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 المبحث الثاني

 العرف الدولي

 
ذا هبب اغلببق اعا بب اذ ان  00 عأغزندددنلهددنا  00 يعددالعرعددن لهددملعدددالهاددنانلعرلددنلعملعردداعر لعرعددنا 

عتحبت  00عاستقرت في المحيط ال علي  ن طريق العرف  نشأتا   00ذات الصفة العالمية  القانعن

لمبا اسبتقر  ادينغ اع تعبيدنعلحتى القعا   العار ة في المعاه ات الشار ة كثيبرا مبا تكبعن  00 تأثيره

  ليه العرف ابل ابرامها 

للهعلعيلعلهنايعيشتنطلرتععفنلعرعن لعراعر لتععفنلنكليمل 

 الركن المادي  0اوال 
 

ما ثببت ان  فإذا 00 علىلتكنعنلعالعهنللعرهتهنثل لف لتان لعراعللف لعهعنلهعيل دذعلعرنكملليلعال 

فنرلنعدا لعرتد ليهكدملعالتهااد نلل00لال عل تسير  لى عتيرة عاح ة في نعع مبن التصبرفات ال عليبة

 هملذركلد لقنعا لعنفي لاعري 

لل

 00 عرتان لعرهنايلعمعيشتنطلف ل 

 عان يستمر اببعل ال علبة اذا تكبررت  00 عرت لاانلف لهععج ت نععلعراعلليانا لقبعللهملعراعر ل

 ممارسته في الحاالت الج ي ة المماثلة للحالة االعلى

 ان تمارسه ال عل  لى عجه العمعم في جميع الحاالت المماثلبة التبي تحب    00 عمليكعملعنهنلبهعلى

 في المستقبل 

o 00ان جميع ال عل تمارس هذا التصرف في الحاالت المماثلة  00 عرعهعهي دذهلعريسلهعلىل 

 00 انان لهملعغلبي لعراعلتكعمللبلليكف لههننال لعرتان 

o الملعرعهعهي لريسلبهعلندنلعالجهنعلفلاليكعم  

  عليا خاصا اع  

  أي تنصرف احكامه لتنظيم  الاات  عل معينة 00االيميا 

  اع ان   000 عكبذل  الب عل العربيبة 00 مثالها ال عل االمريكية يعج   رف خاص بها

عفي هذه الحالة تتعاتر اغلبق الب عل  لبى التصبرف عفقبا  00يكعن العرف ال علي  ام 

  ألحكامه

 الركن المعنوي  0ثانيا 

 
  00 عرىلجنلبلعرنكملعرهنايليشتنطلتععفنلنكملهعلعيلرعجعالعرعن  

نعتلدنالعرداعللبدنملعرتادنفنملعرهنايد لعرتد لتلدعالب دنلععلتطبل دنلدد لهلزهد لر دنلب)عرنكمعيتهثللدذعل 

 (قنلعلنل



  00لهدملعرلادنالعالالدنسلرهةكهد لعرعداللعراعريد لعردىلعردنكملعرهعلدعي(ل83)عقالعشدننملبدذركلعرهدنا  

كما اي ت محكمبة  00 ةيثلعشتنطملعمليكعملعرعن لهلبعاللبهثنب لقنلعملاللعليهلتععتنلعالالتعهنل

  الملجأعالخاص بحق  0590الع ل ال علية ذل  في الحكم الذي اص رته  ام 

 

 ل00لعرلنكملعرهعلعيلعدهي  

  تفعقلعدهي لتكنعنلعرتانفنملعرهناي  

  فهمبا ال ينطعيبان  00  كهنلعملعجعاهلدعلعردذيليهيدزلعرعدن لعدملعرعدنا لععرهجدنهاملعراعريد

 عان تكرار العا ة يسا    لى اثبات القا  ة العرفية  00  لى اال تقا  بصفتهما االلزامية 

 

 بعددالعمللإال 00 اللتكتالدبلقددع لعرلنعددا لعرلنلعليد لعرعنفيدد لفأل ددنغيدنلعملعرعددنا له هدنلتكددننمل

بةيدثلتتدععفنلعرللنعد لعرعنهد لل00تلنبللبنالفعللهلنالبلهملجنلبلعراعللععلعرهةنكالعراعريد ل

للعلي لعرزعهي لبنعتبننلتلكلعرعنا لبهثنب لقنعا لقن

  الضبرابقلعماسبيين المعتمب ين مبن بكما لع ا تا ت الحكعمبات  لبى ا فبال الممثلبين ال 

اذا ااتبرن مسبل  إال  00فان هذه العا ة االختيارية ال تصبح اا  ة  رفيبة الزاميبة   00

 الحكعمات باال تقا  بالصفة االلزامية لتل  العا ة 

 

لعراعر عرتانفنملعرت ليلشنلعل نلعرعن ل 

ل:ههتلفيملعرىلعتجنديمعراعر لعتجهلعرفلهلف لتةايالعرعععهللعرت ليلشنلهل نلعرعن ل 

 

 00  ذعللزع لعضعي لعقاللناىلبهلعرفليهلعالرهنل لشتنعب ـ:لعالتجنهلعألعل  

  لنشدد  لعددملتاددنفنملعج ددز لعراعردد لذعملعالهتاددن لعهببع يعتبببر القعا بب  القانعنيببة العرفيببة

  عراعر 

  بنرالععبقلعرةكعهي لعراعهلي لاعملعرالععبقلعرلضن ي عيجعل العرف ال علي محصعرا  

 الملكثينعلهملعرلعععدالعراعريد لعرعنفيد لجدن مل 00 غينلعملعرتعنهللعراعر لراليلنلدذعلعالتجنه

 ل0لعملطنيقلعرالععبقلعرلضن ي 

ل

  00لالللعرذيلينىجعنجللنأال الناىلبهلعلاننلعرهذدبلعرهعضعع لععلىل/ عهنلعالتجنهلعرثنل  

 ال عليبة  هلحاان التصرفات المنشبة للقعا   العرفية يمكن ان تص ر من أي فر  ي افع  ن مصب

  0أيضنللعرهباأغينلعملعرتعنهللعراعر لراليلنلدذعل00

 

عرتانفنملعرتد لتادانلعدملعر ي دنمل 00 ععرةليل لعملعرتانفنملعرت ليلشنلعل نلعرعن لعراعر لد  

 ـ:العع لكنلملاعهلي لعالاعري لععلىلعرلةعلعالت لعرشؤعملعراعري عرلنلعلي لعرههتا لف ل

 

 

 

 



 التصرفات الناتجة عن الهيئات الحكومية والتي ينشا عنها العرف الدولي 0أوال 

 

المراسالت الدبلوماسية والتعليمات الرسممية التمت درمدر عمه ا امدة الدولمة التمت دشمرع علم  العال مات  0 2

 الخطة التت دسلكاا الدولة فت عال اداا مع بقية الدولعه التت دكشف  الخار ية 

 
التت دردر عه الحكوممات فمت و مل الحمرى الم   ادداما فمت القموات المسملحة ال ريمة  واألوامرالتعليمات  0 1

 وال حرية والجوية فقد ساهمل فت دكويه  واعد الحرى ال رية وال حرية والجوية 

 
ال حمار وال حمر  بأعمالتالمتعلقمة  فاألعراع 00شريعية فت دولة معينة القوانيه التت دردر عه السلطة الت 0 3

 اال ليمت والموانئ ال حرية دعود كلاا فت االصل ال   واعد امالها القانون الداخلت 

 
 00احكام المحاكم الداخلية المتعلقة بالمسائل ذات المساس بالعال ات الدولية  0 4

التمت سماعدت بقسمب ك يمر فمت نشموي ودطموير القمانون المدولت الخاصمة ومه ذلك احكام محاكم الغنمائم الوننيمة 

  بالحرى ال حرية
 

 التصرفات الناتجة عن الهيئات الدولية والتي ينشا عنها العرف الدولي 0ثانيا 

 
لقاد اااتمت تلاال االحكاام فاي تكاوين القواعاد العرفياة  00احكام المحاكم الدولية على اختالف انواعهاا  0 2

 اصة محاكم التحكيم الدوليةخ 00الدولية 

 ملعرلنعدا لعرلنلعليد لعرهناد لبضدنعن لعةتدنعالعرةكدالهدملأهملذركلعالةكدنالعرتد لعلشد

لعقعععالعرهالؤعري لعراعري ل00جنلبلعطنع لعرلزععل

وتسهم بالتالي في تكوين قواعد العرف  00تعد من السوابق  00العامة والخاصة  ـ:المعاتدات الدولية  0 1

 يجب اتباعها  وأنظمةاذا كانت تتضمن قواعد  00 الدولي

 لةعللعرةنبلعربةني ل6381كتانيحلبننيسلعرانانلالل ل

والمنظممات  00ومنظممة االممم المتحمدة  00كعرم ة االممم  التصرفات التي تصدر عن المنظمات الدولياة 0 3
 يمكه ان دؤدي ال  نشوي  واعد عرفية دولية 00المتخررة 

 

 

 00عرلعن لكهاانلرللنلعملعراعر لهزعينلععيعبل 

 فهي ان اعا  ه مرنة اابلة للتق م المستمر  00   عهنلهزعينه 

 عذليللاد نلعرضدبطلل00لف د لعملددذهلعرلعععدالريالدملاع هدنلععضدة لعرةداعا 00عيعبدهللعأهن

 ععرتعييملدذعلهمللنةي ل

o لعهمللنةي لعهنىلالليالتطيعلالالعرةنجنملعراعري لعرجايا للانعلربط هل

 


