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برانمج مسابقة القانون الدويل العام

 – 01مصادر القانون الدويل العام :
 املصادر التعاقدية  :املعاهدات الدولية  :عقد املعاهدات – التصديق عليها – ااثر املعاهدات – انقضاء املعاهدات وانتهاؤها . املصادر غري التعاقدية  :العرف– املبادئ القانونية الدولية العامة – االنصاف والعدالة– التصرفات االنفرادية . - 02الدولة  :عناصر تكوينها– صالحيات الدول– الشخصية القانونية للدولة واالعرتاف هبا -توارث الدول– الكياانت املتقاربة للدول .

 - 03املنظمات الدولية  - :هيئة األمم املتحدة  - :فروعها الرئيسية ( اجلمعية العامة – جملس األمن – اجمللس االقتصادي االجتماعي –

 -وكاالهتا املتخصصة

حمكمة العدل الدولية – األمانة العامة )

 -نظام املوظفني الدوليني .

 - 04املنظمات اإلقليمية  :جامعة الدول العربية – االحتاد األورويب  -منظمة الوحدة األفريقية (االحتاد االفريقي) – منظمة الدول األمريكية

– رابطة دول جنوب شرق آسيا ( اسيان ) – جمموعة الدول الثماين – جمموعة الـ – 77

منتدى ايبك  – APECجمموعة الربيكس – منظمة شانغهاي – منظمة التعاون االسالمي .

 – 05التمثيل الدبلوماسي والقنصلي  :البعثات واملمثليات الدبلوماسية والقنصلية واختصاصاهتا وحصانة الدول وممثليها .
اهليئة املركزية القيمة على التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (رئيس الدولة ووزارة اخلارجية)

 -اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام  1961و اتفاقية فيينا للعالقـات القنصلية عام . 1963

 – 06املسؤولية الدولية  :أساس املسؤولية  -طبيعتها القانونية – شروط قيام املسؤولية – نتائجها .
 – 07حل املنازعات الدولية  :الطرق السلمية الرضائية والقضائية واالكراهية .

 – 08القانون الدويل اإلنساين  - :اتفاقيات جنيف األربعة لعام . 1949
 – 09القانون الدويل حلقوق االنسان  :اإلعالن العاملي حلقوق االنسان – العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966
– العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام . 1966
– جمموعة االتفاقيات األساسية حلقوق االنسان  - :القضاء على التمييز العنصري  -القضاء على
التمييز ضد املرأة – حقوق الطفل – اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة او العقوبة
القاسية او الالإنسانية او املهنية .

:اتبع برانمج القانون الدويل
القانون الدولي االنساني
باللغة العربية
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overviewgeneva-conventions.htm
باللغة االنكليزية
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
باللغة الفرنسية
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf
القانون الدولي لحقوق االنسان
باللغة العربية
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
باللغة االنكليزية
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
باللغة الفرنسية
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

