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    ثامنالفصل ال    
  ) jus cogens(القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

  مقدمة  -ألف  
ا السابعة والستني (  -١٤٢ )، إدراج موضوع "القواعد اآلمرة" يف ٢٠١٥قررت اللجنة، يف دور

مج عملها وعّينت السيد  . وأحاطت اجلمعية العامة، )٨٠٥(ْتالدي مقرراً خاصاً للموضوع ديريبر
دراج ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   ٢٣املؤرخ  ٧٠/٢٣٦يف قرارهـــا  ، بقرار اللجنـــة املتعلق 

مج عملها.املوضوع يف    بر
ا الثامنة والســــــتني (  -١٤٣ )، التقرير األول للمقرر ٢٠١٦وكان معروضــــــاً على اللجنة، يف دور
ما  مسألة، الذي يتناول مسائل مفاهيمية ويثري عدداً من املسائل املنهجية، من بينها )٨٠٦(صاخلا

لقواعد اليت تُعترب  م، يف إطار النظر يف املوضـــــــوع، قائمة توضـــــــيحيةإذا كان ينبغي للجنة أن تقدّ 
  قواعد آمرة. واستعرض التقريُر األسس التارخيية والنظرية اليت تستند إليها القواعد اآلمرة. 

  دراسة املوضوع يف الدورة احلالية   -ء  
)، A/CN.4/706يوجــد قيــد نظر اللجنــة يف الــدورة احلــاليــة التقرير الثــاين للمقرر اخلــاص (  -١٤٤

والغرض منه تبيان املعايري املعتمدة يف حتديد القواعد اآلمرة، بناًء على نص اتفاقية فيينا بشـــــــــــــــأن 
") إلنشــاء ١٩٦٩(املشــار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية فيينا لعام  ١٩٦٩قانون املعاهدات لعام 

الســـــتناد إىل اقرتح  .)٨٠٧(حتليله، ســـــتة مشـــــاريع اســـــتنتاجات تلك املعايري. واقرتح املقرر اخلاص، 
أن تغّري اللجنة عنوان املوضـــــوع من "القواعد اآلمرة" إىل "القواعد اآلمرة من القواعد العامة  أيضـــــاً 

  ".) jus cogens(للقانون الدويل 
ــــا من   -١٤٥  ٣٣٧٢، و٣٣٧٠إىل  ٣٣٦٨ونظرت اللجنــــة يف التقرير الثــــاين يف جلســــــــــــــــــا
  .٢٠١٧متوز/يوليه  ١٣و ١١ومن  ٥إىل  ٣يف الفرتتني من ، املعقودة ٣٣٧٤  إىل

__________ 

ر/مايو  ٢٧، املعقودة يف ٣٢٥٧يف جلســـــــــــــــتها   )٨٠٥( ئق الرمسية للجمعية العام( ٢٠١٥أ ة، الدورة الســـــــــــــــبعون، الو
مج عمل اللجنة الط ).٢٨٦)، الفقرة A/70/10( ١٠امللحق رقم  ا وأُدرَج املوضـــــــــــــــوع يف بر ويل األجل يف دور

، الدورة التاســــــــعة نفســــــــه املرجع) بناًء على االقرتاح الوارد يف مرفق تقرير اللجنة (٢٠١٤الســــــــادســــــــة والســــــــتني (
  ).٢٣لفقرة )، اA/69/10( ١٠والستون، امللحق رقم 

  .A/CN.4/693 الوثيقة  )٨٠٦(
(معايري القواعد اآلمرة)؛ مشـــــروع  ٤): مشـــــروع االســـــتنتاج A/CN.4/706انظر التقرير الثاين عن القواعد اآلمرة (  )٨٠٧(

(القبول واالعرتاف كمعيار  ٦(القواعد اآلمرة كقواعد عامة للقانون الدويل)؛ مشـــــــروع االســـــــتنتاج  ٥تنتاج االســـــــ
(القبول  ٨(جمتمع الدول الدويل ككل)؛ مشــــــــروع االســــــــتنتاج  ٧لتحديد القواعد اآلمرة)؛ مشــــــــروع االســــــــتنتاج 

  .(األدلة على القبول واالعرتاف) ٩واالعرتاف)؛ مشروع االستنتاج 
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، أحــالــت اللجنــة إىل جلنــة ٢٠١٧متوز/يوليــه  ١٣، املعقودة يف ٣٣٧٤ويف اجللســــــــــــــــة   -١٤٦
ا يف التقرير الثاين للمقرر٩إىل  ٤الصــــــــــياغة مشــــــــــاريع االســــــــــتنتاجات  لصــــــــــيغة اليت وردت   ، 

إىل  ان املوضـــــــوع من "القواعد اآلمرة"عنو . ويف اجللســـــــة نفســـــــها، قررت اللجنة تغيري )٨٠٨(اخلاص
  ".)jus cogens("القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

، قدم رئيس جلنة الصياغة تقريراً ٢٠١٧ همتوز/يولي ٢٦، املعقودة يف ٣٣٨٢ويف اجللسة   -١٤٧
"، )jus cogens(مرحلياً للجنة الصـــــــــــــــياغة عن "القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

__________ 

لصيغة اليت اقرتحها املقرر اخلاص يف ٩إىل  ٤فيما يلي نص مشاريع االستنتاجات   )٨٠٨(   قريره الثاين: ت، 
  ٤مشروع االستنتاج 

  معايري القواعد اآلمرة
  تستويف معيارين مها: لتحديد قاعدٍة معينة كقاعدة آمرة، من الضروري التدليل على أن القاعدة املذكورة  
  اعد العامة للقانون الدويل؛ وال بد أن تكون من القو   (أ)  
عتبارها قاعدًة  يقبلهاال بد أن   (ب)   ا جمتمُع الدول الدويل ككّل  ي خروج عنها.  الويعرتَف    يُسمح 

  ٥مشروع االستنتاج 
  القواعد اآلمرة كقواعد عامة للقانون الدويل

  القواعد العامة للقانون الدويل قواعد هلا نطاق انطباق عام.  -١  
  ويل اآلمرة.لنشأة قواعد القانون الد القانون الدويل العريف هو األساس األكثر شيوعاً   -٢  
ســـــــــــــاســـــــــــــي حملكمة العدل (ج) من النظام األ)١(٣٨مة، مبعناها الوارد يف املادة مبادئ القانون العا  -٣  

  الدولية، ميكن أن تكون هي أيضا أساساً لقواعد القانون الدويل اآلمرة.
قى إىل مرتبة القاعدة اآلمرة القواعد التعاهدية قواعَد عامة للقانون الدويل ميكن أن تر  جيوز أن جتّسد  -٤  

  من القواعد العامة للقانون الدويل.
  ٦مشروع االستنتاج 

  القبول واالعرتاف كمعياٍر لتحديد القواعد اآلمرة
ا كقاعدة  ُحتدَّد قاعدة من القواعد العامة للقانون الدويل كقاعدة آمرة عندما تكون  -١   مقبولًة ومعرتفاً 

ي خروج عنها.   ال ُيسمح 
ي خ  -٢   ا كقاعدٍة ال يُســــمح  روج عنها تقييَم رأي يقتضــــي شــــرُط أن تكون القاعدة مقبولة ومعرتفاً 

  جمتمِع الدول الدويل ككل.
  ٧مشروع االستنتاج 

  جمتمع الدول الدويل ككل
لك، فإن ذوبناًء على  د به يف حتديد القواعد اآلمرة.قبول واعرتاف جمتمِع الدول ككل هو ما يُعت  -١  

  به. موقف الدول هو الذي يُعتدّ 
ف جمتمع الــدول لئن جــاز األخــذ مبواقف اجلهــات الفــاعلــة خبالف الــدول عنــد تقييم قبول واعرتا  -٢  

ا، قبوًال واعرتافاً م الدول الدويل   ن جانب جمتمعالدويل ككّل، فإن هذه املواقف ال ميكن أن تشــــــــــــــكل، يف حد ذا
  .ككل. وقد تكون مواقف جهات فاعلة أخرى مفيدًة يف إيضاح السياق وتقييم مواقف الدول

ع  -٣   تبارها قاعدة آمرة. يكفي القبول واالعرتاف من جانب أغلبيٍة كبرية من الدول لتحديد قاعدة 
  وال ُيشرتط أن يكون القبول واالعرتاف من جانب الدول كافة.

  ٨ مشروع االستنتاج
  القبول واالعرتاف

ون ألغراض شــــــــــــــرط القبول واالعرتاف كمعيــــــار للقواعــــــد اآلمرة خيتلف عن القبول مبثــــــابــــــة قــــــان  -١  
نون العــامــة مبفهوم القــاالقــانون الــدويل العريف. وهو خيتلف أيضــــــــــــــــًا عن شــــــــــــــرط االعرتاف ألغراض مبــادئ   حتــديــد
  (ج) من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.)١(٣٨  املادة
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ا التاســعة والســتني.  ا بصــورة مؤقتة يف دور يتضــمن مشــاريع االســتنتاجات اليت كانت قد اعتمد
  .)٨٠٩(للجنة الشبكيوُقدم التقرير للعلم فقط، وهو متاح على موقع ا

  تقدمي املقرر اخلاص للتقرير الثاين  -١  
رع فيتناول الف أوضـــــــــــح املقرر اخلاص أن تقريره الثاين يتألف من ثالثة فروع موضـــــــــــوعية:  -١٤٨

، بينما يتضــمن الفرع الرابع الثاين الدراســة الســابقة للموضــوع، والفرع الثالث معايري القواعد اآلمرة
  ت. املقرتحا
ويف الفرع الثاين بشـــــأن الدراســـــة الســـــابقة للموضـــــوع، أشـــــار املقرر اخلاص إىل أن الدول   -١٤٩

الثالث اليت انتقدت املوضــــــــــوع يف البداية اســــــــــتمرت يف انتقاده، يف حني أن الغالبية العظمى من 
. وشــــدد كذلك على أن )٨١٠(الدول اليت تكلمت يف هذا املوضــــوع واصــــلت اإلعراب عن دعمها

فاقاً عاماً على ضرورة تغيري عنوان املوضوع. وقال أيضاً إن اللجنة قررت عدم اإلشارة إىل هناك ات
، مثلما اقَرتح يف تقريره األول إىل جلنة الصـــياغة، إّال أنه يعتزم إدراج االقرتاح ٢مشـــروع االســـتنتاج 

 كما يف اللجنة جمدداً يف تقرير مقبل. والحظ أيضــــــاً أن االنقســــــام األكرب، يف جلنة القانون الدويل
منه، اليت حتدد اخلصــــــائص  ٢، وال ســــــيما الفقرة ٣الســــــادســــــة، هو بشــــــأن مشــــــروع االســــــتنتاج 

األســاســية الثالث للقواعد اآلمرة، وهي أن هذه القواعد حتمي القيم األســاســية للمجتمع الدويل، 
ا واجبة التطبيق عاملياً.  ا أعلى مرتبة من غريها من املعايري، وأ   وأ

ائمة توضــــــــيحية قوقال املقرر اخلاص كذلك إنه يعتزم النظر يف ما إذا كان ينبغي وضــــــــع   -١٥٠
يف تقرير مقبل يتناول  لقواعد اآلمرة، مؤكداً أنه ســــــوف يقدم اقرتاحاً متماســــــكاً يف ذاك الشــــــأن

 متفرقات، وداعياً أعضاء اللجنة إىل إبداء آرائهم يف هذه املسألة.

الســــتناد إىل املادة ويتناول اجلزء الثالث م  -١٥١ من  ٥٣ن التقرير معايري حتديد القواعد اآلمرة، 
كأســـــــــــــــاس لتلك املعايري، وفقاً لآلراء اليت أعربت عنها الدول، وكذلك   ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

__________ 

ليت تثبت أن القاعدة املعنية، اشـــــــرط القبول واالعرتاف كمعيار للقواعد اآلمرة يعين أنه ينبغي توفري األدلة   -٢  
ا  خلر   مبثابة قانون، مقبولةٌ من جانب الدول كقاعدة ال مقبولةً إىل جانب كو   وج عنها.يُسمح 

  ٩مشروع االستنتاج 
  األدلة على القبول واالعرتاف

قــاعــدة آمرة ميكن أن قبول واالعرتاف بقــاعــدة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدويل كاألدلــة على ال  -١  
  متعددة. تتجلى يف مواد شىت وأن تتخذ أشكاالً 

ن قاعدًة من القواعد العامة للقانون الدويل   -٢   جيوز أن توفر املواد التالية أدلًة على القبول واالعرتاف 
ت العامة الصـــــــــــــــادرة قد بلغت مرتبة القواعد اآلمرة: املعا هدات، والقرارات اليت تعتمدها املنظمات الدولية، والبيا

ســــــم الدول، واملنشــــــورات الرمسية، واآلراء القانونية الصــــــادرة عن احلكومات، واملراســــــالت الدبلوماســــــية، وقرارات 
  احملاكم الوطنية.

ألحكام والقرارات الصـــادرة عن احملاكم واهلي  -٣   كدليل على   ئات القضـــائية الدوليةجيوز األخذ أيضـــاً 
  القبول واالعرتاف ألغراض حتديد أن قاعدًة معينة هي من قواعد القانون الدويل اآلمرة.

جيوز أن توفر مواد أخرى، كأعمال جلنة القانون الدويل وأعمال هيئات اخلرباء ومؤلفات الفقهاء،   -٤  
ــاً  وســــيلًة احتياطية لتحديد قواعد القانون الدويل اليت ال ي خروج عنها. وقد تســــاعد مثل هذه املواد أيضــ ُيســــمح 

  تقييم أمهية املواد الرئيسية. على
)٨٠٩(   http://legal.un.org/ilc.  
ن A/CN.4/706انظر الوثيقة   )٨١٠(   .١٢و ١٠؛ الفقر



A/72/10 

251 GE.17-13796 

ا  ت األكادميية، ملمارســـــــــــــات الدول وقرارات احملاكم الدولية مبختلف درجا وما ســـــــــــــبق أن والكتا
، ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٥٣فسها من دراسة للقواعد اآلمرة يف إطار املادة قامت به اللجنة ن

  مع عدم َقصر نطاق املوضوع على قانون املعاهدات.
عايري الرتاكمية، تتضــــــمن اثنني من امل ٥٣ويف ذاك الصــــــدد، أكد املقرر اخلاص أن املادة   -١٥٢

الدويل، وأنه جيب أن  عد العامة للقانونومها أن القاعدة املعنية جيب أن تكون قاعدة من القوا
عتبــارهــا قــاعــدة ال جيوز اخلروج عنهــا. ولئن حــد لقبول واالعرتاف  د املقرر اخلــاص عــدة حتظى 

ج ذي املعيارين. ومن مث، طرائق أخرى ملقاربة التعريف، فإنه يرى أنه ينبغي اإلبقاء على هذا النه
لفقرة (أ) واملعيار الثاين اســــُتنســــخ املعيار األول يف ااملقرتح، ف ٤أُدرج ذلك يف مشــــروع االســــتنتاج 

  يف الفقرة (ب).
وتنــاول التقرير بعــد ذلــك تقييم حمتوى املعيــار األول الــذي مت التطرق إليــه يف مشـــــــــــــــروع   -١٥٣

عتبــارهــا من القواعــد العــامــة للقــانون الــدويل".  باملقرتح املتعلق  ٥االســـــــــــــــتنتــاج  "القواعــد اآلمرة 
ل العالقة بني القانون وأوضــح املقرر اخل اص أنه ال يرى ضــرورة لوضــع مشــروع اســتنتاج بعينه يفصــّ

من مشـــــــــــــروع االســـــــــــــتنتاج املقرتح تفي بذلك  ٢الدويل العريف والقواعد اآلمرة. والحظ أن الفقرة 
الغرض. وأشــــــــــــــار كذلك إىل أن دور القانون الدويل العريف يف حتديد القواعد اآلمرة دور راســــــــــــــخ 

ة االعتماد على مصــــادر أخرى للقانون الدويل أقل رســــوخاً. وقال إنه ميكن إجياد نســــبياً، وإمكاني
ما َيســند الرأي القائل إن مبادئ القانون العامة ميكن أن تشــكل أســاســاً للقواعد اآلمرة. ويتضــح 

ريخ صـــــياغة املادة  من مواد قانون املعاهدات،  ٥٠ذلك ليس من املمارســـــة فحســـــب، وإمنا من 
تتضـــــــــــــــمن بوضـــــــــــــــوح مبادئ القانون  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣املادة وكذلك من كون 

ويف ضـــــــوء املمارســـــــة احملدودة املتاحة، اســـــــتصـــــــوب املقرر اخلاص مع ذلك إدراج هذه  )٨١١(العامة
عتبارها أســــاســــاً للقواعد اآلمرة، وإن كاْن ذلك بصــــفة أقل جزماً مما عليه  املبادئ العامة للقانون 

لنسبة للقا   نون الدويل العريف.األمر 
النتقال إىل املعاهدات، أشـــــــــــــــار املقرر اخلاص إىل أنه إذا كان من   -١٥٤ ملقبول عموماً أن او

ا، قاعدة من القواعد العامة للقانون ال دويل، فإن القاعدة اليت املعاهدات ال تشــــــــّكل، يف حد ذا
  نون الدويل. مة للقاترد يف معاهدة ما ميكن أن تكون انعكاساً لقاعدة من القواعد العا

 مشـــــــــــــــروع والحظ املقرر اخلــــاص بعــــد ذلــــك أن املعيــــار الثــــاين الــــذي جيري تنــــاولــــه يف  -١٥٥
ا جمتمع الدول ، ومفاده أن القاعدة املعنية "جيب أن يقبلها وي٩إىل  ٦االســتنتاجات من  عرتف 

ول بشـــــرط ق األالدويل ككل بوصـــــفها قاعدة ال جيوز اخلروج عنها"، يتضـــــمن عدة عناصـــــر: يتعل
العرتاف والقبول؛  مــا الثــالــث فيتعلق مبــا يتم أالقبول واالعرتاف؛ ويتعلق الثــاين مبــا أو مبن يقوم 

  قبوله واالعرتاف به. 
ملقرر اخلاص أن احيدد ســـــياق املعيار الثاين، أوضـــــح  ٦ونظراً إىل أن مشـــــروع االســـــتنتاج   -١٥٦

َعد من القواعد مشـــــــروع االســـــــتنتاج مزدوج الغرض: فقد جاء فيه، من جهة، أن كون قاعدة ما تُـ 
ة أخرى، أن مــا يهّم العــامــة للقــانون الــدويل ال يكفي العتبــارهــا قــاعــدة آمرة؛ وجــاء فيــه، من جهــ

  الثاين هو القبول واالعرتاف من ِقبل جمتمع الدول الدويل ككل. املعيار 
__________ 

ا اللجنة والتعليقات عليها يف   )٨١١( ، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٦٦ ...حوليةاســــــــُتنســــــــخت مشــــــــاريع املواد اليت اعتمد
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ملعيار واالعرتاف به، مؤكداً  ٧والحظ املقرر اخلاص أن مشـــروع االســـتنتاج   -١٥٧ يهّم القبول 
ريخ صــــياغة املادة  وممارســــة الدول يكتســــيان أمهية خاصــــة  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣أن 

على الدور احملوري الذي تؤديه الدول كمجتمع،  ٢يد يف الفقرة يف هذا الصــــــــــــدد. ورغم التشــــــــــــد
شـــدد كذلك على أن القصـــد من عبارة "جمتمع الدول الدويل ككل" هو توضـــيُح أن ما ينبغي أن 

العتبار هو آراء الدول، جمتمعًة، وليس مواقف فرادى الدول. واجُتهد يف وضـــع الفقرة   ٢حيظى 
تعربِّ عن التوازن الدقيق الذي حتّقق عندما اعرتفت اللجنة أيضــــــــاً كي  ٧من مشــــــــروع االســــــــتنتاج 

ت أخرى يف ذلك.  ثري كيا   بدور الدول احملوري يف حتديد القانون دون أن تنكر إمكانية 
حمتوى شرط القبول واالعرتاف من ِقبل اجملتمع الدويل ككل.  ٨وتناول مشروع االستنتاج   -١٥٨

لقبول أو ويرى املقرر اخلاص أنه لكي تصــــــــــــــبح ق اعدة ما من القواعد اآلمرة، ال يكفي أن حتظى 
خلروج عنها  ا قاعدة ال ُيســمح  ا تتمتع بصــفٍة ما، أي  ؛ (opinio juris cogentis)العرتاف 

ما يثبت حصــــــــــول ذلك القبول من املهم أيضــــــــــاً تقدمي  ومثلما هي احلال مع القانون الدويل العريف،
  واالعرتاف. 

هي معاجلة طبيعة املواد اليت ميكن تقدميها كأدلة. وذكر  ٩والغاية من مشروع االستنتاج   -١٥٩
املقرر اخلاص أنه رغم التشــــــابه الشــــــديد بني معظم هذه املواد يف املمارســــــة العملية وبني تلك اليت 

ا ختتلف من حيث املضم   ون.كثرياً ما تقدَّم كدليل على القبول يف القانون الدويل العريف، فإ
ا الثامنة والســتني، يقرتح   -١٦٠ ا جلنة القانون الدويل يف دور التســاق مع املناقشــة اليت أجر و

إىل  "القواعد اآلمرة"من تقريره، أن تغّري اللجنة عنواَن املوضــــــــوع من  ٩٠املقرر اخلاص، يف الفقرة 
إن اقرتاحه ال يليب شـــرط  . بيد أنه قال بعد ذلك"Jus cogens" القواعد اآلمرة يف القانون الدويل"

. وعليه، نّقح اقرتاحه حبيث يتغّري عنوان ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣االتســـــــــــــــاق مع املادة 
  ". )jus cogens(املوضوع إىل "القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

مج العمل املقبل، يتصـــــــــــور املقرر اخلاص أن اللجنة   -١٦١ ســـــــــــوف تنظر، يف  وفيما يتعلق برب
ر أو عواقـــب القواعـــد اآلمرة، عمومـــًا وكـــذلـــك يف القـــانون ٢٠١٨ عـــام ، رمبـــا يف تقريرين، يف آ

لرابع، الذي ســــــــــــــيصــــــــــــــدر يف التعاهدي وجماالت أخرى من القانون الدويل. وســــــــــــــيتناول التقرير ا
، ما تبقى من مســـــائل متنوعة، فضـــــًال عن مقرتحات بشـــــأن وضـــــع قائمة توضـــــيحية ٢٠١٩  عام

  لقواعد اآلمرة. 

  موجز املناقشة  -٢  

  تعليقات عامة  (أ)  
كيد حقيقِة أن التقرير   -١٦٢ لتقرير الثاين للمقرر اخلاص. ومت  بوجه عام، رّحب األعضــــــــــــاء 

ع التوافقي للقــانون الــدويل". ويف حني أن قــد حــافظ على توازن بني "مرونــة التحــديــد" و"الطــاب
دة توضــيح مفهوٍم صــعب ومعقٍد، أشــار البعض إىل الشــك  معظم األعضــاء شــدد على ضــرورة ز

  احمليط مبوضوع القواعد اآلمرة، الذي أعربت عنه الدول األعضاء. 
فاقية من ات ٥٣ويف حني مت اإلعراب عن اتفاق عام مع املقرر اخلاص على اختاذ املادة   -١٦٣

كمنطَلق لتحديد معايري القواعد اآلمرة، متت اإلشـــــــــــــــارة إىل أن مفهوم القواعد   ١٩٦٩فيينا لعام 
اآلمرة قد ال يشـــمل مجيع اجلوانب اليت ســـتنظر فيها اللجنة. ومتت اإلشـــارة إىل أن عمر املوضـــوع 
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تقريره األول.  بقرون، وهو ما كان املقرر اخلاص قد أكده يف ١٩٦٩يسبق إبرام اتفاقية فيينا لعام 
متحيص ما إذا كانت تريد ملعايِري حتديد القواعد اليت  تعيد أن ينبغيإىل أن اللجنة  أيضــــــــاً  أُشــــــــريو 

من اتفاقية فيينا  ٥٣حصـــــلت على مركز قواعد آمرة يف القانون الدويل أن تســـــتند فقط إىل املادة 
لى املوافقة، بينما يتمثل أحد ، ألن هذا يعين اعتماد فهٍم للقواعد اآلمرة قائم حبزم ع١٩٦٩لعام 

األغراض من وضـــــع القواعد اآلمرة حتديداً يف تقييد ما جيوز للدول أن توافق عليه أو أن تتصـــــرف 
إلضـــــافة إىل قانون املعاهدات، الصـــــكوك  فيه. ولوحظ أيضـــــاً أن القواعد اآلمرة تشـــــمل كذلك، 

ســـــــــــــــؤوليــة الــدول عن األفعــال غري غري التقليــديــة وجمــاالت قــانونيــة أخرى، مثــل القــانون املتعلق مب
  املشروعة دولياً.

وأُعرب عن االتفاق مع إشــارة املقرر اخلاص إىل أن القانون الدويل العريف يشــّكل األســاس   -١٦٤
األكثر شــــــيوعاً الذي تنشــــــأ عليه القواعد اآلمرة، بينما نُقلت آراء خمالفة لرأي املقرر اخلاص مفادها 

ا مصــــــدراً للقواعد اآلمرة أو أســــــاســــــاً هلا. ولوحظ أنه ينبغي أّال تُعترب أحكام ا ملعاهدات يف حد ذا
لقدر الكايف  أيضــــاً أنه، لكي تصــــبح قاعدة ما من القواعد اآلمرة، ينبغي هلا أن تكون قد تطّورت 

  يف مجيع مصادر القانون الثالثة، أي األعراف واملعاهدات ومبادئ القانون العامة.
ضـــــــــــاء مع املقرر اخلاص على عدم جواز اعتبار عنصـــــــــــر التعديل وبينما اتفق معظم األع  -١٦٥

معياراً، أعرب البعض عن خمالفتهم ذاك  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣املشـــــــــــــــار إليه يف املادة 
  بوصفها معياراً. ٥٣الرأي. كما أُعرَب عن رأي مفاده أنه ينبغي إدراج اجلملة األوىل من املادة 

 بعضايري اليت اقرتحها املقرر اخلاص لتحديد القواعد اآلمرة ورأى وأيّد عدة أعضـــــــــاء املع  -١٦٦
 والعلواألســـــاســـــية،  القيم( ٣من مشـــــروع االســـــتنتاج  ٢عضـــــاء أن اخلصـــــائص املبيَّنة يف الفقرة األ

) عناصر واضحة وأساسية، ودعوا إىل اعتبارها جزءاً من معايري التحديد. العاملي والتطبيق الرتاتيب،
وقيل إنه من الضـــروري منح طاَبع القواعد اآلمرة بوصـــفها قيماً أســـاســـية حاميًة مكانًة بني معايري 
التحديد. وأُعرب عن رأي خبالف ذلك مفاده أنه ميكن مناقشــــــــــــة هذه اخلصــــــــــــائص يف التعليق. 

أمثلة ملموســــــــة يف التقرير على نشــــــــوء القواعد اآلمرة وحتديدها. إّال أن  ولوحظ أيضــــــــاً عدم ورود
ييداً الستنتاجات  أعضاء آخرين أعربوا عن ارتياحهم لذلك القدر من املمارسة الذي مت حتديده 

  املقرر اخلاص. 
ورأى العديد من األعضــــــاء رأي املقرر اخلاص بشــــــأن أمهية القيم األســــــاســــــية، مالحظاً،   -١٦٧
لنسبة للمجتمع الدويل‘ ببيل املثال، أن القواعد اآلمرة "وسيلة للتمسك على س " ‘قيم أساسية 

وأن تلــك القيم هي اليت ال جيوز التفريط فيهــا أبــداً؛ أو أن القواعــد اآلمرة تنبثق عن األســــــــــــــــاس 
الدسـتوري للمجتمع الدويل الذي لديه "قيم أسـاسـية مشـرتكة"؛ أو أن الصـفة القطعية لقاعدة من 

عتبارها تعّرب عن قيم أســــــــــاســــــــــية"؛ أو أن آراء املقرر اخلاص ا لقواعد اآلمرة مســــــــــتمدة من قبوهلا 
تتســـــــــــق مع موقف اللجنة ســـــــــــابقاً من عملها املتعلق بقانون املعاهدات ومســـــــــــؤولية الدولة وجتزؤ 

  القانون الدويل. 
ضـــيح، وأن وأعرب أعضـــاء آخرون عن رأي مفاده أن معىن "قيم أســـاســـية" حيتاج إىل تو   -١٦٨

املفهوم مل حيظ بعُد بقبول أكيد لدى احملاكم احمللية والدولية الســــائدة دون أن تظهر آراء معاِرضــــة 
أن القانون الدويل يقوم على تعدد النظم القيمية وأن ليس هناك، من حيث  له. ولوحظ أيضـــــــــــــــاً 

لقيم األســـاســـية يف املبدأ، قيم موحَّدة يف اجملتمع الدويل. ودعا بعض األعضـــاء إىل وضـــع تعريف ل
رًة واســــــــــتبداهلا بعبارة "تعّرب " لالقانون الدويل وحّذر من اســــــــــتخدام املقرر اخلاص عبارة "حامية 
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رًة أخرى. وعلى وجه اخلصوص، أُعرب عن رأي مفاده أن  عن" القيم األساسية للقانون الدويل 
  رة إىل القيم األساسية.و"تعّرب عن" عند اإلشا" لمن األفضل استخدام كل من عباريت "حامية 

ييد إلدراج الصـــلة بني القيم األســـاســـية والقواعد اآلمر   -١٦٩ عتبارها مسة تنفرد وأُعرَب عن  ة 
  ا القواعد اآلمرة يف القانون الدويل.

عتبار ال  -١٧٠ قواعد العامة للقانون وأيّدت غالبية األعضـــــــــــاء النهج الذي اتّبعه املقرر اخلاص 
ف يف تقريره ملفهوم عيار األول. فيما تســــــاءل بعض األعضــــــاء عن عدم وجود تعريالدويل العام امل

ســــــــــــــبقية الرتاتبية للقواعد "القواعد العامة للقانون الدويل". وطُرح رأي مفاده أن اإلشــــــــــــــارة إىل األ
اتبية تثري أســــــــــــئلة هامة اآلمرة هو نتيجٌة أكثر منه مسة من مسات القواعد اآلمرة، وأن مســــــــــــألة الرت 

ر الرتاتبية" على مصــــــــــادر القانون الدويل، مثل املبادئ العامة بشــــــــــأن  القانون الدويل العريف. و "آ
ال ضـــــرورة رة، ومن مث القواعد اآلمولوحظ أيضـــــاً أن املعيار األول ما هو إّال شـــــرط مســـــبق لوجود 

  ألن تنعكس فيه مجيع خصائص القواعد اآلمرة.
نه ال يوجد  -١٧١ إمجاع يف الفقه بشــأن هذا املفهوم. كما أُعرب  وذكَّر أعضــاء آخرون أيضــاً 

غري كافية، مبا أن هذه  )٨١٢(عن رأي مفاده أن اإلحالة إىل الدراســــة املتعلقة بتجزؤ القانون الدويل
بشـــــــأن تعريف للقواعد العامة للقانون الدويل. وفضـــــــال عن ذلك، أثريت  الدراســـــــة مل تتخذ موقفاً 

مســـــــــألة ما إذا كان من املمكن اعتبار قواعد النظم املتخصـــــــــصـــــــــة، مبا فيها قواعد القانون الدويل 
  اإلنساين، جزءاً من القواعد اآلمرة.

ســـــس القواعد اآلمرة، وف  -١٧٢ الدويل انون الق الرأي على أنفق عدة أعضـــــاء يف اتيما يتعلق 
دولية ميكن أن تشــمل املعايري ال العريف يشــكل األســاس األكثر شــيوعا. وأُعرب عن رأي مؤداه أن

من  ١ الفقرة يفاملعايري الناشـــــــــــئة عن املعاهدات، وكذلك عن مصـــــــــــادر أخرى غري تلك املدرجة 
 .ت الدوليةت املنظمامن النظام األســــــــــــــاســــــــــــــي حملكمة العدل الدولية، ومنها مثالً قرارا ٣٨املادة 

الدويل والقواعد التخصيصية،  القواعد العامة للقانون وأُعِرب عن القلق ألن املقرر اخلاص مييِّز بني
ا تساهم على األرجح يف القواعد العامة للقانون الدويل.اليت    اعترب أ
ديد وأُعرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بدور املبادئ العامة للقانون. ويف حني قبل الع  -١٧٣

من األعضاء فكرة أن املبادئ العامة ميكن أن تشكل أساس القواعد اآلمرة، أشار آخرون إىل أن 
عضــــــاء اللجنة إىل وضــــــع  )٨١٣(االفتقار إىل فهم مشــــــرتك للمبادئ العامة للقانون هو الذي دفع 

 ،١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣مبادئ عامة للقانون على حنو منفصــل يف وقت صــياغة املادة 
لتايل عن اإلحالة إىل املبادئ العامة لدى نظرها يف القواعد  وأوضــــحوا أن اللجنة ينبغي أن متتنع 

عما إذا كانت ممارسة الدول تؤيد أم ال مركز املبادئ العامة  اآلمرة. وتساءل بعض األعضاء أيضاً 
عتباره أســــاســــاً للقواعد اآلمرة ودعوا إىل تقدمي أمثلة على ذلك. وأُعِرب أيضــــاً عن رأي  للقانون 
مفاده أن املبادئ العامة للقانون ميكن أن تصــــــــــــبح قواعد آمرة، لكن مجيع املبادئ العامة للقانون 

  قواعد اآلمرة.ال يتمّتع مبركز ال
__________ 

ت الناشئة عن تنوع وتو   )٨١٢( سع القانون الدويل"، تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون "جتزؤ القانون الدويل: الصعو
)، مشـــــــــاريع Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682الدويل الذي وضـــــــــعه يف صـــــــــيغته النهائية ماريت كوســـــــــكينيمي (

  "تطبيق القواعد العرفية ومبادئ القانون العامة". ٢٠استنتاجات أعمال الفريق الدراسي، االستنتاج 
  .٥١، الفقرة ٦٨٤، اجمللد األول، اجللسة ١٩٦٣ حولية ... )٨١٣(
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ومن بني األســــــــــــــباب اليت ذكرها بعض األعضــــــــــــــاء لالعرتاض على إدراج املبادئ العامة   -١٧٤
ويف هذا الصـــــــــدد، لوحظ أنه  .للقانون أن هذه املبادئ، حبكم تعريفها، هي مبادئ للقانون احمللي

عتبــارهــا مبــادئ عــامــةحــاملــا يُعرتف مببــادئ القــانون  ، ٣٨ املــادة ملعىن املقصـــــــــــــود يف احمللي هــذه 
. من النظام األســــــــــــاســــــــــــي حملكمة العدل الدولية، ال تعود جمرد مبادئ للقانون احمللي (ج)١  الفقرة

  .ولوحظ كذلك أن املبادئ العامة للقانون تشكل مصدرا للقانون الدويل
ويف حني رأى بعض األعضاء أن القواعد اآلمرة موجودة بصورة مستقلة عن إرادة الدولة   -١٧٥

ا تشــــــــــــكل جزءاً من القانون الطبيعي، وشــــــــــــجعوا املقرر اخلاص على إجراء مزيد من وعزمها، و  أ
ج املقرر اخلاص بشــــــــــــأن عدم  التحليالت لطبيعة القواعد اآلمرة، أعرب آخرون عن اتفاقهم مع 

"القانون الطبيعي" ويف "القانون الوضــعي" وأيدوا  الدخول يف مناقشــِة التمييز بني أصــل املفهوم يف
لــداعي إىل تنــاول املفهوم على النحو الــذي ينعكس بــه يف ممــارســــــــــــــــات الــدول واهليئــات النهج ا

  القضائية واملؤلفات األكادميية.
وأيـّد بعض األعضــــــــــــــــاء النهج املؤلف من مرحلتني الـذي اعتمـده املقرر اخلـاص إلثبـات   -١٧٦

ا قاعدة "عادية" من قواعد  وجود قاعدة من القواعد العامة للقانون الدويل، وهي عملية تُرفُع 
ن القانون الدويل العريف إىل مرتبة قاعدة آمرة يف إطار القواعد العامة للقانون الدويل، واعترب آخرو 

تشـــــّكل القاعدة اآلمرة بيد أن عدة أعضـــــاء أشـــــاروا إىل أن أن النهج يشـــــكل أداة حتليلية مفيدة. 
لضــــــــــــــرورة هاتني  ال تشــــــــــــــكل القواعد اآلمرة، يف بعض اخلطوتني يف املمارســــــــــــــة. وذُكر أن يتبع 

احلاالت، ال جيري على مرحلتني متمّيزتني، حىت لو كان من املمكن التمييز بوضــــــــــــــوح بني هاتني 
ً. وأُعِرب أيضــــــــــــــاً عن رأي مفاده أن معايري أخرى ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار؛ ا ملرحلتني أحيا

أال جيوز ومنها مثًال ضــــــــــــرورة أن تكون القاعدة املعنية قاعدة من القواعد العامة للقانون الدويل، و 
  وأال ميكن تعديلها إال بقاعدة الحقة.اخلروج عنها، 

ملعيار ا  -١٧٧ ألول، أعرب عدة األعضـــــــــــــــاء عن عدم اتفاقهم مع رأي املقرر وفيما يتصـــــــــــــــل 
اخلاص القائل إن عدم جواز اخلروج عن القاعدة ليس معياراً لتحديد القواعد اآلمرة وإمنا نتيجة 
ن مفهوم عدم جواز اخلروج عن القاعدة حيدد القواعد اليت تندرج ضـــــــمن فئة  لوجودها. وذكَّروا 

ــــا  ٥٣د نتيجــــة، حســـــــــــــــبمــــا تنص عليــــه املــــادة القواعــــد اآلمرة، وأنــــه ليس جمر  من اتفــــاقيــــة فيين
ســــــــــــتمرار، حبكم األمر الواقع، ١٩٦٩  لعام . وأُعِرب أيضــــــــــــاً عن رأي مفاده أن قاعدة ينتهكها 

  عدد كبري من الدول لن تبلغ مركز قاعدة آمرة، حىت لو ادعت تلك الدول خالف ذلك.
لســـــــــوابق القضـــــــــائية للمحاكم واهل  -١٧٨ دِّد على أن املقرر وفيما يتعلق  يئات القضـــــــــائية، شـــــــــُ

اخلاص قد وّثق املمارسات القضائية حملكمة العدل الدولية واحملاكم األخرى على النحو املناسب، 
ما تعنيه "القواعد واعد اآلمرة، دون توضيح لكن لوحظ أيضاً أن احملاكم ال تشري عادة إال إىل الق

تبية" و"القيم األســـــاســـــية" و"القبول واالعرتاف" و"اجملتمع العامة للقانون الدويل" و"األســـــبقية الرتا
الدويل ككل". وأُعِرب عن رأي مفاده أن احملاكم الدولية قد َجّردت على ما يبدو مفهوم القواعد 
اآلمرة من مكّوِنه احلاســـــــــــم، أال وهو األســـــــــــبقية الرتاتبية على مجيع القواعد األخرى. وذهب رأي 

كيد أن قرارات احملاكم واهليئات القضـــــــــــــــائية تشـــــــــــــــّكل أدلة على آخر إىل القول إن من اخلطأ 
  القواعد اآلمرة ألن هذه القرارات تُوجد كوسيلة فرعية لتحديد القواعد اآلمرة.

وأعرب عدة أعضـــــــاء عن قلقهم إزاء النظر يف القواعد اآلمرة اإلقليمية وإمكانية تطبيقها   -١٧٩
املقرر اخلاص إىل اعتزامه دراســــــة إمكانية وجود  على الصــــــعيد العاملي. ودون إشــــــارة واضــــــحة من
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قواعد آمرة غري عاملية، اقُرتح عدم اختاذ أي قرار يف هذه املرحلة بشـــــــــــــــأن ما إذا كانت قواعد من 
هذا القبيل مندرجة يف نطاق املوضــــــوع. وأثريت أيضــــــاً مســــــألة ما إذا كان املقصــــــود من "التطبيق 

"مجيع مواضـــــــــــــــيع القانون الدويل". وارتُئي كذلك أن  العاملي" فهم أنه يشـــــــــــــــمل "مجيع الدول" أو
هو أمر مقبول على  ٥من مشروع االستنتاج  ١كيد التطبيق العاملي على النحو املبّني يف الفقرة 

  إقليمية ستعاجل يف وقت الحق.ماً أن مسألة إمكانية وجود قواعد آمرة أن يكون مفهو 
ة بشــأن القواعد الســابقة وضــَع قائمة توضــيحي وأشــار معظم األعضــاء إىل حماوالت اللجنة  -١٨٠

ة. وميكن أن تتضـــــــمن اآلمرة، وأعربوا عن تفضـــــــيلهم إلعداد هذه القائمة يف ســـــــياق الدراســـــــة احلالي
حة" ألن تصـبح قواعد آمرة. وعلى  كس ذلك، أُعِرب عن رأي عالقائمة مرفقاً، يورِد "القواعد املرشـَّ

ن إعداد هذه القائمة ة مبهمة تقدمي قائمة توضــيحية ألمفاده أنه ليس من احلكمة أن تضــطلع اللجن
لى منهجية حتديد القواعد أطول مما ينبغي. وبدًال من ذلك، اقرتُح أن تتفق اللجنة ع سيستغرق وقتاً 

  اآلمرة والنتائج املرتتبة عليها.

  تعليقات حمدَّدة على مشاريع االستنتاجات  (ب)  

  ستنتاجاتتعليقات عامة على هيكل مشاريع اال   ‘١‘  
 التقرير الثاين يفُقدمت مقرتحات خمتلفة لتوحيد وتبسيط مشاريع االستنتاجات املقرتحة   -١٨١

لنظر إىل املقرتحات اليت تتناوهلا جلنة الصياغة حالياً    .للمقرر اخلاص، 

  ٤مشروع االستنتاج   ‘٢‘  
ييد مشــــروع االســــتنتاج   -١٨٢ تبعاد القيم ، أثريت تســــاؤالت بشــــأن اســــ٤يف حني أُعِرب عن 

األسـاسـية من املعايري القياسـية احملدِّدة للقواعد اآلمرة، نظراً للطابع األسـاسـي الذي تتسـم به تلك 
عتباره معياراً قياســـياً، مع اإلبقاء على الصـــيغة املســـتخدمة يف  القيم. ولذلك اقُرتح إدراج املفهوم 

، أي "املصـــــاحل احليوية )٨١٤(روعة دولياً شـــــروح املواد املتعلقة مبســـــؤولية الدول عن األفعال غري املشـــــ
لتايل جتنُّب مصطلح "القيم األساسية".  للمجتمع الدويل" و"الطابع األساسي" للقواعد اآلمرة و

ووصـــــــــف العناصـــــــــر الواردة يف مشـــــــــاريع  ٤واقرتُح أيضـــــــــاً إقامة صـــــــــلة بني مشـــــــــروع االســـــــــتنتاج 
أن تشـــــــكيل القواعد  ٤ســـــــتنتاج . واقُرتح كذلك أن يربز مشـــــــروع اال٨إىل  ٥االســـــــتنتاجات من 

اآلمرة قد ال يّتبع الرتتيب املقرتح املبّني، وذلك إما عن طريق تعديل الصياغة أو عن طريق إدخال 
من  ١تفســــــــري يف الشــــــــروح. والحظ عضــــــــو آخر أن هذا النهج قد يؤدي إىل ازدواجية يف الفقرة 

قع، واقرتح إدراج املعيار الثالث ، ولذلك قد ال تكون هناك حاجة إليه يف الوا٣مشروع االستنتاج 
، إما كفقرة فرعية (ج) ٤يف مشــــروع االســــتنتاج  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣الوارد يف املادة 

أو كجزء من الفقرة الفرعية (ب). واقرتُح أيضــــــــــــاً، من جهة، أن تكون القاعدة املعنية واحدة من 
تؤخــذ أربعــة معــايري بعني االعتبــار، وهي القواعــد العــامــة للقــانون الــدويل، ومن جهــة أخرى، أن 

ــا، وعــدم جواز اخلروج  لقــاعــدة واعرتافــه  القواعــد العــامــة للقــانون الــدويل، وقبول اجملتمع الــدويل 
  عن القاعدة، وعدم تعديلها إال بقاعدة الحقة. واقرتُح دمج املعيارين األخريين يف معيار واحد.

__________ 

ن ، اجمللد الثاين (اجل٢٠٠١...  حولية  )٨١٤( قرار اجلمعية  . وانظر أيضـــــــــــــــاً ٧٧و ٧٦زء الثاين)، والتصـــــــــــــــويب، الفقر
  ، املرفق.٢٠٠١كانون األول/ديسمرب   ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٣ العامة
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  ٥مشروع االستنتاج   ‘٣‘  
القواعد  ميكن أن يصـــــبح "مصـــــدر ٥أعرب عن رأي مفاده أن عنوان مشـــــروع االســـــتنتاج   -١٨٣

حيتاج إىل إثبات  ٥العامة للقانون الدويل". ويف حني رأى بعض األعضـــــــاء أن مشـــــــروع االســـــــتنتاج 
فية واملعاهدات ومربر، شـــــــــــــــدد آخرون على أن جلميع مصـــــــــــــــادر القانون الثالثة، أي القواعد العر 

لى حنو متســـــــــــــاٍو. واقُرتح  للقانون، القدر نفســـــــــــــه من األمهية وينبغي التعامل معها عواملبادئ العامة 
ول، يف حني أُعرب بوضوح على أن القواعد ذات الصلة ملزِمة جلميع الد ١كذلك أن تنص الفقرة 

لفقرة  عتبار أن املبادئ العامة للقانون، بطب٥عن شكوك فيما يتعلق    يعتها، ليست آمرة.، 

  ٦االستنتاج  مشروع  ‘٤‘  
كيد ميكن حذفه ألنه يف ا ٦ذهب رأٌي آخر إىل القول إن مشــروع االســتنتاج   -١٨٤ ألســاس 

ا لدى اجملتمع الدويل ككل.   لشرط أن تكون القاعدة مقبولة ومعرتفاً 

  ٧مشروع االستنتاج   ‘٥‘  
شــــــروع من م ١أثريت تســــــاؤالت بشــــــأن اســــــتخدام مصــــــطلح "موقف" الوارد يف الفقرة   -١٨٥

ييد للنهج املتبع يف الفقرة ٧الستنتاج ا عن رأي آخر مفاده أن  ، أُعرب٣. ويف حني أُعرب عن 
د أيّد عدة أعضــاء هذا النهج غري متوازن ألنه ال يتطلب ســوى معيار ســهل هو اتفاق الدول. وق

جداً"  كبرية  مثل "أغلبية أو معظمها على القواعد اآلمرة، صــيغًة تتطلب موافقة مجيع الدول تقريباً 
، أو ٧روع االســـتنتاج من مشـــ ٢و ١أو "مجيع الدول فعًال". واقرتُح، يف رأي آخر، مجع الفقرتني 

  ، ألن القواعد اآلمرة هي قواعد واجبة التطبيق عاملياً.٢حذف الفقرة 

  ٨مشروع االستنتاج   ‘٦‘  
لقاعدة أن ا" حت االستعاضة عن عبارةشامًال، اقرتُ  ٨من أجل جعل مشروع االستنتاج   -١٨٦

لقـاعـدة املعنيـة ... حتظى ابعبـارة "أن  ٢املعنيـة ... مقبولـٌة من جـانـب الـدول"، الواردة يف الفقرة 
النظر يف مسألة القبول  بقبول واعرتاف جمتمع الدول الدويل ككل". وُدعي املقرر اخلاص أيضاً إىل

من مشــــــروع  ٢الضــــــمين كشــــــكل من أشــــــكال القبول واالعرتاف، وإىل معاجلة مســــــألة أن الفقرة 
ا كررت ما ورد يف مشـــار  ٨االســـتنتاج   ٣يع االســـتنتاجات مل تســـّلط الضـــوء على املوضـــوع، إذ أ

  .٦و ٤و

  ٩مشروع االستنتاج   ‘٧‘  
أُعِرب عن رأي مفاده أنه ال بد من مواد ختتلف نوعياً عن تلك اليت تشـــــــــــكل أدلة على   -١٨٧

املعنيــة إىل مركز القواعــد اآلمرة بغيــة جتنــّب  القــانون الــدويل العريف من أجــل إثبــات ارتقــاء القواعــد
"العّد املزدوج أو الثالثي". واقرتح رأي آخر إدراج الدســاتري الوطنية كأدلة، وإدخال صــيغة توضــح 

ليســــت حصــــرية. واقُرتح أيضــــاً أن يُدرج على قائمة األدلة الشــــرط  ٢أن القائمة الواردة يف الفقرة 
، وهو النقض املنتظم لســـــــــــــــلوك ما داخل احملافل )٨١٥(وليةالرابع الذي حددته حمكمة العدل الد

الدوليـة والوطنيـة. واقرتُح كذلك توضـــــــــــــــيح ما إذا كان هنـاك اختالف نوعي بني املواد املذكورة، 
__________ 

)٨١٥(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  



A/72/10 

GE.17-13796 258 

، ينبغي أن تعتمدها الدول األطراف يف املنظمات ٢وتوضيح أن القرارات، املشار إليها يف الفقرة 
إلمجاع". واقرتح رأي آخر إدراج إشارة إىل تعديل القواعد اآلمرة. احملال إليها، مع إضافة عبارة  "
ليصـــبح نصـــها كما يلي: "جيوز أن توفر املواد التالية أدلًة على رأي  ٢واقرتُح كذلك تعديل الفقرة 

لقبول واالعرتاف ..."؛ وين لقول  ٣الفقرة بغي حتســـــــــــني جمتمع الدول الدويل ككل فيما يتعلق 
لقرارات الصـــــــــادرة إنه جيوز األخ كوســـــــــيلة فرعية لتحديد أن عن احملاكم واهليئات القضـــــــــائية "ذ 

  قاعدة معينة هي من القواعد اآلمرة".

  عنوان املوضوع  ‘٨‘  
ـــــأييـــــد لتغيري عنوان املوضـــــــــــــــوع. ومشلـــــت االقرتاحـــــات: "القواعـــــد اآلمرة  -١٨٨   أُعرب عن الت

)jus cogens(لقانون الدويل من القواعد العامة لاآلمرة  "، و"القواعد)jus cogens( و"القواعد ،"
اآلمرة يف قــانون املعــاهــدات"، و"القواعــد اآلمرة يف القــانون الــدويل" و"القواعــد اآلمرة يف القواعــد 

  العامة للقانون الدويل".

  العمل املقبل  ‘٩‘  
املقررة يف يف حني أُعرب عن التأييد بوجه عام إلشـــــارة املقرر اخلاص إىل األعمال املقبلة   -١٨٩

ر" فقط بل أن  هذا املوضـــــوع، اقُرتح أال تعاَجلَ املســـــائل املتصـــــلة مبســـــؤولية الدول يف ســـــياق "اآل
تعاجل أيضــــاً من منظور التصــــنيف الشــــامل للقواعد اآلمرة، مبا يف ذلك التعريف واملعايري واحملتوى، 

دِّد أيضــــاً  وم متكامل للقواعد اآلمرة على ضــــرورة وضــــع مفه فضــــًال عن النتائج املرتتبة عليها. وشــــُ
  يغطي قانون املعاهدات ومسؤولية الدول.

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣  
 كما أّكدظات اليت قُدمت أثناء املناقشة.  قّدم املقرر اخلاص حملة عامة عن التعليقات واملالح  -١٩٠

  من جديد تفضيله ألن تظل مشاريع االستنتاجات يف جلنة الصياغة إىل أن تُعتمد جمموعة كاملة.
وعّلق املقرر اخلاص على خمتلف املســـــــــــــــائل اليت أثريت أثناء املناقشـــــــــــــــة، ومنها ما يلي:   -١٩١

غي النظر وهي مسـألة يرى أنه ال ينب -االقرتاح الداعي إىل أن تتناول اللجنة القواعد اآلمرة احمللية 
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ٥٣فيها ألن: اللجنة قد قررت اســـــــــتخدام املادة 

كأساس لعملها؛ وألن من الضروري النظر يف ممارسات من نطاق إقليمي أوسع، وهذا ما دفع به 
مصـــادر األدلة؛ إىل دعوة األعضـــاء أن يرســـلوا إليه املواد املتوفرة لديهم؛ وألن من الضـــروري تنويع 

  وألن هناك اقرتاحاً يدعوه إىل اإلحالة إىل ممارسات جمموعات ثقافية خمتلفة وتقاليدها.
لصــــــــلة بني وجوب التطبيق على الصــــــــعيد العاملي والقواعد اآلمرة اإلقليمية،   -١٩٢ وفيما يتعلق 

د املقرر اخلــاص من جــديــد رأيــه أن وجود قواعــد آمرة إقليميــة غري ممكن من النــ احيــة القــانونيــة، أكــّ
ألســــــــــباب ســــــــــيتطرق إليها يف تقرير الحق. ويف الوقت الراهن، يرى أن إحدى النتائج احملتملة هلذه 
الدراسة هي مشروع استنتاج يبّني إمكانية إما أن تكون القواعد اإلقليمية اآلمرة استثناًء من القاعدة 

جب القانون الدويل، مع اإلشــــــــــــــارة فقط العامة؛ أو أن تكون القواعد اآلمرة اإلقليمية غري ممكنة مبو 
مكانية وجود قواعد إقليمية آمرة؛ أو عدم وجود أي  إىل أن مشـــــــــــــاريع االســـــــــــــتنتاجات "ال متس" 
ذا الشأن. واقرتُح كذلك تناول مسألة ما إذا كانت اإلشارة إىل التطبيق على  حكم على اإلطالق 

  القانون الدويل"، يف تقرير مقبل.الصعيد العاملي تعين "مجيع الدول" أو "مجيع مواضيع 
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وفيما يتعلق مبســـــألة األســـــبقية الرتاتبية من منظور الســـــوابق القضـــــائية للمحاكم واهليئات   -١٩٣
القضـــــــــــــــائية الدولية، أعرب املقرر اخلاص عن رأي مفاده أن احملاكم، وال ســـــــــــــــيما حمكمة العدل 

أن القواعد د من خالل توضـــــــيح الدولية، تســـــــعى إىل اســـــــتبعاد مســـــــألة الرتاتبية على وجه التحدي
املعنية ليســت يف عالقة تضــارب، حبيث أن مســألة الرتاتبية ال تُثار على اإلطالق. وأّكد أيضــاً أنه 

  ال يتفق مع الرأي القائل إن األسبقية الرتاتبية هي نتيجة للقواعد اآلمرة أكثر مما هي مسة هلا.
لفقرة ومل يتفق املقرر اخلـــــاص مع اآلراء املعرب عنهـــــ  -١٩٤ من مشـــــــــــــــروع  ٢ا فيمـــــا يتعلق 

نه ، والقائلة إن احلكم كأنه يوحي ٢٠١٦، الذي أحيل إىل جلنة الصــــياغة يف عام ٣االســــتنتاج 
ينبغي أال ُتدرَج خصـــــــــائص القواعد اآلمرة ما مل يكن هلا أثر مباشـــــــــر على املعايري وحتديد القواعد 

اجات بطبيعتها مزيج من االســــــــتنتاجات اآلمرة. وأشــــــــار املقرر اخلاص إىل أن مشــــــــاريع االســــــــتنت
ح يف الشـــــــــرح أن هذه  املعيارية والوصـــــــــفية بشـــــــــأن حالة القانون. وأشـــــــــار إىل أنه يعتزم أن يوضـــــــــّ

  اخلصائص قد تكون مهمة يف سياق تقييم املعايري احملدِّدة لقواعد القانون الدويل اآلمرة.
لرأي الذي أعرب عنه بعض األعضـــــــــــــــاء والقا  -١٩٥ من اتفاقية  ٥٣ئل إن املادة وفيما يتعلق 

ينبغي أال تكون مبثابة األســـاس الوحيد للنظر يف املوضـــوع، أشـــار املقرر اخلاص  ١٩٦٩فيينا لعام 
إىل أن النهج الذي اتبعه يف تقريريه، حىت بشــــــــــــأن املعايري احملدِّدة للقواعد اآلمرة، ليس بنهج قائم 

لنسبة للموضوع، فإن ذلك ال يعين أنه  أساسياً كلياً على املوافقة. ورأى أنه إذا كان دور الدول 
  قائم كلياً على وجود املوافقة.

وأشــــــــــار املقرر اخلاص إىل أن معظم األعضــــــــــاء قد اتفق مع النهج املؤلَّف من مرحلتني،   -١٩٦
رة بعض األعضاء أسئلة بشأنه. وأشار إىل أن النهج املؤلف من مرحلتني ينبغي  على الرغم من إ

عادًال للعد املزدوج أو الثالثي: فاملرحلة األوىل هي مرحلة البحث عن وجود القانون، أال يُعترب م
لقانون الدويل العريف. ويف املرحلة الثانية، ال يُطرح موضـــــــــــــوع مركز القاعدة  وكثرياً  ما يتعلق ذلك 

آلمر الذي أو املادة املعنية كقاعدة قانونية. بل إن املوضـــــــــــــوع املطروح يف هذه املرحلة هو الطابع ا
  تّتسم به القاعدة.

ن املمارســـــــــــــة   -١٩٧ ومل يّتفق املقرر اخلاص مع احلجج املؤيدة إلدراج التعديل كمعيار، مذكراً 
القضـــــــــــائية املنبثقة عن احملاكم احمللية والدولية معا تركز على األدلة اليت تثبت وجود قبول واعرتاف 

رتاح على أساس أن عنصَري اخلروج عن القاعدة بعدم جواز اخلروج عن القاعدة. غري أنه قِبل االق
ً للمعيار.   وتعديلها لن يُعتربا معياريني منفصلني، بل جزءاً مكوِّ

وأشـــار املقرر اخلاص إىل أن معظم األعضـــاء، إن مل يكن مجيعهم، قد أعرب عن موافقته   -١٩٨
" إىل )jus cogens(مرة "القواعد اآله على عنوان املوضـــــــــــــــوع لُيعّدل من على التغيري املقرتح إدخال

  ".)jus cogens("القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 
دف تبســـــــيط مشـــــــاريع   -١٩٩ وفيما يتعلق مبختلف اقرتاحات الصـــــــياغة اليت قدمها أعضـــــــاء 

االســــــتنتاجات، شــــــّدد املقرر اخلاص على ضــــــرورة مراعاة األغراض اليت ختُدمها خمتلف األحكام، 
تقّبله إعادة هيكلة مشـــــاريع االســـــتنتاجات وفقاً لالقرتاحات املقدمة أثناء املناقشـــــة يف  وأشـــــار إىل

  اجللسة العامة.
والحظ املقرر اخلـاص أنـه يف الوقـت الـذي أعرب فيــه معظم األعضــــــــــــــــاء عن اتفــاقـه مع   -٢٠٠

ري عدد من التوجه العام لنهجه بشــــــأن املعيار األول، أي مفهوم القواعد العامة للقانون الدويل، أُث
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املســــــائل بشــــــأن جوانب معينة، ومنها مســــــألة ما إذا كان ميكن أن تشــــــّكل قواعد القانون الدويل 
من القواعد اآلمرة. ويف هذا الصــدد، أّكد أن القواعد العامة للقانون الدويل ينبغي  اإلنســاين جزءاً 

انون الدويل اإلنســـــــــــاين أال ُمتيَّز عن القانون اخلاص، ولذلك مل تســـــــــــتبعد إمكانية أن تنبثق عن الق
  قواعد آمرة.

على االقرتاح القـائـل إن القواعـد العـامـة للقـانون الـدويل هي قواعـد ملزمـة جلميع  وتعليقـاً   -٢٠١
الدول، الحظ املقرر اخلاص أن املعيار األول هو جمرد شـــــــــــــرط مســـــــــــــبق لوجود قواعد آمرة، وألنه 

  كذلك، ال حيتاج أن يعكس مجيع خصائص القواعد اآلمرة.
ع اســـــــــــــــتنتاج التقرير أن وتناول املقرر اخلاص بعد ذلك عدم اتفاق بعض األعضـــــــــــــــاء م  -٢٠٢

ال ميكن أن تكون جزءاً من القواعد العامة للقانون الدويل؛ ورأى أن اللجنة ينبغي أن املعاهدات 
ا ميكن أن تكون جزءاً من القواعد العامة  تتوخى احلذر قبل أن تستنتج أن املعاهدات يف حد ذا

مل يغلق الباب بشــكل قاطع أمام احلجج  ٥انون الدويل، ألســباب أمهها أن مشــروع االســتنتاج للق
ألدلة. بل كان القصد منه  اليت قدمها األعضاء. وأوضح كذلك أن مشروع االستنتاج ال يتعّلق 
لقواعد اآلمرة، وأكد أن  تقدمي بعض االســـــــــتنتاجات بشـــــــــأن مصـــــــــادر القانون الدويل وعالقتها 

  ال تُعترب من هذه املصادر.وغريها من املواد  اتالقرار 
وعنــد انتقــال املقرر اخلــاص إىل االقرتاح القــائــل إن مجيع املصـــــــــــــــادر الثالثــة، وهي القــانون   -٢٠٣

ً فيما يتعلق  الدويل العريف واملبادئ العامة للقانون وقانون املعاهدات، ينبغي أن تؤدي دوراً متســـــــــــاو
مجيع هذه املصادر الثالثة ينبغي أن جتتمع يف الوقت نفسه لكي تكون بتحديد القواعد اآلمرة، وإن 

  هناك قاعدة آمرة، شدد املقرر اخلاص على أن هذا االقرتاح ال يتوافق مع املمارسة وال مع الفقه.
وعلق املقرر اخلاص كذلك على املالحظات اليت أُبديت بشــــــــأن املبادئ العامة للقانون،   -٢٠٤

لقواعد اآلمرة، تكفي اإلشـــــــــارة فقط إىل إمكانية أن تشـــــــــكل املبادئ العامة مؤكداً أنه، ألغراض ا
أســاســا للقواعد اآلمرة، وأنه لن يكون من احلصــافة اســتبعاد تلك اإلمكانية. وأشــار أيضــاً إىل أن 

ن ذلك جمرد إمكانية وأن املمارســــة  ٥مشــــروع االســــتنتاج  املقرتح لنيِّ مبا يكفي، لإلفادة ضــــمناً 
  هذا الصدد ضعيفة. وأضاف أن الشرح سيوضِّح ذلك أيضاً، إذا ما اعُتمد النص. املّتبعة يف
، أشـــــــار املقرر اخلاص إىل أن هذا املشـــــــروع مل يكن ٦وتعليقاً على مشـــــــروع االســـــــتنتاج   -٢٠٥

موضــع انتقاد، على الرغم من أن عدة أعضــاء قد اقرتحوا إمكانية إدماجه يف أحكام أخرى، وهو 
مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج اســــــــــُتخدم من أجل إدراج املعيار الثاين. وال حيبِّذ املقرر  ج ال حيبِّذه، ألن

اخلاص حذفه، لكنه، يف حال قررت جلنة الصـــــــــــــــياغة فعل ذلك، ســـــــــــــــوف يقدم التوجه اهليكلي 
  ملشاريع االستنتاجات املتعلقة بتحديد القواعد اآلمرة يف الشرح.

مبعىن عبارة "ككل". ويف هذا  ٧ســـتنتاج وتتعلق املســـائل اليت أثريت يف ســـياق مشـــروع اال  -٢٠٦
الصــــــــدد، أشــــــــار املقرر اخلاص إىل أنه يرى، مثل بعض األعضــــــــاء، أن اهلدف منها هو حفز الروح 
اجلماعية. وأكد أيضـــــاً أنه ال يتفق مع اآلراء القائلة إن كلمة "موقف" غري مناســـــبة، أو مع االقرتاح 

العت ا. ومع ذلك، أيّد املقرر اخلاص القائل إنه ال بد من املمارســــــــة املقرتنة  لزاميتها وضــــــــرور قاد 
بشــدة االقرتاح الداعي إىل اإلبقاء على كلمة "اقتناع"، واســتصــوب اإلبقاء على لفظ "جداً"، الذي 

  ، رغم أن املعىن املقصود بعبارة "أغلبية كبرية" ليس أقل من األغلبية الكربى.٣أُسقط من الفقرة 
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، دعا املقرر اخلاص جلنة الصــــياغة إىل االســــتعاضــــة عن ٨االســــتنتاج وفيما يتعلق مبشــــروع   -٢٠٧
خلروج عنها" بعبارة "مقبولة ومعرتف  عتبارها قاعدة ال ُيســـــــــــمح  عبارة "مقبولة من جانب الدول 
عتبارها قاعدة ال جيوز اخلروج عنها". وقال إنه ال يتفق  ا من جانب جمتمع الدول الدويل ككل 

  ال تضيف الكثري إىل املوضوع. ٨من مشروع االستنتاج  ٢فاده أن الفقرة مع التعليق الذي م
وأوضـــــــح املقرر اخلاص كذلك أنه يتفق مع اقرتاحات الصـــــــياغة املقدمة بشـــــــأن مشـــــــروع   -٢٠٨

. ورأى أن الدساتري الوطنية ينبغي أن ُتدرج كأدلة ممكنة، وأن جلنة الصياغة قد تنظر ٩االستنتاج 
  .٢طنية يف الفقرة يف إدراج التشريعات الو 

وبينمـــا امتنع املقرر اخلـــاص عن التعليق على املالحظـــات اليت أُبـــديـــَت بشــــــــــــــــأن القـــائمـــة   -٢٠٩
ختاذه سينبين على جوهر احلجج املقدمة.   التوضيحية للمسائل، أشار إىل أن القرار الذي سيوصي 

عملها بشـــــأن مجيع وأكد املقرر اخلاص من جديد أنه حيّبذ أن تســـــتكمل جلنة الصـــــياغة   -٢١٠
املقرتحات املتعلقة مبشـــاريع االســـتنتاجات اليت يعتزم تقدميها خالل القراءة األوىل قبل إحالتها إىل 

  اجللسة العامة.


