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المرفق
الوسائل اقحتياطية لتقرير قواعد القانون الدولي
بقلم تشارلز جالوه

أوق -مقدمة
-1

اتعين على محكمة العدل الدولية“ا التإ تتمثل وظيفتها يإ الفصأ أ أ أ أأل يإ الم ازعات التإ تريعها

رليها الدول ويقا محكا القانون الدولإا أن تببق المادة  )1(38من نظامها امسأاسأإو ورغم أن ه ا ال ص

موجه رسأ أأميا رلى قضأ أأاة المحكمة دون غيرهما يإنه يعتبر على نباق واسأ أأع واحدا من أكثر امحكا حجية
لمص أ أأادر القانون الدولإا رن لم يكن أكثرها حجيةو وت ص المادة )1(38ا يإ الجم ذي الص أ أألةا على أن
تببق المحكمة يإ حل الم ازعات المريوعة رليها ما الإ:
(أ)

الدول المت ازعة؛

االتفاقات الدولية العامة والةاص أ أ أ أأة التإ تض أ أ أ أأع قواعد معتريا بها ص أ أ أ أراحة من جانب

(ب)

العادات الدولية المر ية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال [العرف الدولإ

( )

مبادئ القانون العامة التإ أقرتها اممم المتمدنة؛

(د)

أحكأا المحأاكم ومأ اهأب كبأار المؤلفين يإ القأانون العأا يإ مةتل

كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون؛

اممما ونعتبر هأ ا

أو ذاك مص أأد ار احتياطيا لقواعد القانون [امحكا القض أأائية ويقه كبار االختص أأاص أأيين يإ القانون العا يإ

مةتل

الأدولا بأاعتبأارهأا وسأ أ أ أ أ أ أأائأل احتيأاطيأة لتقرنر قواعأد القأانون]ا وذلأك مع م ارعأاة أحكأا المأادة )1(59و

[التوكيد مضاف]و
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وبال ظر رلى أهمية المص أ أأادر بال س أ أأبة لل ظا القانونإ الدولإا يال غرابة يإ أن تكون لج ة القانون

الدولإ ( اللج ة“) قد كرس أ أ أأت وقتا طونال لد ارس أ أ أأة المص أ أ أأادر المحددة يإ المادة  )1(38من نظا المحكمة

امس أأاس أأإا وهإ االتفاايات الدوليةا ويإ تارنخ أحدث العرف الدولإ والمبادئ العامة للقانونو ولعل أهم مس أأاهمة
للج أة حتى اآلن كأان عملهأا بش أ أ أ أ أ أأفن قأانون المعأاهأدات الأ ي تدو بأاتفأاايأة ييي أا لقأانون المعأاهأدات لعأا 1969
وال ي اسأتمر أيضأا بعد ذلك()3و وأيضأت امعمال امولية التإ قامت بها اللج ة بشأفن قانون المعاهدات فيما بعد

()2

()1

ال ظا امس أ أأاس أ أأإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة 38ا الفقرة 1ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا يإ الص أ أأفحات )1945( 30-21

()2

اتفأاايأة ييي أا لقأانون المعأاهأداتا  23أيأار/مأااو 1969ا 1155 U.N.T.S. 331؛ واتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ المعأاهأداتا 23

(من ال ص اإلنكليمي)و

آب/أغس أأبس 1978ا 1946 U.N.T.S. 3؛ واتفااية ييي ا لقانون المعاهدات بين الدول والم ظمات الدولية أو فيما بين الم ظمات
الدوليةا  21آذار/مارس 1986ا 1155 U.N.T.S 331و

()3

طلع عليه آخر
انظر بوجه عا Int’l Law Comm’n, About the Commissionا متاح يإ( https://legal.un.org/ilc/ :ا د
مرة يإ  27تموز/اوليه ( )2021تشأ أ أ أأمل أعمال اللج ة ذات الصأ أ أ أألة :قانون المعاهدات ()1966-1949؛ والتحفظات على االتفاايات

المتعأأددة امطراف ()1951؛ وخاليأأة الأأدول يإ المعأأاهأأدات ()1974-1968؛ والمعأأاهأأدات المبرمأأة بين الأأدول والم ظمأأات الأأدولي أأة

()1982-1970؛ والتحفظ أأات على المع أأاهأأدات ()2011-1993؛ وآثأأار ال امعأأات المس أ أ أ أ أ أألح أأة على المع أأاهأأدات ()2011-2004؛
وامعمال االنفرادية للدول ()2006-1996؛ واالتفاقات الالحقة والممارسأ أأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأ أأير المعاهداتا سأ أأابقا :المعاهدات

على مر الممن ()2018-2008؛ والتببيق المؤق أأت للمع أأاه أأدات ()2021-2012؛ والقواع أأد اآلمرة ()Jus cogensا اآلن :القواع أأد

اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولإ ( 2015( )Jus Cogensحتى اآلن))و
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رلى د ارس أأات أكثر تةص أص أأا انبرت لها اللج ة يإ الموض أأوع نفس أأهو ومن ه الد ارس أأات د ارس أأة عن مس أأفلة

المع أأاه أأدات التإ تدعق أأد بين دول وم ظم أأات دولي أأة أو بين م ظمتين دوليتين أو أكثر()4ا والتحفظ أأات على
المعاهدات()5ا وآثار ال ماعات المسلحة على المعاهدات()6ا وامعمال االنفرادية للدول()7ا واالتفاقات الالحقة
والممارسأ أ أ أأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأ أ أ أأير المعاهدات()8ا والتببيق المؤقت للمعاهدات()9ا والقواعد اآلمرة من

القواعد العامة للقانون الدولإ ()10()jus cogensو
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وفيما اتعلق بالفقرة (1ب) من المادة  38من ال ظا امسأ أأاسأ أأإ للمحكمةا التإ تشأ أأير رلى العرف

الدولإ كدليل على الممارسأ أأة العامة المقبولة كقانونا أدرجت اللج ة موضأ أأوع نشأ أأفة القانون الدولإ العريإ

وإثباته“ يإ برنامج العمل يإ دورتها الرابعة والسأ أ أ أأتين ( )2012وإن دعدل الع وان الحقا ليصأ أ أ أأبح تحداد القانون

الدولإ العريإ“ خالل الدورة الةامسأة والسأتين ()11()2013و واعتمدت اللج ة يإ دورتها السأبعين ()2018ا

يإ الق ار ة الثانيةا مجموعة من مش أأارنع االس أأت تاجات بش أأفن تحداد القانون الدولإ العريإ مش أأفوعة بش أأروح

وأحالتها بتوصأأية نهائية عمال بالمادة  23من نظامها امسأأاسأأإ()12و ورحبت الجمعية العامة يإ دورتها الثالثة

والسأبعين ( )2018بإتما العمل يإ الموضأوع وأحاطت علما بمشأارنع االسأت تاجات المتعلقة بتحداد القانون
الدولإ العريإ المريقة بقرارها()13و ووجهت انتبا الدول رليها وشجعت على نشرها على أوسع نباقو
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وواص أ أ أألت اللج ة جهودها لتوض أ أ أأيح مص أ أ أأادر القانون الدولإ امس أ أ أأاس أ أ أأيةا يقررت خالل دورتها

الس أأبعين ( )2018رض أأاية موض أأوع المبادئ العامة للقانون“ رلى برنامج عملها الحالإ وعي ت مقر ار خاص أأا()14و
وأثارت المبادئ العامة للقانون عدة أس أ أ أأئلة يإ الممارس أ أ أأة العمليةا وهإ أيض أ أ أأا بببيعة الحال مص أ أ أأدر من

مصأ أ أأادر القانون ويقا للفقرة ( ) ()1من المادة  38من ال ظا امسأ أ أأاسأ أ أأإ لمحكمة العدل الدولية()15و وقد

المقرر الةأاص المع إ بموضأ أ أ أ أ أ أأوع المبأادئ العأامأة للقأانونا خالل الأدورة الحأاديأة والسأ أ أ أ أ أ أأبعين ()2019ا

تقرنر امول رلى اللج ةا وقد يإ عا  2020تقرنر الثانإ()16و ولكن بس أ أ أ أ أ أأبب جائحة كوييد 19-العالميةا

()4

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الرابعة والثالثينا وثيقة اممم المتحدة A/37/10ا الفقرات )1982( 63-12و

()5

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الثالثة والستينا وثيقة اممم المتحدة A/66/10ا الصفحة )2011( 27و

()6

المرجع نفسها الصفحة 223و

()7

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الثام ة والةمسينا وثيقة اممم المتحدة A/61/10ا الفقرات )2006( 167-159و

()8

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السبعينا وثيقة اممم المتحدة A/73/10ا الصفحة )2018( 13و

()9

المرجع نفسها الصفحة 260و

()10

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الحادية والسبعينا وثيقة اممم المتحدة A/74/10ا الصفحة )2019( 187و

()11

لج ة القانون الدولإا محض أأر موجم مؤقت للجلس أأة 3132ا وثيقة اممم المتحدة A/CN.4/SR.3132ا الص أأفحة  22( 21أيار/

()12

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السبعينا وثيقة اممم المتحدة A/73/10ا الصفحة )2018( 153و

()13

انظر قرار الجمعية العامة 203/73ا الفقرتين  1و 20( 4كانون امول/ديسمبر )2018و

()14

لج ة القانون الدولإا محضأ أأر موجم مؤقت للجلسأ أأة 3433ا وثيقة اممم المتحدة A/CN.4/SR.3433ا الصأ أأفحة  19( 3تموز/

()15

ال ظا امس أ أأاس أ أأإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة 38ا الفقرة ) (1ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا الص أ أأفحات )1945( 30-21

()16

مارسأأيلو باسأأكيس  -بيرموديس (المقرر الةاص المع إ بالمبادئ العامة للقانون)ا التقرنر امول عن المبادئ العامة للقانونا وثيقة

مااو )2012و

اوليه )2018و

(من ال ص اإلنكليمي)و

اممم المتحدة  5( A/CN.4/732نيسأأان/أبرنل )2019؛ مارسأأيلو باسأأكيس  -بيرموديس (المقرر الةاص المع إ بالمبادئ العامة

للقانون)ا التقرنر الثانإ عن المبادئ العامة للقانونا وثيقة اممم المتحدة  9( A/CN.4/741أبرنل/نيس أ أ أأان )2020؛ انظر أيض أ أ أأا
اممأأانأأة العأأامأأة لألمم المتحأأدةا المبأأادئ العأأامأأة للقأأانونا م أ كرة من اممأأانأأة العأأامأأةا لج أأة القأأانون الأأدولإا وثيقأأة اممم المتحأأدة

A/CN.4/742ا ( 12أيار/مااو )2020و
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أدجلت الدورة اس أأتث ائيا لمدة عا و ول لكا لم تتس أأن م اقش أأة التقرنر امخير رال خالل الدورة الثانية والس أأبعين

يإ عا )17(2021و
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ولقإ تركيم اللج ة على توضأ أأيح مصأ أأادر القانون الدولإ اسأ أأتحسأ أأان الدول والمجتمع القانونإ الدولإ

فيما ابدوو وأنجمت اللج ة حتى اآلن د ارس أ أ أأات تهدف رلى توض أ أ أأيح المعاهدات والقانون العريإو كما أنها قبعت

شأ أ أأوطا يإ د ارسأ أ أأتها المبادئ العامة للقانونا وهإ مصأ أ أأدر ناله اإلهمال أحيانا وسأ أ أأو الفهم أحيانا أخرىو وحتى
اليو ا ت أأاولأأت اللج أأة بص أ أ أ أ أ أأورة م هجيأأة الفقرات الفر يأأة الثالث امولى من الفقرة  1من المأأادة 38و ولكن الفقرة

الفر ية امخيرةا المتعلقة بالوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإا ال تمال غير مدروسة رلى حد بعيدو
-6

طرح الموض أ أ أ أأوع يإ عمل اللج ة على مر الس أ أ أ أ ينو يقد أدثير أث ا الم اقش أ أ أ أأة العامة
وبببيعة الحالا د

للتقرنر امول عن المبادئ العامة للقانون خالل الدورة الحادية والس أأبعينا وأش أأير حي ها رلى نقص الوض أأوح ال ي

يشأأوب مسأأفلة الوسأأائل االحتياطيةو رال أن الموضأأوع لم دابحث بحثا م فصأأال للوقوف على ايمته المحتملةا حتى

لو كانا ويقا لتعبير اللج ة نفس أ أ أأهاا مجرد وس أ أ أأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانونو وعلى أية حالا له الوس أ أ أأائل

االحتياطية وتفاعلها وعالقتها بالمصأ أ أأادر جوانب مبهمة ومربكةا بل حتى غير مسأ أ أأتقرةو وبالتالإا من أجل عد

ترك ثغرة يإ وضأوح القانون الدولإ وقابليته للت بؤ به وتجانسأها ديقترح أن ت ظر اللج ة يإ رتما د ارسأتها الم هجية

للمادة  )1(38بالقيا أيضا ببحث الوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإ المدرجة يإ الفقرة الفر ية (د)ا

أي امحكا القضائية ويقه كبار االختصاصيين يإ القانون العا يإ مةتل
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الدولو

لقد أدت امحكا القضائية“ و يقه كبار االختصاصيين يإ القانون العا يإ مةتل

الدول“ دو ار

حيونا يإ تبونر القانون الدولإو ونتجلى ذلك بش أ أأكل خاصا على س أ أأبيل المثال ال الحص أ أأرا يإ سأ أ أ وات

نشأ أ أ أ أ أ أأفة القانون الدولإو ونةتل

وزن امحكا القضأ أ أ أ أ أ أأائية والفقها تبعا للمحكمة ومجال القانون الدولإ ذي

الص أ أ أألةو ونبدو أن اللج ةا بال ظر رلى أعمالها الس أ أ أأابقة وامحدث عهدا يإ مجال مص أ أ أأادر القانون الدولإ

ووالاتها المحددة كهيئة خب ار يإ القواعد العامة للقانون الدولإا تشأأغل موقعا اؤهلها بشأأكل خاص لتوضأأيح
عدة جوانب من الوسأأائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانونو ونشأأمل ذلك طبيعة الوسأأائل االحتياطية ونباقها

ووظائفها ر از مصادر القانون الدولإو
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وكما هو حال المواضأأيع الحداثة امخرى ذات الصأألة بالمصأأادرا ودون اإلخالل باحتمال ظهور

نتيجة مةتلفة عن احتياجات ه الد ارس أ أأةا يمكن أن تتة ال تيجة المتعلقة بالموض أ أأوع ش أ أأكل مجموعة من
مش أأارنع االس أأت تاجات مش أأفوعة بش أأروحو وس أأيتماش أأى تفض أأيل مش أأارنع االس أأت تاجات مع نهج اللج ة بشأ أفن

موض أ أ أ أأوعإ تحداد القانون الدولإ العريإ“

()18

و المبادئ العامة للقانون“()19و وحتى اآلنا ال اوجد تعرنف

واحد ل مش أ أ أأارنع االس أ أ أأت تاجات“ يإ ممارس أ أ أأة اللج ةو ومن المقترحا ويقا للمع ى المس أ أ أأتةد ه اا أن تمثل
نتيجة الد ارس أ أأة المتعلقة بالموض أ أأوع نتيجة عملية لتداول م بقإ وإعادة ذكر القواعد والممارس أ أأات التإ ديعثر
عليها فيما اتعلق بالوس أ أ أأائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإو وبالتالإا يمكن ايتراض أن مض أ أ أأمون

مش أأارنع االس أأت تاجات ه ا تماش أأيا مع ال ظا امس أأاس أأإ للج ة وممارس أأتها المس أأتقرةا يعكس كال من تدونن

القانون الدولإ وتبونر التدرنجإو

()17

انظر)2021( Int’l Law Comm’n, Daily Bulletin Seventy-second Session :ا متاح يإ:

طلع عليه آخر مرة يإ  30تموز/اوليه ( )2021بدأت الم اقشة
( https://legal.un.org/ilc/sessions/72/bulletin.shtmlا د
العامة حول موضوع المبادئ العامة للقانون بعرض قدمه المقرر الةاص يإ  12تموز/اوليه  2021خالل جلسة اللج ة 3536ا

واختدتمت بإحالة رلى لج ة الصياغة يإ  21تموز/اوليه  2021خالل جلسة اللج ة 3546و)

()18

انظر تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السبعينا وثيقة اممم المتحدة A/73/10ا الصفحات )2018( 159-154و

()19

انظر تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الحادية والسبعينا وثيقة اممم المتحدة A/74/10ا الصفحة )2019( 432و
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ثانيا -الموضوع يفي بمعايير اللجنة بشأن المواضيع الجديدة
-9

يفإ الموض أ أأوع بمعااير اختيار المواض أ أأيع الجدادة التإ وض أ أأعتها اللج ة يإ عا  1996وأعادت

تفكيدها يإ عا 1998

و والشأ أ أ أ أأروط هإ التالية( :أ) أن يعكس الموضأ أ أ أ أأوع احتياجات الدول فيما اتعلق

()20

بتدونن القانون الدولإ وتبونر التدرنجإ؛ (ب) أن يكون الموضأأوع قد وصأألا على صأأعيد ممارسأأة الدولا
رلى مرحلة كافية من التقد تتيح التدونن والتبونر التدرنجإ؛ ( ) أن يكون الموضأوع محددا وقابال للتدونن

والتبونر التدرنجإ()21و كما وايقت اللج ة على أنها ا بغإ أال تقصأر اهتمامها على المواضأيع التقليديةا بل
يمك ها أيضأ أ أ أ أأا أن ت ظر يإ المواضأ أ أ أ أأيع التإ تمثل التبورات الجدادة يإ مجال القانون الدولإ والشأ أ أ أ أواغل

الملحة التإ تسأ أأاور المجتمع الدولإا وإن كان ذلك ال ا ببق يإ ه الحالةا من ه ا الموضأ أأوع موضأ أأوع

تقليدي ا در يإ رطار القواعد العامة للقانون الدولإ()22و
-10

ويإ ه الحالةا تس أ أأتويإ اللج ة معااير اختيار المواض أ أأيع الم كورة أعال و وه ا الموض أ أأوع مهم

للدول منه ارو يهما أشأ أ أأمل لألحكا القضأ أ أأائية ويقه كبار االختصأ أ أأاصأ أ أأيين يإ القانون العا يإ مةتل
الدول وال دهج العملية وال ظرنة امسأ أأاسأ أأية التإ تتبعها مةتل المحاكم والهيئات القضأ أأائية على الصأ أأعيدان
الوط إ والدولإو ونش أأير عدد كبير من السأ أوابق القض أأائية الدولية والوط ية ومجموعة واس أأعة من المؤلفات

الفقهية رلى امحكا القضأائية ويقه كبار االختصأاصأيين يإ القانون العا بوصأفها وسأائل احتياطيةا وإن لم

يكن ذلك دائما بشأ أ أ أ أأكل صأ أ أ أ أرنحا يإ عملية تقرنر قواعد القانون الدولإ الم ببقة()23و ل لكا يمكن أن تتيح

د ارس أأة ال دهج واآل ار المتباا ة بش أأفن اس أأتةدا الوس أأائل االحتياطية الم كورة يإ الفقرة (()1د) من المادة 38
دليال م هجيا ذا حجيةا ومن المرجح أن تس أ أ أ أ أأاعد يإ تحداد الوزن ال ي ا بغإ م حه رياها يإ عملية تقرنر

وجود قواعد القانون الدولإ يإ الفقرات (1أ) رلى  ) (1من المادة  38من ال ظا امساسإ للمحكمةو
-11

كما أن الموضوع قد وصلا على صعيد ممارسة الدولا رلى مرحلة كافية من التقد تتيح التدونن

والتبونر التدرنجإو ونرجع ذلك رلى وجود مجموعة ض أ أأةمة من امحكا القض أ أأائية الوط ية والدوليةو كما زاد
عدد المحاكم والهيئات القضأائية الدولية زنادة كبيرة خالل نصأ القرن الماضأإا يضأال عن وجود ويرة من
الكتابات امكاديمية وغيرها من امدبيات الفقهية التإ تشير رلى الوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانونو

-12

والموض أ أ أ أ أ أأوع أيضأ أ أ أ أ أ أأا محأدد ونمكن العمأل عليأه بأال ظر رلى التركيم الةأاص على الفقرة (()1د) من

المادة 38ا وهو اتيح للج ةا باالقتران مع أعمالها السأ أأابقةا يرصأ أأة إلتما مسأ أأاهمتها يإ توضأ أأيح دور الوسأ أأائل

االحتيأاطية يإ تقرنر مص أ أ أ أ أ أأادر القأانون الدولإو وعليأها يمكن أن يكمأل ه ا العمأل على نحو مفيأد العمأل الجاري

بش أ أ أ أ أ أأفن الفقرة ( ) ()1من المأادة 38ا فيمأا اتعلق بأالمبأادئ العأامأة للقأانونا وتبعأا لموعأد بأد اللج أة يإ معأالجتها
يمكن أن اتيح مواصلة استكشاف أوجه التآزر المحتملة بين تلك الفقرة والفقرة (()1د) من المادة 38و

210

()20

حولي أ أأة لج أ أأة الق أ أأانون ال أ أأدولإ 1997ا المجل أ أأد الث أ أأانإا الجم الث أ أأانإا الصأ أ أ أ أ أ أأفح أ أأة 135ا الفقرة 238ا وثيق أ أأة اممم المتح أ أأدة
A/CN.4/SER.A/1997/Add.1؛ حولية لج ة القانون الدولإ 1998ا المجلد الثانإا الجم الثانإا الص أ أ أ أ أأفحة 225ا الفقرة 553ا
وثيقة اممم المتحدة )A/CN.4/SER.A/1998/Add.1 (1998؛

()21

المرجع نفسأ أ أ أ أ أأه؛ انظر أيضأ أ أ أ أ أأا تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الثانية والةمسأ أ أ أ أ أأينا وثيقة اممم المتحدة A/55/10ا
الصفحتين  284و285ا الفقرة )2000( 728و

()22

حولي أ أأة لج أ أأة الق أ أأانون ال أ أأدولإ 1998ا المجل أ أأد الث أ أأانإا الجم الث أ أأانإا الصأ أ أ أ أ أ أأفح أ أأة 225ا الفقرة 553ا وثيق أ أأة اممم المتح أ أأدة
) ( A/CN.4/SER.A/1998/Add.1 (1998كما وايقت اللج ة على أنها ا بغإ أال تقصأ أأر اهتمامها على المواضأ أأيع التقليديةا
بل يمك ها أيضأ أ أ أأا أن ت ظر يإ المواضأ أ أ أأيع التإ تمثل التبورات الجدادة يإ مجال القانون الدولإ والش أ أ أ أواغل الملحة التإ تسأ أ أ أأاور
المجتمع الدولإ ككلو“)و

()23

انأ أ أ أظ أ أ أأرSandesh Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development of :
))International Law, 66 INT’L & COMP. L. Q.1 (2017؛ انظر أيض أ أ أأاSondre T. Helmersen, Scholarly :
)Judicial Dialogue in International Law, 16 L. & PRACT. OF INT’L CTS. & TRIB. 464 (2017و ولالطالع
على بح أ أ أأث متعمق يإ الفق أ أ أأها انظرSONDRE T. HELMERSEN, THE APPLICATION OF TEACHINGS BY THE :
)INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (Cambridge Univ. Press, 2021و
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ثالثا -لمحة موجزة عن المادة  )1(38والشكوك حول الوسائل اقحتياطية
-13

ال امال موقع امحكا القضأائية ويقه كبار االختصأاصأيين يإ القانون العا يإ المادة  )1(38محل

نقأاش بين المؤلفينو بأل ابأدو أن ه أاك تبأاا أا يإ وجهأات ال ظر الفقهيأة حول المأادة  )1(38وهأل هإ ت شأ أ أ أ أ أ أأئ

قائمة واحدة أ قائمتينو ونرى البعو أن امحكا القض أ أأائية المش أ أأار رليها يإ الفقرة الفر ية (د) هإ مص أ أأدر

للقانون شأفنه شأفن مصأادر القانون امخرى المدرجة يإ الفقرات الفر ية (أ) رلى ( ) من المادةا ونصأفون لغة

المادة  38ووو بفنها أسأاسأية من حيث المبدأا وال يجدون صأعوبة كبيرة يإ أن يعتبروا وسأيلة احتياطية لتقرنر

قواعد القانون مص أأد ار للقانونا ليس ببرنق القياس يحس أأب ولكن ببرنق مباش أأر أيض أأا ووو“()24و ونؤكد ال هج

الثانإا ولعله أوسأع انتشأا ار من امولا أن المادة ت شأئ قائمتينو يالفقرات الفر ية (أ) رلى ( ) توير المصأادر
الرسمية التإ يمكن أن ت شف م ها قواعد للقانون الدولإ صالحة قانونا“()25ا بي ما توير الفقرة الفر ية (د) وسائل

بدالة أو رضافية يمكن بها تقرنر قواعد القانون“ القائمة()26و وبعبارة أخرىا تدعد الوسائل االحتياطية مجرد أداة
لتحداد أو تفكيد وجود المص أ أ أأادر أو محتواها بدال من أن تكون هإ نفس أ أ أأها مص أ أ أأادر يإ حد ذاتهاو وقد تتيح
د ارس أأة ه المس أأفلة للج ة يرص أأة لتوض أأيح الوض أأع القانونإ القائم اس أأت ادا رلى الممارس أأة وتقديم التوجيه بش أأفن

وضع الوسائل االحتياطية واستةدامها يإ مةتل
-14

مجاالت القانون الدولإو

وعالوة على ذلكا ويإ رطار م اقش أ أأة الفئة الواس أ أأعة من امحكا القض أ أأائيةا تثور مس أ أأائل تتعلق

بوض أأع أحكا المحاكم والهيئات القض أأائية الوط ية يإ مقابل أحكا المحاكم والهيئات القض أأائية الدولية

و

()27

ويإ حين أن امحكا القض أ أأائية ال يمكن أن تكون يإ حد ذاتها مص أ أأادر للقانونا يإن ال تائج التإ تةلص

رليها الهيئات القض أ أ أ أأائية ع د تفس أ أ أ أأير وتببيق المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون التإ تقرر قواعد

القانون الدولإ يمكن أن تحدد االلتمامات القانونية للدول والم ظمات الدولية وغيرها من الهيئاتو
-15

وفيما اتعلق بعالقة الوسائل االحتياطية بمةتل

مصادر القانون الدولإا ابدو أن الق اررات القضائية

تؤدي أدوا ار مةتلفةا وأحيانا توض أأح القواعد التعاهدية العامة أو تفس أأرها تفس أأي ار هاديا لتببيقها على حاالت

جدادة قد ال تكون ددرسأ أ أ أأت من قبل()28و ويإ ه ا الصأ أ أ أأددا قدمت محكمة العدل الدوليةا بوصأ أ أ أأفها الجهاز

القضأأائإ الرئيسأأإ لألمم المتحدةا من خالل أحكامهاا مسأأاهمات جوهرنة يإ تبونر مةتل

مجاالت القانون

الدولإا من بي ها القانون ال اظم الس أأتةدا القوةا وقانون البحارا وتعيين الحدود البحرنةا ومس أأؤولية الدولا

وقانون المعاهداتا والعالقات الق صأليةا واللجو ا والقانون البيئإ الدولإا وإنها االسأتعمارا وتقرنر المصأيرا
()24

Robert Y. Jennings, International Lawyers and the Progressive Development of International Law,
)in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, 413-24 (J. Makarczyk ed., 1996و

()25

Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of
O. J. ;)2013( the International Criminal Courts and Tribunals, 24 EUR. J. INT’L L. 649, 652
Lissitzyn, Reviewed Work: International Law. Vol. 1 (3rd ed.): International Law as Applied by
)International Courts and Tribunals by Georg Schwarzenberger, 53 AM. J. INT’L. L. 197 (1959و

()26

المرجع نفسها الصفحة ( 653نقال عن ())Schwarzenbergerو

()27

انأظأأرSienho Yee, Article 37 of the ICJ Statute and Applicable Law: Selected Issues in Recent :

()28

انظرInt'l Ct. of Justice, Handbook of the International Court of Justice, at 98-100, U.N. Sales No. :

)Cases, 7 J. Int. Disp. Settlement 472 (2016و

طلع
)1055 (2016ا متأأاح يإ( https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf :ا د
عليه آخر مرة يإ  27تموز/اوليه ( )2021والواقع أن المحكمة اعتريتا م عا 1949ا به ا الوضع الجداد“ فيما اتعلق بميثاق
اممم المتحدة يإ يتواها المتعلقة بالتعونو عن امض أ أ أ أ أ أرار المتكبدة يإ خدمة اممم المتحدةا الفتوىا تقارنر محكمة العدل الدولية

لعا  ( )1949تواجه المحكمة ه ا وضأ أ أأعا جداداو وال يمكن حل المسأ أ أأائل التإ اثيرها ه ا الوضأ أ أأع رال بإدراك أنه خاضأ أ أأع محكا

الميثاق م ظو ار رليها يإ ضو مبادئ القانون الدولإ“و) (وم ذلك الحينا اعتريت المحكمة صراحة يإ العداد من أحكامها بتبور

القانون الدولإو وشددت على أهمية ه ا التبور يإ تقرنر القانون الم ببق على القضية المع يةو)و
GE.21-11083
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ومأا رلى ذلأكو ويإ المقأابألا كثي ار مأا تببق المحكمأة القواعأد الموضأ أ أ أ أ أ أأو يأة التإ أوضأ أ أ أ أ أ أأحتهأا يإ ق ارراتهأا
الس أأابقةو ويإ ه ا الس أأياقا تقد المحكمة أيض أأاا عن طرنق رص أأدار أحكامها القض أأائية التإ توض أأح قواعد

القانون الدولإا مساهمات يإ توطيد القانون الدولإ رن لم يكن تبونر ()29و
-16

وفيمأأا اتعلق بأأالقأأانون الأأدولإ العريإا ورد يإ المأ كرة التإ أعأأدتهأأا أمأأانأأة اللج أأة يإ موضأ أ أ أ أ أ أأوع

تحأأداأأد القأأانون الأأدولإ العريإ“ أن لق اررات المحأأاكم الوط يأأة وظيفتين عأأامتين يإ تحأأداأأد القأأانون الأأدولإ

العريإ“()30و الوظيفة امولى هإ أنها بمثابة دليل على ممارسات الدولو وامخرى هإ أنها بمثابة أداة تعين

على تقرنر قواعد القانونو وقد اعتدرف به ا البابع الممدو يإ اس أ أ أ أ أأت تاجات اللج ة ال هائية المتعلقة بتحداد
القانون الدولإ العريإ()31و وعليها اسأت ادا رلى تلك امعمال السأابقة وامعمال الجارنة بشأفن المبادئ العامة
للقانونا قد يكون من المفيد مغراض التحليل يإ رطار ه ا الموض أ أ أ أأوع ال ظر يإ الدور ال ي تؤديه أحكا

المحاكم الوط ية والدولية على حد سأ أ أ أوا يإ تفس أ أ أأير وتببيق قواعد القانون الدولإ الم ص أ أ أأوص عليها يإ

المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون على ال حو المتوخى يإ المادة 38و
-17

وبببيعة الحالا لم ت شأف المادة  38من ال ظا امسأاسأإ لمحكمة العدل الدولية من عد و وقد قد

أوب هايم يكرة عن الوضع رذ كتب يإ عا  1908قبل صياغة المادة :38

وإلى جانب محكمة الغ ائم الدولية التإ اتفق عليها مؤتمر الهاي الثانإ للسأ أ أأال والتإ لم

تد شأ أ أ أ أأف بعدا ال توجد محاكم دولية يمكن أن تحدد ه القواعد العرفية وتببقها تببيقا اتمتع بالحجية

الكتاب يإ القانون الدولإا
على قض أ أأايا تص أ أأبح هإ نفس أ أأها سأ أ أوابق ملممة للمحاكم امدنى درجةو و د

وبةاصأ أأة أصأ أأحاب الد ارسأ أأاتا عليهم على نحو ما أن اتة وا مكان القضأ أأاة وأن ابتوا يإ وجود أو

عد وجود عرف ارسأخا وهل ما اوجد ليس سأوى اسأتةدا ال ارقى رلى مسأتوى العرفا وهل نضأج
االسأ أأتةدا المعترف به حتى صأ أأار عرياا وما شأ أأابه ذلك وووو وله ا السأ أأببا تتسأ أأم مراجع القانون

الدولإ بفهمية كبيرة لتببيق القانون تفوق كثي ار أهمية المراجع يإ يروع القانون امخرى()32و
-18

ونس أأت د ال ص الحالإ للفقرة (()1د) من المادة  38رلى ال ظا امس أأاس أأإ للمحكمة الدائمة للعدالة

الدوليةو واقترحت لج ة الحقوقيين االسأ أأتشأ أأارنة لعا 1920ا وتحدادا رئيسأ أأها ديكامبا ال ص التالإ :االجتهاد
القضأ أ أ أ أ أأائإ الدولإ باعتبار وسأ أ أ أ أ أأيلة لتببيق القانون وتبونر ()33و وواجه االقتراح بعو المعارضأ أ أ أ أ أأةو ويإ

م اقشأات الحقةا ذكر الرئيس ديكامب أن الفقه واالجتهاد القضأائإ ال ا شأئان قانونا من دون شأكا لك هما
يسأ أ أ أأاعدان يإ تقرنر القواعد الموجودةو ون بغإ للقاضأ أ أ أأإ أن يسأ أ أ أأتةد كال من االجتهاد القضأ أ أ أأائإ والفقها

()29

انظرInt'l Ct. of Justice, Handbook of the International Court of Justice, at 77, U.N. Sales No. 1055 (2016) :ا
طلع عليأه آخر مرة يإ
متأاح يإ( https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf :ا د

 27تموز/اوليه ( )2021جا فيه اسأ أأت تا مفاد أن حكم المحكمة ال يفصأ أأل يإ نماع معين يحسأ أأبا بل يسأ أأاهم حتما أيضأ أأا يإ
تبونر القانون الدولإو والمحكمةا رذ تدرك ذلك تماماا تفخ يإ االعتبار ه ان الهديين يإ رعداد وصياغة أحكامها“و)و

()30

اممأانأة العأامأة لألمم المتحأدةا تحأداأد القأانون الأدولإ العريإ :الأدور الأ ي تؤديأه يإ تحأداأد القأانون الأدولإ العريإ ق اررات المحأاكم
الوط ية المسأأتةدمة يإ اجتهادات المحاكم والهيئات القضأأائية الدولية ذات البابع العالمإا م كرة من اممانة العامةا لج ة القانون
الدولإا وثيقة اممم المتحدة  9( A/CN.4/691شباط/يبراار )2016و

()31

انظر مثال تقرنر لج أة القأانون الأدولإ عن أعمأال دورتهأا السأ أ أ أ أ أ أأبعينا وثيقأة اممم المتحأدة A/73/10ا الصأ أ أ أ أ أ أأفحأات 158-156

()32

Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the

(( )2018االست تاجات  6و 10و 13و( )14تشملا يإ بعو ه الحاالتا أحكا المحاكم الوط ية ويقه كبار االختصاصيين)و

)International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 659 (2013؛ انظر أيضاL F. L. :
)Oppenheim, The Science of International Law: Its Task and Method, 2 Am. J. Int’l L. 313 (1908و

()33
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ولكن على س أأبيل االس أأترش أأاد يحس أأب“()34و ولم ديعتمد اقتراح ديكامب امولو وخالل الم اقش أأات الالحقةا طرح
الس أ أ أأيد روت والس أ أ أأيد ييليمور مش أ أ أأروعا بداال()35و ويإ مواجهة المعارض أ أ أأة المس أ أ أأتمرةا اقترح [] ديكامب ووو

الصأيغة التالية‘ :تفخ المحكمة يإ اعتبارها امحكا القضأائية ويقه كبار االختصأاصأيين يإ القانون العا يإ

مةتل

الأدولا ونعتبر هأ ا أو ذاك وسأ أ أ أ أ أ أأيلأة احتيأاطيأة لتقرنر قواعأد القأانون‘(“)36و كمأا اقترح ديكأامأب نفسأ أ أ أ أ أ أأه

رضأ أ أ أأاية بارة وسأ أ أ أأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون“و وقد اعتدمدت ه الصأ أ أ أأيغة دون تغيير()37و ومن ثما
داتوقعا كجم من الد ارس أ أ أأة المقترحةا رج ار اس أ أ أأتعراض دقيق لتارنخ ص أ أ أأياغة الحكم لما يإ ذلك من يائدة يإ
توضيح الدور المقصود والمكانة الراه ة للوسائل االحتياطية يإ تقرنر قواعد القانون الدولإو

رابعا -األحكام القضائية
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توضأح الفقرة امولى من المادة  38من ال ظا امسأاسأإ لمحكمة العدل الدولية أن امحكا القضأائية“

هإ وسأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون“()38و ومع ذلكا كما قال أحد ال دشأراحا رن ه الصأيغة تقلل من
دور أحكا المحاكم الدولية يإ عملية وضأ أ أ أأع المعاايرو وغالبا ما يكون لألحكا المشأ أ أ أأروحة ببرنقة مق عة
تأفثير بأالغ امهميأأة يإ عمليأأة اسأ أ أ أ أ أ أأت بأأاط المعأأاايرا حتى لو كأانأت المحأأاكم نظرنأا تببق القأأانون الموجود

وال ت شأ أ أ أ أ أ أأئ قأانونأا جأداأدا“()39و وبببيعأة الحأالا ليس محكأا محكمأة العأدل الأدوليأةا من حيأث المبأدأا قوة
اإلل ام رال بال سأبة لمن صأدرت بي هما وحتى يإ تلك الحالةا يإ خصأوص ال ماع ال ي ديصأل فيه دون غير

(المادة 59ا ال ظا امس أ أأاس أ أأإ للمحكمة)()40و وهك اا وعلى الرغم من عد الت ام المحكمة بمراعاة ما س أ أأبق

البت فيها على غ ارر دنظم القانون العا امنكلوسأأكسأأونإ التإ اوجد لداها تسأألسأأل هرمإ لألحكا القضأأائية
الص أ أ أأادرة عن المحاكم العليا والملممة للمحاكم امدنى درجةا تعتمد المحكمة عمليا على أحكامها الس أ أ أأابقةو

وه ا من شأفنه تعمنم القدرة على الت بؤ واالتسأاق يإ تببيق القانون الدولإو ونسأاهم أيضأا يإ تعمنم اممن
القانونإ للدول والم ظمات الدوليةو وال تبتعد المحكمة عن أحكامها الس أ أ أ أ أأابقة رال مس أ أ أ أ أأباب جديةا وهإ رن

يعلت يإنها تعلله يإ كثير من امحيانو
-20

ويإ بعو امحيانا قد يصعب تحداد مدى ضيق أو اتساع نباق تفسير المادة )1(38و وتعتمد

المحكمة بببيعة الحال أيضأ أ أأا على أعمال سأ أ أألفهاا أي المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةو وتفعل ذلك أيضأ أ أأا

امطراف التإ تترايع أمامهاو وكثي ار ما تشأ أ أأير امطراف المتةاصأ أ أأمة وأي أطراف متدخلة باسأ أ أأتفاضأ أ أأة رلى

أحكا المحاكم وإلى يقه أو أعمال كبار االختصأ أ أأاصأ أ أأيينو يال غرابة رذن يإ أن تشأ أ أأير المحكمة عادة رلى

أحكا المحاكم والهيئات القض أأائية الدولية والوط ية امخرىو ولم ت كر رال يإ عدد قليل نس أأبيا من القض أأايا
أعمال يرادى االختص أ أ أ أأاص أ أ أ أأيين يإ أحكامها الرئيس أ أ أ أأيةا وإن كانت أعمال هيئات الةب ار مثل اللج ة تحتل

موقعا بار از ع دما تبت يإ قضايا أو تصدر يتاوىو
()34

المرجع نفسها الصفحة 652و

()35

Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of
)the International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 652 (2013و

()36

المرجع نفسهو

()37

المرجع نفسهو

()38

ال ظا امساسإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة 38ا الفقرة (1د)ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا يإ الصفحات )1945( 30-21و

()39

Rudolf Bernhardt, Custom and Treaty in the Law of the Sea, in Recueil Des Cours: Collected

()40

GE.21-11083

)Courses of the Hague Acad. of Int’l L. (Vol. 205), 247-330 (1987و
ال ظا امسأأاسأأإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة 59ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا الصأأفحات ( )1945( 30-21من ال ص

اإلنكليمي)و
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وتشأ أ أ أ أ أ أأير المحكمأة اآلن أكثر يأفكثر رلى امحكأا الصأ أ أ أ أ أ أأادرة عن محأاكم أخرى يإ نمط ال يمكن

رال توقع زنادته مع تمااد تةص أ أأص القانون الدولإو يقد اس أ أأتش أ أأهدتا على س أ أأبيل المثالا بالمحكمة الدولية
لق أأانون البح أأار()41ا ومحكم أأة الع أأدل ممرنك أأا الوسأ أ أ أ أ أ أأبى()42ا ومحكم أأة الع أأدل للجم أأاع أأات اموروبي أأة

()43

(التإ أص أ أ أ أ أ أأبحت اآلن محكمة العدل التابعة لالتحاد اموروبإ)ا وأش أ أ أ أ أ أأارت رلى بعو ق اررات التحكيم()44ا

وإلى هيئات حقوق اإلنسأ أأان اإلقليميةا مثل محكمة البلدان اممرنكية لحقوق اإلنسأ أأان()45ا والمحكمة اموروبية
لحقوق اإلنسأ أأان()46ا واللج ة اميرنقية لحقوق اإلنسأ أأان والشأ أأعوب()47و ويإ الحالة امخيرةا أشأ أأارت محكمة
العدل الدوليةا يإ حكمها الص أ أ أأادر يإ قض أ أ أأية ديالو لعا )48(2010ا رلى تفس أ أ أأير اللج ة اميرنقية لحقوق

اإلنسان والشعوب للمادة  )4(12من الميثاق اميرنقإ لحقوق اإلنسان والشعوبو وذكرت المحكمة ما الإ:

ع دما تددعى المحكمة [ووو] رلى تببيق صأأك رقليمإ لحماية حقوق اإلنسأأانا عليها أن
تراعإ على ال حو الواجب تفس أ أ أ أأير ذلك الص أ أ أ أأك ال ي اعتمدته الهيئات المس أ أ أ أأتقلة التإ أدنش أ أ أ أأئت

خصيصاا رذا كان اممر ك لكا لرصد التببيق السليم للمعاهدة المع ية()49و
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وعالوة على ذلكا أشأارت محكمة العدل الدولية م ار ار رلى أعمال الهيئات القضأائية المتةصأصأةا

بما يإ ذلك المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأ أ أأالفيا السأ أ أأابقة

()50

والمحكمة الج ائية الدولية لرواندا

()51

يإ مسأ أ أأائل

()41

انظرTerritorial and Maritime Dispute (Nicar. v. Col.), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 624, 666 ¶ 114 :

()42

انظرLand, Island and Maritime Frontier Dispute (El Sal. v. Hond.: Nicar. intervening), Judgment, :

)(Nov. 19و

1992 I.C.J. Rep. 351, 599 ¶ 401 (Sept. 11)(Referring to the judgment in El Sal. v. Nicar. AJIL 674
))(CACJ 1917و
()43

انظرApplication of the Interim Accord of 13 September 1995 (The former Yugoslav Rep. of Maced. :

()44

انأ أ أظ أ أأرTerritorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea :

)v. Greece), Judgment, 2011 I.C.J. Rep. 644, 678-79 ¶ 109 (Dec. 5و

)( (Nicar. v. Hond.), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 659, 701 ¶ 133 (Oct. 8وردت فيه رش أ أ أ أ أأارة رلى قرار التحكيم
الص أ أ أ أأادر يإ  24آذار/مارس  1922عن المجلس االتحادي الس أ أ أ أأونس أ أ أ أأري يإ قض أ أ أ أأية ال ماع الحدودي بين كولومبيا وي مونالا I

)( )R.I.A.A. 223 (1922يإ القضأ أأية نفسأ أأهاا ويإ الفقرة التالية تماماا أشأ أأارت المحكمة أيضأ أأا رلى قرار التحكيم الصأ أأادر يإ 23
كانون الثانإ/ا اار  1933عن الهيئة القضأ أ أأائية الةاصأ أ أأة لل ظر يإ قضأ أ أأية حدود ه دوراس (غواتيماال ضأ أ أأد ه دوراس)ا II RIAA

))1325 (1949و
()45

ان أ أ أ أ أظأ أ أ أ أأرCase Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), :

()46

انظرApplication of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide :

)Compensation, 2012 ICJ Rep. 324, 331 ¶ 13 (June 19و

(Bosn. & Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 92 ¶ 119 (Feb. 26); Case
Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Compensation, 2012
I.C.J. Rep. 324, 331 ¶ 13 (June 19); Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. It.: Greece
)intervening), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 99, 132 ¶ 72 (Feb. 3و
()47

انظرAhmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Merits, Judgment, 2010 I.C.J. :

()48

المرجع نفسها الصفحة 664ا الفقرة 67و

()49

المرجع نفس أ أ أأه؛ انظر أيض أ أ أأاMads Andenas and Johann R. Leiss, The Systemic Relevance of “Judicial :

)Rep. 639, 663-64 ¶ 66-67 (Nov. 30و

FÜR AUSLÄNDISCHES

)907-972 (2017

Decisions” in Article 38 of the ICJ Statute, 77 MAX-PLANCK-INSTITUT

ÖFFENTLICHES RECHT UND VÖLKERRECHT
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()50

انظرApplication of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide :

()51

المرجع نفسها الصفحة 126ا الفقرة 198و

)(Bosn. & Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 130 ¶ 212 (Feb. 26و

GE.21-11083
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القانون الج ائإ الدولإ والقانون الدولإ اإلنسأ أ أأانإو ويإ بعو الحاالتا كما ورد يإ الفقرة السأ أ أأابقةا أولت

امحكا الص أ أأادرة عن المحاكم المتةص أ أص أ أأة قد ار من االعتبارو وبالمثلا نظ ار من كل مجال من مجاالت

القانون الدولإ جم من نظا قانونإ دولإ أوس أ أ أأعا يإن تلك الهيئات القض أ أ أأائيةا من جهتهاا كثي ار ما تحيل

أيض أ أ أأا رلى محكمة العدل الدولية اللتماس ررش أ أ أأادات ذات حجية بش أ أ أأفن موق
رئيسية رلى جانب المصادر الم كورة يإ المادة 38و

-23

القانون الدولإ من مس أ أ أأائل

ولعل من المفيد أيضأ أأا د ارسأ أأة ممارسأ أأة المحاكم المتةص أ أصأ أأة والمحاكم الوط ية يإ اتباع أحكا

محكمة العدل الدولية يإ المسأ أأائل المتعلقة بالقواعد العامة للقانون الدولإ يإ رطار ما يشأ أأار رليه يإ كثير
من امحيان بالحوار القضأ أ أأائإ بين مةتل

المحاكم والهيئات القضأ أ أأائية()52و يعلى سأ أ أأبيل المثالا أشأ أ أأارت

المحكمة الج ائية الدولية ليوغوس أ أأالفيا الس أ أأابقة رلى الوس أ أأائل االحتياطية التإ ت ص عليها الفقرة(()1د) من

المادة  38من ال ظا امسأ أ أأاسأ أ أأإ لمحكمة العدل الدوليةو ولتوضأ أ أأيح ذلكا ذكرت الدائرة االبتدائية للمحكمة
الج ائية الدولية ليوغوسأ أأالفيا السأ أأابقة يإ قضأ أأية كوبرشأ أأكيتش وآخرنن أن المحكمةا بحكم طابعها الدولإا

[ال يمكن] رال أن تعتمد على مص أ أأادر القانون الدولإ ال ارس أ أأةةا ويإ ه ا اإلطارا على امحكا القض أ أأائية“()53و
وفيمأا اتعلق بأالقيمأة التإ ا بغإ رعبأاؤهأا لهأ امحكأا ا رأت الأدائرة االبتأدائيأة أنهأا ال ا بغإ أن تدسأ أ أ أ أ أ أأتةأد

رال كوس أ أأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون“()54و وأوض أ أأحت المحكمة ك لك أن الس أ أأابقة القض أ أأائية ليس أ أأت

مص أأد ار م فص أأال من مص أأادر القانون يإ يص أأل ال ماعات الج ائية الدولية“()55و ويإ س أأياق متص أألا ت ص

المادة  )3(20من ال ظا امس أ أ أ أأاس أ أ أ أأإ للمحكمة الةاص أ أ أ أأة لس أ أ أ أأيراليون على ما الإ :يس أ أ أ أأترش أ أ أ أأد قض أ أ أ أأاة
دائرة االستئ اف يإ المحكمة الةاصة بفحك أأا دائ أرة االس أأتئ اف يإ [المحكمة الدولي أ أأة ليوغوس أأالفيا الس أأابقة

ودائ أ أرة االس أ أأتئ اف يإ المحكم أ أأة الدولي أ أأة لروان أ أأدا]()56وم غير أن المحكمة الةاصة لسيراليون أكدت أن ه ا
ال ص ال يع إ ضم ا أن أحكا تلك المحاكم الدولية تشكل مصادر مباشرة أو ملممة لها()57و
-24

ونمكن رؤنأأة موق

الم كور يإ المادة 21

()58

ممأأاثأأل يإ المحكمأأة الج أأائيأأة الأأدوليأأة التإ يعكس قأأانونهأأا الواجأأب التببيق

من نظا روما امسأ أأاسأ أأإا رلى حد كبيرا المصأ أأادر الم كورة يإ المادة  38من

()52

انظر مثالscholarly analysis of judicial dialogue in the field of human rights law in Special Issue: Judicial :

()53

Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the

)Dialogue in Human Rights, edited by Elżbieta Karska and Karol Karski, 21 Int’l Com. L. Rev. 5 (2019و
)International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 653 (2013؛ انظر أيضاL F. L. :
)Oppenheim, The Science of International Law: Its Task and Method, 2 Am. J. Int’l L. 313 (1908و

()54

المرجع نفسهو

()55

Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of
)the International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 653 (2013و

()56

ال ظا امساسإ للمحكمة الةاصة لسيراليونا المادة 20ا الفقرة 3ا  16كانون الثانإ/ا اار 2002ا 2178 U.N.T.S. 145و

()57

انظرProsecutor v. Issa Hassan Sesay et. al., Case No. SCSL-04-15-T, Trial Court Judgment, at :

)295 (Mar. 2, 2009؛ لالطالع على الشأأرح المتعلق بالمسأأاهمات الفقهية التإ قدمتها المحكمة الةاصأأة لسأأيراليون رلى القانون
الج أأائإ ال أأدولإا انظرCHARLES C. JALLOH, THE LEGAL LEGACY OF THE SPECIAL COURT FOR SIERRA :

LEONE (Cambridge Univ. Press, 2020); CHARLES C. JALLOH (ED.), THE SIERRA LEONE SPECIAL
COURT AND ITS LEGACY: THE IMPACT FOR AFRICA AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (Cambridge
Univ. Press, 2014); Symposium, The Legal Legacy of the Special Court for Sierra Leone, 15 FIU L.
REV. 1 (2021); Charles C. Jalloh, The Continued Relevance of the Contributions of the Sierra Leone
Tribunal to International Criminal Law, 15 FIU L. REV. 1, 1-13 (2021); Charles C. Jalloh, Closing
)Reflections on the Contributions on the SCSL’s Legal Legacy, 15 FIU L. REV. 1, 91-95 (2021و
()58

لالطالع على شرح ممتازا انظرMargaret M. deGuzman, “Article 21”, in O. TRIFFTERER AND K. AMBOS, :
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY (3rd ed., Munich

EDS.,

and Oxford, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2016) 932–948و
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ال ظا امسأ أأاسأ أأإ لمحكمة العدل الدوليةو رذ يجوز للمحكمة الج ائية الدوليةا باإلضأ أأاية رلى تببيق نظامها

امسأ أ أ أأاسأ أ أ أأإ وك لك المعاهدات الواجبة التببيق وغيرها من مبادئ القانون الدولإ وقواعد ا والمبادئ العامة

المس أ أأتةلص أ أأة من القوانين الوط ية لل دظم القانونية يإ العالما بما يإ ذلك قوانين الدول التإ من عادتها أن
تمارس والاتها على مةتل الجرائم الةاض أأعة لتلك الواليةا أن تببق مبادئ وقواعد القانون كما هإ مفس أرة

يإ ق ارراتها السابقةو
-25

ويإ حين أن مسأ أ أ أأفلة مكان امحكا القضأ أ أ أأائيةا بما يإ ذلك أحكا المحاكم والهيئات القضأ أ أ أأائية

امخرىا سأتتوق على ال دظم امسأاسأية أو الصأكوك التفسأيسأية الةاصأة بتلك المحاكم وحتى على اجتهادها
القضائإا يمكن العثور على طائفة واسعة من الممارسات يإ استةدا امحكا القضائية للتثبت من القواعد
القانونية الواجبة التببيق يإ قضأ أ أ أ أأية معي ة كوسأ أ أ أ أأيلة احتياطية لتقرنر القانونو ونثور ه ا السأ أ أ أ أؤال التالإ:

ما هو الحكم القض أأائإ“ ،وعالوة على ذلكا ال تقترن بارة أحكا المحاكم“ الواردة يإ المادة  )1(38من
ال ظا امس أ أ أأاس أ أ أأإ لمحكمة العدل الدولية بص أ أ أأفات الدولية“ أو الوط ية“ا وك لك اإلقليمية“و ونوحإ ه ا

على ما ابدو بفنه قد الم يهم أكثر شموال لكلمتإ القضائية“ و امحكا “و
-26

وال تمال توجد أيض أ أأا أس أ أأئلة بش أ أأفن أهمية ووزن أحكا المحاكم الوط يةا مقارنة بالمحاكم الدوليةا

وك لك أحكا المحاكم القضأ أأائية اإلقليمية والهيئات شأ أأبه القضأ أأائية اإلقليمية يإ تقرنر قواعد القانون الدولإ

يإ سأياق المصأادرو ونمكن أيضأا طرح أسأئلة مشأروعة عما رذا كان ا بغإا يإ سأياق تقرنر قواعد محددةا

أن يكون معمال اميرقة المتةصأصأة أو المحكمين المتةصأصأين ال ان يعي هم أحد البريين المت ازعين أو

كالهما نفس وزن أحكا الهيئات القضأائية التابعة للمحاكم الدولية أو اإلقليمية التإ ت شأئها الدولا وال سأيما
تلك ذات البابع العالمإ أو ش أ أ أ أ أأبه العالمإو ون ببق ه ا بوجه خاص يإ مجاالت مثل قانون االس أ أ أ أ أتثمار

الدولإ أو حيث تبتعد أحكا هيئات التحكيم ه عن قواعد القانون الدولإ القائمةو
-27

ويإ بعو الحاالتا ثارت أيضأأا ش أواغل من أن تعالج محاكم وهيئات قضأأائية دولية مةتلفة ال ماع

نفسأأه يإ آن واحدا أو أن تتوصأأل رلى اسأأت تاجات متضأأاربة فيما اتعلق ب فس القاعدة الدوليةا مما اؤدي رلى

تسأأاؤالت بشأأفن اختصأأاصأأاتها المؤسأسأأية وعالقاتها الهرمية فيما بي ها()59و وإذا كانت ه الشأواغل والتسأأاؤالت

تتسم بقدر من امهمية يإنها تقع خار نباق الموضوعو

وعلى ه الةلفية اموس أ أ أ أأعا ديفترض أن يكون من الممكن تحداد م هجية تس أ أ أ أأاعد يإ التفكد من
-28
القيمة والوزن الل ان اتعين رعباؤهما لألحكا القض أ أأائية كوس أ أأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإ الم ببقةو
وقد تتمكن اللج ة ب لك من وضأ أأع نهج متسأ أأق يفيد الدول والم ظمات الدولية والمحاكم والهيئات القضأ أأائيةا

يضال عن يقها القانون وممارسإ القانون الدولإو

خامسا -فقه كبار اقختصاصيين في القانون العام
-29

اؤكد الش أأق الثانإ من الفقرة (1د) من المادة  38من ال ظا امس أأاس أأإ لمحكمة العدل الدولية أن

امحكا القض أ أأائية ويقه كبار االختص أ أأاص أ أأيين يإ القانون العا يإ مةتل الدول“ تدعتبر أيض أ أأا وس أ أأيلة
احتياطية لتقرنر قواعد القانون“و وصأ أ أأحيح أن عمل أشأ أ أأهر يقها القانونا تارنةياا كان ذا أهمية كبرى يإ

()59
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أثارت الشأ أواغل المتعلقة بالتجمؤ وت ازع ال دظم القانونية أيضأ أأا م اقشأ أأات حول وحدة القانون الدولإ وتماسأ أأكه وشأ أأرعيتهو انظرا يإ
هأ ا الص أ أ أ أ أ أ أأددا حوليأة لج أة القأانون الأدولإ 2006ا المجلأد الثأانإا الجم الثأانإا الصأ أ أ أ أ أ أأفحأات 227-219ا وثيقأة اممم المتحأدة
A/CN.4/SER. A/2006/Add.1؛ انظر تقرنر الفرنق الدراسإ للج ة القانون الدولإا تجمؤ القانون الدولإ :الصعوبات ال اشئة
عن ت وع وتوسع القانون الدولإ A/CN.4/L.682ا الصفحة 11ا الفقرة  13( 13نيسان/أبرنل )2006و
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توض أ أأيح قواعد القانون الدولإ الم ببقة()60و ولكن ابدو أن ه المكانة قد تراجعت رلى حد ماا وتعليل ذلك

ولو جمئيا أن الدول نظمت بشكل متمااد المسائل التإ تستةد االتفاايات الدوليةا وإذا كانت ه االتفاايات

غير موجودة أو غير كافيةا يقد تلجف هإ نفس أ أ أ أ أأها رلى القانون الدولإ العريإ والمبادئ العامة للقانون على
الرغم من أن عملية تقرنر وجود ومضأأمون القواعد الم ببقة من تلك المصأأادر تتم يإ العادة أيضأأا بالرجوع
رلى امعمال الفقهيةو وبإمكان المحاكم والهيئات القضأائيةا بصأرف ال ظر عن يقه“ كبار االختصأاصأيين

يإ القانون العا “ا أن تبلع أيض أ أ أأا بالوس أ أ أأائل اإللكترونية على مجموعة واس أ أ أأعة من ممارس أ أ أأات الدول يإ
الةالصأ أأات وغيرها من المصأ أأادر الموثوقة التإ تجمع ه المعلوماتو ونبدو أن ه ا يحد من الحاجة رلى

االعتماد على عمل االختصاصيين يإ القانون العا “و

وتتبع المحأاكم وال دظم القأانونيأة المةتلفأة على الصأ أ أ أ أ أ أأعيدان الوط إ والدولإ دنهجا مةتلفة ر از يقه
-30
كبار االختص أأاص أأيين يإ القانون العا أو الفقه بوجه عا يإ س أأياق تقرنر قواعد القانون سأ أوا أكانت ذات

طابع وط إ أو دولإو ويإ حين أن يقه كبار االختصأ أ أأاصأ أ أأيين يإ القانون العا ال ارد رال قليال يإ أحكا

محكمة العدل الدوليةا التإ يش أأير رليها عدد قليل نس أأبيا من أحكامها الرئيس أأيةا يإن أعمال االختص أأاص أأيين

بأارزة جأدا يإ اآل ار الم فصأ أ أ أ أ أ ألأة لفرادى القضأ أ أ أ أ أ أأاة وكأ لأك يإ ق اررات وأحكأا العأداأد من المحأاكم والهيئأات

القضأ أ أأائية الدولية امخرىو وهإ شأ أ أأائعة أيضأ أ أأا يإ ق اررات الهيئات القضأ أ أأائية اإلقليمية وغيرها من الهيئات
القضأ أ أ أ أ أأائية الدوليةو ومن بين اممثلة العدادة يمكن ذكر المحكمة اميرنقية لحقوق اإلنسأ أ أ أ أ أأان والشأ أ أ أ أ أأعوبا

والمحكمأة اموروبيأة لحقوق اإلنسأ أ أ أ أ أ أأانا والمحكمأة الأدوليأة لقأانون البحأارا ومحكمأة البلأدان اممرنكيأة لحقوق

اإلنسأ أأانا وك لك المحاكم الج ائية الدوليةا بما يإ ذلك المحكمة الج ائية الدوليةا يضأ أأال عن هيئات أخرى
مثل م ظمة التجارة العالميةو بل رن بعو المحاكم والهيئات القضأ أ أ أ أأائية على الصأ أ أ أ أأعيدان الوط إ والدولإ

تتلقى أو تلتمس آ ار االختصاصيين ال ان اتصريون كفصدقا للمحكمة يإ قضايا قانونية محددةو
-31

وإذا كان معمال يرادى الفقها أو االختصأ أ أ أ أأاصأ أ أ أ أأيين يإ القانون العا بعو الوزنا على امقل

كوس أأيلة مس أأاعدة على التفس أأيرا يإن امعمال الص أأادرة عن مجموعات الفقها وبعو هيئات الةب ار يمكن

اعتبأارهأا أكثر حجيأةو والسأ أ أ أ أ أ أؤال المبروح أوال هو هأل يمكن اعتبأار أعمأال الةب ار الجمأا يأة جم ا من يقأه

كبار االختصاصيين يإ القانون العا و وعالوة على ذلكا وإذا كان اممر ك لكا يقد الم أيضا التمييم بين
نتائج عمل هيئات الةب ار الةاصأة تماما وهيئات الةب ار التإ ت شأئها الدول أو الم ظمات الدوليةو وال رنب
يإ أن آ ار مجموعات المحامين الدوليينا العاملين يإ مجال التقييم العلمإ لوضأأع القانون مثل التدونن أو

التبونر التأدرنجإا يمكن أن تكون مفيأدة ومؤثرةو ونمكن رذن أن ت أدر ضأ أ أ أ أ أ أأمن يئأة الفقأه“و ومن اممثلأة

على أيرقة الةب ار ه اميرقة المةصأصأة والدائمة على السأوا ا مثل يرنق هاريارد مبحاث القانون الدولإ

()1932-1929( )Harvard Research in International Lawا ومعهأأد القأأانون الأأدولإا وراببأأة
القانون الدولإو وقد قدمت جميع ه الهيئات الةاصأ أ أأةا يإ حقب مةتلفةا مسأ أ أأاهمات مفيدة يإ توضأ أ أأيح

بعو مجاالت القانون الدولإ وال هوض بهاو
-32

ونجوز للهيئات التإ ت شأ أ أ أأئها الدولا مثل الهيئات الم شأ أ أ أأفة والمكلفة بفدوار محددة بموجب المعاهدات

مثل اللج ة المع ية بحقوق اإلنسأأان ولج ة م اهضأأة التع اب واللج ة الدولية للصأأليب امحمرا أن تتولىا حسأأب

المس أ أ أأفلةا بعو الص أ أ أأالحية يإ تقرنر قواعد القانون الدولإ الم ببقةا على امقل فيما اتعلق بتفس أ أ أأير المجاالت

القانونية التإ ت در يإ دائرة اختصأ أ أ أ أأاصأ أ أ أ أأهاو وبالمثلا قد تكون معمال هيئات التدونن القانونإ اإلقليمية مكانة

مماثلةا ولو على مس أ أأتوى رقليمإ؛ ومن ه الهيئات مثال الم ظمة االس أ أأتش أ أأارنة القانونية اآلس أ أأيونة  -اميرنقيةا

()60

انأ أ أ أظ أ أ أأرSandesh Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development of :

)International Law, 66 INT’L & COMP. L. Q.1 (2017؛ انظر أيض أ أ أ أأاSondre T. Helmersen, Scholarly :
)Judicial Dialogue in International Law, 16 L. & PRACT. OF INT’L CTS. & TRIB. 464 (2017و
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ولج ة االتحاد اميرنقإ للقانون الدولإا ولج ة المس أ أ أ أ أأتش أ أ أ أ أأارنن القانونيين يإ القانون الدولإ العا التابعة لمجلس
أوروباا واللج ة القانونية للبلدان اممرنكيةا وهإ هيئات مرتببة بالدول أو أنشأ أ أأفتها الدولو وقد أقرت اللج ة

ذلك يإ أعمالها السأأابقة مثل مشأأارنع االسأأت تاجات التإ تت اول تصأرنحات هيئات الةب ار يإ موضأأوع االتفاقات
الالحقة والممارس أأة الالحقة فيما اتعلق بتفس أأير المعاهدات()61و ول لكا اوجد على ما ابدو ما ابرر المض أأإ

قدما يإ بحث المادة )1(38و
-33

وعلى نفس الم والا يمكن ال ظر يإ مأأا قأأامأأت بأأه اللج أأة من أعمأأال ت في أ ا للواليأأة الفرنأأدة التإ

أس أ دتها رليها الجمعية العامة لمسأأاعدة الدول على تعمنم التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ه بموجب

المادة  13من ميثاق اممم المتحدةو والواقع أن اللج ة ومقررنها الةاصأ أأين وأعضأ أأا ها ال يسأ أأتفيضأ أأون يإ
اإلشأأارة رلى امحكا القضأأائية يحسأأبا بل يشأأيرون بانتظا أيضأأا رلى يقه“ االختصأأاصأأيينو ونرد ذلك يإ

تقارنرهم وشأ أأروحهم للمواد والمبادئ والمبادئ التوجيهية المعتمدةا وك لك مسأ أأاهماتهم يإ الم اقشأ أأات العامة
ولجان الصأ أ أأياغةو بل رن اللج ةا بموجب نظامها امسأ أ أأاسأ أ أأإا قد تتمتع بعالقات أوثق مع ه السأ أ أألباتا

حيث يمك ها أيض أ أأا أن تتش أ أأاور رس أ أأميا مع المؤس أ أس أ أأات العلمية ومع الةب ار بص أ أأفة يردية“ (المادة )16و

وهإ عالوة على ذلك ملممة ص أراحة بتقديم مشأأارنعها يإ شأأكل مواد رلى الجمعية العامة مشأأفوعة بعرض
واف للسوابق وسائر البيانات ذات الصلةا بما يإ ذلك المعاهدات والق اررات القضائية والفقه“و (المادة (20أ))و

-34

وفيمأا اتعلق بأالتأدوننا يجوز للج أةا أث أا تقييمهأا لممأارسأ أ أ أ أ أ أأات الأدولا أن تبلأب من الحكومأات

تموندها ب صأأوص القوانين والم ارسأأيم والق ار ارت القضأأائيةووو“ (المادة ))2(19و وبالمثلا على اللج ةا ع د

تحداد البرق والوسأائل الكفيلة بجعل امدلة المتصألة بالقانون الدولإ العريإ أيسأر تواي ارا أن تولإ االعتبار
الواجب لمجموعات وم شأأورات الوثائق المتعلقة بممارسأأات الدول وبق اررات المحاكم الوط ية والدولية بشأأفن

مسأأائل القانون الدولإ“ (المادة )24و ونبدو أن أحكا ال ظا امسأأاسأأإ ه تثبت جدوى تلك الق ارراتا ليس
يقط للهيئات القضأأائيةا ولكن أيضأأا لهيئات الةب ار القانونيين الدولية التإ تسأأاعد يإ تدونن القانون الدولإ

وتبونر تدرنجياو ومع ذلكا امت عت اللج ةا على نحو مفهو تماماا عن المبالبة بمركم أو سأألبة خاصأأة
لمأا تقو به من أعمأال على الرغم من أن بعو المحأاكم وبعو امكاديميين يميلون رلى رسأ أ أ أ أ أ أبأاغ قدر من

الحجية عليهاو
-35

ويإ نهأايأة اممرا اجتأ بأت أعمأال يرادى الةب ار القأانونيين وأيرقأة الةب ار القأانونيين وغيرهأا من

الهيئات المتةصأ أصأ أأة اهتماما أقل كوسأ أأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإا على الرغم من انتشأ أأارها

يإ أعمال المحاكم الوط ية والدولية والةب ار واللج ة على امقل كوسأ أأيلة تسأ أأاعد على تفسأ أأير القانونو على

أنها كما ذكرت المحكمة العليا للواليات المتحدة يإ قض أأية باكيتإ هاباناا تلجف الهيئات القض أأائية رلى ه

لكتّابها عما ا بغإ أن يكون عليه القانونا بل السأ أأتقا أدلة موثوق
امعمالا ليس لما تحتونه من تةمي ات د
بها على حالة القانون يإ الواقع“()62و ول لك تتس أ أأم نو ية ه امعمال وموض أ أأوعيتها ودقتها بفهمية حيونة

لض أأمان حجيتهاو وقد تكون المس أأائل المتعلقة بكيفية تقييم تفثير االختص أأاص أأيين وأعمالهم من خالل ال دهج
التجرنبية وغيرها ذات جدوىو
()61

تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السأبعينا وثيقة اممم المتحدة A/73/10ا الصأفحة 147ا الفقرة (( )2018( )18مرن
اتفاق جميع امطراف يإ المعاهدةا أو حتى مجرد يئة كبيرة م هاا بشأ أأفن التفسأ أأير المبين يإ تصأ أرنح ما هو أمر ال يمكن تصأ أأور

يإ أغلب امحيان رال رذا أمكن اعتبار عد وجود اعت ارض أ أأات موايقة من الدول امطراف التإ لممت الص أ أأمتو وت ص الفقرة  2من
مشأروع االسأت تا  10كقاعدة عامة على ما الإ’ :يمكن أن يشأكل الت ام الصأمت من جانب طرف أو أكثر قبوال للممارسأة الالحقة

ع دما تس أ أ أ أأتدعإ الظروف رد يعل ما‘و وال تهدف الجملة الثانية من الفقرة  3رلى االعتراف بفي اس أ أ أ أأتث ا من ه القاعدة العامةا
وإنما رلى تحداد ه القاعدة وتببيقها على الحاالت ال موذجية من تصرنحات هيئات الةب ار مو)؛ انظر أيضا غيورغ نولتإ (المقرر

الةاص المع إ بالممارسأ أ أأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأ أ أأير المعاهدات)ا التقرنر الرابع عن االتفاقات الالحقة والممارسأ أ أأة الالحقة فيما
اتعلق بتفسير المعاهداتا وثيقة اممم المتحدة  7( A/CN.4/694آذار/مارس )2016و
()62

218

The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 20 S. Ct. 290 (1900), 686-700و
GE.21-11083

A/76/10

-36

ومن المثير لالهتما أنه م صأ أ أأدور الحكم يإ قضأ أ أأية باكيتإ هابانا يإ عا 1900ا لم تحدث

محاوالت كثيرةا على ما ابدوا لم هجة امحكا القض أأائية“ و يقه كبار االختص أأاص أأيين يإ القانون العا “و
ويإ نهاية المبافا وربما بسأبب طبيعة الموضأوعا ال امال عد االتسأاق هو السأمة الغالبة يإ كيفية تقييم

امحكا القضأ أأائية ويقه كبار االختصأ أأاصأ أأيين يإ القانون العا يإ مةتل

الدول تقييما م هجيا ويإ الوزن

المس أ أ د لها يإ تقرنر قواعد القانون الم ببقةو وقد تثور أيض أ أأا أس أ أأئلة يإ عالم ا التعددي والمتعدد الثقايات

حول كيفيأأة اسأ أ أ أ أ أ أأتةأأدا لغأأة القأأانون الأأدولإ لضأ أ أ أ أ أ أمأأان أن تكون مفأأاسيم ه أ ا القأأانون التإ اب يهأأا كبأأار
االختصاصيين تمثل حقا نظاما عالميا للقانون الدولإو

سادسا -نطاق الموضوع والمسائل التي يمكن تناولها
مع م ارعأاة مأا تقأد ا ديقترح أن تغبإ د ارسأ أ أ أ أ أ أأة اللج أة بعو المسأ أ أ أ أ أ أأائأل امسأ أ أ أ أ أ أأاسأ أ أ أ أ أ أيأة المتعلقأة
-37
بالفقرة (()1د) من المادة 38ا لتحداد كيفية اسأأتةدا الدول والمحاكم والهيئات القضأأائية الدولية والم ظمات
الدولية وك لك هيئات الةب ار الةاصأ أ أ أأة والحكومية والفقها

الم ببقة يإ القانون (الدولإ)و
-38

للوسأ أ أ أأائل االحتياطية“ يإ عملية تقرنر القواعد

ودون اسأ أ أ أأتبعاد مسأ أ أ أأائل أو جوانب أخرى قد تثور يإ أث ا معالجة الموضأ أ أ أأوعا يمكن اقتراح أن

تدع ى اللج ة بصفة رئيسية بتحليل ال قاط التالية:
''1

وص

''2

طبيعة ونباق الوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون:
(أ)

الموضوع وامهداف والم هجيةو

أصأ أ أأول الوسأ أ أأائل االحتياطيةا بما يإ ذلك تارنخ صأ أ أأياغتها أث ا رنشأ أ أأا المحكمة

الأدائمأة للعأدالأة الأدوليأةا والأدور الوظيفإ الأ ي تؤديأه يإ مةتل

مجأاالت القأانون الأدولإ مثأل القأانون

الدولإ لحقوق اإلنسانا والقانون الج ائإ الدولإا والقانون االقتصادي الدولإا وما رلى ذلك؛
(ب)

نباق الوسأ أأائل االحتياطية“ ومصأ أأبلحاتهاا بما يإ ذلك معانإ تعابير الوسأ أأائل“

و االحتياطية“ و امحكا القض أ أأائية“ و تقرنر“ و قواعد القانون“ و يقه“ و كبار“ و االختص أ أأاص أ أأيين

يإ القانون العا “ و مةتل
( )

الدول“؛

مركم الوس أ أ أ أأائل االحتياطية واس أ أ أ أأتةدامها يإ الدولا وال س أ أ أ أأيما يإ مجال يص أ أ أ أأل

الم ازعات الدوليةا وك لك يإ امحكا القض أ أ أ أأائية ويإ كتابات االختص أ أ أ أأاص أ أ أ أأيين يإ القانون العا ا

كدليل على القانون الدولإ؛
(د)

وظأائ

الوسأ أ أ أ أ أ أأائأل االحتيأاطيأة والعالقأة بي هأا يإ تقرنر قواعأد القأانونا بمأا يإ ذلأك

يإ المحاكم الوط ية والدوليةا واالختاليات يإ ه ا الصددا رن دوجدتا بين مةتل

ال دظم القانونية؛

''3

عالقأة الوسأ أ أ أ أ أ أأائأل االحتيأاطيأة بمصأ أ أ أ أ أ أأادر القأانون الأدولإ :أي المعأاهأدات والعرف والمبأادئ

''4

امسأاليب المةتلفة للتثبت من الوزن والقيمة المسأ دان رلى امحكا القضأائية والوزن المسأ د

العامة للقانون؛

رلى يقه كبار االختصأ أأاصأ أأيين يإ القانون العا يإ مةتل

الدول كوسأ أأيلة احتياطية لتقرنر

قواعأد القأأانون والفرق بين الوزن المسأ أ أ أ أ أ أ أأد رلى أعمأأال يرادى الفقهأأا يإ مقأأابأل مجموعأات

الفقها وهيئات الةب ار الرس أأمية أو غيرها من هيئات الةب ار ا بما يإ ذلك الفرق بين ال دظم
القانونية المةتلفة؛
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''5

ثبت المراجع ال ي اتضأأمن قائمة متعددة اللغات بامعمال المتعلقة بالوسأأائل االحتياطية بالمع ى

''6

ال تائج المحتملة للدراسة (است تاجات)؛

''7

أي مسائل أخرى/مسائل مت وعةو

المقصود يإ الفقرة (()1د) من المادة  38والتإ دجمعت أث ا الدراسة والتدمست من الدول؛

سابعا -طريقة العمل المقترحة في الموضوع
-39

س أأتعتمد طرنقة العمل يإ ه ا الموض أأوع على المواد امولية والثانونة وعلى امدبيات المتعلقة بهو

وسأ أأيسأ أأترشأ أأد العمل يإ المقا امول بممارسأ أأات الدول الغمنرةا وبالمعاهدات وغيرها من الصأ أأكوك الدوليةا

وبامحكا القض أ أ أأائية الص أ أ أأادرة عن المحاكم الوط ية واإلقليمية والدولية ذات الص أ أ أألةا يض أ أ أأال عن القوانين

والم ارس أ أ أأيم والوثائق الوط ية امخرىو كما س أ أ أأتؤخ يإ االعتبار امعمال الفقهيةا بما يإ ذلك أعمال يرادى
الةب ار وهيئات الةب ار والم ظمات الدولية ذات الصأ أ أ أ أ أ أألةو وه ا صأ أ أ أ أ أ أأحيح بوجه خاص بال ظر رلى طبيعة

الموضوع الحالإ ونص وروح الفقرة (()1د) من المادة 38و

ثامنا -خاتمة
-40

ابدو بوجه عا أن امحكا القض أأائية ويقه االختص أأاص أأيين يإ القانون العا هإ ش أأكل من أش أأكال

امدلة على القانون الدولإا وتتواتر اإلش أ أ أأارة رليها يإ المحاكم والهيئات القض أ أ أأائية الدولية والوط يةو وما هإا

بموجب نص الفقرة (()1د) من المادة  38نفسأهاا سأوى وسأائل احتياطية“ ل تقرنر“ قواعد القانونو ومع ذلكا

ر از الةلط والدهج القضأ أ أ أأائية المتباا ة يإ المحاكم والهيئات القضأ أ أ أأائية الوط ية والدوليةا ابدو أن ه اك مجاال
لمنادة توضأأيح امحكا القضأأائية والفقهية المقصأأودة وآثارها القانونية وغير القانونية المحتملة يإ نظا القانون

الدولإ الحداثو وعلى ه الةلفيةا يمكن أن يسأ أ أ أأاعد رج ار د ارسأ أ أ أأة شأ أ أ أأاملة للفقرة (()1د) من المادة  38يإ

رتما العمل امولإ ال ي قامت به اللج ة يإ تقرنر قواعد القانون الدولإ والمواضأ أ أأيع الحداثة التإ اضأ أ أأبلعت

بهأأا يإ هأ ا المجأأال المهم من مجأأاالت القواعأد العأأامأة للقأأانون الأدولإو واللج أأةا رن قأامأت بأ لأكا خليقأأة بأفن

تسأهم رسأهاما كبي ار يإ تدونن القانون الدولإ وتبونر التدرنجإ فيما اتعلق به ا الموضأوع التقليدي المتمثل يإ

مصادر القانون الدولإو
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