الفصل السابع
نشأة القانون الدول العريف وإثبات
ألف -مقدمة

أعا اارب عنها ااا املنا اادوبون إطا ااار اللجنا ااة السادسا ااة أثنا اااء الا اادورة
الس ا ااابعة والس ا ااتي للجمعي ا ااة العام ا ااة .وين ا اااقش التقري ا اار أيض ا ااا نع ا اااق
املوض ااوع ونواجت ااه احملتمل ااة ،ويبح ااث بع ا القض ااااي املتعلق ااة سلق ااانون
الدويل العر سعتبااره محادرا للقاانون .وينتقال بعاد ذلاك إىل وصاف
جمموع ااة املح ااادر ال اايت يتع ااي الرج ااوع إليه ااا ويض ااإل اخلع ااوط العريض ااة
لربانمج مقرتمب ألعمال اللجنة املقبلة بشأن املوضوع.

 -63قاارر اللجنااة ،دورهتااا الرابعااة والسااتي العااام  ،)2012أن
ت اادرج موض ااوع ”نش ااأة الق ااانون ال اادويل الع اار وإثبات ااه“ ب ارانمج
عمله ااا ،وعين اات الس ا مايي اال وود مق ااررا خاص اااال .)380و ال اادورة
نتسها ،عُرضت على اللجناة ماذ رة أعادها املقارر اخلاا ال .)381و
الدورة نتسها أيضا ،طلبت اللجنة من األمانة العامة أن تُعد مذ رة
ااادد العناصاار الاايت ةياان أن تيااون وثيقااة الحاالة هبااذا املوضااوع
األعمال السابقة للجنةال.)382

 -67وأا ااار املق اارر اخل ااا  ،مع اارض تقدة ااه لتقري ااره ،إىل أمهي ااة
أخاذ ارسااة الادول علااى اخات ف نظمهااا القانونياة و مجيااإل مناااطق
العاامل احلساابان عنااد دراسااة هااذا املوضااوع ،وإىل فائاادة تبااادل اآلراء
باي اللجنااة وباي اهليئااا األخارى واجملتمااإل األ اادةت األوسااإل .ورأى
املقرر اخلا أيضا أن املذ رة اليت أعدهتا األمانة العامة ،وهات ماذ رة
توضا العناصاار الاايت قااد تيااون وثيقااة الحاالة سملوضااوع ماان األعمااال
السااابقة للجنااة ،سااتوفر عااوان با ا املسااتقبل .وأاااار بوجااه خااا
إىل أن امل حظااا والتعليقااا التتسا ية الاواردة املااذ رة ستشاايل
نقاطا مرجعية هامة سلنسبة ألعمال اللجنة املقبلة.

ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية
ه ااذه ال اادورة ،عُ ارض عل ااى اللجن ااة التقري اار األول للمق اارر
-64
اخلا ال ،)A/CN.4/663سإلضافة إىل مذ رة بشأن املوضوع أعدهتا
األمان ا ا ااة العام ا ا ااة ال .)A/CN.4/659ونظ ا ا اار اللجن ا ا ااة التقري ا ا اار
الت ا اارتة م ا اان  17إىل 25
جلس ا اااهتا م ا اان  3181إىل  3186املعق ا ااودة
متوز/يوليه .2013

 -68وذ اار املق اارر اخل ااا أن ااه ي اادرك متام ااا التعقي اادا ال اايت ينع ااو
عليها هاذا املوضاوع وضارورة معاجلتاه ااذر لضامان احلتااظ علاى مروناة
العملية العرفية بوجه خا  .وذ ّ ر أبنه ليس املقحود النظر مضمون
القانون الدويل العر وال حل خ فا نظرية اتة بشأن أسس القانون
العر  .واقارتمب املقارر اخلاا أن تر از اللجناة علاى صاياغة اساتنتاجا ،
مقرتنة بتعليقا  ،بشأن اديد قواعد القانون الدويل العر  .ومن املتوقإل
أن يااوفر انتااج هااذا مساااعدة عمليااة للقضاااة واحلقااوقيي ،وخباصااة ماان
ليست لديهم خربة ب ة سلقانون الدويل العام.

 -65وقاارر اللجنااة ،جلسااتها  3186املعقااودة  25متوز/يوليااه
 ،2013تغي عنوان املوضوع ليحب ”اديد القانون الدويل العر “.

 -1عرض املقرر اخلا

للتقرير األول

 -66يها اادف التقريا اار األول ،وها ااو تقريا اار ذو طا ااابإل متهيا ااد  ،إىل
تا ااوف أسا اااس لألعما ااال واملناقشا ااا املقبلا ااة بشا ااأن املوضا ااوع ،وحيا اادد
بح ااورة عام ااة ال اانَهج ال ااذ يق ارتمب املق اارر اخل ااا اتباع ااه معاجلت ااه.
ويقدم التقرير ،ضمن مجلة مسائل ،حملة ماوجزة عان األعماال الساابقة
للجن ااة فيم ااا م اان املوض ااوع ،ويس االط الض ااوء عل ااى بع ا اآلراء ال اايت

 -69و ضوء الرت يز املقرتمب على طريقة اديد القواعد العرفياة،
ونظرا إىل أن إاارة عنوان املوضوع إىل ال ”نشاأة“ قاد ساببت قادرا
من الغموض فيما يتعلق بنعاق املوضوع ،اقرتمب املقرر اخلا تغيا
حاال
العنوان إىل ”اديد قواعاد القاانون الادويل العار “ .وحا
تغي ا العن اوان ،سيش اامل عم اال اللجن ااة املق ارتمب دراس ااة ا ااروط نش ااأة
قواعد القانون الدويل العر  ،سإلضاافة إىل األدلاة املادياة علاى هاذه
القواع ااد ،و مها ااا ضا اارور لتحدي ااد ما ااا إذا انا اات مث ااة قاعا اادة ما اان
قواعا ااد القا ااانون الا اادويل العا اار  .وأ ا ااد املقا اارر اخلا ااا ما اان جديا ااد
تتضيله الستبعاد القواعد اآلمرة من نعاق هذا املوضوع.

__________
ال )380اجللس ا ا ااة  3132املعق ا ا ااودة  22أاير/م ا ا ااايو  2012الانظ ا ا اار حوليا ا ااة
 ،2012اجمللد الثان الاجلازء الثاان) ،التقارة  .)157وقاد الحظات اجلمعياة العاماة
م ااإل التق اادير ،التق اارة  7م اان قراره ااا  92/67امل ااؤر  14ااانون األول/ديس اامرب
 ،2012قارار اللجنااة إدراج املوضااوع بارانمج عملهااا .و ااان املوضااوع قااد أُدرج
برانمج عمل اللجنة العويل األجال دورهتاا الثالثاة والساتي العاام ،)2011
وذلاك علااى أسااس املقارتمب الاوارد املرفاق األول لتقرياار اللجناة عاان أعماهلااا
تلااك الاادورة الحوليااة  ،2011اجملل ااد الثااان الاجلاازء الثااان) ،التق ارا ،367-365
واملرفق األول).
ال )381حولي ا ااة  ،2012اجملل ا ااد الث ا ااان الاجل ا اازء األول) ،الوثيق ا ااة .A/CN.4/653
انظر أيضا املرجإل نتسه ،اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا .202-157
ال )382املرجإل نتسه ،اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .159

 -70وفيم ااا يتعل ااق سلق ااانون ال اادويل الع اار مح اادر م اان مح ااادر
أوال إىل التقاارة  1ماان املااادة 38
القااانون الاادويل ،تعاارق املقاارر اخلااا
من النظام األساست حمليمة العدل الدولياة ،سعتبارهاا بيااان ذا حجياة
ملحاادر القاانون الادويل .وتنااول املقاارر اخلاا بعاد ذلاك الع قاة بااي
81

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

82

القااانون الاادويل العاار ومحااادر القااانون الاادويل األخاارى .والحا أن
ع قته سملعاهدا مسألة سلغاة األمهياة مان الناحياة العملياة ،والحا
أيضا ااا أهنا ااا مسا ااألة متهوما ااة إىل حا ااد با ا نسا اابيا .ورأى سملقابا اال أن
الع قة بي القانون الدويل العر واملبادئ القانونية العاماة هات ع قاة
أقاال وضااوحا وتتعلااب دراسااة متأنيااة ماان جانااب اللجنااة .و سااياق
توجي ااه االنتب اااه إىل أمهي ااة اتس اااق املح ااعلحا  ،اق ارتمب املق اارر اخل ااا
أيضا إدراج استنتاج بشأن استخدام املحعلحا .

 -74وأدىل بعا ا ا األعضا ا اااء بتعليقا ا ااا بشا ا ااأن ضا ا اارورة اديا ا ااد
اإلضااافة الاايت ةياان أن تقاادمها اللجنااة فيمااا يتعلااق هبااذا املوضااوع،
وبشا ااأن ضا اارورة متييا ااز العما اال املتعلا ااق هبا ااذا املوضا ااوع عا اان األعما ااال
السااابقة الاايت قاماات هبااا اللجنااة واليياااان األخاارى .ورئاات هااذا
الحدد أنه مان املهام متيياز أعماال اللجناة عان األعماال املماثلاة الايت
املعاجل ااة
اض ااعلعت هب ااا رابع ااة الق ااانون ال اادويل وتوض ااي الثغ ارا
اليت ستضعلإل اللجنة بتناوهلا.

 -71ويقاادم التقرياار أيضااا قائمااة توضاايحية سملحااادر املتحاالة بدراسااة
املوضوع .وسلرغم من أنه مل يُقحد تقدمي قائمة جامعة ،فقد رئت أن ما
جرى تعيينه مان املحاادر يعارب عان الانهج العاام خبحاو نشاأة القاانون
الادويل العار وإثباتااه .وبعاد دراسااة أولياة ملحاادر معيّنااة متعلقاة مبمارسااة
الاادول ،سإلضااافة إىل الساوابق القضااائية حمليمااة العاادل الدوليااة وغ هااا
من احملا م واهليئا القضائية ،الحا املقارر اخلاا  ،بحاورة أولياة ،أناه
رغاام وجااود قاادر ماان عاادم االتس اااق ،تياااد مجيااإل املحااادر الاايت تناوهل ااا
االستعراض تؤ د أن ارسة الدول واالعتقاد إبلزامية املمارساة ضاروراين
مها لنشأة قاعادة مان قواعاد القاانون الادويل العار  .والحا اذلك
أنااه سااييون ماان املتيااد االطا 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 .

 -75والح ا عاادد ماان األعضاااء التع حق اد والحااعوبة املتأص الَي
املوض ااوع .ورئ اات أن أوجا ااه الل اابس احمليع ااة بتحديا ااد الق ااانون الا اادويل
العر قد أد إىل عدم يقي وعدم استقرار على الحعيد القانون،
وأد فضا عان ذلاك إىل احملاجاة القائماة علاى االنتهازياة أو ساوء
النية فيما يتعلق بوجود قاعدة ما من قواعاد القاانون الادويل العار .
ولااذا ،ااان هناااك ترحيااب عااام سجلهااد املقارتمب لتوضااي العمليااة الاايت
جير مبقتضاها اديد قاعدة من قواعد القانون الدويل العر .

 -72والحا ا املقا اارر اخلا ااا أن إدراج مشا ااروعت اسا ااتنتاجي
التقرير يؤ اد نيتاه فيماا يتعلاق سلشايل الاذ سايتخذه انتاج أعماال
اللجن ا ااة ،لين ا ااه رأى أن ا ااه م ا اان الس ا ااابق ألوان ا ااه إحالتهم ا ااا إىل جلن ا ااة
الحاياغة .وقاال إنااه يناو  ،عوضااا عان ذلاك ،إجاراء مشااورا غا
رمسية بغية التوصال إىل اتتااق بشاأن عناوان املوضاوع وبشاأن مساألة
ما إذا ان ينبغت تناول القواعد اآلمرة.

 -2موجز املناقشة
الأ) تعليقا عامة
 -73و ا ااان هنا اااك اتتا اااق عا ااام علا ااى أن أعما ااال اللجنا ااة ةيا اان أن
تسلط الضوء بشايل متياد علاى عملياة ادياد قواعاد القاانون الادويل
العاار  .وأُبااد لييااد واسااإل لتياارة وضااإل جمموعااة ماان االسااتنتاجا
املقرونة بتعليقا  ،وهت نتيجة عملية ستيون مبثاباة دليال للحقاوقيي
والقضا اااة الا ااذين ليسا اات لا ااديهم خا ااربة با ا ة سلقا ااانون الا اادويل العا ااام.
وادد على أن القانون الدويل العر يظل سلغ األمهية على الرغم من
ُ
انتش ااار املعاه اادا وت اادوين ع اادد م اان جم اااال الق ااانون ال اادويل .و
الوق اات ذات ااه ،ااان ال ارأ الس ااائد عموم ااا اللجن ااة ه ااو أن األعم ااال
املتعلقة هبذا املوضوع ينبغت أال تيون تقنينية العابإل أ ثر من ال زم،
إذ إن مرونة العملية العرفية تظل أمارا أساسايا .و ُاادد هاذا الحادد
أيضا على أن عملية نشاأة القاانون الادويل العار هات عملياة مساتمرة
ال تتوقف عند وهور قاعدة من القواعد العرفية.

الب) نعاق املوضوع
 -76ااان عن اوان املوض ااوع مس ااألة أولي ااة أاثر مس ااائل متعلق ااة
سلنعاااق .فقااد وافااق عاادد ماان األعضاااء علااى اق ارتامب املقاارر اخلااا
الداعت إىل تغي العنوان من ”نشأة القانون الدويل العر وإثباتاه“
إىل ”اديااد القااانون الاادويل العاار “ ،غا أن أعضاااء آخارين أباادوا
لييدهم ل بقاء على العنوان احلايل .واقرتمب بع األعضاء عنااوين
بديل ااة ،ومنه ااا ”إثب ااا الق ااانون ال اادويل الع اار “ و”تعي ااي الق ااانون
الدويل العر “ .ورئت أيضا أنه ليس من املناسب أن تتناول اللجنة
اجلوانا ااب النظريا ااة املتعلقا ااة ب ”النشا ااأة“ ،وأنا ااه ينبغا اات سلتا ااايل إزالا ااة
اليلمة من العنوان .و هناية املعاف ،رئات بوجاه عاام أناه حا
ح ااال تغي ا العن اوان ،يظ اال م اان امله اام إدراج اال م اان نش ااأة الق ااانون
الدويل العر وإثباته نعاق املوضوع.
 -77و ااان هنا اااك اتتا اااق ع ااام علا ااى أنا ااه ينبغ اات أن تر ا ااز اللجنا ااة
بح ااورة رئيس ااية عمله ااا علا ااى توض ااي ال اانهج املش اارتك اديا ااد
نشااأة وإثب ااا الق ااانون ال اادويل العاار  .غ ا أن ال ااوزن النس ا ال ااذ
ينبغ اات إعع اااؤه لدراس ااة ”النش ااأة“ ودراس ااة ”اإلثب ااا “ ااان مث ااار
جاادل .فقااد ااايك بع ا األعضاااء أن تيااون املسااائل املتعلقااة
بنشأة القانون الدويل العر الايت يغلاب عليهاا العاابإل األ اادةت أو
النظ ا اار مس ا ااائل ض ا اارورية أو ذا ص ا االة أبعم ا ااال اللجن ا ااة املتعلق ا ااة
سملوضوع .وأُعرب عن رأ متاده أن النشأة واإلثبا متهومان على
ط اار نق ااي  ،إذ تش ا النش ااأة إىل العملي ااا الدينامي ااة ال اايت ا اادث
على مر الزمن ،بينما يش اإلثبا إىل حالة القانون حلظة معينة.
ورأى عدد من األعضاء اآلخرين أنه ال ةين متييز عملية النشأة عان
األدلة املعلوبة إلثبا وجود القاعدة.
 -78وأي ا ا ااد ع ا ا اادد م ا ا اان األعض ا ا اااء االق ا ا ارتامب ال ا ا ااداعت إىل ع ا ا اادم
االضا ااع ع بدراسا ااة القواعا ااد اآلما اارة نعا اااق املوضا ااوع .والحا ا

نشأة القانون الدول العريف وإثبات

بع األعضاء أن القواعاد اآلمارة هلاا خحائحاها املميازة مان حياث
النشااأة واإلثبااا  .فتحديااد وجااود قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل
العاار مسااألة خمتلتااة عاان اديااد مااا إذا اناات ه اذه القاعاادة تتميااز
أيض ااا بح ااتة إض ااافية تتمث اال ع اادم خض ااوعها للتقيي ااد ع اان طري ااق
املعاها اادا  .وأاا ا أيضا ااا إىل أن اقرتاحا ااا قا ااد قُا ادم لدراسا ااة موضا ااوع
جديد متعلق سلقواعد اآلمرة .ورأى أعضاء آخرون أنه ينبغات معاجلاة
القواعا ااد اآلما اارة إطا ااار ها ااذا املوضا ااوع ،سلنظا اار إىل أن الا ارتابط با ااي
املتهاومي تارابط با وينبغات دراساته .وأاااار بعا األعضااء إىل أنااه
سا ااييون ما اان املتيا ااد معاجلا ااة مسا ااألة التا اادرج اهلرما اات ملحا ااادر القا ااانون
الدويل ،مبا ذلك القانون التعاهد والقواعد اآلمرة.
 -79وأيا ااد عا اادد ما اان األعضا اااء اقا ارتامب املقا اارر اخلا ااا الا ااداعت إىل
دراس ااة الع ق ااة ب ااي الق ااانون الا ادويل الع اار واملب ااادئ العام ااة للقا ااانون
ال اادويل واملب ااادئ القانوني ااة العام ااة .ورئ اات أن ااه ينبغ اات للجن ااة أن تب ااذل
قحاارها لتوضاي الع قااة املعقادة واملبهماة بااي املتااهيم .وأااار بعا
األعض اااء ه ااذا الش ااأن إىل أن التميي ااز ب ااي املب ااادئ العام ااة للق ااانون
ال اادويل وب ااي الق ااانون ال اادويل الع اار ال يي ااون ين ااا دائم ااا .وأب ااديت
م حظااة اثلااة فيمااا يتعلااق سملبااادئ القانونيااة العامااة والقااانون الاادويل
العا اار  .و الوقا اات ذاتا ااه ،رأى بعا ا األعضا اااء أنا ااه ينبغا اات اسا ااتبعاد
املسا ااائل الواسا ااعة النعا اااق املتعلقا ااة سملبا ااادئ العاما ااة ومببا ااادئ القا ااانون
الدويل العامة اليت ال صلة هلا سلقانون الدويل العر  ،ألن دراسة هذه
املسائل ستؤد إىل توسيإل نعاق املوضوع على و ال مسوغ له.
 -80وأُبد لييد عام لدراسة الع قة بي القاانون الادويل العار
والقااانون التعاهااد  .وأا ا هااذا السااياق إىل أنااه ماان املس الّم بااه
عموم ااا أن املعاه اادا ق ااد ت ا ِّ
ادون قواع ااد الق ااانون ال اادويل العا اار أو
تبلورها أو تولّدها .وأا أيضا إىل أن قاعدة القانون الادويل العار
قااد تساار سلت اواز مااإل ناان تعاهااد معااابق .وأُعاارب عاان لييااد
أيض ااا لدراس ااة آاثر املعاه اادا املتع ااددة األط اراف املربم ااة ب ااي ع اادد
قليل للغاياة مان الادول األطاراف علاى القاانون الادويل العار  .ورئات
أنه ينبغات لجيال أ دراساة للع قاة سلقاانون التعاهاد إىل مرحلاة
الحقااة ماان مراحاال األعمااال املتعلقااة سملوضااوع ،ألن املعلااوب أوال
هو إجراء اليل متعمق مليوان القانون الدويل العر .
 -81وأُوص اات أيض ااا بدراس ااة الع ق ااة ب ااي الق ااانون ال اادويل الع اار
ومحااادر القااانون الاادويل األخاارى ،مبااا فيهااا اإلع ا ان االنتراديااة.
واقا ارتمب بع ا ا األعضا اااء إج ا اراء اليا اال للتتاعا اال با ااي الحا اايوك أو
القواعد غ امللزمة وبي نشأة القانون الدويل العر وإثباته.
 -82وأعرب بع األعضاء عن لييدهم لدراسة القانون الادويل
العاار اإلقليماات ،مااإل االهتمااام بوجااه خااا سلع قااة بااي القواعااد
العامة للقانون الادويل العار وباي القاانون الادويل العار اإلقليمات.
واقا ُارتمب أن تبحااث اللجنااة املمارسااة اإلقليميااة ،مبااا ذلااك القارارا
القضائية واالتتاقا واألنظمة ذا الحلة ،إطاار دراساتها هلاذه
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الع قا ااة .وأاا ا ها ااذا السا ااياق إىل أنا ااه قا ااد ييا ااون ما اان الحا ااعب
التمييز بي ارسة املنظما اإلقليمية و ارسة فرادى الدول.

الج) املنهجية
 -83أُبااد لييااد واسااإل القارتامب املقاارر اخلااا الااداعت إىل النظاار
اال ماان عناصاار نشااأة القااانون الاادويل العاار  ،أ العناصاار الاايت
تااؤد إىل وجااود قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل العاار  ،واملعاااي
ال زم ااة إلثب ااا وج ااود ه ااذه العناص اار .وأب ااد ليي ااد ع ااام أيض ااا مل ااا
اقا ُارتمب ماان الرت يااز علااى اإلج اراءا العمليااة املتعلقااة بتحديااد قواعااد
الق ااانون ال اادويل الع اار  ،ول اايس عل ااى مض اامون ه ااذه القواع ااد .وم ااإل
ذلااك ،رئاات أنااه لاان يتسااذ متييااز مضاامون القواعااد األوليااة متييازا اتمااا
عاان الياال القواعااد الثانويااة الواجبااة التعبيااق .وذهااب رأ آخاار إىل
أن الرت يا ااز علا ااى الا اانهج املتعلا ااق بتحديا ااد القواعا ااد ينبغا اات أن يا اادعم
أبمثلة توضيحية على القواعد األولية.
 -84وأُبااد لييااد واسااإل أيضااا الق ارتامب املقاارر اخلااا الااداعت إىل
النظ اار بعناي ااة ارس ااة ال اادول و االعتق اااد إبلزامي ااة املمارس ااة ،ومه ااا
العنحران امليوانن للقانون الدويل العر اللذان حيظيان بقبول واسإل.
وأااار عاادد ماان األعضاااء إىل أن اديااد قواعااد القااانون العاار جيااب
أن يس ااتند إىل تقي اايم ملمارس ااة ال اادول ،وإىل أن ااه ينبغ اات إي ا ء االعتب ااار
الواجب لعمومية هذه املمارسة واستمراريتها وطابعها التمثيلت .واتحتق
عل ااى أن األفع ااال الدولي ااة ال تنع ااو مجيعه ااا عل ااى م اادلول ق ااانون
ه ااذا الش ااأن ،وخباص ااة أفع ااال اجملامل ااة أو اليياس ااة ب ااي ال اادول .ورأى
بعا ا األعضا اااء سملثا اال أن بعا ا مواقا ااف الا اادول قا ااد ال يعا اارب عا اان
االعتقاد إبلزامية املمارسة ،وخباصة احلاال اليت تش فيها الدولاة
إىل ذلك .وعلّق عدد من األعضاء قائلي إن البات وجاود ارساة
ال اادول املعلوب ااة و/أو االعتقا ااد إبلزامي ااة املمارس ااة ه ااو عملي ااة ص ااعبة.
وأاا أيضااا إىل أن االعتقاااد إبلزاميااة املمارسااة قااد يتضا األفعااال
و حاال االمتناع عن التعل على حد سواء.
ُ -85وو ّجاه االنتباااه إىل ضاارورة إجاراء دراسااة متأنيااة للجوانااب الزمنيااة
لا اانهج ”العنح ا ارين“ ،وخباص ا ااة ادي ا ااد م ا ااا إذا ا ااان االعتق ا اااد إبلزامي ا ااة
املمارسااة ةياان أن يساابق ارسااة الاادول ،ومااا إذا اناات قاعاادة القااانون
الاادويل العاار ةياان أن تنشااأ خا ل فاارتة زمنيااة قحا ة .وأاا أيضااا
إىل فائ اادة ادي ااد ال ااوزن النس ا ال ااذ ُة ان ملمارس ااة ال اادول واالعتق اااد
إبلزامي ااة املمارس ااة .ورئ اات ه ااذا الش ااأن أن عم اال اللجن ااة املتعل ااق هب ااذا
املوض ااوع ةي اان أن يي ااون حاس اام األمهيا ااة س ااد التج ااوة ب ااي الا اانهج
”التقليا ااد “ والا اانهج ”العحا اار “ دراسا ااة القا ااانون الا اادويل العا اار .
ورأى أعض اااء آخ اارون أن ااه رغ اام أمهي ااة الي اال ال اانُهج املختلت ااة دراس ااة
القانون الدويل العر  ،ف ن تحنيف هذه النُهج سستخدام محعلحا
من قبيل ”التقليد “ و”العحر “ غ ضرور أو مضلِّل.
 -86ووافاق عادد مان األعضااء علاى أناه ينبغات للجناة أن تعما
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 افارتاض وجااود هنااج اااامل أو
وحي ااد ،حي ااث إن هن ااج ادي ااد القواع ااد ق ااد يتت اااو تبع ااا للمج ااال
املوضا ااوعت للقا ااانون الا اادويل .ورئا اات أن الا ااوزن النسا ا الا ااذ ينبغا اات
منحا ااه إلثبا ااا ارس ا ااة الا اادول أو االعتقا اااد إبلزامي ا ااة املمارسا ااة ق ا ااد
يتتاااو تبعااا للمجااال .وأاا هااذا الشااأن إىل أن أوزاان متتاوتااة
ُمتان ملحااادر معيّنااة خمتلااف ميااادين القااانون الاادويل .وأاا علااى
وجااه اخلح ااو إىل أن القااانون غ ا امللاازم ق ااد يلعااب دورا أ اارب
نشأة القانون الدويل العر جماال معينة.
 -87وذه ا ااب رأ إىل أن ال ا اانهج ال ا ااذ يقرتح ا ااه املق ا اارر اخل ا ااا
ال أيخ ااذ احلس اابان سلق اادر الي ااا الت اارق ب ااي املح ااادر الش اايلية
واملحادر املادية للقانون الدويل العار  .ورئات أيضاا أن اقارتامب املقارر
اخل ااا ال ااداعت إىل إدراج تعري ااف العُ ارف ال اادويل ال اوارد النظ ااام
األساسات حمليماة العادل الدولياة قاد يياون غا موضاعه .وأاااار
بع األعضاء إىل أن تعريف القانون الدويل العر ينبغت أن أيخذ
احلسبان التقرة 1الب) من املادة  38من النظام األساست حمليمة
الع اادل الدولي ااة ،وخباص ااة ألن املي ااوان احمل ااددة فيه ااا يُستش ااهد هب ااا
واظاى سلقباول علااى نعااق واسااإل ،ليان أ تعريااف تضاعه اللجنااة
ينبغ اات أن ير ااز املق ااام األول عل ااى العناص اار األساس ااية ال اايت مت اان
القانون الدويل العر طابعه امللزم.
 -88وادد بع األعضاء أيضا علاى أمهياة دراساة العملياة الايت
تحب مبقتضاها قاعدة القانون الدويل العر قاعدة مهجورة.
 -89وأوصى عدد من األعضاء أبن تادرس اللجناة دور اجلهاا
التاعلااة األخاارى نشااأة القااانون الاادويل العاار  .وأاا علااى وجااه
اخلحاو إىل أنااه ينبغات النظاار القيماة القانونيااة احملتملاة لقارارا
أاخا القانون الدويل ذو العبيعة اخلاصة ،مثل اللجناة الدولياة
للحليب األمحر .ورئات أن هاذه اجلهاا التاعلاة ومجاعاا املحااا
ت ااؤد دورا هام ااا تع ااوير الق ااانون ال اادويل الع اار  ،وت ااؤثر وت ا ة
تعوره ،بعا اجملااال  .وذهاب رأ آخار إىل أن الاوزن املمناومب
لق ارارا بع ا املنظمااا غ ا احليوميااة ينبغاات أن ييااون أقاال ماان
الوزن املمنومب ملمارسة الدول أو تحرحياهتا.

الد) جمموعة املحادر اليت يتعي الرجوع إليها
 -90ااان هن اااك ليي ااد ع ااام الق ارتامب املق اارر اخل ااا بش ااأن جمموع ااة
املحااادر الاايت يتعااي الرجااوع إليهااا .ومااإل ذلااك ،أاا إىل أنااه ينبغاات أن
ييون مثة متييز الوزن النس الذ ُةن ملختلف املحادر.
 -91و ااان هناااك لييااد واسااإل لتياارة إجاراء دراسااة متأنيااة ملمارسااة
الا اادول .ورئا اات أنا ااه ينبغا اات دراسا ااة جمموعا ااة املحا ااادر املتعلقا ااة مبمارسا ااة
الاادول مجيااإل مناااطق العااامل ،وإن ااان قااد لااوح أيضاا أبسااف أن
الا اادول ال تنشا اار مجيعها ااا دراسا ااا عا اان ارسا ااتها .ورئا اات أن ارسا ااة
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،
وخباص ااة احل اااال ال اايت يتع ااارض فيه ااا ه ااذا الس االوك م ااإل البي اااان
وو ّج اه االنتب اااه أيض ااا إىل احلج ااج ال اايت تق اادمها ال اادول أم ااام
الوطني ااةُ .
احملا م واهليئا القضائية الدولية ،ألهناا قاد تشا علاى او متياد إىل
املواقااف املتعلقااة بنشااأة القااانون الاادويل العاار وإثباتااه .وسإلضااافة إىل
ذلا ااك ،اقا ا ُارتمب أن تنظا اار اللجنا ااة الا ااي املستشا ااارين القا ااانونيي
للحيومااا  ،حااال توافرهااا ،وأن تنظاار ااذلك فيمااا لتبااادل اآلراء
السر بي الدول من صلة سملوضوع.
 -92وفيما ااا يتعلا ااق سالجتها ااادا القضا ااائية للمحا ااا م الوطنيا ااة،
واف ااق ع اادد م اان األعض اااء عل ااى ض اارورة تن اااول ه ااذه القض ااااي ا ااذر
وعلى ضرورة متحيحها بعناية الختبار مدى اتساقها .وأا إىل أن
طريق ااة تعبي ااق احمل ااا م الوطني ااة للق ااانون ال اادويل الع اار تتوق ااف عل ااى
القا ااانون الا ااداخلت ،وأن القضا اااة الا ااوطنيي قا ااد يتتقا اارون إىل اخلا ااربة
اليافية سلقانون الدويل العام.
 -93و ان هناك لييد عام ل قرتامب الاداعت إىل دراساة االجتهاادا
القضااائية للمحااا م الدوليااة واإلقليميااة ودون اإلقليميااة .وأيااد عاادد ماان
األعض اااء بش اايل خ ااا إج اراء الي اال ل جته ااادا القض ااائية حمليم ااة
الع ا اادل الدولي ا ااة .ورأى بع ا ا األعض ا اااء أن ا ااه ةي ا اان اعتب ا ااار االجته ا اااد
القضا ااائت حمليما ااة العا اادل الدوليا ااة املحا اادر األساسا اات للما ااادة املرجعيا ااة
املتعلق ااة بنش ااأة الق ااانون ال اادويل الع اار وإثبات ااه ،سلنظ اار إىل أهن ااا تش اايل
جه اااز األم اام املتح اادة القض ااائت الرئيس اات واظ ااى حجيته ااا بش ااأن ه ااذه
املس ااائل سع ارتاف واس ااإل النع اااق .ورئ اات أن التت اااوى ،وإن ان اات غا ا
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
ُهنجا متباينة تقييم القانون الدويل العر .
 -94وذهااب رأ إىل أنااه ينبغاات للجنااة أن تتجنااب الرت يااز أ ثاار
ماان الا زم علااى االجتهااادا القضااائية ،نظارا إىل أن مهمااة احملااا م
واهليئا القضائية هت تسوية منازعا حمددة ،وليس وضاإل معااي
أو إجراءا قانونية دولية موحدة .وأاار بع األعضاء أيضاا إىل
أن االخاات ف الظاااهر الاانُهج بااي احملااا م واهليئااا القضااائية قااد
ييون حقيقة األمر جمرد اخت ف الحياغة.
 -95ورئ ا ا اات بش ا ا اايل ع ا ا ااام أن دور ارس ا ا ااة املنظم ا ا ااا الدولي ا ا ااة
وو ّج ا اه االنتب ا اااه إىل أمهي ا ااة الق ا ارارا
واإلقليمي ا ااة يس ا ااتحق الدراس ا ااةُ .
واإلعا ا ان والتوصا اايا واملقا ااررا الحا ااادرة عا اان ها ااذه املنظما ااا
سعتبارها دلي حمتم على ل من ارسة الدول واالعتقاد إبلزامية
املمارس ااة .وم ااإل ذل ااك ،أا ا إىل أن ااه ينبغ اات م اان ارس ااة األجه اازة
احليومية الدولية املنظما الدولية وزان أ رب.

نشأة القانون الدول العريف وإثبات

 -96ورأى بعا ا األعضا اااء أنا ااه ينبغا اات للجنا ااة أال تتبا ااذ تحا ااورا
تقييااداي أ ثاار ماان الا زم ل ”القااانون“ ذ الحاالة أبعماهلااا املتعلقااة
هبذا املوضوع .ولوح بوجه خا أن قواعد ”القانون غ امللزم“
قد لعبت دورا وهور قواعد القانون الدويل العر .
 -97وأا ا أيضااا إىل أن تاااس خ ارباء القااانون الاادويل سااتلقت
وو ّجه االنتباه إىل لييد اليتّاب
الضوء على املوضوع بحورة متيدةُ .
عل ااى نع اااق واس ااإل ل اانهج ”العنح ارين“ معاجل ااة الق ااانون ال اادويل
العر  ،وإىل وجود ن ّقاد يدعون إىل ُهنج أخرى.

اله) األعمال املقبلة بشأن املوضوع
 -98رئات بوجاه عاام أناه ينبغاات للجناة أن تقادم انجتاا عملياا ييااون
متي اادا ملمارس اات العم اال الق ااانون والقض اااة .وأا ا م ااإل ذل ااك إىل أن ااه
ينبغاات أال ماال أ انتااج تتوصاال إليااه اللجنااة مبرونااة العمليااة العرفيااة أو
سلتعورا املستقبلية فيما يتحل بنشأة القانون الدويل العر وإثباته.
 -99وأُبااد أيضااا لييااد عااام خلعااة عماال فاارتة الساانوا اخلمااس
الا اايت اقرتحها ااا املقا اارر اخلا ااا  .غا ا أن عا ااددا ما اان األعضا اااء رأوا أن
خعااة العماال طموحااة أ ثاار ماان ال ا زم وقااد ال تيااون قابلااة للتنتيااذ
سلنظر إىل الحعوس املرتبعة سملوضوع ،وإن ان قد أا أيضا إىل
أن الرت يااز املقارتمب علااى القضااااي العمليااة قااد جيعاال خعااة العماال قابلااة
للتنتيا ااذ .وسإلضا ااافة إىل ذلا ااك ،ا ااان هنا اااك ترحيا ااب عا ااام سالقا ارتامب
الااداعت إىل أن تعلااب اللجنااة ماان الاادول االسااتجابة لعلااب ياادعوها
إىل تقاادمي معلومااا بشااأن ارسااتها فيمااا يتعلااق سملوضااوع موعااد
أقح اااه  31ا ااانون الثان/ينا اااير  .2014وذها ااب رأ ما اان اآلراء إىل أن
عدم تقدمي الدول ح اآلن معلوما عن ارستها أمر مؤسف.
 -100وأب ا َادى ع اادد م اان األعض اااء ليي اادهم للجه ااد املقا ارتمب بذل ااه
للتوصاال إىل فهاام واسااتخدام موحا َادين للمحااعلحا بوضااإل َم ْس اَرد
هلا قميإل اللغا  .و ُاادد علاى ماا ةيان أن جيلباه هاذا املساعى مان
فائدة عملية .ورأى بع األعضاء اآلخرين أناه قاد يياون مان غا
املستحااوب وضااإل معجاام جامااد للمحااعلحا  ،إذ إن عبااارة عامااة
مث اال ”قواع ااد القا ااانون ال اادويل“ ق ااد ال تعا اارب بش اايل مناس ااب عا اان
نعاق القانون الدويل العر الذ يشمل املبادئ واملعاي سإلضاافة
إىل القواع ا ااد .وذه ا ااب رأ آخا ا اار إىل أن وج ا ااود معج ا اام أو مسا ا اارد
للمحعلحا قد ال يؤد إىل الوضومب املنشاود ،ألناه ساييون مان
الح ا ااعب أن يش ا ااار إىل أن مح ا ااعلحا معين ا ااة تُس ا ااتخدم بح ا ااورة
وو ّج ا اه
متس ا ااقة ح ا ااي أن مح ا ااعلحا أخ ا اارى ليس ا اات ا ااذلكُ .
االنتب اااه أيض ااا إىل التب اااين اس ااتخدام املح ااعلحا واملع اااي ما اان
جانب اللجنة نتسها اديدها لقواعد القانون الدويل العر .

 -3امل حظا اخلتامية للمقرر اخلا
 -101الح املقرر اخلا أن هناك اتتاقا عاما علاى أناه ينبغات أن
ييااون انتااج األعمااال املتعلقااة هبااذا املوضااوع ذا طااابإل عملاات سلدرجااة
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األوىل .و ه ا ا ااذا الش ا ا ااأن ،أُب ا ا ااد ليي ا ا ااد واس ا ا ااإل لح ا ا ااياغة جمموع ا ا ااة
”استنتاجا “ مقرتنة بتعليقا  .والح املقرر اخلاا أيضاا التأيياد
الع ااام الا ااذ أب ااداه األعضا اااء لا اانهج ”العنحا ارين“ ،أ الا اانهج الا ااذ
يعتاارب أن اديااد القااانون الاادويل العاار يتعلااب تقييمااا ملمارسااة الاادول
ول عتق اااد إبلزامي ااة املمارس ااة عل ااى ح ااد س اواء ،م ااإل التس االيم أبن ااه ق ااد
يوجد ”تشاابك قاو “ باي العنحارين بعا األحياان وأبن الاوزن
النس الذ ينبغت إععاؤه ليل منهما قد يتتاو تبعا للسياق.
 -102ويبدو أيضا أن هناك لييدا من األعضاء التباع هنج موحد
أو عام اديد القانون الدويل العر .
 -103وفيماا يتعلااق بنعااق املوضااوع ،يبادو أن هناااك لييادا واسااعا
لدراساة الع قااة بااي القااانون الادويل العاار ومحااادر القااانون الاادويل
األخرى ،مبا فيها القانون التعاهد واملبادئ العامة للقانون .وهناك
أيضا اهتمام واسإل بدراسة القانون الدويل العر اإلقليمت .أما فيما
يتعلق سلقواعد اآلمرة ،فقاد الحا املقارر اخلاا وجاود اتتااق عاام
على عدم معاجلتها سلتتحيل إطار هذا املوضوع.
 -104وفيما ااا يتعلا ااق سلشا اواغل الا اايت أُبا ااديت بشا ااأن تر يا ااز املقا اارر
اخلا ااا علا ااى وضا ااومب املحا ااعلحا  ،أاا ااار املقا اارر اخلا ااا إىل أنا ااه
يقح ا ااد هب ا ااذا الرت ي ا ااز إاتح ا ااة درج ا ااة م ا اان الوض ا ااومب االس ا ااتدالل.
وأضاااف قااائ إن اللجنااة قااد متين اات علااى ماار السااني ماان اقي ااق
ع اادد ب ا م اان
درج ااة م اان الوض ااومب واالتس اااق املح ااعلحا
جما اااال القا ااانون الا اادويل .لينا ااه أاا ااار الوقا اات ذاتا ااه إىل ضا اارورة
اقيق توازن بي الوضومب واملرونة.
 -105وقال املقرر اخلا إنه يدرك أن اقرتاحه الاداعت إىل االنتهااء مان
األعمال املتعلقة سملوضوع موعد أقحااه عاام  2016قاد ال يياون قااب
للتنتيذ ،فا باد مان أن يياون هنااك متساإل مان الوقات للبحاث والدراساة
والتتيا ا إطا ااار اللجنا ااة ،واللجنا ااة السادسا ااة ،واجملتما ااإل الا اادويل بشا اايل
أعاام .وأوض ا ق ااائ إن ااه ينبغ اات فه اام املوعااد املق ارتمب عل ااى أن ااه جم اارد موع ااد
مستهدف ،ال على أنه يش إىل نية االندفاع بسرعة مترطة.
 -106وفيمااا يتعلااق سالقارتامب الااداعت إىل تغيا عناوان املوضااوع ،أاااار
املقاارر اخلااا إىل أن املسااألة قااد نوقشاات أيضااا مشاااو ار غا رمسيااة.
وقااد مت التوصاال إىل توافااق اآلراء بشااأن العناوان قميااإل اللغااا الرمسيااة،
مبا ااا ذلا ااك ”“Identification of customary international law
سإلنيليزي ااة و”“Détermination du droit international coutumier
سلترنسية .وأوصى املقرر اخلا بتعديل العنوان وفقا لذلك.
 -107ورحب املقارر اخلاا سملناقشاة اهلاماة الايت دار بشاأن مساألة
نشاار املعلومااا املتعلقااة مبمارسااة الاادول ،وأاااار إىل أنااه ةياان خعااوة
أوىل جيا اادة وضا ا ُاإل قائما ااة جامعا ااة سمللخحا ااا واملنشا ااورا املوجا ااودة.
و اان هناااك لييااد عااام أيضااا لتجدياد الاادعوة املوجهااة إىل الاادول لتقاادمي
معلوما عن النهج الذ تتبعه اديد القانون الدويل العر .

