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 الباب األول

 في المبادئ واألصول

 الفصل األول

 في التعريف بالقانون الدولي العام

 المبحث األول

 الخالف حول تعريف القانون الدولي العام
 

 11 وهناا  اثرار مان متار تعرياف  11 الدولي العام من األمور غير المتفق عليهاال يزال تعريف القانون 

 التاي عرفاا القاانون الادولي علاى اسااص اشخاصا  لذلك سيتم اإلشارة إلاى االتااهااا الفقهيار المختلفار

 :ونحصرها في ثالثر اتااهاا

 

 يرى ان الدولر هي شخص القانون الدولي الوحيد:المذهب التقليدي 1 اوال

عباارة عان ماموعار القواعاد القانونيار التاي تانقم العال ااا باين )بأنا  لذلك يعرف القانون الدولي العاا  -

الن المجتما  الادولي دبادظا  ألار مو  ظار  ----أي انا  القاانون الاذي يعباق ق قاوج وواالاال الادو (الدول

لاذلك  000ا دلاق الادو  فقا  قظألور الدولة القوظية ال ديثة في أورقا  قداية القرن الساق  دشار ااان صا ار

 0 فان الدولة وحدها تملك  فة شخص القانون الدولي العا 

 

 ضااير اللااوتة ساانر ) هااذا وان محةماار العاادل الدولياار الدابماار  ااد تبنااا التعريااف التقلياادي فااي الحةاام الااذي  صاادرت  فااي

  1(القانون الذي يحةم العال اا بين الدول المستقلر)حيث عرفت  بأن (0231

 

لةن يؤخذ علاى هاذا التعرياف انا  لام يأخاذ بنقار االعتباار الت اور الاذي مار  علاى الماتما  الادولي فاي  -

عنادما ثاان ال يهادف ساوى ---فان  اذا ثان يتفق م  الماتم  الدولي  بل ثالثار  ارون  ---العصر الحاضر

يعاد يسااير  هاداف هاذا  تنقيم العال اا بين الدول التي يتةون منها الماتما  الادولي فاان هاذا التعرياف لام

الن القانون  11 وال تةوين الماتم  الدولي في الو ا الحاضر  11 وال العال اا التي ينقمها 11 القانون

الدولي لم يعد  اصرا على تنقيم العال اا بين الدول ثما  ن الماتم  الدولي لم يعد يتةون مان الادول فقا  

واألشخاص الدولير ثاتحاداا الدول والمنقماا الدوليار  بل  صبح يضم عدد متزايد من المنقماا الدولير

  1 وغيرها  111 العالمير واإل ليمير والمتخصصر واالتحاداا اإلدارير الدولير والفاتيةان

 

ثماا فاي  ي  1 الفارد هاو شاخص القاانون الادولي الوحياديرى ان /المذهب الموضوعي 1 ثانيا

  1  انون اخر
وفاي 000  نةار الخخصاير المعنويار للدولارحيا  (ديةاي)وأو  ظن ددا إلق هذا الرأي هو الفقي  الفرنسي -

ودباد  أن الادو  ليسان ظان أشاخاا القاانون الادولي قا  امفاراد 000رأي  إنألا ظجارد افتاراال ال صيماة لا  

بال تخاماب األفاراد لهذا فان  واعد هذا القاانون ال تخاماب الادول  000وحدهم هم أشخاا القانون الدولي

  1وال سيما الحةام ألنهم من األفراد مرل غيرهم

وهااذا ين ااوي علااى  111ولةاان يؤخااذ علااى هااذا المااذهب مناالتاا  فااي إنةااار الخخصااير القانونياار للدولاار -

 ما  11حيث تعد الدولر من األشخاص الربيسر في 11ماافاة ثبيرة لحقيقر األوضاع في الماتم  الدولي 

ثماا إن التعامال الادولي ال يبايح لدفاراد االحتااا   11وا بعد من  شخاص القانون الدولياألفراد لم يصبح

  1مباشرة بمبادئ القانون الدولي ألنها ال تن بق عليهم إال عن مريق دولهم

 



  1االتااهاا الحديرر 1ثالرا

 
 الخاخص الاربيةقا  00 ليساا الخاخص الوحياديذهب غاللية الفقألاا  فاي الوصان ال اإار إلاق إن الدولاة 

 : وانقسم هؤالء إلى ثالثر فتاا 00للقانون الدولي

 

 ـ:الفتر األولى
 00يمتنعاون عان تعاريفهم او تعادادهم00لكان ظان هام امشاخاا ان ارين  الخخص الاربيةتعتلر الدولة 

بانا  ماموعار مان القواعاد القانونيار التاي تتضامن حقاو  الادول )الاذي درفا  شاتروبوظن هؤال  الفقيا  

  0(وحقو  وواجباا غيرها من اشخاص القانون الدولي 11تهاوواجبا
 

 ـ:الفتر الرانير

لاوية وظان هاؤال  االااتا   00تستلعد الفرد قصاور   اري ة ظان ان يكاون ظان اشاخاا القاانون الادولي 

ماموعاار ماان القواعااد القانونياار التااي تحةاام العال اااا بااين الاادول والةياناااا الدولياار  باناا )ا  يعرفاا دلبيااز

 وغيرها 111الروار المعترف وغير المعترف بهم واالمم المتحدة واالخرى ثالةنيسر الةاثوليةير 

 

 ـ:الفتر الرالرر
التااي  باسااتيداالسااتاذة تفساال للفاارد ظجااا  إااي  ظتواإاا  الااق اانااب الدولااة والمبظمااال الدوليااة وظاابألم 

سواء ثان ذلك في العال ر بين  11بان  ماموعر من القواعد القانونير الم بقر في الماتم  الدولي)درفت 

او فاي عال اتهاا ما  الادول ال  11ام باين المنقمااا الدوليار فاي عال اتهاا المتبادلار 11الدول ذاا السيادة

 1سيما في العال اا بين هؤالء وبعض المنقماا الدولير

 

ح مما سبق ان هذه التعريفاا وسعا مان ن اا  القاانون الادولي حياث اخاذا بنقار االعتباار الت اور يتض

  0 الذي حصل في الماتم  الدولي

 

التااي تحةاام العال اااا بااين اشااخاص  11باناا  ماموعاار القواعااد القانونياار)لااذا يمةاان تعريفاا  

 ( وتحدد اختصاصاا والتزاماا ثل منها 11القانون الدولي العام
 
 


