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  الفصل التاسع  
 القواعد اآلمرة

 مقدمة -ألف 
 "القواعأأد اآلمأأرة"( أن تأأدرج موضأأوع 2015قأأررت اللج أأة يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ) -97
(Jus cogens) و(1288)السأيد ديأري تأالدي مقأررا  خاصأا  هلأ ا املوضأوع تيف سرنامج ع لهأال وعي أ 

 مأأأأأأأانون ااول/  23املأأأأأأأؤرخ  70/236وأحاطأأأأأأأت اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة عل أأأأأأأا  الحقأأأأأأأا ل يف قرار أأأأأأأا 
  ل سقرار اللج ة ددراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو2015 ديس رب

 الحاليةالنظر في المواوع في الدورة  -ءبا 
مأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر ااول لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -98
(A/CN.4/693 ل الأأ ي حأأاول فيأأ  املقأأرر اخلأأاص عأأرض هنجأأ  العأأا  دواء املوضأأوعل و)  احلصأأول مأأ

على آراء اللج ة يف ال هج املفض ل وتقدمي حملأة عامأة عأ  املسأائ  املفا ي يأة املتعلقأة  خالل  لك
 للقانون الدويلو  سالقواعد اآلمرة

 3322و 3317دىل  3314 مأأأأأأأأأ  ونظأأأأأأأأرت اللج أأأأأأأأأة يف التقريأأأأأأأأر ااول يف جلسأأأأأأأأأاهتا -99
  و2016يولي  متوو/ 19و 18يومي و  8دىل  4ل املعقودة يف الفرتة م  3323و

ل أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة 2016متوو/يوليأأأأأ   19املعقأأأأأودة يف  ل3323ويف اةلسأأأأأة  -100
  الوارد يف التقرير ااول لل قرر اخلاصوعلى ال حو ل 3و 1 الصياغة مشروعي االست تاجني

ل قأأد  رئأأيس ة أأة الصأأياغة 2016آب/أغسأأطس  9 املعقأأودة يفل 3342 ويف اةلسأأة -101
ل الأأأ ي يتضأأأ   مشأأأاريع االسأأأت تاجات الأأأيت "القواعأأأد اآلمأأأرة"عأأأ  للج أأأة الصأأأياغة  مؤقتأأأا  تقريأأأرا  

وقأأد قُأد  التقريأر للعلأم فقأ ل و أو متأاح علأأى  اعت أدت سصأورة مؤقتأة يف الأدورة الثام أة والسأتنيو
  و(1289)موقع اللج ة الشبكي

 رض المقرر الفا  للتقرير األولع -1 
القواعأد مسأائ  مفا ي يأة متعلقأة ب أوضح املقرر اخلاص أن تقرير  ااول يت اول أساسأا   -102
ل مبأأا يف  لأأك طبيعتهأأا وتعريفهأأاو واسأأتعرض التقريأأر أيضأأا  التطأأور التأأار ي للقواعأأد اآلمأأرة اآلمأأرة

يف القأأأانون الأأأدويلو م أأأا أثأأأار عأأأددا  مأأأ  املسأأأائ   القواعأأأد اآلمأأأرةقبأأأول الع اصأأأر احملوريأأأة ملفهأأأو  و 
__________ 

)الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة السأأأأبعونل  2015أيار/مأأأأايو  27ل املعقأأأأودة يف 3257يف جلسأأأأتها  (1288)
وأدرج املوضأأأوع يف سرنأأأامج ع أأأ  اللج أأأة الطويأأأ  ااجأأأ  يف أث أأأاء  (و286(ل الفقأأأرة A/70/10) 10امللحأأأق رقأأأم 

الأأدورة  لاملرجأأع نفسأأ ) علأأى أسأأاس االقأأرتاح الأأوارد يف مرفأأق تقريأأر اللج أأة ل(2014دورهتأأا السادسأأة والسأأتني )
  ((و A/69/10) 10التاسعة والستونل امللحق رقم 

(1289) http://legal.un.org/ilc و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/236&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/693&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/ilc
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اللج أأأأة دىل التعليأأأأق عليهأأأأاو واسأأأأتعرض الفصأأأأ  الثأأأأاين مأأأأ  التقريأأأأر  أعضأأأأاء امل هجيأأأأة الأأأأيت دعأأأأي
و وأشأأأأري دىل أن معظأأأأم 2015و 2014امل اقشأأأأات الأأأأيت جأأأأرت يف اللج أأأأة السادسأأأأة يف عأأأأامي 

لأأأك امل اقشأأأاتل أثأأأارت الأأأدول لطأأأرح اللج أأأة  أأأ ا املوضأأأوعو ويف ت تفييأأأد االأأأدول أعرسأأأت عأأأ  
  وموضوعاتااعضاء عدة 

مبأأأا د ا مأأأان ي بغأأأي للج أأأة أن تعأأأد قائ أأأة توضأأأيحية  وضأأأوعاتوتتعلأأأق دحأأأدى  أأأ   امل -103
أيأدت سعأض الأدول  أ   الفكأأرةو دال وقأد و القواعأد اآلمأرة مرمأ سالقواعأد الأيت سأبق أن امتسأبت 

ال ي بغأأي أن أن عأأددا  مأأ  الأأدول ااخأأرى أثأأار تسأأاؤالت جديأأةو ورأى املقأأرر اخلأأاص أن اللج أأة 
سشأأأفن تقأأأدمي قائ أأأة توضأأأيحية ساحت أأأال تفسأأأري الأأأبعض تلأأأك القائ أأأة سفهنأأأا جامعأأأة تأأأر   قرار أأأا 

 دىل تغيأري أة توضأيحية السأعي دىل تقأدمي قائيأؤدي مأ  أن  خشأيت مانعةو ومع  لأكل أعأرب عأ  
سصأأأورة  ع ليأأأايت ات امل حأأأى الامل هجيأأأة الطبيعأأأة  تلأأأكفأأأيط س  تغيأأأريا  جو ريأأأا ل طبيعأأأة املوضأأأوع

القأأانوين لقواعأأد أوليأأأة حمأأددةو ورأى أن اللج أأة قأأد تفكأأأر يف  املرمأأ ستحويأأ  الرتميأأ   أأأو  جو ريأأة
اللج أأة يف سأأب  أخأأرى  االسأأتغ اء عأأ  ددراج قائ أأة توضأأيحيةو ويف الوقأأت نفسأأ ل ميكأأ  أن ت ظأأر

القواعأد لتوفري التوجي  للدول وامل ارسأني سشأفن القواعأد الأيت تسأتويفل يف الوقأت احلاضأرل شأروط 
  ل دون أن تقد  سالضرورة قائ ة توضيحيةواآلمرة
الدول ااعضاء سامل هجيةل وال سي ا املواد اليت ستست د دليهأا  اأثارهتتتعلق نقطة أخرى و  -104

 مستفيضأأا  ا واسأأت تاجاهتاو ويأأرى املقأأرر اخلأأاص أنأأ  ي بغأأي للج أأة أن جتأأري حتلأأيال  اللج أأة يف ع لهأأ
لل  ارسأأة الشأأديدة الت أأوعل الأأيت تشأأ   مأأال  مأأ  ممارسأأة الأأدول وامل ارسأأة القضأأائيةو يضأأا  دىل 

أيضأأا  أن تسأأاعد يف  هأأا لأأك أن الكتاسأأات الفقهيأأة يف  أأ ا املوضأأوعل ودن مل تكأأ  حامسأأةل ميك 
  ااوليةو حتلي  املصادر

وانتقأأأ  املقأأأرر اخلأأأاص دىل تقأأأدمي حملأأأة عامأأأة عأأأ  امل اقشأأأة يف الفصأأأ  الراسأأأع مأأأ  تقريأأأر   -105
السأأواسق التار يأأة للقواعأأد اآلمأأرةل قبأأ  القأأرن العشأأري  وأث أأاء  علأأى حأأد سأأواءو فالحأأ  أن  عأأ 

  الخيصأأأأأهالقواعأأأأد ااساسأأأأية يف القأأأأانون الأأأأدويلل دسأأأأان احلأأأأرب العامليأأأأة الثانيأأأأةل ميكأأأأ  ت مكانأأأأة
يلأأي: اعرتفأأت اادسيأأات القانونيأأةل م أأ  القأأرن السأأاسع عشأأرل سوجأأود قواعأأد ال نأأوو للأأدول  م أأا
تتحلأأأ  م هأأأاو ورمبأأأا اختلفأأأت اآلراء حأأأول أسأأأاس  أأأ ا الطأأأرحل لكأأأ  الطأأأرح نفسأأأ  مل يكأأأ   أن

يف اادسيأأأأأأأأاتو دال أن امل ارسأأأأأأأأة املؤيأأأأأأأأدة هلأأأأأأأأ ا الطأأأأأأأأرح شأأأأأأأأحيحةو جأأأأأأأأدي تشأأأأأأأأكيك  موضأأأأأأأأع
القليلأأأة الأأأيت ميكأأأ  العثأأأور عليهأأأا سالقواعأأأد التعا ديأأأة اآلمأأأرة ال سالقواعأأأد العامأأأة امل ارسأأأة  وتتعلأأأق

  للقانون الدويلو
وقبوهلأأأا  القواعأأأد اآلمأأأرةدىل أن اللج أأأة نفسأأأها مأأأان هلأأأا دور مهأأأم يف وضأأأع  شأأأري أيضأأأا  وأُ  -106

توى مأأأأأ  امل ارسأأأأأة احلديثأأأأأةل سأأأأأواء  علأأأأأى مسأأأأأ جانبأأأأأا  مبأأأأأريا  وددماجهأأأأأا يف القأأأأأانون الأأأأأدويلل وأن 
مأأأ  أع أأأال اللج أأأةو وم أأأ  أن قأأأد  السأأأري  ىمسأأأتوح وأو علأأأى مسأأأتوى الدولأأأةل د أأأا  أأأ القضأأأاء
لوترساخت حك ا  سشأفن سطأالن املعا أدة د ا مأان ت فيأ  ا ي طأوي علأى "ع أ  غأري قأانوين   ريش



A/71/10 

385 GE.16-14345 

يف تقأأارير  ("jus cogens") "القواعأأد اآلمأرة"ل حأأىت ددراج مصأطلح (1290)مبوجأب القأأانون الأدويل"
ل مل يشأكك أعضأاء اللج أأة (1292)والسأري مهفأري والأأدوك (1291)مأ  مأ  السأري جريالأأد فيت مأوريس

البطالن ساالسأأت اد دىل سأأ الطأأرح القائأأ سشأأفن صأأياغة  وقأأد أثأأريت تسأأاؤالتيف الطأأرح ااساسأأيو 
نفسأأأ  وال مرمأأأ   يف  طأأأرحومأأأ لك سشأأأفن أساسأأأ  ال ظأأأريل ولكأأأ  لأأأيس سشأأأفن ال القواعأأأد اآلمأأأرة

  الدويلو القانون
شري دىل العرض العا  الوارد و وأُ طرح و قبول الدول هل ا ال ومع  لكل ما مل يك  متوقعا   -107

يف التقرير سشفن املوق  ال ي ا  ت  الدولل وخصوصا ل ما خلص دلي  التقرير م  أن  "ساإلمكان 
و ويف القواعأد اآلمأرةملفهأو   (1293)القول ساط ئ ان دّن مجيع الدول تقريبأا  قأد أعرسأت عأ  تفييأد ا"

شأواغ   امأة سشأفن صأياغة ااحكأا   ات الصألة مأ  اتفاقيأة الأدول سعأض  تالوقت نفس ل أثأار 
و وأشأأري سوجأأ  خأأاص دىل أن سعأأض (1294)"(1969فيي أأا لقأأانون املعا أأدات )"اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

القواعأأد الأأدول أسأأدت يف مأأؤمتر فيي أأا  وفهأأا مأأ  أنأأ  د ا مل توضأأع مبأأادئ توجيهيأأة أوضأأح سشأأفن 
ل فقأأأد يسأأاء اسأأأتخدا  الأأأ ص سغيأأأة التشأأأكيك يف معا أأأدات القواعأأأد اآلمأأأرةالأأيت تأأأدخ  يف سأأأاب 

مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا  66أُسرمأأأأت سطريقأأأأة سأأأألي ةو واحلأأأأ  الأأأأ ي ُوجأأأأد يف  لأأأأك احلأأأأني  أأأأو املأأأأادة 
سالقواعأأأد حملك أأة العأأأدل الدوليأأة دورا   امأأأا  في أأا يتعلأأأق ساالحتجأأاج  سأأأ دتل الأأيت أ1969 لعأأا 
الشأأأأائعل  فأأأأرتاضإلسطأأأأال املعا أأأأداتو سيأأأأد أن ال قطأأأأة اهلامأأأأة  أأأأي أن الأأأأدولل خالفأأأأا  لال رةاآلمأأأأ
جأأأ ءا  مأأ  القأأأانون الأأأدويل ساعتبار أأا ل ومل تشأأكك يف مرم  أأأا القواعأأد اآلمأأأرةتشأأكك يف فكأأأرة  مل

   لك الوقتو القائم يف
أسأت الأدول علأى ل د1969والح  املقرر اخلاص م لك أن  سعد اعت اد اتفاقية فيي ا لعا   -108

يف االتصأأاالت الدسلوماسأأية وغري أأاو وعأأالوة علأأى  لأأكل واد احتجأأاج  سالقواعأأد اآلمأأرةاالحتجأأاج 
ل ومأأ لك (1295)مأ  حمك أة العأدل الدوليأة ا  صأرحي ا  ل و أ   لأك اعرتافأأسالقواعأد اآلمأرةالقضأاء أيضأا  

 م  احملامم واهليئات القضائية الدولية ااخرىل واحملامم اإلقلي ية والوط يةو 
املقرر اخلاص حملة عامة ع   في  شري م لك دىل الفص  اخلامس م  التقريرل ال ي قد وأُ  -109

 ل علأى ال حأو الأوارد يف اادسيأات وامل ارسأة القضأائيةوالقواعأد اآلمأرةال قاش ال ظري حأول طبيعأة 
ال قأأأأأأاشو ويف الوقأأأأأأت نفسأأأأأأ ل رأى املقأأأأأأرر اخلأأأأأأاص أن أي حماولأأأأأأة  حلسأأأأأأمومل تبأأأأأأ ل أي حماولأأأأأأة 
  ست د دىل ددراك أسسها ال ظريةوتي بغي أن  القواعد اآلمرةالستخالص معايري 

__________ 

 H. Lauterpacht, report on the law of treaties, Yearbook,vol. II, document A/CN.4/63 ,1953…انظر  (1290)

p. 154 و 
   و29(ل الفقرة A/CN.4/693التقرير ااول لل قرر اخلاص ) انظر (1291)
 و  31ل الفقرة املرجع نفس  (1292)
  و33يف الفقرة  (1293)
(1294) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و  
 و46 (ل الفقرةA/CN.4/693انظر التقرير ااول لل قرر اخلاص ) (1295)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_63.pdf&lang=E
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: يت أأأأاول ااول نطأأأأاق اجمل وعأأأأة (1296)واقأأأأرتح املقأأأأرر اخلأأأأاص ثالثأأأأة مشأأأأاريع اسأأأأت تاجات -110
وقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل  القواعأأأد اآلمأأأرةالكاملأأأة ملشأأأاريع االسأأأت تاجات؛ وحيأأأاول الثأأأاين الت ييأأأ  سأأأني 

ااخأأرى الأأيت ميكأأ  تعأأديلها أو دلغاؤ أأا أو اخلأأروج ع هأأا ساتفأأاق الأأدولل و أأي القواعأأد  ات الطأأاسع 
  الطأاسع العأا  للقواعأد اآلمأرةو والحأ  أن ؛ ويسأعى الثالأث دىل وصأ(jus dispositivum)الرضأائي 

ضأعت اجأ  سفهنأا وُ  القواعأد اآلمأرةدىل طأاسع  م  مشروع االست تاج الثالأث اإلشارة يف الفقرة الثانية
محايأأأة القأأأيم ااساسأأأية لل جت أأأع الأأأدويلل ودىل طبيعتهأأأا سفهنأأأا قواعأأأد تعلأأأو علأأأى غري أأأا مأأأ  ال احيأأأة 

 مر تؤيد  امل ارسة ومقبول على نطاق واسع يف اادسياتو الرتاتبية وواجبة التطبيق عامليا ل أ
في أأا اانسأأب  تيجأأة ومأأرر املقأأرر اخلأأاص مأأ لك رأيأأ  سأأفن مشأأاريع االسأأت تاجات  أأي ال -111
 ا املوضأأوعو وفي أأا يتعلأأق سربنأأامج الع أأ  املقبأأ ل قأأال املقأأرر اخلأأاص دنأأ  يتوقأأع أن ت ظأأر هبأأ يتعلأأق

؛ 2018؛ ويف ال تأأائج املرتتبأأة عليهأأال يف عأأا  2017عأأا   ل يفالقواعأأد اآلمأأرةاللج أأة يف معأأايري 
  و2019وفي ا قد يبقى م  مسائ  مت وعةل يف عا  

 ةقشانمموجز ال -2 
دىل مأا حظأي سأ  سعأض ااعضأاء ر ايف معرض الرتحيب سالتقرير ااول لل قرر اخلأاصل أشأ -112

ع   يف اللج أة السادسأةو  أُعربم ا ال ظر يف املوضوع م  دعم واسع ال طاق سني الدول ااعضاءل  
سالأأأأ  مأأأأا أسدتأأأأ  الأأأأدول ااعضأأأأاء مأأأأ   يبقأأأأي يف أن ويف الوقأأأأت نفسأأأأ ل ُشأأأأجع املقأأأأرر اخلأأأأاص علأأأأى

__________ 

   م ا يلي:  لتقرير  ااولاليت اقرتحها املقرر اخلاص يف  ل سالصيغةيرد نص مشاريع االست تاجات (1296)
   1مشروع ارستنتاج  

 النطاق
تُعا مشاريع االست تاجات     سالطريقة اليت يتعني أن حُتدد هبا القواعد اآلمرةل وساآلثأار القانونيأة امل بثقأة   

   ع  تلك القواعدو
  2مشروع ارستنتاج  

 تعديل قواعد القانون الدولي والفروج عنها وإلغاؤها
القأأانون الأأدويل الأأيت ت طبأأق عليهأأا أو اخلأأروج ع هأأا أو دلغاؤ أأا مبوجأأب نأأوو للأأدول تعأأدي  قواعأأد  -1  

اتفأأأاق في أأأا سي هأأأال مأأأا مل يكأأأ   لأأأك التعأأأدي  للقاعأأأدة املع يأأأة أو اخلأأأروج ع هأأأا أو اإللغأأأاء هلأأأا حمظأأأورا مبقتضأأأا ا 
ا عأأ  طريأأق وميكأأ  أن يأأتم تعأأدي  القاعأأدة أو اخلأأروج ع هأأا أو دلغاؤ أأ (وjus dispositivum) ()القواعأأد الرضأأائية

 أو م  خالل أحكا  القانون الدويل العريف أو ساتفاق آخرو معا دة 
القواعُد اآلمرة م  القواعد العامة للقانون الدويلل الأيت ال  1ُتستثا م  القاعدة الواردة يف الفقرة  -2  

   نوو تعديلها أو اخلروج ع ها أو دلغاؤ ا دال سقواعد هلا نفس الصفةو
  3ارستنتاج مشروع  

 الطبيعة العامة للقواعد اآلمرة
 أي تلأك القواعأد العامأة للقأانون الأدويل الأيت يقبلهأا  (jus cogens)قواعأد القأانون الأدويل اآلمأرة  -1  

 ئهاوويعرت  هبا  ت ع الدول الدويل مك  سوصفها قواعد ال ُيس ح ستعديلها أو اخلروج ع ها أو دلغا
حت ي القواعد اآلمرة الِقَيم ااساسية لل جت ع الدويلل وتعلو م  ال احية الرتاتبية على غري ا مأ   -2  

   قواعد القانون الدويلل وتكون واجبَة التطبيق عامليا و

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/693&referer=/english/&Lang=A
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اختالفات يف فهم املوضوعل وم  مث علأى أن يت أاول املوضأوع حبأ رو و ُمأر أيضأا  أنأ  ي بغأي للج أةل 
 1969را  ع  اتفاقية فيي ا لعأا  م  البدايةل أن تتج ب التوص  دىل نتيجة ميك  أن تؤدي دىل ا 

أو أن تفسَّر على  لأك ال حأوو والحأ  العديأد مأ  ااعضأاء اامهيأة التار يأة للدراسأة الأيت تضأطلع 
و وجرى التشديد على أن نطاق املوضوع يتجاوو قأانون املعا أداتل ويشأ    أاالت مأ  هبا اللج ة

 فعال غري املشروعة دوليا و سؤولية الدول ع  ااالقانون الدويل م  قبي  املتعلق مب
ااعضأاء تفييأد م لتوصأيات املقأرر اخلأاص سشأفن امل هجيأة الأيت ي بغأي اتباعهأاو سعض  وأسدى -113

وأعرسوا ع  اتفاقهم مع ما   أب دليأ  مأ  أن الدراسأة ي بغأيل مأ  حيأث املبأدأل أن تسأت د دىل مأ  مأ  
الفقهيةو و مأر الأبعض أن حمك أة العأدل  الكتاساتممارسة الدول وامل ارسة القضائيةل على أن تك لها 

أحالأأأت دىل املفهأأأو  يف عأأأدد مأأأ  وغري أأأا مأأأ  احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة واإلقلي يأأأة الدوليأأأة 
مأأا عأاد يالقأأي اعرتاضأأا  جأديا و وأُعأأرب عأأ   القواعأد اآلمأأرةالقضأايا وأن  لأأك يؤيأأد االدعأاء سأأفن وجأأود 

ل  أأأو دنأأأاد التأأأواون الصأأأحيح سأأأني القواعأأأد اآلمأأأرةوجأأأود  رسأأأخد أن رأي مفأأأاد  أن املطلأأأوب اآلنل سعأأأ
ل وسعأض القواعأد التفسيسأيةل الأيت عاديأةالقواعد العاديأة للقأانون الأدويلل الأيت ميكأ  تعأديلها سأججراءات 

و ويف الوقأأت نفسأأ ل حأأ ر سعأأض ااعضأأاء قأأائلني دن علأأى اللج أأة أن الطريقأأةال ميكأأ  تعأأديلها ستلأأك 
ل حبكأأم القواعأأد اآلمأأرةد قواعأد آمأأرة جديأأدةل ودن عليهأا أن ت طلأأق مأأ  افأرتاض أن تتج أب حماولأأة دنأأا

اسأأتث ائيةو واقأأرُتح أيضأأا  الت ييأأ  سأأني اسأأتعراض قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة يف  لطبيعتهأأا
 ل وممارسة الدول اليت تسبغ على القواعد املع ية طاسعها اآلمروالقواعد اآلمرةحتديد وجود 

وأُعأأرب عأأ  رأي مفأأاد  أن ااسأأاس ال ظأأري للقواعأأد اآلمأأرة ال يُعثأأر عليأأ  سالضأأرورة يف  -114
ال تسأت د سالضأرورة دىل الرضأىو  القواعد اآلمرةمدرسة فكرية سعي ها )طبيعية أو وضعية(و م ا أن 

اعأأأد سأأأ  دن قوهتأأأا اإلل اميأأأة تسأأأت د دىل ممارسأأأة عامأأأة للأأأدول أُن لأأأت م  لأأأة القأأأانونل فأأأاعتربت القو 
املأ مورة قواعأد ال نأوو التحلأأ  م هأا )حأىت لأأو أمكأ  االستعاضأة ع هأا سقواعأأد أخأرى هلأا الطأأاسع 
نفس (و ورأى آخرون أن م  املهم للج ة أن تتقيد قدر اإلمكان سالصيغة املتفأق عليهأا يف اتفاقيأة 

يي أأا مأأ  اتفاقيأأة ف 64و 53و ويف  أأ ا الصأأددل رأى عأأدة أعضأأاء أن املأأادتني 1969فيي أأا لعأأا  
رضيا ل مأ  خأالل التفميأد علأى قبأول اة اعأة الدوليأة للأدول توفران أساسا  قانونيا  مُ  1969لعا  

سقاعدة مأ  القواعأد واعرتافهأا هبأاو ووفقأا  لأرأي آخأرل ي بغأي توسأيع نطأاق  أ ا االعأرتا  ليشأ    
جأأ  عأأا و مثأأ  امل ظ أأات الدوليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأةل واجملت أأع الأأدويل سو  لميانأأات أخأأرى

و ُمر أيضا  أن  د ا تعني على املقرر اخلاص املضي يف دراسة اةوانب ال ظرية للقواعد اآلمرةل فقأد 
السياسأأة العامأأة عأأرب الوط يأأةو مفهأأو  و  القواعأأد اآلمأأرة نأأدر سأأ  أن ي ظأأر يف العالقأأة سأأني مفهأأو 

ض املسأأأائ  و  أأأب آخأأأرون دىل أن اللج أأأة ال ي بغأأأي أن متت أأأع عأأأ  ا أأأا  موقأأأ  في أأأا  أأأص سعأأأ
  ال ظريةل ان  لك م  شفن  أن يساعد ال مثال ل يف وضع قائ ة توضيحية م  القواعدو

ل علأأى أسأأاس امل اقشأأة الأأواردة يف تقريأأر املقأأرر اخلأأاصل حتديأأد الع اصأأر ميكأأ  مأأر أنأأ و ُ  -115
املع يأة تشأك  : ال نأوو اخلأروج علأى قاعأدة آمأرة؛ والقاعأدة أو القواعأد القواعأد اآلمأرةالتاليأة مأ  

م  القواعد العامة للقانون الدويل؛ والقاعدة اآلمرة يعرت  هبا اجملت أع الأدويل سصأفتها  أ  ؛  ج ءا  
نتيجأأة لطاسعهأأا اآلمأأر؛  أأو و أأي واجبأأة التطبيأأق عامليأأا ؛ وعأأد  جأأواو اخلأأروج علأأى القاعأأدة اآلمأأرة 
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قأأانون الأأدويل؛ والغأأرض مأأ  تعلأأو مأأ  ال احيأأة الرتاتبيأأة علأأى غري أأا مأأ  قواعأأد ال والقواعأأد اآلمأأرة
قواعأأأد القأأأانون   أأأي أساسأأأا   القواعأأأد اآلمأأأرةن قيأأأ  دو و الأأأدويل محايأأأة ال ظأأأا  العأأأا  القواعأأأد اآلمأأأرة

  يوجود حق أو التأ ا  قأانوين أي االقت اع سل االعتقاد ساإلل ا الدويل العريف مع شك  خاص م  
و آمأأرمقأأانون   تة عامأأة قبلأأثأأ   أأ   القاعأأدة مأأ  ممارسأأتتشأأك  مو وس أأاء علأأى  لأأكل آمأأرطأأاسع 

دىل أن املعا أأدات قأأد  شأأري أيضأأا  و وأُ مصأأحوسة ساعتقأاد سأأاإلل ا ممارسأأة عامأأة هأأي وسعبأارة أخأأرىل ف
املبأأأادئ  دىل أيضأأأا  تسأأأت د قأأأد  القواعأأأد اآلمأأأرةأن ل و هاأو تعكسأأأ مأأأرةاآلقواعأأأد الي أصأأأ   أأأكأأأون ت

عأي املقأرر اخلأاص دىل دجأراء ل دُ ويف الوقت نفس  العامة للقانونل اليت تستحق امل يد م  الدراسةو
 و1969دراسة متع قة ل ع ال التحضريية ل حكا   ات الصلة م  اتفاقية فيي ا لعا  

ااعضاء ع  آراء خمتلفة سشفن دمكانية وضع قائ أة توضأيحية سالقواعأد الأيت سعض وأعرب  -116
معأأرت  سأأ  يف  القواعأأد اآلمأأرةدىل أن مفهأأو   ةقشأأا و وأشأأري يف أث أأاء املالقواعأأد اآلمأأرة مرمأأ امتسأأبت 

دسأأاتري العديأأد مأأ  الأأدولو و أأ ا مأأا يسأأبغ أمهيأأة خاصأأة علأأى وضأأع قائ أأة درشأأادية هبأأ   القواعأأدل  
ع أأ  اللج أأة يف  أأ ا سأأترتاجع جأأدوى دىل تلأأك اآلراءل  اعأأرت  هبأأا القأأانون الأأدويلو واسأأت ادا   م أأا

عأرب أيضأا  عأ  رأي مفأاد  لأةو وأُ تقأدمي أمثس دن امتفأت تضع قائ ة درشاديةل أو دن  ي ملاملوضوع 
أن ال ظأأر يف  أأ ا املوضأأوع ال ي بغأأي أن يقتصأأر علأأى االعتبأأارات امل هجيأأةو و ُمأأر أن  ت عأأا  عامليأأا  
يتطلب معايري عامليةل وأن اللج ة ميك  أن تسا م يف حتديأد  أ   القواعأد سسأب  م هأا دعأداد قائ أة 

أنأ  خالفأا  ملأا مأان عليأ  الوضأع ع أدما اعُت أدت ل ولو مانت درشادية فق و ولأوح  سالقواعد اآلمرة
ل توجأأد اآلن   وعأأة مت وعأأة مأأ  املأأواد القانونيأأة ميكأأ  االسأأت اد دليهأأا مأأ  1969اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

أجأ  وضأأع قائ أأة هبأأ   القواعأأدو يضأأا  دىل  لأأك أنأأ  علأأى عكأأس الع أأ  املتعلأأق مبوضأأوع "حتديأأد 
مأأأ  امل كأأأ  مأأان كأأان وضأأأع قائ أأة سالقواعأأأد العرفيأأأةل  القأأانون الأأأدويل العأأريف" حيأأأث مل يكأأأ  ساإلم

العأدد احملأدود نسأبيا  هلأ   القواعأدو ورئأي أنأ  ميكأ  للج أة  فضأ س سالقواعد اآلمأرةتصور وضع قائ ة 
يف  لك أع اهلأا املتعلقأة مبسأؤولية  أيضا  أن تفخ  يف احلسبان اامثلة احملددة يف أع اهلا الساسقةل مبا

ل ومسأأأؤولية امل ظ أأأات (1298)ل وجتأأأ ؤ القأأأانون الأأأدويل(1297)املشأأأروعة دوليأأأا  الأأأدول عأأأ  اافعأأأال غأأأري 
و وأشأأأأري أيضأأأأا  دىل أن اللج أأأأة وضأأأأعت قائ أأأأة (1300)ل والتحفظأأأأات علأأأأى املعا أأأأدات(1299)الدوليأأأأة

و وأشأأار سعأأأض (1301)توضأأيحية يف سأأياق ع لهأأأا املتعلأأق سآثأأار ال  اعأأأات املسأألحة علأأى املعا أأأدات
ااعضأأأاء أيضأأأا  دىل أن اللج أأأة ميك هأأأال لأأأدى ال ظأأأر يف وضأأأع قائ أأأةل أن تسأأأتطلع أحكأأأا  وقأأأرارات 

 احملامم واهليئات القضائية الدوليةل على الصعيدي  العاملي واإلقلي يو 

__________ 

 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصويبل الفص  الراسعل الفرع  اءو 2001حولية ووو  انظر (1297)
 و  Corr.1و A/CN.4/L.682ول اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الثاين عشرل الفرع دالل 2006حولية ووو انظر  (1298)
 (ل الفص  اخلامسل الفرع  اءو A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم انظر  (1299)
 و  (A/66/10/Add.1ل الفرع واو )لالطالع على التعليق على مشاريع املبادئ التوجيهيةل انظر الفص  الراسع لاملرجع نفس  (1300)
 ل الفرع  اءو الفص  السادس لاملرجع نفس  (1301)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2001/english/chp4.pdf&lang=EFSRAC
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/chp12.pdf&lang=EFSRAC
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.682
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.682/Corr.1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2011/english/chp4.pdf&lang=EFSRAC
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10/Add.1&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2011/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC
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وأعرب البعض ع  تفييد  م لك إلمكانية التعام  مأع املسأفلة مأ  خأالل م اقشأة أمثلأة  -117
التعليأأقل أو يف مرفأأقل ودن رأى الأأبعض أيضأأا  أن ال فأأرق يُأأ مر سأأني  أأ   اخليأأارات توضأأيحية يف 

  ووضع قائ ة توضيحيةو واقرتح البعض أن ترجئ اللج ة البت يف     املسفلة دىل مرحلة الحقةو
  أنأأأ  مأأأ  غأأأري املستصأأأوب حماولأأأة وضأأأع مثأأأ   أأأ   القائ أأأةل يأعضأأأاء آخأأأر عأأأدة ورأى  -118
أن تتخ  موقفا   سالضرورة ضيحية يف التعليقل ان  لك يقتضي م  اللج ةحىت تقدمي أمثلة تو  وال

م  مرم  القواعد املع يةو وأعرب البعض أيضا  ع  خشأيت  مأ  أن حماولأة وضأع مثأ   أ   القائ أة 
 وتثأأأريقأأأد تسأأأتتبع قأأأدرا  مبأأأريا  مأأأ  الع أأأ  اإلضأأأايف وحتلأأأيال  مفصأأأال  جملأأأاالت قانونيأأأة موضأأأوعيةل 

دراج القواعد أو عد  ددراجهاو وخشي آخرون أيضأا  مأ  أن يأؤدي وضأع خالفات عقي ة حول د
  أدىنو قائ ةل ولو توضيحيةل دىل دعطاء قواعد  ات أمهية مماثلة يف القانون الدويل مرتبة  

وأعأأرب عأأدة أعضأأاء أيضأأا  عأأ  شأأكومهم يف وجأأود قواعأأد آمأأرة دقلي يأأةو و  بأأوا دىل أن  -119
العاملي للقواعأد اآلمأرةو يضأا  دىل  لأك أن  االنطباققض مع   ا االحت الل حبكم تعريف ل يت ا

 أأ ا االحت أأأال يثأأري تسأأأاؤالت سشأأفن اآلثأأأار القانونيأأة هلأأأ   القواعأأد في أأأا يتصأأ ل مأأأثال ل سالأأأدول 
 والقواعأأد اآلمأأرةالعامليأأة  القواعأأد اآلمأأرةالواقعأأة خأأارج امل طقأأة املع يأأةل ومأأ لك سشأأفن العالقأأة سأأني 

اإلقلي يأأةل فلأأ   القواعأأد اآلمأأرةلقلأأق أيضأأا  مأأ  أنأأ  د ا مأأا اعأأرُت  مبفهأأو  اإلقلي يأأةو وأُعأأرب عأأ  ا
اامأأر يكأون   أأاك مأأا حيأأولل مأأ  حيأأث املبأدأل دون االعأأرتا  سوجأأود قواعأأد دون دقلي يأأة أيضأأا ل 

  يؤدي دىل جت ؤ القانون الدويلورمبا قد ي يد م  دضعا  املفهو ل و  ال ي
 ل قامأأتل مأأثال  ة أأة البلأأدان اامريكيأأة حلقأأوق اإلنسأأان أن سيأأد أن أعضأأاء آخأأري   مأأروا -120

دمكانيأأأة وأشأأري أيضأأا  دىل  في أأأا يتصأأ  سقواعأأد معي أأأةوقواعأأأد آمأأرة دقلي يأأة سأأبعض اإلحأأاالت دىل 
قواعد آمرة دقلي ية يف أوروساو وس اء  على  لكل يستحق احت أال وجأود أشأكال أخأرى مأ  وجود 

سأأتبعد مسأأبقا و ورأى م يأأدا  مأأ  البحأأثل وال ي بغأأي أن يُ  ل مثأأ  القواعأأد اإلقلي يأأةلالقواعأأد اآلمأأرة
يوجأأدل مأأ  حيأأث املبأأدأل سأأبب يسأأتدعي حصأأر املفهأأو  يف سأأالرغم مأأ  أنأأ  ال الأأبعض أيضأأا  أنأأ  
العأأأامليل فجنأأأ  ميكأأأ  للج أأأة أن تقأأأرر سبسأأأاطة احلأأأد مأأأ  نطأأأاق الدراسأأأة  االنطبأأأاقالقواعأأأد  ات 
  مليوالعا االنطباق ات  القواعد اآلمرةوحصر ا يف 

ل الأيت هلأا القواعأد اآلمأرةعلأى عأد  توافأق مفهأو  املعأرتض املصأّر مأع عدة أعضاء شدد و  -121
طأأأأاسع ملأأأأ   عامليأأأأاو وأضأأأأا   أأأأؤالء ااعضأأأأاءل يف  أأأأ ا الصأأأأددل أنأأأأ  سأأأأيكون مأأأأ  املسأأأأتحي  

و  أب رأي آخأر دىل  ل مبعأرتض مصأرف في أا  أص حظأر جرميأة اإلسأادة اة اعيأةواالعأرتا ل مأثال  
لساسق اوان  ا أا  قأرار يف  أ ا الشأفنل ان اللج أة مل ت ظأر سعأد يف معأا عبأارة "يقبلهأا أن  م  ا

وأثأأأر  القواعأأد اآلمأأرةويعأأرت  هبأأا  ت أأع الأأأدول مكأأ "و واقأأرُتح أيضأأأا  الت ييأأ  سأأني حتليأأ  مصأأأدر 
  سفثر التطبيق أمثر م   ساملصدرو ع يا  كون املعرتض املصر ميتطبيقهال على أن 

  تفييأأأأأد عأأأأأا  لالقأأأأأرتاح الأأأأأداعي دىل أن ترمأأأأأ  اللج أأأأأة علأأأأأى وضأأأأأع مشأأأأأاريع وأُعأأأأأرب عأأأأأ -122
أن ت ظر  حيس أن  مان مفاد   يرأأُعرب ع  يف   ا املوضوعو ويف الوقت نفس ل  "است تاجات"

  والقواعد اآلمرةسعد حتلي  مجيع ع اصر  نوع ال تيجةاللج ة يف 
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عأأ  رأي مفأأاد  أنأأ  مأأ  غأأري الواضأأح  ل أُعأأرباملقأأرتح 1وفي أأا يتعلأأق مبشأأروع االسأأت تاج  -123
تحديأد"  أي  أرد مسأفلة اعأرتا  أو أهنأا تتضأ   ممارسأة معياريأة لتحديأد الد ا مانت ع ليأة " ما

وجود قاعدة ومض وهناو واقرُتح أيضا  دعادة صياغة احلكأم صأياغة أوضأح يف شأك  حكأم يتعلأق 
واقأرتُح أيضأا  أن تُأ مر صأراحة  سال طاقل وتوسيع  ليش   أنشطة اةهات الفاعلة م  غري الدولو 

 وحد ال س  مض وهنا أيضا و القواعد اآلمرةال معايري حتديد 
ل أعأأأرب عأأأ  شأأأكوك سشأأأفن ضأأأرورة عقأأأد مقارنأأأة مأأأع 2وفي أأأا يتعلأأأق مبشأأأروع االسأأأت تاج  -124

و واقرتح عدة أعضاء ت اول املسفلة يف التعليقو وشأكك الأبعض (jus dispositivum)القواعد الرضائية 
يف مأأأأدى مالءمأأأأة ددراج دشأأأأارة دىل تعأأأأدي  القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل أو اخلأأأأروج ع هأأأأا  أيضأأأا  
ل م  جهةل علأى أهنأا تعلأو مأ  ال احيأة الرتاتبيأة القواعد اآلمرةدلغائهاو وأشري أيضا  دىل أن معاملة  أو

لاللتبأأاسو علأأى غري أأال ومعاملتهأأا مأأ  جهأأة أخأأرى علأأى أهنأأا اسأأتث اء مأأ  قاعأأدة معياريأأة أمأأر مثأأري 
الصأيغة املقرتحأة مأ  أن ااطأرا  يف معا أدة ميكأ  أن تلأ     أا تأ  ب دليأ في وشكك البعض أيضا  

سي هأأأاو وأمأأأد  أنفسأأأها مبجأأأرد أن تعلأأأ  أن قاعأأأدة معي أأأة يف املعا أأأدة ال نأأأوو تغيري أأأا ساتفأأأاق في أأأا
   معا دةوالبعض أن القاعدة ال تكتسب صفة القاعدة اآلمرة مبجرد اتفاق ااطرا  يف 

يف شك  تعري  للقواعأد اآلمأرةل  3واقرتح عدة أعضاء أن تعاد صياغة مشروع االست تاج  -125
عأدة أعضأاء  عأربقدر اإلمكأانو وأ 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   53يف  لك نص املادة  يُتبعوأن 
أنأ  واعتأرب و هأاهم يف ددراجومشأكل سي  أا أسأدى عأدة أعضأاء آخأري  2تفييد م ملض ون الفقأرة ع  

ل الأأيت يبأأدو أيضأأا  أهنأأا حتيأأد عأأ  التعريأأ  2ال توجأأد ممارسأأة تؤيأأد ددراج الع اصأأر الأأواردة يف الفقأأرة 
عأأأرب عأأأ  رأي مفأأأاد  أن السأأأ ة و وأُ 1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   53امل صأأأوص عليأأأ  يف املأأأادة 

ةو وُحأأ رت اللج أأة مأأ  امل يأأ ة للقواعأأد اآلمأأرة ليسأأت طبيعتهأأا الرتاتبيأأة سقأأدر مأأا  أأي أمهيتهأأا اخلاصأأ
و ورأى الأأأبعض أن سالقواعأأأد اآلمأأأرةوضأأأع اشأأأرتاطات جديأأأدةل عأأأ  غأأأري قصأأأدل لالعأأأرتا   احت أأأال

" غري واضحل س  قد يكون مضلال ل اسأباب م هأا أنأ  يط أس الت ييأ  سأني ةالرتاتبيسبقية مفهو  "اا
ن اإلشأارة دىل "الرتاتبيأة" ونتائج الت أاوع مأع  أ   القواعأدو و  أب آخأرون دىل أ القواعد اآلمرةحتديد 

ل والأ ي يسأت د دىل سطأالن القواعأد اآلمأرةال ي تسأتتبع  اخلاص  وع الرتاتبية ل أمثر ا  تتطلب توضيح
الرتاتبية يف القأانون الأدويلل مثأ  تلأك الأيت أخرى م  املعا دات اليت تتعارض معهال يف مقاس  أنواع 

 ةالرتاتبيأأأ سأأأبقيةآخأأأر دىل أن اا رأي  أأأب مأأأ  ميثأأأاق اامأأأم املتحأأأدةو و  103تأأأ ص عليهأأأا املأأأادة 
للقواعأأد اآلمأأرة راسأأخل واعرتفأأت سأأ  اللج أأة نفسأأها يف أع اهلأأا املتعلقأأة ستجأأ ؤ القأأانون الأأدويلو ورئأأي  

  ميك  أن تكون موضوع مشروع است تاج م فص و 2م لك أن الفقرة 
وأعرب عدة أعضاء أيضا  ع  عد  موافقتهم على ضأرورة اإلشأارة دىل "قأيم اجملت أع الأدويل"ل  -126

واعرتافأ  هبأا ستلأك الصأفةل هلأا  ت أع الأدول الأدويل مكأ   يتوقأ  علأى قبأول القواعأد اآلمأرةان وجود 
د ا غايأة وليس على تقييم  ايت للقيمو و  ب رأي آخأر دىل أن اإلشأارة دىل "القأيم ااساسأية" ضأيقة لل

قواعأأد أخأأرىل مثأأ  حظأأر اسأأتع ال  مأأع اسأأتبعاد ات الطأأاسع اإلنسأأاينل  القواعأأد اآلمأأرة اقتصأأرت علأأى
القأأوةو وعلأأى  أأ ال اقأأرُتح أن يشأأري مشأأروع االسأأت تاج سأأدال  مأأ   لأأك دىل "أ أأم املبأأادئ ااساسأأية"و 
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 1969ة فيي أأا لعأأا  ووفقأأا  لأأرأي آخأأرل ميكأأ  هلأأ ا احلكأأمل يف الواقأأعل أن يك أأ  علأأى  أأو مفيأأد اتفاقيأأ
   "ومك   م  خالل ددراج دشارة دىل "القيم ااساسية لل جت ع الدويل القواعد اآلمرةستوضيح طبيعة 

عأأرب عأأ  التفييأأد ورغأأم مأأا أُسأأدي مأأ  آراء سشأأفن دمكانيأأة وجأأود قواعأأد آمأأرة دقلي يأأةل أُ  -127
  و2ورد يف الفقرة  ال يالعاملي"ل  االنطباقلع صر "
القواعأأأد وضأأأع مشأأأروع اسأأأت تاج آخأأأر سشأأأفن تعريأأأ   ات ااخأأأرىقرتاحأأأاالمأأأان مأأأ  سأأأني و  -128
و "rules" أو "norms"أحد التعبأريي  تحري م يد م  االتساق يف اإلشارة دىل وصي أيضا  سو وأُ اآلمرة

و واقأأأرتح آخأأأرون تغيأأأري 1969اقتأأأداء  ساتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   "normsوفضأأأ  الأأأبعض اسأأأتخدا  تعبأأأري "
يف القأأانون الأأدويل"( )"القواعأأد اآلمأأرة  "jus cogens in international law" ع أأوان املوضأأوع دىل

" jus cogens in the international legal order"أو  "(اآلمأأرة)"القواعأد  "peremptory norms" أو
تت اول مشاريع االست تاجات أثر القواعد أن يف ال ظا  القانوين الدويل"و واقرُتح أيضا   "القواعد اآلمرة

  م  عدم و القواعد اآلمرةاآلمرة املبط ل مبا يف  لك مسفلة اةهة اليت حتدد وجود ت اوع مع 
شأأأارة املقأأأرر اخلأأأاص دىل ااع أأأال املقبلأأأة املقأأأررة يف  أأأ ا إل  عأأأ  تفييأأأدالأأأبعض عأأأرب أو  -129

والقواعأأد القأأة سأأني املبأأادئ العامأأة للقأأانون املوضأأوعو واقأأرُتح أن يسأأتجلي املقأأرر اخلأأاص أيضأأا  الع
و واقرتح البعض أن تتض   ااع ال املقبلة حتلي  ما يلي: عبارة "يقبلها ويعرت  هبأا  ت أع اآلمرة

 اآلمأأأأرةالقواعأأأأد ؛ والعالقأأأأة سأأأأني ىالأأأأدول الأأأأدويل مكأأأأ " ومأأأأدى تأأأأراد   أأأأ ا املفهأأأأو  مأأأأع الرضأأأأ
ومدى مون عد  اخلروج ع  القاعدة مسة ممي ة للقواعأد اآلمأرة؛ والع ليأة  وااللت امات جتا  الكافة؛

الحقة حم  قاعدة ساسقة؛ والعالقة سني وجود قيم أساسية يقو   آمرةاليت ميك  هبا أن حت  قاعدة 
 66والتعبأأري عأأ  وجود أأا؛ وآليأأة تسأأوية امل اوعأأات املأأ مورة يف املأأادة  القواعأأد اآلمأأرةعليهأأا وجأأود 
 املت اقضةو  اآلمرةالقواعد الت اوع سني  حسم؛ ومسفلة ميفية 1969فيي ا لعا   م  اتفاقية

 المقحظاث الفتامية للمقرر الفا  -3 
ل ت اول املقرر اخلاص التعليقأات الأيت أُسأديت سشأفن ااسأاس ال ظأري ةقشا ردا  على ما دار يف امل -130

 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  53فأأفعرب عأأ  اختالفأأ  مأأع أولئأأك الأأ ي  رأوا أن املأأادة للقواعأأد اآلمأأرةل 
   حس ت املسفلةو ومع  لكل فهو يرى أن  ليس مطلوسا  م  اللج ة أن حتسم     املسفلةو

ممارسأأات الأأدول  أساسأأا  دىلولأأوح  أن   أأاك اتفاقأأا  عامأأا  علأأى ضأأرورة اسأأت اد الدراسأأة  -131
الفقهيأأأأةل حسأأأأب االقتضأأأأاءو وردا  علأأأأى اآلراء الأأأأيت أُسأأأأديت يف  والكتاسأأأأاتة والقأأأأرارات القضأأأأائي

ومفاد ا أن سعض الع اصر الواردة يف تقرير  ااول ال تؤيد ا ممارسة الدول تفييأدا  مأامال ل   اقشةامل
 ظريأةل أشأار املقأرر اخلأاص الرتميبأات الأو أن ال قص ال سح لتلك امل ارسأة يسأتدعي اللجأوء دىل 

 ال يستهان س  م  ممارسة الدول وامل ارسة القضائيةو  ممف ود  دىل وج
يف  اتوفي ا يتعلق سجمكانية وضأع قائ أة توضأيحيةل الحأ  املقأرر اخلأاص وجأود اختالفأ -132

اآلراء داخأأ  اللج أأةل وأقأأر سأأفن دمكانيأأة وضأأع مثأأ   أأ   القائ أأة فكأأرة مغريأأةو دال أنأأ   ّمأأر سفنأأ  
ا  ع  الرتمي  امل هجي لل وضوعو ومع  لكل فجن  ال يغلق  شى أن يؤدي  لك دىل صر  االنتب

  قبوال و اآلمرةالقواعد الباب أما  دمكانية وضع قائ ة توضيحيةل ترم  على أمثر 
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اإلقلي يأأةل مأأرر املقأأرر اخلأأاص ع مأأ  علأأى ال ظأأر يف  القواعأأد اآلمأأرةوفي أأا يتعلأأق مبسأأفلة  -133
 القواعأأأد اآلمأأأرةيعتقأأأد أن ملفهأأأو  فجنأأأ  ودن مل يكأأأ  تقأأأارير مقبلأأأةو ويف الوقأأأت نفسأأأ ل املسأأفلة يف 

اإلقلي يأأأة أساسأأأا  متي أأأا  يف القأأأانون الأأأدويلل يأأأرى أن الطأأأاسع العأأأاملي للقواعأأأد اآلمأأأرةل و أأأو راسأأأخ 
  دقلي يةو آمرةيستبعد مسبقا  دمكانية وجود قواعد  جيدا ل ال
يف سأياق مسأؤولية  آلمأرةالقواعأد ا ددراجوأمد املقرر اخلأاص مأ لك أنأ  ال ي أوي دغفأال  -134

الدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا و وم أا ورد يف املخطأ  العأا ل فاملوضأوع أوسأع نطاقأا  مأ  
و القواعد اآلمرةآثار  ع قانون املعا داتو وأوضح أن  يعت   ت اول     املسائ  يف تقارير الحقة 

وتعريفهأأا قأأد  تلفأأان  قواعأأد اآلمأأرةالسيأأد أنأأ  أعأأرب عأأ  عأأد  اتفاقأأ  مأأع الأأرأي القائأأ  سأأفن طبيعأأة 
 ساختال   ال القانون الدويلو 

وفي ا يتعلق سااع ال املقبلةل قال دن  أحاط عل ا  ساآلراء املتعلقة سجمكانية وجأود قواعأد  -135
وااللت امأات  القواعأد اآلمأرةال ظر يف العالقة سني اعت ام  آمرة تست د دىل املعا داتو وأمد م لك 

 ةوجتا  الكاف
قرتاحأأات االوفي أأا يتعلأأق مبشأأاريع االسأأت تاجات املقرتحأأةل الحأأ  املقأأرر اخلأأاص خمتلأأ   -136

 2 و وقبأ  أيضأا  االنتقأاد القائأ  دن مشأروع االسأت تاجاقشأة الصياغة اليت قُأدمت أث أاء املاملتعلقة س
أن  يعاجل مسائ  خارجة ع  نطاق املوضوعو وأوضح أن  مان ي ويل م  خالل مشروع االقرتاحل

اسأتث ائية سالقيأاس دىل قواعأد القأانون  أي قواعأد ل  اهتأال حبكأم طبيعتهأا القواعأد اآلمأرةيوضح أن 
الأأأدويل ااخأأأرىو ومأأأع  لأأأكل فجنأأأ  يقبأأأ  رأي اللج أأأة سأأأفن ال ضأأأرورة إلحالأأأة مشأأأروع االسأأأت تاج 

  املقرتح دىل ة ة الصياغةو
دىل يرحأب ساالقرتاحأات الداعيأة ودن مأان ل أوضح أنأ  3وفي ا يتعلق مبشروع االست تاج  -137

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  53ل مبأأأأأا يف  لأأأأأك مواءمأأأأأة صأأأأأياغتها مأأأأأع أحكأأأأأا  املأأأأأادة 1حتسأأأأأني الفقأأأأأرة 
ال يتفأق مأع أعضأاء اللج أة الأ ي    بأوا دىل أن ااسأاس حمأدود أو معأدو  يف  فجنأ ل 1969 لعا 

ر القأأأأأيم ااساسأأأأأية ممارسأأأأأة الأأأأأدول ويف قأأأأأرارات احملأأأأأامم واهليئأأأأأات القضأأأأأائية لأأأأأدعم ددراج ع اصأأأأأ
مراجأع خمتصأةل دضأافة دىل الأيت قأد   دنأ للقواعد اآلمرة وانطباقها العامليو وقأال  ةالرتاتبي وااسبقية

ل يف سأياق اامأم القواعأد اآلمأرةاملواقأ  الأيت ا أ هتا الأدول سشأفن  سشفنقدمها يف تقرير  ااولل 
 احملامم واهليئات القضائيةواملتحدة يف املقا  ااولل فضال  ع  القرارات الصادرة ع  

 يف االقرتاحات الداعية دىل تعأدي  ع أوان املشأروع م لك أن  ال يرى جدارة لل ظر و مر -138
    ا يف تقرير مقب ووأن  ميك  ال ظر يف
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  الفصل العاار 
 حماية البي ة فيما يتعلق بالنزاعاث المسلحة

 مقدمة -ألف 

( أن تأأأدرج موضأأأوع "محايأأأة البيئأأأة 2013قأأأررت اللج أأأة يف دورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -139
يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة" يف سرنأأامج ع لهأأا وعي أأت السأأيدة مأأاري غو جاموسسأأون مقأأررة  في أأا

خاصة لل وضوع
 و(1302)

(ل يف التقريأأأأأر ااويل لل قأأأأأررة 2014ونظأأأأأرت اللج أأأأأةل يف دورهتأأأأأا السادسأأأأأة والسأأأأأتني ) -140
 ل(2015) والسأأتني السأاسعة دورهتأا يف لاللج أةونظأرت  و(1303)(Corr.1و A/CN.4/674اخلاصأة )

وأحاطأأأأأأت عل أأأأأأا  مبشأأأأأأروع ااحكأأأأأأا   (1304)(A/CN.4/685) اخلاصأأأأأأة لل قأأأأأأررة الثأأأأأأاين التقريأأأأأأر يف
(ل الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة 5( دىل الثأأاين )xول )االسأأتهاللية ومشأأاريع املبأأادئ مأأ  اا

 (وA/CN.4/L.870مؤقتة )

 النظر في المواوع في الدورة الحالية -باء 

( A/CN.4/700اللج ة يف     الدورة التقرير الثالث لل قررة اخلاصة )على  مان معروضا   -141
 12املعقأأودة يف الفأأرتة مأأ   3324 وجلسأأتها 3321دىل  3318 مأأ  هتااونظأأرت فيأأ  يف جلسأأ

  و2016متوو/يولي   20ويف  15دىل 

ورمأأأأ ت املقأأأأررة اخلاصأأأأة يف تقرير أأأأا الثالأأأأث علأأأأى حتديأأأأد القواعأأأأد  ات الصأأأألة اخلاصأأأأة  -142
حأأأأاالت مأأأأا سعأأأأد ال أأأأ اعل مأأأأع معاةأأأأة سعأأأأض املسأأأأائ  املتعلقأأأأة سالتأأأأداسري الوقائيأأأأة الأأأأيت يتعأأأأني  يف

ب ااصأأألية ل فضأأأال  عأأأ  احلالأأأة اخلاصأأأة سالشأأأعو أيضأأأا   االضأأأطالع هبأأأا يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اع
الثأأأاين(و واقرتحأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة ثالثأأأة مشأأأاريع مبأأأادئ سشأأأفن التأأأداسري الوقائيأأأة )الفأأأرع

ل (1305)

__________ 

الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الوثأأائق )انظأأر  2013أيار/مأأايو  28للج أأةل يف  3171ا أأ  القأأرار يف اةلسأأة  (1302)
لالطأأالع علأأى املخطأأ  العأأا  لل وضأأوعل انظأأر و (و 167(ل الفقأأرة A/68/10) 10الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

 (ل املرفق  اءوA/66/10) 10امللحق رقم  لادسة والستونل الدورة الساملرجع نفس 

 و222-186(ل الفقرات A/69/10) 10ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1303)

  و170-130(ل الفقرات A/70/10) 10ل الدورة السبعونل امللحق رقم املرجع نفس  (1304)

يف  (ل سالصأأأيغة الأأيت اقرتحتهأأأا املقأأررة اخلاصأأأة4( وااول )3( وااول )1في أأا يلأأأي نأأص مشأأأاريع املبأأادئ ااول ) (1305)
 :تقرير ا الثالث

  (  1أ األول )مشروع المبد 
 التنفيذ واةنفاذ 

ي بغي أن تتخ  الدول مجيع اخلطوات الالومة العت اد تداسري تشريعية أو دداريأة أو قضأائية فعالأة أو غري أا   
 م  التداسري الوقائية لتع ي  محاية البيئة الطبيعية يف سياق ال  اع املسلحل وفقا  للقانون الدويلو
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