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 الفصل السابع
 نشأة القانون الدول العريف وإثبات 

 مقدمة  -ألف

(، أن 2012قاارر  اللجنااة،   دورهتااا الرابعااة والسااتي العااام  -63
  بااارانمج  “نشاااأة القاااانون الااادويل العااار  وإثباتاااه”تااادرج موضاااوع 

. و  الااادورة (380العملهاااا، وعينااات السااا  ماييااال وود مقاااررا  خاصاااا  
. و  (381الأعادها املقارر اخلاا نتسها، ُعرضت على اللجناة ماذ رة  

الدورة نتسها أيضا ، طلبت اللجنة من األمانة العامة أن تُعد مذ رة 
ااادد العناصاار الاايت ةياان أن تيااون وثيقااة الحاالة هبااذا املوضااوع   

 .(382الاألعمال السابقة للجنة

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

رض علاااى اللجناااة الت -64 قريااار األول للمقااارر   هاااذه الااادورة، عاااُ
(، سإلضافة إىل مذ رة بشأن املوضوع أعدهتا A/CN.4/663اخلا  ال

(. ونظااااااار  اللجناااااااة   التقريااااااار   A/CN.4/659األماناااااااة العاماااااااة ال
 25إىل  17املعقاااااودة   التااااارتة مااااان  3186إىل  3181جلسااااااهتا مااااان 

 .2013متوز/يوليه 
متوز/يوليااه    25املعقااودة      3186وقاارر  اللجنااة،   جلسااتها   -65

 . “ اديد القانون الدويل العر  ” ، تغي  عنوان املوضوع ليحب   2013

 عرض املقرر اخلا  للتقرير األول  -1
يهاااادف التقرياااار األول، وهااااو تقرياااار ذو طااااابإل متهيااااد ، إىل   -66

، وحياااادد  تااااوف  أساااااس لألعمااااال واملناقشااااا  املقبلااااة بشااااأن املوضااااوع 
بحاااورة عاماااة الاااَنهج الاااذ  يقااارتمب املقااارر اخلاااا  اتباعاااه   معاجلتاااه.  
ويقدم التقرير، ضمن مجلة مسائل، حملة ماوجزة عان األعماال الساابقة  
للجناااة فيماااا مااان املوضاااوع، ويسااالط الضاااوء علاااى بعااا  اآلراء الااايت  

__________ 
 حولياااااااةانظااااااار ال 2012أاير/ماااااااايو  22املعقاااااااودة    3132اجللساااااااة    (380ال 

 العاماة اجلمعياة الحظات وقاد(. 157 التقارة(، الثااناجمللد الثان الاجلازء   ،2012
ديسااامرب /األول  اااانون   14 املاااؤر  67/92 قرارهاااا مااان 7 التقااارة   التقااادير، ماااإل

 أُدرجاملوضااوع قااد  و ااان . عملهااا باارانمج   املوضااوع إدراج اللجنااة قاارار، 2012
(، 2011 عاامال والساتي الثالثاة دورهتاا   األجال العويل  اللجنة  عمل  برانمج   

أعماهلااا    عااناللجناة  لتقرياار األولالااوارد   املرفاق  املقاارتمب أسااس علااى وذلاك
، 367-365 التقااارا اجمللاااد الثااان الاجلاازء الثااان(،  ،2011 حوليااةتلااك الاادورة ال

 (.األول  واملرفق
. A/CN.4/653اجمللاااااد الثاااااان الاجلااااازء األول(، الوثيقاااااة  ،2012 حولياااااة (381ال 

 .202-157 التقرا  ،(الثانالاجلزء  الثان اجمللدانظر أيضا  املرجإل نتسه، 
 .159 التقرةالثان الاجلزء الثان(،  اجمللد نتسه، املرجإل (382ال 

أعاااارب عنهااااا املناااادوبون   إطااااار اللجنااااة السادسااااة   أثناااااء الاااادورة  
ساااااتي للجمعياااااة العاماااااة. وينااااااقش التقريااااار أيضاااااا  نعااااااق  الساااااابعة وال 

املوضاااوع ونواجتاااه احملتملاااة، ويبحاااث بعااا  القضاااااي املتعلقاااة سلقاااانون  
الدويل العر  سعتبااره محادرا  للقاانون. وينتقال بعاد ذلاك إىل وصاف  

الرجاااوع إليهاااا ويضاااإل اخلعاااوط العريضاااة  يتعاااي  الااايت    املحاااادر جمموعاااة  
 ة املقبلة بشأن املوضوع. لربانمج مقرتمب ألعمال اللجن 

وأااااار املقااارر اخلاااا ،   معااارض تقدةاااه لتقرياااره، إىل أمهياااة   -67
أخاذ  ارسااة الادول علااى اخات ف نظمهااا القانونياة و  مجيااإل مناااطق  
العاامل   احلساابان عنااد دراسااة هااذا املوضااوع، وإىل فائاادة تبااادل اآلراء  

األوسااإل. ورأى  باي اللجنااة وباي اهليئااا  األخارى واجملتمااإل األ اادةت  
املقرر اخلا  أيضا  أن املذ رة اليت أعدهتا األمانة العامة، وهات ماذ رة  
توضاا  العناصاار الاايت قااد تيااون وثيقااة الحاالة سملوضااوع ماان األعمااال  
السااابقة للجنااة، سااتوفر عااوان   باا ا    املسااتقبل. وأاااار بوجااه خااا   

ة ستشاايل  إىل أن امل حظااا  والتعليقااا  التتساا ية الااواردة   املااذ ر 
 نقاطا  مرجعية هامة سلنسبة ألعمال اللجنة املقبلة. 

وذ ااار املقااارر اخلاااا  أناااه يااادرك متاماااا  التعقيااادا  الااايت ينعاااو    -68
عليها هاذا املوضاوع وضارورة معاجلتاه ااذر لضامان احلتااظ علاى مروناة  
العملية العرفية بوجه خا . وذّ ر أبنه ليس املقحود النظر   مضمون  

العر  وال حل خ فا  نظرية اتة بشأن أسس القانون    القانون الدويل 
العر . واقارتمب املقارر اخلاا  أن تر از اللجناة علاى صاياغة اساتنتاجا ،  
مقرتنة بتعليقا ، بشأن اديد قواعد القانون الدويل العر . ومن املتوقإل  

 هااذا مساااعدة عمليااة للقضاااة واحلقااوقيي، وخباصااة ماان  انتااج  أن يااوفر  
 لديهم خربة  ب ة سلقانون الدويل العام. ليست  

و  ضوء الرت يز املقرتمب على طريقة اديد القواعد العرفياة،  -69
قاد ساببت قادرا   “نشاأة” ونظرا  إىل أن إاارة عنوان املوضوع إىل ال

من الغموض فيما يتعلق بنعاق املوضوع، اقرتمب املقرر اخلا  تغيا  
. وحا    حاال “ن الادويل العار اديد قواعاد القاانو ”العنوان إىل 

تغيااا  العناااوان، سيشااامل عمااال اللجناااة املقااارتمب دراساااة ااااروط نشاااأة 
قواعد القانون الدويل العر ، سإلضاافة إىل األدلاة املادياة علاى هاذه 
القواعاااد، و  مهااااا ضاااارور  لتحدياااد مااااا إذا  اناااات مثاااة قاعاااادة ماااان 

جديااااد قواعااااد القااااانون الاااادويل العاااار . وأ ااااد املقاااارر اخلااااا  ماااان 
 تتضيله الستبعاد القواعد اآلمرة من نعاق هذا املوضوع. 

وفيماااا يتعلاااق سلقاااانون الااادويل العااار   محااادر مااان محاااادر   -70
  38 ماان املااادة   1القااانون الاادويل، تعاارق املقاارر اخلااا  أوال  إىل التقاارة  

من النظام األساست حمليمة العدل الدولياة، سعتبارهاا بيااان  ذا حجياة  
ن الادويل. وتنااول املقاارر اخلاا  بعاد ذلاك الع قاة بااي  ملحاادر القاانو 
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القااانون الاادويل العاار  ومحااادر القااانون الاادويل األخاارى. والحاا  أن  
ع قته سملعاهدا  مسألة سلغاة األمهياة مان الناحياة العملياة، والحا   
أيضااااا  أهنااااا مسااااألة متهومااااة إىل حااااد  باااا  نساااابيا . ورأى سملقاباااال أن  

الدويل العر  واملبادئ القانونية العاماة هات ع قاة  الع قة بي القانون 
أقاال وضااوحا  وتتعلااب دراسااة متأنيااة ماان جانااب اللجنااة. و  سااياق  
توجياااه االنتبااااه إىل أمهياااة اتسااااق املحاااعلحا ، اقااارتمب املقااارر اخلاااا   

 أيضا  إدراج استنتاج بشأن استخدام املحعلحا . 
املتحاالة بدراسااة    سملحااادر ويقاادم التقرياار أيضااا  قائمااة توضاايحية   -71

املوضوع. وسلرغم من أنه مل يُقحد تقدمي قائمة جامعة، فقد رئت أن ما  
يعارب عان الانهج العاام خبحاو  نشاأة القاانون    املحاادر جرى تعيينه مان  

معّينااة متعلقاة مبمارسااة    حاادر مل الادويل العار  وإثباتااه. وبعاد دراسااة أولياة  
العاادل الدوليااة وغ هااا  الاادول، سإلضااافة إىل السااوابق القضااائية حمليمااة  

من احملا م واهليئا  القضائية، الحا  املقارر اخلاا ، بحاورة أولياة، أناه  
الاايت تناوهلاااا    املحااادر رغاام وجااود قاادر ماان عاادم االتسااااق، تياااد مجيااإل  

االستعراض تؤ د أن  ارسة الدول واالعتقاد إبلزامية املمارساة ضاروراين  
العار . والحا   اذلك      مها لنشأة قاعادة مان قواعاد القاانون الادويل 

أنااه سااييون ماان املتيااد االطاا ع علااى أعمااال اهليئااا  األخاارى بشااأن  
هذا املوضوع، مثل أعمال رابعة القاانون الادويل ومعهاد القاانون الادويل  
واللجنة الدولية للحليب األمحر، سإلضاافة إىل ماا أاثرتاه تلاك األعماال  

 من نقااا  و تاس . 
راج مشااااروعت اسااااتنتاجي   والحاااا  املقاااارر اخلااااا  أن إد -72

التقرير يؤ اد نيتاه فيماا يتعلاق سلشايل الاذ  سايتخذه انتاج أعماال 
اللجناااااة، ليناااااه رأى أناااااه مااااان الساااااابق ألواناااااه إحالتهماااااا إىل جلناااااة 

إجااراء مشااورا  غاا   ، عوضااا  عان ذلاك،الحاياغة. وقاال إنااه يناو 
رمسية بغية التوصال إىل اتتااق بشاأن عناوان املوضاوع وبشاأن مساألة 

 إذا  ان ينبغت تناول القواعد اآلمرة. ما

 موجز املناقشة  -2
 عامة  تعليقا  الأ(

و ااااان هناااااك اتتاااااق عااااام علااااى أن أعمااااال اللجنااااة ةياااان أن   -73
تسلط الضوء بشايل متياد علاى عملياة ادياد قواعاد القاانون الادويل  
العاار . وأُبااد  لييااد واسااإل لتياارة وضااإل جمموعااة ماان االسااتنتاجا   

بتعليقا ، وهت نتيجة عملية ستيون مبثاباة دليال للحقاوقيي  املقرونة 
والقضاااااة الااااذين ليساااات لااااديهم خااااربة  باااا ة سلقااااانون الاااادويل العااااام.  
وُادد على أن القانون الدويل العر  يظل سلغ األمهية على الرغم من  
انتشاااار املعاهااادا  وتااادوين عااادد مااان جمااااال  القاااانون الااادويل. و   

  الساااائد عموماااا    اللجناااة هاااو أن األعماااال  الوقااات ذاتاااه،  اااان الااارأ 
املتعلقة هبذا املوضوع ينبغت أال تيون تقنينية العابإل أ ثر من ال زم،  
إذ إن مرونة العملية العرفية تظل أمارا  أساسايا . وااُدد   هاذا الحادد  
أيضا  على أن عملية نشاأة القاانون الادويل العار  هات عملياة مساتمرة  

 عدة من القواعد العرفية. ال تتوقف عند وهور قا 

وأدىل بعاااااا  األعضاااااااء بتعليقااااااا  بشااااااأن ضاااااارورة اديااااااد  -74
يتعلااق هبااذا املوضااوع،  اإلضااافة الاايت ةياان أن تقاادمها اللجنااة فيمااا

وبشااااأن ضاااارورة متييااااز العماااال املتعلااااق هبااااذا املوضااااوع عاااان األعمااااال 
السااابقة الاايت قاماات هبااا اللجنااة واليياااان  األخاارى. ورئاات   هااذا 

مان املهام متيياز أعماال اللجناة عان األعماال املماثلاة الايت  الحدد أنه
اضاااعلعت هباااا رابعاااة القاااانون الااادويل وتوضاااي  الثغااارا    املعاجلاااة 

 اليت ستضعلإل اللجنة بتناوهلا. 
د والحااعوبة املتأصااَلي    -75 والحاا  عاادد ماان األعضاااء التعقااح

 املوضاااوع. ورئااات أن أوجااااه اللااابس احمليعاااة بتحديااااد القاااانون الاااادويل
العر  قد أد  إىل عدم يقي  وعدم استقرار  على الحعيد القانون، 
ة القائماة علاى االنتهازياة أو ساوء  وأد  فضا   عان ذلاك إىل احملاجا 
النية فيما يتعلق بوجود قاعدة ما من قواعاد القاانون الادويل العار . 

 ااان هناااك ترحيااب عااام سجلهااد املقاارتمب لتوضااي  العمليااة الاايت   ،ولااذا
 مبقتضاها اديد قاعدة من قواعد القانون الدويل العر .جير  

 املوضوع  نعاق  الب( 

 اااان عناااوان املوضاااوع مساااألة أولياااة أاثر  مساااائل متعلقاااة  -76
سلنعاااق. فقااد وافااق عاادد ماان األعضاااء علااى اقاارتامب املقاارر اخلااا  

 “نشأة القانون الدويل العر  وإثباتاه”الداعت إىل تغي  العنوان من 
، غاا  أن أعضاااء  آخاارين أباادوا “القااانون الاادويل العاار اديااد ”إىل 

لييدهم ل بقاء على العنوان احلايل. واقرتمب بع  األعضاء عنااوين 
تعياااي القاااانون ”و “إثباااا  القاااانون الااادويل العااار ”بديلاااة، ومنهاااا 
. ورئت أيضا  أنه ليس من املناسب أن تتناول اللجنة “الدويل العر 

، وأنااااه ينبغاااات سلتااااايل إزالااااة “النشااااأة” قااااة باجلوانااااب النظريااااة املتعل
اليلمة من العنوان. و  هناية املعاف، رئات بوجاه عاام أناه حا    
حاااال تغيااا  العناااوان، يظااال مااان املهااام إدراج  ااال مااان نشاااأة القاااانون 

 الدويل العر  وإثباته   نعاق املوضوع.
و اااان هناااااك اتتاااااق عاااام علااااى أنااااه ينبغااات أن تر ااااز اللجنااااة  -77

بحاااورة رئيساااية   عملهاااا علااااى توضاااي  الااانهج املشااارتك   اديااااد 
نشااأة وإثباااا  القاااانون الااادويل العاار . غااا  أن الاااوزن النسااا  الاااذ  

 اااان مثاااار   “اإلثباااا ”ودراساااة  “النشاااأة”ينبغااات إععااااؤه لدراساااة 
ملسااائل املتعلقااة جاادل. فقااد ااايك بعاا  األعضاااء   أن تيااون ا

بنشأة القانون الدويل العر  الايت يغلاب عليهاا العاابإل األ اادةت أو 
أبعماااااال اللجناااااة املتعلقاااااة  النظااااار  مساااااائل ضااااارورية أو ذا  صااااالة 

سملوضوع. وأُعرب عن رأ  متاده أن النشأة واإلثبا  متهومان على  
طااار  نقاااي ، إذ تشااا  النشاااأة إىل العملياااا  الدينامياااة الااايت اااادث  

ى مر الزمن، بينما يش  اإلثبا  إىل حالة القانون   حلظة معينة.  عل 
ورأى عدد من األعضاء اآلخرين أنه ال ةين متييز عملية النشأة عان  

 األدلة املعلوبة إلثبا  وجود القاعدة.  
وأياااااااد عااااااادد مااااااان األعضااااااااء االقااااااارتامب الاااااااداعت إىل عااااااادم  -78

االضااااع ع بدراسااااة القواعااااد اآلماااارة   نعاااااق املوضااااوع. والحاااا  
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بع  األعضاء أن القواعاد اآلمارة هلاا خحائحاها املميازة مان حياث 
تحديااد وجااود قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل فالنشااأة واإلثبااا . 

ذه القاعاادة تتميااز العاار  مسااألة خمتلتااة عاان اديااد مااا إذا  اناات هاا
طرياااق  أيضاااا  بحاااتة إضاااافية تتمثااال   عااادم خضاااوعها للتقيياااد عااان 

دم لدراسااااة موضااااوع   املعاهاااادا . وأااااا  أيضااااا  إىل أن اقرتاحااااا  قااااد قااااُ
جديد متعلق سلقواعد اآلمرة. ورأى أعضاء آخرون أنه ينبغات معاجلاة  
القواعااااد اآلماااارة   إطااااار هااااذا املوضااااوع، سلنظاااار إىل أن الاااارتابط بااااي  

ملتهاومي تارابط  باا  وينبغات دراساته. وأاااار بعا  األعضااء إىل أنااه  ا 
سااااييون ماااان املتيااااد معاجلااااة مسااااألة التاااادرج اهلرماااات ملحااااادر القااااانون  

 الدويل، مبا   ذلك القانون التعاهد  والقواعد اآلمرة.  

وأيااااد عاااادد ماااان األعضاااااء اقاااارتامب املقاااارر اخلااااا  الااااداعت إىل   -79
دويل العااار  واملباااادئ العاماااة للقااااانون  دراساااة الع قاااة باااي القاااانون الااا

الااادويل واملباااادئ القانونياااة العاماااة. ورئااات أناااه ينبغااات للجناااة أن تباااذل  
قحاارها لتوضاي  الع قااة املعقادة واملبهماة بااي املتااهيم. وأااار بعاا   
األعضااااء   هاااذا الشاااأن إىل أن التميياااز باااي املباااادئ العاماااة للقاااانون  

  ال يياااون  يناااا  دائماااا . وأباااديت  الااادويل وباااي القاااانون الااادويل العااار 
م حظااة  اثلااة فيمااا يتعلااق سملبااادئ القانونيااة العامااة والقااانون الاادويل  
العاااار . و  الوقاااات ذاتااااه، رأى بعاااا  األعضاااااء أنااااه ينبغاااات اسااااتبعاد  
املسااااائل الواسااااعة النعاااااق املتعلقااااة سملبااااادئ العامااااة ومببااااادئ القااااانون  

انون الدويل العر ، ألن دراسة هذه  صلة هلا سلق  الدويل العامة اليت ال 
 املسائل ستؤد  إىل توسيإل نعاق املوضوع على  و ال مسوغ له. 

وأُبد  لييد عام لدراسة الع قة بي القاانون الادويل العار   -80
. وأااا    هااذا السااياق إىل أنااه ماان املسااّلم بااه القااانون التعاهااد و 

ن الااادويل العاااار  أو عموماااا  أن املعاهااادا  قاااد تااادوِّن قواعاااد القاااانو 
تبلورها أو توّلدها. وأا  أيضا  إىل أن قاعدة القانون الادويل العار  
قااد تساار  سلتااواز  مااإل ناان تعاهااد  معااابق. وأُعاارب عاان لييااد 
أيضاااا  لدراساااة آاثر املعاهااادا  املتعاااددة األطاااراف املربماااة باااي عااادد 

ورئات قليل للغاياة مان الادول األطاراف علاى القاانون الادويل العار . 
إىل مرحلاة  لقاانون التعاهاد أنه ينبغات لجيال أ  دراساة للع قاة س

الحقااة ماان مراحاال األعمااال املتعلقااة سملوضااوع، ألن املعلااوب أوال  
 هو إجراء اليل متعمق مليوان  القانون الدويل العر .

وأُوصااات أيضاااا  بدراساااة الع قاااة باااي القاااانون الااادويل العااار   -81
 األخاارى، مبااا فيهااا اإلعاا ان  االنتراديااة. ومحااادر القااانون الاادويل

واقاااارتمب بعاااا  األعضاااااء إجااااراء الياااال للتتاعاااال بااااي الحاااايوك أو 
 القواعد غ  امللزمة وبي نشأة القانون الدويل العر  وإثباته.

وأعرب بع  األعضاء عن لييدهم لدراسة القانون الادويل  -82
بااي القواعااد  العاار  اإلقليماات، مااإل االهتمااام بوجااه خااا  سلع قااة

العامة للقانون الادويل العار  وباي القاانون الادويل العار  اإلقليمات. 
واقاارُتمب أن تبحااث اللجنااة املمارسااة اإلقليميااة، مبااا   ذلااك القاارارا  
القضائية واالتتاقا  واألنظمة ذا  الحلة،   إطاار دراساتها هلاذه 

 الع قااااة. وأااااا    هااااذا السااااياق إىل أنااااه قااااد ييااااون ماااان الحااااعب
 التمييز بي  ارسة املنظما  اإلقليمية و ارسة فرادى الدول.

 املنهجية  الج(

أُبااد  لييااد واسااإل القاارتامب املقاارر اخلااا  الااداعت إىل النظاار  -83
   اال ماان عناصاار نشااأة القااانون الاادويل العاار ، أ  العناصاار الاايت 
تااؤد  إىل وجااود قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل العاار ، واملعاااي  
ال زماااة إلثباااا  وجاااود هاااذه العناصااار. وأباااد  ليياااد عاااام أيضاااا  ملاااا 

اإلجااراءا  العمليااة املتعلقااة بتحديااد قواعااد  اقاارُتمب ماان الرت يااز علااى
القاااانون الااادويل العااار ، ولااايس علاااى مضااامون هاااذه القواعاااد. وماااإل 
ذلااك، رئاات أنااه لاان يتسااذ متييااز مضاامون القواعااد األوليااة متيياازا  اتمااا  
عاان الياال القواعااد الثانويااة الواجبااة التعبيااق. وذهااب رأ  آخاار إىل 

القواعااااد ينبغاااات أن ياااادع م أن الرت يااااز علااااى الاااانهج املتعلااااق بتحديااااد 
 أبمثلة توضيحية على القواعد األولية. 

لييااد واسااإل أيضااا  القاارتامب املقاارر اخلااا  الااداعت إىل    وأُبااد   -84
االعتقااااد إبلزامياااة املمارساااة، ومهاااا     النظااار بعناياااة    ارساااة الااادول و 

العنحران امليوانن للقانون الدويل العر  اللذان حيظيان بقبول واسإل.  
ار عاادد ماان األعضاااء إىل أن اديااد قواعااد القااانون العاار  جيااب  وأااا

أن يساااتند إىل تقيااايم ملمارساااة الااادول، وإىل أناااه ينبغااات إيااا ء االعتباااار  
الواجب لعمومية هذه املمارسة واستمراريتها وطابعها التمثيلت. واتحتق  
علاااى أن األفعاااال الدولياااة ال تنعاااو  مجيعهاااا علاااى مااادلول قاااانون    

وخباصاااة أفعاااال اجملاملاااة أو اليياساااة باااي الااادول. ورأى    هاااذا الشاااأن، 
بعاااا  األعضاااااء سملثاااال أن بعاااا  مواقااااف الاااادول قااااد ال يعاااارب عاااان  
االعتقاد إبلزامية املمارسة، وخباصة   احلاال  اليت تش  فيها الدولاة  
إىل ذلك. وعّلق عدد من األعضاء قائلي إن البات   وجاود  ارساة  

اد إبلزامياااة املمارساااة هاااو عملياااة صاااعبة.  الااادول املعلوباااة و/أو االعتقااا
وأااا  أيضااا  إىل أن االعتقاااد إبلزاميااة املمارسااة قااد يتضاا    األفعااال  

 و  حاال  االمتناع عن التعل على حد سواء. 
ه االنتباااه إىل ضاارورة إجااراء دراسااة متأنيااة للجوانااب الزمنيااة   -85 وُوجااّ

إبلزامياااااة    ، وخباصاااااة ادياااااد ماااااا إذا  اااااان االعتقااااااد “ العنحااااارين ” لاااانهج  
املمارسااة ةياان أن يساابق  ارسااة الاادول، ومااا إذا  اناات قاعاادة القااانون  
الاادويل العاار  ةياان أن تنشااأ   خاا ل فاارتة زمنيااة قحاا ة. وأااا  أيضااا   
ن  ملمارساااة الااادول واالعتقااااد   إىل فائااادة ادياااد الاااوزن النسااا  الاااذ  ةاااُ

تعلاااق هباااذا  إبلزامياااة املمارساااة. ورئااات   هاااذا الشاااأن أن عمااال اللجناااة امل 
املوضاااوع ةيااان أن يياااون حاسااام األمهيااااة   ساااد التجاااوة باااي الاااانهج  

  دراسااااة القااااانون الاااادويل العاااار .    “ العحاااار  ” والاااانهج    “ التقليااااد  ” 
ورأى أعضااااء آخااارون أناااه رغااام أمهياااة اليااال الاااُنهج املختلتاااة   دراساااة  
القانون الدويل العر ، ف ن تحنيف هذه الُنهج سستخدام محعلحا   

 غ  ضرور  أو مضلِّل.  “ العحر  ” و   “ التقليد  ”   من قبيل 
ووافاق عادد مان األعضااء علاى أناه ينبغات للجناة أن تعماا   -86

إىل وضإل هنج عام موحد لتحديد قواعاد القاانون الادويل العار ، إذ 
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إن هااذه القواعااد تنشااأ   نظااام قااانون دويل واحااد متشااابك. ورأى 
عاادد آخاار ماان األعضاااء أنااه ال ةياان افاارتاض وجااود هنااج اااامل أو 

يتتااااو  تبعاااا  للمجاااال وحياااد، حياااث إن هناااج ادياااد القواعاااد قاااد 
املوضااااوعت للقااااانون الاااادويل. ورئاااات أن الااااوزن النساااا  الااااذ  ينبغاااات 
منحااااه إلثبااااا   ارساااااة الاااادول أو االعتقاااااد إبلزامياااااة املمارسااااة قاااااد 
يتتاااو  تبعااا  للمجااال. وأااا    هااذا الشااأن إىل أن أوزاان  متتاوتااة 

ن   علااى معّينااة   خمتلااف ميااادين القااانون الاادويل. وأااا   ملحااادرمتااُ
وجااه اخلحاااو  إىل أن القااانون غااا  امللاازم قاااد يلعااب دورا  أ ااارب   

 نشأة القانون الدويل العر    جماال  معينة. 
وذهاااااب رأ  إىل أن الااااانهج الاااااذ  يقرتحاااااه املقااااارر اخلاااااا   -87
أيخاااذ   احلسااابان سلقااادر الياااا  التااارق باااي املحاااادر الشااايلية  ال

. ورئات أيضاا  أن اقارتامب املقارر واملحادر املادية للقانون الدويل العار 
رف الااادويل الاااوارد   النظاااام  اخلاااا  الاااداعت إىل إدراج تعرياااف العاااُ
األساسات حمليماة العادل الدولياة قاد يياون   غا  موضاعه. وأاااار 
بع  األعضاء إىل أن تعريف القانون الدويل العر  ينبغت أن أيخذ 

ساست حمليمة من النظام األ  38الب( من املادة  1  احلسبان التقرة  
العااادل الدولياااة، وخباصاااة ألن املياااوان  احملاااددة فيهاااا يُستشاااهد هباااا 
واظاى سلقباول علااى نعااق واسااإل، ليان أ  تعريااف تضاعه اللجنااة 
ينبغااات أن ير اااز   املقاااام األول علاااى العناصااار األساساااية الااايت متااان  

 القانون الدويل العر  طابعه امللزم.
مهياة دراساة العملياة الايت وادد بع  األعضاء أيضا  علاى أ -88

 تحب  مبقتضاها قاعدة القانون الدويل العر  قاعدة مهجورة. 
اجلهاا  وأوصى عدد من األعضاء أبن تادرس اللجناة دور  -89

التاعلااة األخاارى   نشااأة القااانون الاادويل العاار . وأااا  علااى وجااه 
 اخلحاو  إىل أنااه ينبغات النظاار   القيماة القانونيااة احملتملاة لقاارارا 
أاخا  القانون الدويل ذو  العبيعة اخلاصة، مثل اللجناة الدولياة 

التاعلاة ومجاعاا  املحااا اجلهاا  للحليب األمحر. ورئات أن هاذه 
تاااؤد  دورا  هاماااا    تعاااوير القاااانون الااادويل العااار ، وتاااؤثر   وتااا ة 
تعوره،   بعا  اجملااال . وذهاب رأ  آخار إىل أن الاوزن املمناومب 

نظمااا  غاا  احليوميااة ينبغاات أن ييااون أقاال ماان لقاارارا  بعاا  امل
 تحرحياهتا.  الوزن املمنومب ملمارسة الدول أو

 الرجوع إليها  يتعياليت   املحادر جمموعة  الد(
جمموعاااة   اااان هنااااك ليياااد عاااام القااارتامب املقااارر اخلاااا  بشاااأن   -90

. ومااإل ذلااك، أااا  إىل أنااه ينبغاات أن  الرجااوع إليهااا يتعااي  الاايت    املحااادر 
 . املحادر ييون مثة متييز   الوزن النس  الذ  ُةن  ملختلف  

و ااان هناااك لييااد واسااإل لتياارة إجااراء دراسااة متأنيااة ملمارسااة   -91
املتعلقااااة مبمارسااااة    جمموعااااة املحااااادر الاااادول. ورئاااات أنااااه ينبغاااات دراسااااة  

ا  أبسااف أن  الاادول   مجيااإل مناااطق العااامل، وإن  ااان قااد لااوح  أيضاا
الاااادول ال تنشاااار مجيعهااااا دراسااااا  عاااان  ارسااااتها. ورئاااات أن  ارسااااة  
الدول   بع  اجملاال  قد تيون حمدودة نظرا  لعادم مشاار ة الادول  
مجيعها   نشأة قواعد معينة من قواعد القانون الدويل العر . واقارتمب  

  عدد من األعضاء أن تبحث اللجنة قرارا  احملا م الوطنية والبياان  
الحادرة عن املسؤولي الوطنيي، سإلضافة إىل سلوك الدول. وذهب  
رأ  إىل أناه ينبغات للجناة أن تنظار بعناياة   السالوك التعلات للاادول،  
وخباصاااة   احلااااال  الااايت يتعاااارض فيهاااا هاااذا السااالوك ماااإل البيااااان   
ه االنتبااااه أيضاااا  إىل احلجاااج الااايت تقااادمها الااادول أماااام   الوطنياااة. وُوجاااّ

اهليئا  القضائية الدولية، ألهناا قاد تشا  علاى  او متياد إىل  احملا م و 
املواقااف املتعلقااة بنشااأة القااانون الاادويل العاار  وإثباتااه. وسإلضااافة إىل  
ذلااااك، اقاااارُتمب أن تنظاااار اللجنااااة   الااااي   املستشااااارين القااااانونيي  
للحيومااا ،   حااال توافرهااا، وأن تنظاار  ااذلك فيمااا لتبااادل اآلراء  

 دول من صلة سملوضوع. السر  بي ال 

وفيمااااا يتعلااااق سالجتهااااادا  القضااااائية للمحااااا م الوطنيااااة،  -92
وافاااق عااادد مااان األعضااااء علاااى ضااارورة تنااااول هاااذه القضاااااي ااااذر 
وعلى ضرورة متحيحها بعناية الختبار مدى اتساقها. وأا  إىل أن 
طريقاااة تعبياااق احملاااا م الوطنياااة للقاااانون الااادويل العااار  تتوقاااف علاااى 

الااااداخلت، وأن القضاااااة الااااوطنيي قااااد يتتقاااارون إىل اخلااااربة القااااانون 
 اليافية سلقانون الدويل العام.

و ان هناك لييد عام ل قرتامب الاداعت إىل دراساة االجتهاادا    -93
القضااائية للمحااا م الدوليااة واإلقليميااة ودون اإلقليميااة. وأيااد عاادد ماان  

حمليماااة  األعضااااء بشااايل خاااا  إجاااراء اليااال ل جتهاااادا  القضاااائية  
العااااادل الدولياااااة. ورأى بعااااا  األعضااااااء أناااااه ةيااااان اعتباااااار االجتهااااااد  

  املرجعيااااة للمااااادة  القضااااائت حمليمااااة العاااادل الدوليااااة املحاااادر األساساااات  
إىل أهناااا تشااايل  سلنظااار  املتعلقاااة بنشاااأة القاااانون الااادويل العااار  وإثباتاااه،  

جهااااز األمااام املتحااادة القضاااائت الرئيسااات واظاااى حجيتهاااا بشاااأن هاااذه  
املساااائل سعااارتاف واساااإل النعااااق. ورئااات أن التتااااوى، وإن  انااات غااا   
ملزمة، قد تستحق الدراسة أيضا . وادد عدد من األعضاء أيضا  علاى  
أمهية اليل االجتهاادا  القضاائية للمحاا م واهليئاا  القضاائية الدولياة  
األخرى، وخحوصا  ألنه يبدو أن بع  احملا م واهليئا  القضاائية تتباإل  

 متباينة   تقييم القانون الدويل العر .   هُنجا  

وذهااب رأ  إىل أنااه ينبغاات للجنااة أن تتجنااب الرت يااز أ ثاار  -94
ماان الاا زم علااى االجتهااادا  القضااائية، نظاارا  إىل أن مهمااة احملااا م 
واهليئا  القضائية هت تسوية منازعا  حمددة، وليس وضاإل معااي  

وأاار بع  األعضاء أيضاا  إىل أو إجراءا  قانونية دولية موحدة.  
أن االخاات ف الظاااهر   الااُنهج بااي احملااا م واهليئااا  القضااائية قااد 

 ييون   حقيقة األمر جمرد اخت ف   الحياغة.

ورئااااااات بشااااااايل عاااااااام أن دور  ارساااااااة املنظماااااااا  الدولياااااااة  -95
ه االنتبااااااه إىل أمهياااااة القااااارارا   واإلقليمياااااة يساااااتحق الدراساااااة. وُوجاااااّ

التوصاااايا  واملقااااررا  الحااااادرة عاااان هااااذه املنظمااااا  واإلعاااا ان  و 
سعتبارها دلي   حمتم   على  ل من  ارسة الدول واالعتقاد إبلزامية 
املمارساااة. وماااإل ذلاااك، أاااا  إىل أناااه ينبغااات مااان   ارساااة األجهااازة 

 احليومية الدولية   املنظما  الدولية وزان  أ رب.



 85 وإثبات   العريف الدول القانون نشأة 

 

 

تتبااااذ تحااااورا   ورأى بعاااا  األعضاااااء أنااااه ينبغاااات للجنااااة أال -96
ذ  الحاالة أبعماهلااا املتعلقااة  “القااانون” تقييااداي  أ ثاار ماان الاا زم ل

 “القانون غ  امللزم”هبذا املوضوع. ولوح  بوجه خا  أن قواعد 
 قد لعبت دورا    وهور قواعد القانون الدويل العر .

وأااا  أيضااا  إىل أن  تاااس  خاارباء القااانون الاادويل سااتلقت  -97
ملوضوع بحورة متيدة. وُوّجه االنتباه إىل لييد اليّتاب ضوء على اال

  معاجلاااة القاااانون الااادويل  “العنحااارين”علاااى نعااااق واساااإل لااانهج 
 العر ، وإىل وجود نّقاد يدعون إىل هُنج أخرى.

 األعمال املقبلة بشأن املوضوع  اله( 

رئات بوجاه عاام أناه ينبغاات للجناة أن تقادم انجتاا  عملياا  ييااون   -98
متيااادا  ملمارسااات العمااال القاااانون والقضااااة. وأاااا  ماااإل ذلاااك إىل أناااه  
ينبغاات أال ماال أ  انتااج تتوصاال إليااه اللجنااة مبرونااة العمليااة العرفيااة أو  
 سلتعورا  املستقبلية فيما يتحل بنشأة القانون الدويل العر  وإثباته. 

وأُبااد  أيضااا  لييااد عااام خلعااة عماال فاارتة الساانوا  اخلمااس  -99
رتحهااااا املقاااارر اخلااااا . غاااا  أن عااااددا  ماااان األعضاااااء رأوا أن الاااايت اق

للتنتيااذ  خعااة العماال طموحااة أ ثاار ماان الاا زم وقااد ال تيااون قابلااة 
سلنظر إىل الحعوس  املرتبعة سملوضوع، وإن  ان قد أا  أيضا  إىل  
أن الرت يااز املقاارتمب علااى القضااااي العمليااة قااد جيعاال خعااة العماال قابلااة  

إىل ذلااااك،  ااااان هناااااك ترحيااااب عااااام سالقاااارتامب  للتنتيااااذ. وسإلضااااافة  
الااداعت إىل أن تعلااب اللجنااة ماان الاادول االسااتجابة لعلااب  ياادعوها  
إىل تقاادمي معلومااا  بشااأن  ارسااتها فيمااا يتعلااق سملوضااوع   موعااد  

. وذهااااب رأ  ماااان اآلراء إىل أن  2014 ااااانون الثان/يناااااير    31أقحااااه  
 ستها أمر مؤسف. عدم تقدمي الدول ح  اآلن معلوما  عن  ار 

وأباااَدى عااادد  مااان األعضااااء لييااادهم للجهاااد املقااارتمب بذلاااه  -100
َرد  دد علاى ماا ةيان أن جيلباه هاذا املساعى مان للتوصاال إىل فهاام  واسااتخدام  موحااَدين للمحااعلحا  بوضااإل َمسااْ هلا قميإل اللغا . وااُ
فائدة عملية. ورأى بع  األعضاء اآلخرين أناه قاد يياون مان غا  

معجاام جامااد للمحااعلحا ، إذ إن عبااارة  عامااة املستحااوب وضااإل 
قاااد ال تعاااارب بشااايل مناساااب عاااان  “قواعاااد القااااانون الااادويل”مثااال 

نعاق القانون الدويل العر  الذ  يشمل املبادئ واملعاي  سإلضاافة 
إىل القواعاااااد. وذهاااااب رأ  آخاااااار إىل أن وجاااااود معجااااام أو مساااااارد 

ن مان يؤد  إىل الوضومب املنشاود، ألناه ساييو  للمحعلحا  قد ال
ساااااتخدم بحاااااورة تُ الحاااااعب أن يشاااااار إىل أن محاااااعلحا  معيناااااة 

ه  متساااااقة   حاااااي أن محاااااعلحا  أخااااارى ليسااااات  اااااذلك. وُوجاااااّ
االنتبااااه أيضاااا  إىل التبااااين   اساااتخدام املحاااعلحا  واملعااااي  ماااان 
 جانب اللجنة نتسها   اديدها لقواعد القانون الدويل العر .

 امل حظا  اخلتامية للمقرر اخلا   -3 
الح  املقرر اخلا  أن هناك اتتاقا  عاما  علاى أناه ينبغات أن   -101

ييااون انتااج األعمااال املتعلقااة هبااذا املوضااوع ذا طااابإل عملاات سلدرجااة  

األوىل. و  هاااااااذا الشاااااااأن، أُباااااااد  ليياااااااد واساااااااإل لحاااااااياغة جمموعاااااااة  
مقرتنة بتعليقا . والح  املقرر اخلاا  أيضاا  التأيياد   “ استنتاجا  ” 

، أ  الاااانهج الااااذ   “ العنحااارين ” العاااام الااااذ  أباااداه األعضاااااء لاااانهج  
يعتاارب أن اديااد القااانون الاادويل العاار  يتعلااب تقييمااا  ملمارسااة الاادول  
ول عتقااااد إبلزامياااة املمارساااة علاااى حاااد ساااواء، ماااإل التساااليم أبناااه قاااد  

نحارين   بعا  األحياان وأبن الاوزن  باي الع   “ تشاابك قاو  ” يوجد 
 النس  الذ  ينبغت إععاؤه ليل منهما قد يتتاو  تبعا  للسياق. 

ويبدو أيضا  أن هناك لييدا  من األعضاء التباع هنج موحد  -102
 أو عام   اديد القانون الدويل العر . 

وفيماا يتعلااق بنعااق املوضااوع، يبادو أن هناااك لييادا  واسااعا   -103
ة الع قااة بااي القااانون الادويل العاار  ومحااادر القااانون الاادويل لدراسا

قانون التعاهد  واملبادئ العامة للقانون. وهناك الاألخرى، مبا فيها  
أيضا  اهتمام واسإل بدراسة القانون الدويل العر  اإلقليمت. أما فيما 
يتعلق سلقواعد اآلمرة، فقاد الحا  املقارر اخلاا  وجاود اتتااق عاام 

 معاجلتها سلتتحيل   إطار هذا املوضوع.  على عدم
وفيمااااا يتعلااااق سلشااااواغل الاااايت أُبااااديت بشااااأن تر يااااز املقاااارر  -104

اخلااااا  علااااى وضااااومب املحااااعلحا ، أاااااار املقاااارر اخلااااا  إىل أنااااه 
يقحاااااد هباااااذا الرت ياااااز إاتحاااااة درجاااااة مااااان الوضاااااومب   االساااااتدالل. 
 وأضاااف قااائ   إن اللجنااة قااد متينااات علااى ماار السااني ماان اقياااق
درجاااة مااان الوضاااومب واالتسااااق   املحاااعلحا    عااادد  بااا  مااان 
جماااااال  القااااانون الاااادويل. لينااااه أاااااار   الوقاااات ذاتااااه إىل ضاااارورة 

 اقيق توازن بي الوضومب واملرونة. 
وقال املقرر اخلا  إنه يدرك أن اقرتاحه الاداعت إىل االنتهااء مان   -105

قاد ال يياون قااب      2016األعمال املتعلقة سملوضوع   موعد أقحااه عاام  
للتنتيذ، فا  باد مان أن يياون هنااك متساإل مان الوقات للبحاث والدراساة  
والتتياااا    إطااااار اللجنااااة، واللجنااااة السادسااااة، واجملتمااااإل الاااادويل بشاااايل  
أعاام. وأوضااا  قاااائ   إناااه ينبغااات فهااام املوعااد املقااارتمب علاااى أناااه جمااارد موعاااد  

 مترطة.   مستهدف، ال على أنه يش  إىل نية االندفاع بسرعة 
وفيمااا يتعلااق سالقاارتامب الااداعت إىل تغياا  عنااوان املوضااوع، أاااار   -106

املقاارر اخلااا  إىل أن املسااألة قااد نوقشاات أيضااا    مشاااورا  غاا  رمسيااة.  
وقااد مت التوصاال إىل توافااق   اآلراء بشااأن العنااوان قميااإل اللغااا  الرمسيااة،  

  “ Identification of customary international law” مبااااا   ذلااااك  
  “ Détermination du droit international coutumier” سإلنيليزياااة و 

 سلترنسية. وأوصى املقرر اخلا  بتعديل العنوان وفقا  لذلك.  
ورحب املقارر اخلاا  سملناقشاة اهلاماة الايت دار  بشاأن مساألة   -107

 خعااوة  نشاار املعلومااا  املتعلقااة مبمارسااة الاادول، وأاااار إىل أنااه ةياان  
أوىل جياااادة وضااااإُل قائمااااة جامعااااة سمللخحااااا  واملنشااااورا  املوجااااودة.  
و اان هناااك لييااد عااام أيضااا  لتجدياد الاادعوة املوجهااة إىل الاادول لتقاادمي  

 معلوما  عن النهج الذ  تتبعه   اديد القانون الدويل العر . 




