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 ملخص البحث.

لم تعد قواعد القانون الدولي متساوية فيي 

قيمتها القانونية وقوتها اإللزاميية يييج ءيا   

م لتضع 9161فينا لقانون المعاهدا  لسنةاتفاقية 

من التدرج بين القواعد الدولية اآلمرة وبين  نوعًا

  .غيرها من القواعد القانونية الدولية
والقاعدة الدولية اآلمرة هي قاعدة عامة من 

القواعد العامة للقانون الدولي تمثي  للمتتميع 

الدولي مرتبة أسمى مين القواعيد ارىيرى فيي 

نوني الدولي لذلك ال يتوز مخالفتها النظام القا

 إالاَّ تعيديلها يمكين والو االتفاق على مخالفتها أ

العيام  اليدولي القانون قواعد من اليقة بقاعدة

ال تهدف إلى يماية مصالح فرديية لليدو  رنها 

تهييدف إلييى ت قيييل المصييل ة العليييا انمييا  

، لذلك يتي  أن يكيون للمتتمع الدولي بأسره

لة من قب  التماعة الدوليية، معترف بها ومقبو

وان ال تكون قابلة لالنتقاص وإال انعيدم الرير  

 منها.

 مب ثيين إليى الب يج هيذا بتقسم وقمنا

 االميرة القواعد مفهوم ارو  المب ج في تناولنا

 فيي وتطرقنيا ،.الدولي القانون في وىصائصها

 فيي اآلميرة القواعيد آثيار إليى الثاني المب ج

 .الدولي القانون

اتفاقية  -: القواعد اآلمرةالكلمات المفتاحية

قواعيد  -معتيرف بهيا -المتتمع اليدولي -فيينا

 ملزمة
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Abstract 

The rules of international law 

have not be longer equal in their legal 

value and in their binding  force. The 

Vienna Convention on the Law of 

Treaties of 1969 laid a kind of gradient 

between peremptory norm and other 

international rules.  

The Peremptory International 

Norm is a general rule of international 

law that represents the international 

community a higher order than the 

other rules of the international legal 

order. They may not be breached or 

agreed to be breached and may only be 

amended by a later rule of general 

international law, because they are not 

intended to protect the individual 

interests of countries. They are aimed 

at the best interest of the entire 

international community, It must 

therefore be accredited and accepted 

by the international community, and 

should not be inviolable or otherwise 

lack its purpose. 

Dr. Wael Ahmed Alwan 

Almadhagi 

The research has  divided into two 

sections in the first section the concept 

of the peremptory norm and 

characteristics of international law, 

and in the second section the effects of 

the peremptory norm in international 

law. 

Key words: peremptory norm- 
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 المقذمــة

ايعاّ قٛاعد َتطٛز٠ َٚتذدد٠، ٚقد ضاِٖ يف ٖرا ايتطٛز صبُٛع١ َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ 

  ايعٛاٌَ ٖٞ ممازضات ايدٍٚ ٚنريو ايكغا٤ ٚايفك٘ ايدٚيٝني. 

ٚتعد ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ َٔ ايكٛاعد اهلا١َ ٚايغسٚز١ٜ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، ٖٚٞ 

يهٌ ايدٍٚ بضسف ايٓعس عٔ زغبتٗا يف االيتصاّ بٗا َٔ  –خبالف ايكٛاعد االتفاق١ٝ ايعسف١ٝ  -ًَص١َ

عدَ٘ ، ٚال جيٛش هلا إٔ تدفع بدع٣ٛ اْتفا٤ املضًش١ ألٕ يهٌ دٚي١ َضًش١ قا١ْْٝٛ يف اسرتاّ 

االيتصاَات املٛد١ٗ يهٌ ايدٍٚ غسٜط١ إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايكٛاعد اآلَس٠ َعرتف بٗا َٚكبٛي١، ٚغري قاب١ً 

 ٚدٛدٖا. َٔ ايػسض ٚي١ٝ، ٚاال اْعدّيالْتكاظ َٔ قبٌ ازبُاع١ ايد

ٖٚرا َا أندت٘ احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يٝٛغطالفٝا ايطابك١ سٝح قسزت إٕ ايكاعد٠ اآلَس٠ 

تتُتع بأع٢ً َستب١ يف ايتدزز ايدٚيٞ فرنست احمله١ُ إٔ ) بطب أ١ُٖٝ ايكِٝ اييت حيُٝٗا فإٔ ٖرا 

اعد٠ تتُتع بأع٢ً َستب١ يف ايتدزز ايدٚيٞ، فٗٞ املبدأ سعس ايتعرٜب قد تطٛز إىل قاعد٠ آَس٠، أٟ ق

أع٢ً َٔ املعاٖد٠ ٚست٢ ايكٛاعد ايعسف١ٝ. ايٓتٝذ١ األنجس بسٚشًا هلرٙ املستب١ األع٢ً ٖٞ إٔ ٖرا املبدأ ال 

ميهٔ يًدٍٚ ايتشًٌ َٓ٘ عٔ طسٜل املعاٖدات ايدٚي١ٝ أٚ االعساف احمل١ًٝ أٚ اشباص١ أٚ ست٢ ايكٛاعد 

 (1). ال تتُتع بٓفظ ايك٠ٛ ايكاعد١ٜ ايعسف١ٝ ايعا١َ اييت

ٜٚٗدف ٖرا ايبشح إىل ايٛقٛف ع٢ً األ١ُٖٝ اييت تتُتع بٗا ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، 

ٚبٝإ َد٣ أ١ُٖٝ االيتصاّ بٗا َٔ قبٌ مجٝع ايدٍٚ بدٕٚ اضتجٓا٤، ٚنريو ٜٗدف إىل  بٝإ َا متتاش ب٘ 

ٚنرا ايٛقٛف  ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ َٔ خضا٥ط متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ األخس٣،

 ع٢ً آثازٖا ايدٚي١ٝ. 

ٚقد اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ٚذيو َٔ خالٍ ٚصف ٚذبًٌٝ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ 

 اآلَس٠ يًتٛصٌ إىل أفغٌ ايٓتا٥ر.

َٚٔ خالٍ ٖرا ايبشح ضٛف ضٓشاٍٚ اإلداب١ ع٢ً ايتطاؤالت ايتاي١ٝ> يف ساي١ ايتعازض بني 

ا َٔ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ املًص١َ ناملعاٖدات ايدٚي١ٝ ٚايعسف ايدٚيٞ َٔ ي٘ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ ٚغريٖ

األٚي١ٜٛ يف ايتطبٝل؟ ٌٖ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ االَس٠ ضبددٙ َٚٓضٛص٘ عًٝٗا؟ ٌٖ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ 

 س٠؟ هلا عالق١ بايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ؟ َا طبٝع١ ايعالق١ بني َٝجام األَِ املتشد٠ ٚايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَ

 

ٚست٢  ٜتط٢ٓ اإلملاّ مبدتًف دٛاْب ٖرا املٛعٛع فكد قُٓا بتكطِٝ ذيو إىل َبشجني ع٢ً ايٓشٛ 

  :اآلتٞ

                                           
 ايجايح ايدٚيٞ ايعًُٞ املؤمتس يف َٓػٛز حبح ايدٚيٝني، ٚاألَٔ ايطًِ ذتفغ ايطبٌٝ ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد أبٛايكاضِ، عٝطٞ يًٝٞ .1

 .7 ص ّ،2017ْٝطإ أزبٌٝ، دٝٗإ، ٚاإلعالّ، داَع١ ايدٚي١ٝ ٚايعالقات ايكإْٛ يف
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 مفهوم القواعد اآلمرة وىصائصها في القانون الدولي.  المب ج ارو :

 مفهوم القاعدة ارمرة في القانون الدولي. :المطل  ارو     

 ىصائص القواعد اآلمرة في القانون الدولي. :المطل  الثاني    

 آثار القواعد اآلمرة في القانون الدولي. :المب ج الثاني 

 العام. بالنظام اآلمرة الدولية القواعد تعلل :المطل  ارو    

 المطل  الثاني: القواعد الدولية اآلمرة قيد على إرادة الدو .   

 ة للقواعد الدولية اآلمرة.بطالن القواعد المخالف :المطل  الثالج  

 

 المبحث األول

 .الدولي القانون في وىصائصها اآلمرة القواعد مفهوم

 :تمهيذ

دخًت ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ َٔ خالٍ اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات ٚذيو 

أسهاَ٘ ع٢ً ٖرٙ  ، نُا أندٖا ايكغا٤ ايدٚيٞ يف ايعدٜد َٔ 75، 86َٔ خالٍ املادتني ) 

ايكٛاعد، نُا إٔ ايفك٘ ايدٚيٞ أقس بٛدٛد ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٖٚرٙ ايكٛاعد اآلَس٠ 

 تتُٝص مبذُٛع١ َٔ اشبضا٥ط ٚاييت متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ.

 َفّٗٛ األٍٚ املطًب يف ْتٓاٍٚ َطًبني إىل املبشح ٖرا بتكطِٝ ْكّٛ ضٛف ضبل َا عًٞ ٚبٓا٤ً

 ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد خضا٥ط إىل ايجاْٞ املطًب يف ْٚتطسم ،.ايدٚيٞ ايكإْٛ يف األَس٠ ايكاعد٠

 ايدٚيٞ.

 المطلب األول

 مفهوم القاعدة ارمرة في القانون الدولي

بسشت فهس٠ ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ يف ايعضس اسبدٜح، فهاْت ايبدا١ٜ َع فكٗا٤ 

ايكسٕ ايتاضع عػس، َٚػازٜع ايتكٓني ٚاييت ناْت تٗدف إىل تدٜٚٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ، َٓٗا 

ٔ ّ ْٚط ع٢ً ) تعترب باط١ً املعاٖدات اييت تتغُ:8:8َػسٚع ايتكٓني ايرٟ أعدٙ  ) بًٓػًٞ  عاّ 

 (2).اعتدا٤ ع٢ً اسبكٛم ايعا١َ يًبػس١ٜ َٚبادئ ايكإْٛ ايدٍٚ ايغسٚز١ٜ 

ٚبعد إْػا٤ عضب١ األَِ املتشد٠، َٚٔ ثِ ١٦ٖٝ األَِ املتشد٠ متهٓت فهس٠ ايكٛاعد اآلَس٠ َٔ 

إٔ تٓاٍ أ١ُٖٝ نبري٠ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ ضٛا٤ َٔ خالٍ حبٛخ فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ، أٚ يف 

 .١ٝاملعاٖدات ايدٚي

                                           
 .66ّ، ص1981عبداجملٝد، ايٓعس١ٜ ايعا١َ يًكٛاعد اآلَس٠ يف ايٓعاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠،ضًُٝإ  .1
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 (3).التعريفا  الفقهية للقواعد الدولية اآلمرة -1

عسفٗا ايبعض بأْٗا ) ذيو اسبد األد٢ْ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تساٖا ازبُاع١ٝ ايدٚي١ٝ يف 

   (4).شَٔ َعني عسٚز١ٜ يٛدٛدٖا 

ٚعسفٗا آخسٕٚ بأْٗا ) تًو ايكٛاعد اييت تفسض أطاعتٗا بضٛز٠ َطًك١ َٔ مجٝع املداطبني بٗا 

 (5).بدٕٚ تٛقف ع٢ً إزاد٠ ايدٍٚ، ٚال ٜطتطٝعٕٛ االتفام ع٢ً خالفٗا 

يف إٔ ايبعض عسفٗا بأْٗا) صبُٛع١ ايكٛاعد ايعا١َ اييت ٜؤدٟ عدّ َساعاتٗا إىل ايتأثري 

  8يف ٚدٛد ايٓعاّ ايدٚيٞ .)

 

 تعريف القواعد اآلمرة في المعاهدا  الدولية. -2

 ّ ايكٛاعد اآلَس٠ بكٛهلا;8;8يكإْٛ املعاٖدات يعاّ   َٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا 75عسفت املاد٠ )

) ألغساض ٖرٙ االتفاق١ٝ ٜكضد بايكاعد٠ اآلَس٠ َٔ ايكٛاعد ايعا١َ يًكإْٛ ايدٚيٞ ايكاعد٠ املكبٛي١ 

ٚاملعرتف بٗا َٔ قبٌ اجملتُع ايدٚيٞ نهٌ ع٢ً إْٗا ايكاعد٠ اييت ال جيٛش االخالٍ بٗا، ٚاييت ال 

 د٠ السك١ َٔ ايكٛاعد ايعا١َ يًكإْٛ ايدٚيٞ هلا ذات ايطابع .ميهٔ تعدًٜٗا إال بكاع

 

 ( 7):ٚٚفكًا هلرا ايٓط فإْ٘ ٜتطًب غسطإ أضاضٝإ يف ايكاعد٠ اآلَس٠ ُٖٚا

 إٔ تهٕٛ َعرتف بٗا نكاعد٠ يًكإْٛ ايدٚيٞ. -

                                           
ٜكصد بايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايداخًٞ ٖٞ تًو ايكٛاعد اييت ال جيٛش يألفساد االتفام ع٢ً شتايفتٗا، ٚنٌ اتفام ٜكع بني  - .2

األفساد ع٢ً شتايفتٗا ٜكع باطٌ، فايكٛاعد اآلَس٠ جترب األفساد ع٢ً احرتاَٗا ٚال جيٛش هلِ ارتسٚج ع٢ً احهاَٗا. زادع يف ذيو 
 .35ّ، ص 2011، املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ، األَني يًٓػس ٚايتٛشٜع، نٓعا٤، عبداهلل ستُد املخاليف

يف  يف ايكإْٛ ايداخًٞ ٖٛ إٔ ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايكٛاعد اآلَس٠ َٚٔ أِٖ االختالفات بني ايكٛاعد اآلَس٠ -
خالي٘ اذتفاظ ع٢ً حكٛم ايدٚي١ ٚتٓعِ نٝاْٗا  ايكإْٛ ايداخًٞ َستبط١ بايٓعاّ ايعاّ ايداخًٞ باعتبازٙ االضاع ايرٟ ٜتِ َٔ

 يف ايكإْٛ ايدٚيٞ فُستبط١  مبصاحل ادتُاع١ ايدٚي١ٝ نهٌ. َٚصاذتٗا األضاض١ٝ، أَا ايكٛاعد اآلَس٠
َسِٜ يطسش ٚ فتخ١ٝ ايعٝدٟ، ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ، زضاي١ َادطتري، غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ اذتكٛم  .3

 .16ّ، ص 2016اض١ٝ، داَع١ عبدايسمحٔ َري٠، ادتصا٥س، ٚايعًّٛ ايطٝ
 ادتصا٥س، داَع١ اذتكٛم، َادطتري، غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ زضاي١ ايعاّ، ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد ْط١ُٝ حٓايف ، .4

 .30ّ، ص2011
يدٚيٞ، زت١ً ايباحح يًدزاضات َاٖس بدٜاز، َبدأ احملان١ُ أٚ ايتطًِٝ بني ايكاعد٠ اآلَس٠ ٚايكاعد٠ املًص١َ يف ايكإْٛ ا .1

 . 882ّ، ص 2017ادتصا٥س ايعدد اذتادٟ عػس، دٛإ  بات١ٓ، االنادمي١ٝ، داَع١
ّ، 2012، أنتٛبس 1، ايعدد9ٚا٥ٌ امحد عالّ، تدزج قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، زت١ً اذتكٛم، داَع١ ايبخسٜٔ، اجملًد .2

 .34ص
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 عدّ دٛاش اإلخالٍ بٗا أٚ تعدًٜٗا. -

  ضايف١ ايرنس َا ايرٟ ٜعترب قاعد٠ آَس٠، إال إْ٘ 75ٚع٢ً ايسغِ َٔ عدّ ذبدٜد املاد )

 (8):بعض ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ -ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚيٝظ اسبضس –ميهٔ ذنس 

 سعس اضتدداّ ايك٠ٛ. .8
 اسبل يف ايدفاع عٔ ايٓفظ. .2
 سعس دسمي١ اإلباد٠ ازبُاع١ٝ. .5
يعاّ املطبك١ يف املٓاشعات املطًش١ ) نكتٌ املدْٝني، قتٌ ايكٛاعد األضاض١ٝ يًكإْٛ ايدٚيٞ ا .6

 اضس٣ اسبسب .
 سعس ايتعرٜب. .7
 ذبسِٜ ايكسص١ٓ. .8
 ذبسِٜ دسا٥ِ اسبسب. .9
 ذبسِٜ ايعدٚإ املطًح. .:
 ذبسِٜ ايعبٛد١ٜ ٚدباز٠ ايعبٝد. .;

 ذبسِٜ اضتدداّ األضًش١ اي١ٜٚٛٓ. .81

ذبدٜدٖا َٔ خالٍ املُازض١  ٚبػهٌ عاّ ْؤٜد َا ذٖب إيٝ٘ ايبعض َٔ إٔ ايكٛاعد اآلَس٠ ميهٔ

ٚايٓعس  (9)، َٚٔ خالٍ ايكغا٤ ايدٚيٞ-االعرتاف ٚايكبٍٛ بايكاعد٠ ٚااليتصاّ بٗا -ايدٚي١ٝ يًدٍٚ

 (10).يف نٌ قاعد٠ ع٢ً سد٠ َٚد٣ َا ميجٌ اْتٗانٗا َٔ اعتدا٤ ع٢ً ايكِٝ اإلْطا١ْٝ

 

                                           
 .3ٕٛ ايدٚيٞ ايطبٌٝ ذتفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، املسدع ايطابل، ص يًٝٞ عٝطٞ ابٛايكاضِ، ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكاْ .3

 َٓٗا: . ندزت عد٠ أحهاّ َٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ ٚذنست فٝٗا بعص ايكٛاعد اآلَس٠ 9
ّ ْصت احمله١ُ  ع٢ً ايعدٜد َٔ ايكٛاعد اآلَس٠ َجٌ حتسِٜ ايكسن١ٓ، حتسِٜ ايعبٛدٜة١، حتةسِٜ   1970يف قط١ٝ بسغ١ًْٛ عاّ  -

 اإلباد٠ ادتُاع١ٝ، ٚحتسِٜ ايًذ٤ٛ إىل ايك٠ٛ.
ّ أٚضخت احمله١ُ بإٔ حسَة١ َبةاْٞ ايطةفازات ٚحصةاْات ايدبًَٛاضةٝني ُٖةا       1979يف قط١ٝ ايسٖا٥ٔ األَسٜه١ٝ عاّ  -

 باَتٝاش قٛاعد آَس٠.
ٓةت احملهُة١ إٔ   بٝطةاٚ ٚأعً   -ّ بني ايطةٓػاٍ ٚغٝٓٝةا  1989نُا ْصت ذات احمله١ُ يف قط١ٝ حتدٜد اذتدٚد ايبخس١ٜ عاّ  -

 ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ.َٔ  حل ايػعٛب يف تكسٜس َصريٖا ٖٛ
ٟ  األحهةاّ  َةٛدص  املتخةد٠،  األَِ َٓػٛزات يف ايكطاٜا ٖرا زادع ٔ  ايصةادز٠  ٚاألٚاَةس  ٚايفتةاٚ ٍ  ستهُة١  عة  ايدٚيٝة١  ايعةد

 .279، ص140، ص 100، ص1992 ْٜٝٛٛزى، ،1948-1991
 .36املسدع ايطابل، ص . ٚا٥ٌ امحد عالّ،  10
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 ثانيالمطلب ال

 ىصائص القواعد اآلمرة في القانون الدولي

 تتُتع ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ مبذُٛع١ َٔ اشبضا٥ط ٖٚٞ> 

 إنها من قواعد القانون الدولي العام. -9

 إنها قواعد متطورة. -2

 إنها قواعد مقبولة ومعترف بها من قب  التماعة الدولية. -3

 إنها قواعد وضعية. -4

 إنها قواعد عامة ت مي مصل ة دولية. -5

 آلتٞ>ٚضٛف ْتٓاٍٚ تًو اشبضا٥ط بايػسح ع٢ً ايٓشٛ ا

 أواًل: إنها من قواعد القانون الدولي العام.

ّ إَهاْٝ٘ 88;8أقست زب١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ يألَِ املتشد٠ يف ايدٚز٠ ايجا١َٓ عػس يط١ٓ 

تكٓٝني املعاٖدات سٝت أند َػسٚع زب١ٓ ايكإْٛ بػهٌ خاظ ع٢ً إٔ ايكاعد٠ اآلَس٠ تعترب َٔ 

 (11).ت طبٝع١ عامل١ٝقٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚاييت ميهٔ اعتبازٖا ذا

  َٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات إغازات إىل أْ٘ ) تهٕٛ املعاٖد٠ 75نُا إٔ املاد٠ ) 

 باط١ً إذا ناْت ٚقت عكدٖا تتعازض َع قاعد٠ آَس٠ َٔ ايكٛاعد ايعا١َ يًكإْٛ ايدٚيٞ .

 

 .متطورة قواعد إنها ثانيًا:

تهٕٛ قاب١ً  يًتػٝري ٚايتطٛز بكاعد٠ أخس٣ ٖٚرا َا ايكٛاعد اآلَس٠ نػريٖا َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ 

  َٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات بكٛهلا ) .... ال ميهٔ تػٝريٖا إال بكاعد٠ السك١ 75أندت٘ املاد٠ )

َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعا١َ هلا ذات ايضف١ .ٚمبا إٔ اجملتُع ٖٛ صبتُع َتػري َٚتطٛز فُٔ 

 ات ع٢ً ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت ذبهُ٘ مبا فٝٗا ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس.ايطبٝعٞ إٔ تطسأ تػٝري

 

 (92).مقبولة ومعترف بها من قب  التماعة الدولية قواعد ثالثًا: إنها

ٜٚكضد بريو َٛافك١ أغًب١ٝ نبري٠ َٔ دٍٚ ايعامل ع٢ً ايكاعد٠ اآلَس٠، حبٝح إذا عازعت 

ايدٚي١ٝ اآلَس٠ عٓٗا، فايكاعد٠  ايدٚي١ٝ اآلَس٠ ميهٔ  دٍٚ ق١ًًٝ ٖرٙ ايكاعد٠ فإٕ ٖرٙ ال ٜٓفٞ ايضف١

 إٔ تتػهٌ مبٛدب املعاٖدات ازبُاع١ٝ أٚ ايعسف ايدٚيٞ.

                                           
 .883. َاٖس بدٜاز، املسدع ايطابل،  11
، 2005. غطإ ٖػاّ ادتٓدٟ، ادتُايٝات ايربنا١ْٝ يف َبادئ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ) املصادز(، داز ٚا٥ٌ يًٓػس، عُإ،  12

 .18ص
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 (93رابعًا: إنها قواعد وضعية.)

إٕ ايٓط ع٢ً ايكٛاعد اآلَس٠ يف اتفاق١ٝ فٝٓٝا يًُعاٖدات ٜعد ديٌٝ ع٢ً إٔ ايكٛاعد اآلَس٠ 

َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايٛععٞ، ٖٚرا َا ميٝص ايكٛاعد اآلَس٠ عٔ غريٖا َٔ بعض ايكٛاعد فُجاًل 

٘ قٛاعد ايطًٛى ناجملاَالت ٚاألخالم ايدٚي١ٝ ٖٞ تضسفات تعهظ ضًٛنًا َعًٝٓا اعتادت عًٝ

ايدٍٚ يف تضسفاتٗا ٚعالقاتٗا دٕٚ إٔ ٜرتتب ع٢ً طبايفتٗا أٟ َطؤٚي١ٝ ض٣ٛ املعا١ًَ باملجٌ َٔ قبٌ 

 ايدٚي١ األخس٣، أَا َع ايكٛاعد اآلَس٠ فإْ٘ ترتتب املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ع٢ً طبايفتٗا. 

١ عٔ ٚددٜس بايرنس إٕ قٛاعد األخالم ايدٚي١ٝ يف ساالت نجري٠ تتشٍٛ إىل قٛاعد قا١ْْٝٛ ًَصَ

طسٜل االتفاقٝات ايدٚي١ٝ أٚ ايعسف ايدٚيٞ فع٢ً َجٌ ايكٛاْني اإلْطا١ْٝ خبضٛظ ذبطني ساٍ 

ّ، 19;8-;;:8ّ، ٚاتفاقٝات الٖاٟ 8:86ازبسس٢ ٚاملسع٢ ٚاملضابني يف َٝدإ ايكتاٍ يعاّ 

  86).ّ بػإٔ َعا١ًَ االضس٣;6;8-;2;8ٚاتفاقٝات دٓٝف 

 

  .دولية مصل ة ت مي عامة قواعد ىامسًا: إنها

إٕ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ بػهٌ عاّ ٚايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ بػهٌ خاظ جيب إٔ تهٕٛ  

َٛد١ٗ إىل مجٝع أغداظ ايكإْٛ ايدٚيٞ ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايكٛاعد عامل١ٝ ايتطبٝل أٚ إق١ًُٝٝ 

فٗٞ تطع٢ دا٥ًُا إىل تٓعِٝ ٚمحا١ٜ َضًش١ عًٝا َٚػرتن١ يًذُاع١ ايدٚي١ٝ نهٌ  ، 87)ايتطبٝل

ضًش١ فسد١ٜ السدٟ ايدٍٚ، ٚبايتايٞ فٗٞ تؤند ع٢ً قٛاعد اضاض١ٝ هلا آثاز خطري٠ يف سٝا٠ ٚيٝظ َ

ايدٍٚ فايتصاّ ايدٍٚ بٗا خيدّ ازبُٝع، نِ إٔ خسقٗا َٔ دٚي١ أٚ عد٠ دٍٚ ضٛف ًٜشل ايغسز 

 (16) .األنٝد ببك١ٝ دٍٚ ايعامل

                                           
، 9. حٝدز أدِٖ ايطا٥ٞ، تطٛز ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، زت١ً ن١ًٝ اذتكةٛم، داَعة١ ايٓٗةسٜٔ، ايعةسام، اجملًةد       13

 .   281ّ، ص 2006، غباط 15ايعدد
ّ، 2009، َؤضط١ َٛنسٜاْٞ يًبخٛخ ٚايٓػس، ازبٌٝ، ايعةسام،  1. طايب زغٝد ٜادناز، َبادئ ايكإْٛ ايدٍٚ ايعاّ، ط14

 .30ص 
را َا أندت٘ سته١ُ ايدٚي١ٝ يف زأٜٗا االضتػازٟ يف قط١ٝ ايتخفعات ع٢ً اتفاق١ٝ ادتٓظ ايبػسٟ ايرٟ أندزت٘ عاّ . ٖٚ 15

ّ حٝح خًصت احمله١ُ إىل ٚدٛد َصًخ١ َػرتن١ ٚغاٜات عًٝا جملُٛع ايدٍٚ ٚإٔ َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ َا ٜتعًل 1951
 ْعُتٗا اتفاق١ٝ َٓع ٚعكاب دسمي١ ادتٓظ ايبػسٟ فٗٞ قٛاعد عامل١ٝ ايٓطام تًصّ بتًو باملصًخ١ أٚ ٖرٙ ايػاٜات نخاي١ ايكٛاعد اييت

 ايدٍٚ مجٝعٗا حت٢ تًو اييت مل تهٔ طسفًا يف االتفاق١ٝ.
 .23املسدع ايطابل، ص املتخد٠، األَِ َٓػٛزات يف ايسأٟ االضتػازٟ زادع
 .18ايعٝدٟ، املسدع ايطابل، ص  فتخ١ٝ ٚ يطسش . َسِٜ 16
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دٚي١ٝ آَس٠ ٚتػًٝب ملدايف١ بعض ايدٍٚ يكٛاعد  ايدٚيٞ ايٛاقع َٔ األَج١ً بعض ٖٚٓاى

 ازباْب أساد١ٜ عكٛبات فسض َٔ األَسٜه١ٝ املتشد٠ ايٛالٜات ب٘ تكّٛ َا َٓٗا َضاسبٗا ايفسد١ٜ،

 ُٖٝٓتٗا فسض ايدٍٚ ٚضباٚي١ ضٝاد٠ اسرتاَٗا بعدّ ايدٚيٞ ايكإْٛ يف آَس٠ قٛاعد ذيو يف طبايف١

 ايػُاي١ٝ. ٚنٛزٜا ٚفٓصٜٚال زٚضٝا ع٢ً ايعكٛبات نفسض ٚاقتضادًٜا ضٝاضًٝا عًٝٗا

 

 المبحث الثاني

 آثار القواعد اآلمرة في القانون الدولي

 :تمهيذ

 أثس عٓ٘ ٜرتتب أٚ ٜفسض َعًٝٓا ٚاقعًا ايعاّ تٛاد٘ ايدٚيٞ ايكإْٛ قٛاعد إٔ ب٘ املطًِ َٔ

ضبدد، نُا ٖٛ اسباٍ َع ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ فإْٗا  يٝطت َٛد١ٗ سبُا١ٜ املضاحل  قاْْٛٞ

ٚاالٖتُاَات األساد١ٜ يًدٍٚ، بٌ ٜتعد٣ ذيو اىل محا١ٜ ٚاٖتُاّ باملضاحل ايدٚي١ٝ يهٌ ايدٍٚ، ٖٚٛ َا 

 ٜعين ٚدٛد قاعد٠ دٚي١ٝ ال ٜكبٌ االخالٍ بٗا أٚ طبايفتٗا.

 تعًل األٍٚ املطًب يف ْتٓاٍٚ َطًبني إىل املبشح ٖرا بتكطِٝ ْكّٛ ضٛف ضبل َا عًٞ ٚبٓا٤ً

 يًكٛاعد املدايف١ ايكٛاعد بطالٕ إىل ايجاْٞ املطًب يف ْٚتطسم ايعاّ، بايٓعاّ اآلَس٠ ايدٚي١ٝ ايكٛاعد

 .اآلَس٠ ايدٚي١ٝ

 المطلب األول

 تعلل القواعد الدولية اآلمرة بالنظام العام

ع٢ً ايسغِ َٔ افتكاز اجملتُع ايدٚيٞ إىل ضًط١ َػسع١ تعًٛ إزاد٠ ايدٍٚ ٚتفسض قٛاعدٙ 

ٚددت صبُٛع١ َٔ املبادئ ٚايكٛاعد اييت ذبهِ ضًٛى ٚتضسفات ايدٍٚ دربًا عٓد االقتغا٤، إال أْ٘ 

ٚغريٖا َٔ أغداظ ايكإْٛ ايدٚيٞ نْٛت يف صبُٛعٗا قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، ٚاييت  جيب 

ع٢ً اجملتُع ايدٚيٞ إٔ حيرتَٗا باعتبازٖا َٔ عسٚزات اضتُسازٙ، ٚاييت تستهص عًٝٗا َكَٛات٘ 

 (17).ت ايطٝاض١ٝ، ٚاالقتضاد١ٜ، ٚاالدتُاع١ٝ....اخاالضاض١ٝ يف ناف١ اجملاال
ٚددٜس بايرنس إٔ فهس٠ ايٓعاّ ايعاّ فهس٠ غري ثابت١، ٚإمنا ٖٞ َتػريٙ سطب تطٛز 

 (18).اجملتُع ايدٚيٞ ْٚعست٘ إىل ايكٛاعد ٚاالضظ ٚاملبادئ ايدٚي١ٝ

                                           
 ّ، 2018ًٓدٟ ٚ َادةد اذتُة٣ٛ، ايكةإْٛ ايةدٚيٞ ايعةاّ، َٓػةٛزات ادتاَعة١ ايطةٛز١ٜ االفرتاضة١ٝ، ضةٛزٜا،           . َاٖس َ 17
 .29ص 

 .5ايدٚيٝني، املسدع ايطابل، ص ٚاألَٔ ايطًِ ذتفغ ايطبٌٝ ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اآلَس٠ . يًٝٞ عٝطٞ ابٛايكاضِ، ايكٛاعد 18



2

  

 207 

   القواعد الدولية اآلمرة وآثارها يف القانون الدولي
 د/ وائل احمد علوان المذحجي                                                                                                           

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتىبر6)المجلذ(26)دالعذ

ايكٛاعد ٖٞ ٚايكٛاعد اآلَس٠ غدٜد٠ االزتباط بفهس٠ ايٓعاّ ايعاّ، َٚضدز ٖرا ايٓٛع َٔ 

ايعسف، ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ، َٚبادئ ايكإْٛ، ٖٚٓاى َعٝازٜٔ يتشدٜد ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ 

 (19):ايدٚيٞ ْتٓاٚهلا تباعًا

 المعيار اللفظي. -9

  -املعاٖدات ايدٚي١ٝ -ٖٚٛ ٜعين ٚدٛد يفغ أٚ صٝاغ١ َهتٛب١ تدٍ ع٢ً ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ

 ، ٖٚرا املعٝاز ال ٜتطِ بايدق١ دا٥ًُا بطبب ٚدٛد االعساف ناضتدداّ يفغ ) حيسّ، حيعس، ميٓع

 .ايدٚي١ٝ غري املهتٛب١، ٖٚٞ َٔ املضادز اهلا١َ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ

 

 المعيار الموضوعي. -2

ميهٔ ذبدٜد ايكٛاعد اآلَس٠ َٔ خالٍ ٖرا املعٝاز ع٢ً أضاع أْٗا تًو ايكٛاعد اييت ٜهٕٛ 

 ايدٚيٞ ٚايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ.اهلدف َٓٗا محا١ٜ َضاحل اجملتُع 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ عدّ إَها١ْٝ ذبدٜد َعٝاز ضبدد يتشدٜد ايكٛاعد اآلَس٠، إال أْ٘ ميهٔ 

 ازبُع بني املعٝازٜٔ ايطابكني.

َٚٔ ثِ فايكٛاعد اآلَس٠ قٛاعد عسٚز١ٜ يٛدٛد ٚاضتُساز ايٓعاّ ايعاّ، ٖٚٞ قٛاعد ال جيٛش 

تٓعدّ فهس٠ ٚدٛد ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ، نُا تٗدف ٖرٙ ايكٛاعد طبايفتٗا ألْ٘ بدٕٚ ٖرٙ ايكٛاعد 

  (20).إىل عُإ أَٔ َٚضاحل اجملتُع ايدٚيٞ اييت تطُٛ ع٢ً املضاحل ايفسد١ٜ يًدٍٚ

 الثاني المطلب  

 .الدو  إرادة على قيد اآلمرة الدولية القواعد 

َٔ أغداظ ايكإْٛ تتُتع ايدٍٚ بايػدض١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ، فهٌ دٚي١ تعترب غدضًا 

  َٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات ع٢ً 8ايدٚيٞ ٚهلا اسبل يف إبساّ املعاٖدات، ٚقد ْضت املاد٠ )

 ذيو بكٛهلا ) يهٌ دٚي١ أ١ًٖٝ إبساّ املعاٖدات .

َٚع ذيو فإٕ ايكٍٛ بتُتع ايدٍٚ حبدٚد َطًك١ فُٝا ٜتعًل بطًطإ إزادتٗا يف ايتضسف يف  

بك١ٝ ايدٍٚ ٖٛ أَس غري َكبٍٛ ٚغري سكٝكٞ، إذ إٔ ٖٓاى صبُٛع١ َٔ ايكٝٛد اييت تسد إطاز عالقتٗا َع 

 ، (21).ع٢ً سس١ٜ ايدٍٚ يف ايتضسف، َٚٔ ٖرٙ ايكٝٛد ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠

                                           

 .30ص. َاٖس ًَٓدٟ ٚ َادد اذت٣ُٛ، املسدع ايطابل،  19

. يًٝٞ عٝطٞ ابٛايكاضِ، تدزج ايكٛاعد ايكاْْٛٝة١ ايدٚيٝة١ ٚقٛتٗةا االيصاَٝة١، زتًة١ داَعة١ تهسٜةت يًخكةٛم، ايعةسام،           20

 .455ّ، ص 2016(، آذاز29(، ايعدد)4(، اجملًد)8ايط١ٓ)
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فُجاُل ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ  باعرتافٗا بايكدع احملت١ً عاص١ُ إلضسا٥ٌٝ تهٕٛ بريو 

 د٠ دٚي١ٝ آَس٠ ٖٚٞ عدّ االعرتاف باألٚعاع االق١ًُٝٝ غري املػسٚع١ فٗرٙتضسفت بطسٜك١ طبايف١ يكاع

 ملبادئ االعرتاف بأٟ َهاضب غري َػسٚع١ ٚطبايف١ عدّ ايعامل دٍٚ مجٝع ع٢ً تؤند ايكاعد٠

 ايدٚيٞ. ايكإْٛ

فايكٛاعد اآلَس٠ تعد قٝدَا ع٢ً ضًطإ إزاد٠ ايدٍٚ ٚع٢ً سسٜتٗا يف تضسفاتٗا يف إطاز 

 (22).تبادي١ َع غريٖا َٔ ايدٍٚعالقتٗا امل

َٚنٔ ثنِ فايكٛاعند اآلَنس٠ تعنرب عنٔ َغناَني َٚضناحل ذات أُٖٝن١ دٚيٝن١ ال ميهنٔ يًنندٍٚ إٔ            

تتذٓننب اشبغننٛع هلننا أٚ إٔ تسفغننٗا أٚ إٔ تعنندهلا، ٖٚٓنناى َننربزٜٔ ميهننٔ فُٝٗننا تضننٛز إعُنناٍ سعننس     

 (23):اإلخالٍ بايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ ٖٚٞ

ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ باملضاحل ايدٚي١ٝ ٚاينيت تتذناٚش االٖتُاَنات ايفسدٜن١     تعًل : المبرر ارو  -

يًدٍٚ، سٝح ٜتِ اضنتبعاد  املضناحل األسادٜن١ إلزاد٠ ايدٚين١ يف عالقتٗنا املتبادين١ َنع غريٖنا َنٔ          

ايدٍٚ، ٚيف ٖرٙ اسباي١ ال ٜػهٌ االخالٍ بٗا تٓاشٍ أسادٟ ازباْب َٔ ايندٍٚ عنٔ سكٛقٗنا بنٌ      

 ٚي١ اسرتاَٗا يف نٌ األسٛاٍ سيت ٚإٔ ناْت تتعازض َع َضاسبٗا اشباص١.ٜفرتض يف ايد

مبع٢ٓ إذا تعازعت َضاحل ايدٚي١ َع قاعد٠ دٚي١ٝ آَس٠ فإٕ األٚي١ٜٛ يف ايتطبٝل يًكٛاعد 

 ايدٚي١ٝ اآلَس٠.
تػهٌ محا١ٜ يًدٍٚ ايغعٝف١ عد  -يف األضاع –إٔ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠  :المبرر الثاني -

ايتهافؤ يف ايك٠ٛ َع دٍٚ أخس٣ ق١ٜٛ، مبع٢ٓ إٕ ايكٛاعد اآلَس٠ متجٌ ساي١ َٔ ساالت عدّ 

 ايتٛاشٕ ايغسٚز١ٜ سبفغ ضًِ ٚأَٔ ازبُاع١ ايدٚي١ٝ بسَتٗا. 

 

ٚيهٔ ظبد يف ايٛاقع ايعًُٞ إٕ نجري َٔ ايدٍٚ ايك١ٜٛ تٓتٗو سكٛم دٍٚ ععٝف١ طبايف١ يف 

االَج١ً ع٢ً ذيو يف ايٛاقع ايدٚيٞ إٔ ٖٓاى ذيو قٛاعد دٚي١ٝ آَس٠ َٛدٛد٠ َٚٓضٛظ عًٝٗا، َٚٔ 

قٛاعد دٚي١ٝ آَس٠ متازضٗا بعض ايدٍٚ نْٛٗا سل َٔ سكٛقٗا، اال إْٗا تكابٌ بايسفض باضتدداّ 

ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ أٚ ايطٝاض١ٝ نُا ٖٛ ساصٌ يف االزاعٞ ايفًطط١ٝٓٝ، إذ ظبد ايػعب ايفًططٝين 

ٖٚرا اسبل ٜعترب  –أزاعٝ٘ ٚحبك١ يف تكسٜس َضريٙ ٜعرب عٔ زاٜ٘  بسفغ١ االستالٍ االضسا٥ًٝٞ ع٢ً 

                                                                                                           
إلحهاّ َعاٖد٠ فٝٝٓا ستُد ايطعٝد ايدقام، ضًطإ إزاد٠ ايدٍٚ يف إبساّ املعاٖدات ايدٚي١ٝ بني اإلطالم ٚايتكٝٝد، دزاض١  .1

 .24، ص1977ّ، داز املطبٛعات ادتاَع١ٝ دٕٚ َهإ ْػس، 1969
 .286ايطا٥ٞ، املسدع ايطابل، ص  أدِٖ حٝدز .2
ايطاٖس ايسٜاحٞ، تهسٜظ ايكٛاعد األَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ املعانس أٚ تكٓني ملبادئ َٝجام األَِ املتخد٠، زت١ً ايعًّٛ  .3

 .193ّ، ص 2017، َازع ٥46س، ايعدد االْطا١ْٝ، داَع١ بطهس٠، ادتصا
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اال اْ٘ ٖرا اسبل ٜكابٌ بايسفض ضٛا٤ باضتدداّ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ َٔ قبٌ  -قاعد٠ دٚي١ٝ آَس٠

 .اضسا٥ٌٝ، أٚ َٔ خالٍ ايفٝتٛ األَسٜهٞ يضاحل اضسا٥ٌٝ

 المطلب الثالث

 بطالن القواعد المخالفة للقواعد الدولية اآلمرة

تتُتع ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ بأع٢ً َستب١ يف ايتدزز اهلسَٞ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، 

 ًَص١َ يهٌ ايدٍٚ بضسف  -املعاٖدات ايدٚي١ٝ ٚايكٛاعد ايعسف١ٝ –فٗٞ خبالف ايكٛاعد االتفاق١ٝ 

ٚيٞ عصشت َبدأ ايٓعس عٔ زغبتٗا يف االيتصاّ بٗا، ٚميهٔ ايكٍٛ ٖٓا إٔ ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايد

ٚنُا أغسْا ضابكًا ال جيٛش اشبسٚز  عٔ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠، أٚ ، (24)املطاٚا٠ بني ايدٍٚ

 طبايفتٗا، أٚ االْتكاظ َٓٗا. 

َٚٔ ثِ إذا تعازعت قاعد٠ آَس٠ َع قاعد٠ دٚي١ٝ أخس٣ فإٕ ٖرٙ ايكاعد٠ األخري٠ تهٕٛ 

سٝتٗا، ٜٚكع ٖرا ايبطالٕ بضسف ايٓعس عٔ َضدز باط١ً ٚال ٜرتتب عًٝٗا ا١ٜ آثاز قا١ْْٝٛ ٚتٓتٗٞ صال

 (25).ايكاعد٠ املدايف١ يًكاعد٠ اآلَس٠

ثٓا١ٝ٥  -مبعين إذا تعازعت قاعد٠ آَس٠ َع عسف فإٕ ايعسف ٜبطٌ، ٚإذا تعازعت َعاٖد٠

َع قاعد٠ آَس٠ ففٞ ٖرٙ اسباي١ جيب ايتُٝٝص بُٝٓا إذا نإ ظٗٛز ايكاعد٠  -أٚ َتعدد٠ األطساف

 (27): ٚضٛف ْتٓاٍٚ ذيو تباعًا (26).ًا أٚ السكًا ع٢ً ٚدٛد املعاٖد٠ ايدٚي١ٝاآلَس٠ ضابك

إذا نإ  ظٗٛز املعاٖد٠ السكًا يكاعد٠ آَس٠ َٛدٛد٠ فعاًل، ففٞ ٖرٙ اسباي١ تهٕٛ املعاٖد٠  -1

 (28): باط١ً بطالًْا نًًٝا، ٚيف ٖرٙ اسباي١ ع٢ً أطساف املعاٖد٠ املتعاقد٠ ارباذ أسد أَسٜٔ

االَهإ آثاز أٟ تضسف  مت االضتٓاد فٝ٘ إىل أٟ ْط ٜتعازض َع إٔ تصٌٜ بكدز  - أ

 .قاعد٠ آَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ

                                           

 .455. يًٝٞ عٝطٞ أبٛايكاضِ، تدزج ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚقٛتٗا االيصا١َٝ، املسدع ايطابل، ص 24

 .39.ٚا٥ٌ امحد عالّ، املسدع ايطابل، ص  25

 .22ٝني، املسدع ايطابل، يًٝٞ عٝطٞ أبٛايكاضِ، ايكٛاعد اآلَس٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايطبٌٝ ذتفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚي . 26

27      ٌ  . نداّ ايفتالٟٚ، ايتط١ٜٛ ايكطا١ٝ٥ يًٓصاع ارتاص بني املعاٖدات ايدٚي١ٝ ٚايكٛاعد ايدٚيٝة١ اآلَةس٠، زتًة١ داَعة١ بابة
 َٚا بعدٖا. 13ّ، 2014، 1، ايعدد22) ايعًّٛ االْطا١ْٝ(، ايعسام، اجملًد

 22زادع نريو غطإ ٖػاّ ادتٓدٟ، َسدع ايطابل، ص
 ّ.1969( َٔ َعاٖد٠ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات 71زادع املاد٠ ).  28
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 .إٔ دبعٌ عالقتٗا املتبادي١ َتفك١ َع ايكاعد٠ اآلَس٠ - ب

إذا نإ ظٗٛز املعاٖد٠ ضابكًا يعٗٛز ايكاعد٠ اآلَس٠، مبعين إذا ناْت ٖٓاى َعاٖد٠ َٛدٛد٠  -2

ددٜد٠ تتعازض َعٗا ففٞ ٖرٙ اسباي١ تهٕٛ املعاٖد٠ باط١ً ٚتٓفر  بايفعٌ ثِ  ظٗست قاعد٠ آَس٠

 :ايكاعد٠ ايدٚي١ٝ اآلَس٠ َع َساعا٠ اآلتٞ

ال تهٕٛ املعاٖد٠ باط١ً َٓر ايبدا١ٜ، ٚإمنا تهٕٛ باط١ً َٔ ايٛقت ايرٟ ظٗست فٝ٘ ايكاعد٠  - أ

 (29).اآلَس٠ ازبدٜد٠، أٟ إٔ ايبطالٕ ال ٜرتتب بأثس زدعٞ

ًٜشل املعاٖد٠ َتعًل فكط بايٓضٛظ اييت ال تتٛافل َع ايكاعد٠ ٜهٕٛ ايبطالٕ ايرٟ   - ب

 (30).اآلَس٠، ٚتبكٞ ايٓضٛظ غري املتعازع١ صشٝش١

ّ بإٜغاح اسبٌ يًدالفات ايٓادب١ بني ايدٍٚ ;8;8ٚقد قاَت اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات 

ايدٚي١ٝ اختضاصًا بطبب بطالٕ َعاٖد٠ َع قاعد٠ آَس٠، ٜٚتذ٢ً ٖرا اسبٌ بإعطا٤ ضبه١ُ ايعدٍ 

ٚقد أدخٌ ٖرا االختضاظ االدبازٟ يًكغا٤ ، (31)إدبازًٜا يًٓعس فٝ٘ إذا اتفكت األطساف ع٢ً ذيو

ايدٚيٞ مببادز٠ َٔ ايدٍٚ ايػسب١ٝ ٚاييت اعتكدت إٔ ٖرا ٖٛ أفغٌ ٚض١ًٝ إلشاي١ ايػُٛض ايرٟ قد 

 (32).ٜهتٓف املعاٖد٠

ايعالق١ بني ايكٛاعد ايٛازد٠ يف َٝجام األَِ املتشد٠ أخريًا جيدز بٓا٤ اإلغاز٠ ٖٓا إىل طبٝع١ 

ٚايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠، فُٔ املتعازف عًٝ٘ إٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف َٝجام األَِ املتشد٠ تطُٛ ع٢ً 

 ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ األخس٣ ) ناملعاٖدات ايدٚي١ٝ .

د ايدٚي١ٝ اآلَس٠ فٗٓاى فازقإ أَا فُٝا ٜتعًل بطبٝع١ ايعالق١ بني َٝجام األَِ املتشد٠ ٚايكٛاع

  55أضاضٝإ ُٖٚا>)

                                           
.ستُد ضاَٞ عبداذتُٝد، أنٍٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ) ادتص٤ ايجاْٞ( ايكاعد٠ ايدٚيٞ، داز املعازف، اإلضهٓدز١ٜ، دٕٚ  29

 .256ض١ٓ ْػس، ص
األَس قد ٜتِ شتايفت٘ يف املُازض١ ايدٚيٞ، .زغِ إٔ دصا٤ ايبطالٕ ٜرتتب ع٢ً شتايف١ املعاٖد٠ يكاعد٠ آَس٠، إال إٔ ٖرا  30

ٚذيو الٕ ايدٍٚ  قد ال تسغب يف االعالٕ عٔ بطالٕ تصسفاتٗا َٚٔ األَج١ً ع٢ً ذيو إٔ ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتخد٠ أعًٓت يف 
 -س املصريّ ) إٔ اتفاقٝات ناَب دٜفٝد باط١ً الْٗا تٓتٗو اذتل يف تكس1980ٜب 35/196ّ، ٚايكساز 1979ب 65/ 34ايكساز

 .42(، ٚيهٔ األطساف يف االتفاق١ٝ مل تبطٌ املعاٖد٠. زادع يف ذيو، ٚا٥ٌ أمحد عالّ، املسدع ايطابل، ص -قاعد٠ آَس٠

 ّ.1969َٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات 66/1.زادع املاد٠  31

 .22.غطإ ٖػاّ ادتٓدٟ، املسدع ايطابل، ص  32
 .49.ٚا٥ٌ أمحد عالّ، املسدع ايطابل، ص 33



2

  

 211 

   القواعد الدولية اآلمرة وآثارها يف القانون الدولي
 د/ وائل احمد علوان المذحجي                                                                                                           

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتىبر6)المجلذ(26)دالعذ

ال ٜبطٌ َٝجام األَِ املتشد٠ االيتصاَات أٚ املعاٖدات اييت ال تتُػ٢ َع٘ ٚإمنا فكط ٜطُٛ  -8

 عًٝٗا، أَا ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ فٗٞ تبطٌ أٟ ايتصاّ ٜتعازض َعٗا.
أَا ايكٛاعد يدٚي١ٝ اآلَس٠ فإْ٘ ال  ،(34)ميهٔ يًدٍٚ األعغا٤ تعدٌٜ َٝجام األَِ املتشد٠ -2

 جيٛش تعدًٜٗا إال َٔ خالٍ قاعد٠ آَس٠ ددٜد٠.

َٚٔ ثِ ٜعاٌَ  ،(35)َٚٔ ثِ ٜتغح ٖٓا مسٛ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ ع٢ً َٝجام األَِ املتشد٠

 .(36).َٝجام األَِ املتشد٠ ع٢ً أْ٘ َعاٖد٠ دٚي١ٝ يف َٛاد١ٗ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠

 

 الخاتمــة

 :ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح تٛصٌ ايباسح إىل ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اآلت١ٝيف 

 النتائج. :أواُل

 يًذُاع١ َٚػرتن١ عًٝا َضًش١ ذبكٝل ٖٛ اآلَس٠ ايدٚي١ٝ ايكاعد٠ ٚدٛد َٔ إٕ اهلدف .8
ايدٍٚ فٗٞ قٛاعد عامل١ٝ  ايفسد١ٜ يدٚي١ أٚ صبُٛع١ َٔ املضًش١ ٚيٝظ ايدٚي١ٝ نهٌ

 ايتطبٝل.
اآلَس٠ بأع٢ً َستب١ يف ايتدزز اهلسَٞ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، تتُتع ايكٛاعد ايدٚي١ٝ  .2

 ٚبايتايٞ هلا األٚي١ٜٛ يف ايتطبٝل ع٢ً غريٖا َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ.
 بػهٌ اآلَس٠ ايكٛاعد َا١ٖٝ ذبدد مل إْٗا سٝح االتفاق١ٝ   75َٔ) املاد٠ ٚع١َُٝٛ غُٛض .5

 .عا١َ باأليفاظ ٚإمنا دا٤ت دقٝل
 دٛد إدسا٤ات فعاي١ ذبُٞ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ يف ساي١ طبافتٗا ٚعدّ االيتصاّ بٗا.عدّ ٚ .6
 .اآلَس٠ ايدٚي١ٝ ايكٛاعد ٚذبدٜد تطٜٛس يف دٚزًا بازشًا يعب ايدٚيٞ ايكغا٤ .5

 

                                           
  َٔ َٝجام األَِ املتخد٠. 109ٚ  108. زادع املادتني 1
. إذا نإ َٝجام األَِ املتخد٠ ال ميهٔ إٔ خيايف قاعد٠ آَس٠ فُٔ باب أٚىل ال جيٛش دتٗاش ٜطتُد اختصانات٘ إٔ خيايف 2

د اآلَس٠ ايدٚي١ٝ، َٚٔ ثِ إذا ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠، ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو ٜتعني ع٢ً قسازات زتًظ األَٔ ايدٚيٞ أال ختايف ايكٛاع
 خايف قساز زتًظ األَٔ ايدٚيٞ قاعد٠ دٚي١ٝ آَس٠ فإٕ ٖرا ايكساز ٜهٕٛ غري ًَصّ.

ستُد، اآلثاز املرتتب١ ع٢ً شتايف١ زتًظ األَٔ يًكٛاعد اآلَس٠، زت١ً تازٜخ ايعًّٛ، داَع١ ادتًف١،  زادع تفانٌٝ ذيو غٕٝٓٛ
 َٚا بعدٖا.  316ّ، ص 2017، دٛإ، 2ادتصا٥س، ايعدد ايجأَ ج

 .50.ٚا٥ٌ امحد عالّ ، املسدع ايطابل، ص 3
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 التىصيات. :ثانيًا

 البد َٔ إجياد تعسٜف غاٌَ ٚدقٝل يًكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠. .8
ايدٚي١ٝ  ملطأي١ ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ ايػري ًَتص١َ بتطبٝل ايكٛاعد عسٚز٠ تفعٌٝ َبدأ املطؤٚي١ٝ  .2

 ايدٚي١ٝ اآلَس٠.
تفعٌٝ اهل٦ٝات ايكغا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ٚت١٦ٝٗ االدٛا٤ هلا َٔ أدٌ االضتكالٍ بعٝدا عٔ ايتشهِ  .5

فٝٗا َٔ بعض ايدٍٚ، اذ إٔ هلا دٚز ٖاّ يف ذبدٜد ايكٛاعد ايدٚي١ٝ اآلَس٠ َٔ خالٍ 

 االسهاّ اييت تضدزٖا.

 قائمة المصادر والمراجع

 الكت . :أواًل

 ايعسب١ٝ، ايٓٗغ١ داز ايدٚيٞ، ايكإْٛ ايٓعاّ يف اآلَس٠ يًكٛاعد ايعا١َ ايٓعس١ٜ عبداجملٝد، ضًُٝإ .8

 ّ.8:;8ايكاٖس٠،
 ّ.2188عبداهلل ضبُد املداليف، املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ، األَني يًٓػس ٚايتٛشٜع، صٓعا٤،  .2
 ٚا٥ٌ داز ، املضادز)  ايعاّ ايدٚيٞ ايكإْٛ َبادئ يف ايربنا١ْٝ ازبُايٝات ازبٓدٟ، ٖػاّ غطإ .5

 .2117 عُإ، يًٓػس،

 ٚايٓػس، يًبشٛخ َٛنسٜاْٞ َؤضط١ ،8ط ايعاّ، ايدٍٚ ايكإْٛ َبادئ ٜادناز، زغٝد طايب .6

 ّ.;211 ايعسام، ازبٌٝ،

 االفرتاع١ٝ، ايطٛز١ٜ ازباَع١ َٓػٛزات ايعاّ، ايدٚيٞ ايكإْٛ اسب٣ُٛ، َادد ٚ ًَٓدٟ َاٖس .7

 ّ.:218 ضٛزٜا،

 داز ايدٚي١ٝ، ايكاعد٠  ايجاْٞ ازبص٤)  ايعاّ ايدٚيٞ ايكإْٛ أصٍٛ عبداسبُٝد، ضاَٞ ضبُد .8

 ْػس. ض١ٓ دٕٚ اإلضهٓدز١ٜ، املعازف،
 

 ارب اث العلمية. :ثانيًا

 داَع١ اسبكٛم، ن١ًٝ صب١ً ايدٚيٞ، ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد تطٛز ايطا٥ٞ، أدِٖ سٝدز .1

 .2118ّ غباط ،87ايعدد ،; اجملًد ايعسام، ايٓٗسٜٔ،

 ايعًّٛ، تازٜذ صب١ً اآلَس٠، يًكٛاعد األَٔ صبًظ طبايف١ ع٢ً املرتتب١ اآلثاز ضبُد، غٕٝٓٛ .2

 ّ.2189 دٛإ، ،2ز ايجأَ ايعدد ازبصا٥س، ازبًف١، داَع١
 اآلَس٠، ايدٚي١ٝ ٚايكٛاعد ايدٚي١ٝ املعاٖدات بني اشباظ يًٓصاع ايكغا١ٝ٥ ايتط١ٜٛ ايفتالٟٚ، صداّ .5

 ّ.2186 ،8ايعدد ،22اجملًد ايعسام، ، االْطا١ْٝ ايعًّٛ) بابٌ داَع١ صب١ً
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 تهسٜت داَع١ صب١ً االيصا١َٝ، ٚقٛتٗا ايدٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعد تدزز ابٛايكاضِ، عٝطٞ يًٝٞ .6

 ّ.2188آذاز ، ;2)ايعدد ، 6)اجملًد ، :)ايط١ٓ ايعسام، يًشكٛم،

 ايدٚيٝني، ٚاألَٔ ايطًِ سبفغ ايطبٌٝ ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد ابٛايكاضِ، عٝطٞ يًٝٞ .7

 داَع١ ٚاإلعالّ، ايدٚي١ٝ ٚايعالقات ايكإْٛ يف ايجايح ايدٚيٞ ايعًُٞ املؤمتس يف َٓػٛز حبح

 ّ.2189ْٝطإ أزبٌٝ، دٝٗإ،

 ايدٚيٞ، ايكإْٛ يف املًص١َ ٚايكاعد٠ اآلَس٠ ايكاعد٠ بني ايتطًِٝ أٚ احملان١ُ َبدأ بدٜاز، َاٖس .8

 ّ.2189 دٛإ عػس، اسبادٟ ايعدد ازبصا٥س بات١ٓ، داَع١ االنادمي١ٝ، يًدزاضات ايباسح صب١ً
 ،;اجملًد ايبشسٜٔ، داَع١ اسبكٛم، صب١ً ايعاّ، ايدٚيٞ ايكإْٛ قٛاعد تدزز عالّ، امحد ٚا٥ٌ .7

 .2182ّ أنتٛبس ،8ايعدد

 الرسائ  العلمية. :ثالثاً 

 غري َادطتري، زضاي١ اإلْطاْٞ، ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد ايعٝدٟ، يطسش ٚفتش١ٝ َسِٜ .8

 ّ.2188 ازبصا٥س، َري٠، عبدايسمحٔ داَع١ ايطٝاض١ٝ، ٚايعًّٛ اسبكٛم ن١ًٝ َٓػٛز٠،
 ن١ًٝ َٓػٛز٠، غري َادطتري، زضاي١ ايعاّ، ايدٚيٞ ايكإْٛ يف اآلَس٠ ايكٛاعد سٓايف، ْط١ُٝ .2

 ّ.2188 ازبصا٥س، داَع١ اسبكٛم،
 

 .المنشورا  الدولية: رابعًا

 ايدٚي١ٝ ايعدٍ ضبه١ُ عٔ ايضادز٠ ٚاألٚاَس ٚايفتاٟٚ األسهاّ َٛدص املتشد٠، األَِ َٓػٛزات .1

 .ْٜٝٛٛزى ّ،8;;8-:6;8

 

 


