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                              ادلضتخلص
ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ" اضتددَ٘ ايفك٘ ايدٚيٞ يًدالي١ ع٢ً ناف١ َا إٕ اصطالح " 

ٜػتٌُ عًٝ٘ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ َٔ قٛاعد يًطًٛى االدتُاعٞ تهٕٛ ًَص١َ ضٛا٤ 
٢ ساي١ قدد٠ ال تعين غرل أغداص بعِٝٓٗ، ال اتصفت بايتذسٜد ٚايع١َُٝٛ أٚ اْصبت عً

ٜفسقٕٛ بريو بني "قاعد٠ ايكإْٛ" اييت تتطِ بايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد ٚبني "االيتصاّ" ايرٟ ٖٛ 
فاقد يًع١َُٝٛ ٚايتذسٜد َٔ قٛاعد ايطًٛى االدتُاعٞ املًص١َ، ممٝصٜٔ بريو بني ايكٛاعد 

ايتطبٝل، ٚبني ايكٛاعد ايدٚي١ٝ املفتكد٠  ايدٚي١ٝ املتصف١ بايع١َُٝٛ أٟ ايكإْٛ ايدٚيٞ عاّ
يع١َُٝٛ ايتطبٝل أٟ َا ٜعسف بايكإْٛ ايدٚيٞ ايٓطيب، فُا جيُع نٌ َٔ االيتصاّ ٚقاعد٠ 
ايكإْٛ َٔ زلات َػذلن١ ٖٞ اتصاف نٌ َٔ ايكاعدتني باإليصاّ ٚايطابع االدتُاعٞ َٚا 

ٕٛ" ٚافتكاد "االيتصاّ ايدٚيٞ" ٜفسقٗا ٖٛ اتصاف أسداُٖا بايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد "قاعد٠ ايكاْ
 هلرٙ ايع١َُٝٛ ٚاقتصازٙ ع٢ً أطساف االيتصاّ فكط دٕٚ غرلِٖ.

 ايهًُات املفتاس١ٝ: ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ، ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، ايكاعد٠ ايدٚي١ٝ.

Abstract  
The term "legal rule" has been used by international 

jurisprudence to denote all of the rules of social law that are 

binding on the international legal system,  whether they are 

characterized by abstraction or generalization or focused on 

a specific situation that does not concern other than specific 

persons,  thus not distinguishing between the general rule of 

law And abstraction between the "obligation" which is 

lacking in generality and the exclusion of binding social 
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rules of conduct,  distinguishing between international rules 

that are general in general and international law in general,  

and between international rules lacking in the generality of 

application,  what is known as international relative law,  

The rule of law and the rule of law are a common feature of 

the rule of law and the social character. What distinguishes 

them is the generalization of the rule,  the abstraction of the 

rule of law,  the absence of the international obligation of 

this generality and its limitation to the parties to the 

obligation only 

Keywords: Legal nature,  legal rule,  international rule. 

 تـادلقذم 
 -ٜٓصسف َفّٗٛ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ إىل ثالخ ْكاط أضاض١ٝ: 

ٖٞ ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ ايطًِٝ أٚ ايٛصف ايكاْْٛٞ ايدقٝل يكٛاعد ٖرا ايكإْٛ ، مبع٢ٓ  األٚىل
تتعًل بايك٠ٛ  ٚايجا١َْٝد٣ متتعٗا بايصف١ ايكا١ْْٝٛ، َٚٔ ثِ َد٣ ٚدٛد ايكإْٛ ايدٚيٞ، 

 غصا٥ص ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ.  ايجايج١يصا١َٝ هلرٙ ايكٛاعد ٚضببٗا ٚأضاضٗا ٚاإل

إٕ املكصٛد بايكإْٛ ايٛضعٞ )فُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايطاز١ٜ ٚاملطبك١ فعاًل  
عٓد مجاع١ َع١ٓٝ يف شَٔ َعني، ٚيريو فإٕ َفّٗٛ ايٛضع١ٝ ٜستبط بطسٜإ ايكاعد٠ 

ع٢ً اجملتُع ايرٟ تٓعُ٘، فدخٍٛ املعاٖد٠ سٝص ايٓفاذ ٜعين بد٤ ايكا١ْْٝٛ ٚتطبٝكٗا فعاًل 
، ٖٚرا األَس ٜتعًل بتطبٝل ايكاعد٠ (1)ضسٜاْٗا ٖٚرا ٜعين أْٗا أصبشت قاعد٠ ضاز١ٜ املفعٍٛ

ايكا١ْْٝٛ ٖٚرا ايطسٜإ ٜستبط بعٓصس اإليصاّ املستهص ع٢ً اقذلاْ٘ ظصا٤ َادٟ ًَُٛع، ٚئ 
طبك١ فعاًل إال إذا انتطبت خصا٥ص ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، ٚع٢ً تهٕٛ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ َ

ذيو فإٕ ايٛضع١ٝ بايٓطب١ يًكإْٛ ايدٚيٞ تٓصسف إىل )ضسٜإ ٚتطبٝل قٛاعدٙ ع٢ً 
أغداص اجملتُع ايدٚيٞ، ٚضسٜإ ٖرٙ ايكٛاعد ع٢ً ٖؤال٤ األغداص ٜستبط بعٓصس اإليصاّ 

اسذلاَٗا ٚيتعًل اإليصاّ ٚايفاع١ًٝ بتطبٝل  ٚايفاع١ًٝ ٖٚٛ َا ٜستهص ع٢ً اؾصا٤ ايالشّ يهفاي١

                                                      

( د. دمحم إسساعيل علي، طبيعة القاعجة القانهنية الجولية وعالقتها بفكخة الجداء "دراسة 0)
 . 26، ص0821فقهية"، السجلة السرخية للقانهن الجولي، السجلج الدادس والثالثهن، 
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نُا ميهٔ تعسٜف  , ايكاعد٠ ٚضسٜاْٗا ضٛف ْتهًِ عُٓٗا يف ايفصٌ ايجاْٞ َٔ ايدزاض١
ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ باْٗا)تًو ايكاعد٠ ايعا١َ اجملسد٠ املًص١َ ٚاملكذل١ْ ظصا٤ َادٟ 

 (1)ًَُٛع(.

ّ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٚيريو لد َٚٔ ٖٓا فإٕ َفّٗٛ ايطبٝع١ ايٛضع١ٝ خيتًط مبفٗٛ 
 .(2)بعض ايهتاب ٜطتددّ َصطًح ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايصف١ ايكا١ْْٝٛ

ٚايبعض اآلخس ٜطتددّ َصطًح ايطبٝع١ ايٛضع١ٝ يًدالي١ ع٢ً ْفظ املعاْٞ  
 . (3)ٚاألفهاز ٖٚرا َا ٜدعْٛا الضتدداَٗا نُذلادفني

 -١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح:أ -اٚال

ف ايكاْْٛٞ ايدقٝل يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚؼدٜد اضاع تهُٔ يف اعطا٤ ايٛص
َٚد٣ ٚدٛد االدٗص٠ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓفٝر١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ  االيتصاّ بٗا

 ٚؼدٜد تٛافس خصا٥ص ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ فٝٗا.

 -اغهاي١ٝ ايدزاض١: -ثاْٝا

ا١ْ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ تتًدص االغهاي١ٝ اييت ٜجرلٖا ٖرا املٛضٛع يف ؼدٜد َه
ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ َٚٔ ثِ  ايدٚي١ٝ ٌٖٚ ٖٞ قٛاعد قا١ْْٝٛ تتٛافس فٝٗا مجٝع عٓاصس

ؼدٜد َد٣ االيتصاّ بٗا َٔ قبٌ اغداص ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٌٖٚ إ ٚدٛد اؾصا٤ ايدٚيٞ 
 غسط يتُتع ايكاعد٠ بايصف١ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ؟

 -فسض١ٝ ايدزاض١: -ثايجا

                                                      

دار الجامعة  ولي العام,الجداءات الجشائية في القانهن الج سامي دمحم عبج العال, ( د.0)
 . 56ص ,6106 االسكشجرية, الججيجة,

د. إبخاهيم دمحم العشاني، القانهن الجولي العام، الظبعة الخامدة، دار الشهزة العخبية،  (6)
 01، ص6116 -6111القاهخة، 

( د. مفيج محسهد شهاب، القانهن الجولي العام، الجدء األول، السرادر واألشخاص، 5)
 . 62، ص0826نية، دار الشهزة العخبية، القاهخة، الظبعة الثا
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ماٍٚ َٔ خالٍ ٖرٙ ايدزاض١ اثبات إ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٖٞ قاعد٠ تتٛافس 
فٝٗا مجٝع اـصا٥ص ايٛادب تٛافسٖا يف ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚاثبات ٚدٛد ادٗص٠ تػسٜع١ٝ 
دٚي١ٝ تطاِٖ يف اقساز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚادٗص٠ تٓفٝر١ٜ ٚقطا١ٝ٥ تطاِٖ يف تطبٝل 

 تًو ايكٛاعد.

 -َٓٗذ١ٝ ايدزاض١:-ثاْٝا

االضًٛب ايتشًًٝٞ يف دزاض١ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ  مت اعتُاد
زا٤ ٚاملدازع ايفك١ٝٗ االزاد١ٜ د٠ ايكا١ْْٝٛ فٝٗا َعتُدا ع٢ً اآلَٚد٣ تٛافس خصا٥ص ايكاع

 تتطُٓ٘ َٔ ْعسٜات يف ٖرا املٛضٛع. ٚاملٛضٛع١ٝ َٚا

 -ٖٝه١ًٝ ايبشح:-ثايجا

  -ٚيدزاض١ َٛضٛع ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًكاعد٠ ايدٚي١ٝ ضٛف ْكطُ٘ إىل ثالث١ َباسح:

 املبشح األٍٚ: َد٣ ٚدٛد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ . 

 املبشح ايجاْٞ: أضاع االيتصاّ بايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ. 

 املبشح ايجايح: خصا٥ص ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ. 

 ادلبحث األول
 الذويل العاممذي وجىد القانىن 

ذٖب ق١ً َٔ فكٗا٤ ٚغساح ايكإْٛ اـاص ٚيف َكدَتِٗ ايفكٝ٘ اإلْهًٝصٟ اٚضنت  
إىل ايكٍٛ بإٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ال تعتدل قٛاعد قا١ْْٝٛ باملع٢ٓ ايصشٝح َٚٔ ثِ فِٗ 
ٜٓفٕٛ عِٓٗ ٚصف ايكإْٛ، أٟ أِْٗ ٜٓهسٕٚ ٚدٛدٙ، ٚسذتِٗ يف ذيو ٖٛ عدّ ٚدٛد 

١ٝ اييت تطع تًو ايكٛاعد ٚعدّ ٚدٛد ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ اييت تطبكٗا ايطًط١ ايتػسٜع
 . (1)ٚتفصٌ يف املٓاشعات اييت تجٛز بػأْٗا

                                                      

ليف والتخجسة أ,مظبعة لجشة الت6الجولي العام،ط ( د. محسهد سامي جشيشة، القانهن 0)
 . 06,ص 0852والشذخ,القاهخة,
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ٚعدّ ٚدٛد ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ اييت تهفٌ اسذلاّ تًو ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚتٓفر  
األسهاّ ايكطا١ٝ٥، فال ٚدٛد ؿه١َٛ َسنص١ٜ عامل١ٝ ع٢ً غساز اؿه١َٛ املسنص١ٜ يف 

 . (1)تُعات ايداخ١ًٝ، فال ٜٛدد َجٌ ٖرا ايتٓعِٝ بني ايدٍٚ املطتك١ً يف ايطٝاد٠اجمل

ٚميهٓٓا ايسد ع٢ً َا ضبل بإٔ ٖرٙ اآلزا٤ ٚإٕ نإ ٖٓايو َا ٜدلزٖا دص٥ًٝا يف بدا١ٜ  
ْػ٤ٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ إال أْٗا مل ٜعد هلا َا ٜدلزٖا َع تطٛز ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ 

يٓطر عٝح أصبح قاًْْٛا دٚيًٝا ٚضعًٝا تتُتع قٛاعدٙ بصف١ اإليصاّ نُا ٚٚصٛي٘ َسس١ً ا
ٖٛ اؿاٍ يف ايكإْٛ ايداخًٞ َع اختالف طبٝع١ اجملتُعني ايداخًٞ عٔ ايدٚيٞ، فاجملتُع 
ايداخًٞ ٜٓكطِ إىل ف٦تني: ف١٦ اؿهاّ اييت تتفسع ايكٛاْني ٚتطبٝكٗا ، ٚف١٦ احملهَٛني 

اْني ٚتٓفٝرٖا ِٖٚ املٛاطٓني، إال إٔ اؿاٍ كتًف يف اجملتُع املًتص١َ باسذلاّ تًو ايكٛ
ايدٚيٞ إذ ؽتًط فٝ٘ ف١٦ اؿهاّ بف١٦ احملهَٛني، فاؿانِ ٚاحملهّٛ ٚاسد أال ٖٚٛ ايدٍٚ، 
فٗٞ أٟ ايدٍٚ ٖٞ امله١ْٛ يًطًط١ ايتػسٜع١ٝ أٚ ايطًط١ ايدٚي١ٝ ٖٚٞ ذاتٗا امله١ْٛ 

٘، ٚيًُذتُع ايدٚيٞ ٚضا٥ٌ متاثٌ َا َٛدٛد يف ألغداص ايكإْٛ ايدٚيٞ املًصَني بطاعت
اجملتُع ايداخًٞ ٚتتٓاضب َع٘، فًًُذتُع ايدٚيٞ تػسٜع دٚيٞ ٚقطا٤ دٚيٞ ٚدصا٤ دٚيٞ 

 . (2)ٚضًط١ عا١َ دٚي١ٝ

ٚيدزاض١ ٚضا٥ٌ اجملتُع ايدٚيٞ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓفٝر١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ ٚاؾصا١ٝ٥ ضٛف 
 -ْكطِ ٖرا املبشح اىل ازبع َطايب:

فُٝا ٜتعًل بعدّ ٚدٛد ضًط١ تػسٜع١ٝ دٚي١ٝ قادز٠  -ايتػسٜع ايدٚيٞ: -االٍٚ: املطًب
ع٢ً ضٔ ٚإصداز ايتػسٜعات ايدٚي١ٝ ٖٛ َٔ األخطا٤ اييت ٚقع فٝٗا فكٗا٤ ايكإْٛ اـاص 
ففٞ ٖرا ايسأٟ خًط بني ايتػسٜع ٚايكإْٛ فُٔ ايجابت إٔ نٌ تػسٜع ٜعتدل قإْٛ، يف سني 

ايطسٚز٠ تػسٜعًا، فُٔ املعسٚف إٔ ٖٓايو ايعدٜد َٔ ايكٛاعد إٔ نٌ قإْٛ ال ٜعتدل ب
ايكا١ْْٝٛ ايعسف١ٝ، ايدٚي١ٝ ٚايداخ١ًٝ ع٢ً ايطٛا٤ قد ثبتت بايعسف دٕٚ إٔ ٜتدخٌ املػسع 

                                                      

 .62( د. مفيج شهاب، مرجر سابق، ص0)
عخبية، ( د. طارق عدت رخا، القانهن الجولي العام في الدلم والحخب، دار الشهزة ال6)

 . 11القاهخة، بجون سشة طبع، ص
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، َٚٔ أبسش ايكٛاْني ايداخ١ًٝ اييت تعتُد يف نجرل َٔ قٛاعدٖا ع٢ً ايعسف (1)إلجيادٖا
ٟ، نُا أْ٘ َٔ املعًّٛ إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ٚايطٛابل ايكطا١ٝ٥ ٖٛ ايكإْٛ اإلْهًٝص

قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ قد بدأت عٔ طسٜل ايعسف ايدٚيٞ. نُا إٔ ايكٍٛ بعدّ ٚدٛد ايكإْٛ 
ايدٚيٞ اضتٓادًا يعدّ ٚدٛد ضًط١ تػسٜع١ٝ دٚي١ٝ أٚ َػسع دٚيٞ بطبب عدّ ٚدٛد ضًط١ 

ٕ ايسبط ايطًط١ ايطٝاض١ٝ ضٝاض١ٝ عًٝا يف اجملتُع قٍٛ فٝ٘ نجرل َٔ املػايط١ ذيو أ
ٚاملػسع ايدٚيٞ زبط يف غرل قً٘ ٖٛ اآلخس، سٝح ميهٔ يًُػسع ايدٚيٞ أٚ ايطًط١ 
ايتػسٜع١ٝ ايدٚي١ٝ إٔ تهٕٛ َٛدٛد٠ بدٕٚ ٚدٛد ضًط١ ضٝاض١ٝ، ذيو إٔ طبٝع١ تهٜٛٔ 

 اجملتُع ايدٚيٞ تتعازض َع ٚدٛد ضًط١ ضٝاض١ٝ أع٢ً َٔ ضًطات ايدٍٚ.

ات ايدٚي١ٝ نٛسدات َه١ْٛ يًُذتُع ايدٚيٞ ٖٞ اـايك١ فايدٍٚ َٚعٗا املٓعُ 
أٚ  2يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚذيو بإزادتٗا ايصسحي١ عٔ طسٜل املعاٖدات ايػازع١*

ايط١ُٝٓ عٔ طسٜل ايعسف ايدٚيٞ، أٚ املفذلض١ عٔ طسٜل املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ ضُٔ 
اعد ايدٚي١ٝ ايعسف١ٝ بٛاضط١ ؾ١ٓ ايكإْٛ األَج١ً ع٢ً االتفاقٝات ايدٚي١ٝ ايعا١َ املك١ٓٓ يًكٛ

 -ايدٚيٞ اييت أْػأتٗا األَِ املتشد٠:

 ٚايرٟ ٜتطُٔ أزبع اتفاقٝات.  1958قإْٛ ايبشاز عاّ  -1
 . 1982اتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ يكإْٛ ايبشاز عاّ  -2
 . 1997،  1899اتفاقٝات الٖاٟ بػإٔ قٛاْني اؿسب  -3
ٚتٛنٛالٕ االضافٝإ املًشكإ باتفاقٝات ٚايدل 1949اتفاقٝات دٓٝف األزبع يعاّ  -4

 . 1977دٓٝف عاّ 
 . 1919عٗد عصب١ األَِ عاّ  -5

                                                      

( د. عبج الحدين القظيفي، القانهن الجولي العام، الجدء األول )أصهل القانهن الجولي 0)
 . 52، ص0821العام(، مظبعة العاني، بغجاد، 

السعاهجة الذارعة هي السعاهجة التي تزع قهاعج عامة تلتدم بها كافة الجول أعزاء *
وافقت عليها أم لم تهافق ولقج سسيت بهحا االسم ألنها تتزسن  الجساعة الجولية سهاء

 تذخيعًا عامًا للسجتسع الجولي.  
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 . 1945َٝجام األَِ املتشد٠ عاّ  -6
 . 1961اتفاق١ٝ فٝٝٓا يًعالقات ايدبًَٛاض١ٝ عاّ  -7
 .1963اتفاق١ٝ فٝٝٓا يًعالقات ايكٓص١ًٝ عاّ  -8
 . 1969اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات عاّ  -9

 . 1966شكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ ايعٗد ايدٚيٞ يً -19
 . 1966ايعٗد ايدٚيٞ يًشكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ عاّ  -11

ٚظاْب ايتػسٜع ايدٚيٞ نُصدز اتفاقٞ يًكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٜٛدد ايعسف ايدٚيٞ 
نُصدز ضابل ع٢ً ايتػسٜع، ٚمبكتطاٙ تٓػأ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚتطتكس ٜٚطتُس ايعٌُ بٗا 

 .(1)تٗا يف تػسٜع ززلٞقبٌ صٝاغ

اضتٓد ايسافطٕٛ يٛدٛد ايكإْٛ ايدٚيٞ إىل عدّ ٚدٛد  -ايكطا٤ ايدٚيٞ : -املطًب ايجاْٞ
ضًط١ قطا١ٝ٥ دٚي١ٝ تطبل قٛاعد ايكإْٛ ع٢ً املدايفني ألسهاَ٘، ٚتفصٌ يف َد٣ َطابك١ 

ٝك١ سٝح ضًٛى أغداص ٖرا ايكإْٛ يًكٛاعد اييت حيتٜٛٗا، إال إٔ ٖرا ايهالّ كايف يًشك
إٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ قد عسفت يف اجملتُعات ايكدمي١ قبٌ إٔ تٛدد احملانِ ٚقبٌ إٔ 
تتػهٌ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥، ٚإٔ ايكاضٞ ال ٜٛدد إال إذا ٚدد ايكإْٛ، فعٌُ ايكاضٞ ٖٛ 
تطبٝل ايكإْٛ ال خًك٘، فاـطأ ايرٟ ٚقع فٝ٘ أصشاب ٖرا ايسأٟ أِْٗ ٜكازْٕٛ بني ايكطا٤ 

يطًط١ ايكطا١ٝ٥ يف اجملتُعات ايداخ١ًٝ ٖٚرٙ املكاز١ْ يف غرل قًٗا الختالف ايدٚيٞ ٚا
طبٝع١ ٚتهٜٛٔ اجملتُع ايدٚيٞ عٔ ايداخًٞ فايٛال١ٜ ايكطا١ٝ٥ أٚ االختصاص ايكطا٥ٞ يف 
ايكإْٛ ايداخًٞ اختصاص ددلٟ ٚإيصاَٞ يف سني أْ٘ اختٝازٟ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايطبب 

ييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملتُع ايدٚيٞ ٖٚٞ ايدٍٚ املطتك١ً ذات ٜعٛد إىل طبٝع١ ايٛسدات ا
 . (2)ايطٝاد٠

                                                      

( د. الذافعي دمحم بذيخ، القانهن الجولي العام في الدلم والحخب، الظبعة الثالثة، شخكة 0)
 . 58اإلسكشجرية للظباعة والشذخ، السشرهرة، بجون سشة طبع، ص

 . 62-12، السرجر نفده، ص( د. الذافعي دمحم بذيخ6)
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نُا إٔ ايكٍٛ بعدّ ٚدٛد ضًط١ قطا١ٝ٥ دٚي١ٝ قٍٛ ٜتعازض َع ايٛاقع ايرٟ  
 1899ٜػٗد بٛدٛد ايعدٜد َٔ احملانِ ايدٚي١ٝ اييت تفصٌ يف املٓاشعات ايدٚي١ٝ، ففٞ عاّ 

أْػأت قه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥ نذٗاش  1939أْػ٦ت قه١ُ ايتشهِٝ ايدا١ُ٥، ٚيف عاّ 
أْػأت قه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ نذٗاش قطا٥ٞ  1945قطا٥ٞ ز٥ٝطٞ يف عصب١ األَِ، ٚيف عاّ 

أْػأت قه١ُ ايعدٍ األٚزب١ٝ  1957ٚ 1951ز٥ٝطٞ يف إطاز األَِ املتشد٠، ٚيف عاَٞ 
 ُاعات ايجالخ*.يًفصٌ يف املٓاشعات اييت تٓػأ بني ايدٍٚ األعطا٤ ٚبني أدٗص٠ اؾ

سٌ االؼاد األفسٜكٞ قٌ َٓع١ُ ايٛسد٠ األفسٜك١ٝ ٚمت إْػا٤  2992ٚيف عاّ  
ٚمتازع  1998قه١ُ ايعدٍ األفسٜك١ٝ ٚنريو مت إْػا٤ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ َؤخسًا عاّ 

ٖرٙ احملانِ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا ايٛظٝف١ٝ ايكطا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ٚيريو فٗٞ تػهٌ يف فًُٗا 
  (1)إلضاف١ إىل قانِ ايتشهِٝ ايدٚي١ٝ )ايكطا٤ ايدٚيٞ أٚ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ايدٚيٞ(.با

ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تٛدد ؿاد١ ادتُاع١ٝ ٖٚٞ تٛدد ٚيٛ  -اؾصا٤ ايدٚيٞ: -املطًب ايجايح
مل ٜصشبٗا دصا٤ أٚ نإ اؾصا٤ ضعٝفًا، فايطعف ٖٓا يٝظ عٝبًا يف ايكإْٛ ٚإمنا ٖٛ عٝب 

دتُاعٞ ايرٟ ٜطبك٘، فاؾصا٤ ٖٛ ايٛض١ًٝ أٚ ايطُإ يتطبٝل ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ يف ايٓعاّ اال
ٚااليتصاّ بٗا إال أْ٘ يٝظ غسطًا يٛدٛدٖا ، فايكٍٛ بعدّ ٚدٛد دصا٤ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ 
أَس كايف يًٛاقع، فايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ اؿايٞ تٛدد فٝ٘ ايعدٜد َٔ اؾصا٤ات اييت 

ٝع١ اجملتُع ايدٚيٞ ٚتتُجٌ ٖرٙ اؾصا٤ات بـ دصا٤ات دٓا١ٝ٥، ٚدصا٤ات ال تتٓاضب َع طب
 . (2)تتطًب اضتدداّ ايك٠ٛ، ٚدصا٤ات تطتددّ فٝٗا ايك٠ٛ، ٚدصا٤ات يف َٝجام األَِ املتشد٠

  -ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ أٚ ايطًط١ ايعا١َ ايدٚي١ٝ : -املطًب ايسابع

بب عدّ ٚدٛد سه١َٛ َسنص١ٜ عامل١ٝ إٕ ايكٍٛ بػٝاب ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ ايدٚي١ٝ بط 
يف اجملتُع ايدٚيٞ، قٍٛ فٝ٘ نجرل َٔ املػايط١، سٝح إٔ تٓفٝر قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ال 
تستبط بٛدٛد سه١َٛ َسنص١ٜ عامل١ٝ فاملكاز١ْ بني اجملتُع ايداخًٞ ٚاجملتُع ايدٚيٞ أَس 
                                                                                                                              

وهي الجساعة األوربية للفحم والرلب والجساعة األوربية للشذاط الحري والجساعة  *
 االقترادية األوربية والتي أصبحت فيسا بعج باالتحاد األوربي. 

  .16د. طارق عدت رخا، مرجر سابق، ص (0)

 .21-62( د. الذافعي دمحم بذيخ، السرجر نفده، ص6)
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يٓشٛ املعٍُٛ ب٘ يف خاط٧ نُا إٔ اغذلاط ٚدٛد ضًط١ تٓفٝر١ٜ يف اجملتُع ايدٚيٞ ع٢ً ا
اجملتُعات ايداخ١ًٝ َٚٔ ثِ سه١َٛ َسنص١ٜ عامل١ٝ ع٢ً غساز اؿهَٛات املسنص١ٜ ايداخ١ًٝ 
أَس خاط٧ ٚفٝ٘ ظًِ نبرل يًكإْٛ ايدٚيٞ، ذيو إٔ ايٛسدات اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملتُع 

ٍ ايدٚيٞ ٖٞ دٍٚ َطتك١ً ذات ضٝاد٠ َٚعٗا املٓعُات ايدٚي١ٝ اييت أْػأتٗا أٜطًا ايدٚ
املطتك١ً ذات ايطٝاد٠، فطبٝع١ تهٜٛٔ اجملتُع ايدٚيٞ تتعازض َع فهس٠ اؿه١َٛ ايعامل١ٝ، 
ألٕ ٖرٙ ايفهس٠ األخرل٠ ْفطٗا تتعازض َع ٚدٛد ايكإْٛ ايدٚيٞ، ألْٓا ببطاط١ غدٜد٠ إذا 
َا ٚصًٓا إىل َسس١ً اؿه١َٛ املسنص١ٜ ايعامل١ٝ نٓا بصدد قإْٛ داخًٞ يدٚي١ ٚاسد٠ ٚيٝظ 

 (1)قإْٛ دٚيٞ ٜٓعِ ايعالق١ بني عد٠ دٍٚبصدد 

 ادلبحث الثاني
 أصاس االلتزام بالقانىن الذويل العام

األضاع يػ١ ٜعين أصٌ ايبٓا٤، سٝح ْكٍٛ أضظ تأضٝطًا أٟ دعٌ ي٘ أضاضًا  
 . (2)ٚمجع٘ أضظ

ٚقاًْْٛا ٜطًل األضاع ع٢ً املباد٨ أٚ ايكِٝ اييت ٜستهص عًٝٗا ايتصسف، أٟ أْ٘  
ايطؤاٍ ملاذا؟ ٚإذا َا عجٓا عٔ أضاع االيتصاّ بايكإْٛ ايدٚيٞ نإ ٖرا  اإلداب١ عٔ

 األضاع ٖٛ اإلداب١ عٔ ايطؤاٍ : ملاذا تًتصّ ايدٍٚ بأسهاّ ٚقٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ؟ 

األٍٚ  -ٚيكد ذٖب ايفك٘ ايدٚيٞ يف اإلداب١ عٔ ٖرا ايطؤاٍ إىل َرٖبني ز٥ٝطٝني: 
اد٠ ايدٍٚ ٖٚٛ َا ٜعسف باملدزض١ اإلزاد١ٜ ، بُٝٓا ايجاْٞ ٜسدع إيصاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ إىل إز

ٜسدع اإليصاّ إىل اعتبازات أضظ َٛضٛع١ٝ ٖٚٛ َا ٜعسف باملدزض١ املٛضٛع١ٝ يريو ضٛف 
 -ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني :

 

 
                                                      

سلظان، القانهن الجولي العام في وقت الدلم، الظبعة الخامدة، دار الشهزة  ( د. حامج0)
 . 02-02، ص0826العخبية، القاهخة، 

 . 22( ابن مشظهر، لدان العخب، الجدء األول، دار السعارف، ص6)
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  -املدزض١ اإلزاد١ٜ : -املطًب االٍٚ

تاز يإلزاد٠ فاإلزاد٠ ٜرٖب أْصاز املدزض١ اإلزاد١ٜ إىل إٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٖٞ ْ 
ٖٞ اييت ؽًل ايكإْٛ، ٖٚٞ اييت ؽطع ي٘، فأضاع االيتصاّ بايكإْٛ ايداخًٞ ٖٛ زضا٤ 
املٛاطٓني بأسهاَ٘ ٚأضاع االيتصاّ بايكإْٛ ايدٚيٞ ٖٛ زضا٤ ايدٍٚ بكٛاعدٙ. ضٛا٤ أنإ 

نإ ٖرا ايسضا صسحيًا يف صٛز٠ َعاٖد٠ دٚي١ٝ أّ ضًُٓٝا يف صٛز٠ أعساف دٚي١ٝ، سٝح 
يًفكٗا٤ األملإ ًٜٓٝو ٚتسٜبٌ ٚاإلٜطايٞ اْصيٝٛتٞ ٚنفاٜرلٟ ايفطٌ يف عسض أفهاز ٖرٙ 
املدزض١ يف أٚاخس ايكسٕ ايجأَ عػس ٚيكد تفسعت املدزض١ اإلزاد١ٜ إىل ْعسٜتني سٝح 
أضُٗت األٚىل اإليصاّ ع٢ً اإلزاد٠ املٓفسد٠ يًدٚي١، بُٝٓا أضطت ايجا١ْٝ ع٢ً اإلزاد٠ 

 (1)ٍ.املػذلن١ يًدٚ

تصعِ ْعس١ٜ ايتشدٜد ايراتٞ يإلزاد٠ ايفكٝ٘ األملاْٞ  -ْعس١ٜ ايتشدٜد ايراتٞ يإلزاد٠: - أ
دٛزز ًٜٝٓٝو يف ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس، سٝح تكطٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ بتُتع ايدٚي١ 

 بايطٝاد٠ املطًك١، ٚعدّ خطٛعٗا أل١ٜ ضًط١ أخس٣ أع٢ً َٓٗا. 
صاَات قا١ْْٝٛ إال إذا قبًت ذيو َٚٔ ثِ عدّ خطٛع ايدٚي١ أل١ٜ قٝٛد أٚ ايت

ٚمبشض إزادتٗا، ٚتكّٛ ايدٚي١ بتشدٜد إزادتٗا ألْٗا ػد إٔ َٔ َصًشتٗا ايدخٍٛ يف 
عالقات َع ضا٥س أعطا٤ اؾُاع١ ايدٚي١ٝ ٚااليتصاّ بتعٗداتٗا ايطابك١، فأضاع االيتصاّ 

هلا االيتصاّ بكٛاعد ٖرا بايكإْٛ ايدٚيٞ يف ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٖٛ ايتشدٜد ايراتٞ إلزاد٠ ايدٚي١ بكبٛ
 (2) ايكإْٛ.

  -ْكد ْعس١ٜ ايتشدٜد ايراتٞ يإلزاد٠ :

إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تٗدّ ايكإْٛ ايدٚيٞ َٔ أضاض٘ بداًل َٔ إٔ تدعُ٘، ألْٗا ال تصًح  -1
نتػرل يك٠ٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ املًص١َ بكدز َا تصًح نتدلٜس الْتفا٤ ٚصف اإليصاّ عٓ٘ فإذا 

                                                      

( د. صالح الجين عامخ، مقجمة لجراسة القانهن الجولي العام، دار الشهزة العخبية، القاهخة، 0)
 .061ص، 0886

( د. دمحم حافظ غانم، األصهل الججيجة للقانهن الجولي العام، الظبعة األولى، مظبعة نهزة 6)
 . 60-6، ص0866مرخ، القاهخة، 
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اّ ايكإْٛ بإزادتٗا املٓفسد٠، فُا ايرٟ ميٓعٗا َٔ ايتشًٌ َٔ ناْت ايدٚي١ تًتصّ بأسه
 (1)ٖرٙ األسهاّ بإزادتٗا املٓفسد٠ أٜطًا. 

إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ال تتفل َع املٓطل ٚاألصٍٛ ايكا١ْْٝٛ ذيو أْ٘ إذا ناْت ايٛظٝف١  -2
األضاض١ٝ يًكإْٛ ٖٞ ٚضع ايكٝٛد ع٢ً إزاد٠ األغداص املداطبني ب٘ ٚاـاضعني 

 . (2)فإٕ ايك٠ٛ اإليصا١َٝ هلرا ايكإْٛ ال ميهٔ إٔ تكّٛ ع٢ً ٖرٙ اإلزاد٠ ألسهاَ٘،
إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ال تكدّ يٓا تفطرلًا عٔ أضاع ايتصاّ ايدٍٚ اؾدٜد٠ بكٛاعد ايكإْٛ  -3

ايدٚيٞ اييت ْػأت قبٌ ْػأ٠ ٖرٙ ايدٍٚ، ٚمل ٜهٔ إلزادتٗا أٟ دٚز يف خًكٗا، فٗٞ 
  تًتصّ بٗا ست٢ ٚيٛ مل تسض٢ عٓٗا.

إٕ فهس٠ ايتشدٜد ايراتٞ يإلزاد٠ تتُػ٢ َع ايتصٛز ايكدِٜ يًطٝاد٠ املطًك١، ٚيهٓٗا مل  -4
تعد تتُػ٢ َع األفهاز اؿدٜج١ َجٌ ضٝاد٠ ايدٚي١ ايٓطب١ٝ أٚ املكٝد٠ أٚ ضًط١ ايدٚي١ 

 .(3)أٚ اختصاص ايدٚي١
ايدٍٚ  عح أْصاز املدزض١ اإلزاد١ٜ عٔ أضاع آخس اليتصاّ -ْعس١ٜ اإلزاد٠ املػذلن١ : - ب

بايكإْٛ ايدٚيٞ داخٌ إزاد٠ ايدٍٚ ٜعد االْتكادات اييت ٚدٗت إىل ْعس١ٜ ايتشدٜد ايراتٞ 
يإلزاد٠، فًذأٚا إىل ْعس١ٜ اإلزاد٠ املػذلن١، سٝح تكّٛ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ع٢ً أضاع 
املطاٚا٠ بني إزادات ايدٍٚ ٖٚٞ سكٝك١ ال فاٍ يًتػهٝو فٝٗا، ٚال ػعٌ يإلزاد٠ 

١ دٚزًا يف إٔ تهٕٛ أضاضًا يإليصاّ، ألٕ اإلزاد٠ املٓفسد٠ يهٌ َٔ ايدٍٚ املٓفسد٠ أل١ٜ دٚي
ال ميهٔ إٔ تهٕٛ براتٗا أضاضًا يكإْٛ ًٜصّ غرلٖا َٔ ايدٍٚ َا داَت ٖرٙ اإلزادات 

 .(4)نًٗا َتطا١ٜٚ
                                                      

)القاعجة الجولية(، مرجر  6( د. دمحم سامي عبج الحسيج، أصهل القانهن الجولي العام، ج0)
 .11سابق، ص

 . 16( د. مفيج شهاب، مرجر سابق، ص6)
عبج العديد مخيسخ، دروس في مبادئ القانهن الجولي العام، مخكد الكتاب الجامعي، ( د. 5)

 جامعة السشرهرة، بجون تاريخ. 
 . 6( د. دمحم سامي عبج الحسيج، مرجر سابق، ص1)
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ٚيهٞ ٜتٛافس ٚصف اإليصاّ يكاعد٠ قا١ْْٝٛ ؽاطب إزادات َتطا١ٜٚ جيب إٔ تصدز 
أع٢ً َٔ ٖرٙ اإلزادات املتطا١ٜٚ ٚملا مل ٜهٔ يف اجملتُع ايدٚيٞ َجٌ  ٖرٙ ايكاعد٠ عٔ إزاد٠

ٖرٙ اإلزاد٠ ايعًٝا، فكد ذٖب أْصاز ٖرٙ ايٓعس١ٜ إىل ايكٍٛ بإٔ اإلزاد٠ اييت تتهٕٛ ْتٝذ١ 
اؼاد اإلزادات املدتًف١ يًدٍٚ اـايك١ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، تعًٛ اإلزاد٠ املٓفسد٠ يًدٚي١، َٚٔ 

ضاع إيصاّ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ، َٚٔ أْصاز ٖرٙ ايٓعس١ٜ األملاْٞ تسٜبٌٝ ثِ فٗٞ تعتدل أ
 . (1)ٚاإلٜطايٞ اْصًٜٛتٞ ٚنفايٝرلٟ

  -ْكد يٓعس١ٜ اإلزاد٠ املػذلن١ :

إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تكّٛ ع٢ً ايتشاٌٜ إلجياد ضًط١ أزل٢ َٔ إزاد٠ ايدٚي١ إلقا١َ ايكإْٛ  -1
ضاع اؾدٜد ال ٜفٛم أضاع اإلزاد٠ املٓفسد٠ عًٝٗا، ٖٚٞ اؼاد اإلزادات، غرل إٔ ٖرا األ

ق٠ٛ، الستُاٍ تفهو اإلزادات املتشد٠ خاص١ إذا َا بين ٖرا االؼاد ع٢ً أضاع 
 املصاحل فٗٛ أَس عازض ال ميهٔ تأضٝظ االيتصاّ عًٝ٘. 

إٕ َطاٜس٠ َٓطل ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٜؤدٟ إىل ايتطًِٝ بإَهإ قٝاّ أنجس َٔ قإْٛ دٚيٞ  -2
 . (2)زادات يف ٚقت ٚاسدتبعًا التفام اإل

إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ عادص٠ ٖٞ األخس٣ عٔ تفطرل أضاع ايتصاّ ايدٍٚ املٓع١ُ سدٜجًا إىل  -3
اجملتُع ايدٚيٞ بكٛاعد قا١ْْٝٛ ْػأت قبٌ ْػأ٠ ٖرٙ ايدٍٚ بايسغِ َٔ إضٗاَٗا يف 

 . (3)ْػأتٗا
يتصاّ تبشح املدزض١ املٛضٛع١ٝ عٔ أضاع اال -املدزض١ املٛضٛع١ٝ : -املطًب ايجاْٞ

بايكإْٛ ايدٚيٞ خازز دا٥س٠ اإلزاد٠ اإلْطا١ْٝ، باعتباز إٔ االيتصاّ بكاعد٠ َا ٜهٕٛ ْتٝذ١ 
عٛاٌَ خازد١ عٔ إزاد٠ املداطبني بٗا، ٚتعًٛ ع٢ً ٖرٙ اإلزاد٠ يف ْفظ ايٛقت، ٖٚرٙ 
ايعٛاٌَ ٖٞ اييت ؼدد َٛضٛع ايكإْٛ ٚتهطب قٛاعدٙ ٚصف اإليصاّ، ٚزغِ إمجاع أْصاز 

                                                      

 . 012( د. دمحم اسساعيل علي، مرجر سابق، ص0)
 .062( د. صالح الجين عامخ، مرجر سابق، ص6)
 . 15سابق، ص( د. مفيج شهاب، مرجر 5)
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عس١ٜ ع٢ً ٖرا املبدأ إال أِْٗ قد اختًفٛا يف غإٔ ايعٛاٌَ اـازد١ٝ املٓتذ١ يًكٛاعد ٖرٙ ايٓ
  (1)ايكا١ْْٝٛ إىل فسٜكني : فسٜل املدزض١ ايُٓطا١ٜٚ ٚفسٜل املدزض١ ايفسْط١ٝ.

ٜتصعِ ٖرٙ ايٓعس١ٜ  -:)ْعس١ٜ تدزز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ( ْعس١ٜ املدزض١ ايُٓطا١ٜٚ - أ
يو فٗٞ تعسف باضِ ايٓعس١ٜ ايُٓطا١ٜٚ، فذٖٛس ٖرٙ ايُٓطاٜٚات نًطٔ ٚفسدزٚع ٚير

ايٓعس١ٜ ٜكّٛ ع٢ً أضاع إٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف أٟ ْعاّ قاْْٛٞ يٝطت نًٗا يف ْفظ 
ايدزد١ ٚإمنا تتدزز تدزدًا ٖسًَٝا، عٝح تطتُد نٌ قاعد٠ قٛتٗا اإليصا١َٝ َٔ ايكاعد٠ 

دزز قٛاعدٙ َٔ ايفسٚع إىل اييت تعًٖٛا، األَس ايرٟ جيعٌ ايكإْٛ يف غهٌ ٖسَٞ تت
األصٍٛ، ست٢ تصٌ إىل ايكاعد٠ األضاض١ٝ اييت تطتُد َٓٗا ناف١ ايكٛاعد قٛتٗا 
اإليصا١َٝ، ٚقد افذلض أْصاز ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ ٖرٙ ايكاعد٠ األضاض١ٝ ٖٞ قاعد٠ قدض١ٝ 

  (2)االتفام أٚ ايٛفا٤ بايعٗد ٚاييت تعتدل أضاع االيتصاّ بايكإْٛ ايدٚيٞ.
  -تدزز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ : ْكد ْعس١ٜ

إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تؤضظ االيتصاّ بايكإْٛ ع٢ً اـٝاٍ ٚاالفذلاض ٚأْ٘ َٔ غرل املعكٍٛ  -1
تأضٝظ ايٛاقع ع٢ً اـٝاٍ، إذ إٔ ايكإْٛ ٚاقع ٚضعٞ ال غو فٝ٘ َٚٔ غرل املكبٍٛ 

 تأضٝظ إيصاَ٘ ع٢ً فسد افذلاض خٝايٞ. 
إٕ ايكاعد٠ األضاض١ٝ املفذلض١ ال تصًح إال يتفطرل أضاع إيصاّ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ  -2

 ايٓاػ١ عٔ املعاٖدات، دٕٚ تًو اييت تٓػأ بٛاضط١ ايعسف. 
إذا ناْت نٌ قاعد٠ قا١ْْٝٛ تطتُد قٛتٗا اإليصا١َٝ َٔ ايكاعد٠ اييت تعًٖٛا ٚفكًا ملفّٗٛ  -3

اليتصاّ بايكاعد٠ األضاض١ٝ اييت افذلضتٗا ٚاييت ٖرٙ ايٓعس١ٜ، فإْٗا مل تكدّ يٓا أضاع ا
 (3)اعتدلتٗا األضاع املًصّ يهاف١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ. 

 
                                                      

 .65( د. دمحم سامي عبج الحسيج، مرجر سابق، ص0)
  .61د. دمحم سامي عبج الحسيج، مرجر سابق، ص (6)
 . 11( د. مفيج شهاب، مرجر سابق، ص5)
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  -ْعس١ٜ املدزض١ ايفسْط١ٝ )ْعس١ٜ ايطسٚز٠ االدتُاع١ٝ( : - ب
ٜٚتصعُٗا دٛزز ضٌ ٚيٕٝٛ دجيٞ ْٚٝهٛال بٛيٝتٝظ ٜٚس٣ ٖؤال٤ إٔ أضاع نٌ 

ٖٛ اؿدخ االدتُاعٞ فايكإْٛ يٝظ ض٣ٛ اْعهاع قإْٛ ٚأضاع ايكإْٛ ايدٚيٞ تبعًا يريو 
يكٛاعد ادتُاع١ٝ تٓػأ َٔ تًكا٤ ْفطٗا ٜٚرٜع ايػعٛز بٛدٛدٖا، فٗٛ يٝظ تعبرلًا عٔ إزاد٠ 

، ٚإمنا ٖٛ ْتاز فتُع ٜٚفسض ْفط٘ تًكا٥ًٝا ع٢ً أفسادٙ، باعتبازٙ ضسٚز٠ َٔ ضسٚزات َا
 . (1)اؿٝا٠ ْٚتٝذ١ ست١ُٝ يًتطأَ بني أعطا٤ نٌ فتُع

ٚال ٜعذلف شعُا٤ ٖرٙ ايٓعس١ٜ بايطٝاد٠ ٚال باإلزاد٠ اـايك١ يًكإْٛ ٚال 
بايػدص١ٝ املع١ٜٛٓ، ٚيريو فإٕ ايدٚي١ عٓدِٖ يٝطت إال افساد طبٝعٝني ٚقد ٚصفٗا دجيٞ 
بأْٗا سدخ ادتُاعٞ قاَت ْتٝذ١ يًتطأَ االدتُاعٞ ٚنُا ٜٓػأ ايكإْٛ ايداخًٞ ْتٝذ١ 

تهٕٛ اجملتُع ايداخًٞ ٜٓػأ ايكإْٛ ايدٚيٞ ْتٝذ١ ايتطأَ بني  ايتطأَ بني األفساد اييت
 . (2)ايػعٛب اييت تهٕٛ اجملتُع ايدٚيٞ

ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو فإٕ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ تٓػأ غأْٗا يف ذيو غإٔ قٛاعد أٟ 
قإْٛ ْتٝذ١ ساد١ اجملتُع ايدٚيٞ هلا، ٚتصبح ًَص١َ ْتٝذ١ ايػعٛز ايعاّ َٔ داْب ايدٍٚ 

 ٗا نٞ ٜتُهٔ اجملتُع ايدٚيٞ َٔ ؼكٝل أٖداف٘. عتُٝت

  -ْكد ْعس١ٜ ايطسٚز٠ االدتُاع١ٝ :

إٕ أضاع االيتصاّ بايكإْٛ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يف ضسٚز٠ احملافع١ ع٢ً سٝا٠ اؾُاع١  -1
ٚبكا٥ٗا أٚ اؿدخ االدتُاعٞ ألٕ اؾُاع١ اإلْطا١ْٝ ضبكت ايكإْٛ يف ايٛدٛد، ٚيريو 

  تطٜٛؼ ٚدٛد ايكإْٛ ٚيهٓٗا ال تصًح أضاضًا إليصاَ٘. فإٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تصًح ي
إٕ ايكإْٛ ايدٚيٞ ال ٜٓشصس َصدزٙ يف ايطسٚزات االدتُاع١ٝ أٚ اؿدخ االدتُاعٞ  -2

 فكط، ٚإمنا تٛدد َصادز أخس٣ ال ضبٌٝ إىل اْهازٖا ناملعاٖدات ٚايعسف. 

                                                      

 . 12( د. دمحم سامي عبج الحسيج، مرجر سابق، ص0)
ة، القاهخة، ( د. دمحم حافظ غانم، الهجيد في القانهن الجولي العام، دار الشهزة العخبي6)

 . 12، ص0828
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س ٜتعازض َع إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تكّٛ ع٢ً إْهاز فهس٠ ايدٚي١ نػدص قاْْٛٞ، ٖٚرا أَ -3
ايٛاقع ايعًُٞ يًُذتُع ايدٚيٞ، فايدٚي١ سكٝك١ ال ميهٔ إْهازٖا، ٚتعتدل ايػدص 

 . (1)ايس٥ٝطٞ األٍٚ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ
ٚبعد عسض َفاِٖٝ ايٓعسٜات اييت قدَت يف غإٔ تفطرل ايك٠ٛ اإليصا١َٝ يًكإْٛ 

ذلن١ ال ؽًٛ َٔ َٓطل ايدٚيٞ ٚأٚد٘ ايٓكد اييت ٚدٗت إيٝٗا، لد إٔ ْعس١ٜ اإلزاد٠ املػ
َعكٍٛ إذ إٔ إزاد٠ ايدٍٚ تًعب دٚزًا نبرلًا يف خًل قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚااليتصاّ بأسهاَ٘، 
ع٢ً إٔ اإلزاد٠ ٚسدٖا ال تهفٞ ألٕ تهٕٛ أضاضًا ٜطتٓد إيٝ٘ ايتصاّ ايدٍٚ بكٛاعد ايكإْٛ 

ملدزض١ املٛضٛع١ٝ ايدٚيٞ ٚإال تٛقف َصرل ٖرا ايكإْٛ ع٢ً تًو اإلزاد٠ ٚيريو تأتٞ ا
 بٓعسٜاتٗا يتهٌُ أٚد٘ ايٓكص اييت ٚدٗت إىل املدزض١ اإلزاد١ٜ.

 ادلبحث الثالث
 خصائص القاعذة القانىنيت الذوليت

ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٖٞ ايٛسد٠ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا ايكإْٛ، ٚيٝظ َع٢ٓ ذيو إٔ  
َع غرلٖا َٔ ايكٛاعد ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ؽاطب غدصًا َعًٝٓا، بٌ ٖٞ عا١َ فسد٠، ٚيهٓٗا 

ايكإْٛ" مبعٓاٙ ايفين ٚايرٟ ٜعين فُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املًص١َ "تٓدزز ؼت اصطالح 
 اييت تٓعِ ايعٝؼ يف اؾُاع١. 

فايبعض َٔ فكٗا٤ ايكإْٛ اـاص ِٖٚ داْب نبرل حيدد إٔ خصا٥ص ايكإْٛ  
تهٜٛٔ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ  ٖٞ أزبع١ ٜٚعتدل اؾصا٤ أسد تًو اـصا٥ص فٗٛ بريو ميجٌ غسط

أَا اؾاْب اآلخس َٔ ايفك٘ ٜرٖب إىل إٔ خصا٥ص ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ثالث١ ٖٚٞ خاص١ٝ 
اإليصاّ ٚخاص١ٝ نفاي١ ايٓعاّ االدتُاعٞ ٚخاص١ٝ ايتذدٜد، فاـالف بني االػاٖني سٍٛ 

زاض١ خصا٥ص . ٚيد(2)اؾصا٤ نسنٔ زابع ال بد َٔ تٛافسٙ يتهتٌُ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ أزناْٗا
  -ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ضٛف ْكطُ٘ اىل ازبع َطايب:

                                                      

 . 82( د. عبج العديد مخيسخ، مرجر سابق، ص0)
د. دمحم طلعت الغشيسي، بعض االتجاهات الحجيثة في القانهن الجولي العام، قانهن األمم،  (6)

 .66، ص0821مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، 
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 تٓعِٝ ايطًٛى ايٛادب ع٢ً األفساد :  -املطًب األٍٚ :

ايكإْٛ ع٢ً خالف قٛاْني ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ ٜطع قٛاعد تكٛمي١ٝ أٟ قٛاعد  
ٚ ايذلغٝب بايطًٛى ايٛادب ع٢ً األفساد ٚيهٓ٘ ال ٜتٛد٘ بٗرٙ ايكٛاعد ع٢ً ضبٌٝ ايٓصح أ

إمنا ٜفسضٗا فسضًا ع٢ً ضبٌٝ األَس أٚ ايتهًٝف، ٚفسض ايطًٛى ايٛادب نأَس أٚ تهًٝف 
الش١َ َٔ يٛاشّ ايكإْٛ ال ٜتصٛز ٚدٛدٙ بدْٚٗا، ألٕ ايكإْٛ إمنا ٜطتٗدف إقا١َ ايٓعاّ 
يف اجملتُع ٖٚٛ َا تٗددٙ ستًُا محٌ ايطًٛى ايٛادب قٌُ ايٓصح إذ ٜهٕٛ يألفساد س٦ٓٝر 

كايفت٘ َٔ أدٌ ذيو نإ ايكإْٛ دا٥ًُا قا٥ًُا ٜفسض َا ٜساٙ َٔ ضًٛى ٚادب فسضًا  سس١ٜ
حيٌُ َع٢ٓ إيصاّ األفساد باـطٛع ي٘ ٖٚٛ يف ذيو خيتًف عٔ األخالم، ٚيهٞ ْطًل ع٢ً 

ال بد َٔ إٔ تتٛافس فٝٗا عٓاصس َع١ٓٝ ٚأٍٚ تًو ايعٓاصس ٖٞ  ظاٖس٠ بأْٗا قاعد٠ قا١ْْٝٛ
أٟ إٔ تتدر غهٌ ْاَٛع يًطًٛى ٚإٔ تًك٢ اسذلاًَا َٔ  , ع١ُٝٝإٔ تهٕٛ ايكاعد٠ تٓ

املداطبني بأسهاَٗا ٜدفعِٗ إىل َساعاتٗا ٚتطبٝكٗا، ٚال بد َٔ تٛافس ايػعٛز بطسٚز٠ 
االيتصاّ بٗا، فايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ قاعد٠ ضًٛى تطتٗدف غا١ٜ َع١ٓٝ ٚتًك٢ اسذلاًَا َٔ 

 .(1)٠ٛ املًص١َ يتًو ايكاعد٠املداطبني بأسهاَٗا ٜطتٓد إىل ايػعٛز بايك

 قاعد٠ ٚضع١ٝ عا١َ فسد٠ :  -املطًب ايجاْٞ :

تتُٝص ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ بايٛضع١ٝ نٛصف ميٝص ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ عُا ٜتعاٜؼ  
َعٗا يف إطاز اجملتُع ايرٟ ؼهُ٘ َٔ قٛاعد ايطًٛى األخس٣ املفتكد٠ هلرا ايٛصف َجٌ 

... اخل . ٚايٛضع١ٝ يٝطت بايفهس٠ اجملسد٠ ٚيهٓٗا ٚاقع  قٛاعد األخالم ٚاجملاَالت ٚايعداي١
ًَُٛع قٛاَ٘ ايطسٜإ ايفعًٞ يًكاعد٠ يف ؿع١ ش١َٝٓ َع١ٓٝ يف فتُع اْتٗت ايف١٦ 
املطٝطس٠ عًٝ٘ إىل ضسٚز٠ ضٓٗا يًشفاظ ع٢ً َصًش١ أٚ َصاحل هلا تعدل ايكاعد٠ عٓٗا 

ًٞ يًكاعد٠ مبا تتصف ب٘ َٔ إيصاّ ٚتطُٔ هلا اؿُا١ٜ ايٛادب١ ٜٚستبط ٚاقع ايطسٜإ ايفع
ٜفطسٙ ٚدٛد دصا٤ ٜطبل ع٢ً املدايف ألسهاَٗا َٔ قبٌ اؾ١ٗ املدتص١ بإٜكاع اؾصا٤ 

 . (2)ٚيريو ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اؾصا٤ ٖٛ ايسنٝص٠ األضاض١ٝ يًكإْٛ يف إيصاَ٘ ٚتطبٝك٘

                                                      

 . 62( د. دمحم طلعت الغشيسي، مرجر سابق ,ص0)
حسيج، أصهل القانهن الجولي العام، الجدء األول، الجامعة الجولية، ( د. دمحم سامي عبج ال6)

 . 50، ص0828



 الظبيعة القانهنية للقاعجة القانهنية الجولية وخرائرها

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23) 

056 

ايٛقا٥ع  نُا إٔ ايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد يف ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تستبط بجالخ َطا٥ٌ ٖٚٞ 
ٚايصَإ ٚاملهإ فايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد ٜساد بُٗا إٔ تتٛد٘ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ إىل نٌ َٔ 
تتٛافس فٝ٘ صف١ بعٝٓٗا ال إىل غدص بعٝٓ٘ ٜٚٛد٘ إىل نٌ ٚاقع١ تتٛافس فٝٗا غسٚط َع١ٓٝ 

 ال ٚاقع١ َع١ٓٝ براتٗا.

ٌ َػتُالت نُا ال ٜطسٟ ايتهًٝف يف دص٤ َٔ إقًِٝ ايدٚي١ فكط بٌ ٜطسٟ ع٢ً ن 
اإلقًِٝ، ٜٚطسٟ نريو يف اؿاٍ ٚاالضتكباٍ، أٟ إٔ خطاب ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٜطِ األغداص 
ٚاألَانٔ ٚاألش١َٓ ٚايٛقا٥ع ايرٜٔ تٓطبل عًِٝٗ أسهاّ ايكاعد٠ ٜٚتذسد َٔ صفات ٚذٚات 
ٚأٚصاف األغداص ٚاألَانٔ ٚاألش١َٓ ٚايٛقا٥ع، فايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ جيب أال متٝص بني 

آخس ٚال بني َهإ ٚآخس، ٚال بني ٚاقع١ ٚأخس٣ َطابك١ هلا، ٚال تكتصس ع٢ً شَإ غدص ٚ
دٕٚ شَإ آخس، فكإْٛ اـد١َ ايعطهس١ٜ ٜٓػأ قاعد٠ قا١ْْٝٛ ألٕ ايٓصٛص فٝ٘ عا١َ 
فسد٠ تطسٟ ع٢ً نٌ َٔ تتٛافس فٝ٘ ٖرٙ ايصفات املع١ٓٝ باؾٓظ ٚايطٔ ٚايكدز٠ ايبد١ْٝ 

ز ايصادز عل غدص َعني باالضِ ياليتشام باـد١َ ايعطهس١ٜ يف اؿاٍ ٚاالضتكباٍ فايكسا
 . (1)ال ٜػهٌ قاعد٠ قا١ْْٝٛ الفتكادٙ صف١ أٚ خصٝص١ ايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد

 ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ قاعد٠ ادتُاع١ٝ :  -املطًب ايجايح:

ٜكصد بهٕٛ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ قاعد٠ ادتُاع١ٝ أْٗا تٓػأ يف ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ، بػض  
عٔ غهٌ ٖرٙ ايب١٦ٝ، إال إٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تتأثس بٗرٙ ايب١٦ٝ ٚتتُٝص مبُٝصاتٗا ايٓعس 

ٚتتطٛز َعٗا ٚاتصاف ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ بٗرٙ ايصف١ ٜسدع إىل إٔ ايكإْٛ بكٛاعدٙ املتعدد٠ 
حيهِ ضًٛى األفساد يف اجملتُع إلقا١َ ْعاّ ادتُاعٞ ٜساع٢ فٝ٘ سادات اجملتُع املطتُد٠ 

ايطازٟ فٝٗا ايكإْٛ، فٗٓايو ازتباط ٚتالشّ َا بني اجملتُع ٚايكإْٛ فايبعض َٔ ايب١٦ٝ 
زلاٙ ازتباط ضسٚز٠ أٚ ازتباط ايع١ً باملعًٍٛ، فايكإْٛ ٖٛ ٚض١ًٝ اجملتُع يف ؼكٝل 
أٖداف٘ يف اؿٝا٠، نُا ال بد يًكإْٛ َٔ فتُع تطبل فٝ٘ قٛاعدٙ، فايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ 

 . (2)إيٝ٘تصدز عٔ اجملتُع ٚتتٛد٘ 

 
                                                      

 . 65-61,ص 0821( د. حدن كيخة، السجخل إلى القانهن، مشذاة السعارف,االسكشجرية,0)
 . 26( د. دمحم إسساعيل علي، مرجر سابق، ص6)
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 ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تكذلٕ باؾصا٤ :  -املطًب ايسابع:

يهٌ فتُع َٓعِ قإْٛ حيهُ٘ ٜٚبني سكٛم ٚٚادبات أغداص٘ ٜٚبني اؾصا٤  
ايرٟ ٜذلتب ع٢ً كايف١ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ َٔ قبٌ اـازدني عًٝ٘ ٚيًكإْٛ ضسٚز٠ 

ايرٟ ٚصًت إيٝ٘ ٚبدْٚ٘ تتشٍٛ َتُج١ً يف محا١ٜ َصاحل اؾُاع١ أًٜا نإ َطت٣ٛ ايتطٛز 
 سٝاتٗا إىل فٛض٢ ٜعُٗا االضطساب ٚتطٛدٖا ايصساعات ايدا١َٝ. 

 ؟ نًٓا َٔ أزنإ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛفٌٗ ٜعتدل اؾصا٤ ز

 ؟ ٔ دصا٤ ٜطبل ع٢ً َٔ خيايف قٛاعدٌٖٙٚ خيًٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ َ

اعتباز اؾصا٤ يإلداب١ ع٢ً ٖرا ايطؤاٍ ْٛد إٔ ْٛضح أْ٘ مل ٜطتكس ايسأٟ سٍٛ  
 زنًٓا َٔ أزنإ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ. 

 زأٟ املؤٜدٕٚ يطسٚز٠ تٛافس اؾصا٤ : -1
ذٖب أْصاز ٖرا االػاٙ إىل إٔ اؾصا٤ ٖٛ زنٔ ضسٚزٟ يتهٜٛٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، 
فُدايف١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ أَس ممهٔ اؿصٍٛ، يريو ال بد َٔ ٚدٛد ضًط١ عا١َ يف اؾُاع١ 

٢ً عاتكٗا َطؤٚي١ٝ ضُإ اسذلاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ عٔ طسٜل إٜكاع اؾصا٤ ع٢ً ايدٚي١ٝ تًك٢ ع
املدايفني يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ فاؾصا٤ حيٌُ يف طٝات٘ عٓصس اإلدباز إذا مل ٜهٔ 
االيتصاّ اختٝازًا ٖٚٛ َا ٜعطٞ يًذصا٤ صف١ زادع١ تؤند ضًطإ ايكإْٛ فاإلدباز يف اجملتُع 

َادٟ ٚقطٛع اٟ ظاٖس تكّٛ ايطًط١ ايعا١َ املدتص١ بإٜكاع٘ باضِ  ايداخًٞ ٜتُٝص بأْ٘
اؾُاع١ ٖٚٞ )ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ( يف ايدٚي١ بعد إٔ تتأند )ايطًط١ ايكطا١ٝ٥( َٔ ٚقٛع  
املدايف١، ٚنرا ٖٛ اؿاٍ يف اجملتُع ايدٚيٞ تٛدد ف١٦ َطٝطس٠ كتص١ بإٜكاع اؾصا٤ ع٢ً 

باغس َٔ خالٍ َٓع١ُ أٚ دٗاش دٚيٞ كتص خيطع املدٌ بايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ بطسٜل َ
هلُٝٓتٗا ايسزل١ٝ َجٌ فًظ األَٔ أٚ ايٛاقع١ٝ ناؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشد٠ ٚايٛناالت 
املتدصص١، ٚقد تفطٌ إٜكاع اؾصا٤ بطسٜك١ غرل َباغس٠ ٚبصٛز٠ غرل ضافس٠ َٔ خالٍ 

١ َدع١َٛ َٔ قبٌ ايدٍٚ االعتدا٤ ع٢ً املدٌ تباغسٙ إسد٣ ايدٍٚ ايصػرل٠ أٚ املتٛضط
ايهدل٣ )نتكدِٜ ايدعِ ايطٝاضٞ أٚ االقتصادٟ أٚ ايعطهسٟ يًدٚي١ ايكا١ُ٥ باالعتدا٤( أٚ 
ضًُٓٝا )نطهٛت ايدٍٚ ايهدل٣ ٚعدّ قُعٗا االعتدا٤ أٚ اْٗا٥٘ أٚ إٜكاع اؾصا٤ ع٢ً ايدٚي١ 
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ٞ بإَها١ْٝ ايتػاضٞ ايكا١ُ٥ ب٘( ، أٚ قد تس٣ اؾ١ٗ املدتص١ بإٜكاع اؾصا٤ يف اجملتُع ايدٚي
عٔ إٜكاع اؾصا٤ يف بعض اؿاالت ٚايعسٚف يتفا١ٖ اؾسّ، ٚال ٜٓبػٞ ملجٌ ٖرا ايٛضع إٔ 

 . (1)ٜجرل ايػو يف ٚدٛد اؾصا٤ ٚفاعًٝت٘

فأْصاز ٖرا االػاٙ ٜعتدلٕٚ اؾصا٤ زنًٓا ضسٚزًٜا يتهٜٛٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٜٚسٕٚ 
خيًٛ َٔ ٖرٙ اؾصا٤ات مما ٜؤدٟ إىل ْفٞ ايصف١ يف ايٛقت ذات٘ إٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ 

ايكا١ْْٝٛ عٔ قٛاعدٙ، َٚٔ أْصازٙ اٚضنت ٚنًطٔ ٚآخسٜٔ فكد زبط اٚضنت ٚدٛد اؾصا٤ 
بٛدٛد ايطٝاد٠، فشٝح ٜهٕٛ اؾصا٤ تهٕٛ ايطٝاد٠ ٚبايعهظ، ٚال بد َٔ ٚدٛد ضًط١ تعًٛ 

 اؾصا٤. إزادتٗا ع٢ً إزادات املداطبني بأسهاّ ايكإْٛ تكّٛ بإٜكاع 

  -زأٟ اآلخسٜٔ بإٔ فكدإ اؾصا٤ أٚ عدّ نفاٜت٘ ال ٜؤثس يف ٚدٛد قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ: -2
إٕ فكدإ اؾصا٤ أٚ عدّ نفاٜت٘ ال ٜؤثسإ يف ٚدٛد ايكإْٛ أٚ نٝاْ٘ بٌ ٜكتصس 
تأثرلُٖا ع٢ً ايتٓعِٝ االدتُاعٞ، فايكإْٛ ايدضتٛزٟ ال ٜٛدد دصا٤ َادٟ َباغس ع٢ً 

٘، َٚع ذيو ال ٜٓهس أسد أْ٘ أع٢ً قإْٛ داخٌ ايدٚي١، نُا إٔ اؾصا٤ يف كايف١ أسهاَ
ايكإْٛ ايدٚيٞ َٛدٛد ٚقد ٜصٌ يف بعض األسٝإ إىل اضتدداّ ايك٠ٛ نُا أْ٘ َٔ املُهٔ 
إٔ تهٕٛ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ بدٕٚ دصا٤ َٓعِ حيُٝٗا، فاؾصا٤ ٖٛ زد فعٌ اجملتُع 

ٚض١ًٝ ايػسض َٓٗا ضُإ تٓفٝر ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ػاٙ غدص خازز ع٢ً ايكإْٛ ٖٚٛ 
 . (2)ٚمحاٜتٗا بتطبٝل دصا٤ ادتُاعٞ ست٢ ٚيٛ مل ٜهٔ ٖرا اؾصا٤ َٓعًُا

ٚاؾصا٤ ٚإٕ نإ حيُٞ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ َٔ ايعبح بٗا فإْ٘ يٝظ غسطًا يٛدٛدٖا 
ٗا إىل ايٛدٛد ع٢ً أضاع إٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تٛدد ْتٝذ١ اؿاد١ االدتُاع١ٝ اييت تدفع

ٖٚٞ تٛدد ٚيٛ مل ٜصشبٗا دصا٤ أٚ نإ اؾصا٤ ايرٟ حيُٝٗا ضعٝفًا دٕٚ إٔ ٜؤثس ذيو ع٢ً 

                                                      

 . 25( د. دمحم إسساعيل علي، مرجر سابق، ص0)
القانهن الجولي العام في وقت الدلم، الظبعة الخابعة، دار الشهزة ( د. حامج سلظان ، 6)

 . 02، ص0828العخبية، القاهخة، 
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صفتٗا ايكا١ْْٝٛ َٚٔ املطًِ ب٘ إٔ عدّ تٛافس اؾصا٤ قد ٜدفع ايبعض إىل اإلخالٍ بايكإْٛ 
 . (1)يهٔ َٔ املطًِ ب٘ أٜطًا إٔ خسم ايكإْٛ يٝظ ْتٝذ١ الْعداّ اؾصا٤ عًٝ٘

بد يٓا إٔ ْفسم بني األزنإ ايٛادب تٛافسٖا يتهٜٛٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚبني  فال
أثازٖا، ٚست٢ تٓػأ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ال بد هلا َٔ تٛافس أزنإ َع١ٓٝ فإذا اْتف٢ زنٔ َٔ 
أزناْٗا اْتف٢ بايتايٞ ٚدٛد ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ، ٚيعٌ ايطبب يف قٍٛ ايبعض بٓفٞ 

عٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ يعدّ تٛافس اؾصا٤ بٗا ٜسدع إىل اـًط بني زنٔ  ايصف١ ايكا١ْْٝٛ
ايكاعد٠ ٚأثسٖا*، ٚذيو نكٍٛ فكٗا٤ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ بإٔ ايكسا٠٤ زنٔ َٔ أزنإ ايصال٠ ال 
تكِ ايصال٠ إال بٗا، أَا ايعكاب ع٢ً تسنٗا َتعُدًا َٔ ٚيٞ األَس يف ايدْٝا أٚ َٔ اهلل يف األخس٠ 

َٔ أثازٖا، ٚال ٜصح يف األذٖإ ايكٍٛ بإٔ ايعكاب ع٢ً تسى ايكسا٠٤ يف ايصال٠ زنًٓا  فٗٛ أثس
َٔ أزناْٗا، فهريو اؾصا٤ ال ٜتشسى إال عٓد كايف١ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ فٗٛ أثس َٔ أثاز 

 كايفتٗا، فإذا مل ؽايف فإٕ اؾصا٤ ال ٜس٣ َطًكًا. 

 تـاخلامت
 -ايٓتا٥ر:-اٚال

ستبط بطسٜإ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚتطبٝكٗا فعال ع٢ً اجملتُع ايرٟ إ َفّٗٛ ايٛضع١ٝ ٜ -1
تٓعُ٘ فدخٍٛ املعاٖد٠ سٝص ايٓفاذ ٜعين بد٤ ضسٜاْٗا اٟ اْٗا اصبشت قاعد٠ ضاز١ٜ 

فايٛضع١ٝ بايٓطب١ يًكإْٛ ايدٚيٞ تٓصسف اىل ضسٜإ ٚتطبٝل قٛاعدٙ ع٢ً  , املفعٍٛ
ٜستهص  س االيصاّ ٚايفاع١ًٝ ٖٚٛ َااغداص اجملتُع ايدٚيٞ ٖٚرا ايطسٜإ ٜستبط بعٓص

 ع٢ً اؾصا٤ ايالشّ يهفاي١ اسذلاَٗا.

اختًف ايفك٘ ايدٚيٞ سٍٛ َها١ْ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٌٖٚ ٖٞ قٛاعد قا١ْْٝٛ  -2
ٚسٍٛ ٚدٛد ايطًطات , باملع٢ٓ ايصشٝح فعٗس ٖٓايو اػاٖني َعازض َٚؤٜد 

                                                      

، مشذأة 06د. علي صادق أبه هيف، القانهن الجولي العام، الجدء األول، الظبعة ( 0)
 . 26، ص0826السعارف، اإلسكشجرية، 
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يٞ فُٔ املعسٚف إ اؾ١ٗ املػسع١ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓفٝر١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ يف اجملتُع ايدٚ
نُا إ ايتػسٜع يٝظ املصدز  , سهاَٗا١ْٝ ايدٚي١ٝ ٖٞ ْفطٗا املداطب١ بأيًكٛاعد ايكاْٛ

ايٛسٝد يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ فٝٛدد ٖٓايو االعساف ايدٚي١ٝ اييت ضاُٖت يف اْػا٤ 
 ايعدٜد َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ امل١ُٗ.

 ايكإْٛ ايداخًٞ اختصاص ادبازٟ ٚايصاَٞ يف سني اْ٘ اختٝازٟ ايٛال١ٜ ايكطا١ٝ٥ يف -3
ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ ٚذيو بطبب طبٝع١ ايٛسدات امله١ْٛ يًُذتُع ايدٚيٞ ٖٚٞ ايدٍٚ 

 املطتك١ً ذات ايطٝاد٠.

اؾصا٤ ٖٛ ايٛض١ًٝ اٚ ايطُإ يتطبٝل ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚااليتصاّ بٗا اال اْ٘ يٝظ غسطا  -4
فٗٓايو ايعدٜد َٔ اؾصا٤ات يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ تتٓاضب َع   ,دٖٛسٜا يٛدٛدٖا

 طبٝع١ اجملتُع ايدٚيٞ.

 -ايتٛصٝات:-ثاْٝا

اْػا٤ ١٦ٖٝ تػسٜع١ٝ َطتك١ً ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ يتفعٌٝ ع١ًُٝ تطبٝل ايكٛاعد  -1
ٔ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚااليتصاّ بٗا فالبد َٔ فصٌ املداطبني بايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ع

 املػسعني .

زاد٠ ٚاختٝاز ايدٍٚ ت٣ٛ ايدٚيٞ ادباز١ٜ ٚغرل خاضع١ إلدعٌ ايٛال١ٜ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً املط -2
 االعطا٤ يف اجملتُع ايدٚيٞ اض٠ٛ بايكإْٛ ايداخًٞ.

 ادرـادلص
 -املعادِ ايًػ١ٜٛ: -اٚال

 داز املعازف.,  اؾص٤ االٍٚ,  يطإ ايعسب,  ابٔ َٓعٛز -1

 -ايهتب: -ثاْٝا

 .2995, ايكاٖس٠, داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ, 5ط, ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ,يعٓاْٞابساِٖٝ قُد ا -1
 , غسن١ االضهٓدز١ٜ, 3ط, ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ يف ايطًِ ٚاؿسب ,ايػافعٞ قُد بػرل -2
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 . 1966ايعٗد ايدٚيٞ يًشكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ   -19

 . 1966ايعٗد ايدٚيٞ يًشكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ عاّ   -11

 

  


