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عامةمقدمة

لمجتمعاأفرادبينتنشبالتيللخالفاتحدووضعسالم،فيللعيشالقدممنذاالنسانسعىلقد

يملتنظالقانونيةالقواعدمنمجموعةإقرارخاللمنإاليتأتىالالمطلبوهذااألمم،بينأوالواحد

.األممبينالقائمةالعالقاتتنظيمأوالداخلي،المستوىعلىاالنسانسلوك

داخلالنظامإلقرارعنهاغنىالووسيلةاجتماعية،ضرورةهوفالقانوناألساسهذاوعلى

ذإ،الغايةهذهنفسإلىيهدفاألخرىالقانونفروعمنكغيرهالدوليالقانونأنكماالمجتمع،

.المدمرةوالحروبالنزاعاتمنالدوليالمجتمعوقايةإلىيسعىوهونشأتهمنذ

القانون الدولي العام



5 تمتزی،دقيقمفهومحتديددونامنمتضجممتعوجودللتعبریعنالس ياسةرجال،یس تخدمهادلوليةالعالقاتيفالاس تعاملحديثادلويلاجملمتعمصطلحيعد  

كيانلكويعمتدمهنا،يتكونيتالالعنارصحيثمنأأوكيانلكيتخذهاذليالشلكانحيةمنبیهنافامیوختتلفالس يايس،ابلطابعالكياانتهذهخمتلف

(.اجملمتعهذاداخلاملواقفاختاذيفالس يايسوزنهووجودهلفرضبهخاصةاسرتاتيجيةعىل

قاتعالوظهرتببعض،بعضهامصالحوارتبطتالدول،بينالتواصلازدادالحالية،المرحلةفي

....وثقافيةواقتصادية،سياسية،متنوعة،

املةالشالتنميةوتحقيقالشعوببينالمشتركوالتعاونالروابطتقويةالدوليالقانونهدف.

هناكوهلعام؟دوليقانونفعالهناكهلقواعده؟دراسةمنالجدوىماالدولي؟القانونفما

انونالقالدولية؟القانونيةالقاعدةفياإللزامأساسهوماالفقهاء؟لدنمنعليهمتفقتعريف

؟أشخاصهأهمماهي؟مصادرهأهمماهياألنصار؟ورأيالخصومرأيبينالدولي
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البيداغوجية الأهداف 

oوتطورهنشأتهطبيعته،المفهوم،إشكالية:العامالدوليالقانونمبادئأهمعلىالتعرفمنالطالبتمكين.

oالخصوموأطروحةالمناصرينأطروحةمقارنةمعالدوليةالقانونيةالقاعدةفياإللزامأساسفهم.

oواإلحتياطيةاألصليةالدوليمصادرالقانونبينالفرقفهمعلىالطالبقدرة.

oةخاصعناصرها،وأهمالدوليالقانونفينشأتهاكيفيةدراسةخاللمن«الدولة»الدوليالمجتمعأشخاصمعرفة

.الدولينالقانوفيالعناصرهذهتنّظمالتيالقواعدأهمتبيانمعالسيادة،عنصر

oبالسيادةتمتعهاعنالناتجةالدوليةلتزاماتهاوا  للدولالمقررةالحقوقأهميةفهممنالطالبتمكين.
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oادلوليةاجملاالتعىلكزیهتر خاللمنوذكلادلولية،العالقاتيفالفاعةلادلويلاجملمتعأأشخاصمنخشصبصفهتاادلوةلموضوعمنالطالبمتكني

.أأشاكلهاحيثمنادلولبنيمنزی  أأندون،لس يادهتااخلاضعةوغریلهاالتابعة

oس تقاللمباهيةالس يادة،لتعريفمصطلحأأمهيةلتوضيحالسعي .فهیاالس يايسالنظامطبيعةزیعىلالرتكدونادلوليةالقانونابلشخصيةومتت عهاادلولا 
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oس تقاللهيمتادلويلالقانونأأنللطالبتوضيح دارةيفالشعوبحبريةولیسادلولاب  تعرفهاذليالتطورمنرمغالعىلوهذاالس ياس ية،شؤوهناا 

،ادلس توريالقانونيفالباحثويدرسها،لدلس تورختضعالس ياس يةالسلطةلأن  املسأأةل،هذهحولادلوليةالعالقات

oقلميتنظميبكيفيةأأمهيةيويلوالموح دكشخصابدلوةلهيمتادلويلالقانونأأنكام املوضوعهذالأن  اال دارية،الهيئاتلقبمنداخلياوتس يریهاادلوةلا 

هامتماتمضنيدخل .اال داريالقانونا 

oادلويل،القانونهذايفشأأهتان عنارصأأمهعىلالرتكزیمعادلولية،املنظامتوخاصةادلولغریمنادلويلالقانونخشصياتابيقفهممنالطالبمتكني

ةادلوليةالقانونيةوخشصيهتاتصنيفاهتاوعىلالوجود،يفواال س متراريةاذلاتيةاال رادةعنرصخاصة .ادلوليةخشص عناملمتزی 



9 oنشاطاوالأكرثیهتاعضو يفادلولمنعددأأكربتضم  اليت،املتحدةالأمممنظمةخاصةادلوليةاملنظامتهذهمنمناذجمدارسة

ادلولية،العالقاتيف

oالزناعاتيفابلفصلاخملتصالقضايئاجلهازابعتبارهاادلوليةالعدلوحممكةالعامة،وامجلعيةالأمنجملسوظائفبعضفهم

.املنظمةمس توىعىلادلولبنيادلولية

oرةالفردهذاحقوقعىلالطالبليتعرفادلويل،القانونيفالفردوضعتوضيح تفاقياتلخالمنفيه،هلاملقر  ادلوليةاال 

.ليةادلو اجلرامئماكحفةجماليفعاتقهعىلالواقعةادلوليةاال لزتاماتعىلالتعرفوكذكل،اال نسانحلقوق



عامةمقدمة 

مفهوم القانون ادلويل العام وعالقته ابلقانون ادلاخيل: الفصل الأول

شاكلية مفهوم القانون ادلويل : الأولاملبحث  العاما 

وتطور القانون ادلويل العامنشأأة : املبحث الثاين

القانون ادلويل العام وعالقته ابلقانون ادلاخيل: املبحث الثالث

القانون ادلويل العاممبادئ :الباب الأول 



أأساس اال لزام يف القانون ادلويل العام : الثاينالفصل 

الطبيعية املدرسة : املبحث الأول

املدرسة الارادية: الثايناملبحث 

املدرسة املوضوعية: املبحث الثالث

مصادر القانون ادلويل الاصلية والاحتياطية: الفصل الثالث

العرف واملعاهدات: املبحث الأول 

القضاء ادلويل والفقه ادلويل: املبحث الثاين



حمورية ادلوةل يف القانون ادلويل العام : الفصل الأول

تعريف ادلوةل: املبحث الأول

العنارص املادية والقانونية لدلوةل: املبحث الثاين

النتاجئ القانونية للس يادة يف القانون ادلويل العام :املبحث الثالث 

أأشخاص القانون ادلويل العام: الباب الثاين 



املنظامت ادلولية: الفصل الثاين

اال طار النظري والقانوين : املبحث الأول

عصبة الأمم: املبحث الثاين

هيأأة الأمم املتحدة والتحدايت املس تقبلية: الثالثاملبحث 

والاقتصاديةاال قلميية التنظامیت :الفصل الثالث

جامعة ادلول العربية منوذجااال قلميية، التنظامیت :املبحث الأول 

منوذجامنظمة التجارة العاملية الاقتصادية ، التنظامیت :  املبحث الثاين



مبادئ القانون ادلويل العام: الباب الأول 



:مقدمة

غيرنظرياإطاراتشكلمالحظاتاألقلعلىأوالقضايامنمجموعةعندالوقوفتتطلبالدوليالقانوندراسةإن

:الدوليةالعالقاتواقععنمجرد

األولىالقضية

بالنسبةخاصةضرورتهإخفاقاته،انجازاته،أصله،وجوده؟جدوىالراهن،الوقتفيالدوليالقانونفاعلية

.المقهورةللشعوب

الثانيةالقضية

يولوجيواأليدوالسياسياالقتصاديالشقاإلعتباربعيناألخذيفترضالقانونية،الموادكباقيالدوليالقانون

.والثقافي

.لدورهفعليتقييمإلعطاءالدولية،العالقاتدراسةعنمنفصلغيرأنهكما



القضية  الثالثة

اإلصالحيةوىوالقالمحافظةالقوى:فئتينهناكأنيتبينالدوليللقانونالواضعةللقوىترتيبخاللمن

خاللمنمباشرةغيربصورةورفضهالنظامهذاإدانةعلىيشددالفقيرةالبلدانفيالسائدالفقه1.

.لهالمنظمةوالقواعدالدوليالمجتمعقضاياوتحليلدراسة

بالتاالي تارف  فئة من الباحثين تعتبران هذا القانون الياخذ بعين االعتبار مصاال  الشاعوب الفقيارة و2.

-GEORGE RIPERT(P.droit1880« هاذا القاانون هاو سياساة القاوةفكرة المجتمع الدولي وهي أن
1958)

هذهدافعبتيحصلوالقانونالقانونتخلقالتيالقوىسيطرةتحتموضوعةالسياسيةالسلطة»3.
.«القوى



القضية الرابعة

 بة السلطة بالنسمسألة إال أن . محدد والمراحل محددةالسياسة هو السلطة فالقرار موضوع علم

.مختلفة تتميز بالتشتتللمجتمع الدولي  لها وضعية 

،غياب غياب مشرع:موحدةالقانون الدولي ليس فيه أية سلطة دستورية أو تشريعية أو قضائية 

.قاضي ،غياب شرطي دولي

 السائدةالوسط الدولي يعيش حالة من الفوضى بفعل عالقات القوى.

لكل منهم قيام تحالفات على أساس المصلحة المشتركة أي تنظيم عالقاتهم بواسطة قوانين تكفل

.حقوقه وتحدد واجباته






