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  الفصل الثامن   
 المباد  العامة للقانون 

 مقدمة -ألف 

يإ برنامج   “مبادئ العامة للقانون ال (ا ردرا  موضأأأوع 2018قررت اللج ةا يإ دورتها السأأأبعين ) -166
بيرموديس مقررا  خاصأأأأأأأا و ويإ وقت الحقا أحاطت الجمعية   -اسأأأأأأأكيس  بعملها وعي ت السأأأأأأأيد مارسأأأأأأأيلو 

بقرار اللج ة ردرا    2018كانون امول/ديسأأأأأأأأأأمبر    22المؤرخ    73/265من قرارها   7العامة علما  يإ الفقرة 
 الموضوع يإ برنامج عملهاو

) اللج أأأأأأة  ونظرت   - 167 والسأأأأأأأأأأأأأبعين  الحأأأأأأاديأأأأأأة  دورتهأأأأأأا  الةأأأأأأاص  2019يإ  للمقرر  امول  التقرنر  يإ   )
 (A/CN.4/732  ا ال ي حدد نهجه رزا  نباق الموضأأأأأأأأأأأأأوع ونتائجها يضأأأأأأأأأأأأأال  عن المسأأأأأأأأأأأأأائل الرئيسأأأأأأأأأأأأأية التإ)

ت اولها يإ سأأأياق عمل اللج ةو وعقب الم اقشأأأة التإ جرت يإ الجلسأأأة العامةا قررت اللج ة أن تحيل رلى   اتعين 
بصأأأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر امول للمقرر الةاصو ويإ وقت    3رلى    1صأأأأأأياغة مشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات  لج ة ال 

ال ي اعتمدته لج ة    1الحقا أحاطت اللج ة علما  بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصأأأياغة عن مشأأأروع االسأأأت تا   
 و ( 417) يحسب   ة لغرض العلم لى اللج نكليمنة يقطا وهو تقرنر قددِّّ  ر الصياغة بصفة مؤقتة وبال سةة اإل 

رلى اممانة العامة رعداد م كرة لسبر السوابق    ا يإ دورتها الحادية والسأبعين أيضا اوطلبت اللج ة -168
القضأأأائية لهيئات التحكيم بين الدولا والمحاكم الج ائية الدوليةا والمحاكم ذات البابع العالمإا يضأأأال  عن  

 مية لعمل اللج ة يإ المستقبل بشفن ه ا الموضوعوتكتسإ أهالمعاهداتا التإ من شفنها أن  

 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

(و  Corr.1و  A/CN.4/741نظرت اللج أة أث أا  الأدورة الحأاليأة يإ التقرنر الثأانإ للمقرر الةأاص )  - 169
) ( من 1  رد يإ الفقرةللقأانون بأالمع ى الواوت أاول المقرر الةأاص يإ تقرنر  الثأانإ تحأداأد المبأادئ العأامأة  

من ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا واقترح سأأأأأأأتة مشأأأأأأأارنع اسأأأأأأأت تاجاتو وقد  أيضأأأأأأأا   38المادة 
اقتراحات بشأأفن برنامج العمل المقبل له ا الموضأأوعو وكان معروضأأا  على اللج ة أيضأأا  الم كرة التإ طلبت 

لهيئات التحكيم بين الدولا والمحاكم الج ائية الدوليةا بر السأأأأوابق القضأأأأائية رلى اممانة العامة رعدادها لسأأأأ
والمحاكم ذات البابع العالمإا يضأأأأأال  عن المعاهداتا التإ من شأأأأأفنها أن تكتسأأأأأإ أهمية لعمل اللج ة يإ 

 (و  A/CN.4/742المستقبل بشفن ه ا الموضوع )

  3541و  3539و  3538و  3536يإ جلسأأأأأاتها  ونظرت اللج ة يإ التقرنر الثانإ للمقرر الةاص   -170
 و2021تموز/اوليه  21رلى  12يإ الفترة من  3546رلى 

 4رحالة مشأأأارنع االسأأأت تاجات    2021تموز/اوليه    21المعقودة يإ    3546وقررت اللج ة يإ جلسأأأتها   -171
  عرب مراعأاة اآلرا  التإ أد ا على ال حو الوارد يإ التقرنر الثأانإ للمقرر الةأاصا رلى لج أة الصأأأأأأأأأأأأأيأاغأةا مع  9رلى  

 و(418)ع ها يإ الم اقشة العامة

  

: التحليلإ معمال لج ة القانون الدولإالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصياغة متاح يإ الدليل  (417)
http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml و 

 ت ص مشارنع االست تاجات التإ اقترحها المقرر الةاص يإ تقرنر  الثانإ على ما الإ: (418)

 4مشروع االست تا  

 بادئ العامة للقانون المستمدة من ال ظدم القانونية الوط ية تحداد الم 

 ومضمون مبدأ من مبادئ القانون العامة المستمدة من ال ظدم القانونية الوط يةا الم  التثبُّت مما الإ: لتقرنر وجود
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  ا نظرت اللج ة يإ تقرنر لج ة الصأأياغة 2021آب/أغسأأبس    3المعقودة يإ   ا 3557 ويإ الجلسأأة  -172
(A/CN.4/L.955 وAdd.1  بشأأأأفن مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات )التإ    ا5و 4و 2و)بالفرنسأأأأية واإلسأأأأبانية(  1

 بصأأأأأأأفة مؤقتةا اعتمدت اللج ة نفسأأأأأأأهاسأأأأأأأة و ويإ الجل(419)يإ الدورة الحالية  بصأأأأأأأفة مؤقتةاعتمدتها اللج ة  
ويإ  و5االسأأأأأت تا   بمشأأأأأروعأدنا (ا وأحاطت علما    1-)انظر الفرع جيم 4و 2و 1مشأأأأأارنع االسأأأأأت تاجات 

ا اعتمدت اللج ة شأأأأأأأروح مشأأأأأأأارنع  2021آب/أغسأأأأأأأبس    6و  5يإ   تينالمعقود  3563و  3561  تينالجلسأأأأأأأ
 أدنا (و 2-لحالية )انظر الفرع جيميإ الدورة ا بصفة مؤقتةالمعتمدة  4و 2و 1االست تاجات 

 لتقرير الثانيلعرض المقرر الخاص  -1 

أشار المقرر الةاص رلى تعقيدات الموضوعا وذكر أن المبادئ العامة للقانون هإ أحد المصادر   -173
الثانإ    تحليلها معالجة متفنية وواسعة ال باقو وبّين أن تقرنر  اتبلبلقانون الدولإا ول لك الرئيسية الثالثة ل

ات اول م هجية تحداد المبادئ العامة للقانونو وأشأأأأار رلى الم اقشأأأأات المثمرة التإ جرت يإ اللج ةا وك لك 
 يإ اللج ة السادسة للجمعية العامةا وسلط الضو  على ست نقاط رئيسية م هاو

  

 وجود مبدأ مشترك بين ال ظدم القانونية الرئيسية يإ العالم؛ و  )أ( 

  ظا  القانونإ الدولإونقل ه ا المبدأ رلى ال )ب( 

  5مشروع االست تا  
 ل ظدم القانونية الرئيسية يإ العالم تقرنر وجود مبدأ مشترك بين ا

 لتقرنر وجود مبدأ مشترك بين ال ظدم القانونية الرئيسية يإ العالما الم  رجرا  تحليل مقارن لل ظدم القانونية الوط يةو  - 1 

 العالموال باق وتمثيليا ا بما يشمل مةتل  امسر القانونية وشتى م اطق  يجب أن يكون التحليل المقارن واسع -2 

 يشمل التحليل المقارن تقييما  للتشرنعات الوط ية وقرارات المحاكم الوط يةو  -3 

  6مشروع االست تا  
 التثبُّت من ال قل رلى ال ظا  القانونإ الدولإ

 سية يإ العالم رلى ال ظا  القانونإ الدولإ رذا: اد قل المبدأ المشترك بين ال ظدم القانونية الرئي 

 مع المبادئ امساسية للقانون الدولإ؛ و  ا  كان متوايق )أ( 

 توايرت الظروف الالزمة لتببيقه على ال حو المالئم يإ ال ظا  القانونإ الدولإو )ب( 

  7مشروع االست تا  
 لقانونإ الدولإتحداد المبادئ العامة للقانون المتبلورة يإ رطار ال ظا  ا

 نون المتبلورة يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإا الم  التثبُّت مما الإ:لتقرنر وجود ومضمون مبدأ من المبادئ العامة للقا

 أو  أن المبدأ تقّر  على نباق واسع المعاهداتد وغيرها من الصكوك الدولية؛ )أ( 

 ولإ التعاهدي أو العريإ؛ أوأن المبدأ تست د رليه قواعد عامة يإ القانون الد )ب( 

 ساسية والمتبلبات الرئيسية لل ظا  القانونإ الدولإوأن المبدأ متفصٌل يإ السمات ام ) ( 

  8مشروع االست تا  
 قرارات المحاكم والهيئات القضائية

المبادئ   قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدوليةا وال سيما محكمة العدل الدوليةا بشفن وجود ومضمون  -1 
 العامة للقانون مصدٌر احتياطإ لتقرنر تلك المبادئو 

يجوز راال  االعتبارا حسب االقتضا ا لقرارات المحاكم الوط ية بشفن وجود ومضمون المبادئ العامة للقانونا   -2 
 باعتبارها مصدرا  احتياطيا  لتقرنر تلك المبادئو

  9مشروع االست تا  
 الفقه 

 ر االختصاصيين يإ القانون العا  من مةتل  الدول مصدرا  احتياطيا  لتقرنر المبادئ العامة للقانونو يقه كبا   يكون يجوز أّن   

: البيان الم اسب لرئيس لج ة الصياغة متاح يإ الدليل التحليلإ معمال لج ة القانون الدولإ (419)
http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml  و 

http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml


A/76/10 

GE.21-11083 170 

ائإ لعمل  أوال ا أشأأأأأأار رلى وجود توايق عا  يإ اآلرا  بشأأأأأأفن نباق الموضأأأأأأوع وشأأأأأأكل ال اتج ال ه -174
اللج ةو ورأى المقرر الةاص أن أعضأأأا  اللج ة والدول يإ اللج ة السأأأادسأأأة متفقون على نباق واسأأأع على 

باعتبارها أحد مصادر القانون الدولإ أن الموضوع ا بغإ أن ات اول البابع القانونإ للمبادئ العامة للقانون 
ا يضأأأأأأأأال  عن ت اول طرنقة تحدادهاو وأشأأأأأأأأار  ونباقها ووظائفها وعالقتها بمصأأأأأأأأادر القانون الدولإ امخرى 

 است تاجات مصحوبة بشروحو  مشارنع أيضا  رلى االتفاق على أن ناتج اللج ة سيتة  شكل

لى أن تكون نقبة انبالق عمل اللج ة هإ  ثانيا ا أشأأأأأأأأأأأار المقرر الةاص رلى وجود اتفاق عا  ع -175
عدل الدوليةا وتحليلها يإ ضأو  ممارسأات الدول من ال ظا  امسأاسأإ لمحكمة ال  38) ( من المادة 1الفقرة 

 واجتهاداتها القضائيةو

ثالثا ا أشأار رلى وجود توايق واسأع يإ اآلرا  على أن اإلقرار هو الشأرط امسأاسأإ لوجود المبادئ  -176
 لقانون وتحدادهاوالعامة ل

  “ اممم المتمدنة   مصأأأأأبلح  وجود اتفاق عا  داخل اللج ة واللج ة السأأأأأادسأأأأأة على أن  أشأأأأأار رلى  رابعا ا   -177
 من ال ظا  امساسإ للمحكمة مصبلح عفا عليه الممن ون بغإ تج بهو    38) ( من المادة  1الوارد يإ الفقرة  

اإلجماع على تفايد يئة المبادئ العامة للقانون   ما يشأأبه وجودخامسأأا ا أشأأار المقرر الةاص رلى  -178
 تفايد الم هجية امساسية لتحدادهاو ظم القانونية الوط يةا وك لكالمستمدة من ال د 

وأخيرا ا فيمأأا اتعلق بأأالفئأأة الثأأانيأأة من المبأأادئ العأأامأأة للقأأانون المقترحأأة يإ التقرنر امولا وهإ   -179
ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإا الحظ المقرر الةأأاص أنأأه بي مأأا أاأأد هأأ   الفئأأة رطأأار  المبأأادئ التإ تبلورت يإ  

 السادسةا أعرب بعو امعضا  والويود عن شكوكهم رزا هاو   أعضا  يإ اللج ة ودول يإ اللج ة

ا قسأأأم رلى خمسأأأة أجما : ات اول الجم  امول جوانب  الثانإوأشأأأار المقرر الةاص رلى أن تقرنر    -180
ا اتعلق بتحأأداأأد المبأأادئ العأأامأأة للقأأانون؛ ونت أأاول الجم ان الثأأانإ والثأأالأأث م هجيأأة تحأأداأأد عأأامأأة معي أأة فيمأأ

ال ظأا  القأانونإ  رطار  ظم القأانونيأة الوط يأة وتلأك التإ تبلورت يإ ة للقأانون المسأأأأأأأأأأأأأأتمأدة من ال د المبأادئ العأامأ
ادئ العأامأة للقأانون؛ ونت أاول  الأدولإا على التوالإ؛ ونت أاول الجم  الرابع المصأأأأأأأأأأأأأأادر االحتيأاطيأة لتقرنر المبأ

ح المقرر الةاص سأتة مشأارنع  الجم  الةامس بإيجاز برنامج عمل اللج ة المقبل بشأفن ه ا الموضأوعو واقتر 
 والثانإ است تاجات يإ تقرنر 

وركم المقرر الةاص يإ عرضأه للجم  امول على ثالث مالحظاتا هإ: )أ( ا بغإ أن يقتصأر   -181
وجود مبادئ القانون العامة ومضأمونها يإ  تقرنرلم هجية التإ يمكن من خاللها  نهج اللج ة على توضأيح ا

  عا  بين أعضأأأأأا  اللج ة والدول يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة على أن اإلقرار هو الشأأأأأرط   وقت محدد؛ )ب( وجود اتفاق 
  2الفقرة  ا الوارد يإ  “ جماعة اممم   امسأأأأاسأأأأإ لتقرنر وجود مبادئ قانونية عامة؛ ) ( ا بغإ اسأأأأتةدا  مصأأأأبلح  

لعامة ال ي يشأأأأأأير رلى المبادئ ا  (420)من العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية  15من المادة 
 و“اممم المتمدنة للقانونا بدال  من  

وت اول الجم  الثانإ تحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأأتمدة من ال ظم القانونية الوط يةو وعرض   -182
من    هج امسأاسأإ رزا  المسأفلةا وهو أنه من أجل تحداد المبادئ العامة للقانون المسأتمدة الفصأل امول بإيجاز ال 

الوط يةا الم  رجرا  تحليل مكون من خبوتينو وت اول الفصأأأأأأأأأأالن الثانإ والثالث كل خبوة   ال ظم القانونية
امة للقانون المسأأتمدة من الةبوتين بالتفصأأيلو وت اول الفصأأل الرابع التمييم بين م هجية تحداد المبادئ الع

 من ال ظم القانونية الوط ية وم هجية تحداد القانون الدولإ العريإو 

  

(420) New York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و 
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لتحداد   من خبوتينالمقرر الةاص أن الممارسأأأأأأأأة وامدبيات اّتبعان على السأأأأأأأأوا  تحليال   والحظ   -183
ظم القانونية الرئيسأأأأأأأأأية يإ العالم؛ وجود مبدأ مشأأأأأأأأأترك بين ال د   تقرنرالمبادئ العامة للقانون: )أ( أوال ا يجب  

 )ب( ثانيا ا يجب التثبت من نقل ه ا المبدأ رلى ال ظا  القانونإ الدولإو 

  تحليل مقارن  وسألط الضأو  على اسأت تاجات بعي ها تتعلق بالةبوة امولىا وهإ: )أ( يجب رجرا -184
ظم القانونية الوط ية وإثبات وجود مبدأ مشأأأأأأأترك بي ها؛ )ب( من الضأأأأأأأروري تغبية أكبر عدد ممكن من لل د 
ريها عليه؛ ) ( ليس من ظم القانونية الوط ية للوقوف على مدى رقرار جماعة اممم الفعلإ بمبدأ ما وتعاال د 

ظم القانونية الرئيسأأية يإ ال د  رح اسأأتةدا   بارة اقتد الضأأروري دراسأأة كل نظا  قانونإ وط إ يإ العالم؛ )د(  
ا على ال حو المسأأأأتةد  يإ ال ظا  امسأأأأاسأأأأإ لمحكمة العدل الدولية وال ظا  امسأأأأاسأأأأإ للج ةا لبيان “العالم

انونية وم اطق العالم؛ )ه( كان اختبار القواسأأأأأأأم المشأأأأأأأتركة نباق التحليل ال ي يشأأأأأأأمل مةتل  امسأأأأأأأر الق
ظم القانونية الوط ية وتحداد المبدأ القانونإ المشأأأترك تضأأأمن مقارنة القواعد القائمة يإ ال د واضأأأحا  نسأأأبيا ا ون

بي ها؛ )و( كانت المواد ذات الصأأأأأأأأأأأألة بالتحليل هإ المصأأأأأأأأأأأأادر القانونية المحلية للدولا مثل التشأأأأأأأأأأأأرنعات  
يمكن القول رنه رذا ت المحاكم الوط يةا مع مراعاة الةصأأأأأائص المميمة لكل نظا  قانونإ وط إ؛ )ز(  وقرارا

ظم م حت م ظمة دولية ما سأأأأأأأألبة رصأأأأأأأأدار قواعد ملممة لدولها امعضأأأأأأأأا  وقابلة للتببيق مباشأأأأأأأأرة يإ ال د 
 المقارنوالقانونية له   الدولا يمكن أن تؤخ  تلك القواعد يإ الحسبان ع د رجرا  التحليل 

ظم القأانونيأة  أ مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين ال د وفيمأا اتعلق بأالةبوة الثأانيأةا الحظ المقرر الةأاص أن نقأل مبأد -185
الرئيسأأأأأأأأية يإ العالم رلى ال ظا  القانونإ الدولإ ليس عملية تلقائيةو وسأأأأأأأألط الضأأأأأأأأو  على شأأأأأأأأرطين ل لك: 

)ب( يجب تواير الظروف الالزمة ولإ؛ يجب أن يكون المبدأ متوايقا  مع المبادئ امسأأاسأأية للقانون الدو  )أ(
 ظا  القانونإ الدولإو والحظ المقرر الةاص أيضأأأأأأأأأأا  أن التوايق مع  لتببيق المبدأ على ال حو المالئم يإ ال

أي قاعدة من قواعد القانون الدولإ التعاهدي أو العريإ ليس شأأأأأأأأأأأأرطا  من شأأأأأأأأأأأأروط ال قلا نظرا  لعد  وجود 
من ال ظا  امساسإ لمحكمة  38من المادة   1دولإ المدرجة يإ الفقرة  تسلسل هرمإ بين مصادر القانون ال

دوليةو والحظ أيضأأا ا يإ ه ا الم حىا أن أي تعارض قد ا شأأف بين معااير المصأأادر الثالثة ا بغإ  العدل ال
 حل باللجو  رلى مبادئ مثل قاعدة التةصيصوأن يد 

لعامة للقانون المتبلورة يإ رطار ال ظا  القانونإ ونتعلق الجم  الثالث من التقرنر بتحداد المبادئ ا -186
يإ   داخل اللج ة  2019ول رلى القضأأايا الرئيسأأية التإ أثيرت خالل م اقشأأة عا   الدولإو وأشأأار الفصأأل ام
ا وحدد ال هج يإ الدورة الرابعة والسأأأأبعين للجمعية العامة  اللج ة السأأأأادسأأأأةداخل و   دورتها الحادية والسأأأأبعين

ئ قانونية  ةاص يإ ه ا الصأأأأأأددو وت اول الفصأأأأأأل الثانإ الم هجية المتبعة لتقرنر وجود مبادالعا  للمقرر ال
عامة تبلورت يإ رطار ال ظأا  القأانونإ الدولإو وت اول الفصأأأأأأأأأأأأأأل الثالث التمييم بين م هجية تحداد القانون 

 القانونإ الدولإوالدولإ العريإ وم هجية تحداد المبادئ العامة للقانون التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  

ج ة والدول يإ اللج ة السأأأأادسأأأأة أعربوا  وأشأأأأار المقرر الةاص رلى أنه بالرغم من أن أعضأأأأا  الل -187
عن تفايدهم للفئة الثانية من المبادئ العامة للقانون وتحليلها الوارد يإ تقرنر  امولا يقد أدعرب أيضأأأأأأأأأأا  عن  

ى أن الشأأأأواغل الرئيسأأأأية هإ: عد  وجود ممارسأأأأة كافية بعو اآلرا  المتباا ة يإ كال المحفلينو وأشأأأأار رل
صأأأعوبة التمييم بين ه   و  تاجات بشأأأفن ه   الفئة من المبادئ العامة للقانون؛  قاطعة للتوصأأأل رلى اسأأأت أو

المبأادئ والقأانون الأدولإ العريإ؛ والةبر الواضأأأأأأأأأأأأأأح بأفال تكون معأااير تحأداأد المبأادئ العأامأة يإ تلأك الفئأة  
 كفايةا مما قد يجعل االستظهار بها أمرا  سهال  جدا وصارمة بما فيه ال

رابع المصأأأأأأأأأأأادر االحتياطية لتحداد المبادئ العامة للقانونو وذكر المقرر الةاص  وت اول الجم  ال -188
أن نهجه يإ ذلك الجم  يسأأأأأأأت د رلى االسأأأأأأأت تاجات التإ توصأأأأأأألت رليها اللج ة يإ عملها المتعلق بتحداد القانون  
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  )د( 1كيفيأأة تببيق الفقرة    يإ و والحظ المقرر الةأأاص أنأأه ال اوجأأد من حيأأث المبأأدأ اختالف ( 421) الأأدولإ العريإ 
  من ال ظا  امسأأأأأاسأأأأأإ لمحكمة العدل الدولية فيما اتعلق بالقانون الدولإ العريإ أو المبادئ العامة   38من المادة  

  على مصأأأادر القانون الدولإ الثالثة وح  التإ يشأأأير رليها ذلك الب د ت ببق بوضأأأ  “ قواعد القانون   للقانونو ورأى أن  
 و38المدرجة يإ الفقرات الفر ية السابقة من المادة 

وعرض الجم  الةأأامس بأأإيجأأاز برنأأامج العمأأل المقبأأل الأأ ي اقترحأأه المقرر الةأأاصو وقأأد أعرب   -189
دولإ الأ  المقرر الةأاص فيأه عن اعتمامأه ت أاول وظأائ  المبأادئ العأامأة للقأانون وعالقتهأا بمصأأأأأأأأأأأأأأادر القأانون 

على ذلكا ذكر أن تقرنر  المقبل سأأيتيح أيضأأا  يرصأأة لبحث المسأأائل التإ    امخرى يإ تقرنر  القاد و وعالوة  
 قد ت شف فيما اتعلق بتقرنر  الثانإ أث ا  الم اقشة التإ ستعقد يإ الدورة الثانية والسبعين للج ةو

يإ نهأايأة عملهأا قأائمأة ببليوغرافيأة    ج أةوختأامأا ا أشأأأأأأأأأأأأأأار المقرر الةأاص رلى اقتراحأه بأفن تقأد  الل -190
واسأأأأأأأعة التمثيل تحصأأأأأأأر الدراسأأأأأأأات الرئيسأأأأأأأية المتعلقة بالمبادئ العامة للقانونا والحظ أن ه ا االقتراح قد 

 حظإ بتفايد امعضا  يإ الدورة الحادية والسبعينو 

 موجز المناقشة -2 

 تعليقات عامة )أ( 

ب أعضأأأأأأأأأأأأأأا  اللج أة عمومأا    -191 الثأانإ للمقرر الةأاصا وأعربوا عن تقأدارهم للمأ كرة التإ بأالتقرنر  رحأّ
أعدتها اممانة العامةو والحظ بعو امعضأا  أهمية الموضأوع وأبرزوا ضأرورة اتباع نهج متفن ع د م اقشأة 

 المسائل المتصلة بمصادر القانون الدولإو

تقصأأائه ممارسأأة الدول وفيما اتعلق بم هجية التقرنرا أث ى عدة أعضأأا  على المقرر الةاص السأأ -192
والسأوابق القضأائية والفقه يإ ه ا الشأفنو وأدعرب عن الح ر بشأفن اسأتةدا  آرا  الدول بشأفن المبادئ العامة 

يم مةتل  آرا  أطراف  للقانون التإ يدعرب ع ها يإ سأأأأياق التقاضأأأأإا ولوحظ أنه ا بغإا على أي حالا تقي
 الم ازعات على ال حو الواجبو  

معضأأأا  تفكيد اتفاقهم مع المقرر الةاص على أن يشأأأمل نباق الموضأأأوع البابع  وكرر بعو ا -193
القانونإ للمبادئ العامة للقانون كمصأأأأأأدر للقانون الدولإ؛ ونباق المبادئ العامة للقانونا ال ي يشأأأأأأير رلى 

ن الدولإ القانو ون ويئاتها؛ ووظائ  المبادئ العامة للقانون وعالقتها بمصأأأأأادر  أصأأأأأول المبادئ العامة للقان
امخرى؛ وتحأداأد المبأادئ العأامأة للقأانونو أمأا بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة لل تيجأة ال هأائيأةا يقأد تم التأفكيأد مجأددا  على تأفايأد  

 الةرو  بمشارنع است تاجات مشفوعة بشروحو

من   38) ( من المادة 1عمل اللج ة هإ الفقرة وأشأأأأأأأأأأأأار عدة أعضأأأأأأأأأأأأا  رلى أن نقبة االنبالق ل -194
وأدعرب عن رأي مفاد  أن ع وان الموضأأأوع ا بغإ أن يشأأأير رشأأأارة   العدل الدوليةو ال ظا  امسأأأاسأأأإ لمحكمة  

والحظ عأدة أعضأأأأأأأأأأأأأأا  أن المبأادئ العأامأة للقأانون هإ و  38) ( من المأادة  1محأددة وواضأأأأأأأأأأأأأأحأة رلى الفقرة  
على الرغم من أن قائمة المصأأادر الواردة يإ ال ظا  امسأأاسأأإ ليسأأت  مصأأدر مسأأتقل للقانون الدولإا وأنه

ميأةا يأإن المبأادئ العأامأة للقأانون تؤدي دورا  احتيأاطيأا  أو تكميليأا و والحظ بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأأا  أن وظيفأة هر 
ا هإ سأأد (422)الدولية ةلالعدالدائمة للمحكمة لالمبادئ العامة للقانونا كما توخاها واضأأعو ال ظا  امسأأاسأأإ  

أعضأأأأأأأأأأأأا  مع ال هج العا  ال ي اتبعه  الثغرات يإ القانون الدولإ وتج ب حاالت الفراغ القانونإو واتفق عدة 

  

ا المريقو ترد مشأأأأأأأأأارنع االسأأأأأأأأأت تاجات التإ اعتمدتها  2018كانون امول/ديسأأأأأأأأأمبر    20المؤرخ يإ   73/203رار الجمعية العامة  ق (421)
 و66و 65ن ي(ا الفقرتA/73/10) 10ائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم الوثاللج ة وشروحها يإ 

(422) Geneva, 16 December 1920, League of Nations, Treaty Series, vol. 6, No. 170, p. 379و 
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لم ع   فيأه الكفأايأةالمقرر الةأاص بأفن معأااير تحأداأد المبأادئ العأامأة للقأانون يجأب أن تكون صأأأأأأأأأأأأأأارمأة بمأا  
جب أن تكون مرنة بما فيه اسأأأأأتةدامها كبرنق مةتصأأأأأر لتحداد قواعد القانون الدولإا ويإ الوقت نفسأأأأأه ي

 تحيلةوالكفاية حتى ال تكون عملية التحداد مهمة مس

الوارد  “اممم المتمدنة لتةلإ عن مصأأأأأبلح  اتفايد    وأجمع ال ان تحدثوا يإ الم اقشأأأأأة العامة على -195
من ال ظا  امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةو ومع أن عدة أعضأأأأأأأأأا  أادوا   38) ( من المادة 1يإ الفقرة 

من  15من المادة  2الفقرة  ال ي اقترحه المقرر الةاص والمسأأأأأأت د رلى “جماعة اممم اسأأأأأأتةدا  مصأأأأأأبلح  
العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأياسأأأأأيةا يقد أعرب آخرون عن شأأأأأكوكهم رزا  اسأأأأأتةدامهو وذكر  

يإ سأأأأأأأأأأياق الموضأأأأأأأأأأوعو وأبرز بعو  “أمم   أن ه اك حاجة رلى التفكير يإ مع ى كلمة  بعو امعضأأأأأأأأأأا
والتقاليد القانونية أكثر ت وعا  من كلمة  ظمم اسأأأبا منه سأأأيوير مصأأأدرا  لل د  “اممم امعضأأأا  أن مصأأأبلح  

صألية  من العهد تسأتةد  مصأبلحات مةتلفة بلغات أ 15من المادة  2و وأثيرت شأواغل من أن الفقرة “دول 
 “الدول أو  “المجتمع الدولإ للدول أو  “المجتمع الدولإ دمت اقتراحات السأأأتةدا  مصأأأبلحات  مةتلفةو وقد 

 و“جماعة اممم ككل أو 

 ( “principes généraux ‘de/du’ droit  )   سأتةد  بالفرنسأية يما اتعلق بالمصأبلحات التإ سأتد وف  - 196
المهم ا أدعرب عن رأي مفاد  أنه سأأأيكون من ( “ principios generales ‘de/del’ derecho  )   واإلسأأأبانية 

العدل من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأإ لمحكمة  38) ( من المادة 1عد  الةرو  عن الصأأأأأأأأأأأيغة الواردة يإ الفقرة 
وودجه االنتبا  رلى ضأأأأرورة تكييف المصأأأأبلحات المسأأأأتةدمة مع االسأأأأتةدا  الراهن للتعبير يإ كل  الدوليةو

سأأأأأأتكون يإ نهاية المباف  أن المصأأأأأأبلحات الم اسأأأأأأبة   لرسأأأأأأميةو ومن ناحية أخرىا ذدكرلغة من اللغات ا
ر عن المصأأأأأأأأأبلحات  مرهونة بال باق ال ي سأأأأأأأأأتم حه اللج ة للموضأأأأأأأأأوعو وذدكر أيضأأأأأأأأأا  أنه بصأأأأأأأأأرف ال ظ

 المستةدمةا ا بغإ أال اؤثر ذلك يإ مع ى ذلك الب دو

ه اك  إ لتحداد المبادئ العامة للقانونو وكان  واتفق عدة أعضأا  على أن اإلقرار هو الشأرط امسأاسأ - 197
أيضأأأأأا  اتفاق عا  على أن الموضأأأأأوع يشأأأأأمل المبادئ العامة للقانون المسأأأأأتمدة من ال ظم القانونية الوط يةو 

ع ذلكا بالرغم من أن عدة أعضأأأأأأأأا  أعربوا عن تفايدهم للمبادئ العامة للقانون المتبلورة يإ رطار ال ظا  وم
د أعرب آخرون عن شأأأأأأكوكهم بشأأأأأأفن ردراجها يإ الموضأأأأأأوع وبشأأأأأأفن وجودها كمصأأأأأأدر القانونإ الدولإا يق

 و“القاعدة ة بي ه وبين والعالق “المبدأ للقانون الدولإو وأكد بعو امعضا  أنه ربما الم  توضيح مصبلح  

مةتلفةا  وحّ ر عدة أعضأأا  من االسأأتةدا  غير الدقيق للمصأأبلحاتو ولوحظ أن عدة مصأأبلحات   - 198
ا “المبادئ امساسية للقانون الدولإ و “العامة للقانون الدولإ ئالمباد و  “قواعد العامة للقانون الدولإال مثل  

وأشأار بعو امعضأا  رلى ضأرورة التمييم بين مالمبادئم   فقهوسأتةد  كمتراديات يإ الممارسأة والكثيرا  ما تد 
ولوحظ    مو38) ( من المأأادة  1ومالقواعأأد العأأامأأة للقأأانون الأأدولإم ومالمبأأادئ العأأامأأة للقأأانون بموجأأب الفقرة  

أيضأأأأأأأأا  أن ه اك حاجة رلى التمييم بين مفهو  المبادئ كمصأأأأأأأأدر للقانون والمبادئ باعتبارها يئة ير ية من 
 ية أو التعاهدية للقانون الدولإولعرفالقواعد ا

 6إلى   4مشاريع اقستنتاجات  )ب( 

)تحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأتمدة من ال ظدم القانونية  4فيما اتعلق بمشأأأارنع االسأأأت تاجات   -199
ل قل  من ا)التثبُّت  6)تقرنر وجود مبدأ مشأأأأأأأأأأترك بين ال ظدم القانونية الرئيسأأأأأأأأأأية يإ العالم(ا و 5الوط ية(ا و

ال ظأأأا  القأأأانونإ الأأأدولإ(ا اتفق امعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  عمومأأأا  مع التحليأأأل المكون من خبوتين الأأأ ي اقترحأأأه  رلى
الةاصو بيد أن الشأك أدثير بةصأوص رمكانية ردما  الةبوتين يإ عملية واحدة موحدةا على نحو  المقرر

 ما اقترحه المقرر الةاصو
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مبأدأ مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين ال ظدم القأانونيأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة يإ جود  وفيمأا اتعلق بأالةبوة امولىا أي تقرنر و  -200
اإلشأأأأارة رلى أسأأأأاليب وتق يات   5من مشأأأأروع االسأأأأت تا   1ليس من الضأأأأروري يإ الفقرة  لوحظ أنهالعالما  

  ظم القانونية الوط ية؛ بل ا بغإ التركيم على المفاسيم امسأأأأاسأأأأية التإ قد تشأأأأترك القانون المقارن يإ تحليل ال د 
 و “دراسة مقارنة ظمو واقتدرح أيضا  توصيف العملية على نحو أيضل بفنها ييها تلك ال 

ا اتفق عدة أعضأأأأأا  مع المقرر الةاص على أن  5من مشأأأأأروع االسأأأأأت تا   2وبةصأأأأأوص الفقرة  -201
  ظم ال د التحليل المقارن يجب أن يكون واسأأأأأأعا  وتمثيليا ا وهو ما ادترجم رلى اشأأأأأأتراط تغبية أكبر عدد ممكن من 

ونشأأأمل ذلك ضأأأمان تمثيل مةتل  ال دظم القانونية يإ العالما بما ييها حسأأأب االقتضأأأا ا  نية الوط يةوالقانو 
واعتبر بعو امعضأا  أن ه ا االشأتراط  ندظم الشأعوب امصألية أو السأكان امصأليين أو الشأعوب امولىو

  وأدعرب  وتمثيليا  على الدوا و  العملية واسأأأعا  جدا ا ولوحظ أن ه ا التحليل المقارن ال يكون يإ الممارسأأأة   صأأأار  
  وأدعرب أيضأأأأا  عن رأي مفاد  أن اشأأأأتراط السأأأأعة والتمثيل يع إ لموما  أن التقييم ال اتعين أن يكون عميقا  جدا و  

 عن رأي مفاد  أن مشروع االست تاجات لم ات اول مسفلة رمكانية الحصول على المواد القانونية الوط يةو

ا إلدرا  شأأأرط مماثل للشأأأرط  5االسأأأت تا   مشأأأروع  من   2الفقرة صأأأياغة قتراحات بشأأأفن  دمت اوقد  -202
المسأأأأأأأأتةد  يإ اسأأأأأأأأت تاجات اللج ة بشأأأأأأأأفن تحداد القانون الدولإ العريإا وهو أن التحليل المقارن يجب أن 

 كرة أن المبدأي 5يكون واسأأأعا  وتمثيليا  بما فيه الكفايةو واقتدرح أيضأأأا  أن تدر  اللج ة يإ مشأأأروع االسأأأت تا   
  دمت اقتراحات أخرى بشأأأأأفن الصأأأأأياغة مفادها ظم القانونية الوط يةو وقد المع إ ا بغإ أن يدقّر  عدد كبير من ال د 

 أن التحليل ا بغإ أن يكون مرنا  وأن يجري على أساس كل حالة على حدةو 

يل لبيان نباق التحل “امسأأر القانونية وأعرب بعو امعضأأا  عن شأأكوكهم رزا  اسأأتةدا  مفهو    -203
ظم القانونية  المقارنو واقتردح أن يكون التمثيل الجغرايإ واللغة أيضأأأأأأأا  ضأأأأأأأمن معااير اإلقرارو ولوحظ أن ال د 

الوط ية داخل امسأأأأأأأرة القانونية الواحدة قد تشأأأأأأأترك أو ال تشأأأأأأأترك يإ مبدأ ماو ومع أن عدة أعضأأأأأأأا  أادوا 
قترحها المقرر الةاصا لوحظ أن ه   الصأيغة قد التإ ا “يإ العالمظم القانونية الرئيسأية ال د  اسأتةدا   بارة 

توحإ بفن رقرار امسر القانونية نفسها بمبدأ ما يمكن اعتبار  أمرا  حاسما ا بدال  من رقرار التشرنعات الوط ية 
 ليست ضرورنةو  “رئيسإ)ة( عرب عن رأي مفاد  أن كلمة داخل تلك امسر ل لك المبدأو وأد 

للتشأأأأأأأأأأأأأأرنعأات الوط يأة وقرارات المحأاكم   اتضأأأأأأأأأأأأأأمن التحليأل المقأارن تقييمأا    اتعلق باقتراح أن  وفيمأا -204
ا رأى بعو امعضأأا  أن ه ا الشأأرط مفرط يإ 5من مشأأروع االسأأت تا   3الوط يةا وهو ما ارد يإ الفقرة 

ذات الصألة    الصأرامةا بي ما أشأار آخرون رلى أن مشأروع االسأت تا  ال يعكس المجموعة الواسأعة من المواد
المحليأة المشأأأأأأأأأأأأأأار رليهأا يإ تقرنر المقرر الةأاصو واقترح بعو   ال دظم القأانونيأةمبأادئ القأانون يإ    بتحأداأد

 امعضا  أن اتضمن مشروع االست تا  أيضا  رشارة رلى الممارسة الدستورنة أو اإلدارنة أو الت في يةو

  ما كانت تلك الم ظمات ية يإ التحليل حيث ومع أن عدة أعضأأا  أادوا ردرا  ممارسأأة الم ظمات الدول  -205
ظم القانونية لتلك الدولا مم وحة سأألبة رصأأدار قواعد ملممة لدولها امعضأأا  وقابلة للتببيق مباشأأرة يإ ال د 

  أعرب بعو امعضأا  عن ح رهم يإ ه ا الصأددو وأدعرب عن رأي مفاد  أن ردرا  ه   الممارسأة اتبلب تبرنرا ا 
 تشير رلى الم ظمات الدوليةو امساسإ لمحكمة العدل الدولية المن ال ظا   38ادة ) ( من الم1من الفقرة 

ا أي التثبُّت من  6وفيما اتعلق بالةبوة الثانية من التحليلا كما هو مبين يإ مشأأأأروع االسأأأأت تا   -206
ة ال قل رلى ال ظا  القانونإ الدولإا اتفق بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  مع المقرر الةاص على أنها خبوة ضأأأأأأأأأأأأأرورن

 ه   الع صأأأأأأأأأرننا يإ ه ا ال قلو ومع ذلكا ذدكر أيضأأأأأأأأأا  أن  متوايره للع صأأأأأأأأأرنن الالز دهم وأعربوا عن تفاي
للغأأايأأة فيمأأا ابأأدو وأن اللج أأة ا بغإ أن تكتفإ بأأاشأأأأأأأأأأأأأأتراط ال قأأل ال غيرو ولوحظ كأأ لأأك أن أيأأا  من   انمعقأأد

انو ورأى بعو ن الع صأرنن تراكميالحاالت التإ أشأار رليها المقرر الةاص يإ تقرنر  لم تؤند االيتراض بف
امعضأأأأأأأا  أن ال قل ليس شأأأأأأأرطا  ل قرارا بل هو تجسأأأأأأأيد مبدأ باعتبار  قانونا  واجب التببيق على م ازعةو 
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من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل   38) ( من المادة 1ولوحظ أيضأأأأأأأأأأأأا  أن ال قل غير وارد يإ الفقرة 
ار على ال حو ال ي اقترحه المقرر الةاصو  الدوليةا وبالتالإ يإنه ليس بالضأأرورة جم ا  من اشأأتراطات اإلقر 

 و“ال قل يمكن اعتبار  بداال  عن  “قابلية ال قل وأدعرب عن رأي مفاد  أن مصبلح  

ل قأأل ويقأأا  للفقرة الفر يأأة )أ( من مشأأأأأأأأأأأأأأروع  وفيمأأا اتعلق بأأالع صأأأأأأأأأأأأأأر امول المبلوب تواير  يإ ا -207
الدولإا أاد بعو امعضأا  اسأتةدا  ذلك التعبيرا ا أي التوايق مع المبادئ امسأاسأية للقانون  6االسأت تا   

و واقترح بعو “المبادئ امسأأأأاسأأأأية للقانون الدولإ بي ما طلب عدد آخر توضأأأأيحا  لمع ى ومضأأأأمون  بارة 
دمت توايق يإ ضأأأو  قواعد من قواعد القانون الدولإ أكثر تحدادا  ودقةو وقد  ظر أيضأأأا  رلى الامعضأأأا  أن اد 

المبادئ والقيم امسأأأاسأأأية للقانون  مفادها أن المبادئ يجب أن تكون متوايقة مع  اقتراحات بشأأأفن الصأأأياغة 
 و“الع اصر امساسية لل ظا  القانونإ الدولإ ومع   “مقتضيات ال ظا  القانونإ الدولإ ا ومع  “الدولإ

وفيما اتعلق بالع صأأأأأأر الثانإ من ع اصأأأأأأر ال قلا ال ي ورد يإ الفقرة الفر ية )ب( من مشأأأأأأروع   -208
ا وهو تواير الظروف الالزمأة لتببيق المبأدأ على ال حو المالئم يإ ال ظأا  القأانونإ الأدولإا 6السأأأأأأأأأأأأأأت تأا   ا

  أن صأأأأأأأأعوبة التببيق اتفق بعو امعضأأأأأأأأا  مع الم بق الكامن ورا  ا بي ما أعرب آخرون عن رأي مفاد
 تحول دون ال قلو ال

اضأأأأأأأأأيع التإ ا ببق عليها مبدأ معين كع صأأأأأأأأأر  رح راال  ممند من ال ظر للببيعة الدايقة للمو واقتد  -209
اؤخ  يإ الحسأبان يإ عملية ال قلو وأدعرب أيضأا  عن رأي مفاد  أن شأرط ال قلا كما هو مبين يإ مشأارنع  

 يإ تببيق مبدأ قانونإ عا  معين على عالقاتها القانونيةو االست تاجاتا ال اراعإ ررادة الدول

 7مشروع اقستنتاج  )ج( 

ا أاد بعو امعضأأأأا  آرا  المقرر الةاص بشأأأأفن وجود مبادئ 7لق بمشأأأأروع االسأأأأت تا  فيما اتع -210
) (  1قانونية عامة تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإا واتفقوا على أن أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأها القانونإ هو الفقرة 

القانونإ من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةو وذدكر أن الحاجة رلى تج ب الفراغ   38من المادة 
ظم القانونية الوط يةا بل أيضأأأأأأا  ليس يقط عن طرنق المبادئ العامة للقانون المسأأأأأأتمدة من ال د   يمكن تلبيتها

عن طرنق المبادئ العامة للقانون المتفصأألة يإ ال ظا  القانونإ الدولإ نفسأأهو وأدعرب أيضأأا  عن رأي مفاد  
كن أن تعتبر عالمأة دالّأة على ا  القأانونإ الأدولإ يمأن المبأادئ العأامأة للقأانون التإ تبلورت يإ رطأار ال ظأ

تمااد نضأأأأأج القانون الدولإ وتمااد تعقد ا حيث أصأأأأأبح يعتمد بقدر أقل على مصأأأأأادر القانون المحلإ لسأأأأأد 
ا رلى جانب امعمال التحضأأأأأأأأأأأأيرنةا  38) ( من المادة 1الثغراتو وذكر بعو امعضأأأأأأأأأأأأا  أن نص الفقرة 

ر المبادئ العامة للقانون على المبادئ المسأأأتمدة ين أن ه ا الب د ال يقيضأأأال  عن السأأأوابق القضأأأائيةا اب صأأأد
من ال ظم القأانونيأة الوط يأة بأل اؤنأد وجود مبأادئ عأامأة للقأانون تبلورت يإ رطأار ال ظأا  القأانونإ الأدولإو 

ح وتقتضيه  أن وجود يئة المبادئ القانونية العامة التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإ واض ولوحظ
تحداد بعو السأأأأأأأأأمات الشأأأأأأأأأاملة ل لك ال ظا ا وأن تلك المبادئ يمكن أن توير حلوال  م اسأأأأأأأأأبة الحاجة رلى 

 ظم القانونية المحليةا والتإ بدون تلك المبادئ ستظل دون حلوللحاالت التإ ال ت شف يإ ال د 

اق الموضأأوع أو رزا  وكرر أعضأأا  آخرون اإلعراب عن شأأكوكهم رزا  ردرا  ه   المبادئ يإ نب -211
وأدعرب عن رأي مفاد  أن امعمال التحضأأأأيرنة  اؤند وجودهاو  العدل الدولية  ن ال ظا  امسأأأأاسأأأأإ لمحكمة  كو 

ل ظا  المحكمة امسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأإ يدفهم م ها أن المبادئ العامة للقانون التإ تبلورت يإ القانون المحلإ وحدها 
ليل على رنشأأأأا  المبادئ العامة القضأأأأايا التإ ذدكرت كدا وأن أيا  من 38) ( من المادة 1أددرجت يإ الفقرة 

وذكر بعو امعضأأأأأأا  أن المبادئ العامة و 38) ( من المادة 1على الصأأأأأأعيد الدولإ لم يدشأأأأأأر رلى الفقرة 
الموصأأأأأأأأأأأأأأويأة يإ رطأار هأ   الفئأة يإ التقرنر الثأانإ للمقرر الةأاص هإ يإ الواقع قواعأد من قواعأد القأانون  

هإ حصأأأأأأأأأأأأأرا  المبادئ   38) ( من المادة 1انون بموجب الفقرة أن المبادئ العامة للقالتعاهدي أو العريإا و 
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ظم القانونية الوط يةو ولوحظ أن ردرا  مبدأ يإ اتفااية دولية أو يإ القانون الدولإ العريإ المسأأأأتمدة من ال د 
العامة للقانونو   من المبادئ يجعله يصأبح قاعدة من قواعد القانون الدولإ بموجب ذلك المصأدر وليس مبدأ  

رب عن رأي مفأأاد  أن تببيق مبأأادئ الفئأأة الثأأانيأأة يةضأأأأأأأأأأأأأأعا بأأال ظر رلى الأأدور االحتيأأاطإ للمبأأادئ وأدع
للقانونا لشأأأرطين مسأأأبقين هما: )أ( نشأأأو  المسأأأفلة المحددة يإ القانون الدولإ التإ تتبلب الت ظيم؛  العامة
ونية الوط يةو وطدلب توضأأأيح ظم القانمن ال د   ةسأأأتمدعد  تحداد أي مبدأ من المبادئ العامة للقانون الم )ب(

 الفرق بين المبادئ العامة للقانون التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإ والقانون الدولإ العريإو  

ا العأامأة للقأانون التإ تبلورت يإ رطأار ال ظأا  القأانونإ الأدولإ  وفيمأا اتعلق ببرنقأة تحأداأد المبأادئ -212
اإلقرار الثالثة التإ اقترحها المقرر الةاص يإ كل يقرة من الفقرات  اغل مةتلفة بشفن أشكالأدعرب عن شو 

التإ تقّرها على نباق واسأع   ئو وفيما اتعلق بالشأكل امولا أي المباد7الفر ية الثالث لمشأروع االسأت تا  
 ه ا الشأأأأأأكلبال ي يدق ر  المعاهداتد وغيرها من الصأأأأأأكوك الدوليةا تسأأأأأأا ل عدة أعضأأأأأأا  عما رذا كان المبدأ 

معم أنها تثبت رقرار و ويإ ه ا الصأأأددا جرى التشأأأكيك حقا  مصأأأدر التمامات مسأأأتقل عن القواعد التإ اد  هو
فيما رذا كان مبدأ محدد ب ا  على ه ا الشأأأأأأكل يمكن أن ادلم  الدول التإ لم توايق بعدد على االلتما  بالقواعد  

  عاما  من مبادئ القانون اتبلور يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإ  مبدأ  التعاهدية ذات الصأأألةو ولوحظ أيضأأأا  أن 
يمكن أن ا عكس يإ المعاهدات وغيرها من الصأكوك دون أن يشأكل ذلك رقرارا  بهو وشأكك بعو امعضأا   
يإ نهج المقرر الةاص القائم على اعتبار صأكوك أخرىا مثل قرارات الجمعية العامةا أشأكاال  محتملة من 

ارو وتسأأا ل أعضأأا  آخرون عما رذا كان ا بغإ لمبدأ تدقر  على نباق واسأأع المعاهدات وغيرها  اإلقر أشأأكال  
من الصأأأأأكوك الدولية أن تكون له الةصأأأأأائص المميمةا أو ما رذا كان ممك ا  أن يصأأأأأبح أي مبدأ على ه ا 

 ال حو مبدأ  عاما  للقانونو

ددت من خالل رثبات أنها تقو  عليها  التإ حد بادئ  أما فيما اتعلق بالشأأأأأأأكل الثانإ ل قرارا أي الم -213
القواعد العامة للقانون الدولإ التعاهدي أو العريإا يقد أدعرب عن رأي مفاد  أن المصأأأأأبلحات المسأأأأأتةدمة 
ليسأأأأأأت واضأأأأأأحة بما يكفإ لتويير أسأأأأأأاس لتحداد ه   المبادئا وأن ال هج االسأأأأأأتداللإ ال ي اقترحه المقرر  

ةو وأدعرب أيضأأأأا  عن رأي مفاد  أن ه ا الشأأأأكل من أشأأأأكال اإلقرار يةلط بين ل اتيالةاص ابدو موغال  يإ ا
عملية تحداد قواعد القانون الدولإ العريإ وعملية رقرار المبادئ العامة للقانونو وأدشأأأأأأير رلى أنه ال امال من 

يمة تةتل  ة متمغير الواضأأأأأأأأأأأح كيف أن تحداد المبادئ التإ تقّرها المعاهدات أو التإ تقو  عليها هو عملي
قلق بشأأأأأفن العن تحداد مع ى قواعد المعاهدات المع ية يإ سأأأأأياق تببيقها أو تفسأأأأأيرهاو وأدعرب أيضأأأأأا  عن  

ر يإ ه ا السياقو  كيفية تببيق قاعدة المعترض المصِّ

والمتبلبات  وفيما اتعلق بالشأأأأأكل الثالث ل قرارا أي المبادئ المتفصأأأأألة يإ السأأأأأمات امسأأأأأاسأأأأأية  -214
السأأمات  القانونإ الدولإا جرى التفكيد على أنه سأأتكون ه اك صأأعوبة يإ تحداد مضأأمون    ل ظا لالرئيسأأية  

التإ سأأأأأأأأيدسأأأأأأأأتقرأ م ها المبدأو ولوحظ أيضأأأأأأأأا  أن  “امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية والمتبلبات الرئيسأأأأأأأأية لل ظا  القانونإ الدولإ
( jus cogensلدولإ ) نون ا المصبلحات تةلط فيما ابدو بين عملية تحداد القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقا 

ن ه ا الشأكل من أشأكال اإلقرارا معتبرنن أن ه اك و وعملية رقرار المبادئ العامة للقانونو وأاد أعضأا  آخر 
 مبادئ عامة للقانون متفصلة يإ ال ظا  القانونإ الدولإو

اعأدة  على قأوأدعرب عن رأي مفأاد  أن الفئأة الثأانيأة من المبأادئ العأامأة للقأانون يجأب أال توضأأأأأأأأأأأأأأع   -215
موسأعة جدا  وأنه يجب تمييمها بوضأوح عن قواعد القانون الدولإ العريإ القائمةا لتج ب مةاطر أن تصأبح 

 طرنقا  مةتصرا  لتحداد القواعد العرفية التإ لم ت شف ييها ممارسة عامة بعدو
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 9و 8مشروعا اقستنتاجين  )د( 

القائلة والهيئات القضائية(ا أاد عدة أعضا  الفكرة   )قرارات المحاكم   8فيما اتعلق بمشروع االست تا    - 216
من  38)د( من المادة 1بفن المصادر االحتياطية لتحداد قواعد القانون الدولإا على ال حو الوارد يإ الفقرة 

للقانونو بيد أنه أثير سأأأأأأؤال عما رذا  ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا ت ببق على المبادئ العامة
و ومع أن عدة أعضأأأأأأأا  أادوا الحفاظ على االتسأأأأأأأاق مع  “القواعد و “المبادئ ع إ المسأأأأأأأاواة بين كان ذلك ي

أعمال اللج ة السأأأأأأابقةا وبالتالإ اسأأأأأأتةدا  نص مشأأأأأأابه ل ص االسأأأأأأت تاجات المتعلقة بتحداد القانون الدولإ 
ظ أن القرارات  و ولوح8ن الصيغة المستةدمة يإ مشروع االست تا   العريإا أعرب آخرون عن شكوكهم بشف

القضأأأأأائية المحليةا يإ حالة المبادئ العامة للقانونا ليسأأأأأت مصأأأأأادر احتياطيةا بل هإ مصأأأأأادر مباشأأأأأرة  
 المبادئ المع يةو لتقرنر

ا  إلثبات اإلقرار )الفقه(ا لوحظ أنه كثيرا  ما ادلجف رلى يقه العلم 9وفيما اتعلق بمشأروع االسأت تا   -217
 وجود مبادئ عامة للقانونو ال اظم القانونية الوط يةل د على نباق واسع بمبدأ ما يإ ا

  لتقرنر وأخيرا ا اقتدرح أن تكون قرارات اممم المتحدة أو هيئات الةبرا  الدولية أيضأا  مصأدرا  احتياطيا    -218
 المبادئ العامة للقانونو

 برنامج العمل المقبل )ها( 

  ل وظائ  المبادئ العامة للقانون وعالقتها بمصادر أاد امعضا  عموما  اقتراح المقرر الةاص ت او  -219
  خرى يإ تقرنر  الثالثو بيد أنه أدعرب عن رأي مفاد  أنه سأأيكون من الصأأعب على اللج ة أن تعالج ام قانون  ال 

 وتغّيرها وسقوطهاوه   المسفلة رذا لم ت ظر يإ مسارات نشو  المبادئ العامة للقانون  

امعمال المقبلة للمقرر الةاص عن ه ا الموضأأأأأأأأأأوعا بما يإ ذلك وقددمت عدة اقتراحات بشأأأأأأأأأأفن   -220
بالمبادئ امسأأأاسأأأية للقانون الدولإ الم صأأأوص عليها يإ و بعو؛  بعالقة المبادئ العامة للقانون: بعضأأأها  

د اآلمرة من القواعأأد العأأامأأة للقأأانون الأأدولإ بأأالقأأانون الأأدولإ غير الملمِّ ؛ وبأأالقواعأأو ميثأأاق اممم المتحأأدة؛  
(jus cogens  و وأدعرب أيضأأأا  عن رأي مفاد  أنه ا بغإ أيضأأأا  معالجة مسأأأفلة المبادئ العامة للقانون ذات)

 البابع اإلقليمإا وما رذا كان مفهو  عالمية المبادئ العامة اتعارض مع ه   المبادئو

رضأأأاية يصأأأل رلى مشأأأارنع االسأأأت تاجات خاص بتعرنف  الم وأشأأأار بعو امعضأأأا  رلى أنه قد  -221
  أيضأأا  تفايد لمشأأروع اسأأت تا  يحدد أو ابين الع اصأأر امسأأاسأأية للمبادئ  وأدبدي صأأبلحات المسأأتةدمة ييهاو  الم 

 العامة للقانون كمصدر للقانون الدولإو

 المالحاات الختامية للمقرر الخاص   -3 

ة عن امت انه معضأأأأا  اللج ة ورحب باالهتما  ال ي أعرب المقرر الةاص يإ ملةصأأأأه للم اقشأأأأ -222
 ظإ به الموضوعو  ح

الدول يإ اللج ة السأأأادسأأأة للجمعية العامة    اتفاق اتفاق أعضأأأا  اللج ة و تفكيد وكرر المقرر الةاص  -223
من ال ظا     38) ( من المادة  1على أن تكون نقبة انبالق عمل اللج ة بشأأأأأأأأأأأأفن ه ا الموضأأأأأأأأأأأأوع هإ الفقرة  

جتهادات القضأأائية والم اهب الفقهية ذات  لمحكمة العدل الدوليةا يإ ضأأو  ممارسأأات الدولا واال  امسأأاسأأإ 
ر عمل اللج ة على المبادئ العامة للقانون كمصأأأأأأأأدر للقانون الدولإا على  الصأأأأأأأألةو وهو ارى أن ذلك يقصأأأأأأأأد

 المشار رليه يإ المادة الم كورة أعال و    ال حو 

المبادئ العامة  ل شارة رلى  والفرنسية  لق بالمصبلحات المستةدمة يإ اللغتين اإلسبانية  وفيما اتع -224
والصأأيغة  “principios generales del derecho للقانونا أبرز المقرر الةاص أن الصأأيغة اإلسأأبانية  
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سأت تاجاتها ايإ    2018ا اللج ة مؤخرا  يإ عا  م ا قد اسأتةدمته “ principes généraux du droit  الفرنسأية  
ج يف ا  رلى أن معاهدات معي ةا مثل اتفااية بشأأفن تحداد القانون الدولإ العريإو وأشأأار المقرر الةاص أيضأأ

  ا وامنظمة ( 424) ا وال ظا  امسأأاسأأإ للمحكمة الج ائية الدولية ( 423) الرابعة بشأأفن حماية المدنيين يإ وقت الحرب 
 “principios generales del derecho    امسأأأاسأأأية للمحاكم والهيئات القضأأأائية الج ائية الدوليةا تسأأأتةد  

 باللغتين اإلسبانية والفرنسية على التوالإو  “principes généraux du droit و

رد او ال “اممم المتمدنة والحظ المقرر الةاص أن أغلبية امعضأا  اؤندون االسأتعاضأة عن تعبير  -225
  ة الوارد   “جماعة اممم من ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا بعبارة   38) ( من المادة 1يإ الفقرة 

أعرب ع ها بعو لإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأياسأأيةو غير أنه الحظ أيضأأا  الشأأواغل التإ يإ العهد الدو 
امعضأأأأا  بشأأأأفن ت وع المصأأأأبلحات المسأأأأتةدمة يإ ال ص امصأأأألإ ل لك العهد بلغات مةتلفةو وفيما اتعلق  

  السأأكان امصأأليين  أو لشأأعوب امصأألية ظم القانونية ل بالتعليقات التإ أدلى بها امعضأأا  وأبرزوا ييها أهمية ال د 
  أو الشأعوب امولى يإ سأياق م هجية تحداد المبادئ العامة للقانونا اقترح المقرر الةاص ت اول ه   المسأائل 

 يإ الشروحو

أن يصأأبح مبدأ القانون العا  جم ا  من   ماوفيما اتعلق بتعليقات بعو امعضأأا  التإ مفادها أنه  -226
من الممكن اعتبأار  مبأدأ عأامأا  للقأانونا أوضأأأأأأأأأأأأأأح المقرر الةأاص أن   دال يعو إا يأإنأه  القأانون الأدولإ العري

ج با  رلى ج ب مبدأ عا  للقانون وقواعد مسأأأتمدة من مصأأأادر أخرى  اتعايشالممارسأأأة تؤكد أن من الممكن  
 للقانون الدولإو 

لتوضيح    أن يكون مفيدا  وأشار المقرر الةاص أيضا  رلى أن تعرنف المبادئ العامة للقانون يمكن   -227
نبأاق عمأل اللج أة بشأأأأأأأأأأأأأأفن هأ ا الموضأأأأأأأأأأأأأأوعا واقترح أن ت ظر اللج أة يإ هأ ا التعرنف بعأد ت أاول وظأائ   

 المبادئ العامة للقانونو

ظم القانونية الوط يةا كما هو مبين  وفيما اتعلق بتحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأأأأأأأأتمدة من ال د  -228
: تقرنر أن مكون من خبوتينق يإ اآلرا  بشفن رجرا  تحليل  رلى وجود تواي  ا أشار4يإ مشروع االست تا   
؛ والتثبت من نقل المبدأ الم كور رلى ال ظا  جهةظم القانونية الرئيسأأية يإ العالما من  المبدأ مشأأترك بين ال د 

 القانونإ الدولإا من جهة أخرىو

م القانونية الرئيسأأية  ظال د    مصأأبلح  الحظ المقرر الةاص أن عدة أعضأأا  اوايقون على اسأأتةداو  -229
لبيأأان نبأأاق التحليأأل المقأأارن الأ ي يجأأب رجراؤ  بنيأأة تحأأداأد المبأأادئ العأأامأة للقأأانون يإ رطأار    “يإ العأأالم

 “بما فيه الكفاية و وقال رنه اوايق على االقتراح المقد  يإ الجلسأة العامة بإدرا   بارة 5مشأروع االسأت تا  
ه   العبارة سأأأتسأأأمح بمسأأأتوى من المرونةا مع بيان أن التحليل   ا من5من مشأأأروع االسأأأت تا   2يإ الفقرة 

 و “واسعا  وتمثيليا  بما فيه الكفاية يجب أن يكون  

را  بشأأفن دور الم ظمات الدولية يإ تقرنر وجود مبدأ عا  للقانونا ذكر  وفيما اتعلق باختالف اآل -230
للقانونو ل ال ظم القانونية للدول لتحداد مبدأ عا   المقرر الةاص أن الممارسأأة ذات الصأألة كانت دائما  تحب  تحلي 

 بداال و وأشار رلى أن القواعد التإ تصدرها م ظمة دولية يمكن أن تكون مصدرا  تكميليا  وليس مصدرا  

ظم القانونية الثانية من تحليل تحداد المبادئ العامة للقانون المسأتمدة من ال د  بالةبوةوفيما اتعلق   -231
د  أث أا   ل قأل رلى ال ظأا  القأانونإ الأدولإا ت أاول المقرر الةأاص اقتراح الصأأأأأأأأأأأأأأيأاغأة الأ ي قأد الوط يأةا أي ا

و وذكر أن المسأفلة ليسأت مجرد مسأفلة مصأبلحاتا  “قابلية ال قل بعبارة  “ال قل الم اقشأة لالسأتعاضأة عن  

  

(423) Geneva, 12 August 1949, United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287, art. 67و 

(424) Rome, 17 July 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 21, para. 1 (c)و 
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لتحدادا بل رنها لن تؤدي دورا  يإ عملية ا “قابلية ال قل بل هإ مسأأأأأأأأفلة ي يةو وأوضأأأأأأأأح المقرر الةاص أن  
ر بها رمكانيةسأتبين المعااير التإ  تببيق مبدأ قانونإ عا  معترف به يإ حالة معي ةو واسأتةد  المقرر   تقرَّ
يإ التقرنر وهو يع إ به أنه يشأأأأأأأأأكل جم ا  من عملية تقرنر مضأأأأأأأأأمون المبادئ  “ال قل الةاص مصأأأأأأأأأبلح  

ظم االتا يمكن تببيق المبأادئ الموجودة يإ ال د العأامأة للقأانون يإ ال ظأا  القأانونإ الأدولإو ويإ بعو الحأ
أخرىا لم القأانونيأة الوط يأة يإ ال ظأا  القأانونإ الأدولإ كمأا تم تحأداأدهأا بعأد التحليأل المقأارنو ويإ حأاالت  

  قل بعو ع اصر المبدأ المحدد على الصعيد المحلإ رلى ال ظا  القانونإ الدولإو تد 

ل المبادئ العامة للقانون الم صأأأأأوص عليهما يإ مشأأأأأروع  وأشأأأأأار المقرر الةاص رلى شأأأأأرطْإ نق -232
ايقة مع المبادئ و يعمال  بالشأرط امولا ا بغإ أن تكون المبادئ الواردة يإ القانون المحلإ متو 6االسأت تا  

امسأأأاسأأأية للقانون الدولإا التإ يفهمها على أنها المبادئ المكرسأأأة يإ ميثاق اممم المتحدةا والتإ أرسأأأاها 
و  (425)بأادئ القأانون الأدولإ المتعلقأة بأالعالقأات الوديأة والتعأاون بين الأدول ويقأا  لميثأاق اممم المتحأدةرعالن م

وهو ارى أن تحأداأد المبأادئ العأامأة للقأانون ال ا بغإ أن يةضأأأأأأأأأأأأأأع للترخيص بموجأب أي قأاعأدة تعأاهأديأة أو 
ادرو وأضأأأاف أن المبادئ عرفية من قواعد القانون الدولإا وإال يإن ذلك سأأأي شأأأف ع ه تسأأألسأأأل هرمإ للمصأأأ

نو  المقرر الةاص  ا سأأأتكون سأأأارنةو ويإ الوقت نفسأأأهاقاعدة التةصأأأيصالمتعلقة بتضأأأارب القواعدا مثل 
 بمةتل  اآلرا  التإ أدعرب ع ها بشفن ه   المسفلةا والتإ يمكن مواصلة م اقشتها يإ لج ة الصياغةو 

نا وهو وجود ظروف مالئمأأة لتببيق المبأأدأ وفيمأأا اتعلق بأأالشأأأأأأأأأأأأأأرط الثأأانإ المتعلق ب قأأل القواني -233
المقرر الةاص مع امعضأأأأأا  على أن الفقرة   المسأأأأأتمد من ال ظا  المحلإ يإ ال ظا  القانونإ الدولإا اتفق

يمكن تبسأأأأيبها لتوضأأأأيح أن الغرض م ها هو ضأأأأمان تببيق مبدأ   6الفر ية )ب( من مشأأأأروع االسأأأأت تا  
 انونإ الدولإودون تشونه أو رسا ة استةدا  ال ظا  الق

قانون  وبةصأأأأأأوص مجموعة اآلرا  المةتلفة التإ أعرب ع ها امعضأأأأأأا  بشأأأأأأفن المبادئ العامة لل -234
لب أعمال اللج ة بشفن ه ا  التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإا الحظ المقرر الةاص أن من صد

لك سأأأأيكون رسأأأأهاما  هاما  يإ القانون الموضأأأأوع أن تدرس بالتفصأأأأيل رمكانية وجودهاو وهو ارى أن القيا  ب 
ا 7الفقرات الفر ية لمشأأأروع االسأأأت تا  الدولإو وفيما اتعلق بمةتل  المسأأأائل التإ أثارها امعضأأأا  بشأأأفن 

 أشار المقرر الةاص رلى رمكانية م اقشتها يإ لج ة الصياغةو

ورت يإ رطأار ال ظأا  القأانونإ  لقأانون التإ تبل العأامأة ل المقرر الةأاص أنأه اأدرك أن يئأة المبأادئ    وذكر  - 235
أنه أحاط علما  باالقتراح ال ي قدمه عدة أعضأأأأأأأأا  بمواصأأأأأأأألة دراسأأأأأأأأة  أيضأأأأأأأأا   الدولإ ال تمال مثار خالفو وذكر  

 المسفلة من أجل تحقيق توايق يإ اآلرا  يإ اللج ةا وأبدى استعداد  للعمل مع امعضا  بشفن ه   المسفلةو 

المبأادئ العأامأة للقأانونا الحظ المقرر الةأاص أن    لتقرنريأة  لمصأأأأأأأأأأأأأأأادر االحتيأاطوفيمأا اتعلق بأا -236
امعضأأأأأأأأأأأأا  متفقون عموما  مع ال هج المقترح يإ تقرنر  الثانإ ال ي ا ص على أن المصأأأأأأأأأأأأادر االحتياطية  

من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل   38)د( من المادة 1يإ الفقرة   ةقواعد القانون الدولإا الوارد لتقرنر
على المبأادئ العأامأة للقأانونو وأكأد مجأددا  أن اإلقرار بأدور المحأاكم والهيئأات القضأأأأأأأأأأأأأأأائيأة   الأدوليأةا ت ببق

من ال ظا  امسأاسأإا مسأفلة    38)د( من المادة 1الدولية يإ وضأع مبادئ عامة للقانونا خار  نباق الفقرة 
 تحتا  رلى معالجة ح رة جدا و 

ص رلى أنه يعتم  أن ات أاول يإ تقرنر   وبةصأأأأأأأأأأأأأأوص برنامج العمأل المقبألا أشأأأأأأأأأأأأأأار المقرر الةأا -237
الثالث مسأأأأأأأأأأفلة وظائ  المبادئ العامة للقانون وعالقتها بالمعااير المسأأأأأأأأأأتمدة من مصأأأأأأأأأأادر أخرى للقانون 

تفثير يإ م هجية الدولإو غير أنه أشأأأأأأار رلى أن نتائج التحليل التإ سأأأأأأترد يإ التقرنر المقبل قد يكون لها 
وأشأأار أيضأأا  رلى أنه سأأيفخ  يإ االعتبار آرا  امعضأأا  بشأأفن تقرنر  الثانإ  تحداد المبادئ العامة للقانونو  

 وسيت اول مةتل  المسائل التإ أثيرت أث ا  الم اقشةو

  

 ا المريقو1970تشرنن امول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة   (425)
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نص مشااااريع اقساااتنتاجات بشاااأن المباد  العامة للقانون التي اعتمدتها اللجنة بصااافة  -جيم 
 دورتها الثانية والسبعين مؤقتة في

 اجاتنص مشاريع اقستنت -1 

 ارد أدنا  نص مشارنع االست تاجات التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية والسبعينو  - 238

  1اقستنتاج   
 النطاق

 تت اول مشأأأارنع االسأأأت تاجات ه   موضأأأوع المبادئ العامة للقانون بوصأأأفها مصأأأدرا  من مصأأأادر  
 القانون الدولإو

  2اقستنتاج   
 اإلقرار

 وجماعة اممممن جانب  رقرار   د مبدأ عا يقتضإ وجو  

 ووو

   4اقستنتاج   
 تحديد المباد  العامة للقانون المستمدة من الُنام القانونية الوطنية

  لوط يةا من ال دظم القانونية ا   ة مسأأأأأأأأأتمد ال لقانون  العامة ل مبادئ  ال مبدأ من  ومضأأأأأأأأأمون  وجود    لتقرنر  
 مما الإ: الم  التثبت

 بين مةتل  ال دظم القانونية يإ العالم؛ ووجود مبدأ مشترك   )أ( 

 ورلى ال ظا  القانونإ الدولإ ه ا المبدأ نقل )ب( 

 نص مشاريع اقستنتاجات وشروحها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دورتها الثانية والسبعين -2 

  صأأأأفة مؤقتة يإ دورتها مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات مشأأأأفوعا  بالشأأأأروح التإ اعتمدتها اللج ة ب ارد أدنا  نص   -239
 الثانية والسبعينو

  1اقستنتاج   
 النطاق

تت اول مشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات ه   موضأأأأأأوع المبادئ العامة للقانون بوصأأأأأأفها مصأأأأأأدرا  من   
 مصادر القانون الدولإو

 الشرح  

طابعا  تمهيديا و ون ص على أن مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات ه   تت اول   1يكتسأأأأإ مشأأأأروع االسأأأأت تا   (1)
ضأأوع المبادئ العامة للقانون بوصأأفها مصأأدرا  من مصأأادر القانون الدولإو وندسأأتةد  مصأأبلح مالمبادئ مو 

أقرَّتها اممم المتمّدنةم   العامة التإ  العامة للقانونم يإ جميع مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات ل شأأأأارة رلى ممبادئ القانون 
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يإ   سأأاسأأإ لمحكمة العدل الدوليةا التإ تم تحليلها من ال ظا  ام   38) ( من المادة  1على ال حو الوارد يإ الفقرة  
 و  (426)ضو  ممارسات الدول واالجتهاد القضائإ للمحاكم والهيئات القضائية والفقه

للقانون تشأكل أحد مصأادر القانون الدولإو   مجددا  أن المبادئ العامة 1ونؤكد مشأروع االسأت تا   (2)
) ( من 1نونا بهأ   الصأأأأأأأأأأأأأأفأةا عن طرنق ردراجهأا يإ الفقرة ونتم تأفكيأد البأابع القأانونإ للمبأادئ العأامأة للقأا

المعاهدات والقانون الدولإ العريإا باعتبارها و  هإمن ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدولية  38المادة 
يغت المادة السأأالفة له  جم ا  من مالقانون الدو  ا  لإم ال ي تبّبقه المحاكم للبّت يإ الم ازعات المقدمة رليهاو وقد صأأِّ

من ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ للمحكمة الدائمة للعدالة الدوليةا بعد م اقشأأأأأأأات طونلة    38من المادة    3الحكما أي الفقرة  
رنة التإ أنشأفها مجلس العصأبةا  يإ عصأبة اممما وال سأيما يإ رطار لج ة الحقوقيين االسأتشأا   1920جرت عا   

ل ظا  امسأأأأاسأأأأإو وم   ذلك الحينا يدشأأأأار رلى  التإ سأأأأعت رلى تدونن الممارسأأأأات التإ كانت قائمة قبل اعتماد ا 
المبادئ العامة للقانون بوصأأأأأأأأأأأأأفها مصأأأأأأأأأأأأأدرا  من مصأأأأأأأأأأأأأادر القانون الدولإ يإ ممارسأأأأأأأأأأأأأات الدولا بما يإ ذلك  

 و  ( 427) ا وك لك يإ قرارات مةتل  المحاكم والهيئات القضائية المعاهدات الث ائية والمتعددة امطراف  يإ 

دولإم رلى العملية القانونية والشأأكل القانونإ الل ان يمكن من  ونشأأير مصأأبلح ممصأأادر القانون ال (3)
ندراد بمشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات توضأأأأأأيح نباق المبادئ العامة للقانونا  و   مبدأ عا  للقانونو شأأأأأأف  اخاللهما أن 

 وأسلوب تحدادهاا ووظائفها وعالقتها بسائر مصادر القانون الدولإو 

  2اقستنتاج   
 اإلقرار

 وجماعة امممرقرار  من جانب   أ عا يقتضإ وجود مبد 

 الشرح  

من ال ظا     38) ( من المادة  1من جداد ع صأأأأأرا  أسأأأأأاسأأأأأيا  ضأأأأأمن الفقرة    2اؤكد مشأأأأأروع االسأأأأأت تا    ( 1) 
 امساسإ لمحكمة العدل الدوليةا وهو أن شرط وجود مبدأ عا  للقانونا هو مرقرار م من جانب جماعة امممو  

واسأأأأأأأأأأع يإ ممارسأأأأأأأأأأات الدول واالجتهاد القضأأأأأأأأأأائإ للمحاكم والهيئات ونظهر اإلقرار على نباق   (2)
 لتقرنرالفقه باعتبار  الشأرط امسأاسأإ ل شأو  مبدأ عا  للقانونو وه ا يع إ أن من الضأروريا  إ يالقضأائية و 

وجود مبأأدأ عأأا  للقأأانون يإ وقأأت معينا يحص جميع امدلأأة المتأأاحأأة التإ تدبّين أن اإلقرار قأأد تم بأأالفعأألو  
 اجات الالحقةو ضمن مشارنع االست ت  ومعروضةااير المحددة له ا الغرض هإ معااير موضو ية  والمع

مصأبلح مجماعة امممم لكإ يحّل محل مصأبلح ماممم المتمدنةم   2ونسأتةد  مشأروع االسأت تا   (3)
الثانإ  من المصأأأأأأبلح  من ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا   38) ( من المادة 1الوارد يإ الفقرة 
من العهد الدولإ الةاص   15ادة من الم 2و ونرد مصأأأأأأأأأأأأأأبلح مجماعة امممم يإ الفقرة (428)عفا عليه الممن

  و ( 429) دولة ومن ثّم يهإ مقبولة على نباق واسأع   173بالحقوق المدنية والسأياسأيةا وهو معاهدة انضأمت رليها 
  

ا على التوالإا رلى  1إا يشير ال صان اإلسبانإ والفرنسإ من مشروع االست تا   مراعاة  للممارسات الحداثة للدول واالجتهاد القضائ  ( 426) 
“principios generales del derecho”   و“principes généraux du droit”  و وكان مفهوما  أن استةدا  العبارتين“del 

derecho”   و“du droit”    من ال ظا  امساسإ لمحكمة العدل الدوليةو   38) ( من المادة  1ال يغير وال ا بوي على تغيير جوهر الفقرة 
 )م كرة من اممانة العامة(وA/CN.4/742و  )التقرنر امول(  A/CN.4/732انظر مثال   (427)
 المصبلحات امخرى التإ ندظر ييها مالدولم ومجماعة الدولم ومالمجتمع الدولإم ومامممم ومالدول القوميةم وماممم ككلمومن بين  (428)
الحكم: مليس يإ ه   المادة من شأأأأأأأأأأأأأإ  يدةّل بمحاكمة ومعاابة أي شأأأأأأأأأأأأأةص على أي يعل أو امت اع عن يعل كانا حين    فيما الإ نص  ( 429) 

و العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأياسأية )نيونوركا  بادئ القانون العامة التإ تعترف بها جماعة امممم ارتكابها يشأكل جرما  ويقا  لم 
و انظر اممم المتحدةا  United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171(ا  1966كانون امول/ديسأأأأأأأمبر    16

 (و United Nations, Status of Multilateral Treaties, chap. IV.4)   4- رابعا  ا الفصل  حالة المعاهدات المتعددة امطراف 
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بمةتل  اللغاتا  2ت تا   والمصأأأأبلح المسأأأأتةد  يإ اللغات امصأأأألية للعهد مسأأأأت سأأأأخ ب سأأأأخ مشأأأأروع االسأأأأ
ونرمإ بالفرنسأيةو   ”l’ensemble des nations“باإلسأبانية و  ”communidad internacional“مثل

ا دون أي تشأأأارك على قد  المسأأأاواة  اممممشأأأروع االسأأأت تا ا باسأأأتةدا  ه   الصأأأيغةا رلى تفكيد أن جميع  
دأ المسأأأأأأاواة يإ السأأأأأأيادة الم صأأأأأأوص عليه يإ نوع من التمييما يإ وضأأأأأأع المبادئ العامة للقانون ويقا  لمب

 من ميثاق اممم المتحدةو  2من المادة  1الفقرة 

 38) ( من المادة 1وال يدقصأأد من اسأأتةدا  مصأأبلح مجماعة امممم تعدال نباق أو محتوى الفقرة   ( 4) 
بضأأرورة إليحا  لمحكمة العدل الدوليةو وال ادراد به ا المصأأبلحا على وجه الةصأأوصا ا  من ال ظا  امسأأاسأأإ 

د هو يشأأأأأأأأأأأأأأير رلى أن المبأادئ العأامأة للقأانون ال يمكن أن ال  ا و عأا  للقأانون بمبأدأ   أو الجمأاعإ  اإلقرار الموحأَّ
  صأأأأبلح مجماعة امممم ت شأأأأف رال يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإو وعالوة على ذلكا ا بغإ عد  الةلط بين م 

ا فيما اتعلق (430)من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات 53ومصأأأأأأأبلح مالمجتمع الدولإ ككلم الوارد يإ المادة 
 (وjus cogens  للقانون الدولإ ) اآلمرة من القواعد العامةبالقواعد  

يإ   أيضا ا يإ ظروف معي ةا وال يستبعد استةدا  مصبلح مجماعة امممم أن تسهم الم ظمات الدولية   (5)
 وضع مبادئ عامة للقانونو

   4اقستنتاج   
 لمباد  العامة للقانون المستمدة من الُنام القانونية الوطنيةتحديد ا

لتقرنر وجود ومضأأأأأأأمون مبدأ من المبادئ العامة للقانون المسأأأأأأأتمدة من ال دظم القانونية   
 الوط يةا الم  التثبت مما الإ:

 مشترك بين مةتل  ال دظم القانونية يإ العالم؛ ووجود مبدأ  )أ( 

 و ظا  القانونإ الدولإنقل ه ا المبدأ رلى ال )ب( 

 الشرح  

تحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأأأتمدة من ال دظم القانونية   شأأأأأروط 4ات اول مشأأأأأروع االسأأأأأت تا   (1)
وجود مبدأ   مما الإ: )أ(  الم  التثبتلقانون ومضأأأأأأأأأأأأمونها  لالوط يةو ون ص على أنه لتحداد وجود مبدأ عا  

 الم؛ و)ب( نقل ه ا المبدأ رلى ال ظا  القانونإ الدولإو  مشترك بين مةتل  ال دظم القانونية يإ الع

من خبوتين مقبول على نباق واسأأأأأأع يإ الممارسأأأأأأة ويإ امدبيات ونهدف    المكون التحليل  وه ا   (2)
امسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأإ  من ال ظأا     38) ( من المأادة  1لقأانون بأالمع ى الوارد يإ الفقرة  لم مبأدأ عأا   رقراررلى بيأان م

دأ عأا  وجود مبأموضأأأأأأأأأأأأأأو يأة يمكن أن يببقهأا كأل من يدبلأب م هم تحأداأد   إ طرنقأة وه لمحكمأة العأدل الأدوليأةو  
 معين من مبادئ القانون يإ نقبة زم ية محددة والوقوف على مضمون ذلك المبدأ العا  للقانونو

من وجود مبدأ مشأأأأأأترك بين مةتل     التثبتلتحدادا أي  لامول    الشأأأأأأرطوتت اول الفقرة الفر ية )أ(   (3)
 بيان أن مبدأ  ل ضأأأأأأأرورنةقانونية يإ العالمو وه   العمليةا التإ هإ يإ امسأأأأأأأاس عملية اسأأأأأأأتقرائيةا ال دظم ال

قانونيا  أقرته بوجه عا  جماعة امممو والغرض من اسأأأأأأأأتةدا  مصأأأأأأأأبلح ممةتل  ال دظم القانونية يإ العالمم 
وهو مصأأبلح شأأامل وواسأأع    أ يإ ال دظم القانونية يإ العالم عموما وهو تسأأليط الضأأو  على شأأرط وجود مبد

ر هأ ا  ال بأاقا يغبإ ال دظم القأانونيأة الوط يأة يإ العأالم على اختاليهأا وت وعهأاو   أكثر يإ   الشأأأأأأأأأأأأأأرطونبوَّ
 و5مشروع االست تا  

  

)ييي أأأأأاا   (430) المعأأأأأاهأأأأأدات  لقأأأأأانون  ييي أأأأأا   ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155(ا  1969أيأأأأأار/مأأأأأااو    23اتفأأأأأاايأأأأأة 

No. 18232, p. 331و 
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شترك بين مةتل   من نقل المبدأ الم  التثبتلتحدادا أي لالثانإ    الشرطالفقرة الفر ية )ب(   وتت اول (4)
ا ال ي ات اوله بممند من التفصأيل مشأروع  الشأرطلم رلى ال ظا  القانونإ الدولإو وه ا  ال دظم القانونية يإ العا

بيان أن مبدأ  ما ال ا ال اإلقرار من جماعة اممم يإ ال دظم القانونية الوط ية ل  ضأأأأأأأأروري االسأأأأأأأأت تا  ]ووو[ا  
 ال ظا  القانونإ الدولإويحسبا بل يدقَّر أيضا  انبباقه يإ رطار  

مبدأ الفقرة الفر ية )ب( مصأأبلح مال قلما ال ي يدفهم بفنه عملية تحداد رمكانية تببيق    وندسأأتةد  يإ  ( 5) 
و هأأ ا التببيق وكيفيتأأه  مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين مةتل  ال دظم القأأانونيأأة يإ ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإا ومأأدى رمكأأانيأأة

 ورورة اتةاذ رجرا  رسمإ أو صرنح لل قليدقصد باستةدا  ه ا المصبلح اإليحا  بض وال

ونشأأأمل ال قل و  ه ا السأأأياقأحيانا  يإ يدسأأأتةد  مقابلية ال قلما ال ي    يدضأأأل مصأأأبلح مال قلم علىو  (6)
د بالعملية المشأأأار    الثانإمصأأأبلح  الونشأأأير  لموما  رمكانية ال قل؛   رلى رمكان أو عد  رمكان تببيق مبدأ يحدَّ

 و  التثبت من ال قل كاملة  مل عملية يش ال هرليها يإ الفقرة الفر ية )أ( يإ ال ظا  القانونإ الدولإا ولك 

مبأأدأ أو  كون  يونظرا  لالختاليأأات بين ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإ وال دظم القأأانونيأأة الوط يأأةا قأأد ال   (7)
د بالعملية المشأأأأار رليها يإ الفقرة الفر ية )أ( م اسأأأأبة لتببيقها يإ ال ظا  القانونإ  بعو ع اصأأأأر مبدأ يحدَّ

المحدد من خالل ه ا التحليل  للقانون  رمكانية أال يكون مضأأأأأمون المبدأ العا   الدولإو ل لكا يشأأأأأمل مال قلم
 نونية الوط يةوال دظم القامةتل   من خبوتين مبابقا  للمبدأ الموجود يإ   المكون 


