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  الفص  الثامن  
 (jus cogens)القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

 مقدمة -يلف 
(  دمراج موضوع "القواعد اآلمرة" يف 2015قررت اللج ة  يف مورهتا السابعة والستني ) -91

و وأحاطت اة عية العامة (1049)برانمج ع لها وعّي ت السيد مينري ْتالمي مقررا  خاصا  لل وضوع
اللج أأأأأة دمراج   بقأأأأأرار 2015مأأأأأانون ااول/مينسأأأأأ رب   23املأأأأأؤر   70/236الحقأأأأأا   يف قرار أأأأأا 

 املوضوع يف برانمج ع لهاو
(  يف 2017(  والتاسأعة والسأتني )2016ونظرت اللج أة يف مورتيهأا الثام أة والسأتني ) -92

امل اقشأأات املتعلقأأة إأأ ين   وب أأاء علأأى و(1050)التقرينأأرين  ااول والثأأاين لل قأأرر اخلأأاص  علأأى التأأوايل
الأأأأأوارمة فيه أأأأأا دىل ة أأأأأة الصأأأأأياغةو  التقرينأأأأأرين   قأأأأأررت اللج أأأأأة أن حتيأأأأأ  مشأأأأأارينع االسأأأأأت تاجات

واسأأت عت اللج أأة دىل تقرينأأرين  شأأفوينني مأأرحليني مقأأدمني مأأ  رئيسأأي ة أأة الصأأياغة عأأ  القواعأأد 
ينتضأأأ  ان مشأأأارينع االسأأأت تاجات الأأأت  (jus cogens)اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل 

 والتاسعة والستني  على التوايلو يف الدورتني الثام ة والستني اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتا  
  (1051)ويف الدورة التاسعة والستني  وب اء  على اقرتاح قدمه املقرر اخلاص يف تقرينر  الثاين -93

قأأررت اللج أأة تغيأأري ع أأوان املوضأأوع مأأ  "القواعأأد اآلمأأرة" دىل "القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة 
 و(1052)"(cogens jus)للقانون الدويل 

 يف املوضوع يف الدورة احلالية النظر  -ابء 
 A/CN.4/714مأأان معروضأأا  علأأى اللج أأة  يف الأأدورة احلاليأأة  التقرينأأر الثالأأث لل قأأرر اخلأأاص ) -94
قانونيأة املرتتبأة علأى القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد العامأة للقأانون ال تأائج واآلاثر ال ت اول (  ال يCorr.1و

 و(1053)مشروع است تاج 13 و واقرتح املقرر اخلاص  سالست ام دىل حتليله (cogens jus)الدويل 
__________ 

دورة السأأأأبعون  )الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأة  الأأأأ 2015أاير/مأأأأاينو  27  املعقأأأأومة يف 3257يف جلسأأأأتها  (1049) 
(و وأُمرج  املوضأأوع يف بأأرانمج ع أأ  اللج أأة الطوينأأ  ااجأأ  يف مورهتأأا 286(  الفقأأرة A/70/10) 10امللحأأق رقأأم 

)املرجأأأع نفسأأأه  الأأأدورة التاسأأأعة ( ب أأأاء  علأأأى االقأأأرتاح الأأأوارم يف مرفأأأق تقرينأأأر اللج أأأة 2014السامسأأأة والسأأأتني )
 (و23(  الفقرة A/69/10) 10والستون  امللحق رقم 

 (1050) A/CN.4/693 وA/CN.4/706و 
 (1051) A/CN.4/706 و90  الفقرة 
 و146(  الفقرة A/72/10) 10الواثئق الرمسية للج عيأة العامأة  الدورة الثانية والسبعون  امللحق رقم  (1052) 
 اخلاص يف تقرينر  الثالث:    سلصيغة الت اقرتحها املقرر23دىل  10في ا ينلي نص مشارينع االست تاجات  (1053) 

  10معروع االستنتاج 
 (jus cogens)لطةن املعاهدال اليت تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

تكأأأون املعا أأأدة الغيأأأة  دذا مانأأأت  يف وقأأأت عقأأأد ا  تتعأأأارض مأأأع قاعأأأدة آمأأأرة مأأأ   -1 
  شئ تلك املعا دة أي حقوق أو الت اماتوو وال ت(jus cogens)القواعد العامة للقانون الدويل 

تصأأأأبح املعا أأأأدة القائ أأأأة الغيأأأأة  وت تهأأأأي دذا تعارضأأأأت مأأأأع قاعأأأأدة آمأأأأرة جدينأأأأدة مأأأأ   -2 
تظهأأأأر بعأأأأد دبأأأأرا  املعا أأأأدةو وتُعفأأأأى ااطأأأأرا  يف تلأأأأك  (jus cogens)القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل 

 املعا دة م  أي الت امات مبواصلة ت في  أحكا  املعا دةو

http://undocs.org/en/A/CN.4/714
http://undocs.org/A/CN.4/714/Corr.1
http://undocs.org/en/A/70/10
http://undocs.org/en/A/69/10
http://undocs.org/en/A/CN.4/693
http://undocs.org/en/A/CN.4/706
http://undocs.org/en/A/CN.4/706
http://undocs.org/en/A/72/10
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لأأأتاليف التعأأأأارض مأأأع قاعأأأأدةا آمأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد العامأأأة للقأأأأانون الأأأدويل  ين بغأأأأي قأأأأدر  -3 
اإلمكأأأان أن ينُفّسأأأر احلكأأأم التعا أأأدي علأأأى  أأأو ملعلأأأه متسأأأقا  مأأأع القاعأأأدة اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد العامأأأة 

 و(jus cogens)للقانون الدويل 
  11معروع االستنتاج 

تعااارض مااع قاعاادة آماارة ماان القواعااد العامااة للقااانون إمكانيااة الفصاا  لااني يحكااام املعاهاادة الاايت ت
 (jus cogens)الدويل 
املعا أأأدة الأأأت تكأأأون  وقأأأت عقأأأد ا  متعارضأأأة  مأأأع قاعأأأدة آمأأأرة مأأأ  القواعأأأد العامأأأة  -1 

 تكون سطلة برمتها  وال ملوو ح   أو فص  أي ج ء م هاو (jus cogens)للقانون الدويل 
سهأأأور قاعأأأدة آمأأأرة جدينأأأدة مأأأ  القواعأأأد العامأأأة  املعا أأأدة الأأأت تصأأأبح سطلأأأة  بسأأأبب -2 

 ت تهي برمتها  دال يف احلاالت التالية: (jus cogens)للقانون الدويل 
دذا مانأأت ااحكأأا  الأأت تتعأأارض مأأع قاعأأدة آمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل  )أ( 

(jus cogens) قابلة  للفص   م  حيث تطبيقها  ع  بقية أج اء املعا دة؛ 
دذا مانأأت ااحكأأا  الأأت تتعأأارض مأأع قاعأأدة آمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل  )ب( 

(jus cogens)  ال تشك  أساسا  جو راي  للقبول سملعا دة؛ 
 دذا مان االست رار يف ت في  بقية أج اء املعا دة ال ين طوي على دجحا و  )ج( 

  12معروع االستنتاج 
 إىل معاهدة ابطلة  ألعمال اليت مت القيام هبا استنادا  إزالة النتائج املرتتبة على ا

ااطأأرا  يف معا أأدة سطلأأة بسأأبب تعارضأأها مأأع قاعأأدة آمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون  -1 
يف وقت عقد املعا دة تكون مل  مأة قأانوان  نوالأة نتأائج أي ع أ  مت القيأا  بأه اسأت اما  دىل  (jus cogens)الدويل 

 و(jus cogens)ملتعارض مع قاعدة آمرة م  القواعد العامة للقانون الدويل احلكم التعا دي ا
دهنأأاء معا أأدة بسأأبب سهأأور قاعأأدة آمأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل  -2 

(jus cogens)   ال ينؤثر على أي حق أو الت ا  أو وضع قأانوين أنشأف  ت فيأُ  املعا أدة قبأ  دهنائهأا  دال دذا
االلت ا  أو الوضع القانوين نفسه متعارضا  مع قاعدة آمرة م  القواعأد العامأة للقأانون  أو مان ذلك احلق

 و (jus cogens)الدويل 
  13معروع االستنتاج 

 وآاثرها على التحفظال على املعاهدال (jus cogens)القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 
اعأأدة  آمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل الأأتحفغ علأأى حكأأم تعا أأدي ملّسأأد ق -1 

(jus cogens) ال ينؤثر على الطابع املل ِ  لتلك القاعدة  الت ينست ر انطباقهاو 
ال ملأأأوو أن ينسأأأتبِعد الأأأتحفغ أو ينعأأأّدل ااثأأأر  القأأأانوين ملعا أأأدة علأأأى  أأأو ينت أأأا  مأأأع  -2 

 و(jus cogens)قاعدة آمرة م  القواعد العامة للقانون الدويل 
  14معروع االستنتاج 

اإلجااراء املوصااى لاا  لتسااوية النزاعااال الاايت تنطااوي علااى تعااارض لااني معاهاادة وقاعاادة آماارة ماان 
 (jus cogens)القواعد العامة للقانون الدويل 

ر  أأا  سلقواعأأد امل ظِّ أأة للوالينأأة القضأأائية حملك أأة العأأدل الدوليأأة  ين بغأأي أن ينُعأأرض أي  -1 
ا أأأأأدةت تتعأأأأأارض مأأأأأع قاعأأأأدة آمأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأد العامأأأأأة للقأأأأأانون الأأأأأدويل نأأأأ اع بشأأأأأفن مأأأأأا دذا مانأأأأت مع

(jus cogens) على حمك ة العدل الدولية للبت فيه  ما م ينتفق طرفا ال  اع على عرضه للتحكيمو 
  ال ينكفأأي أن ينكأأون ال أأ اع متعلقأأا  بقاعأأدة آمأأرة 1بصأأر  ال ظأأر ع أأا جأأاء يف الفقأأرة  -2 

إلقامأة الوالينأة القضأائية لل حك أة دن م تتأوافر املوافقأة  (jus cogens)ويل م  القواعد العامة للقانون الد
 الالومة على الوالينة وفقا  للقانون الدويلو

  15معروع االستنتاج 
 ابلنسبة إىل القانون الدويل العريف (jus cogens)نتائج القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

قواعد القانون الدويل العريف دذا مانت تتعارض مع قاعدة آمأرة مأ  ال ت شف قاعدةت م   -1 
 و(jus cogens)القواعد العامة للقانون الدويل 
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ت ول قاعدة القانون الدويل العريف الت ليس هلا طابع القواعأد اآلمأرة دذا نشأفت قاعأدةت  -2 
 عهاوتتعارض م (jus cogens)آمرة جديندة م  القواعد العامة للقانون الدويل 

مل ِمأأةت ة يأأع  (jus cogens)مبأأا أن القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل  -3 
 أشخاص القانون الدويل  ف ن قاعدة املعرِتض املِصّر ال ت طبق عليهاو

  16معروع االستنتاج 
 ألعمال االنفراديةابلنسبة إىل ا (jus cogens)نتائج القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

الع أأأأأ  االنفأأأأأرامي الأأأأأ ي ينتعأأأأأارض مأأأأأع قاعأأأأأدةا آمأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد العامأأأأأة للقأأأأأانون الأأأأأدويل  
(jus cogens)   وينكون سطال 

  17معروع االستنتاج 
ابلنسبة إىل القارارال امللزِماة  (jus cogens)نتائج القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل 

 ل الدوليةالصادرة عن املنظما
القأأرارات املل ِمأأأة الصأأأامرة عأأأ  امل ظ أأأات الدوليأأأة  مبأأا فيهأأأا تلأأأك الصأأأامرة عأأأ  جملأأأس  -1 

دذا مانأأت تتعأأارض مأأع قاعأأدة آمأأرة مأأ  القواعأأد مقيِّأأدة اامأأ  التأأابع ل مأأم املتحأأدة  ال ت شأأئ الت امأأات 
 و (jus cogens)العامة للقانون الدويل 

ات امل ظ ات الدولية  مبا فيهأا قأرارات جملأس اامأ  التأابع ملب قدر اإلمكان أن تُفسَّر قرار  -2 
 و(jus cogens)ل مم املتحدة  على  و ينتسق مع القواعد اآلمرة م  القواعد العامة للقانون الدويل 

  18معروع االستنتاج 
ه وااللتزامااال  ااا (jus cogens)العةقااة لااني القواعااد اآلماارة ماان القواعااد العامااة للقااانون الاادويل 

 (erga omnes)الكافة 
ت شأأئ الت امأأات جتأأا  الكافأأة  (jus cogens)القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل  

(erga omnes)ينكون اإلخالل إا مسفلة هتم مجيع الدولو   
  19معروع االستنتاج 

الظااروا النافيااة وآاثرهااا علااى  (jus cogens)القواعااد اآلماارة ماان القواعااد العامااة للقااانون الاادويل 
 لعدم املعروعية

ال ملأأوو االحتجأأاج أبي سأأر  ل فأأي صأأفة عأأد  املشأأروعية عأأ  ع أأ  ال ينكأأون متفقأأا   -1 
 و(jus cogens)مع الت ا  انشئ مبقتضى قاعدة آمرة م  القواعد العامة للقانون الدويل 

الأأأأدويل  دذا سهأأأأرت القاعأأأأدُة اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون 1ال ت طبأأأأق الفقأأأأرة  -2 
(jus cogens) بعد ارتكاب الع  و 

  20معروع االستنتاج 
 واجب التعاون 

تتعأأاون الأأدول يف سأأبي  وضأأع حأأّد  سلوسأأائ  املشأأروعة  اي دخأأاللا خطأأري بقاعأأدة  -1 
 و (jus cogens)آمرة م  القواعد العامة للقانون الدويل 

ة للقأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل ينُقصأأأأأأأد سإلخأأأأأأأالل اخلطأأأأأأأري لقاعأأأأأأأدة آمأأأأأأأرة مأأأأأأأ  القواعأأأأأأأد العامأأأأأأأ -2 
(jus cogens) اإلخالل ال ي ينكون دما جسي ا  أو م هجيا و 

التعأأأاون املتأأأوخى يف مشأأأروع االسأأأت تاج  أأأ ا وكأأأ  أن ينُ فَّأأأ  عأأأ  طرينأأأق آليأأأات تعأأأاون  -3 
 مؤسسية أو ع  طرينق ترتيبات تعاونية خمصصةو

  21معروع االستنتاج 
 واجب عدم االعرتاا واالمتناع عن تقدمي املساعدة

على الأدول واجأب عأد  االعأرتا  بشأرعية وضأع انجأم عأ  دخأالل بقاعأدة آمأرة مأ   -1 
 و(jus cogens)القواعد العامة للقانون الدويل 

متت أأع الأأدول عأأ  تقأأد  العأأون أو املسأأاعدة يف دمامأأة وضأأع انجأأم عأأ  دخأأالل بقاعأأدة  -2 
 و(jus cogens)آمرة م  القواعد العامة للقانون الدويل 
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  3425وجلسأتها  3421دىل  3414مأ  ونظرت اللج ة يف التقرينر الثالث يف جلسأاهتا  -95
  و2018 متوو/ينوليه 9و 4دىل  2  وم  2018ان/ينونيه ح ينر  1أاير/ماينو و 30املعقومة يف 

  أحالأأأأأأأت اللج أأأأأأأة دىل ة أأأأأأأة 2018متوو/ينوليأأأأأأأه  9  املعقأأأأأأأومة يف 3425ويف اةلسأأأأأأأة  -96
  سلصيغة الت ورمت إا يف التقرينأر الثالأث (1054)23دىل  10 م  الصياغة مشارينع االست تاجات

دىل شأرط  اسأت اما   23و 22ت تاجني   على أساس ينُفهأم م أه ت أاول مشأروعي االسألل قرر اخلاص
 "عد  اإلخالل"و

  قأأد  رئأأيس ة أأة الصأأياغة تقرينأأرا  2018أاير/مأأاينو  14  املعقأأومة يف 3402ويف اةلسأأة  -97
"  ينتعلأق (jus cogens)مؤقتا  للج ة الصياغة ع  "القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد العامأة للقأانون الأدويل 

انأأأت قأأأد اعت أأأدهت ا بصأأأفة مؤقتأأأة يف الأأأدورة السأأأبعنيو ويف اللأأأ ين  م 9و 8مبشأأأروعي االسأأأت تاجني 
  قأأأد  رئأأأيس ة أأة الصأأأياغة تقرينأأأرا  مؤقتأأأا  آخأأأر 2018متوو/ينوليأأأه  20  املعقأأأومة يف 3434اةلسأأة 

الأأت مانأأت قأأد اعت أأدهتا بصأأفة مؤقتأأة يف  14دىل  10للج أأة الصأأياغة عأأ  مشأأارينع االسأأت تاجات 
 و(1055)لعلم فقط  ومها متاحان على موقع اللج ة الشبكيالدورة السبعنيو وقُد  مال التقرينرين  ل

 عرض املقرر اخلاص للتقرير الثالث -1 
ذمأأأر املقأأأرر اخلأأأاص  لأأأدى عرضأأأه ال قأأأاو الأأأ ي مار يف اللج أأأة السامسأأأة  أن الأأأدول دذا   -98

مانت قد وافقت ع وما  على معاينري حتديند القواعد اآلمرة الت اعت دهتا ة ة الصياغة بصفة مؤقتة  
فأأ ن بعضأأها أوصأأى نمراج ع اصأأر دضأأافية  مثأأ  عأأد  جأأواو اخلأأروج عأأ  القاعأأدة  والقأأيم ااساسأأية 
لل جت أأأع الأأأدويل  وامل ارسأأأةو وأشأأأار دىل مأأأا معأأأا دليأأأه الأأأبعض مأأأ  وايمة توضأأأيح مفهأأأو  "القبأأأول 

  العديند م  الدول على ضرورة وجوم "أغلبية مبرية جدا " م  الدول تقب  وتعرت ووافق واالعرتا "و 
شأأرطا  أمثأأر صأأرامة ال ينُ ظأأر دليأأه مأأ  م ظأأور اارقأأا  الأأدول  ت بعأأضفّضأألو  وسلطأأابع اآلمأأر للقاعأأدة

فحسب  ب  أينضأا  مأ  م ظأور الطأابع الت ثيلأي جمل وعأة الأدولو وأشأار أينضأا  دىل تبأاين  اآلراء بشأفن 
عأاملي  مصامر القأانون الأت وكأ  أن تشأك  أسأاس القواعأد اآلمأرة  لك أه الحأغ وجأوم اتفأاق شأبه

 ال ي ت شف م ه القواعد اآلمرةو ينشّك  ااساس اامثر شيوعا  على أن القانون الدويل العريف 
                                                                                                                                                              

  22تنتاج معروع االس
واجب إقامة الوالية القضائية احمللية على اجلرائم احملظاورة مبقتضاى قواعاد آمارة مان القواعاد العاماة 

 (jus cogens)للقانون الدويل 
على الدول واجب دقامة والينتها القضائية على اةرائم احملظورة مبقتضى قواعأد القأانون  -1 

و  أ   اةأرائم مأ  رعأااي تلأك الأدول أو وقعأت اةأرائم يف   مأىت مأان مرتكبأ(jus cogens)الدويل اآلمأرة 
 اإلقليم اخلاضع لوالينتها القضائيةو

 مون قيا  الوالينة القضائية على أي أساس آخر ملي   القانون الوطرو  1ال حتول الفقرة  -2 
  23معروع االستنتاج 

 عدم االعتداد ابملنصب الرمسي وعدم انطباق احلصانة املوضوعية
تكأأاب شأأخص ينتقلأأد م صأأبا  رمسيأأا  جروأأة حمظأأورة مبقتضأأى قاعأأدة آمأأرة مأأ  القواعأأد ار  -1 

 ال ينشّك  سببا  المت اع املسؤولية اة ائيةو (jus cogens)العامة للقانون الدويل 
ال ت طبق احلصانة املوضوعية على أي جروأة حمظأورة مبقتضأى قاعأدة آمأرة مأ  القواعأد  -2 

 و(jus cogens)العامة للقانون الدويل 
 املرجع نفسهو (1054) 
 وhttp://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtmlتُتاح التقارينر يف الدلي  التحليلي اع ال ة ة القانون الدويل:  (1055) 
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  عأأرض املقأأرر اخلأأاص مشأأارينع االسأأت تاجات الأأت اقرتحهأأا والأأوارمة يف الفأأرع الرابأأع مأأ   -99
قيأأة تسأأت د دىل أحكأأا  اتفا 12و 11و 10التقرينأأر الثالأأثو وأشأأار دىل أن مشأأارينع االسأأت تاجات 

 3"(  سسأتث اء الفقأرة 1969"اتفاقية فيي ا لعا  في ا ينلي  ) 1969فيي ا لقانون املعا دات لعا  
 و  الأت تأ ص علأى تفسأري املعا أدة علأى  أو ينتسأق مأع القواعأد اآلمأرة10م  مشروع االست تاج 
 أأأأا فيي اتفاقيأأأأة مأأأأ  31)ج( مأأأأ  املأأأأامة 3أن ذلأأأأك نتيجأأأأة ضأأأأرورينة للفقأأأأرة واعتأأأأرب املقأأأأرر اخلأأأأاص 

الأأأأت تقتضأأأي أن تؤخأأأأ  يف احلسأأأأبان يف تفسأأأري املعا أأأأدات قواعأأأُد القأأأأانون الأأأأدويل  1969 لعأأأا 
مأأ  امل ارسأأة ينأأدعم مضأأ ون مهأأم  املتعلقأأة سملوضأأوعو وعأأالوة  علأأى ذلأأك  أشأأار دىل وجأأوم قأأدر

 و 10م  مشروع االست تاج  3الفقرة 
القواعد العامة للقأانون الأدويل املتعلق سلقواعد اآلمرة م   13وينست د مشروع االست تاج  -100

(jus cogens)  مأ   3-4-4وآاثر ا على التحفظات على املعا دات أساسا  دىل املبدأ التأوجيهي
 و2011  ال ي اعت دته اللج ة يف عا  (1056)ملي  امل ارسة املتعلق سلتحفظات على املعا دات

ات الأأت ت طأأوي علأأى دجأأراء موصأأى بأأه لتسأأوينة امل اوعأأ 14وينتضأأ   مشأأروع االسأأت تاج  -101
مأ   66تعارض بني معا دة وقاعأدة مأ  القواعأد اآلمأرةو وذّمأر املقأرر اخلأاص مبأا تتسأم بأه املأامة 

م هأاو ومأع ذلأك  ينصأعب  64و 53م  أمهية أساسية لتطبيأق املأامتني  1969اتفاقية فيي ا لعا  
ت تاجات غأأري املل مأأةو يف رأينأأه دمراج اإلجأأراء املأأ مور يف تلأأك املأأامة يف جم وعأأة مأأ  مشأأارينع االسأأ

وك   يف احلاالت الت ال ت طبق  14وبدال  م  ذلك  ينرى أن اقرتاحه اخلاص مبشروع االست تاج 
)مأأفن تكأأون الأأدول املع يأأة  مأأثال   غأأري أطأأرا  يف  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   66فيهأأا املأأامة 

القضأأأائية  مبأأأا يف ذلأأأك  االتفاقيأأأة(  التوسأأأ  بأأأه لتشأأأجيع ااطأأأرا  علأأأى عأأأرض ن اعاهتأأأا للتسأأأوينة
 عرضها على حمك ة العدل الدوليةو

تسأت د دىل عأدم  1  الحأغ املقأرر اخلأاص أن الفقأرة 15وفي ا خيص مشأروع االسأت تاج  -102
مأأ  قأأرارات احملأأامم الوط يأأة الأأت قضأأت أبن للقواعأأأد اآلمأأرة أسأأبقية علأأى قواعأأد القأأانون الأأأدويل 

رورة  أن القواعأأد اآلمأأرة القائ أأة تبطأأ  قواعأأد القأأانون العأأريفو و أأو ينأأرى أن  أأ   القأأرارات تعأأر ضأأ
  املتعلقأأة بتعأأارض 15الأأدويل العأأريف أو مت أأع نشأأوء او أمأأا الفقأأرة الثانيأأة مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 

مأ   64املامة  م  فهي ُمستله ةقاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف مع قاعدة آمرة جديندة  
ظيأأأأت بتفينيأأأأد الأأأأدول وأحكأأأأا  صأأأأامرة عأأأأ  حمك أأأأة العأأأأدل   وقأأأأد ح1969اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا  

  املتعلقأأأة بعأأأد  تطبيأأأق قاعأأأدة املعأأأرتض 3ااوروبيأأأةو وأشأأأار املقأأأرر اخلأأأاص مأأأ لك دىل أن الفقأأأرة 
املصأأر علأأى القواعأأد اآلمأأرة  دمنأأا تتسأأق مأأع الطأأابع العأأاملي للقواعأأد اآلمأأرة وانلأأت قبأأوال  يف ممارسأأة 

 الوط ية واإلقلي يةوالدول  مبا يف ذلك قرارات احملامم 
  املتعلق ببطالن الفع  االنفرامي الأ ي ينتعأارض مأع 16شروع االست تاج مب ينتعلقوفي ا  -103

قاعأأدة مأأ  القواعأأد اآلمأأرة  الحأأغ املقأأرر اخلأأاص أن اسأأتخدا  عبأأارة "ينكأأون سطأأال " ينتبأأع املبأأدأ 
للدول الت وكأ  أن ت شأئ م  املبامئ التوجيهية امل طبقة على اإلعالانت االنفرامينة  8التوجيهي 

 و2006  والت اعت دهتا اللج ة يف عا  (1057)الت امات قانونية

__________ 

 و75الفقرة  ( A/66/10) 10لحق رقم الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة السامسة والستون  امل (1056) 
 و176  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفقرة 2006حولية ووو  (1057) 
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الصامرة ع  امل ظ ات الدوليأةو والحأغ املقيِّدة سلقرارات  17وينتعلق مشروع االست تاج  -104
الصأأأأامرة عأأأأ   املقيّأأأأدةاملقأأأأرر اخلأأأأاص أن االقأأأأرتاح الأأأأوارم يف الفقأأأأرة ااوىل  ومفأأأأام  أن القأأأأرارات 

  دذا مانأأت تتعأأارض مأأع قاعأأدة مأأ  القواعأأد اآلمأأرة ُمقيِّأأدةمل ظ أأات الدوليأأة ال ت شأأئ الت امأأات ا
املؤلفأأات والبيأأاانت العامأأة الصأأامرة عأأ  مول والأأت تؤمأأد أن قأأرارات  مهأأم مأأ  حيظأأى بتفينيأأد قأأدر

جملأأأأس اامأأأأ   ضأأأأع للقواعأأأأد اآلمأأأأرة  وحيظأأأأى مأأأأ لك بتفينيأأأأد قأأأأرارات احملأأأأامم احملليأأأأة واإلقلي يأأأأة 
م  مشروع  3  شفهنا شفن الفقرة 17م  مشروع االست تاج  2الدوليةو والحغ أينضا  أن الفقرة و 

  تتضأ   افرتاضأا  تفسأرياي  أبن قأرارات امل ظ أات الدوليأة ملأب  قأدر اإلمكأان  أن 10االست تاج 
مول  تُفسَّر على  و ينتسق مع القواعد اآلمرةو وينالقي   ا التفميأد أتينيأدا  يف بيأاانت صأامرة عأ 

 يف سياقات شىت ويف أحكا  صامرة ع  حمك ة العدل ااوروبيةو
  أمأد املقأرر اخلأاص أن مأ  املقبأول عامليأا  تقرينبأا  أن 18وفي ا ينتعلأق مبشأروع االسأت تاج  -105

 القواعد اآلمرة ت شئ الت امات جتا  الكافةو
وليأأأةو ف شأأأروع اوانأأأب مأأأ  املسأأأؤولية الد 21و 20و 19وتتعلأأأق مشأأأارينع االسأأأت تاجات  -106

مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري  26  املسأت د مأ  مشأروع املأامة 19االست تاج 
)في أأا ينلأي  "املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول"(  ينؤمأأد  2001املشأروعة موليأا   الأت اعُت أدت يف عأا  

لعامأأة للقأأأانون الأأدويل ال ت طبأأأق أن الظأأرو  ال افيأأأة لعأأد  املشأأروعية مبوجأأأب القواعأأد ا 1يف الفقأأرة 
و وتسأعى الفقأرة الثانيأة دىل (1058)على حاالت اإلخأالل ساللت امأات ال اشأئة مبقتضأى القواعأد اآلمأرة

 م ع املسؤولية ال اشئة أبثر رجعي دذا سهرت قاعدة آمرة بعد ارتكاب ع   خي  بتلك القاعدةو
وضع حّد  سلوسائ  املشأروعة   بواجب التعاون يف سبي  20وينتعلق مشروع االست تاج  -107

 41مأ  املأامة  1اي دخالل خطري بقاعدة م  القواعد اآلمأرةو وتسأت د الفقأرة ااوىل دىل الفقأرة 
 مونتأأه وقأأدمأأ  املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدولو وواجأأب التعأأاون مبأأدأ راسأأخ يف القأأانون الأأدويلو 

  الأت اعُت أدت يف (1059)الكأوارث حأاالت يف ااشأخاص حب اينأة املتعلقة املوام مشارينع يف اللج ة
  ويف قضأية (1060)الصأامرة عأ  حمك أة العأدل الدوليأة اةأدار  والقى أتينيدا  يف فتأوى 2016عا  
 و(1061)يف حمك ة البلدان اامرينكية حلقوق اإلنسان مانتوات ال

  ال ي ين ص على واجب عد  االعرتا  بشرعية وضع انجأم 21أما مشروع االست تاج  -108
ل بقاعأأدة مأأ  القواعأأد اآلمأأرة  واالمت أأاع عأأ  تقأأد  العأأون أو املسأأاعدة يف دمامأأة  أأ ا عأأ  دخأأال

مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدولو واعرتفأت  41م  مشأروع املأامة  2الوضع  فيست د دىل الفقرة 
  أبن  أأأأ ا الواجأأأأب ينت تأأأأع بصأأأأفة القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  علأأأأى  أأأأو 2001اللج أأأأة  يف عأأأأا  

__________ 

 و76  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  والتصوينب  الفقرة 2001ووو  حولية (1058) 
 و48(  الفقرة A/71/10) 10ورة احلامينة والسبعون  امللحق رقم الواثئق الرمسية للج عيأة العامأة  الد (1059) 
 (1060) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 200, para. 159و 
 (1061) La Cantuta v Perú (Merits, Reparations and Costs), Series C, No. 162, Judgment, 29 November 

2006, Inter-American Court of Human Rights م أأا ذُمأأر مأأرارا   ااع أأال الأأت ت طأأوي  160  الفقأأرة"(
ووو ونظأأرا  لطبيعأأة ااحأأداث وخطورهتأأا  (jus cogens)عليهأأا  أأ   القضأأية انتهكأأت قواعأأد آمأأرة للقأأانون الأأدويل 

 ووو تتجلى ضرورة القضاء على اإلفالت م  العقاب أما  اجملت ع الدويل يف واجب التعاون بني الدول"(و
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  ويف قأرارات جملأس سةأدارو (1062) اميبيأاب ك ة العدل الدولية  يف فتوينيهأا املتعلقتأنيأمدته حم ما
خيتلأأأأأأ  عأأأأأ  مشأأأأأأروع  21اامأأأأأ  واة عيأأأأأة العامأأأأأأةو وأشأأأأأار أينضأأأأأأا  دىل أن مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج 

دذ ال ينقتصر على اإلخأالالت "اخلطأرية"  ان واجأب عأد  االعأرتا  أو االمت أاع  20 االست تاج
دىل الطابع اآلمأر للقاعأدة ولأيس دىل خطأورة اإلخأالل إأاو والحأغ  يف  أ ا  ع  املساعدة ينست د

اخلطأأورة عتبأأة  يف سةأأدار م حتأأدم ال  أأي وال الفتأأوى املتعلقأأة  ب اميبيأأا الصأأدم  أن الفتأأوى املتعلقأأة
حالأأة واجأأب عأأد  االعأأرتا  أو االمت أأاع عأأ  تقأأد  املسأأاعدةو وعأأالوة  علأأى ذلأأك  ملأأا مأأان  أأ ا 

فا  لواجب التعاون  ال ينتطلب دجراء دملابيا   ومأان سلتأايل أقأ  مشأقة   فأ ن خلفأض الواجب  خال
 العتبة ما ينربر و

  املتعلأأأق نقامأأأة الوالينأأأة القضأأأائية علأأأى اةأأأرائم احملظأأأورة 22وينسأأأت د مشأأأروع االسأأأت تاج  -109
ضأأأأأأد مأأأأأأ  مشأأأأأأارينع املأأأأأأوام املتعلقأأأأأأة سةأأأأأأرائم  7مبقتضأأأأأأى القواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة  دىل مشأأأأأأروع املأأأأأأامة 

  ودن مأأأأان يف صأأأأيغة 2017  الأأأأت اعت أأأأدهتا اللج أأأأة يف القأأأأراءة ااوىل يف عأأأأا  (1063)اإلنسأأأأانية
مأ   3دواء مسفلة الوالينة القضائية العاملية نفس ال هج املعت أد يف الفقأرة  2أبسطو وتعت د الفقرة 

 ويف   ا اجملال أق  رسوخا    ارسةامل أن  سل ظر دىل 7مشروع املامة 
بعأأد  االعتأأدام سمل صأأب الرمسأأي وعأأد  انطبأأاق احلصأأانة  23روع االسأأت تاج وينتعلأأق مشأأ -110

  الأأأت تأأأ ص علأأأى أن صأأأفة الشأأأخص الرمسيأأأة ال تشأأأك  سأأأببا  1الفقأأأرة  واسأأأتوحيتاملوضأأأوعيةو 
مأأأ  مشأأأارينع املأأأوام املتعلقأأأة سةأأأرائم ضأأأد  6مأأأ  مشأأأروع املأأأامة  3المت أأأاع املسأأأؤولية  مأأأ  الفقأأأرة 

  و ي مقبولة ع وما  سعتبار ا ج ءا  مأ  2017القراءة ااوىل يف عا   اإلنسانية الت اعُت دت يف
  الت ت ص على عد  انطباق احلصانة املوضوعية علأى اةأرائم 2القانون الدويل العريفو أما الفقرة 

مأأ  مشأأارينع املأأوام املتعلقأأة  7احملظأأورة مبقتضأأى القواعأأد اآلمأأرة  فتسأأت د أساسأأا  دىل مشأأروع املأأامة 
  الأت اعت أدهتا اللج أة بصأفة (1064)سأؤويل الأدول مأ  الوالينأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأةحبصأانة م

و ورغأأم االنتقأأامات املوجهأأة دىل مشأأروع احلكأأم  أأ ا  وم هأأا وجأأوم ممارسأأة 2017مؤقتأأة يف عأأا  
للدول تتعارض مع االستث اء  أشار املقأرر اخلأاص دىل أن  أ   امل ارسأة امل اقضأة عأامة  مأا تسأت د 

ضااي متعلقأة بأدعاوى مدنيأة ومعأاوى مقامأة علأى الأدول  وال ينقصأد م هأا أن تكأون سأابقة  دىل ق
للحصأأاانت يف سأأياق ج أأائي  علأأى  أأو مأأا تشأأري دليأأه عأأدة قأأرارات قضأأائية  مبأأا يف ذلأأك قأأرار 

: اليأوانن  حصاانت الدول م  الوالينة القضائية )أملانيا ضأد دينطاليأاحمك ة العدل الدولية يف قضية 
 و (1065)خ (مطر  متد

__________ 

 (1062) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at p. 54, para. 119و 
 و45(  الفقرة A/72/10) 10الواثئق الرمسية للج عيأة العامأة  الدورة الثانية والسبعون  امللحق رقم  (1063) 
 و140املرجع نفسه  الفقرة  (1064) 
 (1065) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99, at p. 130, para. 70 (national legislation), and p. 141, para. 96 (case law)و 

https://undocs.org/en/A/72/10
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 موجز املناقعة -2 

 تعليقال عامة )ي( 
رحب ااعضاء بوجه عا  سلتقرينر الثالث ع  القواعد اآلمرة م  القواعأد العامأة للقأانون  -111
و وأثد عدة أعضاء على املقأرر اخلأاص حملاولتأه معاةأة مجيأع ال تأائج احملت لأة (jus cogens)الدويل 

انون املعا أأأدات ومسأأأؤولية الأأأدول  ومهأأأا اجملأأأاالن الرئيسأأأيان للقواعأأأد اآلمأأأرة  مبأأأا ينتجأأأاوو نطأأأاق قأأأ
دىل أن نتأأائج وأشأأار بعأأض ااعضأأاء اللأأ ان سأأبق للج أأة أن بأأ لت فيه أأا جهأأوم تأأدوين  مبأأريةو 

القواعأأد اآلمأأرة  مأأثال   سل سأأبة دىل القأأانون اة أأائي الأأدويل والقأأانون الأأدويل العأأريف وقأأرارات جملأأس 
وتثأأأري نقاشأأا  يف املؤلفأأأات اامامويأأة  وأن اآلراء املتباين أأأة يف  ةمه أأاامأأ   تطأأأرح مشأأام  ع ليأأأة 

 السوابق القضائية ال ين بغي أن مت ع اللج ة م  التصدي هل   املسائ و
وأيند عدة أعضاء ال هج الع لي ال ي اختطّه املقرر اخلاص يف مراسة املوضوع  بدال  م   -112

لك دىل التحأأدي الأأ ي طرحأأه نقأأص امل ارسأأة اتبأأاع هنأأج فقهأأي أو مفأأرط يف الت ظأأريو وأشأأري مأأ 
والتعقيد ال س  للع اصر السياسية وااخالقية الت ين طوي عليها املوضوعو وُشدم على أن اللج أة 
حيس  أن تتخأ  هنجأا  حأ را  وأن تأدرس مجيأع جوانأب ال تأائج املرتتبأة علأى القواعأد اآلمأرة بطرينقأة 

أن خصأأائص القواعأأد اآلمأأرة  وذُمأأرة املع أأول إأأاو متواونأأة وعلأأى أسأأاس القأأانون القأأائم وامل ارسأأ
تتداخ  مع ال تائج املرتتبة على اإلخالل إا وأنه ين بغأي ال ظأر يف مليه أا معأا و وأُعأرب عأ  القلأق 
م  أن ينويل املقرر اخلاص أمهية قانونية ملا  و أساسا  ع اصر وصفية  مث  عد  جواو اخلأروج عأ  

عأاينري حتدينأد القواعأد اآلمأرة  ولأيس نتيجأة قانونيأة هلأاو واقأرُتح القاعدة  ال ي ينشأك  معيأارا  مأ  م
)أ( وغأأأري ذلأأأك مأأأ  ااحكأأأا  ذات 66و 64و 53التفاوضأأأي علأأأى املأأأوام  دجأأأراء مراسأأأة للتأأأارينخ

  واتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات بأأأني الأأأدول وامل ظ أأأات 1969الصأأألة يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  
 و1986ولية لعا  الدولية أو في ا بني امل ظ ات الد

وأُعرب ع  االرتياح ان معظم مشارينع االست تاجات الت اقرتحهأا املقأرر اخلأاص تسأت د  -113
  وغري ا م  الصأكوك الأت اعت أدهتا اللج أةو 1969دىل أحكا  ذات صلة م  اتفاقية فيي ا لعا  

ة ب تأأائج ومأأع ذلأأك  طُأأرح تسأأاؤل عأأ  عأأد  وجأأوم  يكأأ  مأأواو يف مشأأارينع االسأأت تاجات املتعلقأأ
بعض ااعضاء دهنم  التعارض مع القواعد اآلمرة سل سبة دىل خمتل  مصامر القانون الدويلو وقال

وتطبيقأأأه علأأأى  1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  64و 53ينفضأأألون ااخأأأ  بأأأ فس  يكأأأ  املأأأامتني 
لك علأى نتائج القواعد اآلمرة سل سبة دىل مصامر القانون الدويل م  غري املعا داتو وشدموا م 

القأأأانون الأأأدويل بسأأأبب  قواعأأأدمأأأ   ةمعي أأأ قاعأأأدةوجأأأوب وضأأأع دجأأأراءات للتحقأأأق مأأأ  بطأأأالن 
 التعارض مع القواعد اآلمرةو

ووافأأأأق عأأأأدة أعضأأأأاء علأأأأى أن مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات وكأأأأ  جت يعهأأأأا يف أجأأأأ اء خمتلفأأأأة  -114
كوك حسب سياقها ووك  ت ظي ها على  و مت اسك ومقيق وفعال ينتبع عأ  مثأب  يكأ  الصأ

القائ ةو وأُعرب ع  رأي مفام  أن اللج ة ين بغي أن تعيد ال ظر يف مدى مالءمة أن أتخ  نتيجأة 
 نظر ا يف املوضوع شك  مشارينع "است تاجات"و

ولوحغ أن املقرر اخلأاص م ينقأرتح مشأروع اسأت تاج ينتعلأق سملبأامئ العامأة للقأانون  و أو  -115
لقأانون ينتعأارض مأع القواعأد اآلمأرة وكأ  أن ينكأون مأع عامأا  مأ  مبأامئ ا ما ينعر ض  ا  أن مبدأ  

ذلأأك صأأحيحا و وأينأأد بعأأض ااعضأأاء عأأد  دمراج مشأأروع اسأأت تاج يف  أأ ا الشأأفن انأأه ال وكأأ  
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تصأأور حأأدوث  أأ ا التعأأارض يف حالأأة املبأأامئ العامأأة للقأأانونو وأُعأأرب أينضأأا  عأأ  رأي مفأأام  أن 
املوضأأأوع  غأأأري الع اصأأأر الأأأت تضأأأ  تها  اللج أأأة ين بغأأأي أن تسأأأعى دىل دضأأأافة ع اصأأأر جدينأأأدة دىل

 أع اهلا السابقةو
وأُعرب ع  رأي مفام  أن استخدا  املصأطلحات يف مجيأع مشأارينع االسأت تاجات  مثأ   -116

"ال تأأأأائج" و"اآلاثر القانونيأأأأة" و"الغ" و"سطأأأأ " وغري أأأأا  ين بغأأأأي أن ينكأأأأون متسأأأأقا  مأأأأع مأأأأا  أأأأو 
تعأارض" املسأتخد  يف مشأارينع االسأت تاجات مستخد  يف الصأكوك القائ أةو ورئأي أن مفهأو  "ال

ين بغأأأي توضأأأيحه لتقأأأأد  توجيهأأأات أو معأأأأاينري دىل الأأأدول لأأأأدى البأأأت يف مأأأأا دذا مانأأأت معا أأأأدة 
 ع   ينتعارض قانوان  مع قاعدة م  القواعد اآلمرةو أو

 تعليقال حمد دة على معاريع االستنتاجال )ب( 

 10مشروع االست تاج  ‘1‘ 
مأأأ   53نسأأأخة مأأأ  املأأأامة  1دىل أن اة لأأأة ااوىل مأأأ  الفقأأأرة  أشأأأار بعأأأض ااعضأأأاء -117

  ورأوا أن اة لة الثانية  الت ت ص على أن املعا دات الت تتعارض مأع 1969اتفاقية فيي ا لعا  
القواعد اآلمرة ال ت شئ أي حقأوق أو الت امأات  تسأتدعي امل ينأد مأ  التوضأيح يف الشأرحو واقأرُتح 

مأأ  االتفاقيأأةو ورأى  71)أ( مأأ  املأأامة 2ثانيأأة بشأأك  أوثأأق نأأص الفقأأرة ة الأينضأأا  أن تتبأأع اة لأأ
 البعض أينضا  أن اة لة الثانية ال ماعي هلاو

سأأألم بعأأأض ااعضأأأاء أبن التعأأأارض املباشأأأر بأأأني املعا أأأدات والقواعأأأد اآلمأأأرة انمر دذ و  -118
بغأي أن تفسَّأر علأأى   الأأت تأ ص علأى أن املعا أدات ين 3للغاينأة  أعربأوا عأ  أتينيأد م دمراج الفقأرة 

 و ينتسق مع القواعد اآلمرة  لتكون الفقرة مبثابة توجيه تفسريي للدولو واقرُتح أن ينوضح الشرح 
ويف  1969أن  أأ ا احلكأأم ال ين بغأأي أن ينطغأأى علأأى قواعأأد التفسأأري الأأوارمة يف اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

سأأري  علأأى مأأا ينبأأدو  علأأى القأأانون الأأدويل العأأريفو وأُعأأرب عأأ  رأي مفأأام  أن مسأأفلة التفسأأري ت
مجيأأأع مصأأأامر القأأأانون الأأأدويل وأنأأأه حيسأأأ  ت اوهلأأأا يف مشأأأروع اسأأأت تاج م فصأأأ و وقُأأأدمت عأأأدة 

 اقرتاحات صياغية إد  وايمة توضيح احلكمو

 11مشروع االست تاج  ‘2‘ 
  دبرامهأأأا املعا أأأدة الأأأت تكأأأون  وقأأأت أنالأأأت تؤمأأأد  1رحأأأب بعأأأض ااعضأأأاء سلفقأأأرة  -119

دة آمأأرة  ال وكأأ  الفصأأ  بأأني أحكامهأأاو وأعأأرب الأأبعض عأأ  تفضأأيله  أأيكال  متعارضأأة مأأع قاعأأ
مقاعأأأدة عامأأأة  وينُعأأأرض فيأأأه عأأأد  دمكانيأأأة الفصأأأ    2ينُعأأأرض فيأأأه هنأأأج الفصأأأ  الأأأوارم يف الفقأأأرة 

مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا  53( مقاعأأأأدة خاصأأأأة ت طبأأأأق علأأأأى حالأأأأة املأأأأامة 1)املأأأأ مور حاليأأأأا  يف الفقأأأأرة 
التفصأأي  يف مأأربرات تطبيأأق نتأأائج قانونيأأة خمتلفأأة علأأى مأأ  مب ينأأد و وُمعأأي دىل ال ظأأر 1969 لعأأا 

 أأأ   احلأأأاالتو وأُعأأأرب عأأأ  رأي مفأأأام  أن مشأأأروع االسأأأت تاج وكأأأ  أن ينشأأأ   أينضأأأا  أع أأأال 
لتكأون  1امل ظ ات الدولية الت ت شئ الت امات على الدولو واقرُتح أينضأا  أن تعأام صأياغة الفقأرة 

  وأن ينُأأرب و الطأأابع املطلأأق لعأأد  دمكانيأأة الفصأأ  10ت تاج مأأ  مشأأروع االسأأ 1متسأأقة مأأع الفقأأرة 
 بني أحكا  املعا دة الت تتعارض مع القواعد اآلمرة القائ ةو
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 12مشروع االست تاج  ‘3‘ 
املعا أدة" يف  أحكأا  دىل ع أ  مت القيأا  بأه اسأت اما  أُعرب ع  رأي مفام  أن عبارة "أي  -120

  أوسأأأع نطاقأأأا  مأأأ  أن تصأأأ  العالقأأأة بأأأني املعا أأأدة 12مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  1هناينأأأة الفقأأأرة 
والع    وأنه وك  االستعاضة ع ها بعبارة "أي ع   ينُؤمَّى نتيجة لت في  املعا دة"و واقرُتح أينضا  

 1  يف الفقأأرة 1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   71دمراج عبأأارة "قأأدر املسأأتطاع"  الأأوارمة يف املأأامة 
أو دمراج تفسأأري يف الشأأروح لبيأأان سأأبب اخأأتال  صأأيغة احلكأأم  لضأأ ان دمكانيأأة تطبيأأق احلكأأم 
تتبأأأأع  2و 1بأأأأني الفقأأأأرتني و واقأأأأرُتح مأأأأ لك دمراج فقأأأأرة جدينأأأأدة 71اختالفأأأأا  طفيفأأأأا  عأأأأ  املأأأأامة 

  مفام ا أن على الدول أينضا  أن جتع  عالقاهتا املتباملة مت شية مع 71)ب( م  املامة 1 الفقرة
  71)ب( مأأأ  املأأأامة 2مأأأع نأأأص الفقأأأرة  2اءمأأأة نأأأص الفقأأأرة و القواعأأأد اآلمأأأرةو واقأأأرُتح مأأأ لك م

سأأأي ا نمراج دشأأأارة دىل "االحتفأأأا " سحلقأأأوق أو االلت امأأأات أو ااوضأأأاعو وأُعأأأرب عأأأ  رأي  ال
مأأ  اتفاقيأأة  70و 69مشأأروع االسأأت تاج مأأان ين بغأأي أن ينشأأ   أينضأأا  أحكأأا  املأأامتني  مفأأام  أن
ملعا أأدات أو دهناء أأا يف مجيأأع احلأأاالت  مبأأا يف ذلأأك   اللتأأني تت أأاوالن بطأأالن ا1969 فيي أا لعأأا 

 بسبب التعارض مع القواعد اآلمرةو 
ينت اول نتائج بطالن املعا دة أو دهنائها  أشأري أينضأا  دىل  12وملا مان مشروع االست تاج  -121

 و14أنه ينفضَّ  دينرام  بعد مشروع االست تاج 

 13مشروع االست تاج  ‘4‘ 
  مه أأة جملأأال معا أأدات 13مأأ  مشأأروع االسأت تاج  2م  أن الفقأرة أُعأرب عأأ  رأي مفأأا -122

حقأأوق اإلنسأأان  وُأشأأري دىل التعليأأق العأأا  للج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان بشأأفن التحفظأأات علأأى 
  ومفأأام  أن التحفظأأات املخالفأأة للقواعأأد (1066)العهأأد الأأدويل اخلأأاص سحلقأأوق املدنيأأة والسياسأأية

قأأأوق اإلنسأأأان تت أأأا  مأأأع موضأأأوع املعا أأأدة والغأأأرض م هأأأاو اآلمأأأرة يف معا أأأدة مأأأ  معا أأأدات ح
وأُعأأأرب عأأأ  رأي مفأأأام  أن وجأأأوم قواعأأأد آمأأأرة يف املعا أأأدة ال ينعأأأر يف ذاتأأأه أن أي حتفأأأغ علأأأى 
املعا أدة  مثأأ  الأأتحفغ علأى شأأرط التحكأأيم  حتفأغ سطأأ و واقأأرُتح أينضأا  دمراج احلكأأم يف موضأأع 

التحفظأأات علأأى املعا أأأدات  ضأأع  أأي أينضأأأا   آخأأر تالفيأأا  اي سأأأوء فهأأم أبن ال  اعأأات بشأأأفن
 و14إلجراء التسوينة القضائية املوصى به يف مشروع االست تاج 

 14مشروع االست تاج  ‘5‘ 
أُعأأرب عأأ  التفينيأأد لإلجأأراء املوصأأى بأأه لتسأأوينة ال  اعأأات  الأأ ي ينهأأد  دىل تيسأأري ا أأاذ  -123

آلمأرةو ولأئ  رأى بعأض ااعضأاء قرار هنائي بشفن بطالن معا أدة بسأبب التعأارض مأع القواعأد ا
أن ال  اعات الت تُعرض على حمك ة العدل الدولية مبوجب     ااحكا  ين بغأي أن ينقتصأر علأى 

املعا أأدات بسأأبب التعأأأارض مأأع القواعأأد اآلمأأرة  أينأأد أعضأأاء آخأأأرون  بأأبطالنال  اعأأات املتعلقأأة 
ا أدة وقاعأدة مأ  القواعأد توسأيع نطأاق اإلجأراء ليشأ   ال  اعأات املتعلقأة بوجأوم تعأارض بأني مع

اآلمأأرة  فضأأال  عأأ  نتأأائج الأأبطالنو وأشأأري دىل أنأأه يف الوقأأت الأأ ي م تتضأأ   فيأأه مشأأارينع مأأوام 
__________ 

( بشأأفن املسأأائ  املتعلقأأة سلتحفظأأات الأأت تُبأأدى 1994)24اإلنسأأان  التعليأأق العأأا  رقأأم اللج أأة املع يأأة حبقأأوق  (1066) 
لدى التصدينق على العهد أو الأربوتومولني االختيارينني امللحقني به أو االنض ا  دليهأا أو في أا ينتعلأق سإلعأالانت 

  40لأأدورة اخل سأأون  امللحأأق رقأأم الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  امأأ  العهأأد   41الأأت تصأأدر يف دطأأار املأأامة 
 و8  املرفق اخلامس  الفقرة (A/50/40 (Vol. I))اجمللد ااول 

https://undocs.org/en/A/50/40%5bVOL.I%5d(SUPP)
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سوى دشارة دىل وسائ  تسوينة ال  اعات  ف ن الدول املشارمة يف مأؤمتر اامأم  1966اللج ة لعا  
بشأأأفن ال  اعأأأات املتعلقأأأة املتحأأأدة لقأأأانون املعا أأأدات )مأأأؤمتر فيي أأأا( تع أأأدت دمراج آليأأأة خاصأأأة 

و 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   66سلقواعد اآلمرة  و أو مأا أصأبح الفقأرة الفرعيأة )أ( مأ  املأامة 
عأأ  ميفيأة التغلأب علأأى نفأور الأدول القأأوي مأ  قبأأول  تسأأاءل بعأض ااعضأاء ويف الوقأت نفسأه 

تحفظأأأات علأأأى الالعأأأدم املهأأأم مأأأ  التسأأأوينة القضأأأائية يف مثأأأ   أأأ   الظأأأرو   م أأأا ينتضأأأح مأأأ  
مأأأ  االتفاقيأأأأةو وأُعأأأرب عأأأأ  القلأأأق أينضأأأأا  مأأأ  أن ينسأأأأتتبع اللجأأأوء دىل التحكأأأأيم وايمة  66 املأأأامة

احت أأاالت عأأد  االتسأأاق  اامأأر الأأ ي قأأد ينتضأأارب مأأع  أأد  تأأدعيم ال ظأأا  القأأانوين الأأدويل 
ة أو ع  وحتقيق اليقني القانوينو واسُتفسر أينضا  ع ا دذا مان قرار صامر ع  حمك ة العدل الدولي

 ينؤمي دىل بطالن املعا دة أو دهنائها  أ      و جمرم قرار تفسرييوقد  يئة حتكيم 
واعترب بعض ااعضاء أن وص  اإلجراء أبنأه "موصأى بأه" ينأؤمي دىل متييأع التأ ا  قأانوين  -124

بعأرض ن اعاهتأأا املتعلقأة بأبطالن معا أأدة  1969واقأع علأى الأأدول ااطأرا  يف اتفاقيأة فيي أأا لعأا  
سأأبب التعأأارض مأأع القواعأأد اآلمأأرة علأأى حمك أأة العأأدل الدوليأأةو و أأ   ال تيجأأة وكأأ  أن تفضأأي ب

دىل عد  ترك ع لية قطعيأة للبأت يف بطأالن معا أدة تتعأارض مأع القواعأد اآلمأرة  وسأتثري حتدينأدا  
و 1969يف اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   66املشأأكلة الأأت سأأعت الأأدول دىل جت بهأأا ع أأدما أمرجأأت املأأامة 

ح  بأأدال  مأ  ذلأأك  أن خيضأع أتميأأد الدولأة االنفأأرامي بطأالن معا أأدة بسأبب تعارضأأها مأأع واقأرتُ 
؛ حأىت 1969فيي ا لعأا   اتفاقية م  65القواعد اآلمرة إلجراء آخر  مث  اإلجراء الوارم يف املامة 

لأأو مانأأت حمك أأة وط يأأة أو دقلي يأأة قأأد أعل أأت مأأ  قبأأُ  أن املعا أأدة ت تهأأك قاعأأدة مأأ  القواعأأد 
 65 مأأ  املأأوام أن دىل أشأأارت قأأد مانأأت  الدوليأأة العأأدل حمك أأة أن الصأأدم  أأ ا يف وذُمأأر ورةاآلمأأ
 تكأ  م دن العريف  الدويل القانون تقدينر أق  على تعكس" 1969 لعا  فيي ا اتفاقية م  67 دىل

ورئأي  و(1067)اإلجرائيأة الأت تسأت د دىل التأ ا  سلتصأر  حبسأ  نيأة" بعض املبامئ وتتض   تدونه 
 أن قبأأأول الدولأأأة اختصأأأاص احملك أأأة الدوليأأأة لأأأيس ضأأأروراي  يف ال  اعأأأات املتعلقأأأة سلقواعأأأد أينضأأأا  

اآلمأأأأرةو واقأأأأرتح آخأأأأرون دضأأأأافة فقأأأأرة جدينأأأأدة تأأأأ ص علأأأأى اللجأأأأوء دىل االختصأأأأاص االستشأأأأاري 
 لل حك ة الدولية  أو دىل دجراءات تسوينة ال  اعات وماي و

االسأت تاج يف جم لأه  ان الأدول  أي  وتساءل أعضاء آخرون عأ  ضأرورة دمراج مشأروع -125
الأأت  تأأار يف هناينأأة املطأأا  اإلجأأراء امل اسأأب لتسأأوينة امل اوعأأات  وال ينوجأأد ترتيأأب  رمأأي يف حأأد 

م  ميثاق اامم املتحدةو وأُعرب أينضا  ع  رأي  33ذاته بني خمتل  ااساليب امل مورة يف املامة 
ليه اللج ة ع د وضع مشأارينع االسأت تاجات  مفام  أن احلكم ال ينتوافق مع ال هج ال ي سارت ع

أبن احلكأأم ال ينعأأرب أقأأر أال و أأو التعبأأري عأأ  القأأانون الأأدويل القأأائم  ذلأأك أن املقأأرر اخلأأاص نفسأأه 
 موصى بهو م جراءع  القانون الدويل القائم وأنه م يندر ج دال  

 15مشروع االست تاج  ‘6‘ 
نتأأأائج القواعأأأد اآلمأأأرة سل سأأأبة دىل القأأأانون أُعأأأرب عأأأ  التفينيأأأد للفقأأأرتني ااوليأأأني بشأأأفن  -126

الدويل العريف  ومها تتبعان نفس الأ هج امل طبأق علأى قأانون املعا أداتو ويف الوقأت نفسأه  أُعأرب 
عأأ  رأي مفأأام  أن اللج أأة ال ين بغأأي أن تتهأأرب مأأ  حتدينأأد مأأا ملعأأ  القواعأأد اآلمأأرة خمتلفأأة عأأ  

 لة ليست ااساس ااوحد للقواعد اآلمرةوقواعد القانون الدويل العريف  ان موافقة الدو 
__________ 

 (1067) Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 66, para. 109و 
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  سلصأأأيغة 5و 3وفي أأا خيأأص اقرتاحأأات التعأأأدين   أشأأري دىل أن مشأأروعي االسأأت تاجني  -127
الت اعت دهت ا إا ة ة الصياغة  أمدا أن القاعدة اآلمرة ملوو تعدينلها بقاعأدة هلأا نفأس الصأفة  

ل شأأفة قاعأأأدة مأأ  القواعأأأد اآلمأأرة  علأأأى  وأن القأأانون الأأدويل العأأأريف  أأو ااسأأأاس اامثأأر شأأأيوعا  
دىل دمكانيأأة نشأأوء قاعأأدة مأأ   15التأأوايلو وب أأاء  علأأى ذلأأك  اقأأرُتح أن ينشأأري مشأأروع االسأأت تاج 

قواعد القانون الدويل العريف تتعارض مع قاعدة م  القواعد اآلمرة ما مامأت  أ   القاعأدة العرفيأة 
سأأ ح سخلأأروج ع هأأاو واقأأرتح آخأأرون دمراج عبأأارة اةدينأدة مقبولأأة ومعرتفأأا  إأأا بوصأأفها قاعأأدة ال ينُ 

  للحفأا  علأى دمكانيأة 2  م أا  أو اامأر يف الفقأرة 1"ليس هلا طابع القواعد اآلمرة" يف الفقرة 
دبأأدال قاعأأدة آمأأرة أبخأأرىو واقأأرُتح تعأأدين  الفقأأرة ااوىل لتشأأري دىل أن امل ارسأأة واالعتقأأام سإللأأ ا  

القانون العريف دذا ماان ينتعارضان مع القواعد اآلمرة  بأدال  مأ  وك  أن ين شو قاعدة م  قواعد  ال
 افرتاض وجوم قاعدة القانون العريف أصال  وقت حدوث التعارضو

  الت تستبعد انطبأاق قاعأدة املعأرتض املصأر 3وأعرب عدة أعضاء ع  ارتياحهم للفقرة  -128
  اإلخأأالل املأأدرج يف مشأأارينع علأأى القواعأأد اآلمأأرة  اامأأر الأأ ي ينتفأأق  يف نظأأر م  مأأع شأأرط عأأد

االسأت تاجات املتعلقأة بتحدينأأد القأانون الأدويل العأأريف  الأت اعت أدهتا اللج أأة يف القأراءة الثانيأأة  يف 
و وأشأأري دىل أن قاعأأدة مأأ  القواعأأد اآلمأأرة تعأأر ضأأ  ا  القبأأول واالعأأرتا  مأأ  (1068)الأأدورة احلاليأأة

 يع ال ظم القانونيةو أغلبية مبرية جدا  م  الدول متث  مجيع امل اطق ومج

ال تعكأأأس متامأأأا  الطأأأابع املعقأأأد  3ومأأأع ذلأأأك  رأى بعأأأض ااعضأأأاء أن الفقأأأرة املقرتحأأأة  -129
لل سفلة  الت تت اول العالقة بني املرم  ااعلأى للقواعأد اآلمأرة ومبأدأ موافقأة الدولأةو ُوطأرح سأؤال 

ة نشأأفة قاعأأدة مأأ  قواعأأد ع أأا دذا مأأان ين بغأأي رفأأض مرمأأ  املعأأرتض املصأأر  املعأأرت  بأأه يف مرحلأأ
القأأانون الأأدويل العأأريف  دذا بلغأأت القاعأأدة العرفيأأة بعأأد ذلأأك مرمأأ  القاعأأدة اآلمأأرةو واقأأرُتح أينضأأا  
دينالء م يند م  ال ظر للت يي  بني االعرتاضات على قاعدة آمرة قائ ة واالعرتاضات الت تثار أث اء 

  اول مسفلة املعرتض املصر يف الشروحونشفة قاعدة م  القواعد اآلمرةو ومعا اقرتاح آخر دىل ت

 16مشروع االست تاج  ‘7‘ 
أمأأأد عأأأدة أعضأأأاء ضأأأرورة توضأأأيح معأأأد تعبأأأري "الع أأأ  االنفأأأرامي"  الأأأوارم يف مشأأأروع  -130

االسأأأت تاج  سالستعاضأأأة ع أأأه  مأأأثال   بتعبأأأري "االلت امأأأات االنفرامينأأأة"  للتفميأأأد علأأأى أن مشأأأروع 
نفرامينة الرمسيأة الأت ت شأئ الت امأات قانونيأةو واقأرُتح تصأ ي  االست تاج ال خيص سوى ااع ال اال

ااع أأال االنفرامينأأة يف ثأأالث فئأأاتو واسُتفسأأر ع أأا دذا مأأان مشأأروع االسأأت تاج ين بغأأي أن ين طبأأق 
أينضأأا  علأأى امل ظ أأات الدوليأأةو وأشأأري أينضأأا  دىل أنأأه وكأأ  توضأأيح الفأأرق بأأني ااع أأال االنفرامينأأة 

 والتحفظات يف الشروحو

 17مشروع االست تاج  ‘8‘ 
 املقيِّأدةومفأام  أن االلت امأات  17أيند عدة أعضاء املوق  املتخ  يف مشأروع االسأت تاج  -131

املست دة م  قرارات امل ظ ات الدولية  مبا فيهأا قأرارات جملأس اامأ   ين بغأي أن تكأون سطلأة دذا 
 تاجات ين بغأي أن تت أاول تعارضت مع القواعأد اآلمأرةو وأُعأرب عأ  رأي مفأام  أن مشأارينع االسأت

مجيأأأع قأأأرارات امل ظ أأأات الدوليأأأة  مبأأأا فيهأأأا قأأأرارات اة عيأأأة العامأأأة املتعلقأأأة بصأأأون السأأألم واامأأأ  
__________ 

 انظر الفص  اخلامس أعال و (1068) 
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ااخأأأرى  الواثئأأأق احلأأأاالت الأأأت ينتعأأأ ر فيهأأأا علأأأى جملأأأس اامأأأ  ا أأأاذ قأأأرارو ولأأأوحغ أينضأأأا  أن يف
الت ينتخ  ا االحتام ااوروي  الصامرة ع  امل ظ ات الدولية  مث  اانظ ة والتوجيهات والقرارات

أو أع ال املؤمترات احلكومية الدولية  وك ها  ي أينضأا  أن ت شأئ الت امأات قانونيأة وين بغأي ت اوهلأا 
بأني قأرار جمللأس مباشأر  تعأارضوجأوم  احت اليف مشارينع االست تاجاتو وعلى الرغم م  ضع  

قرارات جملس ت اول م  اامهية مبكان أن بعض ااعضاء  اعترب قاعدة م  القواعد اآلمرة اام  و 
 أأأ    الأأأ ي تكتسأأأيه الفرينأأأد وضأأأعالسل ظأأأر دىل وشأأأعروا أبن ذلأأأك ضأأأروري  بصأأأفة حمأأأدمةو اامأأأ 

 الفص  يف ضوء  القانونية سل سبة دىل الدول يف خمتل  جماالت القانون الدويل هاونتائجالقرارات 
 واملتحدة اامم ميثاق م  103 املامة تطبيقو  املتحدة اامم ميثاق م  السابع
قأأأأرارات جملأأأأس اامأأأأ  يف  اإلشأأأأارة علأأأأى وجأأأأه التحدينأأأأد دىل أنأعضأأأأاء آخأأأأرون واعتأأأأرب  -132

هتد  دىل صأياغة قواعأد عامأةو  ان     املشارينع  ل  تكون مالئ ة مشارينع االست تاجات    
ام  ويف نظأا  وأعرب البعض ع  قلقه دواء التفثري السل  احملت   ل لك يف فعالية قرارات جملس ا

بأدال  مأ   مشأروع االسأت تاجاام  اة أاعي امل شأف مبوجأب ميثأاق اامأم املتحأدةو واقأرُتح أن ينرمأ  
 ذلك على مور القواعد اآلمرة بوصفها مرجعا  للدول ع د اعت ام القرارات يف امل ظ ات الدوليةو

فضأال  عأ  أهنأا ال تعأوم  واقرُتح أن ينشري احلكم دىل أن القرارات الت ت تهك قواعأد آمأرة  -133
مل مأأة  تكأأون سطلأأة أينضأأا و ومعأأت اقرتاحأأات أخأأرى دىل توضأأيح أن ال تأأائج املرتتبأأة سل سأأبة دىل 
امل ظ أأات الدوليأأة ين بغأأي أن تشأأ   أينضأأا  واجأأب عأأد  االعأأرتا  بسأأائر ال تأأائج القانونيأأة ال اشأأئة 

صأ  بأني ااحكأا  في أا ينتعلأق ع  التعارض مع قاعدة م  القواعأد اآلمأرة  وال ظأر يف دمكانيأة الف
 ببطالن قرارات امل ظ ات الدولية  م ا  و اامر يف حالة بطالن املعا داتو

 18مشروع االست تاج  ‘9‘ 
أينأأد بعأأض ااعضأأاء مقولأأة أن القواعأأد اآلمأأرة ت شأأئ الت امأأات جتأأا  الكافأأة  ومأأع ذلأأك  -134

ت شأف ملهأا عأ  قواعأد آمأرةو وشأكك  اقرتحوا أن ينوضَّح يف الشروح أن االلت امأات جتأا  الكافأة ال
البعض يف صحة القول دن القواعأد اآلمأرة "ت شأئ" الت امأات جتأا  الكافأةو واقأرتح بعأض ااعضأاء 
دعامة صياغة احلكأم ليعأرب تعبأريا  أفضأ  عأ  العالقأة بأني القواعأد اآلمأرة وااللت امأات جتأا  الكافأة  

 1ينؤخأ  يف صأياغة مشأروع االسأت تاج سلفقأرة وم لك ع  ال تائج ال اشئة ع هاو واقأرُتح أينضأا  أن 
مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدولو وذ أأأب رأي آخأأأر دىل أن مشأأأروع االسأأأت تاج  48مأأأ  املأأأامة 

ين بغأأي أن ينقتصأأر علأأى اإلخأأالالت اةسأأي ة ساللت امأأات ال اشأأئة مبوجأأب القواعأأد اآلمأأرة  متاشأأيا  
ة الدولو وأُعرب أينضا  ع  رأي مفأام  أن العالقأة م  املوام املتعلقة مبسؤولي 41و 40مع املامتني 

بني القواعد اآلمرة وااللت امأات جتأا  الكافأة عالقأة معقأدة تسأتحق مراسأة أو  وأع أق  مأ  أجأ  
تقد  م ظور أوسع ع      املسأفلة ومراعأاة التطأورات ااخأرية  مثأ  ال قأاو حأول مأا دذا مانأت 

 واعد متعلقة حب اينة البيئةوااللت امات قب  الكافة وك  أن ت شف ع  ق

 19مشروع االست تاج  ‘10‘ 
مأأ   26  الأأ ي ينسأأت د دىل املأأامة 19أُعأأرب عأأ  اتفأأاق عأأا  بشأأفن مشأأروع االسأأت تاج  -135

 26املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدولو ويف الوقأأأت نفسأأأه  اقأأأرُتح أن ينتبأأأع  أأأ ا احلكأأأم صأأأيغة املأأأامة 
االسأأت تاجات الظأأرو  ال افيأأة لعأأد  املشأأروعية يف  بشأأك  أوثأأقو واقأأرُتح أينضأأا  أن تغطأأي مشأأارينع

سياق مسؤولية امل ظ ات الدوليةو وأُعرب م لك ع  رأي مفام  أن مشارينع االست تاجات وكأ  
 أن تغطي أينضا  التدابري املضامةو
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 20مشروع االست تاج  ‘11‘ 
ك أأأة بشأأأك  أوثأأأق نأأأص فتأأأوى حم 20مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  1اقأأأرُتح أن تتبأأأع الفقأأأرة  -136
سلتعأأاون يف سأأبي  وضأأع  (1069)دىل أن الأأدول "مل مأأة" شأأريأبن تُ  انميبيأأاالدوليأأة يف قضأأية العأأدل 

حّد اي دخالل خطري سلقواعد اآلمرةو وأُعرب أينضا  ع  رأي مفام  أنه ليس م  الواضح ما دذا  
ه الدقأة  مان واجب التعاون ينعرب عأ  القأانون القأائم  وال ما يأة االلت امأات الأت ت شأف  علأى وجأ

 ع    ا الواجبو
مأ  املأوام املتعلقأة  40مأ  املأامة  2علأى  أو ينت اشأى مأع الفقأرة  2واقرُتح صأوغ الفقأرة  -137

مبسؤولية الدول  ليكون نصها م ا ينلأي: "لينكأون  اإلخأالل إأ ا االلتأ ا  خطأريا  دذا مأان ين طأوي 
  ا "و على  ل  جسيم أو م هجي م  جانب الدولة املسؤولة ع  أماء االلت

بشفن أشأكال التعأاون  اسأباب لأيس أقلهأا  3وتساءل بعض ااعضاء ع  ل و  الفقرة  -138
أن احلكم ال ينشري دىل آلية اام  اة اعي ل مم املتحدة  مبا يف ذلك جملس اام و وأُبأدي رأي 

و بطأرق حماولة للتفعي  التدرملي لاللت ا  سلتعاون م  خالل املؤسسات أ 3آخر مفام  أن الفقرة 
 أخرى خاصة  و و أمر جدينر سلرتحيب والدعمو

 21مشروع االست تاج  ‘12‘ 
حظأأي بتفينيأأد عأأا   شأأكك عأأدة أعضأأاء يف  21علأأى الأأرغم مأأ  أن مشأأروع االسأأت تاج  -139

مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة  41مأأأ  املأأأامة  2حأأأ   صأأأفة "خطأأأري" قبأأأ  "دخأأأالل"  م أأأا ينأأأرم يف الفقأأأرة 
ه توسأأيع نطأأاق املبأأدأ مبأأا ينتجأأاوو مأأا  أأو م صأأوص عليأأه يف مبسأأؤولية الأأدول  ان ذلأأك مأأ  شأأفن

تلأأك املأأوامو ولأأأوحغ بوجأأه خأأاص أن ااسأأأباب الأأت سأأأاقها املقأأرر اخلأأاص لتعليأأأ  حأأ   صأأأفة 
"خطأأري" وكأأ  أن ت طبأأق مأأ لك علأأى واجأأب التعأأاونو وذ أأب رأي آخأأر دىل أنأأه دذا مأأان ينوجأأد 

الالت اخلطرية سلقواعد اآلمأرة )وفقأا  أساس قانوين وسياسايت قوي حلصر واجب التعاون يف اإلخ
(  ف ن ذلأك ال ين طبأق علأى واجأب عأد  االعأرتا  نخأالل واالمت أاع عأ  20ملشروع االست تاج 

تقد  املساعدة لهو ولوحغ  يف   ا الصدم  أن اللج ة ين بغأي أن تعكأ  علأى التطأوينر التأدرملي 
 يف   ا اجملالو 

سألبا  يف ااع أال  أال ينأؤثر ين بغأيأن عأد  االعأرتا   دىلواقرُتح دضافة فقأرة أخأرى تشأري  -140
  مثأأأأ  تسأأأأجي  وأن مأأأأ  الأأأأالو  االعأأأأرتا  سإلجأأأأراءات ذات الصأأأألة املتصأأأألة سلسأأأأكان املأأأأدنيني

 الوالمات والوفيات وال ملاتو 

 23و 22 نيمشروع االست تاج ‘13‘ 
ية اة ائيأة الفرمينأة أُعرب ع  آراء خمتلفة بشفن مدى مالءمة التعام  مع مسأفلت املسأؤول -141

( ضأأأ   مشأأأارينع االسأأأت تاجات اةأأأاري وضأأأعهاو 23واحلصأأأانة املوضأأأوعية )مشأأأروع االسأأأت تاج 
وأعأأأرب عأأأدة أعضأأأاء عأأأ  أتينيأأأد م معاةأأأة ملتأأأا املسأأأفلتني يف سأأأياق مراسأأأة عأأأ  نتأأأائج اإلخأأأالل 

رون أن سلقواعأأد اآلمأأرة  وسلتأأايل أتينيأأد م دمراجه أأا يف مشأأارينع االسأأت تاجاتو ورأى أعضأأاء آخأأ
__________ 

 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South انظأر (1069) 

West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. 
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ينت اوالن قواعأد أوليأة يف القأانون اة أائي الأدويل بشأفن املالحقأة  23و 22مشروعي االست تاجني 
اة ائيأأة يف دطأأار الوالينأأة القضأأائية الوط يأأة واآلاثر املرتتبأأة علأأى جم وعأأة فرعيأأة مأأ  القواعأأد اآلمأأرة  

املوضوع  ال ي ينتعني أي تلك الت حتظر اةرائم الدوليةو وذُمر أن   ا ال هج ين حر  ع  نطاق 
 أن ينقتصر على القواعد الثانوينة للقانون الدويل وينرم  على ااثر العا  ة يع القواعد اآلمرةو

  الحأأأأغ عأأأدة أعضأأأأاء أن التقرينأأأأر 22مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأت تاج  1وفي أأأا ينتعلأأأأق سلفقأأأرة  -142
اجأب قأانوين علأى الثالث ينقد  أملأة وفأرية يف قأانون املعا أدات والسأوابق القضأائية لأدعم وجأوم و 

الدول نقامأة الوالينأة القضأائية علأى اةأرائم احملظأورة مبوجأب القواعأد اآلمأرة  و أو واجأب مسأت د 
م  حظر اةرائم الدولية والت ا  الدول سلتعاون مأ  أجأ  وضأع حأد لالنتهامأات اخلطأرية للقواعأد 

ر عليأه  واقرتحأأوا اآلمأرةو وأعأرب بعأض ااعضأأاء عأ  أسأفه ان احلكأأم ينسأتبعد مبأدأ ج سأأية اجملأ
 معاةة مسفلة ت اوع االختصاص يف الشروحو 

ورأى أعضأأاء آخأأرون أن التقرينأأر الثالأأث م ينأأدل  مبأأا فيأأه الكفاينأأة علأأى أن ممارسأأة الأأدول  -143
تؤينأأأد وجأأأوم واجأأأب مبقتضأأأى القأأأانون الأأأدويل ينتطلأأأب مأأأ  مأأأ  مولأأأة أن متأأأارس والينتهأأأا القضأأأائية 

احملظورة مبوجب القواعأد اآلمأرة ع أدما تُرتكأب علأى أراضأيها أو اة ائية الوط ية على مجيع اةرائم 
م  جانب رعااي او ب  على العكس مأ  ذلأك  ينثبأت االفتقأار دىل قأوانني بشأفن اةأرائم احملظأورة 
مبوجأب القواعأأد اآلمأرة  مثأأ  اةأرائم ضأأد اإلنسأانية وجروأأة الفصأ  الع صأأري وجروأة العأأدوان  يف 

بهأأأا  عأأأد  وجأأأوم اعتقأأأام عأأأا  أبن  أأأ ا الواجأأأب قأأأائم مبقتضأأأى نصأأأ  الأأأدول دن م ينكأأأ  يف أغل
القأأأانون الأأأأدويلو وذُمأأأأر مأأأ لك أن اامثلأأأأة الأأأأوارمة يف التقرينأأأأر الثالأأأث علأأأأى مول متأأأأارس والينتهأأأأا 

 و 1القضائية اة ائية الوط ية يف ت في  معا دة ما ال تثبت سلضرورة االمعاء امل مور يف الفقرة 
يف شأك  شأرط عأد  دخأالل  مبأا ينتأيح دمكانيأة  2ء علأى الفقأرة وأيند عدة أعضاء اإلبقا -144

توسأيع نطأأاق ممارسأأة الوالينأأة القضأأائية احملليأأة علأأى أسأأاس الوالينأأة القضأأائية العامليأأةو واقأأرُتح دضأأافة 
عبارة "وفقا  للقانون الدويل" لإلقرار مبا ينعرتي القانون الدويل حاليا  م  غ وض في ا خيص الوالينة 

 يةوالقضائية العامل
  أُعأأرب عأأأ  رأي مفأأام  أن قاعأأأدة 23مأأأ  مشأأروع االسأأأت تاج  1في أأا ينتعلأأأق سلفقأأرة و  -145

 عد  االعتدام سمل صب الرمسي قاعدة راسخةو 
  رأى عدة أعضأاء أن املقأرر اخلأاص ت أاول املسأفلة بطرينقأة شأاملة 2وفي ا ينتعلق سلفقرة  -146

ملعارضأة لعأد  انطبأاق احلصأانة املوضأوعية علأى م  خالل مراسة امل ارسة  سواءت م ها املؤيندة أو ا
اةأأرائم احملظأأورة مبوجأأب القواعأأد اآلمأأرة  وأصأأاب دذ اسأأت تج أن مفأأة احلجأأج تأأرجح لصأأا  عأأد  
انطبأأاق احلصأأانة املوضأأوعية علأأى اةأأرائم الأأت ين تهأأك ارتكاإأأا قاعأأدة مأأ  القواعأأد اآلمأأرةو وأُعأأرب 

ائي واملأأدين ع أأد معاةأأة مسأأفلة االسأأتث اءات مأأ  أينضأأا  عأأ  أتينيأأد الت ييأأ  بأأني االختصاصأأني اة أأ
احلصأأانة املوضأأوعيةو واقأأرُتح أن حتأأدَّم يف مشأأارينع االسأأت تاجات أو يف الشأأروح اةأأرائم الأأت ت طبأأق 

 عليها     االستث اءاتو 
ورأى أعضأأأاء آخأأأرون أن امل ارسأأأة الأأأت ذمر أأأا املقأأأرر اخلأأأاص يف تقرينأأأر  الثالأأأث ال تؤينأأأد  -147

  بصأأأأيغته املقرتحأأأأة  23اجات الأأأأت اقرتحهأأأأاو ولأأأأوحغ أن مشأأأأروع االسأأأأت تاج مشأأأأارينع االسأأأأت ت
مأأأ  مشأأأارينع املأأأوام املتعلقأأأة حبصأأأانة مسأأأؤويل  7مأأأان حأأأىت أوسأأأع نطاقأأأا  مأأأ  مشأأأروع املأأأامة  رمبأأأا

مأأأأ  الوالينأأأأة القضأأأأائية اة ائيأأأأة ااج بيأأأأة  الأأأأت اعُت أأأأدت يف الأأأأدورة التاسأأأأعة والسأأأأتني يف  الأأأأدول
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التوصأأ   علأى اللج أة 23مشأروع االسأت تاج  ينعّقأد  القلأق مأ  أن و وأُعأرب عأ(1070)2017 عأا 
دىل اتفأأأاق بشأأأفن مشأأأارينع املأأأوام املتعلقأأأة حبصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول مأأأ  الوالينأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة 

 دىل اتفاقيةو  (1071)ااج بية  وال جاح يف حتوين  مشارينع املوام املتعلقة سةرائم ضد اإلنسانية
نأأأأه وكأأأأ  التوفيأأأأق بأأأأني املأأأأوقفني يف اللج أأأأة بتضأأأأييق نطأأأأاق مشأأأأروع وذ أأأأب رأي آخأأأأر دىل أ -148

االست تاج  بسب  م ها وضأع قائ أة سةأرائم امل طبقأة  وسلتشأديند علأى الطأابع االسأتث ائي لعأد  انطبأاق 
احلصانة املوضوعية يف الشرحو واقرتح آخرون ترك احلكأم معلقأا  دىل حأني االنتهأاء مأ  ااع أال املتعلقأة 

 ويل الدول م  الوالينة القضائية اة ائية ااج بية وسةرائم ضد اإلنسانيةو حبصانة مسؤ 

 ااع ال املقبلة ‘14‘ 
املت ثأأ  يف تأأرك مشأأارينع االسأأت تاجات  أعأأرب بعأأض ااعضأأاء عأأ  أسأأفهم لإلجأأراء املتبأأع  -149

حبة معلقة يف ة ة الصياغة  مون ال ظأر فيهأا يف جلسأة عامأة علأى أسأاس سأ وي مأع الشأروح املصأا
الأأدول  مأأ ح ومون  هلأأا  دىل حأأني االنتهأأاء مأأ  القأأراءة ااوىل جمل وعأأة مشأأارينع االسأأت تاجات ماملأأة  

للج أأةو وأُبأأدي رأي آخأأر مفأأأام  أن اإلجأأراء املتبأأع لأأيس عائقأأأا   معأأأنّي للتعليأأق علأأى موقأأ   الفرصأأة
ومشأأأأارينع  حقيقيأأأأا   ان الأأأأدول قأأأأامرة علأأأأى الأأأأرم يف اللج أأأأة السامسأأأأة علأأأأى تقأأأأارينر املقأأأأرر اخلأأأأاص

 االست تاجات الت اقرتحها  وم لك على التقارينر املؤقتة الشفوينة لرؤساء ة ة الصياغة املتعاقبنيو
وأُعأأأرب عأأأ  أتينيأأأد وضأأأع قائ أأأة توضأأأيحية سلقواعأأأد اآلمأأأرةو واقأأأرُتح االعت أأأام يف وضأأأع  -150

أمهيأأة مراعأأاة القائ أأة علأأى القواعأأد اآلمأأرة الأأت ُحأأدمت يف ااع أأال السأأابقة للج أأةو وُشأأدم علأأى 
التعليقأأات الأأوارمة مأأ  الأأدول قأأدر اإلمكأأان بشأأفن مأأا ين بغأأي أن ينأأدر ج مأأ  قواعأأد يف مثأأ   أأ   
القائ ةو ومعا آخرون دىل الرتوي نظرا  للوقت الطوين  ال ي قد ينسأتغرقه مأ  اللج أة حأىت االتفأاق 

 على قائ ة توضيحيةو
التفينيأد مأ  الأدول يف اللج أة  ولأوحغ أن دمكانيأة وجأوم قواعأد آمأرة دقلي يأة انلأت بعأض -151

السامسأأأة  واقأأأرُتح حبأأأث وجأأأوم قواعأأأد آمأأأرة دقلي يأأأة والعالقأأأة بي هأأأا وبأأأني القواعأأأد اآلمأأأرة الواجبأأأة 
التطبيأأق عامليأأا و وشأأكك آخأأرون يف وجأأوم قواعأأد آمأأرة دقلي يأأة  وحأأ روا مأأ  أن أي نقأأاو بشأأفن 

دن القواعأد اآلمأرة قواعأد "ينقبلهأا  القواعد اآلمرة اإلقلي يأة وكأ  أن ينقأوض سأالمة املفهأو  القائأ 
 وينعرت  إا اجملت ع الدويل مك "  ب  وك  أن ينتعارض معهو 

ولأأأأئ  أُعأأأأرب عأأأأ  أتينيأأأأد عأأأأ   املقأأأأرر اخلأأأأاص علأأأأى االنتهأأأأاء مأأأأ  القأأأأراءة ااوىل ملشأأأأارينع  -152
يف  االسأأت تاجات يف الأأدورة املقبلأأة للج أأة  رئأأي أنأأه ال ين بغأأي للج أأة أن تتسأأرع تسأأرعا  ال مأأربر لأأه

 دهناء ع لها يف   ا املوضوعو

 املةحظال اخلتامية للمقرر اخلاص -3 
الحغ املقرر اخلاص أن اللج ة أيندت بوجه عا  الأ هج املتبأع يف تقرينأر  الثالأث ومشأارينع  -153

االسأأت تاجات املقرتحأأةو وقأأال دنأأه ينشأأاطر آراء ااعضأأاء يف أمهيأأة العأأرض السأأليم ل تأأائج القواعأأد 
ىل استقرار ال ظا  القانوين الدويلو وأوضح أنه ينتفق مع الشواغ  الأت أُعأرب ع هأا اآلمرة سل سبة د

__________ 

 و140(  الفقرة A/72/10) 10الواثئق الرمسية للج عيأة العامأة  الدورة الثانية والسبعون  امللحق رقم  (1070) 
 و45املرجع نفسه  الفقرة  (1071) 
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بشفن خماطر عد  دمراج ض اانت م اسبة ومسؤولةو ومرر أتميد الغرض م  املوضوع  و و لأيس 
وضع قواعد جديندة ولك  جع  القواعد القائ ة أينسأر ت أاوال  وفه أا و واعأرت  أبن ال أدرة ال سأبية 

دول تطرح حتداي   لك ه أمد أن ذلك ال ينشك  عقبة مفماء  وال ينربر اتباع هنج حمأافغ مل ارسة ال
دواء   ا املوضوعو ب  شدم على أن مور اللج ة ين بغي أن ينكون تقييم امل ارسة تقيي ا  أمي ا    ي 
واملصأأأامر ااخأأأرى الأأأت تعت أأأد عليهأأأا عأأأامة   مأأأ  أجأأأ  التوصأأأ  دىل أمق وصأأأ  ممكأأأ  للقأأأانون 

لقأأأأائمو وأشأأأأار دىل أن العدينأأأأد مأأأأ  مشأأأأارينع االسأأأأت تاجات الأأأأت اقرتحهأأأأا تتضأأأأ   صأأأأيغا  الأأأأدويل ا
و ويف الوقأأأت نفسأأأه  ملأأأدر سلأأأ مر أن  يكأأأ  االتفاقيأأأة 1969مسأأأت دة مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  

 ينوضع مبراعاة القواعد اآلمرة وحد او م
ااعضأاء علأى خمتلأأ  وانتقأ  املقأرر اخلأاص دىل مشأأارينع االسأت تاجات املقرتحأة  فشأأكر  -154

التعليقات ومقرتحات التعدين  الت قدمو ا والت وكأ  م اقشأتها يف ة أة الصأياغة أو دمراجهأا يف 
و وقأأال دن الفقأأرتني 13دىل  10الشأأرحو وقأأد وافأأق ااعضأأاء ع ومأأا  علأأى مشأأارينع االسأأت تاجات 

سأأأأية ال اشأأأأئة عأأأأ    مقأأأأروءتني معأأأأا   تقأأأأدمان ال تيجأأأأة الرئي10ااوليأأأأني مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 
املعا أأدات الأأت تتعأأارض مأأع القواعأأد اآلمأأرة  ومفام أأا أن  أأ   املعا أأدة دمأأا أن تكأأون الغيأأة  يف 
وقت عقد ا ودما أن تصبح الغية  بسبب سهور قاعدة آمرة الحقا و واسُت دت ملتا الفقرتني م  

وع اسأأأأت تاج و وقأأأأال دنأأأأه ينتفأأأأق مأأأأع االقأأأأرتاح الأأأأداعي دىل صأأأأوغ مشأأأأر 1969اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا  
مأأ  مشأأأروع  3فسأأري  اسأأت اما  دىل اقرتاحأأأه اخلأأاص سلفقأأرة عامأأأة بشأأفن التينتضأأ   قاعأأدة  واحأأد

  ت طبأأأق علأأأى مجيأأأع مصأأأامر القأأأانون الأأأدويلو وسيوضأأأح الشأأأرح امل أأأاسر أن  أأأ   10 االسأأأت تاج
ه و وقأأأال دنأأأ1969القاعأأدة ين بغأأأي أن تت اشأأأى مأأأع قواعأأأد التفسأأأري الأأأوارمة يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  

ينوافأأق أينضأأا  علأأى أن حسأأ  ال يأأة  أأو أسأأاس  أأ   القاعأأدة التفسأأريينة  و أأو مأأا ُعأأرب ع أأه بوصأأ  
"قدر اإلمكان"  ووك  وايمة توضأيحه يف الشأروحو ومبأدأ "العقأد شأرينعة املتعاقأدين " سأبب مهأم 
م  أسباب اتباع هنج متسق وتكاملي يف تفسري املعا دات  و  ا ال هج أفض  مائ ا  م  بطأالن 

  دة  دذا أمك  أن ينكون متسقا  مع القواعد اآلمرةواملعا
وشأأاطر املقأأرر اخلأأاص مأأا أاثر  بعأأض ااعضأأاء مأأ  شأأواغ  دواء الطأأابع املطلأأق لقاعأأدة  -155

عد  دمكانية الفص  بني أحكأا  املعا أدة يف احلأاالت الأت تتعأارض فيهأا مأع قاعأدة آمأرة قائ أة  
  لك ه رأى أن م  الصعب اخلروج على 11ت تاج م  مشروع االس 1على ال حو املبني يف الفقرة 
مون أسأاس قأانوين متسأق يُنسأت د مأ  ممارسأة الأدولو وقأال دنأه  1969أحكا  اتفاقية فيي ا لعأا  

مأأأ   70و 69دىل املأأأامتني  12ال ينؤينأأأد االقأأأرتاح الأأأداعي دىل دينأأأرام دشأأأارة يف مشأأأروع االسأأأت تاج 
 واعد اآلمرةو االتفاقية  اهن ا ال تت اوالن نتائج حمدمة للق

املتعلأأأق نجأأأراء موصأأأى بأأأه لتسأأأوينة ال  اعأأأات  قأأأال  14وفي أأا خيأأأص مشأأأروع االسأأأت تاج  -156
مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  65املقأأأأأرر اخلأأأأأاص دنأأأأأه ال وأأأأأانع دمراج فقأأأأأرة جدينأأأأأدة مسأأأأأت دة مأأأأأ  املأأأأأامة 

دذا حظأأأي ذلأأأك مبوافقأأأة ع أأأو  ااعضأأأأاءو ومأأأع ذلأأأك  شأأأكك يف مأأأدى مالءمأأأأة  1969 لعأأأا 
إلخالل سلقواعد اآلمرة التفاقات مربمة سلتفاوض بأني مولتأني أو أمثأرو ومأرر أن دخضاع نتائج ا

ال ينُقصد م ه فرض أي أمر على أي مولة  أو معاةة مسائ  االختصاص  14مشروع االست تاج 
قأانوان  للأدول ااطأرا  يف اتفاقيأة  املقيِّأدةأو اا لية القضائيةو وال  أو حيأط مأ  شأفن االلت امأات 

و ووافق علأى توسأيع نطأاق جم وعأة اخليأارات املتاحأة لتسأوينة ال  اعأات  ودعأامة 1969عا  فيي ا ل
صأأأأأأياغة الفقأأأأأأرة الثانيأأأأأأة يف شأأأأأأك  شأأأأأأرط عأأأأأأد  دخأأأأأأاللو وأوضأأأأأأح مأأأأأأ لك أن وضأأأأأأع مشأأأأأأروع 
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يف هناينة اجمل وعة ااوىل م  مشارينع االست تاجات ال ينقل  م  أمهيأة دجأراء تسأوينة  14 االست تاج
توضأأيح أن  أأ ا اإلجأأراء مأأرتبط مبشأأارينع االسأأت تاجات املتعلقأأة سلتعأأارض  ال  اعأأات  بأأ  ينأأرام م أأه

 بني املعا دات والقواعد اآلمرةو
مأأ  مشأأروع  1ومراعأأاة  للشأأاغ  الأأ ي أبأأدا  بعأأض ااعضأأاء دواء ااسأأاس امل طقأأي للفقأأرة  -157

ف قاعأأدةت مأأ    اقأأرتح املقأأرر اخلأأاص دعأأامة صأأياغة الفقأأرة علأأى ال حأأو التأأايل: "ال ت شأأ15االسأأت تاج 
قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف دذا مانأأأت امل ارسأأأة الأأأت تسأأأت د دليهأأأا تتعأأأارض مأأأع قاعأأأدة آمأأأرة مأأأ  

"و ووافأق مأ لك علأى أن ة أة الصأياغة وكأ  أن تأدرج (jus cogens)القواعد العامة للقانون الأدويل 
ة آمأأأرة بقاعأأأدة آمأأأرة حلأأأ  مسأأأفلة تعأأأدين  قاعأأأد 1عبأأأارة "لأأأيس هلأأأا طأأأابع القواعأأأد اآلمأأأرة" يف الفقأأأرة 

  قأال دنأه ال وأانع دقامأة صألة بأني أثأر االعأرتاض املسأت ر أث أاء نشأفة 3الحقةو وفي ا ينتعلأق سلفقأرة 
 القانون الدويل العريف وعد  انطباق االعرتاض املست ر بعد امتساب قاعدة مرم  القاعدة اآلمرةو

ن م  امل اسب دفرام قرارات جملأس وقال املقرر اخلاص دنه ينتفق مع ااعضاء ال ين  رأوا أ -158
  ان ال قأأأاو بشأأأفن آاثر القواعأأأد اآلمأأأرة علأأأى 17اامأأأ  نشأأأارة حمأأأدمة يف مشأأأروع االسأأأت تاج 

أع أأال امل ظ أأات الدوليأأة غالبأأا  مأأا ملأأري يف سأأياق قأأرارات جملأأس اامأأ   سل ظأأر دىل مأأا لأأه مأأ  
 دةوم  ميثاق اامم املتح 103سلطات فريندة  وم لك يف سياق املامة 

  ان 18وأبأأأدى املقأأأرر اخلأأأاص معارضأأأته دمراج صأأأفة "اخلطأأأرية" يف مشأأأروع االسأأأت تاج  -159
ذلك ال س د له  يف رأينه  يف املوام املتعلقة مبسؤولية الدول وال ينعكأس علأى  أو م اسأب العالقأة 

يف ة أأة بأني القواعأأد اآلمأأرة وااللت امأات جتأأا  الكافأأةو ويف الوقأت نفسأأه  قأأال دنأه ال وأأانع ال ظأأر  
مأأع العبأأارة ذات الصأألة يف احلكأأم الصأأامر يف  18الصأأياغة  يف مواءمأأة نأأص مشأأروع االسأأت تاج 

  21و وحاول م لك تعلي  دغفال الصفة نفسها يف مشروع االست تاج (1072)شرمة برشلونةقضية 
القول دن الدول حيق هلا االعرتا  نخالل "غأري خطأري" بقاعأدة سيكون م  اخلطف مشريا  دىل أنه 

 آمرة أو حىت املساعدة يف   ا اإلخاللو
ال ين بغأأأي أن  21دىل  18ووافأأأق املقأأأرر اخلأأأاص أينضأأأا  علأأأى أن مشأأأارينع االسأأأت تاجات  -160

 ت طبق على الدول فحسب ب  على امل ظ ات الدولية أينضا و
خمتلفأأأأأأأان عأأأأأأأ  مشأأأأأأأارينع  23و 22وسأأأأأأألم املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص أبن مشأأأأأأأروعي االسأأأأأأأت تاجني  -161

مأأأأأأ  حيأأأأأأث أهن أأأأأأا ينتعلقأأأأأأان بقواعأأأأأأد رئيسأأأأأأية يف حأأأأأأني تت أأأأأأاول مشأأأأأأارينع  االسأأأأأأت تاجات ااخأأأأأأرى
أن ذلأك وكأ  أن ينكأون سأببا  وجيهأا  لعأد  دمراجه أاو ذمر و  االست تاجات الباقية مسائ  م هجيةو

مأ   17لك ه أوضح أن مسفلة أثر القواعد اآلمرة يف احلصاانت مسفلة أشري دليها صراحة  يف الفقرة 
لأأ ي أُعأأد ع أأدما تقأأرر دمراج املوضأأوع يف بأأرانمج الع أأ  الطوينأأ  ااجأأ  املخطأأط العأأا  لل وضأأوع ا

و وم تثأأر املسأأفلة أي اعأأرتاض حأأني نظأأرت فيهأأا اللج أأة  وال اقرتحأأت الأأدول أو أعضأأاء (1073)للج أأة
اللج أأأأة يف ذلأأأأك الوقأأأأت اسأأأأتبعام مسأأأأفلة احلصأأأأاانت مأأأأ  املوضأأأأوعو والحأأأأغ  شأأأأفنه شأأأأفن بعأأأأض 

روعي االسأأأأت تاجني مليه أأأأا  وأن اللج أأأأة سأأأأبق هلأأأأا أن ااعضأأأأاء  وجأأأأوم ممارسأأأأة وفأأأأرية تأأأأدعم مشأأأأ
ب أأاء  علأأى ممارسأأة أقأأ  شأأيوعا و وقأأال دنأأه غأأري مقت أأع سحلجأأة  مه أأةاعت أأدت مشأأارينع اسأأت تاجات 

__________ 

 (1072) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 

32, para. 33و 
 (  املرفقوA/69/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة التاسعة والستون  امللحق رقم  (1073) 
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القائلة دن دمراج مشروعي االست تاجني سيحول مون التوص  دىل اتفاق بشأفن مواضأيع أخأرى ت ظأر 
و 23عأد  وجأوم ممارسأة مافيأة تؤينأد مشأروع االسأت تاج فيها اللج ةو وقال م لك دنه ال ينوافأق علأى 

حصأأاانت الأأدول مأأ  وأشأأار دىل أن احملأأامم أعل أأت يف قضأأااي متعلقأأة بأأدعاوى مدنيأأة  مثأأ  قضأأية 
تسأأاق لتربينأأر الأأرأي    الأأت مثأأريا  مأأاالوالينأأة القضأأائية )أملانيأأا ضأأد دينطاليأأا: اليأأوانن مطأأر  متأأدخ (

صانة على اةرائم الدولية الت ت تهك قواعد آمأرة  أن تلأك القائ  بعد  وجوم أي استث اءات م  احل
القضأااي ليسأت ذات حجيأة في أا خيأص االسأأتث اءات يف القضأااي املتعلقأة بأدعاوى ج ائيأةو والحأأغ 
أن مشأأروعي االسأأت تاجني  أأ ين  حيظيأأان بتفينيأأد واسأأع يف اللج أأة  ولكأأ  بغيأأة دملأأام سأأبي  لل ضأأي 

بلأأوغ توافأق اآلراء يف اللج أة  فقأد حيسأ  أن تعأا  اللج أأة  ومأ  م ظأور يقأدما   مأ  م ظأور موضأوع
عأ  ة أة الصأياغة تسأتعيض املسائ  امل مورة نمراج شرط عد  دخاللو ويف   ا السياق  اقأرتح أن 

ال  أأ  مشأأارينع  وووشأأرط وحيأأد بعأأد  اإلخأأالل  ينكأأون نصأأه م أأا ينلأأي: "بمشأأروعي االسأأت تاجني 
حمدمة/فرمينة/خاصأأأأة مأأأأ  القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل االسأأأأت تاجات  أأأأ   ب تأأأأائج قواعأأأأد آمأأأأرة 

(jus cogens)  و واقأأرتح أن ينشأأار يف الشأأرح امل أأاسر دىل أن احلصأأانة املوضأأوعية واحأأدة مأأ  املسأأائ"
 الت ينثري ا احلكم وأهنا ستصاغ بطرينقة غري جمحفةو 

ة أة الصأياغة وفي ا خيص التعليقات على أسألوب الع أ  املت ثأ  يف دبقأاء ال صأوص يف  -162
مون دعأأدام شأأروح  الحأأغ املقأأرر اخلأأاص أن أسأألوب الع أأ   أأ ا سأأبق أن وافقأأت عليأأه اللج أأة   
مح  وسطو وذمر م لك أن   ا املوضوع نُظر فيه  م  س ة  خالل ال ص  الثأاين مأ  الأدورة 

 وعأة  و  ا ال ينتيح وقتا  مافيا  إلعدام الشروح واعت ام او وعلى الرغم م  ذلك  انربى إلعدام جم
ماملأأة مأأ  الشأأروح لت ظأأر فيهأأا اللج أأة  علأأى أسأأاس أن ينُ ظأأر يف  أأ ا املوضأأوع خأأالل ال صأأ  

 و2019ااول م  مورة عا  
وأخأأأأريا   ط أأأأفن املقأأأأرر اخلأأأأاص ااعضأأأأاء أبنأأأأه سأأأأي عم ال ظأأأأر يف مجيأأأأع تعليقأأأأاهتم بشأأأأفن  -163

قرتاحأات املطروحأة يف  أ ا ااع ال املقبلة ع د دعدام تقرينر  الرابعو وقأال دنأه ينتفأق مأع خمتلأ  اال
الصدم  مث  دمراج ثبت سملراجع وضرورة حتقيأق االتسأاق يف اسأتخدا  املصأطلحات  فضأال  عأ  

 ت اول املبامئ العامة أينضا  يف املشروعو


