أن تسووتأنف دورتهووا أو أن تعقوود دورة اسووتثنائية أو طارئووة بشووأن ولهووا،

وهيئوووات فرعيوووة  السوووتتشوووكل شوووواغل ذات شوووأن. وتضوووطم  بأعموووال الجمعيوووة العاموووة لجانهوووا الرئيسوووية 
 أخرى واألمانة العامة لألمم المتحدة.

مثول قضوايا السوالم األمون، وقبوول األعضواء  الهاموة، لقرارات المتعمقة بالمسائلو يتطمب ألتخاذ ا
بالمسوائل  المتعمقوةالقورارات  عتموادأغمبيوة ثمثوي األعضواء. ويوتم ا ة،بالميزانيو المتصمة والمواضي الجدد، 

تصووويت، ويمكوون أن  بودوناألغمبيووة البسويطة. وتتخووذ هوذ  القوورارات بالتصووويت أو  طريووق األخورى عوون
 أو غير مسجل أو بنداء األسماء. مسجالً  التصويت يكون
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فووي  العووالم ، فإنهووا تحموول رأيأن قوورارات الجمعيووة العامووة ال تمووزم الحكومووات قانونيوواً  حووين وفووي
 .الدولي عن كونها تمثل السمطة األدبية لممجتم  فضالً  الرئيسية،القضايا الدولية 

عون  تعبور عن قورارات الجمعيوة العاموة، التوي المتحدة عمى مدى العام ناشئة أساساً  األمم وأعمال
 بالوسااا  العمول  هووذا ويجوري ممثموة فوي القوورارات التوي تتخوذها الجمعيووة. األعضوواءإرادة غالبيوة الودول 

  :التالية

 وسائر الهيئات التي أنشأتها الجمعيوة العاموة لدراسوة مسوائل معينوة المجانطريق  عن 
عووداد وال ضوواء الخووارجي، وعمميووات ح ووظ السووالم،  السووالح،تقووارير عنهووا، مثوول نووزع  وا 
نهاء   وحقوق اإلنسان؛ االستعمار، وا 

 لجمعية العامة إلى عقدها؛الدولية التي تدعو ا المؤتمراتطريق  عن  

 الخدموة المدنيوة وموظ وو العوام األموين أي المتحودة، لألموم العاموة األمانوة طريوق عون 
  له. التابعين

 :والسمطات المهام-1
  يمي: ما المتحدة األمم ميثاق مهام الجمعية العامة وسمطاتها بموجب منو 

 نوزع العامة لمتعاون في ح ظ السالم واألمن الدوليين، بموا فوي ذلوك المبادئفي  النظر 
   .السالح وتنظيم التسمح

 موووا يكوووون  عوووداصووومة بالسوووالم واألمووون الووودوليين، فيموووا تكوووون لهوووا  مسوووألةأيوووة  مناقشوووة
  ؛األمن مجمس منها لممناقشة عمى معروضاً 

 تووودخل فوووي نطووواق الميثووواق أو توووؤثر عموووى سووومطات أيوووة هيئوووة مووون  مسوووألةأيوووة  مناقشوووة
صوداراسوات در  إجوراء. المتحوودة أو وظائ هوا األموم هيئوات توصويات لتعزيوز التعوواون  وا 

بحقووووق  الجميوو وتدوينووه؛ وتحقيووق تمتوو   الوودولي السياسووي الوودولي، وتطوووير القووانون
فوي المجواالت االقتصوادية واالجتماعيوة  الودولي اإلنسان والحريات األساسية، والتعاون

  .والتعميمية والصحية والثقافية

 مية، بغوووض النظووور عووون أسوووبابه، أي موقوووف بالوسوووائل السوووم لتسوووويةتوصووويات  إصووودار
  األمم؛ص و العالقات الودية بين  يعكر متى كان

 فيها؛ والنظرمجمس األمن وسائر هيئات األمم المتحدة،  منتقارير  تمقي  
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 األمم المتحدة واعتمادها، وتحديد أنصوبة الودول األعضواء فوي دفو  ميزانيةفي  النظر 
  االشتراكات؛

 االقتصووووادي  المجمووووس لوووودائمين، وأعضوووواءاألموووون غيوووور ا مجمووووسأعضوووواء  انتخوووواب
 مجموس ومشواركة باالنتخواب؛ الوصواية مجموس أعضواء من يعينون وَمن ،واالجتماعي

وتعيووين األموين العوام بتوصوية موون  ؛الدوليوة العودل محكموة األمون فوي انتخواب قضواة
  األمن. مجمس

 اتخذتووه الجمعيووة العاموة فووي تشوورين الووذيموون أجول السووالم"  االتحووادقوورار " ظوول وفوي 
ا يتعووووذر عمووووى العامووووة أن تتخووووذ إجووووراء عنوووودم لمجمعيووووة، يجوووووز 1950/نوفمبر الثوووواني
حيووال قضووية يتضووح  التصوورفبسووبب عوودم إجموواع أعضووائه الوودائمين،  األموون، مجمووس

النظور فووي  سومطةلوه. ولمجمعيوة العامووة  لمسوالم أو خرقوواً  تهديوداً  أنهوا تشوكل عودوانا أو
توصوويات لألعضوواء باتخوواذ إجووراءات جماعيووة،  إصوودار المسووألة عمووى ال ووور بهوودف

اسووتخدام القووة المسومحة عنود الضوورورة  مسوالمل فوي حالوة وقووع اعتووداء أو خورق تشومل
  .واستعادتهما واألمن الدوليين السالملمح اظ عمى 

 واألجتماعات: دوراتال -2
عووام،  كوول العاديووة لمجمعيووة العامووة يوووم الثالثوواء الثالووث موون شووهر أيمول/سووبتمبر موون الوودورة تبوودأ

ظمووت دورات  األخيوورة، السوونواتالثالووث موون كووانون األول/ديسوومبر. وفووي  األسووبوعوتسووتمر عووادة حتووى 
الجمعيوة العاموة رئيسوا جديودا،  تنتخوب العوام. وفوي بدايوة كول دورة عاديوة، طووالالجمعية العامة منعقودة 

السوت. وتعقود الجمعيوة العاموة أيضوا مناقشوة  الرئيسوية ورئيسوا لكول لجنوة مون لجانهوا لمرئيس، نائباً  21و
 ولك الوةن مجموعة كبيرة مون مسوائل االهتموام الودولي. بشأ آرائها فيها الدول األعضاء عن تعبرعامة، 

الوودول  مجموعوواتتنتقوول رئاسووة الجمعيووة العامووة كوول سوونة إلووى واحوودة موون  العووادل، التمثيوول الجغرافووي
 الالتينيوووة ودول أمريكوووا الشووورقية،: الووودول األفريقيوووة، والووودول اخسووويوية، ودول أوروبوووا التاليوووة سالخمووو

 الدول. وسائروروبا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي، ودول أ

عموى طمووب مجمووس  بنوواء اسووتثنائية دورات العاموة باإلضووافة إلوى دوراتهووا العاديووة الجمعيووة وتعقود
 دولالو أو أحود األعضواء فوي حالوة موافقوة أغمبيوة المتحودة،الودول األعضواء فوي األموم  غالبيوةاألمون، أو 

مجمووس األموون  مطالبووةموون  24 خووالل طارئووة اسووتثنائية دورات األعضوواء. ويمكوون الوودعوة إلووى عقوود
 فوويأو بنواء عمووى طموب إحوودى الودول األعضوواء  ،فوي المجمووس أعضوواء بعقودها، بنوواء عموى تأييوود تسوعة
  .األعضاء أغمبيةاألمم المتحدة إذا وافقت عميه 
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 :الر يسية المجان-3
 من صوالً  بنوداً  166الكبيور مون القضوايا التوي تخودعى الجمعيوة العاموة إلوى النظور فيهوا ) لمعدد نظراً 

سووبيل  عمووى (1996/1997) العاديووة الحاديووة والخمسووين لمجمعيووة العامووة الوودورةفووي جوودول أعمووال 
  الست، وهي: الرئيسية لجانهاإلى  قضاياهاالمثال(، تحيل الجمعية العامة معظم 

  : لجنة نزع السالح واألمن الدولياألولى المجنة -

  : المجنة االقتصادية والماليةالثانية المجنة -

  : المجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافيةالثالثة المجنة -

نهاء االستعمارالرابعة المجنة -   : لجنة المسائل السياسية الخاصة وا 

  ة اإلدارة والميزانية: لجنالخامسة المجنة -

  : المجنة القانونيةالسادسة المجنة -

 المجووان ، ورؤسواء21مكتووب الجمعيوة المشووكل مون رئويس الجمعيووة العاموة ونوابووه الوو أيضواً  ويوجود
العامووة كوول  الجمعيوة وثووائق ت وويض مؤل ووة موون تسوعة أعضوواء تعيوونهم لجنووةالرئيسوية السووت، ولمجمعيوة 
ت ووويض ممثمووي الوودول  وثووائق وتقوودم لمجمعيووة العامووة تقووارير عوون الوورئيسدورة بنوواء عمووى اقتووراح موون 

  األعضاء.

 مون النظوور فيهووا فوي إحوودى المجووان بوودالً فووي بعووض القضوايا مباشوورة فووي جمسوات عامووة،  وينظور
 الوودورة تعقوود عووادة قوورب انتهوواء عامووة،. ويجووري التصووويت عمووى جميوو  القضووايا فووي جمسووات الرئيسووية

إلوى جمسووات  بشووأنها وقودمت مشوواري  قورارات فيهوواد انتهوت موون النظور العاديوة، بعود أن تكووون المجوان قوو
 الجمعية العامة.

 :األمن مجمس - ب
 واألمونعموى السوالم  المحافظوة فوياألساسوية  المسوؤولية ،الميثواق األمون، بموجوب مجموس يتوولى
يكووون ممثول عون كوول واحود موون  أن ويجوب و موونظم بحيوث يسوتطي  العموول بودون انقطواع،الودوليين. وهو

، عخقود أول 1992كوانون الثاني/ينواير  31 وفوي أعضائه موجودا فوي مقور األموم المتحودة طوول الوقوت.
 ووزيوووراً  15مووون أعضوووائه ال  13 وحكوموووات دول اجتمووواع قموووة لممجموووس فوووي المقووور، وحضووور  رؤسووواء

، عقود 1972مكوان غيور المقور؛ ف وي عوام  فوي يجتمو  ين. ويجووز لممجموس أنخارجية العضوين اخخر 
  دورة في بنما. التالي العام ، وعقد في(إثيوبيا )دورة في أديس أبابا،
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 إلوى تإلوى المجموس شوكوى تتعموق بخطور يتهودد السوالم، يبوادر عوادة بتقوديم توصويا ترفو  وعنودما
 ن سوه المجموس سوممية. وفوي بعوض الحواالت، يضوطم بمحاولة التوصل إلى ات واق بالوسوائل ال األطراف

ي عول ذلوك أو  أن العوام بالتحقيق والوساطة. ويجوز لوه أن يعوينن ممثموين خاصوين أو يطموب إلوى األموين
 .سممية يبذل مساعيه الحميدة. كما يجوز له أن يض  مبادئ من أجل تسوية

 تاء ذلووك فووي أقوورب وقوونووزاع مووا إلووى القتووال، يكووون شووغل المجمووس الشوواغل إنهوو ي ضووي وعنوودما
 حاسوومة مناسوبات عديودة، أصودر المجموس تعميمووات لوقوف إطوالق النوار كانوت لهوا أهميووة وفوي. مكونم

 لممسواعدة السوالم الحيمولوة دون اتسواع رقعوة االقتتوال. وهوو يوفود أيضوا قووات األموم المتحودة لح وظ فوي
ظوروف الهوودوء  وتهيئووة بوةالمتحار  عموى تخ يوف التوووتر فوي منوواطق االضوطرابات، وال صوول بوين القوووات

أن يقووورر جوووزاءات  لممجموووس ويجووووز التوووي يمكووون أن يجوووري فوووي ظمهوووا البحوووث عووون تسوووويات سوووممية.
 اتخاذ إجراء عسكري جماعي. أو( التجاري اقتصادية )مثل عمميات الحظر

تعموق تمتوو   أن العامووة، مجمووس األمون إجوراء ضوود دولوة عضووو موا، يجووز لمجمعيووة يتخوذ وعنودما
ذا. المجمس وق العضوية وامتيازاتها، بناء عمى توصيةتمك الدولة بحق تكوررت انتهاكوات دولوة عضوو  وا 

 األمم المتحدة، بناء عمى توصية المجمس. من تقصيها ما لمبادئ الميثاق، يجوز لمجمعية العامة أن

 فووي مجمووس األموون، أن تشووارك فووي العضووو فووي األمووم المتحوودة التووي ليسووت عضووواً  لمدولووة ويجوووز
 ويخودعى .بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا األخير أن مصوالحها عرضوة لمضورر جمس،الم مناقشات

إلوى  المجموس، عموى من أعضاء األمم المتحدة وغير األعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معوروض كل
 العضو. غير الدولة المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويض  المجمس شروط مشاركة

 :اتوالسمط المهام-1
  :الميثاق يتمت  بها، بموجب التييمي المهام التي يضطم  بها مجمس األمن والسمطات  فيما

 واألمن الدوليين وفقا لمبادئ األمم المتحدة ومقاصدها؛ السالمعمى  المحافظة  

 أو حالة قد ت ضي إلى خالف دولي؛ نزاعفي أي  التحقيق  

 ط التسوية؛تسوية تمك المنازعات أو بشرو  بشأنتوصيات  تقديم  

  خطر يتهدد السالم أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات أليخطط لمتصدي  وض 
  التي ينبغي اتخاذها؛ باإلجراءات

 إلى تطبيق الجوزاءات االقتصوادية وغيرهوا مون التودابير التوي ال األعضاءجمي   دعوة 
  العدوان أو وق ه؛ دوناستخدام القوة لمحيمولة  تستتب 
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 ضد المعتدي؛ ريةعسكإجراءات  اتخاذ  

 الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التي تجيوز األعضاءبقبول  التوصية 
  ؛الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام أن تصبح أطرافا في لمدول

 ؛االستراتيجية " المواق األمم المتحدة لموصاية في "  بمهام االضطالع  

 والقيووام موو   ،العووام األمووين انتخوواب بشووأن العامووة الجمعيووة إلووى التوصوويات تقووديم
 المحكمووة قضوواة بانتخووابوالقيووام موو  الجمعيووة،  ،عووامال األمووين بانتخووابالجمعيووة، 
 الدولية.

 :األمنمجمس  عضوية
 و الصوين و الروسوي االتحواد - عضووًا، مونهم خمسوة أعضواء دائموين 15المجموس مون  يتكوون

العشورة اخخورون فتنتخوبهم الجمعيوة العاموة  األعضواء أموا .المتحودة الواليات و المتحدة المممكة و فرنسا
 .سنتانل ترات مدة كل منها 

 الترتيووب الهجووائي االنكميووزي بحسووب المجمووس رئاسووة عمووى أعضوواء مجمووس األموون يتنوواوب
  كل رئيس منصبه ل ترة شهر. ويشغل. ألسمائهم

أعضوواء غيوور دائمووين  اليكونووو  العامووة عشوورة أعضوواء آخوورين موون األمووم المتحوودة الجمعيووة وتنتخووب
 عووام أعضوواء سوتة الوى عشوورة موون دائموين فووي المجموس الغيورفوي المجموس. وقوود زيود عودد األعضوواء 

 األمم المتحدة. ميثاق عندما تم تعديل 1965

اإلجرائيوة بموافقوة  المسوائل المجمس صووت واحود. وتتخوذ القورارات بشوأن أعضاءعضو من  ولكل
تسووعة  تأييودبالمسوائل الموضووعية  المتعمقوة القورارات تطموبوت. 15 وتسوعة عموى األقول مون األعضواء الو

الودول  إجمواع. وهوذ  القاعودة هوي قاعودة "الودائمين أصووات، مون بينهوا أصووات كافوة األعضواء الخمسوة
  ".ال يتو" ما تسمى حق التي كثيراً  ،"الكبرى

وتن يوذها.  قبوول قورارات مجموس األمون عموى يوافق جمي  أعضاء األمم المتحدة الميثاق، وبموجب
تكوون الودول ممزموة  قوراراتالوذي يتمتو  بسومطة اتخواذ  المتحودة لألموم التاب والمجمس هو الجهاز الوحيد 

 نها تقدم التوصيات إلى الحكومات.األجهزة األخرى فإ أما بتن يذها بموجب الميثاق
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 :الدا مة المجان-3
 ألعضوواء فووي مجمووس األموون،لجنتووان، تضووم كوول منهمووا ممثمووين عوون جميوو  الوودول ا حاليووا توجوود

 :وهما

 بالنظام الداخمي. المعنيةالخبراء  لجنة 

 بقبول األعضاء الجدد المعنية المجنة. 

 :واالجتماعي االقتصادي المجمس -ج
، 14 وعوددها المتخصصوة االقتصادي واالجتماعي أعمال وكاالت األمم المتحدة المجمس ينسق

 لألمم المتحدة. وهو وبرنامجاً  صندوقاً  11مقى تقارير من لجان فنية، وخمس لجان إقميمية؛ ويت 10و 
 األعضوواء. وبموجووبفووي مجووال السياسووة العامووة إلوى منظومووة األمووم المتحوودة والوودول  التوصوويات يصودر
 لممعيشوة أعموى األمم المتحدة، فإن المجمس االقتصادي واالجتماعي مسؤول عن تحقيق مسوتوى ميثاق

 االقتصووووووادي والتقوووووودم لكوووووول فوووووورد، والنهوووووووض بعواموووووول التطوووووووروتوووووووفير أسووووووباب االسووووووتخدام المتصوووووول 
وتعزيووز التعوواون  والصووحية، واالجتماعيووة واالجتموواعي؛ وتيسووير الحمووول لممشوواكل الدوليووة االقتصووادية

شاعة اإلنسان والحريوات األساسوية لمجميو  فوي العوالم.  حقوق احترام الدولي في أمور الثقافة والتعميم؛ وا 
فووي المائووة موون الموووارد البشوورية  70أكثوور موون  واالجتموواعي قتصووادياال ويشوومل اختصوواص المجمووس

 بأكممها. المتحدة األمم والمالية لمنظومة

قطواع  وممثموي األكواديميين، المجمس االقتصادي واالجتماعي بواليته، يتشاور م  اضطالع وفي
ل ن كووشووهر تمووز موو فووي المجموس منظمووة غيوور حكوميوة مسووجمة. ويعقوود 2 100األعموال، وأكثوور مون 

. وتشوومل الودورة جووزءا بالتنواوب وجنيوف دورة موضووعية موودتها أربعوة أسووابي ، وذلوك فوي نيويووورك ،عوام
وغيوورهم موون كبووار المسووؤولين بتركيووز  الدوليووة الوكوواالت رفيوو  المسووتوى يقوووم فيووه وزراء الوودول ورؤسوواء

 .عالمية أهمية انتباههم عمى مواضي  مختارة ذات

ثالثووة  موون متداخمووة فووي المجمووس ل توورات 54ات األعضوواء الووو العامووة الحكوموو الجمعيووة تنتخووبو 
مقعودا  عشور أربعوة أعووام. وتخصوص المقاعود فوي المجموس عموى أسواس التمثيول الجغرافوي بتخصويص

وعشور مقاعود  الشورقية، أوروبوا لمودول األفريقيوة، وأحود عشور مقعودا لمودول اخسويوية، وسوتة مقاعود لودول
 .لدول أوروبا الغربية ودول أخرى مقعدا عشر ر الكاريبي، وثالثةلدول أمريكا الالتينية ومنطقة البح
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دورة  كوول بدايووة االقتصووادي واالجتموواعي بكاموول أعضووائه مكتووب المجمووس فووي المجمووس ينتخووبو 
وتنظويم الودورة  العمول، برنوام  سنوية. وتشمل المهام الرئيسية لممكتب اقتراح جودول األعموال، وصوياغة

 .م المتحدةبدعم من األمانة العامة لألم

 :الوصاية مجمس -د
لألمووم  الرئيسوويةدوليوا لموصوواية، أنشووأ مجمووس الوصواية كأحوود األجهووزة  نظامووا الميثوواقوضوو   عنودما

. وكووان موون األهووداف الوصووايةالمتحوودة وأنوواط بووه مهمووة اإلشووراف عمووى إدارة األقوواليم المشوومولة بنظووام 
وتقودمهم التوودريجي صووب الحكووم  بالوصووايةالرئيسوية لمنظوام تشووجي  النهووض بسووكان األقواليم المشومولة 

حواد الخمسوة، وهوم االت الدائمين األمن مجمس أعضاءالذاتي أو االستقالل. ويتألف مجمس الوصاية من 
األمريكيةباألضوووووافة الووووى الووووودول  والمممكووووة المتحووووودة، والواليووووات المتحوووودة وفرنسوووووا،الروسووووي، والصووووين، 

 .األعضاء المكم ة بأدارة اقاليم مشمولة بنظام الوصاية

بالوصواية حصومت عموى  المشومولةتحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جمي  األقاليم  وقد
 إلى بمدان مستقمة مجاورة. باالنضمامكدول عمى حدة أو  الحكم الذاتي أو االستقالل، إما

 :العد  الدولية محكمة -ه
 صوول فووي المنازعووات الهووي  ومهمتهووا االساسووية. المتحوودةلألمووم  الرئيسووي الجهوواز القضووائي هوويو 
 .دولبين ال

تكووون موون ت و (هولنوودا) الهوواييقوو  مقرهووا فووي  و،1946محكمووة العوودل الدوليووة سوونة  أنشووئتو قوود 
 بشكل مستقل. انتخابهم في األمن ومجمس لعامةا الجمعيةتشترك  اً قاضي 15

المتحووودة دلوووياًل  األمووومالنظوووام األساسوووي لمحكمووة العووودل الدوليوووة جووزًءا ال يتجوووزأ مووون ميثوواق  يعوودو 
ذلووك جميوو  الوودول األعضوواء فووي  عوونى موودى اهتمووام الميثوواق بهووذ  الهيئووة القضووائية، ونووت  واضووًحا عموو

وقووود سووومح  .أعضووواء فوووي النظوووام األساسوووي لمحكموووة العووودل الدوليوووة بالضووورورةاألموووم المتحووودة أصوووبحت 
التووي تحووددها الجمعيووة العامووة لألمووم  بالشووروطبووأن ترفوو  نزاعاتهووا أمووام المحكمووة،  الوودولالميثوواق لكوول 

 (.35دة بناء عمى توصية من مجمس األمن )مادة المتح

ثوم الجمعيوة العاموة فوي  م، 1946 تشورين األول 15حدد مجمس األمن في قرار  الصادر فوي  وقد
األساسوووي لممحكموووة، تمووك الشوووروط؛ وهووي قبوووول النظووام  م 1946 كوووانون األول 11قرارهووا الصوووادر فووي 

مون ميثواق األموم المتحودة؛ وهوي الموادة التوي توجوب عموى  94الموادة  فويالمنصوص عميهوا  اللتزاماتوا
المحكمووة، وتخووول مجمووس األموون سوومطة اتخوواذ مووا يوورا  ضووروريا ل وورض احتوورام  أحكوواماألعضوواء تن يووذ 
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 الجمعيوةص الوذي تحودد  األحكام والمساهمة فوي تحمول ن قوات المحكموة، وفقوا لنظوام الحصو هذ وتن يذ 
 .العامة لألمم المتحدة

 تشكي  المحكمة:-1
 قابموووةهيئوووة المحكموووة مووون خمسوووة عشووور قاضووويا، يخعينوووون باالنتخووواب لمووودة تسووو  سووونوات  تتكوووون

وك واءتهم فوي  لعممهوملمتجديد، وأعضاء المحكمة ال يمثمون أحودا وال يخضوعون ألي سومطة، ويخختوارون 
لألمووم المتحودة ومجمووس األمون موون  العاموةانتخووابهم بواسوطة الجمعيووة  المجوال القوانوني والقضووائي، ويوتم

سواء داخول الجمعيوة العاموة أو  والتصويتبين قائمة يعدها األمين العام لألمم المتحدة، ويتم االنتخاب 
 مجمس األمن بشكل مستقل في كل جهة منهما.

المهنيووة فووي  أوك واءة العمميووة النزاهووة والموضوووعية والب يتمتعوووافووي القضوواة المنتخبوين أن  ويشوترط
فووي تشووكيل أعضوواء  ويراعووىمجووال القووانون الوودولي، وال يجوووز انتخوواب أكثوور موون قوواض موون بموود واحوود، 

 في العالم. الرئيسيةالمحكمة أن يكونوا ممثمين لمحضارات الكبرى والنظم القانونية 

ل مووون فوووي المحكموووة كووول مووون حصووول عموووى األغمبيوووة المطمقوووة لألصووووات فوووي كووو اً عضوووو  ويصوووبح
 العامة ومجمس األمن. الجمعية

التووي  الوودولأعضوواء المحكمووة مميووزات تك وول لهووم اسووتقاللهم وعوودم التووأثير عموويهم، ال موون  ويعطووى
يتمتعوون عنود مباشورة  فهومينتمون إليها، أو حتوى مون الجمعيوة العاموة ومجموس األمون الموذين انتخبووهم؛ 

البعثووات الدبموماسووية، والجهووة الوحيوودة  لرؤسوواءدة وظووائ هم بالمزايووا والحصووانات الدبموماسووية المقووررة عووا
ن سوها، وبإجمواع اخراء؛ سوواء نظور عزلوه لعودم  المحكموةالتي لها حوق عوزل عضوو مون أعضوائها هوي 

 المنوط بها ألسباب صحية أو عقمية. وظائ هأهمية العضو أو استطاعته تأدية 

نظوام المحكموة لمعضوو  يجووز حسوبلموضووعية عنود نظور القضوايا ال ا ضوماناتو حرصوا عموى 
أو يتووولى مناصوب إداريووة أو يمووتهن أيووة جهوة أخوورى غيوور وظي تووه القضووائية  سياسوويةأن يشوغل وظووائف 

لوه االشووتراك فوي نظور أيووة قضوية سوبق لوه االرتبوواط بهوا أو كانوت لووه مصومحة فيهوا بووأي  يجووزتموك، وال 
 من الوجو . وجه
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 :اختصاصات المحكمة-2

 :ينجزأاختصاصات المحكمة في  تنحصر

 :االختصاص القضا ي-أ

 أيوووةالمحكموووة فوووي النزاعوووات المرفوعوووة إليهوووا بوووين الووودول بعضوووها الوووبعض فقوووط، وال تنظووور  تنظووور
أو نووزاع  قضوويةقضووايا مرفوعووة موون األفووراد أو موون أيووة هيئووات عامووة أو خاصووة، والتنظوور المحكمووة أيووة 

الجهتوين المتنوازعتين معوا؛  ومونمهما كان أهميته أو خطورته من تمقاء ن سها، بل ال بود أن يرفو  إليهوا 
واختصواص المحكمووة اختيوواري؛  آخوور،فهوي ال ت صوول فوي أى قضووية يرفعهوا طوورف بم ورد  عمووى طورف 

 المحكمة عند ال صل في المنازعات الدولية ما يمي: عمىولذلك فقد اشترط 

عودل ال محكموةأن تكون لوديها موافقوة كتابيوة مون أطوراف النوزاع مًعوا عموى إحالوة القضوية إلوى  -1
فيهوا إال  تنظورالدولية؛ فمثال في قضية طابا المصرية لم تحكم المحكمة بخصوصوها، أو لوم 

كووذلك. فمووو  مصووربعوود موافقووة إسوورائيل المحتمووة لهووذا الجووزء موون األراضووي المصوورية، وموافقووة 
رسوميا: موا  المحكموةرفعتها مصر وحدها فال تخنظر القضية. يضواف لوذلك أنوه يجوب إخطوار 

النوزاع أن تنظور  أطورافن ت صل فيه بالضبط، أو يكون ضمنيا عنودما يقبول المطموب منها أ
 المحكمة بشأن نزاعهم.

أو  االت اقيوواتأن يكووون هنوواك ات اقيووات أو معاهوودات بووين دولتووين أو أكثوور، ويوونص فووي هووذ   -2
نووزاع  أيالمعاهوودات عمووى اختصوواص محكمووة العوودل الدوليووة نظوور أيووة قضووية أو ال صوول فووي 

 3.والمعاهداتطراف حول تطبيق أو ت سير أي بند من بنود هذ  االت اقيات قد ينشأ بين األ

 :االستشاريختصاص اال-ب
المتحوودة  لألموومالتووي لهووا حووق طمووب ال توووى أو االستشووارة القانونيووة هووي الجمعيووة العامووة  الجهووات

المتحودة  ل وروع األموم يمكونمون ميثواق األموم المتحودة أنوه  96ومجمس األمون فقوط. وقود ورد فوي الموادة 
بالنسوبة ألي مسوألة تودخل فوي مجوال  الدوليةأو لمنظماتها المتخصصة طمب ال توى من محكمة العدل 

وقوود صوورحت الجمعيووة العامووة بال عوول لغالبيووة  بووذلك،اختصاصووها إذا مووا صوورحت لهووا الجمعيووة العامووة 
ارة القانونيوووة بوووالمجوء لممحكموووة وطموووب ال تووووى أو االستشووو المتخصصوووةفوووروع األموووم المتحووودة ووكاالتهوووا 

 منها.

                                                        
  34ص  ،1899 ،كلية شرطة ديب  ،د عل  التنظيم الدويلعلوي أجم 3
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قيموة  واالستشواراتال توى أيضوا غيور ممزموة لمجهوات التوي طمبتهوا، ومو  ذلوك فمهوذ  ال تواوى  وهذ 
تعبووور عووون الت سوووير  إنهووواكبووورى، كموووا يقوووول المختصوووون.. وتتمثووول هوووذ  القيموووة فوووي نظووورهم مووون حيوووث 

أو المسوووووألة  الموضوووووع حوووووولالقووووانوني الرسوووومي أو األكثووووور حجيووووة، وتعكووووس وجهوووووة النظوووور القضووووائية 
، وسوواعدت فووي الوودولي كثيووراً  القووانونالمطموووب شوورحها أو ت سوويرها، وقوود أغنووت هووذ  اخراء االستشووارية 

 السياسية لألمم المتحدة ن سها. األجهزةالوقت ن سه عمى ت سير وتطوير سمطات واختصاصات 

 طرق المجوء الى المحكمة: -ت
 صووالحيتهاالووة موافقووة الوودول المعنيووة عمووى المحكمووة مؤهمووة لمنظوور فووي نووزاع مووا فقووط فووي ح تكووون

 بواحدة أو بأكثر من وسيمة من الوسائل التالية:

 االت اق في ما بينها لعرض النزاع عمى المحكمة.  بموجب 

  أطرافووا فووي ات وواق يتضوومن بنوودا يمكوون وفقووا لووه، فووي حالووة حوودوث  الوودولعنوودما تكووون
 النزاع إلى المحكمة. أو تطبيقه، أن تحيل إحدى هذ  الدول  ت سير خالف عمى 

 قبووول فووق كوول دولووة عمووىتوابموجبووه  و الوودولإطووار التووأثير المتبووادل لتصووريحات  فووي 
 التنازع م  دولة أخرى أطمقت تصريحا مشابها. حالةصالحية المحكمة كإلزام في 

 أمام المحكمة: المتبع اإلجراء-ث
حموووة المرافعوووات الكتابيوووة مر المتبووو  مووون قبووول المحكموووة فوووي القضوووايا محووول النوووزاع  اإلجوووراءيشووومل  

لمحجو  التوي يخاطوب فيهوا الووكالء والمستشوارون  لالسوتماعومرحمة المشافهة وتشومل الجمسوات العمنيوة 
لممحكمووة هموووا اإلنجميزيووة وال رنسوووية، فووإن كووول موودون أو مم ووووظ  الرسوووميتينالمحكمووة. وبموووا أن المغتووين 

 إلى المغة األخرى. يترجمبإحدى المغتين 

تتووداول المحكمووة سوورا وتصوودر حكمهووا فووي جمسووة عمنيووة. ويكووون الحكووم  لشوو هيةا رافعوواتالم وبعوود
ذا لوم تووذعن إحوودى الوودول المعنيوة لمحكووم، فيجوووز لمطورف اخخوور أن يمجووأ إلووى مسووتأنفنهائيوا وغيوور  . وا 

 األمن. مجمس

فوي نزاعووات تتعموق موون بوين أشووياء حكمووا  78أصوودرت محكموة العوودل الدوليوة  1946العوام  ومنوذ
 الشوؤونوالحدود البحرية والسيادة اإلقميمية وعودم اسوتخدام القووة وعودم التودخل فوي  البريةد أخرى بالحدو 

والوصووواية وحقووووق  والجنسووويةالداخميوووة لمووودول والعالقوووات الدبموماسوووية والرهوووائن وحوووق المجووووء السياسوووي 
 المرور المائي والحقوق االقتصادية.
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 :قانون المحكمة-ج
و  الووودولياهووودات والمواثيووق الدوليوووة المعموووول بهووا، والعووورف المحكموووة بأحكامهووا وفقوووا لممع تقضووي

 كمصادر إضافية. البارزين،خبراء القانون الدولي  آراءالعامة واألحكام القضائية و  المبادئ
لممحكمووة م توحووة فقووط لممنظموووات الدوليووة. والهيئووات المخووول لهووا حاليوووا  االستشووارية واإلجووراءات

وكالوة متخصصووة مون أسوورة األمووم  16ابعووة لألموم المتحوودة والمحكموة هووي خمسوة أجهووزة ت مشووورةطموب 
 .المتحدة

 :العامة األمانة -و
مقر األمم المتحدة في نيويورك وفوي جميو   فياألمانة العامة من موظ ين دوليين يعممون  تتألف

األموم لممنظموة. وتتوولى األمانوة العاموة خدموة أجهوزة  المتنوعةأنحاء العالم، ويضطم  باألعمال اليومية 
دارة البوورام  والسياسووات التووي تضووعها. ويوورأس األمانووة العامووة  األخوورىالمتحوودة الرئيسووية   ،العووام األمووينوا 

 .لمتجديدتعينه الجمعية العامة بناء عمى توصية من مجمس األمن ل ترة خمس سنوات قابمة  الذي

التوي تعالجهوا األموم المتحودة.  المشواكل  بهوا األمانوة العاموة بمثول تنووع المهام التي تضوطم وتتنوع
إلووى التوسووط لتسوووية المنازعووات الدوليووة، وموون  السووالمويمتود نطوواق هووذ  المهووام موون إدارة عمميووات ح ووظ 

واالجتماعيوووة إلوووى إعوووداد الدراسوووات عووون حقووووق اإلنسوووان  االقتصووواديةاستقصووواء االتجاهوووات والمشووواكل 
يقووم موظ وو األمانوة العاموة بتوعيوة وسوائط االتصوال فوي العوالم بأعموال األمووم  كموادامة. والتنميوة المسوت

ورصوود موودى  أجموو ؛وتعري هووا بهووا؛ وتنظوويم المووؤتمرات الدوليووة بشووأن المسووائل التووي تهووم العووالم  المتحوودة
يريووووة والترجمووووة التحر  لمخطووووبتن يوووذ القوووورارات التووووي تتخووووذها هيئووووات األمووووم المتحووودة؛ والترجمووووة الشوووو وية 

 لموثائق إلى المغات الرسمية لممنظمة.

موون  8 600العاديووة، نحووو  الميزانيووةالمووالك الحووالي لموووظ ي األمانووة العامووة، فووي إطووار  ويضووم
موووودنيين دوليووووين، فووووإنهم واألمووووين العووووام  موووووظ ين. وبوصوووو هم بمووووداً  170النسوووواء والرجووووال ينتمووووون إلووووى 

يمتمسووووا أو يتمقووووا أي  ون القسوووم عموووى أال  يوووؤدن و  وحووودها،مسوووؤولون عووون أنشوووطتهم أموووام األموووم المتحووودة 
. وبموجووب الميثوواق، تتعهوود كوول دولووة موون الوودول األعضوواء خارجيووةتعميمووات موون أي حكومووة أو سوومطة 

األموين العوام والمووظ ين وبعودم السوعي إلوى التوأثير فويهم عموى  لمسؤولياتباحترام الص ة الدولية البحتة 
 لياتهم.عند اضطالعهم بمسؤو  الئقأي نحو غير 

بوارزا فوي جنيوف وفيينوا  حضووراً  لهواحين أن األمم المتحدة تتخذ مون نيويوورك مقورا لهوا، فوإن  وفي
الدبموماسووية ومح ووال لمواضووي  نووزع  لممووؤتمرات ونيروبووي. فمكتووب األمووم المتحوودة فووي جنيووف يمثوول مركووزاً 

موووم المتحووودة فوووي فوووي فيينوووا فهوووو مقووور أنشوووطة األ المتحووودةالسوووالح وحقووووق اإلنسوووان. أموووا مكتوووب األموووم   

المخووودرات، ومنووو  الجريموووة والعدالوووة الجنائيوووة، واسوووتخدام  اسوووتعمالمجووواالت المكافحوووة الدوليوووة إلسووواءة 
السوممية، والقوانون التجواري الودولي. ومكتوب األموم المتحودة فوي نيروبوي  األغوراضال ضاء الخارجي فوي 

 .البيئة والمستوطنات البشرية مجالياألمم المتحدة في  أنشطةهو مقر 
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 :تمارين 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
 

 تهدف هيئة األمم المتحدة حسب ميثاقها التأسيسي إلى: -1
 

A. .تسوية النزاعات الدولية سمميًا 
B. .المساواة في السيادة بين الدول 
C. .عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول 
D. .المحافظة عمى السمم واألمن الدوليين 

 
 ى األمم المتحدة:ال يشكل جهازًا رئيسيًا لد -2

A. .الجمعية العامة 
B. .مجمس األمن 
C. .لجنة القانون الدولي 
D. .األمانة العامة 
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 الثامنةالوحدة التعميمية 

 أشخاص القانون الدولي العام
 الفرد -3

 

 الكممات المفتاحية:
 -حقوق اإلنسان  -التعذيب  -الرق  -اإلبادة الجماعية  -الشخصية الدولية  -المجتمع الدولي  -الفرد 

 .حقوق الفرد -السالم العالمي  -اإلرىاب الدولي 
 

 الممخص:
لفرد في المجتمع الدولي، وقد كان القانون الدولي التقميدي ينكر أي حقوق دولية تطرح وقتنا ىذا مسألة موقع ا

لمفرد، أما القانون الدولي المعاصر فقد اىتم باألفراد إلى حد كبير من خالل االتفاقيات والقوانين الدولية 
تجاىين، اتجاه يجعل والمنظمات العالمية الخاصة بيذا المجال، وقد ظير اىتمام القانون الدولي بالفرد في ا

من الفرد موضع حماية، من الرق واالضطياد وحماية الالجئين، واتجاه يجعل من الفرد موضع الزجر، أي 
 .منع القرصنة واإلبادة الجماعية والعمل كمرتزقة في الحروب

 

 األهداف التعميمية:
 :يتوجب عمى الطالب معرفة موقع الفرد من القانون الدولي، من خالل

 الفرد كشخص دولي. 
 لدولية لحقوق اإلنسانالحماية ا. 
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الفرررد فرري المجتمررع الرردولي، قررت الررراىن سررمال ىررام وخطيررر وىررو موقررع يطرررح عمررى بسرراط البحررث فرري الو 
يتحرراورون لموصررول إلررى اتفرراق السررمال يررمرق المختصررين فرري مجررال القررانون الرردولي، فيررم مررا برحرروا  فمررازال ىررذا
كان الفرد شخصًا مرن أشرخاص القرانون الردولي، يتمترع بالشخصرية الدوليرة، أم أنرو مجررد عضرو فري حول إذا ما

 المجتمع الوطني.
مميرد ومعرارو ولكرل وجيرة نظرره  اآلراء تنقسم برينان  حيث ويبدو أن حسم الخالف ليس باألمر السيل

و، ناىيررك عررن المعبررة السياسررية الترري تمعبيررا الرردول، متخررذة مررن الفرررد أداة لخدمررة مصررالحيا، ك سررتخدام وحججرر
ولكرن ىرل يمكرن تجاىرل  .دولة حقوق الفرد ضد دولة أخرى، أو كمنعرو مرن ممارسرة حقوقرو بحجرة سريادة الدولرة

ف اىتمام المجتمرع الردولي برالفرد والرذي نجرم عنرو ازديراد وتشرابك الفرد بعد التطور الراىن الذي أدى إلى تضاع
ذا انضررممنا إلررى تيررار األمررم المتحرردة وسررممنا ب عتبررارالررروابط بررين الفرررد والمجتمرر الفرررد شررخص مررن  ع الرردولي واا

أشخاص القانون الدولي، فما ىي حقروق اإلنسران التري تعيردت األمرم المتحردة برعايتيرا، وىرل رأت النرور، أم أن 
نرراك معوقررات أطالررت فترررة مخاضرريا وال تررزال حبيسررة اإلعالنررات والقرررارات واالتفاقيررات المقفررل عمييررا فرري مقررر ى

 األمم المتحدة.
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 الفرد كشخص دولي
 

ينكرررر القرررانون الررردولي التقميررردي عمرررى الفررررد الشخصرررية الدوليرررة ويحرمرررو مرررن حرررق اإلسررريام فررري العالقرررات 
لرة يمكررن ، بحجرة أن الدو (1)لرى المنظمرات الدوليررة أو المجروء إلرى المحراكم الدوليررةالدوليرة، ومرن حرق االنضررمام إ

ات مررالتز تحمررل ا، كمررا أنيررا تسررتطيع أن تكتسررب حقوقررًا وتأن تتصرررف بشرركل مخررالف تمامررا عمررا يقرروم بررو الفرررد
قررانون فررالفرد لرم يصربد بعرد شخصرًا كراماًل مرن أشرخاص  الزاويرة ىرذه وواجبرات األفرراد. ومرن متميرزة عرن حقروق
 .(2)العالقات الدولية

أن القرانون الردولي العرام المعاصرر أبردى عنايرة خاصرة للفرراد إلرى جانرب اىتمامرو بتنظريم العالقررات  اال 
مايررة ىررذه الممسسررات بررين الرردول، وذلررك لحمايررة الفرررد مررن تعسررف الممسسررات السياسررية الترري ينتمرري إلييررا أو لح

ارة إلررى أن الشررريعة اإلسرررالمية، اعتبرررت الفرررد شخصررًا مرررن الضرررارة. وتجرردر اإلشرر مررن بعررو تصرررفات األفررراد
ىررتم االسررالم بحقرروق . واأشررخاص قررانون العالقررات الدوليررة، وأخضررعتو لمقررانون الررذي يررنظم العالقررات الخارجيررة

اإلنسان فأسس ليذه الحقوق وأصميا فكريًا وكان مطبقًا ليا في واقرع الحيراة، ولرم يكرن تنظيررًا، أو ترفرًا فكريرًا، أو 
 . (3)وثيقة متكاممة عن حقوق اإلنسان يوم حجة الوداع لعارات جوفاء ترفع، وىاىو الرسول الكريم يصدر أو ش

تضررارب الفقررو القررانوني فيمررا يخررص مكانررة الفرررد وشخصرريتو القانونيررة عمررى المسرررح الرردولي، بررالر م مررن 
فيمرررا يتعمرررق بمكانرررة الفررررد فحسررربنا أن نسرررجل أن النصرررف الثررراني مرررن القررررن العشررررين قرررد شررريد تقررردمًا ممحوظرررًا 

وشخصررريتو القانونيرررة، وبخاصرررة مرررع التطرررور الرررذي أحررررزه المجتمرررع الررردولي فررري مجرررال تقنرررين حقررروق اإلنسررران 
قميميررة تسررير عمررى احترررام ىررذه الحقرروق وتطبيقيررا ممررا يسررمد بالتررالي  وحرياتررو األساسررية واعتمرراد دليررات دوليررة واا

 .  (4)بتحقيق حماية مباشرة وفعمية لمفرد

                                                        

 .301صمرجع سابق،محمد المجذوب: القانون الدولي العام ر  (1)
 .293ص ،مرجع سابقأحمد سرحال: قانون العالقات الدولية ر  (2)
حقروق اإلنسران برين الشرريعة اإلسرالمية والقرانون الوضرعي ر الطبعرة األولرى ر الجرزء األول ر الريراو  مجموعرة مرن البراحثين (3)

 .156ص ،م 2001
 أ. محمد أمين الميداني: مكانة الفرد ومستقبل القانون الدولي اإلنساني. (4)
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اليوم قواعد قانونية دولية عديدة خاصة بالفرد، إما لحمايتو في حياترو مثرل االتفاقيرة الخاصرة بقمرع  ولدينا
مرا  تفاقيرة منرع التعرذيب، واا مرا لحمايترو فري عممرو وحريترو مثرل إتفاقيرة مكافحرة الررق واا جريمة اإلبادة الجماعيرة، واا

مرررا لحما يترررو مرررن فئرررات معينرررة مرررن البشرررر مثرررل لحمايترررو فررري صرررحتو مثرررل إتفاقيرررة مكافحرررة تجرررارة المخررردرات، واا
األمرم المتحردة ىري التري بكرل األحروال فران بالنسراء واألطفرال والالجئرين، و  بمكافحرة االتجرار االتفاقيات الخاصة

 تتعيد اليوم برعاية حقوق اإلنسان. 
بعررد التطررور اليائررل الررذي شرريده القررانون الرردولي ال بررد مررن إعتبررار الفرررد شخصررًا مررن أشررخاص  نرررى انررو

عطائررو حقوقررو مررع األخررذ بعررين اإلعتبررار مصررمحة الرردول ومنررع التعررارو بررين ال قررانون الرردولي وذلررك لحمايتررو واا
 حقوق وواجبات الفرد وحقوق وواجبات الدول وإلعطاء الفرد حقوقو قواًل وفعاًل.
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 الحماية الدولية لحقوق األنسان
الدوليررة عمررى حررد سررواء، والترري انتيكررت ميررة و دد اليائررل مررن األزمررات الداخن تطررور الحيرراة اإلنسررانية والعررا

حقرروق اإلنسرران مررن خالليررا، قررد حررول مشرركمة حمايررة ىررذه الحقرروق مررن مجرررد قضررية داخميررة بحتررة إلررى مشرركمة 
دولية بعد أن ثبت لمضمير العالمي عجز النظام الداخمي في أحيران كثيررة عرن كفالرة وضرمان الحرد األدنرى مرن 

 .(5)تمك الحقوق
ي صرردرت فرري الماضرري كانررت تعبيرررًا عررن إرادة محميررة ظيرررت فرري بمررد معررين وأدرجررت فجميررع الوثررائق الترر

فرري تشررريعات أو دسرراتير محميررة، ولررم تنقررل إلررى رحرراب القررانون الرردولي العررام واالتفاقيررات الدوليررة إال مررع بدايررة 
 القرن العشرين.

تراكمررررت  ،فاتوىررررذا يعنرررري أن لحقرررروق اإلنسرررران جررررذورًا وطنيررررة تنطرررروي عمررررى مبرررراد  وقرررريم وعقائررررد وفمسرررر
وكرررران لالنتياكررررات الخطيرررررة الترررري  .وتفاعمررررت عبررررر األجيررررال وتركررررت أصررررداء فرررري األوسرررراط الفكريررررة والسياسررررية

تعرضرررت ليرررا حقررروق اإلنسررران خرررالل الحرررربين العرررالميتين أثرررر برررارز فررري اىتمرررام المشررراركين فررري مرررمتمر سررران 
صرارىم عمى إدراجيا في مقاصد األمم المتحد وفرانسيسك  ة. بيذه الحقوق واا

نمررا سررعت إلررى تقنررين ىررذه الحقرروق دوليررًا عررن طريررق القرررارات  ولررم تكتررف المنظمررة العالميررة بيررذا الجيررد واا
 واإلعالنات واالتفاقيات. ويظير اىتمام القانون الدولي بالفرد في اتجاىين.

 تجاه يجعل من الفرد موضع الحماية:ا - أ

الكثيرر مرن االتفاقيرات والمعاىردات مثرل نظرام حمايرة برز اىتمرام القرانون الردولي بحمايرة الفررد مرن خرالل 
األقميررات الررذي تقرررر فرري نيايررة الحرررب العالميررة األولررى فرري معاىرردات الصررمد األربررع الترري أبرمررت مررع كررل مررن 

وفرري معاىرردات خاصررة وقعررت مررع فئررة مررن الرردول األخرررى الناشررئة كيو سررالفيا  ،النمسررا، المجررر، بمااريررا وتركيررا
ضمن ألفراد ىذه األقميات حقوقيم المدنية والسياسية، وتسمد ليم باسرتعمال لارتيم األصرمية ورومانيا واليونان، ت

وممارسررتيم الدينيررة بكررل حريررة، ممررا يعنرري حمررايتيم بشررركل أو برر خر مررن احتمررال تجرراوز سررمطة األكثريررة عمرررى 

                                                        

د. عمي رضا عبد الرحمن رضا: مبدأ االختصاص الداخمي أو المجرال المحجروز لمدولرة فري ظرل التنظريم الردولي المعاصرر،  (5)
 .317ر ص 1997دار النيضة العربية لمنشر والطبع والتوزيع ر 
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يررر كثيرررًا مرررن والواقررع يررردل عمررى أن حمايررة األقميررات لرررم تطبررق بشرركل مرضرري وال ترررزال تث .الصررعيد االجتمرراعي
 .الصعوبات

وكرذلك نشرأت المنظمرات الدوليرة المتخصصرة لحمايرة الفررد مثرل المنظمرة الدوليرة لالجئرين والتري تعرررف  
وىنراك قواعرد دوليرة تمرس الفررد فري بعرو نرواحي حياترو ا للمم المتحدة لشرمون الالجئين.حاليًا بالمفوضية العمي

ة العمررررل الدوليرررة نصرررت عمرررى تمثيررررل العمرررال إلرررى جانررررب كالعمرررل مرررثاًل، فمعاىررردة فرسرررراي التررري أقامرررت منظمررر
الحكومرررات فررري ىرررذه المنظمرررة، وىرررذا التمثيرررل يسرررمد لمعمرررال والنقابرررات بالترررأثير فررري إتخررراذ قررررارات ىرررذه الييئرررة 
ن كرران ىررذا النفروذ يبقررى محرردودًا ألن قررارات منظمررة العمررل الدوليرة ىرري مجرررد توصريات، لكررن واقعررة  الدوليرة، واا

 خاصة ليا أىميتيا في التوجو نحو االعتراف بشيء من األىمية الدولية لمفرد.تمثيل المصالد ال

مررن إيطاليررا ورومانيررا وبمااريررا  1947وال يفوتنررا الحررديث عررن معاىرردات السررالم المعقررودة فرري برراريس عررام 
ن كان ىناك بعو الم خذ عمييا فيي لم تقرم جيرازاً  دوليرًا  و يرىا والتي تضمن تعيدًا باحترام حقوق اإلنسان، واا

لحمايرة مثررل ىرذه الحقرروق وعنرردما أثيرر موضرروع انتيرراك حقروق اإلنسرران فري ىنااريررا أمررام الجمعيرة العامررة للمررم 
 ظيرت عاجزة عن القيام بأي خطوة عمى صعيد تنفيذ االتفاقيات المذكورة. 1950ر 1948المتحدة بين عامي 

الردولي فقرد تجمرت فري اإلعرالن العرالمي لحقروق  أما الثمرة األىم لالىتمرام المتزايرد برالفرد مرن قبرل القرانون
اإلنسان والذي دون في ثالثين مادة جميرع الحقروق التري يمكرن االعترراف بيرا لمفررد باعتبراره إنسرانًا كحرق الحيراة 
وحررق الحريررة وحررق المسرراواة وحررق التقاضرري والتعمرريم وحررق الحصررول عمررى عمررل والفكررر وحريررة التنقررل واإلقامررة 

فعمررى الرر م مررن مررا  ،والحريرات،  يررر أن الجردل ال يررزال قائمرًا حررول قيمرة ىررذا اإلعرالنو يرر ذلررك مرن الحقرروق 
يممكررو مررن قيمررة أخالقيررة بوصررفو أول وثيقررة دوليررة رسررمية سررجمت فييررا حقرروق اإلنسرران عمررى وجررو التحديررد فيررذا 

ميرررة وال ال يتصرررف بقررروة قانونيرررة أخالقيرررة إلزا ،اإلعرررالن الصرررادر عمرررى شررركل توصرررية مرررن قبرررل الجمعيرررة العامرررة
 (6) يتضمن أي جزاءات في حال مخالفة أحكامو أو ضمانات لتنفيذه.

 

 
                                                        

اإلنسررران العالميرررة برررين النظريرررة والتطبيرررق، ترجمرررة مبرررارك عمررري، الطبعرررة العربيرررة األولرررى، المكتبررررة جررراك دونممررري، حقررروق  (6)
 .17ص ،1998األكاديمية، القاىرة، 

112 



 تجاه يجعل من الفرد موضع الزجر:ا - ب

مثرال  و جنائيرة وتمرس الناحيرة الشخصرية مرن حياترو مسرمولية مفرردترتب بعو القواعد القانونيرة الدوليرة ل
عررل مجرمررًا دوليررًا يوجررب عمررى كررل دولررة إلقرراء ذلررك األحكررام الخاصررة بمنررع القرصررنة حيررث يعتبررر مرتكررب ىررذا الف

وأول ذا المنررع قررد طبررق عمررى تجررار الرقيررق.ومثررل ىرر ،القرربو عميررو ومحاكمتررو ومعاقبتررو حسررب قوانينيررا المرعيررة
حيررث أصرردرت الدولررة المجتمعررة تصررريحًا  1815خطرروة اتخررذت فرري ىررذا السرربيل كانررت فرري مررمتمر فيينررا لعررام 

ررر .مرررت بموجبرررو تجرررارة الرقيرررقحر   وفررري مرررمتمر  26/2/1885دت ذلرررك فررري مرررمتمر بررررلين المنعقرررد بتررراري  ثرررم أك 
م الوسرائل الكفيمرة بالقضراء عمرى الررق سرواء فري مراكرزه األصرمية والرذي نظ ر 2/7/1890بروكسل المنعقد بتاري  

 في أفريقيا أو أثناء نقل الرقيق برًا أو بحرًا.

( فقرد نصررت Genocide) (7)جررنس البشرريالخاصرة بجريمرة إبرادة ال 20/2/1948أمرا فيمرا يتعمرق باتفاقيررة
المرادة الرابعررة منيررا معاقبررة كررل مرن يرتكررب ىررذه الجريمررة سررواء كرران حاكمرًا أو موظفررًا أو فررردًا عاديررًا، ولمررا كرران 
تنفيرذ ىرذه االتفاقيرة تنفيررذًا جبريرًا يقتضري وجررود ىيئرة قضرائية دوليرة إذا لررم تقرم الدولرة الترري وقعرت الجريمرة عمررى 

عميررا أو كانررت ىررذه الجريمررة قررد وقعررت بفعررل حكومررة الدولررة أو برر ذن منيررا فقررد دعررت الجمعيررة إقميميررا بعقرراب فا
ولكررن جيررود المجنررة المررذكورة لررم تثمررر حتررى  ،لجنتيررا القانونيررة لبحررث إقامررة مثررل ىررذه القضررائية الجنائيررة الدوليررة

معاقبرة خراطفي الطرائرات وبرز في السنوات األخيرة اتجاه قروي لردى الردول فري سربيل االتفراق عمرى قمرع و  .اآلن
وىي ظاىرة تزايدت في الحقبرة الحاضررة والحقيقرة أن خطرف الطرائرات كخطرف السرفن وأخرذ  ،والقطارات والسفن

 الرىائن جزء من مشكمة أشمل وأعم تتعمق بما يسمى اإلرىاب الدولي.

، فقرد اسرتثنتيم () المرتزقرةأما بالنسربة لمرذين يعممرون فري الحرروب بردافع االحترراف والحصرول عمرى الثرروة
مرن عرداد أسررى الحررب،  1949( األول الممحق ب تفاقيرات جنيرف لعرام 1977( من بروتوكول عام )44المادة )

 وأعتبرتيم مجرمين عاديين يمكن محاكمتيم حسب قوانين البمد الذي يمقي القبو عمييم.

                                                        

ر  1999جون إس جيبسون: معجم قانون حقوق اإلنسان ر ترجمة سمير عزت نصار ر دار النسر لمنشر والتوزيع ر عمان ر ( 7)
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أن معاممرة الدولرة لمواطنييرا  وىكذا نجد أنو بعد أن كان االعتقاد العرالمي السرائد قبرل القررن العشررين ىرو
تخرج عن نطاق القرانون الردولي ألن الفررد، سرواء لوحرده أم عمرى شركل مجموعرة كران مجررد محرل لقرانون األمرم 

 .(8)ال أحد رعاياه

باتررت منرذ الحرررب العالميرة األولررى أكثرر إدراكررًا لضررورة ضررمان الحرد األدنررى مررن  العائمررة الدوليرة يرر أن 
لرردولي صرربحت حقرروق اإلنسرران موضرروع اىتمررام كبيررر لرردى الفكررر التقميرردي فرري القررانون احقرروق الفرررد، وبالتررالي أ

   عمى األقل كأحد رعايا ذلك القانون.وبدأ الفرد يظير إلى حد ما

زديررراد اىتمررام القررانون الرردولي المعاصررر بشرركل واضررد بحقررروق اوبنظرررة متعمقررة فرري ميثرراق األمررم المتحرردة نجررد 
 ومن أمثمة ذلك: .اإلنسان
ورد فرري الفقرررة األولررى مررن الديباجررة أن شررعوب األمررم المتحرردة دلررت عمررى نفسرريا أن تنقررذ األجيررال  ررر مررا1

المرًا يعجرز عنيرا الوصرف.وورد دالمقبمة من ويالت الحرب التي جمبت عمرى البشررية، مررتين خرالل جيرل واحرد، 
ان، وبكرامررة الكرائن البشررري فري الفقررة الثانيررة أن ىرذه الشررعوب تمكرد مررن جديرد إيمانيررا برالحقوق األساسررية ل نسر

 وقيمتو، ومما لمرجال والنساء واألمم، كبيرىا وصايرىا، من حقوق متساوية.
جعميرا أربعرة واعتبرر أن حقروق اإلنسران تشركل في المادة األولرى ف مم المتحدةر وحدد الميثاق مقاصد األ2

مسرائل الدوليرة ذات الصرفة االقتصرادية واحدًا منيا، فالفقرة الثالثة تنص عمى تحقيق القانون الردولي عمرى حرل ال
أو االجتماعية أو الثقافيرة أو اإلنسرانية، وعمرى تعزيرز احتررام حقروق اإلنسران والحريرات األساسرية لمنراس جميعرًا، 

 والتشجيع عمى ذلك بال تميز بسبب العرق أو الجنس أو الماة أو الدين. 
( تطالعنررا 30ررر 55)المررواد  ي واالجتمرراعيررر وفرري الفصررل التاسررع المكرررس لمتعرراون الرردولي ر االقتصرراد3
( الترري تشررير إلررى ر بررة األمررم المتحرردة تررأمين ظررروف االسررتقرار والرفاىيررة الضرررورية لقيررام عالقررات 55المررادة )

 سميمة وودية بين األمم، قائمة عمى احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقيا في تقرير مصيرىا.
( موضرروعان يتعمقرران 72ررر61المررواد س لممجمررس االقتصررادي واالجتمرراعي )كررر ررر وفرري الفصررل العاشررر الم4

( تررنص عمررى أن لممجمررس أن يقررردم توصرريات مررن أجرررل 62برعايررة حقرروق اإلنسرران. فرررالفقرة الثانيررة مررن المرررادة )
( ترررنص عمرررى أن المجمرررس 68ترررأمين االحتررررام الفعمررري لحقررروق اإلنسررران والحريرررات األساسرررية لمجميرررع، والمرررادة )

                                                        

ر بيرروت ر  1القرانون برين األمرم مردخل إلرى القرانون الردولي العرام ر دار اإلقامرة الجديردة ر بيرروت ر ججيرىرارد فران  رالن:  (8)
 .199ص
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انررررًا لمشررررمون االقتصررررادية واالجتماعيررررة ولتعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران، كمررررا ينشررررىء  يرىررررا مررررن المجرررران ينشررررىء لج
 .(9)الضرورية لتأدية وظائفو

 ن ثررم كانررت العالقررة المتبادلررة بررينفاإلنسرران ىررو الاايررة لكررل مررن التنظرريم القررانوني الررداخمي والرردولي، ومرر
نررروع مرررن  كرررل منيمرررا أثرررره فررري اعتبرررار الفرررردل تررردعيم حقررروق اإلنسررران ومركرررز الفررررد عمرررى الصرررعيد الررردولي حيرررث

وتطرور مركرزه مرن مجررد كونرو  ،أي لو حقروق وعميرو إلتزامرات عمرى الصرعيد الردولي ،الشخصية القانونية الدولية
محرررراًل أو موضرررروعًا ألحكررررام القررررانون الرررردولي إلررررى أن يكررررون صرررراحب شخصررررية قانونيررررة محرررردودة فرررري القررررانون 

 .  (10)الدولي

 نجمميا فيما يمي:يمكن ان تزايد لحقوق اإلنسان بعو المستجدات وقد نجم االىتمام الم

رر إن المركررز القرانوني الرردولي الرذي أكتسرربو الفررد مررن جرراء اىتمررام األمرم المتحرردة بحقوقرو ال يقررل أىميررة 1
 عن المركز الذي يتمتع بو أشخاص القانون الدولي العام.

ت الدوليررة أدى إلررى إدراج ىررذه الحقرروق فرري جرردول ررر إن االىتمررام المتزايررد بحقرروق اإلنسرران فرري المررمتمرا2
سراء ر أو إجتمراع أو لقراء يعقرد برين رم االستراتيجيات العالمية، وجعل منيا عنصررًا برارزًا وضرروريًا فري كرل حروا

والقمرة العالميرة لمارذاء فري العررام  ،1990مثرل القمرة العالميرة لمطفولررة فري العرام  ،الردول أو برين كبرار المسرمولين
1996. 

إن العالقة الوثيقرة برين السرالم العرالمي وحقروق اإلنسران أوجردت نوعرًا مرن الرربط الجردلي برين األمررين ر 3
 .(11)وما يدل عمى ذلك

يراد ذلك في ديباجة الميثاق األممي.  د ر اإلشادة بيذه الحقوق واا

 ب ر إيراد حقوق اإلنسان ضمن مقاصد األمم المتحدة.
 مجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات.ج ر إدراج بند دائم في جدول أعمال ال

                                                        

 .137ص  ،مرجع سابق ،معجم حقوق اإلنسان العالمي ،جون إس جيسون (9)
دولي المعاصرر ر د. عمي رضا عبد الرحمن رضا: مبدأ االختصاص الداخمي أو المجال المحجوز لمدولة في ظل التنظريم الر (10)

 .325مرجع سابق ر ص 
 .314د. محمد المجذوب: القانون الدولي العام ر مرجع سابق ر ص (11)
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د ر إصردار مجمرس األمرن العديرد مرن القرررارات التري تعتبرر كرل انتيراك لحقروق اإلنسران إخرالاًل بالسرالم واألمررن 
 وتيديدًا ليما.

 .جسيمة ىر ر تشكيل محاكم جنائية دولية لمعاقبة أفراد أرتكبوا جرائم
ن فري الميمرات التري تنجزىرا قروات حفرظ السرالم التابعرة للمرم المتحردة ر إدخال أنشرطة متعمقرة بحقروق اإلنسرا و

 في مناطق ساخنة من العالم.

ما ذكر سابقًا يبين مدى إىتمام القانون الدولي المعاصر واألمرم المتحردة لحقروق اإلنسران ومردى الصردى 
لي وانمررا كشررخص مررن وكررذلك فرري جعررل الفرررد لرريس فقررط محررال لقواعررد القررانون الرردو  ،الررذي تمقتررو ىررذه الحقرروق

   (12أشخاصو. )

                                                        
12 Mark Janis and John Noyes ، International law ، west Group، USA ، 2003 ، 2nd Ed  P. 338  

 تمارين:

اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:
1- يعتبر الفرد في القانون الدولي:

A. شخصاً دولياً بالمطمق
.B شخصاً دولياً بصورة محدودة

ياً فيما إذا غادر دولتو .C شخصاً دول
.D ال يعد الفرد  دولياً

2- صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام:
1945 .A
1948 .B
1966 .C
1968 .D

شخصاً
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 التاسعةالوحدة التعميمية 
 القانون الدبموماسي والقنصمي

 الدبموماسيالقانون  -1
 

 الكممات المفتاحية:
الحصانات  -الدولة المضيفة  -المعاممة بالمثؿ  -التبادؿ  -االعتراؼ  -المبعوث  -العالقات الدبموماسية 

 -القاصدوف الرسوليوف  -أوراؽ االعتماد  -طمب االستمزاج  -الممحؽ العسكري  -واالمتيازات الدبموماسية 
 .الحقيبة الدبموماسية -الشخصية االعتبارية  –القائموف باألعماؿ 

 الممخص:

قبيمة والقرية والمدينة، ثـ تطورت  بدأت العالقات اإلنسانية بيف المجتمعات المختمفة قديمًا مع نشوء األسرة وال
تمؾ العالقات لتصبح بيف الدوؿ والمنظمات الدولية، ونتيجة لذلؾ تـ إيجاد قواعد لمتعارؼ واالتصاؿ المتبادؿ، 

ثـ برزت فكرة التمثيؿ الخارجي التي تيدؼ إلى بناء عالقات بيف الدوؿ تعود  .وذلؾ في حالتي السمـ والحرب
بالنفع المشترؾ عمى األطراؼ المعنية، وذلؾ بغية التوفيؽ بيف مبادئ القانوف الدولي وقواعده اإللزامية مف 

 .جية، ومقتضيات األخالؽ والمجامالت مف جية أخرى
 األىداف التعميمية:

 فة المقصود مف ما يمي:مف خالؿ ىذا المبحث يتوجب عمى الطالب معر 
 .تبادؿ العالقات الدبموماسية 
 .تنظيـ العالقات الدبموماسية 
 .مياـ وواجبات البعثة الدبموماسية 
 .الحصانات واالمتيازات الدبموماسية 
 .انتياء المياـ الدبموماسية 

 

العامموضوعات القانون الدولي 
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نػػػت العالقػػػات اإلنسػػػانية بػػػيف المجتمعػػػات منػػػذ األزؿ مػػػع نشػػػوء األسػػػرة والقبيمػػػة والقريػػػة والمدينػػػة، ثػػػـ  تكوَّ
ـ قواعػػد واضػػحة ومحػػددة لمتعػػارؼ واالتصػػاؿ المتبػػػادؿ، الػػدوؿ والمنظمػػات الدوليػػة. ممػػا اقتضػػى وضػػع وتنظػػػي

سواء في حالة السمـ أو في فتػرة الحػرب. ومػف ىنػا بػرزت فكػرة التمثيػؿ الخػارجي التػي تيػدؼ إلػى بنػاء عالقػات 
وديػػة وراسػػخة تعػػود بػػالنفع المشػػترؾ عمػػى األطػػراؼ المعنيػػة، بغيػػة التوفيػػؽ بػػيف مبػػادئ القػػانوف الػػدولي وقواعػػده 

 جية، ومقتضيات األخالؽ والمجامالت مف جية أخرى. اإللزامية مف
 

 القانون الدولي الدبموماسي
 

عبارة " الدبموماسية " مشتقة مف كممة " دبموما " فػي المغػة اإليريقيػة القديمػة وىػي تعنػي الوثيقػة الرسػمية 
ؿ حامميػػػا التػػػي تىطػػػوى عمػػػى نفسػػػيا والصػػػادرة عػػػف زعمػػػاء المػػػدف فػػػي المجتمػػػع اليونػػػاني القػػػد يـ، وكانػػػت تخػػػول

امتيػػازات وحصػػانات خاصػػة. ولكػػف يكػػاد ال يوجػػد فػػي أيامنػػا الحاليػػة تعريػػؼ قػػانوني موحػػد لمعنػػى الدبموماسػػية، 
ريػـ توافػػؽ جميػػع البػػاحثيف عمػػى اعتبارىػػا عمػػـ وفػػف إدارة العالقػػات الدوليػػة، وىػػي تشػػكؿ فرعػػًا رئيسػػيًا مػػف فػػروع 

نػػًا تسػػمية القػػانوف الػػدولي الدبموماسػػي، والػػذي يتضػػمف مجموعػػة القواعػػد القػػانوف الػػدولي العػػاـ، يىطمػػؽ عميػػو أحيا
 القانونية الناظمة لمعالقات الدبموماسية بيف الدوؿ. 

 

 العرضػػػية،كانػػػت تتسػػػـ العالقػػػات الدبموماسػػػية التػػػي شػػػػيدتيا المجتمعػػػات البدائيػػػة بالصػػػفة الم قتػػػة أو و 
محػػػددة فػػػي مناسػػػبات معينػػػة تنتيػػػي بانتيائيػػػا،  وكانػػػت تقتصػػػر ميمػػػة الرسػػػؿ والمبعػػػوثيف عمػػػى تحقيػػػؽ ميمػػػات

كالتفػػػاوض لعقػػػد تحػػػالؼ سياسػػػي أو عسػػػكري أو اتفػػػاؽ تجػػػاري أو لمتوسػػػط فػػػي مسػػػاعي زواج ممكػػػي. وعنػػػدما 
 تنتيي ميمة ىذا الرسوؿ أو المبعوث يعود بعدىا إلى بالده. 

ختمفػػة تسػػاير عصػػور وىػذا مػػا يختمػػؼ األمػػر بشػػًنو حاليػػًا، حيػػث تسػػتند الدبموماسػػية إلػػى أسػػس وقواعػػد م
 ، ويػػدت أداة دائمػػة لتنظػػيـ العالقػػات بػػيف األطػػراؼ المعنيػػة.اكتسػػبت الصػػفة القانونيػػة الدوليػػة تطورىػػا، بعػػدما

التػػي تقػػػنف معظػػػـ   18/4/1961وتحكػػـ العالقػػػات الدبموماسػػية فػػػي وقتنػػا الحػػػالي اتفاقيػػة فيينػػػا المبرمػػة بتػػػاري  
 قات الدبموماسية بيف الدوؿ.القواعد المتعارؼ عمييا عمى صعيد تبادؿ العال
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 تبادل العالقات الدبموماسية 
 

ـ عمػى أف " تنشػػً العالقػات الدبموماسػػية مػا بػػيف الػػدوؿ 1961نصػت المػػادة الثانيػة مػػف اتفاقيػة فيينػػا لعػػاـ 
ر السػػػمطات وترسػػػؿ البعثػػػات الدبموماسػػػية الدائمػػػة بنػػػاًء عمػػػى االتفػػػاؽ المتبػػػادؿ بينيمػػػا ". وىػػػذا أمػػػر عائػػػد لتقػػػدي

فض الػػدوؿ التػػي تعتػػرؼ ومػػف النػػادر أف تػػر ات المتبادلػػة بينيمػػا. المختصػػة لػػدى الػػدوؿ المعنيػػة وطبيعػػة العالقػػ
 إقامة عالقات دبموماسية بينيا. ببعضيا بعضاً 

 :الدبموماسية ومسألة االعتراف   - أ

راؼ بػػػاألطراؼ المعنيػػػة، جػػػرى العػػػرؼ عمػػػى أف تبػػػادؿ العالقػػػات الدبموماسػػػية ينطػػػوي مبػػػدئيًا عمػػػى االعتػػػ
ولكف ال يعني االعتراؼ بالمقابؿ ضرورة تبادؿ التمثيؿ الدبموماسي، وذلؾ ريـ حدوثػو فػي معظػـ األحيػاف. وقػد 

 26/11/1971الصػيني الصػادر فػي  –يتـ االعتراؼ بشكؿ صريح، كما حصػؿ فػي البيػاف المشػترؾ البمجيكػي 
فقػػد  ،القػػات الدبموماسػػية بينيمػػا. أمػػا االعتػػراؼ الضػػمنيوتبػػادؿ الع الطرفػػاف اعترافيمػػا ببعضػػيما  حيػػث أعمػػف

يحدث مف خالؿ تبادؿ أوراؽ اعتماد الممثمػيف الدبموماسػييف، وىػذا مػا اتبعتػو الواليػات المتحػدة األميركيػة عنػدما 
 ـ.1793تبادلت التمثيؿ الدبموماسي مع عدة حكومات ثورية فرنسية منذ عاـ 

ة لػدى الدولػػة المضػػيفة ال يعنػػي أحيانػًا االعتػػراؼ بالحكومػػة القائمػػة. كمػا أف االحتفػػاظ بالبعثػػة الدبموماسػػي
ـ لكنيػػا أعمنػػت بػػًف 1979فقػػد اسػػتمرت السػػفارة البمجيكيػػة بعمميػػا بعػػد قيػػاـ االنقػػالب العسػػكري فػػي بوليفيػػا عػػاـ 

 أعماليا ستقتصر عمى رعاية مصالح بمدىا ومواطنييا دوف إجراء أي اتصاالت مع قادة االنقالب.

حيانػػًا االعتػػراؼ بدولػػة أو بحكومػػة مػػا بػػدوف إقامػػة عالقػػات دبموماسػػية معيػػا، كمػػا حصػػؿ بػػيف ويجػػوز أ
ـ حيػث امتنعػت الػدولتاف عػف إقامػة عالقػات 1951إسرائيؿ مف جية، والصيف واليند مف جيػة أخػرى منػذ عػاـ 

 ـ.1992دبموماسية مع الكياف الصييوني لغاية عاـ 

 :ثلالدبموماسية والمعاممة بالم - ب

عمػى مػا يىعػرؼ بمبػدأ المعاممػة بالمثػؿ أو عػدـ التمييػز،  1961/ مف اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 47نصت المادة /
وذلػؾ تطبيقػػًا لمقاعػػدة افمػرة فػػي القػػانوف الػػدولي، وىػي المسػػاواة السػػيادية بػػيف الػدوؿ. إذ يتوجػػب عمػػى الػػدوؿ أف 

ية ر سػػاء البعثػػات الدبموماسػػية وتػػرتيبيـ وكيفيػػة تتعامػػؿ بالمثػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بعػػدد الدبموماسػػييف وفئػػاتيـ ووضػػع
 تسمـ أوراؽ اعتمادىـ، وكذلؾ في مدى تمتعيـ بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية.

 :الحاالت التالية في ال يعتبر تميزًا في المعاممةولكف المادة المذكورة أعاله، اعتبرت بًنو  
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بشػكؿ  1961الدبموماسػية بتطبيػؽ نصػوص اتفاقيػة فيينػا لعػاـ قياـ الدولة المعتمدة لػدييا إحػدى البعثػات  -1
ضيؽ عمى ىذه البعثات، إذا ما عوممت بعثتيا لػدى الدولػة األخػرى بػذات المعاممػة. أي بتعبيػر أوضػح، 
إذا أقدمت عمػى سػبيؿ المثػاؿ الدولػة المعتمػدة لػدييا البعثػة الدبموماسػية األجنبيػة عمػى تقمػيص حصػانات 

، يحػؽ حينئػذل لمدولػة المعتمػدة تطبيػؽ ذات المعاممػة عمػى البعثػة الدبموماسػية لمدولػة وامتيازات ىذه البعثة
 التي اتخذت مثؿ ىذه اإلجراءات عمى أراضييا.

إذا اسػػتفادت الػػدولتاف، المعتمػػدة والمعتمػػدة لػػدييا البعثػػة الدبموماسػػية، بشػػكؿ متبػػادؿ بمعاممػػة أفضػػؿ ممػػا  -2
الؿ العرؼ أو االتفػاؽ المشػترؾ بينيمػا. أي يحػؽ لكػؿ مػف وذلؾ مف خ 1961تقتضيو اتفاقية فيينا لعاـ 

الدولتيف أف تتوسعا عمى سبيؿ المثػاؿ فػي مػنح الحصػانات واالمتيػازات لمبعوثييػا إذا اقتضػى العػرؼ أو 
 االتفاؽ المتبادؿ بينيما ذلؾ.
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 تنظيم العالقات الدبموماسية 
دارة عالقات يػػا الدبموماسػػية مػػع الػػدوؿ األخػػرى وفقػػًا لبجػػراءات المتبعػػة فػػي تتػػولى الدولػػة الموفػػدة تنظػػيـ واق

تشػػريعاتيا الوطنيػػة، والتػػي تحػػدد األشػػخاص الػػذيف يحػػؽ ليػػـ ممارسػػة العمػػؿ الدبموماسػػي. ولكػػف يتوجػػب تحديػػد 
 حجـ البعثة الدبموماسية وأسموب تمثيميا وكيفية اعتماد أعضائيا باتفاؽ األطراؼ المعنية ورضاىا.

 

 :لبعثة الدبموماسيةحجم ا - أ

ـ أنػػو فػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود اتفػػاؽ خػػاص حػػوؿ حجػػـ البعثػػة، 1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 11المػػادة / نصػػت 
يجػػػوز لمدولػػػة المعتمػػػدة لػػػدييا أف تحػػػدد عػػػدد أعضػػػائيا فػػػي نطػػػاؽ مػػػا تعتبػػػره معقػػػواًل وعاديػػػًا، مػػػع األخػػػذ بعػػػيف 

ثػة المعنيػة، كمػا يجػوز أيضػًا لمدولػة المضػيفة أف تػرفض االعتبار الظروؼ السائدة في ىذه الدولة وحاجات البع
تعيػػػيف مػػػوظفيف دبموماسػػػييف مػػػف فئػػػة معينػػػة، ضػػػمف الحػػػدود المعقولػػػة ودوف تمييػػػز فػػػي المعاممػػػة بػػػيف البعثػػػات 

 الدبموماسية المعتمدة لدييا.

 :اعتماد المبعوث الدبموماسي - ب

ى أف تسػػػمي الدولػػػة المعتمػػػدة بلرادتيػػػا الحػػػرة ـ عمػػػ1961نصػػػت المػػػادة السػػػابعة مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 
أعضػػاء بعثتيػػا الدبموماسػػية. ولكػػف المػػادة الرابعػػة مػػف االتفاقيػػة اسػػتدركت بػػالنص عمػػى أنػػو يتوجػػب عمػػى الدولػػة 
المعتمػػػدة أف تتًكػػػد مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى موافقػػػة الدولػػػة المعتمػػػد لػػػدييا، قبػػػؿ أف تسػػػمي مرشػػػحًا كػػػرئيس لبعثتيػػػا 

لػػة المعتمػػد لػػدييا أف تقضػػي فػػي حالػػة الممحقػػيف العسػػكرييف موافاتيػػا بًسػػمائيـ مقػػدمًا الدبموماسػػية. ويجػػوز لمدو 
لمموافقة عمييا. مما يعني بًف إجراء الموافقة المسبقة لتعييف المبعػوث الدبموماسػي ينطبػؽ بشػكؿ إلزامػي بالنسػبة 

ة المعتمػد لػدييا بالنسػبة لبقيػة لر ساء البعثات الدبموماسية فقط ميما كانت فئتيـ، وىػو جػوازي عائػد إلرادة الدولػ
 أعضاء الييئات الدبموماسية.

دوف إبػداء األسػباب أو تبريػر ذلػؾ. وقػد ض قبوؿ أي مبعػوث دبموماسػي مقتػرح ويحؽ لمدولة المضيفة رف
االستمزاج مف قبؿ الدولػة المضػيفة رفضػًا لػو. ولكػف نػادرًا مػا يػتـ  جرى العرؼ عمى اعتبار السكوت عمى طمب

قبػػوؿ مبعػػوث دبموماسػػي قبػػؿ تعيينػػو بشػػكؿ رسػػمي، كػػوف الدولػػة المعتمػػدة تحػػرص دائمػػًا عمػػى  فػػي الواقػػع رفػػض
اختيػار مبعوثييػا مػػف ذوي الخبػرة والسػمعة الحسػػنة وممػف لػػيس لػدييـ أي تصػرفات أو سراء سياسػػية مسػبقة ضػػد 

 الدولة التي سيعتمدوف لدييا.
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لػػة المعتمػػد لػػدييا، يتوجػػب عميػػو حينئػػذل ولكػػف عنػػدما يحظػػى رئػػيس البعثػػة الدبموماسػػية عمػػى موافقػػة الدو 
االلتحاؽ بمقر عممو، مرفقًا معو كتػاب اعتمػاد أو وثيقػة تفػويض مػف قبػؿ رئػيس دولتػو إذا كػاف بمرتبػة سػفير أو 
قاصػػد رسػػولي لمبابػػا، أو مػػف قبػػػؿ وزيػػر خارجيتػػو إذا كػػاف قائمػػًا باألعمػػػاؿ. ويوجػػو كتػػاب االعتمػػاد إلػػى رئػػػيس 

زير خارجيتيا حسب الحػاؿ، وذلػؾ لكػي يػتـ قبولػو ومنحػو صػفة المبعػوث الدبموماسػي، الدولة المعتمد لدييا أو و 
 وبالتالي تمثيؿ دولتو رسميًا. 

بًنػػو مػػف حػػؽ كػػؿ دبموماسػػي يطػػً أراضػػي الدولػػة  ،/ الفقػػرة األولػػى مػػف االتفاقيػػة39كمػػا نصػػت المػػادة /
نات المقػػررة لػػو. أي أف تمتػػعع المبعػػوث المعتمػػد لػػدييا بقصػػد بمػػوغ مقػػر عممػػو، التمتػػع بكافػػة االمتيػػازات والحصػػا

الدبموماسي بحصاناتو وامتيازاتو ال يتوقؼ عمى لحظة قبػوؿ أوراؽ اعتمػاده التػي قػد تسػتغرؽ وقتػًا طػوياًل، لػذلؾ 
فلنػػو يتمتػػع بيػػػذه الحصػػانات واالمتيػػازات بمجػػػرد قدومػػو إلػػى أراضػػػي الدولػػة المضػػيفة وممارسػػػة ميامػػو م قتػػػًا، 

 ؿ نيائي.ريثما يتـ اعتماده بشك

ـ بًنػػػو يتوجػػػب عمػػػى الدولػػػة المعتمػػػدة لممبعػػػوث 1961وأضػػػافت المػػػادة العاشػػػرة مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 
الدبموماسػػي إعػػالـ وزارة خارجيػػة الدولػػة المعتمػػد لػػدييا أو أيػػة وزارة أخػػرى متفػػؽ عمييػػا بتػػاري  وصػػوؿ أعضػػاء 

ة ليػا، وكػذلؾ بالنسػبة ألفػراد عػائالتيـ وخػدميـ البعثة الدبموماسية ألراضػي الدولػة المضػيفة أو مغػادرتيـ النيائيػ
 الخصوصييف. 

  :ةالدبموماسي تكوين البعثة -ج

يعػػود أمػػر تنظػػيـ البعثػػات الدبموماسػػية، بمػػا فػػي ذلػػؾ تحديػػد أسػػموب تعيػػيف أعضػػائيا ومػػراتبيـ وترقيػػاتيـ 
نصوصػيا مػع أحكػاـ القػػانوف  ومرتبػاتيـ وطػرؽ تػًديبيـ، إلػى القػوانيف الداخميػة لكػؿ دولػة، شػريطة عػدـ تعػارض

الػػدولي المطبقػػة بيػػذا الصػػدد. ويىالحػػظ بشػػكؿ عػػاـ، بػػًف معظػػـ ىػػذه القػػوانيف تشػػترط تػػوافر عػػدد مػػف الصػػفات 
تقػػػاف بعػػػػض المغػػػات األجنبيػػػػة  الخاصػػػة لتعيػػػػيف الدبموماسػػػييف كالكفػػػػاءة الشخصػػػية والعمميػػػػة والسػػػيرة الحسػػػػنة واق

لػدييا، وذلػؾ باإلضػافة إلػى الشػروط العامػة المتوجػب توافرىػا لتعيػيف كاإلنكميزية والفرنسية ولغة البمد المعتمػديف 
 موظفي الدولة.

وقػػد كػػاف يػػتـ فػػي السػػابؽ التمييػػز بػػيف فئػػات السػػفراء الػػدائميف، والسػػفراء فػػوؽ العػػادة المكمفػػيف بميمػػات 
ـ 1961لعػػاـ خاصػػة ومحػػددة، والػػوزراء المفوضػػيف والقػػائميف باألعمػػاؿ. ولكػػف المػػادة األولػػى مػػف اتفاقيػػة فيينػػا 

ف مف:   نصت عمى أف طػاقـ البعثة الدبموماسػية، يتكوَّ

رئػػيس البعثػػة، وىػػو الشػػخص الػػذي تعتمػػده دولػػة مػػا لرئاسػػة بعثتيػػا الدبموماسػػية الدائمػػة، ولمتصػػرؼ بيػػذه الصػػفة 
 لدى الدولة المعتمد لدييا.
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ث فئػػات، تخضػػع كػػؿ منيػػا أعضػػاء البعثػػة، وىػػـ رئػػيس وبػػاقي أعضػػاء البعثػػة، والػػذيف يتػػًلفوف بػػدورىـ مػػف ثػػال
 ألوضاع قانونية مختمفة، وىي:

الموظفػػػػػػػوف الدبموماسػػػػػػػيوف، كػػػػػػػالوزراء المفوضػػػػػػػيف والمستشػػػػػػػاريف والسػػػػػػػكرتيرييف والممحقػػػػػػػيف بمختمػػػػػػػؼ  -
 اختصاصاتيـ العسكرية والتجارية والثقافية واإلعالمية.

ميػػاميـ فػػي مجػػاالت  الموظفػػوف اإلداريػػوف والفنيػػوف، الػػذيف ال يتمتعػػوف بالصػػفة الدبموماسػػية، وتقتصػػر -
الكتابة والطباعة والسكرتاريا واألرشيؼ والترجمة والمحاسبة، ويمكف اسػتخداـ بعضػيـ مػف أولئػؾ الػذيف 

 يحمموف جنسية الدولة المضيفة.

الخػػػدـ الخاصػػػوف، الػػػذيف يعممػػػوف بخدمػػػة رئػػػيس البعثػػػة أو أحػػػد أعضػػػاءىا كالسػػػواؽ والطبػػػاخ والسػػػعاة  -
 وعماؿ التمفوف والصيانة.

ىنػػػػا بػػػػًف وصػػػػؼ أعضػػػػاء السػػػػمؾ الدبموماسػػػػي ينطبػػػػؽ فقػػػػط عمػػػػى رئػػػػيس البعثػػػػة والمػػػػوظفيف ويالحػػػػظ 
بعثػات الدبموماسػػية ـ ر سػاء ال1961/ مػػف اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 14الدبموماسػييف دوف ييػرىـ. وقػد صػنفت المػادة /

 :في ثالث فئات

، وكػذلؾ ر سػػاء البعثػػات السػفراء والقاصػػدوف الرسػػوليوف، أي سػفراء البابػػا، المعتمػػدوف لػدى ر سػػاء الػػدوؿ -1
 افخروف ذوي المرتبة المماثمة.

 المبعوثوف والوزراء المفوضوف والقاصدوف الرسوليوف الوكالء، المعتمدوف لدى ر ساء الدوؿ. -2

 القائموف باألعماؿ المعتمدوف لدى وزراء الخارجية. -3

بشػػػػ وف الصػػػػدارة  وال يجػػػػوز التمييػػػػز بػػػػيف ر سػػػػاء البعثػػػػات الدبموماسػػػػية بسػػػػبب فئػػػػاتيـ إال فيمػػػػا يتصػػػػؿ
بًنػػو يعتبػػر رئػػيس  1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 13واألسػػبقية فػػي المراسػػـ والتشػػريعات. كمػػا حػػددت المػػادة /

البعثػػة الدبموماسػػية متوليػػًا ميامػػو منػػذ المحظػػة التػػي يقػػدـ فييػػا أوراؽ اعتمػػاده لمدولػػة المعتمػػد لػػدييا أو منػػذ تبميػػ  
راؽ اعتمػػاده إلػػى وزارة الخارجيػػة لػػدى الدولػػة المضػػيفة أو إلػػى أي ىػػذه الدولػػة عػػف وصػػولو وتقػػديـ نسػػخة مػػف أو 

وزارة أخرى يىتفػؽ بشػًنيا، وفقػًا لمػا يجػري عميػو العمػؿ فػي ىػذه الدولػة، مػع مراعػاة وحػدة التطبيػؽ بالنسػبة لبػاقي 
يكػػوف  / مػػف االتفاقيػػة التػػي أشػػارت بػػًف18ر سػػاء البعثػػات الدبموماسػػية. وىػػذا مػػا أعػػادت التًكيػػد عميػػو المػػادة /

 اإلجراء المتبع في كؿ دولة الستقباؿ ر ساء البعثات الدبموماسية موحدًا بصدد كؿ فئة عمى حدة. 

ويػػتـ مػػنح األسػػبقية بػػيف ر سػػػاء البعثػػات حسػػب نظػػاـ األقدميػػة، تبعػػػًا لتػػاري  وصػػوؿ رئػػيس البعثػػة إلػػػى 
حػددت بػًف ذلػؾ يجػب أف ال  ،فيينػا/ مػف اتفاقيػة 16الدولة المعتمد لػدييا وتسػممو لميامػو رسػميًا. ولكػف المػادة /
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يػػ ثر عمػػى األعػػراؼ الجاريػػة فيمػػا يتعمػػؽ بًسػػبقية ممثػػؿ الكرسػػي البػػابوي. أي بتعبيػػر سخػػر، يعتبػػر عميػػد السػػمؾ 
الدبموماسػػي ذاؾ الػػذي يصػػؿ قبػػؿ ييػػره مػػف المبعػػوثيف األجانػػب إلػػى إقمػػيـ الدولػػة المضػػيفة ويقػػدـ قػػبميـ أوراؽ 

رؼ عمييػا لػدى الػدوؿ الكاثوليكيػة بمػنح األسػبقية لمقاصػد الرسػولي، حتػى ولػو لػـ اعتماده، باستثناء الحالة المتعا
 يكف أقدـ المبعوثيف لدييا. 

عمػػػى أف يكػػػوف أعضػػػاء البعثػػػة  1961مػػػف ناحيػػػة أخػػػرى، نصػػػت المػػػادة الثامنػػػة مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 
يػار أحػد أعضػاء البعثػة أو أكثػر الدبموماسية مف جنسية الدولة المعتمدة. ىذا مف حيػث المبػدأ، ولكػف يجػوز اخت

مػػف رعايػػا الدولػػة المضػػيفة شػػريطة موافقتيػػا عمػػى اتخػػاذ مثػػؿ ىػػذا اإلجػػراء، كمػػا يحػػؽ ليػػا أف تسػػحب الموافقػػة 
عنػػدما تشػػاء فػػي أي وقػػت، وأف تحػػتفظ كػػذلؾ بػػنفس الحػػؽ فيمػػا يتعمػػؽ بًعضػػاء البعثػػة الػػذيف ىػػـ مػػف مػػواطني 

 دولة ثالثة. 

يػػػة فيينػػػا بًنػػػو يحػػػؽ لممبعػػػوث الدبموماسػػػي الػػػذي يتمتػػػع بجنسػػػية الدولػػػة / مػػػف اتفاق38و أضػػػافت المػػػادة /
المعتمػػػػد لػػػػدييا االسػػػػتفادة مػػػػف الحصػػػػانات واالمتيػػػػازات الدبموماسػػػػية ضػػػػمف الحػػػػدود التػػػػي تقررىػػػػا ليػػػػـ الدولػػػػة 
المضػػػيفة، والتػػػي يحػػػؽ ليػػػا بالمقابػػػؿ أف تمػػػارس واليتيػػػا الوطنيػػػة عمػػػى ىػػػذا المبعػػػوث باعتبػػػاره أحػػػد مواطنييػػػا، 

 ة عدـ إعاقة عمؿ البعثة التي يمثميا.شريط

نصػت عمػى أنػو ال يحػؽ  1961/ مف البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقيػة فيينػا لعػاـ 11ولكف المادة /
ألعضػػػاء البعثػػػة الدبموماسػػػية وعػػػائالتيـ الػػػذيف ال يتمتعػػػوف بجنسػػػية الػػػدوؿ المعتمػػػديف لػػػدييا، بالحصػػػوؿ عمػػػى 

نمػػا تنطبػػؽ عمػػييـ فػػي ىػػذا الشػػًف قػػوانيف الجنسػػية  التواجػػد أو جنسػػية ىػػذه الدولػػة بمجػػرد الػػوالدة عمػػى إقميميػػا، واق
 المطبقة عمى األجانب لدى الدولة المعتمديف لدييا.
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 ميام وواجبات البعثة الدبموماسية 
تتػػػولى البعثػػػة الدبموماسػػػية الم لفػػػة مػػػف رئيسػػػيا وبقيػػػة أعضػػػائيا عػػػددًا مػػػف الوظػػػائؼ والميػػػاـ المرتبطػػػة 

ممارسة اختصاصاتيا، والتي تتطمب بالمقابؿ االلتزاـ بػاحتراـ عػدد مػف الواجبػات المحػددة عػادة فػي التشػريعات ب
ـ حػػػػػوؿ العالقػػػػػػات 1961الوطنيػػػػػة، ولكػػػػػف بمػػػػػا ال يخػػػػػالؼ األعػػػػػراؼ الدوليػػػػػة ونصػػػػػوص اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا لعػػػػػاـ 

 الدبموماسية. 

 :الدبموماسية ةميام البعث - أ

 :مياـ ووظائؼ البعثات الدبموماسية وفؽ ما يمي 1961مف اتفاقية فيينا لعاـ حدَّدت المادة الثالثة 

تمثػػؿ البعثػػة الدبموماسػػية الدولػػة المعتمػػدة بشخصػػيتيا  :تمثيػػؿ الدولػػة المعتمػػدة لػػدى الدولػػة المعتمػػدة لػػدييا -1
مقػػة. االعتباريػػة المسػػتقمة، ولػػيس شػػخص رئػػيس الدولػػة كمػػا كػػاف األمػػر سػػابقًا خػػالؿ حكػػـ الممكيػػات المط

ويباشػػػر رئػػػيس البعثػػػة اتصػػػاالتو بػػػيف حكومتػػػو وسػػػمطات الدولػػػة المعتمػػػد لػػػدييا عبػػػر المػػػذكرات والتقػػػارير 
المكتوبػػػة أو بػػػلجراء اتصػػػاالت شػػػفوية متبادلػػػة. ويعمػػػد عنػػػد االقتضػػػاء إلػػػى طمػػػب االستفسػػػارات وتقػػػػديـ 

ة أو مػدعى عمييػا االحتجاجات إلى الحكومػة المضػيفة، ويمثػؿ دولتػو أمػاـ القضػاء فػي حػاؿ كونيػا مدعيػ
أمػاـ محػاكـ الدولػػة المعتمػد لػػدييا، عممػًا بًنػو يحػػؽ لػو االحتجػػاج بحصػانتو الدبموماسػية لكػػي يتنصػؿ مػػف 
المثوؿ أماـ القضاء مالـ تبِد دولتو عكس ذلؾ. كما أف رئيس البعثػة مسػ وؿ مباشػرة أمػاـ حكومتػو إذا مػا 

ًخػذ عممػًا بتصػرفاتو ىػذه، فعمييػا حينئػذل أف تصرؼ بشكؿ يخالؼ واجباتو. أما إذا لـ تريػب حكومتػو أف ت
ال تحممػػػت مسػػػ ولية ىػػػذا التصػػػرؼ. فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ،  ،تنفػػػي أو ت كػػػد مػػػا فعمػػػو أو مػػػا تحػػػدث عنػػػو واق

ـ إلػػى تقػػديـ اعتػػػذار لمحكومػػة الينديػػػة بعػػدما نشػػػر 1981اضػػطرت السػػمطات االسػػػترالية المختصػػة عػػػاـ 
 سريًا يتضمف انتقادات حادة تىسيء لمعالقات بيف البمديف.المندوب السامي االسترالي في اليند تقريرًا 

يتوجػػػب عمػػػى البعثػػػة الدبموماسػػػية وأعضػػػائيا مراعػػػاة مصػػػالح  :حمايػػػة مصػػػالح الدولػػػة المعتمػػػدة ورعاياىػػػا -2
بالدىػػـ وشػػ وف رعايػػاىـ لػػػدى الدولػػة المضػػيفة فػػي كافػػػة المجػػاالت السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػػة 

ة فيمػػا يتعمػػػؽ بمواضػػيع اليجػػرة واإلقامػػػة وشػػروط العمػػػؿ والضػػماف االجتمػػػاعي والثقافيػػة وييرىػػا، وخاصػػػ
والدراسة والسياحة ومػنح جػوازات السػفر والتًشػيرات وتجديػدىا والتصػديؽ عمػى الشػيادات والوثػائؽ والقيػاـ 

 بمياـ الكاتب بالعدؿ وأميف السجؿ المدني... إل . 

مػػا يشػػكؿ فػػي الحقيقػػة اليػػدؼ الرئيسػػي لقيػػاـ العالقػػات تنميػػة العالقػػات الوديػػة مػػع الدولػػة المضػػيفة: وىػػذا  -3
نمػاء عالقػات بػالده مػع الدولػة المعتمػد لػدييا  الدبموماسية، إذ يتوجب عمى المبعوث الدبموماسي تشجيع واق
وتوطيػػدىا فػػي كافػػة المجػػاالت، بمػػا فػػي ذلػػؾ تسػػييؿ التبػػادؿ االقتصػػادي والتجػػاري والثقػػافي بػػيف البمػػديف 

125 



لقػػاء المحاضػػرات، ممػػا يعػػزز وتنظػيـ المعػػارض والحفػػال ت الرسػػمية والمشػػاركة فػػي المػػ تمرات والنػػدوات واق
 الحوار والتعاوف المشترؾ ويزيؿ أي خالؼ مف شًنو توتير العالقات المتبادلة.

التفػػاوض مػػع سػػمطات الدولػػة المضػػيفة: حيػػث يتمتػػع رئػػيس البعثػػة الدبموماسػػية بصػػالحية المشػػاركة فػػي  -4
 .المعتمد لدييا بقصد التوصؿ إلى عقد المعاىدات واالتفاقيات الدوليةالمفاوضات مع مندوبي الدولة 

أيضػػًا ميمػػة متابعػػة   تتػػولى البعثػػة الدبموماسػػية  :اإلطػػالع عمػػى تطػػور األوضػػاع لػػدى الدولػػة المضػػيفة  - 5
ضػمف األحداث والتطورات لدى الدولة المعتمدة لدييا، ونقػؿ كافػة المعمومػات المتعمقػة بيػا إلػى حكومػة بالدىػا 

رساليا بصورة دورية.  تقارير رسمية، يتـ إعدادىا واق

 :الدبموماسية واجبات البعثة   - ب

االلتزامػات المتوجػب عمػى أعضػاء البعثػة الدبموماسػية  1961/ مف اتفاقية فيينا لعاـ 41تضمنت المادة /
 :  واجبات ىيمراعاتيا أثناء قياميـ بًداء المياـ المنوطة بيـ، وأىـ ىذه االلتزامات أو ال

احتػػراـ قػػػوانيف وأنظمػػػة الدولػػػة المضػػػيفة: فػػػال يجػػػوز التعػػػرض لمدسػػػتور والتشػػػريعات واألنظمػػػة الوطنيػػػة  -1
لمدولة المعتمدة لػدييا البعثػة الدبموماسػػية، وذلػؾ بالقػدر التػي التتعػارض فيػو ىػذه القػوانيف مػع مػا يتمتػع 

 عد القانوف الدولي.بو المبعوثيف الدبموماسييف مف حصانات وامتيازات تقررىا قوا

حظر التدخؿ في الش وف الداخميػة لمدولػة المضػيفة: ويعتبػر ىػذا الواجػب بمثابػة تطبيػؽ خػاص لمػا ىػو  -2
متعػػارؼ عميػػو فػػي القػػانوف الػػدولي حػػوؿ ضػػرورة احتػػراـ االختصػػاص الػػوطني لكػػؿ دولػػة وكمػػا نصػػت 

 اثيؽ الدولية.عمى ذلؾ المادة الثانية مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة وييره مف المو 

/ مػف اتفاقيػة 41عدـ استخداـ مقر البعثة الدبموماسػية بمػا يتنػافى مػع وظائفيػا الرسػمية: ذكػرت المػادة / -3
ـ بًنػو ال يجػػوز لمبعثػػة القيػاـ بًعمػػاؿ ال تنسػجـ مػػع وظائفيػػا المحػددة فػػي االتفاقيػػة أو 1961فيينػا لعػػاـ 

ت الخاصػة النافػذة بػيف الػدولتيف المعتمػدة والمعتمػدة مع القواعد األخػرى لمقػانوف الػدولي أو مػع االتفاقيػا
لػػػدييا البعثػػػة. ويىسػػػتفاد مػػػف ىػػػذه العبػػػارات بًنػػػو يحظػػػر اسػػػتخداـ مقػػػر البعثػػػة إال لمميػػػاـ الرسػػػمية التػػػي 

 اعتمدت مف أجميا.

أي يحظلػػػر عمػػػى البعثػػة الدبموماسػػػية أو أحػػػد  :حصػػر االتصػػػاؿ رسػػػميًا بػػوزارة خارجيػػػة الدولػػػة المضػػيفة -4
يا االتصاؿ بالدوائر الرسمية أو بالجمعيات واألحزاب والنقابػات لػدى الدولػة المعتمػديف لػدييا إال أعضائ

عبر وزارة خارجيػة ىػذه الدولػة أو أيػة وزارة أخػرى يػتـ االتفػاؽ بشػًنيا بػيف الػدولتيف، وذلػؾ حرصػًا عمػى 
وث الدبموماسػػي تجنػػب ممارسػػة الضػػغوط واالبتػػزاز وعػػرض الرشػػاوى أو تمقػػي معمومػػات ال يجػػوز لممبعػػ

 أف يحصؿ عمييا عادة.
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 الحصانات واالمتيازات الدبموماسية 
 

ـ حينمػا أكػدت فػي ديباجتيػا بػًف الغػرض مػف مػنح 1961صراحة اتفاقية فيينػا لعػاـ  وىذا ما أشارت إليو
البعثػات الدبموماسػية  االمتيازات والحصانات الدبموماسية ليس إفادة األفػراد، بػؿ لضػماف األداء الفعػاؿ لوظػائؼ

 بوصفيا تمثؿ دوليا. 

 

 :محتوى الحصانات واالمتيازات الدبموماسية  - أ
ـ فلنػو يمكػػف 1961باالسػتناد إلػػى قواعػد العػػرؼ والمجػامالت الدوليػػة ومػا نصػػت عميػو اتفاقيػػة فيينػا لعػػاـ 
لػػػى فئتػػػيف: حصػػػانات تصػػػنيؼ الحصػػػانات واالمتيػػػازات الدبموماسػػػية مػػػف حيػػػث مضػػػمونيا والمسػػػتفيديف منيػػػا إ

 وامتيازات البعثة الدبموماسية بصورة عامة، وحصانات وامتيازات المبعوث الدبموماسي بشكؿ خاص.

 حصانات وامتيازات البعثة الدبموماسية: -1

وىػػػي تتعمػػػػؽ بمقػػػػر البعثػػػػة وحرمػػػة مبانييػػػػا وممتمكاتيػػػػا ومحفوظاتيػػػػا ومراسػػػالتيا ووسػػػػائؿ نقميػػػػا وتيسػػػػير 
ت الماليػػػػة والجمركيػػػة والضػػػػريبية وبمسػػػػًلة الحصػػػانة القضػػػػائية. وقػػػد أشػػػػارت إلييػػػػا أعماليػػػا وبػػػػبعض التسػػػييال

ـ عنػدما أكػدت عمػى ضػرورة أف تمػنح الدولػة المعتمػدة 1961/ مػف اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 25بعبارات عامػة المػادة /
لحصػػػػانات لػػػػدييا كافػػػػة التسػػػػييالت الالزمػػػػة لمبعثػػػػة الدبموماسػػػػية بغيػػػػة أداء مياميػػػػا عمػػػػى أكمػػػػؿ وجػػػػو. وىػػػػذه ا

 واالمتيازات تشمؿ ما يمي: 

 :  تسييل حيازة مقر البعثة الدبموماسية -أ

ـ بًنػػو يتوجػػب عمػػى الدولػػة المضػػيفة أف تيسػػر لمدولػػة 1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 21نصػػت المػػادة /
ي طريقػػػة المعتمػػدة حيػػازة واقتنػػاء العقػػارات الالزمػػة لمبعثػػة الدبموماسػػػية سػػواء فػػي إطػػار تشػػريعيا الػػوطني أو بػػً

وحيث لـ يػتـ تحديػد طريقػة قانونيػة  ،أخرى. وكذلؾ مساعدة البعثة بالحصوؿ عمى المساكف المالئمة ألعضائيا
معينػة القتنػػاء دار البعثػة أو سػػكف أعضػائيا، سػػواء أكػاف ذلػػؾ بالتممػؾ أو االسػػتئجار أو اإلعػارة أو بػػًي طريقػػة 

 أخرى مناسبة.

ـ قػد نصػت عمػى إمكانيػة قيػاـ الدولػة المعتمػدة بفػتح 1961نػا لعػاـ / مف اتفاقية فيي12عممًا بًف المادة / 
 مكاتب تابعة لبعثتيا الدبموماسية خارج مكاف تواجد البعثة، ولكف بعد الحصوؿ عمى موافقة الدوؿ المضيفة.
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 :  امتداد مقر البعثة الدبموماسية وممحقاتو - ب

صػطمح مقػر البعثػة الدبموماسػية يشػمؿ دار عمػى أف م 1961نصت المػادة األولػى مػف اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 
البعثػػة وأجػػزاء مبانييػػا والعقػػارات الممحقػػة بيػػا والتابعػػة ليػػا والتػػي تسػػتخدـ أليػػراض البعثػػة، وكػػذلؾ مقػػر إقامػػة 

 رئيس البعثة.

وتحتفظ عادة البعثات الدبموماسية بسجؿ يوضػح امتػداد مبانييػا الدبموماسػية ليػتـ مناقشػتو عنػد االقتضػاء 
 لدولة المعتمدة لدييا.مع سمطات ا

 

 :  استخدام عمم وشعار الدولة المعتمدة -ج

ـ بًنػػو يحػػؽ لمبعثػػة ولرئيسػػيا رفػػع العمػػـ 1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 21وىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو المػػادة /
الػوطني لدولتػو وشػعارىا فػي مقػر البعثػػة وسػكف رئيسػيا ووسػائؿ تنقالتػو. وقػد جػػرى العػرؼ بػًف ال يػتـ رفػع عمػػـ 

دولة المعتمدة سوى عمى سيارة رئيس البعثػة الدبموماسػية دوف ييرىػا مػف وسػائؿ تنقػؿ أعضػاء البعثػة افخػريف ال
 وأثناء تنقالتو الرسمية فقط. 

 :منع التعرض لدار البعثة الدبموماسية  -د

يجػوز ـ فػلف حرمػة دار البعثػة الدبموماسػية مصػونة وال 1961/ مف اتفاقية فيينػا لعػاـ 22بموجب المادة /
لمػػوظفي الدولػػة المعتمػػدة لػػدييا دخوليػػا إال بموافقػػة رئػػيس البعثػػة أو مػػف ينػػوب عنػػو. كمػػا تمتػػـز سػػمطات الدولػػة 
المضػيفة باتخػػاذ جميػػع التػػدابير المناسػبة لحمايػػة أمػػاكف البعثػػة مػػف أي اقتحػاـ أو ضػػرر أو إخػػالؿ بػػًمف البعثػػة 

 أو المساس بكرامتيا. 

ت التبميػػػػػ  القضػػػػػائية بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر إلػػػػػى البعثػػػػػة الدبموماسػػػػػية أو وبنػػػػاًء عميػػػػػو، ال يجػػػػػوز إرسػػػػػاؿ مػػػػػذكرا
ألعضائيا إال بالطريؽ الدبموماسي عبر وزارة خارجيػة الدولػة المضػيفة. كمػا يحظػر وضػع أجيػزة تنصػت داخػؿ 

 .مباني البعثة

إذا ًا الجػػدير بالػػذكر بًنػػو يجػػوز لسػػمطات الدولػػة المعتمػػدة لػػدييا دخػػوؿ مبػػاني البعثػػة الدبموماسػػية اسػػتثنائي
أو فػػي حالػة الضػػرورة والقػػوة القػػاىرة،  لدولػػة المضػػيفة،دى اطمػب رئػػيس البعثػػة الدبموماسػية تػػدخؿ قػػوات األمػػف لػ

   عندما تحدث مثاًل حرائؽ أو أوضاع خطيرة.
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 :  حظر اتخاذ إجراءات تنفيذية بمواجية البعثة الدبموماسية -ىـ

ـ عمػػى إعفػػاء دار البعثػػة الدبموماسػػية وأثاثيػػا وأمواليػػا 1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 22نصػػت المػػادة /
 ووسائؿ نقميا مف إجراءات التفتيش أو االستيالء أو الحجز أو أي إجراء تنفيذي سخر.

 : حرمة محفوظات ووثائق البعثة الدبموماسية - و

بًنػػػو ال يجػػػوز المسػػػاس بوثػػػائؽ ومحفوظػػػات البعثػػػة  1961 / مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ24المػػػادة / نصػػػت 
الدبموماسػػػػية فػػػػػي أي وقػػػػػت وأينمػػػػػا وجػػػػػدت. وتشػػػػػمؿ محفوظػػػػػات البعثػػػػػة أوراقيػػػػػا ومسػػػػػتنداتيا والكتػػػػػب واألفػػػػػالـ 
واألشرطة، وكذلؾ سجالتيا الرسمية واألثاث المستعمؿ لحفظيػا وصػيانتيا. ويىستشػؼ مػف نػص المػادة المػذكورة 

 ظات والوثائؽ مطمقة سواء أكانت موجودة داخؿ دار البعثة أـ خارجيا.بًف حماية ىذه المحفو 

 :حرمة المراسالت والحقيبة الدبموماسية   -ز

ـ عمػػى ضػرورة أف تسػمح الدولػػة المعتمػدة لػدييا البعثػػة 1961/ مػف اتفاقيػػة فيينػا لعػاـ 27أشػارت المػادة /
الرسػمية. ويحػؽ لمبعثػة أف تسػتخدـ جميػع الوسػائؿ الدبموماسية بحرية االتصاؿ والمراسالت فيما يتعمؽ بًعماليا 

بما في ذلؾ الرسائؿ المرسمة بالرموز والشيفرة، ولكف ال يجػوز ليػا تركيػب أو اسػتخداـ جيػاز السػمكي  ،المناسبة
 بدوف موافقة الدولة المضيفة. 

اسػػتعماليا  وتعنػي حرمػػة المراسػػالت الرسػػمية لمبعثػػة عػػدـ تعرضػيا لمتفتػػيش والحجػػز واالطػػالع عمييػػا أو 
كػػػدليؿ أمػػػاـ المحػػػاكـ المحميػػػة، وىػػػذا مػػػا يقودنػػػا إلػػػى موضػػػوع سخػػػر مثيػػػر لالىتمػػػاـ، وىػػػو مػػػا يتعمػػػؽ بالحقيبػػػة 

ـ عمػػػى حظػػػر فػػػتح الحقيبػػػة الدبموماسػػػية أو 1961/ مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 27الدبموماسػػػية. إذ نصػػػت المػػػادة /
رود التػػي تحمػػػؿ عالمػػػات خارجيػػة ظػػػاىرة تبػػػيف تفتيشػػيا أو حجزىػػػا. والمقصػػود بالحقيبػػػة الدبموماسػػػية كافػػة الطػػػ

طبيعتيػػػا. وال يجػػػوز أف تحتػػػػوي ىػػػذه الحقيبػػػػة سػػػوى عمػػػػى الوثػػػائؽ والمػػػػواد المعػػػدة لالسػػػػتعماؿ الرسػػػمي. وتػػػػدؿ 
الممارسات الدبموماسية المستقرَّة بيذا الشًف عمى إمكانية احتواء الحقيبة الدبموماسػية لفئػات مختمفػة مػف الوثػائؽ 

 والتقارير والمستندات والكتب وأجيزة االتصاؿ واألشرطة والمواد الفنية والطبية. والمواد كالرسائؿ 

ـ لػـ تحػدد حجػـ أو وزف أو شػكؿ الحقيبػة الدبموماسػية. وقػد اسػتقر 1961ويالحػظ بػًف اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 
يػػرًا مػػا يػػتـ التعامػػؿ الدبموماسػػي بيػػذا الشػػًف إلػػى تقػػدير كػػؿ حالػػة عمػػى حػػدة حسػػب اتفػػاؽ األطػػراؼ المعنيػػة. وكث

اسػػػتغالؿ الحصػػػانة الدبموماسػػػية الرتكػػػػاب أفعػػػاؿ ييػػػر مشػػػروعة عبػػػػر الحقيبػػػة الدبموماسػػػية كاسػػػتخداميا لنقػػػػؿ 
 المخدرات أو األسمحة أو الختطاؼ المعارضيف السياسييف.
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ـ بلمكانيػػػػػة فػػػػػتح الحقيبػػػػػة 1961/ مػػػػػف اتفاقيػػػػػة فيينػػػػا لعػػػػػاـ 27ولتالفػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الحػػػػػوادث، أجػػػػازت المػػػػػادة /
اسػية اسػػتثنائيًا وتفتيشػيا بػػلذف وزيػػر خارجيػة الدولػػة المعتمػدة لػػدييا البعثػػة التػي تتبػػع ليػا الحقيبػػة، وبشػػرط الدبموم

تػػوافر أسػػباب جديػػة لالعتقػػاد بػػًف الحقيبػػة تحتػػوي عمػػى مػػواد ييػػر مشػػروعة أو ممنػػوع اسػػتيرادىا أو تصػػديرىا، 
سػمطات الدولػة المعتمػدة لػدييا مسػ ولية ىػذا ويتـ ذلؾ أيضًا بحضور ممثؿ البعثة الدبموماسية المعنية. وتتحمؿ 

التصرؼ في حاؿ التًكد مف عدـ صحة المعمومات عما تحتويو الحقيبة. أما إذا عارضػت الدولػة المعتمػدة فػتح 
 الحقيبة أو تفتيشيا، فيمكف حينئذل لسمطات الدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى مصدرىا. 

التفاقيػػػة إلػػػى موضػػػوع حامػػػؿ الحقيبػػػة الدبموماسػػػية، حيػػػث / مػػػف ىػػػذه ا27لبشػػػارة، فقػػػد تطرقػػػت أيضػػػًا /
أوجبت عميو بًف يكوف مزودًا بمستند رسػمي يثبػت صػفتو ىػذه وعػدد الطػرود التػي تحتوييػا الحقيبػة. وىػو يتمتػع 
أثنػاء قيامػو بميمتػو بالحصػانة الشخصػية وال يجػوز إخضػػاعو ألي شػكؿ مػف أشػكاؿ التوقيػؼ أو االعتقػاؿ. كمػػا 

فػدة تعيػيف حامػؿ م قػت لمحقيبػة وحيػث تنتيػي حصػانتو بمجػرد تسػميـ الحقيبػة التػي فػي عيدتػو يجوز لمدولة المو 
لممرسؿ إليو. أما إذا تـل تكميؼ ربلاف إحدى الطائرات التجارية بنقؿ الحقيبة، فػال يىعتبػر رسػواًل دبموماسػيًا، وتتمتػع 

 الحقيبة بالحصانة دوف الربلاف لحيف وصوليا إلى مقصدىا النيائي.

 : عفاء البعثة الدبموماسية من الضرائب والرسومإ -ح

ـ كافػػػة البعثػػػات الدبموماسػػػية مػػػف أداء جميػػػع الرسػػػوـ 1961/ مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 23أعفػػػت المػػػادة /
التػػػي تشػػػػغميا البعثػػػة بالتممػػػؾ أو اإليجػػػار، باسػػػػتثناء  فوالضػػػرائب القوميػػػة واإلقميميػػػة والبمديػػػػة المتعمقػػػة باألمػػػاك

لمفروضػػة لقػػاء خػػدمات خاصػػة كرسػػوـ اسػػتيالؾ االتصػػاالت التمفونيػػة والكيربػػاء والمػػاء، أو الضػػرائب والرسػػوـ ا
تمؾ المتوجبة بموجب قوانيف الدولػة المضػيفة عمػى المتعاقػديف مػع البعثػة الدبموماسػية كالمتعيػديف وييػرىـ ممػف 

 يقوموف بًعماؿ البناء والصيانة والترميـ والنقؿ لصالح البعثة وأعضائيا.

/ مػػػف اتفاقيػػػػة فيينػػػا بػػػًف تعفػػػى واردات البعثػػػػة الدبموماسػػػية نتيجػػػة قياميػػػا بًعماليػػػػا 28لمػػػادة /وأشػػػارت ا
 الرسمية كمنح جوازات السفر والتًشيرات وتصديؽ الوثائؽ، مف كافة الضرائب والرسوـ. 

 / مػػػف االتفاقيػػػة بػػػًف تقػػػوـ الدولػػػة المعتمػػػدة لػػػدييا البعثػػػة الدبموماسػػػية بالسػػػماح36كمػػػا أضػػػافت المػػػادة /
بػدخوؿ المػػواد المعػػدة لالسػػتعماؿ الرسػػمي مػػف قبػػؿ البعثػػة أو لالسػػتعماؿ الشخصػػي لممبعػػوث الدبموماسػػي وأفػػراد 
عفائيػػػا مػػػف كافػػػة الضػػػرائب والرسػػػوـ الجمركيػػػة والتكػػػاليؼ األخػػػرى ييػػػر تكػػػاليؼ  أسػػػرتو الػػػذيف يقيمػػػوف معػػػو، واق

 التخزيف والنقؿ والخدمات المماثمة.
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 :لدبموماسيحصانات وامتيازات المبعوث ا -2

وتيػػدؼ ىػػذه الحصػػانات واالمتيػػازات إلػػى قيػػاـ المبعػػػوث الدبموماسػػي بػػًداء ميامػػو بكػػؿ يسػػر واطمئنػػػاف 
وحرية وتًميف عدـ تعرضو ألية إجراءات قسرية كالضػغط واالبتػزاز واالعتقػاؿ والتيديػد واإلبعػاد والرشػوة، والتػي 

أىػػػػـ ىػػػػذه الحصػػػػانات ذلؾ أفػػػػراد أسػػػػرتو. و يمكنيػػػػا أف تعػػػػرض حيػػػػاة المبعػػػػوث وحريتػػػػو وممتمكاتػػػػو لمخطػػػػر، وكػػػػ
 :واالمتيازات ىي

 :  شخص المبعوث الدبموماسي وحمايتو احترام -أ

بػًف حرمػػة شػخص المبعػػوث الدبموماسػي مصػػونة وال  1961/ مػػف اتفاقيػة فيينػػا لعػاـ 29اعتبػرت المػادة /
لػػػدييا معاممتػػػو  يجػػػوز إخضػػػاعو أليػػػة صػػػورة مػػػف صػػػور القػػػبض واالعتقػػػاؿ. كمػػػا يجػػػب عمػػػى الدولػػػة المعتمػػػد
 باالحتراـ الالئؽ واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء عمى شخصو أو حريتو وكرامتو.

 :حرمة مسكن المبعوث الدبموماسي وممتمكاتو ومحفوظاتو -ب

ـ يتمتػػع المنػػػزؿ الخػػاص الػػذي يقطنػػو المبعػػوث 1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 31حسػػبما نصػػت المػػادة /
وبالتػالي ال  ي بذات الحصانة والحماية التي تتمتػع بيمػا دار البعثػة، وكػذلؾ أموالػو وأوراقػو ومراسػالتو.الدبموماس

يجػػوز دخػػوؿ مقػػر إقامػػة رئػػيس البعثػػة بػػدوف إذنػػو أو تفتيشػػو أو مصػػادرة أمالكػػو واإلضػػرار بيػػا، باسػػتثناء حالػػة 
 الضرورة كحصوؿ حريؽ أو لظروؼ صحية خطيرة. 

 : لممبعوث الدبموماسي حرية الحركة والتنقل -ج

ـ التػػي أشػػارت إلػػى أف الدولػػة المعتمػػد لػػدييا 1961/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 26وىػػذا مػػا تضػػمنتو المػػادة /
المبعػػػوث الدبموماسػػػي تكفػػػؿ لػػػو حريػػػة االنتقػػػاؿ والسػػػفر فػػػي إقميميػػػا بػػػدوف اإلخػػػالؿ بقوانينيػػػا وأنظمتيػػػا المتعمقػػػة 

 اب تتعمؽ باألمف القومي.بالمناطؽ المحظورة أو المنظـ دخوليا ألسب

كمػػػا أف المبعػػػوث الدبموماسػػػي ال يعفػػػى مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى تًشػػػيرة دخػػػوؿ إلػػػى أراضػػػي الدولػػػة المعتمػػػد 
لػػدييا، شػػػريطة أف تكػػوف إجػػػراءات الحصػػػوؿ عمػػى التًشػػػيرة مطبقػػػة بشػػكؿ موَّحػػػد وبػػػدوف تمييػػز بالنسػػػبة لجميػػػع 

لدبموماسػي بمثابػة اسػتبعاد لػو واعتبػاره شخصػًا ييػر بينمػا يعنػي رفػض إعطػاء التًشػيرة لممبعػوث ا ،الدبموماسييف
مريػػػوب فيػػػو. عممػػػًا بػػػًف التعامػػػؿ الدبموماسػػػي يشػػػير إلػػػى إعفػػػاء حػػػاممي جػػػوازات السػػػفر الدبموماسػػػية مػػػف رسػػػـ 

 الحصوؿ عمى التًشيرة وتسييؿ إجراءاتيا بالنسبة ليـ.
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 : الحصانة القضائية والتنفيذية لممبعوث الدبموماسي -د 

ـ حػوؿ العالقػات الدبموماسػية. إذ يتمتػع 1961/ مف اتفاقية فيينػا لعػاـ 32/ و /31ا المادتاف /وقد حددتي
المبعوث الدبموماسي بالحصانة القضػائية المطمقػة فيمػا يتعمػؽ بالقضػايا الجنائيػة لػدى الدولػة المعتمػد لػدييا، فػال 

عػػوث بالحصػانة القضػػائية فيمػا يتعمػػؽ يجػوز توقيفػػو أو التحقيػؽ معػػو أو إحالتػو لممحاكمػػة. كػذلؾ يتمتػػع ىػذا المب
   :بالقضايا المدنية واإلدارية باستثناء الحاالت التالية

الػػدعاوى العينيػػة المتعمقػػة بػػاألمواؿ العقاريػػػة الخاصػػة الكائنػػة فػػي إقمػػيـ الدولػػػة المعتمػػد لػػدييا، مػػالـ تكػػػف  -1
 حيازتو ليا بالنيابة عف الدولة المعتمدة الستخداميا في أيراض البعثة.

عاوى المتعمقػة بشػ وف اإلرث والتركػات والتػي يظيػػر فييػا المبعػوث الدبموماسػي بصػفتو منفػذًا أو مػػديرًا الػد -2
 أو وريثًا أو موصى لو، وذلؾ باألصالة عف نفسو ال بالنيابة عف الدولة المعتمدة.

 ا.الدعاوى المتعمقة بًي نشاط ميني أو تجاري يمارسو خارج أوقات أعمالو في الدولة المعتمد لديي -3

كما يتمتع المبعوث الدبموماسي أيضًا باإلعفاء مػف أداء الشػيادة أمػاـ محػاكـ الدولػة المضػيفة. وال يجػوز 
باإلضافة إلى ذلؾ اتخاذ أيػة إجػراءات تنفيذيػة بحقػو إال فػي الحػاالت الػثالث التػي يخضػع فييػا لمقضػاء المػدني 

فتو الشخصػػػية وقضػػػايا اإلرث والتركػػػات وفػػػي واإلداري، أي فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتشػػػريعات العقاريػػػة التػػػي يممكيػػػا بصػػػ
حػػػاؿ ممارسػػػتو ألي نشػػػاط مينػػػي أو تجػػػاري خػػػاص لػػػدى الدولػػػة المعتمػػػد لػػػدييا. وفػػػي جميػػػع األحػػػواؿ، يحظػػػر 

 المساس بحرمة شخص المبعوث الدبموماسي أو ممتمكاتو أو مكاف إقامتو. 

فة ال يعفيػػػو مػػػف الخضػػػوع كمػػػا أف تمتػػػع المبعػػػوث الدبموماسػػػي بالحصػػػانة القضػػػائية لػػػدى الدولػػػة المضػػػي
لقضاء دولتو. حيث يستطيع الطػرؼ المتضػرر مالحقػة المبعػوث الدبموماسػي أمػاـ محػاكـ الدولػة المعتمػدة. أمػا 
إذا تنازلػػت ىػػذه الدولػػة عػػف حصػػانة مبعوثيػػا، فيحػػؽ حينئػػذل لمطػػرؼ المتضػػرر رفػػع الػػدعاوى أمػػاـ محػػاكـ الدولػػة 

 المضيفة.

بعػوث الدبموماسػي التنػازؿ عػف حصػانتو شخصػيًا، وذلػؾ باعتبػار أف وقد اسػتقر العػرؼ بًنػو ال يجػوز لمم
بػػػؿ لضػػػماف األداء الفعػػػاؿ لوظػػػائؼ البعثػػػة الدبموماسػػػية. لػػػذلؾ كانػػػت  ،الحصػػػانة الدبموماسػػػية ليسػػػت امتيػػػازًا لػػػو

 عنػدما نصػت بًنػو يحػؽ لمدولػة المعتمػدة حصػرًا التنػازؿ ،/ مف اتفاقية فيينػا صػريحة فػي ىػذا المجػاؿ32المادة /
 عف حصانة أحد مبعوثييا الدبموماسييف. 

وقػػد جػػرى العػػرؼ أيضػػًا عمػػى اعتبػػار أنػػو عنػػدما يتنػػازؿ رئػػيس البعثػػة الدبموماسػػية عػػف حصػػانتو أو عػػف 
حصػانة أحػػد أعضػػاء البعثػة، فيعتبػػر ذلػػؾ بمثابػة إقػػرار صػػريح مػػف حكومتػو كونػػو يمثميػػا رسػميًا مػػالـ يػػتـ إثبػػات 
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الذكر بًف إقامػة دعػوى مػف قبػؿ المبعػوث الدبموماسػي يعتبػر بمثابػة تنػازؿ / افنفة 32العكس. وأضافت المادة /
عػػف حصػػانتو، وال يحػػؽ لػػو بالتػػالي االحتجػػاج بيػػذه الحصػػانة فيمػػا يتعمػػؽ بػػًي طمػػب عػػارض أو فرعػػي يتصػػؿ 

 مباشرة بالدعوى األصمية.

 

يػػة دعػوى مدنيػػة / نصػػت عمػى أف التنػػازؿ عػف الحصػػانة القضػائية بالنسػػبة إلػى أ32لبشػارة فػػلف المػادة /
أو تجاريػػة ال ينطػػوي عػػف أي تنػػازؿ عػػف الحصػػانة بالنسػػبة إلػػى تنفيػػذ الحكػػـ، بػػؿ ال بػػد فػػي ىػػذه الحالػػة األخيػػرة 
مػػف تنػػازؿ مسػػتقؿ. وىػػذا الػػنص منتقػػد مػػف الناحيػػة القانونيػػة لعػػدـ شػػمولو لمحصػػانة الجنائيػػة مػػف جيػػة، وابتعػػاده 

لتػػتـ محاكمتػػو، وعنػػدما يىػػداف ال يمكػػف تنفيػػذ الحكػػـ  عػػف المنطػػؽ. إذ ال يىعقػػؿ أف يتنػػازؿ شػػخص عػػف حصػػانتو
 بحقو، مما يخالؼ مبادئ العدؿ واإلنصاؼ. 

وفػػي معظػػـ الحػػاالت، عنػػدما تػػرفض الدولػػة المعتمػػدة سػػحب الحصػػانة عػػف مبعوثيػػا الدبموماسػػي المػػتيـ 
أو البحػػػث عػػف بانتيػػاؾ القػػانوف المحمػػي، يػػتـ فييػػا اعتبػػار ىػػذا المبعػػوث شخصػػًا ييػػر مريػػوب فيػػو ويػػتـ طػػرده 

 تسوية ودية بيػف الدولتيف المعتمػدة والمعتمػدة لدييا.

وأخيػػرًا، ال بػػد مػػف التنويػػو بًنػػو ال يجػػوز التػػذرع بالحصػػانة الدبموماسػػية فػػي حػػاؿ توجيػػو االتيػػاـ إلػػى أحػػد 
شػػرحو الدبموماسػػييف الرتكابػػو إحػػدى الجػػرائـ الدوليػػة كجػػرائـ الحػػرب والجػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية، وىػػذا مػػا يضػػطمع ب

 القانوف الدولي الجنائي.

 :اإلعفاءات الضريبة والجمركية لممبعوث الدبموماسي   -ىـ

/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 36/ و /35/ و /34وقػػد أوضػػحت األحكػػاـ التفصػػيمية ليػػذه اإلعفػػاءات المػػواد /
 لضريبي.ـ وكذلؾ بعض االتفاقيات الثنائية المعقودة بيذا الشًف أو بموضوع تجنب االزدواج ا1961

/ مػف اتفاقيػة فيينػا عمػى إعفػاء المبعػوث الدبموماسػي مػف جميػع الرسػوـ والضػػرائب 34فقػد نصػت المػادة /
 :تثناء ما يميػػالشخصية والعينية والقومية واإلقميمية والبمدية، باس

 الضرائب يير المباشرة التي تدخؿ في أثماف السمع والخدمات.

اؿ العقاريػػة الخاصػػة والكائنػػة فػػي إقمػػيـ الدولػػة المضػػيفة، مػػا لػػـ تكػػف الرسػػوـ والضػػرائب المفروضػػة عمػػى األمػػو 
 حيازة المبعوث ليا بالنيابة عف الدولة المعتمدة الستخداميا في أيراض البعثة.

 الضرائب التي تفرضيا الدولة المضيفة عمى التركات.
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، وكػػػػذلؾ الضػػػػرائب الرسػػػػوـ والضػػػػرائب المفروضػػػػة عمػػػػى الػػػػدخؿ الخػػػػاص الناشػػػػ  فػػػػي الدولػػػػة المعتمػػػػد لػػػػدييا
 المفروضة عمى ر وس األمواؿ المستثمرة في المشروعات التجارية لدى تمؾ الدولة.

 الرسوـ والضرائب المفروضة مقابؿ خدمات عامة كتمؾ المتعمقة برسوـ الكيرباء والياتؼ والمياه.

 صة.رسوـ التسجيؿ والتوثيؽ والرىف العقاري والطابع بالنسبة إلى األمواؿ العقارية الخا

/ عمػػى إعفػػاء المبعػػوث الدبموماسػػي مػػف أداء جميػػع أنػػواع الخػػدمات الشخصػػية 35كمػػا أضػػافت المػػادة /
 والعامة لدى الدولة المضيفة كالخضوع لتدابير االستيالء وتقديـ التبرعات وااللتزامات واألعباء العسكرية.

بالسػػماح بػػدخوؿ المػػواد المعػػدة / تقػػوـ الدولػػة المعتمػػد لػػدييا المبعػػوث الدبموماسػػي 36وبموجػػب المػػادة /  
السػػتعماؿ البعثػػة الرسػػمي أو مػػف أجػػؿ االسػػتعماؿ الخػػاص لممبعػػوث أو ألفػػراد أسػػرتو ممػػف يقيمػػوف معػػو، مػػع 
إعفائيػا مػف إجػراءات التفتػػيش ومػف كافػة الضػػرائب والرسػوـ الجمركيػة والتكػاليؼ األخػػرى ييػر تكػاليؼ التخػػزيف 

عميػػػو، بًنػػػو يجػػػوز لمدولػػػة المضػػػيفة حظػػػر اسػػػتيراد المػػػواد المنافيػػػة والنقػػػؿ والخػػػدمات المماثمػػػة. ومػػػف المتعػػػارؼ 
لألخالؽ والصحة واألمف والنظاـ العاـ كالمخدرات واألسمحة، وكذلؾ الكحوؿ بالنسبة لبعض الػدوؿ اإلسػالمية. 
كمػػػػا يحظػػػػر إعػػػػادة بيػػػػع ىػػػػذه المػػػػواد أو تًجيرىػػػػا أو إعارتيػػػػا ألشػػػػخاص ال يتمتعػػػػوف بالحصػػػػانة الدبموماسػػػػية. 

 ؿ الدولة عادة في منح اإلعفاءات المقررة عند القدوـ األوؿ لمدبموماسي إلى إقميـ الدولة المعتمد لدييا. وتتساى
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 :الحصانات واالمتيازات الدبموماسية نطاق -ب
يمتد نطاؽ الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ليشمؿ عدة فئات مػف األشػخاص وبػدرجات متفاوتػة، كمػا 

الحصانات واالمتيازات إال خالؿ فترة محددة قانونًا عمى إقميـ الدولة المضػيفة. وىػذا مػا يثيػر ال تسري نفاذ ىذه 
مسػًلة تحديػػد نطػاؽ الحصػػانات واالمتيػازات الدبموماسػػية مػف حيػػث الزمػاف والمكػػاف واألشػخاص الػػذيف يتمتعػػوف 

 بيا.

 :  النطاق الشخصي -1

تشػمؿ الحصػانات واالمتيػازات الدبموماسػية الفئػات ـ بػًف 1961/ مف اتفاقية فيينا لعػاـ 37نصت المادة /
 التالية، شريطة أف ال يكونوا مف مواطني الدولة المضيفة أو مف المقيميف فييا إقامة دائمة: 

 أفراد أسرة المبعوث الدبموماسي ممف يقيموف معو. -1

ـ ممػػػف يقيمػػػوف الكػػػادر اإلداري والفنػػػي لمبعثػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ فقػػػط بًعمػػػاليـ الرسػػػمية، وكػػػذلؾ أفػػػراد أسػػػرى -2
 معيـ. 

 المستخدموف المحميوف لمبعثة فيما يتعمؽ فقط بًعماليـ الرسمية. -3

 الخدـ الخاصوف لمبعثة ورئيسيا فيما يتعمؽ فقط بمرتباتيـ التي يتقاضونيا لقاء عمميـ. -4

ػػػدت المػػػادة /  / مػػػف االتفاقيػػػة بػػػًف المبعػػػوث الدبموماسػػػي أو أعضػػػاء الطػػػاقـ اإلداري والفنػػػي الػػػذي 38وأكل
مػػػوف جنسػػػية الدولػػػة المعتمػػػديف لػػػدييا، ال يتمتعػػػوف سػػػوى بالحصػػػانة عػػػف أعمػػػاليـ الرسػػػمية. كمػػػا ال يتمتػػػع يحم

المسػػتخدموف المحميػػوف والخػػدـ الخاصػػوف ممػػػف يحممػػوف جنسػػية الدولػػة المضػػػيفة أو مػػف المقيمػػيف فييػػا إقامػػػة 
طة مراعػػاة عػػدـ تػػدخميا الزائػػد دائمػػة باالمتيػػازات والحصػػانات، إال بالقػػدر الػػذي تقػػرره سػػمطات ىػػذه الدولػػة، شػػري

 في أداء وظائفيـ.

 :النطاق الزماني -2

ـ بػػػػػًف يتمتػػػػػع المبعػػػػػوث الدبموماسػػػػػي بالحصػػػػػانات 1961/ مػػػػػف اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا لعػػػػػاـ 39نصػػػػػت المػػػػػادة /
واالمتيازات المقررة لو بمجرد وصولو إلى إقميـ الدولة المعتمد لدييا لتسػمـ ميامػو، أو منػذ إخطػار وزارة خارجيػة 

 ولة المضيفة أو أية وزارة أخرى متفؽ عمييا بتعيينو إذا كاف مقيمًا عمى أراضييا.الد

وينتيػػػي حػػػؽ ىػػػذا المبعػػػوث بػػػالتمتع بالحصػػػانات واالمتيػػػازات الدبموماسػػػية منػػػذ لحظػػػة مغادرتػػػو أراضػػػي 
النيائيػة.  الدولة المعتمد لدييا أو بعد انقضاء فتػرة معقولػة مػف الػزمف لتصػفية أعمالػو وترتيػب إجػراءات مغادرتػو
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ويالحػظ بشػػكؿ عػػاـ تشػػدد الػػدوؿ فػػي حػػاؿ قطػػع العالقػػات الدبموماسػػية، حيػػث تمػػنح المبعػػوث الدبموماسػػي عػػادة 
فتػػػرة ال تتجػػػاوز يػػػوميف أو أسػػػبوع لمغػػػادرة أراضػػػي الدولػػػة المعتمػػػد لػػػدييا، وبالتػػػالي انتيػػػاء تمتعػػػو بالحصػػػانات 

 واالمتيازات الدبموماسية. 

اسػػػي، يسػػػتمر أعضػػػاء أسػػػرتو بػػػالتمتع بالحصػػػانات لغايػػػة انقضػػػاء فتػػػرة وفػػػي حػػػاؿ وفػػػاة المبعػػػوث الدبموم
معقولػة مػف الػزمف قبػؿ مغػادرة إقمػيـ الدولػة المضػيفة، ويحػؽ ليػـ سػحب أموالػو المنقولػة باسػتثناء مػا يكػوف منيػا 

انػػت محظػػورًا تصػػديره وفقػػًا لمقػػوانيف المحميػػة. وال يجػػوز اسػػتيفاء ضػػرائب التركػػات عمػػى األمػػواؿ المنقولػػة التػػي ك
 موجودة لدى الدولة المضيفة لمجرد وجود المتوفى فييا بوصفو أحد أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرتو.

 :  النطاق المكانـي -3

يتمتػػع المبعػػوث الدبموماسػػي بالحصػػانات واالمتيػػازات الدبموماسػػية طيمػػة فتػػرة وجػػوده لػػدى الدولػػة المعتمػػد 
تػػرة معقولػػة بعػػد انتيػػاء ميامػػو. ويػػدؿ االجتيػػاد القضػػائي بًنػػو لػػدييا وممارسػػة وظائفػػو الرسػػمية، وحتػػى انقضػػاء ف

 يجوز الدفع بالحصانة مف قبؿ المبعوث فيما إذا رىفعت ضده دعوى تتعمؽ بًعمالو الرسمية قبؿ انتياء ميامو. 

مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرى، تمجػػػػً عػػػػدة دوؿ إلػػػػى مػػػػنح بعػػػػض الدبموماسػػػػييف ييػػػػر المعتمػػػػديف لػػػػدييا الحصػػػػانات 
بيػػذا الشػػػًف لمجػػػرد وجػػودىـ عمػػػى أراضػػػييا أو مػػرورىـ فييػػػا، وذلػػػؾ عمػػى سػػػبيؿ المجاممػػػة واالمتيػػازات المقػػػررة 

 والمعاممة بالمثؿ.

عمػػػى أف تقػػػوـ الدولػػػة المعنيػػػة بمػػػنح الحصػػػانة  1961/ مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 41لػػػػذلؾ نصػػػت المػػػادة /
قصػد التوجػو ألداء ميامػو أو لمدبموماسي الذي يمر عبر أراضييا أو يقيـ فييػا وكانػت قػد منحتػو تًشػيرة دخػوؿ ب

ويسري ذلؾ عمى أفراد أسرتو المسافريف معو أو بمفػردىـ. كمػا ال يجػوز ليػذه الدولػة أف تعرقػؿ  ،لمعودة إلى بمده
مػػرور أعضػػاء البعثػػة مػػف اإلداريػػيف والفنيػػيف أو المسػػتخدميف وأفػػراد عػػائالتيـ فػػي إقميميػػا، وكػػذلؾ تػػوفير كافػػة 

 موماسية وكافة المراسالت الرسمية، ومنحيا الحماية والحصانة الالزمة.التسييالت لمرور الحقائب الدب

136 



 انتياء الميام الدبموماسية 
إف إقامػػة العالقػػات الدبموماسػػية ىػػو حػػؽ مطمػػؽ وسػػيادي تباشػػرىا الػػدوؿ وتضػػع حػػدًا ليػػا بلرادتيػػا الحػػرة. 

ولكػف قػد يتعمػؽ اسػباب انتيػاء الميمػة الدبموماسػية  ،وىكذا يتـ تبادؿ التمثيؿ الدبموماسي برضا األطراؼ المعنية
، ممػا يػ دي و بػلرادة إحػداىما فقػط دوف األخػرىأو تخفيض مسػتواىا باتفػاؽ الػدولتيف المعتمػدة والمعتمػدة لػدييا أ

 إلى إحداث نتائج متباينة تختمؼ بًىميتيا وخطورتيا حسب ظروؼ كؿ حالة عمى حدة.

 :  دبموماسيةأسباب انتياء الميمة ال   - أ

تنتيي الميمة الدبموماسية فػي حػاالت مختمفػة وألسػباب متعػددة سػواء مػا يتعمػؽ منيػا بالبعثػة الدبموماسػية 
 :أو برئيسيا أو أحد المبعوثيف الدبموماسييف افخريف، وأىـ ىذه األسباب

 :  استدعاء المبعوث الدبموماسي -1

نيػػػاء ميمتػػػو لعػػػدة أسػػػباب حيػػػث تقػػػوـ السػػػمطات المختصػػػة لػػػدى الدولػػػة المعتمػػػدة ب اسػػػتدعاء مبعوثيػػػا واق
كتعيينو في منصب سخر أو إحالتو عمى التقاعد أو تقديـ اسػتقالتو أو كعقوبػة تًديبيػة الرتكابػو بعػض المخالفػات 

 في أداء ميامو، أو حتى لمتعبير عف احتجاج لسموؾ ما اتبعتو الدولة المضيفة.

ضيفة ذاتيا بسبب ما تعتبػره إخػالاًل لممبعػوث الدبموماسػي وقد يكوف االستدعاء بناًء عمى طمب الدولة الم
بواجباتػو أو إسػػاءة التصػػرؼ مػف قبمػػو، أو حتػػى لسػػبب ال عالقػة لممبعػػوث بػػو، كمػػا يحػدث عنػػدما تطمػػب الدولػػة 
المضيفة اسػتدعاء أحػد المبعػوثيف الدبموماسػييف مػف قبػؿ دولتػو لمتعبيػر عػف امتعاضػيا عمػى تصػرؼ مػا اتخذتػو 

 . وىذا ما ينذر بتدىور العالقات الدبموماسية بيف البمديف. الدوؿ المعتمدة

   :طرد المبعوث واعتباره شخصًا غير مرغوب فيو  -2

ـ الحصػػوؿ عمػى الموافقػػة المسػبقة لمدولػػة المضػيفة واسػػتمزاج رأييػا عمػػى 1961تشػترط اتفاقيػة فيينػػا لعػاـ 
بػػر ذلػػؾ إلزاميػػًا بالنسػػبة لبػػاقي أفػػراد البعثػػة والتػػي تعيػػيف رئػػيس البعثػػة الدبموماسػػية لمدولػػة المعتمػػدة. ولكػػف ال يعت

تعيػنيـ الدولػة المعتمػػدة بممػ  إرادتيػػا. ومػع ذلػػؾ، يجػوز لمدولػة المعتمػػد لػدييا تبميػػ  الدولػة الموفػػدة فػي أي وقػػت 
 وبدوف إبداء أسباب قرارىا بًف رئيس البعثة أو أي عضو فييا يىعتبر شخصًا يير مريوب فيو. 

 :قات الدبموماسيةقطع وتعميق العال   -3

وىػػو عبػػارة عػػػف تصػػرؼ أحػػادي الطػػػرؼ أو يػػتـ االتفػػاؽ بشػػػًنو بػػيف الػػدولتيف المعتمػػػدة والمعتمػػدة لػػػدييا 
البعثة الدبموماسية. وقػد تقػدـ دولػة مػا عمػى قطػع أو تعميػؽ عالقتيػا الدبموماسػية مػع دولػة أخػرى والتػي قػد تتخػذ 
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لمثػػػؿ. ويىعتبػػػر ىػػػذا اإلجػػػراء مػػػف التصػػػرفات الخطيػػػرة فػػػي ممػػػاثاًل عمػػػى سػػػبيؿ االقتصػػػاص أو المعاممػػػة با قػػػراراً 
العالقات الدولية، فقد ي دي ذلؾ إلى توتيرىا عبر المجػوء إلػى فػرض عقوبػات متبادلػة أو حتػى التػورط فػي نػزاع 

 مسمح.

 : نتائج انتياء الميمة الدبموماسية - ب
ر نفػػػاذ الحصػػػانات واالمتيػػػازات التػػػي ـ بضػػػرورة اسػػػتمرا1961/ مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 39تقػػػرر المػػػادة /

يتمتع بيا المبعوث الدبموماسي المنتيية ميامو لحيف مغادرتو أراضػي الدولػة المعتمػد لػدييا أو بعػد انقضػاء فتػرة 
معقولة لتدبير أموره، وتسػتمر حصػانتو حتػى فػي حالػة قيػاـ نػزاع مسػمح. وىػذا مػا تطرقػت إليػو بالتفصػيؿ المػادة 

ي أوجبت عمى الدولة المضيفة في حاؿ نشػوب نػزاع مسػمح بينيػا وبػيف الدولػة المعتمػدة، / مف االتفاقية، الت44/
منح التسييالت الالزمة مف أجؿ تمكيف المبعوث الدبموماسي وأفراد أسرتو مف مغاردتيـ إقميميا فػي أقػرب وقػت 

 ممكف، وبًف تضع تحت تصرفيـ عند االقتضاء وسائؿ النقؿ الالزمة لنقميـ مع أمواليـ.

مػا مػػا يتعمػػؽ بالوضػع القػػانوني لمبػػاني البعثػػة الدبموماسػية وممتمكاتيػػا ووثائقيػػا، فقػد تػػـ شػػرحو بالتفصػػيؿ أ
   :التي نصت عمى ما يمي 1961/ مف اتفاقية فيينا لعاـ 45في المادة /

))تراعػػػى فػػػػي حػػػاؿ قطػػػػع العالقػػػات الدبموماسػػػػية بػػػػيف دولتػػػيف أو االسػػػػتدعاء الم قػػػت أو الػػػػدائـ إلحػػػػدى 
   :األحكاـ التالية البعثات،

يجػػب عمػػى الدولػػة المعتمػػدة لػػدييا البعثػػة الدبموماسػػية، حتػػى فػػي حػػاؿ وجػػود نػػزاع مسػػمح، احتػػػراـ وحمايػػة  -1
 دار البعثة، وكذلؾ أمواليػا ومحفوظاتيػا.

يجوز لمدولة المعتمػدة أف تعيػد بحراسػة دار البعثػة، وكػذلؾ أمواليػا ومحفوظاتيػا إلػى دولػة ثالثػة تقبػؿ بيػا  -2
 المعتمدة لدييا.الدولة 

يجػػوز لمدولػػة المعتمػػػدة أف تعيػػد بحمايػػػة مصػػالحيا ومصػػػالح مواطنييػػا إلػػى دولػػػة ثالثػػة تقبػػػؿ بيػػا الدولػػػة  -3
 المعتمدة لدييا.

/ مف اتفاقية فيينا بًنو يجوز ألية دولة معتمدة أف تتػولى م قتػًا حمايػة مصػالح دولػة 46وأضافت المادة /
 يفة وبعد الحصوؿ عمى موافقة األخيرة.ثالثة ومصالح مواطنييا لدى الدولة المض

كما تتوجب اإلشارة إلى أف قطع العالقات الدبموماسػية ال يعنػي بػًي حػاؿ مػف األحػواؿ سػحب االعتػراؼ 
 بلحدى الدولتيف المعتمدة والمعتمدة لدييا مالـ تتجو إرادة األطراؼ أو إحداىا إلى ذلؾ.
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مقائيػػػػًا قطػػػػع العالقػػػػات القنصػػػػمية أو إنيػػػػاء عمػػػػؿ كمػػػػا أف قطػػػػع العالقػػػػات الدبموماسػػػػية ال يترتػػػػب عميػػػػو ت
البعثات الخاصة التي تمارس مياميا لحظة قطع العالقات. وىذا مػا أشػارت إليػو صػراحة المػادة الثانيػة / الفقػرة 

/ الفقػرة الثانيػة مػف اتفاقيػة عػاـ 21حوؿ العالقػات القنصػمية، وكػذلؾ المػادة / 1963الثالثة مف اتفاقية فيينا لعاـ 
 وؿ البعثات الخاصة.ح 1969

وأخيػػػرًا، ال يػػػ ثر انتيػػػاء الميػػػاـ الدبموماسػػػية عمػػػى اسػػػتمرارية العالقػػػات القانونيػػػة بػػػيف األطػػػراؼ المعنيػػػة 
الناجمػػة عػػف المعاىػػدات النافػػذة بينيػػا، مػػا عػػدا فػػي حالػػة مػػا إذا كانػػت وجػػود العالقػػات الدبموماسػػية والقنصػػمية 

حػػوؿ قػػانوف  1969/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 63ميػػو المػػادة /ضػػروريًا لتطبيػػؽ ىػػذه المعاىػػدات. ىػػذا مػػا نصػػت ع
/ بػػًف قطػػع العالقػػات الدبموماسػػية أو القنصػػمية أو ييابيػػا مػػا بػػيف دولتػػيف أو 74المعاىػػدات. وأضػػافت المػػادة /

 عدة دوؿ ال يشكؿ عقبة أماـ التوصؿ إلى عقد المعاىدات بيف تمؾ الدوؿ.

 تمارين: 

 اختر االجابة الصحيحة مما يًتي:
 

 جنظن العالقات الدبلوهاسية في الوقث الحالي: -1

A.  1091اجفاقيات الهاي لعام. 

B.  1090اجفاقيات جنيف لعام. 

C.  1091اجفاقية فيينا لعام. 

D.  1090اجفاقية فيينا لعام. 

 

 جحضون واجبات الووثل الدبلوهاسي: -2

A. .اححرام قوانين وأنظوة الدولة الوضيفة 

B. .جنوية العالقات الودية بين الدول 

C. صالح دولحه ورعاياها.حواية ه 

D. .الحفاوض باسن دولحه 
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 العاشرةالوحدة التعميمية 
 القانون الدبموماسي والقنصمي

 الدولي القنصميالقانون  -2

 الكممات المفتاحية:
 -اتفاقية فيينا  -المبعوث القنصمي  -ميثاؽ هافانا  -البعثة القنصمية  -العالقات القنصمية 

 -القنصؿ الفخري  –اإلجازة القنصمية  -راءة القنصمية الب -الحصانات واالمتيازات الدبموماسية 
  .اإلعفاءات الجمركية -الحصانة المالية 

 الممخص:
ختمؼ العالقات القنصمية عف التمثيؿ الدبموماسي فهي تهدؼ إلدارة مصالح مواطني الدولة الموفدة ت

 .لمبعثة القنصمية لدى الدولة الموفدة إليها في كافة مجاالت شؤوف حياتهـ المختمفة
ويقوـ القانوف الدولي بمهمة تنظيـ التمثيؿ القنصمي مف خال قواعد قانونية تختمؼ نوعًا ما عف تمؾ 
التي تحكـ العالقات الدبموماسية. وعمى الرغـ مف التكامؿ بيف المؤسستيف الدبموماسية والقنصمية، 

موماسي لدى ووجود أحكاـ مشتركة عديدة ومتكررة بينهما، فقد أصبح مف الممكف قياـ موظؼ دب
 .معظـ السفارات بأداء مهاـ قنصمية أو إنشاء قنصميات منفصمة عف السفارات لدى الدولة المضيفة

 األهداف التعميمية: 
 توجب عمى الطالب معرفة المقصود مف القانوف الدولي القنصمي مف خالؿ:ي

 .تطور العالقات القنصمية 
 .تشكيؿ البعثات القنصمية 
 .وظائؼ وواجبات البعثة القنصمية 
 .الحصانات واالمتيازات القنصمية 
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تتميػػز العالقػػات القنصػػمية عػػف التمثيػػؿ الدبموماسػػي باعتبارهػػا تهػػدؼ إلػػى إدارة مصػػالح مػػواطني الدولػػة 
عثػػة القنصػػمية لػػدى الدولػػة الموفػػدة إليهػػا فػػي كافػػة مجػػاالت شػػؤوف حيػػاتهـ المختمفػػة. ويػػنظـ الموفػػدة لمب

القػػػػانوف الػػػػدولي التمثيػػػػؿ القنصػػػػمي بقواعػػػػد قانونيػػػػة تختمػػػػؼ نوعػػػػًا مػػػػا عػػػػف تمػػػػؾ التػػػػي تحكػػػػـ العالقػػػػات 
الدبموماسػػػية. و لػػػؾ رغػػػػـ التكامػػػؿ بػػػيف المؤسسػػػػتيف الدبموماسػػػية والقنصػػػمية، ممػػػػا يفسػػػر وجػػػود أحكػػػػاـ 

شػػػػتركة عديػػػػدة ومتكػػػػررة بينهمػػػػا، وبحيػػػػث أصػػػػبح مػػػػف الممكػػػػف قيػػػػاـ موظػػػػؼ دبموماسػػػػي لػػػػدى معظػػػػـ م
 السفارات بأداء مهاـ قنصمية أو إنشاء قنصميات منفصمة عف السفارات لدى الدولة المضيفة.
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 العالقات القنصمية  طورت

دوؿ. إ  يعػود بجػ ورا التاريخيػة سبؽ النظاـ القنصمي ظهور العالقات الدبموماسية الدائمة بيف الػ
إلػػى أواسػػط القػػروف الوسػػطى عنػػدما كػػاف يتفػػؽ التجػػار الجانػػب المنتمػػوف إلػػى جنسػػية واحػػدة، وخاصػػة 
في حوض البحر البيض المتوسػط، عمػى اختيػار شػخص أو أكثػر مػف بيػنهـ يتػولى مهمػة الفصػؿ فػي 

المحميػة فػي المدينػة التػي يتػاجروف  نزاعاتهـ التجارية وحماية مصػالحهـ والتوسػط بيػنهـ وبػيف السػمطات
 في أسواقها. ومف هنا أتت كممة القنصؿ، وهي المرادؼ لكممة قاضي التجار في إيطاليا. 

ثـ ما لبثت أف تولت الحكومات ه ا المهمة عندما أصبح ُيعّيف القنصػؿ مػف قبػؿ سػمطات بػالدا 
عت صػػالحياتد بحيػػث أصػػبح بغػػرض االهتمػػاـ بمصػػالح مواطنيػػد لػػدى الدولػػة التػػي يعمػػؿ فيهػػا. وتوسػػ

يمػػارس أحيانػػًا وظػػائؼ دبموماسػػية وقضػػائية، و لػػؾ قبػػؿ أف تنحسػػر سػػمطاتد منػػ  أواخػػر القػػرف السػػاب  
عشػػػر. وانتعشػػػت العالقػػػات القنصػػػمية مػػػف جديػػػد مػػػ  بػػػدايات القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر مػػػ  ازدهػػػار التجػػػارة 

لبعثػػات القنصػػػمية فػػي كافػػػة الدوليػػة وتطػػور وسػػػائؿ االتصػػاالت والمواصػػػالت، وبػػدأت بالتػػالي تتشػػػكؿ ا
أنحاء العالـ، وانحصرت مهمتها فػي رعايػة مصػالح رعاياهػا المقيمػيف فػي الخػارج، دوف القيػاـ بوظػائؼ 

 دبموماسية  ات أهمية، رغـ تابعيتها لوزارة الخارجية. 

وقػػػػد ُأبرمػػػػت العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ اتفاقيػػػػات ثنائيػػػػة ومتعػػػػددة الطػػػػراؼ كمحاولػػػػة لتقنػػػػيف العػػػػراؼ 
ـ الخػػاص بالػدوؿ الميركيػة. و لػؾ إلػى أف باشػرت لجنػػة 1928القنصػمية كميثػاؽ هافانػا لعػاـ  والقواعػد

القػػانوف الػػدولي التابعػػة لمجمعيػػة العامػػة لهيئػػة المػػـ المتحػػدة بدراسػػة هػػ ا الموضػػوع، اعتبػػارًا مػػف عػػاـ 
ـ حػػػػػوؿ العالقػػػػػات 24/4/1963ـ. وقػػػػػد توصػػػػػمت جهودهػػػػػا إلػػػػػى إبػػػػػراـ اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا بتػػػػػاري  1955

نمػػا تطرقػػت ا لقنصػػمية. ولػػـ تقتصػػر هػػ ا االتفاقيػػة عمػػى تػػدويف القواعػػد العرفيػػد المسػػتقرة بهػػ ا الشػػأف، وا 
أيضػػًا إلػػى العديػػد مػػف المسػػائؿ التػػي كانػػت محصػػورة سػػابقًا ضػػمف إطػػار االتفاقيػػات الثنائيػػة أو ضػػمف 

 االختصاص الوطني لمدوؿ. 

راحة بأنػػد ال يمكػػف لحكامهػػا أف / مػػف االتفاقيػػة المػػ كورة نصػػت صػػ73مػػ  العمػػـ بػػأف المػػادة /
تمس االتفاقيات الناف ة به ا الصدد وال تحوؿ دوف أف تعقد الدوؿ اتفاقػات أخػرى لتطػوير أحكػاـ اتفاقيػة 
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فيينػػػا أو توسػػػي  مجػػػاؿ تطبيقهػػػا. كمػػػا تػػػـ إلحػػػاؽ بروتوكػػػوليف اختيػػػارييف بهػػػ ا االتفاقيػػػة حػػػوؿ اكتسػػػاب 
 مقة بتفسير وتطبيؽ نصوصها.الجنسية والتسوية اإللزامية لمنػزاعات المتع

 القنصمية  إقامة العالقات -أواًل 

ـ بػأف يػتـ إقامػة العالقػات القنصػمية بػيف الػدوؿ 1963تنص المادة الثانية مػف اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 
باالتفػػػاؽ المتبػػػادؿ. كمػػػا أف االتفػػػاؽ عمػػػى إقامػػػة عالقػػػات دبموماسػػػية بػػػيف دولتػػػيف ال يعنػػػي بالضػػػرورة 

عالقات قنصمية ما لـ يتـ االتفاؽ عمػى خػالؼ  لػؾ بػيف الطػراؼ المعنيػة. بتعبيػر  الموافقة عمى إقامة
 آخر، يجوز إنشاء عالقات قنصمية بيف دولتيف ال يوجد بينهما تمثيؿ دبموماسي.

ولكف إقامة العالقػات الدبموماسػية تعنػي الموافقػة صػراحة أو ضػمنًاعمى إقامػة عالقػات قنصػمية. 
اء العالقػػات القنصػػمية كتمهيػػد لتبػػادؿ التمثيػػؿ الدبموماسػػي، كمػػا أف قطػػ  وفػػي أغمػػب الحيػػاف، يػػتـ إنشػػ

 العالقات الدبموماسية ال تعني حكمًا قط  العالقات القنصمية.

 طبيعة العالقات القنصمية -ثانياً 

إف أهػػـ مػػا يمّيػػز العالقػػات القنصػػمية عػػف تمػػؾ المتعمقػػة بالتبػػادؿ الدبموماسػػي يتمث ػػؿ فػػي الطبيعػػة 
والوظيفيػػة لممبعػػوث القنصػػمي الػػ ي ال يمثّػػؿ الجانػػب السياسػػي لدولتػػد وال يحػػؽ لػػد أف يطمػػؽ  اإلجرائيػػة

تصػػريحات حػػوؿ المواقػػؼ السياسػػػية أو يتصػػرؼ بشػػأنها، وتنحصػػر اتصػػػاالتد بالسػػمطات المحميػػة فػػػي 
دائػػػػرة اختصاصػػػػد. كمػػػػا ال تتػػػػأثر مهامػػػػد مبػػػػدئيًا بتػػػػدهور العالقػػػػات الدبموماسػػػػية بػػػػيف دولتػػػػد والدولػػػػة 

يفة، وال حتػػػى فػػػي حػػػاؿ قطعهػػػا أو إ ا حصػػػؿ تبػػػدؿ فػػػي نظػػػاـ الحكػػػـ. كمػػػا أف إنشػػػاء العالقػػػات المضػػػ
القنصمية ال ينطػوي بالضػرورة عمػى االعتػراؼ بالشخصػية القانونيػة لمدولػة التػي يعمػؿ فيهػا مػا لػـ تتجػد 

 إرادة الطراؼ إلى خالؼ  لؾ.
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 تشكيل البعثات القنصمية 

ـ بػػػأف تػػػتـ ممارسػػػة العمػػػاؿ القنصػػػمية مػػػف 1963ة مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ  كػػػرت المػػػادة الثالثػػػ
خػػالؿ بعثػػات قنصػػمية، ويمكػػف أف تمػػارس هػػ ا العمػػاؿ أيضػػًا بعثػػات دبموماسػػية. وقػػد اعتػػادت العديػػد 
مف الدوؿ عمى تسيير شؤونها القنصمية عبر بعثاتها الدبموماسية فػي الخػارج، بػدوف الحاجػة أحيانػًا إلػى 

قنصػػمية منفصػػمة. وأضػػاؼ المػػادة الرابعػػة مػػف االتفاقيػػة بأنػػد ال يمكػػف إنشػػاء بعثػػة قنصػػمية  تشػػكيؿ بعثػػة
وتحديػػد مقرهػػا ودرجتهػػا ودائػػرة اختصاصػػها القنصػػمي أو إجػػراء أي تعػػديالت الحقػػة، إال بموافقػػة الدولػػة 

 المعتمدة لديها البعثة القنصمية.

/ مػف اتفاقيػة 70يتوجػب حسػب المػادة / أما إ ا مارست البعثة الدبموماسية مهاـ قنصمية، فعنػدما
ـ تبميػػأ أسػػماء الدبموماسػػييف الممحقػػيف بالقسػػـ القنصػػمي لػػدى البعثػػة والمكمفػػيف بقيػػػاـ 1963فيينػػا لعػػاـ 

أعماؿ قنصمية إلى وزارة خارجيػة الدولػة المعتمػديف لػديها أو إلػى أيػة سػمطة أخػرى تعيينهػا هػ ا الػوزارة. 
 وامتيازاتهـ الدبموماسية.كما يستمر هؤالء بالتمت  بحصاناتهـ 

ويجػػػػوز أيضػػػػًا بموجػػػػب المػػػػادة السػػػػابعة مػػػػف االتفاقيػػػػة أف تقػػػػوـ الدولػػػػة الموفػػػػدة بتكميػػػػؼ بعثتهػػػػا 
لمقيػاـ بأعمػاؿ قنصػمية لحسػاب دولػة ثالثػة. بػػؿ  ،القنصػمية المعتمػدة لػدى دولػة مػا وبموافقػة هػ ا الخيػرة

لػػـ يكػػف لمدولػػة الموفػػدة بعثػػة دبموماسػػية / إلػػى أبعػػد مػػف  لػػؾ، حيػػث أكػػدت بأنػػد إ ا 17و هبػػت المػػادة /
في إحدى الدوؿ، وال تمثمها فيها بعثة دبموماسية تابعة لدولة ثالثػة، يحػؽ عندئػ م لمبعوثهػا القنصػمي بعػد 
موافقػػػة الدولػػػة المعتمػػػد لػػػديها أف يكم ػػػؼ بأعمػػػاؿ دبموماسػػػية، ولكػػػف ال يخولػػػد  لػػػؾ أي حػػػؽ فػػػي التمتػػػ  

دبموماسػػػػييف، والتػػػػي تختمػػػػػؼ مػػػػف حيػػػػث طبيعتهػػػػا ومحتواهػػػػا عػػػػػف باالمتيػػػػازات والحصػػػػانات المقػػػػررة لم
 الحصانات واالمتيازات القنصمية. 

/ بأنػػػد يجػػػوز لػػػدولتيف أو أكثػػػر تكميػػػؼ  ات الشػػػخص لمقيػػػػاـ 18لإلشػػػارة، فقػػػد أشػػػارت المػػػادة /
بأعمػػاؿ قنصػػمية لحسػػابها، بعػػد الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة الدولػػة المعتمػػد لػػديها. كمػػا يجػػوز لمدولػػة الموفػػدة 

 ف يكوف لديها أكثر مف قنصمية في إقميـ الدولة المضيفة. أ
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 تعيين المبعوث القنصمي  - أ

يػػتـ تعيػػيف رؤسػػاء البعثػػات القنصػػمية بمعرفػػة الدولػػة الموفػػدة وفقػػًا لقوانينهػػا وأنظمتهػػا، ثػػـ يجػػري 
ادة العاشػرة قبولهـ لممارسة مهامهـ رسميًا مػف قبػؿ الدولػة الموفػديف إليهػا، حسػبما نصػت عمػى  لػؾ المػ

. وقػػػػد جػػػػرى العػػػرؼ عمػػػػى أف يخػػػػتص رئػػػيس الدولػػػػة الموفػػػػدة أو وزيػػػػر 1963مػػػف اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػاـ 
 خارجيتها بتعييف رئيس وأعضاء البعثة القنصمية في الخارج.

/ مػػػف االتفاقيػػػة بػػػأف يػػػزود رئػػػيس البعثػػػة القنصػػػمية بوثيقػػػة تسػػػمى   البػػػراءة 11وأضػػػافت المػػػادة /
ويض مماثػػؿ يثبػػت صػػفتد وكافػػة البيانػػات المتعمقػػة بػػد ودائػػرة اختصاصػػد القنصػػمية   أو بػػأي صػػؾ تفػػ

ومركز بعثتد القنصمية. وترسػؿ الدولػة الموفػدة البػراءة القنصػمية أو الصػؾ المماثػؿ بػالطرؽ الدبموماسػية 
أو بأيػػة طريقػػة أخػػرى مناسػػبة إلػػى سػػمطات الدولػػة التػػي سػػيمارس رئػػيس البعثػػة القنصػػمية مهامػػد عمػػى 

ال تّوجػػػد البػػػراءة عػػػادة إلػػػى رئػػػيس الدولػػػة المضػػػيفة أو وزيػػػر خارجيتهػػػا مثممػػػا هػػػو الحػػػاؿ إقميمهػػػا. كمػػػا 
نمػػػػا توجػػػػد بشػػػػكؿ عػػػػاـ إلػػػػى مػػػػف يهمػػػػد المػػػػر أو إلػػػػى السػػػػمطات  بالنسػػػػبة لممبعػػػػوثيف الدبموماسػػػػييف، وا 

 المختصة لدى الدولة المضيفة.

نح رئػػػػيس البعثػػػػة / مػػػػف االتفاقيػػػػة بػػػػأف تقػػػػوـ الدولػػػػة المضػػػػيفة بمػػػػ12هػػػػ ا وقػػػػد أشػػػػارت المػػػػادة /
القنصػمية مػػا يسػمى   إجػػازة قنصػمية   تسػػمح لػد بممارسػػة وظائفػد أصػػواًل. وال تمتػـز الدولػػة التػي تػػرفض 

 منح ه ا اإلجازة بإبالغ الدولة المعتمدة أسباب رفضها.

كمػػا يحػػؽ لػػرئيس البعثػػة القنصػػمية أف يباشػػر مهامػػد مؤقتػػًا ريثمػػا ُتسػػتوفى إجػػراءات مػػنح إجازتػػد 
(. وهنػا تجػدر اإلشػارة، إلػى أنػد ال مجػاؿ عمػى مػا يبػدو السػػتمزاج رأي 13رفضػها االمػادة القنصػمية أو 

الدولػػة المضػػيفة مسػػػبقًا قبػػؿ تعيػػػيف رئػػيس البعثػػػة القنصػػمية مػػػف جانػػب دولتػػػد، وهػػ ا مػػػا يختمػػؼ المػػػر 
بشػػػأند فيمػػػا يتعمػػػػؽ بتعيػػػيف رؤسػػػاء البعثػػػػات الدبموماسػػػية. كمػػػػا أنػػػد ال يوجػػػد مراسػػػػـ خاصػػػة السػػػػتقباؿ 

قنصؿ كما هو الحاؿ بالنسبة لرئيس البعثة الدبموماسية. كما أف تغيير رئػيس الدولػة أو الحكومػة لػدى ال
 إحدى الدولتيف ال يستوجب بالضرورة إصدار إجازات قنصمية جديدة.

وا  ا تعػ  ر عمػى رئػيس البعثػػة القنصػمية أف يمػارس مهػاـ وظائفػػد أو إ ا شػغر منصػبد لي سػػبب 
الحصػػػوؿ عمػػػى موافقػػػة الدولػػة المضػػػيفة أف يعمػػػؿ مؤقتػػًا بصػػػفتد رئيسػػػًا لمبعثػػػة كػػاف، يجػػػوز لنائبػػػد بعػػد 
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القنصػػمية. ويػػتـ اختيػػار هػػ ا الخيػػر مػػف بػػيف المػػوظفيف القنصػػمييف العػػامميف فػػي البعثػػة أو فػػي إحػػدى 
البعثػػات القنصػػمية الخػػرى التابعػػة لدولتػػد والمعتمػػدة لػػدى الدولػػة المضػػيفة أو حتػػى مػػف بػػيف المػػوظفيف 

سػييف المعتمػديف مػف قبػؿ دولتػد لػدى الدولػة المضػيفة، أو أف يقػوـ أحػد اإلداريػيف والمسػتخدميف الدبموما
بتسيير أمور البعثة القنصمية ريثما يتـ مباشرة رئػيس البعثػة القنصػمية الصػيؿ لمهامػد مجػددًا أو تعيػيف 

 (.1963مف اتفاقية فيينا لعاـ  15بدياًل عند االمادة 

تفاقيػػة أصػػوؿ السػػبقية بػػيف رؤسػػاء البعثػػات القنصػػمية حسػػب تػػاري  / مػػف اال16وتحػػدد المػػادة /
مػػػنحهـ اإلجػػػازة القنصػػػمية وممارسػػػة مهػػػامهـ. ويجػػػوز لمدولػػػة المضػػػيفة أف تحػػػدد نطػػػاؽ وحجػػػـ طػػػػاقـ 
القنصػػمية ضػػمف الحػػدود التػػي تراهػػا ضػػرورية وفػػؽ الظػػروؼ والوضػػاع السػػائدة فػػي دائػػرة اختصاصػػها 

 (.15 ات الشأف االمادة م  مراعاة حاجة البعثة القنصمية 

ومػػػف حيػػػث المبػػػدأ، يتمتػػػ  رئػػػيس وأعضػػػاء البعثػػػة القنصػػػمية بجنسػػػية الدولػػػة الموفػػػدة، بحيػػػث ال 
يجػػػوز تعيػػػيف مػػػوظفيف قنصػػػمييف مػػػف رعايػػػا الدولػػػة المضػػػيفة إال بموافقتهػػػا الصػػػريحة، ولهػػػا الحػػػؽ أف 

يضػػػًا بالنسػػػػبة لممػػػػوظفيف تسػػػحب هػػػػ ا الموافقػػػة فيمػػػػا إ ا منحتهػػػا سػػػػابقًا كمػػػػا تشػػػاء، وهػػػػ ا مػػػا ينطبػػػػؽ أ
 (.22القنصمييف ال يف تعتمدهـ الدولة الموفدة مف رعايا دولة ثالثة االمادة 

وتتػػألؼ البعثػػة القنصػػمية مػػف رئػػيس وعػػدد مػػف المػػوظفيف القنصػػمييف، حيػػث يتوجػػب عمػػى الدولػػة 
الء وتػاري  الموفدة إخطار السػمطات المختصػة لػدى الدولػة المضػيفة بكافػة البيانػات المتعمقػة بتعيػيف هػؤ 

وصػػولهـ ومغػػادرتهـ وانتهػػاء مهػػامهـ أو أي تعػػديؿ آخػػر يطػػرأ عمػػى أوضػػاعهـ خػػالؿ فتػػرة خػػدمتهـ فػػي 
 (.24البعثة القنصمية، ويتعمؽ ه ا أيضًا بأفراد أسرهـ ال يف يعيشوف معهـ وخدمهـ الخاص االمادة 

 تصنيف المبعوثين القنصميين  - ب

ـ بأنػد يمكػف تصػنيؼ المػوظفيف 1963نية مف اتفاقية فيينا لعاـ  كرت المادة الولى / الفقرة الثا
القنصمييف إلى فئتيف أساسيتيف: القناصػؿ المبعوثػوف والقناصػؿ الفخريػوف، ولكػؿ منهمػا تعريػؼ مختمػؼ 

 ومهاـ محددة ودرجات متفاوتة.
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   :القناصل المبعوثون -1

تهـ المػادة التاسػعة مػف اتفاقيػة فيينػا وهـ ال يف توفدهـ دولهػـ لمقيػاـ بالعبػاء القنصػمية. وقػد حػدد
ـ بػػػأرب  فئػػػات: القنصػػػؿ العػػػاـ والقنصػػػؿ ونائػػػب القنصػػػؿ والقنصػػػؿ الوكيػػػؿ. كمػػػا أضػػػافت 1963لعػػػاـ 

المادة السادسة عشػر مػف االتفاقيػة بػأف يجػري ترتيػب هػؤالء القناصػؿ فػي كػؿ فئػة حسػب تػاري  مػنحهـ 
بالنسػػبة لمقناصػػؿ الػػوكالء. وتقػػوـ الدولػػة الموفػػدة  اإلجػػازة القنصػػمية أو اعتبػػارًا مػػف تػػاري  تسػػمـ وظػػائفهـ

بػػإبالغ السػػمطات المختصػػة لػػدى الدولػػة المضػػيفة بترتيػػب السػػبقية بػػيف المػػوظفيف فػػي بعثتهػػا القنصػػمية 
 (.21وتبدالتها الطارئة االمادة 

ويػػرأس القنصػػؿ العػػػاـ بعثتػػد القنصػػػمية، تحػػت إشػػػراؼ سػػفير بػػػالدا أو قػػد يػػػرتبط بػػوزارة خارجيػػػة 
مباشػػرة. أمػػا القنصػػؿ فهػػػو عػػادة رئػػيس بعثػػة قنصػػمية صػػػغيرة يػػتـ إنشػػاؤها فػػي منػػاطؽ نائيػػػة أو دولتػػد 

تجاريػة أو فػػي مرافػي ال يسػػتوجب حجػػـ العمػؿ فيهػػا إنشػػاء قنصػمية عامػػة. وقػػد يعمػؿ القنصػػؿ كمعػػاوف 
أوؿ لمقنصػػػؿ العػػػاـ، يسػػػاعدا فػػػي أداء مهامػػػد كمػػػا هػػػو الحػػػاؿ بالنسػػػبة لنػػػواب القنصػػػؿ. ويكمػػػؼ عػػػادة 

 صؿ الوكيؿ بمهاـ محددة أو اختصاصية ضمف طاقـ القنصمية.القن

 :القناصل الفخريون -2

ـ الفصػػؿ الثالػػث منهػػا بأكممػػد مػػف أجػػؿ تحديػػد المركػػز القػػانوني 1963كرسػػت اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 
لمقناصػػػػؿ الفخػػػػػرييف ومهػػػػامهـ. والقناصػػػػػؿ الفخريػػػػوف هػػػػػـ أولئػػػػؾ الػػػػػ يف تختػػػػارهـ الدولػػػػػة الموفػػػػدة مػػػػػف 

سياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة المقيمػة بشػػكؿ دائػػـ لػػدى الدولػة المضػػيفة، وقػػد يكونػػوا الشخصػيات ال
مػػف رعايػػا الدولػػة الموفػػدة أو الدولػػة المعتمػػديف لػػديها أو يحممػػوف جنسػػية دولػػة ثالثػػة، وهػػـ ال يتقاضػػوف 
 رواتػػب فػػي أغمػػب الحيػػاف، إ  يحػػؽ لهػػـ ممارسػػة مهػػف حػػرة، ويقومػػوف فقػػط بػػبعض العمػػاؿ القنصػػمية

 التي يكمفوف بها.

/ مػف اتفاقيػة فيينػا عمػى أف لكػؿ دولػة الحريػة فػي تعيػيف أو قبػوؿ قناصػؿ 68وقد نصت المػادة /
فخػػػرييف. كمػػػا أف حصػػػانات وامتيػػػازات هػػػؤالء القناصػػػؿ محػػػدودة وتقتصػػػر فقػػػط عمػػػى مػػػا هػػػو ضػػػروري 

 (.  58لمادة لداء مهامهـ. كما ال يتمت  أفراد عائالتهـ باالمتيازات والحصانات القنصمية اا
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وتعفػػػى القنصػػػميات الفخريػػػة مػػػف كافػػػة الضػػػرائب والرسػػػوـ مهمػػػا كػػػاف نوعهػػػا مػػػا لػػػـ تكػػػف مقابػػػؿ 
(. ويػػػتـ إعفائهػػا أيضػػًا مػػف كافػػػة 61خػػدمات خاصػػة، كمػػا ُتصػػاف حرمػػػة محفوظاتهػػا ووثائقهػػا االمػػادة 

ناء الضػػػػرائب والرسػػػػوـ الجمركيػػػػة المفروضػػػػة عمػػػػى ممتمكاتهػػػػا المسػػػػتخدمة ل غػػػػراض الرسػػػػمية باسػػػػػتث
 (.  62مصاريؼ التخزيف والنقؿ والخدمات المماثمة االمادة 

وهنػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف القنصػػػؿ الفخػػػري ال يتمتػػػ  بالحصػػػانة القضػػػائية إ  يجػػػوز اعتقالػػػد 
(. وعمػػى الدولػػة المضػػيفة 63بشػػرط تػػوفير االحتػػراـ الالئػػؽ لػػد وبمػػا ال يعرقػػؿ المهػػاـ القنصػػمية االمػػادة 

( وأف تعفيػػػػػد مػػػػف إجػػػػػراءات تسػػػػجيؿ الجانػػػػػب وتػػػػػراخيص 64ية االمػػػػػادة أف تمنحػػػػد الحمايػػػػػة الضػػػػرور 
( ويعفػػػى كػػػ لؾ مػػػف أداء 65اإلقامػػػة، إال إ ا قػػػاـ بأعمػػػاؿ مهنيػػػة أو تجاريػػػة لحسػػػاب الخػػػاص االمػػػادة 

( ومػػف المسػػاهمة فػػي العبػػاء 66الضػرائب عمػػى الػػدخؿ الناشػػي عػف ممارسػػة مهامػػد القنصػػمية االمػادة 
 (.67االمادة  العامة لدى الدولة المضيفة
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 وظائف وواجبات البعثة القنصمية 
وظػائؼ وواجبػات البعثػة القنصػػمية ومهػاـ أعضػائها والتزامػػاتهـ  1963حػددت اتفاقيػة فيينػا لعػػاـ 

في نصوص متفرقة، والتي تكرس عمى مػا يبػدو مػا جػرى العمػؿ عميػد فػي التعامػؿ القنصػمي والعػراؼ 
 .الدولية المتعمقة به ا الشأف

 :وظائف البعثة القنصمية - أ

نظػرًا لعػدـ إمكانيػة حصػر كافػة المهػاـ القنصػمية بسػبب شػمولها لجوانػب متعػددة ومتنوعػة، لػ لؾ 
أسػموب تعػداد أهػـ الوظػائؼ الساسػية لمبعثػات  1963فقد اتبعت المادة الخامسة مف اتفاقية فيينا لعػاـ 

 :القنصمية، عمى النحو اآلتي

 لة الموفدة ومصالح رعاياها ضمف حدود القانوف الدولي.حماية مصالح الدو  -1

تنميػػة العالقػػات االقتصػػادية والتجاريػػة والثقافيػػة والعمميػػة، وتعزيػػز العالقػػات الوديػػة بػػيف الػػدولتيف  -2
 الموفدة والمضيفة.

ة االسػتعالـ بكافػة الطػرؽ المشػروعة عػػف أوضػاع وتطػور الحيػاة فػػي جميػ  المجػاالت لػدى الدولػػ -3
 المضيفة، وتقديـ تقارير ب لؾ لحكومة الدولة الموفدة.

إصدار جوازات ووثائؽ السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشػيرات ل شػخاص الػراغبيف بالسػفر  -4
 إلى الدولة الموفدة.

 تقديـ العوف والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة سواًء أكانوا أفرادًا طبيعييف أو اعتبارييف.  -5

 أعماؿ الكاتب بالعدؿ وأميف السجؿ المدني والوظائؼ المماثمة.القياـ ب -6

 حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة فيما يتعمؽ بشؤوف اإلرث والتركات. -7

رعايػػة مصػػالح القصػػر وناقصػػي الهميػػة مػػف مػػواطني الدولػػة الموفػػدة أو فػػي حالػػة وجػػوب إقامػػة  -8
 إجراءات الوصاية والحجر والقوامة.

الموفدة أو اتخا  التدابير المناسبة لتأميف تمثيمهـ أماـ السػمطات الخػرى لػدى تمثيؿ رعايا الدولة  -9
 الدولة المضيفة، و لؾ حفظًا لحقوقهـ.
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تسػػػػػمـ وتحويػػػػػؿ المسػػػػػتندات والصػػػػػكوؾ واإلنابػػػػػات القضػػػػػائية وغيػػػػػر القضػػػػػائية أو تنفيػػػػػ ها وفػػػػػؽ  -10
 االتفاقات الدولية المرعية به ا الصدد. 

ى السػػػفف البحريػػػة والنهريػػػة والطػػػائرات العائػػػدة لمدولػػػة الموفػػػدة ممارسػػػة حػػػؽ الرقابػػػة والتفتػػػيش عمػػػ -11
 ورعاياها.

تقػػديـ المسػػاعدة لمسػػفف والطػػائرات العائػػدة لمدولػػة الموفػػدة ولمالحيهػػا والتػػدقيؽ فػػي أوراقهػػا وفػػض  -12
جػػراء التحقيػػؽ فػػي حػػاؿ حصػػوؿ حػػوادث طارئػػة  المنازعػػات التػػي قػػد تحصػػؿ بػػيف أفػػراد طاقمهػػا وا 

 عمى متنها.

ة الوظػػػػائؼ الخػػػرى التػػػػي تعهػػػد بهػػػػا الدولػػػة الموفػػػػدة إلػػػى البعثػػػػة القنصػػػمية بمػػػػا ال ممارسػػػة كافػػػ -13
 يتعارض م  قوانيف وأنظمة الدولة المضيفة أو م  االتفاقيات الدولية الناف ة به ا الشأف. 

 

  :واجبات البعثات القنصمية  - ب

وص الخػػػرى مػػػف / وبعػػػض النصػػػ57/ و /56/ و /55وقػػػد حػػػددتها أيضػػػًا بالتفصػػػيؿ المػػػواد /
وهػػي تتشػػابد كثيػػرًا مػػ  تمػػؾ التػػي تقػػ  عمػػى عػػاتؽ البعثػػات الدبموماسػػية، وأهػػـ  1963اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 

 :ه ا الواجبات

 احتراـ قوانيف وأنظمة الدولة المضيفة.

 عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدولة المضيفة.

 ـ الموكمة إليها.عدـ استعماؿ مقر القنصمية بما ال يتفؽ م  ممارسة المها

القيػػػاـ بااللتزامػػػػات التػػػػي تفرضػػػػها الدولػػػػة المضػػػػيفة بالنسػػػبة لمتػػػػأميف اإللزامػػػػي عػػػػف المسػػػػؤولية المدنيػػػػة 
 المترتبة عمى استعماؿ سيارة أو سفينة أو طائرة.

حظػر ممارسػػة نشػػاطات مهنيػػة وتجاريػػة بقصػػد الػػربح بالنسػػبة لكافػػة أعضػػاء البعثػػة القنصػػمية، باسػػتثناء 
 رييف. القناصؿ الفخ
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 الحصانات واالمتيازات القنصمية 

ال تتمتػػػػػػ  البعثػػػػػػات القنصػػػػػػمية وأعضػػػػػػائها بػػػػػػ ات الحصػػػػػػانات واالمتيػػػػػػازات الممنوحػػػػػػة لمبعثػػػػػػات 
الدبموماسػػية. ولكػػف جػػرى العػػرؼ عمػػى االعتػػراؼ بػػبعض الحصػػانات واالمتيػػازات لتػػأميف الداء الفعػػاؿ 

فػي بابهػا الثػاني االمػواد  1963ن تػد بالتفصػيؿ اتفاقيػة فيينػا لعػاـ لممهاـ والوظائؼ القنصمية. وهػ ا مػا قن
( والتػػػػػي ميػػػػػزت بػػػػػيف حصػػػػػانات وامتيػػػػػازات البعثػػػػػة القنصػػػػػمية عػػػػػف تمػػػػػؾ الممنوحػػػػػة لممبعػػػػػوث 28-39

 القنصمي.

 :حصانات وامتيازات البعثة القنصمية - أ

از مهػػػػاـ البعثػػػػة وهػػػي عبػػػػارة عػػػػف عػػػدد مػػػػف اإلعفػػػػاءات والتسػػػهيالت الهادفػػػػة إلػػػػى ضػػػماف إنجػػػػ
 القنصمية، وأهـ ه ا الحصانات واالمتيازات هي: 

تسهيؿ اقتناء مقر البعثة القنصػمية، سػواء بالشػراء أو اإليجػار أو بأيػة طريقػة أخػرى مناسػبة، وبمػا  - 1
 يتفؽ م  قوانيف وأنظمة الدولة المضيفة.

جػوز التعػرض لهػا بػالتفتيش أو حرمة مقر البعثػة القنصػمية وممتمكاتهػا ووسػائؿ نقمهػا. وبحيػث ال ي - 2
المصػػادرة أو الحجػػز أو وبػػأي إجػػراء تنفيػػ ي آخػػر، إال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة رئػػيس البعثػػة 
القنصمية أو رئيس البعثة الدبموماسية لمدولة الموفدة. م  العمـ بأنػد يجػوز دخػوؿ مبنػى القنصػمية 

ارثػة تسػتدعي اتخػا  إجػراءات في حاالت الضرورة والقوة القاهرة، كنشوب حريػؽ أو حػدوث أيػة ك
فورية. كما يحؽ لمدولة المضيفة نزع ممكية مقر القنصمية لغايػات المنفعػة العامػة مقابػؿ تعػويض 

، وه ا ما تختمؼ بشأند عف امتيازات البعثة الدبموماسية.   منصؼ وكاؼم

تخدمة حػػػػؽ البعثػػػػة القنصػػػػمية برفػػػػ  عممهػػػػا وشػػػػعارها الػػػػوطني عمػػػػى مقراتهػػػػا ووسػػػػائؿ نقمهػػػػا المسػػػػ - 3
 لغراض البعثة.

حريػػػة التنقػػػؿ والحركػػػة لجميػػػ  أعضػػػاء البعثػػػة القنصػػػمية باسػػػتثناء المنػػػاطؽ التػػػي يحػػػـر أو يحظػػػر  - 4
 دخولها لسباب تتعمؽ بالنظاـ والمف العاـ.
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حػػؽ البعثػػة باسػػتخداـ كافػػة الوسػػائؿ المناسػػػبة لالتصػػاؿ بػػدولتها الموفػػدة وبرعاياهػػا أو بأيػػة جهػػػة  - 5
 جوز لها استعماؿ جهاز السمكي بدوف موافقة الدولة المضيفة.أخرى. ولكف ال ي

 وال يجوز  حرمة المحفوظات والوثائؽ القنصمية في أي وقت كاف وأينما وجدت. - 6

فػػػتح أو تفتػػػيش أو حجػػػز الحقيبػػػة القنصػػػمية التػػػي تحمػػػؿ عالمػػػات خارجيػػػة تػػػدؿ عمػػػى مظهرهػػػا، إال إ ا 
يفة أسػػػباب جوهريػػػة لالعتقػػػاد بػػػأف الحقيبػػػة تػػػوافرت لػػػدى السػػػمطات المختصػػػة فػػػي الدولػػػة المضػػػ

تحتوي عمى أشياء أخرى غير المراسالت الرسػمية أو المخصصػة لالسػتعماؿ الرسػمي. إ  يجػوز 
حينهػا لهػػ ا السػمطات فػػتح الحقيبػة بحضػػور ممثػؿ معتمػػد مػف قبػػؿ الدولػة الموفػػدة، عممػًا بأنػػد إ ا 

لػى مصػدرها. ويجػب أف ال يكػوف حامػؿ أعربػت الدولػة الموفػدة رفضػها لفػتح الحقيبػة فإنهػا تعػاد إ
الحقيبة القنصمية مف رعايا الدولة المضيفة وال مقيمًا فيهػا بصػورة دائمػة مػا لػـ توافػؽ دولتػد عمػى 
 لػػػؾ. ويتمتػػػػ  حامػػػؿ الحقيبػػػػة بالحمايػػػػة الشخصػػػية وال يمكػػػػف إخضػػػػاعد لي شػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ 

صػػػمية، فإنػػػد يتمتػػػ  بالحصػػػانة التوقيػػػؼ واالعتقػػػاؿ. وا  ا مػػػا تػػػـ تعيػػػيف حامػػػؿ مؤقػػػت لمحقيبػػػة القن
لحيف تسميـ الحقيبة إلى مقصدها. ولكف فيما إ ا قاـ بنقؿ الحقيبة قبطػاف سػفينة أو طػائرة، تتمتػ  

 حينئ م الحقيبة بالحصانة لحيف تسميمها دوف القبطاف. 

وفػػدة تزويػػد البعثػػة القنصػػمية وبػػدوف تػػأخير بكافػػة المعمومػػات المتعمقػػة بوفػػاة أحػػد رعايػػا الدولػػة الم - 7
والحاالت التي تتطمب تعيػيف وصػي أو ولػي عمػى أحػد الرعايػا القاصػريف أو ناقصػي الهميػة، أو 

 في حالة غرؽ أو جنوح سفينة أو طائرة تابعة لمدولة الموفدة.

إعالـ البعثة القنصمية وبدوف تأخير فيمػا إ ا تػـ توقيػؼ أحػد رعاياهػا أو اعتقالػد. وتسػهيؿ إيصػاؿ  - 8
ا إلػػى بعثػػاتهـ القنصػػمية. كمػػا يحػػؽ لممػػوظفيف القنصػػمييف زيػػارة رعايػػاهـ فػػي رسػػائؿ هػػؤالء الرعايػػ

 السجف أو الموقوؼ احترازيًا والتحدث معد ومراسمتد وتأميف محاـ لد.

اإلعفاءات مف كافة الرسوـ والضرائب، بمػا فػي  لػؾ تمػؾ المتوجبػة عػف تحصػيؿ البعثػة القنصػمية  – 9
الوثػػائؽ. باسػػتثناء الرسػػوـ المفروضػػة مقابػػؿ خػػدمات  لرسػػوـ التأشػػيرات وجػػوازات السػػفر وتصػػديؽ

 كرسـ الكهرباء والماء والهاتؼ، أو تمؾ التي تق  عمى عاتؽ المتعاقديف م  البعثة. 
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 :حصانات وامتيازات المبعوث القنصمي  - ب

تهدؼ حصانات وامتيازات المبعػوث القنصػمي إلػى ضػماف الداء الفعػاؿ لمهامػد، وهػي ال تعفيػد 
 مف الخضوع لقوانيف وأنظمة الدولة المضيفة، والتي يمكف تمخيصها كالتالي: تماماً 

إ  يتوجب عمػى سػمطات الدولػة المضػيفة معاممػة المبعػوث القنصػمي  :الحصانة الشخصية -1
باالحتراـ الالئؽ ومن  االعتداء عمى شخصػد أو حريتػد أو كرامتػد. وال يجػوز اعتقالػد أو توقيفػد إال فػي 

. كمػػا يجػػب حالػػة الجػػـر الخطيػػ ر وبقػػرار مػػف السػػمطة القضػػائية المختصػػة أو تنفيػػ ًا لقػػرار قضػػائي مبػػـر
إخطػار رئػيس البعثػة القنصػمية عػف أي إجػراء متخػ  لتوقيػؼ أو حجػز أحػد أعضػاء البعثػة القنصػػمية أو 

 مالحقتد جزائيًا.

ال يخضػػ  المبعػػوث القنصػػمي لالختصػػاص القضػػائي واإلداري لػػدى  :الحصااانة القضااائية -2
المضػػػيفة فيمػػػا يتعمػػػؽ بممارسػػػة مهامػػػد القنصػػػمية. ولكػػػف ال يسػػػري  لػػػؾ عمػػػى القضػػػاء الجزائػػػي  الدولػػػة

وبعكػػس مػػا هػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لممبعػػوث الدبموماسػػي. إ  يتوجػػب عمػػى المبعػػوث القنصػػمي المثػػوؿ أمػػاـ 
السػػػمطات المختصػػػة فػػػي القضػػػايا الجزائيػػػة، شػػػريطة ضػػػػماف االحتػػػراـ الالئػػػؽ لػػػد وبمػػػا ال يعيػػػؽ قػػػػدر 

اف ممارسػػة المهػػاـ القنصػػمية، ويجػػوز بالتػػالي محاكمتػػد أصػػواًل، ولكػػف بعػػد إعػػالـ الدولػػة الموفػػدة. اإلمكػػ
كمػػػا يجػػػوز مقاضػػػاة المبعػػػوث الدبموماسػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتزاماتػػػد المدنيػػػة الناجمػػػة عػػػف العقػػػود وديونػػػد 

مػػة عػػف الخاصػػة التػػي ال عالقػػة لهػػا بعممػػد الرسػػمي. وكػػ لؾ فػػي دعػػاوى التعػػويض عػػف الضػػرار الناج
حػػػوادث المػػػرور. وال يعفػػػى المبعػػػوث القنصػػػمي مػػػف أداء الشػػػهادة أمػػػاـ السػػػمطات القضػػػائية المختصػػػة، 
شػػريطة عػػدـ إعاقػػة أداء مهامػػد، وال يجػػوز اسػػتدعائد لمشػػهادة عػػف وقػػائ  تتعمػػؽ بممارسػػة وظائفػػد. كمػػا 

ي هػ ا الحالػة اتخػا  يحؽ لد رفض اإلدالء بالشػهادة أو االكتفػاء باإلفػادة الخطيػة مػف قبمػد، وال يمكػف فػ
نمػػػا تػػتـ تسػػػوية المسػػألة بػػػالطرؽ الدبموماسػػية. ويجػػػوز التنػػازؿ عػػػف الحصػػػانة  أي إجػػراء قسػػػري بحقػػد وا 
القضائية لممبعوث القنصمي سواء صراحة أو ضمنًا مػف قبػؿ الدولػة الموفػدة، أو فيمػا يتعمػؽ بػأي طمػب 

ازؿ عػف الحصػانة القضػائية ال عارض وفرعي في دعوى أصمية رفعها المبعوث القنصػمي. كمػا أف التنػ
يتضػػمف حكمػػًا التنػػازؿ عػػف الحصػػانة بالنسػػبة إلػػى إجػػراءات تنفيػػ  الحكػػـ، إ  يتطمػػب هػػ ا تنػػازاًل خاصػػًا 

 ومسػتقاًل.
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يعفػى المبعػػوث القنصػػمي وأعضػاء البعثػػة وعػػائالتهـ الػ يف يقيمػػوف معػػد  :الحصااانة الماليااة  -3
شخصػية والعينيػة، الوطنيػة واإلقميميػة والمحميػة أو لدى الدولة المضيفة، مف جمي  الضػرائب والرسػوـ ال

 :البمدية، باستثناء ما يمي

 الضرائب غير المباشرة التي تدخؿ بطبيعتها في أثماف السم  والخدمات. -1

 الضرائب والرسوـ عمى العقارات الخاصة الكائنة في أراضي الدولة المضيفة. -2

 ضرائب اإلرث والتركات وانتقاؿ الممكية.  -3

الرسػػوـ المفروضػػة عمػػى الػػدخؿ الخػػاص والربػػاح المتحصػػمة ورأس المػػاؿ المسػػتثمر الضػػرائب و  -4
 في مشروعات تجارية أو مالية تق  في أراضي الدولة المضيفة.

 الضرائب والرسوـ المتوجبة عمى الخدمات الخاصة كرسوـ الكهرباء والماء والهاتؼ.  -5

ء طػاقـ الخدمػة الشخصػية فػي الضرائب والرسػوـ المفروضػة عمػى الجػور التػي يتقاضػاها أعضػا -6
 البعثة.

الضػػػػرائب والرسػػػػوـ المفروضػػػػة عمػػػػى المبػػػػالأ المتحصػػػػمة مػػػػف رسػػػػوـ التسػػػػجيؿ والػػػػرهف والطػػػػاب   -7
 وتصديؽ الوثائؽ.

ويعفى المبعوث القنصمي أيضًا مف أقساط الضػماف االجتمػاعي أو التػأميف عمػى المركبػات مػالـ 
وكػػ لؾ مػػف كافػػة الخػػدمات الشخصػػية والمسػػاهمات  ،تكػػف إلزاميػػة وفػػؽ قػػوانيف وأنظمػػة الدولػػة المضػػيفة

 تسجيؿ الجانب وتراخيص اإلقامة والعمؿ. دالعسكرية وقيو 

حيػػث يعفػػى المبعػػوث القنصػػمي مػػف كافػػة الرسػػوـ الجمركيػػة وغيرهػػا  :اإلعفاااتات الجمركيااة  -4
عماؿ مػػف الرسػػوـ الخػػرى المتعمقػػة بالشػػياء المخصصػػة لالسػػتعماؿ الرسػػمي لمبعثػػة القنصػػمية أو لالسػػت

الشخصػػػػي لممبعػػػػوث القنصػػػػمي وأفػػػػراد عائمتػػػػد الػػػػ يف يقيمػػػػوف معػػػػد،  باسػػػػتثناء رسػػػػوـ التخػػػػزيف والنقػػػػؿ 
والخدمات المماثمة. وبشرط أف ال تتجاوز المواد المستوردة الكميات الضرورية لالسػتعماؿ المباشػر مػف 

 قبؿ أصحاب العالقة.

ءات الجمركيػػػػة بالنسػػػػبة ل شػػػػياء ويتمتػػػػ  بقيػػػػة مػػػػوظفي البعثػػػػة القنصػػػػمية بػػػػ ات المزايػػػػا واإلعفػػػػا
المسػتوردة فػي أوؿ تػوطف لهػـ لػػدى الدولػة الموفػديف إليهػا. وكػػ لؾ ال تخضػ  أمتعػة المبعػوث القنصػػمي 
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لمتفتػػػيش إاّل إ ا تػػػوافرت أسػػػباب جديػػػة لالعتقػػػاد بأنهػػػا تحتػػػوي عمػػػى مػػػواد محظػػػورة أو خاضػػػعة لمحجػػػر 
ضػػور المبعػػوث القنصػػمي أو أحػػد مػػوظفي يجػػوز إجػػراء التفتػػيش بح ،الصػػحي عميهػػا. وفػػي هػػ ا الحالػػة
 القنصمية المعتمديف له ا الغاية.

 :نطاق الحصانات واالمتيازات القنصمية -ج

بػػػػػأف يسػػػػػري تمتػػػػػ  المبعػػػػػوث القنصػػػػػمي  1963/ مػػػػػف اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا لعػػػػػاـ 52أشػػػػارت المػػػػػادة / 
أو منػ  تػاري  تسػممد لوظائفػد  ،بالحصانات واالمتيازات من  دخولد إقميـ الدولة المضػيفة لمباشػرة مهامػد

 في الدولة المضيفة. البعثة القنصمية إ ا كاف موجوداً في 

ويستفيد ك لؾ أفراد أسرتد ال يف يقيموف معد وخدمد الخصوصػييف بهػ ا الحصػانات واالمتيػازات 
بحوا أو مػف تػاري  دخػولهـ إلػى أراضػي الدولػة المضػيفة أو مػف التػاري  الػ ي أصػ ،من  تاري  تمتعُّد بها

 فيد أعضاء في أسرتد أو في خدمتد الخاصة.

وتسػػػػتمر هػػػػ ا الحصػػػػانات واالمتيػػػػازات نافػػػػ ة المفعػػػػوؿ لغايػػػػة انتهػػػػاء مهػػػػاـ المبعػػػػوث القنصػػػػمي 
وكػػ لؾ بالنسػػبة لفػػراد أسػػرتد وخدمػػد الخصوصػػييف. أو بعػػد انقضػػاء  ،ومغادرتػػد إلقمػػيـ الدولػػة المضػػيفة

طبػؽ  ات الحكػاـ فػي حػاؿ وفػاة المبعػوث القنصػمي. ويسػري فترة معقولة ُتمنح لد لتدبير أمػورا. كمػا تن
 العمؿ به ا الحكـ حتى في حاؿ نشوب نزاع مسمح بيف الدولتيف الموفدة والمضيفة.

بالحصػانة عػف العمػاؿ التػػي أنجزهػا أثنػاء وظيفتػد، حتػػى  متمتعػػاً  كمػا ويبقػى المبعػوث القنصػمي
الثػة بقصػد الػ هاب لمباشػرة وظيفتػد القنصػمية لػدى بعد إنهاء مهمتد أو في حػاؿ مػرورا فػي إقمػيـ دولػة ث

 الدولة الموفد إليها أو أثناء مغادرتد لها. 
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 انتهات مهمة البعثات القنصمية 

تنتهي مهمة القنصؿ لنفس السبب التي تنقضي معهػا مهمػة المبعػوث الدبموماسػي، سػواء بالوفػاة 
اعتبػػػارا شخصػػػًا  وة القنصػػػمية أو عزلػػػد أو نقمػػػد أو طػػػردا أأو االسػػػتقالة أو االسػػػتدعاء أو سػػػحب البػػػراء

 غير مرغوب فيد أو بفناء الشخصية القانونية لدولتد.

بالمقابؿ ال تتأثر مهمػة المبعػوث القنصػمي فػي حػاؿ وفػاة أو تغييػر رئػيس الدولػة أو نظػاـ الحكػـ 
تػػػػ  بصػػػػفة التمثيػػػػؿ و لػػػػؾ لكػػػػوف المبعػػػػوث القنصػػػػمي ال يتم ،لػػػػدى إحػػػػدى الػػػػدولتيف الموفػػػػدة والمضػػػػيفة

الدبموماسػػي كمػػا هػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لمسػػفراء والقػػائميف بالعمػػاؿ. ولهػػ ا السػػبب ال يػػؤثر قطػػ  العالقػػات 
الدبموماسية بيف البمديف عمى استمرارية عالقتهمػا القنصػمية مػا لػـ يقػرر احػداهما أو كميهمػا معػًا خػالؼ 

  لؾ. 

نمػا فػي كما ال يػؤدي قيػاـ الحػرب بػيف الػدولتيف حكمػًا إلػى  قطػ  العالقػات الدبموماسػية بينهمػا. وا 
ُيسػػػتدعى القنصػػػؿ مػػػف قبػػػؿ الدولػػػة الموفػػػدة السػػػتحالة القيػػػاـ بمهمتػػػد فػػػي فتػػػرة النػػػزاع  ،أغمػػػب الحيػػػاف

بػػأف تمػػنح الدولػػة المضػػيفة وحتػػى فػػي  1963/ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 26المسػػمح. وقػػد نصػػت المػػادة /
عثػة القنصػمية والخػدـ الخصوصػييف مػف غيػر رعاياهػا ولفػراد لكافػة أعضػاء الب ،حالة وجود نزاع مسػمح

عػػائالتهـ مهمػػا كانػػت جنسػػيتهـ، الوقػػت والتسػػهيالت الالزمػػة إلعػػداد رحػػيمهـ ومغػػادرة أراضػػيها بأفضػػؿ 
 وسيمة ممكنة بعد انتهاء مهامهـ.

/ بأنػػد فػػي حػػاؿ قطػػ  العالقػػات القنصػػمية أو اإلغػػالؽ المؤقػػت أو النهػػائي 27وأضػػافت المػػادة /
يتوجػػب عمػػى الدولػػة المضػػيفة احتػػراـ وحمايػػة مبػػاني القنصػػمية وأموالهػػا ومحفوظاتهػػا.  ،مبعثػػة القنصػػميةل

ويحػؽ لمدولػة الموفػدة أف تعهػد بحمايػػة مصػالحها ومصػالح رعاياهػا إلػى دولػػة ثالثػة توافػؽ عميهػا الدولػػة 
فة بحمايػػة القنصػػمية المضػػيفة أو بتكميػػؼ بعثػػة قنصػػمية أخػػرى تابعػػة لمدولػػة الموفػػدة لػػدى الدولػػة المضػػي

 المغمقة وحراسة أموالها ومحفوظاتها وبممارسة مهامها.  
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 شرةعالحادي الوحدة التعميمية 

  لمبحار الدولي القانون

 القانون الدولي لمبحار -1
 

 الكممات المفتاحية:
 -المنطقة االقتصادية الخالصة  -المنطقة المتاخمة  -المياه اإلقميمية  -السفف الخاصة  -المياه الداخمية 
 .البحار المغمقة -القنوات البحرية  -المضائؽ  –الخمجاف  –ألرخبيمية المياه ا -الجرؼ القاّري 

 الممخص:
تخضع كافة المناطؽ البحرية لسيادة الدولة الساحمية أو تمارس عمى بعضيا اختصاصات الوالية الوطنية 

األعراؼ فقط، باستثناء أعالي البحار وقاعيا، وبما يتفؽ مع قواعد القانوف الدولي والقيود التي فرضتيا 
ـ حوؿ قانوف البحار. ولكؿ منيا نظاميا  8511وجامايكا لعاـ  8591الدولية ونصوص اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

 .القانوني الخاص بيا

 األهداف التعميمية:
 يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود مف القانوف الدولي لمبحار مف خالؿ ما يمي:

 .المياه الداخمية، المياه اإلقميمية 
  المتاخمة.المنطقة 
 .المنطقة االقتصادية الخالصة 
 .تحديد الجرؼ القاّري 
 .المياه األرخبيمية 
 .الخمجاف، المضائؽ، القنوات البحرية، البحار المغمقة 
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تشػػػكاؿ المحيطػػػات والبحػػػار حػػػوالي ثالثػػػة أربػػػاع مسػػػاحة الكػػػرة األرضػػػية. وىػػػي تمػػػؾ المسػػػاحات المغمػػػورة 
المواصػالت وبمػا تحتويػو مػف ثػروات طبيعيػة ىائمػة. وقػد تطػو رت قواعػد  بالمياه المالحة ذات األىمية في ميداف

القانوف الدولي لمبحار عرفيًا، قبؿ أف تستقر مدونة في مػتف القػرارات والمعاىػدات الدوليػة. وبحيػث لـػ يعػد ي عنػى 
نمػػا أيضػًا بالنظػاـ القػػانوني لمفحسػب ىػذا القػانوف  باسػػتغالؿ الميػاه السػطحية ألعػػالي البحػار منػاطؽ البحريػػة ، وا 

المجاورة لإلقميـ البحري لكؿ دولة وما تحتويػو مػف ثػروات ومػوارد، وكػذلؾ بقػاع البحػر ومػا تحتػو والفضػاء الػذي 
يعمػوه والسػػفف التػي تمخػػر البحػػار والغواصػات التػػي تجػوب أعماقػػو وبالمنشػػثت المسػتخدمة السػػتثماره. كمػػا ازداد 

فػػي وسػػائؿ النقػػؿ والمواصػػالت واألسػػاليب التكنولوجيػػة السػػتغالؿ االىتمػػاـ الػػدولي بالبحػػار نتيجػػة التقػػدـ اليائػػؿ 
البحػار وثرواتيػا. وليػذا سػعت الػدوؿ دائمػًا نحػو فػرض سػيادتيا عمػى أكبػر مسػافة ممكنػة مػف البحػار المالصػقة 
لسػػواحميا واالسػػتئثار بالسػػيطرة عمييػػػا. ممػػا أفػػرز وجيػػػات نظػػر متباينػػة ونزاعػػات دوليػػػة ال تحصػػى. لػػذلؾ فقػػػد 

معاىػػدات لتحديػػد ممارسػػة االختصػػاص الػػوطني فػػي حػػوض األبػػيض المتوسػػط، منػػذ أف عقػػدت رومػػا توالػػت ال
ـ  أيضػػًا تػػدويف قواعػػد الحػػرب البحريػػة وقمػػع القرصػػنة فػػي تصػػري   905وقرطاجػػة اتفاقيػػة عػػاـ  قبػػؿ المػػيالد. وتػػ

شػػمت كافػػػة ـ. وقػػد ف6501-6555واتفاقيػػات الىػػاي لمعػػػواـ  6511واتفاقيػػة جنيػػػؼ لعػػاـ  6591بػػاريس لعػػاـ 
جيػػود عصػػبة األمػػـ مػػف أجػػؿ تقنػػيف وتطػػوير قواعػػد القػػانوف الػػدولي لمبحػػار بمػػا يػػتالءـ مػػع احتياجػػات العصػػر 

 ـ إلى عقد اتفاقية جنيؼ حوؿ النظاـ الدولي لمموانىء البحرية.6591والتقدـ العممي. وذلؾ رغـ التوصؿ عاـ 

مػؤتمر دولػي حػوؿ قػانوف البحػار، والػذي  ولكف الجمعية العامة لييئة األمػـ المتحػدة نجحػت فػي عقػد أوؿ
ـ حػػػوؿ البحػػػر اإلقميمػػػي والمنطقػػػة 96/1/6595نجػػػـ عنػػػو التوصػػػؿ إلػػػى عقػػػد اتفاقيػػػات جنيػػػؼ األربػػػع بتػػػاري  

ـ  عقػػد مػػؤتمر  ثػػاف  فػػي جنيػػؼ عػػاـ  ـ 6510المتاخمػػة، وأعػػالي البحػػار والجػػرؼ القػػاري والصػػيد البحػػري. كمػػا تػػ
بػػي ف بعػػد فتػػرة وجيػػزة بػػتف  ىػػذه االتفاقيػػات لػـػ تسػػتطع مواكبػػة التطػػػورات ولكنػػو لػػـ يمػػؽج أي نجػػاح ي ػػذكر. حيػػث ت

السػػريعة التػػػي شػػػيدىا المجتمػػػع الػػػدولي، وبخاصػػػة بعػػػد حصػػػوؿ عػػػدد  كبيػػػر مػػػف الػػػدوؿ الناميػػػة عمػػػى اسػػػتقالليا 
ومطالبتيػػػا بممارسػػػة السػػػيادة الدائمػػػة عمػػػى مصػػػادرىا الطبيعيػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ االسػػػتفادة مػػػف الثػػػروات والمػػػوارد 

ـ إعالنػًا بالمبػاد ء التػي تحكػـ 61/69/6510البحرية. لذلؾ فقد اعتمدت الجمعية العامة لممـ المتحدة بتاري  
أعماؽ البحار والمحيطات التي تتجاوز حدود الوالية الوطنية. كما دعت الجمعية العامة إلػى عقػد مػؤتمر ثالػث 

عمػػػى شػػػكؿ اجتماعػػػات ومفاوضػػػات دوريػػػة  6511حػػػوؿ قػػػانوف البحػػػار، الػػػذي انعقػػػد بالفعػػػؿ اعتبػػػارًا مػػػف عػػػاـ 
بػػػاقرار اتفاقيػػػة قػػػانوف البحػػػار فػػػي مدينػػػة  60/69/6559اسػػػتغرقت تسػػػع سػػػنوات. وقػػػد أثمػػػرت أعمالػػػو بتػػػاري  

بعػػد  61/66/6551مونتيغوبػػاي الواقعػػة فػػي دولػػة جامايكػػا. وقػػد دخمػػت ىػػذه االتفاقيػػة حيػػز النفػػاذ اعتبػػارًا مػػف 
 تصديؽ.انقضاء عاـ عمى إيداع الصؾ الستيف لم
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 المناطق البحرية الخاضعة لموالية الوطنية
باسػػػتثناء أعػػػالي البحػػػار وقاعيػػػا، تخضػػػع كافػػػة المنػػػاطؽ البحريػػػة األخػػػر  ذات التسػػػميات المختمفػػػة إلػػػى 
سيادة الدولة الساحمية أو تمارس عمى بعضيا اختصاصػات الواليػة الوطنيػة فقػط، وبمػا يتفػؽ مػع قواعػد القػانوف 

ـ 6559وجامايكػػا لعػػاـ  6595فرضػػتيا األعػػراؼ الدوليػػة ونصػػوص اتفاقيػػات جنيػػؼ لعػػاـ الػػدولي والقيػػود التػػي 
األرخبيميػػػة والبحػػػر اإلقميمػػػي والمنطقػػػة المتاخمػػػة و حػػػوؿ قػػػانوف البحػػػار. وىػػػذه المنػػػاطؽ ىػػػي: الميػػػاه الداخميػػػة 

والبحػار المغمقػػة. والمنطقػة االقتصػادية الخالصػػة والجػرؼ القػػاري والميػاه والخمجػاف والمضػػائؽ والقنػوات البحريػػة 
 ولكؿ  منيا نظاميا القانوني الخاص بيا.
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 المياه الداخمية

تتكوف المياه الداخمية مف مجموع المياه المحصورة بيف اليابسة وخط األساس الذي يبدأ منػو قيػاس البحػر 
والخمجػػػاف اإلقميمػػي. وىػػػي بػػذلؾ تشػػػمؿ البحػػار الداخميػػػة التػػي تقػػػع بتكمميػػا داخػػػؿ إقمػػيـ دولػػػة واحػػدة والمػػػوانىء 

 وفوىات األنيار التابعة لمدولة الساحمية.

وقػػد اعتػػرؼ القػػانوف الػػدولي بػػتف سػػيادة الدولػػة عمػػى إقميميػػا تمتػػد أيضػػًا لتشػػمؿ مياىيػػا الداخميػػة والقػػاع  
واألجػػواء التػػػي يعموىػػا، وت عتبػػػر بالتػػالي جػػػزءًا مػػػف إقمػػيـ الدولػػػة وتخضػػع الختصاصػػػيا الػػوطني، وكػػػذلؾ السػػػفف 

 واجد في ىذه المياه.واألشخاص التي تت

 الميـاه اإلقميميــة

أو البحػػر اإلقميمػػي، وىػػو ذلػػؾ الجػػزء مػػف البحػػر المتػػاخـ لسػػواحؿ الدولػػة السػػاحمية، ويقػػع مػػا بػػيف الميػػاه 
. وقػػد أثػػارت مسػػتلة تحديػػد امتػػداد البحػػر اإلقميمػػي الكثيػػر مػػف الجػػدؿ الفقيػػي والسياسػػي داخميػػة وأعػػالي البحػػارال

ىميػة ىػذه المنطقػة بالنسػبة لمدولػة السػاحمية مػف كافػة النػواحي االسػتراتيجية واألمنيػة ولمػا منذ أمد  بعيد، نظػرًا أل
تحتويػػو مػػف مػػوارد طبيعيػػة تحػػاوؿ دائمػػًا السػػمطات المحميػػػة التبريػػر بتنيػػا الجيػػة األولػػى باسػػتثمارىا لقربيػػا مػػػف 

 شواطئيا. 

اإلقميمػػي خاليػػة مػػف أي تحديػػد ـ حػػوؿ البحػػر 6595ونتيجػػة ليػػذه االختالفػػات جػػاءت اتفاقيػػة جنيػػؼ لعػػاـ 
واض  ودقيؽ ليذه المستلة. ولكف الجيود الدولية أثمرت أخيرًا عبر التوصؿ إلى نػص المػادة الثالثػة مػف اتفاقيػة 

ـ حػػوؿ قػػانوف البحػػار، والتػػػي حػػّددت عػػرض البحػػر اإلقميمػػي بمسػػػافة ال تتجػػاوز اثنػػي عشػػر مػػػياًل 6559عػػاـ 
 كيؼ يتـ تحديد أو رسـ خطوط األساس ىذه، وأيف؟. بحريًا اعتبارًا مف خطوط األساس. ولكف

 قياس البحر اإلقميمي:  - أ

يبػػػدأ امتػػػداد البحػػػر اإلقميمػػػي باتجػػػاه أعػػػالي البحػػػار اعتبػػػارًا مػػػف خػػػط أسػػػاس وىمػػػي، يػػػتـ تحديػػػده عمػػػى 
الشػػاطىء لكػػي يفصػػؿ أيضػػًا ىػػذا البحػػر عػػف الميػػاه الداخميػػة لمدولػػة السػػاحمية. ويسػػاير ىػػذا الخػػط انحسػػار ميػػاه 

 ى الجزر عف الساحؿ. أقص
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ولكف يختمؼ األمر في حالة وجود تعرجات ونتوءات عمى الشػاطىء أو مجموعػة مػف الجػزر قريبػة منػو، 
إذ يػػتـ حينئػػذ  تحديػػد خػػط األسػػاس عبػػر الػػربط بػػيف الخطػػوط المسػػتقيمة التػػي تصػػؿ بػػيف النقػػاط البػػارزة، وبحيػػث 

قيمة مرتبطػة باليابسػة ارتباطػًا وثيقػًا ومباشػرًا لكػي تكوف المساحات البحرية التي تقع داخؿ نطاؽ الخطػوط المسػت
تخضػػع لنظػػاـ الميػػاه الداخميػػة. كمػػػا يجػػوز لمدولػػة السػػاحمية أف تمجػػت إلػػػى تطبيػػؽ طريقتػػي الحػػد األدنػػى لمجػػػزر 

   .والخطوط المستقيمة معًا تبعًا لمظروؼ الطبيعية لشواطئيا

فػال يمكػف ليػذه الػدوؿ فػي حػاؿ عػدـ وجػود اتفػاؽ أما بالنسبة لمدوؿ ذات السواحؿ المتقابمة أو المتجػاورة، 
أو سند تاريخي أو ظرؼ خاص، أف تمد بحرىا اإلقميمي إلػى أبعػد مػف الخػط الوسػط الػذي تكػوف فيػو كػؿ نقطػة 
 متساوية في بعدىا عف أقرب النقاط عمى خط األساس الذي ي قاس منو عرض البحر اإلقميمي لمدوؿ المعنية.

 إلقميمي:الطبيعة القانونية لمبحر ا  - ب

اختمفػػت ااراء الفقييػػة حػػػوؿ تحديػػد طبيعػػػة عالقػػة الدولػػػة ببحرىػػا اإلقميمػػي، وكػػػذلؾ مقػػدار مػػػا تتمتػػع بػػػو 
الػػدوؿ األخػػر  عمػػى ىػػذا البحػػر مػػف حقػػوؽ سػػواء مػػف ناحيػػة المػػرور فيػػو أو مػػف جيػػة المركػػز القػػانوني لمسػػفف 

ىػو جػزء مػف البحػر العػاـ وال تمتمػؾ عميػو  األجنبية المارة عبره. وقد ذىب بعض الفقياء إلى أف البحر اإلقميمػي
الدولة الساحمية سو  بعض الحقوؽ االرتفاقية التي تكفؿ ليا مصالحيا. بينمػا اعتبػر الػبعض ااخػر بػتف البحػر 

 اإلقميمي يشّكؿ جزءًا مف إقميـ الدولة الساحمية ويخضع بالتالي لسيادتيا والختصاصيا الوطني. 

بػػػتف  ىػػػذا الػػػرأي األخيػػػر المسػػػتمد مػػػف نظريػػػة السػػػيادة عمػػػى البحػػػر  ويسػػػتدؿ مػػػف أحكػػػاـ القػػػانوف الػػػدولي
ـ والمتػػاف أقّرتػػا 6559ـ وجامايكػػا لعػػاـ 6595اإلقميمػػي قػػد اسػػتقر أخيػػرًا، بعػػدما أخػػذت بػػو اتفػػاقيتي جنيػػؼ لعػػاـ 

ـ  تقييػػد ىػػذه السػػيادةػبػػتف سػػيادة الدولػػة تمتػػد إلػػى بحرىػػا اإلقميمػػي والطبقػػات الجويػػة التػػي تعمػػوه. ولكػػ بػػبعض  ف تػػ
ي لدولػػة ػر اإلقميمػػػفف األجنبيػػة أثنػػاء وجودىػا فػػي البحػػػالقواعػد الناظمػػة لحريػػة المالحػػة الدوليػػة والواليػة عمػػى السػػ

   .ما

 ممارسة حق المرور البريء:  -ج

وىو قيد رتّبو العرؼ المتواتر بيف الدوؿ بيػدؼ الحػد مػف سػمطات الدولػة السػاحمية عمػى بحرىػا اإلقميمػي. 
الحػػة ىػػي حػػؽ بالنسػػبة لمسػػفف التابعػػة لجميػػع الػػدوؿ بقصػػد عبػػور البحػػر اإلقميمػػي دوف الوصػػوؿ ومفػػاده بػػتف  الم

إلػػى الميػػاه الداخميػػة أو لموصػػوؿ إلػػى الميػػاه الداخميػػة أو الخػػروج منيػػا إلػػى أعػػالي البحػػار. ويتضػػمف ىػػذا الحػػؽ 
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نتيجػػة لظػروؼ قػػاىرة أو  أيضػًا توقػؼ السػػفف األجنبيػة ورسػػوىا بقػدر مػا يكػػوف ذلػؾ متصػػاًل بالمالحػة العاديػة أو
حادثػػة تعرضػػت ليػػا السػػفينة. ويجػػػب أف يكػػوف المػػرور فػػي البحػػر اإلقميمػػػي سػػريعًا ومتواصػػاًل وبريئػػًا ال يضػػػر 

   .بسالمة الدولة الساحمية وأمنيا ونظاميا العاـ

 المركز القانوني لمسفن األجنبية:  -د

افة القػوانيف واألنظمػة المعتمػدة لػد  الدولػة ينبغي عمى كافة السفف التي تعبر البحر اإلقميمي أف تمتـز بك
السػاحمية مػا دامػت ال تتعػارض مػػع قواعػد القػانوف الػدولي. وىنػػا يػتـ التمييػز عػادة بػػيف فئتػيف مػف السػفف العامػػة 

 والخاصة، ولكؿ منيما مركز قانوني يختمؼ عف ااخر في البحر اإلقميمي:

غػػراض الخدمػػػة العامػػة كالسػػفف الحربيػػة وسػػػفف : وىػػي تمػػػؾ الممموكػػة لدولػػة أجنبيػػة ألالســفن العامــة-1
البريػػد والمستشػػفيات واألمػػف وغيرىػػا. وتتمتػػع ىػػذه السػػفف بالحصػػانة التامػػة أثنػػاء عبورىػػا الميػػاه اإلقميميػػة لمدولػػة 
الساحمية. فال يجوز ممارسة أعماؿ التفتيش والحجز والتوقيؼ أو اتخاذ أي إجػراء قضػائي بحػؽ السػفينة العامػة 

تستطيع الدولة الساحمية أف تطمب مف ىذه السػفينة مغػادرة مياىيػا اإلقميميػة عمػى الفػور إذا لػـ  ومالحييا. ولكف
تمتثؿ لمقوانيف واألنظمة المحمية أو تجاىمت أي طمب بيذا الخصػوص. وتتحمػؿ دولػة العمػـ المسػؤولية عػف أيػة 

األنظمػة المحميػة ولقواعػد القػانوف خسارة أو ضرر قد تمحؽ بالدولة الساحمية نتيجة عدـ امتثػاؿ سػفنيا لمقػوانيف و 
 .الدولي أثناء عبورىا في المياه اإلقميمية

وىي تمؾ التي يممكيا األفراد أو الدولة وت ستخدـ لمغػراض التجاريػة أو السػياحية أو  :السفن الخاصة-2
ألمػر بالنسػبة لمنزىة. والمبدأ العاـ المطبػؽ بشػتنيا ىػو خضػوعيا إلػى قػانوف الدولػة التػي ترفػع عمميػا، كمػا ىػو ا

لمسػػفف العامػػة. ولكػػف توجػػد بعػػض االسػػتثناءات التػػي تسػػم  لمدولػػة السػػاحمية بممارسػػة اختصاصػػيا المػػدني أو 
الجزائي عمى السفينة األجنبية الخاصة التي تعبػر مياىيػا اإلقميميػة، وذلػؾ حفظػًا عمػى السػالمة والنظػاـ واألمػف 

مية أف تباشػػر اختصاصػػيا الجزائػػي عمػػى السػػفف األجنبيػػة العػػاـ. فقػػد اسػػتقر العػػرؼ بتنػػو ال يجػػوز لمدولػػة السػػاح
المارة في بحرىا اإلقميمي بقصد توقيؼ أي شخص أو إجراء تحقيؽ فػي أيػة جريمػة ا رتكبػت عمػى ظيػر السػفينة 

 إال  في الحاالت التاليػػة:
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 إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة الساحمية. - 6

 عمى إخالؿ بتمف وسالمة ونظاـ الدولة الساحمية. إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوي - 9

 إذا طمب رب اف السفينة أو الممثؿ الدبموماسي أو القنصمي لدولة العمـ تدخؿ السمطات المحمية. - 1

إذا كػػاف تػػدخؿ الدولػػة السػػاحمية ضػػروريًا لمكافحػػة االتجػػار غيػػر المشػػروع بالمخػػدرات أو بػػالمؤثرات  - 1
 .العقمية
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 مـةالمنطقة المتاخ

وتسػػمى أحيانػػًا المنطقػػة المالصػػقة أو المجػػاورة. وىػػي عبػػارة عػػف منطقػػة بحريػػة إضػػافية تمتػػد مػػف نيايػػة 
امتػػداد البحػػر اإلقميمػػي حتػػى مسػػافة معينػػة باتجػػاه أعػػالي البحػػار. وقػػد فرضػػت وجودىػػا تطػػور الوسػػائؿ التقنيػػة 

ف أولئػػؾ الػػذيف يعتبػػروف بػػتف مػػد  الحديثػػة وواقػػع الحيػػاة العمميػػة. إذ وجػػدت فييػػا بعػػض الػػدوؿ حػػاًل وسػػطًا بػػي
البحػػػر اإلقميمػػػي غيػػػر كػػػاؼ  لحمايػػػة حقػػػوؽ ومصػػػال  الػػػدوؿ السػػػاحمية، وأولئػػػؾ الػػػذيف يطػػػالبوف بامتػػػداد البحػػػر 
اإلقميمي إلى ما يتجاوز مسافة االثني عشر مػياًل بحريػًا. ومػف ىنػا انبثقػت فكػرة إنشػاء المنطقػة المتاخمػة لمبحػر 

ولػػة السػػاحمية بعػػض االختصاصػػات االقتصػػادية والماليػػة والصػػحية، وكػػذلؾ اإلقميمػػي وحيػػث تمػػارس عمييػػا الد
 فيما يتعمؽ بحفظ السمـ واألمف والنظاـ العاـ لد  ىذه الدولة. 

 :امتداد المنطقة المتاخمة –أواًل 

صػػدرت عػػدة تشػػريعات وطنيػػة لػػد  العديػػد مػػف الػػدوؿ تحػػدد مسػػافة ىػػذه المنطقػػة مػػا بػػيف ثالثػػة أميػػاؿ  
بحريػػًا فيمػػا وراء البحػػػر اإلقميمػػي باتجػػاه أعػػػالي البحػػار. واسػػتقرت ىػػػذه القاعػػدة فػػي التعامػػػؿ  واثنػػي عشػػر مػػػيالً 

ـ والتػػػي حػػػد دت امتػػػداد البحػػػر اإلقميمػػػي 6595الػػػدولي بعػػػدما كّرسػػػتيا المػػػادة الرابعػػػة مػػػف اتفاقيػػػة جنيػػػؼ لعػػػاـ 
ذي يبػػدأ مػف البحػػر اإلقميمػػي والمنطقػة المتاخمػػة معػًا بمسػػافة اثنػػي عشػر مػػياًل بحريػػًا تقػاس مػػف خػػط األسػاس الػػ

عند السػاحؿ. فػاذا ماحػد دت دولػة مػا عػرض بحرىػا اإلقميمػي بػاثني عشػر مػياًل بحريػًا، فيػذا يعنػي بتنػو ال يوجػد 
بالنسػبة ليػا منطقػػة متاخمػة. أمػػا إذا عمػدت عمػػى سػبيؿ المثػاؿ إلػػى تحديػد مياىيػػا اإلقميميػة بمسػػافة سػت أميػػاؿ 

قػػة متاخمػػة ال يتجػػاوز امتػػدادىا مسػػافة سػػتة أميػػاؿ بحريػػة، تقػػع مػػا بػػيف فقػػط، يحػػؽ ليػػا حينئػػذ  أف تنشػػىء منط
ـ حػوؿ قػانوف البحػار، ضػاعفت مػف 6559/ مػف اتفاقيػة عػاـ 11بحرىا اإلقميمي وأعالي البحػار. ولكػف المػادة /

ف خػط امتداد المنطقة المتاخمة بحيث ال يجوز أف تمتد إلى أبعد مف مسافة أربع وعشريف مياًل بحريًا اعتبػارًا مػ
 األساس الذي يبدأ منو قياس البحر اإلقميمي.

 النظام القانوني لممنطقة المتاخمــة: -ثانيًا 
جػر  العػػرؼ عمػػى عػػدـ خضػػوع المنطقػػة المتاخمػػة لسػيادة الدولػػة السػػاحمية، وذلػػؾ باعتبارىػػا تشػػّكؿ جػػزءًا 

متيػا. ولكػف يحػؽ ليػا أف تمػارس مف أعالي البحار. وبالتالي ال يجوز لمدولة السػاحمية منػع المالحػة فييػا أو عرق
سػمطات رقابيػة ووقائيػة مػػف أجػؿ عػدـ اإلخػػالؿ بػالنظـ الماليػة والضػريبية والجمركيػػة والصػحية وبقواعػد اليجػػرة. 
وكػذلؾ فػرض العقوبػات المناسػبة عمػػى أي خػرؽ لمقػوانيف واألنظمػة المتعمقػة بيػػذه األمػور إذا مػا حصػمت ابتػػداًء 

 165 .ىا اإلقميميمف إقميـ الدولة الساحمية أو بحر 



 المنطقة االقتصادية الخالصــة

ـ حػػوؿ 6559وتسػػمى أحيانػػًا المنطقػػة االقتصػػادية الحصػػرية. وىػػي إحػػد  ابتكػػارات اتفاقيػػة جمايكػػا لعػػاـ 
قػػػػانوف البحػػػػار. وترجػػػػع بجػػػػذورىا التاريخيػػػػة إلػػػػى مطالبػػػػة بعػػػػض الػػػػدوؿ الناميػػػػة، وخاصػػػػة تمػػػػؾ المطمػػػػة عمػػػػى 

مية إلى مسافة قد تصؿ إلى مائتي ميػؿ بحػري اعتبػارًا مػف سػواحميا، لكػي المحيطات، بضرورة مد مياىيا اإلقمي
تسػػتطيع اسػػتغالؿ مػػوارد ىػػذه المنطقػػة، وبالتػػالي الحػػد مػػف انتشػػار وانفػػراد الػػدوؿ الكبػػر  بالحصػػوؿ عمػػى ثػػروات 

 وموارد أعالي البحار والمحيطات، مما يسيـ في تحقيؽ العدالة االقتصادية واالجتماعية.

 المنطقة االقتصادية الخالصـة: تحديد -أواًل 

فػػت المػػادة / ـ المنطقػػة االقتصػػادية الخالصػػة بتنيػػا تمػػؾ المنطقػػة 6559/ مػػف اتفاقيػػة جامايكػػا لعػػاـ 99عر 
الواقعػػة مػػا وراء البحػػر اإلقميمػػي والمالصػػقة لػػو والخاضػػعة لنظػػاـ قػػانوني خػػاص يحػػّدد حقػػوؽ الدولػػة السػػاحمية 

/ مػػف االتفاقيػػة امتػػداد المنطقػػة االقتصػػادية 91خػػر . كمػػا حػػد دت المػػادة /والتزاماتيػػا وواليتيػػا وحقػػوؽ الػػدوؿ األ
الخالصػػػة بمػػػا ال يزيػػػد عػػػف مػػػائتي ميػػػؿ بحػػػري اعتبػػػارًا مػػػف خطػػػوط األسػػػاس التػػػي ي قػػػاس منيػػػا عػػػرض البحػػػر 

التػي  / مياًل بحريػًا بعػد اقتطػاع االثنػي عشػر مػيالً 655اإلقميمي. وىذا ما يعني بتف  امتدادىا ال يتجاوز مسافة /
تمثّػػؿ الحػػد األقصػػى المتػػداد البحػػر اإلقميمػػي. ويػػتـّ تحديػػد المنػػاطؽ االقتصػػادية الخالصػػة لمػػدوؿ ذات السػػواحؿ 
المتقابمػػػة أو المجػػػاورة عػػػف طريػػػؽ االتفػػػاؽ عمػػػى أسػػػاس قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي أو بػػػالمجوء إلػػػى محكمػػػة العػػػدؿ 

ازعػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي اتفاقيػػة عػػاـ الدوليػػة لمتوصػػؿ إلػػى حػػؿ منصػػؼ، أو باعمػػاؿ إجػػراءات تسػػوية المن
 .ـ حوؿ قانوف البحار6559

 حقوق الدول الساحمية: -ثانياً 

ػػػػمت اتفاقيػػػػة عػػػػاـ  ـ حقػػػػوؽ الػػػػدوؿ السػػػػاحمية فػػػػي المنطقػػػػة االقتصػػػػادية الخالصػػػػة إلػػػػى فئتػػػػيف، 6559قس 
 فئتاف ىمػػا:باإلضافة إلى عدد  مف الواجبات والحقوؽ األخر  المنصوص عمييا في االتفاقية. وىاتاف ال

حقػػوؽ سػػيادية لغػػرض استكشػػاؼ واسػػتغالؿ المػػوارد الطبيعيػػة، الحّيػػة وغيػػر الحّيػػة، لمميػػاه التػػي تعمػػو قػػاع  - 6
دارتيػػا، وكػػذلؾ فيمػػا يتعمػػؽ باألنشػػطة األخػػر   البحػػر ولقػػاع البحػػر وبػػاطف أرضػػو. وحفػػظ ىػػذه المػػوارد وا 

 المياه والتيارات والرياح.لالستكشاؼ واالستغالؿ االقتصادي لممنطقة كانتاج الطاقة مف 
جػػػراء البحػػػث  - 9 ػات وا  حقػػػوؽ الواليػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ باقامػػػة واسػػػتعماؿ الجػػػزر االصػػػطناعية والمنشػػػثت والتركيبػػ
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 الجـرف القــاّري

عػػػف امتػػػداد اليابسػػػة المغمػػػورة  ويسػػمى أحيانػػػًا الرصػػػيؼ أو اإلفريػػػز القػػػاري أو العتبػػػة القاريػػػة. وىػػػو عبػػػارة
، بيولوجيػػػة ومعدنيػػػة ةطبيعيػػػة ىائمػػػ تبالميػػػاه باتجػػػاه قػػػاع البحػػػر. ونظػػػرًا لمػػػا يحتويػػػو الجػػػرؼ القػػػاري مػػػف ثػػػروا

وبتروليػػة ونباتيػػة وحيوانيػػة، فقػػد جػػذب اىتمػػاـ الػػدوؿ التػػي طالبػػت بممارسػػة اختصاصػػات سػػيادية عمػػى الجػػرؼ 
 ما يخدـ مصالحيا الحيوية وخاصة مع تطور الوسائؿ التقنية الحديثة. القاري الذي يشّكؿ امتدادًا لسواحميا، ب

إعالنػػػًا يصػػػراح فيػػػو بػػػتف حكومػػػة الواليػػػات  95/5/6519فقػػػد أصػػػدر الػػػرئيس األميركػػػي رترومػػػافر بتػػػاري  
المتحدة األميركية تعتبر الثروات الطبيعية الموجودة في قػاع البحػر وباطنػو ضػمف منطقػة الجػرؼ القػاري الواقػع 

وراء بحرىػػا اإلقميمػػي ممموكػػة ليػػا وخاضػػعة لواليتيػػا واختصاصػػيا الػػوطني. وقػػد شػػك ؿ ىػػذا اإلعػػالف سػػابقة مػػا 
لنشػػوء قاعػػدة فػػي القػػانوف الػػدولي. إذ مػػا لبثػػت أف تتالػػت التصػػريحات المماثمػػة عػػف دوؿ عديػػدة، وذلػػؾ لتبريػػر 

والتػػي تشػػكاؿ امتػػدادًا طبيعيػػًا ليػػا. ممارسػػة اختصاصػػاتيا عمػػى المنػػاطؽ المغمػػورة بالميػػاه القريبػػة مػػف سػػواحميا، 
كمػا تكػر س فػي ،ـ6595وىكذا استقر مفيػوـ الجػرؼ القػاري فػي اتفاقيػة منفػردة بػيف اتفاقيػات جنيػؼ األربػع لعػاـ 

 حوؿ قانوف البحار، ولكف مع  وجود بعض االختالفات الجوىرية بينيما.6559اتفاقية عاـ 

 تحديد الجرف القاري:  - أ

فػػت المػػادة األولػػى مػػػف اتفاقيػػة عػػاـ  ـ الجػػػرؼ القػػاري بتنػػو يشػػمؿ قػػػاع البحػػر وبػػاطف المنػػػاطؽ 6595عر 
المغمورة المالصقة لمساحؿ والكائنة خارج نطاؽ البحر اإلقميمي إلػى عمػؽ مػائتي متػر مػف سػط  المػاء أو إلػى 

ذه المنطقػػة. ويسػػتدؿ مػػف ىػػذا مػػا يتعػػد  ىػػذا العمػػؽ إلػػى الحػػد الػػذي يسػػم  فيػػو باسػػتغالؿ المػػوارد الطبيعيػػة ليػػ
التعريػػػؼ بتنػػػو ال يوجػػػد جػػػرؼ قػػػاري إال  خػػػارج حػػػدود البحػػػر اإلقميمػػػي، حيػػػث أف ممارسػػػة السػػػيادة عمػػػى البحػػػر 
اإلقميمي يتضمف حكمًا الوالية عمى سػط  الميػاه وأعمػاؽ البحػر ومػا تحػت القػاع لمسػافة ال تتجػاوز اثنػي عشػر 

 مياًل بحريًا. 

باالسػػتناد إلػػى معيػػاريف: معيػػار   6595حسػػب اتفاقيػػة عػػاـ  لقػػاري، فيػػتـ ذلػػؾأمػػا تحديػػد امتػػداد الجػػرؼ ا
قياسػػي، أي بمػػوغ مسػػتو  العمػػؽ مػػائتي متػػر تحػػت سػػط  المػػاء. أو معيػػار اسػػتثماري، وىػػو المػػد  الػػذي يسػػم  

 ذلؾ مسافة مائتي متر عمؽ تحت سط  الماء. زباستغالؿ موارد الجرؼ، حتى ولو تجاو 

167 



التػي   مػا بعػد مشػكالت عديػدة، إذ عمػدت بعػض الػدوؿ، وخصوصػًا الػدوؿ الكبػر وقد أثار ىذا التحديد في
تسػػم  قػػدراتيا التكنولوجيػػة بػػذلؾ، إلػػى مػػد جرفيػػا القػػاري لمسػػافات سػػحيقة بذريعػػة أف ىػػذه المسػػافات تسػػم  ليػػا 

بمػة أو باستغالؿ الموارد الطبيعية لمجرؼ، وىذا ما أد  في أغمب األحيػاف إلػى نشػوب نزاعػات بػيف الػدوؿ المتقا
 المجاورة. 

لػػذلؾ ومػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار اخػػتالؼ الطبيعػػة الجيولوجيػػة لمجػػرؼ القػػاري بػػيف منطقػػة وأخػػر ، فقػػد 
ـ حػػوؿ قػػانوف البحػػار معػػايير أخػػر  لتحديػػد الجػػرؼ القػػاري تختمػػؼ تمامػػًا عػػف تمػػؾ 6559اعتمػػدت اتفاقيػػة عػػاـ 

تسػػػتند إلػػػى المسػػػافة التػػػي يبمغيػػػا الجػػػرؼ  ـ، وىػػػذه المعػػػايير6595المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي اتفاقيػػػة جنيػػػؼ لعػػػاـ 
فػػػت المػػػادة / / مػػػف اتفاقيػػػة عػػػاـ 11القػػػاري ابتػػػداًء مػػػف اليابسػػػة والحػػػد الخػػػارجي لمحافػػػة القاريػػػة. بالفعػػػؿ، فقػػػد عر 

ـ الجػػرؼ القػػاري أليػػة دولػػة سػػاحمية بتنػػو يشػػمؿ: رقػػاع وبػػاطف أرض المسػػاحات المغمػػورة بالميػػاه والتػػي 6559
اإلقميمػػي فػػي جميػػع أنحػػاء االمتػػداد الطبيعػػي إلقمػػيـ تمػػؾ الدولػػة البػػري حتػػى الطػػرؼ تمتػػد إلػػى مػػا وراء بحرىػػا 

الخػػػارجي لمحافػػػة القاريػػػة أو إلػػػى مسػػػافة مػػػائتي ميػػػؿ بحػػػري مػػػف خػػػط األسػػػاس الػػػذي ي قػػػاس منػػػو عػػػرض البحػػػر 
يجػػب أف اإلقميمػػي، إذا لػػـ يكػػف الحػػد الخػػارجي لمحافػػة القاريػػة يمتػػد إلػػى تمػػؾ المسػػافةر. وفػػي جميػػع األحػػواؿ، ال 

 / ميؿ بحري مف خط األساس.190افة/يمتد الجرؼ القاري إلى أبعد مف مس

 النظام القانوني لمجرف القاري:  - ب

نمػػػا تمػػػارس عميػػػو حقوقػػػًا سػػػيادية فقػػػط الستكشػػػاؼ  ال يخضػػػع الجػػػرؼ القػػػاري لسػػػيادة الدولػػػة السػػػاحمية، وا 
ف كافػػػة الحقػػػوؽ المقػػػررة لمدولػػػة واسػػػتغالؿ مػػػوارده الطبيعيػػػة. وىػػػي حقػػػوؽ ثابتػػػة وشػػػاممة ومانعػػػة، بحيػػػث تتضػػػم

السػػػاحمية التػػػي تسػػػتطيع أف تمنػػػع الغيػػػر مػػػف المشػػػاركة فػػػي ممارسػػػتيا بغػػػض النظػػػر عػػػف وضػػػع يػػػدىا فعميػػػًا أو 
 قانونيًا عمى الجرؼ أو باصدار إعالف صري  مف قبميا. 

ة ، تتضػػػمف باإلضػػػافة إلػػػى اسػػػتغالؿ المػػػوارد الطبيعيػػػةبمعنػػػى آخػػػر، إف ىػػػذه الحقػػػوؽ ىػػػي طبيعيػػػة وأبديػػػ
قامػػػػػة الجػػػػػزر االصػػػػػطناعية وغيرىػػػػػا مػػػػػف المنشػػػػػثت  لمجػػػػرؼ، وضػػػػػع الكػػػػػابالت وخطػػػػػوط األنابيػػػػػب المغمػػػػػورة وا 
والتركيبػػػات وأعمػػػاؿ الحفػػػر فػػػي الجػػػرؼ القػػػاري. ويمكػػػف لمػػػدوؿ األخػػػر  القيػػػاـ بيػػػذه األعمػػػاؿ أيضػػػًا، لكػػػف بعػػػد 

 .الحصوؿ عمى موافقة الدولة الساحمية وفؽ قوانينيا وأنظمتيا الداخمية
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 األرخبيميــة المياه

ـ حوؿ قانوف البحار، تمػؾ الميػاه التػي تحػيط بالدولػة المكونػة مػف أرخبيػؿ 6559وىي بحسب اتفاقية عاـ 
واحػػد أو أكثػػر، وقػػد تضػػـ جػػزرًا أخػػر . ويعنػػي األرخبيػػؿ: رمجموعػػة مػػف الجػػزر، بمػػا فػػي ذلػػؾ أجػػزاء مػػف جػػزر 

التػػرابط فيمػػا بينيػػا وثيقػػًا إلػػى حػػد تشػػّكؿ معػػو ىػػذه والميػػاه الواصػػمة بينيػػا، والمعػػالـ الطبيعيػػة األخػػر  التػػي يكػػوف 
الجػزر والميػػاه والمعػػالـ الطبيعيػػة األخػػر  كيانػػًا جغرافيػػًا واقتصػاديًا وسياسػػيًا قائمػػًا بذاتػػو، أو التػػي ا عتبػػرت كػػذلؾ 
تاريخيػػػًا. وينطبػػػؽ ىػػػذا التعريػػػؼ عمػػػى أغمػػػب الػػػدوؿ التػػػي تتشػػػكؿ مػػػف عػػػدة جػػػزر كاليابػػػاف وأندونيسػػػيا والفيمبػػػيف 

 وزيمندة.وني

 تحديد المياه األرخبيمية: - أ

ـ حوؿ قانوف البحػار لمػدوؿ األرخبيميػة برسػـ خطػوط مسػتقيمة 6559/ مف اتفاقية عاـ 11أجازت المادة /
تػػربط بػػيف أبعػػد النقػػاط فػػي أبعػػد حػػد لمجػػزر وبػػيف الشػػعاب المتقطعػػة االنغمػػار فػػي األرخبيػػؿ، شػػريطة أف تضػػـ 

تتػػراوح فيػػو نسػػبة مسػػاحة الميػػاه إلػػى مسػػاحة اليابسػػة، بمػػا فييػػا  خطػػوط األسػػاس ىػػذه الجػػزر الرئيسػػية وقطاعػػاً 
/. ويجػػب كػػذلؾ أف ال يتجػػاوز طػػوؿ خطػػوط األسػػاس 6/ إلػػى /5/ و /6/ إلػػى /6الحمقػػات المرجانيػػة، مػػا بػػيف /

/ بالمائػػة مػػف مجمػػوع عػػدد خطػػوط األسػػاس التػػي تضػػـ أرخبػػياًل مػػا، 1ىػػذه مائػػة ميػػؿ بحػػري أو نسػػبة أقصػػاىا /
/ مػياًل بحريػًا، وبػتف ال ينحػرؼ رسػـ خطػوط األسػاس عػف أي انحػراؼ ذي شػتف 699أقصػاه /وذلؾ حتػى طػوؿ 

 عف الشكؿ العاـ لمرخبيؿ. 

واعتبارًا مف خطػوط األسػاس ىػذه، تسػتطيع الدولػة أف تحػداد عمػؽ بحرىػا اإلقميمػي ومنطقتيػا االقتصػادية 
باالتفػػاؽ فيمػا بينيػػا فيمػا إذا حصػػؿ تػػداخؿ ويػػتـ تسػػوية الخالفػات مػػع الػدوؿ المجػػاورة  .يالخالصػة وجرفيػػا القػار 

 ما بيف المياه األرخبيمية والبحار اإلقميمية أو المناطؽ االقتصادية الخالصة ليذه الدوؿ.

 النظام القانوني لممياه األرخبيمية: - ب

تخضػػع الميػػاه الواقعػػة مػػا وراء خطػػوط األسػػاس باتجػػاه اليابسػػة لسػػيادة الدولػػة األرخبيميػػة، وذلػػؾ بصػػرؼ 
عػػف عمقيػػا وب عػػدىا عػػف السػػاحؿ. وتشػػمؿ ىػػذه السػػيادة الحيػػز الجػػوي الػػذي يعمػػو الميػػاه وقاعيػػا وبػػاطف النظػػر 
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أرضيا والموارد الموجودة فييا. ولكف تـ  تقييد ممارسة السػيادة عمػى الميػاه األرخبيميػة بعػدد  مػف الواجبػات التاليػة 
 وىػي: ي تقع عمى عاتؽ الدولة األرخبيمية،الت

القائمػػة مػػػع الػػدوؿ األخػػػر  والتػػي تعتػػػرؼ ليػػا بحقػػػوؽ الصػػيد التقميديػػػة واألنشػػطة المشػػػروعة  احتػػراـ االتفاقػػػات
األخػر  التػي تمارسػيا الػدوؿ المجػاورة والمالصػقة ليػػا مباشػرة فػي بعػض القطاعػات الواقعػة داخػؿ الميػػاه 

 األرخبيمية.

ة إيقػػاؼ ىػػذا الحػػؽ مؤقتػػًا إذا مراعػػاة حػػؽ المػػرور البػػريء لسػػفف جميػػع الػػدوؿ فػػي الميػػاه األرخبيميػػة، مػػع إمكانيػػ
كػػػاف ذلػػػؾ ضػػػروريًا لحمايػػػة أمػػػف الدولػػػة األرخبيميػػػة، شػػػريطة عػػػدـ التمييػػػز قانونػػػًا أو فعػػػاًل بػػػيف السػػػفف 

 األجنبية العابرة ليذه المياه، واإلعالف المسبؽ عنو وبتف يقتصر عمى قطاعات محّددة فقط.

ائرات األجنبيػة مػرورًا متواصػاًل وسػريعًا خػالؿ أو تحديػد ممػرات بحريػة وطرقػًا جويػة مالئمػة لمػرور السػفف والطػ
فػوؽ الميػػاه األرخبيميػة والبحػػر اإلقميمػػي المالصػؽ، وكػػذلؾ إقػػرار نظػـ لتقسػػيـ حركػػة المػرور اليادفػػة إلػػى 

 ضماف سالمة السفف خالؿ عبورىا ىذه الممرات، بما يتطابؽ مع األنظمة الدولية المقبولة عمومًا.

مياه األرخبيمية واإلعالف عف أي خطر ييّدد المالحة والتحميؽ داخػؿ ىػذه الميػاه عدـ إعاقة مرور السفف في ال
 وفوقيا.

حفػػػظ الكػػػػابالت المغمػػػػورة التػػػي وضػػػػعتيا دوؿ أخػػػػر  والمػػػارة فػػػػي الميػػػػاه األرخبيميػػػة بػػػػدوف أف تمػػػػس اليابسػػػػة، 
 والسماح بصيانتيا واستبداليا بعد إعالـ الدولة األرخبيمية بشكؿ مسبؽ.

نبيػػػة مػػػف القيػػػاـ بتيػػػة أنشػػػطة بحػػػث أو مسػػػ  فػػػي الميػػػاه األرخبيميػػػة بػػػدوف إذف مسػػػبؽ لمدولػػػة منػػػع السػػػفف األج
 األرخبيمية.

اعتماد قوانيف وأنظمة بشتف مػرور السػفف فػي الميػاه األرخبيميػة بمػا يتفػؽ وقواعػد القػانوف الػدولي، واليادفػة إلػى 
 منع الصيد أو تحميؿ أو إنزاؿ بضائع وسمع في ىذه المياه...ال .
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 الخمجــان

الخمػي  ىػو عبػارة عػف رانبعػاج واضػػ  المعػالـ يكػوف توغمػو بالقيػاس إلػػى عػرض مدخمػو عمػى نحػو يجعمػػو 
يحتوي عمى مياه محصورة بالبّر ويشكؿ أكثر مػف مجػرد انحنػاء لمسػاحؿ. غيػر أف االنبعػاج ال ي عتبػر خميجػًا إاّل 

 سـ عند مدخؿ ذلؾ االنبعاجر. إذا كانت مساحتو تعادؿ أو تفوؽ مساحة نصؼ دائرة قطرىا خط ي ر 

 وتقس ـ الخمجاف إلى ثالث فئات وطنية ودولية وتاريخية، ولكؿ منيا نظاميا القانوف الخاص.

 الخمجان الوطنيـــة: -أوالً 

وىػػي تقػػع بتكمميػػا فػػي إقمػػيـ دولػػة واحػػدة وال يزيػػد اتسػػاع الفتحػػة التػػي توصػػميا بػػالبحر عػػف أربػػع وعشػػريف 
ديػػد خػػط وىمػػي بػػيف نقطتػػي الحػػد األدنػػى لمجػػزر عمػػى طرفػػي مػػدخؿ الخمػػي . وت عتبػػر مػػياًل بحريػػًا. حيػػث يػػتـ تح

المياه المحصورة ما وراء الخط باتجاه اليابسة ىي مياه داخمية لمدولة السػاحمية. واعتبػارًا مػف ىػذا الخػط الػوىمي 
ارس الدولػػة السػػػاحمية وباتجػػاه أعػػالي البحػػار، يػػتـ تحديػػػد الميػػاه اإلقميميػػة والمنطقػػة االقتصػػػادية الخالصػػة. وتمػػ

اختصاصػػيا الػػوطني عمػػى مػػا يعبػػر الخمػػي  الػػوطني مػػف سػػفف وأشػػخاص مػػع مراعػػاة حػػؽ المػػرور البػػريء فػػي 
 المياه اإلقميمية عند الدخوؿ والخروج منو.

 الخمجان الدوليــة: -ثانياً 

يػػؿ / م91وىػػي تمػػؾ الخمجػػاف الواقعػػة عمػػى شػػواطىء عػػدة دوؿ وتزيػػد فتحػػة الػػدخوؿ إلييػػا عػػف مسػػافة /
بحػػري بػػيف نقطتػػي الحػػد األدنػػى لمجػػزر عنػػد مػػدخؿ الخمػػي . حيػػث يػػتـ رسػػـ خػػط وىمػػي داخػػؿ الخمػػي  بشػػكؿ ال 

/ ميػػؿ بحػػري بػػيف نقطتػػي أدنػػى الجػػزر. وتقػػوـ الػػدوؿ السػػاحمية المطمػػة عمػػى الخمػػي  بتحديػػد 91يتجػػاوز مسػػافة /
 تمد بحرىػا اإلقميمػي أبعػد مػف الخػط المياه الداخمية واإلقميمية ما وراء خط األساس داخؿ الخمي ، شريطة أف ال

المتوسط الذي تقع كػؿ نقطػة فيػو عمػى أبعػاد متسػاوية مػف أقػرب النقػاط عمػى خػط األسػاس، كمػا ىػو األمػر فػي 
 الخمي  العربي، ما لـ تتفؽ األطراؼ المعنية عمى خالؼ ذلؾ. 

ف دولػة لمسػيادة كما جر  العػرؼ فػي بعػض المنػاطؽ، عمػى إخضػاع الخمػي  الػذي يقػع فػي أقػاليـ أكثػر مػ
المشػػػتركة لمػػػػدوؿ المطمػػػػة عميػػػػو أو المحيطػػػػة بػػػػو. مثػػػػؿ خمػػػػي  فونسػػػػيكا الػػػػذي يقػػػػع بػػػػيف السػػػػمفادور وكوسػػػػتاريكا 

 ونيكاراغوا.
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 الخمجان التاريخيــة: -ثالثاً 

/ ميػػؿ 91وىػػي أصػػاًل مػػف الخمجػػاف الدوليػػة لكػػوف مسػػافة الفتحػػة التػػي تصػػميا بالبحػػار العاليػػة تزيػػد عػػف /
لعػػرؼ الػػدولي عمػػى حػػؽ الدولػػة السػػاحمية بممارسػػة سػػيادتيا عمػػى مثػػؿ ىػػذا الخمػػي ، بسػػبب بحػػري. ولكػػف جػػر  ا

 مباشرتيا االختصاص الوطني عميو منذ فترة طويمة أو غير معمومة وبدوف اعتراض مف قبؿ الدوؿ األخر . 

تاريخيػػة. ـ معػػايير محػػّددة لمفيػػوـ الخمجػػاف ال6559وجامايكػػا لعػػاـ  6595ولػػـ تحػػداد اتفاقيتػػا جنيػػؼ لعػػاـ 
نما اكتفتا بالنص عمى عدـ تطبيػؽ قواعػد الخمجػاف الدوليػة عمييػا. وبالتػالي فيػي تبقػى خاضػعة لسػيادة الدولػة  وا 
الساحمية القائمة عمػى وجػود مبػررات تاريخيػة. ومػف أشػير األمثمػة عػف الخمجػاف التاريخيػة: خمػي  تػونس وخمػي  

   ىدسوف وخمي  ساف لوراف في كندا.قابس في الجميورية التونسية وخمي  سرت في ليبيا وخمي
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 المضائــق

ت عر ؼ المضائؽ جغرافيًا بتنيا عبػارة عػف ممػرات طبيعيػة تصػؿ بػيف بحػريف. وىػي تحتػؿ أىميػة بالغػة مػف 
كافػػػة النػػػواحي السياسػػػية واالقتصػػػادية. إذ تسػػػاىـ فػػػي تسػػػييؿ حركػػػة المالحػػػة والمواصػػػالت الدوليػػػة، كمػػػا تػػػّوفر 

عمػػػى المضػػػيؽ إمكانيػػػة الػػػتحكـ بمػػػرور السػػػفف األجنبيػػػة عبػػػره والتػػػدخؿ بيسػػػر خػػػالؿ لمدولػػػة السػػػاحمية المطمػػػة 
األزمػػات. وفػػي السػػابؽ، كانػػت تشػػكاؿ المضػػائؽ نقػػاط اسػػتراتيجية ىامػػة تتنػػازع القػػو  المتحاربػػة لمسػػيطرة عمييػػا 

 عبر التحكـ بمعابر المالحة كعنصر حاسـ لالنتصار في المعركة. 

ـ  عقػدىا فػػي ظػروؼ تاريخيػة وسياسػػية وتػنظاـ المالحػة فػي عػػدد مػف ال مضػائؽ الدوليػة اتفاقيػػات خاصػة تػ
معينػػة. إال  أف القسػػـ األعظػػـ مػػف ىػػذه المضػػائؽ ال تػػزاؿ حتػػى ااف بػػدوف تنظػػيـ قػػانوني خػػاص، بػػؿ تخضػػػع 

لػـ تتطػرؽ إلػى مسػتلة المضػائؽ الدوليػة سػو  بشػكؿ وجيػز  6595لمقواعد العامة. كما أف اتفاقيات جنيػؼ لعػاـ 
( لبحػث 19إلػى  11حوؿ قانوف البحػار فػي الجػزء الثالػث منيػا االمػواد  6559. بينما كر ست اتفاقية عاـ وعابر

 ؽ المستخدمة في المالحة الدولية.موضوع المضائ

 تعريف المضيق الدولي:  - أ

فػت محكمػة العػدؿ الدوليػة المضػيؽ الػدولي بتنػو الممػر المػائي الواصػؿ بػيف جػزئيف مػف أعػالي البحػار  عر 
ـ 6595ـ(. أمػػا اتفاقيػػة جنيػػؼ لعػػاـ 6515سػػتخدـ ألغػػراض المالحػػة الدوليػػة اقضػػية مضػػيؽ كورفػػو لعػػاـ والم

حػػػوؿ البحػػػر اإلقميمػػػي، فقػػػد وس ػػػعت مػػػف مفيػػػوـ المضػػػيؽ الػػػدولي ليشػػػمؿ لػػػيس فقػػػط الممػػػر المسػػػتخدـ لممالحػػػة 
نمػا يتضػمف أيضػًا ذلػؾ الممػر الػذي  يػربط جػزء مػف البحػر الدولية والذي يصؿ بيف جزئيف مػف البحػر العػالي، وا 

 العالي بالبحر اإلقميمي لدولة ما. 

ـ حػػوؿ قػػػانوف البحػػار، مي ػػػزت بػػيف نػػػوعيف مػػف المضػػػائؽ المسػػتخدمة لممالحػػػة 6559ولكػػف اتفاقيػػة عػػػاـ 
 الدوليػػة:

المضػػيؽ الػػػذي يصػػؿ بػػػيف جػػزء مػػػف أعػػالي البحػػػار أو منطقػػة اقتصػػػادية خالصػػة وجػػػزء آخػػر مػػػف أعػػػالي  -6
 دية خالصة. وي طب ؽ بشتنو نظاـ المرور العابر ونظاـ المرور البريء.البحار أو منطقة اقتصا

173 



 

المضػيؽ الػػذي يقػػع بػػيف جػػزء مػػف أعػػالي البحػػار أو منطقػػة اقتصػػادية خالصػػة وبػػيف البحػػر اإلقميمػػي لدولػػة  -9
 .أجنبية، وي طب ؽ بصدده نظاـ المرور البريء فقط

اخميػػة لمدولػػة السػػاحمية إذا كػػاف يقػػع بتكممػػو داخػػؿ وىنػػا تجػػدر اإلشػػارة بتنػػو ي عتبػػر المضػػيؽ مػػف الميػػاه الد
أراضػػػييا وال يصػػػؿ بػػػيف بحػػػريف عػػػاميف. وال ي عتبػػػر كػػػذلؾ مػػػف المضػػػائؽ الدوليػػػة إذا كػػػاف المضػػػيؽ يصػػػؿ بػػػيف 
بحريف عاميف أو بحػر عػاـ وبحػر إقميمػي، ولكنػو ال ي سػتخدـ لممالحػة الدوليػة، ىػذا مػا لػـ يوجػد اتفاقػات خاصػة 

مضػػيؽ واقعػػًا فػػي أراضػػي أكثػػر مػػف دولػػة وال يصػػؿ بػػيف بحػػريف عػػاميف، فتباشػػر حينيػػا بشػػتنو. أمػػا إذا كػػاف ال
الػػػدوؿ السػػػاحمية اختصاصػػػاتيا الوطنيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ ببحرىػػػا اإلقميمػػػي فػػػي ميػػػاه المضػػػيؽ، وفػػػؽ قواعػػػد القػػػانوف 

 الدولي المستقرة بيذا الشتف.

 نظام المالحة في المضيق الدولي: - ب

وف البحػػار، نظامػػًا متكػػاماًل لممالحػػة فػػي المضػػائؽ الدوليػػة، يقس ػػـ ـ حػػوؿ قػػان6559اتفاقيػػة عػػاـ  وضػػعت
 إلى نوعيف، وىما نظاـ المرور العابر ونظاـ المرور البريء.

وبمقتضػاه تتمتػع كافػة السػفف والطػائرات بحريػة المالحػة والتحميػؽ بػدوف عوائػؽ والػذي  نظام المـرور العـابر:أ_ 
ضيؽ الذي يصؿ بيف جػزء مػف أعػالي البحػار أو منطقػة اقتصػادية ييدؼ إلى العبور المتواصؿ والسريع في الم

خالصة وجزء مف أعػالي البحػار أو منطقػة اقتصػادية خالصػة، بمػا فػي ذلػؾ لغػرض الػدخوؿ إلػى دولػة مشػاطئة 
 لممضيؽ أو مغادرتيا أو العودة منيا. 

عالف المناسػب عػف كما يتوجب عمى الدوؿ المشاطئة لممضيؽ أف ال تعيؽ المرور العابر وبػتف تقػوـ بػاإل
أي خطػػر يكػػوف ليػػا عمػػـ بػػو ييػػّدد المالحػػة أو التحميػػؽ داخػػؿ المضػػيؽ أو فوقػػو. كمػػا يتوجػػب عمييػػا أف تعتمػػد 

 .قوانيف وأنظمة بشتف المرور العابر في المضيؽ
وىو يقتصر عمى المالحة البحرية فقػط، دوف المالحػة الجويػة، فػي المضػائؽ  نظام المرور البريء: -ب

جػػػزء مػػػف أعػػػالي البحػػػار أو منطقػػػة اقتصػػػادية خالصػػػة وبػػػيف البحػػػر اإلقميمػػػي لدولػػػة أجنبيػػػة.  التػػػي تصػػػؿ بػػػيف
والمقصػود بيػػذا النظػػاـ ىػػو حػػؽ السػفف التابعػػة لجميػػع الػػدوؿ بعبػػور المضػيؽ لمػػدخوؿ إلػػى البحػػر اإلقميمػػي دوف 

ي البحػػػار. وىػػػو الوصػػػوؿ إلػػػى الميػػػاه الداخميػػػة لمػػػدوؿ المشػػػاطئة أو لموصػػػوؿ إلييػػػا أو الخػػػروج منيػػػا إلػػػى أعػػػال
يتضمف حؽ وقوؼ السفف األجنبية ورسوىا في المياه اإلقميمية بقدر ما يكوف ذلػؾ متصػاًل بالمالحػة العاديػة أو 
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نتيجػة ظػػروؼ قػاىرة أو حادثػػة تعرضػػت ليػا السػػفف. وىكػػذا يتمي ػز حػػؽ المػرور البػػريء عػػف حػؽ المػػرور العػػابر 
أخم ػت السػفينة بػتمف وسػالمة الػدوؿ السػاحمية أو بحسػف بتنػو يجػوز إيقافػو خػالؿ عبػور السػفف فػي المضػائؽ إذا 

النظػػاـ فييػػا. كمػػػا يحػػؽ ليػػػذه الدولػػة فػػرض الرسػػػوـ مقابػػؿ خػػػدمات ت قػػد ـ إلػػى السػػػفف أثنػػاء مرورىػػػا البػػريء فػػػي 
المضػػيؽ، ولػػـ تػػرد مثػػؿ ىػػذه األحكػػاـ فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمرور العػػابر. وأخيػػرًا، ال يجػػوز لمغواصػػات ممارسػػة حػػػؽ 

العػابر  رفي المياه الداخمية في المضيؽ سو  باإلبحػار فػوؽ سػط  المػاء، بينمػا يحػؽ ليػا المػرو المرور البريء 
 .طفي المضيؽ بدوف توافر ىذا الشر 

 

 

 

 

 

175 



 

 القنوات البحرية

تشّكؿ القناة ممػر أو مضػيؽ اصػطناعي، يػتـ حفرىػا لتسػييؿ وتيسػير المالحػة الدوليػة بػيف بحػريف أو بػيف 
فات والتكػاليؼ. ومػف الثابػت عرفيػًا بػتف القنػاة البحريػة التػي تقػع بكامميػا داخػػؿ بحػر ونيػر، عبػر اختصػار المسػا

إقمػػيـ دولػػة واحػػدة تخضػػع كميػػًا لسػػيادة ىػػذه الدولػػة والختصاصػػيا اإلقميمػػي حتػػى ولػػو كانػػت تصػػؿ بػػيف بحػػريف 
 عاميف. 

ـ  عقػد العديػد مػف المعاىػػدات الدوليػة مػف أجػؿ تنظػيـ المالحػة فػػي معظػـ القنػوات التػ ي تشػك ؿ ممػػرًا وقػد تػ
و  6595رئيسػػيًا لممالحػػة والمواصػػالت والتجػػارة الدوليػػة. وربمػػا ليػػذا السػػبب لػػـ تتضػػمف اتفاقيػػات جنيػػؼ لعػػاـ 

حػوؿ قػانوف البحػار أي نػص يتعمػؽ بيػذا الموضػوع. ولكػف ي سػتخمص مػف أحكػاـ ىػذه المعاىػدات بعػض  6559
 وأىميا: فالمباد ء المستقرة بيذا الشت

البحريػة لمػدوؿ التػي تقػع عمػػى أراضػييا والتػي تمػارس عمييػا كافػة مظػاىر السػػيادة تخضػع ممكيػة القنػوات  -6
 واالختصاص اإلقميمي، وكذلؾ عمى السفف التجارية الراسية في موانىء ىذه الدولة.

 إقرار مبدأ حرية المالحة في القناة بالنسبة لمسفف التجارية لكافة دوؿ العالـ وقت السمـ. -9

 القناة إغالقيا في مواجية سفف العدو أثناء فترة الحرب. يجوز لمدوؿ التي تقع فييا -1

وحاليػػػًا، ىنالػػػؾ ثػػػالث قنػػػوات بحريػػػة ذات أىميػػػة حيويػػػة عمػػػى صػػػعيد المالحػػػة الدوليػػػة، والتػػػي تخضػػػع 
ـ  عقػدىا بيػذا الشػتف، وىػي قنػاة السػويس وكييػؿ  ألنظمة قانونية خاصة مسػتمدة مػف نصػوص اتفاقيػات دوليػة تػ

 وبنما.

 

 

 

 

176 



 مقةالبحار المغ

حػػوؿ قػػانوف البحػػار عمػػى مػػا يمػػي: ريعنػػي البحػػر المغمػػؽ أو  6559/ مػػف اتفاقيػػة عػػاـ 699نصػػت المػػادة/
غيػػر المغمػػؽ خميجػػًا أو حوضػػًا أو بحػػرًا تحػػيط بػػو دولتػػاف أو أكثػػر ويتصػػؿ ببحػػر آخػػر أو بمحػػيط بواسػػطة منفػػذ 

لخالصػػػة لػػػدولتيف سػػػاحميتيف أو ضػػػيؽ أو يتػػػتلؼ كميػػػًا أو أساسػػػًا مػػػف البحػػػار اإلقميميػػػة والمنػػػاطؽ االقتصػػػادية ا
 أكثرر.

وقػػد تػػواتر العػػػرؼ الػػدولي عمػػػى اعتبػػار أف أي بحػػر مغمػػػؽ أو شػػبو مغمػػػؽ والػػذي يقػػع فػػػي أراضػػي دولػػػة 
واحػػػدة، يشػػػػكؿ جزئػػػػًا مػػػػف إقمػػػػيـ ىػػػذه الدولػػػػة ويخضػػػػع سػػػػيادتيا الكاممػػػػة، وتمػػػارس عميػػػػو بالتػػػػالي كافػػػػة مظػػػػاىر 

 اختصاصيا اإلقميمي.

 ر والبحيرات المغمقة وشبو المغمقة، يمكننا ذكر:ومف أشير األمثمة عمى البحا

 البحر األسود الذي يطؿ عميو تركيا وروسيا ورومانيا وبمغاريا. -

 البحر األدرياتيكي بيف إيطاليا ودوؿ البمقاف. -

 البحر الميت بيف األردف وفمسطيف. -

 بحر قزويف بيف إيراف وروسيا. -

 بحر إيجة بيف تركيا واليوناف. -

 اقعة بيف الواليات المتحدة األميركية وكندا.منطقة البحيرات الو  -
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 :تماريف 

 

 اختر االجابة الصحٍحة مما ٌأتً:

 

 تمارس الذولة على بحرها االقلٍمً: -1

A. .سٍادتها التامة 

B. .سٍادتها الناقصة 

C. .حقىقاً سٍادٌة 

D. .ال ٌخضع البحر االقلٍمً لسٍادتها 

 

 مسافة:تمتذ المنطقة االقتصادٌة الخالصة إلى ماوراء خطىط األساس ب -2

A. .مائة مٍل بحري 

B. .مائتً مٍل بحري 

C. .ثالثمائة مٍل بحري 

D. .إلى حذود الحافة القارٌة 
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 شرةع الثانيالوحدة التعميمية 

  لمبحار الدولي القانون

 البحر العام أو البحر العالي -2
 الكممات المفتاحية:

خطوط األنابيب  -الكابالت  -التحميؽ  -المالحة  -مبدأ حرية أعالي البحار  -البحر العالي 
 .المطاردة الحثيثة -حؽ التتبع  -رّباف الطائرة  -دولة العمـ  -الجزر االصطناعية  -المغمورة 

 الممخص:
ميمي والمياه الداخمية البحر العاـ أو البحر العالي، ىو جميع أجزاء البحر التي ال تشمميا البحر اإلق

أو األرخبيمية لدولة ما، وال يؤدي نظاميا القانوني النتقاص الحريات التي تتمتع بيا جميع الدوؿ في 
  .المنطقة االقتصادية الخالصة

تشكؿ أعالي البحار حوالي ثالثة أرباع مساحة الكرة األرضية، وتغطي أجزاء كبيرة مف المحيطات، 
ار بيف النظاـ القانوني الذي يحكـ البحر العالي والحيز الجوي الذي يعموه، وقد تـ تمييز قانوف البح

ـ، حيث تسود فيو مبدأ الحرية لكونو ال يممكو أحد، أيضًا تـ التمييز  2891مف خالؿ اتفاقية عاـ 
بيف نظاـ قاع البحار وباطنيا والذي اعتبرتو االتفاقية وىذا مف مستجداتيا المثيرة لالىتماـ، تراثًا 

 .مشتركًا لإلنسانية

 األهداف التعميمية:
 :يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود البحر العاـ أو البحر العالي، مف خالؿ ما يمي

 النظاـ القانوني ألعالي البحار. 
 النظاـ القانوني لقاع البحار. 
 المبادىء الدولية الستثمار قاع البحار. 
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ي والمياه ويسمى أحيانًا أعالي البحار، وىي جميع أجزاء البحر التي ال تشمميا البحر اإلقميم
الداخمية أو األرخبيمية لدولة ما، وال يؤدي نظاميا القانوني إلى انتقاص الحريات التي تتمتع بيا جميع 

 .الدوؿ في المنطقة االقتصادية الخالصة

وتشكؿ أعالي البحار حوالي ثالثة أرباع مساحة الكرة األرضية، وتغطي أجزاء كبيرة مف 
والمتجمد الجنوبي والبحر األبيض المتوسط والبحر األحمر المحيطات األطمسي واليادي واليندي 

 وبحر العرب وبحر الصيف والبحر األصفر والبحر الكاريبي وبحر الشماؿ والبحر واالدرياتيكي..الخ. 

ـ حوؿ قانوف البحار بيف النظاـ القانوني الذي يحكـ البحر 2:93ىذا وقد ميَّزت اتفاقية عاـ 
عموه، وتسود فيو مبدأ الحرية لكونو ال يممكو أحد، وبيف نظاـ قاع البحار العالي والحيز الجوي الذي ي

 وباطنيا والذي اعتبرتو االتفاقية وىذا مف مستجداتيا المثيرة لالىتماـ، تراثًا مشتركًا لإلنسانية.

 

 النظام القانوني ألعالي البحار

ا بػدأ ييػتـ بتنظػيـ قاعػدة حريػة المالحػة فػي في األصؿ، نشأ القانوف الدولي لمبحار تاريخيػًا عنػدم
أعػػالي البحػػار. ولكػػف مػػع تزايػػد ادعػػاءات الػػدوؿ بحقيػػا فػػي ممارسػػة السػػيادة عمػػى مسػػاحات واسػػعة مػػف 
َـّ اكتشػػػاؼ ثرواتػػػو اليائمػػػة مػػػف المػػػوارد الحّيػػػة والمعدنيػػػة، كػػػاف ال بػػػد  البحػػػر العػػػالي، وخاصػػػة بعػػػدما تػػػ

مػػؿ يسػتطيع أف يحػػد مػف أطمػػاع الػدوؿ لالسػػتئثار بػػأجزاء لممجتمػع الػػدولي أف يتػدخؿ لوضػػع نظػاـ متكا
كبيػػػػرة مػػػػف أعػػػػالي البحػػػػار أو لممارسػػػػة االختصاصػػػػات الوطنيػػػػة عمػػػػى السػػػػفف التػػػػي تعبرىػػػػا. أو عمػػػػى 
الطػػائرات التػػي تحّمػػػؽ فوقيػػا وتػػنظـ اسػػػتخدامات البحػػار المختمفػػػة، وخاصػػة فػػي مجػػػاؿ الصػػيد. وىكػػػذا 

 ـ المستقرة في النظاـ لقانوني ألعالي البحار.دخمت قيود عديدة غّيرت الكثير مف المفاىي

 مبدأ حرية أعالي البحار:  - أ
أي أف تبقى أعالي البحػار حػرة ال يممكيػا أحػد وال تخضػع لسػيادة أو سػمطة أي دولػة أو لنظاميػا 

عػػد القػانوني. فػػالبحر العػػالي مػػاؿ مبػػاح يحػػؽ لكافػػة دوؿ العػالـ االنتفػػاع بػػو عمػػى قػػدـ المسػػاواة وفقػػًا لقوا
 القانوف الدولي المستقرة بيذا الشأف منذ نيايات القرف الثامف عشر. 

ـ حػػوؿ قػػانوف البحػػار، والتػػي نّصػػت 2:93/ مػػف اتفاقيػػة عػػاـ 98وىػػذا مػػا كّرسػػتو أيضػػًا المػػادة /
بأف أعالي البحار مفتوحة لجميػع الػدوؿ، سػاحمية كانػت أـ غيػر سػاحمية، وتمػارس حريػة أعػالي البحػار 

 نوف الدولي مع مراعاة مصالح كافة الدوؿ والنظاـ القانوني لقاع البحار. بموجب قواعد القا
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وتشمؿ حرية أعالي البحار، حؽ ممارسة الحريات األساسية المتعمقػة بالمالحػة والتحميػؽ ووضػع 
قامػػة الجػػزر االصػػطناعية وغيرىػػا مػػف المنشػػ ت المسػػموح بيػػا  الكػػابالت وخطػػوط األنابيػػب المغمػػورة واج

دولي، وكذلؾ حرية الصيد والبحث العممي. وىػذه الحريػات مكفولػة الممارسػة مػف قبػؿ بموجب القانوف ال
لألغراض السممية فقط وبما ال يعيؽ المالحػة فػي أعػالي البحػار  ،السفف العائدة لجميع الدوؿ وطائراتيا

 .أو ييدد حفظ الموارد الحّية فييا

 حصانة السفينة في أعالي البحار:  - ب
ستقرة في القػانوف الػدولي ىػي أف السػفف الموجػودة فػي أعػالي البحػار ال تخضػع مف المبادىء الم

مبػػدئيًا إالَّ الختصػػاص الدولػػة التػػي ترفػػع عمميػػا. إذ تتمتػػع السػػفف العامػػة التػػي تممكيػػا الدولػػة ألغػػراض 
ية، غير تجارية، سواء أكانت سفنًا حربية أـ ال، لمحصانة التامة وال يجػوز أف تتتَّخػذ أيػة إجػراءات قضػائ

جزائيػػػػة أو مدنيػػػػة أو تأديبيػػػػة، ضػػػػد رّبػػػػاف السػػػػفينة أو أي شػػػػخص  خػػػػر يعمػػػػؿ فػػػػي خػػػػدمتيا إالَّ أمػػػػاـ 
السمطات المختصة لدولة العمـ أو لمدوؿ التي يكػوف الشػخص مػف رعاياىػا. وتنحصػر فقػط بدولػة العمػـ 

سػػيا. أمػػا صػػالحية سػػحب شػػيادة رّبػػاف الطػػائرة أو التػػرخيص أو إصػػدار أمػػر باحتجػػاز السػػفينة أو احتبا
السفف الخاصة فال تخضع بصورة عامة سوى لوالية الدولة التػي ترفػع عمميػا، عػدا بعػض االسػتثناءات 
المتعمقة خصوصًا بمكافحة االتجار بالمخدرات وبالرقيؽ وقمع القرصنة والتصػادـ والبػث اإلذاعػي غيػر 

يػا بػأف يقػوـ قػدر وسػعو المصّرح بو. ويتوجػب عمػى كػؿ دولػة بػأف تطالػب رّبػاف سػفينتيا التػي ترفػع عمم
بعػػدـ تعػػػريض السػػػفينة أو طاقميػػػا أو رّكابيػػا لخطػػػر جػػػدي وتقػػػديـ المسػػاعدة لألشػػػخاص والسػػػفف التػػػي 

   .تكوف في حالة استغاثة في أعالي البحار

 ممارسة حق التتبع أو المطاردة الحثيثـة:  -ج
لبحػار. إذ نّصػت عمػى ـ حػوؿ قػانوف ا2:93/ مف اتفاقية عػاـ 222وىذا ما نصت عميو المادة /

أنو يجوز ألية دولة ساحمية بممارسػة حػؽ التتبػع أو المطػاردة لسػفينة أجنبيػة فػي أعػالي البحػار، إذا مػا 
 توافرت الشروط التاليػػة:

 أف تكوف المطاردة حثيثة، مستمرة ومتواصمة بدوف انقطاع. -2

ميػاه الداخميػة أو األرخبيميػة أف تبدأ المطاردة عندما تكوف السفينة األجنبية أو أحد زوارقيا فػي ال -3
 أو البحر اإلقميمي أو المنطقة المتاخمة لمدوؿ التي تقوـ بالمطاردة.

ال يجػػػوز القيػػػاـ بالمطػػػاردة إذا كانػػػت السػػػفينة األجنبيػػػة موجػػػودة فػػػي المنطقػػػة المتاخمػػػة، إالَّ إذا  -4
 كانت ىنالؾ انتياكات لمحقوؽ التي أتنشأت مف أجميا ىذه المنطقة.
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تكػػوف السػػفينة التػػي أصػػدرت أمػػر التوقػػؼ لمسػػفينة األجنبيػػة موجػػودة حكمػػًا داخػػؿ ال يتشػػترط أف  -5
 البحر اإلقميمي أو المنطقة المتاخمة.

ال يجػػوز بػػدء المطػػاردة إالَّ بعػػد إعطػػاء إشػػارة ضػػوئية أو صػػوتية بػػالتوقؼ مػػف مسػػافة تسػػتطيع  -6
 معيا السفينة األجنبية أف ترى اإلشارة أو تسمعيا.

المطػػاردة الحثيثػػة سػػوى السػػفف الحربيػػة أو طػػائرات عسػػكرية أو غيرىػػا  ال يجػػوز أف تتمػػارس حػػؽ -7
مػػػػف السػػػػفف أو الطػػػػائرات التػػػػي تحمػػػػؿ عالمػػػػات واضػػػػحة تػػػػدؿ عمػػػػى أنيػػػػا فػػػػي خدمػػػػة حكوميػػػػة 

 ومسموح ليا بذلؾ.

ينتيػػي حػػؽ المطػػاردة الحثيثػػة بمجػػرد دخػػوؿ السػػفينة التػػي تجػػري مطاردتيػػا فػػي البحػػر اإلقميمػػي  -8
 أو البحر اإلقميمي لدولة أخرى. لمدولة التي تنتمي إلييا

يجػػب تعػػويض أي خسػػارة أو ضػػرر قػػد يمحػػػؽ بالسػػفينة أو طاقميػػا أو بركابيػػا جػػّراء إيقافيػػػا أو  -9
 احتجازىا خارج البحر اإلقميمي في ظروؼ ال تبّرر ممارسة حؽ المطاردة الحثيثة.
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 النظام القانوني لقاع البحـار

ات ىائمػػػة، حيػػػث اسػػػتأثرت الػػػدوؿ المتقدمػػػة الكبػػػرى باسػػػتغالليا تحتػػػوي قيعػػػاف البحػػػار عمػػػى ثػػػرو 
سنوات طويمة بسبب ما تممكو مف إمكانيػات ماديػة وتقنيػة، ليسػت بتصػرؼ الػدوؿ الناميػة األخػرى. وقػد 
أثػػػار ىػػػذا الموضػػػوع مجػػػادالت شػػػاقة خػػػالؿ انعقػػػاد المػػػؤتمر الثالػػػث لقػػػانوف البحػػػار، وكانػػػت الصػػػعوبة 

اـ القػػانوني لقػػاع البحػػر وتحديػػد ضػػوابط اسػػتثمار مػػوارده الضػػخمة. فقػػد الشػػائكة تكمػػف فػػي تحديػػد النظػػ
ر أو بقاعػػو، طالبػػت الػػدوؿ المتقدمػػة بػػأف يكػػوف نظػػاـ أعػػالي البحػػار حػػرًا سػػواء مػػا يتعمػػؽ بسػػطح البحػػ

وبذلؾ تستطيع كافة الدوؿ استغالؿ قاع البحر كما تشاء وبكؿ حريػة، تمامػًا كحريتيػا فػي إبحػار سػفنيا 
عمػػػى سػػػطح البحػػػػر. وكانػػػت ىػػػذه الػػػػدوؿ تعمػػػـ تمامػػػًا بػػػػأف الػػػدوؿ الناميػػػة ال تسػػػػتطيع أف تجارييػػػا فػػػػي 

 ف البحار. الحصوؿ عمى اإلمكانيات الالزمة التي تسمح ليا باالستغالؿ األمثؿ لقيعا

لقػانوف البحػار،  ثلذلؾ سعت الدوؿ النامية والفقيرة والتي كانت تشكؿ األغمبيػة فػي المػؤتمر الثالػ
إلػػػى تكػػػريس قواعػػػد قانونيػػػة دوليػػػة تسػػػمح باسػػػتثمار الثػػػروات الكامنػػػة فػػػي أعمػػػاؽ البحػػػار والمحيطػػػات 

ـ 2:81ه تحققػت عػاـ انتصػار لوجيػة النظػر ىػذ ؿلصالح البشرية جمعاء وعمى قدـ المساواة. ولعػؿ أو 
/ بعنػػػواف الإعػػػالف المبػػػادىء التػػػي :385عنػػػدما اعتمػػػدت الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة قراراىػػػا رقػػػـ /

تحكػػـ قػػاع البحػػر ومػػا تحػػت القػػاع خػػارج حػػدود الواليػػة اإلقميميػػة لمػػدوؿال. وقػػد نػػصَّ ىػػذا اإلعػػالف عمػػى 
ييػز وفقػًا لقواعػد القػانوف الػدولي. ضرورة استخداـ منطقة قػاع البحػار لألغػراض السػممية فقػط وبػدوف تم

وقد تَـّ اعتماد ىذا القرار كرد فعؿ عمى قياـ بعض الدوؿ الكبػرى بػرجراء تجػارب نوويػة وتخػزيف أسػمحة 
 دمار شامؿ في قيعاف البحار، مما ييّدد سمـ وأمف البشرية جمعاء والبيئة البحرية.

 المبادىء الدولية الستثمار قاع البحار:  - أ
ـ حوؿ قانوف البحار الجزء الحادي عشر منيا بأكممػو مػف أجػؿ تحديػد 2:93تفاقية عاـ كرَّست ا

 النظاـ القانوني لمنطقة قاع البحار، وفقًا لممبادىء التاليػة:

 منطقة قاع البحار التي تتجاوز حدود الوالية الوطنية لمدوؿ ىي تراث مشترؾ لإلنسانية. -2

راض السػػممية دوف غيرىػػا مػػف قبػػؿ جميػػع الػػدوؿ، منطقػػة قػػاع البحػػار مفتوحػػة السػػتخداميا لألغػػ -3
 ساحمية كانت أو غير ساحمية، وبدوف تمييز.

ال يمّس النظاـ القانوني لقاع البحار القواعد التي تحكـ المياه التػي تعمػو القػاع أو الحّيػز الجػوي  -4
 فوؽ تمؾ المياه، والمطّبؽ بشأنيا نظاـ حرية أعالي البحار.
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تمػػارس السػػيادة أو الحقػػوؽ السػػيادية عمػػى أي جػػزء مػػف منطقػػة  لػيس ألي دولػػة أف تػػدعي أو أف -5
قاع البحار أو مواردىػا. ولػيس ألي دولػة أو شػخص طبيعػي أو اعتبػاري االسػتيالء عمػى ممكيػة 

 أي جزء مف المنطقة. وال يجوز االعتراؼ بمثؿ ىذه التصرفات في حاؿ حدوثيا.

المدرجة في ميثاؽ ىيئػة األمػـ المتحػدة يتـ استغالؿ منطقة قاع البحار ومواردىا وفؽ المبادىء  -6
وقواعػػد القػػانوف الػػدولي األخػػرى حفظػػًا لمسػػمـ واألمػػف الػػدولييف وتنميػػة التعػػاوف الػػدولي والتفػػػاىـ 

 الدولي.

يػػتـ اسػػتغالؿ مػػوارد قػػاع البحػػار لصػػالح اإلنسػػانية جمعػػاء بصػػرؼ النظػػر عػػف الموقػػع الجغرافػػي  -7
مراعاة خاصة لصػالح احتياجػات الػدوؿ الناميػة لمدوؿ، ساحمية كانت أـ غير ساحمية، مع إيالء 

والشػػعوب التػػي لػػـ تنسػػؿل االسػػتقالؿ الكامػػؿ أو غيػػر ذلػػؾ مػػف أوضػػاع الحكػػـ الػػذاتي التػػي تعتػػرؼ 
 بيا األمـ المتحدة.

يػتـ تقاسػػـ الفوائػد الماليػػة واالقتصػادية المسػػتمدة مػػف اسػتغالؿ المنطقػػة ومواردىػا بشػػكؿ منصػػؼ  -8
 وفؽ  ليات مناسبة.

اسػػػتغالؿ مكػػػامف المػػػوارد فػػػي قػػػاع البحػػػار والممتػػػدة عبػػػر حػػػدود الواليػػػة الوطنيػػػة  تجػػػري أنشػػػطة -9
لمػػدوؿ، بمػػا ال يمػػس الحقػػوؽ والمصػػالح المشػػروعة أليػػة دولػػة سػػاحمية، تمتػػد تمػػؾ المكػػامف عبػػر 

 واليتيا.

ال يمػػس النظػػاـ الػػدولي السػػتغالؿ قػػاع البحػػار حقػػوؽ الدولػػة السػػاحمية فػػي اتخػػاذ كافػػة التػػدابير  -:
لمنػػع أو تخفيػػؼ أو إزالػػة خطػػر شػػديد وداىػػـ عمػػى سػػواحميا أو عمػػى مصػػالحيا، مػػف المناسػػبة 

 التموث أو أية أحداث خطيرة أخرى تسفر عنيا أو تسببيا أّية أنشطة مف منطقة قاع البحار.

يجػب اتخػػاذ التػػدابير المالئمػػة األخػػرى عنػػد اسػتغالؿ منطقػػة قػػاع البحػػار لحمايػػة الحيػػاة البشػػرية  -21
ار األخػػػرى التػػػي تيػػػّدد البيئػػػة البحريػػػة. وكػػػذلؾ حمايػػػة المػػػوارد الطبيعيػػػة ومنػػػع التمػػػوث واألخطػػػ

 لممنطقة وحفظيا.

تعزيػػز إجػػراء البحػػث العممػػي فػػي منطقػػة قػػاع البحػػار وتشػػجيعو، وأيضػػًا التعػػاوف لمنيػػوض بنقػػؿ  -22
التكنولوجيا والمعرفة العمميػة المتصػمة باألنشػطة فػي ىػذه المنطقػة لكػي تسػتفيد منيػا كافػة الػدوؿ 

 منصؼ ومعقوؿ.بشكؿ 
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الحفػػاظ عمػػى جميػػع األشػػياء ذات الطػػابع األثػػري أو التػػاريخي التػػي يتعثػػر عمييػػا فػػي المنطقػػة أو  -23
تجري التصرؼ بيا لصالح اإلنسانية جمعاء، مع إيػالء اعتبػار خػاص لمحقػوؽ التفضػيمية لدولػة 

 أو بمد المنشأ الثقافي أو التاريخي أو األثري. 

قػة قػاع البحػار لصػالح البشػرية جمعػاء، أنشػأت اتفاقيػة عػػاـ مػف أجػؿ تحقيػؽ مبػدأ اسػتثمار منطو
ـ حػػػوؿ قػػػانوف البحػػػار، سػػػمطة دوليػػػة لتنظػػػيـ أنشػػػطة المنطقػػػة ورقابتيػػػا، مقر ىػػػا جامايكػػػا. وتقػػػوـ 2:93

 السمطة عمى مبدأ المساواة السيادية بيف جميع أعضائيا.

 المحكمة الدولية لقانون البحـار:  - ب
ـ حػػوؿ قػػانوف البحػػار، محكمػػة دوليػػة لقػػانوف البحػػار، ضػػمف 2:93لعػػاـ  أنشػػأت اتفاقيػػة جامايكػػا

الممحػػؽ السػػادس لالتفاقيػػة، ومقّرىػػا فػػي مدينػػة ىػػامبورغ بألمانيػػا. وتتػػألؼ المحكمػػة مػػف إحػػدى وعشػػريف 
قاضػػيًا، ينتخبػػوف مػػف قلبسػػؿ الػػدوؿ األطػػراؼ لمػػدة تسػػع سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد مػػف بػػيف األشػػخاص الػػذيف 

رة فػػػػي اإلنصػػػػاؼ والنزاىػػػػة والكفػػػػاءة فػػػػي مجػػػػاؿ قػػػػانوف البحػػػػار. وتقػػػػوـ المحكمػػػػة يتمتعػػػػوف بأوسػػػػع شػػػػي
بانتخػػػػاب رئيسػػػػيا ونائبػػػػو لمػػػػدة ثػػػػالث سػػػػنوات قابمػػػػة لمتجديػػػػد. وتخػػػػتص المحكمػػػػة بػػػػالنظر فػػػػي جميػػػػع 
المنازعات المحالة إلييا مف قلبسؿ الدوؿ األطراؼ. كما تتخذ أحكاميا بأغمبيػة أصػوات أعضػاء المحكمػة 

بع ليذه المحكمة غرفػة منازعػات قػاع البحػار لمنظػر فػي كافػة الخالفػات التػي قػد تنشػب الحاضريف. ويت
بػػيف الػػدوؿ األطػػراؼ أو بػػيف ىػػذه األخيػػرة والسػػمطة أو بػػيف السػػمطة ومتعاقػػد معيػػا، سػػواء أكػػاف شػػخص 
طبيعي أو اعتباري، فيما يتعمؽ باسػتغالؿ منطقػة قػاع البحػار. كمػا يحػؽ لمغرفػة إصػدار  راء استشػارية 

دما تطمػػػب منيػػػا ذلػػػؾ جمعيػػػة أو مجمػػػس السػػػمطة فػػػي المسػػػائؿ القانونيػػػة التػػػي تنشػػػأ داخػػػؿ نطػػػاؽ عنػػػ
أنشػػطتيا. وتتػػألؼ غرفػػػة منازعػػات قػػاع البحػػػار مػػف عػػددت معػػػيف مػػف القضػػاة يػػػتـ انتخػػابيـ لمػػدة ثػػػالث 

ز أيضػػًا سػنوات قابمػػة لمتجديػد لفتػػرة ثانيػة مػػف قلبسػؿ الييئػػة العامػة لمحكمػػة قػانوف البحػػار. عممػًا بأنػػو يجػو 
ـ إحالػػة النػػزاع المتعّمػػؽ باسػػتثمار قػػاع البحػػار إلػػى غرفػػة مخصصػػة أخػػرى 2:93بموجػػب اتفاقيػػة عػػاـ 

فػي المحكمػة الدوليػة لقػانوف البحػار أو إلػى غرفػة مخصّصػة تابعػة لغرفػة منازعػات قػاع البحػار أو إلػػى 
 التحكيـ التجاري الدولي.
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 شرةالثالث عالوحدة التعميمية 

  الدولية المائية المجاري قانون

 قانون المجاري المائية الدولية -1

 الكممات المفتاحية:
النير  –المالحة النيرية  -الدوؿ المتشاطئة  -مجرى المياه  -الثروات الطبيعية  -المصادر المائية 

االستخداـ العادؿ لممصادر  -المياه الصالحة لممالحة  -حرية المالحة  -ي النير الوطن -الدولي 
 .المائية

 الممخص:
لجأت بعض الدوؿ إلى القياـ بتخطيط وتنفيذ عدة مشاريع ضخمة الستخداـ المجاري المائية الدولية، 

عمى فأدى ذلؾ لظيور نزاعات بيف الدوؿ لمسيطرة عمييا، وذلؾ ألف تمؾ المشاريع كانت تعتمد 
  .أىداؼ ومنطمقات إستراتيجية

وبعد ذلؾ ومع تطوير أساليب استغالؿ المصادر الطبيعية، وبالتوازي مع تطور الحياة االجتماعية 
واالقتصادية، أصبحت الثروات المائية ُتستخدـ لغايات متعددة بقصد الزراعة والري وتوليد الطاقة 

ية والتجارية والسياحية والصحية. وىنا أصبح ممكنًا الكيربائية، وكذلؾ لالستخدامات الصناعية والمنزل
 .إحداث تغييرات كبيرة عمى مجرى المياه ومما قد يؤدي إلى نشوب الخالفات بيف الدوؿ أيضاً 

 األهداف التعميمية:
 :يتوجب عمى الطالب المعرفة بالقواعد العامة الستخداـ المجاري المائية الدولية، مف خالؿ

 ـ حوؿ نظاـ المالحة في األنيار الدولية 1291ة لعاـ مضموف اتفاقية برشمون. 
  ـ حوؿ استخدامات المجاري المائية الدولية في  1221مضموف اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ

 .األغراض غير المالحية
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السػػػػتمرار الحيػػػػاة  ةالمصػػػػادر المائيػػػػة العذبػػػػة والمالحػػػػة، مػػػػف الثػػػػروات الطبيعيػػػػة والضػػػػروريُتعػػػػد 
كافػػػػة الكائنػػػات الحي ػػػػة. ىػػػػذا المصػػػدر الحيػػػػوي الػػػػذي يمث ػػػؿ أحػػػػد العناصػػػػر األربعػػػػة  اإلنسػػػانية ولوجػػػػود

المؤس سة لمكوف )األرض والنار واليواء والماء( يجس د أيضًا أساس تكويف الفمسفة الدينيػة واالجتماعيػة، 
تػؤم ف لػيس بؿ ويرمز في أيامنا الحالية إلى سيادة الدولة وسمطانيا، تمامػًا كػاألرض. إفا السػيطرة عميػو 

فقط حماية الروح البشػرية وكرامػة اإلنسػاف، ولكػف أيضػًا رفاىيػة التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة لمػدوؿ 
 ا.ولشعوبي

لجأت بعض الدوؿ إلى تخطػيط وتنفيػذ عػدة مشػاريع ضػخمة تعتمػد فػي غالبيتيػا عمػى  ولذلؾ فقد
اقتصػػادي. وىػػذا مػػا أدى أحيانػػًا أىػػداؼ ومنطمقػػات اسػػتراتيجية، بػػداًل مػػف اعتمادىػػا عمػػى سياسػػة ترشػػيد 

إلػػى ظيػػور عػػدد مػػف المنازعػػات بػػيف الػػدوؿ مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى مجػػرى الميػػاه العػػابر أو المجػػاور 
ألراضػػػػػييا. فػػػػػي الماضػػػػػي القريػػػػػب، كانػػػػػت خالفػػػػػات المصػػػػػالح المتعمقػػػػػة باسػػػػػتخدامات الميػػػػػاه محػػػػػددة 

يـ فػي إحػداث تبػدالت ..( لػـ تسػالمشاريع )سػدود وأقنيػة بادعاءات ومزاعـ متواضعة، وحيث أف أغمبية
جذريػة بكميػة أو نوعيػة الميػػاه الواصػمة أو العػابرة لمػػدوؿ المتشػاطئة. لكػف مػػع تحػديث أسػاليب اسػػتغالؿ 
المصػػػادر الطبيعيػػػة، بػػػالتوازي مػػػع تطػػػور الحيػػػاة االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية، أصػػػبحت الثػػػروات المائيػػػة 

مػا كػاف الحػاؿ سػابقًا، ولكػف أيضػُا بقصػد الزراعػة ُتستخدـ لغايات متعػددة، لػيس فقػط لممالحػة والتنقػؿ ك
والػػػػػري وتوليػػػػػد الطاقػػػػػة الكيربائيػػػػػة، وكػػػػػذلؾ لالسػػػػػتخدامات الصػػػػػناعية والمنزليػػػػػة والتجاريػػػػػة والسػػػػػياحية 
والصػػحية. وىنػػا أصػػػبح ممكنػػًا إحػػػداث تغييػػرات كبيػػرة عمػػػى مجػػرى الميػػػاه وممػػا قػػد يػػػؤدي إلػػى نشػػػوب 

شػػػػاريع الضػػػػخمة، تسػػػػتطيع دولػػػػة مػػػػا أف تحػػػػتفظ لنفسػػػػيا الخالفػػػػات بػػػػيف الػػػػدوؿ. فبسػػػػبب األعمػػػػاؿ والم
بكميػات كبيػرة مػػف الميػاه، ممػا يعنػػي حرمػاف جيرانيػػا مػف اسػتغالؿ ىػػذه المػادة الحيويػة بمػػا يتناسػب مػػع 

 مصالحيـ المشروعة. 
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 القواعد العامة الستخدام المجاري المائية الدولية

تيف ىػامتيف. فقػد انبثػؽ أصػاًل مػف قاعػدة مر  القػانوف الػدولي عبػر تطػو ره التػاريخي الطويػؿ بمػرحم
تكريس حرية المالحة النيرية بالنسبة لممجاري المائية القابمة لممالحػة، ثػـ انتقػؿ فيمػا بعػد إلػى االىتمػاـ 
بشػػػػكؿ رئيسػػػػي بموضػػػػوع تنظػػػػيـ اسػػػػتخدامات المجػػػػاري المائيػػػػة الدوليػػػػة لغايػػػػات أخػػػػرى غيػػػػر المالحػػػػة 

   )زراعة، صناعة، توليد طاقة كيربائية..(.

وقد تـ  فيما بعد استخراج ما استقر  عميو التعامؿ الدولي بيذا الصدد مف قواعػد ومبػادىء عامػة، 
ـ حػوؿ نظػاـ األنيػار القابمػة لممالحػة، 1291وتقنينيا ضمف ثالث اتفاقيات عامة: اتفاقية برشمونة لعاـ 

أصػبحت فػي غياىػب  ـ حوؿ تجييز الطاقة المائية التي تيػـ عػدة دوؿ، وقػد1291واتفاقية جنيؼ لعاـ 
ـ حػػوؿ القػػانوف المتعمػػؽ 1221النسػػياف ألسػػباب سػػنذكرىا فيمػػا بعػػد، وأخيػػرًا اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لعػػاـ 

 باستخدامات المجاري المائية الدولية لألغراض غير المالحية. 
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 م حول نظام المالحة في األنهار الدولية 1291اتفاقية برشمونة لعام 
النيريػػة تعتبػػر مػػف األمػػواؿ المشػػاعة، تمامػػًا كالفضػػاء وأعػػالي البحػػار. فػػي السػػابؽ، كانػػت الميػػاه 

وحيث يستطيع المنتفع التصرؼ فييا كما يشاء. لكػف مالبػث أف تغي ػر الوضػع ابتػداًء مػف القػرف العاشػر 
الميالدي، وذلؾ مع ظيور اإلقطاعيات واحتكارىا لممالحة في األجزاء مف المجاري المائيػة التػي تعبػر 

وقد واجو فيما بعد نظاـ المالحة النيرية المستند أساسًا عمى فكػرة المػرور البػريء، عػددًا مػف أراضييا. 
غػالؽ بعػض األنيػار أمػاـ المالحػة ولفتػػرات  العقبػات واإلجػراءات التقييديػة، كفػرض الرسػوـ الجمركيػة واع

ت، بػػػدأ ـ بػػيف بمجيكػػا وىولنػػدا. منػػذ ذلػػؾ الوقػػ1461معينػػة، كمػػا حصػػؿ بالنسػػبة لنيػػر االسػػكوت عػػاـ 
يظير لمعياف الفرؽ بيف ما ُيطمؽ عميو النير الػدولي والنيػر الػوطني، ولكػف دائمػًا باالسػتناد إلػى مفيػوـ 
المالحػػػة. فػػػنذا كػػػاف النيػػػر صػػػالحًا لممالحػػػة ويفصػػػؿ بػػػيف دولتػػػيف أو أكثػػػر )كنيػػػر الػػػرايف بػػػيف فرنسػػػا 

. ولكػؿ دولػة يمػر فييػا ىػذا النيػر، نيػرًا دوليػاً  وألمانيا( أو يعبر أراضي دولتيف أو أكثر )كالدانوب( فيػو
حػػؽ حريػػة المالحػػة فػػي الجػػزء الػػذي يعبػػر أو يجػػاور أراضػػييا. أمػػا مػػا يقػػع مػػف النيػػر فػػي أقػػاليـ الػػدوؿ 

 األخرى، فمـ يكف ُيسمح ليا بالمالحة فيو إال  بموجب اتفاقات خاصة ومقابؿ دفع رسوـ معينة.

رنسا بوجػوب إقػرار ىػذا المبػدأ فػي كافػة وما لبثت حرية المالحة أف عرفت أوجيا عندما أعمنت ف
األنيػػػػار الصػػػػالحة لممالحػػػػة، مػػػػف منبعيػػػػا إلػػػػى مصػػػػبيا، ولمصػػػػمحة كافػػػػة الػػػػدوؿ، المتشػػػػاطئة وغيػػػػػر 

ـ عػػػػف المجمػػػػس التنفيػػػػذي 1129تشػػػػريف الثػػػػاني  14المتشػػػػاطئة. فقػػػػد نػػػػل  المرسػػػػوـ الصػػػػادر بتػػػػاري  
: "مجرى النير ممؾ مشترؾ ال يمك ف النيؿ منو مػف كافػة األقطػار التػي يمػر  المؤقت لمثورة الفرنسية بأف 

 ،بيا ويروييا. وال يجػوز أليػة أمػة االدعػاء بحقػوؽ حصػرية فيمػا يتعمػؽ باسػتخدامو..". وبنػاًء عمػى ذلػؾ
ـ  تػػدويؿ عػػددًا ال بػػأس بيػػا مػػف األنيػػار األوربيػػة، كػػ المػػوز واالسػػكوت )معاىػػدة الىػػاي لعػػاـ  أنيرفقػػد تػػ

 ـ(.1186ـ ومعاىدة باريس لعاـ 1121لعاـ  Campo-Formioـ( و الرايف )معاىدة 1121

ثـ تكر سػت حريػة المالحػة كقاعػدة قانونيػة عامػة، عمػى األقػؿ بالنسػبة لمػدوؿ المتشػاطئة، بموجػب 
ـ والتػػي شػػكامت عمػػى مػػدى قػػػرف 1111مػػف الوثيقػػة الختاميػػة لمػػؤتمر فيينػػا عػػاـ  114إلػػى 181المػػواد 

رت كػػاًل مػػف البرازيػػؿ واألرجنتػػيف إخضػػاع 1144بأكممػػو محػػور القػػانوف النيػػري الػػدولي. وفػػي عػػاـ  ـ قػػر 
ر أيضػػًا عػػاـ  ـ بالنسػػبة لنيػػري الكونغػػو والنيجػػر 1111حػػوض األمػػازوف لممالحػػة الدوليػػة، وىػػذا مػػا تقػػر 
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( لتعمػيـ 149-111ـ فصػاًل بأكممػو )المػواد 1212في إفريقيا. كما أفردت معاىػدة فرسػاي لمسػالـ عػاـ 
نير األوربية كالرايف والػدانوب واألودر واأللػب. وقػد أصػبحت ىػذه ىذه القاعدة وتطبيقيا عمى معظـ األ

األنيػػػر وكافػػػة فروعيػػػػا الواصػػػمة إلػػػػى البحػػػر حػػػػرة لممالحػػػة بالنسػػػػبة لمراكػػػب جميػػػػع الػػػدوؿ المتشػػػػاطئة 
ػت معاىػدة فرسػاي لعػاـ  ـ فػي أحػد مالحقيػا، 1212وغيرىا، وعمى قدـ المسػاواة فػي المعاممػة. كمػا نص 

ـ  تأسيسػيا بموجػب المعاىػدة نفسػيا، أف تػدعو إلػى عقػد مػؤتمر بأنو سيتوجب عمى عصبة  األمـ التػي تػ
دولػػي بيػػدؼ تقنػػيف القواعػػد القانونيػػة الدوليػػة المتعمقػػة بحريػػة النقػػؿ والمواصػػالت، بمػػا فػػي ذلػػؾ تنظػػيـ 

ـ  التوصػػػؿ إلػػػى اتفاقيػػة برشػػػمونة فػػػي  ـ 1291نيسػػػاف  98حريػػة المالحػػػة فػػػي األنيػػار الدوليػػػة. وىكػػػذا تػػ
 األنيار الصالحة لممالحة. حوؿ نظاـ 

 مفهوم مجاري المياه الصالحة لممالحة ذات األهمية الدولية:  - أ

ػػت المػػادة األولػػى مػػف النظػػاـ الممحػػؽ باتفاقيػػة برشػػمونة لعػػاـ  عمػػى مػػا يعنيػػو مفيػػوـ النيػػر  1291نص 
 الدولي، حسبما ىو متعارؼ عميو في ذلؾ الوقت، والذي يشمؿ ضمف محتواه العاـ:

 الصالحة بطبيعتيا لممالحة والتي تفصؿ بيف أراضي عدة دوؿ أو تجري فييا.مجاري المياه  -

 مجاري المياه التي تعتبر ذات أىمية دولية بمقتضى اتفاؽ دولي تقره الدوؿ المتشاطئة لمنير. -

مجاري المياه التي تشرؼ عمييا لجاف دولية، تضـ دواًل أخرى باإلضػافة لمػدوؿ المتشػاطئة لمجػرى  -
 المياه.

ممػػا سػػبؽ، بػػأف  كافػػة األنيػػار القابمػػة لممالحػػة بشػػكؿ طبيعػػي، أو تمػػؾ التػػي تقػػرر الػػدوؿ ُيالحػػظ 
منحيػػػا ىػػػذه الصػػػفة بموجػػػب اتفاقػػػات ثنائيػػػة ومتعػػػددة األطػػػراؼ أو بمقتضػػػى قػػػرارات إفراديػػػة، تكتسػػػب 
الصفة الدولية، بما في ذلػؾ أيضػًا األنيػار التػي تػدير شػؤوف المالحػة فييػا لجػاف دوليػة مشػتركة، بػدوف 

عتبار لموقع الدوؿ األعضاء المم ثمة في مثؿ ىذه المجاف، سػواء أكانػت مػف الػدوؿ المتشػاطئة أـ غيػر ا
المتشػػػاطئة. وىػػػذه الشػػػروط تنطبػػػؽ فػػػي الواقػػػع عمػػػى معظػػػـ األنيػػػر األوربيػػػة الكبػػػرى كالػػػدانوب والػػػرايف 

 واأللب واالسكوت واألودر..ال .
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 مبدأ حرية المالحة في األنهار الدولية:  - ب

ـ ضػمف سػياقيا العػاـ، عمػى مػا اسػتقر عميػو العػرؼ والتعامػؿ 1291اتفاقية برشمونة لعػاـ كر ست 
الدولييف بيذا الصدد. حيث نص ت في مادتيػا الثالثػة بأنػو يتوجػب تطبيػؽ مبػدأ حريػة المالحػة لمصػمحة 

لمنيػر  مراكب كافة الدوؿ الموق عة عمى االتفاقية، سواء أكانت مف الػدوؿ التػي يقػع فييػا المجػرى المػائي
أو مػػػف الػػػدوؿ األخػػػرى. كمػػػا تخضػػػع المالحػػػة فػػػي الجػػػزء مػػػف النيػػػر الػػػذي يجػػػري فػػػي إقمػػػيـ دولػػػة مػػػا 
لألنظمة الخاصة بيذه الدولػة، وخاصػة مػا يتعمػؽ منيػا بشػؤوف الشػرطة والجمػارؾ والصػحة العامػة ومػا 

عػػف القيػػاـ بػػأي  (. بالمقابػػؿ، تمتػػـز الدولػػة التػػي يجػػري النيػػر عمػػى إقميميػػا باالمتنػػاع4شػػابييا )المػػادة 
عمػؿ مػف شػػأنو عرقمػة المالحػػة فػي النيػػر، وبػأف تقػوـ بػػنجراء مػا يمػػـز لصػيانتو وبقػػاءه صػالحًا لممالحػػة 

 (.18)المادة 

 المساواة في المعاممة وفرض الرسوم:  -ج

النيريػػػػة، أال وىػػػػو ـ مبػػػػدءًا ىامػػػًا ومالزمػػػػًا لحريػػػػة المالحػػػػة 1291أعمنػػػت اتفاقيػػػػة برشػػػػمونة لعػػػػاـ 
ػت المػادة  المساواة فػي المعاممػة. أي منػع التمييػز بػيف الػدوؿ المتعاقػدة فػي ممارسػة المالحػة. حيػث نص 
الرابعػة مػػف االتفاقيػػة، بأنػػو يتوجػػب عمػى الػػدوؿ التػػي يجػػري فػػي إقميميػا المجػػرى المػػائي أف تراعػػي مبػػدأ 

كػب دولػة مػا أو أخػرى. ويسػتتبع ذلػؾ مػا المساواة فػي المعاممػة بػيف جميػع السػفف وبػدوف تمييػز بػيف مرا
أشارت إليو المادة السابعة بأنو ليس لمدوؿ التي يجري النيػر عمػى إقميميػا أف تفػرض مػف الرسػوـ سػوى 
مػػا يتعمػػػؽ منيػػا بالصػػػيانة ونفقػػات تحسػػػيف المجػػرى، أو مقابػػػؿ خػػدمات فعميػػػة تؤدييػػا. ولكػػػف االسػػػتثناء 

( مػف االتفاقيػة، ومػؤداه أنػو 1ممة، ىو ما أعمنتو المػادة   )الوحيد الذي يرد عمى مبدأ المساواة في المعا
لمدولة التي يجري النير في إقميميا أف تقصر التعامؿ التجػاري فػي شػواطئيا المحميػة لمصػمحة مراكبيػا 

 حصرًا.

 القواعد االستثنائية فيما يتعمق بحرية المالحة النهريـة:  -د

ـ، يحػػؽ لمدولػػة التػػي يجػػري النيػػر عمػػى 1291اـ بموجػػب المػػادة التاسػػعة مػػف اتفاقيػػة برشػػمونة لعػػ
إقميميا، االمتناع مؤقتًا عف تطبيؽ القواعػد العامػة لنظػاـ حريػة المالحػة والمسػاواة فػي المعاممػة، إذا مػا 
تػػػدخمت أحػػػداث أو أمػػػور خطيػػػرة تتعمػػػؽ بالسػػػالمة اإلقميميػػػة لمدولػػػة وبسػػػيادتيا أو بمصػػػالحيا الحيويػػػة. 
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رىا، وأف تنتيػػػي الظػػػروؼ االسػػػتثنائية بػػػزواؿ أسػػػباب وجودىػػػا. وقػػػد ولكػػػف عمػػػى أف تقػػػدر الضػػػرورة بقػػػد
( عػػف ذلػػؾ بنعالنيػػا أف القواعػػد العامػػة لحريػػة المالحػػة تبقػػى سػػارية المفعػػوؿ وقػػت 11عب ػػرت المػػادة )

الحػػرب والسػػمـ، مػػا دامػػت ال تتعػػارض مػػع واجبػػات المحػػاربيف والمحايػػديف. بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ، ال تشػػمؿ 
المراكػػب التجاريػػة، فػػال تمتػػد إلػػى المراكػػب الحربيػػة وتمػػؾ المتعمقػػة بالشػػرطة  قاعػػدة حريػػة المالحػػة سػػوى

والمطػاردة وغيرىػػا مػف المراكػػب التػػي تقػوـ بأعمػػاؿ السػمطة العامػػة، سػػوى فػي حالػػة وجػود اتفػػاؽ خػػال 
حػػوؿ ذلػػؾ بػػيف الػػدوؿ التػػي تعبػػر سػػفنيا مجػػرى النيػػر، وبػػيف الدولػػة التػػي يجػػري النيػػر عمػػى أراضػػييا 

 (.11)المادة 
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 م حول استخدامات المجاري1221اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 المائية الدولية في األغراض غير المالحيـة
 

إذا كػاف اسػتخداـ المجػاري المائيػة لغايػات المالحػة النيريػة، قػد شػكاؿ سػابقًا المجػاؿ األكثػر جػػذبًا 
اه، كػػاف يرافػػؽ بػػنفس السػػرعة لالىتمػاـ الػػدولي، فػػنف التنويػػع السػريع وتشػػعب االسػػتخدامات األخػػرى لمميػ

التطور التدريجي لمقػانوف الػدولي القابػؿ لمتطبيػؽ عمػى كافػة االسػتخدامات المعروفػة فػي أيامنػا الحاليػة. 
كمػا أنػو بقػدر مػا تختمػؼ طبيعػة مجػاري الميػػاه، بقػدر مػا يسػتوجب ذلػؾ تطبيػؽ أنظمػة قانونيػة مختمفػػة. 

ادىء العامة يستمـز المجوء إلػى عقػد اتفاقيػات خاصػة، لذلؾ فنف التطبيؽ الفعمي لمثؿ ىذه القواعد والمب
 مف أجؿ التالؤـ مع كؿ حالة عمى حدة.

ـ  توقيػػع اتفاقيػػة جنيػػؼ حػوؿ تجييػػز الطاقػػة المائيػػة التػػي تيػػـ عػػدة 2/19/1291بالفعػؿ، ففػػي  ـ تػػ
ػػت ىػػذه االتفاقيػػة حينيػػا عمػػى حػػؽ كػػؿ دولػػة ضػػمف نطػػاؽ القػػانوف الػػدولي بتنفيػػذ مشػػاريع  دوؿ. وقػد نص 

ائيػػػة ضػػػمف إقميميػػػا، ولكػػػف بعػػػد إجػػػراء مفاوضػػػات بيػػػدؼ التوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ مػػػع الػػػدوؿ المتشػػػاطئة م
األخػػػرى، حػػػوؿ اسػػػتخداـ المجػػػاري المائيػػػة الدوليػػػة. وقػػػد كػػػاف اإلصػػػرار عمػػػى إعطػػػاء األولويػػػة دائمػػػًا 
جبػػار الػػدوؿ  لممارسػػة حػػؽ المالحػػة فػػي األنيػػار الدوليػػة عمػػى حسػػاب االسػػتخدامات األخػػرى لمميػػاه، واع
المتشػػاطئة عمػػى التوصػػؿ التفػػاؽ قبػػؿ المباشػػرة باسػػتخداـ ىػػذه المجػػاري، مػػف العوامػػؿ اليامػػة التػػي أدت 

/ 11إلػػى فشػػؿ ىػػذه االتفاقيػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى التأييػػد الػػدولي الواسػػع، حيػػث لػػـ يصػػد ؽ عمييػػا سػػوى/
 دولة فقط. كما ال تتقاسـ الدوؿ الموقعة أي مجرى مائي مشترؾ فيما بينيا. 

 

ـ إلػى دعػوة 11/1/1218/ تػاري  9442الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة بقرارىػا رقػـ / بػادرت وقد
لجنة القػانوف الػدولي لػدى ىيئػة األمػـ المتحػدة لدراسػة مسػألة التطػور التػدريجي وتقنػيف القػانوف المتعمػؽ 
ع باسػػتخدامات المجػػاري المائيػػة الدوليػػة لألغػػراض غيػػر المالحيػػة. وقػػد توصػػمت المجنػػة بعػػد حػػوالي سػػب

وعشريف عامًا مف المناقشات الفقيية واستطالع آراء عػدد كبيػر مػف الػدوؿ، إلػى عػرض الػنل النيػائي 
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( 11)الػػػدورة  992لمشػػروعيا حػػػوؿ ىػػػذا الموضػػػوع أمػػػاـ الجمعيػػػة العامػػػة، التػػػي اعتمػػػدتيا بقرارىػػػا رقػػػـ 
جػاري المائيػة تحت عنواف "االتفاقية العامػة حػوؿ القػانوف المتعمػؽ باسػتخدامات الم 91/1/1221تاري  

 الدولية ألغراض أخرى غير المالحة". 

ـ مػػف قواعػػد ومبػػادىء عامػػة 1221وفيمػػا يمػػي أىػػـ مػػا أشػػارت إليػػو أو مػػا تضػػمنتو اتفاقيػػة عػػاـ 
 قابمة لمتطبيؽ عمى استخدامات المجاري المائية الدولية لألغراض غير المالحية.

 الوحدة الطبيعية لممجرى المائي الدولـي:  - أ

نػت تعػراؼ األنيػار الدوليػة عمػى أنيػا مجػاري الميػاه المتعاقبػة أو المجػاورة لمحػدود في السػابؽ، كا
بػػيف دولتػػيف أو أكثػػر والقابمػػة لممالحػػة، ويطبػػؽ عمييػػا بالتػػالي القواعػػد المتعمقػػة بحريػػة المالحػػة وبتحديػػد 

خػذ بعػيف الحدود النيريػة. لكػف فػي أيامنػا الحاليػة، مػف الصػعوبة بمكػاف تقبػؿ مثػؿ ىػذا التعريػؼ بعػد األ
االعتبار االستغالؿ المتصاعد لممصادر المائية ألغراض أخرى غير المالحػة والمشػاكؿ الناجمػة عنيػا 
)زراعػػة، ري، صػػناعة، توليػػد طاقػػة كيربائيػػة..(. وىػػذا مػػا جعػػؿ القػػانوف الػػدولي يعتمػػد تػػدريجيًا مفػػاىيـ 

حدوديػػػة بػػػيف الػػػدوؿ أخػػػرى ذات معنػػػى أكثػػػر شػػػمولية مػػػف تمػػػؾ المسػػػتندة فقػػػط عمػػػى وجػػػود الفواصػػػؿ ال
واسػػتخداـ ميػػاه األنيػػار لغايػػات المالحػػة والتنقػػؿ، مثػػؿ الحػػوض النيػػري والحػػوض الييػػدروغرافي الػػدولي 
وحػوض التصػريؼ الػػدولي..ال . وذلػؾ إلػى أف توصػػمت أخيػرًا لجنػػة القػانوف الػدولي إلػػى اعتمػاد مفيػػوـ 

فتو المادة الثانيػة مػف اتفاقيػة ن ـ بأنػو شػبكة الميػاه 1221يويػورؾ لعػاـ المجرى المائي الدولي. وحيث عر 
السػطحية والجوفيػػة، المتواجػدة فػػي عػدة دوؿ، والتػػي تشػك ؿ بموجػػب روابطيػا الطبيعيػػة مجموعػة موحػػدة 

 تصؿ بشكؿ طبيعي إلى نقطة التقاء مشترؾ.

 االستخدام العادل والمنصف لممصادر المائية:  - ب

وعػػػدـ اإلضػػرار بيػػػا أثنػػاء ممارسػػػة  إذًا، يتوجػػب عمػػى الػػػدوؿ المتشػػاطئة احتػػػراـ مصػػالح جيرانيػػا
سيادتيا عمى المصادر المائية الجارية في إقميميا. وىذا ما يعني ضػرورة اسػتخداـ الميػاه بشػكؿ متعقػؿ 
ػػت عميػػو أيضػػًا المػػادة الخامسػػة مػػف اتفاقيػػة نيويػػورؾ  ومثمػػر. ىػػذا المبػػدأ األساسػػي المكػػر س دوليػػًا، نص 

ليػػة لغايػات غيػر المالحػػة. كمػا أنػو اليمكػػف تطبيػؽ ىػػذا ـ حػوؿ اسػػتخداـ مجػاري الميػاه الدو 1221لعػاـ 
المبػػػدأ عمميػػػًا إال  مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار ضػػػرورة اسػػػتبعاد أيػػػة أولويػػػة بػػػيف االسػػػتخدامات المختمفػػػة 
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ػػت المػػادة 1221( مػػف اتفاقيػػة عػػاـ 18لمميػػاه، وكمػػا أشػػارت إلػػى ذلػػؾ المػػادة ) ـ. مػػف ناحيػػة أخػػرى، نص 
أنػػػو يجػػػب التوفيػػػؽ بػػػيف كافػػػة العوامػػػؿ والظػػػروؼ الخاصػػػة لتحديػػػد معنػػػى ( مػػػف االتفاقيػػػة المػػػذكورة ب4)

االستخداـ العادؿ لمميػاه، مثػؿ العوامػؿ الطبيعيػة والحاجيػات االقتصػادية واالجتماعيػة لمػدوؿ المتشػاطئة 
واالسػػػػتخدامات الحاليػػػػة المسػػػػتقبمية وحمايػػػػة مجػػػػرى الميػػػػاه مػػػػف التمػػػػوث ودرجػػػػة االعتمػػػػاد عمػػػػى الميػػػػاه 

 معقودة...ال .واالتفاقيات ال

العػادؿ والمنصػؼ لمميػاه ال يعنػي بػأي حػاؿ  ـويمكف القوؿ باختصار، بأف تطبيػؽ مبػدأ االسػتخدا
نمػا اسػتخداـ الميػاه بشػكؿ  مف األحواؿ المجوء إلى تقسيـ كمي أو نسبي لممياه بػيف الػدوؿ المتشػاطئة، واع

ود لمتوصػػؿ إلػػى تحقيػػؽ مثمػػر وبػػدوف التسػػبب بأضػػرار ضػػد مصػػالح الػػدوؿ الجػػارة، وكػػذلؾ تنسػػيؽ الجيػػ
 االستخداـ األمثؿ ولمصمحة كافة الدوؿ المعنية.

 المسؤولية الدولية عن اإلضرار بالغير: -ج

ىػذا المبػدأ المعتػػرؼ بػو حاليػػًا كقاعػدة عرفيػػة ممزمػة لكافػة أعضػػاء المجتمػع الػػدولي، منػذ إعالنػػو 
ـ  تكريسػػػو ـ فػػػي قضػػية مضػػيؽ 1262كػػالتزاـ عػػاـ ضػػػمف حكػػـ محكمػػة العػػػدؿ الدوليػػة لعػػاـ  كورفػػػو، تػػ
ػػت عمػػى االمتنػػاع عػػف التسػػبب 1221أيضػػًا فػػي المػػادة السػػابعة مػػف اتفاقيػػة نيويػػورؾ لعػػاـ  ـ والتػػي نص 

بأضرار جسيمة لمدوؿ األخػرى عنػد قيػاـ دوؿ متشػاطئة باسػتخداـ مجػرى مػائي دولػي. ولكػف عنػد وقػوع 
لػة المتضػررة، اتخػاذ كافػة مثؿ ىكذا ضرر، يتوجب عمى الدولة المتسببة وبغياب اتفػاؽ خػال مػع الدو 

اإلجػػراءات المناسػػبة وبالتشػػاور مػػع الػػدوؿ المعنيػػة مػػف أجػػؿ إلغػػاء أو تخفيػػؼ الضػػرر، ومناقشػػة مسػػألة 
 التعويض عند االقتضاء

 التعاون والتفاوض بحسن نيـة: -د

اسػػتقر  التعامػػؿ الػػدولي عمػػى أف تواجػػد عػػدة دوؿ فػػي آف معػػًا عمػػى أطػػراؼ مجػػرى مػػائي دولػػي 
االلتػػػزاـ بالتعػػػاوف المتبػػػادؿ وبػػػنجراء مشػػػاورات ومفاوضػػػات والحصػػػوؿ عمػػػى أقصػػػى  يسػػػتدعي ضػػػرورة

ػػت المػػادة ) ( مػػف 1الفوائػػد مػػف االسػػتغالؿ األمثػػؿ لممجػػرى ولمصػػمحة كافػػة الػػدوؿ المتشػػاطئة. وقػػد نص 
ـ عمػػػػى أنػػػػو يتوجػػػػب التعػػػػاوف عمػػػػى أسػػػػاس المسػػػػاواة السػػػػيادية والتكامػػػػؿ 1221اتفاقيػػػػة نيويػػػػورؾ لعػػػػاـ 

ؿ لتحقيػػػؽ الفوائػػػد المتبادلػػػة وبقصػػػد بمػػػوغ االسػػػتخداـ األفضػػػؿ لممجػػػرى المػػػائي الػػػدولي. اإلقميمػػػي لمػػػدو 
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ولمػدوؿ حػؽ اختيػار وسػائؿ تحقيػػؽ ىػذا المبػدأ، كمػا يمكنيػا تنسػػيؽ جيودىػا ضػمف لجػاف مشػتركة. كمػػا 
تضػم نت االتفاقيػػة المػػذكورة بعػػض اإلجػػراءات العمميػػة والمتوجػب تطبيقيػػا عمػػى عػػدة مسػػتويات: التبػػادؿ 

( وفيمػا يتعمػػؽ 2نتظػامي لممعطيػات ولممعمومػػات حػوؿ الحالػػة العامػة لممجػرى المػػائي الػدولي )المػػادة اال
( والتعػػاوف فػػي مجػػاؿ 91و91بالوقايػػة والحمايػػة مػػف الكػػوارث الطبيعيػػة كالجفػػاؼ والفيضػػانات )المػػواد 

فيمػػػػا يتعمػػػػؽ ( وااللتػػػػزاـ بتبػػػػادؿ المعمومػػػػات وبالتشػػػػاور 94و91ضػػػػبط تػػػػدفؽ الميػػػػاه وانتظاميػػػػا )المػػػػواد 
 (.  12و11بالمشاريع المخطط ليا )المواد 

ػػػت المػػػادة ) ( عمػػػى سمسػػػمة مػػػف اإلجػػػراءات لتسػػػوية الخالفػػػات سػػػمميًا بػػػيف الػػػدوؿ، 11وأخيػػػرًا نص 
وتتضػػػمف وسػػػائؿ متعػػػددة مثػػػؿ المفاوضػػػات المباشػػػرة والمسػػػاعي الحميػػػدة والتوسػػػط والتحقيػػػؽ والتوفيػػػؽ 

 والمجوء إلى محكمة العدؿ الدولية.
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 شرةع الرابعالوحدة التعميمية 
 قانون المجاري المائية الدولية 

 القواعد الخاصة الستخدام المجاري  -2
 المائية الدولية في المنطقة العربية

 

 الكممات المفتاحية:
سمطات  -طبريا  –نير الفرات  -شط العرب  -النزاع العربي/اإلسرائيمي  -حوض األردف/اليرموؾ 

معاىدة السالـ األردنية/اإلسرائيمية  -تحويؿ نير األردف  –فمسطيف  –االنتداب الفرنسية والبريطانية 
 .السد العالي –المنبع  –ب المرور والمص–حوض النيؿ  –

 الممخص:
ىنالؾ أنظمة قانونية خاصة باستخداـ المجاري المائية الدولية التي تمر أو تجاور األراضي العربية، 
وىنالؾ حاالت اختمؼ فييا الفقو، فينالؾ تقاليد معينة الستخداـ المياه وىناؾ آثار ضارة لممشاريع 

بية ومف يطمع بيذه الخيرات، فنرى النزاع العربي المائية، والتي تشكؿ نقطة خالؼ بيف الدوؿ العر 
 .اإلسرائيمي مف جية في حوض األردف، ومف جية أخرى في األراضي العربية المحتمة

 عميمية:األهداف الت
يتوجب عمى الطالب معرفة القواعد الخاصة الستخداـ المجاري المائية الدولية في المنطقة العربية، 

 :مف خالؿ
 ت / دجمة / شط العربالنظاـ القانوني الستخداـ مجرى الفرا. 
 النظاـ القانوني الستخداـ مجرى األردف / اليرموؾ. 
 النظاـ القانوني الستخداـ مياه نير النيؿ. 
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إف اخػػتالؼ وومػػوض األنظمػػة القانونيػػة الخاصػػة باسػػتخدامات المجػػاري المائيػػة الدوليػػة التػػي تعبػػر أو 
تجػػاور األراضػػػي العربيػػػة، يسػػػتدعي دراسػػػة مختصػػػرة لكػػؿ مػػػف الحػػػاالت الخالفيػػػة الكبػػػرى المثػػػارة بيػػػذا 

ثػػار الضػػارة لممشػػاريع الصػػدد، وىػػي تتعمػػؽ سػػواا بادعػػااات تقميديػػة حػػوؿ أولويػػة اسػػتخدامات الميػػاه واآ
المائية، كما ىو الحاؿ في حػوض الفػرات /دجمة/شػط العػرب ووادي النيػؿ، أو تشػكبؿ جانبػًا أساسػيًا مػف 

 الحاؿ في حوض األردف/اليرموؾ وفي األراضي العربية المحتمة.ىي النزاع العربي/اإلسرائيمي، كما 

 

 /شط العربالنظام القانوني الستخدام مجرى الفرات/دجمة
 

فػػػي السػػػابؽ، فرضػػػت مسػػػولة السػػػيادة وتنظػػػيـ المالحػػػة فػػػي شػػػط العػػػرب ظالليػػػا السػػػوداا عمػػػى 
يػراف. فاالتفاقيػات المتعػددة التػي تعاقبػت عمػى عقػدىا  عالقات الجيرة وير المستقرة أصاًل بػيف العػراؽ وار

 7391و 7481بػيف أعػواـ  اإلمبراطوريتيف العثمانية والفارسية، ثـ الحكػومتيف العراقيػة واإليرانيػة، وذلػؾ
عػػادة العمػػؿ بيػػا عمػػى مراحػػؿ متالحقػػة مػػف قبػػؿ األطػػراؼ المعنيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ أيضػػًا  ـب انتياكيػػا وار تػػ

ـ قبػؿ أف يعػاود القبػوؿ 7341ـ والتي رفضيا العراؽ مف طرؼ واحػد عػاـ 7311اتفاقيات الجزائر لعاـ 
وىػػذا مػػا أدى إلػػى عػػدـ اسػػتقرار نظػػاـ . 7344-7341بيػػا فػػي نيايػػة الحػػرب العراقية/اإليرانيػػة ألعػػواـ 

 المالحة في شط العرب. 

ولكػػػف فػػػي الوقػػػت الحػػػالي، تشػػػكبؿ مسػػػولة اسػػػتخداـ ميػػػاه نيػػػر الفػػػرات ل وػػػراض ويػػػر المالحيػػػة 
العامػؿ األكثػر خطػػورة فػي تػوتر العالقػػات بػيف دوؿ ىػذا النيػػر. إذ أف ويػاب اتفػاؽ عػػاـ وشػامؿ يسػػم  

صػػػؼ، قػػػد أضػػػاؼ بعػػػػدًا أخػػػر لمنػػػزاع. إذ ال يسػػػتند القػػػػانوف بتقسػػػيـ ميػػػاه النيػػػر عمػػػى نحػػػػو عػػػادؿ ومن
التعاىدي القائـ إالب عمى بعض النصوص المشػتتة والتسػويات المرحميػة التػي ال تمػـز كافػة األطػراؼ وال 

ـب تجاىػػػؿ بعػػػض ىػػػذه النصػػػوص أو ػػػد نظامػػػًا قانونيػػػًا متكػػػاماًل ومسػػػتقرًا ومتوازنػػػًا. وقػػػد تػػػ تجاوزىػػػا  تجسب
أو تبػػادؿ المعمومػػات بػػيف الػػدوؿ المتشػػاطئة، وىػػذا مػػا دوف تنسػػيؽ الضػػخمة بواسػػطة تعػػدد المشػػروعات 

 إلى إثارة العديد مف األزمات المتالحقة بيف دوؿ حوض الفرات/دجمة/ شط العرب.أدى 

 :نتدابالتجاهل المتعمد لالتفاقيات العائدة إلى عهد اال   - أ

ًا عمػػػى تجاىػػػؿ تطبيػػػؽ بعػػػض يبػػػدو بػػػوف األطػػػراؼ المتشػػػاطئة لمجػػػرى نيػػػر الفػػػرات متفقػػػة ضػػػمني
ـب عقػػدىا فيمػا بػػيف الػػدوؿ االسػتعمارية السػػابقة فػي المنطقػػة، فرنسػا وبريطانيػػا، أو بػػيف  النصػوص التػػي تػ
ىػػذه القػػوى والدولػػة التركيػػة الفتيػػة، التػػي كانػػت البمػػد المسػػتقؿ الوحيػػد بعػػد انييػػار اإلمبراطوريػػة العثمانيػػة 
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وت األطػػراؼ المعنيػػة بػػوف مثػػؿ ىػػذه النصػػوص المتفرقػػة فػػي أواخػػر الحػػرب العالميػػة األولػػى. وربمػػا ارتػػ
واليشة لـ تعد تتالاـ مع ظروؼ عصرنا الحالي وتطػور مسػتوى الحيػاة والتقػدـ التكنولػوجي. ومػع ذلػؾ 
نػػرى مػػف المناسػػب إعػػادة التػػذكير باختصػػار بيػػذه النصػػوص التػػي لػػـ ترفضػػيا الػػدوؿ المتشػػاطئة عمنػػًا، 

النظاـ القانوني الخػاص باسػتخداـ ميػاه نيػر الفػرات فػي األوػراض والتي يفترض بيا أف تمثؿ جزاًا مف 
 وير المالحية:

ـ حػػػػػوؿ تشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة مشػػػػػتركة 39/73/7331االتفاقيػػػػػة الفرنسػػػػػية/البريطانية المعقػػػػػودة بتػػػػػاري   -7
 لدراسة مشاريع الري والتي قد يؤدي تنفيذىا إلى تخفيض مياه نيري الفرات ودجمة.

ـ حػوؿ تقسػيـ ميػاه نيػر قويػؽ بػيف منطقػة 31/71/7337ع بتػاري  االتفاؽ الفرنسي/التركي الموقب  -3
 األناضوؿ التركية ومدينة حمب.

ـ والتػػػي تػػػنظبـ المسػػػائؿ الحدوديػػػة واإلقميميػػػة بػػػيف 38/1/7339معاىػػػدة لػػػوزاف الموقعبػػػة بتػػػاري   -9
الدولػػة التركيػػة واألقػػاليـ المنفصػػمة عنيػػا بعػػد انييػػار اإلمبراطوريػػة العثمانيػػة. وحيػػث تػػنص عمػػى 

رورة الحفػػاظ عمػػى المصػػال  والحقػػوؽ المكتسػػبة فيمػػا يتعمػػؽ باسػػتخداـ الميػػاه المشػػتركة بػػػيف ضػػ
 األطراؼ المعنية.

ـ والمتعمقػػة بتنفيػػذ مشػػاريع مائيػػة تسػػم  91/1/7331االتفاقيػػة الفرنسػػية/التركية الموقعبػػة بتػػاري   -8
يػؿ جػزا مػف بإرضاا حاجات المناطؽ الحدودية بواسطة نير قويؽ فػي مدينػة حمػب، وذلػؾ بتحو 

 مياه نير الفرات الجارية في األراضي التركية.

ـ والػػػػذي يػػػػنص عمػػػػى ضػػػػرورة تسػػػػوية 9/1/7391البروتوكػػػػوؿ الفرنسػػػػي/التركي الموقبػػػػع بتػػػػاري   -1
المسػائؿ الناجمػػة عػف اسػػتخداـ الميػػاه المشػتركة عمػػى أسػاس مبػػدأ المسػػاواة التامػة والتوصػػؿ إلػػى 

 اتفاقيات متجانسة.

التقني:التطبيق المتع  - ب  ّثر لمتسويات المرحمية ذات الطابع السياسي أو

منػػذ نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة وبعػػدما نالػػت جميػػع الػػدوؿ المتشػػاطئة لنيػػر الفػػرات اسػػتقالليا 
التػاـ، بػدت نتػائل المفاوضػات المباشػػرة مػف وقػت آخػر وكونيػا مجػػرد حػوار ال نيايػة لػو. كمػا تسػػارعت 

ف إجػراا أيػة استشػارات تمييديػة أو تبػادؿ لممعمومػات، وىػذا مػا أدى إلػى إقامة المشروعات المنفردة بػدو 
 انعداـ التفاىـ وتفاقـ األزمات المتعاقبة. 

فقد قامت السمطات التركية في بداية الخمسينيات بتجفيػؼ منػابع نيػر قويػؽ وتحويػؿ مياىػو ذات 
سػػػبعينيات، إذ كانػػػت المنسػػوب الضػػػعيؼ أصػػػاًل. ثػػػـ مالبثػػػت أف بػػػرزت مشػػكالت جديػػػدة منػػػذ أواسػػػط ال
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ىمػػػوـ تػػػػوميف الكػػػػذاا تشػػػكبؿ اليػػػػدؼ المشػػػػترؾ لجميػػػع جيػػػػود التنميػػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػػة لمػػػػدوؿ 
المتشػػػاطئة لمنيػػػر. وقػػػد بػػػدا النظػػػاـ القػػػانوني السػػػتخداـ مياىػػػو وكونػػػو محكػػػوـ سػػػمفًا بطبيعػػػة العالقػػػات 

ىـ والتػػػػػوترات السياسػػػػػية أصػػػػػاًل بػػػػػيف العػػػػػرب واألتػػػػػراؾ. ضػػػػػمف ىػػػػػذا السػػػػػياؽ مػػػػػف سػػػػػوا التفػػػػػا ةالمتػػػػػوتر 
ـن أحيانػػػًا اسػػػتخداـ مسػػػولة تقسػػػيـ ميػػػاه نيػػػر الفػػػرات بوصػػػفيا أداة ضػػػكط وسػػػالح تيديػػػد  المتصػػػاعدة، تػػػ
اقتصادي وحيوي ضمف إطار العالقات العربية/التركية. ولـ تتوصؿ المساعي النػادرة المبذولػة فػي ىػذا 

 ت الطابع السياسي والتقني، وىي:إالب إلى عقد بعض االتفاقات والتسويات المرحمية ذا ؿالمجا

ـ والػػػذي ييػػػدؼ حسػػػب ديباجتػػػو إلػػػػى 33/9/7381البروتوكػػػوؿ العراقي/التركػػػي الموقبػػػع بتػػػاري   -7
توميف االنسياب المستمر لممياه وضبط منسوب نيػري الفػرات ودجمػة وروافػدىما مػف أجػؿ تجنػب 

المنبػػع والمصػػػب  خطػػر الفيضػػانات. وليػػذه الكايػػة، يتوجػػب إقامػػة نػػػوع مػػف التعػػاوف بػػيف دولتػػي
لبنػػاا سػػدود ومشػػروعات عمػػى األراضػػي التركيػػة عمػػى نفقػػة العػػراقييف، وتبػػادؿ المعمومػػات وبنػػاا 
محطات دائمة لممراقبة والمالحظة لتحديػد مسػتويات الميػاه وتشػكيؿ لجنػة مشػتركة بيػذا الصػدد. 

 الجدير بالذكر بوف سوريا لـ تكف طرفًا في ىذا البروتوكوؿ التقني.

ـ حػوؿ تشػكيؿ لجنػة مشػتركة ذات صػالحيات تتعمػؽ 7343راقي/التركي المعقود عاـ االتفاؽ الع -3
ـ ولكػػف 7349بتبػػادؿ المعمومػػات وبالتشػػاور التقنػػي. وقػػد انضػػمت سػػوريا إلػػى ىػػذه المجنػػة عػػاـ 
 بقيت اجتماعاتيا متميزة بعدـ االنتظاـ أو بصعوبة التحقؽ مف تطبيؽ توصياتيا. 

ـ والػػػذي يشػػػكبؿ جػػػزاًا مػػػف بروتوكػػػوؿ اقتصػػػادي واتفاقيػػػات 7341االتفػػػاؽ السػػػوري/التركي لعػػػاـ  -9
ممحقة تتعمؽ باألمف الحػدودي وتسػميـ المجػرميف. وقػد التػـز األتػراؾ بتػرؾ كميػة سػنوية مػف ميػاه 

متػػػر مكعػػػب فػػػي الثانيػػػة، تنسػػػاب عبػػػر الحػػػدود التركية/السػػػورية، 111نيػػػر الفػػػرات تبمػػػ  وسػػػطيًا 
سػػيـ ميػػاه النيػػر بػػيف الػػدوؿ المتشػػاطئة الثالثػػة. وذلػػؾ لحػػيف التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ نيػػائي حػػوؿ تق

 وىذا ما يدؿب صراحة عمى أفب ىذا االتفاؽ ليس سوى تسوية مرحمية مؤقتة.

 83ـ وبموجبػػو حصػػمت سػػوريا عمػػى نسػػبة 71/8/7331االتفػػاؽ السػػوري/العراقي الموقبػػع بتػػاري   -8
كيػا بانسػيابيا بموجػػب بالمائػػة مػف إجمػالي كميػػة الميػاه التػي سػػمحت تر  14بالمائػة والعػراؽ عمػى 

 متر مكعب في الثانية(. 111ـ بيف سورية وتركية )7341تسوية عاـ 

بكممػػة مػػوجزة، إف تركيػػا التػػي تتمتػػع بميػػزة السػػيطرة عمػػى منػػابع نيػػر الفػػرات ولكونيػػا قػػوة سػػكانية 
وعسػػكرية ميمػػة فػػي المنطقػػة تػػرفض دائمػػًا االلتػػزاـ بالػػدخوؿ فػػي مفاوضػػات مػػع جيرانيػػا لمتوصػػؿ إلػػى 

قميميػػة اتفػ اؽ عػاـ وشػامؿ ونيػائي حػػوؿ تقسػيـ ميػاه النيػر، أمػاًل فػػي الحصػوؿ عمػى امتيػازات سياسػية وار
 طموحة.
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 اآلثار الضارة لممشروعات المائية المنّفذة والمخّطط لها: -ج

تعػػدك كافػػة الػػدوؿ المتشػػاطئة عمػػى نيػػر الفػػرات مػػف البمػػداف المحظوظػػة مائيػػًا فػػي منطقػػة الشػػرؽ 
تعػػاني بمعظميػػا مػػف حػػاالت القحػػط والجفػػاؼ شػػبو المسػػتديمة. وبػػالروـ مػػف ذلػػؾ، فػػإف األوسػػط، والتػػي 

الزيادة المتسارعة لعدد السػكاف والتطػور الصػناعي والحضػاري وكػذلؾ ضػرورات تحقيػؽ األمػف الكػذائي 
والتوسع في استكالؿ األراضػي الزراعيػة ووسػائؿ الػري الحديثػة، كػؿ ىػذه العوامػؿ المشػجعة عمػى زيػادة 

الؾ مػػػف المصػػػادر المائيػػػة المتػػػوافرة، أدبى فػػػي النيايػػػة إلػػػى تكثيػػػؼ إقامػػػة المشػػػروعات التنمويػػػة االسػػػتي
لمحػػة  وفيمػػا يػػوتياليادفػػة إلػػى تمبيػػة حاجيػػات االقتصػػاد والسػػكاف المتصػػاعدة مػػف ىػػذه المػػادة الحيويػػة. 

 مختصرة عنيا:

سػػاحة واسػػعة مػػف : يمثبػػؿ التوسػػع فػػي اسػػتخداـ وسػػائؿ الػػري عمػػى مالمشررروعات المائيررة السررورية -7
الػػبالد األولويػػة بػػيف أىػػداؼ السياسػػة الزراعيػػة فػػي سػػورية، بقصػػد زيػػادة مسػػاحة األراضػػي المرويػػة 
وتوليػػػػد الطاقػػػػة الكيربائيػػػػة. حيػػػػث تحػػػػوؿ حػػػػوض الفػػػػرات إلػػػػى ورشػػػػة عمػػػػؿ ضػػػػخمة لتنفيػػػػذ عػػػػدة 
 مشروعات في مجاؿ الميػاه والزراعػة، تمثبمػت عمػى األخػص ببنػاا ثػالث سػدود رئيسػية، وىػي: سػدب 

ـب االنتيػاا مػف تشػييده 7311الثورة )الطبقة( الذي تـب وضعو في الخدمة عاـ  ـ وسػد البعػث الػذي تػ
ـب بنػاؤه عػاـ 7341عاـ  ـ وييػدؼ أساسػًا إلػى توليػد الطاقػة الكيربائيػة. 7337ـ وسدب تشريف الذي تػ

 وقػػد أثػػار انخفػػػاض منسػػوب ميػػػاه نيػػر الفػػػرات عمػػى نحػػو ممحػػػوظ بعػػد بػػػدا العمػػؿ فػػػي سػػد الثػػػورة
ؿ  وتخػزيف الميػػاه فػي بحيػػرة األسػد أزمػػة خطيػرة بػػيف دولتػي المػػرور والمصػب )سػػوريا والعػراؽ( تػػدخب

ر بتػػاري   ـ تشػػكيؿ لجنػػة وسػػاطة 33/8/7311عمػػى إثرىػػا مجمػػس جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة الػػذي قػػرب
أف وافقػػت السػػمطات مػػا لبثػػت تقنيػػة لدراسػػة المشػػكمة وتقػػديـ اقتراحاتيػػا حػػوؿ تسػػوية األزمػػة، ولكػػف 

 عمى السماح بترؾ كمية إضافية مف مياه نير الفرات تنساب باتجاه األراضي العراقية.سورية ال

باعتبػػاره بمػػد الزراعػػة المرويػػة فػػي المنطقػػة، فػػإف العػػراؽ ىػػو األوؿ  المشررروعات المائيررة العراقيررة: -3
قبػة مػا بيف الدوؿ المتشاطئة لنيػر الفػرات الػذي باشػر بتنميػة مصػادره المائيػة الكزيػرة، وذلػؾ منػذ ح

ـب بنػػاا شػػبكة معقػػدة مػػف األقنيػػة والسػػدود لكايػػات الػػري وضػػبط ميػػاه نيػػػري  قبػػؿ المػػيالد، عنػػدما تػػ
ػػرت معظػػـ شػػبكات الػػري ىػػذه بعػػد  الفػػرات ودجمػػة )أقنيػػة عيسػػى وووتػػا والمالػػؾ وسػػازار..(. وقػػد د مب

لقػػرف العشػػريف، اجتيػػاح القػػوات المنكوليػػة ل راضػػي العراقيػػة، ولػػـ يػػتـ إعػػادة بنائيػػا إالب مػػع بػػدايات ا
وبخاصة بعد سقوط الدولػة العثمانيػة. كمػا بوشػر أيضػًا بإنجػاز مشػروعات ري جديػدة )تنظػيـ ميػاه 
بحيرتي الحبانية وأبو ديبس وسد الرمادي..(. ولكف لجوا قػوات الحمفػاا أثنػاا حػرب الخمػيل الثانيػة 
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أدى إلػػػى  ـ إلػػػى قصػػػؼ معظػػػـ السػػػدود والمشػػػروعات األخػػػرى فػػػي العػػػراؽ وتػػػدميرىا،7337عػػػاـ 
اضػػطراب اإلنتػػاج الزراعػػي وىػػدـ البنيػػة التحتيػػة المائيػػة ليػػذا البمػػد ذو الحضػػارة العريقػػة فػػي القػػدـ. 

كانػػت قػػد بػػدأت ببنػػاا قنػػاة ضػػخمة )النيػػر الثالػػث( تػػربط بػػيف نيػػري  ةعممػػًا بػػوف السػػمطات العراقيػػ
ـب تدشػينيا رسػميًا عػػاـ  ف األقنيػة األخػػرى ـ. وذلػؾ باإلضػػافة إلػى العديػد مػػ7333دجمػة والفػرات، وتػػ

)القادسػػية وتػػاج المعػػارؾ وأـ المعػػارؾ( والتػػي تيػػدؼ حسػػب الحكومػػة العراقيػػة إلػػى تخفيػػؼ النتػػائل 
 السمبية التي سبببتيا أو يمكف أف تسببيا المشروعات التركية الضخمة عمى نير الفرات.

لمنػابع العمويػة عمػى معظػـ ا ة: إف تركيػا التػي تمػارس سػيطرتيا الكاممػالمشروعات المائية التركيرة -9
لنيػػر الفػػرات، تجػػد نفسػػيا بطبيعػػة الحػػاؿ فػػي موقػػع قػػوة تجػػاه جيرانيػػا العػػرب، وذلػػؾ بػػروـ أف نيػػر 
الفرات ودجمػة ال يمػثالف سػوى ثمػث المصػادر المائيػة السػطحية فػي تركيػا. وقػد سػارعت تركيػا إلػى 

ة، وىمػػػا سػػػد تشػػييد اثنػػػيف مػػف سػػػدودىا الضػػػخمة عمػػى نيػػػر الفػػػرات بقصػػد توليػػػد الطاقػػػة الكيربائيػػ
ـ. وقػػػد أثػػػار وضػػػع سػػػد كيبػػػاف فػػػي 7344ـ وسػػػد كاراكايػػػا المبنػػػى عػػػاـ 7318كيبػػػاف المشػػػيند عػػػاـ 

ـ احتجاجػػػات الحكومػػػة السػػػورية نتيجػػػة النخفػػػاض منسػػػوب نيػػػر الفػػػرات وفػػػي 7318الخدمػػػة عػػػاـ 
 وقػت كانػت فيػػو العالقػات السػورية/العراقية فػػي أوج توترىػا بعػد بػػدا العمػؿ فػي سػػد الثػورة السػػوري.
كمػػا خطبطػػت السػػمطات التركيػػة منػػذ أواسػػط الثمانينيػػات مػػف القػػرف الماضػػي لتنفيػػذ مشػػروع طمػػوح 

( الػػذي  G.A.Pجػػدًا لمػػتحكـ فػػي تػػدفؽ ميػػاه نيػػر الفػػرات، وىػػو مشػػروع جنػػوب شػػرؽ األناضػػوؿ ) 
سػدود عمػى نيػر دجمػة(  4سػدًا عمػى نيػر الفػرات و  78سدًا مف السدود الكبػرى ) 33يحتوي عمى 

روع ػػػػوليػػد كيربائيػػة واسػػعة مػػف األقنيػػة ومشػػروعات الػػري األخػػرى. وتبمػػ  كمفػػة المشمحطػػة ت 73و 
ـ 3171مميػػػػػار دوالر أميركػػػػػي، ومػػػػػف المفتػػػػػرض إنيػػػػػاا العمػػػػػؿ بػػػػػو بػػػػػيف عػػػػػامي  37مػػػػػا يقػػػػػارب 

ـ. وتبدو ضخامة المشروع بارزة لمعيػاف بفضػؿ محػوره االرتكػازي: سػد أتػاتورؾ، الػذي ي عػدك 3171و
مػػػف حيػػػث سػػػعتو التخزينيػػػة التػػػي يمكنيػػػا أف تسػػػتوعب كامػػػؿ التصػػػريؼ  السػػػد الخػػػامس فػػػي العػػػالـ

السنوي لنير الفرات. وقد رفض البنؾ الػدولي تمويػؿ ىػذا المشػروع بسػبب عػدـ وجػود اتفػاؽ نيػائي 
حػػوؿ تقسػػيـ ميػػاه النيػػر بػػيف الػػدوؿ المتشػػاطئة. وقػػد أدى مػػؿا سػػد أتػػاتورؾ وبحيرتػػو االصػػطناعية 

وػػراؽ مسػػاكنيـ بالميػػاه. ـ إلػػى تيجيػػر ع7337بالميػػاه عػػاـ  شػػرات األلػػوؼ مػػف السػػكاف المحميػػيف وار
كمػػػا أثػػػار ذلػػػؾ أزمػػػة خطيػػػرة مػػػع دولتػػػي المػػػرور والمصػػػب )سػػػوريا والعػػػراؽ( بعػػػد إقػػػداـ السػػػمطات 
التركيػػػة عمػػػى قطػػػع ميػػػاه نيػػػر الفػػػرات لمػػػدة شػػػير كامػػػؿ، ممػػػا تسػػػببب بوضػػػرار جسػػػيمة ل راضػػػي 

ـ بعػػد بػػدا 7339ـ وكػػذلؾ عػػاـ 7333أخػػرى عػاـ  الزراعيػة فػػي كػػال البمػػديف. وتكػررت األزمػػة مػػرة
العمػؿ بسػػد بيرسػػيؾ فػي تركيػػا. وقػػد أبػػدى العراقيػوف والسػػوريوف فػػي مناسػبات عديػػدة، خشػػيتيـ مػػف 

 التدىور التدريجي لنوعية وكمية المياه الواصمة إلى أراضييـ نتيجة لممشاريع التركية. 
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 ن/اليرمروكالنظام القانوني الستخدام مجرى األرد

ىنػػػػػا تبػػػػػرز مشػػػػػكمة اسػػػػػتخداـ مصػػػػػادر الميػػػػػاه المشػػػػػتركة كحالػػػػػة خاصػػػػػة ضػػػػػمف إطػػػػػار النػػػػػزاع 
/اإلسرائيمي، كما نجد المثاؿ الوحيد لتبادؿ إطالؽ نار مف أجؿ إيقاؼ ومنػع تنفيػذ مشػاريع مائيػة يالعرب

إلػػى ضػػمف حػػوض نيػػري. وتتقاسػػـ ميػػاه الحػػوض كػػؿ مػػف سػػورية ولبنػػاف واألردف وفمسػػطيف، باإلضػػافة 
ـ الضػفة الكربيػة لنيػر األردف وىضػبة الجػوالف السػورية. 7311الكياف الصييوني الذي يحتػؿ منػذ عػاـ 

 والمتاف تشكالف مساحة ميمة مف حوض األردف.

 االعتراف بالحقوق العربية المكتسبة عمى نهر األردن:  - أ
ية والبريطانيػة عمػى التػوالي بقيت االتفاقيات الدولية الػثالث التػي وقعبتيػا سػمطات االنتػداب الفرنسػ

حػػػوؿ اسػػتكالؿ ميػػػاه نيػػر األردف، حبػػرًا عمػػػى ورؽ وبػػدوف تطبيػػػؽ  7331و 7339و 7331فػػي أعػػواـ 
ـ. 7384فعمػي بسػبب حالػة الحػرب التػي نشػبت فػي المنطقػػة منػذ إعػالف مػا يسػمى بدولػة إسػرائيؿ عػػاـ 

لمتشػاطئة السػتكالؿ ميػاه النيػر. كمػا وقد أقربت ىذه االتفاقيات بالحقوؽ المكتسبة لكافػة الػدوؿ العربيػة ا
اعترفػػت لسػػوريا بحقػػوؽ االنتفػػػاع والصػػيد والمالحػػة فػػػي بحيرتػػي الحولػػة وطبريػػػا وبميػػاه النيػػر وروافػػػده 

 وسدوده.

ولكػػػف مػػػا لبثػػػت سػػػمطات الكيػػػاف الصػػػييوني أف أعمنػػػت عػػػدـ التزاميػػػا بػػػاحتراـ كافػػػة النصػػػوص 
قانونيػػًا جديػدًا نشػػوت حػرة مػػف كػؿ التػػزاـ قػػانوني  الموقبعػة فػػي عيػد االنتػػداب. إذ اعتبػرت نفسػػيا شخصػاً 

سػابؽ، وليػا بالتػالي الحػؽ باسػتخداـ ميػاه نيػر األردف كمػػا تشػاا. ولكػف تناسػت ىػذه السػمطات عمػى مػػا 
ر حػػػاالت مػػف اتفاقيػػػة  73و  77بموجػػب المػػادتيف موضػػوعية وحدوديػػة  يبػػدو بػػوفب ىػػذه االتفاقيػػات تقػػرب

ات. عممػػًا بػػػوف كافػػة الػػػدوؿ العربيػػة لػػػـ تكػػف تعتػػػرؼ فػػي ذلػػػؾ ـ حػػػوؿ قػػانوف المعاىػػػد7313فيينػػا لعػػاـ 
الوقػػػػت بالكيػػػػاف الصػػػػييوني كدولػػػػة سػػػػواا أكانػػػػت وريثػػػػة أـ ال، وبالتػػػػالي تبقػػػػى ىػػػػذه االتفاقيػػػػات سػػػػارية 

 المفعوؿ ماداـ لـ يتـ إنياا العمؿ بيا برضا األطراؼ المعنية.

قػد أكبػدت  31/1/7383ة المؤرخػة فػي وىنا تجػدر اإلشػارة، بػوف اتفاقيػة اليدنػة السورية/اإلسػرائيمي
صػػراحة بػػوف نصوصػػيا ذات طبيعػػة مؤقتػػة ريثمػػا يػػتـ التوصػػؿ إلػػى سػػالـ دائػػـ فػػي فمسػػطيف، ولػػذلؾ ال 
يتوجػػب بػػوي حػػاؿ مػػف األحػػواؿ تفسػػير وتطبيػػؽ نصوصػػيا بشػػكؿ يضػػر بحقػػوؽ ومطالػػب وأوضػػاع كػػؿ 

ـب إنشػاا طرؼ مف األطراؼ المعنية ضمف التسوية السممية والنيائية لممسولة ال فمسطينية. وألجػؿ ىػذا، تػ
ثػالث منػػاطؽ منػػػزوعة السػػالح تفصػػؿ بػػيف القػػوات العربيػػة والعػػدو الصػػييوني فػػي شػػماؿ وجنػػوب شػػرؽ 
بحيػػرة طبريػػة وبػػالقرب مػػف منػػابع نيػػر بانيػػاس، وموضػػوعة تحػػت إشػػراؼ لجنػػة األمػػـ المتحػػدة لمراقبػػة 
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ـب تعػػػديؿ خطػػػوط اليدنػػػ ة ىػػػذه إثػػػر العػػػدواف الصػػػييوني لعػػػاـ اليدنػػػة وقػػػوات الطػػػوارىا الدوليػػػة. وقػػػد تػػػ
 ـ.7319ـ واحتالؿ ىضبة الجوالف السورية، وكذلؾ بعد حرب تشريف لعاـ 7311

في جميع األحواؿ، مف المتفػؽ عميػو دوليػًا بونػو ال يمكػف التفاقيػات اليدنػة العربية/اإلسػرائيمية أف 
رية ظرفيػػة أكثػػر منيػػا قانونيػػة تشػػكؿ نظامػػًا قانونيػػًا دائمػػًا لحػػوض األردف، لكونيػػا تتعمػػؽ بعوامػػؿ عسػػك

كومػػػػة اإلسػػػػرائيمية خػػػػالؿ حقبػػػػة الخمسػػػػينيات مػػػػف القػػػػرف الفائػػػػت بانتيػػػػاؾ كافػػػػة دائمػػػػة. وقػػػػد قامػػػػت الح
نصػوص ىػػذه االتفاقيػػات وتمػؾ المعقػػودة فػػي عيػػد االنتػداب، عنػػدما أقػػدمت عمػى تجفيػػؼ بحيػػرة الحولػػة 

 وتحويؿ مياه نير األردف مما سببب أضرارًا بالكة بحقوؽ ومصال  الدوؿ المتشاطئة معيا.

 :نهر األردن رائيمية لتحويل مجرىالمخّططات اإلس  - ب

ـب اقتراحيػػا مػػف قبػػؿ عػػدة  بعػػد فشػػؿ كافػػة خطػػط ومشػػروعات تقسػػيـ ميػػاه حػػوض األردف والتػػي تػػ
قميميػػة ودوليػػة، لجػػوت السػػمطات اإلسػػرائيمية إلػػى اعتمػػاد إجػػرااات وحيػػدة الطػػرؼ بػػؿ  ىيئػػات وطنيػػة وار

يطرة عمييػػا، وكػػذلؾ لكػػي ت جبػػر العػػرب وانتقاميػػة، والتػػي تيػػدؼ إلػػى نيػػب الثػػروات المائيػػة العربيػػة والسػػ
إلػػػى  7318و  7317عمػػػى التفػػػاوض معيػػػا واالعتػػػراؼ بيػػػا. حيػػػث عمػػػدت ىػػػذه السػػػمطات بػػػيف أعػػػواـ 

تجفيػػػؼ بحيػػػرة الحولػػػة فػػػي شػػػماؿ فمسػػػطيف وتحويػػػؿ جػػػزا كبيػػػر مػػػف ميػػػاه نيػػػر األردف خػػػارج حوضػػػو 
ف المنطقػػة المنػػػزوعة الطبيعػػي، وذلػػؾ بواسػػطة بنػػاا قنػػاة ضػػخمة تنطمػػؽ مػػف شػػماؿ بحيػػرة طبريػػة ضػػم

السػػالح مػػع سػػورية، باتجػػاه السػػاحؿ الفمسػػطيني ومنػػو إلػػى صػػحراا النقػػب فػػي الجنػػوب. ىػػذا باإلضػػافة 
إلى بناا قناة الكور الكربيػة انطالقػًا مػف الشػاطىا الجنػوبي لبحيػرة طبريػة وبمػوازاة الضػفة الكربيػة لنيػر 

سػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية مػػػػف إقامػػػػة ىػػػػذه األردف، ضػػػمف األراضػػػػي الفمسػػػػطينية المحتمػػػػة. وكانػػػػت تيػػػػدؼ ال
المشػػاريع تنميػػة البنيػػػة االقتصػػادية التحتيػػػة وزيػػادة مسػػاحة األراضػػػي الزراعيػػة المرويػػػة السػػتقباؿ أكبػػػر 

 عدد ممكف مف المستوطنيف الييود.

وقػد أثػارت التصػرفات اإلسػرائيمية ردود فعػؿ عنيفػة مػػف قبػؿ الػدوؿ العربيػة باعتبارىػا تشػكبؿ خرقػػًا 
مبػػػادىا وقواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي المتعمقػػػة باسػػػتخداـ مجػػػاري الميػػػاه الدوليػػػة وبػػػاالحتالؿ  فاضػػػحًا لكافػػػة

العسكري والقانوف الدولي اإلنسػاني، كمػا تسػببب ضػررًا جسػيمًا لمػدوؿ المتشػاطئة لنيػر األردف، وخاصػة 
 بعػػد تحويػػؿ القسػػـ األكبػػر مػػف ميػػاه ىػػذا النيػػر خػػارج حوضػػو الطبيعػػي ممػػا قػػد يػػؤدي إلػػى حرمػػاف ىػػذه
الدوؿ مف المصادر المائية لمنير وارتفاع نسػبة المموحػة فػي بحيػرة طبريػة واألراضػي المتاخمػة. وتشػكبؿ 
المشػػػػروعات اإلسػػػػرائيمية أيضػػػػًا انتياكػػػػًا صػػػػريحًا التفاقيػػػػات اليدنػػػػة السورية/اإلسػػػػرائيمية الموقبعػػػػة عػػػػاـ 

  األطػػػػراؼ ـ والتػػػي تحظبػػػػر اتخػػػػاذ أيػػػة إجػػػػرااات وحيػػػػدة الطػػػرؼ تتعػػػػارض مػػػػع حقػػػوؽ ومصػػػػال7383
المعنيػػة، وخاصػػة داخػػؿ المنطقػػة المنزوعػػة السػػالح. إذ أقػػدمت بالفعػػؿ القػػوات اإلسػػرائيمية إلػػى اسػػتخداـ 
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القػػػوة المسػػػمحة إلجبػػػار السػػػكاف العػػػرب المحميػػػيف فػػػي جنػػػوب بحيػػػرة طبريػػػة، ضػػػمف المنطقػػػة المنزوعػػػة 
 ممشروعات اإلسرائيمية.السالح، عمى اليجرة عنوة وتدمير مساكنيـ وقراىـ، لتحويميا إلى ورش عمؿ ل

لػػـ تتبػػيف الػػدوؿ العربيػػة خطػػورة المشػػروع اإلسػػرائيمي لتحويػػؿ ميػػاه نيػػر األردف إالب عنػػدما بػػدأت و
إسرائيؿ فعميػًا باسػتجرار الميػاه باتجػاه صػحراا النقػب فػي جنػوب فمسػطيف. فسػارع مجمػس جامعػة الػدوؿ 

وع اإلسػػرائيمي بمثابػػة عػػدواف عمػػى ـ حيػػث اعتبػػر المشػػر 33/3/7311العربيػػة باتخػػاذ قػػراره المػػؤرخ فػػي 
ر تطبيػؽ معاىػدة الػدفاع العربػي المشػترؾ لعػاـ  ـ واتخػاذ إجػرااات مضػادة 7311األمػة العربيػة ممػا يبػرب

لتحويؿ المنابع العموية لنيػر األردف باتجػاه األراضػي السػورية والمبنانيػة واألردنيػة. وىػذا مػا أكبدتػو أيضػًا 
ـ وفػػي 7318تػي انعقػدت عمػى التػوالي فػػي القػاىرة واإلسػكندرية عػاـ فيمػا بعػد مػؤتمرات القمػة العربيػػة ال

 ـ 7311الدار البيضاا عاـ 

وقػد بػػدأت الػدوؿ العربيػػة فعػػاًل بتنفيػذ خطتيػػا بتحويػػؿ ميػاه نيػػر األردف وروافػػده اعتبػارًا مػػف شػػير 
عػدة  ـ في ىضبة الجوالف السورية. وىذا ما أثار حفيظػة الكيػاف الصػييوني الػذي شػفب 7311آذار لعاـ 

ـ ولكايػة وقػوع العػدواف اإلسػرائيمي فػي 7311وارات جوية عمى ورشات العمؿ السورية ابتػداًا مػف عػاـ 
ـ والتػػي أدت إلػػى احػػتالؿ ىضػػبة الجػػوالف، بمػػا فييػػا روافػػد نيػػر األردف 7311شػػير حزيػػراف مػػف عػػاـ 

إلػػػى الضػػػفة  وقسػػػمًا كبيػػػرًا مػػػف نيػػػر اليرمػػػوؾ وبسػػػط سػػػيطرتيا عمػػػى بحيػػػرة طبريػػػة بوكمميػػػا، باإلضػػػافة
الكربيػػة ووػػزة وشػػبو جزيػػرة سػػيناا المصػػرية. وىكػػذا اسػػتطاعت القػػوات اإلسػػرائيمية خػػالؿ سػػتة أيػػاـ فقػػط 

 القضاا تمامًا عمى الخطة العربية واالستيالا عمى معظـ الموارد المائية لحوض األردف/اليرموؾ.

 التعاون السوري/األردني الستغالل مياه نهر اليرمروك: -ج

محػػػاوالت اإلسػػػرائيمية لالسػػػػتئثار بميػػػاه حػػػوض األردف، كػػػػاًل مػػػف سػػػورية واألردف وىمػػػػا دفعػػػت ال
وىػو نيػر اليرمػوؾ، إلػى عقػد اتفػاؽ فيمػا  ضالػدولتاف العربيتػاف المتشػاطئتاف ألحػد أىػـ روافػد ىػذا الحػو 

ـ وذلػػػػؾ السػػػػتكالؿ ميػػػػاه النيػػػػر بشػػػػكؿ مشػػػػترؾ 7341ـ ثػػػػـ اسػػػػتكمالو عػػػػاـ 8/1/7319بينيػػػػا بتاريػػػػػ  
ة المخططات الصييونية لتحويؿ مجراه. وكػاف يػنص ىػذا االتفػاؽ عمػى بنػاا سػد المقػارف عمػى ولمواجي

األراضػػػػي السػػػػورية وعػػػػدد مػػػػف المحطػػػػات الكيربائيػػػػة فػػػػي موقػػػػع القادسػػػػية داخػػػػؿ األراضػػػػي األردنيػػػػة، 
باإلضافة إلى عدة أقنية ومشروعات أخرى. وذلؾ إلرواا األراضي الواقعة في حػوض اليرمػوؾ وكػذلؾ 

الطاقػػة الكيربائيػػة. ويتحمػػؿ الطرفػػاف تكػػاليؼ إقامػػة ىػػذه المشػػاريع وتنفيػػذىا، بينمػػا تعػػود إلييمػػا  لتوليػػد
ـب إنشػاا لجنػة مشػتركة لعشػراؼ عمػى  المنافع الناجمة عنيا وفؽ نسب محددة تـب االتفاؽ بشػونيا. كمػا تػ

دارة المشػػروعات المنفػػذة وتنظػػيـ توزيػػع  التنفيػػذ والقيػػاـ بالدراسػػات الالزمػػة واقتػػراح الخطػػط والتكػػاليؼ وار
حالػػػة أي نػػػزاع  صػػػدار التوصػػػيات الالزمػػػة بيػػػذا الصػػػدد، وار الميػػػاه والطاقػػػة الكيربائيػػػة بػػػيف الطػػػرفيف وار

207 



محتمؿ إلى التحكيـ. ولكف مالبث أف عارضت إسرائيؿ بقػوة القيػاـ بمثػؿ ىػذه المشػروعات، والتػي باشػر 
القػرف الفائػت، وخاصػة فيمػا يتعمػؽ ببنػاا سػد الطرفاف العربياف بتنفيذىا منذ نياية حقبة التسػعينيات مػف 

الوحدة في موقع المقارف ضمف األراضي السورية. مع العمـ بػوف إسػرائيؿ قػد سػحبت اعتراضػاتيا الحقػًا 
ـ. كمػػا دأبػػت سػػورية عمػػى 7338بموجػػب المػػادة الثانيػػة مػػف معاىػػدة السػػالـ األردنيػػة /اإلسػػرائيمية لعػػاـ 

عمػى نيػر اليرمػوؾ، باإلضػافة إلػى المشػروعات المشػتركة مػع بناا عدة سدود صكيرة ومتوسطة الحجـ 
 الطرؼ األردني.

 م:4991الخرق المتكرر لنصوص معاهدة السالم األردنية/ اإلسرائيمية لعام  -د
روػـ أف مسػػولة الميػاه قػػد حظيػت بوىميػػة خاصػة ضػػمف محادثػات السػػالـ العربية/اإلسػرائيمية منػػذ 

ـ وفػػي إطػػار المفاوضػػات متعػػددة األطػػراؼ حػػوؿ 7333مدريػػد عػػاـ انطالقتيػػا فػػي العاصػػمة األسػػبانية
الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط، إال أنيػػػػػا لػػػػػـ تصػػػػػؿ إلػػػػػى أيػػػػػة نتيجػػػػػة ت ػػػػػذكر، باسػػػػػتثناا مػػػػػاورد فػػػػػي معاىػػػػػدة السػػػػػالـ 

ـ والتػي تحتػوي عمػى بعػض النصػوص التفصػيمية فيمػا يتعمػؽ باسػتخداـ 7338األردنية/اإلسرائيمية لعاـ 
 مياه حوض اليرموؾ/األردف. 

تضمنت المادة السادسة مف المعاىػدة، بعػض المبػادىا المسػتقرة دوليػًا فيمػا يتعمػؽ باسػتخداـ  فقد
المجاري المائية الدولية، حيث اتفؽ الطرفاف عمى بػذؿ الجيػود المتبادلػة لبمػوغ تسػوية شػاممة ومسػتديمة 

 لكافة المشاكؿ الناجمة عف استخداـ المياه، وفؽ مايمي:

 ألردف واليرموؾ والمياه الجوفية في وادي عربة.التقسيـ العادؿ لمياه نيري ا -7

ضماف إدارة وتنمية المصادر المائية ألحد األطراؼ بمػا ال يػؤدي إلػى اإلضػرار بػالموارد المائيػة  -3
 لمطرؼ اآخر.

البحػػػث بكافػػػة الوسػػػائؿ الممكنػػػة لتػػػوفير المصػػػادر المائيػػػة وتنميتيػػػا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ التعػػػاوف فػػػي  -9
مف حدة ش  المياه وتنمية المصادر المائيػة المتػوافرة والجديػدة  مشاريع مشتركة، بيدؼ التخفيؼ

 وتخفيض نسبة الفاقد مف ىذه المياه ودرجة تموثيا..ال .

 تبادؿ المعمومات واألبحاث المتعمقة باستخداـ وتنمية المصادر المائية المشتركة. -8

ميػة المتعمقػة بتقسػػيـ وقػد احتػوى الممحػؽ الثػاني مػػف المعاىػدة، عمػى كافػة التفصػػيالت التقنيػة والك
ميػػاه نيػػري األردف واليرمػػوؾ بػػيف الطػػرفيف، وىػػي فػػي وايػػة التعقيػػد والكمػػوض. ولكػػف ي الحػػظ بونيػػا قػػد 
منحت حؽ األولوية إلسرائيؿ لكي تستفيد بحصتيا مف الميػاه، قبػؿ أف ينػاؿ األردف الكميػة المخصصػة 

رادة الكيػػاف الصػييوني. وقػػد اتفػػؽ ال طرفػاف أيضػػًا عمػػى بنػاا سػػد تحػػويمي لػو، ممػػا يجعمػػو تحػت رحمػػة وار
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وتخزينػي عمػػى نيػر اليرمػػوؾ، فػي موقػػع القادسػػية عمػى األراضػػي األردنيػة ومشػػروع آخػر لتخػػزيف الميػػاه 
بػالقرب مػف التقػاا نيػري األردف واليرمػوؾ، عمػى الحػدود المشػتركة. كمػا احتفظػت إسػرائيؿ بكافػة اآبػار 

اؿ ىػػذه المنطقػػة لمسػػيادة األردنيػػة بموجػػب نصػػوص التػػي حفرتيػػا واسػػتخدمتيا فػػي وادي عربػػة، قبػػؿ انتقػػ
المعاىدة المذكورة. إذ يتوجب الحصوؿ عمى موافقة السمطات األردنية مف أجؿ إعادة حفػر آبػار أخػرى 
وبضػػرورة حصػػوليا عمػػى كافػػة المعمومػػات التقنيػػة المتعمقػػة بيػػذه اآبػػار، التػػي سػػتقوـ إسػػرائيؿ بصػػيانتيا 

دارتيا عمى نفقتيا، وذلؾ روـ خ  ضوعيا لمسيادة األردنية حصرًا.وار

وأخيرًا تجػدر المالحظػة إلػى أنػو باإلضػافة إلػى تضػميف معاىػدة السػالـ األردنية/اإلسػرائيمية لعػاـ 
ـ نصوصػػًا ويػػر واضػػحة المعػػالـ بدقػػة ومجحفػػة بحػػؽ األردف، فقػػد قامػػت إسػػرائيؿ مػػع ذلػػؾ بعػػد 7338

وأخػرى عػف عجزىػا عمػى تزويػد األردف بانتياؾ نصوصيا مرات عدة، إذ دأبت عمى اإلعػالف بػيف فتػرة 
بالكميػػػات المخصصػػػة لػػػو بموجػػػب نصػػػوص المعاىػػػدة، وذلػػػؾ بػػػروـ األزمػػػة المائيػػػة التػػػي يعػػػاني منيػػػا 

ـ عنػدما سػارعت سػورية 7333الشعب األردني. وىذا ما حصؿ عمى سػبيؿ المثػاؿ فػي شػير أيػار عػاـ 
دتو عمػػى تجػػاوز األزمػػة التػػي كػػاف بتزويػػد األردف بكميػػات مناسػػبة مػػف الميػػاه لمػػدة أربعػػة أشػػير لمسػػاع

يعػػػاني منيػػػا، بعػػػدما حجبػػػت عنػػػو السػػػمطات اإلسػػػرائيمية حصػػػتو مػػػف الميػػػاه المتفػػػؽ عمييػػػا فػػػي معاىػػػدة 
ر أيضًا في أوقات الحقة، كمػا لػـ ينفنػذ أي مشػروع مػائي مشػترؾ بػيف  السالـ اآنفة الذكر، وىذا ما تكرب

قائمػػػة بػػػوف اتفاقػػػًا ثنائيػػػًا يتعػػػربض لمشػػػكمة متعػػػددة الطػػػرفيف لكايػػػة اآف. وىػػػذا مػػػا يؤكػػػد وجيػػػة النظػػػر ال
األطراؼ، ال يمكنو إيجاد حػؿ شػامؿ ومسػتقر لمنػزاع مادامػت بقيػة األطػراؼ المعنيػة )سػوريا ولبنػاف( ال 
تزاؿ مف الوجية القانونية في حالة حرب مػع الكيػاف الصػييوني، ومػاداـ الفمسػطينيوف ال يزالػوف يعػانوف 

 اتيـ المائية وتدمير ممتمكاتيـ ومصادر أرزاقيـ.مف النيب اإلسرائيمي لثرو 
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 النظام القانوني الستخدام مياه نهر النيل

يجسبػػد النظػػاـ القػػانوني لحػػوض النيػػؿ حالػػة مػػا يمكػػف مالمسػػتو بوضػػوح لػػدى األحػػواض النيريػػة 
رة سػػابقًا األخػرى الواقعػة فػي الػوطف العربػي. إذ أف الحقػوؽ المكتسػبة حػوؿ اسػتخداـ ميػاه الن يػر، والمقػرب

مػػف قبػػؿ السػػمطات االسػػتعمارية فػػي إفريقيػػا لصػػال  دولتػػي المػػرور والمصػػب )السػػوداف ومصػػر( التػػي 
تعتمد بشكؿ شبو تاـ عمى ميػاه النيػر، وجػدت نفسػيا أيضػًا مشػكوكًا بصػالحيتيا بشػكؿ الحػؽ مػف قبػؿ 

ىذه الػدوؿ التػي تكػذي أراضػييا دوؿ المنبع الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى وأثيوبيا. حيث خطبطت 
النسبة العظمى مف مياه النير، لبناا مشاريع مائيػة ضػخمة بػدوف مشػاورات تمييديػة متعػددة األطػراؼ، 
جػراا المشػاورات المفيػدة والمثمػرة. لػػذلؾ  ومػع تبػادؿ التيديػدات مػف آف آخػر بػداًل مػػف إرسػاا التعػاوف وار

دأ بعػػػػض دوؿ المنبػػػػع المنشػػػػكمة حاليػػػػًا بوزماتيػػػػا ال يسػػػػتبعد تمامػػػػًا ظيػػػػور نزاعػػػػات محتممػػػػة عنػػػػدما تبػػػػ
 الداخمية، بتطوير وتنمية استكالؿ مصادرىا المائية في حوض النيؿ. 

 تعدد االتفاقيات الدولية حول تقسيم مياه النهر:  - أ
ـب عقػد والبيتيػا خػالؿ الحقبػة االسػتعمارية.  يتولنؼ النظاـ القانوني لنير النيػؿ مػف عػدة اتفاقيػات تػ

دأب االسػػتعمار البريطػػاني منػػذ نيايػػات القػػرف التاسػػع عشػػر بفػػرض سػػيطرتو عمػػى كافػػة أرجػػاا  وحيػػث
حػػوض النيػػؿ ومنابعػػو. وىػػػذا مػػا كانػػت تعتػػػرؼ بػػو صػػراحة أو ضػػمنًا القػػػوى االسػػتعمارية األخػػرى فػػػي 
ػػت معظػػـ االتفاقيػػات الموقعػػة فيمػػا بينيػػا عمػػ يطاليػػا وبمجيكػػا. وقػػد نصب ى شػػرؽ إفريقيػػا كفرنسػػا وألمانيػػا وار

ضػػرورة عػػدـ القيػػاـ بمشػػاريع قػػد تػػؤدي إلػػى تعػػديؿ مجػػرى النيػػر وروافػػده، بػػدوف موافقػػة كافػػة األطػػراؼ 
المعنيػػة. ولكػػف مػػا لبثػػت السػػمطات األثيوبيػػة أف أعمنػػت فػػي مناسػػبات عديػػدة عػػدـ اعترافيػػا بوومػػب ىػػذه 

ؾ بنفػػاذ كتشػػاالتفاقيػػات، وذلػػؾ بػػروـ أف معظػػـ دوؿ الحػػوض األدنػػى لمنيػػؿ فػػي اليضػػبة االسػػتوائية لػػـ 
ىذه النصوص بعد نيميا االستقالؿ الناجز، إذ تخضع ألحكاـ توارث المعاىػدات بػيف الػدوؿ، وىػي كمػا 
نعمػػػـ معاىػػػدات تقػػػرر شػػػؤونًا موضػػػوعية تتعمػػػؽ باألقػػػاليـ وحقػػػوؽ االرتفػػػاؽ، وتنتقػػػؿ بالتػػػالي مػػػف الدولػػػة 

 السمؼ إلى الدولة الخمؼ وفؽ أحكاـ القانوف الدولي. 

ـ مػف أىػـ ىػذه النصػوص عمػى اإلطػالؽ، نظػرًا لمػا 4/77/7313المعقودة بتػاري  االتفاقية  عدوت  
ـب تبػػػادؿ  تحتويػػػو مػػػف أحكػػػاـ تفصػػػيمية تتعمػػػؽ باسػػػتخداـ ميػػػاه نيػػػر النيػػػؿ بػػػيف البمػػػديف العػػػربييف. حيػػػث تػػػ
االعتراؼ بحقوقيما التاريخية المكتسػبة فػي حػوض النيػؿ، واالتفػاؽ عمػى قيػاـ مصػر ببنػاا السػد العػالي 

اف، بينما تقوـ السوداف بناا خزاف لممياه عمػى حػوض النيػؿ األزرؽ باإلضػافة إلػى أيػة مشػاريع عند أسو 
أخرى تراىا مناسػبة مػف أجػؿ االسػتكالؿ األفضػؿ لحصػتيا مػف ميػاه النيػر. واتفػؽ الطرفػاف أيضػًا عمػى 
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لسػػد تحديػد نسػػبة حصػػة كػػؿ منيمػػا مػػف صػػافي الميػػاه الواصػػمة إلػػى أراضػػييما بعػػد االنتيػػاا مػػف تشػػييد ا
العػالي. وتقػوـ الحكومػة المصػرية بػالتعويض الشػامؿ عػف األضػرار التػي سػتمحؽ بالممتمكػات السػػودانية 
نتيجػػة تخػػزيف الميػػاه فػػي بحيػػرة ناصػػر ومػػا يػػنجـ عػػف ترحيػػؿ السػػكاف المحميػػيف التػػي سػػت كمر أراضػػييـ 

يػػة حجػػـ المػػوارد بالميػػاه. ويتوجػػب كػػذلؾ إرسػػاا التعػػاوف بػػيف الطػػرفيف لمقيػػاـ بعػػدد مػػف المشػػروعات لتنم
المائيػة لروافػػد النيػػؿ التػي تقػػع فػػي األراضػي السػػودانية وتقميػػؿ كميػة الفاقػػد منيػػا نتيجػة التبخػػر والعوامػػؿ 
المناخية األخرى. كما وافقت الػدولتاف عمػى إنشػاا لجنػة تقنيػة مشػتركة لدراسػة المشػاريع المقترحػة عمػى 

كيؿ المشػػػاريع القائمػػػة واتخػػػاذ اإلجػػػرااات األطػػػراؼ المعنيػػػة واإلشػػػراؼ عمػػػى تنفيػػػذىا ومراقبػػػة نظػػػـ تشػػػ
الالزمػة لمواجيػة السػنوات الشػحيحة وممػػا ال ينػتل عنػو أي ضػرر لمطػػرفيف. وأخيػرًا يتضػمف اتفػاؽ عػػاـ 

يػؿ بعػد استشػارة المجنػة ـ نصًا يتعمؽ باتخاذ موقؼ موحد تجاه مطالب الدوؿ األخرى لحوض الن7313
 المشتركة.

 حة لمتعاون في وادي النيل:تواضع المشروعات المقتر   - ب
بصورة عامة، تعػاني معظػـ دوؿ وادي النيػؿ مػف أوضػاع صػعبة ومعقبػدة، نتيجػة لمتزايػد السػكاني 
وتعاقػػب الفيضػػانات المػػدمبرة أو الجفػػاؼ المسػػتديـ ونشػػوب عػػدة أزمػػات داخميػػة وحػػروب أىميػػة أعاقػػت 

روػـ مواردىػػا المائيػػة والكذائيػػة  جيػود التنميػػة ونشػػرت ظػواىر الجػػوع والعطػػش فػػي شػرؽ القػػارة األفريقيػػة
اليائمػػة، والتػػي بقيػػت بكالبيتيػػا مجػػرد مصػػادر طبيعيػػة ويػػر مسػػتكمة اقتصػػاديًا واجتماعيػػًا. كمػػا ي الحػػظ 
ـب بناؤىػا عمػػى نيػر النيػؿ منػػذ نيايػات القػرف التاسػػع عشػر، سػػواا  بػوف معظػـ المشػػروعات المائيػة التػي تػػ

سػػػًا إلػػػى تالفػػػي الكػػػوارث الطبيعيػػػة الناجمػػػة عػػػف فػػػي مصػػػر أو السػػػوداف أو أوونػػػدا، كانػػػت تيػػػدؼ أسا
 الفيضانات الموسمية لمنير وتنظيـ جرياف مياىو.

وفػػي الوقػػت الحػػالي، ت عتبػػر مصػػر والسػػوداف المسػػتفيداف األكبػػر مػػف اسػػتخداـ ميػػاه نيػػر النيػػؿ، 
إلػػى ـ والػػذي قػػاد الحقػػًا إلػػى بنػػاا السػػد العػػالي فػػي أسػػواف، ثػػـ 7313وذلػػؾ منػػذ توقيعيمػػا التفػػاؽ عػػاـ 

البػدا بتنفيػذ قنػػاة جػونكمي فػػي جنػوب السػػوداف. ردبًا عمػى ذلػؾ، خططػػت الحكومػة األثيوبيػػة التػي تكػػذي 
أراضييا النسبة العظمى مف مياه النير، لبناا مشاريع ضخمة عمػى بحيػرة تانػا التػي تشػكبؿ أحػد المنػابع 

تػو السػمطات المصػرية تيديػدًا الرئيسية لنير النيػؿ، وذلػؾ بالتعػاوف مػع خبػراا إسػرائيمييف، وىػذا مػا اعتبر 
 ألمنيا القومي.

مػػف ناحيتيػػا، عممػػت كػػؿ مػػف مصػػر والسػػوداف إلجػػراا حػػوار بنبػػاا ومثمػػر مػػع كافػػة دوؿ حػػوض 
مػف أجػػؿ تحقيػؽ االسػػتكالؿ األمثػؿ لمػػوارد النيػر، وبمػػا ال  ةالنيػؿ، وبالتعػػاوف مػع بعػػض الييئػات الدوليػػ

ـب بالفعػػؿ تنفيػػذ يتعػػارض مػػع الحقػػوؽ الثابتػػة والمكتسػػبة لػػدوؿ الحػػوض  فػػي اسػػتخداـ ميػػاه النيػػر. وقػػد تػػ
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بعض مشروعات التعاوف في ظؿ الظروؼ السياسية المالئمػة وبمػا يحقػؽ الفوائػد لكافػة دوؿ الحػوض، 
ومنيػػا مشػػروع ضػػبط وتنظػػيـ منسػػوب ميػػاه بحيػػرة فكتوريػػا وبقيػػة البحيػػرات االسػػتوائية فػػي أعػػالي النيػػؿ، 

لمتكذيػػػػة والزراعػػػػة ومنظمػػػػة األرصػػػػاد العالميػػػػة والبرنػػػػامل  وذلػػػػؾ بالتعػػػػاوف مػػػػع منظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة
ر وزراا المػػوارد المائيػػة لػػدوؿ حػػوض النيػػؿ عػػاـ  ـ إنشػػاا لجنػػة 7333اإلنمػػائي ل مػػـ المتحػػدة. كمػػا قػػرب

التعػػاوف الفنػػي لتنميػػة حػػوض نيػػر النيػػؿ والحفػػاظ عمػػى بيئتػػو )التيكونيػػؿ( والتػػي وضػػعت بػػدورىا خطػػة 
المشروعات لعفادة مف مػوارد النيػر مػع تشػكيؿ مجموعػات متخصصػة عمؿ شاممة متضمنة عددًا مف 

مػػػف الخبػػػراا لتنفيػػػذ الخطػػػة وتحديػػػد حقػػػوؽ كػػػؿ دولػػػة متشػػػاطئة مػػػف اسػػػتخداـ ميػػػاه النيػػػر. وقػػػد قامػػػت 
األطراؼ المعنية فيما بعد بإنشاا ىيئػات أخػرى بالتعػاوف مػع المصػرؼ الػدولي لمتعميػر والتنميػة، وذلػؾ 

ئيػػة واالسػػتخداـ األمثػػؿ ليػػا، ممػػا يػػوفر المنػػاخ المالئػػـ لوضػػع نظػػاـ قػػانوني بيػػدؼ تنميػػة المصػػادر الما
 دولي خاص الستخداـ مياه نير النيؿ. 

 :تمارين 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي: -
 يعدب مجرى الفرات / دجمة ، مجرى مائي: -7

A. دولي  
B.  داخمي 
C. محمي 
D. عابر لمحدود 

 
تنظيـ استخداـ مياه نير النيؿ بيف مصر والسوداف: -3

A.  ـ 7314اتفاقية عاـ 
B.  ـ 7313اتفاقية عاـ 
C.  ـ 7311اتفاقية عاـ 
D.  ـ 7311اتفاقية عاـ 
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 شرةع الخامسالوحدة التعميمية 

 القانون الدولي لألجواء والفضاء
 تنظيم المالحة الجوية الدولية -1

 الكممات المفتاحية:
 -المالحة الجوية الدولية  -السيادة عمى األجواء الوطنية  -نقل األشخاص والبضائع  -الطائرات 

المنظمة  -ق طائرة في حالة تحمي -الييئة الدولية لمنقل الجوي  -جنسية الطائرة  -خطف الطائرات 
 .األجواء الوطنية -الدولية لمطيران المدني 

 الممخص:
أظير المجتمع الدولي اىتمامًا كبيرًا بالمالحة الجوية الدولية، بعد انتشار استخدام الطائرات المدنية 
في نقل الركاب والبضائع بين الدول، وجذبت مسألة تحديد النظام القانوني لألجواء الوطنية وحقوق 

تتمتع بو من سمطان عمييا اىتمام فقياء القانون الدولي ومؤسساتو منذ نيايات القرن  الدول فييا وما
التاسع عشر، وما لبث الفقياء أن اختمفوا فيما بينيم حول مسألة التكييف القانوني لمدى ممارسة 

 .الدولة لسيادتيا وواليتيا الوطنية عمى المجال الجوي الذي يعمو إقميميا البري والبحري
 األهداف التعميمية:

 ب عمى الطالب معرفة كيفية تنظيم المالحة الجوية الدولية، من خالل االتفاقيات التالية:يتوج
  م. 1111اتفاقية باريس لعام 
  م. 1144اتفاقية شيكاغو لعام 
  م. 1152اتفاقية روما لعام 
  م. 1163اتفاقية طوكيو لعام 
  م. 1170اتفاقية الىاي لعام 
 م. 1171ال لعام ـاتفاقية مونتري 
 م. 1111ال لعام ـاتفاقية مونتري 

 

213 



تنشـأ الدولـة بتـوافر أركانيـا الـوالث، وىـي اوقمــيم والشـعب والسـمطة. ويشـمل إقمـيم الدولـة مكوناتــو 
بحــر والجـــو وبمــا يتوافــق مــع قواعــد القـــانون الــدولي المتعمقــة بالحــدود والمنـــاطق الطبيعيــة مــن البــر وال

البحريـة الخاضــعة لمواليـة الوطنيــة. وقـد أعويــرت بعمــق مسـألة تحديــد النظـام القــانوني لألجـواء التــي تعمــو 
ئع إقميم الدولة، منذ نشوب الحرب العالمية األولـى واسـتخدام الطـائرات كوسـيمة لنقـل األشـخاص والبضـا

مـا بـين الـدول وكسـالح فتـفاك فـي الحــروب. ومـع تسـارع االختراعـات والتطـور التقنـي واكتشـاف األقمــار 
والصـواري  بعيـدة المـدى، اختـرق اونسـان طبقـة الفضـاء الخـارجي التـي  ةالصناعية والمركبـات الفضـائي

وليــة والفقييــة لمبحــث والجاذبيــة األرضــية. وىــذا مــا جــذب اىتمــام الــدول والييئــات الد ءينعــدم فييــا اليــوا
عــن نظــام قــانوني يــتالءم مــع طبيعــة األجــواء الوطنيــة التــي تعمــو إقمــيم الدولــة مباشــرة ويتصــل بــاألر  
ويدور معيا، وكذلك الفضاء الخـارجي الـذي يعمـو ال ـالف اليـوائي لمكـرة األرضـية وتحمفـق فيـو الكواكـب 

 واألجرام السماوية بفعل انعدام اليواء والجاذبية.

 نظريات السيادة عمى األجواء الوطنية

بـــدأت مســـألة تحديـــد النظـــام القـــانوني لألجـــواء الوطنيـــة وحقـــوق الـــدول فييـــا ومـــا تتمتـــع بـــو مـــن 
سمطان عمييا، تجـذب اىتمـام فقيـاء القـانون الـدولي ومؤسسـاتو منـذ نيايـات القـرن التاسـع عشـر، بعـدما 

ه األجــواء بالمنطــاد، وــم بواســطة الطــائرات الشــراعية اســتطاع اونســان بفعــل التطــور العممــي ارتيــاد ىــذ
والعاديـــة. ولكـــن مالبـــث أن اختمـــف الفقيـــاء فيمـــا بيـــنيم حـــول مســـألة التكييـــف القـــانوني لمـــدى ممارســـة 

 والبحري.  يالدولة لسيادتيا وواليتيا الوطنية عمى المجال الجوي الذي يعمو إقميميا البر 
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 الدوليــةتنظيم المالحة الجويـة 

اىتمف المجتمع الدولي بتنظيم المالحة الجوية الدولية، أي تمك التـي تتعـدى حـدود الدولـة الواحـدة، 
بعـــدما انتشـــر اســـتخدام الطـــائرات المدنيـــة فـــي نقـــل الركـــاب والبضـــائع بـــين الـــدول منـــذ بـــدايات القــــرن 

الحربيـــة ألول مـــرة فـــي العشـــرين. وفـــي نيايـــة الحـــرب العالميـــة األولـــى التـــي اســـتخدمت فييـــا الطـــائرات 
التـاري ، تــولفى مـؤتمر الصــم  ميمــة وضـع نظــام قـانوني دولــي لممالحــة الجويـة بعــدما تبـيفن عــدم وجــود 
قواعـــد قانونيـــة عامـــة وعرفيـــة مســـتقرة بيـــذا الشـــأن. وانتيـــى فييـــا المـــؤتمر بعقـــد اتفاقيـــة بـــاريس بتـــاري  

ــــز النفــــاذ اعتبــــارًا مــــن عــــام  م حــــول تنظــــيم المالحــــة الجويــــة الدوليــــة، والتــــي دخمــــت13/11/1919 حيف
م ولكن بقيت معظم الدول األميركية خارج ىذه االتفاقية، والتي عقـدت فيمـا بينيـا اتفاقيـة إقميميـة 1922

م تصــديق كافـة الــدول 1919. كمــا لـم تنـلف اتفاقيــة بـاريس لعـام 1928مماومـة، وىـي اتفاقيــة ىافانـا لعـام 
إلييـا لكونيـا اعتمــدت مبـدأ ممارســة الدولـة لســيادتيا  التـي وقعتيـا، بــل ورفضـت بعــ  الـدول االنضــمام

ــل  عمــى أجوائيــا الوطنيــة وىــذا مــا يخــالف وجيــة نظــر بعــ  الــدول كسويســرا وىولنــدا التــي كانــت تفضف
اعتمــاد مبــدأ حريــة األجــواء الوطنيــة. وىكــذا عمــدت العديــد مــن الــدول إلــى عقــد اتفاقيــات ونائيــة تمــن  

الوطنيــة، لكــون اتفاقيــة بـــاريس  ةلــبع  باســتخدام مجاالتيــا الجويـــبمقتضــاىا حقوقــًا متبادلــة لبعضـــيا ا
 كانت نتيجة لتسويات اتفاقية بين أطرافيا أكور منو اعترافًا بنظام موضوعي مستقر. 

وقـــد أتـــاح التقـــدم العممـــي فـــي صـــناعة الطـــائرات ضـــرورة وضـــع قواعـــد جديـــدة لممالحـــة الجويـــة، 
ـ  عنـو إبـرام ات فـي نيايـات الحـرب  7/12/1944فاقيـة شـيكاغو بتـاري  فانعقد مؤتمر دولي آخر، تمخف

العالميــة الوانيــة. ومــع تكــاور عمميــات خطــف الطــائرات وتحويــل مســاراتيا، فقــد تــمف إبــرام مجموعــة مــن 
االتفاقيـــات الدوليـــة لقمـــع المخالفـــات المرتكبـــة عمـــى ظيـــر الطـــائرات واالســـتيالء غيـــر المشـــروع عمييـــا، 

م واتفاقيــة 16/12/1971م واتفاقيـة الىــاي المؤرخـة فـي 14/9/1963كاتفاقيـة طوكيـو المعقــودة بتـاري  
 م.23/9/1971مونتلاير المبرمة في 

كمــا تجــدر اوشــارة ىنــا إلــى أنــو قــد تــمف توحيــد القواعــد القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة عــن 
ىـــاي لعـــام م المعدفلــة وفـــق بروتوكــول ال1929حــوادث الطيـــران ضــمن مـــا يععــرف باتفاقيـــة وارســو لعـــام 

 م حول النقل الجوي الدولي. 1999م واتفاق مونتلاير لعام 1955

 

215 



 م9191اتفاقية باريس لعام 
المالحـة الجويـة، والتـي  مم عدداً من المبـادىء المتعمقـة بتنظـي1919اعتمدت اتفاقية باريس لعام 

دىء:  خضعت فيما بعد لعدة تعديالت الحقة، وأىمف ىذه المبـــا

، إذ تتمتــع كــل دولــة طــرف بممارســة كامــل الســيادة عمــى ةة الدولــة عمــى أجوائيــا الوطنيــســياد -1
األجواء التـي تعمـو إقميميـا البـري ومياىيـا اوقميميـة، ولكـن ضـمن حـدود ضـمان حريـة الطيـران 

 والمالحة الجوية.

ق حريـــة المالحـــة الجويـــة، إذ تمتـــزم الـــدول األطـــراف المتعاقـــدة فيمـــا بينيـــا بتـــأمين ممارســـة حـــ -2
لـمرور البــريء وقــت الســمم لطائراتيــا التجاريــة والمدنيـة فــي األجـواء الوطنـيـة ليــذه الــدول، وفقــاً  ا

 لألحكام الواردة في االتفاقية.

المعامـمـة بـين كاـفـة الطــائرات األجنبيـة التــي تحمفــق ـفـي األجــواء الوطنيــة لدولــة مــا  -3 لمســاواة فــي  ا
 ئرة.ودون أي تمييز ذا طابع سياسي أو تبعاً لجنسية الطا

حق الدولة المتعاقدة بمن  الترخيص المسبق من قبميا لتنظيم الخطوط المالحيـة الجويـة المـارفة  -4
 في أجوائيا الوطنية.

حــق الدولــة المتعاقــدة بمــن  تصــري  خــاص مــن أجــل الســماح لمطــائرات الحربيــة وتمــك التــي ال  5
حميــق فـــي أجوائيـــا تقــوم بـــأداء خـــدمات تجاريــة كطـــائرات الشـــرطة والجمــارك والبريـــد، وذلـــك لمت

 الوطنية.

يجـوز لمدولـة المتعاقـدة تقييـد حـق المـرور البــريء لمطـائرات األجنبيـة التـي تسـعى لمتحميـق فــوق  -6
 أجوائيا الوطنية العتبارات عسكرية أو ألسباب تتعمق باألمن والسالمة العامة.

لرعاياىــا لكــل دولــة طــرف فــي االتفاقيــة الحــق بــأن تحــتفظ بممارســة المالحــة الجويــة الداخميــة  -7
 فقط أو لشركات الطيران الوطنية فييا.

ال يجـوز لطــائرات أيـة دولــة غيـر طــرف فــي االتفاقيـة، ممارســة حـق التحميــق فـوق إقمــيم إحــدى  -8
 الدول األطراف فييا إالف بتصري  خاص من الدولة المعنية.

ــ -9 ة، والتــي إرســاء التعــاون لتنظــيم المالحــة الجويــة، وذلــك ب نشــاء المجنــة الدوليــة لممالحــة الجوي
تمارس اختصاصاتيا فيما يتعمق بشؤون الطيـران المـدني، تحـت إشـراف عصـبة األمـم. وكانـت 

 تتمتع ىذه المجنة بسمطات واسعة إدارية وتشريعية وقضائية.

تتحــدد جنســية الطــائرة بمكــان تســجيميا لــدى دولــة معينــة، ولكــن ال يمكــن أليــة دولــة أن تســم   -11
كيتيـا عائـدة بالكامـل لرعاياىـا. وىـذا مـا يسـاعد فـي تحديـد بتسجيل طائرة مـا لـدييا مـالم تكـن مم

 مسؤولية الدولة فيما يتعمق بالتدابير العامة لمسالمة الجوية وحماية طائراتيا عند االقتضاء.

-
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 م9111اتفاقية شيكاغو لعام 
ة الجويــة المعمــول بــو حاليــًا. وىــي ت1944أرســت اتفاقيــة شــيكاغو لعــام  تــألف فــي م نظــام المالحــ

حقيقـة األمــر مــن عــدة ووــائق تتعمــق بــالطيران المـدني الــدولي وتنظــيم الخطــوط الجويــة وبعــ  الشــؤون 
اوداريـــة والفنيــــة المتعمقـــة بتســــجيل الطـــائرات ومــــن  شـــيادات المالحــــين وغيرىـــا مــــن األمـــور األخــــرى 

 المتصمة بيذا الشأن. 

بممارسـة حـق المالحـة الجويـة فـي األجــواء  وتقـرف ىـذا االتفاقيـة الحريـات الرئيسـية التالـية المتعمقـة
 الوطنية لدولة ما، وىـــي:

حريـة الطـائرات التجاريـة لمـدول األطـراف بعبـور األجـواء الوطنيـة لبعضـيا الـبع  أونـاء تحميقيــا  -1
 المنتظم ودون ىبوط.

حريــة الطــائرات التجاريـــة لمــدول األطـــراف بــاليبوط فــي مطـــارات بعضــيا الـــبع  ألســباب فنيـــة  -2
 تزود بالوقود أو إصالح عطب فني طارىء.بحتة كال

حريــة الطــائرات التجاريــة المســتعممة فــي المالحـــة الجويــة المنتظمــة بنقــل األشــخاص والبضـــائع  -3
قميم دولة طرف أخرى وبالعكس.  والبريد بين إقميم الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتيا وا 

ظمــة بنقــل األشــخاص والبضـــائع حريــة الطــائرات التجاريــة المســتعممة فــي المالحـــة الجويــة المنت -4
لى إقميم كل دولة طرف في االتفاقية.  والبريد من وا 

وقـد نـصف نظـام ـشيكاغو عمـى ضـرورة عقـد اتفاقيـات ونائيـة بـين اـلدول لمـن  المزيـد مـن الحريــات 
المنصوص عمييا فـي ىـذا النظـام ولتنظـيم الخـدمات الجويـة الدوليـة، سـواء أكـان ذلـك مـع دول متعاقـدة 

 أخرى. أو مع دول 

م منظمــة الطيــران المــدني الــدولي، وقــد أعلحقــت 1944وأخيــرًا فـقـد  أحــدوت اتفاقيــة ـشـيكاغو لعــام 
م بييئــة األمــم المتحــدة، بوصــفيا إحــدى وكاالتيــا المتخصصــة. وتيــدف ىــذه المنظمــة 1947منــذ عــام 

وتـوفير وسـائل  إلى إنماء التعاون الفني وتوحيد قواعد المالحة الجوية الدولية وتشجيع صـناعة الطيـران
النقــل الجــوي وتطويرىــا، وكــذلك تــأمين ســالمة الطيــران وخطــر المنافســة غيــر المشــروعة والتمييــز فــي 
المعاممـة وضــمان عدالـة مالئمــة السـتخدام الخطــوط الجويـة الدوليــة واالىتمـام بالمســائل الفنيـة المتعمقــة 

وتتـــألف المنظمـــة مـــن الجمعيـــة والشـــروط الصـــحية وقواعـــد الطيـــران والنقـــل...ال .  نبشـــيادات الطيـــاري
العامــة التــي تضـــم ممومــي كافــة الـــدول األعضــاء عمــى قـــدم المســاواة، والمجمــس التنفيـــذي ويتــألف مـــن 
ممومي إحدى وعشرون دولة تنتخبيم الجمعية العامة لمدة سنتين مراعية التمويل الج رافـي والـدول ذات 

العامة التي تتـألف مـن األمـين العـام وعـدد مـن  األىمية الخاصة في النقل الجوي، وىنالك أخيرًا األمانة
اوداريــين والفنيــين، ومقرىــا مدينــة مــونتلاير فــي كنــدا. ىــذا وقــد قامــت فيمــا بعــد شــركات الطيــران ب نشــاء 
 الييئة الدولية لمنقل الجوي، كمنظمة دولية غير حكومية تيدف إلى توحيد أسعار وأجور النقل الجوي.
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 م9191ما لعام اتفاقية رو 

وتتعمــق ىــذه االتفاقيــة بالمســؤولية عــن األضــرار التــي تصــيب طرفــًا والوــًا عمــى األر  بواســطة 
طائرات أجنبيـة. حيـث تـمف األخـذ بمبـدأ المسـؤولية المشـدفدة، ولـيس عمـى المـدعي المتضـرر سـوى إوبـات 

و شــيء ســقط أن الضــرر الــذي أصــابو قــد نــتن مباشــرة عــن طــائرة فــي حالــة تحميــق أو بســبب شــخص أ
 من الطائرة أوناء طيرانيا وفق القواعد العامة المطبقة عمى المالحة الجوية. 

المطمقــة أو مــا يســمى بالحيطــة المتوجبــة، إذ  ةكمــا اعتمــدت ىــذه االتفاقيــة أيضــًا مبــدأ المســؤولي
م يــتم يتحمـل الناقــل المســؤولية عــن األضــرار التــي تصــيب طرفــًا والوـًا أونــاء تحميــق الطــائرة، حتــى ولــو لــ

إوبـــات ارتكـــاب أي خطـــأ مـــن جيتـــو. إذ مـــن المتوجـــب عمـــى الناقـــل اتخـــاذ كافـــة اوجـــراءات الضـــرورية 
والحيطــة لمنــع وقـــوع ىكــذا ضــرر، مـــالم يــتم إوبـــات بــأن ىــذا الضـــرر قــد وقــع نتيجـــة وىمــال أو خطـــأ 

قـة المتضرر. وبخالف ذلك، يستطيع الشخص المتضرر المطالبة بالتعوي  بعد التأكد مـن وجـود عال
 السببية بين الطائرة األجنبية والضرر الذي أصابو منيا.

 

 م9191اتفاقية طوكيو لعام 
 

تمف عقد ىذه االتفاقية برعاية المنظمة الدولية لمطيـران المـدني، وذلـك بعـدما انتشـرت منـذ النصـف 
الوـــاني مـــن القـــرن العشـــرين حـــوادث خطـــف الطــــائرات والجـــرائم المرتكبـــة عمـــى متنيـــا. وىـــذا مـــا أوــــار 
ـــدولي لمبحـــث عـــن أفضـــل الســـبل لقمـــع موـــل ىـــذه الظـــاىرة وتالفييـــا، وخاصـــة مـــع قصـــور  المجتمـــع ال

تشــريعات الوطنيــة بفــر  العقــاب المناســب عمــى جــرائم خطــف الطــائرات التــي غالبــًا مــا يــتم ارتكابيــا ال
. ويمكــن دلــدوافع سياســية. وكــذلك بســبب بــروز حــاالت تنــازع بــين القــوانين الوطنيــة النافــذة بيــذا الصــد

 إيجاز أىم ما تضمنتو اتفاقية طوكيو من أحكام باآلتي:

كافة التـدابير الالزمـة وعـادة واسـتمرار الرقابـة عمـى الطـائرات مـن  تمتزم الدول المتعاقدة باتخاذ -1
قبـــل طاقميـــا، فيمـــا إذا تعرضـــت خـــالل تحميقيـــا لمعنـــف أو التيديـــد بـــو بطريقـــة غيـــر مشـــروعة 

 .لبيدف عرقمة استخداميا أو لالستيالء عمييا أو في حال الشروع لمقيام بيذا العم

جريمة خطـف الطـائرة واالسـتيالء عمييـا، تمكـين  يتوجب عمى الدول المتعاقدة في حال ارتكاب -2
طاقميــا ب عــادة فــر  ســيطرتو ورقابتــو عمييــا والســماح لمركــاب ولطاقميــا بعــد ىبوطيــا بالســفر 
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في أقرب وقت ممكن، وكذلك إعادة الطـائرة مـع حمولتيـا إلـى مـن ليـم الحـق بحيازتيـا، واتخـاذ 
 محاكمتو جنائيًا أو تسميمو أو إبعاده. كافة التدابير الالزمة بحق المتيم بخطف الطائرة لتتم

يطبـــق القـــانون الـــوطني لمكـــان تســـجيل الطـــائرة عمـــى األفعـــال الجنائيـــة المرتكبـــة عمـــى متنيـــا،  -3
وأيضـــًا قـــانون الدولـــة التـــي تمتـــد إلييـــا آوـــار الجريمـــة فيمـــا إذا أعرتكبـــت ضـــد رعاياىـــا أو تضـــر 

 بأمنيا العام.

عمى متن طائرتو بالنسـبة لممسـائل السـيادية أو فيمـا يجوز لقائد الطائرة ممارسة سمطة التحقيق  -4
 إذا تعرضت ىذه الطائرة لمحاوالت خطف أو مضايقة لمطاقم أوناء التحميق.

 
 م9191اتفاقية الهاي لعام 

وىـي تتعمـق فقــط بقمـع جـرائم االســتيالء غيـر المشـروع عمــى الطـائرات أونـاء تحميقيــا فـي األجــواء 
. وقد عرففت المادة األولى مـن االتفاقيـة ىـذه الجريمـة عمـى أنيـا أي فعـل غيـر مشـروع الوطنية لدولة ما

يعقــدم عميــو شــخص موجــود عمــى مــتن الطــائرة أونــاء التحميــق بواســطة اســتخدام العنــف أو التيديــد بــو أو 
 الشــروع بارتكــاب ىــذا الفعــل بقصــد االســتيالء عمــى الطــائرة أو الســيطرة عمييــا، أو فيمــا إذا اشــترك مــع
أي شخص آخر لمقيام أو الشروع في ارتكاب مول ىـذه األفعـال. وبموجـب ىـذه االتفاقيـة، تباشـر إحـدى 
يقـــاع العقـــاب بيـــم، وىـــي دولـــة  الـــدول التاليـــة اختصاصـــاتيا مـــن أجـــل مالحقـــة مرتكبـــي ىـــذه الجـــرائم وا 

لتـــي يتواجـــد تســجيل الطـــائرة أو دولـــة اليبـــوط أو اوقامـــة الدائمـــة أو عمـــل مســـتأجر الطـــائرة أو الدولـــة ا
 الخاطف عمى أرضيا. 

 م9199ال لعام ـريـاتفاقية مونت

تــمف عقــد ىــذه االتفاقيــة لتالفــي القصــور فــي النصــوص القانونيــة الــواردة فــي اتفــاقيتي طوكيــو لعــام 
م والتــي لــم تســتطع الحــد مــن حــوادث خطــف الطــائرات واالســتيالء عمييــا. 1971م والىــاي لعــام 1963

د اتفاقيــة مــونتلاير شــاممة لكافــة األفعــال غيــر المشــروعة المرتكبــة ضــد ســالمة الطيــران لــذلك جــاءت بنــو 
المـــدني، ســـواء تمـــك الموجيـــة ضـــد الطـــائرات أونـــاء التحميـــق أو خـــالل وجودىـــا عمـــى األر ، أو ضـــد 

 المنشآت األرضية في المطارات. وىذه األفعال ىــي:

أونــاء التحميــق يخــلف بســالمة ارتكــاب عمــل مــن أعمــال العنــف ضــد شــخص عمــى مــتن طــائرة  -1
 الطائرة.
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تــــدمير طــــائرة فــــي الخدمــــة أو التســــبب بأضــــرار بيــــا تجعميــــا غيــــر صــــالحة لمطيــــران أو تخــــلف  -2
 بسالمتيا أوناء التحميق.

وضــع جيــاز أو مــواد فــي طــائرة خــالل خــدمتيا مــن شــأنيا تــدمير الطــائرة أو التســبفب بأضــرار  -3
 أوناء التحميق.تجعميا غير صالحة لمطيران أو تخلف بسالمتيا 

تــدمير منشـــآت المالحـــة الجويـــة أو إيقـــاع الضـــرر بيــا أو عرقمـــة عمميـــا، ممـــا يعـــرف  ســـالمة  -4
 الطائرات لمخطر أوناء الطيران.

التبميـــم عمـــدًا عـــن معمومـــات خاطئـــة ومضـــممة يمكنيـــا تعـــري  ســـالمة الطـــائرة لمخطـــر أونـــاء  -5
 التحميق.

وافر النيـة الجرميـة والالمشـروعية فـي ارتكـاب يعستنتن إذًا من ىذه النصوص بأنيا تشترط دائمـًا تـ
األفعال ضد سالمة الطيران المدني. وىي تشمل كافة األفعـال المرتكبـة ضـد الطـائرة مـن شـخص عمـى 
متنيا أو خارجيا. كما أن تـدمير الطـائرة أو اوضـرار بيـا يجـب أن يـتم أونـاء وجودىـا فـي الخدمـة. وقـد 

في الخدمة منذ لحظة إعـدادىا لمقيـام برحمـة معينـة وأونـاء  ةا الطائر حدفدت االتفاقية الفترة التي تكون فيي
 تحميقيا في الجو وحتى انقضاء مدة أربع وعشرون ساعة عمى اليبوط.

ىــذا وال تـــزال حـــوادث خطـــف الطــائرات واالعتـــداء عمييـــا تتكـــرر مــن حـــين آلخـــر عمـــى الصـــعيد 
أمــام ســمطاتيا القضــائية، التــي قــد  الــدولي. وقــد تــرف  بعــ  الــدول تســميم الفاعــل وتحيمــو لممحاكمــة

تكــون أكوــر تعاطفــًا مــع ميولــو السياســية وتتيــاون فــي فــر  العقوبــات المناســبة عميــو أو قــد تعمــد إلــى 
منحـو حــق المجــوء السياســي، وتطبيــق مبــدأ عــدم تســميم المجــرمين السياســيين. وتــاري  العالقــات الدوليــة 

 حافل بالشواىد عمى ذلك.
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 م9111ال لعام ـمونتري اتفاقية

كمــا ىـــو الحــال بالنســـبة لتنظـــيم المالحــة الجويـــة، فقـــد حظيــت مســـألة النقـــل الجــوي بـــالكوير مـــن 
م توقيــع اتفاقيـة وارسـو حــول عقـد النقــل 12/11/1929االىتمـام مـن قبــل المشـرع الـدولي، إذ تــمف بتـاري  

يمـــا بعـــد لتـــتالءم نصوصـــيا مـــع الجـــوي الـــدولي، إالف أن ىـــذه االتفاقيـــة قـــد طـــرأ عمييـــا عـــدة تعـــديالت ف
م حـــول توحيـــد 28/9/1999التطــورات الحديوـــة، كـــان آخرىــا مـــا ورد فـــي اتفاقيــة مـــونتلاير المؤرخـــة فــي 

 النظام القانوني لمنقل الجوي الدولي.

وكانــت اتفاقيــة وارســو تــنص عمــى أن الناقــل الجــوي يتحمــل مســؤولية تعاقديــة محــدودة، أساســيا 
راكــب أو الشــاحن ال يمتــزم ب قامــة الــدليل عمــى وجــود الخطــأ مــن جانــب الخطــأ المفتــر  مــن قبمــو، فال

الناقل، الذي يستطيع مـع ذلـك التحمـل مـن المسـؤولية إذا أوبـت أنـو ىـو وتـابعوه قـد اتخـذوا كافـة التـدابير 
الالزمــة لتالفــي الضــرر، أو كــان مــن االســتحالة عمــييم اتخاذىــا أو أن المضــرور قــد أســيم بخطئــو فــي 

كمـا حـدفدت االتفاقيـة مقـدار التعـوي  المتوجـب أدائـو فـي حـال إوبـات مسـؤولية الناقـل إحداث الضـرر. 
 عن األضرار التي تصيب الركاب واألمتعة والبضائع. 

م بحيــث أصــبحت مســؤولية الناقــل مطمقــة، أي اوحالــة 1971وقــد تــمف تعــديل اتفاقيــة وارســو عــام 
ة، فالناقـل مسـؤول فـي حـال وفـاة المسـافر أو إلى ما يسـمى بالمسـؤولية الموضـوعية أو الحيطـة المتوجبـ

إصــابتو بــأذى جســدي أو ضــياع أو تمــف أمتعتــو، حتــى ولــو لــم يــتم إوبــات أي خطــأ مــن قبمــو. إذ تقــوم 
المسـؤولية المطمقـة عمـى فكـرة حصـول الضـرر، باسـتوناء مـا إذا سـاىم المتضـرر فـي حصـولو أو كانـت 

 الحالة الصحية لمراكب ال تسم  بتالفيو.

م عمـى أنيـا تسـري عمـى 1999، نصت المادة األولى من اتفاقية مونتلاير الجديـدة لعـام من جيتيا
كل نقل دولي لألشخاص أو األمتعة أو البضائع تقوم بو طـائرة بمقابـل، أو عمـى النقـل المجـاني بطـائرة 

يـة، أو تقوم بو مؤسسة لمنقل الجوي. أي أن بنود االتفاقية تنطبـق فقـط عمـى النقـل المـدفوع ل ايـات تجار 
ذاك التــي تقــوم بــو مؤسســة لمنقــل الجــوي كمــا يحصــل عــادة عنــدما يــتم نقــل بعــ  الشخصــيات الدوليــة 
المشـيورة أو عنـد مـن  تـذاكر مجانيـة كمزايـا عينيـة لمـوظفي شـركات الطيـران. والمقصـود بالنقـل الجـوي 

رم بـــين األطـــراف، الـــدولي ىـــو ذاك الـــذي تكـــون فيـــو نقطتـــا الم ـــادرة والمقصـــد النيـــائي وفقـــًا لمعقـــد المبـــ
واقعتان إما في أقاليم دولتين طرفين في االتفاقية، وأمـا فـي إقمـيم دولـة واحـدة طـرف فـي االتفاقيـة وفيمـا 
ن لـم تكـن تمـك الدولـة طرفـًا فـي  إذا كانت ىناك نقطة توقف متفق عمييـا فـي إقمـيم دولـة أخـرى، حتـى وا 

 االتفاقية. 
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عـدد مـن النـاقمين المتتـابعين نقـاًل واحـدًا ال يتجـزأ وسـواء كما يععتبر النقل الجـوي دوليـًا إذا قـام بـو 
أكان االتفاق بشأنو قد أبرم في صورة عقد واحد أو سمسمة من العقـود. بالمقابـل ال تشـمل ىـذه االتفاقيـة 
النقل الجوي الدولي ألغرا  غيـر تجاريـة كنقـل الرسـائل والطـرود البريديـة أو عمميـات اونقـاذ أو النقـل 

أو الـــذي تقـــوم بـــو الدولـــة بوصـــفيا ســـمطة ذات ســـيادة، أو النقـــل الجـــوي لتـــابعي الناقـــل  ألىـــداف عمميـــة
 كقائد الطائرة وطاقميا الذين يرتبطون بعقد عمل مع الناقل لخدمة المسافرين. 

ال، ال تختمـــف طبيعـــة عقـــد الناقـــل الجـــوي عـــن غيـــره مـــن عقـــود النقـــل ـوبموجـــب اتفاقيـــة مونتريـــ
تم إبرامو بين المسافر أو مرسل البضـاعة أو الناقـل الجـوي، يتعيـد ىـذا األخرى، وىو عبارة عن اتفاق ي

األخير بمقتضاه ينقل المسافر وأمتعتو أو البضاعة بواسطة الطائرة من مكان آلخـر خـالل مـدة معينـة، 
وذلك لقاء أجر محدد. ويخضع ىذا العقد في إبرامو لمقواعد العامة في العقـود مـن حيـث ضـرورة تـوافر 

لرضــا والمحــل والســبب. وتموــل تــذاكر الســفر وووــائق الشــحن إحــدى أىــم وســائل إوبــات عقــد األىميــة وا
النقــل الجــوي، الــذي يععــدف فــي حقيقــة األمــر مــن عقــود اوذعــان التجاريــة، ويجــوز بالتــالي إوباتــو بجميــع 

 طرق اووبات المعروفة في القانون التجاري، بما في ذلك البينة والقرائن.

ذا ما تحقفقت أركا ن العقد وشروط صحتو، يكون الناقل حينيـا مسـؤواًل عـن كافـة األضـرار التـي وا 
صـابتو أو ىــالك البضـاعة أو ضـياعيا أو إفســادىا. عمـى مـتن الطــائرة أو  قـد تـؤدي إلـى وفــاة الراكـب وا 
أونـاء أي عمميـة مــن عمميـات صـعود الركــاب أو نـزوليم. كمـا تنعقــد مسـؤولية الناقـل نتيجــة التـأخير فــي 

أو تحميـــل البضـــائع فـــي الوقـــت المحـــدفد حســـب مـــا ىـــو وارد فـــي عقـــد النقـــل الجـــوي. وال  نقـــل الركـــاب
يســـتطيع الناقـــل التحمـــل مـــن المســـؤولية إالف إذا أوبـــت وتابعيـــو ووكـــالءه بـــأنيم قـــد اتخـــذوا كافـــة التـــدابير 
الالزمــة لمحيمولــة دون وقــوع الضــرر أو أن الضــرر قــد نشــأ نتيجــة إىمــال أو ارتكــاب خطــأ مــن جانــب 

 ير أو بفعل المتضرر. ال 

وىنـــا تجـــدر اوشـــارة إلـــى أنـــو ال يوجـــد حـــد أعمـــى لمتعـــوي  فـــي حـــال وفـــاة الراكـــب أو إصـــابتو، 
بعكس ما ىو وارد بالنسبة لألضرار الناشئة عـن التـأخير فـي نقـل الراكـب أو شـحن البضـائع أو إتالفيـا 

أن كــل بنــد ييــدف إلــى إعفــاء م بــ1999/ مــن اتفاقيــة مــونتلاير لعــام 26أو إفســادىا. وقــد نصــت المــادة /
 الناقل من مسؤوليتو يكون باطاًل والغيًا، ولكن ال يترتب عمى ذلك بطالن العقد بأكممو. 

/ مــن االتفاقيــة لممــدعي الخيــار فــي إقامــة دعــوى التعــوي  ســواء 33وأخيــرًا، فقــد منحــت المــادة /
ة فيـــو شـــركة الطيـــران أو أمـــام محكمـــة مكـــان إقامـــة الناقـــل أو محكمـــة مركـــز أعمالـــو الرئيســـي المســـجم

محكمة المكان الذي أبرم فيو الراكب أو الشاحن عقده واشـترى منـو تذكرتـو أو محكمـة المقصـد النيـائي 
 لمراكب أو أمام محكمة مكان إقامتو الرئيسي والدائم.
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 :تمارين 

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي:
 تخضع األجواء التي تعمو اقميم الدولة: -1

A.  ميما ارتفعت.لمسيادة الوطنية 

B. .لمسيادة الوطنية حتى ارتفاع معين 

C. .ال تخضع لسيادة الدولة نيائيًا 

D. .لمسيادة الوطنية حتى حدود الفضاء الخارجي 

 
 تنظم أحكام عقد النقل الجوي اتفاقية: -2

A.  1592روما لعام. 

B.  1593طوكيو لعام. 

C.  1591الىاي لعام. 

D.  1555مونتلاير لعام. 
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 ةعشر  السادسالوحدة التعميمية 

 القانون الدولي لألجواء والفضاء
 النظام القانوني لمفضاء الخارجي -2

 
 الكممات المفتاحية:

االستعمال السممي لمفضاء  -األقمار الصناعية  -استكشاف الفضاء الخارجي  -المركبات الفضائية 
 .العممي في الفضاء حرية البحث -

 الممخص:
تم اكتشاف الفضاء الخارجي من خالل إرسال المركبات الفضائية لمقيام برحالت استكشافية لمفضاء 
وكواكب المجموعة الشمسية، فقامت بعض الدول الكبرى بإرسال المركبات الفضائية لمقيام 

جراء االختبارات العممية، وأطمقت األقمار الصناعية لمدوران حول األرض مراقبة ما  باالستكشاف وا 
  .يحدث في العالم وتجميع المعمومات

وقد تم استغالل التطور العممي ألغراض أخرى كاألغراض العسكرية، والتي تتجاوز حدود الدولة 
الواحدة وتتعداىا إلى غيرىا من الدول لما فييا من خطر، واستقر العرف الدولي عمى اعتبار الفضاء 

لسيادة أي من الدول وبضرورة وضع نظام قانوني ليذا الفضاء الخارجي يحّدد الخارجي غير خاضع 
من خاللو حقوق وواجبات كافة الدول التي ترتاد الفضاء والمسؤولية الدولية عن األضرار الناجمة 

 .عن ىذه النشاطات
 األهداف التعميمية:

 :ول، من خالليتوجب عمى الطالب معرفة التنظيم القانوني لمفضاء الخارجي بين الد
 جيود ىيئة األمم المتحدة. 
  م 7691معاىدة الفضاء الخارجي لعام. 

224 



بدددأت الدددول الكبددرى بإرسددال المركبددات الفضددائية لمقيددام باستكشدداف الفضدداء الخددارجي والكواكددب 
جددراء االختبددارات العمميددةت كمددا أطمقددت العديددد مددن األقمددار الصددناعية لتدددور حددول  واألجددرام السددماوية وا 

تراقددب مددا يحدددث فددي العددالم وتجميددع المعمومددات عبددر التنصددت أو التجسددس عمددى المكالمددات األرض و 
الياتفيددة والالسددمكيةت واسددتغمت كددذلك ىددذا التطددور العممددي اليائددل مددن أجددل اسددتغالل الفضدداء ألغددراض 

األميركيددة خددالل  ةعسددكرية، كددان أخطرىددا مددا يسددمى بحددرب النجددوم التددي أعمنددت عنيددا الواليددات المتحددد
الثمانينيات من القرن الماضيت وباعتبدار أن ىدذه النشداطات تتجداوز بهثارىدا حددود الدولدة الواحددة حقبة 

لكونيا تجدري فدي الفضداء الخدارجي الدذي اسدتقر التعامدل الددولي بشدننو عمدى أندو ال يخضدع لسديادة أيدة 
بموجبددو  دولدة، لدذلك أصددب  مدن المنطقددي إيجداد نظددام قدانوني خدال باسددتخدام الفضداء الخددارجي يحدّدد

حقددوق وواجبددات كافددة الددددول التددي ترتدداد الفضددداء والمسددؤولية الدوليددة عددن األضدددرار الناجمددة عددن ىدددذه 
 النشاطاتت

 

 جهود هيئة األمم المتحـدة

مباشدددرًة بعدددد إطدددالق القمدددر الصدددناعي السدددوفياتي األول إلدددى الفضددداء، أصددددرت الجمعيدددة العامدددة 
طالبددددت بمقتضددداىا دراسددددة كافددددة  7597و 7591م لألمدددم المتحدددددة عددددة قددددرارات متتابعدددة مددددا بددددين أعدددوا

نشداء لجندة دوليدة حدول االسدتعمال  الوسائل الالزمة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض العمميدة وا 
م اعتمدددددت الجمعيددددة العامددددة قرارىددددا الشدددديير بشددددنن  إعددددالن 71/71/7591السددددممي لمفضدددداءت وبتدددداري  

مجدال استكشداف واسدتخدام الفضداء الخدارجي ، والدذي  المبادىء القانونية التدي تحكدم أنشدطة الددول فدي
يعّبر عن إرادة جميع الدول، بما في ذلك الواليدات المتحددة األميركيدة واالتحداد السدوفيتي السدابق المدذان 
أبديا موافقتيمدا صدراحة، بداحترام مبددأ حريدة الفضداء واسدتخدامو لألغدراض السدممية وفدق قواعدد القدانون 

رسدداء التعدداون والمسدداعدات المتبادلددة، وخاصددة فيمددا يتعمددق بالمسددؤولية عددن األضددرار الناشددئة  الدددولي وا 
 عن النشاطات التي تقوم بيا الدول والمؤسسات الدولية في الفضاء الخارجيت

وباعتبار أن قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ليست مبدئيًا سدوى توصديات غيدر ممزمدة، فقدد 
وقدددت اعتبدددار المبدددادىء التدددي أقرتيدددا الجمعيدددة العامدددة بإعالنيدددا كدددان مدددن الصدددعوبة بمكدددان فدددي ذلدددك ال

م بمثابدددة القواعدددد القانونيددة العامدددة الممزمدددة لعددددم تددوافر أركدددان العدددرف الددددولي مدددن 7591الصددادر عدددام 
حيددث تدددواتر الددددول عمدددى إتبددداع ىددذه المبدددادىء خدددالل فتدددرة مدددن الددزمن وااللتدددزام بيدددا فعميدددًا، نظدددرًا لكدددون 

ارتيددداد الفضددداء الخددارجي كاندددت ال تدددزال فدددي بددداياتيات لدددذلك فقدددد أشدددرفت الجمعيدددة النشدداطات المتعمقدددة ب
 العامة عمى إبرام عدة اتفاقيات دولية تتضمن قواعد قانونية ممزمة بيذا الصدد، وىي:
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م والتددي تشددّكل ا طددار العددام الستكشدداف 71/7/7591معاىدددة الفضدداء الخددارجي المؤرخددة فددي  -7
 واستخدام الفضاء الخارجيت

عادتيمت1/71/7591اقية اتف -1  م حول إنقاذ رواد الفضاء وا 

م المتعمقددددة بالمسددددؤولية الدوليددددة عددددن األضددددرار التددددي تسددددّببيا األجسددددام 15/77/7517اتفاقيددددة  -1
 الفضائيةت

 م التي تحكم أنشطة الدول عمى سط  القمر واألجرام السماوية األخرىت9/71/7515اتفاقية  -4

لكبدرى الميتمدة بارتيداد الفضداء اتفاقدات ثنائيدة فيمدا بينيدا وبناًء عميو، فقد أبرمت عدد مدن الددول ا
لترسددي  التعدداون وتبددادل الخبددرات ضددمن إطددار المبددادىء العامددة السددتخدام الفضدداء الخددارجي، وأىميددا 
االتفاقيدددات المعقدددودة بددددين الواليدددات المتحدددددة األمريكيدددة واالتحددداد السددددوفييتي السدددابق فددددي أواخدددر القددددرن 

عممددي السددتخدام الفضدداء فددي األغددراض السددممية وحظددر التجددارب النوويددة فددي العشددرين حددول التعدداون ال
 الجو والفضاءت

وبشدددكل عددددام، ال تخددددرج كافددددة االتفاقيددددات والقددددرارات الدوليدددة عددددن ا طددددار العددددام لممبددددادىء التددددي 
م حدددول استكشددداف واسدددتخدام الفضددداء الخدددارجي، ممدددا يسدددتدعي إعطددداء 7591اعتمددددتيا معاىددددة عدددام 

 تلمحة موجزة عنيا
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 م7691معاهدة الفضاء الخارجي لعام 

الددذي يحكددم  م ا طددار القددانوني العددام71/7/7591تشددّكل ىددذه المعاىدددة التددي تددّم إبراميددا بتدداري  
ارتيدداد واسددتخدام الفضدداء واألجددرام السددماوية فددي األغددراض السددممية، وىددي تقددع فددي سددبع عشددرة مدددادة، 

فدددددددي  خوتتضدددددددمن المبدددددددادىء التدددددددي سدددددددبق وأقّرتيدددددددا الجمعيدددددددة العامدددددددة لألمدددددددم المتحددددددددة بقرارىدددددددا المدددددددؤر 
 م حول استكشاف الفضاء الخارجيت وىذه المبادىء ىددي:71/71/7591

خدام الفضددداء الخددارجي، بمدددا فدددي ذلدددك القمددر واألجدددرام السدددماوية األخدددرى، يتوجددب ارتيددداد واسدددت -7
 لصال  كافة الدول وفائدتيا، بغض النظر عن مستواىا االقتصادي والعمميت

يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي واألجرام السماوية حدرّا لجميدع الددول، بددون تمييدز  -1
 الدوليتوعمى أساس المساواة ووفقًا لقواعد القانون 

إن حرية البحث العممي في الفضاء والقمر واألجرام السدماوية األخدرى، مكفولدة لمجميدع، وعمدى  -1
 تلالدول أن تسّيل التعاون الدولي وتشجعو في ىذا المجا

ال يكددون الفضدداء الخدددارجي واألجددرام السددماوية محددداًل لمتممددك الددوطني عمدددى أسدداس السددديادة أو  -4
 ٍب آخرتاالستعمال أو وضع اليد أو ألي سب

تقدوم الددول بممارسددة أنشدطتيا فددي استكشداف واسددتخدام الفضداء الخددارجي، بمدا فددي ذلدك القمددر  -9
واألجرام السماوية األخرى وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق ىيئة األمدم المتحددة بغيدة الحفداظ 

 عمى السمم واألمن الدوليين وتعزيز التعاون والتفاىم الدوليت

ضع في األجيزة التي تطمقيا في مدار األرض أي أسدمحة نوويدة أو أي ندوع تتعيد الدول بناّل ت -9
آخر من أسمحة الدمار الشدامل، وأاّل تضدع كدذلك أسدمحة مماثمدة فدي أي مدن األجدرام السدماوية 

 أو في الفضاء الخارجي وبنية صورة أخرى كانتت

حّظدر إقامدة قواعددد يقتصدر اسدتخدام القمدر وبقيددة األجدرام السدماوية عمدى األغددراض السدممية، وي -1
 ومنشهت عسكرية أو أية تحصينات أو إجراء تجارب ومناورات عسكريةت

يجددددددب اعتبددددددار الددددددرواد والمالحددددددين الفضددددددائيين كمبعددددددوثين ل نسددددددانية وااللتددددددزام بتقددددددديم كافددددددة  -1
المسددداعدات ليدددم فدددي حددداالت الحدددوادث أو المخددداطر أو اليبدددوط االضدددطراري فدددي إقمددديم دولدددة 

ار، وتددنمين عددودتيم سدددالمين إلددى الدولددة التددي تددّم تسددجيل مدددركبتيم أجنبيددة أو فددي أعددالي البحدد
 الفضائية فييات
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يتوجب عمى الرواد والمالحين الفضائيين عند قياميم بممارسدة أنشدطتيم فدي الفضداء الخدارجي  -5
واألجددددرام السددددماوية أن يقدددددموا بدددددورىم كددددل مسدددداعدة ممكنددددة لددددزمالئيم مددددن الددددرواد والمالحددددين 

 ير بمدانيمتالتابعين لدول أخرى غ

تمتزم الدول بإخطار األمين العام لألمم المتحددة وكافدة الددول األخدرى بنيدة ظداىرة تكتشدفيا فدي  -71
الفضاء الخارجي بما في ذلك القمدر واألجدرام السدماوية األخدرى، إذا كدان مدن شدننيا أن تشدّكل 

 خطرًا عمى حياة وصحة رواد الفضاء والمالحينت

يا الوطنيدة فدي الفضداء الخدارجي واألجدرام السدماوية، سدواء تتحمل الدول المسؤولية عن أنشدطت -77
أكدددان القدددائم بيدددا ىيئدددات حكوميدددة أو غيدددر حكوميدددة، وبدددنن تكدددون ىدددذه النشددداطات فدددي حددددود 
المبادىء المستقرة بيذا الشننت بينما تمارس الييئات غير الحكومية نشداطاتيا فدي ىدذا المجدال 

 لمستمرةت بترخيل من الدول التابعة ليا وتحت رقابتيا ا

تكون الدولة مسؤولة دوليًا عن األضرار التدي يسدّببيا إطالقيدا ألي جسدم فدي الفضداء واألجدرام  -71
، وذلدك فدي عالسماوية أو لسماحيا باستخدام إقميميا أو منشهتيا  جراء أية عممية من ىدذا الندو 

 مواجية الدول األخرى أو رعاياىا الطبيعيين واالعتباريينت

مطتيا وواليتيددددا ورقابتيددددا عمددددى األجسددددام التددددي تطمددددق إلددددى الفضدددداء تحددددتفظ الدولددددة بفددددرض سدددد -71
والمسددجمة لدددييا، وكددذلك عمددى األشددخال الددذين يوجدددون عمددى متنيددات كمددا تبقددى ممكيددة الدولددة 
مستمرة عمى ىذه األجسام المسجمة لدييا واألجزاء التابعة ليدا عندد تحميقيدا فدي الفضداء أو فدي 

رضت ويجدب إعادتيدا مدع أجزائيدا المكوندة ليدا عنددما يدتم األجرام السدماوية أو عندد عودتيدا لدأل
العثددور عمييددا خددارج حدددود الدددول المسددجمة فييددا، شددريطة تقددديم كافددة المعمومددات الالزمددة بيددذا 

 الشننت

تسترشددددد الدددددول عنددددد ارتيادىددددا واسددددتخداميا الفضدددداء الخددددارجي واألجددددرام السددددماوية، بمبددددادىء  -74
مصدال  كافدة الددول األخدرىت وكدذلك بالتشداور فيمدا بينيدا التعداون والمسداعدة المتبادلدة واحتدرام 

إذا مددا تكونددت لدددييا مددن األسددباب مددا يحمميددا عمددى االعتقدداد بددنن نشدداطاتيا وتجاربيددا الفضددائية 
أو باالسدددتخدام السدددممي  لقدددد تدددؤدي إلدددى عواقدددب مضدددّرة بننشدددطة دول أخدددرى فدددي ىدددذا المجدددا

 لمفضاء الخارجيت

جددرام السددماوية التددي تحددوم فيددو، نظامددًا قانونيددًا دوليددًا مسددتقرًا وىكددذا أصددب  لمفضدداء الخددارجي واأل
يسددتند عمددى فكددرة اعتبدداره تراثددًا مشددتركًا ل نسددانية، تمامددًا كمددا ىددو الحددال بالنسددبة لقيعددان البحددار وبعددض 
األوابدددد التاريخيدددة، وحيدددث ال يجدددوز التممدددك فيدددو، بدددل يتوجدددب استكشدددافو واسدددتخدامو لصدددال  ا نسدددانية 

ييددز وعمددى أسدداس المسدداواة السدديادية والتعدداون المتبددادل واالسددتخدام السددممي والمسددؤولية جمعدداء دون تم
 الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق ىيئة األمم المتحدةت
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 :تمارين 

 

 اختر االجابة الصحيحة مما ينتي:
 

 يخضع القضاء الخارجي ألحكام اتفاقية: -1

 ت1491عام  -

 ت1491عام  -

 ت1491عام  -

 ت1411عام  -

 
 يعد الفضاء الخارجي في القانون الدولي: -2

Aتراثًا مشتركًا ل نسانيةت ت 

Bممموكًا من الدول التي ترسل مركبات فضائية إليوت ت 

Cممموكًا من قبل ىيئة األمم المتحدةت ت 

Dغير ممموك ألحدت ت 
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 ةعشر  السابعالوحدة التعميمية 

 القانون الدولي البيئي
 مفهوم البيئة وتموثها -1

 

 الكممات المفتاحية:
 .خواص البيئة -حماية البيئة  -توازن البيئة  -تموث البيئة  -القانون الدولي البيئي  -البيئة 

 الممخص:
القانون الدولي البيئي عبارة عن القواعد القانونية التي تيدف إلى حماية البيئة اإلنسانية من األخطار 

صل خارج الحدود اإلقميمية التي تتعرض ليا البيئة المحيطة بنا، والكثير من ىذه األخطار ما يمتد لي
لمدولة الواحدة مثل تموث البيئة بأشكالو المتعددة الناشئة عن اإلنسان أو الكوارث الطبيعية ومنيا 

  .االحتباس الحراري، الفيضانات والبراكين والزالزل
يتكون النظام البيئي من عناصر متكاممة ال يمكن الفصل بينيا، فيي تتفاعل فيما بينيا وفق نظام 
دقيق ومتوازن، وتشّكل بمجمميا مقومات الحياة األساسية والستمرارىا. وقد يؤدي أي خمل في طبيعة 
العالقات التي تربط الكائنات الحية ببعضيا البعض ومع المحيط أو الوسط الذي تعيش فيو إلى 

مرار الحياة إحداث نتائج خطيرة عمى التوازن البيئي، مما ييّدد صحة ىذه الكائنات وحياتيا، بل واست
 .الكونية

 األهداف التعميمية:
 :يتوجب عمى الطالب معرفة المقصود من مفيوم البيئة وتموثيا، من خالل

 .تعريف البيئة ونطاقيا -
 .تعريف التموث ومصادره -
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يتضمممن القممانون الممدولي البيئممي مجموعممة القواعممد القانونيممة واإلجممراحات اليادفممة إلممى حمايممة البيئممة 
ا والتممي تتعممدث بهثارىممما حممدود الدولممة الواحممدة، سمممواح ممما تعمممق منيممما اإلنسممانية مممن أخطممار التعمممرض ليمم

بمسمألة تمموث البيئممة النماجم عممن النشماطات البشممرية أو بعواممل الطبيعممة التمي ال دخممل ل نسمان بحممدوثيا 
كالفيضممانات والبممراكين والممزالزل. وىممذا ممما يضمممن تمموازن البيئممة وتكافميمما الصممحي والسممميم، تحقيقمما  لمبممدأ 

 .المستدامةالتنمية 
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 مفهوم البيئة وتموثها

تشممكل البيئممة وحممدة متكاممممة يهطمممق عمييمما أحيانمما  النظممام البيئممي والممذي يتكممون مممن مجموعممة مممن 
العناصممر الحيمممة كاإلنسممان والحيممموان والنبممات، ومجموعمممة العناصمممر ايممر الحيمممة كالممماح واليمممواح وأشمممعة 

ئل وايرىا. وىي تتفاعمل فيمما بينيما وفمق نظمام دقيمق ومتموازن، الشمس والتربة والمعادن والغازات والسوا
األساسممية والسممتمرارىا. وقممد يممؤدي أي خمممل فممي طبيعممة العالقممات التممي  ةتشممّكل بمجمميمما مقومممات الحيمما

تمممربط الكائنمممات الحيمممة ببعضممميا المممبعض وممممع المحممميط أو الوسمممط المممذي تعممميش فيمممو إلمممى إحمممداث نتمممائج 
 ا ييّدد صحة ىذه الكائنات وحياتيا، بل واستمرار الحياة الكونية.خطيرة عمى التوازن البيئي، مم

 تعريف البيئة ونطاقها

تتباين التعاريف القانونية لمبيئة بين ىؤالح الذين يعتمدون المفيموم الضميق ويجعمونمو قاصمرا  عممى 
ة لكونيما تشممل أيضما  األفعمال مكونات البيئة الطبيعية فقط، وأولئك الذين يناصرون مفيوما  موسعا  لمبيئ

اإلنسممانية المممؤثرة فييمما. ولممذلك لممم يسممتقر القممانون الممدولي لغايممة ا ن عمممى تعريممف موّحممد لمفيمموم البيئممة 
 رام االتفاق عمى بيان إطارىا العام واألضرار التي قد تمحق بيا.

ة فممي مادتممو م فقممد عممّرف البيئمم31/7/2552/ الصممادر بتمماري  05أممما قممانون البيئممة السمموري رقممم /
األولممى عمممى أنيمما طالمحمميط الممذي تعمميش فيممو األحيمماح مممن إنسممان وحيمموان ونبممات ويشمممل الممماح واليممواح 
واألرض وما يؤثر عمى ذلك المحيطط. كمما حمّدد مفيموم حمايمة البيئمة بأنمو طمجموعمة المنظم واإلجمراحات 

ميمة صمالحة لالسمتمتاع بالحيماة التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكامميا اإلنساني وتحافظ عمى بيئمة سم
 واالستفادة من الموارد والممتمكات عمى خير وجوط.

مما سبق، يتضح إذا  بأن مفيوم البيئة يشمل المحيط أو المجال المذي يعميش فيمو اإلنسمان وايمره 
ممممن الكائنمممات الحيمممة وبمممما يحتويمممو ممممن أسمممس الحيممماة والبقممماح كممماليواح والمممماح والتربمممة، وكمممذلك المممموارد 

يعية التمي أتاحيما اس سمبحانو وتعمالى فمي كافمة أرجماح الكمون ممن أرض وفضماح وبحمار وأنيمار ومما الطب
تحمممت األرض، يهضممماف إلييممما أيضممما  مممما اسمممتحدثو اإلنسمممان ممممن بنيمممة تحتيمممة ومؤسسمممات أقاميممما إلشمممباع 
ابو حاجاتو كالمناطق السكنية والصمناعية والمنشمهت التعميميمة ووسمائل المواصمالت واالتصماالت ومما شم

 ذلك.
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 تعريف التموث ومصادره

يمثّممل التممموث البيئممي إحممدث أىممم المشممكالت الدوليممة نظممرا  لممما تثيممره مممن  ثممار ضممارة عمممى صممحة 
الكائنممات الحيممة وحياتيممما وممما يحتويممو ممممن نتممائج سمممبية عممممى عمميممة التنميممة واالسمممتثمارات، سممواح لمممدث 

. فالعوامممل المدول الناميممة أو المتقدمممة. ممع العمممم بأنممو لميس كممل إضممرار بالبيئمة ىممو بالضممرورة تمويمث ليمما
الطبيعيممة كالفيضممانات والبممراكين والممزالزل ال تشممّكل تمويثممما  لمبيئممة بممالمعنى الممدقيق لمكممممة راممم إضمممرارىا 

 بدرجات متفاوتة بالتوازن البيئي.

م التممممموث بأنممممو يشممممل طأي تغييممممر فممممي 3994/ لعمممام 4وقمممد عممممّرف قممممانون البيئمممة المصممممري رقممممم /
ر مباشمر إلمى اإلضمرار بالكائنمات الحيمة أو بالمنشمهت أو خواص البيئة مما يؤدي بطريمق مباشمر أو ايم

 قد يؤثر عمى ممارسة اإلنسان لحياتو الطبيعيةط. 

م ولكمممن بصمميااة مختمفمممة، 2552/ لعممام 05وىممذا ممما أخمممذ بممو أيضممما  قممانون البيئمممة السمموري رقمممم /
فممي الصممفات عنمدما نممّص فممي مادتمو األولممى بمممأن تمموث البيئممة ىممو طتغيمر كمممي أو كيفممي بفعمل المموثممات 

الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر ممن عناصمر البيئمة وينمتج عنيما أضمرار تيمّدد صمحة 
 اإلنسان أو حياتو واألحياح أو صحة وسالمة الموارد الطبيعيةط.

وبشكل عام، يمكن تعريف التموث بأنو نماتج عمن تمدخالت اإلنسمان العفويمة أو المتعممدة، وبشمكل 
ير مباشر، وذلك بإضافة مموثات اريبة في الغمالف الجموي أو البحمري أو النيمري أو عممى مباشر أو ا

اليابسمممة أو مممما تحمممت األرض، ممممما قمممد يمممؤدي إلمممى التمممأثير عممممى الوسمممط البيئمممي ونوعيمممة مممموارده ويضمممر 
 باستخدام ىذه الموارد وبحيويتيا وخواصيا، ويعّرض الكائنات الحية لمخطر في صحتيا وبقائيا.

 

ألخطممممار التممممموث سممممواح بشممممكل مباشممممر أو ايممممر  ةض اإلنسممممان وايممممره مممممن الكائنممممات الحيممممويتعمممر  
مباشر، كاستنشاق ىواح أو دخمان أو امازات أو أبخمرة مموثمة أو سمامة أو التعمرض إلشمعاعات ذريمة أو 
تنماول ميماه مموثممة أو اسمتخدام ىمذه الميمماه لمري النباتمات ومعالجممة التربمة أو نتيجمة لتسممرب ميماه المجمماري 

الصممرف الصممحي إلممى مصممادر ميمماه الشممرب وتمويثيمما، وىممذا ممما ينممتج عنممو أحيانمما  أمراضمما  خطيممرة بممل و 
 تومميتممممة كممممالكوليرا والجممممدري والتيفوئيممممد. ىممممذا إذا ممممما أضممممفنا أيضمممما  ا ثممممار الضممممارة السممممتخدام المبيممممدا

 الحشرية واألسمدة الكيميائية وتناول أاذية مموثة...ال .
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 :تمارين 

 حيحة مما يمي:اختر اإلجابة الص
 ، المحيط اإلنساني في:يشمل مفيوم البيئة -3

A. الفضاح فقط 
B. اليابسة فقط 
C. البحار فقط 
D. أرجاح الكون 

 
 يشمل مفيوم تموث البيئة بالمعنى الدقيق: -2

A. التموث الناجم عن اإلنسان فقط 
B. التموث الناجم عن الطبيعة فقط 
C.   التموث الناجم عن الطبيعة واإلنسان معا 
D. عال خارجة عن اإلرادة اإلنسانيةالتموث الناجم عن أف 
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 ةعشر  الثامنالوحدة التعميمية 

 القانون الدولي البيئي
 ةالبيئي ةالدولي الحماية -2

 

 الكممات المفتاحية:
 -طبقة األوزون  -حماية البيئة اإلنسانية  -االنتفاع المتعّقل  -التموث  -موارد البيئة الطبيعية 
النشاطات  -المناطق القطبية  -قاع البحار  -م السماوية الكواكب واألجرا -الفضاء الخارجي 

 .المجرى المائي الدولي -حماية البيئة البحرية  -حماية البيئة الجويــة  -الضارة بالبيئة 

 الممخص:
ال يزال القانون الدولي البيئي في مرحمة التكوين والتطور، وقد اىتم المجتمع الدولي بموضوع حماية 
البيئة بشكل متأخر نسبيًا، بعدما تفاقمت المشاكل الناجمة عن المموثات والتقمبات المناخية، فال نجد 

لمتحدة ثالث مؤتمرات سوى بعض النصوص المتفرقة التي تعالج ىذه المسألة، وقد رعت ىيئة األمم ا
دولية حول البيئة والتنمية. وقد تطرق القانون الدولي البيئي إلى حماية الوسط الجوي والفضاء 

م حول قانون البحار لحماية البيئة 2891الخارجي من نشاطات اإلنسان، كما عقدت اتفاقية عام 
 .م2881األمم المتحدة لعام  البحرية، وعقدت اتفاقيات أخرى لحماية الحياة النيرية مثل، اتفاقية

 األهداف التعميمية:
 :ي نياية ىذا الجزء عمى الطالب أن يكون قادرًا عمىف

تعداد أىم المبادئ والتوصيات التي خرجت بيا المؤتمرات الثالث لألمم المتحدة حول البيئة  -
 .والتنمية

تحديد أسباب عمل القانون الدولي عمى حماية الوسط الجوي والفضاء، وما نتج عن ذلك من  -
 .ياتاتفاق

 .معرفة المواد القانونية في القانون الدولي، كالتزامات دولية لحماية البحار واألنيار -
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يجاد الحمول ال يزال القانون الدولي البيئي في مرحمة التكوين والتطور وىو يبحث باستمرار عن إ
المناسبة لممشاكل الخطيرة التي تعاني منيا البيئة. ولكن تبقى آلياتو المقترحة قاصرة لغاية اآلن عن 
إيجاد السبل المالئمة من أجل وضعيا في التنفيذ. وتتجمى أىم عقبة أمام تطوره الفعال في إصرار 

نظيم والتنسيق الدوليين بيذا الصدد. الدول المستمر عمى التمسك بالمفيوم التقميدي لمسيادة وغياب الت
كما يحاول ىذا الفرع المتخصص والمتجدد ضمن إطار القانون الدولي العام، التوفيق بين ضرورتين 
متقابمتين وىما: حق الدول بممارسة سيادتيا عبر متابعة نشاطاتيا وفعاليتيا عمى أرضيا الوطنية، 

ية، خالية قدر اإلمكان من التموث والعوامل وحق المجتمع الدولي بالعيش في بيئة سميمة وصح
 األخرى الضارة بالبيئة.

 

 حماية البيئة اإلنسانية
 

اىــــتم المجتمــــع الــــدولي بموضــــوع حمايــــة البيئــــة بشــــكل متــــأخر نســــبيًا، بعــــدما تفاقمــــت المشــــاكل 
دراك لمخــاطر مــا تــّم اقترافــو بحــق ال بيئــة اإلنســانية. ولــذلك الناجمــة عــن المموثــات والتقمبــات المناخيــة واط

نمــا نجــد بعــض النصــوص  يالحــظ بأنــو ال يوجــد لغايــة اآلن اتفاقيــة دوليــة عامــة حــول حمايــة البيئــة، واط
المتفرقــة التــي تعــالج ىــذه المســألة ضــمن نطــاق مكــاني محــدد، كمــا ىــو وارد فــي اتفاقيــة جامايكــا لعــام 

يـة طبقـة األوزون فـي الجـو، واتفاقيـة م حـول حما2:96م حول قانون البحار، واتفاقية فيينا لعـام 2:93
م حـــول القـــانون المتعمـــق باســـتخدام المجــاري المائيـــة الدوليـــة فـــي األغـــراض غيـــر 8::2نيويــورك لعـــام 

 المالحية. 
كمــا رعــت ىيئــة األمــم المتحــدة ثــالث مــؤتمرات دوليــة حــول البيئــة والتنميــة، والتــي انعقــدت عمــى 

م، وحيـــث 8::2م ونيويـــورك عـــام 3::2نيرو عـــام م وريـــودي جـــا2:83التـــوالي فـــي اســـتوكيولم عـــام 
تمّخـض عنيــا عــددًا مــن المبــادىء والتوصــيات والتــي شــّكمت فيمــا بعــد األســاس القــانوني الــذي انطمقــت 
منو كافة القوانين والتـدابير والدراسـات والبحـوث األخـرى حـول موضـوع حمايـة البيئـة اإلنسـانية. ويمكـن 

 ايمي:إجمال أىم ىذه المبادىء والتوصيات بم
 حق األفراد والشعوب بالعيش في بيئة مالئمة صحيًا وغير مموثة. -2
مــوارد البيئــة الطبيعيــة التــي تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة لمــدول ىــي تــراث مشــترك ل نســانية  -3

جمعاء، تمارس فييا الحقوق عمى قـدم المسـاواة وال يجـوز أليـة دولـة أو جماعـة ادعـاء السـيادة 
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ل ذلـــك الفضــاء الخــارجي والكواكــب واألجـــرام الســماوية وقــاع البحـــار أو الممكيــة عمييــا، ويشــم
 والمناطق القطبية.

حسـب سياسـتيا الخاصـة بصـدد حمايـة البيئـة،  ةلمدول حقًا سياديًا باسـتغالل مصـادرىا الطبيعيـ -4
شــــريطة االلتــــزام بــــأن ال تــــؤدي ىــــذه النشــــاطات التــــي تتجــــاوز ب ثارىــــا حــــدود واليتيــــا الوطنيــــة 

 لدى دول أخرى أو في مناطق ال تخضع لوالية أية دولة.بأضرار لمبيئة 

االنتفاع المتعّقل والمنصف بالموارد الطبيعية لمبيئة وعدم استنفاذىا بشـكل تعسـفي لكـي تسـتفيد  -5
 منيا كافة األجيال الحاضرة والمستقبمية.

ــــ -6 ــــة والمدنيــــة عــــن كافــــة النشــــاطات الضــــارة بالبيئ ــــدول ورعاياىــــا المســــؤولية الجنائي ة تتحمــــل ال
 وتمويثيا.

 إرساء التعاون الدولي لحماية البيئة اإلنسانية من التموث وما ييددىا من أخطار أخرى. -7

إنشــاء برنــامج األمـــم المتحــدة لمبيئــة، بيـــدف القيــام بدراســات وبحـــوث وتنســيق الجيــود لحمايـــة  -8
ات البيئة عمى المستوى العالمي. وكذلك توفير شـبكة رصـد لتـوفير المعمومـات وتقـديم االستشـار 

 األخرى. ةالعممية حول المواد السامة والخطرة عمى صحة اإلنسان والكائنات الحي

إقــرار خطــة عمــل شــاممة لمقــرن الحــادي والعشــرين يتوجــب وضــعيا فــي التنفيــذ مــن قبــل كافــة  -9
بشـكل  ةعمـى البيئـ نالدول والييئات الدولية فيما يتعمق بجميع المجاالت التي يؤثر فييا اإلنسـا

ــــدأ التنميــــة ضــــار وعــــدم اســــتنف اذ المــــوارد الطبيعيــــة بشــــكل غيــــر رشــــيد وعقالنــــي، تحقيقــــًا لمب
 المستدامة.
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 حماية البيئة الجويــة
لـــم يتــــوانى القـــانون الــــدولي البيئـــي عــــن التطـــرق إلــــى موضـــوع حمايــــة الوســـط الجــــوي والفضــــاء 

ا الضـارة بفعـل نشـاطات اإلنســان الخـارجي مـن التقمبـات الطبيعيـة والمناخيــة التـي غالبـًا مـا تهحـدث آثارىــ
المختمفـــة، وخاصـــة مــــع تطـــور وســــائل التقنيـــة واالتصـــاالت والمواصــــالت الحديثـــة. وقــــد تجّمـــت أولــــى 
المحــاوالت الجــادة بيــذا الصــدد حــول مــا أجمــع عميــو العممــاء مــن وجــود ثقــب فــي طبقــة األوزون التــي 

األشعة فوق البنفسـجية. وىـذا مـا تشّكل إحدى الطبقات اليشة لمغالف الجوي، وىي تحمي األرض من 
من شأنو إحـداث أضـرار بالغـة الخطـورة عمـى الحيـاة اإلنسـانية، ممـا حّفـز المجتمـع الـدولي لمتحـرك مـن 
أجل إيجاد السبل القانونية الكفيمة لحماية ىذه الطبقـة مـن المموثـات المضـرة بيـا. لـذلك فقـد تـّم التوصـل 

يـــة طبقـــة األوزون وارتفــاع درجـــة حـــرارة األرض، وذلـــك م حـــول حما2:96إلــى عقـــد اتفاقيـــة فيينـــا لعــام 
برعايـــة برنـــامج األمــــم المتحـــدة لمبيئــــة ومســـاعدة مجموعــــة مـــن الخبــــراء الفنيـــين والمختصــــين فـــي ىــــذا 
المجـــال. وقـــد التزمـــت الـــدول بموجـــب ىـــذه االتفاقيـــة باتخـــاذ التـــدابير المالئمـــة لحمايـــة البيئـــة والصـــحة 

تنشـــأ عـــن األنشـــطة البشـــرية المـــؤثرة عمـــى التـــوازن الطبيعـــي لطبقـــة اإلنســـانية مـــن اآلثـــار الضـــارة التـــي 
األوزون وخواصــــيا الفيزيائيــــة. كمــــا تتعــــاون الــــدول المعنيــــة فيمــــا بينيــــا فــــي كافــــة المجــــاالت القانونيــــة 
جــراء البحــوث الالزمــة لتقيــيم مــدى خطــورة ارتفــاع درجــة حــرارة  والعمميــة والتقنيــة لرصــد ىــذه الظــاىرة واط

ن اإلضــرار بطبقــة األوزون. وكــذلك وضــع القــوانين والتشــريعات واألنظمــة الوطنيــة األرض الناجمــة عــ
 الالزمة لتفادي خطر استخدام المواد المضّرة بيذه الطبقة.

 حماية البيئة البحريــة
م حـــول قـــانون البحـــار، اإلطـــار القـــانوني الـــدولي العـــام لحمايـــة البيئـــة 2:93تجّســـد اتفاقيـــة عـــام 

( 348إلـى  2:3ة. حيث كّرسـت العديـد مـن موادىـا المتفرقـة وكـذلك جزئيـا الثـاني عشـر  المـواد البحري
/ مـن االتفاقيـة التزامـًا عامـًا عمـى الـدول بضـرورة حمايـة البيئـة 2:3ليذا الموضوع. وقد حـّددت المـادة /

زام ذا طبيعـة عرفيـة البحرية والحفاظ عمييا. عممـًا بـأن التعامـل الـدولي قـد اسـتقّر عمـى اعتبـار ىـذا االلتـ
ممزمــة بمواجيــة كافــة الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة المــذكورة أم ال. وىــو يتضــمن واجــب االمتنــاع عــن 
كـــل مـــا مـــن شـــأنو تمويـــث البحـــار وباتخـــاذ كافـــة التـــدابير واإلجـــراءات المناســـبة لتجنيـــب البيئـــة البحريـــة 

 مخاطر التموث وتخفيضو والسيطرة عميو.

م اآلنفــة الــذكر، تمتــزم الــدول منفــردة أو مشــتركة حســب االقتضــاء، 2:93وبموجــب اتفاقيــة عــام  
 باتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق ما يمي:
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دارة المــوارد الحيــة لمبيئــة البحريــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد كميــات الصــيد المســموح بيــا، وتبــادل -2 حفــظ واط
 المعمومات الضرورية بيذا الشأن.

و والسـيطرة عميـو أّيـًا كـان مصـدره، وذلـك باسـتخدام أفضـل الوسـائل منع تمويث البيئة البحرية وخفض-3
 العممية المتاحة والمتفقة مع مقدَّرات الدول المعنية.

عدم إلحـاق الضـرر بالبيئـة البحريـة جـّراء أنشـطة الدولـة فـي المنـاطق الخاضـعة لواليتيـا أو رقابتيـا، -4
 لة فييا حقوقًا سيادية.والسعي لمنع انتشاره خارج المناطق التي ال تمارس الدو 

اإلقــالل إلــى أقصــى قــدر ممكــن مـن إطــالق المــواد الســامة أو الضــارة أو المؤذيــة والقادمــة المنـع أو -5
 من البر أو الجو أو عن طريق اإلغراق في البحر.

االمتثال لألنظمة واإلجراءات والممارسات الدولية المقبولة عمومًا لمنع أو اإلقـالل مـن التمـوث عبـر -6
فن وتجنــــب الحــــوادث أو التصــــريف المتعمــــد وغيــــر المتعمــــد لممموثــــات ومواجيــــة حــــاالت الســــ

 الطوارىء البيئية.

 مراقبة تنظيم وتصميم السفن وتجييزىا وتشغيميا وتكوين طاقميا، بما يضمن حماية البيئة البحرية.-7

مة فـي استكشـاف اإلقالل أو منع التموث عبر خطوط األنابيب واألجيزة والمنش ت األخرى المستخد-8
 أو استغالل الموارد الطبيعية لممناطق البحرية المختمفة.

حمايـــة الـــنظم البيئيـــة والكائنـــات والمـــوارد الميـــددة باالســـتنفاذ أو بخطـــر الـــزوال وغيرىـــا مـــن أشـــكال -9
 الحياة البحرية والحفاظ عمييا.

دون بـة أو جديـدة قصـدًا أو أنواع غري منع وخفض تموث البيئة البحرية عبر استخدام التكنولوجيا أو-:
 قصد، مما قد يسّبب تغييرات كبيرة وضارة بالبيئة.

قميميــــًا، مباشـــرة أو عــــن طريــــق المنظمـــات الدوليــــة المختصــــة -21 تعـــاون الــــدول فيمــــا بينيـــا عالميــــًا واط
لصـــياغة ووضـــع قواعـــد ومعـــايير دوليـــة لحمايـــة البيئـــة البحريـــة والحفـــاظ عمييـــا، مـــع مراعــــاة 

 لمقضاء عمى آثار التموث وأضراره. الخصائص اإلقميمية

اإلخطــار الفــوري لمــدول األخــرى والمنظمــات الدوليــة المختصــة مــن قبــل الدولــة التــي تعمــم بحــدوث -22
 حاالت خطر تموث داىم عمى البيئة البحرية وانتشاره.

تعــاون الــدول لمقيــام بدراســات وبــرامج البحــث العممــي وتبــادل المعمومــات والبيانــات المكتســبة عــن -23
تمـــوث البيئـــة البحريـــة، والســـعي لممشـــاركة النشـــطة فـــي البـــرامج اإلقميميـــة والعالميـــة الكتســـاب 

 المعرفة الالزمة لتقييم طبيعة التموث ومداه وأخطاره ووسائل عالجو.
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العمميــة والتعميميـة والتقنيــة مـن أجــل حمايـة البيئــة البحريـة والحفــاظ عمييــا  تشـجيع بــرامج المسـاعدة-24
ومنع التموث والسيطرة عميو، وتقديم المشورة والمساعدة المناسبة لمدول النامية فـي ىـذا الشـأن، 

 وفق مبدأ المعاممة التفضيمية.

اســـطة الطـــرق العمميـــة مالحظـــة وتقيـــيم وقيـــاس وتحميـــل مخـــاطر تمـــوث البيئـــة البحريـــة أو آثـــاره بو -25
المعتــرف بيــا وعمــى نحــو يتماشــى مــع حقــوق الــدول. وكــذلك إعــداد تقــارير بمــا يــتم الحصــول 

 عميو من نتائج وتقديميا لممنظمات الدولية المختصة عمى فترات مناسبة.

اعتمــاد قــوانين وأنظمــة لمنــع تمــوث البيئــة البحريــة مــن مصــادر بريــة أو جويــة أو بواســطة أنشــطة -26
البحـــار أو عــــن طريــــق اإلغـــراق ومصــــاب األنيــــار وخطـــوط األنابيــــب ومخــــارج   تخـــص قــــاع

التصــريف، وبمــا يــؤدي إلــى خفــض التمــوث والســيطرة عميــو، والموائمــة بــين السياســات الوطنيــة 
جـراءات موصـى  بيذا الصدد، مع مراعاة ما اتفق عميو دوليـًا مـن قواعـد ومعـايير وممارسـات واط

 بيا.

ن الرافعـة لعمميــا أو المســجمة لــدييا لمقواعـد والمعــايير الدوليــة واألنظمــة تضـمن الــدول امتثــال الســف-27
الوطنية المتوافقة مع القانون الدولي لمنع تموث البيئة البحرية وخفضـو والسـيطرة عميـو، وتكـون 

 العقوبات مشددة بيذا الشأن.

مياىيـا اإلقميميـة أو  يجوز لمدولة التي تتوافر لدييا أسباب واضـحة لالعتقـاد بـأن سـفينة مبحـرة فـي-28
الداخميـــة، قـــد انتيكـــت قوانينيـــا وأنظمتيـــا المعتمـــدة بصـــدد منـــع التمـــوث مـــن الســـفن، أن تقـــوم 
بتفتـيش الســفينة وحجزىـا ومالحقتيــا قضـائيًا. أمــا إذا حصـل االنتيــاك فـي المنطقــة االقتصــادية 

تســـجيميا  الخالصـــة فيحـــق حينئـــذا لمدولـــة الســـاحمية طمـــب معمومـــات عـــن ىويـــة الســـفينة ومينـــاء
ذا مــا رفضــت  وزيارتيــا األخيــرة والتاليــة، وذلــك تمييــدًا إلقــرار مــا إذا كــان االنتيــاك قــد وقــع. واط
السفينة تقـديم المعمومـات أو قـدمتيا بصـورة مختمفـة عـن الحالـة الواقعـة والظـاىرة، يجـوز حينيـا 

والسـفن العامـة  لمدولة الساحمية إجراء التفتيش أصواًل من قبل الموظفين الرسـميين أو الطـائرات
 والحربية المخولة بذلك.

تتحمــل الدولــة مســؤولية الوفــاء بالتزاماتيــا الدوليــة المتعمقــة بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عمييــا -29
وفقًا لمقانون الدولي. وتمتزم بإتاحة الرجوع إلى القضاء مـن أجـل الحصـول عمـى تعـويضا كـافا 

ــــاتج عــــن تمــــوث البيئــــة البحريــــة الــــذي يســــّببو أو أيــــة ترضــــية أخــــرى فيمــــا يتعمــــق بالضــــرر ال ن
األشــخاص الطبيعيـــون واالعتبــاريون الخاضـــعون لواليتيــا. كمـــا تتعــاون الـــدول مــن أجـــل تقيـــيم 

 األضرار والتعويض عنو وتسوية المنازعات المتعمقة بيا.
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 حماية البيئة النهريـة
ول عمـى االلتـزام بيـا ضـمن إطـار حمايـة البيئـة كّرست االتفاقيات الدولية قواعد عامة تـواترت الـد

م حـول القـانون المتعمـق 8::2النيرية، والتي تّم التطرق إلييا بالتفصيل في اتفاقيـة األمـم المتحـدة لعـام 
باســـتخدام المجـــاري المائيـــة الدوليـــة فـــي األغـــراض غيـــر المالحيـــة. إذ عّرفـــت المـــادة الثانيـــة مـــن ىـــذه 

لي عمـى أنـو شـبكة الميـاه السـطحية والجوفيـة والتـي تشـّكل بحكـم عالقاتيـا االتفاقية المجـرى المـائي الـدو 
الطبيعيــة كــاًل واحــدًا وتتــدفق عــادة صــوب نقطــة وصــول مشــتركة. أي اعتبــرت االتفاقيــة بــأن المجــرى 

/ مــن اتفاقيــة عــام 32المــائي الــدولي يمّثــل وحــدة بيئيــة طبيعيــة متمّيــزة بحــد ذاتيــا. بينمــا عّرفــت المــادة /
يــوم تمــوث المجــرى المــائي الــدولي بأنــو يشــمل أي تغييــر ضــار فــي تركيــب ميــاه المجــرى أو م مف8::2

في نوعيتيا وينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سـموك بشـري. وفيمـا يمـي أىـم مـا تضـمنتو اتفاقيـة 
 م من مبادىء تتعمَّق بحماية البيئة في المجرى المائي الدولي:8::2عام 

جـرى المـائي الـدولي بصـورة معقولـة ومنصـفة، مـع األخـذ بعـين االعتبـار يتوجب االنتفاع مـن الم -2
كافـــــة الظـــــروف ذات الصـــــمة، كالعوامــــــل الجغرافيـــــة والييدروغرافيـــــة والييدرولوجيـــــة والمناخيــــــة 
والبيئيـــة، وبمــــا يضـــمن حفــــظ المـــوارد المائيــــة لممجــــرى وحمايتيـــا وتنميتيــــا وعـــدم اإلســــراف فــــي 

 (.7و 6استخداميا  المادتان 

الـــدول بعـــدم التســـبب فـــي أضـــرار ذات شـــأن عنـــد االنتفـــاع بـــالمجرى المـــائي الـــدولي، مـــع  تمتـــزم -3
ضـــرورة اتخـــاذ كافـــة التـــدابير المناســـبة مـــن أجـــل إزالـــة أو التخفيـــف مـــن ىـــذا الضـــرر إذا وقـــع، 

 (.8ومناقشة مسألة التعويض عنيا عند االقتضاء  المادة 

ة فـي السـيادة والسـالمة اإلقميميـة والفائـدة تتعاون دول المجرى المائي الدولي عمى أساس المسـاوا -4
المتبادلـة وحســن النيـة مــن أجـل االنتفــاع األمثــل مـن المجــرى وتـوفير الحمايــة الكافيـة لــو  المــادة 

9.) 

تتبـــادل دول المجـــرى المـــائي الـــدولي بصـــورة منتظمـــة البيانـــات والمعمومـــات المتـــوافرة عـــن حالـــة  -5
والجيولـــوجي والبيئـــي والمتصـــمة بحالـــة الجـــو  المجـــرى، وخاصـــة تمـــك ذات الطـــابع الييـــدرولوجي

 (.:ونوعية المياه والتنبؤات المتعمقة بيذه العوامل  المادة 

اإلخطـار فـي الوقـت المناسـب عــن كافـة التـدابير المزمـع اتخاذىـا والتــي يمكـن أن يكـون ليـا أثــر  -6
فنيـــة ضـــار ذو شـــأن عمـــى الـــدول األخـــرى لممجـــرى المـــائي، مصـــحوبًا بالبيانـــات والمعمومـــات ال

 (.23المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عممية لتقييم األثر البيئي  المادة 
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تقوم دول المجرى المـائي الـدولي، منفـردة أو مشـتركة ومـع غيرىـا عنـد االقتضـاء، بحمايـة الـنظم  -7
 (.31البيئية لممجرى وبصونيا  المادة 

منــع وتخفــيض ومكافحــة تقــوم دول المجــرى المــائي الــدولي منفــردة أو مشــتركة عنــد االقتضــاء، ب -8
تمــوث المجــرى والــذي يمكنــو أن يســبب ضــررًا ذا شــأن لــدول أخــرى لممجــرى أو لبيئتيــا، بمــا فــي 
ذلـــك اإلضــــرار بصــــحة البشــــر أو بســــالمتيم أو الســـتخدام الميــــاه ألي غــــرض مفيــــد أو لممــــوارد 

 (.3/الفقرة 32الحية، والتوفيق بين السياسات المتخذة بيذا الشأن  المادة 

ول المجــرى المــائي بنــاًء عمــى طمــب أي دولــة منيــا، بغيــة التوصــل إلــى تــدابير وطــرق تتشــاور د -9
تتفـق عمييــا فيمـا بينيــا لمنـع تمــوث المجـرى والحــد مـن التمــوث ومكافحتـو، وكــذلك لوضـع أىــداف 
ومعـــايير مشـــتركة لنوعيـــة الميـــاه واســـتحداث تقنيـــات وممارســـات لمعالجـــة التمـــوث مـــن المصـــادر 

إلضافة إلـى وضـع قـوائم بـالمواد التـي يجـب حظـر إدخاليـا فـي ميـاه المجـرى الثابتة والمنتشرة، با
 (.4/الفقرة 32أو الحد من إدخاليا أو استقصاؤىا أو رصدىا  المادة 

تتخــــذ دول المجــــرى المــــائي جميــــع التــــدابير الالزمــــة لمنــــع إدخــــال أنــــواع غريبــــة أو جديــــدة فــــي  -:
عمـــى النظـــام البيئـــي لممجـــرى، أو تمحـــق المجـــرى المـــائي الـــدولي، يمكـــن أن تهحـــدث آثـــارًا ضـــارة 

 (.33ضررًا ذا شأن بدول أخرى لممجرى  المادة 

تتخــذ دول المجـــرى المـــائي منفــردة أو بالتعـــاون مـــع دول أخـــرى عنــد االقتضـــاء، جميـــع التـــدابير  -21
المتعمقة بالمجرى والالزمـة لحمايـة البيئـة البحريـة وصـونيا، بمـا فييـا مصـاب األنيـار، آخـذة فـي 

 (.33لقواعد والمعايير الدولية المقبولة عمومًا  المادة االعتبار ا

تعتمـــد دول المجـــرى المـــائي منفـــردة أو مجتمعـــة عنـــد االقتضـــاء، جميـــع التـــدابير المناســـبة لمنـــع  -22
حدوث األحوال الضارة المتصمة بالمجرى سواء كانـت ناتجـة عـن أسـباب طبيعيـة أو عـن سـموك 

طمـــى أو تســـرب الميـــاه المالحـــة أو الجفـــاف أو بشـــري، مثـــل الفيضـــانات أو الجميـــد أو ترســـب ال
 (.38التصّحر أو األمراض المنقولة بالمياه  المادة 

تقــــوم دولــــة المجــــرى المــــائي، دون إبطــــاء وبأســــرع الوســــائل المتاحــــة، بإخطــــار الــــدول األخــــرى  -23
لممجرى المائي والمنظمات الدولية المتخصصة بكل حالة طـوارىء تنشـأ داخـل إقميميـا والتـي قـد 

ضررًا أو تنطوي عمى تيديـد وشـيك بسـبب ىـذا الضـرر، وينـتج فجـأة عـن أسـباب طبيعيـة  تسبب
مثــل الفيضــانات أو انييــار الجميــد أو التربــة أو حــدوث الــزالزل، أو يكــون مصــدرىا ســموكًا بشــريًا 
كــالحوادث الصــناعية وكــذلك اتخــاذ كافــة التــدابير العمميــة التــي تقتضــييا ىــذه الظــروف بالتعــاون 

 

لمتـأثرة بيــا والمنظمـات الدوليــة، لمنـع آثارىــا الضـارة والتخفيــف منيـا والقضــاء عمييــا، مـع الــدول ا
 (.39بما في ذلك وضع خطوط طوارىء مشتركة  المادة 
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 :تمارين 

 

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي:
 

 ييدف القانون الدولي البيئي إلى حماية البيئة: -1

A. .الجوية فقط 

B. .البحرية فقط 

C. .النيرية فقط 

D.  ما سبق.جميع 

 
 تنظم حماية طبقة األوزون وارتفاع حرارة األرض اتفاقية: -2

A.  1591نيويورك لعام. 

B.  1591جنيف لعام. 

C.  1591فيينا لعام. 

D.  1591بون لعام. 
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