
A/69/10 

GE.14-13447 354 

  املرفق    

  القواعد اآلمرة    

  )تالدي. ديري د(    

  مقدمة  - ١  
أسهمت اللجنة، على مر السنني، بقدر كبري من األعمال املتعلقة مبصادر القـانون               -١

ومشاريع املواد املتعلقـة بقـانون املعاهـدات        . املعاهداتالدويل، وال سيما يف جمال قانون       
، خري مثـال علـى      ١٩٦٩، اليت أفضت إىل اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام          ١٩٦٦ لعام

ويشمل برنامج عمل اللجنة احلايل مواضـيع    . )١(أعمال اللجنة املتعلقة مبصادر القانون الدويل     
املمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفـسري املعاهـدات،        متصلة باملصادر مثل االتفاقات الالحقة و     

وتركيز اللجنة هذا على املصادر     . وحتديد القانون الدويل العريف، والتطبيق املؤقت للمعاهدات      
مناسب ألن املصادر موضوع تقليدي يف القانون الدويل وألن املسائل املتصلة باملصادر تدخل             

  .)٢(يف صلب القانون الدويل
القواعد "نطلق، ُيقترح أن تدرس اللجنة موضوعاً آخر متصالً باملصادر هو           ومن هذا امل    -٢

وينبغي أن يكون عنوان الدراسة واسعاً كي يتسىن للجنة أن تتناول مجيع اجلوانب ذات              . "اآلمرة
  .الصلة، على أنه سيتعني على اللجنة أن حتدد بدقة يف مرحلة مبكرة نطاق املشروع وحدوده

  القواعد اآلمرةنة ملوضوع سوابق حبث اللج  -٢  
، أدت اللجنة دوراً هاماً جداً يف       )٣( سابق لوجود اللجنة   القواعد اآلمرة رغم أن مفهوم      -٣

فقد أدرجت اللجنة، يف مشاريع املواد املتعلقة بقانون املعاهدات         .  وتطورها القواعد اآلمرة قبول  
. ٦٧ و ٦١ و ٥٠يع املـواد    ، هي مشار  القواعد اآلمرة ، ثالثة مشاريع مواد بشأن      ١٩٦٦لعام  

 مـن   ٦٤ و ٥٣واحُتفظ هبذه األحكام، بالرغم من إدخال بعض التعديالت عليها، يف املادتني            
__________ 

تشمل األعمال األخرى الصادرة عن اللجنة من عهد قريب يف جمال قانون املعاهدات دليل املمارسة املتعلق                 )١(
يع املواد املتعلقة بآثار الرتاعات املسلحة على املعاهـدات         ، ومشار ٢٠١١بالتحفظات على املعاهدات لعام     

 .٢٠١١لعام 
 .١، الفقرة )A/66/10(انظر املرفق ألف من تقرير جلنة القانون الدويل عن دورهتا الثالثة والستني  )٢(
 Antonio Gómez Robledo El Ius Cogens، انظـر  القواعد اآلمرةلالطالع على التطور التارخيي ملوضوع  )٣(

Internacional (Estudio Histórico crítico) (1982), 10 to 68. 
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ورغـم  . )٤(")اتفاقية فيينـا  "  يشار إليها فيما يلي ب     (١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام      
 القانونية موضع خالف وتفتقـر       يف اتفاقية فيينا، ال تزال أبعادها وآثارها       القواعد اآلمرة إدراج  

، ال يوجد حىت اآلن سوى      بالقواعد اآلمرة فرغم كثرة القضايا اليت ُيحتج فيها       . إىل حتديد دقيق  
.  للطعن يف صـحة معاهـدة  بالقواعد اآلمرةقدر ضئيل من السوابق القضائية اليت اسُتظهر فيها    

كجزء من نسيج القانون الـدويل   القواعد اآلمرةوعليه، يكاد ينعدم اخلالف حالياً حول وجود  
قواعـد  ، ومع ذلك مل تتضح بعُد طبيعتها احملددة، وال القواعد اليت ميكن أن ُتعتـرب                )٥(املعاصر
ويف هذا السياق، قدم عـضو اللجنـة   .  يف القانون الدويل القواعد اآلمرة ، وال انعكاسات    آمرة

تابع لفريق التخطيط بـشأن      ورقة إىل فريق عامل      ١٩٩٣السابق أندرياس ياكوفيدس، يف عام      
وقدم السيد ياكوفيـدس يف ورقتـه       .  باعتبارها موضوعاً ميكن أن تتناوله اللجنة      القواعد اآلمرة 

  :املالحظة التالية اليت ال يزال جوهرها صحيحاً إىل يومنا هذا
معـايري ذات    االتفاقية،   اعتماد ذنم ربع قرن    مل تظهر، على مدى ما يقرب       

، أو العملية الـيت ميكـن أن        للقواعد اآلمرة القانوين الدقيق   حجية لتحديد املضمون    
  .)٦(القواعد اآلمرةترقى بواسطتها القواعد القانونية الدولية إىل مركز 

عمـل  املوضوع يف برنامج    هذا  اكوفيدس إلدراج   ياحلجج اليت قدمها السيد     ورغم    -٤
يت جتعـل إدراج هـذا      ويف معرض توضيح األسباب ال    . ذلكأال تفعل   اللجنة، قررت اللجنة    

رئيس الفريق العامل الذي نظر يف املقتـرح         السيد بويت،    املوضوع مسألة غري مناسبة، أبدى    
أي غرض مفيد    "القواعد اآلمرة شكوكاً يف إمكانية أن حيقق نظر اللجنة يف موضوع          ،  آنذاك

ـ     ] اللجنة[السابق ألوانه أن جتري     "أن من   ىل  إ وخلص   ".يف هذه املرحلة   ن هـذا النـوع م
ويطابق هذا التعليـل    ". ليست قائمة بعد   "القواعد اآلمرة ألن املمارسة يف جمال     " الدراسات

 من مشاريع املـواد املتعلقـة       ٥٠األسباب اليت قدمتها اللجنة يف تعليقها على مشروع املادة          
  : من التعليق، ذكرت اللجنة ما يلي٣ففي الفقرة . ١٩٦٦بقانون املعاهدات لعام 

__________ 

. غ.  ألول مرة يف عمـل اللجنـة يف التقريـر الثالـث الـذي أعـده غ                 القواعد اآلمرة أُدرج موضوع    )٤(
  انظـر  ".قانونية املوضـوع  "، حتت عنوان    )A/CN.4/115(املقرر اخلاص املعين بقانون املعاهدات       فيتزموريس،

1958 Yearbook of the International Law Commission Volume II: Documents of the Tenth Session 

including the Report of the Commission to the General Assembly, 26-27. 
من الصعب أكثر فأكثر إثبات الرأي الـذي        " إىل أن    ١٩٦٦سبق أن أشارت اللجنة يف مشاريع مواد عام          )٥(

انظـر  ". واعد القانون الدويل ال ميكن للدول أن خترج عنها مبحض إرادهتـا           يقول بعدم وجود قاعدة من ق     
 .١٩٦٦ من مشاريع املواد املتعلقة بقانون املعاهدات لعام ٥٠ من التعليق على مشروع املادة ١الفقرة 

الـصعوبات  : يف سياق مماثل، أورد تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدويل عن جتزؤ القانون الـدويل               )٦(
إن اخلالف على   : "، ما يلي  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٣الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل، الذي أُعد يف          

 ).٣٦٣الفقرة " (ونطاق تطبيقها ومضموهنا ال يقل اليوم عن أمس] للقواعد اآلمرة[األسس النظرية 



A/69/10 

GE.14-13447 356 

رغم أن  ،   نسبياً  العهد  حديث القواعد اآلمرة طابع  اليت هلا   عد  ظهور القوا إن    
وترى اللجنة أن املسار الصحيح هو الـنص        . القانون الدويل مير بعملية تطوير سريع     

القواعـد  بعبارات عامة على أن املعاهدة تكون الغية إذا تعارضت مع قاعدة مـن              
ممارسة الدول ويف الـسوابق     ، وترُك املضمون الكامل هلذه القاعدة يتبلور يف         اآلمرة

  .القضائية للمحاكم الدولية
أحكام السعي إىل وضع    عدم   ب  للجنة  السابقة قراراتال بشأنمالحظتني  وميكن تقدمي     -٥

فأوالً، يؤكد كل من مالحظـات      .  وسرياهنا للقواعد اآلمرة لة تتناول املضمون الكامل     مفص
اعتربت أنه ال يزال هناك جمال      اللجنة   أن   ٥٠بويت وتعليق اللجنة على مشروع املادة       السيد  

اللجنـة  السيد بويت وتعليـق    يتضح من إفادة    ،  اًثانيو. )٧(القواعد اآلمرة ملزيد من التطور يف     
القواعد كذلك، أن اللجنة رأت، يف كلتا املناسبتني، أنه ال ميكن بلورة أحكام مفصلة بشأن               

 ٥٠ويشري التعليق على مشروع املـادة       .  إال بعد تطور مزيد من املمارسة املتصلة هبا        اآلمرة
 عمليـة   بالقواعد اآلمرة وإفادة السيد بويت، جمتمعني، إىل أن زيادة توضيح األحكام املتصلة           

  .ممكنة، ورمبا مستصوبة، إذا أتيحت ممارسة كافية يستند إليها عمل اللجنة
ح السيد   ومقتر ١٩٦٦وتطورت املمارسة بوترية سريعة منذ تقدمي مشاريع مواد عام            -٦

 احملاكم الوطنية والدولية إىل     كثرياً ما أشارت  على وجه اخلصوص،    ف. ١٩٩٣ياكوفيدس لعام   
أوجه التعقيد يف نشأهتا وسرياهنا ومضموهنا      بعض  ل إيضاحات ، وقدمت من مث   القواعد اآلمرة 

    تأييـداً  القواعد اآلمـرة  وأشارت الدول أيضاً يف بعض املناسبات إىل        . )٨(وتبعاهتا أو آثارها  
  

__________ 

يف هذه املرحلة، الـنص     ، أن من املناسب،     ٥٠ من التعليق على مشروع املادة       ٣ذكرت اللجنة، يف الفقرة      )٧(
وترك املضمون الكامل للقاعدة يتبلور يف ممارسة الدول ويف السوابق القـضائية  "على القاعدة بعبارات عامة     
 ".للهيئات القضائية الدولية

 .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua. vانظر، على سبيل املثـال،  ) ٨(

United States), ICJ Reports 1986, 14؛ وArrest Warrant of 11 April 2000 (DRC v Belgium) ICJ 

Reports 2002, 3؛ وArmed Activities on the Territory of the Congo (New Application 2002: DRC v 

Rwanda), ICJ Reports 2006, 99؛ وJurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy: Greece 

Intervening), ICJ Reports 2012, 99 .،وانظر، بوجه خاصdissenting opinion of Judge Trindade in the 

Jurisdictional Immunities of the State caseو ،joint separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans 

and Buergenthalو ،dissenting opinions of Judges Oda, Al-Khasawneh and van den Wyngaert in the 

Arrest Warrant case .وAl-Adsani v UK (Application no. 35763/97), 21 November 2001 .  وانظـر
 separate opinion of Judge ad hoc Lauterpacht in the Application of the Convention on theأيـضاً 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 

Montenegro), ICJ Reports 1993, 325 (Separate Opinion of Judge Lauterpacht), paras 100-104 
 Regina v. Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 24 Marchو

1999, House of Lords, 119 ILR, p. 136. 
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واللجنة بنفسها أسهمت إسهاماً قيماً يف هذا التطـور، يف معـرض نظرهـا يف               . )٩(ملواقفها
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول، على سـبيل املثـال،            ٢٦فاملادة  . مواضيع أخرى 

تنص على عدم جواز االحتجاج بالظروف النافية لعدم املشروعية املبينة يف مـشاريع املـواد               
ويورد التعليق على هذه املادة قائمة غـري شـاملة          . القواعد اآلمرة سلوك يتعارض مع    لتربير  

، ٢٦وباإلضافة إىل تكرار القائمة الواردة يف التعليق على مشروع املادة           . )١٠(بالقواعد اآلمرة 
أكثر القواعد اليت يؤتى على    "يقدم تقرير الفريق الدراسي عن جتزؤ القانون الدويل قائمة تضم           

ويقدم دليل املمارسة املتعلق بالتحفظات علـى       . )١١(القواعد اآلمرة  ملركز   " لترشيحها ذكرها
 يف جواز التحفظات    القواعد اآلمرة املعاهدات الذي وضعته اللجنة حتليالً مفصالً أيضاً آلثار         

  .)١٢(ويف نتائجها

__________ 

 Questions Relating to the Obligation to Prosecute orانظر، على سبيل املثال، بيان حمـامي بلجيكـا يف   ) ٩(

Extradite (Belgium v Senegal), Oral Proceedings, 13 March 2012 (CR 2012/3), para 3  وبيان حمـامي ،
 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), Oralالسنغال يف

Proceedings, 15 March 2012 (CR 2012/4), para 39 .  وانظر أيضاً املذكرة املضادة اليت قدمتها الـسنغال يف
Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), para 51 . ،وباملثل

، غري أن بياهنـا مل يكتـف بعـدم    Jurisdictional Immunitie يف قضية القواعد اآلمرةسعت أملانيا لتقييد آثار 
وانظـر  . ، بل أكد تأكيداً إجيابياً طبيعة قواعد معينة باعتبارها قواعد آمرة          القواعد اآلمرة االعتراض على وجود    

، Jurisdiction Immunities case, 12 June 2009, para 86االحتادية يف على سبيل املثال مذكرة مجهورية أملانيا 
وانظر أيـضاً بيـان     ".  حتظر اإلبادة اجلماعية   القواعد اآلمرة وال شك، مثالً، يف أن      : "حيث تورد أملانيا ما يلي    

، A/C.6/64/SR.15( بشأن تقرير جلنة القانون الـدويل        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩جنوب أفريقيا املؤرخ    
املذكور يف التقرير الثاين للمقرر اخلاص، السيد رومان كولودكني، عن حصانة مـسؤويل             ) ٧٠-٦٩الفقرتان  

، وال سـيما    ٩، الفقرة   )A/CN.4/631 (٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية،       
لجنة السادسة يف تقرير جلنة القانون الدويل،       ، خالل نظر ال   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ويف  . ١٣احلاشية  

 .٨٨، الفقرة )A/C.6/68/SR.17" (بالغ األمهية" باعتبارها موضوعاً القواعد اآلمرةأبرزت الربتغال 
، حيث تشري اللجنة بعبارات ال لـبس فيهـا تقريبـاً إىل    ٢٦ من التعليق على مشروع املادة ٥انظر الفقرة   )١٠(

 املقبولة واملعترف هبا على حنو واضح حظر كل مـن العـدوان واإلبـادة               رةالقواعد اآلم وتشمل  : "يلي ما
 ".اجلماعية والرق والتمييز العنصري واجلرائم ضد اإلنسانية والتعذيب، واحلق يف تقرير املصري

الـصعوبات  :  من تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدويل عن جتزؤ القانون الـدويل            ٣٧٤انظر الفقرة    )١١(
وانظـر أيـضاً    ). A/CN.4/L.682 (٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١٣ن تنوع وتوسع القانون الدويل،      الناشئة ع 

الصعوبات الناشئة عن تنوع    :  من استنتاجات أعمال الفريق الدراسي عن جتزؤ القانون الدويل         ٣٣االستنتاج  
 ).٢٠٠٦(وتوسع القانون الدويل 

 ٣-٤-٤، ومشروع املبدأ التـوجيهي      ٤-٥-١-٣هي  انظر، على سبيل املثال، التعليق على مشروع املبدأ التوجي         ) ١٢(
 Armed Activities on the Territory of the وانظر أيضاً. من دليل املمارسة املتعلق بالتحفظات على املعاهدات

Congo (New Application 2002: DRC v Rwanda) (Separate Opinion of Judge Dugard)) يناقش أثر  الذي
 من املبادئ التوجيهية اليت تنطبق علـى        ٨وانظر أيضاً املبدأ    . ٩، الفقرة   )القواعد اآلمرة ك  التحفظات اليت تنته  

حوليـة جلنـة القـانون      اإلعالنات االنفرادية للدول وميكن أن تنشئ التزامات قانونية، مع التعليقات عليها،            
 .، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين٢٠٠٦ ،الدويل
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   يف القرارات القضائيةالقواعد اآلمرةعناصر   -٣  
، ال تزال اتفاقية فيينـا منطلـق أي         القواعد اآلمرة  رغم أن عمل اللجنة حّسن فهم       -٧

 القواعـد اآلمـرة   فمن هذه االتفاقية ُتستمد العناصر األساسية لطبيعة        . دراسة هلذا املوضوع  
 القاعدة القطعية من القواعـد      بالقاعدة اآلمرة ووفقاً التفاقية فيينا، يقصد     . وشروطها وتبعاهتا 

يقبلـها  ) ٢(قواعـد   ) ١( اجملتمع الدويل بأسره باعتبارها      العامة للقانون الدويل اليت ُيعّرفها    
والنتيجة املترتبة على قاعدة تكتسب مركز . )١٣(وال يسمح بأي خروج عنها) ٣(ويعترف هبا   
  .)١٤( هي أن املعاهدات اليت تتعارض معها تكون الغيةالقاعدة اآلمرة

. واضحة قبل اتفاقية فيينا   وتعاجل هذه الصيغة بعض القضايا الرئيسية اليت رمبا مل تكن             -٨
 فالقواعد اآلمـرة  . القواعد اآلمرة فعلى سبيل املثال، تعاجل الصيغة مسألة هامة تتعلق بطبيعة          

كانت ُتعترب، يف مفهومها األصلي، مصدراً قانونياً ال حيظى بتوافق اآلراء مستمداً من القانون              
 رمبا تركت هذه املـسألة      ١٩٦٦ من مشاريع مواد عام      ٥٠ويف حني أن املادة     . )١٥(الطبيعي

قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد        " باعتبارها   القاعدة اآلمرة مفتوحة، إذ اقتصرت على تعريف      
 من اتفاقية فيينـا صـفة   ٥٣، تضيف املادة "الدويل العام ال ُيسمح بأي خروج عنها     القانون

 شـرطٌ  ، مما يشري إىل أن قبول الدول كافـة     "يقبلها ويعترف هبا جمتمع الدول الدويل ككل      "
  .للقاعدة اآلمرة

 من اتفاقية فيينا ال تبني العملية اليت ترقى من خالهلا قواعد القانون             ٥٣غري أن املادة      -٩
ومـن  . الدويل العام إىل مستوى تصبح فيه قواعد آمرة، وال تبني كيفية حتديد هذه القواعد             

 جمتمع الدول الـدويل     يوافق عليها ويعترف هبا   "األسئلة اليت تثار يف هذا الصدد معىن عبارة         
فعلى سبيل املثال، طرح الفريق الدراسي للجنة القانون الـدويل     . واآلثار املترتبة عليها  " ككل

 حتديد ما جيوز أن تتفق عليه الدول قانوناً،         مرةإذا كان الغرض من القاعدة اآل     : "السؤال التايل 
وعـالوة  . )١٦("ه الدول؟ فهل ميكن أن يكون مضموهنا يف الوقت نفسه مرهوناً مبا تتفق علي           

على ذلك، رغم أن الصيغة تعاجل مسألة أساسية هي التبعات املترتبة يف املعاهدات، تترك مـسائلَ                
أخرى شىت مفتوحة تتعلق بالتبعات، مبا فيها التبعات املترتبـة يف قواعـد أخـرى ال تـرد يف                    

 الـدويل   قواعد القانون مع غريها من  القواعد اآلمرة وال يشمل ذلك كيفية تفاعل      . )١٧(املعاهدات
فحسب، مثل قرارات جملس األمن املتخذة مبوجب الفصل السابع، بل يشمل أيضاً تبعـات              

__________ 

 . من اتفاقية فيينا٥٣املادة  )١٣(
 . من اتفاقية فيينا٦٤ و٥٣ملادتان ا )١٤(
 Alfred Verdross “Forbidden Treaties in International Law: Comments onانظر، على سبيل املثـال،  )١٥(

Professor Garner’s Report on ‘The Law of Treaties’” (1937) 31 American Journal of International 

Law 571. 
 .٣٧٥، الفقرة ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣عن جتزؤ القانون الدويل، انظر تقرير الفريق الدراسي  )١٦(
 .٣٦٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
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وميكن أن تقدم األعمال السابقة للجنة، مبا فيها املواد املتعلقة مبسؤولية . )١٨(انتهاك قاعدة آمرة
تنص على عـدم    ، مثالً،   ٢٦فاملادة  . )١٩(الدول، إيضاحات مفيدة بشأن بعض هذه األسئلة      

جواز استخدام األسباب النافية لعدم املشروعية يف املواد لتربير فعل يتعارض مع التزام ناشـئ       
  .)٢٠(مبوجب قاعدة آمرة

 يف عدد من األحكام الصادرة سـواًء عـن          القواعد اآلمرة وكما ذُكر آنفاً، أشري إىل        -١٠
ذلك يف اآلراء املخالفة واملستقلة     حمكمة العدل الدويل الدائمة أو عن حمكمة العدل الدولية، وك         

ولكن حمكمة العدل الدوليـة مل تـسع، يف قـضايا سـابقة،     . )٢١(اليت أعرب عنها عدة قضاة 

__________ 

 .املرجع نفسه )١٨(
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول والتعليـق عليهـا            ٢٦انظر، على سبيل املثال، مشروع املادة        )١٩(

 سيما األسباب النافيـة لعـدم       يتصل بالتضارب املمكن بني قاعدة ثانوية بشأن مسؤولية الدول، وال          فيما
 .املشروعية، وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل

 . من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول٢٦ من التعليق على مشروع املادة ٤ و٣انظر، بوجه خاص، الفقرتني  ) ٢٠(
القواعـد   موضـوع    يورد الفريق الدراسي، يف تقريره عن جتزؤ القانون الدويل، آراء قضاة تناول كل منـهم               ) ٢١(

 Oscar Chinn case, P.C.I.J. Series A/B, No. 63 (1934) (separate opinion of Judge، ومن ذلـك  اآلمرة

Schücking) p. 149؛ وApplication of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants 

(the Netherlands v. Sweden) ICJ Reports 1958, 55 (separate opinion of Judge Moreno Quintana) pp. 

106 et seq.؛ وNorth Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal 

Republic of Germany/Netherlands) ICJ Reports 1969, 3 (separate opinion of Judges Padilla Nervo 

and Sörensen) pp. 97 and 248؛ وNorth Sea Continental Shelf (Federal Republic of 

Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands) ICJ Reports 1969, 3 (dissenting 

opinion of Judge Tanaka), at p. 182؛ وCase Concerning the Barcelona Traction, Light and Power 

Company, Limited (Belgium v. Spain) (Second Phase) ICJ Reports 1970,3 (separate opinion of Judge 

Ammoun), at p. 304؛ وMilitary and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America) ICJ Reports 1986, 14 (separate opinion of President Nagendra Singh) p. 

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of؛ و153

America) ICJ Reports 1986, 14 (separate opinion of Judge Sette-Camara) pp. 199 et seq ؛
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosniaو

Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)) ICJ Reports 1993, 325 (separate opinion of 

Judge ad hoc Lauterpacht) p. 440؛ وLegality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of 

America) Request for the Indication of Provisional Measures, ICJ Reports 1999, 916 (dissenting 

opinion of judge ad hoc Kreća) pp. 53-61, paras. 10-17؛ وArrest Warrant of 11 April 2000 

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium) ICJ Reports 2002, 3 (dissenting opinion of Judge Al-

Khasawneh) p. 95, para. 3؛ وOil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) ICJ 

Reports 2003, 161 (separate opinion of Judge Buergenthal), para. 23 . ًانظر أيضاThe Arbitral Award 

in the Matter between the Government of Kuwait and American Independent Oil Company, (1982) 21 

ILM 976, para 90 . وانظرAzanian People’s Organisation (AZAPO) v Truth and Reconciliation 1996 

(4) SA 562 (C), 574B. 
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 أو شروطها أو مضموهنا أو تبعاهتا، واكتفـت باإلشـارة إىل            القواعد اآلمرة طبيعة   لتوضيح
ـ        . القواعد اآلمرة  ة بـشأن حظـر     ومن األمثلة النموذجية يف هذا الصدد مالحظات احملكم

فقد أشارت احملكمة إىل أن     . )٢٢(قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية    استخدام القوة يف    
مبدأً أساسياً أو جوهرياً مـن مبـادئ القـانون          "الدول كثرياً ما تعترب حظر استخدام القوة        

واضحاً علـى  مثاالً " "قانون امليثاق املتعلَق باحلظر   "، وإىل أن اللجنة اعتربت      ]"الدويل العريف [
، وأن كال طريف الرتاع أشـار إىل        "القواعد اآلمرة قاعدة من قواعد القانون الدويل هلا طابع        

أما احملكمة نفسها فلم تذكر صراحة أهنا ترى        . )٢٣( الذي يتسم به احلظر    القاعدة اآلمرة مركز  
  .قاعدة آمرةأن حظر استخدام القوة يشكل 

، يف قضايا أحدث عهداً، العتبار قواعد معينـة         غري أن احملكمة أبدت استعداداً أكرب       -١١
قـضية املـسائل املتـصلة      ففي  . القواعد اآلمرة قواعد آمرة، واخلوض أكثر يف أوجه تعقيد        

حظر التعذيب جزء من القانون الدويل العريف وأصبح        "، رأت احملكمة أن     باحملاكمة أو التسليم  
يستند إىل "ارت احملكمة إىل أن احلظر وعالوة على ذلك، أش. )٢٤(")قاعدة آمرة(قاعدة قطعية  

العديـد  "، وأنه يرد يف     "ممارسة دولية واسعة النطاق وإىل اعتقاد الدول بإلزامية هذه املمارسة         
، "أُدرج يف القانون الداخلي جلميع الدول تقريبـاً       "من الصكوك الدولية العاملية التطبيق، وأنه       

  .)٢٥(" الوطنية والدوليةأفعال التعذيب ُتشجب بانتظام يف احملافل"وأن 
، نظرت احملكمة يف جوانب شـىت   قضية حصانات الدول من الواليات القضائية     ويف    -١٢
ورأت أن  . ، مبا يف ذلك عالقتها باحلصانة السيادية من الوالية القـضائية          القواعد اآلمرة من  

ناوالن مسائل  تت"املمكنة يف قانون الرتاعات املسلحة فئتان       القواعد اآلمرة   قواعد احلصانات و  
ووفقاً للمحكمة، فإن احلصانات ذات طبيعـة     . )٢٦(، ومن مث ال يوجد تضارب بينهما      "خمتلفة

إجرائية، وتنظم ممارسة الوالية القضائية الوطنية على سلوك معني، وال تعىن مبشروعية السلوك             
ومن مث ال ميكن أن يكون هنـاك تـضارب بـني احلـصانة              . القواعد اآلمرة الذي حتظره   

__________ 

)٢٢( Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua. v. United States), 1986 

ICJ Reports 14 at para 190. 
 .١٩٠، الفقرة املرجع نفسه )٢٣(
)٢٤( Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), Judgment of 

20 July 2012, ICJ Reports 2012, para. 99. 
 .املرجع نفسه )٢٥(
 ٦٤وانظر أيضاً الفقرة . Jurisdictional Immunities of the State case من ٩٧ و٩٥ و٩٢انظر الفقرات  )٢٦(

 فيما يتعلق بالتبعات Armed Activities in the Congo case (New Application 2002: DRC v Rwanda)من 
 & Jonesوانظر أيـضاً  . Al-Adsani case من ٦٤ يف الوالية القضائية، والفقرة القواعد اآلمرةاملترتبة على 

Others v. United Kingdom (Applications nos. 34356/06 and 40528/06), E.C.H.R. para. 198 (Jan. 

 مـن  القواعد اآلمرة، مل يتبلور بعد أي استثناء يف ٢٠١٢فرباير /حىت شباط"حيث استنتج أنه  ((2014 ,14
 ").حصانة الدول
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ومتيز احملكمة متييزاً صارماً بني احلظر املوضوعي لسلوك الدولـة الـذي        . )٢٧(اآلمرة قواعدالو
يشكل قاعدة آمرة، واحلصانة اإلجرائية للدول من الواليات القضائية الوطنية، إذ تـرى أن              

ال تتاح وسيلة "املفهومني يسريان على صعيدين خمتلفني حبيث ال ميكن أن يتضاربا حىت عندما 
وباإلضافة إىل معاجلة مسألة العالقة بـني احلـصانة         . )٢٨("ن خالهلا إنفاذ قاعدة آمرة    ميكن م 

، يشري حكم احملكمة أيضاً إىل أن حظر اجلرائم ضد اإلنسانية يشكل قاعـدة              القواعد اآلمرة و
 والقواعد اإلجرائيـة    القواعد اآلمرة واعتمدت احملكمة رأياً مماثالً بشأن العالقة بني        . )٢٩(آمرة
، )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد روانـدا     (ية األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو       قضيف  

حيث خلصت احملكمة إىل أن ارتباط مسألة بقاعدة آمرة، ويتعلق األمر يف هذه القضية حبظر               
. )٣٠("ال ميكن أن يشكل يف حد ذاته أساساً الختصاص احملكمة ببت الرتاع     "اإلبادة اجلماعية،   

تعليل احملكمة يف هذه القضايا بأنه يشري إىل أن القواعد الدولية اليت ال تـرتبط               وميكن تفسري   
وعلى أية حـال،    . بقانونية السلوك األساسي ال تتأثر بكون حظر ذلك السلوك قاعدة آمرة          

 وغريها من قواعد القانون الدويل بطريقة       القواعد اآلمرة تعاجل هذه القضايا مسألة العالقة بني       
  .د اللجنة يف تنظيم قواعد القانون الدويل يف هذا اجملالميكن أن تساع

  املسائل القانونية اليت ينبغي دراستها  -٤  
ميكن أن تسهم اللجنة إسهاماً قيماً يف التطوير التدرجيي للقانون الـدويل وتدوينـه                -١٣

طبيعة  وتقدمي بيان ذي حجية يتناول       بالقواعد اآلمرة بتحليل وضع القانون الدويل فيما يتعلق       
__________ 

 Judgeخمـالف،انظر  لالطالع على موقف . Jurisdictional Immunities of the State case من ٩٣الفقرة  )٢٧(

Cançado Trindade’s dissenting opinion in the Jurisdictional Immunities caseو ،joint separate of 

Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal in the Arrest Warrant caseو ،dissenting opinions of 

Judges Oda, Al-Khasawneh and Judge ad hoc van den Wyngaert in the Arrest Warrant case . وفيما
 Jurisdictional Immunities of theيتعلق بقرارات احملاكم الوطنية، ذكرت حمكمة العدل الدولية يف قضية 

State                قرارات صادرة يف كندا واليونان ونيوزيلندا وبولندا وسلوفينيا واململكة املتحـدة، حيـث اعُتـرف 
 Jurisdictional Immunities of، القواعد اآلمرة وإن كانت هناك ادعاءات بانتهاك باحلصانة السيادية حىت

the State, para. 96 . ،ويف الواليات املتحدة، رفضت احملاكم املتوسطة استثناًء ضمنياً من احلصانة السيادية
 Siderman de Blake v. Argentina, 965 F.2d 699انظر . القواعد اآلمرةإذ اتُّهمت الدولة األجنبية بانتهاك 

(9th Cir. 1992)؛ وPrincz v. Germany, 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 1994)؛ وSmith v. Libya, 101 F.3d 

239 (2d Cir. 1997)؛ وSampson v. Germany, 250 F.3d 1145 (7th Cir. 2001) . ولالطالع على حصانة
 ,Matar v. Dichter, 563 F.3d 9؛ وYe v. Zemin, 383 F.3d 620, 625-27 (7th Cir. 2004)املسؤولني، قارن 

14-15 (2d Cir. 2009)؛ وGiraldo v. Drummond Co., 493 Fed. Appx. 106 (D.C. Cir. 2012))   حيـث
 .Yousuf v، بقـضية  )القواعد اآلمرةاعُترف حبصانة املسؤولني احلكوميني األجانب رغم ادعاءات انتهاك 

Samantar, 699 F.3d 763, 776–77 (4th Cir. 2012)) حيث ُرفضت احلصانة.( 
 .Jurisdiction Immunities of the State case من ٩٥الفقرة  )٢٨(
 .Arrest Warrant case، حيث حتيل احملكمة إىل حكمها يف ٩٥، الفقرة املرجع نفسه )٢٩(
)٣٠( Armed Activities on the Territory of Congo case at para 64. 
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 أو  القواعـد اآلمـرة   ، وتبعات   القواعد اآلمرة ، وشروط اعتبار قاعدة ما من       القواعد اآلمرة 
ومن مث، ميكن   .  املوجودة بالقواعد اآلمرة وميكن أن تقدم اللجنة أيضاً قائمة توضيحية        . آثارها

  :أن تركز اللجنة لدى النظر يف هذا املوضوع على العناصر التالية
  ؛اآلمرةالقواعد طبيعة   )أ(  
  ؛القواعد اآلمرةشروط اعتبار قاعدة ما من   )ب(  
  ؛القواعد اآلمرةقائمة توضيحية بالقواعد اليت نالت مركز   )ج(  
  . أو آثارهاالقواعد اآلمرةتبعات   )د(  

، حتدد اتفاقية فيينا مفهوم هذه القواعد باعتبارهـا    القواعد اآلمرة ففيما يتعلق بطبيعة      -١٤
وهذا ما ذهبت إليه أيضاً أحكام حمكمة العدل . عي ومبنية على القبولمن قواعد القانون الوض
 إذ أشارت احملكمـة، يف معـرض تربيـر          قضية بلجيكا ضد السنغال   الدولية، مبا فيها حكم     

ممارسة دوليـة واسـعة     "استنتاجها أن حظر التعذيب قاعدة آمرة، إىل أن احلظر يستند إىل            
يرد يف العديد من "، وأشارت كذلك إىل أنه "ذه املمارسةالنطاق وإىل اعتقاد الدول بإلزامية ه 

. )٣١("أُدرج يف القانون الداخلي جلميع الدول تقريباً      "، وأنه   "الصكوك الدولية العاملية التطبيق   
. )٣٢("ُتشجب بانتظام يف احملافل الوطنية والدوليـة      "وأضافت احملكمة أيضاً أن أفعال التعذيب       

بعبارات القانون الوضعي، باعتبار هذه القواعد مبنية على قبول          القواعد اآلمرة وحتديد مفهوم   
وميكن أن  . )٣٣(الدول، ميكن أن يكون خروجاً عن فهم سابق راسخ يف فكر القانون الطبيعي            

 للجنة بالنظر يف نوع القواعد اليت نالت حىت اآلن مركـز  القواعد اآلمرةتسمح دراسة طبيعة  
وقد تتناول أيضا دراسة    . للقواعد اآلمرة مسات مشتركة   ، كي يتبني إن كانت      القواعد اآلمرة 

 والقانون الدويل العـريف،     القواعد اآلمرة ، على سبيل املثال، العالقة بني       القواعد اآلمرة طبيعة  
 وغريها من املفاهيم اليت رمبا تكون هلا عالقة هبـا مثـل             القواعد اآلمرة فضالً عن الفرق بني     

يت ترد يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزامـات يف          احلقوق غري القابلة لالنتقاص ال    
  .)٣٤(مواجهة الكافة
__________ 

)٣١( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment of 
20 July 2012, I.C.J. Reports 2012, 422 at para 99. 

 .املرجع نفسه )٣٢(
 Andrew Jacovides International Law and Diplomacy: Selected Writingsانظر، على سـبيل املثـال،   )٣٣(

-Case concerning the Delimitation of Maritime Boundary between Guineaوانظـر  . 18 ,(2011)

Bissau and Senegal, Arbitral Award, 31 July 1989, Vol XX UNRIAA, 119, at para 44)  الذي يشري
وانظـر  ). إىل أن القاعدة اآلمرة ميكن أن تنشأ إما كعرف أو من خالل تكّون مبدأ عام من مبادئ القانون                 

 مستمدة من القيم القواعد اآلمرةالذي يرى أن  (Siderman de Blake v. Argentina, 965 F.2d at 715أيضاً 
 ).األساسية للمجتمع الدويل، وليست من اختيار الدول

: يلـي   من مشاريع املواد املتعلقة بقانون املعاهدات مـا        ٥٠على سبيل املثال، يوضح التعليق على مشروع املادة          ) ٣٤(
 جملرد أن األطراف نصت على      القاعدة اآلمرة  القول إن حكماً من أحكام معاهدة يتسم بطابع          وليس من الصائب  "

 ).٢الفقرة " (عدم جواز أي انتقاص من ذلك احلكم، فتصبح معاهدة أخرى تتعارض مع ذلك احلكم الغية
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غري أن  .  من اتفاقية فيينا شروط نيل قاعدة ما مركز القاعدة اآلمرة          ٥٣وتبني املادة     -١٥
هناك جماالً للجنة كي تقدم عناصر ميكن استخدامها لالستدالل على أن قاعدة ما قد نالـت                

وميكـن أن   . رة، فضالً عن كوهنا قاعدة من قواعد القانون الدويل العـام          مركز القاعدة اآلم  
تسهم دراسة القضايا اليت خلصت فيها احملاكم أو اهليئات القضائية إىل وجود قواعد آمرة يف               

وميكـن  .  وكذلك معايري حتديدها   القواعد اآلمرة مساعدة اللجنة على استجالء طريقة نشوء       
 تأييدا للرأي القائـل     قضية بلجيكا ضد السنغال   دمتها احملكمة يف    مثالً أن تتيح احلجج اليت ق     

باعتبار حظر التعذيب قاعدة آمرة، إرشادات مفيدة يف البحث عن شروط معينـة لتحديـد               
وميكن أن تتسعني اللجنة أيضاً يف هذه العملية بيانات الدول، ما مل تقتصر   . )٣٥(القواعد اآلمرة 

ومثـة  . القواعد اآلمرة ىل أن هذه القاعدة أو تلك هي من         تلك البيانات على جمرد اإلشارة إ     
مسألة ذات صلة باملوضوع تتعلق بالعملية اليت ُتنسخ هبا قواعد آمرة بقواعد آمرة الحقـة،               

  . من اتفاقية فيينا٥٣على النحو املعّرف يف الفقرة 
ياً قواعـد   ويقتضي هذا املقترح أيضاً إعداد قائمة توضيحية بالقواعد اليت تعترب حال            -١٦
وميكن أن تستند هذه القائمة إىل تقييم ألحكام حمكمة العدل الدولية وغريهـا مـن               . آمرة

احملاكم واهليئات القضائية، وإىل أعمال اللجنة السابقة، وال سيما التعليـق علـى مـشروع               
  من املواد املتعلقة مبسؤولية    ٢٦، والتعليق على املادة     ١٩٦٦مشاريع مواد عام      من ٥٠ املادة

.  من دليل املمارسة املتعلق بالتحفظـات      ٤-٥-١-٣الدول، والتعليق على املبدأ التوجيهي      
ومن احملتمـل   . ومن املهم أن ُيبيَّن بوضوح يف أي قائمة ُتعّدها اللجنة أهنا ليست قائمة مغلقة             

جداً أن تكون هناك خماوف من أن ُيستنتج أن القائمة، حىت وإن صيغت بعناية فائقة، هـي                 
ورغم أن هذا االستنتاج وارد دائماً، ال ينبغي املبالغة يف التعبري عن هذا القلق،              . حصريةقائمة  

ألن غرضه الوحيد هو التشديد على أن القائمة التوضيحية ال ينبغي أن تصاغ بعناية فحسب،            
  .بل ينبغي أيضاً أن يكون التعليق واضحاً وضوحاً كافياً لتجنب سوء الفهم

ويشمل ذلـك   .  وتبعاهتا القواعد اآلمرة ن تتناول الدراسة أيضاً آثار      وأخرياً، ينبغي أ    -١٧
 ٦٤ و ٥٣وتـبني املادتـان     . األثر القانوين للقواعد اآلمرة يف قواعد القانون الدويل األخرى        

 يف صالحية املعاهدات، غري أهنما ال تتنـاوالن آثارهـا يف القواعـد              القواعد اآلمرة تبعات  
قضية حصانات الدول    العدل الدولية األخرية، وال سيما يف        وتعاجل قرارات حمكمة  . األخرى

 القواعد اآلمرة، العالقة بني قضية األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو ومن الواليات القضائية
وباإلضافة إىل حصانة الـدول واملـسؤولني،       . )٣٦(وقواعد القانون الدويل اإلجرائية والثانوية    

__________ 

 .Obligation to Prosecute or Extradite من قضية ٩٩انظر الفقرة  )٣٥(
 Armed Activities on the Territory of the Congo وJurisdictional Immunities of the State at 94انظر  )٣٦(

(New Application 2002: DRC v Rwanda) at para 64 .   وانظر أيضاً بوجـه عـامErika de Wet “Jus 

Cogens and Obligations Erga Omnes” in Dinah Shelton (Ed) The Oxford Handbook of 

International Human Rights Law (2013). 



A/69/10 

GE.14-13447 364 

ة تبعات أخرى ممكنة، مثل حصانة املنظمات الدولية، والعالقة         تناولت اهليئات القضائية الدولي   
وتقـدم  . )٣٧(بقرارات جملس األمن، وأثر قوانني التقادم، واألثر يف املعاهدات املتعلقة بالتسليم      

 من املواد املتعلقـة مبـسؤولية       ٢٦األعمال السابقة للجنة أيضاً، وال سيما التعليق على املادة          
اء من تقرير الفريق الدراسي عن جتزؤ القانون الدويل، إيـضاحات           الدول فضالً عن القسم ه    

ويرجح أن يكون حبث    .  يف قواعد القانون الدويل األخرى     القواعد اآلمرة مهمة لدراسة آثار    
 وتبعاهتا أصعب جزء من الدراسة، وسيتطلب حتلـيالً دقيقـاً للـسوابق             القواعد اآلمرة آثار  

  .القضائية للمحاكم الدولية واحمللية

  املوضوع يستويف شروط اختيار املواضيع اجلديدة  -٥  
يستويف هذا املوضوع الشروط اليت حددهتا اللجنة الختيار املواضيع اجلديدة، وهـي              -١٨

أن املواضيع اجلديدة ينبغي أن تعكس احتياجات الدول فيما يتعلـق بالتـدوين والتطـوير               
 يف ممارسـات الـدول للـسماح        التدرجيي، وينبغي أن تكون قد بلغت مرحلة متقدمة جداً        

  .بالتطوير التدرجيي والتدوين، وينبغي أن تكون ملموسة وعملية
 ونـشوئها  القواعد اآلمـرة ويكتسي هذا املوضوع أمهية لدى الدول لزيادة توضيح         -١٩

وقد مشلت عدة نزاعات حديثة بني الدول قواعد آمرة أو قواعد ميكن أن تكـون               . وآثارها
أن الدول غالبا ما تتفق على أن تلك القواعد احملددة املعنيـة تعتـرب              ورغم  . )٣٨(قواعد آمرة 

 يف قواعـد القـانون الـدويل        القواعد اآلمرة قواعد آمرة، فإن الرتاع يتعلق يف الغالب بأثر         
توضيح بعض اجلوانب القانونية للقواعد اآلمرة ميكن أن ييسر تـسوية            ومن مث فإن  . األخرى

ار املوضوع املتعلق بالقانون الدويل العـريف، فـإن توضـيح           وعلى غر . )٣٩(الرتاعات الدولية 
 سيفيد بالذات القضاة احملليني وغريهم من احملامني غري اخلـرباء يف القـانون              القواعد اآلمرة 
__________ 

)٣٧( Stichting Mothers of Srebrenica and Others v. Netherlands, App no. 65542/12 (ECHR 2013) 
 Application of the Conventionو).  ال تسمو على حصانة املنظمات الدوليةالقواعد اآلمرةالذي يرى أن (

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide at paras 100-104 .وProsecutor v. 

Furundzija (Judgment) ICTY-95-17/1 (10 December 1998) at para 157)   الذي يشري إىل اثنتني مـن
تبعات انتهاك قاعدة آمرة مها عدم سريان قوانني التقادم وعدم السماح باستثناء اجلرميـة الـسياسية مـن                  

 ).لق األمر بانتهاك القاعدة اآلمرة اليت حتظر التعذيبمعاهدات التسليم عندما يتع
، Jurisdictional Immunities of State، وقـضية  Belgium v Senegalتشمل األمثلة يف هذا الصدد قـضية   )٣٨(

 .Armed Activities in the Congoوقضية 
، ٢٠١٣امـة يف عـام     لدى النظر يف تقرير جلنة القانون الدويل خالل دورة اللجنة السادسة للجمعيـة الع              )٣٩(

فأبرزت الربتغال، على سـبيل املثـال، هـذا         . القواعد اآلمرة أعربت عدة وفود عن تأييد حبث موضوع        
 تـشرين   ٢٨انظر احملضر املوجز للجلسة السابعة عشرة للجنة السادسة،         ". بالغ األمهية "املوضوع باعتباره   

 أعربت إيران عن تأييد النظـر يف هـذا          وباملثل،. ٨٨، الفقرة   )A/C.6/68/SR.17 (٢٠١٣أكتوبر  /األول
 ٢٠١٣نـوفمرب  / تشرين الثاين٥املوضوع، انظر احملضر املوجز للجلسة السادسة والعشرين للجنة السادسة،       

)A/C.6/68/SR.26( ٤، الفقرة. 
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وميكن أن تقـدم    . القواعد اآلمرة الدويل، الذين قد ُيطلب منهم تطبيق القانون الدويل مبا فيه           
 توجيهية مفيدة للمحاكم الوطنية بشأن سبل حتديـد         الدراسة، على وجه اخلصوص، مبادئ    

وكما يتبني من املمارسات    .  وكيفية تفاعلها مع قواعد القانون الدويل األخرى       القواعد اآلمرة 
احلديثة العهد املعروضة أعاله، بلغ هذا املوضوع مرحلة متقدمة مبا يكفي على صعيد املمارسة   

  . موضوع ملموس وله جدواهللسماح بالتدوين والتطوير التدرجيي، وهو

  االستنتاج  -٦  
 تشكل جزءاً من القانون الـدويل       القواعد اآلمرة ليس هناك خالف حقيقي على أن         -٢٠

وميكن أن تسهم   . غري أن أبعادها ومضموهنا وآثارها الدقيقة ما زالت موضع خالف         . املعاصر
  . مبعاجلة العناصر احملددةاللجنة إسهاماً قيماً يف تدوين القانون الدويل وتطويره التدرجيي

ومع أن حمصلة عمل اللجنة بشأن هذا املوضوع ميكن أن تتخذ شكالً من أشـكال                 -٢١
شىت، فإن مشاريع االستنتاجات مشفوعة بالتعليقات هي ما يبدو أنه الشكل األنسب يف هذه              

 أن  ويتعني أن تشمل االستنتاجات حداً أدىن من املضمون الشارع، ويـتعني أيـضاً            . املرحلة
  .أثرها الشارع" ختفف" أو القواعد اآلمرةتصاغ بطريقة ال توقف تطور 



A/69/10 

GE.14-13447 366 

  قائمة مراجع خمتارة    

  وثائق جلنة القانون الدويل  -ألف  
Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires, 1966, Annuaire de la 
Commission du droit international, vol. II, 38 

ع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، والتعليقات عليهـا،             مشاري
  ٣١، حولية جلنة القانون الدويل، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، ٢٠٠١

الصعوبات الناشئة عن تنـوع     : استنتاجات أعمال الفريق الدراسي عن جتزؤ القانون الدويل       
  )٢٠٠٦) (A/61/10 الوثيقة ترد يف(وتوسع القانون الدويل 

الصعوبات الناشئة عـن    : تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدويل عن جتزؤ القانون الدويل         
 ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٣) أعد صيغته النهائية ماريت كوسكينيمي    (تنوع وتوسع القانون الدويل     

)A/CN.4/L.682(  
تقرير جلنة القانون الدويل، الدورة الثالثـة       دليل املمارسة املتعلق بالتحفظات على املعاهدات،       

  ٢٠١١، )A/66/10يرد يف الوثيقة (والستون 

  قضايا خمتارة  -باء  

  حمكمة العدل الدولية  -١  
Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République 
démocratique du Congo c. Rwanda), C.I.J. Recueil 2006, 6 

Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), 
C.I.J. Recueil 2002, 3 

Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd (deuxième phase), C.I.J. Recueil 
1970, 3 

Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant)), 
C.I.J. Recueil 2012, 99 

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua 
c. États-Unis d’Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, 14 

Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), 
C.I.J. Recueil 2012, 422 

  حماكم وهيئات قضائية أخرى  -٢  
Al-Adsani c. Royaume-Uni (requête no 35763/97), 21 novembre 2001 (Cour européenne 
des droits de l’homme) 

Aloeboetoe, arrêt du 10 septembre 1993, série C no 15 (1993) (Cour interaméricaine des 
droits de l’homme) 



A/69/10 

367 GE.14-13447 

Arbitral Award in the Matter between the Government of Kuwait and American 
Independent Oil Company, (1982) 21 ILM 976 

Azanian People’s Organisation (AZAPO) v. Truth and Reconciliation 1996 (4) 
SA 562 (C) (Afrique du Sud) 

Blake c. Guatemala, fond, arrêt du 24 janvier 1998, série C no 36 (1998) (Cour 
interaméricaine des droits de l’homme) 

Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, Sentence 
arbitrale, 31 juillet 1989, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX, 119 

Giraldo v. Drumond Co., 493 Fed. Appx. 106 (D.C. Cir. 2012) (États-Unis) 

Matar v. Dichter, 563 F.3d 9 (2d Cir. 2009) (États-Unis) 

Le Procureur c. Furundžija (IT-95/17/1), 10 décembre 1998 (TPIY) 

Southern African Litigation Centre and Another v. National Director of Public 
Prosecutions and Others, High Court of South Africa (affaire 77150/09, non publiée), 
jugement du 8 mai 2012 (Afrique du Sud) 

Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas, requête no 65542/12 
(CEDH 2013) 

Ye v. Zemin, 383 F.3d 620 (7th Cir. 2004) (États-Unis) 

Yousuf v. Samantar, 699 F.3d 763, 776-77 (4th Cir. 2012) (États-Unis) 

  مراجع خمتارة  -جيم  
Bassiouni, C “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes” (1996) 59 

Law and Contemporary Problems 63 

Benneh, EY “Sovereignty Immunity and International Crimes” (2002-2004) 22 Ghana 
Law Journal 112 

Bianchi, A “Human Rights and the Magic of Jus Cogens” (2008) 19 European Journal of 
International Law 491 

Brunnée, J “The Prohibition on Torture: Driving Jus Cogens Home?” (2010) 104 
Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law 454 

Byers, M “Conceptualising the Relationship Between Jus Cogens and Erga Omnes 
Rules” (1997) 66 Nordic Journal of International Law 211 

Cançado Trindade, A “Jus Cogens in Contemporary International Law”, Bibliothèque 
audiovisuelle de l’ONU (http://www.un.org/law/avl) 

Cassese, A “For an Enhanced Role of Jus Cogens’ dans Cassese, A (dir. publ.) Realizing 
Utopia (2012) 

Charlesworth, H “Law-Making and the Sources” dans Crawford, J et Koskenniemi (dir. 
publ.) The Cambridge Companion to International Law (2012) 

Chinkin, C “Jus Cogens, Article 103 of the UN Charter and other Hierarchical 
Techniques of Conflict Solution” (2006) Finnish Yearbook of International Law 63  

Czaplinski, Wladyslaw “Concepts of Jus Cogens and Obligations Erga Omnes in 
International Law in the Light of Recent Developments” (1997-1998) 23 Polish 
Yearbook of International Law 87 



A/69/10 

GE.14-13447 368 

Danilenko, G “International Jus Cogens: Issues of Law-Making” (1991) 2 European 
Journal of International Law 42  

D’Amato, A. “It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Jus Cogens” (1990) 6 Connecticut Journal of 
International Law 1 

de Hoog, AJJ “The Relationship between Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and 
International Crimes: Peremptory Norms in Perspective” (1991) 42 Österreichische 
Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 183 

de Wet, E “Jus Cogens and Obligations Erga Omnes” dans D Shelton (dir. publ.) Oxford 
Handbook on Human Rights (à paraître) 

de Wet, E et Vidmar J (dir. publ.), Hierarchy in International Law: The Place of Human 
Rights (2012) 

Dupuy, P “Some Reflections on Contemporary International Law and the Appeal to 
Universal Values: a Response to Martti Koskenniemi” (2005) 16 European Journal 
of International Law 131 

Focarelli C, “Promotional Jus Cogens: A Critical Appraisal of Jus Cogens’ Legal 
Effects” (2008) 77 Nordic Journal of International Law 429 

Glennon, MJ “De l’absurdité du droit impératif (jus cogens)” (2006) 110 Revue 
Générale de Droit International Public 529 

Gómez Robledo, A El Ius Cogens Internacional (Estudio Histórico Crítico) (1982) 

Gómez Robledo, A “Le jus cogens international: sa genèse, sa nature, ses fonctions” 
(1982) 172, Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye 9 

Hannikainen, L Peremptory norms (jus cogens) in international law: historical 
development, criteria, present status (1988) 

Janis, MW “The Nature of Jus Cogens” (1988) 3 Connecticut Journal of International 
Law 359 

Kawasaki, A “A Brief Note on the Legal Effects of Jus Cogens in International Law ” 
(2006) 34 Hitotsubashi Journal of Law and Politics 27 

Kolb, R Théorie du jus cogens international: essai de relecture du concept (2001) 

Kolb, R “Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation ’positive’ et ’négative’” 
(2005) 109 Revue Générale de Droit International Public 305 

Kolb, R “Observations sur l’évolution du concept de jus cogens” (2009) 113 Revue 
Générale de Droit International Public 837 

Komicker Uhlmann, EM “The State Community Interests, Jus Cogens and the Protection 
of the Global Environment: Developing Criteria for Peremptory Norms” (1998) 11 
Georgetown International Environmental Law Review 101 

Meron, T “On Hierarchy of International Human Rights” (1986) 80 American Journal of 
International Law 1 

Nieto-Navia, R International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International 
Humanitarian Law (2011) 

O’Connell, ME “Jus Cogens: International Law’s Higher Ethical Norms” dans Childress, 
DE III (dir. publ.), The Role of Ethics in International Law (2012) 

Orakhelashvili, A Peremptory Norms in International Law (2006) 



A/69/10 

369 GE.14-13447 

Pellet, A “Comments in Response to Christine Chinkin and in Defense of Jus Cogens as 
the Best Bastion against the Excesses of Fragmentation” (2006) Finnish Yearbook of 
International Law 83 

Paust, J “The Reality of Jus Cogens” (1991) 7 Connecticut Journal of International Law 81 

Saul, M “Identifying Jus Cogens Norms: The Interaction of Scholars and International 
Judges” (2014) Asian Journal of International Law (à paraître) 

Shelton, D “Normative Hierarchy of International Law” (1986) 80 American Journal of 
International Law 1 

Suy, E “Article 53: Treaties Conflicting with a Peremptory Norm of General 
International Law (’jus cogens’)” dans Corten, O et Klein, P (dir. publ.) The Vienna 
Convention on the Law of Treaties: A Commentary Volume II (2011)  

Tomuschat, C et Thouvenin, JM (dir. publ.) The Fundamental Rules of the International 
Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes (2006) 

Verdross, A “Forbidden Treaties in International Law: Comments on Professor Garner’s 
Report on ’The Law of Treaties’” (1937) 31 American Journal of International 
Law 571 

Verdross, A “Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law” (1966) 60 
American Journal of International Law 55 

Verhoeven, J “Sur les ’bons’ et les ’mauvais’ emplois du jus cogens” (2008) Annuario 
Brasileiro de Direito Internacional 133 

Vidmar, J “Rethinking Jus Cogens after Germany v Italy: Back to Article 53?” (2013) 60 
Netherlands International Law Review 1 

Virally, M “Réflexions sur le jus cogens” (1966) 12 Annuaire Français de Droit 
International 5 

Weil, P “Towards Relative Normativity in International Law” (1983) 77 American 
Journal of International Law 413 

Whiteman, MM “Jus Cogens in International Law: With a Projected List” (1977) 7 
Georgia Journal of International and Comparative Law 609 

Yee, S Jus Cogens in the International Court of Justice, Recueil des cours de l’Académie 
de droit international de La Haye (2012 à paraître).  

       

*1413447*  
 


