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 (القانون الدولي العامزس بووك )كؤ
 

 ثالثةال/ المرحلة  الكإٌُ الدٔل٘ العاً زسكؤناوى 

  زوكىة . بشارت دم. بابةتمامؤستاى 

 زانزانكؤى سؤ ياسا بةش / كؤلير
 zangana2011@live.com /ئيميَل 50058040500ت  / ثةيوةندى 

  لينكى كؤزس لة زانكؤ

  ااد ماجذة على مالم.  ناوى زيَكخةز

      ئيميَل /  ت / ثةيوةندى

 الكإٌُ الدٔل٘ العاًأِىٗٛ دزاضٛ وادٚ      
 ،ٔ وا حتْٕٖ وَ وٕاضٗع خمتمفٛ ، وتعددٚ ٔ وتٍٕعٛ وطىٌْٕتأت٘ أِىٗٛ دزاضٛ ِرٓ املادٚ وَ وٍطمل 

ٛ بفهسٚ عاوالكإٌُ، ألٌْ ٖطتطٗع وَ خاله ِرا العمي اإلملاً  عمي ٔاضخٛ لهن  دازس اأِىٗتّحٗح تهُٕ  
الكإٌُ الدٔل٘ فاذا ناُ .عتْ ٔوصادزٓ ٔفسٔعْ وَ حٗح وعٍآ ٔخصاٟصْ ٔطبٗ الكإٌُ الدٔل٘ العاًعَ 

لرٙ حتهي العالقات بني الدٔه ٔاالشداص قد قاً بدٔز نبري يف تهَٕٖ ٔازضاٞ قٕاعد الكإٌُ ا العاً
يف زقابتْ عمٜ اعىاه ٔتصسفات . فاُ الدٔز االنجس اِىٗٛ ٔخطٕزٚ ٖربش الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ االخسٝ

ٔتٕفري اجلٕ الطمى٘ ٔالٕدٙ بني الصعٕب ٔجتٍب الٍصاعات أ ، ٔالتخكل وَ احرتاً وبدا املصسٔعٗٛ. الدٔه
 احلد وٍّا ٔالٕصٕه اىل التطٕٖٛ الطمىٗٛ هلا.

. 
 

 الكإٌُ الدٔل٘ العاًاهلدف وَ دزاضٛ وادٚ
ٔوا ٖتصن بْ  الكإٌُ الدٔل٘ العاً إٖطاح وفًّٕخاله  تّدف دزاضٛ ِرٓ املادٚ إىل تعسٖفّا بالطالب وَ 

ٔوَ خاللْ ٖتصٔد بهي ِاٟن وَ املعمٕوات  وَ وطاٟن تتعمل بتعسٖفْ ٔإٌٔاعْ ٔوصادزٓ ٌٔطام تطبٗكْ.
تٍى٘ ومهاتْ ٔتعٍْٗ يف دزاضتْ التفصٗمٗٛ الالحكٛ. ٔملا ناٌت الدزاضات الكإٌٌٗٛ تصرتك يف مجمٛ وَ 

الكإٌُ الدٔل٘  ملصطمخات الفٍٗٛ، قاٟىٛ عمٜ طاٟفٛ وَ املبادٙٞ املصرتنٛ، ٔحٗح أُاملعمٕوات األٔلٗٛ ٔا
ٖسنص إِتىاوْ عمٜ دزاضٛ ِرٓ األوٕز، فإٌْ ٖصبح ٔضٗمٛ ال غٍٜ عٍّا يف دزاضتْ،. إذ تهُٕ دزاضتْ  العاً

وٛ جمسدٚ ٞ عاٛ ٔوبادٝبالٍطبٛ إلْٗ دزاضٛ تعىل ٔإضتكصاٞ، ٔومتكٜ جلىٗع وا أمل بْ وَ أصٕه وصرتن
الكإٌٌ٘ اليت  جتاِات السٟٗطٛ يف الفهس تسدع إلّٗا ضاٟس اجلصٟٗات، ٔعٌٕاً لْ يف الهصف عَ اإل

  ٖطتطٗع يف ِدّٖا أُ حيهي عمٜ األوٕز حهىاً وبٍّٗاً عمٜ تكدٖس عمى٘ ضمٗي
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 ٔتعسٖفْ ٔٔظٗفتْ الكإٌُ الدٔل٘ العاً وكدوٛ عَ 1
 خصاٟص الكإٌُ الدٔل٘ العاً ٔالتطٕز التازخي٘ 2
 متٗٗص الكإٌُ الدٔل٘ العاً عَ غريٓ 3
 عالقٛ الكإٌُ الدٔل٘ العاً بالكإٌُ الداخم٘ 4
 طبٗعٛ الكإٌُ الدٔل٘ العاً)اضاضْ( 5
 الكإٌُ الدٔل٘ العاًفسٔع  6
 وصادز الكإٌُ الدٔل٘ العاً 7
 املعاِدات: تعسٖفّا ٔ ممٗصاتّا ٔ إٌاعّا 8
 العسف ٔاملبادٝٞ الكإٌُ العاوٛ 9
 احهاً احملاني ٔقسازات املٍعىات 10
 آزاٞ الفكّاٞ ٔوبادٝٞ العده ٔاالٌصاف  11
 التٍاشع بني وصادز الكإٌُ الدٔل٘ العاً  12
 ص الكإٌُ الدٔل٘ العاًاشدا 13
 الدٔلٛ: تعسٖفّا ٌٔصِٕٞا ٔعٍاصسِا  14
 االعرتاف بالدٔلٛ  15
 إٌاع الدٔه 16
 املرياخ الدٔل٘ ٔشسٔطْ 17
 شٔاه الدٔلٛ 18
 الصدصٗٛ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ 19
 إٌاع املٍعىات ٔالعطٕٖٛ فّٗا 20
 الفاتٗهاُ: الٕضع الكإٌٌ٘ هلا 21
 ٖٛ الٕطٍٗٛاحلسنات التخسز 22
 وفًّٕ االقالٗي ٔاملكاطعات 23
 الصدصٗٛ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ لمفسد 24
 الصدصٗٛ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ لمصسنات 25
 ٔآثازِا املطؤٔلٗٛ الدٔلٗٛ: طبٗعتّا ٔإٌاعّا  26
 الٍصاعات الدٔلٗٛ ٔطسم تطٕٖتّا  27
  وفًّٕ الٍصاعات ٔإٌاعّا 28

 
 

يف نمٗٛ  الجالجٛلمىسحمٛ  الكإٌُ الدٔل٘ العاًاملصادز املعتىدٚ يف دزاضٛ وادٚ
 (2014-2013  الكإٌُ/ داوعٛ ضٕزاُ لمطٍٛ الدزاضٗٛ )
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 ت عٍٕاُ الهتاب املؤلف أضي

 1 1الكإٌُ الدٔل٘ العاً /ج ضّٗن حطني فتالٔٙ ٔد.غالب عٕاد حٕاودٚد.  

 2 اًالكإٌُ الدٔل٘ الع  عصاً العطٗٛد.  

 -3 الكإٌُ الدٔل٘ العاً  داُ زٍْٖٗ دٔبٕٙد.  

 4 الكإٌُ الدٔل٘ العاً  ج.أ.تٌٕهنيد.  

 5 الكإٌُ الدٔل٘ العاً  ٔلٗد البٗطازد. 

 6 الكإٌُ الدٔل٘ العاً    شازه زٔضٕ د.  

        7 
       8 

 
 
 

 خشتةى وانةكان

 
 

 ناوى مامؤستا هةفتةكان ناونيشانى بابةت ذ

  االول ٔتعسٖفْ ٔٔظٗفتْالكإٌُ الدٔل٘ العاً  وكدوٛ عَ  -1

  الثاوً خصاٟص الكإٌُ الدٔل٘ العاً ٔالتطٕز التازخي٘ -2

  الثالث متٗٗص الكإٌُ الدٔل٘ العاً عَ غريٓ -3

  الرابع عالقٛ الكإٌُ الدٔل٘ العاً بالكإٌُ الداخم٘ -4

  خامسال طبٗعٛ الكإٌُ الدٔل٘ العاً)اضاضْ( -5

  السادس فسٔع الكإٌُ الدٔل٘ العاً -6

  السابع وصادز الكإٌُ الدٔل٘ العاً -7

  الثامه املعاِدات: تعسٖفّا ٔ ممٗصاتّا ٔ إٌاعّا -8

  التاسع العسف ٔاملبادٝٞ الكإٌُ العاوٛ -9

  العاشر احهاً احملاني ٔقسازات املٍعىات -11

  الحادي العشر الٌصافآزاٞ الفكّاٞ ٔوبادٝٞ العده ٔا -11

  الثاوً العشر التٍاشع بني وصادز الكإٌُ الدٔل٘ العاً   -12

  الثالث العشر اشداص الكإٌُ الدٔل٘ العاً -13

  الرابع العشر الدٔلٛ: تعسٖفّا ٌٔصِٕٞا ٔعٍاصسِا -14

  الخامس العشر االعرتاف بالدٔلٛ -15

  السادس العشر إٌاع الدٔه -16

  السابع العشر اخ الدٔل٘ ٔشسٔطْاملري -17
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  الثامه العشر شٔاه الدٔلٛ ٔآثازِا -18

  التاسع العشر الصدصٗٛ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ -19

  العشرون إٌاع املٍعىات ٔالعطٕٖٛ فّٗا -21

  الواحذ والعشرون الفاتٗهاُ: الٕضع الكإٌٌ٘ هلا -21

  الثاوً والعشرون احلسنات التخسزٖٛ الٕطٍٗٛ -22

  الثالث والعشرون وفًّٕ االقالٗي ٔاملكاطعات -23

  الرابع والعشرون الصدصٗٛ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ لمفسد -24

  الخامس والعشرون الصدصٗٛ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ لمصسنات -25

  السادس والعشرون املطؤٔلٗٛ الدٔلٗٛ: طبٗعتّا ٔإٌاعّا ٔآثازِا -26

    السابع والعشرون تّاالٍصاعات الدٔلٗٛ ٔطسم تطٕٖ -72

.28- 

 
عات الدٔلٗٛ ٔطسم تطٕٖتّاصاالٍ  

 

 الثامه والعشرون

 

 

  التاسع والعشرون وفًّٕ الٍصاعات ٔإٌاعّا -29

  ثالثون الطسم الطمىٗٛ غري الكطاٟٗٛ لتطٕٖٛ الٍصاعات -31

  الواحذ والثالثون الطسم الطمىٗٛ الكطاٟٗٛ لتطٕٖٛ الٍصاعات -31

الدٔل٘التخهٗي  -32   الثاوً والثالثون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكإٌُ/ داوعٛ  فانميتيف  الجالجٛلمىسحمٛ  الكإٌُ الدٔل٘ العاًمناذج وَ أض٠مٛ وادٚ 
 ضٕزاُ

*********************************************************** 

ةك : رووى ليَك نةضوون لة نيَوان هةر يبَّٗ ٔدْ اإلختالف بني نن مما ٖأت٘ /1س

 لة مانةى خوارةوة ديارى بكة:
 . الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ ٔالكاعدٚ  الكإٌٌٗٛالداخمٗٛ الكاعدٚ-أ
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 الكاعدٚ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ ٔقٕاعد االخالم الدٔلٗٛ  -ب
 الكاعدٚ الكإٌٌٗٛ الدٔلٗٛ ٔقٕاعد اجملاوالت الدٔلٗٛ  -ج
  
 

 وةالَمى ئةمانةى خوارةوة بدةوة:أدب عىّا ٖأت٘:  /2س

 .االعرتاف بالدٔلٛط شسٔ.-أ
 املطؤٔلٗٛ الدٔلٗٛآثاز  -ب
 

 ٔاشسح ٔاحدا وٍّا؟ الكإٌُ الدٔل٘ العاًعدد وصادز  /3س

 


