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  الفامس الفصل  
 العرفي الدولي القانون تحديد

 مقدمة -ألف 
(ل ددراج موضوع "نشفة القانون الدويل 2012قررت اللج ةل يف دورهتا الراسعة والستني ) -50

 نفسأهال الأدورة ويف و(237)مايك  وود مقررا  خاصأا   العريف ودثبات " يف سرنامج ع لها وعي ت السري
(A/CN.4/653) اخلأأأاص املقأأأرر مأأأ  مأأأ مرة اللج أأأة علأأأى ُعرضأأت

 أيضأأأا ل نفسأأأها الأأأدورة ويف و(238)
طلبأأت اللج أأة دىل اامانأأة أن تعأأد مأأ مرة حتأأدد الع اصأأر الأأيت تضأأ  تها ااع أأال السأأاسقة للج أأة 

 و(239)واليت ميك  أن تكون  ات صلة وثيقة هب ا املوضوع
(ل يف التقريأر ااول لل قأرر اخلأاص 2013ونظرت اللج ةل يف دورهتا اخلامسة والستني ) -51
(A/CN.4/663 ل ومأأأأأأ لك يف مأأأأأأ مرة)مانأأأأأأة عأأأأأأ  املوضأأأأأأوع ل (A/CN.4/659)

 الأأأأأأدورة ويف و(240)
 "حتديد القانون الدويل العريف"و ليصبح املوضوع ع وان تغيري اللج ة قررت نفسهال
اللج أة يف التقريأر الثأاين لل قأرر اخلأاص (ل نظأرت 2014ويف الدورة السادسة والسأتني ) -52
(A/CN.4/672)(241)   ل 11دىل  1وقأأررت أن حتيأأ  دىل ة أأة الصأأياغة مشأأاريع االسأأت تاجات مأأ

 التقريأأأر يف اللج أأأة نظأأأرت الحأأأقل وقأأأت ويف سصأأأيغتها الأأأواردة يف التقريأأأر الثأأأاين لل قأأأرر اخلأأأاصو
"حتديأأأأأأد القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف"ل الأأأأأأ ي يتضأأأأأأّ   مشأأأأأأاريع  سشأأأأأأفن الصأأأأأأياغة للج أأأأأأة تاملؤقأأأأأأ

 االست تاجات الث انية اليت اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتا  يف الدورة السادسة والستنيو
(ل نظأرت اللج أة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص 2015ويف الدورة الساسعة والستني ) -53

(A/CN.4/682) وقررت أن حتي  دىل ة ة الصياغة مشاريع االست تاجات الأواردة يف  لأك التقريأرو 
الأيت اعت أدهتا ة أة  16دىل  1وقت الحقل أحاطت اللج ة عل ا  مبشاريع االست تاجات م   ويف

(A/CN.4/L.869)يف دورتيهأأا السادسأأة والسأأتني والسأأاسعة والسأأتني مؤقتأأا  الصأأياغة 
طلبأأت و و (242)

__________ 

)الوثأأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة العامأأأأأةل الأأأأأدورة السأأأأأاسعة  2012أيار/مأأأأأايو  22ل املعقأأأأأودة يف 3132يف جلسأأأأأتها  (237)
مأأ   7وأشأأارت اة عيأأة العامأأة مأأع التقأأديرل يف الفقأأرة  (و157(ل الفقأأرة A/67/10) 10والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

 راج املوضأأأوع يف سرنأأأامج ع لهأأأاول دىل قأأأرار اللج أأأة دد2012مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   14املأأأؤرخ  67/92قرار أأأا 
اسأت ادا  دىل ل (2011) والسأتني الثالثأة دورهتأا أث أاء يف ااجأ  الطويأ  اللج أة ع   سرنامج يف املوضوع أُدرج وقد

 10الأأأأدورة السادسأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم ل املرجأأأأع نفسأأأأ )املقأأأرتح الأأأأوارد يف املرفأأأأق ألأأأأ  مأأأأ  تقريأأأأر اللج أأأأة 
( A/66/10 ) (و402-392ل الصفحات 

   و202-157(ل الفقرات A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (238)
 و159الفقرة  لاملرجع نفس  (239)
 و64(ل الفقرة A/68/10) 10الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (240)
 و135(ل الفقرة A/69/10) 10الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (241)
 و  60(ل الفقرة A/70/10) 10الدورة السبعونل امللحق رقم  لس املرجع نف (242)
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ديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف حت يف تؤديأأ  الأأ ي الأأدوردىل اامانأأة أن تعأأد مأأ مرة عأأ  أيضأأا  اللج أأة 
امم واهليئأأأأأأات القضأأأأأأائية الدوليأأأأأأة  ات قأأأأأأرارات احملأأأأأأامم الوط يأأأأأأة املسأأأأأأتخدمة يف اجتهأأأأأأادات احملأأأأأأ

 و(243)العاملي الطاسع

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
مأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر الراسأأأأأأأع لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -54

(A/CN.4/695)  ودضأأأافة لأأأ لك التقريأأأر(A/CN.4/695/Add.1)  تقأأأد  ثبتأأأا  مرجعيأأأا  عأأأ  املوضأأأوعو
وت أأأأأاول التقريأأأأأر الراسأأأأأع املقرتحأأأأأات الأأأأأيت قأأأأأدمتها الأأأأأدول وغري أأأأأا مأأأأأ  اةهأأأأأات سشأأأأأفن مشأأأأأاريع 

ضأأأوء  عأأأدة مشأأأاريع اسأأأت تاجات يف لتعأأأدي االسأأأت تاجات املعت أأأدة مؤقتأأأا  واملتضأأأ  ة مقرتحأأأات 
دتاحأأة أدلأأة القأأانون الأأدويل العأأريفل مأأ مرا  تيسأأري التعليقأأات الأأواردةو وت أأاول أيضأأا  سأأب  ووسأأائ  

يف تلأك املسأفلة مفسأاس ملواصألة اللج أة نظر أا  حأولاع أال السأاسقة الأيت أجن هتأا اللج أة لفية اخب
 الأأدورسشأأفن  أأ ا املوضأأوعو وساإلضأأافة دىل  لأأكل مأأان معروضأأا  علأأى اللج أأة مأأ مرة مأأ  اامانأأة 

ديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف قأأأرارات احملأأأامم الوط يأأأة املسأأأتخدمة يف اجتهأأأادات حت يف تؤديأأأ  الأأ ي
 و (A/CN.4/691) احملامم واهليئات القضائية الدولية  ات الطاسع العاملي

مأأأأأأ مرة اامانأأأأأأةل يف جلسأأأأأأاهتا  ويفونظأأأأأأرت اللج أأأأأأة يف التقريأأأأأأر الراسأأأأأأع لل قأأأأأأرر اخلأأأأأأاصل  -55
 و ويف2016أيار/مأأأأأأأأأأأأأأايو  24دىل  19املعقأأأأأأأأأأأأأأودة يف الفأأأأأأأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأأأأأأأ   3303دىل  3301 مأأأأأأأأأأأأأأ 
ل أحالأأت اللج أأة دىل ة أأة الصأأياغة التعأأديالت 2016أيار/مأأايو  24املعقأأودة يف  3303 اةلسأأة

 و (244)ات الواردة يف التقرير الراسع لل قرر اخلاصاملقرتحة على مشاريع االست تاج
ل طلبأأأأأت اللج أأأأأأة أيضأأأأأأا  دىل 2016أيار/مأأأأأأايو  24ل املعقأأأأأأودة يف 3303ويف اةلسأأأأأة  -56

اامانأأة أن تعأأد مأأ مرة سشأأفن السأأب  والوسأأائ  الكفيلأأة جعأأ  دثبأأات القأأانون الأأدويل العأأريف متاحأأا  
الرا  أة إلثبأات القأانون الأدويل العأريف وتقأد  سسهولة أمربل على أن تستقصى     املأ مرة احلالأة 

 اقرتاحات لتحسي  و
 16دىل  1ونظأأأرت اللج أأأة يف تقريأأأر ة أأأة الصأأأياغة املتعلأأأق مبشأأأاريع االسأأأت تاجات مأأأ   -57

(A/CN.4/L.872)  و واعت أدت 2016ح يران/يوني   2املعقودة يف  3309واعت دت  يف جلستها
مشأأأروع اسأأأت تاج سشأأأفن حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف يف القأأأراءة ااوىل  16سالتأأأايل   وعأأأة مأأأ  
 أدنا (و 1-)انظر الفرع جيم

__________ 

   و61ل الفقرة املرجع نفس  (243)
املرفأأأق )التعأأأديالت املقرتحأأأة علأأأى (ل A/CN.4/695انظأأأر التقريأأأر الراسأأأع املتعلأأأق ستحديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ) (244)

)شأأأأأرط امل ارسأأأأأة(ل ومشأأأأأروع  4)تقيأأأأأيم اادلأأأأأة علأأأأأى املكأأأأأونني(ل ومشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  3مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج 
ل ()االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا ()شأأأأرط القبأأأأول مبثاسأأأأة قأأأأانون  9)أشأأأأكال امل ارسأأأأة(ل ومشأأأأروع االسأأأأت تاج  6 االسأأأأت تاج

 ولية واملؤمترات احلكومية الدولية((و)قرارات امل ظ ات الد 12ومشروع االست تاج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/695
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/691
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ل قأأررت اللج أأة دنشأأاء فريأأق عامأأ  2016أيار/مأأايو  2املعقأأودة يف  3291ويف اةلسأأة  -58
ل م  أج  مساعدة املقرر اخلأاص سريموديس - ساسكيسمفتوح العضويةل سرئاسة السيد مارسيلو 

يف دعأأداد مشأأاريع التعليقأأات علأأى مشأأاريع االسأأت تاجات الأأيت سأأتعت د ا اللج أأةو وعقأأد الفريأأق 
 و 2016أيار/مايو  11دىل  3عات يف الفرتة م  اجت ا ةالعام  شس

ل 2016 آب/أغسأأأأأأأطس 8و 5املعقأأأأأأأودة يف  3340دىل  3338ويف اةلسأأأأأأأات مأأأأأأأ   -59
ن الأأدويل العأأريف اعت أأدت اللج أأة التعليقأأات علأأى مشأأاريع االسأأت تاجات املتعلقأأة ستحديأأد القأأانو 

 أدنا (و 2-)انظر الفرع جيم
ل قأأأأأأررت اللج أأأأأأةل ع أأأأأأال  2016 أغسأأأأأأطسآب/ 8املعقأأأأأأودة يف  3340ويف اةلسأأأأأأة  -60

مأأأأأأ  نظامهأأأأأأا ااساسأأأأأأيل أن حتيأأأأأأ  مشأأأأأأاريع االسأأأأأأت تاجات )انظأأأأأأر الفأأأأأأرع  21دىل  16 سأأأأأأاملواد
أدنأا (ل عأ  طريأق اامأني العأا ل دىل احلكومأات إلسأداء التعليقأات واملالحظأات عليهأال وأن  جيم

 1عأأأأأأأد أقصأأأأأأأا  تطلأأأأأأأب م هأأأأأأأا تقأأأأأأأدمي  أأأأأأأ   التعليقأأأأأأأات واملالحظأأأأأأأات دىل اامأأأأأأأني العأأأأأأأا  يف مو 
 و 2018الثاين/ي اير  مانون
ل أعرسأأأأت اللج أأأأة عأأأأ  سأأأأالغ 2016 آب/أغسأأأأطس 8املعقأأأأودة يف  3340ويف اةلسأأأأة  -61

مايكأأأأ  وودل علأأأأى مسأأأأامهت  املت يأأأأ ة الأأأأيت مك أأأأت اللج أأأأة مأأأأ   تقأأأأدير ا لل قأأأأرر اخلأأأأاصل السأأأأري
 العريفواستك ال قراءهتا ااوىل ملشاريع املواد املتعلقة ستحديد القانون الدويل 

 التااااينااااص مشاااااريع ارسااااتنتاجاث المتعلقااااة بتحديااااد القااااانون الاااادولي العرفااااي  -جيم 
 اللجنة ااعتمدته

 نص مشاريع ارستنتاجاث -1 
 يرد في ا يلي نص مشاريع االست تاجات اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة ااوىلو -62

 تحديد القانون الدولي العرفي

  األول الجزء
 مقدمة

   1ارستنتاج 
 النطاق 

 وجأأأأأود حتديأأأأد هبأأأأأا يتعأأأأني الأأأأأيت سالطريقأأأأة  أأأأأ   االسأأأأت تاجات مشأأأأأاريع تتعلأأأأق 
 والعريف الدويل القانون قواعد ومض ون
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  الثاني الجزء
 األساسي النهج

  2ارستنتاج 
 الركنان المنش ان

 التحقأق العأريف الأدويل القأانون قواعأد مأ  قاعدة ومض ون وجود حتديد يستل   
 و(ساإلل ا  االعتقاد) قانون مبثاسة مقبولة عامة ممارسة وجود م 

   3ارستنتاج 
 المنش ينتقييم األدلة على الركنين 

د ا   وممأأأا ع أأأد تقيأأأيم اادلأأأة لغأأأرض التحقأأأق مأأأ  وجأأأود ممارسأأأة عامأأأة -1 
نب مراعاة السياق العا ل  ل)االعتقاد ساإلل ا (مانت     امل ارسة مقبولة مبثاسة قانون 

 وطبيعة القاعدةل والظرو  اخلاصة احمليطة ساادلة املع يةو
 ويتطلأبيتعني التحقق م  م  رمأ  مأ  الأرم ني امل شأئني علأى حأدةو  -2 

   م ه اورم سك  اخلاصة اادلة تقييم  لك

  الجزء الثالث
 عامةالممارسة ال

   4ارستنتاج 
 الممارسة توافر ارط 

وجأأود ممارسأأة عامأأةل ساعتبار أأا رم أأا  مأأ  أرمأأان القأأانون الأأدويل شأأرط  -1 
العأأريفل يعأأر أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأيت تسأأهم أساسأأا  يف نشأأفة قواعأأد القأأانون الأأدويل 

 يف التعبري ع هاو أو العريف
يف سعأأض احلأأاالتل تسأأأهم ممارسأأة امل ظ أأات الدوليأأأة أيضأأا  يف نشأأأفة  -2 

 يف التعبري ع هاو أو قواعد القانون الدويل العريف
ال يُعتأأأأرب سأأأألوك ااطأأأأرا  ااخأأأأرى ممارسأأأأة  تسأأأأهم يف نشأأأأفة قواعأأأأد  -3 

يف التعبأأري ع هأأال ولك أأ  قأأد يكأأون  امأأا  ع أأد تقيأأيم امل ارسأأة  أو القأأانون الأأدويل العأأريف
 و 2و 1املشار دليها يف الفقرتني 

  5ارستنتاج 
 سلوك الدولة الذي يُعتبر ممارسة دولة

 ت في يأة وظأائ  متأارس مانأتأ سأواء الدولأةل سألوك مأ  لدولأةا ممارسأة تتأفل  
 وأخرى وظائ  أ  قضائية أ  تشريعية أ 
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  6ارستنتاج 
 أاكال الممارسة

 التصأأأأرفاتِ  وتشأأأأ  متعأأأأددة ومت وعأأأأةو  قأأأأد تتخأأأأ  امل ارسأأأأة أشأأأأكاال   -1 
 وفع  ع  االمت اع معّي ةل ظرو  يف تش  ل وقدو سواء حد على واللفظية الفعلية

ر: ااع أأأأال احلصأأأأ ال املثأأأأال سأأأأبي  علأأأأى امل ارسأأأأةل أشأأأأكال تشأأأأ   -2 
تُعت أأد يف  أو واملراسأأالت الدسلوماسأأية؛ والسأألوك املأأرتب  سقأأرارات تتخأأ  ا م ظ أأة دوليأأة
فيأ  السألوك  مبأا مؤمتر حكومي دويل؛ والسلوك املأرتب  ساملعا أدات؛ والسألوك الت فيأ يل

 واإلدارية؛ وقرارات احملامم الوط يةو التشغيلي "يف امليدان"؛ والقوانني التشريعية
 ليس   اك تراتبية ُمسبقة لشىت أشكال امل ارسةو -3 

  7ارستنتاج 
 تقييم ممارسة الدولة

ي بغأأي أن ُتؤخأأ  يف احلسأأبان مجيأأع امل ارسأأات املتاحأأة اخلاصأأة سدولأأة  -1 
 معّي ةل وتُقيَّم سفم لهاو

تتبع  م   ملا طاء وون أق ع دما تتباي  ممارسات دولة معّي ةل ميك  دع -2 
 ممارساتو
  8ارستنتاج 

 وجوب أن تكون الممارسة عامة
 نب أن تكون امل ارسة املع ية عامةل و  ا يعر وجوب أن يكون هلا -1 
 يكفي م  االنتشار والت ثيليةل فضال  ع  االتساقو ما
ال ُيشأأأرتط أن تأأأدو  امل ارسأأأة مأأأدة معي أأأةل ولكأأأ  ُيشأأأرتط أن تكأأأون  -2 

 عامةو

  الرابع الجزء
 (باةلزام ارعتقاد) قانون بمثابة القبول

  9ارستنتاج 
 )ارعتقاد باةلزام(ارط القبول بمثابة قانون 

 ساعتبار أا ل(سأاإلل ا  االعتقأاد) قأانون مبثاسة العامة امل ارسة قبول شرط -1 
 سوجأأود حأأس املع يأأة امل ارسأأة اقأأرتان وجأأوب يعأر العأأريفل الأأدويل القأأانون أرمأأان مأأ  رم أا  
 وقانوينال لت ا اال أو قانوينال قاحلس
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عأأ   )االعتقأأاد سأأاإلل ا (نأأب متييأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون  -2 
 العادةو أو  رد االستخدا  املتداول

   10ارستنتاج 
 )ارعتقاد باةلزام(أاكال األدلة على القبول بمثابة قانون 

 أشأكاال   )االعتقأاد سأاإلل ا (قأانون قد تتخ  اادلأة علأى القبأول مبثاسأة  -1 
 متعددة ومت وعةو

 ل)االعتقأأاد سأأاإلل ا (قأأانون تشأأ   أشأأكال اادلأأة علأأى القبأأول مبثاسأأة  -2 
احلصر: البيانات العامأة الصأادرة ساسأم الأدول؛ وامل شأورات الرمسيأة؛  ال على سبي  املثال

ة عأأأأأ  احلكومأأأأأة؛ واملراسأأأأأالت الدسلوماسأأأأأية؛ وقأأأأأرارات احملأأأأأامم واآلراء القانونيأأأأأة الصأأأأأادر 
تُعت أد  أو الوط ية؛ وأحكا  املعا دات؛ والسألوك املأرتب  سقأرارات تتخأ  ا م ظ أة دوليأة

 يف مؤمتر حكومي دويلو
دلأيال   مأا قد ُيسأتخد  عأد  صأدور رد فعأ  مبأرور الوقأت علأى ممارسأة -3 

سشرط أن تكأون الأدول قأادرة علأى الأرد وأن  لل ا ()االعتقاد ساإلعلى قبوهلا مبثاسة قانون 
 تقتضي الظرو  رَد فع   ماو

   الفامس الجزء
 العرفي الدولي القانون لتحديد معي نة مواد أهمية

   11ارستنتاج 
 المعاهداث

نوو أن تعكس قاعدة  م صأوص عليهأا يف معا أدة  قاعأدة  مأ  قواعأد  -1 
 القانون الدويل العريف د ا ثبت أن القاعدة الواردة يف املعا دة: 

مانتل ع د دسرا  املعا دةل تدوي ا  لقاعدة موجودة م  قواعد القانون  )أ( 
 الدويل العريف؛ أو

يل العأأأريف مانأأأت قأأأد أدت دىل تبلأأأور قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدو  )ب( 
 سدأت تظهر قب  دسرا  املعا دة؛ أو

 ل)االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا (قأأأأانون أفضأأأأت دىل ممارسأأأأة عامأأأأة مقبولأأأأة مبثاسأأأأة  )ج( 
 فت خضت ع  قاعدة جديدة م  قواعد القانون الدويل العريفو

ورود قاعأأدة يف عأأدد مأأ  املعا أأدات قأأد يشأأريل ودن لأأيس سالضأأرورةل  -2 
 يف املعا دة تعكس قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو دىل أن القاعدة الواردة
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   12ارستنتاج 
 قراراث المنظماث الدولية والمؤتمراث الحكومية الدولية

يُعت أد يف مأؤمتر حكأومي دويل  أو ال ميك  لقرار تتخ   م ظ أة دوليأة -1 
 أن ي شئل يف حد  ات ل قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو

يُعت أأد يف مأأؤمتر  أو أن يكأأون القأأرار الأأ ي تتخأأ   م ظ أأة دوليأأة نأأوو -2 
حكأأأومي دويل دلأأأيال  علأأأى دثبأأأات وجأأأود ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 

 أن يسهم يف تطوير او أو العريفل
يُعت د  أو نوو أن يعكس حكم م  أحكا  قرار تتخ   م ظ ة دولية -3 

د القأأأانون الأأأدويل العأأأريف د ا ثبأأأت أن احلكأأأم يف مأأأؤمتر حكأأأومي دويل قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأ
 و)االعتقاد ساإلل ا (يطاسق ممارسة عامة مقبولة مبثاسة قانون 

  13ارستنتاج 
 قراراث المحاكم والهي اث القضائية

سأأي ا حمك أأة العأأدل  وال قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل -1 
لقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفل مصأأأأدر  الدوليأأأأةل سشأأأأفن وجأأأأود ومضأأأأ ون قاعأأأأدة مأأأأ  قواعأأأأد ا

 احتياطي لتحديد تلك القواعدو 
نوو ديالء االعتبارل حسب االقتضاءل لقرارات احملامم الوط ية سشأفن  -2 

وجود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريفل ساعتبار أا مصأدرا  احتياطيأا  لتحديأد تلأك 
 القواعدو

   14ارستنتاج 
 المذاهب 

 الأأأدول خمتلأأأ  مأأأ  العأأأا  القأأأانون يف املأأأؤلفني مبأأأار مأأأ ا ب تكأأأون أن نأأأوو 
 احتياطيا  لتحديد قواعد القانون الدويل العريفو مصدرا  

  السادس الجزء
 المِصر   المعترض

  15ارستنتاج 
 المعترض المِصر  

 دسأان العأريف الأدويل القانون قواعد م  قاعدة على دولة تعرتض ع دما -1 
 وعليها ساعرتاضها مت سكة دامت ما القاعدة ستلك املع ية الدولة تُل   ال نشفهتال



A/71/10 

101 GE.16-14345 

م سأأ  الأأدول ااخأأرى نأأب أن يُعأأربَّ عأأ  االعأأرتاض تعبأأريا  صأأرحيا  وتُعلَأأ -2 
 ك س  ساست راروويُت سَ 
  السابع الجزء

 المعي ن العرفي الدولي القانون

  16ارستنتاج 
 القانون الدولي العرفي المعي ن

 أ  حمليأة أ  الدويل العأريف املعأنّيل سأواء أمانأت دقلي يأةقاعدة القانون  -1 
سأني عأدد حمأدود مأ   دال ت طبأق ال سوى  لأكل قاعأدة  مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف

 الدولو
للبأأأت يف وجأأأود ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  -2 

املعأأنّيل مأأ  الضأأروري التحقأأق مأأ  وجأأود ممارسأأة عامأأة سأأني الأأدول املع يأأة تكأأون مقبولأأة 
 و )االعتقاد ساإلل ا (لديها مبثاسة قانون 

 نص مشاريع ارستنتاجاث والتعليقاث عليها -2 
الأيت اعت أدهتا اللج أة يف القأراءة  لتعليقأات عليهأاوااالسأت تاجات نأص مشأاريع يرد أدنا   -63
 أث اء دورهتا الثام ة والستنيو  ااوىل

 تحديد القانون الدولي العرفي  
 تعليق عام  

و (245)تتعلأأأق مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ   مب هجيأأأة حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف (1)
 بغأأأي هبأأأا حتديأأأد وجأأأود )أو عأأأد  تسأأأعى دىل عأأأرض درشأأأادات ع ليأأأة سشأأأفن الكيفيأأأة الأأأيت ي و أأأي

وجود( قواعد القانون الدويل العريف ومض وهناو و    املسفلة ال هتم املختصأني يف القأانون الأدويل 
العأأا  فحسأأب؛ د  دن آخأأري  مأأ  سيأأ هم العأأاملون يف رحأأاب احملأأامم الوط يأأةل يُأأدعون علأأى  أأو 

اء رأيهأأأم فيهأأأاو و أأأم ع أأأدما يقومأأأون مت ايأأأد دىل تطبيأأأق قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف أو دىل دسأأأد
سأأ لكل يتعأأني علأأيهم اتبأأاع ع ليأأة م ظ أأة ودقيقأأة مأأ  التحليأأ  والتقيأأيم القأأانونيني لضأأ ان حتديأأد 

 قاعدة القانون العريف حتديدا  سلي ا ل ما يعّ و مصداقية القرار املعرو 

__________ 

 م ا جرت العادة دائ ا  مع نِتاج اللج ةل تُقرأ مشاريع االست تاجات ساالقرتان مع التعليقات عليهاو (245)
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و ويف (246)يل العأأا ومأأا وال القأأانون الأأدويل العأأريف مصأأدرا  مه أأا  مأأ  مصأأادر القأأانون الأأدو  (2)
ظ  ال ظا  القانوين الدويلل ميك  للقأانون غأري املكتأوبل املسأت د مأ  امل ارسأة املقبولأة مقأانونل أن 
يكون وسيلة فعالة متاحة اشخاص القانون الدويل لت ظأيم سألومهمل و أو مثأريا  مأا تستشأهد سأ  يف 

الأأدويل العأأريف  أأو مأأ  سأأني مصأأادر الواقأأع الأأدول وأطأأرا  أخأأرىو وعأأالوة علأأى  لأأكل فأأجن القأأانون 
مأ  ال ظأا  ااساسأي حملك أة العأدل الدوليأةل الأيت  38مأ  املأادة  1القانون الدويل املعدَّدة يف الفقرة 

تشأأري يف الفقأأرة الفرعيأأة )ب( دىل "العأأادات الدوليأأة ]العأأر  الأأدويل[ املرعيأأة املعتأأرَبة مبثاسأأة قأأانون دل 
  الصأأأيغة الأأأرم ني امل شأأأئني للقأأأانون الأأأدويل العأأأريف: أي و وتعكأأأس  أأأ (247)عليأأأ  تأأأواتر االسأأأتع ال"

 (و ساإلل ا  االعتقاد :opinio jurisوجود ممارسة عامة وقبوهلا مقانون )ُيشار دلي  أيضا  سعبارة 
ويشأأك  حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف مسأأفلة  توجأأأد سشأأفهنا ثأأروة مأأ  املأأوادل مبأأا يف  لأأأك  (3)

و وتعكأس مشأاريع االسأت تاجات الأ أَّْهج الأ ي اعت دتأ  (248)امادمييةالسواسق القضائية والكتاسات ا
امل ظ أأات الدوليأأةو ومشأأاريع االسأأت تاجات  وداخأأ الأأدول  أأي واحملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة 

 أأ  ل اعرتافأأا  م هأأا سكأأون ع ليأأة حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ليسأأت دائ أأا  قاسلأأة السأأتخراج صأأيغ 
 ىل عرض درشادات واضحة دون أن تكون مفرطة يف دل اميتهاو دقيقة م هال هتد  د

التاليأة دىل سأبعة أجأ اءو فأاة ء ااول يت أاول  16وقد ُقس ت مشاريع االسأت تاجات الأأ  (4)
نطأأأاق املشأأأاريع والغأأأرض م هأأأال واةأأأ ء الثأأأاين يعأأأرض الأأأ أَّْهج ااساسأأأي لتحديأأأد القأأأانون الأأأدويل 

__________ 

مأا والأت سعأض ميأأادي  القأانون الأدويل اهلامأأة حمكومأة أساسأا  سالقأأانون الأدويل العأريفل فأأال توجأد يف شأفهنا سأأوى  (246)
س  حىت ع د وجود معا دة ناف ة سشفهنال تظ  قواعد القأانون الأدويل العأريف  ُوجدت أصال وسضعة معا دات دن 

 أأي الأأيت تأأ ظم املسأأائ  الأأيت ال ت ظ هأأا املعا أأدة وتظأأ  م طبقأأة علأأى العالقأأات مأأع اةهأأات غأأري ااطأأرا  يف 
لقأأانون الأأدويل العأأريف؛ املعا أأدة وفي أأا سأأني  أأ   اةهأأاتو وساإلضأأافة دىل  لأأكل قأأد حتيأأ  املعا أأدات دىل قواعأأد ا

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  31)ج( مأأ  املأأادة 3وقأأد تُؤخأأ   أأ   القواعأأد يف احلسأأبان ع أأد تفسأأري املعا أأدة وفقأأا  للفقأأرة 
ل )يشأار دليهأا في أا يلأي United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331)لقأانون املعا أدات 

سيأأد أنأأ  قأأد يكأأون مأأ  الضأأروري أحيانأأا  حتديأأد القأأانون الواجأأب التطبيأأق "((و 1969ساسأأم "اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  
)"القأانون السأاري وم يأا "(ل والأ ي قأد يكأون  أو القأانون الأدويل العأريف حأىت د ا مانأت  معي أةوقأت وقأوع أفعأال 

يأق مبعأ ل توجد اآلن معا دة ساريةو وقد تسأت ر قاعأدة القأانون الأدويل العأريف يف الوجأود وقأد تكأون واجبأة التطب
 Militaryعأ  املعا أدةل حأأىت دن مأان لالث تأأني املضأ ون نفسأأ  سأ  حأأىت في أا سأأني ااطأرا  يف املعا أأدة )انظأر 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 93-96, paras. 174-179 ؛)Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), 

judgment of the International Court of Justice, 3 February 2015, para. 88) و) 
مأ  أجأ   1920 الأيت مانأت عصأبة اامأم قأد أنشأفهتا يف عأا  اقرتحت     الصيغة ة ة احلقوقيني االستشأاريةل (247)

دعداد مشروع نظا  أساسي حملك ة العأدل الأدويل الدائ أة؛ وأُسقأي علأى  أ   الصأيغةل دون أي تغيأريل يف ال ظأا  
و وسي  أأا انُتقأأدت  أأ   الصأأيغة ساعتبار أأا غأأري دقيقأأةل فجهنأأا مأأع 1945ااساسأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة يف عأأا  

 ظر دليها على نطاق واسع على أهنا تعرّب ع  جو ر القانون الدويل العريفو  لك يُ 

لالطأأالع علأأى ثبأأت مرجعأأي سشأأفن القأأانون الأأدويل العأأريفل مبأأا يف  لأأك فأأروع تتعلأأق ساملسأأائ  املشأأ ولة سأأبعض  (248)
ظأر التقريأر الراسأع مشاريع االست تاجاتل فضال  ع  فروع تت اول الع   سالقانون الدويل العأريف يف ميأادي  شأىتل ان

 (ل املرفق الثاينو A/CN.4/695/Add.1لل قرر اخلاص )

http://undocs.org/AR/A/CN.4/695/Add.1
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"و ويت أاول اةأ ءان الثالأث والراسأع م يأدا  مأ  اإلرشأادات سشأفن العأريفل أي نَأْهأج "الأرم ني امل شأئني
الرم ني امل شئني للقانون الدويل العريفل ومهأا يفيأدان أيضأا  سوصأفه ا معيأاري حتديأد  أ ا القأانونل 

أما اة ء اخلامس فيت أاول فئأات  و(ساإلل ا )االعتقاد أي "امل ارسة العامة" و"القبول مبثاسة قانون" 
املواد اليت مثأريا  مأا ُيستشأَهد هبأا لتحديأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفو ويت أاول اةأ ءان معي ة م  

السادس والساسع حالتني استث ائيتني: املعرِتض املِصّر والقانون الدويل العريف املعني )قواعد القانون 
 الدويل العريف اليت ال ت طبق دال في ا سني عدد حمدود م  الدول(و 

  األولالجزء 
 مقدمة

يتضأأأأأ   اةأأأأأ ء ااول مشأأأأأروع اسأأأأأت تاج واحأأأأأدا ل و أأأأأو حيأأأأأّدد نطأأأأأاق مشأأأأأاريع  
 االست تاجات م ا حيدد وظيفتها والغرض م هاو 

  1 ارستنتاج
 النطاق

علأأأأق مشأأأأأاريع االسأأأأت تاجات  أأأأأ   سالطريقأأأأة الأأأأأيت يتعأأأأني هبأأأأأا حتديأأأأد وجأأأأأود تت 
  ومض ون قواعد القانون الدويل العريفو

 التعليق  
متهيدي سطبيعت و و أو يأ ص علأى أن مشأاريع االسأت تاجات تتعلأق  1مشروع االست تاج  (1)

سالطريقأأة الأأيت يتعأأني هبأأا حتديأأد وجأأود قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل أي حتديأأد امل هجيأأة القانونيأأة 
 ملباشرة     الع ليةو 

عأأأا  سوصأأأف  وُيسأأأتخد  مصأأأطلح "القأأأانون الأأأدويل العأأأريف" يف مشأأأاريع االسأأأت تاجات مجي (2)
شائع االستخدا  ويعأرب سوضأوح تأا  عأ  طبيعأة  أ ا املصأدر مأ  مصأادر القأانون الأدويلو وتوجأد 
مصأأأأأطلحات أخأأأأأرى تأأأأأرد أحيانأأأأأا  يف صأأأأأكوك قانونيأأأأأة )مبأأأأأا فيهأأأأأا دسأأأأأاتري( ويف سأأأأأواسق قضأأأأأائية 

العأأأأريف" فضأأأأال   فقهيأأأأةل و أأأأي تشأأأأ   "العأأأأر " و"العأأأأر  الأأأأدويل" و"القأأأأانون الأأأأدويل ومؤلفأأأأات
و أمأأأأا اإلشأأأأارة دىل قواعأأأأد القأأأأانون (249)اامأأأأم" و"القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل" "قأأأأانون عأأأأ 

__________ 

قأأد ُتسأأأتخد  سعأأض  أأأ   املصأأطلحات للداللأأأة علأأى معأأأان  أخأأرى؛ وسصأأأورة خاصأأةل ُيسأأأتخَد  مصأأطلح "القواعأأأد  (249)
العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل" سطأأأرق خمتلفأأأة )ليسأأأت دائ أأأا  حمأأأددة سوضأأأوح( مبأأأا يف  لأأأك اسأأأتخدام  ل شأأأارة دىل قواعأأأد 

و سالقأانون الأدويل العأريف أو ساملبأادئ العامأة القانون الدويل  ات التطبيق العا  سواء مانت تتعلق سقانون املعا دات أ
 Certain Activitiesللقأأانونو ولالطأأالع علأأى م اقشأأة قضأأائية ملصأأطلح "القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل"ل انظأأر: 

carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road 

in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment of the International 

Court of Justice (16 December 2015), Separate Opinion of Judge Donoghue (para. 2), Separate 

Opinion of Judge ad hoc Dugard (paras. 12-17)و 
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العأأريف فتشأأ   القواعأأد الأأيت ُيشأأار دليهأأا أحيانأأا  علأأى أهنأأا "مبأأادئ" )القأأانون( اهنأأا  ات  الأأدويل
 و (250)طاسع أعم وأمثر جو رية

 مشأأأأأأأأاريع يف (”determine“) و"تعيأأأأأأأأني"( ”identify“وُيسأأأأأأأأتخد  مصأأأأأأأأطلحا "حتديأأأأأأأأد" ) (3)
م رتادفأأنيو واإلشأأارة دىل حتديأأد "وجأأود ومضأأ ون" قواعأأد القأأانون االسأأت تاجات ويف التعليقأأات  

الدويل العريف د ا تعكس حقيقة أن  سي  ا يكون م  الضروري يف مثري م  ااحيان حتديد م  م  
ن القاعدة وجود ومض ون قاعدة م  قواعد القانونل قد يكون م  املسلَّم س  يف سعض احلاالت أ

موجأأودة ولكأأ  نطاقهأأا الأأدقيق مت أأاوع فيأأ و وقأأد يكأأون  لأأك مأأثال   أأو الوضأأع يف حأأاالت وجأأود 
اخأتال  سشأأفن مأأا د ا مانأأت صأيغة معي أأة )عأأادة مأأا تأرد يف نصأأوص مثأأ  معا أأدات أو قأأرارات( 
تعأأادل يف حقيقأأة اامأأر قاعأأدة قائ أأة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل أو ع أأدما يطأأرح السأأؤال 

  ا د ا مانت توجد استث اءات لقاعدة مسلَّم هبا م  قواعد القانون الدويل العريفو ع
ومبا أن مشاريع االست تاجات تُعا ستحديد قواعد القانون الدويل العريفل فجهنا ال تت أاول  (4)

سصأأورة مباشأأرة الع ليأأات الأأيت يتطأأور هبأأا القأأانون الأأدويل العأأريف علأأى مأأر الأأ م و ومأأع  لأأكل ففأأي 
 ارسأأة الع ليأأة ال ميكأأ  دائ أأا  ال ظأأر يف مسأأفلة حتديأأد قاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف مبعأأ ل عأأ  امل

تكوي هأأأا؛ م أأأا أن حتديأأأد وجأأأود القاعأأأدة ومضأأأ وهنا قأأأد يتطلأأأب فعأأأال  ال ظأأأر يف الع ليأأأات الأأأيت 
تطورت هبا     القاعدةو و ك ال تشري مشاريع االست تاجات يف سعض املواضع ل اما  دىل تكأوي  

 لقواعد؛ لك ها ال تت اول دائ ا  مي  تظهر القواعد أو مي  تتغري أو ت تهيو ا
ويوجد عدد م  املسائ  ااخأرى الأيت  أرج عأ  نطأاق مشأاريع االسأت تاجاتو أوال ل أن  (5)

مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ   ال تت أأأاول مضأأأ ون القأأأانون الأأأدويل العأأأريف؛ سأأأ  تُعأأأَا فقأأأ  مبسأأأفلة 
و ثانيأا ل أنأ  مل تُبأ ل أي حماولأأة (251)ديأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفم هجيأة  أي ميأ  ميكأ  حت

ااخرى؛ ف شاريع االسأت تاجات  لشرح العالقة سني القانون الدويل العريف ومصادر القانون الدويل
ال تت أأأاول  أأأ ا اةانأأأب دال سقأأأدر مأأأا يسأأأتدعي  شأأأرح ميأأأ  يتعأأأني حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 

صأأألة املعا أأأدات هبأأأ ا الغأأأرضو ثالثأأأا ل أن مشأأأاريع االسأأأت تاجات لأأأيس فيهأأأا العأأأريفل مأأأثال  مأأأدى 
دخالل مبسائ  التسلس  اهلرمي سني قواعد القانون الأدويلل مبأا يف  لأك املسأائ  املتعلقأة سالقواعأد 

(ل أو املسأائ  املتعلقأة سطبيعأة الت امأات jus cogensاآلمرة يف ساب القواعد العامة للقانون الأدويل )
يف مواجهأأة الكافأأةو وأخأأريا ل ال تت أأاول مشأأاريع االسأأت تاجات وضأأع القأأانون الأأدويل العأأريف معي أأة 

 داخ  ال ظم القانونية الوط يةو 
__________ 

 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports انظأر: (250)

1984, p. 246, at pp. 288-290, para. 79  أن يكأأون ‘ مبأأادئ‘و‘ قواعأأد‘)"ال يعأأدو االرتبأأاط سأأني مصأأطلحي
ون الأدويل يف  أ ا السأياق ]سأياق حتديأد القأان‘ املبأادئ‘استخداما  لتعبري م دوج إليصال الفكرة نفسها نظرا  دىل أن 

الواجأأب التطبيأأق[ تعأأر سوضأأوح مبأأادئ القأأانونل أي أهنأأا تشأأ   أيضأأا  قواعأأد القأأانون الأأدويل الأأيت نأأوو يف حالتهأأا 
TheCaseofسسأبب طاسعهأا اامثأر ع وميأة وجو ريأة"(؛ ‘ مبأادئ‘تربيأر اسأتخدا  مصأطلح  the,”Lotus“.S.S 

P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), p. 16ل حسأأب ‘مبأأادئ القأأانون الأأدويل‘حملك أأة أن عبأأارة : )"تأأرى ا
 استخدامها املعتادل ال ميك  دال أن تعر القانون الدويل م ا يُطبَّق سني مجيع اامم امل ت ية دىل  ت ع الدول"(و 

 مأ  املهأأم يف  أ ا السأأياق مالحظأأة أنأ  ُيشأأار يف  أأ   التعليقأات دىل أحكأأا  معي أأة لل حأامم واهليئأأات القضأأائية (251)
 م  أج  توضيح امل هجية وليس م  أج  مض ون     ااحكا و 
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  الجزء الثاني
 الناَّْهج األساسي

يورِد اةأ ء الثأاين الأ أَّْهج ااساسأي لتحديأد القأانون الأدويل العأريفو و أ ا اةأ ءل  
ضأأح أن حتديأأد وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون احملتأأوي علأأى مشأأروعّي اسأأت تاجنيل يو 

الأأدويل العأأريف يسأأتل   التحقُّأأق مأأ  وجأأود الأأرم ني امل شأأئني هلأأال ومهأأا: وجأأود ممارسأأة عامأأة 
و و  ا يتطلأب حتلأيال  دقيقأا  ل دلأة علأى  )االعتقاد ساإلل ا (وقبول     امل ارسة مقانون 
 م  رم  م    ي  الرم نيو 

  2 ارستنتاج
 المنش انالركنان 

يستل   حتديد وجود ومض ون قاعدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف التحقُّأق  
  و(ساإلل ا )االعتقاد م  وجود ممارسة عامة مقبولة مبثاسة قانون 

 التعليق  
قاعأدة مأ   حتديأد وجأود ال ي يقضأي سأفنال أَّْهج ااساسي  2يعرض مشروع االست تاج  (1)

قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف يسأأتل   التحقُّأأق مأأ  سأأؤالني م فصأألني لكأأ  متصأألنيل مهأأا: مأأا د ا  
مانأأت توجأأد ممارسأأة عامأأة ومأأا د ا مانأأت  أأ   امل ارسأأة مقبولأأة مقأأانون )أي أن تكأأون القاعأأدة 

ل والسأعي (و وسعبارة أخرىل نب ال ظر دىل ما تفعلأ  الأدول فعأال  (252)مصحوسة ساالعتقاد ساإلل ا 
دىل فهم ما د ا مانت الدول تعرت  سوجود الت ا  أو حق للتصر  هب   الطريقأةو و أ   امل هجيأةل 
أي "نَأْهج الرم ني"ل  ي ااساس ال ي تقو  علي  مشاريع االست تاجات و ي حتظى ستفييد واسأع 

 هجية يف ض ان ال طاق م  الدولل ويف السواسق القضائيةل ويف الكتاسات الفقهيةو وتفيد     امل
أال ُتسفر ع لية حتديد قواعد القانون الدويل العريف داّل ع  حتديد القواعد املوجودة فعال  
 و (253)

مهأا الرم أأان امل شأأئان  )االعتقأاد سأأاإلل ا (فوجأود ممارسأأة عامأة وقبأأول  أ   امل ارسأأة مقأأانون  (2)
للقأأانون الأأدويل العأأريف؛ ومهأأا معأأا  يشأأكالن الشأأرطني ااساسأأيَّني لوجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون 
الأدويل العأأريفو و كأأ ال ي طأأوي حتديأأد وجأأود  أأ   القاعأدة علأأى دجأأراء فحأأص دقيأأق ل دلأأة املتاحأأة 

لأأأة أمأأأور م هأأأا السأأأواسق إلثبأأأات وجأأأود  أأأ   القاعأأأدة يف أي حالأأأة سعي هأأأاو وقأأأد تفمأأأد  لأأأك يف مج
__________ 

( دىل جانب عبارة "مقبولة مبثاسة قانون" لأيس فقأ  لشأيوعها يف اللغأة opinion jurisاحُتف  ساملصطلح الالتير ) (252)
انأ  قأد القانونيةل مبأا يف  لأك االسأتخدا  املأرتاد  لل صأطلح يف الفقأ  القضأائي حملك أة العأدل الدوليأةل ولكأ  

يعأأرب تعبأأريا  أفضأأ  عأأ  طبيعأأة  أأ ا الع صأأر الأأ ايت مأأ  ع اصأأر القأأانون الأأدويل العأأريف مأأ  حيأأث دشأأارت  دىل يقأأني 
 قانوين وليس دىل موافقة رمسيةو

ال يكفي وجود رأي مشرتك ل طرا  يف قضية معي ة سشفن وجود ومض ون ما تعتأرب   أ   ااطأرا  قاعأدة مأ   (253)
ل سأأأ  نأأأب التحّقأأأق مأأأ  أن  أأأ   امل ارسأأأة العامأأأة املقبولأأأة مقأأأانون موجأأأودة فعأأأال : لعأأأريفالقأأأانون الأأأدويل اقواعأأأد 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ( أعأال  246انظر احلاشأية) at pp. 97-

98, para. 184و 
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وقأد أمأدت مأرارا  أنأ   (254)القضائية حملك ة العدل الدوليةل اليت تشري دىل "وجوب اسأتيفاء شأرطني"
مقرتنأأة ‘ ممارسأأة مسأأتقرة‘يقتضأأي وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف أن تكأأون   أأاك "

اء يتعلأأق سوجأأود قاعأأدة مأأ  و و كأأ ال فأأجن دثبأأات وجأأود أسأأاس متأأني الدعأأ(255)"ساالعتقأأاد سأأاإلل ا 
قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف و/أو مبضأأأ ون  أأأ   القاعأأأدة  أأأو أمأأأر يتطلأأأب البحأأأث عأأأ  ممارسأأأة 
امتسأأبت مثأأ   أأ ا القبأأول سأأني الأأدول حبيأأث ميكأأ  اعتبأأار  أأ   امل ارسأأة تعبأأريا  عأأ  حأأق أو التأأ ا  

و (256)نظأأأر قانونيأأأة( قأأأانوين )أي أن تكأأأون  أأأ   امل ارسأأأة مطلوسأأأة أو جأأأائ ة أو حمظأأأورة مأأأ  وجهأأأة
 ونب دائ ا  أن يكون االختبار  و:    توجد ممارسة عامة حتظى سالقبول مقانون؟

ويف احلأأأأأأأاالت الأأأأأأأيت ال ميكأأأأأأأ  فيهأأأأأأأا دثبأأأأأأأات وجأأأأأأأود ممارسأأأأأأأة عامأأأأأأأة مقبولأأأأأأأة مقأأأأأأأانونل  (3)
قضأأية اللجأأوء االسأأت تاج  أأو أن قاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف املأأدعاة ال وجأأود هلأأاو ففأأي  يكأأون

ل مأأأثال ل رأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة أن الوقأأأائع املتعلقأأأة سأأأالوجود املأأأدَّعى البريوفيأأأة -الكولومبيأأأة 
 لقاعدة )سعي ها( م  قواعد القانون الدويل العريف قد مشفت ع : 

"وجود قدر مبري جدا  م  عد  التأيّق  والت أاقضل وقأدر مبأري جأدا  مأ  التقلّأب  
للجوء الدسلوماسي ويف اآلراء الرمسية املعرب ع ها يف م اسبات شىتل  والتباي  يف ممارسة ا

م أأأا مشأأأفت عأأأ  قأأأدر مبأأأري جأأأدا  مأأأ  عأأأد  االتسأأأاق يف التتأأأاسع السأأأريع لالتفاقيأأأات 
امل ارسة  املتعلقة ساللجوء اليت صّدقت عليها سعض الدول ورفضتها دول أخرىل م ا أن

ال ميك  يف حبيث أن  يف احلاالت املختلفةل ساعتبارات املالءمة السياسية  قد تفثرت مثريا  
أي اسأتخدا  ثاسأت وموحأدل مقبأول مقأانونل في أا يتعلأق سالقاعأدة  وجأود   ا مل  تبأنيُّ 

 و (257)املدعاة م  التوصي  ااحادي والقطعي للجرمية"
ل ال يكفأأي وجأأود رمأأ  م شأأئ واحأأد فقأأ  مأأ  أجأأ  2وم أأا يُوضِّأأح مشأأروع االسأأت تاج  (4)

غأأأري املقرتنأأأة سقبوهلأأأا مقأأأانون  ةة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو فامل ارسأأأحتديأأأد وجأأأود قاعأأأد
ل حأىت لأو مانأأت واسأعة االنتشأار ومتسأقةل ال ميكأأ  أن تعأدو موهنأا عرفأا  غأأري )االعتقأاد سأاإلل ا (

ملأأأ  ل يف حأأأني أن االعتقأأأاد سأأأفن أمأأأرا  مأأأا  أأأو )أو ي بغأأأي أن يكأأأون  أأأو( القأأأانون لكأأأ  ال تؤيأأأد  
ا  أأو حمأأض تطلّأأع؛ فالرم أأان معأأا  ضأأروريان إلثبأأات وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون امل ارسأأة د أأ

__________ 

(254) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77و 
 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)انظأرل علأى سأبي  املثأالل  (255)

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at pp. 122-123, para. 55; Continental Shelf (Libyan Arab 

Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13, at pp. 29-30, para. 27; North Sea 

Continental Shelf  أعال (  254)انظر احلاشيةat p. 44, para. 77و 
ُأجأري استقصأأاء واسأأع مل ارسأة الأأدول الأأيت  لحصأأانات الدولأأة مأ  الواليأأة القضأأائيةعلأى سأأبي  املثأأالل يف قضأية  (256)

ت قضأأأائية ومطالبأأأأات وسيانأأأات رمسيأأأة أخأأأرى والأأأيت يتبأأأني أهنأأأا مصأأأأحوسة تتخأأأ  شأأأك  تشأأأريعات وط يأأأة وقأأأرارا
 القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريفل و أأأأأو استقصأأأأأاء أفأأأأأاد يف حتديأأأأأد نطأأأأأاق حصأأأأأانة الدولأأأأأة مبوجأأأأأب ساالعتقأأأأأاد سأأأأأاإلل ا 

(Jurisdictional Immunities of the State) ( أعال  255انظر احلاشية )at pp. 122-139, paras. 55-91) و 
(257) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, 

at p. 277 و 
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و وسي  أأا سأعى الكتأأاب مأأ  وقأت آلخأأر دىل استكأأار نُأُهأج سديلأأة لتحديأأد وجأأود (258)الأدويل العأأريف
قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل ستغليأأب أحأأد الأأرم ني امل شأأئني علأأى اآلخأأر أو حأأىت ساسأأتبعاد أحأأد 

 ل فجن     ال ظريات ال جتد تفييدا  هلا م  الدول أو يف السواسق القضائيةو الرم ني متاما  
وُيشأأار يف مثأأري مأأ  ااحيأأان دىل نَأْهأأج الأأرم ني ساعتبأأار  نَأْهجأأا  "اسأأتقرائيا "ل علأأى عكأأس  (5)

ال ُأُهج "االستداللية" امل ك أة الأيت تسأ ح سأالتحقُّق مأ  القواعأد عأ  طريأق التعليأ  القأانوين ولأيس 
و ويف (سأأأاإلل ا )االعتقأأأاد يأأأق اادلأأأة التجريبيأأأة الدالأأأة علأأأى ممارسأأأة معي أأأة وقبوهلأأأا مقأأأانون عأأأ  طر 
ال يسأأأتبعد نَأْهأأأج الأأأرم ني امل شأأأئني درجأأأة مأأأ  االسأأأتداللل وخاصأأأة ع أأأد ال ظأأأر يف قواعأأأد  الواقأأأع
للقانون الدويل العريف تع   يف ضوء قواعد مصأوغة سعبأارات أعأم ُتسأتَ د  أي نفسأها مأ   حمت لة

أو ع أأد  (259)وتعكأأس  أأ   امل ارسأأة (ساالعتقأأاد سأأاإلل ا ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مقأأانون )مصأأحوسة 
اخللأأأأأأوص دىل أن قواعأأأأأأد ممك أأأأأأة مأأأأأأ  قواعأأأأأأد القأأأأأأانون الأأأأأأدويل تشأأأأأأك  جأأأأأأ ءا  مأأأأأأ  "نظأأأأأأا  غأأأأأأري 

 و (260)للتج ئة" قاس 
وي طبق نَأْهج الأرم ني علأى حتديأد وجأود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريف يف مجيأع  (6)

ميادي  القانون الدويلو ويتفمد  لك يف ممارسة الدول ويف السواسق القضائية و أو هنْأج يتسأق مأع 
لكأ  وحدة وتراس  القانون الأدويل الأ ي يشأّك  ميانأا  قانونيأا  واحأدا  وال يتجأ أ دىل فأروع م فصألة 

و ويف حأأأني أن تطبيأأأق الأأأ أَّْهج ااساسأأأي يف امل ارسأأأة قأأأد يفخأأأ  يف (261)دواء املصأأأادرم هأأأا نَأْهجأأأ  
__________ 

على سبي  املثالل خلصت احملك ة دىل أن  مأا مأ  شأيء يُبأنيِّ أن امل ارسأة املت ثلأة يف  حق املرور الربيءلففي قضية  (258)
مرور القوات املسلحة الربتغاليأة والشأرطة املسألحة سأني دامأان واةيأوب الربتغاليأة يف اهل أدل أو في أا سأني  أ   اةيأوب 

حملك أأأة  لأأك سقوهلأأأا: "مأأع ديأأأالء نفسأأها عأأرب ااراضأأأي اهل ديأأةل قأأأد ُأجيأأ ت أو مورسأأأت سوصأأفها حقأأأا و وشأأرحت ا
االعتبار للظرو  اخلاصة هلأ   القضأيةل فأجن ضأرورة اإل ن  أ   قبأ  أن حيأدث املأرور تشأّك  يف رأي احملك أة رفضأا  
لل أأرور محأأق مأأ  احلقأأوقو د  تُعلأأ  امل ارسأأة أن اةهأأة صأأاحبة السأأيادة اإلقلي يأأة هلأأا السأألطة التقديريأأة يف سأأحب 

مأأر أن اإل ن ُمأأ ح دائ أأا  ولكأأ   أ ال يف رأي احملك أأةل ال يأأؤثّر يف الوضأأع القأأانوينو ف أأا  أ ا اإل ن أو يف رفضأأ و وُ  
 Case concerning)مأأأ  شأأأيء يف السأأأجالت يُبأأأنيِّ أن مأأأ ح اإل ن يقأأأع علأأأى عأأأاتق الربيطأأأانيني أو اهل أأأد مأأأالت ا " 

Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, 

p. 6, at pp. 40-43) ل مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتع اهلا فتأأوى حمك أأة العأأدل الدوليأأة سشأأفنو ويف
رأت احملك ة أن: "ظهور قاعدة عرفيةل مقانون ناف ل حتظر حتديدا  اسأتع ال ااسألحة ال وويأة سوصأفها  أ ا  أو أمأر 

مأ  ناحيأةل والت سأك الأ ي  - غأض العأودو أو اعتقأاد  -ت رة سني االعتقاد ساإلل ا  تعرقل  حالة الشد واة ب املس
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons)مأأا وال قويأأا  مب ارسأأة الأأردع مأأ  ال احيأأة ااخأأرى" 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 255, para. 73)  و انظأر أيضأاProsecutor v. Sam 

Hinga Norman, Special Court for Sierra Leone, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), decision on 

preliminary motion based on lack of jurisdiction (child recruitment) of 31 May 2004, p. 13, para. 17و  
 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgmentيبدو أن  لك  و ال َأْهج املتبع يف  (259)

I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 55-56, para. 101و 
(260) Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 624, 

at p. 674, para. 139و 
ل اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء 2006ووو  حوليأأةل تجأأ ؤ القأأانون الأأدويلس املعأأراجات أع أأال الفريأأق الدراسأأي اسأأت تانظأر  (261)

 (و1)251الثاين(ل الفقرة 
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احلسأأأأأبان حقأأأأأا  الظأأأأأرو  احملأأأأأددة والسأأأأأياق احملأأأأأدد اللأأأأأ ي  نشأأأأأفت فيه أأأأأا قاعأأأأأدة مأأأأأدَّعاة مأأأأأا 
ل فجنأأ  نأأب دائ أأا  احأأرتا  الطبيعأأة ااساسأأية للقأأانون الأأدويل العأأريف سوصأأف  ممارسأأة (262)وطُبقأأت

 (و ساالعتقاد ساإلل ا مة مقبولة مقانون )مصحوسة عا

   3ارستنتاج 
 المنش ين  تقييم األدلة على الركنين
ا د ا  ممأأأع أأأد تقيأأأيم اادلأأأة لغأأأرض التحقُّأأأق مأأأ  وجأأأود ممارسأأأة عامأأأة و  -1 

مراعاة السياق العا ل ل نب )االعتقاد ساإلل ا (مانت     امل ارسة مقبولة مبثاسة قانون 
  ووطبيعة القاعدةل والظرو  اخلاصة احمليطة ساادلة املع ية

ويتطلأب علأى حأدةو  مأ  الأرم ني امل شأئني يتعني التحقُّق م  م  رمأ  -2 
  وم ه ا لك تقييم اادلة اخلاصة سك  رم  

 التعليق  
يم اادلّأأأأأة علأأأأأى الأأأأأرم ني امل شأأأأأئني للقأأأأأانون الأأأأأدويل ستقيأأأأأ 3يتعلأأأأأق مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  (1)

و وتتأأيح فقرتأأا مشأأروع االسأأت تاج توجيهأأا  عامأأا  لع ليأأة حتديأأد وجأأود )أو عأأد  وجأأود( (263)العأأريف
ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف ساالست اد دىل شىت مكوِّنات اادلة املتاحة وقت 
 دجراء التقييمل و و ما يعكس مال  م  التحلي  الدقيق املطلوب والطبيعة الدي امية للقانون الأدويل

 العريف سوصف  مصدرا  م  مصادر القانون الدويلو 
مبأأدأ  أساسأأيا  تقأأو  عليأأ  مجيأأع مشأأاريع االسأأت تاجاتل و أأو أنأأ  نأأب  1وحتأأدد الفقأأرة  (2)

تأأوّخي الدقأأة ومراعأأاة السأأياق ع أأد تقيأأيم أي ومأأ  دليأأ  متأأاحو ونأأب يف مأأ  حالأأة مأأ  احلأأاالت 
ون مقبولأأأة مقأأأانون )مصأأأحوسة ساالعتقأأأاد التحقيأأأق سدقأأأة في أأأا د ا مانأأأت توجأأأد ممارسأأأة عامأأأة تكأأأ

و ومأأ  شأأفن  أأ ا التحليأأ  (264)سأأاإلل ا (ل وأن نأأري  أأ ا التحقيأأق يف ضأأوء الظأأرو   ات الصأألة
ليس فقأ  أن يعأّ و مصأداقية أي قأرار معأنيل سأ  أن يسأ ح أيضأا  ستطبيأق نَأْهأج الأرم ني امل شأئنيل 

 مبا يل   م  مرونةل على مجيع ميادي  القانون الدويلو 
واشرتاط مراعاة السياق العا  يعكأس احلاجأة دىل تطبيأق نَأْهأج الأرم ني علأى أن يراعأى يف  (3)

الوقت نفس  املوضوع ال ي يقال دن     القاعدة ت ّظ  و و أ ا يعأر أنأ  ي بغأي يف مأ  حالأة أن 
__________ 

 ل أدنا و 3انظر مشروع االست تاج  (262)
ُيسأأتخَد  مصأأطلح "اادلأأة"   أأا م فهأأو  واسأأع يتعلأأق ج يأأع املأأواد الأأيت ميكأأ  اعتبار أأا أساسأأا  لتحديأأد القأأانون  (263)

 الدويل العريفل وال ُيستخد  سفي معا فر حمدد تستخدم  حمامم معي ة أو نظم قانونية معي ةو 
 ,Dissenting Opinion of Judge Tanaka(ل أعأال  254احلاشأية ) North Sea Continental Shelf انظأر أيضأا   (264)

at p. 175 ن  أ ان العأامالن يف ع ليأة تكأوي  )الرأي املخال  الصادر عأ  القاضأي تانامأا(: "البأت في أا د ا مأا
القأأانون العأأريف موجأأودي  أ  ال  أأأو مسأأفلة شأأائكة وصأأأعبةو د  ال ميكأأ  سطريقأأة حسأأأاسية وموحأأدة حتديأأد مأأأدى 
تكأأأرار ممارسأأأة الدولأأأة وعأأأدد مأأأرات ممارسأأأتها وطأأأول الوقأأأت املطلأأأوب لتوليأأأد القأأأانون العأأأريفو فكأأأ  واقعأأأة نأأأب 

 ت واملالسسات املختلفة"و تقيي ها تقيي ا  نسبيا  وفقا  لل  اسبا
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يُؤخ  يف احلسبان م  مبأدأ مأ  املبأادئ ااساسأية للقأانون الأدويل ميكأ  أن ي طبأق علأى املوضأوع 
و وعالوة على  لكل فجن نأوع اادلأة الأيت يُرَجأع دليهأا )وال ظأر في أا د ا مانأت موجأودة (265)عرامل

أ  ال( ي بغأأأي تكييفأأأ  حسأأأب احلالأأأةل م أأأا أن أشأأأكاال  معي أأأة مأأأ  امل ارسأأأة وأدلأأأة قبوهلأأأا مقأأأانون 
قأأأد تكأأأون  ات أمهيأأأة خاصأأأةل تبعأأأا  للسأأأياقو فعلأأأى سأأأبي  املثأأأالل يف قضأأأية  (سأأأاإلل ا )االعتقأأأاد 

 ل رأت حمك ة العدل الدولية ما يلي: حصانات الدولة م  الوالية القضائية
ميكأأأأ  الوقأأأأو  علأأأأى ممارسأأأأات الأأأأدول الأأأأيت تكتسأأأأي أمهيأأأأة خاصأأأأةل يف  أأأأ ا " 

السأأياقل يف ااحكأأا  الصأأادرة عأأ  احملأأامم الوط يأأة الأأيت نظأأرت يف مسأأفلة مأأا د ا مانأأت 
لأأدول الأأيت سأأ ت قأأوانني تتعلأأق دحأدى الأأدول ااج بيأأة تت تأأع ساحلصأأانةل ويف تشأريعات ا

يف الدعاوى اليت رفعتها الدول أما  احملامم ااج بية لل طالبة ساحلصانةل و يف ساحلصانةل و 
البيانات اليت أدلت هبا الأدولل أوال  يف سأياق الدراسأة املستفيضأة لل وضأوع الأيت أجرهتأا 

املتعلقأأأة حبصأأأانات ] ة أأأة القأأأانون الأأأدويلل مث يف سأأأياق اعت أأأاد اتفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة
يف  أأأ ا السأأأياق يأأأ عكس  واالعتقأأأاد سأأأاإلل ا الأأأدول وممتلكاهتأأأا مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية[و 

مي حهأا احلأق يف يف تفميد الدول اليت تطالب ساحلصانة أن القانون الأدويل  سصورة خاصة
اعأرتا  الأدول الأيت     احلصانة م  الوالية القضائية للأدول ااخأرى؛ م أا يأ عكس يف 

سأأفن تفعأأ   لأأك فضأأال  عأأ  أنأأ   االلتأأ ا احلصأأانة سأأفن القأأانون الأأدويل يفأأرض عليهأأا متأأ ح 
تفميأأأأد الأأأأدول يف قضأأأأايا أخأأأأرى حأأأأق ممارسأأأأة واليتهأأأأا  يفل سشأأأأك  عكسأأأأيل يأأأأ عكس

 و (266)"القضائية على الدول ااج بية
__________ 

ل رأت حمك ة العدل الدوليأة أن القاعأدة العرفيأة املتعلقأة حبصأانة حصانات الدولة م  الوالية القضائيةففي قضية  (265)
الدولة  ي قاعدة مسأت دة مأ  مبأدأ تسأاوي الأدول يف السأيادة وأنأ  يتعأني يف  أ ا السأياق ال ظأر دليهأا سأاالقرتان 

مأأ  دولأأة علأأى دقلي هأأا اخلأأاص وأن  أأ   السأأيادة  أأي امل طلأأق الأأ ي ت بأأع م أأ  واليأأة   مأأع املبأأدأ القاضأأي سسأأيادة
انظأأر ) (Jurisdictional Immunities of the State)حأأداث وااشأأخاص داخأأ   أأ ا اإلقلأأيم الدولأأة علأأى اا

 Certain Activities carried out by Nicaraguaو انظر أيضا  at pp. 123-124, para. 57( أعال  255احلاشية 

in the Border Area and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River  احلاشأية(
 (و10-3أعال (ل الرأي امل فص  للقاضي دونوغوي )الفقرات  249

(266) Jurisdictional Immunities of the State ( أعأال  255انظأر احلاشأية )at p. 123, para. 55 ال أ اع ية قضأو ويف
ل حيأأث ثأأار السأأؤال ع أأا د ا مانأأت امل ارسأأة املسأأتقرة م أأ  أمأأد طويأأ  علأأى حقأأوق املالحأأة واحلقأأوق املتصأألة هبأأا

واملت ثلأة يف الصأيد اغأأراض الكفأا  )و أأي ممارسأة اعأأرت  هبأا طرفأأا القضأية مالمهأأا( قأد تطأأورت لتصأبح قاعأأدة 
دوليأأة أن: "امل ارسأة حبكأأم طبيعتهأأال وال سأأي ا )معأأني(ل أوضأأحت حمك أة العأأدل ال قأأانون دويل عأريفمأ  قواعأأد 

سال ظر دىل املوقع ال ائي لل  طقة وصغر حجم السكان املت اثري ل م  املستبعد أن تكون موثقة سأفي طريقأة رمسيأة 
يف أي سأأج  رمسأأيو ومأأ  وجهأأة نظأأر احملك أأة فأأجن عأأد  دنكأأار نيكأأاراغوا وجأأود حأأق ناشأأئ عأأ   أأ   امل ارسأأة 

 انقطأأأأاع ودون نأأأأ اع علأأأأى امتأأأأداد فأأأأرتة وم يأأأأة طويلأأأأة جأأأأدا ل  أأأأو أمأأأأر مهأأأأم للغايأأأأة"وظلأأأأت مسأأأأت رة دون  الأأأأيت
(Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at pp. 265-266, para. 141)الدوليأة  احملك أة اة ائيأةو وأشأارت دائأرة االسأتئ ا  س
-Prosecutor v. Tadić, Case IT دىل صأعوسة مشأا دة ممارسأة الأدول علأى سأاحة القتأالليوغوسأالفيا السأاسقة 

94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of 2 October 

1995, para. 99 و 
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 وقد تكون طبيعة القاعأدة املع يأة  ات أمهيأة أيضأا  ع أد تقيأيم اادلأة لغأرض التحقُّأق مأ  (4)
(و ساالعتقأأاد سأأاإلل ا وجأأود ممارسأأة عامأأة وممأأا د ا مانأأت  أأ   امل ارسأأة مقبولأأة مقأأانون )مصأأحوسة 

وسوجأأأ  خأأأاصل يف احلأأأاالت الأأأيت يتعلأأأق فيهأأأا اامأأأر سقواعأأأد حظريأأأة )مثأأأ  حظأأأر التعأأأ يب(ل قأأأد 
يصعب أحيانا  العثور على ممارسة دناسية م  جانب الأدول )يف مقاسأ  االمت أاع عأ  الفعأ (؛ ويف 
احلأأاالت امل طويأأة علأأى مثأأ   أأ   القواعأأد يتعأأني يف أغلأأب ااحيأأان تقيأأيم مأأا د ا مانأأت امل ارسأأة 

 و (267))أي االمت اع املتع د ع  الفع ( مقبولة مقانون
مأ لك أنأأ  نأأب   1وسأال ظر دىل أن السأألوك قأد يكأأون مشأوسا  سأأالغ وضل توّضأح الفقأأرة  (5)

مراعأأاة الظأأرو  اخلاصأأة الأأيت يُتأأوخَّى فيهأأا العثأأور علأأى أي أدلأأة؛ وال نأأوو دال ع أأد  لأأك الوقأأت 
علأى  لرعايا الواليات املتحدة اامريكية يف املغربديالء أي وون م اسب هل   اادلةو ففي قضية 

ملثالل  مرت حمك ة العدل الدوليةل يف دطار سأعيها دىل التحقُّأق ممأا د ا مانأت قاعأدة مأ  سبي  ا
 قواعد قانون دويل عريف )معني( موجودةل أن : 

دو أأا  نُظأأر فيهأأاالدسلوماسأأية تعأأاسري مع ولأأة قأأد تُعتأأربل د ا  املراسأأالتتوجأأد يف " 
دة مب ارسأأأة الواليأأأة الق صأأألية ا ت أأا  سسأأأياقهال مبثاسأأأة دقأأأرارات مبطالبأأأات الواليأأأات املتحأأأ

و ويف املقاسأ ل ال ميكأ  أن تُغفأ  احملك أة املأدلول وغري ا م  حقوق االمتياوات ااج بيأة
العأأأا  لل راسأأأالت الأأأ ي يُوضِّأأأح أن فرنسأأأا والواليأأأات املتحأأأدة مانتأأأا تبحثأأأان يف مجيأأأع 

تأأ   تقأأدمي ااوقأات عأأ  حأأ  مبأأر علأأى االتفأأاق املتبأأادل وأن أيأأا  مأأ  الطأأرفني مل يكأأ  يع
 و (268)ت اوالت سشفن موقف  القانوين"

أ أم مأ   أحيانأا  فأجن مأا قأد يكأون ممارسةل تشك  التشريعات ال ظر يف ما د ا مانت وع د  
أقأأ  قأأرارات احملأأامم الوط يأأة سأأتكون و و ُفسأأرت وطُبقأأت  أأ   التشأأريعاتالفعلأأي  أأو ميأأ   الأأ ص
خماو  سشفن توافقهأا مأع وجود سسبب  نفا سدون د د ا ظلتالسلطة التشريعية أو  نقضتهاد ا  أمهية

أقأ  مأ   اللحظة عادة ما حت أ  وونأا   املدىل هبا م  وحيأو  م ا أن البيانات املرجتلةالقانون الدويلو  
  يأديل هبأاأقأ  مأ  تلأك الأيت  هبا صغار املوظفني قد حت   وونا   ديليُ اليت  والبيانات املروَّى فيها؛تلك 

 يتسأم رمبأا  الظأرو ل ولك أ مجيأعالدولأة سأيعت د علأى  احتجأاجأمهية عد  و مبار أعضاء احلكومةو 
تكون الدولة على علم هبأا ويكأون هلأا  دجراءات مل وسةفيها  ت ا ُ يف احلاالت اليت فمهية خاصة س

وأي ممارسة تصدر ع  الدولأة وتتعأارض مأع مصأاحلها الواضأحة أو  تفثري سلح مباشر يف مصاحلهاو
   مقانونوامل ارسة  عكس قبول ت يرجَّح أنة تكالي  مبري تكبد ا 

على أن  لتحديد وجود ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الأدويل العأريفل  2وت ص الفقرة  (6)
نأأب دثبأأات وجأأود مأأ  مأأ  الأأرم ني امل شأأئنيل وتوضأأح أن  لأأك يتطلأأب تقيأأيم اادلأأة اخلاصأأة سكأأ  

معأا  املعلومأات الالومأة  )االعتقأاد سأاإلل ا (ون امل ارسة وقبوهلأا مقأان توفررم  م ه او وسعبارة أخرىل 
__________ 

والتعليأأق عليأأ ل  6شأأكال  مأأ  أشأأكال امل ارسأأةل انظأأر مشأأروع االسأأت تاج  في أأا  أأص االمت أأاع عأأ  الفعأأ  سوصأأف  (267)
 (و3الفقرة )

(268) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of 

August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 200 و 



A/71/10 

111 GE.16-14345 

لتحديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفل ولكأأأ  يتعأأأني االضأأأطالع ستحقيقأأأني م فصأأألنيو فبي  أأأا قأأأد يكأأأون 
الرم أان امل شأأئان متشأأاسكني يف الواقأأع )مبعأأا أن امل ارسأأة قأأد تكأأون مصأأحوسة سبواعأأث معي أأة(ل فأأجن  

 ود قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو مال  م ه ا مفهو  مت ي  اغراض حتديد وج
ل ساالعتقأاد سأاإلل ا ورغم أن القانون الدويل العريف يتجلى يف حاالت السألوك املصأحوسة  (7)

فأأجن اافعأأال الأأيت تشأأك  امل ارسأأة  ات الصأألة ليسأأت يف حأأد  اهتأأا دلأأيال  علأأى قبوهلأأا مقأأانونو 
أولئأك دى لأيس فقأ  لأ )االعتقأاد سأاإلل ا (قبول مقانون وعالوة على  لكل ي بغي البحث ع  ال
يتأيح هلأم دسأداء رد فعأ   وضأعأولئأك الأ ي   أم يف دى ل ال ي  يشارمون يف امل ارسة ولك  أيضا  

 ساالسأأت اد دىلالقبأأول مقأأانون سوجأأود سسأأي   اخللأأوص دىل أي اسأأتداللميكأأ  ال و وسالتأأايل دواء أأا
التصأأر ل أو املوافقأأة علأأى ل "ال يأأرب   الدوليأأةعلأأى حأأد تعبأأري حمك أأة العأأدل ف؛ املع يأأةامل ارسأأة 

 و (269)"التصر  سشك  معنيل يف حد  ات  على أي شيء  ي طبيعة قانونية
علأأى أن وجأأود أحأأد الأأرم ني ال ميكأأ  االسأأتدالل عليأأ  فقأأ  مأأ  وجأأود  2وتؤمأأد الفقأأرة  (8)

أن  أ   الفقأرة الرم  اآلخرل وعلى أن  يل   التحّري سشك  م فص  ع  م  رم  م  الرم نيو سيد 
)االعتقأأاد قأأانون هبأأا ممأأ  امل ارسأأة والقبأأول  تحقُّأأقللنفسأأها دمكانيأأة اسأأتخدا  املأأواد ال تسأأتبعد 
و وقد يكون قرار صادر ع  حمك ة وط يةل على سبي  املثالل ممارسة  ات صلة م أا قأد ساإلل ا (

يبقأأى وجأأوب فحأأص يشأأري دىل أن نتيجتأأ  مطلوسأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل العأأريفو غأأري أن املهأأم 
     املواد مج ء م  حترينْي م فصلني سغية التحقُّق م  امل ارسة وم  قبوهلا مقانونو 

وع أأد حتديأأد وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل مثأأريا  مأأا يكأأون وجأأود ممارسأأة  (9)
 أا د ا مانأت عامة  و العام  ااول ال ي ي بغي وضع  يف االعتبارل وع د  لك فق  نأري التحأري ع

    امل ارسأة العامأة مقبولأة مقأانونل غأري أن ترتيأب التحأّري  أ ا لأيس دل اميأا و فقأد يبأدأ حتديأد وجأود 
قاعأدة مأأ  قواعأد القأأانون الأأدويل العأريف أيضأأا  ستقيأأيم نأص أو سيأأان مكتأوب يُأأدَّعى أنأأ  يعأرّب عأأ  اقت أأاع 

 توجد ممارسة عامة مطاسقة ل و قانوين معني مث السعي سعد  لك دىل التحقُّق مما د ا مانت 

  الجزء الثالث
 الممارسة العامة 

ل فأأأجن الشأأأرط الأأأالو  لتحديأأأد وجأأأود 2علأأأى  أأأو مأأأا ورد يف مشأأأروع االسأأأت تاج  
ارسة عامة وم  قبأول تلأك قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف  و التحقق م  وجود مم

__________ 

(269) North Sea Continental Shelf ( أعأأأال  254انظأأر احلاشأأية )at p. 44, para. 76 رأت  "لأأأوتس"لو ويف قضأأية
حأأىت لأأو مانأأت القأأرارات القضأأائية ال أأادرة الأأيت ميكأأ  الوقأأو  عليهأأا يف ساملثأأ  أنأأ : "الدائ أأة حمك أأة العأأدل الأأدويل 

لأ  يأدل دال علأى أن الأدولل  فجن  لأكل م  حيث وقائعها - املدَّعاة - القضايا املشار دليها مافية إلثبات الظرو 
 لأك؛ ولأ  فن تفعأ  مأة سأيأدل علأى أهنأا تقأر سفهنأا مل َ  مأا امت عأت عأ  دقامأة الأدعوى اة ائيأةل وال يف امل ارسةل مثريا  

وجأأأأود التأأأأ ا  ل قائ أأأأة علأأأأى ددرامهأأأأاعأأأأر  دويل دال د ا مانأأأأت حأأأأاالت االمت أأأأاع تلأأأأك وجأأأأود يتأأأأفتى احلأأأأديث عأأأأ  
 The Case of the)دَّعى ساسأتدالل أن الأدول مانأت تأدرك أن عليهأا  أ ا االلتأ ا " و وال يسأ ح الفعأ  املأساالمت أاع

S.S.(ل أدنا و 2ل الفقرة )10و انظر أيضا  مشروع االست تاج at p. 28( أعال  250انظر احلاشية ) (”Lotus“ 
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اةأ ء الثالأث درشأادات أمثأر تفصأيال  عأ  و ويقأد  )االعتقاد سأاإلل ا (امل ارسة مبثاسة قانون 
أول  أأأأ ي  الأأأأرم ني امل شأأأأئني للقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفل أي "امل ارسأأأأة العامأأأأة"و وامل ارسأأأأة 

تشأأأأري دىل حأأأأاالت  ل(270)"املوضأأأأوعي"أو  "املأأأأادي"ساسأأأأم الأأأأرم   العامأأأأةل املعروفأأأأة أيضأأأأا  
ع أأدما تقأأرتن سأأالقبول مبثاسأأة السأألوك امل شأأئة لقواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف أو املعأأرّبة ع هأأا )

  قانون(و ونب ال ظر يف عدد م  العوام  لتقييم مدى وجود ممارسة عامة يف الواقعو

  4ارستنتاج 
  الممارسةتوافر  ارط
شأأرط وجأأود ممارسأأة عامأأةل ساعتبار أأا رم أأا  مأأ  أرمأأان القأأانون الأأدويل  -1 

تسأأهم أساسأأا  يف نشأأفة قواعأأد القأأانون الأأدويل  العأأريفل يعأأر أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأيت
 يف التعبري ع هاو  العريف أو

يف سعأأض احلأأاالتل تسأأأهم ممارسأأة امل ظ أأات الدوليأأأة أيضأأا  يف نشأأأفة  -2 
 يف التعبري ع هاو  قواعد القانون الدويل العريف أو

ال يُعتأأرب سأألوك ااطأأرا  ااخأأرى ممارسأأة  تسأأهم يف نشأأفة قواعأأد القأأانون  -3 
يف التعبأري ع هأال ولك أ  قأد يكأون  امأا  ع أد تقيأيم امل ارسأة املشأار دليهأا يف   العأريف أوالدويل

 و 2و 1الفقرتني 

 التعليق  
اةهأأات الأأيت تؤخأأ  ممارسأأتها يف احلسأأبان ع أأد حتديأأد وجأأود  4يعأأنّي مشأأروع االسأأت تاج  (1)

 و قاعدة م  قواعد القانون الدويلل وحيدد الدور ال ي تؤدي      امل ارسة
أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأيت يعتأأد هبأأا يف املقأأا  ااول يف حتديأأد وجأأود  1وتوضأأح الفقأأرة  (2)

مأا يشأار دىل الأرم  املأادي للقأانون الأدويل  قواعد القانون الدويل العريف ومض وهنا؛ وسالفع ل مثريا  
مأ   الدول ساعتبار ا أشخاصأا   أسبقية" وتعكس مل ة "أساسا   و(271)"ممارسة الدول" ستعبريلعريف ا

أشخاص القانون الدويل متتلك صالحيات عامةل وتشدد علأى الأدور البأارو الأ ي يؤديأ  سألومها 
املتعلقأأأة  القضأأأيةيف نشأأأفة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وحتديأأأد و وخلصأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف 

ت ظأأر احملك أأة يف أي "ي دىل أنأأ  لكأأ ساانشأأطة العسأأكرية وشأأب  العسأأكرية يف نيكأأاراغوا وضأأد ال
ا ت امهأا دىل  أن توجأ م  قواعد القأانون الأدويل العأريف ي طبأق علأى  أ   امل اوعأة ووو فأجن عليهأا 

__________ 

مع "االستخدا  املتأداول ل ولك   لك قد يؤدي دىل االلتباس (usus)يف سعض ااحيان سالعادة  يشار دليها أيضا   (270)
   أدنا و 9م  مشروع االست تاج  2أو العادة" حيث يل   متيي مها ع  القانون الدويل العريف: انظر الفقرة 

)انظأر  أخرى قّي ة يف القانون الأدويل العأا ل مبأا يف  لأك في أا يتعلأق ستفسأري املعا أدات وظائ تؤدي ممارسة الدول  (271)
   ور ع  "االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات"(الفص  السادس م    ا التقري
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 ةدىل أن ممارسأأ" مل أأة "أساسأأا    تشأأريويف الوقأأت نفسأأ ل  و(272)"ل واعتقاد أأا سأأاإلل ا ممارسأأة الأأدو 
  و2دىل الفقرة  الدول ال ت فرد وحد ا سالوجا ةل وم  مث فجهنا توج  نظر القارئ

 مب ارسأأة امل ظ أأات الدوليأأةل وتشأأري دىل أن  أأ   امل ارسأأة تسأأهم أيضأأا   2وتتعلأأق الفقأأرة  (3)
"يف سعض احلاالت" يف حتديد قواعد القانون الدويل العريفو وعلى   ا ال حول ي بغي أن يُفهم ما 

ل علأى أنأ  يشأ  ل الأدو  ةيقأات عليهأا مأ  دشأارات دىل ممارسأاالسأت تاجات والتعل مشأاريعيرد يف 
امل ظ أات الدوليأةو وتت أاول الفقأرة امل ارسأة امل سأوسة دىل امل ظ أات الدوليأة  ةل ممارسع د االقتضاء

نفسهال ال تلك امل سوسة دىل دوهلا ااعضاء الأيت تتصأر  يف دطار أا )حيأث تعأ ى تلأك امل ارسأة 
االسأأأت تاجات  مشأأأاريعويشأأأري مصأأأطلح "امل ظ أأأات الدوليأأأة"ل اغأأأراض  و(273)دىل الأأأدول املع يأأأة(

    والتعليقات عليهال دىل امل ظ ات امل شفة مبوجب صكوك حيك ها القانون الأدويلل وعأادة مأا 
شخصيتها القانونية الدولية اخلاصة هباو وال يشأ   املصأطلح  تكون معا داتل واليت متتلك أيضا  

 امل ظ ات غري احلكوميةو 
ميانأات تُ شأئها ومتّكأ  هلأا الأدول )أو الأدول   فهأي و(274)وامل ظ ات الدولية ليست دوال   (4)

تلأأأك الغايأأأةل شخصأأأية قانونيأأأة ل و/أو امل ظ أأأات الدوليأأأة( للقيأأأا  سوظأأأائ  معي أأأةل ومُتأأأ حل حتقيقأأأا  
أي أهنأأأا قأأأد تكأأأون هلأأأا حقوقهأأأا والت اماهتأأأا اخلاصأأأة مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويلو وقأأأد يُعتأأأد ل دوليأأأة

ساعتبار أأا  )االعتقأأاد سأأاإلل ا (سأأالقبول مبثاسأأة قأأانون  يف العالقأأات الدوليأأة ع أأدما تقأأرتن مب ارسأأتها
ل (275)أو تؤمد وجود ا ممارسة ت شف ع ها قواعد القانون الدويل العريف يف اجملاالت اليت تع   فيها
  و(276)ودن مان  لك يف حاالت معي ة فحسبل على  و ما  و مبني أدنا 

__________ 

(272) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua لأعأال ( 246 )انظأر احلاشأيةat p. 97, 

para. 183 ل أمأدت احملك أة أن "ممارسأة الأدول  أي الأيت تسأت د مأ  الواليأة القضأائية ةحصأانات الدولأو ويف قضأية
 أعأأأأأال ( 255)انظأأأأأر احلاشأأأأأية  (Jurisdictional Immunities of the Stateم هأأأأأا قواعأأأأأد القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريف" 

at p. 143, para. 101)و  
الأأأدول داخأأأ  أدنأأأا ل الأأأيت تشأأأريل يف مجلأأأة أمأأأورل دىل ممارسأأأة  12و 10و 6انظأأأر أيضأأأا  مشأأأاريع االسأأأت تاجات  (273)

   امل ظ ات الدولية )وقبوهلا مبثاسة قانون(و
( 7ل الفقأأرة )2011الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف عأأا   انظأر أيضأأا  مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة (274)

 لأك ست أوع  م  التعليق العا : " تلأ  امل ظ أات الدوليأة عأ  الأدول اختالفأا  تامأا ل م أا أهنأا تتسأم ساإلضأافة دىل 
ئت مي أأا متأأارس مهأأا  حمأأددة أنشأأ اهنأأا عأأا  اختصأأاص دىل تفتقأأر فجهنأأا الأأدولل نقأأيض وعلأأى مبأأري في أأا سي هأأاو
 وحجأأم ومهامهأأال سسأألطاهتا يتعلأأق في أأا الدوليأأة امل ظ أأات سأأني جأأدا   مبأأرية فأأوارق و  أأاك(و ")"مبأأدأ التخصأأص

 ااساسأية القواعأد عأ  فضال   واملرافقل واهليك  التداولل ودجراءات وأعضائهال امل ظ ة سني والعالقات عضويتهال
الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل )و  ديأأة الأأيت تتح لهأأا"التعا االلت امأأات تشأأ   الأأيت

 (و 88(ل الفقرة  A/66/10 ) 10امللحق رقم 
امل ارسأأة الأأيت  أأرج عأأ  نطأأاق امل ظ أأة الدوليأأة )أي امل ارسأأة املتبعأأة يف عالقاهتأأا مأأع الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة  (275)

  وغري ا( قد تكون  ات أمهية خاصة لتحديد قواعد القانون الدويل العريفو
 :Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinionانظأر أيضأا   (276)

I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 178  أشأخاص القأانون يف أي نظأا  قأانوين ليسأوا سالضأرورة متطأاسقني يف"(
   طبيعتهم أو يف نطاق حقوقهم"(و

http://undocs.org/ar/A/66/10
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مثأر مأا تتجلأى يف احلأاالت الأيت ت قأ  أ 2وتتجلى  أ   امل ارسأة املشأار دليهأا يف الفقأرة  (5)
فيهأأا الأأدول ااعضأأاء سعأأض االختصاصأأات احلصأأرية دىل م ظ أأة دوليأأة مي أأا متأأارس  أأ   امل ظ أأة 
سعأأأض السأأألطات العامأأأة للأأأدول ااعضأأأاءل ومأأأ  مثّ يصأأأبح مأأأ  امل كأأأ  أن تكأأأون ممارسأأأة  أأأ   

  د ااورويبوو  ا  و شفن سعض اختصاصات االحتامل ارسة تلك الدولو  مكافئةامل ظ ة 
ل يف سعأض احلأاالت الأيت ال ت قأ  فيهأا 2امل ارسة املشار دليها يف الفقرة  وقد ت شف أيضا   (6)

الدولية سلطات تعادل م  ال احية  الدول ااعضاء اختصاصات حصريةل ولك ها تفوض امل ظ ةَ 
الدوليأةل ع أدما  امل ارسأة الأيت تتبعهأا أمانأات امل ظ أاتفالوظيفية السلطات الأيت متارسأها الأدولو 

تتصر  سصفة وديع لل عا داتل يف نشر قوات عسكرية )حلف  السأال  علأى سأبي  املثأال(ل أو 
يف ا ا  مواق  سشفن نطاق امتيأاوات وحصأانات امل ظ أة وموظفيهأال قأد تسأهم يف نشأفة قواعأد 

ليأأأأة الأأأأيت القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف أو التعبأأأأري ع هأأأأا يف تلأأأأك اجملأأأأاالتو أمأأأأا أع أأأأال امل ظ أأأأات الدو 
   ارسةو الدول فال حيت   أن يعتد هبا م أع الم  ال احية الوظيفية  تكافئ ال
وقأأد تكتسأأي ممارسأأة امل ظ أأات الدوليأأة أمهيأأة خاصأأة في أأا يتعلأأق سقواعأأد القأأانون الأأدويل  (7)

العأأأأريف املوجهأأأأة دليهأأأأا علأأأأى وجأأأأ  التحديأأأأدل مثأأأأ  تلأأأأك املتعلقأأأأة مبسأأأأؤوليتها الدوليأأأأةل أو املتعلقأأأأة 
  ساملعا دات اليت  ي أطرا  فيهاو

تأوخي احلأ ر ع أد تقيأيم أمهيأة  أ   امل ارسأة وووهنأاو فامل ظ أات  يلأ  ويف الوقت نفسأ ل  (8)
يف عضأأأأويتها ووظائفهأأأأاو  ل لأأأأيس يف سأأأألطاهتا فحسأأأأبل سأأأأ  أيضأأأأا  مبأأأأريا    الدوليأأأأة تتفأأأأاوت تفاوتأأأأا  

ة نياسة ع  دوهلا ااعضاء أو  سصورة مباشر  تؤدىومقاعدة عامةل مل ا مانت ممارسة م ظ ة دولية 
عأأدد تلأأك الأأدول ااعضأأاء أمأأربل واد ووهنأأا في أأا يتعلأأق  مأأانمانأأت تؤيأأد ا تلأأك الأأدولل ومل أأا  
أو التعبري ع هاو ورد فع  الدول ااعضاء دواء     امل ارسة ل   س شفة قواعد القانون الدويل العريف

لتقأأدير وون امل ارسأأة: طبيعأأة امل ظ أأة؛  أمهيتأأ و ومأأ  سأأني العوامأأ  ااخأأرى الأأيت يتعأأني ال ظأأر فيهأأا
امل ظ أة نفسأها مل مأة ستلأك  و أ ؛ وموضوع القاعدة املع يةل  ظر يف سلوم يُ  اةهاو ال يوطبيعة 
السلوك مع سلوك الدول  و   يتفق؛ اةهاوالسلوك اختصاص امل ظ ة أو يتجاوو  و  القاعدة؛ 

  ااعضاء يف امل ظ ةو
ل أي أن سأأأأألوك 2و 1 نيالفقأأأأأرت يكأأأأأون مضأأأأأ را  يفا قأأأأأد مبأأأأأ صأأأأأراحة   3الفقأأأأأرة  وجتهأأأأأر (9)

امل ظ ات غري احلكومية واة اعات املسلحة غري  مث  -الدول وامل ظ ات الدولية  غريالكيانات 
قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف وال يعأأرب  ال ي شأأئ -التاسعأأة للأأدول والشأأرمات عأأرب الوط يأأة واافأأراد 

( علأى وجأأود قواعأأد القأأانون الأأدويل )أوليأأا   مباشأأرا    اتأأ  دلأأيال   ع هأاو فهأأ ا السأألوك ال ميثأأ  يف حأد
العأأريف ومضأأ وهناو ومأأع  لأأكل تسأألم الفقأأرة سأأفن مثأأ   أأ ا السأألوك قأأد يكأأون لأأ  دور  املهأأم غأأري 

قأانون املباشر يف حتديد القانون الدويل العريفل ع  طريق حتفي  أو تسجي  امل ارسة والقبول مبثاسة 
الأأأأرغم مأأأأ  أن سأأأألوك وعلأأأأى  و(277)مأأأأ  جانأأأأب الأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة )االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا (

__________ 

و وقأد نظأرت اللج أة يف نقطأة مماثلأة في أا يتعلأق 14مبشأروع االسأت تاج  مشأ وال   قد يكون سلوك  أ   الفئأة ااخأرية (277)
مب ارسأة "اةهأات الفاعلأة غأري التاسعأة للأدول" يف دطأار موضأوع "االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة في أا يتعلأأق 

   (و2رة ل الفق5)مشروع االست تاج  73 ل الفقرةم    ا التقرير ستفسري املعا دات": انظر الفص  السادس
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اة اعأأات املسأألحة غأأري التاسعأأة للأأدول ال يعتأأرب ممارسأأة يعتأأد هبأأا يف نشأأفة قواعأأد القأأانون الأأدويل 
العأأأريف أو التعبأأأري ع هأأأال فأأأجن ردود أفعأأأال الأأأدول علأأأى  لأأأك السأأألوك قأأأد تعتأأأرب ممارسأأأةو م أأأا أن 
اافعأال الصأادرة عأ  اافأراد قأأد تكأون وجيهأة يف سعأض ااحيأأان ودن مأان  لأك فقأ  يف حأأدود 

 و(278)أو يف حدود ردود أفعال الدول دواء اهلا يد الدول تفي
البيانات الرمسية الصادرة ع  اللج ة الدولية للصليب اامحأرل مثأ  ال أداءات واملأ مرات و  (10)

الأأأأدول  ة أأأا  يف تشأأأأكي  ممارسأأأ دور أأأي أيضأأأأا  احرتا  القأأأانون الأأأأدويل اإلنسأأأاينل هلأأأأا سأأأأ املتعلقأأأة
ن م شأأأأورات اللج أأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأر قأأأأد تشأأأأك  املتجاوسأأأة مأأأأع تلأأأأك البيانأأأات؛ م أأأأا أ

قأأد تسأأهم  أأ   اانشأأطة يف تطأأوير وحتديأأد  كأأ ال  ارسأأات  ات الصأألةو و  سأأجالت مفيأأدة لل
  و(279)ك  يف حد  اهتا ممارسةالقانون الدويل العريف؛ ولك ها ال تش

  5ارستنتاج 
 سلوك الدولة الذي يُعتبر ممارسة دولة 

 ت في يأة وظأائ  متأارس مانأتأ سأواء الدولأةل سألوك مأ  الدولأة ممارسأة تتأفل  
  وأخرى وظائ  أ  قضائية أ  تشريعية أ 

 التعليق  
علأأى الأأرغم مأأ  أن الشأأأائع  أأو تصأأر  الأأدول يف عالقاهتأأأا الدوليأأة عأأ  طريأأق السأأألطة  (1)

الدول تتفل  م  أي سلوك للدولة سصر  يوضح أن ممارسة  5الت في يةل فجن مشروع االست تاج 
ملبأأدأ وحأأدة الدولأأةل  وفقأأا  ال ظأأر عأأ  السأألطة الأأيت تقأأو  سأأ  أو الوظأأائ  املع يأأة سأأ لك السأألوكو و 

مأ  اهليكأ  الت ظي أي للدولأة ويتصأر  ستلأك   لأك سألوك أي جهأاو للدولأة يشأك  جأ ءا   يش  
أو مهأا  "أخأرى"ل مثأ  اانشأطة  ت في ية أو تشأريعية أو قضأائية وظائ الصفةل سواء يف ممارسة 

  التجارية أو دصدار توجيهات ددارية للقطاع اخلاصو
و "للدولأأة" م سأأوسا   أن يكأأون سأألوما   نأأبولكأأي يرقأأى السأألوك املعأأر دىل ممارسأأة دولأأةل  (2)

لتلأأأك الدولأأأةل سأأأواء مأأأان اةهأأأاو ميأأأارس وظأأأائ   دولأأأة تصأأأرفا  تأأأاسع للويعتأأأرب تصأأأر  أي جهأأأاو 
مانت مكانت  يف اهليك  الت ظي ي للدولأةل   ل وأيا  أخرى ة أو قضائية أو وظائ تشريعية أو ت في ي

للحكومأأأأة املرم يأأأأة أو لوحأأأأدة دقلي يأأأأة للدولأأأأةو  تاسعأأأأا   مأأأأان طاسعأأأأ  مأأأأ  حيأأأأث مونأأأأ  جهأأأأاوا    وأيأأأأا  
للقأأانون الأأداخلي للدولأأة؛ وسأألوك أي  وفقأأا  اةهأأاو أي شأأخص أو ميأأان لأأ   لأأك املرمأأ   ويشأأ  

علأأأأأى أي  أأأأأو آخأأأأأرل قأأأأأانون الدولأأأأأة ممارسأأأأأة ع اصأأأأأر مأأأأأ  السأأأأألطة شأأأأأخص أو ميأأأأأان  ولأأأأأ ل 

__________ 

 لأعأأال ( 266)احلاشأأية  Dispute regarding Navigational and Related Rightsانظأر علأأى سأأبي  املثأأال  (278)

at pp. 265-266, para. 141و  
ال      ا سفمهية أع ال اللج ة الدولية للصليب اامحر لدى ممارستها وظائ  حمددة م وطة هبال سوجأ  خأاصل  (279)

 و1949لعا  مبوجب اتفاقيات ج ي  
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"للدولة"ل شريطة أن يتصر   لك الشخص أو الكيان هب   الصفة يف تلك  سلوك و  احلكومية
  و(280)احلالة سعي ها

وال تقتصأأر ممارسأأة الأأدول  ات الصأألة علأأى السأألوك جتأأا  دول أخأأرى أو جتأأا  أشأأخاص  (3)
؛ فالسأألوك داخأأ  الدولأأةل مثأأ  معاملأأة الدولأأة ملواط يهأأال قأأد آخأأري  مأأ  أشأأخاص القأأانون الأأدويل

 عالقة مبسائ  القانون الدويلو  تكون ل  أيضا  
وميك  أن تكون ممارسة الدول عبارة ع  ممارسأة دولأة واحأدة أو دولتأني أو أمثأرل متصأرفة  (4)

امل ارسأأة مأأا تقأأو  سأأ  عأأدة دول مأأ  ع أأ  مشأأرتك لتسأأيري  أأ ا ال أأوع مأأ  و ومأأ  اامثلأأة علأأى معأأا  
دوريات ملكافحة القرص ة يف أعايل البحار أو تعاوهنا على دطالق سات  ووضع  يف مدار و علأى أنأ  

 و  (281)ضطلع س  امل ظ ات الدوليةتيل   متيي    ا الع   املشرتك ع  الع   ال ي 
ى ااقأأأأأأ  معروفأأأأأأة لأأأأأأدى الأأأأأأدول و علأأأأأأونأأأأأأب أن تكأأأأأأون امل ارسأأأأأأة معلومأأأأأأة للع أأأأأأو  أ (5)
تصور  يصعبمي تسهم يف نشفة قواعد القانون الدويل العريف وحتديد او وسالفع ل   (282)خرىاا

  الطريقة اليت ميك  هبا أن  د  سلوك سري لدولة ما   ا الغرض ما مل يتكش    ا السلوكو

   6ارستنتاج 
  الممارسة أاكال
قأأأأد تتخأأأأ  امل ارسأأأأة أشأأأأكاال  متعأأأأددة ومت وعأأأأةو وتشأأأأ   التصأأأأرفاِت  -1 

  وفع  ع  االمت اع معّي ةل ظرو  يف تش  ل وقدالفعلية واللفظية على حد سواءو 
احلصأأأأر: ااع أأأأال  تشأأأأ   أشأأأأكال امل ارسأأأأةل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال ال -2 

تُعت أأد يف  تتخأأ  ا م ظ أأة دوليأأة أوواملراسأأالت الدسلوماسأأية؛ والسأألوك املأأرتب  سقأأرارات 
مؤمتر حكومي دويل؛ والسلوك املأرتب  ساملعا أدات؛ والسألوك الت فيأ يل مبأا فيأ  السألوك 

  التشغيلي "يف امليدان"؛ والقوانني التشريعية واإلدارية؛ وقرارات احملامم الوط يةو
 ليس   اك تراتبية ُمسبقة لشىت أشكال امل ارسةو  -3 

__________ 

ل مرفأق م  املواد املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا   5و 4انظر على سبي  املقارنة املادتني  (280)
و ولالطأأأالع علأأأى مشأأأاريع املأأأواد الأأأيت 2001مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   12ل املأأأؤرخ 56/83قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 

ل اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اةأأأأأ ء الثأأأأأاين(ل والتصأأأأأويبل 2001ووو  حوليأأأأأةاعت أأأأأدهتا اللج أأأأأة والتعليقأأأأأات عليهأأأأأال انظأأأأأر 
   و77و 76 الفقرتان

   أعال  والتعليق املصاحبو 4م  مشروع االست تاج  2انظر أيضا  الفقرة  (281)
علأأى ااقأأ  لدولأأة واحأأدة أخأأرى أو   وعأأة دول أخأأرى  أو يف حالأأة القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأنّي يكأأون معروفأأا   (282)

 و  أدنا ( 16)انظر مشروع االست تاج 
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 التعليق  
أنأواع السألوك املشأ ولة مبصأطلح "امل ارسأة"ل مأع تقأدمي أمثلأة  6يبني مشروع االست تاج  (1)

عليها ويبني أن أي نوع م  أنواع امل ارسة ال يس و على نوع آخرو ويشأري دىل أشأكال امل ارسأة 
 التصأأأر ويتفأأادى ل غأأراض احلاليأأةل الت ييأأ  سأأني سالتجرسأأة ساعتبار أأا وقأأائع ميكأأ  التحقأأق م هأأا 

  لةووااد
دون  التصرفاتوسال ظر دىل أن الدول متارس سلطاهتا سطرق خمتلفةل وال تتقيد سفنواع م   (2)

متعأأأددة ومت وعأأأةو ومأأأع أن سعأأأض  علأأأى أن امل ارسأأأة قأأأد تتخأأأ  أشأأأكاال   1غري أأأال تأأأ ص الفقأأأرة 
اض اغأر  ممارسة   اعتبار  و وحد  ما ميك   "تقول "الدول ال ما  "تفعل "الكتاب   بوا دىل أن ما 

مأان  اآلن أن السألوك اللفظأي )خطيأا   حتديد القانون الدويل العريفل فقد سات مأ  املقبأول ع ومأا  
يف سيانأأاتل م أا يف حالأأة  ( ميكأ  أن يعتأأد سأ  م  ارسأأة؛ فالتصأر  قأد ي حصأأر أحيانأا  أو شأفويا  

  دىل دولة أخرىو توجي  دولة احتجاجا  
عبارة "يف ظرو  دال أن قد يعترب ممارسةو ع  فع  م لك أن االمت اع   1وتوضح الفقرة  (3)

فالدولأأة املع يأأة  ؛معي أأة" غرضأأها الت بيأأ  دىل أن  أأ ا الأأدور ال ميكأأ  أن يؤديأأ  دال االمت أأاع املتع أأد
سأأد أن تكأأون واعيأأة سجحجامهأأا عأأ  التصأأر  يف حالأأة مأأ  احلأأاالتو ومأأ  اامثلأأة علأأى  أأ ا  ال

 واالمت أاعسلبية"( االمت اع عأ  رفأع دعأاوى ج ائيأة؛ ساسم "امل ارسة ال االمت اع )يشار دلي  أحيانا  
عأ  ممارسأة احل ايأة لصأاح سعأض ااشأخاص املتج سأني؛ واالمت أاع عأ  التهديأد ساسأتع ال القأأوة 

  و(283)أو استع اهلا
ما يتبني أهنا مفيدة يف حتديأد  على قائ ة م  أشكال امل ارسة اليت مثريا   2وت ص الفقرة  (4)

علأأى أن  أأ   القائ أأة غأأري  "علأأى سأأبي  املثأأال ال احلصأأر"عبأأارة  وتشأأددو القأأانون الأأدويل العأأريف
حصأأأأأرية؛ وسأأأأأال ظرل علأأأأأى أيأأأأأة حأأأأأالل دىل حت يأأأأأة التغيأأأأأري ووتريتأأأأأ ل علأأأأأى الصأأأأأعيدي  السياسأأأأأي 
والتك ولأأوجيل فلأأأ  يكأأأون مأأأ  الع لأأأي وضأأأع قائ أأة ج يأأأع ااشأأأكال املتعأأأددة الأأأيت قأأأد تتخأأأ  ا 

ورة ليسأت سأوى أمثلأة قأد تتأداخ  في أا سي هأا عأالوة علأى وأشكال امل ارسة امل م و(284)امل ارسة
   لك )على سبي  املثالل "ااع ال واملراسالت الدسلوماسية" و"السلوك الت في ي"(و

ال يقصأأد م أأ  ترتيبهأأا حسأأأب  2والرتتيأأب الأأ ي وردت سأأ  أشأأكال امل ارسأأأة يف الفقأأرة  (5)
يعكأس تعأدد وت أوع أفعأال الأدول وردود  موسأعا   اامهيةو ويتعني تفسأري فأرادى امل ارسأات تفسأريا  

علأى سأبي  املثأال شأاملة ملأا يلأي: أيأة دجأراءات ت في يأة مبأا يف  "السلوك الت فيأ ي"أفعاهلا؛ فعبارة 
 لأأأأك ااوامأأأأر الت في يأأأأة واملراسأأأأيم والتأأأأداسري ااخأأأأرى؛ والبيانأأأأات الرمسيأأأأة علأأأأى املسأأأأتوى الأأأأدويل 

__________ 

 TheCaseofthep. 28; Nottebohm Caseلأعال ( 250)احلاشية  ”Lotus“.S.Sلالطالع على  ا جل انظر  (283)

(second phase), Judgment of April 6th, 1955: I.C.J. Reports 1955, p. 4, at p. 22; Jurisdictional 

Immunities of the State  لأعال ( 255)انظر احلاشية at p. 135, para. 77و  
 Waysandmeansformakingtheevidenceofcustomaryinternationallawmorereadily“ انظأر أيضأا   (284)

available”,وYearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part II, p. 368, para. 31  
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ة أو أمأأأا  الصأأأحافة؛ والأأأدعاوى املقامأأأة أمأأأا  احملأأأامم والبيانأأأات املأأأدىل هبأأأا أمأأأا  اهليئأأأات التشأأأريعي
واهليئات القضائية الوط ية والدوليةو وعبارة "القوانني التشريعية واإلداريأة" تشأ   ساملثأ  أي شأك  

دنفأأا   "‘يف امليأأدان‘السأألوك التشأأغيلي "مأأ  أشأأكال الت ظأأيم تقأأو  سأأ  السأألطات العامأأةو ويشأأ   
عأأأأ  اانشأأأأطة يف سأأأأاحة املعرمأأأأة أو غري أأأأا مأأأأ  اانشأأأأطة  فضأأأأال  القأأأأانون ومصأأأأادرة امل تلكأأأأاتل 

السأأأألوك املأأأأرتب  "العسأأأأكريةل مثأأأأ  حرمأأأأة القأأأأوات أو السأأأأف ل أو نشأأأأر أسأأأألحة معي أأأأةو وعبأأأأارة 
عأأأأ   فضأأأأال  ساملعا أأأأدات" تشأأأأ   مجيأأأأع اافعأأأأال املتصأأأألة سالتفأأأأاوض سشأأأأفن املعا أأأأدات ودسرامهأأأأا 

دة مأال يف ممارسأة يف اجملأال الأ ي تتعلأق سأ  ت في  ا؛ فالدولة قد تسا مل م  خالل دسرامهأا معا أ
اتفاقأأأات تعيأأأني احلأأأدود البحريأأأة أو اتفاقأأأات البلأأأد املضأأأي و واإلشأأأارة دىل  مثأأأ تلأأأك املعا أأأدةل 

تشأ   مأ لك  "السلوك املرتب  سقرارات تتخ  ا م ظ ة دولية أو تُعت أد يف مأؤمتر حكأومي دويل"
مجيأأأأع أفعأأأأال الدولأأأأة املتصأأأألة سالتفأأأأاوض واعت أأأأاد وت فيأأأأ  القأأأأرارات واملقأأأأررات وغأأأأري  لأأأأك مأأأأ  
  اإلجراءات اليت تعت أد ا الأدول يف دطأار امل ظ أات الدوليأة أو يف املأؤمترات احلكوميأة الدوليأةل أيأا  

ا ة أي م   ا ج و أما مسفلة حتديد وجقانونا  أو غري مل مة مانت تس يتهال وسواء مانت مل مة 
 املأأدعاةأشأأكال امل ارسأأة  أأ   يف واقأأع اامأأر يف حالأأة سعي هأأا ف ر أأون ج لأأة أمأأور م هأأا القاعأأدة 

  و(285)نفسها موضوع ال ظر
)ودن   (286)وقأأرارات احملأأامم الوط يأأة علأأى مجيأأع املسأأتويات قأأد تعتأأرب مبثاسأأة ممارسأأة للأأدول (6)

مسأأأفلة  يفالعليأأأا(؛ أمأأأا القأأأرارات امللغأأأاة مأأأان مأأأ  املأأأرجح أن يعطأأأى وون أمأأأرب حملأأأامم الأأأدرجات 
 ات صأأألة ساملوضأأأوعو ويتعأأأني الت ييأأأ  سأأأني دور قأأأرارات احملأأأامم الوط يأأأة  دتعأأأ السعي هأأأا فأأأريجح أ
لتحديأد  "م  أشكال ممارسة الدول ع  دور أا احملت أ  سوصأفها "وسأيلة احتياطيأة سوصفها شكال  

  و(287)قواعد القانون الدويل العريف
ل مأ  حيأأث املبأأدأل أي ليسأأت لأأ أن أي شأك  مأأ  أشأأكال امل ارسأة  3 وتوضأح الفقأأرة (7)

يقأات قي ة دثباتيأة  أردة أعلأى مأ  غأري و ومأع  لأكل ففأي حأاالت معي أةل م أا  أو مبأني يف التعل
 ح أشأكال )أو حأاالت( خمتلفأة مأ  امل ارسأة متُ ل قد يتعني أن 7و 3على مشروعي االست تاجني 

  اقهاوع د تقيي ها يف سي ا  خمتلف ا  وون

__________ 

   و3 االست تاج( م  التعليق على مشروع 3انظر الفقرة ) (285)
 ,at pp. 131-135لأعأال ( 255)احلاشأية  Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر علأى سأبي  املثأال  (286)

paras. 72-77; Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 24, para. 58  و أمأا مصأطلح "احملأامم الوط يأة" فقأد يشأ   أيضأا
احملأأامم الأأيت تتأأفل  مأأ  ع صأأر دويل يع أأ  يف دطأأار نظأأا  قأأانوين حملأأي واحأأد أو أمثأأرل مثأأ  احملأأامم أو اهليئأأات 

 الوط ية والدولية املختلطةو القضائية 
علأى القبأول مبثاسأة  أدنا و وقد تكون قرارات احملامم الوط ية أيضا  دلأيال   13م  مشروع االست تاج  2انظر الفقرة  (287)

   أدنا و 10م  مشروع االست تاج  2الفقرة  يف   ا الشفنو انظر )االعتقاد ساإلل ا (قانون 
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   7ارستنتاج 
 تقييم ممارسة الدولة 

ي بغأأي أن ُتؤخأأ  يف احلسأأبان مجيأأع امل ارسأأات املتاحأأة اخلاصأأة سدولأأة  -1 
 معّي ةل وتُقيَّم سفم لهاو 

ع أأدما تتبأأاي  ممارسأأات دولأأة معيّ أأةل ميكأأ  دعطأأاء وون أقأأ  ملأأا تتبعأأ  مأأ   -2 
 ممارساتو 

 التعليق  
ستقييم ممارسة دولة معي أة سغيأة حتديأد موقأ  تلأك الدولأة يف  7يتعلق مشروع االست تاج  (1)

(و ومثل أأأا توضأأأح  فقرتأأأا 8دطأأأار تقيأأأيم وجأأأود ممارسأأأة عامأأأة )و أأأو موضأأأوع مشأأأروع االسأأأت تاج 
ل م  الضروري أن تؤخأ  يف احلسأبان مجيأع امل ارسأات املتاحأة للدولأة املع يأة 7مشروع االست تاج 

 ا في ا يتعلق ساملسفلة موضوع ال ظرل مبا يش   اتساق تلك امل ارسةو وتقيم سفم له
أوال ل على أنأ  مأ  أجأ  حتديأد موقأ  دولأة مأا سشأفن املسأفلة موضأوع  ل1وت ص الفقرة  (2)

ال ظرل يل   أن تؤخأ  يف احلسأبان مجيأع امل ارسأات املتاحأة لتلأك الدولأةو و أ ا يعأر أن امل ارسأة 
شاملةل يف حأدود توافر أال أي أن تشأ   امل ارسأة  ات الصألة ة يأع  قيد ال ظر ي بغي أن تكون

علأأى أنأأ  يلأأ    مأأ لك  الصأألة ةهأأاو معأأنيو وتأأ ص الفقأأرة أجهأأ ة الدولأأة ومجيأأع امل ارسأأات  ات
 تقييم     امل ارسة سفم لها؛ وع دئ  فق  ميك  حتديد املوق  الفعلي للدولةو 

قضأية حصأانات  أو ‘ سفم لهأا‘رسأات املتاحأة على اشرتاط تقييم مجيع امل ا مثالوخري  (3)
يف دحأأأدى القضأأأايال مبوجأأأب  اهليلي يأأأةل حيأأأث قأأأررت احملك أأأة العليأأأا مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية ةالدولأأأ

"مبدأ املسؤولية التقصأريية اإلقلي يأة"ل أن حصأانة الأدول مبوجأب القأانون الأدويل العأريف ال تشأ   
 ل اعت أدت "احملك أة العليأا اخلاصأة" موقفأا  ومأع  لأك وأع ال القوات املسلحة خالل ن اع مسلح

عأأ   ودافعأأت اهليلي يأأةاحملك أأة العليأأا  دنفأأا  حكأأم حأأني رفضأأتومأأ لك احلكومأأة اليونانيأأة  لخمتلفأا  
 أأ ا املوقأأ  أمأأا  احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل عأأالوة علأأى موقأأ  احملك أأة العليأأا  اهتأأا يف 
قأأرار الحأأقو وتقيأأيم  أأ   امل ارسأأة "سفم لهأأا" دفأأع مبحك أأة العأأدل الدوليأأة دىل أن تسأأت تج "أن 

  و(288)د ا"ممارسة الدولة اليونانية حمتسبة سفم لها تُ اقض يف الواقع حجة ديطاليا أمثر مما تؤي
دشأارة صأرحية دىل احلأاالت الأيت تكأون فيهأا ممارسأة دولأة مأا غأري متسأقة  2وتشري الفقرة  (4)

( أعأال ل قأد يتجلأى  لأك يف اتبأاع أجهأ ة أو 3أو تبدو غري متسأقةو وعلأى  أو مأا تبي أ  الفقأرة )
أو يتجلأى يف خمتلفأة يف سألومها دواء املسأفلة نفسأهال  سلطات خمتلفة داخ  الدولأة الواحأدة هُنجأا  

تبأأاي  ممارسأأة اةهأأاو الواحأأد علأأى مأأر الأأ م و ود ا تبأأني يف مثأأ   أأ   الظأأرو  أن ممارسأأة الدولأأة 
__________ 

(288) Jurisdictional Immunities of the State  لأعأأال ( 255)انظأأر احلاشأأية at p. 134, para. 76 و انظأأر
 ,at p. 98 لأعال ( 246)احلاشية  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua أيضا  

para. 186و  
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أو عأأد   "امل ارسأأة العامأأة"سفم لهأأا غأأري متسأأقةل جأأاو التقليأأ  مأأ  قي أأة مسأأامهة تلأأك الدولأأة يف 
 و االعتداد هبا مجلة وتفصيال  

  ي بغأأي تأأوخي احلأأ ر ع أأد دجأأراء  أأ ا ومأأع  لأأكل يشأأري اسأأتخدا  مل أأة "ميكأأ " دىل أنأأ (5)
 اخللأأأوص دىل االسأأأت تاج نفسأأأ  يف مجيأأأع احلأأأاالتو ويف قضأأأية  لأأأيس مأأأ  الضأأأروري التقيأأأيمل وأنأأأ

  على سبي  املثالل خلصت حمك ة العدل الدولية دىل ما يلي: مصائد اامساك
  وجأ  عأدا"ما م  داع  لتعليق قدر مبالغ في  م  اامهية على املواضأع القليلأة  
ووو يف امل ارسأأأة ال رونيأأأةو د  ميكأأأ  فه هأأأا  ظأأأا ريالقيقأأأي أو احلت أأأاقضل اليقأأأني أو ال

 و (289)"سسهولة يف ضوء الوقائع والظرو  املت وعة السائدة على مدى فرتة طويلة
ويف   ا السأياقل علأى سأبي  املثأالل فأجن فأوارق امل ارسأة سأني ااجهأ ة الأدنيا والعليأا يف  

ول غأأأراض  وااعلأأأىالدولأأة الواحأأأدة ال يأأأرجح أن يرتتأأب عليهأأأا دعطأأأاء وون أقأأأ  مل ارسأأة اةهأأأاو 
مأأا تكأأون ممارسأأات  يئأأات احلكومأأة املرم يأأة أمثأأر أمهيأأة مأأ  ممارسأأة الوحأأدات  امل شأأودة   أأال مثأأريا  

ملكونة للدولة االحتادية أو الأدوائر السياسأية الفرعيأة للدولأة؛ وامل ارسأة الأيت تتبعهأا السألطة الت في يأة ا
غالبأأا  مأأا تكأأون  أأي اامثأأر أمهيأأة علأأى الصأأعيد الأأدويلل علأأى الأأرغم مأأ  أنأأ  قأأد يلأأ   مراعأأاة املوقأأ  

   و(290)الدستوري ملختل  ااجه ة املع ية

  8ارستنتاج 
 رسة عامة وجوب أن تكون المما

نب أن تكون امل ارسة املع ية عامةل و  ا يعر وجوب أن يكون هلا  -1 
 ع  االتساقو  فضال  يكفي م  االنتشار والت ثيليةل  ما
ال ُيشأأأرتط أن تأأأدو  امل ارسأأأة مأأأدة معي أأأةل ولكأأأ  ُيشأأأرتط أن تكأأأون  -2 

 عامةو 

 التعليق  
 ؛ ويسأأعى دىل سيأأانسأة عامأأة وجوسأأا  ساشأأرتاط أن تكأأون امل ار  8يتعلأق مشأأروع االسأأت تاج  (1)

  جو ر   ا االشرتاط وما يتطلب  التحقق م  مدى استيفاء   ا الشرط يف حالة سعي هاو
أن مفهو  الع وميةل ال ي يشري دىل   أوع احلأاالت الأيت اتبعأت فيهأا  1وتوضح الفقرة  (2)

شأأرطني اث أأنيو أوال ل نأأب أن يتبأأع امل ارسأأة  ي طأأوي علأأىل املأأدعاةقاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف 
ل نأأأب أن تتسأأأأم حأأأاالت امل ارسأأأأة و وثانيأأأأا  عأأأأددا  ومتثأأأيال  عأأأدد مأأأ  الأأأأدول تكأأأون فيأأأأ  الكفايأأأة 

 اةأر  القأاري لبحأر الشأ الساالتساقو والعبارة اليت استخدمتها حمك ة العدل الدولية يف قضية 
__________ 

(289) Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 138و  
 at p. 136, para. 83 لأعأال ( 255 )احلاشأية Jurisdictional Immunities of the Stateانظر على سبي  املثال  (290)

لأرأي الأ ي أعرسأت ع أ  احملك أة العليأا اخلاصأة اليونانيأة ل ل‘مبوجب القانون اليونأاين‘)حيث الحظت احملك ة أن  
 ا اهليلي ية(و الغلبة على رأي احملك ة العلي
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: ونأأأأأب أن تكأأأأأون "ممارسأأأأأة (291) أأأأأي أن امل ارسأأأأأة نأأأأأب أن تكأأأأأون "واسأأأأأعة وشأأأأأب  موحأأأأأدة"
؛ ويتعأني مطلقا   وم ا  و موضح أدنا ل ال ميك  أن يعطي أي م  الشرطني معيارا   و(292)مستقرة"

ومأأع  لأأكل ففأأي مأأ  حالأأة  و(293)تقيأأيم العتبأأة الأأيت نأأب أن يسأأتوفيها مأأ  م ه أأا مبراعأأاة السأأياق
  ا  ثاست وموحدوم  احلاالتل ي بغي أن يكون لل  ارسة طاسع يس ح ست يي  وجود استخد

واشأأأرتاط أن حتأأأوو امل ارسأأأة "االنتشأأأار والت ثيليأأأة" ال ميكأأأ  صأأأوغ  صأأأياغة دقيقأأأة ان  (3)
مأأ  حالأأة دىل أخأأرى )علأأى سأأبي  املثأأالل تأأواتر الظأأرو  الأأيت  الظأأرو  قأأد  تلأأ  اختالفأأا  مبأأريا  

وفي أأا يتعلأأقل علأأى سأأبي  املثأأالل سالعالقأأات الدسلوماسأأية الأأيت تتعاطا أأا  و(294)تسأأتدعي اإلجأأراء(
مجيأأأع الأأأدول سصأأأورة م تظ أأأةل سأأأيتعني أن تكأأأون امل ارسأأأة سي أأأة علأأأى نطأأأاق واسأأأعل يف حأأأني أن 

سأوى عأدد قليأ  م ها امل ارسة ستكون أق  سالضرورة في ا يتعلق سالق وات الدوليةل اليت ال يوجد 
  عبأأارة "مأأا يكفأأي"ل الأأيت تعأأر أنأأ  ال ميكأأ  سصأأورة  أأردة حتديأأد العأأدد و و أأ ا مأأا تشأأري دليأأجأأدا  

امل ارسأأة(و ومأأ   حأأاالتالأأالو  للأأدول املشأأارمة يف امل ارسأأة  ات الصأألة وال توويعهأأا )مثأأ  عأأدد 
: فليس م  الضروري دظهار أن مجيع الأدول الواضحل مع  لكل أن املشارمة العاملية ليست شرطا  

والدول املشأارمة ي بغأي أن تشأ   تلأك الأيت لأديها فرصأة أو  و(295)ة املع يةقد اشرتمت يف امل ارس
ومأأ  املهأأأم أن متثأأ   أأ   الأأأدول خمتلأأ  امل أأاطق اةغرافيأأأة  و(296)املأأدعاةدمكانيأأة تطبيأأق القاعأأأدة 
  و يةو/أو خمتل  املصاح املع

يف ل نأأأب أن يؤخأأأ  يف االعتبأأأار عامأأأ  مهأأأم  أأأو مأأأدى املشأأأارمة الع وميأأأة وع أأأد تقيأأأيم (4)
يت يأرجح أن جأ  خأاص يف ال شأاط  ي الصألة أو الأالأدول امل خرطأة سو امل ارسة ال ي   بت دلي  

و ومأأ  الواضأأح أنأأ  سأأيكون مأأ  غأأري الع لأأي (297)املأأدعاةتكأأون مع يأأة أمثأأر مأأ  غري أأا سالقاعأأدة 
علأأى سأأبي  املثأأال حتديأأد وجأأود ومضأأ ون قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف في أأا يتصأأ  

__________ 

(291) North Sea Continental Shelf  لأعأال ( 254)انظأر احلاشأية at p. 43, para. 74 و وقأد اسأتخدمت طائفأة
واسأأعة مأأ  املصأأطلحات لوصأأ  شأأرط الع وميأأةل مبأأا يف  لأأك مصأأطلحات اسأأتخدمتها حمك أأة العأأدل الدوليأأة 

  دون أن يقصد م   لك أي اختال  حقيقي يف املعاو
  وat p. 44, para. 77ل نفس املرجع  (292)
   ل أعال و3انظر أيضا  مشروع االست تاج  (293)
 the judgment of 4 February 2016 of the Federal Court of Australia in Ure v. Theانظأر أيضأا   (294)

Commonwealth of Australia [2016] FCAFC 8, para. 37   دثبأات  نأ  ب دىل حأد القأول دنأ  يسأتحي )"ل
مأأ  عأأدد قليأأ  مأأ  حأأاالت ممارسأأة الأأدولو وسأأ قب   وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد ]القأأانون[ الأأدويل العأأريف انطالقأأا  

   القائ  سفن  مل ا ت اقص عدد حاالت ممارسة الدول ساتت امله ة أمثر صعوسة"(و سالطرح ااق  تقييدا  
 BvR 1506/03, German Federal Constitutional Court, Order of the Second 2انظأر علأى سأبي  املثأال  (295)

Senate of 5 November 2003, para. 59  سيأد أن  أ   امل ارسأة غأري واسأعة االنتشأار مبأا يكفأي العتبار أا"(
   "(وعرفيا   دوليا   ممارسة موحدة تُ شئ قانونا  

مأأ  الأأدول املشأأارمة يف ممارسأأة مأأا د ا مانأأت  أأ   امل ارسأأة ومأأ ا  قأأد يكفأأيل علأأى  أأ ا ال حأأول عأأدد قليأأ  نسأأبيا   (296)
   و)االعتقاد ساإلل ا (مبثاسة قانون  عاما   امت اع الدول ع  الرد عليها مقبولني يف الواقع قبوال  

ال غأأا ع أأ  يت ثأأأ  يف أنأأ ل خأأالل الفأأأرتة املع يأأةل مه أأا سلأأأغ  خلصأأت حمك أأة العأأأدل الدوليأأة دىل أن " أأة شأأأرطا   (297)
قصأر ال ي بغأي أن تكأأون ممارسأة الأأدولل مبأا فيهأأا الأدول الأيت تتأأفثر مصأاحلها سصأأفة خاصأةل ممارسأأة واسأعة وشأأب  

  وat p. 43, para. 74 لأعال ( 254)انظر احلاشية  North Sea Continental Shelfموحدة يف آن واحد"و 
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يف امل اطق البحرية دون مراعاة ممارسة الدول الساحلية والدول الرئيسية يف  أال الشأح   ساملالحة
الأدول املصأأدرة  ةسأأتث ار ااج أح دون تقيأيم ممارسأالبحأريل أو وجأود ومضأ ون قاعأدة سشأفن اال

ملهأا الأدول   تكونحاالت مثريةل سأ ويف والدول احلاض ة لالستث اراتممارسة لرأس املال وم لك 
  وتكافئةمع ية سصورة م ظ هامعأو 
 يتعأأ رويعأأر اشأأرتاط اتسأأاق امل ارسأأة أنأأ  ع أأدما تكأأون اافعأأال املع يأأة متباي أأة دىل حأأد  (5)

مع  متيي     سلومي معنيل ال ميك  القول سوجود ممارسة عامة )وسالتايل ال وجود لقاعدة مقاسلة 
يف "قضأية  لالدوليأةحمك أة العأدل  م  قواعد القانون الدويل العريف(و فعلى سبي  املثأالل خلصأت

 دىل ما يلي:  لمصائد اامساك
 ووو فأجن دوال   "سالرغم م  أن قاعدة ااميال العشرة قأد اعت أدهتا سعأض الأدول 

و وسالتايلل فجن قاعدة ااميال العشرة مل تكتسب حجيأة خمتلفا   أخرى قد اعت دت حدا  
  و(298)"م  قواعد القانون الدويل العريفقاعدة 

ل مأ  املهأم سطبيعأة احلأال ال ظأر يف حأاالت متسقةوع د ال ظر يف ما د ا مانت امل ارسة  (6)
السأألوك القاسلأأة لل قارنأأة يف واقأأع اامأأرل أي الأأيت تكأأون قأأد ثأأارت فيهأأا نفأأس املسأأائ  أو مسأأائ  

لعأأدل امتشأأاهبة مي أأا يتسأأا سالفعأأ  أن تشأأك   أأ   احلأأاالت أدلأأة يوثأأق هبأأاو وأشأأارت حمك أأة 
 دىل:  لوتسيف قضية ئ ة الداالدويل 

؛  لأك أن السأواسق مأ  القضية قيد ال ظأر اليت ت طوي على تشاس  معالسواسق " 
د مبأأأدأ عأأأا  مأأأ  مبأأأادئ سأأأتخلص م هأأأا وجأأأو  أأأ ا ال أأأوع  أأأي وحأأأد ا الأأأيت ميكأأأ  أن يُ 

  و(299)"القانون الدويل العريف[ يسري على احلالة املعي ة]

__________ 

(298) Fisheries case  لأعأال ( 289)انظأر احلاشأية at p. 131 خلأيج مأنيو ورأت دائأرة مأ  دوائأر احملك أة يف قضأية 
ووو فأجن  أن  ع دما تبني امل ارسة "أن م  حالة حمددة  يل يف هناية املطا ل خمتلفة ع  مجيأع احلأاالت ااخأرى

 Delimitation of) "القأانون العأريف وقواعأد فر تلأك الشأروط الضأرورية ل شأفة مبأادئ ا  ا حيول دون دمكانية تو 

the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area  لأعأال ( 250)انظأر احلاشأية at p. 290, para. 81 و)
 at p. 277أعأأال (ل  257)احلاشأأية  Colombian-Peruvian asylum caseانظأأر أيضأأا ل علأأى سأأبي  املثأأالل 
 ة تكش  ع  الكثري م  عد  اليقني والت اقضل والكثري م  التقلأب والتفأاوت يف )"الوقائع املعروضة على احملك

ممارسة حأق اللجأوء الدسلوماسأيووو حبيأث ال ميكأ  أن يتبأنّي مأ   أ ا ملأ  أي اسأتخدا  ثاسأت وموحأد ووو في أا 
 Interpretation of the air transportيتعلق سالقاعدة امل عومة املتصلة سالتكيي  االنفأرادي وال هأائي للجرميأة"(؛

services agreement between the United States of America and Italy, Advisory Opinion of 17 July 

1965, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVI (Sales No. E/F.69.V.1), 

pp. 75-108, at p. 100 ة ملحوظأة يف الواقأع ودون تغأري  أي وحأد ا الأيت ميكأ  أن )"والصأحيح أن ممارسأة ثاستأ
  تشك  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف"(و

(299) The Case of the S.S. “Lotus”  ل أعأال ( 250)انظأر احلاشأيةat p. 21  و انظأر أيضأاNorth Sea Continental 

Shelf  لأعأأال ( 254)احلاشأأية at p. 45, para. 79؛ وSpecial Court for Sierra Leone, Prosecutor v. 

Moinina Fofana and Allieu Kondewa, Case No. SCSL-04-14-A, Judgment (Appeals Chamber) of 28 

May 2008, para. 406و  
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ام  يف ممارسأة الأدولو فامل ارسأة  ات الصألة االتساق الكال ُيشرتط ويف الوقت نفس ل  (7)
نأأأب أن تكأأأون شأأأب  موحأأأدة أو موحأأأدة سصأأأورة جو ريأأأة؛ ومأأأ  مث فأأأجن سعأأأض أوجأأأ  التضأأأارب 

اانشطة العسكرية وشأب  العسأكرية ويف قضية  و"ممارسة عامة"والتعارض ال    سالضرورة سوجود 
 :  ل رأت حمك ة العدل الدولية أنيف نيكاراغوا وضد ا

 … تطبيقأأا  مثاليأأا  توقأأع أن يكأأون تطبيأأق القواعأأد املع يأأة يف ممارسأأة الأأدول يُ  ال" 
جأأ  دثبأأات قاعأأدة عرفيأأةل نأأب أن تتسأأم امل ارسأأة املقاسلأأة أ مأأ  أنأأ ل احملك أأة تعتأأرب وال

 تأأرى عرفيأأةل قواعأأد وجأأود اسأأتخالص أجأأ  ومأأ  سالتطأأاسق الصأأار  املطلأأق مأأع القاعأأدةو
  و(300)"القواعد مع متسقا   عا ل سوج  الدولل سلوك يكون أن يكفي أن  احملك ة

وع دما يتخ  عد  االتساق شك  انتهامأات لقاعأدةل فأجن  لأك ال مي أع سالضأرورة قيأا   (8)
ممارسأأة عامأأةو ويصأأدق  أأ ا سوجأأ  خأأاص ع أأدما ت فأأي الدولأأة املع يأأة االنتهأأاك و/أو تعأأرب عأأ  

  :فجن الدوليةل العدل حمك ة الحظت ومثل اتفييد ا للقاعدةو 
أن تعتأأرب  حأأاالت سأألوك الدولأأة غأأري املتسأأقة مأأع قاعأأدة معي أأة ي بغأأي ع ومأأا  " 

علأى االعأرتا  سقاعأدة جديأدةو ود ا تصأأرفت  انتهامأات لتلأك القاعأدةل وليسأت دلأيال  
 متعارضة مأع قاعأدة معأرت  هبأال لك هأا دافعأت عأ  سألومها الدولة سطريقة تبدو ظا ريا  

ساالسأأأأأت اد دىل اسأأأأأتث اءات أو مأأأأأربرات موجأأأأأودة يف القاعأأأأأدة نفسأأأأأهال فأأأأأجن داللأأأأأة  أأأأأ ا 
ل  أأي يف الواقأأع علأأى  لأأك ااسأأاس أو مل يكأأ  املوقأأ ل سأأواء مأأان سأألوك الدولأأة مأأربرا  

  و(301)تفميد القاعدة وليس دضعافها"
اتبعأأت فيهأأا دىل الع صأأر الأأ مرل موضأأحة أن القصأأر ال سأأح للفأأرتة الأأيت  2وتشأأري الفقأأرة  (9)

حيول دون دثبات وجود قاعدة مقاسلأة مأ  قواعأد القأانون الأدويل  امل ارسة ليس يف حد  ات  عائقا  
لصأأحة  العأريفو ومأأع أن طأول املأأدة قأد ت شأأف ع أ  ممارسأأة  ات صألة واسأأعة ال طأاقل فلأأيس شأرطا  
 و(302)وجأأأأود قاعأأأأدة عرفيأأأأة أن تكأأأأون امل ارسأأأأة متبعأأأأة م أأأأ  ومأأأأ  سعيأأأأد أو ملأأأأدة طويلأأأأة أو حمأأأأددة

ع أدما خلصأت دىل  اةأر  القأاري لبحأر الشأ اليف قضأية  لأك وأمدت حمك أة العأدل الدوليأة 
مأأرور فأأرتة وم يأأة قصأأرية فقأأ  ال حيأأول سالضأأرورةل أو يف حأأد  اتأأ ل دون نشأأفة قاعأأدة جديأأدة "أن 

سد أن مير سعض الوقتل  وم ا يوضح    ا املقتط ل فال و(303)م  قواعد القانون الدويل العريف"
 و ال وجود لشيء امس  "العر  الفوري"د  لكل مي ت شف ممارسة عامة؛ مع  

__________ 

(300) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  لأعأال ( 246)انظأر احلاشأيةat p. 98, 

para. 186و 
 لأعأأأال ( 258)احلاشأأأية  Prosecutor v. Sam Hinga Normanل انظأأأر أيضأأأا  علأأأى سأأأبي  املثأأأال املرجأأأع نفسأأأ  (301)

para. 51 :ل أعال و7انظر مشروع االست تاج و وي طبق الشيء نفس  ع د تقييم ممارسة دولة سعي ها 
لى سبي  املثالل نشف القانون الدويل العأريف يف عأدد مأ  يف ميادي  مث  قانون الفضاء الدويل أو قانون البحارل ع (302)

   امل اسبات نشفة سريعةو
(303) North Sea Continental Shelf  لأعال ( 254)انظر احلاشية at p. 43, para. 74و  
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  الجزء الرابع 
 )ارعتقاد باةلزام(قانون القبول بمثابة 

 سشأأك  متسأأقيكفأأي مأأ  الأأدول يتبأأع  وممأأثال  ملأأاال يكفأأي دثبأأات أن عأأددا  واسأأعا   
ممارسأأة معي أأة لتحديأأد قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو ويتعلأأق اةأأ ء الراسأأع سأأأالرم  

"الأأأأ ايت" أو  علأأأأى أنأأأأ  الع صأأأأردليأأأأ  أحيانأأأأا   املشأأأأارلقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفل امل شأأأأئ لالثأأأأاين 
"ال فسي": م  الضروري أيضا  يف م  حالأة االقت أاع سأفن   أاك سأني الأدول قبأوال  مبثاسأة قأانون 

 للطاسع املل   لل  ارسة املع يةو  )االعتقاد ساإلل ا (
  9ارستنتاج 

 (باةلزام ارعتقاد) قانون بمثابة القبول ارط
 ساعتبار أا ل(سأاإلل ا  االعتقأاد) قأانون مبثاسة العامة امل ارسة قبول شرط -1 

 سوجأأود حأأس املع يأأة امل ارسأأة اقأأرتان وجأأوب يعأر العأأريفل الأأدويل القأأانون أرمأأان مأأ  رم أا  
 وقانوينال لت ا اال أو قانوينال قاحلس
عأأ   )االعتقأأاد سأأاإلل ا (نأأب متييأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون  -2 

 العادةو   رد االستخدا  املتداول أو
 التعليق  

للقأأانون امل شأأئ دىل اإلحاطأأة سطبيعأأة ووظيفأأة الأأرم  الثأأاين  9يسأأعى مشأأروع االسأأت تاج  (1)
 و )االعتقاد ساإلل ا (الدويل العريفل أي القبول مبثاسة قانون 

لقأانون م شأئا  لل سوصأف  رم أا  )االعتقاد ساإلل ا (أن القبول مبثاسة قانون  1وتوضح الفقرة  (2)
وجوب اتباع امل ارسة املع ية ساالقرتان مع حس ساحلق القانوين أو االلتأ ا  الدويل العريفل يشري دىل 

أو مطلوسأأأة أو حمظأأأورة مبوجأأأب  جأأأائ ةل أي أهنأأأا نأأأب أن تكأأأون مصأأأحوسة ساقت أأأاع سفهنأأأا انوينالقأأأ
أن الأأأدول قأأأد  ليف مأأأ  حالأأأة أن يثبأأأتلاامهيأأأة  و كأأأ ا يكأأأون مأأأ  سأأأالغالقأأأانون الأأأدويل العأأأريفو 

تصرفت سطريقة معي ة اهنا شعرت أو اعتقدت أن القانون يرغ هأا أو نيأ  هلأا فعأ   لأك سسأبب 
: نأب أن تكأون قأد اتبعأت  أ   امل ارسأة ساعتبار أا حقأا  العأريف واعد القأانون الأدويلقاعدة م  ق

لتأ ا و وم أا أمأدت حمك أة العأدل الدوليأة يف حك هأأا اال مأ  سأابأو أن تكأون قأد خضأعت هلأا 
 : ساةر  القاري لبحر الش الاملتعلق 

ممارسأأة مسأأتقرة فحسأأبل سأأ  نأأب  مب  لأأةال يتعأأني أن تكأأون ااع أأال املع يأأة " 
دلأيال  علأى وجأود اعتقأاد سأفن  أأ    لأو أن تُ فَّأ  سطريقأة جتعلهأا لأن تكأون يف حأد  اهتأا

امل ارسة أصبحت دل امية سفع  قاعدة قانونيأة تقتضأيهاو واحلاجأة دىل  أ ا االعتقأادل أي 
رورهتاو لأأ ا  ايتل أمأأر ضأأ ر يف مفهأأو  االعتقأأاد سجل اميأأة امل ارسأأة وضأأ ع صأأردىل وجأأود 

 و (304)"ا  قانوني ا  الت اميُعد يتعني أن تشعر الدول املع ية سفهنا متتث  ملا 
__________ 

 )الأأيت تشأأري دىل شأأرط أن الأأدول "اعتقأأدت أهنأأا 76الفقأأرة ل املرجأأع نفسأأ ؛ انظأأر أيضأأا  77ل الفقأأرة املرجأأع نفسأأ  (304)
 تطبق قاعدة دل امية م  قواعد القانون الدويل العريف"(و
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عأ  دوافأع التصأر  ااخأرى اخلارجأة  )االعتقاد سأاإلل ا (نب متيي  القبول مبثاسة قانون و  (3)
ات عأ  نطأأاق القأأانونل مثأأ  اجملاملأأة أو املصألحة السياسأأية أو املالءمأأة؛ ود ا مانأأت  أأ   االعتبأأار 

د أي قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل ااخرى وحد ا  ي الدافع وراء امل ارسة املع يأةل فلأ  حُتأدَّ 
االعأأأرتا   الكولومبيأأأة البريوفيأأأة اللجأأأوءالعأأأريفو و كأأأ ا رفضأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأية 

ت سوجأأأود قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ع أأأدما مل يثبأأأتل يف مجلأأأة أمأأأورل أن حأأأاال
 مانت:   املدعاةامل ارسة 
الأأأدول اإلقلي يأأأة  وحترتمهأأأاالأأأدول الأأأيت متأأأ ح اللجأأأوء محأأأق خأأأاص هبأأأا  تتبعهأأأا" 

سوصأأفها واجبأأا  يل مهأأا ولأأيس فقأأ  لأأدواعي املصأألحة السياسأأيةو ووو يبأأدو أن اعتبأأارات 
املالءمأأة أو  أأرد املصأألحة السياسأأية دفعأأت الدولأأة اإلقلي يأأة دىل االعأأرتا  حبأأق اللجأأوء 

 و (305)شعور سااللت ا  القانوين" أن ميلي   ا القرار أيُ دون 
والسأأأأعي دىل االمتثأأأأال اللتأأأأ ا  تعا أأأأدي سوصأأأأف  الت امأأأأا  تعا أأأأديا ل متامأأأأا  مثأأأأ  السأأأأعي دىل  (4)

وامل ارسأأأة  لاالمتثأأأال للقأأأانون احمللأأأيل لأأأيس قبأأأوال  مبثاسأأأة قأأأانون لغأأأرض حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف
 و(306)املتَّبَعة هب   ال ية ال تؤديل يف حد  اهتأال دىل اسأت تاج وجأود قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل

؛ ةم  م  القانون الأدويل العأريف واملعا أد  مبقتضىسفهنا مقيَّدة سالت ا  معني قد تعرت  دولة ما دال أن 
وفقأا  ملعا أدة ليسأت  تتصأر  الأدول ولك    ا اامر حيتاج دىل دثبأاتو ومأ  ناحيأة أخأرىل ع أدما

غأأري أطأأرا  يف املعا أأدةل فأأجن  مرتبطأأة هبأأال أو ع أأدما تطبأأق الت امأأات تعا ديأأة يف عالقاهتأأا مأأع دول
  لك قد يدل على وجود قبول مبثاسة قانون يف غياب أي تفسري خمال و 

  مأأ  الأأدول في أأا يتعلأأق سكأأ )االعتقأأاد سأأاإلل ا (ونأأب السأأعي دىل القبأأول مبثاسأأة قأأانون  (5)
املشأأأارمة يف امل ارسأأأة  ات الصأأألة والأأأدول القأأأادرة علأأأى الأأأرد عليهأأأا؛ ونأأأب دظهأأأار أهنأأأا فه أأأت 

ولأيس مأ  الضأروري دثبأات أن مجيأأع  و(307)للقأانون الأأدويل العأريف وفقأا  امل ارسأة علأى أهنأا ممارسأة 
__________ 

(305) Colombian-Peruvian asylum case  أعأأال (ل  257)انظأأر احلاشأأيةat pp. 277 and 286 انظأأر أيضأأا  و و 
TheCaseofthe)"حأىت لأو مانأت القأرارات القضأائية ال أادرة  at p. 28أعأال (ل  250)احلاشأية  ”Lotus“.S.S

ووو فأأجن  مأأ  حيأأث وقائعهأأا املأأدعاةالأأيت ميكأأ  الوقأأو  عليهأأا يف القضأأايا املشأأار دليهأأا مافيأأة إلثبأأات الظأأرو  
ج ائيأةل ولأيس أهنأا تعأرت   دعأاوى لك ل  يعدو دظهار أن الدول امت عتل ع ليا ل يف غالب ااحيان عأ  رفأع 

أن مأ   ددرامهاد  ال ميك  احلديث ع  عر  دويل دال د ا مان   ا االمت اع قائ ا  على سفهنا مل مة سفع   لك؛ 
أن عليهأأأا  أأأ ا الواجأأأب؛ ومأأأ  ناحيأأأة  مدرمأأأةساسأأأت تاج أن الأأأدول  املأأأدعاةواجبهأأأا االمت أأأاعو وال تسأأأ ح الواقعأأأة 

 Military and Paramilitary Activitiesأخرى ووو   اك ظرو  أخرى يراد هبا دظهار أن العكأس صأحيح"(؛ 

in and against Nicaragua  أعال (ل  246)انظر احلاشيةat pp. 108-110, paras. 206-209و  
و وسالتأايل قأد ت شأأف at p. 43, para. 76أعأال (ل  254)احلاشأأية  North Sea Continental Shelf مأثال  انظأر  (306)

معا أدة تكأون صعوسة معي ة يف التحقق ممأا د ا مانأت قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف قأد نشأفت ع أدما 
   اجت ست مشارمة عاملية تقريبا وقد  تفسرييةغري 

 ,at p. 109أعأال (ل  246)احلاشأية Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaانظأر:  (307)

para. 207فالأأدول الأأيت تتخأأ  تلأأك اإلجأأراءات أو غري أأا مأأ  الأأدول الأأيت تكأأون يف وضأأع يتأأيح هلأأا الأأرد عليهأأال  و"(
علأأى اعتقأأاد سأأفن  أأ   امل ارسأأة أصأأبحت دل اميأأة حبكأأم  دلأأيال  ‘نأأب أن تكأأون قأأد تصأأرفت حبيأأث يكأأون سأألومها 

   و((اري لبحر الش الاةر  الق" )مقتبس م  حكم ‘وجود قاعدة قانونية تقتضيها
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سوصفها قاعدة م  قواعد القانون الدويل؛  املدعاةالدول قد اعرتفت )قبلت مبثاسة قانون( القاعدة 
  و(308)واملطلوب  و القبول الواسع مع قلة االعرتاض أو انعدام 

على أن  ال ميك  اعتبأار ممارسأة عامأة م شأئة أو معأربة عأ  قأانون دويل  2وتشدد الفقرة  (6)
أو عأأأادةو ؛ فهأأأي  أأأرد اسأأأتخدا  متأأأداول )االعتقأأأاد سأأأاإلل ا (عأأأريف مأأأ  دون قبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون 

أن تتبعهأأأأا أو تتجا لهأأأأا  يفا  وسعبأأأأارة أخأأأأرىل دن امل ارسأأأأة الأأأأيت تعتأأأأرب الأأأأدول نفسأأأأها حأأأأرة قانونأأأأ
حتديأأد ا تأأ ص  أأي  املأأرادتسأأهم يف القأأانون الأأدويل العأأريف أو تعكسأأ  )دال د ا مانأأت القاعأأدة  ال

أمهيأة ظأة املالحوال حت أ  مجيأع حأاالت انتظأا  السألوك الأدويل  و(309)نفسها على  أ ا االختيأار(
توفري البسأاط اامحأر لرؤسأاء الأدول ال ائأري ل ال تقأرتن  قبي  قانونية؛ فاجملامالت الدسلوماسيةل م 

ومأ  مث ال ميكأ  أن تولأد أو تشأهد علأى أي واجأب قأانوين أو حأق  شأعور سأااللت ا  القأانوينفي س
 و (310)يف التصر  على   ا ال حو

   10ارستنتاج 
  )ارعتقاد باةلزام(أاكال األدلة على القبول بمثابة قانون 

أشأكاال   )االعتقأاد سأاإلل ا (قد تتخ  اادلأة علأى القبأول مبثاسأة قأانون  -1 
 متعددة ومت وعةو 

 ل)االعتقأأاد سأأاإلل ا ( قأأانون مبثاسأأة القبأأول علأأى اادلأأة أشأأكال تشأأ   -2 
: البيانات العامأة الصأادرة ساسأم الأدول؛ وامل شأورات الرمسيأة؛ احلصر ال املثال سبي  على

واآلراء القانونيأأأأأة الصأأأأأادرة عأأأأأ  احلكومأأأأأة؛ واملراسأأأأأالت الدسلوماسأأأأأية؛ وقأأأأأرارات احملأأأأأامم 
__________ 

 ك ا ع دما "يكأون أعضأاء اجملت أع الأدويل م قسأ ني انقسأاما  ع يقأا " سشأفن مسأفلة مأا د ا مانأت ممارسأة معي أة  (308)
ل ال ميك  القول سوجود أي قبول مبثاسة قانون مأ   أ ا القبيأ : انظأر )االعتقاد ساإلل ا (قبول مبثاسة قانون س مقرونة

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  أعال (ل  258)احلاشيةat p. 254, para. 67و  
ل في أأا يتعلأق مبأأرور Right of Passage over Indian Territory قضأأية  كأ ا الحظأت حمك أأة العأدل الدوليأة يف (309)

ة لسأأأحب السأأأيادة اإلقلي يأأأة سأأألطة تقديريأأألصأأأاحب القأأأوات املسأأألحة والشأأأرطة املسأأألحةل أن: "امل ارسأأأة تؤمأأأد أن 
يوجأد  املوقأ  القأانوينو وال يفاإل ن أو رفض و ويُأدفع سأفن اإل ن ُمأِ ح دائ أا ل ولكأ  احملك أة تأرى أن  لأك ال يأؤثر 

 أي شأأأأأأأأأأأيء يف السأأأأأأأأأأأج  يظهأأأأأأأأأأأر أن مأأأأأأأأأأأ ح اإل ن مأأأأأأأأأأأان ل امأأأأأأأأأأأا  علأأأأأأأأأأأى سريطانيأأأأأأأأأأأا أو اهل أأأأأأأأأأأد سوصأأأأأأأأأأأف  الت امأأأأأأأأأأأا "
(Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعأال (ل  258)انظأر احلاشأيةat pp. 42-43 و)
ل أمأدت حمك أة العأدل الدوليأة أيضأا  مأا يلأي يف سأعيها دىل Jurisdictional Immunities of the State يف قضأيةو 

مأأ ح  أن الأأدول تقأأرر أحيانأأا   القأأانون الأأدويل العأأريف: "رغأأم أنأأ  قأأد يكأأون صأأحيحا  مأأ  قواعأأد قاعأأدة  مضأأ ونحتديأأد 
مما  و مطلوب مبوجب القانون الدويلل ف ج  ااغأراض احلاليأةل تظأ  ال قطأة الرئيسأية  أي أن  ا  حصانة أوسع نطاق

القضأية قيأد  االعتقاد املطلأوب سأاإلل ا ل وسالتأايل ال يسأل  أي ضأوء علأىيقرتن س م ح احلصانة يف مث      احلالة ال
 .at p. 123, paraأعأال (ل  255ظأر احلاشأية )ان Jurisdictional Immunities of the State)" نظأر احملك أة حاليأا  

  وat pp. 43-44, para. 76أعال (ل  254)احلاشية  North Sea Continental Shelf (و انظر أيضا  55
الحظأأأأت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة أن   أأأأاك سالفعأأأأ : "العديأأأأد مأأأأ  اإلجأأأأراءات الدوليأأأأةل مأأأأثال  يف ميأأأأدان املراسأأأأيم  (310)

االحتفاليأأة والربوتومأأولل الأأيت تأأؤدى سشأأك  ثاسأأت تقريبأأا ل لكأأ  الأأدافع وراء أأا  أأو اعتبأأارات اجملاملأأة أو املالءمأأة أو 
 لأعأال ( 254 )انظأر احلاشأية North Sea Continental Shelfالتقاليأد فقأ ل ولأيس أي شأعور سالواجأب القأانوين" 

at p. 44, para. 77و)  
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الوط ية؛ وأحكا  املعا دات؛ والسألوك املأرتب  سقأرارات تتخأ  ا م ظ أة دوليأة أو تُعت أد 
  يف مؤمتر حكومي دويلو

  صأدور رد فعأ  مبأرور الوقأت علأى ممارسأة مأا دلأيال  عأد ُيسأتخد  قد -3 
الأرد وأن  ل سشرط أن تكأون الأدول قأادرة علأى)االعتقاد ساإلل ا (على قبوهلا مبثاسة قانون 
  ماو تقتضي الظرو  رَد فع   

 التعليق  
ساادلأة الأيت ميكأ  أن ُيسأت َتج م هأا قبأول ممارسأة مأا مبثاسأة  10يتعلق مشأروع االسأت تاج  (1)

القبول مبثاسة قانون ميك  التعري  س  م  خالل خمتلأ   يوضح أنو و و )االعتقاد ساإلل ا (قانون 
  مظا ر سلوك الدولو

ميكأأ   تقأأاد سأأاإلل ا ()االعالعأأا  سأأفن القبأأول مبثاسأأة قأأانون  االقأأرتاحعلأأى  1وتأأ ص الفقأأرة  (2)
مأ  التعبري ع   سطائفة واسعة مأ  ااشأكالو وميكأ  للأدول أن تعأرب عأ  اعرتافهأا سوجأود قاعأدة 

قبأول مبثاسأة العلأى  الأدالمثأريةو و أ ا السألوك   سطأرقالقانون الدويل العريف )أو رفضأها لأ (  قواعد
 مأأأ  التصأأأرحيات يشأأأ  ل م أأأا توضأأأح الفقأأأرات التاليأأأةل مأأأال   مأأأدعاةيأأأدعم قاعأأأدة  الأأأ ي قأأأانون

  واإلجراءات املادية )وم لك االمت اع( سشفن امل ارسة املع يةو
)االعتقأأأاد قائ أأأة غأأري حصأأرية سفشأأأكال اادلأأة علأأى القبأأأول مبثاسأأة قأأانون  2وتقأأد  الفقأأرة  (3)

 أأ   اادلأأة أيضأأا  يف  تفيأأدهلأأ ا الغأأرضو وقأأد  الأأيت يشأأيع االستشأأهاد هبأأال مبأأا فيهأأا اادلأأة سأأاإلل ا (
قبول مبثاسة قانونو و  اك سعض القواسم املشرتمة سني أشكال اادلأة علأى القبأول وجود دظهار عد  

اد و يف املأأ  أأ ي  الع صأأري  أحيانأأا   ورودالأأدول؛ ويعكأأس  لأأك ج ئيأأا   ةمبثاسأأة قأأانون وأشأأكال ممارسأأ
 و(311)فصأأألة يف مأأأ  حالأأأة(نفسأأأها )لكأأأ ل حأأأىت يف  أأأ   احلالأأأةل يتطلأأأب التعأأأر  عليهأأأا ع ليأأأة م 

يف مثأري  ااجأدى مأ  يكأون وقدأن جتسد البيانات الق اعة القانونية للدولةل  يُرجحوعلى أية حالل 
  ( سدال  م  حاالت ممارسةو لك غريلقبول مبثاسة قانون )أو ا ع م  ااحيان اعتبار ا تعبريا  

ل يأأوفر سيأأان علأأر )االعتقأأاد سأأاإلل ا (ومأأ  سأأني أشأأكال اادلأأة علأأى القبأأول مبثاسأأة قأأانون  (4)
هبأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويل  مأأفمورأو حمظأأورة أو  جأأائ ةفن ممارسأأة معي أأة سأأصأأريح ساسأأم دولأأة مأأا 

)أو اعرتفأأأت سأأأفن اآلخأأأري   اتبعتهأأأاعلأأأى أهنأأأا قأأأد جت بأأأت  أأأ   امل ارسأأأة أو  مؤشأأأرأوضأأأح العأأأريف 
أو التأأ ا  قأأانوينو وميكأأ ل مأأثال ل  انوينقأأ  بوهنأأا عأأ  حأأق( انطالقأأا  مأأ  الشأأعور حبأأقتأو ن يتبعوهنأأا

 القأواننييف عرض مشأاريع و يف امل تديات املتعددة ااطرا ؛ اإلدالء هب   البيانات: يف امل اقشات 
متفميأأأدات تُقأأأدَّ  يف املرافعأأأات اخلطيأأأة والشأأأفوية أمأأأا  احملأأأامم واهليئأأأات و أمأأأا  اهليئأأأة التشأأأريعية؛ 

سأتجاسة ويف اال؛ غأري مشأروع سفن لوك الدول ااخرى يف االحتجاجات اليت تص  سو القضائية؛ 
أو ساالشأأرتاك مأأع آخأأري و وساملثأأ ل ميكأأ  أن  علأأى انفأأرادملقرتحأأات التأأدوي و وميكأأ  اإلدالء هبأأا 

__________ 

   ل أعال و3انظر مشروع االست تاج  (311)
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مع القاعدة املفرتضة سفع  سيانات معاصرة سعد  وجود أي قاعدة م   املت شيةامل ارسة    أثرُ يبطُ 
 و  (312)  ا القبي 

أيضا  يف التحقق مأ   2عد ااشكال ااخرى م  اادلة الواردة يف الفقرة وميك  أن تسا (5)
الوضأأع القأأانوين للأأدول في أأا يتعلأأق سأأبعض امل ارسأأاتو ومأأ  سأأني  أأ   اادلأأةل يشأأ   مصأأطلح 

اادلأأأة العسأأأكرية واخلأأأرائ   مثأأأ "امل شأأأورات الرمسيأأأة" الوثأأأائق امل شأأأورة ساسأأأم دولأأأة مأأأ  الأأأدولل 
و وقأأأد تلقأأأي اآلراء )االعتقأأأاد سأأأاإلل ا (عأأأ  القبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون  شأأأ أن تكالرمسيأأأةل الأأأيت ميكأأأ  

امل شورة لل ستشاري  القانونيني احلكأوميني أيضأا  الضأوء علأى املوقأ  القأانوين لدولأة مأال رغأم أن 
اامر لأيس مأ لك د ا رفضأت الدولأة الع أ  ساملشأورةو وقأد تشأ   املراسأالت الدسلوماسأيةل علأى 

التع أأيم املوجهأأة دىل البعثأأات الدسلوماسأأيةل مثأأ  تلأأك املتعلقأأة ساالمتيأأاوات سأأبي  املثأأالل مأأ مرات 
واحلصاناتو والتشريعات الوط يأةل رغأم أهنأا يف معظأم ااحيأان نتأاج خيأارات سياسأيةل ميكأ  أن 

مبوجأأب القأأانون  تطبَّأأقالقبأأول مبثاسأأة قأأانونل ال سأأي ا ع أأدما حُيأأدَّد أهنأأا  علأأىتكأأون قيِّ أأة مأأدلي  
يف أو أهنا تسأ ح سجنفأا   أ ا القأانونو وقأد تتضأ   قأرارات احملأامم الوط يأة أيضأا   أ   الدويل العر 

 البيانات ع د دصدار حكم على مسائ  القانون الدويلو 
وقد تتيح ع ليأات الصأياغة املتعأددة ااطأرا  والع ليأات الدسلوماسأية أدلأة قيِّ أة وميسأورة  (6)

في ا  ص الق اعات القانونية للدول دواء مض ون القانون الأدويل العأريفل ع أدما تت أاول الأدول  أ   
تتخأ  ا  "السلوك املأرتب  سقأرارات" وات"أحكا  املعا دعباريت  ديراد و  ا سبباملسائ  وت اقشهاو 
ني تُبحأأث الفائأأدة احملت لأأة م ه أأا يف حتديأأد تأأعت أأد يف مأأؤمتر حكأأومي دويل"ل اللم ظ أأة دوليأأة أو تُ 

  و12و 11قواعد القانون الدويل العريف مب يد م  التفصي  يف مشروعي االست تاجني 
علأأى أن عأأد  رد الأأدولل يف غضأأون فأأرتة وم يأأة معقولأأةل ميكأأ  أيضأأا ل يف  3وتأأ ص الفقأأرة  (7)

ل أن "يكأأون مصأأائد اامسأأاكظأأرو  معي أأةل علأأى حأأد تعبأأري حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف قضأأية  ظأأ 
تتعأأأأارض مأأأأع القأأأأانون  [أن ممارسأأأأة معي أأأأة اتبعتهأأأأا جهأأأأات أخأأأأرى] ووو مل تعتأأأأرب أهنأأأأاشأأأأا دا  علأأأأى 

وقأأأد ُيسأأأتخَد  التسأأأامح مأأأع ممارسأأأة معي أأأة فعأأأال  مأأأدلي  علأأأى القبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون  و(313)الأأأدويل"
__________ 

جنكأأار صأأريح لاللتأأ ا  القأأانوينل مأأثال  ع أأدما تأأدفع الأأدول سويف سعأأض ااحيأأانل تكأأون امل ارسأأة نفسأأها مصأأحوسة  (312)
  لكات الدسلوماسية ااج بيةوتعويضا  على سبي  اهلبة ع  ااضرار اليت تلحق سامل ت

(313) Fisheries case  أعأال (ل  289)انظأر احلاشأيةat p. 139: و انظأر أيضأا The Case of the S.S. “Lotus”  احلاشأية(
عارضأأأأت ال يبأأأأدو أهنأأأأا )"تشأأأأعر احملك أأأأة أهنأأأأا مأأأأدعوة للتشأأأأديد علأأأأى أن الأأأأدول املع يأأأأة  at p. 29أعأأأأال (ل  250

يبأأدو أهنأأا  االصأأطدا  أمأأا  حمأأامم سلأأد غأأري البلأأد الأأ ي يُرفأأع عل أأ ل م أأا ال سقضأأايااإلجأأراءات اة ائيأأة في أأا يتعلأأق 
احتجأأت: ال يبأأدو أن سأألومها اختلأأ  اختالفأأا  مل وسأأا  عأأ  السأألوك الأأ ي اتبعتأأ  يف مجيأأع القضأأايا  ات الواليأأات 

موافقة ض  ية م  جانب الأدول علأى الواليأة القضأائية احلصأرية القضائية املشرتمةو ويتعارض  لك مباشرة مع وجود 
تأردد مسأائ  الواليأة  للدولة اليت يُرفأع عل هأال مثل أا ظأ  وميأ  احلكومأة الفرنسأية أن مأ  امل كأ  اسأت تاج  مأ  عأد 

ون احلكومأة الدوليأةل أن تكأ القضائية أما  احملأامم اة ائيأةو ويبأدو قليأ  االحت أالل م أا ال يكأون مطاسقأا  لل  ارسأة
قأأأأأد أغفلتأأأأأا  Ekbatana-West-Hinderقضأأأأأية  واحلكومأأأأأة ااملانيأأأأأة يف Ortigia-Oncle-Josephالفرنسأأأأأية يف قضأأأأأية 

القضأأأائية اة ائيأأأة دن رأتأأأا حقأأأا  أن يف  لأأأك انتهامأأأا   االحتجأأأاج علأأأى ممارسأأأة احملأأأامم اإليطاليأأأة والبلجيكيأأأة للواليأأأة
 Priebke, Erich s/solicitud de extradición, Case No. 16.063/94, Supreme Court of"(؛ للقأانون الأدويل

Justice of Argentina, Judgment of 2 November 1995, Vote of Judge Gustavo A. Bossert, at p. 40, 

para. 90و  
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ولكأأ  حأأىت يكأأون لعأأد   ع أأدما ميثأأ   لأأك التسأأامح اتفاقأأا  يف تلأأك امل ارسأأةو سأأاإلل ا ()االعتقأأاد 
قي أة دثباتيأةل نأب اسأتيفاء شأرطني للتفمأد مأ  أن  م   أ ا القبيأ  وجود اعرتاض أو احتجاج علر

أوال ل مأأ  ااساسأأي أن  و(314) لأأك غأأري مسأأت د مأأ  أسأأباب ال صأألة هلأأا مبشأأروعية امل ارسأأة املع يأأة
قأأد يكأأون  أأ ا  أأو احلأأالل علأأى سأأبي   :(315)اك دعأأوة دىل رد فعأأ  علأأى امل ارسأأة املع يأأةتكأأون   أأ

مصأاح أو  يف -عأادة سطريقأة سألبية  -امل ارسة )سصورة مباشرة أو غأري مباشأرة(  تؤثراملثالل ع دما 
 ثانيأا ل تعأر اإلشأارة دىل دولأة و(316)حقوق الدولة اليت ال تتخ  أي دجأراء أو تأرفض ا أا  أي دجأراء

"قأأادرة علأأى الأأرد" أن الدولأأة املع يأأة نأأب أن تكأأون قأأد عل أأت سامل ارسأأة )ويشأأ    لأأك الظأأرو  
(ل وأهنأا  مانأت علأى علأم هبأااليت نب أن يُفرتض فيهال سسبب الدعاية لل  ارسة املتبعةل أن الدولة  

ن مأأأان لأأأديها مأأأا يكفأأأي مأأأ  الوقأأأت والقأأأدرة ال أأأا  دجأأأراءاتو ود ا مانأأأت الدولأأأة مل تعلأأأم أو مأأأا
عأد  الأرد ال ميكأ  أن فأجن ميك  توقُّع أهنا تعلم مب ارسة معي ةل أو مل يُأَتح هلا وقت معقأول للأردل  ال

   ( مبوجب القانون الدويل العريفوأجي تيُع ى دىل اإلقرار سفن     امل ارسة صدر هبا تكلي  )أو 

   الفامس الجزء
 تحديد القانون الدولي العرفي لأهمية مواد معي نة 

 التعليق  
ميك  االطالع يف ع لية حتديد وجود ومض ون قواعأد القأانون الأدويل العأريف علأى مأواد  (1)

صأأأحوسة املاملقبولأأأة مبثاسأأأة قأأأانون ) املأأأدعاة لل  ارسأأأةمت وعأأأة أخأأأرى غأأأري اادلأأأة ااوليأأأة للحأأأاالت 
نصوصا  مكتوسأة تتعلأق ساملسأائ  القانونيأةل وال سأي ا  عادةساالعتقاد ساإلل ا (و وتش       املواد 

املعا أأأداتل وقأأأرارات امل ظ أأأات واملأأأؤمترات الدوليأأأةل والقأأأرارات القضأأأائية )الصأأأادرة عأأأ  احملأأأامم 
الدوليأأأة والوط يأأأة علأأأى السأأأواء(ل وااع أأأال العل يأأأةو وقأأأد تسأأأاعد  أأأ   ال صأأأوص يف جت يأأأع أو 

القأأانون الأأدويل العأأريف م أأا أهنأأا قأأد تتأأيح صأأياغات  ستحديأأد املتصأألةتوليأأ  أو تفسأأري امل ارسأأة 
 شأرحدقيقة لتأفطري وتوجيأ  أي حتأر  يف الأرم ني امل شأئني هلأ   امل ارسأةو ويسأعى اةأ ء اخلأامس دىل 

دجأأراء دراسأأة متفنيأأة لكأأ  مأأ  مضأأ ون  املهأأم للغايأأةاامهيأأة احملت لأأة هلأأ   املأأوادل موضأأحا  أن مأأ  
  دعداد او وقت    املواد والسياق 

__________ 

 و at p. 27, para. 33أعال (ل  254)احلاشية  North Sea Continental Shelfأعم:  سوج انظر أيضا   (314)
و و وومبثاسأة قبأول ضأ ر حقيقأة الحظت حمك ة العدل الدوليةل يف سياق خمتل ل أن: "عد  وجود رد فع  قد يُعد (315)

 Sovereignty) أيضا ل ولك  فقأ  د ا مأان سألوك الدولأة ااخأرى يسأتدعي ردا " ي طقويعر  لك أن السكوت قد 

over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), 

Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 12, at pp. 50-51, para. 121) انظأأر أيضأأا  وDispute regarding 

Navigational and Related Rights  أعأال (ل  266)احلاشأية رقأمat pp. 265-266, para. 141  تأرى احملك أة أن"(
 مسأاءلة خأأالل فأرتة طويلأأة جأأدا   عأد  دنكأأار نيكأاراغوا وجأأود حأق ناشأأئ عأ  امل ارسأأة الأأيت اسأت رت دون عأأائق وال

   يكتسي أمهية خاصة"(و
   ومعظ هام  اةائ  متاما  أن يُ ظر دىل ممارسة معي ة على أهنا تؤثر يف مجيع الدول أو  (316)
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وقررت اللج ة أال تدرج يف     املرحلة است تاجا  م فصال  ع  نتاج ع لهاو سيأد أن  أ ا  (2)
ا ت اما  خاصا  يف السياق احلايلو فك ا اعرتفأت سأ  حمك أة العأدل الدوليأة وغري أا ال تاج يستحق 

وجأأأأود  لتفميأأأأدعأأأأ  اللج أأأأة  صأأأأادرقأأأأرار يكتسأأأأي أي ل قأأأأد (317)مأأأأ  احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية
اسأت تاج هلأا ويصدق   ا أيضا  علأى أي ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الدويل قي ة خاصة؛ 

سعأأد  وجأأود قاعأأدة مأأ   أأ ا القبيأأ و وي بأأع  لأأك مأأ  الواليأأة الفريأأدة الأأيت حصأألت عليهأأا يفيأأد 
ا ومأ   وليأة دجراءاهتأ ل(318)لقأانون الأدويل وتطأوير التأدرني لتأدوي  الاللج ة م  الأدول لتشأجيع 

عالقتهأا الوثيقأة مأ  )مبا يف  لك ال ظأر يف الدراسأات االستقصأائية الواسأعة مل ارسأات الأدول(ل و 
ة عيأأأة العامأأأة )مبأأأا يف  لأأأك تلقأأأي تعليقاهتأأأا الشأأأفوية ا مأأأ  أجهأأأ ةسالأأأدول سوصأأأفها جهأأأاوا  فرعيأأأا  

ج أة لقأرارات اللواخلطية أث أاء االضأطالع سع لهأا(و ومأع  لأكل يتوقأ  الأوون الأ ي نأب دعطأاؤ  
ويف املقأا   لاملرحلة الأيت سلغتهأا يف ع لهأاعوام  شىتل م ها املصادر اليت اعت دت عليها اللج ةل و  على

 و  (319)تاج ع لهاااول استقبال الدول ل 

   11ارستنتاج 
  المعاهداث

نوو أن تعكس قاعدة  م صأوص عليهأا يف معا أدة  قاعأدة  مأ  قواعأد  -1 
  أن القاعدة الواردة يف املعا دة:القانون الدويل العريف د ا ثبت 

 القانون قواعد م  موجودة لقاعدة تدوي ا   املعا دةل دسرا  ع د مانتل (أ) 
 أو العريف؛ الدويل

 قأأأد مانأأأت العأأأريف الأأأدويل القأأأانون قواعأأأد مأأأ  قاعأأأدة تبلأأأور دىل أدت (ب) 
 أو املعا دة؛ دسرا  قب  تظهر سدأت

__________ 

 Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports: انظأرل علأى سأبي  املثأال (317)

1997, p. 7, at p. 40, para. 51; Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the 

Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at p. 56, para. 169; Prosecutor 

v. Elizaphan Ntakirutimana and Gérard Ntakirutimana, International Criminal Tribunal for Rwanda, 

Cases Nos. ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-A, Judgment (Appeals Chamber), 13 December 2004, 

para. 518; Dubai-Sharjah Border Arbitration (1981), International Law Reports, vol. 91, pp. 543-

701, at p. 575; 2 BvR 1506/03, German Federal Constitutional Court, Order of the Second Senate of 

5 November 2003, para. 47و  
( 2-د)174العامأأأة مبوجأأأب القأأأرار الأأأ ي اعت دتأأأ  اة عيأأأة ل (1947ال ظأأأا  ااساسأأأي للج أأأة القأأأانون الأأأدويل )انظأأأر  (318)

   و1947تشري  الثاين/نوف رب  21املؤرخ 
مأأىت ا أأ ت اة عيأأة العامأأة دجأأراء سشأأفن مشأأروع هنأأائي للج أأةل مأأثال  سالث أأاء عليأأ  ودرفاقأأ  سقأأرارل قأأد يتعأأني أيضأأا   (319)

 و  12اللج ة يف دطار مشروع االست تاج  نتاجال ظر يف 
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 ل)االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا ( قأأأأانون مبثاسأأأأة مقبولأأأأة عامأأأأة ممارسأأأأة دىل أفضأأأأت (ج) 
  والعريف الدويل القانون قواعد م  جديدة قاعدة ع  س لك فت خضت

قأأد يشأأريل ودن لأأيس سالضأأرورةل  ورود قاعأأدة يف عأأدد مأأ  املعا أأدات -2 
 أن القاعدة الواردة يف املعا دة تعكس قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو  دىل

 التعليق  
سفمهيأأة املعا أأداتل ال سأأي ا املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا   11يتعلأأق مشأأروع االسأأت تاج  (1)

املصدق عليها على نطاق واسأعل يف حتديأد القأانون الأدويل العأريفو وال يت أاول مشأروع االسأت تاج 
السأأألوك املأأأرتب  ساملعا أأأدات مشأأأك  مأأأ  أشأأأكال امل ارسأأأةل و أأأي مسأأأفلة مشأأأ ولة يف مشأأأروع 

أحكأا  املعا أدةل الأيت مبشاريع ع لية ص ع املعا دات أو سمباشرة  يتعلقا أن  ال ؛ م 6االست تاج 
على  )االعتقاد ساإلل ا (الدول ودثبات القبول مبثاسة قانون  اترس اهتا دىل نشوء مما  يقد تؤدي 

  و10و 6عي االست تاجني و ال حو املبني يف مشر 
ال ااطأأرا  فيهأأال فجهنأأا "قأأد يكأأون هلأأا ولأأئ  مانأأت املعا أأداتل يف حأأد  اهتأأال ال تلأأ   د (2)

وميكأ  أن  و(320)يف تطوير أا" أو حأىتدور  ا  يف تسجي  وحتديد القواعد املست دة م  العأر ل 
القأأأأأأانون الأأأأأأدويل  مضأأأأأأ ون( الضأأأأأأوء علأأأأأأى وتطبيقهأأأأأأاتسأأأأأأل  أحكامهأأأأأأا )وع ليأأأأأأات اعت اد أأأأأأا 

الئ أة سشأك  خأاص املعأرب ع هأا سوضأوح أدلأة م املعا أداتوميك  أن تأوفر أحكأا   و(321)العريف
مض ون قواعد القانون الدويل العأريف ع أدما يتضأح أهنأا تعلأ  تلأك القواعأدو  وأفي ا  ص وجود 

قأأد  مأأ  القواعأأد اإلشأأارة دىل "قاعأأدة م صأأوص عليهأأا يف معا أأدة" الداللأأة علأأى أن قاعأأدةس ويأأراد
واحدل ولك  ميك  أن تتجلى م  خالل حك ني أو أمثر م   معا دةترد سالضرورة يف حكم  ال

أن تعكأأس" دىل أن املعا أأدات  نأأووويف ملتأأا احلأأالتنيل ت بأأ  عبأأارة " و(322)ااحكأأا  الأأيت تُقأأرأ معأأا  
 و سصورة قاطعةتقر   أن ميك هال يف حد  اهتال أن  لق القانون الدويل العريف أو ال

__________ 

(320) Continental Shelf  أعأال (ل  255)انظأر احلاشأيةat pp. 29-30, para. 27 (" مأ  البأديهي طبعأا  أنأ  يتعأني البحأث
الأرغم مأ  أن علأى ع  جو ر القانون الأدويل العأريف سالدرجأة ااوىل يف امل ارسأة الفعليأة للأدول واالعتقأاد سجل اميتهأال 

يف  حأىت مأ  العأر ل أو املسأت دةالقواعأد  وحتديأداالتفاقيات املتعددة ااطرا  قد يكأون هلأا دور مهأم يف تسأجي  
يف  م صأأأوص عليهأأأا"قاعأأأدة احت أأأال أن تصأأأبح دىل  1969مأأأ  معا أأأدة فيي أأأا لعأأأا   38 املأأأادة وتشأأأري "(وتطوير أأأا
   "وهبا سصفتها     ا  القانون الدويل معرتف العر  يف ساعتبار ا قاعدة م  قواعد ثالثةمل مة لدولة ما ووو معا دة 

Waysand“؛ وat p. 128, para. 66أعأال (ل  255 )احلاشأية Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر  (321)

meansformakingtheevidenceofcustomaryinternationallawmorereadilyYearbook,”available 

…ل )"لأيس مأ   vol. II, document A/1316, vol. II, document A/1316, Part II, p. 368, para. 29 ,1950
ال أأادر االعت أأاد علأأأى صأأيغة تقليديأأأة مأأ  سعأأأض الأأدول مل ارسأأة تتبعهأأأا أيضأأا  دول أخأأأرى يف اةهأأود الراميأأأة دىل 

 لك هأأا ُوقعأأت الأأيت ااطأأرا  املتعأأددة االتفاقيأأات وحأأىتجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو دثبأأات و 
  "(والعريف الدويل القانون دثبات يف قي ة هلا أن على دليها يُ ظر ما غالبا   ال فا ل حي  تدخ  مل

   وحيدا  ال يكون دعالنيا  للقانون الدويل العريف دال ج ئيا و ا  أيضا  أن حك  قد يكون صحيحا   (322)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1950_v2.pdf&lang=E
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ت ا أأأدة مأأأا عأأأامال   امأأأا  يف حتديأأأد مأأأا د ا مانأأأميكأأأ  أن يكأأأون مأأأدى املشأأأارمة يف معو  (3)
القانون الدويل العريف؛ وقد تبدو املعا دات اليت حصلت على قبول شب  عأاملي املعا دة ترقى دىل 

لك  املعا دات اليت مل تدخ  سعد حي  ال فا  أو اليت مل  و(323) ات داللة خاصة يف   ا الصدد
ل وال سأأي ا ع أأدما معي أأة تأأفثري يف ظأأرو  أيضأأا   يكأأون هلأأاحتقأأق سعأأد مشأأارمة واسأأعة ال طأأاق قأأد 

 و (324)تكون قد اعُتِ دت دون معارضة أو سفغلبية ساحقة م  الدول
ثالثأأأأة ظأأأأرو  ميكأأأأ  أن يتبأأأأني فيهأأأأا أن القواعأأأأد امل صأأأأوص عليهأأأأا يف  1حتأأأأدد الفقأأأأرة و  (4)

و سدايأأأة معا أأأدة مأأأا تعكأأأس القأأأانون الأأأدويل العأأأريفل مميأأأ ة سوقأأأت نشأأأفة قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل )أ
توضح اسأتحالة التحقأق مبجأرد دلقأاء نظأرة علأى نأص املعا أدة ممأا  "د ا ثبت أن"نشفهتا(و وعبارة 

الأدويل العأريف؛ ويف   مأ  قواعأد القأانون يأدعى أهنأاد ا مانت قاعدة تعا دية ما تقاس  فعال  قاعأدة 
أأد يُ سأأد أن  مأأ  حالأأةل ال ومأأ  املهأأم الأأت ك   القاعأأدة سامل ارسأأة )والقبأأول مبثاسأأة قأأانون(ووجأأود ؤمَّ

االلت ا  التعا أديل ولكأ  القت اعهأا  سسببم  دثبات أن الدول ت خرط يف امل ارسة ليس )فق ( 
 و (325)سفن القاعدة اجملسَّدة يف املعا دة ج ء م  القانون الدويل العريف أو أصبحت ج ءا  م  

 وصأا  عليهأا يف معا أدةن قاعأدة م صوتتعلق الفقأرة الفرعيأة )أ( ساحلالأة الأيت يثبأت فيهأا أ (5)
مأان  أ ا  ار ع أا د اوع أد االستفسأ و(326)م  قواعد القأانون الأدويلموجودة مسبقا  قاعدة  تؤمد

مراعأاة نأص  يل العأريفل ي بغأي أوال  القانون الأدو يدعى أهنا م  قواعد  و احلال في ا يتعلق سقاعدة 

__________ 

 ,Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award: Prisoners of Warانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (323)

Ethiopia’sClaim.July 2003, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol 1,4 

XXVI (Sales No. E/F.06.V.7), pp. 73-114, at pp. 86-87, para. 31 "(العديأد مأ  أن  لأيس مأ  شأك يف
عأ  القأانون الأدويل  تعأربأصبحت دىل حد مبأري  1949أن اتفاقيات ج ي  لعا   املصادر اهلامة احلديثة ت  ب دىل

سأت تاج  أرد أهنأا حصألت علأى قبأول شأب  عأاملي" مال طريف  أ   القضأيةو ويأدعم  أ ا االعلى  لك  العريفل ويوافق 
)الأيت  at paras. 17-20أعأال (ل  258)انظأر احلاشأية  Prosecutor v. Sam Hinga Norman)احلاشأية حم وفأة((؛ 
مجيأع االتفاقيأات حتظأى سأ  سأني ل و و أعلى قبأول التفاقية حقوق الطف  "القبول اهلائ أن  دىل لتشريل يف مجلة أمور

 Legalالقأانون الأدويل العأريف(؛  تعأرب عأ تفاقيأة أصأبحت  ات الصألة مأ   أ   االحكأا  ااعلأى أن  يأدلالدوليأة" 

Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, 

p. 16, at p. 47, para. 94  قأانون املعا أدات في أا يتعلأق سجهنأاء العالقأة ل)"القواعأد امل صأوص عليهأا يف اتفاقيأة فيي أا
التعا ديأأة سسأأبب اإلخأأالل )اعت أأد دون صأأوت معأأارض( ميكأأ  أن تُعتأأرب مأأ  نأأواح عديأأدة تأأدوي ا  للقأأانون العأأأريف 

   واملوضوع"( يف   االقائم 
 و at p. 30, para. 27أعال (ل  255)احلاشية  Continental Shelf:انظرل على سبي  املثالل  (324)
ل أدى  أأأ ا االعتبأأأأار دىل ت حيأأأة العديأأأأد مأأأ  حأأأأاالت ممارسأأأة الأأأأدول North Sea Continental Shelfيف قضأأأايا  (325)

  (وat p. 43, para 76أعال (ل  254)انظر احلاشية  North Sea Continental Shelf)املستدّل هبا 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theانظأرل علأى سأبي  املثأالل (326)

Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of the International Court of Justice, 3 February 

2015, para. 87و  
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معرفأة أن مأ   ن مأ  املهأموقأد يكأو  و(327)توي على سيان صريح هب ا الشأفنحيي قد  عا دةل الامل
ل لك   لأك ال يأدل سالضأرورة علأى مأا د ا مأان معا دةحتفظات على حكم اةائ  صراحة دسداء 

ض   ال ص نأادرة  اإلشاراتولك       و(328)القانون الدويل العريفأو ال يعكس احلكم يعكس 
؛ ويف  أ   احلالأةل (329)فيهأا دىل قواعأد حمأددة واردة وليسأو تشري ع وما  دىل املعا دة سوج  عا  

)ااع أال أو ع دما تسكت املعا دة ع   لكل ميك  اللجوء دىل ااع أال التحضأريية لل عا أدة 
الأدول أث أاء ع ليأة الصأياغة قأد تكشأ  عأ   تأديل هبأال مبا يف  لأك أي سيانأات (330)التحضريية(

دول املتفاوضأة قأد م  قواعد القأانون الأدويل العأريفو ود ا مأا تبأني أن الأ موجودةنية تدوي  قاعدة 
__________ 

 ,United Nations, Treaties Series, vol. 78) 1948سأادة اة اعيأة واملعاقبأة عليهأا لعأا  م أع جرميأة اإلتفاقيأة ايف  (327)
No. 1021, p. 277 طأرا  املتعاقأدة علأى أن اإلسأادة اة اعيأةل سأواء ارتكبأت يف اا "تصأادق(ل علأى سأبي  املثأالل

( )التوميأد 1وتتعهأد مب عهأا واملعاقبأة عليهأاو" )املأادة أيا  السلم أو أث اء احلأربل  أي جرميأة مبقتضأى القأانون الأدويلل 
يف تأدوي   ورغبأة م هأااملتعلقة سفعايل البحأار فقأرة الديباجأة التاليأة: " 1958مضا (؛ وتتض   اتفاقية ج ي  لعا  

 أدة (و وقأد تأدل معاvol. 450, No. 6465, at p. 82ل املرجأع نفسأ قواعأد القأانون الأدويل املتصألة سفعأايل البحأار" )
ل مأثال ل البريوفيأة - الكولومبيأة اللجأوءم  املعا أدات أيضأا  علأى أهنأا جتسأد تطأورا  تأدرنيا  ولأيس تأدوي ا ؛ ففأي قضأية 

 League of) 1933قأوق الأدول وواجباهتأا لعأا  حب املتعلقةرأت حمك ة العدل الدولية أن ديباجة اتفاقية مونتيفيديو 

Nations, Treaty Series, vol. CLXV, No. 3802, p. 19 (ل الأيت تأ ص علأى أهنأا تعأدل اتفاقيأة سأاسقة )والعأدد
احملأأدود مأأ  الأأدول الأأأيت صأأدقت عليهأأا(ل تتعأأأارض مأأع احلجأأة القائلأأأة سأأفن االتفاقيأأة " أأأرد تأأدوي  ملبأأادئ سأأأبق أن 

  (وat p. 277أعال (ل  257)انظر احلاشية  Colombian-Peruvian asylum case)اعرت  هبا ووو العر " 
)التحفظأات  3-5-1-3 انالتوجيهيأ آنانظر أيضا  دلي  اللج ة املتعلق مب ارسة التحفظأات علأى املعا أداتل املبأد (328)

)انعأأدا  ااثأر يف احلقأأوق وااللت امأات القائ أأة مبوجأب القأأانون الأأدويل  2-4-4علأى حكأأم يعكأس قاعأأدة عرفيأة( و
  و( and Add.1  A/66/10) 10والستونل امللحق رقم الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة العريف(ل 

 ,League of Nations, Treaty Seriesسشأفن سعأض املسأائ  املتصألة ست أاوع قأوانني اة سأية ) 1930اتفاقيأة عأا   (329)
vol. CLXXIX, No. 4137, p. 89  ل على سبي  املثالل ت ص علأى أن: "ددراج املبأادئ والقواعأد املأ مورة أعأال)

يف االتفاقية ال يُعترب سفي حال م  ااحوال أن  ميس مبسفلة ما د ا مانأت تشأك  أو ال تشأك  سالفعأ  جأ ءا  مأ  
دىل م  م  التأدوي  والتطأوير: يف اتفاقيأة فيي أا ترد دشارة عامة  ل(و ويف سعض ااحيان18القانون الدويل" )املادة 

ل على سبي  املثالل تعرب الدول ااطرا  يف الديباجة ع  اعتقاد ا سفن "التق ني والتطأور التقأدمي 1969لعا  
سشأأفن حصأأانات  2004لقأأانون املعا أأدات اللأأ ي  حتققأأا يف  أأ   االتفاقيأأة"؛ ويف اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لعأأا  

(ل 2004 مأأانون ااول/ديسأأ رب  2املأأؤرخ  59/38ا مأأ  الواليأأة القضأأائية )قأأرار اة عيأأة العامأأة الأأدول وممتلكاهتأأ
ترى الدول ااطرا  يف الديباجة "أن حصانات الدول وممتلكاهتا م  الواليأة القضأائية مقبولأة سوجأ  عأا ل م بأدأ 

يسأا م يف تأأدوي  القأأانون الأأدويل مأ  مبأأادئ القأأانون الأدويل العأأريف" وتعأأرب عأأ  اعتقاد أا سأأفن وجأأود االتفاقيأأة "
   وتطوير  ومواءمة امل ارسة يف   ا اجملال"و

سشأأأفن  1958مأأ  اتفاقيأأأة عأأا   6في أأأا د ا مانأأت املأأأادة  North Sea Continental Shelfع أأد ال ظأأأر يف قضأأايا  (330)
الأدويل العأريف  ( تعكس القانونUnited Nations, Treaty Series, vol. 499, No. 7302, p. 311اةر  القاري )

القاعأأدة يف االتفاقيأأة يتوقأأ  لأأ لك أساسأأا   وضأأعع أأدما ُوِضأأعت االتفاقيأأةل قضأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة سأأفن: "
على الع ليات اليت دفعت ة ة القانون الدويل دىل اقرتاحهاو وقد اسُتعِرضأت  أ   الع ليأات سالفعأ  في أا يتصأ  

ة لتساوي البعدل وتعترب احملك ة   ا االسأتعراض مافيأا  ل غأراض وجود ضرورة مسبقعلى الدا رك و ول دا  ست اوع
مأ  االتفاقيأةل اقرتحتأ  اللج أة سقأأدر   6احلاليأة أيضأا ل لكأي تبأني أن مبأدأ تسأاوي البعأدل سصأأيغت  احلاليأة يف املأادة 

كأم القأانون مبري مأ  الأرتددل علأى أسأاس جتأريح نوعأا  مأال حبكأم القأانون امل شأود علأى اامثأرل ولأيس دطالقأا  حب
لأيس نأوع ااسأاس الأ ي ميكأ   و وم  الواضح أن  أ االعريف املوجود أو مقاعدة ناشئة م  قواعد القانون الدويل

 North Sea Continental Shelf) "م  االتفاقية است دت دلي  لعكس أو سلورة     القاعدة 6أن يقال دن املادة 
 Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر أيضأا  (و at p. 38, para. 62أعأال (ل  254)انظأر احلاشأية 

  وat pp. 138-139, para. 89أعال (ل  255)احلاشية 

http://undocs.org/ar/A/66/10/add.1
http://undocs.org/ar/A/66/10
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اعتأأربت سالفعأأ  أن القاعأأدة املع يأأة قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل فأأجن  لأأك سأأيكون 
يف حتديأأأد يكأأأون هلأأأ ا الأأأدلي  وون أمأأأرب ل و )االعتقأأأاد سأأأاإلل ا (دلأأأيال  علأأأى القبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون 

 ا  ىل ال ظأأر في أأا دعأأدد الأأدول املتفاوضأأةو لكأأ  سأأتظ    أأاك حاجأأة د مل أأا وادالقاعأأدة العرفيأأة  
ل  ارسأأأة  ات الصأأألة؛ ل مبأأأا يكفأأأيم تشأأأرة ومتثيليأأأة ومتسأأأقة  تأأأدع ها حأأأاالتمانأأأت القاعأأأدة 

) أص حأىت اآلن ااطأأرا   موجأودا   قانونأا   تعلأأ أن املعا أدة  ااطأرا تفميأد  أنالسأبب يف  لأك و
دة العرفيأة الأيت فحسأبل سأ  أيضأا  ان القاعأل ولأيس  أ ا الثالثة( ما  و دال دلي  واحد هل ا الغرض

يست د دليها نص معا دة ما قد تكون تغريت أو ألغيت م   دسرا  املعا أدةو وسعبأارة أخأرىل سأيتعني 
   مقرتنا  سوجود و يكون وجود اعلى امل ارسة  ات الصلة أن تؤمد االعتقاد ساإلل ا  أو أن 

مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون وتت أأاول الفقأأرة الفرعيأأة )ب( احلالأأة الأأيت ثبأأت فيهأأا أن ممارسأأة عامأأة  (6)
ُوِضعت على أسأاس قأدر  واردة يف معا دةساالعتقاد ساإلل ا ( قد تبلورت حول قاعدة  مصحوسة)

وأسأأفرت  الأواردة يف معا أأدةحمأدود مأأ  ممارسأأات الأدول فقأأ و وسعبأأارة أخأرىل توطّأأدت القاعأأدة 
طأأور ال شأأوء يف لقأأانون الأأدويل العأأريف مانأأت ال تأأ ال يف قاعأأدة مأأ  قواعأأد اعأأ  تعريأأ  دضأأايف ل

و  أأا أيضأأا ل  و(331)الوقأأت الأأ ي مانأأت توضأأع فيأأ  املعا أأدةل وسأأ لك أصأأبحت تعكسأأها الحقأأا  
تقيي أا  ملأا د ا مانأت صأياغة املعا أدة مقبولأة مبثاسأة قأانون  فعأال  يتطلب دثبات أن  أ ا  أو الوضأع 

 و (332)وحتظى فعال  سالدعم يف امل ارسة العامة
حلالة اليت يثبت فيها أن قاعأدة م صوصأا  عليهأا يف معا أدة وتتعلق الفقرة الفرعية )ج( سا (7)

و أ   ع ليأة ال ي بغأي التسأرع  و(333)ما قد أفروت قاعدة جديدة م  قواعد القانون الأدويل العأريف
اةأأأر  القأأأاري لبحأأأر يف اعتبأأأار أهنأأأا حأأأدثتو وم أأأا أوضأأأحت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأايا 

ها يف معا دة مأا نأتج ع هأا نشأوء قاعأدة مأ  قواعأد ل لكي يثبت أن قاعدة م صوصا  عليالش ال
  القانون الدويل العريف:

__________ 

حأأىت ع أأد اسأأتحالة االتفأأاق علأأى حكأأم معا أأدة يف هنايأأة املطأأا ل يبقأأى ممك أأا  أن يكأأون القأأانون الأأدويل العأأريف قأأد  (331)
الأأ ي   فيأأ  التفأأاوض ات وشأأب  االتفاقأأات يف املأأؤمتر ]تطأأور الحقأأا  "مأأ  خأأالل ممارسأأة الأأدول علأأى أسأأاس امل اقشأأ

 Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports "علأى معا أدة[

1974, p. 3, at p. 23, para. 52و  
تأرى احملك أة أن ") at p. 33, para. 34أعأال (ل  255)احلاشأية  Continental Shelf انظأرل علأى سأبي  املثأالل (332)

 امللكيأةقاعأدة الأيت تطبأق سة امل طقأة االقتصأادية اخلالصأةل مؤس …أن  ممارسة الدولم  املسّلم س  أن  ظهر م  
 )التوميد مضا ((و" على أساس املسافةل أصبحت ج ءا  م  القانون العريف

أمدت حمك ة العدل الدوليةل " أ   الع ليأة ممك أة متامأا  و أي حتأدث فعأال  مأ  حأني آلخأر: و أي تشأك   مثل ا (333)
 North Seaحقأأا  أحأأد ااسأأاليب املعأأرت  هبأأا الأأيت قأأد ت شأأف مبوجبهأأا قواعأأد جديأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف" )

Continental Shelf  أعأال (ل  254)انظأر احلاشأيةat p. 41, para. 71االطأالع علأى أحأد اامثلأة يف (و وميكأ  
رغأأم أن  أأ    :املتعلقأأة سقأأوانني وأعأأرا  احلأأرب الربيأأة 1907قواعأأد ال أأاي املرفقأأة ساتفاقيأأة ال أأاي الراسعأأة لعأأا  

القواعأأأد أُِعأأأدت وفقأأأا  لالتفاقيأأأة "لت قأأأيح القأأأوانني وااعأأأرا  العامأأأة للحأأأرب" القائ أأأة يف  لأأأك الوقأأأت )وسالتأأأايل 
العريف القائم(ل فقد أصبح يُ ظر دليهال يف وقت الحقل على أهنأا تعكأس القأانون الأدويل تدون القانون الدويل  مل

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinianالعأريف )انظأر 

Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 172, para. 89)و  
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"سأأأأيكون مأأأأ  الضأأأأأروري يف املقأأأأا  ااول أن يكأأأأون احلكأأأأأم املعأأأأرل يف مجيأأأأأع  
حبيأأث ميكأأ  اعتبأأار  أسأأاس سصأأفة رئيسأأية احلأأاالت احملت لأأةل  ا طبيعأأة م شأأئة للقواعأأد 

وط الالومة أيضأا  أن تكأون ممارسأة قاعدة قانونية عامةو ووو وسيكون ]ع دئ [ م  الشر 
الدول اليت تتفثر مصاحلها سصفة خاصةل خالل الفأرتة املع يأةل ولأو  ممارسة الدولل وم ها 

مانت قصريةل ممارسة واسعة وشب  موحدة يف آن واحد مبفهو  احلكم احملتج س ؛ وي بغي 
اما  سفن اامر عالوة على  لك أن تكون تلك امل ارسة قد حدثت سطريقة ُتظهر دقرارا  ع

 و (334)ي طوي على قاعدة قانونية أو الت ا  قانوين"
ساالعتقأأاد  مصأأحوسةوسعبأأارة أخأأرىل نأأب مالحظأأة ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون ) 

اطأرا  املعا أدة في أا سي هأا  وك املتطأاسق( "مبفهو  احلكم احملتج س "و وسال ظر دىل أن السلساإلل ا 
تعا أأدي ولأأيس دىل قبأأول القاعأأدة املع يأأة علأأى أهنأأا مل مأأة مبوجأأب القأأانون عأأ ى دىل االلتأأ ا  اليُ قأأد 

غأأري ااطأرا  يف املعا أأدةل وممارسأة غأأري ااطأأرا   دواءالأدويل العأأريفل فأجن ممارسأأة  أ   ااطأأرا  
 ااطرا  أو في ا سي هال سيكون هلا قي ة خاصةو  دواء
 اثلة يف عدد مبأري مأ  املعا أدات الث ائيأة تأن وجود أحكا  م الت بي  دىل 2الفقرة س ويراد (8)

يأدل   اثلأة لطائفأة واسأعة مأ  الأدولل التأو غري ا م  املعا أداتل ممأا ي شأئ حقوقأا  والت امأات م
 ولأأأئ  مأأأانسالضأأأرورة علأأأى أن  أأأ   ااحكأأأا  تعكأأأس قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو 

مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف صأأأحيحا  أن  أأأ ا التكأأأرار يشأأأهد علأأأى وجأأأود قاعأأأدة مقاسلأأأة 
يثبأأأأأأت العكأأأأأأس" مبعأأأأأأا أن الأأأأأأدول تأأأأأأدخ  يف  أن أدى دىل نشأأأأأأوئها(ل فجنأأأأأأ  "ميكأأأأأأ  أيضأأأأأأا   )أو

ومأرة أخأرىل  أة حاجأة دىل  و(335)التحلأ  م هأاسسأبب عأد  وجأود أي قاعأدة أو سغيأة  معا أدات
 مصأحوسة)ثاسأة قأانون التحقيق يف ما د ا مانت القاعدة املكتوسة مدعومة حباالت ممارسة مقبولة مب

  واالعتقاد ساإلل ا (س

__________ 

(334) North Sea Continental Shelf  أعأال (ل  254)انظأر احلاشأيةat pp. 41-42 and 43, paras. 72 and 74 
: أيضأأأا   انظأأأرأن " أأأ   ال تيجأأأة ي بغأأأي عأأأد  التسأأأرع يف اعتبأأأار أهنأأأا حتققأأأت"(و دىل ل 71ل يف الفقأأأرة الت بيأأأ  مأأأع)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ,at p. 98أعأال (ل  246)احلاشأية 

para. 184  حني تتفق دولتان على ددراج قاعدة معي ة يف معا دة مال فجن اتفاقه ا يكفي ةع  تلأك القاعأدة"(
قاعدة قانونية مل مة هل ا؛ لك  يف  ال القانون الدويل العريفل ال يكفي الرأي املشرتك ل طأرا  سشأفن مضأ ون 

وال سأأد لل حك أأة أن تقت أأع سأأفن وجأأود القاعأأدة يف ع صأأر االعتقأأاد سأأاإلل ا  لأأدى الأأدول القاعأأدةو  أنأأ  مأأا تعتأأرب
  تؤمد  امل ارسة"(و

 Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary:انظر (335)

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 615, para. 90(" أن مأ  اعتأدت سأ  غي يأا  مأادن
اتفاقات دولية شىتل مث  اتفاقات تع ي  االستث ارات ااج بيأة ومحايتهأا واتفاقيأة واشأ ط ل قأد أنشأفت نظ أا  قانونيأة 

ربمأأة مباشأأرة سأأني خاصأأة تأأ ظم محايأأة االسأأتث ارل أو أن ااحكأأا  املتعلقأأة هبأأ ا املوضأأوع عأأادة مأأا تُأأدرج يف العقأأود امل
الدول واملستث ري  ااجانبل ليس مافيا  إلثبات أن تغيريا  قد طرأ على القواعأد العرفيأة للح ايأة الدسلوماسأية؛ سأ  دن 

    ا قد يثبت العكس متاما (و
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  12ارستنتاج 
 قراراث المنظماث الدولية والمؤتمراث الحكومية الدولية
 ال ميك  لقرار تتخ   م ظ أة دوليأة أو يُعت أد يف مأؤمتر حكأومي دويل -1 

  أن ي شئل يف حد  ات ل قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو
نأأوو أن يكأأون القأأرار الأأ ي تتخأأ   م ظ أأة دوليأأة أو يُعت أأد يف مأأؤمتر  -2 

حكأأأومي دويل دلأأأيال  علأأأى دثبأأأات وجأأأود ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 
  العريفل أو أن يسهم يف تطوير او

ا  قرار تتخ   م ظ ة دولية أو يُعت د نوو أن يعكس حكم م  أحك -3 
يف مأأأؤمتر حكأأأومي دويل قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف د ا ثبأأأت أن احلكأأأم 

  و)االعتقاد ساإلل ا (يطاسق ممارسة عامة مقبولة مبثاسة قانون 

 التعليق   
  ا الأأدور الأأ ي ميكأأ  أن تضأأطلع سأأ  القأأرارات الأأيت تتخأأ 12يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (1)

مأأأؤمترات حكوميأأأة دوليأأأة يف حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو يف  عت أأأددوليأأأة أو تُ  اتم ظ أأأ
ويأأأ ص مشأأأروع االسأأأأت تاج علأأأى أن  أأأ   القأأأأراراتل يف حأأأد  اهتأأأال ال ميكأأأأ  أن تشأأأك  قواعأأأأد 

أن  أحيانأأأا  ميكأأأ  علأأأى وجود أأأا ومضأأ وهنال ولكأأأ   حامسأأأا   للقأأانون الأأأدويل العأأأريف أو تعتأأأرب دلأأيال  
 و (336)تكون هلا قي ة يف تقدمي دلي  على قانون موجود أو ناشئ

ل يشأأري تعبأأري "القأأرارات" دىل مجيأأع القأأرارات 6وعلأأى ال حأأو املبأأني يف مشأأروع االسأأت تاج  (2)
يف املأأؤمترات احلكوميأأة تُعت أأد واملقأأررات وغري أأا مأأ  الصأأكوك الأأيت تعت أأد ا امل ظ أأات الدوليأأة أو 

مأ  عدمأ و ويأوىل ا ت أا   وسصأر  ال ظأر عأ  موهنأا مل مأة قانونأا   (337)سأ يةمانت الت  الدوليةل أيا  
ميكأ   عامليأةقأرارات اة عيأة العامأةل و أي  يئأة عامأة  ات مشأارمة شأب  لخاص يف  أ ا السأياق 

القأأأرارات  أن متثأأأ  وسأأأيلة م اسأأأبة لدراسأأأة اآلراء اة اعيأأأة اعضأأأائهاو وقأأأد تتسأأأم ساامهيأأأة أيضأأأا  
ل ودن مأان مأ  املأرجح حمأدودة سدرجأة أمأربأو يف مأؤمترات  ات عضأوية املتخ ة م  قبأ   يئأات 

 أن يكون ووهنا أق  يف حتديد قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف )العا (و 
تلأأك تصأأرفات صأأادرة عأأ   تعأأدوعلأأى الأأرغم مأأ  أن قأأرارات  يئأأات امل ظ أأات الدوليأأة  (3)

ا  و أهنا قد تعكأس اإلعأراب اة أاعي عأ  االست تاج    ل فجن ما يهم يف سياق مشروعاهليئات
( مسائ  قانونيةل فجهنأا قأد آراء الدول ااعضاء يف تلك اهليئات: ع دما تت اول )صراحة أو ض  ا  

__________ 

أعأال (؛  258)الفقأرة  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons at pp. 254-255, para 70 انظأر: (336)
 ,SEDCO Incorporated v. National Iranian Oil Company and Iran, second interlocutory awardو

Award No. ITL 59-129-3 of 27 March 1986, International Law Reports, vol. 84, pp. 483-592, at 

p. 526 و 
 ن" أو "دعالن املبادئ"و   اك نطاق واسع م  التس ياتل مث  "اإلعال (337)
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فن املعا أأأدات يف ممأأأا قيأأأ  سشأأأ  أأأ   املسأأأائ و ومثأأأريا  سشأأأفن واقأأأ  أعضأأأائها فه أأأا  أع أأأق ملتتأأأيح 
القأأرارات عأأادة  ال تعأأد  املعا أأداتل ي طبأأق علأأى القأأرارات؛ ولكأأ  خبأأال 11 مشأأروع االسأأت تاج
 ل وال تسأأعى يف الغالأأب دىل جتسأأيد حقأأوق والت امأأات قانونيأأةل وحتظأأى ع ومأأا  وثأأائق مل مأأة قانونأأا  

ات املقرتحأأةو ومثأأ  املعا أأداتل سقأأدر أقأأ  سكثأأري مأأ  املراجعأأة القانونيأأة مقارنأأة س صأأوص املعا أأد
عأأ  مه أأة التفمأأد مأأ  أن   أأاك سالفعأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة  ميكأأ  للقأأرارات أن تكأأون سأأديال   ال

 (و ساالعتقاد ساإلل ا  مصحوسةمبثاسة قانون )
يف مأأؤمترات حكوميأأة  تُعت أأدم ظ أأات دوليأأة أو  الأأيت تتخأأ  اأن القأأرارات  1وتوضأأح الفقأأرة  (4)

ل فأأجن  أأرد ا أأا  وسعبأأارة أخأأرى . شأأئ سصأأفة مسأأتقلة قواعأأد للقأأانون الأأدويل العأأريفتُ  ميكأأ  أن دوليأأة ال
قأأأرار )أو سلسأأألة مأأأ  القأأأرارات( يفيأأأد سوضأأأع قاعأأأدة للقأأأانون الأأأدويل العأأأريف ال يُ شأأأئ  أأأ ا القأأأانون: 

 مصأحوسةي بغي دثبات أن القاعدة املبي ة يف القرار م اظرة سالفع  مل ارسة عامأة مقبولأة مبثاسأة قأانون ) د 
 نفسهاو  لقرارات م  تلقاءساالعتقاد ساإلل ا (و ف ا م  "عر  فوري" ي شف ع  تلك ا

أن القأأرارات قأأد تسأأاعد رغأأم  لأأك يف حتديأأد قواعأأد القأأانون ل دىل أوال  ل 2وتشأأري الفقأأرة  (5)
الأأدويل العأأريف عأأ  طريأأق تقأأدمي الأأدلي  علأأى وجود أأا ومضأأ وهناو وم أأا الحظأأت حمك أأة العأأدل 

فأأجن القأأرارات "ودن  لمشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتخدامهاالدوليأأة يف فتوا أأا سشأأفن 
مل تكأأ  مل مأأةووو فبجمكاهنأأال يف ظأأرو  معي أأةل تأأوفري دليأأ  لأأ  أمهيأأة يف دثبأأات وجأأود قاعأأدة أو 

(338)نشأأوء اعتقأأاد سجل اميأأة ممارسأأة"
ميثأأ  ع أأدما يفيأأد قأأرار مأأا سفنأأ   ويكأأون الوضأأع مأأ لك حتديأأدا   .

على  حلالة قد يشك  دليال  ع  قاعدة موجودة م  قواعد القانون الدويل العريفل ويف     ادعالنا  
قانون م  قب  الدول الداع ة للقأرارو وسعبأارة أخأرىل فجنأ  "ميكأ  فهأم ااثأر مقبول     القاعدة  

علأأأى أنأأأ  قبأأأول سصأأأحة القاعأأأدة أو   وعأأأة …  ال أأأاجم عأأأ  املوافقأأأة علأأأى نأأأص  أأأ   القأأأرارات
االمت أأأأاع عأأأأ   التصأأأأويت سأأأأالرفضل أو قأأأأد يأأأأدلوسأأأأالعكسل و (339)القواعأأأأد الأأأأيت يعل هأأأأا القأأأأرار"

 ل ومأأ لك البيانأأات العامأأة وسيانأأات شأأرح املواقأأ التصأأويتل أو ال أأفي سأأال فس عأأ  توافأأق اآلراء
 قانون وم  مث فال توجد قاعدةو معلى عد  قبول القاعدة  

(ل معرب ع أ  ما يف قرار واردةان موق  الدول جتا  قرار معني )أو قاعدة حمددة  ونظرا   (6)
يف الغالأأب ساعتبأأارات سياسأأية أو اعتبأأارات أخأأرى  أخأأرىل يكأأون مأأدفوعا  سالتصأأويت أو سطريقأأة 

مأ   أ   القأرارات نأب أن  )االعتقأاد سأااللت ا (القبأول مبثاسأة قأانون  التثبأت مأ غري قانونيةل فجن 
ويأأدل علأأى  لأأك مل أأة "نأأوو"و ويف مأأ  حالأأةل يلأأ   دجأأراء  و(340)يأأتم "مأأع تأأوخي احلأأ ر الأأالو "

__________ 

(338) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  أعأال (ل 258)انظأر احلاشأية at pp. 254-255, para. 70 
 )ساإلشارة دىل قرارات اة عية العامة(و 

(339) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (ل 246)انظأر احلاشأيةat p. 100, 

para. 188  و وانظأر أيضأاThe Government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil 

Company (AMINOIL), Final Award of 24 March 1982, International Law Reports, vol. 66, pp. 518-

627, at pp. 601-602, para. 143 و 
(340) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (ل 246)انظر احلاشية at p. 99, 

para. 188 و 



A/71/10 

GE.16-14345 138 

وامأأ  للتحقأأق ممأأا د ا مانأأت الأأدول املع يأأة تعتأأ   سالفعأأ  االعأأرتا  سوجأأود تقيأأيم دقيأأق ملختلأأ  الع
مشأروعية التهديأد قاعدة للقانون الدويل العريفو وحسب ا أشارت حمك ة العأدل الدوليأة يف قضأية 

  سااسلحة ال ووية أو استخدامها:
القأأأرار[ ويف ظأأأرو  اعت أأأاد ؛ ومأأأ  ] مضأأأ ونال ظأأأر يف  مأأأ  الضأأأروريفجنأأأ  " 

ال ظأأر في أأا د ا مأأان   الأأك اعتقأأاد  سجل اميأأة امل ارسأأة في أأا يتعلأأق سطاسعأأ   أيضأأا   الضأأروري
لالعتقاد ساإلل ا ل الشارِعو أو م  امل ك  أن تدل   وعُة قرارات على ال شوء التدرني 

  و(341)جديدة"املطلوب إلنشاء قاعدة 
م اامهيأة القانونيأة الصياغة الدقيقة املستخدمة نقطأة االنطأالق يف السأعي دىل تقيأيومتث   

؛ فاإلشأارة دىل القأانون الأدويلل واختيأار )أو جت أب( مصأطلحات معي أة يف الأ صل مبأا يف ما لقرار
مأأأأ لك امل اقشأأأأات ومأأأأ  املهأأأأم  و (342) لأأأأك صأأأأياغة الديباجأأأأة وامل طأأأأوقل ميكأأأأ  أن تكأأأأون  امأأأأة

والبيانأات امل اثلأة واملفاوضات اليت تتوج سا ا  القأرارل وال سأي ا تعليأ  التصأويت وشأرح املواقأ  
 و أو مأا)سفمهيأة حامسأة تتسأم درجأة دعأم القأرار و و (343)اليت تُلقى قُبيأ  االعت أاد أو سعأد  مباشأرة
(و عأ  التصأويت االمت أاعحأاالت أو  ةفضأاصأوات الر ااميك  مالحظت  يف حجم ااغلبية وعأدد 

 لأ    وجأود قبأول عأا نأب القأرار دىل عأدورمبا تشري االختالفات يف اآلراء املعأرب ع هأا سشأفن جوا
ل على ااق  سشفن تلك اةوانبل أما القرارات اليت يعارضها عأدد  )االعتقاد ساإلل ا (مبثاسة قانون 

  و(344)مبري م  الدول ف   غري املرجح اعتبار ا معربة ع  القانون الدويل العريف
ت د يف مأؤمترات م لك سفن القرارات اليت تتخ  ا امل ظ ات الدولية أو تُع  2وتقر الفقرة  (7)

سأأدور  أأا  يف تطأأوير القأأانون الأأدويل العأأريفل حأأىت ودن مانأأت  حكوميأأة دوليأأة قأأد تضأأطلع أحيانأأا  
ع أدما يقأد  قأرار مأا )أو سلسألة  اامأر مأ لككأون يتفتقر يف حد  اهتأا دىل ااثأر القأانوينو وقأد 

رسأة عامأة مقبولأة  أحكأا  املعا أداتل اإلهلأا  والأ خم ل  أو مما شفن  يف  لأك شأفنم  القرارات(ل 
  احكام ل أو ع دما يبلور قاعدة ناشئةو وفقا  ( ساالعتقاد ساإلل ا  مصحوسةقانون )م
  االقأأرارات الأأيت تتخأأ أحكأأا  ل أن 2و 1ل م تيجأأة م طقيأأة للفقأأرتني 3وتوضأأح الفقأأرة  (8)

 حامسأا   عت د يف مؤمتر حكومي دويل ال ميك  أن تشك  يف حد  اهتا دليال  تُ اليت م ظ ة دولية أو 
__________ 

(341) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon  أعال (ل  258)انظر احلاشيةat p. 255, para. 70و 

أمأأدت اة عيأأة العامأأة "أن  ل علأأى سأأبي  املثأأالل1946ااول/ديسأأ رب مأأانون   11( املأأؤرخ 1-)د96يف القأأرار  (342)
للقأأانون الأأدويل  اإلسأأادة اة اعيأأة جرميأأة مبقتضأأى القأأانون الأأدويل"ل و أأي صأأياغة تأأوحي سأأفن الفقأأرة متثأأ  دعالنأأا  

 العريف القائمو 

رئيسأيةل وعأادة مأا ال يكأرر التعليأ  يف اة عية العامةل مثريا  ما يقدَّ  تعلي  التصويت ع د االعت اد سواسطة ة أة  (343)
 يف اةلسة العامة يف     احلالةو 

 ,at p. 255أعأال (ل  258)انظأر احلاشأية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظأر مأثال   (344)

para. 71  مثأأأرية عأأأدة قأأأرارات مأأأ  القأأأرارات املعروضأأأة يف  أأأ   القضأأأية قأأأد اعُت أأأدت رغأأأم وجأأأود أصأأأوات  )"دن
علأى قلأأق  واضأحا   مثأري مأ  ااعضأاء عأ  التصأويت؛ و كأ ال فأجن  أ   القأرارات ودن مانأت دلأيال    معاِرضأة وامت أاع

ع يق دواء مشكلة ااسلحة ال وويةل ال تأ ال تقصأر عأ  دثبأات وجأود اعتقأاد  سجل اميأة امل ارسأة سشأفن عأد  مشأروعية 
 "(و  استخدا  مث      ااسلحة
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لقانون الدويل العريفو وي بثق  لك عأ  اإلشأارة دىل أنأ  مأ  أجأ  أن اعلى وجود ومض ون قواعد 
سامل ارسأة؛  ت شف قاعدة مال نب أن يكون اعتقاد الدول ساإلل ا ل حسب ا يدل علي  القرارل مثبتا  

ري التقيأأد هبأأا نأأ املأأدعاةومأأ  مث يلأأ   وجأأود أدلأأة أخأأرىل ال سأأي ا إلظهأأار مأأا د ا مانأأت القاعأأدة 
علأأى قاعأأدة  قأأرار مأأا أن يشأأك  دلأأيال  كأأم مأأ  أحكأأا  و وال ميكأأ  حل(345)يف ممارسأأة الأأدول فعأأال  

  للقانون الدويل العريف د ا مانت امل ارسة الفعلية غائبة أو خمتلفة أو غري متسقةو

  13ارستنتاج 
 قراراث المحاكم والهي اث القضائية

ئية الدوليأأةل وال سأأي ا حمك أأة العأأدل قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأا -1 
الدوليةل سشفن وجود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريفل مصأدر احتيأاطي لتحديأد 

   تلك القواعدو
نوو ديالء االعتبارل حسب االقتضاءل لقرارات احملامم الوط ية سشأفن  -2 

ا  لتحديأد تلأك وجود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريفل ساعتبار أا مصأدرا  احتياطيأ
  القواعدو

 التعليق  
دور قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائيةل الدوليأأة والوط يأأة  13يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (1)

يف حتديأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفو وجتأدر اإلشأارة دىل  مسأاعدا   على السواءل سصفتها عأامال  
أن قأرارات احملأأامم الوط يأأة ميكأ  أن تضأأطلع سأأدور مأ دوج يف حتديأأد القأأانون الأدويل العأأريفو ف أأ  

علأأأى  و/أو دلأأأيال   ممارسأأأة   تصأأأ يفها ميكأأأ ل 10و 6االسأأأت تاجني  اجانأأأبل وم أأأا يشأأأري مشأأأروع
مأ  قبأ  دولأة احملك أةو ومأ  جانأب آخأرل يشأري مشأروع  لت ا ()االعتقأاد سأاالالقبول مبثاسة قأانون 

أن تضأأطلع سأأدور املصأأدر االحتيأأاطي لتحديأأد  دىل أن  أأ   القأأرارات ميكأأ  أيضأأا   13االسأأت تاج 
  وجود ومض ون     القواعدوع  نفسها  ي قواعد القانون الدويل العريف ع دما تتحرى 

مأأأأ  ال ظأأأأا   38)د( مأأأأ  املأأأأادة 1لفقأأأأرة صأأأأيغة ا عأأأأ  مثأأأأب 13ويتبأأأأع مشأأأأروع االسأأأأت تاج  (2)
 (moyen auxiliaire)" احتياطيأا   ااساسي حملك ة العدل الدوليةل اليت تعترب القأرارات القضأائية "مصأدرا  

مصأأأطلح "املصأأأدر ويشأأأري لتحديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويلل مبأأأا يشأأأ   قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو 
 ارات يف تفسأأأأري القأأأأانونل دون أن تشأأأأك  سأأأأ اهتا مصأأأأدرا  االحتيأأأأاطي" دىل الأأأأدور الثأأأأانوي لتلأأأأك القأأأأر 

للقأأأانون الأأأدويل مثأأأ  املعا أأأدات أو القأأأانون الأأأدويل العأأأريف أو املبأأأادئ العامأأأة للقأأأانونو وال يُقصأأأد مأأأ  
 استخدا  مصطلح "املصدر االحتياطي" اإلحياء سفن     القرارات ليست مه ة يف امل ارسةو 

__________ 

 KAING Guek Eav alias Duch, Case No. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Appealملثأالل انظأرل علأى سأبي  ا (345)

Judgment, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Supreme Court Chamber (3 February 

2012), para. 194  9ؤرخ ( املأأ30-)د3452]القأأرار رقأم سشأأفن التعأ يب  1975اإلعأأالن الصأادر يف عأا  )"دن  
ل دعأالن محايأة مجيأع ااشأخاص مأ  التعأرض للتعأ يب وغأري  مأ  ضأروب املعاملأة أو 1975مانون ااول/ديس رب 

قأأرار  غأأري ملأأ   مأأ  قأأرارات اة عيأأة العامأأةل وسالتأأايل يتعأأني تقأأدمي م يأأد العقوسأأة القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأة[  أأو 
 "(و  في  مان وقتئ  يعكس القانون الدويل العريف م  اادلة اليت تثبت أن تعري  التع يب الوارد
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 القأراراتالقضأائية سشأفن مسأائ  القأانون الأدويلل وال سأي ا دن قرارات احملأامم واهليئأات  (3)
الأأأيت ت طأأأوي علأأأى ال ظأأأر يف وجأأأود قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وحتديأأأد ا وتطبيقهأأأال قأأأد تأأأوفر 

لتحديأد وجأود تلأك القواعأد مأ  عدمأ و ولكأ  قي أة  أ   القأرارات تتفأاوت سشأدةل  قّي ا   توجيها  
االسأأتدالل لكأأ  قأأرار )مبأأا يشأأ   مأأدى اسأأت اد  دىل فحأأص دقيأأق ل دلأأة علأأى وجأأود  جأأودةوفأأق 

للقأأرارو واحملأأامم ااخأأرى   الأدول مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون( ومأ لك وفأأق تقبُأأ يُأأدعى أهنأاممارسأة عامأأة 
وقد تش   االعتبارات ااخرىل حسب الظرو ل تشأكي  احملك أة أو اهليئأة القضأائية )واخلأربات 

ائها(؛ وحجأم ااغلبيأة الأيت اعت أدت القأرار؛ والظأرو  الأيت تع أ  فيهأا احملك أة أو احملددة اعضأ
عأأأ   لأأأكل نأأأدر التأأأ مري سأأأفن دصأأأدار  فضأأأال  اهليئأأأة القضأأأائية أو الأأأيت تضأأأطلع فيهأأأا مبهامهأأأاو و 

ّ أأد تطأأور القأأانون؛ فرمبأأا ت شأأف قواعأأد نااحكأأا  القضأأائية سشأأفن حالأأة القأأانون الأأدويل العأأريف ال 
  و(346)دويل العريف م   تاريخ قرار معنّي للقانون ال

تغطية دىل "احملامم واهليئات القضائية الدولية"ل و و مصطلح يستهد   1وتشري الفقرة  (4)
أي  يئأأة دوليأأة متأأارس صأأالحيات قضأأائية ويُطلأأب م هأأا ال ظأأر يف قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو 

ائي الرئيسأأي ل مأأم املتحأأدةل ويشأأك  حمك أأة العأأدل الدوليأأةل و أأي اةهأأاو القضأأ وتُأأ مر صأأراحة  
ال يتجأأ أ مأأ  ميثأأاق امل ظ أأة ويُ تخأأب أعضأأاؤ ا سواسأأطة اة عيأأة العامأأة  نظامهأأا ااساسأأي جأأ ءا  

سفمهية اجتهاد ا القضائي وسلطتها اخلاصة ساعتبار أا احملك أة الدوليأة الدائ أة  و لس اام  دقرارا  
أي ضأأأافة دىل سأأأل  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةل و وساإل(347)الوحيأأأدة  ات الواليأأأة القضأأأائية العامأأأة

ل فأأجن مصأأطلح "احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة" يشأأ   )علأأى الدائ أأة لعأأدل الأأدويلاحمك أأة 
سأأأأبي  املثأأأأال ال احلصأأأأر( احملأأأأامم املتخصصأأأأة واإلقلي يأأأأة مثأأأأ  احملك أأأأة الدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأارل 

ية اة ائيأة الدوليأةل واحملأامم اإلقلي يأة حلقأوق واحملك ة اة ائية الدوليأة وغري أا مأ  اهليئأات القضأائ
 ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأةو م أأأا يشأأأ    يئأأأات التحكأأأيم سأأأني مل التاسعأأأةاإلنسأأأانل و يئأأأة االسأأأتئ ا  

متأأأ ح املهأأأارات ونطأأأاق اادلأأأة و الأأأدول وغري أأأا مأأأ   يئأأأات التحكأأأيم الأأأيت تطبأأأق القأأأانون الأأأدويلو 
 لقراراهتأأأأأال ر  أأأأأا   ا  مبأأأأأري   وونأأأأأا  لقضأأأأأائية الدوليأأأأأة املوجأأأأأودة عأأأأأادة حتأأأأأت تصأأأأأر  احملأأأأأامم واهليئأأأأأات ا

 ساالعتبارات امل مورة يف الفقرة الساسقةو 
 لالفتأأأأاوىااحكأأأأا  و اغأأأأراض مشأأأأروع االسأأأأت تاج  أأأأ ال يشأأأأ   مصأأأأطلح "القأأأأرارات" و  (5)
ااوامأأأر سشأأأفن املسأأأائ  اإلجرائيأأأة والعارضأأأةو وميكأأأ  لأأأاراء املسأأأتقلة واملخالفأأأة أن تلقأأأي  مأأأ لكو 

__________ 

ومأ  مث فأأجن قأأرارات احملأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأة ال ميكأأ  اعتبار أأا أدلأة حامسأأة علأأى حتديأد قواعأأد القأأانون  (346)
 الدويل يف   ا اخلصوص أيضا و 

تكأأون لقأأرارات حمك أأة العأأدل رغأأم عأأد  وجأأود تسلسأأ   رمأأي لل حأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل مثأأريا  مأأا  (347)
الدوليأأأة حجيأأأة لأأأدى احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية ااخأأأرىو انظأأأر علأأأى سأأأبي  املثأأأال: احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق 

 .European Court of Human Rights, Jones and Others v. the United Kingdom, nos اإلنسأانل

34356/06 and 40528/06, ECHR 2014, para. 198; وM/VSaintVincentandthe)(2.No)”SAIGA“

Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 133-134و يئأة االسأتئ ا   ؛
 ,Japan — Taxes on Alcoholic Beverages, WTO Appellate Body Reportالتاسعأة مل ظ أة التجأارة العامليأة

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 1996, sect. D و 
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غأري مشأ ولة سقأرار احملك أة أو اهليئأة القضأائية؛ ولكأ   القرار وميك  أن ت أاقش نقاطأا   الضوء على
غأري مقبولأة مأ   تعرب دال ع  وجهة نظأر القاضأي مبفأرد  أو تطأرح نقاطأا   اليل   ت اوهلا حب ر اهنا 

  احملك ة أو اهليئة القضائيةو
أو  الداخليأأأأة ساحملأأأأامم دليهأأأأا أيضأأأأا  قأأأأرارات احملأأأأامم الوط يأأأأة )املشأأأأار  2وتت أأأأاول الفقأأأأرة  (6)

سالوضأوح؛ فحسأب االسأتخدا   و وال يتسم الفأرق سأني احملأامم الدوليأة والوط يأة دائ أا  (348)(احمللية
علأى احملأامم  ات التشأكي   الوارد يف     االست تاجاتل ي طبق مصطلح "احملامم الوط ية" أيضا  

نونيأة احملليأةل مثأ  احملأامم واهليئأات القضأائية الدويل العاملة داخ  نظأا  أو أمثأر مأ  اانظ أة القا
 املختلطة اليت ت طوي على م يج وطر ودويل يف التشكي  والواليةو 

 ا  االعت اد على قأرارات احملأامم الوط يأة ساعتبار أا مصأدر  حماولةويل   قدر م  احل ر ع د  (7)
 1صأياغة املختلفأأة للفقأأرتني لتحديأأد قواعأد القأأانون الأدويل العأأريفو ويأ عكس  لأأك يف ال ا  احتياطيأ

و ومُت ح سوج  2ل وال سي ا استخدا  عبارة "نوو ديالء االعتبارل حسب االقتضاء" يف الفقرة 2و
أمأأرب مأأ  أحكأأا  احملأأامم الوط يأأة للغأأرض الأأرا  ل د   عأأا  أحكأأا  اهليئأأات القضأأائية الدوليأأة وونأأا  

يف القانون الدويل ويق  فيهأا احت أال  أمرب ةخبرب أحكا  اهليئات القضائية الدولية تتسم يرجح أن 
و م أأا يتعأأني مراعأأاة أن احملأأامم الوط يأأة تع أأ  داخأأ  نظأأا  قأأانوين وطأأر معأأني م ظأأورالتعبأأري عأأ  

معنيل رمبا ال يشأ   القأانون الأدويل دال سفسألوب حمأدد ومبأدى حمأدودو وخبأال  احملأامم الدوليأةل 
دىل قراراهتأا دون االسأتفادة مأ   قد تتوصأ دويلل و القانون ال ة يفدىل خرب احملامم الوط ية  قد تفتقر

 و (349)االست اع دىل حجج الدول

  14ارستنتاج 
 المذاهب

نأأأوو أن تكأأأأون مأأأأ ا ب مبأأأأار املأأأأؤلفني يف القأأأأانون العأأأأا  مأأأأ  خمتلأأأأ  الأأأأدول  
  مصدرا  احتياطيا  لتحديد قواعد القانون الدويل العريفو

 التعليق   
سالفرنسأأأأية( يف حتديأأأأد قواعأأأأد  doctrineدور املأأأأ ا ب ) 14شأأأأروع االسأأأأت تاج يت أأأأاول م (1)

مأ   38)د( مأ  املأادة 1صأيغة الفقأرة  عأ  مثأبوع االسأت تاج القانون الدويل العأريفو ويتبأع مشأر 
ال ظا  ااساسي حملك ة العدل الدوليةل وي ص على أن     ااع ال نوو اللجوء دليها م صدر 

 مأ  وجأودعد القانون الأدويل العأريفل أي ع أد التحقأق لتحديد قوا (moyen auxiliaire)احتياطي 
__________ 

احتياطيأأا  لتحديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل انظأأر أيضأأا ل  مصأأدرا  في أأا يتعلأأق سكأأون قأأرارات احملأأامم الوط يأأة  (348)
,Prosecutor v. Zejnil Delalićعلأى سأبي  املثأالل احملك أة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأأاسقةل Zdravko

MucićalsoknownasHazimEsadLandžoalsoknownas-Zenga”, Case No. IT“,Delić,”Pavo“

96-21-T, Judgment of 16 November 1998, at para. 414 و 
 Waysandmeansformakingtheevidenceofcustomaryinternationallawmorereadily“انظأر أيضأا   (349)

available”,Yearbookو vol. II, document A/1316, Part II, p. 370, para. 53 ,1950… 
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(و ويُفهأأأم مصأأأطلح "املأأأ ا ب"ل ساالعتقأأأاد سأأأاإلل ا  مصأأأحوسة) ممارسأأأة عامأأأة مقبولأأأة مبثاسأأأة قأأأانون
املشار دلي  يف مثري م  ااحيان ستعبري "املؤلفات"ل م  م ظور واسع؛ ويش   املأ ا ب يف الصأيغ 

 البصريةو  - الس عيةغري املكتوسة مث  احملاضرات واملواد 
ل 13 املشأأار دليهأا يف مشأروع االسأأت تاجقأرارات احملأأامم واهليئأات القضأائيةل  وعلأى غأرار (2)

لتحديأد  للقأانون الأدويل العأريفل لك هأا قأد تأوفر توجيهأا   املؤلفأات يف حأد  اهتأا مصأدرا   ال تشأك 
سالقي أة الأيت قأد تتسأم هبأا  وجود قواعد القانون الدويل العريف ومض وهناو ويقر   ا الأدور الفرعأي

ممارسأة الأدول؛ ويف حتديأد التباي أات يف ممارسأة الأدول واحت أال غيأاب القواعأد  وتقأديريف جت يع 
 أو تطوير ا؛ ويف تقييم القانونو 

ويل   احلأ ر ع أد االسأت اد دىل املؤلفأاتل د  تتفأاوت قي تهأا يف حتديأد وجأود قاعأدة مأ   (3)
ل ميكأ  أال يقتصأر وي عكس  لك يف عبأارة "نأوو أن تكأون"و فأفوال   قواعد القانون الدويل العريف؛

سأأ  قأأد يتجأأاوو  دىل  )القأأانون املطبأأق( أأد  املأأؤلفني علأأى  أأرد تسأأجي  حالأأة القأأانون م أأا  أأو 
سأأني القأأانون م أأا  أأأو  و وسأأ لك فهأأم ال مييأأأ ون سوضأأوح دائ أأا  )القأأانون امل شأأود(امل أأاداة ستطأأوير  

املؤلفأأأات عأأأ  مواقأأأ  وط يأأأة أو مواقأأأ  فرديأأأة أخأأأرى  قأأأد تعأأأربل نيأأأا  والقأأأانون م أأأا يفملونأأأ و وثا
يف ال وعيأأةو وسالتأأايل مأأ  الضأأروري تقيأأيم مأأدى مرجعيأأة ع أأ  مأأا؛  ل تتفأأاوت مثأأريا  ملؤلفيهأأاو وثالثأأا  

 دىل:   اسانا يتيقضية ساموقد أشارت احملك ة العليا للواليات املتحدة يف 
حبكأأم سأأ وات مأأ  الع أأ  والبحأأث "أع أأال احلقأأوقيني والشأأراح الأأ ي  غأأدوال  

على املواضأيع الأيت يت اولوهنأاو وتلجأف اهليئأات القضأائية  استث ائيا   واخلربةل مطلعني اطالعا  
دىل     املؤلفاتل ليس ملا حتتوي  م  ت ظري لُكّتاهبا ع ا ي بغي أن يكأون عليأ  القأانونل 

  و(350)س  الستقاء أدلة موثوق هبا على حالة القانون يف الواقع"
تعبري "املؤلفني يف القانون العا "ل املقتبس م  ال ظأا  ااساسأي حملك أة العأدل الدوليأةل و  (4)

يشأأ   مأأ  مأأ  ميكأأ  لع لهأأم العل أأي أن يوضأأح مسأأائ  القأأانون الأأدويلو وسي  أأا معظأأم  أأؤالءل 
سطبيعأأة احلأأالل  أأم مأأ  املتخصصأأني يف القأأانون الأأدويل العأأا ل فأأال ميكأأ  اسأأتث اء آخأأري و وتؤمأأد 

ؤلفأأأات ملأنأأأ  يتعأأأني ديأأأالء اال ت أأأا  علأأأى شأأأارة دىل "مبأأأار" املأأأؤلفني يف القأأأانون الأأأدويل العأأأا  اإل
يف التحليأأأ  ال هأأأائي  أأأو جأأأودة املؤلَّأأأ  احملأأأدد املهأأأم كأأأ  لاشأأأخاص البأأأاروي  يف  أأأ ا اجملأأأالو ا
مسعة الكاتب؛ وم  سني الع اصر اليت يتعني مراعاهتا يف   ا الصدد ال هج ال ي يتبع  الكاتب  ال

يف حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ومأأأدى التأأأ ا  نصأأأ  هبأأأ ا الأأأ هجو وتُأأأرِبو اإلشأأأارة دىل املأأأؤلفني يف 
سأأية وم أأاطق القأانون العأأا  "مأ  خمتلأأ  الأدول" أمهيأأة مراعأاة مؤلفأأات متثأ  اانظ أأة القانونيأة الرئي

 العامل ااساسية ومبختل  اللغاتل قدر اإلمكانو 
اهليئأأأأأات الدوليأأأأأة املشأأأأأارمة يف تأأأأأدوي  القأأأأأانون الأأأأأدويل وتطأأأأأوير  أن  ت تجأأأأأ وميكأأأأأ  ملأأأأأا  (5)

يف  أأأ ا الصأأأددو وتشأأأ    أأأ   اهليئأأأات اة اعيأأأة معهأأأد القأأأانون الأأأدويل  مفيأأأدا   مصأأأدرا   يشأأأك 
__________ 

(350) The Paquete Habana and The Lola, US Supreme Court 175 US 677 (1900), at p. 700  و انظأر أيضأا
TheCaseoftheو at pp. 26 and 31أعال (ل  250)احلاشية  ”Lotus“.S.S 
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(Institut de droit international) القأأأأانون الأأأأدويلل ومأأأأ لك  يئأأأأات اخلأأأأرباء الدوليأأأأة يف  ةوراسطأأأأ
يف ضأأأوء واليأأأة اهليئأأأة املع يأأأة  امل تجأأأات يم دقيأأأق لقي أأأة مأأأ  مأأأ  أأأاالت معي أأأةو ويلأأأ   دجأأأراء تقيأأأ

وخرباهتال وما تولي  م  ا ت ا  وموضوعية يف ع لها على مسأفلة سعي هأال والأدعم الأ ي حيظأى سأ  
  ول معني داخ  اهليئةل وتقب  الدول  م تج

  الجزء السادس
 المعتِرض المِصر  

 يتفل  اة ء السادس م  مشروع است تاج واحد ع  املعرِتض املِصّرو  

  15ارستنتاج 
 المعتِرض المِصر  

ع دما تعرتض دولة على قاعدة م  قواعد القانون الأدويل العأريف دسأان  -1 
  مت سكة ساعرتاضها عليهاونشفهتال ال تُل   الدولة املع ية ستلك القاعدة ما دامت 

نأأب أن يُعأأربَّ عأأ  االعأأرتاض تعبأأريا  صأأرحيا  وتُعلأأم سأأ  الأأدول ااخأأرى  -2 
  ويُت سك س  ساست رارو

 التعليق  
تسأأأري سطبعهأأأا سشأأأروط متسأأأاوية دواء مجيأأأع أعضأأأاء دن قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف " (1)

ميارسأأ  انفراديأأا  وحسأأب املأأراد أي عضأأو اجملت أأع الأأدويل وال نأأوو سالتأأايل دخضأأاعها حلأأق اسأأتبعاد 
دولأأة سجصأأرار علأأى قاعأأدة  ع أأدما تعأأرتضو ومأأع  لأأكل (351)مأأ  أعضأأاء اجملت أأع الأأدويل لفائدتأأ "

فأأجن تلأأك لقأأانون الأأدويل العأأريف وتت سأأك ساعرتاضأأها سعأأد تبلأأور  أأ   القاعأأدةل مأأ  قواعأأد ا ناشأأئة
ل املعرتض املِصرّ  " أو "م  ب"قاعدة" اسمس أحيانا  و ويشار دىل  لك القاعدة ال ميك  دل امها هبا
 وفي ا يتص  ستحديد قواعد القانون الدويل العريفوليس م  ال ادر أن تثور 

ويتعني الت يي  سني املعأرتض املِصأّر واحلالأة الأيت حيأول فيهأا اعأرتاض عأدد مبأري مأ  الأدول  (2)
عأأد  وجأأود ممارسأأة عامأأة )ل علأأى صأأياغة قاعأأدة جديأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف دون تبلور أأا أصأأال  

 و قاعدة الشرتاطات صارمةل و ضع تطبيق     ال(352)مقبولة مقانون(
__________ 

(351) North Sea Continental Shelf  أعأال (ل  254)انظأر احلاشأيةat pp. 38-39, para. 63. و و أ ا صأحيح سال سأبة
 ل أدنا (و 16لقواعد القانون الدويل العريف "العا "ل مقارنة سالقانون الدويل العريف "املعنّي" )انظر مشروع االست تاج 

 Entscheidungen des( سأأأأأأأأأأتورية االحتاديأأأأأأأأأأة ااملانيأأأأأأأأأأةاحملك أأأأأأأأأأة الدانظأأأأأأأأأرل علأأأأأأأأأأى سأأأأأأأأأأبي  املثأأأأأأأأأأالل )قأأأأأأأأأرارات  (352)
Bundesverfassungsgerichts, vol. 46 (1978), judgment of 13 December 1977, 2 BvM 1/76, No. 32, 

pp. 342-404, at pp. 388-389, para. 6  وال يتعلق  لك فق  ساإلجراء ال ي ميك  أن تعت أد  الدولأة س جأاح"(
يق قاعدة عامة قائ ة للقانون الأدويل عأ  طريأق املثأاسرة علأى تفميأد احلقأوق )سأاملعر املقصأود م  البداية ضد تطب

( Norwegian Fisheries caseال رونيأة )مصأائد السأ ك يف احلكم الصادر ع  حمك ة العدل الدوليأة يف قضأية 
؛ سأأ  ال ميكأأ  أن يُفأأرتض يف  أأ ا الوقأأت وجأأود قاعأأدة عامأأة م أأاظرة يف (p.131ل (أعأأال  289)انظأأر احلاشأأية 

 القانون الدويل"(و 
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وميكأأ  للدولأأة املعرتضأأة علأأى قاعأأدة ناشأأئة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف عأأ  طريأأق  (3)
دسداء احلجج ضد ا أو املشارمة يف ممارسة سديلة أن تعت د أحد مأوقفني أو مليه أا: سجمكاهنأا أن 

هبأأا دن نشأأفت سالفعأأ و ومأأ  ال تُلأأ   القاعأأدة؛ و/أو أن تسأأتهد  ضأأ ان أنشأأوء تسأأعى دىل م أأع 
ى  لأأأأك معارضأأأأة دول معي أأأأة ل شأأأأوء قاعأأأأدة تسأأأأ ح ستحديأأأأد البحأأأأر اإلقلي أأأأي حبأأأأد اامثلأأأأة علأأأأ

و ورمبا رغبت تلك الدول يف تثبيت حبر دقلي ي ميتد ثالثة أو أرسعة أو سأتة أميأال  ميال   12 أقصا 
مقاعأأدة عامأأةل ولك هأأأا مل تكأأ  مسأأتعدة علأأأى أيأأة حأأال لفأأأرض حبأأار دقلي يأأة أوسأأأع مأأ   لأأأك 

اعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأدويل العأأريف قأأد نشأأفتل فأأجن عأأبء دثبأأات و ود ا تبأأني أن ق(353)عليهأا
 حق االستفادة م  مرم  املعرتض املِصّر يقع على الدولة املعرتضةو 

ومثأأأريا  مأأأا حُيأأأتج ويعأأأرت  سقاعأأأدة املعأأأرتض املِصأأأّرل سأأأواء يف السأأأواسق القضأأأائية الدوليأأأة  (4)
ي  اآلراءل حتظأى قاعأدة املعأرتض املِصأّر و وسي  أا تتبأا(355)ل وم لك يف سياقات أخأرى(354)واحمللية

سقبأأول واسأأع ال طأأاق مأأ  الأأدول واملأأؤلفني ومأأ لك مأأ  اهليئأأات العل يأأة امل خرطأأة يف  أأال القأأانون 
 و (356)الدويل

__________ 

يف الوقت امل اسبل ويف دطار صفقة شاملة سشفن قانون البحارل مل تُبق الأدول يف الواقأع علأى اعرتاضأاهتاو ود ا مأان  (353)
 جن  لك ال يطع  يف وجود القاعدةويصعب أحيانا  احلفاظ فعال  على مرم  املعرتض املصر مع مرور الوقتل ف

 .Michael Domingues v؛ وat p. 131أعأال (ل  289)احلاشأية  the Fisheries caseانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (354)

United States, Case No. 12.285 (2002), Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 

62/02, paras. 48 and 49و ؛Sabeh El Leil v. France [GC], no. 34869/05, European Court of Human 

Rights, 29 June 2011, para. 54و ؛WTO Panel Reports, European Communities – Measures Affecting 

the Approval and Marketing of Biotech Products, WT/DS291/R, WT/DS292/R and WT/DS293/R, 

adopted 21 November 2006, at p. 335, footnote 248و ؛Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 965 F.2d 699; 1992 U.S. App., at p. 715, 

para.54  و 
ل 1982الأأأأأث لقأأأأأانون البحأأأأأار عأأأأأا  انظأأأأأرل علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأالل مداخلأأأأأة ترميأأأأأا يف مأأأأأؤمتر اامأأأأأم املتحأأأأأدة الث (355)

)متاحأأأأأأأأأأأأة يف املوقأأأأأأأأأأأأع الشأأأأأأأأأأأأبكي التأأأأأأأأأأأأايل:  150ل الفقأأأأأأأأأأأأرة 76ل الصأأأأأأأأأأأأفحة A/CONF.62/SR.189 الوثيقأأأأأأأأأأأأة
http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html؛ و)United States Department 

of Defense, Law of War Manual, Office of General Counsel, Washington D.C., June 2015, at pp. 29-

34, sect. 1.8 (Customary international law), in particular, at p. 30, para. 1.8    القأانون الأدويل العأريف ملأ"(
سشك  عا  ة يع الدولل لك  الدول اليت مانت معرتضا  مِصرّا  علأى قاعأدة مأ  قواعأد  أث أاء تطور أا ليسأت مل مأة 

 Republic of Mauritius v. United Kingdom of Great Britain and؛ وand p. 34, para. 1.8.4ستلك القاعدة"( 

Northern Ireland (Arbitration under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of 

the Sea), Reply of the Republic of Mauritius, vol. 1 (18 November 2013), p. 124, para. 5.11 و 
دليلهأأأا لل  ارسأأأة املتعلأأأق سالتحفظأأأات علأأأى املعا أأأداتل أشأأأارت اللج أأأة نفسأأأها مأأأؤخرا  دىل القاعأأأدة الأأأواردة يف  (356)

فبجمكانأ  قطعأا   ؛إلظهأار اسأت رار اعرتاضأ  ‘لل عأرتض املصأرّ ‘ميكأ  أن يكأون الأتحف  وسأيلة حيث  مرت أن  "
لقأأأانون العامأأأة لقواعأأأد الأن يأأأرفض أن يطبأأأقل سواسأأأطة معا أأأدةل قاعأأأدة ال ميكأأأ  االحتجأأأاج عليأأأ  هبأأأا مبقتضأأأى 

الوثائق الرمسية للج عية العامةل الأدورة ل 3-5-1-3( م  التعليق على املبدأ التوجيهي 7قرة )" )انظر الفالدويل
 ((وA/66/10/Add.1) 10السادسة والستونل امللحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/CONF.62/SR.189
http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html
http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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أنأ  نأب اإلعأراب عأ  االعأرتاض أث أاء ع ليأة تشأّك  القاعأدة موضأع  1وتوضح الفقرة  (5)
مسأأة: فعلأأى الدولأأة اإلعأأراب عأأ  اعرتاضأأها قبأأ  ال ظأأرو ويتسأأم حسأأ  توقيأأت االعأأرتاض سفمهيأأة حا

تبلور ممارسة ما دىل قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريفل وسأيكون موقفهأا مضأ ونا  أمثأر د ا 
قامأأت سأأ لك يف أسكأأر وقأأت ممكأأ و وسي  أأا قأأد ال يكأأون مأأ  السأأه  دائ أأا  حتديأأد اخلأأ  الفاصأأ  

قاعأأأدة املعأأأرتض الالحأأأق: فب جأأأرد نشأأأوء سأأأني االعأأأرتاض واملخالفأأأةل فجنأأأ  ال يوجأأأد مأأأا يسأأأ ى س
 القاعدةل ل  يفيد االعرتاض الدولة الراغبة يف أن ُتستثا م  تطبيقهاو 

ود ا ا  ت دولة ما موق  املعرتض املِصّرل تكون القاعدة غري م طبقة سال سبة هلا طاملا  (6)
االسأأأأتث ائي " مأأأأ  أجأأأأ  اإلعأأأأراب عأأأأ  الوضأأأأع ال تُلأأأأ  متسأأأأكت سأأأأاالعرتاض؛ وُيسأأأأتخد  تعبأأأأري "

لل عرتض املِصّرو وم أا تشأري الفقأرة مأ لكل فب جأرد التخلأي عأ  االعأرتاض )و أو مأا قأد حيأدث 
 يف أي وقتل صراحة أو سفسلوب آخر(ل تكون الدولة موضع ال ظر مل مة سالقاعدةو 

الشأأأروط الصأأأارمة الأأأيت نأأأب أن تفأأي هبأأأا الدولأأأة لتفخأأأ  مرمأأأ  املعأأأرتض  2وتوضأأح الفقأأأرة  (7)
وحتاف  علي  دواء قاعدة م  قواعد القانون الدويل العأريفو وساإلضأافة دىل دسأداء االعأرتاض قبأ  املِصّر 

تبلور امل ارسة دىل قاعدة م  قواعد القانونل نب اإلعراب ع   سوضوحل أي نأب أال يكأون   أاك 
ط سأفن و ولكأ  مأا مأ  شأر (357)لبس يف عد  قبول القاعدة ال اشئة أو يف وجود نيأة عأد  االلتأ ا  هبأا

يكون االعرتاض يف شك  حمددو وسوج  خاصل يكفي اعرتاض لفظي واضأحل سأواء  مأان خطيأا  أو 
 شفهيا ل وال ضرورة إلجراء ماديل للحفاظ على املوق  القانوين للدولة املعرتضةو 

ويعر شرط دعال  الأدول ااخأرى سأاالعرتاض وجأوب اإلسأالغ سأ  علأى الصأعيد الأدويل؛  (8)
نأأأأ  داخليأأأا  فحسأأأأبو وتتح أأأأ  الدولأأأة املعرتضأأأأة عأأأأبء ضأأأ ان دعأأأأال  الأأأأدول فأأأال ُيكتفأأأأى سجعال

 ااخرى ساالعرتاض فعال و 
وي طبق شرط االست رار يف الت سك ساالعرتاض قب  نشأوء قاعأدة القأانون الأدويل العأريف  (9)

وسعد  على السواءو ويل   تقييم مدى الوفاء هب ا الشرط سفسلوب ع لأيل مأع مراعأاة ظأرو  مأ  
على حدةو ويفيد   ا الشرطل أوال ل أن  يتعني تكرار اإلعراب ع  االعرتاض ع دما تقتضي حالة 

الظرو  دعادة سيان  )أي يف الظرو  اليت قد يكون م  املعقول أن يأؤدي فيهأا الصأ ت أو عأد  
التصأأر  دىل االسأأت تاج سأأفن الدولأأة  لأأت عأأ  اعرتاضأأها(و وميكأأ  أن يأأتم  لأأكل مأأثال ل يف مأأؤمتر 

لدولة املعرتضة ويعاد في  التفميد على القاعدةو ولك  ليس م  امل ك  توقأع رد فعأ  مأ  حتضر  ا
الدول يف م  م اسبةل وال سي ا ع دما يكون موقفها معروفا  أصأال و وثانيأا ل نأب أن تكأون  أ   

 االعرتاضات املتكررة متسقة ع وما ل أي أن  لو م  أية ت اقضات جو ريةو 
يف مشأاريع االسأت تاجات  أ   أي مسأائ  تتعلأق  15شروع االست تاج وال ميس ددراج م (10)

 سالقواعد اآلمرةو 
__________ 

 C v. Director of Immigration and another, Hong Kong Court of Appeal [2011]انظرل على سبي  املثالل  (357)

HKCA 159, CACV 132-137/2008 (2011), at para. 68  نب أن تكون أدلة االعرتاض واضحة"(و"( 
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  الجزء السابع
 القانون الدولي العرفي المعي ن

يتأأفل  اةأأ ء السأأاسع مأأ  مشأأروع اسأأت تاج واحأأد يت أأاول القأأانون الأأدويل العأأريف  
اخلأاص"(و ود ا مانأت قواعأد املعنّي )املشار دلي  أحيانا  سأ "العر  اإلقلي أي" أو "العأر  

القانون الدويل العريف مل مة ة يع الدولل فجن قواعد القانون الدويل العريف املعأني ت طبأق 
سني عدد حمدود م  الدولل ورغم أهنأا ال تصأاَد  مثأريا  فأجن سجمكاهنأا االضأطالع سأدور 

ص سعأأأض  أأا  يف العالقأأأات سأأني الأأأدولل حيأأث تأأأوائم املصأأاح والقأأأيم املختلفأأة الأأأيت  أأ
 و(358)الدول فق 

  16ارستنتاج 
 القانون الدولي العرفي المعي ن

دقلي يأأأة أ  حمليأأأة  قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأنّيل سأأأواء أمانأأأت -1 
مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ال ت طبأأق دال سأأني عأأدد حمأأدود  سأأوى  لأأكل قاعأأدة أ 

 و م  الدول
للبأأأأت يف وجأأأأود ومضأأأأ ون قاعأأأأدة مأأأأ  قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  -2 

التحقأق مأ  وجأود ممارسأة عامأة سأني الأدول املع يأة تكأون مقبولأة لأديها املعنّيل م  الضأروري 
   و)االعتقاد ساإلل ا (مبثاسة قانون 

 التعليق  
غأأري عأأا و ال جأأدال يف دمكانيأأة اشأأت ال القأأانون الأأدويل العأأريف علأأى قواعأأد  ات طأأاسع  (1)

وتؤمأأد  لأأك السأأواسق القضأأائية حملك أأة العأأدل الدوليأأةل حيأأث تشأأري دىل مجلأأة أمأأور م هأأا القأأانون 
أو "املقتصأأر يف أثأأر  علأأى القأأارة  (359)الأأدويل العأأريف "اخلأأاص سال ظأأا  القأأانوين للبلأأدان اامريكيأأة"
والقأانون  (361)لأي"ل و"العأر  احمل(360)اافريقية م ا اقتصر أثر  يف الساسق علأى أمريكأا اإلسأبانية"

و ومأأأأ  سأأأأني القضأأأأايا الأأأأيت اشأأأأت لت علأأأأى ال ظأأأأر يف (362)الأأأأدويل العأأأأريف " و الطأأأأاسع اإلقلي أأأأي"
 القضأية املتعلقأة حبأق املأرور فأوقل و(363)البريوفيأة -قضأية اللجأوء الكولومبيأة  أ   القواعأد  حتديأد
__________ 

 تطور     القواعد مبرور الوقت لتصبح م  قواعد القانون الدويل العريف العا و أن تال ُيستبعد  (358)

(359) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (ل  246)انظأر احلاشأيةat p. 105, 

para. 199 و 
(360) Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at p. 565, para. 21 و 
(361) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco  268)انظر احلاشية 

 258)انظأر احلاشأية  Case concerning Right of Passage over Indian Territory؛ وat p. 200أعأال (ل 
 و at p. 39أعال (ل 

(362) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعال (ل  266)احلاشيةat p. 233, para. 34 و 
(363) Colombian-Peruvian asylum case  و أعال ( 257)انظر احلاشية 
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القواعأأأد مقاسأأأ   و ويشأأأري مصأأأطلح "القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأني" دىل  أأأ  (364)اإلقلأأأيم اهل أأأدي
قواعد القانون الدويل العريف  ات التطبيق العا و ويفض  استخدام  ع  "العر  اخلاص" للتفميد 
علأأى أن مشأأروع االسأأت تاج يُعأأا سقواعأأد القأأانون ال مبجأأرد أعأأرا  أو عأأادات؛ فقأأد تكأأون   أأاك 

 و (365)سالفع  "أعرا  حملية" لدى الدول ال ترقى دىل مستوى قواعد القانون الدويل
يف هنايأأأة   وعأأأة مشأأأاريع االسأأأت تاجات حيأأأث دن  16وقأأأد ُوضأأأع مشأأأروع االسأأأت تاج  (2)

مشاريع االست تاجات السأاسقة ت طبأق أيضأا  سشأك  عأا  في أا  أص حتديأد قواعأد القأانون الأدويل 
العأأريف املعأأنيل مأأا مل يأأ ص مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا علأأى خأأال   لأأكو وعلأأى وجأأ  اخلصأأوصل 

 و (366)على ال حو املبني يف   ا التعليقي طبق هنج الرم ني 
ل و ي فقرة تعريفية سطبيعتهال أن القانون الدويل العريف املعني ال ي طبأق 1وتوضح الفقرة  (3)

دال سني عدد حمدود م  الدولو ويتعني متيي   ع  القانون الدويل العريف العا ل و و القأانون الأدويل 
مجيأأع الأأدولو ومأأ  مثل فأأجن أي قاعأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف الأأ ي ي طبأأق مأأ  حيأأث املبأأدأ علأأى 

 و (367)العريف املعني ال تُ شئ س اهتا الت امات على دول ثالثة أو حقوقا  هلا
ونأأأوو أن ت طبأأأق قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأني علأأأى أنأأأواع خمتلفأأأة مأأأ    وعأأأات  (4)

اإلقلي أأأيل مثأأأ  القواعأأأد "اخلاصأأأة سأأأدول  الأأأدولو ومثأأأريا  مأأأا ُيشأأأار دىل القواعأأأد العرفيأأأة  ات الطأأأاسع
و وقأد يغطأي القأانون الأدويل (368)أمريكا الالتي ية" )يشك  الع   ساللجوء الدسلوماسي مثاال  شأائعا (

العأأريف املعأأني م طقأأة جغرافيأأة أصأأغرل مثأأ  م طقأأة دون دقلي يأأةل سأأ  قأأد ال يُلأأ   سأأوى دولتأأنيو ومأأان 
 حيث رأت حمك ة العدل الدولية ما يلي: لقضية حق املرور  ا العر  موضع دشكال يف 

سبب اة   سفن الدول اليت نوو أن ي شف سي ها عأر   حملأي نأاسع  "يصعب تبني 
مي أع  احملك أة سأببا  و وال تأرى مأ  ممارسأة طويلأة اامأد ال سأد أن ي يأد عأدد ا علأى اث تأني

مأأ  تشأأكي  ممارسأأة  مسأأتقرة م أأ  أمأأد طويأأ  سأأني دولتأأني تقأأبالن هبأأا لت ظأأيم عالقاهت أأا 
  و(369)"ادلة سني الدولتنيااساس للحقوق وااللت امات املتب

وتعلقت القضايا اليت شهدت ال ظأر يف التفميأد علأى  أ ا القأانون الأدويل العأريف املعأنيل  
؛ وامللكيأأأة املشأأأرتمة )السأأأيادة (370)مأأأثال ل سأأأاحلق يف دمكانيأأأة الوصأأأول دىل جيأأأوب يف دقلأأأيم أج أأأح

__________ 

(364) Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعال (و  258)انظر احلاشية 

 أعال و  9م  مشروع االست تاج  2انظر أيضا  الفقرة  (365)
 38)ب( مأ  املأادة 1عاملت حمك ة العدل الدولية القانون الدويل العأريف املعأني ساعتبأار  يأدخ  يف دطأار الفقأرة  (366)

 و at p. 276أعال (ل  257)احلاشية  Colombian-Peruvian asylum caseم  نظامها ااساسي: انظر 
شأأفن املعا أأأدات والأأدول الثالثأأأة )البأأأاب س 1969يت اثأأ  املوقأأأ  مأأع  لأأأك املبأأني يف أحكأأأا  اتفاقيأأأة فيي أأا لعأأأا   (367)

 (و  4الثالثل الفرع 

(368) Colombian-Peruvian asylum case  أعال (ل  257)انظر احلاشيةat p. 276 و 
(369) Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعال (ل  258)انظر احلاشيةat p. 39 و 

 و  6ل الصفحة املرجع نفس  (370)
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؛ واحلق يف صيد اامساك م ورد للروق م  (371)م  قب  ثالث دول ساحليةاملشرتمة( مليا  تار ية 
؛ واحلأأق يف عبأأور (372)قبأأ  املأأواط ني املقي أأني علأأى ضأأفة هنأأر ميثأأ  حأأدودا  سأأني دولتأأني مشأأاطئتني

؛ وااللتأ ا  سالتوصأ  دىل اتفأاق يف (373)احلدود/املرور العاسر الدويل دون اخلضأوع إلجأراءات اهلجأرة
 و (374)على هنر ميث  حدودا  سني دولتني ددارة توليد الطاقة

درجأة مأ  االرتبأاط اةغأرايف سأني الأدول الأيت ت طبأق في أا سي هأا قاعأدة عادة  وسي  ا توجد  (5)
لقانون الدويل العريف املعنيل فجن  لك قد ال يكون ضروريا  دائ ا و ويت ثأ  اهلأد  مأ  م  قواعد ا

 لك" يف اإلقرار سفنأ  علأى الأرغم مأ  مأون القأانون عبارة "سواء أمانت دقلي ية أ  حملية أ  سوى 
الدويل العريف املعني يتسم يف الغالب سطاسع دقلي ي أو دون دقلي ي أو حمليل ال يوجد مأ  حيأث 

قاعدة للقانون الدويل العريف املعني سني دول ترتب  سقضايا أو مصأاح  املبدأ ما يربر أال ت شف أيضا  
أمأأان ملصأأاح مشأأرتمة سأأواء  أو دول تشأأك   ت عأأا   لاةغأأرايف أو أنشأأطة مشأأرتمة خبأأال  موقعهأأا

  غري اوسمبوجب معا دة أو  م شف  
الشأأروط املوضأأوعية لتحديأأد قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  2وتت أأاول الفقأأرة  (6)

املعنيو ويت ث  جأو ر اامأر يف أن حتديأد وجأود  أ   القاعأدة مأ  عدمأ  يتأفل  مأ  البحأث عأ  
عامة سائدة سني الدول املع ية اليت تقبلها ممارسة  ناظ أة  لعالقاهتأاو وقأدمت حمك أة العأدل ممارسة 

توجيهأأا  سشأأفن  أأ   املسأأفلةل حيأأث ارتأأفت مأأا يلأأي  البريوفيأأة الكولومبيأأة قضأأية اللجأأوءالدوليأأة يف 
 في ا  ص حجة مولومبيا سشفن وجود "عر  دقلي ي أو حملي خاص سدول أمريكا الالتي ية": 

تعأأني علأأى الطأأر  الأأ ي يعت أأد علأأى عأأر  مأأ   أأ ا القبيأأ  أن يثبأأت أن  أأ ا "ي 
و فيجأأأأب علأأأأى احلكومأأأأة مل مأأأأا  للطأأأأر  اآلخأأأأر سطريقأأأأة أصأأأأبح معهأأأأاالعأأأأر  قأأأأد أرسأأأأي 

الكولومبيأأأة دثبأأأات أن القاعأأأدة الأأأيت حتأأأتج هبأأأا تتفأأأق مأأأع اسأأأتخدا  ثاسأأأت وموحأأأد متارسأأأ  
يتعلق سالدولأة املا أة اللجأوء وواجأب الدولتان املع يتانل وأن   ا االستخدا  يعرب ع  حق 

م  ال ظأا  ااساسأي لل حك أةل الأيت  38على عاتق دولة اإلقليمو وي بثق  لك ع  املادة 
 و  (375)‘"املعتربة مبثاسة قانون دل علي  تواتر االستع ال‘تشري دىل العادات الدولية املرعية 

__________ 

 :Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Hondurasانظأأر ادعأأاء   أأدوراس يف (371)

Nicaragua intervening), Judgment of 11 September 1992, p. 351, at p. 597, para. 399 و 
(372) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعأال (ل  266)احلاشأيةat pp. 265-266, paras. 

 Judge Sepúlveda-Amor’sSeparateatو paras. 20-36 ,278-282.pp,Opinion؛ وانظر أيضا  140-144

(373) Nkondo v. Minister of Police and Another, South African Supreme Court, 1980 (2) SA 894 (O), 7 

March 1980, International Law Reports, vol. 82, pp. 358-375, at pp. 368-375 ( مساتس القاضي ارتفى
ال أدلة على وجود ممارسة طويلة اامد سني مجهورية ج وب أفريقيا وليسوتو تبلأورت لتصأبح حقأا  عرفيأا  حمليأا  "أن  

 ((و at p. 359" )يف املرور العاسر دون اخلضوع إلجراءات اهلجرة

(374) Kraftwerk Reckingen AG v. Canton of Zurich and others, Appeal Judgment, BGE 129 II 114, 
ILDC 346 (CH 2002), 10 October 2002, Switzerland, Federal Supreme Court [BGer]; Public Law 

Chamber II, para. 4 و 
(375) Colombian-Peruvian asylum case  أعال (ل  257)انظر احلاشيةat pp. 276-277 و 
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)االعتقاد وم  مثل فجن هنج الرم ني ال ي يتطلب وجود ممارسة عامة وقبوهلا مبثاسة قانون  (7)
ي طبأأأق أيضأأأا  علأأأى حالأأأة حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأنيو ولكأأأ  يف حالأأأة  (سأأأاإلل ا 

 القانون الدويل العريف املعنيل نب أن تكون امل ارسأة عامأة مأ  ناحيأة موهنأا ممارسأة متسأقة "سأني
الدول املع ية"ل أي مجيع الدول اليت ت طبق في ا سي ها القاعدة موضع ال ظرو ونب أن يكون م  
مأأ   أأأ   الأأدول قأأأد قبأأأ  امل ارسأأة مقأأأانون في أأأا سي هأأاو ويف  أأأ ا اخلصأأأوصل يكأأون تطبيأأأق هنأأأج 

 الرم ني أمثر صرامة يف حالة قواعد القانون الدويل العريف املعنيو
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الفصل السادس  

 اقاث القحقة والممارسة القحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهداثارتف

 مقدمة -ألف 

(ل أن تأدرج موضأوع "املعا أدات عأرب الأ م " يف 2008قررت اللج ةل يف دورهتأا السأتني ) -64
وأنشأأفت  و(376)والسأأتنيسرنأأامج ع لهأأا وأن ت شأأئ فريقأأا  دراسأأيا  مع يأأا  ساملوضأأوع يف دورهتأأا احلاديأأة 

(ل الفريق الدراسي املعأر ساملعا أدات عأرب الأ م ل سرئاسأة 2009اللج ةل يف دورهتا احلادية والستني )
ورّم  الفريق الدراسي م اقشات ل يف تلك الدورةل على حتديد القضايا الأيت ي بغأي السيد غيورغ نوليتو 

 و(377)ت لة لع   اللج ة سشفن املوضوعتغطيتهال وأساليب ع   الفريق الدراسيل وال تائج احمل

(ل 2012-2010ويف الفأأأرتة مأأأ  الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتني دىل الأأأدورة الراسعأأأة والسأأأتني ) -65
 وحبأأث الفريأأق الدراسأأي ثالثأأة تقأأاريرأعيأأد تشأأكي  الفريأأق الدراسأأي سرئاسأأة السأأيد غيأأورغ نأأوليتو 

قأأدمها الأأرئيس سصأأورة غأأري رمسيأأة وتعأأاجلل علأأى التأأوايلل االجتهأأادات  ات الصأألة حملك أأة العأأدل 
؛ واالجتهأأادات يف ظأأ  اانظ أأة اخلاصأأأة (378)الدوليأأة و يئأأات التحكأأيم  ات الواليأأة املخصصأأة
؛ واالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة (379)املتعلقأأأة ساالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة
 و(380)للدول خارج اإلجراءات القضائية أو شب  القضائية

 (381)(ل اسأت دت اللج أة دىل توصأية الفريأق الدراسأي2012ويف الدورة الراسعأة والسأتني ) -66
(ل شأك  الع أ  املتعلأق 2013لتقرر ما يلي: )أ( أن تغريل اعتبأارا  مأ  دورهتأا اخلامسأة والسأتني )

__________ 

 Yearbook,vol. II (Part Two) ,2008…ول انظأر2008آب/أغسأطس  8املعقأودة يف  2997يف جلسأتها  (376)

para. 353ل املرفأق ااولو وأحاطأت اة عيأة العامأة عل أا  املرجأع نفسأ ولالطأالع علأى خمطأ  املوضأوعل انظأر  ؛
 و2008مانون ااول/ديس رب   11املؤرخ  63/123م  قرار ا  6سالقرار يف الفقرة 

(377) Yearbookوvol. II (Part Two), paras. 220-226 ,2009… 
؛ 354-344(ل الفقأرات A/65/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة اخلامسأة والسأتونل امللحأق رقأم  (378)

 و337(ل الفقرة  A/66/10 ) 10الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس 
 لاملرجأأع نفسأأ ؛ 341-338(ل الفقأأرات  A/66/10 ) 10الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (379)

  و231و 230(ل الفقرتان A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم 
يف الأأدورة الثالثأأة و 234-232(ل الفقأأرات A/67/10) 10الأأدورة السأأاسعة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (380)

(ل قأأد  رئأأيس الفريأأق الدراسأأي تسأأعة اسأأت تاجات أوليأأة أُعيأأدت صأأياغتها يف ضأأوء امل اقشأأات 2011والسأأتني )
(ل  A/66/10 ) 10امللحأأأق رقأأأم  الأأأدورة السادسأأأة والسأأأتونل لاملرجأأأع نفسأأ )الأأيت دارت يف دطأأأار الفريأأأق الدراسأأأي 

(ل قأأد  الأأرئيس نأأص سأأتة اسأأت تاجات أوليأأة دضأأافية أُعيأأدت 2012ويف الأأدورة الراسعأأة والسأأتني )(و 344الفقأأرة 
الأدورة السأاسعة والسأتونل  لاملرجأع نفسأ )صياغتها أيضا  يف ضوء امل اقشات الأيت دارت يف دطأار الفريأق الدراسأي 

ونأأاقش الفريأأق الدراسأأي أيضأأا  الشأأك  الأأ ي ي بغأأي أن تواصأأ  سأأ  (و 240(ل الفقأأرة A/67/10) 10امللحأأق رقأأم 
احأأات ووافأأق وقأأد  الأأرئيس عأأددا  مأأ  االقرت اللج أأة أع اهلأأا سشأأفن  أأ ا املوضأأوع وال تأأائج احملت لأأة هلأأ   ااع أأالو 

  (و239-235ل الفقرات املرجع نفس )عليها الفريق الدراسي 
   و239و 226(ل الفقرتان A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (381)
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