
  

   ٢٠٢٠-٢٠١٩العام الدراسي 
  جامعة دمشق –كلية الحقوق  -قسم القانون الدولي 

  
  
  

يقسم المنھاج في مقرر القانون الدولي العام إلى قسمين عام وخاص وذلك على الشكل 
  :اآلتي

  
  مواضيع عامة في القانون الدولي العام: القسم العام -أوال

  
حول مواضيع العام وآلية العمل ، وسيكون سيكون ھناك محاضرة تعريفية في بداية العام 

  .ھناك محاضرة في ختام العام الدراسي لإلجابة حول تساؤالت الطلبة
  
 )محاضرة(بأھم ما يجب ان يعرفه الطالب عن القانون الدولي العام  تعريف .١
 :مجموعة محاضرات تتعلق بأشخاص القانون الدولي ويتضمن المواضيع األتية. ٢

 )ضرتانمحا: (الدولة) أ
 النظرية وتطورھا والعالقة مع االعتراف بالدولة : السيادة) ١
 مفھوم الحدود، نزاعات الحدود:  اإلقليم ومفھوم الحدود ونزاعاتھا) ٢

  )ملخص حول طبيعة النزاع(البرية والبحرية قضايا دولية 
 )محاضرة واحدة: (األفراد) ب

 الشركات المتعددة الجنسيات )١
 الحكوميةالمنظمات الدولية غير  )٢

 
 )ثالث محاضرات(: قانون المعاھدات .٣

أشكال  –مفھوم المعاھدة والمفردات المشابھة لھا  والمختلفة معھا   )١
  تصنيف المعاھدات  –المعاھدات 

  الشروط الشكلية للمعاھدات  )٢
  الشروط الموضوعية للمعاھدات  )٣
انتھاء  –آثار المعاھدات  –تفسير المعاھدات  –تنفيذ المعاھدات  )٤

  ھدات المعا
  مع دراسة تطبيقية على اتفاقية الصلح المصرية و اتفاقية الصلح األردنية

  
 )محاضرتان (: القانون الدبلوماسي والقنصلي -٤

 ١٩٦١، البرتوكول اإلضافي لعام ١٩٦١اتفاقية فينا لعام  )١
 ١٩٦٣اتفاقية فينا لعام  )٢
 حول البعثات الخاصة ١٩٦٩أھم ما جاء في اتفاقية عام  )٣
 



 
  )ثالث محاضرات( القضاء الدولي .٥

    
محكمة أعالي  –محكمة العدل الدولية : قضاء خاص بفض نزاعات بين الدول )١
 البحار
 .أنواع واختصاص: قضاء دولي جزائي   )٢
: محاكم تنظر بنزاعات يمكن أن يكون الفرد طرف فيھا في مواجھة دولة  )٣

 .األوروبيةمحكمة العدل  - محكمة التحكيم الدائمة -محاكم حقوق اإلنسان
 
  

أربع ( بعض مواضيع القانون الدولي التي تشغل الساحة الدولية :القسم الخاص -ثانيا
  )محاضرات

  
 قانون اللجوء )١
 االرھاب الدولي )٢
تدخل  - دفاع عن النفس –عدوان : التدخل ألغراض إنسانية وتطور المفھوم )٣

  .مسؤولية الحماية -إنساني وشروطه
  
  : بالنسبة للمراجع

ن يعود إلى المراجع المتعلقة بكل موضوع وذلك من على الطالب أ .١
مكتبة األسد، إضافة لما يتم تزويده به من أوراق  –الجامعة  -مكتبة الكلية

  .خالل المحاضرات
ميثاق األمم المتحدة، ميثاق جامعة : يجب أن يكون لدى كل طالب .٢

ساسي ، النظام األ١٩٦٩الدول العربية، اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات لعام 
علما بأن كل (لمحكمة العدل الدولية، مخلص احكام محكمة العدل الدولية 

ھذه الوثائق متوفرة على الشباكة، ويتوجب على الطالب أن يصطحب ما 
  ).يلزم خالل المحاضرات

سيتم االعتماد على منطق التفاعل مع الطلبة من خالل جلسات حوارية تتعلق : منھجية التدريس
  .ة أعالهبالمواضيع المحدد

  
  كلية الحقوق - دمشق

  قسم القانون الدولي
  ٢٧/٢/٢٠٢٠في 
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