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 الفصل السادس

 مصادر القانون الدولي العام
 ـ:هما الدوليبشان تحديد فكرة مصادر القانون  00يسود الفقه الدولي اتجاهان  

 االتجاه الوضعي 

 واالتجاه الموضوعي 
 ياارف فااي اتفاااد ا رادا  هااو  00الذذ ي زعمه ذذف ال ازذذف ا ملذذ ع   00 فاالتجاااه الوضااعي

بشكل أ   صريح كما في المعاهدا س اء كان بشكل  00المصدر الوحيد للقانون الدولي 
هذذذ   عيفمصااادر القاااانون الاادولي وفقااا للمااا ه  الوضاا  00ضاامني كمااا فاااي العاار  

  0المعاهدا  والعر  
  يمياااي باااين ناااوعين مااان  00الذذذ ي زعمه ذذذف لذذذ    سذذذل  00أماااا االتجااااه الموضاااوعي

 ـ:المصادر
 وهي المصادر المنشئة 

 والمصادر الشكلية 
  وهي مصادر مادية 00هي مصادر حقيقية  00فاألولى 
   فهاي ال تللاد القواعاد وانماا  00المعاهادا  والعار    00أما الثانياة

  0والتحقد من وجودها  00على تقريرها  00وظيفتهاتقتصر 
 

 والواقع أن الناحية الفنية الصطالح المصدر تفرض علينا أن نعنى فقط بالمصادر الشكلية 
  القناعة  00 فك ة العدالة  00 الض ز  الل اه   00كال أي العام  00أما المصادر المادية

تمثال  00 الع ا ل االلع اهزة  االقعصادزة  السزاسزة  ال  سذزة  00 العضا ن  00القانونية 
 العذ  عاذذ م هوذذئ  قذذاة   ادزذة أ  أفكذذا   بالزذذة أ   بذذاد   00 األصاول اللارجااة عاان القااانون

 تعتبر عوامل لقيام المصادر الشكلية 00أخالقزة 

 

 ن القانون الوضعيوقد تحدد  المصادر الشكلية أو الرسمية كما تسمى في نصين م 

  اللاصاة بننشاا   00 7001ف  ال ادة السابعة  ن اع اقزة الهذاي البا زذة هشذ ة سذ ة : أولهما
الن اتفاقية الهاي الثانية  00غز  إن قز ة ه ا ال ص بازت  ظ زة  00محكمة الغنائم الدولية 

  0وبالتالي لم تصبح جي ا من القانون الوضعي  00عشرة لم تصدد عليها الدول
  
  ذن ال ظذام ااساسذ  ل ةك ذة العذدل الد لزذة الداة ذة سذ ة ( 83)فهذ  ال ذادة: أما النص الثااني 

ماان النظااام األساسااي لمحكمااة العاادل الدوليااة ( 83)وقااد تبنتهااا بكاملهااا المااادة 00 7090
 ـ:الملحد بميثاد األمم المتحدة وهي تنص على ما يأتي

ويقلا حككلام القلانون اللدولي و لي  00لتلي تريلإ يلي لا أن تفصلل يلي المزااتلا  ا 00أوال وظيفة المحكمة 

 ـ:تطبق يي  ذا الشأن ما يأتي
 االتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة 0 1

 العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال 0 2

 مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة  0 3

 أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف األمم 0 4

 00بملا للمحكملة مل    سللطة الفصلل يلي الق لية  00ال يترتب تلى الزص المتقدم ذكره أي يخالل  0ثانيا  

 أطراف الدتوى تلى ذلكمتى وايق  00ويقا لمبادئ العدل واإلنصاف 

 

 



 ـ:تنقسم الى قسمين 83فمصادر القانون الدولي العام وفقا لنص المادة  
 هذ    00المعاهدا  والعر  الادولي ومباادا القاانون العاماة  عش ل  00 المصادر األصليةـ :األول 

  صاد   باش ة
 ه   ال ع شئ ق اهد  00 وآرا  الفقها  00أحكام المحاكم  عش ل  00 المصادر المساعدةـ :والثاني 

  لكن زسععان بها لوداللة هوئ  ل د الاا  ن   دى عطبزاف 00د لزة 
 

 المبحث احول

 المعــــــــــــا ـــــــــــدا 

اتفاق يعقد بي  شخصي  أو أكثلر مل  أشلخال القلانون اللدولي ترملي يللى ) تعرف المعاهدة بأنها

 ـ:ا التعريف أمرانويترتب على هذ 00(يكداث آثار قانونية معيزة
 

اكد ما يي  00االتفاقا  التي تبرم بي  طريي   00 ال يمك  ان تعد م  قبيل االتفاقا  الدولية 0االول 

 ـ:ليس م  أشخال القانون الدولي العام ومثاله 00احقل 

 

مثللل االتفاقااات التااي تباارم بااين قااعو  أو قباعااه ال يفاادد عليهااا وصااف الاادول فااي القااانون الاادولي العااام  0 1

 (اتفاقا  الحماية االستعمارية التي أبرمت ا بريطانيا مإ المشايخ يي شرق وجزوب الجزيرة العربية)

ن للا بصللفت ش الشخصللية ال الن احمللراي يوقعو  00عقااود الاا وات التااي تااتم بااين أعضاااك األساار المالكااة  0 2

  0كممثلي  لممالك ش 

مثااه عقااود القاارت واالمتياااز للمرافاا  العامااة  00االتفاقااات التااي تباارم بااين الاادول واألفااراد األجانااب  0 3

 (اإليرانية -بي  الحكومة اإليرانية وشركة الزفط االنكليزية  2311كاالتفاق المعقود سزة )

لتحديللد مزلاطق نفوذ لا يللي  2311االتفلاق بلي  شللركا  البتلرول سلزة كاالتفاقاات باين األفاراد األجانااب  0 4

 وتسمى اتفاقية الخط االحمر الشرق احدنى

 

 تعد م  االتفاقا  الدولية وخاليا لما تقدم رغش كون ا غير معقودة بي  دولتي  0ثانيا 

 
حن لا تلتش بلي   00 كلورداوالتلي تسلمى كوناالتفاقات التاي تبارم باين الفاتيكاان و حادو الادول الكاةوليكياة  0 1

 شخصي  دوليي 

االتفاقات التي تبرم بين منظمة دولية و حدو الدول كاالتفاقات بين األمم المتحادة والوالياات المتحادة سانة  0 2

 بشان الوضع القانوني لمنظمة االمم المتحدة 1441
 0والمنظمات المتخففة االتفاقات التي تبرم بين منظمتين دوليتين كاالتفاد بين األمم المتحدة  0 3

 

 االتفاقا  ذا  الشكل المبسط

 
 م اء الخا لزذذة  ال  بوذذزن ب اسذذطة ععاذذد   00 وهااي تقاباال المعاهاادا  الدوليااة التااي ساابد  كرهااا 

 وتمتاي 00 الدبو  اسززن د ن أن زعدخل  ةزس الد لة ف  اب ا ها

 00 بسرعة عقدها 

 00 وال تمر بجميع المراحل التي تمر بها المعاهدة  

 وتصبح ناف ة لمجرد توقيعها  00 تقتصر على المفاوضة والتوقيع 

 00 وتبااادل الماا كرا  او 00 فقااد تكااون بصااورة تبااادل الكتاا  00 وتمتاااي بتعاادد وثائقهااا 

  0 بصورة تصريحا  تسجل ما تم االتفاد عليه من غير حاجة الى اجرا  التصديد عليها



 00 أمريكياة لتنظايم العالقاا  ماع الادول األلارفتمثال ممارساة  00 واالتفاقا   ا  الشكل المبساط 

 إ  ذذا عوعذذمم بهذذا السذذوطة   00  العذذ  ال عةعذذا  إلذذئ هذذ ع ال  ضذذ   هوذذئ  لوذذس الشذذز   لو  افاذذة

أنهاا تادلل  00 أو 00 على أساس تفويض مسبد مان الكاونكرس 00الع  ز زة ب ل د الع قز  هوزها 

  0 ضمن السلطا  الملولة لمكت  رئيس الجمهورية

  

 ال سايما  00 وبالنظر له ه الميايا من سرعة وبساطة أصبح  شائعة االستعمال في الوق  الحاضار

بذم شذ وت االع اقذات ال ه ذة   00 ه د إب ام االع اقات  ات الطذاب  اددا ي  ال  ذ  00 في بادا األمر

  0( حول السودان 3598االتفاد المصري البريطاني عام )ومن ه ه االتفاقا كعاد ااةالف 

 

  وقد يحصل أحيانا أن االتفاد الدولي نفسه يكون له صفة ميدوجة كان يعتبار معاهادة بالنسابة ألحاد

ويكون علاى العكاس لطرفاه األلار يعاد اتفاقاا مبساطا ال  00 أطرافه ال ي يليم اجرا  التصديد عليه

اتفاقا  المسااعدة المتبادلاة باين فرنساا والوالياا  المتحادة االمريكياة عاام  )مثل 00 يليم التصديد

 (ا  المتحدة االمريكية اتفاد مبسطحيث اعتبرته فرنسا معاهدة في حين اعتبرته الوالي 3590

 

 لوسوطة الع  ز زة إبذ ام االع اقذات  ات الشذكل   أخ ت العدزد  ن الدساعز  عةدد الةاالت الع  عس ح بها

  (3593الدستور الفرنسي لعام )من  لكال بسط 

 إال إ ا كان االع اق ف  ص  ة اع اق ع  ز ي  00 أما في العراد ال يجوي ابرام اتفاقا   ا  شكل مبسط

ي للتعاون بين البرنامج التنفي ) بل 00 وتسمى بالبرنامج التنفي ي 00ل عاهدة سبق العصدزق هوزها 

تنفي ا التفاقية التعاون الثقافي والعلمي المعقودة  3551-3553-3550العراد والمغر  للسنوا  

 ( 3531عام 

 تصزيف المعا دا 

 
  فذ  ع ضذزح د  هذا  00 عع عذ  هوزهذا  عذاةه  ه ذة 00 يقسم الشاراح المعاهادا  الاى عادة تقسايما

 ـ:حيث تقسم 00 ك صد  لواا  ن الد ل 

 ـ:الشكلية من الناحية  

 الى ثنائية ا ا كان  بين دولتين  

 0 وجماعية ا ا كان  بين عدة دول  

 00 يقوم على التقسيم السابد في بعض عناصره 00 وهناك تقسيم آلر  

  والمعاهدا  الشارعة 00 المعاهدا  العقديةإ  ز زم بزن  

  منهماومعيار التفرقة بينهما هي الوظيفة القانونية  التي تتولى تحقيقها كل  

  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 83وقد أطلق  المادة 

o 00 اسم االتفاقا  اللاصة 00 على المعاهدا  العقدية  

o اسم االتفاقا  العامة 00 وعلى المعاهدا  الشارعة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الخاصة)المعا دا  العقدية

 

 هذ  ال عوذمم إال  00فذ  شذان خذاص بهذا  00 وهي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود مان الادول 

ومان أمثلتهاا  00 ال زععدى أب ها  ن ةزذ  ادلذمام د ال لزسذت ط فذا فزهذا  00الد ل ال  قعة هوزها 

  0 معاهدا  الصلح وتعيين الحدود

 لك ها قد عك ن سببا غز   00 وعلى  لك ال يمكن أن تكون ب اتها مصدرا لقواعد القانون الدولي العام

 ن خالل عك ا  إب ام  عاهدة خاصة ع ص هوئ  ظام  عزن  ن قبل  00 ب ت قاهدة د لزة باش  ف  ب

 عزلذذة عاان العاار   لكذذن  ال عاان االتفااادف ذذ  هذذ   الةالذذة عصذذبح قاهذذدة قا   زذذة د لزذذة  00هذذدة د ل 

فقاد نشاأ  مان تكارار الانص عليهاا فاي  (عادم جاواي تساليم أالجئاين السياسايين)مثال قاعادةالعك ا  

مماا أدف الاى نشاو  عار  دولاي يقضاي بعادم  00يم المحكومين بين الادول الملتلفاة معاهدا  تسل

 تسليم الالجئين السياسيين 

 (العامة)المعا دا  الشارتة

 

 تتوافااد اراداتهااا علااى انشااا  قواعااد عامااة أو  00 وهاي التااي تباارم بااين مجموعااة كبياارة ماان الاادول

  00 أنظمة مجردة تهم الدول جميعا

   ل لك أطوق هوزها اسم   00 الداخو   ن ةز  أ ها عض  ق اهد قا   زة ب ع ئ الكو ةفه  عشبف العش ز

 عن المعاهدا  العقدية  00 ع ززما لها 00 المعاهدا  الشارعة

  مثالااه ميثاااد األماام المتحاادة لساانة  )ل لذذ لك اهعبذذ ت د ن غز هذذا  صذذد ا  ذذن  صذذاد  الاذذا  ن الذذد

3599) 

 
 


