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 (المحاضرة األولى)   مصادر القانون الدولي العام،/ المحور الثاني  

عادة ما مييز فقهاء القانون الدويل يف معرض دراستهم ملصادر القانون الدويل بني املصادر املادية 
 .الرمسيةاملصادر ملصادر القانون الدويل العام واملقصود من دراستنا  الرمسيةواملصادر الشكلية أو 

 يستندون إىل نص عادة ما وفقهاء القانون الدويل يف دراستهم ملصادر القانون الدويل 
 :من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية واليت تنص على ما يأيت 83املادة

احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويل وهي تطبق يف  ـ وظيفة 1
 :هذا الشأن

 .اـ االتفاقات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معرتف هبا صراحة من جانب الدول املتنازعة

 .تعمالب ـ العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االس

 .ج ـ مبادئ القانون العامة اليت أقرهتا األمم املتمدنة

  ،د ـ  أحكام احملاكم  ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم 

 .951وذلك مع مراعاة أحكام املادة  القانونويعترب هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد 

الل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ـ ال يرتتب على النص املتقدم ذكره أي إخ2
 .ملبادئ العدل واإلنصاف مىت وافق أطراف الدعوى على ذلك 

وحقيقة االمر ان هذه املادة مل حتدد مصادر القانون الدويل العام بصفة قطعية وإمنا حددت مصادر 
 .القاعدة القانونية اليت تطبقها احملكمة على القضايا اليت تفصل فيها

ومن ناحية أخرى فإن هذه املادة قد اغفلت مصدرا من أهم مصادر القانون الدويل ويتعلق االمر  
 .بقرارات املنظمات الدولية

 .  وسندرس هذه املصادر تباعا فيما يأيت

 
                                                           

تنص هذه املادة على أنه،ال يكون للحكم قوة اإللزام إال بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النزاع الذي فصل فيه  .
1
  



3 

 

 ،مصدر للقانون الدولي العام ـ المعاهدات الدولية

عالقات الدولية وهذا ما حدى بأطراف دورا أساسيا يف ال –والزالت  -لقد لعبت املعاهدات الدولية  
إىل تسجيل األمهية املتزايدة للمعاهدات كمصدر 91911اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات الدولية لسنة 

 .للقانون الدويل وكوسيلة لتنمية التعاون السلمي يف ديباجة هذه االتفاقية

ويكفي إلبراز هذه األمهية للمعاهدات الدولية أن نشري إىل أنه إذا كان أغلب فقهاء القانون الدويل يعتربون 
البداية احلقيقية للقانون الدويل التقليدي فإن هذه البداية كانت بواسطة معاهدة دولية هي  9961سنة 

 .أنذاكيا املربمة بني الدول األوروبية معاهدات صلح وستفال

اليت وضعت حدا للحروب األوروبية الطويلة وأرست قواعد قانونية دولية كاملساواة بني ات ملعاهدهذه ا
الدول املسيحية آنذاك وإقرار التوازن الدويل للحفاظ على السلم يف أوروبا وإبراز فكرة املؤمترات الدولية 

 2.للتشاور يف القضايا املشرتكة

ية يف نص املادة الثامنة والثالثون من األساسي حملكمة العدل كما جتسدت أمهية ومكانة املعاهدات الدول
الدولية حيث اعتربت املصدر الرئيسي للقانون الدويل العام وذلك حينما نصت هذه املادة على أن احملكمة 
تطبق بالدرجة األوىل االتفاقيات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معرتف هبا صراحة من جانب 

 .تنازعة للفصل يف املنازعات اليت ترفع إليهاالدول امل

ونظرا لتطور اجملتمع الدويل بعد احلرب العاملية الثانية من الناحية الكمية وذلك بظهور دول جديدة 
وانضمامها إىل األسرة الدولية ومبا أن هذه الدول اجلديدة يف اجملتمع الدويل مل تشارك يف وضع القواعد 

أن حتدد  -كما يقول حبق الفقيه شارل شومون   -تطبقها ملبدأ املساواة فإنه ينبغي القانونية اليت حتكمها و 
موقفها من كل هذه القواعد بكل حرية وفرض قواعد قانونية عليها من طرف دول أخرى يعد ستار قانوين 

 .لواقع تسلطي

سائدة اليت ختضع إليها وال شك أن حتديد موقف الدول اجلديدة يف اجملتمع الدويل من القواعد القانونية ال
سواء بقبول هذه القواعد أو تعديلها أو املشاركة يف إرساء قواعد جديدة يكون بواسطة معاهدات دولية 

 .نظرا لعجز العرف الدويل عن حتقيق ذلك
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وإن كانت املعاهدات الدولية أكثر قبوال من طرف أعضاء اجملتمع الدويل إال أهنا ليست الوسيلة املثلى 
قات دولية متكافةة قائمة على أساس العدل واإلنصاف ، ذلك أنه كثريا ما تكون املعاهدات لتحقيق عال

بأن املعاهدات  -حممد جباوي -الدولية انعكاسا ملراكز قوى أطرافها الشيء الذي جيعلنا نقول مع الفقيه 
 1.ليست تعبريا أمينا يف كافة األحوال عن اإلرادة احلرة للدول

إطار املهمة اليت كلفتها هبا اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة توصلت جلنة القانون  ويف هذا السياق ويف
 2.الدويل إىل إعداد مشروع اتفاقية دولية عامة بشأن قانون املعاهدات

وقد مت االتفاق على هذا املشروع من طرف أعضاء منظمة األمم املتحدة يف مؤمتر عام عقد بفيينا يف 
خصيصا هلذا الغرض وعليه فقد وضعت هذه االتفاقية النظام القانوين  9191لسنة  الثالثني من ماي

 .للمعاهدات الدولية الذي حيكمها يف نشأهتا وحياهتا وانتهائها

وقد عرف قانون املعاهدات املعاهدة بأهنا اتفاق دويل يعقد بني دولتني أو أكثر كتابة وخيضع للقانون الدويل 
 3.أو أكثر وآيا كانت التسمية اليت تطلق عليهسواء مت يف وثيقة واحدة 

فاملعاهدات الدولية تتحكم يف ابرامها قواعد شكلية وأخرى موضوعية وتعد هذه القواعد مبثابة شروط صحة 
 .إبرام املعاهدات الدولية

 : إن املعاهدات الدولية منظمة بعدة اتفاقيات دولية من أمهها

 . 1595عاهدات املربمة بني الدول لسنة قانون املبـ اتفاقية فيينا املتعلقة 

 .1539وبني الدول لسنة ـ اتفاقية فيينا املتعلقة بقانون املعاهدات املربمة بني املنظمات الدولية أو بينها 

 .1593ـ االتفاقية املتعلقة مبوضوع التوارث الدويل يف جمال املعاهدات املربمة سنة 

 املعاهدات على األحكام الواردة يف هذه االتفاقيات وألغراض هذه الدروس سنطلق مصطلح قانون
 . بشأن املعاهدات الدولية

                                                           
_
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 :وعناصرهاتعريف المعاهدات الدولية  ـ 1
ملعاهدة هي اتفاق دويل اأن  1595ورد يف املادة الثانية من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات لسنة  

ويل سواء مت يف وثيقة واحدة أو أكثر و مهما كانت الد خيضع للقانونيتم بني دولتني أو أكثر كتابة و 
 .التسمية اليت تطلق عليه

عن لنظر من قانون املعاهدات تعريف املعاهدة من خالل حتديدها بغض ا الثانيةلقد حاولت املادة 
 فاملعاهدة هلا عّدة مرتادفات مثل االتفاقية ، العهد ، امليثاق ، االتفاق ،عليها التسمية اليت تطلق 

 اخل ......النظام ، الربوتوكول،  املوادعة ، املهادنة التصريح ، تبادل اخلطابات و املذكرات ، 
 ،التعريف السابق للمعاهدات الدولية يفيد بأهنا تقوم على عناصر ثالثة

يقصد بذلك أن املعاهدة  ختضع يف عملية إبرامها إىل إجراءات  حمددة :  ـ المعاهدة اتفاق شكلي
 . بصفة عامة 

نصت على وجوب أن تكون املعاهدة مكتوبة يف وثيقة أو  كما أن املادة الثانية من قانون املعاهدات
 .عّدة وثائق

وشرط الكتابة يطرح عدة تساؤالت حول ما إذا كان كشرط لصحة املعاهدة أم جمرد وسيلة إلثبات 
.املعاهدة  

دون أن تتم املعاهدات بصفة شفوية  إن فقهاء القانون الدويل يذهبون إىل أنه ليس هناك ما حيول 
كدليل على مبعىن أهنا ال تستدعي الكتابة ويستدلون على ذلك برفع الراية البيضاء فيما بني املتحاربني  

 .ووقف العمليات العسكرية بصفة مؤقتة اتفاق وقف إطالق النار
:منه تنص على األيت 102ولكن إذا رجعنا إىل ميثاق منظمة األمم املتحدة فإن املادة   

كل معاهدة وكل اتفاق دويل يعقده أي عضو من أعضاء األمم املتحدة بعد العمل هبذا امليثاق جيب 
.أن يسجل يف أمانة اهليةة وان تقوم بنشره بأسرع ما ميكن  

ليس ألي طرف يف معاهدة أو اتفاق دويل مل يسجل وفقا للفقرة األوىل من هذه املادة أن يتمسك 
. عاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع األمم املتحدةبتلك امل  

 .فهذا النص يفيد أن اشرتاط الكتابة للتسجيل ألن التسجيل يستدعي ذلك
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 :ـ المعاهدة الدولية اتفاق يبرم بين أشخاص القانون الدولي

التصرفات ومعىن هذا أن املعاهدة الدولية جيب أن تربم بني شخصني أو أكثر وهذا يعين استبعاد 
 . الدولية  الدولية الصادرة عن اإلرادة املنفردة من نطاق املعاهدات

 هي الشخصالسيادة  كاملةالدولة  وبالنسبة ألشخاص القانون الدويل فليس هناك خالف من أن 
 .الرئيسي العتيق املخاطب بأحكام القانون الدويل العام

العام يف عصر التنظيم  أضحت املنظمات  كما أنه من التطورات اليت طرأت على القانون الدويل
 .الدولية أيضا من أشخاص القانون الدويل العام

بالشخصية القانونية الدولية واليت هي نتيجة للسيادة  ةالكاثوليكيوفيما يتعلق مبدى متتع بابا الكنيسة 
رغم من االعرتاف الروحية اليت كان يباشرها بابا الفاتيكان على العامل املسيحي الكاثوليكي  وعلى ال

اهدات تعترب من املع األخرى وإبرام املعاهدات الدولية إال أن هذه للفاتيكان بتبادل السفراء مع الدول
تعد  املوضوعية تنظم شؤونا داخلية للرعايا املسيحيني وإن كانت من الناحية الشكليةالناحية املادية 

 .مبثابة معاهدات دولية تامة
فعلى الرغم من  متعددة اجلنسيات أو املشروعات العابرة للحدود القومية أما فيما يتعلق بالشركات

الشخصية القانونية الدولية عليها إال أن  عها هذه الشركات إلضفاءالسعي احلثيث للدول اليت تتب
القضاء الدويل أستقر على عدم االعرتاف بالشخصية القانونية الدولية ملثل هذه الكيانات فقد 

النفط شركة ، حكما يفيد ذلك يف معرض نظرها يف قضية  1592عدل الدولية سنة أصدرت حمكمة ال
وذات احلكم انتهت اليه احملكمة يف  ايرانية اليت رفعتها اململكة املتحدة ضد إيران إىل احملكمة جنلواأل

 .قضية برشلونة تراكشن
فإن حركات املصري ة بتقرير ويف إطار تطبيق مبادئ القانون الدويل العام والقرارات الدولية املتعلق

الدولية سواء مع الدول اليت تباشر االستعمار أو مع دول  التحرير الوطنية هلا أهلية إبرام املعاهدات
ذلك ان النزاع املسلح بني هذه احلركات والدول املستعمرة يصنف ضمن النزاعات املسلحة  أخرى
 .1الدولية

                                                           

.1599نساين لسنة ربع للقانون الدويل اإلول امللحق باتفاقيات جنيف األأنظر الربوتوكول األ   1 
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 ،وفقا لقواعد القانون الدولي تبرمالدولية ـ المعاهدة 
 ويفيد هذا العنصر من العناصر اليت تقوم عليها املعاهدات الدولية أن هذه األخرية جيب أن

 .مبعىن عدم خمالفتها لقاعدة قانونية من قواعد القانون الدويل العامة وضوعها مشروعاميكون  
 

 ـ تصنيف المعاهدات الدولية، 0
 واألخر شكلي تصنيفه للمعاهدات الدولية على معيارين أحدمها موضوعي  يعتمد الفقه الدويل يف

ىل وذلك استنادا إ, ووفقا للمعيار املوضوعي جيري التمييز بني املعاهدات الشارعة واملعاهدات العقدية 
 . الوظيفة القانونية للمعاهدة

هدات اليت يكون اهلدف من واملعاهدات الشارعة أو املعاهدات املنشةة لقانون  يقصد هبا تلك املعا
, إبرامها تنظيم العالقة بني أطرافها من خالل وضع قواعد قانونية جديدة تتصف بالعمومية والتجريد

على عكس املعاهدات العقدية اليت يكون اهلدف من إبرامها تنظيم العالقة بني أطرافها بشكل 
              .             شخصي وخاص

منظمة دولية أو يف إطار  املعاهدات الدولية الشارعة غالبا ما تربم يف إطار ويف الوقت احلاضر فإن
 :مؤمتر دويل خاص ومن أمثلتها

 .اتفاقيات فيينا للعالقات الدبلوماسية-
 اتفاقيات فيينا للعالقات القنصلية- 
 ,اتفاقيات فيينا للمعاهدات بني الدول -
 .               ات وفيما بني هذه األخريةاتفاقيات فيينا للمعاهدات بني الدول  واملنظم- 

واملعاهدات العقدية تربم بني عدد حمدود من الدول وال تسمح عادة باالنضمام إليها من طرف دول 
اهدات احلدود ومن أمثلتها معمن أجلها أخرى ال هتمها املصلحة اخلاصة اليت أبرمت هذه املعاهدات 

 .التجارةومعاهدات 
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 املبسط،الشكل  ي فإنه جيري التمييز بني املعاهدات التامة واملعاهدات ذاتووفقا للمعيار الشكل
كلية إلبرام الش هذين النوعيني يكمن يف مدى ضرورة توفر بعض الشروط التمييز بنيومناط 

 .الدوليةاملعاهدات 
املعاهدات التامة ال  فاملعاهدات ذات الشكل املبسط تصبح نافذة مبجرد التوقيع عليها يف حني أن

 .عليهاتصبح نافذة إال بالتصديق 
حيث كل منهما  ومن حيث األثر القانوين فإنه ال خالف بني هذين النوعني من املعاهدات الدولية

 .صحيحةتنتج أثرها مىت أبرمت بكيفية 
الشكلي للمعيار  كذلك جيري التمييز بني املعاهدات متعددة األطراف واملعاهدات الثنائية وفقا

 .وأساس التمييز هنا يتمثل يف عدد األطراف املتعاقدة
 

 ـ إبرام المعاهدات الدولية 3
بإجراء ارتضاء االلتزام  الدولية متر بعدة مراحل تبدأ باملفاوضات وتنتهي إن عملية إبرام املعاهدات

 .مث تسجيلها باملعاهدة بصفة هنائية
 

 .وتحرير المعاهدة ـ المفاوضات

أن تفرغ املعاهدة يف قالب كتايب جترى بشأهنا مفاوضات بني أطرفها فاملعاهدة باعتبارها اتفاق رضائي  قبل
 .فإهنا ال تصاغ بصفة هنائية إال بعد مفاوضات ناجحة بني أطرافها

فاملعاهدات  من معاهدة إىل أخرى، املفاوضات بشأن االتفاق على إبرام املعاهدات الدولية ختتلفـ 
الدبلوماسي حيث جيتمع وزير اخلارجية بسفري الدولة الطرف  الثنائية تتم مفاوضات إبرامها باألسلوب

 .وزير اخلارجية املعتمد لدى دولة
 عادة ما جتري يف إطار أما املعاهدات متعددة األطراف فإن املفاوضات بشأن االتفاق على موضوعها

 .دويل يعقد خصيصا هلذا الغرض و يف إطار مؤمترأمنظمة دولية تظم الدول األطراف 
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استقر على أن كال  التفاوض باسم الدولة فإن العرف الدويلا يتعلق باألشخاص الذين حيق هلم وفيم
الدولة  بصالحية التفاوض باسم وحلساب من رئيس الدولة ورئيس احلكومة ووزير اخلارجية يتمتعون

 .اختصاص عام وشامل وهلم, دون ما حاجة إىل وثيقة تفويض ,
من اشرتاط وثيقة  فإن قانون املعاهدات قد أعفى فيةه أخرى االتفاقي نا إىل القانون الدويلوإذا رجع

للتفاوض بشأن معاهدة بني دوهلم والدول  التفويض  ويتعلق األمر باملبعوثني الدبلوماسيني بالنسبة
أو لدى مؤمتر دويل بالنسبة للمعاهدات اليت  لدى منظمة دولية واملبعوثني املعتمدين, املعتمدين لديها 
 .املنظمة الدولية أو هذا املؤمتر تربم يف إطار هذه

أن ختتار أي شخص أخر  ,ولكن وعلى الرغم مما تقدم فإن للدولةـ ومبا هلا من سيادة وحرية االختيار 
 .بوثيقة تفويض من الدولة الطرف يتفاوض بامسها وحلساهبا شريطة أن يكون مزودا

  ـ تحرير المعاهدة

أول قضية تطرح يف هذه  املعاهدة وحترير  بعد جناح املفاوضات بشأن موضوع املعاهدة تأيت مرحلة ـ
 .هبا املعاهدة ، خاصة إذا كانت لغات أطراف املعاهدة ليست واحدة  املرحلة تتعلق باللغة اليت حترر

 .هذه القضية طرق للتعامل مع إن املمارسة الدولية يف هذا الشأن ليست موحدة وهناك عدة
الالتينية هي اللغة  ـ فقد حترر املعاهدة بلغة واحدة مثلما كان متبعا يف املاضي ملا كانت اللغة

 .العاملية األوىل  مث حلت حملها اللغة الفرنسية إىل غاية احلرب,الدبلوماسية 
االختالف يف تفسري بعض  يف حالة ـ وقد حترر املعاهدة بلغتني أو أكثر مع إعطاء لغة معينة األولوية 

 حترير املعاهدة بأكثر من لغة مع عدم إعطاء أية لغة األفضلية على اللغات نصوص املعاهدة الغامضة 

حيث حرر خبمس  ومثال ذلك ميثاق منظمة األمم املتحدة, األخرى وهذا هو األسلوب املتبع حاليا 
 .لغات 

 :ـ صياغة المعاهدة 

 بعض املعاهدات يضاف إليها جزء ثالث  املعاهدات الدولية من جزأين وهناككقاعدة عامة تتكون 
 :وهذه األجزاء هي كما يأيت
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اليت تسعى املعاهدة إىل  بيانات بأمساء األطراف واألهداف املعاهدة وتتضمنـ الديباجة، وهي مقدمة 
رؤساء أمساء  تتضمن وقد األجبديفقد تتضمن املعاهدة أمساء الدول املتعاهدة وفقا للرتتيب  ،حتقيقها
 .يباجة ميثاق جامعة الدول العربيةاملتعاقدة كما ورد يف د الدول

إىل الشعوب كما ورد يف  وقد يرد يف ديباجة املعادة التعبري عن األطراف بطريقة غري مباشرة كاإلشارة
 .ملتحدةديباجة ميثاق منظمة األمم ا

مقسمة إىل أجزاء  ق عليها يف شكل مواد وقد تكونـ صلب املعاهدة وتتضمن القواعد اليت مت االتفا
 .وأبواب وفصول

 .مثل اخلرائطعن بيانات تفصيلية ذات طابع فين ـ مالحق املعاهدة وهي عبارة 
 
 :على المعاهدة التوقيع ـ

التوقيع على املعاهدة اليت مت حتريرها بعد جناح املفاوضات صورة من صور االرتضاء بااللتزامات اليت  يعترب
 تفرضها هذه املعاهدة والتوقيع كإجراء شكلي ال يعطي هذه األثر للمعاهدة إال يف حاالت حمددة

ائه االلتزام ويعرب مبقتضاه عن ارتض التوقيع إجراء يقوم به شخص قانوين دويل طرف يف معاهدةف
بإضفاء الصفة الرمسية على نصوص املعاهدة اليت مت  والتوقيع هبذه الكيفية إقرار, بأحكام املعاهدة 

 .التفاوض االتفاق عليها خالل مرحلة
 :واملعاهدة تكون ملزمة بالتوقيع عليها يف احلاالت اآلتية

 حتتاج إىل إجراء أخر  نصا يفيد بأهنا تصبح ملزمة مبجرد التوقيع عليها وال ـ إذا تضمنت املعاهدة  ذاهتا
 .كالتصديق

 .ملزمة بالتوقيع عليها ـ إذا ثبت بطريقة أخرى أن أطراف املعاهدة قد اتفقوا على أن املعاهدة تكون
عن إعطاء كان يعرب  ـ إذا تبني من وثيقة التفويض أو أثناء املفاوضات بأن الشخص القانوين الدويل

 .1لتوقيع األثر القانوين للمعاهدةا

                                                           

.من قانون املعاهدات12انظر املادة    1 1
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يف الدولة بإبرام  والتوقيع على املعاهدة باملعىن السابق جيب أن يصدر من األشخاص املؤهلني
معرض احلديث عن املفاوضات كمرحلة  املعاهدات الدولية والذين سبقت اإلشارة إىل حتديدهم يف

 .أوىل يف إبرام املعاهدات الدولية

االسم الكامل  إذا كان التوقيع على املعاهدات الدولية يكون بكتابة: باألحرف األولى  التوقيعـ 
التوقع األخرى ، حيث إن ممثلي  ملمثل الدولة املتعاقدة إال أن املمارسة الدولية جاءت ببعض صور

ممثل ألمسائهم  واحلكمة من مثل هذا التوقيع  تكمن يف أن  األطراف يوقعون بكتابة األحرف األوىل
يكون مرتددا بشأن بعض نصوص املعاهدة وحيتاج إىل استشارة اجلهات املعنية يف دولته من  الدولة قد

 . أجل إعطاء املوافقة النهائية على املعاهدة 

وهناك بعض املعاهدات ال حتتاج إىل التوقيع عليها وهي تلك اليت يتم إقرارها يف إطار منظمة دولية 
 . إقرارها حيث تعرض على التصديق بعد

استشارة اجلهات املعنية يف الدولة يكون مرتددا و حيتاج إىل واحلكمة من هذه الصورة للتوقيع أن ممثل 
 .دولته إلعطاء املوافقة النهائية على املعاهدة

،التصديق على المعاهدات الدولية ـ  
ما عدا احلاالت الثالث السابقة واليت تعترب فيها املعاهدة ملزمة ألطرافها مبجرد التوقيع عليها ، فإن املعاهدة 

 1.ال تكتمل إال بإجراء التصديق عليها من طرف سلطات الدولة املختصة 

ا قبوهلا سواء هل فالتصديق هو ذلك اإلجراء الذي تقوم به السلطة املختصة يف الدولة على املعاهدة اليت سبق
بالتوقيع أو االنضمام أو املوافقة والذي بواسطته تكون الدولة قد ارتضت االلتزام بأحكام املعاهدة اليت 

 .صادقت عليها 

                                                           

  1 الدستور  من190حتدد السلطة املختصة بالتصديق على املعاهدات وكيفية إجرائه ، انظر يف ذلك املادة أغلب دساتري الدول  
.اجلزائري  احلايل على سبيل املثال  
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التأكيد الرمسي على ارتضاء االلتزام باملعاهدة اليت سبق التوقيع عليها أو التفاوض بشأهنا أو يعترب هو ف
.إقرارها  

.والتصديق إجراء داخلي تقوم به الدولة وفقا لدستورها وتعلن مبقتضاه قبوهلا االلتزام باملعاهدة   

واحلكمة من التصديق تكمن يف أن املعاهدات الدولية قد تعاجل موضوعات ذات أمهية كبرية للدولة مما 
.  يستدعي إعطاء الدولة فرصة التمحيص فيما تقدم عليه  

ولذلك فلها , التقديرية للدولة باعتباره تصرفا قانونيا تقوم به وفقا لدستورهاوالتصديق خيضع للسلطة 
أن حق اختيار التوقيت املناسب هلا للقيام به كما حيق هلا أن تعلقه على شرط كما ميكن للدولة 

  .املعاهدةترفض التصديق على 

الوقت احلاضر فإن  لدولة ويفاوفيما يتعلق بسلطة الدولة املختصة بالتصديق فإنه حيددها عادة دستور 
حيث يقوم  والتنفيذيةأغلب الدساتري جتعل االختصاص بالتصديق مشرتكا بني السلطتني التشريعية 

 .النسبة لكل املعاهدات أو لبعضهارئيس الدولة بعملية التصديق بعد موافقة الربملان سواء ب

 :التصديق الناقص

قد تقوم الدولة بالتصديق على معاهدة أبرمتها ولكن بكيفية مغايرة  لتلك احملددة يف دستورها كأن 
يكون الدستور قد أعطى االختصاص بالتصديق لرئيس الدولة  بعد موافقة الربملان ولكن الرئيس قام 

 .ة عليها املعاهدة من دون عرضها على الربملان للموافق بالتصديق على

والفقه الدويل مل , قضية مدى مشروعيتهعليه التصديق الناقص وقد أثريت  تصديق يطلقفمثل هذا ال
 يتفق على إجابة واحدة بشأن هذه القضية وقد ذهب يف اجتاهات ثالث، 

اجتاه أول ذهب إىل القول بصحة التصديق الناقص مستندا على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون 
 .وضاع الداخلية للدول الداخلية وعدم إمكانية التحقق من األ
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اجتاه ثان قال ببطالن التصديق الناقص واستند أنصاره على فكرة االختصاص مبعىن أن التصرفات 
 .لكي تكون مشروعة جيب أن تصدر من جهة خمتصة 

مبعىن أن , اجتاه ثالث يذهب إىل اإلقرار بعدم صحة التصديق الناقص وقبوله يف ذات الوقت 
تقوم به تعترب قد ارتكبت فعال غري  والدولة اليت,ق غري صحيح التصديق الناقص هو تصدي

 . مشروع  حيملها املسؤولية الدولية  وخري تعويض تقدمه هو اعتماد ذلك التصديق
 :تنص على ما يأيت 69وإذا رجعنا إىل قانون املعاهدات بشأن هذه القضية فإن املادة 

االلتزام مبعاهدة قد مت باملخالفة حلكم يف  ال جيوز لدولة أن تتمسك بأن التعبري عن ارتضائها
إال إذا إخالال ,قانوهنا الداخلي يتعلق باالختصاص بإبرام املعاهدات كسبب إلبطال رضاها 

 .  قانوهنا الداخليواضحا بقاعدة ذات أمهية جوهرية من قواعد 
ن وفق السلوك يعترب اإلخالل واضحا إذا تبني بصورة موضوعية ألية دولة تتصرف يف هذا الشأ

 . العادي وحبسن نية
وإن كان هذا األثر يتم   أن املعاهدة تكتسب صفة اإللزامواألثر املرتتب على التصديق يتمثل يف

 .إيداعها لدى اجلهة املتفق عليهابعد تبادل وثائق التصديق بني أطراف املعاهدة أو 
 ،1اهدات الدولية هيهو وسيلة الرتضاء االلتزام ياملعلتصديق اواحلاالت اليت يكون 

 .ـ حالة ما إذا نصت املعاهدة ذاهتا على وجوب التصديق عليها 
 .ـ حالة ما إذا تبني بأن أطراف املعاهدة قد اتفقت على اشرتاط التصديق

 .ـ حالة ما إذا كان التوقيع على املعاهدة مشروطا بوجوب التصديق
ن الدولة حتتفظ بالتصديق الالحق على أما إذا تبني من املفاوضات أو من وثيقة التفويض ب ـ حالة

 .   املعاهدة
 .مثل القبول واملوافقة مماثلة للتصديق  وهناك صور أخرى الرتضاء االلتزام باملعاهدات الدولية

 الت األتية،صورة من صور ارتضاء االلتزام باملعاهدة  وذلك يف اخلا االنضمامكذلك يعترب 
 تعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ إذا نصت املعاهدة على أن ال( أ)

                                                           
1
 .مرجع سابق من قانون  16انظرنص املادة    
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إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبري عن الرضا يتم ( ب)
 باالنضمام؛ أو

 التعبري عن الرضا يتم باالنضمام إذا اتفقت مجيع األطراف فيما بعد على أن( ج)
تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو  صورة أخرى الرتضاء االلتزام باملعاهدات تتمثل يف وهناك

 من قانون املعاهدات بنصها على أنه، 19تضمنتها املادة  القبول أو املوافقة أو االنضمام
ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، تعرب وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة عن رضا الدولة 

 :زام باملعاهدة يف إحدى احلاالت التاليةااللت
 عند تبادهلا بني الدول املتعاقدة؛ أو( أ)
 عند إيداعها لدى جهة اإليداع؛ أو( ب)
 .عند إخطار الدول املتعاقدة أو جهة اإليداع هبا، إذا ما مت االتفاق على ذلك( ج)
 

 :تسجيل المعاهدات الدولية 4

األعضاء تسجيل من ميثاق األمم املتحدة واليت توجب على  102لقد سبقت اإلشارة إىل نص املادة 
املعاهدات اليت يربموهنا لدى األمانة العامة للمنضمة الدولية كما أن قانون املعاهدات قد نص يف 

,منه على ما يأيت 30املادة   
أو قيدها وحفظها حتال املعاهدات بعد دخوهلا دور النفاذ على األمانة العامة لألمم املتحدة لتسجيلها 

 .وفقا لكل حالة على حدة ونشرها

كما نصت املادة السابعة عشر من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه تودع الدول املشرتكة يف اجلامعة 
األمانة العامة نسخا من مجيع املعاهدات واالتفاقيات اليت عقدهتا أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول 

 .اجلامعة أو غريها

 وإجراءات تسجيل املعاهدات الدولية وفقا للنصوص السابقة نظمتها اجلمعية العامة 

  ،لألمم املتحدة بقرارات وتتلخص هذه اإلجراءات فيما يأيت

 .نفاذ املعاهدةتقدم أحد أطراف املعاهدة بطلب تسجيلها على األمانة العامة لألمم املتحدة بعد 
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 .بطلب التسجيل اهدة فإن األمني العام نفسه هو الذي يتقدم ـ إذا كانت املم املتحدة طرفا يف املع

 .ـ تتم عملية التسجيل يف سجل خاص معد لذلك

دة بيانات وافية عن األطراف وتواريخ التوقيع والتصديق أو اإلقرار الرمسي وتبادل هيتضمن تقييد املعا
 .ة واللغات اليت حررت هبا ملعاهدالتصديقات أو إيداعها واالنضمام وتاريخ النفاذ ومدة العمل با

تنشر املعاهدة بلغتها و  خاصةتقوم األمانة العامة لألمم املتحدة بعد ذلك بنشر املعاهدة يف جمموعة 
ترسل هذه اجملموعة إىل أعضاء املم  الفرنسية وأخريا وبة برتمجة باللغة اإلجنليزية أواألصلية مصح

 .املتحدة
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 (المحاضرة الثانية) ،الدوليةشروط صحة المعاهدات  5

املعاهدة الدولية هي عبارة عن تصرف قانوين دويل يتم بني شخصني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل 
وعلى ذلك  ولذلك يشرتط لصحة هذا التصرف ما يشرتط لصحة التصرفات القانونية بصفة عامة،

فاملعاهدة جيب أن تعقد من طرف من له أهلية إبرامها ومبا أهنا اتفاق رضائي فيجب أن يكون التعبري عن 
اإلرادة خاليا من العيوب فضال عن وجوب مشروعية حملها واملشروعية هنا تنحصر يف عدم خمالفة قواعد 

 .القانون الدويل

 أهلية إبرام المعاهدات الدولية : أوال

لفقه الدويل احلديث إىل توسيع نطاق املعاهدات الدولية حبيث تشمل كافة املعاهدات اليت يقوم يتجه ا
بإبرامها كل أشخاص القانون الدويل العام وذلك أنه إذا كانت الدولة هي الشخص القانوين الدويل العتيق 

 1.ملنظمات الدوليةللقانون الدويل فإن تطور اجملتمع الدويل أدى إىل ظهور أشخاص قانونية أخرى كا

كما أن إخضاع اجملتمع الدويل للقانون عن طريق تطبيق مبادئ القانون الدويل وقواعده املتفق عليها يف 
صكوك إنشاء املنظمات الدولية العامة استوجب إضفاء الشخصية القانونية الدولية على بعض اهليةات  

 .كحركات التحرير الوطنية

االعرتاف للحركات اليت تسعى إىل حتقيق تقرير املصري ببعض احلقوق فمبدأ حق تقرير املصري يستوجب 
وحتملها ببعض االلتزامات الدولية و مما يدعم وجهة النظر هذه أن قانون املعاهدات وإن كان قد حصر 
 املعادات الدولية يف تلك االتفاقات اليت تعقد بني الدول فقط طبقا لنص الفقرة األوىل من املادة الثانية منه
 واملادة األوىل اليت حتصر نطاق تطبيق قانون املعاهدات يف تلك املعاهدات اليت تربم بني الدول ، فإنه اعرتف

بوجوب أشخاص قانونية دولية أخرى وصحة املعاهدات اليت تربمها فيما بينها أو بينها وبني الدول وكذلك 
 1.إمكانية تطبيق قانون املعاهدات على هذه االتفاقات

                                                           

-1 حممد كامل ياقوت الشخصية الدولية يف : ملزيد من التفصيل حول مدى متتع املنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية انظر 
.1590القاهرة،  عامل الكتب، ،القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية   
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نستنتج أن أهلية إبرام املعاهدات الدولية ال تنحصر يف الدول الكاملة السيادة فقط وإمنا متتد إىل  ومما سبق
أشخاص القانون الدويل األخرى وهي على وجه اخلصوص املنظمات الدولية وحركات التحرير الوطنية 

عملية إبرام املعاهدات وخبصوص هذه األخرية فإن اجملتمع الدويل يشهد على قيام حركات التحرير الوطنية ب
الدولية مع دول كاملة السيادة كاتفاقيات ايفيان املربمة بني فرنسا واحلكومة اجلزائرية املؤقتة واتفاقية القاهرة 

 .بني دولة لبنان وحركة التحرير الفلسطينية 9191املربمة سنة 

 سالمة الرضا من عيوب اإلرادة: ثانيا

تشغل قضية عيوب اإلرادة أمهية خاصة بالنسبة للمعاهدات الدولية وذلك إن كانت هذه األخرية ختضع 
لذات القواعد املوضوعية اليت تنظم التصرفات القانونية بصفة عامة سواء املستوى الدويل أو على املستوى 

عبري عن اإلرادة ، إال أن الوطين ومن بني هذه القواعد تلك املتعلقة بوجوب سالمة الرضا من عيوب الت
املعاهدات الدولية هي عبارة عن اتفاق رضائي يقوم على االختيار احلر كما أهنا اتفاق شكلي ال ينتج أثره 

إال بعد مروره بإجراءات شكلية حمددة الشيء الذي يصعب معه القول بأن التعبري عن إرادة الدولة عند 
 .رادةإبرام معاهدة ما كان يشوبه عيب من عيوب اإل

من جهة أخرى فإن قيام القانون الدويل على أساس مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول وعدم وجود سلطة 
عليا يف اجملتمع الدويل فوق سلطة الدول جيعل التحقق من مدى سالمة الرضا من عيوب اإلرادة من عدمه 

 .يؤدي إىل التداخل بني القانون واملصلحة منوطا بالدولة ذاهتا اليت قد تكون إرادهتا معيبة  وهذا غالبا ما

وتبعا ملا سبق يظهر اخلالف جليا بني فقهاء القانون الدويل حول مدى مالءمة نظرية عيوب اإلرادة املطبقة 
 .يف القوانني الوطنية للدول للقانون الدويل العام

                                                                                                                                                                                     
1
عدم سريان هذه االتفاقات الدولية اليت تعقد بني :" انظر يف ذلك املادة الثالثة من قانون املعاهدات واليت تنص على أنه  - 

الدول وبني أشخاص  القانون الدويل األخرى وعلى االتفاقات اليت تعقد بني األشخاص األخرى أو على االتفاقات اليت ال تتخذ 
: وبا لن يؤثر شكال مكت  

a. على القواعد القانونية لتلك االتفاقات.  
b.  يف امكان تطبيق أي من القواعد اليت تضمنتها االتفاقية احلالية على تلك االتفاقات باعتبارها من قواعد القانون الدويل

.بغض النظر عن هذه االتفاقية  
c.  القانون الدويل األخرى يف تطبيق االتفاقية بالنسبة لالتفاقات املعقودة بني الدول وأشخاص".  
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االختالف عن تطبيقها يف  وقد انتهى األمر بقانون املعاهدات إىل األخذ بنظرية عيوب اإلرادة بنوع من
القوانني الوطنية فقد نص قانون املعاهدات على أن كال من الغلط والغش وإفساد ممثل الدولة يؤدي إىل 

 .قابلية املعاهدة لإلبطال

كما نص على أن اإلكراه جيعل املعاهدة باطلة بطالنا مطلقا سواء تعلق األمر باكراه ممثل الدولة أثناء إبرام 
بإكراه الدولة ذاهتا بالتهديد باستعمال  القوة أو باستخدامها خمالفة ملبادئ القانون الدويل  املعاهدة أو

 .، وسنفصل ذلك أثناء تعرضنا ألسباب بطالن املعاهدات الدولية يف الفصول اآلتية1العام

 مشروعية موضوع المعاهدة: ثالثا

عاها مشروعا واملشروعية هنا تعين عدم يشرتط يف املعاهدة الدولية كتصرف قانوين دويل أن يكون موضو 
 .خمالفة املعاهدة الدولية ألحكام القانون الدويل العام

وإذا كان الفقه الدويل متفقا بشأن ضرورة مشروعية موضوع املعاهدة إال أن االختالف انصب حول حتديد 
 .قواعد القانون الدويل اليت ال جيوز للمعاهدة الدولية املربمة أن ختالفها

قواعد ) وإن كان الفقه الدويل يتجه إىل حصر هذه القواعد يف طائفة القواعد القانونية الدولية اآلمرة وحىت
 .إال أن اخلالف برز من جديد فيما يتعلق بكيفية حتديد القواعد اآلمرة هذه ومعيار ذلك( النظام العم

عاهدات حينما اقرتحت البلدان وقد جتلى هذا اخلالف على مستوى الدول يف مؤمتر فيينا بشأن قانون امل
جمموعة من القواعد لتكون قواعد دولية آمرة إال أن دول الكتلة  –بدعم من دول  الكتلة الشرقية  –النامية 

 الغربية رفضت هذا االقرتاح حبجة أن هذه القواعد مل تستقر بعد يف املمارسة الدولية

انعكس هذا اخلالف على نص املادة الثالثة واخلمسني من قانون املعاهدات فقد أقرت هذه املادة  وقد
بوجود قواعد دولية آمرة يف النظام القانوين الدويل ولكنها مل حتسم يف قضية معيار حتديد القواعد اآلمرة هذه 

 .وتركت ذلك إلرادة اجلماعة الدولية

                                                           

.، من قانون املعاهدات92، 91، 90، 63،65انظر يف ذلك املواد  - 1  
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ع املعاهدة يقتضي عدم خمالفتها مليثاق منظمة األمم املتحدة استنادا بقي أن نشري إىل أن مشروعية موضو 
إىل املادة الثالثة بعد املةة من هذا امليثاق اليت تفيد بأنه إذا تعارضت االلتزمات اليت يرتبط هبا أعضاء منظمة 

زاماهتم املرتتبة على األمم املتحدة وفقا ألحكام  هذا امليثاق مع أي التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بالت
 1.هذا امليثاق

لكن هذا التخصيص ميكن إدراجه ضمن النص العام الذي أوردته املادة الثالثة واخلمسني من قانون 
 . املعاهدات واملتضمن بطالن املعاهدة اليت ختالف قاعدة قانونية دولية آمرة

عاهدات لصحة املعاهدات الدولية وعلى أية حال فإن القواعد املوضوعية هذه اليت يشرتطها قانون امل
األخرية أو جعلها عرضة للقابلية  ذهتؤدي عند عدم مراعاهتا أثناء ابرام معاهدة ما إىل بطالن ه

 .لإلبطال
 

 ، التحفظ على المعاهدات الدولية 6
التحفظ هو تصرف صادر عن اإلرادة املنفردة لدولة أو منظمة دولية عند ارتضائها االلتزام 

خالل التوقيع آو التصديق أو اإلقرار الرمسي أو القبول أو املوافقة أو االنضمام ويكون مبعاهدة من 
على الدولة أو  اهلدف منه استبعاد أو تعديل األثر القانوين لبعض نصوص املعاهدة يف تطبيقها

 . من خالل ما سبق يتبني أن التحفظ قد يكون إعفائيا وقد يكون تفسريياو  ،2املنظمة الدولية
أما إذا ورد يف نصوص  املعاهدة،والتحفظ هبذه الكيفية جيب أن يكون له كيان منفصل عن 

 .حتفظهذه احلالة ال نكون بصدد  املعاهدة ففي
باملعاهدات الدولية ب التحفظ عند ارتضاء االلتزام وهناك عدة أسباب جتعل الدول تلجأ إىل أسلو 

الدولية تساهم يف  ك جند األشخاص القانونيةاخلصوصية ولذلن مبدأ العاملية جيب أن ال يلغي إ
ن العالقات الدولية كلما كانت خصوصيتها حمفوظة ويتحقق ذلك بالتحفظ الذي  تبديه  بشأ

 .  تفسريا حمددا  يتالءم مع أوضاعها  أو بإعطائهابعض نصوص املعاهدة باستبعادها 

                                                           

.69، ص1538صالح الدين أمحد محدي ، حماضرات يف القانون الدويل العام ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   - 1  
التحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام والشريعة االسالمية،دار االحتاد العريب للطباعة ،  عبد الغين حممود، 

.1539القاهرة، 2  
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إمعان النظر يف  ن األحيان إىلـ إن فكرة الرقابة الشعبية على سلطات  الدولة يؤدي يف كثري م
 .إبداء التحفظ  املعاهدات اليت أبرمتها هذه السلطات ومن خالل التصديق ميكن

 
 ،مدى مشروعية التحفظات 

على الرغم من أن قانون املعاهدات قد أتاح لألشخاص القانونية الدولية إيراد التحفظات على  
املعاهدات عند ارتضائها االلتزام هبذه املعاهدات إال أن الفقه الدويل قبل ذلك قد طرح قضية 

 وقد وجدت يف العمل الدويل أربع نظريات يف هذا الشأن ،مشروعية هذه التحفظات 

 :اع نظرية اإلجم

التحفظ مع املعاهدة لكي يكون مشروعا اعتمدت هذه النظرية يف إطار عصبة األمم وتفيد بأن  
وكانت عصبة األمم قد استقرت على هذه النظرية مبناسبة جيب أن حيوز على موافقة أطراف املعاهدة 

 .العصبة اسرتاليا على معاهدة املخدرات الثانية اليت أبرمت حتت إشراف التحفظات اليت أبدهتا

حيث قرر جملس عصبة األمم بشأن هذه التحفظات إحالتها على جلنة خرباء وقد انتهت هذه اللجنة 
 إىل أن مشروعية التحفظات تتوقف على قبوهلا من طرف مجيع األطراف يف املعاهدة وإال كانت باطلة 
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نظرية بان أمريكان-0  

أن الدولة املتحفظة ميكن أن  هايف إطار منظمة الدول األمريكية   ومفاد هذه النظرية مت العمل هبا
تكون طرفا يف معاهدة على الرغم من اعرتاض بعض األطراف بشرط عدم سريان النصوص اليت جرى 

.التحفظ بشأهنا يف مواجهة هذه الدول املعرتضة على التحفظ   

.ةملعاهدات الشارعبا يعرف لدى الفقه  ملا ويؤخذ على هذه النظرية أهنا غري مالئمة بالنسبة  

:نظرية محكمة العدل الدولية -  

يف  1املعاقبة عليها إبرام معاهدة منع جرمية إبادة اجلنس البشري اىلمنظمة األمم املتحدة  ملا توصلت 
بعض  وروبا الشرقية اىل ابداءجمموعة الدول الشرقية آنذاك االحتاد السوفييت وبعض دول اجلأت 

التحفظات عند توقيعها على هذه املعاهدة  وقوبلت هذه التحفظات باعرتاض بعض أطراف املعاهدة 
رأيا استشاريا من حمكمة العدل الدولية  1590-11-19فطلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  

وتضمن ما يفيد بأنه ميكن إبداء التحفظات على  2وأصدرت هذه األخرية رأيها االستشاري
املعاهدات على الرغم من اعرتاض أطراف أخرى يف املعاهدة إذا كانت هذه التحفظات ال تتعارض 

وتلك التحفظات ستسري يف مواجهة األطراف اليت مل تعرتض عليها .مع موضوع وغرض املعاهدة 
.وال تسري يف مواجهة األطراف اليت اعرتضت عليها   

من قانون املعاهدات وما يؤخذ على هذه النظرية أهنا  15وهذا الرأي االستشاري دون يف املادة 
اعتمدت معيارا مرنا يف قبول أو رفض التحفظات وذلك إذا كانت تتفق أو تتعارض مع موضوع 

.املعاهداتوغرض   

                                                           

(8-د)ألف  290لألمم املتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو لالنضمام بقرار اجلمعية العامة- 1 
   18، وفقا ألحكام املادة 1591يناير  12 :تاريخ بدء النفاذ 1563  ديسمرب 5املؤرخ يف 

 

1591-09-23الدولية بتاريخ االستشاري حملكمة العدل  الرأيانظر   2  
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تية،يقتضي التعرض اىل اجلزئيات اآلودراسة موضوع التحفظ على املعاهدات الدولية   
 

الدولية، نفاذ المعاهدات 7   

نفاذ املعاهدات الدواية قد يكون حاال وقد يكون مؤقتا وذلك وفقا لنصي املادتني    
 .من قانون املعاهدات 29، 26

 من قانون املعاهدات تنص على أنه، 26فاملادة 

عليه بني الدول املعاهدة دور النفاذ بالطريقة ويف التاريخ املنصوص عليه فيها أو املتفق  ـ تدخل1 
 .املتفاوضة

 ارتضاء مجيع الدولـ ويف حالة عدم وجود نص أو اتفاق ما تدخل املعاهدة دور النفاذ عندما يتم 2
 .املتفاوضة االلتزام باملعاهدة 

املعاهدة تعترب نافذة دة يف تاريخ الحق لدخوهلا دور النفاذ فإن ـ إذا مت ارتضاء الدولة االلتزام باملعاه8
 .غري ذلك يف مواجهة هذه الدول منذ هذا التاريخ ما مل تنص املعاهدة على 

االلتزام هبا وطريقة ـ  تسري من تاريخ إقرار نص املعاهدة املواد املتعلقة باعتماد نصوصها وارتضاء 6
دخول ظات ووظائف جهة اإليداع واملسائل األخرى اليت تنشأ قبل وتاريخ دخوهلا دور النفاذ والتحف

 .هذه املعاهدات دور النفاذ 

 ,تنص على ما يأيت 29واملادة 

 ـ تنفذ املعاهدة أو جزء منها بصفة مؤقتة حلني دخوهلا دور النفاذ يف احلاالت  1 

 : اآلتية

 .ذلكا ـ إذا نصت املعاهدة ذاهتا على 
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 .أخرىاتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة  ب ـ إذا
النفاذ املؤقت ملعاهدة أو ينتهي  ـ ما مل تنص املعاهدة أو اتفقت الدول املتفاوضة على خالف ذلك،2

جزء منها بالنسبة للدولة إذا بلغت هذه الدولة الدول األخرى اليت نفذت املعاهدة فيما بينها بصفة 
 رفا يف هذه املعاهدةمؤقتة عن نيتها يف أال تصبح ط

بين اطرافها، أثر المعاهدات الدولية 8  
 :إن املعاهدات الدولية تطبق بني أطرافها وفقا للنصوص اآلتية

 .كل معاهدة نافذة تكون ملزمة إلطرافها وعليهم تنفيذها حبسن نية   (29)املادة 

ال جيوز لطرف يف معاهدة أن يتمسك بقانونه  ، 69مع عدم اإلخالل بنص املادة ( 29)املادة 
 .الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه املعاهدة

ما مل يظهر من املعاهدة قصد مغاير أو يثبت ذلك بطريقة أخرى ، فإن نصوص املعاهدة  (23)املادة 
دة ال تلزم طرفا فيها بشان أي تصرف أو واقعة متت أو أي مركز انتهى وجوده قبل تاريخ دخول املعاه

 .دور النفاذ يف مواجهة هذا الطرف 

املعاهدة ملزمة  أخرى تعتربما مل يظهر من املعاهدة قصد مغاير أو يثبت ذلك بطريقة  (25)املادة 
 طرف فيها بالنسبة لكافة إقليمهلكل 

 تطبيق املعاهدات املتتابعة اليت تتعلق مبوضوع واحد ( 80)املادة 

، فإن حقوق الدول األطراف والتزاماهتا يف  1من ميثاق األمم املتحدة 108مع مراعاة املادة  1
 :معاهدات متتابعة تتعلق مبوضوع واحد تتحدد وفقا للفقرات األتية

 . املادة. اخل...........................

                                                           

 وفقاً ألحكام هذا امليثاق مع أي التزام دويل آخر يرتبطون به" األمم املتحدة"إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء   
.فالعربة بالتزاماهتم املرتتبة على هذا امليثاق .

 1
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ثر المعاهدات الدولية بالنسبة لغير األطرافأ 5   

ولكن هذه  1التزامات أو حقوقا للدول الغري من دون موافقتهااملعاهدة ال تنشئ   القاعدة العامة أن
املستثنيات واليت من خالهلا متتد آثار بعض . القاعدة ليست مطلقة وإمنا هي نسبية حيث ترد عليها 

،املعاهدة إىل الغري وذلك يف احلاالت اآلتية   

نظاما سياسيا إقليميا يعترب املعاهدات املنشةة ملراكز قانونية موضوعية وخاصة املعاهدات اليت تضع  ـ1
بشأن حياد سويسرا  80/08/1319ومثال ذلك تصريح  ملزما للغري إىل جانب أطراف املعاهدة 

.بشأن القطب اجلنويب  01/12/1595 واتفاقية  

ولية البحرية والنهرية ومثال ذلك معاهدةـ املعاهدات املتعلقة بطرق املواصالت الد2  

.بشان نظام املالحة يف قناة السويس  1333القسطنطينية سنة   

(.سفور والدردنيل و الب)بشأن املضايق الرتكية  26/09/1528/ومعاهدة لوزان يف   

ـاملعاهدات املنشةة لوحدات دولية جديدة هتدف إىل حتقيق األمن اجلماعي 8   
 لذلك ةري األخ يف معاهدة على أن آثارها متتد إىل دولة ليست طرفا فيها وقبول هذه ـ  النص6

 :كما أن أثار املعاهدات الدولية متتد إىل الغري يف احلاالت اآلتية

 .ـ حالة شرط الدولة األكثر رعاية

 .ـ حالة املعاهدات املنشةة ملنظمات دولية

 

 

                                                           

من قانون املعاهدات  86املادة  1
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 ,الدولية تفسير المعاهدات 12

تطبيقها ودراسة تفسري  قضية تفسري بعض النصوص الغامضة يف املعاهدة أثناء عمليةعادة ما تثور 
بالتفسري مث طرق ومبادئ تفسري املعاهدات  املعاهدات الدولية تقتضي التعرض إىل اجلهة املختصة

 .1الدولية
  

  المختصة ـ الجهة 

 ,تفسري املعاهدات قد يكون على مستوى دويل وقد يكون على مستوى وطين إن 

 :التفسير الدولي للمعاهداتـ 1

 ,  وهذا قد يكون حكوميا وقد يكون تفسرييا 

 .قد يكون صرحيا وقد يكون ضمنيا : ـ التفسري احلكومي 

 :والتفسري احلكومي الصريح قد يتخذ عدة أشكال 

 .يف ذات املعاهدة  ـ يكون مبقتضى نصوص تفسريية

 .ـ يكون معاصرا للمعاهدة يف شكل مالحق

 .ـ يكون مبقتضى اتفاق معاصر أو الحق يف املعاهدة 

 .ى تصريح انفرادي يقبل من األطرافـ يكون مبقتض

 ضمنيا يف حالة ما إذا مت تنفيذ املعاهدة( الرمسي)ـ ويكون التفسري احلكومي 

 .  قبل أطرافها بطريقة متماثلة دون أن يتم اإلعالن عن ذلك من أحد من 

                                                           

0891عبد الواحد حممد الفار،قواعد تفسري املعاهدات الدولية ،دار النهضة العربية ، القاهرة  
1
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القضاء الدويل، وهذا التفسري يكون بواسطة وهذا التفسري  :التفسير الدولي القضائي للمعاهدات 
 .يا قد يكون إلزاميا وقد يكون اختيار 

لى على وجوب عرضه ع ويكون إلزاميا يف حالة ما إذا مت االتفاق بني األطراف قبل حدوث اخلالف
 .جهة قضائية دولية للفصل فيه 

ويكون اختياريا إذا مت االتفاق على عرض النزاع على القضاء الدويل بعد حدوث النزاع بشأن 
 .التفسري

قاصرة على أطراف ويف كل األحوال فإن صحية التفسري القضائي الدويل للمعاهدات الدولية تبقى 
 .1النزاع يف ذات النزاع 

 : ر الداخلي للمعاهدات الدولية التفسي

 وطينال القضاءللمعاهدات الدولية تنصرف إىل ما إذا كان ( الوطين ) إن عملية التفسري الداخلي 
 .خيتص بتفسري املعاهدات الدولية 

 :ثالث خمتلفة اهاتاجتإن الفقه الدويل اختلف يف إجابته عن ذلك وذهب إىل 

الدولية مستندا إىل أن يذهب إىل رفض اختصاص القضاء الوطين بتفسري املعاهدات  :االتجاه األول 
ذلك أن عملية  احملاكم الوطنية فقط تطبق املعاهدات وليس هلا احلق يف تفسري الدولية املعاهدات

احرتام ملبدأ الفصل بني ويف هذا  التفسري من اختصاص السلطة التنفيذية آلن التفسري عمل حكومي
 .ات السلط

                                                           

.ملتحدةمن النظام االساسي حملكمة العدل الدولية امللحق مبيثاق منظمة االمم ا 89راجع املادة    1
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املراد تفسريها بالنظام أو عدم اتصال املعاهدة  بني اتصالأنصار هذا االجتاه مييزون  االتجاه الثاني
 فإذا كان نص املعاهدة الغامض الذي حيتاج إىل تفسري ال يتصل بالنظام الدويل  ،العام الدويل 

أما إذا كان هذا النص يتصل بالنظام الدويل ,العام فإن احملاكم الوطنية ميكنها القيام بعملية التفسري 
 . فليس من اختصاص احملاكم الوطنية تفسري املعاهدات الدولية

 
يتوىل عملية تفسري  أنالقول بأنه ميكن للقضاء الوطين يذهب أنصار هذا االجتاه إىل االتجاه الثالث 

وجيب على احملاكم الوطنية فقط مراعاة املبادئ املعمول هبا يف عملية تفسري  املعاهدات الدولية،
وهذا هو االجتاه الراجح من حيث التطبيق يف , املعاهدات الدولية على مستوى النظام القانوين الدويل 

 . خمتلف األنظمة القانونية يف دول العامل

طرق ثالثة لتفسري ة ميكن الوقوف على من املمارسة العملي, ـ طرق تفسير المعاهدات الدولية0
 :وهي كما يأيت 1ملعاهدات الدولية ا

ويتم ذلك من خالل  هذه الطريقة ترتكز على النص املراد تفسريه ذاته/ ـ طريقة املعاجلة النصية 1
يه وذلك من أجل الوصول إىل ما يعن دراسة عميقة للنص الستخالص نية وإرادة أطراف املعاهدة

 .    النص

وذلك من خالل هذه الطريقة تقوم على أساس البحث عن نية األطراف / الطريقة الشخصية ـ 2
 .يريده أطراف املعاهدة من النص البحث عما كان

توقيع املعاهدة  ة السابقة علىيضري لتحوميكن الوقوف على نية أطراف املعاهدة من خالل األعمال ال
 .هذهاملعاهدة جتاه قة وكذلك من خالل التصرفات الالح

 الغاية املوضوعية يتم بالنظر إىلو تفسري املعاهدات الدولية وفقا هلذه الطريقة / ـ الطريقة املوضوعية 8
 1ولذلك تسمى أيضا هذه الطريقة بالتفسري الوظيفي للمعاهدات الدوليةاملتوخاة من املعاهدة 

                                                           

عبد الواحد حممد الفار،مرجع سابق،  1  
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تفسري املعاهدات ار عند عملية ويف كل األحوال فإن هناك مجلة قواعد جيب أن تؤخذ بعني االعتب
 :الدولية وتتلخص فيما يأيت 

 .ـ جيب أن يكون تفسري املعاهدات وفقا ملبدأ حسن النية 

 .الكاملـ جيب أن يكون تفسري املعاهدة فعاال وذلك من خالل إعطائها األثر 

 .وموضوعهاـ جيب أن يكون تفسري املعاهدة متفقا مع غرضها 

 .باألعمال التحضريية والظروف املتطلبة يف عملية التفسريـ جيب االستعانة 

 .ـ جيب عدم التوسع يف تفسري نصوص املعاهدة اليت قد تؤثر على سيادهتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
  

من قانون املعاهدات تفسر املعاهدة حبسن نية طبقا للمعىن العادي أللفاظ املعاهدة يف اإلطار اخلاص هبا ويف ضوء  81املادة  
 .موضوعها و الغرض منها
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 (المحاضرة الثالثة) بطالن المعاهدات الدولية 11

باعتبارها املصدر على الرغم من وجود امجاع دويل على أمهية املعاهدات للعالقات الدولية املعاصرة 
الرئيسي للقانون الدويل إال أنه يوجد خالف حول بعض القواعد اليت يتشكل منها النظام القانوين 

 .للمعاهدات

فالقواعد اخلاصة ببطالن املعاهدات الدولية وإهنائها وإيقاف العمل هبا الواردة يف الباب اخلامس من 
ل فرتات صياغة اتفاقية قانون املعاهدات وذلك قانون املعاهدات كانت حمال ملناقشات مستفيضة خال

الختالف وجهات النظر القانونية اجتاه املسائل اليت تثريها وتركزت فيها حماوالت  الدول النامية اقحام 
 1.مفاهيم متطورة لتحكم العالقات التعاقدية بني الدول

اليت يثبت عدم صحتها طبقا ملا وإن كان هناك إقرار يف قانون املعاهدات ببطالن التصرفات القانونية 
 2.ورد يف الفقرة األوىل من املادة التاسعة والستني من هذا القانون

 إال أن االختالف ال يزال قائما حول مىت تكون التصرفات القانونية غري صحيحة؟

وحىت وإن وردت يف قانون املعاهدات أسباب معينة للبطالن إال أن هذه األسباب تنقصها الدقة 
 .ديد فقد وردت بشأهنا نصوص عامة تفيد أكثر من معىنوالتح

وكما سبقت اإلشارة فقد ميز قانون املعاهدات بني نوعني من البطالن جماريا يف ذلك القوانني الوطنية 
 .للدول مها البطالن املطلق والبطالن النسيب

                                                           
1 ويف .09-09، ص1593دار النهضة العربية، القاهرة ،  عصام صادق رمضان ، املعاهدات غري املتكافةة يف القانون الدويل ، -

، اجلمعية _ دراسات يف القانون الدويل-أمحد صادق القشريي قانون املعاهدات الدولية بني الثبات والتغري: نفس اإلطار انظر 
.191، اجمللد األول، ص1595املصرية للقانون الدويل، القاهرة ،   

2 تعترب املعاهدة اليت يثبت عدم صحتها وفقا لالتفاقية احلالية باطلة : ر ابطال املعاهدة على أنهتنص هذه الفقرة وهي تتعلق بآثا - 
.وليس لنصوص املعاهدة الباطلة قوة قانونية  
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تقريره أمام أية جهة  والبطالن املطلق هو ذلك البطالن الذي ميس املعاهدة يف اجلوهر و من مث ميكن
تثار أمامها املعاهدة وحىت ولو مل يطلب األطراف ذلك سواء كانت هذه اجلهة جهازا قضائيا أو 

 1.منظمة دولية كما ال جيوز تصحيحه بإرادة األطراف

أما البطالن النسيب فهو قابلية املعاهدة الدولية لالبطال إذا متسك بذلك الطرف الذي تقرر األبطال 
 .وهو ينصب على املعاهدة اليت يتخلف فيها أحد شروط صحة أركاهناملصلحته 

 :وطبقا لقانون املعاهدات فإن البطالن املطلق يصيب املعاهدة الدولية يف حالتني

 .حالة ما إذا مت إبرام املعاهدة حتت تأثري اإلكراه .1
 .ويل اآلمرةحالة ما إذا مت ابرام املعاهدة خمالفة لقاعدة قانونية من قواعد القانون الد .2

 : بينما يصيب البطالن النسيب املعاهدة بدوره يف حالتني

 .إذا مت إبرام املعاهدة خمالفة لبعض التعليمات والقوانني الوطنية .1
إذا شاب رضا أحد أطراف املعاهدة عيب من عيوب اإلرادة كالغلط والغش وإفساد ممثل  .2

 .الدولة

العمل هبا فاإلهناء أو االنقضاء يضع هناية ألثر  وبذلك خيتلف البطالن عن إهناء املعاهدة وإيقاف
املعاهدة اليت نشأت صحيحة وهو يصيبها يف مرحلة النفاذ كما يصيب املعاهدة اليت ال تكون قد 

 2.نفذت بعد

وإذا كان االنقضاء يتفق مع البطالن يف أن كال منهما يؤذي إىل جتريد املعاهدة من آثارها إال أهنما 
سريان كل منهما على املعاهدة فالبطالن كجزاء يرتتب على املعاهدة اليت مل تستوف خيتلفان يف مدى 

 .شروط صحتها وجيردها من آثارها القانونية منذ إنشائها فهو يسري عليها بأثر رجعي

                                                           
1 .806، ص1539إبراهيم أمحد شليب، مبادئ القانون الدويل العام، الدار اجلامعية ، بريوت،  -   

2
.892-891صسليمان عبد اجمليد، املرجع السابق،  -   



31 

 

بينما االنقضاء يسري على املعاهدة بأثر فوري فيجرد املعاهدة من آثارها القانونية منذ إعالنه وال ميتد 
 .النقضاء وال ميس آثار املعاهدة السابقة على إعالنه ألن املعاهدة نشأت يف األصل صحيحةهذا ا

 1.وأسباب اإلهناء حددها قانون املعاهدات وهذه األسباب قد تكون اتفاقية وقد تكون غري ذلك

فاذ واألسباب االتفاقية إلهناء املعاهدات الدولية تتمثل يف اتفاق األطراف يف وقت معني بعد بدء ن
 .املعاهدة أو على إهنائها لسبب معني أو لتحقيق شرط حمدد من املعاهدة

املعاهدات فتتمثل يف ظهور قاعدة قانونية دولية آمرة تتعارض مع  أما األسباب غري االتفاقية الهناء
نصوص املعاهدة وكذا استحالة تنفيذ املعاهدة أو قطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة 

للمعاهدات اليت تتطلب ضرورة قيام هذه العالقات لتطبيقها مث االخالل اجلوهري بأحكام املعاهدة 
 .من طرف أحد أطرافها

فأسباب البطالن بنوعيه املطلق والنسيب ختتلف اختالفا جوهريا عن أسباب االهناء وإيقاف العمل 
 .باملعاهدة بعد نفاذها

 أسباب بطالن المعاهدات الدولية

سبق وأن بينا بأن قانون املعاهدات قد ميز بني البطالن النسيب والبطالن املطلق وحدد لكل منهما 
 :أسبابا نربزها فيما يلي

 أسباب البطالن النسبي

ميكن ارجاع البطالن النسيب أو قابلية املعاهدات الدولية  لالبطال إىل سببني رئيسيني مها خمالفة 
 .التعليمات والقوانني الوطنية عند ابرام املعاهدة وعيوب اإلرادة

 مخالفة التعليمات والقوانين الوطنية

                                                           
1 .96-96انظر يف ذلك املواد  -   
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إذا كانت سلطة ممثل الدولة يف التعبري : "ات على أنهتنص املادة السابعة واألربعون  من قانون املعاهد
عن إرتضائها االلتزام مبعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص ، وأغفل املمثل مراعاة هذا القيد فال جيوز 

التمسك هبذا البطال ما عرب عنه من رضا إال إذا كانت الدول املتفاوضة قد أبلغت عن هذا القيد 
 ".قبل تعبريه عن الرضا

ا النص ينطبق عن املعاهدات ذات الشكل املبسط أي تلك اليت تعترب نافذة مبجرد التوقيع إن هذ
عليها من طرف ممثلي الدول املتفاوضة أما املعاهدات اليت تتطلب التصديق عليها فال جمال لتطبيق 

م هذا النص ذلك ألن الدولة اليت ترى بأن ممثلها يف التفاوض على إبرام معاهدة معينة مل يلتز 
بالتعليمات والقيود اليت حتد من سلطته متتنع عن التصديق على املعاهدة وال تعترب ملزمة هبا قانونا ألن 

 .التصديق يف مثل هذه احلاالت هو وسيلة للتعبري عن اإلرتضاء بأحكام املعاهدة املعنية

ألغت األطراف ولكي تستند الدولة على هذا النص للمطالبة بإبطال معاهدة معينة جيب أن تكون قد 
 .املتفاوضة األخرى بالقيود املفروضة على ممثلها قبل التوقيع على هذه املعاهدة

 : وتنص املادة السادسة واألربعون من قانون املعاهدات على أنه

ال جيوز لدولة أن تتمسك بأن التعبري عن إرتضائها االلتزام مبعاهدة قد مت باملخالفة حلكم يف  -"
علق باالختصاص بابرام املعاهدات كسبب البطال رضاها إال إذا كان إخالال قانوهنا الداخلي يت

 .واضحا بقاعدة ذات أمهية جوهرية من قواعد قانوهنا الداخلي

يعترب االخالل واضحا إذا تبني بصورة موضوعية ألية دولة يف هذا الشأن وفق السلوك العادي  -
 ".وحبسن نية

اء إبرام املعاهدات الدولية وهي ما يعرف يف اصطالح القانون هذا النص يثري قضية غالبا ما تثار أثن
 .الدويل العام بالتصديق الناقص
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ال تكون ملزمة ألطرافها إال إذا مت التصديق  –كما قدمنا -وذلك ألن أغلب املعاهدات الدولية 
دول عليها من طرف سلطات الدولة املختصة بإجراء عملية التصديق وأنه ملا كانت بعض دساتري ال

جتعل التصديق من اختصاص رئيس الدولة إال أهنا تفرض عليه بعض القيود كضرورة احلصول على 
 1.موافقة السلطة التشريعية 

ويف حالة ما إذا رئيس الدولة بالتصديق على معاهدة ما من دون أخذ موافقة السلطة التشريعية خمالفا 
 دولة أن تطالب بابطال املعاهدة أم ال؟بذلك قاعدة دستورية ففي هذه احلالة هل جيوز هلذه ال

 :أيتيف إجابته عن هذا السؤال اختلف الفقه الدويل وتعددت اآلراء  واالجتاهات تبعا ملا ي

 :االجتاه األول

يذهب أنصار هذا االجتاه إىل أن املعاهدة الدولية اليت تربم خمالفة للقواعد الدستورية لدولة طرف فيها 
 2.لالبطال بناء على طلب الطرف صاحب املصلحةتعترب باطلة أو قابلة 

يشرتط إجراءات معينة يف عملية التصديق ومت هذا  -الدستور-يعين أنه إذا كان القانون الوطين  
التصديق خمالفة ملا يقتضي به الدستور فإن هذا التصديق يعد باطال ومن مث يصبح يف حكم العدم وال 

 .ر العالقات بني أطراف املعاهدة املعنيةيرتتب عليه أي أثر قانوين حىت يف إطا

 :االجتاه الثاين

للتصديق الناقص على صحة املعاهدات الدولية املصادق عليها وذلك مؤد هذا االجتاه أنه ال تأثري 
 .حفاظا على سالمة العالقات الدولية واليت تقوم على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

                                                           
1 ابراهيم حممد العناين، ارتضاء االلتزام باملعاهدات الدولية يف ضوء أكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ، جملة العلوم القانونية  - 

.195، ص 1، العدد 1592واالقتصادية، تصدرها كلية احلقوق جبامعة عني مشس ، القاهرة، ، جانفي   
2 .199-199،ص1532حممد طلعت الغنيمي ، الوسيط يف قانون السالم ، منشأة املعارف ، االسكندرية،  -   



34 

 

ز لدولة أن تراقب دستورية إجراءات إبرام املعاهدات الدولية لدى دولة وتأسيسا على ذلك ال جيو 
أخرى ومنها دستورية التصديق الذي أجراه رئيس الدولة اليت قامت بإبرام معاهدة دولية معها ألن 

 .ذلك يعد تدخال يف الشؤون الداخلية هلذه األخرية

لة ما بشكل يوحي بأهنا تتوىل الرقابة فمن غري املعقول أن تتدخل الدولة يف النظام الدستوري لدو 
 1.التصديق سليما وكامال ومىت ال يعترب كذلكة التصديق للوقوف على مىت يعترب الدستورية على عملي

 :االجتاه الثالث

يستند أنصار هذا االجتاه على فكرة املسؤولية الدولية لتربير وجهة نظرهم ذلك إذا قام رئيس دولة 
هدة ما وكان هذا التصديق خمالفا ملا ينص عليه دستور تلك الدولة فإن هذا معينة بالتصديق على معا
 2.العمل يعترب غري مشروع

وعليه فإن الدولة اليت قام رئيسها هبذا التصديق الناقص تتحمل املسؤولية الدولية اجتاه األطراف 
اهدة واعتبارها األخرى يف املعاهدة وخري تعويض عن هذا العمل غري املشروع هو عدم ابطال املع

 .صحيحة نافدة

 :االجتاه الرابع

يفيد هذا االجتاه بأنه ال جيوز لدولة ما أن تطالب بابطال معاهدة ما سبق وأن أبرمتها أو انضمت 
إليها حبجة أن التصديق عليها قد مت باملخالفة لدستورها وذلك استنادا ملبدأ حسن النية هذا املبدأ 

ملعاهدة اليت ال علم هلا مبا يشوب التصديق الناقص من عدم الذي حيمي األطراف األخرى يف ا
 3.املشروعية

                                                           
1 .69حممد السعيد الدقاق، املرجع السابق، ص  -   

2
.198إبراهيم العناين، املرجع السابق، ص -   

3 .63-69حممد السعيد الدقاق، املرجع السابق، ص -  
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ولكن يف حالة ما إذا كانت هذا األطراف األخرى سيةة النية أي تعلم بأن التصديق على املعاهدة قد 
مت على خالف ما يقضي به دستور الدولة املعنية فإنه جيوز هلذه األخرية أال تلتزم بأحكام هذه 

 .عد أن تطالب بإبطاهلااملعاهدة ب

ويعد عرض االجتاهات املختلف يف قضية التصديق الناقص ومدى اعتبارها سببا من أسباب ابطال 
املعاهدات الدولية نالحظ أن الصفة اإلرادية لقواعد القانون الدويل تستدعي عدم فرض أية قواعد 

 1.على دولة معينة من دون رضا هذه الدولة مثلما يقول الفرنسي ديبوي

إن للدولة حقا تقديريا إلبرام املعاهدة أو رفضها هنائيا وال تلتزم الدولة هبذه املعاهدة إذا مت إبرامها 
 .بصورة ال تتفق مع دستورها ومن حق الدولة اليت خرق دستورها أن تثري عدم اعرتافها باملعاهدة

طين أو القانون الدويل وعليه ومن ناحية أخرى فإن مبدأ عدم الشرعية مبدأ واحد سواء يف القانون الو 
 .ال ميكن القول بصحة املعاهدة اليت مت إبرامها بطريقة غري شرعية بالنسبة لدستور أحد أطرافها

 على عدم الشرعية ، -يفرتض فيها أهنا مشروعة–والقول بغري ذلك يؤدي إىل تأسيس معاهدة 
ولذلك نرى أن اجلانب الفقهي الذي يذهب إىل اعتبار التصديق الناقص أحد أسباب البطالن 

 .النسيب للمعاهدات جانب على درجة كبرية من الصحة وجدير بالتأييد

 ،عدم سالمة الرضا من عيوب اإلرادة

ا من عيوب يشرتط لصحة العقود اخلاصة يف جمال القوانني الوطنية أن يكون التعبري عن الرضا خالي
 .لصاحل من شاب العيب رضاه لإلبطالاإلرادة فعيوب اإلرادة جتعل العقود قابلة 

ولكن يف جمال القانون الدويل فإن الفقه قد اختلف حول مدى مالءمة تطبيق نظرية عيوب اإلرادة 
 .ةاملطبقة على العقود يف جمال القانون اخلاص على املعاهدات الدولية يف جمال العالقات الدولي

                                                           
1 .93، ص1598وحي فوق العادة، القانون الدويل، منشورات عويدات ، بريوت، مس: رينيه جان ديبوي، ترمجة  -   
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يتجه إىل نقل نظرية عيوب اإلرادة كما هي يف القوانني الوطنية   فقد كان الفقه الدويل يف البداية
وتطبيقها على املعاهدات الدولية عند تناوله مدى مشروعية هذه األخرية ولكن هذا الرأي مل يصمد 

حقة إىل األخذ مرحلة ال  وعمد الفقه الدويل يفأمام التطورات اليت طرأت أمام النظام القانوين الدويل
 1.بعني االعتبار بعض  هذه العيوب وإمهال البعض اآلخر

 عيوب اإلرادة في قانون المعاهدات: ثانيا

هي الغلط الغش االكراه والغنب تؤدي إىل جعل و إذا كانت عيوب اإلرادة يف القوانني الوطنية للدول 
بطلب ممن تقرر االبطال ملصلحته أو ممن شاب العيب رضاه فإن قانون  لإلبطالالعقود قابلة 

املعاهدات )املعاهدات قد فرق بني هذه العيوب من حيث أثرها على التصرف القانوين الدويل 
والبعض اآلخر جيعلها  لإلبطالحبيث بعض هذه العيوب يؤد إىل جعل هذه املعاهدة قابلة ( الدولية

 .باطلة بطالنا مطلق

نون املعاهدات وإن كان قد اقتبس من القوانني الوطنية أحكام عيوب اإلرادة إال أنه مل يأخذ هبا فقا
على إطالقها وإمنا أخذها بالقدر الذي يالئم اجملتمع والقانون الدوليني فعلى سبيل املثال جند أن 

يف حني يؤدي إىل  اللإلبطاالكراه يف القانون اخلاص يؤد إىل جعل العقود املربمة حتت طائلته قابلة 
 .جعل املعاهدة املربمة حتت طائلته باطلة بطالنا مطلقا يف إطار  القانون الدويل

وهذا يفيد بأن االكراه يف قانون املعاهدات ال يعيب اإلرادة وإمنا يعدمها كلية وهو ما جيعلنا خنرج 
 . للمعاهد الدولية االكراه من نطاق عيوب اإلرادة اليت تعترب سببا من أسباب البطالن النسيب

أو اليت تعترب  لإلبطالوعيوب اإلرادة الواردة يف قانون املعاهدات واليت جتعل املعاهدة الدولية قابلة 
 :سببا من أسباب البطالن النسيب للمعاهدات الدولية هي

 الغلط .1

                                                           
1

.13عصام صادق رمضان، املرجع السابق، ص -   
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 : تنص املادة الثامنة واألربعون من قانون املعاهدات على أنه

ارتضائها االلتزام هبا إذا تعلق الغلط  إلبطالإىل الغلط يف معاهدة كسبب ال جيوز للدولة االستناد 
بواقعة أو حالة تومهت هذه الدولة وجودها عند إبرام املعاهدة وكان سببا أساسيا يف ارتضائها 

 .االلتزام باملعاهدة

ن من شأن ال تنطبق الفقرة األوىل إذا كانت الدولة املعنية قد أسهمت بسلوكها يف الغلط أو كا_ 
 .طبيعة الظروف تنبيه الدولة إىل احتمال الغلط

إذا كان الغلط يف صياغة نص املعاهدة فقط فال يؤثر يف صحتها وتطبق يف هذه احلالة أحكام _ 
 ."1املادة التاسعة والسبعني

الفقهية للغلط حول معىن أنه وهم أو اعتقاد خاطئ يقوم يف ذهن املتعاقد فيدفعه  وتدور التعاريف
أو هو تصور غري احلقيقة بشأن واقعة أو حالة كان هلا أثرها يف ارتضاء أحد األطراف  2إىل التعاقد

 3.التقيد باملعاهدة

توهم غري الواقع ويفصل األستاذ السنهوري هذا املعىن للغلط بأنه حالة تقوم بالنفس حتمل على 
وغري الواقع أما أن يكون واقعة غري صحيحة يتوهم االنسان صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم 

 4.االنسان غري صحتها

ومن خالل النص السابق فإنه لكي يكون الغلط سببا من أسباب ابطال املعاهدات الدولية جيب 
 :أن تتوفر فيه الشروط التالية

                                                           
1 .تعاجل هذه املادة من قانون املعادات كيفية تصحيح األخطاء الواردة يف نص املعاهدة أو يف النسخ املعتمدة -   

2 .53،ص1536خمتار لبىن وجود اإلرادة وتأثري الغلط عليها يف القانون املقارن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،  -   
3 .196إبراهيم العناين، املرجع السابق ، ص -   

4 من دون تاريخ، إحياء الرتاث العريب، اجلزء الثاين، بريوت ،  دار اإلسالميدر احلق يف الفقه عبد الرزاق السنهوري ، مصا - 
.53ص  
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 .واقعة تعترب عنصرا جوهريا يف املعاهدة جيب أن يتعلق الغلط حبالة أو

 .املعاهدة بسبب الغلط بسلوكها يف بالغلط بإبطالجيب أن ال تساهم الدولة  اليت تطالب 

 .جيب أن ال تتمكن الدولة من توقع الغلط من خالل الظروف واملالبسات احمليطة بإبرام املعاهدة

يكون ذا خطورة كافية للتأثري على رضا  والغلط اجلوهري بتعبري حمكمة العدل الدولية جيب أن
 .الدول

كما أن الغلط الذي يؤثر على صحة املعاهدة هو ذلك الذي ميس جوهر املعاهدة ذاهتا ويكون 
من اجلسامة حبيث أن الطرف الذي وقع يف الغلط ما كان ليربم املعاهدة لوال وقوعه يف هذا 

 1.الغلط

قد قنن ما استقر عليه القضاء الدويل حيث عرضت لذلك فإن قانون املعاهدات وخبصوص الغلط 
" غرينالند الشرقية"عدة قضايا بشأن الغلط أمام حمكمة العدل الدولية كقضية املركز القانوين جلزيرة 

بني النرويج والدامنارك وقضية السيادة على بعض مناطق احلدود بني بلجيكا وهولندا وقضية معبد 
ففي هذه القضية األخرية أصدرت حمكمة العدل .إخل ...الندابني كامبوديا وتاي" برياه فيهر"

 :قررت فيه أنه1592جوان 19الدولية حكما بتاريخ 

من القواعد املستقرة أنه ال جيوز ألحد األطراف يف معاهدة أن يتمسك بالغلط يف رضائه إذا  "
ميكنه وفقا كان قد ساهم بسلوكه يف الوقوع يف الغلط أو كان يف إمكانه أن يتجنبه أو كان 

 2.للظروف احمليطة أن يتبني احتمال الوقوع يف الغلط

 :الغش .0

 :تنص املادة التاسعة واألربعون من قانون املعاهدات على أنه
                                                           

1 .190حممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق، ص  
2 .196تيسري عواد، املرجع السابق، ص  



39 

 

ال جيوز للدولة اليت يدفعها السلوك التدليسي لدولة متفاوضة أخرى إىل إبرام معاهدة أن تستند 
 .ارتضائها االلتزام باملعاهدة إلبطالإىل الغش كسبب 

وخيتلف الغش عن الغلط يف كون أن الطرف  1والغش هو ايقاع املتعاقد يف غلط يدفعه إىل التعاقد
 .الثاين يف املعاهدة ميارس اخلداع لقيام الطرف األول بإبرام املعاهدة معه

عني السالفة الذكر إىل أن وقد انتهت جلنة القانون الدويل اليت قامت بصياغة املادة التاسعة واألرب
ما يعترب سلوكا تدليسيا إن تقوم إحدى الدول عمدا بتصرف يهدف إىل خداع دولة أخرى 

 2.وإغراءها للدخول يف التزامات تعاهدية معها

قد ثارت حوله عدة مناقضات قبل تقنينه وكان هناك رأي خمالف يقضي  النصونشري إىل أن هذا 
 :رادة املؤدية إىل ابطال املعاهدات الدولية ألسباب منهابعدم إدراج الغش ضمن عيوب اإل

 إلبطالن السوابق الدولية ال يوجد فيها ما يؤدي إىل إمكانية االستناد إىل الغش كسبب إ -
 .املعاهدات الدولية

ن الغش يكاد يكون فرضا خياليا حبتا يتعذر حدوثه يف جمال العالقات الدولية بني إ -
 .الدول

ية اليت ميكن أن تضرب هذا الصدد ترجع إىل أوائل العهود االستعمارية ن األمثلة التارخيإ -
حينما كانت تقوم بعض الدول األوروبية االستعمارية إىل تقدمي خرائط مزورة إىل مشايخ 

القبائل توصال إىل تسويات إقليمية معينة عن طريق املعاهدات وهي أمثلة غري كافية 
 3.اهدات الدوليةللقول بأن الغش يؤدي إىل إبطال املع

                                                           
1 169عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص    

2 .290خليل احلديثي، املرجع السابق، ص    
3 .92حممد السعيد الدقاق، املرجع السابق، ص    
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ومهما يكن من أمر فإن الغش يفرتض وجود عمل اجيايب يدفع أحد أطراف املعاهدة إىل فهم أمر 
معني على غري حقيقته مما يسهل التوقيع على املعاهدة ويكون قبوله هلذه املعاهدة بناء على هذا 

 1.الفهم اخلاطئ ونتيجة للسلوك التدليسي الذي سلكه الطرف اآلخر

أن ندرة السوابق الدولية يف شأن الغش ال متنع احتمال حدوثه مسبقا خاصة يف إطار وأعتقد 
 .املعاهدات الدولية املتعلقة باالستفادة من ثروات البحار واحمليطات

فليت كل الدول لديها معلومات كافية عن هذه الثروات وال إمكانيات استغالهلا ومن مث فيمكن 
ا الستغالل هذه الثروات أن تقدم معلومات وبيانات كاذبة خدمة للدول القليلة املؤهلة تكنولوجي

 .ملصاحلها اخلاصة

 :افساد ممثل الدولة.3

 :تنص املادة اخلمسني من قانون املعاهدات على أنه

االلتزام مبعاهدة قد صدر نتيجة االفساد املباشر أو غري  ارتضائهاإذا كان تعبري الدولة عن " 
 إلبطالاملباشر ملمثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى جيوز للدولة أن تستند إىل هذا االفساد 

 .ارتضائها االلتزام باملعاهدة

إفساد ممثل  –وجتدر بنا اإلشارة إىل أن جانبا من الفقه القانوين الدويل يرفض األخذ هبذا السبب 
لتمثيلها  لإلفساداملعاهدات الدولية باعتبار أن الدولة اليت ختتار شخصا قابال  إلبطال -الدولة

 2.السيئتتحمل نتائج هذا االختيار 

ولكن العمل الدويل يشهد على إمكانية إفساد ممثل الدولة من أجل إبرام معاهدة معينة كما 
مصر على سبيل املثال يف العهد العثماين حيث حدث يف معاهدات االمتيازات األجنبية مع 

                                                           
1 .800-255ص إبراهيم أمحد شليب، املرجع السابق، -   

2 .255ابراهيم أمحد شليب، املرجع السابق، ص -   
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جلأت الدول االستعمارية إىل إغراق احلكومة بالديون واهلدايا مما سهل هلا إبرام  معاهدات 
امتيازات هتدر سيادة الدولة املصرية كما ميكن تصور هذه احلالة يف ظل العالقات الدولية احلالية 

ل العامل الثالث اليت ال هتمها مصلحة شعوهبا بقدر وخاصة بني الدول املتقدمة وبعض أنظمة دو 
 .ما هتمها مرضاة القوى األجنبية

وبقي أن نشري إىل أنه نظرا ...ويظهر إفساد ممثل الدولة يف عدة صور كاإلغراء والوعود والرشوة 
لط لوجود بعض األعمال تدخل يف إطار اجملامالت الدولية كالتكرمي ومنح األومسة واهلدايا وملنع اخل

بني هذه األعمال وتلك اليت تعد من قبيل افساد ممثل الدولة حلمله على ابرام معاهدة معينة بطريقة 
حمددة حاولت جلنة القانون الدويل أن تضع معيارا لذلك يفيد بأن االفساد ينصب فقط على 

 .التصرفات اليت متارس تأثريا جديا على تصرفات ممثل الدولة يف إبرام املعاهدة
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 (المحاضرة الرابعة)  للمعاهدات الدولية أسباب البطالن المطلق

من قانون املعاهدات فإن أسباب البطالن املطلق للمعاهدات الدولية  91،92،98طبقا لنصوص املواد 
املوجه ضد الدولة وخمالفة القواعد القانونية  اآلمرة للقانون الدويل  واإلكراههي إكراه ممثل الدولة 

 .وسنعاجل هذه األسباب يف مطلبني خنصص األول لإلكراه بنوعيه والثاين للقواعد اآلمرة

  اإلكراه كسبب لبطالن المعاهدات الدولية 

الواقع على ممثل الدولة أود أن أتوقف يف بداية هذا املطلب عند مدى صالحية التمييز بني اإلكراه 
واإلكراه الواقع على الدولة ذاهتا ذلك أن أحد فقهاء القانون الدويل البارزين يف العامل العريب يتساءل 

 .عن كيفية التفرقة بني اإلكراه الذي يقع على الدولة واإلكراه الذي يقع على ممثلها

دولة هو الفم الناطق بإرادة الدولة ومن ويف معرض مناقشته هلذا القضية يقول هذا الفقيه بأن ممثل ال
مث فإنه ال ينظر إليه بوصفه فردا طبيعيا وإمنا بوصفه جهازا يعرب عن إرادة الدولة فكيف نتصور أن 

يكون هذا اجلهاز حرا يف التعبري عن إرادة الدولة ومتحررا من االكراه إذا كان االكراه ضد الدولة يف 
 جمموعها؟

الذي يقع على الدولة جند أن الذي يستقبله هو جهاز الدولة الواعي أي ممثل  وإذا نظرنا إىل اإلكراه
الذي ينال ممثل الدولة ال بد أن ينصرف إىل الدولة بوصف أن املمثل ليس إال جتسيدا  واإلكراهالدولة 
 1.للدولة

نني  ويالحظ أن هذا الرأي له جانب كبري من الصحة خاصة وأن قانون املعاهدات جيدد أشخاصا معي
كممثلني لدوهلم يف إبرام املعاهدات الدولية حبكم وظائفهم كما أنه ال فرق بني اإلكراه املوجه ضد 
 .الدولة وإكراه ممثل الدولة من حيث األثر حيث أن كال منهما جيرد املعاهدة من كل آثارها القانونية

                                                           
1 .199حممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق، ص  
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يوردون إكراه أملانيا  –لة يف معرض حديثهم عن إكراه ممثل الدو  -وإذا كان فقهاء القانون الدويل  
 .لرئيس تشيكوسلوفاكيا كمثال على ذلك

فإن التهديد الصادر عن هتلر املتمثل يف استدعاء الرئيس التشيكي وهتديده بأنه لو مل يوقع معاهدة 
احلماية األملانية على بعض املقاطعات التشيكية فإن مثاين مةة قذيفة قنابل ستسقط على بلده فما  

 .يسي إال الرضوخ هلذا التهديد ومحاية دولته من دمار حمققكان على  الرئ

فإن هذا املثال يفيد بأن اإلكراه هنا موجه إىل دولة الرئيسي التشيكي وليس إىل شخص الرئيس مما 
 .املوجه على الدولة ذاهتا واإلكراهجيعلنا نؤكد على عدم جدوى التفرقة بني اكراه ممثل الدولة 

وهذا يدل على أن اكراه ممثل الدولة ليس يف حقيقته سوى إكراه الدولة بطريقة غري مباشرة ذلك أن 
أي هتديد أو ضغط أو اكراه ميارس ضد شخص املفاوض أو ممثل الدولة إمنا املراد به هو محل دولته 

 1.على االذعان والرضوخ لدولة أخرى من خالل بعض الصيغ التعاقدية اجلائزة

ن قانون املعاهدات قد تأثر ببعض السوابق الدولية اليت أبرمت فيها املعاهدات حتت تأثري وال شك أ
االكراه املباشر ملمثل الدولة وكان ملثل هذه السوابق أثر سيء يف العالقات الدولية كما سنبني فيما 

 :يلي

 اإلكراه الواقع على ممثل الدولة في السوابق الدولية: أوال

جانب فقهي يف القانون الدويل يرفض التفرقة بني اكراه ممثل الدولة واإلكراه على الرغم من وجود 
املوجه إىل الدولة ذاهتا كما سبق معنا إال أن رأي جلنة القانون الدويل قد استقر على هذه التفرقة 

 :متجسدا يف نص املادة الواحدة واخلمسني من  قانون املعاهدات اليت نصت على 

ال يكون لتعبري الدولة عن ارتضائها االلتزام مبعاهدة أي أثر قانوين إذا صدر نتيجة إكراه ممثلها "
 ."بأفعال أو هتديد ات موجهة ضده

                                                           
1 .296خليل احلديثي، املرجع السابق، ص  
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ولعل ختصيص مادة مستقلة الكراه ممثل الدولة تقنني حلوادث تارخيية وقعت مرات قليلة وعلى فرتات 
 .جملالمتباعدة يصعب اعتبارها سابقة دولية يف هذا ا

واألمر متعلق باكراه القوات اليابانية مللك كمبوديا واجباره يف قصره على توقيع معاهدة تصبح 
وكذا املثال السابق املتعلق بقيام هتلر باستدعاء 1509مبقتضاها كامبوديا حممية يابانية وذلك سنة 

قة االستسالم إال قنبلت الرئيس التشيكي إىل برلني والطلب منه االستسالم الفوري والتوقيع على وثي
بالده وقد أرغم التشيكي على توقيع االتفاق الذي أصبحت مبوجبه تشيكوسلوفاكيا حتت احلماية 

 1.األملانية

ومن خالل هذه األمثلة يتضح لنا أن اإلكراه كسبب يؤدي إىل بطالن املعاهدات الدولية اليت تربم 
ولية ولذلك فقد كان تأثريه على املعاهدات حتت طائلته مرتبط باستخدام القوة يف العالقات الد

 .الدولية يتطور مع تطور مشروعية استخدام القوة يف العالقات الدولية كما يتضح فيما يلي

 ارتباط اإلكراه المبطل للمعاهدات بتطور مشروعية استخدام القوة في العالقات الدولية : ثانيا

 ظل القانون الدويل التقليدي ، وأقرت من قبل لقد مت إبرام عدة معاهدات حتت تأثريه االكراه يف
اجملتمع الدويل آنذاك ذلك اجملتمع الذي كانت القوة وسيلة من وسائل العالقات الدولية املشروعة فيه 
، وأقرب هذه املعاهدات املربمة حتت طائلة اإلكراه معاهدة فرساي املشهورة هذه املعاهدة اليت علقت 

ريكية بقوهلا أنه على الرغم من أن الدولة املهزومة إمنا توقع يف احلقيقة حتت عليها وزارة اخلارجية األم
 2.تأثري اإلكراه إال أنه تعترب يف حكم القانون وكأهنا وقعت رضاء

                                                           
1  وفيق الزهدي ، ترمجة وفيق زهيدي ، القانون بني األمم دار اآلفاق، اجلديرة ، بريوت ، دون تاريخ ،: جري هارد فان فالن ، ترمجة

.151اجلزء الثاين، ص  
، 1590مسوحي فوق العادة، التاريخ الدبلوماسي ، منشورات عويدات، بريوت، : وانظر يف نفس املوضوع لويس دللو، تعريب 

.59-59ص  

2 .193حممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق، ص  
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ونظرا لعدم قدرة مثل هذه املعاهدات على استتباب األمن والسلم الدوليني واستقرار العالقات الدولية 
جتة عن استخدام القوة يف العالقات الدولية فإن اجملتمع الدويل بدأ جينح عن ونظرا للنتائج السلبية النا

القوة كوسيلة من وسائل العالقات فيما بني أشخاصه وتبعا لذلك ظهر مبدأ منع استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية لريسي جذوره ابتداء من عهد عصبة األمم مرورا مبيثاق 

 .يلوج وانتهاء مبيثاق األمم املتحدةبريان ك

وجتد فكرة ارتباط اإلكراه املبطل للمعاهدة مببدأ منع استخدام القوة يف العالقات الدولية أول سابقة 
دولية هلا يف فرتة ما بني احلربني ومن طرف نفس الدولة اليت أجازت معاهدة فرساي املربمة حتت تأثري 

 –كال من اليابان والصني " ستيمسون"لواليات املتحدة آنذاك اإلكراه ، فقد أعلم وزير خارجية ا
أنه ال يقر مبشروعية أي وضع واقعي أو  -1582-1581مبناسبة اجتياح اليابان القليم منشوريا سنة 

وفاق ينتهك حقوق الواليات املتحدة التعاهدية  أو يناقض سياسة الباب املفتوح أو يعارض وفاق 
تبنت عصبة األمم هذا املوقف ودعت أعضائها إىل عدم إقرار أي وضع  ، وقد"بريان كيلوج"باريس 

 .أو معاهدة أو وفاق يقوم على انتهاك عهد عصبة األمم أو ميثاق باريس

فما ميكن استنتاجه من هذه السابقة هو عدم مشروعية أي وضع أو معاهدة يرتتب على استخدام 
 ,القوة خالفا لعهد عصبة األمم أو ميثاق باريس

د اهتم فقهاء القانون الدويل باالكراه من حيث دراسة آثاره على مشروعية املعاهدات وقد تواكبت وق
 1.هذه الدراسة مع مشروعية استخدام القوة يف العالقات الدولية 

ولذلك جاء نص املادة الثانية واخلمسني من قانون املعاهدات اخلاص باالكراه املوجه ضد الدولة 
 .من ميثاق األمم املتحدة تقريبا 2لثانية يف فقرهتا الرابعةمطابقا لنص املادة ا

                                                           
1 .29عصام صادق رمضان، املرجع السابق، ص -   

2 ميتنع أعضاء اهليةة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد  باستعمال القوة أو : "تنص هذه املادة  يف فقرهتا الرابعة على أنه - 
.استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة  
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فطبقا لنص املادة الثانية واخلمسني من قانون املعاهدات تعترب املعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذا مت 
إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو التهديد باستخدامها باملخالفة ملبادئ القانون الدويل الواردة 

 .اق األمم املتحدةيف ميث

ولذلك فهناك من يرى بعد جدوى البحث يف أوصاف االكراه أو البحث يف الشروط اليت يتطلبها 
القانون فيه إذ يكفي أن يكون االكراه أو التهديد باستعماله خمالفا ألحكام امليثاق كي تصبح 

  1.املعاهدة باطلة

ة أنه جيب أن يتمثل االكراه املوجه إىل وجممل القول حول االكراه كسبب مبطل للمعاهدات الدولي
ممثل الدولة يف ممارسة الطرف اآلخر يف املعاهدة خالل مراحل إبرامها ضغوطا مادية ومعنوية ضد ممثل 

الدولة ملنعه من تنفيذ التعليمات املفوضة إليه من األجهزة املختصة بإبرام املعاهدات يف دولته 
 2.كراهوالتصرف وفقا لرغبة الطرف املمارس لال 

 :كما يشرتط يف االكراه املوجه ضد الدولة

 .أن يكون هناك هتديد باستعمال القوة أو االستخدام الفعلي هلذه القوة -
أن تكون املعادة اليت يراد بطالهنا قد مت ابرامها نتيجة التأثري املباشر للتهديد باستعمال القوة  -

 .أو استخدامها
باستعمال القوة أو استخدامها قد مت باملخالفة ملبادئ القانون الدويل  أن يكون هذا التهديد -

 3.الواردة يف ميثاق األمم املتحدة

                                                           
1 .195السابق، صحممد طلعت الغنيمي، املرجع  -   

2
.199ابراهيم العناين، املرجع السابق، ص -   

3 .802ابراهيم أمحد شليب، املرجع السابق، ص -   
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السالف الذكر يثري عدة تساؤالت أوهلا أن التهديد باستعمال القوة يصعب اثباته  92نص املادة 
العسكرية التقليدية وثانيها أن مصطلح القوة هل يشمل كل أنواع وصور القوة أم ينحصر يف القوة 

 فقط؟

كما أن الشرط األخري ليس بأحسن من سابقيه فاملمارسة الدولية تشهد على أن معظم الدول اليت 
هتدد غريها باستعمال القوة أو تستخدمها فعال تؤسس عملها على ميثاق األمم املتحدة ومبادئ 

القوة ضد دول ذات سيادة القانون الدويل فكم من دولة يف الوقت املعاصر تلجأ إىل استخدام 
 .من ميثاق األمم املتحدة  911مؤسسة ذلك على أحكام املادة

وقد صدق كليمنصو حني قال بأن الدولة اليت تريد أن تشن حربا تدعي أهنا يف حالة دفاع عن النفس 
ثاق وجتد هذه املقولة تطبيقا هلا يف موضوع حبثنا حيث العدوان برر له بأنه عمل مشروع يستند إىل مي

 .األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل كما سنرى يف مواضيع الحقة يف هذا البحث

سنحاول حتديد املقصود مبصطلح القوة أو االكراه يف 92ويف اجابتنا عل األسةلة اليت يثريها نص املادة 
 .قانون املعاهدات ومدى مسامهة هذا التحديد يف إرساء عالقات دولية متكافةة

 المبطل للمعاهدات الدولية، كراهاإل د نطاق تحدي: ثالثا

أعضاء الوفود املشاركة يف مؤمتر فيينا حول قانون املعاهدات بشأن حتديد   لقد اشتد اخلالف بني
فقد طلبت وفود دول العامل الثالث  2من قانون املعاهدات92الوارد يف نص املادة " القوة"مدلول 

                                                           
1 ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص احلق : "تنص هذه املادة على احلق الطبيعي الدول يف الدفاع عن نفسها  وهذا نصها - 

أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة وذلك إىل أن  الطبيعي للدول فرادى أو مجاعات يف الدفاع عن
يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني والتدابري اليت اختذها الدول األعضاء استعماال حلق الدفاع عن 

مبقتضى صالحياته وسلطاته املستمدة من أحكام امليثاق النفس تبلغ إىل اجمللس فورا وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيما للمجلس 
".من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى ضرورة التاخذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه  

2 تعترب املعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذا مت ابرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها باملخالفة : "تنص املادة على أنه 
."ملبادئ القانون الدويل الواردة يف ميثاق األمم املتحدة  
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توسيع مفهوم استعمال القوة ليشمل الضغوط االقتصادية وابطال املعاهدات اليت تربم حتت تأثري 
 .الضغط االقتصادي

وقد قوبل هذا الطلب باصرار وفود الدول الغربية على حصر استعمال القوة يف القوة العسكرية 
راء القائلة جبعل الضغط املسلحة فقط وبذلك انتهى مؤمتر فيينا بشأن قانون املعاهدات إىل طرح اآل

 .االقتصادي مماثال يف حكمه الستخدامه القوة املسلحة

باملعىن الوارد يف ميثاق " القوة"منه حينما حصرت تفسري  92فقانون املعاهدات قد ضيق نطاق املادة 
 1.األمم املتحدة أي االقتصار على القوة العسكرية وعدم مشل مجيع صور االكراه األخرى

ذا املوقف املتمثل يف حصر االكراه يف استعمال القوة العسكرية فقد للنقد من طرف وقد تعرض ه
 .أساتذة القانون الدويل

إن التناقض ليبدو واضحا يف الرأي الذي جيعل االكراه : فيقول األستاذ الغنيمي يف هذا الشأن 
حا يف اخضاع االقتصادي غري مبطل للمعاهدة ذلك أن االكراه االقتصادي أشد وقعا وأمضى سال

الدولة من االكراه العسكري ألن احلر يستطيع أن يقاوم القوة املادية لكن أىن له أن يقاوم اجلوع 
واملرض والفاقة أن االكراه االقتصادي عند القائلني بأن االكراه يبطل املعاهدة كان جيب أن يكون 

 2.سببا أقوى البطاهلا

االنتقادات املوجهة إىل هذا املوقف السابق قام املؤمترون باصدار تصريح يف شكل  وللتقليل من حدة
 :اعالن ملحق باتفاقية قانون املعاهدات جاء فيها

                                                           
1 ، ااجلمعية املصرية للقانون الدويل، مصطفى كامل ياسني ، مسائل خمتارة من قانون املعاهدات ، دراسات يف القانون الدويل

.199، جمللد الثاين، ص 1530القاهرة،   
2 -262، ص1536 اإلسكندريةحممد طلعت الغنيمي ، بعض االجتاهات احلديثة يف القانون الدويل العام ، منشأة املعارف 

268.  
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إن مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات يشجب اللجوء إىل التهديد أو استعمال كل أشكال 
أية دولة كانت الكراه دولة أخرى على  الضغط سواء كان عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا من قبل

 1.القيام بأي عمل يرتبط بعقد معاهدة انتهاكا ملبدأ املساواة والسيادة وحرية الرضا

ويف تقديري أنه إذا كان التهديد باستعمال القوة أو استخدامها خمافة ملبادئ القانون الدويل الواردة يف 
ت الدولية اليت تربم حتت تأثري هذه القوة فإن ظروف ميثاق األمم املتحدة يؤدي إىل بطالن املعاهدا

 .العالقات الدولية املعاصرة تستدعي توسيع مفهوم القوة ليشمل الضغوط السياسية واالقتصادية

ذلك أنه إذا كان يكتفي بالقوة املسلحة يف عهد االستعمار التقليدي فإن مفهوم هذه القوة جيب أن 
 .املتمثلة أساسا يف الضغوط السياسية واالقتصاديةيواكب الصور اجلديدة لالستعمار و 

وال شك أن توسيع مفهوم القوة ليشمل باإلضافة إىل القوة املسلحة الضغوط السياسية واالقتصادية 
يساعد على اجياد عالقات دولية متكافةة بني دول الشمال املتقدمة اقتصاديا ودول اجلنوب النامية يف 

 .إطار نظام قانوين دويل جديد

ويف ختام احلديث عن االكراه كسبب يؤدي إىل بطالن املعاهدات الدولية بطالنا مطلقا أشري إىل أن 
االكراه املوجه ضد ممثل الدولة ال يطبق إال على تلك املعاهدات اليت ال حتتاج إىل التصديق عليها  

يت أكره ممثلها يف لتصبح نافذة أما املعاهدات اليت تتطلب لنفاذها التصديق عليها فإن الدولة ال
 .املفاوضات أن متتنع عن التصديق على هذه املعاهدة

كما أشري إىل أن قانون املعاهدات رتب على االكراه بصورتيه البطالن املطلق وبذلك خالف ما جرى 
عليه العمل يف القوانني الداخلية للدول اليت ترتب على االكراه كعيب من عيوب اإلرادة البطالن 

ف القانوين املشوب هبذا االكراه ، فإىل أي مدى ميكن اعتبار االكراه يف قانون النسيب للتصر 
 املعاهدات عيبا من عيوب االرادة؟

                                                           
1 .199مصطفى كامل ياسني املرجع السابق، ص  
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 لإلكراهالتكييف القانون : رابعا

 لقد سبق وأن رأينا أن كال من الغلط والغش وإفساد ممثل الدولة يؤدي إىل قابلية املعاهدة لالبطال
فبعد أن يتبني للدولة املعنية بأن املعاهدة اليت سبق وأن أبرمتها مشوبة بعيب من هذه العيوب السابقة 
جيوز هلا أن تطالب بابطال هذه املعاهدة كما جيوز هلا أن جتيز صحتها ويف هذه احلاالت جند أن إرادة 

ن هذه االرادة ليست على الوجه الدولة موجودة يف التعبري عن ارتضائها االلتزام بأحكام املعاهدة ولك
 .الذي يتطلبه القانون

 .أما يف حالة االكراه فإننا نكون بصدد اجبار أو إذعان ومن مث يصعب القول بوجود االرادة

ولذلك فهناك من يكيف االكراه بأنه قيد على اإلرادة وليس عيبا من عيوهبا ومن شأن هذا القيد أن 
 1.يعدم اإلرادة كليا

ميكن تصنيف اإلكراه صمن عيوب اإلرادة ألنه ملا جترب دولة  على ابرام معاهدة بكيفية  وعلى هذا فال
معينة سواء ألن ممثلها يف املفاوضات قد أرهب أو ألهنا هددت باستخدام القوة من طرف دولة أخرى 

 .أو استخدمت هذه القوة ضدها فعال ،فإنه يصبح من الصعب القول بأن رضا الدولة موجود فعال

حلديث عن عيب من عيوب اإلرادة يفرتض على األقل صدور تعبري إرادي وهذا ال ميكن تصوره يف فا
 2.حالة االكراه وعليه فاالكراه يعدم االرادة وال يعيبها فحسب

وخالصة القول أن بطالن املعاهدات الدولية اليت تربم حتت طائلة االكراه املادي أو املعنوي سواء كان 
ة يف املفاوضات أو على الدولة ذاهتا من شأنه أن يعزز األمن والسلم الدوليني ذلك على ممثل الدول

ويصحح مسار العالقات الدولية اجملحفة يف اجتاه متكافئ يعطي ملبدأ املساواة يف السيادة بني الدول 
 .تطبيقه احلقيقي

                                                           
1 سلطان إرادة  الدولة يف إبرام املعاهدات الدولية بني االطالق والتقييد ، دار املطبوعات اجلامعية ،  حممد سعيد الدقاق، - 

.10، 5، ص1599االسكندرية،   
2 .99حممد السعيد الدقاق، القانون الدويل العام، املرجع السابق، ص -   
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 تتعرض هلا ليشمل الضغوط السياسية واالقتصادية اليت" القوة"ويكون ذلك فعاال بتوسيع مفهوم 
 .الدول النامية وجتربها على الدخول يف معاهدات جائرة تنعدم فيها اإلرادة احلرة وحرية االختيار

نقول بأن بطالن املعاهدات الدولية املربمة حتت تأثري االكراه مبفهومه الواسع يعزز األمن والسلم 
ربمة حتت ضغط االكراه ال يؤدي الدوليني ألن االبقاء على األوضاع الظاملة الناشةة عن معاهدات م

إىل استقرار العالقات الدولية ويعترب سببا لتوترها ألن الدول سوف تسعى دائما إىل استعادة حقها إن 
 1.عاجال أو آجال عن طريق ابطال هذا النوع من املعاهدات

ستعمال وإذ نذهب مع القائلني مبوجب توسيع نطاق االكراه املبطل للمعاهدات الدولية فلحقيقة ا
الدول يف العالقات الدولية احلالية ملختلف الضغوط السياسية واالقتصادية لتحقيق مصاحلها 

 .االسرتاتيجية وسنرى ذلك جليا يف املعاهدات اليت حنن بصدد البحث فيها

 مخالفة القواعد الدولية اآلمرة كسبب لبطالن المعاهدات الدولية : المطلب الثاني

 املعاهدات على أهنك من قانون98تنص املادة 

تعترب املعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت وقت ابرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون " 
الدويل وألغراض هذه االتفاقية تعترب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام كل قاعدة تقبلها 

اعدة ال جيوز االخالل هبا وال ميكن تعديلها إال اجلماعة الدولية يف جمموعها ويعرتف هبا باعتبارها ق
 ."بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدويل العام هلا ذات الصفة

وعلى الرغم من اقرار فقهاء القانون الدويل بأنه إذا كان  االتفاق أحد مصادر القانون الدويل وسلطان 
مل يعد سلطانا مطلقا فقد كان من شأن  الدولة كبري يف االتفاق على وضع القواعد القانونية إال أنه

تطور احلياة الدولية وتركز النظام القانوين الدويل أن ظهرت قواعد أساسية شاملة ال يستساغ اخلروج 

                                                           
1 .100، ص1592قاهرة، حممد حافظ غامن ، مبادئ القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، ال  
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عليها بقواعد اتفاقية فالقواعد القانونية وإن كانت ملزمة فإهنا تتفاوت قوة حيث بعضها أقوى من 
 1.بعض وبعضها حيكم البعض اآلخر

أعاله قد تعرض جلملة من االنتقادات أثناء مؤمتر  98ى الرغم من ذلك إال أن نص املادة أقول عل
 :قانون املعاهدات فقد لوحظ على هذه املادة ما يلي

أن هذه املادة جتعلنا ندور يف حلقة مفرغة ذلك أن القاعدة امللزمة واليت ال يسمح ملعاهدة أن ختالفها 
 .ة تضع قواعد آمرة جديدةميكن أن تعدل مبعاهدة عامة متعدد

أهنا مل تورد معيارا للتفرقة بني القواعد اآلمرة وغريها خاصة وأنه يدخل يف االعتبار عنصرا شخصيا يف 
التقدير ختتلف بشأنه الدول فما قد تعتربه الدولة قاعدة قد تأصلت بالفعل يف القانون الوضعي القائم 

ية اليت تسعى إليها اجلماعة الدولية أي أهنا مل تتجاوز بع قد تراه أخرى مبثابة مبدأ من املبادئ املثال
 2.مرحلة ما جيب أن يكون مستقبال

ولكي حنيط بدراسة القواعد اآلمرة يف القانون الدويل واليت تعترب حبق لبنة أساسية يف حتقيق فعالية 
 .ة هلذه القواعدالقانون الدويل سنحاول تعريفها مث حتديد معيار متييزها أخريا إيراد بعض األمثل

 تعريف القواعد القانونية الدولية اآلمرة: أوال

إن عدم التسليم جانب من الفقه الدويل بوجود ما يصطلح على تسميته بالقواعد اآلمرة يف النظام 
القانوين الدويل واجلدل القائم حول هذه القواعد أدى إىل عدم وقوف الفقه الدويل على تعريف جامع 

 .د إىل عدم وضوح التعريفات اليت يوردها الفقهاء يف هذا الشأنمانع هلذه القواع

وقد أثر هذا االختالف واجلدل على  مؤمتر فيينا حول قانون املعاهدات وجتسيد هذا التأثري يف صياغة 
 :لسابقة الذكر فطبقا هلذه املادة فإن القاعدة القانونية تصبح آمرة ا ا98 املادة 

                                                           
1 .195مصطفى كامل ياسني، املرجع السابق، ص  

2 .061أمحد صادق القشريي، املرجع السابق، ص   
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 .يف جمموعها إذا قبلتها اجلماعة الدولية -
إذا اعرتف هبا باعتبارها قاعدة ال جيوز االخالل هبا وال ميكن تعديلها إال بقاعدة ال حقة  -

 .مثلها

فهذان العنصران يثريان تفسريات خمتلفة وال ميكن االعتداد هبما يف كل األحوال لتحديد ماهية القواعد 
 .اآلمرة دعلى االعرتاف بالقواعاآلمرة ، ضف إىل ذلك أن العنصر الثاين يعترب كنتيجة ترتتب 

" غريغوري تونكني"ويف حماولة لتبسيط فكرة القواعد القانونية الدولية اآلمرة يذهب الفقيه السوفيايت 
إىل أنه قد جتلت احلاجة إىل مبادئ وقواعد آمرة وتدعمت مع اتساع العالقات الدولية وتكاثر املسائل 

اس مجاعي أو ثنائي إىل االضرار مبصاحل الدول األخرى اليت قد يؤدي تنظيمها تنظيما حرا على أس
 1.ومن هذه املبادئ و القواعد اآلمرة مجيع املبادئ األساسية للقانون الدويل املعرتف  هبا بصفة عامة

ويتساءل هذا الفقيه عما إذا كانت تستطيع دولتان أن تتفقا على استبعاد مبدأ عدم االعتداء من 
 عالقاهتا املتبادلة؟

ى بأن السالم ال يتجزأ واالعتداء املسلح الذي تقوم به دولة ضد أخرى مهما كانت هاتان وير 
إمنا هو انتهاك للسلم العاملي الذي  –الدولتان كبريتني أو صغريتني ويف أية بقعة من األرض تكونان 

 .من مصاحل مجيع الدول احلفاظ عليه

دئ وقواعد ذات طبيعة آمرة تقوم على أساس وينتهي إىل أننا جند يف القانون الدويل املعاصر مبا
االتفاقات القائمة بني الدول تلك اليت ال تستطيع بالتايل ابرام معاهدات إقليمية تستبعد فيها هذه 

 2.املبادئ والقواعد من عالقاهتا

                                                           
1 ، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، -قضايا نظرية –أمحد رضا، القانون الدويل العام : غريغوري تونكني، ترمجة

.120،ص1592  
2 .121ذات املرجع، ص   
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ن ويالحظ أن هذا الرأي يربط وجود القواعد القانونية الدولية اآلمرة باالتفاقات الدولية العامة أي أ
مصدر القواعد اآلمرة يف النظام القانوين الدويل هو االتفاقات العامة بني الدول وذلك تطبيقا لوجهة 

نظر فقهاء دول الكتلة االشرتاكية اليت حتصر مصادر القانون الدويل يف االتفاقات انطالقا من أن 
مع النظام االشرتاكي الذي القانون الدويل التقليدي هو قانون الدول االستعمارية الغربية وال يتالءم 

يقوم على حق االنعتاق من االستعمار وضرورة تصفيته واملساواة يف السيادة بني مجيع الدول ومبدأ 
 .....التعايش السلمي

وهناك من يقسم قواعد القانون الدويل إىل قسمني منها ما يتعلق باملصلحة العليا للجماعة الدولية 
والقواعد 1أساس افرتاض اجتاه إرادة الدول املختلفة إىل ارتضائه  ومنها ما تصنعه هذه اجلماعة على

األوىل ال جيوز االتفاق بني دول حمدودة على خمالفتها يف حني جيوز للدول أن تتفق على خمالفة 
 .القواعد الثاين

بعض وهذا التقسيم مل يفلح يف إعطاء تعريف عام للقواعد القانونية الدولية اآلمرة وإن كان قد أعطى 
معايري متييز وحتديد هذه القواعد والذي يتمثل يف ارتباط هذه القواعد باملصلحة العليا للجماعة 

 .الدولية

أي أن االتفاق الذي حيقق مصلحة عدد حمدود من الدول باملخالفة ملصلحة اجلماعة الدولية كلها أو 
فاقات الباطلة ملخالفتها لقاعدة آمرة أغلبيتها يعترب يف احلالة املعاصرة للقانون الدويل  احدى صور االت

 2. واخلاصة برعاية مصلحة اجلماعة الدولية يف عمومها

ونفس التعبري تقريبا جنده يف بعض التعاريف الفقهية هلذه القواعد أي تعلق هذه القواعد باملصلحة 
عد واملبادئ اليت العليا للجماعة الدولية ومنها هذا التعريف الذي يعترب القواعد اآلمرة جمموعة القوا

رسخت يف وجدان اجلماعة الدولية يف مجلتها باعتبارها ضرورية حلماية النظام الدويل واليت تلتزم كافة 

                                                           
1 .802، ص1599، منتبة مكاوي، بريوت،  -القاعدة القانونية -حممد سامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام   

2 .256ابراهيم أمحد شليب، املرجع السابق، ص   
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الدول مبراعاهتا يف عالقاهتا املتبادلة وال جيوز هلا خمالفتها سواء من جانب واحد أو باالتفاق فيما بينها 
ميع وتلزمهم  باتباعها وعدم اخلروج عليها ألهنا فهي قواعد ذات طبيعة آمرة تفرض نفسها على اجل

 1.تتعلق باملصلحة العليا للجماعة الدولية يف مجلتها

 :ولكن صاحب هذا التعريف يقع يف تناقض عندما يستطرد قائال

إن النظام القانوين الدويل يتكون من عدة أنواع من القواعد املختلفة يف القوة يف القوة وبالطبع فإن 
املبادئ األساسية قوة أعلى من كل القواعد األخرى مبا فيها العرف واملعاهدات أن قوهتا للقواع أو 

ليست يف الواقع غري اجملتمع الدويل ذاته والذي تكون إرادته السلطة العليا ويستمد العرف واملعاهدات 
ن متعارضة معها قوهتما امللزمة من هذه القواعد أو املبادئ األساسية أي قاعدة عرفية أو اتفاقية تكو 

 2.تعترب باطلة

فالعرف واملعاهدات مصدران للقواعد القانونية وليس كل منهما قاعدة قانونية والقواعد األساسية هذه 
مستمدة أصال من العرف الدويل أو املعاهدات الدولية أي وجدت يف اجملتمع الدويل بناء على اتفاق 

 .اهدة دوليةسواء كان ضمنيا يف كل عرف أو صرحيا يف صورة مع

وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن القول أن العرف واملعاهدات يستمدان قوهتما امللزمة من هذه 
يف القواعد املستمدة من هذين املصدرين  فاإللزامالقواعد أي أن املولود يعطى صفة االلزام للموجود  

ول أو مبدأ العقد شريعة أخرى كإرادة الد ألمورال يرجع إىل وجود قواعد آمرة أو أساسية إمنا 
 إخل....املتعاقدين

ونظرا لعدم توصل الفقه الدويل إىل وضع تعريف جامع مانع هلذه القواعد فإننا حناول ادراكها من 
 .خالل تبيان معايري متييزها عن غريها من القواعد القانونية الدولية

 معايير تمييز القواعد القانونية الدولية اآلمرة: ثانيا
                                                           

1 .293، ص1531حممد جمدي مرجان ،  آثار املعاهدات بالنسبة للدول فري األطراف ن دار النهضة العربية، القاهرة،     
2 .293حممد جمدي مرجان، املرجع السابق، ص -   
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ا يف اجلزئية السابقة أن الفقه الدويل مل يهتد إىل تعريف حندد ينطبق على خمتلف القواعد لقد رأين
اآلمرة يف النظام القانوين الدويل وذلك لتحديد وجهات النظر حول املنطلقات واألسانيد يف إعطاء 

متييزها عن غريها مدلول هذه القواعد أهم املعايري الفقهية يف حتديد القواعد اآلمرة يف القانون الدويل و 
 :هي

 :معيار املصلحة الدولية العليا أو العامة .1

يفيد هذا املعيار بأن القواعد اآلمرة هي تلك املتعلقة بالنظام العام الدويل واليت تنظم أمرا يهم كافة 
 .أشخاص القانون الدويل وليس عددا حمدودا منهم فقط

ومن مث فإن احلفاظ عليها لن يتأتى إال بتدخل فاملصلحة العليا للمجتمع الدويل ال ميكن أن تتجزأ 
 .اجيايب من جانب كافة أعضاء اجملتمع الدويل يف سبيل احلفاظ على تلك املصلحة

 .معيار غاية القاعدة القانونية .2
 .معيار القاعدة الدولية الضرورية .8

 انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها 11

 :طرف منها جيوز أن يتم انقضاء املعاهدة أو انسحاب
 ؛ أووفقاً لنصوص املعاهدة( أ)
 .1يف أي وقت برضا مجيع أطرافها بعد التشاور مع الدول املتعاقدة األخرى( ب)

ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، ال تنقضي املعاهدة اجلماعية جملرد أن عدد األطراف فيها 
 .2قد اخنفض عن احلد الضروري لدخوهلا حيز التنفيذ

                                                           
 انقضاء املعاهدة أو االنسحاب منها مبوجب نصوصها أو برضا أطرافها: 96املادة  1

.من قانون املعاهدات 99املادة   
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على نص بشـأن انقضـائها أو نقضـها أو االنسـحاب منهـا خاضـعة  يتكون املعاهدة اليت ال حتتو  ال -
 :للنقض أو االنسحاب إال

 ؛ أوإذا ثبت أن نية األطراف قد اجتهت حنو إقرار إمكانية النقض أو االنسحاب( أ)

 .إذا كان حق النقض أو االنسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة املعاهدة( ب)

أن يفصــح عـن نيتــه ( 1) رف الراغــب يف نقـض املعاهــدة أو االنسـحاب منهـا عمــالً بـالفقرةعلـى الطـ -
 .1هذه بإخطار مدته أثىن عشر شهراً على األقل

 :جيوز إيقاف العمل باملعاهدة بالنسبة جلميع أطرافها أو لطرف معني فيها

 ؛ أووفقاً لنصوص املعاهدة( أ)

 .2لتشاور مع الدول املتعاقدة األخرىيف أي وقت، برضا مجيع األطراف وبعد ا( ب)

جيوز لطرفني أو أكثر يف معاهدة مجاعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصـوص املعاهـدة بصـورة  -1
 :مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك

 ؛ أوإذا نص على إمكان هذا اإليقاف يف املعاهدة( أ)

 :بشرطة، و إذا كان هذا اإليقاف غري حمظور باملعاهد( ب)
 ؛أن ال يؤثر يف متتع األطراف األخرى حبقوقها أو قيامها بالتزاماهتا يف ظل املعاهدة" 1"
 .موضوع املعاهدة والغرض منهامتعارضا مع يكون ال أ" 2"

                                                           

.من قانون املعاهدات 99املادة   1  
71.املادة   

2
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ومــا مل تــنص املعاهــدة علــى خــالف ذلــك ينبغــي علــى  (أ)1فيمــا عــدا احلالــة الــيت حتكمهــا الفقــرة  -2
األطـــراف املعنيـــة إخطـــار األطـــراف األخـــرى بنيتهـــا يف عقـــد االتفـــاق وبنصـــوص املعاهـــدة الـــيت تزمـــع 

 .1إيقاف العمل هبا
تعتــرب املعاهــدة منقضــية إذا عقــد مجيــع أطرافهــا معاهــدة الحقــة تتعلــق بــذات املوضــوع وحتقــق أحــد  -1

 :الشرطني اآلتيني

ظهــر يف املعاهــدة الالحقــة أو ثبــت بطريقــة أخــرى أن األطــراف قــد قصــدت أن يكــون املوضــوع ( أ)
 ؛ أوحمكوماً هبذه املعاهدة

كانت نصـوص املعاهـدة الالحقـة غـري متمشـية مـع نصـوص املعاهـدة األسـبق لدرجـة ال ميكـن ( ب)
 .معها تطبيق املعاهدتني يف الوقت ذاته

بيقهـــا إذا ظهـــر مـــن املعاهـــدة أو ثبـــت بطريقـــة أخـــرى أن نيـــة تعتـــرب املعاهـــدة األســـبق قـــد أوقـــف تط -2
 .2األطراف كانت كذلك

اإلخـــالل اجلـــوهري باملعاهـــدة الثنائيـــة مـــن قبـــل أحـــد أطرافهـــا خيـــول الطـــرف اآلخـــر االحتجـــاج بـــه   -1
 .كسبب النقضائها أو إليقاف العمل هبا كلياً أو جزئياً 

 :قبل أحد أطرافهااإلخالل اجلوهري باملعاهدة اجلماعية من خيول  -2

 :العمل باملعاهدة كلياً أو جزئياً أو إهنائهاإيقاف األطراف باتفاق مجاعي فيما بينها ( أ)
 ؛ أو ما يف العالقات بينهم وبني الدولة املخلةإ" 1"

 .فيما بني مجيع األطراف" 2"

                                                           

.من قانون املعاهدات 93املادة   1  
.من قانون املعاهدات  95املادة    2  
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كسبب إليقاف العمل باملعاهدة    الطرف املتأثر من هذا اإلخالل بصورة خاصة االحتجاج به( ب)
 .كلياً أو جزئياً يف العالقات بينه وبني الدولة املخلة

أي طرف آخر عدا الدولة املخلة االحتجاج باإلخالل كسـبب إليقـاف العمـل باملعاهـدة كليـاً ( ج)
أو جزئياً بالنسبة له إذا كان مـن مقتضـى طبيعـة املعاهـدة أن يغـري اإلخـالل اجلـوهري بنصوصـها 

بل أحـد أطرافهـا تغيـرياً جـذرياً يف مركـز كـل طـرف فيهـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التزاماتـه يف ظـل من ق
 .املعاهدة

 :ألغراض هذه املادة يشتمل اإلخالل اجلوهري على ما يلي -8

 ، أوالتنصل من املعاهدة مبا ال جتيزه هذه االتفاقية( أ)

 .خمالفة نص أساسي لتحقيق موضوع املعاهدة والغرض منها( ب)

 .ال ختل الفقرات السابقة بأي نص يف املعاهدة يسري عند اإلخالل بأحكامها -6

على األحكام املتعلقة حبمايـة اإلنسان املنصوص عنها يف  8إىل  1ال تنطبق أحكام الفقرات  -9
املعاهدات ذات الطابع اإلنساين وخباصة األحكام اليت حتظر أي شكل من أشكال االنتقام من 

 .1األشخاص احملميني مبوجب هذه املعاهدات

 ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيالا 

ذها كسبب النقضائـها أو االنسحاب منهـا إذا جيوز للطرف يف املعاهدة االحتجاج باستحالة تنفي -1
أمـا إذا كانـت االسـتحالة مؤقتـة  .جنمت االستحالة عن زوال أو هالك أمـر ال يسـتغين عنـه لتنفيـذها

 .حتجاج هبا كأساس إليقاف العمل باملعاهدة فقطاالفيجوز 

                                                           

.من قانون املعاهدات 90املادة   1
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ال جيـوز للطـرف يف املعاهــدة االحتجـاج باســتحالة التنفيـذ كسـبب النقضــائها أو االنسـحاب منهــا  -2
إذا كانــت االســتحالة نامجــة عــن إخــالل ذلــك الطــرف بالتزاماتــه مبوجــب املعاهــدة أو أي التــزام دويل 

 .1آخر يقع عليه يف مواجهة أي طرف آخر يف املعاهدة

 التغيير الجوهري في الظروف

االحتجاج بالتغيري اجلوهري غري املتوقـع يف الظـروف الـيت كانـت سـائدة عنـد عقـد املعاهـدة   ال جيوز -1
 :كأساس النقضائها أو االنسحاب منها إال بتحقق الشرطني اآلتيني

 ؛ وسبباً رئيسياً لرضا األطراف االلتزام باملعاهدةمثل أن يكون وجود هذه الظروف ( أ)

ل بصـــورة جذريـــة يف مــــدى االلتزامـــات الــــيت مـــا زال مــــن أن يكـــون مـــن شــــأن التغيـــري أن يبــــد( ب)
 .الواجب القيام هبا مبوجب املعاهدة

ال جيوز االحتجاج بالتغيري اجلوهري يف الظروف كأساس النقضاء املعاهدة أو االنسحاب منها يف  -2
 :إحدى احلالتني اآلتيتني

 ؛ أوإذا كانت املعاهدة تنشئ حدوداً ( أ)

مــا بــالتزام إوهري يف الظــروف نـــاجتاً عــن إخــالل الطــرف الــذي يتمســك بــه إذا كــان التغيــري اجلــ( ب)
 .يقع عليه يف ظل املعاهدة أو بأي التزام دويل آخر مستحق لطرف آخر يف املعاهدة

إذا كـــان للطـــرف، طبقـــاً للفقــــرات الســـابقة، أن يتمســـك بـــالتغيري اجلـــوهري يف الظـــروف كأســــاس  -8
ا فيجــوز لــه أيضــاً التمســك بــالتغيري كأســاس إليقــاف العمــل النقضــاء املعاهــدة أو االنسحـــاب منهــ

 .2باملعاهدة

 (النظام العام الدولي)ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي 
                                                           

60.المادة   
1
  

.92املادة    2  
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إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدويل فان أية معاهدة نافذة تتعارض 
 .1معها تصبح باطلة وتنقضي

 آثار بطالن المعاهدة

ليس لنصوص املعاهدة امللغية قـوة . املعاهدة اليت تأسس بطالهنا مبوجب هذه االتفاقية تعترب الغيه -1
 .قانونية

 :على أنه إذا متت تصرفات استناداً إىل هذه املعاهدة -2

الوضع فلكل طرف أن يطلب من الطرف اآلخر أن ينشئ بقدر اإلمكان يف عالقاهتما املتبادلة ( أ)
 الذي سيوجد لو مل تكن التصرفات قد متت؛

ال تعتــــرب التصــــرفات الــــيت متــــت حبســــن نيــــة قبــــل الــــدفع بــــالبطالن غــــري مشــــروعة جملــــرد بطــــالن ( ب)
 .املعاهدة

بالنســبة إىل ( 2)، ال تطبــق الفقــرة 92، أو 91، أو 90، أو 65يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف املــواد  -8
 .يه التدليس أو اإلفساد أو ممارسة اإلكراهالطرف الذي ميكن أن ينسب إل

القواعـد السـابقة يف العالقـات بـني  ييف حالة بطالن رضا دولة ما االلتزام باملعاهدة اجلماعيـة تسـر  -6
 .2تلك الدولة واألطراف األخرى يف املعاهدة

 آثار انقضاء المعاهدة

حكام هـذه مل تنص املعاهدة أو يتفق األطراف على خالف ذلك فان انقضاء املعاهدة وفقاً أل ما -1
 :االتفاقية

 .حيل األطراف من أي التزام باالستمرار يف تنفيذ املعاهدة( أ)
ال يـــؤثر علـــى أي حـــق أو التـــزام أو مركـــز قــــانوين لألطـــراف نشـــأ نتيجـــة تنفيـــذ املعاهـــدة قبــــل ( ب)

 .ئهاانقضا

                                                           

.96املادة   1  
.68المادة  
2
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علــى العالقــات بــني هــذه ( 1)ضــت دولــة معاهــدة مجاعيــة أو انســحبت منهــا تنطبــق الفقــرة إذا نق -2
 .1املعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو االنسحابالدول األخرى األطراف يف الدولة و 

 آثار بطالن المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

 :يكون على األطراف 98 تعترب باطلة مبوجب املادة يف حالة املعاهدة اليت -1
إىل أي نــص يتعـارض مـــع قاعــدة آمــرة فيــه أن تزيـل بقــدر اإلمكــان أثــار أي تصـرف مت االســتناد ( أ)

 ؛لقانون الدويلقواعد العامة لمن ال
 .أن جتعل عالقاهتا املتبادلة متفقة مع القاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل( ب)

 :يرتتب على انقضاء املعاهدة 96يف حالة املعاهدة اليت تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة  -2
 ؛حتلل األطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ املعاهدة( أ)
عــــدم التــــأثري يف أي حــــق أو التــــزام أو مركــــز قــــانوين لألطــــراف نشــــأ مــــن تنفيــــذ املعاهــــدة قبــــل ( ب)

وذلــك مــن املمكــن االســتمرار يف صيانـــة هـــذه احلقــوق وااللتزامــات واملراكـــز ، ويكــون انقضــائها
 .2للقانون الدويلبالقدر الذي ال يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة 

 آثار إيقاف العمل بالمعاهدة

مــا مل تــنص املعاهــدة أو يتفــق األطــراف علــى خــالف ذلــك فــان إيقــاف العمــل باملعاهــدة مبوجــب  -1
 :ذه االتفاقية ينتج اآلثار اآلتيةأو وفقا هل نصوصها

حيل األطراف اليت مت إيقاف العمل باملعاهدة فيما بينها من االلتزام بتنفيذها يف عالقاهتـا خـالل ( أ)
 ؛فرتة اإليقاف

 .ال يؤثر خبالف ذلك على العالقات القانونية اليت أنشأهتا املعاهدة بني األطراف( ب)
ــــيت مــــن شــــأهنا إعاقــــة اســــتةناف العمــــل  ميتنــــع -2 األطــــراف خــــالل فــــرتة اإليقــــاف عــــن التصــــرفات ال

 .3.باملعاهدة

                                                           
.11المادة   

1
  

.10المادة  
2
  

من قانون املعاهدات 92 املادة  3
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 (المحاضرة الخامسة) العرف الدولي مصدر للقانون الدولي العام، 
 

معني مع توفر القناعة  القاعدة العرفية الدولية تنشأ من خالل اتباع أشخاص القانون الدويل لسلوك
 .اتباع ذلك السلوك لديهم بإلزامية 

يقوم على عنصرين  ولذلك فقهاء القانون الدويل يذهبون إىل أن العرف كمصدر للقانون الدويل
 .1أحدمها مادي أو واقعي واآلخر شخصي أو نفسي

ولكي يكون  ,الدويل   ويتمثل يف السلوك املتبع من طرف أشخاص القانون: العنصر الواقعي 
 :تتوفر فيه عدة شروط وهي  هذا السلوك العنصر املادي للعرف الدويل جيب أن

وخاصة يف حالة ما وقد اختلف الفقه بشأن طبيعة هذا السلوك , وجوب وجود سلوك دويل / أ
 .إذا اختذ هذا السلوك الصورة السلبية أي االمتناع 

السلبية أي االمتناع عن والرأي الفقهي الراجح أن السلوك بصورتيه اإلجيابية أي القيام بعمل أو 
 .القيام بعمل يصلح أن يكون العنصر املادي للعرف الدويل 

يف العرف أن يكون وإن كان يشرتط يف السلوك السليب الذي يصلح أن يكون العنصر املادي 
 .مع القدرة على التصرف 

املتبع من طرف شخص أن السلوك , ن يكون السلوك ذا طابع دويل ومعىن ذلك وجوب أ/ ب
دويل أو أشخاص القانون الدويل جيب أن يكون متصال مبوضوع من موضوعات القانون ال

 وليس جمرد شأن داخلي, العام
للدول وما ال يعد   وهذه املسألة تثري عدة خالفات فيما يتعلق مبا يعد من الشؤون الداخلية

حيث أصبح على , خاصة مع تطور أحكام القانون الدويل املتعلقة حبقوق اإلنسان . ك كذل
وخاصة إذا كانت  فيةه من أفراد الشعب , اجملتمع الدويل وجوب التدخل ألغراض إنسانية

 .معرضة لإلبادة اجلماعية

, دول عديدة ومعىن ذلك أن هذا السلوك قد اتبعته : وجوب أن يكون السلوك عاما  -ج
 .ذلك أن القاعدة العرفية الدولية تنشأ إذا قبلها اجملتمع الدويلو 

                                                           

. 1550دار النهضة العربية ، القاهرة راجع عبد الغين حممود، القاعدة العرفية يف القانون الدويل العام ،  1
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هل يكفي أن وقد اختلف الفقه حول هذا الشرط من خالل عدد الدول املشرتكة يف السلوك 
وهل يشرتط يف هذه الدول أن  تكون جمموعة من الدول فقط أم جيب أن تكون أغلب الدول

 .   ة لذلك تكون فاعلة يف العالقات الدولية أم ال عرب 

وال يتطلب ذلك والراجح أن أغلبية أشخاص القانون الدويل قادرة على خلق القاعدة العرفية 
 .إمجاع أشخاص القانون الدويل 

العربة مبقدرة  فإن, أما فيما يتعلق مبدى فاعلية هذه األشخاص يف إطار العالقات الدولية 
 .الشخص القانوين الدويل على القيام بالفعل أو االمتناع مع قدرته مع القيام به 

طرف أحد وذلك حبيث أن السلوك املتبع من : وجوب استمرار السلوك لفرتة زمنية  -د
 .أشخاص القانون الدويل قد وصل إىل علم اآلخرين وقاموا بدورهم باتباعه 

ومع , اآلخرين  ة الستمرار السلوك هي تلك الكافية للعلم به من طرففالفرتة الزمنية املطلوب
تطور وسائل اإلعالم واالتصال أي يف الوقت احلاضر فإن االهتمام مل يعد منصبا على مقدار 

 .هذه الفرتة عكس ما كان األمر عليه قدميا

ف الدويل العر إن تكرار السلوك الذي يكون العنصر املادي يف : وجوب تكرار السلوك  -ه
يدل على تواتره ولو كان مرة واحدة   والفقه الدويل ال يشرتط تكرار السلوك إذا كان صادرا 

 .واحدة لتكوين العنصر املادي يف العرف  عن منظمة دولية حيث تكفي سابقة

ميارسون سلوكا وفقا  الذين ويعين أن أشخاص القانون الدويل:(المعنوي)العنصر النفسي 
 قة إمنا يقومون بذلك وفقا لقانون أي أهنم ميارسون حقا أو ينفذون التزاماللمواصفات الساب

القانونية العرفية وبني وهذا العنصر يكتسي أمهية بالغة ألنه من خالله ميكن التمييز بني القاعدة 
 .واألخالق الدولية  امالتقواعد اجمل
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الذي يكون العرف وهناك من الفقهاء من يرى يف هذا العنصر النفسي بأنه العنصر الوحيد 
 .( 1)الدويل باعتبار أن العنصر املادي جمرد وسيلة إثبات لوجود العرف 

, للقواعد العرفية  اختلف الفقه الدويل يف شأن الطبيعة القانونية: الطبيعة القانونية للعرف -*
تفاق ضمين بني أشخاص القانون الدويل وهناك من يرى بأهنا متثل الضمري هناك من يرى بأهنا ا

 .ورات احلياة االجتماعية الدولية يرى بأهنا وليدة ضر  القانوين للجماعة الدولية إىل ثالث
 .مصدر للقانون الدولي العام ـ المبادئ العامة للقانون

من  83نص املادة الواردة يف ل حتديد املبادئ العامة للقانون اختلف الفقه القانوين الدويل حو  لقد 
النظام األساسي حملكمة العدل الدولية  ، ويبدو أن الرأي الراجح  هو ذاك الذي حيدد املقصود 
باملبادئ العامة للقانون كمصدر من مصادر القانون الدويل يف املبادئ الواردة يف خمتلف القوانني 

 .الداخلية للدول
تطبق يف إطار بادئ العامة للقانون املعرتف هبا يف األنظمة القانونية للدول واليت تصلح ألن فامل

العالقات الدولية  ميكن أن تطبقها حمكمة العدل الدولية على املنازعات الدولية اليت ترفع إليها  يف 
 .عرف دويلحالة عدم وجود نص يف معاهدة دولية أو 

ميكن آن تطبق يف إطار انون املعرتف هبا يف األنظمة القانونية للدول واليت ومن أمثلة املبادئ العامة الق
 ،النظام  القانوين الدويل

 ,ـ مبدأ تنفيذ العقود حبسن نية
 ,ـ  مبدأ تعويض األضرار الناجتة عن األعمال غري املشروعة

 . ـ مبدأ التعسف يف استعمال احلق
 .ـ مبد أعدم استفادة املخطئ من خطةه

 .أن الشخص ال يكون خصما وحكما يف ذات الوقت ـ مبدأ
 .اخل............ـ مبدأ املساواة أمام القضاء

 
 ألدولي،مصدر للقانون  قرارات المنظمات الدولية
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ذكر قرارات من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية قد أغفلت  83على الرغم من أن املادة 
قرارات أن الفقه الدويل عموما يذهب إىل اعتبار هذه ال املنظمات الدولية ضمن ما نصت عليه  إال

 .من مصادر القانون الدويل
عن طريق تصرفاهتا وذلك على أساس أن هذه املنظمات تساهم يف تكوين قواعد القانون الدويل العام 

 .أجلهاوما تصدره من قرارات لتحقيق األهداف اليت وجدت من 
الدويل وخاصة يف الدولية تشهد على مسامهة املنظمات الدولية يف خلق قواعد القانون  واملمارسة

اجملاالت التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية وذلك من خالل ما تصدره من قرارات يف هذا 
 .الشأن

 
 

 .........المجال الدولي/ المحور الثالث
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