
 العرف الدولي  

ٌعتبر الععرر لالعر معًالررحالعالتٌريالعتل ٌمٌرريار ر قالدررل  العةل ر والع معٌرري ام رما ررًا

لرحالعاارلقالاسلسرًاعلت لرياا3٣لعل تبيالعثلاٌيابع العلعل  لتاتسبات تٌربالعلرل وا

لععرر االع معٌرري ام رر ا ررلحالععرر لالعرر معًالدرر  لاعل لم رريا بٌرر والررحالعةمل رر العتررًا

لحا مل  العةرلامحالعر معًالعلعتر لاب رلراأٌر ارحات  ريالعتةارٌحاش لتالعةسقالا ب ا

 للتالحار لٌتهاراإذارحا ثٌ لالحالات رلقالعع  ٌرياتنرلات لالاتيل ٌرلتالع معٌريالعترًا

رب لتالبت لءالحالاتدلالعة حالعتلسعا شر رامٌشرت لاعةٌرلقالععر لالعر معًاترمل  ا

ا  اٌحا  حالل ياملم العامي 

تلثاا ًالعسلمكالعذيا  جا لىالتبل ها ًاتدر لالعر ماامٌلع  حالعلل يا:اا-1

 رًاللرم العٌارياليات ر ل الا لرلاالعلللثلريالرحالعتدر  لتالع معٌرياعلر ماا لعةل ر وا

ت محا ل  وا   ٌيا معٌيارذلاٌشت لا ًالعتد لالعلل يالعةبماالحالع معريالمالعر ماا

تها رًالعترلاتالعرذيادر  ا رًالمل  ت رلاملحاٌسرتل العةبرمااعرهالذلات ر  تاللل سر

لع  ٌرر وامٌشررت لا ررذعكالحاٌ ررمحا للررلالياتلل سررهالعرر ماابرر محالسررتثالءاليالألبٌرريا

الع مااملععلمقا الاعٌسالا للعالذا  اٌ محا   لا معٌلالمال لٌلٌلاًا 

ااٌ يررًالعرر  حالعلررل ياعمترر والحاٌ ررمحا   ررلًا معٌررلاًالررلعقالعرر  حالعلعاررميا:اا-2

العكا ةٌ وابرلحالرحاٌتدر لاتدر  لالل ٌرلاٌ رمحاٌةت حابلع  حالعلعامياليات محا 

ا ٌهالعتزلقا لاماًات ل هالياٌعتة ابإعزللٌتها لامالًا 

معل  حالعلل يال لٌيا بٌ وا ًاتلٌٌزالععر لالرحالععرل واملعل رلللتالع معٌرياملعترًا

ااتالميا لىالا تةل ابدريت لالاعزللٌريا رمحالحات ر ل الععرل واٌسرل  ا لرىالثبرلتا

  ٌياأٌ لا لااات تسبا موالعةل  والعةلاماٌيالعع  رًالاابعر الحاتةلبل رلا  العةل  والعع

 عاالالسبالحا لابالعر ماالمالعلترل قالع معٌرياعتترم  العةال ريالععللريابل تبرل اتلركا

الععل وابلثلبيا ل  وا لاماٌيالعزللٌيا 

ا



 التصرفات التي ينشأ عنها العرف الدولي

ًاتت ٌر الععمللراالعترًاتشرت كا رًات رمٌحالععر لاذ بالعيةها ًالت ل ٌحالمتليرٌحا ر

لعرر معًالامااذمااز رريامنررعٌيااررل قابررهالعيةٌررهالاعلررلاًاشررت مبالذاٌعتبرر العةل رر وا

لعةلاماٌيالع معٌياالشئيا حاتد لال  زوالع معرياذلتالامتدرلاالعر معًالذاٌ عراا

أٌر الحاالعع لالع معًالمتد لابلعسملبقالعت ملٌيالع لملٌيا محالعسملبقالعةنرلئٌي

لعتعللرراالعرر معًاعررقاٌةرر ا ررذلالات ررلبا ررمحالحالألرربا مل رر الععرر لالعرر معًا ررلءا ررحا

ال ٌقالعسملبقالعةنلئٌي 

لللالات لبالام ا  قالادل العلذ بالعلمنم ًام لرىا لسر قا رم جاسرااملعرذيا

ٌبٌحالحالعتد  لتالعلاشئياعلةمل  العع  ٌرياٌل رحالحاتدر  الرحاليا ر  اٌر ل عا رحا

اعٌياأٌ الحالعتعللاالع معًاعقاٌة ا ذلالات لبالٌنلًا لدلعتهالع م

ملحالعتد  لتالعمتٌ والعتًاٌد  ا ا لالعع لالع معًاتلكالعتد  لتالعترًاتدر  ا

 ررحالع ٌئررلتالعةلاماٌرريالعلمتدرريا ررًالعشررسمحالع معٌررياسررملءا لاررتا لملٌرريالقا معٌرريا

ام لاتًا:

اشأا ا لالعع لالع معًا:لعتد  لتالعالت يا حالع ٌئلتالعت ملٌياملعتًاٌاا-1

لعل لسررلتالع بلمللسررٌياملعتعلٌلررلتالع سررلٌياملعتررًاتدرر   لال  ررزوالع معررياا-ار

ملعتًاتش لا حالععل لتالعمل  ٌياملعتًاتبٌحالعمليالعتًاتتبع لالت قالعر ماا رًا

ا ل لت لالعابةٌيالع ماا 

 ل ت رلالعتعلٌللتاملاملل العتًاتد  ا رحالعت ملرلتا رًام رتالعتر بالعرىاا-اب

ا ًالعةملتالعلسلتيالعب ٌياملعبت ٌياملع مٌيا 

لعةملاٌحالعتًاتد  ا حالعسلليالعتش ٌعٌيا ًا معيالعٌاياملعتًا  اتسر قا رًاا-ات

ات مٌحالعع لالع معًا 



لت لقالعلتل قالع لملٌيالعلتعلةريابلسرلئااذلتالسرلسابلععل رلتالع معٌرياٌل رحاا-اث

الحاتس يالعىااشمءالعع لالع معًا 

العتد  لتالعالت يا حالع ٌئلتالع معٌيااملعتًاٌاشأا ا لالعع لالع معًا-2

لت ررلقالعلتررل قالع معٌرريا لررىالمررتللالامل  ررلا:اتٌررثاسررل لتا ررًات ررمٌحاا-ار

العةمل  العع  ٌيالع معٌيا ةمل  العلسسمعٌيالع معٌيامتيسٌ العلعل  لتا   العخ

ٌحا مل ر الععر لالعر معًالعلعل  لتالع معٌيا:امتعتب اسملبقامتسل قا رًات رما-اب

لعملديابلاسبةٌيابٌحالعللثلٌحالع بلمللسٌٌحا لسرلعيات ر ل ا ةر اا1٣11 لتيل ٌيا ٌٌالا

الثاا  ذلالعل  لتابٌحا ماالم قاٌس يالعىاٌاشلا  لا معًا 

لعتد  لتالعترًاتدر  ا رحالعلاالرلتالع معٌريا عدربيالالرقاملاالريالالرقاا-ات

مددياٌل حالحاتس يالعرىااشرمءا مل ر ا   ٌريالعلتت وامأٌ  لالحالعلااللتالعلت

ا 

ا لبلياعلتة قالعلستل اا– مل  ال ايا:اامزايا العرف الدولي

ااا–:ا مل  باعٌستاملنتيالعت م اٌاةد لالعنربلاملعتعٌرٌحااعيوب العرف الدولي

اتستلٌعاس العتل لتالع معٌيالع  ٌ ابسببابلئه 

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 مبادئ القانون العامة

لعةررلامحالعرر معًالععررلقالدرر  اثلعررثاعلةررلامحالعرر معًاتسررباارراالعلررل واتعتبرر البررل  ا

/العيةرر وااجمالررحالعاارررلقالاسررلساعلت لررريالععرر االع معٌررياتٌرررثال  ت ررلالالرررقا3٣)

لعلتل ارريامتلبة ررلالعلت لررياعليدرراا ررًالعازل ررلتالع معٌرريارام رر المتليررتالعلبٌعرريا

حالا   رلا لدر  السررتةاالعةلاماٌرياتمع رلااملمتلرلالعية ررلءا ثٌر لاتمع رلارا لرا قالرر

ملا قال تب  لال   امسلئاات لٌلٌرياٌل رلالعٌ رلالعةنرلءا رًاتلعريا ر قام رم ا ل ر وا

لتيل ٌيالما   ٌياٌل حاتلبٌة لا لرىالعارزلعالعلعر مياتٌرثالحالعةلنرًاٌسرتا العرىا

لعلبل  الععلليالعلستملديالرحالااالريالعةلاماٌريالع لملٌريارامترقا  ريا رذلالات رلبا

ا لياااتاشئا مل  ا لاماٌيا معٌياملاللاتلبة لا  محالحالعلت

مذ بابعيالعية لءا لىال تبل العلل وال لباتشٌ العىا مل ر العةرلامحالعلبٌعرًامترقا

تم ٌررهالااتةررل الٌنررلالذاااٌ رربالعملررلابررٌحالعةررلامحالعلثررلعًامبررٌحالعةمل رر العةلاماٌرريا

العمنعٌيا 

ًا مل رر العع لعررياملٌنررلاااٌل ررحامٌرر قا  ٌررقالمرر الررحالعية ررلءالحالعلررل وال ررلباتعارر

مابمدررمااسررلليا3٣ بررمااذعرركا ماررهاااٌتيررقالررحاارراالعيةرر والعثلاٌرريالررحالعلررل وا)

لعلت ليا رًالعت رقام ةرلاعةمل ر العع لعرياملاادرللامذعركا رًاتلعريالمل ةرياللر للا

الع  مقاد لتيا لىاتممٌاالعلت ليا ذبالعسلليا 

  العةلامحالععلليا ًالد  السرتةااملمٌ لاذ بالاستلذاشل اا مسماالعىالحالبلا

اعلةلامحالع معًام مالع ليالا  حا ًالعيةهاملعةنلءالع معٌٌح 

ا

ا

ا

ا



 مضمون مبادئ القانون العامة

لمتللالعيةها ًاذعكا لا قالحاٌ قالا لالبل  االععللياعلةلامحالعر لملًاملرا قاذ ربا

أٌ  رلارامذ ربالمر محالا لاااٌل حالحات محالاالبل  الععللياعلةلامحالع معًا محا

لعىالا لالبل  الشت  يا ًالعااللٌٌحالعةلاماٌحالع معًاملعر لملًارا لعلبرل  الع لملٌريا

 ًا تسحالعاٌياملب رالععة اش ٌعيالعلتعل  ٌحاملب لا  قالعتعسلا ًالستعللاالعترقا

قاتيمقالعلعل  والع معٌيا لىالعةرلامحالعر لملًامتتر ٌا لب ر  العخالللالعلبل  الع معٌيا

الستم لقالعةموا ًالععل لتالع معٌيامتقالعشعمبا ًاتة ٌ الدٌ  لا  لعخا

ا

ا

الم لالعةنلءالع معًالحالبل  العةلامحالععلليا

لحاملااللاٌد  الرحالت رلقالرحا براالعلترل قالع معٌرياٌابرٌحالارهالنرلمحالعلبرل  ا

الععللياٌل حالحاتستل الحا:

الععل لتالع معٌيا البل  العةلامحالع معًالععللياملعللبةيا ًا-1

لعلبررل  الععللررياعلةررلامحالعرر لملًاعلمتلررلالالررقات ررمحال ررلاًاعلتلبٌررقاللررلقاا-2

العلتل قالع معٌيا 

ا

ا

ا

ا

ا



 المصادر المساعدة في القانون الدولي العام

ماةد اب لالت لقالعةنلءاملعيةهالع معًا)الذل با بل العية لءاملعلرسعيٌحا رًالعةرلامحا

العع ااملاادللابع المل ةيالل للالعازلعا لىاذعكا لععلقامام ذعكالبل  ا

 احكام القضاء  -اوال

 للا مالعلمقالحات قالعلت ليالع معٌياااٌلزقالاالل للالعازلعالعلت مقا ٌها ةلارا

ملحال ليالعةلنًاتةتد ا ًاتلبٌقالعةرلامحااالاشرلءالماملرقا ل ر وا لاماٌريا  ٌر وا

 نلئٌياٌل حالعتلسكاب لا ًالعةنرلٌلالعلللثلريالاالارهاملحا ذبالات لقاااتع اسملبقا

ٌل حالع  معالعٌ لاعلست ااامعتيسٌ اللاأليالاها ام للا مالع ملالحالت لريا

لعع االع معٌياتشٌ ا ًالت لل رلامر لئ رلالا تلئٌريالعرىالرلاسربقاع رلالرحالت رلقامل لءا

اسلبةيا 

 ثانياً : الفقه الدولي 

لعرر معًالدرر  ا م لال لررلالررحالعلدررل  العلسررل  وا ررًااتعتبرر ال لءا ة ررلءالعةررلامح

لعةررلامحالعرر معًالععررلقامذعرركاعلررلاٌةرر لمبالررحابتررمثامشرر وامتتلٌررااعلبررل  ام مل رر ا

لعةلامحالع معًاللحاٌسل  ا لىالزلعيالاعتبرلساملعملرميا رًالعةرلامحامادمدرهارا

عر اتباٌ رلاتٌثاتس يالتٌلالالعىاتع ٌاا مل  الم م والمالاشرلءا مل ر ا معٌريا  ٌر واب

لرحا براالعر مااسرملءابرلعااا لٌ ررلا رًالعلعل ر لتالع معٌريالمابرلل ل اسرٌ  لا لٌ ررلا

ا تم ملا زءلالحالعع لالع معًا 

 ثالثا : مبادئ العدل واالنصاف 

رحالبررل  الععرر ااملفادررللالعتررًاتلثرراا ارر ا ة ررلءالعةررلامحا))العع لعرريامما ررًارسررلىا

إ ل ت قاتررٌحاتع ررزالعلبررل  العةلاماٌرريالعلاٌ ررلراتٌررثاٌلت ررأاإعٌ ررلارلرر للالعاررزلعابرر

لام قا حاإٌ رل اترلالادريلاعلارزلعامذعركابإ  ل  رلا رًالتيرلقالعتت رٌقراتٌرثاإحا

لبل  العع ااملفادللاسل لتا ًاتسمٌيا  ٌ العازل لتالع معٌرياماسرٌللالعلتعلةريا

بلعترر م العب ٌررياملعبت ٌررياتٌررثالثلررتا ررذبالعلبررل  ابرر ٌلا ررحالبررل  ا لاررتاتشرر اا



لتالعساٌٌحالمتٌل الرحا براا  ٌر الرحالعر ماارامتسرتلٌعالت لريالععر االع معٌرياععش 

لعل مءاإعىا ذبالعلبل  العتًاٌللٌ لالعع االعلللقاملعشرعم العلبٌعرًابلعع لعريابشر لا

لمل ةرريارلرر للالعاررزلعا لررىاذعرركا ٌ ررمحاع ررذبالعلت لررياسررللياشرربهاتشرر ٌعٌيا ارر ا

در لا لرىارل ل رهامبمدرماالعارزلعاتلبٌة لاع ذبالعلبرل  املحا رلحاذعركالعت رقا ل

ا ةلا 

الحالعم يالحاتلبٌقا ذبالعلبل  ا ماتتةٌقالت الالم الاتٌيا:

العتميٌلالحادلبيالعةل  والعةلاماٌياا-1

ات لليالت لقالعةلامحالع معًا ًاتلعيااةد لالماس مت لاتٌثاٌتقالعل مءالعٌ ل ا-2

ليالما  قاللئلرياعلار ملال للاالعةلامحالعلم م اعللا ٌهالحا سموالماد لا-3

الع  ٌ واملعت قابللا ما  ااملادللاملحا لحالملعيلاعلةلامحا 

ٌةمقاب م العلشر عااللمالا3ا–ا2 لعةلنًا ا للاٌلبقا ذبالعلبل  اااسٌللالعاةليا)ا

تٌثاٌملقا ل  وا لاماٌيا  ٌ والمااٌت قامللاعلةلامحام ةلًااعللاٌ لبا  ااملادل لًا

ما3٣ لاتممٌاالعل  ٌحالعلتالز ٌحاعلةلنًابرذعكامتسربالعلرل وا)مع حا للابٌالابش

الحالعاالقالاسلساعلت ليالعع االع معٌيا 

ا
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