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مرحلة تطور القانون بعد الحرب العالمية االولى

التقنيةحوالتالت،(...النوويالسالحاختراعاالستعمار،تصفيةالعالميتين،الحربين):للعالموالمتتاليالعميقالتحول

والصناعيةوالعلمية

ات،التوترووالتناقضاتالنزاعاترغمالدوليةالعالقاتالزمتالدوليالتضامنالمشترك،العمل:الدوليالمجتمع

التضامنلتحقيقالكالسيكيالدوليالقانونوضعفقصورولسوناالمريكيللرئيستبين1919فرسايمؤتمرخالل

.الدولي

الدوليالقانونواحترامتطويرعبريمرالبشريةوتقدمالسلمقواعدارساءضرورة

الدولعليهماتوافقتحدودفيولوالسلمقواعدارساءلزومالجميعاقتنعالثانيةالعالميةالحرببعد

:  التطور كان واضحا على مستوى

مجال القانون الدولي:بنية المجتمع الدولي         ثانيا :أوال 



تنوع بنية المجتمع الدولي: أوال 

 اضهافي العالقات الدولية بالرغم من النبوءة الماركسية التي توقعت انقرالدولة الفاعل الرئيسي.

 (تجانس على مستوى التكوين واختالف على أرض الواقع)تكاثر وتزايد عدد الدول

وباالتكاثر في العدد كان نتاج لظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية محددة عاشتها أور.

ثم خالل ق 19الموجة األولى التي عرفتها أمريكا الالتينية  خالل ق:انتشرت تدريجيا عبر أنحاء العالم  ،

(  وإستوانياليطونيا-دول البلطيق ليتوانيا-بولونيا، المجر-فلندا:ظهرت مجموعة من الدول في أوروبا 20

والتي 1881اأفغانستان التي كانت محمية بريطاني-وفي آسيا( كرواتيا-البوسنة-صربيا) ، دول البلقان 

تقاللها سنة ، وفي إفريقيا انفصلت ايرثيريا عن إيثيوبيا  نالت مصر كاول دولة اس1921انتزعت استقاللها 

....م1922



مميزات المجتمع الدولي

لالعتداللوتميديمقراطيةنسبيااألنظمةالسياسيالمستوىعلىمتجانسةالدولكانتالبدايةفي

منقليلةمجموعةهيمنةرغمفقيرةودولغنيةدولهناكتكنلماالقتصاديالمستوىعلىأما

.األوروبيةالدول

إلىةالثانيالعالميةالحربنهايةمن)واإليديولوجيالسياسيالمستوىعلىالتقاطباتمرحلة

.الماضيالقرنمنالثمانيناتنهايةحدود

االنحيازعدمدولظهور

الجنوبودولالشمالدولبينالفجوةظهور



توسع مجال القانون الدولي: ثانيا

ي العاملم يمنع الصراع والتجاذب األيديولوجي والسياسي بين الدول  بعد ح ع الثانية من تطور وتوسع القانون الدول

(التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وضمان األمن واإلستقرار الجماعي) 

الدولي من انتقل القانونغزت قواعد القانون الدولي مجاالت متنوعة من الحياة الدولية مكن تقسيمه الى عدة فروع مستقلة،

ة المتعددة األطرافاالرتكاز على العرف الدولي واالتفاقيات الثنائية الى االعتماد على مسطرة التدوين واالتفاقيات التشريعي

:من الفروع القانونية التقليدية التي تم ترتيبها عن طريق التدوين

.1963و1961القانون الديبلوماسي والقنصلي بفضل اتفاقية فيينا لسنة 

تحت 1930نةمؤتمر لس: واختالف القواعد المطبقة في هذا المجال بين الحربينقانون البحار فرضت مسألة التدوين لتعدد  

(لم يكلل بالنجاح)رعاية عصبة األمم حول تحديد النظام القانوني للبحر اإلقليمي 



القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

البحارقانون 

الدولبعضأطماعمنللحدالبحارقانونتدوينبأهميةالمتحدةاألمممنظمةأدركت

حولدوليةاتفاقيةاعدادم1949سنةللمنظمةالعامةاألمانةباقتراح,أعمالهاجدولفيالدوليالقانونلجنةادرجت

.البحارقانون

د،الصيالبحارأعالي,اإلقليميالبحرتخصاتفاقياتأربعإبرامعلىأسفروالذي)م1958مؤتمرسنةأولعقد

(القاريوالجرفالبيولوجيةالثرواتعلىوالحفاظ

عرضديدتح)األولالمؤتمرمنعالقةبقيتالتيالمسائلفيبدورهأخفقوالذيالبحارقانونحولالثانيالمؤتمرعقد

(.بالدولالخاصةالصيدومنطقةاإلقليميالبحر

الوضعلتغييرالثالثالعالمدولمنبايعاز1973دجنبر3الماضيالقرنمنالستيناتخاللالثالثالمؤتمرعقد

.م1994سنةالتنفيذحيزدخلتوالتي(جمايكا)بايمونتيكومعاهدةعلىالتوقيعتم،الخاصةمصالحهمعنودفاعا



:في مجال القانون الدولي اإلنساني

تعذيبتاكة،فأسلحةاستعمال)التجاوزاتأنواعكلفيهماتموالتيالعالميتينالحربيننتائج

حول1907و1899سنةسلفاابرمتالتياإلتفاقياتفيهابما(..بالمدنيينالتنكيل,السجناء

لصليبلالدوليةاللجنةبادرتاالتفاقياتهذهوتطويرتحيينضرورةوبموجبلذاالسالم،

نتحسياتفاقياتأربعإبرام:علىاسفروالذيم1949سنةبجونيفدوليمؤتمرعقداألحمر

.يةالبحرالحربومرضىالجرحىاوضاعتحسينالبرية،الحربومرضىالجرحىأوضاع

.الحربأثناءالمدنيينبحمايةالخاصةاإلتفاقيةوكذلكالحربأسرىمعاملة



النزاعاتضحاياحمايةحولبرتوكولينبتبنيتوجوالذيم1977و1974بينآخرمؤتمرعقد

تماهذمعبالموازاتثمالدوليةغيرالنزاعاتضحاياالفئاتحمايةحولواآلخرالدوليةالعسكرية

توقيع10/04/1972.:الحروبفيالخطرةالموادمنأنواعاستعمالتحظرالتياتفاقياتإبرام

فيو(bactériologiques)الباكتيرولوجيةاألسلحةوتخزينوتصنيعإعدادبمنعالخاصةاتفاقية

.التقليديةاألسلحةبعضاستعمالتحديدأوحظرحولاتفاقيةعقدتم1980أبريل10

الكيماويةاألسلحةونقلوتخزينوتصنيعبحظرالمتعلقة1993لسنةباريساتفاقيةثم.



:العالقات اإلقتصادية الدولية

دولالبينالتعاونتعزيز:معاهدتينعلىالتوقيعتمدولة50حواليحضرتهوالذي1944لسنةمؤتمر

لإلعماريالدولوالبنكالدوليالنقدصندوقوهماتطبيقهمالمنظمتينوعوهدوالماليالنقديالمجالفي

.والتنمية

ةلسنثموالتجارةالجمركيةللتعريفاتالعاماإلتفاقعلى1947سنةتوقيعتمالتجاريالمجالفي

.م1994

:القانون الدولي للجو

اإلتفاقية:الجويةالمالحةوتطورالطائرةظهورمعالدولةسالمةعلىخطرمصدرالجوأصبح

1922يوليوزفيالتنفيذحيزدخلتوالتيالجويةللمالحةالمنظمةالدولية



:القانون الدولي لحقوق اإلنسان

1948دجنبر10االنسانلحقوقالعالمياالعالن

المدنيةالحقوقحولالدوليالعهدثم،م1966والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوقحولالدوليالعهد

والسياسية

البشريللعنصرالجماعيةاإلبادةجرائموزجربالوقايةالمتعلقة1948دجنبر9معاهدة

1965العرقيالتمييزأشكالكلبإزالةالخاصةالمعاهدة

18/12/79المرأةضدالتمييزأشكالكلبإزالةالمتعلقةالمعاهدة-

20/1989/11الطفلبحقوقالمتعلقةالمعاهدة



:القانون الدولي للبيئة

وصية فرض حماية البيئة على المستوى العالمي يعود باألساس إلى المنظمات الدولية غير الحكومية ت

2398الجمعية العامة 

 الوسط -مجاري المياه الدولية: همت قطاعات مختلفة1972عقد المؤتمر بستوكهولم في شهر يونيو

.....طبقة األوزون ثم الطاقة النووية والنفايات  المشعة-االحتباس الحراري-البحري



القانون الدولي المعاصر قانون مطبوع ببعض السمات الخاصة

 التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى القوة

العالمية والشمول والتنوع

النسبية واالختالف على المفاهيم



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

الطابع التنظيمي

الدولينبشديداستعماريتنافسبالدوليةالساحةتميزتالتقليدية،الدوليةالقواعداكتمالبعد

....ومآسيأهوال=األولىالعالميةالحرب+التسلحسياسةتزايد+األوروبية

oفيضممنظم،عالميتنظيمأولكاألممعصبةإنشاءمطلبحولالعامالرأيتوجه

.دولة58عضويته

oاألمملعصبةالمنشئالعهدنصالنهايةفيالصلحمعاهداتضمنت:1919لعامفرسايمؤتمر

.(الدوليللعدلالدائمةالمحكمة)دائمدوليقضائيجهازكأول1920عاماتبعالذي

والسلمية وتحريم اللجوء إلى القوة التنظيمية 



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى القوة 

الطابع التنظيمي

oاتالعالقلتكييفالعواملأهممنأصبحتوهيئاتمؤسساتمنعنهايتفرعوماونشاطهابتركيبهاالمتحدةاألمم

الدولية

o52هامادتفيالشرعة)النشاطاتبكافةوالمتخصصةوالدوليةاإلقليمية،المنظماتمنكبيرعددتأسيسإلىأدت

(...وارسو،حلفاالمريكية،الدولمنظمةالعربية،الجامعةواإلقليمية،الدوليةالمنظماتإقامةعلىشجعت

oالسلمظبحفالمتعلقةاألمورمنتعالجإقليميةوكاالتأوتنظيماتقيامدونيحولماالميثاقهذافيليس»52المادة

شاطهاوناإلقليميةالوكاالتأوالتنظيماتهذهدامتماومناسبا  فيهاصالحا  اإلقليميالعمليكونماالدوليواألمن

.«ومبادئها"المتحدةاألمم"مقاصدمعمتالئمة



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

طابع السلمية

o حفظ األمن والتشجيع على عقد عدة اتفاقات دولية : تحقيق  اهداف العصبة

oدبلوماسي الحرب والحياد، التمثيل ال:) قياسا على القواعد التقليدية المتفرعة عن مبدأ سيادة الدولة واستقاللها

(.والقنصلي، المعاهدات الدولية، التحكيم واالعتراف

o الحصول على صالحيات متعددة في  حقل السلم واالمن الدوليين وإقامة التعاون االقتصادي: األمم المتحدة

.  واالجتماعي وإنماء العالقات

والسلمية وتحريم اللجوء إلى القوة التنظيمية 



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

تحريم اللجوء إلى القوة 

o قوة عدم شرعية الحرب وعدم جواز اللجوء إلى ال: بروز المنظمات الدولية لتشتد النزعة القائلة

.في العالقات الدولية باستثناء حالة الدفاع  الشرعي عن النفس

قاتهمعالفيالمنظمةأعضاءجميعيمتنع:المتحددةاألممشرعةمنالثانيةالمادةمنالرابعةلفقرةا

دولةيةألالسياسياالستقاللأواألراضيسالمةضداستخدامهاأوالقوةباستعمالالتهديدعنالدولية

.المتحدةاألمممقاصدمعيتفقالآخروجهعلىأو

  .

والسلمية وتحريم اللجوء إلى القوة التنظيمية 



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

سمة العالمية

o الدول األوروبية المسيحيةالمجتمع الدولي كان يقتصر على

o من بينها  الدول 20القانون الدولي  كان يقتصر على  هذه المنطقة، وال يهم سوى هذه الدول التي ال يتجاوز عددها

.إنكلترا، فرنسا، بروسيا والنمسا  وروسيا : الخمس 

 استعماريعندما يتعلق بمشروع( نافية بطبيعتها للقوانين الدولية)صالت الدول مع الخارج صالت تسلط وسيطرة

 أ.م.وصالت تنسيق عندما يتعلق األمر  بقوى أوروبية أخرى غير مسيحية أو غير أوروبية كتركيا أو

oمتد إلى مع زوال االستعمار ونشوء عدد كبير من دول العالم الثالث والدول الحديثة االستقالل، فالقانون الدولي سي

Universalismeالصفة الدولية أو العالميةجميع القارات  والديانات  ليأخذ 

oمحكمة العدل تتحدث عن قانون دولي مشترك : ملحوظةDI commun  أو عموميDI. général

العالمية والشمول والتنوع 



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

:هامةملحوظة

oأودةواحجغرافيةمنطقةفيتقعدولعدةبينإقليميةعالقاتقياممنتمنعلمالعالميةصفة

.التيني–أمريكيدوليقانونمثالمعيننمطمنروابطتجمعها

o(الذاتية)المجتمعاتأحدقانونسيلالبروفيسورقالكما.



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

التنوعسمة

oسيادة)المغلقةالسياسةنتيجة19قفيمعروفةتكنلمجديدةلمواضيعالدوليالقانونمعالجة

.ليديةالتقالحربفيوالشروعواالعترافالدبلوماسيالتمثيلتبادلعلىاالقتصاركانإذ(الدول

oيهاعلالمعتدىالدولةمعالدوليالمجتمعتضامنيفترضالذيالجماعياألمنمثلمواضيعظهور

إنهاءالبحار،بقاعالفضاء،،1963موسكومعاهدةمثالالنوويةالتجاربتحريم،التسلحوتنظيم

اناالنسوبحقوقالطبيعيةمواردهاعلىوسيادتهامصيرهاتقريرفيالشعوبوحقاالستعمار

......والفرد

العالمية والشمول والتنوع 



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

لماذا؟.20قبدايةقبلظاهرةاألساسيةالمفاهيمعلىاالختالفيكنلم

.الغربيالتفكيرمنمتقاربونمطواحدةأوروبيةحضارةإلىتنتميالمعنيةالدولمعظمالن

(المتقدمةوالغنيةعددةالمتالفقيرة)الدولبيناالقتصاديوالتباينواأليديولوجيةالسياسيةفالمتغيراتاليوم

.اعدهقوتفسيرفيالنسبيةبعضإلىأدتعوامل:العالميةإلىالوصولالدوليالقانونمحاوالتو

النسبية واالختالف على المفاهيم



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

النسبية واالختالف على المفاهيم

oالماركسيالعرض:

الغربيينالفقهاءمنأكثرالدولةسيادةمبدأاحترام

الدوليالقانونوجوهراألساسحجروالقبولالرضامبدأ

مبدأىعليقومالدوليةالخالفاتلحلنظامأيقبولالسوفياتيواالتحاداالشتراكيةالدولرفض

االلزام

قراراتهااتخاذفياألكثريةقاعدةتعتمددوليةهيئةكلفياالنخراطمنالحذر.



القوة التنظيمية والسلمية وتحريم اللجوء إلى 

النسبية واالختالف على المفاهيم

oملزمةهاقراراتباعتبارتطالبالمتحدةلألممالعامةالجمعيةداخلاألكثريةتشكلالتيالناميةالدول

،مصالحهامنمجموعةلتأمين

oتوصياتمجردالقراراتهذهوتعتبرترفضاألخرىالدولالمقابلفي.

oاالنحسار’’مستمرتقلصفيالنسبيةظاهرة’‘



خالصة القول

التشكلأنعلىالفقهاءمعظميتفقمقتضياته،بناءحيثمنتاريخياتدرجاعرفالدوليالقانوننإ

الدولةظهورمععودهواشتدعشرالسادسالقرنمناعتباراأيالحديثالعصربدايةإلىيعودالفعلي

.المعاصربمعناها

القارةحضنفيتطورتمؤسساتهأهمأنكماالمسيحيةاألوروبيةالحضارةبتاريخيرتبطتاريخه

هذاقبلامالتالتعأنإالالعالم،بلدانباقيعلىفرضهاتماالستعماريالتوسعبفعلوأيضااألوروبية

.القديمالعصورفيبرزتاألولىاالرهاصاتأنإذمنعدمةتكنلمالتاريخ



:من مخرجات تطور القانون الدولي بعد الحربين العالميين األولى والثانية

الدوليةالقاتالعفيالرئيسيالفاعلتشكلبقيتقدالدولكانتاذا:الدوليالمجتمعبنيةتنوع

واألفرادالدوليةالمنظماتإليهاانضافتبل،الدوليالقانونفيالوحيدالشخصتبقلمفإنها

اةالحيمنومتنوعةمختلفةمجاالتالدوليالقانونقواعدغزت:الدوليالقانونمجالتوسع

الدوليونقان،اإلنسانيالدوليقانون)بذاتهامستقلةفروععدةإلىتقسيمهمنمكنمماالدولية

.(.....بالبيئةالخاصالدوليقانونللبحار،الدوليقانون،للجو


