
 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 

األول يف مقياس قانو  اجملحمع الدويل، السنة اجلامعية  السداسيمحاا  النموذجية لال اإلجابة
 (2+2)اجملموعة  2222/2222

  ( 22)عن السؤال األول اإلجابة

إن الدولة كأحد أهم أشخاص اجملتمع الدويل تنشأ بتوافر عناصرها القانونية والواقعية من  مقدمة:
شعب واقليم وسلطة سياسية اليت متارس مظاهر السيادة، ولكن ال تكفي هذه العناصر لكي تستطيع 

لية اليت الدولة القيام مبهامها كعضو فّعال يف اجملتمع الدويل ما مل تتمتع بالشخصية القانونية الدو 
فماهي الشخصية القانونية الدولية للدولة وماهي نتائجها وآثارها واحلقوق والواجبات تؤهلها لذلك ، 

 اليت متارسها الدولة جراء هذه الشخصية؟.

الكتساب  أهلية الدولة: يقصد بالشخصية الدولية للدولة " تعريف الشخصية الدولية للدولة/ 2
هبا منن قبل القانون الدويل". وبالتايل يكون للدولة شخصية دولية احلقوق وحتمل الواجبات املعرتف 

 :شرطا اجتمع  إذاهبذا الوصف 

: القدرة على التمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات، وبالتايل خماطبتها بأحكام وقواعد القانون األول
 الدويل.

 ن( 2من الدول.    ) : القدرة على إنشاء قواعد القانون الدويل باالتفاق مع غريهاوالثاين

 ومن النتائج واآلثار املرتتبة على متّتع الدولة بالشخصية القانونية الدولية ما يلي: 

 متتع الدولية بالشخصية القانونية الدولية يعطيها الدوام واالستقرار. -
 متتع الدولة بذمة مالية مستقلة. -



 االتفاقيات والعقود الدولية. إبرامقدرة الدولة على  -
 الدولة بأهلية التقاضي والتصرفات القانونية.متتع  -
 ن( 2.)إليهاحتّمل الدولة املسؤولية الدولية عن األعمال غري املشروعة املنسوبة  -

/ مميزات الشخصية القانونية الدولية للدولة باملقارنة مع الشخصية القانونية للمنظمة 2
 تكمن هذه املميزات فيما يلي: الدولية:

متتع الدولة بكافة احلقوق والواجبات املعرتف هبا من قبل القانون الدويل على خالف أ/ 
 .املنظمة الدولية اليت ال تتمّتع هبذه املزايا إال مبا حيّدده ميثاقها التأسيسي

لشخصية القانونية يكون تلقائيا و أصليا مبجّرد أن تتوافر فيها عناصر بامتتع الدولية ب/ 
الدول  إرادات)أركاهنا( يف حني أن املنظمة الدولية تتمتع هبذه امليزة بفعل اجتماع  إنشائها

 .فالدول عنصر أصيل يف تكوين املنظمة
متماثلة يف احلقوق والواجبات فيما ال جتد هذا التماثل  الشخصية القانونية الدولية للدولةج/ 

 .ن(3يف املنظمة الدولية الختالف طبيعتها ونشاطها ) 

الدولة لكي تتمتع بالكثري من احلقوق  تؤهل الشخصية القانونية الدولية: حقوق وواجبات الدول/ 3
 . متاثل احلقوق والواجبات أوتتحمل باملقابل الواجبات القانونية طبقا ملبد

 أ/ احلقوق: 

 حق بقاء الدولة و استمرارها. -

 احلق يف االستقالل ) ممارسة السيادة( -

 أمام القانون الدويل يف احلقوق و الواجبات.احلق يف املساواة  -

 احرتام الدولة وللحقوق املقررة هلا ) احرتام السيادة(. -

 ب/ الواجبات:



 احرتام الدولة للعهود الدولية و تنفيذ التزاماهتا حبسن نية. -
 مراعاة الدولة ملبادئ وقواعد القانون الدويل. -
 ول األخرى.امتناع الدولة عن التدخل يف الشؤون الداخلية للد -
 تطبيقا ملبدأ التعاون الدويل.واجب الدولة مساعدة الدول األخرى  -
 واجب الدولة احملافظة على البيئة االنسانية. -
 ن( 50الدويل.)  اإلجرامواجب الدولة التعاون ضد  -

  ( 20) عن السؤال الثاين اإلجابة

أصبحت املنظمة تؤدي بشكل متزايد وظائف الدولة هذه األخرية اليت فقدت قوهتا بالتدرج   مقدمة:
لصاحل املنظمات . إذن ماهي األعمال اليت شّكلت نقطة االنطالق للمنظمة الدولية و ما هي املعايري 

 املستخدمة لتصنيفها.

 خلفيات املنظمة الدولية:/ 2

 عدة خلفيات تعترب األصل يف نشأهتا وهي: ترجع فكرة املنظمة الدولية اىل 

بني الدول : االنطالقة األوىل لفكرة املنظمة الدولية بدأت بعقد مؤمترات أ/ نظام املؤمتر األورويب
 املتعددةاألوروبية حول جماالت واسعة ختص هذه الدول، وقد اقرتنت تلك املؤمترات السياسية 

الدول وتنظيم داخلي وموظفني  إحدىة عامة تتوالها األطراف من الناحية التنظيمية بوجود أمان
، وتقييد أعماهلا بقواعد الدبلوماسية التقليدية خصوصا التمسك بقاعدة اإلمجاع كشرك أساسي وجلان

اخلاص باإلدارة املشرتكة  8180للقرارات اليت تصدر عنها. من هذه املؤمترات جند مؤمتر فيينا عام 
 الذي أقام نظام خاص إلدارة هنر الدانوب. 8101(، ومؤمتر باريس عام لالهنار الدولية ) هنر الراين

: استحدث نظام جديد يف احملافل الدولية اتسم بطابع العاملية واختذ شكل نظام ب/ نظام الهاي
، من خالل هذين املؤمترين توصل اجملتمع الدويل ألول 8151وسنة  8111ثابت يف الهاي سنة 



وبذلك مت توسيع مدار الدبلوماسية الدولية والتحرر من  8151عامة سنة مرة إىل إرساء أول مجعية 
 التحديد األورويب اجلامد.

اليت هتتم باملشكالت املتعلقة باملرافق غري السياسية   وهي االحتادات االدارية :ج/ االحتادات الدولية
كنتاج لتطور احلياة الدولية واحتياجاهتا من بني هذه   8105وظهرت هذه االحتادات بعد سنة 

 جند مثال:االحتادات 

أ االحتاد 8115، احتاد السكك احلديد ية 8112، احتاد الربيد العاملي 8101االحتاد التلغرايف  -
 (  20)... 8153املكتب الدول للصحة العاملية  8113ة امللكية الصناعية العاملي حلماي

هناك العديد من املعايري تستخدم للتمييز بني املنظمات  / معايري تصنيف املنظمات الدولية :2
 الدولية منها:

: بناءا على هذا املعيار تقسم املنظمات الدولية اىل منظمات عاملية ومنظمات أ/ معيار العضوية
 اقليمية 

وبناءا علية تقسم املنظمات الدولية اىل منظمات دولية شاملة و منظمات دولية  ب/ معيار النشاط: 
 متخصصة ) نوعية( 

يفضي هذا املعيار اىل وجود منظمات دولية شاملة ومنظمات دولية ج/معيار االخحصاص: 
 متخصصة ينحصر نشاطها يف نطاق معني 

تقسم املنظمات الدولية اىل منظمات عاملية و منظمات اقليمية مثل االحتاد  وبه: د/ املعيار اجلغرايف
    (.20.... ) مثال االورويب او االحتاد االفريقي

 

 

 



 اإلجابة النموذجية لمقياس المدخل للعلوم القانونية/ المجموعتين األولى والثانية/ السنة أولى حقوق

 نقاط ( 8,5) : جواب السؤال األول

 مأل الجدول:-1

من قانون العقوبات الجزائري: "ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن بغير  األولىتنص المادة -
 قانون".

 ن  0,5.القانون العاماعدة القانونية هو إليه الق الفرع الذي تنتمي
كالهما  أو"هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين طرفين يتمتع أحدهما  تعريفه: 

 ن1بالسلطة والسيادة".
ويتضح ذلك من خالل المعيار اللفظي المتضمن ال النافية للجريمة  آمرة نوع القاعدة القانونية:

   ن 1,5تدابير األمن بدون قانون.والعقوبة و 
من القانون المدني الجزائري: "يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان  76تنص المادة -

وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير 
 ذلك".

 ن 0,5 .القانون الخاصالفرع الذي تنتمي إليه القاعدة القانونية هو 
"هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين طرفين ال يتمتع أي منهما بالسلطة  تعريفه: 

 ن1 والسيادة".
ويتضح ذلك من خالل المعيار اللفظي المتضمن عبارة: "ما لم  نوع القاعدة القانونية: مكملة

 ن 1,5يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك".
: "لكل من وقع من القانون المدني 74من نص المادة  خصائص القاعدة القانونية استخراج-2

عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء 
 ن  2,5 والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".

والعبارة التي تناولت حالة اجتماعية : تتضح من مضمون المادة خاصية السلوك االجتماعي-
 سيئة تتمثل في االعتداء غير المشروع على الحقوق المالزمة للشخص.

 : تتضح من عبارة " لكل من وقع عليه اعتداء...".خاصية العمومية والتجريد-
 : تتضح من خالل الجزاء المدني الذي أقرته المادة والمتمثل في التعويض.خاصية اإللزام-



  نقاط( 04,5) ي: السؤال الثانجواب 
تعتبر كل القواعد القانونية قواعد أخالقية، إذ هناك مجال ينفرد به القانون بعيدا عن األخالق  ال-

  ن 1,5مثل القواعد المنظمة لسلك القضاء، وقانون المرور....
يعتبر العرف مكمال لجميع فروع التشريع، فالقانون الجنائي مستمد من القواعد التشريعية فقط  ال-

  ن1,5.األولالمذكور في السؤال من قانون العقوبات بدليل نص المادة األولى 
تعتبر األحكام القضائية قواعد قانونية الفتقارها لخاصية العمومية والتجريد فهي تخاطب  ال-

  ن1,5ذاته وتتناول واقعة معينة.شخصا معينا ل
 نقاط ( 74 ) جواب السؤال الثالث:

 نقاط ( 77)   الفرق بين القواعد المكملة والقواعد االتفاقية:-
 المتعاقدين.تكمل إرادة كال القاعدتين -
المكملة قواعد قانونية بخصائصها الثالث، بينما القواعد االتفاقية ال ترتقي لكونها قواعد  القواعد-

 ن 2 القانونية، فهي قواعد تقتصر على أطرافها فقط.
القواعد المكملة تطبق متى تخلف شرط االتفاق أي متى تمسك بها األطراف، في حين تطبق -

 ن 2 من قبل األطراف أي وجود اتفاق على إعمالها. القواعد االتفاقية متى تم التمسك بها
 نقاط ( 70)  :المعيار الراجح للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هو-

 ن1,5والسيادة.معيار صفة األشخاص أطراف العالقة القانونية، أو ما يعرف بمعيار السلطة 
نونية بصفتها صاحبة سلطة بمعنى متى ما كانت الدولة أو أحد فروعها طرفا في العالقة القا 

بصفتها شخصا عاديا  -احد فروعها أوالدولة  -نحن بصدد قانون عام ، بينما إذا وجدتوسيادة ف
 ن1,5 فنحن بصدد قانون خاص.
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A – Donnez l’équivalent en langue Arabe, des termes juridiques suivants : (02 points 

par terme). 

– Jurisprudence :  اجتهاد قضائي                                                           – Juridiction : هيئة قضائية 

– Législation : عالُمشر    : Législateur –                                                                 التشريع  

– Parlement :  الدُستور : Constitution –                                                البرلمان / مجلس نيابي

 

B – Répond par « Vrai » ou « Faux » aux définitions des expressions juridiques ci-

dessous proposées : (01 point par proposition). 

– Droit administratif : Branche du Droit public dont l’objet est de régir l’Administration et 

ses rapports avec les particuliers. (Vrai)  
– Droit public : Ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre particuliers.  

(Faux) 

– Droit civil : Ensemble des règles juridiques régissant les relations dans la société 

internationale. (Faux) 

– Loi fondamentale : Expression désignant officiellement la Constitution. (Vrai) 

 

C – Expliquer le sens du terme juridique « coutume ». (04 points) 

La coutume est une règle qui n’est pas écrite, et ce contrairement à la loi. Car en effet, la 

coutume a été au commencement un usage, c'est-à-dire un comportement humain que des 

individus ont pris l’habitude d’exécuter dans leur vie au sein de leur société. Cependant, la 

coutume n’est pas n’importe quel usage, car ce dernier se caractérise par le fait qu’il est 

général et prolongé, et que d’autre part il se spécifie par le fait que les individus se sentent 

obligés à le respecter, sans quoi ils seront exposés à une sanction de la société. Avec la 

réunion de toutes ces caractéristiques cet usage prend la qualification de « coutume ». Et 

donc, contrairement à la loi qui a pour origine une institution étatique (le Parlement), la 

coutume a pour origine la société, et elle constitue une source de Droit à condition de ne 

pas contredire une loi. 



 

 منهجية البحث العلميالمتحان العادي في مقياس اإلجابة النموذجية 

 

 قسم الحقوق

 أولى ليسانس )المجموعة األولى(المستوى: السنة 

 

ولكنه  على أن القانون ليس واحدا ثابتا ، أن التجارب قد دلتفيني" أحد أنصار المذهب التاريخييرى الفقيه األلماني "سا
 نسانية، مما يستبعد معه تثبيت نصوصه وقواعده في التقنين.ائيا دون تدخل اإلرادة اإلمتغير بتغير الزمان والمكان ويتطور تلق

 حلل وناقش وفق خطة منهجية 

 اإلجابة

 ن( 30مقدمة في صلب الموضوع )

 ن( 30االشكالية: في صلب الموضوع )

 ن( 30) ي واألسس التي يقوم عليهاالمبحث األول: التعريف بالمذهب التاريخ

 ن( 30مقدمة المبحث )

  المطلب األول: التعريف بالمذهب التاريخي

 األسس التي يقوم عليها المذهب التاريخيالمطلب الثاني: 

 ن( 30النتائج المترتبة عن المذهب التاريخي واالنتقادات الموجهة له. ) المبحث الثاني:

 ن( 30)

 المترتبة عن المذهب التاريخي التنائج المطلب األول:

 االنتقادات الموجهة للمذهب التاريخي المطلب الثاني:

 ن( 30خاتمة : )

 ترصد نقطتان للمنهجية وسالمة اللغة 

 



 
 

ــــــوعلي بالــــــــــــــــــــــة بن بــــــــــــــــــامعة حسيبــــــــــــــــــــــــــج         ـــــ ـــ ـــــ  شلف ــــــــ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية        

 

ــــاريخ النظــــــفي مقياس تاألول  الجزئيان ـــــلالمتح مع سلم التنقيط ةـــــــابة النموذجيــــــإلجا                     ــــجدورة ل انونيةـــــم القـ  2023انفي ـــ

ــــــالثة ـــــ ـــ  املجموعـــــــــــة األولى و املجموعــــــــــــــة الثــ

  جواب السؤال االختياري األول:

 (مع الشرح ةطنق 20) :12تحليل املقولة التي تصف قانون األلواح 

 (03)؛1.5، وال تترك الخيار للمتقاض ي فهو ملزم باملرور عبر سبل وطرق محدودة جدا1.5إجراءاته محدودة جدا بمعنى تشريع ضيق في إجراءاته: -.01

 (03)؛1.5، وعدم تناسبها مع الفعل املرتكب1.5خلوه من الرحمة واللين وافتقاره إلى البعد اإلصالحي للعقوبةأي  تشريع قاس ي في أحكامه: -.02

 (03)؛1.5ويمثل العقلية البدائية للمشرع الروماني ،1.5مستمد من بيئة رومانية شعبية محدودة غير متفتح. مفاده أنه :تشريع فطري في مبادئه -.03

 (03)؛1.5فيه، وإنما املهم هو اإلطار أو الهيكل العام الذي ورد 1.5ال يهم موضوع التصرف أو محتوى الحقبمعنى  يسقط الحق بهفوة شكلية: -.04

 (03)؛1.5الجزائية التي تتطلب العقوبة السالبة للحياةب، 1.5لتعويضل املستوجبةاملسؤولية املدنية  خلط يقتل املدين إذا لم يسدد ديونه: -.05

 (03) .1.5الحق العام للدولة في العقاب مبدأ بدل ؛1.5سيادة فكرة االنتقام الشخص ييقصد بذلك  بيده: الجاني يقتص املجني عليه من خصمه -.06

 

  :جواب السؤال االختياري الثاني

 (مع الشرح ةطنق 20) :التقنيات التي اتبعها البريطور لتهذيب القانون الروماني وتخليصه من الشكلية والجمود

 نقاط( 06) ؛3املساهمة في تطوير القانون الروماني، وبيان وظيفته املزدوجة اإلدارية والقضائية 3التعريف بالبريطور أو الحاكم القضائي -.10

 :.....مع الشرحالوظيفة القضائية -آ.

 :......مع الشرحالوظيفة اإلدارية -ب.

 نقاط( 06) ؛3الحكم إصدار في القاض ي به يستعين ؛3لتقرير وتحريره الفورميال، أو املبرمجة الدعاوى  نظام بإدخال املدعين البريطور  مساعدة -.20

 ....مع الشرحمرحلة إعداد الدعوى التقريرية بواسطة البريطور:  -آ.

 :.....مع الشرحمرحلة الدعوى التنفيذية بمعرفة قاض ي الحكم -ب.

 نقاط( 06).3واإلجراءات القوانين وتفسير توضيح بهدفتتضمن نصوص مفسرة؛  ، 3تكميلية وأخرى  وطارئة دورية ملناشير البيرطور  إصدار -.30

 :....مع الشرحوأنواعهاتعريفها  -آ.

 .....مع الشرحمضمونها وطريقة إصدارها: -ب.

 

 ؛الخط وضوحو  ،اإلجابة لتنظيم تانمرصود تاننقط -.01 تنويـــــه هــــــام: - 

 عن سؤالين؛ نتيجتها عالمة صفرية؛ كل إجابة -.02                            

 تأكد من اإلجابة األنموذجية قبل قيامك بالتظلم. -.03                            

 قردان لخضر د.




