
 تدوين القانون الدولي العام

:ا ةةواتيويةةقاالموالةةداالغيريةةماتيةةياال قتوبةةماالةةفالوالةةدا دو ةةمارةة ا ةةققا وا يةةكاالتةةدوي ااوبدايةةما ةة ا ةة

واتف ليةة دادو اال سةة ضاب هةة و ك ا اوق ةة ا ةةوا غةةيولاو االغةةيلاالةةدول ا ةةواايةةدا  ةة دياالمةة  و ا

الدول االغ ماوا ا  ا يوطها واتقيايااألخة اب لم لةدااالغيريةمالاالةيق اال ة دااعاوادلتمة دابتلاا يتكة ااا

ق اال غ وااعاوب ل تيجماو ال ليماالتدوي اج عا ة  االموالةداالغيريةماوتيتيبكة او ةي تتك اب سةلو الاالي

 اقةة لنايم ةةدالاالتةةدوي االق  ةةلاعاواهةةواو يقةةمالتقةةو ا ت  سةةمماو  ق ةةماويطلةةكاللةةفا ةة اال ةةو ا

تمبقاويس فا  ااب لتدوي اايج دالوالدال  و يماجديدااتتفكالليك االدوقاوتمبقابك الت قيمالالل تك ار اال س

يغ قاللفاا   ءال لداال  و يماجديدااوواتغديقال لداا وجودااو واال ةو ااأل هالاب لتدوي اال   ئعال و ا

اال تبعار اولت  االي ل ا.

الة اا ة ي ااءو اسب االتدوي ا والدماوهوحاالموالةداالم  و يةماالدوليةماوتغةدد  ا ةعاالتطةوياالبطة 

اتقوي ا   االموالد.

الةة ااتمةةومابةةهاالسةةلط داطييةةكااليسةة  ادوي اللمةة  و االةةدول االغةة مااتخةة داطةةييمي ا  ةة ااو ال ليةةماالتةة

ال خت ةةماا ايقةةو ا درةةهاتيويةةقاالموالةةداالغيريةةماالةةفالوالةةدااتف ليةةماو ةةي تتك ارةة ا غ  ةةداداج  ليةةما

ب  ك اال غ  ةداداالتة اتبةيمااواتغمةداوتغيلاال غ  داداال  يلما  يلهاتلتامابك االدوقاالت اتمبقابك ا ا

بةةي ا ج ولةةماقبيةةياا ةة االةةدوقاتتولةةلاايادتكةة اللةةفاا  ةة ءالوالةةدال  ةةماوواا ق ةةما جةةيدااتكةةماالةةدوقا

ج يغ ًااو  ات بها  ا   اال  ييماالت ييعاالداخل اب غ ةفاا كة اتهةعالوالةدال  و يةماب غ ةفاالقل ةما  ةقا

ا.اا5494 الم  و اال غ  دادالس ماواتف ليماري ا5491  ي قااأل ماال تيداالس ما

و ةوا ة اتمةومابةهاالج غية دالل يةمال  و يةماو خت ةو اب لتةدوي االييةيايسة  او  االطييكاادخيايس فا

اب لم  و االدول اودايقو الهالواال  و يما لا ماللج  لماالدوليم.

 رسمية لتدوين القانون الدولي العامالغير الجهود 

اوتمسما   االجكوداالفا:

لمداقكةيداييقةماالتةدوي ارة االمةي اال ة   ال ةياللةفايةداالفيلسةولااد قليةااااجكوداريديما:ا–ااود

ال ااق  اووقا  اولتيحاتدوي االم  و االدول االغ مار ا ج ولما ت  سةقما ة االمةوا ي اودلة االةفاب ت ما

والودي داال تيداااد ييقيما اولةداقكةيدا ية وددااخةيةالةداالتةدوي اات قيقالج  اتم ي ار او قلتيا

و  ةيو اريةوياارة اايط لية الة ماا5191الم  و االدول االغ ما  كة ا  ةيو ابل ت ةل ارة اسويسةياالة ما

وتيي  ا  اال  يول داالفيديماالت اد االيك ارمك ءاورالسفماوالت اق  الك ادويارة ابدايةماتم ةي ا5141

ا االدول االغ ما.لوالداالم  و

بغةةدا يةة ودداريديةةمالةةداالتةةدوي الوالةةداالفةة  و االةةدول االغةة مات ةةقلدابغةة اجكةةوداج  ليةةما:اا–   يةة ا

 ةدا وهةولماتةدوي ا ة  االموالةداو  كة ا غكةداالمة  و ا ك يماالمي االت سعال ياوالتة اتباالج غي دار 

وبيااال ية  ي االغة ل يي اويغ ةقار ا دي ماق  اببلجيق اوال ااق  ايهماا5181الدول اال اات سضاس ما



بغهكمار اال يق ماالج  ئيماالدوليماوا الل غكداايبعاريو ار الا  ةيا ااوت ةداا ا يجييية ا االودية دا

اولداس  ماب ققارغ قاب   ييعالتدوي الوالداالم  و االدول االغ ما.ال تيداااد ييقيماعا

 الوالةداالمة  و االةدول االغة ما ة االج غيةماق لنا  االج غي داادخةيةاالتة اوخة داللةفال تمكة اتةدوي

سةضااد ييق اللم  و االةدول االة اات اوايه اال غكدا5419اد ييقيماللم  و االدول اوالت ااسسداس ما

ال ااس  ماب وياارغ لمار ا  ة ييعالتةدوي اتلةناالموالةداالتة ال  ةدابكة االةدوقااد ييقيةماا5451ل ما

 ت ةدابتةدوي او ةي تماالق يةيا ة االموالةداالغيريةماللةفا ةققاوتيي  ا ة االج غية داوال غ  ةداالتة اا

ا  يول دااتف لي دادوليما اداا  يماقبيياا.

 العام الجهود الرسمية لتدوين قواعد القانون الدولي

اولس دا   االجكوداالفا:

ي ولدالداادوقارة اوواخةياالمةي االت سةعال ةياوبدايةماالمةي االغ ةيي اتةدوي ااالتدوي االجائ ا:ا-اود

لوالداالم  و االدول االغ ماوالت ااستمياالغ قابكة الة اطييةكاادياجكة ارة ا غ  ةدادادوليةماولال هة  ما

يي المةدا ةمت ياد ة اارة ا ول ةدااوالة اا جةمال ةهاو يمتةي اا5144اليهاولغقاال ملماال وليماق  دال ما

 ا  او ماالو  ئكاالت اي قة االتب ي ة اب   بةماتم ي ة داللموالةداالدوليةماوق  ةداالو يمةماادولةفايةقادوليتي

ال   الةة داالدوليةةمابةة لطيقاالسةةل يماوتيجةةعاا  يتكةة اا  ةة دا يق ةةماالتيقةةيماالدائ ةةماوالتةة ايلةةدا يةةقا

خةيةاتتغلةكابمةوا ي اال يق ةماالدائ ةماللغدالةماو ة ابة لناالةدما مسسةماللتسةويماالدوليةما اا ة االو يمةمااد

ا5418ول دادااليي االبييما اوبغدا لةنالمةدا ةمت ياد ة ااال ة   االة ا جةمال ةهااتف ليةماد ة االة ما

ااااوالموالةةداال تغلمةةمابةة ليي االبييةةماوالبيييةةماوايقةة ماالتةة اتةة قماال   الةة داالدوليةةمابةة لطيقاالسةةل يما

لي  يةماال  ة ف دااددبيةماوالف يةماا5141بةي اا ا ماتال ة االق يةيا ة اادتف لية داادخةيةاق تف ليةماليي د

والت اتغ فاب ليموقاالفقييمالل ةملفي اوتيةي ماوالتة المةددارة ا دي ةمابةي ارة اسويسةيااوتيي ة ا ة ا

ادتف لي داالدوليمالق ا لنادايغ  ال اتم ي ا   قاول مالموالداالم  و االةدول اركة الوالةداداتلةاماادا

ي دادو اتيي  اق  اا ك الماتتهة  اق رةماالوسة ئقاالييويةماادخةيةاالتة االدوقاال ولغماللفا   اادتف ل

اتكماالج  لماالدوليما.

لمةدال  ةةداالةدوقااد ييقيةةما ة اج  بكةة ا:االتةدوي الوالةةداالمة  و االةةدول جكةةوداالةدوقااد ييقيةةمااا-   ية ا

ل ةةمت ياالةةدول الكةةدااا5419ب يةة وددالديةةداالتج يةةعاوتةةدوي الوالةةداالمةة  و االةةدول االغةة مارفةة الةة ما

ا5451ج  ييواالبياايليماالفالج ما ة اال  ةيلي اواجت غةدا ة  االلج ةمالة مادااييوال  لثاال  غمدار ا

ويةي ا5451و يلداب لغ قاولق اي قادو ا ه ا ك تك ابسب الي مااليي ااد ليماال قسيقيمالة ما

ال قسةيقيما ارل ة اا تكةدااليةي ابمي ماا تف هما غبيمايي ك ابسب اوجةوداتاويةيارة ااد تخ بة داا5459

ادخيياااليدات قيمااللج ماوقلفداب لمي ماب  الكدااليك ا اق  اا  ئابج   ا   االلج مالجة  ااخةيةادائ ةما

والدابي ك ا وهول دا ختلفماو  ابي ك ا  يول اوايداًا  ا وهول داالم  و االةدول االخة كاق ة ا

قةة اللمةة  و االةةدول اييةةثاتهةة ريداالجكةةوداج يغةة اتغةة و ا ةةعا ةة  االلجةة  ارةة ا ك تكةة اال ج ةةعااد يي

وليهدا   اال  يول دااواال وهول داللفاال مت يااد ييق االس دضاال االمدارة ا دي ةما  ر  ة ا

ا االةةيا ةة ااال ةةمت ياتلةةناال  ةةيول داو  كةة ا  ةةيول داخ  ةةماب يقةةااادج  ةة ا5411رةة اقوبةة الةة ما

..االخا اق لناج ءاال مت ياالت سعاال ااا غمدارة ااجئي واتف لي دال االيي داالييب اواتف لي داايواءاالال



ال االمدتهاالدوقااد ييقيماوال ااب وجبهاتماو   ءا  ق ماالةدوقاا5491بوتوت ال   ماقولو بي ال ما

اد ييقيةةماو ا ةةكا ي  لكةة اللةةفااد ت ةة مابتةةدوي االمةة  و االةةدول اوالطةةفاادخت ةة كا ةة ااالةةفاويةةدا

وال ااق  ا  اا دارهاادولفات ةجيعاتطةويياوتةدوي الل  يلي اضااد ييق ااجكاتك اال ال ماو واال جل

االم  و االدول االغ ماوالخ ك.

وا  ة ءا  ق ةمال ةبمااأل ةماا5411بغدا ك يمااليةي االغ ل يةماادولةفالة ماا  ل  ا:اجكودال بمااد ما:

دالج ةماخبةياءاوبةدودا قالًاوق يات قي  ًاتيداا يالال بمااأل ماييثا ةقلات خ بدوداييقماالتدوي ا

اماللتم ي او  ا:يلاد س اواق ي  ال باب لتب ي  وتماوختي ياستما واهيعاا5419ال  لك ال ما

 الج سيما 

 البيياادللي  ا 

 ي ك اوا واقاادج   ار االلاب أل خ كادهياياالت اتليكاا الدولمال سموليما 

 المي  ما 

 است   يا  تج داالبييا 

 الدبلو  سيمالي    داواد تي اادا 

ووارمةداللةفاالبةدءاا5418لغ ةبمااد ةمالة ماولداليهدا   اال واهيعاللفاالج غيةماالغ  ةما

لنالةييدات ةقيقار اتم ي اال وهول داال ال ماادولفاق  الييدادلواا مت يالة ماللتةدوي اقة 

لمةداب دي ةماد ة ااا5411 ك تك اادلدادالل مت ياال ة قويا اورة الة ماالج ما  اخ سمااله ء

ا   اب لف قابسب الدمااتف قاالدوقااداللفابغ االموالداالخ  ماب لج سيما.اكول دااولق هب

ًا بغداو   ءا  ق مااأل ماال تيدااب  تك ءااليي االغ ل يماال   يةمابة لدااجكودا  ق مااد ماال تيداا:ا-يابغ 

 جة قاالتم ةي او ا  ةدااجكوداًا غتبياار اسبيقاتدوي الوالداالم  و االدول االغ ماو وا لماالجكةودارة 

ت  ةةئاالج غيةةماالغ  ةةمادياسةة داوت ةةييابتو ةةي داا-5ال ةة دااال  ل ةةمال ةةيا ةة ا ي ةة قاال  ق ةةماللةةفاللا

ابم د:

اإ   ءاالتغ و االدول ار اال يدا االسي س اوت جيعاالتمّدماال طيداللم  و االدول اوتدوي ه.ا-وا

جت  ليماوال م ريماوالتغلي يةماوال ةييم اواال  ةماإ   ءاالتغ و االدول ار اال ي دي اادلت  ديماوادا- ا

للفاتيميكايموقااا س  اوالييي دااألس سيمالل  ضاق رمابالات يياابي كمارة االجة ضاوواالليةماوواالةدي ا

اوداتفييكابي االيج قاوال س ء.

الفميااالسة بمماتبغ داالج غيماالغ  ماووق ئفك اوسلط تك ااألخيةار ا  ايختكاب ل س ئقاالوايداار اا-1

اععا.ل عابيّ مار االف لي االت سعاوالغ  يا  ا  ااال ي  ق.

الفةداالج غيةماالغة ماولكة ااو ااوجبدا   اال  دااللفاال  ق ماالمي مابغ ليماتدوي الوالةداالمة  و االةدول ا

الج ماتيهيييما  ا   ل اسةبعاول ةيو ا5499/اق  و اادوقا/ا55الغ  مار ادوياا غم د  ااألوقار ا

دولمات قيار او يا  ااالتدوي ا اولدالد دا   االلج ماتمييي  اللج غيماالغ  مابغةدادوياا غم د ة اال ة   ا



ا   ءالج ةماتغ ةقاتيةداا5498/ات يي اال    ا/ا15ولييدابدوي  االج غيماالغ  مابت ييخاا5498ل ما

ا و االدول االغ ما.ا يارك اتدلفاللالج ماالم  و االدول اععا ك تك اتدوي اوتطوييالوالداالم 

 لجنة القانون الدولي 

و  ا يئمااست  ييمات بغماللج غيماالغ  مالأل ماال تيدااو ة ا سةمولمالة االتطةويياالتةدييج اللمة  و اا

لةييداالج غيةماالغ  ةمارة اسة ماا ةمعالهةواا51بدايةما ة الااتتة للاللفاوجهاالتيديةدا اول اوتدوي هالد

تةمااية داالةدداادلهة ءالي ةقالةدد ماا5495لهواورة اسة ماعا15اي داالدداادله ءاالفالا5419

يةتماا تخة  اال ي ةيي ا الل  ًاا5415ل مالهوااعاا19االفالاللج ماا ماااادااله ءاعالهوا11الفالا

لةةددا ةة ااأل ةةوادارةة االج غيةةماالغ  ةةماو ةة ادايمةةقالةة اوتلبيةةماو ةةواداااق ةةياالةة ي ايي ةةلو اللةةف

الةة قماالم  و يةةماالدوليةةمااليئيسةةيم اويغ لةةو اقخبةةياءااي  لةةو اب ةةققاج ةة ل وا األلهةة ءاالي هةةيي 

للةةفاا ادايقةةو اا  ةة  ا ةة اادلهةة ءا ةة اج سةةيمادولةةمااب ةةفتكماال خ ةةيماولةةيضاق   لةةي اليقو ةة تكم

اللج ما ج ولماواسغما  االمه ي اادوت  ول اوا ا دااالغهويما  اخ سماس وادال بلماللتجديدااوايداا

الةةدوق اوتت ةة ويارةة اق يةةيا ةة ااألييةة  ا ةةعااللج ةةماالدوليةةمالل ةةلي ا اداال ةةلمابت قةةيماالغاللةة دابةةي ا

ا م اتبغة الل وهةو االة اايجةياابي ةهاألي ياوال يق ماالغدقاالدوليماووق ددااأل ماال تيدااال تخ 

اويت  قا غقمال قااللج مار اإلداداال سوداداالت اتيط ااجوا  االم  و االدول .

ول ةد  ا اويتماإي لماالبغ ااآلخياإليكة ا ة البةقااالج غيةماالغ  ةمايعوتمومااللج ماب ختي يابغ اال واه

 ةمت ياادولية ا ة ات تك االلج ما  االغ قاللفاال وهو  اتموماالج غيماالغ  ماويي  ة اب لةدلوااإلةفالمةدا

و  اايغ ة او اتتفةكاالدوقات بواوطيار اريك ااااو اا  ماتت حاادتف ليماويقاال  يو اإلفااتف ليميوجقاات

وت ةةققابغةة ا ةة  اادتف ليةة داوسةة ضاالمةة  و االةة ااييقةةمااوقايسةة ي اللةةفاادلتةةااماب يق  كةة الةةد ةة  ا

ا.االغالل دابي االدوق

ولدايممدالج ةماالمة  و االةدول ا ة ا تة ئمارة ا يةدا اوتطةويياوتةدوي الوالةداالمة  و االةدول االغة ما ة ا

وهةةلاالةةفا لةةنا  ةة ييعااخةةالقااتف لةة دا تغةةددااادطةةيالالمةةدداتيةةداا ةةيالا  ق ةةمااد ةةماال تيةةدا

الدتك الج ماالم  و االدول اق لنا واهيعااخيةا  اليداال قيا ة البةقااللج ةماق ة اتغقةلااللج ةماللةفا

ادياسماوالدادا   ييعاو غ  دادال واهيعااخيةار اولت  االي هياق لي  يماالدبلو  سيما...الخا

مبة دارة ال لكة الغةقاابيا ة اال االة داق لناواجكدالج ماالم  و االدول اا   ءال ليماالتم ةي ابغة االغ

المو يةةماوال  ةة لواالسي سةةيما ةة اخةةالقاتهةة ي ارةة اال  ةة لواوتبةة ي ارةة اادرقةة ياالسي سةةيماواخةةتاللا

اديديولوجي داي بوااتف قاالدوقاللفا ه و الوالداالم  و االةدول اا ةيارة ات يةماال ةغوبماوالتغميةدا

 ئقاال ختلةلالليكة اوب ل تيجةمادابةداال هة الةد  اًا   ايتطل اتميي اوجك داال قيابي االةدوقارة اال سة

  اق دقتف ءا  الابمبوقاوتلبيماالدوقا.  ااجقاال كو ابغ ليماالتدوي اواست ياي  او ج يك
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