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مهخص انبحث

لقد شهد القانون الدولي تطورات وتغيرات عديدة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية ،إذ
ظهرت العديد من المنظمات الدولية المتعددة األىداف ومن أىم تلك المنظمات جامعة
الدول العربية كمنظمة دولية اقليمية أنشئت لدعم الصالت والعالقات بين الدول العربية عن
طريق إصدار العديد من القرارات التي ال تتوقف عند حدود التنظيم الداخلي بل تتعدى إلى
المساىمة في تكوين قواعد القانون الدولي ،ولعل من الضروري تبيان القيمة القانونية لتلك
القرارات لتتمكن المنظمة من تحقيق أىدافها ،ومن ثم ال تستطيع الدول تجاىل ىذه القرارات
مما يؤدي إلى تفاقم األزمة فيما بينهم ومن حق الدول التحفظ على أي قرار ال ينسجم
ومصالحها الداخلية.
أن اعتماد قاعدة األجماع في اتخاذ القرارات ينبغي التعويض عنها باعتبار شرط
األغلبية إلصدار القرارات عن المجلس وتكون ملزمو بغية تحقيق االستقاللية ولتجنب حدوث

أي نزاعات خالل التطبيق.
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Abstract
International law has witnessed many developments and
alterations since the end of Second World War. As great deal
of multi purposes International Organizations appeared.
Most important of them was the Arab League as an
international and a regional organization. It established to
support relationships among Arab Countries by means of
issuing many resolutions. As these resolutions will not be
limited to internal organization but be contributed also to set
basis for international law. Thus, it is necessary to explain the
legal value for these resolutions in order for the organization
to be able to realize their goals. As such, the states cannot
deny the resolutions that may causes worst crisis among them.
The state has the right to take the action of reservation on any
resolution that is against their domestic interests.
Adopting the basis of consensus in decision-making shall
be compensated with the condition of majority opinion for
issuing the Council Resolutions. These resolutions shall be
binding in order to realize independency and avoid conflicts
through implementation.
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