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مدخل إلى القانون الدولي العام: المحاضرة الثانية 

إشكالية مفهوم القانون الدولي العام

 الدوليالفقهية في تعريف القانون االتجاهات

عن بعض المصطلحات’’ القانون الدولي العام’’ تمييز



مفهوم القانون الدولي العام وعالقته بالقانون الداخلي: األولالفصل 



إشكالية مفهوم القانون الدولي العام: المبحث األول

ما القانون الدولي؟

جليزياإلنالفيلسوفمرةألولاستعملهالنشأة،حديثاصطالحهوالعامالدوليالقانوناصطالحإن

،‘’والتشريعاألخالقمبادئحولمقدمة»بعنواننشرهالذيمؤلفهفيم1848-1832عام(بنتام)

تسودأنيفترضالتيأوالدولية،الجماعةعلىالمطبقةالقواعدمجموعةالتعبيربهذايقصدكانوقد

.«المستقلةالدولبينالعالقات

الذيم1650سنةوشزريتشاردوضعهسابقكتابمنالمصطلحأوالتعبيرهذا’’بنتام’’اقتبسوقد

انونقهوآخرتعبيرمعقبلمنعليهمتعارفاكانالذيالتعبيروهواألممبينالقانونعنكتب

.األممقانونأوالشعوب،



تعدد تسميات القانون الدولي العام



:العامالدولي فالقانون ،في معجم المصطلحات القانونية 

لدولياالمجتمعأشخاصمنوغيرهاالدولبينالعالقاتتحكمالتيالقانونيةالقواعدمجموعةهو.

منغيرهاوواجباتوحقوقالدولوواجباتحقوقتتضمنالتيالقانونيةالقواعدمجموعةهو

.الدولييناألشخاص

الدوليالمجتمعتحكمالتيوالمؤسساتالقواعدمجموعمنيتكونالدوليالقانون.

الدوليالمجتمعفيالمطبقالقانونهو.

الدوليةاألسرةوهيأالمعينةأسرةفياالجتماعيةالحياةعنالتعبيرهو.



من خالل هذه التعريفات

.هناك إقرار بوجود مجتمع دولي متميز عن المجتمعات الوطنية-1

قات بين القانون ينظم العال. تثبت الرابط السوسيولوجي  والضروري بين القانون و المجتمع-2

. مكوناته وهونتاج للحياة االجتماعية

.فالمجتمع الوطني له قانون وللمجتمع الدولي قانون



من حيث التسمية

ةلعبارحرفيةترجمةهي،الدوليالمجتمعقانونلنعتالشائعةالتسميةهيالدوليالقانون

International LawالفيلسوفإلىتعودالتيJbenthamاألخالقمبادئمؤلفهخاللمنوذلك

.بسويسراالفرنسيةالترجمةخاللمن1802سنةتمفقدبالعامنعته،م1780سنةوالتشريع

قانونهينالقانوفقهاءتستهويكانتالتيالتسميةفإناإلنجليزيالفيلسوفمؤلفظهورقبلأما

JUSGENTIUMالشعوب



األلمانيPufendorfم1672سنةالشعوبوالطبيعةقانون’’كتابأصدر.

تصرفعلىالمطبقالطبيعيالقانونمبادئأوالشعوبقانونم1758األساسيمؤلفهتسميةفضلالسويسري

.نهائيةبصورةتختفلملكنالخلفإلىتوارثأنهارغموالسالطين،األمموشؤون

1864ألوروبامالحديثالشعوبقانونفيالوجيز

م1896الشعوبقانونمبادئ.



 م1932الشعوب الوجيز في قانون.

نى ليس مصطلحي القانون الدولي العام وقانون الشعوب يعتبران مترادفين ،يمكن استعمال أحدهما رغم أن المع

:واحدا

(.أكثر واقعية، قانون يطبق بين الدول)قانون بين األمم: القانون الدولي

للشعوبالقانون المشترك : قانون الشعوب.

 اثلثة قانون العالقات ادلولية سمية تبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت

 ثم  تبعه  اللبناني أحمد سرحال

Pinto/1972د ومن باب التذكير فهذه التسمية ارتبطت بالتطورات النوعية التي حدثت على صعي

.المجتمع الدولي ، أخذا بعين االعتبار التنوع في أشخاص القانون الدولي



ويلادلوةل يه الشخص الرئييس للقانون ادل

احلديثاملذهب

الفرد هو خشص القانون ادلويل الوحيد

املذهب املوضوعي

ادلوةل يه خشص القانون ادلويل الوحيد 

املذهب التقليدي

الاجتاهات الفقهية يف تعريف القانون ادلويل

القانون الدولي كغيره من مواضيع العلوم القانونية اختلف الفقهاء بشأن تعريفه ، فارتبطت كل آرائهم حول اختالف إما 

القانون  الداخلي، لذلك الجزاء والصفة اإللزامية والعالقة بينه وبين أو حول مصادره وإما حول مسألة أشخاصه، حول 

.المذهب التقليدي ،المذهب الموضوعي والمذهب الحديث: برزت عدة  مذاهب



الس يادةذاتادلولبنيالعالقاتتنظماليتالقانونيةالقواعدمجموعةعنعبارة.

ادلولعىلمقترصاناكعرشالسابعقبدايةأأوروابيفاحلديثةالقوميةبظهورمرةأأولنشأأ عندماادلويلاجملمتع

.ادلويلالقانونخشصصفةمتكلاكنتوحدهاادلولابلتايلفقط

قرون3منأأكرثالتعريفهذااس متر

اذليالقانونبأأنهم1926قضيةاللوتسيفأأصدرتهاذليحمكهايفالتقليديالتعريفتبنتادلوليةالعدلحممكة

املس تقةلادلولبنيالعالقاتحيمك

ادلوةل يه خشص القانون ادلويل 

الوحيد 

الإجتاه التقليدي



ينظمهااليتوالعالقاتالقانونهذاأأهدافيسايريعدملتعريف.

ابلوصايةمشموةلنتاكاليتوالأقالميادلوليةوالأشخاصادلوليةاملنظامتمنعددايضمأأصبحادلويلاجملمتع

.عالقاهتموينظميشملهمدويلقانونمنفالبد نتقادات الإ

الإجتاه التقليدي



 جمردرايهيفواهنالدلوةلاملعنويةالشخصيةانكرحني(دييك)الفرنيسالفقيهالرايهذااىلدعامنولأأ

هللقميةافرتاض

الأفرادجامعاتمنتتكونادلوةل،وأأنالفردوجودهوالوحيدالواقع.

الأفرادمنمجموعاتعنعبارةادلولواقعليقابهلوخيالومههذاجمرداكئنابعتبارهالدلوةللوجود.

واخملاطبالوحيدالشخصهو،الفرداملعنويةالشخصيةينكرون

ادلوةلظهرتانقسمواولكامواحملكومنياحلاكمتواجدنتاجوادلوةل.

وذلا.انونالقهذااشخاصمنوحدمهالافرادبلادلويلالقانوناشخاصمنليستادلول:القولخالصة

.احلاكمس اميولالافرادختاطببلادلوللختاطبادلويلالقانونقواعدفان

الفرد هو خشص القانون ادلويل 

الوحيد

املذهب املوضوعي



ادلويلاجملمتعيفضاعالأو حلقيقةكبريةجمافاةعىلينطوي،لدلوةلالقانونيةالشخصيةاناكريفمغالته

.فيهالرئيس يةالأشخاصمنادلوةلتعدحيث

لمنالفردعىلالتطبيقصعوبة .دولتهخاللاإ نتقادات الإ

املذهب املوضوعي



حقيقةوالفردحقيقة،ادلوةلالوحيدالشخصليستادلوةل

:مجموعاتثالثاىلالغالبيةهذهتنقسم

:الاوىلاجملموعة

ا وحقوق مجموعة من القواعد القانونية اليت تتضمن حقوق ادلول وواجباهت" اىل تعريف القانون ادلويل ابنه تذهب 

"وواجبات غريها من اشخاص القانون ادلويل 
ادلوةل يه الشخص الرئييس 

للقانون ادلويل

احلديثاملذهباملذهب احلديث



 ادلوةل حقيقة والفرد حقيقة, ادلوةل ليست الشخص الوحيد

:اجملموعة الثانية 

) ية الاخرى مجموعة من القواعد القانونية اليت حتمك العالقات بني ادلول والكياانت ادلول " تعرف القانون ادلويل ابنه 

( "اخل ..... الكنيسة الاكثوليكية ،الثوار املعرتف وغري املعرتف هبم ، والامم املتحدة 

ادلوةل يه الشخص الرئييس 

للقانون ادلويل

املذهب احلديث



ادلوةل ليست الشخص الوحيد

ادلوةل حقيقة والفرد حقيقة

:الثالثة اجملموعة 

بني ادلول مجموعة من القواعد القانونية املطبقة يف اجملمتع ادلويل سواء اكن ذكل يف العالقات" هذا القانون ابنه عرفت 

كون جزءا من وبعض القواعد اليت ت. يف عالقاهتا مع ادلول أأو ذات الس يادة ام بني املنظامت ادلولية يف عالقاهتا املتبادةل 

ادلوليةهذا القانون وتطبق مبارشة عىل الافراد لس امي يف العالقات بني هؤلء وبعض املنظامت 

ادلوةل يه الشخص الرئييس للقانون 

ادلويل

املذهب احلديث



بعض املصطلحاتعن ’’ العامالقانون ادلويل ’’ متيزي



قتهاعالفيالدوليالقانونأشخاصمنوغيرهاالدولتحكمالتيالقانونيةالقواعدمنمجموعةهوالدوليالقانون

.المتبادلة

القواعدعنيميزهماوهذاالقانونيةالقواعدمنمجموعةعنعبارةهوالدوليالقانونأنالتعريفهذامنيالحظ

.الدوليةالمجامالتوقواعداألخالقية،

القيدهذايشكلأندونالدولتصرفاتيقيدقدمماالدولي،الضميريمليهاالتيالمبادئمجموعةفهيالدوليةاألخالق

.قانونياإلزاما

سخطشلهافسبباألخالقيةالقواعدبهذهالتقيدفيدولةفشلتمافإذاالحرب،فيالرأفةاستعمالوجوب:ذلكمثال

.قانونيةمسؤوليةالفشلهذامثلعلىيترتبأندونلهاواحتقاره،العالميالرأي

دولةبينالعالقةلتوطيدوذلكأخالقا،أوقانوناعنهاالمتناعأوملزم،غيربعملمادولةقيامفهيالدوليةالمجامالتماأ

.أخرىو

البحريةبالتحيةالحربيةالسفناستقبالفيالمتبعةالمراسيم:مثال.



قواعد اجملامالت ادلولية القانون ادلويل 

مثال ) قات ادلوليةمجموعة القواعد اليت تتبعها ادلول عىل سبيل اجملامةل  لتحسني العال=

.(احلصانة للرؤساءمبدأأ -حتية السفن

.القات فامي بيهناعبارة عن عادات مس تحبة ميلهيا حسن العالقات بني ادلول وتوثيق الع=

ىل مصاف القواعد القانونية امللزمة غفالها ليعتربمعالغري مرش , لترىق اإ وع يرتتب عليه  اإ

.(التعامل ابملثل: اجلزاء)املعامةل ابملثل 

اين بني ادلول يف قواعد الربتوكول يف اس تقبال رؤساء ادلول الأجنبية، تبادل الهت:مثال

.املناس بات الوطنية

قواعدهاملسؤولية ادلولية حني خمالفة



ىل قوانني ملزمة :التحول مع الزمان من جمامالت اإ

ىلحتولتمثجمامالتبدأأتوالقنصليةادليبلوماس يةوالامتيازاتاحلصاانت يه)1961لعامادليبلوماس يةالقاتللع«فيينا»اتفاقيةيفدويهناتمتمثدوليةاعرافاإ

مفاهميعدةحتديدعىلأأتتكامماس ية،ادلبلو البعثاتبأأفراداخلاصةوالواجباتاحلقوقوتبنيادلولبنيادلبلومايسابلعملاخلاصةوالضوابطالإجراءاتحتدددوليةاتفاقية

تللعالقاالقانوينالنظاممبثابةالتفاقيةهاتهلتكون1963أأبريل24يفعلهياالتوقيعمتاليتالقنصليةللعالقاتفييناواتفاقية(العالقاتوقطعادلبلوماس يةاكحلصانة

.القنصلية

داريدويلتعاونمبثابةليسالعادينياجملرمنيتسلميجماليفادلويلالقضايئالتعاون .الأطرافمتعددةأأوثنائيةابتفاقياتقانوانمنظمدويلتعاونبلاإ

ىل جمامالت دولية :التحول من القاعدة القانونية اإ

انونية ملزمةقاعدة تبادل السفن احلربية للتحية يف أأعايل البحار تركت الآن لختيار السفن بعد ان اكنت يف املايض قاعدة ق.



قواعد الأخالق ادلولية القانون ادلويل 

 لعبارة عن قواعد ميلهيا الضمري العام أأو الأخالق املثىل  عىل ادلو.

لزايمختلو القاعدة الأخالقية من اجلزاء الإجامتعي اذلي يكفل تنفيذ ها بشلك اإ

عية أأو الأوبئة أأو مثال تقدمي املساعدات والعون لدلول اليت تتعرض للثوراث الطبي 

.اجملاعة، حتسني حال اجلرىح أأثناء احلروب

قواعدهاملسؤولية ادلولية حني خمالفة



:التحول  من القواعد الأخالقية اىل قواعد القانون ادلويل

لزاميةدوليةقانونيةقواعداإىلتدرجيياحتولتاحلروبحضاايمةلمبعااخلاصةالأخالقيةلقواعدا والربتوكولني12-08-1949احلروباايحضمحلايةالأربعجنيفاتفاقيةخاللمناإ

ىلالإضافيني .احلربتويالمنللتخفيفالإنساينادلويلالقانونهوادلويلللقانونجديدفرعظهورعنذكلأأسفروقد1977-06-10يفواملعقودينجنيفاتفاقياتاإ

ادلويلالقانونجرامئمنجرميةبلقانوانحمرمةاليومأأصبحتلكهناودينياأأخالقيامس هتجنةاحلرب.

ىلتتحولأأنقبلأأخالقيةقواعدمناكنتالانسانحقوققواعدمنعدد ابدةلعريقاوالمتيزيالرقوجتارةالاسرتقاقحترمي)ملزمةوضعيةقانونيةقواعداإ .(الأجناسواإ



:القانون ادلويل العام والقانون ادلويل اخلاص

،وهو من وضع الإرادة ادلولية( خاريج)ينبغي عدم اخللط بني القانونني رمغ اشرتاكهام يف صفة ادلولية، فالقانون ادلويل العام فرع من فروع القانون العام 

ال عامأأما القانون ادلويل 

ادلولية كام خيتلفان من حيث املوضوعات، مفوضوعات القانون ادلويل العام يه العالقات. فرع من فروع القانون اخلاص يضع أأحاكمه املرشع الوطينفهو 

.وأأشخاصه مه ادلول والأشخاص ادلولية الأخرى

.لقانون اخلاصفال شأأن هل ابدلول وموضوعاته العالقات والوقائع اليت تنشأأ بني الأفراد الطبيعيني أأو الاعتباريني اخلاضعني لأأما القانون ادلويل اخلاص 

الأشخاص ازعوهو مجموعة القواعد الوطنية اليت حتدد جنس ية الأشخاص التابعني لدلوةل ومركز الأجانب فهيا وتبني احللول الواجبة التطبيق يف حاةل تن

القايض أأو تنازع القوانني



ع من أأنواع القوانني، حتمكه مجموعة من القواعد اخلاصة، واليت جيب أأن تلزتم هبا ادلول أأثناء تعاملها معًا،هو نو 

 ،القانون اذلي ينظم العالقات بني الشعوب اخملتلفة

 ،قانون حيتوي عىل قواعد قانونية، تتحمك بطبيعة تعامل أأفراد اجملمتع ادلويل، والعالقات القامئة بيهنم

ول، والشعوبهمام اختلفت تعاريف القانون ادلويل العام، تظل مجيعها تمتركز حول وجود قواعد قانونية تنظم العالقات بني ادل: ملحوظة هامة.


