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  الفص  اخلامس  
 حتديد القانون الدويل العريف

 مقدمة -يلف 
(  دمراج موضوع "نشفة القانون الدويل 2012قررت اللج ة  يف مورهتا الرابعة والستني ) -53

و وأحاطأت اة عيأة (656)العريف ودثباته" يف برانمج ع لها وعّي أت السأري ماينكأ  ووم مقأررا  خاصأا  
  عل أأأا  مأأأع 2012مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   14املأأأؤر   67/92مأأأ  قرار أأأا  7العامأأأة  يف الفقأأأرة 

او وقأأررت اللج أأة  يف مورهتأأا اخلامسأأة التقأأدينر بقأأرار اللج أأة دمراج  أأ ا املوضأأوع يف بأأرانمج ع لهأأ
 و(657)( تغيري ع وان املوضوع ليصبح "حتديند القانون الدويل العريف"2013والستني )

(  2016( دىل مورهتأا الثام أة والسأتني )2013ويف الفرتة م  مورهتا اخلامسأة والسأتني ) -54
 و(659)قدمته ا اامانة  ويف م مرتني (658)نظرت اللج ة يف أربعة تقارينر قدمها املقرر اخلاص

(  اعت دت اللج ة يف القأراءة ااوىل جم وعأة مكونأة 2016ويف الدورة الثام ة والستني ) -55
و وقأأررت (660)مشأأروع اسأأت تاج بشأأفن حتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  مشأأفوعة  بشأأروحها 16مأأ  

اجات  عأأ  مأأ  نظامهأأا ااساسأأي  أن حتيأأ  مشأأارينع االسأأت ت 21دىل  16اللج أأة  وفقأأا  لل أأوام 
 و(661)طرينق اامني العا   دىل احلكومات إلبداء تعليقاهتا ومالحظاهتا

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
يف الأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأة  مأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأة التقرينأأأأأأأر اخلأأأأأأامس لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -56

(A/CN.4/717)لأأأأأأأأأأأ لك التقرينأأأأأأأأأأأر تقأأأأأأأأأأأد  ثبتأأأأأأأأأأأا  مرجعيأأأأأأأأأأأا  حمأأأأأأأأأأأّداث  عأأأأأأأأأأأ  املوضأأأأأأأأأأأوع   ودضأأأأأأأأأأأافة 
(A/CN.4/717/Add.1) فضأأأأأأأأأأال  عأأأأأأأأأأ  التعليقأأأأأأأأأأات واملالحظأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأوارمة مأأأأأأأأأأ  احلكومأأأأأأأأأأأات  

(A/CN.4/716)للج ة أينضا  م مرة م  اامانة ع  الطرق والوسأائ  الكفيلأة و ومان معروضا  على ا
 (وA/CN.4/710ب ايمة تيسري داتحة أملة القانون الدويل العريف )

 3402دىل  3396ونظأرت اللج أة يف التقرينأر اخلأامس لل قأرر اخلأاص يف جلسأاهتا مأأ   -57
 3402و وأحالأأأأأت اللج أأأأأة  يف جلسأأأأأتها 2018أاير/مأأأأأاينو  14دىل  7ة مأأأأأ  املعقأأأأأومة يف الفأأأأأرت 

دىل ة ة الصياغة  وأوع ت  16دىل  1  مشارينع االست تاجات 2018أاير/ماينو  14املعقومة يف 
__________ 

)الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة السأأابعة والسأأتون   2012أاير/مأأاينو  22  املعقأأومة يف 3132اةلسأأة  (656)
و وأُمرج املوضأأوع يف بأأرانمج ع أأ  اللج أأة الطوينأأ  ااجأأ  يف مورهتأأا (157(  الفقأأرة A/67/10) 10امللحأأق رقأأم 

)املرجع نفسه  الأدورة السامسأة ( على أساس االقرتاح الوارم يف املرفق أل  لتقرينر اللج ة 2011الثالثة والستني )
 قرار أأا يف عل أأا   العامأأة اة عيأأة وأحاطأأت (و410-400(  الصأأفحات A/66/10) 10 والسأأتون  امللحأأق رقأأم

 وااج  الطوين  اللج ة ع   برانمج يف وعاملوض   ا نمراج  2011 مينس رب/ااول مانون  9 املؤر  66/98
 و65(  الفقرة A/68/10) 10املرجع نفسه  الدورة الثام ة والستون  امللحق رقم  (657)
)التقرينأأأأأأأر الثالأأأأأأأث(   A/CN.4/682)التقرينأأأأأأأر الثأأأأأأأاين(  و A/CN.4/672)التقرينأأأأأأأر ااول(  و A/CN.4/663انظأأأأأأأر  (658)

 )التقرينر الرابع ودضافته(و Add.1و A/CN.4/695و
 )م مرة م  اامانة(و A/CN.4/691)م مرة م  اامانة( و A/CN.4/659انظر  (659)
 و59و 57(  الفقراتن A/71/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة احلامينة والسبعون  امللحق رقم  (660)
 و60  الفقرة رجع نفسهامل (661)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/92&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/CN.4/717
http://undocs.org/ar/A/CN.4/717/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/716
http://undocs.org/ar/A/CN.4/710
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/98&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/663
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
http://undocs.org/ar/A/CN.4/682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659
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دليهأأأا أن تبأأأدأ القأأأراءة الثانيأأأة ملشأأأارينع االسأأأت تاجات علأأأى أسأأأاس املقرتحأأأات املقدمأأأة مأأأ  املقأأأرر 
تعليقأأأات احلكومأأأات ومالحظاهتأأأا وامل اقشأأأة الأأأت جأأأرت يف اةلسأأأة اخلأأأاص  آخأأأ ة  يف اعتبار أأأا 

 العامة بشفن تقرينر املقرر اخلاصو 
املعقأأومة  3412يف جلسأأتها  (A/CN.4/L.908)ونظأأرت اللج أأة يف تقرينأأر ة أأة الصأأياغة  -58
الكاملأأأأأة مأأأأأ  مشأأأأأارينع االسأأأأأت تاجات املتعلقأأأأأة    واعت أأأأأدت اجمل وعأأأأأة2018أاير/مأأأأأاينو  25يف 

 أمان (و 1-بتحديند القانون الدويل العريف يف القراءة الثانية )الفرع  اء
  قأأأأأررت اللج أأأأأة دنشأأأأأاء فرينأأأأأق 2018أاير/مأأأأأاينو  14املعقأأأأأومة يف  3402ويف اةلسأأأأة  -59

يف دعأدام بريمومينس  م  أج  مساعدة املقرر اخلاص  -عام   برائسة السيد مارسيلو سسكيس 
ني مشأأارينع الشأأروح ملشأأارينع االسأأت تاجات الأأت سأأتعت د ا اللج أأةو وعقأأد الفرينأأق العامأأ  اجت أأاع

 و2018أاير/ماينو  4و 3ينومي 
آب/  3و 2ينأأأأأأأأومي املعقأأأأأأأأومة  3443دىل  3441واعت أأأأأأأأدت اللج أأأأأأأأة  يف جلسأأأأأأأأاهتا  -60

  (وأمان  2-  شروح مشارينع االست تاجات امل مورة أعال  )الفرع  اء2018 أغسطس
  طلبت اللج أة دعأامة دصأدار 2018 آب/أغسطس 2املعقومة يف  3441ويف اةلسة  -61

مأأأ مرة اامانأأأة عأأأ  الطأأأرق والوسأأأائ  الكفيلأأأة بأأأ ايمة تيسأأأري داتحأأأة أملأأأة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف 
(A/CN.4/710)  والشروح املعت دة يف القراءة الثانيةولكي تعكس نص مشارينع االست تاجات 

وتقأأأأد  اللج أأأأة  وفقأأأأا  ل ظامهأأأأا ااساسأأأأي  دىل اة عيأأأأة العامأأأأة مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات  -62
 مشفوعة  سلتوصية الوارمة أمان و

 توصية اللجنة -جيم 
  قأأررت اللج أأة  وفقأأا  لل أأامة 2018 آب/أغسأأطس 6  املعقأأومة يف 3444يف اةلسأأة  -63
 :أبنأن توصي اة عية العامة ااساسي   م  نظامها 23

قأأأانون الأأأدويل تحدينأأأد الب املتعلقأأأةمبشأأأارينع االسأأأت تاجات يف قأأأرار  يط عل أأأا  حتأأأ (أ) 
 ض   نشر ا على أوسع نطاق؛تاالست تاجات دىل القرار  و مشارينع ضم ت  و العريف

طلأأب مأأ هم حتدينأأد قواعأأد القأأانون قأأد ينُ  ااشأأخاص الأأ ين  يأأع ةلأأدول و ل ت ّمأأي (ب) 
 ؛شروحهاب مشفوعة    ست تاجاتالامشارينع  الدويل العريف
 ؛(A/CN.4/717/Add.1) بثبت املراجع ال ي أعد  املقرر اخلاص حتيط عل ا   )ج( 
مبأ مرة اامانأة العامأة بشأفن الطأرق والوسأائ  الكفيلأة بأ ايمة تيسأري  حتيط عل أا   )م( 

ة املأأأة القأأأانون   أأأار (  الأأأت تسأأأتعرض احلالأأأة الA/CN.4/710داتحأأأة أملأأأة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف )
   اقرتاحات لتحسي ها؛الدويل العريف وتقدِّ 

 :ما ينلي االقرتاحات الوارمة يف م مرة اامانة العامة ع  طرينق تتابع )ه( 
أه '1'  ات والدراسأات وجاملأانتبأا  الأدول وامل ظ أات الدوليأة دىل استصأواب نشأر  أن توجِّ

 اتاالستقصأأأائية عأأأ  ممارسأأأاهتا املتصأأألة سلقأأأانون الأأأدويل  ومواصأأألة جعأأأ  امل ارسأأأ

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.908
http://undocs.org/ar/A/CN.4/710
https://undocs.org/ar/A/CN.4/710
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التشأأرينعية والت في ينأأة والقضأأائية للأأدول متاحأأة علأأى نطأأاق واسأأع  وبأأ ل مأأ  جهأأد 
 ممك  لدعم امل شورات واملكتبات القائ ة املتخصصة يف القانون الدويل؛

وتع ينأأ  م شأأورات اامأأم املتحأأدة الأأت  دعأأدام ةواصأألالعامأأة ماامانأأة  دىلطلأأب أن ت '2'
 ؛  بسب  م ها نشر ا يف وقت م اسب  أملة على القانون الدويل العريفتقدِّ 

أن تتأأيح املعلومأأات الأأوارمة يف مرفقأأات املأأ مرة  العامأأة دىل اامانأأة طلأب أينضأأا  أن ت '3'
ريف بشأأفن الطأأرق والوسأأائ  الكفيلأأأة بأأ ايمة تيسأأري داتحأأة أملأأأة القأأانون الأأدويل العأأأ

(A/CN.4/710  مأأ  خأأالل قاعأأدة بيأأاانت دلكرتونيأأة حُتأأدَّث موراي )دىل  سالسأأت ام
 و(662)املع ية املعلومات الوارمة م  الدول وامل ظ ات الدولية والكياانت ااخرى

 إشادة ابملقرر اخلاص -دال 
  اعت أأأأأأدت اللج أأأأأأة  بعأأأأأأد اعت أأأأأأام مشأأأأأأارينع 2018ووو  يف اةلسأأأأأأة ووو املعقأأأأأأومة يف -12

 االست تاجات املتعلقة بتحديند القانون الدويل العريف  القرار التايل سلت مية:
  دن ة ة القانون الدويل" 
 مشارينع االست تاجات املتعلقة بتحديند القانون الدويل العريف  وقد اعت دت" 
تقأأدينر ا البأأالغ وهتانيهأأا احلأأارة  لل قأأرر اخلأأاص  السأأري ماينكأأ  ووم  عأأ تعأأرب " 

إلسهامه املت ي  يف دعدام مشارينع االست تاجات  مبا ب لأه مأ  جهأوم ال تكأ  ومأا أبأدا  
مأأ  تفأأانا يف الع أأ   وملأأا مت حتقيقأأه مأأ  نتأأائج يف وضأأع مشأأارينع االسأأت تاجات املتعلقأأة 

 بتحديند القانون الدويل العريف"و

 لتحديد القانون الدويل العريف نا معاريع االستنتاجال املتعلقة -هاء 
 نا معاريع االستنتاجال -1 

ينرم في ا ينلي نص مشارينع االست تاجات الت اعت دهتا اللج ة يف القراءة الثانية يف مورهتا  -65
 السبعنيو

 حتديد القانون الدويل العريف

  اجلزء األول
 مقدمة

  1االستنتاج 
 النطاق
وجوم ومض ون  تقرينرينقة الت ينتعني إا تتعلق مشارينع االست تاجات     سلطر  

 قواعد القانون الدويل العريفو

__________ 

(662) A/CN.4/710 و10-7  الفقرات 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/710
https://undocs.org/ar/A/CN.4/710
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  اجلزء الثاين
 ج األساسيه  النا  

  2االستنتاج 
 الرىنان املنعئان

ق وجأوم ومضأ ون قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف التحقُّأ تقرينأرينسأتل    
 و ()االعتقام سإلل ام  وجوم ممارسة عامة مقبولة مبثابة قانون 

  3االستنتاج 
 تقييم األدلة على الرىنني املنعئني

دذا   ق مأأأ  وجأأأوم ممارسأأأة عامأأأة وممأأأاع أأأد تقيأأأيم ااملأأأة لغأأأرض التحقُّأأأ -1 
  ملب مراعاة السياق العا   )االعتقام سإلل ا (مانت     امل ارسة مقبولة مبثابة قانون 

 وتعني العثور عليهاامل وطبيعة القاعدة  والظرو  اخلاصة احمليطة ساملة املع ية
ينتعني التحقُّق م  م  رمأ  مأ  الأرم ني امل شأئني علأى حأدةو وينتطلأب  -2 

 ذلك تقييم ااملة اخلاصة بك  رم  م ه او

  اجلزء الثالث
 املمارسة العامة

  4االستنتاج 
 شرط توافر املمارسة

شأأرط وجأأوم ممارسأأة عامأأة  سعتبار أأا رم أأا  مأأ  أرمأأان القأأانون الأأدويل  -1 
يف  ينشري أساسا  دىل ممارسة الدول الأت تسأهم يف نشأفة قواعأد القأانون الأدويل العأريف العر 
 يف التعبري ع هاو أو

يف بعأأأض احلأأأاالت  تسأأأهم ممارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة أينضأأأا  يف نشأأأفة  -2 
 يف التعبري ع هاو قواعد القانون الدويل العريف أو

تسأأأهم يف نشأأأفة  ااخأأأرى ممارسأأأة   اةهأأأات الفاعلأأأةال ينشأأأك  سأأألوك  -3 
يف التعبأأأري ع هأأأا  ولك أأأه قأأأد ينكأأأون  امأأأا  ع أأأد تقيأأأيم  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف أو
 و 2و 1امل ارسة املشار دليها يف الفقرتني 

  5االستنتاج 
 سلوك الدولة الري يُعترب ممارسة دولة

تتأفل  ممارسأة الدولأة مأ  سألوك الدولأة  سأواء أمانأت متأارس وسأائ  ت في ينأة  
 وسائ  أخرىو قضائية أ  ينعية أ تشر  أ 
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  6االستنتاج 
 يشكال املمارسة

 ااع أال املامينأةقد تتخ  امل ارسة أشكاال  متعأدمة ومت وعأةو وتشأ    -1 
 وع  واللفظية على حد سواءو وقد تش    يف سرو  معّي ة  االمت اع ع  

احلصأر: ااع أال  تش   أشكال ممارسة الدولأة  علأى سأبي  املثأال ال -2 
تُعت أأد يف  ملراسأأالت الدبلوماسأأية؛ والسأألوك املأأرتبط بقأأرارات تتخأأ  ا م ظ أأة موليأأة أووا

فيأه السألوك  مؤمتر حكومي مويل؛ والسلوك املأرتبط سملعا أدات؛ والسألوك الت فيأ ي  مبأا
 التشرينعية واإلمارينة؛ وقرارات احملامم الوط يةو وااع الامليدان"؛  التشغيلي "يف
 أشكال امل ارسةو ملختل سبقة ال توجد تراتبية مُ  -3 

  7االستنتاج 
 تقييم ممارسة الدولة

املتاحة اخلاصة بدولة معّي ة   ةامل ارس م ين بغي أن ُتؤخ  يف احلسبان   -1 
 وتُقيَّم أبم لهاو

مولأأأة معّي أأأة  وكأأأ   حبسأأأب الظأأأرو   دعطأأأاء  ةع أأأدما تتبأأأاين  ممارسأأأ -2 
 وأق  ووان  تلك امل ارسة 

  8االستنتاج 
 ن تكون املمارسة عامةوجوب ي
ملب أن تكون امل ارسة املع ية عامة  و  ا ينعر وجوب أن ينكون هلا  -1 

 ينكفي م  االنتشار والت ثي   فضال  ع  االتساقو ما
 مامت عامةو ال ُتشرتط مدة معي ة لل  ارسة ما -2 

  اجلزء الرالع
 )االعتقاد ابإللزام(القبول مبثالة قانون 

  9االستنتاج 
 )االعتقاد ابإللزام(بول مبثالة قانون شرط الق
  سعتبار أا )االعتقأام سإللأ ا (شرط قبول امل ارسة العامة مبثابة قأانون  -1 

رم أا  مأأ  أرمأان القأأانون الأدويل العأأريف  ينعأر وجأأوب اقأرتان امل ارسأأة املع يأة بوجأأوم حأأس 
 االلت ا  القانوينو سحلق القانوين أو

عأأ   )االعتقأأام سإللأأ ا (بولأأة مبثابأأة قأأانون ملأأب متييأأ  ممارسأأة عامأأة مق -2 
 العامةو جمرم االستخدا  املتداول أو
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  10االستنتاج 
 )االعتقاد ابإللزام(يشكال األدلة على القبول مبثالة قانون 

أشأكاال   )االعتقأام سإللأ ا (قد تتخ  ااملأة علأى القبأول مبثابأة قأانون  -1 
 متعدمة ومت وعةو

  )االعتقأأام سإللأأ ا (علأأى القبأأول مبثابأأة قأأانون تشأأ   أشأأكال ااملأأة  -2 
احلصر: البياانت العامأة الصأامرة سسأم الأدول؛ وامل شأورات الرمسيأة؛  على سبي  املثال ال

واآلراء القانونيأأأأأة الصأأأأأامرة عأأأأأ  احلكومأأأأأة؛ واملراسأأأأأالت الدبلوماسأأأأأية؛ وقأأأأأرارات احملأأأأأامم 
تُعت أد  تتخأ  ا م ظ أة موليأة أوالوط ية؛ وأحكا  املعا دات؛ والسلوك املأرتبط بقأرارات 

 يف مؤمتر حكومي مويلو
ملأيال   قد يُنسأتخد  عأد  صأدور رم فعأ  مبأرور الوقأت علأى ممارسأة مأا -3 

 يف وضأأع ينتأأيح هلأأا  بشأأرط أن تكأأون الأأدول )االعتقأأام سإللأأ ا (علأأى قبوهلأأا مبثابأأة قأأانون 
 وماالرم وأن تقتضي الظرو  رم  فع ا 

  اجلزء اخلامس
 العريف الدويل القانون حتديديف  ّينةمع مواد يمهية

  11االستنتاج 
 املعاهدال
ملوو أن تعكس قاعدةت م صأوص عليهأا يف معا أدةا قاعأدة  مأ  قواعأد  -1 

 القانون الدويل العريف دذا ثبت أن القاعدة الوارمة يف املعا دة:
مانت  ع د دبرا  املعا دة  تدوين ا  لقاعدة موجومة م  قواعد القانون  )أ( 

 لدويل العريف؛ أوا
أمت دىل تبلأأأور قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف مانأأأت قأأأد  )ب( 

 بدأت تظهر قب  دبرا  املعا دة؛ أو
  )االعتقأأأأام سإللأأأأ ا (أفضأأأأت دىل ممارسأأأأة عامأأأأة مقبولأأأأة مبثابأأأأة قأأأأانون  )ج( 

 فت خضت ب لك ع  قاعدة جديندة م  قواعد القانون الدويل العريفو
 عأأدم مأأ  املعا أأدات قأأد ينشأأري  ودن لأأيس سلضأأرورة  وروم قاعأأدة يف -2 

 دىل أن القاعدة الوارمة يف املعا دة تعكس قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو

  12االستنتاج 
 قرارال املنظمال الدولية واملؤمترال احلكومية الدولية

ينُعت أد يف مأؤمتر حكأومي مويل  ال وك  لقرار تتخ   م ظ أة موليأة أو -1 
 أن ين شئ  يف حد ذاته  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو
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ينُعت أأد يف مأأؤمتر  ملأأوو أن ينكأأون القأأرار الأأ ي تتخأأ   م ظ أأة موليأأة أو -2 
وجأأوم ومضأأ ون قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف   لتقرينأأرحكأأومي مويل ملأأيال  

 أن ينسهم يف تطوينر او أو
ينُعت أد  ر تتخ   م ظ ة مولية أوملوو أن ينعكس حكم م  أحكا  قرا -3 

يف مأأأؤمتر حكأأأومي مويل قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف دذا ثبأأأت أن احلكأأأم 
 و)االعتقام سإلل ا (ينطابق ممارسة عامة مقبولة مبثابة قانون 

  13االستنتاج 
 قرارال احملاىم واهليئال القضائية

سأأأي ا حمك أأأة العأأأدل  والقأأرارات احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأة   -1 
 لتقرينأأرالدوليأأة  بشأأفن وجأأوم ومضأأ ون قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  مصأأدرت احتيأأاطي 

 تلك القواعدو
ملوو دينالء االعتبار  حسب االقتضاء  لقرارات احملامم الوط يأة بشأفن  -2 

 تلأأك لتقرينأأروجأأوم ومضأأ ون قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  سعتبار أأا مصأأدرا  احتياطيأأا  
 القواعدو

  14االستنتاج 
 الفق 

يف القأأانون العأأا  مأأ  خمتلأأ  الأأأدول  االختصاصأأأينيمبأأار   فقأأهكأأون ينملأأوو أن  
 قواعد القانون الدويل العريفو لتقرينرمصدرا  احتياطيا  

  اجلزء السادس
 املعرِتض املِصرّ 

  15االستنتاج 
 املعرِتض املِصرّ 

نون الأدويل العأريف دسن ع دما تعرتض مولة على قاعدة م  قواعد القأا -1 
 مامت مت سكة سعرتاضها عليهاو تُل    الدولة املع ية بتلك القاعدة ما نشفهتا  ال
ملأأب أن ينُعأأربَّ عأأ  االعأأرتاض تعبأأريا  صأأرحيا  وتُعل أأم بأأه الأأدول ااخأأرى  -2 

 وينُت سك به سست رارو
مأ  أبي مسفلة متعلقة سلقواعد اآلمأرة   ا االست تاج  مشروع خي ال  -3 

 و(jus cogens)القواعد العامة للقانون الدويل 
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  اجلزء السالع
 القانون الدويل العريف املعنّي 

  16االستنتاج 
 القانون الدويل العريف املعنّي 

حمليأأأة  قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأنّي  سأأأواء أمانأأأت دقلي يأأأة أ  -1 
بأأني عأأدم حمأأدوم  ت طبأأق دال سأأوى ذلأأك  قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ال أ 

 م  الدولو
وجوم ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الأدويل العأريف املعأنّي   لتقرينر -2 

ق م  وجوم ممارسة عامة بني الدول املع ية تكون مقبولة لدينها مبثابة م  الضروري التحقُّ 
 في ا بي هاو )االعتقام سإلل ا (قانون 

 اوشروحه نا معاريع االستنتاجال -2 
  ينأأأأرم في أأأأا ينلأأأأي نأأأأص مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات الأأأأت اعت أأأأدهتا اللج أأأأة يف القأأأأراءة ااوىل -66

 ومشفوعة بشروحها

 حتديد القانون الدويل العريف  

 شرح عام  
م أأأا جأأأرت العأأأامة مائ أأأا  مأأأع نِتأأأاج اللج أأأة  تُقأأأرأ مشأأأارينع االسأأأت تاجات سالقأأأرتان مأأأع  (1)

  وشروحها
 أأأأ   مب هجيأأأأأة حتدينأأأأد قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأأريفو  تتعلأأأأق مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات  (2)

قواعأد القأانون يفية الت ين بغأي إأا حتدينأد وجأوم تسعى دىل عرض درشامات ع لية بشفن الك و ي
دن  هتم املختصني يف القأانون الأدويل العأا  فحسأب؛ دذ الدويل العريف ومض وهناو و    املسفلة ال
امم الوط يأأة  ينُأأدعون علأأى  أأو مت اينأأد دىل حتدينأأد قواعأأد آخأرين  مأأ  بيأأ هم العأأاملون يف رحأأاب احملأأ

مأأ  حالأأة  ينتعأأني اتبأأاع ع ليأأة ُمهيك لأأة ومقيقأأة مأأ  التحليأأ  والتقيأأيم  القأأانون الأأدويل العأأريفو ويف
ينعأأّ و مصأأداقية القأأرار  العأأريف حتدينأأدا  سأألي ا   مأأاالأأدويل القأأانونيني لضأأ ان حتدينأأد قاعأأدة القأأانون 

 ن الدويل العريف على نطاق أوسعواملعر  ومصداقية القانو 
و مبثابأأة قأأانونوالقأأانون الأأدويل العأأريف قأأانون غأأري مكتأأوب  مسأأت د مأأ  امل ارسأأة املقبولأأة  (3)

فالقأأانون الأأدويل العأأريف  أأو مأأ  بأأني و(663)وينظأأ  مصأأدرا  مه أأا  مأأ  مصأأامر القأأانون الأأدويل العأأا 
__________ 

تسأأري عليهأأا سأأوى بضأأع  مأأا والأأت بعأأض ميأأامين  القأأانون الأأدويل اهلامأأة حمكومأأة أساسأأا  سلقأأانون الأأدويل العأأريف  وال (663)
ف ة بشأفهنا  تظأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف  أي الأت ب  حىت ع د وجوم معا دة ان معا دات دن ُوجدت أصال و

ت ظ هأأأأا املعا أأأدة وتظأأأأ  م طبقأأأة علأأأأى العالقأأأات مأأأأع اةهأأأات غأأأأري ااطأأأرا  يف املعا أأأأدة  حتكأأأم املسأأأأائ  الأأأت ال
بي هأأاو وسإلضأأافة دىل ذلأأك  قأأد حتيأأ  املعا أأدات دىل قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف؛ وقأأد تُؤخأأ   أأ   القواعأأد  وفي أأا
 مأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأا لقأأأأأأانون املعا أأأأأأدات  31)ج( مأأأأأأ  املأأأأأأامة 3احلسأأأأأأبان ع أأأأأأد تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة وفقأأأأأأا  للفقأأأأأأرة  يف
(United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331 (و 1969   )في أا ينلأي  "اتفاقيأة فيي أا لعأا)"

اجأأب التطبيأأق وقأأت حأأدوث أع أأال معي أأة وعأأالوة  علأأى ذلأأك  قأأد ينكأأون مأأ  الضأأروري أحيأأاان  حتدينأأد القأأانون الو 
)"القأأانون السأأاري وم يأأا "(  والأأ ي قأأد ينكأأون  أأو القأأانون الأأدويل العأأريف حأأىت لأأو مانأأت معا أأدة سأأارينة يف الوقأأت 
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مأأ  ال ظأأا  ااساسأأي حملك أأة  38ة مأأ  املأأام 1مصأأامر القأأانون الأأدويل الأأوارم تعأأدام ا يف الفقأأرة 
ة مبثابأة قأانون  العدل الدولية  الت تشري يف الفقرة الفرعية )ب( دىل "العامات الدوليأة املرعيأة املعتأرب 

وتعكأأس  أأ   الصأأيغة الأأرم ني امل شأأئني للقأأانون الأأدويل العأأريف:  و(664)مل عليأأه تأأواتر االسأأتع ال"
 opinio juris)يُنشار دىل   ا الأرم  ااخأري مثأريا  بعبأارة أي وجوم ممارسة عامة وقبوهلا مبثابة قانون 

 و(665)((سإلل ا  االعتقام)
يف ذلأأك االجتهأأام    مبأأامأأامة غ ينأأرةوحتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف مسأأفلة توجأأد بشأأفهنا  (4)

وتعكس مشارينع االست تاجات ال أَّْهج ال ي اعت دته الأدول  أي  و(666)القضائي ومتاست الفقهاء
تأأابو ودقأأرارا  بكأأون ع ليأأة حتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف وامل ظ أأات الدوليأأة ومعظأأم الكُ واحملأأامم 

ليسأأأت مائ أأأا  قابلأأأة السأأأتخراج صأأأيغ مقيقأأأة م هأأأا  فأأأ ن مشأأأارينع االسأأأت تاجات  أأأ   هتأأأد  دىل 
 عرض درشامات واضحة مون أن تكون مفرطة يف طابعها التقرينريو

شأأر دىل سأأبعة أجأأ اءو فأأاة ء ااول ينت أأاول وقأأد ُقسأأ ت مشأأارينع االسأأت تاجات السأأتة ع (5)
نطأأأاق املشأأأارينع والغأأأرض م هأأأا  واةأأأ ء الثأأأاين ينعأأأرض الأأأ أَّْهج ااساسأأأي لتحدينأأأد القأأأانون الأأأدويل 

ْأأج "الأأرم ني امل شأأئني"و وينت أأاول اةأأ   ن الثالأأث والرابأأع م ينأأدا  مأأ  اإلرشأأامات بشأأفن آالعأأريف  أي هن 
واللأأأ ين  ينفيأأأدان أينضأأأا  بوصأأأفه ا معيأأأاري حتدينأأأد  أأأ ا الأأأرم ني امل شأأأئني للقأأأانون الأأأدويل العأأأريف  

اةأأأ ء اخلأأأامس  أمأأأا و(سإللأأأ ا )االعتقأأأام القأأأانون  أي "امل ارسأأأة العامأأأة" و"القبأأأول مبثابأأأة قأأأانون" 
يُنستشأأه د إأأا لتحدينأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو  فيت أأاول فئأأات معي أأة مأأ  املأأوام الأأت مثأأريا  مأأا

ين  السأامس والسأابع ينت أاوالن أن الدويل مل مة ة يع الأدول  فأ ن اةأ  حني تعترب قواعد القانو  ويف
القانون الأدويل العأريف حالتني استث ائيتني مها: املعرِتض املِصّر والقانون الدويل العريف املعني )قواعد 

 في ا بني عدم حمدوم م  الدول(و ت طبق دال الت ال

                                                                                                                                                              

مأأان اامأأر  قأأد تسأأت ر قاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف يف الوجأأوم وقأأد تكأأون واجبأأة التطبيأأق مبعأأ ل عأأ   الأأرا  و وأاي  
 Military andن لالث تأأني املضأأ ون نفسأأه بأأ  حأأىت في أأا بأأني ااطأأرا  يف املعا أأدة )انظأأر: املعا أأدة  حأأىت لأأو مأأا

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, I.C.J. 

Reports 2015, p. 3, at pp. 47–48, para. 88)و) 
  أجأ  مأ 1920 اقرتحت     الصيغة ة ة احلقأوقيني االستشأارينة  الأت مانأت عصأبة اامأم قأد أنشأفهتا يف عأا  (664)

دعدام مشروع نظا  أساسي حملك أة العأدل الأدويل الدائ أة؛ وأُبقأي علأى  أ   الصأيغة  مون أي تغيأري  يف ال ظأا  
و وبي  ا انُتقأدت  أ   الصأيغة لعأد  مقتهأا  ف هنأا مأع ذلأك ينُ ظأر 1945 ااساسي حملك ة العدل الدولية يف عا 

 لدويل العريفودليها على نطاق واسع على أهنا تعرّب ع  جو ر القانون ا
دىل جانأب عبأأارة "مقبولأة مبثابأأة  (opinion juris)احأُتفغ يف مشأأارينع االسأت تاجات والشأأروح سملصأطلح الالتيأأر  (665)

قأأانون" لشأأيوعها يف اللغأأة القانونيأأة  )مبأأا يف ذلأأك يف االجتهأأام القضأأائي حملك أأة العأأدل الدوليأأة(  وانأأه قأأد ينعأأرب 
الأ ايت مأ  ع اصأر القأانون الأدويل العأريف مأ  حيأث دشأارته دىل ينقأني قأانوين تعبريا  أفض  عأ  طبيعأة  أ ا الع صأر 

 وليس دىل موافقة شكليةو
ال ينتضأأأأ    أأأأ ا الشأأأأرح دحأأأأاالت دىل متأأأأاست الفقهأأأأاء يف امليأأأأدان  رغأأأأم أهنأأأأا قأأأأد تكأأأأون مفيأأأأدة )وأحيأأأأ  دليهأأأأا  (666)

فأأروع تتعلأأق سملسأأائ  املشأأ ولة  يف ذلأأك سستفاضأة يف تقأأارينر املقأأرر اخلأأاص(و ولالطأأالع علأأى ثبأأت مرجعأي  مبأأا
بفرامى مشارينع االست تاجات  فضال  ع  فروع تت أاول القأانون الأدويل العأريف يف ميأامين  شأىت  انظأر املرفأق الثأاين 

 و(A/CN.4/717/Add.1)للتقرينر اخلامس 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/717/Add.1
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  اجلزء األول
 مقدمة
اسأأأأأت تاج واحأأأأأدا   و أأأأأو حيأأأأأّدم نطأأأأأاق مشأأأأأارينع ينتضأأأأأ   اةأأأأأ ء ااول مشأأأأأروع  

 حيدم وسيفتها والغرض م هاو االست تاجات م ا

  1االستنتاج 
 النطاق

وجوم ومض ون  تقرينرعلق مشارينع االست تاجات     سلطرينقة الت ينتعني إا تت 
 قواعد القانون الدويل العريفو

 العرح  
أن مشأأأارينع االسأأأت تاجات تتعلأأأق متهيأأأدي بطبيعتأأأهو وينأأأ ص علأأأى  1مشأأأروع االسأأأت تاج  (1)

سلطرينقأأة الأأت ينتعأأني إأأا تقرينأأر وجأأوم قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  أي تقرينأأر امل هجيأأة القانونيأأة 
 ملباشرة     الع ليةو

ويُنسأأأتخد  مصأأأطلح "القأأأانون الأأأدويل العأأأريف" يف مشأأأارينع االسأأأت تاجات مجيعأأأا  بوصأأأفه  (2)
عأة  أ ا املصأدر مأ  مصأامر القأانون الأدويلو وتوجأد شائع االسأتخدا  وينعأرب بوضأوح ات  عأ  طبي

فقهيأأأأة   االجتهأأأأام القضأأأأائي ومؤلفأأأأات مصأأأأطلحات أخأأأأرى تأأأأرم أحيأأأأاان  يف صأأأأكوك قانونيأأأأة ويف
"قانون اامأم" و"القواعأد  الدويل" فضال  ع العريف وتش   "العر " و"العر  الدويل" و"القانون 

 و(667)العامة للقانون الدويل"
العأريف يف مشأارينع االسأت تاجات  أ   وشأروحها  القانون الأدويل "قواعد" أما اإلشارة دىل (3)

فتش   قواعد القانون الأدويل العأريف الأت يُنشأار دليهأا أحيأاان  أبهنأا "مبأامئ" اهنأا ذات طأابع أعأم 
 و(668)وأمثر جو رينة

 مشأأأأأأأأأأارينع يف ("determine") و"تقرينأأأأأأأأأأر"( "identify"ويُنسأأأأأأأأأأتخد  مصأأأأأأأأأأطلحا "حتدينأأأأأأأأأأد" ) (4)
على سبي  الرتام و واإلشارة دىل تقرينر "وجوم ومض ون" قواعد القأانون  شروحال جات ويفاالست تا
__________ 

للداللأأأة علأأى معأأأانا أخأأرى؛ وبصأأأورة خاصأأة  يُنسأأأتخد   مصأأطلح "القواعأأأد  قأأد ُتسأأأتخد  بعأأض  أأأ   املصأأطلحات (667)
يف ذلأأأك اسأأأتخدامه لإلشأأأارة دىل قواعأأأد  العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل" بطأأأرق خمتلفأأأة )ليسأأأت مائ أأأا  حمأأأدمة بوضأأأوح( مبأأأا

سملبأأأامئ  وسلقأأأانون الأأأدويل العأأأريف أ مانأأأت تتعلأأأق سلقأأأانون التعا أأأدي أو  القأأأانون الأأأدويل ذات التطبيأأأق العأأأا  سأأأواءت 
 Certainالعامأأأة للقأأأانونو ولالطأأأالع علأأأى م اقشأأأة قضأأأائية ملصأأأطلح "القواعأأأد العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل"  انظأأأر: 

Activities 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 I.C.J. 

Reports 2015, p. 665, at p. 782 (Separate Opinion of Judge Donoghue. para. 2) and pp. 846-849 

(Separate Opinion of Judge ad hoc Dugard. paras. 12-17)و 
 .Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J :أينضأا   انظأر (668)

Reports 1984, p. 246, at pp. 288-290, para. 79  أن ‘ مبأامئ‘و‘ قواعأد‘)"ال ينعأدو االرتبأاط بأني مصأطلحي
يف  أ ا السأياق لسأياق حتدينأد القأانون ‘ املبأامئ‘ينكون استخداما  لتعبري م موج إلينصال الفكأرة نفسأها نظأرا  دىل أن 

يأأق  تعأأر بوضأأوح مبأأامئ القأأانون  أي أهنأأا تشأأ   أينضأأا  قواعأأد القأأانون الأأدويل الأأت ملأأوو يف الأأدويل الواجأأب التطب
 اامثر جو رينة"(وااعم و بسبب طابعها ‘ مبامئ‘حالتها تربينر استخدا  مصطلح 
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الدويل العريف دمنا تعكس حقيقة أنه بي  أا ينكأون مأ  الضأروري يف مثأري مأ  ااحيأان حتدينأد مأ  مأ  
وجوم ومضأ ون قاعأدة مأ  قواعأد القأانون  قأد ينكأون مأ  املسألَّم بأه يف بعأض احلأاالت أن القاعأدة 

مة ولكأأ  مضأ وهنا الأأدقيق مت أاوع فيأأهو وقأد ينكأأون ذلأك مأأثال   أو الوضأأع ع أدما ينثأأار السأأؤال موجأو 
قأرارات( متثأ  يف  تأرم يف نصأوص مأ  قبيأ  معا أدات أو مأا دذا مانأت صأيغة معي أة )عأامة   بشفن ما

ع أأأدما ينطأأأرح  قاعأأأدة قائ أأأة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  أو الدقأأأةحقيقأأأة اامأأأر وعلأأأى وجأأأه 
 ل ع ا دذا مانت ترم استث اءات على قاعدة مسلَّم إا م  قواعد القانون الدويل العريفوالسؤا
تت أأاول  ومبأأا أن مشأأارينع االسأأت تاجات تُعأأد بتحدينأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  ف هنأأا ال (5)

 بصأأورة مباشأأرة الع ليأأات الأأت ينتطأأور إأأا القأأانون الأأدويل العأأريف علأأى مأأر الأأ م و ومأأع ذلأأك  ففأأي
وكأأأ  مائ أأأا  ال ظأأأر يف مسأأأفلة حتدينأأأد قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف مبعأأأ ل عأأأ   امل ارسأأأة الع ليأأأة ال

أن حتديند وجوم القاعدة ومض وهنا قد ينتطلب فعأال  ال ظأر يف الع ليأات الأت تطأورت  تكوين ها؛ م ا
ين  قواعأأد إأأا  أأ   القاعأأدةو و كأأ ا  تشأأري مشأأارينع االسأأت تاجات يف بعأأض املواضأأع ل امأأا  دىل تكأأو 

 ت تهيو تتغري أو تت اول مائ ا  مي  ت شف تلك القواعد أو القانون الدويل العريف؛ غري أهنا ال
وينوجأأد عأأدم مأأأ  املسأأائ  ااخأأرى الأأأت  أأرج عأأ  نطأأأاق مشأأارينع االسأأأت تاجاتو أوال    (6)
م هجيأة  تت اول مشارينع االست تاجات     جو ر القانون الدويل العريف؛ بأ  تُعأد  فقأط مبسأفلة ال

تُبأ ل أي حماولأة لشأرح العالقأة  اثنيأا   م و(669) ي مي  وك  حتديند قواعد القانون الدويل العريف
مأأأ   1بأأأني القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ومصأأأامر القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى )الأأأوارم تعأأأدام ا يف الفقأأأرة 

مانأأت عامأأة   اءت مأأ  ال ظأأا  ااساسأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة )االتفاقيأأات الدوليأأة  سأأو  38 املأأامة
بقأأأدر  تت أأأاول  أأأ ا اامأأأر دال خاصأأأة  واملبأأأامئ العامأأأة للقأأأانون(؛ ف شأأأارينع االسأأأت تاجات ال أو
مشأأأأارينع   أأأأ  ينسأأأأتدعيه شأأأأرح ميأأأأ  ينتعأأأأني حتدينأأأأد قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفو اثلثأأأأا   ال مأأأأا

ئ  املتعلقأأة يف ذلأأك املسأأا االسأأت تاجات مبسأأائ  التسلسأأ  اهلرمأأي بأأني قواعأأد القأأانون الأأدويل  مبأأا
املسأأأائ  املتعلقأأأة بطبيعأأأة    أو(jus cogens)سلقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل 

تت أأاول مشأأارينع االسأأت تاجات    الرابعأأا  الت امأأات معي أأة ذات احلجيأأة املطلقأأة يف مواجهأأة الكافأأةو 
ال تُعأد مشأارينع االسأت تاجات   و وأخأريا  وضع القانون الدويل العريف ماخ  ال ظم القانونية الوط يأة

 سفلة عبء دثبات القانون الدويل العريفوبوجه عا  مب

  اجلزء الثاين  
 النا ه ج األساسي

ينورِم اةأ ء الثأاين الأ أَّْهج ااساسأي لتحدينأد القأانون الأدويل العأريفو و أ ا اةأ ء   
انون وجأأأوم قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأ تقرينأأأراحملتأأأوي علأأأى مشأأأروعي اسأأأت تاجني  ينوضأأأح أن 

الدويل العريف ينستل   دثبات وجوم الأرم ني امل شأئني هلأا  ومهأا: وجأوم ممارسأة عامأة وقبأول 
و و أأ ا ينتطلأأب حتلأأيال  مقيقأأا  ل ملأأة علأأى  )االعتقأأام سإللأأ ا ( أأ   امل ارسأأة مبثابأأة قأأانون 
 م  رم  م    ين  الرم نيو

__________ 

وسلتأأايل فأأ ن اإلشأأارة يف  أأ   الشأأروح دىل أحكأأا  معي أأة لل حأأامم واهليئأأات القضأأائية دمنأأا  أأي مأأ  أجأأ  توضأأيح  (669)
 م هجية ااحكا  وليس م  أج  مض وهناو
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  2االستنتاج   
 الرىنان املنعئان

عأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف التحقُّأق وجأوم ومضأ ون قا تقرينأرينسأتل    
 و(سإلل ا )االعتقام م  وجوم ممارسة عامة مقبولة مبثابة قانون 

 العرح  
قاعأأدة مأأ   حتدينأأد وجأأوم الأأ ي ينقضأأي أبنالأأ أَّْهج ااساسأأي  2ينعأأرض مشأأروع االسأأت تاج  (1)

توجأد   أ ه أا متصألني  مهأا: قواعد القانون الدويل العريف ينستل   التحقُّق م  سأؤالني م فصألني لك 
 أأ   امل ارسأأة مقبولأأة مبثابأأة قأأانون )أي أن تكأأون القاعأأدة مصأأحوبة سالعتقأأام  و أأ ممارسأأة عامأأة 

دذا مانأأأت  تفعلأأأه الأأأدول فعأأأال   والسأأأعي دىل تقرينأأأر مأأأا وبعبأأأارة أخأأأرى  ملأأأب ال ظأأأر دىل مأأأا وسإللأأأ ا 
ْأج الأرم ني"   أي  حق للتصر  إأ   الطرينقأةو و أ   الدول تعرت  بوجوم الت ا  أو امل هجيأة  أي "هن 

ااسأأأاس الأأأ ي تقأأأو  عليأأأه مشأأأارينع االسأأأت تاجات و أأأي حتظأأأى بتفينيأأأد واسأأأع ال طأأأاق مأأأ  الأأأدول  
ُتسأأفر ع ليأأة  الكتأأاست الفقهيأأةو وتفيأأد  أأ   امل هجيأأة يف ضأأ ان أال االجتهأأام القضأأائي  ويف ويف

 و(670)ملوجومة فعال  ع  حتديند القواعد ا حتديند قواعد القانون الدويل العريف دال
مهأأا الرم أأان  )االعتقأأام سإللأأ ا (فوجأأوم ممارسأأة عامأأة وقبأأول  أأ   امل ارسأأة مبثابأأة قأأانون  (2)

ومهأا معأا  ينشأكالن الشأرطني ااساسأيَّني لوجأوم قاعأدة مأ  قواعأد  :امل شئان للقانون الدويل العريف
دجراء فحص مقيق ل ملأة  القانون الدويل العريفو و ك ا  ين طوي حتديند وجوم     القاعدة على

املتاحأأأة إلثبأأأات وجأأأوم  أأأ   القاعأأأدة يف أي حالأأأة بعي هأأأاو وقأأأد أتمأأأد ذلأأأك يف مجلأأأة أمأأأور م هأأأا 
وقأد أمأد مأرارا  أنأه  (671)اجتهام حمك ة العدل الدولية  ال ي ينشري دىل "وجوب اسأتيفاء شأرطني"

مقرتنأأة ‘ رسأة مسأتقرةمما‘ينقتضأي وجأوم قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف أن تكأون   أاك "
و ك ا  ف ن دثبات وجوم أساس متأني المعأاء بوجأوم قاعأدة مأ  قواعأد  و(672)"سالعتقام سإلل ا 

القانون الدويل العريف أو مبض ون     القاعدة  و أمر ينتطلب البحث ع  ممارسة امتسأبت مثأ  
لتأ ا  قأانوين )أي أن ا   ا القبول بني الأدول حبيأث وكأ  اعتبأار  أ   امل ارسأة تعبأريا  عأ  حأق أو

وملأأب مائ أأا  أن  و(673)حمظأأورة مأ  وجهأأة نظأأر قانونيأة( جأأائ ة أو تكأون  أأ   امل ارسأأة مطلوبأة أو
 قانون؟مبثابة ينكون املعيار الفيص   و:    توجد ممارسة عامة حتظى سلقبول 

__________ 

ال ينكفأأي وجأأوم رأي مشأأرتك ل طأأرا  يف قضأأية معي أأة  بأأ  ملأأب التحّقأأق مأأ  أن  أأ   امل ارسأأة العامأأة املقبولأأة  (670)
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaمبثابأة قأانون موجأومة فعأال و انظأر أينضأا  

"حني تتفق مولتان على دمراج قاعدة معي ة يف معا أدة ) at pp. 97–98, para. 184ال ( أع 663)انظر احلاشية 
مأأا  فأأ ن اتفاقه أأا ينكفأأي ةعأأ  تلأأك القاعأأدة قاعأأدة قانونيأأة مل مأأة هل أأا؛ لكأأ  يف جمأأال القأأانون الأأدويل العأأريف  

أن تقت أأع أبن وجأأوم  بأأد لل حك أأة القاعأأدةو وال أنأأه تعتأأرب ينكفأأي الأأرأي املشأأرتك ل طأأرا  بشأأفن مضأأ ون مأأا ال
 والقاعدة يف ع صر االعتقام سإلل ا  لدى الدول تؤمد  امل ارسة"(

(671) 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), Judgment مأثال : انظأر (672)

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. 27و ؛ North Sea 

Continental Shelf  ) انظر احلاشية أعال(at p. 44, para. 77و 
ُأجري استقصاء واسع مل ارسأة الأدول الأت تتخأ    حصاانت الدولة م  الوالينة القضائيةعلى سبي  املثال  يف قضية  (673)

شأأأك  تشأأأرينعات وط يأأأة وقأأأرارات قضأأأائية ومطالبأأأات وبيأأأاانت رمسيأأأة أخأأأرى والأأأت ينتبأأأني أهنأأأا مصأأأحوبة سالعتقأأأام 
 القأأأأأأأأأأانون الأأأأأأأأأأدويل العأأأأأأأأأأريفمبوجأأأأأأأأأأب  سإللأأأأأأأأأأ ا   و أأأأأأأأأأو استقصأأأأأأأأأأاء أفأأأأأأأأأأام يف حتدينأأأأأأأأأأد نطأأأأأأأأأأاق حصأأأأأأأأأأانة الدولأأأأأأأأأأة

(Jurisdictional Immunities of the State)  أعال (  672)انظر احلاشيةat pp. 122–139, paras. 55–91)و 



A/73/10 

GE.18-13644 164 

قأأأأأانون  مبثابأأأأأة وكأأأأأ  فيهأأأأأا دثبأأأأأات وجأأأأأوم ممارسأأأأأة عامأأأأأة مقبولأأأأأة  ويف احلأأأأأاالت الأأأأأت ال (3)
  اللجأأوء قضأأيةوجأأوم هلأأاو ففأأي  االسأأت تاج  أأو أن قاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف املأأدعاة ال نينكأأو 

وجأأوم قاعأأدة )بعي هأأا( مأأ  قواعأأأد معأأاء مأأثال   رأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن الوقأأائع املتعلقأأة س
 القانون الدويل العريف قد مشفت ع :

ري جأدا  مأ  التقلّأأب وجأوم قأدر مبأري جأدا  مأ  عأد  اليقأني والت أاقض  وقأدر مبأ 
اآلراء الرمسية املعرب ع ها يف م اسبات شىت    والتباين  يف ممارسة اللجوء الدبلوماسي ويف

مشأأأفت عأأأ  قأأأدر مبأأأري جأأأدا  مأأأ  عأأأد  االتسأأأاق يف التتأأأابع السأأأرينع لالتفاقيأأأات  م أأأا
امل ارسأة  أن املتعلقة سللجوء الت صّدقت عليها بعض الدول ورفضتها مول أخرى  م ا

وك  يف  حبيث أنه السعتبارات املالءمة السياسية يف احلاالت املختلفة   ثرت مثريا  قد أت
ينتعلأأأق  قأأأانون  في أأأامبثابأأأة أي اسأأأتخدا  اثبأأأت وموحأأأد  مقبأأأول  وجأأأوم  أأأ ا ملأأأه تبأأأنيُّ 

 و(674)املدعاة م  التكيي  االنفرامي والقطعي للجروةسلقاعدة 
أأح مشأأروع االسأأت تاج  (4) وجأأوم رمأأ  م شأأئ واحأأد فقأأط مأأ  أجأأ  ينكفأأي    ال2وم أأا ينُوضِّ

حتدينأد وجأأوم قاعأأدة مأأ  قواعأد القأأانون الأأدويل العأأريفو فامل ارسأأة غأري املقرتنأأة بقبوهلأأا مبثابأأة قأأانون 
وكأ  أن تعأدو موهنأا عأامة غأري    حىت لأو مانأت واسأعة االنتشأار ومتسأقة  ال)االعتقام سإلل ا (

تؤينأأأد   ين بغأأي أن ينكأأون  أأأو( القأأانون لكأأ  ال أأأو )أو  مل مأأة  يف حأأني أن االعتقأأأام أبن أمأأرا  مأأا
امل ارسأأة دمنأأا  أأو حمأأض تطلّأأع؛ فالرم أأان معأأا  ضأأروراين إلثبأأات وجأأوم قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون 

تأأاب مأأ  وقأأت آلخأأر دىل ابتكأأار هُنُأأج بدينلأأة لتحدينأأد وجأأوم وبي  أأا سأأعى الكُ  و(675)الأأدويل العأأريف
حأأىت سسأأتبعام أحأأد  امل شأأئني علأأى اآلخأأر أوقواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  بتغليأأب أحأأد الأأرم ني 

 ينقر ا االجتهام القضائيو تقر ا الدول أو الرم ني متاما   ف ن     ال ظرايت ال
ْأأأج الأأرم ني سعتبأأأار  هن ْجأأأا  "اسأأأتقرائيا "  علأأأى عكأأأس  (5) ويُنشأأار يف مثأأأري مأأأ  ااحيأأأان دىل هن 

قواعد بطرينقة أخرى غأري ااملأة التجرينبيأة ال ُأُهج "االستداللية" امل ك ة الت تس ح سلتحقُّق م  ال
ينستبعد هن ْج الرم ني  ال الواقع و ويف)االعتقام سإلل ا (الدالة على ممارسة معي ة وقبوهلا مبثابة قانون 

__________ 

(674) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, 

at p. 277و 
مأ  شأيء ينُبأنيِّ أن امل ارسأة املت ثلأة يف    على سبي  املثال  خلصت احملك ة دىل أنأه مأاالربيء حق املرورففي قضية  (675)

مأأرور القأأوات املسأألحة الربتغاليأأة والشأأرطة املسأألحة  عأأرب ااراضأأي اهل دينأأة  بأأني مامأأان واةيأأوب الربتغاليأأة يف اهل أأد  
و وشأرحت احملك أة ذلأك بقوهلأا: "مأع دينأالء مورسأت بوصأفها حقأا   في ا بني     اةيوب نفسها  قد ُأجيأ ت أو أو

االعتبأأار للظأأرو  اخلاصأأة هلأأ   القضأأية  فأأ ن ضأأرورة اإلذن  أأ   قبأأ  أن حيأأدث املأأرور تشأأّك  يف رأي احملك أأة نفيأأا  
تفيأأأد امل ارسأأأة ضأأأ  ا  أن اةهأأأة صأأأاحبة السأأأيامة اإلقلي يأأأة هلأأأا السأأألطة التقدينرينأأأة يف  لل أأأرور محأأأق مأأأ  احلقأأأوقو دذ

ينأأأأؤثّر يف الوضأأأأع  يف رفضأأأأهو وذُمأأأأر أن اإلذن ُمأأأأ ح مائ أأأأا  ولكأأأأ   أأأأ ا  يف رأي احملك أأأأة  ال أو سأأأأحب  أأأأ ا اإلذن
 Caseاهل أأأأأد" ) ينُبأأأأأنيِّ أن مأأأأأ ح اإلذن التأأأأأ ا  ينقأأأأأع علأأأأأى عأأأأأاتق الربينطأأأأأانيني أو القأأأأأانوينو فلأأأأأيس يف السأأأأأجالت مأأأأأا

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

Reports 1960, p. 6, at pp. 40-43مشأروعية التهدينأد ساسألحة ال ووينأة  فتأوى حمك أة العأدل الدوليأة بشأفن (و ويف
  رأت احملك أأة أن: "مأأا ينعأأوق سهأأور قاعأأدة عرفيأأة  بوصأأفها القأأانون السأأاري  حتظأأر تعيي أأا  اسأأتخدا  اسأأتع اهلا أو

التوتر بني االعتقام نل امية امل ارسة احلدينث الظهور  مأ  جهأة  والتقيأد الأ ي  ااسلحة ال ووينة سل ات  و است رار
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory)وال قأواي  مب ارسأة الأرمع مأ  جهأة أخأرى"  مأا

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 255, para. 73)  و انظأر أينضأا: Prosecutor v. Sam Hinga 

Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), decision on preliminary motion based on lack of 

jurisdiction (child recruitment) of 31 May 2004, Special Court for Sierra Leone, p. 13, para. 17و 
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امل شأأأأئني مرجأأأأة مأأأأ  االسأأأأتدالل  موسأأأأيلة مسأأأأاعدة  ينتعأأأأني اسأأأأتخدامها حبأأأأ ر  يف تطبيأأأأق هنأأأأج 
للقانون الأدويل العأريف تع أ  يف ضأوء قواعأد مصأوغة  لةالرم ني  وخاصة ع د ال ظر يف قواعد حمت 

بعبارات أعم ُتست  د  ي نفسها م  ممارسة عامة مقبولة مبثابة قانون وتعكأس  أ   امل ارسأة
(676) 

ع أأأد اخللأأأوص دىل أن قواعأأأد ممك أأأة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل تشأأأك  جأأأ ءا  مأأأ  "نظأأأا  غأأأري  أو
 و(677)للتج ئة" قاب 
ْأأج الأأرم  (6) ني علأأى حتدينأأد وجأأوم ومضأأ ون قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف يف مجيأأع وين طبأأق هن 

االجتهأأام القضأأائي و أأو هنْأأج ينتسأأق  ميأأامين  القأأانون الأأدويلو وينتفمأأد ذلأأك يف ممارسأأة الأأدول ويف
ينتجأ أ دىل فأروع م فصألة  مع وحأدة وجتأانس القأانون الأدويل الأ ي ينشأّك  ميأاان  قانونيأا  واحأدا  وال

ولأأئ  مأأان تطبيأأق الأأ أَّْهج ااساسأأي يف امل ارسأأة قأأد أيخأأ  يف  و(678)املصأأامر دواءلكأأ  م هأأا هن ْجأأه 
احلسأأأأأأأبان حقأأأأأأأا  الظأأأأأأأرو  احملأأأأأأأدمة والسأأأأأأأياق احملأأأأأأأدم اللأأأأأأأ ين  نشأأأأأأأفت فيه أأأأأأأا قاعأأأأأأأدة مأأأأأأأدَّعاة 

ف نه ملب مائ أا  احأرتا  الطبيعأة ااساسأية للقأانون الأدويل العأريف بوصأفه ممارسأة   (679)وطُبقت ما
 )مصحوبة سالعتقام سإلل ا (و عامة مقبولة مبثابة قانون

  3االستنتاج   
 املنعئني تقييم األدلة على الرىنني

دذا   ع أأأد تقيأأأيم ااملأأأة لغأأأرض التحقُّأأأق مأأأ  وجأأأوم ممارسأأأة عامأأأة وممأأأا -1 
  ملب مراعاة السياق العأا   )االعتقام سإلل ا (مانت     امل ارسة مقبولة مبثابة قانون 

 واملتعني العثور عليها ة احمليطة ساملة املع يةوطبيعة القاعدة  والظرو  اخلاص

علأى حأدةو وينتطلأب  مأ  الأرم ني امل شأئني ينتعني التحقُّق م  م  رمأ  -2 
 وم ه اذلك تقييم ااملة اخلاصة بك  رم  

 العرح  
بتقيأأأأأيم ااملّأأأأأة علأأأأأى الأأأأأرم ني امل شأأأأأئني للقأأأأأانون الأأأأأدويل  3ينتعلأأأأأق مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  (1)

توجيهأأا  عامأأا  لع ليأأة تقرينأأر وجأأوم ومضأأ ون قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل وينتأأيح  و(680)العأأريف
ينعكأأس مأأال  مأأ   العأأريف سالسأأت ام دىل شأأىت مكأأوِّانت ااملأأة املتاحأأة وقأأت دجأأراء التقيأأيم  و أأو مأأا

التحليأأ  امل هجأأي والأأدقيق املطلأأوب والطبيعأأة الدين اميأأة للقأأانون الأأدويل العأأريف بوصأأفه مصأأدرا  مأأ  
 نون الدويلومصامر القا

__________ 

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)ينبأدو أن ذلأك  أو الأ أ ْهج املتبأع يف قضأية  (676)

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

at p. 674, para. 139و 
  اجمللأأد الثأأاين 2006حوليأأة ووو   تجأأ ؤ القأأانون الأأدويلب املعأأرال الفرينأأق الدراسأأي اسأأت تاجات أع أأانظأأر أينضأأا   (678)

 (و1)251)اة ء الثاين(  الفقرة 
   أمان و3انظر مشروع االست تاج  (679)
يُنسأأتخد   مصأأطلح "ااملأأة"   أأا م فهأأو  واسأأع ينتعلأأق ا يأأع املأأوام الأأت وكأأ  اعتبار أأا أساسأأا  لتحدينأأد القأأانون  (680)

 نظم قانونية معي ةو يُنستخد  أبي معد فر حمدم تستخدمه حمامم معي ة أو عريف  والالدويل ال
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مبأأدأ  أساسأأيا  تقأأو  عليأأه مجيأأع مشأأارينع االسأأت تاجات  و أأو أنأأه ملأأب  1 الفقأأرةوحتأأدم  (2)
تأأوّخي الدقأأة ومراعأأاة السأأياق ع أأد تقيأأيم أي ومأأ  مليأأ  متأأاحو وملأأب يف مأأ  حالأأة مأأ  احلأأاالت 

تقأام التحقيق بدقة في ا دذا مانت توجأد ممارسأة عامأة تكأون مقبولأة مبثابأة قأانون )مصأحوبة سالع
ومأأ  شأأفن  أأ ا التحليأأ   و(681)سإللأأ ا (  وأن ملأأري  أأ ا التحقيأأق يف ضأأوء الظأأرو  ذات الصأألة

ْأأج الأأرم ني امل شأأئني   لأأيس فقأأط أن ينعأأّ و مصأأداقية أي قأأرار معأأني  بأأ  أن ينسأأ ح أينضأأا  بتطبيأأق هن 
 ينل   م  مرونة  يف مجيع ميامين  القانون الدويلو مبا
ْأج الأرم ني علأى أن ينراعأأى يف واشأرتاط مراعأاة السأياق العأا  ينع (3) كأس احلاجأة دىل تطبيأق هن 

الوقت نفسه املوضوع ال ي ينقال دن  أ   القاعأدة امل عومأة ت ّظ أهو و أ ا ينعأر أنأه ين بغأي يف مأ  
حالة أن ينُؤخ  يف احلسبان م  مبدأ م  املبامئ املسأت د دليهأا يف القأانون الأدويل وكأ  أن ين طبأق 

أع دليهأا )وال ظأر في أا دذا   وعأالوة   و(682)علأى املوضأوع املعأر علأى ذلأك  فأ ن نأوع ااملأة الأت ينُرج 
أن أشكاال  معي ة مأ  امل ارسأة وأشأكاال معي أة  ال( ينتوق  على الظرو   م ا مانت موجومة أ 

قأد تكأون ذات أمهيأة خاصأة  تبعأا  للسأياقو فعلأى  (سإللأ ا )االعتقأام م  أملة قبوهلا مبثابة قانون 
 ينلي:   رأت حمك ة العدل الدولية ماحصاانت الدولة م  الوالينة القضائية سبي  املثال  يف قضية
الوقأأأأو  علأأأأى ممارسأأأأات الأأأأدول الأأأأت تكتسأأأأي أمهيأأأأة خاصأأأأة  يف  أأأأ ا  ينتعأأأأني 

دذا مانأأت  السأأياق  يف ااحكأأا  الصأأامرة عأأ  احملأأامم الوط يأأة الأأت نظأأرت يف مسأأفلة مأأا
لأأدول الأأت سأأ ت قأأوانني تتعلأأق تشأأرينعات ا دحأدى الأأدول ااج بيأأة تت تأأع سحلصأأانة  ويف

البيأاانت  الدول أما  احملامم ااج بيأة  ويف االدفوع سحلصانة الت تقو  إ سحلصانة  ويف
الأأأت أملأأأت إأأأا الأأأدول  أوال  يف سأأأياق الدراسأأأة املستفيضأأأة لل وضأأأوع الأأأت أجرهتأأأا ة أأأة 

حبصأأأاانت الأأأدول  لاملتعلقأأة القأأانون الأأأدويل    يف سأأياق اعت أأأام اتفاقيأأأة اامأأم املتحأأأدة
وممتلكاهتأأأا مأأأ  الوالينأأأة القضأأأائية و واالعتقأأأام سإللأأأ ا  يف  أأأ ا السأأأياق ينأأأ عكس بصأأأورة 

__________ 

أعأأال (  الأأرأي املخأأال  الصأأامر عأأ  القاضأأي  671)احلاشأأية  اةأأر  القأأاري لبحأأر الشأأ الانظأأر أينضأأا  قضأأية  (681)
يف موجأأأأومين  "البأأأأت في أأأأا دذا مأأأأان  أأأأ ان العأأأأامالن يف ع ليأأأأة تكأأأأوين  القأأأأانون العأأأأر ): 175اتانمأأأأا  الصأأأأفحة 

وكأأ  بطرينقأأة حسأأابية وموحأأدة حتدينأأد مأأدى تكأأرار ممارسأأة الدولأأة وعأأدم  ال  أو مسأأفلة شأأائكة وصأأعبةو دذ ال أ 
مأأأرات ممارسأأأتها وطأأأول الوقأأأت املطلأأأوب لتوليأأأد القأأأانون العأأأريفو فكأأأ  واقعأأأة ملأأأب تقيي هأأأا تقيي أأأا  نسأأأبيا  وفقأأأا  

 Freedom and Justice Party v. Secretary of State for Foreign and(؛ لل  اسأبات واملالبسأات املختلفأة"

Commonwealth Affairs, Court of Appeal of England and Wales, [2018] EWCA Civ 1719 (19 July 

2018), para. 19 التحقُّأق مأ  وجأوم القأانون الأدويل العأريف ين طأوي علأى تأدقيق مسأتفيض ومتأفن يف جم وعأة"(  
 وواسعة م  ااملة"(

  رأت حمك ة العدل الدوليأة أن القاعأدة العرفيأة املتعلقأة حبصأانة حصاانت الدولة م  الوالينة القضائيةففي قضية  (682)
الدولة  ي قاعدة مسأت دة مأ  مبأدأ تسأاوي الأدول يف السأيامة وأنأه ينتعأني يف  أ ا السأياق ال ظأر دليهأا سالقأرتان 

ن  أأ   السأأيامة  أأي امل طلأأق الأأ ي ت بأأع م أأه والينأأة مأأع املبأأدأ القاضأأي بسأأيامة مأأ  مولأأة علأأى دقلي هأأا اخلأأاص وأ
)انظأأر  Jurisdictional Immunities of the State)الدولأأة علأأى ااحأأداث وااشأأخاص ماخأأ   أأ ا اإلقلأأيم 

 Certain Activities carried out by :و انظأأر أينضأأا  (at pp. 123–124, para. 57 ( أعأأال  672احلاشأية 

Nicaragua in the Border Area and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 
قاعأأدة القأأانون "مأأر أينضأأا  أن (و وُذ 10-3أعأأال (  الأأرأي املسأأتق  للقاضأأي مونوغأأوي )الفقأأرات  667)احلاشأأية 

ق دطأأار سأأيا تشأأتغ  يف فأراغ  بأأ  دهنأا تع أأ  يف عالقأة مأأع وقأائع ويف تعا دينأة  ال الأدويل  سأأواء مانأت عرفيأأة أو
 Interpretation of the Agreement of) "ج ءا  م ها تشك  تلك القاعدة دال أوسع م  القواعد القانونية الت ال

25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 73, at p. 

76, para. 10)و 
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و حهأأا احلأأق يف  أأ   يف أتميأأد الأأدول الأأت تطالأأب سحلصأانة أن القأأانون الأأدويل  خاصأة
الأأدول الأأت متأأ ح  ينأأ عكس يف دقأأرار احلصأأانة مأأ  الوالينأأة القضأأائية للأأدول ااخأأرى؛ م أأا

أبن تفعأأأأ  ذلأأأأك فضأأأأال  عأأأأ  أنأأأأه  االلتأأأأ ا ن القأأأأانون الأأأأدويل ينفأأأأرض عليهأأأأا احلصأأأأانة أب
أتميأأأأد الأأأأدول يف قضأأأأااي أخأأأأرى حأأأأق ممارسأأأأة والينتهأأأأا  يف  بشأأأأك  عكسأأأأي  ينأأأأ عكس

 و(683)القضائية على الدول ااج بية
وقد تكون طبيعأة القاعأدة املع يأة ذات أمهيأة أينضأا  ع أد تقيأيم ااملأة لغأرض التحقُّأق مأ   (4)

ة عامة مقبولة مبثابة قانون )مصحوبة سالعتقام سإلل ا (و وبوجه خأاص  يف احلأاالت وجوم ممارس
العثأأور علأأى ممارسأأة دملابيأأة مأأ  جانأأب أحيأأاان  الأأت ينتعلأأق فيهأأا اامأأر بقواعأأد حتأأر   قأأد ينصأأعب 

احلأاالت امل طوينأة علأى مثأ   أ   القواعأد ينتعأني  ؛ ويف(684)الدول )يف مقاب  االمت أاع عأ  الفعأ (
 قانونومبثابة  دذا مان االمت اع ع  الفع  مقبوال   ب ااحيان تقييم مايف أغل

مأ لك أنأأه ملأأب   1وسل ظأر دىل أن السأألوك قأد ينكأأون مشأأوس  سلغ أوض  توّضأأح الفقأأرة  (5)
مراعأأاة الظأأرو  اخلاصأأة الأأت ينُتأأوخَّى فيهأأا العثأأور علأأى أي أملأأة؛ وع أأد ا فقأأط ملأأوو دينأأالء وون 

علأى سأبي  املثأال    رعااي الوالايت املتحدة اامرينكيأة يف املغأربية م اسب هل   ااملةو ففي قض
دذا مانأت قاعأدة مأ  قواعأد قأانون  ذمرت حمك ة العدل الدولية  يف دطار سأعيها دىل التحقُّأق ممأا

 مويل عريف )معني( موجومة  أنه:
 مومنأأا نُظأأر فيهأأاالدبلوماسأأية تعأأابري مع ولأأة قأأد تُعتأأرب  دذا  املراسأأالتتوجأأد يف  
سأأأياقها  مبثابأأأة دقأأأرارات مبطالبأأأات الأأأوالايت املتحأأأدة مب ارسأأأة الوالينأأأة الق صأأألية ل مراعأأأاة

وكأ  أن تُغفأ  احملك أة املأدلول  املقابأ   ال و ويفوغري ا م  حقوق االمتياوات ااج بيأة
أأأح أن فرنسأأأا والأأأوالايت املتحأأأدة مانتأأأا تبحثأأأان يف مجيأأأع  العأأأا  لل راسأأأالت الأأأ ي ينُوضِّ

ينكأ  ينعتأ   تقأد  ت أأاوالت  مبأر علأى الرتاضأأي وأن أاي  مأ  الطأرفني مااوقأات عأ  حأ  
 و(685)بشفن موقفه القانوين

__________ 

(683) Jurisdictional Immunities of the State  أعأال (  672)انظأر احلاشأيةat p. 123, para. 55ال أ اع قضأية  و ويف
  حيأأث اثر السأأؤال ع أأا دذا مانأأت امل ارسأأة املسأأتقرة م أأ  أمأأد طوينأأ  علأأى حقأأوق املالحأأة واحلقأأوق املتصأألة إأأا

مأأ  واملت ثلأأة يف الصأأيد اغأأراض الكفأأا  )و أأي ممارسأأة أقر أأا طرفأأا القضأأية مالمهأأا( قأأد تطأأورت لتصأأبح قاعأأدة 
سأي ا سل ظأر  )معني(  أوضحت حمك ة العدل الدولية أن: "امل ارسة حبكم طبيعتها  وال قانون مويل عريفقواعد 

دىل املوقع ال ائي لل  طقة وصغر حجم السكان املت اثرين   م  املسأتبعد أن تكأون موثقأة أبي طرينقأة رمسيأة يف أي 
سلأت  غوا وجوم حق انشأئ عأ   أ   امل ارسأة الأتسج  رمسيو وم  وجهة نظر احملك ة ف ن عد  دنكار نيكارا

 مسأأأأأأأأأت رة مون انقطأأأأأأأأأاع ومون نأأأأأأأأأ اع علأأأأأأأأأى امتأأأأأأأأأدام فأأأأأأأأأرتة وم يأأأأأأأأأة طوينلأأأأأأأأأة جأأأأأأأأأدا    أأأأأأأأأو أمأأأأأأأأأر مهأأأأأأأأأم للغاينأأأأأأأأأة"و
(Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at pp. 265-266, para. 141حملك أة اة ائيأة الدوليأة (و وأشأارت مائأرة االسأتئ ا  س
-Prosecutor v. Tadić, Case IT-94-1دىل صعوبة مراقبة ممارسة الدول على ساحة القتأال ليوغوسالفيا السابقة 

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

1995, para. 99و 
  أمان   والفقأأرة 6شأأكال  مأأ  أشأأكال امل ارسأأة  انظأأر مشأأروع االسأأت تاج  خيأأص االمت أأاع عأأ  الفعأأ  بوصأأفه في أأا (684)

 شرحهو( م  3)
(685) 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. 200و 
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قأأد  فأأ ن مأأاممارسأأة  تشأأك  التشأأرينعات ال ظأأر في أأا دذا مانأأت ع أأد علأأى نفأأس امل أأوال  و  
قأرارات سأتكون و و ُفسرت وطُبقت     التشأرينعاتالفعلي  و مي    أ م م  ال صأحياان  ينكون 

 شأواغ بسأبب  بأدون دنفأاذ دذا سلأت السألطة التشأرينعية أو نقضأتهادذا  أقأ  أمهيأةط يأة احملامم الو 
اللحظأة عأامة  املأدىل إأا مأ  وحأي أو أن البيأاانت املرجتلأة بشفن توافقها مع القأانون الأدويلو م أا

 إأأا صأغار املأأوسفني قأأد حت أأ  ووان   ديلينُأأالأأت  والبيأاانت املأأروَّى فيهأأا؛أقأأ  مأ  تلأأك  حت أأ  ووان   مأا
 مجيعالدولة سيعت د على  احتجاجأمهية عد  و مبار أعضاء احلكومةو   ينديل إاأق  م  تلك الت 
 دجأأأأراءات مل وسأأأأةفيهأأأأا  ت اُ أأأأيف احلأأأأاالت الأأأأت مهيأأأأة خاصأأأأة أب ينتسأأأأم رمبأأأأا هالظأأأأرو   ولك أأأأ

وأي ممارسأأة تصأأدر عأأ   الدولأأة علأأى علأأم إأأا وينكأأون هلأأا أتثأأري سأأل  مباشأأر يف مصأأاحلهاو تكأأون
عكأأأأس قبأأأأول ت ينأأأأرجَّح أنتكأأأأالي  مبأأأأرية تكبأأأأد ا  وتتعأأأأارض مأأأأع مصأأأأاحلها الواضأأأأحة أو الدولأأأأة

 قانونوامل ارسة مبثابة 
علأأأى أنأأأه لتحدينأأأد وجأأأوم ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل  2 الفقأأأرةوتأأأ ص  (6)

العريف  ملب دثبات وجوم م  م  الرم ني امل شئني  وتوضح أن ذلك ينتطلب تقييم ااملة اخلاصة 
معأا   )االعتقأام سإللأ ا (امل ارسأة وقبوهلأا مبثابأة قأانون  تأوفرك  رم  م ه او وبعبارة أخرى  بي  ا ب

املعلومأأأأات الالومأأأأة لتحدينأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  ف نأأأأه ينتعأأأأني القيأأأأا  بتحقيقأأأأني م فصأأأأألنيو 
 ينكأأأأأون الرم أأأأأان امل شأأأأأئان متشأأأأأابكني يف الواقأأأأأع )مبعأأأأأد أن امل ارسأأأأأة قأأأأأد تكأأأأأون مصأأأأأحوبة فقأأأأأد

معي أة(  لكأ  مأال  م ه أا مفهأو  مت يأ  اغأراض حتدينأد وجأوم قاعأدة مأ  قواعأد القأانون  ببواعث
 الدويل العريفو

ورغم أن القانون الدويل العريف ينتجلى يف حأاالت السألوك املصأحوبة سالعتقأام سإللأ ا    (7)
هلا مبثابة قانونو ف ن ااع ال الت تشك  امل ارسة ذات الصلة ليست يف حد ذاهتا مليال  على قبو 

دى لأأيس فقأأط لأأ )االعتقأأام سإللأأ ا (قبأأول مبثابأأة قأأانون وعأأالوة  علأأى ذلأأك  ين بغأأي البحأأث عأأ  ال
ينتيح هلم دبأداء رم  وضعأولئك ال ين   م يف دى ل أولئك ال ين  ينشارمون يف امل ارسة ولك  أينضا  

قبأأول مبثابأأة قأأانون البوجأأوم بسأأيط  اخللأأوص دىل أي اسأأتداللوكأأ   و وسلتأأايل ال(686)فعأأ  دواء أأا
التصأأأر     "ال ينأأأرب   علأأأى حأأأد تعبأأأري حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةف؛ املع يأأأةامل ارسأأأة  سالسأأأت ام دىل

 و(687)املوافقة على التصر  بشك  معني  يف حد ذاته على أي شيء ذي طبيعة قانونية" أو
وم وكأأ  االسأأتدالل عليأأه فقأأط مأأ  وجأأ علأأى أن وجأأوم أحأأد الأأرم ني ال 2وتؤمأأد الفقأأرة  (8)

الرم  اآلخر  وعلى أنه ينل   التحّري بشك  م فص  ع  م  رم  م  الرم نيو بيد أن  أ   الفقأرة 
)االعتقأام إا مبثابة قانون للتحقُّق م  امل ارسة والقبول نفسها دمكانية استخدا  املوام تستبعد  ال

قأد  ت صلة م أاو وقد ينكون قرار صامر ع  حمك ة وط ية  على سبي  املثال  ممارسة ذاسإلل ا (
وك  أن ينعترب تقرينر رمسأي صأامر  ينشري دىل أن نتيجته مطلوبة مبوجب القانون الدويل العريفو م ا

__________ 

   أمان و9( م  شرح مشروع االست تاج 5أينضا  الفقرة ) انظر (686)
(687) North Sea Continental Shelf  أعأال (  671)انظأر احلاشأيةat p. 44, para. 76 رأت حمك أة  "لأوتس" قضأية  ويفو

امرة الأت وكأ  الوقأو  عليهأا يف القضأااي املشأار حأىت لأو مانأت القأرارات القضأائية ال أسملث  أنأه: "الدائ ة العدل الدويل 
علأى أن الأدول  يف امل ارسأأة    ينأأدل دال فأأ ن ذلأك لأ ووو  مأأ  حيأث وقائعهأا - املأدَّعاة - دليهأا مافيأة إلثبأأات الظأرو 

ينث ينتأأفتى احلأأد ذلأأك؛ ولأأ ن تفعأأ  مأأة أبينأأدل علأأى أهنأأا تقأأر أبهنأأا مل    امت عأأت عأأ  دقامأأة الأأدعوى اة ائيأأة  وال مأأا مثأأريا  
ينسأ ح الفعأ   و والوجأوم التأ ا  سالمت أاع قائ ة علأى دمرامهأادذا مانت حاالت االمت اع تلك  عر  مويل دالوجوم ع  

 ,.The Case of the S.S. "Lotus", P.C.I.J) املأدَّعى سخللأوص دىل أن الأدول مانأت تأدرك أن عليهأا  أ ا االلتأ ا "

Series A, No. 10 (1927), p. 28)  أمان و2  الفقرة 9مشروع االست تاج و انظر أينضا   
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ينتعلق مب ارسة تلك الدولة( ووك  أن ينشهد مأ لك  ع  مولة ممارسة )أو ينتض   معلومات في ا
ملأأوام مجأأ ء مأأ  علأأى اآلراء القانونيأأة الأأت ينسأأت د دليهأأاو غأأري أن املهأأم ينبقأأى وجأأوب فحأأص  أأ   ا

 حتريننْي م فصلني بغية التحقُّق م  امل ارسة وم  قبوهلا مقانونو
ينكأون وجأأوم ممارسأأة  وع أد حتدينأأد وجأوم قاعأأدة مأ  قواعأأد القأأانون الأدويل العأأريف  مثأريا  مأأا (9)

عامة  و العام  ااول ال ي ين بغي وضعه يف االعتبار  وع أد ا فقأط ملأري التحأري ع أا دذا مانأت 
سة العامة مقبولة مقانون  غري أن ترتيب   ا الفحص   ا لأيس دل اميأا و فقأد ينبأدأ حتدينأد     امل ار 

وجوم قاعدة م  قواعأد القأانون الأدويل العأريف أينضأا  بتقيأيم نأص مكتأوب ينُأدَّعى أنأه ينعأرّب عأ  اقت أاع 
 دذا مانت توجد ممارسة عامة مطابقة لهو قانوين شائع   السعي بعد ذلك دىل التحقُّق مما

  اجلزء الثالث  
 املمارسة العامة

فأأأ ن الشأأأرط الأأأالو  لتحدينأأأد  أعأأأال   2ورم يف مشأأأروع االسأأأت تاج  علأأأى  أأأو مأأأا 
ارسأأة عامأأة ومأأ  وجأأوم قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  أأو التحقأأق مأأ  وجأأوم مم

مثأأر و وينقأأد  اةأأ ء الثالأأث درشأأامات أ)االعتقأأام سإللأأ ا (قبأأول تلأأك امل ارسأأة مبثابأأة قأأانون 
تفصأأأيال  عأأأ  أول  أأأ ين  الأأأرم ني امل شأأأئني للقأأأانون الأأأدويل العأأأريف  أي "امل ارسأأأة العامأأأة"و 

تشأأأأري دىل   (688)"املوضأأأأوعي" أو "املأأأأامي"سسأأأم الأأأأرم   وامل ارسأأأة العامأأأأة  املعروفأأأأة أينضأأأأا  
املعرّبة ع ها )ع دما تقأرتن سلقبأول  حاالت السلوك امل شئة لقواعد القانون الدويل العريف أو

 ثابة قانون(و وملب ال ظر يف عدم م  العوام  لتقييم مدى وجوم ممارسة عامة يف الواقعومب

  4االستنتاج   
 املمارسةتوافر شرط 

شأأرط وجأأوم ممارسأأة عامأأة  سعتبار أأا رم أأا  مأأ  أرمأأان القأأانون الأأدويل  -1 
العأريف  ممارسة الأدول الأت تسأهم يف نشأفة قواعأد القأانون الأدويل دىلينشري أساسا  العريف  

 يف التعبري ع هاو أو
يف بعأأأض احلأأأاالت  تسأأأهم ممارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة أينضأأأا  يف نشأأأفة  -2 

 يف التعبري ع هاو قواعد القانون الدويل العريف أو
ااخأرى ممارسأة  تسأهم يف نشأفة قواعأد  اةهأات الفاعلأةسألوك  ينشك ال  -3 

ينكأأون  امأأا  ع أأد تقيأأيم امل ارسأأة املشأأار يف التعبأأري ع هأأا  ولك أأه قأأد  القأأانون الأأدويل العأأريف أو
 و2و 1دليها يف الفقرتني 

 العرح  
 وجأأوم تقرينأأراةهأأات الأأت تؤخأأ  ممارسأأتها يف احلسأأبان ع أأد  4مشأأروع االسأأت تاج  حيأأدم (1)

 قاعدة م  قواعد القانون الدويلو ومض ون

__________ 

االسأتخدا    ولك  ذلك قأد ينأؤمي دىل االلتبأاس مأع "(العامة" )ususتعبري "يف بعض ااحيان ب ينشار دليها أينضا   (688)
 أمان و 9م  مشروع االست تاج  2العامة" حيث ينل   متيي مها ع  القانون الدويل العريف: انظر الفقرة  أو املتداول
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وجأأوم  تقرينأأر أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأت ينعتأأد إأأا يف املقأأا  ااول يف 1وتوضأأح الفقأأرة  (2)
ينشأار دىل الأرم  املأامي للقأانون الأدويل  مأا وسلفع   مثريا   :قواعد القانون الدويل العريف ومض وهنا

مانأأت الأأدول  أأي ااشأأخاص الرئيسأأية لل ظأأا  القأأانوين  وملأأا و(689)"ممارسأأة الأأدول" بتعبأأريالعأأريف 
وممارسأتها الأدويل العأريف دور سرو يف نشأفة القأانون ف هنأا تقأو  بأمتتلك صأالحيات عامأة  الدويل و 

مب ارسأة الأدول  ينعتأد دال ب  دنأه يف حأاالت عدينأدة  الو أساسا   ي الت ينتعني فحصها لتحديند 
حمك أة العأدل الدوليأة  دليأه خلصأت يف تقرينر وجوم ومض ون قواعد القأانون الأدويل العأريفو وم أا

نأأه لكأأي "ت ظأأر ف  ا وضأأد ا املتعلقأأة سانشأأطة العسأأكرينة وشأأبه العسأأكرينة يف نيكأأاراغو  القضأأيةيف 
 أن توجأهووو فأ ن عليهأا  احملك ة يف أي م  قواعد القانون الدويل العريف ين طبق على     امل اوعة

 و(690)"ا ت امها دىل ممارسة الدول واعتقام ا سإلل ا 
لأأدور الرئيسأأي مل ارسأأة الأأدول اغأأرض مأأ موجو فباإلضأأافة دىل أتميأأد ا  "أساسأأا  "لعبأأارة و  (3)

قانون الدويل العأريف والتعبأري ع أه  فأ ن غرضأها  أو دحالأة القأارئ دىل امل ارسأة ااخأرى يف نشفة ال
  والأت  أي تسهم يف بعض احلاالت يف نشفة قواعد القانون الدويل العأريف أو يف التعبأري ع هأاالت 

 و2موضوع الفقرة 
ليأة  أي أينضأا    تسهم ممارسة امل ظ أات الدو "يف بعض احلاالت"دىل أنه  2وتشري الفقرة  (4)

و فلأئ  مانأت امل ظ أات الدوليأة تشأك  يف  (691)يف نشفة قواعد القانون الدويل العريف والتعبأري ع أه
تت أاول امل ارسأأة الأت ت سأأب  حأواف  تسأتحث ممارسأأة الأدول  فأأ ن الفقأرة مثأري احلأاالت حمافأأ  أو

 ينتعلأأق إأأا في أأا أو الأأت تتصأأر  يف دطار أأا دىل امل ظ أأات الدوليأأة نفسأأها  ولأأيس ممارسأأة الأأدول
تلأأأك احلأأأاالت الأأأت تكأأأون مل ارسأأأة  ويف و(692))حيأأأث تعأأأ ى تلأأأك امل ارسأأأة دىل الأأأدول املع يأأأة(

قأأرأ اإلحأأاالت يف امل ظ أأات الدوليأأة نفسأأها صأألة سملوضأأوع )علأأى ال حأأو الأأوارم وصأأفه أمان (  تُ 
يه ينقتضأأأأ مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات والشأأأأروح دىل ممارسأأأأة الأأأأدول علأأأأى أهنأأأأا تشأأأأ    مأأأأع مراعأأأأاة مأأأأا

 واختال  احلال  ممارسة امل ظ ات الدولية

__________ 

  لك هأا ينتعلأق بتفسأري املعا أدات يف ذلك في ا أخرى قّي ة يف القانون الدويل العا   مبا وسائ ارسة الدول تؤمي مم (689)
 وت درج يف نطاق مشارينع االست تاجات     ال

(690) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua أعأال ( 663 )انظأر احلاشأية  at p. 97, 

para. 183أبنأه مالطأة( /الليبية العربيأة)اة ا ريينأة  القأاري اةأر  قضأيةلى نفس امل وال  صأرحت احملك أة  يف و وع 
مأ  البأأدينهي طبعأأا  أنأأه ينتعأأني البحأث عأأ  جأأو ر القأأانون الأأدويل العأريف سلدرجأأة ااوىل يف امل ارسأأة الفعليأأة للأأدول ")

 672)انظأأر احلاشأأية  Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta)) "(ووو واالعتقأأام نل اميتهأأا
أن  مأرة أخأأرى   أمأدت احملك أةمأ  الوالينأة القضأائية ةحصأاانت الدولأأقضأية  ويف (؛at p. 29, para. 27أعأال (  

 Jurisdictional Immunities of the State)"ممارسأة الأدول  أي الأت تسأت د م هأا قواعأد القأانون الأدويل العأريف" 
 و(at p. 143, para. 101عال ( أ 672)انظر احلاشية 

  يف مشأارينع االسأت تاجات  أ    امل ظ أات الدوليأة امل شأفة مبوجأب صأكوك "امل ظ ات الدولية"مبصطلح  ينقصد (691)
ينشأأ   املصأأطلح  حيك هأأا القأأانون الأأدويل )و أأي عأأامة معا أأدات(  والأأت هلأأا شخصأأيتها االعتبارينأأة الدوليأأةو وال

 امل ظ ات غري احلكوميةو
أمان   الأت تشأري  يف مجلأة أمأور  دىل ممارسأة الأدول ماخأ  امل ظ أات  12و 10و 6مشارينع االسأت تاجات  انظر (692)

 وقبوهلا مبثابة قانونو  الدولية
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ا الأأأدول )أو الأأأدول و وهلأأأفهأأأي ميأأأاانت تُ شأأأئها  و(693)وامل ظ أأأات الدوليأأأة ليسأأأت موال   (5)
تكأأون هلأأا لتلأأك الغاينأأة   لقيأأا  بوسأأائ  معي أأة  وحتقيقأأا  صأأالحية ا( أخأأرى و/أو م ظ أأات موليأأة

ا اخلاصأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويلو وقأأد أي تكأأون هلأأا حقوقهأأا والت اماهتأأ  موليأأة اعتبارينأأةشخصأأية 
ع أأأأدما تقأأأأرتن سالعتقأأأأام سإللأأأأ ا ( ) (694)يف العالقأأأأات الدوليأأأةمب ارسأأأأة امل ظ أأأأات الدوليأأأأة ينُعتأأأد 

تلأأأك القواعأأأد  ت شأأأئ دال ولك هأأأا السعتبار أأأا ممارسأأأة ت شأأأف ع هأأأا قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف 
املوجهأأأة خصيصأأأا  دليهأأأا )مأأأ  قبيأأأ   ب()الأأأت ين أأأدرج موضأأأوعها يف والينأأأة امل ظ أأأات  و/أو  )أ(

املتعلقأأة سملعا أأدات الأأت تكأأون امل ظ أأات الدوليأأة أطرافأأا   القواعأأد املتعلقأأة مبسأأؤوليتها الدوليأأة أو
تفيد فعال  اإلشارة دىل أن ممارسأة امل ظ أات  2الوارمة يف الفقرة  "بعض احلاالت يف"فيهاو وعبارة 
تفيأد أبن ممارسأة بعأض  عأد القأانون الأدويل العأريف  م أاتكون هلا صلة بتحديند م  قوا الدولية ل 

 امل ظ ات الدولية  وليس ملها  هلا صلة سملوضوعو
تتجلأأى يف  أمثأأر مأأا 2الفقأأرة امل درجأأة يف دطأأار  امل ارسأأة تتجلأأىماخأأ   أأ ا اإلطأأار  و  (6)

احلأأأأاالت الأأأأت ت قأأأأ  فيهأأأأا الأأأأدول ااعضأأأأاء بعأأأأض االختصاصأأأأات احلصأأأأرينة دىل م ظ أأأأة موليأأأأة  
متارس     امل ظ ة بعض السلطات العامة للدول ااعضاء  وم   ّ ينصأبح مأ  امل كأ  أن  امي 

و  ا  و شفن بعأض اختصاصأات االحتأام مل ارسة تلك الدولو  مماثلةتكون ممارسة     امل ظ ة 
هأا ت قأ  في   يف احلاالت الأت ال2امل ارسة املشار دليها يف الفقرة  وقد ت شف أينضا   ااوروي  مثال و

تعأأامل مأأ   اختصاصأأاتالدوليأأة  الأأدول ااعضأأاء اختصاصأأات حصأأرينة  ولك هأأا تفأأوض امل ظ أأة  
امل ارسأأأة الأأأت تتبعهأأأا امل ظ أأأات و كأأأ ا  فأأأ ن ال احيأأأة الوسيفيأأأة السأأألطات الأأأت متارسأأأها الأأأدولو 

يف نشأأر قأأأوات  أو ع أأدما تتصأأأر  بصأأفة ومينأأع لل عا أأأدات أو   لأأدى دبأأأرا  املعا أأدات الدوليأأة
يف ا أاذ مواقأ  بشأفن نطأاق  دمارة أقأاليم  أويف  فغ السال  على سأبي  املثأال(  أوعسكرينة )حل

التعبأري  امتياوات وحصاانت امل ظ ة وموسفيها  قد تسهم يف نشفة قواعد القانون الدويل العريف أو
 و(695)ع ها يف تلك اجملاالت

__________ 

( 7  الفقأأرة )2011 الأأت اعت أأدهتا اللج أأة يف عأأا  املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأةمشأأارينع انظأأر أينضأأا   (693)
أهنأأا تتسأأم سإلضأأافة دىل ذلأأك بت أأوع   امل ظ أأات الدوليأأة عأأ  الأأدول اختالفأا  اتمأأا   م أأامأ  الشأأرح العأأا : " تلأأ  

متأأارس مهأأا  حمأأدمة  ئت مي أأاأنشأأ اهنأأا عأأا  اختصأأاص دىل تفتقأأر ف هنأأا الأأدول  نقأأيض وعلأأىبي هأأاو  مبأأري في أأا
 وحجأأم مهامهأأا و  بسأألطاهتا ينتعلأأق في أأا الدوليأأة امل ظ أأات بأأني جأأدا   مبأأرية  فأأوارق و  أأاك(و ")"مبأأدأ التخصأأص

 ااساسأية القواعأد عأ  فضال   واملرافق  واهليك  التداول  ودجراءات وأعضائها  امل ظ ة بني والعالقات عضوينتها 
انظأر و (Yearbook … 2011, vol. II (Part Two), p. 47)  دينأة الأت تتح لهأا"التعا االلت امأات تشأ   الت

 .Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C.Jأينضا  

Reports 1949, p. 174, at p. 178  أشأأخاص القأأانون يف أي نظأأا  قأأانوين ليسأأوا سلضأأرورة متطأأابقني يف"(
 يف نطاق حقوقهم"(و طبيعتهم أو

سأة الأت تشأك  جأ ءا  مأ  قواعأد لل  ظ أة )أي  امل ار ‘ امل ارسأة املسأتقرة‘ال ت درج يف نطاق     االست تاجات  (694)
لقانون املعا أدات بأني الأدول وامل ظ أات  1986لعا  م  اتفاقية فيي ا  2)ي( م  املامة 1امل ظ ة مبفهو  الفقرة 

 في ا بني امل ظ ات الدولية(و الدولية أو
ينأ  يف املصأر  و الت  يف   ا السياق  تسلم مأ  مأ  املقتضأيات والشأروط املوحأدة للقأرض والضأ ان وغأري  مأ  اتفاقأات (695)

 املصأر  اآلسأيوي لالسأتث ار يف الب يأة التحتيأةااوروي لإلنشأاء والتع أري والشأروط العامأة للقأروض املضأ ونة سأياماي  يف 
أبن مصامر القانون الدويل العأا  الأ ي قأد ينكأون واجأب التطبيأق يف حالأة م اوعأة بأني املصأر  وطأر  يف اتفأاق متوينأ  

الأأأت هلأأأا مأأأ  واملؤسسأأأات املاليأأأة الدوليأأأة فيهأأأا ممارسأأأة الأأأدول  و أشأأأكال العأأأر  الأأأدويل  مبأأأاوو"تشأأأ    يف مجلأأأة أمأأأور  
)املصأأأأر  ااوروي لإلنشأأأأاء والتع أأأأري  املقتضأأأأيات  "ملعلهأأأأا ت شأأأأئ الت امأأأأات قانونيأأأأة الع وميأأأأة واالتسأأأأاق والأأأأدوا  مأأأأا

ملصأر  اآلسأيوي لالسأتث ار يف اجأيم(؛ ‘)6‘)ب(04-8(  املأامة 2012مأانون ااول/مينسأ رب   1والشروط املوحأدة )
ج( ‘)7‘04-7(  املأأامة 2016أاير/مأأاينو  1  املقتضأأيات والشأأروط املوحأأدة للقأأروض املضأأ ونة سأأياماي  )الب يأأة التحتيأأة

 )التوميد مضا (و
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لية يف دطار ممارسة م ظ ة مو  ممارسة وونتوخي احل ر ع د تقييم  ينل  ويف الوقت نفسه   (7)
يف عضأوينتها    ليس يف سلطاهتا فحسب  بأ  أينضأا  مبريا    و فامل ظ ات الدولية تتفاوت تفاوات  عامة

بصأورة مباشأرة نيابأة عأ  موهلأا  تؤمىووسائفهاو ومقاعدة عامة  مل ا مانت ممارسة م ظ ة مولية 
اء أمأرب  وام ووهنأأا عأدم تلأأك الأدول ااعضأأ مأأانمانأت تؤينأأد ا تلأك الأأدول  ومل أا   ااعضأاء أو

قأد التعبري ع هاو وم  بأني العوامأ  ااخأرى الأت  أو ينتعلق ب شفة قواعد القانون الدويل العريف في ا
 ظأأأر يف سأأألومه؛ ينُ  اةهأأأاو الأأأ يال ظأأأر فيهأأأا لتقأأأدينر وون امل ارسأأأة: طبيعأأأة امل ظ أأأة؛ وطبيعأأأة  ينلأأأ  
وك مع سلوك الدول ااعضاء السل و   ينتفق؛ اةهاو السلوك اختصاص امل ظ ة أوينتجاوو  و  

 يف امل ظ ةو
 مثأأأأ  -الأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة  غأأأأرين سأأأألوك الكيأأأأاانت أب صأأأأراحة   3الفقأأأأرة  وجتهأأأأر (8)

الشأأرمات عأأرب الوط يأأة واة اعأأات املسأألحة غأأري التابعأأة    بأأ  حأأىتواافأأرام امل ظ أأات غأأري احلكوميأأة
يف  يف حأأد ذاتأأه ينسأأهم ال هاع هأأاو فسأألوم ينعأرب قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف وال ين شأأئ ال -للأدول 

تلأك ( علأى وجأوم )أوليأا   مباشأرا   مليال   وث  ينعرب ع ها  وقد ال نشفة قواعد القانون الدويل العريف  أو
غأأري مباشأأر يف  أبن مثأأ   أأ ا السأألوك قأأد ينكأأون لأأه مورتسأألم الفقأأرة  غأأري أنقواعأأد ومضأأ وهناو ال

)االعتقأأام مبثابأأة قأأانون  اتسأأجي  امل ارسأأة وقبوهلأأ فيأأ  أوحتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  عأأ  طرينأأق حت
الصأامرة  ااع أالقد تكون وعلى سبي  املثال   و(696)م  جانب الدول وامل ظ ات الدولية سإلل ا (

يف بعض ااحيان ودن مأان  التعبري ع ها ذات صلة ب شفة قواعد القانون الدويل العريف أوع  اافرام 
 و(697)يف حدوم رموم أفعال الدول دواء ا هلا أوالدول ذلك فقط يف حدوم أتينيد 

البياانت الرمسية الصامرة ع  اللج ة الدولية للصليب اامحأر  مثأ  ال أداءات واملأ مرات و  (9)
الأأأأدول  ةمور  أأأا  يف تشأأأأكي  ممارسأأأ أأأي أينضأأأأا  حأأأأرتا  القأأأانون الأأأأدويل اإلنسأأأاين  هلأأأأا س املتعلقأأأة

تسأأاعد يف شأأورات اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر قأأد أن م  املتجاوبأأة مأأع تلأأك البيأأاانت؛ م أأا
قأد تسأهم  أ   اانشأطة يف تطأوينر وحتدينأد القأانون الأدويل  كأ ا  ذات الصألةو و  ة ارسأملحتديند ا

 و(698)تشك  يف حد ذاهتا ممارسة العريف؛ ولك ها ال

  5االستنتاج   
 سلوك الدولة الري يُعترب ممارسة دولة

 ت في ينأة وسأائ  متأارس أمانأت سأواء الدولأة  سألوك مأ  الدولأة ممارسأة تتأفل  
 وأخرى وسائ  أ  قضائية أ  تشرينعية أ 

__________ 

و وقأأأد نظأأأرت اللج أأأة يف نقطأأأة مماثلأأأة أمان   14مبشأأأروع االسأأأت تاج  مشأأأ وال   قأأأد ينكأأأون انتأأأج  أأأ   الفئأأأة ااخأأأرية (696)
علأأأأق مب ارسأأأأة "اةهأأأأات غأأأأري التابعأأأأة للأأأأدول" يف دطأأأأار موضأأأأوع "االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة ينت في أأأأا
ثانيأأأة يف دطأأأار ذلأأأك القأأأراءة ال  املعت أأأد يف 2  الفقأأأرة 5انظأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج   ينتعلأأأق بتفسأأأري املعا أأأدات" في أأأا

 و(أعال  )انظر الفص  الرابع املوضوع
 .at pp  أعأال ( 683)احلاشأية  Dispute regarding Navigational and Related Rights مأثال  انظأر  (697)

265–266, para. 141و 
ال خي    ا أبمهية أع ال اللج ة الدولية للصليب اامحر لدى ممارستها وسائ  حمدمة م وطة إا  بوجأه خأاص   (698)

 و1949 آب/أغسطس 12املؤرخة مبوجب اتفاقيات ج ي  حل اينة ضحااي احلرب 
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 العرح  
علأأى الأأأرغم مأأأ  أن الشأأأائع  أأأو تصأأأر  الأأدول يف عالقاهتأأأا الدوليأأأة عأأأ  طرينأأأق السأأألطة  (1)

ينوضح أن ممارسة الدول تتفل  م  أي سلوك للدولة بصر   5الت في ينة  ف ن مشروع االست تاج 
الوسأأائ  املع يأأة بأأ لك السأألوكو ووفقأأا  ملبأأدأ وحأأدة الدولأأة   طة الأأت تقأأو  بأأه أوال ظأأر عأأ  السأأل

مأ  اهليكأ  الت ظي أي للدولأة وينتصأر  بتلأك  ذلأك سألوك أي جهأاو للدولأة ينشأك  جأ ءا   ينش  
 مأأأ  قبيأأأ مهأأأا  "أخأأأرى"   قضأأأائية أو تشأأأرينعية أو ت في ينأأأة أو وسأأأائ الصأأأفة  سأأأواء يف ممارسأأأة 

 ار توجيهات دمارينة للقطاع اخلاصودصد اانشطة التجارينة أو
و وينعتأأرب "للدولأأة" أن ينكأأون سأألوما   ملأأبولكأأي ينرقأأى السأألوك املعأأر دىل ممارسأأة مولأأة   (2)

لتلأأك الدولأأة  سأأواء مأأان اةهأأاو وأأارس وسأأائ  تشأأرينعية  دولأأة تصأأرفا  اتبأأع للتصأأر  أي جهأأاو 
مان     الت ظي ي للدولة  وأاي  مانت مكانته يف اهليك    وأاي  أخرى وسائ  قضائية أو ت في ينة أو أو

اةهاو أي  لوحدة دقلي ية للدولةو وينش   للحكومة املرم ينة أو اتبعا   طابعه م  حيث مونه جهاوا  
ميأأان  ميأأان لأأه ذلأأك املرمأأ  وفقأأا  للقأأانون الأأداخلي للدولأأة؛ وسأألوك أي شأأخص أو شأأخص أو

 أينضأأا  سأألوك أأو  حلكوميأأةخيولأأه  علأأى أي  أأو آخأأر  قأأانون الدولأأة ممارسأأة ع اصأأر مأأ  السأألطة ا
 و(699)الكيان إ   الصفة يف تلك احلالة بعي ها "للدولة"  شرينطة أن ينتصر  ذلك الشخص أو

جتأأا  أشأأخاص  وال تقتصأأر ممارسأأة الأأدول ذات الصأألة علأأى السأألوك جتأأا  مول أخأأرى أو (3)
هأأا  قأأد آخأأرين  مأأ  أشأأخاص القأأانون الأأدويل؛ فالسأألوك ماخأأ  الدولأأة  مثأأ  معاملأأة الدولأأة ملواط ي

 عالقة مبسائ  القانون الدويلو تكون له أينضا  
أمثأر  متصأرفة  مولتأني أو ووك  أن تكون ممارسة الدول عبارة ع  ممارسأة مولأة واحأدة أو (4)

تقأأو  بأأه عأأدة مول مأأ  ع أأ  مشأأرتك لتسأأأيري  امل ارسأأة مأأا أأ ا ال أأوع مأأ  و ومأأ  اامثلأأة علأأى معأأا  
تعاوهنا على دطالق سات  ووضعه يف مدار و علأى أنأه  أومورايت ملكافحة القرص ة يف أعايل البحار 

 و(700)ضطلع به امل ظ ات الدوليةتينل   متيي    ا الع   املشرتك ع  الع   ال ي 
  ملأأأب أن تكأأأون يف نشأأأفة قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وحتدينأأأد اامل ارسأأأة كأأأي تسأأأهم ول (5)

تصأور الطرينقأة  ينصأعبو وسلفع   (701)(ال معروفة لدى الدول ااخرى )سواء مانت متاحة للع و  أ 
 وينك  معروفا  لدى الدول ااخرى م   ا الغرض ما الت وك  إا أن خيد  سلوك سري لدولة ما

  6االستنتاج 
 املمارسة يشكال
 املامينأة ااع أالقد تتخ  امل ارسة أشكاال  متعأدمة ومت وعأةو وتشأ    -1 

 وع   ع  االمت اع عّي ة م سرو  يف تش    وقدواللفظية على حد سواءو 

__________ 

  مرفأق قأرار اة عيأة العامأة م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافعال غري املشروعة موليا   5و 4انظر املامتني  (699)
ولالطأأأأالع علأأأأى مشأأأأارينع املأأأأوام الأأأأت اعت أأأأدهتا اللج أأأأة  و2001مأأأأانون ااول/مينسأأأأ رب   12  املأأأأؤر  56/83

 و77و 76   اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  والتصوينب  الفقراتن2001 ووو حولية  انظر وشروحها
 ووشرحه  أعال   2  الفقرة 4انظر أينضا  مشروع االست تاج  (700)
علأأأأى ااقأأأأ  لدولأأأأة واحأأأأدة أخأأأأرى  ة  معروفأأأأ ة  ملأأأأب أن تكأأأأون امل ارسأأأأيف حالأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف املعأأأأنّي  (701)

 وأمان (  16)انظر مشروع االست تاج  املع يةدول م  الجم وعة  أو

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/56/83&referer=/english/&Lang=A
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احلصأأأأر: ااع أأأأال  تشأأأأ   أشأأأأكال امل ارسأأأأة  علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال ال -2 
تُعت أأد يف  واملراسأأالت الدبلوماسأأية؛ والسأألوك املأأرتبط بقأأرارات تتخأأ  ا م ظ أأة موليأأة أو
فيأه السألوك  مؤمتر حكومي مويل؛ والسلوك املأرتبط سملعا أدات؛ والسألوك الت فيأ ي  مبأا

 التشرينعية واإلمارينة؛ وقرارات احملامم الوط يةو وااع المليدان"؛ التشغيلي "يف ا
 أشكال امل ارسةو ملختل تراتبية ُمسبقة  ال توجد -3 

 العرح  
أمثلأأأة  وينقأأأد أنأأأواع السأأألوك املشأأأ ولة مبصأأأطلح "امل ارسأأأة"   6ينبأأأني مشأأأروع االسأأأت تاج  (1)

يف حتدينأأد القأأانون  آخأأر  شأأكينسأأ و علأأى  امل ارسأأة ال أشأأكالمأأ   شأأك عليهأأا وينبأأني أن أي 
وينتفأامى سلتجربأة و وينشري دىل أشكال امل ارسة سعتبار أا وقأائع وكأ  التحقأق م هأا الدويل العريف

 ووأملته الع  ل غراض احلالية  الت يي  بني 
مون  ااع أالتتقيأد أبنأواع مأ   وسل ظر دىل أن الدول متارس سألطاهتا بطأرق خمتلفأة  وال (2)

متعأأأدمة ومت وعأأأةو ومأأأع أن بعأأأض  علأأأى أن امل ارسأأأة قأأأد تتخأأأ  أشأأأكاال   1ة غري أأأا  تأأأ ص الفقأأأر 
اغأراض  ممارسة   اعتبار وك   تقوله"  و وحد  ما" ما "تفعله" الدول ال الكتاب ذ بوا دىل أن ما

مأان   اآلن أن السألوك اللفظأي )خطيأا   حتديند القانون الدويل العأريف  فقأد ست مأ  املقبأول ع ومأا  
أع أأال يف  أحيأأاان   تت ثأأ  مليأأا  قأأد  بأأ  دن امل ارسأأةأن ينعتأأد بأأه م  ارسأأة؛ أينضأأا   ( وكأأ شأأفواي   أو

 وم  قبي  االحتجاجات الدبلوماسية  لفظية
سأأرو   عبأأارة "يفأن  قأأد ينعتأأرب ممارسأأةو دالعأأ  ع أأ  مأأ لك أن االمت أأاع   1وتوضأأح الفقأأرة  (3)

بأأد  فالدولأأة املع يأأة ال ؛مت أأاع املتع أأداال وكأأ  أن ينؤمينأأه دال معي أأة" غرضأأها الت بيأأه دىل أن  أأ ا الأأدور ال
افأأرتاض أن االمت أأاع عأأ   ينكفأأي   والأن تكأأون واعيأأة نحجامهأأا عأأ  التصأأر  يف حالأأة مأأ  احلأأاالت

سسأأأم "امل ارسأأأة  ينشأأأار دليأأأه أحيأأأاان  الأأأ ي و ومأأأ  اامثلأأأة علأأأى  أأأ ا االمت أأأاع )التصأأأر  امت أأأاع متع أأأد
عأأ  ممارسأأة احل اينأأة  واالمت أأاع؛ ويل مولأأة أج بيأأةضأأد مسأأؤ  السأألبية"( االمت أأاع عأأ  رفأأع معأأاوى ج ائيأأة

 و(702)لصا  بعض ااشخاص املتج سني؛ واالمت اع ع  استع ال القوة
ينتبني أهنا مفيدة يف حتدينأد  ما على قائ ة م  أشكال امل ارسة الت مثريا   2وت ص الفقرة  (4)

ى أن  أأ   القائ أأة غأأري احلصأأر" علأأ علأأى سأأبي  املثأأال ال"عبأأارة  وتشأأدمالقأأانون الأأدويل العأأريفو 
حصرينة؛ وسل ظر دىل حت يأة التغيأري ووتريتأه  علأى الصأعيدين  السياسأي والتك ولأوجي  فلأ  ينكأون 

وأشأأأكال  و(703)ا يأأأع ااشأأأكال الأأأت قأأأد تتخأأأ  ا امل ارسأأأة حصأأأرينة مأأأ  الع لأأأي وضأأأع قائ أأأة
بي  املثأال  على ذلأك )علأى سأ امل ارسة امل مورة ليست سوى أمثلة قد تتداخ  في ا بي ها عالوة  

 "ااع ال واملراسالت الدبلوماسية" و"السلوك الت في ي"(و

__________ 

 Nottebohm Case؛ وat p. 28  أعأأأال ( 687)احلاشأأأية  "S.S "Lotusقضأأأية  لالطأأأالع علأأأى منأأأاذج  انظأأأر (702)

(second phase), Judgment of 6 April, 1955, I.C.J. Reports 1955, p. 4, at p. 22؛ وJurisdictional 

Immunities of the State  أعال ( 672)انظر احلاشية  at pp. 134–135, para. 77و 
 Ways and means for making the evidence of customary international law more readily": انظأر أينضأا   (703)

available", Yearbook ... 1950, vol. II, document A/1316, Part II, p. 368, para. 31 ؛A/CN.4/710: 
 (و2018  م مرة م  اامانة العامة )والوسائ  الكفيلة ب ايمة تيسري داتحة أملة القانون الدويل العريف الطرق
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ينقصأأأد م أأه ترتيبهأأا حسأأأب  ال 2والرتتيأأب الأأ ي ورمت بأأه أشأأأكال امل ارسأأة يف الفقأأرة  (5)
ينعكس تعدم وت وع  موسعا   تفسريا  امل مورة  ةامل ارس م  شك  م  أشكالاامهيةو وينتعني تفسري  

ينلأأأي: أي  فعبأأأارة "السأأألوك الت فيأأأ ي" علأأأى سأأأبي  املثأأأال شأأأاملة ملأأأا أفعأأأال الأأأدول ورموم أفعاهلأأأا؛
يف ذلأأأك ااوامأأأر الت في ينأأأة واملراسأأأيم والتأأأدابري ااخأأأرى؛  شأأأك  مأأأ  أشأأأكال الع أأأ  الت فيأأأ ي مبأأأا

والبيأأاانت الرمسيأأة علأأى املسأأتوى الأأدويل والبيأأاانت املأأدىل إأأا أمأأا  اهليئأأات التشأأرينعية؛ والأأدعاوى 
التشأأرينعية واإلمارينأأأة"  ااع أأالواهليئأأات القضأأائية الوط يأأة والدوليأأةو وعبأأارة " املقامأأة أمأأا  احملأأامم

تقأأأو  بأأه السأأألطات العامأأةو وينشأأأ    ي الأأ يالت ظي أأأللتصأأر   املتعأأأدمة شأأكالااتشأأ   سملثأأأ  
دنفأأأأاذ القأأأأانون ومصأأأأامرة امل تلكأأأأات  فضأأأأال  عأأأأ  " ‘يف امليأأأأدان‘"السأأأألوك التشأأأأغيلي مصأأأأطلح 

السأأأف    غري أأأا مأأأ  اانشأأأطة العسأأأكرينة  مثأأأ  حرمأأأة القأأأوات أو أو اانشأأأطة يف سأأأاحة املعرمأأأة
املتصأأأألة  ااع أأأأالنشأأأر أسأأأألحة معي أأأأةو وعبأأأأارة "السأأأألوك املأأأأرتبط سملعا أأأأدات" تشأأأأ   مجيأأأأع  أو

سلتفاوض بشفن املعا أدات ودبرامهأا فضأال  عأ  ت فيأ  ا؛ فالدولأة قأد تسأا م  مأ  خأالل دبرامهأا 
اتفاقأأأات تعيأأأني احلأأأدوم  مثأأأ  ي تتعلأأأق بأأأه تلأأأك املعا أأأدة  معا أأأدة مأأأا  يف ممارسأأأة يف اجملأأأال الأأأ

اتفاقأات البلأد املضأي و واإلشأارة دىل "السألوك املأرتبط بقأرارات تتخأ  ا م ظ أة موليأة  البحرينة أو
الدولأة املتصألة سلتفأاوض واعت أام  أع أالتُعت د يف مؤمتر حكومي مويل" تش   مأ لك مجيأع  أو

يف  يف دطأأار امل ظ أأات الدوليأأة أو املتخأأ ةلأأك مأأ  اإلجأأراءات وت فيأأ  القأأرارات واملقأأررات وغأأري ذ
و قأأأأانوان  غأأأأري مل مأأأأة  مانأأأأت تسأأأأ يتها  وسأأأأواء مانأأأأت مل مأأأأة أو  املأأأأؤمترات احلكوميأأأأة الدوليأأأأة  أاي  

يف حالأأة صأألة سملوضأأوع فعأأال  أشأأكال امل ارسأأة  أ   دذا مأأان اي مثأال مأأ  أمثلأأة  مسأأفلة مأأا أمأا
 و(704)وم  الظرو  ااخرى ذات الصلة ل ظرلقاعدة موضوع اسبعي ها ف ر ون 

)ودن   (705)قأأرارات احملأأامم الوط يأأة علأأى مجيأأع املسأأتوايت مبثابأأة ممارسأأة للأأدولقأأد تعتأأرب و  (6)
مسفلة  يف الت نُقضتالقرارات  أمرب(؛ أما ووان   عطى حمامم الدرجات العلياتُ مان م  املرجح أن 

متييأأأ  مور قأأأرارات احملأأأامم الوط يأأأة بوصأأأفها  ذات صأأألة سملوضأأأوعو وينتعأأأنيعأأأامة   دتعأأأ الفأأأبعي هأأأا 
مأأ  أشأأكال ممارسأأة الأأدول عأأ  مور أأا احملت أأ  بوصأأفها "وسأأيلة احتياطيأأة" لتحدينأأد قواعأأد  شأأكال  

 و(706)القانون الدويل العريف
على أشكال ممارسة امل ظ أات   ينقتضيه اختال  احلال مع مراعاة ما  2وتسري الفقرة  (7)

  4مأ  مشأروع االسأت تاج  2تسهم فيه تلك امل ارسة  وفقأا  للفقأرة  الدولية يف تلك احلاالت الت
 التعبري ع هو يف نشفة قواعد القانون الدويل العريف أوأعال   

ي شأأك  مأأ  أشأأكال امل ارسأأة  مأأ  حيأأث املبأأدأ  أي ا ه ليسأأتأنأأ 3وتوضأأح الفقأأرة  (8)
 شأأأروحو مبأأأني يف  أأأ جمأأأرمة أعلأأأى مأأأ  غأأأري و ومأأأع ذلأأأك  ففأأأي حأأأاالت معي أأأة  م أأأا ثبوتيأأأةقي أأأة 

__________ 

 وأعال   3 االست تاج( م  شرح مشروع 3انظر الفقرة ) (704)
 .at pp. 131–135, paras  أعال ( 672)احلاشية  Jurisdictional Immunities of the State مثال :انظر  (705)

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)و؛ 77–72
Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 24, para. 58مصأطلح "احملأامم الوط يأة" فقأد ينشأ   أينضأا   و أمأا

اهليئأأات  أمثأأر  مثأأ  احملأأامم أو ر مويل ينع أأ  يف دطأأار نظأأا  قأأانوين حملأأي واحأأد أواحملأأامم الأأت تتأأفل  مأأ  ع صأأ
 القضائية الوط ية والدولية املختلطةو

علأى القبأول مبثابأة  أمان و وقأد تكأون قأرارات احملأامم الوط يأة أينضأا  ملأيال    2الفقأرة   13انظر مشروع االسأت تاج  (706)
 أمان و  2الفقرة   10مشروع االست تاج  ا الشفنيف   قانون )االعتقام سإلل ا (و انظر 
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 ح أشكال )أو حاالت( خمتلفة م  امل ارسأة متُ   قد ينتعني أن أعال  7و 3مشروعي االست تاجني 
 ع د تقيي ها يف سياقهاو ا  خمتلف ووان  

  7االستنتاج   
 تقييم ممارسة الدولة

املتاحة اخلاصة بدولة معّي ة   ةامل ارس م ين بغي أن ُتؤخ  يف احلسبان   -1 
 لهاووتُقيَّم أبم 
تلأك   حبسأب الظأرو   دعطأاء مولأة معيّ أة  وكأ  ةع دما تتباين  ممارس -2 
 وأق  ووان  امل ارسة 

 العرح  
بتقييم ممارسة مولأة معي أة بغيأة حتدينأد موقأ  تلأك الدولأة يف  7ينتعلق مشروع االست تاج  (1)

ضأحه فقأرات (و ومثل أا تو أمان  8دطار تقييم وجوم ممارسة عامأة )و أو موضأوع مشأروع االسأت تاج 
املتاحأأأة للدولأأأة املع يأأأة  ةامل ارسأأأ مأأأ   مأأأ  الضأأأروري أن تؤخأأأ  يف احلسأأأبان  7مشأأأروع االسأأأت تاج 
 ينش   اتساق تلك امل ارسةو ينتعلق سملسفلة موضوع ال ظر  مبا وتقيم أبم لها في ا

املسأأفلة موضأأوع  مأأ  أوال   علأأى أنأأه مأأ  أجأأ  حتدينأأد موقأأ  مولأأة مأأا  1وتأأ ص الفقأأرة  (2)
املتاحأة لتلأك الدولأةو و أ ا ينعأر أن امل ارسأة قيأد  ةامل ارسأ مأ    أن تؤخ  يف احلسأبان  ال ظر  ينل

أن تشأ   امل ارسأة ذات الصألة ة يأع و   (توافر ا )مع مراعاة مدى ال ظر ين بغي أن تكون شاملة
 أن تقيأأيم امل ارسأأة مأأ لك  الفقأأرة وتوضأأحذات الصأألة ةهأأاو معأأنيو  ةامل ارسأأ ومأأ أجهأأ ة الدولأأة 

أبم لهأأأا؛ وع دئأأأ  فقأأأط وكأأأ  حتدينأأأد  ينأأأتم علأأأى حأأأدة  بأأأ  ين بغأأأي تقيي هأأأا صأأألة ينلأأأ   أالذات ال
 املوق  الفعلي للدولةو

مأ  الوالينأة  ةقضأية حصأاانت الدولأ يف‘ أبم لهأا‘املتاحأة  ةتقييم امل ارس ضرورة وتتجلى (3)
يف  اهليلي يأة احملك أة العليأا قضأت بأه مبأا عل أا  الت أحاطت فيهأا حمك أة العأدل الدوليأة   القضائية

أن حصأأانة الأأدول مبوجأأب  مأأ  دحأأدى القضأأااي  مبوجأأب "مبأأدأ املسأأؤولية التقصأأريينة اإلقلي يأأة" 
واعت أأدت احملك أأة  وتشأأ   أع أأال القأأوات املسأألحة خأأالل نأأ اع مسأألح القأأانون الأأدويل العأأريف ال

ذ حكأم احملك أة دنفأا حأني رفضأتومأ لك احلكومأة اليواننيأة   خمتلفأا   موقفا  اليواننية العليا اخلاصة 
علأأأى  عأأأ   أأأ ا املوقأأأ  أمأأأا  احملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان  عأأأالوة   ومافعأأأت اهليلي يأأأةالعليأأأا 

ذاهتا يف قرار الحقو وتقييم  أ   امل ارسأة "أبم لهأا" مفأع مبحك أة اهليلي ية موق  احملك ة العليا 
أبم لها تُ اقض يف الواقع حجة  تسبةاحملالعدل الدولية دىل أن تست تج "أن ممارسة الدولة اليواننية 

تشأأأ   أع أأأال  وأن حصأأأانة الأأأدول مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ال تؤينأأأد ا" دينطاليأأأا أمثأأأر ممأأأا
 و(707)القوات املسلحة خالل ن اع مسلح

غأري متسأقة  دشأارة صأرحية دىل احلأاالت الأت تكأون فيهأا ممارسأة مولأة مأا 2وتشري الفقرة  (4)
سألطات خمتلفأة    قأد ينتجلأى ذلأك يف اتبأاع أجهأ ة أوق بيانأه للتأوسأب تبدو غري متسأقةو وم أا أو

ينتجلأأى يف تبأأاين  ممارسأأة  خمتلفأأة يف سأألومها دواء املسأأفلة نفسأأها  أو ماخأأ  الدولأأة الواحأأدة هُنجأأا  
__________ 

(707) Jurisdictional Immunities of the State  أعأال (   672)احلاشأيةat p. 134, para. 76, and p. 136, para. 83 و
 .at pأعأال (   663)احلاشأية  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaانظأر أينضأا : 

98, para. 186و 
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اةهأأاو الواحأأد علأأى مأأر الأأ م و ودذا تبأأني يف مثأأ   أأ   الظأأرو  أن ممارسأأة الدولأأة أبم لهأأا غأأري 
  ة مسامهة تلك الدولة يف "امل ارسة العامة"ومتسقة  جاو التقلي  م  قي

دىل أنأأه ين بغأأي تأأوخي احلأأ ر ع أأد  2يف الفقأأرة "   حبسأأب الظأأرو "وكأأ عبأأارة شأأري تو  (5)
فأي فاخللأوص دىل االسأت تاج نفسأه يف مجيأع احلأاالتو ه ليس م  الضروري دجراء   ا التقييم  وأن

م  ماعا  ليس مثة" أنهدل الدولية دىل على سبي  املثال  خلصت حمك ة الع مصائد اامساكقضية 
قيقأأي احلت أأاقض  ال يقأأني أوالوجأأه عأأد  التعليأق قأأدر مبأأالغ فيأأه مأأ  اامهيأأة علأأى املواضأأع القليلأأة 

وك  فه ها بسهولة يف ضوء الوقائع والظرو  املت وعة  ووو يف امل ارسة ال رومليةو دذ ظا ريال أو
 ن فأوارق امل ارسأة بأني ااجهأ ة الأدنيا والعليأا يف   فو ك ا و(708)السائدة على مدى فرتة طوينلة"

تكأون  فعأامة مأا وأقأ  ووان   ااعلأىينرجح أن ينرتتب عليها دعطأاء ممارسأة اةهأاو  الدولة الواحدة ال
 يئأأأأأات احلكومأأأأأة املرم ينأأأأأة أمثأأأأأر أمهيأأأأأة مأأأأأ  ممارسأأأأأة الوحأأأأأدات املكونأأأأأة للدولأأأأأة االحتامينأأأأأة  ةممارسأأأأأ
امل ارسأة الأت تتبعهأا السألطة الت في ينأة  أي تكون  غالبا  ماو  ولةالسياسية الفرعية للدو  التقسي ات أو

في أأأا ينتصأأأ  بتحدينأأأد القأأأانون الأأأدويل  ا  معي أأأ وىل سلتأأأايل ووان  تُأأأو اامثأأأر أمهيأأأة علأأأى الصأأأعيد الأأأدويل  
 و(709)على الرغم م  أنه قد ينل   مراعاة املوق  الدستوري ملختل  ااجه ة املع يةالعريف  

  8االستنتاج   
 ين تكون املمارسة عامةوجوب 
ملب أن تكون امل ارسة املع ية عامة  و  ا ينعر وجوب أن ينكون هلا  -1 

 ينكفي م  االنتشار والت ثي   فضال  ع  االتساقو ما
 ومامت عامة ال ُتشرتط مدة معي ة لل  ارسة ما -2 

 العرح  
وينسأأعى دىل بيأأان  ؛سشأأرتاط أن تكأأون امل ارسأأة عامأأة وجأأوس   8ينتعلأق مشأأروع االسأأت تاج  (1)

 يف حالة بعي هاو ئهينتطلبه التحقق م  مدى استيفا وما الشرطجو ر   ا 
أن مفهو  الع ومية  ال ي ينشري دىل جم أوع احلأاالت الأت اتبعأت فيهأا  1وتوضح الفقرة  (2)

ل  ارسأة ل ينكأونشأرطني اث أنيو أوال   ملأب أن  ين طوي علأى  املدعاةقاعدة القانون الدويل العريف 
  ملأأأأب أن تتسأأأأم امل ارسأأأأة سالتسأأأأاقو والعبأأأأارة الأأأأت و واثنيأأأأا  فأأأأي مأأأأ  االنتشأأأأار والت ثيأأأأ مأأأأا ينك

 أي أن امل ارسأة ملأب  اةأر  القأاري لبحأر الشأ الاستخدمتها حمك ة العأدل الدوليأة يف قضأية 
 أو موضأح  وم أا و(711): وملب أن تكون "ممارسة مسأتقرة"(710)أن تكون "واسعة وشبه موحدة"

؛ وينتعأأأني تقيأأأيم العتبأأأة الأأأت ملأأأب أن مطلقأأأا   ينعطأأأي أي مأأأ  الشأأأرطني معيأأأارا  وكأأأ  أن  أمان   ال
__________ 

(708) Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 138و 
)حيأث  at p. 136, para. 83  أعأال ( 672 )احلاشأية Jurisdictional Immunities of the State مأثال :انظأر  (709)

الأ ي أعربأأت ع أأه احملك أأة العليأا اخلاصأأة اليواننيأأة الغلبأأة لأأرأي ل  ‘مبوجأب القأأانون اليأأوانين‘الحظأت احملك أأة أنأأه 
 على رأي احملك ة العليا اهليلي ية(و

(710) North Sea Continental Shelf  أعأال ( 671)انظأر احلاشأية  at p. 43, para. 74 و وقأد اسأتخدمت طائفأة
ة العأأدل الدوليأأة يف ذلأأك مصأأطلحات اسأأتخدمتها حمك أأ واسأأعة مأأ  املصأأطلحات لوصأأ  شأأرط الع وميأأة  مبأأا

 قصد م  ذلك أي اختال  حقيقي يف املعدومون أن ينُ 
 و77  الفقرة 44  الصفحة املرجع نفسه (711)
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ومع ذلك  يف م  حالة م  احلاالت  ين بغأي أن ينكأون  و(712)ينستوفيها م  م ه ا مبراعاة السياق
وينتعأأأني أن تراعأأأى امل ارسأأأة املت اقضأأأة  موحأأأدو شأأأبه تقليأأأدلل  ارسأأأة طأأأابع ينسأأأ ح بت ييأأأ  وجأأأوم 

 و(713)دذا مان سإلمكان اخللوص دىل نتيجة م    ا القبي  ما غري املتسقة ع د تقييم أو
وكأأأأ  صأأأأوغه صأأأأياغة مقيقأأأأة ان  واشأأأأرتاط أن حتأأأأوو امل ارسأأأأة "االنتشأأأأار والت ثيأأأأ " ال (3)

مأأ  حالأأة دىل أخأأرى )علأأى سأأبي  املثأأال  تأأواتر الظأأرو  الأأت  الظأأرو  قأأد  تلأأ  اختالفأأا  مبأأريا  
 تقي هأأأاسأأبي  املثأأال  سلعالقأأات الدبلوماسأأية الأأت ينتعلأأق  علأأى  وفي أأا و(714)تسأأتدعي اإلجأأراء(

ينتعأأني أن تكأأون امل ارسأأة بي أأة علأأى نطأأاق واسأأع  يف حأأني أن قأأد مجيأأع الأأدول بصأأورة م تظ أأة  
تشأأري دليأأه عبأأارة "مأأا ينكفأأي"   و و أأ ا مأأامبسأأائ  أخأأرىينتعلأأق  في أأا مثأأريا  تكأأون أقأأ   قأأد امل ارسأأة 

لعأدم الأالو  للأدول املشأارمة يف امل ارسأة ذات الصألة وكأ  بصأورة جمأرمة حتدينأد ا الأت تعأر أنأه ال
امل ارسأأة(و ومأأ  الواضأأح  مأأع ذلأأك  أن املشأأارمة العامليأأة ليسأأت  حأأاالتتووينعهأأا )مثأأ  عأأدم  وال

والأأأدول  وأن مجيأأأع الأأأدول قأأأد اشأأأرتمت يف امل ارسأأأة املع يأأأة دثبأأأات: فلأأأيس مأأأ  الضأأأروري شأأأرطا  
ومأأ   و(715)املأأدعاةدمكانيأأة تطبيأأق القاعأأدة  أو املشأأارمة ين بغأأي أن تشأأ   تلأأك الأأت لأأدينها فرصأأة

  املصا  الت لفيها خمت متثي  ينل   تقيي ه على ضوء م  الظرو   مبا   الدول هل كونيناملهم أن 
 خمتل  امل اطق اةغرافيةواامر و/أو  اين طوي عليه

   أن ينؤخأأأ  يف االعتبأأأار عامأأأ  مهأأأم  أأأو مأأأدىالع وميأأأة وب أأأاء  عليأأأه  ملأأأب ع أأأد تقيأأأيم (4)
الت  الدول امل خرطة بوجه خاص يف ال شاط ذي الصلة أواملشارمة يف امل ارسة ال ي ذ بت دليه 

و (716)("الأأدول املتأأفثرة بصأأفة خاصأأة"املأأدعاة )ينأأرجح أن تكأأون مع يأأة أمثأأر مأأ  غري أأا سلقاعأأدة 
 م  الواضح أنه سيكون م تقرينبا  م  الدول سيتفثر ب فس املستوى  ف ن  فلئ  مان م  الدول أو

وجأأأوم ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  تقرينأأأرغأأأري الع لأأأي علأأأى سأأأبي  املثأأأال 
  العلأأم املع يأأةينتصأأ  سملالحأة يف امل أأاطق البحرينأة مون مراعأأاة ممارسأة الأأدول السأاحلية ومول  في أا
ال الأدول املصأدرة لأرأس املأ ةوجوم ومض ون قاعدة بشفن االستث ار ااج   مون تقييم ممارسأ أو

الأدول ‘عبأارة على أنأه ين بغأي أن ينكأون واضأحا  أن  والدول احلاض ة لالستث اراتممارسة وم لك 
 ين بغي أن تفهم على أهنا تشري دىل القوة ال سبية للدولو ال‘ املتفثرة بصفة خاصة

__________ 

   أعال و3انظر أينضا  مشروع االست تاج  (712)
تشأأري  يف مجلأأة أمأأور  دىل نشأأوء اسأأتث اء عأأريف  قأأد تأأوحي التباين أأات عأأ  القاعأأدة املأأدعاة بعأأد  وجأأوم قاعأأدة أو (713)

أمثأر مأ   وجأوم معأرتض أو قانون مويل عريف معني؛ أو م تشري دىل قاعدة  يري يف قاعدة سابقة؛ أوتغ جائ ؛ أو
دذا   سأي ا مأأا املعرتضأني املصأرين و وقأد ينكأون مأ  امل اسأب أينضأا  مراعأأاة وقأت حأدوث امل ارسأة غأري املتسأقة  وال

 مان ينك   يف املاضي    سام بعد  االتساقو

 Ure v. Theالصأامر عأ  احملك أة االحتامينأة اسأرتاليا يف قضأية  2016شأباط/فرباينر  4 احلكأم املأؤر  انظر أينضأا   (714)

Commonwealth of Australia [2016] FCAFC 8, para. 37   دثبأات  نأ  ب دىل حأد القأول دنأه ينسأتحي )"ل
سأأ قب  مأأ  عأأدم قليأأ  مأأ  حأأاالت ممارسأأة الأأدولو و  وجأأوم قاعأأدة مأأ  قواعأأد لالقأأانون  الأأدويل العأأريف انطالقأأا  

 القائ  أبنه مل ا ت اقص عدم حاالت ممارسة الدول ستت امله ة أمثر صعوبة"(و سلطرح ااق  تقييدا  
دذا مانأأت  أأ   امل ارسأأة ومأأ ا  مأأ  الأأدول املشأأارمة يف ممارسأأة مأأا قأأد ينكفأأي  علأأى  أأ ا ال حأأو  عأأدم قليأأ  نسأأبيا   (715)

 العتقام سإلل ا (ومصحوب سمبثابة قانون ) ا  عام امت اع الدول ع  الرم عليها مقبولني يف الواقع قبوال  
غأأد ع أأأه ينت ثأأ  يف أنأأأه  خأأالل الفأأأرتة املع يأأة  مه أأأا بلأأأغ  ال خلصأأت حمك أأأة العأأدل الدوليأأأة دىل أن "مثأأة شأأأرطا   (716)

فيهأأا الأدول الأت تتأأفثر مصأاحلها بصأأفة خاصأة  ممارسأأة واسأعة وشأأبه  قصأر ا  ين بغأي أن تكأأون ممارسأة الأأدول  مبأا
  وat p. 43, para. 74  أعال ( 671)انظر احلاشية  North Sea Continental Shelfواحد"و موحدة يف آن 
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 ينتعأأ روينعأأر اشأأرتاط اتسأأاق امل ارسأأة أنأأه ع أأدما تكأأون اافعأأال املع يأأة متباين أأة دىل حأأد  (5)
وجوم لقاعدة مقابلة  وك  القول بوجوم ممارسة عامة )وسلتايل ال ي  منط سلومي معني  المعه متي

يف قضأية   م  قواعد القأانون الأدويل العأريف(و فعلأى سأبي  املثأال  خلصأت حمك أة العأدل الدوليأة
"سلأأأأرغم مأأأأ  أن قاعأأأأدة ااميأأأأال العشأأأأرة قأأأأد اعت أأأأدهتا بعأأأأض  ينلأأأأي: دىل مأأأأا  مصأأأأائد اامسأأأأاك

و وسلتأأأايل  فأأأ ن قاعأأأدة ااميأأأال العشأأأرة خمتلفأأأا   أخأأأرى قأأأد اعت أأأدت حأأأدا   فأأأ ن موال  ووو  الأأأدول
 و(717)"م  قواعد القانون الدويل عامة تكتسب حجية قاعدة م
  مأ  املهأأم بطبيعأة احلأأال ال ظأر يف حأأاالت متسأأقةدذا مانأأت امل ارسأة  وع أد ال ظأأر في أا (6)

مسأأائ   تكأأون قأأد اثرت فيهأأا نفأأس املسأأائ  أو السأألوك القابلأأة لل قارنأأة يف واقأأع اامأأر  أي الأأت
لعأدل اأشأارت حمك أة فقأد ينتسد سلفع  أن تشك   أ   احلأاالت أملأة ينوثأق إأاو  متشاإة مي ا

القضأأية قيأأد ال ظأأر؛  الأأت ت طأأوي علأأى تشأأابه مأأعالسأأوابق " دىل: لأأوتسيف قضأأية الدائ أأة الأأدويل 
مأ   سأتخلص م هأا وجأوم مبأدأ عأا ينُ  ذلك أن السوابق مأ   أ ا ال أوع  أي وحأد ا الأت وكأ  أن
 و(718)مبامئ لالقانون الدويل العريف  ينسري على احلالة املعي ة"

االتساق الكام  يف ممارسأة الأدولو فامل ارسأة ذات الصألة يُنشرتط  ويف الوقت نفسه  ال (7)
عأأد  االتسأأاق ن بعأأض أوجأأه ينعأأر أ موحأأدة بصأأورة جو رينأأة؛ مأأا ملأأب أن تكأأون شأأبه موحأأدة أو

اانشأأأطة العسأأأكرينة فأأأي قضأأأية ف ووجأأأوم "ممارسأأة عامأأأة"اسأأأت تاج سلضأأأرورة  تأأأ قض ب الالتضأأار و 
 :ه  رأت حمك ة العدل الدولية أنوشبه العسكرينة يف نيكاراغوا وضد ا

ووو  تطبيقأأا  مثاليأأأا  توقأأع أن ينكأأون تطبيأأق القواعأأد املع يأأة يف ممارسأأة الأأدول ينُ  ال 
رفيأأة  ملأأب أن تتسأأم امل ارسأأة املقابلأأة جأأ  دثبأأات قاعأأدة عأ مأأ  أنأأه  احملك أأة تعتأأرب وال

 تأأرى عرفيأأة  قواعأأد وجأأوم اسأأتخالص أجأأ  ومأأ سلتطأأابق الصأأار  املطلأأق مأأع القاعأأدةو 
 و(719)ووو القواعد مع متسقا   عا   بوجه الدول  سلوك ينكون أن ينكفي أنه احملك ة

__________ 

(717) Fisheries case  أعأال ( 708)انظأر احلاشأية  at p. 131 أنأه  خلأيج مأنيو ورأت مائأرة مأ  موائأر احملك أة يف قضأية
ووو فأ ن  أ ا  مجيأع احلأاالت ااخأرىع دما تبني امل ارسأة "أن مأ  حالأة حمأدمة  أي  يف هناينأة املطأا   خمتلفأة عأ  

 Delimitation of the) "فر تلأأك الشأأروط الضأأرورينة ل شأأفة مبأأامئ القأأانون العأأريف وقواعأأد احيأأول مون دمكانيأأة تأأو 

Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area  أعأال ( 668)انظأر احلاشأية  at p. 290, para. 81 و انظأر)
)"الوقأأائع  at p. 277أعأأال (   674)احلاشأأية  Colombian-Peruvian asylum case أينضأأا   علأأى سأأبي  املثأأال 

املعروضة على احملك ة تكش  ع  الكثري م  عد  اليقأني والت أاقض  والكثأري مأ  التقلأب والتفأاوت يف ممارسأة حأق 
ينتعلأق سلقاعأدة  وك  أن ينتبنّي م   أ ا ملأه أي اسأتخدا  اثبأت وموحأد ووو في أا ووو حبيث ال اللجوء الدبلوماسي

 Interpretation of the air transport servicesوامل عومأأة املتصأألة سلتكييأأأ  االنفأأرامي وال هأأائي للجروأأأة"(؛

agreement between the United States of America and Italy, Advisory Opinion of 17 July 1965, 

United Nations, Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. XVI (Sales No. 

E/F.69.V.1), pp. 75-108, at p. 100  والصحيح أن ممارسة اثبتأة ملحوسأة يف الواقأع ومون تغأري  أي وحأد ا الأت"(
 وك  أن تشك  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف"(و

(718) The Case of the S.S. “Lotus”  أعأال ( 687)انظأر احلاشأية  at p. 21  و انظأر أينضأا: North Sea Continental 

Shelf  أعأال ( 671)احلاشأية  at p. 45, para. 79؛ وProsecutor v. Moinina Fofana and Allieu Kondewa, 
Case No. SCSL-04-14-A, Judgment (Appeals Chamber) of 28 May 2008, Special Court for Sierra 

Leone, para. 406و 
(719) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال ( 663)انظأر احلاشأية  at p. 98, 

para. 186و 
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ضأرورة و أع سل ال أينضا   وع دما ينتخ  عد  االتساق شك  انتهامات لقاعدة  ف ن ذلك (8)
قيأا  ممارسأأة عامأةو وينصأأدق  أأ ا بوجأه خأأاص ع أأدما ت فأي الدولأأة املع يأأة االنتهأاك أو تعأأرب عأأ  

 :ف ن الدولية  العدل حمك ة الحظت ومثل اأتينيد ا للقاعدةو 
أن تعتأأأرب  حأأأاالت سأأألوك الدولأأأة غأأأري املتسأأأقة مأأأع قاعأأأدة معي أأأة ين بغأأأي ع ومأأأا   

عأرتا  بقاعأدة جدينأدةو ودذا تصأأرفت علأى اال انتهامأات لتلأك القاعأدة  وليسأت ملأيال  
متعارضة مأع قاعأدة معأرت  إأا  لك هأا مافعأت عأ  سألومها  الدولة بطرينقة تبدو سا راي  

مأأأأأربرات موجأأأأأومة يف القاعأأأأأدة نفسأأأأأها  فأأأأأ ن ماللأأأأأة  أأأأأ ا  سالسأأأأأت ام دىل اسأأأأأتث اءات أو
ينكأأ    أأي  م يف الواقأأع علأأى ذلأأك ااسأأاس أو املوقأأ   سأأواء مأأان سأألوك الدولأأة مأأربرا  

 و(720)أتميد القاعدة وليس دضعافها
بعأأت فيهأأا دىل الع صأأر الأأ مر  موضأأحة أن القصأأر ال سأأ  للفأأرتة الأأت اتُ  2وتشأأري الفقأأرة  (9)

حيول مون دثبات وجوم قاعدة مقابلأة مأ  قواعأد القأانون الأدويل  امل ارسة ليس يف حد ذاته عائقا  
لصأحة وجأوم قاعأدة  طاق  فليس شأرطا  العريفو ومع أن طول املدة قد ت شف ع ه ممارسة واسعة ال 

وأمأأدت حمك أأة  و(721)حمأأدمة ملأأدة طوينلأأة أو عرفيأأة أن تكأأون امل ارسأأة متبعأأة م أأ  ومأأ  بعيأأد أو
ع أأدما خلصأأت دىل أن "مأأرور فأأرتة  اةأأر  القأأاري لبحأأر الشأأ ال تيف قضأأيذلأأك العأأدل الدوليأأة 

ة جدينأأأدة مأأأ  قواعأأأد يف حأأأد ذاتأأأه  مون نشأأأفة قاعأأأد حيأأأول سلضأأأرورة  أو وم يأأأة قصأأأرية فقأأأط ال
بد أن ور بعض الوقت  مع ذلك    ينوضحه   ا املقتط   فال وم ا و(722)القانون الدويل العريف"

 ووجوم لشيء امسه "العر  الفوري" ال مي ت شف ممارسة عامة؛ دذ

  اجلزء الرالع  
 )االعتقاد ابإللزام(القبول مبثالة قانون 

 بشأأأك  متسأأأقي مأأأ  الأأأدول ينتبأأأع ينكفأأأ وممأأأثال  ملأأأادثبأأأات أن عأأأدما  واسأأأعا  دن  
لتحدينأأد قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو  ينكفأأي يف حأأد ذاتأأه ال ممارسأأة معي أأة

دليأأأه أحيأأأأاان   املشأأأارلقأأأانون الأأأدويل العأأأريف  امل شأأأأئ لوينتعلأأأق اةأأأ ء الرابأأأع سلأأأرم  الثأأأاين 
أن  مأ ة يف مأ  حالأضأرورة التفمأد أينضا  وال ي ينقتضي  "ال فسي" "ال ايت" أو لع صرس

 للطابع املل   لل  ارسة املع يةو )االعتقام سإلل ا (  اك بني الدول قبوال  مبثابة قانون 

  9االستنتاج   
 (ابإللزام االعتقاد) قانون مبثالة القبول شرط

 سعتبار أا  (سإللأ ا  االعتقأام) قأانون مبثابة العامة امل ارسة قبول شرط -1 
 بوجأأوم حأأس املع يأأة امل ارسأأة اقأأرتان وجأأوب ينعأأر العأأريف  الأأدويل القأأانون أرمأأان مأأ  رم أا  
 والقانوين االلت ا  أو القانوين سحلق

__________ 

  أعأأال ( 675)احلاشأأية  Prosecutor v. Sam Hinga Norman   انظأأر أينضأأا  علأأى سأأبي  املثأأالاملرجأأع نفسأأه (720)
para. 51أعال و7: انظر مشروع االست تاج و وين طبق الشيء نفسه ع د تقييم ممارسة مولة بعي ها   

قانون البحار  على سبي  املثال  نشف القانون الدويل العأريف يف عأدم مأ   يف ميامين  مث  قانون الفضاء الدويل أو (721)
 امل اسبات نشفة سرينعةو

(722) North Sea Continental Shelf  أعال ( 671)انظر احلاشية  at p. 43, para. 74و 
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عأأ   )االعتقأأام سإللأأ ا (ملأأب متييأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثابأأة قأأانون  -2 
 العامةو جمرم االستخدا  املتداول أو

 العرح  
للقأأانون امل شأأئ رم  الثأأاين دىل اإلحاطأأة بطبيعأأة ووسيفأأة الأأ 9ينسأأعى مشأأروع االسأأت تاج  (1)

 و)االعتقام سإلل ا (الدويل العريف  أي القبول مبثابة قانون 
لقأانون م شأئا  ل  بوصأفه رم أا  )االعتقام سإلل ا (أن القبول مبثابة قانون  1وتوضح الفقرة  (2)

االلتأ ا    أووجوب اتباع امل ارسة املع ية سالقرتان مع حس سحلق القانوينالدويل العريف  ينشري دىل 
حمظأأأورة مبوجأأأب  مطلوبأأأة أو أو جأأأائ ة  أي أهنأأأا ملأأأب أن تكأأأون مصأأأحوبة سقت أأأاع أبهنأأأا القأأأانوين

أن الأدول قأد   يف مأ  حالأة أن ينثبأت اامهيأة  و ك ا ينكون م  سلغو (723)القانون الدويل العريف
مليأأ  هلأأا  أو علأأى فعأأ  ذلأأك اعتقأأدت أن القأأانون ينرغ هأأا تصأأرفت بطرينقأأة معي أأة اهنأأا شأأعرت أو

يجأأب أن تكأأون قأأد اتبعأأت  أأ   ف: العأأريف فعأأ  ذلأأك بسأأبب قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل
أمأأأدت حمك أأأة  لتأأ ا و وم أأأااال مأأأ  سبأن تكأأأون قأأد خضأأأعت هلأأأا  امل ارسأأة سعتبار أأأا حقأأأا  أو

 :سةر  القاري لبحر الش الالعدل الدولية يف حك ها املتعلق 
ممارسة مستقرة فحسأب  بأ  ملأب أن  مب  لةة ال ينتعني أن تكون ااع ال املع ي 

ملأأيال  علأأى اعتقأأام أبن  أأ   امل ارسأأة   أن تُ فَّأأ  بطرينقأأة جتعلهأأا أو  تكأأون يف حأأد ذاهتأأا
قاعأأأدة قانونيأأأة تقتضأأأيهاو واحلاجأأأة دىل  أأأ ا االعتقأأأام  أي دىل  بوجأأأومأصأأأبحت دل اميأأأة 

ة وضأرورهتاو لأ ا ينتعأني ذايت  أمر ض ر يف مفهو  االعتقام نل امية امل ارس ع صروجوم 
 و(724)ا  قانوني ا  الت امينُعد  أن تشعر الدول املع ية أبهنا متتث  ملا

عأ  موافأع التصأر  ااخأرى اخلارجأة  )االعتقام سإللأ ا (ملب متيي  القبول مبثابة قانون و  (3)
ارات املالءمأأة؛ ودذا مانأأت  أأ   االعتبأأ السياسأأية أو ال فعيأأة عأأ  نطأأاق القأأانون  مثأأ  اجملاملأأة أو

م أي قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل ااخرى وحد ا  ي الدافع وراء امل ارسة املع يأة  فلأ  حُتأدَّ 
االعرتا  بوجأوم قاعأدة مأ  قواعأد  اللجوءالعريفو و ك ا رفضت حمك ة العدل الدولية يف قضية 

 مانت:  املدعاةينثبت  يف مجلة أمور  أن حاالت امل ارسة  القانون الدويل العريف ع دما م
الأأأدول اإلقلي يأأأة  وحترتمهأأأاالأأأدول الأأأت متأأأ ح اللجأأأوء محأأأق خأأأاص إأأأا  تتبعهأأأا 

السياسأأأية ووو ينبأأأدو أن اعتبأأأارات  ال فعيأأأةبوصأأأفها واجبأأأا  ينل مهأأأا ولأأأيس فقأأأط لأأأدواعي 

__________ 

  فأ ن "حسأا  ساللتأ ا  القأانوين"وص  بكونأه  مثريا  ما  )االعتقام سإلل ا (ل ممارسة معي ة مبثابة قانون لئ  مان قبو  (723)
ان للأدول حقوقأا  وعليهأا  "القأانوين االلتأ ا  أو القأانوين سحلأق حس"ينستخد  صيغة أوسع  9مشروع االست تاج 

أن عليهأأا الت امأأا و  صأأر  معتقأأدة أن هلأأا حقأأا  أوالقأأانون الأأدويل العأأريف وقأأد تت مبقتضأأىالت امأأات يف نفأأس الوقأأت 
 ينكون مثة حتر   ينل   الدولة أن تستظهر حبق لتربينر ع لهاو ينوحي مشروع االست تاج أبنه  ع دما ال وال

(724) North Sea Continental Shelf  أعال (   671)انظر احلاشيةat p. 44, para. 77 الأت  76؛ انظأر أينضأا  الفقأرة(
وأشأأأارت  رط أن الأأأدول "اعتقأأأدت أهنأأأا تطبأأأق قاعأأأدة دل اميأأأة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف"(وتشأأأري دىل شأأأ

 Military and  )"ممارسأأة تأأدل علأأى اعتقأأام ب أأوع مأأ  احلأأق العأأا  للأأدول"احملك أأة أينضأأا   يف مجلأأة أمأأور  دىل 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعال (  663)انظر احلاشية at p. 108, para. 206و) 
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السياسية مفعت الدولة اإلقلي ية دىل االعرتا  حبق اللجأوء مون  ال فعيةجمرم  املالءمة أو
 و(725)شعور ساللت ا  القانوين أن ولي   ا القرار أيُ 

والسأعي دىل االمتثأال اللتأأ ا  تعا أدي بوصأأفه الت امأا  تعا أأداي   متامأا  مثأأ  السأعي دىل االمتثأأال  (4)
امل ارسأة املتَّبع أة إأ   ال يأة ف :للقانون احمللي  ليس قبوال  مبثابة قانون لغرض حتديند القأانون الأدويل العأريف

مولأأة وقأأد تعأأرت   و(726)سأأت تاج وجأأوم قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويلتأأؤمي  يف حأأد ذاهتأأا  دىل ا ال
؛ ولكأ   أ ا اامأر حيتأاج ةمأ  مأ  القأانون الأدويل العأريف واملعا أد  مبقتضأىأبهنا مقيَّأدة سلتأ ا  معأني  ما

معا أأأدة ليسأأأت مرتبطأأأة إأأأا  حلكأأأم يف وفقأأأا   دىل دثبأأأاتو ومأأأ  انحيأأأة أخأأأرى  ع أأأدما تتصأأأر  الأأأدول
غأأري أطأأرا  يف املعا أأدة  فأأ ن ذلأأك قأأد ينأأدل  تعا دينأأة يف عالقاهتأأا مأأع مولحكامأأا  أع أأدما تطبأأق  أو

 يف غياب أي تفسري خمال و)اعتقام سإلل ا ( على وجوم قبول مبثابة قانون 
ينتعلأأق بكأأ  مأأ  الأأدول  في أأا )االعتقأأام سإللأأ ا (القبأأول مبثابأأة قأأانون البحأأث عأأ  وملأأب  (5)

أهنا فه أت  والت ينتعني أن ينثبت لدول القامرة على الرم عليهااملشارمة يف امل ارسة ذات الصلة وا
ولأيس مأ  الضأروري دثبأات أن مجيأأع  و(727)امل ارسأة علأى أهنأا ممارسأة وفقأا  للقأانون الأدويل العأريف

بوصأأأفها قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون  املأأأدعاةلقاعأأأدة سالأأأدول قأأأد اعرتفأأأت )قبلأأأت مبثابأأأة قأأأانون( 
 و(728)انعدامه مع قلة االعرتاض أومتثيلي و ع الدويل؛ واملطلوب  و قبول واس

قأأأأانون مويل عأأأأريف لوكأأأأ  اعتبأأأأار ممارسأأأأة عامأأأأة م شأأأأئة  علأأأأى أنأأأأه ال 2وتشأأأأدم الفقأأأأرة  (6)
؛ فهأأأأي جمأأأأرم اسأأأأتخدا  متأأأأداول )االعتقأأأأام سإللأأأأ ا (مبثابأأأأة قأأأأانون  امأأأأ  مون قبوهلأأأأ همعأأأأربة ع أأأأ أو
أن تتبعهأأأأأا  يففسأأأأأها حأأأأأرة قأأأأأانوان  عأأأأأامةو وبعبأأأأأارة أخأأأأأرى  دن امل ارسأأأأأة الأأأأأت تعتأأأأأرب الأأأأأدول ن أو
حتدينأد ا  املأرامتعكسأه )دال دذا مانأت القاعأدة  تسهم يف القانون الدويل العريف أو تتجا لها ال أو

حت أأأ  مجيأأأع حأأأاالت انتظأأأا  السأأألوك الأأأدويل  وال و(729)تأأأ ص  أأأي نفسأأأها علأأأى  أأأ ا االختيأأأار(
__________ 

(725) Colombian-Peruvian asylum case  أعأأال (   674)انظأأر احلاشأأيةat pp. 277 and 286 انظأأر أينضأأا  و و: 
The Case of the S.S. “Lotus”  أعأال (   687)احلاشأيةat p. 28  حأىت لأو مانأت القأرارات القضأائية ال أامرة"(

ووو فأأ ن  مأأ  حيأأث وقائعهأأا املأأدعاةر دليهأأا مافيأأة إلثبأأات الظأأرو  الأأت وكأأ  الوقأأو  عليهأأا يف القضأأااي املشأأا
ج ائيأة  ولأيس أهنأا  معأاوىالأدول امت عأت  ع ليأا   يف غالأب ااحيأان عأ  رفأع  ينظهر أن أنين يند على  ذلك ل 

 دمرامهأادذا مان   ا االمت اع قائ ا  على  وك  احلدينث ع  عر  مويل دال ال تعرت  أبهنا مل مة بفع  ذلك؛ دذ
أن عليهأأأا  أأأ ا الواجأأأب؛ ومأأأ   مدرمأأأةسسأأأت تاج أن الأأأدول  املأأأدعاةتسأأأ ح الواقعأأأة  أن مأأأ  واجبهأأأا االمت أأأاعو وال

 Military and Paramilitaryو انحيأأة أخأأرى ووو   أأاك سأأرو  أخأأرى ينأأرام إأأا دسهأأار أن العكأأس صأأحيح"(؛

Activities in and against Nicaragua  أعال (   663)انظر احلاشيةat pp. 108–110, paras. 206–209و 
و وسلتأايل قأد ت شأف at p. 43, para. 76أعأال (   671)احلاشأية  North Sea Continental Shelf مأثال :انظأر  (726)

معا أدة تكأون دذا مانأت قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف قأد نشأفت ع أدما  صعوبة معي ة يف التحقق ممأا
 ية تقرينبا وشارمة عاملمب قد حظيت معِل ةغري 

 ,at p. 109أعال (   663)احلاشية  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaانظر:  (727)

para. 207غري أا مأ  الأدول الأت تكأون يف وضأع ينتأيح هلأا الأرم عليهأا  ملأب  )"فالدول الت تتخ  تلك اإلجأراءات أو و
علأى اعتقأام أبن  أ   امل ارسأة أصأبحت دل اميأة حبكأم وجأوم قاعأدة  لأيال  م‘أن تكون قد تصرفت حبيأث ينكأون سألومها 

 و((اةر  القاري لبحر الش ال)مقتبس م  حكم " ‘قانونية تقتضيها
دذا مانأت ممارسأة معي أة   ك ا ع دما "ينكأون أعضأاء اجملت أع الأدويل م قسأ ني انقسأاما  ع يقأا " بشأفن مسأفلة مأا (728)

وكأأ  القأأول بوجأأوم أي قبأأول مبثابأأة قأأانون مأأ   أأ ا القبيأأ :    العتقأأام سإللأأ ا ()االقبأأول مبثابأأة قأأانون ب مقرونأأة
 وat p. 254, para. 67أعال (   675)احلاشية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons :انظر

والشأأرطة املسأألحة  أن:  ينتعلأأق مبأرور القأأوات املسألحة في أا  رقضأأية حأق املأأرو   كأ ا الحظأأت حمك أة العأأدل الدوليأة يف (729)
أبن اإلذن ُمأأأِ ح  وحأأأوججرفضأأأهو  سأأأحب اإلذن أويف السأأأيامة اإلقلي يأأأة سأأألطة تقدينرينأأأة لصأأأاحب "امل ارسأأأة تؤمأأأد أن 

ينوجأأد أي شأأيء يف السأأج  ينظهأأر أن مأأ ح اإلذن   املوقأأ  القأأانوينو وال يفينأأؤثر  مائ أا   ولكأأ  احملك أأة تأأرى أن ذلأأك ال
 Case concerning Right of Passage over Indian Territory) بوصأفه الت امأا " اهل أد مأان ل امأا  علأى برينطانيأا أو
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ري البسأأاط اامحأأر لرؤسأأاء الأأدول تأأوف قبيأأ  أمهيأأة قانونيأأة؛ فاجملأأامالت الدبلوماسأأية  مأأ املالحظأأة 
حق  وك  أن تولد أي واجب قانوين أو شعور ساللت ا  القانوين وم    الي تقرتن أب ال ائرين   ال

 و(730)على   ا ال حويه تشهد عل يف التصر  أو

  10االستنتاج   
 )االعتقاد ابإللزام(يشكال األدلة على القبول مبثالة قانون 

أشأكاال   )االعتقأام سإللأ ا (ى القبأول مبثابأة قأانون قد تتخ  ااملأة علأ -1 
 متعدمة ومت وعةو

  )االعتقأأام سإللأأ ا ( قأأانون مبثابأأة القبأأول علأأى ااملأأة أشأأكال تشأأ   -2 
: البيأاانت العامأة الصأامرة سسأم الأدول؛ وامل شأورات الرمسيأة؛ احلصر ال املثال سبي  على

راسأأأأأالت الدبلوماسأأأأأية؛ وقأأأأأرارات احملأأأأأامم واآلراء القانونيأأأأأة الصأأأأأامرة عأأأأأ  احلكومأأأأأة؛ وامل
تُعت أد  الوط ية؛ وأحكا  املعا دات؛ والسألوك املأرتبط بقأرارات تتخأ  ا م ظ أة موليأة أو

 يف مؤمتر حكومي مويلو
ملأيال     صأدور رم فعأ  مبأرور الوقأت علأى ممارسأة مأاعأد يُنسأتخد  قد -3 

 يف وضأأع ينتأأيح هلأأاكأأون الأأدول   بشأأرط أن ت)االعتقأأام سإللأأ ا (علأأى قبوهلأأا مبثابأأة قأأانون 
 ماو الرم وأن تقتضي الظرو  رم  فع ا 

 العرح  
مبثابأة  مأ  قبأول ممارسأة مأا التحقأق فيهأاساملأة الأت وكأ   10ينتعلق مشروع االست تاج  (1)

القبول مبثابة قانون وك  التعرين  به م  خالل خمتلأ   ينوضح أنو و و )االعتقام سإلل ا (قانون 
دذا مانت  يف حالة بعي هأا  تعكأس رأي  الت ين بغي تقيي ها بع اينة لتقرينر ما ولمظا ر سلوك الد

 ومولة بشفن احلالة الرا  ة للقانون الدويل العريف
وكأأأ   )االعتقأأأام سإللأأأ ا (العأأأا  أبن القبأأأول مبثابأأأة قأأأانون  الطأأأرحعلأأأى  1وتأأأ ص الفقأأأرة  (2)

مأ  تعأرب عأ  اعرتافهأا بوجأوم قاعأدة  التعبري ع ه بطائفة واسعة مأ  ااشأكالو ووكأ  للأدول أن
قبأول مبثابأة العلأى  الأدالمثأريةو و أ ا السألوك   بطأرقالقانون الدويل العريف )أو رفضأها لأه(  قواعد
 البيأأأأاانتتوضأأأأح الفقأأأأرات التاليأأأأة  مأأأأال  مأأأأ   ينشأأأأ    م أأأأا مأأأأدعاةينأأأأدعم قاعأأأأدة  الأأأأ ي قأأأأانون

 ةوواإلجراءات املامينة )وم لك االمت اع( بشفن امل ارسة املع ي

                                                                                                                                                              

  أمأأدت حمك أأة حصأأاانت الدولأأة مأ  الوالينأأة القضأأائية قضأأية (و ويفat pp. 42–43أعأأال (   675)انظأر احلاشأأية 
: "رغأأم أنأأه قأأد القأأانون الأأدويل العأأريفمأأ  قواعأأد قاعأأدة  مضأأ ونينلأأي يف سأأعيها دىل حتدينأأد  العأأدل الدوليأأة أينضأأا  مأأا

 أأو مطلأأوب مبوجأأب القأأانون الأأدويل  ف جأأ   ممأأا مأأ ح حصأأانة أوسأأع نطاقأأا   أن الأأدول تقأأرر أحيأأاان   ينكأأون صأأحيحا  
العتقأأأام املطلأأأوب ينقأأأرتن س ااغأأأراض احلاليأأأة  تظأأأ  ال قطأأأة الرئيسأأأية  أأأي أن مأأأ ح احلصأأأانة يف مثأأأ   أأأ   احلالأأأة ال

 Jurisdictional Immunities of the)" قيأد نظأر احملك أة حاليأا   القضأية ينسألط أي ضأوء علأى سإللأ ا   وسلتأايل ال

State  أعال (   672)انظر احلاشيةat p. 123, para. 55و) 
الحظأأأأت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة أن   أأأأاك سلفعأأأأ : "العدينأأأأد مأأأأ  اإلجأأأأراءات الدوليأأأأة  مأأأأثال  يف ميأأأأدان املراسأأأأيم  (730)

املالءمأأأة  تقرينبأأأا   لكأأأ  الأأأدافع وراء أأأا  أأأو اعتبأأأارات اجملاملأأأة أو االحتفاليأأأة والربوتومأأأول  الأأأت تأأأؤمى بشأأأك  اثبأأأت
 671 )انظأأر احلاشأأية North Sea Continental Shelf)التقاليأأد فقأأط  ولأأيس أي شأأعور سلواجأأب القأأانوين"  أو

 (وat p. 44, para. 77  أعال (
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)االعتقأأام قائ أأة غأأري حصأأرينة أبشأأكال ااملأأة علأأى القبأأول مبثابأأة قأأانون  2وتقأأد  الفقأأرة  (3)
 أ   ااملأة أينضأا   تشأريو وقد (731)هل ا الغرض الت ينشيع االستشهام إافيها ااملة    مباسإلل ا (

ى القبأول قبول مبثابة قانونو و  اك بعض القواسم املشأرتمة بأني أشأكال ااملأة علأوجوم عد   دىل
؛ (732)أعال  6م  مشروع االست تاج  2املشار دليها يف الفقرة  الدول ةمبثابة قانون وأشكال ممارس

نفسها )لك   حىت يف     احلالأة   املست داتيف  أحياان   الرم ني  ين   وروموينعكس ذلك ج ئيا  
أن جتسد  حينُرجوعلى أي حال   و(733)ع لية م فصلة يف م  حالة( دجراء ينتطلب التعر  عليها

 ع يف مثري م  ااحيان اعتبار ا تعبريا   ااجدى م  ينكون وقدالبياانت الق اعة القانونية للدولة  
 ( بدال  م  حاالت ممارسةوعد  القبوللقبول مبثابة قانون )أو ا
  ينأأوفر بيأأان علأأر )االعتقأأام سإللأأ ا (ومأأ  بأأني أشأأكال ااملأأة علأأى القبأأول مبثابأأة قأأانون  (4)

إأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويل  مأأفمور حمظأأورة أو أو جأأائ ةن ممارسأأة معي أأة أب مولأأة مأأا صأأرينح سسأأم
)أو اعرتفأت أبن اآلخأرين   اتبعتهأا قد جت بت     امل ارسأة أوالدولة  على أن مؤشرأوضح العريف 
 وسملثأ   وكأ  أن والتأ ا  قأانوين أو قأانوين  بوهنا ع  حق( انطالقا  م  الشأعور حبأقتمل أو ينتبعوهنا
مع القاعدة املفرتضة بفع  بياانت معاصرة بعد  وجوم أي قاعدة م   املت شيةامل ارسة    أثرُ ينبطُ 

: يف امل اقشأات يف امل تأدايت مأثال   اإلمالء إ   البياانتوك    احلالتني معا   و ويف(734)  ا القبي 
تُقأأدَّ  يف  معأأاءاتا أمأأا  اهليئأأة التشأأرينعية؛ ويف القأأواننيعأأرض مشأأارينع  وع أأداملتعأأدمة ااطأأرا ؛ 

االحتجاجأات الأت تصأ  سألوك  املرافعات اخلطية والشفوينة أما  احملامم واهليئأات القضأائية؛ ويف
علأأأى سأأأتجابة ملقرتحأأأات التأأأدوين و ووكأأأ  اإلمالء إأأأا اال غأأأري مشأأأروع؛ ويف أبنأأأهالأأأدول ااخأأأرى 

 سالشرتاك مع آخرين و أو انفرام
أينضا  يف التحقق مأ   2املة الوارمة يف الفقرة ووك  أن تساعد ااشكال ااخرى م  ا (5)

ينتعلأأق بأأبعض امل ارسأأاتو ومأأ  بأأني  أأ   ااملأأة  ينشأأ   مصأأطلح  الوضأأع القأأانوين للأأدول في أأا
ااملة العسكرينة واخلرائط الرمسية   مث "امل شورات الرمسية" الواثئق امل شورة سسم مولة م  الدول  

و وقأأد تلقأأي اآلراء امل شأأورة )االعتقأأام سإللأأ ا (بأأة قأأانون القبأأول مبثا الوقأأو  فيهأأا علأأىالأأت وكأأ  
لل ستشأأارين  القأأانونيني احلكأأوميني أينضأأا  الضأأوء علأأى املوقأأ  القأأانوين لدولأأة مأأا  رغأأم أن اامأأر 
ليس م لك دذا رفضأت الدولأة الع أ  سملشأورةو وقأد تشأ   املراسأالت الدبلوماسأية  علأى سأبي  

ىل البعثأأأأأات الدبلوماسأأأأية  مثأأأأأ  تلأأأأأك املتعلقأأأأأة سالمتيأأأأأاوات املثأأأأال  مأأأأأ مرات التع أأأأأيم املوجهأأأأأة د
واحلصأاانتو والتشأرينعات الوط يأة  رغأم أهنأا يف معظأأم ااحيأان نتأاج خيأارات سياسأية  وكأأ  أن 

في ا ينتص  بسأ   ين ص حتديندا  )مثال  سي ا ع دما  القبول مبثابة قانون  ال علىتكون قيِّ ة مدلي  
أهنأأا تسأأ ح ننفأأاذ  أأ ا القأأانونو وقأأد  قأأانون الأأدويل العأأريف أومبوجأأب ال سأأ تُ أهنأأا  تشأأرينع( علأأى

 مسائ  القانون الدويلو يفتتض   قرارات احملامم الوط ية أينضا      البياانت ع د دصدار حكم 

__________ 

  داتحأأأة أملأأأة القأأأانون الأأأدويل العأأأريفوالوسأأأائ  الكفيلأأأة بأأأ ايمة تيسأأأري  الطأأأرق :A/CN.4/710انظأأأر أينضأأأا  الوثيقأأأة  (731)
 و(2018م مرة م  اامانة العامة )

مثة أينضا  فوارق بني القائ تني  ان القصد م ه ا  و اإلشأارة دىل اامثلأة الرئيسأية املتصألة بكأ  رمأ  مأ  اارمأان  (732)
 امل شئةو

 أعال و  2الفقرة   3انظر مشروع االست تاج  (733)
نكأأار صأأرينح لاللتأأ ا  القأأانوين  مأأثال  ع أأدما تأأدفع الأأدول نامل ارسأأة نفسأأها مصأأحوبة ويف بعأأض ااحيأأان  تكأأون  (734)

 تعوينضا  على سبي  اهلبة ع  ااضرار الت تلحق سمل تلكات الدبلوماسية ااج بيةو
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ومتاحأة وقد تتيح ع ليات الصياغة املتعدمة ااطرا  والع ليات الدبلوماسية أملأة قيِّ أة  (6)
 دينأرام و أ ا سأببانونية للدول دواء مض ون القانون الأدويل العأريفو في ا خيص الق اعات الق بيسر

عت أد يف مأؤمتر تُ  " و"السألوك املأرتبط بقأرارات تتخأ  ا م ظ أة موليأة أوات"أحكا  املعا دعباريت 
ني تُبحث الفائدة احملت لة م ه ا يف حتديند قواعأد القأانون الأدويل العأريف مب ينأد تحكومي مويل"  الل
 وأمان   12و 11مشروعي االست تاجني م  التفصي  يف 

ينقتضأيه اخأتال  احلأال علأى أشأكال أملأة القبأول مبثابأة  مع مراعأاة مأا 2وتسري الفقرة  (7)
 ينتعلق سمل ظ ات الدوليةو في ا )االعتقام سإلل ا (قانون 

على أن عد  رم الدول  يف غضون فأرتة وم يأة معقولأة  وكأ  أينضأا   يف  3وت ص الفقرة  (8)
  أن "ينكأأون مصأائد اامسأاكرو  معي أة  علأأى حأد تعبأري حمك أأة العأدل الدوليأة يف قضأأية سأ  سأ

تتعأأأارض مأأأع القأأأانون   أن ممارسأأأة معي أأأة اتبعتهأأأا جهأأأات أخأأأرىل ووو تعتأأأرب م أهنأأأاشأأأا دا  علأأأى 
علأأأى القبأأأول مبثابأأأة قأأأانون  وقأأأد يُنسأأأتخد   التسأأأامح مأأأع ممارسأأأة معي أأأة فعأأأال  ملأأأيال   و(735)الأأأدويل"

ع أأدما وثأأ  ذلأأك التسأأامح اتفاقأأا  يف تلأأك امل ارسأأةو ولكأأ  حأأىت ينكأأون لعأأد   إللأأ ا ()االعتقأأام س
يف سرو  م     ملب استيفاء شرطنيثبوتيةقي ة  م    ا القبي  احتجاج علر وجوم اعرتاض أو
صألة هلأا مبشأروعية امل ارسأة  غأري مسأت د مأ  أسأباب الأن االمت أاع للتفمأد مأ   حالة على حأدة

 :(737)دىل رم فعأ  علأى امل ارسأة املع يأة ينأدعو كون   اك ماينال   م  ااساسي أن أو  و(736)املع ية
 يف -عأأامة بطرينقأأة سأألبية  -امل ارسأأة  تأأؤثرقأأد ينكأأون  أأ ا  أأو احلأأال  علأأى سأأبي  املثأأال  ع أأدما 

اثنيأأأا   تعأأأر  و(738)تأأأرفض ا أأأاذ أي دجأأأراء تتخأأأ  أي دجأأأراء أو حقأأأوق الدولأأأة الأأأت ال مصأأأا  أو
الأرم" أن الدولأة املع يأة ملأب أن تكأون قأد عل أت سمل ارسأة  يف وضأع ينتأيح هلأا" اإلشارة دىل مولة

)وينش   ذلك الظرو  الأت ملأب أن ينُفأرتض فيهأا  بسأبب الدعاينأة لل  ارسأة املتبعأة  أن الدولأة  
__________ 

(735) Fisheries case  أعأأال (   708)انظأر احلاشأأيةat p. 139: و انظأأر أينضأأا The Case of the S.S. “Lotus” 
عارضأت ينبأدو أهنأا  )"تشعر احملك ة أهنا مدعوة للتشديند على أن الدول املع يأة ال at p. 29أعال (   687ية )احلاش

ينبأأدو أهنأأا  ال االصأأطدا  أمأأا  حمأأامم بلأأد غأأري البلأأد الأأ ي ينُرفأأع عل أأه  م أأا بقضأأاايينتعلأأق  اإلجأأراءات اة ائيأأة في أأا
الأأأت تأأأ احم لسأأألوك الأأأ ي اتبعتأأأه يف مجيأأأع القضأأأااي ينبأأأدو أن سأأألومها اختلأأأ  اختالفأأأا  مل وسأأأا  عأأأ  ا احتجأأأت: وال

مباشرة مع وجوم موافقة ض  ية مأ  جانأب الأدول علأى الوالينأة القضأائية     الواقعة تعارض تو و بشفهنا االختصاص
مسأائ   تأواتر احلصرينة للدولة الت ينُرفع عل ها  مثل ا س  ومي  احلكومة الفرنسية أن م  امل كأ  اسأت تاجه مأ  عأد 

الدوليأأأة  أن تكأأأون  ينكأأأون مطابقأأأا  لل  ارسأأأة ال أمأأأا  احملأأأامم اة ائيأأأةو وينبأأأدو قليأأأ  االحت أأأال  م أأأا اصاالختصأأأ
قأأأأد  Ekbatana-West-Hinderقضأأأأية  واحلكومأأأأة ااملانيأأأأة يف Ortigia-Oncle-Josephاحلكومأأأأة الفرنسأأأأية يف قضأأأأية 

رأات حقأأا  أن يف ذلأأك انتهامأأا   لأأوة أأائي ا لالختصأأاصأغفلتأأا االحتجأأاج علأأى ممارسأأة احملأأامم اإلينطاليأأة والبلجيكيأأة 
 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 
 وat p. 27, para. 33أعال (   671)احلاشية  North Sea Continental Shelfأعم:  بوجه انظر أينضا   (736)
و وو مبثابأة قبأول ضأ ر حقيقأة الحظت حمك ة العدل الدولية  يف سياق خمتل   أن: "عأد  وجأوم رم فعأ  قأد ينُعأد (737)

 Sovereignty) دعي رما "أينضا   ولك  فقأط دذا مأان سألوك الدولأة ااخأرى ينسأت ين طقوينعر ذلك 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) انظأر أينضأا  و: Dispute regarding 

Navigational and Related Rights  أعأال (  683)احلاشأية at pp. 265–266, para. 141  تأرى احملك أة أن"(
 مسأأاءلة خأأالل فأرتة طوينلأأة جأأدا   عأد  دنكأأار نيكأاراغوا وجأأوم حأأق انشأئ عأأ  امل ارسأأة الأت اسأأت رت مون عأائق وال

 ينكتسي أمهية خاصة"(و
 وملها تقرينبا   م  اةائ  متاما  أن ينُ ظر دىل ممارسة معي ة على أهنا تؤثر يف مجيع الدول أو (738)
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ينكفي م  الوقت والقدرة ال اذ دجراءاتو ودذا مانت  (  وأهنا مان لدينها مامانت على علم إا
ينُأأت ح هلأا وقأت معقأول للأرم   م وكأ  توقُّأع أهنأا تعلأم مب ارسأة معي أة  أو مأان ال أو تعلأم الدولة م
( أجيأأ توكأأ  أن ينُعأأ ى دىل اإلقأأرار أبن  أأ   امل ارسأأة صأأدر إأأا تكليأأ  )أو  عأأد  الأأرم الفأأ ن 

 والمت اعها ع  الع  ووك  للدولة أينضا  أن تقد  تفسريات  مبوجب القانون الدويل العريفو

  اخلامس اجلزء  
 حتديد القانون الدويل العريفيف يمهية مواد معّينة 

وجأأأوم ومضأأأ ون قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف علأأأى مأأأوام  تقرينأأأروكأأأ  االطأأأالع يف ع ليأأأة  (1)
صأحوبة سالعتقأام املاملقبولأة مبثابأة قأانون ) املأدعاة لل  ارسأةمت وعة أخرى غري ااملة ااولية للحاالت 

سأأي ا املعا أأدات   نصوصأأا  مكتوبأأة تتعلأأق سملسأأائ  القانونيأأة  وال عأأامةاملأأوام  سإللأأ ا (و وتشأأ    أأ  
الدوليأأأة  والقأأأرارات القضأأأائية )الصأأأامرة عأأأ  احملأأأامم الدوليأأأة  احلكوميأأأة وقأأأرارات امل ظ أأأات واملأأأؤمترات
تفسأأري  توليأأ  أو و وقأأد تسأأاعد  أأ   ال صأأوص يف جت يأأع أوالفقهأأاء والوط يأأة علأأى السأأواء(  وأع أأال

صأأياغات مقيقأأة لتأأفطري وتوجيأأه أي  تأأوفرأهنأأا قأأد  بتحدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف م أأا املتصأألةارسأأة امل 
اامهيأأة احملت لأأة هلأأ   املأأوام  موضأأحا  أن مأأ   شأأرححتأأرا يف الأأرم ني امل شأأئنيو وينسأأعى اةأأ ء اخلأأامس دىل 

 وعدت فيهال ي أُ دجراء مراسة متفنية لك  م  مض ون     املوام والسياق  املهم للغاينة
ا ت امأأأأأا  خاصأأأأأا  يف السأأأأأياق احلأأأأأايلو وينسأأأأأتحق نتأأأأأاج ة أأأأأة القأأأأأانون الأأأأأدويل يف حأأأأأد ذاتأأأأأه  (2)

ينكتسأأي أي   قأأد (739)اعرتفأأت بأأه حمك أأة العأأدل الدوليأأة وغري أأا مأأ  احملأأامم واهليئأأات القضأأائية فك أأا
وينصأدق وجوم ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الأدويل قي أة خاصأة؛  لتفميدع  اللج ة  صامرقرار 

بعد  وجوم قاعدة م    ا القبي و وين بأع ذلأك مأ  الوالينأة الفرينأدة ينفيد است تاج هلا   ا أينضا  على أي 
لتشأجيع    بصأفتها جهأاوا  فرعيأا  للج عيأة العامأة ل مأم املتحأدة الت حصلت عليها اللج أة مأ  الأدول

)مبأا يف ذلأك ال ظأر يف الدراسأات وم  مشوليأة دجراءاهتأا   (740)لقانون الدويل وتطوينر التدرملي لتدوين  ال
والأدول ة عيأة العامأة سعالقتهأا الوثيقأة م  (  و   واالعتقام سإلل ا الدول ةاالستقصائية الواسعة مل ارس
الأوون الأ ي غأري أن أث أاء االضأطالع بع لهأا(و مأ  الأدول شأفوينة وخطيأة  )مبا يف ذلك تلقي تعليقأات

مأأ  شأأىت  م هأأا املصأأامر الأأت اعت أأدت عليهأأا اللج أأة  عوا علأأىينتوقأأ  ملأأب دعطأأاؤ  لقأأرارات اللج أأة 
 و(741)تاج ع لهاالدول ل  استحساناملقا  ااول  ويف  املرحلة الت بلغتها يف ع لهاو 

__________ 

 ,Gabčikovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7مأثال :  انظأر (739)

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, Cases Nos. ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-

A, Judgment (Appeals Chamber) of 13 December 2004, International Criminal Tribunal for 

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

pp. 543–701, at p. 575; and 2 BvR 1506/03, German Federal Constitutional Court, Order of the 

Second Senate of 5 November 2003, para. 47و 
( 2-م)174ت دتأأأه اة عيأأأة العامأأأة مبوجأأأب القأأأرار الأأأ ي اع  (1947ال ظأأأا  ااساسأأأي للج أأأة القأأأانون الأأأدويل )انظأأأر  (740)

 و1947تشرين  الثاين/نوف رب  21املؤر  
  قأد ينتعأني أينضأا  وت ميتأه للأدول مىت ا  ت اة عية العامة دجراء بشأفن مشأروع هنأائي للج أة  مأثال  نرفاقأه بقأرار (741)

 و  أمان 12اللج ة يف دطار مشروع االست تاج  نتاجال ظر يف 
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  11االستنتاج 
 املعاهدال
ملوو أن تعكس قاعدةت م صأوص عليهأا يف معا أدةا قاعأدة  مأ  قواعأد  -1 

 ارمة يف املعا دة:القانون الدويل العريف دذا ثبت أن القاعدة الو 
 القانون قواعد م  موجومة لقاعدة تدوين ا   املعا دة  دبرا  ع د مانت  (أ) 
 أو العريف؛ الدويل

 قأأأد مانأأأت  العأأأريف الأأأدويل القأأأانون قواعأأأد مأأأ  قاعأأأدة تبلأأأور دىل أمت (ب) 
 أو املعا دة؛ دبرا  قب  تظهر بدأت

  ام سإللأأأأ ا ()االعتقأأأأ قأأأأانون مبثابأأأأة مقبولأأأأة عامأأأأة ممارسأأأأة دىل أفضأأأأت (ج) 
 والعريف الدويل القانون قواعد م  جديندة قاعدة ع  فت خضت ب لك

قأأد ينشأأري  ودن لأأيس سلضأأرورة  وروم قاعأأدة يف عأأدم مأأ  املعا أأدات  -2 
 أن القاعدة الوارمة يف املعا دة تعكس قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو دىل

 العرح  
املعا أأأأأدات يف حتدينأأأأأد القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريفو  أبمهيأأأأأة 11ينتعلأأأأأق مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  (1)
ينت أأاول مشأأروع االسأأت تاج السأألوك املأأرتبط سملعا أأدات مشأأك  مأأ  أشأأكال امل ارسأأة  و أأي  وال

ع ليأة صأ ع املعا أدات بمباشأرة  ينتعلق أنه ال ؛ م اأعال  6مسفلة مش ولة يف مشروع االست تاج 
الأدول ودثبأات القبأول  اتا دىل نشأوء ممارسأذاهتأ  أيأحكأا  املعا أدة  الأت قأد تأؤمي مبشارينع  أو

 وأعال  10و 6عي االست تاجني و على ال حو املبني يف مشر  )االعتقام سإلل ا (مبثابة قانون 
ااطأأرا  فيهأأا  ف هنأأا "قأأد ينكأأون هلأأا  تلأأ   دال ولأأئ  مانأأت املعا أأدات  يف حأأد ذاهتأأا  ال (2)

ووكأ  أن  و(742)يف تطوينر أا" حأىت    أومور  ا  يف تسجي  وحتديند القواعد املست دة م  العأر 
القأأأأأأانون الأأأأأأدويل  مضأأأأأأ ون( الضأأأأأأوء علأأأأأأى وتطبيقهأأأأأأاتسأأأأأألط أحكامهأأأأأأا )وع ليأأأأأأات اعت ام أأأأأأا 

املعأرب ع هأا بوضأوح أملأة مالئ أة بشأك  خأاص  املعا أداتووك  أن تأوفر أحكأا   و(743)العريف
 علأ  تلأك القواعأدوأهنأا ت ينتبأنيمضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريف ع أدما  في ا خيص وجأوم أو

ت شأأئ وك هأأا  يف حأأد ذاهتأأا  أن  أن تعكأأس" دىل أن املعا أأدات ال ملأأووت بأأه عبأأارة "ومأأع ذلأأك 
 ومض وهنا بصورة قاطعة وجوم ا أو تقر أن القانون الدويل العريف أو قاعدة م  قواعد

__________ 

(742) Continental Shelf  أعال (   672)انظر احلاشيةat pp. 29–30, para. 27 (" م  البدينهي طبعا  أنه ينتعني البحأث
الأرغم مأ  أن علأى ع  جو ر القأانون الأدويل العأريف سلدرجأة ااوىل يف امل ارسأة الفعليأة للأدول واالعتقأام نل اميتهأا  

يف  حأىت مأ  العأر   أو املسأت دةالقواعأد  وحتدينأدجي  االتفاقيات املتعدمة ااطرا  قأد ينكأون هلأا مور مهأم يف تسأ
مأأ  يف معا أأدة  ورمت"قاعأأدة احت أأال أن تصأأبح دىل  1969 مأأ  معا أأدة فيي أأا لعأأا  38 املأأامة وتشأأري"(و تطوينر أأا

 "وإا إ   الصفة ا  القانون الدويل معرتف م  قواعد عرفية قاعدة بوصفها اثلثةمل مة لدولة أن تصبح 
 Ways and"؛ وat p. 128, para. 66أعأال (   672 )احلاشأية Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر  (743)

means for making the evidence of customary international law more readily available", Yearbook 

of the International Law Commission 1950, vol. II, document A/1316, vol. II, , Part II, p. 368, 

para. 29   مل ارسأأة تتبعهأأا أينضأأا  مول أخأأرى يف  تعا دينأأةعلأأى صأأيغة  أن تعت أأد مول معي أأة)"لأأيس مأأ  ال أأامر
 الأت ااطأرا  املتعأدمة االتفاقيأات وحأىتاةهوم الرامية دىل دثبات وجوم قاعدة م  قواعد القانون الأدويل العأريفو 

 "(والعريف الدويل القانون دثبات يف قي ة هلا أن على دليها ينُ ظر ما ا  غالب ال فاذ  حي  تدخ  م لك ها ُوقعت
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واعأد ت قدذا مانأ مأا تقرينأرعامال   اما  يف  يف معا دة ماعدم ااطرا  وك  أن ينكون و  (3)
وقأد تبأدو املعا أدات الأت حصألت موليأا  عرفيأا ؛  قأانوان  تعكس معي ة م صوص عليها يف املعا دة 

تدخ  بعأد  لك  املعا دات الت م و(744)على قبول شبه عاملي ذات ماللة خاصة يف   ا الصدم
  معي أة أتثأري يف سأرو  أينضا   ينكون هلاحتقق بعد مشارمة واسعة ال طاق قد  الت م حي  ال فاذ أو

و وأاي  مأأان (745)أبغلبيأة سأأاحقة مأ  الأدول سأي ا ع أدما تكأون قأأد اعُتِ أدت مون معارضأة أو وال
اامر  ف ن موق  الأدول غأري ااطأرا  يف معا أدة حظيأت بتصأدينق واسأع ال طأاق  سأواء وقأت 

 تكون له أينضا  صلة سملوضوعوسالحقا    دبرامها أو
تبأأأأني فيهأأأأا أن القواعأأأأد امل صأأأأوص عليهأأأأا يف ثالثأأأأة سأأأأرو  وكأأأأ  أن ين 1حتأأأأدم الفقأأأأرة و  (4)

تعكأأأس القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  مميأأأ ة بوقأأأت نشأأأفة قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل )أو بداينأأأة  معا أأأدة مأأأا
اإلشأأأأارة دىل أن القاعأأأأدة قأأأأد  م صأأأأوص عليهأأأأا يف معا أأأأدةا""سأأأأتخدا  عبأأأأارة س وينأأأأرامنشأأأأفهتا(و 

أمثأأر مأأ   ن ينعكسأأها حك أأان أوتكأأون وارمة سلضأأرورة يف حكأأم تعا أأدي وحيأأد  بأأ  وكأأ  أ ال
توضأأأح اسأأتحالة التحقأأأق مبجأأأرم  "دذا ثبأأأت أن"وعبأأارة و (746)ااحكأأا  الأأأت تقأأرأ مقرتنأأأة ببعضأأأها
مأ   ينأدعى أهنأاتقابأ  فعأال  قاعأدة  دذا مانت قاعدة تعا دينأة مأا دلقاء نظرة على نص املعا دة مما
أأد ينُ بأأد أن  مأأ  حالأأة  ال قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف؛ ويف املقرتنأأة القاعأأدة سمل ارسأأة )جأأوم و ؤمَّ

مبثابأأة قأأانون(و ومأأ  املهأأم الأأت ك  مأأ  دثبأأات أن الأأدول ت خأأرط يف امل ارسأأة لأأيس )فقأأط(  اقبوهلأأب
أأدة يف املعا أأدة  بسأأبب  قواعأأد مأأ قاعأأدة االلتأأ ا  التعا أأدي  ولكأأ  القت اعهأأا أبن القاعأأدة اجملسَّ

 و(747)قاعدة م  قواعد أصبحت  القانون الدويل العريف أو
 وتتعلق الفقأرة الفرعيأة )أ( سحلالأة الأت ينثبأت فيهأا أن قاعأدة م صوصأا  عليهأا يف معا أدة (5)

التحأأري وع أأد  و(748)العأأريف مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويلموجأأومة مسأأبقا  قاعأأدة ل  أأي قاعأأدة معل أأة
  القأانون الأدويل العأريفينأدعى أهنأا مأ  قواعأد ينتعلق بقاعدة  مان   ا  و احلال في ا  دذا بشفن ما

__________ 

 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award: Prisoners of War, Ethiopia’s Claim مأثال : انظأر (744)

4, 1 July 2003, UNRIAA, vol. XXVI (Sales No. E/F.06.V.7), pp. 73-114, at pp. 86-87, para. 31 
ن اتفاقيأات العدينأد مأ  الفقهأاء امله أني احملأدثني مأ  ذوي احلجأة ينسأاندون الطأرح القائأ  أبأن  ليس م  شأك يف)"

مأأال طأأريف  أأ   علأأى ذلأأك  عأأ  القأأانون الأأدويل العأأريف  وينوافأأق  تعأأربأصأأبحت دىل حأأد مبأأري  1949 ج يأأ  لعأأا 
 .Prosecutor vو املي" )احلاشأأية حم وفأأة((؛القضأأيةو وينأأدعم  أأ ا االسأأت تاج جمأأرم أهنأأا حصأألت علأأى قبأأول شأأبه عأأ

Sam Hinga Norman  أعأال (   675)انظر احلاشيةat paras. 17–20 (أن    يف مجلأة أمأور  دىليف معأرض اإلشأارة
علأأأى أن  ينأأأدلمجيأأأع االتفاقيأأأات الدوليأأأة" حتظأأأى بأأأه بأأأني   و أأأو أعلأأأى قبأأأول التفاقيأأأة حقأأأوق الطفأأأ  "القبأأأول اهلائأأأ 

 والقانون الدويل العريف( تعرب ع تفاقية أصبحت     اال ذات الصلة م حكا  اا
"ال وكأ  دنكأار أن اتفاقيأة ) at p. 30, para. 27أعأال (   672)احلاشأية  Continental Shelf مأثال : انظأر (745)

اعت أدهتا أغلبيأة سأاحقة مأ   تكتسي أمهية قصوى  دذتك  انف ة آن اك   الت م -للقانون البحار  1982 عا 
؛ ومأأ     مأأ  الواضأأح أن مأأ  واجأأب احملك أأة  حأأىت بغأأض ال ظأأر عأأ  دشأأارات ااطأأرا  دىل االتفاقيأأة  الأأدول

 (و"العريف ال ظر يف مدى دل ا  أي م  أحكامها ذات الصلة ل طرا  بوصفها قاعدة م  قواعد القانون الدويل
 ج ئيا و دالينعكس القانون الدويل العريف  أينضا  أن حك ا  واحدا  ال صحيحا  قد ينكون  (746)

أمى   ا االعتبار دىل ت حية العديند م  حاالت ممارسة الأدول املسأتدّل اةر  القاري لبحر الش ال   يتيف قض (747)
 (وat p. 43, para. 76أعال (   671)انظر احلاشية  North Sea Continental Shelfإا )

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of مثال   انظر (748)

Genocide  أعال (  663)احلاشيةat pp. 46–47, para. 87و 
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وقأأأد  و(749)املوضأأأوعتأأأوي علأأأى بيأأأان صأأأرينح إأأأ ا حيي قأأأد  مراعأأأاة نأأأص املعا أأأدة  الأأأ ين بغأأأي أوال  
تعا أأأأدي جأأأأواوا  صأأأأرحيا  أن ذلأأأأك احلكأأأأم التعا أأأأدي حتفظأأأأات علأأأأى حكأأأأم ينأأأأوحي جأأأأواو دبأأأأداء 

 أأأأ    غأأأأري أن و(750)  لك أأأأه لأأأأيس اسأأأأت تاجا  قطعيأأأأا  سلضأأأأرورةالقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفينعكأأأأس  ال
أي دىل  ولأيس تشري ع ومأا  دىل املعا أدة بوجأه عأا  قد أو قد تكون غائبة ض   ال ص اإلشارات
 أأأأأأأ   احلالأأأأأأأة  وكأأأأأأأ  اللجأأأأأأأوء دىل ااع أأأأأأأال التحضأأأأأأأريينة  ؛ ويف(751)فيهأأأأأأأا حمأأأأأأأدمة وارمةقاعأأأأأأأدة 
الدول أث اء ع لية الصياغة قد تكشأ  عأ  نيأة  تديل إايف ذلك أي بياانت    مبا(752)لل عا دة

تبأأني أن الأأدول املتفاوضأأة قأأد  القأأانون الأأدويل العأأريفو ودذا مأأامأأ  قواعأأد  موجأأومةتأأدوين  قاعأأدة 
__________ 

 ,United Nations, Treaties Series, vol. 78) 1948 سمة اة اعيأة واملعاقبأة عليهأا لعأا تفاقيأة م أع جروأة اإلايف  (749)

No. 1021, p. 277)  دة علأى أن اإلسمة اة اعيأة  سأواء ارتكبأت يف طأرا  املتعاقأاا "تصأامق  علأى سأبي  املثأال
( )التوميأد 1)املأامة  وأث أاء احلأرب   أي جروأة مبقتضأى القأانون الأدويل  وتتعهأد مب عهأا واملعاقبأة عليهأا" أاي  السلم أو

  يف تأدوين ورغبأة م هأااملتعلقة أبعأايل البحأار فقأرة الدينباجأة التاليأة: " 1958 مضا (؛ وتتض   اتفاقية ج ي  لعا 
(و وقأد تأأدل vol. 450, No. 6465, at p. 82  املرجأأع نفسأهقواعأد القأانون الأأدويل املتصألة أبعأأايل البحأار" )

  البريوفيأة -الكولومبيأة  اللجأوءمعا دة م  املعا دات أينضا  على أهنا جتسد تطورا  تدرمليا  وليس تدوين ا ؛ ففأي قضأية 
 1933 قأأأأوق الأأأأدول وواجباهتأأأأا لعأأأأا حب املتعلقأأأأةة مونتيفيأأأأدينو مأأأأثال   رأت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة أن مينباجأأأأة اتفاقيأأأأ

(League of Nations, Treaty Series, vol. CLXV, No. 3802, p. 19 الأت تأ ص علأى أهنأا تعأدل اتفاقيأة سأابقة  )
بق )والعدم احملدوم م  الدول الت صأدقت عليهأا(  تتعأارض مأع احلجأة القائلأة أبن االتفاقيأة "جمأرم تأدوين  ملبأامئ سأ

 (وat p. 277أعال (   674)انظر احلاشية  Colombian-Peruvian asylum case)ووو العر "  أقر اأن 
)التحفظأات  3-5-1-3 انالتوجيهيأ آنانظر أينضا  ملي  اللج ة املتعلق مب ارسة التحفظأات علأى املعا أدات  املبأد (750)

اللت امأأات القائ أأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل )انعأأدا  ااثأأر يف احلقأأوق وا 2-4-4علأأى حكأأم ينعكأأس قاعأأدة عرفيأأة( و
 و(Add.1و A/66/10) 10 الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة السامسة والستون  امللحق رقمالعريف(  

 ,League of Nations, Treaty Seriesن بعأض املسأائ  املتصألة بت أاوع قأوانني اة سأية )بشأف 1930 اتفاقيأة عأا  (751)

vol. CLXXIX, No. 4137, p. 89  على سبي  املثال  ت ص علأى أن: "دمراج املبأامئ والقواعأد املأ مورة أعأال  )
تشأأك   ال ت تشأأك  أودذا مانأأ مسأأفلة مأأاحيكأأم مسأأبقا  علأأى ينُعتأأرب أبي حأأال مأأ  ااحأأوال أنأأه  يف االتفاقيأأة ال

تأأأرم دشأأأارة عامأأأة دىل مأأأ  مأأأ  التأأأدوين    بعأأأض ااحيأأأان (و ويف18سلفعأأأ  جأأأ ءا  مأأأ  القأأأانون الأأأدويل" )املأأأامة 
 دواهنأأأا  علأأأى سأأأبي  املثأأأال  تعأأأرب الأأأدول ااطأأأرا  يف الدينباجأأأة عأأأ  1969 والتطأأأوينر: يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا 

اتفاقيأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة  لقأأأانون املعا أأأأدات"؛ ويفتأأأأدرملي حتقأأأأق يف  أأأ   االتفاقيأأأأة مأأأ  تأأأأدوين  وتطأأأوينر  لبأأأأ ما"
  2املأأأؤر   59/38بشأأأفن حصأأاانت الأأأدول وممتلكاهتأأا مأأأ  الوالينأأأة القضأأائية )قأأأرار اة عيأأة العامأأأة  2004 لعأأا 

(  تأأرى الأأدول ااطأأرا  يف الدينباجأأة "أن حصأأاانت الأأدول وممتلكاهتأأا مأأ  الوالينأأة 2004 مأأانون ااول/مينسأأ رب
ة بوجأه عأا   م بأدأ مأ  مبأامئ القأانون الأدويل العأريف" وتعأرب عأ  اعتقام أا أبن وجأوم االتفاقيأة القضائية مقبولأ

 Benkharbouche vانظأأر أينضأأا   "ينسأأا م يف تأأدوين  القأأانون الأأدويل وتطأأوينر  ومواءمأأة امل ارسأأة يف  أأ ا اجملأأال"و

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affairs and Libya v Janah, United Kingdom Supreme Court, [2017] UKSC 62 (18 

October 2017), para. 32. 
بشأأفن  1958 مأ  اتفاقيأة عأا  6ال ظأر في أا دذا مانأت املأامة  معأرض ويف  اةأر  القأاري لبحأر الشأ ال تقضأييف  (752)

( تعكأس القأانون الأدويل العأريف United Nations, Treaty Series, vol. 499, No. 7302, p. 311اةأر  القأاري )
القاعأدة يف االتفاقيأة ينتوقأ  لأ لك أساسأا  علأى  وضأعع دما ُوِضعت االتفاقية  قضت حمك ة العدل الدوليأة أبن: "

ينتصأأأ    أأأ   الع ليأأأات سلفعأأأ  في أأأادىل اقرتاحهأأأاو وقأأأد اسُتعرِضأأأت   القأأأانون الأأأدويلا لالع ليأأأات الأأأت مفعأأأت ة أأأة 
  وتعتأأأرب احملك أأأة  أأأ ا ليف تعيأأأني احلأأأدوم البحرينأأأة  الأأأدامنرك و ول أأأدا وجأأأوم ضأأأرورة مسأأأبقة لتسأأأاوي البعأأأد سمعأأأاء

مأأأأ   6 االسأأأأتعراض مافيأأأأا  ل غأأأأراض احلاليأأأأة أينضأأأأا   لكأأأأي تبأأأأني أن مبأأأأدأ تسأأأأاوي البعأأأأد  بصأأأأيغته احلاليأأأأة يف املأأأأامة
بقأأدر مبأأري مأأ  الأأرتمم  علأأى أسأأاس جتأأرين  نوعأأا  مأأا  حبكأأم القأأانون امل شأأوم علأأى اامثأأر  االتفاقيأأة  اقرتحتأأه اللج أأة 

لأيس  و ومأ  الواضأح أن  أ االعأريف مقاعدة انشأئة مأ  قواعأد القأانون الأدويل وليس دطالقا  حبكم القانون املوجوم أو
 "بلأأأورة  أأأ   القاعأأأدة س أومأأأ  االتفاقيأأأة اسأأأت دت دليأأأه لعكأأأ 6نأأأوع ااسأأأاس الأأأ ي وكأأأ  أن ينقأأأال دن املأأأامة  أأأو 

North Sea Continental Shelf  أعأأال (   671)انظأأر احلاشأأيةat p. 38, para. 62 انظأأر أينضأأا  (و: 
Jurisdictional Immunities of the State  أعال (   672)احلاشيةat pp. 138–139, para. 89و 

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1


A/73/10 

GE.18-13644 190 

اعتأأربت سلفعأأ  أن القاعأأدة املع يأأة قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  فأأ ن ذلأأك سأأيكون 
عأأدم  ينكأأون هلأأ ا الأأدلي  وون أمأأرب مل أأا وام  و )االعتقأأام سإللأأ ا (مبثابأأة قأأانون  املأأيال  علأأى قبوهلأأ

وجأأوم قاعأأدة مأأ  قواعأأد  سأأتظ    أأاك حاجأأة دىل ال ظأأر في أأا دذا مأأان أنأأهغأأري الأأدول املتفاوضأأةو 
 القأأأانون الأأأدويل العأأأريف )مسأأأتقلة عأأأ  التأأأ ا  تعا أأأدي( تدع أأأه يف امل ارسأأأة ذات الصأأألة حأأأاالت

 قأانوان   تعلأ أن املعا أدة  ااطأرا أتميأد  أنالسأبب يف ذلأك ينكفأي؛ و م تشرة ومتثيلية ومتسأقة مبأا
العأريف الأت ينسأت د دليهأا نأص القأانون الأدويل قاعأدة    وأنواحد هل ا الغرضملي    و دال ما موجوما  

ألغيأأت م أأ  دبأأرا  املعا أأدةو وبعبأأارة أخأأرى  سأأيتعني علأأى امل ارسأأة  قأأد تكأأون تغأأريت أو معا أأدة مأأا
 مقرتان  بوجوم و ينكون وجوم اأن  ذات الصلة أن تؤمد االعتقام سإلل ا  أو

حلالأأة الأأت ثبأأت فيهأأا أن ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثابأأة قأأانون سالفقأأرة الفرعيأأة )ب(  وتتعلأأق (6)
ُوِضأعت علأى أسأاس قأدر حمأدوم  تعا دينأةسالعتقام سإلل ا ( قد تبلأورت حأول قاعأدة  مصحوبة)

لقأأانون التعا دينأأة قاعأدة مأأ  قواعأأد امأ  ممارسأأات الأأدول فقأطو وبعبأأارة أخأأرى  وطّأدت القاعأأدة 
وأعطأت  ال شأوء يف الوقأت الأ ي مانأت توضأع فيأه املعا أدةتأ ال يف طأور  الدويل العريف مانت ال

و  أا أينضأا   ينتطلأب  و(753)  وبأ لك أصأبحت تعكسأها الحقأا  لتك القاعدة العرفيأة ا  دضافي تعرينفا  
دذا مانأت صأياغة املعا أدة مقبولأة مبثابأة قأانون وحتظأى  تقيي أا  ملأا فعأال  دثبات أن  أ ا  أو الوضأع 

 و(754)فعال  سلدعم يف امل ارسة العامة
تعلق الفقرة الفرعية )ج( سحلالة الت ينثبت فيها أن قاعأدة م صوصأا  عليهأا يف معا أدة تو  (7)
ين بغأي التسأرع  و أ   ع ليأة ال و(755)قد أفروت قاعدة جديندة م  قواعد القانون الأدويل العأريف ما

اةأأر  القأأاري لبحأأر  قضأأيتأوضأأحت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف  يف اعتبأأار أهنأأا حأأدثتو وم أأا
نأتج ع هأا نشأوء قاعأدة مأ  قواعأد    لكي ينثبت أن قاعدة م صوصا  عليها يف معا أدة مأاالش ال

 القانون الدويل العريف:
سأأأأأيكون مأأأأأ  الضأأأأأروري يف املقأأأأأا  ااول أن ينكأأأأأون احلكأأأأأم املعأأأأأر  يف مجيأأأأأع  

حبيأأث وكأأ  اعتبأأار  أسأأاس بصأأفة رئيسأأية احلأأاالت احملت لأأة  ذا طبيعأأة م شأأئة للقواعأأد 
ووو وسأأيكون مأأ  الشأأروط الالومأأة أينضأأا  أن تكأأون ممارسأأة الأأدول   يأأة عامأأةقاعأأدة قانون

الدول الت تتفثر مصأاحلها بصأفة خاصأة  خأالل الفأرتة املع يأة  ولأو مانأت ممارسة وم ها 
__________ 

ينبقأأى ممك أأا  أن ينكأأون القأأانون الأأدويل العأأريف قأأد  حأأىت ع أأد اسأأتحالة االتفأأاق علأأى حكأأم معا أأدة يف هناينأأة املطأأا   (753)
تطأأور الحقأأا  "مأأ  خأأالل ممارسأأة الأأدول علأأى أسأأاس امل اقشأأات وشأأبه االتفاقأأات يف املأأؤمتر لالأأ ي مت فيأأه التفأأاوض 

 ,Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment علأى معا أدة "

I.C.J. Reports 1974, p. p. 175, at pp. 191-192, para. 44و 
تأرى احملك أة أن مأ  املسأّلم ") at p. 33, para. 34أعأال (   672)احلاشأية  Continental Shelf مأثال : انظأر (754)

علأى أسأاس  امللكيأةقاعأدة الأت تطبأق  سة امل طقة االقتصامينة اخلالصأة مؤسأن ووو  ممارسة الدولم   تبنيبه أنه 
 )التوميد مضا ((و" أصبحت ج ءا  م  القانون العريف املسافة 

أمدت حمك ة العدل الدولية  " أ   الع ليأة ممك أة متامأا  و أي حتأدث فعأال  مأ  حأني آلخأر: و أي تشأك   مثل ا (755)
 North Sea)حقأأا  أحأأد ااسأأاليب املعأأرت  إأأا الأأت قأأد ت شأأف مبوجبهأأا قواعأأد جدينأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف" 

Continental Shelf  أعال (   671)انظر احلاشيةat p. 41, para. 71 وم  اامثلة الت تسأاق مثأريا  لأوائح(و 
رغأم أن  أ   القواعأد و  :املتعلقأة بقأوانني وأعأرا  احلأرب الربينأة 1907 ال اي املرفقة ستفاقية ال أاي الرابعأة لعأا 

تأأدون  ب" القائ أأة يف ذلأأك الوقأأت )وسلتأأايل م"لت قأأيح القأأوانني وااعأأرا  العامأأة للحأأر   وفقأأا  لالتفاقيأأة  أُِعأأدت
القأانون الأدويل العأأريف القأائم(  فقأد أصأأبح ينُ ظأر دليهأأا  يف وقأت الحأق  علأأى أهنأا تعكأس القأأانون الأدويل العأأريف 

 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory :)انظأر

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 172, para. 89)و 
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 قصرية  ممارسة واسعة وشبه موحدة يف آن واحد مبفهو  احلكم احملتج بأه؛ وين بغأي عأالوة  
حأأأدثت بطرينقأأأة ُتظهأأأر دقأأأرارا  عامأأأا  أبن اامأأأر علأأأى ذلأأأك أن تكأأأون تلأأأك امل ارسأأأة قأأأد 

 و(756)الت ا  قانوين ين طوي على قاعدة قانونية أو
سالعتقأأام  مصأأحوبةوبعبأأارة أخأأرى  ملأأب مالحظأأة ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثابأأة قأأانون ) 

 سإلل ا ( "مبفهو  احلكم احملتج به"و وسل ظر دىل أن السألوك املتطأابق اطأرا  املعا أدة في أا بي هأا
هنأا مل مأة مبوجأب القأانون الأدويل أبع ى دىل االلت ا  التعا دي وليس دىل قبول القاعدة املع ية ينُ قد 

 دواءغأأأري ااطأأأرا  يف املعا أأأدة  وممارسأأأة غأأأري ااطأأأرا   دواءالعأأأريف  فأأأ ن ممارسأأأة  أأأ   ااطأأأرا  
 كون هلا قي ة خاصةوتفي ا بي ها  س ااطرا  أو

يف عأأأدم مأأأ  املعا أأأدات الث ائيأأأة  مشأأأاإةأن وجأأأوم أحكأأأا   الت بيأأأه دىل 2لفقأأأرة س وينأأأرام (8)
مأ  الأدول  احت أاال  لطائفأة واسأعة  مشأاإةين شأئ حقوقأا  والت امأات  غري ا م  املعا دات  مما أو
ولأأئ   ينأأدل سلضأأرورة علأأى أن  أأ   ااحكأأا  تعكأأس قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو  ال

وجأوم قاعأدة مقابلأة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف  صحيحا  أن  أ ا التكأرار ينشأهد علأى مان
ينثبأأأأأأت العكأأأأأأس" مبعأأأأأأد أن الأأأأأأدول تأأأأأأدخ  يف  أن أمى دىل نشأأأأأأوئها(  ف نأأأأأأه "وكأأأأأأ  أينضأأأأأأا   )أو

قاعأدة قائ أة لكأ  خمتلفأة مأ  قواعأد  احليأد عأ بغيأة  بسأبب عأد  وجأوم أي قاعأدة أو معا دات
دذا مانأت القاعأدة املكتوبأة  التحقيأق في أاومرة أخرى  مثأة حاجأة دىل  و(757)القانون الدويل العريف

 العتقام سإلل ا (وس مصحوبةمدعومة حباالت ممارسة مقبولة مبثابة قانون )

  12االستنتاج   
 الدولية قرارال املنظمال الدولية واملؤمترال احلكومية

ينُعت أد يف مأؤمتر حكأومي مويل  ال وك  لقرار تتخ   م ظ أة موليأة أو -1 
 د ذاته  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفوأن ين شئ  يف ح

ينُعت أأد يف مأأؤمتر  ملأأوو أن ينكأأون القأأرار الأأ ي تتخأأ   م ظ أأة موليأأة أو -2 
وجأأوم ومضأأ ون قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف   لتقرينأأرحكأأومي مويل ملأأيال  

 أن ينسهم يف تطوينر او أو

__________ 

(756) North Sea Continental Shelf  أعأال (   671)انظأر احلاشأيةat pp. 41–43, paras. 72 and 74 
: أينضأأأأا   انظأأأأرأن " أأأأ   ال تيجأأأأة ين بغأأأأي عأأأأد  التسأأأأرع يف اعتبأأأأار أهنأأأأا حتققأأأأت"(و دىل   71يف الفقأأأأرة ين بأأأأه   دذ)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (   663)احلاشأيةat p. 

98, para. 184  حأني تتفأق مولتأان علأى دمراج قاعأدة معي أة يف معا أدة مأا  فأ ن اتفاقه أا ينكفأي ةعأ  تلأك"(
ل طأرا  بشأفن  ينكفأي الأرأي املشأرتك القاعدة قاعدة قانونية مل مة هل ا؛ لك  يف جمال القانون الدويل العأريف  ال

بأد لل حك أأة أن تقت أأع أبن وجأوم القاعأأدة يف ع صأأر االعتقأام سإللأأ ا  لأأدى  القاعأأدةو وال أنأأه تعتأرب مضأ ون مأأا
 الدول تؤمد  امل ارسة"(و

 Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary:انظر (757)

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 615, para. 90 ("أن مأ  بأه غي يأا  اسأتظهرت دن مأا
اتفاقات مولية شىت  مث  اتفاقات تع ين  االستث ارات ااج بيأة ومحاينتهأا واتفاقيأة واشأ ط   قأد أنشأفت نظ أا  قانونيأة 

تُأأدرج يف العقأأوم املربمأأة مباشأأرة بأأني  مة مأأاأن ااحكأأا  املتعلقأأة إأأ ا املوضأأوع عأأا خاصأأة تأأ ظم محاينأأة االسأأتث ار  أو
الدول واملستث رين  ااجانب  ليس مافيا  إلثبات أن تغيريا  قد طرأ على القواعأد العرفيأة للح اينأة الدبلوماسأية؛ بأ  دن 

 (و"  ا قد ينثبت العكس متاما  
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ينُعت أد  مولية أو ملوو أن ينعكس حكم م  أحكا  قرار تتخ   م ظ ة -3 
يف مأأأؤمتر حكأأأومي مويل قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف دذا ثبأأأت أن احلكأأأم 

 و)االعتقام سإلل ا (ينطابق ممارسة عامة مقبولة مبثابة قانون 

 العرح  
الأأدور الأأ ي وكأأ  أن تضأأطلع بأأه القأأرارات الأأت تتخأأ  ا  12ينت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (1)

قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو  تقرينأأأرمأأأؤمترات حكوميأأأة موليأأأة يف يف ت أأأد عتُ  موليأأأة أو اتم ظ أأأ
وكأأأأ  أن تشأأأك  قواعأأأأد  وينأأأ ص مشأأأروع االسأأأأت تاج علأأأى أن  أأأ   القأأأأرارات  يف حأأأد ذاهتأأأا  ال

أن تكأون هلأا وكأ  علأى وجوم أا ومضأ وهنا  ولكأ   حامسأا   تعتأرب ملأيال   للقانون الأدويل العأريف أو
ووكأأ  أن تسأأهم يف تطأأوينر قاعأأدة مأأ  قواعأأد  انشأأئ نون موجأأوم أوقي أأة يف تقأأد  مليأأ  علأأى قأأا

 و(758)القانون الدويل العريف
"القأأرارات" دىل مجيأأع القأأرارات  لفأأغ  ينشأأري 6وعلأأى ال حأأو املبأأني يف مشأأروع االسأأت تاج  (2)

يف املأأؤمترات احلكوميأأة تُعت أأد  واملقأأررات وغري أأا مأأ  الصأأكوك الأأت تعت أأد ا امل ظ أأات الدوليأأة أو
 بغأي دينأالء مأ  عدمأهو وين وبصأر  ال ظأر عأ  موهنأا مل مأة قأانوان   (759)مانأت التسأ ية  وليأة  أاي  الد

ذات  ل مأأأم املتحأأأدة قأأأرارات اة عيأأأة العامأأأة  و أأأي  يئأأأة عامأأأةلا ت أأأا  خأأأاص يف  أأأ ا السأأأياق 
اة اعي اعضائهاو وقد تتسم سامهيأة  الرأي توفر أملة مه ة علىوك  أن   عامليةمشارمة شبه 

  حمأأدومة بدرجأأة أمأأربذات عضأأوينة  (يف مأأؤمتراتتُعت أأد أو ) يئأأات  الأأت تتخأأ  االقأأرارات  ا  أينضأأ
 وأن ينكون ووهنا أق  يف حتديند قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف احملت  م  لك  

)خالفأأا  لقأأرارات املأأؤمترات احلكوميأأة وعلأأى الأأرغم مأأ  أن قأأرارات  يئأأات امل ظ أأات الدوليأأة  (3)
ينهأأم يف سأأأياق  فأأ ن مأأاتصأأدر  بأأدقيق العبأأارة  عأأ  الأأدول ااعضأأأاء بأأ  عأأ  امل ظ أأة   ال الدوليأأة(

 فأأأالقرارات الأأأدول:تلأأأك مشأأأروع االسأأأت تاج  أأأ ا  أأأو أهنأأأا قأأأد تعكأأأس اإلعأأأراب اة أأأاعي عأأأ  آراء 
 الأدول ااعضأاءواقأ  فه ا  أع ق مل( مسائ  قانونية  ف هنا قد تتيح ض  ا   أو ع دما تت اول )صراحة  

ين طبأأق علأأى أعأأال   11 قيأأ  بشأأفن املعا أأدات يف مشأأروع االسأأت تاج ممأأا املسأأائ و ومثأأريا   أأ    مأأ 
   وحتظأأى ع ومأأا  واثئأأق مل مأأة قأأانوان   القأأرارات عأأامة   تكأأون القأأرارات؛ ولكأأ   أأال  املعا أأدات  ال
وكأأأ   املعا أأأدات  ال وعلأأأى غأأأرارب صأأأوص املعا أأأداتو  بقأأأدر أقأأأ  مأأأ  املراجعأأأة القانونيأأأة مقارنأأأة  

عأأ  مه أأة التفمأأد مأأ  أن   أأاك سلفعأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثابأأة قأأانون  ارات أن تكأأون بأأدينال  للقأأر 
 سالعتقام سإلل ا (و مصحوبة)
يف مأأأأؤمترات  تُعت أأأأد م ظ أأأأات موليأأأأة أو الأأأأت تتخأأأأ  اأن القأأأأرارات  1وتوضأأأأح الفقأأأأرة  (4)

ريفو وبعبأأارة أخأأرى  بصأأفة مسأأتقلة قواعأد للقأأانون الأأدويل العأ تشأك  وكأأ  أن حكوميأة موليأأة ال
ينُ شأئ  وضع قاعدة للقانون الدويل العريف ال ينتوخىف ن جمرم ا اذ قرار )أو سلسلة م  القرارات( 

ين بغأأي دثبأأات أن القاعأأدة املبي أأة يف القأأرار م أأاسرة سلفعأأ  مل ارسأأة عامأأة مقبولأأة   أأ ا القأأانون: دذ
__________ 

 at pp. 254–255, para(  أعال  675)احلاشية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظر:  (758)

 ,SEDCO Incorporated v. National Iranian Oil Company and Iran, second interlocutory award؛ و70

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

p. 526و 
 "دعالن املبامئ"و اإلعالن" أو  اك نطاق واسع م  التس يات  مث  " (759)
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فوري" ين شف عأ  تلأك القأرارات مأ   عر ل" وجوم سالعتقام سإلل ا (و فال مصحوبةمبثابة قانون )
 و(760)نفسها تلقاء
قواعأأد القأأانون  تقرينأأرأن القأأرارات قأأد تسأأاعد رغأأم ذلأأك يف   دىل أوال    2وتشأأري الفقأأرة  (5)

الت بيأأه  "ملأوو"لفأأغ  وينُقصأد مأ  الأدويل العأريف عأأ  طرينأق تقأد  الأأدلي  علأى وجوم أا ومضأأ وهناو
الحظأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة  فأأ ن القأأرارات  وم أأا تقأأو  ملهأأا إأأ ا الأأدورو دىل أن القأأرارات ال

ووو فب مكاهنا  يف سرو  معي ة  تأوفري مليأ  لأه أمهيأة يف دثبأات وجأوم قاعأدة  تك  مل مة "ودن م
 أن قأأرار مأأا ينتأأوخىع أأدما  و وينكأأون الوضأأع مأأ لك حتدينأأدا  (761)نشأأوء اعتقأأام نل اميأأة ممارسأأة" أو

  أ   احلالأة قأد ينشأك  ملأأيال   نون الأدويل العأريف  ويفقاعأدة موجأومة مأ  قواعأد القأال ينكأون معل أا  
مأ  قبأ  الأدول الداع أة للقأرارو وبعبأارة أخأرى  "وكأ  فهأم مبثابأة قأانون على قبول     القاعدة 

جم وعأأأة  نأأأه قبأأأول بصأأأحة القاعأأأدة أوأبووو  ااثأأأر ال أأأاجم عأأأ  املوافقأأأة علأأأى نأأأص  أأأ   القأأأرارات
االمت أأأأاع عأأأأ   التصأأأأوينت سلأأأأرفض  أو قأأأأد ينأأأأدلس  وسلعكأأأأ و(762)القواعأأأأد الأأأأت ينعل هأأأأا القأأأأرار"

علأى عأد     ومأ لك البيأاانت العامأة وبيأاانت شأرح املواقأ ال في عأ  توافأق اآلراء التصوينت  أو
 قانونومقبول القاعدة  

ع أه  (  معأرس  مأا يف قأرار وارمةان موق  الدول جتا  قرار معني )أو قاعأدة حمأدمة  ونظرا   (6)
اعتبأأارات أخأأرى  يف الغالأأب سعتبأأارات سياسأأية أو ى  ينكأأون مأأدفوعا  بطرينقأأة أخأأر  سلتصأأوينت أو

مأأ   أ   القأأرارات ملأأب أن  (سإللأ ا )االعتقأأام القبأأول مبثابأأة قأانون  التثبأأت مأ غأري قانونيأأة  فأ ن 
مأأ  حالأأة  ينلأأ   دجأأراء  "ملأأوو"و ويف لفأأغو وينأأدل علأأى ذلأأك (763)ينأأتم "مأأع تأأوخي احلأأ ر الأأالو "
سلفع  االعرتا  بوجأوم  قد نوتدذا مانت الدول املع ية  للتحقق مماتقييم مقيق ملختل  العوام  

مشأروعية التهدينأد قاعدة للقانون الدويل العريفو وحسب ا أشارت حمك أة العأدل الدوليأة يف قضأية 
سأأرو  اعت أأام ؛ ومأأ   القأأرار  ويفل حمتأأوىال ظأأر يف  ين بغأأي" اسأأتخدامها: ساسأألحة ال ووينأأة أو

و املعيأأاريينتعلأأق بطابعأأه  ا دذا مأأان   أأاك اعتقأأامت نل اميأأة امل ارسأأة في أأاال ظأأر في أأ الضأأروري أينضأأا  
الأأأالو  العتقأأام سإللأأ ا    لك امأأ  امل كأأ  أن تأأدل جم وعأأة قأأرارات علأأى ال شأأوء التأأدرملي لأأ أو

الصأأياغة الدقيقأأة املسأأتخدمة نقطأأة االنطأأالق يف السأأعي دىل ومتثأأ   و(764)جدينأأدة"إلقامأأة قاعأأدة 
؛ فاإلشأأارة دىل القأأانون الأأدويل  واختيأأار )أو جت أأب( مصأأطلحات مأأا ونيأأة لقأأرارتقيأأيم اامهيأأة القان
ومأ  املهأأم   و(765)يف ذلأك صأياغة الدينباجأأة وامل طأوق  وكأ  أن تكأأون  امأة معي أة يف الأ ص  مبأأا

__________ 

   أعال و8( م  شرح مشروع االست تاج 9انظر أينضا  الفقرة ) (760)

(761) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  أعال (   675)انظر احلاشيةat pp. 254–255, para. 70 
 )يف معرض اإلشارة دىل قرارات اة عية العامة(و

(762) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (   663)انظأر احلاشأيةat p. 100, 

para. 188 : و انظأأر أينضأاThe 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. 143و 
(763) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (   663)انظأر احلاشأيةat p. 99, 

para. 188و 
(764) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  أعال (   675)انظر احلاشيةat p. 255, para. 70و 
أمأأدت اة عيأأة العامأأة "أن    علأأى سأأبي  املثأأال 1946مأأانون ااول/مينسأأ رب   11( املأأؤر  1-)م96يف القأأرار  (765)

اإلسمة اة اعية جروة مبقتضى القانون الدويل"  و ي صياغة توحي أبن الفقرة متث  دعالان  للقانون الدويل العأريف 
 القائمو
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سأأأي ا تعليأأأ  التصأأأوينت والبيأأأاانت  مأأأ لك امل اقشأأأات واملفاوضأأأات الأأأت تتأأأوج س أأأاذ القأأأرار  وال
أبمهيأأة حامسأأة تتسأأم مرجأأة معأأم القأأرار و و (766)بعأأد  مباشأأرة قُبيأأ  االعت أأام أو امل اثلأأة الأأت تُلقأأى

 امت أاعحأاالت  أو ةفضأاأصأوات ر  أدما تكأون مثأة وكأ  مالحظتأه يف حجأم ااغلبيأة وع و و مأا)
(و ورمبأأا تشأأري االختالفأأات يف اآلراء املعأأرب ع هأأا بشأأفن جوانأأب القأأرار دىل عأأد  عأأ  التصأأوينت
القرارات    على ااق  بشفن تلك اةوانب  أما)االعتقام سإلل ا (ة قانون مبثاب له وجوم قبول عا 

ف أأ  غأأري املأأرجح اعتبار أأا معأأربة عأأ   حأأاالت امت أأاع عأأ  التصأأوينت جتلأأب أصأأواات  سأألبية أوالأأت 
 و(767)قانون مويل عريف

رات تُعت أد يف مأؤمت م لك أبن القرارات الت تتخ  ا امل ظ ات الدولية أو  2وتقر الفقرة  (7)
بأأدور  أأا  يف تطأأوينر القأأانون الأأدويل العأأريف  حأأىت دن مانأأت  حكوميأأة موليأأة قأأد تضأأطلع أحيأأاان  

)أو سلسألة  قأرار مأا ينولأدع أدما  اامأر مأ لككأون ينو وقأد ةالقانونيأ القأوةتفتقر يف حد ذاهتأا دىل 
ثابأأة مباملعا أأدات  اإلهلأأا  والأأ خم ل  أأو ممارسأأة عامأأة مقبولأأة  شأأفنه يف ذلأأك شأأفنمأأ  القأأرارات(  

 ع دما ينبلور قاعدة انشئةو   أوملقتضياتهسالعتقام سإلل ا ( وفقا   مصحوبة)قانون 
عت أأأد يف مأأأؤمتر تُ  م ظ أأأة موليأأأة أو  االقأأأرارات الأأأت تتخأأأ أحكأأأا  أن  3وتوضأأأح الفقأأأرة  (8)

لقأانون اعلأى وجأوم ومضأ ون قواعأد  قاطعا   وك  أن تشك  يف حد ذاهتا مليال   حكومي مويل ال
قاعأدة مأا  ملأب أن ينكأون  دثبات وجوملعريفو وين بثق ذلك ع  اإلشارة دىل أنه م  أج  الدويل ا

سمل ارسأة؛ ومأ    ينلأ   وجأوم أملأة أخأرى   اثبتا  اعتقام الدول سإلل ا   حسب ا يندل عليه القرار  
 .(768)يف ممارسأأأة الأأأدول ملأأأري التقيأأأد إأأأا فعأأأال   املأأأدعاةدذا مانأأأت القاعأأأدة  سأأأي ا إلسهأأأار مأأأا ال
على قاعأدة للقأانون الأدويل العأريف دذا مانأت  أن ينشك  مليال   قرار ماكم م  أحكا  وك  حل وال

 غري متسقةو خمتلفة أو مانت  أو ال وجوم هلاامل ارسة 

  13االستنتاج   
 قرارال احملاىم واهليئال القضائية

سأأأي ا حمك أأأة العأأأدل  قأأرارات احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأة  وال -1 
 لتقرينأأريأأة  بشأأفن وجأأوم ومضأأ ون قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  مصأأدر احتيأأاطي الدول

 تلك القواعدو
__________ 

ينكأرر التعليأ   تعلي  التصوينت ع د االعت ام بواسأطة ة أة رئيسأية  وعأامة مأا ال ينقدَّ  يف اة عية العامة  مثريا  ما (766)
 يف اةلسة العامة يف     احلالةو

 ,at p. 255أعأال (   675)انظأر احلاشأية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons انظأر مأثال : (767)

para. 71  أ   القضأية قأد اعُت أدت رغأم وجأوم أصأوات مثأرية معارِضأة عدة قأرارات مأ  القأرارات املعروضأة يف )"دن 
علأى قلأق ع يأق دواء  واضأحا   القأرارات ودن مانأت ملأيال   تلكوامت اع مثري م  ااعضاء ع  التصوينت؛ و ك ا  ف ن 

تأ ال تقصأأر عأ  دثبأأات وجأوم اعتقأأاما نل اميأة امل ارسأأة بشأفن عأأد  مشأروعية اسأأتخدا   مشأكلة ااسألحة ال ووينأأة  ال
 "(و    ااسلحة مث 

 ,KAING Guek Eav alias Duch, Case No. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Appeal Judgmentانظأر مأثال : (768)

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Supreme Court Chamber (3 February 2012), 

para. 194  مأأانون   9( املأأؤر  30-)م3452 لقأأرار رقأأملابشأأفن التعأأ ينب  1975 اإلعأأالن الصأأامر يف عأأا )"دن
العقوبأة    دعالن محاينة مجيأع ااشأخاص مأ  التعأرض للتعأ ينب وغأري  مأ  ضأروب املعاملأة أو1975ااول/مينس رب 

قرارت غري مل   م  قرارات اة عية العامة  وسلتأايل ينتعأني تقأد  م ينأد مأ  ااملأة املهي ة   و  الالدنسانية أو القاسية أو
 ا "(وعرفي ا  مولي أن تعرين  التع ينب الوارم فيه مان وقتئ  ينعكس قانوان   الت تثبت
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ملوو دينالء االعتبار  حسب االقتضاء  لقرارات احملامم الوط يأة بشأفن  -2 
تلأأك  لتقرينأأروجأأوم ومضأأ ون قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  سعتبار أأا مصأأدرا  احتياطيأأا  

 القواعدو

 العرح  
مور قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية  الدوليأأة والوط يأأة  13ل مشأأروع االسأأت تاج ينت أأاو  (1)

أن  سلتأ مريدر ملأيف حتدينأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفو و  مسأاعدا   على السواء  بصفتها عامال  
قأأأرارات احملأأأامم الوط يأأأة وكأأأ  أن تضأأأطلع بأأأدور مأأأ موج يف حتدينأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو ف أأأ  

 ملأيال   ومأ لك ممارسأة   أن تشأك  وكأ   أعال  10و 6االست تاجني  اينشري مشروع وم اجانب  
على القبول مبثابة قانون )االعتقام ساللتأ ا ( مأ  مولأة احملك أةو ومأ  جانأب آخأر  ينشأري مشأروع 

أن تضأأأأأأأطلع بأأأأأأدور املصأأأأأأأدر االحتيأأأأأأأاطي  دىل أن  أأأأأأأ   القأأأأأأرارات وكأأأأأأأ  أينضأأأأأأا   13االسأأأأأأت تاج 
(moyen auxiliaire) وجأأأأوم يف نفسأأأأها  أأأأي  ت ظأأأأرقواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف ع أأأأدما  لتقرينأأأأر

 ومض ون     القواعدو
مأأ  ال ظأأا   38)م( مأأ  املأأامة 1صأأيغة الفقأأرة  عأأ  مثأأب 13وينتبأأع مشأأروع االسأأت تاج  (2)

قواعأأد  لتقرينأأر" احتياطيأأا   ااساسأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة  الأأت تعتأأرب القأأرارات القضأأائية "مصأأدرا  
 دالتكأ  لقأرارات احملك أة قأوة مل مأة    ودن مقواعأد القأانون الأدويل العأريففيأه  ون الدويل  مبأاالقان

مصأأطلح "املصأأدر االحتيأأاطي" دىل الأأدور الثأأانوي لتلأأك القأأرارات يف وينشأأري و بأأني طأأريف الأأدعوى
املعا أأأأدات  م أأأأا  أأأأو حأأأأال)للقأأأأانون الأأأأدويل  تفسأأأأري القأأأأانون  مون أن تشأأأأك  بأأأأ اهتا مصأأأأدرا  

اسأأتخدا  مصأأطلح "املصأأدر االحتيأأاطي" و و (املبأأامئ العامأأة للقأأانون انون الأأدويل العأأريف أوالقأأ أو
 ولتحديند القانون الدويل العريفأبن     القرارات ليست مه ة ينوحي وال ينقصد م ه اإلحياء  ال
 القأأراراتسأأي ا  دن قأرارات احملأأامم واهليئأات القضأأائية بشأأفن مسأائ  القأأانون الأدويل  وال (3)

  قأد تأوفر تلأك القواعأد وتطبأقهأا في ل ظر وجوم قواعأد القأانون الأدويل العأريف وحتأدمس تت اول الت
لتحدينأد وجأوم تلأك القواعأد مأ  عدمأهو ولكأ  قي أة  أ   القأرارات تتفأاوت بشأدة   قّي أا   توجيها  
ىل وجوم ممارسة دفحص مقيق ل ملة خلوصه م  مدى  أساسا   االستدالل )مبا ينش   ل وعية تبعا  
ودقأأرار  يف  للقأأراربصأأفة خاصأأة   الأأدول تقبُأأل تبعأأا  مقبولأأة مبثابأأة قأأانون( ومأأ لك  ينُأأدعى أهنأأاامأأة ع

اهليئأأأة  احملك أأأة أو طبيعأأأةو وقأأأد تشأأأ   االعتبأأأارات ااخأأأرى  حسأأأب الظأأأرو   الحأأأقاجتهأأأام 
احملك أأأأة  تطبقهأأأأاالأأأأت  والقواعأأأأد واإلجأأأأراءاتالقضأأأائية؛ وحجأأأأم ااغلبيأأأأة الأأأأت اعت أأأأدت القأأأأرار؛ 

دصأدار ااحكأا  القضأائية  أن ينوضأع يف االعتبأار أنيئة القضائيةو وفضال  عأ  ذلأك  ملأدر اهل أو
ت شأف قواعأد للقأانون الأدويل العأريف م أ  اترينأخ  فقأدّ أد القأانون؛ مل بشفن القانون الدويل العأريف ال

 وقرار معنّي 
 د  دىلينهأأأدىل "احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة"  و أأأو مصأأأطلح  1وتشأأأري الفقأأأرة  (4)

أي  يئأأة موليأأة متأأارس صأأالحيات قضأأائية وينُطلأأب م هأأا ال ظأأر يف قواعأأد القأأانون الأأدويل تغطيأأة 
حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  و أأأي اةهأأأاو القضأأأائي الرئيسأأأي ل مأأأم املتحأأأدة   ر صأأأراحة  العأأأريفو وتُأأأ م  

 عية اة ع  طرينقينتج أ م  ميثاق امل ظ ة وينُ تخب أعضاؤ ا  ال وينشك  نظامها ااساسي ج ءا  
اخلاصأة سعتبار أا احملك أة الدوليأة  ومكانتهأاأبمهيأة اجتهام أا القضأائي  العامة وجملس اام  دقأرارا  



A/73/10 

GE.18-13644 196 

و وسإلضأافة دىل سأل  حمك أة العأدل الدوليأة  (769)الدائ ة الوحيدة ذات الوالينأة القضأائية العامأة
دوليأأة" )علأأى مصأأطلح "احملأأامم واهليئأأات القضأأائية ال ينشأأ    الدائ أأة لعأأدل الأأدويلاحمك أأة أي 

احلصأأأأر( احملأأأأامم املتخصصأأأأة واإلقلي يأأأأة مثأأأأ  احملك أأأأة الدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأار   سأأأأبي  املثأأأأال ال
واحملك ة اة ائيأة الدوليأة وغري أا مأ  اهليئأات القضأائية اة ائيأة الدوليأة  واحملأامم اإلقلي يأة حلقأوق 

ينشأ    يئأات التحكأيم بأني  م ا   ظ ة التجارة العامليةومل التابعة تسوينة امل اوعاتاإلنسان  و يئة 
متأأ ح املهأأارات ونطأأاق ووكأأ  أن الأأدول وغري أأا مأأ   يئأأات التحكأأيم الأأت تطبأأق القأأانون الأأدويلو 

 لقراراهتأأا  ر  أأا   ا  مبأأري   ووان  حتأأت تصأأر  احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة  ااملأأة املوجأأومة عأأامة  
 سالعتبارات امل مورة يف الفقرة السابقةو

  الفتأأأأاوىااحكأأأأا  و راض مشأأأأروع االسأأأأت تاج  أأأأ ا  ينشأأأأ   مصأأأأطلح "القأأأأرارات" اغأأأأو  (5)
ااوامأأأر بشأأأفن املسأأأائ  اإلجرائيأأأة والعارضأأأةو ووكأأأ  لأأأ راء املسأأأتقلة واملخالفأأأة أن تلقأأأي مأأأ لك و 

اهليئأة القضأائية؛ ولكأ   غأري مشأ ولة بقأرار احملك أة أو الضوء على القرار ووكأ  أن ت أاقش نقاطأا  
 تقبلهأأا ال تطأأرح نقاطأأا   قأأدعأأ  وجهأأة نظأأر القاضأأي مبفأأرم  و  تعأأرب دال  ر اهنأأا الينلأأ   ت اوهلأأا حبأأ

 اهليئة القضائيةو احملك ة أو
 الداخليأأأأأأة سحملأأأأأامم قأأأأأرارات احملأأأأأأامم الوط يأأأأأة )املشأأأأأار دليهأأأأأأا أينضأأأأأا  ب 2الفقأأأأأرة  وتتعلأأأأأق (6)
 مشأأأارينعح؛ ففأأأي سلوضأأأو  ينتسأأأم الفأأأرق بأأأني احملأأأامم الدوليأأأة والوط يأأأة مائ أأأا   و وال(770)(احملليأأأة أو

مصأأأطلح "احملأأأامم الوط يأأأة" احملأأأامم ذات التشأأأكي  الأأأدويل العاملأأأة  ينشأأأ     أأأ   االسأأأت تاجات
أمثأأأأر مأأأأأ  اانظ أأأأة القانونيأأأأة احملليأأأأأة  مثأأأأ  احملأأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأأائية  أوواحأأأأأد ماخأأأأ  نظأأأأا  

 الت ت طوي على م ينج وطر ومويل يف التشكي  والوالينةو "املختلطة"
 ا  االعت أأام علأأى قأأرارات احملأأامم الوط يأأة سعتبار أأا مصأأدر  حماولأأة  احلأأ ر ع أأد وينلأأ   قأأدر مأأ (7)

 1و وينأ عكس ذلأك يف الصأأياغة املختلفأة للفقأأرتني (771)قواعأأد القأانون الأدويل العأأريف قرينأرلت ا  احتياطيأ
وتع أأأ   و2سأأي ا اسأأأتخدا  عبأأارة "ملأأأوو دينأأأالء االعتبأأار  حسأأأب االقتضأأاء" يف الفقأأأرة    وال2و

ومبأدى  ةحمأدم بطرينقأة ينشأ   القأانون الأدويل دال ط ية ماخأ  نظأا  قأانوين معأني  رمبأا الاحملامم الو 
احملأامم  تفتقأرقأد احملأامم الدوليأة   معظم و ال وقد تعكس قراراهتا م ظورا  وط يا  معي ا و حمدومو 

__________ 

تكأأأون لقأأرارات حمك أأأة العأأأدل  رغأأم عأأأد  وجأأوم تسلسأأأ   رمأأي لل حأأأامم واهليئأأات القضأأأائية الدوليأأة  مثأأأريا  مأأا (769)
نسأأأأان  الدوليأأأأة حجيأأأأة لأأأأدى احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية ااخأأأأرىو انظأأأأر مأأأأثال : احملك أأأأة ااوروبيأأأأة حلقأأأأوق اإل

European Court of Human Rights, ECHR 2014, para. 198و ؛ M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent 

and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 133–134و يئأة  ؛
 Japan — Taxes on Alcoholic Beverages, WTO Appellateاالسأتئ ا  التابعأة مل ظ أة التجأارة العامليأة  

Body Report, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 

1996, sect. Dو 
احتياطيأأا  لتحدينأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  انظأأر مأأثال :  مصأأدرا  ينتعلأأق بكأأون قأأرارات احملأأامم الوط يأأة  في أأا (770)

Mohammed and others v. Ministry of Defence, United Kingdom Supreme Court, [2017] UKSC 2 

(17 January 2017), paras. 149-151 (Lord Mance)و 
 ,Minister of Justice and Constitutional Development v. Southern African Litigation Centreانظر أينضأا :  (771)

Supreme Court of Appeal of South Africa (2016) 3 SA 317 (SCA) (15 March 2016), para. 74و 
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االسأت اع  دىل قراراهتأا مون االسأتفامة مأ  قد تتوصأ القانون الدويل  و  ة يفدىل خرب أحياان  الوط ية 
 و(772)الدولالت تقدمها جج احلدىل 

  14االستنتاج   
 الفق 

القأأانون العأأا  مأأ  خمتلأأ  الأأأدول  االختصاصأأأيني يفمبأأار   فقأأهكأأون ينملأأوو أن  
 قواعد القانون الدويل العريفو لتقرينرمصدرا  احتياطيا  

 العرح  
حتدينأد قواعأد القأانون سلفرنسأية( يف  doctrine) الفقهمور  14ينت اول مشروع االست تاج  (1)

مأأ  ال ظأأا   38)م( مأأ  املأأامة 1صأأيغة الفقأأرة  عأأ  مثأأبالأأدويل العأأريفو وينتبأأع مشأأروع االسأأت تاج 
ااساسأأأي حملك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  وينأأأ ص علأأأى أن  أأأ   ااع أأأال ملأأأوو اللجأأأوء دليهأأأا م صأأأدر 

 مأأ  وجأأومقأأق قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  أي ع أأد التح لتقرينأأر (moyen auxiliaire)احتيأأاطي 
"  املشأار الفقأهسالعتقأام سإللأ ا (و وينُفهأم مصأطلح " مصأحوبة) ممارسة عامة مقبولة مبثابأة قأانون
يف صأيغ غأري الأوارم  الفقه"  م  م ظور واسع؛ وينش   الكتاستدليه يف مثري م  ااحيان بتعبري "

 البصرينةو - احملاضرات واملوام الس عية م  قبي مكتوبة 
 13 رارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية  املشأأار دليهأأا يف مشأأروع االسأأت تاجقأأ وعلأأى غأأرار (2)

 لتقرينأأر للقأأانون الأدويل  لك هأا قأأد تأوفر توجيهأا   يف حأأد ذاهتأا مصأدرا   الكتأاست تشأك    الأعأال 
 تسأم إأاينوجوم قواعد القانون الدويل العريف ومض وهناو وينقأر  أ ا الأدور الفرعأي سلقي أة الأت قأد 

 عد  وجومحتديند التباين ات يف ممارسة الدول واحت ال  ممارسة الدول؛ ويف وتقدينر يع يف جت الفقه
 تقييم القانونو تطوينر ا؛ ويف القواعد أو

وجأوم قاعأدة مأأ   تقرينأرتتفأأاوت قي تهأا يف    دذالكتأاستوينلأ   احلأ ر ع أد االسأت ام دىل  (3)
تاب ينسعى الكُ    الكون"و ففوال  ينأن قواعد القانون الدويل العريف؛ وين عكس ذلك يف عبارة "ملوو 

بتطأأأأوينر   ين أأأأامونبأأأأ  فحسأأأأب  ( املوجأأأأوم أأأأو )القأأأأانون  تسأأأأجي  حالأأأأة القأأأأانون م أأأأاأحيأأأأاان  دىل 
 أأأو  بأأأني القأأأانون م أأأاويأأأ ون بوضأأأوح(  )أو ال ويأأأ ون مائ أأأا   )القأأأانون امل شأأأوم(و وبأأأ لك فهأأأم ال

فرمينأة  وجهأات نظأر وط يأة أو نظأر وجهأاتعأ   الكتأاست قد تعأرب  أيملونهو واثنيا   والقانون م ا
أمأر  ع أ  مأا حجيأةتقيأيم مأدى فأ ن يف ال وعيةو وسلتأايل    تتفاوت مثريا  و واثلثا  اصحاإاأخرى 
 دىل:  اسان تيقضية سم؛ وقد أشارت احملك ة العليا للوالايت املتحدة يف أساسي

بحأأأث راح الأأأ ين  غأأأدوا  حبكأأأم سأأأ وات مأأأ  الع أأأ  والأع أأأال احلقأأأوقيني والُشأأأ 
على املواضأيع الأت ينت اولوهنأاو وتلجأف اهليئأات القضأائية  استث ائيا   واخلربة  مطلعني اطالعا  

لُكّتاإأأأا ع أأأا ين بغأأأي أن ينكأأأون عليأأأه    ي أأأاتحتتوينأأأه مأأأ     لأأأيس ملأأأاااع أأأالدىل  أأأ   
 و(773)القانون  ب  الستقاء أملة موثوق إا على حالة القانون يف الواقع

__________ 

 Ways and means for making the evidence of customary international law more readily“انظأر أينضأا :  (772)

available”, Yearbook … 1950, vol. II (Part Two), p. 370, para. 53و 
(773) The Paquete Habana and The Lola, US Supreme Court 175 US 677 (1900), at p. 700 : و انظأر أينضأا

The Case of the S.S. “Lotus”  أعال (   687)احلاشيةat pp. 26 and 31و 
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القأأأانون العأأأا "  املقتأأأبس مأأأ  ال ظأأأا  ااساسأأأي حملك أأأة العأأأدل   يفاالختصاصأأأينيتعبأأأري "و  (4)
 معظأم  أؤالء ولأئ  مأانوضأح مسأائ  القأانون الأدويلو تأن لكتأاسهتم الدولية  ينش   مأ  مأ  وكأ  

وك  اسأتث اء آخأرين و   نه ال  بطبيعة احلال   م م  املتخصصني يف القانون الدويل العا   فتابالكُ 
 لكتأأأاستالقأأأانون العأأأا  أنأأأه ينتعأأأني دينأأأالء اال ت أأأا  يف  االختصاصأأأينيمبأأأار" وتؤمأأأد اإلشأأأارة دىل "

مسعأأة  ال املعي أأة الكتابأأة أأو جأأومة  هناينأأة املطأأا يف املهأأم كأأ  لو امليأأدانااشأأخاص البأأاروين  يف  أأ ا 
الكاتب؛ وم  بني الع اصر الت ينتعني مراعاهتا يف   ا الصدم الأ هج الأ ي ينتبعأه الكاتأب يف حتدينأد 

يف القأأانون  االختصاصأأينيالأأدويل العأأريف ومأأدى التأأ ا  نصأأه إأأ ا الأأ هجو وتُأأرِبو اإلشأأارة دىل  القأأانون
متثأأأ  اانظ أأأة القانونيأأأة الرئيسأأأية وم أأأاطق العأأأام  متأأأاستالعأأأا  "مأأأ  خمتلأأأ  الأأأدول" أمهيأأأة مراعأأأاة  
 و  ع د حتديند القانون الدويل العريفااساسية ومبختل  اللغات  قدر اإلمكان

اهليئأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة املشأأأأأأأارمة يف تأأأأأأأدوين  القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل وتطأأأأأأأوينر  أن  لِ تأأأأأأأاجووكأأأأأأأ   (5)
و وتشأ    أ   اهليئأات اة اعيأة معهأد القأانون الأدويل (774)يف  أ ا الصأدم مفيأدا   مصدرا   ينشك 

(Institut de droit international) القأأأأانون الأأأأدويل  ومأأأأ لك  يئأأأأات اخلأأأأرباء الدوليأأأأة يف  ورابطأأأأة
يف ضأأوء  امل تجأأات و وينلأأ   دجأأراء تقيأأيم مقيأأق لقي أأة مأأ  مأأ تلأأ  امل أأاطقومأأ  خم جمأأاالت معي أأة

توليأه مأ  ا ت أا   دىل حتدينأد القأانون القأائم  ومأا نِتاجهاونطاق سعي والينة اهليئة املع ية وخرباهتا  
معني ماخأ  اهليئأة  وتقبأ   م تجوموضوعية يف ع لها على مسفلة بعي ها  والدعم ال ي حيظى به 

 وله ات ااخرىواةه الدول

  اجلزء السادس  
 املعرِتض املِصرّ 

 املعرِتض املِصّروقاعدة ينتفل  اة ء السامس م  مشروع است تاج واحد ع   

  15االستنتاج   
 املعرِتض املِصرّ 

ع دما تعرتض مولة على قاعدة م  قواعد القأانون الأدويل العأريف دسن  -1 
 مامت مت سكة سعرتاضها عليهاو اعدة ماتُل   الدولة املع ية بتلك الق نشفهتا  ال
م بأأه الأأدول ااخأأرى ملأأب أن ينُعأأربَّ عأأ  االعأأرتاض تعبأأريا  صأأرحيا  وتُعل أأ -2 

 وينُت سك به سست رارو
أبي مسفلة متعلقة سلقواعد اآلمأرة مأ    ا االست تاج  مشروع خي ال  -3 

 و(jus cogens)القواعد العامة للقانون الدويل 

 العرح  
متسأاو دواء مجيأع أعضأاء اجملت أع  مبفعأولتسري بطبعها اعد القانون الدويل العريف "دن قو  (1)

ملأأأوو سلتأأأايل دخضأأأاعها حلأأأق اسأأأتبعام وارسأأأه انفأأأراماي  وحسأأأب املأأأرام أي عضأأأو مأأأ   الأأأدويل وال

__________ 

اة ء )اةأ ء اخلأامس( أعأال  وصأ ت لالعتبأار اخلأاص الأ ي ينتعأني دينأالؤ   هل ا( م  الشرح العا  2ينرم يف الفقرة ) (774)
 ون الدويلوحلصيلة أع ال ة ة القان



A/73/10 

199 GE.18-13644 

 انشأئةمولأة نصأرار علأى قاعأدة  ع أدما تعأرتضو ومأع ذلأك  (775)أعضاء اجملت ع الدويل لفائدتأه"
فأ ن تلأك القاعأدة ون الدويل العريف وتت سك سعرتاضها بعأد تبلأور  أ   القاعأدة  لقانم  قواعد ا

  ولأيس مأ  املعرتض املِصأرّ  "مبدأ" " أوقاعدةسم "س أحياان  و وينشار دىل ذلك وك  دل امها إا ال
ينسأأعى دىل نقلأأه مشأأروع  و وم أأافي أأا ينتصأأ  بتحدينأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفال أأامر أن تثأأور 

 الت سك بقاعدة املعرتض املصر لشروط صارمةو خيضعتاج  االست 
مأأ   شأأفن يذوينتعأأني الت ييأأ  بأأني املعأأرتض املِصأأّر واحلالأأة الأأت حيأأول فيهأأا اعأأرتاض عأأدم  (2)

)لعأأد  وجأأوم ممارسأأة  قاعأأدة جدينأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف مون تبلور أأا أصأأال   نشأأوءالأأدول علأأى 
 و(776)عامة مقبولة مقانون(

ولأأة املعرتضأأة علأأى قاعأأدة انشأأئة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف عأأ  طرينأأق ووكأأ  للد (3)
مليه ا: نمكاهنأا أن  املشارمة يف ممارسة بدينلة أن تعت د أحد موقفني أو دبداء احلجج ضد ا أو

إأا دن نشأفت سلفعأ و ومأ  اامثلأة   تُلأ    القاعدة؛ أو أن تتوخى ضأ ان أالنشوء تسعى دىل م ع 
آنأأأ اك يف طأأأور ال شأأأوء وتسأأأ ح بتحدينأأأد البحأأأر  تة مول معي أأأة لقاعأأأدة مانأأأعلأأأى ذلأأأك معارضأأأ
أربعأة  ميال و ورمبأا رغبأت تلأك الأدول يف دقأرار حبأر دقلي أي وتأد ثالثأة أو 12 اإلقلي ي حبد أقصا 

تكأ  مسأتعدة علأى أينأة حأال لفأرض حبأار دقلي يأة أوسأع  ستة أميأال مقاعأدة عامأة  ولك هأا م أو
تبني أن قاعدة م  قواعأد القأانون الأدويل العأريف قأد نشأفت  فسأيكون  و ودذا(777)م  ذلك عليها

 على الدولة املع ية دثبات حق االستفامة م  مرم  املعرتض املِصّرو
وليس م  ال امر أن حُيتج وينعرت  بقاعأدة املعأرتض املِصأّر  سأواء يف االجتهأام القضأائي  (4)

بي  أأأأا تتبأأأأاين  اآلراء  حتظأأأأى قاعأأأأدة و و (779)  ومأأأأ لك يف سأأأأياقات أخأأأأرى(778)احمللأأأأي الأأأأدويل أو
__________ 

(775) North Sea Continental Shelf  أعأال (   671)انظأر احلاشأيةat pp. 38–39, para. 63 و و أ ا صأحيح سل سأبة
   أمان (و16لقواعد القانون الدويل العريف "العا "  مقارنة سلقانون الدويل العريف "املعنّي" )انظر مشروع االست تاج 

 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts( دسأتورينة االحتامينأة ااملانيأةاحملك أة الانظر مثال  )قرارات  (776)

(German Federal Constitutional Court), vol. 46 (1978), Judgment of 13 December 1977, 2 BvM 

1/76, No. 32, pp. 34–404, at pp. 388–389, para. 6 تأ جح  )"وال ينتعلق ذلك فقط سإلجأراء الأ ي وكأ  أن
الدولة يف اعت ام  م  البداينة ضد تطبيق قاعدة عامة قائ ة للقانون الدويل ع  طرينق املثابرة على أتميأد احلقأوق 

ال رومليأأأة ووو(؛ بأأأ  مصأأأائد اامسأأأاك )سملعأأأر املقصأأأوم يف احلكأأأم الصأأأامر عأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأية 
 مقابلة يف القانون الدويل"(و وك  أن ينُفرتض يف الوقت الرا   وجوم قاعدة عامة ال

تُبأأق الأأدول يف الواقأأع علأأى اعرتاضأأاهتاو ودذا مأأان  دطأأار صأأفقة شأأاملة بشأأفن قأأانون البحأأار  م يف وقأأت الحأأق  ويف (777)
ينطعأأ  يف وجأأوم القاعأأأدة  ينصأأعب أحيأأاان  احلفأأا  فعأأال  علأأى مرمأأ  املعأأرتض املصأأر مأأع مأأرور الوقأأت  فأأ ن ذلأأك ال

 و15 الوارمة يف مشروع االست تاج
 ,Michael Domingues v. United States؛ وat p. 131أعأال (   708)احلاشأية  the Fisheries caseانظأر مأثال : (778)

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.54و 
  1982 مداخلأأأأأأأأأأأأة ترميأأأأأأأأأأأأا يف مأأأأأأأأأأأأؤمتر اامأأأأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأأأأدة الثالأأأأأأأأأأأأث لقأأأأأأأأأأأأانون البحأأأأأأأأأأأأار عأأأأأأأأأأأأا  مأأأأأأأأأأأأثال  انظأأأأأأأأأأأأر  (779)

 /http://legal.un.org)متاحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة يف:  150  الفقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرة 76  الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفحة A/CONF.62/SR.189 الوثيقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html و(؛United States Department of Defense, Law 

of War Manual, Office of General Counsel, Washington D.C., December 2016, at pp. 29–34, sect. 

1.8 (Customary international law), in particular at p. 30, para. 1.8   القأانون الأدويل العأريف ملأ   بشأك"(
الت سلت م  املعرتضني املصرين  على قاعدة مأ  قواعأد  أث أاء تطور أا ليسأت مل مأة  ة يع الدول  لك  الدول عا 

 وand p. 34, para. 1.8.4بتلك القاعدة"( 

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
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تأاب ومأ لك مأ  اهليئأات العل يأة املشأتغلة يف املعرتض املِصّر بقبول واسع ال طاق م  الأدول والكُ 
 و(780)جمال القانون الدويل

القاعأأدة موضأأع ال ظأأرو  دسن نشأأفة أنأأه ملأأب اإلعأأراب عأأ  االعأأرتاض 1وتوضأأح الفقأأرة  (5)
مسأأة: فعلأأى الدولأأة اإلعأأراب عأأ  اعرتاضأأها قبأأ  تبلأأور وينتسأأم حسأأ  توقيأأت االعأأرتاض أبمهيأأة حا

دىل قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف  وسأيكون موقفهأا مضأ وان  أمثأر دذا قامأت  ممارسة ما
ينكأأون مأأ  السأأه  مائ أأا  حتدينأأد اخلأأط الفاصأأ  بأأني  بأأ لك يف أبكأأر وقأأت ممكأأ و وبي  أأا قأأد ال

القاعأدة   سهأورقاعأدة املعأرتض الالحأق: فب جأرم ينسأ ى ب ينوجد ما االعرتاض واملخالفة  ف نه ال
 ينفيد االعرتاض الدولة الراغبة يف أن ُتستثد م  تطبيقهاو ل 
مامأأأأت تت سأأأأك    سلقاعأأأأدة مأأأأاتلأأأأ    موقأأأأ  املعأأأأرتض املِصأأأأّر  ال ودذا ا أأأأ ت مولأأأأة مأأأأا (6)

ض املِصّرو " م  أج  اإلعراب ع  الوضع االستث ائي لل عرت  ال تُل   سالعرتاض؛ ويُنستخد  تعبري "
قأأأد حيأأأدث يف أي وقأأأت   تشأأأري الفقأأأرة مأأأ لك  فب جأأأرم التخلأأأي عأأأ  االعأأأرتاض )و أأأو مأأأا وم أأأا
 بطرق أخرى(  تصبح الدولة موضع ال ظر مل مة سلقاعدةو أو صراحة  

الأأت ملأأب أن تفأأي إأأا الدولأأة لتثبأأت مرمأأ  املعأأرتض  الشأأروط الصأأارمة 2وتوضأأح الفقأأرة  (7)
عأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو فباإلضأأافة دىل دبأأداء االعأأرتاض املِصأأّر وحتأأافغ عليأأه دواء قا

قبأأأأ  تبلأأأأور امل ارسأأأأة دىل قاعأأأأدة مأأأأ  قواعأأأأد القأأأأانون  ملأأأأب اإلعأأأأراب ع أأأأه بوضأأأأوح  أي ملأأأأب 
و غأري (781)يف وجأوم نيأة عأد  االلتأ ا  إأا ينكأون   أاك لأبس يف عأد  قبأول القاعأدة ال اشأئة أو أال

ض يف شأأك  حمأأدمو وينكفأأي اعأأرتاض لفظأأي واضأأح  سأأواءت مأأان ينشأأرتط أن ينكأأون االعأأرتا أنأأه ال
 ضرورة إلجراء مامي  للحفا  على املوق  القانوين للدولة املعرتضةو شفهيا   وال خطيا  أو

وينعر شرط دعال  الأدول ااخأرى سالعأرتاض وجأوب اإلبأالغ بأه علأى الصأعيد الأدويل؛  (8)
ة املعرتضة عبء ض ان دعال  الدول ااخرى يُنكتفى نعالنه ماخليا  فحسبو وتتح   الدول فال

 سالعرتاض فعال و
وين طبق شرط االست رار يف الت سك سالعرتاض قب  نشأوء قاعأدة القأانون الأدويل العأريف  (9)

وبعد  على السواءو وينل   تقييم مدى الوفاء إ ا الشرط أبسألوب ع لأي  مأع مراعأاة سأرو  مأ  
  أنه ينتعني تكرار اإلعراب ع  االعرتاض ع دما تقتضي حالة على حدةو وينفيد   ا الشرط  أوال  

عأأد  التصأأر  دىل  الظأأرو  دعأأامة بيانأأه )أي يف الظأأرو  الأأت ينُعقأأ  أن ينأأؤمي فيهأأا الصأأ ت أو
ينتوقأع مأ  الأدول أن تصأدر  غأري أنأه مأ  الواضأح أنأه ال است تاج أن الدولة  لت ع  اعرتاضها(و

ن موقفها معروفا  أصال و واثنيا   ملب أن تكون     سي ا ع دما ينكو  رم فع  يف م  م اسبة  وال
 االعرتاضات املتكررة متسقة ع وما   أي أن  لو م  أي ت اقضات جو رينةو

__________ 

أشأأأارت اللج أأأة نفسأأأها مأأأؤخرا  دىل القاعأأأدة الأأأوارمة يف مليلهأأأا لل  ارسأأأة املتعلأأأق سلتحفظأأأات علأأأى املعا أأأدات   (780)
فب مكانأه قطعأا   ؛إلسهأار اسأت رار اعرتاضأه ‘لل عأرتض املصأرّ ‘وكأ  أن ينكأون الأتحفغ وسأيلة حيث ذمرت أنه "

لقأأأانون العامأأأة لقواعأأأد الوكأأأ  االحتجأأأاج عليأأأه إأأأا مبقتضأأأى  أن ينأأأرفض أن ينطبأأأق  بواسأأأطة معا أأأدة  قاعأأأدة ال
الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأة  الأأأدورة   3-5-1-3( مأأأ  شأأأرح املبأأأدأ التأأأوجيهي 7" )انظأأأر الفقأأأرة )الأأأدويل

 ((وA/66/10/Add.1) 10 لستون  امللحق رقمالسامسة وا

 C v. Director of Immigration and another, Hong Kong Court of Appeal [2011] HKCAانظأر مأثال :  (781)

159, CACV 132-137/2008 (2011), at para. 68 واضحة"(و )"ملب أن تكون أملة االعرتاض 

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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أبي مسأأأأفلة تتعلأأأأق  خيأأأأ  ال 15علأأأأى أن مشأأأأروع االسأأأأت تاج  صأأأأراحة   3وتأأأأ ص الفقأأأأرة  (10)
فعأأال  أن   1االسأأت تاج  سلقواعأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويلو وينوضأأح شأأرح مشأأروع

يف  مبسائ  التسلس  اهلرمي بني قواعد القانون الدويل  مبا    م  مشارينع االست تاجات     ال
املسأأأائ  املتعلقأأأة  ذلأأأك املسأأأائ  املتعلقأأأة سلقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل  أو

 و(782)فةبطبيعة الت امات معي ة ذات احلجية املطلقة يف مواجهة الكا

  اجلزء السالع  
 القانون الدويل العريف املعنّي 

ينتأأفل  اةأأ ء السأأابع مأأ  مشأأروع اسأأت تاج واحأأد ينت أأاول القأأانون الأأدويل العأأريف  
"العأر  اخلأاص"(و ودذا مانأت قواعأد  املعنّي )املشار دليه أحياان  بأ "العأر  اإلقلي أي" أو
عد القانون الدويل العريف املعأني ت طبأق القانون الدويل العريف مل مة ة يع الدول  ف ن قوا

تصأام   مثأريا  فأ ن نمكاهنأا االضأطالع بأدور  بني عدم حمدوم م  الدولو ورغأم أهنأا ال
 أأأا  يف العالقأأأات بأأأني الأأأدول  حيأأأث تأأأوائم املصأأأا  والقأأأيم املختلفأأأة الأأأت  أأأص بعأأأض 

 و(783)الدول فقط

  16االستنتاج   
 القانون الدويل العريف املعنّي 

حمليأأأة  عأأأدة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأنّي  سأأأواء أمانأأأت دقلي يأأأة أ قا -1 
بأأني عأأدم حمأأدوم  ت طبأأق دال سأأوى ذلأأك  قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ال أ 

 وم  الدول
وجأأوم ومضأأ ون قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأنّي   لتقرينأأر -2 

ة بأأني الأأدول املع يأأة تكأأون مقبولأأة لأأدينها مبثابأأة ق مأأ  وجأأوم ممارسأأة عامأأالتحقُّأأمأأ  الضأأروري 
 وبي ها في ا )االعتقام سإلل ا (قانون 

 العرح  
ال جأأدال يف دمكانيأأة اشأأت ال القأأانون الأأدويل العأأريف علأأى قواعأأد ذات طأأابع غأأري عأأا و  (1)

وينؤمأد ذلأك االجتهأام القضأائي حملك أأة العأدل الدوليأة  حيأث ينشأأري دىل مجلأة أمأور م هأا القأأانون 
املقتصأأر يف أثأأر  علأأى القأأارة " أو (784)الأأدويل العأأريف "اخلأأاص سل ظأأا  القأأانوين للبلأأدان اامرينكيأأة"

والقأانون  (786)  و"العأر  احمللأي"(785)اقتصر أثر  يف السابق على أمرينكأا اإلسأبانية" اافرينقية م ا
__________ 

   أعال و1م  شرح مشروع االست تاج  (6) الفقرةانظر  (782)

 تطور     القواعد مبرور الوقت لتصبح م  قواعد القانون الدويل العريف العا وأن تال يُنستبعد  (783)

(784) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعال (   663)انظر احلاشيةat p. 105, 

para. 199و 
(785) Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at p. 565, para. 21و 
(786) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco  685)انظر احلاشية 

 675)انظأر احلاشأية  Case concerning Right of Passage over Indian Territory؛ و at p. 200أعأال (  
 وat p. 39أعال (  
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يف  و ومأأأأ  بأأأأني القضأأأأااي الأأأأت اشأأأأت لت علأأأأى ال ظأأأأر(787)الأأأأدويل العأأأأريف "ذو الطأأأأابع اإلقلي أأأأي"
و وينشأأأأري مصأأأأطلح (789)القضأأأأية املتعلقأأأأة حبأأأأق املأأأأرور  و(788)قضأأأأية اللجأأأأوء أأأأ   القواعأأأأد  حتدينأأأأد

"القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأني" دىل  أأ   القواعأأد متييأأ ا  هلأأا عأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ذات 
ينُعأد  "العر  اخلاص" للتفميد على أن مشأروع االسأت تاج لى  استخدامه عالتطبيق العا و وينفضَّ 
عامات؛ فقد تكون   اك سلفع  "أعرا  حملية" لأدى الأدول  مبجرم أعرا  أو بقواعد القانون ال

 و(790)ترقى دىل مستوى قواعد القانون الدويل ال
يف هناينأأأة جم وعأأأة مشأأأارينع االسأأأت تاجات حيأأأث دن  16وقأأأد ُوضأأأع مشأأأروع االسأأأت تاج  (2)

في أا خيأص حتدينأد قواعأد القأانون الأدويل  مشارينع االست تاجات السأابقة ت طبأق أينضأا  بشأك  عأا 
ينأأ ص مشأأأروع االسأأأت تاج  أأ ا علأأأى خأأأال  ذلأأكو وعلأأأى وجأأأه اخلصأأأوص   م العأأريف املعأأأني  مأأأا

 و(791)ين طبق هنج الرم ني على ال حو املبني يف   ا الشرح
ين طبأق    و ي فقرة تعرينفية بطبيعتها  أن القانون الدويل العريف املعني ال1وتوضح الفقرة  (3)
بني عدم حمدوم م  الدولو وينتعني متيي   ع  القانون الدويل العريف العا   و و القأانون الأدويل  دال

العأأريف الأأ ي ين طبأأق مأأ  حيأأث املبأأدأ علأأى مجيأأع الأأدولو ومأأ     فأأ ن أي قاعأأدة للقأأانون الأأدويل 
 و(792)حقوقا  هلا تُ شئ ب اهتا الت امات على مول اثلثة أو العريف املعني ال

ن ت طبأأق قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأني علأأى أنأأواع خمتلفأأة مأأ  جم وعأأات وملأأوو أ (4)
يُنشأأار دىل القواعأأد العرفيأأة ذات الطأأابع اإلقلي أأي  مثأأ  القواعأأد "اخلاصأأة بأأدول  الأأدولو ومثأأريا  مأأا

و وقأأد ينغطأأي القأأانون (793)ينستشأأهد مبؤسسأأة سللجأأوء الدبلوماسأي( أمرينكأا الالتي يأأة" )دذ مثأأريا  مأا
ينُلأأأ   سأأأوى  لعأأأريف املعأأأني م طقأأأة جغرافيأأأة أصأأأغر  مثأأأ  م طقأأأة مون دقلي يأأأة  بأأأ  قأأأد الالأأأدويل ا

 ينلي:   أوضحت حمك ة العدل الدولية ماقضية حق املرورمولتنيو ويف 
الأأأدول الأأأت ملأأأوو أن ين شأأأف بي هأأأا ينكأأأون عأأأدم أن  وجأأأوبسأأأبب  ينصأأأعب تبأأأني 

و أأع  احملك أة سأأببا  تأأرى  و والعأر ت حملأأي انبأع مأأ  ممارسأة طوينلأأة اامأأد ين ينأد علأأى اث تأني
ممارسأأة  مسأأتقرة م أأ  أمأأد طوينأأ  بأأني مولتأأني تقأأبالن إأأا لت ظأأيم عالقاهت أأا مأأ  تشأأكي  

 و(794)ااساس للحقوق وااللت امات املتباملة بني الدولتني
وتعلقت القضااي الت شهدت ال ظر يف امعاءات قواعد القأانون الأدويل العأريف املعأني  أ    مأثال   

؛ وامللكيأة املشأرتمة )السأيامة املشأرتمة( (795)ية الوصأول دىل جيأوب يف دقلأيم أج أ سحلق يف دمكان
__________ 

(787) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعال (   683)احلاشيةat p. 233, para. 34و 
(788) Colombian-Peruvian asylum case  وأعال ( 674)انظر احلاشية 
(789) Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعال (و 675)انظر احلاشية 

   أعال و2  الفقرة 9انظر أينضا  مشروع االست تاج  (790)
مأ   38)ب( مأ  املأامة 1عاملت حمك ة العدل الدولية القانون الدويل العريف املعني سعتبأار  ينأدخ  يف دطأار الفقأرة  (791)

 وat pp. 276–277أعال (   674شية )احلا Colombian-Peruvian asylum case  نظامها ااساسي: انظر
بشأأفن املعا أأدات والأأدول الثالثأأة )البأأاب  1969 ينشأأابه  أأ ا املوقأأ  املوقأأ  املبأأني يف أحكأأا  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  (792)

 (و4الثالث  الفرع 

(793) Colombian-Peruvian asylum case  أعال (   674)انظر احلاشيةat p. 276و 
(794) Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعال (   675)انظر احلاشيةat p. 39و 
 و6  الصفحة نفسه املرجع (795)
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؛ واحلأأق يف صأأيد اامسأأاك م أأورم للأأروق مأأ  قبأأ  (796)قبأأ  ثأأالث مول سأأاحليةمليأأا  اترخييأأة مأأ  
؛ واحلأأأأق يف عبأأأأور (797)املأأأأواط ني املقي أأأأني علأأأأى ضأأأأفة هنأأأأر وثأأأأ  حأأأأدوما  بأأأأني مولتأأأأني مشأأأأاطئتني

؛ وااللتأ ا  سلتوصأ  دىل اتفأاق يف (798)ر الدويل مون اخلضأوع إلجأراءات اهلجأرةاحلدوم/املرور العاب
 و(799)دمارة توليد الطاقة على هنر وث  حدوما  بني مولتني

بأني الأدول الأت ت طبأق في أا بي هأا قاعأدة  ةاةغرافيأ العالقأةمرجأة مأ  عأامة   تجدوُ ولئ   (5)
و وينت ثأ  اهلأد  مأ لك سلضأرورةينكأون   قأد ال لقانون الدويل العريف املعني  فأ ن ذلأكم  قواعد ا

سأأوى ذلأأك" يف اإلقأأرار أبنأأه علأأى الأأرغم مأأ  مأأون  حمليأأة أ  مأأ  عبأأارة "سأأواء أمانأأت دقلي يأأة أ 
ينوجأأد  حملأأي  ال مون دقلي أأي أو القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأني ينتسأأم يف الغالأأب بطأأابع دقلي أأي أو

قانون الدويل العريف املعني بني مول تأرتبط بقضأااي قاعدة لل ت شف أينضا   ينربر أال م  حيث املبدأ ما
ملصأأا  مشأأرتمة  جت عأأا  مول تشأأك   أو  وقعهأأا اةغأأرايفمب تتعلأأق أنشأأطة مشأأرتمة ال مصأأا  أو أو

 غري اوب مبوجب معا دة أو م شف  أمان سواء 
الشأأروط املوضأأوعية لتحدينأأد قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  2وتت أأاول الفقأأرة  (6)
ملعنيو وينت ث  جأو ر اامأر يف أن حتدينأد وجأوم  أ   القاعأدة مأ  عدمأه ينتأفل  مأ  البحأث عأ  ا

ممارسأأة عامأأة سأأائدة بأأني الأأدول املع يأأة الأأت تقبلهأأا ممارسأأة  انس أأة  للعالقأأات في أأا بي هأأاو وقأأدمت 
ينلأأي في أأا  توجيهأأا  بشأأفن  أأ   املسأأفلة  حيأأث ارأتت مأأا قضأأية اللجأأوءحمك أأة العأأدل الدوليأأة يف 

 حملي خاص بدول أمرينكا الالتي ية" أنه: حجة مولومبيا بشفن وجوم "عر  دقلي ي أو خيص
تعني علأى الطأر  الأ ي ينعت أد علأى عأر  مأ   أ ا القبيأ  أن ينثبأت أن  أ ا ين 

و فيجأأأب علأأأى احلكومأأأة مل مأأأا  للطأأأر  اآلخأأأر بطرينقأأأة أصأأأبح معهأأأاالعأأأر  قأأأد أرسأأأي 
مأأع اسأأتخدا  اثبأأت وموحأأد متارسأأه الكولومبيأأة دثبأأات أن القاعأأدة الأأت حتأأتج إأأا تتفأأق 

الأأأدولتان املع يتأأأان  وأن  أأأ ا االسأأأتخدا  ينعأأأرب عأأأ  حأأأق ينتعلأأأق سلدولأأأة املا أأأة للجأأأأوء 
مأأأ  ال ظأأأا  ااساسأأأي  38وواجأأأب علأأأى عأأأاتق مولأأأة اإلقلأأأيمو وين بثأأأق ذلأأأك عأأأ  املأأأامة 

واتر لل حك أأة  الأأت تشأأري دىل العأأامات الدوليأأة املرعيأأة "املعتأأربة مبثابأأة قأأانون مل عليأأه تأأ
 و(800)االستع ال"

__________ 

ال أأأ اع املتعلأأأق سحلأأأدوم الربينأأأة واة رينأأأة والبحرينأأأة )السأأألفامور/  دوراس: مأأأع تأأأدخ   انظأأأر امعأأأاء   أأأدوراس يف قضأأأية (796)
 Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaraguaغوا(انيكأأار 

intervening), Judgment of 11 September 1992, p. 351, at p. 597, para. 399و 
(797) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعأال (   683)احلاشأيةat pp. 265–266, paras. 

 وat pp. 278–282, paras. 20–36أمور   -؛ انظر أينضا  الرأي املستق  للقاضي سيبولفيدا 144–140
(798) 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 ( جومسأاتس القاضأي ارأتى 
ارسأأة طوينلأأة اامأأد بأأني مجهورينأأة ج أوب أفرينقيأأا وليسأأوتو تبلأأورت لتصأأبح حقأأا  عرفيأأا  حمليأأا  علأأى وجأأوم مم مليأ ال "أن 

 ((و359الصفحة " )يف املرور العابر مون اخلضوع إلجراءات اهلجرة
(799) 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. 4و 
(800) Colombian-Peruvian asylum case  أعال (   674)انظر احلاشيةat pp. 276–277و 
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)االعتقام وم     ف ن هنج الرم ني ال ي ينتطلب وجوم ممارسة عامة وقبوهلا مبثابة قانون  (7)
ين طبأأق أينضأأا  علأأى حالأأة حتدينأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأنيو غأأري أنأأه يف حالأأة  (سإللأأ ا 

يأث موهنأا ممارسأة متسأقة "بأني القانون الدويل العريف املعني  ملب أن تكون امل ارسأة عامأة مأ  ح
الدول املع ية"  أي مجيع الدول الت ت طبق في ا بي ها القاعدة موضع ال ظرو وملب أن ينكون م  

 أ ا اخلصأوص  ينكأون تطبيأق هنأج  م      الدول قد قبأ  امل ارسأة مبثابأة قأانون في أا بي هأاو ويف
 املعنيوالرم ني أمثر صرامة  يف حالة قواعد القانون الدويل العريف 


