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 قرارات املهظنات الدولية بوصفًا مصدرًا 

-للقاعدة القانونية الدولية
)*(
- 

 د. خلف رمضاى ذلند اجلبوري     م.م عدي ذلند رضا يونس      
                                                                استاذ القانوى الدولي العام املساعد       دمدرس القانوى الدولي العام املساع

 كلية احلقوق/ جامعة املوصل            املوصل/ جامعة احلقوقكلية      

                                 املستخلص
إٌ التطْز الطسٓع للنيعنات الدّلٔ٘ قد دابُ فهسٗ الطٔادٗ املطلك٘ التكلٔدٓ٘   

علٙ امليعنات الفئ٘ اليت ناىت ضاٜدٗ ّسذنَا قلٔاًل، فالكسازات الػازع٘ تهٌْ مكتصسٗ 
املتدصص٘، فالدّل األعطاٛ ال تتنطو نجريًا بطٔادتَا فعنلٔ٘ تعدٓل اتفاقٔات العنل 
الدّلٔ٘ ٓته عً طسٓل املؤمتس ّنرلو قْاعد ميعن٘ الطرياٌ الدّلٔ٘ ٓته تعدٓلَا بطَْل٘ ألىَا 

 تتفل مع أٍداف امليعن٘ ىفطَا. 
دانٕ" ٓته باإلزادٗ األضتاذ "ننا أٌ تعدٓل مٔجام األمه املتشدٗ ننا ٓسٚ 

امليفسدٗ للنيعن٘ ذاتَا ّفكًا ملبدأ األغلبٔ٘ يف التصْٓت ّتطسٖ ستٙ علٙ الدّل اليت مل 
مً سل امليعنات الدّلٔ٘  ّ تكبل فَٕ متجل سذ٘ يف مْادَ٘ الهاف٘ نكاعدٗ قاىْىٔ٘ ددٓدٗ

، سٔح متجل ٍرِ إصداز لْاٜح داخلٔ٘ ذات طبٔع٘ تػسٓعٔ٘ علٙ املطتْٚ الداخلٕ للنيعن٘
اللْاٜح تصسفًا قاىْىًٔا لُ الكدزٗ علٙ إىتاز آثاز قاىْىٔ٘ متنجل٘ بإىػاٛ أّ تعدٓل مسانص 
قاىْىٔ٘ قاٜن٘، يف سني ٓرٍب زأٖ آخس إىل إىهاز الصف٘ التػسٓعٔ٘ هلرِ اللْاٜح ّأىَا لٔطت 

العنل داخل  قاىْىًا باملعيٙ الدقٔل فَٕ ال تلصو إال مً أصدزٍا فَٕ متجل ّضٔل٘ لتيعٔه
 امليعن٘ الدّلٔ٘ ىافًٔا عيَا الكْٗ اإللصامٔ٘ للكاىٌْ.

 الهلنات املفتاسٔ٘: األمه املتشدٗ، الطٔادٗ، الكسازات الدّلٔ٘
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Abstract 

The rapid development of international organizations 

has confronted the idea of traditional absolute sovereignty, 

which was prevalent and its small size The normative 

decisions are limited to the specialized technical 

organizations. Member States do not adhere very much to 

their sovereignty The process of amending the international 

labor conventions is through the conference. Consistent with 

the objectives of the Organization itself 

The amendment of the Charter of the United Nations, 

in the opinion of Professor Jackie, is carried out by the same 

will of the Organization itself in accordance with the 

principle of majority voting and applies even to States that 

have not accepted it. The internal level of the organization, 

where they represent a legal action with the ability to 

produce the legal effects of the establishment or 

modification of existing legal centers, while another view to 

deny the legislative status of these regulations and it is not a 

law in the strict sense is only required by the issuance is a 

means to Organization of work within the international 

organization, denying the compulsory force of the law. 

Key words: United Nations, sovereignty, international 

decisions 

 ةـاملقدم

بعد ىػْٛ األمه املتشدٗ ننيعن٘ دّلٔ٘ ّتعدد ىػاطاتَا ّأىػط٘ الْناالت  
املتدصص٘ التابع٘ هلا ّغريٍا مً امليعنات الدّلٔ٘ آثاز الفكُ الدّلٕ العدٓد مً الفسضٔات 

ً تلو امليعنات مصدزًا مً مصادز الكاىٌْ سْل إمهاىٔ٘ اعتباز الكسازات الصادزٗ ع
( مً اليعاو األضاضٕ حملهن٘ العدل 38الدّلٕ، فرٍب البعض إىل الكْل بأٌ ىص املادٗ )

ً٘ إىل نٌْ الكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ مصدزًا مً مصادز  الدّلٔ٘ مل ٓػس صساس
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قسازات امليعنات الدّلٔ٘  ، ّمً ثه فإٌ أىصاز ٍرا االدباِ ٓيهسٌّ نٌْالكاىٌْ الدّلٕ
 مصدزًا مً مصادز الكاىٌْ الدّلٕ العاو. 

( مً 38يف سني ذٍب أىصاز االدباِ اآلخس ٍّْ الطاٜد إىل الكْل بأٌ ىص املادٗ ) 
اليعاو األضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ مل حيدد تلو املصادز بػهل سصسٖ ّغامل، 

و األضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ ( مً اليعا38/1مطتيدًٓ يف ذلو نٌْ ىص املادٗ )
( مً اليعاو األضاضٕ للنشهن٘ الداٜن٘ للعدل الدّلٕ لعاو 38ميكْل سسفًٔا مً ىص و)

سٔح أٌ التيعٔه الدّلٕ يف تلو الفرتٗ مل ْٓانب ما ٍْ علُٔ اجملتنع الدّلٕ املعاصس  1920
 .(1)جملتنع الدّلٕمً تطْزات ّاشدٓاد عدد امليعنات الدّلٔ٘ ّما تؤدُٓ مً دّز مَه يف ا

لرلو فإٌ دّز الكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ يف إزضاٛ الكاعدٗ الدّلٔ٘  
  -ٓتلدص يف فسضٔتني ميهً أٌ تكْو بَنا تلو الكسازات :

أٌ ٓهٌْ للكساز دّزًا مباغسًا براتُ يف إزضاٛ الكْاعد الكاىْىٔ٘ باعتبازِ املصدز  -األّل:
 لكاىْىٔ٘. الػهلٕ املباغس للكاعدٗ ا

أٌ ٓهٌْ للكساز دّزًا غري مباغس يف إزضاٛ الكْاعد الكاىْىٔ٘ عيدما ٓتداخل مع  -الجاىٕ:
غريِ مً العياصس األخسٚ يف تهٌْ الكاعدٗ الدّلٔ٘، نشال٘ إضَاو قسازات امليعنات الدّلٔ٘ 

كسازات يف إبساو املعاٍدات الدّلٔ٘ أّ إضَامَا يف تهًْٓ الكاعدٗ العسفٔ٘، ّلدزاض٘ دّز ال
الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ يف إىػاٛ الكْاعد الدّلٔ٘ ضيكطنُ إىل مبشجني ضيتهله يف 
املبشح االّل عً الدّز املباغس لكسازات امليعنات الدّلٔ٘ يف ازضاٛ الكْاعد الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ 
 مً خالل مطلبني االّل ٓتعلل بكسازات امليعنات الدّلٔ٘ ننصدز مطتكل لكْاعد الكاىٌْ
الدّلٕ ّاملطلب الجاىٕ ٓتعلل بالكسازات بْصفَا مصدزا غهلٔا للكْاعد الكاىْىٔ٘ اما 
املبشح الجاىٕ ضٔهٌْ عً خصاٜص املصدز الػهلٕ للكاىٌْ يف قسازات امليعنات الدّلٔ٘ 
ضيكطنُ اىل ثالخ مطالب االّل التػسٓع ننصدز مً مصادز الكاىٌْ ّالجاىٕ الطبٔع٘ 

  -لٔ٘ التػسٓعٔ٘ ّالجالح صباالت اليػاط التػسٓعٕ للنيعن٘ الدّلٔ٘:الكاىْىٔ٘ للكسازات الدّ

                                                      

( عبج هللا عمي عبه، قرارات الطظظطات الجولية ومصادر القانهن الجولي، رسالة ماجستير 2)
 . 9;-7;، ص6000مقجمة إلى مجمس كمية القانهن ، جامعة الطهصل، الطهصل، 
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 -أٍنٔ٘ مْضْع البشح:

إضاف٘ مصدز ددٓد اىل مصادز الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ اليت مت تعدادٍا يف 
مً اليعاو األضاع حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ ملْانب٘ التطْز ّالصٓادٗ يف عدد  38املادٗ

دَ٘ تػسٓعٔ٘ ددٓدٗ تتنتع قسازاتَا بالصف٘ التػسٓعٔ٘ ّصْال اىل  امليعنات الدّلٔ٘ ّإضاف٘
 إمهاىٔ٘ سصس التػسٓع بٔد دَ٘ ّاسدٗ طبتص٘ علٙ املطتْٚ الدّلٕ مطتكبال.

 -اغهالٔ٘ البشح:

مً اليعاو االضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ ّعدو ذنس  38غنْض ىص املادٗ 
 38اىْىٔ٘ الدّلٔ٘ سطب ىص املادٗ قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ضنً مصادز الكْاعد الك

 زاٛ الفكَٔ٘ املؤٓدٗ ّاملعازض٘ سْل اعتبازٓد مً االدباٍات ّاآلالطالف ذنسٍا اثاز العد
 الكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ مصدزا مً مصادز الكاىٌْ الدّلٕ العاو.

 -فسضٔ٘ البشح:

امليعنات الدّلٔ٘ حناّل مً خالل دزاض٘ ٍرا املْضْع التشكل مً نٌْ قسازات 
مصدزا مً مصادز الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ تػتنل علٙ اشبصاٜص الْادب تْافسٍا يف تلو 

الدّلٔ٘ مً ذنسٍا مً اليعاو االضاضٕ حملهن٘ العدل  38املصادز ّذلو شبلْ ىص املادٗ 
 زاٛ الفكَٔ٘ اليت قٔل٘ بَرا الصدد.متطسقني اىل اآل

 -ميَذٔ٘ البشح:

ازات امليعنات الدّلٔ٘ ّدّزٍا يف التػسٓع الدّلٕ ّفل امليَر ضيكْو بدزاض٘ قس
التشلٔلٕ ليصْص ّمْاد مٔجام االمه املتشدٗ ّمدٚ امهاىٔ٘ اعتبازٍا مصدزا مً مصادز 

 الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘.

 -ٍٔهلٔ٘ البشح:

لدّلٕ. الدّز املباغس لكسازات امليعنات الدّلٔ٘ يف إزضاٛ قْاعد الكاىٌْ ا -املبشح األّل:
 قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ننصدز مطتكل لكْاعد الكاىٌْ الدّلٕ.-املطلب االّل :
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 قسازات امليعنات الدّلٔ٘ بْصفَا مصدزا غهلٔا للكْاعد الكاىْىٔ٘. -املطلب الجاىٕ:

 خصاٜص املصدز الػهلٕ للكاىٌْ يف قسازات امليعنات الدّلٔ٘.      -املبشح الجاىٕ:

ٓع ننصدز مً مصادز الكاىٌْ ّمدٚ مطابك٘ قسازات امليعنات التػس -املطلب االّل:
 الدّلٔ٘ لُ.

 الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ للكسازات الدّلٔ٘ التػسٓعٔ٘. -املطلب الجاىٕ:

 صباالت اليػاط التػسٓعٕ للنيعن٘ الدّلٔ٘. -املطلب الجالح:

 املبحث األول

 وليةالدور املباشر لقرارات املهظنات الدولية يف تلويو القواعد الد

ٍل تعترب قسازات امليعنات الدّلٔ٘ مصدزًا مباغسًا للكاىٌْ الدّلٕ العاو أٌ  
 املتأمل ليص 

( مً اليعاو األضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ ٓتطح لُ أٌ قسازات 38املادٗ )
امليعنات الدّلٔ٘ مل تسد ضنً تعداد مصادز الكاىٌْ الدّلٕ ، لرلو اىكطه الفكُ الدّلٕ يف 

  -٘ قسازات امليعنات الدّلٔ٘ إىل ادباٍني ضيتهله عيَه يف مطلبني:تفطريِ ملهاى

 قسازات امليعنات الدّلٔ٘ مصدزًا مطتكاًل لكْاعد الكاىٌْ الدّلٕ.  -املطلب األّل:

 قسازات امليعنات الدّلٔ٘ مً املصادز الػهلٔ٘ لكْاعد الكاىٌْ الدّلٕ.  -املطلب الجاىٕ:
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 املطلب االول

 الدولية باعتباريا مصدرًا مستقاًل  قرارات املهظنات

 لقواعد القانوى الدولي

فأىصاز االدباِ األّل السافض العتباز قسازات امليعنات الدّلٔ٘ مصدزًا مطتكاًل  
ّمتنٔصًا ٓربزٌّ ذلو بأٌ ّصف اإللصاو اشباص بتلو الكسازات ٓهٌْ مطتند مً املعاٍدٗ 

دز املطتكل ّإمنا ٍٕ ىتٔذ٘ مً ىتاٜر امليػٝ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘ فالكسازات لٔطت باملص
 . (1)صف٘ املصدز املتصف٘ بَا املعاٍدٗ امليػٝ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘

ّللسد علٙ ٍرا السأٖ أٌ اضتياد املصدز إىل مصدز آخس ضابل علُٔ شمئًا أّ أعلٙ  
ميُ مستب٘ سٔح تدزز املصادز ىفطَا ال ٓفكد املصدز األدىٙ دزد٘ ّصف التنٔص 

االعرتاف للنعاٍدٗ بْصف املصدز إمنا ٓسدع إىل الكاعدٗ العسفٔ٘ الطابك٘ ّاالضتكالل، ف
علَٔا ّمع ذلو مل ٓكل أسد بأٌ املعاٍدات لٔطت باملصدز املطتكل ّاملتنٔص للكاعدٗ 
الكاىْىٔ٘ الدّلٕ ننا ٓرٍب أىصاز االدباِ األّل السافض أٓطًا إىل أٌ إغفال ىص املادٗ 

 العدل الدّلٔ٘ علٙ إدزاز قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ضنً ( مً اليعاو األضاضٕ حملهن38٘)
( ذبهه املياشعات 38، فاملصادز الْازدٗ ضنً املادٗ )تعداد املصادز إىل نْىُ مكصْدًا

ذات الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ ّٓته تطبٔكَا بْاضط٘ األدَصٗ الكطأٜ٘ أما قسازات امليعنات الدّلٔ٘ 
ما تْدد سبل املياشعات الطٔاضٔ٘، ننا أٌ  تصدز عً أدَصٗ ضٔاضٔ٘ ننا أىَا غالبًا

ًٛ علٙ اتفام  أىصاز ٍرا االدباِ ٓرٍبٌْ إىل إضفاٛ الطبٔع٘ االتفاقٔ٘ للكسازات فَٕ تته بيا
الدّل األعطاٛ يف امليعن٘ الدّلٔ٘، ّبالتالٕ فَٕ ال متجل مصدزًا مطتكاًل عً املصادز 

ًٛ علٙ ىصْص (، فكسازات صبلظ األمً تتنتع 38الْازدٗ يف املادٗ ) بالكْٗ امللصم٘ بيا

                                                      

د. دمحم السعيج عبج الجهاد الجقاق، الظظرية العامة لقرارات الطظظطات الجولية ودورىا في ( 2)
إرساء قهاعج القانهن الجولي ، أطروحة دكتهراه مقجمة إلى مجمس كمية الحقهق، جامعة 

 . 608-606، ص7;=2اإلسكظجرية، 



 (00( ، السنة )17( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22) 

132 

املٔجام يف مْادَ٘ الدّل األعطاٛ فَٕ ال ربتلف عً االتفاقٔات الدّلٔ٘ املتعددٗ 
 . (1)األطساف

ننا أٌ الكسازات سطب ّدَ٘ ىعسٍه ذات طبٔع٘ اتفاقٔ٘ ، ّاالتفاقٔات مت اليص  
مً الطْابل الكطأٜ٘ ( ّبالتالٕ ال مربز العتبازٍا مصدزًا مطتكاًل. 38ّعلَٔا يف املادٗ )

اليت تؤٓد ّدَ٘ اليعس املعازض٘ العتباز قسازات امليعنات الدّلٔ٘ مصدزًا مطتكاًل لكْاعد 
الكاىٌْ الدّلٕ، قطٔ٘ اللْتظ سٔح أندت احملهن٘ الداٜن٘ العدل الدّلٔ٘ بأٌ الكْاعد 

بْاضط٘ الكاىْىٔ٘ امللصم٘ للدّل ٍٕ اليت تصدز عً سس إزادتَه عً طسٓل االتفاقٔات أّ 
 .(2)العادات اليت دست الدّل علٙ تكبلَا باعتبازٍا تعبريًا عً الكْاعد الكاىْىٔ٘

 املطلب الثاني

 قرارات املهظنات الدولية مو قبيل املصادر الصللية 

 لقواعد القانوى الدولي

ٓرٍب أىصاز ٍرا االدباِ إىل اعتباز أٌ قسازات امليعنات الدّلٔ٘ مً قبٔل مصادز  
( مً اليعاو األضاضٕ 38ّلٕ املتنٔصٗ سٔح ٓسٌّ أٌ إغفال ىص املادٗ )الكاىٌْ الد

حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ الداٜن٘ عً ذنس تلو الكسازات مل ٓهً مكصْدًا ّإمنا العسّف التازخئ٘ 
( ّىكلَا سسفٔا مً اليعاو االضاضٕ حملهن٘ العدل 38اليت أساطت بإعداد ىص املادٗ )

ألضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ ننا أٌ التطْز الرٖ أصبشت الدّلٔ٘ الداٜن٘ إىل اليعاو ا
علُٔ امليعنات الدّلٔ٘ يف عَد األمه املتشدٗ ّالسامٕ إىل ّدْد إزادٗ تعلْ إزادٗ الدّل عهظ 
ما ناٌ علُٔ اسبال يف عَد عصب٘ األمه، فتكْو بإصداز قسازات تطَه يف إزضاٛ الكْاعد 

هلٕ هلرِ الكْاعد ننا أٌ الكْل بأٌ الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ حبٔح تصبح مبجاب٘ املصدز الػ
الكاىْىٔ٘ للكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ تتطابل مع طبٔع٘ االتفاقٔات الدّلٔ٘ فُٔ 
ىْع مً املػاالٗ ، سٔح ٓرٍب " تْىهني" إىل أٌ االتفاقٔات الدّلٔ٘ متجل التكاٛ إزادات 

                                                      

 . 608السابق، ص ( د. دمحم السعيج الجقاق، الطصجر2)
  .609ص الطصجر نفسو، (6)
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صبلظ األمً" أٌ الكساز الصادز عً " َا يف سنيأطسافَا علٙ ضسّزٗ االلتصاو مبا داٛ فٔ
 .(1)ضد دّل٘ معتدٓ٘ ال ٓتصْز فَٔا التكاٛ إزادتَا مع إزادٗ باقٕ الدّل األعطاٛ

ّحنً ىؤٓد ّدَ٘ اليعس اليت ترٍب إىل اعتبازٍا تطبٔكًا ّتفطريًا للنعاٍدٗ امليػٝ٘  
ٕ أٖ الكسازات متجل للنيعن٘ الدّلٔ٘ ّبالتالٕ ال تعد مصدزًا مطتكاًل للكْاعد الكاىْىٔ٘ فَ

ّضٔل٘ أّ أداٗ لتطبٔل الكْاعد الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ ّلهً ستٙ لْ اعتربىا أٌ ّدَ٘ اليعس ٍرِ 
صشٔش٘ فكد تكْو ضبهن٘ العدل الدّلٔ٘ بتطبٔل ّتفطري قساز صادز عً دَاش فسعٕ أعلٙ 

ٍرِ  ميُ ال ٓؤثس يف متٔٔص أسدٍنا عً اآلخس ّبالتالٕ فأىصاز ٍرا االدباِ ٓعتربٌّ أٌ
الكسازات تعد مً قبٔل املصادز )املطتكل٘ ّاملتنٔصٗ( ستٙ ّإٌ مل ٓته إدزادَا يف املادٗ 

 ( مً اليعاو األضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘. 38)

ّبعد اضتعساض أزاٛ االدباٍني املؤٓدٗ العتباز أٌ الكسازات الصادزٗ عً امليعنات  
عدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ ٓتطح ليا أٌ طبٔع٘ الدّلٔ٘ مصدزًا مطتكاًل ّمتنٔصًا مً مصادز الكا

ٍرِ الكسازات مل ذبطه بعد لرلو ناٌ ال بد مً اللذْٛ إىل ذبلٔل لكسازات امليعنات الدّلٔ٘ 
بالسدْع إىل فهسٗ املصدز الػهلٕ للكاىٌْ ّمدٚ تْافس خصاٜص املصدز الػهلٕ للكاىٌْ 

اىٔ٘ اعتبازِ مصدزًا للكاعدٗ يف الكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ للتأند مً امه
الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ مً عدمُ ٍّل أٌ مجٔع تلو الكسازات ميهً اعتبازٍا مصدزًا للكاعدٗ 
الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ فَٕ أٖ الكسازات متجل تعبري عً اإلزادٗ الػازع٘ ملً لُ ضلط٘ التػسٓع يف 

اإلغهالٔ٘ يف مبشح ثاىٕ ازبناع٘ الدّلٔ٘ )امليعن٘ الدّلٔ٘( ، لرلو ضْف ىكْو بدزاض٘ ٍرِ 
 ىكطنُ اىل ثالخ مطالب : 

 

 

 

 

                                                      

 . :60( د. دمحم السعيج الجقاق، الطصجر السابق، ص2)
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 املبحث الثاني

 خصائص القاعدة القانونية ومدى انطباقًا 

 على قرارات املهظنات الدولية

ّلدزاض٘ خصاٜص املصدز الػهلٕ للكاىٌْ يف قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ضيكطنُ 
لجاىٕ الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ اىل ثالخ مطالب االّل التػسٓع ننصدز مً مصادز الكاىٌْ ّا

 -للكسازات الدّلٔ٘ التػسٓعٔ٘ ّالجالح صباالت اليػاط التػسٓعٕ للنيعن٘ الدّلٔ٘:

التػسٓع ننصدز مً مصادز الكاىٌْ ّمدٚ مطابك٘ قسازات امليعنات  -املطلب االّل
 الدّلٔ٘ لُ. 

 الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ للكسازات الدّلٔ٘ التػسٓعٔ٘.  -املطلب الجاىٕ

 صباالت اليػاط التػسٓعٕ للنيعن٘ الدّلٔ٘ .  -لجالحاملطلب ا

 املطلب االول

 التعريف بالتصريع وخصائصٌ

التػسٓع )التصسف الرٖ ٓتْصل بُ صاسب الطلط٘ يف ّضع الكْاعد الكاىْىٔ٘  
 .(1)امللصم٘ يف صبتنع معني للتعبري عً إزادتُ الػازع٘(

 ّبرلو ٓتطح ليا أٌ للتػسٓع خصاٜص ثالث٘ :  

 سف قاىْىٕ صادز عً الطلط٘ املدتص٘ بالتػسٓع يف ازبناع٘. أىُ تص -1
 إىُ أداٗ للطلط٘ يف ّضع قْاعد عام٘ صبسدٗ ذبهه اجملتنع.  -2
 أٌ تتنتع تلو الكْاعد باإللصاو .  -3

 
                                                      

 . 620( د. دمحم السعيج الجقاق، الطصجر السابق، ص2)
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 : صادز عً الطلط٘ املدتص٘ بالتػسٓعتصسف قاىْىٕ  -:اشباصٔ٘ األّىل

طبتص٘ ممجل بسٜٔظ  ال بد ألٖ تصسف قاىْىٕ مً أٌ ٓصدز عً ضلط٘ تػسٓعٔ٘ 
الدّل٘ نػدص ّاسد أّ أعطاٛ ازبناع٘ ننا يف الدميكساطٔات املباغسٗ ٍرا علٙ الصعٔد 
الداخلٕ، فتْافس ٍرِ اشبصٔص٘ أٖ الطلط٘ التػسٓعٔ٘ املدتص٘ أمس متشكل يف اليعه 

غري مألْف علٙ الصعٔد الدّلٕ، فَْ  الكاىْىٔ٘ الْطئ٘، يف سني أٌ ّدْد ٍرِ الطلط٘ امس
دو مببدأ املطاّاٗ يف الطٔادٗ بني الدّل، فالدّل ال تلتصو بكْاعد قاىْىٔ٘ مل تهً ٓصط

إلزادتَا دّزًا يف اىػاَٜا ، ّبالتالٕ أصبشت املعاٍدات الدّلٔ٘ األداٗ السضأٜ٘ املعربٗ عً 
اإلزادٗ الػازع٘ للذناع٘ الدّلٔ٘ يف صْزٗ الكْاعد الدّلٔ٘ املهتْب٘، إال أٌ ٍرا االدباِ ميجل 
املدلْل التكلٔدٖ الطٔل للتػسٓع الرٖ مل ٓعد ْٓانب الدّز الرٖ تكْو بُ امليعنات الدّلٔ٘ 
ّالرٖ ٓطعٙ إىل ّدْد إزادٗ علٔا تعلْ علٙ إزادات الدّل، سٔح تكْو بإصداز قسازات تطَه 
يف إزضاٛ الكْاعد الكاىْىٔ٘ اليت متجل إسدٚ املصادز الػهلٔ٘ للكْاعد الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘، 

صادز املْدْدٗ علٙ املطتْٚ الدّلٕ متعددٗ ّال تكتصس علٙ التػسٓع ٍّْ ما تؤندِ فامل
( مً اليعاو األضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘، فالكسازات الصادزٗ عً امليعنات 38املادٗ )

 .(1)الدّلٔ٘ متجل اإلزادٗ الػازع٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘

 التػسٓع ٓطع قْاعد عام٘ صبسدٗ : -اشباصٔ٘ الجاىٔ٘:

مً أٍه خصاٜص الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ أٌ تهٌْ عام٘ ّصبسدٗ ستٙ ىهٌْ أماو  
قاعدٗ قاىْىٔ٘ فَٕ ال رباطب أغداص بعٔيَه أّ ذاتَه، فَٕ تيطبل علٙ عدد غري ضبدد 
مً املسات علٙ املسانص الكاىْىٔ٘ اشباضع٘ لتلو الكْاعد، فلهٕ تعترب قسازات امليعنات 

دّلٕ ّدب أٌ تتنتع بصف٘ العنْمٔ٘ ّالتذسٓد، فالكاعدٗ الدّلٔ٘ مً قبٔل مصادز الكاىٌْ ال
الكاىْىٔ٘ جيب أٌ تصدز عً املطٔطس علٙ ازبناع٘ ّمْدَ٘ إىل ناف٘ أعطاٛ ازبناع٘ 

 .(2)اشباضعني ألسهامُ

                                                      

جامعة عين  كمية الحقهق, القانهن الجولي االداري, ( يظظر د. عبج العزيز سرحان,2)
 . ;6ص ،>;=2شطس

، مؤسسة 6اعة الجولية، ط، الجط2( د. دمحم سامي عبج الحطيج، أصهل القانهن الجولي، ج6)
  .>>، ص0>=2الثقافة الجامعية، 
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فالعنْمٔ٘ تكتطٕ أٌ ْٓدُ اليػس إىل املداطبني بُ دٌّ ذبدٓدٍه الستنالٔ٘ 
عيد صدّز الكاعدٗ الكاىْىٔ٘، ّنرلو اسبال اىطناو غريٍه مطتكباًل مل ٓهْىْا مْدْدًٓ 

باليطب٘ للتذسٓد فالكاعدٗ الكاىْىٔ٘ ال تتياّل ّاقع٘ بعٔيَا بل تتياّل أٓ٘ ّاقع٘ تتْافس فَٔا 
 غسّط الكاعدٗ ستٙ ىهٌْ أماو قْاعد قاىْىٔ٘ عام٘ صبسدٗ .

 :ْاعد الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ باإللصاوأٌ تتنتع الك -:اشباصٔ٘ الجالج٘

ٌ أماو قاعدٗ قاىْىٔ٘ دّلٔ٘ ال بد أٌ تصدز مً ضلط٘ طبتص٘ ّأٌ ّلهٕ ىهْ 
تهٌْ عام٘ صبسدٗ إال أٌ ٍرا ال ٓهفٕ فال بد مً أٌ تتنتع تلو الكاعدٗ بطن٘ اإللصاو، 
فاإللصاو عيصس ال بد ميُ لهٕ تهتطب قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ّصف الكْاعد الكاىْىٔ٘ 

البعض مً الفكُ الدّلٕ اعتربِ قٔدًا علٙ ضٔادٗ  ّستٙ ٓلتصو بَا املداطبني بأسهامَا لهً
الدّل األعطاٛ يف امليعن٘ الدّلٔ٘، فاملعاٍدٗ امليػٝ٘ ألٓ٘ ميعن٘ دّلٔ٘ تيص علٙ التصاو 

 .(1)أعطاَٜا بتيفٔر األسهاو الْازدٗ فَٔا

فاملعاٍدٗ اشباص٘ بازبناع٘ األّزبٔ٘ للطاق٘ الرزٓ٘ تفسم ما بني ىْعني مً  
ّغري ملصم٘، سٔح خْلت أدَصتَا املدتلف٘ إصداز قسازات ملصم٘ للدّل الكسازات ملصم٘ 

 األعطاٛ بَا ّيف مْادَ٘ مْاطين تلو الدّل أٓطًا. 

يف سني اىكطه الفكُ الدّلٕ إىل ادباٍني سْل مدٚ تْافس عيصس اإللصاو يف الكسازات  
 .(2)الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ مً عدمُ

ىل ىفٕ صف٘ اإللصاو عً الكسازات الصادزٗ عً فرٍب أىصاز االدباِ األّل إ 
 امليعنات الدّلٔ٘ باعتبازٍا تطبٔل للنعاٍدٗ امليػٝ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘. 

بٔينا ٓرٍب أىصاز االدباِ الجاىٕ إىل الكْل بأٌ الكسازات الصادزٗ عً األدَصٗ  
مصدز  الدّلٔ٘ ّاليت تأخر ّصف التػسٓع الدّلٕ ّأٌ ناىت قد اضتيدت يف إصدازٍا إىل

                                                      

 األمم الطتحجة.   ( من ميثاق6( ف )6( الطادة )2)
، لية الصادرة عن اإلرادة الطظفردة( د. مصظفى احطج فؤاد، الظظرية العامة لمتصرفات الجو 6)

  .8;6، ص8>=2مظشأة الطعارف باإلسكظجرية، اإلسكظجرية، 
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آخس أعلٙ ميَا ٍّْ املعاٍدٗ امليػٝ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘ فإٌ ذلو ال ٓفكد املصدز األدىٙ 
 .(1)دزد٘ ّصف التنٔٔص ّاالضتكالل

 املطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للقرارات الدولية التصريعية

فبعد أٌ تأندىا مً مدٚ اىطبام اشبصاٜص العام٘ للكْاعد التػسٓعٔ٘ علٙ قسازات  
عنات الدّلٔ٘ فال بد ليا مً أٌ ىبشح يف الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ التػسٓعٔ٘ لكسازات امليعنات املي

 الدّلٔ٘. 

إٌ االتفاقٔات الدّلٔ٘ الهالضٔهٔ٘ متجل األضاع للكْاعد الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ يف ظل  
التيعٔه الدّلٕ التكلٔدٖ، فنطاٜل طسح الكسازات اشباص٘ بامليعنات الدّلٔ٘ ميجل اضتكال٘ 

ٔكٔ٘ يف املصادز التػسٓعٔ٘ الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ ّٓطٔف مصدزًا مَنًا ّأضاضًٔا سك
ملصادز الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ فال بد مً التشكل مً الطبٔع٘ الكاىْىٔ٘ لتلو الكْاعد فَل 
تػهل قْاعد قاىْىٔ٘ تػسٓعٔ٘ أو أىَا قْاعد اتفاقٔ٘ تلتصو الدّل بَا بإزادتَا ّمً ثه 

 : (2)ا التشلل ميَا دٌّ عكاب، فَيالو ادباٍنيبإمهاىَ

  -الطبٔع٘ االتفاقٔ٘ التكلٔدٓ٘ للكسازات الدّلٔ٘ : -االدباِ األّل:

أصشاب ٍرا االدباِ ٓبيٌْ زأَٓه علٙ فهسٗ مؤداٍا أٌ اإلزادٗ ازبناعٔ٘ للدّل ٍٕ  
ُ إزادٗ ٍرِ الْضٔل٘ الْسٔدٗ لتهًْٓ الكْاعد الكاىْىٔ٘ فنشل التصاو الدّل ٍيا ما تستطٔ

الدّل فاإلزادٗ متجل املصدز املباغس للكْاعد الكاىْىٔ٘ فأصشاب ٍرا االدباِ ٓيهسٌّ فهسٗ 
التػسٓع الدّلٕ ّأىُ صبسد تصسف إزادٖ ميجل اإلزادٗ امليفسدٗ لبعض األدَصٗ الدّلٔ٘، 
فالتػسٓع سطب ّدَ٘ ىعسٍه ٓهٌْ ىتاز اتفام بني دّلتني أّ أنجس تيػأ مبْدبُ سكْم 

 صامات بني ٍرِ اإلزادات.ّالت

                                                      

 . 9;6(  الطصجر نفسو، ص2)
  .:;6( د. مصظفى احطج فؤاد، الطصجر السابق، ص6)
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فاألدَصٗ الداخلٔ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘ ال متتلو الطلط٘ التكدٓسٓ٘ يف ّضع قْاعد  
دّلٔ٘، فاليعاو األضاضٕ للنيعن٘ الدّلٔ٘ ميجل الكْاعد اسبكٔكٔ٘ اليت ازتطاٍا األطساف 

 .(1)بإزاداتَه

 الطبٔع٘ التػسٓعٔ٘ للكسازات الدّلٔ٘ : -االدباِ الجاىٕ :

االدباِ الجاىٕ مئصٌّ بني الكسازات اليت تصدز عً األدَصٗ الدّلٔ٘ ّبني أصشاب  
املعاٍدٗ امليػٝ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘ ذات الطبٔع٘ االتفاقٔ٘ فالكسازات اليت تصدز عً األدَصٗ 
الدّلٔ٘ تيطب للذَاش الرٖ صدزت ميُ ال إىل الدّل األعطاٛ، فكد تصدز قسازات عً أدَصٗ 

 ملعاٍدٗ امليػٝ٘ االتفاقٔ٘. امليعن٘ ربالف ىصْص ا

أٌ الكاىٌْ الداخلٕ ِ "فْنطاىْ" سٔح ذٍب إىل الكْل "ّمً أىصاز ٍرا االدبا 
 .(2)للنيعن٘ الدّلٔ٘ لٔظ لُ طبٔع٘ اتفاقٔ٘ ّلهيُ ٓيػأ بتعبري إزادٖ قاىْىٕ للنيعن٘ ذاتَا"

َا فالكاىٌْ الداخلٕ للنيعن٘ الدّلٔ٘ تتعازض قْاعدِ مع الكْاعد امليصْص علٔ 
يف املعاٍدٗ امليػٝ٘ للنيعن٘، يف سني ذٍب " تْىهني" إىل اعتباز الكسازات الصادزٗ عً 
أدَصٗ امليعن٘ الدّلٔ٘ مبجاب٘ أّامس تيفٔرٓ٘ مػآسٗ يف طبٔعتَا للصٔػ٘ االتفاقٔ٘ ٍّْ 
خيالف برلو لالدباِ الجاىٕ الرٖ حنً بصدد دزاضتُ ّالرٖ ٓؤند علٙ أٌ ألدَصٗ امليعن٘ 

عدٓد مً الكسازات تتنتع يف طبٔعتَا بالصف٘ التػسٓعٔ٘ ّاليت متجل قْاعد قاىْىٔ٘ الدّلٔ٘ ال
  -دّلٔ٘، فالكسازات ذات الطبٔع٘ التػسٓعٔ٘ ذبتْٖ علٙ عيصسًٓ أضاضٔني:

 قساز ميجل مطنْىُ ىصْص قاعدٓ٘.  -1
 أٌ ٓتنتع الكساز بالكْٗ الكاىْىٔ٘ الالشم٘ للتطبٔل.  -2

لح ٍّْ ّدْب ٓصدز الكساز ذٖ الصف٘ ّىطٔف إىل ٍرًٓ العيصسًٓ عيصس ثا
التػسٓعٔ٘ مً دَاش ٓتنتع بكدز مً الطلط٘ التكدٓسٓ٘ تتٔح لُ ممازض٘ اختصاصاتُ 

                                                      

، >;=2، دار الظيضة العربية، القاىرة، 8( د. مفيج شياب، الطظظطات الجولية، ط2)
 .;22ص

( د. مصظفى احطج فؤاد، الظظرية العامة لمتصرفات الجولية الصادرة عن اإلرادة الطظفردة، 6)
  .>67، ص=600مظشأة الطعارف، اإلسكظجرية، 
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باضتكاللٔ٘ لهٕ ٓهتطب الكساز الصادز الصف٘ التػسٓعٔ٘ املهْى٘ للكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘، 
ب االدباِ األّل الرٖ فاضتكاللٔ٘ األدَصٗ الدّلٔ٘ يف إصداز قسازاتَا ميجل زدًا علٙ أصشا

ٓعترب ذلو تطبٔل ليصْص املعاٍدٗ امليػٝ٘، ننا أٌ اعتناد مصدز علٙ مصدز آخس 
ضابل لُ ال ٓكلل مً اضتكاللٔ٘ املصدز الجاىٕ، فأدَصٗ امليعن٘ الدّلٔ٘ متازع ٍيا ضلط٘ 

ٌ ( مً االتفاقٔ٘ األّزبٔ٘ االقتصادٓ٘ اليت تكْل " أ189تػسٓعٔ٘ ٍّرا ما أندتُ املادٗ )
 .(1)اللْاٜح ذات صف٘ عام٘ ّتلصو بهل عياصسٍا ّبطسٓك٘ مباغسٗ ناف٘ الدّل"

 املطلب الثالث

 هصاط التصريعي للنهظنة الدوليةدلاالت ال

ضيتطسم إىل صْز للكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ ّاليت بإمهاىَا إسداخ  
 آثاز قاىْىٔ٘ تتنجل خبلل قْاعد قاىْىٔ٘ يف ىكطتني : 

 ات الدّلٔ٘ ألدَصٗ امليعن٘ يف اليطام الداخلٕ )اللْاٜح الداخلٔ٘(. الكساز . أ
 الكسازات الدّلٔ٘ التػسٓعٔ٘ علٙ املطتْٚ الدّلٕ. . ب

  -الكسازات الدّلٔ٘ ألدَصٗ امليعن٘ يف اليطام الداخلٕ :

مً سل امليعنات الدّلٔ٘ إصداز لْاٜح داخلٔ٘ ذات طبٔع٘ تػسٓعٔ٘ علٙ املطتْٚ 
ٔح متجل ٍرِ اللْاٜح تصسفًا قاىْىًٔا لُ الكدزٗ علٙ إىتاز آثاز قاىْىٔ٘ الداخلٕ للنيعن٘، س

متنجل٘ بإىػاٛ أّ تعدٓل مسانص قاىْىٔ٘ قاٜن٘، يف سني ٓرٍب زأٖ آخس إىل إىهاز الصف٘ 
التػسٓعٔ٘ هلرِ اللْاٜح ّأىَا لٔطت قاىْىًا باملعيٙ الدقٔل فَٕ ال تلصو إال مً أصدزٍا فَٕ 

 .(2)عنل داخل امليعن٘ الدّلٔ٘ ىافًٔا عيَا الكْٗ اإللصامٔ٘ للكاىٌْمتجل ّضٔل٘ لتيعٔه ال

                                                      

بعض االتجاىات الحجيثة في  دمحم طمعت الغظيطي مفيهم التشريع الجولي, ( يظظر د.2)
  .:66ص ,8;=2 االسكظجرية, القانهن الجولي العام، مظشاة الطعارف,

  .:68( د. مصظفى احطج فؤاد، مصجر سابق، ص6)
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 1954ّاألمجل٘ الداعن٘ للسأٖ األّل السأٖ االضتػازٖ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ عاو 
سْل )احملهن٘ اإلدازٓ٘ لألمه املتشدٗ( أٌ قْاعد اإلدساٛات اشباص٘ بازبنعٔ٘ العام٘ متجل 

 باالتفام امليػٞ للنيعن٘ الدّلٔ٘. تيعٔه إدازٖ صادز باألغلبٔ٘ ّلٔظ 

ّمً األمجل٘ أٓطًا اللْاٜح الصادزٗ عً أسد األدَصٗ السٜٔطٔ٘ ّاشباص٘ بإىػاٛ 
أدَصٗ فسعٔ٘ مل تيص علَٔا املعاٍدٗ امليػٝ٘ للنيعن٘ الدّلٔ٘ فَٕ متتلو الكدزٗ التػسٓعٔ٘ 

لٙ ذلو اسبل، إال إلىػاٛ مجل تلو األدَصٗ الفسعٔ٘ ستٙ ّإٌ مل تيص املعاٍدٗ امليػٝ٘ ع
أىَا أٖ األدَصٗ السٜٔطٔ٘ قد خْلت ىفطَا مجل ٍرا اسبل، إال أىُ ٓتطلب يف الكساز الصادز 
بإىػاٛ األدَصٗ الفسعٔ٘ صف٘ الدّاو ّأٌ ال ٓهٌْ قساز اإلىػاٛ لفرتٗ ضبددٗ ّمؤقت٘ تيتَٕ 

ص الكاعدٗ باىتَاٛ الػسض أّ املَن٘ ستٙ ٓتطه الكساز بصف٘ الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ فنً خصاٜ
الكاىْىٔ٘ العنْمٔ٘ ّالتذسٓد ستٙ ىهٌْ أماو قاعدٗ قاىْىٔ٘ فاشبصْصٔ٘ ّالتذسٓد ٓيفٕ 
ٍرِ الصف٘ فالكساز اشباص بإىػاٛ صبلظ الْصآ٘ ٓكتطٕ إىػاٛ أدَصٗ فسعٔ٘ تتنتع 

 بصف٘ الدّاو للكٔاو مبَاو صبلظ الْصآ٘. 

ّزبي٘  1947ىْفنرب  21يف  147/2ّنلذي٘ الكاىٌْ الدّلٕ الصادزٗ بالكساز زقه 
 .(1)1952ٓيآس  11فربآس يف  502/4تصفٔ٘ االضتعناز الصادزٗ بالكساز زقه 

  -الكسازات الدّلٔ٘ التػسٓعٔ٘ علٙ املطتْٚ الدّلٕ : - أ
إٌ التطْز الطسٓع للنيعنات الدّلٔ٘ قد دابُ فهسٗ الطٔادٗ املطلك٘ التكلٔدٓ٘ اليت 

ػازع٘ تهٌْ مكتصسٗ علٙ امليعنات الفئ٘ ناىت ضاٜدٗ ّسذنَا قلٔاًل، فالكسازات ال
املتدصص٘، فالدّل األعطاٛ ال تتنطو نجريًا بطٔادتَا فعنلٔ٘ تعدٓل اتفاقٔات العنل 
الدّلٔ٘ ٓته عً طسٓل املؤمتس ّنرلو قْاعد ميعن٘ الطرياٌ الدّلٔ٘ ٓته تعدٓلَا بطَْل٘ ألىَا 

 تتفل مع أٍداف امليعن٘ ىفطَا. 

 

                                                      

الظيضة  دار التظظيم االقميطي, الكتاب الثاني, التظظيم الجولي, عائشة راتب, ( يظظر د.2)
 . >68-;68، ص2;=2 القاىرة, العربية,
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دانٕ" ٓته باإلزادٗ مه املتشدٗ ننا ٓسٚ األضتاذ "األننا أٌ تعدٓل مٔجام 
امليفسدٗ للنيعن٘ ذاتَا ّفكًا ملبدأ األغلبٔ٘ يف التصْٓت ّتطسٖ ستٙ علٙ الدّل اليت مل 

 .(1)تكبل فَٕ متجل سذ٘ يف مْادَ٘ الهاف٘ نكاعدٗ قاىْىٔ٘ ددٓدٗ

 اخلامتة

 -اليتاٜر: -اّال

                     العدل الدّلٔ٘ مل حيدد املصادز                                                                                                ( مً اليعاو االضاضٕ حملهن٘ 38اٌ ىص املادٗ) -1
( مً 38بػهل سصسٖ ّغامل ّذلو لهٌْ ٍرا اليص ميكْل سسفٔا مً ىص املادٗ )

ٍّْ ىص قدٓه مل ْٓانب  1920عاو  اليعاو االضاع للنشهن٘ الداٜن٘ للعدل الدّلٕ
 تطْز اجملتنع الدّلٕ املعاصس ّاشدٓاد عدد امليعنات الدّلٔ٘.

اٌ لكسازات امليعنات الدّلٔ٘ دّز مباغس يف ازضاٛ الكْاعد الكاىْىٔ٘ باعتبازٍا مصدزا  -2
 غهلٔا للكاعدٗ الكاىْىٔ٘.

كاىْىٔ٘ عيدما تتداخل غري مباغس يف ازضاٛ الكْاعد ال اٌ لكسازات امليعنات الدّلٔ٘ دّز -3
يف ابساو  نإضَامَامع غريٍا مً العياصس االخسٚ فٔطَه يف تهًْٓ الكاعدٗ الدّلٔ٘ 

 املعاٍدات الدّلٔ٘ ّتهًْٓ العسف الدّلٕ.

اٌ الكسازات الصادزٗ عً امليعنات الدّلٔ٘ متجل اسدٚ املصادز الػهلٔ٘ للكْاعد  -4
 تكتصس علٙ التػسٓع فكط ٍّْ ما فاملصادز الدّلٔ٘ متعددٗ ّال الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘,

 مً اليعاو االضاضٕ حملهن٘ العدل الدّلٔ٘. 38تؤندِ املادٗ 

 -التْصٔات: -ثاىٔا

مً اليعاو االضاع حملهن٘ العدل الدّلٔ٘ باليص علٙ اٌ  38تعدٓل ىص املادٗ  -1
 قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ٍٕ اسدٚ مصادز الكاعدٗ الكاىْىٔ٘ الدّلٔ٘.

                                                      

 . 698( د. مصظفى احطج فؤاد، مصجر سابق، ص2)
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ٕ مْسد علٙ غساز االىعن٘ الداخلٔ٘ الْطئ٘ عً طسٓل تياشل ضطاتاقام٘ ىعاو مؤ -2
اعطاٛ اجملتنع الدّلٕ عً بعض مً ضٔادتَه ملصلش٘ اقام٘ ٍرا اليعاو ٓتهٌْ مً 

 .ف٘ ّميَا دَاش تػسٓعٕ مْسد دّلٔاادَصٗ طبتل

 رادـاملص

 -الهتب: -:اّال

 .1971 الكاٍسٗ, ٔ٘,داز اليَط٘ العسب الهتاب الجاىٕ, التيعٔه الدّلٕ, عاٜػ٘ زاتب,. د -1
 دامع٘ عني مشظ, نلٔ٘ اسبكْم, الكاىٌْ الدّلٕ االدازٖ, ضسساٌ, عبد العصٓصد.  -2

1978. 
 ,2ط ازبناع٘ الدّلٔ٘, ,1ز اصْل الكاىٌْ الدّلٕ, اسبنٔد, ضبند ضامٕ عبد. د -3

 .1980 مؤضط٘ الجكاف٘ ازبامعٔ٘,
اسبدٓج٘ يف الكاىٌْ  بعض االدباٍات مفَْو التػسٓع الدّلٕ, ضبند طلعت الػئنٕ,. د -4

 .1974 االضهيدزٓ٘, ميػاٗ املعازف, ,الدّلٕ العاو
اليعسٓ٘ العام٘ للتصسفات الدّلٔ٘ الصادزٗ عً االزادٗ  مصطفٙ امحد فؤاد,. د -5

 .1984 ميػاٗ املعازف, االضهيدزٓ٘, امليفسدٗ,
 ٗ,اليعسٓ٘ العام٘ للتصسفات الدّلٔ٘ الصادزٗ عً االزادٗ امليفسد مصطفٙ امحد فؤاد, -6

 .2009ميػاٗ املعازف, االضهيدزٓ٘,
 .1978 الكاٍسٗ, داز اليَط٘ العسبٔ٘, ,4ط امليعنات الدّلٔ٘, مفٔد غَاب,-د -7

 -السضاٜل ّاالطازٓح: -:ثاىٔا

زضال٘ مادطتري  قسازات امليعنات الدّلٔ٘ ّمصادز الكاىٌْ الدّلٕ, عبداهلل علٕ عبْ, -1
 .2000 ْصل,امل ,لظ نلٔ٘ الكاىٌْ دامع٘ املْصلمكدم٘ اىل صب

اليعسٓ٘ العام٘ لكسازات امليعنات الدّلٔ٘ ّدّزٍا يف ازضاٛ قْاعد  ضبند الطعٔد الدقام, -2
 اطسّس٘ دنتْزاِ مكدم٘ اىل صبلظ نلٔ٘ اسبكْم دامع٘ االضهيدزٓ٘, الكاىٌْ الدّلٕ,

1973. 
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 -الكسازات ّاملْاثٔل الدّلٔ٘: -:ثالجا

 2ف2مٔجام االمه املتشدٗ و -1

 1947ىْفنرب21يف  147/2الكساز زقه -2

 1952ٓيآس11يف 502/4الكساز زقه -3

 


