
 (22( ، السنة )97( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

111 

 يف ينظىر  نظى انقائًة بذاتها واشكانياتهاان
-انقانىٌ انذويل ادلعاصز

)*(
- 

Self-Contained Regimes and their problematics from the  

perspective of Contemporary International Law 

 وساو نعًت إبزاهيى     
                احلقىق/ جايعة ادلىصمكهية 

Wisam Nimat Ibraheem 

College of Law/ Mosul University  

Correspondence: 

Wisam Nimat Ibraheem 

E-mail: wisamalsaad@uomosul.edu.iq 

                              ادلستخهص
يسٚيٞ املعاصط عٔ تطٛض سكٝكٞ يف ايكإْٛ ا ”ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا“تهؿـ ؾهط٠ 

ٚعٔ ٫ٚز٠ اؾهاض دسٜس٠ خبصٛص اَها١ْٝ ايتعاٜـ َا بني َػتٜٛات طبتًؿ١ َٔ ا٫يتعاَات 
ايسٚي١ٝ، ٚعٔ قسض٠ اجملتُع ايسٚيٞ ع٢ً َعازب١ ايهجري َٔ سا٫ت ايتعسز يف اشبطاب ايكاْْٛٞ 

١ٝ، َٔ خ٬ٍ اي١ٝ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ ٜعرتف بٗا ايكطا٤ ايسٚيٞ َٔ خ٬ٍ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي
ٚذبرتَٗا ايسٍٚ ٚطبتًـ اؾداص ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚتعٌُ ع٢ً ا٫يتعاّ بٗا. ٚتٛاد٘ ٖصٙ 
ايٓعِ صبُٛع١ َٔ ايتشسٜات ٚا٫ؾهايٝات اييت دبعٌ َٔ ايتعاٌَ َعٗا أَطًا ٫ ؽبًٛ َٔ 
املؿانٌ، ٚيهٔ ٫ تعاٍ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ هلصٙ ايٓعِ تهؿـ عٔ ٚدٛز تػًِٝ بأُٖٝتٗا 

َعٗا ٚا٫عرتاف بٛدٛزٖا ٚاعتباضٖا أسس َعاٖط ايتعاٌَ َع تطٛض ايكإْٛ ٚضطٚض٠ ايتعاٌَ 
 ايسٚيٞ ٚتٛغع َٝازٜٓ٘ ٚصبا٫ت٘. 
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Abstract: 

         The idea of “self-contained Regimes” demonstrates a 

genuine  development in contemporary international law and 

the birth of new ideas. It also shows that different levels of 

international obligations can be applicable at the same time, 

and the ability of the  international community to address 

many cases of pluralism in the legal discourse. This could be 

achieved through the legal mechanism recognized by the 

International Court of Justice and respected by states and 

various international legal personalities. Although these 

systems face several challenges and problems, practical 

application of them demonstrates the recognition of their  

importance and the necessity to deal with and   consider 

them as one of the manifestations of the development of 

international law  in relation to its fields and branches. 

Key words: self-contained Regimes, pluralism in the legal 

discourse, International system, international law 
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 ةـادلقذي
َٔ أبطظ املؿه٬ت ازبٖٛط١ٜ اييت ٫تعاٍ تططح يف صباٍ زضاغات ايكإْٛ ايسٚيٞ 
ايعاّ، َؿهًتني اغاغٝتني تتعًل ا٫ٚىل بػٝاب ايػًط١ املطنع١ٜ يف إطاض ٖصا ايكإْٛ َٔ 
سٝح غًطات ايتؿطٜع ٚايتٓؿٝص ٚايكطا٤، ٚايصؿ١ املعزٚد١ اييت تعٗط يف اؾداص ٖصا 

ضنٕٛ يف ٚضع قٛاعسٙ ٚاسهاَ٘ ٚبٓؿؼ ايٛقت ِٖ َهًؿٕٛ با٫يتعاّ ب٘ ايكإْٛ نِْٛٗ ٜؿا
ًَٚتعَٕٛ بعسّ طبايؿت٘. َٔ داْب اخط إ ايٓتاز ايكاْْٛٞ ايهبري يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ 
يف اطاض ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚقٛاعس ايعطف ايسٚيٞ َع عسّ ٚدٛز تػًِٝ بإَها١ْٝ ا٫عتُاز 

١ْْٝٛ يف اطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايتٛغع ايهبري يف صباٍ ع٢ً تسضز يف املصازض ايكا
املٛضٛعات اييت تٗتِ بتٓعُٝٗا ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ا٫تؿاق١ٝ ٚايعطؾ١ٝ، ٚظٗٛض بعض ايٓعِ 
ايكا١ْْٝٛ املػتك١ً اييت تتُٝع بػُات َع١ٓٝ يف ايتٓعِٝ ٚاييت تهٕٛ اقطب اىل ؾهط٠ 

س َٔ ايتشسٟ يف ا٫طاض ايؿكٗٞ ايتدصص يف املعازب١، اثاض٠ ٖصٙ املٛضٛعات املعٜ
ايٓعاّ ططح َؿاِٖٝ دسٜس٠ تطتبط بؿهط٠ " ٚايكطا٥ٞ ٚٚاقع ايتعاٌَ ايسٚيٞ، ٚقس اغؿطت عٔ

 ايكا٥ِ بصات٘". 
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ًَٜٚٛا بعس ّٜٛ تعزاز تعكٝسات ازاض٠ ايٓعاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚشيو تبعًا يًتٛغع ايهبري 
جملتُع ايسٚيٞ ٚاييت باتت متتس يف اطاضٖا يف اطاض ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اييت مت اقطاضٖا َٔ قبٌ ا

يتعاجل طبتًـ صبا٫ت اسبٝا٠ ايسٚي١ٝ، ٚاصبشت ايسٍٚ نأسس ا٫ؾداص ا٫غاغٝني يف 
ايكإْٛ ايسٚيٞ تتعاٌَ ع٢ً َػت٣ٛ املٛضٛع ايٛاسس َع عسز نبري َٔ ايٓصٛص ا٫تؿاق١ٝ 

ا٫سٝإ إ ٖٓاى  ٚايكٛاعس ايعطؾ١ٝ ضبٌ ايتٓعِٝ، ٚغست تًو ايسٍٚ تػتؿعط يف نجري َٔ
بعض ا٫ضباى يف صباٍ ا٫ٚيٜٛات ايٛادب١ ا٫تباع يف تٓؿٝص ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ، ٚإ ٖٓاى ؾ٤ٞ 
َٔ عسّ ايٛضٛح يف اَها١ْٝ اغتبعاز تطبٝل بعض ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ املكطض٠ يف ا٫طاض ايعاّ 

ٚايعٛاٌَ  اسبانِ يًُٛضٛع ضبٌ ايتٓعِٝ، يف ْؿؼ ايٛقت ؾطضت صبُٛع١ َٔ ا٫عتباضات
ع٢ً ايسٍٚ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ اسباد١ َٔ ادٌ ايتعاٌَ َع اؾهاض دسٜس٠ بسأت تططح يف اطاض 
ايؿك٘ ايسٚيٞ ٚت٪ٜسٖا اهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ تطتبط بإَها١ْٝ ايتعاٌَ َع ايٓعِ ايكا١ُ٥ 

تٗا بصاتٗا، ٚتعأَ ٖصا ا٫ٖتُاّ َع بس٤ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ بططح ٖصٙ ايؿهط٠ َٚٓاقؿ
بؿهٌ تؿصًٝٞ َٚعُل ٚمبا ميجٌ َسخ٬ً يتشسٜس ابعاز ٖصٙ ايؿهط٠ ٚايتساٍٚ يف ابطظ 
ا٫ؾهايٝات اييت قس تٓؿأ عٓٗا، َٚطت زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ بايػري يف ذبسٜس صبا٫ت 
اْطبام ٖصٙ ايٓعِ ٚازبٛاْب اييت قس تؿًُٗا يف ضباٚي١ يصٝاغ١ ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًٓعِ 

إ ا٫َط مل ٜهٔ ؽبًٛ َٔ ايتشسٜات ٚاييت اثطت يف ايتٛصٌ اىل سػِ  ايكا١ُ٥ بصاتٗا، ا٫
 ازبٛاْب اشب٬ؾ١ٝ سٛهلا. 

 ا١ُٖٝ ايبشح:
تهُٔ ا١ُٖٝ حبجٓا يف ايتعاٜس اسبكٝكٞ ٚايؿعًٞ ٫ٖتُاّ اجملتُع ايسٚيٞ ببشح ازبٛاْب 

اسبا٫ت اييت ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ املتص١ً بايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاسباد١ اىل تؿػري ايهجري َٔ 
ػبطٟ َٔ خ٬هلا اغتبعاز تطبٝل ايكإْٛ ايسٚيٞ يف قٛاعسٙ ايعا١َ يصاحل بعض ايكٛاعس 
اشباص١ اييت تسؾع بادباٙ ا٫غتبعاز نْٛٗا تعترب دع٤ َٔ ْعاّ قا٥ِ بصات٘ ٜصًح يًتطبٝل 
 ٚقازض ع٢ً ايتعاٌَ َع ايٛقا٥ع املعطٚض١ ٚإ ايصٖاب يًكٛاعس ايعا١َ ٜتطُٔ اٖساض يًك١ُٝ
ايكا١ْْٝٛ يًٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘. َع ٬َسع١ إ ٖصا ا٫ٖتُاّ مبا١ٖٝ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٖٛ 
يٝؼ ع٢ً صعٝس ايسضاغات ايؿك١ٝٗ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ؾشػب بٌ ٖٛ اٜطا ع٢ً صعٝس 
ايكطا٤ ٚايتعاٌَ ايسٚيٞ، يف ضباٚي١ ٫غتهُاٍ َتطًبات ايتعاٌَ َع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا 

 سٝع ايتطبٝل ايٛاغع ٚاملعتاز يف صباٍ ايٛاقع ايسٚيٞ املعاصط.  ٚازخاهلا يف
 اؾهاي١ٝ ايبشح:
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عباٍٚ يف ٖصا ايبشح إ ْعاجل ابطظ ا٫ؾهايٝات ايٓاؾ١٦ عٔ غُٛض َؿّٗٛ ايٓعِ 
ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚعٔ ايصات١ٝ اييت تتُتع بٗا تًو ايٓعِ، ٜٚعاجل ٖصا ايبشح َس٣ ؾاع١ًٝ ٖصٙ 

ملؿه٬ت ايٓامج١ عٔ تٛغع ايكإْٛ ايسٚيٞ َٚا اصطًح ع٢ً ايٓعِ يف ايتصسٟ ٭بطظ ا
تػُٝت٘ باإلؾهايٝات ايٓاؾ١٦ عٔ دبع٩ ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٜٚتصس٣ اٜطا يإلؾهايٝات 
املتعًك١ حبسٚز َؿاضن١ ايكطا٤ ايسٚيٞ يف ايتأغٝؼ هلصٙ ايٓعِ، َٚس٣ اَها١ْٝ ذبكٝل 

ح يف اِٖ اجملا٫ت اييت بطظت ؾٝٗا ا٫ْػذاّ َا بني تعسز َػتٜٛات ا٫يتعاّ ٚتٓٛعٗا ٚايبش
ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، ٌٖٚ متجٌ ٖصٙ ايٓعِ ساي١ َٔ سا٫ت ايتذاْؼ ٚا٫ْػذاّ َا بني 

، ٚنصيو تبشح فايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ اّ اْٗا تعهؼ ساي١ َٔ ايتٓاظع ٚايتٓاؾط ٚا٫خت٬
٬هلا ا٫غتس٫ٍ بٛدٛز ٖصٙ ايٓعِ ٖصٙ ايسضاغ١ يف ابطظ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ اييت ػبطٟ َٔ خ

 ٚسٝٛتٗا ٚقابًٝتٗا يًتساٍٚ يف اطاض اجملتُع ايسٚيٞ. 
 ؾطض١ٝ ايبشح:

إ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا تؿهٌ ذبسٟ سكٝكٞ يٓعِ ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط ٚإ 
اؾداص ايكإْٛ ايسٚيٞ سطٟ بِٗ إ ٜتعاًَٛا َع ٖصٙ ايٓعِ باعتباضٖا اسس صبا٫ت 

إٚ َا بني قٛاعس ايػًٛى املٓع١ُ يًُؿه٬ت ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ قاعس٠ ايتٓػٝل ٚايتع
ايتدصٝص ٚاعطا٤ ا٫ٚي١ٜٛ يًكٛاعس شات ايطابع اشباص ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ طاملا اْٗا انجط 
قسض٠ ع٢ً ا٫ْطبام ٚطاملا اْٗا ٫ تتعاضض َع ايكٛاعس ا٫َط٠ ٫ٚ ايكٛاعس يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ 

ا٫ٖتُاّ ايسٚيٞ اشباص ٚاملطتبط١ بؿهط٠ املصًش١ ايسٚي١ٝ ايعًٝا ٚيطُإ ٫ٚ ايكٛاعس شات 
 غري ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚاسبؿاظ ع٢ً اغتكطاض ٚاقع ايتعاٌَ ايسٚيٞ. 

 َٓٗذ١ٝ ايبشح:
غٓعتُس يف حبجٓا ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ َٔ خ٬ٍ ذبًٌٝ ا٫طاض ايؿهطٟ ٚايؿًػؿٞ 

املتعًك١  تسٜس َٓطًكات٘ َٚٓاقؿ١ ابطظ اإلؾهايٝااملطتبط مبؿّٗٛ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٚذب
بتهٝٝـ ايٛضع ايكاْْٛٞ ي٘ َٔ َٓعٛض ايسضاغات ايؿك١ٝٗ ايع١ًُٝ املعُك١ اييت تٓاٚيت٘ ٚيف 
ض٤ٛ دبطب١ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ َع ٖصا املصطًح ٚنصيو عباٍٚ ذبًٌٝ ٚتؿدٝص 

ه٬ت ٚايٛصٍٛ اىل ايتطبٝل ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ٖصا ايٓعاّ ٚذبًٌٝ َطدعٝت٘ يف سٌ املؿ
ايػًِٝ يًٓصٛص، ٫ٚ ربًٛ زضاغتٓا َٔ املٓٗر ايتطبٝكٞ ايصٟ غًٝذأ اىل ايتطبٝكات 

 ايكطا١ٝ٥ ٚمماضغات ايسٍٚ يف صباٍ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايٓعِ. 
 



 (22( ، السنة )97( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

115 

 ٖٝه١ًٝ ايبشح:
يػطض ا٫ساط١ بهٌ املعطٝات ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ املتص١ً ببشح ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا 

حبجٓا اىل َبشجني ٜعاجل املبشح ا٫ٍٚ َؿّٗٛ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا َٚا ٜتصٌ  غٛف ْكػِ
باملؿّٗٛ َٔ دٛاْب طبتًؿ١، يف سني غٝهٕٛ املبشح ايجاْٞ طبصصًا يبشح املٛقـ َٔ 
ايتعاٌَ َع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا يف َٓعٛض ايكطا٤ ايسٚيٞ ٚايبشح يف أبطظ ايتطبٝكات 

 ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ايتذاضٟ. املتعًك١ بٗصٙ ايٓعِ يف إطاض 
 ادلبحث األول

 يفهىو اننظاو انقانىني انقائى بذاته
تعزاز ذبسٜات ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط ٚتتطٛض ْعُ٘ ٚتتعاظِ أ١ُٖٝ زضاغ١ ا٫طاض 
املؿاُٖٝٞ ايٓاؾ٧ عٔ اتػاع صبا٫ت تطبٝل ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚتعسز َػتٜٛات ايكٛاعس 

ايكا١ُ٥ ؾٝ٘، ٚتأتٞ َػاي١ ذبسٜس َؿّٗٛ َصطًح ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ يتشع٢  ايسٚي١ٝ
باٖتُاّ َتعاٜس يف اطاض ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ملا هلصا ا٫َط َٔ أ١ُٖٝ نبري٠ يف ايهؿـ 
عٔ املسيٍٛ اسبكٝكٞ هلصا ايٓعاّ َٚؿت٬ُت٘ ٚضبسزات٘ ٚعٓاصطٙ َٚهْٛات٘ َٚعاٖطٙ 

ًػؿت٘، ٖٚصٙ املعطٝات ستُا متجٌ دبطب١ َعكس٠ ٚع١ًُٝ غري ٚٚغا٥ٌ تؿهً٘ ٚاغاغ٘ ٚؾ
ٜػري٠ ملا ٜهتٓـ ٖصا املصطًح َٔ غُٛض َٚٔ عسّ اغتكطاض َٚٔ سساث١، ٚباعتكازْا إ 
ضباٚي١ ذبسٜس املسيٍٛ ايكاْْٛٞ ايسقٝل ملصطًح ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ميجٌ َسخ٬ً ًَُٗا عبٛ 

ٜس إَهاْٝات اغتُطاضٖا يف اطاض ايع٬قات تهٝٝـ ٖصٙ ايٓعِ ٚؾِٗ ؾًػؿ١ ٚدٛزٖا ٚذبس
 ايكا١ُ٥ يف َٓع١َٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ. 

 ادلطهب األول 
 تعزيف اننظاو انقائى بذاته وخصائصه

ايكا١ُ٥ إ ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ املعاصط٠ تهؿـ عٔ إ َصطًح "ايٓعِ  
١ اىل ايتأغٝؼ ملٓٗر ٜكط بٛدٛز ايهجري َٔ صبا٫ت ايسضاغ١ ايطاَٝ عٔ ًاَػٝب بصاتٗا" ٫ٜعاٍ

قٛاعس زٚي١ٝ ضاغد١ اٚ ٜهطؽ ملبسأ قاْْٛٞ سانِ ميهٔ إ ٜٛضح ايعسٜس َٔ َعاٖط 
ايتٓعِٝ ايسٚيٞ املعاصط ٭بعاز ٖصٙ املٛضٛعات ٚاثاضٖا يف إطاض َعازب١ َؿه١ً ايتذع٩. بٌ 

ض إ دٌ ايسضاغات ايػابك١ ساٚيت إ تػًط ايط٤ٛ ع٢ً املؿه١ً َٔ خ٬ٍ اغتعطا
صبا٫ت ايتطٛض ايتاضؽبٞ يًٓعِ ايسٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝ ٚع٬قتٗا بعامل١ٝ ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ َٔ زٕٚ 
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تبين قٛاعس تٓع١ُٝٝ سان١ُ بٗصا اشبصٛص ا٫ يف إطاض ضٝل دسا ٚضُٔ ضباٚي١ زضاغ١ 
ص ٚايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ بصاتٗا َٔ زٕٚ ايتٛصٌ اىل أٟ ٝٚظٝؿ١ ْٚطام قاعس٠ ايتدص

 ٝاضٟ بٗصا ايؿإٔ. عٌُ قاْْٛٞ َع
باملكابٌ ٫ ٜعاٍ َؿّٗٛ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ َؿًَٗٛا ٜتػِ بايػُٛض ٚعسّ ايسق١ ٫ٚ 
ٜٛدس اتؿام سٍٛ تعطٜـ َٛسس اٚ تٛصٝـ ٚاضح هلصا املؿّٗٛ، ٚمبا إ اشب٬ف ميتس ع٢ً 
َػت٣ٛ املطُٕٛ ٚايعٓاصط ٚايٓطام ٚاشبصا٥ص ٚايتطبٝكات، بٌ إ ايهجري َٔ ايباسجني 

إ ساٍٚ تبػٝط املؿّٗٛ ٚنؿـ ايػُٛض عٓ٘ ٚقع يف اطاض َؿه١ً عسّ ايسق١ ٚعسّ بعس 
ايٛضٛح ٚمل ٜٓذح يف صٝاغ١ َؿطزات ذبسز ا٫طاض اشباص بٗصا ايٓعاّ، ٚيع٢ً ٖصا ا٫َط اسس 
ا٫غباب ازبٖٛط١ٜ اييت دعًت ايعسٜس َٔ ايسضاغات ذباٍٚ ت٬يف ذبسٜس املؿّٗٛ ٚتٓتكٌ 

طبٝكات، ٚباعتكازْا ؾإ ذبسٜس املؿّٗٛ عٓصط دٖٛطٟ يف ايهؿـ َباؾط٠ اىل ايٛقا٥ع ٚايت
 عٔ َهْٓٛات ٖصا ايٓعاّ ٚذبسٜس ابعازٙ ٚاثاضٙ َٚسٜات٘. 

( Bruno Simma"ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا" ٚؾكا يٮغتاش ) َؿّٜٗٛٚؿري 
ٖٚٞ تؿري  ،قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞصبُٛع١ َٔ تتهٕٛ َٔ اييت ػًك١ املؿطع١ٝ ا٭ْع١ُ اياىل:"
قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ باملع٢ٓ املعتاز ٭ْٗا تٓؿ٧ قٛاعس قا١ْْٝٛ شات طابع خاص تتبعٗا قٛاعس اىل 

ضبسز٠ ٚترتتب ع٢ً طبايؿتٗا َػ٪ٚي١ٝ زٚي١ٝ ايتعاَات قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ ٚتٓؿأ عٓٗا  ايسٍٚ
  (1)".حبل ايسٚي١ املدايؿ١

، ٖٚصا ٚايٛاضح َٔ ٖصا ايتعطٜـ اْ٘ اؾاض اىل َصطًح ا٫ْع١ُ ايؿطع١ٝ املػًك١
املسيٍٛ ٜتػِ بايػُٛض ٫ٚ ٜكسّ َؿَٗٛا ضبسزًا ملصطًح "املػًك١"، ؾاشا نٓا ْتؿل بإ 
ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٖٞ ْعِ ؾطع١ٝ ؾإ شيو ٜطدع اىل طبٝعتٗا ٚتهٜٛٓٗا يف إطاض َٓع١َٛ 
قا١ْْٝٛ خاص١ ربتًـ عٔ املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ اييت تٓؿأ مبٛدبٗا ا٫سهاّ ايعا١َ 

ٕٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ا٫ إ َعٝاض نٕٛ تًو املٓع١َٛ َػًك١ َعٝاض ٜطعـ َٔ ا١ُٖٝ تًو يًكاْ
املٓع١َٛ ٚؾاعًٝتٗا ٚقسضتٗا ع٢ً ايتعاٜـ َع باقٞ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ضبٌ ايتطبٝل. َٔ 
داْب اخط ؾإ ٖصا ايتعطٜـ ٜطنع ع٢ً صباٍ اضتباط ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا بؿهط٠ املػ٪ٚي١ٝ 

ْا ؾإ ٖصٙ ايٓعِ أنرب َٔ إ تطتبط مبٛضٛع ٚاسس َٔ َٛضٛعات ايسٚي١ٝ، ٚباعتكاز

                                                      

 (1) Bruno Simma, Self-contained regimes, Netherlands Yearbook of 

International Law, Volume 16 , December 1985 , p. 133. 
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ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، بٌ ٖٞ بطبٝعتٗا ميهٓٗا إ متتس يتؿٌُ ايهجري َٔ املٛضٛعات 
 ازبٖٛط١ٜ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط. 

اشباص  ايطابعٜؿري اىل "(:” Zollerحبػب تعطٜـ )ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٚ
ٔ اْتاز املعاٖس٠ ايسٚي١ٝ ٯثاضٖا ايكا١ْْٝٛ باعتباضٖا ْعاًَا قاًْْٛٝا عاًَا "، ٚاملتطُيًُعاٖس٠

َٔ خ٬ٍ َا تٓتذ٘ املعاٖسات َٔ اسهاّ قا١ْْٝٛ خاص١ تصًح  ميهٔ اقرتاس٘ أٜطًاٚايصٟ 
٭ْٗا  َعزٚز؛ت طابع ٖٓا غتهٕٛ شااملعاٖس٠ ٫غتبعاز تطبٝل ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ، ٚ

َعاٖس٠  احملسز ٖٞيف ضبتٛاٖا ٚ ايسٚيٞ؛يف ايكإْٛ ؾاضع١ ٚعا١َ اٖس٠ ٖٞ َع ايعاّ، ٗاؿهًب
مما ٜػُح هلا يف إ تؿهٌ اطاضًا يٓعاّ قا٥ِ  يف املكاّ ا٭ٍٚ اططاؾٗاتٓعِ ايع٬قات بني 

ٚايٛاضح َٔ ٖصا ايتعطٜـ اْ٘ ٜتطُٔ اإلؾاض٠ اىل ايطابع املعزٚز يًُعاٖس٠  (1)."بصات٘
ؿا٤ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ اييت تػطٟ بأسهاَٗا حبل عسز ايسٚي١ٝ نْٛٗا تؿهٌ َعٗط إلْ

نبري َٔ ايسٍٚ ٚبايتايٞ قس تكرتب َٔ ا٫طاض ايتؿطٜعٞ يف صباٍ َعازبتٗا ملٛضٛع َعني، 
ٚيف املكابٌ ٖٓاى َعاٖسات ثٓا١ٝ٥ اٚ َتعسز٠ ا٫ططاف تؿهٌ ا٫طاض اشباص ملعازب١ شات 

ٌُ َٔ ادٌ ايرتدٝح بني اٟ َٔ ايٓعاَني اقطب املٛضٛع، ٚعٓسَا ٜهٕٛ ا٫َط َطتبطًا بايع
يًتطبٝل، ٜٚصاض اىل اختٝاض ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اشباص نْٛ٘ اقسض ع٢ً َعازب١ املٛضٛع 
ٚيهْٛ٘ ٜتطُٔ قٛاعس ثا١ْٜٛ قاب١ً يًتطبٝل ٫ٚ تتعاضض َع املٛدٗات ايعا١َ ٚايجٛابت 

بايتعاّ زٚيٞ بكسض َا آْا  املػتكط٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ٚعٓسٖا ئ ْهٕٛ اَاّ اخ٬ٍ
غٓهٕٛ اَاّ ا٫ْتكاٍ اىل ْعاّ قإْٛ انجط ربصٝصًا َٔ ا٫خط ٚقابٌ ي٬ْطبام بؿهٌ 

 َٓاغب. 
( اىل ٚدٛز Michaelٚتؿري ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا اٜطًا ٚحبػب تكسٜط ا٫غتاش )

ز٠ َٔ َعاٖس٠ زٚي١ٝ اٚ صبُٛع١ َٔ املعاٖسات اييت تتب٢ٓ صبُٛع١ ؾا١ًَ ٚنا١ًَ ٚضبس"
ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ بكصس اغتبعاز تطبٝل قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ يف اجملا٫ت اييت تع٢ٓ 
بتٓعُٝٗا ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ، ٚإ ١ْٝ ا٫غتبعاز تعٗط يف ث٬خ سا٫ت، ا٫ٚىل ٚدٛز صبُٛع١ 
َٔ ايكٛاعس تػتٛدب ايتدصٝص، اٚ عٔ ططٜل ٚدٛز قاعس٠ ٚاسس٠ تػتبعس صطاس١ تطبٝل 

" ٚقس ٜصاض اىل ايعٛز٠ ايسٚيٞ، اٚ عٔ ططٜل ٖٝهٌ املعاٖس٠ َٚٛضٛعٗا ٚاغطاضٗا ايكإْٛ
نُا  يتطبٝل ايكاعس٠ ايعا١َ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ يف ساٍ تعصض اَها١ْٝ تطبٝل ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ.

                                                      

 (1) Zoller, E., Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of 

Countermeasures (Dobbs Ferry 1984) p.89.  
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إ ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاييت تٓطًل َٔ ؾطض١ٝ َؿازٖا اْ٘ َٔ املتصٛض ٚدٛز 
قٛاعس قا١ْْٝٛ ثا١ْٜٛ قازض٠ ع٢ً اغتبعاز ايكٛاعس ايعا١َ يف ايكإْٛ  َعاٖس٠ زٚي١ٝ تتطُٔ

ايسٚيٞ، ٖصٙ ايؿهط٠ إشا نإ ايبعض ٫ ٜتصٛض ٚدٛزٖا يف ايٛقت اسباضط ا٫ْ٘ َٔ املتصٛض 
 . (1)ٚدٛزٖا يف املػتكبٌ

اسباي١ اييت " (Koskenniemiحبػب ا٫غتاش ) ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٜٞٚػط
مبٛضٛع تتعًل اييت  عا١َاي ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ شات ايصؿ١ ٔ ايكٛاعستهٕٛ ؾٝٗا صبُٛع١ َ

يف صبُٛع١ خاص١ َٔ ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ اييت تسعٞ ا٭ٚي١ٜٛ ، ٖٚٓاى يف شات املٛضٛع َعني
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعاّ، املٓصٛص عًٝٗا يف ايتطبٝل ٚايٓؿاش ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ ا٭غاغ١ٝ 

ٚايتأثري يف سهُٗا يف ٬ق١ بـإْؿا٤ ٚتػٝري ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ هلا عٚتهٕٛ 
   (2)َٛضٛع ايٓعاع ايكا٥ِ".

. يطٝل )ايعاّ ٚاشباص(ٚا ٛاغعاي املعٓٝني،ٚيٝؼ َٔ ايططٚضٟ ا٫ختٝاض بني ٖصٜٔ 
إٔ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ تعٗط يف دٖٛط١ٜ َؿازٖا  تػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً سكٝك١بٌ ٫بس َٔ 

اسبكٛم ٚايٛادبات ٚايػًطات املتط١ُٓ  ١ٝع٢ً ايكٛاعس املٛضٛعصبُٛعات ٫ ذبتٟٛ ؾكط 
ايكٛاعس اييت هلا ع٬ق١ بـإزاض٠ ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ  ٚيهٔ أٜطًا ،ازبٖٛط١ٜ )ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ(

 ايٓعاّٚا٭ْع١ُ. بتػ٢ُ ٖٚصٙ ايكٛاعس )ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ(. ٖٚٞ اييت تصٓـ ضُٔ َؿّٗٛ 
اسهاّ َٔ ايكٛاعس اييت تطع  "صبُٛع١ٖٛ ايتٛصٝـ ٚحبػب َتطًبات ٖصا  ايكا٥ِ بصات٘

عٓسَا ايكٛاعس، ٚاملتعًك١ بإزاض٠ ٖصٙ  دطا٤اتاسبكٛم ٚايٛادبات ٚايػًطات ٚا٫ب خاص١
 إ ٜٓاٍ ا٫غبك١ٝ يف ايتطبٝل ع٢ً سػاب ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ،ٜػع٢ َجٌ ٖصا ايٓعاّ إىل 

َٔ صٛض قاعس٠ ايتدصٝص يف  ٚقس ٜؿهٌ صٛض٠ "."ْعاّ قا٥ِ بصات٘عٓسٖا غٓهٕٛ اَاّ 
 (3)ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ".

ٖٚٓاى َٔ ٜعتكس بإ املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يًٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٜكرتب اىل سس نبري َع         
إ ذبٌ َؿّٗٛ َبسأ ايتدصٝص، ٚيسٜ٘ ؾإ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا تٓصطف اىل َؿّٗٛ: " 

ت َع١ٓٝ ٚسا٫ت خاص١، حبٝح تهٕٛ قاعس٠ خاص١ ضبٌ قاعس٠ أخط٣ تهٕٛ عا١َ يف صبا٫
                                                      

 (1) Michael Runestone, Op- Cit, p.43. 

 (2) Koskenniemi, International Law Commission ،Study Group on 

Fragmentation, FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL 

LAW: Topic (a): The function and scope of the lex specialis rule 

and the question of 'self-contained regimes” , 2002, p8.  

 (3) Koskenniemi, Op – Cit , p8.  
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ايكٛاعس ا٭ٚي١ٝ ايٛاضز٠ يف َعاٖس٠ َا تكرتٕ بكٛاعس ثا١ْٜٛ ذبهِ ا٫ْتٗانات احملت١ًُ يًكٛاعس 
 (1).ا٭ٚي١ٝ، أٟ ٜصاض اىل تطبٝل ايكإْٛ اشباص بس٫ َٔ ايكإْٛ ايعاّ"

 :(2)ٚع٢ً شيو ؾإ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٜكصس ب٘ أسس ا٫َطٜٔ ايتايٝني
ْعاّ َتهاٌَ َٔ ايكٛاعس ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ )سٝح إ ايكٛاعس املٛضٛع١ٝ "ا٭ٚي١ٝ"  .1

، ٚايكٛاعس اإلدطا١ٝ٥ "ايجا١ْٜٛ" تتعًل بتٓؿٝص اٚ تؿػري تتٓص ع٢ً اسبكٛم ٚا٫يتعاَا
اٚ تعسٌٜ اٚ تٛقـ اٚ اْتٗا٤ قٛاعس أخط٣ يًكإْٛ ايسٚيٞ، ْٚعطًا ٫ٕ ٖصٙ ايكٛاعس تٓعِ 

ْٗا ٜؿاض ايٝٗا بايكٛاعس ايجا١ْٜٛ( املتعًل مبٛضٛع َعني َجٌ ْعاّ ايكٛاعس ا٭خط٣ ؾإ
 .1982قٓا٠ نٌٝٝ باملكاض١ْ َع اسهاّ اتؿاق١ٝ ؾٝٓا يكإْٛ ايبشاض يػ١ٓ 

صبُٛع١ خاص١ َٔ ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ تهٕٛ هلا ا٭ٚي١ٜٛ ع٢ً ايكٛاعس املتعًك١ مبػ٪ٚي١ٝ  .2
يًكإْٛ ايسٚيٞ باْٗا ْعِ َػتك١ً  ايسٍٚ، ٚيف ٖصا ايصسز ٜصـ ايبعض ايؿطٚع املدتًؿ١

سٝح هلا َباز٥ٗا اشباص١ اييت ربتًـ بططٜك١ َا عُا تٓص عًٝ٘ ا٫سهاّ ايعا١َ 
 يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ. 

ٚػبطٟ يف إطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتعاٌَ َع عس٠ َصطًشات يإلؾاض٠ اىل ايٓعِ ايكا١ُ٥ 
(، خاصًا بصاتٗا باعتباضٖا قاًْْٛا ( اٚ )ايٓعِ ايكا١ُ٥ايٓعِ اشباص١بصاتٗا، َٚٓٗا َصطًح )

َٔ ايكٛاعس  "صبُٛع١)ايٓعِ املػتك١ً( )ايٓعِ ايؿطع١ٝ( )َبسأ ايتدصٝص( ٖٚٞ تؿري اىل 
ْعاّ خاص )ْعاّ قا٥ِ بصات٘( ٚتٓطبل بٛصؿٗا ضبسز ي٘ ٛضٛع مبٚاملباز٨ املتعًك١ 

ايكٛاعس شات  ٝلبصٙ ايٓعِ اشباص١ َ٪غػاتٗا املع١ٝٓ بتطهل. ٚنجريا َا تهٕٛ خاصًا قاًْْٛا
 (3)".ايص١ً

                                                      

وتؾسع  يشغخ: د. خشداء دمحم جاسؼ الذسخي، تجدؤ القانؾن الجولي العام في عل تشؾع (1)
 .  390، ص 2021، بغجاد، 1قؾاعجه، دار الدشيؾري، ط

وائل احسج عالم، تشازع القؾاعج في القانؾن الجولي العام، دار الشيزة العخبية، يشغخ: د.  (2)
 . 46، ص2007، القاىخة، 1ط

تجدء القانؾن الجولي: الرعؾبات الشاشئة عؽ تشؾع وتؾسع القانؾن الجولي، تقخيخ الفخيق  (3)
، 2006(، جشيف، 58ولي، الجورة )راسي لمجشة القانؾن الجولي، لجشة القانؾن الجالج

 (A/CN.4/L.682.Add.1). رقؼ الؾثيقة: 5ص
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( ؾاْ٘ َٔ املتصٛض إ ْتعاٌَ َع Noortmannٚٚؾكا ملا ٜصٖب ايٝ٘ ا٫غتاش )
ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا يف اسبا٫ت ا٫ت١ٝ ٖٚٞ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: )ايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ، 

يتذاض٠ / َٓع١ُ اا١َ يًتعطٜؿات ازبُطن١ٝ ٚايتذاض٫٠تؿاق١ٝ ايعَعاٖسات سكٛم ا٫ْػإ، ا
آيٝات تػ١ٜٛ ا٫ْتؿاض يٮغًش١ اي١ٜٚٛٓ، َعاٖس٠ عسّ  ايب١ٝ٦ٝ،املعاٖسات  ايعامل١ٝ،

ايتأغٝػ١ٝ يًُٓعُات ايسٚي١ٝ اييت تٓص ع٢ً ايتعًٝل ٚإْٗا٤  ٚايصهٛى ،املٓاظعات
 (1).... ٚغريٖا(.ايعط١ٜٛ

شات  ٜٚٓعط ايبعض اىل إ ا٭غاؽ املٓطكٞ ايصٟ تػتٓس اي١ٝ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٖٛ
ا٭غاؽ ايصٟ تػتٓس عًٝ٘ قاعس٠ ايتدصٝص، ؾٗصٙ ايٓعِ تطاعٞ ع٢ً اسػٔ ٚد٘ 
خصٛصٝات املٛضٛع ايصٟ تتعًل ب٘ ٚبتٓعِٝ انجط ؾاع١ًٝ ٚزق١، ٫ٕٚ ايكإْٛ ايسٚيٞ 

يف دبع٩ٙ، ؾاْ٘ اصبح  ِاملعاصط ٜؿٗس تطٛضا ٖٝهًًٝا ٚتٓعُٝا اثط يف تطٛضٙ ٚتٛغع٘ ٚغاٖ
عسز٠ ٚاْ٘ بات اَطًا دٖٛطًٜا ايتُٝٝع يف اطاض املؿاِٖٝ َا بني ٜطِ ْعِ قا١ْْٝٛ َتٓٛع١ َٚت

ٚايتذاْؼ ٚايتُاغو ايتٓعُٝٞ يًكإْٛ  طايكٛاعس ايعا١َ ٚايكٛاعس اشباص١ يًشؿاظ ع٢ً ايرتاب
ايسٚيٞ ايعاّ، َٚٔ سٝح املبسأ تػٛز ايكٛاعس اشباص١ غٛا٤ً اناْت قٛاعس ربصٝص اٚ ْعِ 

تعس مبجاب١ إعاز٠ هلٝه١ًٝ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚازٚاضٙ يف اطاض  قا١ُ٥ بصاتٗا، ا٫ٕ إ ٖصٙ ايٓعِ
اْؿا٤ قٛاعس قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ ٚتٓؿٝص املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتل َ٪غػات٘، سٝح تعهؼ تًو 
ايٓعِ قسض٠ ايسٍٚ ع٢ً خًل َعاٜري ٚقٛاعس قا١ْْٝٛ طبتًؿ١ يف َٛضٛعات َتٓٛع١، ٖٚهصا 

ايٓعِ باعتباضٖا ْاق١ً يًُشتٜٛات املتٓاقط١ ْؿأت َؿانٌ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ َع ظٗٛض تًو 
 (2)ٚتػُح بإَهاْٝات ارباش ايكطاض بططا٥ل طبتًؿ١ َٚتعاضض١.

ٚتعتُس زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ يف تعطٜـ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ع٢ً ث٬خ َٓطًكات 
ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ نؿهٌ قٟٛ َٔ قٛاعس ايتدصٝص اغاغ١ٝ، املٓطًل ا٫ٍٚ ٜتعاٌَ َع 

سٝح ٖٛ ايتعطٜـ ا٭نجط تؿص٬ًٝ ملصطًح ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘. ٚػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١، بؿإٔ َ
ذبٌ ايكٛاعس احملسز٠ ضبٌ ايكإْٛ ايعاّ يف ْؿؼ املٛضٛع. َٚع شيو، ٫ دبٝب زب١ٓ 

ٚايؿ١٦ ايؿطع١ٝ املعين  ايكإْٛ ايسٚيٞ ع٢ً غ٪اٍ َا ٖٛ ايؿطم بني اسباي١ ايعاز١ٜ يًكإْٛ

                                                      

 (1) M. Noortmann, Enforcing International Law – from self-help to 

self-contained regimes (Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 

2005) p. 141 

  .385يشغخ: د. خشداء دمحم جاسؼ الذسخي، مخجع سابق، ص (2)
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 "”Pulkowski ا٫غتاشٚ "Simmaا٫غتاش " ٜعطٖٞٚٓا ا. يٮْع١ُ ايكا١ُ٥ بصاتٗ
املصطًح طبصص يٮْع١ُ ايؿطع١ٝ اييت "تتب٢ٓ  نٕٛ إداب١ أؾطٌ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ،

صبُٛع١ نا١ًَ ٚؾا١ًَ ٚضبسز٠ َٔ ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ" ٚ "... ايػ١ُ ايط٥ٝػ١ٝ يٓعاّ قا٥ِ 
١ يٮؾعاٍ غري املؿطٚع١ ... ". ثِ ايكا١ْْٝٛ ايعاَ ا٫ثاضبصات٘ ٖٞ ْٝت٘ يف اغتبعاز تطبٝل 

٫ دبٝب زب١ٓ ايكإْٛ ٚ أخط٣،َط٠  تربظ َػأي١ نٝـ ميهٔ ذبكٝل ٖصا ا٫غتك٬ٍ ايصاتٞ
ايًصٜٔ ميهٔ " ”Simma" ٚPulkowskiاىل "تعني ايطدٛع ٖٓا ٜٚ ايػ٪اٍ،ايسٚيٞ ع٢ً 

 ْعاًَا ل ميهٔ إٔ تؿهٌ املعاٖس٠ َٔ خ٬هلاا٥تًدٝص آضا٥ُٗا بؿإٔ املػأي١ بج٬خ طط
 بصات٘: قا٥ًُا

َٔ ايكٛاعس يف ْطاقًا تػطٞ صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس شات ايطابع اشباص يف املعاٖس٠ إ  .1
 ا. ٜتِ اغتبعازٖيت اي ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َْؿؼ َٛضٛع 

ع٢ً صباٍ ضبسز  ايكٛاعس ايعا١َ تػتبعس قاعس٠ ٚاسس٠ يف املعاٖس٠ صطاس١ً اْطبامإ  .2

 .يكٛاعس ايجا١ْٜٛا اجملا٫ت اييت تٓعُٗا َٔ
تطبٝل ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ ايعا١َ اغتبعاز اىل ٝهٌ املعاٖس٠ َٚٛضٛعٗا ٚغطضٗا إ ٜ٪زٟ ٖ .3

 (1).ايكٛاعس اشباص١ -سبػاب ايكٛاعس ايؿطع١ٝ
ٜٓعط ايٝ٘ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٖٛ إ تعطٜـ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ املٓطًل ايجاْٞ ي

ٜكسّ صبا٫ت أخط٣ ضبت١ًُ ٖٚٛ ي١ َٛضٛع١ٝ، َٓطك١ دػطاؾ١ٝ أٚ َػأباعتباضٙ تعبريًا عٔ 
ايكإْٛ ايسٚيٞ، ؾإٕ ايؿ٦ات  ات٫تؿاقٝ َٔ ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ غري َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١. ٚٚؾكًا

ايبعض، ٚػبب إٔ ُٜٓعط إيٝٗا ع٢ً أْٗا َٓاٖر ع٢ً  بعطٗأَ ايكٛاعس غٝعًٛ املدتًؿ١ 
ٚيٝػت ظاٖط٠ ضبسز٠  تٗا،اٚ ا٫ْع١ُ ايكا١ُ٥ بصا َؿه١ً ا٭ْع١ُ اشباص١سبٌ طبتًؿ١ 

تعطٜـ دسٜس املٓطًكني ايػابكني يف ميهٔ تًدٝص ثِ َٚٔ  بٛضٛح يف ايكإْٛ ايسٚيٞ
اغتبعاز تطبٝل ايكاعس٠ ايعا١َ )ايكإْٛ ْعاّ قا٥ِ بصات٘ نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ٚاسس، باْ٘ "

اد١ٗ ٚاييت تتدص ؾهٌ قٛاعس ثا١ْٜٛ يف َٛ ايعاّ( ملصًش١ ايكاعس٠ اشباص١ )ايكإْٛ اشباص(

                                                      

 (1) B. Simma and D. Pulkowski, „Of Planets and the Universe, Self-

contained Regimes in International Law‟ The European Journal of 

International Law, Vol. 17 no. 3 (2006), p. 493. 
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٫ ٜٛدس يف ايكإْٛ ايسٚيٞ َا ٜعٝل ايسٍٚ ا٭ططاف عٔ تطٜٛط أْع١ُ ٚ .قٛاعس اغاغ١ٝ"
 (1)ايسٚي١.يف صبا٫ت أخط٣ َٔ ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ غري َػ٪ٚي١ٝ  قا١ُ٥ بصاتٗاتؿٌُ أْع١ُ 

ايجايح ايصٟ قسَت٘ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ يف تكطٜطٖا ايٓٗا٥ٞ سٍٛ ايتذع١٥  املٓطًل
)ؾطٚع ضبسز٠ َٔ ايكإْٛ( يٝؼ ي٘ قٛاغِ َؿرتن١ ِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا باعتباضٖا ٜٓعط اىل ايٓع

َع ايتعطٜؿني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ أع٬ٙ أنجط َٔ ْتٝذ١ اغتبعاز ضبتٌُ يًكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ. 
ع٢ً غبٌٝ املجاٍ قس ٜ٪ثط ايتؿػري ع٢ً ساي١ ٚاسس٠ عٓس َٛاظ١ْ شيو مبباز٨ ايكإْٛ ايسٚيٞ 

ّ ذبسٜس سسٚز ٚاضش١ ٚعسّ ٚدٛز قٛاعس بؿإٔ َت٢ ٜهٕٛ يًُباز٨ يعس ْعطًاٚا٭خط٣. 
ؾإٕ ايتعطٜـ ٫ ٜػاعس عٓس ذبًٌٝ ايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ َٓعٛض  ايعاّ،تأثري اغتبعاز ايكإْٛ 
غتهٕٛ َباز٨ ايتؿػري قازض٠ ع٢ً اغتبساٍ بعض ايكٛاعس ايعا١َ يف ٚا٭ْع١ُ ايكا١ُ٥ بصاتٗا. 

٫ ميهٔ َكاضْت٘ بٓعاّ قا٥ِ بصات٘ ٚيهٔ ساي١ َٔ قإْٛ  ؾإٕ ٖصا ايجايح ثَِٚٔ ايتؿػري، 
 (2).ايتدصٝص ع٢ً سهِ ٚاسس

إٕ َػأي١ دبع١٥ ايكإْٛ ايسٚيٞ تتأثط بؿس٠ بهٝؿ١ٝ اختٝاض تؿػري َٔ د١ٗ اخط٣ ؾ
ؾإٕ املؿّٗٛ  بصات٘،كا٥ِ اييٓعاّ ا َصطًح ْعاّ قا٥ِ بصات٘. بػض ايٓعط عٔ نٝؿ١ٝ تعطٜـ

غتدتًـ تأثريات ايتذع١٥  شيو،ظٜاز٠ دبع١٥ ايكإْٛ ايسٚيٞ. َٚع ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٜ٪زٟ إىل 
 بصات٘،ع٢ً ايتعطٜـ. إشا نإ ٖٓاى تؿػري ٚاضح َٚٛسس ملصطًح ْعاّ قا٥ِ  اعتُازًا

ؾػٝػاعس شيو ع٢ً ظٜاز٠ إَها١ْٝ ايتٓب٪ بايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ خ٬ٍ تٛضٝح ايع٬ق١ بني 
، ٚبايتايٞ ؾإٕ ايتذع١٥ أَط إػبابٞ. َٔ ْاس١ٝ اٚايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ 

أٚ إشا مل ٜهٔ  املصطًح،إشا ناْت ٖٓاى أؾهاض غاَط١ ؾكط سٍٛ نٝؿ١ٝ تؿػري  أخط٣،
ٖٓاى تٛاؾل يف اٯضا٤ بؿإٔ ايتؿػري، ؾإٕ ايتذع٩ ايصٟ ٜٓؿأ عٓسَا ٜتِ تصٓٝـ املعاٖس٠ 

ايتٓب٪ بايكإْٛ ايسٚيٞ. غتؿتح ع٢ً أْٗا ْعاّ قا٥ِ بصات٘ ئ ٜ٪زٟ إ٫ إىل تكًٌٝ إَها١ْٝ 
ٚيهٔ طاملا أْٓا ٫ ْعطف  ايصاتٞ،ؾهط٠ ا٭ْع١ُ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٫ستُاٍ ْٛع َٔ ا٫غتك٬ٍ 

ؾإٕ ايؿهط٠ حبس  ايٝس،بأٟ ططٜك١ ٚإىل أٟ َس٣ َٚت٢ ٜهٕٛ ٖصا اسبهِ ايصاتٞ يف َتٓاٍٚ 
قـ ايطاض٨ سٍٛ نٝؿ١ٝ شاتٗا غت٪ثط ؾكط ع٢ً ايكإْٛ ايسٚيٞ بططٜك١ غًب١ٝ. َجٌ ٖصا املٛ

ع٢ً ايسٍٚ عٓس إبطاّ اتؿاقٝات دسٜس٠. يف ساي١ عسّ  ذبسٜس ْعاّ قا٥ِ بصات٘ غٝ٪ثط أٜطًا
ٜصبح َٔ ايصعب ع٢ً ايسٍٚ تٛضٝح  بصات٘،ٚدٛز ؾطٚط َػبك١ صطؼب١ يٓعاّ قا٥ِ 

                                                      

 (1) International Law Commission, Fragmentation, supra note 11, para. 

135. 

 (2) Michael Runersten, Op- Cit, p.44. 
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زٕٚ َعطؾ١ املتطًبات ا٭غاغ١ٝ اييت ػبب ايٛؾا٤ بٗا َٔ أدٌ دعٌ ا٫تؿاق١ٝ تؿهٌ  ْٝتٗا،
ع٢ً ا٫تؿام ع٢ً تعطٜـ  إشا مل ٜهٔ اجملتُع ايسٚيٞ قازضًا ٚبايتايٞ، بصات٘. قا٥ًُا اًَاْع

ؾطمبا ٫ دس٣ٚ َٔ اغتدساّ املصطًح ٚتػ١ُٝ املعاٖسات ع٢ً  بصات٘،َصطًح ْعاّ قا٥ِ 
ؾإٕ ٖصا غري ممهٔ طاملا إٔ احملانِ ايسٚي١ٝ َجٌ  شيو،أْٗا أْع١ُ قا١ُ٥ بصاتٗا. َٚع 

ايعاّ ايسٚيٞ ٚي١ٝ اغتُطت يف اغتدساَٗا يٛصـ ايع٬قات بني ايكإْٛ ضبه١ُ ايعسٍ ايس
. يصيو ػبب َٓاقؿ١ املصطًح باغتُطاض َٔ أدٌ ايكإْٛ اشباص()ٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاي

 (1).يف إطاض تطٛض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ايبٝاْاتؾطظ تأثري ٖصٙ 
ايٓعِ ": ١ُ٥ بصاتٗا باْٗاْعطف ايٓعِ ايكاٚبكسض تعًل ا٫َط بٓا ؾأْٓا ْػتطٝع إ 

ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾ١٦ يف اطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط ٚاييت تهؿـ عٔ آيٝات اْتاز قٛاعس 
قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ هلا طابعٗا اشباص ٚممٝعاتٗا املػتك١ً اييت دبعًٗا قازض٠ ع٢ً سهِ 

بعس املٛضٛعات اييت اقطت ٭دًٗا َٔ قبٌ اؾداص ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚإ ٖصٙ ايكٛاعس تػت
ٚاخطاعٗا  –ايكاب١ً سبهِ تًو املٛضٛعات  -تطبٝل بعض ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ 

٭سهاَٗا ٭ْٗا انجط زق١ ٚانجط اْطباقا َٔ غٛاٖا ٚشيو يٛدٛز ضطٚضات غتٛدبٗا 
 .  َكتطٝات غري اسبٝا٠ ايسٚي١ٝ ٚإػباز املط١ْٚ ايهاؾ١ٝ يف ٚاقع ايتعاٌَ ايسٚيٞ"

 ادلطهب انثاني
 ائًة بذاتها واخلالف حىل اثارهادور اننظى انق

ايططٜك١ اييت تعرب بٗا َعاٜريٙ عٔ  ايكإْٛ ايكا٥ِ بصات٘ يفتهُٔ أ١ُٖٝ ايٓعاّ ٚ
ٖٚٓا تأتٞ ٖص املعاٜري بطبٝع١  .املٛضٛعات ٚايػاٜات ٚا٫ٖساف اييت ٜػع٢ اىل ذبكٝكٗا

سض اإلَهإ، ٚيصيو ٜٓبػٞ إٔ ٜعرب تؿػريٖا ٚتطبٝكٗا، ق خاص١ ٚبٓا٤ ممٝع ٚبتٓعِٝ َػتكٌ
ٖٚصا َا ٜٛدب إ ٜتِ ا٫خص بٓعط ا٫عتباض . ايصٟ اقطت ٭دً٘ عٔ شيو املٛضٛع ٚايػطض

ازباْب ايػا٥ٞ اٚ ايٛظٝؿٞ املتُجٌ باملصاحل ايكا١ْْٝٛ اييت ؼبُٗا ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ ٚاييت 
 تتػِ باْ٘ َصاحل سكٝك١ٝ ٚدٖٛط١ٜ ٚهلا تأثريٖا يف إطاض املػا٥ٌ اييت تتٓاٚهلا. 

 
 
 

                                                      

 (1) Michael Runersten, Op- Cit, pp.43-44. 
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 انفزع األول
 اننظى "انقائًة بذاتها" دور

متجٌ ؾهط٠ ا٫عرتاف بايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا اطاضا دبتُع َٔ خ٬ي٘ صبُٛع١ َٔ 
ا٭ْؿط١ ٚاملٗاّ اييت متاضؽ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓعاّ مبا ٜٓػذِ َع َعاٖط ايتطٛض يف ايكإْٛ 

ٌَ ايسٚيٞ ٚٚاقع عٌُ ايسٚيٞ املعاصط ٚمبا ٜ٪ؾط سبطٛض ؾاعٌ ٚنبري هلا يف صبٌُ ايتعا
اهل٦ٝات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ مبتابع١ زضاغ١ تطٛض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ٚميهٔ إ ًْدص أبطظ 

 املعاٖط ا٭غاغ١ٝ يسٚض ٖصٙ ايٓعِ باحملاٚض اٯت١ٝ : 
 أ٫ٚ: انُاٍ ايٓكص َٚعازب١ ايجػطات: 

ايجػطات ميهٔ إ ٜكسّ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ زٚضًا أغاغٝا يف صباٍ َعازب١ بعض 
ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾ١٦ عٔ انُاٍ ايٓكص ايكاْْٛٞ يف تٓعِٝ بعض اجملا٫ت حبٝح تهٕٛ ايكٛاعس 
ايسٚي١ٝ ايتابع١ هلصا ايٓعاّ مبجاب١ ٚغ١ًٝ ٜتِ ايًذ٤ٛ ايٝٗا ملعازب١ ٚدٛز ؾطاؽ قاْْٛٞ يف 

أتٞ تٓعِٝ املػاي١ اٚ املٛضٛع ضبٌ اٖتُاّ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘، شيو ٫ٕ املعازب١ اييت ٜ
بٗا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعاّ )ايعاملٞ( قس تهٕٛ َٓصطؾ١ اىل ٚضع ا٭طط ايعا١َ زٕٚ ايسخٍٛ 
يف ازبع٥ٝات ٚزٕٚ إ تأخص با٫عتباض ٚدٛز بعض اشبصٛصٝات يًٓعِ ايكا١ْْٝٛ اإلق١ًُٝٝ اٚ 
َا زْٚٗا َٔ ْعِ قا١ْْٝٛ تكط بكٛاعس زٚي١ٝ اتؿاق١ٝ ثٓا١ٝ٥ اٚ َتعسز٠ ا٭ططاف، ا٫َط ايصٟ 
ٜربظ َع٘ أ١ُٖٝ تبين َعازبات ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اشباص )ايكا٥ِ بصات٘( بػبب َعازبت٘ 
يًُػا٥ٌ ضبٌ اشب٬ف بسق١ ٚذبسٜس ٚباطاض أٚغع ٚامشٌ َٔ َعازب١ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ 

 )ايعامل١ٝ(. 
َٚٔ ٖٓا ؾإ ؾهط٠ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ تهؿـ عٔ ٚدٛز ساد١ ًَش١ إلعُاٍ قٛاعس 

ٝٓٗا انجط اْطباقا ٚانجط زق١ ٚانجط ؾاع١ًٝ يف تٓعِٝ املػاي١ املعطٚض١ اَاّ ايسٍٚ قا١ْْٝٛ بع
اٚ اَاّ ايكطا٤ ايسٚيٞ، ٚإ اسس َربضات شيو تهُٔ يف إ تًو ايكٛاعس تطع اسبًٍٛ 
املٓاغب١ اييت مل تعطض هلا ا٫سهاّ ايسٚي١ٝ ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ اٚ اْٗا تصست هلا بؿهٌ عاّ 

يؿطٚط ٚا٫يتعاَات ايتؿص١ًٝٝ اييت تكع ع٢ً عاتل اططاؾٗا، ؾعٓسٖا َٚٔ زٕٚ إ ذبسز ا
غٝهٕٛ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ َصسضًا سكٝكًٝا يف اثطا٤ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ باسبًٍٛ ايٓادع١ 

 ٚاملعازبات املٓاغب١ ٚا٫سهاّ اييت تؿهٌ َصسض ثطا٤ ٚتطٛض يًكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ. 
 ع ايٝات تطبٝكٗا:ثاًْٝا: تؿػري ا٫سهاّ ٚتععٜ
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ٚميهٔ إ مياضؽ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايكا٥ِ بصات٘ زٚضًا سكٝكًٝا يف تؿػري ٚتٝػري ايٝات 
تطبٝل ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ايعا١َ يف اطاض ضباٚي١ إػباز تهاٌَ يف ايٝات تطبٝل ايكٛاعس ايسٚي١ٝ 

ايًبؼ  اشباص( ٚبايكسض ايصٟ ٜعٌٜ)ايعاّ( ٚ) ٚمبا ٜععظ ايتعاٜـ َا بني ن٬ ايٓعاَني
ٚايػُٛض عٔ املؿاِٖٝ ٚا٫سهاّ ٜٚٛؾط يًكا٥ُني ع٢ً ايٝات تطبٝل ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ اٚ 
تٓؿٝصٖا نٌ ايتػ٬ٝٗت املٓاغب١ يًٛصٍٛ اىل ايؿِٗ ايػًِٝ يتًو ا٫سهاّ ٚاغتٝعاب َسٜاتٗا 
ٚإعطا٤ ايٓصٛص تؿػريًا ٚاضشًا ٚضبسزًا ٜٓػذِ َع َتطًبات خصٛص١ٝ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

ات٘ ٚزٕٚ املػاؽ بايبعس ايعاملٞ يًكٛاعس ايسٚي١ٝ ايعا١َ، ٚستُا ؾإ ٖصا ا٫َط ايكا٥ِ بص
غٝعٜس َٔ ؾاع١ًٝ ْعِ ايتؿػري ايكاْْٛٞ يًُعاٖسات ٚيًكٛاعس ايسٚي١ٝ ٚغٝتٝح صبا٫ت أٚغع 

 إلثطا٤ ع١ًُٝ تطبٝل ايٓصٛص مبا ًٜيب ساد١ اجملتُع ايسٚيٞ ملجٌ ٖصٙ ا٫يٝات. 
اتٗا" تعترب أغًٛب َتبع ٚقاعس٠ سان١ُ يف اطاض تؿػري ايٓعِ ايكا١ُ٥ بص" نُا إ

ايٓصٛص ٚايكٛاعس ايسٚي١ٝ ٚسٌ ايٓعاعات ٚتػٜٛتٗا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ٚتهؿـ ٖصٙ 
ايٓعِ اْ٘ يف اسبا٫ت اييت تهٕٛ املػاي١ ضبٌ اشب٬ف يف ايتؿػري ضبه١َٛ بكاعستني 

٭خط٣ ؾٝتِ تبين ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ قاْْٛٝتني اسساُٖا انجط ذبسٜسا ٚانجط اْطباقا َٔ ا
اشباص١ ٚا٭نجط ذبسٜسا َٔ ا٭خط٣، ٚنصيو ا٫َط يٛ إ املٛضٛع نإ ضبهَٛا مبعٝاضٜٔ اٚ 
انجط ؾاْ٘ ٚدب إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًُعٝاض ا٭نجط ذبسٜسًا، ٚميهٔ إ ٜٓطبل ٖصا ا٫َط يف 

 اٚ انجط، اٚ بني ْعاّ غٝاقات عس٠، قس تهٕٛ بني اسهاّ َعاٖس٠ ٚاسس٠ اٚ اسهاّ َعاٖستني
قاْْٛٞ تعاٖسٟ ٚبني َعٝاض يف ْعاّ قاْْٛٞ غري تعاٖسٟ، اٚ بني َعٝاضٜٔ يف ْعاَني غري 
تعاٖسٜٔ، ٚيف نجري َٔ ا٭سٝإ دط٣ ايتعاٌَ ايسٚيٞ ع٢ً اعتباض املعٝاض ايتعاٖسٟ 

ٜؿهٌ )املعاٖس٠( ٖٞ ايكإْٛ اشباص باملكاض١ْ َع املعٝاض غري ايتعاٖسٟ )ايعطيف( ايصٟ 
 (1)ايكإْٛ ايعاّ. 

 ثايجًا: ذبػني ايٝات اْتاز ايكٛاعس ايسٚي١ٝ:  
إ اْؿطاز بعض ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ شات ايطابع اإلقًُٝٞ َج٬ ببعض ايٓعِ 
ايكا١ْْٝٛ املُٝع٠ هلا ٚتؿهًٝٗا يكٛاعس زٚي١ٝ قا١ُ٥ بصاتٗا هلا شاتٝتٗا ٚاغتك٬هلا ميجٌ 

ٜٛط َٓاٖر اْتاز قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، سٝح غتهٕٛ ٚغ١ًٝ دٖٛط١ٜ يطُات تععٜع ٚتط
ٖٓاى املعٜس َٔ أزٚات اْتاز تًو ايكٛاعس َٚصسض إلقطاضٖا يف ٚاقع ايتعاٌَ ايسٚيٞ يف اطاض 

                                                      

يشغخ: تجدء القانؾن الجولي: الرعؾبات الشاشئة عؽ تشؾع وتؾسع القانؾن الجولي، تقخيخ  (1)
 . 4القانؾن الجولي، مخجع سابق، ص الفخيق الجراسي لمجشة القانؾن الجولي، لجشة 
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ٜٓػذِ َع ايٓطام اشباص ايصٟ دا٤ت يتعازب٘ اٚ يتٓعِ اسهاَ٘، ٚبايتايٞ ٖصٙ ا٫ي١ٝ 
اض قٛاعس قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ تػِٗ دٓبًا اىل غتٛؾط يًُذتُع ايسٚيٞ ايٝات ؾاع١ً َٚ٪ثط٠ يف إقط

دٓب َع ا٫يٝات ايعامل١ٝ يف تطٜٛط قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚاثطا٥٘ بهِ نبري َٔ ايكٛاعس 
 ايسٚيٞ َٚ٪غػات٘ املدتًؿ١. عايسٚي١ٝ ايكازض٠ ع٢ً اغتٝعاب صبا٫ت ايتطٛض ايهبري يف اجملتُ

 انفزع انثاني
 اتهااخلالف حىل اننظى انقانىنية انقائًة بذ

ٚيٛ اضزْا إ ْٓعط اىل قط١ٝ تعاٜس اْتؿاض ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا باعتباضٙ َ٪ؾطًا 
غًبًٝا ؾآْا ْػتطٝع إ ْعطض بٗصا اشبصٛص عس٠ َعطٝات قس تعٗط يف ٖصا ا٫طاض ٚنُا 

 ٜاتٞ:
اقطاض ٖصٙ ايٓعِ ميهٔ إ ٜتطُٔ َػاؽ بػُٛ ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ ايعا١َ شات ايطابع  .1

يف صبٗٛزات اجملتُع ايسٚيٞ بادباٙ تهطٜؼ ٚدٛز َطنع١ٜ ع٢ً  ايعاملٞ ٚايتاثري
َػت٣ٛ اْتاز قٛاعس ايكإْٛ ايسٚي١ٝ ٚتٓؿٝصٖا ٚتطبٝكٗا، ٖٚصا ا٫َط ٫ ٜتشكل يف ظٌ 
ادٛا٤ ػبطٟ َٔ خ٬هلا ططح اَها١ْٝ اغتبعاز تطبٝل بعض ا٫سهاّ يف ض٤ٛ ايتُػو 

ا ٖٞ َٔ متًو َكساضًا انرب َٔ بكاعس٠ ايتدصٝص اٚ باؾرتاض إ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗ
ايص٬س١ٝ يًتطبٝل يف ايٛاقع ايعًُٞ. ٚبايتايٞ إ ٖصا ا٫َط قس ٜتػبب باؾاع١ ساي١ 
َٔ عسّ ايطضٛر يكٛاعس َٛسس٠ عا١َ صبطز٠ تعاجل قطاٜا شات اتصاٍ باملصاحل 
ايعًٝا يًُذتُع ايسٚيٞ ٚاييت ٫ ميهٔ َعٗا إ ْتصٛض متتع بعض ايكٛاعس بصات١ٝ 

 ي١ٝ خاص١ بٗا يف َٛاد١ٗ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ايعاّ. ٚاغتك٬
إ ٖصٙ ايكٛاعس تػِٗ يف ظٜاز٠ املؿه٬ت ايسٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ دبع٩ ايكإْٛ ايسٚيٞ  .2

ايعاّ ٚتعٜس َٔ املؿه٬ت املتص١ً باَها١ْٝ ايتٛؾٝل َا بني ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ا٫ق١ًُٝٝ 
ي١ٝ ايعامل١ٝ، ٫ٚ ؽبؿ٢ إ دبع٩ ايكإْٛ نامنٛشز يًٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا َع ايٓعِ ايسٚ

ايسٚيٞ ًٜكٞ بع٬ي٘ ع٢ً ناؾ١ ا٫صعس٠ ايسٚي١ٝ يف ضباٚي١ يًتٛصٌ اىل ايٝات ْادع١ 
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تعٜس َٔ متاغو ٖصا ايكإْٛ ٚتكًٌ َٔ ايؿذٛات ايٓاؾ١٦ عٔ تعسز َػتٜٛات ايكٛاعس 
 . (1)ايسٚي١ٝ ايػا٥س٠ ؾٝ٘

قإْٛ ؾٝٓا يًُعاٖسات ٚتتػبب يف نُا إ ٖصٙ ايٓعِ تؿهٌ تعاضضًا َع ؾًػؿ١   .3
اػباز تعسز يف َػتٜٛات ا٫يعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ٚدبعٌ ايسٍٚ يف ساي١ َٔ عسّ 
ايٛضٛح دباٙ ايكٝاّ بٛادباتٗا املكطض٠ مبٛدب اتؿاق١ٝ ؾٝٓا يكإْٛ املعاٖسات يػ١ٓ 

1969
(2) . 

ٚايكٛاعس ٚقس ٜٓعط ايبعض اىل ٖصٙ ايٓعِ باعتباضٖا تؿهٌ ذبسًٜا يبعض املباز٣  .4
املػتكط٠ يف اجملتُع ايسٚيٞ ٚذبسخ ساي١ َٔ املػاؽ باغتكطاض ايتعاٌَ ايسٚيٞ 
ٚاضطاض حبػٔ اْتعاّ اسبٝا٠ يف اجملتُع ايسٚيٞ ٚاملػا١ُٖ يف تعكٝس َػاض ا٫دطا٤ات 
ٚايتؿٜٛـ ع٢ً عٌُ ا٫دٗع٠ ٚامل٪غػات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ بتطبٝل قٛاعس ايكإْٛ 

ّ ايٛصٍٛ اىل تػ١ٜٛ غ١ًُٝ ١ُ٥٬َ يًٓعاع ايكا٥ِ َا بني ايسٚيٞ مما ٜػِٗ يف ؾطص عس
 ططيف ايع٬ق١ ايسٚي١ٝ. 

باملكابٌ ؾاْا يٛ اضزْا إ ْتُػو بؿهط٠ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ْٚسعِ ؾهط٠ 
ٚدٛزٖا ٚبكا٥ٗا ؾآْا ْػتطٝع إ ْعطض جملُٛع١ َٔ املربضات اييت تسعِ ٚدٛزٖا 

 ايسٚيٞ املعاصط ٚنُا ٜاتٞ:  ٚغطٜاْٗا ْٚؿاشٖا يف ايٛاقع
: ٚغٝاب املطنع١ٜ ع٢ً َػتٜٛات ايتؿطٜع (3)عسّ ٚدٛز غًط١ َطنع١ٜ يف اجملتُع ايسٚيٞ .1

ٚايتٓؿٝص ٚايكطا٤ ػبعٌ َٔ ايٛادب ع٢ً اعطا٤ اجملتُع ايسٚيٞ ا٫صػا٤ اىل دباضب 
تعسز َطادع ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ ٚتٓٛع َػتٜٛاتٗا ٚبايتايٞ غٝهٕٛ ٖٓاى ٚدٛز ؾعًٞ 

كٝكٞ يًكٛاعس ايسٚي١ٝ املػتُس٠ َٔ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاييت ربطع يتػًػٌ ٚس
ٚتسضز َعني يف ايٝات ايتطبٝل مبا ٜهؿٌ َطاعا٠ َتطًبات امل١ُ٥٬ ٚايؿاع١ًٝ ي٬طاض 

                                                      

 (1) See: International Law Commission, Fragmentation of international 

law: Difficulties arising from the diversification and expansion of 

International Law (A/CN.4/L.682) para. 152. 

 (2) Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University 

Press, fifth edition 2005) p.68.  

 (3) Michael Runersten, Op- Cit, p.46. 
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ا٫قًُٝٞ ايصٟ تطبل ؾٝ٘، َٚٔ ٖٓا غٝهٕٛ اَطًا َٓطكًٝا ْاؾ٦ًا عٔ ؾكسإ ايػًط١ 
ٓؿأ ٖصٙ ايٓعِ اشباص١ ٚإ تهٕٛ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ املطنع١ٜ يف اجملتُع ايسٚيٞ إ ت

اخطاع اجملا٫ت ا٫ق١ًُٝٝ سبهُٗا خاص١ ٚإ ٖصا ايكٛاعس ٖٚصٙ ايٓعِ قازض٠ ع٢ً 
 ايتعاٜـ ٚايعٌُ يف ا٫طاض ايسٚيٞ ايكا٥ِ زٕٚ تطاضب اٚ تعاضض اٚ خ٬ف. 

إ  :اا٫عرتاف بايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗؾاع١ًٝ ايٓعاّ ايسٚيٞ َٚػتًعَات٘ تػتٛدب   .2
ايتطٛضات املعاصط٠ يف اطاض اجملتُع ايسٚيٞ ٚتعسز َػتٜٛات اهل٦ٝات ايسٚي١ٝ َٚتطًبات 
ذبكٝل املصًش١ ايسٚي١ٝ املؿرتن١ يًسٍٚ ٚملدتًـ اؾداص ايكإْٛ ايسٚيٞ تػتٛدب 
ايسؾع قسَا بادباٙ استٛا٤ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٫ْٗا تطؿٞ َٔ ايؿاع١ًٝ 

اقع ايسٚيٞ نْٛٗا انجط قسض٠ ع٢ً سػِ ايٓعاعات اييت تكع يف ايٓطام ٚايٓؿاط ع٢ً ايٛ
ا٫قًُٝٞ َج٬ً ٚتػٜٛتٗا زٕٚ اسباد١ اىل ظز ايتٓعِٝ ايسٚيٞ ايعاملٞ يف املٝسإ مما 
ٜٛؾط بسا٥ٌ َٓاغب١ ٚؼبكل املعٜس َٔ املط١ْٚ يف ايتعاٌَ َع َؿه٬ت تٓٛع َصازض 

ٓاغب١ تػتٛعب طبٝع١ املؿه١ً ٚسذُٗا ا٫يتعاّ ايسٚيٞ ٚايػُاح باختٝاض بسا٥ٌ َ
 ابعازٖا ٚتٛؾط َػتًعَات اْٗا٥ٗا باؾطٌ ايػبٌ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ. 

تؿهٌ تؿػري ايٓصٛص اسس٣ املعط٬ت ايهبري٠  سٌ املؿه٬ت اشباص١ بايتؿػري: .3
١ُ٥ اييت تٛاد٘ ايسٍٚ يف صباٍ ايتعاٌَ َع ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ، ٚتكسّ ايٓعِ ايكا

بصاتٗا ٚاَها١ْٝ اغتبعاز تطبٝل ْعِ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعامل١ٝ يصاحل ايكٛاعس شات ايطابع 
اشباص، ٚتكسّ ؾطص١ سكٝك١ٝ يف صباٍ سٌ اشب٬ؾات ايٓاؾ١٦ عٔ ايتؿػري نٕٛ 
َعطٝات ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ بصاتٗا يف ايػايب تٛؾط ايػًب١ يف تبين تؿػري ٜهٕٛ انجط 

ايٛقا٥ع املعطٚض١ ًٜٚيب ساد١ ايسٍٚ ا٫عطا٤ يف اطاض تًو ايٓعِ زق١ ٚاْطباقا ع٢ً 
ٜٚػٌٗ عًٝٗا اَط ا٫َتجاٍ يتًو ايكٛاعس ٚاشبطٛع هلا، ٚبايتايٞ غتؿهٌ ٖصٙ ايٓعِ 
َٓٗر َٓاغب يتطٜٛط ْعطٜات ايتؿػري ٚاعتُاز اغايٝب ايتؿػري ايتطٛضٟ ايصٟ ؽبسّ يف 

تطٛض ْعطٜات٘ َٚٔ ضُٓٗا ايٓعطٜات نجري َٔ ا٫سٝإ تطٛض اسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚ
 اشباص١ بايتؿػري. 
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ضغِ إ اتؿاق١ٝ  َعازب١ صبا٫ت عسّ ايتٓعِٝ يف اطاض اتؿاق١ٝ ؾٝٓا يكإْٛ املعاٖسات: .4
ؾٝٓا يكإْٛ املعاٖسات متجٌ منٛشز سكٝكٞ يتٓعِٝ ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ بايكإْٛ 

املتص١ً با٫يتعاّ ايسٚيٞ ايتعاٖسٟ ٚتهؿـ عٔ اسبًٍٛ ايكا١ْْٝٛ يًُؿه٬ت املدتًؿ١ 
ايٓاؾ٧ با٫ضاز٠ املؿرتن١ ا٫ إ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ تعاجل بعض صبا٫ت ايكصٛض ايتؿطٜعٞ 
يف اطاض اجملتُع ايسٚيٞ زٕٚ إ تهٕٛ قازض٠ ع٢ً اغتٝعاب املعازبات ا٫خط٣ اييت قس 
تٓؿأ خبصٛص ٚدٛز ْعِ قا١ْْٝٛ َػتك١ً هلا شاتٝتٗا ٚقازض٠ ع٢ً إ تبػط ٚدٛزٖا 

٢ً صبُٛع١ َٔ املػا٥ٌ ٚايكطاٜا مما ػبعًٗا تسخٌ يف اطاض ايكٛاعس ٚاملباز٣ ايعا١َ ع
ايٛادب١ ا٫سرتاّ َٔ قبٌ ايسٍٚ يف ع٬قاتٗا خبصٛص َٛضٛعات مل تعازبٗا اتؿاق١ٝ 
ؾٝٓا بؿهٌ َؿصٌ، مما ٜػتٛدب َع٘ ايتػًِٝ باَها١ْٝ ا٫ستهاّ يتًو ايٓعِ 

يتعاَات زٚي١ٝ شات طبٝع١ أَط٠ اٚ اْٗا ٫تؿهٌ ٚايطضٛر يكٛاعسٖا طاملا اْٗا ٫متؼ ا
ايتعاَات زٚي١ٝ يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١، ٚاْٗا تبك٢ يف اطاض َػت٣ٛ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ايعاز١ٜ 
اييت ْتذت بػبب ٚدٛز ساد١ زٚي١ٝ ٚتًب١ٝ ملكتطٝات َصًش١ زٚي١ٝ متؼ ؾ١٦ َع١ٓٝ 

١َ ٚصبطز٠ ٚضبسز٠ َٔ ؾ٦ات اجملتُع ايسٚيٞ ٚذبهِ بعض اؾداص٘ بكٛاعس قا١ْْٝٛ عا
 بٓطام اقًُٝٞ َعني. 

إ ايتػًِٝ بٛدٛز ايٓعِ ايكا١ْٝٚ ايكا١ُ٥  اَها١ْٝ َعازب١ َؿه٬ت دبع٩ ايكإْٛ يسٚيٞ: .5
بصاتٗا نؿٌٝ بتػ١ٜٛ املؿه٬ت ايٓامج١ عٔ ايتذع٩ ٫ٕ ايتذع٩ ٜططح اؾهايٝات عسّ 

ْٝني طبتًؿٝني يف ٚدٛز َػاس١ َع١ٓٝ يتكبٌ ؾهط٠ املٛا١ُ٥ ٚا٫ْػذاّ بني ْعاَني قاْٛ
سني إ دبطب١ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا تعرتف بايتها١ًَٝ َا بني ٖصٜٔ ايٓعاَٝني ٚتػًِ 
باَها١ٜ ايتعاٌَ مبط١ْٚ َع اسسِٖ طاملا نإ اقسض ع٢ً ذبكل املصًش١ ٚاْؿع يف تػ١ٜٛ 

ّ اشب٬ف ٚاظبع يف اسبًٝٛي١ زٕٚ ايعٛز٠ اىل اغباب٘ َػتكب٬ً، ٚبايتايٞ غٝهٕٛ ٖصا ايٓعا
س٬ً دصضًٜا ملؿه٬ت ايتذع٩ َٚؿتاسًا ٫ػباز املؿرتنات ايكازض٠ ع٢ً صٝا١ْ ايتها١ًَٝ 

 بني ْعِ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعامل١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ. 
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إ دبطب١ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا  اسرتاّ خصٛصٝات بعض ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥: .6
هْٛات ازبُاع١ ايسٚي١ٝ، اْبجكت َٔ ا١ُٖٝ َطاعا٠ اشبصٛصٝات اييت تكّٛ عًٝٗا بعض َ

تًو اشبصٛصٝات اييت يطاملا ناْت زاؾعا سكٝكٝا يػطض ا٫عرتاف بٛدٛز املٓعُات 
ا٫ق١ًُٝٝ ٚايتعإٚ ايسٚيٞ ٚا٫قًُٝٞ ٚايتهاٌَ ا٫قًُٝٞ، سٝح إ بطٚظ ٖصٙ ايتٓعُٝات 
ايسٚي١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ا٫قًُٝٞ ٜهؿـ عٔ َػت٣ٛ َعني َٔ ايتعإٚ ٚايتطأَ 

ٔ ٚدٛز استٝادات َع١ٓٝ يتًو املٓعُات ذبطص ايكٛاْني امل٪غػ١ هلا ا٫قًُٝٞ ٚع
ٚا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ يف اطاضٖا ع٢ً َطاعاتٗا ٚاسرتاَٗا ٚايػعٞ َٔ ادٌ 
ذبكٝكٗا، ٚبايتايٞ ؾإ املٓع١ُ ايسٚي١ٝ ايعامل١ٝ سطٟ بٗا إ تهٕٛ باملػت٣ٛ املطًٛب 

تٓعُٝٗا َٚعازبتٗا ٚؾكًا ملعطٝات تتؿل يف صباٍ تؿِٗ ٖصٙ اشبصٛصٝات ٚتكبٌ ايٝات 
 َع اشبصٛصٝات املػتٗسؾ١ َٔ شيو ايتٓعِٝ. 

سٝح اؾطظت  ١ُ٥٬َ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا يتطٛض ؾطٚع ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚتٛغع صبا٫ت٘: .7
ايتطٛضات ايهبري٠ يف صبا٫ت ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًُػا٥ٌ املدتًؿ١ بطٚظ ؾطٚع َتعسز٠ 

ٕ ايسٚيٞ، سٝح بات ٖٓاى يهٌ ؾطع َٔ ٖصٙ ايؿطٚع اغتك٬يٝت٘ َٚتٓٛع١ َٚػتك١ً يًكاْٛ
ٚخصٛصٝت٘ َٔ سٝح املصازض ٚايكٛاعس ٚا٫سهاّ ٚاهل٦ٝات املهًؿ١ بتطبٝك١ ٚباتت 
ٖٓاى ايهجري َٔ ا٫ؾهايٝات اييت ٜعازبٗا نٌ ؾطع َٔ ؾطٚع ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚاييت تتدص 

كإْٛ ايسٚيٞ سبكٛم ا٫ْػإ ي٘ طابعًا َتُٝعًا عٔ غريٙ َٔ ؾطٚع شيو ايكإْٛ، ؾاي
شاتٝت٘ عٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ ٚن٬ُٖا ٫ ٜتؿابٗإ َع ايكإْٛ ايسٚيٞ ازبٓا٥ٞ، 
ٚايكإْٛ ايسٚيٞ املايٞ ٚايتذاضٟ ٚا٫قتصازٟ ٚايب٦ٝٞ ٚا٫زاضٟ ٚعبٖٛا ؾطٚع طبتًؿ١ 

ٖصٙ ا٫غتك٬ي١ٝ ْابع١ َٔ َطدع قاْْٛٞ ٚاسس ا٫ أْٗا َػتك١ً ٚقا١ُ٥ بصاتٗا، ٚبايتايٞ 
زؾعت بؿهٌ اٚ باخط عبٛ زعِ ؾهط٠ ا٫عرتاف بايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا بني ْطاقني 
اسسُٖا عاّ ٚا٫خط خاص ٚؾكًا ٫عتباضات َطاعا٠ اشبصٛصٝات ايٓاؾ١٦ عٔ ايٓعاّ 

 ايكاْْٛٞ اشباص. 
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ْؿاش إ ا ايطضا١ٝ٥ ٫تعاٍ َ٪ثط٠ يف َٓاٖر اْتاز ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ٚا٫َتجاٍ ٫سهاَٗا: .8
ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ يف اطاض ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٜػتُس تؿػريٙ ايكاْْٛٞ َٔ َبسأ 
ايطضا١ٝ٥ ع٢ً اعتباض إ ا٫ضاز٠ املتذ١ٗ َٔ قبٌ صبُٛع١ َٔ ايسٍٚ ايطاغب١ يف اعطا٤ 
َعازبات َع١ٓٝ ملػاي١ اَٚٛضٛع َعني ؾاْٗا باضازتٗا تػتطٝع إ تتدص َا تطاٙ 

ص طاملا إ املعازب١ ٫ تتعاضض بؿهٌ سكٝكٞ َع املعازب١ َٓاغبًا بٗصا اشبصٛ
املكطض٠ يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ شات ايطابع ايعاملٞ. ؾا٫ضاز٠ اييت اْتذت ا٫يتعاّ 
ايسٚيٞ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ ٖٞ شاتٗا َٔ اختاضت اْتاز ايتعاّ زٚيٞ ع٢ً َػت٣ٛ 

تطٜٛط صبا٫ت ايتعإٚ ايسٚيٞ يف ْطام  اقًُٝٞ ٖٚٞ اضاز٠ َعترب٠ ٫ْٗا تٓبع َٔ ضغب١ يف
 َعني َٚعازب١ بعض ايكطاٜا شات ا٫ٖتُاّ املؿرتى ع٢ً ْطام خاص ٚضبسز. 

إ ايتشٍٛ ا٫نرب يف اطاض ايتعاٌَ َع ايٓعِ  ايع٬ق١ ايتها١ًَٝ بني ْعِ ايكإْٛ ايسٚيٞ: .9
ح مل ٜعس ططسٗا ايكا١ُ٥ يف شاتٗا ٖٛ ايتػٝري ازبٖٛطٟ يف اي١ٝ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايٓعِ، سٝ

يف صباٍ ايكإْٛ ايسٚيٞ بٗسف اغتبعاز تطبٝل ايكإْٛ ايعاّ اٚ ضباٚي١ اػباز ْعِ َػًك١ 
بكسض َا اْٗا باتت ذباٍٚ إ تٛدس ْٛع َٔ ايع٬ق١ ايتها١ًَٝ بني ْعِ ض٥ٝػ١ٝ ٚاخط٣ 
ؾطع١ٝ، ٚإ ايٓعِ ايؿطع١ٝ ذباٍٚ إ تػس ؾ٦ًٝا َٔ ايجػطات ٚتٛدس سًٍٛ َعكٛي١ قاب١ً 

تطبٝل يف ايكطاٜا املعطٚض١ اَاّ ا٫ططاف املع١ٝٓ بٗا َٔ زٍٚ اٚ َٓعُات زٚي١ٝ اٚ يً
 (1)ست٢ ايكطا٤ ايسٚيٞ.

ٚاسس٣ َعاٖط اثاض٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥  اشبصٛص١ٝ ا٫ق١ًُٝٝ ٚزعِ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا:  .10
نجريا َا تعرب عٔ ْؿػٗا أٚ " ٚاييت اشبصٛص١ٝ اإلق١ًُٝٝبصاتٗا َا ٜتصٌ مبذا٫ت "

ْعاّ  نٕٛ ٖٓاىی ٖٚصا َا ٜتشكل َج٬ عٓسَا  ،بح ٚاضش١ ندصٛص١ٝ ٚظٝؿ١ٝتص
ب٦ٝٞ إقًُٝٞ أٚ ْعاّ إقًُٝٞ سبكٛم اإلْػإ أنجط أ١ُٖٝ بػبب تطنٝعٙ ع٢ً ايب١٦ٝ أٚ 

                                                      

(1) : International Law Commission, Fragmentation, supra note 11 para. 152 (5) 
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، ٖٚٓا (1)َٔ املعازبات شات ايطابع ايعاملٞ ع٢ً سكٛم اإلْػإ َٓ٘ نٓعاّ إقًُٝٞ
يكا١ُ٥ بصاتٗا ٚع٢ً أ١ُٖٝ ابطاظ أ١ُٖٝ ٖصٙ تهُٔ أ١ُٖٝ ايرتنٝع ع٢ً زضاغات ايٓعِ ا

ايٓعِ نٛغ١ًٝ َجاي١ٝ إلػباز سٌ ٥٬َِ ٜهؿٌ ايؿاع١ًٝ يًٓصٛص ٜٚػِٗ يف اثطا٤ دباضب 
تطبٝل ٚتؿػري قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ع٢ً اخت٬ف اؾهاهلا ٚاْٛاعٗا َٚػتٜٛاتٗا. 

صبا٫ت يًتعاٌَ  خث٬ٚتطنع زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ يف إطاض َٓاقؿتٗا هلصا املٛضٛع ع٢ً 
يف تٓعِٝ ٖصٙ  ١ٚاشبصٛصَٝع َؿّٗٛ اإلق١ًُٝٝ، ا٭ٍٚ ٜٓطًل َٔ َعاٖط ايتُٝٝع 

املػاي١ ٚزضاغتٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚاإلطاض ايجاْٞ ٜٓطًل َٔ أغايٝب اْتاز 
ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ٚٚضعٗا، اَا اجملاٍ ايجايح ؾإْٗا ٜتٓاٍٚ ابعاز ايع٬ق١ بني 

مل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ يف َٓعٛض إ اإلق١ًُٝٝ تهؿـ عٔ اغتجٓا٤ دػطايف ٜطز ع٢ً ايكاعس٠ ايعا
 .(2) ايسٚيٞايعامل١ٝ يًكإْٛ 

ٚيف إطاض قٛاعس املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى  تطٛض اسهاّ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ:  .11
 اعسمبذُٛع١ خاص١ َٔ ايكٛ أسٝاًْا صبُٛع١ ضبسز٠ َٔ ايكٛاعس )ا٭ٚي١ٝ( َصشٛبًا

ا٫ْتٗاى. ٖٚصٙ ٖٞ اسباي١ ايط٥ٝػ١ٝ املؿُٛي١ اٚ ايطز ع٢ً املتعًك١ با٫ْتٗاى  ايجا١ْٜٛ
ٖٚٓا ظبس  (3)ايسٍٚ.َٔ َؿاضٜع َٛاز زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ بؿإٔ َػ٪ٚي١ٝ  55باملاز٠ 

س اغتدسَت يإلؾاض٠ إىل تٛدٗات َع١ٓٝ يًؿهط ايكاْْٛٞ أٚ ايتكايٝس قاإلق١ًُٝٝ إ ايكٛاعس 
أَطٜه١ٝ" أٚ ايتكايٝس  - ا٭ظبًٖٛصا ٖٛ ايٛضع يف ساي١ ايتكايٝس "، ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝايتاضؽب

                                                      

سة يشغخ: التقخيخ األولي عؽ دراسة "وعيفة ونظاق قاعجة التخريص ومدألة الشغؼ القائ (1)
 بحاتيا". 

ILC(LVI)/SG/FIL/CRD 1. Add 1.  

السخاطخ الشاشئة عؽ تجدء القانؾن الجولي، الؾثائق الخسسية لمجسعية العامة لألمؼ  (2)
 .(A/55/10)، 10الستحجة، الجورة الخامدة والخسدؾن، السمحق رقؼ 

لسؾاد مبجأ التخريص ال تدخي أحكام ىحه امذخوع ىحه السادة عمى ما يأتي: "يشص  (3)
حيثسا تكؾن وبقجر ما تكؾن الذخوط السترمة بؾجؾد فعل غيخ مذخوع دوليا أو مزسؾن 
السدؤولية الجولية لمجولة أو إعسال ىحه السدؤولية مشغسة بسؾجب قؾاعج خاصة مؽ قؾاعج 

 القانؾن الجولي".
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بؿإٔ  ايػٛؾٝات١ٝ" أٚ "تٗر ايعامل ايجايح"املباز٨ " أٚايسٚيٞ "ايكاض١ٜ" يًكإْٛ 
  (1)ايسٚيٞ.ايكإْٛ 

ٜٚطتبط مبصطًح ايٓعِ ايكا١ُ٥  ا٫ضتباط غري ايكابٌ يًتذع١٥ َع قاعس٠ ايتدصٝص: .12
ٜعطف بكاعس٠ ايتدصٝص اٚ َبسـأ ايكاعس٠ اشباص١ تكسّ ع٢ً ايكاعس٠ ايعا١َ،  بصاتٗا َا

سٝح ٜعترب ٖصا املبسأ اٚ َبسأ اشباص ٜكٝس ايعاّ اٚ َبسأ ايتدصٝص َٔ املباز٨ 
سبٌ  ايكا١ْْٝٛ املعرتف بٗا يف ايكاْْٛني ايساخًٞ ٚايسٚيٞ، ٜٚعس ٖصا املبسأ ٚغ١ًٝ

ًتؿػري ع٢ً أغاغٗا ٜكٝس ايًؿغ اشباص َع٢ٓ ايتعاضض بني ايكٛاعس نُا اْ٘ ٚغ١ًٝ ي
مل تٓص  1969ايًؿغ ايعاّ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ اتؿاق١ٝ ؾٝٓا يكإْٛ املعاٖسات يػ١ٓ 

ع٢ً ٖصا املبسأ ا٫ اْ٘ ٜطدع ايٝ٘ سبٌ ايتٓاظع بني املعاٖسات، ٚنصيو ٜطدع ايٝ٘ يتشسٜس 
 (2)ايع٬ق١ بني َصازض ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ.

ايكاعس٠ اشباص١ تكسّ ع٢ً ايكاعس٠ ايعا١َ اْ٘ عٓسَا ٜهٕٛ املٛضٛع  ٜٚكصس مببسأ 
ضبهًَٛا بكاعستني َتٓاظعتني اسساُٖا عا١َ ٚا٭خط٣ انجط ربصٝصًا ؾإ ايكاعس٠ ا٭نجط 
ربصٝصا ٖٞ اييت تطبل، سٝح إ بني ا٫تؿاقٝات املتهاؾ١٦ ػبب إ تعط٢ ا٭ٚي١ٜٛ 

                                                      

 (1)  See: Hersch Lauterbach, “The So-Called Anglo-American and 

Continental Schools of Thought in International Law" B.yb.I.L., 

vol. XII (1931) , pp31-62.  

See: Edwin D. Dickinson, "L'interprétation et l'application du doit 

international dans les pays Anglo-Americans", 129 RCADI 

(1970), pp. 305-395, 

See: Kazimierz Gryzbowski, Soviet Public International Law: 

Doctrines and Diplomatic Practice (Leiden: A.W. Sijthoff, 

1970); Tarja Långström, Transformation in Russia and 

International Law (The Hague: Nijhoff, 2002) 

See: Antony Anghie and B.S. Chimni, "Third World Approaches to 

International Law and Individual responsibility in International 

Conflicts", in Steven R. Ratner and Annie-Marie Slaughter (eds), 

The Methods of International Law (Washington D.C.: ASIL, 

2004), pp. 185-210.  
(2)  Anja Lindroos, Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal 

System the Doctrine of Lex Specialis, Nordic J. International Law, 

2005, Vol. 74. Pp.27,66.   
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ٌ ايٛاقع١، ؾايٓصٛص اشباص١ تهٕٛ عاز٠ ي٬تؿام ا٭نجط خصٛص١ٝ َٚطاعا٠ يًُٛضٛع ضب
انجط ؾعاي١ٝ عٔ ايٓصٛص ايعا١َ، ٚٚؾكًا يصيو ؾإ ايكاعس٠ اشباص١ ػبب إ تعط٢ هلا 
ا٭ٚي١ٜٛ ٭ْٗا انجط َطاعا٠ يًعطٚف اشباص١ يٮططاف، نُا اْٗا انجط ؾعاي١ٝ سٝح تأخص بعني 

ب ملعازب١ ايتبأٜ يف ا٫عتباض املٛضٛع عٔ قطب، ٜٚؿرتط يتطبٝل َبسأ ايتدصٝص نأغًٛ
ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ إ تهٕٛ ايكاعستإ ايسٚيٝتإ )ايعا١َ ٚاشباص١( صشٝشتني ٚٚادبيت 
ايتطبٝل، ٚإ تعطض ايكاعستإ يٓؿؼ املٛضٛع، ٚإ تهٕٛ ايكاعستإ يف ساي١ تٓاظع أٟ إ 
نٌ قاعس٠ تعطض يًُٛضٛع ع٢ً عبٛ طبايـ يٮخط٣. ؾاشا تٛاؾطت ٖصٙ ايؿطٚط، ٜطبل 

سأ ٚتهٕٛ ا٭ٚي١ٜٛ يًكاعس٠ اشباص١، غري إ َبسأ ايتدصٝص ٫ ٜطبل ع٢ً عبٛ تًكا٥ٞ املب
بٌ ػبب عٓس تطبٝك٘ َطاعا٠ غٝام ايكاعس٠ ٚا٭زي١ ا٭خط٣ اييت تهؿـ عٔ قصس 

  (1)ا٭ططاف.
 ادلبحث انثاني

 اجلهىد انذونية يف جمال ارساء وتزسيخ يفهىو اننظى انقائًة
٠ يؿهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚيٛدٛز ايهجري َٔ ايتشسٜات َٔ َٓطًل ا١ُٖٝ٫ املتعاٜس 

اييت تٛاد٘ ٖصٙ ايؿهط٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايتعاٌَ ايسٚيٞ، مل تبك٢ ٖصٙ ايٓعِ سبٝػ١ ا٫ؾهاض 
ايٓعط١ٜ ٚايسضاغات ايؿهط١ٜ، بٌ ظبح ايكطا٤ ايسٚيٞ َٚٔ خ٬ٍ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف 

ّ ؾعًٞ َٛدٛز ٚي٘ شاتٝت٘ ٚضبسزات٘ ْٚطاق٘ ايتعاٌَ َع َؿّٗٛ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ نٓعا
اشباص ب٘، نٌ َا يف ا٫َط ػبب إ تهٕٛ ٖٓاى قسض٠ ع٢ً اغتٝعاب٘ ٚازَاد٘ يف ْعِ 
ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعامل١ٝ زٕٚ إ ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ تعاضض اٚ تطاضب يف ايتعاٌَ َا بني 

تػِ بايسق١ املٓعَٛتني، ٚناْت َٓطًكات عٌُ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ َع ٖصٙ ايٓعِ ت
                                                      

 . 159د. وائل احسج عالم، مخجع سابق، ص يشغخ:  (1)
ج( مؽ اتفاؾية فييشا لقانؾن السعاىجات، يشبغي أن ( )۱) ۱۳وأشيخ إلى أنو وفقا لمسادة      

اق "أية قؾاعج ذات صمة مؽ قؾاعج القانؾن الجولي تشظبق في تفدخ السعاىجات في سي
العالقات ؼيسا بيؽ األطخاف". وبحا يداعج ىحا الحكؼ في وضع مذكمة العالقات التعاىجية 

"، أي الشغسيفي سياق تفديخ السعاىجات. وىؾ يعبخ عسا يسكؽ تدسيتو بسبجأ "التكامل 
ىجات في ضؾء خمؽية قؾاميا جسيع قؾاعج أنو مبجأ تؾجييي وفقا لو يشبغي أن تفدخ السعا

قانؾني قائؼ  أي بعبارة أخخى القانؾن الجولي مفيؾما كشغام -ومبادئ القانؾن الجولي 
 بحاتو. 
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ٚايٛضٛح ٚتبين َٓٗذ١ٝ قا١ْْٝٛ قازض٠ ع٢ً إ تكِٝٝ َعاٜري َٓاغب١ يًتُٝٝع، ٚبايتايٞ 
اضغت ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ قطا٥ٗا ٚاسهاَٗا َؿَٗٛا ضبسزا يًٓعِ ايكا١ُ٥ بصات٘ 
ٚاغُٗت يف تطغٝد٘ َع َطٚض ايعَٔ ٚتٛايٞ ايتذاضب يف ايتعاٌَ َع ٖصا املصطًح، يف ْؿؼ 

قت بصيت زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ دٗٛز نبري٠ ٚٚاضش١ َٔ ادٌ حبح ابطظ ا٫ؾهايٝات ايٛ
املتعًك١ بٗصٙ ايٓعِ ٚازاض٠ ازبٛاْب املتعًك١ باملٛا١ُ٥ بٝٓٗا ٚبني ْعِ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ 

 ١بططٜل َتُٝع٠ ٚبأغًٛب ٜٓػذِ َع اغٗاَات ٖصٙ ايًذ١ٓ يف صباٍ تطٜٛط ا٫بعاز ايكاْْٛٝ
يٞ ٚا٫ضتكا٤ ب٘ ٚضُإ ؾاعًٝت٘ ٚقسضت٘ ع٢ً َٛانب١ طبتًـ ايتطٛضات ايسٚي١ٝ يًكإْٛ ايسٚ

املعاصط٠، ٖٚصا َا غٓاتٞ ع٢ً حبج٘ يف اطاض َطًبني غبصص ا٫ٍٚ َٓ٘ يسضاغ١ زٚض 
 ايكطا٤ ايسٚيٞ ٚغبصص املطًب ايجاْٞ يبشح زٚض زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ ، ٚنُا ٜأتٞ: 

 ادلطهب االول
 جمال ارساء وتزسيخ ادلفهىو جهىد انقضاء انذويل يف

غٓعتُس يف َٓاقؿ١ دٗٛز ايكطا٤ ايسٚيٞ نْٛ٘ اغبل يف ايتعاٌَ َع َػاي١ ايٓعِ          
ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚيهٕٛ بعض اسهاَ٘ ناْت غببا يف اثاض٠ ٚدٛز اؾهايٝات ْاؾ١٦ عٔ ايٓعِ 

ْْٛٞ يًٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، سٝح اْ٘ مل ؼبػِ ايكطا٤ ايسٚيٞ ازبسٍ سٍٛ املؿّٗٛ ايكا
ايكا١ُ٥ بصاتٗا، ٚتبآٜت دباضب اهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ بؿإ ايعٓاصط اشباص١ يتًو 

ٚميبًسٕٚ يف قط١ٝ ايٓعِ، ٚإ املتتبع يٮسهاّ اييت اعتُستٗا ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايسا١ُ٥ 
ػبس إ احمله١ُ اعتُست َعٝاض ؽبتًـ عٔ املعٝاض ايصٟ اعتُست٘ ضبه١ُ ايعسٍ  1923عاّ 

)املع٢ٓ اْطًكت ؾٝٗا احمله١ُ يتبين ا٭ٚىل  ، ؾاسباي198١١ط١ٝ ايطٖا٥ٔايسٚي١ٝ بؿإ ق
اييت  ايكطاٜاتؿري إىل صبُٛع١ َٔ بصاتٗا  نْٛٗا  اٚ املؿّٗٛ ايٛاغع يًٓعِ ايكا١ُ٥   ايعاّ(

َعاٖس٠ ؾطغاٟ بؿإٔ امل٬س١ يف قٓا٠ نٌٝ(.  أسهاّ تطز يف َعاٖس٠ بؿإٔ َػأي١ ٚاسس٠ )أٟ
اٚ املؿّٗٛ ايطٝل يًٓعِ )املع٢ٓ ايطٝل( ٚايصٟ تبٓت ؾٝ٘ احمله١ُ ي١ ايجا١ْٝ اسبااَا 

ايجا١ْٜٛ )ٖٞ قٛاعس ايكإْٛ  ايكٛاعس تؿري إىل صبُٛع١ خاص١ َٔايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاييت 
 ايؿعٌ هلا ا٭ٚي١ٜٛ ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ ملػ٪ٚي١ٝ ايسٍٚ بؿإٔ آثاض ٚاييت ٜهٕٛايسبًَٛاغٞ( 

جملُٛع١ َٔ ايكطاٜا اييت ْعطتٗا ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايسا١ُ٥  املؿطٚع، ْٚعطضغري 
ٚضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ٚاييت تٓاٚيت يف دٛاْب َٓٗا َٛضٛع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚنُا 

 ٜأتٞ: 
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 املطٚض ايعابط يف قٓا٠ نٌٝ(: )ا٫ٚ: قط١ٝ ٚميبًسٕٚ 
ٚميبًسٕٚ" َع قط١ٝ " ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ناْت ايبسا١ٜ يف َٛضٛع ايتعاٌَ َع ؾهط٠

، سٝح اعترب ايبعض اْ٘ ٖصٙ ايكط١ٝ تططقت بؿهٌ اٚ باخط اىل ؾهط٠ ايتعاٌَ 1921يًعاّ 
ا٫َطٜٔ املكطض٠ يف َعاٖس٠ ؾطغاٟ ٚ ٠380 َع ا٫يتعاَات ايكا١ْْٝٛ احملسز٠ مبٛدب املاز

١ املتعًكني حبٝاز املاْٝا، سٝح عهػت سٝجٝات ايكطٝ 1920متٛظ  30ٚ 25امل٪ضخني يف 
اشب٬ف سٍٛ اَها١ْٝ ايتُػو بايٓصٛص ايعا١َ اٚ بايكٛاعس اشباص١ املٓع١ُ سبٝاز املاْٝا 
ٚاثط شيو اسبٝاز ع٢ً اغتدساّ قٓا٠ نٌٝ باعتباضٖا اسس٣ ايكٓٛات ايسٚي١ٝ اييت ربطع اىل 

، َٚس٣ اَها١ْٝ ايتُػو بؿهط٠ ايتسٌٜٚ يًػُاح يًػؿ١ٓٝ ٚميبًسٕٚ باملطٚض (1)ْعاّ ايتسٌٜٚ
غِ اْٗا ذبٌُ ؾش١ٓ َٔ ايصخا٥ط َٚعسات َٔ املسؾع١ٝ املطغ١ً اىل ايكاعس٠ ايبشط١ٜ عربٖا ض

ايبٛيٓس١ٜ يف زاْعٜؼ، ٚضغِ إ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايسا١ُ٥ قس قطت بايتعٜٛض يصاحل 
، ا٫ إ ٖصا اسبهِ ؾٗس 1923اب  17ايؿطن١ املايه١ يًػؿ١ٓٝ ايبداض١ٜ يف سهُٗا ايصازض يف 

احمله١ُ ٚنإ َٔ بني ايكطا٠ املعاضضني ي٘ ايكاضٞ اْعًٜٛتٞ اْكػاّ زاخٌ قطا٠ 
ؾايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ايٓاؾ١٦ عٔ ايكٛاعس اشباص١  (2)ٚايكاضٞ ٖٛبط، ٚايكاضٞ ؾٛنٓٝؼ.

املكطض٠ يتٓعِٝ اسهاّ امل٬س١ ٚاملطٚض يف قٓا٠ نٌٝ تػتبعس تطبٝل ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ 
٠ َػا٥ٌ ٚبطُٓٗا َػاي١ امل٬س١ ٚاملطٚض يف ايكٓٛات املكطض٠ يف اطاض اتؿاقٝات تٓعِ عس

َٔ َعاٖس٠ ؾطغاٟ، ٖصا  380ايسٚي١ٝ، ٚبايتايٞ غٝتِ اغتبعاز تطبٝل اسهاّ املاز٠ 
ايتطبٝل ميجٌ امنٛشز ع٢ً َطس١ً َبهط٠ ملعطؾ١ اجملتُع ايسٚيٞ بؿهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا 

٤ قطا٥ٞ ٜتػِ بط١ٜ٩ سكٝك١ٝ يؿهط٠ ٚتعاٌَ دط٤ٟ َٔ قبٌ احمله١ُ َع ٖصا املؿّٗٛ ٚادطا
ؾو ايتساخٌ ٚايتعاضض ايصٟ قس ٜكع دطا٤ اخطاع املٛضٛع اَاّ احمله١ُ ايسٚي١ٝ يٓعاَني 
قاْْٛٝني، ٚاختٝاضٖا يًٓعاّ ايكاْْٛٞ اشباص باعتباضٙ ا٫قطب ٚا٫نجط اْطباقًا َع عسّ 

                                                      

 (1)  Case of the S.S “Wimbledon” , (Brittany, France, Italy and Japan 

(with Poland as intervener) v. Germany) 17 August 1923, PCIJ. 

شغخ: مؾجد االحكام والفتاوى الرادرة عؽ محكسة العجل الجولية الجائسة، التقخيخ ي (2)
 15 – 1922كانؾن الثاني  1الدشؾي االول الرادر عؽ محكسة العجل الجولية الجائسة، 

-163، ص 2008، الفقخة ىاء، شعبة التجويؽ القانؾن لألمؼ الستحجة، 1925حديخان 
168 . 



 (22( ، السنة )97( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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بك٢ مبجاب١ قٛاعس قاب١ً اَها١ْٝ دباٌٖ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ايعا١َ اييت مت اغتبعازٖا ٚاييت ت
 يًتطبٝل يف ساٍ ٚدٛز أٟ خًٌ اٚ ايتباؽ سٍٛ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اشباص١. 

 بني نٛيَٛبٝا ٚايبريٚ(:  ٤ثاًْٝا: قط١ٝ ٖاٟ زٟ ٫تٛض)قط١ٝ ايًذٛ
( اىل ؾهط٠ ايٓعِ ا زٟ ٫تٛضاٜٖيًُٛاطٔ )ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف قط١ٝ ايًذ٤ٛ عطضت 

إٔ "قاْْٛا إقًُٝٝا" قس ْؿأ عٔ  نٛيَٛبٝاسٝح نإ َٔ بني َا استذت ب٘  ايكا١ُ٥ بصاتٗا،
ٚضأت نٛيَٛبٝا إٔ ٖصا ايكإْٛ ٜٓطبل ، اسبُا١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ بػطض تؿازٟ ايكإْٛ ايعاّ

ٚقاٍ ايكاضٞ أيؿاضٜؼ، يف ضأٜ٘ املدايـ، إٕ ٖصٙ ايكاعس٠ . ع٢ً زٍٚ اإلقًِٝ اييت مل تكبً٘
ٍٚ ايعامل ازبسٜس" ٚإٕ مل ٜهٔ َٔ ايططٚضٟ إٔ تكبً٘ "يٝػت ًَع١َ ؾشػب زبُٝع ز

صسٚض ٚقس  مجٝعٗا"، ٚإمنا ًَع١َ نصيو زبُٝع ايسٍٚ ا٭خط٣ يف ا٭َٛض اييت متؼ أَطٜها
طايبت بريٚ نٛيَٛبٝا بتػًِٝ ايػٝس ٖاٜا زٟ  ،1950تؿطٜٔ ايجاْٞ  20يف عٔ احمله١ُ اسبهِ 

٫ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ايػاض١ٜ ٫ٚ سهِ  َْ٘٪نس٠ أ شيو،٫ تٛضٟ. ٚضؾطت نٛيَٛبٝا إٔ تؿعٌ 
احمله١ُ ػبعًٗا ًَع١َ بتػًِٝ اي٬د٧ إىل ايػًطات ايبريٚؾ١ٝ. ٚأنست احمله١ُ ٖصا ايطأٟ يف 

ٚأْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ  دسٜس٠،. ٚأعًٓت إٔ املػأي١ ناْت 1951سعٜطإ  13سهُٗا ايصازض يف 
ؾ٬ ٜٛدس  احمل١ًٝ،زٜني يًػًطات إٔ اتؿاق١ٝ ٖاؾاْا ْصت صطاس١ ع٢ً تػًِٝ اجملطَني ايعا

ايتعاّ َٔ ٖصا ايٓٛع ؾُٝا ٜتعًل بـ ازبٓا٠ ايػٝاغٕٝٛ. ٚبُٝٓا أنست احمله١ُ إٔ سل ايًذ٤ٛ 
َُٓح بؿهٌ غري قاْْٛٞ ٚأْ٘ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؼبل يبريٚ إٔ تطًب   إْٗا٥٘،ايسبًَٛاغٞ قس 

ا٫غتٓتادني يٝػا ٚقايت إٕ ٖصٜٔ  اي٬د٧؛أعًٓت إٔ نٛيَٛبٝا يٝػت ًَع١َ بتػًِٝ ٚ
 (1) َتٓاقطني ٭ٕ ٖٓاى ططًقا أخط٣ ميهٔ َٔ خ٬هلا إْٗا٤ ايًذ٤ٛ إىل داْب تػًِٝ اي٬د٧.

 ٚدٛز قٛاعس ًَع١َ تًكا٥ٝا يسٍٚاَها١ْٝ ؾِٗ إ٫ إٔ احمله١ُ مل تعًٔ َٛقؿٗا َٔ َػأي١ 
إلطاض بايسٍٚ يف اًَع١َ يًسٍٚ ا٭خط٣ يف ع٬قتٗا إ ٖصٙ ايكٛاعس ، ٚايٓعاّ ا٫قًُٝٞ

باعتباضٖا زع٣ٛ تتعًل بايكإْٛ ايعطيف  نٛيَٛبٝا زع٣ٛ. بٌ تٓاٚيت احمله١ُ ا٫قًُٝٞ
                                                      

ان مشح السمجأ الجبمؾماسي يتزسؽ خخوجا عؽ قاعجة الديادة لسحكسة "وقج ورد في قخار ا (1)
االقميسية، وانو يجب اال يسشح اال إذا وجج لو اساس انداني كسا لؾ خيف عمى السجخم 
الدياسي مؽ اعتجاء وىسجية بعض العشاصخ غيخ السدؤولة مؽ الدكان، وان مشح السمجأ 

 عج القؾانيؽ السحمية".ال يسشع مؽ تظبيق االختراص القزائي او قؾا 
يشغخ: د. عمي صادق ابؾ ـيف، االلتجاء الى الدفارات والجول االجشبية، السجمة السرخية 

 . 126، القاىخة، ص 1966، 22لمقانؾن الجولي، السجمج 
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ٚضؾطتٗا ع٢ً أغاؽ إٔ نٛيَٛبٝا مل تكسّ أزي١ ع٢ً ٚدٛز ٖصٙ ايكٛاعس. إ٫ إٔ َٔ ايصعب 
قبٍٛ إٔ تهٕٛ قاعس٠ َٔ  -ٚيٝػت ٖٓاى سا٫ت ٫ ْعاع ؾٝٗا بؿإٔ ٖصٙ ايٓكط١  -دسا 

١ٝ ًَع١َ يسٍٚ اإلقًِٝ، أٚ يًسٍٚ ا٭خط٣ بسٕٚ ضضا ٖصٙ ايسٍٚ. ٚبصطف ايكٛاعس اإلقًُٝ
ايٓعط عٔ ا٫عتباضات ا٭خط٣، ؾًٝػت ٖٓاى ططم قاطع١ يتشسٜس اْتُا٤ زٍٚ بعٝٓٗا ٭قايِٝ 

 .دػطاؾ١ٝ
 ثايجًا: قط١ٝ استذاظ ايطٖا٥ٔ )طٗطإ ٚاؾٓطٔ(: 

ايكطا٥ٞ حمله١ُ ايعسٍ إ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ بٗصا املؿّٗٛ ٖٛ َٔ صٓع ا٫دتٗاز 
ايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ( يف ايكط١ٝ املتعًك١ مبٛظؿٞ اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚصؿت ب٘ ) ايسٚي١ٝ اييت

، ٚايصٟ 1980اٜاض  24ا٫َطٜه١ٝ ايسبًَٛاغٝني ٚايكٓصًٝني يف طٗطإ يف سهُٗا ايصازض يف 
ٜطع َٔ ْاس١ٝ  اؾاضت ؾٝ٘ اىل:) إ قٛاعس ايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ تؿهٌ ْعاًَا قا٥ًُا بصات٘

ايتعاَات ايسٚي١ املػتكب١ً ؾٝٗا ٜتعًل بايتػ٬ٝٗت ٚاملعاٜا ٚاسبصاْات اييت متٓح يًبعجات 
ايسبًَٛاغ١ٝ، ٖٚٛ َٔ داْب اخط ٜتٛقع اغا٠٤ اعطا٤ ايبعج١ ٚؼبسز ايٛغا٥ٌ املتاس١ يًسٚي١ 

ًا(. نُا َاملػتكب١ً يًتصسٟ ٭ٟ اغا٠٤ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ٖٚصٙ ايٛغا٥ٌ بطبٝعتٗا ؾعاي١ متا
إ ايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ ٜٛؾط يٓؿػ٘ ايٛغا٥ٌ ايططٚض١ٜ يًسؾاع ضس بٝٓت احمله١ُ اٜطًا: )

 (1)ا٫ْؿط١ غري املؿطٚع١ َٔ قبٌ اعطا٤ ايبعجات ايسبًَٛاغ١ٝ اٚ ايكٓص١ًٝ َٚعاقبتٗا(.
َٚٔ ٖٓا ؾإ احمله١ُ تط٣ إ قاعس٠ ايؿدص غري املطغٛب ب٘ املعرتف بٗا يف ايكإْٛ 

غٞ تػتبعس ايكإْٛ ايعاّ املطبل بؿإ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ٚبايتايٞ تػتبعس اَها١ْٝ ايسبًَٛا
تطبٝل ايتسابري املطاز٠، ٚضؾطت احمله١ُ ازعا٤ اٜطإ بإ َػًهٗا نإ َػٛغا بععُٗا إ 
اي٫ٜٛات املتشس٠ قس اضطًعت بأْؿط١ ادطا١َٝ يف اٜطإ، ٚضأت احمله١ُ إ ٖصٙ ا٫ْؿط١ 

رب سسٚثٗا ثابتًا، ٫ تؿهٌ زؾاعًا يف ٚد٘ ازعا٤ات اي٫ٜٛات املتشس٠ املعع١َٛ ست٢ ٚيٛ اعت
ا٫َطٜه١ٝ، شيو إ ايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ ٜتٝح اَها١ْٝ قطع ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ، اٚ اع٬ٕ 
اعطا٤ ايبعجتني ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايكٓص١ًٝ ايصٜٔ ؼبتٌُ إ ٜهْٛٛا قس قاَٛا بأْؿط١ غري 

                                                      

 - 1948شغخ: مؾجد االحكام والفتاوى الرادرة عؽ محكسة العجل الجولية الرادرة مؽ ي (1)
-140، ص 1992شعبة التجويؽ القانؾن لألمؼ الستحجة،  ، 269-257، الفقخة 1991
152 . 
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ِٗ. ٚخًصت احمله١ُ اىل إ سه١َٛ إٜطإ زبأت اىل َؿطٚع١ اؾداصًا غري َطغٛب ؾٝ
 (1)اغايٝب ا٫نطاٙ ضس ايػؿاض٠ ا٫َطٜه١ٝ َٚٛظؿٝٗا بس٫ً َٔ ايٛغا٥ٌ ايعاز١ٜ املتاس١ هلا. 

ٜٚػتٓتر َٔ سهِ احمله١ُ اع٬ٙ ٚباعتباض ايٓعاّ ايسبًَٛاغٞ ْعاًَا قا٥ُا بصات٘ َا 
:ًٜٞ 

 ١ ايسبًَٛاغ١ٝ.اْ٘ ٫ ػبٛظ إ ؼبصٌ اْتٗاى َتبازٍ يًشصاْ .1
إ قطع ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاع٬ٕ ا٫ؾداص غري املطغٛب بِٗ ٜػتبعس ايًذ٤ٛ اىل   .2

ايتسابري املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ باعتباضٖا ا٫ي١ٝ اشباص١ يٓعاّ 
املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٚؾكًا يًكإْٛ ايسبًَٛاغٞ بٛصؿ٘ ْعاًَا قا٥ًُا بصات٘ ٚباإلؾاض٠ 

اىل ايططٜك١ اييت اقاّ بٗا ْعاَ٘ ايساخًٞ يًطز ع٢ً ا٫ْتٗانات ٚاييت اؾرتضت  ذبسٜسًا
 (2)احمله١ُ اْٗا ٚغا٥ٌ ؾعاي١.

ْٝهاضغٛا ٚاي٫ٜٛات املتشس٠ )ضابعا: قط١ٝ ا٫ْؿط١ ايعػهط١ٜ ٚؾب٘ ايعػهط١ٜ 
 ا٫َطٜه١ٝ(: 

اغٛا اصسضت ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ سهُٗا خبصٛص ايٓعاع بني ْٝهاض 1986يف سعٜطإ 
خطم اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ ٚايصٟ تطُٔ ا٫ؾاض٠ اىل 

بكٝاَٗا بتسضٜب ٚتػًٝح ٚإَساز ٚمتٌٜٛ ايك٠ٛ املعاضض١ أٚ تؿذٝعٗا ٚزعُٗا ٚإعا١ْ عًُٝات 
ايكإْٛ ايسٚيٞ ايصٟ ٚإ عػهط١ٜ ضس ْٝهاضاغٛا، ٚقٝاَٗا بأعُاٍ ضس مجٗٛض١ٜ ْٝهاضاغٛا، 

طقت اي٫ٜٛات ٚبايتايٞ ؾكس خ .ع٢ً عسّ دٛاظ ايتسخٌ يف ؾ٪ٕٚ ايسٍٚ ا٭خط٣ٜٓص 
املتشس٠ ايكإْٛ ايسٚيٞ يف عس٠ َٓاغبات ضس ْٝهاضاغٛا، خبصٛص َا ٜٓص ع٢ً عسّ 

 (3).أخط٣دٛاظ اغتدساّ ايك٠ٛ ضس زٍٚ 

                                                      

 .  389شغخ: د. خشداء دمحم جاسؼ الذسخي، مخجع سابق، ص ي (1)
 .  390شغخ: د. خشداء دمحم جاسؼ الذسخي، مخجع سابق، ص ي (2)
إن ؾيام أمخيكا بتمػيؼ السياه الجاخمية أو اإلقميسية لجسيؾرية وجاء في الحكؼ ايزًا:  (3)

يعتبخ عسل عجائي ضج نيكاراغؾا وخخق  1984كاراغؾا خالل األشيخ األولى مؽ ني
اللتدامات تقزي بعجم استخجام القؾة ضج الجول األخخى، وعجم التجخل في شؤونيا 

وان= الجاخمية، وعجم خخق سيادتيا عمى اراضييا، وعجم انتياك سالمة التجارة البحخية. 
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يف ايكط١ٝ املتعًك١ با٭ْؿط١ ايعػهط١ٜ ٚؾب٘ ايعػهط١ٜ يف ْٝهاضاغٛا ضس اي٫ٜٛات   
سعٜطإ  27ملتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ، سٝح اؾاضت ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف سهُٗا ايصازض يف ا

اىل املعاٖسات املتعًك١ حبكٛم ا٫ْػإ نْٛٗا هلا ْعاَٗا اشباص بٗا يف املػا٥ٌ مما  1986
ػبعٌ نٌ ضز اخط غري ٥٬َِ، نُا ٫سعت احمله١ُ اْ٘ ٚؾُٝا ٜتعًل با٫ْتٗانات املعع١َٛ 

اييت استذت بٗا اي٫ٜٛات املتشس٠ ؾإ اغتدساّ ايك٠ٛ َٔ قبًٗا ٫ ميهٔ إ سبكٛم ا٫ْػإ 
ٜهٕٛ ايططٜل املٓاغب ملطاقب١ اٚ ضُإ اسرتاّ ٖصٙ اسبكٛم املٓصٛص عًٝٗا عاز٠ يف 

 (1)ا٫تؿاقٝات ايػاض١ٜ. 
 ْادُٝاضٚؽ:  –قط١ٝ غابػٝهٛ 

قط١ٝ َؿطٚع  يف 1997عاّ  اًٍٜٛ 25سهًُا بتاضٜذ  أصسضت ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ
إٔ خ٬ؾًا  سٝحبني اجملط ٚتؿٝهٛغًٛؾانٝا ع٢ً ْٗط ايساْٛب،  ْٝذُاضٚؽ -دابتؿٝهٛؾٛ

ْؿب بني اجملط ٚتؿٝهٛغًٛؾانٝا سٍٛ إْؿا٤ قٓططتني بصؿ١ َؿرتن١ ع٢ً ْٗط ايساْٛب ، 
ْٚعُت ايسٚيتإ تػ١ٜٛ اشب٬ؾات ايٓاؾ١٦ . 1977مبكتط٢ َعاٖس٠ أبطَت بُٝٓٗا عاّ 

ٌٝ ايكٓططتني ، ٚنٝؿ١ٝ تٛيٝس ايطاق١ َٓٗا، بٝس إٔ اجملط اعرتضت ع٢ً بُٝٓٗا بؿإٔ تؿػ
بعض املداٚف ايب١ٝ٦ٝ، مما تطتب  يفاملؿطٚع عٓس بس٤ أعُاٍ ايتؿٝٝس، بػبب ْعطتٗا 

أضاؾت أْ٘ ، ٚٚأصط نٌ ططف َُٓٗا ع٢ً ٚد١ٗ ْعطٙ 1989عًٝ٘ إٜكاف املؿطٚع عاّ 
ازباْب تٓؿٝص املؿطٚع زاخٌ  أسازٟاض ع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإٕ تؿٝهٛغًٛؾانٝا قطضت بكط

سسٚزٖا اإلق١ًُٝٝ، ٚع٢ً ض٤ٛ شيو قاَت اجملط يف َٛاد١ٗ ٖصا املٛقـ بإع٬ْٗا إْٗا٤ 
املعاٖس٠ َٔ ططف ٚاسس، باعتباض أْٗا ا٭غاؽ ايٛسٝس ايصٟ مسح يتؿٝهٛغًٛؾانٝا 

سٝح اْكػُت  1992باملطٞ قسَا يف إقا١َ املؿطٚع، ٚقس سسخ تػري عاّ 
                                                                                                                              

ضافة إلى ما ذكخ يعتبخ خخقًا لسعاىجات الرجاقة اليجسات األمخيكية عمى نيكاراغؾا إ=
إن ؾيام أمخيكا بإصجار كتيب "عسميات كسا  .1956والتجارة السؾقعة بيؽ األطخاف عام 

نفدية في حخب العرابات" ونذخه وتؾزيعو بيؽ السميذيات السعارضة حخضيا عمى 
ترخفات أو نذاطات تعارض مبادئ القانؾن اإلنداني لكؽ القخار لؼ يشص عمى أنيا 

أن تجفع الؾاليات الستحجة تعؾيزًا  يجبنذاطات مارستيا الؾاليات الستحجة نفديا، وعميو 
  عؽ الخدائخ التي تدببت بيا.

شغخ: مؾجد االحكام والفتاوى، مجسؾعة االحكام والفتاوى واالوامخ الرادرة عؽ محكسة ي (1)
 .  221، ص257العجل الجولية، الفقخة 
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إىل قٓا٠ داْب١ٝ يف  ْٗط ايساْٛب % َٔ َٝا80ٙذبٌٜٛ َا ٜعٜس عٔ ٚمت ٛؾانٝا، تؿٝهٛغً
إىل  1993 ْٝػإ يفا٭ضاضٞ ايػًٛؾان١ٝ ٚتأظّ املٛقـ ٚمتت إساي١ ايٓعاع باتؿاقُٗا 

أنست ؾٝ٘  1997 اًٍٜٛ 25 يفٖصا ايٓعاع  يفسهُٗا احمله١ُ أصسضت ٚ .ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ
ت١ُٝٓ ا٫قتصاز١ٜ ٚ محا١ٜ ايب١٦ٝ، ٖٚٛ َا ٜتعني َع٘ إعاز٠ ع٢ً ضطٚض٠ ايتٛؾٝل بني اي

ايٓعط إىل آثاض تؿػٌٝ ضبط١ دابٝتؿٝهٛؾٛ املتعًك١ بتٛيٝس ايطاق١ ع٢ً ايب١٦ٝ، ٚأْ٘ ػبب 
ع٢ً ايسٚيتني غًٛى ْتٝذ١ َطض١ٝ ٚعازي١ عٔ سذِ املا٤ ايصٟ غٝطًل يف اجملط٣ ايكسِٜ 

أنست ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ تطبٝل ْعط١ٜ ٚ  ٓٗطاي داْيبيٓٗط ايساْٛب ٚ إىل ايصضاعني ع٢ً 
"ٚسس٠ املصاحل" اييت اغتعًُت أٍٚ َط٠ يف قط١ٝ ْٗط ا٭ٚزض سٝح ٚغعت َٔ ْطام 

ٚاْتٗت احمله١ُ إىل  تطبٝكٗا يٝتطُٔ ا٫غتدساَات غري امل٬س١ٝ يًُذاضٟ املا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ،
دا٤ت َتػك١ َع  1997عاّ  إٔ َعاٖس٠ اغتدساّ اجملاضٟ املا١ٝ٥ يف ا٭غطاض غري امل٬س١ٝ

 .املتعًك١ بايتٛاضخ ايسٚيٞ 1978ا٭سهاّ ايٛاضز٠ باتؿاق١ٝ ؾٝٝٓا يعاّ 
ٚقس انست ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ع٢ً َبسأ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا اٜطا يف قط١ٝ  

بني اجملط ٚغًٛؾانٝا َا  1977ْادُٝاضٚؽ، سٝح ٚدست احمله١ُ إ َعاٖس٠  –غابػٝهٛ
ٍ َٚٔ ثِ ؾٗٞ سهِ ايع٬ق١ بني ايططؾني. ٚٚدست نصيو إ ايع٬ق١ بني ظايت غاض١ٜ املؿعٛ

ايططؾني ذبهُٗا أٜطا قٛاعس اتؿاقٝات أخط٣ ٚايسٚيتإ ططؾإ ؾٝٗا ٚقٛاعس َػ٪ٚي١ٝ 
ايسٍٚ، ٚيف ايتؿطٌٝ بني ٖصٙ ايكٛاعس اْتٗت احمله١ُ اىل ايع٬ق١ بني ايططؾني قبٌ نٌ ؾ٤ٞ 

  (1)باعتباضٖا قاْْٛا خاصا. 1977يف َعاٖس٠ ضبه١َٛ بايكٛاعس ايكاب١ً يًتطبٝل 

                                                      

 (1) Gabcikovo- Nagymaros , Project ( Hungary / Slovakia), ICJ Report 

1977, Judgment of 25 September 1997. Para 132.  

بسذخوع بشاء سج ومخكد لتؾليج الكيخباء بشيخ الجانؾب والؾاقع بيؽ تتعمق ىحه القزية 
أن  عمى البيئة، ورغؼيجيج خ أن إنذاء سج يذكل تجالجولتيؽ مؽ قبل تذيػ، حيث اعتبخت الس

السحكسة اعتخفت بحق دولة السجخ، إال أنيا أقخت بحق دولة تذيكؾسمؾفاكيا، وتسدكت دولة 
بشاء عمى دراسات قام بسا أساتحة متخرريؽ في  االحتياطالسجخ بحقيا عمى أساس مبجأ 

بعجم وجؾد  1997 ايمؾل 25أن محكسة العجل الجولية قزت في  غيخ، السجال البيئي
األضخار  حهخ؛ بدبب أن ىجتحقق مؽ األخظار التي ادعتيا السخظخ، وذلػ بدبب عجم ال

غيخ مؤكجة الؾقؾع، وتحجث بعج زمؽ طؾيل، واألضخار التي تخذاىا دولة السجخ ستشتج عؽ 
 =أن حكؼ محكسة العجل الجولية بيؽمشيا. و  أسباب طبيعية طؾيمة السجى وال يسكؽ التحقق
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ٚايٛاضح إ ايكطا٤ ايسٚيٞ َٚٔ خ٬ٍ ايػٛابل ايكطا١ٝ٥ اييت عطضٓاٖا قس دبٓب  
اشبٛض يف َؿّٗٛ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايكا٥ِ بصات٘ ٚمل ؼباٍٚ إ ٜٓاقـ ٖصٙ ازبع١ٝ٥ ٚيهٓ٘ 

ٝات ٖصا ايٓعاّ ٚساٍٚ اّ اؾاض ايٝٗا بططٜك١ اٚ بأخط٣ ضغِ اْ٘ يف شات ايٛقت تعاٌَ َع َعط
ٜٛؾل َا بني ايتعاضض ٚايتبأٜ ايصٟ قس ٜعٗط، ٚتعاٌَ َع نٌ قط١ٝ خبصٛصٝاتٗا 
ٚظطٚؾٗا ٬َٚبػاتٗا ٚقسض يف إ ٜعرب عٔ ٚدٛز ٖصا ايٓعاّ ٚعٔ اَها١ْٝ اثاض٠ بعض 
املؿه٬ت املتعًك١ با٫ْػذاّ ٚايتذاْؼ املطًٛب، ٚقسض٠ ايكاضٞ ايسٚيٞ إ ٜتعاٌَ َع 

ٕٛ ايعاّ ٚايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا بططٜك١ ذبكل ايتػ١ٜٛ املٓطك١ٝ ٚاملعكٛي١ يًٓعاع ايكاْ
 املعطٚض اَاّ ايكطا٤ ايسٚيٞ. 

                                                                                                                              

( Gabcíkovo – Nagymarosزية مذخوع )ق فيالسجخ وتذيكؾسمؾفاكيا عمى نيخ الجانؾب =
ؽ قبل األطخاف "كاستثسار بإنذاء وتذغيل نغام األقفال م 1977يخجع إلى اتفاؾية معاىجة 

، وتؼ ترسيؼ الشغام لتحقيق االستخجام الؾاسع لمسؾارد الظبيعية لشيخ الجانؾب لتشسية مذتخك"
ت االقتراد الؾطشي لألطخاف السؾارد السائية والظاقة والشقل والدراعة وغيخىا مؽ قظاعا

الستعاقجة، في ذات الؾقت بسؾجب شخوط السعاىجة ، تعيجت األطخاف الستعاقجة بزسان عجم 
وأنو سيتؼ مخاعاة االمتثال اللتدامات  تزخر جؾدة السياه في نيخ الجانؾب نتيجة لمسذخوع،

 1977معاىجة عام حساية الظبيعة الشاشئة ؼيسا يتعمق ببشاء وتذغيل نغام األقفال. كسا أن 
تشص عمى بشاء سمدمتيؽ مؽ األقفال، واحجة في غابديكؾفؾ في إقميؼ تذيكؾسمؾفاكيا واألخخى 

لتذكيل "نغام تذغيل واحج غيخ قابل لمتجدئة". كسا  السجخية،في ناغيساروس في األراضي 
نرت السعاىجة عمى أن السؾاصفات الفشية الستعمقة بالشغام سيتؼ تزسيشيا في "الخظة 
التعاقجية السذتخكة" التي كان مؽ السقخر وضعيا وفًقا لالتفاؾية السؾقعة مؽ قبل الحكؾمتيؽ 

. كسا نرت عمى بشاء وتسؾيل وإدارة األعسال عمى أساس 1976 حديخان 6ليحا الغخض في 
 1كسا أن سمؾفاكيا أصبحت دولة مدتقمة في  السداواة.مذتخك شارك ؼيو الظخفان عمى قجم 

تؼ التؾؾيع  وسمؾفاكيا،ؼ وقعت اتفاؾية خاصة أبخمت بعج ذلػ بيؽ السجخ ث ؛1993يشايخ 
اتفق الظخفان عمى إنذاء وتشفيح نغام مؤقت إلدارة  ،1993أبخيل  7عمييا في بخوكدل في 

وججت السحكسة أن معاىجة عام  تذيكؾسمؾفاكيا،وؼيسا يتعمق بحل  الجانؾب؛السياه لشيخ 
وبالتالي ال  بيا؛تبظة" بأجداء نيخ الجانؾب التي تتعمق أنذأت حقؾًقا والتدامات "مخ  1977

يسكؽ أن تتأثخ السعاىجة نفديا بخالفة الجول، ومؽ ثؼ خمرت السحكسة إلى أن معاىجة 
 .1993يشايخ  1أصبحت ممدمة لدمؾفاكيا في  1977
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َٔ داْب اخط ٖٓاى َٔ بات ٜعتكس إ ا٫دباٖات ايكطا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اييت تتعاٌَ َع  
اػباز ْعاّ  ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘، ٚاغتكطاض ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايؿهط٠ غتكٛز بؿهٌ اٚ باخط اىل

قاْْٛٞ َػتكٌ عٔ َٓع١َٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ٚإ ٖصا ايٓعاّ قس ٫ ؼبٌُ خصا٥ص٘ 
ٚقس ٜتعاضض َع ا٫يتعاَات ايسٚي١ٝ اييت ٜكطضٖا، ٚيهٔ ٖصا ايططح غري َٓطكٞ ٚغري َكبٍٛ 

ٚ بؿهٌ قاطع، ٭ْ٘ ػبب ا٫ ٜؿِٗ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ باْ٘ ْعاّ َٓؿصٌ عٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ا
اْ٘ ٜػتطٝع ايعٌُ بععي١ تا١َ عٔ قٛاعسٙ، ؾُٔ ْاس١ٝ َبسأ ايعكس ؾطٜع١ املتعاقسٜٔ يف 
ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜؿطض ع٢ً مجٝع ايسٍٚ ايطضٛر ٫يتعاَاتٗا ايسٚي١ٝ اييت زخًت بٗا ٚإ ٫ 
تسخٌ اىل أٟ ايتعاَات زٚي١ٝ دسٜس٠ تتٓاؾ٢ َع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ايكا٥ِ، َٔ داْب 

كإْٛ ايسٚيٞ ٜتطُٔ صبُٛع١ نبري٠ َٔ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ا٫َط٠ ٚايكٛاعس ايسٚي١ٝ يف اخط إ اي
َٛاد١ٗ ايهاؾ١ ٖٚصٙ ايكٛاعس َٔ ايٓعاّ ايسٚيٞ ايعاّ ٫ ػبٛظ طبايؿتٗا ٫ٚ ػبٛظ ا٫تؿام ع٢ً 
َا ٜتعاضض َع اسهاَٗا ٚيٝؼ ٭ٟ ططف زٚيٞ ايتُػو بٛدٛز ْعاّ قاْْٛٞ قا٥ِ بصات٘ 

اضض َع اسهاَٗا، َٚٔ د١ٗ ثايج١ ؾإ دباضب ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٫ ٜتطُٔ تٓعِٝ ٜتع
ظبسٖا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ يف بٓا٥٘ ايعاّ بٌ ظبسٖا يف اطاض دباضب بعض ايؿطٚع املػتشسث١ 
َٔ ٖصا ايكإْٛ، ؾُج٬ً ظبس تطبٝكات ٚاضش١ هلصا ايكإْٛ يف اطاض ا٫ذباز ا٫ٚضبٞ يف اطاض 

١، ٚيف اطاض َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ يف اطاض عٌُ ١٦ٖٝ اغت٦ٓاف عٌُ ضبه١ُ ايعسٍ ا٫ٚضبٝ
َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ. ٖٚصٙ ايتذاضب ذباٍٚ إ تهطؽ ساي١ َٔ ايتهاٌَ ايكطا٥ٞ يف 

 (1)صباٍ ايتعاٌَ َع ايٓعِ املدتًؿ١ زاخٌ ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط.

 ادلطهب انثاني
 جهىد جلنة انقانىٌ انذويل

زضاغ١ سٍٛ دبع٩  2000ٕ ايسٚيٞ يف زٚضتٗا ايجا١ْٝ ٚاشبُػني عاّ تٛيت زب١ٓ ايكاْٛ
مت  2002، ٚيف عاّ (2)ايصعٛبات ايٓاؾ١٦ عٔ تٓٛع ٚتٛغع ايكإْٛ ايسٚيٞ –ايكإْٛ ايسٚيٞ 

اْؿا٤ صبُٛع١ عٌُ َٔ قبٌ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ ادٌ زضاغ١ ٚاقرتاح صبُٛع١ َٔ 
ايٓعِ ايكا١ُ٥ ٚ" قاعس٠ ايتدصٝص"،" طظٖااسبًٍٛ يعسز َٔ املٛضٛعات نإ َٔ بني أب

                                                      

(1)  B. Simma and D. Pulkowski, „Op- Cit. p. 494.  

 (2) Michael Runersten (2008)، Defining „Self-contained Regime ’ ،- A 

Case Study of the International Covenant on Civil and Political 

Rights, University of Lund, Master thesis, p.4.  
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ٚناْت ٖٓاى صبُٛع١ َٔ ايتٛصٝات سٍٛ ٖصا املٛضٛع مت ازضادٗا  (1)2006بصاتٗا". يف عاّ 
 (2)ضُٔ تكطٜط َؿصٌ عاجل َػاي١ دبع٩ ايكإْٛ ايسٚيٞ.

ٚقس ساٚيت زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ إ تتصس٣ ملٛضٛع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاخصت 
غ١ ٖصا املصطًح ٚسطصت ع٢ً صٝاغ١ تعطٜـ ٚاضح ٚضبسز ي٘، يهٔ ع٢ً عاتكٗا زضا

ٚادٗت ايًذ١ٓ يف َٝسإ ايعٌُ اسبكٝكٞ ايهجري َٔ ايتشسٜات ٚتبآٜت ٚدٗات ايٓعط 
خبصٛص ا٫عتُاز ع٢ً َؿّٗٛ ٚاضح ٚضبسز ٚتعسز ايتؿػريات ٚاملعطٝات اييت زخًت يف 

عرتاف ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ بٗصٙ اطاض زضاغات زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚٚدست ايًذ١ٓ َٔ ا
ايٓعِ ٚايٓص عًٝٗا بصطٜح ايعباض٠ يف قط١ٝ ايتعٜٛض عٔ استذاظ ايطٖا٥ٔ َٔ 

َٔ قبٌ اٜطإ ٚاييت عطؾت آْصاى بكط١ٝ ايطٖا٥ٔ اٚ قط١ٝ طٗطإ  ايسبًَٛاغٝني ا٭َطٜهٝني
ب١ ٚاؾٓطٔ، ٚؾهٌ ٖصا اسبهِ ايصازض َٔ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايٓكط١ ا٫غاغ١ٝ بايٓػ

يًذ١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ ادٌ ايتعُل يف ايبشح ٚضباٚي١ ضصس ابطظ ازبٛاْب املتص١ً مبؿّٗٛ 
ٖصٙ ايٓعِ ٚدسي١ٝ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٝٓٗا ٚبني ْعِ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ٚقس ٚدست ايًذ١ٓ 
َٔ حبح َٛضٛع ايتذع٩ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ َٓاغب١ ممٝع٠ يػطض َٓاقؿ١ ٖصٙ املػا٥ٌ 

 (3)هلا.ٚايتعطض 
ٚيف َٓاقؿات زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ ملٛضٛع دبع٩ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ، ؾكس ٚصؿت 
ايًذ١ٓ بعض ايٓعِ ايؿطع١ٝ باْٗا ضاغد١ ايٛدٛز يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ نُعاٖسات سكٛم 
ا٫ْػإ ْٚعاّ ا٫ذباز ا٫ٚضبٞ، ٚإ ايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني ايكإْٛ ايعاّ ٜٓبػٞ إ تتشسز 

يف تؿػري ايٛثا٥ل املٓؿ١٦ يًٓعاّ، ٚنكاعس٠ عا١َ ؾإ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ اغاغًا 
املتعًل مبػ٪ٚي١ٝ ايسٍٚ تهٌُ ايٓعاّ اشباص َا مل ٜٓص ا٫خري ع٢ً اغتجٓا٤ خاص اٚ 
ٜؿري تؿػري تًو ايٛثا٥ل اىل خ٬ف شيو، ٫ٕٚ املؿّٗٛ ايصٟ ميهٔ اغتد٬ص٘ َٔ ؾهط٠ 

ٛح بععٍ تاّ هلا عٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ؾكس ٚصؿت ايًذ١ٓ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا مل ٜ
                                                      

 (1) See: International Law Commission, Report on the work of its 

fifty-second session (A/55/10)، para. 729; See also: International 

Law Commission, Report on the work of its fifty-fourth session 

(A/57/10), para. 512 

 (2) International Law Commission, Conclusions of the work of the 

Study Group on the Fragmentation of International Law: 

Difficulties arising from the Diversification and Expansion of 

International Law , 2006. 

(3)  Michael Runersten, op- cit, p.43. 
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َصطًح )ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا( باْ٘ ٜؿري اىل َؿّٗٛ َطًٌ، َع١ًً شيو بإ املصطًح ٜ٪زٟ 
اىل اغتبعاز تاّ يًكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ٖٚٛ اَط غري َتصٛض، ٚبايتايٞ ؾإْٗا تكرتح اس٬ٍ 

 (1)يٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘(.اصطًح )ايٓعاّ اشباص( ضبٌ َصطًح )َ
ٚتعاًَت زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ َع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا باعتباضٖا َؿه١ً دٖٛط١ٜ 

، ؾإ ايٓعِ املرتابط١ َٔ 1982يف عاّ  ( َكطض ايًذ١ٓ Riphagenٚٚؾكا يٮغتاش )
ٚقس  ايكٛاعس ايعا١َ ا٭ٚي١ٝ ٚايكٛاعس ايجا١ْٜٛ ٚإدطا٤ات إلقطاض املػ٪ٚي١ٝ اَط ؾا٥ع يًػا١ٜ،

اؾرتض بإ َطُٕٛ ايكاعس٠ ا٭ٚي١ٝ قس ٜربض اغتهُاهلا بكٛاعس ثا١ْٜٛ خاص١، ٚباعتكازٙ 
اتػِ ٖصا ايٓٗر بايػُٛض ايهبري اش اْ٘ ضغِ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ حبايت٘ ايطا١ٖٓ باعتباضٙ 
ْعاَا قاْْٛٝا غري َؿهٌ طبكا يتٓعِٝ ٚاسس بٌ ٖٛ َؿهٌ طبكا جملُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ْعِ 

َرتابط١ ٜطِ صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس ا٭ٚي١ٝ ٚايكٛاعس ايجا١ْٜٛ ٚإدطا٤ات إلقطاض  ؾطع١ٝ
املػ٪ٚي١ٝ يف ساٍ طبايؿ١ تًو ايكٛاعس، ٫ٕٚ َػاي١ َا ٜٓبػٞ ايكٝاّ ب٘ عٓسَا تٓتٗو ٖصٙ 
ايكٛاعس تططح ْؿػٗا بصٛض٠ تًكا١ٝ٥، ٚبايتايٞ ؾإ ْعاّ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٜعس دع٤ َٔ 

ايكإْٛ ايسٚيٞ ػبب إ ٜٓعط ايٝ٘ نُذُٛع١ َٔ ا٭ْع١ُ ايؿطع١ٝ  ٖصٙ ايٓعِ، ٜٚط٣ بإ
املتعاٜؿ١ بسٕٚ أٟ تػًػٌ ٖطَٞ َػبل، ٚقسّ ْٗذ٘ ايٓعطٟ عٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ 
باعتباضٙ صبُٛع١ َٓتع١ُ َٔ قٛاعس ايػًٛى ٚايكٛاعس اإلدطا١ٝ٥ ٚايٓصٛص ايٛضع١ٝ اييت 

ز٠ َٔ ٚاقع ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚبايتايٞ ؾإ تهٕٛ أْع١ُ قا١ْْٝٛ َػًك١ يف صبا٫ت َتعس
 (2)ايٓعاّ ايؿطعٞ مياثٌ ايٓعاّ ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓػًل بػبب تساخً٘ َع ايٓعِ ايؿطع١ٝ ا٭خط٣.

(  ٜٓعط اىل ايكإْٛ ايسٚيٞ باعتباضٙ ٜتهٕٛ َٔ Riphagenَٚٔ ٖٓا ؾإ ا٫غتاش  )      
قاًْْٛٝا زٚيًٝا َٛسسًا ٫ٚ ٜعين  صبُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ايٓعِ ايؿطع١ٝ املتدصص١ ٚيٝؼ ْعاًَا

ٖصا بايططٚض٠ إ ٚدٛز ايٓعاّ ايؿطعٞ ٜػتبعس بصؿ١ زا١ُ٥ تطبٝل ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ 
ايعطيف املتص١ً با٭ثاض ايكا١ْْٝٛ يٮؾعاٍ غري املؿطٚع١ زٚيًٝا، ؾايٓعاّ ايؿطعٞ شات٘ قس 

جري ٖصا ا٫َط ٬َسعتني تهُٔ ٜؿؿٌ نهٌ ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٜتِ ايًذ٤ٛ اىل ْعاّ ؾطعٞ اخط، ٜٚ
ا٭ٚىل يف َٓاقؿ١ َػاي١ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايٛادب١ ايتطبٝل يف ساٍ ؾؿٌ ْعاّ ؾطعٞ زٕٚ 

                                                      

-129فقخة  ((A/CN.4/L.682شغخ: وثائق األمؼ الستحجة، الجسعية العامة، رقؼ الؾثيقة ي (1)
 . 52، ص130

، 139فقخة  ((A/CN.4/L.682شغخ: وثائق األمؼ الستحجة، الجسعية العامة، رقؼ الؾثيقة ي (2)
 . 58-57ص 
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اإلؾاض٠ اىل ايكٛاعس املطبك١ يف ساي١ غهٛت ايٓعاّ ايؿطعٞ عٔ َعازب١ َٛضٛع َعني، ٚع٢ً 
ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ  ايطغِ َٔ إ ايٓتٝذ١ املٓطك١ٝ يف ٖصٜٔ ايؿطضني ٖٛ ا٫غتعا١ْ بكٛاعس

يػس ايجػطات احملت١ًُ يف أٟ ْعاّ ؾطعٞ اىل اْ٘ ميهٔ ا٫غتعا١ْ بٓعاّ قطعٞ اخط يف ٖصٙ 
اسباي١ َع اقطاضٙ بإ نٌ ٚاسس َٔ ايٓعِ ايؿطع١ٝ املدتًؿ١ ٚاشباص١ باملػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ 

٠ اَا دٖٛط يًسٚي١ خاضع١ يًكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط يًٓعاّ ايعاملٞ ملٝجام ا٭َِ املتشس
امل٬سع١ ايجا١ْٝ سٝح اْ٘ اشا مل ٜتِ بٝإ طبٝع١ اٚ ْطام ٖصا ايٓعاّ ايعاملٞ عسا َا اثري 
سٍٛ اْ٘ ٜتطُٔ أٜطا ايكٛاعس ا٫َط٠ ضغِ ايتأنٝس ع٢ً َػاي١ ايٓعِ ايؿطع١ٝ بهْٛٗا َؿه١ً 

 (1)عا١َ أغاغ١ٝ.
ْعطٙ سٍٛ َػاي١ ٖٚٓاى ضاٟ ثاْٞ ملكطض ايًذ١ٓ ايػٝس )ضٚبطت اغٛ( خبصٛص ٚد١ٗ    

ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٖٚٛ ٜٓاقـ اثط َطُٕٛ ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ املٓتٗه١ ع٢ً ْٛع املػ٪ٚي١ٝ 
ايسٚي١ٝ املرتتب١ ممٝعا يف ٖصا اجملاٍ َا بني املػ٪ٚي١ٝ عٔ ازبطا٥ِ ٚ ملػ٪ٚي١ٝ عٔ 

رتتب١ اشبطٚقات ايسٚي١ٝ ايبػٝط١، بٝس اْ٘ ؾُٝا بعس ٚدس عسّ اسباد١ اىل تصٓٝـ ايٓتا٥ر امل
تبعًا ملصسض ا٫يتعاّ املٓتٗو ، ٚاْت٢ٗ يٛضع صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس تتػِ بايع١َُٝٛ ٚصاسب١ 

ايسٚي١ٝ، َؿريًا اىل  تيًتطبٝل ع٢ً مجٝع سا٫ت عسّ املؿطٚع١ٝ املرتتب١ ع٢ً خطم ا٫يتعاَا
إَها١ْٝ تبين ْعاّ خاص يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ يف اطاض َعاٖسات َع١ٓٝ عٔ خطم ا٫يتعاَات 

يسٚي١ٝ، َعربا عٓ٘ با٫ختصاص ايطبٝعٞ يًسٍٚ، ٚميهٔ ايكٍٛ بإ اؾاضت٘ ٖصٙ تعس ايًب١ٓ ا
 (2)ا٭ٚىل اييت بٓٝت ع٢ً أغاغٗا َٛاقـ َٔ تبع٘ َٔ َكطضٟ ايًذ١ٓ.

ؾُٝا بٝٓٗا، ؾإْٗا نجريا َا تٛضز  ٟتػط يتعٓسَا ذبسز ايسٍٚ ا٫يتعاَات ا٭ٚي١ٝ ايٚ
رتتب١ ع٢ً اإلخ٬ٍ ٖصٙ ا٫يتعاَات، ٚتصٖب ست٢ إىل خاص١ بايٓتا٥ر ايكا١ْْٝٛ امل ًاأسهاَ

إٜطاز أسهاّ ذبسز ٚقٛع اإلخ٬ٍ َٔ عسَ٘. ٚايػ٪اٍ املططٚح إشٕ ٖٛ َا إشا ناْت ٖصٙ 
َا إشا ناْت تػتبعس ايٓتا٥ر املٓطبك١ يف اسبا٫ت ا٭خط٣ مبٛدب  ٟا٭سهاّ سصط١ٜ، أ

ت ا٭خط٣ يتشسٜس ٚقٛع اإلخ٬ٍ َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، أٚ ايكٛاعس املٓطبك١ يف اسبا٫
عسَ٘. ٚقس تٓص َعاٖس٠ ْصا صطؼبا ع٢ً ع٬قتٗا بايكٛاعس ا٭خط٣. ٚيهٔ َعاٖسات نجري٠ 

                                                      

، 1982شغخ: التقخيخ الثالث عؽ مدؤولية الجول، حؾلية لجشة القانؾن الجولي لعام ي (1)
 . 77السجمج لثاني، الجدء األول، ص

، 138فقخة  ((A/CN.4/L.682شغخ: وثائق األمؼ الستحجة، الجسعية العامة، رقؼ الؾثيقة ي (2)
 . 57ص 
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٫ تٓص ع٢ً شيو، ٚعٓس٥ص ٜجٛض غ٪اٍ عُا إشا ناْت ايكاعس٠ اشباص١ تبك٢ قا١ُ٥ إىل داْب 
 ايكاعس٠ ايعا١َ املٓطبك١ يف اسبا٫ت ا٭خط٣ أّ أْٗا تػتبعسٖا. 

ؾكس ادب٘ عبٛ ايكٍٛ باملؿّٗٛ ايعاّ يًٓعِ   Arangio Ruizَكطض ايًذ١ٓ  اَا
ايكا١ُ٥ بصاتٗا، نايٓعاّ ايصٟ ٚضعت٘ املعاٖسات املٓؿ١٦ ي٬ذباز ا٫ٚضبٞ، َٚعاٖسات سكٛم 
ا٫ْػإ، ٚايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ، ْٚاقـ سل ايسٍٚ ا٫ططاف يف ٖصٙ ايٓعِ اىل اغتبعاز 

عًٝٗا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ يف اسبا٫ت اييت تؿري ؾٝٗا تًو  ايًذ٤ٛ اىل ايتسابري املٓصٛص
ايٓعِ اىل ادطا٤ات خاص١ بٗا. ٚقس ضؾض عس ٖصٙ ايٓعِ مبجاب١ )زٚا٥ط قا١ْْٝٛ َػًك١( نٕٛ 
ٖصٙ ايٓعِ تػتبعس تطبٝل ايكٛاعس ايعا١َ املكطض٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٖٚصا ا٫َط ٫ ػبب 

، (1)٠ ايكص٣ٛ اييت تػتذٛبٗا اسهاّ ايٓعاّ ايكا٥ِ بصات٘ايًذ٤ٛ ايٝ٘ ا٫ يف ساي١ ايططٚض
ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ )اضاظبٝٛ ضٜٚؼ( قس ٚغع َٔ َؿّٗٛ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاعتُس ايٝات 
انجط اْػذاَا َع ؾهط٠ ايتؿػري ايؿاعٌ ٚاٚدس ايٝات انجط قسض٠ ع٢ً اغتٝعاب سا٫ت ايتٓاظع 

 ٢ اغاؽ تٓٛع ٚتٛغع ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ. احملت١ًُ بني ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ عً
ٚقس اقطت زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ َبسأ ايتدصٝص يف ضباٚي١ يتطٜٛع ؾهط٠ ايٓعِ 
ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚعطضت يؿهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا َٔ خ٬ي٘ يف َؿطٚعٗا سٍٛ َػ٪ٚي١ٝ 

عًك١ مببسأ املت 55ايسٍٚ عٔ ا٭ؾعاٍ غري املؿطٚع١ زٚيًٝا، سٝح ْص َؿطٚع املاز٠ 
ايتدصٝص ع٢ً اْ٘ "٫ تػطٟ اسهاّ ٖصٙ املٛاز سٝجُا تهٕٛ ٚبكسض َا تهٕٛ ايؿطٚط 
املتص١ً بٛدٛز ؾعٌ غري َؿطٚع زٚيًٝا اٚ َطُٕٛ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ يًسٚي١ اٚ اعُاٍ ٖصٙ 
املػ٪ٚي١ٝ َٓع١ُ مبٛدب قٛاعس خاص١ َٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ"، ٚتكطض ٖصٙ املاز٠ 

س اشباص١ يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ايٛاضز٠ يف اتؿاق١ٝ زٚي١ٝ ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ أٚي١ٜٛ يًكٛاع
يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ يًسٚي١ نُا دا٤ت يف َؿطٚع ايًذ١ٓ سٍٛ َػ٪ٚي١ٝ ايسٍٚ عٔ ا٭ؾعاٍ غري 

  (2)املؿطٚع١ زٚيٝا.
                                                      

، تقخيخ لجشة القانؾن الجولي عؽ مدؤولية 1991القانؾن الجولي لعام يشغخ: حؾلية لجشة  (1)
، مشذؾرات االمؼ الستحجة، نيؾيؾرك، 97الجول، السجمج الثاني، الجدء االول، الفقخة 

 . 94، ص 1992

ىحه السادة السبجأ القائل إن "القانؾن الخاص يشدخ القانؾن العام". وقج تؾفخ ىحه  ذوتعك (2)
ىج كثيخة مسكشة لتحجيج القاعجة مشاإال أنيا ليدت سؾى نيج مؽ بيؽ  اً امى السادة مؤشخاً 

 =ائسةالدارية مؽ بيؽ عجة قؾاعج مسكشة التظبيق أو ما إذا كانت جسيع القؾاعج تبقى ق
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 ٚايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا يف َٓعٛض زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ يف اطاض ْعاّ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ،
ت٪زٟ زٚضًا ًَُٗا يف سٌ ايتٓاظع بني ايٓعِ املتعسز٠ يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٚع٢ً اغاؽ اٚي١ٜٛ 
ايكٛاعس ايجا١ْٜٛ اشباص١ يًٓعاّ ع٢ً غريٖا َٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، خاص١ ٚإ َبسأ 

ات٘ ايتؿػري ايؿعاٍ ي٬يتعاَات ايسٚي١ٝ ٜتؿل ٚاٚي١ٜٛ ايتطبٝل يًكإْٛ اشباص، ٜٚؿػط املبسأ ش
  (1)تطبٝل ايكإْٛ ايعاّ يف اسٛاٍ ؾؿٌ ايٓعاّ اشباص اٚ تطادع٘.

أٟ ايٓٗر اإلقًُٝٞ  –اإلق١ًُٝٝ َٔ د١ٗ اخط٣ ٚدست زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ ؾهط٠  
إىل  َسخٌ َٓاغب يططح ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، ٜٚٓعط –يٛضع قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ 

ُٝع٠ يٛضع قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ بػبب ايتذاْؼ نُشاؾٌ َت ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ا٫قًُٝٞ
ايٓػيب يًُصاحل ٚايؿاعًني املعٓٝني. ٚأسٝاْا َا ٜؿاض، َج٬، إىل إٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜٓبػٞ 

ٚإْصاؾا، ٚ٭ٕ ايكٛاعس  إٔ ٜطٛض يف غٝام إقًُٝٞ، ٭ٕ تٓؿٝصٙ غٝهٕٛ بصيو أنجط نؿا٠٤
 . (2)َتػك١.شات ايص١ً غتؿِٗ ٚتطبل بططٜك١ 

ازْا إ َعازب١ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ ملٛضٛع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٜػذٌ عًٝ٘ ٚباعتك
 صبُٛع١ َٔ امل٬سعات ٚنُا ٜاتٞ:

مل تكض ايًذ١ٓ ع٢ً ايػُٛض ايصٟ ٜهتٓـ َصطًح ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، بٌ ع٢ً  .1
 ايعهؼ ايتٛغع يف ايتؿػري ٚايتعُل ٚايتبأٜ يف اٯضا٤ بني َكطضٟ ايًذ١ٓ ٚاعطا٥ٗا، ٖصا
ا٫َط اْعهؼ غًبًا ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً ؾِٗ ٚاضح ٚضبسز هلصٙ ايٓعِ، ٚأز٣ اىل ظٜاز٠ 

 ايػُٛض يف إطاض املؿّٗٛ ٚاملسيٍٛ. 

                                                                                                                              

 وفي اً عيؾر القؾاعج  حجثألج آخخ يعظى األولؾية، ؼيسا بيؽ األطخاف، شيويؾجج م معا=
تختبة عمى اإلخالل بقاعجة غالبة طابع قظعي. فعمى بعض الحاالت، قج يكؾن لمشتائج الس

سبيل السثال، ال يجؾز لمجول، حتى ؼيسا بيشيا، أن تشص عمى الشتائج القانؾنية لإلخالل 
بأفعال مخالفة لقؾاعج قظعية مؽ قؾاعج القانؾن الجولي  تقبلبالتداماتيا الستبادلة إذا كانت 

 العام.

 . 403ي، مخجع سابق، ص شغخ: د. خشداء دمحم جاسؼ الذسخ ي (1)
(2)  Georges Scelle, Cours de droit international public (Paris: Domat - 

Montchrestien, 1948), p. 253.  

See Also: Hedley Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in 

World Politics (London: Macmillan, 1977) First edition. pp. 305-6 
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مل تعاجل ايًذ١ٓ َٛضٛع ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا نُؿه١ً َػتك١ً يف بٓا٤ ايكإْٛ ايسٚيٞ،  .2
اغ١ دبع٩ يهٓٗا ازصبت ٖصٙ املؿه١ً عطضا َع َعازب١ قاعس٠ ايتدصٝص يف إطاض زض

ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ٚبايتايٞ مل متًو ايًذ١ٓ ض١ٜ٩ َػتك١ً يؿِٗ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا 
ٜٓػذِ َع ايتطٜٛط ايهبري يف ٖصٙ ايٓعِ ٚاسبطٛض ايٛاغع هلا، ٚناْت ايًذ١ٓ ذباٍٚ إ 
تػًط ايط٤ٛ ع٢ً دع٥ٝات ضبسز٠ يف إطاض ايع٬ق١ َا بني قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ 

 عس شات ايتطبٝل اشباص اييت تػتبعس يف ْطاقٗا تطبٝل ايكٛاعس ايعا١َ.ٚايكٛا
عسّ اتؿام َكطضٟ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ ع٢ً تبين َؿرتنات عا١َ يف ذبسٜس َؿّٗٛ  .3

ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا اْعهؼ غًبًا ع٢ً دٗٛز ايًذ١ٓ يف صٝاغ١ املؿّٗٛ ايٛاضح ٚاحملسز 
ا ٜٓؿأ عٔ اغؿاٍ تطبٝل ايكاعس٠ ايعا١َ هلصٙ ايٓعِ ٚيف سػِ اشب٬ف سٍٛ تهٝٝـ َ

سبػاب ايكإْٛ اشباص، ٚبايتايٞ ؾإ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ قس ٚقعت اغري٠ ٖصا ايتبأٜ 
 يف اٯضا٤ ٚا٫خت٬ف يف ٚدٗات ايٓعط بني َكطضٜٗا.

ناْت زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ تٓعط يف اطاض َعازباتٗا اىل اغتبعاز اسهاّ املػ٪ٚي١ٝ   .4
غعت نجريا يف ٖصا اجملاٍ اىل ايكسض ايصٟ باتت ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ايسٚي١ٝ ٚقس تٛ

تطتبط مبٓعٛض ايًذ١ٓ بأسهاّ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٚٚدست ايًذ١ٓ َٔ َٛاقـ ايكطا٤ 
ايسٚيٞ دباٙ املػا٥ٌ اييت تصست هلا ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايسا١ُ٥ ٚضبه١ُ ايعسٍ 

َع٘ ايتػًِٝ بٛدٛز ٖصٙ ايٓعِ ٚا١ُٖٝ ايسٚي١ٝ ، ٚدست َٓٗا ا٫غاؽ ايصٟ ميهٔ 
ا٫عرتاف بٗا ٚايتعاٌَ َعٗا نٓعِ ؾع١ًٝ ٚاقع١ٝ َػتك١ً بػض ايٓعط عٔ اعتباضٖا ْعِ 
َػًك١ اٚ ْعِ َؿتٛس١، اٚ اْٗا تتب٢ٓ املؿّٗٛ ايٛاغع اٚ ايطٝل اٚ املؿّٗٛ ا٫ٚغع 

 اسٝاْا ٚاملؿّٗٛ ا٭ضٝل يف اسٝإ اخط٣. 
سٚيٞ إ ٖٓاى عس٠ اَج١ً ٚتطبٝكات ع٢ً ؾهط٠ ايٓعِ ٚقس اعتربت زب١ٓ ايكإْٛ اي 

ايكا١ُ٥ بصاتٗا يف اطاض عسز َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، ٚاعطت َجا٫ يصيو ا٫تؿاق١ٝ ا٫ٚضب١ٝ 
 27ييت اؾاضت املاز٠ٚا 1989ٚز )اتؿاق١ٝ غرتاغبٛضؽ يػ١ٓ املتعًك١ بايتًؿع٠ ايعابط٠ يًشس

ازبُاع١ ا٭ٚضٚب١ٝ، يف ايع٬قات املتبازي١  عطا٤ يفا٫تطبل ا٭ططاف . 1": َٓٗا اىل إ
تطبل ايكٛاعس ايٓاؾ١٦ عٔ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ إ٫ بكسض َا ٫ تٛدس  بٝٓٗا، قٛاعس ازبُاع١ ٚيصيو ٫
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يٝؼ يف ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ َا  -2بعٝٓ٘".  قاعس٠ َٔ قٛاعس ازبُاع١ تٓعِ املٛضٛع املعين
طٜٛط أسهاَٗا أٚ تٛغٝع صباٍ اغتهُاٍ أٚ ت ميٓع ا٭ططاف َٔ إبطاّ اتؿاقات زٚي١ٝ

ا٭ططاف  يف ساي١ ا٫تؿاقات ايجٓا١ٝ٥ ، ٫ تػري ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ سكٛم ٚايتعاَات  -3 .تطبٝكٗا
سكٛم ا٭ططاف أٚ أزا٤  اييت تٓؿأ عٔ َجٌ ٖصٙ ا٫تؿاقات ٚاييت ٫ ت٪ثط ع٢ً ايتُتع باٯخط

ايع٬قات بني ا٫تؿاق١ٝ اق١ٝ َٔ ا٫تؿ 28املاز٠ ٚعازبت  ."ايتعاَاتٗا مبٛدب ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ
٫ ٜٛدس يف ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ َا ميٓع ا٭ططاف ْٚصت ع٢ً اْ٘ : "  ٚايكإْٛ ايساخًٞ يٮططاف

قٛاعس َٔ تًو املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ  َٔ تطبٝل إدطا٤ات أنجط صطا١َ أٚ تؿص٬ًٝ
ايكطا١ٝ٥ ،  ا٫تؿاق١ٝ يربصب١ اشبسَات املطغ١ً َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايبح اييت تعترب ضُٔ ٫ٜٚتٗا

( َٔ اتؿاق١ٝ املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ 2) 2١املاز٠ ٚنصيو   (1) ."5باملع٢ٓ املكصٛز يف املاز٠ 
 .1993عٔ ا٭ضطاض ايٓامج١ عٔ أْؿط١ خطط٠ ع٢ً ايب١٦ٝ، املعكٛز٠ يف يٛغاْٛ يف عاّ 

( َٔ ايربٚتٛنٍٛ املتعًل باملػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ٚ ايتعٜٛض عٔ ا٭ضطاض 2) 2١املاز٠ ٚ
١ عٔ اٯثاض ايعابط٠ ايًشسٚز ٚاملرتتب١ ع٢ً اسبٛازخ ايصٓاع١ٝ ٚاييت تًشل باملٝاٙ ايٓامج

تطبل ا٭ططاف اييت "ع٢ً  تٓصٚاييت ، 2١١3ايعابط٠ يًشسٚز املعكٛز يف نٝٝـ يف عاّ 
ٖٞ أعطا٤ يف ازبُاع١ ا٭ٚضٚب١ٝ، يف ايع٬قات املتبازي١ بٝٓٗا، قٛاعس ازبُاع١ شات ايص١ً 

( َٔ ا٫تؿاق١ٝ املتعًك١ باملٛاز ايجكاؾ١ٝ املػطٚق١ 3) 13 ٚاملاز٠ (2) "،...باملٛضٛع بس٫ 
أٚ املصسض٠ بصٛض٠ غري َؿطٚع١، اييت ٚضعٗا ايعٗس ايسٚيٞ يًكإْٛ اشباص يف ضَٚا يف عاّ 

ػبٛظ يًسٍٚ املتعاقس٠ اييت ٖٞ أعطا٤ يف َٓعُات " :َا ًٜٞٚاييت تٓص ع٢ً ، 1995
إق١ًُٝٝ إٔ تعًٔ أْٗا غتطبل، يف ايع٬قات املتبازي١ ؾُٝا يًتهاٌَ ا٫قتصازٟ أٚ يف ٦ٖٝات 

                                                      

(1)  European Convention on Trans frontier Television *Strasbourg, 

(5.V.1989) European Treaty Series - No. 132. 

واليجف مؽ ىحا البشج ىؾ ضسان أن تكؾن األحكام القانؾن األوروبي األسبؿية عمى  (2)
ي الجساعة أحكام االتفاؾيات الستعجدة األطخاف في العالقات بيؽ الجول األعزاء ف

األوروبية، وفي العالقات بيؽ ىحه الجول والجساعة ذاتيا. وليذ ليحا البشج أثخ عمى 
حقؾق و التدامات الجول غيخ األعزاء في الجساعة، أو حقؾق والتدامات الجساعة نفديا 

 .أو حقؾق والتدامات الجول األعزاء في الجساعة تجاه ىحه الجول
See also Hedley Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in 

World Politics (London: Macmillan, 1977) First edition. pp. 305-6 
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بٝٓٗا، ايكٛاعس ايساخ١ًٝ هلصٙ املٓعُات أٚ اهل٦ٝات ٚأْٗا يصيو ئ تطبل ؾُٝا بٝٓٗا أسهاّ 
 (1) ."ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ اييت ٜتطابل ْطام تطبٝكٗا َع ْطام تطبٝل تًو ايكٛاعس

 ةـاخلامت
كا١ُ٥ بصاتٗا ٚا٫ؾهايٝات ايٓامج١ عٓٗا إ ميهٓٓا يف ختاّ حبجٓا ملٛضٛع ايٓعِ اي

 غبًص اىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٚنُا ٜأتٞ:
 ا٫ٚ: ايٓتا٥ر: 

ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، َؿّٗٛ قاْْٛٞ زٚيٞ ٜؿري اىل ٚدٛز قٛاعس قا١ْْٝٛ ؾطع١ٝ هلا  .1
انجط شاتٝتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا ٚقسضتٗا ع٢ً ايتطبٝل ٚسهِ ايٛقا٥ع اييت تعازبٗا نْٛٗا 

اْطباقا ع٢ً ايٛاقع١ املع١ٝٓ شبصٛصٝاتٗا املتعًك١ باْتُا٥ٗا اىل ْعاّ ممٝع ػبعًٗا 
قازض٠ ع٢ً اغتبعاز تطبٝل ايكٛاعس ايعا١َ، ٖٚصا ا٫غتبعاز ٜسخٌ يف اطاض ايتهاٌَ يف 

ا٫ؾهايٝات ايٓامج١ عٔ تٛغع ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚتٓٛع  ١قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ملعازب
 ٛاعسٙ ٚتبأٜ َػتٜٛات ا٫يعاّ ؾٝ٘. َصازضٙ ٚاخت٬ف ق

ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، ٖٞ ْعِ َتٓٛع١ يف اؾهاهلا ٚطبتًؿ١ يف صٛضٖا، ؾٗٞ تؿري اىل  .2
ْعِ اق١ًُٝٝ يف َٛاد١ٗ ايٓعِ ايعامل١ٝ، ٚتؿري اىل قٛاعس ثا١ْٜٛ يف َٛاد١ٗ ايكٛاعس 

ىل ايٓعِ املػًك١ ا٫غاغ١ٝ، ٚتؿري اىل قٛاعس خاص١ يف َٛاد١ٗ ايكٛاعس ايعا١َ، ٚتؿري ا
يف َٛاد١ٗ ايٓعِ املؿتٛس١، ٖٚٞ باحملص١ً متجٌ خ٬ص١ تطبٝكات ٚدباضب يًعسٜس َٔ 
اهل٦ٝات ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ ٚا٫دٗع٠ ايكطا١ٝ٥ باإلضاؾ١ اىل صبٗٛزات نبري٠ بصيت َٔ 
قبٌ ايؿك٘ ايسٚيٞ يػطض ابطاظ ايعٓاصط ا٫غاغ١ٝ هلصٙ ايٓعِ، ٚذبسٜس ابطظ ا٫سهاّ 

 ١ ايٓاؾ١٦ عٔ ا٫عرتاف بٗصٙ ايٓعِ ع٢ً صعٝس ايكإْٛ ايسٚيٞ.ايكاْْٛٝ

                                                      

( ال يعتبخ Michaelالعيج الجولي لمحقؾق السجنية والدياسية فانو وبشغخ ) صوبخرؾ  (1)
عمى صؾرة لمشغام القائؼ بحاتو، أصبح مؽ الؾاضح أن العيج ليذ نغاما قائسا بحاتو. بل 

يفتقخ العيج الجولي الخاص بالحقؾق السجنية والدياسية مع مجسؾعة  ذلػ،العكذ مؽ 
متشؾعة مؽ آليات التشفيح االختيارية إلى معغؼ السيدات السيسة لشغام قائؼ بحاتو. وبالتالي، 
فإن آليات التشفيح الؾاردة في العيج ال تؤثخ عمى انظباق القانؾن الجولي العام عمى 

ولة. ويسكؽ إنفاذ االلتدامات الؾاردة في العيج بسداعجة مذخوع لجشة القانؾن مدؤولية الج
 . الجولي بذأن مدؤولية الجولة والؾالية القزائية اإللدامية لسحكسة العجل الجولية

See: Michael Runersten, op- cit, p.43. 
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إ ططح ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ميجٌ ْتٝذ١ َٓطك١ٝ ملا ٜؿٗسٙ ايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ  .3
تطٛض يف اسهاَ٘، ٖٚٞ يف شات ايٛقت متجٌ َعٗط َٔ َعاٖط اسرتاّ قسض٠ ا٫ضاز٠ ع٢ً 

١ٝ ٚبايتايٞ ؾإ ا٫ضاز٠ ايسٚي١ٝ املؿرتن١ اييت اسساخ ا٫ثاض ايكا١ْْٝٛ ٚاْتاز ايكٛاعس ايسٚي
اْتذت ايكٛاعس ايعا١َ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٖٞ شاتٗا َٔ ادبٗت عبٛ زعِ اْتاز ْعِ 
َػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا هلا اثاضٖا ا٫ػباب١ٝ يف َعازب١ املداطط ايٓامج١ عٔ دبع٩ ايكإْٛ 

ها١ْٝ اختباض ؾاع١ًٝ ٖصٙ َٖصا ايكإْٛ ٜٛؾط ؾطص١ َتُٝع٠ إل ايسٚيٞ، َٚٔ ٖٓا ؾإ
ايٓعِ ٚدسٚاٖا ٚبٓؿؼ ايٛقت ٜعٗط َس٣ ٚدٛز بعض ايػًبٝات اييت قس تٓؿأ ْتٝذ١ 

 يًتٛغع يف ايًذ٤ٛ اىل اغتبعاز تطبٝل ايكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ ايسٚيٞ. 

إ ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا تعزٖط يف ايتطبٝل ايعًُٞ نًُا ناْت ايكٛاعس ايتٓع١ُٝٝ  .4
يكإْٛ ايتعاٖسٟ اٚ ايعطيف تتُتع باملط١ْٚ ٚايكاب١ًٝ ع٢ً اغتٝعاب تطبٝل ايٛاضز٠ يف ا

قٛاعس اخط٣ تٓػذِ َع َتطًبات املعازب١ املٓؿٛز٠ يًُٛضٛع املطاز اػباز ايكٛاعس 
ا٫َجٌ يًتطبٝل، َٚٔ ٖٓا ظبس إ تطبٝل ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٜرتادع نجريًا عٓسَا 

يه١ًٝ اييت متؼ اجملتُع ايسٚيٞ باغطٙ نتًو اييت ْهٕٛ بصسز اسبسٜح عٔ ايكٛاعس ا
تٓعِ َتطًبات سؿغ ا٫َٔ ٚايػًِ ايسٚيٝني اٚ تٓعِ املباز٨ ايعا١َ ايٛادب١ ا٫تباع يف 
ايع٬قات ايكا١ُ٥ َا بني ايسٍٚ، نُا إ زٚض ٖصٙ ايٓعِ ٜت٬ؾ٢ اَاّ غطٜإ ايكٛاعس 

ها١ْٝ ا٫يتذا٤ اىل ايٓعِ ايكا١ُ٥ ا٫َط٠ اٚ ايكٛاعس يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ ٚاييت تعطٌ َٔ اَ
 بصاتٗا. 

ٚؾط قطا٤ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ دباضب ثط١ٜ سٍٛ اَها١ْٝ ا٫عرتاف بؿهط٠ ايٓعِ  .5
ايكا١ُ٥ بصاتٗا، ٚاعتُست احمله١ُ ع٢ً تاضؽبٗا ايهبري ٚع٢ً اَتسازاتٗا اييت تطدع اىل 

بٝكاتٗا هلصا ايٓعاّ دبطب١ ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايسا١ُ٥، ٚناْت احمله١ُ يف طبتًـ تط
تٛاظٕ َا بني َصًش١ ايتطبٝل املطٕ يًكاعس٠ ايسٚي١ٝ َٚتطًبات ا٫سرتاّ يػٝاز٠ 
ايكاعس٠ ايسٚي١ٝ ٚمسٖٛا ٚعسّ دبع٥تٗا اٚ املػاؽ بٗا، ٚنإ تهٝٝؿٗا يًٛقا٥ع ٜٓطًل 
َٔ امياْٗا بإ ايٓعِ املػتك١ً اييت تهٕٛ قا١ُ٥ بصاتٗا ٫ ميهٔ اْهاضٖا ٫ٚ ميهٔ 

ا ٖٚٞ ْعِ اص١ًٝ َٚهت١ًُ يف ايتؿهٌٝ ٚتصًح ٫ٕ تعطض يًهجري َٔ املعازبات دباًٖٗ
اسبكٝك١ٝ يًُؿانٌ اييت ٜعتكس اْٗا قس تٓذِ عٔ تٓاظع َػتٜٛات ا٫يتعاّ ايسٚيٞ 

 ٚتعاضضٗا. 
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مل تهٔ ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا يتٓطًل يف ايٛاقع ايسٚيٞ َٔ زٕٚ إ دباب٘ بتشسٜات  .6
ناْت ؾهط٠ ا٫عرتاف بٗا ٚذبسٜس َسيٛهلا ْٚطاقٗا ٚقسضتٗا ع٢ً ٚمبؿه٬ت طبتًؿ١، بٌ 

ايبكا٤ ابطظ تًو ايتشسٜات، ثِ إ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايصٟ ؼباٍٚ إ ٜػازض ا٫طط ايتكًٝس١ٜ 
ايكا١ُ٥ ؾٝ٘ يف شات ايٛقت ٫تعاٍ ايهجري َٔ املساضؽ ايؿك١ٝٗ ٚاملصاٖب ايتكًٝس١ٜ ذباٍٚ 

اضب ٖصا ايكإْٛ َع ؾهط٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا، إ تٓعط بعني ايؿو ٚايطٜب١ اىل دب
ٚبايتايٞ ناْت ٖٓاى ٚدٗات ْعط َعاضض١ ٭صٌ ايؿهط٠ ٚقسَت زؾٛع ٚازي١ ع٢ً إ 
ايتشسٟ اسبكٝكٞ يًكإْٛ ايسٚيٞ ٖٛ ايتؿعٞ ايصٟ غٝتشكل يف ساٍ ا٫عرتاف بٛدٛز 

نعٜت٘ ٚاسرتاَ٘ عس٠ ْعِ َػتك١ً قا١ُ٥ بصاتٗا ٚاييت غتؿكس شيو ايكإْٛ ايعاَٝت٘ َٚط
 يس٣ املداطبني بأسهاَ٘. 

إ صباٍ زضاغ١ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٜػتٛدب ايسخٍٛ يف زضاغ١ شات١ٝ تًو ايٓعِ  .7
ٚخصٛصٝتٗا ٫ٚ ٜتشكل شيو ا٫ اشا نٓا اَاّ ْعاّ قاْْٛٞ خاص َػتكٌ بكٛاعسٙ 

٥ص٘ ٚاسهاَ٘ ٚضٛابط٘ ٚادطا٤ات٘ ٚاْ٘ ٜؿهٌ ْعاَا قاْْٛٝا ممٝعًا َٚػتك٬ً ي٘ خصا
ٚممٝعات٘ ٚي٘ اطاضٙ َٔ ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ املُٝع٠ ي٘ عٔ ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ ايػا٥س٠ 
ٚاملطبك١ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ، سٝح إ ي٘ َعازبات٘ املُٝع٠ ملٛضٛع ضبسز َٔ 
َٛضٛعات ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ بتؿطزٙ بٛدٛز صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس ٚاملباز٨ ايكا١ْْٝٛ 

ٚايتعاٌَ ٚإ تطبٝل تًو ايكٛاعس ٜهٕٛ بططٜك١ خاص١ ٚباي١ٝ املُٝع٠ ي٘ يف املعازب١ 
خاص١ دبعًٗا اقطب اىل ؾهط٠ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ املػتكٌ اٚ ايكا٥ِ بصات٘، َع َطاع١ 
خصٛص١ٝ اهل٦ٝات ٚا٭دٗع٠ ٚامل٪غػات اييت تع٢ٓ بايتعاٌَ َع ٖصا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

ٌَ َع َتطًبات اْؿاش اسهاَ٘ ايكا٥ِ بصات٘ ٚاييت تهٕٛ يف ايػايب قازض٠ ع٢ً ايتعا
 ٚتطبٝكٗا. 

ضغِ إ زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ مل ذبػِ اشب٬ف سٍٛ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚاْٗا مل تتؾبَ  .8
َؿَٗٛا ضبسزا هلصٙ ايٓعِ، ا٫ اْٗا َٚٔ خ٬ٍ بطاصبٗا اشباص١ بسضاغ١ املٛضٛع 

َٔ إ تععظ ٚذبًًٝ٘ َٚٓاقؿت٘ ٚتػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعـ ؾٝ٘، متهٓت 
َٔ ا١ُٖٝ َٛاص١ً ازبٗٛز ٚع٢ً َػت٣ٛ َٓع١ُ ا٫َِ املتشس٠ ٚغا٥ط اؾداص ايكإْٛ 
ايسٚيٞ َٔ ادٌ صٝاغ١ ايُٓٛشز ايٓٗا٥ٞ يؿهٌ ايع٬ق١ اييت ٜٓبػٞ إ تكّٛ َا بني ْعِ 

 ايكإْٛ ايسٚيٞ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚبني ايكٛاعس ايعا١َ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ. 
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 ثاًْٝا: املكرتسات:
بس َٔ ايتٛغع يف ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ املدصص١ هلصا املٛضٛع ٚايرتنٝع ع٢ً ا٫طاض  ٫ .1

ايؿًػؿٞ ٚايبعس ايتٓعُٝٞ ٚازبٛاْب ايتطبٝك١ٝ املدتًؿ١ يًٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚباإلَهإ 
تكسِٜ زضاغات ع١ًُٝ انازمي١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ضغا٥ٌ املادػتري ٚأطاضح ايسنتٛضاٙ يف 

 ايهبري يف املطادع ايع١ًُٝ سٍٛ ٖصٙ ايٓعِ.  ٖصا اشبصٛص مت٧ً ايؿطاؽ

ع٢ً زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ إ تعٝس ايٓعط يف ايهجري َٔ ايكطاٜا املتص١ً بايٓعِ ايكا١ُ٥  .2
بصاتٗا ٚاعاز٠ ططح املٛضٛع خاضز اسهاّ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٚسػِ ازبسٍ ع٢ً َٛاطٔ 

 ايكا١ُ٥ بصاتٗا .  اشب٬ف اييت اخطت نجريًا َٔ ؾطص سػِ املؿّٗٛ اشباص بايٓعِ

ع٢ً ايسٍٚ ا٫غطاع يف سػِ اشب٬ؾات سٍٛ ؾاع١ًٝ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٚإ تٛاظٕ ؾُٝا  .3
تًذأ إلبطاَ٘ َٔ اتؿاقٝات َا بني َتطًبات ا٫َتجاٍ ي٬يتعاَات شات ايطابع ايعاملٞ يف 

اص١ ض٤ٛ َ٪ؾطات َٝجام ا٫َِ املتشس٠ ٚغا٥ط ا٫تؿاقٝات ايؿاضع١ ٚبني املعازبات اشب
اييت تٛؾطٖا دبطب١ ايٓعِ ايكا١ُ٥ بصاتٗا ٜٚٓبػٞ إ ؼبػِ ٖصا اشب٬ف َٔ خ٬ٍ 

 ا٫عرتاف بٗصٙ ايٓعِ يف قطاض ٜصسض عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠. 
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 ثايجًا: ايٛثا٥ل ٚايتكاضٜط ٚقطاضات احملانِ ايسٚي١ٝ: 
يكإْٛ ايسٚيٞ: ايصعٛبات ايٓاؾ١٦ عٔ تٓٛع ٚتٛغع ايكإْٛ ايسٚيٞ، تكطٜط دبع٤ ا .1

(، دٓٝـ، 58ايؿطٜل ايسضاغٞ يًذ١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ، زب١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ، ايسٚض٠ )

  (A/CN.4/L.682.Add.1) : ، ضقِ ايٛثٝك2006١

١ُ ايتكطٜط ا٭ٚيٞ عٔ زضاغ١ "ٚظٝؿ١ ْٚطام قاعس٠ ايتدصٝص َٚػأي١ ايٓعِ ايكا٥ .2

  .ILC(LVI)/SG/FIL/CRD 1. Add 1  ."بصاتٗا
املداطط ايٓاؾ١٦ عٔ دبع٤ ايكإْٛ ايسٚيٞ، ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ يًذُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ  .3

 (A/55/10)، 10املتشس٠، ايسٚض٠ اشباَػ١ ٚاشبُػٕٛ، املًشل ضقِ 
َٓؿٛض ع٢ً  نٛملبٝا،قطاض ضبه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ بؿإٔ ايٓعاع َا بني ايبريٚ ٚبني  .4

 :يصؿش١ ايطمس١ٝ يًُشه١ُ ٚع٢ً ايطابط ا٫تٞا
https://www.icj-cij.org/en/case/14  
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