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    الفصل العاشر    
  حتديد القانون الدويل العريف

  مقدمة  - ألف  
نـشأة  "، أن تدرج موضـوع      )٢٠١٢(قررت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والستني         -١٣٣

. )٨٢٠(اً خاصاً يف برنامج عملها وعّينت السيد مايكل وود مقرر       " القانون الدويل العريف وإثباته   
ويف الدورة نفسها، ُعرضـت علـى اللجنـة مـذكرة مقدمـة مـن املقـرر اخلـاص                   

)A/CN.4/653()ويف الدورة نفسها أيضاً، طلبت اللجنة إىل األمانة أن تعد مذكرة حتدد            . )٨٢١
  . )٨٢٢(عناصر األعمال السابقة للجنة اليت ميكن أن تكون وثيقة الصلة هبذا املوضوع

، نظرت اللجنة يف التقريـر األول للمقـرر         )٢٠١٣(سة والستني   ويف الدورة اخلام    -١٣٤
ويف . )٨٢٣()A/CN.4/659(، ويف مذكرة أعدهتا األمانة بشأن املوضوع        )A/CN.4/663(اخلاص  

  ". حتديد القانون الدويل العريف"الدورة نفسها، قررت اللجنة تغيري عنوان املوضوع ليصبح 

  يةالنظر يف املوضوع يف الدورة احلال  -باء  

). A/CN.4/672(عرض على اللجنة، يف هذه الدورة، التقرير الثاين للمقرر اخلـاص              -١٣٥
 ١١ املعقودة يف الفتـرة مـن        ٣٢٢٧ إىل   ٣٢٢٢ونظرت اللجنة يف التقرير يف جلساهتا من        

  . ٢٠١٤يوليه / متوز١٨ إىل
نـة  ، أحالت اللجنة إىل جل    ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٨، املعقودة يف    ٣٢٢٧ويف اجللسة     -١٣٦

، بصيغتها الواردة يف التقرير الثـاين للمقـرر         ١١ إىل   ١الصياغة مشاريع االستنتاجات من     
، عرض رئـيس    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٧ اليت عقدهتا اللجنة يف      ٣٢٤٢ويف اجللسة   . اخلاص

، وقد تضمن   "حتديد القانون الدويل العريف   "جلنة الصياغة التقرير املؤقت للجنة الصياغة بشأن        
. اجات الثمانية اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة يف دورهتـا الـسادسة والـستني            مشاريع االستنت 
__________ 

سابعة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال( ٢٠١٢مايو / أيار٢٢ املعقودة يف ٣١٣٢يف اجللسة  )٨٢٠(
 ٧وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف الفقرة       ). ١٥٧، الفقرة   )A/67/10 (١٠والستون، امللحق رقم    

تقدير بقرار اللجنـة إدراج     ال، مع   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخة   ٦٧/٩٢من قرارها   
هتا الثالثة وأُدرج املوضوع يف برنامج عمل اللجنة الطويل األجل يف دور . املوضوع يف برنامج عملها   

الوثـائق الرمسيـة    (، على أساس االقتراح الوارد يف املرفق ألف بتقرير اللجنـة            )٢٠١١(والستني  
 ). ٤١٠- ٤٠٠ الصفحات، )A/66/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم 

 . ٢٠٢-١٥٧ الفقرات، )A/67/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  ) ٨٢١(
 . ١٥٩ الفقرةاملرجع نفسه،  )٨٢٢(
 .٦٤ الفقرة ،)A/68/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )٨٢٣(
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 مبشاريع االستنتاجات، على سبيل اإلحاطـة فقـط يف هـذه            هذا التقرير، مشفوعاً   وُعرض
  .)٨٢٤(املرحلة، وهو متاح على املوقع الشبكي للجنة

  عرض املقرر اخلاص للتقرير الثاين  -١  
ممارسـة  "وجـود   : ين قواعد القانون الدويل العريف ومها     ركز التقرير الثاين على رك      -١٣٧
واقترح التقرير أحد عشر مشروع استنتاج، تنقسم إىل أربعـة          ". مقبولة مبثابة قانون  "و" عامة

  "). مبثابة قانون"؛ "ممارسة عامة"؛ "ركنان"؛ "مقدمة("أجزاء 
من التقرير نطـاق    وبعد إشارة إىل اخللفية التارخيية للموضوع، يعرض اجلزء األول            -١٣٨

 نطاق مشاريع االستنتاجات )٨٢٥(١ويتناول مشروع االستنتاج . العمل والنتائج املزمع حتقيقها
بعض املصطلحات اليت قد يكون مـن املفيـد    )٨٢٦(٢وترد يف مشروع االستنتاج    وحدودها

ي وينتقل التقرير بعد ذلك إىل صلب املوضوع يف جزئه الثاين، أ        . تعريفها ألغراض هذا العمل   
 بوضوح هنـج    ٣ويعرض مشروع االستنتاج    . النهج األساسي لتحديد القانون الدويل العريف     

. )٨٢٨( حكماً عاماً بشأن تقييم األدلة هلذا الغرض       ٤ويشكل مشروع االستنتاج     )٨٢٧(الركنني
ويشمل اجلزء الثالث   . عرض الركنني مبزيد من التفصيل يف اجلزأين التاليني على التوايل          ويرد

__________ 

 .www.un.org/law/ilc: يف العنوان التايل )٨٢٤(
 : ١فيما يلي نص مشروع االستنتاج  )٨٢٥(

  النطاق
  .نهجية حتديد وجود قواعد القانون الدويل العريف ومضموهناتتعلق مشاريع االستنتاجات هذه مب  -١  
ال ختل مشاريع االستنتاجات هذه باملنهجية املتعلقة مبصادر القانون الدويل األخرى واملسائل              -٢  

 ).القواعد اآلمرة(املتصلة بالقواعد القطعية للقانون الدويل 
 :٢فيما يلي نص مشروع االستنتاج  )٨٢٦(

  املصطلحات املستخدمة
  :هاالستنتاجات هذاريع ألغراض مش  
قواعد القانون الدويل اليت ُتستمد من ممارسـة عامـة          ‘ القانون الدويل العريف  ‘يقصد بعبارة     )أ(  

 مقبولة مبثابة قانون وتعكسها؛
  منظمة حكومية دولية؛‘ منظمة دولية‘يقصد بعبارة   )ب(  
 …   )ج(  

 :٣فيما يلي نص مشروع االستنتاج  )٨٢٧(
 النهج األساسي

تلزم حتديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل ومضموهنا التحقق من وجود ممارسـة عامـة                يس  
 . مقبولة مبثابة قانون

 :٤فيما يلي نص مشروع االستنتاج  )٨٢٨(
  تقييم األدلة

عند تقييم األدلة على وجود ممارسة عامة مقبولة مبثابة قانون، جيب مراعاة سـياقها، مبـا يف ذلـك             
 .الظروف احمليطة هبا
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وطبيعة هذه  " ممارسة عامة "اريع االستنتاجات تتعلق بإثبات وجود      اجلزء الثالث مخسة من مش    
مـشروع  (، وإسـناد التـصرف      )٥مشروع االستنتاج   (املمارسة، وحتديداً دور املمارسة     

، وتقيـيم وزن األدلـة علـى        )٧مشروع االسـتنتاج    (، وأشكال املمارسة    )٦االستنتاج  
مـشروع  (سة عامـة ومتـسقة      ووجوب أن تكون املمار   ) ٨االستنتاج   مشروع( املمارسة

" مقبولـة مبثابـة قـانون     "وبعد ذلك، يعاجل اجلزء الرابع ثاين الركنني        . )٨٢٩()٩االستنتاج  
__________ 

 ): ٩ إىل ٥مشاريع االستنتاجات من (فيما يلي نص اجلزء الثالث  )٨٢٩(
  املمارسة العامة

  ٥مشروع االستنتاج 
  دور املمارسة

الشرط املتمثل يف وجود ممارسة عامة، باعتبارها ركناً من أركان القانون الدويل العـريف، يعـين أن                   
  .التعبري عنها دويل العريف أوممارسة الدول هي اليت تسهم أساساً يف وضع قواعد القانون ال

  ٦مشروع االستنتاج 
  إسناد التصرف

كانت متارس وظائف تنفيذية أم تشريعية      أتتألف ممارسة الدول من تصرفات تسند إىل الدولة، سواء            
  .أم قضائية أم أية وظائف أخرى

   ٧مشروع االستنتاج   
  أشكال املمارسة  
  . وتشمل األفعال املادية واللفظية على حد سواء. ةقد تتخذ املمارسة أشكاالً متعددة ومتنوع  -١  
، واألفعـال  "علـى أرض الواقـع  "تشمل مظاهر املمارسة، يف مجلة أمور، تصرفات الدول       -٢  

واملراسالت الدبلوماسية، والقوانني التشريعية، واألحكام الصادرة عن احملاكم الوطنية، واملنشورات الرمسيـة          
يانات اليت يدىل هبا باسم الدول بشأن جهود التـدوين، واملمارسـة املتعلقـة              يف جمال القانون الدويل، والب    

  .باملعاهدات، واألفعال املتعلقة بقرارات األجهزة التابعة للمنظمات الدولية واملؤمترات الدولية
  . قد يشكل عدم الفعل ممارسة أيضاً  -٣  
  . ارسة أيضاًمم) مبا يف ذلك عدم الفعل(قد تشكل أفعال املنظمات الدولية   -٤  

  ٨مشروع االستنتاج 
  تقييم وزن األدلة على املمارسة

  .ليس هناك من تراتبية ُمسبقة لشىت أشكال املمارسة  -١  
وعنـدما  . ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان كل ما هو متاح من املمارسات اخلاصة بدولة معينة               -٢  

  .ه من ممارساتتتبع تعتمد أجهزة الدولة هنجاً موحداً، ُيعطى وزن أقل ملا ال
  ٩مشروع االستنتاج 

  وجوب أن تكون املمارسة عامة ومتسقة
يعـين   ُيشترط إلنشاء قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف أن تكون املمارسة املعنية عامة، وهذا           -١  

  . املمارسة عامليةهوليس من الضروري أن تكون هذ. وجوب أن يكون هلا ما يكفي من االنتشار والتمثيلية
  . جيب أن تكون هذه املمارسة متسقة عموماً  -٢  
  .ال ُيشترط أن تدوم املمارسة مدة معينة، ولكن ُيشترط أن تكون عامة ومتسقة مبا فيه الكفاية  -٣  
 .ُيشترط يف تقييم املمارسة إيالء االعتبار الواجب ملمارسات الدول املتأثرة مصاحلها بوجه خاص  -٤  
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 ١٠مشروعا االستنتاجني   (مشروعي استنتاجني بشأن دور قبول القانون وإثبات هذا القبول           يف
  . )٨٣٠() على التوايل١١و

اقشات اليت تناولت نطاق املوضوع     وأشار املقرر اخلاص، يف عرضه، إىل جوانب املن         -١٣٩
وأشار، علـى وجـه اخلـصوص، إىل أن    . ٢٠١٣ونتائجه يف دورة اللجنة املعقودة يف عام     

مشفوعة بتعليقـات، وأن  " استنتاجات"املتصور حالياً هو أن تكون نتائج املوضوع يف شكل     
كن إعادة النظـر  غري أنه مي . ذلك حيظى بتأييد واسع يف جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة         

وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل     . باستمرار يف الشكل النهائي مع تقدم العمل املتعلق باملوضوع        
  . أنه ال يعتزم معاجلة املبادئ العامة للقانون أو القواعد اآلمرة يف إطار هذا املوضوع

ـ               -١٤٠ زء األول  وأشار املقرر اخلاص إىل أن اهلدف من دراسة املوضوع، كما ذُكر يف اجل
من التقرير، ليس حتديد جوهر قواعد القانون الدويل العريف، بل معاجلة املسألة املنهجية املتمثلة 

  . يف حتديد وجود قواعد القانون الدويل العريف وعناصرها
وذكر املقرر اخلاص أن جوهر التقرير الثاين هو هنج الركنني يف حتديد قواعد القانون                -١٤١

ار إىل أن هذا النهج متبع على نطاق واسع يف ممارسة الدول ويف قرارات              وأش. الدويل العريف 
احملاكم واهليئات القضائية الدولية، مبا فيها حمكمة العدل الدولية، وأنه حظي بترحيب اللجنة             

وأشار املقرر اخلاص أيـضاً إىل      . وقال إن املؤلفات القانونية تقره أيضاً بوجه عام       . السادسة
__________ 

 )١١ و١٠روعا االستنتاجني مش(فيما يلي نص اجلزء الرابع  )٨٣٠(
  القبول مبثابة قانون
  ١٠مشروع االستنتاج 

  دور القبول مبثابة قانون
شرط قبول املمارسة العامة مبثابة قانون، باعتباره ركناً من أركان القانون الـدويل العـريف،          -١  

  . يعين وجوب اقتران املمارسة املعنية بإحساس بااللتزام القانوين
  .فحسب ة قانون هو ما مييز قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف عن العادةالقبول مبثاب  -٢  

  ١١مشروع االستنتاج 
  إثبات القبول مبثابة قانون

وقد تتباين  . قد تتخذ األدلة اليت تثبت قبول ممارسة عامة مبثابة قانون أشكاالً متعددة ومتنوعة              -١  
  .بتطبيقها  وللظروف احمليطةهذه األشكال وفقاً للطابع الذي تتسم به القاعدة

يشكل قواعـد    تشمل أشكال اإلثبات، على سبيل املثال ال احلصر، بيانات الدول اليت تبني ما              -٢  
من القانون الدويل العريف وما ال يشكل ذلك، واملراسالت الدبلوماسية، واالجتهادات القـضائية للمحـاكم               

املنشورات الرمسية يف جماالت القانون الدويل، واملمارسات       الوطنية، وآراء املستشارين القانونني للحكومات، و     
  .املتعلقة باملعاهدات، واألفعال املرتبطة بقرارات األجهزة التابعة للمنظمات الدولية واملؤمترات الدولية

  .قد ُيستخدم عدم الفعل كدليل إلثبات القبول مبثابة قانون  -٣  
من قبل إحدى الدول لغرض حتديد قاعدة     ) الفعلمبا يف ذلك عدم     (قد ال حيول كون فعل ما         -٤  

 . على قبول املمارسة املعنية مبثابة قانونمن قواعد القانون الدويل العريف دون كون الفعل ذاته يشكل دليالً
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 فيما يتعلق مبيادين معينة للقانون الدويل، مثل القانون الـدويل حلقـوق             الرأي الذي يذهب،  
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، إىل أن عنصراً واحداً، هو االعتقاد بإلزاميـة املمارسـة              

)opinio juris(             قد يكفي إلثبات وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، وشدد على ،
غري أنه أشار . ه ممارسة الدول أو السوابق القضائية حملكمة العدل الدولية     تؤيد أن هذا الرأي ال   

إىل أنه قد توجد اختالفات يف تطبيق هنج الركنني يف خمتلف امليادين أو فيما يتعلق مبختلـف                 
  .أنواع القواعد

وذكر املقرر اخلاص أنه بعد معاجلة اجلوانب األساسية لنهج الركنني، يتناول التقرير              -١٤٢
وفيما يتعلق بالركن األول وهـو وجـود        . زيد من التفصيل كل ركن من هذين الركنني       مب
" ممارسة الدول "، أشار املقرر اخلاص إىل أن هذا املصطلح أفضل من مصطلح            "ممارسة عامة "

 من النظام األساسي حملكمـة      ٣٨من املادة   ) ب(١ألنه يعكس الصيغة املستخدمة يف الفقرة       
. يقة أن ممارسة املنظمات الدولية قد تكون أيضاً وثيقة الصلة باملوضوعالعدل الدولية ويقر حبق

وأشار أيضاً إىل أن مشروع االستنتاج املتعلق بدور املمارسة، الذي يذهب إىل أن ممارسـة               
الدول هي ما يساهم يف املقام األول يف إنشاء قواعد القانون الدويل العريف أو التعبري عنها، هو 

ويستند مشروع االسـتنتاج    . ة العدل الدولية  ياً من صيغة أحكام حملكم    مشروع مستعار جزئ  
املقترح يف التقرير بشأن مسألة نسب التصرف، بدرجة كبرية، إىل املواد املتعلقة مبـسؤولية               

  . الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً
، أي األفعال أو    "مظاهر املمارسة "ويعاجل التقرير أيضاً بقدر من التفصيل ما يطلق عليه            -١٤٣

ووجه املقرر اخلـاص    ". ممارسة عامة "حاالت االمتناع اليت قد تكون مهمة للتحقق من وجود          
فأوالً، قد تتمثـل املمارسـة يف األفعـال        . االنتباه إىل ست نقاط متعلقة هبذا اجلزء من التقرير        

ادية ألشكال املمارسـة،    وثانياً، من املفيد وضع قائمة إرش     . اللفظية باإلضافة إىل األفعال املادية    
. وخباصة يف ضوء اهلدف اإلمجايل للموضوع، ولكن من املؤكد أن هذه القائمة لن تكون شاملة         

وثالثاً، قد يفيد عدد كبري من أنواع املمارسة املذكورة يف القائمة أيضاً كدليل علـى قبوهلـا                 
رارات أجهزة املنظمات الدولية    ورابعاً، تشكل املمارسة املتعلقة باملعاهدات وق     . باعتبارها قانوناً 

. شكلني ُمهمني من أشكال املمارسة وستجري معاجلتهما مبزيد من التعمق يف التقريـر املقبـل   
وأخرياً، قـد تتميـز     . وخامساً، ينبغي عدم إغفال األمهية العملية لعدم التصرف أو السكوت         

  . مها حبذرممارسة بعض املنظمات الدولية بأمهية متزايدة، وإن كان ينبغي تقيي
وذكر املقرر اخلاص أنه ال يوجد ترتيب لألمهية حمدد سلفاً ملختلف أشكال املمارسة،   -١٤٤

وباإلضـافة إىل   . وأنه ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان كل ما هو متاح من ممارسات دولة بعينها             
ولكي تكون املمارسة عامة، جيب أن تكـون        . ذلك جيب أن تكون املمارسة عامة ومتسقة      

ويف حال توفر هـذه  .  االنتشار ومتثيلية بشكل كاف ولكن ال ُيشترط أن تكون عاملية  واسعة
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إيالء االعتبـار الـالزم         . الشروط، ال يلزم حد أدىن معني للمدة      

  . بشكل خاصملمارسة الدول اليت تتأثر مصاحلها 



A/69/10 

313 GE.14-13447 

 باعتبارها قانوناً، أكـد املقـرر       وفيما يتعلق بثاين الركنني، أي ممارسة عامة مقبولة         -١٤٥
اخلاص أن العديد من الصعوبات اليت تصاحب عادة هذا الركن هي صعوبات نظرية وليست              

فقبول ممارسة عامة باعتبارها قانوناً تقتضي أن تكون هذه املمارسة مصحوبة حبـس             . عملية
ورئي أيضاً  . ة أو العرف  االلتزام القانوين، وهذا ما مييز قاعدة القانون الدويل العريف عن العاد          

، املستعارة من صيغة النظام األساسي حملكمة العـدل         "مقبولة مبثابة قانون  "أن استخدام عبارة    
 أو من املـصطلحات     )opinion juris(" االعتقاد بإلزامية املمارسة  "الدولية، أفضل من عبارة     

ل أفضل ممـا تفعلـه      األخرى املستخدمة يف الفقه، مبا أهنا تصف ما حيدث يف املمارسة بشك           
سيغين عن احلاجة إىل تفسري     " مقبولة مبثابة قانون  "واستخدام تعبري   . العبارات األخرى الشائعة  

  . الالتينية اليت ال تزال حمل خالف""opinion juris sive necessitatesعبارة 
أو عـدم   (وينتقل التقرير بعد ذلك إىل معاجلة مسألة كيفية إثبات قبول القـانون               -١٤٦
وخيلص إىل أن هذا القبول ميكن أن تشري إليه املمارسة أو توحي به، وشدد مع ذلك                ). قبوله

وجيب حتديده بشكل منفصل يف " ممارسة عامة"على أن الركن الذايت شرط خمتلف عن وجود  
وأشار املقرر اخلاص إىل أنه قد يلزم وضع مشروع استنتاج آخر لزيادة توضـيح              . كل حالة 

، قد يتخذ الدليل على أن "املمارسة"ر املقرر اخلاص أيضاً إىل أنه على غرار         وأشا. هذه النقطة 
أشكاالً متعددة، وأن التقرير يتضمن قائمة إرشادية غري شاملة         " مقبولة مبثابة قانون  "املمارسة  

  .هلذه األشكال
وأعرب املقرر اخلاص عن بالغ تقديره ملا حصل عليه من مسامهة ودعم يف إعـداد                 -١٤٧
وأشـار  . ير الثاين، وللمسامهات الكتابية اليت تلقاها من عدة حكومات بشأن املوضوع          التقر

املقرر اخلاص إىل وجود جوانب أخرى للموضوع سيبحثها مبزيد من التفـصيل يف تقريـره               
الثالث الذي سيقدمه يف العام املقبل وأوضح يف هذا الشأن أنه سيظل يرحب مبا يرد إليه من                 

وباإلضافة إىل مسألة تفاعـل الـركنني،       . دم العمل املتعلق باملوضوع   آراء وإسهامات مع تق   
طلب املقرر اخلاص تقدمي آراء بشأن دور ممارسة اجلهات غري التابعة للدول، ودور قـرارات               

، ومهمة تقييم الـدليل علـى       )والعالقة هبا (املنظمات واملؤمترات الدولية، ودور املعاهدات      
  . نوناً، وسبل مواجهة حتديات تقييم ممارسة الدول والدليل عليهااملمارسة وقبوهلا باعتبارها قا

أو " اخلـاص "وأشار املقرر اخلاص أيضاً إىل أن مسائل القـانون الـدويل العـريف                -١٤٨
، ٢٠١٣، اليت أثريت يف اللجنة الـسادسة يف عـام           "العرف الثنائي "، مبا يف ذلك     "اإلقليمي"

  .٢٠١٥سيغطيها تقريره الثالث يف عام 

  موجز املناقشة  -٢  

  املالحظات العامة  )أ(  
وحظي هنـج الـركنني     . كان هناك تأييد واسع لتوجه املقرر اخلاص وهنجه إمجاالً          -١٤٩

واُتفق على نطاق واسع على أنه ينبغي أن تكون نتائج العمل أداة عملية بالغة              . بترحيب عام 
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 هذا الصدد بـأن تكـون   وأوصي يف . األمهية للممارسني غري املتخصصني يف القانون الدويل      
. مشاريع االستنتاجات واضحة وأن تعكس ما يلزم من فروق دقيقة يف املعىن ومن توصـيف              

وكان هناك اتفاق عام أيضاً على أنه ينبغي أالّ تكون مشاريع االستنتاجات توجيهية أكثر من               
  .الالزم وأنه ينبغي أن تعكس املرونة األصيلة يف القانون الدويل العريف

فقد دعا بعض أعضاء اللجنـة  . ومع ذلك أثريت مسائل فيما يتعلق بنطاق املوضوع        -١٥٠
إىل اإلشارة بشكل مباشر إىل عملية نشأة قواعد القانون الدويل العريف، باإلضافة إىل النظر يف               

وأثار عدد من األعضاء شواغل بشأن إمهال إجراء حبث تفصيلي . إثبات القانون الدويل العريف
القانون الدويل العريف ومصادر القانون الدويل األخرى، وخباصة املبادئ العامـة           للعالقة بني   

  .ورئي أيضاً أن دراسة العالقة باألعراف وباجملاملة ستكون مفيدة. للقانون
وأُشيد باجلهود اليت بذهلا املقرر اخلاص لالعتماد على املمارسة يف خمتلف أحناء العامل،      -١٥١

قد سلط الضوء على صعوبة التحقق من ممارسة الدول يف هـذا            وإن كان عدد من األعضاء      
ويف ضوء األمهية اجلوهرية جلعل املمارسة متاحة وميكن االطالع عليها بسهولة أكرب،            . امليدان

ورئي أن من املفيد دعوة الدول من جديد إىل تقدمي معلومات عن ممارسـتها فيمـا يتعلـق     
لومات عن املختارات القانونية وغريها من املنشورات بتحديد القانون الدويل، باإلضافة إىل مع

ورغم صعوبة التحقق من ممارسة الدول، حذّر بعـض         . اليت تتضمن ممارسات الدول املعنية    
أعضاء اللجنة من االعتماد احلصري على أحكام حمكمة العدل الدولية، قياسـاً إىل احملـاكم               

  . واهليئات القضائية الدولية األخرى األكثر ختصصا
وجرى تبادل لآلراء أيضاً بشأن مسألة حتديد من يقع عليه عبء إثبات وجود قاعدة من                 -١٥٢

وناقش بعض أعضاء اللجنة مسألة ما إذا كان عبء اإلثبـات، يف            . قواعد القانون الدويل العريف   
حالة الرتاع على وجود قاعدة معينة، يقع على الطرف الذي يدعي وجود القاعدة أم على الطرف                

  . ينكر وجودها، وما إذا كان ينبغي أن يتخذ قاضٍ خطوات إجيابية للتحقق من الدليلالذي
ورحب عدد مـن    . وحظي برنامج العمل الذي اقترحه املقرر اخلاص بالتأييد عموماً          -١٥٣

األعضاء باالقتراح الداعي إىل دراسة التفاعل بني ركين القانون الدويل العريف، ودعا عدد من              
وكان هنـاك ترحيـب أيـضاً       . ظر بوجه خاص يف اجلوانب الزمنية للتفاعل      األعضاء إىل الن  

مبواصلة النظر يف دور املنظمات الدولية، باإلضافة إىل العرف اإلقليمي والثنـائي ومفهـوم              
غري أن بعض األعضاء أبدوا حتفظات إزاء وترية العمل الطموحـة الـيت             ". املعترض الدائم "

ىل أن املوضوع يتضمن العديد من املسائل الـصعبة الـيت           اقترحها املقرر اخلاص، وأشاروا إ    
  .ستتطلب دراسة حذرة ومتأنية

  استخدام املصطلحات  )ب(  
" القـانون الـدويل العـريف     "  جرى تبادل لآلراء بشأن استصواب إدراج تعريف ل         -١٥٤

. تعلى النحو املقترح يف مشروع االستنتاج املتعلق باستخدام املصطلحا        " املنظمات الدولية "و
فقد أبدى عدد من األعضاء شكاً يف ضرورة التعريفني أو مالءمتهما، بينما رأى عدد مـن                
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األعضاء اآلخرين أن التعريفني مفيدان ورأوا أنه ميكن أيضاً تعريف مصطلحات أخرى، مبـا              
  .فيها ركنا القانون الدويل العريف

قرر اخلاص يف مـشروع     وفيما يتعلق بتعريف القانون الدويل العريف الذي اقترحه امل          -١٥٥
وأُعرب عن آراء خمتلفة بشأن ما إذا كـان         . ، ثار نقاش مستفيض بشأن نقطتني     ٢االستنتاج  

 مـن النظـام     ٣٨من املـادة    ) ب(١ينبغي أن يستند التعريف إىل الصيغة الواردة يف الفقرة          
وأيـد  . "opinion juris"األساسي حملكمة العدل الدولية، وما إذا كان ينبغي استخدام عبارة           

عدد من األعضاء استناد التعريف إىل صيغة النظام األساسي، غري أن بعض األعضاء الحظوا              
إىل أن  وأشار عدد مـن األعـضاء       . يف الفقه أن هذا التعريف أثار انتقاداً على نطاق واسع         

"opinion juris"               هو أكثر العبارات شيوعاً يف االجتهاد القـضائي ويف الفقـه ودعـوا إىل 
، واقترح عدد من األعضاء     "opinion juris"بتعبري  " مقبولة مبثابة قانون  "اضة عن تعبري    االستع

ورأى أعضاء خمتلفون من أعضاء اللجنة أن الركن الذايت         . إدراج إشارة إىل التعبريين   اآلخرين  
  أو رغبة الدول، بل إنه يفيد باالعتقاد بأن"الرضا" ليس مرادفا لتعبري (”opinio juris“)للعرف 

  .ممارسة ما ُمتبعة لكوهنا تنطوي على ممارسة حق أو الوفاء بالتزام مبوجب القانون الدويل

  النهج األساسي  )ج(  
كان هناك اتفاق واسع النطاق بشأن هنج الركنني األساسي املتبع يف حتديد قواعـد                -١٥٦

 بـني   وحظي الرأي الذي يذهب إىل أن النهج األساسي ال خيتلـف          . القانون الدويل العريف  
غـري أن بعـض     . ميادين القانون الدويل، على وجه اخلصوص، بتأييد معظم أعضاء اللجنة         

األعضاء أشاروا إىل ما يبدو أنه ُنُهج خمتلفة للتحديد يف خمتلف امليادين، لكنـهم أقـروا أن                 
  .التباين قد يتمثل يف اختالف يف تطبيق هنج الركنني وليس يف تطبيق هنج خمتلف

ظر املقرر اخلاص يف التفاعل بني الركنني يف تقريره املقبل، أبدى عدد مـن       ومتهيداً لن   -١٥٧
وأعربوا عن قلقهـم ألن النـهج       . األعضاء مالحظات بشأن اجلوانب الزمنية لنهج الركنني      

جيب أن يسبق " ممارسة عامة" يبدو موحياً بأن وجود      ٣بصيغته الواردة يف مشروع االستنتاج      
وأشار عدد من األعضاء إىل أن وجود الـركنني  ".  مبثابة قانونمقبولة"دائماً شرط أن تكون     

  .هو الفيصل وليس الترتيب الزمين
وفيما يتعلق بتقييم األدلة على وجود ممارسة عامة مقبولة باعتبارها قانوناً، اختلفت              -١٥٨

وارد يف  ، ال "مراعاة سياقها، مبا يف ذلك الظروف احمليطة هبا       "اآلراء بشأن التعبري املقترح، وهو      
فقد رحب بعض األعضاء بذكر السياق ألنه يشري إىل أن العملية مرنة            . ٤مشروع االستنتاج   

وأُثري أيـضاً   . يف جوهرها، بينما دعا أعضاء آخرون إىل استخدام معايري أكثر وضوحاً ومتيزاً           
ىل وأُشـري إ . تساؤل بشأن ما إذا كان النهج املقترح للتحديد يعكس حقائق املمارسة الدولية      

أنه ليس من املألوف إجراء استعراض شامل ملمارسة الدول واالعتقاد بإلزامية املمارسـة، إذ              
عادة ما ُيلتمس الدليل على وجود قاعدة يف قرارات حمكمة العدل الدولية، أو أعمال جلنـة                

  .القانون الدويل، أو يف قرارات اجلمعية العامة واملعاهدات
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  "ممارسة عامة"  )د(  
 الـذي يـنص، يف   ٥آلراء بشأن الصيغة املستخدمة يف مشروع االستنتاج        تعددت ا   -١٥٩

ممارسة الدول هي اليت ُتسهم أساساً يف وضع قواعد القانون          "... جزئه ذي الصلة، على أن      
واقترح توضيح الصيغة لإلشارة حتديداً إىل اجلهة اليت تكون ممارستها مهمة يف ." الدويل العريف
فقد رأى بعـض أعـضاء   . ، ولكن تباينت اإليضاحات املقترحة"ممارسة عامة "حتديد وجود   

ليس يف موضعه ألنه يوحي بأن ممارسة الكيانات األخرى         " أساساً"اللجنة أن استخدام كلمة     
ورأى هؤالء األعضاء أنه ينبغي عدم أخذ       . غري الدولة ميكن أن تكون وثيقة الصلة باملوضوع       

ورأى . عملية حتديد قواعد القانون الـدويل العـريف   ممارسة املنظمات الدولية يف احلسبان يف       
أعضاء آخرون أن ممارسة املنظمات الدولية ال تكون وثيقة الصلة باملوضوع إال يف حـدود               

غري أن أعضاء آخرين أيدوا املقرر اخلاص يف أن ممارسة املنظمات           . تعبريها عن ممارسة الدول   
بإثبات القواعد العرفية، وخباصة فيما يتعلـق  الدولية يف حد ذاهتا ميكن أن تكون وثيقة الصلة        

ووجه هؤالء األعضاء االنتباه إىل . مبيادين نشاط معينة تدخل يف نطاق واليات تلك املنظمات
جماالت مثل االمتيازات واحلصانات، ومسؤولية املنظمات الدولية، ووظيفة وديع املعاهـدات       

  .صلة باملوضوعاليت تكون فيها ممارسة املنظمات الدولية وثيقة ال
وأّيد األعضاء عزم املقرر اخلاص على أن يواصل يف التقرير الثالـث دراسـة دور                 -١٦٠

ويف إطار مـا ميكـن أن       . املنظمات الدولية فيما يتعلق بتحديد قواعد القانون الدويل العريف        
ال تشكّله ممارسة املنظمات الدولية من أمهية، دعا بعض األعضاء إىل النظر يف حتديد األشـك              

ورأى بعض األعضاء أيضاً أنه قد يكون       . اليت ميكن أن تتخذها هذه املمارسة على وجه الدقة        
  . من املفيد دراسة دور ممارسة اجلهات غري التابعة للدول، إن كان هلا دور

وفيما يتعلق مبسألة نسب التصرف، اقترح عدد من األعضاء تنقيح األسلوب املقترح              -١٦١
الذي يعتمد بصورة كبرية على مشاريع املواد املتعلقـة مبـسؤولية            ٦يف مشروع االستنتاج    

ورأى هؤالء األعضاء أن نسب التـصرف ينبغـي         . الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً     
تصّوره بشكل خمتلف يف هذا السياق، ألنه ألغراض القانون الدويل العريف جيب أن تكـون               

ثري تساؤل حول ما إذا كان ينبغي اعتبار سلوك         وأُ. املمارسة ذات الصلة، بتفويض من الدولة     
ويف هذا الشأن أُثري تساؤل أيضاً      . اجلهاز الذي يتجاوز حدود اختصاصه من ممارسات الدولة       

حول ما إذا كان سلوك جهات غري تابعة للدولة تتصرف باسم الدولة يشكّل ممارسة وثيقـة           
  . الصلة باملوضوع

اقترحه املقرر اخلاص من أشكال لسلوك الدولة الذي        وكان هناك تأييد بوجه عام ملا         -١٦٢
وعلى وجه اخلصوص، رحب عدد من األعـضاء بـإدراج          ". ممارسة عامة "ميكن أن يشكّل    

األفعال اللفظية إىل جانب األفعال املادية، وإن كان بعض األعضاء دعوا إىل توضيح املقصود              
ال اللفظية ميكـن أن تنـشئ يف        وأبديت شكوك بشأن ما إذا كانت األفع      . باألفعال اللفظية 

. ، وما إذا كان جيب أن تكون األفعال اللفظية مسّجلة أو مكـررة            "ممارسة عامة "ذاهتا   حد
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وأوصي بأن تعاجل مشاريع االستنتاجات حتديداً أشكاالً أخرى لألفعال اللفظية، مثل أفعـال             
وأخـرياً،  . ة صـراحة  واقُترح أيضاً ذكر األفعال اإلداري    . االعتراف واالحتجاج الدبلوماسية  

  . تناولت املناقشة مدى أمهية املرافعات أمام احملاكم واهليئات القضائية الدولية كممارسة دول
كشكل من أشكال املمارسة، فقد ُرئي بوجـه        " عدم الفعل "أما فيما يتعلق بإدراج       -١٦٣

 ينبغي حبث   ورأى عدد من األعضاء أنه    . عام أن املسألة حتتاج إىل مزيد من البحث والتوضيح        
الظروف احملددة اليت يصبح فيها عدم الفعل مهماً، موضحني أنه ال ميكن أن تكون للـصمت   

وُرئي أيضاً أن أمهية عدم الفعل أو       . أو عدم الفعل أمهية إال يف احلاالت اليت تستدعي رد فعل          
ن الصمت تتفاوت وفقاً ملا إذا كان عدم الفعل يتعلق بقاعدة تقييديـة أم مبمارسـة آخـري                

  . تشارك فيها الدولة بنفسها ال
وفيما يتعلق بتقييم وزن األدلة على املمارسة، أُثريت أسئلة حول املقصود حتديداً بعبارة               -١٦٤

وأشار . ٨الواردة يف مشروع االستنتاج     " ليس هناك من تراتبية مسبقة لشىت أشكال املمارسة       "
يف أمهيتها ممارسة أجهزة أخـرى،      عدد من األعضاء إىل أن ممارسة بعض أجهزة الدولة تفوق           

والحظ بعض األعضاء أن هناك أجهزة شىت خمولة إىل حد ما سلطة التعبري عن املوقف الـدويل          
واقُترح أن ُينظر، عند تقييم ممارسة جهاز من األجهزة، فيما إذا كانت واليته متـصلة               . للدولة

سم الدولة على املـستوى     مباشرة مبضمون القاعدة موضوع الدراسة، وما إذا كان يتصرف با         
  .وُرئي أيضاً أنه ينبغي معاجلة ممارسة احملاكم الوطنية حبذر يف هذا الشأن. الدويل
وفيما خيص مسألة حتديد ما إذا كان عدم االتساق يف املمارسة داخل دولة ينبغي أن                 -١٦٥

سـي،  ُيقلل الوزن املمنوح ملمارسة الدولة، رأى بعض األعضاء أن عدم االتساق هـذا أسا             
رأى عدد آخر من األعضاء أن املمارسة املتضارِبة بني األجهزة من املستويات الـدنيا               بينما

. وداخل هذه األجهزة ينبغي أال يكون هلا تأثري يف القيمة اإلثباتية ملمارسة الدولة يف جمملـها               
 وأُعرب أيضاً عن القلق ألن الصيغة املقترحة بشأن عدم االتساق الداخلي هذا يف مـشروع              

  .  توجيهية أكثر من الالزم وستعيق مرونة عملية التحديد٨ االستنتاج
واقُترح أيضاً النظر يف معايري أخرى عند حتديد ما إذا كانت مظاهر املمارسة صاحلة                -١٦٦

فعلى سبيل املثال، ُرئي أن املمارسة الـصاحلة        . ألغراض حتديد قواعد القانون الدويل العريف     
قة مع القانون الدويل وترتبط إىل حـد مـا مبـضمون القاعـدة         ينبغي أن تكون عامة ومتف    

  . الدراسة موضوع
وكان هناك تأييد عام لفكرة أن املمارسة جيب أن تكون عامة ومتسقة إلنشاء قاعدة        -١٦٧

من قواعد القانون الدويل العريف، لكن عدداً من األعضاء أثـاروا شـواغل فيمـا يتعلـق                 
فقد رأى بعض األعـضاء أن      .  املقترح ٩وع االستنتاج   مبصطلحات حمددة مستخَدمة يف مشر    

ورأى . تتطلبان مزيداً من اإلفاضة والتوضيح    " هلا ما يكفي من االنتشار    "وعبارة  " متثيلية"كلمة  
، كما  "موَحدة فعلياً "أو  " موّحدة"عدد من األعضاء أيضاً أنه ينبغي تضمني االستنتاج مصطلح          

 حبث احلاالت اليت    وأخرياً، ُرئي أنه قد يلزم التوّسع يف      . رهاينبغي إدراج تواتر املمارسة أو تكرا     



A/69/10 

GE.14-13447 318 

جيري فيها التغاضي عن املمارسة املنحرفة باعتبارها انتهاكاً غري ذي صلة لقاعـدة قائمـة،               
  .باعتبارها استثناًء يف عملية النشوء أو

اردة ، الو "الدول املتأثرة مصاحلها بوجه خاص    "وكان هناك نقاش واسع أثاره مفهوم         -١٦٨
ورأى عدة أعضاء أنه ال ميكن التوفيق بني املفهـوم          . ٩ من مشروع االستنتاج     ٤يف الفقرة   

وقـالوا إن   . وبني املساواة السيادية للدول وأنه ينبغي عدم إدراجه يف مشاريع االستنتاجات          
مجيع الدول مهتمة مبضمون القواعد العامة للقانون الدويل ونطاقها، وبنشأهتا وتطورهـا يف             

ع امليادين، ومن مث فإن ممارسة مجيع الدول سواء عن طريق الفعل أو عدم الفعل متساوية                مجي
ووجِّه االنتباه إىل قلة عدد األحكام الصادرة عن حمكمة العـدل الدوليـة بـشأن               . األمهية

املوضوع، والحظ بعض األعضاء أن احملكمة مل جتعل من هذا املفهوم مفهوماً ذا تطبيق عـام             
قط إىل أنه ينبغي النظر يف ممارسات الدول املتأثرة بشكل خاص يف الـسياق              وإمنا خلصت ف  

وأكّد األعضاء اآلخرون الذين ال يعترضون علـى إدراج املفهـوم يف            . احملدد لقضية بعينها  
مشاريع االستنتاجات أن هذا املفهوم ليس وسيلة ملنح الدول القوية وزناً أكرب، أو لتحديـد               

واقُترح يف هناية األمر توضيح دور الدول املتأثرة        . تشرة بشكل كافٍ  إذا كانت املمارسة من    ما
بشكل خاص، إن كان هلا دور، مبا يف ذلك توضيح أي دور قد يكون للمفهوم يف سـياق                  

  . القواعد اإلقليمية أو الثنائية

  ")opinio juris("" مقبولة مبثابة قانون"  )ه(  
يف " مقبولة مبثابة قـانون   "شأن دور عبارة    كان هناك اتفاق عام بني أعضاء اللجنة ب         -١٦٩

غري أن بعض األعضاء أعربوا عن قلقهم   . حتديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف       
. ال توّضح بشكل كاٍف عمل العنـصر الـذايت  " إحساس بااللتزام القانوين"ألن اإلشارة إىل  

االت اليت تسعى فيها دولة لتغـيري       واقُترح يف هذا الشأن حبث دور املمارسة املنحرفة يف احل         
  . قاعدة قائمة

مبا يف ذلك   (وفيما يتعلق بإثبات قبول القانون، جرت مناقشة بشأن فكرة أن الفعل              -١٧٠
ورأى بعض األعـضاء أن     . قد ينشئ ممارسة وقبوالً مبثابة قانون على حد سواء        ) عدم الفعل 

 ال ميكن، بوجه عام، إثباته مبجرد اإلحالة قبول ممارسة باعتبارها ممارسة ُملزمة مبوجب القانون
ومن ناحية أخرى، رأى عدة أعضاء أنـه ال توجـد مـشكلة             . إىل إثبات املمارسة نفسها   

، وأشاروا إىل أنه ميكن إثبات وجود الركنني بدراسة السلوك          "العد املزدوج "ُيطلق عليه    فيما
  . لتفاعل بني الركننيوُرئي أنه ميكن دراسة هذه املسألة بإفاضة عند حبث ا. نفسه
ورأى بعض األعـضاء،    . وأُبديت تعليقات إضافية بشأن إثبات القبول مبثابة قانون         -١٧١

واقترح أعضاء آخرون   . دون غريهم، أن هذا القبول جيب أن يكون شبه عاملي إلنشاء قاعدة           
. ثابة قـانون  استكشاف دور قرارات املنظمات الدولية باعتبارها دليالً حمتمالً على املقبولية مب          

فعلى سبيل املثال، ُرئي أنه ينبغي التوّسـع يف         . ودعا بعض األعضاء إىل توضيح بعض النقاط      
شرح الطرق املستخَدمة لتحديد املقبولية مبثابة قانون، باإلضافة إىل أشكال اإلثبات الواردة يف      
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كون من املفيد   وُرئي أنه بالنظر إىل األغراض العملية هلذا العمل، سي        . ١١مشروع االستنتاج   
. مبثابة قانون وغريها من أنواع السلوك بني املمارسة اليت تكشف القبول  توضيح كيفية التمييز  

وأخرياً، ُرئي توجيه قدر من االهتمام إىل دور تقييمات الركن الذايت اليت جتريهـا اللجنـة                
  . الدولية للصليب األمحر، باإلضافة إىل املنظمات املهنية والقانونيني

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣  
، "هنج الركنني   "  الحظ املقرر اخلاص أنه ال يزال هناك تأييد واسع بني أعضاء اللجنة ل              -١٧٢

. وأشار إىل أن اجلوانب الزمنية للركنني، باإلضافة إىل العالقة بينهما، تستحق مزيداً من الدراسة             
أن قرارات احملاكم واهليئات القضائية الدوليـة       وأشار أيضاً إىل االتفاق العام داخل اللجنة على         

أما فيما خيـص نتـائج      . تدخل ضمن املواد األساسية اليت ُيلتمس منها التوجيه بشأن املوضوع         
املوضوع، فال يزال أعضاء اللجنة متفقني على أن العمل املتعلق باملوضوع ينبغي أن يسفر عـن                

يد القانون الدويل العريف ويقيم توازنـاً بـني    اعتماد دليل عملي يساعد املمارسني يف مهمة حتد       
وال يزال من غري املؤكد، يف ذهن املقرر اخلاص، ما إذا كان جيـب تغطيـة                . التوجيه واملرونة 

  .جانب نشأة قواعد القانون الدويل العريف تغطية صرحية
ة وأشار املقرر اخلاص إىل أن هذا الدليل العملي ينبغي أن يتخذ شكل جمموعة موجز               -١٧٣

وينبغي أن تكون التعليقـات     . ملشاريع استنتاجات قوية وشاملة ُتقرأ مقترنة بالتعليقات عليها       
اليت ستشكل تكملة ال غىن عنها ملشاريع االستنتاجات قصرية نسبياً وأن تقتصر على اإلشارة              

فعال إىل املمارسات والقضايا واألدبيات األساسية، مثل املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األ           
  .غري املشروعة دولياً أو املواد ملتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية

وشُّدد مرة أخرى على أمهية املعلومات اليت تقدمها الدول عن ممارستها فيما خيـص                -١٧٤
القانون الدويل العريف، باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة باملختارات القانونية الوطنية وما يتصل            

ت، وأشار املقرر اخلاص إىل أنه سيكون من املفيد للجنة توجيه طلـب هبـذا           هبا من منشورا  
  .الشأن إىل الدول

وفيما خيص املسألة العامة املتعلقة بتحديد اجلهة اليت ُيعتد مبمارستها، اعترف املقـرر        -١٧٥
اخلاص بأنه ميكن النص بوضوح أكرب على أن مشاريع االستنتاجات تشري يف املقام األول إىل               

ومن ناحية أخرى، أكد أنه ال ميكن إغفال ممارسة بعض املنظمات الدوليـة             . ارسة الدول مم
على األقل يف ميادين معينة، مثل امليادين املتعلقة باملعاهـدات واالمتيـازات واحلـصانات              

  . بالقانون الداخلي للمنظمات الدولية أو
، اعترف املقرر اخلاص    ١ وفيما يتعلق باملصطلحات املستخَدمة يف مشروع االستنتاج        -١٧٦

تثري صعوبات، لكنه أشار إىل أن االقتراحات األخرى املقدمـة أثنـاء            " منهجية"بأن كلمة   
وأكد أن صيغة هذا االستنتاج ينبغي أن تشري إىل         . النقاش ال تذلل بالضرورة هذه الصعوبات     

وضـوعية  أن الغرض منه هو توضيح أن مشاريع االستنتاجات ال تسعى لتحديد القواعـد امل            
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وأعرب املقرر اخلاص من جديـد عـن        . للقانون الدويل العريف بل هنج حتديد هذه القواعد       
، بـدالً مـن   ٢شكوكه بشأن ضرورة اإلبقاء على التعاريف املقترحة يف مشروع االستنتاج          

  . وضعها يف التعليق
وع وشدَّد املقرر اخلاص على األمهية اجلوهرية للنهج األساسـي املبـّين يف مـشر               -١٧٧

وأشار إىل أن   . ، وتفضيله للتمسك بصيغة النظام األساسي حملكمة العدل الدولية        ٣االستنتاج  
هذه الصيغة أنسب على األرجح من العبارات الشائعة األخرى، مبـا أهنـا تفـسح اجملـال                 

غري أنه يف ضوء اجلـدل    . ملمارسات أخرى غري ممارسات الدول وملفهوم واسع للركن الذايت        
، اقترح املقـرر اخلـاص تكملتـها مبـصطلح          "مقبولة مبثابة قانون  "عبارة  الذي ثار حول    

"opinion juris" وأشار أيضاً إىل أن هناك اتفاقاً عاماً على أنه ال توجد ُنهج خمتلفـة              .  الشائع
للتحديد يف خمتلف ميادين القانون الدويل، وإن كان هناك اعتراف بأن النهج األساسي قـد               

  . يتعلق مبختلف أنواع القواعدُيطبق بصور خمتلفة فيما
، أوضح املقرر اخلاص ٥يف مشروع االستنتاج  " أساساً"وفيما يتعلق باستخدام كلمة       -١٧٨

أن هذا املصطلح مستخَدم لتسليط الضوء على الدور البارز ملمارسة الدول، مع إفساح اجملال              
  . للنظر يف ممارسة املنظمات الدولية

رة مواصلة دراسة ما إذا كانت قواعد النسب املعتمـدة          وسلّم املقرر اخلاص بضرو     -١٧٩
وأشار أيضاً إىل ضرورة مواصلة التفكري يف       . ألغراض مسؤولية الدول تسري يف هذا السياق      

  . املسائل املتعلقة مبشروعية املمارسة
 من مـشروع  ٢ و١ورحب املقرر اخلاص بالتأييد الواسع الذي حظيت به الفقرتان          -١٨٠

ومع ذلك،  . خباصة فيما يتعلق بإدراج األفعال اللفظية واملادية على حد سواء         ، و ٧االستنتاج  
 حتتـاج إىل    ٤ و ٣اعترف املقرر اخلاص بأن املسائل املتعلقة بعدم الفعل اليت أثارهتا الفقرتان            

  . دراسة يف تقريره املقبل
مارسة داخـل   وفيما يتعلق مبسألة التراتبية احملتملة بني أشكال املمارسة وتضارب امل           -١٨١

وأنـه  " مسبقة"الدولة الواحدة، أوضح املقرر اخلاص أن نقطة التركيز هي عدم وجود تراتبية          
يقصد بالتأكيد أن إجراءات األجهزة من املستوى األدىن سيكون هلا الوزن نفسه املمنوح              ال

  . ملمارسة األجهزة األعلى مستوى
، لكنه اعترف باجلـدل     ٩ستنتاج  ورحب املقرر اخلاص بالتأييد الواسع ملشروع اال        -١٨٢

وأوضح أنه استخدم لغة    ". الدول املتأثرة مصاحلها بوجه خاص    "الذي ثار بشأن اإلشارة إىل      
حذرة وأنه ال يقصد اإلحياء بأنه ينبغي اعتبار ممارسة بعض الدول القوية أساسية لنشأة قواعد               

ىل أخرى، والعبارة ال تشري إىل  فالدول املقصودة قد ختتلف من قاعدة إ      . القانون الدويل العريف  
  .أي دول بعينها
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، سلّم املقرر   "مقبولة مبثابة قانون  "وفيما خيص مشروعي االستنتاجني املتعلقني بتعبري         -١٨٣
ممارسـة  "اخلاص بضرورة صياغتهما على نسق صيغة مشاريع االستنتاجات اليت تنص على            

للفعل " العد املزدوج"مسألة ما ُيطلق عليه وأشار أيضاً إىل أنه ينبغي التوّسع يف دراسة         ". عامة
نفسه كدليل على املمارسة واالعتقاد بإلزامية املمارسة، بالنظر إىل تباين اآلراء اليت أعـرب              

  .عنها أعضاء اللجنة
أما فيما يتعلق بربنامج العمل املقبل بشأن املوضوع، فقد أشار املقرر اخلاص إىل أن                -١٨٤

جه خاص، خمتلف اجلوانب املتصلة باملنظمات الدولية، والعالقة بني         التقرير الثالث سيعاجل، بو   
وسيغطي التقرير  . القانون الدويل العريف واملعاهدات، باإلضافة إىل قرارات املنظمات الدولية        

وأكد املقرر اخلاص   . ، والعرف اإلقليمي واحمللي والثنائي    "املعَترِض الدائم "الثالث أيضاً مسائل    
  .  مواصلة النظر يف مسألة اإلثبات، ومسألة عبء اإلثبات املتصلة هباأيضاً احلاجة إىل

 تقريراً هنائياً يتـضمن     ٢٠١٦واعترف املقرر اخلاص بأن عزمه على أن يقدم يف عام             -١٨٥
مشاريع االستنتاجات املنقحة والتعليقات عليها، قد يكون طموحاً، لكنه أكد ألعضاء اللجنـة             

وأشار أيضاً إىل أنه إذا ما اعتمدت جلنـة         . ام على حساب اجلودة   أنه لن يدفع األمور إىل األم     
الصياغة مشاريع االستنتاجات بصفة مؤقتة يف هذه الدورة، فإهنا سُتعرض على اللجنة بكامـل              

  .٢٠١٥ ، وستنظر فيها اللجنة بكامل هيئتها بصورة رمسية يف عام(هيئتها للعلم يف هذه املرحلة
  


