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 مقدمة - أوال 
، يف القراءة ٢٠١6اعتمدت جلنة القانون الدويل، يف دورهتا الثامنة والســـــــــــــــتني املعقودة يف عام  - ١

ـــــــــــــــــا للمواد  .(١)املتعلقة بتحديد القانون الدويل العريفاألوىل، مشـــاريع االســـتنتاجات  من  ٢١إىل  ١6ووفقـ
النظام األســـــــاســـــــي، قررت اللانة أن ُسيل مشـــــــاريع االســـــــتنتاجات عن  ري  األمني العام إىل احلكومات 
إلبــداء تعليقــاهتــا ومالحظــاهتــا، وأن تطلــب منهــا تقــدو هــذا التعليقــات واملالحظــات إىل األمني العــام يف 

كانون الثاين/يناير   ١7وعمم األمني العام مذكرة مؤرخة  .(٢)٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ١موعد أقصـــــــــــــــاا 
حييل هبا مشـــــــــــــــاريع االســـــــــــــــتنتاجات املتعلقة بتحديد القانون الدويل العريف، مع شـــــــــــــــروحها، إىل  ٢٠١7

 احلكومات ويدعوها إىل تقدو تعليقاهتا ومالحظاهتا وفقا لطلب اللانة.
املؤرخ  7٢/١١6والقرار  ٢٠١6كــــــــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   ١٣املؤرخ  7١/١4٠ار وبــــــــالقر  - ٢
ية ، وجهت اجلمعية العامة انتباا احلكومات إىل ما توليه اللانة من أمه٢٠١7األول/ديســــــــــــــمرب  كانون 7

للحصـــــــــــــول على تعليقات احلكومات ومالحظاهتا بشـــــــــــــدن مشـــــــــــــاريع االســـــــــــــتنتاجات يف موعد أقصـــــــــــــاا 
 . ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون ١
كانون الثاين/يناير   ٢٢، وردت تعليقات خطية من النمســـــــــــــا )٢٠١٨شـــــــــــــباط/فرباير  ١٣وحىت  - ٣

(، ٢٠١7ول/ديســـــــــــمرب كانون األ  ٢6(، والصـــــــــــني )٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ١٢(، وبيالروس )٢٠١٨
(، والدامنرك )باســـــم بلدان الشـــــمال األورو   الدامنرك ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٣واجلمهورية التشـــــيكية )

 كانون األول/  ١٨(، والسلفادور )٢٠١7كانون األول/ديسمرب   ٢٢وفنلندا وأيسلندا والنرويج، والسويد( )
(، ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٣(، وهولندا )٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ١٨(، وإســـــــرائيل )٢٠١7ديســـــــمرب 
(، وسنغافورة ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ١٠(، ومجهورية كوريا )٢٠١7كانون األول/ديسمرب   ٢٠ونيوزيلندا )

 (.٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٥(، والواليات املتحدة األمريكية )٢٠١7كانون األول/ديسمرب   ٢٨)
حظات الواردة من احلكومات، منظمًة حســب احملاور التالية  تعليقات وترد أدناا التعليقات واملال - 4

ومالحظـات عامة  وتعليقـات على مشــــــــــــــــاريع اســـــــــــــــتنتـاجات بعينهـا  وتعليقـات على الصـــــــــــــــيغـة النهائية 
 .(٣)االستنتاجات ملشاريع
  

 تعليقات ومالحظات عامة - ثانيا 
 النمسا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
تدســــف النمســــا ألن أياً من مشــــاريع االســــتنتاجات أو الشــــروق د يُناقة أمهية االعتقاد بضــــرورة  

يف عبارة  “أو”املمارسة الذي يشكل اجلانب الثاين للركن الذايت املنشئ للقانون الدويل العريف. فمصطلح 
مكانة مستقلة. وقد  “ورةالضر ”له وظيفة ختيريية تُعطي مصطلح  “االعتقاد بإلزامية املمارسة أو ضرورهتا”

تبنّي من الفقه القضائي أن بعض تصرفات الدول، غري القانونية، قد اعُتربت يف حاالت معينة ضروريًة من 
__________ 

 .٥7(، الفقرة A/71/10) ١٠ الوثائ  الرمسية للامعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللح  (١) 
 .6٠املرجع نفسه، الفقرة  (٢) 
 تعليقات الدول ومالحظاهتا ُمرتّبًة حسب الرتتيب األجبدي ألمساء الدول باللغة اإلنكليزية.يف كل فرع من الفروع الواردة أدناا، ترد  (٣) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/140
https://undocs.org/ar/A/RES/71/140
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/71/10
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منطل  ســـــياســـــي أو اقتصـــــادي أو أخالقي. لذا ينبغي أن يتطري الشـــــرق إىل الوظيفة املنفصـــــلة ال  يؤديها 
 .“االعتقاد بالضرورة”مصطلح 

 
 بيالروس  

 بالروسية[ ]األصل 
جرت العادة أن يعامل العرف الدويل بوصــفه مصــدرا رئيســيا للقانون الدويل، وهو ال يزال حمتفظا  

بقيمته إىل اليوم. فقواعد القانون الدويل العريف تســــــــد الفراين القانوين يف ا االت ال  ال تنظمها املعاهدات 
 هج وغري متناقض. الدولية، وتكفل تطبي  القواعد التعاهدية بشكل متس  وممن

 وينبغي النظر يف املسائل التالية عند العمل على هذا املوضوع  
 القواعد العرفية  - 
 املصادر الرئيسية املستخدمة يف سديد وجود هذا القواعد  - 
( ألي قاعدة ٢حسب اللفظ املستخدم يف مشروع االستنتاج  “املنشئان”الركنان األساسيان )أو  - 

من قواعـد القـانون الـدويل العريف ومهـا  أن تكون املمـارســـــــــــــــة عـامـًة )أي أن تكون قـد  ُّبقـت على 
  نطاي واسع وبشكل متس  على مدى فرتة زمنية  ويلة( ومقبوالً هبا كقانون )االعتقاد باإللزام( 

 العريف يف املاضي نشدة قواعد القانون الدويل  - 
نشـــــــــــــدة قواعد القانون الدويل العريف يف الوقت احلاضـــــــــــــر، مبا يف تل  تدثري تكنولوجيا املعلومات  - 

واالتصــــــــــــــاالت، وقرارات املنظمات الدولية واحملاكم واهليئات القضــــــــــــــائية الدولية، واملمارســــــــــــــات 
 التعاهدية الدولية 

إىل نشـــــدة عرف، أو إىل أرســـــاء قواعد عرفية عامة سديد املواضـــــيع ال  نكن أن تؤدي ممارســـــتها  - 
 إقليمية وحملية.

وال ش  أن اللانة ستسهم يف نظرية القانون الدويل إسهاما كبريا من خالل نظرها يف املوضوع.  
غري أن هذا العمل جيب أن يهدف يف املقام األول إىل مســـــــــــــــاعدة الدول وغريها من أشـــــــــــــــخا  القانون 

 لقانون الدويل العريف.الدويل يف سديد قواعد ا
ومن شـــــدن أي دراســـــة للعمل الذي اضـــــطلعت به اللانة أن تكشـــــف عن  موعة األدوات ال   

اســتخدمتها على مر الســنني يف سديد قواعد القانون العريف وسليل  ريقة نشــدهتا وتطورها. وحمكمة العدل 
 ملا متلكه اللانة يف هذا ا ال، ومن مث الدولية هي اجلهة الوحيدة ال  متل  تاكرة مؤســـســـية وخربة مماثلتني

 ال بد من دراسة ممارسة احملكمة بعناية.
وتؤيد بيالروس قرار اللانة بعدم سديد القواعد اآلمرة كفئة منفصــــــــــلة بالنســــــــــبة هلذا املوضــــــــــوع.  

خرى من أّن هذا القواعد متثل عرفا دوليا، فإّّنا تنشـــــــــد وُسدد بنفس  ريقة نشـــــــــدة وسديد أي قاعدة أ ومبا
 قواعد القانون الدويل العريف. وسوف تدرس السمات احملددة هلذا القواعد يف سياي املوضوع تي الصلة.
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 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )باسم بلـدان الـشمال األوروبي:   
 ]األصل  باإلنكليزية[

االســـــتنتاجات، أي على أّن املشـــــاريع تقتصـــــر على سديد حنن نواف  على النطاي العام ملشـــــاريع  
 القانون الدويل العريف وال تركز على عالقته بغريا من مصادر القانون الدويل أو القواعد اآلمرة.

 
 السلفادور  

 ]األصل  باإلسبانية[
لى يف هذا الصـــــــــــــــدد، ينبغي أال يغيب عن البال أن  ريقة تطبي  القانون الدويل العريف تتوقف ع 

القانون الداخلي للدول، كما تكر املقرر اخلا  يف ســــــياي سليل هذا املوضــــــوع. ولذل ، فإن هذا التقرير 
االعرتاف بالقانون الدويل ‘ ٢’ بيعة النظام القانوين الســـــــلفادوري  و ‘ ١’ســـــــيتناول أوال املســـــــائل التالية  

تعليقات على مشـــــــــــاريع ‘ ٣’مث العريف على أســـــــــــاس الفقه القضـــــــــــائي للمحاكم الو نية يف الســـــــــــلفادور  
 (. A/CN.4/L.872االستنتاجات ال  اعتمدهتا اللانة يف القراءة األوىل )انظر 

  بيعة النظام القانوين السلفادوري ‘١’ 
العام. بل هو نظام مبين على ال يُعرَّف النظام القانوين الســــــــلفادوري بدنه نظام قائم على القانون  

القانون التشريعي الذي ُتصاين يف إ ارا القواعد بديدي املشرعني منذ البداية، متشياً مع مبدأ اليقني القانوين 
 من دستور اجلمهورية. ١املنصو  عليه يف املادة 

در وبعبـارة أخرى، يتكون اإل ار القـانوين الداخلي من حصـــــــــــــــيلـة القواعد ال  أنتاتهـا املصــــــــــــــــا 
 املختلفة ال  تغذي هذا اإل ار، وال يعد العرف مصدرا رئيسيا من هذا املصادر.

ومع تل ، هناك  االت حمددة ُيســـمح فيها صـــراحًة باســـتخدام العرف، مثل القانون اخلا  أو  
من القانون املدين، الذي ينص  ٢االجتماعي أو التااري. ومن األمثلة على تل  احلكم الوارد يف املادة 

 لى أن العرف ال يشكل قانونا، ما د يكن هناك تشريعا ينص على تل .ع
وعلى أي حال، ال يوجد نص آخر يتناول نشـــــــدة العرف القانوين و ابعه اإللزامي بشـــــــكل أكثر  

صـــراحة من هذا املادة بســـبب  بيعة النظام القانوين الســـلفادوري  غري أن القانون الدويل العريف نال اعرتفا 
 عه اإللزامي يف الفقه القضائي حملاكم من مثل الدائرة الدستورية مبحكمة العدل العليا. بدمهيته و اب
االعرتاف بالقانون العريف الدويل على أســــــــــــــاس االجتهاد القضــــــــــــــائي للمحاكم الو نية  ‘٢’ 

 السلفادور يف
كام يف العدل العليا، فيما أصــــــــــــدرته من أححملكمة مثلما تُكر آنفا، اعرتفت الدائرة الدســــــــــــتورية  

اآلونة األخرية، بالقانون الدويل العريف وآثارا امللزمة لدولة الســـــــــــــــلفادور فيما يتعل  مبختلف االلتزامات ال  
 ينشئها هذا القانون.

 بشــــــــــــدن عدم دســــــــــــتورية إجراءات الدعوى رقم ٢٠١6أغســــــــــــطس  ١ويعترب احلكم الصــــــــــــادر يف  
رة إىل أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون مثاالً على هذا االعرتاف، حيث أشــــــــــــــارت فيه الدائ ٢٠١٣-7٣

‘ دســــــــــــــتور احمليطات’املفاهيم املقبولة الواردة يف هذا االتفاقية، ال  مسيت ”، وقالت إن ١9٨٢البحار لعام 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.872
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أصــــبحع تلعام  في المتلفات القانونية وأحكام المحاام والتياات القةــــا ية كاســـــم على مســـــمى،... 
. وقد ســــــــامهت االتفاقية إىل حد كبري يف التطوير التدرجيي له صــــــالحية عالميةباعتبارها قانونا دوليا عرفيا 

للقانون الدويل العام وتدوينه، ويف سقي  نظام اقتصــــــــادي دويل عادل ومنصــــــــف يراعي مصــــــــا  واحتياجات 
 . “سيما املصا  واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غري ساحليه اإلنسانية مجعاء، وال

وعالوة على تل ، قد أعربت الدائرة املذكورة أعالا، يف مواضيع أخرى، عن اعرتافها بالصالحية  
الصـــــــــادر يف  ٢٠١٣-٢٠١٣/١4٥-44العاملية ملضـــــــــمون قواعد القانون الدويل العريف. ففي احلكم رقم 

للمعاملة ‘ ’الضــــــمانات األســــــاســــــية’”على ســــــبيل املثال، خلصــــــت الدائرة إىل أّن  ٢٠١6متوز/يوليه  ١٣
،... ال  تكفل محاية حياة الســــــــكان املدنيني واألشــــــــخا  املشــــــــمولني  ماية خاصــــــــة وباقي ‘اإلنســــــــانية

تشـكل  التاامات نابعة من قاعدة ممرة من قواعد حقوقهم األســاســية يف ســياي أي نزاع مســلح داخلي، 
 .“  كانت سارية خالل النزاع املسلح يف السلفادوروالقانون الدويل اإلنساين الالقانون الدولي العرفي 

ويف النهاية، فإن  بيعة النظام القانوين الســـــــــلفادوري د تســـــــــمح بتعمي  الفقه القضـــــــــائي املتعل   
بالعرف ونشـــدته، ولكّن آراء الدائرة الدســـتورية املشـــار إليها أعالا تُرســـي اعتبارات هامة فيما يتعل  بالقيمة 

 لدويل العريف وبنطاي تطبي  االلتزامات النابعة منه.العاملية للقانون ا
 

 إسرا ي   
 ]األصل  باإلنكليزية[

تويل إسرائيل أمهية كبرية ملسدلة اعتماد ّنج شامل ودقي  يف سديد القواعد العرفية، وتقدر العمل  
 الذي جيري يف سبيل وضع  موعة استنتاجات وشروق عملية تسهم يف سقي  هذا الغاية.

هذا املنطل ، تود إســـــــــرائيل أن تبدي مجلة من التعليقات غري املســـــــــتفيضـــــــــة على مشـــــــــاريع  ومن 
 االستنتاجات وتل  على النحو التايل.

 
 األفعال والتصرحيات الو نية، بوصفها دليالً على ممارسة الدول واالعتقاد باإللزام  كون األفعال ّنائية  

اشـــــــرتاط صـــــــريح بدن تكون اإلجراءات ّنائية وقا عة   ال يتضـــــــمن النص احلايل أي احلايل النص 
 لالعتداد هبا كمصدر حمتمل للقانون الدويل العريف.

 
 التعليقات    

كتعلي  عام، نرى أن مشـــــــاريع االســـــــتنتاجات وشـــــــروحها جيب أن توضـــــــح أن األفعال )القوانني  - 
هبا يف إثبات للقانون واألحكام القضــــــــــائية وما إىل تل ( جيب أن تكون ّنائية وقا عة كي يُعتد 

 الدويل العريف.
انة توحي بدن األفعال غري القطعية )مثل مشـــــــــــــــاريع القوانني والتدابري املؤقتة( لال نوّد أن نرى ال - 

 نكن االستدالل هبا على وجود قانون دويل عريف.
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 لتعديالت املقرتحة ا   
نقرتق أن ُتدرج يف مشـــاريع االســـتنتاجات، حســـب مقتضـــى احلال، عبارات توضـــح أن املمارســـة  - 

 .نتا ية وقطعية وحاسمةواالعتقاد باإللزام جيب أن يكون كل منهما قائما على أفعال 
 

 هولندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

اجلوانب الرئيسية الستخدام ترى مملكة هولندا أن هذا املوضوع يكتسي أمهية بالنظر إىل كونه من  
 مصادر القانون الدويل. ونكن أن يسهم عمل اللانة بدرجة كبرية يف تطور املمارسة.

وجود ”وتشـــري مشـــاريع االســـتنتاجات والشـــروق تات الصـــلة بشـــكل متكرر إىل إثبات أو سديد  
ات وجود قاعدة هي نفس القانون الدويل العريف. وال يّتضـــــــح ما إتا كانت العملية املتبعة إلثب “ومضـــــــمون

العملية املتبعة لتحديد مضــمون هذا القاعدة. وحنن نرى أن هذا األمر ليس بالضــرورة كذل . فعلى ســبيل 
املثال، عند سديد مضــمون قاعدةم ما، قد يلزم أن يؤخد يف االعتبار أيم من مبادا القانون الدويل الكامنة 

، بينما قد ال يلزم تل  عند إثبات وجود ٣الســـــــــــــــتنتاج من مشـــــــــــــــروع ا ١وراء هذا القاعدة، وفقاً للفقرة 
 القاعدة. وحنن نرى أنه سيكون من املفيد أن يُذكر تل  صراحًة يف الشرق.

 
 نيوزيلندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
يُتوقع ملشــاريع االســتنتاجات أن تكون نقطة مرجعية مفيدة للممارســني ولغريهم ممن يطلب منهم  

 الدويل العريف وتطبيقها. سديد معايري القانون
وهي ترى أن أفضـــل توصـــيف ملشـــاريع . “اســـتنتاجات”وتؤيد نيوزيلندا وصـــف عمل اللانة بدنه  

االستنتاجات هو أّنا نتاج عمل اللانة يف سليل املوضوع ودراسته. وعلى هذا األساس، ستكون مشاريع 
معياري يف حد تاهتا. وترى نيوزيلندا  االســــتنتاجات مبثابة دليل إرشــــادي مفيد دون أن يكون هلا أي  ابع

أن بعض جوانب مشــــــــــــاريع االســــــــــــتنتاجات نكن اعتبارا تطويراً تدرجيياً وليس تدويناً، وينبغي أن ينعكس 
من  ٢تل  بوضــــــوق يف الشــــــروق املصــــــاحبة هلذا املشــــــاريع. فعلى ســــــبيل املثال، تعتقد نيوزيلندا أن الفقرة 

عد من تدوين قانون مســـــتقر، وهي تالحظ يف هذا الصـــــدد أن تذهب إىل ما هو أب 4مشـــــروع االســـــتنتاج 
 الشرق املصاحب هلذا احلكم ال يشري إىل أي سلطة قضائية.

وتقدر نيوزيلندا اجلهود ال  تبذهلا اللانة لصــــــــياغة مشــــــــاريع االســــــــتنتاجات بلغة موجزة وســــــــهلة  
از يف مشــاريع االســتنتاجات وعدم الفهم. وهذا املهمة ليســت يســرية. غري أن الرغبة يف احملافظة على اإلجي

اإلفراط يف إضفاء الطابع التوجيهي عليها قد أدت أحيانا إىل صياغة عبارات عامة بعضها ال يقدم إرشادا 
واضـــحا. وتدرك نيوزيلندا أن املتوقع هو أن تُقرأ مشـــاريع االســـتنتاجات باالقرتان مع شـــروحها. ومع تل ، 

يكون صـــــاحلا للقراءة مبفردا من غري الشـــــروق. ويف عدة مواضــــع،  ال بُد لنص مشـــــاريع االســـــتنتاجات من أن
تشــــــــتمل الشــــــــروق على عبارات مشــــــــرو ة تُقّيد بدرجة كبرية اللغة العامة املســــــــتخدمة يف صــــــــياغة مشــــــــاريع 
 االستنتاجات. وترى نيوزيلندا أن هذا العناصر ينبغي أن تُدرج أيضا يف نص مشاريع االستنتاجات نفسها.
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 اجمتورية اوري  
 ]األصل  باإلنكليزية[

ترى حكومة مجهورية كوريا أن مشــاريع االســتنتاجات تتســم عموما  ســن التنظيم وتعكس بدقة  
 احلالة الراهنة للقانون الدويل فيما يتعل  هبذا املوضوع. 

ويُتوقع ملشــــــــــاريع االســــــــــتنتاجات أن تزود املمارســــــــــني يف مبتلف املنتديات القانونية احمللية مببادا  
هية تات حاية بشــــــــــــــدن سديد القانون الدويل العريف وإثباته. وحىت تتحول هذا االســــــــــــــتنتاجات إىل توجي

مبادا توجيهية أكثر فعالية، ال بد من إجياد توازن ســـــليم بني وضـــــوق القواعد واملرونة املتدصـــــلة يف القانون 
 الدويل العريف.

 
 سنغافورة  

 ]األصل  باإلنكليزية[
 النهائي للانة سيقدم إرشادا عمليا قيما للدول واحملاكم الدولية واملمارسني. ترى سنغافورة أن الناتج 
وكمالحظة اســـتهاللية بشـــدن مشـــاريع االســـتنتاجات، نالحظ أن اللانة قررت أال ُتدرج مشـــروع  

ومع تل ، فقد قرأنا باهتمام الشــــرق الذي قدمته اللانة  صــــو   .(4)اســــتنتاج منفصــــل عن نتاج عملها
يصـــــــــــــــبح فيها نتاج عمل اللانة تا قيمة يف إثبات أو نفي وجود قاعدة من قواعد القانون  الظروف ال 

الدويل. وترى ســــــــنغافورة أن مناقشــــــــة اللانة لنتاج عملها جاءت يف الوقت املناســــــــب يف ضــــــــوء االهتمام 
انة يف ومع قرب حلول الذكرى الســـنوية الســـبعني لل .(٥)“التدوين غري التشـــريعي”املتزايد بعملها املســـمى 

، تتطلع ســــنغافورة إىل إجراء مزيد من املناقشــــات بشــــدن هذا املســــدلة اهلامة، ســــواء يف ســــياي ٢٠١٨عام 
 عمل اللانة بشدن هذا املوضوع أو يف سياي آخر.

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
دوليا عرفيا يتطلب سليال تعتقد الواليات املتحدة أن احلكم بدّن قاعدة ما قد أصـــــــــــــــبحت قانونا  

دقيقا للوقوف على مدى استيفاء الشروط الصارمة لنشدة هذا القانون، وال  تتمثل يف وجود ممارسة عامة 
ومتســـــــــقة تتبعها الدول من منطل  شـــــــــعورها بااللتزام القانوين. ورغم عدم وجود صـــــــــيغة دقيقة سدد درجة 

ت الدول كي يُعتد هبا، فإن أي ممارســـة جيب أن تكون االنتشـــار واالتســـاي ال  جيب أن تســـتوفيها ممارســـا
منتشـــــرة على نطاي واســـــع ومطبقة بشـــــكل شـــــبه موحد، مبا يف تل  بني الدول املنخر ة يف النشـــــاط تي 
الصــــــلة )أي الدول املتدثرة بشــــــكل خا (. وهذا املعيار الصــــــارم إلثبات أن القاعدة تندرج ضــــــمن قواعد 

 يف مجيع جوانب سليل القانون الدويل العريف أو سديدا بدي  ريقة أخرى.القانون الدويل العريف له أمهيته 
__________ 

 ( من الشرق املصاحب للازء اخلامس من مشاريع االستنتاجات.٢انظر الفقرة ) (4) 

 Fernando Lusa Bordin, “Reflections of customary international law: the authority of Codificationانظر   (٥) 

Conventions and ILC draft articles in international law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 

63 (2014), p. 535  وانظر أيضــا  Natalie Y. Morris-Sharma, “The ILC’s draft articles before the 69th session 

of the UNGA: a reawakening?”, Asian Journal of International Law, vol. 7 (2017), p. 1. 
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وعلى هذا األســـــــاس، فإننا نواف  على الكثري من النصـــــــو  املقرتحة يف مشـــــــاريع االســـــــتنتاجات  
والشـــروق. وقد أعدت اللانة مع مقررها اخلا  مشـــاريع رائعة بدأت بالفعل تســـهم يف سســـني فهم نشـــدة 

عريف وسديدا. غري أن الواليات املتحدة ال تزال لديها مباوف جدية بشـــدن بعض املســـائل القانون الدويل ال
ال  تناولتها مشـــاريع االســـتنتاجات والشـــروق. وحنن نشـــعر بقل  خا  إزاء بعض مشـــاريع االســـتنتاجات 

ى الفهم بدّّنا والشـــروق ال  نعتقد أّنا تتااوز حدود احلالة الراهنة للقانون الدويل لكي تبلر درجة سيل عل
مقرتحات للتطوير التدرجيي بشـــــــــدن تل  املســـــــــائل. ورغم أن التوصـــــــــيات املتعلقة بالتطوير التدرجيي تكون 
مالئمة يف بعض املوضـــــــــــــــوعات ال  تنظر فيها اللانة، فإننا نعتقد أّنا غري مالئمة هلذا املشـــــــــــــــروع، الذي 

ألشـــــخا  غري اخلرباء يف القانون الدويل، يتمثل هدفه وتتمثل قيمته األســـــاســـــية، حســـــب رأينا، يف تزويد ا
مثل قضاة احملاكم الو نية، بدليل إرشادي سهل الفهم لإل ار القانوين املعمول به يف سديد قواعد القانون 

واخللط بني عناصــر التطوير التدرجيي والقواعد الراســخة يف هذا املشــروع يهدد بالتشــوية  .(6)الدويل العريف
ويقوض فائدة املنتج النهائي وحايته ومصـــــــــــــــداقيته. ولذل ، نوصـــــــــــــــي مبراجعة على القراء وتضـــــــــــــــليلهم، 

االســــــــتنتاجات والشــــــــروق كي تركز فقط على املنهاية القانونية الســــــــليمة املتبعة حاليا، وتتفادى باألخّص 
اج االحنراف عن املعايري الراســــخة فيما يتعل  بنشــــدة القانون الدويل العريف. وإتا كانت اللانة ترغب يف إدر 
بد  توصيات متعلقة بالتطوير التدرجيي ضمن استنتاجاهتا وشروحها بشدن هذا املوضوع، فإننا نعتقد أنه ال

من عرض هذا التوصـــــيات بشـــــكل يبني بوضـــــوق أّنا توصـــــيات متعلقة بالتطوير التدرجيي ونيز بينها وبني 
 ة قائمة.العناصر ال  تعكس احلالة الراهنة للقانون أو ال  تعكس منهاية قانوني

ونغتنم هذا الفرصـــــــة إلبالين أهم شـــــــواغلنا فيما يتعل  مبشـــــــاريع االســـــــتنتاجات والشـــــــروق. ونوّد  
اإلشـــــارة إىل أّن عدم تعليقنا على جانب بعينه من جوانب الشـــــروق ال ينبغي أن يُفهم على أنّه موافقة من 

 الواليات املتحدة على تل  اجلانب.
  

 ع االستنتاجاتتعليقات محددة على مشاري - ثالثا 
 النتج األساسي -الجاء الثاني  - ألف 

 المنشاان الرانان - 2 مشروع االستنتاج - ١ 
 

 بيالروس  
 ]األصل  بالروسية[

نتف  يف الرأي مع من يقولون إّن الطبيعة اخلاصة لنشدة العرف وإثبات وجودا يف مبتلف  االت  
الركنني القياســـي كي يتســـ  سديد الركنني املنشـــئني للعرف القانون الدويل ينبغي أن ُتدرس باســـتخدام ّنج 

(. فهذا النهج سيساعد يف النهاية على ٢الدويل )ومها ممارسة الدول واالعتقاد باإللزام  مشروع االستنتاج 
 سديد االجتاهات العامة فيما يتعل  بنشدة قواعد القانون الدويل العريف وإثبات وجودها.

 

__________ 

أن يكون هــدف اللانــة وصـــــــــــــــف احلــالـة ’أوردا املقرر اخلــا  يف تقريرا األول من أنــّه ينبغي  مــاتتف  الواليــات املتحــدة مع  (6) 
ـــــــدمهية التطورات ال  قد سد  الراهنة للقانون الدويل يف ما يتعل  بنشدة قواعد القانون الدويل العريف وإثباهتا، دون امل ساس بـ

 .١6(، الفقرة A/CN.4/663التقرير األول عن نشدة القانون الدويل العريف وإثباته )” يف املستقبل.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/663
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 إسرا ي   
 اإلنكليزية[]األصل  ب

 تطبي  ّنج الركنني  
 
  احلايلالنص    

وهكذا، ينطوي سديد وجود هذا القاعدة]العرفية[ ”  ٢( من شرق مشروع االستنتاج ٢تقول الفقرة ) - 
 “.على إجراء فحص دقي  لألدلة املتاحة إلثبات وجود هذا القاعدة يف أي حالة بعينها

ويف الواقع ال يســـتبعد ّن اج الركنني املنشـــئني ”  ٢نتاج ( من شـــرق مشـــروع االســـت٥وتقول الفقرة ) - 
 “…درجة من االستدالل 

 
  املقرتحةالتعليقات والتعديالت    

، نعتقد أنه ال بُّد، نظرا إىل أن الغرض من ٢( من شرق مشروع االستنتاج ٢فيما يتعل  بالفقرة ) - 
مشروع االستنتاج هو توفري مبادا توجيهية عملية لتحديد القانون الدويل العريف، من توضيح أّن 

ع ، وال بد كذل  من التحذير من اتبا افية وتجريبية وموضـــــــــــوعيةو هذا العملية جيب أن تكون 
ّنج غري متســــ  أو ّنج مرجتل يف التحق  من وجود ممارســــة عامة مقبولة مبثابة قانون. وبناء على 

( من شـــــــرق ٢تل ، نوصـــــــي باإلشـــــــارة صـــــــراحًة إىل معيار الدقة املطلوب وتل  بتعديل الفقرة )
وهكذا، ينطوي سديد وجود هذا القاعدة على إجراء ”ليصــــــبح نصــــــها   ٢مشــــــروع االســــــتنتاج 

  “لألدلة املتاحة إلثبات وجود هذا القاعدة يف أي حالة بعينها دقي  وموضوعيشامل و فحص 
، خنشــى أن يُنظر إىل اســتخدام مصــطلح ٢( من شــرق مشــروع االســتنتاج ٥وفيما يتعل  بالفقرة ) - 

االســـتدالل على أنه يقوض الطبيعة التاريبية لعملية البحث يف القانون الدويل العريف. وبناء على 
ويف الواقع ”ق حــــذف اجلملــــة األخرية من هــــذا الفقرة، أي حــــذف النص التــــايل  تلــــ ، نقرت 

يســـــــــتبعد ّن اج الركنني املنشـــــــــئني درجة من االســـــــــتدالل، وخاصـــــــــة عند النظر يف قواعد حمتملة  ال
للقانون الدويل العريف تعمل يف ضــوء قواعد مصــوغة بعبارات أعم ُتســتم د هي نفســها من ممارســة 

)مصــــــــحوبة باالعتقاد باإللزام( وتعكس هذا املمارســــــــة أو عند اخللو  إىل عامة مقبولة كقانون 
 “.‘نظام غري قابل للتازئة’أن قواعد ممكنة من قواعد القانون الدويل تشكل جزءاً من 

والتعلي  الوارد أدناا على مشـــروع  ٣]انظر أيضـــا التعليقات الواردة أدناا على مشـــروع االســـتنتاج  
 [١4االستنتاج 

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
كما يرد يف   “يستبعد درجة من االستدالل… ال ”تواف  الواليات املتحدة على أّن ّنج الرُّكنني  
. لكننا نشـــــعر بالقل  ألن تل  الفقرة ال سدد على حنو كافم ٢( من شـــــرق مشـــــروع االســـــتنتاج ٥الفقرة )

االســـــــــــــــتـداليل منـاســـــــــــــــبـاً ومىت يتعـارض مع القـاعـدة الواردة يف مشـــــــــــــــروع  الظروف ال  يكون فيهـا املنط 



A/CN.4/716 
 

 

18-02337 11/67 

 

، وهي أنه لتحديد وجود قاعدة عرفية، ال بُّد من الّتحق  من وجود ممارسـة عامة مقبولة مبثابة ٢ االسـتنتاج
( حىت ُتشــّدد على وجوب توخي احلذر عند اعتماد النهج االســتداليل ٥قانون. لذا نوصــي بتنقيح الفقرة )

ب سديد قواعد مفرتضــــــــــــــة على أّّنا من قواعد القانون الدويل العريف إتا د تكن نتاج ممارســــــــــــــة عامة لتان
 ومتسقة تتبعها الدول من منطل  وازع االلتزام القانوين.

نظام غري ”(، ال  تشـــري إىل مفهوم ٥ونعتقد أيضـــاً بدنه ينبغي حذف العبارة األخرية من الفقرة ) 
النزاع ت حمكمة العدل الدولية قد اســـــــتخدمت املصـــــــطلح يف حكمها يف قضـــــــية فلئن كان. “قابل للتازئة

لوصــــف التفاعل الفريد بني األحكام الثالثة من اتفاقية األمم  اإلقليمي والبحري )نيكاراغوا ضــــد كولومبيا(
ا ســدد معــايري تطبيقــه( . املتحــدة لقــانون البحــار، فــإّنــا د تقــل إّن املفهوم ينطب  بصـــــــــــــــفــة عــامــة )أو إّنــّ

النُُّظم غري القابلة ”يوجد، على حد علمنا، يف ممارســـــــــــة الدول أي أســـــــــــاس يدعم االقرتاق القائل بدن  وال
 مستثناة من الشروط املتعلقة باملمارسة العامة املقبولة مبثابة قانون. “للتازئة
 

 ممارسة املنظمات الدولية  
 .[4]انظر أيضاً التعلي  أدناا على مشروع االستنتاج  
 ، الذي سيصبح نصه كالتايل ٢ينبغي توضيح النقطة نفسها يف مشروع االستنتاج  

 
 2االستنتاج    
 الرانان المنشاان   

يستلزم سديد وجود ومضمون قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف التحق  من وجود   
 مقبولة مبثابة قانون )االعتقاد باإللزام(. للدولممارسة عامة 

 ء التغيريات املقابلة لذل  يف الشرق.وجيب إجرا  
 

 تقييم األدلة على الرانين المنشاين - 3 مشروع االستنتاج - 2 
 

 بيالروس  
 .[٨]انظر التعلي  أدناا على مشروع االستنتاج  

 
 الصين  

 ]األصل  بالصينية[
ان تباًعا، وفيما يتعل  بتحديد ٣من مشــــــروع االســــــتنتاج  ٢ و ١أواًل، الفقرتان   قاعدة من  تنصــــــّ

قواعد القانون الدويل، على أنه جيب مراعاة الســـياي العام، و بيعة القاعدة، والظروف اخلاصـــة، وأنه يتعني 
التحق  من كل ركن من الركنني املنشـــئني على حدة. وليس لدى الصـــني اعرتاض هبذا الشـــدن. لكن مبا أّن 

ي، بصـــــــــــفة عامة، تطبي  ّنج دقي  ومنهاي القانون الدويل العريف مصـــــــــــدر مهم للقانون الدويل، فإنه ينبغ
 ٣بغية سديد القواعد تات الصــلة سديداً دقيقاً. وتوصــي الصــني بإضــافة فقرة ثالثة إىل مشــروع االســتنتاج 

 تنص على تطبي  ّنج دقي  ومنهاي لدى سديد القانون الدويل العريف.
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 ك والسويد وفنلندا والنرويج(يـسلندا والدانمر أ)باسم بلـدان الـشمال األوروبي: الدانمرك   
 ]األصل  باإلنكليزية[

نوّد اإلعراب عن تقديرنا وتدييدنا للتعليقات املفصـــــــلة بشـــــــدن  بيعة ووظيفة الركن املنشـــــــئ الثاين  
)االعتقاد باإللزام(. وقد توجد حاالت نكن فيها اســــتخدام األدلة نفســــها للتحق   “القبول مبثابة قانون”

، لكن يظّل هناك شــرط بدن تُقيَّم األدلة (“املتشــابكان يف الواقع”)باإللزام كليهما  من املمارســة واالعتقاد
اخلاصــــــــــة بكل ركن من هذين الركنني املنشــــــــــئني على حدة، على النحو الوارد بوضــــــــــوق اآلن يف مشــــــــــروع 

 . وكما تُكر، جيب متييز االعتقاد باإللزام عن دوافع التصـــــــــــــــرف األخرى اخلارجة عن نطاي٣االســـــــــــــــتنتاج 
القانون، كا املة أو املصلحة السياسية أو املالءمة، وتل  ألّن املمارسة املدفوعة هبذا االعتبارات وحدها 

جيب سليل ســــــــياي املمارســــــــة، مع مراعاة مجيع  وعليه، ال ترقى إىل مســــــــتوى قواعد القانون الدويل العريف.
 اجلوانب تات الصلة.

 
 إسرا ي   

 ]األصل  باإلنكليزية[
 راكمية املمارسة واالعتقاد باإللزامشرط ت  

  عند تعريف إلزامية املمارســـــــــــة املراد اســـــــــــتعراضـــــــــــها بغية سديد قاعدة عرفية، تذكر النص احلايل 
أنه ســــيتم البحث عن االعتقاد باإللزام ليس فقط لدى أولئ   ٣من شــــرق مشــــروع االســــتنتاج  (7) الفقرة

 .“يف وضع يتيح هلم إبداء رد فعل إزاءها”الذين يشاركون يف املمارسة ولكن أيضاً لدى من هم 
 
 التعليقات    

عملية سديد القانون تتعل  بالقاعدة املعنية ليســـــــــــت آلرائها أمهية يف تتبع ممارســـــــــــة الدول ال  ال  - 
الــدويل العريف. واالعتقــاد بــاإللزام غري مقبول يف ســديــد القواعــد العرفيــة إتا ُعرّب عنــه نظريــا فقط، 
وتل  ألّن العرف ينتج فقط عن ممارســـــــــــــــة كافية ترتاف ، يف كل حالة، مع اعتقاد بإلزاميتها من 

 جانب الدولة ال  تتبع تل  املمارسة.
 
 التعديل املقرتق    

بشــــــــدن هذا  ٣( من شــــــــرق مشــــــــروع االســــــــتنتاج 7نود أن نقرتق حذف النص الوارد يف الفقرة ) - 
املسدلة، والقيام بدال من تل  بتوضيح أن االعتقاد باإللزام يف ما يتعل  بقاعدة معّينة ال مع  له 

 إال عندما يكون تابعا ملمارسة من جانب الدولة نفسها.
 
 وصفها دليالً على ممارسة الدول وعلى االعتقاد باإللزام  املمثلون املفوضون للدولاألعمال والبيانات الو نية، ب  

  تفتقر الصــيغة احلالية ملشــاريع االســتنتاجات وشــروحها، عند مناقشــة االعتبار الذي النص احلايل 
ينبغي منحه لبيانات ممثلي الدول، إىل معايري واضــــــــــــــحة بشــــــــــــــدن التحّق  مما إتا كان أولئ  األشــــــــــــــخا  

( من ٥فوضــــــني وما إتا كانت تل  البيانات قد أُديل هبا بصــــــفة رمسية. وعالوة على تل ، تنص الفقرة )م
البيانات املرجتلة أو املدىل هبا من وحي اللحظة عادة ما سمل ”على أن  ٣شــــــــــــرق مشــــــــــــروع االســــــــــــتنتاج 

 التدكيد مضاف[.]“من تل  املروَّى فيهاأق   وزنا  
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 التعليقات    
يراعي النص احلايل، عند  ثه يف االعتبار الذي ينبغي منحه للبيانات ال  يديل هبا  يف رأينا، ال - 

 ممثلو الدول، على حنو تام مسدلة منح مسؤويل الدول تفويضاً مناسباً.
، بصــيغتها احلالية، ال تســتبعد باملطل  إمكانية اعتبار ٣( من شــرق مشــروع االســتنتاج ٥والفقرة ) - 

غري املدتون هبا أو املدىل هبا من وحي اللحظة ممارســًة أو هلا صــفة إلزامية، بل  البيانات املرجتلة أو
هي تفيد بدّن هذا البيانات هلا قدر أقل من االعتبار ليس إاّل. وحنن نعتقد أنه ال جيوز اســتخدام 

ية هلا البيانات املرجتلة أو العفوية ال  يديل هبا املســــؤولون إلثبات ممارســــة الدول أو الصــــفة اإللزام
ألغراض ســديــد القــانون الــدويل العريف، وال ينبغي منحهــا أي اعتبــار يف هــذا الصـــــــــــــــــدد. فهــذا 
البيـــانـــات،  كم  بيعتهـــا، ال نكن القول إّنـــا تعكس الرأي املـــدروس للـــدولـــة، الـــذي هو أمر 
يل ضـــروري ألغراض سديد القانون الدويل العريف، وبالتايل ال ينبغي أن تكون جزءاً من عملية سل

 القانون الدويل العريف.
 
 التعديالت املقرتحة    

نعتقد أنه ينبغي للانة أن توضــــــح أن البيانات ال  يديل هبا ممثلو الدول تنســــــب إىل الدول فقط  - 
إتا أديل هبا من خالل تفويض ســـليم وبصـــفة رمسية. وينبغي منح تل  البيانات اعتبارا مع مراعاة 

 صدرت فيها.السياي تي الصلة والظروف ال  
بــاإلضــــــــــــــــافــة إىل تلــ ، نود تنقيح الشـــــــــــــــرق ليّبني أن البيــانــات املرجتلــة أو العفويــة أو املــدىل هبــا  - 

من جانب مســـؤويل الدولة ال تكفي ألغراض سديد القانون الدويل العريف،  “وحي اللحظة من”
 ينبغي أن توىل أي اعتبار يف هذا الصدد. وال

 
 تطبي  ّنج الركنني  

تشـــــري، تباًعا، إىل تطبي  ّنج الركنني  ٣  عدة فقرات من شـــــرق مشـــــروع االســـــتنتاج يلالنص احلا 
((، ٣)الفقرة ) “املبــادا األســــــــــــــــاســـــــــــــــيــة للقــانون الــدويل”((، ومراعــاة ٢)الفقرة ) “يلزم من مرونــة” مبــا
يتها ال  هلا أمه “ بيعة القاعدة”((، و ٣ ســــــــب الظرف لألدلة ال  يُرجع إليها )الفقرة ) “التكييف” و

 ((.4من األدلة بالنسبة لنهج الركننيا )الفقرة ) “األنواع املختلفة”عند النظر يف 
 
 التعليقات والتعديالت املقرتحة    

املذكورة أعالا، نرى أن  ٣( من شرق مشروع االستنتاج 4( و )٣( و )٢يف ما يتعل  بالفقرات ) - 
أنه نكن إســــــاءة تفســــــريها على حنو يوهن الصــــــياغة ليســــــت دقيقة مبا فيه الكفاية، ونرى سديداً 

 ابع الشـــــــــمول والدقة الالزم يف تطبي  ّنج الركنني حىت يتم سديد وجود قاعدة عرفية، وهو أمر 
 “يلزم من مرونة” ينطب  باملثل على مجيع  االت القانون الدويل. وبالتايل، نقرتق حذف عبارة

 “استعراضه”نوع األدلة ال  يُرجع إليها ينبغي ( لتشري إىل أن ٣(، وتعديل الفقرة )٢من الفقرة )
وباإلضافة إىل تل ، ويف ما يتعل  . “تكييفه... على ضوء الظروف اخلاصة للحالة”عوضاً عن 
(، نود اإلفادة بدّن هذا املبادا ٣يف الفقرة ) “املبادا األســــاســــية للقانون الدويل”باإلشــــارة إىل 

قاعدة قيد البحث )كما هو احلال يف قضـــــية ي مضـــــمون أو نطاقد تكون تات صـــــلة يف سديد 
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من الشـــــرق(، ولكن ليس يف  ٢6٥، املذكورة يف احلاشـــــية حصـــــانات الدولة من الوالية القضـــــائية
قاعدة عرفية )أي األدلة على املمارســـــــــــــــة واالعتقاد باإللزام(. وبناًء على لوجود التحديد الفعلي 

 (.٣األساسية من الفقرة )تل ، نوصي  ذف اجلملة ال  تشري إىل املبادا 
(، حنن نقبل القول بدّن  بيعة القاعدة هلا أمهيتها عند النظر يف 4وأخرياً، ويف ما يتعل  بالفقرة ) - 

بة للقواعد املانعة  نا نعتقد أن هذا الفكرة  دية فقط بالنســـــــــــــــ األنواع املختلفة من األدلة، ولكّن
عل وليس الدليل على الفعل. ولذل ، نقرتق حيث األمر قد يتطلب الدليل على االمتناع عن الف

 تعديل الفقرة على هذا النحو حىت يتم سديد وضبط صلتها بالقاعدة تات الطابع املانع.
والتعلي  الوارد أدناا على مشـــــــروع  ٢]انظر أيضـــــــاً التعلي  الوارد أعالا على مشـــــــروع االســـــــتنتاج  
 .[١4االستنتاج 

 
 هولندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
يف احلاالت ال  يتعل  فيها األمر بقواعد ”أنه  ٣( من شرق مشروع االستنتاج 4ء يف الفقرة )جا 

حظرية )مثل حظر التعذيب(، قد يصـــــعب أحياناً العثور على ممارســـــة إجيابية من جانب الدول )يف مقابل 
يـان تقييم مـا إتا االمتنـاع عن الفعـل(  ويف احلـاالت املنطويـة على مثـل هـذا القواعـد يتعني يف أغلـب األح

وبقدر ما تشـــري هذا العبارة إىل قواعد . “كانت املمارســـة )أي االمتناع املتعمد عن الفعل( مقبولة كقانون
ممارسة إجيابية من ”أفضل من  “ممارسة توكيدية من جانب الدول”مانعة موجودة بالفعل، نرى أن صيغة 

انب الدول قد تشــــــمل إدانة دولة لســــــلوك ونالحظ أن هذا املمارســــــات التوكيدية من ج. “جانب الدول
 دولة أخرى تعتربا خيري قاعدة قائمة من قواعد القانون الدويل.

 ]انظر أيضاً التعلي  الوارد أعالا ضمن التعليقات العامة.[  
 

 الممارسة العامة -الجاء الثالث  - باء 
 شرط توافر الممارسة - 4مشروع االستنتاج  - ١ 

 
 النمسا  

 باإلنكليزية[]األصل  
 تود النمسا أن تلفت االنتباا بشكل خا  إىل دور املنظمات الدولية يف نشدة القانون الدويل العريف. 
وترى النمســــــــا أن النص احلايل ملشــــــــاريع االســــــــتنتاجات ال يعكس بالقدر الكايف تزايد مشــــــــاركة  

بالتايل يف نشــدة القانون الدويل العريف. املنظمات الدولية العاملية، وكذل  اإلقليمية، يف العالقات الدولية، و 
 ٢فمشاريع االستنتاجات ال تذكر ممارسة املنظمات الدولية إالّ على حنو حمدود للغاية، حيث تنص الفقرة 

يف بعض احلاالت، تسهم ممارسة املنظمات الدولية أيضاً يف نشدة ”على ما يلي   4من مشروع االستنتاج 
 .“أو يف التعبري عنهاقواعد القانون الدويل العريف 

لكن ال غ  عن أنشــــــــــــطة املنظمات الدولية من أجل التطور الســــــــــــلس للعالقات الدولية، وحىت  
للعالقــات بني الــدول، وكثرياً مــا تعتمــد الــدول على هــذا األنشـــــــــــــــطــة. واملنظمــات الــدوليــة تعمــل حىت يف 
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املنظمات الدولية، يف بعض  ا االت ال  كانت حكراً على الدول يف الســـــــاب ، ونتياة لذل ، أصـــــــبحت
احلاالت، تضطلع باألعمال ال  كانت تضطلع هبا الدول يف الساب  وباألعمال ال  تشّكل املمارسة تات 
الصلة بنشدة القانون الدويل العريف. وهذا التحول يتعل  أساساً، لكن ليس حصراً، باملنظمات الدولية ال  

 الشدن بالنسبة للحالة اخلاصة باملنظمات فوي الو نية.  خّولتها الدول حقوقاً سيادية، مثلما هو
ونكن اعتبار األنشــــــــــطة ال  تضــــــــــطلع هبا املنظمات الدولية يف إ ار الصــــــــــالحيات املوكلة إليها  

ممارســـــًة تؤثر على نشـــــدة القانون الدويل العريف. وهذا األنشـــــطة ال تتم فقط يف  االت القانون الدويل ال  
ية وحدها، بل أيضـــاً يف ســـياي القواعد ال  تنطب  على املنظمات الدولية وعلى الدول هتم املنظمات الدول

ع اســــتناداً إىل ممارســــة املنظمات الدولية  مىت كانت ألنشــــطة كل منهما مسات مشــــرتكة. والقواعد ال  توضــــ 
ال، هذا ال تنطب  على املنظمات الدولية فحســــــب، بل أيضــــــا على الدول. ويصــــــّح هذا، على ســــــبيل املث

على العمليات تات الطابع العســـــــــــــــكري. فخالل هذا العمليات، تطب  املنظمات الدولية القانون الدويل 
اإلنســــــــــــاين ونكنها اإلســــــــــــهام يف نشــــــــــــدة قواعد جديدة من قواعد القانون الدويل العريف يف هذا ا ال إتا 

 على إدارة األقـاليم من قبل ترافقـت أنشـــــــــــــــطتهـا مع اعتقـاد بـإلزاميتها. وهنـاك اعتبـارات ممـاثلـة تنطب  مثال
على املهام ال  متارســــــها اللانة الدولية للصــــــليب األمحر مبوجب واليتها الدولية. وليس  املنظمات الدولية أو

هناك ما يدعو إىل االفرتاض بدّن القواعد الناجتة عن املمارســـة ال  أســـهمت فيها املنظمات الدولية أو اللانة 
تصــــــــــــــبح من قواعـــد القـــانون الـــدويل العريف ال  تنطب  على كـــل من الـــدول الـــدوليـــة للصــــــــــــــليـــب األمحر لن 

 . الدولية واملنظمات
بيد أن مشــــــــــــاريع االســــــــــــتنتاجات ال تعكس دور املنظمات الدولية هذا. وهلذا الســــــــــــبب، ينبغي  

، 4من مشـــروع االســـتنتاج  ٢ الواردة يف الفقرة “يف بعض احلاالت”التوســـع يف بســـط العبارة االســـتهاللية 
ألن الصـــــيغة احلالية ال تقّدم توجيهات تعني يف سديد احلاالت ال  يكون فيها ملمارســـــة املنظمات الدولية 

 تدثري على نشدة القانون الدويل العريف.
 

 بيالروس  
 ]األصل  بالروسية[

من مشــــــــــروع  ١تُفهم ممارســــــــــة الدول من حيث عالقتها بنشــــــــــدة العرف الدويل )الفقرة  جيب أن 
( على أّنا تشــــــــــــري إىل الفعل واالمتناع من الفعل من جانب الدول، ويشــــــــــــمل تل  الفعل 4االســــــــــــتنتاج 

 واالمتناع عن الفعل ضمن سياي املنظمات الدولية.
، ينبغي أن يُذكر بوضـــــــوق ما إتا كانت أعمال 4( من شـــــــرق مشـــــــروع االســـــــتنتاج 6ويف الفقرة ) 

ل. وينبغي أن تؤخذ أعمال املنظمات احلكومية املنظمات الدولية تعادل من الناحية الوظيفية أعمال الدو 
الدولية، ألغراض سديد قواعد القانون الدويل العريف، يف احلســــبان فقط من حيث عالقتها مبمارســــة الدول 
وهي تتصـــــــــــــــرف يف إ ــار تلــ  املنظمــات، وســديــداً يف إ ــار أجهزهتــا التمثيليــة، وليس أمــانــاهتــا أو هيئـات 

 املعاهدات أو ما شاهبها. 
ليتســــــــــــ  اســــــــــــتخدام مشــــــــــــاريع  “منظمة دولية ”ن املفيد إدراج تعريف مفصــــــــــــل ملصــــــــــــطلح وم 

 االستنتاجات دون الرجوع إىل مصادر أخرى. 
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ومن املفيد جداً النظر يف مقدار تدثري ممارســــــــــــة الدول وهي تتصــــــــــــرف يف إ ار املنظمات الدولية  
ء الواردة يف األدبيـــات ال  تتنـــاول على نشـــــــــــــــــدة القـــانون الـــدويل العريف )ويف الوقـــت نفســـــــــــــــــه، مراعـــاة اآلرا

ـــــ  “املصطنع الطابع” ــ ــــ القبول ”هلذا املمارسة(. ويتعنّي االستمرار يف تدارس الطبيعة احملدَّدة واآلثار القانونية لـ
الذي تبديه دولة ما حيال ممارســـــة نشـــــدت يف إ ار املنظمات الدولية، مبا يف تل  عندما ختضـــــع  “الضـــــمين

 .من جانب دول أخرى أو أمانات “تفسري دينامي”املنظمات إىل الصكوك التدسيسية لتل  
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أ)باسم بلـدان الـشمال األوروبي: الدانمرك   
 ]األصل  باإلنكليزية[

فيما يتعل  بدور املنظمات الدولية وقيمة قراراهتا، حنن نتف  مع الرأي املعرب عنه يف مشـــــــــــــــروع  
، القائل بدنه، يف بعض احلاالت، نكن أن تســـــهم ممارســـــة املنظمات الدولية يف نشـــــدة قواعد 4االســـــتنتاج 

القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها. ويصـــــــّح تل  بصـــــــفة خاصـــــــة عندما تكون الدول األعضـــــــاء قد 
 خّولت تل  املنظمات صالحيات ممارسة االختصا  بامسها.

 
 إسرا ي   

 باإلنكليزية[]األصل  
 الدول بوصفها اجلهات الفاعلة الرئيسية يف القانون الدويل العريف  

”يف بعض احلاالت، تســـــــــــهم على أنه  4من مشـــــــــــروع االســـــــــــتنتاج  ٢  تنص الفقرة النص احلايل 
 ممارسات املنظمات الدولية أيضاً يف نشدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها“.

 
 التعليقات    

. ينشأ حصرا  تقريبا  عن طريق الدولكقاعدة، القانون الدويل، مبا يف تل  القانون الدويل العريف،  - 
ولذل ، وبصــفة عامة، ال ينبغي االســتناد إىل املمارســة أو الصــفة اإللزامية الناشــئتني عن كيانات 

 الدويل العريف.أخرى، مثل املنظمات الدولية، كدساس يف سديد القانون 
نعتقد أّن شروق مشاريع االستنتاجات توّضح بصورة جيدة هذا املبدأ، وكذل  مبدأ أسبقية دور  - 

الدول مقارنة بدور املنظمات الدولية  بيد أّن مشـــاريع االســـتنتاجات نفســـها، وال ســـيما مشـــروع 
 ، ال تعكس دائماً على حنو مناسب هذا الفري املهم.4االستنتاج 

مهية تفادي اإلحياء بدن ممارسـة املنظمات الدولية نكن أن تشـّكل أسـاسـاً لتحديد القانون نظرا أل - 
نفسه ينبغي أن ينّص على أنه يتعامل  4الدويل العريف باملع  األعم، نعتقد أن مشروع االستنتاج 

ول مع حاالت أكثر حمدودية تتعل  باملمارســـــــــات املنســـــــــوبة إىل املنظمات الدولية، وليس إىل الد
 األعضاء ال  تتصرف يف إ ار تل  املنظمات.

 
 التعديالت املقرتحة    

ح  -  أّن املنظمات الدولية نكن،  4مشـــروع االســـتنتاج يف منت على ضـــوء ما تقّدم، نقرتق أن يوضـــَّ
يف ظروف معّينـة، أن تكون جهـات فـاعلـة تات صـــــــــــــــلـة ألغراض سـديـد القـانون الـدويل العريف، 
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إالّ على املمارســـــات املنســـــوبة إىل املنظمات الدولية نفســـــها )وليس الدول ولكّن تل  ال ينطب  
 املكونة هلا(، ويف حاالت حمدودة كاآليت 

نكن أن تســـهم املنظمات الدولية يف نشـــدة قواعد  - العمليات الداخلية للمنظمات الدولية • 
هتا الداخلية )مثل إدارهتا القانون الدويل العريف ويف التعبري عنها ضـــــــمن املســـــــائل املتعلقة بعمليا

الداخلية(، ويف ظروف معيّنة ضـــــــمن املســـــــائل املتصـــــــلة بعالقات املنظمات الدولية مع الدول 
)لكن ليس يف ما يتعل  مبســـائل تقع يف ّناية املطاف ضـــمن الســـلطات احلصـــرية للدول، مثل 

ن يكون املكلفون احلصانات املمنوحة مبقتضى القوانني الو نية(. ويف هذا احلاالت، ال جيوز أ
 باملسؤوليات املرتتبة على هذا القانون الدويل العريف سوى املنظمات الدولية وليس الدول.

نكن  - نق  اختصاص حصري إلى المنظمات الدولية من جانب الدول األعةاء فيتا • 
 أن تســـــــــــــــهم ممارســـــــــــــــة املنظمات الدولية واالعتقاد بإلزاميتها يف سديد القانون الدويل العريف
ضمن املسائل ال  متارس فيها تل  املنظمات اختصاصاً حصرياً خّولتها إياا صراحًة الدول 

 .4 األعضاء )مثل االساد األورو (، كما هو موضح يف شرق مشروع االستنتاج
 

 هولندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

ال يســـــــعنا إالّ أن نالحظ أّن دور املنظمات الدولية يف ما يتعل  بنشـــــــدة القانون الدويل كان مثار  
جدل يف صـياغة االسـتنتاجات بشـدن هذا املوضـوع. وحنن نرى أّن املنظمات الدولية تسـتطيع يف حد تاهتا 

، ال  تعرّب 4تنتاج من مشـــــروع االســـــ ٢أن تؤدي، ال بل تؤدي، هذا الدور. ولذل ، نرّحب بإدراج الفقرة 
عن تل . وإمكانية إســـــــهام املنظمات الدولية يف نشـــــــدة القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنه هي نتياةم 

 ملركزها كشخصيات اعتبارية دولية، مستقلة عن الدول األعضاء فيها. 
دولية يف جتعل الدور الذي تؤديه ممارســــــــة املنظمات ال 4من مشــــــــروع االســــــــتنتاج  ٢لكن الفقرة  

ويذكر الشــــــرق أن . “بعض احلاالت”نشــــــدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها مقصــــــوراً على 
عندما تنقل الدول األعضــــاء بعض االختصــــاصــــات احلصــــرية إىل املنظمة  (أ)هذا احلاالت هي )حصــــراً(  

تصــــــــاصــــــــات حصــــــــرية، ولكنها يف بعض احلاالت ال  ال تنقل فيها الدول األعضــــــــاء اخ (ب)الدولية، أو 
 تفوض املنظمة  الدولية سلطات تعادل من الناحية الوظيفية السلطات ال  متارسها الدول.

وإتا كانت الشـــخصـــية االعتبارية الدولية املســـتقلة للمنظمة الدولية هي الفيصـــل يف سديد قدرهتا على  
ضــــح ســــبب حصــــر هذا الدور يف هاتني احلالتني. القيام بدور يف نشــــدة وسديد القانون الدويل، فإنّه من غري الوا

ويظل األســــــــــــاس القانوين هلذا التقييد غري واضــــــــــــح. فهو يوحي بدن املنظمات الدولية  رد جهات وكيلة للدول 
 وليس جهات دولية فاعلة يف حد تاهتا، ويشك  يف فكرة الشخصية االعتبارية الدولية هلذا املنظمات.

نتاج وشـــــرحه بالصـــــيغة احلالية عدداً من األســـــئلة دون إجابة وبصـــــفة عامة، يرتك مشـــــروع االســـــت 
ع  ما يف يتعل  بدور املنظمات الدولية يف نشــــــدة القانون الدويل العريف ويف التعبري عنه. لذل ، نقرتق التوســـــّ

يف توضيح هذا املسدلة يف الشرق. وسيكون من املفيد، بصفة خاصة، اإلجابة على السؤال املتعل  بكيفية 
ارســـــــــــــــة املنظمات عن ممارســـــــــــــــة الدول يف إ ار املنظمات، وكذل  بكيفية سديد االعتقاد بإلزامية متييز مم

 ممارسات املنظمات الدولية.
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كقاعدة عامة، كلما كانت ”( من شــــــــــرق مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج هذا فهي تبنّي أنّه ٨أّما الفقرة ) 
و كانت تؤيدها تل  الدول، ممارســـــــــــــة منظمة دولية تؤدى بصـــــــــــــورة مباشـــــــــــــرة نيابة عن دوهلا األعضـــــــــــــاء أ

كان عدد تل  الدول األعضـــــــــــــــاء أكرب، زاد وزّنا فيما يتعل  بنشـــــــــــــــدة قواعد القانون الدويل العريف  وكلما
وحنن نقرتق حــذف هــذا اجلملــة، ألّنــا ال تعرّب كمــا جيــب عن كون هــذا الفقرة تتنــاول . “التعبري عنهــا أو

ة الدولية املســـــــتقلة عن الدول األعضـــــــاء فيها. فهذا ممارســـــــة املنظمات الدولية تات الشـــــــخصـــــــية االعتباري
الشــخصــية االعتبارية املســتقلة سول دون أخذ عدد الدول األعضــاء يف احلســبان عند تقييم ممارســة املنظمة 
الدولية. بيد أنّنا نّتف  مع ما جاء يف الشـــــــــــــــرق من أّن  بيعة املنظمة الدولية، وباألخص كوّنا تات  ابع 

  ابع عاملي، عنصر مهم يف تقدير االعتبار املمنوق ملمارسة تل  املنظمة.عاملي أو غري تات 
 

 نيوزيلندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

   ممارسة املنظمات الدولية4من مشروع االستنتاج  ٢و  ١الفقرتان   
، وعالقتهما 4من مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج  ٢و  ١نيوزيلندا ليســــــــــت مقتنعة كل االقتناع بالفقرتني  
 .١٢االستنتاج مبشروع 
يف  “أســـاســـاً ”تنّص على أّن ممارســـة الدول هي ال  تســـهم  4من مشـــروع االســـتنتاج  ١فالفقرة  

تعين، كما جاء يف الشــرق املراف ،  “أســاســاً ”نشــدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها. وكلمة 
. 4من مشـــــــــــروع االســـــــــــتنتاج  ٢أّن ممارســـــــــــة الدول ليســـــــــــت وحدها اهلامة، وهي توّجه القارا إىل الفقرة 

، تســهم ممارســة املنظمات “يف بعض احلاالت”تنّص بدورها على أنه  4من مشــروع االســتنتاج  ٢ والفقرة
 عريف أو يف التعبري عنها.الدولية أيضاً يف نشدة قواعد القانون الدويل ال

ونيوزيلندا ال ترى صعوبة يف قبول الطرق القائل بدن ممارسة الدول يف إ ار منظمة دولية نكن أن  
 ١٢تســهم يف نشــدة القانون الدويل العريف. وهي تشــعر باالرتياق أيضــاً للطرق الوارد يف مشــروع االســتنتاج 

قررات ال  تتخذها املنظمات الدولية بوصــــــــــــــفها دليالً لتحديد والقائل بدنه جيوز الرجوع إىل القرارات أو امل
 وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف أو لتحديد مضموّنا.

والقائل بدن ممارسة  4من مشروع االستنتاج  ٢ بيد أن نيوزيلندا تتحفظ على الطرق الوارد يف الفقرة 
الدويل العريف. وهي ترى أّن األســاس املفاهيمي هلذا الطرق املنظمة الدولية نفســها قد تســهم يف نشــدة القانون 

ر بوضــــوق يف مشــــروع االســــتنتاج أو يف شــــرحه. فتقارير املقرر اخلا  تورد عدداً من التربيرات املتباينة  د يفســــَّ
و ، لُشرّاق أكادنيني من دون أن تشري بوضوق إىل أفضلها. وبينما تقّر نيوزيلندا بالوضع اخلا  لالساد األور 

 فإّنا تتحفظ على حماوالت التوصل إىل استنتاجات عامة من تل  املثال احملدود.
ال   “الظروف املعيّنة”ونظراً لعدم وجود أســـــــــاس مفاهيمي واضـــــــــح، فإنّه من الصـــــــــعب جدا سديد  

 الًّ من . فاألسس املفاهيمية الواردة يف الشرق تشمل فيما يبدو ك4من مشروع االستنتاج  ٢تنطب  فيها الفقرة 
الظروف ال  تتم فيها ممارســـــــة املنظمة الدولية باســـــــم دوهلا األعضـــــــاء، بطري منها نقل  )أ( 

   وعلى النقيض من تل  (7)االختصا  احلصري
__________ 

 ( من الشرق.٨( و )٥الفقرتان ) (7) 
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والظروف ال  تتصـــــــــــــرف فيها املنظمة الدولية بصـــــــــــــورة مســـــــــــــتقلة يف ممارســـــــــــــة مهامها  )ب( 
 .(٨)التشغيلية
( من الشـــــــــــرق مع  ريقة معاملة ٨ل املبّينة يف الفقرة )وعالوة على تل ، يصـــــــــــعب مواءمة العوام 

. فهل القرار الذي يّتخذا  لس ١٢ القرارات ال  تتخذها املنظمات الدولية الواردة يف مشـــروع االســـتنتاج
األمن يف مسـدلة من املسـائل هو حمصـلة ملمارسـة دوله األعضـاء وإسـهام تل  املمارسـة يف نشـدة قاعدة من 

  أم ملمارســة من ممارســات األمم املتحدة 4من مشــروع االســتنتاج  ١الدويل مبقتضــى الفقرة قواعد القانون 
  أم  رد 4من مشـــروع االســـتنتاج  ٢وإســـهامها يف نشـــدة قاعدة من قواعد القانون الدويل مبقتضـــى الفقرة 

 ؟١٢دليل على وجود تل  القاعدة مبقتضى مشروع االستنتاج 
ول هذا اجلانب من مشـــــــاريع االســـــــتنتاجات مبزيد من البحث. وترى وترى نيوزيلندا أنه ينبغي تنا 

ينبغي االحتفاظ هبا فقط عندما يذكر نص مشــروع االســتنتاج  4من مشــروع االســتنتاج  ٢أيضــا أّن الفقرة 
ال  نكن أن تســـهم فيها ممارســـة املنظمة الدولية يف نشـــدة القانون  “الظروف املعّينة”نفســـه بوضـــوق أكرب 

يف. ويف هذا الصـــدد، تشـــري نيوزيلندا باألخص إىل ممارســـة املنظمة الدولية ال  ترى أّّنا ال نكن الدويل العر 
أن تســــــهم يف نشــــــدة قاعدة من قواعد القانون الدويل إالّ إتا كانت هذا املمارســــــة مدتونة مبوجب وظائف 

دول األعضــــــــــاء يف تل  املنظمة وصــــــــــالحياهتا القانونية  وحظيت بصــــــــــفة عامة ومع مرور الوقت بقبول ال
 املنظمة  وكانت قاعدة القانون الدويل العريف ملزمة للمنظمة الدولية نفسها.

 
   ممارسة اجلهات الفاعلة من غري الدول4من مشروع االستنتاج  ٣الفقرة   

تتف  نيوزيلندا مع االســــــتنتاج املتعل  مبمارســــــة اجلهات الفاعلة من غري الدول كما جاء يف الفقرة  
 ( من الشرق.١٠( و )9، وعلى النحو املبنّي يف الفقرتني )4ع االستنتاج من مشرو  ٣

 ]انظر أيضاً التعلي  الوارد أعالا ضمن التعليقات العامة.[ 
 

 سنغافورة  
 ]األصل  باإلنكليزية[

ممارســـــة الدول هي ال  تســـــهم أســـــاســـــاً يف ”تّتف  ســـــنغافورة مع املبدأ العام الذي ينص على أّن  
. وبناء على تل ، فإن سنغافورة تواف  أيضا على (9)“القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنهانشدة قواعد 

أن ســـــــــــــــلوك اجلهات الفاعلة من غري الدول، من قبيل املنظمات غري احلكومية والشـــــــــــــــركات عرب الو نية 
 .(١٠)يف التعبري عنهاواألفراد العاديني، ال يشكل ممارسًة تسهم يف نشدة قواعد القانون الدويل العريف أو 

يف بعض ”من إشــــــــارة إىل  4من مشــــــــروع االســــــــتنتاج  ٢غري أنه، ينبغي تنقيح ما ورد يف الفقرة  
ـــــــــــــــ “احلاالت ستعكس على حنو  “يف حاالت حمدودة”فعبارة . “يف حاالت حمدودة” واالستعاضة عنه بـ

__________ 

 ( من الشرق.٨( و )7( و )6الفقرات ) (٨) 

 .١، الفقرة 4انظر مشروع االستنتاج  (9) 
 .٣، الفقرة 4انظر مشروع االستنتاج  (١٠) 
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أدي ما أوردته اللانة من وصـــــف للحاالت ال  نكن أن تســـــهم فيها ممارســـــة املنظمات الدولية يف نشـــــدة 
 .(١١)قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها

وينبغي أن تؤكد الشــــروق أيضــــا على أّن الســــبب الذي جيعل من املمكن إســــهام منظمة دولية يف  
 إمنا تعكس ممارسة الدول.لعريف يف تل  احلاالت احملدودة هو أّن ممارسة املنظمات الدولية القانون الدويل ا

 .4من مشروع االستنتاج  ١وسيكون هذا التدكيد مّتسقا مع ما نّصت عليه الفقرة 
( من الشــــرق، فإّن ســــنغافورة ال تعارض املوقف العام الذي تضــــّمنته. ١٠أما فيما يتعل  بالفقرة ) 
للانة رمبا توّد، بســبب الطابع العام املنشــود يف تطبي  مشــروع االســتنتاجات، أن تنظر يف اإلشــارة بيد أّن ا

 ( من الشرق.9إىل البيانات واملنشورات الصادرة عن اللانة الدولية للصليب األمحر ضمن سياي الفقرة )
 

 الواليات المتحدة األمريكية  
 ]األصل  باإلنكليزية[

 وليةممارسة املنظمات الد  
)شرط املمارسة( يشكل عرضا غري دقي  للقانون  4ترى الواليات املتحدة أن مشروع االستنتاج  

يف حالته الراهنة، حني يشري إىل أن ممارسة الكيانات من غري الدول تسهم يف نشدة القانون الدويل العريف. 
يف نشــــــدة قواعد  ســــــاســــــاً أممارســــــة الدول هي ال  تســــــهم ”بدّن  ١فالقول على وجه اخلصــــــو  يف الفقرة 
)ُأضـــــــــــــــيف اخلط املائل للتوكيد( يوحي خطدً بدن كياناتم أخرى “ القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها

بدنّه  ٢غري الدول تســـــــــــــــهم، على غرار الدول، يف نشـــــــــــــــدة القانون الدويل العريف. كما أّن القول يف الفقرة 
ة أيضا يف نشدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري بعض احلاالت، تسهم ممارسة املنظمات الدولي يف”
 يوحي خطدً بدّن املنظمات الدولية نكن أن تسهم، على غرار، يف نشدة القانون الدويل العريف. “عنها

ومن املســـلَّم به أّن القانون الدويل العريف هو نتاج ممارســـة عامة ومتســـقة تتبعها الدول انطالقا من  
. (١٢)م القانوين. وقد جتلى هذا الشرط األساسي منذ أمد  ويل يف أحكام حمكمة العدل الدوليةوازع االلتزا

ويتالى تل  أيضـا يف ممارسـات الدول وما تصـدرا من بيانات بشـدن األركان الالزمة إلثبات وجود قاعدة 
 .(١٣)من قواعد القانون الدويل العريف

__________ 

 .4( من الشرق املرف  مبشروع االستنتاج ٨( إىل )٥انظر الفقرات من ) (١١) 
 بشـــــــدن قضـــــــية اللاوء بني كولومبيا وبريو[ ١9٥٠تشـــــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٠انظر، على ســـــــبيل املثال]احلكم الصـــــــادر يف  (١٢) 

Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950. I.C.J. Reports 1950, p. 266, at pp. 

 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J[الشــــمال لبحر القاري اجلرفالصــــادر يف قضــــية  احلكم]  ;276-277

Reports 1969, p. 3, at pp. 42-43, paras. 73-74;  [وشــبه العســكرية باألنشــطة املتعلقة القضــية جوهرالصــادر يف  احلكم 
 Military and Paramilitary Activities in([األمريكية املتحدة الواليات ضـــد)نيكاراغوا  وضـــدها نيكاراغوا يف العســـكرية

and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 

14, at pp. 97-98, paras. 183-186;[أملانيا ضـــد إيطالية،  القضـــائية الوالية من الدول حصـــانات قضـــية يف الصـــادر احلكم(
 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening) واليونــــــــان  رف متــــــــدخــــــــل[

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at pp. 122-123, para. 55, p. 143, para 101. 
 John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to theانظر، على ســبيل املثال،   (١٣) 

International Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International 

Review of the Red Cross, vol. 89, No. 866 (2007), p. 444 وانظر كذل  اتفاي الشــــراكة االقتصــــادية االســــرتاتياية ;
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الشـــــــائع لشـــــــرط املمارســـــــة حني يؤكد أن ممارســـــــة عن هذا الفهم  4ويبتعد مشـــــــروع االســـــــتنتاج  
 -بوصــــــفها ممارســــــًة مبتلفة عن ممارســــــة الدول األعضــــــاء ال  تشــــــكل تل  املنظمات  -املنظمات الدولية 

نكن أن تســــهم أيضــــا، يف بعض احلاالت، يف نشــــدة القانون الدويل العريف. وال يوجد ما يدعم هذا الطرق 
د بإلزاميتها أو غري تل  من املصـــادر تات احلاية، وال يســـتشـــهد شـــرق ال يف ممارســـة الدول وال يف االعتقا

. بل على النقيض من تل ، رفض عدد من الدول صــراحة هذا (١4)بشــيء من تل  4مشــروع االســتنتاج 
الطرق يف البيانات ال  أدلت هبا أمام اللانة الســــــــــــــادســــــــــــــة للامعية العامة، بينما أعربت دول أخرى عن 

 .(١٥)ت فقط دعما على ما يبدو لقيام منظمات دولية معينة بدور يف هذا ا الشكوكها أو أّّنا أبد
وبناًء عليه، فإّن القول الوارد يف مشروع االستنتاج بشدن الدور املباشر ملمارسة املنظمات الدولية  

للقانون  يف نشــــدة القانون الدويل العريف ال نكن اعتبارا ســــوى اقرتاق من اللانة من أجل التطوير التدرجيي
الدويل. ومثلما أشــــــــــرنا أعالا، حنن نرى أن من غري املالئم إدراج هذا املقرتحات يف هذا املشــــــــــروع، الذي 
تتمثل قيمته األســـــاســـــية يف اســـــتخال  القانون احلايل وإيضـــــاحه ملن ليســـــوا خرباء يف القانون الدويل، مبن 

بقاء على هذا األقوال بالرغم من تل ، فيهم القضــــاة واملمارســــون على الصــــعيد الو ين. لكن إتا تقرر اإل
فإننا نعتقد أن من الضـــروري أن يتم بشـــكل جيد توضـــيح كوّنا مقرتحات يف  ال التطوير التدرجيي، حىت 

 يتكون لدى القراء انطباع خا ئ بدّنا تعكس حالة القانون الراسخة بصيغته احلالية. ال
__________ 

األ راف تقر بدّنا متفقة يف ”ألف الذي ينص على أن  -9، املرف  ٢ ٠١6شـــــــــــــــباط/فرباير  4للمحيط اهلادا، أوكالند، 
)املعيار األدىن للمعاملة(، هو نتاج  6-9بصــفة عامة وسديدا بصــيغته املشــار إليه يف املادة ، ‘القانون الدويل العريف’فهم أن 

 ،ويعكس وجهات النظر املتف  عليها بني أســــــرتاليا.)“ممارســــــة عامة ومتســــــقة تتبعها الدول انطالقا من شــــــعور بالتزام قانوين
والواليات املتحدة  ،ونيوزيلندا ،واملكســــــــي  ،وماليزيا ،وكندا ،وفييت نام ،وشــــــــيلي ،وســــــــنغافورة ،وبريو ،وبروين دار الســــــــالم

واليابان(  واتفاي التاارة احلرة بني الواليات املتحدة وبلدان أمريكا الوســـــــطى واجلمهورية الدومينيكية، واشـــــــنطن  ،األمريكية
 ،وكوســــــــــتاريكا ،وغواتيماال ،والســــــــــلفادور ،باء )اجلمهورية الدومينيكية-١٠، املرف  ٢٠٠4آب/أغســــــــــطس  ٥العاصــــــــــمة، 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة(  واتفــاي التاــارة احلرة بني الواليــات املتحــدة واملغرب، واشـــــــــــــــنطن  ،وهنــدوراس ،ونيكــاراغوا

ألف  واملعــاهــدة املربمــة بني الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومجهوريــة  - ١٠، املرف  ٢٠٠4حزيران/يونيــه  ١٥العــاصـــــــــــــــمــة، 
، املرف  ٢٠٠٥تشـــــرين الثاين/نوفمرب  4االســـــتثمارات ومحايتها املتبادلة  مار ديل بالتا، أوروغواي الشـــــرقية بشـــــدن تشـــــايع 

، املرف  ٢٠٠6كانون الثاين/يناير   ١9ألف  واتفاي التاارة احلرة بني الواليات املتحدة وســلطنة عمان، واشــنطن العاصــمة، 
، ٢٠٠6تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٢واشــــنطن العاصــــمة، ألف  واتفاي تعزيز التاارة بني الواليات املتحدة وكولومبيا،  - ١٠
، املرف  ٢٠٠7حزيران/يونيه  ٢٨ألف  واتفاي تعزيز التاارة بني الواليات املتحدة وبنما، واشـــنطن العاصـــمة،  - ١٠املرف  
ألف   - ١١ملرف  ، ا٢٠٠7حزيران/يونيه  ٣٠ألف  واتفاي التاارة احلرة بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية، واشــــــنطن،  - ١٠

بني حكومة الواليات املتحدة األمريكية وحكومة مجهورية رواندا بشــــــــــــدن تشــــــــــــايع االســــــــــــتثمارات ومحايتها  واملعاهدة املربمة
 ، املرف  ألف.٢٠٠٨شباط/فرباير  ١9املتبادلة، كيغايل، 

رســـة الدول هي املصـــدر الذي ُيســـتم د منه يف الواقع، القضـــايا الوحيدة ال  يســـتشـــهد هبا الشـــرق يف هذا النقطة تؤكد أن مما (١4) 
القانون الدويل العريف. انظر ]احلكم الصــــادر يف جوهر القضــــية املتعلقة باألنشــــطة العســــكرية وشــــبه العســــكرية يف نيكاراغوا 

 Military and Paramilitary Activities in and againstوضــــــــــــــــدهـا )نيكـاراغوا ضــــــــــــــــد الواليـات املتحـدة األمريكيـة([ 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 97, 

para. 183, and Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99, at p. 143, para. 101. 
وإســرائيل  ،(49، الفقرة A/C.6/71/SR.21االساد الروســي ) ٢٠١6انظر، على ســبيل املثال، البيانات ال  أدىل هبا يف عام  (١٥) 

(A/C.6/71/SR.22 ٣9، الفقرة)، (  والبيانني اللذين أدلت هبما األرجنتني يف عامي ٢٢ي  )املرجع نفســـــه، الفقرة واملكســـــ
الــذي أدلــت بــه مــاليزيــا يف  (  والبيــان7٥، الفقرة A/C.6/71/SR.22و  7٠، الفقرة A/C.6/70/SR.23) ٢٠١6و  ٢٠١٥
باســم بلدان الشــمال األورو   ٢٠١4( والبيان الذي أدلت به النرويج يف عام 44، الفقرة A/C.6/69/SR.27) ٢٠١4عام 
(A/C.6/69/SR.25(. وانظر أيضا البيان الذي أدىل به االساد األورو  )١٣٠قرة ، الفA/C.6/71/SR.20 4٥، الفقرة.) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
https://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.20
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ل التطوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل ومع تلـــ ، حىت لو جرى فهمهـــا على أّنـــا اقرتاق من أجـــ 
، وال  تشــري إىل إمكانية 4العريف، فإن الواليات املتحدة ال تعتقد أن األقوال الواردة يف مشــروع االســتنتاج 

لة بالقدر الكايف  قيام املنظمات الدولية بدور مباشــــــــر يف تطوير القانون الدويل العريف، مشــــــــروحة أو مفصــــــــَّ
تســـــتند إليه الدول يف تقييم وجاهتها. ويف هذا الصـــــدد، لدينا بعض الشـــــواغل  الذي يوفر أســـــاســـــاً معقوال

 يتعل   مس جوانب على األقل. فيما
اجلانب األول من جوانب قصـــور التفصـــيل يف الطرق القائل بدن ممارســـة املنظمات الدولية تســـهم  

ديد وقت حدو  هذا اإلســـــــهام. يف نشـــــــدة قواعد القانون الدويل العريف ويف التعبري عنها يتمّثل يف عدم س
”يف بعض احلاالت، تســـهم ممارســـة املنظمات الدولية تنص على أنه  4من مشـــروع االســـتنتاج  ٢فالفقرة 

 االســـــتنتاج مشـــــروع حيدد ال تل ، ومع أيضـــــاً يف نشـــــدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها“.
 تنقل ال  احلاالت يف أنه على الشـــــــرق ينص تل ، من وبدال. احلاالت تل  هي ما بوضـــــــوق الشـــــــرق وال
ىل منظمة دولية، فإن ممارســــــــــــة هذا املنظمة إ احلصــــــــــــرية االختصــــــــــــاصــــــــــــات بعض األعضــــــــــــاء الدول فيها
ويُعتد هبا. وعندما تقتصر الدول على تفويض املنظمة الدولية  “أكثر ما تتالى يف تل  احلاالت تتالى”

يُعتد هبا  “قد”ســـــلطات ال  متارســـــها الدول، فإن ممارســـــة املنظمة ســـــلطاتم تعادل من الناحية الوظيفية ال
أن يُعتد  “املســــــــتبعد”، أما عندما ال متنحها الدول أيا من تل ، فمن “يف بعض احلاالت]غري احملددة[”

مبمارســــة املنظمة الدولية. لكن، حىت عندما متنح الدول منظمًة دولية ســــلطاتم واســــعة مشــــاهبة لســــلطات 
صـــاصـــات حصـــرية، فإن تل  نادرا ما يكون مقرتنا بإتن صـــريح بدن متارس املنظمة ســـلطات الدول أو اخت

الدول األعضــاء يف ســبيل إنشــاء املمارســة ألغراض القانون الدويل العريف، إن كان يقرتن به أصــال. ومبا أّن 
شــــــعر بقل  إزاء واليات املنظمات الدولية جيري التفاوض عليها عموما يف املعاهدات بدقة بالغة، فإننا ســــــن

تفســـــــري جديد للقانون الدويل يرتتب عليه، ضـــــــمنيا وبدثر رجعي، توســـــــيع نطاي واليات املنظمات الدولية 
على هذا النحو الغامض. وعالوة على تل ، نالحظ أن الشرق ال يستشهد بدي دليل قانوين يدعم ّناه 

 يف مناقشة الفئات الثال  من ممارسة املنظمات الدولية.
ل اجلانب الثاين من جوانب قصـــور التفصـــيل يف هذا الطرق يف عدم التطري ضـــمن مشـــاريع ويتمث 

االســـــتنتاجات والشـــــرق إىل كيفية سديد االعتقاد باإللزام فيما يتعل  مبنظمة دولية. فإتا فرضـــــنا أن ممارســـــة 
تل  لن يتدتى  منظمة دولية تســـــــهم أصـــــــال يف نشـــــــدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها، فإن

بدّّنا ملزمة قانوناً بفعل تل . انظر مشــــــــــــــروع  شــــــــــــــعورا منهاعندما تباشــــــــــــــر املنظمة املعنية املمارســــــــــــــة  إال
. والســــــؤال الذي يطرق نفســــــه هو كيف نعرف أّن املنظمة الدولية لديها املطلوب من شــــــرط 9 االســــــتنتاج
الـذي يُعتـد بـه هنـا هو اعتقـاد األمني العـام )أو من يقوم مقـامه(،  االعتقـاد بـاإللزام. هـل بـاإللزاماالعتقـاد 

األمانة العامة، أو مجيع الدول األعضـــاء يف املنظمة، أو  موعة فرعية من هؤالء؟ وال تتصـــدى مشـــاريع  أو
االســــــــــتنتاجات أو الشــــــــــرق إىل اإلجابة عن هذا الســــــــــؤال اجلوهري الذي د حيظ أيضــــــــــا،  ســــــــــب علمنا 

 ، بإجابة صرحية يف الواليات املسندة للمنظمات الدولية.لوحظ آنفا وكما
ويتمثل اجلانب الثالث من جوانب قصـــــــور التفصـــــــيل يف هذا الطرق يف عدم سديد أنواع ســـــــلوك  

. فاملنظمات الدولية ختتلف 4املنظمات الدولية ال  نكن أن تشــــّكل ممارســــة ألغراض مشــــروع االســــتنتاج 
حيث إّنا كيانات تُنشـــــــــــــــئها الدول وتتكون من هذا الدول، وال يتوّفر هلا عن الدول اختالفاً كبرياً، من 

 6 يتوّفر للدول من السلطات الثال . ولذل ، فإّن أشكال املمارسة ال  نوقشت يف مشروع االستنتاج ما
 ال يوجد لكّل منها مثيله الواضح يف أنشطة املنظمات الدولية.
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لتفصــــــيل يف هذا الطرق يف العواقب ال  ســــــترتتب عن ويتمّثل اجلانب الرابع من جوانب قصــــــور ا 
 رّد القول بدّن ممارســـــــــة بعض املنظمات الدولية أو مجيعها تســـــــــهم يف نشـــــــــدة قواعد القانون الدويل العريف 

يف التعبري عنها. فمما يرتّتب على تل  أّن ممارســة املنظمات الدولية قد تســهم، يف بعض الظروف، يف  أو
ن قواعد القانون الدويل العريف يف حني أّن  رد التحليل ملمارســــــــة الدول والعتقادها احلكم بوجود قاعدة م

بإلزامية املمارســة ســُيفيدنا بدّن القاعدة د تبلر مســتوى العرف. وقد يصــدي العكس أيضــا، أي أّن ممارســة 
انون الدويل الدول واعتقادها بإلزامية املمارســــــة قد يقتضــــــيان أن يكون أحد التصــــــرّفات من مقتضــــــيات الق

العريف، لكن وجود ممارســـــــــة مبالفة من جانب املنظمات الدولية قد حيول دون هذا االســـــــــتنتاج. وال تعتقد 
من  ٢الواليــات املتحــدة أن هنــاك دليال يــدعم أيــا من هــذين األثرين املرتتبني على الطرق الوارد يف الفقرة 

 .4مشروع االستنتاج 
ر التفصــــيل يف هذا الطرق يف عدم دراســــة  مل  يف ويتمثل اجلانب اخلامس من جوانب قصــــو  

املمارســـــــات ال  تعترب تات أمهية لدى إجراء سليل للقانون الدويل العريف. فممارســـــــة مجيع الدول يُعتد هبا 
حني يتعل  األمر مبعرفة ما إتا كانت توجد ممارســـــــة عامة ومتســـــــقة للدول، وتكون م همة سليل ممارســـــــات 

. غري أّن النص الذي أعدته اللانـة ال يعري اهتمـاما ٢٠٠عدد الدول تقـل عن الدول أيســـــــــــــــر نظرا ألن 
للكيفية ال  ســـــــــــــــُيطبَّ  هبا هذا النهج فيما يتعل  باملنظمات الدولية. لذل ، حنن نعتقد بالفعل أّن النهج 

أراد سليل الذي تتبعه اللانة يؤدي إىل تعقيد األمور دون داع، حيث أنّه يعين ضـــــــمنا أّن على املرء، كلما 
وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، أن حيّلل ممارســــــــة الدول وكذل  ممارســــــــة املئات، إن د نقل 

 اآلالف، من املنظمات الدولية ال  تتفاوت اختصاصاهتا ووالياهتا تفاوتا كبريا.
لشــــــــــــرق تظهر جليا ( من ا٨وأخريا، فإن الواليات املتحدة تعتقد أن املناقشــــــــــــة الواردة يف الفقرة ) 

ســــــــبب أفضــــــــلية النهج الذي يقّر بدن ممارســــــــة الدول داخل املنظمات الدولية هي املمارســــــــة ال  تســــــــهم 
اقرتاّنا باالعتقاد باإللزام( يف نشـــــــــــــدة العرف والتعبري عنه، ال ممارســـــــــــــة املنظمة الدولية يف حد تاهتا.  )حال

جــب إعطــالهــا للممــارســــــــــــــــة املتبعــة يف منظمــة من وتقول تلــ  الفقرة بــدّن ال بــد، لــدى تقييم املراعــاة الوا
املنظمات الدولية، من النظر يف عدد الدول األعضــاء وموقفها من ممارســة املنظمة الدولية وأيضــا ال بد من 
معرفة ما إتا كانت املنظمة تقوم باملمارســـــة نيابًة عن دوهلا األعضـــــاء، وما إتا كانت هذا الدول األعضـــــاء 

إتا كانت املمارســــــة متســــــقة مع ممارســــــة الدول األعضــــــاء. وبعبارة أخرى، ينبغي  تؤيد تل  املمارســــــة، وما
النظر من خالل املنظمة الدولية إىل الدول األعضــــــــاء من أجل معرفة كيفية تقييم ممارســــــــة املنظمة الدولية. 

و ممارســـــــــــة (، أن األمر املهم حقا يف هذا ا ال ه٨وحنن نعتقد، كما جاء يف املناقشـــــــــــة الواردة يف الفقرة )
 الدول األعضاء نفسها واعتقادها بإلزاميتها، ال ممارسة املنظمة الدولية.

 ينبغي أن يُنقَّح على النحو التايل  4ولألسباب املذكورة أعالا، نرى أن مشروع االستنتاج  
 

 4االستنتاج    
 شرط توافر الممارسة   

قانون الدويل العريف، يعين أن شـــــــــــــــرط وجود ممارســـــــــــــــة عامة، باعتبارها ركناً من أركان ال - ١ 
 ممارسة الدول هي ال  تسهم أساساً يف نشدة قواعد القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها.
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يف بعض احلاالت، تسهم ممارسة املنظمات الدولية أيضاً يف نشدة قواعد القانون الدويل  - ٢ 
 يف التعبري عنها. العريف أو

، ممارســـًة تســـهم يف نشـــدة قواعد الدولية املنظمات مثلال يُعترب ســـلوك األ راف األخرى،  - ٢ 
القانون الدويل العريف أو يف التعبري عنها، ولكنه قد يكون هاماً عند تقييم املمارســــة املشــــار إليها يف 

 .٢و  ١الفقرتـني 
 وال بد إدخال ما يلزم عن تل  من تغيريات يف الشرق. 
، 4( من شــــرق االســــتنتاج ١٠يضــــا إىل التغيريات ال  نوصــــي بإدخاهلا على الفقرة )ونشــــري هنا أ 

الذي يناقة الدور الذي تضـــــــــــــطلع به اللانة الدولية للصـــــــــــــليب األمحر. فنحن، رغم تدييدنا لدور اللانة 
، نرى أّن هذا الفقرة ســــــــــتكون أكثر ١949الدولية للصــــــــــليب األمحر اهلام ضــــــــــمن اتفاقيات جنيف لعام 

ا مع مبدأ أســــبقية الدول يف تطوير القانون الدويل اإلنســــاين العريف وسديدا. وعلى وجه اخلصــــو ، اتســــاق
ممارســـة  “تشـــك ل”نوصـــي بتاّنب وصـــف البيانات الصـــادرة عن اللانة الدولية للصـــليب األمحر على أّنا 

اجلهات الفاعلة الدول ال  ترد على تل  البيانات، فهذا املصـطلح د ُيسـتخدم بشـدن أي جهة أخرى من 
من غري الدول، وهو يتعارض فيما يبدو مع اجلملة األخرية من الفقرة. )ولعل بإمكان الشــرق أن يشــري هنا 

الدول على التصـــــــرف بطري  “تشـــــــايع”إىل الدور الذي تضـــــــطلع به اللانة الدولية للصـــــــليب األمحر يف 
ع ما ورد يف الفقرات الســابقة من شــرق معينة(. وردود الدول على تل  البيانات ينبغي تناوهلا على ضــوء م

 هذا االستنتاج.
وباإلضـــافة إىل تل ، نشـــري إىل أن دوال قد أعربت للانة الدولية للصـــليب األمحر عن قلقها من  

أن ســـردها للممارســـات تات الصـــلة ال تعكس، يف بعض األحيان، املمارســـة الفعلية للدول بدقة. واللانة 
ول يف إعداد منشـــوراهتا ال  تصـــف ممارســـات الدول، مثل دراســـة اللانة الدولية ال ُتشـــرك بشـــكل عام الد

الدولية للصـــــــليب األمحر بشـــــــدن القانون اإلنســـــــاين الدويل العريف وشـــــــروق اللانة الدولية للصـــــــليب األمحر 
التفاقيات جنيف. وقد يســـــيء املراقبون اخلارجيون، الذين ليســـــوا على دراية بدقائ  ممارســـــة الدول ودقائ  

اهتا الداخلية، تفســـــــــــــــري  الســـــــــــــــرد الذي تقدمه اللانة الدولية للصـــــــــــــــليب األمحر عن بيانات الدول إجراء
ممارســـــــــاهتا أو قد يعتربون خطدً أن الوثائ  ال  تناقشـــــــــها اللانة الدولية للصـــــــــليب األمحر تعرب عن آراء  أو

لانة يف الشـــــرق لوصـــــف منشـــــورات ال “الســـــاالت”. وقد يؤدي اســـــتخدام مصـــــطلح (١6)حكومية رمسية
الدولية للصـــــليب األمحر إىل حدو  لبس بشـــــدن هذا النقطة، إت إنه يعطي االنطباع بدن هذا املنشـــــورات 
تســـــال ببســـــا ة ممارســـــة الدول، يف حني أّنا تعرض بإجياز وصـــــف اللانة الدولية للصـــــليب األمحر لتل  

بعض الدول قد أعربت  املمارســــة، كما هو احلال عادة. وهلذا األســــباب، نوصــــي بدن تتم اإلشــــارة إىل أنّ 
عن قلقها إزاء دقة تل  الســـرود أو الوصـــف املقّدم عنها، وبدن يتم تنقيح العبارة األخرية من اجلملة األوىل 

وقد تساعد منشورات اللانة الدولية للصليب األمحر يف سديد ”( ليصبح نصه كما يلي  ١٠من الفقرة )
__________ 

 (١6) John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

vol. 89, No. 866 (2007), p. 447 (”لبا ما ختف  الدراســـــة يف التمييز بني املطبوعات العســـــكرية املعدة بشـــــكل وأخرياً، غا
غري رمسي ألغراض التدريب فقط أو ألغراض مشــــــــــــــــاهبة، وبني املطبوعات املعدة واملواف  عليها باعتبارها بيانات حكومية 

متثل بالضـــــــرورة املوقف  رمسية. وتل  على الرغم من أن بعض املطبوعات املذكورة تتضـــــــمن إخالء مســـــــؤولية يوضـــــــح أّنا ال
 (.“الرمسي للحكومة املعنية



A/CN.4/716 
 

 

18-02337 25/67 

 

وعلى ســبيل  “يف اســتعراض ممارســة الدولة مباشــرة(. املمارســة تات الصــلة )على أن النهج األفضــل يتمثل
املثال، الحظت الواليات املتحدة يف تعليقاهتا على مشــــــــــــاريع االســــــــــــتنتاجات املتعلقة باالتفاقات الالحقة 
واملمارســـة الالحقة فيما يتعل  بتفســـري املعاهدات أن مشـــروع الشـــرق يســـيء عن غري قصـــد تفســـري ممارســـة 

مادا على الوصــــــــــف الذي قدمته اللانة الدولية للصــــــــــليب األمحر عن تل  الواليات املتحدة بســــــــــبب اعت
 .القانون اإلنساين الدويل العريفاملمارسة يف دراستها بشدن 

 .[٢]نظر أيضاً التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  
 

 سلوك الدولة الذي يلعتبر ممارسة دولة - ٥مشروع االستنتاج  - 2 
 

 األمريكيةالواليات المتحدة   
 ]األصل  باإلنكليزية[

، الذي ٥( من شـــــرق مشـــــروع االســـــتنتاج ٥تشـــــعر الواليات املتحدة بقل  إزاء ما ورد يف الفقرة ) 
جيب أن تكون املمارســــــة معلومة للعموم أو على األقل معروفة لدى الدول األخرى كي تســــــهم ”يؤكد أنه 

ح هذا القول مع  الشــرط املزعوم القاضــي بدن . “يف نشــدة قواعد القانون الدويل العريف وسديدها وال يوضــّ
، وال يســـــــــتشـــــــــهد بدي ســـــــــند تي حاية لدعمه. فاحتمال أال تكون “معلومة للعموم”تكون املمارســـــــــة 

أو معروفة لدى بعض الدول، يف حاالت أخرى، ال حيول يف رأينا دون أمهيتها  “معلومة للعموم”املمارسة 
الدويل العريف. وهلذا الســـــــبب، نقرتق حذف هذا اجلملة أو تنقيحها وفقا  بالنســـــــبة لنشـــــــدة وسديد القانون

 هلذا املالحظة.
 

 أشكال الممارسة - 6مشروع االستنتاج  - 3 
 

 النمسا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

إىل ممارسـات الدول فحسـب، لكّن مشـروع االسـتنتاج  ٨إىل  6تشـري مشـاريع االسـتنتاجات من  
تناول، فيما يبدو، املمارسة بصفة عامة. وال بُّد ملشاريع االستنتاجات هذا أن ي( “أشكال املمارسة”) 6

 تتناول أيضا ممارسة املنظمات الدولية.
 .[4]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  

 
 بيالروس  

 ]األصل  بالروسية[
، جتدر ١٠االســـــــتنتاج من مشـــــــروع  ٢وبالفقرة  6من مشـــــــروع االســـــــتنتاج  ٢فيما يتعل  بالفقرة  

اإلشـــــــارة إىل أن ممارســـــــة الدول واعتقادها بإلزامية هذا املمارســـــــة بعيدان كل البعد عن أن يكونا متســــــقني 
دائما أو عن أن يكونا ســــــــــــهلي التحديد. ويرجع تل ، إىل حد كبري، إىل أن ممارســــــــــــات الدول ال تكون 

، بني ســــــلوك الدولة املتبع واملعروف لعامة كلها معلنة. لذل  ينبغي التمييز، لدى سديد وجود عرف دويل
اجلمهور، وبني األنشــــــــطة املضــــــــطلع هبا بصــــــــورة غري علنية، مثل تبادل املراســــــــالت الدبلوماســــــــية الســــــــرية 
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ـــــدور ممارسة املنظمات الدولية يف نشدة القانون الدويل العريف،  واملشاورات املغلقة بني الدول. وفيما يتعل  بـ
أنشــــــــــطة الدول األعضــــــــــاء يف تل  املنظمات بدال من مالحظة ممارســــــــــة  ســــــــــيكون من األجدى مالحظة

 .الثانويني لقانون الدويلاأشخا   هي من املنظمات الدولية نفسها، فهذا املنظمات
 

 السلفادور  
 ]األصل  باإلسبانية[

 (6أشكال املمارسة )مشروع االستنتاج   
أشــكاال متعددًة ومتنوعة، ترى الســلفادور أّن هذا رغم أنّه قد تُكر أّن املمارســة العرفية رمّبا تّتخذ  

املوضــــوع ال نكن، يف الواقع، أن يقتصــــر على قائمة شــــاملة بتل  األشــــكال  وما يهم حقًّا هو االعرتاف 
 بدّن هذا املمارسة املتكّررة تنطوي على عنصر االقتناع القانوين.

إىل العالقة القائمة بني اإلعالنات الدولية يف هذا الصــدد، ملَّحت احملكمة الدســتورية املذكورة آنفا و 
اإلعالنات تســـــتب  نشـــــدة االعتقاد باإللزام )الشـــــعور بوجوب االلتزام( الذي ”والعرف عندما أشـــــارت إىل أّن 

واإلعالنات الدولية، … ينبغي للدول التقيد به ألجل بلورة عرف دويل يف األجل املتوســــــــــــــط أو الطويل 
حتى وإن لم تكن ملا مة، تســـتم إســـتاما ابيرا في تشـــكي  مصـــادر القانون الدولي الملا مة، ســـواء عن 
 ري  استباي الطابع امللزِم ملمارسة معيّنة من ممارسات الدول أو عن  ري  التشايع على إبرام معاهدة على 

 أساس توصيات معيّنة“ )احلكم بعدم الدستورية رقم 2006-26 املؤرخ ١٢ آتار/مارس ٢٠٠7(.
 6من مشـــــروع االســـــتنتاج  ١الواردة يف الفقرة  “يف ظروف معّينة”ناحية أخرى، فإن عبارة ومن  

ليســـــــــــــــت ناجعة. ويف هذا الصـــــــــــــــدد، من املهم أن نتذّكر أّن االمتناع عن الفعل، عندما يكون عن قناعة 
 قانونية، قد يصبح يف أي وقت شكال من أشكال املمارسة.

 
 إسرا ي   

 ]األصل  باإلنكليزية[
 االمتناع عن الفعل باعتبارا ممارسة  

قد تشمل، يف ظروف ”على أن املمارسة  6من مشروع االستنتاج  ١  تنص الفقرة النص احلايل 
 .“معّينة، االمتناع عن فعل

 
 التعليقات    

فيما يتعل  باملناقشة الواردة ضمن مشروع االستنتاج ملسدلة ما إتا كان االمتناع عن الفعل يستطيع  - 
كون مبثابة مؤشر على ممارسات الدول، نود أن يتم يف نص مشروع االستنتاج توضيح إمكانية أن ي

. وعلى الرغم من أن هذا العنصر متعمدااعتبار االمتناع عن الفعل مبثابة ممارسة فقط عندما يكون 
( من شــــــــــــرق مشــــــــــــروع ٣ي رِد على النحو الواجب يف الشــــــــــــرق )انظر، على ســــــــــــبيل املثال، الفقرة )

(، فإن مشـاريع االسـتنتاجات نفسـها، يف بعض األحيان، ال توضـح بصـورة كاملة هذا 6 تنتاجاالسـ
 املوقف الذي نعتقد أنه من األمهية  يث يستح  اإلشارة إليه على وجه التحديد.
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على الرغم من أّن مشــــــروع االســــــتنتاج املتعل  باالعتقاد باإللزام يف اجلزء الرابع ينطب  بالتســــــاوي  - 
املمارســـــــة ال  تدخذ شـــــــكل االمتناع املتعمد عن الفعل، نرى أيضـــــــا أّن اإلشـــــــارة على وجه على 

إىل ضرورة أن يكون االمتناع عن الفعل نابعا من الشعور  6التحديد يف شرق مشروع االستنتاج 
بــااللتزام القــانوين العريف هلــا مــا يســـــــــــــــوغهــا نظرا إىل الطبيعــة الفريــدة واملعقــدة لالمتنــاع عن الفعـل 

 كمصدر حمتمل من مصادر القانون الدويل العريف.
 
 التّعديالت املقرتحة    

يف االمتناع عن الفعل ضــــــمن مشــــــروع االســــــتنتاج نفســــــه، نعتقد أنه  “التعّمد”إضــــــافة إىل تكر  - 
ينبغي للشــرق أن يكون أكثر تفصــيال يف توضــيح أن االمتناع املتعمد عن الفعل املشــار إليه جيب 

بااللتزام القانوين العريف وليس من االعتبارات الدبلوماســــــية، أو الســــــياســــــية،  أن ينبع من الشــــــعور
االســـــــــــــــرتاتيايـة، أو غري تلـ  من االعتبـارات غري القـانونيـة، ال  وإن كـانـت متعمـدة، ينبغي  أو
تُعترب  مبثابة ممارســــــــــات دول ألغراض سديد القانون الدويل العريف. ويتالى هذا النهج أيضـــــــــا  أال

حكام حمكمة العدل الدولية، ال  متيز بني ســـــــــــــــلوك الدولة الذي يكون بوازع من بوضـــــــــــــــوق يف أ
 .(١7)الشعور بااللتزام القانوين العريف والسلوك الذي ال ينشد عن التزام من هذا القبيل

 
األعمــال والبيــانــات الو نيــة، بــاعتبــارهــا دليال على ممــارســــــــــــــــات الــدول واالعتقــاد بــاإللزام  قرارات احملــاكم   

 العليا الو نية
  وفقا ملشـــــروع االســـــتنتاج، نكن اعتبار قرارات احملاكم الو نية شـــــكال من أشـــــكال النص احلايل 

( وشـــــــكال من أشـــــــكال األدلة على إلزامية املمارســـــــة 6من مشـــــــروع االســـــــتنتاج  ٢ممارســـــــة الدول )الفقرة 
 (.١٠من مشروع االستنتاج  ٢ )الفقرة
 
 التعليقات    

ى أن قرارات احملاكم الو نية العليا ال تكون عموما تات صــلة إال كدليل ثانوي على نود أن نشــّدد عل - 
ممارســــــــات الدول أو على االعتقاد باإللزام )كما هو احلال يف وصــــــــف وقائع ســــــــلوك الدولة أو رأيها 
القانوين يف قضــــــــية معيّنة(، وهي ال تشــــــــكل ممارســــــــة أو اعتقادا باإللزام يف حد تاهتا إال عندما تكون 
 املسدلة املطروحة تتعل  بسلوك اهليئات القضائية أو رأيها )مثل رفض دعوى ما بسبب احلصانة(.

متشــــــــــــيا مع التعلي   -وإضــــــــــــافة إىل تل ، وفيما يتعل  باالعتماد على قرارات احملاكم الو نية، نعتقد  - 
ات ال  ال نكن الطعن فقط )أي القرار العليا أن القرارات النهائية والقطعية للمحاكم  -املذكور أعالا 

 فيها بعد تل ( ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار أو تُعترب  أّنا تعكس الرأي القضائي للدولة املعنية.
ويف هذا الســـــــــــــــياي، نود اإلشـــــــــــــــارة إىل أّن احملاكم الو نية العليا عموما لديها على األرجح دراية  - 

وهذا هو أحد العوامل  -درجة منها  بتفســـــــــــــــري القانون الدويل وتطبيقه أكثر من احملاكم األدىن
 اهلامة يف سديد القانون الدويل العريف.

__________ 

 ، [قضــــــــــــــيتـا اجلرف القـاري لبحر الشــــــــــــــمـال )مجهوريـة أملـانيـا االسـاديـة ضـــــــــــــــد الـدامنرك  مجهوريـة أملـانيـا االسـاديـة ضـــــــــــــــد هولنـدا(] (١7) 
North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of 

Germany v. Netherlands), I.C.J. Reports 1969, p. 3, at para. 77. 
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 التعديالت املقرتحة    
نعتقد أنه ينبغي ملشــروع االســتنتاج أن يوضــح على حنو ال لبس فيه أن القرارات النهائية والقطعية  - 

ا ال  ينبغي أن للمحــاكم العليــا )أي القرارات ال  ال نكن الطعن فيهــا بعــد تلــ ( هي وحــدهــ
 تؤخذ يف االعتبار أو ال  ينبغي اعتبارها مبثابة جتسيد للرأي القانوين للدولة املعنية.

وباإلضــافة إىل تل ، وعلى النحو املذكور أعالا، نقرتق أن يوضــح مشــروع االســتنتاج أن قرارات  - 
تاهتا، وليس  رد أدلة احملاكم الو نية العليا ال تشـــــــــــــــكل ممارســـــــــــــــة أو اعتقادا باإللزام إال يف حد 

ممارســــــــــات الدول أو اعتقادا باإللزام، عندما تكون املســــــــــدلة املطروحة هي ســــــــــلوك اهليئات  على
 القضائية أو رأيها.

 
 التصرفات اللفظية  

تشـــمل التصـــرفات الفعلية واللفظية ”على أن املمارســـة  6  ينص مشـــروع االســـتنتاج النص احلايل 
 من الشرق إىل دور التصرفات اللفظية باعتبارها ممارسة. ٢، وتشري الفقرة “على حد سواء

 
 التعليقات والتعديالت املقرتحة    

ال يعكس على النحو الواجب حقيقة أّن القانون الدويل العريف  6نرى أن مشـــــــــــروع االســـــــــــتنتاج  - 
 ينّظم أكثر مــا ينّظم التصـــــــــــــــرفــات املــاديــة، يف حني أّن التنظيم العريف للســـــــــــــــلوك اللفظي نــادر.
والتصـــــــرفات اللفظية، يف مقابل اعتبارها دليال على املمارســـــــة، ال نكن أن تـُّتخذ ممارســـــــًة إال يف 
احلاالت احملدودة ال  متتثل فيها هي نفســـــــها لقاعدة أو تنتهكها )مثل التهديد باســـــــتخدام القوة 

 من ميثاي األمم املتحدة(. ٢من املادة  4يف انتهاك للفقرة 
لتصــــــــــبح  6قرتق إعادة صــــــــــياغة اجلملة الثانية من مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج وعلى هذا األســــــــــاس، ن - 

وعلى نفس املنوال، . “، التصــــــــــرفات اللفظيةوأحياناوتشــــــــــمل التصــــــــــرفات الفعلية، ”يلي   كما
 يث يصــــــبح نصــــــها كاآليت   6( من شــــــرق مشــــــروع االســــــتنتاج ٢نقرتق إعادة صــــــياغة الفقرة )

ي مبتلفة، وال تتقيد بدنواع من التصرفات دون غريها، وبالنظر إىل أّن الدول متارس سلطاهتا بطر ”
على ‘ أحيانا’وتشــدد عبارة على أن املمارســة قد تتخذ أشــكاال متعددة ومتنوعة.  ١تنص الفقرة 

 النهج األكثر شيوعا. ومع أن وجوب توخي احلذر عند النظر يف السلوك اللفظي باعتبارا ممارسة
هو وحدا ما نكن اعتبارا ممارســــــة ألغراض سديد  “لهتقو ”الدول وليس ما  “تفعله”هو أن ما 

القـــانون الـــدويل العريف، فقـــد بـــات من املقبول عمومـــا اآلن أن الســـــــــــــــلوك اللفظي )خطيـــا كـــان 
 .“عندما تنظم القاعدة العرفية املزعومة هذا السلوك تاتهشفويا( نكن أن يعتد به كممارسة  أو

 
 هولندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
قد تشمل، يف ظروف معيّنة، االمتناع ”من مشروع االستنتاج هذا على أن املمارسة  ١رة تنص الفق 
غرضـــها التنبيه إىل أن هذا الدور  “يف ظروف معيّنة”ويوضـــح شـــرق مشـــروع االســـتنتاج أن عبارة . “عن فعل

ال نكن أن يؤديه إال االمتناع املتعمد عن الفعل. وحنن نعل  أمهية كبرية على هذا التوضــــــــــــــيح اهلام. ولذل  
 نقرتق أن يُدرج شرط التعمد يف االمتناع عن الفعل ضمن الشرق وكذل  ضمن نص مشروع االستنتاج.
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 نيوزيلندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

 “ممارسة”  االمتناع عن الفعل باعتبارا ١، الفقرة 6وع االستنتاج مشر   
تشــــــــا ر نيوزيلندا ما أعرب عنه عدد من الدول من عدم االقتناع التام باملدى الذي يشــــــــكل فيه  

 ممارسة ألغراض نشدة قواعد القانون الدويل العريف أو سديدها. “االمتناع عن الفعل”
بدن عبارة  6( من شــــــــــرق مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج ٣واردة يف الفقرة )وتالحظ نيوزيلندا التعليقات ال 

هـذا الـدور ال نكن أن يؤديه ”تؤكـد أن  6من مشـــــــــــــــروع االســـــــــــــــتنتــاج  ١يف الفقرة  “ظروف معّينــة يف”
 “  فالدولة املعنية ال بد أن تكون واعية بإحاامها عن التصــــــرف يف حالة من احلاالتاملتعمداالمتناع  إال

 للتوكيد(.)اخلط املائل مضاف 
وترى نيوزيلندا أن هذا التقييد هام ومن األفضل تكرا يف نص مشروع االستنتاج نفسه. وسيتس   

من  ٣تل  مع النهج املتبع يف تناول مســـــــــدلة عدم صـــــــــدور رد فعل يف ســـــــــياي االعتقاد باإللزام يف الفقرة 
 .١٠مشروع االستنتاج 

 
 “ممارسة”  قرارات احملاكم الو نية باعتبارها ٢، الفقرة 6مشروع االستنتاج   

ال  تفيد بدنّه  6( من شـــــرق مشـــــروع االســـــتنتاج 6تالحظ نيوزيلندا التعليقات الواردة يف الفقرة ) 
أن تُعت رب  “غري املرجح”أن يُعطى وزن أكرب لقرارات حمـــاكم الـــدرجـــات العليـــا  وبـــدنــّـه من  “من املرجح”
 لقرارات امللغاة تات صلة باملوضوع عند تقييم ممارسات الدول.ا

وتّتف  نيوزيلندا مع القول بوجوب النظر بعناية إىل مكانة احملكمة ضــــــــــمن هرم النظام القضــــــــــائي  
الو ين عند تقييم ما إتا كان نكن أن يُعترب قرار تل  احملكمة ممارســــــــــة من ممارســــــــــات الدول. وهي تتوّقع 

رارات احملاكم العليا وحدها كافية لُتعترب مبثابة ممارســـــــــــــــات دول ألغراض نشـــــــــــــــدة قواعد عموما أن تكون ق
القــانون الــدويل العريف أو ســديــدهــا. وســذر نيوزيلنــدا من االعتمــاد على قرارات احملــاكم الــدنيــا أو القرارات 

كن فيها االنفرادية غري املدعومة باالختصـــــــــــــــا . وترى نيوزيلندا أن من الصـــــــــــــــعب جدا تصـــــــــــــــور حالة ن
 االستمرار يف االعتماد على قرار نقضته حمكمة عليا بوصفه ممارسة من ممارسات الدول يف هذا السياي.

 
 جمتورية اوريا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
لة بني الفقرة   من مشـــــــــــــــروع  ٢يف هذا الصـــــــــــــــدد، توّد حكومة مجهورية كوريا التعلي  على الصـــــــــــــــّ
. فمن الطبيعي أن تتداخل بقدر كبري أشــــكال ممارســـة ١٠االســــتنتاج من مشــــروع  ٢والفقرة  6االســــتنتاج 

مع أشــــكال األدلة على القبول مبثابة قانون الواردة يف  6من مشــــروع االســــتنتاج  ٢الدول الواردة يف الفقرة 
، ألنه يف معظم احلاالت ينبغي الوقوف على القبول باملمارسـة كقانون ١٠من مشـروع االسـتنتاج  ٢الفقرة 
ل ســـــــــــــــلوك الدول أو وثائقها تات الصـــــــــــــــلة. ومن مث، ولتفادي أي التباس حمتمل، قد يكون من من خال

الضـــروري توخي االتســـاي يف اســـتخدام املصـــطلحات، فضـــال عن الرتتيب يف ورودها ضـــمن االســـتنتاجني 
 كليهما. وقد يتطلب األمر أيضا إدراج شرق لتوضيح التناقضات، حيثما ُوجدت.
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 “القوانني التشريعية واإلدارية” ١٠من مشروع االستنتاج  ٢تتضمن الفقرة  فعلى سبيل املثال، ال 
ال تتضـــمن  6من مشـــروع االســـتنتاج  ٢ال  نكن أن تكون دليال على قبول قانون ما، يف حني أن الفقرة 

ال  نكن اعتبارها شــــكال من أشــــكال ممارســــة الدول  وال تورد  “البيانات العامة الصــــادرة باســــم الدول”
 6من مشـــروع االســـتنتاج  ٢األعمال الدبلوماســـية، بينما تورد الفقرة  ١٠من مشـــروع االســـتنتاج  ٢فقرة ال
 .“األعمال واملراسالت الدبلوماسية”
 

 سنغافورة  
 ]األصل  باإلنكليزية[

قد تشـــــــــمل، يف ظروف معيّنة، ”على أن املمارســـــــــة  6من مشـــــــــروع االســـــــــتنتاج  ١تنص الفقرة  
غرضــها ‘ يف ظروف معّينة’أن عبارة ... ”( من الشــرق املصــاحب هلا ٣بنّي الفقرة )وتُ . “االمتناع عن فعل

التنبيه إىل أن هذا الدور ال نكن أن يؤديه إال االمتناع املتعمد ]وأن[ الدولة املعنية ال بد أن تكون واعية 
 .“بإحاامها عن التصرف يف حالة من احلاالت

 ١ج مفهوم االمتناع املتعمد عن الفعل يف نص الفقرة وتوخيا للوضـــــــوق، تقرتق ســـــــنغافورة أن يُدر   
نفســـه. وعلى وجه التحديد، لعّل اللانة توّد أن تنظر يف االســـتعاضـــة عن عبارة  6من مشـــروع االســـتنتاج 

 .“االمتناع املتعمد عن الفعل”بعبارة  “االمتناع عن فعل”
عن الفعل سيكون  “تعمدام”وتود سنغافورة أن تضيف أّن ضبط السلوك الذي ُيشّكل امتناعا  

يف ّناية املطاف ممارســـــــــة وقائعية متوقفة على مجيع الظروف احمليطة بالقضـــــــــية. ويف هذا الصـــــــــدد، تالحظ 
قد يكون من الصــــــعب أحيانا سديد االمتناع ”ســــــنغافورة االســــــتنتاج الذي توصــــــل إليه املقرر اخلا  بدنه 
 .(١٨)“ووصفه، أكثر من أي شكل آخر من أشكال املمارسة

وجتنبا للشـــ ، نشـــدد على أن أي امتناع عن الفعل، أو امتناع متعمد عن الفعل، ُيســـتن د إليه يف  
سديد قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، جيب أن يكون مصـــحوبا باالعتقاد باإللزام. ويتمشـــى تل  

ن الدويل العريف هو الذي ينص على أن أحد أركان القانو  9مع الشــــرط العام الوارد يف مشــــروع االســــتنتاج 
أن تكون ممارســـــة الدول مقبولة مبثابة قانون. ونكن أن يتخذ تل  شـــــكل قبول الدولة بدن القانون الدويل 
يقتضــــــــــــي امتناعها عن الفعل. ويف حاالت أخرى، نكن أن يتخذ تل  شــــــــــــكل اعتقاد لدى الدولة بدّنا 

 األخرى تتس  مع القانون الدويل.ستاج إىل الفعل أو إىل رّد الفعل ألّن ممارسة الدولة  ال
 

 الواليات المتحدة األمريكية  
 ]األصل  باإلنكليزية[

 االمتناع عن الفعل  
تشـــــــا ر الواليات املتحدة الشـــــــواغل الواردة يف بيانات العديد من الدول أمام اللانة الســـــــادســــــة  

الدول عن الفعل إما ممارســــة  بشـــــدن الظروف ال  ينبغي فيها اعتبار امتناع ٢٠١6للامعية العامة يف عام 
من ممارســــات الدول أو دليال على االعتقاد باإللزام ألغراض سديد القانون الدويل العريف. وحنن نتف  على 

__________ 

 .٢٠(، الفقرة A/CN.4/682التقرير الثالث عن سديد القانون الدويل العريف ) (١٨) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/682
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أنه من املناســـــب توخي احلذر الشـــــديد بســـــبب العوامل والدوافع املختلفة الكثرية ال  قد تدفع دولة ما إىل 
 احة الدولية.االمتناع عن الفعل، وال سيما يف الس

وبالنســــــبة إىل االمتناع عن الفعل بوصــــــفه ممارســــــة من ممارســــــات الدول، حنن نتف  مع ما ورد يف  
ممارسة من  “]االمتناع عن الفعل[ ]أن[ يُعترب   ال نكن”من أنّه  6( من شرق مشروع االستنتاج ٣الفقرة )

امتناع دولة ما عن  “يُعترب  ”كي لذل ، ول. “]متعمدا[ ]إتا كان هذا[ االمتناع إال”ممارســـــــــــــــات الدول 
الفعل ممارســـــة من ممارســـــات الدول، ال بد من إثبات أن الدولة كانت على معرفة كاملة باحلقائ  وامتنعت 
عمدا عن التصرف. ومع تل ، تعتقد الواليات املتحدة أنه ينبغي إدخال ثالثة تعديالت على هذا الفقرة 

ل  يشــــــــكل فيها االمتناع عن الفعل ممارســــــــة تات صــــــــلة من من الشــــــــرق للتدكيد على الظروف احملدودة ا
ممارسات الدول. أوال، ومن أجل التسليم بالتحدي الذي يفرضه هذا املعيار   ، تعتقد الواليات املتحدة 

و[من املسلَّم به أن هذا االمتناع ]”( تنص على ما يلي  ٣أنه ينبغي إضافة مجلة ثالثة جديدة إىل الفقرة )
إىل  “قد”ثانيا، ينبغي أن تضــاف كلمة . “الفعل قد يصــعب إثباته وينبغي أال يُفرت ض وجودااملتعمد عن 

اجلملة التالية لتوضـــيح أن األمثلة املقدمة عن حاالت االمتناع ال  نكن أن تشـــكل ممارســـات دول ال تُعّد 
ينبغي حذف املثال األخري كذل  إال عند اســـتيفاء معيار االمتناع املتعمد عن الفعل املذكور أعالا. ثالثا، 

نظرا لوجود الكثري من األســـباب من غري القانون ( “االمتناع عن التهديد باســـتعمال القوة أو اســـتعماهلا”)
الدويل العريف )مبا يف تل  األسباب القائمة على املعاهدات والسياسات( ال  قد تدفع الدولة إىل االمتناع 

ا، وجتعل من املتعذر على األرجح إثبات أن الدولة فعلت تل  عن التهديد باســــــتعمال القوة أو اســــــتعماهل
 من منطل  اعتقادها بدّن القانون الدويل العريف يقتضي تل .

 ( كما يلي ٣ومن مث سيصبح نص الفقرة ) 
إال أن الغرض من عبارة  كذل  أن االمتناع عن الفعل قد يُعترب  ممارسة.  ١وتوضح الفقرة  (٣) 
هو التنبيه إىل أن هذا الدور ال نكن أن يؤديه إال االمتناع املتعمد عن الفعل   “يف ظروف معّينة”

ومن املسلَّم به أن فالدولة املعنية ال بد أن تكون واعية بإحاامها عن الفعل يف حالة من احلاالت. 
ة تشـــــــــمل األمثل وقد. هذا االمتناع املتعمد عن الفعل قد يصـــــــــعب إثباته وينبغي أال يُفرت ض وجودا

االمتناع عن ( “املمارســـة الســـلبية”على حاالت االمتناع من هذا القبيل )يشـــار إليها أحيانا باســـم 
واالمتناع رفع دعاوى جنائية  واالمتناع عن ممارســـــة احلماية لصـــــا  بعض األشـــــخا  املتانســـــني. 

 .]احلاشية حمذوفة[عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا
 .[١٠لي  أدناا على مشروع االستنتاج ]انظر أيضا التع 

 
 مسائل أخرى  

تتف  الواليات املتحدة مع القول بدن ممارسات الدول تتخذ أشكاال متعددة ومتنوعة على النحو  
. بيد أننا نشـــــــعر بالقل  من أن هيكل مشـــــــروع االســـــــتنتاج هذا قد يكون 6الوارد يف مشـــــــروع االســـــــتنتاج 
 مضلال للقرّاء من ناحيتني.

إىل  “قد”، نعتقد أنه ينبغي إعادة صــياغة الفقرة األوىل من مشــروع االســتنتاج إلضــافة كلمة أوال 
وأيضا ( “قد”اجلملة الثانية من أجل سقي  االتساي مع اجلملتني األوىل والثالثة )اللتني تستخدمان كلمة 
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ســــة مهمة يف سليل من للتدكيد على وجوب تقييم كل فعل من أفعال الدول ملعرفة ما إتا كان ُيشــــّكل ممار 
 سليالت القانون الدويل العريف.

ثانيا، تعتقد الواليات املتحدة أنه ينبغي إعادة ترتيب األمثلة املضروبة على أشكال ممارسة الدول  
( من الشرق تنص على أن ترتيب ٥من مشروع االستنتاج. فعلى الرغم من أن الفقرة ) ٢والواردة يف الفقرة 
ال يُقصــــد منه ترتيبها حســــب األمهية، نعتقد أنه من األنســــب البدء  ٢واردة يف الفقرة أشــــكال املمارســــة ال

باملمارســـــات ال  تتســـــم أكثر من غريها باملنحى العملي ألّنا يف أغلب األحيان هي الشـــــكل الذي يثبت 
عتقاد املمارســــــــة أكثر من غريا. وإعادة الرتتيب قد تســــــــاعد أيضــــــــا القارا على التمييز بني املمارســــــــة واال

 .(١9)باإللزام، إت من األرجح أن جتسد البيانات االعتقاد باإللزام
 كما يلي   6ومن مث، تقرتق الواليات املتحدة أن يكون نص مشروع االستنتاج  

 
 6االستنتاج    
 أشكال الممارسة   

تشـــــمل التصـــــرفات الفعلية واللفظية  وقدقد تتخذ املمارســـــة أشـــــكاال متعددة ومتنوعة.  - ١ 
 على حد سواء. وقد تشمل، يف ظروف معّينة، االمتناع عن الفعل. 

األعمال واملراســــــالت تشــــــمل أشــــــكال ممارســــــة الدول، على ســــــبيل املثال ال احلصــــــر   - ٢ 
الدبلوماســـــية  والســـــلوك املرتبط بقرارات تتخذها منظمة دولية أو تُعتمد يف مؤمتر حكومي دويل  

  “يف امليدان”لســـــــــلوك املرتبط باملعاهدات  والســـــــــلوك التنفيذي، مبا فيه الســـــــــلوك التشـــــــــغيلي وا
السلوك التنفيذي، مبا فيه السلوك التشغيلي  والقوانني التشريعية واإلدارية  وقرارات احملاكم الو نية

واملراســـــــــــــالت    والقوانني التشـــــــــــــريعية واإلدارية  وقرارات احملاكم الو نية  واألعمال“يف امليدان”
الدبلوماســــــــــــية  والســــــــــــلوك املرتبط باملعاهدات  والســــــــــــلوك املرتبط بقرارات تتخذها منظمة دولية 

 .مؤمتر حكومي دويل أو
 ليس هناك تراتبية ُمسبقة لشىت أشكال املمارسة. - ٣ 
من أجــل تقــدو مزيــد من التوجيــه  ٣وعلى نفس املنوال، نقرتق تنقيح مشـــــــــــــــروع شـــــــــــــــرق الفقرة  
يف تقييم مبتلف أشكال املمارسة. وكما أشارت الواليات املتحدة، يف رّدها على دراسة اللانة للممارسني 

الكتّيبات]مع أّّنا[ قد توفر مؤشرات ”فإّن القانون الدويل اإلنساين العريف، الدولية للصليب األمحر املعنونة 
 عن تقوو هادف للممارســـــــــــــــة هامة لســـــــــــــــلوك الدول ولالعتقاد القانوين، إال أّنا ال نكن أن تكون بديال

ولذل ، نقرتق إدراج مناقشـــــــة يف الشـــــــرق  .(٢٠)“امليدانية للدول يف ما يتعل  بالعمليات العســـــــكرية الفعلية
 تشري إىل أن السلوك امليداين الفعلي يكون يف أغلب األحيان الشكل األكثر إثباتا ملمارسات الدول.

 
__________ 

 .١٠( من شرق مشروع االستنتاج ٣انظر الفقرة ) (١9) 
إجابة حكومة الواليات املتحدة على دراســـــة اللانة الدولية للصـــــليب ”ينار الثالث، ووليم ج. هاينس الثاين، جون ب. بل (٢٠) 

 John B. Bellinger, III and ، مبتارات من ا لة الدولية للصـــــليب األمحر،“األمحر بشـــــدن القانون الدويل اإلنســـــاين العريف

William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee of the Red Cross study 

Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, vol. 89, No. 866 

(2007), p. 445. 
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 الدولةتقييم ممارسة  - 7مشروع االستنتاج  - 4 
 

 النمسا  
 .[ 6]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  

 
 إسرا ي   

 ]األصل  باإلنكليزية[
 عدم اتساي ممارسة دولة معيّنة  

عندما تتباين ممارســـات دولة معيّنة، ”على أنه  7من مشـــروع االســـتنتاج  ٢  تنص الفقرة النص احلايل 
( من الشــــــــــــرق أنه يف مثل هذا احلاالت 4وتضــــــــــــيف الفقرة ). “نكن إعطاء وزن أقل ملا تتبعه من ممارســــــــــــات

 .“أو عدم االعتداد هبا مجلة وتفصيال “املمارسة العامة”جيوز[ التقليل من قيمة مسامهة تل  الدولة يف ]”
 
 التعليقات والتعديالت املقرتحة    

نشـــعر بالقل  من احتمال أن يكون النص املشـــار إليه أعالا مضـــلال ويذهب بعدم اتســـاي ممارســـة  - 
دولة معيّنة، بعيدا عن التقليل من قيمة هذا املمارســــة أو عدم االعتداد هبا مجلة وتفصــــيال يف تقييم 

ملز مة وجود قاعدة عرفية ما، ليصـــــــــــل به إىل أن يكون دليال هاما على أن الدول ال تعترب نفســـــــــــها 
من مشــــــــــروع  ٢بالتصــــــــــرف بطريقة معيّنة. ولتانب هذا التفســــــــــري، نعتقد أنه ينبغي حذف الفقرة 

من مشـــروع  ٢( من الشـــرق، أو نقرتق بدال من تل  إعادة صـــياغة الفقرة 4والفقرة ) 7االســـتنتاج 
عتبار تعتمد أمهية االعندما تتباين ممارســات دولة معيّنة، ” يث يصــبح نصــها كاآليت  7االســتنتاج 

ويف هذا احلالة، نود أن نقرتق أيضا إعادة صياغة الفقرة . “املمنوق لتل  املمارسات على الظروف
املمارســـة ’ مســـامهة تل  الدولة يفقد تكون … ”كما يلي    7( من شـــرق مشـــروع االســـتنتاج 4)

 .“مؤشرا على اعتقادها بعدم وجود أي قاعدة عرفية بشدن هذا املسدلة‘ العامة
 

 ات المتحدة األمريكيةالوالي  
 ]األصل  باإلنكليزية[

ال  نكن أن ُيساء فهمها  7من مشروع االستنتاج  ٢تشعر الواليات املتحدة بالقل  إزاء الفقرة  
على أّنا توحي بدن الدول ال  تتباين ممارســــــــاهتا ُتوىل  أمهية أقل مقارنة مبمارســــــــات الدول األخرى مبوجب 

ال تؤيد دولة تات ممارســـــات متباينة قاعدة مؤكدة بالقدر الذي تؤيدها به دولة  القانون الدويل العريف. فقد
تدعم ممارساهتا على حنو ثابت تل  القاعدة. ومع تل ، فإن القول بدّن ممارسات الدولة املتباينة أقل أمهية 

م به الدول من ممارســـــات الدول األخرى يبدو متعارضـــــا مع مبدأ املســـــاواة يف الســـــيادة بني الدول. وما تقو 
لقاعدة قانونية مبتلفة أو لغياب قاعدة من القواعد.  “االعتبار”تات املمارســـــــــــــــات املتباينة هو فقط منح 
 ليصبح نصها كاآليت  ٢وهلذا السبب، نود أن نقرتق تنقيح الفقرة 

نكن إعطاء وزن أقل عندما تتباين ممارســـــــــــــــات دولة معّينة فيما يتعل  بقاعدة مزعومة،  - ٢ 
ُتســــــهم تل  املمارســــــات بدرجة أقل يف االســــــتنتاج القائل بدن قاعدة من  تتبعه من ممارســــــات ملا
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قواعد القانون العريف قد نشــــــــــــدت مقارنة باملمارســــــــــــات ال  تتبعها دولة ما وال  تكون متســــــــــــقة 
 .يتعل  بالقاعدة املزعومة فيما

 
 وجوب أن تكون الممارسة عامة - 8مشروع االستنتاج  - ٥ 

 
 النمسا  

 .[ 6]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  
 

 بيالروس  
 ]األصل  بالروسية[

(، ٣تكتسي ممارسات الدول أمهية أساسية عند تقييم األدلة على الركنني املنشئني )مشروع االستنتاج  
ضـــــاء اخلارجي، رغم أنه يف بعض  االت القانون الدويل، وخاصـــــة القانون الدويل اإلنســـــاين والقانون الدويل للف

(. ومع تل ، فمن الســـاب  ٨قد يكون وجود تاريخ  ويل من املمارســـة املســـتقرة أقل أمهية )مشـــروع االســـتنتاج 
 .٨ألوانه التخلي عن معيار املدة برمته، على النحو الذي قد يشري إليه ضمنا مشروع االستنتاج 

 
 الصين  

 ]األصل  بالصينية[
ى أن ممارســـة الدولة تات الصـــلة، لكي تعترب ممارســـة عامة، عل ٨ثانيا، ينص مشـــروع االســـتنتاج  

مدى املشـــــــاركة يف ”جيب أن تســـــــتويف شـــــــرط مسة التمثيل. وي رِد يف الشـــــــرق أنه جيب أن يؤخذ يف االعتبار 
املمارســــــــة الذي تهبت إليه الدول املنخر ة بوجه خا  يف النشــــــــاط تي الصــــــــلة أو ال  يُرجَّح أن تكون 

وترى الصـــني أن تل  يؤيد أســـاســـا االجتهادات القضـــائية تات . “بالقاعدة املدعاةمعنية أكثر من غريها 
 “للدول املتدثرة بشــــكل خا ”الصــــلة حملكمة العدل الدولية، ال  شــــددت فيها احملكمة على الدور اهلام 

ريا، فيما يتعل  بتحديد القانون الدويل العريف. وينبغي أن سظى ممارســـــــة أي بلد، ســـــــواء كان كبريا أو صـــــــغ
غنيا أو فقريا، قويا أو ضـــــــــعيفا، باالهتمام الكامل، شـــــــــريطة أن يكون لذل  البلد اهتمام ملموس بنشـــــــــدة 

، “دوال متدثرة بشــــكل خا ”القواعد يف  ال معني وتدثري فعلي فيها. وتســــتطيع هذا البلدان، بوصــــفها 
ع حمتوى شــــرحي مشــــروعي أن تؤدي دورا يف صــــياغة قواعد القانون الدويل العريف. وتوصــــي الصــــني بتوســــي

دد حىّت يتّم التدكيد على ضــــــــــــرورة إيالء االعتبار الكامل ملمارســــــــــــة  9و  ٨االســــــــــــتنتاجني  يف هذا الصــــــــــــّ
 والعتقادها باإللزام. “املتدثرة بشكل خا  الدول”
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 إسرا ي   
 ]األصل  باإلنكليزية[

 الدول املتدثرة بشكل خا  واملمارسة العامة  
 النص احلايل    

أن يكون ”ومع  هذا وجوب “ العامة”إىل املمارســـــة  ٨من مشـــــروع االســـــتنتاج  ١الفقرة سيل  - 
( من شرق مشروع ٣وتشري الفقرة )“. هلا ما يكفي من االنتشار والتمثيلية، فضالً عن االتساي

 إىل أن املشاركة العاملية ليست شر اً. ٨االستنتاج 
املمارســـة املعنية عامة، د يتضـــمن إشـــارة إىل  ضـــرورة أن تكون ٨وعندما بنّي مشـــروع االســـتنتاج  - 

وحييل الشرق نوعاً ما إىل الدول املتدثرة بشكل . “الدول املتدثرة بشكل خا ”املفهوم الراسخ لـــ 
يتيح  يوجدا لكيأن  يجبخا ، لكنه ال ينص على أن ممارســـــة هذا الدول واعتقادها باإللزام 

كاف على إعطاء وزن أكرب للدول املتدثرة بشـــــــــــكل للقاعدة العرفية أن تتبلور، وال يشـــــــــــدد بقدر  
 خا  عند النظر يف ممارسة الدول واعتقادها باإللزام.

الدول املشــــــاركة ينبغي أن ”على أن  ٨( من شــــــرق مشــــــروع االســــــتنتاج ٣وختاماً، تنص الفقرة ) - 
 .“تشمل تل  ال  لديها فرصة أو إمكانية تطبي  القاعدة املدعاة

 
 التعليقات    

من منظور أوســع، نعتقد أن املشــروع يف صــيغته  “عامة”يف ما يتعل  بضــرورة أن تكون املمارســة  - 
احلالية ال يعرّب على حنو كاف عن العتبة العالية ال  ينبغي أن تصـــــل إليها ممارســـــة الدولة ليتســـــ  
ه تصــــــــنيف قاعدة ما ضــــــــمن قواعد القانون العريف. وعلى النحو املشــــــــار إليه يف الشــــــــرق، رغم أن

نكن بصــــــورة  ردة سديد العدد الالزم للدول املشــــــاركة وال توزيعها، نرى أنه من الواضــــــح أن  ال
الدول املشـــــــــاركة يف املمارســـــــــة، ال  تقرتن باالعتقاد باإللزام، جيب أن تكون أكرب عدداً بصـــــــــورة 

ن أكثر جلية وحامسة من الدول ال  ال تشارك يف تل  املمارسة، ونعتقد أن الشرق جيب أن يكو 
عندما اشـــــــــرُتط  اجلرف القاري لبحر الشـــــــــمالاتســـــــــاقاً مع الصـــــــــيغة واملنط  املتبعني يف قضـــــــــي  

 كذل .  “شبه موحدة”تكون املمارسة منتشرة ومتثيلية فقط بل و  أال
ويف ما يتعل  مبفهوم الدول املتدثرة بشــــــــــــــكل خا ، فإن من املســــــــــــــلَّم به أن الدول املتدثرة بوجه  - 

حــامســة يف نشــــــــــــــــدة القواعــد العرفيــة، ومن مث يف ســديــد هــذا القواعــد. خــا  تكتســـــــــــــــي أمهيــة 
احلاالت ال  ال يتس  فيها تراكم ممارسة الدول املتدثرة بشكل خا  واالعتقاد بإلزاميتها مع  ويف

سبيل  القاعدة املقرتحة، أو ال يوجد تراكم للممارسة واالعتقاد بإلزاميتها جتاا تل  القاعدة )على
تعذر سديد ممارســــــــة من جانب الدول املتدثرة بشــــــــكل خا (، ينبغي أن يكون املثال، بســــــــبب 

من  74تل  دليال على عدم وجود قاعدة من هذا القبيل. وجند هذا النهج أيضـــــــــــــــاً يف الفقرة 
 .اجلرف القاري لبحر الشمالحكم حمكمة العدل الدولية يف قضية 
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ة الدول املتدثرة بشكل خا  واالعتقاد وعالوة على تل ، ال يقتصر األمر على أن تكون ممارس - 
بإلزاميتها عنصـــــــــــــــراً ال غ  عنه يف سديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، بل جيب 

 إعطاء تل  املمارسة واالعتقاد بإلزاميتها وزناً أكرب بكثري من ممارسات الدول األخرى.
إىل الدول ال   ٨ن شــــرق مشــــروع االســــتنتاج ( م٣ويف ما يتعل  باإلشــــارة ال  وردت يف الفقرة ) - 

لديها فرصـــــــة أو إمكانية تطبي  القاعدة قيد النظر  فمع أنه ليس القصـــــــد من هذا الشـــــــرق، حنن 
خنشـــــــــى إســـــــــاءة فهمها على حنو أنه حىت الدول ال  ليس هلا ممارســـــــــة يف ما يتعل  بالقاعدة قيد 

لقاعدة إزاء القانون العريف، النظر تكون مع تل  تات صـــــــــــــــلة يف عملية سديد صـــــــــــــــفة تل  ا
دامت لتل  الدول فرصـــــــــــــــة أو إمكانية تطبي  تل  القاعدة. وعلى النحو املشـــــــــــــــار إليه يف  ما
أعالا، ال يُعترب االمتناع عن الفعل مبثابة ممارســة إال يف ظروف حمدودة فقط، يف حني حُيتمل  ٣ الفرع

ى أّنا تعين أن االمتناع عن الفعل من عل ٨من شرق مشروع االستنتاج  ٣إساءة تفسري صيغة الفقرة 
 جانب تل  الدول يكون تا صلة تلقائياً ولو د يكن مقصوداً وليس نابعاً من حس بالتزام عريف.

 
 التعديالت املقرتحة    

 يث تعكس على حنو أفضــــــــــل العتبة العالية  ٨من االســــــــــتنتاج  ١نقرتق تعديل مشــــــــــروع الفقرة  - 
جيب أن تكون املمارســـــــــــــة املعنية عامة، ”وتل  على النحو التايل  املطلوبة يف ممارســـــــــــــة الدول، 
وأن تكون شــــــبه موحدة. انتشــــــار ومتثيلية، فضــــــالً عن االتســــــاي هلا وهذا يعين وجوب أن يكون 

 . “وجيب أن تشمل ممارسة  الدول املتدثرة بوجه خا 
 يث يعكســـان     9ومشـــروع االســـتنتاج  ٨ونعتقد أيضـــاً أنه ينبغي تعديل مشـــروع االســـتنتاج  - 

املفهوم الراســــــــــــخ واحلاســــــــــــم للدول املتدثرة بوجه خا   )أ( ال تكون املمارســــــــــــة عامة مبا يكفي 
عندما تشــــــــمل كال من املمارســــــــة واالعتقاد باإللزام من جانب الدول املتدثرة بشــــــــكل خا   إال
لقواعــد فال وجود ألي قــاعــدة عرفيـــة(  )ب( جيــب إعطـــاء أمهيـــة أكرب يف عمليـــة ســديــد ا )وإال

العرفية ملمارســــــــــة الدول املتدثرة بوجه خا  واالعتقاد بإلزاميتها. وحنن نقرتق تعديل الشــــــــــرق بناء 
، بغية زيادة تدكيد وتوضيح أمهية ٨مشروع االستنتاج  شرق من ٢على تل ، مبا يف تل  الفقرة 

 الدويل العريف. ممارسة الدول املتدثرة بوجه خا  واالعتقاد بإلزاميتها يف عملية سديد القانون
، نقرتق تعديل ٨مشــــــروع االســــــتنتاج شــــــرق من  ٣وتبعاً للتعلي  الوارد أعالا يف ما يتعل  بالفقرة  - 

ال نكن بصـــــــــورة  ردة سديد العدد الالزم للدول املشـــــــــاركة يف ”هذا الفقرة لتصـــــــــبح كما يلي  
الواضــــــح، مع تل ، أن ومن املمارســــــة تات الصــــــلة وال توزيعها )مثل عدد حاالت املمارســــــة(. 

عدد الدول املشاركة يف املمارسة جيب أن يكون أكرب بصورة جلية وحامسة من عدد الدول املعنية 
 . “تشارك يف تل  املمارسة ال  د

( من شـــــــرق مشـــــــروع 4ويف هذا الســـــــياي، نعتقد أيضـــــــاً، تفادياً للمبالغة بضـــــــرورة تعديل الفقرة ) - 
يف حاالت كثرية، ستكون الدول كلها أو معظمها معنية بصورة ”ال  تشري إىل أنه  ٨االستنتاج 
احلاالت، ستكون الدول بعض ويف ”لذا، نقرتق تعديل هذا الفقرة لتصبح كما يلي  . “متكافئة

بيد أنه يف احلاالت املناســـــــــــبة، ينبغي إعطاء مزيد من بصـــــــــــورة متكافئة. متدثرة كلها أو معظمها 
 .“اً األمهية ملمارسة الدول األشد تدثر 
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، نقرتق ٨( من شرق مشروع االستنتاج ٣وختاماً، ويف ما خيص اإلشارة إىل الدول املشاركة يف الفقرة ) - 
حذف تل  اجلملة أو توضـــــيح أن االمتناع عن الفعل من جانب الدول ال  لديها فرصـــــة أو إمكانية 

 باالعتقاد باإللزام.تطبي  قاعدة مزعومة ال يكون تا صلة إال عندما يكون متعمداً ومصحوباً 
 [.١٥]انظر أيضاً التعلي  أدناا على مشروع االستنتاج  

 
 هولندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
يشري إىل الدول املتدثرة بشكل خا ، لكنه ال حيد د بوضوق  ٨نالحظ أن شرق مشروع االستنتاج  

يف نشـــــــــــدة وسديد القانون الدويل دور تل  الدول. لذا، نرى أنه ينبغي زيادة توضـــــــــــيح أمهية دور تل  الدول 
  قضــــــــــــــيــة اجلرف القــاري لبحر الشــــــــــــــمــالالعريف. وعلى حنو مــا خلصــــــــــــــــت إليــه حمكمــة العــدل الــدوليــة يف 

، ومنها ممارســة الدول ال  تتدثر مصــاحلها بصــفة خاصــةالشــروط الالزمة أيضــاً أن تكون ممارســة الدول،  من”
 )التوكيد مضاف(. “واسعة وشبه موحدة يف آن واحدخالل الفرتة املعنية، ولو كانت قصرية، ممارسة 

نفسيها  9و  ٨لذا، نقرتق إضافة إشارة إىل الدول املتدثرة بوجه خا  يف مشروعي االستنتاجني  
وليس يف الشــرق فقط. وعلى حنو أكثر سديداً، فإننا نقرتق أن يشــري مشــروعا االســتنتاجني بوضــوق إىل أن 

زاميتها يشــــــــــكالن عنصــــــــــراً ال غ  عنه يف سديد وجود قاعدة من قواعد ممارســــــــــة تل  الدول واالعتقاد بإل
القانون الدويل العريف. وعالوة على تل ، نقرتق أن ينص املشــــروعان صــــراحة على أن ممارســــة تل  الدول 
 واالعتقاد بإلزاميتها جيب أن يُعطيا وزناً أكرب من املمارسة واالعتقاد باإللزام من جانب الدول األخرى.

 
 سنغافورة  

 ]األصل  باإلنكليزية[
( من الشـــــــــــــــرق املصـــــــــــــــاحب، توضـــــــــــــــح اللانة أنه ال يوجد أي شـــــــــــــــيء من قبيل 9يف الفقرة ) 

 ، وأنه ال بد أن نر بعض الوقت كي تنشد ممارسة عامة.“الفوري العرف”
وتواف  ســـــــــــنغافورة على هذا الرأي وترى أنه يعكس القانون النافذ املفعول. ولكي يقدم الشـــــــــــرق  
اً من اإلرشـــــــــــــادات للدول واحملاكم الدولية واحملاكم العادية واملمارســـــــــــــني، لعل اللانة تود أن تدرج يف مزيد

. وســــيكون تل  مفيداً ال ســــيما وأن (٢١)أو تفســــرياً له “العرف الفوري”الشــــرق إشــــارًة إىل أصــــل مفهوم 
 تقارير املقرر اخلا  األربعة د تتناول أيضاً هذا املفهوم باستفاضة.

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
ينبغي أن حيدد  مبزيد من الوضوق الكمية  ٨ال تزال الواليات املتحدة تعتقد أن مشروع االستنتاج  

والنوعية املطلوبة يف ممارســـــــــــــــة الدول لتحديد قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف. فال نعتقد أن عبارة 
بل جيدر التســـــــالل عن قدر  -ة األوىل من مشـــــــروع االســـــــتنتاج مالئمة هلذا الغرض يف الفقر  “يكفي ما”

__________ 

 ,”?Bin Cheng, “United Nations resolutions on outer space: ‘Instant’ customary international lawانظر  (٢١) 
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للوفاء باملعيار. وبدالً من تل ، ينبغي أن يتضــــــــــمن  “كافية”االنتشــــــــــار والتمثيلية الذي جيعل املمارســــــــــة 
  الذي صاغته حمكمة العدل الدولية يف قضي “الواسعة وشبه املوحدة”مشروع االستنتاج معيار املمارسة 
، على حنو ما تســـل م به الدول على نطاي واســـع باعتبارا العتبة ال  جيب (٢٢)اجلرف القاري لبحر الشـــمال

 استيفالها عموماً إلثبات وجود قاعدة عرفية ما.
وتعتقد الواليات املتحدة أيضــــاً أنه ينبغي أن يتناول مشــــروع االســــتنتاج نفســــه الدور اهلام للدول  

املتدثرة بشـــــــــكل خا . ونثل اشـــــــــرتاط مراعاة ممارســـــــــة الدول املتدثرة بوجه خا  جزءاً ال يتازأ من معيار 
من الواضح ”( 4) وعالوة على تل ، وكما تكر يف شرق الفقرة .(٢٣)اجلرف القاري لبحر الشمالقضي  

سديد وجود أو مضــــــــــــمون قاعدة من قواعد القانون الدويل دون النظر يف  “أنه ســــــــــــيكون من غري العملي
ممارســات الدول األكثر مشــاركة يف النشــاط تي الصــلة. وعالوة على تل ، ورغم أن الشــرق يشــري إشــارة 

عتقد أن مشـــــــــــاريع االســـــــــــتنتاجات ، ن٢97( واحلاشـــــــــــية 4عابرة إىل الدول املتدثرة بوجه خا  يف الفقرة )
يف مشروع االستنتاج  “عامة”والشروق الواردة هلا قد تؤدي إىل لبس عندما تشرق مع  أن تكون املمارسة 

عامالً ”دون اإلشـــــارة إىل الدول املتدثرة بشـــــكل خا ، وبعد تل  تشـــــري إىل أن ممارســـــة تل  الدول متثل 
 يف احلاشية. “متدثرة بوجه خا ”دام مصطلح ( من الشرق وتكتفي باستخ4يف الفقرة ) “هاماً 

ينبغي أن يقر صــــــراحة بضــــــرورة مراعاة  ٨وختاماً، ترى الواليات املتحدة أن مشــــــروع االســــــتنتاج  
ممارســــة الدول ال  ال تدعم قاعدة مزعومة ما عند تقييم ما إتا كان األمر يتعل  بقاعدة من قواعد القانون 

__________ 

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at[ اجلرف القاري لبحر الشـــمال]قضـــية  انظر (٢٢) 

p. 43, para. 74. 
الالزمة أيضــــاً أن تكون ممارســــة الدول، ومنها ممارســــة الدول ال  تتدثر مصــــاحلها بصــــفة خاصــــة، من الشــــروط ”)املرجع نفســــه.  (٢٣) 

وينبغي عالوة على  -خالل الفرتة املعنية، ولو كانت قصــرية، ممارســة واســعة وشــبه موحدة يف آن واحد مبفهوم احلكم احملتج به  
 (.“ماً بدن األمر ينطوي على قاعدة قانونية أو التزام قانوينتل  أن تكون تل  املمارسة قد حدثت بطريقة ُتظهر إقراراً عا
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. فكما أن (٢٥)مبا يكفي من القيمة “املمارســـــــة الســـــــلبية”. ومن األمهية مبكان أن تراعى (٢4)الدويل العريف
الســعي إىل إجياد األدلة املقابلة لدحض فرضــية معينة هو ممارســة منهاية ســليمة تندرج يف إ ار األســلوب 

 نون الدويل العريف.العلمي، فمراعاة األدلة املقابلة ينبغي أن يكون جزءاً من املنهاية السليمة لتحديد القا
ينبغي أن تكون  ٨وهلذا األســباب املذكورة، ترى الواليات املتحدة أن صــياغة مشــروع االســتنتاج  

 على النحو التايل 
 

__________ 

يكفي أن ”). The Case of the S.S. “Lotus”, P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), pp. 28–29 انظر، على سـبيل املثال (٢4) 
ي اآلخر ... يصـــــــــــــــعب أن نرى يف نالحظ أن القرارات املقتب س منها قد تدعم رأياً معيناً أحياناً، وأحياناً أخرى تدعم الرأ

االجتهاد القضـــــــائي احمللي، نظراً النقســـــــامه هبذا الشـــــــكل، دليالً على وجود قاعدة تقييدية من قواعد القانون الدويل نكنها 
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  و (“مبفردها أن تكون أســـــــــاســـــــــاً حلاج احلكومة الفرنســـــــــية.

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 266, at pp. 311-312  )إن ”))الرأي املخالف لنائب الرئيس شـــــــــــــــويبل
إحدى  ري التغلب على التباين بني املمارسة واملبدأ هو تنحية املمارسة. وهذا ما يعتمدا أولئ  الذين يدعمون أن التهديد 

. ... وتبني  ممارسة الدول أن األسلحة النووية كانت ُتصنعها باألسلحة النووية أو استخدامها غرُي مشروعم يف مجيع الظروف
ســــــنة تقريباً  وأن هذا النشــــــر ينطوي على التهديد باحتمال اســــــتخدامها، وأن ا تمع الدويل أقر  ٥٠الدول وتنشــــــرها  يلة 

ســـــــــــــــتخدام األســـــــــــــــلحة بالقول أو الفعل، مبوجب معاهدة أو من خالل عمل  لس األمن التابع لألمم املتحدة، أنه نكن ا
النووية أو التهديد باســـــــــــــــتخدامها يف ظروف معينة، وتل  بدال من أن حيظر التهديد هبذا األســـــــــــــــلحة النووية أو التهديد 

 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950  (“باســـــــــــــــتخدامها يف مجيع الظروف.

I.C.J. Reports 1950, p. 266, at p. 277 (” ،الوقائع املعروضــة على احملكمة تكشــف عن الكثري من عدم اليقني والتناقض
والكثري من التقلب والتفاوت يف ممارســـــــــــــة ح  اللاوء الدبلوماســـــــــــــي ويف اآلراء الرمسية املعرب عنها يف مناســـــــــــــبات شـــــــــــــىت، 

لاوء ال  صــّدقت عليها بعض كشــفت عن قدر كبري جداً من عدم االتســاي يف التتابع الســريع لالتفاقيات املتعلقة بال كما
الدول ورفضـــتها دول أخرى، كما أن املمارســـة قد تدثرت كثرياً باعتبارات املالءمة الســـياســـية يف احلاالت املختلفة،  يث أنه 
ال نكن يف هذا كله تبنيُّ وجود أي اســــــــــــتخدام ثابت وموحد، مقبول كقانون، فيما يتعل  بالقاعدة املدعاة من التوصــــــــــــيف 

 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)  (“القطعي للارنةاألحادي و 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 134-135, para. 77 (” ترى احملكمة أن ممارســـــة الدولة يف شـــــكل قرارات
 ال أعمال الســـــــــيادة متتد إىل الدعاوى املدنية املتعلقة مبا ترتكبه قضـــــــــائية تدعم املقرتق الذي مفادا أن حصـــــــــانة الدولة يف 

القوات املســــــلحة وأجهزة الدولة األخرى من أفعال أثناء النزاعات املســــــلحة وتتســــــبب يف الوفاة أو اإلصــــــابات الشــــــخصــــــية 
سة باالعتقاد باإللزام، على األضرار باملمتلكات، حىت لو وقعت تل  األفعال يف أراضي دولة احملكمة. وتقرتن هذا املمار  أو

حنو ما يتبني من املواقف ال  تتخذها الدول واالجتهادات القضــائية لعدد من احملاكم الو نية ال  أوضــحت جبالء أّنا تعترب 
أن القانون الدويل العريف يتطلب احلصـــــــانة. وينطوي االنعدام شـــــــبه الكامل لالجتهادات القضـــــــائية املخالفة على أمهية كبرية 

ضــــاً، كما هو احلال بالنســــبة إىل عدم إصــــدار الدول ألية بيانات يف ما يتعل  بدعمال جلنة القانون الدويل بشــــدن حصــــانة أي
الدول واعتماد اتفاقية األمم املتحدة أو يف أي ســـياي آخر يؤكد أن القانون الدويل العريف ال يتطلب احلصـــانة يف قضـــايا من 

 (.“ة على العلم بههذا القبيل،  املا كانت احملكمة قادر 

 (٢٥) John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

vol. 89, No. 866 (2007), p. 445 (” ًالســـــلبية املمارســـــة بدمهية املبدأ حيث من تعرتف الدراســـــة أن من الرغم على، رابعا ،
من  نفسه بالقدر سظى ال املمارسة تل  فإن، الصلة تات املعاهدات يف أ راف غري تزال ال ال  الدول بني ما يف سيما ال
 “(.هامة حاالت يف مهيةاأل
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 8االستنتاج    
 وجوب أن تكون الممارسة عامة   

تكون عموماً واســعة وشــبه جيب أن تكون املمارســة املعنية عامة، وهذا يعين وجوب أن  - ١ 
مبا يف تل  بني الدول  يكون هلا ما يكفي من االنتشـــار والتمثيلية، فضـــالً عن االتســـاي ،موحدة

 .املتدثرة مصاحلها بوجه خا 
 ال ُيشرتط أن تدوم املمارسة مدة معينة، ولكن ُيشرتط أن تكون عامة. - ٢ 
 حمتمالً ويتعني النظر يف األدلة على املمارســــــة املقابلة، أي املمارســــــة ال  تنحي تفســــــرياً  - ٣ 

 .مبتلفاً للقانون
( 4) وينبغي إدخال ما يلزم من تغيريات على الشرق بناء على تل . فعلى سبيل املثال، يف الفقرة 

، قد يكون من املفيد زيادة إيضـــــاق الســـــبب الذي جيعل من املهم مراعاة ٨من شـــــرق مشـــــروع االســـــتنتاج 
ر ة بوجه خا  يف النشــاط تي الصــلة أو ال  املشــاركة يف املمارســة الذي تهبت إليه الدول املنخ”مدى 

وعلى وجه اخلصـــــــــــــــو ، من املرجح أن تكون . “يرجح أن تكون معنية أكثر من غريها بالقاعدة املدعاة
من ممارســـــة الدول  “أكرب كماً ونوعاً بكثري”ممارســـــة الدول املنخر ة بوجه خا  يف النشـــــاط تي الصـــــلة 

 .(٢6)ال  ليست لديها خربة عميقة يف هذا الشدن
 

 الجاء الرابع - القبول بمثابة قانون )االعتقاد باإللاام( - جيم 
 شرط القبول بمثابة قانون )االعتقاد باإللاام( - 9مشروع االستنتاج  - ١ 

 
 بيالروس  

 ]األصل  بالروسية[
إىل أّنا تطب  قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف وهي تدرك كل تصــــــرف من دولة ما يشــــــري  

أّنا تتخلى عن بعض املزايا واالســــــتحقاقات هو شــــــكل من أشــــــكال األدلة على قبول تل  القاعدة مبثابة 
 .9قانون. وينبغي إدراج هذا اجلانب يف مشروع االستنتاج 

 
__________ 

 (٢6) John B, Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary international Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

vol. 89, No. 866 (2007), pp. 445-46 أيضـــــــــا . انظر Theodor Meron, The Continuing Role of Custom in the 

Formation of International Humanitarian Law, American Journal of International Law, vol. 90 (1996), pp. 

هذا الصــــدد،  أجد صــــعوبة يف قبول الفكرة، ال  تكون متقدمة أحياناً، أن يكون جلميع الدول دور متســــاو يف”) 235-249
بصرف النظر عن موقعها اجلغرايف وقوهتا العسكرية ومصاحلها، من بني أمور أخرى. فحالة احلرب ليست سوى عامل واحد 
هنا. وإن ممارســـة ســـويســـرا وآراءها، على ســـبيل املثال، بوصـــفها دولة حمايدة، ســـتعلمنا بالتدكيد مزيداً من الدروس عن تقييم 

مع ممارســة الدول ال  ال تلتزم بســياســة احلياد، ود تنخرط يف ممارســة و نية تات صــلة. فممارســة قانون احلياد العريف مقارنة 
مثل الدول احلائزة لألســــــلحة النووية وغريها من القوى العســــــكرية الكربى والدول املســــــتعِمرة  - ‘الدول املتدثرة بوجه خا ’

يعين أين  والســــياســــات، مفيدة جداً يف هذا الصــــدد. وهذا الال  متل  ســــاال حافال بالبيانات واملمارســــات  -واملســــتعم رة 
أقل ل من املســـاواة بني الدول، بل إنه  رد اعرتاف بزيادة مشـــاركة بعض الدول يف تطوير قانون احلرب، ليس فقط من خالل 

 (.“املمارسة العملية، بل أيضاً من خالل السياسات املدونة، على سبيل املثال، يف الدالئل العسكرية
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 الصين  
  .[٨انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج ] 

 
 إسرا ي   

 .[٨انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج ] 
 

 هولندا  
 .[٨انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج ] 

 
 سنغافورة  

 .[6انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج ] 
 

 الواليات المتحدة األمريكية  
 األصل  باإلنكليزية[]

 “احلقوي” واالعتقاد باإللزام 
تالحظ الواليات املتحدة أنه ســــبقت اإلشــــارة كثرياً إىل ممارســــة دولة ما تســــهم يف نشــــدة القانون  

. وتتوســع مشــاريع االســتنتاجات (٢7)“بوجود حس بااللتزام القانوين”الدويل العريف على أّنا ممارســة تقرتن 
القانوين. وعلى وجه  والشـــــــــــرق الوارد هلا يف هذا املفهوم لتشـــــــــــمل املمارســـــــــــة ال  تقرتن بوجود حس باحل 

 على ما يلي  9من مشروع االستنتاج  ١اخلصو ، تنص الفقرة 
 

 9االستنتاج    
 شرط القبول بمثابة قانون )االعتقاد باإللاام(   

شــــــــــرط قبول املمارســــــــــة العامة مبثابة قانون )االعتقاد باإللزام(، باعتبارها ركناً من أركان  - ١ 
وجوب اقرتان املمارســـــــــة املعنية بوجود حس باحل  القانوين أو االلتزام القانون الدويل العريف، يعين 

 القانوين. )أضيف اخلط ست النص للتدكيد(
 ٢ - ... 
وترد صــيغة مماثلة يف الشــروق، مبا يف تل  اإلشــارات املتكررة إىل وجوب أن تكون ممارســة الدولة  

 )أضيف اخلط ست النص للتدكيد(. (٢٨)“أو مطلوبة أو حمظورة جائزة”مصحوبة باالقتناع بدّنا 

__________ 

(  Restatement Third of the Foreign Relations Law of the United States, sect. 102 (2)انظر، على ســـبيل املثال   (٢7) 
 John B. Bellinger, III and William J Haynes II, “A US Government response to the International و

Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of 

the Red Cross, vol. 89, No. 866 (2007), p. 444. 
 .9( من شرق مشروع االستنتاج ٢انظر على سبيل املثال الفقرة ) (٢٨) 
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تشــري  “out of”ألنه من الواضــح جداً أن  “with”وليس  “out of”ومبدئياً، نقرتق اســتخدام  
إىل أن  مل املمارســــــة جيب أن ينبع من احلس بااللتزام القانوين. فعلى ســــــبيل املثال، نكن تنفيذ ممارســــــة 

( بوجود حس with) “تقرتن”سفزها االعتبارات القانونية إال جزئياً. وقد يُفهم أن  مل املمارســـــــــــــــة  ال
بـــااللتزام القـــانوين، إال أنـــه ال نكن أن يُعترب  ممـــارســـــــــــــــــة مقبولـــة مبثـــابـــة قـــانون إال تلـــ  اجلزء منهـــا الـــذي 

 ( حس بااللتزام القانوين.out of) “من ينبع”
من حيــث املبــدأ، على أن القــانون الــدويل يعرتف بــدن للــدول حقوي وتتف  الواليــات املتحــدة،  

معينة )مثل احل  الطبيعي يف الدفاع عن النفس، أو حقوي املالحة واســـتحقاقات الدول الســـاحلية مبوجب 
قانون البحار(، وأن الدول ال  متارس تل  احلقوي قد متارســـــــــــــــها من املنظور القانوين أن القانون خيول هلا 

 9. ومع تل ، فإننا نعتقد يف هذا الســياي أن إدراج مفهوم احل  القانوين يف مشــروع االســتنتاج تل  احل 
تشـمل،  “حس بااللتزام القانوين”بعبارات صـرحية غري ضـروري ألن الدول تفهم عموماً أن عبارة تنبع من 

وين )أو، على حد تعبري عند االقتضــــاء، ممارســــات الدول ال  تنبع من حس باحل  القانوين أو االلتزام القان
. فعلى ســـــــــــــــبيل (٢9)(“إقرار بدن األمر ينطوي على قاعدة قانونية أو التزام قانوين”حمكمة العدل الدولية، 

املثال، نكن أن يوصـــــــف التزام قانوين لدولة ما يف بعض األحيان على أنه ح  للدول األخرى )مثالً التزام 
ح  الدول األخرى يف أن تكون يف مدمن من أعمال  دولة ما بعدم ارتكاب أعمال العدوان هو أيضـــــــــــــــاً 
إىل مشـــــروع االســـــتنتاج إىل ســـــوء تفســـــري أن  “ح  أو”العدوان(، والعكس بالعكس. وقد تؤدي إضـــــافة 

 .“حس بااللتزام القانوين”مفهوم احلقوي القانونية ليس مشموال بالفعل يف عبارة 
س إت توحي بدن نفس التحقي  يف إىل التبا “ح  أو”ويُرجح أيضــــــــــاً أن تفضــــــــــي إضــــــــــافة عبارة  

عليها التصــــرف بطريقة معينة هو أيضــــاً  جيبممارســــة دولة واالعتقاد بإلزاميتها لتحديد ما إتا كانت الدول 
التصــــــــرف. وتعتقد الواليات املتحدة أنه من األمهية مبكان أن  نكنهاضــــــــروري للتدكد مما إتا كانت الدول 
غة العامة واملستخدمة على نطاي واسع هبذا الشدن، سواء لتفادي يتقيد مشروع االستنتاج والشرق بالصيا

اقرتاق أي تعارض مع ممارســــة موجودة للدولة أو من أجل تفادي ســــوء الفهم بدّنا تضــــر باملبدأ القائم منذ 
 ,”The Case of the S.S. “Lotusأمد بعيد أن الدول حرة يف التصـــــــــــــــرف يف غياب قيود قانونية. انظر 

P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), p. 18 وليس مطلوباً من الدول إقامة االعتقاد باإللزام أو إثبات أن .
ممارســــة عامة ومتســــقة للدول تدعم تصــــرفاً على أنه مشــــروع قبل أن تنخرط تل  الدول بصــــورة قانونية يف 

 ممارسة ليست مقيدة قانوناً يف ما عدا تل .
احلس بااللتزام ”املســـــــــدلة و ول مدة اســـــــــتخدام عبارة وبالنظر إىل احتمال ســـــــــوء الفهم يف هذا  
 “ح  أو”، نعتقد أن نص مشروع االستنتاج ينبغي أن يبقي على الصياغة العامة وحيذف عبارة “القانوين

. ونعتقد أن الشــرق (٣٠)ال  د تكن موجودة يف االقرتاق األول الذي قدمه املقرر اخلا  ملشــروع االســتنتاج
املسـتخدمة على نطاي واسـع نكن أن تشـمل  “حس بااللتزام القانوين”ينبغي أن يوضـح عندئذ أن عبارة 

ليس االلتزامات القانونية فحســــــب، وإمنا أيضــــــاً ويف الظروف املالئمة، احلقوي القانونية. وينبغي أيضــــــاً أن 
ب على الدولة أن سدد حقاً معينا من القانون يكون الشـــــــــــــرق مصـــــــــــــر حاً بدنه، يف غياب قيد قانوين، ال جي

__________ 

 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74انظر  (٢9) 
الوثائ  الرمسية للامعية العامة، الدورة التاســــعة والســــتون، (، ٢٠١4تقرير جلنة القانون الدويل، الدورة الســــادســــة والســــتون ) (٣٠) 

 .٨٣٠، احلاشية ٣١١(، الصفحة A/69/10) ١٠امللح  رقم 

https://undocs.org/A/69/10
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الدويل العريف لتربير تصرفها، لكن جيوز هلا بدال من تل  أن تعتمد على املبدأ العام الذي مفادا أن الدول 
 حرة يف التصرف يف غياب قيود قانونية.

على  9ج وهلذا األســــــــــباب املذكورة، ترى الواليات املتحدة أنه ينبغي تعديل مشــــــــــروع االســــــــــتنتا  
 النحو التايل 

 9االستنتاج    
 شرط القبول بمثابة قانون )االعتقاد باإللاام(   

(، باعتبارها ركناً من أركان االعتقاد باإللزامشــــــــــرط قبول املمارســــــــــة العامة مبثابة قانون ) - ١ 
باحل  حس  من افعبد بوجودان أن تنبع املمارســــــــــة املعنية القانون الدويل العريف، يعين وجوب اقرت 

 القانوين أو بااللتزام القانوين.
جيب متييز ممارســـــــــــــة عامة مقبولة مبثابة قانون )االعتقاد باإللزام( عن  رد االســـــــــــــتخدام  - ٢ 

 املتداول أو العادة.
 وعلى أي حال، ترى الواليات املتحدة أيضاً أنه ينبغي إضافة عبارات على النحو التايل إىل الشرق  
حس بــااللتزام ”( يوصـــــــــــــــف عمومــًا قبول قــاعــدة مبثــابــة قــانون )االعتقــاد بــاإللزام( على أنــه #) 

هبذا الصــــيغة لتانب اإلحياء بدي تغيري يف الفهم العام.  9، ويتقيد مشــــروع االســــتنتاج “القانوين
غري أنه يف الظروف املناســــــبة، تدرك الدول منذ مدة أن املفهوم يشــــــمل احلقوي القانونية وكذل  

إقراراً بدن األمر ينطوي ”مما يبني، على حد تعبري حمكمة العدل الدولية،  -لتزامات القانونية اال
 .(٣١)“على قاعدة قانونية أو التزام قانوين

ال يوحي بدنه حيثما ال توجد قيود قانونية، جيب على الدولة  9بيد أن مشــــروع االســــتنتاج  (##) 
لتربير تصــــرفها. وبعبارة أخرى، مبا يتســــ  مع املبدأ القدو العهد سديد ح  معني من القانون الدويل العريف 

الذي يفيد بدن الدول حرة يف التصـــرف يف غياب قيود قانونية، ليس من الضـــروري إثبات االعتقاد باإللزام 
أو ممارســــــــة عامة ومتســــــــقة من جانب دولة ما تفيد أن تصــــــــرف الدولة مشــــــــروع قبل أن تنخرط الدولة يف 

 .The Case of the S.S. “Lotus”, P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), p. 18. انظر النشاط املعين
 

 أشكال األدلة على القبول بمثابة قانون )االعتقاد باإللاام( - ١0مشروع االستنتاج  - 2 
 

 النمسا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

( “قانون )االعتقاد باإللزام(أشـــــكال األدلة على القبول مبثابة ”) ١٠يتناول مشـــــروع االســـــتنتاج  
كذل  مســــــــــــدلة القبول مبثابة قانون من جانب الدول فقط. وســــــــــــيكون من املفيد توضــــــــــــيح  ريقة إثبات 

 االعتقاد باإللزام يف ما يتعل  باملنظمات الدولية.
 .[4]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  

 
__________ 

 (٣١) North Sea Continental Shelf Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74. 
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 بيالروس  
 .[ 6]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  

 
 الجمتورية التشيكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
 ٣، الفقرة ١٠مشروع االستنتاج  -عدم صدور رد فعل باعتبارا دليالً على االعتقاد باإللزام   

 قد ُيستخدم عدم صدور رد فعل مبرور”على ما يلي   ١٠من مشروع االستنتاج  ٣تنص الفقرة  
الوقت على ممارسة ما دليالً على قبوهلا مبثابة قانون )االعتقاد باإللزام(، بشرط أن تكون الدول قادرة على 

ويضــيف شــرق مشــروع االســتنتاج هذا شــر ني جيب اســتيفالمها يف . “ما الرد وأن تقتضــي الظروف رد  فعلم 
أن الدولة ”و  “املمارســـــــــــــــة املعنيةال بد أن تكون هناك دعوة إىل رد فعل على ”هذا احلال، مها  أواًل، 

املعنية جيب أن تكون قد علمت باملمارســــــــة )ويشــــــــمل تل  الظروف ال  جيب أن يُفرتض فيها، بســــــــبب 
الدعاية للممارســـــــــــــــة املتبعة، أن الدولة كانت على علم هبا(، وأّنا كان لديها ما يكفي من الوقت والقدرة 

 .“الختات إجراءات
 
 التعليقات   

ية التشـــيكية أن مشـــروع االســـتنتاج هذا )إىل جانب الشـــرق املتعل  به( ال يعرب تعبرياً ترى اجلمهور  
من فرادى الدول وعن أمهية مبتلفة  “عدم صــــــــــــــدور رد فعل”وافياً عن أنواع مبتلفة لالمتناع عن الفعل أو 

 قد يكتسيها تل  يف ما يتعل  بوجود أو إنشاء قاعدة من قواعد القانون العريف.
هناك أســــباب مبتلفة سول دون قيام الدول برّد فعل على ممارســــة دول أخرى، حىت وإن وقد تكون  

كان يفرتض عموماً أّنا قادرة على القيام بذل . وقد ال تقوم الدول برد فعل أو ترفض القيام به بســــــــــــــبب 
لموس اعتبارات دبلوماســـــية وســـــياســـــية أو بســـــبب عدم القدرة أو عدم اهتمامها بصـــــورة مباشـــــرة بالســـــلوك امل

الصــــلة للدولة )الدول( األخرى. ولذل ، قد تكون األســــباب ال  سول دون صــــدور رد فعل من الدول  تي
 يف حالة معينة غري متصلة بالتقييم القانوين للممارسة وبرد فعلها )بعدم رد فعلها( على هذا املمارسة.

ىل مجلة أمور منها التمييز بني وبناء عليه، تشري اجلمهورية التشيكية إىل إيالء مزيد من االهتمام إ 
عدم صدور رد فعل من الدول املهتمة واملعنية واملتدثرة سديداً )وخاصة ومباشرة( مبمارسة دول أخرى وال  
تــدرك األمهيــة القــانونيــة لرد الفعــل أو لعــدم صــــــــــــــــدور رد الفعــل، من جهــة، وامتنــاع دول أخرى عن الفعـل 

د يكون مردا اعتبارات سياسية أو عملية أو غري قانونية أخرى عدم صدور رد فعل منها، األمر الذي ق أو
 وال ينبع من حس بااللتزام القانوين العريف، من جهة أخرى.

وباإلضافة إىل تل ، نرى أنه ينبغي للانة أيضاً أن سل ل أوجه االختالف بني عدم صدور رد فعل  
قاعدة جديدة من قواعد القانون الدويل العريف يف على ممارسة تات صلة يف احلاالت ال  نكن أن تنشد فيها 

 ــاالت د تنظمهــا بعــد أي قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدويل من جهــة، واحلــاالت ال  خترج فيهــا القــاعــدة 
اجلديدة احملتملة عن قاعدة عرفية ثابتة بالفعل، من جهة أخرى. ويشــــــــــــــّكل وجود قاعدة عرفية معينة بالفعل 

عامة، يقل ل ضـــرورة صـــدور رد فعل على ممارســـة دول أخرى خترج عن تل  القاعدة  عامل اســـتقرار، وبصـــورة
 )واملبدأ يقضي بدن احنرافاً عن قاعدة ثابتة بالفعل يعترب خرقاً لتل  القاعدة ال بداية إلنشاء قاعدة جديدة(.
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مشــــــــــــروع من  ٣وبالنظر إىل التعليقات الواردة أعالا، تقرتق اجلمهورية التشــــــــــــيكية حذف الفقرة  
 أو إعادة صياغتها جوهرياً. ١٠االستنتاج 

 
 إسرا ي   

 ]األصل  باإلنكليزية[
 عدم صدور رد فعل باعتبارا اعتقاداً باإللزام  

إىل خالصــــــــة بشــــــــدن االعتقاد باإللزام للدولة من  ١٠  يشــــــــري مشــــــــروع االســــــــتنتاج النص احلايل 
 فيها من الدولة. “د يصدر رد فعل”احلاالت ال  

 
 عليقات الت   

ال يعرب تعبرياً وافياً عن الصـــعوبات والتعقيدات املرتبطة باالعتماد  ١٠نرى أن مشـــروع االســـتنتاج  - 
 على عدم صدور رد فعل كدليل على االعتقاد باإللزام.

من منطل  االمتثال لقاعدة من قواعد عدم التصـــــــــــرف تعمّد من املســـــــــــّلم به، بشـــــــــــكل عام، أن  - 
و بالفعل ممارســــــــــة ســــــــــلبية من الدولة يف ما يتعل  بتحديد القانون الدويل ه القانون الدويل العريف

العريف. فعلى ســــــــــــــبيل املثال، عندما متتنع الدولة عمداً عن التعذيب ألّنا تعتقد أّنا ملزمة بذل  
من الناحية العرفية، فإن عدم التصـــــرف يشـــــكل ممارســـــة للدولة. ولكن  رد عدم صـــــدور رد فعل 

، ممارســــــة يف األســــــاس  فعندما متتنع دولة عن التصــــــرف ببســــــا ة، فهي يشــــــكل، يف حد تاته ال
إىل املمارســـة. ولذل ، فعرض أدلة تشـــرق أســـباب امتناع الدولة عن التصـــرف وحدا نكن تفتقر 

أن يوضــح ما إتا كانت تفتقر إىل املمارســة يف ما يتعل  بالقاعدة العرفية املزعومة )كما ينبغي أن 
ولذل  نشـــــــــــــدت  االعتقاد باإللزام، أو إتا تعمدت االمتناع بســـــــــــــبب تكون احلالة االفرتاضـــــــــــــية(

 املمارسة السلبية.
ينطب  هذا االســتنتاج، مع تعديل ما يلزم تعديله، أيضــاً على عدم صــدور رد فعل من الدولة إزاء  - 

. واالعتقاد باإللزام هو عنصـر تايت، ١٠ممارسـة دولة أخرى يف ظروف يتناوهلا مشـروع االسـتنتاج 
نثل االعتقاد الفعلي للدولة يف ما يتعل   قوقها وواجباهتا مبوجب القانون الدويل العريف،  وهو

ولذل  يتعني التعبري عنه بفعالية ووضـــــــــــــــوق. وبناء عليه، عندما ال ستج الدولة على دولة أخرى 
اداً متارس الصـيد يف منا قها البحرية، على سـبيل املثال، ال يشـكل عدم صـدور رد فعل وحدا اعتق

باإللزام يشري إىل أّنا تعترب أنشطة الصيد أنشطة مسموحاً هبا مبوجب القانون الدويل. فمن املرجح 
جداً أن يكون الدافع وراء عدم االحتااج والســــماق بتل  املمارســــة دافعاً ســــياســــياً أو دبلوماســــياً، 

ب شـــــىت. ولذل ، أن الدولة ستج يف الواقع على املمارســـــة ولكن بطريقة خاصـــــة وســـــرية ألســـــبا أو
 نكن أن يعترب صمت الدولة يف هذا الظروف يف حد تاته مبثابة اعتقاد باإللزام. ال

( من الشرق املتعل  7والفقرة ) ١٠من مشروع االستنتاج  ٣وعلى عكس الفقرة  -بعبارة أخرى  - 
ولة يتطلب عدم صدور رد فعل شرو اً أكثر من اقتضاء رد فعل يف ظروف معينة وقدرة الد -به 

على الرد. فهو يســتلزم أيضــاً تقدو أدلة على أن عدم صــدور رد الفعل  د تاته نابع من الشــعور 
 بالتزام قانوين عريف.
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 التعديالت املقرتحة    
وشرحه الصعوبة العملية للتحق  من األدلة على حصول  ١٠نقرتق أن يتناول مشروع االستنتاج  - 

، ونشدد وفقاً ملا ورد من تعليقات أعالا، على “سليب”أو على اعتقاد باإللزام  “سلبية”ممارسة 
ر يف حد تاته )ويف غياب أدلة إضــافية( بدنه  أن عدم صــدور رد فعل من الدولة ال نكن أن يفســَّ

 يشري إىل ممارسة أو إىل اعتقاد باإللزام.
من الدولة بصورة مباشرة، ألن نوع كبديل عن تل ، نقرتق أال تُتناول حالة عدم صدور رد فعل  - 

 األدلة الالزمة للتحق  من هذين العنصرين ليس مبتلفاً عن نوع األدلة الالزمة يف حاالت أخرى.
 
األفعـــال والبيـــانـــات الو نيـــة، بـــاعتبـــارهـــا دليالً على ممـــارســـــــــــــــــة الـــدول واالعتقـــاد بـــاإللزام  قرارات احملـــاكم   

 العليا الو نية
 .[6لى مشروع االستنتاج ]انظر التعلي  أعالا ع 

 
 هولندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
قرارات احملاكم الو نية باعتبارها شــــــكالً من أشــــــكال األدلة على  ١٠يشــــــمل مشــــــروع االســــــتنتاج  

االعتقاد باإللزام. ونرى أن تل  ينبغي أن يكون مشرو اً. فال نكن لقرارات احملاكم الو نية أن تشكل دليالً 
لزام إال عنـدمـا ال ترفض الســــــــــــــلطـة التنفيـذيـة للـدولـة هـذا القرارات. ونكن القول إن هـذا على االعتقـاد بـاإل

الرفض قائم عندما ترى الســـلطة التنفيذية وتبني ظاهرياً أن هذا القرارات ال متثل موقف الدولة بشـــدن املســـدلة 
 مبتلف سلطات احلكومة. قيد النظر. وينشد هذا الشرط من افرتاض أن االعتقاد باإللزام يتطلب االتساي من

، إىل عدم صـــــدور رد فعل على ممارســـــة ما باعتبارا ٣، يف الفقرة ١٠ويشـــــري مشـــــروع االســـــتنتاج  
دليالً على االعتقاد باإللزام. وحنن نقد ر النهج احلذر عموماً إزاء اســــــــتخال  اســــــــتنتاجات كثرية جداً من 

لة األســــــــاســــــــية هي أنه ال نكن أن تكون صــــــــمت الدول أو امتناعها عن الفعل، والتدكيد على أن املســــــــد
العواقب مرتبطة بغياب رد الفعل إال عندما يكون رد الفعل هذا متوقعاً. ويعين تل  أن القاعدة ال تفيد 
بدن الصمت يعين القبول الضمين، بل أن رد الفعل د يصدر يف حاالت معينة د يّتضح فيها أن رد الفعل 

رق يف هذا الســــــــــياي دور التفســــــــــريات ال  نكن للدول أن تفيد هبا يف كان الزماً. ونقرتق أن يراعي الشــــــــــ
مرحلة الحقة يف مواقف معينة، واحتمال التزامها الصـــــمت. ونقرتق أيضـــــاً أن يســـــرتعي الشـــــرق االنتباا إىل 
إمكانية احتااج الدول ولكن يف إ ار ســـــــــــــــري، أو على األقل غري علين. ففي هذا احلالة، نرى أن عدم 

 علين على سلوك معني ال نكن أن يكون دلياًل على قبول تل  السلوك مبثابة قانون. وجود رد فعل
إ القاً إىل االعتقاد باإللزام للمنظمات الدولية. ونقرتق أن  ١٠وال يشــــــــــري مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج  

تضـــــاف إشـــــارة من هذا القبيل إىل الشـــــرق، لتوضـــــيح أن هناك أيضـــــاً إمكانية االعتقاد باإللزام للمنظمات 
 الدولية. ويتدتى تل  عن الشخصية القانونية الدولية هلذا املنظمات ال  أشري إليها أعالا بالفعل.
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 نيوزيلندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

   عدم صدور رد فعل باعتبارا دليالً على االعتقاد باإللزام٣، الفقرة ١٠مشروع االستنتاج   
الدول األخرى يف ما يتعل  مبدى إمكانية اســـتخدام تشـــا ر نيوزيلندا احلذر الذي أبداا عدد من  

عدم صــــــــدور رد فعل من الدولة على ممارســــــــة دولة أخرى الســــــــتخال  االعتقاد باإللزام. ونكن أن يعين 
عدم صـــــــــــــــدور رد فعل، يف بعض الظروف، قبول القانون. ولكن ال نكن افرتاض تل . فهناك أســـــــــــــــباب 

من الدولة إزاء أفعال دولة أخرى، أو دون االحتااج  عديدة مشــــــــــــروعة سول دون صــــــــــــدور رد فعل علين
عليها بصـــــــورة علنية. ويتعني على الدول أن توازن بني  ائفة من املصـــــــا  عند النظر يف مدى و ريقة الرد 
على أفعال دولة أخرى، مبا يف تل  احلفاظ على العالقات الودية والســــري الفعال للشــــؤون الدولية. وتظهر 

عندما ال تتدثر الدولة مباشرًة باألفعال ال  حصلت أو عندما ال تعريها اهتماماً خاصاً.  هذا احلال سديداً 
 ويف حاالت أخرى، نكن أن ترى الدولة أنه من األنسب إبداء رد الفعل بصورة سرية.

ومفادا أن  ١٠من مشــــــــــروع االســــــــــتنتاج  ٣وبناء على تل ، تؤيد نيوزيلندا احلكم الوارد يف الفقرة  
ر رد فعل ال يســـــــــــــتخدم دليالً على االعتقاد باإللزام إال إتا كانت الدولة املعنية قادرة على الرد  عدم صـــــــــــــدو 

كانت الظروف تقتضــــي صــــدور رد فعل رمسي علين. وتواف  نيوزيلندا كذل  على تفســــري هذا احلكم يف  وإتا
لفقرة ســتكون أنســب يف نص ( من الشــرق. وترى نيوزيلندا أن العناصــر اإلضــافية ال  سددها تل  ا7الفقرة )

مشـــروع االســـتنتاج. وعلى وجه اخلصـــو ، ترى نيوزيلندا أنه جيب أن تكون الدولة قد تدثرت بصـــورة مباشـــرة 
 باملمارسة املعنية  وأن تكون على علم بتل  املمارسة  وأن يتاق هلا الوقت الكايف والقدرة على الرد.

 .[6]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  
 

 جمتورية اوريا  
 .[6]انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج  

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
 االمتناع عن الفعل  

احلاالت ال  يعكس فيها امتناع الدولة عن الفعل اعتقاد  الدولة باإللزام هي حاالت اســـــــــــــــتثنائية  
امتناع الدول متعمداً ونكن بالنتياة أن يشكل ممارسة. فسلوك الدول، أكثر من احلاالت ال  يكون فيها 

مبعظمه، )ســــــــــــواء الفعل واالمتناع عن الفعل( ال حيصــــــــــــل بدافع من االعتبارات القانونية الدولية. ولذل ، 
نادراً ما يكون عدم تصــــــرف الدولة برهاناً على آرائها بشــــــدن القانون الدويل. فعلى ســــــبيل املثال، ال نكن 
االســتنتاج من قرار الدولة عدم ممارســة احلماية الدبلوماســية يف ظروف معينة أن الدولة قد وجدت أن فعالً 
معيناً )ســــــــــــواء كان تنظيماً أو تدبرياً آخر( كان غري مشــــــــــــروع مبوجب القانون الدويل. ونكن أن ترى فيها 

بلوماسية وأن املسؤولية الدولية للدولة الدولة يف حاالت عديدة أن لديها أسباباً وجيهة ملمارسة احلماية الد
األخرى قد أقيمت، ولكنها تقرر ألسباب سياسية أو عملية عدم تبيّن املطالبة )على سبيل املثال، لتفادي 

 حصول توتر ثنائي، أو ملعاجلة شواغل سياسية حملية، أو ألسباب أخرى غري قانونية(.
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( من 7والفقرة ) ١٠شـــــروع االســـــتنتاج ويف هذا الســـــياي، نوصـــــي بإدخال تعديالت على نص م 
 الشرق املتعل  به.

وبغية توضــــيح أنه جيب أن تكون االعتبارات القانونية هي الدافع المتناع الدولة عن الفعل عمداً  
 لتنص على ما يلي  ١٠من مشروع االستنتاج  ٣لكي تعكس االعتقاد باإللزام، نوصي بتنقيح الفقرة 

فعل مبرور الوقت على ممارســـــــــــــــة ما دليالً على قبوهلا  قد ُيســـــــــــــــتخدم عدم صـــــــــــــــدور رد - ٣ 
قانون )االعتقاد باإللزام(، بشـــــــــــرط أن تكون الدولة قادرة على الرد وأن تقتضـــــــــــي الظروف  مبثابة
 .وأن يكون قرار الدولة بعدم الرد نابعاً من شعور بالتزام قانوينما  فعلم  رد  
اللذين جيب اســـتيفالمها لكي  “الشـــر ني”لى وباإلضـــافة إىل تل ، وعلى الرغم من أننا نواف  ع 

، نرى أنه جيب ١٠( من شــرق مشــروع االســتنتاج 7يشــكل الصــمت قبوالً مبثابة قانون الواردين يف الفقرة )
تنقيح الشـــــــــــــــرط األول لكي يعكس حقيقة مؤداها أن الدول كثرياً ما ختتار االمتناع عن االخنراط يف أفعال 

 سية )دولية أو حملية( أو ألسباب أخرى، مثل املوارد احملدودة للحكومة.مسموق هبا قانوناً، ألسباب سيا
 ( ينبغي أن تنص على ما يلي 7يف الفقرة ) “أوالً ”ولذل ، نرى أن اجلملة ال  تبدأ بكلمة  
أواًل، من األســــــاســــــي أن تكون هناك دعوة إىل رد فعل على املمارســــــة املعنية  قد يكون هذا هو  

عادة بطريقة  -ثال، عندما تؤثر املمارســـة )بصـــورة مباشـــرة أو غري مباشـــرة( احلال، على ســـبيل امل
يف مصــــــا  أو حقوي الدولة ال  ال تتخذ أي إجراء أو ترفض اختات أي إجراء لدرجة،  -ســــــلبية 

 أو يف ظل ظروف، جتعل عدم رّدها دلياًل على موقفها القانوين.]احلواشي حمذوفة[
 .[6مشروع االستنتاج  ]انظر أيضاً التعلي  أعالا على 

 
 مسائل أخرى  

انظر املناقشة الواردة أعالا لشواغل الواليات املتحدة يف ما يتعل  بالظروف ال  جيوز فيها اعتبار  
 للدولة املعنية. امتناع الدولة أو صمتها على النحو الواجب ممارسة دول أو دلياًل على االعتقاد باإللزام

 ١٠( من شـــرق مشـــروع االســـتنتاج ٥وتود الواليات املتحدة أيضـــاً أن تقول يف ما يتعل  بالفقرة ) 
إنه جيب توخي احلذر يف تقييم ما يشـــــكل دليالً على االعتقاد باإللزام للدولة. فعلى ســـــبيل املثال، تعكس 

الســـــــــياســـــــــة واالعتبارات املنشـــــــــورات احلكومية الرمسية يف كثري من األحيان )إن د يكن يف أكثر األحيان( 
القانونية احمللية بدالً من أي عوامل متعلقة بالقانون الدويل، أو باإلضــــــــافة إليها. وعالوة على تل ، وعلى 

أجرهتا اللانة الدولية  القانون الدويل اإلنسـاين العريفحنو ما تكرته الواليات املتحدة رداً على دراسـة بعنوان 
]العسكرية[ قد تتضمن مؤشرات مهمة على سلوك  األدلة التوجيهية على الرغم من أن”للصليب األمحر، 

الدولة واالعتقاد باإللزام، فال نكنها أن سل حمل تقييم  دم ملمارســة الدولة العملية يف ما يتعل  بالعمليات 
. ويف السـياي نفسـه، تسـتند قرارات احملاكم الو نية عموماً إىل القانون احمللي ال إىل (٣٢)“العسـكرية الفعلية

__________ 

 (٣٢) John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red 

Cross, vol. 89, No. 866 (2007), p. 445. 
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إتا كانت تعكس يف الواقع آراء الدولة  لتبنيُّ القانون الدويل. ولذل  جيب توخي احلذر عند تقييم األدلة 
 بشدن احلالة الراهنة للقانون الدويل العريف.

ة، ينبغي أن تكون املعلومــات احملــدودة عن النطــاي وبــاإلضــــــــــــــــافــة إىل تلــ ، ويف حــاالت عــديــد 
يف التوصل إىل استنتاجات  رالكامل ملمارسة الدول تات الصلة أو االعتقاد باإللزام تي الصلة مربراً للحذ

بشـــــدن نشـــــوء قاعدة من قواعد القانون العريف. وقد تكون بعض ممارســـــات الدول معروفة لدى دول أخرى 
وباإلضــــــــافة إىل تل ، معظم املشــــــــورة القانونية ال  ُتســــــــدى ضــــــــمن الســــــــلطات ولكنها غري متاحة علناً. 

التنفيذية للحكومات تـُق دَّم بصــورة ســرية. وجيب احلر  على أخذ مجيع املمارســات تات الصــلة واالعتقاد 
ات باإللزام يف احلسبان، وحىت املمارسات واالعتقاد باإللزام غري املتاحة للامهور، يف التوصل إىل استنتاج

 .(٣٣)بشدن وجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف
 

 أهمية مواد معيلنة لتحديد القانون الدولي العرفي  - الجاء الخامس - دال 
 المعاهدات - ١١مشروع االستنتاج  - ١ 

 
 بيالروس 

 ]األصل  بالروسية[
، (١١اهدات الدويل )مشـــــــروع االســـــــتنتاج يف ما يتعل  بالتفاعل بني القانون الدويل العريف وقانون املع 

إىل العرف الدويل  “املمتدة”املتعددة األ راف  الشـــاملة ينبغي التعم  يف دراســـة مفهوم املعاهدات الدولية
، الفقرة الفرعية )ج((. وجيب سديد املعايري النوعية و/أو الكمية هلذا ١، الفقرة ١١)مشــــــــروع االســــــــتنتاج 

 والعناصر ال  سركه ونطاقه القانوين. “االمتداد”
 

 إسرا ي   
 ]األصل  باإلنكليزية[

 املعاهدات باعتبارها دليالً على العرف  
بدمهية املعاهدات، ال ســــــــيما ”والشــــــــرق املتعل  به  ١١  يتعل  مشــــــــروع االســــــــتنتاج النص احلايل 

وتشـــدد . “القانون الدويل العريف املعاهدات املتعددة األ راف املصـــدي عليها على نطاي واســـع، يف سديد

__________ 

 Daniel Bethlehem, “The secret life of international law”, Cambridge Journal ofانظر، على ســــــــــــــبيل املثال   (٣٣) 

International and Comparative Law, vol. 1, p. 23, at p. 24 (2012)( .)”،يشـــــــــكل  ويف حالة القانون الدويل فقط
من خالل ممارســـــــــــــة الدول، واالعتقاد باإللزام،  -تفســـــــــــــري الدول وتطبيقها للقانون جزءاً مهماً من نشـــــــــــــوء القانون وتطويرا 

من  ٣١على ســــــــــبيل املثال مبوجب بعض األحكام الفرعية للمادة  -وســــــــــلوك الدول يف  ال تفســــــــــري املعاهدات وتطبيقها 
يف ســـــــــلوكها املتعل  بتفســـــــــري  -دس  كلمات يف املعاهدات بمارســـــــــة الالحقة املتعلقة اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، مثل امل

قرارات  لس األمن وتطبيقها، وما إىل تل . وبالنظر إىل ما تقدم، إتا كان هناك عزم على إجراء عملية دقيقة ومدروســــــــــــــة 
على نطاي أوسع يف  موعة كاملة من لتحديد ما هو القانون، ال نكن بكل بسا ة النظر يف نص الص . بل جيب النظر 

عناصــــــر أخرى. وبعض هذا األمور ظاهرة و موعة، على ســــــبيل املثال، يف احلولية الربيطانية، واملمارســــــة الربيطانية. بيد أن 
ا معظمها خفي للعاد بدسرا ألنه حيد  داخل احلكومات، وجيب أال يتاق بصورة علنية إ القاً، وأحياناً من غري املالئم نشر 

 (.“على املأل



 A/CN.4/716 

 

50/67 18-02337 

 

تبدو املعاهدات ال  حصــــــــلت على قبول شــــــــبه عاملي تات داللة ”( من الشــــــــرق على ما يلي  ٣الفقرة )
 .“خاصة يف هذا الصدد

 
 التعليقات والتعديالت املقرتحة    

تلفان والشرق املتعل  به بدقة بدن املعاهدات والعرف مها مصدران مب ١١يفيد مشروع االستنتاج  - 
للقانون الدويل وينبغي أن يبقيا منفصـــــــــــــــلني. ففي الواقع، نكن للدول أن ختتار االنضـــــــــــــــمام إىل 
املعاهدات ألن خاصـــيتها املعيارية مبتلفة )على ســـبيل املثال، ال نكن االنســـحاب من العرف يف 

 مرحلة الحقة، ولكنه ممكن بصورة عامة يف ما يتعل  باملعاهدات(.
مة بني املعاهدات والعرف يتعل  بطبيعة موافقة الدول. فعندما تنضـــــــّم الدولة إىل أحد الفروي اهلا - 

. ولكن عنــدمــا تعرب الــدولــة عن االعتقــاد  ــد تاهتــامعــاهــدة، تواف  على األخــذ بــالتزامــات معينــة 
ملزمــة أيضـــــــــــــــــاً. وبنــاء على تلــ ، من  الــدول األخرىبــاإللزام، فهي تعرب عن اعتقــادهــا بــدن 

 موافقة الدولة على املعاهدة وحدها باعتبارها دلياًل على االعتقاد باإللزام. املستحيل استخدام
متي ز بدقة بني املعاهدات والعرف يف هذا  ١١( من شــــــرق مشــــــروع االســــــتنتاج 7رغم أن الفقرة ) - 

( من الشــــــــــرق ختلط بينهما، خاصــــــــــًة يف ما يتعل  باملعاهدات ال  ٣الســــــــــياي، يبدو أن الفقرة )
قليدي واســــــــع النطاي، رغم أّنا ال تعكس بالضــــــــرورة القانون الدويل العريف. وبناء سظى بقبول ت

. وكبديل عن تل ، نقرتق ١١( من شـــــــــــرق مشـــــــــــروع االســـــــــــتنتاج ٣عليه، نقرتق حذف الفقرة )
، إىل املعاهدات ال  ١١( من شــرق مشــروع االســتنتاج ٣حذف اإلشــارة الواردة يف ّناية الفقرة )

 ت أو ال  د تنل بعد مشاركة واسعة النطاي.د تدخل بعد حيز النفا
 

 نيوزيلندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

بشــــدن دور املعاهدات يف نشــــدة قواعد القانون  ١١تؤيد نيوزيلندا النهج العام ملشــــروع االســــتنتاج  
من  ٣٨الدويل العريف. وترى نيوزيلندا أن صــــــــياغة مشــــــــروع االســــــــتنتاج هذا يتف  مع املبدأ الوارد يف املادة 

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
، ١١)أ( إىل )ج( من مشــــروع االســــتنتاج  ١وتعترب نيوزيلندا أن الفئات الثال  احملددة يف الفقرة  

مفيــدة ودقيقــة لتحــديــد الــدور الــذي نكن أن تؤديــه املعــاهــدات يف هــذا الســـــــــــــــيــاي. وتالحظ أمهيــة عبــارة 
( من 4وترحب بالتوضـــــــــيح الوارد يف الفقرة ) ١١من مشـــــــــروع االســـــــــتنتاج  ١يف فاسة الفقرة  “ثبت إتا”

 الشرق بدن وجود القاعدة جيب أن يؤكد بدليل على املمارسة واالعتقاد باإللزام.
، وال ســـــيما احلذر يف ما يتعل  ١١من مشـــــروع االســـــتنتاج  ٢وتؤيد نيوزيلندا أيضـــــاً إدراج الفقرة  

 ( من الشرق.٨املعاهدات الثنائية الذي أشري إليه يف الفقرة )باالعتماد على 
 



A/CN.4/716 
 

 

18-02337 51/67 

 

 سنغافورة  
 ]األصل  باإلنكليزية[

حالياً على ثال  وســائل نكن من خالهلا أن تعكس  ١١من مشــروع االســتنتاج  ١تنص الفقرة  
هلا، يف قاعدةم منصـــــــو  عليها يف معاهدة قاعدًة من قواعد القانون الدويل. ويوضـــــــح الشـــــــرق املصـــــــاحب 

يتعل  بالفقرة الفرعية )ج(، أن العملية ال  تؤدي إىل نشــوء قاعدة جديدة من قواعد القانون العريف من  ما
 قاعدة منصو  عليها يف معاهدة جيب أال يستخف هبا باعتبار أّنا حدثت.

أن  وهذا التمييز يف املعاملة بني الســــبل ال  نكن من خالهلا لقاعدة منصــــو  عليها يف معاهدة 
. ولذل  تقرتق ١١من مشــــــــروع االســــــــتنتاج  ١تعكس القانون الدويل العريف ليس واضــــــــحاً يف نص الفقرة 

، لكي يظهر هذا التمييز بوضـــوق يف نص مشـــروع ١١من مشـــروع االســـتنتاج  ١ســـنغافورة أن تنقح الفقرة 
 االستنتاج نفسه.

هناك قاعدة منصــــو  عليها وتود ســــنغافورة أيضــــاً أن تشــــدد على أنه، عند سديد ما إتا كانت  
يف معــاهـدة تعكس قـاعـدة من قواعـد القــانون الـدويل، ينبغي أواًل سـديـد مضـــــــــــــــمون تلــ  القــاعـدة بعينهـا 
ونطاقها وإ ارها من خالل تطبي  القانون املتعل  بتفســـــــــــــــري املعاهدات من أجل تفســـــــــــــــري نص املعاهدة 

 تعكس يف قاعدة منصـــــــــــــــو  عليها يف . وينبغي أال يفرتض أن قاعدة من قواعد القانون الدويل(٣4)تل 
 معاهدة فقط ألنه تبني أن صياغة مماثلة يف معاهدة أخرى منفصلة تعكس القانون الدويل العريف.

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
)املعاهدات( وترى أنه يعرب بدقة عن  ١١تواف  الواليات املتحدة على نص مشـــــــروع االســـــــتنتاج  

 بل ال  نكن أن تعكس من خالهلا أحكام املعاهدة قاعدة من قواعد القانون الدويل.الس
 ولكننا نشعر بالقل  إزاء جوانب من شرق مشروع االستنتاج. 
( من الشـــــــــــــــرق ٣فــــدواًل، نرى أنــــه ينبغي حــــذف العبــــارة األخرية من اجلملــــة األوىل يف الفقرة ) 

واحلاشــية ( “ه عاملي تات داللة خاصــة يف هذا الصــددتبدو املعاهدات ال  حصــلت على قبول شــب قد”)
املصـــــــاحبة هلا. فنحن نرجح أن يفهم هذا املقطع خطد بدنه يشـــــــري إىل أن املعاهدات املصـــــــدي عليها على 
نطاي واسع تعكس على األرجح قواعد من القانون الدويل العريف، وهو ليس الواقع الفعلي. ونعتقد كذل  

قد تشـــري بصـــورة غري دقيقة إىل أنه رمبا جرى جتاوز شـــرط إثبات  ٣٢٣احلاشـــية أن االقتباســـات الواردة يف 
 يف حالة املعاهدات املصدي عليها على نطاي واسع. قانون دويل عريفممارسة عامة والقبول مبثابة 

 “مشاركة”( من الشرق لالستعاضة عن كلمة ٣وثانياً، ينبغي أن سرر اجلملة األخرية يف الفقرة ) 
خطد بدّنا توحي أن املعاهدة ال   “مشــاركة”ال  ســتكون أكثر دقة. فقد تفهم كلمة  “دي تصــ”بكلمة 

يتفاوض بشـــــــــــــــدّنا عدد قليل فقط من الدول ســـــــــــــــيكون هلا تدثري على األرجح، وهو ليس الواقع الفعلي. 
وباإلضــــــــــافة إىل تل ، ينبغي أن ُتســــــــــتكمل هذا الفقرة لبيان أن تصــــــــــدي  الدول على املعاهدة ببســــــــــا ة 

قد تتواف  مع القانون الدويل العريف. فعلى ســــــــبيل املثال، يظهر  د تاته أن األحكام املعينة يف املعاهدة  ال
__________ 

 .١969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ٣٣إىل  ٣١انظر املواد  (٣4) 
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دامت أحكام املعاهدات املصـــــــدي عليها على نطاي واســـــــع ال تنف ذها الدول األ راف يف املعاهدة من  ما
الناحية العملية، فإن عدم تنفيذها من شـدنه أن يشـك   يف االسـتنتاج بدن ممارسـات الدول الالزمة إلثبات 

 عنية املنصو  عليها يف املعاهدات تعكس القانون الدويل العريف.أن القواعد امل
من مشروع االستنتاج بشدن القواعد املنصو  عليها يف معاهدات  ٢وثالثاً، يف ما يتعل  بالفقرة  

( من الشـــــــــــــــرق ومفــادا أن ورود قــاعــدة يف عــدد من ٨متعــددة، حنن نواف  متــامــاً على مــا ورد يف الفقرة )
ئ افرتاضــاً بدن هذا القاعدة تعكس القانون الدويل العريف. ففي الواقع، قد تكون ضــرورة املعاهدات ال ينشــ

وهو أن هذا القاعدة ليســـــــــــت قاعدة  -تكرار هذا القاعدة يف معاهدات عديدة دليالً على العكس متاماً 
ة هو قاعدة من من القانون الدويل العريف. وبغية معرفة ما إتا كان احلكم املتكرر املنصــو  عليه يف معاهد

قواعد القانون الدويل العريف، يتعني إجراء التقييم نفسه ملمارسة الدولة واالعتقاد باإللزام كما يف أي قاعدة 
أخرى من القواعــد العرفيــة احملتملــة. وال يكفي إظهــار أن الــدول لــديهــا التزامــات تعــاهــديــة، بــل جيــب على 

 وجب القانون الدويل العريف أيضاً.الدول أن تظهر أّنا تعترب أن لديها التزامات مب
 

 قرارات المنظمات الدولية والمتتمرات الحكومية الدولية - ١2مشروع االستنتاج  - 2 
 

 بيالروس  
 ]األصل  بالروسية[

تشــا ر بيالروس رأي اللانة عموماً يف ما يتعل  بدمهية القرارات وغريها من الوثائ  ال  تعتمدها  
. بيد أنه يف ما يتعّل  ١4و  ١٣و  ١٢املنظمات الدولية، على النحو املبني يف مشـــــــــــاريع االســـــــــــتنتاجات 

 جتدر اإلشارة إىل اآليت. بكتابات فقهاء القانون الدوليني وقرارات احملاكم واهليئات القضائية الدولية،
ال شــ  يف أن هذا املصــادر قّيمة يف سديد قواعد القانون الدويل العريف، ألّنا تضــع األدلة على  

وجود العناصر املكونة ألي قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ضمن إ ار أيسر مناال وواضح ومعّلل. 
يد البحث. ويف الوقت نفســـــه، وألن العرف الدويل وبذل ، تكون هذا األدلة بال ريب مهمة للموضـــــوع ق

 يقوم حصراً على ممارسات الدول، ال نكن النظر يف هذا املصادر يف أي سياي آخر.
، لن يكون من األنســــــب اإلشــــــارة إىل إعراب ١٢( من شــــــرق مشــــــروع االســــــتنتاج 6ويف الفقرة ) 

فحســــب، بل أيضــــاً إىل غياب ( “ضــــد” الدولة املعنية مباشــــرة عن اعرتاضــــاهتا على القرارات )بالتصــــويت
دعمهــا الواضـــــــــــــــح هلــا. وحىت القرارات ال  تُتخــذ بتواف  اآلراء لن تكون دليال على عــدم وجود االعتقــاد 
بإلزامية املمارسة بني غالبية الدول فحسب، وإمنا على عدم اهتمامها باملسائل ال  يتناوهلا القرار أو بطبيعة 

 لواقع من داللتها القانونية.أحكامه عموماً، مما حيّد يف ا
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )باسم بلـدان الـشمال األوروبي:   
 ]األصل  باإلنكليزية[

بشـــــدن قرارات املنظمات  ١٢إضـــــافة إىل ما قيل، حنن نقد ر الشـــــرق املفصـــــل ملشـــــروع االســـــتنتاج  
اللانة الســـادســـة، اإلشـــارة بصـــفة خاصـــة إىل أمهية اجلمعية العامة، الدولية. ونالحظ، على حنو ما قيل يف 

باعتبارها منتدى يشــهد مشــاركة شــبه عاملية. وقد تكون قرارات اجلمعية العامة تات أمهية خاصــة باعتبارها 
أدلـــــة على وجود القـــــانون الـــــدويل العريف أو عـــــامال حمفزًا لنشـــــــــــــــوئـــــه، على حنو مـــــا تكر املقرر اخلـــــا  
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وود يف تقريرا الثالث. بيد أنه، وكما يشــــــــــري التقرير أيضــــــــــاً، ينبغي توخي احلذر عند سديد  مايكل الســــــــــري
اجلمعية العامة جهازم ســــــــياســــــــي كثرياً ما ال يفطن أعضــــــــالا إىل أن ”القيمة الشــــــــارِعة هلذا القرارات، ألن 

تفاضة يف الشرق وترى بلدان الشمال األورو  أن االس. “يتخذونه من إجراءات يكتسب داللة قانونية ما
بشــــــدن جانبني معّينني من شــــــدنه أن يعود بالفائدة على مناقشــــــة القيمة الشــــــارِعة لقرارات اجلمعية العامة  
أوهلما، مواصـــلة مناقشـــة اخلصـــائص الفريدة للامعية العامة لألمم املتحدة وما ني زها عن املنظمات الدولية 

العامة وظروف اختاتها. وبعبارة أخرى، هل من  االت األخرى. وثانيهما، أمهية مضــمون قرارات اجلمعية 
 متيل فيها القرارات إىل التعبري عن االعتقاد بإلزامية املمارسة.

 
 نيوزيلندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
واإليضـاحات اإلضـافية  ١٢تتف  نيوزيلندا عموماً مع االسـتنتاجات الواردة يف مشـروع االسـتنتاج  

ى نيوزيلندا أن هناك ما يكفي من أســــانيد قضــــائية تدعم االســــتنتاج بدن القرارات يف الشــــرق املرف  به. وتر 
ال  تتخــذهــا منظمــة دوليــة نكن، يف ظروف معينــة، اعتبــارهــا أدلــة على وجود قــاعــدة من قواعــد القــانون 
 الـدويل أو على مضـــــــــــــــموّنـا. وعلى حنو ممـاثـل، تواف  نيوزيلنــدا على أن قرارات من هـذا القبيــل نكنهـا أن
تســـــــهم يف وضـــــــع مثل هذا القواعد. ويف هذا الصـــــــدد، تدرك نيوزيلندا إســـــــهام قرارات، مثل اإلعالن العاملي 

من هذا القبيل،  “تات  ابع إعالين”حلقوي اإلنســـــان، يف تطوير القانون الدويل العريف. ونكن للغة قرارات 
على وجود اعتقاد باإللزام. وتتف   إتا ما كانت واضـــحة وحظيت بتدييد واســـع النطاي، أن تكون دليال قا عاً 

، ومؤداها أنه ١٢( من مشروع االستنتاج ٣) ١٢( و ١) ١٢نيوزيلندا أيضاً مع اخلالصة الواردة يف الفقرتني 
يف غياب ممارســة الدول، ال تُنشــئ هذا القرارات يف حد تاهتا قانوناً دولياً عرفياً. وعلى النحو الذي  رحه 

ة للانة الســـادســـة، قد ُتســـتخلص قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف من أحد الوفود يف مناقشـــة ســـابق
 قرارات ولكّنها ال تُنشئ قاعدة جديدة.

 ١٢وكما تكر أعالا، ترى نيوزيلندا أنه ينبغي مواصـــــــلة التفكري يف العالقة بني مشـــــــروع االســـــــتنتاج  
أن اختات قرار هو  ١٢االســـــتنتاج من شـــــرق مشـــــروع  ٣. وتعرتف الفقرة 4من مشـــــروع االســـــتنتاج  ٢والفقرة 

عمل قانوين جلهاز املنظمة الدولية املعنية. لذا ســيكون من املفيد إجراء سليل أوضــح يعّلل ســبب عدم اعتبار 
 (.٢) 4من ممارسات تل  املنظمة على النحو املنصو  عليه يف مشروع االستنتاج  “ممارسة”هذا األفعال 
 [.4االستنتاج ]انظر التعلي  أعالا على مشروع  

 
 سنغافورة  

 ]األصل  باإلنكليزية[
. وتؤيّد ســـــنغافورة أيضـــــاً املوقف ١٢من مشـــــروع االســـــتنتاج  ٣و  ١تتف  ســـــنغافورة مع الفقرتني  

 ينشـــــــــــــــد عن “عرف فوري”ما من ”( من الشـــــــــــــــرق املصـــــــــــــــاحب له ومضـــــــــــــــمونه أنه 4الوارد يف الفقرة )
 .“املؤمترات احلكومية الدولية[ من تلقاء نفسهاال  تتخذها منظمات دولية أو  ]القرارات
يف ظروف ”لكي تنص على أنه جيوز،  ١٢من مشــــروع االســــتنتاج  ٢ولكننا نقرتق تنقيح الفقرة  
فحســــــب، أن يكون القرار الذي تتخذا منظمة دولية أو يُعتمد يف مؤمتر حكومي دويل دليالً على  “معّينة



 A/CN.4/716 

 

54/67 18-02337 

 

وتعكس عبارة  دويل العريف ومضـــــموّنا، أو أن ُيســـــهم يف تطويرها.إثبات وجود قاعدة من قواعد القانون ال
مشــــــــــــــروعية التهديد باألســــــــــــــلحة النووية لغة حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشــــــــــــــدن  “ظروف معينة يف”
. ومن شـــدن هذا العبارة أن توضـــح أيضـــاً، يف نص مشـــروع االســـتنتاج نفســـه، أنه ليس (٣٥)اســـتخدامها أو

 ت من هذا القبيل أن تكون مبثابة دليل أو ُتسهم يف تطوير القانون الدويل العريف.القرارا لكلمن املمكن 
إجراء تقييم دقي  ”( من الشـــــــــرق املصـــــــــاحب ملشـــــــــروع االســـــــــتنتاج من أنه يلزم 6وسّذر الفقرة ) 

ملختلف العوامـــل للتحق  ممـــا إتا كـــانـــت الـــدول املعنيـــة تعتزم بـــالفعـــل االعرتاف بوجود قـــاعـــدة من قواعــد 
عند قيام منظمة دولية أو مؤمتر حكومي دويل باختات قرار. وترى ســـــــــنغافورة أنه من  “نون الدويل العريفالقا

املهم ألغراض هذا التقييم النظر يف الصـــــــالحيات اخلاصـــــــة للمنظمة الدولية أو املؤمتر احلكومي الدويل ويف 
 هذا العوامل. ١٢ستنتاج . ولذل ، ينبغي أن ُيضّمن الشرق املراف  ملشروع اال(٣6)عضويته ومهامه

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
تقّدر الواليات املتحدة العناية ال  توليها اللانة واملقرر اخلا  ملســـــــــدلة قرارات املنظمات الدولية  

املتحدة على أن واملؤمترات احلكومية الدولية بوصـــــــــــفها دليال على وجود قانون دويل عريف. وتتف  الواليات 
هذا القرارات نكن أن تتضمن معلومات مهمة بشدن قاعدة حمتملة من قواعد القانون الدويل العريف، على 
األرجح يف ما يتعل  باالعتقاد باإللزام من جانب الدول، وإن كان حُيتمل أن يكون تل  أيضـــــــــــــــاً رهيناً 

ب توخي قدر كبري من احلذر يف التعامل مع باملمارســــــة. بيد أن مشــــــروع االســــــتنتاج والشــــــرق يبّينان أنه جي
قراراً يف دورهتا  ٣٢9القرارات. وتالحظ الواليات املتحدة أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وحدها اختذت 

الدورة احلادية والســـــــــــــبعني. و كم الضـــــــــــــرورة، تُتخذ العديد من قرارات املنظمات واملؤمترات الدولية باحلد 
البحث ومن خالل اتّباع إجراءات )من قبيل تواف  اآلراء( تعطي فكرة ضئيلة عن آراء األدىن من املناقشة و 

دول بعينهــا. وعالوة على تلــ ، وبــالنظر إىل كثرة عــدد القرارات وقــدرة الــدول احملــدودة، قــد يعود اخليــار 
ل قانوين بتدييد قرار أو معارضـــته إىل أســـباب ســـياســـية أو أســـباب أخرى عوضـــاً عن يديت نتياة إجراء سلي

ملضـــــــــمونه، أو حىت على الرغم من أن الدولة املعنية قد ال تتف  مع صـــــــــياغة أو تقييم قاعدة يعترب أّنا من 
. ونتياة لذل ، حىت القرارات ال  سظى بتدييد واســـع النطاي (٣7)قواعد القانون الدويل العريف ال  يتناوهلا

__________ 

 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, at pp. 254-255انظر  (٣٥) 

para. 70  ”د تكن ملزِمــة، نكن أن تكون هلــا يف بعض األحيــان قيمــة  تالحظ احملكمــة أن قرارات اجلمعيــة العــامــة، وإن
 “شــــــــــــــــارِعة. فبإمكاّنا، يف ظروف معينة، توفري دليل له أمهية يف إثبات وجود قاعدة أو نشـــــــــــــــوء اعتقادم بإلزاميِة مُمار ســــــــــــــــة

 مضاف(. )التوكيد

ســـياي ممارســـات املنظمات الدولية الواردة يف تشـــري اللانة إىل مبتلف صـــالحيات املنظمات الدولية وعضـــويتها ومهامها يف  (٣6) 
 .4( من الشرق املصاحب ملشروع االستنتاج ٨الفقرة )

تتف  الواليات املتحدة مع ما جاء يف الشــرق بشــدن أمهية البيانات العامة وتعليالت التصــويت وتعليالت املواقف أو حاالت  (٣7) 
بعينه تا أمهية يف سديد قاعدة حمددة من قواعد القانون الدويل العريف.  اخلروج عن تواف  اآلراء عند البت يف ما إتا كان قرارم 

وقد تدل هذا البيانات على أن لدولة واحدة أو أكثر آراء تبتعد كثرياً عن صـــــــــــيغة القرار احملددة على الرغم من تدييد الدول 
ســـــتخدام هذا البيانات على نطاي واســـــع للقرار ككل. ومع تل ، من املهم أيضـــــاً اإلشـــــارة إىل أن كل الدول ال تلاد إىل ا

وإن د تؤيد صـــــيغة القرار تدييداً تاماً. وعالوة على تل ، وحىت عندما تقّدم الدول تعليال ملوقفها أو تصـــــدر بيانات شـــــبيهة 
ر تبنيُّ ما إتا كانت صــــيغة القرار تعرب  عن آراء مجيع الدول ال   بذل ، قد يصــــعب العثور عليها بعد مضــــي ســــنوات فيتعســــّ

 أّيدته وقت اختاتا.
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االعتقاد بإلزامية املمارســـــــة من جانب الدول ال  قد ال تقّدم إال نظرة حمدودة أو غامضـــــــة عن املمارســـــــة و 
تدعمها. لذل ، ال بد من التعامل معها بقدر من الشـــــــــــــــ  عند تقدنها كدليل على ممارســـــــــــــــات الدول 

على االعتقاد بإلزامية املمارســـــــــــــــة. ومن املؤكد أن تل  القرارات غري كافية يف حد تاهتا إلثبات وجود  أو
  إت أنه جيب إثبات مطابقة احلكم ملمارســــــــــــــــة عامة مقبولة مبثابة قانون قاعدة من قواعد القانون العريف

 .١٢)االعتقاد باإللزام( على النحو الوارد يف مشروع االستنتاج 
ومن أجـل إظهــار احلـذر الـذي ينبغي توخيــه يف التعــامـل مع القرارات عنــد تقييم قـاعـدة حمتملــة من  

مشــــــــــــــروعية التهديد حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشــــــــــــــدن قواعد القانون الدويل العريف، ومتشــــــــــــــياً مع لغة 
( من الشـــرق، ترى الواليات املتحدة أنه من الضـــروري ٥املذكورة يف الفقرة ) باألســـلحة النووية أو اســـتخدامها

 ، لتكون على النحو التايل ١٢من مشروع االستنتاج  ٢إىل الفقرة  “يف ظروف معينة”إضافة عبارة 
القرار الـــذي تتخـــذا منظمـــة دوليـــة أو يُعتمـــد يف مؤمتر حكومي دويل، جيوز أن يكون  - ٢ 
، دليالً على إثبات وجود ومضـــــــــــــــمون قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، ظروف معينة يف
 أن ُيسهم يف تطويرها. أو
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 بيالروس  

 [.١٢أعالا على مشروع االستنتاج انظر التعلي  ] 
 

 نيوزيلندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

   قرارات احملاكم الو نية١٣مشروع االستنتاج   
بدنه ينبغي التنّبه إىل  ١٣من شرق مشروع االستنتاج  7تتف  نيوزيلندا مع التعلي  الوارد يف الفقرة  

القانون الدويل العريف. فقضـــــــــــــــاة احملاكم الو نية قرارات احملاكم الو نية بشـــــــــــــــدن وجود ومضـــــــــــــــمون قواعد 
يتمّتعون دوماً  ربة يف القانون الدويل، على النحو املشـــــــــــــــار إليه، وقد ال يســـــــــــــــتمعون دوماً إىل حاج  ال

الدول. ويف هذا الصـــــــــــدد، تتف  نيوزيلندا على ضـــــــــــرورة إعطاء أمهية أكرب لألحكام الصـــــــــــادرة عن احملاكم 
 نفسه. ١٣، وتقرتق أن يُبنّي تل  بصورة مباشرة يف صياغة مشروع االستنتاج واهليئات القضائية الدولية

 
 سنغافورة  

 ]األصل  باإلنكليزية[
من  ٣٨)د( من املادة  ١حياكي بدقة صـــيغة الفقرة  ١٣تالحظ ســـنغافورة أن مشـــروع االســـتنتاج  

لتحديد  “مصدر احتيا ي” النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، ال  تنص على أن القرارات القضائية
بالقدر الذي يعرب فيه عن القانون  ١٣قواعد القانون الدويل. ولذل ، تؤكد ســـــنغافورة مشـــــروع االســـــتنتاج 

 من النظام األساسي للمحكمة. ٣٨)د( من املادة  ١القائم مبوجب الفقرة 
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احب ملشــــروع ( من الشــــرق املصــــ6يف الفقرة ) “للمحاكم الو نية”ويف ما يتعل  بتعريف اللانة  
االســـــــــتنتاج، ترى ســـــــــنغافورة أن تل  يشـــــــــمل احملكمة التاارية الدولية لســـــــــنغافورة، ال  تنظر يف تســـــــــوية 

 املنازعات التاارية الدولية، وتتشّكل هيئتها من قضاة سنغافوريني وقضاة دوليني.
 

 الواليات المتحدة األمريكية  
 ]األصل  باإلنكليزية[

الظروف ال  تعترب فيها قرارات احملاكم واهليئات القضـــائية  ١4و  ١٣يتناول مشـــروعا االســـتنتاجني  
واملذاهب مصــدراً احتيا ياً لتحديد قواعد القانون الدويل العريف. وتشــري شــروق مشــروعي االســتنتاجني هذين 
على حنو مناســـــــب إىل نقطة هامة هي أن هذا القرارات ليســـــــت يف حد تاهتا مصـــــــدراً من مصـــــــادر القانون 

، وإمنا هي )باســـــتثناء احلاالت ال  تشـــــّكل فيها قرارات احملاكم الو نية ممارســـــة من ممارســـــات الدولة(الدويل 
مصــــــــــادر نكن أن تســــــــــاعد على توضــــــــــيح قواعد قانونية عندما جتمع بدقة األدلة على ممارســــــــــات الدول 

بدن توضــح يف الشــرق واالعتقاد باإللزام وسّللها على أســاس ســليم. ومتشــياً مع هذا النقطة، نوصــي اللانة 
بعض القيود املفروضـة على قيمة الفتاوى القضـائية، باعتبارها مصـدراً احتيا ياً، يف اجلهود املبذولة لتحديد 

 القانون الدويل العريف.
من النظام األساسي حملكمة  ٣٨فعلى سبيل املثال، وعلى النحو املبني يف الشرط الوارد يف املادة  

، ال تُلزم قرارات احملاكم الدولية عموماً إال الطرفني ١٣ف من مشــروع االســتنتاج العدل الدولية، الذي ُحذ
املاثلني أمام احملكمة. وحمكمة العدل الدولية نفســـــــــــــــها ال تقدم تفســـــــــــــــريات للقانون الدويل العريف ملزمة 

 الدول. جلميع
فية بطابعها وكمثال على تل ، قد ختتار الدول، يف ســـــــــــياي التقاضـــــــــــي، أن تؤّكد أن القواعد ُعر  

ترفض االعرتاض عليها بسبب اسرتاتياية تتبعها يف الدعوى القضائية ال بعد إجراء تقييم دقي  يبنّي أن  أو
هذا القواعد ُعرفية بطبيعتها. ويف إحدى القضـــــــــــــــايا، قد تقبل حمكمة، من دون سليل، اعتبار أن قاعدة 

ني فقط، يف حني قد تنظر حمكمة أخرى بعناية هي قاعدة عرفية اســـــــتناداً إىل عدم وجود نزاع بني الطرف ما
يف هذا املســـــدلة إتا ما قّدم الطرفان وأصـــــدقاء احملكمة حاة قوية. وقد تنطب  اعتبارات مماثلة يف ما يتعل  
بتقييمـات القـانون العريف يف احملـاكم اجلنـائيـة الـدوليـة، ال ســـــــــــــــيمـا عنـدمـا ال متثَـّل الـدول بصـــــــــــــــفتهـا أ رافاً 

 يف الدعاوى لكي تبدي رأيها بشدن هذا املسائل.أصدقاء للمحكمة  أو
وينبغي النظر أيضـــــاً يف احلاالت ال  تصـــــدر فيها احملاكم قرارات متضـــــاربة أو ال يتف  فيها خرباء  

بارزون يف الرأي حول مســــــــــائل القانون الدويل العريف املعقدة. وســــــــــيكون من املفيد توصــــــــــية أولئ  الذين 
ية بالتماس آراء متباينة أو متضاربة لكي يّتسم تقييم القانون بدكرب قدر يستخدمون هذا املصادر االحتيا 

 من الدقة.

وقد يكون من املفيد إضــافة النقاط املذكورة أعالا إىل الشــرق ملســاعدة القارا على تقييم قرارات  
 احملاكم أو اهليئات القضائية أو آراء الفقهاء بشدن القانون العريف  س نقدي أكرب.
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 المذاهب - مشروع االستنتاج ١4 - 4 
 

 بيالروس  
 ]األصل  بالروسية[

، هدف قّيم -تدوين القانون الدويل وتطوير مشـــاريع املعاهدات الدولية  -إن اهلدف الرئيســـي للانة  
إال أنه ومنذ أُنشـــــــــئت اللانة كان سديد القانون الدويل العريف )لغرض تدوينه يف املســـــــــتقبل عموماً( جانباً 
رئيســـــياً من جوانب عملها، وإن بدرجات متفاوتة. ولذل ، جتدر اإلشـــــارة صـــــراحة إىل كتابات اللانة يف 
مشـــــاريع االســـــتنتاجات باعتبارها مصـــــدراً احتيا ياً من مصـــــادر سديد القانون الدويل العريف )على ســـــبيل 

 (.١4املثال، يف شرق مشروع االستنتاج 
 [.١٢نتاج انظر التعلي  أعالا على مشروع االست] 

 
 إسرا ي   

 ]األصل  باإلنكليزية[
 تطبي  ّنج الركنني  

 .[٣والتعلي  الوارد أعالا على مشروع االستنتاج  ٢انظر التعلي  الوارد أعالا على مشروع االستنتاج ] 
بشدن عمل املؤلفني يف القانون  ١4من شرق مشروع االستنتاج  4يوص ى بتعديل مماثل يف الفقرة  
 ينبغي أن يتسم أيضاً بطابع شامل وعملي وموضوعي.العام الذي 

 
 الواليات المتحدة األمريكية  

 .[١٣نظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج ] 
 

رل  -الجاء السادس  -هاء    المعتر ض المص 
رل  - ١٥مشروع االستنتاج  - ١   المعتر ض المص 

 
 بيالروس  

 ]األصل  بالروسية[
تناول حالة دولة ما تصــــــّر على االعرتاض على نشــــــدة قاعدة من قواعد تظهر بعض التناقضــــــات  

والشـــرق املصـــاحب له مبزيد من التفصـــيل  ١٥القانون الدويل. لذل ، ينبغي أن يبحث مشـــروع االســـتنتاج 
الظروف ال  جيوز فيها إعفاء دولة من الوفاء بااللتزامات املرتتبة على قاعدة عرفية نشــــدت بالفعل. وينبغي 

يف هذا املسدلة إىل جانب مسدلة االمتناع عن الفعل بوصفه شكال من أشكال املمارسة و/أو قبول  النظر
 املمارسة مبثابة قانون، ومسدلة املوافقة الضمنية على نشدة قاعدة عرفية.

، ونعتقد أن االعرتاض الصــــــــريح والرمسي لدولة ما على تكوين عرف دويل يؤدي إىل عدم إلزامها به 
طعن يف تل  معظم الدول األخرى ألســـــــــــباب تات أمهية للماتمع الدويل، وللحفاظ على شـــــــــــريطة أال ت

 سالمة النظام القانوين الدويل برمته.
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، ينبغي سديد اإل ار الزمين لتشـــــكُّل قاعدة من قواعد ١٥من مشـــــروع االســـــتنتاج  ١ويف الفقرة  
ة يف الســيادة بني الدول ولفكرة أنه ال نكن القانون العريف الدويل. وينبغي إيالء اهتمام خا  ملبدأ املســاوا

فرض التزامات على الدول من دون موافقتها الصـــرحية والواضـــحة. ولعله من اجلدير بالذكر هنا أن القاعدة 
 الناشئة غري ملزمة وال تُنشئ التزامات للمعرتض املِصّر.

ا باستمرار يف الوقت الذي وليس من الواضح متاماً كيف نكن لدولة أن تُلز م بالتمّس  باعرتاضه 
(. وهذا ٢، الفقرة ١٥ال تزال فيه قاعدة ما يف  ور النشـــدة والقبول هبا كقاعدة ملزمة )مشـــروع االســـتنتاج 

الشــــرط عبء مره  على كاهل الدول أيضــــاً. ومن احملتمل أن يســــاء تفســــري عدم اعرتاض الدولة يف غضــــون 
ة على القاعدة وقبول ضــــــــمين من جانب الدولة املعرتضــــــــة فرتة زمنية قصــــــــرية نوعاً ما على أنه موافقة ضــــــــمني

بوجود التزام مبوجب القانون الدويل. ونرى أن هذا نكن أن يؤدي إىل توقعات ال أســـــــاس هلا بشـــــــدن ســـــــلوك 
، ١٠من مشــروع االســتنتاج  ٣الدولة املعنية يف املســتقبل. ونقرتق زيادة تطوير هذا اجلانب، على غرار الفقرة 

االســــــــــتنتاج إشــــــــــارة إىل ما إتا كانت الدولة قادرة على املبادرة برد فعل وما إتا كانت ليتضــــــــــّمن مشــــــــــروع 
 الظروف تستدعي رد فعل من هذا القبيل.

 
 الصين  

 ]األصل  بالصينية[
رّ ”، الذي يرســـي القواعد بشـــدن ١٥ثالثاً، يف مشـــروع االســـتنتاج   ، ويف ما يتعل  “املعرتض املصـــِ

ليس من املمكن توقع ”، يشـــار يف الشـــرق إىل أنه “يُتمســـّ  به باســـتمرار”بتحديد ما إتا كان االعرتاض 
وترى الصــــني أن تل  . “رد فعل من الدول يف كل مناســــبة، وال ســــيما عندما يكون موقفها معروفاً أصــــالً 

يتســـــــــــــــ  عمومــًا مع املمــارســــــــــــــــة الــدوليــة. ومع تلــ ، ينبغي مراعــاة الســـــــــــــــيــاي عنــد اعتبــار بلــد مــا بــدنــه 
رّ  معرتض” وينبغي إيالء االعتبار الشــــــــامل لعوامل متنوعة، منها ما إتا كان البلد املعين يف موقف ، “مصــــــــِ

يســــمح له بالتعبري عن معارضــــته. وعالوة على تل ، إتا كان قد ســــب  للبلد املعين اإلعراب عن معارضـــته 
الصـــدد القا عة يف الوقت املناســـب، فليس من الضـــروري القيام بذل  مرة أخرى. وتوصـــي الصـــني يف هذا 

 .١٥بإضافة مزيد من اإليضاحات إىل شرق مشروع االستنتاج 
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )باسم بلـدان الـشمال األوروبي:   
 ]األصل  باإلنكليزية[

ّر.   نذّكر بالتعليقات ال  قدمناها يف الســــــــــــنوات الســــــــــــابقة ونرّحب بإدراج قاعدة املعرتض املصــــــــــــِ
وتشــا ر بلدان الشــمال األورو  الرأي القائل إنه عندما تعرتض دولة بإصــرار على قاعدة ناشــئة من قواعد 

الدولة بتل  القاعدة.  القانون الدويل العريف وتتمســـــــــ  باعرتاضـــــــــها بعد تبلور هذا القاعدة، ال نكن إلزام
وجيب إيالء اهتمام خا  يف هذا الســـــــــــــــياي لفئة القواعد ال  تعرتض عليها الدولة، وجيب إيالء االعتبار 
لالحرتام الشـــامل للقواعد األســـاســـية، وال ســـيما تل  املتعلقة  ماية األفراد. ونشـــا ر الصـــني الرأي القائل 

، حــاملــا تنشــــــــــــــــد ال جيــدي الــدولــة االعرتاض عليهــا إال إتا إن أي قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدويل العريف
الذي يرغب يف استثنائه من احرتام القاعدة. وختاماً، نتف  مع الشرق  “املعرتض املِصرّ ”اعرتضت اعرتاض 

 الذي مفادا أن إدراج مشروع استنتاج بشدن املعرتض املِصّر ال خيل بدي مسدلة من مسائل القواعد اآلمرة.
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 السلفادور  

 ]األصل  باإلسبانية[
ر”، الذي يشــــري إىل ١٥جتدر اإلشــــارة إىل أنه يف ما يتعّل  مبشــــروع االســــتنتاج   ، “املعرتض املصــــِ

من املهم أن يُدرج فيه أن ممارســـــــة االعرتاض ال خُتل بدي مســـــــدلة من مســـــــائل القواعد اآلمرة، وتل  لكي 
 يّتسم تنظيمها بقدر أكرب من الوضوق.

ويف ّناية املطاف، ال نكن ألي ممارســـة أن تتعارض مع الطابع الشـــامل وامللزم للقواعد اآلمرة. وقد  
ســـــــّلم بذل  االجتهاُد القضـــــــائي للمحكمة الدســـــــتورية، يف إشـــــــارة إىل االلتزام الدويل بكفالة املعاقبة الفعلية 

أن عدم انطباي أحكام التقادم على ” مبوجب القانون على اجلرائم املرتكبة ضــد اإلنســانية وجرائم احلرب، إت
يرقى إلى مرتبة مبدأ من هذا اجلرائم أمرم مؤكد باعتبارا تعبرياً عن اعرتاف مشــــــــــــــرتك وعريف من قبل الدول، 

، بغض النظر عن إدراجه يف اتفاقيات حمددة المبادئ اآلمرة للقانون الدولي العام الملام )القواعد اآلمرة(
 “بعبـــارة أخرى، دون احلـــاجـــة إىل وجود التزام حمـــدد ينبث  عن معـــاهـــدة دوليـــة مـــاأو يف القوانني احملليـــة، و 

 (.٢٠١6متوز/يوليه  ١٣، الصادر يف 2013-2013/145-44بعدم الدستورية رقم  )احلكم
 

 إسرا ي   
 ]األصل  باإلنكليزية[

 االعرتاض املستمر  
االســــتمرار يف ”فكرة وجوب  ١٥( من شــــرق مشــــروع االســــتنتاج 9  تفســــر الفقرة )النص احلايل 
تكرار اإلعراب عن االعرتاض عندما تقتضـــــــــــــــي الظروف إعادة ”باالعرتاض على أنه يتعني  “التمســـــــــــــــ 

، مع توضـــــــــــــيح أن هذا من شـــــــــــــدنه أن حيد  يف الظروف ال  قد يكون من املعقول أن يؤدي فيها “بيانه
 صرف إىل االستنتاج بدن الدولة ختلت عن اعرتاضها.السكوت أو عدم الت

 
 التعليقات    

نعتقد أنه من املناسـب إدراج معايري واضـحة ال تشـمل االعرتاض املسـتمر فحسـب، وإمنا الرتاجع  - 
توضـــــيحاً مفادا أن  ١٥عن تل  االعرتاض أيضـــــاً. ونقرتق أن يشـــــمل نص مشـــــروع االســـــتنتاج 

بوصفه وسيلة فعالة إلعادة النظر يف االعتقاد اإلعراب عنه بوضوح  الرتاجع عن االعرتاض جيب
باإللزام لدى الدولة. واستنتاج الرتاجع بناًء على السكوت فحسب  أو عدم إبداء املوقف بصفة 
متكررة  أو االمتناع عن فعل )ال ســـيما وأن الســـكوت أو االمتناع عن فعل نكن أن يكون نابعاً 

انونية( من شــــــــــدنه أن يثري إشــــــــــكالية. ويف الواقع، فإنه يف ضــــــــــوء مبدأ عن اعتبارات أخرى غري ق
عرب عنه بوضوق من جانب 

ُ
سيادة الدولة، لن يكون من املناسب السعي إىل إبطال االعرتاض امل

 دولة تات سيادة على أساس تفسري سلوكها وحدا.
، عند قراءته ١٥الستنتاج الوارد يف مشروع ا “التمس  باستمرار”ونشعر بالقل  أيضاً ألن مفهوم  - 

مقرتناً مبشاريع الشروق، نكن تدويله خطدً على أنه يتضمن إحياًء بضرورة تكرار االعرتاض باستمرار 
لكي يكون ســـــــارياً. وحىت إن د يكن هذا هو القصـــــــد املنشـــــــود من الشـــــــرق، يبدو من الضـــــــروري 

اءة ســــري العالقات الدبلوماســــية ســــواء من حيث املبدأ أو مع إيالء االعتبار الواجب لكف - واملفيد
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ُعر ب عنه بوضــــــوق من جانب دولة تات ســــــيادة إبان  -واملؤمترات الدولية 
توضــــــيح أن االعرتاض امل

 نشدة قاعدة عرفية يكفي إلثبات تل  االعرتاض، وال يلزم عموماً تكرارا لكي يظل سارياً.
 
 التعديالت املقرتحة    

(، Anglo-Norwegian Fisheriesالنروجيية ) - نكليزيةاالمصـــائد األمساك  متشـــياً مع روق قضـــية - 
 (retains)حمتفظة ما دامت ... ”، ليصــبح نصــه كما يلي  ١٥نقرتق تعديل مشــروع االســتنتاج 

 .“باعرتاضها عليها
ونوصـي بإدراج معايري واضـحة للرتاجع عن االعرتاض يف مشـروع االسـتنتاج والشـرق، حيث جيب  - 

ب عنه بوضـــــــــــــــوق باعتبارا تغرياً يف االعتقاد باإللزام لدى الدولة وإعالم الدول األخرى به، اإلعرا
وليس  رد االستدالل عليه. ونوصي أيضاً بدن يوضح الشرق أن، كقاعدة عامة، االعرتاض املعربَّ 
 عنه تعبرياً واضـــــــحاً يف الوقت املناســـــــب يكفي العتبار الدولة معرتضـــــــًة على نشـــــــدة قاعدة عرفية
معينة، وال يلزم تكرار اإلعراب عنه باســــتمرار. ويف هذا الســــياي، نود أيضــــاً أن نقرتق اإلقرار، يف 

، بصـــعوبة معرفة اللحظة احملددة لتبلور القاعدة ألن ١٥( من شـــرق مشـــروع االســـتنتاج ٥الفقرة )
 عملية تشكيلها ليست واضحة املعاد وحمددة.

 
 لعامةالدول املتدثرة بشكل خا  واملمارسة ا  

على ما يلي   ١٥( من شــرق مشــروع االســتنتاج ٢  إضــافًة إىل تل ، تنص الفقرة )النص احلايل 
ّر واحلالة ال  حيول فيها اعرتاض عدد كبري من الدول على صـــــــــــــــياغة ” ويتعني التمييز بني املعرتض املصـــــــــــــــِ

 .“ة مقبولة كقانون(قاعدة جديدة للقانون الدويل العريف دون تبلورها أصاًل )لعدم وجود ممارسة عام
 
 التعليقات    

املذكورة أعالا، نشــــعر بالقل  من أن  ١٥( من شــــرق مشــــروع االســــتنتاج ٢يف ما يتعل  بالفقرة ) - 
من الدول على قاعدة من أجل احليلولة دون نشــــدهتا  “كبري”اإلشــــارة إىل ضــــرورة اعرتاض عدد 

اجلرف القاري ء الذي رســـــــّخته قضـــــــيتا كقانون عريف، نكن أن تُفه م خطدً باعتبارها إلغاء للعب
(، الذي ال يســــــــمح بنشــــــــدة العرف إال عقب North Sea Continental Shelf)لبحر الشــــــــمال 

 ممارسة واسعة االنتشار وممث لة وموحدة تقريباً.
 
 التعديالت املقرتحة    

إضــافًة إىل تل ، ومن أجل تفادي خطد التدويل املشــار إليه أعالا، وأخذاً يف االعتبار التعليقات  - 
( من شــــــرق مشــــــروع ٢املذكورة أعالا بشــــــدن الدول املتدثرة بشــــــكل خا ، نقرتق تعديل الفقرة )

من الدول على  (sufficient)كاف ... اعرتاض عدد  حيول”على النحو التايل   ١٥االســــتنتاج 
 .“غة قاعدة جديدة للقانون الدويل العريف دون تبلورها أصالً صيا
 .[٨انظر التعلي  أعالا على مشروع االستنتاج ] 
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 هولندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

نود أن نؤكد  دداً على اعرتاضــــــــــــنا املســــــــــــتمر، الذي أبديناا ألول مرة أثناء مناقشــــــــــــة تقرير جلنة  
أن االعرتاض  ١٥، على اشـــــرتاط مشـــــروع االســـــتنتاج ٢٠١٥القانون الدويل يف اللانة الســـــادســـــة يف عام 

حيحاً من ال يبدو صـــ نهإوإننا لنتســـاءل عن منشـــد هذا االشـــرتاط، إت . “يُتمســـ  به باســـتمرار”جيب أن 
الناحية النظرية وال من الناحية املنطقية. ففي صــــــميم مفهوم املعرتض املصــــــر يقع مفهوم أن القانون الدويل 
هو نظام قائم على الرتاضــــي. ويف حني تظهر احلاجة إىل املوافقة الصــــرحية يف إنشــــاء املعاهدات، ال ينطب  

تكوين القانون الدويل العريف، ال يلزم احلصول على  تل  على القانون الدويل العريف بالقدر تاته أبداً. فعند
موافقة صــــــــــــرحية إللزام الدول. بل على العكس من تل ، ال حيول دون أن تصــــــــــــبح الدولة ملزمة ســــــــــــوى 
عرب عنها بوضـــوق. والشـــرط البالر األمهية يف هذا الصـــدد هو أن هذا 

ُ
االعرتاضـــات الصـــرحية واملســـتمرة وامل

إبان نشـــــــدة القاعدة، أما االعرتاضـــــــات الالحقة فال يكون هلا األثر املنشـــــــود  االعرتاضـــــــات ال بد أن تُقدَّم
مبارد الوصــول إىل وضــع املعرتض  -املتمثل يف عدم اإللزام. وإتا كان األمر كذل ، فإنه يصــح القول بدن 

يف  هذا الوضـــــع ال يتطلب مزيداً من التمســـــ  -املصـــــر باتباع اخلطوات املطلوبة، وإنشـــــاء القاعدة العرفية 
شـــــكل اعرتاضـــــات متواصـــــلة. وال جيوز إلزام الدولة بتكرار إبداء رغبتها يف عدم التقيُّد بالقاعدة، إتا كانت 
قد أبدت رغبتها يف عدم التقيُّد بوضوق كاف إبّان فرتة تشكيل القاعدة. ونقرتق أن تكون القاعدة املطبقة 

املصـــّر إال عندما تعرّب ممارســـتها الالحقة هي عكس تل  يف الواقع  أي أن الدولة ال تفقد وضـــع املعرتض 
مصــــــرّا.  وخروج عن موقفها األصــــــلي بوصــــــفها معرتضــــــاً  “اجلديدة”أو آرالها القانونية عن تدييد للقاعدة 

ولذل  نقرتق أن يوضـــح مشـــروع الشـــرق، يف ما خيص املعرتض املصـــّر، أنه كقاعدة عامة، يكون االعرتاض 
، ما د تعرّب ممارســتها الالحقة اًّ دة قاعدة كافيا العتبار الدولة معرتضــاً مصــر املعربَّ عنه تعبريا واضــحا إبّان نشــ

وخروج عن موقفها األصــــــلي بوصــــــفها معرتضــــــاً مصــــــرّا،  “اجلديدة”أو آرالها القانونية عن تدييد للقاعدة 
 وعند حدو  تل .

 
 نيوزيلندا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
. وتؤيد ١٥املعرتض املصـــــــــّر الواردة يف مشـــــــــروع االســـــــــتنتاج تؤيد نيوزيلندا عموماً صـــــــــيغة قاعدة  

الذي يفيد بدن وجود معرتض مصّر ال ننع يف حد  ١٥من مشروع االستنتاج  ١التوضيح الوارد يف الفقرة 
تاته نشــــدة قاعدة من قواعد القانون الدويل. ويف الوقت نفســــه، تقر نيوزيلندا بدنه حني إبداء االعرتاضــــات 

الدول، من غري املرجح أن تكون هذا املمارســة منتشــرة بالقدر الكايف الســتيفاء الركن  من جانب عدد من
األول الالزم لنشــــــــــــــــدة قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدويل العريف. وقــد ورد توضـــــــــــــــيح مفيــد هلــذا النقطــة يف 

 .١٥( من شرق مشروع االستنتاج ٨) الفقرة
أن أشـــــــــــــــارت إىل أنه ال نكن لدولة أن  وتتف  نيوزيلندا مع عدد من الدول األخرى ال  ســـــــــــــــب  

من شــــرق مشــــروع  ١٠تتمســــ  باعرتاض مســــتمر على قاعدة من القواعد اآلمرة. وال ترى نيوزيلندا الفقرة 
مناســـبة يف هذا الصـــدد. فهي ال ترى أن العالقة بني قاعدة املعرتض املصـــّر والقواعد اآلمرة  ١٥االســـتنتاج 

ورة، وتشـــــعر بالقل  من أن عدم تناول هذا املبدأ خيل ف نقصـــــاً يف تقع خارج نطاي املوضـــــوع احلايل بالضـــــر 
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مشـــاريع االســـتنتاجات. وترى نيوزيلندا أنه ينبغي تناول هذا املبدأ بصـــورة أو  يف الشـــرق ويف نص مشـــروع 
 االستنتاج نفسه. 

 
 جمتورية اوريا  

 ]األصل  باإلنكليزية[
، تشــــري حكومة “املعرتض املصــــرّ ”ما يســــمى الذي يتناول  ١٥يف ما يتعل  مبشــــروع االســــتنتاج  

مجهورية كوريا إىل أن مبدأ املعرتض املصـــــــــــّر هو أحد أكثر القضـــــــــــايا إثارة للادل يف نظرية القانون الدويل 
العريف. وترى حكومتنا أن هذا املبدأ يرتتب عليه تبعات كبرية بالنســـــــــــبة لعملية إنشـــــــــــاء القواعد يف القانون 

 مزيداً من االستعراض مقرتناً ببالر احلذر. الدويل، ومن مث فهي تتطلب
 

 سنغافورة  
 ]األصل  باإلنكليزية[

من مشـــــــــــــــروع  ١على حنو ما ورد يف الفقرة  “املعرتض املصـــــــــــــــرّ ”تؤكد ســـــــــــــــنغـافورة وجود مبـدأ  
 ، وتعترب وجودا  كم القانون النافذ املفعول.١٥ االستنتاج
ترحب ســنغافورة على وجه اخلصــو  بإقرار ، ١٥من مشــروع االســتنتاج  ٢ويف ما يتعل  بالفقرة  

اللانة بدن الدولة، يف إ ار متســـــــــــــكها باالعرتاض املســـــــــــــتمر، ال يُتوقع منها أن تعرتض يف كل مناســـــــــــــبة، 
ســـيما عندما يكون موقفها معروفاً أصـــال، وأنه يلزم تقييم مدى الوفاء بشـــرط متســـ  الدولة باالعرتاض  وال

 .“وف كل حالة على حدةبدسلوب عملي، مع مراعاة ظر ”املستمر 
ال نس بدي مســـــائل تتعل   ١٥وختاماً، تالحظ ســـــنغافورة أن إدراج اللانة مشـــــروع االســـــتنتاج  

بالقواعد اآلمرة، وتالحظ كذل  أن اللانة جتري أعماال منفصـلة بشـدن موضـوع القواعد اآلمرة يف القانون 
ن املوضـــــــوعني، قد يكون من الســـــــاب  ألوانه أن الدويل العام. ونقّر بدنه، نظراً لتباين مراحل العمل يف هذي

 سسم اللانة موقفها بشدن العالقة بني القواعد اآلمرة ومبدأ املعرتض املصّر.
 

 الواليات المتحدة األمريكية  
 ]األصل  باإلنكليزية[

 ١٥ ( من التعلي  على مشروع االستنتاج9تتف  الواليات املتحدة مع املالحظة الواردة يف الفقرة ) 
عن لزوم تقييم مدى الوفاء بشــــــــرط االســــــــتمرار يف التمســــــــ  باالعرتاض على قاعدة القانون الدويل العريف 

ليس من املمكن ”بدســـــــــلوب عملي، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة، ومع تدكيدها املهم على أنه 
يكون موقفها معروفاً ]تكرار إبداء االعرتاض[ يف كل مناســـــــــبة، وال ســـــــــيما عندما  توقع رد فعل من الدول

مؤمتراً ”( والذي خيص 9ويف هذا الســــياي، نشــــعر بالقل  ألن املثال احملدد املســــتخدم يف الفقرة ). “أصــــالً 
قد يكون مضــــــــــــلال. ونرى أنه من النادر، إنا  “سضــــــــــــرا الدولة املعرتضــــــــــــة ويعاد فيه التدكيد على القاعدة
مؤمتر معني متســكاً مبوقفها بوصــفها معرتضــاً مصــراًّ حد ، أن تســتدعي الضــرورة إبداء الدولة اعرتاضــها يف 

على قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف املقبولة لدى الدول األخرى. فعلى ســـــبيل املثال، نكن للدولة 
أن ترفض اإلدالء ببيان يف مؤمتر دبلوماسي لعدة أسباب سياسية أو عملية ال تعرّب عن رأي قانوين، ويبدو 
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يكون لبيان يُلقى بعد املؤمتر نفس األثر مبوجب القانون الدويل العريف كبيان يُلقى أثناء املؤمتر. مســـتغرباً أال 
وبصـــــــــــورة أعم، فإن املثال قد يكون مضـــــــــــل ال ملا يوحي به من أمهية خاصـــــــــــة للمؤمترات الدولية بوصـــــــــــفها 

معه. وبناء على تل ، منتديات للممارســــــات تات الصــــــلة بنشــــــدة القانون الدويل العريف، وهو ما ال نتف  
 فإننا نعتقد أن هذا املثال ينبغي حذفه من الشرق.

 
 القانون الدولي العرفي المعيلن -الجاء السابع  -واو  

 القانون الدولي العرفي المعيلن - ١6مشروع االستنتاج  - ١ 
 

 بيالروس  
 ]األصل  بالروسية[

جياد بديل أكثر مالءمة لالســـــتعاضـــــة عن ، ســـــيكون من املفيد إ١6يف ما يتعل  مبشـــــروع االســـــتنتاج  
، وإن كانت الصيغة املقرتحة تليب اهلدف الرئيسي، وهو  اإلقرار “(particular customالعرف اخلا  )”عبارة 

بوجود الظاهرة وأّنا ال تتحدد باملوقع اجلغرايف حصــــــــــــــراً. فعلى ســــــــــــــبيل املثال، من املقبول عموماً أن  ة بعض 
 أو غريها من الدول النشطة يف ميدان التكنولوجيا املتقدمة. “لدول ال  ترتاد الفضاءا”األعراف ال  تتبعها 

ويف بعض احلاالت، قد تكون املمارســـــــــــــة ال  أدت إىل نشـــــــــــــوء قاعدة من قواعد القانون الدويل  
على  العريف قائمة على موا ن قوة الدول وخصــــائصــــها التكنولوجية أو العلمية أو اجلغرافية أو غريها. وبناء

)كدحد البدائل  “ال  تتدثر مصـــــــاحلها بصـــــــفة خاصـــــــة”تل ، قد يكون من املناســـــــب إدخال فئة الدول 
(. وجيب ١6بالصـــــــيغة املســـــــتخدمة يف مشـــــــروع االســـــــتنتاج  “القانون الدويل العريف املعنّي ”املمكنة لعبارة 

املشــــــروعة ألشــــــخا  القانون يتعدى تشــــــكيل هذا الدول لقواعد القانون الدويل العريف على املصــــــا   أال
 الدويل اآلخرين أو على مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول.

وجيب أن تكون شـــروط إثبات وجود العرف اخلا  أقوى من الشـــروط املتعلقة بقواعد القانون الدويل  
 اخلا  )أو احمللي(.العريف. ومن األمهية مبكان أن تعرب  مجيع الدول املعنية تعبرياً صرحياً عن قبوهلا للعرف 

فيد من إضـــــافة بعض معايري تُدرج على أســـــاســـــها ســـــتنكن أن ي ١6ونرى أن مشـــــروع االســـــتنتاج  
الدول يف أي  موعة من الدول ُتشــــــــــــــكَّل من أجلها قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف املعني. وينبغي 

غريها(  خيية والعســـكرية والســـياســـية والتكنولوجية أوإيالء وزن أكرب للمعايري املوضـــوعية )املعايري اجلغرافية والتار 
 للتخفيف من أثر البيانات ال  تديل هبا الدول بشدن تكوين ا موعات واالئتالفات وما إىل تل .

 
 الجمتورية التشيكية  

 ]األصل  باإلنكليزية[
 ١، الفقرة ١6مشروع االستنتاج  — “غري املرتبط مبكان بعينه”القانون الدويل العريف املعنّي   

قاعدة القانون الدويل العريف ”من مشــــاريع االســــتنتاجات،  ١6وفقاً للفقرة األوىل من االســــتنتاج  
املعنّي، ســواء أكانت إقليمية أم حملية أم ســوى تل ، هي قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ال تنطب  

لى الرغم من كون ع” أنه(( ٥) الفقرة) الشـــــــــــــــرق يف اللانة وأضـــــــــــــــافت .“إال بني عدد حمدود من الدول
القانون الدويل العريف املعني يتســـــــــــم يف الغالب بطابع إقليمي أو دون إقليمي أو حملي، ال يوجد من حيث 
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أنشطة  املبدأ ما يربر أال تنشد أيضاً قاعدة للقانون الدويل العريف املعني بني دول ترتبط بقضايا أو مصا  أو
 الف موقعها اجلغرايف، أو دول تشكل  تمعاً ملصا  مشرتكة سواء أكان منشدً مبوجب معاهدة  مشرتكة
 “.أو بغريها

 
 التعليقات    

تود اجلمهورية التشـــيكية أن تعرب عن سفظات بشـــدن مشـــروع االســـتنتاج هذا، وال ســـيما سليل  
 .“(non-localizedغري املرتبط مبكان بعينه )”القانون الدويل العريف املعني 

وتود اجلمهورية التشـــــــيكية أن تشـــــــري إىل أن وجود القانون الدويل العريف املعني، مبا يتســـــــم به من  
 ابع اســـــــــــــــتثنائي، هو مســـــــــــــــدلة قائمة على اإلثبات القا ع، أي أن معيار اإلثبات املطلوب له أعلى من 

وكما لوحظ أيضـاً يف مناقشات املطلوب يف حالة الزعم بوجود عرف عادي أو عام. وباإلضـافة إىل تل ، 
اللانة يف هذا الصـدد، فاالجتهاد القضـائي الرئيسـي تو اإللزام القانوين يف هذا ا ال حىت اآلن كان قائماً 

 هو مفهوم نظري(. “غري املرتبط مبكان بعينه”على العالقة اجلغرافية )أي أن وجود العرف 
وال املقرر اخلا  يف تقريرا الذي اقرتق هذا ويف هذا الصـــــــــــدد، نالحظ أنه ال اللانة يف شـــــــــــرحها،  

وباإلضــــــــافة . “غري املرتبط مبكان بعينه”االســــــــتنتاج، قّدما أي مثال عملي على تل  العرف اخلا  املزعوم 
قضــايا أو مصــا  ”إىل تل ، ليس من الواضــح كيف نكن تقدو تعريف واضــح للمعيار الغامض املتمثل يف 

يف املمارســــة العملية، وأن يشــــكل أســــاســــاً متيناً ( “تات مصــــا  مشــــرتكةمجاعة ”)أو  “أو أنشــــطة مشــــرتكة
 لوجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف املعني خترج عن قواعد القانون الدويل العريف العام.

ولذل ، فإننا نقرتق أن تســــــــتفيض اللانة يف شــــــــرق وتفصــــــــيل سليلها املتعل  بالوجود املزعوم للقانون  
، باستخدام أمثلة ملموسة تات صلة، إن ُوجدت، من ممارسة الدول. “غري املرتبط مبكان بعينه”الدويل العريف 

 يف مشاريع االستنتاجات. “ان بعينهغري املرتبط مبك”ونقرتق بدال من تل  عدم تناول القانون الدويل العريف 
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )بالنيابة عن بلـدان الـشمال األوروبي:   
 ]األصل  باإلنكليزية[

أخرياً، يف ما يتعل  مبســدلة القانون الدويل العريف املعنّي  نتف  مع اللانة يف اســتخدام هذا العبارة  
للتدكيد على أن مشروع االستنتاج يُع  بقواعد القانون ال مبارد أعراف  “العرف اخلا ”ارة بدال من عب

أو عادات. وعلى حنو ما ُأشري إليه، فقد تكون هناك بالفعل أعراف حملية لدى الدول ال ترقى إىل مستوى 
يف  تنطب الـــدول ال  قواعـــد القـــانون الـــدويل. ونقّر بـــدن عـــادًة مـــا توجـــد درجـــة من االرتبـــاط اجلغرايف بني 

بينها قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف املعني. وال نســـــــــــــــتبعد أن القانون الدويل العريف املعني نكن  ما
من حيث املبدأ أن ينشــد يف ما بني دول ترتبط بقضــايا أو مصــا  أو أنشــطة مشــرتكة. ومع تل ، جند أنه 

ما بني  كة ينبغي أن تكون قابلة للتحديد بوضوق شديد يفمن املهم التشديد على أن هذا القواسم املشرت 
الدول املعنية. وتسري أمهية الوضوق أيضاً على املمارسة العامة وقبوهلا مبثابة قانون. ويف هذا السياي، نتف  
مع وجوب أن تكون املمارســــة عامة من ناحية كوّنا ممارســــة متســــقة بني الدول املعنية، وأن يكون كل من 

 قد قبل املمارسة كقانون يف ما بينها. هذا الدول
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 السلفادور  
 ]األصل  باإلسبانية[

يعترب غامضــــــــــــاً نوعاً ما، تؤيد  “(particularمعني )”يف هذا الصــــــــــــدد، على الرغم من أن لفظ  
. وبالفعل، فإن قواعد القانون الدويل ١6من مشــــــــروع االســــــــتنتاج  ١الســــــــلفادور التعريف الوارد يف الفقرة 

العريف غري العامة ال  تنطب  على منا   أو أقاليم بعينها متثل ما يشــــــــــــــري إليه الفقه يف هذا ا ال باســــــــــــــم 
 .“العرف اإلقليمي”

اإلقليمي بانبثاقه عن  موعة من الدول تات خصائص متيزها. فعلى سبيل املثال، ويتميز العرف  
، بتوقيعها على بروتوكول تيغوســــيغالبا املتعل  مبيثاي منظمة ١99١أصــــبحت مجهورية الســــلفادور منذ عام 

وفة دول أمريكا الوسطى والتصدي  عليه الحقاً، تشكل جزءاً من مجاعة الدول االقتصادي والسياسي املعر 
باســم منظومة التكامل بني دول أمريكا الوســطى. واســتند عمل الرئاســة املؤقتة للمنظومة إىل ممارســة عرفية 
تنص على كون إحدى الدول األعضـــــاء حلقة الوصـــــل بني احلكومات وبني األجهزة واملؤســـــســـــات التابعة 

شهر حسب ترتيب التناوب للمنظومة، لضمان التنفيذ املستمر خلطة التكامل اإلقليمي، وتل  ملدة ستة أ
الذي وافقت عليه دول أمريكا الوســـــــطى نفســـــــها يف صـــــــ  معياري. ويف عملية التكامل بني دول أمريكا 
الوســـطى، يشـــكل النظام الداخلي للرئاســـة املؤقتة ملنظومة التكامل بني دول أمريكا الوســـطى، الذي اعتمد 

اريخ، صـــــكاً قانونياً تبلورت فيه هذا املمارســــة ودخل حيز النفات اعتباراً من هذا الت ٢٠٠9يف آتار/مارس 
 العرفية اآلن، ألن الدول أقّرت باالقتناع القانوين الذي يقوم عليه تنفيذها.

ومن مث، وبالنظر إىل الطريقة احملددة ال  تتشـــــكل هبا هذا األنواع من املمارســـــة العرفية اإلقليمية،  
من مشـــــــــــــــروع  ٢الواردة يف الفقرة  “Estados interesados”ترى الســـــــــــــــلفــادور أن العبــارة اإلســـــــــــــــبــانيــة 

، ال تعرب تعبرياً كافياً عن املع  الذي نكن أن ُيســــــــتمد من هذا املمارســــــــات العرفية، ألن ١6 االســــــــتنتاج
الدول ُملز مة هبا نتياة االقتناع القانوين الذي توفرا تل  املمارســـــــــــــــات هلا، وهو أمرم يتااوز  رد اإلعراب 

 عن االهتمام.
 

 هولندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

... بني عدد حمدود  تنطب ”إىل قاعدة من قواعد القانون الدويل  ١6يشـــــري مشـــــروع االســـــتنتاج  
قد ينتج عنه لبس يف هذا السياي. ونقرتق  “(applyتنطب  )”وحنن نرى أن استخدام الفعل . “من الدول

 .“دد حمدود من الدول فحسب( عbinds onlyيتقيد هبا )”االستعاضة عن العبارة بعبارة 
 

 نيوزيلندا  
 ]األصل  باإلنكليزية[

   قواعد القانون الدويل العريف املعنّي ١6مشروع االستنتاج   
بشــــــــدن قواعد القانون الدويل العريف املعني. ونكن  ١6تؤيد نيوزيلندا إدراج مشــــــــروع االســــــــتنتاج  

وضــــــــــع هذا القواعد لتنفيذ القواعد العامة للقانون الدويل يف ســــــــــياي جغرايف مشــــــــــرتك معني أو ســــــــــياقات 
لقبيل. إال أن مشـــــــــــــــرتكة معينة أخرى  أو حيثما د تتوفر قاعدة عامة من قواعد القانون الدويل من هذا ا
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نيوزيلندا ترى أّنا ال نكن أن تكون بديال عن املبادا األســـــــــــاســـــــــــية للقانون الدويل وال أن خترج عن تل  
. وينبغي توضـــــــــــــــيح تل  يف الشـــــــــــــــرق ةالكافّ املبادا، مبا يف تل  القواعد اآلمرة أو االلتزامات يف مواجهة 

 املصاحب ملشروع االستنتاج.
الدول شــــــاركت يف تشــــــكيل تل  القواعد، ومن مث نكن أن  أناماً ومن املهم أن يكون واضــــــحاً مت 

( من الشرق ومفادا أن املمارسة 7تعترب ُملزمة هبا. ويف هذا الصدد، تؤيد نيوزيلندا االشرتاط الوارد يف الفقرة )
ا. وهذا جيب أن تكون متســــــــــــــقة بني مجيع الدول ال  تُعترب  قاعدة القانون الدويل العريف املعني منطبقة عليه

 .١٥نفسها من نص مشروع االستنتاج  ٢شرط مهم، ترى نيوزيلندا أنه ينبغي إدراجه يف الفقرة 
 

 الواليات المتحدة األمريكية  
 ]األصل  باإلنكليزية[

مصدر قل  للواليات املتحدة  “القانون الدويل العريف املعنّي ”املعنون  ١6نثل مشروع االستنتاج  
من مشروع االستنتاج توضح على النحو  ٢ال، حنن نتساءل عما إتا كانت الفقرة أيضاً، وتل  لسببني. أو 

املالئم مىت ينبغي البــت يف وجود قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدويل العريف املعنّي. ومن اجلــدير بــالــذكر أن 
ية من الضــــــروري التحق  من وجود ممارســــــة عامة بني الدول املعن”مشــــــروع االســــــتنتاج إت يكتفي بذكر أن 

، فـإنـه ال حيســـــــــــــــم  بيعـة االعتقـاد بـاإللزام الواجب “تكون مقبولـة لـديهـا مبثـابـة قـانون )االعتقـاد بـاإللزام(
شـــــــر اً نكن اســـــــتيفالا  تواجدا لدى الدول املعنية. ونتياة لذل ، ال يتضـــــــح ما إتا كان االعتقاد باإللزام

القواعد العامة للقانون الدويل العريف، ببســـــــــــا ة إتا اعتقدت الدول املعنية خطدً أن القاعدة هي قاعدة من 
 أو ما إتا كانت جيب أن ت فهم تل  الدول عن صواب أن القاعدة تنطب  يف ما بينها فقط.

أما شــــــــــــــــاغلنـا الثـاين فيتعل  بفكريت العرف الثنـائي والعرف القـائم بني  موعات من الدول غري  
ا موعات اإلقليمية. فالشــــــــــرق ال يقدم أي دليل على أن ممارســــــــــة الدول أقرت عموماً بوجود قانون دويل 

الصـــدد، نعرب عن  عريف ثنائي أو قانون عريف معني يســـري على دول ال ترتبط بعالقة إقليمية ما. ويف هذا
ما يربر أال تنشــــد من حيث املبدأ ال يوجد ”( من الشــــرق ومفادها أن ٥تقديرنا للصــــيغة الواردة يف الفقرة )

بني دول يربطهـــــا شـــــــــــــــيء آخر غري موقعهـــــا اجلغرايف  “أيضـــــــــــــــــــًا قـــــاعـــــدة للقـــــانون الـــــدويل العريف املعنّي 
للقارا أن القانون الدويل العريف املعنّي مضــــــــاف(. بيد أننا ال نعتقد أن هذا الصــــــــيغة ســــــــتوضــــــــح  )التوكيد

القائم بني دول غري تل  املرتبطة جغرافياً، والقانون الدويل العريف الثنائي بصفة عامة، مها مفهومان نظريان 
ال أكثر، ود يُعرتف هبمـا حىت اآلن يف منت القـانون الدويل. ونعتقـد أن من األمهيـة مبكـان أن يكون تل  

 تانب وقوع لبس لدى القراء.واضحاً يف الشرق ل
وبناء على ما ســـــــب  تكرا من أســـــــباب، ترى الواليات املتحدة أنه ينبغي إعادة صـــــــياغة مشـــــــروع  
 على النحو التايل  ١6االستنتاج 

 
 ١6االستنتاج    

 القانون الدولي العرفي المعيلن   
، أم ســـــــــــــــوى تل ية قاعدة القانون الدويل العريف املعنّي، ســـــــــــــــواء أكانت إقليمية أم حمل - ١ 

 قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ال تنطب  إال بني عدد حمدود من الدول.
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للبت يف وجود ومضـــــمون قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف املعنّي، من الضـــــروري  - ٢ 
التحق  من وجود ممــــارســـــــــــــــــــة عــــامــــة بني الــــدول املعنيــــة تكون مقبولــــة لــــديهــــا مبثــــابــــة قــــانون 

 .وتنطب  يف ما بني الدول املعنية فقط باإللزام( )االعتقاد
وســـيلزم مواءمة الشـــرق مع التغيريات املذكورة أعالا. وإتا احُتِفظ بدي مناقشـــة عن العرف الثنائي  

، نعتقد أن التعلي  ينبغي أن يوضـــــــــــــــح أن املفاهيم ال تزال غري معرتف هبا يف القانون “ســـــــــــــــوى تل ”أو 
 التطور التدرجيي. الدويل، وإمنا تشكل أمثلة على

  
 التعليقات على الشك  النتا ي لمشاريع االستنتاجات -رابعا  

 
 بيالروس  

 ]األصل  بالروسية[
نطاي املوضـــــوع أضـــــي  من أن يرب ر وضـــــع اتفاقية تســـــتند إىل حصـــــيلة أعمال اللانة  وبدال من  

أخرى توفر للعاملني يف  ال تل ، نكن للانة ببسا ة أن تصوين استنتاجات أو مبادا توجيهية أو مواد 
 القانون الدويل األدوات الالزمة لتحديد قواعد القانون الدويل العريف.

 
 الصين  

 ]األصل  بالصينية[
يف ما يتعل  بالشـــــكل النهائي هلذا املوضـــــوع، ليس لدى الصـــــني أي اعرتاض على اخلطة املتعلقة  

نتاجات والشــروق، ونتائج البحث الذي جتريه بصــياغة  موعة من االســتنتاجات، وتدمل أن تتضــمن االســت
 األمانة العامة، توجيهات موحدة وواضحة بشدن القانون الدويل واملمارسة الدولية.

 


