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صػيخ اليات انتاج القػاعج القانػنية، قجرة السجتسع الجولي عمى ت القانػف السخف يعكذ     
ويذكل ىحا القانػف احج السدائل الجػىخية التي حرل بذأنيا تبايغ واختالؼ كبيخ عمى 
مدتػػ االتجاىات الفقيية لسحاولة تحجيج الجػانب السترمة بسفيػمو وعشاصخه وخرائرو 

ة في مػاجية االعتخاؼ وتصبيقاتو، ومحاولة فيع ابخز السعػقات والتحجيات التي ال تداؿ قائس
قج اخح القزاء الجولي باإلقخار بو في الكثيخ مغ الحاالت والتدميع بأثاره في و  .بو

، ا  قائس ا  قانػن ػصفوالسػضػعات التي يعالجيا، ثع اخحت السشطسات الجولية تتعامل معو ب
السخف  ف القانػف أواالعتخاؼ ب كميا وجاء ىحا البحث بيجؼ تدميط الزػء عمى ىحه السدارات

ع دراسة فقيية غيخ مدبػقة في إشار يقجتوأىسية ىحا البحث في انو يحاوؿ  .بات حكيقة واقعية
أبحاث القانػف الجولي السعاصخ لسرصمح القانػف السخف ويدتخخج كل السعصيات السترمة 

واستػجب ذلظ تقديع ىحا البحث الى مبحثيغ عالجشا في األوؿ مشو ازمة  .بالبشاء القانػني لو
لسفيـػ الخاص بالسرصمح، في حيغ تشاولشا بالتحميل في السبحث الثاني اإلشكاليات ا

األساسية الشاشئة عغ وجػد القانػف السخف واالعتخاؼ بو. وخمرشا الى اف القانػف السخف ىػ 
مجسػعة مغ قػاعج الدمػؾ ذات الصابع الجولي لو الداميتو الخاصة التي تشدجع مع شبيعتو 

 القانػف الجولي وعشرخ إلثخاء نطخيات االلتداـ الجولي. وىػ مجخل لتصػيخ 
االلتداـ في القانػف الجولي  ؛القاعجة الجولية ؛مرادر القانػف الجولي الكمسات السفتاحية:

 القانػف السخف. ؛العاـ

 اليم الدعجيوسام نعست ابخ د. 
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The soft law reflects the ability of the international community to 
develop mechanisms for the production of legal rules. This law 
constitutes one of the fundamental issues in which there have been great 
variations and differences at the level of doctrinal trends to try to 
identify aspects related to its concept, elements, characteristics, and 
applications, and an attempt to get the most critical obstacles and 
challenges that still exist in the face of recognition. The international 
judiciary has taken to acknowledging it in many cases and recognizing 
its effects on the issues it deals with, then international organizations 
started dealing with it as an existing law. The importance of this 
research is that it attempts to present an unprecedented jurisprudential 
study within the framework of contemporary international law research 
for the term “Soft Law” and extracts all the data related to its legal 
structure. This research was divided into two sections, the first one 
included the conceptual crisis of the term. The second section covered 
the basic problems arising from the existence and recognition of soft 
law. We concluded that soft law is a set of rules of conduct of an 
international character that has its obligatory state that is consistent with 
its nature. It is an entry point for the development of international law 
and an element for enriching theories of international commitment. 
Keywords: Sources of international law; international rule; commitment 
in public international law; soft law. 
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 السقجمة: 
تعكذ شبيعة نطخية االلتداـ في القانػف الجولي السعاصخ حكيقة التصػر 
السصخد والسدتسخ في البشاء القانػني لمقانػف الجولي، وقجرة ىحا القانػف عمى مػاكبة 

السدتججة في اشار السجتسع يجاد الحمػؿ السشاسبة لمسذكالت وا ة،سختمفالالتحجيات 
وتستاز قػاعج القانػف الجولي بالشسػ السدتسخ والتصػر الجائع ومحاولة التكيف  الجولي.

مع الػقائع الجولية الشاشئة عغ تػسع بشية ىحا القانػف وتعقج العالقات الجولية الشاشئة 
تذيخ تجارب ىحا القانػف الى قجرتو عمى  اتوذ وفي االتجاه ة.سختمفال ما بيغ اشخاصو

ابتكار نطع قانػنية مدتقمة ليا ذاتيتيا وخرػصيتيا وعشاصخىا السسيدة، ىحه الشطع 
كذفت عغ امكانية ترػر اقامة صػر ججيجة لقػاعج سمػؾ مشطسة ألوضاع قائسة 

ل مباشخ تشصبق بذك ومشاىج متكاممة   سامية   وقيع   تتدع بانيا تشصػؼ عمى مبادغ عامة  
عمى السػضػعات التي تعالجيا لكشيا ال تتفق مع البشاء التقميجؼ السعتاد لمقانػف 
، بالقجر الحؼ بات الفقو الجولي يرصمح عمى  الجامج او الراـر او القانػف السمـد

 .  تدسية ىحا الشسط مغ القػاعج بالقانػف السخف او الير او القانػف غيخ السمـد
ليحا الشسط مغ قػاعج الدمػؾ،  ا  وواضح ا  حكيكي ا  بخوز لقج شيج القخف السشرـخ  

ساـ واخحت االوساط السختمفة في اشار دراسات القانػف الجولي تمقي السديج مغ االىت
ت تشاقر فمدفة ىحا القانػف وحجود تأثيخه في الشطاـ عمى فكخة القانػف السخف، وبجأ

اليو، وكاف ىشاؾ تبايغ في  القانػني وقجرتو عمى البقاء واالستسخار ومطاىخ الحاجة
السػاقف واآلراء حػؿ اىسيتو وججواه وضخوراتو وقجرتو عمى انتداع اعتخاؼ الجوؿ 
والسشطسات الجولية بو وبتأثيخه الحكيقي والسباشخ وبفاعميتو في السجاالت التي اصبح 

 يتجاوؿ فييا ويعشى بتشطيسيا ومعالجتيا وايجاد الحمػؿ السشاسبة ليا. 
 :اىسية البحث

تكسغ اىسية بحثشا في التدايج الكبيخ والسمحػظ في حجع التعامل مع فكخة 
القانػف السخف والتداـ السجتسع الجولي بسختمف ىيئاتو ومؤسداتو واشخاصو في التسدظ 
بو وتصػيخ مداراتو، واالعتخاؼ بقجرتو عمى انفاذ الكثيخ مغ السبادغ واالحكاـ بصخيق 
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ط حجيثة لفكخة االلتدامات الجولية وبسشيجية تشدجع مباشخ او غيخ مباشخ وصياغة انسا
مع روح القانػف الجولي والحاجة الى التشػع في مرادره والتعجد في مدتػيات االلتداـ 
بو والتكييف مع السذكالت القائسة في ىحا القانػف في ضل غياب الشطع السخكدية فيو، 

ومشاسبة تكفل االحتخاـ وامكانية تعػيس ىحا االمخ مغ خالؿ ايجاد اليات فاعمة 
لقػاعجه ومبادئو وتديع في تحقيق االستقخار واالمغ الجولييغ وتصػر مغ مجاالت 

 التعاوف الجولي في اشار الفخوع السختمفة لمقانػف الجولي السعاصخ. 
 ىجف البحث:

الى محاولة التعامل مع الترػرات الفمدفية التي تشصمق في فيع  ييجؼ البحث
اسة حكيقة ىحا القانػف والعسق الحؼ يتستع بو في مجاؿ ما يشتج عشو القانػف السخف ودر 

بحدب السأؿ مغ التأسيذ لمقانػف السمـد والقجرة عمى اثبات اليػية السدتقمة ليحا 
القانػف والقجرة عمى البقاء في حكع مدارات العجيج مغ السجاالت التي يدتيجفيا 

التحجيات الجػىخية التي  مشاقذة البحث احاوؿ ىحيبالتشطيع ألحكامو، وبالتالي حتسا  س
امكانيات الػصػؿ اليو  ،في الكثيخ مغ االحياف ،تقف اماـ ىحا القانػف والتي قج تيجد

او التعامل معو او االعتخاؼ بو في ضل تعقج نطخية االلتداـ وتذعبيا في القانػف 
 الجولي السعاصخ. 
 اشكالية البحث: 

بسا يسثمو  االشكالية الجػىخية الخاصةنحاوؿ في بحثشا ىحا اف نتعامل مع 
حكيقي وفعمي لشطع القانػف الجولي التقميجؼ وكػنو يصخح مفاليع  القانػف السخف مغ تحج  

غيخ مألػفة في واقع التعامل الجولي، وبالتالي فاإلشكالية االساسية ىي تفديخ وجػد 
وقجرتو عمى  ،ىحا القانػف وتحجيج مكشػناتو وذاتيتو وحجود صالحيتو في التصبيق

 ؟والى اؼ مقجار يدتصيع ىحا القانػف اف يبدط واليتو في الشطاـ القانػني القائع ،البقاء
وىل سيذيج السجتسع الجولي السديج مغ  ؟وما ىي السدارات السعتادة لالعتخاؼ بو

 .؟مطاىخ التعامل والتفاعل مع ىحا القانػف 
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 فخضية البحث:
دىا اف متصمبات الفاعمية لمقانػف نشصمق في بحثشا مغ فخضية اساسية مفا

الجولي السعاصخ تقتزي مغ كل االشخاؼ الجولية الفاعمة فيو اف تعتخؼ بإمكانية 
 ا  ومدتقخ  ا  ثابت ا  ايجاد مداحة كافية لمقانػف السخف الحؼ بات حكيقة واقعية قائسة ومطيخ 

ية الخامية مغ مطاىخ تصػر القانػف الجولي واف القانػف السخف يجعع كل الجيػد الجول
 الى تصػيخ مبادغ القانػف الجولي وتقشيغ قػاعجه وتجويغ احكامو. 

 البحث:  يةمشيج
عمى السشيج العمسي التحميمي التأصيمي مغ خالؿ تحميل فكخة  اعتسج البحث

والجخػؿ في السجارس الفقيية  ،القانػف السخف والبحث في مشصمقاتيا ومعصياتيا
وتذخيز كل مطاىخ القػة والزعف وكل  ،صمحوالصخوحات الفكخية حػؿ ىحا السر

تقجيع رؤية استذخافية مدتقبمية واضحة حػؿ  ةومحاول ،مقػمات الشجاح واالستسخار
اتجاىات السجتسع الجولي في التعامل معو والتدميع بسخجعتيو في تشطيع الكثيخ مغ 

 القزايا. 
 ليكمية البحث:

حميل فمدفة القانػف السخف مغ اجل االلساـ بكل الجدئيات التي ُتسكششا مغ ت
اقتزى تقديع البحث الى مبحثيغ، ومذكالتو في القانػف الجولي السعاصخ، فاف االمخ 

رز السبحث االوؿ مشو لجراسة مفيػـ القانػف السخف وما يثيخه ىحا السفيػـ مغ خ
خالفات وتبايغ في وجيات الشطخ، اما السبحث الثاني فانو عالج أبخز االشكاليات 

اسية لو في عخض بعس التصبيقات االسعغ عغ وجػد ىحا القانػف فزال  الشاشئة 
 اشار التعامل الجولي.
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 السبحث األول
مفيهم القانهن السخن  

ايداؿ مرصمح القانػف السخف يثيخ في إشار دراسات القانػف الجولي العاـ م
وما يختبط الكثيخ مغ الخالفات حػؿ مجلػلو ومجاه ومفيػمو ونصاقو وخرائرو واثاره 

ببشاء ىحا السرصمح مغ نتائج عمى مدتػػ الدامية القاعجة القانػنية واىسيتيا في إشار 
السرادر السشذئة لاللتداـ الجولي وحجود االعتجاد بيحا القانػف في مجاؿ تصػيخ البشاء 

اف ىحا  حكيقةالقانػني لمقانػف الجولي السعاصخ ولمسجتسع الجولي. وال ندتصيع انكار 
ع لع يبت بو مغ قبل الفقياء والباحثيغ والسختريغ، وكاف ىشاؾ انقداـ حكيقي السػضػ 

في مجاؿ التعامل مع مجلػؿ ىحا القانػف ومجياتو واثاره، وكاف ىشاؾ تعجد في اآلراء 
والصخوحات بخرػص وجػد ىحا القانػف وشبيعتو وقجرتو عمى العير في الشطاـ 

جػد مغ يشكخ الرفة القاعجية ليحا القانػف، القانػني الجولي، وثسة اشكاليات تختبط بػ 
ويتعامل معو كػنو مػجيات عامة او معصيات لقػاعج سمػؾ لع تحسل االوصاؼ 
الجقيقة لمقاعجة القانػنية الجولية، ومغ ىحا السشصمق يكػف مغ السشاسب اف ندمط الزػء 

بتقديع ىحا بسفيػـ القانػف السخف، وسشقػـ  عمى مجسػعة مغ الشقاط الجػىخية السترمة
 مصالب وكسا يأتي:   ةالسبحث الى ثالث

 تعخيف القانهن السخن : السصمب االول
اف االحاشة باألبعاد االصصالحية لسفخدة القانػف السخف تدتػجب مشا في ىحه 
الجراسة اف نقف عمى ابخز التعخيفات التي تشاولت ىحا السرصمح بالبحث والجراسة 

الكامل لسذتسالت ىحا القانػف وتحميل عشاصخه  بعسق وتحميل لمػقػؼ عمى السزسػف 
وخرائرو وتتبع مخاحل تصػره ودخػلو الى مياديغ القانػف الجولي في ضػء فيع 
العػامل الجػىخية التي ساعجت في تبشي ىحا السفيػـ واعتساده في مجاؿ التعامل 
الجولي وحفاضو عمى قجر كبيخ مغ الخرػصية واالستقاللية في اشار السػضػعات 
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التي جاء ليشطسيا وساىع في معالجتيا عبخ مديخة متػاصمة مغ التصػر في اشار 
 الحياة الجولية. 

يثيخ تعخيف القانػف السخف خالفا  جػىخيا  حػؿ السجلػؿ الحكيقي لو وما و 
يشصػؼ عميو ىحا السرصمح مغ مفيػـ يسكغ اف يفدخ واقعا  بات قائسا  في السجتسع 

ة االلداـ التي تتستع بيا القػاعج الجولية العادية والتي يدسييا الجولي لقػاعج ال تتستع بقػ 
القػاعج الجامجة( او )القانػف الجامج( او )القانػف البعس بػ )القػاعج  الرمبة( او )

( ، او) القانػف الراـر او الرمب(، في مػاجية مرصمح  ( او )القانػف السمـد الراـر
الحالة االولى في اشار ما يدسى بػ اخخ بات يصخح ليعبخ عغ حالة متشاقزة عغ 

 ( او )القػاعج السخنة( او )القانػف السخف( او )القانػف الير( او )القانػف القػاعج اليذة)
( او)القانػف الشاعع(. مغ امخ ىحه التدسيات السختمفة اال انيا  يكغوميسا  غيخ السمـد

صػرة اخخػ في الشياية تذتخؾ في وصف واحج يصابق فكخة اف الحجيث يكػف عغ 
مخالفة لرػرة القػاعج القانػنية االعتيادية السألػفة في القانػف الجولي العاـ، ىحه 

 الرػرة تذكل بحج ذاتيا تحجيا  حكيكيا  في فيع مكشػناتيا وتحجيج مفيػميا القانػني. 
القػاعج "مجسػعة مغ  ( الىDupuyالسخف وفقا لألستاذ )القانػف يخ يذو 

إلنذاء واجب  الجرجة السعيارية السصمػبة جخاءات التي تفتقخ إلىواإل والسبادغ الجولية،
" اآلثار القانػنية ال تداؿ قادرة عمى إنتاج بعس دامات ولكغاللتوا لمحقػؽ  الشفاذ

(Pierre, 1991, 420) ..وىشا تع استخجاـ مرصمح "تفتقخ الى الجرجة السعيارية. ،"..
ه القػاعج والسبادغ الى ىحا التعخيف الحؼ حاوؿ اف يبخز افتقار ىح اـوىشا نقف ام

الجرجة السعيارية الػاجبة لإللداـ، وبالتالي فاف ىحه الجرجة ذات تأثيخ حاسع في 
ترشيف ىحه القػاعج بانيا ستكػف محدػبة عمى نطع القانػف السخف او القانػف الراـر 

وىشا نتداءؿ عغ ما اذا كانت ىشاؾ  .بحدب اقتخابيا او ابتعادىا عغ معصيات االلداـ
وما  اات قياس دقيقة ليحه الجرجة السعيارية ومغ يحجد وجػد صفة االلداـ مغ عجميادو 

وعجمو،  ـىي الحاالت التي ستكػف تمظ الجرجة السعيارية قابمة لمتحػؿ ما بيغ االلتدا
ىحه السعصيات تتقاشع بذكل واقعي مع ما يخاد اف يتحقق مغ استقخار وثبات في 



 

                 
  

 

 

182 

 
 

 

:  

 

ل ثسة اشكاليات كبيخة في التفديخ والتكييف والتعامل القاعجة القانػنية الجولية، ويجع
 مع تمظ القػاعج.  

( الى تعخيف القانػف السخف بانو: "مجسػعة الػثائق Amannويحىب االستاذ )
. ومغ (Amann, 2014, 13)عمى الجوؿ"  محجدة   الجولية التي ال تفخض التدامات  

مع االلتدامات الجولية  مشصمق التعخيف الدابق فاف القانػف ال يكػف مخنا عشجما يتعامل
محجدة، وىشا يكػف التحجيج داللة عمى وضػح االلتداـ ودقتو وعجـ امكانية الجفع  ةبصخيق

بعج العمع بو او عجـ فيسو، وإذا كاف االلتداـ يحسل غيخ ىحه االوصاؼ كػنو كاف عاما 
 ا  وغيخ محجد او يسكغ اف يكتشفو الغسػض وعجـ الجقة فعشجىا سيكػف االمخ مختبص

 بالقانػف السخف. 
اخخ لمقانػف السخف يختبط بالقانػف االتفاقي  ا  في السقابل ىشاؾ مغ يتبشى مفيػم

مغ القانػف السخف في حاالت ثالث، في الحالة  ووفقا لو يسكغ اف تكػف االتفاقية جدء  
االولى عشجما تتزسغ االتفاقية تػجييات عامة دوف اف تخد فييا نرػص قانػنية 

دامات التي تفخض عمى اشخافيا، والرػرة الثانية اف االتفاقية اذا كانت قصعية في االلت
غامزة وىحا االمخ يعصي ألشخافيا الحق في  ا  ممدمة اال انيا تزسشت نرػص

التسدظ بعجـ الدامية تمظ االتفاقية او تمظ االجداء الغامزة فييا، والحالة الثالثة تختبط 
ة تصبيق االتفاقية مسا يفتح الباب اماـ معشي بسخاقب في حاؿ عجـ وجػد شخؼ ثالث  

االشخاؼ في تمظ االتفاقية لجفع عجـ التداميع بيا بدبب عجـ وجػد مغ يخاقب سمػكيع 
ويفخض عمييع االلتداـ بأحكاميا والحؼ قج يتيح ليع امكانية اعادة الشطخ في االلتدامات 

 & Ginsburg)السقخرة فييا مسا يجعمشا اماـ صػرة مغ صػر القانػف السخف 

McAdams, 2004, 1229). 
تػصية  ،اتفاؽ غيخ ممـد" ىػ ( Lawrenceبحدب االستاذ )القانػف السخف ف

العالسية  الييئاتأو قخار يسكغ أف ترجره الجوؿ أو السشطسات غيخ الحكػمية أو 
وخصط  دولية ، او مشطساتاألخخػ، عمى سبيل السثاؿ قخارات مختمفة صادرة عغ دوؿ

فالتعخيف الدابق    .(Lawrence, 2014, 169)" العسل الجولية أو مجونات الدمػؾ
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اشار الى مجسػعة مغ السعصيات االساسية السختبصة بسفيػـ القانػف السخف مشيا ما 
يتعمق بفكخة امكانية ترػر ىحا القانػف بييئة اتفاؽ غيخ ممـد او قخارات تشدب الى 
دوؿ بل احيانا الى كيانات مغ غيخ الجوؿ كالسشطسات غيخ الحكػمية وبالتالي سيكػف 

لترػر عجد غيخ محجد مغ االعساؿ والترخفات التي تشدب الى احج  ىشاؾ امكانية
اشخاص القانػف الجولي والتي يسكغ اف تتخح شكل اعالف او تػصية او مبادغ 

 تػجييية او قػاعج عسل او مبادغ سمػؾ او مقخرات لسؤتسخات عالسية ونحػىا. 
( DRUZINوفقا لتعخيف االستاذ )" يذيخ مرصمح "القانػف غيخ السمـدو 

قػة ممدمة قانػن ا، أو التي تكػف قػتيا  ةالركػؾ شبو القانػنية التي ليذ ليا أي: "إلى
السمدمة أضعف إلى حج ما مغ القػة السمدمة لمقانػف التقميجؼ، والتي غالب ا ما تتشاقس 

" تقميجيا، غ خالؿ اإلشارة إلييا عمى أنيا "مع القانػف غيخ السمـد م يختبط و قانػف ممـد
" بالقانػف مرصمح "ا عمى الخغع مغ أنو تع نقمو مؤخخ ا إلى  الجولي،لقانػف غيخ السمـد

ا  .(DRUZIN, 2017, 378) "فخوع أخخػ مغ القانػف السحمي أيز 
وواضح مغ الصخح الدابق اف ىحا التعخيف يتجاوؿ مرصمح الركػؾ "شبو 

القػاعج القانػنية السمدمة والسبادغ القانػنية" في اشارة الى مخحمة وسصية ما بيغ 
والسعاييخ غيخ السمدمة، في محاولة إلبخاز ىحا السرمح عمو يدعف في احتػاء 

ورغع اف مرصمح "شبو القانػنية"  .واستيعاب السفيـػ االكثخ اندجاما مع القانػف السخف 
انو  ليذ بالسرصمح الجقيق وال بالسرصمح الستعارؼ عميو في االوساط القانػنية كسا

قج ال يكػف قادرا  عمى التعبيخ عغ مكشػف القانػف السخف وعغ معصياتو ومزاميشو، اال 
اف محاولة ابخازه في التعخيف الدابق قج يجدج محاولة لمتػفيق والتقخيب وتحقيق قجر 
اكبخ مغ السفخدات التي يسكشيا اف تدتخجـ في مشطػر تعخيف ىح القانػف والتعبيخ عغ 

  عشاصخه ومذتسالتو.
لتسييد أحكاـ القانػف )التي تتّع صياغتيا مغ  "القانػف السخف "يدتعسل مفيـػ و 

تقميجية لمقانػف الجولي والتي تعخؼ  أحكاما   ججانب واحج أحيان ا(، عغ تمظ التي تع
. ويتأّسذ القانػف الراـر عمى األحكاـ واألنطسة التي تّع تصػيخىا "بالقانػف الراـر"
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ة صخيحة مغ الجوؿ أو األشخاؼ الفاعمة األخخػ التي ستمتـد وتبّشييا بسذاركة ومػافق
 . بيحه األحكاـ

السقخر الخاص السعشي بتعديد وحساية حقػؽ اإلنداف والحخيات ويعخؼ  
 يذكلالقانػف غيخ السمـد بانو: "ذلظ القانػف الحؼ  األساسية في سياؽ مكافحة اإلرىاب

 38ي تقع خارج السرادر الخسسية لمسادة تمظ القػاعج والسبادغ واإلجخاءات الجولية الت
( مغ الشطاـ األساسي لسحكسة العجؿ الجولية وتفتقخ إلى الجرجة السصمػبة مغ 1)

 انتاجالسحتػػ السعيارؼ إلنذاء حقػؽ والتدامات واجبة الشفاذ ولكشيا ال تداؿ قادرة عمى 
 .(Human Rights, 2019, 4) "بعس اآلثار القانػنية

 السمـدفي السفيػـ الحالي لمقانػف غيخ  عجة جػانب جػىخية يبجو أف ىشاؾ

(Thürer, 2015, 6): 
التػقعات السذتخكة الستعمقة بديخ تمظ  بذكل عاـ عغ السخف يعبخ القانػف : أوالا 

تتذكل والتي ، في مجاؿ معيغ مغ مجاالت التعاوف والعسل الجولي العالقات الجولية
 السشطسات الجولية.ذأ في إشار تش في كثيخ مغ األحياف أو

وىشا نكػف اماـ  ،القانػف الجولياشخاص القانػف غيخ السمـد يتع إنذاؤه بػاسصة  :ثانياا 
عمى دور تمعبو في كثيخ مغ االحياف الجوؿ والسشطسات الجولية في ايجاد ىحا القانػف، 

مغ قبل السشطسات أو  عكذ العادات والقػاعج التجارية مثل قػاعج الدمػؾ السػضػعة
 لذخكات الخاصة. ا

في نذأتيا واقخارىا باإلجخاءات والسخاحل قػاعج القانػف غيخ السمـد  تسخ ال: ثالثاا 
ويتختب عمى ذلظ نتيجة جػىخية وىي ؛ سمـدالقانػف ال الػاجبة االتباع بذاف اقخار قػاعج

 مقػة القانػنية السمدمة.ل فتقخكػنيا تمرجر رسسي لمقانػف انو ال يشذأ عشيا 
لكشو يتسيد بخرائز تجعمو  ، رغع أنو غيخ ممـد قانػنا ،خف القانػف غيخ الس :رابعاا  

، وقبل كل شيء في خرائرو وتشطيسو لمقزايا ومعالجتو لمسذكالتمغ القانػف  ا  قخيب
 .في سمػؾ السخاشبيغ بأحكامو إلحجاث آثار معيشة مغ خالؿ قجرتو
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في اشاره ويعسل عمى ايجاد  ا  يج: القانػف السخف يختبط بالقانػف الجولي لكػنو ولخامداا 
قػاعج سمػؾ تداىع في تدػية السشازعات التي قج تشذأ مغ قبل اشخافو ويؤسذ لقػاعج 
تشطع السجاالت السختمفة التي قج يحرل الخالؼ حػليا في حاؿ غيابو او في حاؿ 
عجـ اقخار قػاعج واجبة االتباع مغ قبل الجوؿ او السشطسات الجولية بريغة "القانػف 

 .(Gold, 1983, 443) السخف"
مجسهعة من قهاعج ويسكششا اف نعخؼ القانػف السخف بانو مفيػـ يذيخ الى: "

الدمهك والسبادئ التهجييية والسهجيات العامة ذات االعتخاف الجولي السشذأة من 
انهنية مشاسبة قبل أحج اشخاص القانهن الجولي واليادفة الى ايجاد معالجات ق
 ". لسهضهعات جهىخية ذات اىتسام خاص في القانهن الجولي السعاصخ

وتمعب الرياغة القانػنية لاللتدامات الجولية دورا  اساسيا  في تحجيج شكل 
ماـ التداـ انشا نكػف ا إذ، (Alan, 1999, 913) االلتداـ مغ حيث صالبتو او مخونتو

قانػني صاـر عشجما يتع صياغة االلتداـ الجولي بعبارات واضحة ومحجدة ودقيقة 
وبريغ باتة وقاشعة وال تتخؾ أؼ مجاؿ لألشخاؼ السكمفة بااللتداـ بو في اف تحاوؿ اف 
تبحث عغ مجخل لمتحمل مشو او لمخخوج مغ شائمتو االمخ الحؼ يجعل التداميا بقػاعج 

ا درجة عالية مغ الجقة سيقانػنية ممدمة، و  في الرياغة كػف لمقانػف األكثخ تذجد 
أكثخ غسػضا  صياغات، في حيغ أف القانػف األكثخ ليػنة سيدتخجـ والبشاء القانػني

مسا يتيح  .سشاشجات لمسثل العميا والسبادغ األخالقيةكاف يمجأ الى استخجاـ اسمػب ال
أحكامو وامكانية التحمل مغ الستصمبات معو الفخصة اماـ االشخاؼ السعشية بعجـ التقيج ب

التي ادرجيا في نرػصو واحكامو، فالقانػف السخف عادة ما يتع صياغة قػاعجه بريغ 
عامة وبأسمػب الصمب والحث والتذجيع والجعػة الى التعاوف وبحؿ السديج، في اشارة 

ورد فيو مغ الى اف الجوؿ السخاشبة بأحكامو تسمظ الكثيخ مغ السخونة في االلتداـ بسا 
وصف االلتدامات تشطيع ومعالجة لمقزايا والسػضػعات، وفي السقابل يالحع اف 

استغالؿ أؼ بعبارات دقيقة يزسغ أف الجوؿ السذاركة تفيع حجود التداماتيا، ويسشع 
 ثغخات في الرياغة والبشاء القانػني في السدتقبل. 



 

                 
  

 

 

186 

 
 

 

:  

 

قة في تحجيج الذخوط لغة دقي تدتخجـ القػانيغ األكثخ صخامة أيزا   وعادة ما
وىحا يداعج عمى تجشب احتساؿ أف تدتغل دولة ما  ،أو االستثشاءات مغ االلتدامات

، وبالتالي (Kenneth & Duncan, 2000, 421) االلتداـ ثغخة لتقػيس الغخض مغ
تسثل الرياغات القانػنية السعتسجة في ادراج االلتدامات الجولية السشصمق الحكيقي لفيع 
ما اتجيت اليو ارادة واضعي ذلظ االلتداـ وانو يدتػجب عمى جسيع السخاشبيغ 
باألحكاـ القانػنية الخضػخ الييا والتدميع بيا عمى نحػ بات وقاشع وبذكل ال يجع أؼ 

تحمل مغ التداماتيع واال سيكػنػف اماـ مدؤولية قانػنية دولية جخاء مجاؿ ليع في ال
ذلظ االخالؿ، او اف يكػف االلتداـ عمى سبيل التػجيو والحث والتخغيب والتذجيع 
وعشجىا سشكػف اماـ نيج ججيج واسمػب اخخ مغ اساليب صياغة القػاعج الجولية تحت 

 ما يدسى بالقانػف السخف. 
ثخ صخامة السصالب أو االلتدامات التي يجب عمى الجوؿ تذسل القػانيغ األكو 

عقػبات عمى البمجاف التي ال  القانػف الراـربق صُ يعادة  ما و  ،السذاركة االمتثاؿ ليا
 بالتداماتياتفي 

(Ginsburg & McAdams, 2004, 1229; Klabbers, 1996, 

167)
التي ُيدسح  سدائلمغ ال في السقابل تدخد القػانيغ األكثخ ليػنة عادة  عجدا  و  

عمى  عسل، لكغ ال تصمب مشيع الكياـ بأؼ معيشةلمجوؿ السذاركة بفعميا ضسغ حجود 
مغ الجوؿ السذاركة لمتحقيق في  وعػدا   الشرػصإذا تزسشت و  .وجو الخرػص

ولكشيا ال تتصمب تشفيح أؼ تجابيخ  مذكمة أو إجخاء دراسات ججوػ خالؿ فتخة زمشية،
تتخؾ السرصمحات  مخونةالقػانيغ األكثخ و  .ممسػسة، فيحه أحكاـ قانػنية غيخ ممدمة

لسا العامة مفتػحة لمتفديخ، بيشسا تحتػؼ القػانيغ األكثخ صخامة عمى أوصاؼ واسعة 
 . يشبغي تشطيسو مغ اجخاءات

يحكسو مشيجاف، االوؿ يتبشى ونعتقج باف التعامل مع مرصمح "القانػف السخف" 
السفيػـ الزيق الخاص بيحا القانػف، والحؼ يحاوؿ اف يقف عشج السفيـػ السجازؼ 
لسرصمح "القانػف السخف" كػف االمخ بالشدبة ليحا السشيج ال يختبط بالتداـ حكيقي او 
ايجاد أؼ مطيخ مغ مطاىخ االلداـ القانػني، مسا يجعل السػضػع يتعمق بالكيع 
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غ العامة التي ال تجخل في حدابات عمع القانػف في الحجود السعخفة لمقاعجة والسباد
القانػنية، بالسقابل ىشاؾ السشيج الثاني الحؼ يتبشى السفيػـ الػاسع في التعامل مع 

، والحؼ يدمع باف االمخ يختبط بقػاعج قانػنية واحكاـ، اال اف القانػف السخف"مجلػؿ "
قجرتيا عمى حكع سمػؾ السخاشبيغ بيا، وغاية االمخ الخالؼ حػؿ درجة الداميتيا و 

انشا وفقا  ليحا السفيػـ نكػف اماـ صيغ اكثخ رقيا  وتصػرا  في التعامل مع حخفية االلتداـ 
مغ مشيج تقميجؼ الى مشيج حجيث يتدع ليدتػعب فيع اف الشتاج القانػني الججيج قج 

جييية ال تقل في اىسيتيا يتخح شكل اعالف او قخار او بخنامج عسل او مبادغ تػ 
 وقجرتيا عمى تػجيو ارادة السخاشبيغ بيا مغ اىسية القػاعج الجولية السمدمة. 

 خرائز القانهن السخن : السصمب الثاني
اف تحميل مكػنات القانػف السخف ودراسة مزسػنو وعشاصخه تكذف عغ اف   

يتستع بخرائز  ىشاؾ سسات مسيدة ومعصيات بارزة ومقػمات متعجدة تختبط بو تجعمو
عمى مدتػػ التأسيذ والتذكيل والبشاء والسزسػف والتصػر واالثار، ويسكششا اف نقف 

 عمى مجسػعة مغ ىحه الخرائز وكسا يأتي: 

مغ أبخز ما  :(Thurer, 2000, 454) القانهن السخن يتدم بالتصهر والحجاثة .1
تحاوؿ  وذات يتسيد بو القانػف السخف انو يذيخ الى فكخة حجيثة ندبية ومتصػرة في الػقت

اف تجارؼ بعس االحتياجات الفعمية في التشطيع الجولي السعاصخ لمسػائسة ما بيغ 
الخغبة في انذاء االلتداـ وعجـ وجػد استعجاد فعمي مغ قبل بعس االشخاؼ او عجـ 

في مزسػف االلتدامات الجولية التي تحاوؿ نرػص القانػف السخف جاىديتيع لمجخػؿ 
  معالجتيا او تشطيسيا.

في ذات  القانهن السخن احج مظاىخ تصهر اليات انتاج القهاعج القانهنية الجولية: .2
الػقت ارتبط تصػر القانػف السخف بتصػر ادوات السشطسات الجولية وسائخ االشخاؼ 

ليات متشػعة ومتعجدة لسعالجة السػضػعات والقزايا الجولية عمى ابتكار وايجاد ا
السختمفة بػسائل وسبل تتشاسب مع اىسية ارساء السفاليع السشاسبة لمسػضػع محل 
التشطيع وتػجيو اىتساـ السجتسع الجولي اليو، وصياغتو بذكل قػاعج عامة ومعاييخ 
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ع الجولي لمجخػؿ تػجييية ليتع التحػؿ تجريجيا الى دعػة الجوؿ وسائخ اشخاؼ السجتس
الى اشار متقجـ مغ االلتداـ والخضػخ لتمظ السبادغ والقػاعج والسػجيات لتتحػؿ بذكل 

 او باخخ الى قانػف ممـد تتزسشو قػاعج باتة وصارمة وممدمة. 

اف االفكار الجػىخية  القانهن السخن يدتشج الى اسذ مشصكية وفمدفية:  .3
د االلتدامات الجولية ذات الصابع الير او والعشاصخ االساسية التي يشبشي عمييا ايجا

السخف تختبط باألبعاد السشصكية والفمدفية الجػىخية التي ال تداؿ حاكسة في اشار 
االساس الخضائي الحؼ تأسذ عميو القانػف الجولي واف الجوؿ التي تحاوؿ في كثيخ 
مغ االحػاؿ اف تدتبعج تصبيق بعس الشرػص او تحاوؿ اف تطيخ رغبتيع بعج 
الجخػؿ في التدامات دولية ججيجة، ىحه الجوؿ وامثاليا تجج في القانػف السخف مكانا  
مشاسبا  واشارا  جيجا  لغخض التعامل مع السعصيات والسبادغ والكيع التػجييية التي تخغب 
الجوؿ في نذخىا والجعػػ الى احتخاميا بذكل تجريجي وبسا يكفل لتمظ الجولة صاحبة 

مى تمظ التػجييات العامة والكيع والسبادغ الجػىخية التي تدتذعخ الديادة اف تعتاد ع
ىي وسائخ اعزاء السجتسع الجولي اىسيتيا لتعمغ بعج ذلظ رغبتيا في الجخػؿ في 
االلتدامات الباتة والتامة الستعمقة بالقػاعج محل التشطيع والخصاب في القانػف السخف، 

جوؿ في اف يعخض اماميا مجسػعة مغ وبالتالي يسثل القانػف السخف مدار مثالي لم
القػاعج االشارية والسبادغ السشيجية التي يكػف مغ السشاسب اتباعيا وادماجيا في 
الشطع القانػنية الػششية لمػصػؿ الى تصابق فعمي ما بيغ الشصاؽ السػضػعي لخصاب 

ا يتػافق القانػف السخف مع واجبات الجوؿ في مدائل اعادة تشطيع التداماتيا الجاخمية بس
 مع االلتدامات السحجدة في اشار السجتسع الجولي. 

تسثل التػجيات العامة التي تتزسشيا  القانهن السخن مرجر ثخاء لمشز الجولي: .4
االعالنات الجولية والقػاعج التػجييية ومبادغ العسل والتػصيات والشرػص السخنة 

لشز الجولي وإلعادة داخل االتفاقيات الجولية، تذكل مرجر ثخاء حكيقي لتصػيخ ا
تذكيل القاعجة الجولية بصخيقة اكثخ تعبيخا  عغ االرادة الجسعية لمسجتسع الجولي، فسغ 
حيث السزسػف تسثل احكاـ القانػف السخف مجخل لمتأسيذ لسجسػعة كبيخة مغ قػاعج 
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الحساية الستعجدة االنػاع واالنساط والسذارب، وىي تتدع بالتصػر في فيع مػجبات 
بالقاعجة الجولية ومطاىخ ما يشبغي اف يتع اعتساده ووسيمة لبث افكار ذات ثخاء  االلتداـ

عاؿ في السشطػمة القانػنية الجولية ليا تصبيقاتيا ونتاجاتيا واثارىا الػاقعية في حياة 
الجوؿ واشخاص القانػف الجولي، ثع اف ىحا القانػف ولدشػات شػيمة اثخػ الداحة 

والسعاييخ والقػاعج ذات االىسية الكبخػ والتي استقخ اغمبيا  الجولية بالكثخ مغ السبادغ
في اتفاقيات االمع الستحجة الذارعة وكانت احكاـ القانػف السخف بسثابة وسيمة اختبار 
لسجػ امكانية التعامل مع تمظ االفكار ومجػ امكانية استيعابيا واستغالليا في اشار 

ل او باخخ الى حيد الػجػد السكاني مشطع تكػف بالشتيجة قادرة عمى اف تجخل بذك
 والدماني لمقانػف الجولي السعاصخ. 

 Societe) القانهن السخن اداة فاعمة في مختمف فخوع القانهن الجولي العام .5

Francaise, 1975, 39):  

مغ الدسات البارزة التي تؤشخ عمى فاعمية القانػف السخف انو يسثل اداة مشاسبة       
ع مختمف فخوع القانػف الجولي العاـ، فيػ يدتعسل في اشار القانػف الجولي لمتعامل م

لحقػؽ االنداف ويذغل حيدا  كبيخا  مغ السزاميغ القانػنية لحلظ القانػف ويتجاخل مع 
الكثيخ مغ االلتدامات الجولية االتفاقية وغيخ االتفاقية السقخرة بسقتزى احكامو، كسا انو 

القانػف الجولي لمبيئة ويذغل السداحة االكبخ في احكامو يطيخ بذكل بارز في اشار 
ويعج مطيخا  مغ مطاىخ تصػر ىحا القانػف وشكال حكيكيا  مغ اشكاؿ نسػ قػاعجه، 
ويبدط بػاليتو عمى الكثيخ مغ القػاعج والسبادغ التي استقخت في اشار ذلظ القانػف 

قانػف السخف، كسا اف ىحا والتي يعػد الفزل االكبخ في تبشييا وادماجيا في نرػص لم
القانػف يتغمغل في اشار احكاـ القانػف الجولي التجارؼ ويخسي في واقع التعامل 
التجارؼ الجولي الكثيخ مغ الريغ والتعيجات وانساط التعاوف الجولي السدتسجة مغ 
خصابو، مسا يجعل مغ ىحا القانػف متػاججا  وبقػة في البشاء القانػني لمقانػف الجولي 

واالقترادؼ وقانػف جارؼ، وما تقجـ يشصبق عمى احكاـ القانػف الجولي السالي الت
 . (1)التشطيع الجولي السعاصخ
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 القانهن السخن اداة لتجشب االلتدام الفهري الثابت بالسعاىجات الجولية  .6
(Chinkin, 1989, 850):  

فػرؼ الثابت ُيشطخ إلى القانػف الميغ أيزا  عمى أنو خيار مخف لتجشب االلتداـ الو       
أسخع إلبخاـ االلتدامات القانػنية، وعجـ الجخػؿ في متاىة  شخيقة   جفي السعاىجات، وُيع

مغ الديػلة بسكاف في مجتسع اليػـ السعػلع استخجاـ و القانػف الجولي العخفي البصيء. 
إلنتخنت لبياف محتػػ االتفاقيات وااللتدامات التي قج أبخمت وتعيجت وسائل اإلعالـ وا

الجوؿ بيا في السؤتسخات الجولية، وعشج الكياـ بحلظ غالبا  ما سيشطخ السػاششػف ليحه 
، وىػ األمخ الحؼ يؤثخ في الشياية عمى يعااللتدامات عمى أنيا ممدمة وال تمبي تصمعات
بات السػاششيغ والسشطسات غيخ الحكػمية الحكػمات التي تزصخ إلى مخاعاة رغ

والسحاكع والذخكات التي تبجأ باإلشارة إلى ىحه القػانيغ واإلشارة إلى صكػؾ القانػف 
مغ الجػانب األخخػ السفيجة لصبيعة القانػف غيخ السمـد و الميغ عمى أنيا قػانيغ ممدمة. 

صبيق أو تفديخ معاىجة دتخجـ في كثيخ مغ األحياف إلثبات الخأؼ القانػني حػؿ تيأنو 
 معيشة

(Claire & Markus, 2003, 289; Guzman & Guzman, 2010, 

171). 
شرػص وردت في معاىجات تتعمق ب التي واف االمثمة الخاصة بالقانػف السخف 

( لمقاعجة القانػنية الجولية، أؼ اف االمخ ليذ كسا قج ا  )شكمي ا  رسسي ا  مرجر  جدولية، تع
يتبادر الى الحىغ ألوؿ وىمة متعمق بسرجر لمقاعجة قج يؤدؼ الى جعميا اقل قػة مغ 

ػف القاعجة ذاتيا، فثسة مغ االلتدامات ولكشو يتعمق في السقاـ االوؿ بسزس غيخىا
القانػنية ما يعػزه التحجيج، او تقػـ الخغبة في عجـ تختيب جداء محجد عمى مخالفتو، 
وىشا نكػف بسػاجية قاعجة قانػنية مخنة اذا ما جخت مقارنتيا بالقػاعج القانػنية الجولية 

تيا جداءات محجدة السشزػية عمى التدامات معيشة تعيشا واضحا ويتختب عمى مخالف
والتي تػصف بالرالبة، ومغ ىشا فانو سشكػف اماـ قػاعج ىذة في اشار القػاعج 
القانػنية السدتشجة الى العخؼ او السعاىجات بيشسا نجج قػاعج صمبة في اشار غيخىا مغ 
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السرادر غيخ التقميجية لقػاعج القانػف الجولي، مثل قخارات السشطسات الجولية، في 
  .حاالت معيشة

  القانهن السخن يذتسل عمى مهاضيع شسهحة في القانهن الجولي: .7

القانػف الميغ جحابا  عادة  ألنو يذتسل غالبا  عمى مػاضيع شسػحة تيجؼ إلى  جيع     
السسكشة، ومع ذلظ يسكغ أف تكػف المغة السدتخجمة في العجيج االىجاؼ تحقيق أفزل 

لتدامات القانػنية الحالية، ومغ مغ مدتشجات القانػف متشاقزة وغيخ مشدجسة مع اال
ات العامة. أما الشقصة السحتسل أف تكػف متالئسة مع اإلجخاءات القانػنية أو الدياس

تجشب الجخػؿ في ة األخخػ فيي أف األشخاؼ الستفاوضة تجرؾ احتساؿ الخئيد
، وإذا شعخ الصخؼ الستفاوض أف القانػف الميغ لو القجرة عمى أف االلتدامات الباتة

تحػؿ إلى قانػف ممـد خالؿ مدار التفاوض، فديؤثخ ذلظ بذكل  سمبي عمى عسمية ي
صكػؾ القانػف الميغ الستفق عمييا عغ شخيق استخجاـ  وستتخاجعالتفاوض بخمتيا، 

العجيج مغ القيػد التي ال تدسح إال بالقميل مغ الشقاط التي يسكغ التفاوض عمييا. ومع 
ميغ ما يداؿ مدتسخا ، ومغ غيخ السخجح أف يتزاءؿ ذلظ فإف االعتساد عمى القانػف ال

استخجامو في وقتشا الحالي، ومغ السخجح أف يدداد االعتساد عميو بذكل  أكبخ ألنو 
يذكل أيزا  ساحة اختبار وتجخيب لألفكار الججيجة السبتكخة التي ال تداؿ صياغتيا 

التحجيات السدتقبمية سياسيا  قيج البحث في عالع اليػـ الحؼ يتدع بالتغيخ الدخيع و 
 .السثيخة لمججؿ مثل قزية السشاخ وغيخىا

واذا كاف القانػف الير ضاىخة حجيثة في السجتسع الجولي السعاصخ، الف   
صياغة قػاعج قانػنية تشصػؼ عمى مدتػػ كبيخ مغ السخونة، وتتيح امكانية التخمز 

لمسخحمة الخاىشة مغ يي نتاج شبيعي فمغ االلتداـ بيا بغيخ جداء او مع جداء شفيف، 
مخاحل تصػر القانػف الجولي العاـ الحؼ بات يحاوؿ جاىجا  اف يتقجـ بالغصاء القانػني 
الجولي، لػاقع بالغ االتداع، مميء بالتشاقزات، مفعع بالعكبات واالعتخاضات الستعمقة 

الػسط بسبجأ سيادة الجولة، ومغاالة الجوؿ في الجفع بو. فالقانػف الير إذا ما قجـ الحل 
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برجد بعس السػاقف، ىػ خيخ مغ انعجاـ القاعجة القانػنية بدبب صعػبات التػصل 
 الى صياغة قػاعج صمبة.

 تصهر االىتسام الجولي بالقانهن السخن : السصمب الثالث

اف االلية التي يجخؼ مغ خالليا اعتساد القانػف السخف في إشار تصػيخ القانػف 
مو تعكذ مقجارا  كبيخا  في ايجاد روافج متعجدة ترب الجولي وتصػيخ اليات انتاج احكا

في تصػيخ ىحا القانػف ومعالجة الفجػات الشاجسة عغ أؼ تعارض قج يحرل ما بيغ 
فكخة الديادة والخغبة في اقامة تشطيع دولي يعالج السذكالت الجػىخية في حياة 

لي يختبط السجتسع الجولي. ونعتقج باف ضيػر ىحا الشيج في اشار القانػف الجو 
مشيا ما يتعمق بتصػر فكخة االلداـ في القانػف الجولي العاـ والحجيث عغ  عجة سعصياتب

امكانية التسييد ما بيغ مدتػيات متعجدة ومختمفة مغ مطاىخ االلتداـ بيحا القانػف، 
فحتسا يذكل التصػر الجػىخؼ في اشار نطخيات االلتداـ في القانػف الجولي مشعصفا  

نية تقبل مثل ىحه الريغ والشطع في اشار قانػني دولي بات يتسيد بالقجرة حكيكيا  إلمكا
عمى تصػيخ نطخيات االلتداـ بعيجا  عغ االفكار التقميجية وعغ البشاء الشسصي القجيع 
الحؼ يتعامل مع مبجأ سمصاف االرادة والخضائية عمى انيا تسثل االساس الكمي لبشاء 

مغ دوف اف يشطخ الى االمخ بشطخة اكثخ واقعية نطخيات االلتداـ في ىحا القانػف، 
واكثخ انجماجا  مع التصػر السدتسخ في مرادر االلتداـ واحكامو ونصاقو واشخاصو 
ومدتػياتو. وبالتالي ليذ باألمخ الغخيب اف يتع التعامل مع صيغ أكثخ حجاثة وأكثخ 

تتفق مع السثل  مخونة في تػجيو قػاعج الدمػؾ ألشخاص القانػف الجولي بالػجية التي
 والسرالح الجولية العميا.

كسا يختبط بتصػر ضيػر القانػف السخف بخوز الحاجة الفعمية في اشار السجتسع 
الجولي السعاصخ الى التعامل مع اليات اكثخ فاعمية في معالجة الكثيخ مغ القزايا 

والقانػف السدتججة في اشار القانػف الجولي البيئة والقانػف الجولي لحقػؽ االنداف 
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وقػاعج  ةالجولي التجارؼ والتي باتت تتدع بقجر اكبخ مغ تبشي معاييخ ومبادغ عام
معيارية ومعاييخ سمػؾ تتدع بانيا كأصل عاـ غيخ ممدمة اال انيا تحتل مكانة 
واضحة في مجاؿ التدميع بيا واالعخاؼ بأىسيتيا واعساؿ احكاميا بشصاؽ واسع ما بيغ 

ادىا بذكل اتفاقيات دولية ثشائية او متعجدة االشخاؼ او الجوؿ والسػافقة عمى اعتس
ادماجيا في الشطع القانػنية الػششية لسا تستاز بو مغ تصػر في السعالجة والصخح، 
وتذخيز واضح لمحمػؿ السشاسبة تجاه بعس الجػانب الجػىخية، وما تسشحو مغ 

ػ ليا، وبالتالي في التدميع بإمكانية معالجتيا لمسػضػعات التي تترج حكيقةفخصة 
ىي مجخل ججيج لحث الجوؿ عمى االستعجاد لمجخػؿ بالتدامات دولية مدتقبمية تبجئيا 
بفكخة القانػف السخف والحؼ يتحػؿ بذكل تجريجي الى مطيخ مغ مطاىخ االلتداـ الجولي 

 البات والتاـ. 

وال شظ اف دخػؿ السشطسات الجولية الى ميجاف التعامل الجولي وقجرتيا عمى 
سذاركة في انتاج القػاعج القانػنية الجولية ومذاركتيا في تػفيخ اليات مشاسبة تمبي ال

احتياجات الجوؿ الى االحكاـ السشطسة لمسػضػعات كاف لو االثخ البارز في تصػر 
اف اعتساده السشطسة عمى اسمػب اصجار الترخفات القانػنية  ذإفكخة القانػف السخف، 

جرتيا عمى وضع المػائح والشطع الجاخمية واصجار القخارات بصخيقة االرادة السشفخدة وق
واقخار التػصيات وتبشي االعالنات الجولية والعالسية، ىحه السػضػعات اسيست 
وبسقجار كبيخ في تصػر فكخة القانػف السخف وحققت السديج مغ السدايا والستصمبات 

انػف السخف داخل لغخض اعادة االعتبار ليحا السرصمح، ومغ ىشا اخحت تجخبة الق
يا ػصفالسشطسات الجولية تشسػ وتددىخ وتتصػر بذكل كبيخ، وباتت االمع الستحجة ب

ابخز مشطسة دولية عالسية تتدعع السداعي الجولية الخامية الى تبشي ىحا السفيـػ والجفاع 
عشو والدعي مغ اجل تخسيخو وابخازه، بل غجت ىحه السشطسة السشبخ العالسي االكبخ 

يصخح صػر مختمفة لشتاجات ىحا القانػف، ويخسي لمجوؿ االعزاء ترػرات ثابتة الحؼ 
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لمتعامل معو وفق صيغ لمخصاب تتدع بالقبػؿ والتأثيخ والتػافق عمى السدتػػ الجولي 
 مغ قبل السخاشبيغ بأحكاميا.  

وكحلظ نخػ اف مغ العػامل التي اسيست في ازدياد االىتساـ الجولي بالقانػف 
ػر الكبيخ الحؼ تحقق في اشار بخوز ضاىخة العػلسة وما تخكتو مغ اثار السخف التص

كبيخة في مجاؿ التػسع مغ االىتساـ بفخع جػىخؼ وحيػؼ مغ فخوع القانػف الجولي 
العاـ والستسثل بالقانػف الجولي لحقػؽ االنداف وما شيجه ىحا القانػف مغ االعتساد في 

العالنات الجولية وبخامج العسل والقػاعج نصاؽ واسع وكبيخ مشو عمى عجد كبيخ مغ ا
التي تشطع مختمف مجاالت حقػؽ االنداف والتي عالجت وبذكل جػىخؼ الكثيخ مغ 
السدائل الستعمق برمب الحقػؽ السحسية وقجـ نسػذج لسجونات قانػنية تتدع بالحجاثة 

ة ما والجقة والتصػر في معالجة السذكالت السختمفة، وكانت تمظ الشرػص مغ االىسي
يجعميا تحتل مكاف الرجارة في مػضػع التشطيع القانػني والسعالجة السحجدة لمسدائل، 
حيث انفخدت تمظ االعالنات والقخارات وغيخىا بانيا تشاولت بالتفريل تعخيف 
السرصمحات ونطست الحقػؽ وحجدت معالسيا واوصافيا ورسست اليات حسايتيا 

كثيخ مغ السفاليع والسبادغ السدتقخة في واقع وتعديدىا وتصػيخىا، واسيست في ارساء ال
 التعامل الجولي. 

وكانت االنتقالة الثانية االكثخ اىسية في اشار التعامل مع القانػف السخف في 
مجاؿ القانػف الجولي البيئي والحؼ مثل ميجانا  ججيخا  باالىتساـ في مجاؿ اقخار قػاعجه 

دتػيات التشطيع القانػني الجولي لمبيئة وحطيت تجارب ىحا القانػف بالقبػؿ وتعجدت م
في اشار احكاـ القانػف السخف ليبخىغ ىحا القانػف انو االقجر واالمثل عمى التعاشي مع 
التحجيات البيئة الجولية السعاصخة وانو يذكل اشار سميع لحساية البيئة وتعديد الجيػد 

تعسل في ىحا السجاؿ قادرة الجولية لالىتساـ بيا واف الييئات والسشطسات الجولية التي 
عمى اف تفعل السبادغ الػاردة في ىحا القانػف واف تجافع عغ السكتدبات القانػنية 
الػاردة فيو، ومغ ىشاؾ كانت االمع الستحجة وبخنامج االمع الستحجة لمبيئة ومغ ورائيا 
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السشطسات الجولية غيخ الحكػمية قادرة عمى اف تتعامل مع ىحا القانػف واف تػضف 
 & Guzman) احكامو وقػاعجه في شتى مجاالت التعاوف الجولي في اشار البيئة

Guzman, 2010, 172). 

ف الى دور بارز لمسشطسات الجولية غيخ الحكػمية ػ ويذيخ الكتاب والسختر
في مجاؿ اقخار القانػف السخف والتعامل معو ووضع قػاعج دولية اساسية صالحة 
لمتصبيق في معالجة مػضػعات جػىخية في إشار القانػف الجولي العاـ، وىشا يحكخ 

قانػف ىمدشكي في استخجامات "دسىوىػ ما يىؤالء مثاال واضحا ليحه القػاعج الخاصة 
مبادغ تػجييية تحكع استخجاـ السياه الجػفية وىي عبارة عغ  مياه األنيار الجولية"

القانػف  جسعية مغ قبل 1966تع اقخارىا عاـ  واألنيار التي تتجاوز حجود الجولة
  .(International Law Association, 1966, 211) الجولي

وما تزسو مغ وكاالت دولية متخررة وبخامج  تمعب "أسخة األمع الستحجة"و 
تػفخ  غحفي اقخار القػاعج الجولية السؤسدة لمقانػف السخف،  ا  كبيخ  ا  عالسية متعجدة دور 

مسا يجعل مغ السسكغ  بشية دائسة لمتعاوف تمظ السشطسات والييئات لمسجتسع الجولي 
حػؿ اقخار  فاوضات الدياسية واالقتراديةالس مغ خالؿ التشطيع الجائع والسدتسخ

والتي يتع صياغتيا في كثيخ مغ االحياف األعزاء الجوؿ السعيارية بيغ القػاعج 
وضيفة السشطسات غيخ الحكػمية  تدداد أىسية ومغ جانب اخخ. بريغة قانػف مخف 

عمى وجو  خالؿ التأكيج، في والتي تكسل دور الييئات والسؤسدات الحكػمية مغ
الخأؼ العاـ و عالقة ديشاميكية بيغ الجبمػماسية بيغ الجوؿ عمى اقامة ص، الخرػ 
وما يديع بذكل او باخخ في ايجاد قػاعج معيارية وقػاعج سمػؾ تذكل محػر  الجولي

 .(BETTATI & Dupuy, 1986, 93) القانػف السخف 
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 السبحث الثاني 
 اشكاليات القانهن السخن وتصبيقاتو 

لع تكغ االشكالية الػحيجة حػؿ القانػف السخف تختبط بالسفيـػ والسجلػؿ وما 
ألثارة العجيج مغ  يترل بيحا االشار مغ اثار، بل مثمت فكخة القانػف السخف مجخال  

جدء مغ الشطاـ االشكاليات الجػىخية في اشار التعامل معو كػاقع قانػني قائع، وك
القانػني الحؼ باتت تعتخؼ بو الجراسات القانػنية والييئات القزائية والجوؿ والسشطسات 

و يقجـ تشطيسا  مسيدا  وعالجا  محجدا  ػصفالجولية، وتذيخ اليو بذكل واضح ومباشخ ب
لمكثيخ مغ القزايا والسذكالت، وسشحاوؿ في ىحا السبحث اف نعالج ىحه السػضػعات 

مب مدتقل، ثع نعخج الى عخض ابخز التصبيقات الخاصة بالقانػف السخف مغ في مص
اجل اف نعدز القشاعات القائمة باف ىحا القانػف مػجػد وفاعل ومؤثخ في االشار 

مغ مجاالت التعامل الجولي فاؽ ما ىػ متػؽ لو مغ قبل  ا  كبيخ  ا  الجولي ويحتل حيد 
 انػف الجولي السعاصخ. السجافعيغ عشو والسقخيغ بسخجعتيو في الشطاـ الق

 اشكاليات القانهن السخن السصمب االول: 
ىشاؾ مغ يخػ اف مغ الرعػبة بسكاف التسييد بيغ القانػف الراـر  ء  اابتج

 جاد عشاصخ تسييد بيشيسا، وافف ايوالقانػف السخف، بل انو يتعحر في كثيخ مغ االحيا
بصبيعة القانػف الجولي  الى حج كبيخ، واف االمخ يختبط يزا  أيتجاخالف  السرصمحاف

التي يتعحر معيا الػقػؼ عمى معشى الحؼ يشبشي عمى اساس فكخة الديادة الػششية 
ة الخاصة ببشاء بيعذكل قاشع، وبالتالي تتصمب الصمحجد لمقانػف الراـر او السمـد ب

القانػف الجولي اف يرار الى انساط صياغة االحكاـ السشطسة لمحياة الجولية وبالقجر 
حؼ يخاعي السحافطة عمى مطاىخ الديادة الػششية، والتي يكػف احج نتائجيا امكانية ال

تبشي بعس القػاعج بريغة القانػف السخف والحؼ يكػف اكثخ تصابقا  مع مخاعاة مفيػـ 
 الديادة الػششية. 
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ال يداؿ استخجاـ مرصمح القانػف الميغ في سياؽ القانػف الجولي مثيخا  عميو 
ؾ بعس فقياء القانػف الجولي ال يقبمػف وجػده أصال ، فيسا يعتقج لمججؿ، ألف ىشا

آخخوف بػجػد التباس كبيخ عشج استخجاـ ىحا السرصمح ووضعو القانػني، إذ يعج 
تصػيخ أدوات قانػنية غيخ تقميجؼ، كسا أفَّ الكثيخ مغ الجوؿ تخفس التػقيع عمى 

ي مغ أجل إرضاء السجتسع القػانيغ السمدمة والتي قج تؤدؼ إلى استياء شعبي وشش
مغ حيث التعامل مع  ا  واضح ا  مغ ىشا نجج اف الفقو الجولي شيج انقدام .الجولي

مرصمح القانػف السخف، فكاف ىشاؾ مغ يعارض الفكخة بأكسميا او يدػؽ بعس الحجج 
والسبخرات التي تجعع الخاؼ الحؼ يقمل مغ اىسية ىحا القانػف ويذكظ في قجرتو عمى 

مذاكل القانػف الجولي، بالسقابل تجافع مجرسة فقيية اخخػ عغ ىحا الترجؼ لقزايا و 
لمتغمب عمى الجسػد  ا  ميس ا  و ضخورة فعمية وواقعية واسمػبػصفالقانػف وتشطخ اليو ب

والرخامة التي تجابو أؼ محاولة لمتعامل معو. وسشحاوؿ في ىحا السصمب اف نعخض 
يغ جػىخيتيغ االولى تتعمق لتأليحيغ االتجاىيغ ولكغ مغ خالؿ الػقػؼ عمى مد
 بإلدامية ىحا القانػف والثانية تتعمق بصبيعتو وكسا يأتي:  

 االشكاليات الخاصة بإلدامية القانهن السخن : الفخع االول
يكػف مغ السشاسب اف نػضح اف القانػف السخف ال يعشي الرياغة السخنة 

ريغ يرشفػف ىحا الشػع لاللتدامات الجولية، واف كاف ىشاؾ جانب مغ الباحثيغ والسخت
نعتقج اف الرياغة السخنة تختبط  شامغ االلتدامات تحت عشػاف القانػف السخف، لكش

بصبيعة التعامل مع االلتداـ القانػني الحكيقي والػاضح والسحجد كػف االرادة اتجيت 
نحػ اعصاء شيء مغ السخونة في التعامل مع ىحا االلتداـ، في حيغ اف القانػف السخف 

ه يذيخ الى مجسػعة مغ القػاعج السعيارية والسبادغ العامة والكيع السذتخكة في جػىخ 
والسفاليع الدامية التي يتع االعتخاؼ بيا مغ قبل االشخاؼ السختمفة في السجتسع 
الجولي مغ دوؿ او مشطسات دولية او كيانات مغ غيخ الجوؿ ويتع اشالقيا في واقع 

ؤشخات فعمية عمى حالة مثالية يشبغي التعامل الجولي بػصفيا مػجيات عامة وم
اتباعيا في التعامل مع مػضػع معيغ مغ السػضػعات التي تعشى بتشطيسيا قػاعج 
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مدالة وقت مغ  جولية تعيا الى قػاعج قانػنية دالقانػف الجولي والتي سيكػف تحػل
خالليا الشز عمييا ضسغ احكاـ اتفاقيات دولية شارعة او ضسغ التدامات دولية 

قجية بذكل او باخخ او حتى لكػنيا قج تتحػؿ مع مخور الدمغ الى قػاعج دولية تعا
عخفية اذا استػفت باقي العشاصخ االساسية لمقاعجة الجولية العخفية، وبالتالي 
فالرياغات السخنة في القانػف الجولي االتفاقي تختبط بقػاعج قانػنية دولية متػاججة في 

ػة الداميتيا ال بتكييفيا القانػني كقاعجة قانػنية االصل لكغ السذكمة تتعمق بسجػ ق
دولية، في حيغ اف القانػف السخف يذيخ الى مداحة واسعة مغ قػاعج الدمػؾ السعيارية 
العامة والسجخدة السخاشبة لذخز معيغ مغ اشخاص القانػف الجولي اال اف عشرخ 

 االلداـ لع يتذكل بجاخميا بذكل نيائي. 
مغ السشاسب اف نصخح بيحا الخرػص فكخة االلداـ في يكػف  ذاتو االشاروفي 

اشار القاعجة القانػنية الجولية وىل يسكغ اف ندمب عغ القاعجة الجولية صفة القاعجة 
القانػنية كػنيا غيخ مقتخنة بالجداء وال تحسل صفة االلداـ، مع مخاعاة اف القانػف 

 يحزخىا القانػف الجولي، الجولي يعخؼ صيغة الجداء السخسل والسدؤولية عغ اعساؿ ال
وثسة مداحة اكبخ ألحكاـ السدؤولية السصمقة، وىحا التصػر الحكيقي في مدارات 
السدؤولية الجولية في اشار القانػف الجولي العاـ تعيج الى االذىاف شخح الكثيخ مغ 
التداؤالت الجػىخية حػؿ الخرػصيات الذكمية والسػضػعية التي تتدع بيا القاعجة 

في ضل تصػر وضائف السجتسع الجولي وشيػع فكخة السرمحة الجولية العميا  الجولية
وتصػر احكاـ السدؤولية الجولية، مغ جانب اخخ فاف القانػف السخف والحؼ تشتجو في 
كثيخ مغ االحياف ىيئات دولية عالسية تذارؾ في صياغتو غالبية الجوؿ كسا ىػ الحاؿ 

القانػف ال يخمػ مغ فكخة الجداء وااللداـ كػنو  مع الجسعية العامة لألمع الستحجة، ىحا
عادة ما يقتخف باالستشكار واالستيجاف واالدانة لدمػؾ الجوؿ التي تخالف احكامو 
االمخ الحؼ يجعل تمظ القػاعج مقتخنة في كثيخ مغ االحياف بشسط خاص مغ السدؤولية 

صخؼ السخالف السعشػية والتي تسثل احج وسائل الزغط والتأثيخ عمى سمػكيات ال
 ألحكاـ ىحا القانػف. 
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وىشاؾ مغ يعتخؼ باف القانػف السخف ال يتزسغ سػػ قػاعج سمػؾ غيخ ممدمة 
وتذيخ الى مفيػـ غيخ واضح وغيخ محجد اال انو يسثل جدء مغ الػاقع القائع في 
القانػف الجولي السعاصخ واف القانػف السخف الحؼ انذاتو الجوؿ او اشخاص مغ غيخ 

االف انو يتستع بصبيعة قانػنية خاصة تسيده ، كاف ال يتستع بالداـ قانػني بات الجوؿ واف
 ,Thürer) وتشدجع مع شبيعة القانػف الجولي ومرادره وتصػر قػاعجه واحكامو

2015, 6). 

ومغ ىحا السشصمق نجج اف الكثيخ مغ السجافعيغ عغ وضعية القانػف الجولي 
تخاؼ بو او التذكيظ بػجػده العاـ يسيمػف الى دحس مفيـػ القانػف السخف وعجـ االع

قبل التذكيظ في الداميتو، ويحاوؿ ىحا االتجاه تقجيع االدلة والسبخرات التي يجافع بيا 
ولجييع اف ما تتزسشو ىحه  (Klabbers, 1996, 167) ىؤالء عغ آرائيع ومػقفيع

التػجييية القػاعج غيخ السمدمة ال يعج اف يكػف مجسػعة مغ القػاعج والسعاييخ والسبادغ 
 ال تذسل سػػ االلتدامات الشاعسةالتي ال تكػف جدء مغ السعاىجات او العخؼ الجولي و 

أعجىا أفخاد في صفة غيخ  لقخارات ومجونات سمػؾ غيخ ممدمة أو شػعية لمبيانات
. فالقانػف السخف يتحقق جخاء مجسػعة مغ (Chinkin, 1989, 853) حكػمية

االجخاءات التي تقػـ بيا الجوؿ او الييئات دوف اف تكػف متستعة بجرجة مغ االلداـ 
 Kenneth) القانػني ودوف اف تكػف جدءا  مغ مشطػمة قانػنية دولية اتفاقية او عخفية

& Duncan, 2000, 421). 

وإذا كانت الرفة االلدامية ىي التحجؼ الحكيقي لمقانػف السخف فانو في السقابل 
إذا أردنا اف نقارف االلدامية الستحققة في القانػف الجولي في كثيخ مغ االتفاقيات 
واالعساؿ القانػنية الجولية نالحع انيا ىي االخخػ تخمػ مغ االلداـ القانػني في كثيخ 

 مغ االحياف وكسا يأتي:
في بعس األحياف تدسى ياب فكخة االلتدامات السخكدية في القانػف الجولي العاـ: غ .1

كالعيج  السعاىجات التي تتشاوؿ حقػؽ اإلنداف أو السبادغ السعيارية األخخػ "العيػد"
والعيج الجولي لمحقػؽ االقترادية  1966الجولي لمحقػؽ السجنية والدياسية لعاـ 
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بشفذ  ا  . عادة ما تكػف ىحه االتفاقيات ممدمة قانػن1966واالجتساعية والثقافية لعاـ 
لكشيا نذأت في ضػء االفكار الجػىخية التي تأسدت في اشار القجر مثل السعاىجات، 

لمقانػف السخف مسا اثخ في التدسية  ا  االعالف العالسي لحقػؽ االنداف بػصفو نسػذج
دولية فخيجة مغ نػعيا تذكمت السعتسجة ليحه السػاثيق الجولية كػنيا تذيخ الى اتفاقيات 

وبشت احكاميا في ضل نسػ فكخة القانػف السخف وتصػره، وتبقى ىحه االتفاقيات ورغع 
شابعيا االلدامي ورغع ايجادىا ألليات لمسخاقبة والستابعة والتشفيح، تبقى مفتقخة الى 

يل الجياز السخكدؼ الحؼ يكفل االمتثاؿ ألحكاميا، واف مجمذ حقػؽ االنداف عمى سب
السثاؿ ال يسمظ مغ الريغ االلدامية ما يسكشو معو القػؿ بقجرتو عمى ضساف التصبيق 

 الدميع والسثالي ليحه العيػد. 

يجػز لجولة ما أف تػقع عمى  ذإنطاـ التحفع عمى السعاىجات يؤثخ في الداميتيا:  .2
االلتداـ يقمل التحفع مغ وعميو لكشيا تقجـ تحفط ا رسسي ا عمى أحكاـ معيشة.  معاىجة،

 يعجوىحا االمخ القانػني لحلظ البمج فيسا يتعمق بالحكع السحجد الحؼ ال يػافق عميو. 
مغ مطاىخ عجـ الدامية مجسػعة مغ القػاعج الجولية االتفاقية التي تدتصيع ىحه  ا  مطيخ 

الجوؿ اف تدتبعج تصبيق مجسػعة مغ الشرػص واالحكاـ مغ مجاالت التصبيق، وىحا 
جخل مجاالت واسعة لسخونة الشز القانػني الجولي في بعس االمخ يسكغ اف ي

الحاالت كتمظ الستعمقة بشطاـ التحفع عمى االتفاقيات الجولية. ونحغ ىشا نتحجث عغ 
مشيج عاـ تقخه اغمب االتفاقيات الجولية وتقبل بو وتدسح لمجوؿ االخح بو كخخرة او 

تدامات الجولية وتختيب اثارىا كاستحقاؽ قانػني يشذأ عغ مبجأ الخضائية في قبػؿ االل
وتحجيج مجاىا وتشطيع العالقات القانػنية السختمفة داخل القانػف الجولي التعاىجؼ او 

 التعاقجؼ. 

اسمػب الرياغة لمعجيج مغ االتفاقيات الجولية يجعميا بسشدلة القانػف السخف:  .3
كثيخ مغ االحياف في  عمى اإلشالؽ ىي ممدمة قانػنا   جاالتفاقات الجولية التي ال تع

سكغ . غالب ا ما تحتػؼ ىحه االتفاقيات عمى شخوط أو فقخات تتشدؿ مشدؿ القػانيغ السخنة
مغ الدساح لمجوؿ السػقعة عمييا بإعالف التداـ مذتخؾ بسبادغ معيشة مع االحتفاظ 
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ومسا ال شظ فيو اف اإلشار الذكمي ليحه االتفاقيات قج يجعميا  بديادتيا واستقالليا.
، اال انيا مغ الشاحية السػضػعية تكػف في اإل شار العاـ ضسغ فئة القانػف السمـد

اقخب في اثارىا الى القانػف السخف، كػنيا ال تتزسغ واجبات والتدامات عمى سبيل 
القصع وااللداـ وانيا تػكل امخ االلتداـ بيا الى تػافخ بعس الذخوط او الستصمبات 

ا تذجع وتحث الجوؿ عمى سمػؾ معيغ دوف اف بحدب مذيئة الجولة او رغبتيا او اني
تكػف قج استخجمت معيع صيغ االلداـ واالمخ والتكميف بااللتدامات الباتة والسصمقة. 
ولقج بات مغ السألػؼ اف يتحجث جانب مغ الفقو الجولي السعاصخ عغ القانػف الير 

معاىجة ى )السخف( ولكغ في إشار االتفاقيات الجولية، ويذيخ عمى سبيل السثاؿ ال
 ،(Kennedy, 2021, 79)خ الجدئي لمتجارب الشػويةطبذأف الح 1963مػسكػ لعاـ 

والتي تزسشت نرا  يقخر: "اف لكل دولة مغ الجوؿ االشخاؼ ندوال عمى اعتبارات 
سيادتيا الػششية، الحق في اف تشدحب مغ السعاىجة، متى قجرت اف ضخوفا  استثشائية 
تتعمق بسػضػع السعاىجة تعخض مرالحيا العميا لمخصخ". كسا اف التأمل في نرػص 

ف الجولي االقترادؼ، يكذف عغ الكثيخ مغ االتفاقيات الجولية في مجاالت القانػ 
االشخاؼ عغ )التداميع بالبحث  التعبيخات ذات الجاللة بيحا الرجد، عشجما يتحجث

...(، )تذجيع...(، )تجشب...(، )ستبحث ..(، )بحؿ السديج مغ الجيػد مغ اجل.عغ
الالزمة  ..(، )ستتخح كافة االجخاءات...(، )ستقػـ بالترخؼ بأسخع ما يسكغ.بعشاية

مغ اجل....(، وىي ذات الطاىخة التي نالحطيا بػضػح في إشار االتفاقيات الجولية 
 بذأف الحساية الجولية لمبيئة.

القانػف الجولي بات يتعامل مع العقػد الجولية فمساذا ال يتع االعتخاؼ بالقانػف   .4
ه العقػد التي ال ىح ألف العقػد الجولية تعدز مرالح الجوؿ السػقعة عمييا، نطخا  السخف: 

يعشى القانػف الجولي بذكل مباشخ بتشطيسيا لكشو وبدبب االشكاليات الجولية الشاشئة 
عشيا بات السجتسع الجولي يجرؾ اىسية تشطيسيا واخزاعيا لقػاعج دولية عامة 
مذتخكة، فاذا كاف القانػف الجولي قج تحػؿ الى مجاالت ليدت بالسباشخة في التعامل 

ػعاتو، واصبح يخزع ىحه العقػد في بعس حاالتيا الى قػاعجه مع اشخاصو ومػض
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 جدء   بػصفوواحكامو فانو مغ باب اولى اف يتع استيعاب القانػف السخف والتعامل معو 
مغ مشطػمتو ووسيمة ميسة لتصػيخ احكامو وانو يذكل احج ادوات تصػيخ انتاج  ا  حكيكي

ؿ الكثيخ مغ الجوؿ بالتداماتيا القاعجة الجولية، واف الػاقع الجولي يكذف عغ اخال
العقجية السحجدة في العقػد الجولية بدبب الصبيعة الخاصة لتمظ العقػد، والحاجة الى 
السديج مغ اليات اخزاعيا لمقانػف الجولي العاـ ليتع اضفاء السديج مغ الصابع االلدامي 

مغ الحاالت  عمييا، كل ما تقجـ يجعل مغ تمظ العقػد في مقاييذ االلداـ في الكثيخ
  في مخكد مذابو لمقانػف السخف. 

القانػف الجولي يقبل بفكخة تجدئة االلتداـ الجولي، واف بعس القخارات السمدمة فيو ال  .5
لبعس البمجاف  تكػف بعس القػانيغ الجولية ممدمة قانػنا   ذإتمـد اال مغ صجرت بحقو، 

لسحكسة األوروبية لحقػؽ القخار الرادر عغ ا يعج السثاؿ،دوف غيخىا. عمى سبيل 
ومع ذلظ، قج يداعج  ،فقط لمجوؿ السذاركة في تمظ القزية بالحات قانػنا   اإلنداف ممدما  

ىحا القخار نفدو في التأثيخ عمى رأؼ محكسة أخخػ أو مشطسة دولية أخخػ تػاجو 
  قزية مساثمة.

6.  : يزع القانػف قج قجرة القانػف السخف عمى التحػؿ واالنتقاؿ الى قانػف صاـر وممـد
، عمى الخغع مغ متعجدة االشخاؼالسخف السبادغ العامة التي يػجج بذأنيا اتفاؽ 

اختالؼ الجوؿ حػؿ التفاصيل. يسكغ أف تكػف ىحه االتفاقيات األكثخ ليػنة بسثابة 
 األساس التفاقيات أكثخ صعػبة في السدتقبل.

 االشكاليات الخاصة بصبيعة القانهن السخن : ثانيالفخع ال
بيغ ابخز التحجيات التي اثيخت بخرػص القانػف السخف ما يتعمق  مغ

اثيخ كثيخا  اف القانػف السخف يكتشفو الغسػض وعجـ  ذإبالصبيعة الخاصة بيحا القانػف، 
 الجقة

(Pierre, 1991, 435)  وانو غالبا  ما يغمب عمى قػاعجه الصابع الدياسي وانو ال
اخخ يتسثل في  يخ ايزا  تحج  يقجـ معالجات مشاسبة لمسػضػعات محل التشطيع، واث

عمى قػاعج قانػنية مدتقخة وثابتة وعجـ  والصبيعة االنتقالية ليحا القانػف وعجـ انصػائ
الػاجب تػافخىا في القاعجة القانػنية،  ةامكانية االعتساد عميو وعجـ تستعو بالسػثػقي
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ػىخية في باإلضافة الى التحجيات الخاصة بكػف ىحا القانػف ال يعالج القزايا الج
القانػف الجولي بل يشرخؼ الى تحجيج مجاالت ثانػية في واقع الحياة الجولية، ىحه 
الصخوحات وغيخىا تسثل اىع واكبخ التحجيات السختبصة بصبيعة القانػف السخف، وبالتالي 

إليجاد بعس السذكالت  مجخال   جى فكخة القانػف السخف بانيا تعفاف ىشاؾ مغ يشطخ ال
 Societe)قجة في اشار الشطاـ القانػني الدائج في السجتسع الجولي القانػنية السع

Francaise, 1975, 42)
وتدبب بالتأثيخ عمى السفاليع الثابتة والسدتقخة في ىحا  

القانػف وتزخ بذكل حكيقي في اليات تػجيو ارادة الجوؿ االشخاؼ بااللتداـ بأحكاـ 
 القانػف الجولي الػضعي.

ا ىػ الحاؿ بالشدبة لمتحجيات الستعمقة بإلدامية ىحا القانػف فإنشا ندتصيع وكس   
 اف نعخض لبعس االجابات ألبخز التحجيات الستعمقة بصبيعة القانػف السخف وكسا يأتي: 

بخرػص عجـ الجقة وعجـ الػضػح في صياغة قػاعج ىحا القانػف، فاف ىحا االمخ  .1
سدتخجمة في القانػف السخف يدتصيع اف يقف مبالغ فيو الف الستسعغ في الرياغات ال

عمى قجر كبيخ مغ الػضػح والجقة في الرياغة، خاصة اذا كاف االمخ يختبط 
نجج اف ىحه  ذإالقخارات ومبادغ العسل الرادرة عغ السشطسات الجولية، و باإلعالنات 

ىي ما الػثائق تتستع بسقجار كبيخ مغ االعتشاء واالىتساـ بفغ الرياغة التذخيعية يزا
ىػ عميو االمخ بالشدبة لالتفاقيات الجولية الذارعة، كػف مدػدات ىحه الػثائق تجرس 
جيجا وتحاؿ الى لجاف صياغة ويتع مخاجعتيا وتشكيحيا مخارا  وتكخارا  وتعخض عمى 
الجوؿ لقخاءتيا واقخاراىا بعج اف تكػف قج تع معالجة كل الجػانب السترمة بالبشاء 

مشيا ما يتع اقتباس نرػصو بذكل  ا  خاص بيا، بل اف بعزالرياغي والتخكيبي ال
 كامل مغ قبل الجوؿ عشجما تحىب إلقخار اتفاقيات دولية بحات السػضػع. 

بخرػص الصابع الدياسي الحؼ قج يطيخ عمى نرػص ىحا القانػف، فاف   .2
الشطاـ القانػني الجولي باسخه يتعامل مع السعصيات الجولية ذات الصابع الدياسي واف 

سيع االتفاقيات الجولية ميسا كانت تتدع بالبعج القانػني وميسا اتدست بفغ الرياغة ج
التذخيعية تبقى في افزل حالتيا تعبيخا  عغ واقع سياسي يختبط بسرالح الجوؿ 
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وباعتبارات ضخورات السحافطة عمى واقع العسل الجولي واستقخار التعامل وتمبية 
ىحه السػجيات االساسية تكػف حاضخة بقػة في  متصمبات حفع االمغ والدمع الجولييغ،

، فال يسثل ىحا السػضػع تحجؼ  االتفاقيات الجولية التي يشبشي عمييا القانػف الراـر
حكيقي بالشدبة لمقانػف السخف الحجيث الشذأة والحؼ يمعب دورا  تكسيميا  في مجاؿ تشطيع 

 او باخخ. السػضػعات القانػنية التي يأتي لسعالجتيا وادارتيا بذكل 

بخرػص تقجيسو لمسعالجات السشاسبة، نجج اف معطع الباحثيغ والسختريغ  .3
يتعاممػف مع االعالنات والتػصيات ومبادغ العسل السقخرة مثال مغ قبل االمع الستحجة 
في مػضػعات تتعمق بالقانػف البيئي او بالقانػف الجولي لحقػؽ االنداف وغيخىا 

ة مشاسبة وانيا تشطع السػضػعات بذكل كاؼ واف يتعاممػف معيا بانيا تقجـ معالج
شبيعة التعامل مع السػضػع محل التشطيع والسعالجة تتدع بالذسػلية والسػضػعية 
واالحاشة وانيا تسثل مقجارا  كافيا  لتفيع ما يشبغي اتخاذه مغ اجخاءات وما يسكغ الكياـ 

ي لػ كانت ىشاؾ ارادة بو مغ اعساؿ وانو تعتبخ وسيمة مشاسبة إلدارة السػضػع السعش
دولية عامة تتجو نحػ تبشي ىحا القانػف وافداح السجاؿ الكافي امامو إلنفاذ احكامو 

 ومبادئو وقػاعجه. 

اما بخرػص الصبيعة االنتقالية ليحا القانػف، فيي حالة إيجابية وعشرخ ايجابي  .4
واقع التعامل كػنو سيتحػؿ بذكل او باخخ الى قػاعج قانػنية دولية ممدمة ومدتقخة في 

الجولي وانو سيأخح نصاقا  زمانيا ومكانيا  ليتع بعجىا االنتقاؿ الى وضع تكػف فيو قػاعجه 
اكثخ رسػخا واكثخ استقخارا  رغع اف االمخ ال يعجو اف يكػف عبارة عغ تغييخ في اشار 

و التعامل مع الدامية ىحا القانػف الف االشار العاـ لألحكاـ سيبقى وما يتغيخ ىػ تحػل
الى قػاعج دولية اتفاقية تكػف جدء  مغ القانػف الراـر ال القانػف السخف، ومع ذلظ وفي 
كثيخ مغ الحاالت التي تع وضع اتفاقيات دولية شارعة بحات مػضػع االعالف او 
القخار بقيت تمظ االعالنات والقخارات بسثابة عشاصخ تعديد لسػثػقية االتفاقيات الجولية 

ا تشتسي بػصفيليا  حكيقةي اعمشتيا لتبقى محافطة عمى الرػرة الوتخسيخ لمسبادغ الت
 لمقانػف السخف. 
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 التصبيقات الجولية لمقانهن السخن : السصمب الثاني
تعكذ التصبيقات الخاصة بالقانػف السخف الثخاء الكبيخ الحؼ يتستع بو ىحا 

بو في إشار مدائل القانػف والتػسع الكبيخ الحاصل في مجاؿ االعتساد عميو والتدميع 
عمى مدتػػ عالي مغ االىسية، وال يسكششا اف نشاقر كل التصبيقات السترمة بيحا 
القانػف، بل سشحاوؿ اف نذيخ وبإيجاز كبيخ الى ومزات بديصة لتصبيقاتو في 
مجاليغ بارزيغ مغ مجاالت التشطيع القانػني لمقانػف الجولي السعاصخ، يختبط االوؿ 

 ؽ االنداف ويختبط الثاني بالقانػف الجولي البيئي وكسا يأتي: بالقانػف الجولي لحقػ 

 تصبيقات القانهن السخن في إشار القانهن الجولي الحقهق االندان : الفخع االول

احج الخكائد االساسية لسا  1948شكل االعالف العالسي لحقػؽ االنداف لدشة 
لرػرة االوضح والشسػذج يدسى بالذخعة الجولية لحقػؽ االنداف، وبات ىحا االعالف ا

االقػػ لمقانػف السخف في القانػف الجولي العاـ، وعشجما اتجيت الجسعية العامة لمتأسيذ 
ألولى لبشات التشطيع القانػني لمحقػؽ والحخيات اختارت اسمػب القانػف السخف مغ 
خالؿ اعتسادىا صيغة االعالف العالسي، وباعتقادنا فاف ىحه التجخبة تسثل الخغبة 

في التأسيذ لفكخة القانػف السخف وابخازىا بذكل واضح في مجاؿ القانػف  حكيقةال
الجولي لحقػؽ االنداف تسييجا  إلقخار االعالنات ومعاييخ العسل ومجونات الدمػؾ 
وبخامج السؤتسخات العالسية والتي ولجت في ضل مباركة دولية وتػافق حكيقي مغ قبل 

والقخارات وبريغ تختمف بالكامل عغ االشار  الجوؿ عمى تبشي تمظ الكيع والسبادغ
 التقميجؼ الستبع في اقخار االلتدامات الجولية. 

وكانت ىشاؾ اىسية خاصة لبعس االعالنات الجولية التي اقختيا االمع الستحجة 
في اعقاب مؤتسخات عالسية كػنيا اسيست في ايجاد ارضية مذتخكة لمتعاوف الجولي 

اعتسج في والحؼ  إعالف وبخنامج عسل فييشاشكل   ذإفي مجاالت حقػؽ االنداف، 
عالمة  1993 يػنيػ /حديخاف 25السؤتسخ الجولي لحقػؽ اإلنداف السعقػد في فيشا يػـ 

فارقة في مجاؿ تصػر االعتخاؼ الجولي بالقانػف السخف ودخػلو الى مجاالت تجعمو في 
، وكحلظ كاف اال إعالف مخ مع  مشدلة ال يقل في اىسيتو واثاره عغ القانػف الراـر
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 8السؤرخ  55/2قخار الجسعية العامة والحؼ صجر بسػجب  األمع الستحجة بذأف األلفية
، والحؼ لفت االنتباه الجولي الى مجػ امكانية االعتساد عمى 2222 سبتسبخ /أيمػؿ

اليات القانػف السخف في اعادة تشطيع السمفات الذائكة السترمة بحقػؽ االنداف وقجرتو 
وؿ والسشطسات الجولية الحكػمية وغيخ الحكػمية واعتخافيا عمى اف يكدب ثقة الج

 بأىسية االلتداـ الحكيقي بكل السقخرات التي انتيت الييا تمظ القسة. 
ولػ حاولشا اف ندمط الزػء عمى حقل اخخ مغ حقػؿ االىتساـ الجولي 

 إعالف مشح االستقالؿ لمبمجاف والذعػب السدتعسخةبالحقػؽ الجساعية فإنشا ندتعخض 
 14( السؤرخ في 15-)د 1514قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة بسػجب اعتسج 

الرادر بسػجب  السػارد الصبيعية عمىالديادة الجائسة ،  وقخار 1962كانػف األوؿ 
 1962 ديدسبخ /كانػف األوؿ 14( في 17-)د 1823 السخقع  قخار الجسعية العامة

ارتباشو بالجػانب الستعمقة وىسا يشاقذاف مػضػع لو خرػصيتو واىسيتو الكبخػ و 
بالحقػؽ الديادية لمجوؿ وجاء ىحا القخار كشسػذج لمقانػف السخف الحؼ يعالج حقػؽ 
جساعية تتخصى الحقػؽ الفخدية ويؤسذ لفكخة متصػرة لمجيل الثالث مغ اجياؿ حقػؽ 
االنداف، ويبخىغ اف القانػف السخف يسكشو اف يجخل مجاالت عمى مدتػػ عاؿ مغ 

الخصػرة وال يسكغ الحج اف يشكخ اىسية ىحه القخارات في تفعيل حق الذعػب االىسية و 
 السدتعسخة في التسدظ بحقيا في تقخيخ السريخ. 

وضساف حقػقيع وتعديدىا وايجاد اليات قانػنية  توفي مجاؿ حساية األقميا
مشاسبة لسكافحة شتى مطاىخ التسييد بحقيع، نجج اف القانػف السخف قجـ نساذج عمى 

 القزاء عمى جسيع أشكاؿ التعربكاف اعالف  ذإارب فاعمة في ىحا السجاؿ، تج
اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة  والتسييد القائسيغ عمى أساس الجيغ أو السعتقج

 ا  حكيكي ا  نسػذج 1981 نػفسبخ /تذخيغ الثاني 25السؤرخ في  36/55 لألمع الستحجة
ع واقخار اليات قانػنية مشاسبة لتجخبة متقجمة ورائجة في مجاؿ التعامل مع ىحا السػضػ 

بذأف حقػؽ  االمع الستحجة إعالفلسعالجة السذكالت الشاشئة عشو. بيشسا يسثل 
اعتسج والحؼ  إلى أقميات قػمية أو إثشية وإلى أقميات ديشية ولغػية األشخاص السشتسيغ
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 /كانػف األوؿ 18السؤرخ في  47/135 بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة
تجخبة اخخػ أكثخ وضػحا  عمى فاعمية القانػف السخف وقجرتو عمى  1992 ديدسبخ

 كفالة الحساية القانػنية السشاسبة لألقميات الجيشية او العخقية او القػمية او المغػية
(Olivier, 2002, 289). 

ولػ حاولشا اف ندمط الزػء عمى مجاالت اخخػ لتسيد القانػف السخف في 
مجاؿ مشطػمة حقػؽ االنداف، واخحنا عمى سبيل السثاؿ الحساية القانػنية السقخرة في 

الحؼ  ؽ الستخمفيغ عقميااإلعالف الخاص بحقػ مجاؿ حقػؽ ذوؼ االعاقة، نكػف اماـ  
 22( السؤرخ في 26-)د 2856 اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة

، ثع االعالف الخاص بحقػؽ االشخاص ذوؼ االعاقة 1971 دسبخدي /كانػف األوؿ
 9( السؤرخ في 3447والحؼ اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة السخقع )

بسخض  مبادغ حساية األشخاص السرابيغاقخار  ، ثع تع1975 ديدسبخ /كانػف االوؿ
 بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة عقمي وتحديغ العشاية بالرحة العقمية

القػاعج ، وتع فيسا بعج اعتساد 1991 ديدسبخ /كانػف األوؿ 17السؤرخ في  46/119
قخار اتخحتو الجسعية وذلظ بسػجب  السػحجة بذأف تحقيق تكافؤ الفخص لمسعػقيغ

، في حيغ 1993 ديدسبخ /كانػف األوؿ 22في  الجورة الثامشة واألربعػف في  امةالع
. وما تقجـ يجعمشا 2227جاءت الحقا  االتفاقية الجولية لحقػؽ ذوؼ االعاقة في عاـ 

اماـ نساذج متعجدة لتجارب االمع الستحجة مغ القانػف السخف في مجاؿ تشطيع حقػؽ 
ئية خاصة، بحيث نجحت في اقخار احجػ الفئات السيسذة والسدتيجفة بأوضاع حسا

اليات لمحساية وبذكل مبكخ في الػقت الحؼ لع يتع االنتياء الى اقخار اتفاقية دولية 
، مسا جعل العبء االكبخ عمى القانػف السخف 2227شارعة بيحا الخرػص الى عاـ 

يشصبق عمى فئة  ـوما تقجفي مجاؿ تييئة الستصمبات الجػىخية لمحساية ليحه الفئات. 
اخخػ ليدت ببعيجة عغ الفئات السيسذة او السدتزعفة والستسثمة بحقػؽ كبار الدغ، 

مبادغ األمع الستحجة حيث نجج انو في مجاؿ حقػؽ كبار الدغ اقخت االمع الستحجة 
اعتسجت الجسعية العامة لألمع الستحجة مبادغ األمع الستحجة ، فقج الستعمقة بكبار الدغ



 

                 
  

 

 

208 

 
 

 

:  

 

، وال تػجج اتفاقية 1991كانػف الثاني  16( في 46/91ر الستعمقة بكبار الدغ )القخا
دولية تعالج اوضاعيع مسا جعل ليحا االعالف االىسية االبخز في مجاؿ معالجة 

في مجاؿ  اضافي وكاف ىشاؾ اىتساـاوضاع الحساية التي يتستع بيا كبار الدغ. 
في حاالت الصػارغ  إعالف بذأف حساية الشداء واألشفاؿحقػؽ السخأة والصفل، فرجر 

 3318 اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجةحيث  والسشازعات السدمحة
إعالف بذأف ، وصجر ايزا  1974 خسبيدد /كانػف األوؿ 14( السؤرخ في 29-)د

اعتسجت مغ قبل الجسعية العامة لألمع الستحجة بسػجب  القزاء عمى العشف ضج السخأة 
 ,.Lagoutte et al)  1993  خسبيدد /وؿألانػف اك  22السؤرخ في  48/124قخارىا 

2016, 213). 
وفي مجاؿ اقامة العجالة نجج حجع التشػع الكبيخ في السعالجات القانػنية التي 

تمفة ما بيغ قػاعج مخ تست بريغة القانػف السخف، والتي اتخحت في ذات الػقت اشكاال  
بادغ تػجييية ونحػىا، ونعخض اساسية وقػاعج نسػذجية واعالنات وم غنسػذجية ومباد

القػاعج الشسػذجية الجنيا لسعاممة اقخت  ذإلجانب مغ ىحه الشساذج لمقانػف السخف، 
أوصي باعتسادىا مؤتسخ األمع الستحجة األوؿ لسشع الجخيسة ومعاممة ، والتي الدجشاء

وأقخىا السجمذ االقترادؼ واالجتساعي  1955السجخميغ السعقػد في جشيف عاـ 
( 62-)د 2276و  1957 يػليػ /تسػز 31( السؤرخ في 24-جيع )د 663يو بقخار 

 السبادغ األساسية لسعاممة الدجشاء، كسا تع اعالف 1977 مايػ /أيار 13السؤرخ في 
 14السؤرخ في  45/111 اعتسجت بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجةحيث 

دغ مجسػعة السبا، وكاف ىشاؾ ايزا  في ىحا االشار 1992 خديدسب /كانػف األوؿ
الحيغ يتعخضػف ألؼ شكل مغ أشكاؿ االحتجاز أو  الستعمقة بحساية جسيع األشخاص

السؤرخ  43/173 اعتسجت بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجةوالتي  الدجغ
قػاعج األمع ، وصجرت بريغة القانػف السخف 1988 ديدسبخ /كانػف األوؿ 9في 

أوصى باعتسادىا مؤتسخ التي و  بذأف حساية األحجاث السجخديغ مغ حخيتيع الستحجة
آب  27األمع الستحجة الثامغ لسشع الجخيسة ومعاممة السجخميغ السعقػد في ىافانا مغ 
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إعالف حساية جسيع األشخاص مغ ، واقخت االمع الستحجة 1992أيمػؿ  7إلى 
ضخوب السعاممة أو العقػبة القاسية أو الالإندانية أو  التعخض لمتعحيب وغيخه مغ

( 32-)د 3452 اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجةحؼ وال السييشة
لسشع  األمع الستحجة التػجييية ، وتع اشالؽ مبادغ1975كانػف األوؿ  9السؤرخ في 

، ثع تع تبشي 1992كانػف األوؿ  14في ( الخياض التػجييية مبادغجشػح األحجاث ) 
 ايا الجخيسة وإساءة استعساؿ الدمصةلزح إعالف بذأف السبادغ األساسية لتػفيخ العجالة

 29السؤرخ في  34/ 42 اعتسج بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجةالحؼ 
إعالف حساية جسيع األشخاص مغ ، وايزا  صجر 1985 نػفسبخ /تذخيغ الثاني

السؤرخ  47/133لألمع الستحجة  بسػجب قخار الجسعية العامةوذلظ  االختفاء القدخؼ 
 . (2)1992 ديدسبخ /كانػف األوؿ 18في 

 القانهن السخن في إشار القانهن الجولي البيئي: الفخع الثاني

إذ إف الجوؿ  البيئي،كاف القانػف الميغ ميسا  لمغاية في مجاؿ القانػف الجولي 
كانت متخددة في االلتداـ بالعجيج مغ السبادرات البيئية عشج محاولة السػازنة بيغ سالمة 

 .(Klarsfeld & Delpuech, 2008, 64) جتساعيةالبيئة واألىجاؼ االقترادية واال

القانػف البيئي أحج اىع فخوع القانػف الجولي العاـ التي أسيع القانػف السخف بذكل  يعجو 
تأسيدو واقخار قػاعجه ومبادئو واحكامو، وكانت الخحمة االبخز مع  واضح ومباشخ في

 1972شة اعالف ستػكيػلع لد
(Ramlogan, 2002, 213; United Nations 

Environment Programme(UNER), 1972; UNER, 1992) حيث ،
ػيج ألوؿ مخة عمى السجمذ االقترادؼ واالجتساعي لألمع الستحجة في عاـ اقتخحت الد

فكخة عقج مؤتسخ لألمع الستحجة لمتخكيد عمى التفاعالت البذخية مع البيئة.  1968
الستزسغ دعع  1346أصجر السجمذ االقترادؼ واالجتساعي قخار رقع وعمى اثخىا 

عقج مؤتسخ في عاـ و  1969في عاـ  2398واقخ قخار الجسعية العامة رقع ىحه الفكخة 
 114 مكثفة، وشاركت في اجتساعات السؤتسخكانت االستعجادات لمسؤتسخ  1972

واقخ مبجأ يتعمق بالبيئة والتشسية؛  26افق االجتساع عمى إعالف يحتػؼ عمى و حكػمة، و 



 

                 
  

 

 

210 

 
 

 

:  

 

العالقة بيغ التشسية االقترادية وبالتالي تع مشاقذة  ،تػصية وقخار 129خصة عسل مع 
. ىحا السؤتسخ وضعت عمى ججوؿ األعساؿ الجولي فيعشجما التجىػر البيئي ألوؿ مخة و 
ويبجوا واضحا الثقل (، UNIPاألمع الستحجة لمبيئة )بخنامج بعج السؤتسخ، تع إنذاء و 

الكبيخ الحؼ حزي بو االعالف الرادر عغ السؤتسخ وما رسخو مغ مفاليع اساسية 
لمقانػف الجولي البيئي وبالتالي كانت اثار القانػف في إشار التأسيذ والبشاء الحكيقي 

السخف حاضخة في مخاحل وضع المبشات االولى لمقانػف الجولي البيئي واقخار الشيج العاـ 
الحؼ يشبشي عميو واإلشار الكمي الحؼ يشبغي اف يديخ فيو، وىحا ما تعدز الحقا  في 

 The International) اؿإشار ما اقخ مغ وثائق وصكػؾ دولية مختمفة بيحا السج

Institute for Industrial Environmental Economics (I.I.I.E.E.), 

2000). 

 14تى ح 3مؤتسخ قسة األرض في ريػ دؼ جانيخو وكاف ذلظ مغ ثع عقج  
لع يدبق لو مثيل عمى مدتػػ مؤتسخات وىػ مؤتسخ عالسي  .1992 يػنيػ /حديخاف

إعالف ريػ وصجر عغ السؤتسخ ". بو األمع الستحجة مغ حيث حجسو ومجاؿ االىتساـ
ىػ وثيقة قريخة صجرت عغ "مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة ، بذأف البيئة والتشسية

مبجا  تيجؼ  27يتألف إعالف ريػ مغ و ، (Kovar, 1993, 119) 1992والتشسية عاـ 
إلى تػجيو الجوؿ في مجاؿ التشسية السدتجامة مدتكبال . وقع عمى ىحه الػثيقة أكثخ مغ 

وتجسع الجراسات القانػنية الجولية السعشية بالقانػف   .(Post, 2006, 456) دولة 175
البيئي عمى اىسية ىحا االعالف وتأثيخه الحكيقي والجػىخؼ في زيادة ضساف االعتساد 
عمى السديج مغ السبادغ الجولية السؤسدة لحساية البيئة والسعدزة لتحقيق متصمبات 

السخحمة السدتقبمية ومدؤوليات الجوؿ  التشسية السدتجامة وبخؤية عالسية تجرؾ متصمبات
بيحا الخرػص، مسا يجعل القانػف السخف حاضخا  في ىحه السخحمة الحاسسة مغ 
 مخاحل تكػيغ القػاعج الجولية السعشية بحساية البيئة وتحقيق متصمبات التشسية السدتجامة

(U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 1996). 
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إعالف جػىاندبخغ الحؼ قاـ بسخاجعة التقجـ الحؼ تع تع اقخار  2222في عاـ  
صجر عشو خصط عسل في  ذإ الحادؼ والعذخيغ،صبيق أجشجة القخف إحخازه في ت

مؤتسخ األمع الستحجة . ثع عقج مجاالت محجدة مثل السياه والصاقة واالحتباس الحخارؼ 
 .رؾاالجانسفي  كػبشياجغفي مجيشة  2229 ديدسبخ /كانػف االوؿلتغيخ السشاخ في 

 ديدسبخ /نػف االوؿكاُعقج مؤتسخ األمع الستحجة لتغيخ السشاخ في  2212وفي عاـ 
السكديظ حيث قامت األشخاؼ باالنتياء مغ إعجاد اتفاقيات في  كانكػف في  2212
جشػب إفخيكيا في الفتخة  ُعقج مؤتسخ األمع الستحجة لتغيخ السشاخ في ديخباف،ثع  .كانكػف 

وتغصي  ،2211 ديدسبخ /كانػف االوؿ 11وحتى  نػفسبخ /تذخيغ الثاني 28مغ 
يج فتخة التداـ ثانية بسػجب بخوتػكػؿ نتائج مؤتسخ ديخباف مػضػعات كثيخة مشيا تحج

كيػتػ وقخارا حػؿ العسل التعاوني شػيل األجل بسػجب االتفاقية واالتفاؽ عمى تذغيل 
كسا وافقت األشخاؼ عمى بجء عسل الفخيق العامل  الرشجوؽ األخزخ لمسشاخ،

ة إعجاد بخوتػكػؿ وأدا "ديخباف لمعسل السعّدز لُيكمف بسيسة  السخرز السعشي بسشياج
نتيجة متفق عمييا ذات قػة قانػنية بسػجب االتفاقية يتع تصبيقيا عمى  قانػنية أخخػ أو

 /يارأ 25-14في الفتخة مغ  مؤتسخ بػف بذأف تغيخ السشاخ ، ثع عقج"كل األشخاؼ
جمدة لمييئة الفخعية لمتشفيح والييئة  36وقج تزسغ السؤتسخ  في ألسانيا، 2212مايػ 

محادثات بانكػؾ بذأف تغيخ . وكانت ىشاؾ شػلػجيةالفخعية لمسذػرة العمسية والتك
 ايمػؿ 5إلى  اب 32بيغ  انعقجت ىحه الجمدة غيخ الخسسية في ماو  2212السشاخ 
)إعالف عسل مخاكر( في ختاـ أعساؿ ، وكاف ىشاؾ (3)في بانكػؾ بتايالنج 2212

لػثائق ، ىحه ا2216في عاـ الجورة الثانية والعذخيغ لسؤتسخ األمع الستحجة لمسشاخ 
والركػؾ القانػنية تكذف حجع واىسية اسيامات القانػف السخف في مجاؿ الترجؼ 
لمسذكالت والتحجيات البيئة السختمفة، والى الكع الكبيخ مغ السقخرات واالعالنات 
وخصط وبخامج ومشاىج العسل التي تع اقخارىا والى العجد الكبيخ مغ الجوؿ التي وقعت 

يا والتي ادمجتيا وقامت بتزسيشيا في نطاميا القانػني عمييا وتعيجت بااللتداـ ب
الػششي، ونعتقج اف ىح العخض السػجد يسكغ اف يعكذ صػرة واضحة لسجػ تأثخ 
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القانػف الجولي لمبيئة بأبعاد القانػف السخف وصياغاتو واحكامو والتصػر الكبيخ الستحقق 
خاؼ الجولية الفاعمة في ىحا القانػف بفزل االعتخاؼ بأىسيتو مغ قبل مختمف االش

 السعشية بحساية البيئة وتعديدىا.
  

 
 الخاتسة

بعج اف انتييشا مغ بحث فمدفة القانػف السخف واشكالياتو في القانػف الجولي 
 السعاصخ، نخمز الى مجسػعة مغ الشتائج والسقتخحات وكسا يأتي:

 : االستشتاجاتاوال: 
ػف الجولي يكذف عغ " القانػف السخف مرصمح حجيث في إشار دراسات القان .1

مجسػعة مغ القػاعج والسحجدات ومبادغ العسل والكيع التي استقخت في السجتسع 
الجولي والتي تع صياغتيا في إشار تػصيات او إعالنات او قػاعج سمػؾ والتي 
اعتخفت بيا االسخة الجولية وأصبحت مغ متسسات العسل القانػني وتجرج أحيانا 

ى بو مغ سا تتستع بو مغ اعتخاؼ وتحطلجولي لكسرجر مغ مرادر القانػف ا
 مكانة ومقبػلية وتجاوؿ في اشار الػاقع الجولي السعاصخ". 

رغع االختالؼ الجػىخؼ ما بيغ القانػف السخف والقانػف الجامج اال اف القانػنيغ  .2
يشتسياف الى ذات السشطػمة القانػنية ويختبصاف بذكل حكيقي بعسميات انتاج القػاعج 

الحاكسة لمجوؿ ولباقي االشخاص الجولية، واف كاف القانػف السخف يحسل الجولية 
سسات وخرائز تسيده وتجعمو أكثخ اثارة لمججؿ وأكثخ وقجرة عمى معالجة 
السدائل التي يعجد القانػف الراـر عغ تشطيسيا بدبب ما يشذئ عغ مبجأ الديادة 

 ـ. مغ تأثيخات في نطخية االلتدامات في القانػف الجولي العا

تشبع فمدفة القانػف السخف مغ فمدفة الحاجة الى اليات مدتسخة تزسغ الفاعمية   .3
والتججد في القانػف الجولي واىسية االعتخاؼ باف خصاب القاعجة الجولية يسكغ 
ترػره بأشكاؿ مختمفة تكػف فيو الريغ السدتخجمة في تحجيج االلتداـ بصخيقة يقبل 
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ذجيع والحث والجعػة الى االفادة مغ السشافع معو ذلظ الخصاب فكخة التخغيب والت
الجسة الشاشئة عغ الريغ غيخ السمدمة احيانا في تشطيع الدمػؾ وتقػيسو، مغ اجل 
االعتخاؼ بتقشية متسيدة في بشاء الشرػص وصياغة االحكاـ وادارة السػضػعات، 

 وبصخيقة اثبتت نجاعتيا في القانػف الجولي السعاصخ. 

لسية وفي مقجمتيا االمع الستحجة والسشطسات االقميسية وفي ادارت السشطسات العا .4
مقجمتيا االتحاد االوربي مػضػع القانػف السخف بشجاح عالي وبكفاءة وواقعية، 
وانتجت مجونات القانػف السخف العذخات مغ القخارات واالعالنات والتػصيات 

الجنيا ومقخرات  ومبادغ العسل والقػاعج التػجييية ومجونات الدمػؾ وقػاعج الحجود
السؤتسخات العالسية واعالناتيا وبخامج العسل السػسعة، وباتت ىحه السجونات تتدع 
، حتى انيا وفخت رصيجا   بذكل كبيخ لتغصي عمى مجاالت التشطيع لمقانػف الراـر
حكيكيا  لمسجتسع الجولي لقػاعج جاىدة قابمة لمتصبيق بريغتيا السخنة او باإلمكاف 

. تحػيميا بذكل سخ   يع الى نسط مغ انساط القانػف االتفاقي السمـد

اف االشكاليات التي يثيخىا القانػف السخف تؤشخ في مختمف حاالتيا الى اف ىحا  .5
القانػف افخز تجارب نجاح وقجـ نساذج واضحة ومسيدة لعسل دولي يسثل ارادة 

جدء  واعية بسدتمدمات التصػر الفعمي لمقانػف الجولي وانو يسكغ اف يسمئ حكيقة
كبيخ مغ الفخاغ الحاصل جخاء "القرػر التذخيعي" في إشار القػاعج الجولية 
السمدمة التي تحتاج إلقخارىا في بعس مجاالت القانػف الجولي الى السديج مغ 
الػقت ومغ الجيػد والتي يسثل القانػف السخف مشيج حكيقي لدج الثغخات والفخاغ 

 الحكيقي في تمظ السجاالت. 

 : تخحاتالسقثانيا : 
تعديد الجراسات القانػنية السشربة عمى تحميل القانػف السخف والتػسع في تمظ  .1

الجراسات عمى مدتػػ الفقو العخبي والجخػؿ في الكثيخ مغ السذكالت التي يثيخىا 
ىحا القانػف وتدميط الزػء عمييا بذكل مباشخ ومعسق وبسا يتشاسب مع اىسيتيا 

 الػاقع الجولي السعاصخ.  والسكانة السسيدة التي تحتميا في
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عمى مشطسة االمع الستحجة ووكاالتيا الستخررة بحؿ السديج مغ الجيػد الخامية  .2
الى تخسيخ ىحا القانػف وتعديد اليات االمتثاؿ لو وايجاد وسائل تكفل ادماجو 

 برػرة أسخع في الشطاميغ القانػنييغ الػششي والجولي. 

مجاؿ اقخار القانػف السخف والتعامل معو،  االفادة مغ تجارب السشطسات الجولية في .3
ونقل مثل ىحه التجارب الى حيد القانػف الػششي وبذكل خاص في معالجة بعس 
السػضػعات التي قج تثيخ الكثيخ مغ الخرػصيات والخالفات مغ خالؿ تبشي 
صيغ الخصاب القانػني السخف الحؼ يعسق لجػ االفخاد قيع احتخاـ الحقػؽ محل 

 عتخاؼ بيا وبسخجعتييا القانػنية. التشطيع واال

زيادة فاعمية دور السشطسات الجولية غيخ الحكػمية في مجاؿ الجفاع عغ ىحا  .4
القانػف والترجؼ لسذكالتو وتفعيل دورىا في الزغط عمى الجوؿ والييئات 

 والسؤسدات الجولية بسا يكفل زيادة فاعميتو وتأثيخه في السجتسع الجولي. 
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 هامرالي
                                                 

لي االقترادي " بخرهص القانهن السخن والقانهن الجو  Kauzlarichاالستاذ " وىشا يحىب (1)
تتم صياغة قهاعج القانهن الجولي االقترادي والتجاري السخن من خالل ما : "والتجاري الى القهل

السشظسات الجولية السعشية او من خالل االتفاقيات التي يتم ابخاميا من قبل الجول، والتي  تقهم بو
يتم شخحيا من اجل الترجي لمسذكالت السختمفة الستعمقة بالحياة االقترادية والتجارية ومذاكل 

خورات االستثسار، ويحاول القانهن السخن ايجاد حالة من التهازن ما بين السعصيات القانهنية والز
الدياسية بصخيقة تكفل مهافقة مختمف االشخاف عمى احكامو وقهاعجه ومبادئو، وانو ليذ امخاا 
ضخوريا ان يتستع ىحا القانهن باإللدام القانهني البات بل السيم حجم ما يؤديو من ادوار في الهاقع 

ي بات ىحا الجولي السعاصخ في اشار نظم القانهن االقترادي والتجاري، وان السهضهعات الت
القانهن يترجى لسعالجتيا كثيخة لمغاية وال حرخ ليا وىي محاوالت لتهضيح متى يجب عمى الجول 
الترخف بذكل مدتقل ومتى يجب أن تتعاون لمتعامل مع ىحه األمهر، وبالتالي مدألة ما إذا كان 

لي بصخيقة لمقانهن غيخ السمدم أي تأثيخ قانهني يجب الشظخ إليو من مشظهر من القانهن الجو 
 .(Kauzlarich, 1981, p. 1009)مغايخة عن التعامل التقميجي" 

ىشاك العجيج من االتفاقيات الجولية االساسية السعتسجة في مجال حقهق االندان استسجت احكاميا  :( 2)
اتفاقياة مشاع جخيساة اإلباادة الجساوياة ومعاقباة لساخن نذايخ ألىسياا: ومبادئيا من قهاعج القاانهن ا
(، االتفاقيااة الخاصااة 1951، ودخماات حيااد التشفيااح فااي عااام 1948مختكبييااا )اعتسااجت فااي عااام 

(، اتفاقية القزااء 1954، ودخمت حيد التشفيح في عام 1951بهضع الالجئين )السعتسجة في عام 
، ودخماات حيااد التشفيااح فااي عااام 1965)اعتسااجت فااي عااام عمااى جسيااع أشااكال التسييااد العشرااخي 

(، اتفاقيااة القزاااء عمااى جسيااع أشااكال التسييااد ضااج السااخأة )دخماات حيااد التشفيااح فااي عااام 1969
، ودخمات حياد التشفياح 1984(، اتفاقية األمم الستحجة لسشاىزة التعحيب )اعتسجت في عام 1981

، ودخمات حياد التشفياح فاي عاام 1989م (، اتفاقية حقهق الصفال )اعتساجت فاي عاا1987في عام 
(، االتفاقية الجولية لحساية حقهق جسيع العسال السياجخين وأفخاد أسخىم )اعتسجت فاي عاام 1990
(، اتفاقيااة حقااهق األشااخاص ذوي اإلعاقااة )دخماات 2003، ودخماات حيااد التشفيااح فااي عااام 1990

ع األشااخاص ماان االختفاااء (، االتفاقيااة الجوليااة لحسايااة جسياا2008حديااخان  3حيااد التشفيااح فااي 
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(. السيثاااق األفخيقاااي 2010، ودخماات حياااد التشفيااح فااي عاااام 2006القدااخي )اعتسااجت فاااي عااام 
، ودخال حياد التشفياح فاي عاام 1981لحقهق اإلندان والذعهب في القارة أفخيكية )اعتسج فاي عاام 

، )اعتسجت فاي (، االتفاقية األمخيكية لحقهق اإلندان )ميثاق سان خهسيو( في األمخيكيتين1986
(، االتفاقيااة األوروبيااة لحقااهق اإلندااان لمقااارة 1978، ودخماات حيااد التشفيااح ي عااام 1969عااام 

 (.1953، ودخمت حيد التشفيح عام 1950األوروبية، )اعتسجت عام 
نذيخ ىشا الى بعس من ىحه االتفاقيات الجولية الخاصة بحساية البيئة والتي استسجت العجيج من   (3)

القانهن السخن وما تزسشو ىحا القانهن من إعالنات وقهاعج تهجييية ومبادئ سمهك احكاميا من 
تم إقخارىا في اتفاقيات دولية جساوية ومشيا: )اتفاقية رامدار لحساية األراضي الخشبة لعام 

، السعخوفة رسسيا باسم اتفاقية األراضي الخشبة ذات األىسية الجولية وخاصة بهصفيا 1971
، اتفاقية االتجار الجولي في 1972سائية، اتفاقية حساية التخاث العالسي لدشة مأوى لمصيهر ال

، اتفاقية األنهاع السياجخة لعام 1975األنهاع السيجدة باالنقخاض من الحيهانات والشباتات البخية 
، بخوتهكهل 1985. اتفاقية فييّشا لحساية شبقة األوزون 1983، السيثاق العالسي لمصبيعة 1979
، اتفاقية بازل بذان التحكم بشقل السهاد الخصخة 1987خيال بذأن السهاد السدتشفحة لألوزون مهنتت

، اتفاقية بازل 1992( unfcc، االتفاقية االشارية بذأن تغييخ السشاخ)1989عبخ الحجود 
،اتفاقية التشهع البيهلهجي 1989الستعمقة بسخاقبة حخكة الشفايات عبخ الحجود والتخمز مشيا لعام 

، اتفاقية روتخدام بذان تصبيق اجخاء 1997بختهكهل كيهته بذأن تغيخ السشاخ في   ،1993عام ل
السهافقة السدبقة عن عمم عمى مهاد كيسياوية ومبيجات وافات معيشة خصخة متجاولة في التجارة 

شهع ، بخوتهكهل قخشاجشة الستعمق بالدالمة اإلحيائية لالتفاقية الستعمقة بالتPIC 1998الجولية  
. اتفاقية ستهكيهلم اتفاقية بيئية دولية متعجدة االشخاف بذأن السمهثات 2000البيهلهجي 

 (. POPS 2001العزهية الثابتة 
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