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مقدمة

oأنهعلىللداللةالقانونإطارفيالمصدرمصطلحيستعمل:

القانونيةالمرجعيةأيومصداقيتهامشروعيتهاالقانونيةالقاعدةمنهتستمدالذياألساس.

لتشريعاتاوضعتالتياألساسيةالمراجعفهيالقانونصياغةعليهاتعتمدالتيالقانونيةوالقواعداألحكامكافةوهي

.تنظيمهافيوساهمتالقانونية

oكوينتعمليةبوضوحيفسرالوغامض،واضحغيربقىي«الدوليالقانونمصادر»فاصطالحالفقهاءمنعددحسب

.القانونهذا



oالفقيهحسبserge surعمالاستهوالعامالدوليالقانونلقواعدالقانونيةالمرجعيةإلىلإلشارةمصادركلمةاستعمال

:المغالطاتمنكثيروفيهخاطئ

وجود مصادر للقواعد القانونية الدولية يدل على أن هناك استقالل للنظام القانوني الدولي عن النظم:أوال

.القانونية الوطنية بينما العكس هو واقع الجماعة الدولية

(سلطانها الداخلي)إرادة الدولة تعتبر األساس التي تقوم عليها قانونية هذه الضوابط:ثانيا

.ال تحمل أي طابع قانوني دولي لعالقات دولية قائمة على القوة والمصلحة:ثالثا



لماذا يتم االعتماد على مصادر القانون الدولي؟

التاليةلألسبابقصوىأهميةالدوليالقانونمصادرتكتسب:

.قانونيةقاعدةوضعإلىحاجةوجودحالة:أوال

.ضمونهامومعرفةعليهالمطروحالنزاععلىالدوليالقاضييطبقهاوالتيالدوليةالقانونيةالقواعدعنللكشف:ثانيا

.معينوقتفيالمفعولالساريالقانونلتحديد:ثالثا

.الدوليالمجتمعوظروفاالجتماعيالتغييراحتياجاتمعلتتالءمالقانونيةالقواعدتطويرأولتعديل:رابعا

حسبCharle Rousseauاوهمالمصادربفكرةيتعلقفيمامختلفانمفهومانالحاضرالوقتفيالدوليللقانون

إنالدوليالقانونمصدروحدهاالراداتاتفاقيكونالوضعيالمذهبفي،الموضوعيوالمفهومالوضعيالمفهوم

ئةالمنشالمصادربينالتمييزيجبالموضوعيالمفهومأما،(العرف)ضمنيبشكلوإن(المعاهدات)صريحبشكل

.الشكليةوالمصادرللقانون



من نظام محكمة العدل الدولية الدائمة38النص المرجعي المادة 

:الشأنهذافيتطبقوهيالدولي،القانونألحكاموفقاإليهاترفعالتيالمنازعاتفيالفصلهيالمحكمةمهمةإن-1•

.المتنازعةالدولجانبمنصراحةبهامعترفاقواعدتضعالتيوالخاصةالعامةالدوليةاالتفاقات(أ)•

.االستعمالتواترعليهدلقانونبمثابةالمعتبرةالمرعيةالدوليةالعادات(ب)•

.المتمدنةاألممأقرتهاالتيالعامةالقانونمبادئ(ج)•

لقانونالقواعداحتياطيامصدراذاكأوهذاويعتبراألمم،مختلففيالعامالقانونفيالمؤلفينكبارومذاهبالمحاكمأحكام(د)•

(النزاعفياألطرافإالتلزمالأنهاإذللقراراتباألثرالمتعلقة).59المادةأحكاممراعاةمعوذلك

وافقمتىفواإلنصاالعدللمبادئوفقاالقضيةفيالفصلسلطةمنللمحكمةبماإخاللأيذكرهالمتقدمالنصعلىيترتبال-2•

.ذلكعلىالدعوىأطراف



عرضيوبشكلوالفقهاالجتهادللقانون،العامةالمبادئالعرف،المعاهدات،:مصادرخمسةهناكإذن
.واالنصافالعدل

القانونيةالمصادرأنواع

النظاممن38المادةعلىبناءوهيالقانون،عليهايعتمدالتيالمصادرأنواعمنمجموعةتوجد•

شكلالعلىالعامالدوليللقانونوالثانويةاألصليةالمصادرحددتالدولية،العدللمحكمةاألساسي

:التالي

العامةالمبادئو،العرفالدوليةالمعاهداتالعامالدوليللقانوناألصليةالمصادر:األولالمبحث

.للقانون

.واالنصافالعدلومبادئالدولي،الفقهالدوليالقضاءاالحتياطيةالمصادر:الثانيالمبحث



العامالمصادر األصلية للقانون الدولي : المبحث األول

المعاهدات الدولية: المطلب األول

++تلعب المعاهدات الدولية أهمية خاصة كمصدر من مصادر القانون الدولي ،وظهر ذلك جليا في التزايد المطرد في عددها

الدوليةتعريف المعاهدات :أوال

وتخضعأكثرأودولتينبينكتابةتعقددوليةاتفاقيات:هي1969لسنةفيينامعاهدةمنالثانيةالمادةمناألولىالفقرةنصحسبالمعاهدات

.أطرافهابينوااللتزاماتللحقوقمباشرمصدروهيالقانونية،وآثارهاإبرامهاحيثمنالدوليللقانون

ذاتلهذاوهي.العالقةهذهلهاتخضعالتيالقواعدوتحديدالدوليةاألشخاصمنأكثرأوشخصينبيندوليةقانونيةعالقةتنظيمهوالهدف

.وحقوقإلتزاماتعنهاينشأتعاقديةصفة

 1986، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات عام 1969حدد قانون إلبرام المعاهدات في اتفاقية فيينا للمعاهدات عام.

“..دوليالالقانونألحكامويخضعقانونيةأثارإحداثبقصدالدوليالقانونأشخاصمنأكثرأوشخصينبينكتابةيبرماتفاق“هيالمعاهدة



لتعريف المعاهداتالنتيجة األولى

الدولبينإالتبرمالالدوليةالمعاهدات.

المادةبفحس.الدوليللمجتمعالمكونةاألطرافتدخلوفيالمصادرفيتطورإلىأدىالدوليالقانونتطور

غيرمندوليالالقانونأشخاصبينالمبرمةالدوليةاالتفاقاتاستبعادأنعلىنصتفيينامعاهدةمنالثالثة

الدوليونالقانلقواعدوفقاملزمةقوةمناالتفاقاتتلكبهتتمتعبمايخلالالمذكورةالمعاهدةنطاقمنالدول

.العامة

وليةالدالعدلمحكمةأصدرتانمنذالدوليةالمعاهداتإبرامبأهليةالدوليةللمنظماتاالعترافتملقدمثال

أثناءمتحدةالاألممفيبالعاملينتلحقالتياألضرارعنالمستحقةالتعويضاتقضيةفياالستشاريرأيها

1949بعملهمقيامهم



أساسنظام،البروتكول،العهدالميثاق،كاالتفاق،الداللةنفستحملأخرىتسمياتنجدأنيمكن...

محتواهمنالدولياالتفاقيفرغالالتعددهذا

والبياناتاإلعالنات:واألهميةالقيمةنفستكتسيالتياالعمالمنمجموعةهناكالمعاهداتبجانبهناك•

.الدوليةالمنظماتكتوصياتالتصرفأصولبعضأوالمشتركة



النتيجة الثانية لتعريف المعاهدة

ستليأنهارغم«والبساطةالوضوحمقتضياتالى»ستجابةاوذلكمكتوبةوثيقةفيالدوليةالمعاهدةصياغةهي

تفاقيةامنالثالثةالمادةذلكعلىتنصكماالمعنيةالمعاهدةعلىفيينامعاهدةأحكاملسريانشرطوإنمالصحتهاشرط

االتفاقاتلتلكيةالقانونالقوةعلى:يؤثرلنمكتوباشكالتأخذالالتياالتفاقياتعلى...االتفاقيةهذهسريانعدم«فيينا

الدوليالقانونقواعدمنباعتبارهااالتفاقاتتلكعلىالحاليةاالتفاقيةتضمنتهاالتيالقواعدمنأيتطبيقإمكانعلى..

«.االتفاقيةهذهعنالنظربغض



النتيجة الثالثة لتعريف المعاهدة

تتم بين خضوع موضوع المعاهدة ألحكام القانون الدولي وذلك لتمييز المعاهدات الدولية عن االتفاقات التي

.أشخاص القانون الدولي دون أن ترقى إلى مستوى المعاهدة 

المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر 

.االتفاقيات التي تعقد بين الدولة واالفراد والشركات•

المعاهدة على االتفاقات ذات األهمية السياسية•



عناصر المعاهدة الدولية :ثانيا 

1-أن يكون االتفاق بين أشخاص القانون الدولي

فيالتحرروحركاتالفاتيكانودولةالدوليةوالمنظماتالدولوهمالمعاهداتإبرامأهليةيملكونالذينأي

.ضيقنطاق

األجنبي،والشخصالدولةبينأواألفرادبيناالتفاقاتنطاقهامنوتخرج

1933الدولية،عامالعدلمحكمةأماماإليرانيةاالنجليزيالزيتقضية:مثال،

ينبوليسانجليزية،أجنبيةخاصةةوشركإيرانيةحكومةبينامتيازعقدمجردالعقدهذاأنقررتحيث

.دوليةةمعاهدتعتبرهلموبالتاليدولتين،



مكتوبةالمعاهدةتكونأنوجوب-2

ألطرافها،بالنسبةاإللزاميةقوتهاعلىيؤثرالالمعاهدةكتابةعدمولكن

تكنلمواناألطرافإرادةمنقوتهاتستمدالمعاهدةعلىالمترتبةوااللتزاماتالحقوقالن

.الحدوثنادرولكنهضمنيةأوشفويةاالتفاقيةتكونقدبمعنى،مكتوبة

فيينااتفاقيتيمن30المادةنص.

أو،اتفاقيةمثلالمعنىنفسجميعهالولكنعديدةتسمياتالمعاهداتعلىيطلقأنويمكن

ميثاقأونظام،أوبرتوكول،



خضوع المعاهدة ألحكام القانون الدولي العام-3

 رتبة تنظيم العالقات بين أشخاص القانون الدولي واآلثار المتموضوع المعاهدة وأن يتضمن

.عليها

ترتيب المعاهدة ألثار قانونية-4

أي تخلق مراكز قانونية جديدة تمكن الدول من اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات



االجراءات والمعيقات : عقد المعاهدات الدولية : ثالثا 

اهداتالمعتسجيل ونشر -التحفظ -االنضمام-التوقيع والتصديق-الصياغة أو التحرير-التفاوض

فاوضتال

واسطةبالدبلوماسيةالوسائلطريقعنتتمماوغالبامعاهدة،إبرامفيالراغبةاألطرافبينالنظرلوجهاتتبادلهي

لمؤتمراتاطريقعنتتموقد،الخارجيةوزراء

وزراءأوالحكوماترؤساءخاللمنتتمأصبحتاليوملكنالدولة،رئيسعامكأصلالمفاوضةبعمليةيختص

دولهم،منتفويضوثيقةإلىالحاجةودونالخارجية

الدولةرئيسعنتصدرالتيالتفويضلوثيقةتقديمهمنبداللدبلوماسيامثلهؤالءغيرمنالمفاوضكانإذاأما

.وصريحواضحبشكل



التفاوض

«مواءمةووتقريبوتبادلعرضخاللهمنيتم،القضايامنقضيةحولأكثرأوطرفينبينقائمحركيتعبيريموقف

«....منفعةعلىللحصولأوالقائمةالمصالحعلىللحفاظاالقناعأساليبكافةواستخدامالنظر،وجهاتوتكييف
تقنية بل وعلم-فن

التعريف

القوة التفاوضية

المعلومات التفاوضية

القدرة التفاوضية

الرغبة المشتركة لدى أطراف التفاوض

المناخ الفعال للعملية التفاوضية

الشروط

تحديد األهداف

 مقابل التفاوض الجماعيالتفاوض الفردي

القضايا والمواقف

(.افتتاح االجتماع-جدول أعماله-تحديد مكان االجتماع) مكان االجتماع
الكشف عن المواقف

دراسة سلوك وأهداف المفاوضين

التدريب على التفاوض

استخدام أحدث الوسائل الممكنة

استراتيجية 

التفاوض



معيقات التفاوض 

بين األشخاصتباين االدراك

ءة والتفكير قصور المفاوض في بعض المهارات األساسية للعملية، كافتقار لمهارات التحدث والكتابة والقرا

المنطقي

سوء العالقات بين المفاوض وجماعته وبين األطراف األخرى

تشويه المعلومات  بقصد او بغير قصد

االنطواء والمبالغة والشعور بمعرفة كل شيء والمكابرة في الخطأ.
عدم التدريب المستمر قبل الدخول في عمليات التفاوض وقلة  خبرته العملية والنظرية

االعتزاز بالشخصية واالتسام بالشراسة والعناد

المعيقات الشخصية

والمسؤولياتاالختصاصاتيوضحتنظيميهيكلوجودعدم

التنظيميالهيكلكفاءةعدم

والبياناتللمعلوماتإدارةوجودعدم

وتخصصيتنظيمياستقراروجودعدم

للتفاوضالضروريةالمعلوماتشح

االلفاظومدلوالتاللغة

المختلفةالطبيعةذاتالسلبيةالبيئيةالتأثيرات

المعيقات التنظيمية



التحرير

قانون صياغة أو كتابة نص وموضوع االتفاقية في صورة مواد يقوم بصياغتها متخصصون  في مجال ال

بمساعدة فنيين
التعريف

وماسيةالدبللغةتعتبركانتالتيالفرنسيةاللغةثمالالتينية،اللغة18قنهايةقبلالمستعملةاللغة

.اللغاتكافةمكانوالحلولالسيطرةحولتجنحأصبحتافقداإلنجليزيةاللغةأما،والصالونات

اقدةالمتعالدولسيادةاحتراممعتتناسبوجعلهااللغةمسألةلحلخياراتعدةإلىاللجوءيتمحاليا

لغاتبخمستحريرهايتمالمتحدةاألممبرعايةعقدهايتمالتي،فالمعاهدات

المعاهداتمنعددفيأساسيةلغةكذلكتستعملأصبحتالعربيةاللغة

األولىالمالحظة

اللغةماهيالمستعملة،اللغة

تحريرفيالمستعملة

المعاهدات؟

والترتيب،االمرهذامثليفرضنصيوجدال

المعاهدةمتنأوالموضوعصلبيأتيثمومنديباجةأومقدمةهناكنجدفعادة

ألمماهيئةأنكماالبسملةأوالعذراءمريمأوكالربمعينةجهةالىاإلشارةوتبدأشعار:قديمتقليد

’’المتحدةاألممشعوبنحن’’شعاراستعمالإلىتلجأ
المعاهدةهذهإلىأدتالتيواألسبابوعددهم،المتعاقدةاألطرافأسماءذكريتم:الديباجة

وموضوعاتها

اإللزاميةالصفةلهاليسولكنأساسيةقيمةلهاأنعليهالمتفقللديباجة؟القانونيةالقيمة

.المعاهدةبحسبعددهايختلفوموادوفقراتوفصولأقسامإلىوموزعةمرتبةتكون:المتن

الثانيةالمالحظة

وهلالمعاهدة،صياغةكيفية

؟هااتباعيجبمعينةصيغةهناك



التوقيع أ و الامضاء

أكيدتيكونوإنماالموقعةالدولةعلىقانونيةالتزاماتأييفرضالوللتصديقتمهيديةخطوة

الحق،بتاريخبالمعاهدةلاللتزامخطواتمنيلزممااتخاذعزمهاعلى

ثةالبعرئيسطرفمنالمعاهدة،مشروععلىأوضحبمعنىأوإيجابية،بنتيجةالمفاوضاتنهاية

المفاوضة،

عبيراتيعدال)قانونياثرأو،الزاميةصفةأيلهوليسقانونيالتزامأيالتوقيعإتمامعنينتجال

(الزاميتهعلىاألطرافاتفقانإالاالتفاقيةأوبالمعاهدةااللتزامفيالرضاعننهائيا

التعريف

حكومةسرئيأودولةرئيسالموقعكانإذاالتوقيعفيالحقإلثباتخاصةوثائقتقديميشترطال

مرمؤتلدىالدولقبلمنالمعتمدونوالممثلونالدبلوماسيةالبعثاترؤساءأوخارجيةوزيرأو

ونفسم1969لعامفيينااتفاقيةمنالسابعةالمادة(هيآتهاإحدىأودوليةمنظمةلذىأودولي

م1986لعامفييناالتفاقيةالمادة

من يوقع؟

(لتعديلال)ونهائيةكاملةبصورةمعيننصحولالمتفاوضينتوافقالتوقيعيثبت
ثابتوموحدتاريخ:التوقيعتاريخ

التصديقإجراءإلىالمعاهدةمشروعبإخضاعالموقعةالحكوماتنيةعلىينطويالتوقيع.



التصديق

لطة بعد التوقيع  تأتي مرحلة التصديق ، هو قبول المعاهدة بصورة رسمية من الس

.ذلكالتي  تملك حق المعاهدات باسم الدولة وتكون مخولة من قبل  الدستور القيام ب

الوجود لمهلة محددة يتم فيها االجراء.

ى هو تصرف قانوني يقصد به اإلقرار من قبل السلطات المختصة داخل الدولة عل

.االتفاقية الموقعة

التعريف

وإذا،نصوصهامننصأيفيتعديلودونشرطأوقيددونالتصديقيتمأن

رضعبمثابةفهوباطالاعتبراالتفاقيةأوالمعاهدةنصوصعلىتعديالتأدخلت

.الرفضأوالقبولاآلخروللطرفجديدةمعاهدة

منهاجزءعلىالتصديقيتمأنالاالتفاقية،أوالمعاهدةجميعالتصديقيشملأن

.اآلخرالجزءدون

ازجبها،القبولوتمخاصةتحفظاتالتوقيعوقتأبدىقدالدولةمندوبكانإذا

.عليهاالتحفظيتملمالتيالنصوصعلىفقطالتصديقللدولة

شروط صحته



معيقات من حيث التوقيع والتصديق 

الخبراءخاللمنبهاااللتزامتستطيعالتيالنقاطحدودومعرفةالدولةقدراتمعرفةضرورة

اللاالخولعدمقدراتهامعلتتماشىعليهاالتحفظالواجبوالبنودالنقاطلمعرفةوالمختصين

.الحقاوالتطبيقالتصديقعندبالتزاماتها

ظمتحفأوالدولةلمصلحةمناقضةكانتإنالمعاهدةبنودالنالتفاوضعندتكونالتحفظمرحلة

.الواقعأرضعلىتطبيقهاعلىسيِؤثرذلكفإنالمختصةللسلطةأوالمجتمعفيعليها

مةالعاالمصلحةاالعتباربعيناالخذ+االتفاقيةعلىواطالعهمالتصديقعلىالمختصةالسلطة

مايةمستقبلمصادماتأيلمنعالمصادقةفيالتخصصاتتوزيعبمسألةالمرتبطالدستوردور

.الموقعةالدوليةاالتفاقياتعلىالتصديقسلطةلهمنحولالسلطاتبين

شروط التصديق



االنضمام 

Adhésion

عمل أحادي الجانب

ا وهي وهو تعبير الدولة عن رضاها على المعاهدة وتلتزم بها وتريد االنضمام إليه: االنضمام للمعاهدة

:تكون في حالتين

تتعلق فقط بالمعاهدات المفتوحة وليس المغلقة-1

تكون بعد إغالق باب التوقيع على المعاهدة-2

التعريف

المنضمةةالدولانصياعبشرطقانونيةآثارعنهينتجقانونيتصرفالمعاهدة،فيعضواتصبحالدولة

.األخيرةهذهعليهاتنصالتيبالحقوقوتمتعهاتقررهاالتيللموجبات



على بعض النصوصلتحفظا

Réserve

وص، هو إعالن من جانب الدولة لرضاها التام على اغلب نصوص االتفاقية باستثناء بعض النص

ويكون عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام

التعريف

ال يجوز التحفظ في الحاالت التالية

.التحفظ عليها كليا، أو على بعض نصوصهامنعت المعاهدة إذا 

.منافي لموضوع المعاهدةإذا كان التحفظ 

.إذا كانت المعاهدة ثنائية



تسجيل ونشر المعاهدات

Enregistrement et publication

في األمم مبدئيا فالمعاهدات يجب تسجيلها ونشرها ، عنصر أساسي لتكوين االلتزام الدولي للدول األعضاء

المتحدة

.التعريف بها، الرجوع إلى نصوصها والحد من االتفاقات السرية

102تنص المادة من ميثاق األمم المتحدة

كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء األمم المتحدة بعد العمل بهذا االتفاق يجب أن -1

.تسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره في أسرع ما يمكن

التعريف

ي ليس ألي طرف  لم يسجل  وفقا للفقرة من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أ-2

.  فرع من فروع األمم المتحدة

نتائج عدم 

التسجيل



شروط صحة المعاهدات: رابعا

إبرام المعاهدات الدوليةأهلية -أ

oلةكامتكونأنيجبولكنالدوليةالمعاهداتإبرامتستطيعالتيهيالدولة

.والخارجيةالداخليةشؤونهاإدارةفيالسيادة

oلقبمنإنشائهابعدالدولية،المعاهداتإبرامكذلكالدوليةللمنظماتويحق

.عنهممستقلةقانونيةبشخصيةلتمتعهاالدول،



اإلرادةالتعبير عن سالمة -ب

1-(اتفاقية فيينا51مادة )،ال تقع الدولة تحت إكراه

مثل االتفاقيات المبرمة بعد الحرب بين الدول المنتصرة والخاسرة.

2-(من اتفاقية فيينا50مادة )، وكانت هذه الرشوة سبب للتصديق على المعاهدةرشوة ممثل الدولة

3-(من اتفاقية فيينا53مادة )مشروعية موضوع المعاهدة



تفسير المعاهدة:خامسا 

التفسير هو توضيح المعنى الحقيقي الذي أراده أطراف المعاهدة من النص الغامض

الجهة المختصة بالتفسير: أوال

يفسره ير قضائي وتفستقوم به السلطة التنفيذية ممثله بوزارة الخارجية، تفسير حكومي ينقسم إلى : التفسير الداخلي-1

الخارجيةالقاضي إذا لم تفسره وزارة 

،يتفق بمقتضاه الدول األعضاء على تفسير النص الغامضتفسير اتفاقي ينقسم إلى : التفسير الدولي-2

ضاء الدولي الق، يلجأ إليه في حاله لم يتفق األطراف على التفسير السليم للنص الغامض مثل قضائي دوليوتفسير 

ومحكمة التحكيم الدولية



املعاهدةنهتاء ا  -سادسا

بأ نانهتاء املعاهدة وفقا ل حاكهما ويمت ذكل 

 (طائرات)معاهدة تسلمي معدات معينة مثل : اكمةلتنفذ املعاهدة بصورة

 االنهتاهئيف حاةل حتديد وقت زمين :لهاابنهتاء ال جل احملدد

 ت، مثل البحر الميجفاف بحر أو ، كانت موضوع معاهدةاختفاء جزيرة مثال قاهرةباستحالة تنفيذها، نتيجة قوة

والصين، فهي منتهية بحكم تفكك االتحاد تي االسوفيل االتفاقية المبرمة بين االتحاد امث/االتفاقو انتهاء احد طرفي أ

تياالسوفي

 ذا مل حتصل عىل ث حيالبدلين،اشرتاط تطبيق املعاهدة حصول عىل أ غلبية يف الاس تفتاء، أ و عدم قيام حرب بني مثل ، املعاهدة بتحقق الرشط الفاخس لهاانهتاء تنهتي  املعاهدة ا 

.املعاهدةال غلبية أ و حصلت حرب بني طريف 



حالل معاهدة أ خرى حملها-ب انهتاء املعاهدة اب 

 بنظام اال حاللوهو ما يسمى يف نفس املوضوع يف حاةل وجود نص يف معاهدة جديدة يلغ  معاهدة سابقة

:انهتاء املعاهدة من طرف واحد، ويكون يف احلاالت التالية-ج

 (بوجود نص يف املعاهدة يسمح ابالنسحاب) من املعاهدةالانسحاب



المحاضرة التاسعة

العامإلى القانون الدولي مدخل 

ادلويلالعرف

والتفسيريةاالستدالليةالثانويةالمصادر

Prof Youssef 
Hergane



ادلويلالعرفالثايناملطلب

:العرفتعريف

فعل،أ وقول،لك:بأ نهأ يضًا،ويُعرف،العادةحبمكقانونا ىلالوقتمعوحتّولمعتاد،بشلكمعهيتعاملونوصارواالناس،عليهاعتادمالكهوالعرف

قبوهل،عدمأ ومعارضته،ا ىليؤّدييشءأ يفيهيوجدوالالناس،عندومقبولجيٌد،بأ نهيُصنّف

:مزياتهأ مهمن

فرادال ساس ّيةاحلاجاتمعالتوافق ؛لل 

الناسبنيعلهيااملتعارفالعاداتعىلاال عامتد.

الترشيعمنأ مهيةأ كرثقدمياً اعتربذلكلعهنم،صدورهبسببابل فراد؛اخلاصةاال رادةمعالتعارضعدم.

اجملمتعيفحتدثاليتابملتغرياتيتأ ثروابلتايلالاجامتعية،احلياةيفالتطوراتمعابلزتامنيتطور.



العامأ قدم مصادر القانون ادلويل يعترب 

«لزاميتهالشعورمعالزمنمنمدةمعينةبقاعدةالعملتكرار «اب 

فيبهامااللتزاالدولاعتيادنتيجةالدوليالمجتمعفينشأتالتيالقانونيةالقواعدمنمجموعة

اتباعهابوجوبلشعورهامعينةحاالتفيغيرهامعتصرفاتها

.القانونيااللزامصفةاكتسبتبوصفها

المجتمعفيأتنشالتيالمكتوبةغيرالقانونيةالعرفيةالقواعدتلكانهاعلى:الدوليالفقهيجمع

هذهتقادوباعتصرفاتها،فيبهاالدولهذهالتزاموبسببطويلةمدةلهاالدولتكراربسببالدولي

القانونيباإللزامتتصفبأنهاالدول

تعريف العرف 
الدولي

الدولبهاترضىتكرارمنأيسوابق،مننتاجمشتركتعاملعنتعبيرالعرف-أ.
سمحيالمواقففيفالتشابهمتطابقة،األقلعلىاومتماثلةممارسةوجودعلىينطويالعرف-ب

.العموميةبطابعمقرنتعملهناكأنعلىباالستنتاج
العتباراتوعالخضوليسقانونيبالتزامالتقيدأيقانون،أنهعلىبالقبولالعرفيحظىأنيجب-ج

.المجاملة
غرارعلى،الدوليةاألحداثمجاراةفيبمرونةللتطورقابالأوخاضعاتعاماليمثلالعرف-د

.(والمرونةالتطورخاصية).الجامدةالتعاقديةالقواعد

أ ربع خصائص



عناصر العرف الدولي

 هو تكرار األعمال المماثلة أو غيابها في أمر من األمور، أي القيام بها أو عدمه بصورة ثابتة

مستمرة وغير منقطعة

العنصر المادي

واجباأ صبحلعادةاعليهجرتملاوفقاالسريبأ نالاعتقادلهايتوفرأ نجيبلدلولابلنس بةالقانوينالالزامقوةالترصفاتالكتساب

opinioقانونيا juris ou l’opinio nécessitatisعادةأ وجمامةلسوىالترصفيبقىوغيابه.

مي ادلليل بطبيعهتا أ و أ ن الترصفات املأ خوذة بعني الاعتبار جيب أ ن تقيف قضية اجلرف القاري يف حبر الشامل 20-2-1969حمك العدل ادلولية الصادرمثال

.بطريقة تنفيذها عىل الاقتناع بأ هنا أ صبحت ملزمة بوجودها كقاعدة قانونية

العنصر المعنوي



العرف واملعاهدات ادلولية

.هلام نفس احلجاجية والقمية القانونية1.

.بتطبيق قاعدة الالحق ينسخ السابقيف حال قيام أ ي تعارض بيهنام حيل اخلالف 2.

المعاهدة تستطيع أن تلغي عرفا :

م ومعاهدة 1856وإعالن باريس1815القضاء على عادة التجارة بالرقيق والقرصنة بعد إعالن فيينا لعام
م1890بروكسيل 

العرف يلغي نصوص بعض المعاهدات الدولية أو يعدلها:

نظام االمتيازات األجنبية في مصر الذي عدل باتفاقيات•

.رفياالتفاقيات التي تمنع االعتداء على السفن التجارية أثناء الحرب قد اهمل احترامها لمصلحة اتجاه ع•



تدوين ال عراف ادلولية

مؤمتراجامتعا ىلمبوجبهدعتم1924عامقراراالعامةمجعيهتافاختذتاملسؤوليةهبذهالاضطالعقياهماعندال ممعصبةمعدت

.والآراءالنظروهجاتتضارببسببفشلأ نها العرفهاذلياجليدالتحضريورمغ،م1930الهاييفللتدوين

نشاءا ىلمعدتاملتحدةال مموالدةعند .العامةللجمعيةالتابعةادلويلالقانونللجنةا 



المصادر الثانوية االستداللية والتفسيرية

 العامة للقانونالمبادئ

 أ حاكم احملامك

 ادلوليني الفقهاء أ قوال

 والعداةلالانصاف

.



المطلب تحديد محتوى المبادئ العامة للقانون

الدولي؟أمالداخليالقانونأهوتحديددونمن«للقانونعامةمبادئ»فعبارة38المادةحسب

:لسببينالداخليعامةبهيقصد

ال ورويباجملمتععليهاكنمامعوالفكريةوالس ياس يةالاجامتعيةمعطياتهيفمتناسقايعدملادلويلاجملمتعالن:أ وال

اليتادلويلللقانونالس بعادلعامئلكوتشاملعارصادلويلاجملمتععلهيايقوماليتال ساس يةواملبادئللقميانعاكساتعتربويهمس تقل،وضعلهاليس:اثنيا

ممالعامةامجلعيةعنالصادر2625القرارحددها ابلطرقاملنازعاتحلالقوة،ا ىلاللجوءعدمالتدخل،،عدمالس يادةيفاملساواة)1970املتحدةلل 

(النيةحسنادلول،بنيالتعاونرضورةمصريها،تقريريفالشعوبحق،السلمية



؟العامالدوليللقانونالعامةالمبادئتحديديتمكيف

القرارات،والمراسيمالعادية،القوانينالدستورية،القواعدخاللمنالداخليالقانونيقدمهاالتيالمبادئقائمة

المحاكموأحكامالتنفيذيةالسلطةتتخذهاالتي

قائمةبأيتتقيدالالدوليةاالجتهادات

بةالمكتسالحقوقالنية،وحسنالحقاستعمالفيالتعسفعدم:للقانونالعامبالمفهومتتعلقمبادئ

القاهرةالقوةالمتعاقدين،شريعةالعقد:التعاقديةمبادئ

الضررعلىالتعويضمبدأ:والمسؤوليةبالمنازعاتخاصةمبادئ

األطرافبينالمساواةالدفاع،حقاحترام:القضائيةاإلجراءاتمبادئ

لإلنساناألساسيةالحقوقحماية.



وظيفة المبادئ العامة للقانون

(البيئة، حسن الجوار)دورها بدأ يتزايد بتزايد مجاالت القانون الدولي العام...

سد بعض النقائص

دور مساعد بالنسبة للمعاهدات والعرف



أحكام المحاكم

نيةوالوطالدوليةالتحكيميةالقضائيةالهيئاتمختلفتصدرهاالتيواألحكامالقراراتمجموعة

ونيةالقانالقاعدةتطبيقمدىومعرفةالدوليةالخالفاتمنخالفحلفييساعداستدالليمرجع.

نصافواالالعدلمبادئإلىباالستنادحكمهيصدرماعندالسيماالقانونيةالقاعدةخلقفيالمساهمة

.الوضعيالقانونقواعدعنبعيدا

التصرفأنباعتبارالدوليللقانونحقيقيامصدراالدوليالقضاءأحكامتعتبر:سيلجورجحسب

مكنيمرجعبمثابةهيالدوليةالعدلمحكمةوأحكام.معياريةبسلطةلهاويعترفواحدهوالقضائي

.دولياإليهالركون



أقوال الفقهاء الدوليين

آراءهو38املادةنصحسبابلفقهاملقصود العامادلويلالقانونجماليفالفقهاءكبارومذاهبأ

:خاللمنوذكلقواعدهبناءيفجوهرايدورالعبت

تطبيقهاومدىالقانونيةالقواعدمعرفةيفادلولينيالفقهاءدلنمنواملعاهداتالنصوصتفسري.

للقانون،العامةواملبادئالعرفيةوخباصةالقانونمصادروحتديدرصديفاملسامهة

بعضهاصياغةأ وتوضيحهايفاملسامهة

ثباتكعنرصيس تعمل وجودهاعىلللتعرفا 

نشاءعىلادلولمعدتبلالافرادعىلمقترصيعدمل- ....سيل،وسور،أنزيلوتي،فيتال،وتيوسغر:كأفرادأفرادا:العلميةامجلعياتبعضا 

1912المجتمع األمريكي للقانون الدولي  على غرار المعهد األوروبي 1873معهد القانون الدولي بلجيكا: كجمعيات

1923القانون الدولي في الهاي ، أكاديمية 1921،معهد الدراسات الدولية العالمية في باريس



االنصاف والعدالة

ىلالعودةيعين القضاايمنقضيةيفبروهحاوال خذالعداةلمفهوما 

ملقتضياتهالتطبيقيةاال جراءاتعندوكذكلالعداةلوروحالانصافملقوةليعكسأ نوضعهعندوجبقانونلكفانمبدئيا.

والانصافالعدلمبادئوفققضيةيفالفصلوسلطهتااحملمكةدونحيوليشءالأ نعىلادلوليةللمحمكةال سايسالنظاممن38املادةمن2رمقالبندنص

«ذكلعىلادلعوىأ طرافوافقمىت
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القانون الدولي العامأشخاص : الثاني الباب 

محورية الدولة في القانون الدولي العام: الفصل األول

تعريف الدولة: المبحث األول

العناصر المادية والقانونية للدولة: المبحث الثاني

النتائج القانونية للسيادة في القانون الدولي العام:المبحث الثالث 

المنظمات الدولية: الفصل الثاني

اإلطار النظري والقانوني : المبحث األول

الثالث هيأة األمم المتحدة والتحديات المستقبليةالمبحث 

التنظيمات اإلقليمية واالقتصادية: الفصل الثالث 

جامعة الدول العربية نموذجااإلقليمية، التنظيمات :المبحث األول 
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ن من تعتبر شخصا من أشخاص القانون حينما تسند لها قواعد نظام قانوني  معي:  التعريف 

.الحقوق والواجبات وتمنحها األهلية القانونية الالزمة لممارستها

:  نتائج التعريف

أشخاص القانون الدولي هي جد محدودة من حيث العدد:  أوال.

سيادةالذاتالدولةعلىمقصورةالصفةهذهكانت:العشرينالقرنمنتصفحدودإلى:ثانيا

قانونيةالبالشخصيةتتمتعالمتحدةاألمممنظمةبأنهذهبأنالدوليةالعدلمحكمةإقرار:ثالثا

سنةتحدةالماألممبمصالحلحقتالتياألضرارتعويضحولاالستشاريالرأيبمناسبةوذلك

.م1949



أويعتهاطبفيمتطابقةماقانونينظامإطارفيالقانونأشخاصتكونأنبالضروريليس:رابعا

بهاتتمتعالتيالحقوقنطاق

االعتراف ليس فقط: بالشخصية القانونية وإن طريقة خجولة لألفراد الطبيعييناالعتراف : خامسا •

شكاوي ولو لألفراد ببعض الحريات و الحقوق األساسية ولكن فتحت أمامه إمكانية الدفاع عنها ورفع ال

.قضائيةمن السلطات العمومية للدولة نفسها، أمام هيئات 

لة  و محوريتها  على ما سبق سنقسم هذا القسم إلى فصلين  نتطرق من خالله  بالتحليل بداية  الدوبناء و

في القانون الدولي العام، أما الفصل الثاني فسنخصصه للمنظمات الدولية



تعريف ادلوةل: املبحث ال ول

 قلمي معني وخيضعون لسلطة ذات س يادة” عن عبارة “مجموعة من ال فراد يقميون عىل ا 

 عنارص ادلوةل: املبحث الثاين

 الس يادةالشعب واال قلمي والسلطة ذات

الشعب

 قلمي ادلوةل عدد من الناس قلمي واجلزء  ال مه من ساكن ادلوةل هو شعهبا، اذلي يمتزي بأ نه مس تقر يف ، (ساكهنا)يسكن فوق ا  .ادلواممعني عىل وجه ا 

 (.1955حمك ) ح جنسيهتايد رشوط منحتدمن الوهجة القانونية فالساكن مه مجموع ال فراد املرتبطون بطريقة قارة ابدلوةل برابطة اجلنس ية، والقانون ادلويل ترك للك دوةل هممة



اال قلمي

.ةاكفاختصاصاهتاادلوةلفيهمتارساذلياال طارفهي ادلوةل،نشأ ةمعليةيفاملهمالثاينالعنرصهو 

قلميا ىلينقسم ،الثباتصفةتضف واليتس يادهتاالسلطةعلهياومتارسالشعبيسكهنااليتال رضيهبري،ا 

قلمييكونأ نيشرتطوال الرضوريةاملرافقوبناءعلهياالشعبلعيشاكفيةاملساحةتكونأ نجيبلكن،دينأ  حدأ ومعينةمبساحةاال 

ندونيس ياجزرمثلالبحر،بيهناتفصلأ جزاءعدةأ وببعضه،متصلاال قلمييكونأ نوميكنلدلوةل، .نوالياابا 



Souveraineté)الس يادةذات السلطة  )

 اخل...اع عن كيانهالهيئة اليت تقوم ابال رشاف عىل رعاايها وحامية مصاحلهم، كام تقوم ابس تغالل موارد اال قلمي مبا يفيد اجملموعة، وادلفويه

، تسمى بلغة القانون ادلويل بلفظ الس يادة

ذافالس يادة يفاحلريةاكملاحلمكتتوىلاليتللهيئةيكونأ ي،ال موالأ وال شخاصعىلاكنتسواءفيهختتصاذلياال قلميعىلسلطانمنلدلوةلمامتثلا 

دارةترصفاهتا .شؤهناوا 



النتائج القانونية للسيادة في القانون الدولي العام

واألساسياألولوالمعيارالعامالدوليالقانونفيالدولةاختصاصأساسهيالسيادة•
للدولة

:الدولةاختصاصأساس:أوال

عقدخاللمن،الدوليةالقانونيةالقاعدةصانعصفةللدولةتمنحالتيهيالسيادة•
الدولية،القانونيةالقواعدبتطبيقوااللتزامالمعاهدات

ازدواجيةأمانحن،المسؤوليةمباشرةيحملهاالدوليةقانونيةقاعدةأليةالدولةخرق•
.أشخاصهوأحد،العامالدوليالقانونصناعةفيالمشاركينمنأنها:للدولةوظيفية



نتائج سيادة الدولة

التي مبدأ قديم في العالقات الدولية، المادة الثانية من ميثاق منظمة األمم المتحدة: مبدأ مساواة الدولة  «

.«...تنص على أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

 عاون اإلعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي العام والخاص بعالقات الصداقة والت»2625القرار رقم

كل الدول تتمتع بالمساواة« من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة1970بين الدول والذي تم تبنيه سنة 

لى في السيادة، إذ إن لها حقوقا وعليها واجبات متساوية، وهي أعضاء متساوية في المجتمع الدولي ع

.«رغم االختالفات ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي أو غير ذلك

 كل عضو في الجمعية العامة يمتلك صوتا واحدا مهما كان»:من ميثاق منظمة األمم المتحدة 18المادة

.«وزنه ودوره



الدوليةالمنظمات 

 كيان دائم يتمتع بإرادة مستقلة عن إرادة الدول التي اتفقت على إنشائهاهي

 متع تتنشأت نتيجة زيادة عدد الدول ورغبتها في التعاون الدولي من اجل تحقيق أهداف القانون الدولي، وهي

.واجباتبالشخصية القانونية آيا كانت سواء كانت دولية أو إقليمية أي لها حقوق وعليها 

منظمة األمم اعتبار ى إلىأدوالذي 1949الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام بعد : ملحوظة هامة

اص المتحدة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، تم اعتبارها وفق الرأي الفقهي الراجح باعتبارها أحد أشخ

.امالقانون الدولي العام، إضافة إلى الفرد الذي ارتقى مركزه إلى مستوى غير مسبوق في القانون الدولي الع



شكرا عىل تفاعلمك
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