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  اخلامسالفصل   
 (jus cogens)القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل 

 مقدمة -ألف 
يف  "لقواعد اآلمرةا"(، دمراج موضوع 2015قررت اللجثة، يف مورهت. الس.بعة والستني   -46

وأح.طأت اة عيأة الع.مأة  و(690 برانمج ع له. وعّيثت السيد مينري ْتالمي مقررا  خ.ص.  لل وضوع
، بقأأأأأرار اللجثأأأأأة دمراج 2015 مأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأ ل  23  املأأأأأؤر  70/236 .الحقأأأأأ. ، يف قرار أأأأأ

 املوضوع يف برانمج ع له.و
رت فيهأ. اللجثأة ، نظأ2018 عأ.  دىل 2016 عأ.  وقد  املقرر اخلأ.ص ثالثأة تقأ.رينر مأ  -47

علأأأ   علأأأ  التأأأوايلو وبثأأأ.ء   ،(691 (8201-2016يف موراهتأأأ. مأأأ  ال .مثأأأة والسأأأتني دىل السأأأبعني  
رينر، قأأررت اللجثأأة أن حتيأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت الأأوارمة فيهأأ. دىل .التقأأ هبأأ  املث.قشأأ.ت املتعلقأأة 

ةثأة الصأي.غة عأ   رؤسأ.ءةثة الصأي.غةو واسأت عت اللجثأة دىل تقأ.رينر شأفوينة مرحليأة مقدمأة مأ  
القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل تتضأأ   مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت الأأيت اعت أأدهت. 

 لدورات م  ال .مثة والستني دىل السبعني، عل  التوايلوةثة الصي.غة مؤقت.  يف ا
(، وبثأأ.ء  علأ  اقأرتاح قدمأأه املقأرر اخلأ.ص يف تقرينأأر  2017ويف الأدورة الت.سأعة والسأتني   -48

لقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  ا"دىل  "لقواعأأأد اآلمأأأرةا"قأأأررت اللجثأأأة تغيأأأ  عثأأأوان املوضأأأوع مأأأ   ،(692 ال أأأ.ين
 و(693 "القواعد الع.مة للق.نون الدويل

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
(و وانقأش A/CN.4/727ل قأرر اخلأ.ص  لُعرض عل  اللجثة يف مورهت. احل.ليأة التقرينأر الرابأع  -49

للج عيأة الع.مأأةو التقرينأر الرابأع الدراسأة السأ.بقة لل وضأوع يف ةثأة القأ.نون الأدويل واللجثأة الس.مسأة 
مسأأأ.ئ  القواعأأأد اآلمأأأرة اإلقلي يأأأة ودمراج ق.ئ أأأة توضأأأيحية للقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ   وتثأأأ.ول التقرينأأأر أينضأأأ.  

دىل حتليلأأه،  يف مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.تو واقأأرتح املقأرر اخلأأ.ص، اسأأتث.ما   القواعأد الع.مأأة للقأأ.نون الأدويل
 مشروع استثت.ج ينتض   ق.ئ ة غ  حصرينة سلقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

، 3465 .وجلسأأأته 3463 دىل 3459 .يف جلسأأأ.هت الرابأأأعونظأأأرت اللجثأأأة يف التقرينأأأر  -50
 و2019 وأاير/م.ين 16 دىل 14  أاير/م.ينو وم 10 دىل 8  املعقومة م

، أح.لأأأأأت اللجثأأأأأة دىل ةثأأأأأة 2019 وأاير/مأأأأأ.ين 16 عقأأأأأومة يفامل 3465 .ويف جلسأأأأأته -51
، بصيغته الأوارمة يف التقرينأر الرابأع لل قأرر اخلأ.ص، علأ  أن ينكأون 24 جالصي.غة مشروع االستثت. 

__________ 

 الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة السأأأأبعون،  2015أاير/مأأأأ.ينو  27، املعقأأأأومة يف 3257يف جلسأأأأته.  (690 
يف بأرانمج ع أ  اللجثأة الطوينأ  ااجأ  يف قأد أُمرج املوضأوع  ومأ.ن(و 286(، الفقأرة A/70/10  10 امللحق رقأم

 املرجأع نفسأه، الأدورة الت.سأعة ( بث.ء  عل  االقرتاح الوارم يف مرفق تقرينر اللجثأة 2014مورهت. الس.مسة والستني  
 (و23 ، الفقرة(A/69/10) 10 والستون، امللحق رقم

 691) A/CN.4/693 التقرينر ااول(، و A/CN.4/706 التقرينر ال .ين(، و A/CN.4/714 وCorr.1 التقرينر ال .لث(و  

 692) A/CN.4/706 و90، الفقرة 

 و146(، الفقرة A/72/10  10 دورة ال .نية والسبعون، امللحق رقمالواثئق الرمسية للج عيأة الع.مأة، ال (693 
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أن الق.ئ ة الأوارمة يف مشأروع االسأتثت.ج سأتثق  دىل املرفأق وستقتصأر علأ  القواعأد اآلمأرة  مفهوم.  
 لجثة الق.نون الدويل أن أش.رت دليه.ولدويل اليت سبق م  القواعد الع.مة للق.نون ال

املعقأأومة  3472 .( يف جلسأأتهA/CN.4/L.936ونظأأرت اللجثأأة يف تقرينأأر ةثأأة الصأأي.غة   -52
سلقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد  ةتعلقأامل مش.رينع االستثت.ج.ت، واعت دت 2019 وأاير/م.ين 31 يف

 أمان (و 1-وىل  الفرع جيم ااقراءة اليف  الع.مة للق.نون الدويل
، 2019 س ب/أغسأأأأأأأأط 7 دىل 5  مأأأأأأأأ ةاملعقأأأأأأأأوم 3504 دىل 3499 ت.لسأأأأأأأأاةويف  -53

 أمان (و 2-اعت دت اللجثة شروح مش.رينع االستثت.ج.ت امل مورة أعال   انظر الفرع جيم
، قأأأأأأررت اللجثأأأأأأة، ع أأأأأأال  2019 س ب/أغسأأأأأأط 7 عقأأأأأأومة يفامل 3504 ةلسأأأأأأاةويف  -54

مأأأ  نظ.مهأأأ. ااس.سأأأي، أن حتيأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت  انظأأأر الفأأأرع جأأأيم  21 دىل 16 سملأأأوام
أمان (، ع  طرينق اامني الع. ، دىل احلكوم.ت إلبداء التعليق.ت واملالحظ.ت عليهأ.، وأن تطلأب 

مأأأأأأأ.نون   1  واملالحظأأأأأأأ.ت دىل اامأأأأأأأني العأأأأأأأ.  يف موعأأأأأأأد أقصأأأأأأأ.دليهأأأأأأأ. تقأأأأأأأدمي  أأأأأأأ   التعليقأأأأأأأ.ت 
 و2020 ااول/مينس ل

، أعربأأأأت اللجثأأأأة عأأأأ  سلأأأأغ 2019 س ب/أغسأأأأط 7 املعقأأأأومة يف 3504 ةويف اةلسأأأأ -55
اللجثأة مأ  دبأ.و  عل  مس.مهته املت ي ة اليت مّكثأتمينري تالمي،  دتقدينر . لل قرر اخل.ص، السي
 ت.ج.ت املتعلقأأة سلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلقراءهتأأ. ااوىل ملشأأ.رينع االسأأتث

 وبثج.ح

نددص مشدداريع االسددتنتاجات املتعلقددة ابلقواعددد انمددرة مددل القواعددد العامددة للقددانون  -جيم 
 ، اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل(jus cogens) *الدويل

 نص مشاريع االستنتاجات -1 
 وىلوااقراءة النص مش.رينع االستثت.ج.ت اليت اعت دهت. اللجثة يف  أمان ينرم  -56

 (jus cogens)لقواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل ا

  األولاجلزء 
 مقدمة

  1 جاالستنتا 
 النطاق

تُعأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   بتحدينأأأد القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأأة  
 الق.نونيةو وبثت.ئجه. للق.نون الدويل

__________ 

"( أينضأأ.  سسأأم General International Lawيُنشأأ.ر دىل مصأأطلح "القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل"  " *
 "الق.نون الدويل الع ومي"و

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.936
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  2 جاالستنتا 
 القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويلتعريف 

قصد سلق.عدة اآلمرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، الق.عأدة الأيت ينقبلهأ. ينُ  
 يُنسأأأ ح أبّي خأأأروج عثهأأأ. ال وينعأأأرت  هبأأأ. اجملت أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ  بوصأأأفه. ق.عأأأدة

 هل. نفس الصفةو م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل الحقةبق.عدة  الد تعدينله.ميك   وال

  3 جاالستنتا 
 الطبيعة العامة للقواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

وحت أأأأأي القأأأأأيم  تعكأأأأأس القواعأأأأأد اآلمأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل 
علأأ  غ  أأ. مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل و أأي  .  راتبيأأااس.سأأية لل جت أأع الأأدويل، وتعلأأو تظ 

 واجبة التطبيق ع.ملي. و

  اجلزء الثاين
 حتديد القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

  4 جاالستنتا 
 مرة مل القواعد العامة للقانون الدويلان القاعدةمعايري حتديد 

لقأأ.نون الأأدويل، مأأ   مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة ل ق.عأأدة   مأأ. مأأون ق.عأأدةلتحدينأأد   
 الضروري دثب.ت استيف.ء الق.عدة املعثية لل عي.رين  الت.ليني:

 ق.عدة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل  أن تكون  أ( 

يُنسأأ ح  ال اجملت أع الأأدويل للأدول مكأ  وينعأأرت  هبأ. ق.عأدة   ينقبلهأ. أنو   ب( 
الع.مة للق.نون الأدويل  م  القواعد الحقةبق.عدة  دال تعدينله.ميك   وال أبّي خروج عثه.
 هل. نفس الصفةو

  5 جاالستنتا 
 أسس القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

القأ.نون الأأدويل العأريف  أأو ااسأ.س اام أأر شأيوع.  للقواعأأد اآلمأرة مأأ   -1 
 القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 أي أينضأ.   للقأ.نون بأ.مئ الع.مأةاملميك  أن تكون أحك.  املع. أدات و  -2 
 أسس.  للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

  6 جاالستنتا 
 القبول واالعرتاف

 مأأأأأون ق.عأأأأأدةم عيأأأأأ.ر لتحدينأأأأأد    "لقبأأأأأول واالعأأأأأرتا ا"خيتلأأأأأ  شأأأأأرط  -1 
علأ  ق.عأدة سلعأ  القبأول واالعأرتا    مرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل ق.عدة   م.

 الع.مة للق.نون الدويلو م  القواعدأهن. 
 مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون  ق.عأأأأدة   مأأأأ.ق.عأأأأدة مأأأأون لتحدينأأأأد   -2 

 أملأة علأ  أن  أ   الق.عأدة مقبولأة ومعأرت  هبأ. بوصأفه. ق.عأدة تتأوافر الدويل، جيأب أن
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مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  الحقأأأةبق.عأأأدة  دال تعأأأدينله.ميكأأأ   وال سأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ.ينُ  ال
 نفس الصفةو للق.نون الدويل هل.

  7 جاالستنتا 
 اجملتمع الدويل للدول سكل

ينُعتأأأد بأأأه يف  مأأأ. قبأأأول واعأأأرتا  اجملت أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ   أأأودن  -1 
 حتديند القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

مأأأون يُنشأأأرتط قبأأأول واعأأأرتا  أغلبيأأأة مبأأأ ة جأأأدا  مأأأ  الأأأدول لتحدينأأأد   -2 
يُنشأأرتط قبأأول واعأأرتا   وال  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  ق.عأأدة   مأأ. ق.عأأدة

 والدول م.فة  
لجهأ.ت الف.علأة ااخأرى يف ذات الصلة لواق  ملس االعتداملئ  ج.و  -3 

 الأأدويل للأأدول مكأأ ، فأأ ن  أأ   املواقأأ دينضأأ.ح السأأي.ال وتقيأأيم قبأأول واعأأرتا  اجملت أأع 
 ميك  أن تشك ، يف حد ذاهت.، ج ءا  م  ذلك القبول واالعرتا و ال

   8 جاالستنتا 
 أدلة القبول واالعرتاف

ميكأأأ  أن تتخأأأ  أملأأأة القبأأأول واالعأأأرتا  بق.عأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  -1 
 أشك.ال  متعدمة ومتثوعةو للق.نون الدويل مق.عدة  مرة

احلصأأر: البيأأ.انت  ال تشأأ   أشأأك.ل ااملأأة تلأأك، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل -2 
الع.مة الص.مرة سسم الدول  واملثشورات الرمسية  واآلراء الق.نونية الص.مرة ع  احلكومأة  
واملراسأأأأأالت الدبلوم.سأأأأأية  وااع أأأأأ.ل التشأأأأأرينعية واإلمارينأأأأأة  وقأأأأأرارات احملأأأأأ.مم الوطثيأأأأأة  

تُعت أد يف مأؤمتر حكأأومي  أو مثظ أة موليأة عت أأد .توأحكأ.  املع. أدات  والقأرارات الأيت 
 مويلو

  9 جاالستنتا 
 الوسائل االحتياطية لتقرير الطابع انمر للقواعد العامة للقانون الدويل

سأأأي . حمك أأأة العأأأدل  وال قأأرارات احملأأأ.مم واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأة، -1 
 ع.مة للق.نون الدويلوالدولية،  ي وسيلة احتي.طية لتقرينر الط.بع اآلمر للقواعد ال

و راء   املثظ أأ.ت الدوليأأة أو أع أأ.ل  يئأأ.ت اخلأألاء الأأيت تثشأأئه. الأأدول -2 
الق.نون الع.  م  خمتل  اامم ميك  أن تكون أينض.  وس.ئ  احتي.طية لتقرينر  مب.ر فقه.ء

 الط.بع اآلمر للقواعد الع.مة للق.نون الدويلو
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  اجلزء الثالث
 النتائج القانونية للقواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

  10 جاالستنتا 
 عامة للقانون الدويلمع قاعدة آمرة مل القواعد ال املتعارضةاملعاهدات 

، تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة دبرامهأأ.دذا م.نأأت، وقأأت  سطلأأةتكأأون املع. أأدة  -1 
قأأأوة  أي احكأأأ.   أأأ   املع. أأأدة تكأأأون وال  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو

 ق.نونيةو

دذا اهأأرت ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل،  -2 
و وتُعفأ  ُحْك أ.   وتثتهأي سطلأةرض مأع تلأك الق.عأدة تصأبح ف ن أّي مع. دة ق.ئ أة تتعأ.

 ااطرا  يف تلك املع. دة م  أي الت ام.ت مبواصلة تثفي  أحك.  املع. دةو

  11 جاالستنتا 
إمكانيددة الفصددل بددني أحكددام املعاهدددة الدديت تتعددارة مددع قاعدددة آمددرة مددل القواعددد 

 العامة للقانون الدويل

، متع.رضأأأة  مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  دبرامهأأأ.قأأأت و املع. أأأدة الأأأيت تكأأأون،  -1 
 جيوو أي فص  بني أحك.مه.و وال برمته.، سطلةالقواعد الع.مة للق.نون الدويل، تكون 

بسأأأبب اهأأأور ق.عأأأدة  مأأأرة جدينأأأدة مأأأ  القواعأأأد  تبطأأأ  املع. أأأدة الأأأيت -2 
 :مل م. برمته.،ُحك .  تثتهي  الع.مة للق.نون الدويل

ااحكأأأأ.  الأأأأيت تتعأأأأ.رض مأأأأع ق.عأأأأدة  مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة   تكأأأأ  أ( 
 ق.بلة  للفص ، م  حيث تطبيقه.، ع  بقية أج اء املع. دة  للق.نون الدويل

  بأأأت بغأأأ  ذلأأأك أن قبأأأول  أأأ   ااحكأأأ. ين أو تضأأأح مأأأ  املع. أأأدةوين  ب( 
 ينك  أس.س.  جو راي  لرض. أي طر  سالرتب.ط سملع. دة بك.مله.  مل
ينثطأأأأوي علأأأأ   ال االسأأأأت رار يف الوفأأأأ.ء ببقيأأأأة أجأأأأ اء املع. أأأأدة وينكأأأأ   ج( 

 دجح. و

  12 جاالستنتا 
مدددع قاعددددة آمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة  املتعارضدددةنتدددائج بطدددالن وإعددداء املعاهددددات 

 الدويل للقانون

نتيجأة تع.رضأه. مأع ق.عأدة  مأرة  سطلأةينقع عل  ااطرا  يف مع. دٍة  -1 
 ينلي: مب. املع. دة الت ا  ق.نوين دبرا وقت  م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

أن ت ينأأ  قأأدر املسأأأتط.ع نتأأ.ئج أي ع أأ  مت القيأأأ.  بأأه اسأأأتث.ما  دىل أي   أ( 
 حكم م  أحك.  املع. دة ينتع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل 

شأأية مأأع الق.عأأدة اآلمأأرة مأأ  القواعأأد .ن جتعأأ  عالق.هتأأ. املتب.ملأأة مت أو   ب( 
 الع.مة للق.نون الدويلو
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ال ينأأؤثر دهنأأ.ء مع. أأدة بسأأبب اهأأور ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد  -2 
وضأأع قأأ.نوين أنشأأف  تثفيأأ  املع. أأدة قبأأ   أو التأأ ا  أو يف أّي حأأق الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
 ااوضأأ.ع بعأأد ذلأأأك أو االلت امأأأ.ت أو تلأأك احلقأأوالعلأأ   اإلبقأأأ.ءدهن.ئهأأ.، بشأأرط عأأد  

هأ. يف حأد ذاتأه غأ  متعأ.رض مأع الق.عأدة اآلمأرة اةدينأدة اإلبق.ء عليينكون  م. بقدر دال
 م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

  13 جاالستنتا 
للقانون انعدام أثر التحفظات على املعاهدات يف القواعد انمرة مل القواعد العامة 

 الدويل

ال ينؤثر التحفل عل  حكم تع. دي ينعكس ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد  -1 
 يف الط.بع املل   لتلك الق.عدة، اليت ينست ر انطب.قه. هب   الصفةو الع.مة للق.نون الدويل

ينعّدل ااثرظ الق.نوين ملع. دة علأ   أو  أو ال جيوو أن ينستبِعد التحفل -2 
 القواعد الع.مة للق.نون الدويلوينتث.ىف مع ق.عدة  مرة م  

  14 جاالستنتا 
قواعدددد القدددانون الددددويل العدددريف الددديت تتعدددارة مدددع قاعددددة آمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة 

 للقانون الدويل
ال تثشأأف ق.عأأدٌة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف دذا م.نأأت تتعأأ.رض  -1 

ك  مك.نية تعدين  ق.عأدة خي  ذل وال مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو
م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل  الحقةبق.عدة   مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

 هل. نفس الصفةو

ق.عأأأدة القأأأأ.نون الأأأدويل العأأأأريف الأأأيت ليسأأأأت هلأأأ. صأأأأفة  تثتهأأأي ُحك أأأأ.   -2 
قأأ.نون الق.عأأدة اآلمأأرة دذا م.نأأت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة لل

 الدويل وبقدر تع.رضه. معه.و

ال تثطبأأأق ق.عأأأأدة املعأأأأرتض املِصأأأأّر علأأأ  القواعأأأأد اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد  -3 
 والع.مة للق.نون الدويل

  15 جاالستنتا 
االلتزامات الناشئة عل األعمال االنفرادية للدولة اليت تتعارة مع قاعددة آمدرة مدل 

 القواعد العامة للقانون الدويل
نيتهأأ. التقيأأد سلتأأ ا  مبوجأأب ينعأأل عأأ   ع أأ  انفأأرامي لدولأأةينُثشأأق  ال -1 

 مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلوأي الت ا  دذا تع.رض  الق.نون الدويل

التأأأأ ا  مبوجأأأأب القأأأأ.نون الأأأأدويل ينثشأأأأف عأأأأ  ع أأأأ   ينثتهأأأأي ُحك أأأأ.  أي -2 
 د الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلمأأع ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأتعأأ.رض  انفأأرامي للدولأأة دذا

 وبقدر تع.رضه معه.و
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  16 جاالستنتا 
اهلددا األخددرى مأع أو مقرراهتددا أو االلتزامددات الناشددئة عددل قددرارات املنظمددات الدوليددة

 اليت تتعارة مع قاعدة آمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل
مأ  شأفنه أع .هل. م.ن    خر م   ع أو مقرر . أو ال ينثشق قرار مثظ ة مولية 

مأع ق.عأدة  مأرة مأ  تع.رضأت  له أثر مل   الت ام.ت مبوجب القأ.نون الأدويل دذا أن ينكون
 وبقدر تع.رضه. معه.و القواعد الع.مة للق.نون الدويل

  17 جاالستنتا 
بوصددفاا التزامددات ادداع اجملتمددع  القواعددد انمددرة مددل القواعددد العامددة للقددانون الدددويل

 افة(الدويل سكل )التزامات ااع الك
الت امأ.ت جتأ.   القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويلتثشق  -1 

 اجملت ع الدويل مك   الت ام.ت جت.  الك.فة( تكون ة يع الدول مصلحة ق.نونية فيه.و
حيق اي مولة أن حتتج مبسؤولية مولأة أخأرى عأ  انتهأ.ك ق.عأدة  مأرة  -2 

الأأدويل، وفقأأ.  للقواعأأد املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون 
 غ  املشروعة مولي. و

  18 جاالستنتا 
 والظروف النافية لعدم املشروعية القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

ال جيأأأوو االحتجأأأ.ج أبي اأأأر  مأأأ  الظأأأرو  الث.فيأأأة لعأأأد  املشأأأروعية مبوجأأأب  
ؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.  جت.  أي فع  مأ  أفعأ.ل القواعد املتعلقة مبس

لقأ.نون الع.مأة ل قواعأدالينكأون متفقأ.  مأع التأ ا  انشأق مبقتضأ  ق.عأدة  مأرة مأ   ال الدولة
 الدويلو

  19 جاالستنتا 
نتدددائج معيندددة ترتتدددب علدددى اإلخدددالالت اخلطدددرية بقواعدددد آمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة 

 الدويل للقانون
تتع.ون الأدول يف سأبي  وضأع حأّد، سلوسأ.ئ  املشأروعة، اي دخأالٍل  -1 

 ودولة سلت ا  انشق ع  ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويللخط  
ال تعأأأرت  أي مولأأأة بشأأأرعية وضأأأع انجأأأم عأأأ  دخأأأالٍل خطأأأ  سلتأأأ ا   -2 

 عأأأأأون تقأأأأأد  أي وال انشأأأأأق عأأأأأ  ق.عأأأأأدة  مأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل،
 عل  ذلك الوضعو لإلبق.ءمس.عدة  أو

ينكأأأون اإلخأأأالل سلتأأأ ا  انشأأأق عأأأ  ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  -3 
مثهجأي مأ  ج.نأب الدولأة  أو خط ا  دذا م.ن ينثطوي عل  نلٍ  جسأيم للق.نون الدويل

 االلت ا و املسؤولة ع  الوف.ء ب لك

االسأتثت.ج  أ ا سلثتأ.ئج ااخأرى الأيت ميكأ  أن ترتتأب مشأروع ال خي   -4 
دولأأة سلتأأ ا  انشأأق عأأ  ق.عأأدة  مأأرة مأأ  لمبوجأأب القأأ.نون الأأدويل علأأ  اإلخأأالل اخلطأأ  

 والقواعد الع.مة للق.نون الدويل
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  20 جاالستنتا 
 التفسري والتطبيق املتسقان مع القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

بني احت .ل وجوم تع.رض بني ق.عدة  مرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون عثدم. ينت 
وق.عأأأدة أخأأأرى يف القأأأ.نون الأأأدويل، ينتعأأأني قأأأدر اإلمكأأأ.ن تفسأأأ   أأأ   الق.عأأأدة  الأأأدويل

 مع الق.عدة اآلمرةوينتسق  مب. وتطبيقه.

  21 جاالستنتا 
 الشروط اإلجرائية

 عل  الدولة اليت حتتج بق.عدة  مرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  -1 
دهن.ئه. أن ُنطر الدول املعثية ااخأرى  أو سبب.  لبطالن ق.عدة م  قواعد الق.نون الدويل 

وينبأني التأدب  املقأرتح انأ.ذ  دواء ق.عأدة القأ.نون الأدويل  بدعوا .و وينكأون اإلخطأ.ر مت.بأة  
 املعثيةو

 تُبد أي مولة م  الدول املعثية ااخأرى اعرتاضأ.  يف غضأون مأدة مل دذا -2 
يف احل.الت املستعجلة بشك  خأ.ص، جأ.و للدولأة احملتجأة  دال ع  ثالثة أشهر، تق  ال

 أن تثف  التدب  ال ي اقرتحتهو

دىل  حيثهأأأ.دذا أبأأأدت أي مولأأأة معثيأأأة اعرتاضأأأ. ، تسأأأع  الأأأدول املعثيأأأة  -3 
 م  مي .ال اامم املتحدةو 33 ةملبّيثة يف امل.مدجي.م ح  ستب.ع الوس.ئ  ا

دذا تعأ ر التوصأ  دىل أي حأ  يف غضأون اثأر عشأر شأهرا ، وعرضأأت  -4 
جيأوو للدولأة  ال الدول املعثية دح.لة املسفلة دىل حمك ة العدل الدولية، أو الدولة املعرتضة

 احملتجة أن تثف  التدب  ال ي اقرتحته حىت ُتسوى املث.وعةو

خي  مشروع االستثت.ج   ا سلشروط اإلجرائية املثصأوص عليهأ. يف ال  -5 
القواعد ذات الصلة املتعلقة سختص.ص حمك ة العأدل  أو اتف.قية فييث. لق.نون املع. دات

غ  . م  أحك.  تسوينة املث.وعأ.ت الواجبأة التطبيأق الأيت اتفقأت عليهأ. الأدول  أو الدولية
 املعثيةو

  اجلزء الرابع
 أحكام عامة

  22 جالستنتا ا
على قواعد آمرة حمدددة مدل القواعدد  اليت قد ترتتباألخرى  ابلنتائجعدم اإلخالل 

 العامة للقانون الدويل
مبوجأأب  الأأيت قأأد ترتتأأبااخأأرى  سلثتأأ.ئجال نأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ    

 الق.نون الدويل عل  قواعد  مرة حمدمة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو



A/74/10 

195 GE.19-13883 

  23 جاالستنتا 
 قائمة غري حصرية

 مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلأخأأأرى مون اإلخأأأالل بوجأأأوم قواعأأأد  مأأأرة  
اهور قواعد  مرة أخرى الحق. ، تأرم يف مرفأق مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت  أ   ق.ئ أة غأ   أو

حت أ  تلأك  قواعأد ة بقواعأد سأبق أن أشأ.رت دليهأ. ةثأة القأ.نون الأدويل سعتب.ر أ.حصأرين
 الصفةو

 املرفق
 حظر العدوان   أ( 

 حظر اإلسمة اة .عية   ب( 

 حظر اةرائم ضد اإلنس.نية   ج( 

  القواعد ااس.سية للق.نون الدويل اإلنس.ين  م( 
  حظر الت يي  العثصري والفص  العثصري  ه( 
  حظر الرال  و( 
 حظر التع ينب   و( 

 واملص احلق يف تقرينر   ح( 

لقواعدددد انمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة للقدددانون الددددويل اب املتعلقدددةندددص مشددداريع االسدددتنتاجات  -2 
(jus cogensوشروحاا ) 

لقواعد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون س املتعلقةينرم أمان  نص مش.رينع االستثت.ج.ت  -57
 و.بشروحه ة  اللجثة يف القراءة ااوىل، مشفوع .اعت دهت اليت( jus cogens  الدويل

 (jus cogensلقواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل )ا 

  األولاجلزء   
 مقدمة

  1 جاالستنتا   
 النطاق

تُعأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   بتحدينأأأد القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأأة  
 الق.نونيةو وبثت.ئجه. للق.نون الدويل

 شرحال  

م أأأ. جأأأرت العأأأ.مة مائ أأأ.  مأأأع نِتأأأ.ج اللجثأأأة، تُقأأأرأ مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت سالقأأأرتان مأأأع  (1 
 شروحه.و
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عأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   سلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، تُ و  (2 
حتيأ  واةهأ.ت الف.علأة ااخأرى  والأدول الوطثيأةاحملأ.مم الدوليأة واإلقلي يأة واحملأ.مم  م. برحتاليت 

دىل تقأدمي توجيهأ.ت دىل مجيأع اةهأ.ت   أ  و وهتأد  مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت دليه. بصأفة مت اينأدة
يف وجأأأأأوم قواعأأأأأد  مأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل  تقأأأأأررالأأأأأيت قأأأأأد ينطلأأأأأب مثهأأأأأ. أن 

 jus cogens )الق.نونيأأأأةو ونظأأأأرا  لرمهيأأأأة واآلاثر البعيأأأأدة املأأأأدى الأأأأيت حيت أأأأ  أن تكأأأأون  ت.ئجهأأأأ.ون
وفقأأ.   مثتظ أأ.  الق.نونيأأة حتدينأأدا   ونت.ئجهأأ.للقواعأأد اآلمأأرة، فأأ ن مأأ  ااس.سأأي حتدينأأد  أأ   القواعأأد 

 ملثهجية متع.ر  عليه. ع وم. و

ت  أأ  و وينأأثص طأأ.بع متهيأأدي حيأأدم نطأأ.ال مشأأ.رينع االسأأتثت.ج. 1 جوملشأأروع االسأأتثت.  (3 
عأأ  بتحدينأأد القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد عبأأ.رات بسأأيطة علأأ  أن مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   تُ ب

 الثتأ.ئجع  مش.رينع االستثت.ج.ت، اليت تتث.ول حتدينأد الق.نونيةو وتُ  ونت.ئجه.الع.مة للق.نون الدويل 
ى القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد حتأ.ول تثأ.ول حمتأوى فأرام ال دذ الق.نونية، سملثهجية يف املق.  ااولو

وجيأأأأدر سإلشأأأأ.رة أينضأأأأ.  أن الشأأأأروح ستشأأأأ  دىل مأأأأوام خمتلفأأأأة لتوضأأأأيح  والع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويل
يف ذلأك  مبأ. والغرض م  املوام املش.ر دليه. مفم لة عل  امل .رسة،املثهجية يف امل .رسةو  املق.رست

اعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  راء الأأأدول،  أأأو توضأأأيح املثهجيأأأة املتبعأأأة يف حتدينأأأد القو 
 ت ميته. هل.و أو تعر ض ث.  اتف.ال اللجثة مع اآلراء املعرب عثه. فيه. ال الدويل ونت.ئجه.و و ي

دذا م.نأأأأت لق.عأأأأدة مأأأأ   مأأأأ. مشأأأأ.رينع االسأأأأتثت.ج.ت يف املقأأأأ.  ااول أبسأأأألوب دثبأأأأ.ت تُعأأأأ و  (4 
اتسأأأ.مه. بطأأأ.بع  مأأأر  أي قبأأأول واعأأأرتا  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل الصأأأفة املضأأأ.فة املت  لأأأة يف 

بق.عأأأدة  دال ميكأأأ  تعأأأدينله. وال يُنسأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ. ال اجملت أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ  هبأأأ. ق.عأأأدة  
دذا م.نأت ق.عأدة  مأ. وتتطلب ع لية حتديندالحقة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل هل. نفس الصفة(و 

 ال، تطبيق املع.ين  اليت صيغت يف مش.رينع االستثت.ج.ت    و أ  م  قواعد الق.نون الدويل  مرة

عأأ  مشأأ.رينع يل، تُ وسإلضأأ.فة دىل حتدينأأد القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدو  (5 
انأأه  "ةالق.نونيأأ لثتأأ.ئجا"خد  مصأأطلح الق.نونيأأة هلأأ   القواعأأدو واسأأتُ  سلثتأأ.ئجاالسأأتثت.ج.ت أينضأأ.  

نت.ئج غ  الثتأ.ئج  حني أنه قد تكون للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل ويف واسعو
علأأ   الق.نونيأأةو وعأأالوة   ثتأأ.ئجالينقتصأأر علأأ    أأ   االسأأتثت.ج.ت مشأأ.رينع، فأأ ن موضأأوع الق.نونيأأة

حمدمة مت ي ة ع   نت.ئج ذلك، قد تكون لفرامى القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل
عأ  هبأ   تُ  ال الع.مة الث.شئة م  مجيع القواعأد اآلمأرةو غأ  أن مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت  أ   الثت.ئج

بأأ  حمأأدمةو  نتأأ.ئجم.نأأت لفأأرامى القواعأأد اآلمأأرة دذا   مأأ. تسأأع  دىل تقرينأأر أأي  الو الثتأأ.ئج احملأأدمة، 
للقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد  تقتصأأأر مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت علأأأ  تثأأأ.ول الثتأأأ.ئج الق.نونيأأأة الع.مأأأة

 الع.مة للق.نون الدويلو

لقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون ا"و "لقواعأأد اآلمأأرةا"و "jus cogens"  وتعأأ.ب (6 
تسأأأأتخد  أحيأأأأ.ان  علأأأأ  سأأأأبي  الأأأأرتام  يف ة.رسأأأأة الأأأأدول واالجتهأأأأ.م القضأأأأ.ئي الأأأأدويل  "الأأأأدويل

لقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة ا"وقأد تواضأعت اللجثأة علأ  عبأ.رة  و(694 الكت.ست اام.ممييةو 

__________ 

 D. Costelloe Legal Consequences of Peremptory Norms in: ، انظأرللتسأ ي.ت مث.قشأةلالطأالع علأ   (694 
International Law (Cambridge University Press, 2017) وينليه.و وم. 11، الصفحة 
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اهنأأأأ. أوضأأأأح و أأأأي العبأأأأ.رة املسأأأأتخدمة يف اتف.قيأأأأة فييثأأأأ. لقأأأأ.نون  "(jus cogensللقأأأأ.نون الأأأأدويل  
 و(695 ("9196 لع.  تف.قية فييث.ا"  1969 لع.  املع. دات

أينضأأأ.  يف  "(jus cogensواعأأد  مأأأرة مأأأ  القواعأأد الع.مأأأة للقأأ.نون الأأأدويل  ق"وتفيأأد عبأأأ.رة  (7 
سلقواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو ف.لقواعأأد اآلمأأرة يف الأأثظم  دال عأأ ينُ  ال اإلشأأ.رة دىل أن املوضأأوع

ستبعد م  نطأ.ال املوضأوع تُ  م .  تشك  ج ءا  م  املوضوعو ال امل .ل،الق.نونية احمللية، عل  سبي  
 الصر واإلقلي ي  أو القواعد ذات الط.بع ال ث.ئي

علأأ  أن لأأه معأأ  أوسأأع مأأ  االفأأ.  أحيأأ.ان   "norm"لفأأل  ينُفهأأمويف الأأثص اإلنكليأأ ي،  (8 
أنأه  لأ مر مأع ذلأكسو وجيدر وأنه ينش له. "principles"و "rules"ااخرى ذات الصلة، م  قبي  

علأ  سأبي  الأرتام و  "norms"و "principles"و "rules"تسأتخد  ألفأ.   قأد يف بع  احلأ.الت،
، مل أأأة 1966 عأأأ.  وقأأأد اسأأأتخدمت اللجثأأأة يف مشأأأ.رينع موام أأأ. املتعلقأأأة بقأأأ.نون املع. أأأدات يف

"norm" غأأأ  أنو 1969 لعأأأ.  .يف اتف.قيأأأة فييثأأأ 53 ةالأأأ ي أصأأأبح املأأأ.م 50 ةيف مشأأأروع املأأأ.م 
تسأأتخد  لفأأل  الأأيتتف.قيأأة، االواتسأأ.ق.  مأأع  و(suler" 696"شأأروح، مل أأة اليف  ،اسأأتخدمت اللجثأأة

"norm" مل ة   اعُت دت، 64و 53 يف امل.متني"norm"و 

  2 جاالستنتا   
 القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويلتعريف 

للقأ.نون الأدويل، الق.عأدة الأيت ينقبلهأ. قصد سلق.عدة اآلمرة م  القواعأد الع.مأة ينُ  
 يُنسأأأ ح أبّي خأأأروج عثهأأأ. ال وينعأأأرت  هبأأأ. اجملت أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ  بوصأأأفه. ق.عأأأدة

 م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل هل. نفس الصفةو الحقةبق.عدة  دال تعدينله.ميك   وال

 الشرح  
 واعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلتعرينفأأ.  للق.عأأدة اآلمأأرة مأأ  القو  2 جينقأأد  مشأأروع االسأأتثت.  (1 

عليأأه تعأأدينالت مأأي ينث.سأأب  وأُمِخلأأت 1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 53 ةاملأأ.م و أأو ينسأأتثد دىل
 مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 53 ةاة لأأة ال .نيأأة مأأ  املأأ.م دال تُقتأأبس مل فوال ،فأأسأأي.ال مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.تو 

تشأأك  جأأ ءا  مأأ  التعرينأأ و  فأأال ت،اة لأأة ااوىل الأأيت تتعلأأق بأأبطالن املع. أأدا أمأأ. و1969 لعأأ. 
للقواعأأأأد اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويل، ينتث.وهلأأأأ. مشأأأأروع  ةق.نونيأأأأ نتيجأأأأة يبأأأأ   أأأأ
سأأ م بي.نأأه  وم أأ. و"اغأأراض  أأ   االتف.قيأأةو "و اثنيأأ. ، حأأ فت مأأ  التعرينأأ  عبأأ.رة 10 جاالسأأتثت. 

، 1969 لعأ.  اغأراض اتف.قيأة فييثأ. خد  أصال  استُ  ودن، 53 ةأمان ، ف ن التعرين  الوارم يف امل.م
أصبح مقبوال  سعتب.ر  تعرينف.  ع.م.  ينطبق خ.رج نط.ال ق.نون املع. داتو وأخأ ا ، مت.شأي.  مأع الأثهج 

لقواعأأد ا"بأني قوسأأني بعأد  "jus cogens"العأ.  املتبأع يف  أأ ا املوضأوع، قأأررت اللجثأة دمراج عبأأ.رة 
 و"الدويلاآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون 

__________ 

 و1969 اتف.قية فييث. لع.  م  53امل.مة ، عل  سبي  امل .ل ،انظر (695 
، Yearbook ... 1966, vol II. p.183مأأ  مشأ.رينع املأأوام املتعلقأأة بقأأ.نون املع. أدات،  50انظأر مشأأروع املأأ.مة  (696 

 ... general rule[s] of international lawغأأ  أن الشأأروح تشأأ  دىل " و"normحيأأث اسأأتخدمت مل أأة "

having the character of jus cogens"و "rules of jus cogens"  2، الفقأراتن  248نفسه، الصفحة  املرجع )
 (و50( م  شرح مشروع امل.مة 3و 
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قأأرارات  ويف انأأه أم أأر التعأأ.رين  قبأأوال  يف ة.رسأأة الأأدول واختأأ  التعرينأأ  هبأأ   الصأأيغة (2 
شأأ.ئع االسأأتع .ل يف الكتأأ.ست اام.ممييأأةو وقأأد  أأو تعرينأأ  احملأأ.مم واهليئأأ.ت القضأأ.ئية الدوليأأةو و 

 و(697 6919 لعأأأأ.  أينأأأأدت الأأأأدول ع ومأأأأ.  فكأأأأرة االنطأأأأالال يف الع أأأأ  اسأأأأتث.ما  دىل اتف.قيأأأأة فييثأأأأ.
القواعد اآلمرة   عثد تعرين 53 ةفتئت قرارات احمل.مم الوطثية تش  ع وم.   ي أينض.  دىل امل.م وم.

اسأأأتخدمت احملأأأ.مم واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأأة  م أأأ.  و(698 مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل
قواعأأد الع.مأأة عثأأد تثأأ.ول القواعأأد اآلمأأرة مأأ  ال .  أس.سأأ 1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 53 ةاملأأ.م

سلقبأأول أينضأأ.  سعتب.ر أأ.  1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 35 ةوحتظأأ  املأأ.م و(699 للقأأ.نون الأأدويل
وعلأ   و(700 يف الكت.ست اام.مميية تعرينف.  ع.م.  للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

__________ 

وانظأأأر أينضأأأ.  بيأأأ.انت مثأأأدا (و 72، الصأأأفحة A/C.6/71/SR.24اة هورينأأأة التشأأأيكية  انظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، بيأأأ.ن  (697 
 A/C.6/71/SR.27،  شأأأأأأأأأأأأأيلي (، و 9الفقأأأأأأأأأأأأأرة A/C.6/71/SR.25 ، والصأأأأأأأأأأأأأني،(، 101الفقأأأأأأأأأأأأأرة  A/C.6/71/SR.24، 

"دن ع أأأ  اللجثأأأة بشأأأفن  أأأ ا املوضأأأوع (  118، الفقأأأرة A/C.6/71/SR.26  هورينأأأة دينأأأران اإلسأأأالميةمج(، و 89 الفقأأأرة
بأأ  علأأ  العكأأس مأأ  ذلأأك، اهلأأد  املتأأوخ   أأو و  ووو 53ينهأأد  دىل الطعأأ  يف املعيأأ.رين  احملأأدمين  مبوجأأب املأأ.مة  ال

 ،A/C.6/71/SR.27 وانظأأر مأأ لك بيأأ.ن أينرلثأأدا  (و56 املرجأأع نفسأأه، الفقأأرة وبولثأأدا  ،عيأأ.رين "(توضأأيح معأأ  ونطأأ.ال امل
مأأأأأ  اتف.قيأأأأأة فييثأأأأأ. لقأأأأأ.نون املع. أأأأأدات  64و 53ن املأأأأأ.متني د "دن وفأأأأأد بلأأأأأد . ينتفأأأأأق مأأأأأع الأأأأأرأي الق.ئأأأأأ   (19الفقأأأأرة 

 وتكوان رمي ة الع   عل  املوضوع"( ينثبغي أن 1969 لع. 
 Al Shimari et al. v. CACI Premier Technology, Inc., No. 1:08-cv-827: انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل (698 

(LMB/JFA), Opinion of 22 March 2019, 2019 WL 1320052 (E.D. Va. 2019), at p.26; Committee of 

United States Citizens Living in Nicaragua v. Reagan, Case No. 87-5053, Opinion of 14 October 

1988, 859 F.2d 929 (DC Cir. 1988), at p. 940; Youssef Nada v. State Secretariatfor Economic 

Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Case No. 1A 45/2007, Administrative appeal 

judgment of 14 November 2007, Federal Supreme Court of Switzerland, BGE 133 II 450, para. 

7.1; National Commissioner of The South African Police Service v. Southern African Human 

Rights Litigation Centre and An Oother [2014] ZACC 30, para 35; Priebke (Erich) s/solicitud de 

extradición, Case No. 16.063/94, Judgement of 2 November 1995, Supreme Court of Argentina, 

para 70; Bouzari v. Islamic Republic of Iran, Docket C38295, Decision of 30 June 2004, Court of 

Appeal for Ontario, 71 OR (3d) 675 (Ont CA), ILDC [International Law in Domestic Courts] 175 

(CA 2004), para. 86; and Gabriel Orlando Vera Navarrete, EXP. N.º 2798-04-HC/TC, Decision of 

9 December 2004, Constitutional Tribunal of Peru, para. 8و 
 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.Jانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل:  (699 

Reports 1996, p. 226, at p.258, para. 83و  Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, 
Judgment of 10 December 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, Judicial Reports 1998, at p. 571, para. 155  وProsecutor v. Jelisić, Case No. IT-95-10-

T, Judgment of 14 December 1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, Judicial Reports 1999, pp. 431-433, para. 60  .و انظأر أينضأ Jaime Córdoba Triviño, 

Sentencia, Case No. C-578/95, Sentence of 4 December 1995, Constitutional Tribunal of 

Colombia و وانظأر بصأفة خ.صأة الأرأي املسأتق  للق.ضأي اخلأ.ص موغأ.رم يف قضأيةArmed Activities on the 

Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, ICJ Report 2006, p.6, para.8و 
 S. Knuchel, Jus cogens: Identification and Enforcement of Peremptoryانظأر علأ  سأأبي  امل أ.ل:  (700 

Norms (Zurich, Schulthess, 2015, p. 19  تضع التعرين  القأ.نوين املكتأوب الوحيأد  53 "سلثظر دىل أن امل.مة
ووو ف هنأأ. سلضأأرورة نقطأأة االنطأأالال الأأيت ينبأأدأ  ووو دىل ج.نأأب وصأأفه. لثشأأفة  أأ   القواعأأد آلاثر القواعأأد اآلمأأرة

 ,"S. Kadelbach, "Genesis, Function and Identification of Jus cogens norms مثه. حتلي    ا املفهو "( 

Netherlands Yearbook of International Law 2015, vol. 46 (2016), pp. 147-172, at p. 166 يف معرض ،

http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
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، "ةغراض االتف.قيا" ي  1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 53 ةيف امل.م ةالوارم الصيغةالرغم م  أن 
فتئأأت  ومأأ. و(701 مبسأأؤولية الأأدول ينتعلأأق في أأ.يف ذلأأك  مبأأ. ثطبأأق أينضأأ.  يف سأأي.ق.ت أخأأرى،ت .ف هنأأ

لقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل يف سأي.ال مواضأيع أخأرى، لاللجثة، عثأد تث.وهلأ. 
ولأ لك مأ   و(702 1969 لعأ.  ف.قيأة فييثأ.مأ  ات 35 ةتستخد   ي أينض.  التعرين  الأوارم يف املأ.م

يف تعرين  القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد  53 ةأن تستثد مش.رينع االستثت.ج.ت     دىل امل.م املالئم
 والع.مة للق.نون الدويل

__________ 

مأأ  اتف.قيأأة  53دىل أن "املصأأثف.ت الأأيت تتثأأ.ول القواعأأد اآلمأأرة تبأأدأ يف العأأ.مة" سملأأ.مة  166دشأأ.رته يف الصأأفحة 
املعأأأأ وة واآلاثر ذات احلجيأأأأة املطلقأأأأة جتأأأأ.  الك.فأأأأة  ، لل سأأأأؤولية162، وتقيي أأأأه يف الصأأأأفحة 1969 لعأأأأ.  فييثأأأأ.

 U. Linderfalk, "Understanding the  1969 فييثأ. لعأأ. مأ  اتف.قيأأة  53للقواعأد اآلمأرة اسأأتث.ما  دىل املأ.مة 

jus cogens debate: the pervasive influence of legal positivism and legal idealism", ibid., pp. 51-84, 

at p. 52 و انظأأر أينضأأ.  بصأأفة ع.مأأةCostelloe  مأأ   52ن املأأ.مة د قأأ ينقأأ   ودن مل فهأأوأعأأال (،  694 احل.شأأية
 ,L. Hannikainenينثطلأأق مأأ   أأ ا ااسأأ.سو وسمل أأ ، انظأأر: ف نأأه  أأي التعرينأأ ،  1969 اتف.قيأأة فييثأأ. لعأأ. 

Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical Development, Criteria, Present 

Status, Helsinki, Finnish Lawyers' Publishing Company, 1988 12-5، وخ.صأة يف الصأفح.ت  L. A. 

Alexidze, "Legal nature of jus cogens in contemporary international law", Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, vol. 172 (1981), pp. 219-263, at p. 246و 
 T. Weatherall Jus cogens: International Law and Social Contract (Cambridge Universityانظأر:  (701 

Press, 2015), at 6-7 فأأ ن  ووو املأأوقعني عليهأأ. تلأأ   دال  "لأأئ  م.نأأت اتف.قيأأة فييثأأ. تعأأ  بقأأ.نون املع. أأدات وال
ووو ف.مل .رسأأة املع.صأأرة للهيئأأأ.ت  ينتجأأ.وو سأأي.ال املع. أأأدة تعكأأس مفهومأأ.  لأأأه مأأ  اآلاثر الق.نونيأأة مأأأ. 53املأأ.مة 

يف القواعأأد اآلمأأرة، تتفأأق مأأع  أأ ا الأأرأي أي نظأأر يف  53القضأأ.ئية الدوليأأة واحملليأأة، املت  لأأة يف اإلح.لأأة دىل املأأ.مة 
 E. Santalla Vargas, "In quest of the practical value of الق.ئأ  بوجأوم مفهأو  خأ.رج سأي.ال املع. أدة"( 

jus cogens norms", Netherlands Yearbook of International Law 2015, vol. 46 (2016), pp. 211-240, 

at pp. 223-224 تتجأ.وو نطأ.ال قأ.نون املع. أدات فحسأب بأ  دهنأ.  اثر احملت لأة للقواعأد اآلمأرة، ال "غأ  أن اآل
 A. Cassese, "For an enhanced تعأ  سلقأ.نون التع. أدي"(  تبأدو ذات شأفن أمأل حأىت يف احلأ.الت الأيت ال

role of jus cogens", in A. Cassese (ed.), Realizing Utopia: the Future of International Law, Oxford 

University Press, 2012, pp. 158-171, at p. 160.فتئأأت احملأأ.مم الوطثيأأة، واهليئأأ.ت  ،  "حلسأأ  احلأأل، مأأ
و وبقي.مهأ. بأ لك، وسأعت  أ   جمأ.الت غأ  جمأ.الت دبأرا  املع. أداتالقض.ئية الدوليأة حتأتج سلقواعأد اآلمأرة يف 

 H. Charlesworth التوميأأد يف الأأثص ااصأألي( انظأأر أينضأ. :  الكيأ.انت نطأأ.ال اآلاثر املعي.رينأأة للقواعأأد اآلمأرة"(

and C. Chinkin, "The gender of jus cogens", Human Rights Quarterly, vol. 15 (1993), pp. 63-76, at 

p. 63 واآلمرة يف الق.نون الدويل"  "وينرم يف اتف.قية فييث. تعرين  دجرائي شكلي ملفهو  القواعد) 
مأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.   26( م  شرح امل.مة 5رة  انظر الفق (702 

 "ومعأأأأأ.ين  حتدينأأأأأد  110، الصأأأأفحة ( والتصأأأأأوينباةأأأأ ء ال أأأأأ.ين ، اجمللأأأأأد ال أأأأأ.ين، 2001حوليأأأأة ووو (، 2001 
تشأرتط  مأ  اتف.قيأة فييثأ. ال 53صأ.رمةو ف.ملأ.مة القواعد اآلمرة م  بني القواعد الع.مة للق.نون الأدويل  أي معأ.ين  

فحسب أن تستويف الق.عدة املعثية مجيع املع.ين  الالومة لالعرتا  هب. مق.عدة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل 
بأأأأ  تشأأأأأرتط مأأأأأ لك أن ينعأأأأأرت  اجملت أأأأع الأأأأأدويل للأأأأأدول مكأأأأأ  سلطأأأأأ.بع اآلمأأأأر لتلأأأأأك الق.عأأأأأدة"(و انظأأأأأر أينضأأأأأ.  

تج ؤ الق.نون الدويل: الصأعوست الث.شأئة عأ  تثأوع وتوسأع الفرينق الدراسي املعر بدليه.   انتهاالستثت.ج.ت اليت 
مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل أسأأبقية  (  "قأأد تكأأون لق.عأأدة مأأ.32 االسأأتثت.ج (، A/CN.4/L.702  القأأ.نون الأأدويل

ب أمهيأأة مضأأ ون  أأ   الق.عأأدة والقبأأول العأأ.  أبسأأبقيته.و و أأ ا ينثطبأأق علأأ  القواعأأد علأأ  القواعأأد ااخأأرى بسأأب
ينقبلهأأ. ‘، أي القواعأأد الأأيت  1969 مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. لعأأ.  53القواعأأد اآلمأأرة، املأأ.مة  اآلمأأرة يف القأأ.نون الأأدويل 

وانظأأر مأأ لك تقرينأأر  و‘"(يُنسأأ ح أبي خأأروج عثهأأ. وينعأأرت  هبأأ. اجملت أأع الأأدويل للأأدول مكأأ  بوصأأفه.  قواعأأد  ال
 وضأع صأيغته  تج ؤ الق.نون الأدويل: الصأعوست الث.شأئة عأ  تثأوع وتوسأع القأ.نون الأدويلي املعر بفرينق الدراسال

 "ونقطأأأة االنطأأأالال  لوضأأأع  375، الفقأأأرة (Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682الثه.ئيأأأة مأأأ.ري موسأأأكيثي ي(  
ينقبلأأه  وينعأأرت   ‘ نفسأأه.، الأأيت حتأأدم الق.عأأدة اآلمأأرة سإلشأأ.رة دىل مأأ. 53املعأأ.ين   جيأأب أن تكأأون صأأيغة املأأ.مة 

 و"(‘ به  اجملت ع الدويل للدول مك 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.702
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.702
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Add.1
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بأأأد أوال  أن تكأأأون  فأأأال رئيسأأأينيو رمثأأأني 53 ةوينتضأأأ   تعرينأأأ  القواعأأأد اآلمأأأرة يف املأأأ.م (3 
بأأد أن ينقبلهأأ. اجملت أأع الأأدويل للأأدول   ال لع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو اثنيأأ. ،الق.عأأدة املعثيأأة مأأ  القواعأأد ا
بق.عأأدة هلأأأ. نفأأأس  دال ميكأأأ  تعأأأدينله. وال يُنسأأأ ح أبّي خأأأروج عثهأأ. ال مكأأ  وينعأأأرت  هبأأأ. ق.عأأدة  
حتدينأد القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل،  معيأ.ري الرمث.نالصفةو وينشك    ان 

 و9 دىل 4 توينرم تفصيله . يف مش.رينع االستثت.ج.

  3 جاالستنتا   
 الطبيعة العامة للقواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

تعكأأأأأس القواعأأأأأد اآلمأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل وحت أأأأأي القأأأأأيم  
علأأ  غ  أأ. مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل و أأي  .  راتبيأأ جت أأع الأأدويل، وتعلأأو تظ ااس.سأأية لل

 واجبة التطبيق ع.ملي. و

 الشرح  

الطبيعأأة الع.مأأة للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون  3 جينصأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (1 
ة م  القواعد   الط.بع الع.  م  حيث اخلص.ئص ااس.سية املرتبطة سلقواعد اآلمر وصظ وين والدويل

 ينرسأأم، لإلشأ.رة دىل أنأأه اةأأ ء ااوليف هن.ينأة  مشأروع االسأأتثت.ج وقأأد أمرج والع.مأة للقأأ.نون الأدويل
أسأ.س   ال "صخلصأ.ئا"ولكأ  أُعأرب عأ  رأي مفأ.م  أن  أ    ينعقبأه مأ  أحكأ. و ملأ. التوجه الع. 

  القواعأأد و اثر أأ.، موجأأب لأأه بأأني حتدينأأد  أأ  ال م.فيأأ.  هلأأ. يف القأأ.نون الأأدويل، وأهنأأ. جت أأع مجعأأ.  
وحُيت   الثظر دليه. بوصفه. مع.ين  دض.فية للبأت يف وجأوم ق.عأدة  مأرة بعيثهأ. مأ  القواعأد الع.مأة 

 للق.نون الدويلو

 أو أن القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد  3 جاخل.صية ااوىل املش.ر دليه. يف مشروع االستثت. و  (2 
واخت.رت اللجثأة  و"القيم ااس.سية لل جت ع الدويلوحت ي  ووو  عكس ت"الع.مة للق.نون الدويل 

 ينتعلأأأق في أأ.لتفميأأد  أأ   الوايفأأة امل موجأأة الأأيت تؤمينهأأ. القأأيم ااس.سأأية  "عكأأس وحت أأيت"عبأأ.رة 
اإلشأأأ.رة دىل أن  "عكأأأست"قصأأأد بكل أأأة سلقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو وينُ 

يأ. ، ااسأ.س املثطقأي للقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة ة  ااس.سأية املقصأومة، تأوفر، ج ئأالقي أ 
الق.عأدة املعثيأة  دن الق.ئلأة فكأرةال دقأراردىل مأ لك   "سعكأت"مل ة للق.نون الدويل املعثيةو وتسع   

القي ة، أي أن  يف و التعب  ع  أثر الق.عدة اآلمرة  "ي حت"قصد م  مل ة لتُأْعِ   قي .  معيثةو وا
 ثيأأة تع أ  علأأ  مح.ينأة القي أ أأأة  املعثيأةو فهأأ ان املفهومأ.ن متأأموران دىل حأد مأأ.واآلمأرة املع ةالق.عأد

القي أأة الأأيت تعكسأأه. ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل سأأُتح   عأأ  طرينأأق  دن دذ
 االمت .ل لتلك الق.عدةو

 تعكأأأس واخل.صأأأية املت  لأأأة يف مأأأون القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل (3 
  وحت أأأي القأأأيم ااس.سأأأية لل جت أأأع الأأأدويل  أأأي خ.صأأأية تتعلأأأق مبضأأأ ون الق.عأأأدة املأأأ مورةو ف ثأأأ

مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة بقأأ.نون  أو 1969 لعأأ.  فعأأال ، أي قبأأ  اعت أأ.م اتف.قيأأة فييثأأ. 1951 عأأ. 
ة، ، ربطأت حمك أة العأدل الدوليأة سلقأيم ااس.سأية حظأر اإلسمة اة .عيأأ1966 لعأ.  املع. أدات

الحظأأأت أن احلظأأأأر  دذ  مأأأرة علأأأ  نطأأأ.ال واسأأأع، ق.عأأأدة   ومعأأأرت  بأأأه اليأأأو و أأأو حظأأأر مقبأأأول 
جرميأة مأ  جأرائم القأ.نون ‘مانة اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عليهأ. سعتب.ر أ.  "مستوح  م  االلت ا  

تثطأأوي علأأ  دنكأأ.ٍر حلأأق مج.عأأ.ت بشأأأرينة م.ملأأة يف الوجأأوم، و أأو دنكأأ.ر ينصأأد  ضأأأ    ‘الأأدويل
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اإلنس.نية وينلحق خس.ئر ف.محة سلبشرينة وينتع.رض مع الق.نون ااخالقي ومع روح اامم املتحدة 
 و(703 ".وأ دافه

فتأأأوى حمك أأأة العأأدل الدوليأأأة بشأأفن التحفظأأأ.ت علأأأ  اإلشأأأ.رات الأأوارمة يف  وتستحضأأر (4 
القيم  "يلق.نون ااخالقا"و "ة   البشرينض"دىل  اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه. جرميةمثع اتف.قية 

قأأأأرارات الحقأأأأة، أمأأأأدت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة  ويف ااس.سأأأأية الأأأأيت ينتق.مسهأأأأ. اجملت أأأأع الأأأأدويلو
 ليأأأأه حظأأأأر اإلسمة اة .عيأأأأة،ع ينقأأأأو الأأأأ ي  لل رتكأأأأ ااسأأأأ.س الأأأأ ي ينسأأأأتثد دليأأأأه  أأأأ ا الوصأأأأ  

علأأ  ذلأأك،  وعأأالوة   و(704 حظأأر اإلسمة اة .عيأأةلق.عأأدة ت ذاتأأه، أمأأدت املرمأأ  اآلمأأر الوقأأ ويف
بتطبيأأق اتف.قيأأة مثأأع جرميأأة  يف القضأأية املتعلقأأة 2007 عأأ.  احملك أأة يف حك هأأ. الصأأ.مر أشأأ.رت

اإلنسأأ.نية الت امأأ.ت حت أأي القأأيم " دىل ج.نأأبالقواعأأد اآلمأأرة  دىل، اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة عليهأأ.
وأق.مأأت احملأأ.مم واهليئأأ.ت القضأأ.ئية الدوليأأة  و(705 ، مبيثأأة  بأأ لك وجأأوم عالقأأة بيثه أأ."ةااس.سأأي

 و(706 ااخرى أينض.  تلك الصلة بني القيم والط.بع اآلمر للقواعد

__________ 

 703) Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, p.15, at 23 : .و وانظر أينضأP. Bisazza "Les crimes à la frontière 

du jus cogens" in L. Moreillon, et al., (eds) Droit pénal humanitaire, Series II, vol. 4, (Bruxelles, 

Bruylant, 2009), at 164 الضأ   املشأرتك لإلنسأ.نية"  وتشأ  نقأال  عأ  البسأيوين دىل ، حيأث"L. Boisson de 
Charzounes "Commentaire" in R. Huesa Vinaixa and K. Wellens (eds) L'influence des sources sur 

l'unité et la fragmentation du droit international: travaux du séminaire tenu à Palma, les 20 et 21 

Mai 2005 (Bruxelles, Bruylant 2006), p. 76يف معرض اإلش.رة دىل "ض   ع.ملي"و ، 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل،  (704 

Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Reports 

2007, p. 43, at. pp. 110-111  وApplication of the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Reports 2015, p. 3 at p. 46, para. 87و 

 705) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)  104 انظأأأر احل.شأأأية أعأأأال (، الصأأأفحة ،
 و147 الفقرة

 706) Prosecutor v. Furundžija  حيأأأث ، 154و 153، الفقأأراتن 569الصأأفحة  ،أعأأال ( 699 انظأأر احل.شأأية
أمستأأأه  ومأأ.مأأ  القواعأأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأأدويل  ربطأأت احملك أأة صأأأراحة  بأأني مرمأأ  حظأأأر التعأأ ينب مق.عأأأدة  مأأرة

"أمهية الِقيظم اليت حي يه.  احلظر "، مش ة دىل أن "م  الواضح أن طبيعة حظأر التعأ ينب، بوصأفه ق.عأدة   مأرة،  بأ
وأيّندتأأه  االسأأتثت.جأن احلظأأر أصأأبح اليأأو  معيأ.را  مأأ  أ أأم املعأأ.ين  ااس.سأأية لل جت أع الأأدويل"و وأورمت  أأ ا  تبأني
 ,Al-Adsani v. the United Kingdom, Application No. 35763/97ك أُة ااوروبيأة حلقأوال اإلنسأ.ن يف احمل

judgement of 21 November 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2001-XI, para. 30قضأية  و ويفCase of Goiburú, et al. v. Paraguay 

(Judgment of 22 September 2006 on Merits, Reparations and Costs, Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 153, para. 128) .وصفت احملك ة اةرائم احملظورة مبوجب القواعد اآلمرة أبهنأ ،
 Michael Domingues v. Unitedو انظأأر أينضأ.  تلأك الأأيت "تضأر سلقأأيم ااس.سأية لل جت أأع الأأدويل وحقوقأه"

States (Case 12.285, , Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 62/02 of 22 

October 2002, para. 49) حيأأث ربطأأت ةثأأة البلأأدان اامرينكيأأة القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون ،
واا م م  ذلك، أهن. ق.لأت دهنأ. "تسأت د مرم  أ. مأ  القأيم ااس.سأية الأيت ينأؤم  هبأ. الدويل بأ "ااخالال الع.مة"، 

 اجملت ع الدويل"، مش ة دىل أن انته.م.ت القواعد اآلمرة "هت  ض   البشرينة"و
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  أينضأأأ.  سلصأأألة بأأأني القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل والقأأأيم واعأأأرتُ  (5 
وعلأأأ  سأأأبي  امل أأ.ل، استشأأأهدت حمك أأأة االسأأأتئث.   و(707 ت احملأأأ.مم الوطثيأأةااس.سأأية يف قأأأرارا
ضأأأد مجهورينأأأة  بليأأأكسأأأيدرم.ن مي  لأأأوالايت املتحأأأدة سستحسأأأ.ن، يف قضأأأيةا للأأدائرة الت.سأأأعة يف

سأأأأت دٌة مأأأأ  قِأأأأيظم ينعتل أأأأ. اجملت أأأأع الأأأأدويل قي أأأأ.  م"القواعأأأأد اآلمأأأأرة  مفأأأأ.م  أن، بقأأأأول اارجثتأأأأني
امهيأأأة االسأأأت ث.ئية للِقأأأيظم الأأأيت تسأأأتثد ا" أأأة الدسأأأتورينة يف بأأأ و دىل وأشأأأ.رت احملك و(708 "ةأس.سأأأي
أرانسأأيبي.   ررجثتأأني، يف قضأأيةلك أأة العليأأ. احملذ بأأت  م أأ.  و(709 الت امأأ.ت القواعأأد اآلمأأرة ".دليهأأ

.ينأة مح"، دىل القأول دن الغأرض مأ  القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  أو مالفي 
الأأدويل للأأدول   لل جت أأعخيأأ.ِل  بعأأ  القأأيم واملصأأ.ن الع.مأأة  مبأأ. الأأدول مأأ  االتف.قأأ.ت الأأيت تُأأل 

 و(710 " مك

__________ 

 Bayan Muna as represented by Representative Satur Ocampo et al v. Albertoانظر، عل  سبي  امل .ل،  (707 

Romulo, in his capacity as Executive Secretary et al, Supreme Court of the Republic of the 

Philippines (2011), at p. 56 و "تعأد ووو أس.سأية لوجأوم نظأ.  مويل عأ.مل"، حيأث لأوحل أن القواعأد اآلمأرة
Kaunda and Others v. President of the Republic of South Africa & Others (Society for the 

Abolition of the Death Penalty in South Africa intervening as Amicus Curiae) 2005 (4) SA 235 

(CC)و  Minister of Justice and Others v Southern African Litigation Centre and Others حيأث ،
ملأأ. م.نأأت سأأي.مة الأأدول تعأأد أم أأر فأأفم ر مر ونأأة  سحأأرتا  قأأيم "إلحسأأ.س التأأ.يل: ذمأأرت احملك أأة أهنأأ. تتفأأق مأأع ا

تعأوم السأي.مة وحأد . م.فيأة حل .ينأة مبأ.ر املسأؤولني مأ   غرابأة رمبأ. يف أال معيثة مشرتمة لأدى اجملت أع الأدويل، فأال
 Alessi and Others v Germany and Presidency of the Councilو "املالحقأة علأ  انته.مأ.ت القواعأد اآلمأرة

of Ministers of the Italian Republic (intervening), Referral to the Constitutional Court, Order No 

85/2014, ILDC 2725 (IT 2014), 21 January 2014, Italy; Tuscany; Florence; Court of First Instance 

(Non è in contestazione la natura di crimine internazionale del fatto oggetto di causa e la sua 

potenzialità lesiva di diritti fondamentali della persona umana come consacrati nella Costituzione 

italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01). Anche 

considerato che nell'ordinamento interno, i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla 

Costituzione si saldano necessariamente con le norme di jus cogens poste a tutela dei diritti 

fondamentali della persona dal diritto internazionale venendo in rilievo i medesimi valori 

tendenzialmente universali di tutela della dignità della persona)و 
 Siderman de Blake v Republic of Argentina, United States Court of Appeals, 965 F.2d 699انظأر:  (708 

(9th Cir 1992), p. 715 يف قضأأ.اي مرجأة يف الأدائرة الت.سأعة  أم و وقأأد استشأهدت هبأ ا القأرار وأيندتأه حمأأ.مم
 ,Estate of Hernandez-Rojas v. United States, 2013 U.S. Dist. LEXIS136922 (SD Cal. 2013): مثهأ.

at p. 13; Estate of Hernandez-Rojas v. United States, 2014 U.S. Dist. LEXIS101385 (SD Cal. 

2014), at p. 9و  Doe I v. Reddy, 2003 U.S. Dist. LEXIS26120 (ND Cal 2003), at pp. 32 and 34 و
 Alvarez-Machain v. United States (331 F.3d 604 (9thيف قضأية  حمك أة الأدائرة الت.سأعةانظأر أينضأ.  رأي 

Cir. 2003), p. 613)قأأرار نقضأأته يف هن.ينأأة املطأأ.  احملك أأة العليأأ. يف قضأأية ال ورغأأم أن وSosa v. Alvarez-

Machain, et al. (542 U.S. 692 (2004)  فأ ن فكأرة القواعأد اآلمأرة الأيت تعكأس قأيم اجملت أع الأدويل حتدينأدا ،
 احملك ة العلي.وتع.ةه.  مل

 709) 25% del número legal de Congresistas contra el Decreto Legislativo N° 1097, EXP. No. 0024-

2010-PI/TC, Judgment of the Jurisdictional Plenary of 21 March 2011, Constitutional Tribunal of 

Peru, para. 53 (de la extraordinaria importancia de los valores que subyacen a tal [jus cogens] 

obligación "  االست ث.ئية للقيم اليت تستثد دليه. ذلك االلت ا   م  الت ام.ت القواعد اآلمرة"(واامهية 
 710) Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros, Case No. 

259, Judgment of 24 August 2004, Supreme Court of Argentina, para. 29 (es proteger a los Estados 

http://undocs.org/ar/s/homicidio
http://undocs.org/ar/s/homicidio
http://undocs.org/ar/s/homicidio
http://undocs.org/ar/s/homicidio
http://undocs.org/ar/s/homicidio
http://undocs.org/ar/s/homicidio
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يف سلقبأول والقأيم  وحظيت العالقة بني القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل (6 
ن القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة دينرى مولأب أن الفكأرة الق.ئلأة  ك ا الكت.ست اام.ممييةو و 

وينالحأأل  و(711 ".لثظرينأأة املهي ثأأة دطالقأأا"سلقأأيم ااس.سأأية  أأي  مأأ. للقأأ.نون الأأدويل، تأأرتب  نوعأأ.  
وائأر م"ن الأدويل، أن  .نيك.ينث ، يف معرض وصفه لأدور القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نو 

اختص.صأأأيي القأأأ.نون قأأأد جتأأأد مأأأ  الضأأأروري دقأأأرار قواعأأأد  مأأأرة حل .ينأأأة تلأأأك املصأأأ.ن العليأأأ. وقأأأيم 
وعلأأ  نفأأس املثأأوال، ينأأرى بيليأأه أن القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة  و(712 "هاجملت أأع احمللأأي ذاتأأ

يف حأأأني ينصأأأفه.  ،(713 "مأم أأأر توجهأأأ.   أأأو القأأأي عأأأ.  ظأأأ. ن"للقأأأ.نون الأأأدويل، متهأأأد الطرينأأأق  أأأو 
 و(714 "حت ي القيم ااس.سية لل جت ع الدويلاليت ئة القواعد ف"تومش.ت أبهن. 

__________ 

de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto)و 

 R. Kolb, Peremptory International Law: Jus Cogens - a General Inventory, Oxford, Hartانظأر:  (711 

Publishing, 2015, at p. 32. H. Olasolo Alonso, A. Mateus Rugeles and A. Contreras Fonseca, "La 

naturaleza imperativa del principio 'no hay paz sin justicia' respecto a los máximos responsables 

del fenómeno de la lesa humanidad y sus consecuencias para el ámbito de actuación de la llamada 

'justicia de transición'", Boletín mexicano de derecho comparado, vol. 49 (2016), pp. 135-171; C. 

Zelada, "Ius cogens y derechos humanos: luces y sombras para una adecuada delimitación de 

conceptos", Agenda Internacional, vol. 8 (2002), pp. 129-156, at p. 139. A.A. Cançado Trindade, 

"Jus cogens: the determination and the gradual expansion of its material content in contemporary 

international case-law", XXXV Course of International Law organized by the OAS Inter-American 

Juridical Committee in Rio de Janeiro (August 2008), at pp. 6 and 12; K. Hossain, "The concept of 

jus cogens and the obligation under the U.N. Charter". Santa Clara Journal of International Law, 

vol. 3 (2005), pp.72-98, at p. 73; L. Henkin, "International law and the inter-State sys", Collected 

Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 216 (1989), at p. 60; J.R. Argés, "'Ius 

cogens': descripción, valoración y propuestas de aplicación actual de un tópico jurídico clásico", 

doctoral dissertation, Universidade de Santiago de Compostela, 2017, at p. 273; A. de Beer, 

Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens) and the Prohibition of Terrorism 

(Leiden, Brill, 2019), pp. 79-83. E. Petrič, "Principles of the Charter of the United Nations: Jus 

cogens?" Czech Yearbook of Public and Private International Law, vol. 17 (2016)و 

 712) Hannikainen  أعال (و 700 انظر احل.شية 

 A. Pellet, "Comments in response to Christine Chinkin and in defense of jus cogens as theانظأر:  (713 

best bastion against the excesses of fragmentation", Finnish Yearbook of International Law, vol. 17 

(2006), pp. 83-90, at p. 87و 
 C. Tomuschat, "The Security Council and jus cogens", in E. Cannizzaro (ed.), The Presentانظأر:  (714 

and Future of Jus cogens, Sapienza Università Editrice, 2015, at p. 8 حيأث ينصأ  القواعأد اآلمأرة ،
 H. Ruiz Fabri, "Enhancing the انظأر أينضأ.   و"فئة القواعد اليت حت أي القأيم ااس.سأية لل جت أع الأدويل"أبهن. 

rhetoric of jus cogens", European Journal of International Law, vol. 23, No. 4 (2012), p. 1049, at 

p. 1050; M. den Heijer and H. van der Wilt "Jus cogens and the humanization and fragmentation 

of international law", Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 3-21, at p. 

15; and D. Shelton, "Sherlock Holmes and the mystery of jus cogens", ibid., pp. 23-50، سأي .  وال
 و42م  الصفحة 
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مصأأطلح.ت  وااسأأتخدم احملأأ.مم وفقهأأ.ء القأأ.نونوينالحأأل مأأ  املث.قشأأة الأأوارمة أعأأال  أن  (7 
( 715 "ةيم أس.سأأأأيقأأأ"خمتلفأأأة للداللأأأة علأأأ  أمهيأأأة القأأأيمو فعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، اسأأأتخدمت عبأأأ.رات 

املختلفأأة  االختيأأ.راتصأأيغه . املختلفأأة، علأأ  سأأبي  الأأرتام و غأأ  أن  أأ    أو ،(716 "صأأ.نم"و
 عثيةوااخالقية واملعي.رينة اهل.مة للق.عدة امل اخللفية، وتبني بعضه. بعض.  ينستبعد  ال للكل .ت

أن القواعأأأأد اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة  3 جومخ.صأأأأية اثنيأأأأة، ينأأأأ مر مشأأأأروع االسأأأأتثت.  (8 
مأأأ  علأأأ  غ  أأأ. مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويلو ومأأأون القواعأأأد اآلمأأأرة  تراتبيأأأ.  للقأأأ.نون الأأأدويل تعلأأأو 

ن واحأد علأ  القواعأد ااخأرى للقأ.نون الأدويل  أو يف   تراتبيأ.  للق.نون الدويل تعلأو القواعد الع.مة 
ن حتدينأد ق.عأدة اللقواعد اآلمرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو و أو نتيجأة  ونتيجةخ.صية 

ينرتتأأب عليأأه أن تكأأون أمسأأ  مرتبأأة مأأ   سعتب.ر أأ. ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
مأأأ  القواعأأأد ااخأأأرىو غأأأ  أنأأأه أينضأأأ.  خ.صأأأية ان السأأأ و الرتاتأأأا ينصأأأ  طبيعأأأة القواعأأأد اآلمأأأرة 

 للق.نون الدويلوالقواعد الع.مة 

الرتاتأأا للقواعأد اآلمأأرة مأأ   السأ وتشأ  احملأأ.مم واهليئأ.ت القضأأ.ئية الدوليأأة دىل  مأأ. وم أ ا   (9 
صت احملك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسأالفي. السأ.بقة، مأ ال ، ل.نون الدويلو فقد خالقواعد الع.مة للق

وأن  أ ا  "تعلأق برتاتبيأة القواعأد يف الثظأ.  املعيأ.ري الأدويلين" مأ. دىل أن م  مس.ت حظأر التعأ ينب
أي ق.عأدة تتبأوأ يف التسلسأ  اهلرمأي  ،‘jus cogens‘ أو د تطأور حأىت أصأبح ق.عأدة   مأرةق"احلظر 
وعلأ  نفأس  و(717 ("‘الع.مينأة‘مرتبة  أعلأ  مأ  القأ.نون التع. أدي بأ  ومأ  القواعأد العرفيأة  الدويل

الرتاتا للقواعد اآلمرة م  القواعأد  الس واملثوال، أقرت حمك ة البلدان اامرينكية حلقوال اإلنس.ن 
 يأأة، وصأأفت الأأدائرة االبتدائق.ضأأي ضأأد اجمللأأس واملفوضأأية قضأأية ويف و(718 الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
 وعأأأأة مأأأ  قواعأأأأد القأأأأ.نون الأأأدويل العأأأأ.  ااعلأأأأ  جم"القواعأأأأدظ اآلمأأأرة أبهنأأأأ.  للج .عأأأ.ت ااوروبيأأأأة

العدسأأأأ.ين ضأأأأد امل لكأأأأة  ووصأأأأفت احملك أأأأة ااوروبيأأأأة حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن، يف قضأأأأية و(719 "ةمرتبأأأأ
__________ 

انظأأر و 8أعأال ( الصأفحة  714 احل.شأية ، "Tomuschat, "The Security Council and jus cogensانظأر:  (715 
، حيأأث 715أعأأال (، الصأأفحة  708 احل.شأأية  Siderman de Blake v. Republic of Argentina :أينضأأ.  

أشأأ.رت حمك أأة االسأأتئث.  االحت.مينأأة يف الأأوالايت املتحأأدة دىل "القأأيم الأأيت ينعتل أأ. اجملت أأع الأأدويل قي أأ.  أس.سأأية" 
دىل "اامهيأة  ةش.ر اإليف معرض  del número legal de Congresistas %25واحملك ة الدستورينة يف ب و يف قضية 

 وأعال ( 709احل.شية انظر   االست ث.ئية للقيم"

 :أينضأأ.  انظأأر دىل "املصأأ.ن العليأأ."و  ةشأأ.ر اإل: يف معأأرض 2أعأأال ( الصأأفحة  700 احل.شأأية  hannikainenانظأأر:  (716 
Arancibia Clavel  أعأأأأال (، حيأأأث أشأأأأ.رت احملك أأأة العليأأأأ. يف اارجثتأأأني دىل "املصأأأأ.ن الع.مأأأأة  710 احل.شأأأية

 لل جت ع الدويل" بصفته. املصدر ااس.سي للقواعد اآلمرةو

 717) Prosecutor v. Furundžija  و153أعال (، الفقرة  699 احل.شية 
 718) García Lucero, et al. v. Chile, Judgment 28 August 2013, Inter-American Court of Human Rights, 

Series C, No. 267, para. 123, note 139 اقتب.سأ.  مأ  قضأيةمأع التفينيأد ، حيأث أورم احلكأم Prosecutor v. 

Furundžija   أينضأأأأ.  انظأأأأر (و أعأأأأال  699احل.شأأأأية انظأأأأر: Michael Domingues v. United States 
 حيث ُوصفت القواعد اآلمرة أبهن. "قواعد أعل  مرتبة يف الثظ.  الق.نوين"و 49أعال (، الفقرة  706  احل.شية

 719) Yassin Abdullah Kadi v. Council of the European Union and Commission of the European 

Communities, Case No. T-315-01, Judgment of 21 September 2005, Second Chamber, Court of 

First Instance of the European Communities, [2005] ECR II-3649, para. 226انظر أينض. :  وHassan v. 

Council of the European Union and Commission of the European Communities, Case No. T-49/04, 

Judgment of 12 July 2006, Second Chamber, Court of First Instance of the European 

Communities, para. 92و 
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تتبأوأ يف التسلسأ  اهلرمأي  ةعأد.ق"للق.نون الأدويل أبهنأ.  القواعد الع.مة اآلمرة م  ة، الق.عداملتحدة
 و(720 "‘الع.مينة‘الدويل مرتبة  أعل  م  تلك اليت حيتله. الق.نون التع. دي والقواعد العرفية 

اسأأبقية الرتاتبيأأة للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة سوميكأأ  الوقأأو  أينضأأ.  علأأ  االعأأرتا   (10 
وصأأأفت  ،مأأأ ال   ،ة غيثيأأأ. االسأأأتوائيةمأأأ.ن ضأأأد مجهورينأأأ قضأأأية فأأأيفللقأأأ.نون الأأأدويل يف ة.رسأأأة الأأأدولو 

لأيت تكأون هلأ. الغلبأة يف التسلسأ  اهلرمأي للقواعأد ا"احملك ة العلي. ل مب.بوي القواعد اآلمأرة أبهنأ. القواعأد 
واعرتفأأأت احملأأأ.مم يف الأأأوالايت املتحأأأدة علأأأ   أأأو ة.ثأأأ   و(721 "الأأأيت تشأأأك  الثظأأأ.  املعيأأأ.ري الأأأدويل

بليأأك سأأيدرم.ن مي  للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو ففأأي قضأأية الرتاتأأا سلسأأ و
أن القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة االسأأتئث.  يف الأأدائرة الت.سأأعة ، ذمأأرت حمك أأة اارجثتأأني ضأأد

واسأأأتخدمت  و(722 "سأأتحق أعلأأ  مرمأأ  يف القأأ.نون الأأدويلت"واعأأد الأأيت للقأأ.نون الأأدويل  أأي تلأأك الق
الرتاتأأأا يف وصأأأ  القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ   السأأأ واحملأأأ.مم الوطثيأأأة املختلفأأأة مصأأأطلح.ت شأأأىت تشأأأ  دىل 
علأأأ  مرتبأأأأة يف التسلسأأأ  اهلرمأأأأي بأأأني سأأأأ.ئر أ"القواعأأأد الع.مأأأأة للقأأأ.نون الأأأأدويلو وخلصأأأت دىل أن هلأأأأ. 

علأأأ  القأأأ.نون التع. أأأدي فحسأأأب، بأأأ  وعلأأأ  مجيأأأع  ال سأأأ وت"وأهنأأأ.  ،(723 "ةالقواعأأأد واملبأأأ.مئ العرفيأأأ
 و(725 "تالغلبأأة علأ  مأأ  مأ  القأأ.نون الأدويل العأأريف واملع. أأدا .هلأ"وأهنأ. قواعأأد  ،(724 "نمصأ.مر القأأ.نو 

__________ 

 720) Al-Adsani v. the United Kingdom   و60أعال (، الفقرة  706احل.شية انظر 

 ,Mann v. Republic of Equatorial Guinea, Case No. 507/07, Judgment of 23 January 2008انظأر:  (721 

High Court of Zimbabwe, [2008] ZWHHC 1و 

 722) Siderman de Blake v. Republic of Argentina  و714أعال (، الصفحة  708 احل.شية 
 723) Bayan Muna as represented by Representative Satur Ocampo, et al. v. Alberto Romulo, in his 

capacity as Executive Secretary, et al., Case G.R. No. 159618, Judgment of 1 February 2011, 

Supreme Court of the Republic of the Philippines, ILDC 2059 (PH2011), at para. 92 : .و انظأر أينضأ
Certain Employees of Sidhu & Sons Nursery Ltd., et al., Case Nos. 61942, 61973, 61966, 61995, 

Decision of 1 February 2012, BCLRB No. B28/2012, para. 442  حيأث وصأ  جملأس عالقأ.ت الع أ ،
القواعأأأد اآلمأأأرة مأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأ.نون الأأأدويل أبهنأأأ. قواعأأد تت تأأأع "مبرتبأأأة يف  مثأأدا( يف مولومبيأأ. اللينط.نيأأأة 

 R (on theانظأر أينضأ. : ‘"و الع.مينأة‘الرتاتبية الدولية تفوال مرتبة الق.نون التع. دي ب  وحىت مرتبة القواعد العرفيأة 

application of Al Rawi and Others) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs 

and Another, Case No. C1/2006/1064, Judgment of 12 October 2006, England and Wales Court of 

Appeal (Civil Division), [2006] EWCA Civ 1279. Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary 

Magistrate and Others: Ex Parte Pinochet Ugarte (No. 3), Decision of 24 March 1999, England, 

House of Lords, [2000] 1 A.C. 147, p. 198و 
 724) Julio Héctor Simón y otros s/privación ilegítima de la libertad, Case No. 17.768, Judgment of 14 

June 2005, Supreme Court of Argentina, para. 48  اليت تعلأو لأيس فقأ  علأ  املع. أدات بأ  حأىت علأ"  ،
 Julio Lilo Mazzeo y otros s/rec. de casación eمجيأأأع مصأأأ.مر القأأأ.نون"(و انظأأأر أينضأأأ. : 

inconstitucionalidad, Judgment of 13 July 2007, Supreme Court of Argentina, para. 15  القواعأد 
 و("se trata de la más alta fuente del derecho internacional"اآلمرة " ي أعل  مص.مر الق.نون الدويل مرتبة " 

 725) Mani Kumari Sabbithi, et al. v. Major Waleed KH N.S. Al Saleh, et al., 605 F. Supp 2d 122 (United 

States District Court for the District of Columbia 2009), p. 129وانظر أينضأ. :  وMario Luiz Lozano v. 

the General Prosecutor for the Italian Republic, Case No. 31171/2008, Appeal Judgment of 24 

July 2008, First Criminal Division, Supreme Court of Cassation, Italy, p. 6 ("dandosi prevalenza al 

principio di rango più elevato e di jus cogens")   ينثبغأي أن تُعطأ  ااولوينأة لل بأدأ ااعلأ  مرتبأة واملبأدأ"
 "(واملتعلق بق.عدة  مرة

http://undocs.org/ar/s/privación
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الرتاتأأأا للقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  السأأأ وفتئأأأت الأأأدول تشأأأ  يف بي.انهتأأأ.  أأأي أينضأأأ.  دىل  ومأأأ.
 و(726 للق.نون الدويل

يف للقواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة مأأأأأأ  القواعأأأأأأد الع.مأأأأأأة للقأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل الرتاتأأأأأأا  سلسأأأأأأ وواعأأأأأأرت   (11 
وبوجأه عأ. ،  و(727 استثت.ج.ت أع أ.ل الفرينأق الدراسأي املعأر بتجأ ؤ القأ.نون الأدويل التأ.بع للجثأة

 و(728 اخل.صية يف مت.سهتم  ينقر اام.ممييون أينض.  هب 

علأ  أن القواعأد اآلمأرة  3 جسخل.صية ال .ل ة، ينأثص مشأروع االسأتثت.  ينتعلق في .وأخ ا ،  (12 
العأأ.ملي للقواعأأد اآلمأأرة مأأ   واالنطبأأ.المأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل واجبأأة التطبيأأق ع.مليأأ. و 

و وتثبأع املعثيأني هبأ. يأع أشأخ.ص القأ.نون الأدويل مل مأة ة .للق.نون الدويل ينعر أهنأ القواعد الع.مة
القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل واجبأأة التطبيأأق ع.مليأأ. ، علأأ   دنالفكأأرة الق.ئلأأة 

ة الرتاتأأا، مأأ  عأأد  جأواو احليأأد عثهأأ.و وعأأد  جأأواو احليأأد عأأ  ق.عأأدالفكأأرة الق.ئلأأة بسأأ و . غأرار 
ميكثهأ. أن حتيأد عثهأ.  حأداث قواعأد  ال مامأت الأدول مأ. ينع ، سلت.يل، أهن. تثطبق علأ  اة يأع

__________ 

: "القواعأد اآلمأرة حتتأ  مرتبأة أعلأأ  يف (101، الفقأرة A/C.6/68/SR.25علأ  سأبي  امل أ.ل، بيأ.ن  ولثأدا  ، انظأر (726 
وبيأ.ن امل لكأأة   قأ.نون عأأريف"( الثظأ.  القأ.نوين الأأدويل، بغأ  الثظأأر ع أ. دذا م.نأأت تتخأ  شأأك  قأ.نون مأأدّون أو

 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law Treaties, First Sessionاملتحأدة  

Vienna, 26 March-24 May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of 

the Committee of the Whole (A/CONF.39/11), 53rd meeting, para. 53 ،يف جمت ع مويل حس  التثظأيم" :
تعأأدو موهنأ. قواعأأد رضأأ.ئية ميكأأ   تثشأف احل.جأأة دىل قواعأأد يف القأأ.نون الأدويل تتبأأوأ مرتبأأة  أعلأأ  مأ  نظ هتأأ. الأأيت ال

 تتقّيد هب."(و للدول أال

 702 انظأأأر احل.شأأأية  ع أأأ.ل الفرينأأأق الدراسأأأي املعأأأر بتجأأأ ؤ القأأأ.نون الأأأدويلمأأأ  اسأأأتثت.ج.ت أ (32 االسأأأتثت.ج  (727 
أسأبقية علأ  القواعأد مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل   "قأد تكأون لق.عأدة مأ. 251، الفقأرة 225الصفحة  يف أعال (

عليأأه أمأأر القواعأأد اآلمأأرة مأأأ   ااخأأرى بسأأبب أمهيأأة مضأأ ون  أأ   الق.عأأدة والقبأأول العأأأ.  أبسأأبقيته.و و أأ ا مأأ.
و وانظر م لك تقرينر الفرينق الدراسأي للجثأة القأ.نون الأدويل املعأر (("jus cogensالقواعد الع.مة للق.نون الدويل  

 أعال (و 702 احل.شية  بتجّ ؤ الق.نون الدويل

 الرتاتأأأأأأأا للقواعأأأأأأأد اآلمأأأأأأأرة مأأأأأأأ  القواعأأأأأأأد الع.مأأأأأأأة للقأأأأأأأ.نون الأأأأأأأدويل يف اامبيأأأأأأأ.ت السأأأأأأأ وانظأأأأأأأر بشأأأأأأأفن معأأأأأأأم  (728 
A. Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law, Oxford, 2006, at p. 8; G. M. 

Danilenko, "International jus cogens: issues of law-making", European Journal of International 

Law, vol. 2, No. 1 (1991), pp. 42-65, at p. 42; and W. Conklin, "The peremptory norms of the 

international community", ibid., vol. 23, No. 3, pp. 837-861, at p. 838  دن دمك.نيأةظ وجأوم ق.عأدة  مأرة" 
 تسلسأأٍ   رمأأي تتبأأوأ القواعأأُد اآلمأأرة ق تظأأه  أأي يف حأأد ذاهتأأ. أمأأٌر ينأأوحي مأأرة أخأأرى برتاتبيأأة قواعأأد القأأ.نون الأأدويل يف

 M. M. Whiteman, "Jus cogens in international  انظر أينض. : ‘"(املع.ين  ااس.سية لل جت ع الدويل‘بوصفه. 

law, with a projected list", Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 7, No. 2 

(1977), pp. 609-626, at p. 609; and M. W. Janis, "The nature of jus cogens", Connecticut Journal 

of International Law, vol. 3, No. 2 (Spring 1988), pp. 359-363, at p. 359 وينصأ  توموشأ.ت، مأ ال ، و
و د ااخأرى أبنأه حقيقأة قطعيأة( علأ  القواعأjus cogensمسو القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  

 :C. Tomuschat, "Reconceptualizing the debate on jus cogens and obligations erga omnesانظأر: 
concluding observations", in C. Tomuschat and J.-M. Thouvenin (eds.), The Fundamental Rules of 

the International Legal Order: Jus cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden, Martinus Nijhoff, 

2006, at p. 425  غأأ  أن  ثأأ.ك أمأأرا  واحأدا  مؤمأأدا   أأو أن اجملت أع الأأدويل ينقبأأ  اليأأو  بوجأوم فئأأة مأأ  املبأأ.مئ" 
أعأأأال (،  8 احل.شأأأية  Casseseللقأأأ.نون الأأأدويل"(و وانظأأأر أينضأأأ. : ‘ الع.مينأأأة‘علأأأ  القواعأأأد  .  راتبيأأأتالق.نونيأأأة تعلأأأو 

حيأأأأأث  ،37أعأأأأأال (، الصأأأأأفحة  17 احل.شأأأأأية  Kolbو ولالطأأأأأالع علأأأأأ  رأي خمأأأأأ.ل ، انظأأأأأر: 159الصأأأأأفحة 
املؤلأأأ  أن صأأأيغة الرتاتبيأأأة ينثبغأأأي جتثبهأأأ. وأن الرتميأأأ  ينثبغأأأي أن ينثصأأأب علأأأ  مفهأأأو  الأأأبطالن ان املفهأأأو   ينطأأأرح
 ينؤمي دىل االلتب.س وسوء الفهمو -أي الرتاتبية  -ااول 

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.25
http://undocs.org/ar/A/CONF./39/11
http://undocs.org/ar/A/CONF./39/11
http://undocs.org/ar/A/CONF./39/11
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خ.صة تتع.رض معه.و والتطبيق العأ.ملي للقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  أو يف 
 وونتيجة هل   القواعد ن واحد خ.صية 

جرميأأأة التحفظأأ.ت علأأأ  اتف.قيأأة مثأأع بشأأفن وأشأأ.رت حمك أأة العأأدل الدوليأأأة، يف فتوا أأ.  (13 
، ال ي تعتل  "ةلط.بع الع.ملي إلمانة أع .ل اإلسمة اة .عيا"، دىل اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.
حق خسأأأ.ئر ف.محأأأة سلبشأأأرينة لتأ أأأأصد  ضأأأ   اإلنسأأأ.نية و تأ أأأأ "نتيجأأأة لكأأأون اإلسمة اة .عيأأأة 

وقد أمدت الط.بع الع.ملي للقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد  و(729 "ااخالقيو تأ أتع.رض مع الق.نون 
ووصفت حمك أة  و(730 الع.مة للق.نون الدويل أحك.  احملك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة

اجبأة و "البلدان اامرينكية حلقوال اإلنس.ن القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل أبهنأ. 
وعلأ  نفأس املثأوال، اسأتثتجت  و(731 "للأ   مجيأع الأدو ت" وأهنأ. قواعأد "ل  مجيأع الأدو التطبيق عل

، أن املتحأأدة الأأوالايت ضأأد م.ينكأأ  موميثغيأأ  ةثأأة البلأأدان اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن، يف قضأأية
 االعأرتا  هبأ. أو ل ِمٌة لل جت ع الدويل مك ، بغ  الثظر ع  االحتج.ج عليهأ.م"القواعد اآلمرة 

 و(732 ".دقرار  أو

يف قأرارات  وينرم م لك الط.بع العأ.ملي للقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل (14 
أورينأ   -تأ   أش.رت حمك ة االستئث.  االحت.مينأة ملق.طعأة مولومبيأ. يف قضأيةقد احمل.مم الوطثيةو و 

دىل القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  و خأأأرين  و خأأأرين  ضأأأد اة هورينأأأة العربيأأأة الليبيأأأة
نأأأدا ضأأأد أم.نأأأة الدولأأأة للشأأأؤون  ينوسأأأ  قضأأأية ويف و(733 "ةواعأأأد ع.مليأأأة ومل مأأأق"الأأأدويل بكوهنأأأ. 

عد الع.مة للقأ.نون ، وصفت احملك ة العلي. االحت.مينة السوينسرينة القواعد اآلمرة م  القوااالقتص.مينة
وورم يف متأ.ست اامأ.ممييني  و(734 "ل مأة ة يأع أشأخ.ص القأ.نون الأدويلملا" الدويل أبهنأ. القواعأد

 و(735 القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل هل. ط.بع ع.ملي دنالرأي الق.ئ  

__________ 

 729) Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ،
    الصأيغة يف أحكأ.  صأ.مرة مأؤخرا و انظأر  العدل الدولية و وأمدت حمك ة23أعال (، الفقرة  703 احل.شية 

 وأعال  699.شية عل  سبي  امل .ل ااحك.  املش.ر دليه. يف احل
و 156الفقأأرة  ،571الصأأفحة  أعأأال (، 699 احل.شأأية  Prosecutor v. Furundžija :انظأأر علأأ  سأأبي  امل أأ.ل (730 

 و60، الفقرة 433-431و 399أعال (، الصفح.ت  699 احل.شية ، Prosecutor v. Jelisić :انظر أينض.  
 731) Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18/03 of 17 

September 2003, requested by the United Mexican States, Inter-American Court of Human Rights, 

Series A, No. 18, p. 113, paras. 4-5و 
 732) Michael Domingues v. United States  و49أعال (، الفقرة  706 احل.شية 
 733) Tel-Oren, et al. v. Libyan Arab Republic, et al., Judgment of 3 February 1984, 726 F.2d 774 (D.C. 

Cir. 1984), 233 U.S. App. D.C. 384 : .و وانظأأر أينضأأSmith v. Socialist People's Libyan Arab 

Jamahiriya, Judgment of 26 November 1996, 101 F.3d 239 (2nd. Cir. 1996), at p. 242،  ذمأرت وفيأه
موافقأأة فأأرامى الأأدول تتوقأأ  علأأ  أن القواعأأدظ اآلمأأرة "ال  حمك أأة االسأأتئث.  للأأدائرة ال .نيأأة يف الأأوالايت املتحأأدة

 مل ِمة  ع.ملي.  حبكم طبيعته."وعليه. ب  تكون 
 734) Youssef Nada v. State Secretariat for Economic Affairs  و7أعال (، الفقرة  698 انظر احل.شية 
 C. Rozakis, The Concept of Jus cogens in theأعأال (   728 احل.شأية  Conklinانظر، علأ  سأبي  امل أ.ل  (735 

Law of Treaties, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1976, at p. 78; G. Gaja, 

"Jus cogens beyond the Vienna Convention", in Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, vol. 172 (1981), pp. 271-289, at p. 283; G. M. Danilenko, Law-Making in the 

International Community, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, at p. 211; Alexidze  
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الع.ملي للقواعد اآلمرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  االنطب.الوينرتتب عل  خ.صية  (15 
املعأأأرتض املِصأأأّر علأأأ  القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد ق.عأأأدة  أو ينثطبأأأق مبأأأدأ ال نفسأأأه. أثأأأرانو أوال ،

ورم  وم أ. و14 جالع.مة للق.نون الدويلو وينأرم تثأ.ول  أ ا اة.نأب بقأدر أمأل يف مشأروع االسأتثت. 
مثة أثر اثن ينرتب عل  التطبيق الع.ملي للقواعأد  1 جشرح مشروع االستثت. ( م  7بي.نه يف الفقرة  

 تثطبأق علأ  صأعيد دقلي أي ال ينت    يف أن تلك القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل
 و(736 ثث.ئي أو

ليسأأأت يف حأأأد ذاهتأأأ. معأأأ.ين  لتحدينأأأد  3 جواخلصأأأ.ئص الأأأيت ينتضأأأ ثه. مشأأأروع االسأأأتثت.  (16 
مأأ  القواعأد الع.مأأة للقأ.نون الأأدويلو بأ  دن معأ.ين  حتدينأأد القواعأد اآلمأأرة مأ  القواعأأد ق.عأدة  مأرة 

ينتضأأ ثه. اةأأ ء ال أأ.ين مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.تو واخلصأأ.ئص الأأوارمة يف  الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
املرمأ  اآلمأر لق.عأدة معيثأة  قأد تأدل علأ تك  معأ.ين  يف حأد ذاهتأ.،  مل ، ودن3 جمشروع االستثت. 

وبعب.رة أخرى، الدلي  عل  أن ق.عأدة تعكأس القأيم ااس.سأية  ولقواعد الع.مة للق.نون الدويلم  ا
علأأ  غ  أأ. مأأ  قواعأأد القأأ.نون  .  تراتبيأأ تعلأأوق.عأأدة   أأيالأأدويل للأأدول مكأأ  وحت يهأأ.  لل جت أأع
عأرب اآلمأرو وقأد أُ   أ.أتميأد مرم   أو واجبأة التطبيأق ع.مليأ. ، ميكأ  اسأتخدامه يف معأم ي الدويل و 

غأأ.م ، شأأفنه يف ذلأأك شأأفن  "صصأأ.ئخلا"و "عأأ.ين ملا" اللجثأأة عأأ  رأي مفأأ.م  أن الفأأرال بأأني يف
 تقد  أملة تك يليةو "صخلص.ئا"     دنالقول 

  اجلزء الثاين  
 حتديد القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

  4 جاالستنتا   
 العامة للقانون الدويلمرة مل القواعد ان القاعدةمعايري حتديد 

 مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، مأأ   ق.عأأدة   مأأ. مأأون ق.عأأدةلتحدينأأد   
 الضروري دثب.ت استيف.ء الق.عدة املعثية لل عي.رين  الت.ليني:

 ق.عدة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل تكون  أن  أ(  

__________ 

 P-M. Dupuy and Y. Kerbrat, Droit international public, 11th ed., Paris, Précisأعال (  700 احل.شية 

Dalloz, 2012, at p. 322    دن اتسأ.ال  أ   اجمل وعأة مأ  املعأ.ين  ينقتضأي اعأرتا  مجيأع اخل.ضأعني هلأ. حبأدٍّ أم"
 A. Rohr, La responsabilidad internacional del Estado   التوميأد يف الأثص ااصألي( "اآلمأرةم  القواعأد 

por violación al jus cogens, Buenos Aires, SGN Editora, 2015, at p. 6; D. Dubois, "The authority 

of peremptory norms in international law: State consent or natural law?", Nordic Journal of 

International Law, vol. 78 (2009), pp. 133-175, at p. 135 ووو عل  الأدول م.فأة،   "تثطبق الق.عدة اآلمرة
 M. Saul, "Identifying jus cogens norms: the interaction of scholarsبصأر  الثظأر عأ  رضأ. . هبأ."(و(  

and international judges", Asian Journal of International Law, vol. 5 (2014), pp. 26-54, at p. 31 
 تكون القواعد اآلمرة مل ِمة  ة يع الدول"(و  "م  املفروض أن

الشأأأأ .ل ااورو (  بلأأأأدانأمجعأأأأت الأأأأدول تقرينبأأأأ.  علأأأأ   أأأأ   الثقطأأأأة: انظأأأأر علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل فثلثأأأأدا  سسأأأأم  (736 
 A/C.6/73/SR.24 واليأأأأأأأأأوانن  126، الفقأأأأأأأأأرة  )A/C.6/73/SR.27 املرجأأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأأه، (  ومأأأأأأأأأ.لي اي  9، الفقأأأأأأأأأرة

(  46، الفقأرة A/C.6/73/SR.27جثأوب أفرينقيأ.    و (119، الفقرة A/C.6/73/SR.26(  واللتغ.ل  104 الفقرة
(  والأأأأأأوالايت 84الفقأأأأأأرة  ،A/C.6/73/SR.22امل لكأأأأأأة املتحأأأأأأدة  و (  96، الفقأأأأأأرة A/C.6/73/SR.26واتينلثأأأأأأد  
 (و34، الفقرة A/C.6/73/SR.29املتحدة  

http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.29
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.29
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يُنسأأ ح  ال ق.عأدة  اجملت أع الأأدويل للأدول مكأ  وينعأأرت  هبأ.  ينقبلهأ. أنو   ب( 
م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل  الحقةبق.عدة  دال تعدينله.ميك   وال أبّي خروج عثه.
 هل. نفس الصفةو

 شرحال  

رة مأ  القواعأد الع.مأأة ق.عأدة   مأ مأ. مأون ق.عأدةمعأ.ين  حتدينأد   4 جبأني مشأروع االسأتثت. ين (1 
مأ  اتف.قيأة  53 ةالقواعأد اآلمأرة الأوارم يف املأ.م دت املعأ.ين  مأ  تعرينأ  استُ قد للق.نون الدويلو و 

و وجيأب دبأراو وجأوم  أ   املعأ.ين  إلثبأ.ت 2 ج، املستثسأخة يف مشأروع االسأتثت. 1969 لع.  فييث.
 الط.بع اآلمر للق.عدةو

 مرة م  القواعد  ق.عدة   م. مون ق.عدةتحديند  ل"وتثص ف.حتة مشروع االستثت.ج عل  أنه  (2 
و وتشأأ  "، مأأ  الضأأروري دثبأأ.ت اسأأتيف.ء الق.عأأدة املعثيأأة لل عيأأ.رين  التأأ.لينيالع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل

.و ومأ  ينثبغأي افأرتاض وجوممهأ وال املعيأ.رين  ين وجأوب وجأوم  أ  دىل "ت  الضروري دثب.م"عب.رة 
  مأأ"الطأأ.بع اآلمأأر لتلأأك الق.عأأدةو بأأ   وار إلبأأ مأأ. مور ق.عأأدة أو تكفأأي اإلشأأ.رة دىل أمهيأأة ال مث،

 يف مشروع االستثت.جو ين امل مور  املعي.رين وجوم  "تالضروري دثب.

 4 ج، حيأأأأأدم مشأأأأأروع االسأأأأأتثت. 2 جواسأأأأأتث.ما  دىل التعرينأأأأأ  الأأأأأوارم يف مشأأأأأروع االسأأأأأتثت.  (3 
قأأد بأأد أوال  أن تكأأون الق.عأأدة املعثيأأة ق.عأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو و  فأأال معيأأ.رين و

يف تعرينأأأ  القواعأأأد  ".عأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلق" د  أأأ ا املعيأأأ.ر مأأأ  عبأأأ.رة اسأأأتُ 
بأأد أن ينقبلهأأ. اجملت أأع الأأدويل للأأدول مكأأ   ال و اثنيأأ. ،5 جاآلمأأرة، و أأو موضأأوع مشأأروع االسأأتثت. 

بق.عأأدة هلأأ. نفأأس الصأأفةو  دال ميكأأ  تعأأدينله. وال يُنسأأ ح أبّي خأأروج عثهأأ. ال وينعأأرت  هبأأ. ق.عأأدة  
در سإلشأأأ.رة أن  أأأ ا املعيأأأ.ر ال أأ.ين، ودن أتلأأأ  مأأأ  عث.صأأأر شأأىت،  أأأو معيأأأ.ر واحأأأد مرمأأأبو وجيأأ

، أي أهن أ. مطلأوسن معأ.  و واملعيأ.ران 9 دىل 6 توينشك    ا املعي.ر موضأوع مشأ.رينع االسأتثت.ج.
 شرط.ن الوم.ن إلثب.ت الط.بع اآلمر اي ق.عدة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

التفسأأ اتو  .تب.ينثأأت بشأأفهنو معقأأدة  1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 53 ةموصأأي.غة املأأ. (4 
هلأأأ. نفأأأس  الحقأأأة  مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل بق.عأأأدة  دال  تعأأأدينله.  ميكأأأ  ال"فعبأأأ.رة 
ومأأع ذلأأك فأأ ن جأأو ر املعيأأ.ر  و(737 ميكأأ  اعتب.ر أأ.، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، معيأأ.را  مثفصأأال   "ةالصأأف

 هبأأأ. لأأأيس فحسأأأب سعتب.ر أأأ. ق.عأأأدة   واعرتافأأأه أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ  هلأأأ. اجملت قبأأأولال أأأ.ين و أأأو 
مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون  الحقأةبق.عأدة  دال تعأدينله.ميكأ   وال يُنسأ ح أبّي خأروج عثهأ. بأ  ال

الدويل هل. نفس الصفةو وم  مث، ف ن عثصري عد  جأواو اخلأروج عأ  الق.عأدة وتعأدينله. ليسأ. يف 
و وهبأ ا املعأ ، ينشأك  " لقبأول واالعأرتاا"ينتجأ أ مأ  معيأ.ر  ال حد ذاهت . معيأ.رين ، بأ  مهأ. جأ ء

 املعي.ر ال .ين معي.را  واحدا ، ودن أتل  م  عدة عث.صرو

" لقواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلا" تعوم عل  ".قبله. وينعرت  هبين"عب.رة ال ورئي م لك أن (5 
 53 ةل .مل ستكونو وم    ا املثظور، ته. للخروج عثه. والتعدين تعوم عل  بثدي عد  ق.بلي وال

__________ 

و انظر أينضأ.  بيأ.ن مجهورينأة دينأران اإلسأالمية 136-49أعال ( الصفح.ت  700 احل.شية  Knuchelلك  انظر:  (737 
 A/C.6/71/SR.26 تكأون الق.عأدة اآلمأرة ق.عأدة  ( الأ ي ورم فيأه أن املعيأ.رين  احملأدمين  مهأ. أوال  أن 118، الفقرة

جيأأأوو تعأأأدينله.  يُنسأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ.، واثنيأأأ.  أال ينعأأأرت  هبأأأ. اجملت أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ  بوصأأأفه. ق.عأأأأدة ال
 الحقةوبق.عدة  مرة  دال

http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
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أن تكأأون الق.عأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون  ثالثأأة معأأ.ين  إلثبأأ.ت الطأأ.بع اآلمأأر للق.عأأدة:  أ(
الدويل اليت ينقبله. وينعرت  هب.  مق.عدة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل( اجملت ع الأدويل للأدول  

ميكأأأ   ال أن تكأأأون ق.عأأأدةو  يُنسأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ.   ج( ال أن تكأأأون ق.عأأأدةو  مكأأأ    ب(
مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو بيأأد أن  أأ ا التفسأأ  ين أأ   الحقأأةبق.عأأدة  مأأرة  دال تعأأدينله.

ف.ئأأدة مثأأه، ان مأأ  املفأأرتض  ال مشأأكلتني علأأ  ااقأأ و فهأأو أوال  جيعأأ  مأأ  املعيأأ.ر ااول حشأأوا  
قواعد ينقبله. اجملت ع الأدويل وينعأرت  هبأ. ع ومأ. و  "لقواعد الع.مة للق.نون الدويلا"أصال  أن تكون 

ّوهُل أ. نتيجأة  تثب أق ، ب  ينصبح أمعي.رين ميك  هب ا الشك  اعتب.ر املعي.رين  ال .ين وال .لث  ال اثني. ،
 ع  القواعد اآلمرة واثنيه . وصف.  لكيفية تعدين  القواعد اآلمرةو

 4 جالأأأوارمان يف مشأأأروع االسأأأتثت.  التج يعيأأأ.نتقأأأد ، ينثطأأأوي املعيأأأ.ران  مأأأ. واسأأأتث.ما  دىل (6 
 مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو  ق.عأدة   مأ. مأون ق.عأدةعل  هنج م  خطوتني يف حتدينأد  

شأأرتط دثبأأ.ت أن الق.عأأدة املعثيأأة ق.عأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو اثنيأأ. ، جيأأأب أوال ، ينُ 
و وقأأد وصأأفت أبن هلأأ. ط.بعأأ.   مأأرا  دثبأأ.ت أن اجملت أأع الأأدويل للأأدول مكأأ  ينقبأأ  الق.عأأدة وينعأأرت  

شأأروح مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأأ   وصأأف.  مث.سأأب.  يفهنأأج اخلطأأوتني  أأ ا اللجثأأة 
 اافع.ل غ  املشروعة مولي. :

ومعأأ.ين  حتدينأأد القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  أأي معأأ.ين  صأأ.رمةو 
تشأرتط فحسأب أن تسأتويف الق.عأدة املعثيأة مجيأع املعأ.ين   ال م  اتف.قية فييثأ. 53 ةف.مل.م

أن  مأ لك. مق.عأدة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل بأ  تشأرتط الالومة لالعرتا  هب
 و(738 ينعرت  اجملت ع الدويل للدول مك  سلط.بع اآلمر لتلك الق.عدة

  5 جاالستنتا   
 أسس القواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

لقواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف  أأو ااسأأ.س اام أأر شأأيوع.  للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  ا -1
 الع.مة للق.نون الدويلو

 أأي أينضأأ.  أسسأأ.   للقأأ.نون بأأ.مئ الع.مأأةاملميكأأ  أن تكأأون أحكأأ.  املع. أأدات و  -2
 للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 شرحال  
 وأبسأأس القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل 5 جعأأ  مشأأروع االسأأتثت. ينُ  (1 

لتحدينأأد القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة  4 جوينتثأأ.ول املعيأأ.ر ااول احملأأدم يف مشأأروع االسأأتثت. 
للق.نون الأدويل، أي وجأوب أن تكأون الق.عأدة املعثيأة ق.عأدة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو 

__________ 

، مأأأ  مشأأأ.رينع املأأأوام املتعلقأأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأأ.   26( مأأأ  شأأأرح املأأأأ.مة 5الفقأأأرة   (738 
 ,Rivier :(و انظأأر أينضأأ.  التوميأأد مضأأ.   110( والتصأأوينب، الصأأفحة 2، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء 2001ووو  حوليأأة

Droit international public, 2nd ed., Paris, Presses universitaires de France, 2013 ال  566، الصأفحة" 
الوضأأعي وقبأأ  ع.مليأأ.  سعتبأأ.ر  ق.عأأدة ق.نونيأأة"و  احلكأأم الأأ ي تشأأك  يف القأأ.نون الق.عأأدة اآلمأأرة دال ينرقأأ  دىل مصأأ. 

 U. Linderfalk, "The creation of jus cogens-making sense of article 53 of the Viennaوانظأر أينضأ.  

Convention", Heidelberg Journal of International Law, vol. 71 (2011), pp. 359-378, at p. 371  أعأر" 
 ونشوء ق.عدة ق.نونية، ب  ارتق.ء ق.عدة ق.نونية دىل مرم  القواعد اآلمرة"( ، ال‘.عدة  مرةنشوء ق‘بتعب  
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وينتفل  مشروع االستثت.ج م  ج أين : ف.لفقرة ااوىل تتث.ول الق.نون الدويل العريف سعتبأ.ر  أس.سأ.  
لق.نون الدويل، يف حني تتث.ول الفقرة ال .نية أحك.  املع. أدات للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة ل

 واملب.مئ الع.مة للق.نون سعتب.ر . أسس.  ةكثة لتلك القواعدو

لجثأأأأة أنأأأأه الوقأأأد الحأأأأل الفرينأأأأق الدراسأأأأي املعأأأأر بتجأأأأ ؤ القأأأأ.نون الأأأأدويل الأأأأ ي أنشأأأأفته  (2 
وسأيظ  معأ  القواعأد  و(739 ‘"القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل‘ينوجد تعرين  مقبأول ملصأطلح  ال"

لقواعأد ا"ففأي بعأ  السأي.ق.ت، سأتفهم  و(740 الع.مة للق.نون الأدويل حمأدما  سلسأي.ال علأ  الأدوا 
غأ  أنأه يف سأي.ال القواعأد  و(741 يف ضوء اختالفه. ع  قواعأد التخصأيص "الع.مة للق.نون الدويل

دىل  "اعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويللقو ا"حييأ  مصأطلح  ال اآلمرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل،
لقواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون ا"يف  "ة.مأأع"قواعأأد التخصأأيصو بأأ  دن مل أأة قأأ.نون غأأ   أو قواعأأد تع أأيم

، يف سأأأأي.ال القواعأأأأد اآلمأأأأرة، حتيأأأأ  دىل نطأأأأ.ال انطبأأأأ.ال الق.عأأأأدة املأأأأ مورةو و كأأأأ ا، فأأأأ ن "الأأأأدويل
القواعد الع.مة للق.نون الدويل  ي تلك القواعأد مأ  القأ.نون الأدويل الأيت، علأ  حأد تعبأ  حمك أة 

 و(742 " بد أن تت تع بثفس القوة يف نظر مجيع أعض.ء اجملت ع الدويلال"العدل الدولية، 

يف الفقأرة ال .نيأة مأ  مشأروع  "سسأأ"يف الفقأرة ااوىل ولفأل  "سسأ.أ"هم لفل وينثبغي ف (3 
فه .  مران  وواسع الثط.الو ف.لقصأد مثه أ. أن ينسأتوعب. ط.ئفأة مأ  السأب  الأيت تأؤمي  5 جاالستثت. 

 هب. خمتل  مص.مر الق.نون الدويل دىل نشوء ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو
أن القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف، الأأأ ي علأأأ   5 جااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  وتأأأثص الفقأأأرة (4 

ينقصد به ة.رسة ع.مة مقبولة مب .بة ق.نون  االعتق.م سإلل ا (،  و ااس.س اام ر شيوع.  للقواعد 
اآلمأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وينعأأ ى ذلأأك دىل أن القأأ.نون الأأدويل العأأريف  أأو أوضأأح 

وينسأأتثد  أ ا املوقأأ  دىل ة.رسأأة الأدول الأأيت تؤمأأد أن  و(743 د الع.مأأة للقأ.نون الأأدويلمظهأر للقواعأأ
__________ 

 بتجأأ ؤ القأأ.نون الأأدويل: الصأأعوست الث.شأأئة عأأ  تثأأوع وتوسأأع القأأ.نون الأأدويلاملعأأر  انظأأر تقرينأأر الفرينأأق الدراسأأي (739 
A/CN.4/L.702 و11احل.شية  (10 14، الفقرة 

مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  1شأأرح مشأأروع االسأأتثت.ج ( مأأ  2للفقأأرة   667احل.شأأية املرجأأع نفسأأهو انظأأر أينضأأ.   (740 
( A/73/10  تقرينأأأر ةثأأأة القأأأ.نون الأأأدويل عأأأ  أع أأأ.ل مورهتأأأ. السأأأبعنياملتعلقأأأة بتحدينأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف، 

يف ذلأأك   "يُنسأأتخدظ  مصأأطلح "القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل" بطأأرال خمتلفأأة  ليسأأت مائ أأ.  حمأأدمة بوضأأوح( مبأأ.
اسأأأأتخدامه لإلشأأأأ.رة دىل قواعأأأأد القأأأأ.نون الأأأأدويل ذات التطبيأأأأق العأأأأ.  سأأأأواٌء م.نأأأأت تتعلأأأأق سلقأأأأ.نون التع. أأأأدي 

 الع.مة"(والق.نون مبب.مئ  سلق.نون الدويل العريف أو أو

 .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vر عل  سبي  امل .ل: انظ (741 

United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 137-138, para. 274 وانظأرو 
 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at :أينضأ.  

p. 76, para. 132و 

 742) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 38-39, para. 63و 

 "والسؤال ال .ين  و مب .بة طرح سأؤال عأ  الوسأيلة الأيت  164أعال (، الصفحة  701 احل.شية  Casseseانظر:  (743 
يف القأأأ.نون الأأدويل قأأأد امتسأأأب  مبأأأدأ عأأ.  دذا م.نأأأت ق.عأأدة ع.مأأأة أو ينثبغأأي أن تتحقأأأق هبأأ. احملك أأأة الدوليأأأة ةأأ.

 التوميأد وارم يف ااصأ (و  املبأدأ( أو العرفيأةفرتض   ا اامر مثطقي.  وجوم تلك الق.عدة الق.عدة اآلمرةو وين مرم 
G. Cahin, La coutume internationale et les organisations internationales: l'incidence de la 

dimension institutionnelle sur le processus coutumier, Paris, Pédone, 2001, at p. 615,  حيأث ينشأ ،)
ينكأأ  الوسأأيلة احلصأأرينة لتشأأكي  القواعأأد اآلمأأرة"و وانظأأر  دىل أن القأأ.نون الأأدويل العأأريف  أأو الوسأأيلة الع.مينأأة دن مل

 "وتتبوأ الطرينقة العرفية سلتأ.يل املقأ.  ااول يف توليأد القواعأد  566ال (، الصفحة أع 46  احل.شية Rivierأينض.  
 J. E. Christófolo, Solving Antinomies between Peremptoryالأيت تغأ ي القأ.نون اآلمأر"و انظأر مأ لك: 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.702
http://undocs.org/ar/A/73/10
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القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف  أأأو ااسأأأ.س اام أأأر شأأأيوع.  للقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون 
فقأأأد اعرتفأأأت احملك أأأة العليأأأ. لررجثتأأأني، مأأأ ال ، أبن القواعأأأد اآلمأأأرة املتعلقأأأة  أأأرائم  و(744 الأأأدويل

  و(745 رب واةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نية نشفت عأ  قواعأد للقأ.نون الأدويل العأريف سأ.رينٍة فعأال  احل
أشأأ.رت احملك أأة الدسأأتورينة لبأأ و دىل دن القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  م أأ.

ساين  قضأية ويف و(746 ".واعد مولية عرفية مبقتضأ  اعتقأ.م  ل اميأة امل .رسأة وضأرورهتق" ينقصد هب.
علأ  مرتبأة يف أ"، عرفت احملك أة العليأ. للفلبأني القواعأد اآلمأرة أبهنأ. قواعأد رومولوموان ضد أللتو 

ارأتت حمك أة ميثيأ. علأ  نفأس املثأوال، و  و(747 "ةالتسلسأ  اهلرمأي لسأ.ئر القواعأد واملبأ.مئ العرفيأ
اجأأب و "، أن عي العأأ.  و خأأرين الفأأرع الكيأأر للجثأأة الدوليأأة للحقأأوقيني ضأأد املأأد يف قضأأية، العليأأ.

 أأو يف  ن واحأأد ق.عأأدٌة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف وق.عأأدة  "ةاملالحقأأة علأأ  اةأأرائم الدوليأأ
ورثأأأأة مأأأأ.ا ي ضأأأأد مجهورينأأأأة دينأأأأران  قضأأأأية ويف و(748 الأأأأدويل ن مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نو 

أبهنأأ.  الع.مأة للقأأ.نون الأدويل ، وصأفت احملك أأة العليأ. لكثأدا القواعأأد اآلمأرة مأأ  القواعأداإلسأالمية
مي  سأ مينرم.ن قضأية ويف و(749 " ك  م  أشك.ل القأ.نون الأدويل العأريف أعلأ  مرتبأة  مأ  غأ  ش"

الأأوالايت املتحأأدة للأأدائرة الت.سأأعة يف سأأتئث.  اال، وصأأفت حمك أأة ضأأد مجهورينأأة اارجثتأأني بليأأك
 وعأأة فرعيأأة مت يِّأأ ة مأأ  القواعأأد جم"القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل بقوهلأأ. دهنأأ. 

__________ 

Norms in Public International Law, Zurich, Schulthess, 2016, p. 115 عد العرفية، و أي  "م  شفن القوا
املصأأدر اام أأر شأأيوع.  للقواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، أن تشأأك  حبكأأم الواقأأع وحبكأأم القأأ.نون مصأأدرا  مت يأأ ا  

 A. Bianchi, "Human rights and the magic of jus cogens", European Journal ofللقواعأد اآلمأرة"(و و

International Law, vol. 19 (2008), p. 491, at p. 493  ثأ.ك تثأ.ق  صأ.ر  بأني دمك.نيأة نشأوء القواعأد " 
مأ  القأ.نون العأريف"(  انظأر علأ  سأبي  الأرأي  تثب أق دال اآلمرة م  خالل املع. أدات وفكأرة أن القواعأد اآلمأرة ال

 و361أعال ( الصفحة  728 احل.شية  Janisاملخ.ل ، 

، A/C.6/34/SR.22  انظأأأر بشأأأفن بيأأأ.انت الأأأدول: بيأأأ.ن سمسأأأت.ن يف الأأأدورة الرابعأأأة وال الثأأأني للج عيأأأة الع.مأأأة، (744 
مأأ   103مبوجأأب املأأ.مة   "دن مبأأدأ عأأد  اسأأتخدا  القأأوة، ونتيجتأأه الطبيعيأأة، ينُعتأألان ق.عأأدة   مأأرة، ال (8الفقأأرة 
فحسأأب بأأ  اهن أأ. أينضأأ.  أصأأبح. مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف الأأيت ينعأأرت  هبأأ. اجملت أأع اامأأم املتحأأدة مي أأ.ال 

( وبيأأأأأأأأأأأ.ن ج.م.ينكأأأأأأأأأأأ. 46، الفقأأأأأأأأأأأرة A/C.6/34/SR.61الأأأأأأأأأأأدويل"(و انظأأأأأأأأأأأر أينضأأأأأأأأأأأ.  بيأأأأأأأأأأأ.ن امل لكأأأأأأأأأأأة املتحأأأأأأأأأأأدة  
 A/C.6/42/SR.29 دن حأأق الشأأعوب يف تقرينأأر املصأأ  واالسأأتقالل حأأٌق مكفأأول يف اأأ  القأأ.نون  : (3، الفقأأرة"

 ة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل"(والدويل العريف، ب  وقد ينكون ق.عدة  مر 

 745) Arancibia Clavel   و28أعال (، الفقرة  710احل.شية انظر 

 746) 25% del número legal de Congresistas   و كأ ا ينبأدو أن القواعأد  53أعأال (، الفقأرة  709احل.شية انظر 
 واالعتق.م  ل امية الق.عدة وضرورهت.( مبقتض اآلمرة حتي  دىل قواعد مولية عرفية 

 747) Bayan Muna v. Alberto Romulo   و92أعال (، الفقرة  723احل.شية انظر 

 748) The Kenya Section of the International Commission of Jurists v. the Attorney-General and Others, 

Miscellaneous Criminal Application 685 of 2010, Judgment of 28 November 2011, High Court of 

Kenya, [2011] eKLR, p. 14و 

 749) Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran, File No. 35034, Appeal decision of 10 October 2014, 

Supreme Court of Canada, 2014 SCC 62, [2014] 3 S.C.R. 176, at p. 249, para. 151و وGermany v. 

Milde (Max Josef), Case No. 1072/2009, Appeal Judgment of 13 January 2009, First Criminal 

Section, Supreme Court of Cassation, Italy, ILDC 1224 (IT 2009), para. 6   ال يُنسأ ح سخلأروج عأ" 
جيأأأوو انته.مهأأأ. اهنأأأ. جأأأ ٌء مأأأ  القأأأ.نون الأأأدويل اآلمأأأر  القواعأأأد العرفيأأأة الراميأأأة دىل مح.ينأأأة حقأأأوال اإلنسأأأ.ن الأأأيت ال

 القواعد اآلمرة"(و أو

http://undocs.org/ar/A/C.6/34/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/34/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/34/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/34/SR.61
http://undocs.org/ar/A/C.6/42/SR.29
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والحظت احملك ة أينض.  أن القواعد اآلمأرة، خالفأ.  للقواعأد  و(750 "املعرت  هب. مق.نون مويل عريف
 قضأأية ويف و(751 "ممل ِمأأة  ة يأأع اامأأ شأأ   قأأوانني عرفيأأة تُعتأألت"الع.مينأأة للقأأ.نون الأأدويل العأأريف، 

الأوالايت املتحأدة أن بعأ  يف  للأدائرة الس.مسأة سأتئث. اال، الحظأت حمك أة بوين  ضد ميتشي 
، أي مرمأأ  القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد " علأأ  مرمأأأ"القواعأأد العرفيأأة يف القأأ.نون الأأدويل ينرقأأ  دىل 

ظأر عقوبأة اإلعأدا  ليسأت ق.عأدة  مأرة معأرض اسأتثت.جه. أبن ح ويف و(752 الع.مة للق.نون الأدويل
 م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، أبدت احملك ة املالحظة الت.لية:

أن دلغأأ.ء عقوبأأأة اإلعأأأدا  لأأيس ق.عأأأدة عرفيأأأة يف القأأأ.نون  مبأأأ. وايمة  علأأ  ذلأأأك، 
ميك  أن ينكون قد ارتق  دىل مرتبة جتع  اجملت ع الدويل مكأ  ينعأرت  بأه  ال هالدويل، ف ن

 و(753 ينس ح أبي خروج عليه. ال ق.عدة أو  مرة،ق.عدة 

وينقد  اجته.م حمك ة العدل الدولية  و أينض.  أملة قوينأة علأ  أسأ.س القواعأد اآلمأرة مأ   (5 
املسأأأ.ئ  املتصأأألة ساللتأأأ ا   القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل يف القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريفو ففأأأي قضأأأية

شأك  جأ ءا  مأ  القأ.نون ين"حمك ة العدل الدوليأة أبن حظأر التعأ ينب  أقرت، التسليم أو سحمل.م ة
مبأأ  مأأ    لعأأدم"وسمل أأ ، فأأ ن وصأأ ظ احملك أأة  و(754 "صأأبح ق.عأأدة  مأأرة أ"وأبنأأه  "الأأدويل العأأريف

ينأوحي  ".جيأوو انته.مهأ ال الأدويل بأ.مئ يف القأ.نون العأريفم"أبهن. تشك   "قواعد الق.نون اإلنس.ين
هلأ. أسأ.ٌس  - ".جيأوو انته.مهأ ال بأ.مئم"اليت تشأ  دليهأ. احملك أة سعتب.ر أ.  -أبن القواعد اآلمرة 

 و(755 عريف

وقبلأأأت حمأأأ.مم و يئأأأ.ت قضأأأ.ئية موليأأأة أخأأأرى  أأأي أينضأأأ.  القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف أس.سأأأ.   (6 
فقد الحظت احملك ة الدولية ليوغوسالفي.  و(756 للق.نون الدويلللقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة 

وأنأأه  ".عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريفق"السأأ.بقة، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، أن حظأأر التعأأ ينب 

__________ 

 750) Siderman de Blake v. Republic of Argentina   يف معأرض اإلشأ.رة 715أعال ( الفقرة  708احل.شية انظر ،
أعأأأال ( يف  698احل.شأأأية انظأأأر   رينغأأأ.نةثأأأة مأأأواطر الأأأوالايت املتحأأأدة املقي أأأني يف نيكأأأ.راغوا ضأأأد  قضأأأيةدىل 

 و940 الصفحة
الأأأ ي ينأأأوح  أبن  - أأأ ا الت ييأأأ  بأأأني القواعأأأد "الع.مينأأأة" للقأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف والقواعأأأد اآلمأأأرة  املرجأأأع نفسأأأهو (751 

ينسأأتثد يف أم أأر ااحيأأ.ن دىل قأأرار احملك أأة الدوليأأة  -ااخأأ ة تشأأّك  قواعأأد اسأأت ث.ئية يف القأأ.نون الأأدويل العأأريف 
، 153الفقأأأرة  ،569الصأأأفحة  أعأأأال (، 699 احل.شأأأية  املأأأدعي العأأأ.  فوروبيأأأ. ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة يف قضأأأية

يف ذلأك قأرارات صأ.مرة عأ  حمأ.مم امل لكأة  حيث ينرم متييٌ  ة.ث و وقد ُأش  دليه يف عدة قرارات أيّندتأه أينضأ. ، مبأ.
 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate andنظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل، املتحأدةو ا

Others: Ex Parte Pinochet Ugarte (No. 3)  و وانظأر أينضأ.  198أعأال (، الصأفحة  723 احل.شأيةR (on 

the application of Al Rawi and Others)  واملرجع نفسه) 

 752) Buell v. Mitchell, 274 F.3d 337 (6th Cir. 2001), at pp. 372-373و 

 و373املرجع نفسه، الصفحة  (753 

 754) Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99و 

 755) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  257 أعأأال (، الصأأفحة 699 انظأأر احل.شأأية ،
 و79 الفقرة

 ,Las Dos Erres" Massacre v. Guatemala, Judgment of 24 November 2009": انظأر علأ  سأبي  امل أ.ل (756 

Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 211, at p. 41, para. 140و 
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، وصأأأأفت احملك أأأأة العأأأأ.  ضأأأأد فوروبيأأأ. املأأأدعي قضأأأأية ويف و(757 "ةشأأأك  مأأأأ لك ق.عأأأدة   مأأأأر ين"
تبأأوأ يف التسلسأأ  اهلرمأأي الأأدويل مرتبأأة  أعلأأ  مأأ  ت"الأأيت  القواعأأد اآلمأأرة بقوهلأأ. دهنأأ. تلأأك القواعأأد

 وسمل أأأ ، ذمأأأرت احملك أأأة يف قضأأأية و(758 "‘الع.مينأأأة‘حأأأىت القواعأأأد العرفيأأأة  أو قأأأ.نون املع. أأأدات
يف أن حظأأأر اإلسمة  "ك ميكأأأ  دطالقأأأ.  أن ينكأأأون  ثأأأ.ك شأأأال"أنأأأه  العأأأ.  ضأأأد ينليسأأأيتش املأأأدعي

 دطأأ.ر يف"ينثأأدرج واملع.قبأأة عليهأأ. اة .عيأأة املثصأأوص عليأأه يف اتف.قيأأة مثأأع جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة 
 و(759 "ةرتبة القواعد اآلمر م"وأنه بلغ اآلن  "الق.نون الدويل العريف

 لثشأأفة القواعأأد اآلمأأرة مأأ  اام أأر شأأيوع.  ولأأئ  مأأ.ن القأأ.نون الأأدويل العأأريف  أأو ااسأأ.س  (7 
( مأأأأ  الثظأأأأ.  1 38 ةالقواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويل، فأأأأ ن املصأأأأ.مر ااخأأأأرى الأأأأوارمة يف املأأأأ.م

ااس.سي لل حك ة العدل الدولية ميك  أن تشك   ي أينض.  أس.س.  للقواعد اآلمأرة مأ  القواعأد 
مأ  مشأأروع  2 ةمامأت تعتأل قواعأأد ع.مأة للقأ.نون الأدويلو وتأثص الفقأر  الع.مأة للقأ.نون الأدويل مأ.

ميكأأأ  أن تكأأأون  أأأي أينضأأأ.  لقأأأ.نون الع.مأأأة حكأأأ.  املع. أأأدات ومبأأأ.مئ اأ"علأأأ  أن:  5 جاالسأأأتثت. 
ك  أن تكون  ي مي"والقصد م  عب.رة  و"أسس.  للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

اإلشأأأ.رة دىل أنأأأه لأأأيس مأأأ  املسأأأتحي  أن تكأأأون أحكأأأ.  مع. أأأدة واملبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون  ".أينضأأأ
 س.  للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلوأس.

ب.مئ امل 5 جيف الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت.  "نملب.مئ الع.مة للق.نو ا"عب.رة وينقصد ب (8 
( ج( مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأةو 1  ، الفقأأرة38 ةمبفهأأو  املأأ.م للقأأ.نون الع.مأأة

أس.سأأ.  للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  للقأأ.نون ومأأ  املث.سأأب اإلشأأ.رة دىل دمك.نيأأة أن تشأأك  املبأأ.مئ الع.مأأة 
تشأأأك  جأأ ءا  مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون ف.ملبأأ.مئ الع.مأأأة  و(760 القواعأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل

ت تأأع بأأثفس القأأوة يف نظأأر مجيأأع أعضأأ.ء ين" عأأ.  نطأأ.ال انطبأأ.الللقأأ.نون الأأدويل سلثظأأر دىل أن هلأأ. 
 ج( مأ  اتف.قيأة 3 ة، الفقأر 13 ةسأي.ال تفسأ  املع. أدات مبوجأب املأ.م ويف و(761 "اجملت أع الأدويل

، ميأأ ت االسأأتثت.ج.ت الأأيت توصأأ  دليهأأ. الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ القأأ.نون 1969 لعأأ.  فييثأأ.
__________ 

 757) Prosecutor v. Delalić, et al., Case No. IT-96-21-T, Judgment of 16 November 1998, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, at para. 454و 

 758) Prosecutor v. Furundžija   و153الفقرة  569الصفحة  أعال (، 699احل.شية انظر 

 759) Prosecutor v. Jelisić   و60الفقرة  ،433-431، الصفح.ت أعال ( 699احل.شية انظر 

ميكأأ  أن توضأأع يف ، ف نأأه قليلأأةأس.سأأ.  للقواعأأد اآلمأأرة للقأأ.نون لأأئ  م.نأأت امل .رسأأة املؤينأأدة النأأ.ذ املبأأ.مئ الع.مأأة  (760 
 699 احل.شأأية  املأدعي العأأ.  ضأد ينليسأيتش قضأية مجلأأة قضأ.اي:االعتبأ.ر يف  أ ا الصأدم القضأأ.اي الت.ليأة، ضأ   

 السأأأ.بقة أناةث.ئيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي.  ، حيأأأث قبلأأأت احملك أأأة60الفقأأأرة  433-431الصأأأفح.ت  أعأأأال (،
ووو تقر أأ. اامأأم  حظأأر اإلسمة اة .عيأأة ق.عأأدة  مأأرة، فق.لأأت دن املبأأ.مئ الأأيت ينسأأتثد دليهأأ. احلظأأر "مبأأ.مئ ينكأأون

املت دنة"و واستثتجت حمك ة الدول اامرينكية حلقأوال اإلنسأ.ن يف فتوا أ. بشأفن الوضأع القأ.نوين لل هأ.جرين  غأ  
املسأأ.واة ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل تثبأأع مأأ  احلأأ.ملني للواثئأأق الالومأأة وحقأأوقهم أن احلأأق يف 

"وسلتأأ.يل،  :101، الفقأرة 99، الصأفحة أعأأال ( 731احل.شأية انظأر  للقأأ.نون بأ.مئ الع.مأة املمرم  أ. م بأدأ مأأ  
مبدأ املسأ.واة أمأ.  القأ.نون واحل .ينأة املتسأ.وينة أمأ.  القأ.نون وعأد  الت ييأ  يف فئأة القواعأد اآلمأرة ان جم أ   ينثدرج

اهليك  الق.نوين للثظ.  الع.  الوطر والدويل ينقو  عليه و و مبدأ أس.سي ينتخل  مجيع القوانني"و انظر أينضأ.  بيأ.ن 
 38: "دن مبأأ.مئ القأأ.نون الع.مأأة الأأوارمة يف املأأ.مة (120، الفقأأرة A/C.6/71/SR.26مجهورينأأة دينأأران اإلسأأالمية،  

 م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدولية  ي أفض  أس.س معي.ري للقواعد اآلمرة"و

، حيأأأث 63الفقأأرة  ،39-38الصأأفحت.ن  أعأأال (، 742 احل.شأأية  North Sea Continental Shelfنظأأر: ا (761 
ثلأة أمأ.  جيب أن تكون هلأ.، بصأ يم طبيعتهأ.، قأوة ة."وصفت احملك ة القواعد الع.مة للق.نون الدويل أبهن. قواعد 

 و"مجيع أعض.ء اجملت ع الدويل

http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
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لقأأأ.نون الأأأدويل، مأأأ  جهأأأة لمأأأ  جهأأأة، والقواعأأأد الع.مأأأة  الأأأدويل بأأأني تطبيأأأق القأأأ.نون التع. أأأدي
لقأ.نون الأدويل العأريف ا"ف.لقواعد الع.مة للق.نون الدويل، يف عر  اللجثة، تتفل  مأ   و(762 أخرى

 علأأأ  ذلأأأك، حتظأأأ  بتفينيأأأد يف الكتأأأ.ست الفقهيأأأة مبأأأ.مئ وعأأأالوة   و(763 "ةالع.مأأأالقأأأ.نون ومبأأأ.مئ 
غأ  أنأه  و(764 د اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلالع.مأة سعتب.ر أ. مصأدرا  للقواعأ الق.نون

االجتهأأ.م القضأأ.ئي يف  أو عأأرب عأأ  رأي مفأأ.م  أن مثأأة أتينيأأدا  غأأ  مأأ.  سأأواء يف موقأأ  الأأدولأُ 
الدويل لدعم الطرح الق.ئ  أبن القواعد اآلمرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل ميكأ  أن تسأتثد 

 دىل املب.مئ الع.مةو

مأأأأأأ  مصأأأأأأ.مر القأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل املثصأأأأأأوص عليهأأأأأأ. يف مه أأأأأأ.  مصأأأأأأدرا   املع. أأأأأأداتوتشأأأأأأك   (9 
مأأأ  الثظأأأ.  ااس.سأأأي حملك أأة العأأأدل الدوليأأأةو وحتأأأدم الفقأأأرة ال .نيأأأة مأأأ   38 ة( أ( مأأأ  املأأأ.م1  الفقأأرة

أينض.  أحك.  املع. دات مفس.س ةك  للقواعد اآلمرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون  5 مشروع االستثت.ج
لإلشأأ.رة دىل أن اامأأر ينتعلأأق  "تملع. أأداا"بأأدال  مأأ   "تحكأأ.  املع. أأداأ"ويلو واسأأتخدمت عبأأ.رة الأأد

يف معظأأأم املع. أأأدة نفسأأأه.و ف.ملع. أأأدات،  ال أم أأأر مأأأ  املعأأأ.ين  الأأأوارمة يف املع. أأأدة أو أس.سأأأ.  مبعيأأأ.ر
ت تأأع ين" عأأ.  ينكأأون هلأأ. عأأ.مة نطأأ.ال انطبأأ.ال ال " دذواعأأد ع.مأأة مأأ  القأأ.نون الأأدويلق"، ليسأأت احلأأ.الت

غأأأأ  أن مثأأأأة بعأأأأ  التفينيأأأأد يف الكتأأأأ.ست  و(765 "بأأأأثفس القأأأأوة يف نظأأأأر مجيأأأأع أعضأأأأ.ء اجملت أأأأع الأأأأدويل
اام.ممييأأة للطأأرح الق.ئأأ  أبن ااحكأأ.  الأأوارمة يف املع. أأدات ميكأأ  أن تشأأك  أس.سأأ.  للقواعأأد اآلمأأرة 

__________ 

 و21-20أعال (، الفقراتن  727احل.شية انظر  الق.نون الدويل استثت.ج.ت الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ  (762 

 املرجع نفسهو (763 

 "ميكأأأأأ  أن ترتقأأأأأي املبأأأأأ.مئ الع.مأأأأأة  52أعأأأأأال (، الصأأأأأفحة  700 احل.شأأأأأية  Knuchelانظأأأأأر علأأأأأ  سأأأأأبي  امل أأأأأ.ل:  (764 
 ,Shelton للقأأأأ.نون  دىل مرتبأأأأة القواعأأأأد اآلمأأأأرة دذا اعأأأأرت  هبأأأأ. اجملت أأأأع الأأأأدويل للأأأأدول وقِبلهأأأأ. بصأأأأفته.  أأأأ  "(  

"Sherlock Holmes and the mystery of jus cogens"  34-30أعأال ( الصأفح.ت  714 احل.شأية  A. A. 

Cançado Trindade, "Jus cogens: the determination and the gradual expansion of its material content 

in contemporary international case-law", in Organization of American States, Inter-American 

Juridical Committee, XXXV Curso de Derecho Internacional, 2008, at p. 27 : .و انظأر أينضأWeatherall 
 T. Kleinlein, "Jus cogens as the 'highest law'? Peremptory norms  133أعال (، الصأفحة  701 احل.شية 

and legal hierarchies", Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2016), p. 173, at p. 195 
مبأ.مئ   "جيب أوال  أن تصبح الق.عدة اآلمرة ق.عدة  م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل، أي القأ.نون الأدويل العأريف أو

 Conklin( ج( مأأأ  الثظأأأ.  ااس.سأأأي حملك أأأة العأأأدل الدوليأأأة"(و انظأأأر أينضأأأ.  1 38القأأأ.نون الع.مأأأة ع أأأال  سملأأأ.مة 
 O. M. Dajani, "Contractualism in the law of treaties", Michigan  840أعأال (، الصأفحة  728 احل.شأية 

Journal of International Law, vol. 34 (2012), p. 1, at p. 60; R. Nieto-Navia, "International peremptory 

norms (jus cogens) and international humanitarian law", in L. Chand Vorah, et al. (eds.), Man's 

Inhumanity to Man: Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese, The Hague, 2003, p. 

595, at pp. 613 et seq.ميكأ  القأول بصأأفة ع.مأة دن القواعأد اآلمأأرة ميكأ  أن ُتسأتق  مأأ  مصأدري القأأ.نون  و" 
مبأأ.مئ القأأ.نون الع.مأأة الأأيت أقرهتأأ. اامأأم املت دنأأة"(   ‘2‘املع. أأدات الع.مأأة  ووو  و‘ 1‘الأأدويل احملأأدمين  في أأ. ينلأأي: 

Orakhelashvili  و126أعأأأال (، الصأأأفحة  728 احل.شأأأية ،Santalla Vargas  أعأأأال ( الصأأأفحة  701 احل.شأأأية
 و"(واملب.مئ الع.مة للق.نون الدويلست دة م  الق.نون العريف  "القواعد اآلمرة م 214

 765) North Sea Continental Shelf   وع ومأ. ،  : 63، الفقأرة 39-38، الصأفحت.ن أعأال ( 742احل.شأية انظأر"
االلت امأأ.ت التع. دينأأة الصأأرفة قبأأول دمك.نيأأة دينأأرام حتفظأأ.ت انفرامينأأة عليهأأ. يف  مأأ  اخلصأأ.ئص الع.مأأة للقواعأأد أو

القأ.نون  قواعد والت امأ.ت القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل أوحدوم معيثة  يف حني أن اامر ليس م لك يف ح.لة 
 Bianchiو انظأر أينضأ.  (الدويل العريف اليت ينتعني أن تكون هل. قوة نف.ذ متس.وينة دواء مجيأع أعضأ.ء اجملت أع الأدويل"

 " ثأأ.ك تثأأ.ق  صأأ.ر  بأأني دمك.نيأأة نشأأوء القواعأأد اآلمأأرة مأأ  خأأالل  493أعأأال (، الصأأفحة  743 احل.شأأية 
 وم  الق.نون العريف"( تثب ق دال املع. دات وفكرة أن القواعد اآلمرة ال
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ملتحأأأدة، ف نأأأه جيأأأدر ولأأأئ  م.نأأأت اللجثأأأة تسأأألم سلطأأأ.بع اخلأأأ.ص ملي أأأ.ال اامأأأم ا و(766 للقأأأ.نون الأأأدويل
، 1966 عأأأ.  مأأأ  مشأأأ.رينع مأأأوام قأأأ.نون املع. أأأدات يف 50 ةإلشأأأ.رة أهنأأأ. يف شأأأرحه. ملشأأأروع املأأأ.مس

 أ.ال  جليأ.  لق.عأدة مأ  م"بوصأفه  "ةاملتعلأق حبظأر اسأتخدا  القأو   اامم املتحأدة  .نون مي .الق"حدمت 
مور املع. أأأدات سعتب.ر أأأ. أس.سأأأ.  فهأأأم وقأأأد ينُ  و(767 "ةقواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل هلأأأ. طأأأ.بع الق.عأأأدة اآلمأأأر 

نأأه نتيجأأة للعالقأأة بأأني القواعأأد التع. دينأأة أب اسأأت ث.ئي.  للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
يف قضأأييت اةأأر  القأأ.ري لبحأأر والقأأ.نون الأأدويل العأأريف علأأ  الثحأأو الأأ ي بيثتأأه حمك أأة العأأدل الدوليأأة 

حملك أأة أن الق.عأأدة التع. دينأة ميكأأ  أن تأأدوِّن  أو تعلأأ ( ففأأي تلأأك القضأية، الحظأأت ا و(768 الشأ .ل
ق.عأدة تع. دينأة علأ   دبأرا ميكأ  أن ينسأ.عد  أو ،(769 ق.عدة  موجومة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

ميكأ  أن تصأأبح الق.عأأدة التع. دينأأة  أو ،(770 بلأورة ق.عأأدة مسأأتجدة مأأ  القواعأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
وميكأأ  الوقأأو  أينضأأ.  علأأ   أأ ا  و(771 لق.عأأدة ع.مأأة اسأأتث.ما  دىل ة.رسأأة الحقأأةبعأأد اعت .م أأ. جتسأأيدا  

 و(772 الثهج الع.  يف ااحك.  الص.مرة ع  احمل.مم واهليئ.ت القض.ئية الدولية ااخرى

__________ 

 766) G. I. Tunkin, "Is general international law customary law only?", European Journal of 

International Law, vol. 4 (1993), at p. 534, especially p. 541  أعتقأد أنأه ينثبغأي اخصأ.ئيي القأ.نون" 
الأأأدويل العرفيأأأة الأأأدويل أن ينقبلأأأوا أن القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل أصأأأبحت تتأأأفل  اآلن مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون 

 G. I. Tunkin, "Jus cogens in contemporaryوالتع. دينة عل  السواء"(و انظر، حتديندا  يف سي.ال القواعأد اآلمأرة: 

international law", The University of Toledo Law Review, vol. 1971, Nos. 1-2 (Fall-Winter 1971), p. 107, 

at p. 116  ضأ ث.  مأ  خأالل  اآلمأرة مأ  "قواعأد قُبلأت دمأ. صأراحة  مأ  خأالل مع. أدة أو تتأفل  مبأ.مئ القواعأد
 ووالك   مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل ينثشأف مأ  خأالل املع. أدات وااعأرا  بصأورة مشأرتمة"(ووو ‘ ُعر 

 "ينتأفل  القأ.نون الأدويل املع.صأر، علأ  حأد قأول  50أعأال (، الصأفحة  700 احل.شأية  Knuchelوانظر أينض. : 
ميثأع االتف.قيأ.ت املقبلأة مأ   ينوجأد مأ. ، وال‘شأبه عأ.ملي صأكوك ذات طأ.بع عأ.ملي أو‘حمك ة العدل الدولية، م  

 764 احل.شأية  Nieto-Naviaوانظأر أينضأ. :  (ون ترق  دىل مرتبأة القواعأد اآلمأرة"دنش.ء قواعد مل مة ع.ملي.  ميك  أ
ع.مأأأة مأأأ  مصأأأدري   "جيأأأوو القأأأول ع ومأأأ.  دن القواعأأأد اآلمأأأرة ميكأأأ  أن ُتسأأأتق  بصأأأفة 613أعأأأال (، الصأأأفحة 

مبأأأ.مئ القأأأ.نون الع.مأأأة الأأأيت أقرهتأأأ. اامأأأم ‘ 2‘ووو و املع. أأأدات الع.مأأأة‘ 1‘القأأأ.نون الأأأدويل احملأأأدمين  في أأأ. ينلأأأي:
 Hannikainen  و126-125أعأأأأال ( الصأأأأفحت.ن  701 احل.شأأأأية  Weatherallاملت دنأأأأة"(و انظأأأأر مأأأأع ذلأأأأك: 

 E. J. Criddle and E. Fox-Decent, "A fiduciary theory ofو 92أعأأال (، الصأأفحة  700 احل.شأأية 

jus cogens", Yale Journal of International Law, vol. 34 (2009), p. 331 :و وانظأأأر مأأأ لك
Orakhelashvili  ينبأدو أن ميأ  اامأ.ممييني دىل التشأديند علأ  الُعأر   113أعال (، الصأفحة  728 احل.شية" 

 U. Linderfalk, "The effect ofمأأرّم  اإلقأأرار العأأ.  أبن املع. أأدات ليسأأت مث.سأأبة إلنشأأ.ء قواعأأد  مأأرة"(  

jus cogens norms: whoever opened Pandora's Box, did you ever think about the consequences?", 

European Journal of International Law, vol. 18 (2007), p. 853, at p. 860و 

 ,vol. II أعال (، 696 انظر احل.شية  م  مش.رينع املوام املتعلقة بق.نون املع. دات 50م  شرح امل.مة  1الفقرة  (767 

p. 247و 

 768) North Sea Continental Shelf   مأ  مشأ.رينع  11أعأال (و وانظأر أينضأ.  مشأروع االسأتثت.ج  742احل.شأية انظأر
 االستثت.ج.ت املتعلقة بتحديند الق.نون الدويل العريفو

 769) North Sea Continental Shelf   و61الفقرة  ،38الصفحة  أعال (، 742احل.شية انظر 

 و69-61الفقرات  ،41-38الصفح.ت  املرجع نفسه، (770 

 Margellos and Others v. Federalو انظأر أينضأ. : 74-70الفقأرات ، 43-41الصأفح.ت  املرجأع نفسأه، (771 

Republic of Germany, Case No. 6/2002, Petition for Cassation, Judgment of 17 September 2002, 

Special Supreme Court of Greece, para. 14 و  "أصأبحت ااحكأ.  الأوارمة يف ووو الئحأة ال أ.ي املرفقأة
 رة("وقواعد عرفية للق.نون الدويل  قواعد  م 1907 ستف.قية ال .ي الرابعة لع. 

 ,Prosecutor v. Tolimir, Case No. IT-05-88/2-T, Judgment of 12 December 2012 انظأر علأ  سأبي  امل أ.ل: (772 

Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, at para. 733    حتظأ   أ" 
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أمهيأأأأة خ.صأأأأة لل صأأأأ.مر الأأأأيت ميكأأأأ  االسأأأأتف.مة مثهأأأأ.   ".قبلهأأأأ. ووو وينعأأأأرت  هبأأأأين"وللعبأأأأ.رة  (10 
اجملت أع الأدويل  قبلهأ.ين"مفس.س للقواعد اامرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو وقد اعُت د الأثص 

يف مأؤمتر اامأم املتحأدة لقأ.نون املع. أدات اسأتث.ما  دىل اقأرتاح اشأرتمت يف  ".للدول مك  وينعرت  هبأ
عأأأأأرت  هبأأأأأ. اجملت أأأأأع ين"  53 ةصأأأأأ.ر الحقأأأأأ.  املأأأأأ.م مأأأأأ. ليأأأأأوانن خبصأأأأأوصتقدميأأأأأه دسأأأأأب.ني. وفثلثأأأأأدا وا

أوضأح رئأيس  وم أ. و".قبلهأت"و ي مجلة أض.فت دليه. ةثة الصأي.غة يف املأؤمتر مل أة  ،(773 ("الدويل
مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة ينتضأأ   مل أأيت  38 ةةثأأة الصأأي.غة، مت ذلأأك ان املأأ.م

"recognized" و"accepted"  اسأأُتخدمت ااوىل في أأ. ينتصأأأ  سالتف.قيأأ.ت واملع. أأدات واملبأأأ.مئ  دذ
 و(774 الع.مة للق.نون، واسُتخدمت ال .نية في . ينتص  سلق.نون الدويل العريف

  6 جاالستنتا   
 القبول واالعرتاف

 مأرة  ق.عأدة   مأ. مأون ق.عأدةم عيأ.ر لتحدينأد    "لقبول واالعأرتا ا"خيتل  شرط  -1
مأ  القواعأد علأ  أهنأ. ق.عدة سلم  القواعد الع.مة للق.نون الدويل ع  القبول واالعرتا  

 الع.مة للق.نون الدويلو

 مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأة للقأأ.نون الأأدويل، جيأأب  ق.عأدة   مأأ.ق.عأأدة مأأون لتحدينأد   -2
سأ ح أبي ينُ  ال أملة عل  أن     الق.عدة مقبولأة ومعأرت  هبأ. بوصأفه. ق.عأدة تتوافرأن 

مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل هلأ.  الحقأةبق.عأدة  دال تعدينله.ميك   وال خروج عثه.
 نفس الصفةو

 الشرح  

 ينعأأأرت اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل، أن ملعيأأأ.ر ال أأأ.ين لتحدينأأأد الق.عأأأدة ا (1 
 تعأدينله.ميكأ   وال يُنسأ ح أبّي خأروج عثهأ. ال لق.عدة املعثيأة ق.عأدة  ساجملت ع الدويل للدول مك  

( 4ورم يف الفقأأرة   وم أأ. مأأ  القواعأد الع.مأأة للقأأ.نون الأدويل هلأأ. نفأأس الصأفةو الحقأأةبق.عأدة  دال
ن  أأ ا معيأأ.ر واحأأد ينتأأفل  مأأ  عث.صأأر خمتلفأأةو وأحأأد  أأ   ، فأأ 4 جمأأ  شأأرح مشأأروع االسأأتثت. 

العث.صأأر ينشأأ  دىل أنأأه لكأأي تكأأون الق.عأأدة الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل ق.عأأدة  مأأرة، جيأأب أن ينقبأأ  
اجملت ع الدويل للدول مك  الط.بع اآلمر لتلك الق.عدة وينعرت  بهو ومأ  مث فأ ن  أ ا املعيأ.ر ينرمأ  

ث.صأأأأر ااخأأأأرى يف املعيأأأأ.ر دىل جأأأأ.نبني مأأأأ  جوانأأأأب  أأأأ ا و وتشأأأأ  الع" لقبأأأأول واالعأأأأرتاا"علأأأأ  
__________ 

ااحكأأأ.  مأأأأ  اتف.قيأأأأة مثأأأأع اإلسمة اة .عيأأأة بقبأأأأول واسأأأأع بوصأأأأفه. قأأأأ.نوان  موليأأأ.  عرفيأأأأ.  ينرقأأأأ  دىل مسأأأأتوى القواعأأأأد 
أعأال (و انظأر أينضأ.  بيأ.ن السأيد  غأو،  754احل.شأية انظأر   التسليم املس.ئ  املتصلة ساللت ا  سحمل.م ة أواآلمرةو"(  

 Yearbook ... 1966, vol. I (Part One), p. 37, para. 15يف:  1966 للجثأة املعقأومة يف عأ.  828اةلسأة يف 
ذاهتأ.، ودمنأأ. تسأأت د ،  تسأأت د ط.بعهأ.  أأ ا مأ  املع. أأدة يف حأأد  "حأىت لأأو نشأفت ق.عأأدٌة  مأأرة يف مع. أدة، ف هنأأ. ال

 وووو، م  موهن. أصال  ق.عدة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل"( رغم انب .قه. م  املع. دة امل مورة

 773) Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions, 26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May 1969, vol. III, Documents of the Conference, 

p. 174, document A/CONF.39/C.1/L.306 and Add.1 and 2و 

 First Session, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of theاملرجأع نفسأه،  (774 

Committee of the Whole, Summary record of the eightieth meeting of the Committee of the Whole, 

p. 471 at para. 4و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/C.1/L.306
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/C.1/L.306
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/C.1/L.306
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ينسأ ح  ال جيب قبوله واالعرتا  به، أي أن الق.عدة ق.عأدة م. االعرتا  والقبولو أوال ، تش  دىل
بق.عأأدة هلأأ. نفأأس الصأأفةو اثنيأأ. ، تشأأ  دىل اةهأأة الأأيت  دال تعأأدينله.ميكأأ   ال أبي خأأروج عثهأأ. وأنأأه

رتا ، أي اجملت أأأع الأأأدويل للأأأدول مكأأأ و وينتثأأأ.ول مشأأأروع القبأأأول واالعأأأ ينصأأأدر مثهأأأ.جيأأأب الأأأيت 
   ا اة.نب ااخ و 7 جاالستثت. 

االعأرتا  املشأ.ر القبأول و دىل توضأيح أن  6 جوتسع  الفقرة ااوىل م  مشأروع االسأتثت.  (2 
لقواعأد ااخأرى للقأ.نون ني يف ااملطلوبواالعرتا  ع  القبول  .ندليه . يف مشروع االستثت.ج خيتلف
ليسأأأ.  6 جاللأأأ ين  ينتث.وهل أأأ. مشأأأروع االسأأأتثت.  " لقبأأأول واالعأأأرتاا"الأأأدويلو وبعبأأأ.رة أخأأأرى، فأأأ ن 

 أرمأأ.نةأأ.ثلني، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، للقبأأول مب .بأأة قأأ.نون  االعتقأأ.م سإللأأ ا (، الأأ ي ينشأأك  أحأأد 
خمتلفأ.ن  6 ج مشأروع االسأتثت. حتديند القأ.نون الأدويل العأريفو فأ.لقبول واالعأرتا  املشأ.ر دليه أ. يف

دذا م.نأأأت الأأأدول تقبأأأ   مأأأ. دن القبأأأول مب .بأأأة قأأأ.نون  االعتقأأأ.م سإللأأأ ا ( ينتثأأأ.ول مسأأأفلة دذ نوعيأأأ. و
واالعرتا  سملبأدأ مبأدأ   امل .رسة بوصفه. ق.عدة ق.نونية و و رم  م  أرم.ن الق.نون الدويل العريفو

ذا مأ.ن مبأدأ مأ  املبأ.مئ انل االعأرتا  املثصأوص د مأ. مأ  املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون فيتثأ.ول مسأفلة
القبأأأول  أمأأأ. مأأأ  الثظأأأ.  ااس.سأأأي حملك أأأة العأأأدل الدوليأأأةو 38 ة ج( مأأأ  املأأأ.م1 ةعليأأأه يف الفقأأأر 

دذا مأ.ن  مأ. واالعرتا  م عيأ.ر للقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، فيتعلأق مبسأفلة
 م  قواعد الق.نون الدويل بط.بعه. اآلمرو اجملت ع الدويل للدول مك  ينعرت  لق.عدة

لقبول واالعرتا  الالومأني الرتقأ.ء ق.عأدة مأ  القواعأد س م. املقصوموتشرح الفقرة ال .نية  (3 
دىل مرمأأ  ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وتأأثص علأأ  أن الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل 

ميكأ   وال سأ ح أبي خأروج عثهأ.،ينُ  ال بوصأفه. ق.عأدة الق.عدة املعثية جيب أن تُقب  وينُعأرت  هبأ.
ق.عأدة  مأرة مأ   مأ. هل. نفس الصفةو و  ا ينعر أنأه إلثبأ.ت أن ق.عأدة الحقةبق.عدة  دال تعدينله.

لصأأف.ت سالقواعأد الع.مأأة للقأ.نون الأأدويل، ينلأ   تقأأدمي مليأ  علأأ  أن الق.عأدة مقبولأأة ومعأرت  هلأأ. 
 تعأأأأأدينله.ميكأأأأأ   وال ينسأأأأأ ح أبي خأأأأأروج عثهأأأأأ. ال عأأأأأدةاملأأأأأ مورة، وبعبأأأأأ.رة أخأأأأأرى أن  أأأأأ   الق.

ينشأأأرتط دثبأأأ.ت االعأأأرتا   6 جهلأأأ. صأأأفة مشأأأ.هبةو ورغأأأم أن مشأأأروع االسأأأتثت.  الحقأأأةبق.عأأأدة  دال
 اّل  بعثصأأرين  وقبوهل أأ.، لأأيس مأأ  الضأأروري تقأأدمي الأأدلي  الأأ ي ين بأأت االعأأرتا  أوال ، مث القبأأول ُمأأ

ن لق.عأدة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون أب " لقبأول واالعأرتاا"عل  حدةو ب  ينكفي ع وم.  دثب.ت 
 وا   مر  .  ط.بعالدويل 

ينكفأي امعأ.ء أن ق.عأدة ينقبلهأ. اجملت أع الأدويل  ال لإلشأ.رة دىل أنأه "ةملأأ"واستخد  لفأل  (4 
يُنسأأ ح سخلأأروج عثهأأ.و بأأ  ينلأأ   دثبأأ.ت  أأ ا االمعأأ.ء بتقأأدمي  ال للأأدول مكأأ  وينعأأرت  هبأأ. ق.عأأدة  

 ااملة اليت ميك  االستث.م دليه.و 9و 8 أملةو وينتث.ول مشروع. االستثت.جني

دىل تفسأأأأ  مقبأأأأول ع ومأأأأ.  وينسأأأأتثد دطأأأأ.ر قبأأأأول اجملت أأأأع الأأأأدويل للأأأأدول مكأأأأ  واعرتافأأأأه  (5 
 و(775 1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 53 لل .مة

__________ 

 940الصأأفحة أعأأال (  698 احل.شأأية  Committee of United States Citizens Living in Nicaragua :انظأأر (775 
ووو   اجملت أأأع الأأأدويل‘بأأأد مأأأ لك أن ينعأأأرت    "أخأأ ا ، لكأأأي تصأأأبح ق.عأأأدة القأأأ.نون الأأأدويل العرفيأأأة  أأ   ق.عأأأدة   مأأأرة، ال

أعأال (  706 احل.شأية  الايت املتحأدةم.ينكأ  موميثغيأ  ضأد الأو و   (و"‘ينُس ح أبي خروج عثه.  أبهن.  ق.عدة ال مك ّ 
ن  أأ   الق.عأأأدة اعأأرت  هلأأأ. أبعلأأ  ذلأأك، مقتثعأأأة، يف ضأأوء املعلومأأ.ت املعروضأأأة عليهأأ.   "واللجثأأة، عأأأالوة   85الفقأأرة 

سأأأو  تكفأأأي لكأأأي تصأأأبح اآلن ق.عأأأدة  مأأأرة، و أأأو تطأأأور اسأأأتبقته اللجثأأأة يف قرار أأأ. بشأأأفن قضأأأية روتأأأش بدرجأأأة مأأأ  الر 
 Prosecutor v. Simić, Case No. IT-95-9/2-S, Sentencing Judgment of 17 October :انظأر أينضأ.   وبيثكرتأون"(و
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  7 جاالستنتا   
 اجملتمع الدويل للدول سكل

ينُعتد به يف حتديند القواعأد  م. قبول واعرتا  اجملت ع الدويل للدول مك   و دن -1
 اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 ق.عأأأأدةمأأأأون يُنشأأأأرتط قبأأأأول واعأأأأرتا  أغلبيأأأأة مبأأأأ ة جأأأأدا  مأأأأ  الأأأأدول لتحدينأأأأد   -2
يُنشأأرتط قبأأول واعأأرتا  الأأأدول   وال  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  ق.عأأدة   مأأ.

 وم.فة  

لجهأأ.ت الف.علأأة ااخأأرى يف دينضأأ.ح ذات الصأألة لواقأأ  مللأأئ  جأأ.و االعتأأدام س -3
ميك  أن  ال اجملت ع الدويل للدول مك ، ف ن     املواق السي.ال وتقييم قبول واعرتا  

 تشك ، يف حد ذاهت.، ج ءا  م  ذلك القبول واالعرتا و

 الشرح  

، فأأ ن املعيأأ.ر ال أأ.ين للطأأ.بع اآلمأأر يف 6 جم أأ. سأأبقت اإلشأأ.رة دليأأه يف مشأأروع االسأأتثت.  (1 
 7 جعأأ  مشأأروع االسأأتثت. و وينُ أي ق.عأأدة أن تكأأون الق.عأأدة املعثيأأة مقبولأأة ومعرتفأأ.  بط.بعهأأ. اآلمأأر

مبسفلة تبي.ن اةهة اليت ينعتد بقبوهل. واعرتافه. يف حتديند القواعد اآلمرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون 
مأأأ  مشأأأ.رينع  50 ةالأأأدويلو وجيأأأدر سإلشأأأ.رة أن اللجثأأأة نفسأأأه.، عثأأأدم. اعت أأأدت مشأأأروع املأأأ.م

عثصأأر اعأأرتا  وقبأأول اجملت أأع الأأدويل تُأأدرج  مل ،1966 لعأأ.  موام أأ. املتعلقأأة بقأأ.نون املع. أأدات
 يُنسأأأأ ح أبي خأأأأروج ال"للأأأأدول مكأأأأ ، وامتفأأأأت سإلشأأأأ.رة دىل أن الق.عأأأأدة اآلمأأأأرة  أأأأي ق.عأأأأدة 

 الدبلوم.سأياامم املتحدة  وبدال  م  ذلك، أض.فت الدول   ا العثصر خالل مؤمتر و(776 ".عثه
و 1969 لعأأ.  اتف.قيأأة فييثأأ.الأأ ي أفضأأ  دىل اعت أأ.م  1969-1968 تاملعأأر بقأأ.نون املع. أأدا

مأ  القواعأد  غ  أنه حأىت أثثأ.ء مأداوالت اللجثأة، أقأ.  بعأ  أعضأ.ئه. الصألة بأني القواعأد اآلمأرة
 و(777 "جملت ع الدويل للدول ا"واعرتا  الع.مة للق.نون الدويل وقبول 

__________ 

2002, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, at para. 34   لالطأالع و
 J. Vidmar, "Norm conflicts and hierarchy in international law: towards aعلأ  مث.قشأة هبأ ا الشأفن انظأر: 

vertical international legal system?", in E. de Wet and J. Vidmar (eds.), Hierarchy in International Law: 

the Place of Human Rights, Oxford, 2011, p. 26  .و وانظأأر أينضأأC. Costello and M. Foster, "Non-

refoulement as custom and jus cogens? Putting the prohibition to the test", Netherlands Yearbook of 

International Law, vol. 46 (2016), p. 273, at p. 281  مأ  القواعأد اآلمأرة، جيأب أن تسأتويف  "لكأي تكأون الق.عأدة
الشأأأروطظ الع.مينأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف وأن تلقظأأأ  أينضأأأ.  ذلأأأك التفينيأأأد اإلضأأأ.يف والواسأأأع الثطأأأ.ال لعأأأد  جأأأواو اخلأأأروج 

 A. Hameed, "Unravelling the mystery of jus cogens in international law", British Yearbook ofو عثهأ."( 

International Law, vol. 84 (2014), p. 52, at p. 62 :و انظأر مأ لكG. A. Christenson, "Jus cogens: guarding 

interests fundamental to international society", Virginia Journal of International Law, vol. 28 (1987-

1988), p. 585, at p. 593 قأ.م املطلأوب أبن اإللأ ا   أو دلأ ا  لأه طأ.بع  مأر،  "ينثبغأي أن ت بأت ااملأةُ أينضأ.  وجأوم االعت
 ووذلك سلل ثة عل  قبول     الس ة اةو رينة للق.عدة"

 و247أعال (، الصفحة  696 احل.شية  م  مش.رينع املوام املتعلقة بق.نون املع. دات 50انظر امل.مة  (776 
 " القواعأأد اآلمأأرة   34أعأأال (، الفقأأرة  772،  احل.شأأية 828انظأأر بيأأ.ن السأأيد لأأوان، احمل.ضأأر املأأوج ة، اةلسأأة  (777 

 لل جت ع الدويل"(و أجه ةبصفته. الفرمينة ودمن. بصفته.   ي ق.نون وضعي سثته الدول، ال



A/74/10 

GE.19-13883 220 

ينعتأأد بأأه  أأو قبأأول واعأأرتا   مأأ. علأأ  أن 7 جوتأأثص الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (2 
 أأو موقأأ  الأأدول ينعتأأد بأأه  مأأ. لأأدول مكأأ و وتسأأع   أأ   الفقأأرة دىل توضأأيح أنت أأع الأأدويل لاجمل

ةهأأ.ت الف.علأأة ااةهأأ.ت الف.علأأة ااخأأرىو ولأأئ  م.نأأت مثأأة معأأوات تثأأ.مي  مراج  موقأأ  ولأأيس
ااخأأأأرى الأأأأيت قأأأأد ينعتأأأأد بقبوهلأأأأ. واعرتافهأأأأ. يف دقأأأأرار القواعأأأأد اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون 

لأأأدول بصأأأفته. الكيأأأ.انت الأأأيت ينعتأأأد سفأأأ ن احل.لأأأة الرا ثأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل تت سأأأك  ،(778 الأأأدويل
سأأأي.ال مشأأأ.رينع املأأأوام املتعلقأأأة بقأأأ.نون املع. أأأدات بأأأني الأأأدول واملثظ أأأ.ت  ويف بقبوهلأأأ. واعرتافهأأأ.و

، " جملت أع الأدويل مكأا"، نظأرت اللجثأة يف اسأتخدا  عبأ.رة املثظ .ت الدوليةبني في .  أو ةيالدول
لأدول، يف ا"الثظأر، أن  دنعأ. رأت، بعأد غأ  أهنأ.  و(779 م  العبأ.رة "للدو ا"مستبعدة سلت.يل لفل 

 و(780 ".االعرتا  هب أو مرةاآلقواعد الا  احل.لة الرا ثة للق.نون الدويل،  ي املدعوة دىل دقرار 

لقواعأد اتقأ.ء وم. فتئت ة.رسة الدول وقرارات احملأ.مم واهليئأ.ت القضأ.ئية الدوليأة تأرب  ار  (3 
الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل دىل مرمأأ   مأأر بقبأأول الأأدول واعرتافهأأ.و وعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، ق.لأأت احملك أأة 

ن الق.عأأأدة اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل تسأأأتل   اعأأأرتا  الأأأدول داةث.ئيأأأة الدوليأأأة 
 اللتأأأ ا  سحمل.م أأأةاملسأأأ.ئ  املتصأأألة س وسمل أأأ  قضأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة، يف قضأأأية و(781 هبأأأ.
ن حظأأأر التعأأأ ينب لأأأه طأأأ.بع الق.عأأأدة اآلمأأأرة مسأأأتثدة  يف ذلأأأك دىل الصأأأكوك الأأأيت أب، التسأأأليم أو

وعلأأأ  غأأأرار ذلأأأك، اسأأأت رت احملأأأ.مم احملليأأأة يف ربأأأ  دقأأأرار القواعأأأد اآلمأأأرة  و(782 وضأأأعته. الأأأدول
لس.مسأأأأة يف سعأأأأرتا  الأأأأدولو وعلأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، فأأأأ ن حمك أأأأة االسأأأأتئث.  االحت.مينأأأأة للأأأأدائرة ا

، يف معرض تقرينر . أن حظر عقوبأة اإلعأدا  بوين  ضد ميتشي ، يف قضية ق.لت الوالايت املتحدة
واحد  دال هن.ئي.  ينلغه.  مل عقوبة اإلعدا " ليست ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، دن

ولأئ  الأت القواعأد اآلمأرة  و(783 "نوثالثأني يف امل.ئأة مأ  البلأدا ينقأ.رب اثثأني مأ. أو وستون بلأدا ،

__________ 

 "سأيكون مأ  املفيأد للجثأة (، حيث أش.رت دىل أنه9، الفقرة A/C.6/71/SR.27انظر، عل  سبي  امل .ل، مثدا   (778 
حبيأأث تشأأ   ميأأ.انت أخأأرى مأأ  قبيأأ  املثظ أأ.ت الدوليأأة هبأأ.  ووو توسأأيع فكأأرة قبأأول القواعأأد اآلمأأرة واالعأأرتا 

 واملثظ .ت غ  احلكومية"و

م  مش.رينع املوام املتعلقأة بقأ.نون املع. أدات بأني الأدول واملثظ أ.ت  53( م  شرح مشروع امل.مة 3انظر الفقرة   (779 
انظأأأر و 80، الصأأأفحة ، اجمللأأأد ال أأأ.ين، اةأأأ ء ال أأأ.ين1982 وووحوليأأأة في أأأ. بأأأني املثظ أأأ.ت الدوليأأأة،  ة أوالدوليأأأ

 و احل.شية أعال (أينض. ، يف سي.ال املوضوع احل.يل، بي.ن مثدا 

واملثظ أأأ.ت مأأأ  مشأأأ.رينع املأأأوام املتعلقأأأة بقأأأ.نون املع. أأأدات بأأأني الأأأدول  53( مأأأ  شأأأرح مشأأأروع املأأأ.مة 3الفقأأأرة   (780 
 في . بني املثظ .ت الدوليةو الدولية أو

 781) Prosecutor v. Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07-34-05-tENg, Decision on the Application for 

the Interim Release of Detained Witnesses of 1 October 2013, Trial Chamber II, International 

Criminal Court, at para. 30  حيظأأ  الطأأ.بع اآلمأأر  ملبأأدأ عأأد  اإلعأأ.مة القسأأرينة  سعأأرتا  مت اينأأد لأأدى" 
 الدول"(و

 782) Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  و 99أعأال (، الفقأرة  754 احل.شأية
وتستشهد احملك ة، يف مجلأة أمأور، سإلعأالن العأ.ملي حلقأوال اإلنسأ.ن، واتف.قيأ.ت جثيأ  املتعلقأة حب .ينأة ضأح.اي 

  9، املأأأؤر  (30- م 3452احلأأرب، والعهأأد الأأأدويل اخلأأ.ص سحلقأأوال املدنيأأأة والسي.سأأية، وقأأرار اة عيأأأة الع.مأأة 
 ليةو، والتشرينع.ت احمل1975م.نون ااول/مينس ل 

 On Application: أينضأ.   انظأرو 373أعأال (، الفقأرة  752 احل.شأية  Buell v. Mitchell :انظر، عل  سأبي  امل أ.ل (783 

of Universally Recognized Principles and Norms of International Law and of International Treaties 

of the Russian Federation by Courts of General Jurisdiction, Ruling No. 5 of 10 October 2003 as 

amended on 5 March 2013, decision of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian 

http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.27
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 ومتأأأأأ.ستضأأأأأ   البشأأأأأرينة يف امل .رسأأأأأة  مبفأأأأأ. يممأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل مرتبطأأأأأة 
إلبأأأراو االعأأأرتا  سلقواعأأأد بصأأأفته.  حأأأىت يف تلأأأك احل.لأأأة فأأأ ن املأأأوام املأأأدىل هبأأأ. ،(784 اامأأأ.ممييني

حأىت ضأ    ،للق.نون الدويل تظ  أع .ال  وة.رسة م  صثيع الأدول قواعد  مرة م  القواعد الع.مة
 م  قبي  املع. دات وقرارات اة عية الع.مةواملثظ .ت الدولية، 

 د بأأه يف تقرينأأرتأأينأأثص علأأ  أن قبأأول واعأأرتا  الأأدول ينع 7 جورغأأم أن مشأأروع االسأأتثت.  (4 
تضأطلع بأدورو  ال لأة ااخأرىينعأر أن اةهأ.ت الف.ع ال دذا م.ن للق.عأدة طأ.بع  مأر، فأ ن  أ ا م.

مكأ  فقد توفر اةه.ت الف.علة ااخرى السي.ال وقد تسأهم يف تقيأيم قبأول اجملت أع الأدويل للأدول  
واعرتافأأهو وقأأد اعرتفأأت اللجثأأة يف مواضأأيع أخأأرى هبأأ ا الأأدور التك يلأأي الأأ ي تقأأو  بأأه اةهأأ.ت 

 ذمأأأرتالأأأدويل العأأأريف،  تحدينأأأد القأأأ.نونب مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأةالف.علأأأة ااخأأأرىو ففأأأي 
دىل ة.رسأأة الأأدول الأأيت تسأأهم يف نشأأفة قواعأأد القأأ.نون الأأدويل ووو  شأأ  أس.سأأ.  ين"اللجثأأة دىل أنأأه 

.رسأأة املثظ أأ.ت الدوليأأة تسأأ. م أينضأأ. ، يف ة"، والحظأأت مأأع ذلأأك أن ".يف التعبأأ  عثهأأ أو العأأريف
أشأأأ.رت دىل أن  و مث".التعبأأأ  عثهأأأيف  أو بعأأأ  احلأأأ.الت، يف نشأأأفة قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف

د ينكون  .م.  عثأد ق" لتلك ااغراض، ينك  ة.رسة مل م  غ  الدول، ودن الف.علة سلوك اةه.ت
التف.قأ.ت ا"وعل  نفس املثوال، استثتجت اللجثأة، يف موضأوع  و(785 الدول "ةة.رس تقييم  ووو 

مأ  غأأ   الف.علأة أن سأألوك اةهأ.ت، "تبتفسأ  املع. أدا ينتعلأق في أأ.الالحقأة وامل .رسأة الالحقأة 
عثد عتد به ين" ولكثه قد 1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 31 ةتشك  ة.رسة اغراض امل.م ال الدول

وقأأد تأأوفر أع أ.ل وة.رسأأ.ت املثظ أأ.ت الدوليأأة  و(786 "ةتقأدينر امل .رسأأة الالحقأأة اطأرا  املع. أأد
غ  أن مواقأ   و(787 ط.بع  خر م. عدةدذا م.ن لق. م. أملة عل  قبول الدول واعرتافه. عثد تقرينر

الكي.انت م  غ  الدول، يف هن.ينة املط. ، ليست يف حد ذاهت. م.فية إلثب.ت القبأول واالعأرتا  
الرتق.ء بق.عدة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل دىل املرم  اآلمرو وينرم   ا االعتب.ر يف لالالومني 

 و7 جاالستثت. الفقرة ال .ل ة م  مشروع 

 و وتأثص" كأم"دىل شرح املقصأوم بلفأل  7 جوتسع  الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت.  (5 
أوضأأأح رئأأأيس ةثأأأة  وم أأأ. أن املطلأأأوب  أأأو قبأأأول واعأأأرتا  أغلبيأأأة مبأأأ ة جأأأدا  مأأأ  الأأأدولو علأأأ 

 أو اإلفأ.مة  " كأم"ق.نون املع. دات، ف ن القصد م  لفل ل اامم املتحدة الصي.غة خالل مؤمتر
__________ 

Federation, at para. 1  "   ينثبغأي أن تفهأم مبأ.مئ القأ.نون الأدويل املعأرت  هبأ. ع.مليأ.  أبهنأ. قواعأد  مأرة أس.سأية مأ
 و("جيوو احليد عثه. الق.نون الدويل، ينقبله. اجملت ع الدويل للدول مك ، والقواعد 

 784) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia)  و  87الفقأأأأرة  ،46 الصأأأفحة أعأأأأال (، 704 احل.شأأأأيةA. Cançado Trindade, 
International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium (I), Leiden, 2010, at p. 316  أرى" 

ينقبأأ  االنتقأأ.ص مثأأه، وأّن  أأ ا احلأأد اام ، مأأ  واوينأأة صأأثع  أّن يف ع.ملثأأ. املع.صأأر املتعأأدم ال ق.فأأ.ت حأأدا  أم  ال
 و و الض   اإلنس.ين"(و الق.نون الدويل، ينثبع م  مصدر  اةو ري الثه.ئي، أال

 ولدويل العريفم  مش.رينع االستثت.ج.ت املتعلقة بتحديند الق.نون ا 4مشروع االستثت.ج  (785 

ينتعلأأأق  مأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأة سالتف.قأأأ.ت الالحقأأأة وامل .رسأأأة الالحقأأأة في أأأ. 5مشأأأروع االسأأأتثت.ج  (786 
 ، الفص  الرابع(وA/73/10  بتفس  املع. دات

 787) Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
تظهر أصول االتف.قية أن اامم املتحأدة م.نأت تثأوي دمانأة اإلسمة اة .عيأة ": 23أعال (، الصفحة  703  احل.شية

 .عيأة واملع.قبة عليه. ووو لأ لك، قصأدت اة عيأة الع.مأة وااطأرا  املتع.قأدة قطعأ.  أن تكأون اتف.قيأة مثأع اإلسمة اة
 وم  االستثت.ج.ت املتعلقة بتحديند الق.نون الدويل العريف 12  انظر أينض.  االستثت.ج "ع.ملية الثط.ال

http://undocs.org/ar/A/73/10
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مأأ  ج.نأأب  ووو قبأأوال  ومعرتفأأ.  بأأهم"أبنأأه لأأيس مأأ  الأأالو  أن ينكأأون الطأأ.بع اآلمأأر للق.عأأدة املعثيأأة 
وتسأتوعب  أ ا املعأ  أينضأ.   و(788 "فعأ  ذلأك أغلبيأة مبأ ة جأدا  ت"، ودمنأ. ينكفأي أن "لمجيع الدو 

 "لت أأع الأأدو جم"و " كأأم"فقأأ و واة أأع بأأني لفأأل  "للأأدو ا"مق.رنأأة بلفأأل  "لت أأع الأأدو جم"عبأأ.رة 
 أي الأيت جيأب أن تقبأ  وتعأرت   .  جمت عأ أو ينهد  دىل التشأديند علأ  أن الأدول بصأفته. جم وعأة

بعأأد  جأأواو اخلأأروج علأأ  ق.عأأدة معيثأأة مأأ  القواعأأد لكأأي تكأأون ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة 
 للق.نون الدويلو

 ينكفأأأي إلثبأأأ.ت مرمأأأ  ال بسأأأيطة مأأأ  الأأأدول "ةأغلبيأأأ"ورأت اللجثأأأة أن قبأأأول واعأأأرتا   (6 
دذا م.نأأت  ثأأ.ك  مأأ. بأأد أن تكأأون مبأأ ة جأأدا و غأأ  أن تقرينأأر ال الق.عأأدة اآلمأأرةو بأأ  دن ااغلبيأأة

أغلبية مب ة جدا  م  الدول اليت قبلت سملرم  اآلمر للق.عدة واعرتفت به ليس ع لية  ليأة حيسأب 
ول فيهأأ. عأأدم الأأدولو بأأ  دن قبأأول واعأأرتا  اجملت أأع الأأدويل للأأدول مكأأ  ينتطلأأب أن ينكأأون القبأأ

وأُعرب ع  رأي مف.م  أنه يف ضوء أمهيأة  و(789 املث.طق والثظم الق.نونية وال ق.ف.ت علواالعرتا  
بأد  ال موافقة الدول وااثر الق.نوين الب.لغ القوة للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مأة للقأ.نون الأدويل،

 "يأع الأدول ع ليأ.  مج" أو "يأع الأدول تقرينبأ.  مج" أو "لغلبيأة سأ.حقة مأ  الأدو أ"م  اعأرتا  وقبأول 
 و(790 " .م  اجملت ع الدويل للدول مكم" أو

  8 جاالستنتا   
 أدلة القبول واالعرتاف

ميكأأأ  أن تتخأأأ  أملأأأة القبأأأول واالعأأأرتا  بق.عأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  -1
 الدويل مق.عدة  مرة أشك.ال  متعدمة ومتثوعةو

احلصأأأأر: البيأأأأ.انت الع.مأأأأة  ال امل أأأأ.لتشأأأأ   أشأأأأك.ل ااملأأأأة تلأأأأك، علأأأأ  سأأأأبي   -2
الصأأأأأ.مرة سسأأأأأم الأأأأأدول  واملثشأأأأأورات الرمسيأأأأأة  واآلراء الق.نونيأأأأأة الصأأأأأ.مرة عأأأأأ  احلكومأأأأأة  
واملراسالت الدبلوم.سأية  وااع أ.ل التشأرينعية واإلمارينأة  وقأرارات احملأ.مم الوطثيأة  وأحكأ.  

 مؤمتر حكومي مويلوتُعت د يف  أو مثظ ة مولية تعت د .املع. دات  والقرارات اليت 

__________ 

 Official Records of the United Nations Conference on the Lawالسأيد ايسأني، رئأيس ةثأة الصأي.غة،  (788 

Treaties, First Session ...  و انظأر أينضأ.  12، الفقأرة 80أعأال (، اةلسأة  726 انظأر احل.شأية: E. de Wet, 

"Jus cogens and obligations erga omnes", in D. Shelton (ed.) The Oxford Handbook of 

International Human Rights Law, Oxford, 2013, p. 541, at p. 543   أ   عتبأة مرتفعأة المتسأ.ب مرمأ " 
ووو فهأأي تقتضأأي سلفعأأ  قبأأول  حتتأأ.ج دىل توافأأق يف اآلراء بأأني مجيأأع الأأدول الق.عأأدة اآلمأأرة، اهنأأ. ودن م.نأأت ال

  " تعكأأس 125أعأأال (، الصأأفحة  743 احل.شأأية  Christófoloالغ.لبيأأة العظ أأ  مأأ  الأأدول"و( انظأأر مأأ لك: 
عأدم قليأ   ميكأ  لدولأٍة واحأدة أو موافقة أغلبيأة سأ.حقة مأ  الأدولو والدرامة مشرتمة مت     نشفة القواعد اآلمرة

 نشوء القواعد اآلمرة"(وجدا  م  الدول أن ينعوال ع لية 

 "وقبأول  أ   الق.عأدة ينعأل  85أعال (، الفقأرة  706 احل.شية  Michael Domingues v. United States :انظر (789 
أن اةهأوم الراميأة دىل صأر  الثظأر عأ   أ ا املعيأ.ر قأد أماهنأ. بشأدة أعضأ.ء  احلدوم السي.سية واإليندينولوجيأة م أ.

 واجملت ع الدويل سعتب.ر . أمرا  غ  ج.ئ  مبوجب املع.ين  املع.صرة حلقوال اإلنس.ن"(

 .Continental Shelf (Libyan Arab Jarmahiriya/Malta), Judgment, I.C.Jانظأأر علأأ  سأأبي  امل أأ.ل:  (790 

Reports 1985, p. 13, at p. 30, para. 27و 
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 الشرح  

 مأأرة مأ  القواعأأد الع.مأأة للقأ.نون الأأدويل، ينلأأ   دثبأأ.ت أن  ق.عأأدة   مأ.ق.عأأدة مأأون لتحدينأد   (1 
 وعثهأأأأ.جيأأأأوو اخلأأأأروج  ال اجملت أأأأع الأأأأدويل للأأأأدول مكأأأأ  ينقبأأأأ  تلأأأأك الق.عأأأأدة وينعأأأأرت  هبأأأأ. ق.عأأأأدة

أملأأة  تقأأدمي، فأأ ن  أأ ا ينسأأتوجب 7 جينسأأتف.م ضأأ ث.  مأأ  الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  وم أأ.
أبنواع ااملة الالومة لتحديند قبول اجملت أع الأدويل  8 جالقبول واالعرتا و وينتعلق مشروع االستثت. 

املأأأوام االحتي.طيأأأة  9 جللأأأدول مكأأأ  واعرتافأأأه سلطأأأ.بع اآلمأأأر للق.عأأأدةو وينتثأأأ.ول مشأأأروع االسأأأتثت. 
 مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلوااخرى اليت ميك  االعتدام هب. يف حتديند القواعد اآل

 أأأي بيأأأ.ن عأأأ. و وتأأأثص علأأأ  أن أملأأأة القبأأأول  8 جوالفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  (2 
و وقأد اعت أدت حمك أة العأدل الدوليأة، يف ط.ئفة واسعة مأ  ااشأك.لواالعرتا  ميك  أن تتخ  
، علأ  ط.ئفأة متثوعأة مأ  التسأليم أو املس.ئ  املتصلة ساللتأ ا  سحمل.م أة حك ه. الص.مر يف قضية

 وينثبغأي التأ م  أبن اامأر ينتعلأق  ثأ. بقبأول و(791 علأ  الطأ.بع اآلمأر حلظأر التعأ ينب  دليماملوام  
، فأ ن أي مأوام مأ  شأفهن. أن تعأل عأ  يلاجملت ع الأدويل للأدول مكأ  للق.عأدة واعرتافأه هبأ.و وسلتأ.

 العرتا وتعكسه. ينعتد هب. مدلي  عل  القبول وا أو  راء الدول

 مليال   استخدامه.أشك.ل املوام اليت ميك   8 جوتص  الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت.  (3 
علأأ  أن الق.عأأدة ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو ومتشأأي.  مأأع القأأول الأأوارم أعأأال  

الفقرة ال .نية  تثصتخ  أشك.ال  خمتلفة، توال ي ينفيد أبن ااملة عل  القبول واالعرتا  ميك  أن 
و "راحلصأأ ال شأأ    ووو ، علأأ  سأبي  امل أأ.لت"علأأ  أن أشأأك.ل ااملأة  8 جمأ  مشأأروع االسأتثت. 

لأأأيس ق.ئ أأأة مغلقأأأةو وميكأأأ  اإلمالء  8 ج.لق.ئ أأأة الأأأوارمة يف الفقأأأرة ال .نيأأأة مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت. ف
، دذا م.نأت 8 جامل مورة يف الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت. تلك أبشك.ل أخرى م  ااملة غ  

 تعل عثه .و أو تعكس قبول الدول واعرتافه. سلط.بع اآلمر للق.عدة

ثلأة لتلأك ة. 8 جمأ  مشأروع االسأتثت.  2 ةالحل أن أشأك.ل ااملأة الأوارمة يف الفقأر وسيُ  (4 
شأك.ل ااملأة علأ  القبأول مب .بأة قأ.نون أب املتعلأق 10 جم  االسأتثت.  2 ةاملثصوص عليه. يف الفقر 

املتعلقأأأأة بتحدينأأأأد القأأأأ.نون الأأأأدويل و  الأأأأيت وضأأأأعته. اللجثأأأأة  االعتقأأأأ.م سإللأأأأ ا ( مأأأأ  االسأأأأتثت.ج.ت
مثهأأأ.،  وينعأأأ ى  أأأ ا التشأأأ.به لكأأأون أشأأأك.ل ااملأأأة احملأأأدمة  أأأي تلأأأك الأأأيت تسأأأت د  و(792 العأأأريف

م سأأفلة ع.مأأة، مواقأأ  الأأدول و راؤ أأ. ووجهأأ.ت نظر أأ.و وجيأأب الت ييأأ  بأأني االسأأتخدا  احملت أأ  
هل   املوام اغأراض اسأتيف.ء معيأ.ر القبأول واالعأرتا  سلقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون 

مأأ  جهأأة ، (، مأأ  جهأأة، واسأأتخدامه. اغأأراض حتدينأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريفjus cogensالأأدويل  
أبن واعرتافأأه اجملت أأع الأأدويل للأأدول مكأأ   قبأأولو ففأأي احل.لأأة ااوىل جيأأب أن ت بأأت املأأوام أخأأرى

تسأأأتخد   أأأ   املأأأوام  ، يف حأأأني أنأأه يف احل.لأأأة ال .نيأأأةعثهأأأ.ينسأأأ ح أبي خأأأروج  ال الق.عأأدة املعثيأأأة
 والعريف م  قواعد الق.نون الدويل لق.عدة ق.عدة  سدذا م.نت الدول تقب   م. لتقييم

والق.سأأأم املشأأأرتك للق.ئ أأأة غأأأ  احلصأأأرينة اشأأأك.ل ااملأأأة الأأأوارمة يف الفقأأأرة ال .نيأأأة مأأأ   (5 
تعكسه.و و    املوام  ي نتيجأة  أو  راء الدول ع  تعل موام أهن.ينك   يف  8 جمشروع االستثت. 

__________ 

 791) Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  و99أعال (، الفقرة  754 احل.شية 

 73/203و قأأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأأة بتحدينأأأأد القأأأأ.نون الأأأأدويل العأأأأريف ةاملتعلقأأأأ مأأأأ  االسأأأأتثت.ج.ت 10االسأأأأتثت.ج  (792 
 و، املرفق2018م.نون ااول/مينس ل   20 املؤر 
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والقأرارات الأيت تكون املع. دات ي ك  أن لع لي.ت ق.مرة عل  استجالء مواق  الدول و رائه.و ف
يف املأأؤمترات احلكوميأأة الدوليأأة م أأ.ال  واضأأح.  علأأ  تلأأك  أو تعت أأد . الأأدول يف املثظ أأ.ت الدوليأأة

الطأأ.بع  تقرينأأر راء الأأدول، ويُنسأأتثد دليهأأ. يف  أينضأأ.  قأأرارات احملأأ.مم الوطثيأأة  وقأأد تعكأأس و(793 املأأوام
ة أخأرى تعأل مأ  خالهلأ. الأأدول طرينقأأينضأأ.  والتأداب  التشأرينعية واإلمارينأة  أي  و(794 اآلمأر للقواعأد

ق.عأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون لعأأأ   رائهأأأ. وقأأأد تقأأأد  سلتأأأ.يل الأأأدلي  علأأأ  الطأأأ.بع اآلمأأأر 

__________ 

أعأال (،  754احل.شأية انظأر   Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extraditeيف قضأية  (793 
  1949  "اتف.قيأة جثيأ  حل .ينأة ضأح.اي احلأرب لعأ.  مع. أدات، أش.رت حمك أة العأدل الدوليأة دىل 99الفقرة 

وال اإلنسأ.ن قأرارات  "اإلعأالن العأ.ملي حلقأدىل و ( 1966 لعأ.  والعهد الدويل اخلأ.ص سحلقأوال املدنيأة والسي.سأية
بشأأأفن مح.ينأأأة مجيأأأأع  1975 مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل  9املأأأأؤر   3452/30  وقأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة 1948 لعأأأ. 

املهيثأأة(، يف  الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو ااشأأخ.ص مأأ  التعأأرض للتعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة أو
 Prosecutor: انظر أينضأ.   والع.مة للق.نون الدويل التعب  ع  اعرتافه. أبن حظر التع ينب ق.عدة  مرة م  القواعد

v. Mucić, Judgment, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 16 November 

1998 (IT-96-21-T) وProsecutor v. Delalić, et al.  اسأتثد  ، حيث454لفقرة ، اأعال ( 757 انظر احل.شية
 االتف.قيأأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوال  1950 واحلأأأرايت ااس.سأأأية لعأأأ.  حقأأأوال اإلنسأأأ.نمح.ينأأأة فيهأأأ. احلكأأأم دىل اتف.قيأأأة 

، واتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب وغأ   مأ  1966 ، والعهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنيأة والسي.سأية لعأ. اإلنس.ن(
 1969 ، واالتف.قية اامرينكية حلقأوال اإلنسأ.ن لعأ. 1984 املهيثة لع.  العقوبة الالدنس.نية أو ضروب املع.ملة أو

 أعأأأال (، 699 احل.شأأأية  Prosecutor v. Furundžijaانظأأأر أينضأأأ. : و ("مي أأأ.ال سأأأ.ن خوسأأأيه، موسأأأت.رينك." 
قرار أأ. بشأأفن الطأأ.بع اآلمأأر حلظأأر دعأأدا  اافأأرام الأأ ين  تقأأ  أع أأ.ر م  تعليأأ  و ويف144الفقأأرة  ،563الصأأفحة 

 Michael Domingues v. United States، اسأتثدت ةثأة البلأدان اامرينكيأة حلقأوال اإلنسأ.ن يف قضأية 18 عأ 
، دىل تصأأدينق الأأدول علأأ  مع. أأدات مأأ  قبيأأ  العهأأد الأأدويل اخلأأ.ص 85أعأأال (، الفقأأرة  706احل.شأأية انظأأر  

، واتف.قيأة البلأدان اامرينكيأة حلقأوال 1989 ، واتف.قية حقوال الطف  لعأ. 1966 سحلقوال املدنية والسي.سية لع. 
اعأرت  فيهأ. أبن  أ ا احلظأر  وق.لت دهن. "مع. دات، ("مي .ال س.ن خوسيه، موست.رينك."  1969 اإلنس.ن لع. 

 Legal Consequences قضأية ع أون يفلث.ئب الأرئيس الق.ضأي الرأي املستق  انظر أينض.  "و عثهجيوو اخلروج  ال

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. 79 حيث استثد دىل قرارات اة عية الع.مة وجملس اام  الستثت.ج أن احلق يف تقرينر املص  ق.عأدة ،
ينتعلأأق  في أأ. ك أأة العأأدل الدوليأأةاملالحظأأ.ت اخلطيأأة املقدمأأة مأأ  حكومأأة جأأ ر سأألي .ن دىل حمانظأأر أينضأأ.   مأأرةو و 

بطلأأب الفتأأوى املقأأد  مأأ  مثظ أأة الصأأحة الع.مليأأة بشأأفن شأأرعية اسأأتخدا  ااسأألحة الثووينأأة سلثظأأر دىل  اثر أأ. يف 
 "مأأ  املأأفلو  يف جمأأ.ل القأأ.نون الأأدويل أن ينعأأ.م  28-3الفقأأرة ، 40و 39الصأأفحت.ن الصأأحة البشأأرينة والبيئأأة، 

 وج مرارا  وتكرارا  يف املع. دات"(أتميد القواعد اام ر شيوع.  وااشد أمهية وأن ُتدر 

و 170 ، احل.شأية569الصأفحة أعأال (،  699 احل.شأية  Prosecutor v. Furundžija :انظأر علأ  سأبي  امل أ.ل (794 
حيأث اسأتثدت  61-60أعأال (، الفقأراتن  706ة  احل.شأي Al-Adsani v. the United Kingdom :انظأر أينضأ.  

 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and قضأية دىل فيهأ. احملك أة، يف مجلأة أمأور،

Others: Ex Parte Pinochet Ugarte (No. 3) ، علأأ   ووو "وقضأأ.اي أخأأرى عرضأأت (أعأال  723 احل.شأأية
 احمل.مم الوطثية" يف تقيي ه. للط.بع اآلمر حلظر التع ينبو
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عأ   رائهأ. بشأفن الطأ.بع اآلمأر لقواعأد معيثأة مأ   علأ  التعبأ الأدول أينضأ.   ومرجت و(795 الدويل
 و(796 ةخالل البي.انت الع.مة والبي.انت املدىل هب. يف احمل.ف  الدولي

 8 جوسإلضأأ.فة دىل التثبيأأه دىل أن أشأأك.ل ااملأأة يف الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (6 
دذا مأأ.ن للق.عأأدة طأأ.بع  مأأرو  مأأ. بأأد أن تبأأني ال غأ  حصأأرينة، جيأأدر سلتأأ م  أينضأأ.  أن  أأ   املأأوام

دذا   .مأأ ق.عأأدة معيثأأة، ودمنأأ.  أأي مسأأفلة تعكأأس دذا م.نأأت  أأ   املأأوام مأأ. واملسأأفلة ليسأأت مسأأفلة
ينسأ ح  ال ق.عأدة أبن الق.عأدة املعثيأةواعرتافه اجملت ع الدويل للدول مك   قبولم.نت املوام ت بت 

فرامى     املوام الدلي  الق.طع عل  الطأ.بع اآلمأر للق.عأدةو بأ  ينلأ   تقد   وال وعثه.أبي خروج 
اجملت أع الأدويل  قبأولدذا مأ.ن تبأدي  مأ. تقدينر     املوام وتقيي ه. جمت عة، يف سي.قه.، بغيأة تقرينأر

 سلط.بع اآلمر للق.عدة املعثيةوواعرتافه للدول مك  

  9 جاالستنتا   
 الوسائل االحتياطية لتقرير الطابع انمر للقواعد العامة للقانون الدويل

سي . حمك ة العدل الدولية،  ي  وال قرارات احمل.مم واهليئ.ت القض.ئية الدولية، -1
 طية لتقرينر الط.بع اآلمر للقواعد الع.مة للق.نون الدويلووسيلة احتي.

 و راء مب.ر فقهأ.ء املثظ .ت الدولية أو أع .ل  يئ.ت اخللاء اليت تثشئه. الدول -2
القأأ.نون العأأ.  مأأ  خمتلأأ  اامأأم ميكأأ  أن تكأأون أينضأأ.  وسأأ.ئ  احتي.طيأأة لتقرينأأر الطأأ.بع 

 اآلمر للقواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 الشرح  

 تتأأوافر مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، ينلأأ   أن  ق.عأأدة   مأأ.ق.عأأدة مأأون لتحدينأأد   (1 
 أملأأأأة علأأأأ  أن اجملت أأأأع الأأأأدويل للأأأأدول مكأأأأ  ينقبأأأأ   أأأأ   الق.عأأأأدة وينعأأأأرت  هبأأأأ. بوصأأأأفه. ق.عأأأأدة

مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  الحقأأأةبق.عأأأدة  دال تعأأأدينله.ميكأأأ   وال ينسأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ. ال
، فأ ن أشأك.ل ااملأة الأيت ينعتأد 8 جورم شأرحه يف مشأروع االسأتثت.  وم أ. فس الصفةوالدويل هل. ن

عتأد أينضأ.  مبأوام أخأرى، تعكسأه.و وقأد ينُ  أو هب. هل ا الغأرض  أي املأوام الأيت تعأرب عأ   راء الأدول
عأأ  مشأأروع تعكأأس  راء الأأدول، سعتب.ر أأ. وسأأ.ئ  احتي.طيأأة لتقرينأأر الطأأ.بع اآلمأأر للق.عأأدةو وينُ  ال

__________ 

السأأتثت.ج الأأ ي ينفيأأد أبن حظأأر التعأأ ينب لأأه طأأ.بع  مأأر، أشأأ.رت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف ل تعليلهأأ.يف معأأرض  (795 
أعأال (،  754احل.شأية انظأر   Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extraditeقضأية 
"و وسمل أأأ ، أخأأأ ت ةثأأأة البلأأأأدان ، دىل أن احلظأأأر قأأأد "أمرج يف القأأأ.نون احمللأأأي ة يأأأع الأأأدول تقرينبأأأ.  99الفقأأأرة 

، يف 18 ين  تقأأ  أع أأ.ر م عأأ  لأأبشأأفن حظأأر دعأأدا  اافأأرام ا  أأ.اامرينكيأأة يف االعتبأأ.ر، يف معأأرض ان.ذ أأ. لقرار 
الأأدول قأأد  مأأون،  85أعأأال (، الفقأأرة  706احل.شأأية انظأأر   Michael Domingues v. United States قضأأية

 تعدينالت ذات صلة عل  تشرينع.هت. الوطثيةوأمخلت 
 Official Records of the United Nations Conference on the انظر عل  سبي  امل .ل بشفن العدوان، غأ.ان:  (796 

Law Treaties, First Session ... و ولثأأدا (، 15أعأأال (، اةلسأة ال .ل أأة واخل سأون، الفقأأرة  726 احل.شأية و
 A/C.6/61/SR.781 وأوروغواي   (2، الفقرة Official Records of the United Nations Conference on the 

Law Treaties, First Session ... اليأأ.سن و (  48أعأال (، اةلسأأة ال .ل أأة واخل سأون، الفقأأرة  726 احل.شأأية و
 S/PV.2350وبأأأأأأأأأيالروس  )  A/C.6/73/SR.26 ومووامبيأأأأأأأأأق(90، الفقأأأأأأأأأرة    A/C.6/73/SR.28 و3، الفقأأأأأأأأأرة) 

 Questions Relating to the Obligation to  أأ ا الصأأدم، أشأأ.رت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف قضأأية ويف

Prosecute or Extradite   دىل أن "أع .ل التع ينب أمينثأت سنتظأ.  يف  ،99أعال (، الفقرة  754احل.شية انظر
 احمل.ف  الوطثية والدولية" وذلك يف معرض أتميد . للط.بع اآلمر حلظر التع ينبو

http://undocs.org/ar/A/C.6/61/SR.781
http://undocs.org/ar/A/C.6/61/SR.781
http://undocs.org/ar/A/C.6/61/SR.781
http://undocs.org/ar/S/PV.2350
http://undocs.org/ar/S/PV.2350
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.28
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.28
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يف  "ةحتي.طيأأا"الوسأأ.ئ  االحتي.طيأأةو ومأأ  املهأأم التفميأأد علأأ  أن نعأأت بع   أأ   بأأ 9 جاالسأأتثت. 
ينعأر التقليأ  مأ  أمهيأة  أ   املأوام، ودمنأ. الغأرض مثأه التعبأ  عأ  فكأرة مف.م أ. أن  ال   ا السأي.ال

تشأأأأك ، يف حأأأأد ذاهتأأأأ.  أأأأ ا القبأأأأول  ال ولكثهأأأأ. " لقبأأأأول واالعأأأأرتاا"تلأأأأك املأأأأوام تيسأأأأر حتدينأأأأد 
 هب   املوام ااخرىو 9 جع  مشروع االستثت. وينُ  و(797 واالعرتا 

عل  أن قأرارات احملأ.مم واهليئأ.ت القضأ.ئية  9 جوتثص الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت.  (2 
الدوليأأة  أأي وسأأيلة احتي.طيأأة لتقرينأأر الطأأ.بع اآلمأأر للقواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وينعكأأس  أأ ا 

م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدولية، اليت تثص علأ  أن  38 ة م( م  امل.م1 ةاحلكم الفقر 
و وهلأأ ا السأأأبب ينعأأ ى ج ئيأأأ.  "نوسأأيلة  احتي.طيأأأة  لتقرينأأر  قواعأأد القأأأ.نو  "أحكأأ.  احملأأ.مم تعتأأأل 

بأأأدل عبأأأأ.رة  9 جيف الفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  "رلتقرينأأأ سأأأيلة  ووو و "اسأأأتخدا  عبأأأ.رة 
 م( مأأ  1 ق دليهأ. يف مشأأ.رينع االسأتثت.ج.ت  أ  و ولأأئ  م.نأت الفقأرةُةِأ مأأ. الأيت م أ ا   "دتحدينأل"

الأأأيت تشأأأ    "محكأأأ.  احملأأ.مأ"تشأأ  دىل حملك أأة العأأأدل الدوليأأأة مأأأ  الثظأأ.  ااس.سأأأي  38 ةاملأأ.م
 9 جقأأأرارات احملأأأ.مم الدوليأأأة وقأأأأرارات احملأأأ.مم الوطثيأأأة، فأأأ ن الفقأأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأأتثت. 

وقأأأد تشأأأك  قأأأرارات عأأأ  احملأأأ.مم واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأأةو  ةالصأأأ.مر  اتالقأأأرار دىل  دال شأأ ت ال
مأ   38 ة م( م  املأ.م1 ةاحمل.مم الوطثية أينض. ، سإلض.فة دىل موهن. وسيلة احتي.طية مبوجب الفقر 

 و8 جالثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدولية، أملة  أولية مبوجب مشروع االستثت. 

أخأرى صأ.مرة  قأراراتالأيت تعت أد علأ   م لة عل  قأرارات احملأ.مم الدوليأةااومثة وفرة م   (3 
احملك أة اةث.ئيأة الدوليأأة اسأأتثتجته  مأ. علأ  ذلأك ومأ  اام لأأةموليأةو و يئأ.ت قضأأ.ئية حمأ.مم  عأ 

مأ  أن حظأر التعأ ينب ق.عأدة  مأرة مأ   روبيأ.و املدعي الع.  ضأد ف ليوغوسالفي. الس.بقة يف قضية
يف ذلأك مأون الأدول  مبأ. ، يف مجلأة أمأور، دىل اتسأ.ع احلظأرواعد الع.مة للق.نون الدويل مستثدة  الق

 و(798 تسّلم شخص.  دىل مك.ن خُيش  أن ينتعأرض فيأه للتعأ ينب أو تعيد أو حمظورا  عليه. أن تطرم
وإلثبأأأ.ت اتسأأأ.ع نطأأأ.ال احلظأأأر املأأأ مور، أشأأأ.رت احملك أأأة دىل أحكأأأ.  صأأأدرت عأأأ   يئأأأ.ت مثهأأأ. 

أشأأأأ  دىل حكأأأأم احملك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة  مأأأأ. وم أأأأ ا   و(799 احملك أأأأة ااوروبيأأأأة حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن
، لتوضأأأيح املرمأأأ  اآلمأأأر حلظأأأر املأأأدعي العأأأ.  ضأأأد فوروبيأأأ. ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة نفسأأأه يف قضأأأية

 املأدعي العأ.  ضأد عيأ.ل و خأرين  فقد استثتجت احملك ة اخل.صة للبث.ن يف قضأية و(800 التع ينب
__________ 

مأأأ  مشأأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأأة سلقأأأ.نون الأأأأدويل العأأأأريف  13( مأأأأ  شأأأرح االسأأأأتثت.ج 2انظأأأر أينضأأأأ.  الفقأأأرة   (797 
دىل الأأأدور ال أأأ.نوي لتلأأأك القأأأرارات يف تفسأأأ   ‘الوسأأأيلة االحتي.طيأأأة‘أعأأأال (  "وينشأأأ  مصأأأطلح  740 احل.شأأأية 

دويل العأأأريف القأأأ.نون الأأأ القأأأ.نون، مون أن تشأأأك  بأأأ اهت. مصأأأدرا  للقأأأ.نون الأأأدويل  م أأأ.  أأأو حأأأ.ل املع. أأأدات أو
ينقصأأد مثأأه اإلحيأأ.ء أبن  أأ    ينأأوحي وال ال ‘الوسأأيلة االحتي.طيأأة‘املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون( واسأأتخدا  مصأأطلح  أو

 و(القرارات ليست مه ة لتحديند الق.نون الدويل العريف"
 798) Prosecutor v. Furundžija   و144أعال (، الفقرة  699احل.شية انظر 
 799) Soering v. the United Kingdom, Application no. 14038/88, Judgment of 7 July 1989, European 

Court of Human Rights; Cruz Varas and Others v. Sweden, Application no. 15576/89, Judgment of 

20 March 1991, European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 201; 

and Chahal v. the United Kingdom, Application no. 22414/93, Judgment of 15 November 1996, 

Grand Chamber, European Court of Human Rightsو 

 Garcíaو  30أعأال (، الفقأرة  706 احل.شأية  Al-Adsani v. the United Kingdom علأ  سأبي  امل أ.ل:انظأر  (800 

Lucero, et al. v. Chile  أينضأ.  و انظأر 139احل.شأية سأي .  ، وال124و 123أعأال (، الفقأراتن  718 احل.شأية
 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others: Ex Parte:  بوجأه عأ. 
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 ينتعلأق في أ.أيندتأه احملأ.مم اةث.ئيأة الدوليأة  مأ. بأثص( ووو م أ ا   دال بدأ الشرعية  ال جرميةم"دىل أن 
سملالحقأأأأأة الدوليأأأأأة علأأأأأ  اةأأأأأرائم أتينيأأأأأدا  ينأأأأألر اخللأأأأأوص اآلن دىل القأأأأأول أبنأأأأأه لأأأأأه مرمأأأأأ  الق.عأأأأأدة 

، قررت احملك ة اخل.صة للبثأ.ن أن احلأق يف الوصأول دىل العدالأة قأد السيد قضية ويف و(801 "آلمرةا
احملأأأ.مم الوطثيأأأة  مأأأ  مأأأ   اسأأأتث.ما ، يف مجلأأأة أمأأأور، دىل اجتهأأأ.م "متسأأأب مرمأأأ  الق.عأأأدة اآلمأأأرةا "

 ميكأ  لطرينقأة الأيتعلأ  ام أ.ال  مث.سأب.  للغ.ينأة  السأيد قأرار الصأ.مر يف قضأيةال وينقد  و(802 والدولية
لتحدينأد القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة  احتي.طيأةأن تشك  هب. قأرارات احملأ.مم الدوليأة وسأيلة 

للقأأ.نون الأأدويلو ففأأي ذلأأك احلكأأم الأأ ي حأأرر  رئأأيس احملك أأة اخل.صأأة  نأأ اك، الق.ضأأي أنطونيأأو  
الأوارمة يف مشأروع يف ذلأك ااملأة  مبأ. م.سيسي، استثدت احملك ة دىل أشك.ل خمتلفة م  ااملة،

، للتوص  دىل استثت.ج مف.م  أن ااملة، يف جم له.، تش  دىل أن  ث.ك قبوال  واعرتافأ.  8 جاالستثت. 
 قضأأأيةالصأأأ.مر يف  قأأأرارالمث ينشأأأ  القأأأرار دىل  و(803 سلطأأأ.بع اآلمأأأر للحأأأق يف اللجأأأوء دىل احملأأأ.مم

امرينكية حلقأوال اإلنسأ.ن أن فيه حمك ة البلدان ا استثتجتال ي  و خرين  ضد سراغواي غوينبورو
م  أج  تأوف  وذلك احلق يف الوصول دىل احمل.مم ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، 

 و(804 تلك ااملةل القوة ال بوتيةالسي.ال لرملة ااولية اليت استثدت دليه. وتوطيد 

ل الدوليأأة بوصأأأفه. حمك أأأة العأأد صأأراحة   9 جوتأأ مر الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأأروع االسأأتثت.  (4 
وسأأأيلة احتي.طيأأأة لتقرينأأأر الطأأأ.بع اآلمأأأر للقواعأأأدو ومثأأأة عأأأدة أسأأأب.ب لإلشأأأ.رة الصأأأرحية دىل حمك أأأة 

اةهأأ.و القضأأ.ئي الرئيسأأي لرمأأم املتحأأدة وأعضأأ.ؤ . تثتخأأبهم ااجهأأ ة   أأيالعأأدل الدوليأأةو أوال ، 
دوليأأأة الوحيأأأدة ذات السي.سأأأية الرئيسأأأية لرمأأأم املتحأأأدةو وحمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  أأأي احملك أأأة ال

الجتهأأأ.م احملك أأأة القضأأأ.ئي، ودن  أأأي تأأأرممت يف  مأأأ.نعلأأأ  ذلأأأك،   االختصأأأ.ص العأأأ. و وعأأأالوة  
قواعأد مفهأو  تطأوينر مأ  مأ  املفهأو  العأ.  للقواعأد اآلمأرة و  دبداء الرأي يف القواعد اآلمرة، أثأر يف

اعد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو حتتج فيه. سلقواعد اآلمرة م  القو  مل ، حىت يف القض.اي اليتمعيثة مرة 
التحفظأ.ت علأ  اتف.قيأة مثأع اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عليهأ.، وبصفة خ.صة، ف ن فت.وا . بشفن 

واآلاثر ، والثتأأ.ئج الق.نونيأأأة املرتتبأأة سلثسأأأبة للأأأدول علأأ  اسأأأت رار وجأأأوم جثأأوب أفرينقيأأأ. يف انميبيأأأ.
شأرمة قراراهتأ. يف قضأ.اي مأ لك ، و ية احملتلأةالق.نونية الث.شئة عأ  تشأييد جأدار يف اارض الفلسأطيث

__________ 

Pinochet Ugarte (No. 3)  أعأأال ( حيأأث أشأأ.ر عأأدة لأأورمات دىل قضأأية  723 احل.شأأيةProsecutor v. 

Furundžija  وأعال ( 699 احل.شية 

 801) Prosecutor v. Ayyash, et al., Case No. STL-11-01/I, Interlocutory Decision of 16 February 2011 on 

the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, 

Appeals Chamber, Special Tribunal for Lebanon, at para. 76 و واستثدت احملك ة يف   ا القأرار، يف مجلأة
 Prosecutor v. Duško Tadić أمأور، دىل احملك أأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة يف حك هأ. الصأأ.مر يف قضأأية

(Case No. IT-94-1-AR-72, Decision of 2 October 1995 on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)  وProsecutor 

v. Delalić, et al.   و أعأأال (  757احل.شأأية انظأأرProsecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, 

Judgment of 2 September 1998, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwandaو 
 802) El Sayed, Case No. CH/PRES/2010/01, Order of 15 April 2010 assigning Matter to Pre-Trial 

Judge, President of the Special Tribunal of Lebanon, para. 29 يف معأرض اإلشأ.رة بصأفة خ.صأة دىل ،
 أعال (و 706 احل.شية  Goiburú, et al. v. Paraguay قضية

 و28-21 ات، الفقر نفسهانظر املرجع  (803 

 و29املرجع نفسه، الفقرة  (804 
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وتي أأور  ،(Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited  برشأألونة ترامشأأ 
، قأد أسأه ت دسأه.م.  مبأ ا  يف يف نيك.راغوا وضأد . واانشطة العسكرينة وشبه العسكرينة الشرقية

 وبصأورة حتأتج صأراحة   ال للقأ.نون الأدويل، رغأم أهنأ.فهم وتطوينر القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مأة 
، حمك أة العأدل الدوليأةبأ  دن  و(805 لبس فيه. سلقواعأد اآلمأرة، يف االسأتثت.ج.ت ذات الصألة ال

أتثأ ا و فحكأم احملك أة الصأ.مر  أشأد تم.نأيف قراراهتأ.  موقفه. م  القواعأد اآلمأرة،  حدمتعثدم. 
ظأأأأأأر اآلمأأأأأأر حلرمأأأأأ  امل أمأأأأأأد، علأأأأأأ  سأأأأأأبي  امل أأأأأ.ل، قأأأأأأد التسأأأأأليم أو االلتأأأأأأ ا  سحمل.م أأأأأأة يف قضأأأأأية
 و(806 التع ينب

سلوسأأأ.ئ  االحتي.طيأأأة ااخأأأرى لتقرينأأأر  9 جمأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  ال .نيأأأةوتتعلأأأق الفقأأأرة  (5 
الطأأأ.بع اآلمأأأر للقواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو وعلأأأ  غأأأرار قأأأرارات احملأأأ.مم واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية 

دذا مأ.ن مثأة قبأول واعأرتا   مأ. احتي.طية مبع  أهن. تيسر تقرينأرالدولية، ف ن     الوس.ئ  ااخرى 
لأأدول، ولكثهأأ. ليسأأت يف حأأد ذاهتأأ. ملأأيال  علأأ  القبأأول واالعأأرتا و وتأأورم الفقأأرة أم لأأة علأأ  مأأ  ا

القأ.نون العأ.  مأ   فقهأ.ءمبأ.ر   و راءالوس.ئ  االحتي.طية ااخرى، م  قبي  أع أ.ل  يئأ.ت اخلألاء 
كأ  أن تكأون مي"و واستخدا  عب.رة الكت.ست الفقهيةخمتل  الدول، واليت ينش.ر دليه. أينض.  سسم 

واهليئأ.ت القضأ.ئية خد  لوص  قرارات احمل.مم استُ  ال ي " ي"، خالف.  للفل 2 ةيف الفقر  "أينض.  
، والكتأ.ست الفقهيأةاخلألاء  أقأ  اع أ.ل  يئأ.ت وون قأد ينأوىل، ينشأ  دىل أنأه 1 ةالدولية يف الفقر 

مق.رنأة سلقأأرارات القضأأ.ئيةو وتتوقأ  أمهيأأة  أأ   املأوام سعتب.ر أأ. مأأ  الوسأ.ئ  االحتي.طيأأة ااخأأرى 
، ومدى قبول الدول لآلراء املعرب املؤلف.ت أو رع .للتعليلي لثطق اامل مثه.عل  عوام  أخرى، 

 8 جاملة الوارمة يف مشروع االسأتثت. أبي أشك.ل أخرى م  ا مع وةعثه. ومدى مون     اآلراء 
 قرارات احمل.مم الدوليةوب أو

 لأأأأأأيت تثشأأأأأأئه. الأأأأأأدولا"وتتعلأأأأأأق الفئأأأأأأة ااوىل أبع أأأأأأ.ل  يئأأأأأأ.ت اخلأأأأأألاءو وتشأأأأأأ  عبأأأأأأ.رة  (6 
دىل أن الفقأأأأرة تقصأأأأد ااجهأأأأ ة الأأأأيت تثشأأأأئه. املثظ أأأأ.ت الدوليأأأأة واهليئأأأأ.ت  "ةاملثظ أأأأ.ت الدوليأأأأ أو

ةثأأة القأأ.نون الأأدويل، ومأأ لك  يئأأ.ت اخلأألاء املثشأأفة مبوجأأب  تلأأك املثظ أأ.ت، مأأ  قبيأأ لالفرعيأأة 
بأأد أن تكأأون هلأأ.  ال مع. أأداتو ومأأ.ن  أأ ا التقييأأد ضأأروراي  للتفميأأد علأأ  أن  يئأأة اخلأألاء املعثيأأة

املثظ أأأ.ت  أو الأأأدول لأأأيت تثشأأأئه.ا"والينأأأة حكوميأأأة موليأأأة وأن تثشأأأئه. الأأأدولو واسأأأتخدا  عبأأأ.رة 
تثأدرج يف فئأة  يئأ.ت  ال .صة اليت ليسأت هلأ. والينأة حكوميأة موليأةينعر أن املثظ .ت اخل "ةالدولي

ينعتأأأد هبأأأ.و  ال ينعأأأر أن أع أأ.ل  يئأأأ.ت اخلأأألاء املفتقأأرة دىل والينأأأة حكوميأأأة موليأأة ال اخلأألاءو و أأأ ا
راء مبأأ.ر  "رابطأأة القأ.نون الأأدويل، علأ  سأأبي  امل أأ.ل، تعتأل مأأ   أو ففع أ.ل معهأأد القأ.نون الأأدويل

__________ 

 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Genocideانظأأر:  (805 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa inأعأال (  و 703  احل.شأية

Namibia  و16أعأال (، الصأفحة  793 احل.شأية  Legal Consequences of the Construction of a Wall in 

the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136  وLegality of the 

Threat or Use of Nuclear Weapons  أعأال (  699 احل.شأية Barcelona Traction, Light and Power 

Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3; East Timor (Portugal v. Australia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 90و  Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua  وأعال ( 741 احل.شية 

 و99 أعال (، الفقرة 754 احل.شية  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite :انظر (806 
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 "لع أ.أ"ينشأ   لفأل  وال و(807 9 جمأ  مشأروع االسأتثت.  2 ةمبوجأب الفقأر  " فقه.ء الق.نون الع.
الواثئأأأق اخلت.ميأأأة هليئأأأأ.ت اخلأأألاء فحسأأأب، بأأأأ  ينشأأأ   أينضأأأ.  ااع أأأأ.ل الأأأيت أفضأأأت دىل الوثيقأأأأة 

 اخلت.ميةو

 ضأأد املأأدعي العأأ.  RM  أأ.م علأأ  املأأوام ااخأأرى أينضأأ. و ففأأي قضأأيةاالعت احملأأ.مموتأأدعم  (7 
للجثأة املعثيأة حبقأوال  18 رقمعل  سبي  امل .ل، استثدت احملك ة العلي. يف ميثي. دىل التعليق الع.  

عأأأد  الت ييأأأ  ق.عأأأدٌة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  دنلتفينيأأأد قوهلأأأ. ( 808 اإلنسأأأ.ن بشأأأفن عأأأد  الت ييأأأ 
سمل أأأ ، اسأأأتثدت احملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة، يف اسأأأتثت.جه. أن مبأأأدأ عأأأد  و  و(809 للقأأأ.نون الأأأدويل

 فتأأأوىمأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل، دىل عأأأدة حجأأأج مثهأأأ.  اإلعأأأ.مة القسأأأرينة ق.عأأأدٌة  مأأأرة
أن احملك أأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي.  م أأأ.  و(810 لشأأأؤون الالجئأأأني ةالسأأأ.مياامأأأم املتحأأأدة  ملفوضأأأية

دىل أن حظر التع ينب ق.عأدٌة  مأرة،  فوروبي. ضد املدعي الع.  يف قضية خلصتالس.بقة، عثدم. 
استثدت يف ذلك دىل مجلة أمور مثه. مالحظ.ت ةثة البلدان اامرينكية حلقأوال اإلنسأ.ن واللجثأة 

 و(811 املعثية حبقوال اإلنس.ن وتقرينر مقرر خ.ص، السيد مومي.نس

دذا م.نأأت ق.عأأدة معيثأأة قأأد  مأأ. أينضأأ.  يف تقيأأيمالقأأ.نون الأأدويل د دىل ةثأأة ثِ اسأأتُ  مأأ. وم أأ ا   (8 
الو ففي تقييم مرم  حظر اسأتخدا  القأوة، الحظأت حمك أة العأدل  أ  بلغت مرم  الق.عدة اآلمرة

 تحأأدة  اامأأم امل قأأ.نون مي أأ.ال‘ووو أعربأأت عأأ  رأي مفأأ.م  أن  ثأأة القأأ.نون الأأدويلة"الدوليأأة أن 
املتعلق حبظر استخدا  القوة ينشك  يف حد ذاته م .ال  جلي.  لق.عدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل هلأ. 

الأيت تقأد  ق.ئ أة سلقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد  الكتأ.ست الفقهيأة أمأ. و(812 ‘"ةط.بع الق.عدة اآلمأر 
تسأتثد دىل الق.ئ أأة الأأيت أورمهتأ. اللجثأأة يف شأأرحه.  مأأ. غ.لبأ.  فالع.مأة للقأأ.نون الأدويل املقبولأأة ع ومأأ.  

 و كأ ا و(813 م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.   62 ةملشروع امل.م
__________ 

مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت املتعلقأأة بتحدينأأد القأأ.نون الأأدويل  14االسأأتثت.ج  مشأأروع ( مأأ  شأأرح5انظأأر الفقأأرة   (807 
 والعريف

الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة ، بشأأفن عأأد  الت ييأأ ( 1989  18 اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، التعليأأق العأأ.  رقأأم (808 
، املرفأأق السأأ.مس، الفأأرع (A/45/40 (Vol. I) اجمللأأد ااول ، 40 الع.مأة، الأأدورة احل.مينأأة واخل سأأون، امللحأأق رقأأم

 و1، الفقرة أل 

 ,RM v. Attorney-General, Civil Case No. 1351 2002 (O.S.), Judgment of 1 December 2006انظأر:  (809 

High Court of Kenya at Nairobi, [2006] eKLR, at p. 18و 

 يةمفوضأأ فتأأوى دىل ، يف معأأرض اإلشأأ.رة30أعأأال (، الفقأأرة  781 احل.شأأية  Prosecutor v. Katanga :انظأأر (810 
بشأفن التطبيأق اخلأ.رجي لاللت امأ.ت بعأد  اإلعأ.مة القسأرينة  2007 لشأؤون الالجئأني لعأ.  ةاامم املتحدة السأ.مي

و وأشأأأ.رت احملك أأأة أينضأأأ.  دىل عأأأدة 1967 بروتوموهلأأأ. لعأأأ. اخل.صأأأة بوضأأأع الالجئأأأني و  1951مبوجأأأب اتف.قيأأأة 
 لشؤون الالجئنيو ةالس.مياامم املتحدة  يةتثفي ينة ملفوضال للجثة استثت.ج.ت

أشأأ.رت احملك أأة دىل قأأد و و 153و 144أعأأال (، الفقأراتن  699 احل.شأأية  Prosecutor v. Furundžija :انظأر (811 
للجثأأة املعثيأأأة  24 ، والتعليأأأق العأأ.  رقأأأم7علأأ  املأأ.مة  ، التعليأأق العأأأ. قأأوال اإلنسأأأ.نحلالبلأأدان اامرينكيأأأة  اتف.قيأأة

 .نسو قرر اخل.ص موميللحبقوال اإلنس.ن، وتقرينر 
 812) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua أعأأأال (،  741حل.شأأأية نظأأأر ا ا

 .Re Víctor Raúl Pinto, Re, Pinto (Víctor Raúl) vو انظأر أينضأ. : 190الفقأرة ، 101و 100 الصأفحت.ن

Relatives of Tomás Rojas, Case No. 3125-94, Decision on Annulment of 13 March 2007, Supreme 

Court of Chile, ILDC 1093 (CL 2007), at paras. 29 and 31و 

 den Heijer and van derاملأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدولو انظأر: مشأ.رينع مأ   26( مأ  شأرح املأ.مة 5الفقأرة   (813 

Wilt  يف معأأأرض اإلشأأأ.رة دىل القواعأأأد الأأأوارمة يف الق.ئ أأأة بوصأأأفه. قواعأأأد 9أعأأأال (، الصأأأفحة  714 احل.شأأأية ،

http://undocs.org/ar/A/45/40(Vol.I)
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مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون  اللجثأة نفسأه. يف حتدينأد القواعأد اآلمأرة ن تسأهم أع أ.لينض.  أميك  أ
 والدويل

كأأأون ت ميكأأأ  أن الأأأيت ،"القأأأ.نون العأأأ.  فقهأأ.ءمبأأأ.ر   راء "وتشأأ  الفقأأأرة ال .نيأأأة تشأأأ  دىل  (9 
الكتأ.ست وينقصأد هبأ.  و(814 ة يف حتديند القواعد اآلمرة للق.نون الأدويليأينض.  م .مة احتي.طفيدة  م

يُنسأأتع.ن هبأأ. يف تقيأأيم  مأأ.مة اثنوينأأةغ  أأ. مأأ  ااع أأ.ل الأأيت قأأد تكأأون مفيأأدة ، بوصأأفه. و  الفقهيأأة
دينضأأأأ.ح سأأأأي.قه.و ومأأأأ  املهأأأأم  ويف للقواعأأأأدااشأأأأك.ل الرئيسأأأأية للقبأأأأول واالعأأأأرتا  سملرمأأأأ  اآلمأأأأر 

التشديند عل  أن الوون ال ي ينثبغي دعط.ؤ  هل ا الفقه سيختل  اختالف.  مبأ ا  تبعأ.  لثوعيأة املثطأق 
قأأأأأأرارات احملأأأأأأ.مم واهليئأأأأأأ.ت  ويف ملسأأأأأأتثد دليأأأأأأه ومأأأأأأدى مونأأأأأأه حيظأأأأأأ  سلأأأأأأدعم يف ة.رسأأأأأأة الأأأأأأدولا

 و(815 القض.ئية

مأأأأأأأ  مشأأأأأأأروع  2و 1 أن الوسأأأأأأأ.ئ  االحتي.طيأأأأأأأة احملأأأأأأأدمة يف الفقأأأأأأأرتني سلأأأأأأأ مروجيأأأأأأأدر  (10 
 أأأي الوسأأأ.ئ   9 جليسأأأت حصأأأرينةو غأأأ  أن الوسأأأ.ئ  احملأأأدمة يف مشأأأروع االسأأأتثت.  9 االسأأأتثت.ج

__________ 

 Weatherallو  151أعأأأأأأأأأأال ( الصأأأأأأأأأأفحة  743 احل.شأأأأأأأأأأية  Christófolo أينضأأأأأأأأأأ.   جأأأأأأأأأأدال فيهأأأأأأأأأأ."  انظأأأأأأأأأأر "ال
و غأأ  543أعأأال (، الصأأفحة  788 احل.شأأية  de Wetو وانظأأر أينضأأ. : 202أعأأال (، الصأأفحة  701  احل.شأأية
تقرينر الفرينق الدراسأي التأ.بع م   374الفقرة  عل  ق.ئ ة اللجثة، ب  عل  الق.ئ ة الوارمة يف فة تعت د، الأن املؤل

و و أأي تأأدرج يف الق.ئ أأة الفرينأأق الدراسأأيتعأأدينالت طفيفأأة علأأ  ق.ئ أأة مأأع أعأأال (،  702حل.شأأية نظأأر اللجثأأة  ا
اليت أعدهت. عل  سبي  امل .ل "احلق يف الدف.ع ع  الثفس" بوصأفه ق.عأدة  مأرة ق.ئ أة بأ اهت.، يف حأني أن الق.ئ أة 

لقواعأد مأ  ا ينرم فيه. "الدف.ع ع  الثفس" مق.عدة  مرة مسأتقلة اليت وضعته. اللجثة تتض   "حظر العدوان" وال
 والع.مة للق.نون الدويل

 Nguyen Thang Loi v. Dow Chemical Company (In re Agent Orange Product، عل  سبي  امل .ل: انظر (814 

Liability Litigation, 373 F. Supp. 2d 7 (E.D.N.Y. 2005), at p. 108،  :حيث يُنستثد دىل املؤلَّ  الت.يلM. 

C. Bassiouni, "Crimes against humanity", in R. Gutman and D. Rieff (eds.), Crimes of War: What 

the Public Should Know, Norton, 1999و  Prosecutor v. Kallon and Kamara, Case Nos. SCSL-

2004-15-AR72(E) and SCSL-2004-16-AR72(E), Decision of 13 March 2004 on Challenge to 

Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, Appeals Chamber, Special Court for Sierra Leone, at para. 

  L. Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge, 2002ىل املؤلَّأ  التأ.يل: د اسأُتِثد، حيأث 71
حيأث يُنستشأهد سملؤلَّأ  التأ.يل: ، 55الصأفحة أعأال (،  723 احل.شأية  Bayan Muna v. Alberto Romuloو

M. C. Bassiouni, "International crimes: jus cogens and obligatio erga omnes", Law and 

Contemporary Problems, vol. 59 (1996), p. 63  .و انظأر أينضأ: Siderman de Blake v. Republic of 

Argentina  حيأأأث يُنستشأأأهد أتينيأأأدا  للقأأأول أبن حظأأأر التعأأأ ينب مأأأ  ،717أعأأأال (، الصأأأفحة  708 احل.شأأأية 
 .K. Parker and L. B( بعأأدة مأأؤلفني مأأثهم: jus cogens الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل القواعأأد ق.عأأدة  مأأرة مأأ  

Neylon, "Jus cogens: compelling the law of human rights", Hastings International and Comparative 

Law Review, vol. 12, No. 2 (Winter 1989), pp. 411-463; and K. C. Randall, "Universal jurisdiction 

under international law", Texas Law Review, vol. 66 (1987-1988), pp. 785-841و 

مأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأة بتحدينأأأد القأأأ.نون  14االسأأأتثت.ج مشأأأروع ( مأأأ  شأأأرح 3انظأأأر أينضأأأ.  الفقأأأرة   (815 
تتفأأ.وت قي تهأأ. يف تقرينأأر وجأأوم ق.عأأدة مأأ  قواعأأد  الأأدويل العأأريف  "وينلأأ   احلأأ ر عثأأد االسأأتث.م دىل الكتأأ.ست، دذ

ينسأع  الُكتأ.ب أحيأ.ان  دىل تسأجي   الق.نون الأدويل العأريف  وينأثعكس ذلأك يف عبأ.رة "جيأوو أن ينكأون"و فأفوال ، ال
مييأ ون  بتطأوينر   القأ.نون املثشأوم(و وبأ لك فهأم ال و  الق.نون املوجوم( فحسأب، بأ  ينثأ.مون  ح.لة الق.نون م .

 ملونأهو واثنيأ. ، قأد تعأل الكتأ.ست عأ  وجهأ.ت   و والقأ.نون م أ. ميي ون بوضوح( بني الق.نون م . مائ .   أو ال
وجهأأ.ت نظأر فرمينأة أخأأرى اصأح.هب.و واثل أ. ، تتفأأ.وت م أ ا  يف الثوعيأةو وسلتأأ.يل فأ ن تقيأيم مأأدى  نظأر وطثيأة أو

 أمر أس.سي"و( ة ع   م.حجي
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االحتي.طية اام ر شأيوع.  والأيت اسأُتثد دليهأ. يف حتدينأد القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون 
 الدويلو

  اجلزء الثالث  
 النتائج القانونية للقواعد انمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل

  10 جاالستنتا   
 نون الدويلمع قاعدة آمرة مل القواعد العامة للقا ةعارضاملتاملعاهدات 

، تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  دبرامهأأ.دذا م.نأأت، وقأأت  سطلأأةتكأأون املع. أأدة  -1
 قوة ق.نونيةو أي احك.      املع. دة تكون وال القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

دذا اهأأأرت ق.عأأأدة  مأأأرة جدينأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل، فأأأ ن أّي  -2
و وتُعفأ  ااطأرا  ُحْك أ.   وتثتهأي سطلأةلق.عدة تصأبح مع. دة ق.ئ ة تتع.رض مع تلك ا

 يف تلك املع. دة م  أي الت ام.ت مبواصلة تثفي  أحك.  املع. دةو

 الشرح  

مأع ق.عأدة  مأرة  بسبب تع.رضأه.ببطالن ودهن.ء املع. دات  10 جينتعلق مشروع االستثت.  (1 
اقأرتاان  وثيقأ.   ينقأرتنر القأ.نوين الأ ي فبطالن املع. دات  و ااث وم  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

م  اتف.قية  35 ةاسُتثد دىل امل.م م. وانمرا   و(816 سلقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل
ت  أأ   املأأ.مة ال تأأ ال بطأأ.ل مع. أأدة، لدرجأأة أنأأه طأأرح تسأأ.ؤل ع أأ. دذا م.نأأإل 1969 لعأأ.  فييثأأ.

 تبطأأ  بسأأبب التعأأ.رض مأأع القواعأأد اآلمأأرة مأأ. غأأ  أن مأأون املع. أأدات انمرا   و(817 ذات مفعأأول
جملأأأرم أن الأأأأدول ينعأأأأ ى تقبلهأأأ. الأأأأدول، ولكأأأ   ال 53 ةينعأأأ ى دىل أن الق.عأأأأدة الأأأوارمة يف املأأأأ.م ال

__________ 

 816) Danilenko, Law-Making in the International Community   212أعأال (، الصأفحة  735احل.شأية انظأر 
ينثطبأأق مفهأأو  القواعأأد  يف ااصأأ  يف دطأأ.ر ع ليأأة التأأدوين  املتعلقأأة بقأأ.نون املع. أأدات، ال ُمصظأأ َّ .   "م أأ. مأأ.ن 

مة ااطأرا  املخ.لفأة للقواعأد اجملت عيأة ووو إلبطأ.ل االتف.قأ.ت ال ث.ئيأة واملتعأد عل  العالق.ت التع. دينأة اآلمرة دال
أعأأأأأأأأال (،  764 احل.شأأأأأأأأية  Kleinleinانظأأأأأأأأر أينضأأأأأأأأ. :  و‘"(أعلأأأأأأأأ ‘ااس.سأأأأأأأأية املعأأأأأأأأرت  هبأأأأأأأأ. بوصأأأأأأأأفه. قأأأأأأأأ.نوان  

 ,"K. Kawasaki, "A brief note on the legal effects of jus cogens in international law  و181 الصفحة

Hitotsubashi Journal of Law and Politics, vol. 34 (2006), p. 27و  den Heijer and van der Wilt 
 و7أعال ( الصفحة  714 احل.شية 

 817) Costelloe  ااحكأأ.  ذات الصأألة مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. لقأأ.نون املع. أأدات،  55أعأأال ( الصأأفحة  694 احل.شأأية" 
ووو و  تأأ ال حمتفظأأة بقأأدر مبأأ  مأأ  وج. تهأأ. ينسأأوغ التسأأ.ؤل ع أأ. دذا م.نأأت ال حمأأدومة الثطأأ.ال جأأدا ، و أأ ا مأأ.

 (، أعأال 701 احل.شأية  Charlesworth and Chinkinو انظأر .م.  عف. عليه. الأ م "(أهن. أصبحت فعلي.  أحك أ 
  دىل 1969 فييثأ. لعأ. مأ  اتف.قيأة  53 "سلرغم م  املخأ.و  مأ  أن ينأؤمي دمراج  املأ.مة  66-65الصفحت.ن 

حُيأأأتج مببأأأدأ  ودىل وع عأأأة اليقأأأني الأأأ ي تأأأوفر  االلت امأأأ.ت التع. دينأأأة، مل‘ العقأأأد شأأأرينعة املتع. أأأدين ‘تقأأأوين  مبأأأدأ 
 تطبيأأأأأأق املع. أأأأأأدات"(  يفانمرا  يف  أأأأأأ ا السأأأأأأي.الو وسلتأأأأأأ.يل، مأأأأأأ.ن أتثأأأأأأ   الع لأأأأأأي ضأأأأأأئيال   القواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة دال

 "التعأأأأأ.رض املب.شأأأأأر، مبعأأأأأ  عأأأأأد  مشأأأأأروعية موضأأأأأوع  161أعأأأأأال ( الصأأأأأفحة  700 احل.شأأأأأية  Kadelbachو
 " أأأ   160-159أعأأأال (، الصأأأفحت.ن  701 احل.شأأأية  ،Cassese انظأأأر أينضأأأ.  املع. أأأدة،  أأأو مسأأأفلة نظرينأأأة"( 

 اتف.قيأة فييثأأ.  تبأني فعليأ. ، مبأأرور السأثني، أنأأه  يف العأأ.مة أبنأه تقأد  مبأأ  حققتأه امعأي نفهأم مأ  ذلأأك دذن أن مأ.
 Shelton, "Sherlock Holmes and the mystery of، لالطأأالع علأأ  أم لأأةُمأأ  سلفشأأ  الأأ رينعظ"( انظأأر 

jus cogens"  و  36أعأأأأأال ( الصأأأأأفحة  714 احل.شأأأأأيةKadelbach  و 152أعأأأأأال ( الصأأأأأفحة  700 احل.شأأأأأية
 و141(، الصفحة املرجع نفسه  Knuchel  املسفلة، انظر لالطالع عل  مث.قشة هل و 
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تأأل  مع. أأدات تتعأأ.رض مأأع قواعأأد  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو ومأأ  مث،  ال ع ومأأ.  
واجبأأأة تأأأ ال  ال تأأأثص علأأأ  بطأأأالن املع. أأأدة الأأأيت تتعأأأ.رض مأأأع القواعأأأد اآلمأأأرة فأأأ ن الق.عأأأدة الأأأيت

 وطُبقت م. انمرا   .رغم أهن التطبيق

ح.الت بطالن املع. دات بسبب التع.رض مع القواعأد اآلمأرة مأ   ندرةوعل  الرغم م   (2 
قأد   اإلطأالال تكأ   ثأ.ك أي ة.رسأة علأ مل ينعأر أنأه ال القواعد الع.مة للق.نون الأدويل، فأ ن  أ ا

دذا م.نأت مع. أدة  مأ. فقأد صأدرت عأ  فأرامى مول بيأ.انٌت تقأّيمو تكون ذات صلة هب   املسأفلة
دذا مأ.ن ميكأ ، تبعأ.   ومأ. مأع ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، ال أ  بعيثه. متسقة  

فسأأر . الأأبع  أبهنأأ. ( 819 قأأراراتاة عيأأة الع.مأأة  وانأأ ت و(818 ال أ  لأأ لك، اعتب.ر أأ. صأأحيحة
و وأصأأأدرت تعأأرت  أبن صأأأحة بعأأأ  االتف.قأأ.ت تُقأأأرَّر تبعأأأ.  التسأأ.قه. مأأأع مبأأأ.مئ أس.سأأية معيثأأأة

مأأأع احملت أأأ  عأأأد  اتسأأأ.قه.  سلقيأأأ.س دىلاحملأأأ.مم أينضأأأ.  قأأأرارات نظأأأرت فيهأأأ. يف بطأأأالن مع. أأأدات 
، تعأنّي علأ  وراملأدعي العأ.  ضأد اتينلأقواعد  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو ففأي قضأية 

دذا مأأ.ن احلكأأم الأأوارم يف نظ.مهأأ. ااس.سأأي الأأ ي ينقضأأي  مأأ. احملك أأة اخل.صأأة لسأأ اليون أن تقأأرر
ينتعأ.رض  ال" أنأه مبأ. ورأت احملك ة أن احلكأم املأ مور و(820 ال أ  برفع حص.انت املسؤولني سطال  

__________ 

بأأه  ولثأأدا خأأالل الأأدورة ال .مثأأة عشأأرة للجثأأة  تلالطأأالع علأأ  بيأأ.انت ع.مأأة يف  أأ ا الصأأدم، انظأأر البيأأ.ن الأأ ي أملأأ (818 
 بشأأفن مسأأفلة القواعأأد اآلمأأرة، مأأ.ن  2مأأ  جأأدول ااع أأ.ل، تقرينأأر ةثأأة القأأ.نون الأأدويل، الفقأأرة  69الس.مسأأة، البثأأد 

اام لأأأأأة القليلأأأأأة مأأأأأ  ، 1938أينلول/سأأأأأبت ل  29"االتفأأأأأ.ال املتعلقأأأأأة  قلأأأأأيم السأأأأأوميننت ااملأأأأأ.ين، املوقأأأأأع يف ميأأأأأونيخ يف 
 يف معأأأأرض دينأأأأرامقأأأألص، يف اةلسأأأأة نفسأأأأه.،  توأورم ودات الأأأأيت ستأأأأت تعتأأأأل خم.لفأأأأة للثظأأأأ.  العأأأأ.  الأأأأدويل"(لل ع. أأأأ

امل .رسة الداع ة للبطالن بسبب التعأ.رض مأع القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، عأدما  مأ  املع. أدات 
حظأر اسأتخدا  القأأوة  "عهأد عصأأبة اامأم، واملع. أأدة الأيت تأثص علأأ  الأبطالن بسأأبب تع.رضأه. مأع ق.عأأدة  مأرة، و أأي 

الع.مأأة لثبأأ  احلأأرب مأأفماة للسي.سأأة الوطثيأأة  املعأأرو  سسأأم مي أأ.ال براينأأد ميلأأوغ(  والثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة نأأورملغ  
والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة العسأأكرينة الدوليأأة حمل.م أأة مبأأ.ر جمرمأأي احلأأرب يف الشأأرال ااقصأأ ، و خأأر  أأ   ااحكأأ.  

مأأ  مي أأ.ال اامأأم املتحأأدة، الأأيت أمرجأأت يف دطأأ.ر القأأ.نون املوجأأوم يف القأأ.نون الأأدويل  2مأأ  املأأ.مة  4ينأأرم يف الفقأأرة  مأأ.
 الغيأة اسأتع .هل. علأ   أو غأ  قأ.نوين مع. أدات املع. أدات امللمأة عأ  طرينأق التهدينأد سسأتع .ل القأوة أو مأوناملع.صر  

مأ  جأدول ااع أ.ل، تقرينأر  69ال .مثأة عشأرة للجثأة الس.مسأة، البثأد  الل الدورة، خانظر أينض.  دسرائي  وم  أس.سه."(
 .East Timor (Portugal v   بيأأأ.انت أم أأأر حتدينأأأدا  انظأأأر قضأأأيةلأأأو ولالطأأأالع ع8ةثأأأة القأأأ.نون الأأأدويل، الفقأأأرة 

Australia), Counter-Memorial of the Government of Australia of 1 June 1992, para. 223  أن ، حيأث أُعلأ
ثطقأأأة التعأأأ.ون يف املسأأأ.حة الواقعأأأة بأأأني حم.فظأأأة تي أأأور الشأأأرقية اإلندونيسأأأية مب املتعلقأأأةع. أأأدة  امل "مع. أأأدة فرجأأأة تي أأأور"

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1654, No، 1989مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   11، املؤرخأأة و أأ.يل أسأأرتالي.

28462, p. 105) املصأأ ، سأأتكون مع. أأدة سطلأأة بسأأبب اإلخأأالل بق.عأأدة  مأأرة  ، دذا م.نأأت تتعأأ.رض مأأع حأأق تقرينأأر
مأأأ.نون   29مأأأ مرة املستشأأأ.ر القأأأ.نوين لأأأووارة اخل.رجيأأأة، ربأأأرت بو أوينأأأ ، املوجهأأأة دىل ووينأأأر اخل.رجيأأأة سلثي.بأأأة، واملؤرخأأأة 

 ,M. L. Nashواملستثسأخة يف:  ،U.S. Digest, chapter 2, section 1, para. 4، والأوارمة يف: 1979ااول/مينسأ ل 

"Contemporary practice of the United States relating to international law", American Journal of 

International Law, vol. 74, No. 2 (April 1980), p. 418, at p. 419 .دذا م.نأت   "ولأيس مأ  الواضأح أينضأ.  مأ
صأحيحةو فأ ن م.نأت سلفعأ  جتيأ  تأدخال  سأوفي.تي.  يف أفغ.نسأت.ن  املع. دة امللمة بني االحتأ.م السأوفي.ي وأفغ.نسأت.ن ووو

تصأأفه اتف.قيأأة  مأأ  الثأأوع املشأأ.ر دليأأه، فسأأتكون الغيأأة  مبوجأأب املبأأ.مئ املع.صأأرة للقأأ.نون الأأدويل، اهنأأ. سأأتتع.رض مأأع مأأ.
مأأ   4ووو، أي تلأأك الأأوارمة يف الفقأأرة  ‘ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل‘نأأه أب لقأأ.نون املع. أأدات فييثأأ.
 و(اامم املتحدة مي .ال" ووو  م   2امل.مة 

سء  34/65قأأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأأة   و 1978مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   7املأأأأؤر  ألأأأأ  33/28قأأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأأة  (819 
  1981تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  24املأأؤر   36/51قأأرار اة عيأأة الع.مأأة و     1979تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  29 املأأؤر 

 و1984م.نون ااول/مينس ل   5املؤر   39/42قرار اة عية الع.مة و 

 820) Prosecutor v. Taylor, Case No. SCSL-2003-01-I, Decision of 31 May 2004 on Immunity from 

Jurisdiction, Appeals Chamber, Special Court for Sierra Leone, para. 53  .و انظأر أينضأProsecutor v. 
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 و(821 احملك أأأة " فيجأأأب أن تطبقأ أأأأه ،مأأأع أي ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل
 ِ لأهوتُأعْ أن ل حك أة لمأ.ن  ملأ.  أو أنأه لأو مأ.ن احلكأم متع.رضأ.  معهأ.ينبدو  م. ذلك عل ومؤمى 

 و خأرين ألوبوتأو  سي.ال ة.ث ، اسُتثد أم.  حمك ة البلدان اامرينكيأة حلقأوال اإلنسأ.ن يف قضأية ويف
 و(822 اغأأراض جأأل الضأأررة سأأ.رام.م. ااصأألي ومج.عأأةدىل اتفأأ.ال مأأل  بأأني  ولثأأدا  ضأأد سأأورينث. 

 املع. أدة، سلقأب  علأ بع  أحك.  ، مبوجب تس.رام.م. تعهد مج.عةوأش.رت احملك ة دىل أن 
وبثأأ.ء  علأأ  ذلأأك، رأت احملك أأة أن  و(823 ودعأأ.مهتم دىل نأأ  العبومينأأة اآلبقأأني العبيأأدمأأ  عبأأد أي 

 و(824 "مستجدةتث.ق  مع قواعد  مرة يناالتف.ال امل مور لو م.ن مع. دة لك.ن سطال  انه 

، بت ييأأ  ، مأ  جهأأة، 1969 لعأ.  علأ  هنأج اتف.قيأأة فييثأ. 10 جوينسأ  مشأروع االسأأتثت.  (3 
بأأني املع. أأدات الأأيت تكأأون وقأأت دبرامهأأ. متع.رضأأة مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون 

لع.مأة (، وم  جهة أخرى، املع. دات اليت تتع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعد ا1 ةالدويل  الفقر 
ااول تتث.ولأه اة لأة ااوىل مأ   ف.لبأدين  و(825 (2 ةللق.نون الدويل تثشف بعد دبرا  املع. أدة  الفقأر 

تف.قيأةو الم  ا 64 ةال .ين تتث.وله امل.م البدين يف حني أن  1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 53 ةامل.م
 وع  م ب 1969 لع.  وتتبع ملت. الفقرتني نص اتف.قية فييث.

سلأأأثص علأأأ  أن  10 جوتكتفأأأي اة لأأأة ااوىل مأأأ  الفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  (4 
، تتعأأأ.رض مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة دبرامهأأأ.دذا م.نأأأت، وقأأأت  سطلأأأةتكأأأون املع. أأأدة 

و ومأؤمى  أ   اة لأة 53 ةة لأة ااوىل مأ  املأ.ماللق.نون الدويلو وتتبع اة لة ع  م أب صأيغة 
اة لأأأة ال .نيأأأة مأأأ  الفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع  أمأأأ. تكأأأون سطلأأأة مأأأ  أس.سأأأه.و أن  أأأ   املع. أأأدة

وتأأثص  1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 69 ة دت مأأ  الفقأأرة ااوىل مأأ  املأأ.مف.سأأتُ  10 جاالسأأتثت. 
ون هلأ. أي تكأ ال عل  أن أحكأ.  املع. أدة الب.طلأة بسأبب تع.رضأه. مأع ق.عأدة  مأرة وقأت دبرامهأ.

 قوة ق.نونيةو

مأأرة مأأ  القواعأأد  بثتأأ.ئج اهأأور ق.عأأدة  10 جعأأ  الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت. وتُ  (5 
 وتثتهأأي سطلأأةالع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل علأأ  مع. أأدة ق.ئ أأةو وتأأثص علأأ  أن  أأ   املع. أأدة تصأأبح 

__________ 

Kallon, Case No. SCSL-2004-15-AR72(E), Decision of 13 March 2004 on Constitutionality and 

Lack of Jurisdiction, Appeals Chamber, Special Court for Sierra Leoneو 
 821) Prosecutor v. Taylor ) و53، الفقرة  انظر احل.شية أعال 

 822) Aloeboetoe and Others v. Suriname, Judgment of 10 September 1993 on Reparation and Costs, 

Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 15و 
 و57املرجع نفسه، الفقرة  (823 

 نفسهواملرجع  (824 
 ,Yearbook of ... 1966املأوام املتعلقأة بقأ.نون املع. أدات يف:  مأ  مشأ.رينع 50( م  شأرح املأ.مة 6انظر الفقرة   (825 

vol II, p. 248  جمأ.ل   اهور ق.عدة  مرة جدينأدة(، وال 61"جيب أن ينُقرأ سالقرتان مع امل.مة  50 مشروع امل.مة
يف وقأت  سطلأةكون هل   امل.مة  اثر رجعيةو فهي تتث.ول احلأ.الت الأيت تكأون فيهأ. املع. أدة ين يف رأي اللجثة ان

مليأأ.  ان   سطلأأةو وتكأأون املع. أأدة بسأأبب تعأأ.رض أحك.مهأأ. مأأع ق.عأأدة ق.ئ أأة سلفعأأ  مأأ  القواعأأد اآلمأأرةعقأأد . 
، مأ  انحيأة 61فع  اإلبرا  نفسه ينتع.رض مع ق.عدة  مرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل ووو وتتثأ.ول املأ.مة 

وتثتهأي بسأأبب نشأأفة ق.عأأدة  سطلأأةأخأرى، احلأأ.الت الأأيت تكأون فيهأأ. املع. أأدة صأأحيحة وقأت دبرامهأأ.، مث تصأأبح 
توضأأح  أأالء، حسأأب رأي اللجثأأة، أن  ‘وتثتهأأي سطلأأة تصأأبح‘معهأأ.و وعبأأ.رة  مأأرة جدينأأدة تتعأأ.رض أحك.مهأأ. 

ينلحأأق الأأبطالن سملع. أأدة  تكأأون لأأه  اثر رجعيأأة علأأ  صأأحة املع. أأدةو وال اهأأور ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة ينثبغأأي أال
 (ويف الثص ااصليم  وقت اهور الق.عدة اآلمرة اةديندة"(  التوميد  دال
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مأأ  أس.سأأه.  سطلأأةدىل أن املع. أأدة ليسأأت  "حك أأ.   وتثتهأأي سطلأأةصأأبح ت"تشأأ  عبأأ.رة و و حك أأ.  
مثأ   سطلأةع. أدة املم  وقت اهور الق.عأدة اآلمأرة اةدينأدةو وتصأبح  ابتداء   سطلة تصبحولكثه. 

ينسأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ.و  ال اللحظأأأة الأأأيت ينعأأأرت  فيهأأأ. سلق.عأأأدة املعثيأأأة وتقبأأأ  بوصأأأفه. ق.عأأأدة
الالحقأأأأة  أو اآلاثر الق.نونيأأأأة املسأأأأت رة دال تثتهأأأأي أال سطلأأأأة تصأأأأبحاملع. أأأأدة الأأأأيت ينرتتأأأأب علأأأأ  و 

احك.  املع. دةو وهل ا السأبب تأثص اة لأة ال .نيأة مأ  الفقأرة ال .نيأة علأ  أن ااطأرا  يف  أ   
اسأُت د  أ ا احُلكأم قأد   أي التأ ا  مبواصألة الوفأ.ء ساللتأ ا  مبوجأب املع. أدةو و ماملع. دات تعف  

االعأرتا   يف  ا الثص  أثرينت    و و 1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 71 ة أ( م  امل.م2 ةم  الفقر 
أبن ااحكأأ.  التع. دينأأة صأأحيحة، وميكأأ  أن حتأأدث الثتأأ.ئج الق.نونيأأة قبأأ  اهأأور الق.عأأدة اآلمأأرة 

االلتأأ ا   دال ينتأأفثر أبي دهنأ.ء ال ،12 جمأ  القواعأد الع.مأأة للقأ.نون الأدويلو ور ثأأ.  مبشأروع االسأتثت. 
قأأأوال وااللت امأأأ.ت الق.ئ أأأة مبوجأأأب احلفتكأأأون قبأأأ  القبأأأول واالعأأأرتا ،  أمأأأ. الوفأأأ.ءو "ةواصأأألم" ب

 مت.م. و وواجبة التطبيق صحيحةاملع. دة املطعون فيه. 

لتعأ.رض مأع القواعأد لاملتعلأق بأبطالن املع. أدات  10 جأن ينقأرأ مشأروع االسأتثت.  وينثبغي (6 
سلشروط اإلجرائية لالحتج.ج سلأبطالنو فوفقأ.   املتعلق 21 جاآلمرة سالقرتان مع مشروع االستثت. 

ميكأأأ  لطأأأر  يف املع. أأأدة أن ينعلأأأ  انفأأأراماي  أبن مع. أأأدة مث.فيأأأة، يف  ال ،21 جملشأأأروع االسأأأتثت. 
رأينأأأه، لق.عأأأدة  مأأأرة وينعفأأأي نفسأأأه مأأأ  واجأأأب الوفأأأ.ء مبوجأأأب املع. أأأدةو بأأأ  ينتعأأأني اتبأأأ.ع اإلجأأأراء 

بطالن املع. أدة موضأوعي.  قبأ  االسأتث.م دىل أي لتفميد  21 جاملثصوص عليه يف مشروع االستثت. 
 نت.ئج مرتتبة عل  البطالنو

  11 جاالستنتا   
إمكانية الفصل بني أحكام املعاهدة اليت تتعارة مع قاعدة آمرة مل القواعدد 

 العامة للقانون الدويل

، متع.رضة  مع ق.عدة  مرة م  القواعأد الع.مأة دبرامه.قت و املع. دة اليت تكون،  -1
 جيوو أي فص  بني أحك.مه.و وال برمته.، سطلةلق.نون الدويل، تكون ل

بسأأأبب اهأأأأور ق.عأأأدة  مأأأأرة جدينأأأدة مأأأأ  القواعأأأد الع.مأأأأة  تبطأأأأ املع. أأأدة الأأأيت  -2
 :مل م. برمته.،ُحك .  للق.نون الدويل تثتهي 

ااحكأأأأ.  الأأأأيت تتعأأأأ.رض مأأأأع ق.عأأأأدة  مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة  تكأأأأ   أ( 
 للق.نون الدويل ق.بلة  للفص ، م  حيث تطبيقه.، ع  بقية أج اء املع. دة 

 ثبأأأأت بغأأأأ  ذلأأأأك أن قبأأأأول  أأأأ   ااحكأأأأ.  أو تضأأأأح مأأأأ  املع. أأأأدةوين  ب( 
 ينك  أس.س.  جو راي  لرض. أي طر  سالرتب.ط سملع. دة بك.مله.  مل
ينثطأأأأأوي علأأأأأ   ال سأأأأأت رار يف الوفأأأأأ.ء ببقيأأأأأة أجأأأأأ اء املع. أأأأأدةاال وينكأأأأأ   ج( 

 دجح. و

 الشرح  

ينتع.رض فيه. مع ق.عدة  مرة م  القواعأد  ال الظرو  اليت 11 جينتث.ول مشروع االستثت.  (1 
تتعأ.رض مأأع  ال بعأ  أحكأ.  املع. أأدة، يف حأني أن ااحكأ.  ااخأأرى دال الع.مأة للقأ.نون الأأدويل

املتعلأأأق بأأأبطالن املع. أأأدات، ينسأأأ  مشأأأروع  10 جمشأأأروع االسأأأتثت.  أأأ   الق.عأأأدةو وعلأأأ  غأأأرار 
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متييأأ  ، مأأ  جهأأة، بأأني مأأ  حيأأث أي  ،1969 لعأأ.  االسأأتثت.ج علأأ  الأأثهج العأأ.  التف.قيأأة فييثأأ.
املع. دات اليت تكون وقت دبرامهأ. متع.رضأة مأع ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، 

املع. أأدات الأأيت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل ومأأ  جهأأة أخأأرى، 
تثشف بعد دبرا  املع. دةو وينتبع مشأروع االسأتثت.ج أينضأ.  عأ  م أب الأثص الأوارم يف ااحكأ.  ذات 

 و1969 لع.  الصلة م  اتف.قية فييث.

. املع. أدة، وقأت سحلأ.الت تتعأ.رض فيهأ 11 جالفقأرة ااوىل مأ  مشأروع االسأتثت. وتُع   (2 
، 1969 لعأ.  عقد .، مع ق.عدة  مرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو ومبوجأب اتف.قيأة فييثأ.

ملع. دة ا"م  االتف.قية عل  أن  53 ةبرمته.، يف     احل.التو وتثص امل.م الغيةتصبح املع. دة 
 تكأون الغيأةو وعأالوة   وليست ااحك.  ذات الصلة مأ  املع. أدة املعثيأة وحأد .  أي الأيت "ةالغي

عل  أنه، يف      صراحة   1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 44 ةم  امل.م 5 ةالفقر  تثصعل  ذلك، 
جيأأوو فصأأ  ااحكأأ.  املطعأأون فيهأأ. عأأ  املع. أأدةو بأأ  دن املع. أأدة تكأأون الغيأأة مأأ   ال احلأأ.الت،

 برمتهأأأ. وأنأأأه، بوضأأأوح علأأأ  أن املع. أأأدة الغيأأأة 11 جأس.سأأأه.و و كأأأ ا ينأأأثص مشأأأروع االسأأأتثت. 
جم.ل لفص  ااحك.  اليت تتع.رض مع القواعد اآلمرة عأ  أحكأ.  أخأرى مأ  املع. أدةو فأفوال ،  ال

يف مشروع االستثت.ج توضيح بطأالن املع. أدة أبم لهأ.، ولأيس فقأ   ".غية برمتهال"ينقصد بعب.رة 
  اة لأة صأراحة و اثنيأ. ، للتفميأد علأ   أ   الثقطأة ااس.سأية، ينأثص اةأ ء ال أ.ين مأاملعيباحلكم 

مأأ   53 ةبأأع اةأأ ء ااول مأأ  اة لأأة نأأص املأأ.متوين ". جيأأوو أي فصأأ  بأأني أحك.مهأأال"علأأ  أنأأه 
 44 ةمأ  املأ.م 5 ةيف حني أن اة ء ال .ين مأ  اة لأة ينسأتثد دىل الفقأر  ،1969 لع.  اتف.قية فييث.

مأأأ  القواعأأأد  53 ة، الأأأيت تسأأأتبعد حأأأ.الت الأأأبطالن مبوجأأأب املأأأ.م1969 لعأأأ.  مأأأ  اتف.قيأأأة فييثأأأ.
وأُعرب ع  رأي مف.م  أنه قد توجأد حأ.الت، مأع ذلأك،  و44 ةاملتعلقة  مك.نية الفص  يف امل.م

 ملرا و م. ينكون فيه. الفص  بني أحك.  خمتلفة م  مع. دة

وتتث.ول الفقرة ال .نية احل.الت اليت تكأون فيهأ. املع. أدة  أو أحكأ.  معيثأة مأ  املع. أدة(  (3 
 مأأرة مأأ  القواعأأد اهأأرت بعأأد دبأأرا  املع. أأدةو وتتبأأع صأأيغة الفقأأرة ال .نيأأة عأأ   متع.رضأأة مأأع ق.عأأدة 

و وتسلم  مك.نية الفص  يف احل.الت 1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 44 ةم  امل.م 3 ةم ب الفقر 
 إلبرا  الحقةفيه. املع. دة بسبب اهور ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل  تبط اليت 

 املع. دةو

دذا  تبطأأ  برمتهأأ. وتأأثص ف.حتأأة الفقأأرة ال .نيأأة بوضأأوح علأأ  أن املع. أأدة، مق.عأأدة ع.مأأة،  (4 
م.نت تتع.رض مع ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، حأىت يف احلأ.الت الأيت تظهأر 

.نيأة املع. أدةو وهلأ ا السأبب، ينأثص اةأ ء ااول مأ  ف.حتأة الفقأرة ال  دبأرا فيه. الق.عأدة اآلمأرة بعأد 
سطلأة بسأبب اهأور ق.عأدة  مأرة جدينأدة  تبطأ علأ  أن املع. أدة الأيت  11 جم  مشروع االسأتثت. 

يف هن.ينة ف.حتة الفقرة،  ". ملم"برمته.و وتع  عب.رة ُحك .  م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل تثتهي 
شأرتط   ج(و وينُ يف احلأ.الت احملأدومة الأيت تشأ له. الفقأرات الفرعيأة  أ( دىل دالعد  جواو الفص  

سلطبأأأع اجت أأأأ.ع العث.صأأأأر املأأأ مورة يف الفقأأأأرات الفرعيأأأأة  أ( دىل  ج(و وبعبأأأ.رة أخأأأأرى، جيأأأأب أن 
جتت أأع مأأ  العث.صأأر ال الثأأة حأأىت ينتأأفت  فصأأ  ااحكأأ.  الأأيت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة عأأ  بقيأأة 

 املع. دةو

 3 ةمأأ  الفقأأر  11 ج دت العث.صأأر املأأ مورة يف الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت. واسأأتُ  (5 
و ف.لعثصر ااول املثصوص عليه يف الفقرة الفرعية  أ( 1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 44 ةم  امل.م
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 أأو أن تكأأون ااحكأأ.  الأأيت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل ق.بلأأة  
ن م  امل كأ  تطبيأق و  ا ينعر أنه جيب أن ينكو  وللفص ، م  حيث تطبيقه.، ع  بقية املع. دة

بقيأأة املع. أأدة مون ااحكأأ.  الأأيت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو 
عثدم. تكون مه ة ااحك.  ااخرى تيس  تثفي  احلكم املطعون فيأه، فأ ن مأ  الواضأح أن  أ ا و 

 ميك  فصله ع  بقية املع. دة م  حيث تطبيقه.و ال احلكم
تأأأثص  دذ ينكأأون مأأ  امل كأأأ  تطبيأأق املع. أأدة بأأدون احلكأأأم املطعأأون فيأأهووال ينكفأأي أن  (6 

مأأ   ينتضأأحبأأد أن  ال علأأ  أنأأه 11 جالفقأأرة الفرعيأأة  ب( مأأ  الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت. 
ينكأأأ  أس.سأأأ.  جأأأو راي  لرضأأأ. أي طأأأر   مل ين بأأأت بغأأأ  ذلأأأك أن قبأأأول  أأأ   ااحكأأأ.  أو املع. أأأدة

سالرتب.ط سملع. دة بك.مله.و وحىت لو م.ن سإلمك.ن تطبيق املع. دة بدون احلكم املطعأون فيهأ.، 
إلبرامهأأ. سأأيتث.ىف مأأع الطأأ.بع الرضأأ.ئي  "س.سأأ.  جأأو رايأ"حكأأم ينشأأك  بأأدون فأأ ن تطبيأأق مع. أأدة 

 دةوينكون  ث.ك رض. سملع.  ل  بدون   ا احلكم دذ لل ع. دات،

وع أال  سلفقأرة الفرعيأأة  ج(، فأ ن الشأرط ااخأأ  الأ ي جيأب اسأأتيف.ؤ  لفصأ  ااحكأأ.   (7 
 املع. أأدة  أأو دبأأرا تظهأأر بعأأد مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  الأأيت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة

، يف " جحأأ.د"ينثطأأوي اسأأت رار الوفأأ.ء مبوجأأب املع. أأدة علأأ  دجحأأ. و والقصأأد مأأ  مل أأة  أال
.ال، اإلش.رة دىل التأواون ااس.سأي بأني احلقأوال وااللت امأ.ت الث.شأئة عأ  املع. أدة والأ ي   ا السي

دذا   مأأ. وللبأأت يف االحتفأأ.  ببعضأأه. اآلخأأروو ميكأأ  أن خيتأأ  مبجأأرم الفصأأ  بأأني بعأأ  ااحكأأ.  
لرثأر  ال ، ينلأ   مأ لك دينأالء االعتبأ.ر" جحأ.د"م.ن االست رار يف الوف.ء سملع. دة ينثطوي عل  

علأأ  أطأأرا  املع. أأدة فحسأأب، ودمنأأ. أينضأأ.  لأأآلاثر الأأيت تتجأأ.وو ااطأأرا ، دذا مأأ.ن ذلأأك الواقأأع 
استيف.ء الشروط املثصوص عليه. يف الفقأرة ال .نيأة سلثظأر يف مجيأع ينتعني دثب.ت و  وجيه.  وضروراي و

يف ذلأأأأك موضأأأأوع احلكأأأأم، وعالقتأأأأه سلبثأأأأوم ااخأأأأرى مأأأأ  املع. أأأأدة،  مبأأأأ. الظأأأأرو  ذات الصأأأألة،
 و(826 التحض ينة دىل ج.نب عوام  أخرىوااع .ل 

  12 جاالستنتا   
مدع قاعددة آمدرة مدل القواعدد العامدة  املتعارضدةنتائج بطالن وإعاء املعاهددات 

 للقانون الدويل

نتيجأأأة تع.رضأأأه. مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ   سطلأأأةينقأأأع علأأأ  ااطأأأرا  يف مع. أأأدٍة  -1
 ينلي: مب. املع. دة الت ا  ق.نوين دبرا القواعد الع.مة للق.نون الدويل وقت 

أن ت ينأأأ  قأأأدر املسأأأتط.ع نتأأأ.ئج أي ع أأأ  مت القيأأأ.  بأأأه اسأأأتث.ما  دىل أي   أ( 
 حكم م  أحك.  املع. دة ينتع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل 

شأأية مأأع الق.عأأدة اآلمأأرة مأأ  القواعأأد .ن جتعأأ  عالق.هتأأ. املتب.ملأأة مت أو   ب( 
 الع.مة للق.نون الدويلو

ينأأأؤثر دهنأأأ.ء مع. أأأدة بسأأأبب اهأأأور ق.عأأأدة  مأأأرة جدينأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  ال -2
وضأأع قأأ.نوين أنشأأف  تثفيأ  املع. أأدة قبأأ  دهن.ئهأأ.،  أو التأ ا  أو للقأ.نون الأأدويل يف أّي حأأق

 بقأأدر دال ااوضأأ.ع بعأأد ذلأأك أو االلت امأأ.ت أو تلأأك احلقأأوال لأأ ع اإلبقأأ.ءبشأأرط عأأد  
__________ 

 .Yearbook ... 1966, volمأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة بقأ.نون املع. أدات  41.مة ( مأ  شأرح املأ5انظأر الفقأرة   (826 

(II), p. 238و 
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يف حأأأد ذاتأأأه غأأأ  متعأأأ.رض مأأأع الق.عأأأدة اآلمأأأرة اةدينأأأدة مأأأ   عليهأأأ. اإلبقأأأ.ءينكأأأون  مأأأ.
 القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 الشرح  

م  الثت.ئج املرتتبة عل  وجوم تع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  (1 
و املع. أدة تبط  تلأكأو، يف ح.لة اهور ق.عدة  مرة بعد اعت .م املع. دة،  سطلةأن املع. دة   و

عأ  طرينأق تصأر  ااطأرا  ع أال   ، قأد تأؤمي دىل نتأ.ئج، مأ ال ،الب.طلةومع ذلك، حىت املع. دة 
دحأأداث أوضأأ.ع حبكأأم الواقأأعو  أو يف دنشأأ.ء حقأوال والت امأأ.ت سملع. أدةو وقأأد تتجلأأ   أأ   اآلاثر

تع.رضأأه. مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد لنتأأ.ئج دبطأأ.ل املع. أأدات  12 جينتثأأ.ول مشأأروع االسأأتثت. و 
ومشأأأأروع  10 جالع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويلو ولأأأأ لك، فأأأأ ن مثأأأأة عالقأأأأة وثيقأأأأة بأأأأني مشأأأأروع االسأأأأتثت. 

 وسطلةالثت.ئج املرتتبة عل  املع. دة اليت تصبح  12 جمشروع االستثت. ينتث.ول  دذ و12 جاالستثت. 

علأأأأ   12 ج، ُ ْيِكأأأأ ظ مشأأأأروع االسأأأأتثت. 11و 10 وعلأأأأ  غأأأأرار مشأأأأروعي االسأأأأتثت.جني (2 
 ة، أي حأ.الت الأبطالن الث.جتأ1969 لعأ.  م  اتف.قية فييثأ. 64و 53 أس.س الت يي  بني امل.متني

 ةعأ  التعأ.رض مأع ق.عأدة  مأرة ق.ئ أة مأأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل وحأ.الت الأبطالن الث.جتأأ
مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل تظهأأر بعأأد اعت أأ.م املع. أأدةو  تعأأ.رضالعأأ  

مشأأأأأأروع  ينتبأأأأأأع، 11و 10  أأأأأأو احلأأأأأأ.ل يف مشأأأأأأروعي االسأأأأأأتثت.جني علأأأأأأ  ذلأأأأأأك، م أأأأأأ. وعأأأأأأالوة  
مشأأأأأأروع  علأأأأأأ  غأأأأأأرارو وأخأأأأأأ ا ، 1969 لعأأأأأأ.  عأأأأأأ  م أأأأأأب نأأأأأأص اتف.قيأأأأأأة فييثأأأأأأ. 12 جاالسأأأأأأتثت. 
 و21 جللشروط اإلجرائية املبيثة يف مشروع االستثت.  نت.ئج بطالن املع. دة نضع، 10 جاالستثت. 

 سطلةاحل.الت اليت تكون فيه. املع. دة  12 جوتتث.ول الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت.  (3 
نتيجأأة تعأأأ.رض مأأع ق.عأأأدة  مأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأة للقأأأ.نون الأأدويل وقأأأت دبأأرا  املع. أأأدةو وتتبأأأع 

املتعلقأأة  1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 71 ة  املأأ.ممأأ 1 ةصأأي.غة الفقأأرة عأأ  م أأب صأأي.غة الفقأأر 
و  ا  و  -تثشف أصال   مل و فب . أن املع. دة"53 ة.لة املع. دة اليت تكون الغية مبقتض  امل.محب"

ميكأ  االسأتث.م دىل أحكأ.  املع. أدةو غأ   فأال -( ab initioم  ااس.س   الب.طلةجو ر املع. دة 
حيدث نت.ئج معيثةو  ة. ،الب.طلةحبس  نية استث.ما  دىل املع. دة  أنه قد تكون  ث.ك أع .ل نُف ت

 دىل الت امنيو 12 وملع.ةة     الثت.ئج، تش  الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت.ج

ت ينأ  قأدر املسأتط.ع نتأ.ئج أي ع أ  مت يف مع. دة سطلة  أو أن  االلت ا  ااول لرطرا  (4 
أحكأأأ.  املع. أأأدة ينتعأأأ.رض مأأأع الق.عأأأدة اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد القيأأأ.  بأأأه اسأأأتث.ما  دىل أي حكأأأم مأأأ  

و وسلت.يل ف ن االلت ا  "عدر املستط. ق"ل أن االلت ا   و سإلوالة أوال ، ينالحظ  والع.مة للق.نون الدويل
ينكأأون مأأ  امل كأأ  دوالأأة  ال سأألم أبنأأه قأأدينلأأيس الت امأأ.  بتحقيأأق غ.ينأأة بأأ   أأو التأأ ا  ببأأ ل عث.ينأأةو و 

الصأأألة، لكثأأأه ينوجأأأب علأأأ  الأأأدول بأأأ ل قصأأأ.را . إلوالأأأة  أأأ   الثتأأأ.ئجو اثنيأأأ. ، لأأأيس الثتأأأ.ئج ذات 
الواجأأب  أأو دوالأأة نتأأ.ئج أي أع أأ.ل مت القيأأ.  هبأأ. اسأأتث.ما  دىل أي جأأ ء مأأ  أجأأ اء املع. أأدة، بأأ  

استث.ما  دىل ااحك.  املطعون فيهأ. مأ   .ينقتصر الواجب عل  دوالة نت.ئج ااع .ل اليت مت القي.  هب
ينوجد الت ا   والأة نتأ.ئج ااع أ.ل الأيت مت  ، السطلة برمته.، ودن م.نت املع. دة وسلت.يل دةو املع.

تتعأأأ.رض مأأأع القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  ال القيأأأ.  هبأأأ. اسأأأتث.ما  دىل أحكأأأ.  يف املع. أأأدة
ينتعأني عليهأ. أن  للق.نون الأدويلو وااللتأ ا  ال أ.ين، الأ ي ينثبأع مأ  االلتأ ا  ااوىل،  أو أن ااطأرا 

شية مع الق.عدة اآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويلو و أ ا ينعأر .جتع  عالق.هت. املتب.ملة مت 
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أن تكأأون عالق.هتأأ. مثأأ  تلأأك اللحظأأة فصأأ.عدا  ينثبغأأي أن تكفأأ  أن الأأدول ااطأأرا  يف املع. أأدة 
عأ  االلتأ ا  ول مب.ضأي السألوك، ينُ ع  االلتأ ا  ااو و ك ا، بيث . ينُ املعثية اآلمرة ةمتسقة مع الق.عد

 ال .ين مبستقب  السلوكو

، أي 1969 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. 64 ةعأأ  الفقأأرة ال .نيأأة سحل.لأأة الأأيت تتث.وهلأأ. املأأ.موتُ  (5 
نتيجأأة ق.عأأدة  مأأرة تثشأأف بعأأد اعت أأ.م املع. أأدةو وتتبأأع  سطلأأةاحلأأ.الت الأأيت تصأأبح فيهأأ. املع. أأدة 

 71 ةم  املأ.م 2 ةع  م ب نص الفقر  12 جال .نية م  مشروع االستثت.  الصيغة الوارمة يف الفقرة
تصأأبح  ال بأد مأ  التفميأأد جمأدما  علأ  أنأأه، يف  أ   احلأ.الت، وال و1969 لعأأ.  مأ  اتف.قيأة فييثأ.
مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو وبعبأ.رة أخأرى، اآلق.عأدة البعد اهأور  دال املع. دة سطلة

سلتأأ.يل اآلمأأرة، و  ةينة خأأالل الفأرتة الف.صأألة بأني اعت أأ.م املع. أدة واهأأور الق.عأدتظأ  املع. أأدة سأ.ر 
بثأأأ.ء و و ع أأأال  هبأأ.تظأأ  صأأحيحة تلأأأك ااع أأ.ل الأأأيت مت القيأأ.  هبأأأ. واحلقأأوال وااللت امأأأ.ت الث.شأأئة 

لتأأ ا   والأأة  اثر ااع أأ.ل الأأيت مت القيأأ.  هبأأ. بصأأورة صأأحيحةو اميكأأ  أن ينكأأون مثأأة أي  ال عليأأه،
وع االسأأأتثت.ج علأأأ  أن دهنأأأ.ء املع. أأأدة بسأأأبب التعأأأ.رض مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة تظهأأأر بعأأأد وينأأأثص مشأأأر 

وضأأع قأ.نوين أنشأأف  تثفيأأ  املع. أأدة قبأأ  دهن.ئهأأ.و  أو التأأ ا  أو أي حأأق يفينأأؤثر  ال اعت أ.م املع. أأدة
ااوضأ.ع الق.نونيأة الأأيت  أو االلت امأ.ت أو تتأفثر احلقأأوال لأ  ،سطلأةوسلتأ.يل، بيث أ. تصأبح املع. أأدة 

 ااوضأ.ع الق.نونيأة أو االلت امأ.ت أو تثشف سلوف.ء الق.نوين مبوجأب املع. أدةو غأ  أن تلأك احلقأوال
ينكأأأون اسأأت رار وجوم أأأ. يف حأأأد ذاتأأأه  مأأأ. ال بقأأأدر دال سأأأتث.م دليهأأ.اال أو ميكأأ  اإلبقأأأ.ء عليهأأأ. ال

 انته.م.  لق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

  13 جاالستنتا   
انعدام أثر التحفظدات علدى املعاهددات يف القواعدد انمدرة مدل القواعدد العامدة 

 للقانون الدويل

ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة ينأأؤثر الأأتحفل علأأ  حكأأم تع. أأدي ينعكأأس  ال -1
 للق.نون الدويل يف الط.بع املل   لتلك الق.عدة، اليت ينست ر انطب.قه. هب   الصفةو

ينعّدل ااثرظ الق.نوين ملع. دة عل   و ينتث.ىف مع  أو ال جيوو أن ينستبِعد التحفل -2
 ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 الشرح  

علأ   آباثر القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل 13 جاالستثت. ع  مشروع ينُ  (1 
قواعد الق.نون الدويل املتعلقة سلتحفظ.ت عل  املع. أداتو والغأرض مأ  مشأروع االسأتثت.ج لأيس 

و بأ  دن مشأروع 1969 لعأ.  مأ  اتف.قيأة فييثأ. 23 دىل 19 متثظيم التحفظ.ت، اليت تتث.وهل. املأوا
 وتف.قيةااللق م   اثر التحفظ.ت املثصوص عليه. يف االستثت.ج ينثط

وتتث.ول الفقرة ااوىل احل.لة اليت ينكون فيه. دبأداء حتفأل علأ  حكأم يف املع. أدة ينعكأس  (2 
ق.عأأأأدة  مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويلو وتسأأأأتثد صأأأأي.غة الفقأأأأرة ااوىل مأأأأ  مشأأأأروع 

وينأأأثص علأأأ  أن  و(827 علأأأ  املع. أأأدات تحفظأأأ.تدىل مليأأأ  امل .رسأأأة املتعلقأأأة سل 31 جاالسأأأتثت. 
__________ 

الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، الأدورة الس.مسأة والسأتون،  ملي  امل .رسة املتعلقة سلتحفظأ.ت علأ  املع. أدات، (827 
 و3-4-4(، املبدأ التوجيهي A/66/10/Add.1  10 امللحق رقم

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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ميأأأس سلطأأأ.بع امللأأأ   لتلأأأك الق.عأأأدة الأأأيت  ال الأأأتحفل علأأأ  نأأأص يف املع. أأأدة ينعكأأأس ق.عأأأدة  مأأأرة
دمنأ. القصأد مثهأ. اإلشأ.رة دىل أنأه حأىت عثأدم.  "ة   الصأفهبأ"عب.رة و ينست ر انطب.قه. هب   الصفةو 

صأحته بصأورة بينعكس حكم تع. دي ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل ف نأه حيأتفل 
قأد ينأؤثر علأ  الق.عأدة علأ  الأرغم مأ  أنأه  ،املع. أدةو و أ ا ينعأر أن الأتحفل أحك. مستقلة ع  

ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  ، ف ن الق.عأدة، سعتب.ر أ.ه.التع. دينة وعل  تطبيق
 13 جتتأفثر، وسأتظ  سأ.رينةو وتثبأع الق.عأدة الأوارمة يف  أ   الفقأرة مأ  مشأروع االسأتثت.  لأ  الع. 

سأت د، علأ  وجأه اخلصأوص، مأ  مأون احلكأم التع. أدي م  التطبيأق العأ.مي للقأ.نون الأدويلو وتُ 
املعثيأأة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل هل أأ. الأأ ي أبأأدي بشأأفنه  أأ ا الأأتحفل والق.عأأدة اآلمأأرة 

 و(828 وجوم مستق 

تعلأأأأق بصأأأأحة ت فأأأأال 13 جأمأأأأ. الق.عأأأأدة الأأأأوارمة يف الفقأأأأرة ااوىل مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأتثت.  (3 
صحة التحفل م  عدمه، ونت.ئج أي بطالن، مس.ئ  حتك ه. القواعد الوارمة يف  دن دذ التحفلو

حظأر الأتحفل علأ  حكأم يف مع. أدة ينعكأس ق.عأدة لغلأو ولعأ  مأ  او 1969 لعأ.  اتف.قية فييثأ.
ينثبغأأي أن ينتوقأأ   ا  مأأ   أأ ا القبيأأ ان قأأرار حظأأرا  صأرحي.   مأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل 

 تمتأأميكأأ  أن  ال و أأي ع ليأأة -مائ أأ.  علأأ  التحقأأق مأأ  موضأأوع املع. أأدة املعثيأأة والغأأرض مثهأأ. 
مأ  املهأم مأع ذلأك التشأديند علأ  أنأه، بصأر  الثظأر م  خالل تفس  مأ  مع. أدة بعيثهأ.و و  دال

تح.شأأي الطأأ.بع امللأأ   لق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد تميكأأ  لدولأأة أن  ال عأأ  صأأحة الأأتحفل املعأأر،
 الع.مة للق.نون الدويل  بداء حتفل عل  حكم تع. دي ينعكس تلك الق.عدةو

 سلتحفظ.ت الأيت تبأدو يف ا. ر أ. حم.ينأدة 13 جع  الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت. وتُ  (4 
تتعلأأق سلقواعأأد اآلمأأرة، ولكأأ  تطبيقهأأأ. مأأ  شأأفنه أن ينتعأأ.رض مأأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأأد  وال

مأأأأأ  املبأأأأأدأ  2 ةالع.مأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأدويلو فهأأأأأ   التحفظأأأأأ.ت غأأأأ  صأأأأأحيحةو واسأأأأأتث.ما  دىل الفقأأأأر 
املع. أأأدات، ينأأأثص مشأأأأروع مأأأ  مليأأأ  امل .رسأأأة املتعلقأأأة سلتحفظأأأ.ت علأأأ   3-4-4 يالتأأأوجيه
ينعأأّدل ااثأأرظ القأأ.نوين ملع. أأدة علأأ   أأو  أو جيأأوو أن ينسأأتبِعد الأأتحفل ال هعلأأ  أنأأ 13 جاالسأأتثت. 

 مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو وامل .ل الث وذجي امل مور يف شأرح املبأدأ  ينتث.ىف مع ق.عدة
ااشأخ.ص مأ  ة.رسأة بعأ  هد  دىل حرم.ن فئة م  ين" و التحفل ال ي  3-4-4 التوجيهي

لأيس يف الوقأت  ،جأدا   ودن مأ.ن مه أ.  .حلق يف التعلأيم، ف و(829 "ةاحلقوال امل ثوحة مبوجب مع. د
الأأرا   ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو ومأأ  مث، فأأ ن صأأي.غة حتفأأل علأأ  حكأأم 

مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  ق.عأأأدة  مأأأرةل لأأأ  ينكأأأون يف حأأأد ذاتأأأه مث.فيأأأ.  تع. أأأدي ينعلأأأ  احلأأأق يف التعلأأأيم 
مأ  القواعأد الع.مأة  ينشأك  حتفظأ.  علأ  حكأم تع. أدي ينعأل عأ  ق.عأدة  مأرة للق.نون الدويل ولأ 

   .عأأة عرقيأأة معيثأأة، ينتعلأأق في أأ.و بيأأد أن أي حتفأأل حيأأّد مأأ  دع أأ.ل  أأ ا احلأأق للقأأ.نون الأأدويل

__________ 

 828) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua   أعأأأال ( 741احل.شأأية انظأأر ،
 حيأأث تُعأأ.جلظ  أأ   املسأأفلة يف سأأي.ال حتفأأل علأأ  دعأأالن ينقأأر سلوالينأأة اةلينأأة  175، الفقأأرة 94و93 الصأأفحت.ن

 وم  نظ.مه. ااس.سي 36م  امل.مة  2لل حك ة مبوجب الفقرة 

( مأأ  شأأرح املبأأدأ 5الفقأأرة  أعأأال (،  827 انظأأر احل.شأأية  علأأ  املع. أأدات مليأأ  امل .رسأأة املتعلأأق سلتحفظأأ.ت (829 
 و3-4-4التوجيهي 
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فعأأأال  أنأأأه ينثتهأأأك ينسأأأتبعد مج.عأأأة عرقيأأأة معيثأأأة مأأأ  الت تأأأع هبأأأ ا احلأأأق التع. أأأدي، قأأأد يُنسأأأتثتج  أو
 و(830 الق.عدة اآلمرة املعرت  هب. ع وم.  واليت حتظر الت يي  العثصري

  14 جاالستنتا   
قواعدددد القدددانون الددددويل العدددريف الددديت تتعدددارة مدددع قاعددددة آمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة 

 للقانون الدويل

ال تثشأأف ق.عأأدٌة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف دذا م.نأأت تتعأأ.رض  -1 
خي  ذلك  مك.نية تعدين  ق.عأدة  وال ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلومع 

 مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل بق.عدة الحقة م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل 
 هل. نفس الصفةو

ق.عأأأدة القأأأأ.نون الأأأدويل العأأأأريف الأأأيت ليسأأأأت هلأأأ. صأأأأفة  تثتهأأأي ُحك أأأأ.   -2 
ذا م.نأأت تتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الق.عأأدة اآلمأأرة د

 الدويل وبقدر تع.رضه. معه.و

ال تثطبأأأق ق.عأأأأدة املعأأأأرتض املِصأأأأّر علأأأ  القواعأأأأد اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد  -3 
 الع.مة للق.نون الدويلو

 الشرح  

القواعأأأد الع.مأأأة الثتأأأ.ئج املرتتبأأأة علأأأ  القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ   14 جينتثأأأ.ول مشأأأروع االسأأأتثت.  (1 
مأأأ  ثأأأالث فقأأأراتو  14 جللقأأأ.نون الأأأدويل يف القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريفو وينتأأأفل  مشأأأروع االسأأأتثت. 

الفقرة ااوىل فتتعلق سلثت.ئج املرتتبة عل  ق.عدة  مرة ق.ئ ة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل  ففم.
رة ال .نيأة فتتثأ.ول الثتأ.ئج املرتتبأة الفق وأم. يف نشفة ق.عدة جديندة م  قواعد الق.نون الدويل العريفو

يف قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف  علأأأ  ق.عأأأدة  مأأأرة جدينأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل
الق.ئ ةو وتتطرال الفقرة ال .ل ة دىل عد  انطب.ال ق.عدة املعأرتض املصأرو وتعكأس الفقأراتن ااوليأ.ن 

متع.رضة مع ق.عدة  مرة  دبرامه.ة تكون وقت ، ال ي ميي  بني ح.لة مع. د10 جمشروع االستثت. 
ق.ئ ة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، مأ  جهأة، وح.لأة مع. أدة تتعأ.رض مأع ق.عأدة  مأرة مأ  

 واملع. دة دبرا القواعد الع.مة للق.نون الدويل تثشف بعد 
مأأ  علأأ  أن ق.عأأدة  14 جوتأأثص اة لأأة ااوىل مأأ  الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (2 

تثشأأأف دذا م.نأأأت تتعأأأ.رض مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  ال قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف
أنه حىت يف ح.ل وجوم أرمأ.ن القأ.نون الأدويل العأريف  "ف تثشال"للق.نون الدويلو وينقصد م  عب.رة 
ة  مأرة مأ  تثشف دذا م.نت الق.عدة املفرتضة تتع.رض مع ق.عد ال ف ن ق.عدة الق.نون الدويل العريف

غأأ   "ةغيأأال" " أوةطلأأس"القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وخالفأأ.  حل.لأأة املع. أأدات، فأأ ن مل أأيت 
 تثشف أصال و ال مث.سبتني، ان الق.عدة املفرتضة م  قواعد الق.نون الدويل العريف

__________ 

املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  مأأ   26( مأأ  شأأرح املأأ.مة 5الفقأأرة   ،علأأ  سأأبي  امل أأ.ل ،انظأأر (830 
 و110، الصفحة ( والتصوينباة ء ال .ين اجمللد ال .ين،  ،2001حولية ووو ، مولي.   املشروعة



A/74/10 

241 GE.19-13883 

غ  أأأ. مأأأ  قواعأأأد وتعلأأأو القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل تظراتبيأأأ.  علأأأ   (3 
القأأ.نون الأأدويل، وجتُأأب  مأأ  مث  أأ   القواعأأد يف حأأ.ل تع.رضأأه. معهأأ.و وقأأد اعرتفأأت قأأرارات احملأأ.مم 

قواعأد القأ.نون الأدويل العأريف  تعلأو علأ  الوطثية أبن القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل
الأأوالايت املتحأأدة، يف قضأأية يف ة لأأدائرة الت.سأأعحمك أأة االسأأتئث.  لخلصأأت فقأأد املتع.رضأأة معهأأ.و 
لقواعأأأد اآلمأأأرة تسأأأ و سلفعأأأ  علأأأ  مجيأأأع ا"، دىل أن ضأأأد مجهورينأأأة اارجثتأأأني بليأأأكسأأأيدرم.ن مي 

تعلأو علأ  االتف.قأ.ت ‘ مأرةاآلقواعأد ال بلغأت مرتبأةلقواعد الأيت ا"، وذمرت أن "قواعد الق.نون الدويل
وسمل أأ ،  و(831 "‘القواعأأد اآلمأأرة، وتبطلهأأ. الدوليأأة وغ  أأ. مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل املتع.رضأأة مأأع

.بع القواعأأد اآلمأأرة، مبعأأ  أن طأأ"ذ بأأت احملك أأة العليأأ. يف اارجثتأأني دىل أن للجأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية 
 و(832 "ى احلظر  ينس و عل  م  م  ق.نون املع. دات ومجيع مص.مر الق.نون الدويل ااخر 

القضأأأ.ئية الدوليأأأة أينضأأأ.  أبن القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  وقأأأد اعرتفأأأت قأأأرارات احملأأأ.مم واهليئأأأ.ت  (4 
قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف الأأيت تتعأأ.رض معهأأ.و ففأأي  تعلأأو علأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل

ىل اقأأأرتاح مأأأ  دحمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  أشأأ.رت، حصأأأ.انت الدولأأأة مأأأ  الأأأوالايت القضأأأ.ئيةقضأأية 
 أأأ.  علأأأ  أي ق.عأأأدة غأأأ  متسأأأ.وقة معهأأأ. مأأأ  قواعأأأد لقواعأأأد اآلمأأأرة تعلأأأو مائا"دينط.ليأأأ. مفأأأ.م  أن 

تأأأرف   ومل و(833 "يف القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف أ  القأأأ.نون الأأأدويل، سأأأواء أم.نأأأت وارمة يف مع. أأأدة
أن تسأأأتثتج أن  ثأأأ.ك تع.رضأأأأ.  بأأأني الق.عأأأدة املتعلقأأأأة ع فأأأت عأأأأ  لكثهأأأ.  احملك أأأة ذلأأأك االقأأأأرتاح

 و(834 والقواعأأد اآلمأأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأأدويلحبصأأ.انت الأأدول يف الأأدع.وى املدنيأأة 
وأُقأأرت ااسأأبقية الرتاتبيأأة للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل علأأ  قواعأأد القأأ.نون 

، حيأأأث قأأأررت احملك أأأة ااوروبيأأأة العدسأأأ.ين ضأأأد امل لكأأأة املتحأأأدةالأأأدويل العأأأريف أينضأأأ.  يف قضأأأية 
، أن القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  املأأأدعي العأأأ.  ضأأأد فوروبيأأأ.يف قضأأأية حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن، بعأأأد أن نظأأأرت 

رتبأأة أعلأأ  يف الرتاتبيأأة الدوليأأة مأأ  م"القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  أأي تلأأك القواعأأد الأأيت تتبأأوأ 
وقأد وصأ  الأرأي املخأ.ل  املشأأرتك،  و(835 "‘الع.مينأة‘قأ.نون املع. أدات بأ  ومأ  القواعأد العرفيأة 

، الثت.ئج املرتتبأة العدس.ين ضد امل لكة املتحدةالص.مر ع  الق.ضيني روواميس وم.فليش يف قضية 
يف نشأوء ق.عأدة متع.رضأة معهأ. مأ  قواعأد عل  القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل 

 ينلي: م. خ  وص ، حيث أورمالق.نون الدويل العريف 

__________ 

 831) Siderman de Blake v. Republic of Argentina  أعأال (،  708 انظأر احل.شأيةp. 715 (citing to the 

Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (1987), § 102 comment k)و 
 832) Julio Héctor Simón y otros s/ privación ilegítima de la libertad  أعأال (،  724 انظر احل.شيةpara. 48 

 el carácter de ius cogens de modo que se encuentra no sólo por encima de" ااصأ  سللغأة اإلسأب.نية: 

los tratados sino incluso por sobre todas las fuentes del derecho"و) 
 833) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99, at p. 140, para. 92و 
 Ulf Linderfalk, Understanding Jus Cogens inانظأر يف  أ ا الصأدم:  و93و 92املرجأع نفسأه، الفقأراتن  (834 

International Law and International Legal Discourse  .1-3-1(، يف الفأرع 2019  ينصأدر الحقأ.  يف عأ 
حصأأ.انت الأأدول مأأ  الوالينأأة ق.عأأدة ااولوينأأة الأأيت أمأأدهت. ضأأ ث.  حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف قضأأية   تشأأ   اام لأأة

العأريف، وجأب علأ  الأدول : يف ح.ل وجأوم تعأ.رض بأني ق.عأدة  مأرة وق.عأدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل القض.ئية
 أن تطبق ااوىلو

 835) Al-Adsani v. the United Kingdom  انظأر أينضأ.   و60أعأال (، الفقأرة  706 انظأر احل.شأيةProsecutor v. 

Furundžija  و153أعال (، الفقرة  699 احل.شية 
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دن ااغلبيأأأأة، بقبوهلأأأأ. أن الق.عأأأأدة الأأأأيت تقضأأأأي حبظأأأأر التعأأأأ ينب تثأأأأدرج يف فئأأأأة  
القواعأأأد اآلمأأأرة، تقأأأّر أبهنأأأ.  أي الق.عأأأدة  تتبأأأوأ مرتبأأأة  أعلأأأ  مأأأ  أي ق.عأأأدة أخأأأرى مأأأ  
قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل ووو ف.لسأأأ ة ااس.سأأأية للق.عأأأدة اآلمأأأرة  أأأي ووو أهنأأأ. تبِطأأأ  أي 

ح.لأة حأدوث تعأ.رض بأني دحأدى القواعأد اآلمأرة  ويف ق.عدة أخرى ليس هل. املرم  ذاتهو
 و(836 اآلمرةف.لعلة سلق.عدة  وأي ق.عدة أخرى م  قواعد الق.نون الدويل،

، اليت 14 جالق.عدة الوارمة يف اة لة ااوىل م  الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت.  وتثبع (5 
دذا م.نت تتعأ.رض مأع ق.عأدة  مأرة  تثشف ال تثص عل  أن ق.عدة م  قواعد الق.نون الدويل العريف

 القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل مأأونمأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، مأأ   
، ذمرت احملك ة العليأ. يف ميثيأ.، وعليهعل  قواعد الق.نون الدويل العريف اليت تتع.رض معه.و  تعلو

، أن القواعأد اآلمأرة مأ  الفرع الكير للجثة احلقوقيني الدولية ضأد املأدعي العأ.  و خأرين يف قضية 
 و(837 ".بِط  أي قواعد أخرى قطعية تتع.رض معهت"القواعد الع.مة للق.نون الدويل 

علأأ  أن املبأأدأ العأأ.   14 جوتأأثص اة لأأة ال .نيأأة مأأ  الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (6 
 خيأأ   مك.نيأأة تعأأدين  ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل ال الأأوارم يف اة لأأة ااوىل

بق.عأأدة الحقأأة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل هلأأ. نفأأس الصأأفةو وينسأأتثد ذلأأك دىل االعأأرتا  
،  أأو ااسأأ.س 5 جاالسأأتثت.  أبن القأأ.نون الأأدويل العأأريف، علأأ  الثحأأو املثصأأوص عليأأه يف مشأأروع

اام أأر شأأيوع.  للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، وأبن تعأأدين  ق.عأأدة  مأأرة مأأ  
االعأأأأرتا   أو القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأأ.نون الأأأدويل مأأأأ  املأأأرجح أن حيأأأدث مأأأأ  مث عأأأ  طرينأأأأق القبأأأول

ة م  القواعد الع.مة للق.نون الالحقني بق.عدة م  قواعد الق.نون الدويل العريف بوصفه. ق.عدة  مر 
ع  طرينق نشأوء ق.عأدة جدينأدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل العأريف تكأون مقبولأة ومعرتفأ.   أو الدويل

كأي ينتسأ  تعأدين  ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، لهب. هب   الصفةو ومع ذلأك، 
ة الق.عدة اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة جيب أن تكون لق.عدة الق.نون الدويل العريف املعثية نفس صف

مأأ   53 ة، املسأت دة مأ  املأ.م"ة. نفأس الصأفهلأأ"للقأ.نون الأدويل اخل.ضأعة للتعأدين و وتشأ  عبأ.رة 
، دىل أن  أ   الق.عأدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل العأريف جيأب أن تكأون 1969  اتف.قية فييث. لعأ.

 ميكأأأ  تعأأأدينله. وال  ح أبّي خأأأروج عثهأأأ.يُنسأأأ ال  أأأي نفسأأأه. مقبولأأأة ومعرتفأأأ.  هبأأأ. بوصأأأفه. ق.عأأأدة
بق.عأأدة الحقأأة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وعأأد  دمك.نيأأة خأأروج ق.عأأدة مأأ  قواعأأد  دال

القأ.نون الأأدويل العأأريف عأأ  ق.عأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأ.نون الأأدويل، ومأأ  مث عأأد  دمك.نيأأة 
دذا م.نأأت هلأأ   الق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف أينضأأ.  صأأفة الق.عأأدة  دال تعأأدينله. داي أأ.

اآلمأأأرة، مبأأأدأ ينؤينأأأد  حكأأأم صأأأ.مر عأأأ  مائأأأرة جملأأأس امللكأأأة اخلأأأ.ص الت.بعأأأة حملك أأأة العأأأدل العليأأأ. 
 حم أأأأد( ضأأأأد ووينأأأأر الدولأأأأة للشأأأأؤون اخل.رجيأأأأة وشأأأأؤون  التأأأأ.ج اللينطأأأأ.ين نكلأأأرتا ووينلأأأأ  يف قضأأأأية 

بعأأد اإلشأأ.رة دىل التفأأوال الرتاتأأا للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون ، ورم فيأأه، الك ثولأأث
__________ 

 836) Joint dissenting opinion of Judges Rozakis and Caflisch (joined by Judges Wildhaber, Costa, 

Cabral Barreto and Vajić) in Al-Adsani v the United Kingdom  و 1أعأال (، الفقأرة  706 انظأر احل.شأية
 "م  اليس  نسأبي.  تظبأني  وجأوم تراتبيأة  يكليأة  187أعال (، الصفحة  764 احل.شية  ,T. Kleinleinانظر أينض.  

 احمللية"(و بني القواعد اآلمرة والقواعد العرفية اإلقلي ية أو
 837) The Kenya Section of the International Commission of Jurists v. the Attorney-General and Others) 

 C v. Director of Immigration, HCAL 132/2006, [2008] 2 :و انظأر أينضأ.  أعأال ( 748 انظأر احل.شأية 

HKC 165, [2008] HKCFI 109, ILDC 1119 (HK 2008), 18 February 2008, para. 75و 
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قواعأد القأ.نون العأريف الأيت لأيس  أو روج الدول ع  القواعد، م  خأالل املع. أداتخ"الدويل، أن 
 و(838 "ههل. املرم  ذاته، أمٌر غ  مس وح ب

الأأيت تصأأبح فيهأأ. ق.عأأدة مأأ  احلأأ.الت  14 جوتتثأأ.ول الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (7 
تكأأأ  وقأأأت نشأأأوئه. متع.رضأأأة مأأأع القواعأأأد اآلمأأأرة الق.ئ أأأة مأأأ   مل قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف،

القواعد الع.مة للق.نون الدويل، متع.رضة  مع ق.عدة  مرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل تظهأر 
ق.عأدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل بعد نشوء ق.عأدة القأ.نون الأدويل العأريفو وتأثص علأ  أن  أ   ال

 ووو  دذا م.نأأأت تتعأأأ.رض مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة جدينأأأدة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  ثتهأأأي ُحك أأأ.  ت"العأأأريف 
دىل أن ق.عأأأدة القأأأ.نون  "ثتهأأأي ُحك أأأ.  ت"العبأأأ.رة وتشأأأ   و"للقأأأ.نون الأأأدويل وبقأأأدر تع.رضأأأه. معهأأأ.

الأأدويل العأأريف م.نأأت سأأ.رينة قبأأ  اهأأور ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، 
لأدى اهأور الق.عأدة اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو وينقصأد مأ   تثتهي ُحك أ.  لكثه. 
ون الأدويل العأريف املعثيأأة،  أو فقأأ  أجأ اء ق.عأدة القأأ.ن ينثتهأي مأأ. أن "رذا م.نأت ووو وبقأدد"عبأ.رة 

اليت تتع.رض مع الق.عدة اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو وتؤمي     العب.رة مور حكم 
م  أحك.  الفص ، م  أج  اإلبق.ء عل  أج اء ق.عدة القأ.نون الأدويل العأريف الأيت توافأق الق.عأدة 

علأ   "رذا م.نت ووو وبقدد"لعب.رة الشرطية تثطبق ا وال اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو
تثشأف دطالقأ.   ال ، ان ق.عدة الق.نون الأدويل العأريف املعثيأة14 جالفقرة ااوىل م  مشروع االستثت. 

 وأصال  عثدم. تكون ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل ق.ئ ة 
املعأأرتض املصأأرو وتأأثص علأأ  أن ق.عأأدة  14 جوتتثأأ.ول الفقأأرة ال .ل أأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  (8 

تثطبأأأق علأأأ  القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو وينأأأثص  ال ق.عأأأدة املعأأأرتض املِصأأأرّ 
مأأأأ  مشأأأأ.رينع االسأأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأأة بتحدينأأأأد القأأأأ.نون الأأأأدويل العأأأأريف الأأأأيت  15 جمشأأأأروع االسأأأأتثت. 

.عدة م  قواعد الق.نون الأدويل العأريف اعت دهت. اللجثة عل  أن الدولة اليت اعرتضت سست رار عل  ق
مامأأأأأأت مت سأأأأأأكة سعرتاضأأأأأأه. عليهأأأأأأ.و غأأأأأأ  أن مشأأأأأأروع  مأأأأأأ. تُلأأأأأأ ظ  هبأأأأأأ   الق.عأأأأأأدة ال دسن نشأأأأأأفهت.

م  مش.رينع االستثت.ج.ت املتعلقة بتحديند الق.نون الدويل العريف ينأثص أينضأ.  علأ  أن  15 جاالستثت. 
 و(839 سلقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلن  أبي مسفلة متعلقة  ال     الق.عدة

ينثطبق عل  القواعد اآلمأرة  ال وتثب ق الق.عدة اليت تثص عل  أن اإلصرار عل  االعرتاض (9 
مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل مأأ  انطبأأ.ال  أأ   القواعأأد اآلمأأرة علأأ  الصأأعيد العأأ.ملي ومأأ  

وينعأر ذلأك أن القواعأد اآلمأرة  و(840 3 ج يف مشأروع االسأتثت. أسبقيته. الرتاتبيأة علأ  الثحأو املبأني
__________ 

 838) R (Mohamed) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, [2008] EWHC 2048 

(Admin), [2009] 1 WLR 2579, para. 142 (ii)  .و انظأر أينضأA. Caro de Beer and D. Tladi, "The use of 

force against Syria in response to alleged use of chemical weapons by Syria: a return to humanitarian 

intervention?", Heidelberg Journal of International Law, vol. 79, No. 2 (2019), p.217 حيأث أشأ.ر ،
ميكأ   ينلأي: دذا مأ.ن حظأر اسأتخدا  القأوة ينُعتأل ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، فأال املؤلف.ن دىل مأ.

ه. هلأأأ. صأأأفة بوصأأأف‘ مقبولأأأة ومعرتفأأأ.  هبأأأ."‘دذا م.نأأأت  أن تثشأأأف ق.عأأأدة الحقأأأة مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف دال
 ويلالق.عدة اآلمرة، عل   و ينعدل" الق.عدة اآلمرة الق.ئ ة سلفع  م  القواعد الع.مة للق.نون الدو 

مأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة بتحدينأد القأ.نون الأدويل العأريف، تقرينأر ةثأة القأ.نون الأدويل عأ   15مشروع االسأتثت.ج  (839 
(، A/73/10  10 الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأة، الأأدورة ال .ل أأة والسأأبعون، امللحأأق رقأأمأع أ.ل مورهتأأ. السأأبعني، 

 و158فحة الص
 19لالطأأأأأالع علأأأأأ  االنطبأأأأأ.ال العأأأأأ.ملي هلأأأأأ   القواعأأأأأد، انظأأأأأر علأأأأأ  سأأأأأبي  امل أأأأأ.ل البيأأأأأ.ن الكتأأأأأ.  الصأأأأأ.مر يف  (840 

عأأ  حكومأأة املكسأيك بشأأفن طلأأب الفتأوى املقأأد  دىل حمك أأة العأدل الدوليأأة مأأ  اة عيأأة  1995ح ينران/ينونيأه 

http://undocs.org/ar/A/73/10
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 أ ا الصأدم، رأت احملك أة العليأ.  ويف م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل تثطبق عل  مجيع الدولو
الدولأأأأة للشأأأأؤون االقتصأأأأ.مينة واإلمارة  أم.نأأأأةينوسأأأأ  نأأأأدا ضأأأأد االحت.مينأأأأة يف سوينسأأأأرا، يف قضأأأأية 

 و(841 "ل مأأة ة يأأع أشأأخ.ص القأأ.نون الأأدويلم"، أن القواعأأد اآلمأأرة االحت.مينأأة للشأأؤون االقتصأأ.مينة
مأأأ  وخلصأأأت حمك أأأة البلأأأدان اامرينكيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن دىل نتيجأأأة مف.م أأأ. أن القواعأأأد اآلمأأأرة 

وجسأدت بيأ.انت الأدول الق.عأدة الأيت  و(842 "لل ِمٌة ة يأع الأدو م"القواعد الع.مة للق.نون الدويل 
تفيأأد أبن القواعأأد اآلمأأرة مأأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأأدويل، حبكأأم انطب.قهأأ. العأأ.ملي وأسأأأبقيته. 

ورما  علأ  حجأة بشأفن ق.عأدة املعأرتض  و(843 ميك  أن نضع لق.عأدة املعأرتض املصأر ال الرتاتبية،
م.ينكأ  موميثغيأ  ضأد حلقوال اإلنس.ن، يف قضية املصر حتديندا ، استثتجت ةثة البلدان اامرينكية 

__________ 

 "القواعأأد ذات طأأ.بع ملأأ   قأأ.نوان  ة يأأع  7قأأرة مأأ. (، الف  49/75الع.مأأة يف مورهتأأ. الت.سأأعة وااربعأأني  القأأرار 
 ("(وjus cogensالدول  

 841) Youssef Nada v. State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic 

Affairs  التوميد مض. (و 7أعال (، الفقرة  698 انظر احل.شية  
 842) Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants  113 أعأال (، الصأفحة 731 انظأر احل.شأية ،

 و5و 4الفقراتن 
لأأأيس هلأأأ. مكأأأ.ن يف نشأأأفة القواعأأأد اآلمأأأرة"  ووو ‘املعأأأرتض املصأأأر‘مجهورينأأأة دينأأأران اإلسأأأالمية، "فكأأأرة  انظأأأر أينضأأأ.   (843 

 A/C.6/68/SR.26 و انظأأأر أينضأأأ.  البيأأأ.انت الأأأيت أملأأأت هبأأأ. الأأأدول يف جلسأأأ.ت اللجثأأأة الس.مسأأأة يف 4، الفقأأأرة)
سأأي . البيأأ.ن التأأ.يل:  مأأ  جأأدول ااع أأ.ل: تقرينأأر ةثأأة القأأ.نون الأأدويل(، وال 78 البثأأد  2018و 2016عأأ.مي 

 مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت املتعلقأأة بتحدينأأد  15وو  سلتوضأأيح الأأوارم يف مشأأروع االسأأتثت.ج اللاوينأأ  "ينرحأأب  و
خيأأأأأأ  أبي مسأأأأأأ.ئ  تتعلأأأأأأق سلقواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة"  القأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف  أبن دمراج ق.عأأأأأأدة املعأأأأأأرتض املأُأأأأأأأِصر ال

 A/C.6/71/SR.22 تثطبأأأق حي  أأأ. تثطبأأأق  (  وأفأأأ.مت شأأأيلي أبن " ووو  ق.عأأأدة املعأأأرِتض املصأأأر ال18، الفقأأأرة
مأأأ  مشأأأروع  3(  وأعربأأأت قأأألص عأأأ  " الرتحيأأأب  سلفقأأأرة 102، الفقأأأرة A/C.6/71/SR.21القواعأأأد اآلمأأأرة"  

 نأأ    بتحدينأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف  ووو  سعتب.ر أأ.  ال مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت املتعلقأأة  15االسأأتثت.ج 
(  43، الفقأأأرة A/C.6/73/SR.23أبي مسأأأفلة تتعلأأأق سلقواعأأأد اآلمأأأرة  مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  للقأأأ.نون الأأأدويل"  

ينثطبأأأأأأق علأأأأأأ  القواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة"  ض املصأأأأأأر الواتفقأأأأأت السأأأأأألف.مور "مأأأأأأع املقأأأأأأرر اخلأأأأأأ.ص علأأأأأأ  أن مبأأأأأأدأ املعأأأأأأرت 
 A/C.6/71/SR.25 ورحبأأأأأت فثلثأأأأأدا، متكل أأأأأة سلثي.بأأأأة عأأأأأ  بلأأأأأدان الشأأأأأ .ل ااورو    ينسأأأأألثدا  ( 63، الفقأأأأرة

االسأأتثت.ج.ت  املتعلقأأة بتحدينأأد  والأأدامنرك والسأأويند وفثلثأأدا والثأأروينج( " مراج ق.عأأدة املعأأرتض املِصأأر يف مشأأ.رينع
ومأأع ذلأأك، ينثبغأأي أن تؤخأأ  يف االعتبأأ.ر فئأأة الق.عأأدة الأأيت اعرتضأأت عليهأأ. الدولأأة،  القأأ.نون الأأدويل العأأريف  ووو

" ، ا ت .مأأ.  خ.صأأ.  سأأي . تلأأك املتعلقأأة حب .ينأأة ااشأأخ.ص االحأأرتا  العأأ.ملي للقواعأأد ااس.سأأية، وال وجيأأب دينأأالء
 A/C.6/71/SR.20 ينسأأ.ور وفأأد . مأأ  شأأكوك بشأأفن  (  ومأأررت املتكل أأة سسأأم اليأأوانن "أتميأأد مأأ.52، الفقأأرة

ينتعلأق بكأ  مأ  القواعأد اآلمأرة وفئأة أوسأع مأ  املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون  دمك.نية تطبيق ق.عدة املعرتض املصّر في .
(  وق.لأأأأأت  ينسأأأأألثدا، متكل أأأأأة سلثي.بأأأأأة عأأأأأ  بلأأأأأدان الشأأأأأ .ل ااورو  10، الفقأأأأأرة A/C.6/71/SR.22الأأأأأدويل"  

ِصأأر ال
ُ
ينتوافأأق مأأع مفهأأو  القواعأأد اآلمأأرة"    ينسأألثدا والأأدامنرك والسأأويند وفثلثأأدا والثأأروينج( دن "مفهأأو  املعأأرتض امل

 A/C.6/71/SR.24 رأي املكسأأأيك "ال ميكأأأ  أن ينكأأأون  ثأأأ.ك دصأأأرار علأأأ  االعأأأرتاض علأأأ   ويف ( 63، الفقأأأرة
(  واتفقأأأت سأأألوفيثي. "بشأأأفن الأأأثص الأأأ ي ينفيأأأد أبن للقواعأأأد 25، الفقأأأرة A/C.6/71/SR.22القواعأأأد اآلمأأأرة"  

ط.بعأأ.  خ.صأأ.  واسأأت ث.ئي. ، علأأ   أأو ينعكأأس القأأيم املشأأرتمة والشأأ.ملة الأأيت ينتقيأأد هبأأ. اجملت أأع الأأدويلو وهلأأ ا اآلمأأرة 
السأأأأأأأبب،  أعأأأأأأأ.م الوفأأأأأأأد  أتميأأأأأأأد رأينأأأأأأأه أن مفهأأأأأأأو  املعأأأأأأأرتض  املصأأأأأأأر  ينتثأأأأأأأ.ىف مأأأأأأأع طبيعأأأأأأأة القواعأأأأأأأد اآلمأأأأأأأرة" 

 A/C.6/71/SR.26،  واتفقأأأأت جثأأأأوب أفرينقيأأأأ. "مأأأأع  مالحظأأأأ.ت املقأأأأرر اخلأأأأ.ص  ااوليأأأأة أبنأأأأه  ( 114الفقأأأأرة
(  ورأت دسأأب.ني. أن "مأأ  املؤسأأ  أنأأه 86، الفقأأرة A/C.6/71/SR.26ميكأأ  االعأأرتاض علأأ  القواعأأد اآلمأأرة"   ال
 مأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأة بتحدينأأأد القأأأ.نون  15مشأأأروع االسأأأتثت.ج ينُأأأ مر علأأأ  وجأأأه التحدينأأأد يف  مل

ميكأأأ  أن ينثطبأأأق علأأأ  القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  الأأأدويل العأأأريف  أن مبأأأدأ املعأأأرتض املِصأأأّر ال
 (و91، الفقرة A/C.6/73/SR.21الدويل"  

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.24
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.21
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ل ِمأٌة لل جت أع الأدويل  م"، أن القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل الوالايت املتحدة
 و(844 ".دقرار  أو االعرتا  هب. أو مك ، بغ  الثظر ع  االحتج.ج عليه.

 أأأو  أأأ  ميكأأأ  أن تثشأأأف ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ   الأأأ ي ينُطأأأرح يف املؤلفأأأ.ت الفقهيأأأةوالسأأأؤال  (10 
أمر ةكأ   دنه و(845 بضع مول عل  االعرتاض أو القواعد الع.مة للق.نون الدويل عثدم. تصر مولة

ميثأأع مأأ   ال ان دصأأرار بضأأع مول علأأ  االعأأرتاض علأأ  ق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف
 الدول املعثيأة، أو غ  مل مة للدولة نشوء     الق.عدة  ب  دن   ا االعرتاض جيع  تلك الق.عدة

ق.عأأأدة املعأأأرتض املصأأأر مون نشأأأوء  ال حتأأأولما  اعرتاضأأأه. مسأأأت را و وهلأأأ ا السأأأبب،  مأأأ. غأأأ ، ال
 ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل تسأتثد دىل ق.عأدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل العأريف

ت نفسأأه، دذا أصأأبحت ق.عأأدة مأأ  قواعأأد الوقأأ ويف وأم أأر علأأ  االعأأرتاض عليهأأ. أو أصأأرت مولأأة
عل  االعرتاض عليه.، مقبولة ومعرتف.  هب. م  جمت ع الأدول  م. الق.نون الدويل العريف، أصرت مولة

بق.عدة الحقأة مأ   دال ميك  تعدينله. وال يُنس ح أبّي خروج عثه. ال الدويل مك  بوصفه. ق.عدة
   أثر اإلصرار عل  االعرتاضوالقواعد الع.مة للق.نون الدويل هل. نفس الصفة، سق

مسأفلة قأد  بق.عدة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل ووجوم ذلك القبول وذلك االعرتا ( 11 
ت أأع جم"تشأأرتط عبأأ.رة  ال ،7 جتتأأفثر أبوجأأه االعأأرتاضو فوفقأأ.  للفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت. 

قبول واعرتا  مجيع الدول، ب  تشرتط قبول واعرتا  أغلبيأة مبأ ة جأدا  مأ   " مك  الدول الدويل
الدولو وعليه دذا م.نت ق.عأدة مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل العأريف موضأوع اعرتاضأ.ت مسأت رة مأ  

تكأأون  أأ   االعرتاضأأ.ت م.فيأأة للحيلولأأة مون نشأأوء ق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون  ال عأأدة مول، قأأد
 مأرة مأ  القواعأد  قأد تكأون م.فيأة للحيلولأة مون االعأرتا  سلق.عأدة ق.عأدة  الدويل العريف، لكثهأ. 

 تثشف ق.عدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل ال قدالع.مة للق.نون الدويلو وبعب.رة أخرى، 
 ينقبلهأأأ. جمت أأأع الأأأدول الأأأدويل مكأأأ  ال ما   أأأ ا االعأأأرتاض املسأأأت ر ينعأأأر أن الق.عأأأدة املعثيأأأة مأأأ.
 يُنس ح أبي خروج عثه.و ال . بوصفه. ق.عدةينعرت  هب وال

علأأ  ق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون  "ضإلصأأرار علأأ  االعأأرتاا"وأُعأأرب عأأ  رأي مفأأ.م  أن  (12 
و غأأأ  أن اللجثأأأة قأأأررت اسأأأتخدا  عبأأأ.رة "بأأأدأ  م"بأأأ   "ة.عأأأدق"ينثبغأأأي أن ينُعتأأأل  ال الأأأدويل العأأأريف

وان  "ة.عأأأدق"ان  أأأ ا املفهأأأو  ينشأأأ.ر دليأأأه يف م أأأ  مأأأ  ااحيأأأ.ن أبنأأأه  "ر.عأأأدة املعأأأرتض املصأأأق"
 و(846 يف أع .هل. الس.بقة "بدأ  م" " أوة.عدق"اللجثة سبق أن أش.رت دليه دم. سعتب.ر  

مقأأأأرتان  سلق.عأأأأدة التفسأأأأ ينة املبيثأأأأة يف  14 جوينثبغأأأأي أن ينُقأأأأرأ انطبأأأأ.ال مشأأأأروع االسأأأأتثت.  (13 
 و21 جاإلجرائية املثصوص عليه. يف مشروع االستثت. والشروط  20 جمشروع االستثت. 

__________ 

 844) Michael Domingues v. United States  و49أعال (، الفقرة  706 انظر احل.شية 
 845) C. Mik, "Jus cogens in contemporary international law", Polish Yearbook of International Law, 

vol. 33, No. 27 (2013), p. 50  .و انظر أينضD. Costelloe  و23-21أعال (، الصفح.ت  694 احل.شية 
مأ  مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت املتعلقأة  15االسأتثت.ج  مأ  شأرح 4، شرح اةأ ء السأ.مس، ومأ لك الفقأرة م ال  انظر،  (846 

 بتحديند الق.نون الدويل العريفو



A/74/10 

GE.19-13883 246 

  15 جاالستنتا   
االلتزامددات الناشددئة عددل األعمددال االنفراديددة للدولددة الدديت تتعددارة مددع قاعدددة 

 آمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل
نيتهأأ. التقيأأد سلتأأ ا  مبوجأأب  ينعأأل عأأ  ع أأ  انفأأرامي لدولأأة ينُثشأأق ال -1 

 تع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو أي الت ا  دذا الق.نون الدويل

أي التأأأأ ا  مبوجأأأأب القأأأأ.نون الأأأأدويل ينثشأأأأف عأأأأ  ع أأأأ  ينثتهأأأأي ُحك أأأأ.   -2 
تعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  انفأأرامي للدولأأة دذا

 ع.رضه معه.ووبقدر ت

 الشرح  

الثتأأ.ئج الق.نونيأأة املرتتبأأة علأأ  القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد  15 جينتثأأ.ول مشأأروع االسأأتثت.  (1 
نيتهأأأ. التقيأأأد سلتأأأ ا  مبوجأأأب  تعأأأل عأأأ الع.مأأة للقأأأ.نون الأأأدويل يف ااع أأأ.ل االنفرامينأأأة للأأأدول الأأيت 

دىل فهم مأؤما  أن ااع أ.ل االنفرامينأة ميكأ ،  51 جوينستثد مشروع االستثت.  و(847 الق.نون الدويل
يف ا  شروط معيثة ينرم بي.هن. أمان ، أن تثشق الت ام.ت عل  الدولأة الأيت تثفأ  الع أ  االنفأراميو 

احل.الت اليت ينكون فيه. الع   االنفرامي، وقت  15 جوتتث.ول الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت. 
تع.رضأأأ.  مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو وتأأأثص علأأأ  أن الع أأأ  تثفيأأأ  ، م
ينثشأأق ذلأأك االلتأأ ا  يف تلأأك احلأأ.التو وتعكأأس  أأ   الثتيجأأة املرتتبأأة علأأ  القواعأأد  ال االنفأأرامي

اآلمأأأأأأرة مأأأأأأ  القواعأأأأأأد الع.مأأأأأأة للقأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل الثتأأأأأأ.ئج الأأأأأأوارمة يف اة لأأأأأأة ااوىل مأأأأأأ  مشأأأأأأروع 
مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ  ، و أأي  14 جالفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع االسأأتثت. و  10 جاالسأأتثت. 

 وعد  نشوء أي الت ا  عل  اإلطالال
 مأأأ  اتف.قيأأأة فييثأأأ. 53 ةمسأأأتوح.ة مأأأ  املأأأ.م 15 جوالفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  (2 

وصأأأ.غت اللجثأأأة الق.عأأأدة، يف مب.مئهأأأ. التوجيهيأأأة املثطبقأأأة علأأأ  اإلعأأأالانت  و(848 1969 لعأأأ. 
إلعأأالن االنفأأرامي ا"االنفرامينأأة للأأدول الأأيت ميكأأ  أن تثشأأق الت امأأ.ت ق.نونيأأة، علأأ  الثحأأو التأأ.يل: 
وعلأ  الأرغم  و(849 " ال ي ينتع.رض مع ق.عدة قطعية م  قواعد الق.نون الأدويل العأ.  دعأالن سطأ

يف سأي.ال اإلعأالن، فأ ن مشأروع  أ ا االسأتثت.ج  " طس"لتوجيهية تستخد  مل ة م  أن املب.مئ ا
، لكأي ينعأأل تعبأأ ا  "ثتهأأي ُحك أأ.  ين"و "  ينُثشأأق ووو أي التأ اال"ينسأتخد  عبأأ.رتني أوسأأع نط.قأ.  مهأأ. 

و و تث.ول ااع .ل االنفرامينة مبع  أوسعو  أال أمت ع  السي.ال ااعم املش ول مبشروع االستثت.ج،
لع أأأ  االنفأأأرامي املقصأأأومو س دنشأأأ.ؤ .ينثصأأأب الرتميأأأ  علأأأ  االلت امأأأ.ت الق.نونيأأأة امل مأأأع ولأأأ لك 

__________ 

املبأأ.مئ التوجيهيأأة املثطبقأأة علأأ  اإلعأأالانت االنفرامينأأة "نطأأ.ال مشأأروع االسأأتثت.ج  أأ ا  أأو دذن أوسأأع مأأ  نطأأ.ال  (847 
تقتصأر "، والأيت 2006 . ، الأيت وضأعته. ةثأة القأ.نون الأدويل يف عأللدول اليت ميك  أن تثشأق الت امأ.ت ق.نونيأة"

علأأ  اافعأأ.ل االنفرامينأأة مبعث. أأ. الضأأيق، أي اافعأأ.ل الأأيت تتخأأ  شأأك  دعأأالانت رمسيأأة تصأأدر . الدولأأة بقصأأد 
 م  مينب.جة املب.مئ التوجيهية(و 5 الفقرة  "دحداث الت ام.ت مبوجب الق.نون الدويل

( مأأ  شأأرح املبأأدأ 18، الفقأأرة  أعأأال ( 827ية  احل.شأأ انظأأر مليأأ  امل .رسأأة املتعلأأق سلتحفظأأ.ت علأأ  املع. أأدات (848 
تسأأأأتهد   ، الأأأأيت تؤمأأأأد صأأأأحة القأأأأول دن "ق.عأأأأدة حتظأأأأر اخلأأأأروج عأأأأ  ق.عأأأأدة  مأأأأرة ال3-5-1-3التأأأأوجيهي 

 وفيه. ااع .ل االنفرامينة" العالق.ت التع. دينة فحسب، ب  تستهد  أينض.  م  ااع .ل الق.نونية، مب.
 و206  اة ء ال .ين(، الصفحة ، اجمللد ال .ين2006حولية ووو ، 8املبدأ التوجيهي  (849 
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مأأع ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد  ترضأأ. أأ   االلت امأأ.ت دذا تع ال تثشأأفوم ل أأ. ينأأرم يف الفقأأرة ااوىل، 
 الع.مة للق.نون الدويلو

مأأ  القواعأأد الع.مأأة  وتتثأأ.ول الفقأأرة ال .نيأأة احلأأ.الت الأأيت تثشأأف فيهأأ. ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة (3 
للق.نون الأدويل بعأد نشأوء التأ ا  مبوجأب القأ.نون الأدويل انتأج عأ  ع أ  انفأراميو وخيتلأ  نطأ.ال 
    الفقرة ع  نط.ال الفقأرة ااوىل، ان الفقأرة ال .نيأة تشأ  دىل االلت امأ.ت الأيت سأبق أن نشأفت 

دذا تعأأ.رض، بعأأد  ُحك أأ.   ينثتهأأيعأأ  ع أأ  انفأأراميو وتأأثص الفقأأرة ال .نيأأة علأأ  أن  أأ ا االلتأأ ا  
نشأأوئه، مأأع ق.عأأدة  مأأرة جدينأأدة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وتعكأأس الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  

والفقأأأأرة ال .نيأأأأة مأأأأ  مشأأأأروع  10 جالفقأأأأرة ال .نيأأأأة مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأتثت.  15 جمشأأأأروع االسأأأأتثت. 
تثتهأي ُحك أ.  مأىت . لكثهأ فعأال  و وتعرت  أبن االلت امأ.ت، يف  أ   الظأرو ، تثشأف 14 جاالستثت. 
ق.عدة  مرة جدينأدة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو والق.عأدة الأوارمة يف الفقأرة ال .نيأة  اهرت

 و1969 لع.  م  اتف.قية فييث. 64 ةمستوح.ة م  امل.م 15 جم  مشروع االستثت. 
قواعأد وااللت ام.ت اليت تثشف ع  ع   انفرامي، وتتع.رض مع ق.عدة  مأرة جدينأدة مأ  ال (4 

بقأأدر تع.رضأأه. مأأع  دال تأأ ول ال الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل تظهأأر بعأأد تثفيأأ  ذلأأك الع أأ  االنفأأرامي،
الق.عدة اآلمرة اةديندة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو وعلأ  غأرار الفقأرة ال .نيأة مأ  مشأروع 

االلتأأ ا  ينأأ ول  أأو فقأأ  جوانأأب  مأأ. أن "رذا م.نأأت ووو وبقأأدد"، ينقصأأد مأأ  عبأأ.رة 14 جاالسأأتثت. 
جوانأأب االلتأأ ا   أمأأ. املعأأر الأأيت تتعأأ.رض مأأع الق.عأأدة اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو

 وأذا أمك  است رار . يف غي.ب جوانب االلت ا  اليت ت ول دال تظ  ق.ئ ة وس.رينة فال ااخرى
يأأع ااع أأ.ل ينتعلأأق    وال مجيأأع ااع أأ.ل االنفرامينأأة، 15 جوال ينتثأأ.ول مشأأروع االسأأتثت.  (5 

اليت تثشق الت ام.تو ب  ينتثأ.ول ااع أ.ل االنفرامينأة الأيت تثفأ  . الدولأة بثيأة دنشأ.ء الت امأ.ت علأ  
ينتعلأأق مشأأروع االسأأتثت.ج  أأ ا مبصأأ.مر االلت امأأ.ت، مأأ  قبيأأ  املع. أأدات  وال الدولأأة نفسأأه. فقأأ و

طأأأأأرال مأأأأأ لك دىل ينت وال والقأأأأأ.نون الأأأأأدويل العأأأأأريف، الأأأأأيت تتث.وهلأأأأأ. مشأأأأأ.رينع اسأأأأأتثت.ج.ت سأأأأأ.بقةو
ينشأأأأأأ   مشأأأأأأروع  ال علأأأأأأ  ذلأأأأأأك، و عأأأأأأالوة  13 جالتحفظأأأأأأ.ت، الأأأأأأيت ينتث.وهلأأأأأأ. مشأأأأأأروع االسأأأأأأتثت. 

ااع أأأ.ل ااخأأأرى الأأأيت تتعأأأ.رض مأأأع القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  15 جاالسأأأتثت. 
تتث.وهل. مش.رينع استثت.ج.ت أخرى تتعلق سملسؤولية ع  اافع.ل غ  املشأروعة مبوجأب  دذ الدويل،

ينقصأد مثهأ. دنشأ.ء الت امأ.ت  ال الق.نون الدويلو فعل  سبي  امل .ل، نضع ااع .ل االنفرامينة اليت
الدولأأأة، لكثهأأأ. تشأأأك  مأأأع ذلأأأك خرقأأأ.  لق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل، علأأأ  

مشأأأأأروع  أمأأأأأ. مأأأأأ  مشأأأأأ.رينع االسأأأأأتثت.ج.ت  أأأأأ  و 22و 19و 18و 17 تملشأأأأأ.رينع االسأأأأأتثت.ج.
الدولأأأأأة التقيأأأأد مثفأأأأأرمة  تعأأأأل عأأأأأ  نيأأأأةااع أأأأأ.ل االنفرامينأأأأة الأأأأأيت  دال ينتثأأأأ.ول فأأأأأال 15 جاالسأأأأتثت. 

 و(850 دىل ااع .ل ااخرىينتطرال  وال سلت ام.ت،
الع أأأ  االنفأأأرامي املقصأأأوم سعتبأأأ.ر   15 جوتصأأأ  الفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  (6 

تكأون نيأة الدولأة  و فيجأب مأ  مث أن"نيته. التقيأد سلتأ ا  مبوجأب القأ.نون الأدويل عل ع ين"ع ال  
نيأة  التأيق  مأ ذلأك  الأدويلو وينتطلأباليت تثف  الع   االنفرامي دنش.ء الت ام.ت مبوجب القأ.نون 

م.يل(، رأت حمك أة /ف.سأو بورميثأ. الثأ اع احلأدومي قضأية  ويف الدولة اليت تثف  الع أ  االنفأراميو
علأأأ  نيأأأة الدولأأأة  مليأأأ.  توقأأأ   ين" العأأأدل الدوليأأأة أن دمك.نيأأأة نشأأأوء الت امأأأ.ت عأأأ  ع أأأ  انفأأأرامي

__________ 

 و2املرجع نفسه، شرح املبدأ التوجيهي  (850 
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م     الثيأة، ودن مأ.ن املطلأوب  أو الثيأة أن حُتدَّ  ".نيته عل ع ين"وينقصد م  عب.رة  و(851 "ةاملعثي
وينثبغأأي مأأ  مث  و(852 ال اتيأأة للدولأأة، مأأ  جم أأ  الوقأأ.ئع والظأأرو  اخل.صأأة بكأأ  ح.لأأة علأأ  حأأدة

السعي دىل معرفة الثية ال اتيأة سالعت أ.م علأ  الوقأ.ئع املوضأوعيةو وعلأ  حأد تعبأ  حمك أة العأدل 
تحقأق مثهأ. ينُ "امي  ي دنش.ء الت ا  ق.نوين مسأفلة دذا م.نت الثية سلع   االنفر  م. الدولية، ف عرفة

علأأ   دال 51 جتثطبأأق الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت.  ال وسمل أأ ، و(853 " بتفسأأ  ذلأأك الع أأ
 (و5ااع .ل االنفرامينة املبيثة يف الفقرة  

ااع أ.ل االنفرامينأة  أمأ. علأ  ااع أ.ل االنفرامينأة للأدولو 15 جوينثطبق مشأروع االسأتثت.  (7 
هتأد  دىل دنشأ.ء الت امأ.ت علأ  املثظ أة الدوليأة املعثيأة فيتث.وهلأ.  أو لل ثظ .ت الدولية اليت تثشق

خيأأ   ال علأأ  ااع أأ.ل االنفرامينأأة للأأدول 15 جو وانطبأأ.ال مشأأروع االسأأتثت. 16 جمشأروع االسأأتثت. 
  أن ترتتأب علأ  القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل يف سلثت.ئج الق.نونية الأيت ميكأ

 وااع .ل االنفرامينة للجه.ت الف.علة م  غ  الدول
مقأأأأرتان  سلق.عأأأأدة التفسأأأأ ينة املبيثأأأأة يف  15 جوينثبغأأأأي أن ينُقأأأأرأ انطبأأأأ.ال مشأأأأروع االسأأأأتثت.  (8 

 و21 جع االستثت. والشروط اإلجرائية املثصوص عليه. يف مشرو  20 جمشروع االستثت. 

  16 جاالستنتا   
أعماهلددددا  أو مقرراهتددددا أو االلتزامدددات الناشددددئة عددددل قددددرارات املنظمددددات الدوليددددة

 األخرى اليت تتعارة مع قاعدة آمرة مل القواعد العامة للقانون الدويل
ع    خر م  أع .هل. م.ن مأ  شأفنه  أو مقرر . أو ال ينثشق قرار مثظ ة مولية 

مأع ق.عأدة  مأرة مأ   تتع.رضأ مل   الت ام.ت مبوجب القأ.نون الأدويل دذاأن ينكون له أثر 
 القواعد الع.مة للق.نون الدويل وبقدر تع.رضه. معه.و

 الشرح  

الثتأأ.ئج الق.نونيأأة املرتتبأأة علأأ  القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد  16 جينتثأأ.ول مشأأروع االسأأتثت.  (1 
 وومقرراهت. وأع .هل. ااخرى الع.مة للق.نون الدويل يف قرارات املثظ .ت الدولية

أع .هلأأأ.  أو مقرراهتأأأ. أو علأأأ  قأأأرارات املثظ أأأ.ت الدوليأأأة 16 جوينثطبأأأق مشأأأروع االسأأأتثت.  (2 
ع    خر مأ   أو مقرر . أو رار  مثظ ة مولية ق"ااخرى أاي  م.نت تس يته.و وينقصد م  عب.رة 

مأأ  شأأرح مشأأروع ( 2  الأأوارم يف الفقأأرة "رراقأأ"املعأأ  نفسأأه املقصأأوم مأأ  وصأأ  مل أأة  ".أع .هلأأ

__________ 

 851) Case Concerning Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), Judgment, I.C.J. Reports 

1986, p. 554, at p. 573, para. 39  .و انظأر أينضأ: Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253, at p. 267, para. 43  وعثدم. تتجه نيأة الدولأة الصأ.مر عثهأ. اإلعأالن صأوب بيأ.ن أن" 
ينكأأون االلتأأ ا  الواقأأع عليهأأ. وفقأأ.  لفحأأوى اإلعأأالن، فأأ ن  أأ   الثيأأة تضأأفي علأأ  اإلعأأالن مسأأة الفعأأ  القأأ.نوين، 

 ت.يل تكون الدولة مل مة  ق.نوان  في . بعد ستب.ع مسلك ينتوافق مع اإلعالن"(ووسل
 852) Frontier Dispute  و40أعال (، الفقرة  851 انظر احل.شية 
 853) Nuclear Tests  و44أعال (، الفقرة  851 انظر احل.شية 
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وتشأأ    و(854 مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت املتعلقأأة بتحدينأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف 21 جاالسأأتثت. 
نيتهأأ. التقيأأد سلتأأ ا و وهتأأد   تعأأل عأأ العبأأ.رة أينضأأ.  ااع أأ.ل االنفرامينأأة لل ثظ أأ.ت الدوليأأة الأأيت 

دىل تقييأأد نطأأ.ال مشأأروع االسأأتثت.ج ليقتصأأر علأأ   " .ن مأأ  شأأفنه أن ينكأأون لأأه أثأأر ملأأ  مأأ"عبأأ.رة 
قأأأرارات املثظ أأأ.ت الدوليأأأة ومقرراهتأأأ. وأع .هلأأأ. الأأأيت ينكأأأون هلأأأ. عأأأ.مة أثأأأر ملأأأ  ، سسأأأت ث.ء حأأأ.الت 

 ومأ  اام لأة علأ  قأرار مثظ أة موليأةو التع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل
ع أأ   خأأر مأأ  أع .هلأأ. مأأ  شأأفنه أن ينكأأون لأأه أثأأر ملأأ   مقأأرٌر ينأأرم يف قأأرار ينتخأأ    أو ر أأ.مقر  أو

مقأأأرر تتخأأأ   اة عيأأأة  أو ،(855 جملأأأس اامأأأ  مبوجأأأب الفصأأأ  السأأأ.بع مأأأ  مي أأأ.ال اامأأأم املتحأأأدة
دذا مأأ.ن هلأأ ا املقأأرر أثأأر ملأأ    مأأ. الع.مأأة تقبأأ  مبوجبأأه أن تصأأبح مولأأة عضأأوا  يف املثظ أأةو ومعرفأأة

وينصأدر االحتأ.م  و(856 شفنه أن ينكون له أثر مل  ( مسفلة حُتأدَّم بتفسأ  املقأرر ذي الصألةم    أو
ااورو  أينضأأ.  أع أأ.ال  تكأأون يف شأأك  توجيهأأ.ت ولأأوائح ومقأأررات مل مأأة لدولأأه ااعضأأ.ءو وقأأد 
تصأأأدر مثظ أأأ.ت موليأأأة أخأأأرى، م أأأ  مثظ أأأة الطأأأ ان املأأأدين الأأأدويل واالحتأأأ.م اافرينقأأأي ومثظ أأأة 

أع أأ.ال  أخأأرى مأأ  شأأفهن. أن ينكأأون هلأأ. أثأأر ملأأ   سسأأت ث.ء  أو مقأأررات أو .مليأأة، قأأراراتالتجأأ.رة الع
احل.الت الأيت تسأري عليهأ. الق.عأدة املبيثأة يف مشأروع  أ ا االسأتثت.جو وعليأه، ينُقصأد مأ  مشأروع 

أن ينكون واسع الثط.ال، فيش   مجيع القرارات واملقأررات وااع أ.ل الأيت مأ.ن مأ   16 جاالستثت. 
 أن تثشق الت ام.ت مبوجب الق.نون الدويلوشفهن. 

أبن  16 ج، ينفيأأد مشأأروع االسأأتثت. 15و 14 وسأأ ا  علأأ  صأأيغة مشأأروعي االسأأتثت.جني (3 
تثشأأأق الت امأأأ.ت  ال (،2القأأأرارات واملقأأأررات وااع أأأ.ل ااخأأأرى، علأأأ  الثحأأأو املبأأأني يف الفقأأأرة  

اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة   أأأ   االلت امأأأ.ت مأأأع القواعأأأد تع.رضأأأتمبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل دذا 
والفقرة  14 جللق.نون الدويل وبقدر تع.رضه. معه.و وعل  غرار الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت. 

اإلشأأأأأ.رة دىل أن  "رذا م.نأأأأأت ووو وبقأأأأأدد"، ينقصأأأأأد بعبأأأأأ.رة 15 جال .نيأأأأأة مأأأأأ  مشأأأأأروع االسأأأأأتثت. 
ن الأدويل  أي وحأد . الأيت تتأفثر االلت ام.ت اليت تتع.رض مع ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للقأ.نو 

تتع.رض مع القواعد اآلمرة مأ  القواعأد  ال االلت ام.ت ااخرى اليت أم. بتفعي  مشروع االستثت.جو
و وتظأأ  ااحكأأ.  الأأوارمة يف قأأرار 16 جتتأأفثر بتفعيأأ  مشأأروع االسأأتثت.  فأأال الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل

اآلمرة م  القواعد تتع.رض مع القواعد  ال أع .هل.، اليتع    خر م   أو مقرر . أو مثظ ة مولية
 والع.مة للق.نون الدويل س.رينة دذا أمك  فصله. ع  غ  .

 ع أال   خأر أو املقأرر أو ، اليت تثص عل  أن القرار16 جوالق.عدة الوارمة يف مشروع االستثت.  (4 
ت تتعأأأ.رض مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  ينثشأأق الت امأأأ.ت مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل دذا م.نأأأت  أأأ   االلت امأأأ. ال

__________ 

مأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت املتعلقأأة بتحدينأأد القأأ.نون الأأدويل  12( مأأ  شأأرح مشأأروع االسأأتثت.ج 2انظأأر الفقأأرة   (854 
الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة انظأأر تقرينأأر ةثأأة القأأ.نون الأأدويل عأأ  أع أأ.ل مورهتأأ. السأأبعني، العأأريفو و 

 و192(، الصفحة A/73/10،  10 ال .ل ة والسبعون، امللحق رقم
مأأ  مي أأ.ال اامأأم املتحأأدة، الأأيت تأأثص علأأ  أن "ينتعهأأد أعضأأ.ء اامأأم املتحأأدة بقبأأول قأأرارات  25مبوجأأب املأأ.مة  (855 

 جملس اام  وتثفي  ."، ف ن املقررات اليت ينتخ  . جملس اام  مبوجب الفص  الس.بع م  املي .ال تكون مل مةو
 856) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  793 انظأر احل.شأية 

 "ينثبغأأأي دجأأأراء حتليأأ  متأأأفنٍّ لصأأأيغة قأأرار جملأأأس اامأأأ  قبأأ  التوصأأأ  دىل اسأأأتثت.ج  114، الفقأأرة 53الصأأأفحة  ،أعأأال (
.نأت تلأأك السأألط.ت دذا م ، فأأ ن مسأأفلة معرفأة مأأ.25بشأفن أثأأر  امللأ  و ونظأأرا  لطبيعأة السأألط.ت الأأيت تأثص عليهأأ. املأ.مة 

قأأد مورسأأت سلفعأأ  جيأأب أن حتأأدم يف مأأ  ح.لأأة سلثظأأر دىل أحكأأ.  القأأرار الأأ ي جيأأب تفسأأ  ، واملث.قشأأ.ت الأأيت أمت 
دليأأه، وأحكأأأ.  مي أأ.ال اامأأأم املتحأأدة الأأأيت ينشأأ.ر دليهأأأ.، وبصأأأفة ع.مأأة، مجيأأأع الظأأرو  الأأأيت ميكأأ  أن تسأأأ.عد يف حتدينأأأد 

 وس اام "(الثت.ئج الق.نونية املرتبة عل  قرار جمل

http://undocs.org/ar/A/73/10
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القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل تثب أأق مأأ  ااسأأبقية الرتاتبيأأة للقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون 
أن تُثشف م  خالل املع. دات والق.نون الأدويل العأريف وااع أ.ل االنفرامينأة قواعأد يف  تع رالدويلو ودذا 

أينضأ.  أن تُثشأف تلأك  تعأ رآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل الق.نون الدويل تتع.رض مع القواعد ا
أع .هلأأ. ااخأأرىو غأأ  أن قأأرارات جملأأس  أو مقرراهتأأ. أو القواعأأد مأأ  خأأالل قأأرارات املثظ أأ.ت الدوليأأة

ان االلت امأ.ت املثصأأوص عليهأ. يف مي أأ.ال  .  دضأ.في أع .لأأه ااخأرى تتطلأب اعتبأأ.را   أو مقرراتأه أو اامأ 
وهلأأ ا  و(857 مأأ  املي أأ.ال 031 ةتحأأدة تعلأأو علأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل ااخأأرى، مبوجأأب املأأ.ماامأأم امل

السأأأأأأأبب، وسلثظأأأأأأأر دىل ااسأأأأأأأبقية الرتاتبيأأأأأأأة للقواعأأأأأأأد اآلمأأأأأأأرة مأأأأأأأ  القواعأأأأأأأد الع.مأأأأأأأة للقأأأأأأأ.نون الأأأأأأأدويل 
 jus cogens ،) ثطبأأق سلتسأأ.وي ين 16 جمأأ  املهأأم التشأأديند علأأ  أن مشأأروع االسأأتثت. رأت اللجثأأة أن

 و(858 عل  قرارات جملس اام  ومقرراته وأع .له ااخرى املل مة
__________ 

ينلأي: "دذا تع.رضأت االلت امأ.ت الأيت ينأرتب  هبأ. أعضأ.ء اامأم  م  مي .ال اامم املتحأدة علأ  مأ. 103تثص امل.مة  (857 
املتحأأأدة وفقأأأ.  احكأأأ.   أأأ ا املي أأأ.ال مأأأع أي التأأأ ا  مويل  خأأأر ينرتبطأأأون بأأأه فأأأ.لعلة سلت امأأأ.هتم املرتتبأأأة علأأأ   أأأ ا 

تف.قأأ.ت الدوليأأة، فقأأد ُفسأأر أبنأأه ينسأأري علأأ  القأأ.نون اال ينتثأأ.ول دال املي أأ.ال"و وعلأأ  الأأرغم مأأ  أن  أأ ا احلكأأم ال
الدويل العريف، وعل  قرارات املثظ .ت الدولية ااخرى ومقرراهتأ. وأع .هلأ. سلتفميأدو لالطأالع علأ  مث.قشأة هلأ   
 املسفلة، انظر تقرينر الفرينق الدراسي ع  جت ؤ الق.نون الدويل: الصعوست الث.شئة ع  تثوع وتوسع الق.نون الأدويل

، 345و 344(، الفقأأأأأرتني Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682 وضأأأأأع صأأأأأيغته الثه.ئيأأأأأة مأأأأأ.ري موسأأأأأكيثي ي(  
ينبأدو االنضأ .  دىل الأرأي السأ.ئد  ينلي:  "ولأ لك، مأ  الصأواب علأ  مأ. حيث ينرم م. 345سي . يف الفقرة  وال

مبفهومهأأ. الواسأأع لتفميأأد أسأأبقية الت امأأ.ت املي أأ.ال أينضأأ.  علأأ  الت امأأ.ت  103املأأ.مة  الأأ ي ينقضأأي بضأأرورة قأأراءة
 الدول ااعض.ء يف اامم املتحدة مبوجب الق.نون العريف"(و

"بعأ  احملأ.مم  أمل.ني. والسأويند وسوينسأرا  سسمانظر م ال  سوينسرا، لالطالع عل  البي.انت اليت أملت هب. الدول،  (858 
سأأأتعدام  لكف.لأأأة امت أأأ.ل مقأأأررات جملأأأس اامأأأ " للقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون أعأأأرب أينضأأأ.  عأأأ  ا

 قطأأر(  36، الصأأفحة S/PV.5446الأأدول ااعضأأ.ء فيهأ. اخلأأروج عثهأ."   الأدويل الأأيت "ال جيأوو لرمأأم املتحأدة أو
مأأ  املي أأأ.ال، ااسأأبقية علأأأ  غ  أأ. مأأأ   103ت جملأأأس اامأأ  هلأأأ.، مبوجأأب املأأأ.مة االلت امأأ.ت املثب قأأة مأأأ  قأأرارا 

ينتعلأأأأق سلقواعأأأأد اآلمأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويل  تثطبأأأأق في أأأأ. االلت امأأأأ.ت، لكأأأأ   أأأأ   ااسأأأأبقية ال
 S/PV.5779 ني ونيجأأأأأ اي  (و انظأأأأأر أينضأأأأأ.  اارجثتأأأأأ30، الصأأأأأفحةS/PV.5474 و25، الصأأأأأفحة  S/PV.5474 

(Resumption 1) سسأأأأم بلأأأأدان الشأأأأ .ل ااورو   متحدثأأأأة  فثلثأأأأدا، الحظأأأأت ، علأأأأ  التأأأأوايل(  و 23، الصأأأأفحة
  ينسأألثدا والأأدامنرك والسأأويند وفثلثأأدا والثأأروينج(، أن  ثأأ.ك " رأاي  واسأأع االنتشأأ.ر  ووو مفأأ.م  أن سأألط.ت جملأأس 

، A/C.6/60/SR.18اامأ ، ودن م.نأأت واسأأعة بصأأورة اسأأت ث.ئية، فأأ ن قواعأد القأأ.نون الأأدويل القطعيأأة حتأأد مثهأأ."  
ولالطأالع علأ   راء أخأرى أملأت  (و84، الفقرة A/C.6/66/SR.7اإلسالمية(   -(  ودينران  مجهورينة 18الفقرة 

التصأرحي.ت الع.مأأة "الأيت حأ رت ق.ئلأأة  دن  (،36، الفقأأرة A/C.6/60/SR.20هبأ. الأدول، انظأأر الأوالايت املتحأدة  
، وذمأرت "ينثبغي جتثبهأ."بني القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل وقرارات جملس اام   "ع  العالقة

مأأ   5(، مشأأ ة  دىل الفقأأرة 73، الفقأأرة A/C.6/73/SR.27امل لكأأة املتحأأدة للينط.نيأأ. العظ أأ  وأينرلثأأدا الشأأ .لية  
ة.رسأأة مول تؤينأأد االمعأأ.ء الق.ئأأ  دن مولأأة ميكثهأأ. أن تأأرف  االمت أأ.ل لقأأرار "توجأأد  مرفأأق البيأأ.ن اخلطأأي( أنأأه ال

، A/C.6/73/SR.26، واالحتأ.م الروسأي  " جمللس اامأ   ملأ   سالسأتث.م دىل أتميأد حأدوث دخأالل بق.عأدة  مأرة
(، الأأأأ ي شأأأأدم علأأأأ  أن املث.قشأأأأ.ت يف مسأأأأفلة قأأأأرارات جملأأأأس اامأأأأ  وعالقتهأأأأ. سلقواعأأأأد اآلمأأأأرة 131الفقأأأأرة 

و "ينقوض أنشأطة جملأس اامأ "، وأن مشروع االستثت.ج ميك  دس.ءة تفس   عل   و "تستثد دىل أي ة.رسة ال"
 R (On the Application of Al-Jedda) v. Secretary of State forولالطأالع علأ   راء احملأ.مم، انظأر مأ ال : 

Defence, Appeal Judgment of 12 December 2007, House of Lords [2008] 3 All ER 28 (Lord 

Bingham), para. 35و  Youssef Nada v. State Secretariat for Economic Affairs and Federal 

Department of Economic Affairs  ومأع ذلأك، فأ ن القواعأد اآلمأرة  7الفقأرة  أعأال (، 698 انظأر احل.شأية" 
و ي القأ.نون القطعأي امللأ   ة يأع أشأخ.ص القأ.نون الأدويل، ترسأم حأدوم االلتأ ا  بتطبيأق قأرارات جملأس اامأ و 

دذا م.نت قرارات جملس اام  اليت تتض   اة اءات مثتهكأة للقواعأد اآلمأرة،  بد م  حتديند م. وهل ا السبب، ال
 ااصأ  سامل.نيأة، الرتمجأة دىل العربيأة يف املأنت تسأتثد دىل الأثص اإلنكليأ ي الأوارم  (مد ص.حب الأدعوى"م ل . ينؤ 
، Tadić, Judgment, 15 July 1999  و(Oxford Reports on International Law in Domestic Courtsيف: 

 Yassin Abdullah Kadi v. Council of the European Union andو  296أعأال (، الفقأرة  152 احل.شأية 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/S/PV.5446
http://undocs.org/ar/S/PV.5779
http://undocs.org/ar/S/PV.5474
http://undocs.org/ar/A/C.6/60/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.7
https://undocs.org/ar/A/C.6/60/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
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مقرتان  سلق.عدة التفسأ ينة  16 جينُقرأ انطب.ال الق.عدة الوارمة يف مشروع االستثت. وينثبغي أن  (5 
 و21 جوالشروط اإلجرائية املثصوص عليه. يف مشروع االستثت.  20 جاملبيثة يف مشروع االستثت. 

  17 جاالستنتا   
القواعدددد انمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة للقدددانون الددددويل بوصدددفاا التزامدددات اددداع 

 اجملتمع الدويل سكل )التزامات ااع الكافة(
تثشق القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويل الت امأ.ت جتأ.   -1 

 اجملت ع الدويل مك   الت ام.ت جت.  الك.فة( تكون ة يع الدول مصلحة ق.نونية فيه.و

 حيق اي مولة أن حتتج مبسؤولية مولأة أخأرى عأ  انتهأ.ك ق.عأدة  مأرة -2 
مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، وفقأأ.  للقواعأأد املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل 

 غ  املشروعة مولي. و

 الشرح  
االلت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأةو وينتأأفل  مشأأروع االسأأتثت.ج مأأ   17 جينتثأأ.ول مشأأروع االسأأتثت.  (1 

فقرتنيو ففم. الفقرة ااوىل فتثص عل  أن القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل تثشأق 
الت ام.ت جت.  اجملت ع الدويل مكأ   الت امأ.ت جتأ.  الك.فأة(و وأقأرت ة.رسأ.ت الأدول سلعالقأة بأني 

عد الع.مة للقأ.نون الأدويل وااللت امأ.ت جتأ.  الك.فأةو فقأد اقرتحأت مجهورينأة القواعد اآلمرة م  القوا
الكونغو الدميقراطية  املعروفة س.بق.  سسأم وائأ (، علأ  سأبي  امل أ.ل، يف بيأ.ن أملأت بأه يف اللجثأة 
الس.مسة للج عية الع.مة، مع. دة حلظر اسأتخدا  القأوة، ورأت أن ينكأون لل ع. أدة املقرتحأة أثأر 

.فأأأة سلثظأأأر دىل أن حظأأأر اسأأأتخدا  القأأأوة  أأأو ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون جتأأأ.  الك
اللت ام.ت مبوجب القواعأد اآلمأرة  أي ا"وذ بت اة هورينة التشيكية، سمل  ، دىل أن  و(859 الدويل

ففأأأي قضأأأية  و(860 "اليُنسأأأ ح أبي خأأأروج عثهأأأ.، ولأأأو عأأأ  طرينأأأق اتفأأأ. ال الت امأأأ.ت جتأأأ.  الك.فأأأة،
ظأر ح"، قبلت احملك ة االحت.مينة ااسرتالية أينض.  معوى الطأرفني أن ين  ضد تومسوننولي.رمي. و خر 

 اإلسمة اة .عيأأة  أأو ق.عأأدة  مأأرة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف تثشأأق الت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأة
ميكأأأ  اخلأأأروج عثهأأأ.، أي الت امأأأ.ت سإلنفأأأ.ذ تقأأأع علأأأ  عأأأ.تق مأأأ  مولأأأة جتأأأ.  اجملت أأأع الأأأدويل   ال

مأ.ين  م لك خلصت احملك ة احمللية مل.س.تشوسأتس سلأوالايت املتحأدة، يف قضأية و  و(861 " مك
وصأأفه. ب"مأأ  االلت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأة وأن  أأ   االلت امأأ.ت  "بظأأر التعأأ ينح"، دىل أن ضأأد وينأأ 

 و(862 "‘ال جيوو اخلروج عثه. وتتسم بط.بع قطعي‘قواعد  مرة   ي الت ام.ت  

__________ 

Commission of the European Communities  مل تتثأ.ول احملك أة  226أعأال (، الفقأرة  719 انظأر احل.شأية 
 وااوروبية     املسفلة يف مرحلة االستئث. (

وفأأد  ولثأأدا يف اةلسأأة اخل.مسأأة والعشأأرين  (و انظأأر أينضأأ.  البيأأ.ن الأأ ي أمىل بأأه 38، الفقأأرة A/C.6/35/SR.32وائأأ    (859 
للجثأأة الس.مسأأة خأأالل الأأدورة الت.سأأعة وااربعأأني للج عيأأة الع.مأأة، حيأأث ذمأأر أن "اةرميأأة الدوليأأة  تثطأأوي  مائ أأ.  

 (و38، الفقرة A/C.6/49/SR.25االلت ام.ت املقررة  و الك.فة   عل  انته.ك ااحك.  القطعية أو
 (وA/C.6/54/SR.26ف.سو   ( وبورميث.19، الفقرة A/C.6/49/SR.26اة هورينة التشيكية   انظر أينض.   (860 
 861) Nulyarimma and Others v. Thompson, Appeal Decision of 1 September 1999, [1999] FCA 1192, 

165 ALR 621, 96 FCR 153, ILDC 2773 (AU 1999), para. 81و 
 862) Kane v. Winn, 31 F. Supp. 2d 162, 199 (D. Mass. 2004)  .و انظأر أينضأ: R and Office of the United 

Nations High Commissioner for Refugees v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth 

http://undocs.org/ar/A/C.6/35/SR.32
http://undocs.org/ar/A/C.6/35/SR.32
http://undocs.org/ar/A/C.6/35/SR.32
http://undocs.org/ar/A/C.6/49/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/49/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/49/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/49/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/49/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/54/SR.26
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عأ  وجأوم صألة بأني القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد  الدوليأة صأراحة  حمك أة العأدل  ومل تعلأ  (2 
بعأأ  ميكأأ  اسأأتخالص  أأ   الصأألة مأأ   و ولكأأ الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل وااللت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأة

أبن هلأ. صأفة االلتأ ا  جتأ.  الك.فأة  أي  (863 أحك.مه. وفت.وا .و ففوال ، م  ق.عدة وصفته. احملك أة
أن هلأ. صأفة دىل اللجثأة  أشأ.رتالأيت سأبق أن القواعد غأ  احلصأرينة أينض.  ق.عدة مدرجة يف ق.ئ ة 

القواعأأد اآلمأأرةو وتأأرم  أأ   الق.ئ أأة يف مرفأأق مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ  و اثنيأأ. ، طبقأأت احملك أأة 
مأأ  املأأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأأ   41 ةالثتأأ.ئج الق.نونيأأة املرتتبأأة مبوجأأأب املأأ.م

لأأيت تتعلأأق  خأأالالت سلقواعأأد اآلمأأرة( علأأ  اإلخأأالالت بتلأأك االلت امأأ.ت جتأأ.   ا املشأأروعة موليأأ.  
اعرتفأأأأت بوجأأأأوم عالقأأأأة وثيقأأأأة بأأأأني  دذ وقأأأأد م.نأأأأت اللجثأأأأة نفسأأأأه. أم أأأأر صأأأأراحة   و(864 الك.فأأأأة

وأُقرت العالقة بني  و(865 االلت ام.ت جت.  الك.فة والقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل
 و(866 الفقهيةة وااللت ام.ت جت.  الك.فة أينض.  يف الكت.ست القواعد اآلمر 

__________ 

Affairs and Secretary of State for Home Affairs, Appeal Judgment of 12 October 2006 of the High 

Court, [2006] ALL ER (D) 138, para. 102شأك  الت امأ.  جتأ.  ، حيث تأرم اإلشأ.رة دىل "الق.عأدة اآلمأرة الأيت ت
 Jorgic case, J (a Bosnian Serb), Individual Complaint, Judgment of 12 December :الك.فة"و انظر أينضأ.  

2000 of the German Constitutional Court, 2 BvR 1290/99, ILDC 132 (DE 2000), para. 17و 
 Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago fromانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل  (863 

Mauritius in 1965, advisory opinion of 25 February 2019, para. 180  حيأث رئأي أن للحأق يف تقرينأر 
 .East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J :املصأ  صأفة االلتأ ا  جتأ.  الك.فأة(و انظأر أينضأ.  

حيأأأث وصأأأفت احملك أأأة القأأأول دن لتقرينأأأر املصأأأ  صأأأفة  ،29، الفقأأأرة 102الصأأأفحة  ،أعأأأال ( 805 احل.شأأأية 
 Application of the Convention on the Prevention االلتأ ا  جتأ.  الك.فأة سعتبأ.ر  قأوال  "ال غبأ.ر عليأه"و ويف

and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 3, 

at p. 47, para. 87 "أمدت احملك ة "أن اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية تشأت   علأ  الت امأ.ت جتأ.  الك.فأة ،
 Legal Consequences of the :("و انظأرjus cogensوأن "حظر اإلسمة اة .عيأة حي أ  طأ.بع الق.عأدة اآلمأرة  

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 88أعأال (، الفقأرات  805.شأية  احل 
 ،أعأال ( 805 احل.شأية  Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited  و155و 149و

حيأأأأث حأأأأدمت احملك أأأأة "االلت امأأأأ.ت  الأأأأيت  تثبأأأأع ووو مأأأأ  حتأأأأرمي أع أأأأ.ل  ،34و 33، الفقأأأأراتن 32الصأأأأفحة 
( مأأأ  33  العأأأدوان واإلسمة اة .عيأأأة ووو  و احل .ينأأأة مأأأ  العبومينأأأة والت ييأأأ  العثصأأأري"و انظأأأر أينضأأأ.  االسأأأتثت.ج

(و تأأأأأأرم  أأأأأأ   16، الصأأأأأأفحة A/CN.4/L.702اسأأأأأأتثت.ج.ت الفرينأأأأأأق الدراسأأأأأأي املعأأأأأأر بتجأأأأأأ ؤ القأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل  
 و251، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفقرة 2006حولية ووو االستثت.ج.ت أينض.  يف 

، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء 2001حوليأأة ووو ة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ.   انظأأر مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأ (864 
 56/83 (و تأأأأأرم  أأأأ   املأأأأأوام أينضأأأأأ.  يف قأأأأرار اة عيأأأأأة الع.مأأأأأة77، وشأأأأروحه.، الفقأأأأأرة 76ال أأأأ.ين( والتصأأأأأوينب، الفقأأأأأرة 

و انظأر، علأ  وجأه A/56/49(Vol. I)/Corr.4، املرفأق، بصأيغته املصأوبة سلوثيقأة 2001م.نون ااول/مينسأ ل   12 املؤر 
 Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965اخلصأوص، 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the، و180(، الفقأأرة أعأأال  863 انظأأر احل.شأأية 
Occupied Palestinian Territory  و159أعال (، الفقرة  805 احل.شية 

سأي .  انظر اة ء ال .ين، الفص  ال .لث، مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. ، وال (865 
فهو  القواعد القطعية للق.نون الدويل"  أو  لك الفص ، حيث ينرم أن "االعرتا  مبلالع.   الشرح( م  4الفقرة  

العأأأأ. ، حيأأأأث تفيأأأأد اللجثأأأأة أبن بأأأأني  الشأأأأرح( مأأأأ  7تطأأأأور "وثيأأأأق الصأأأألة" ساللت امأأأأ.ت جتأأأأ.  الك.فأأأأة، والفقأأأأرة  
( "علأأأ  أقأأأ  تقأأأدينر، jus cogensااللت امأأأ.ت جتأأأ.  الك.فأأأة والقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل  

 و"جو راي   تداخال  
 M. Cherif Bassiouni, "International crimes: jus cogens and obligatio ergaانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (866 

omnes", Law and Contemporary Problems, vol. 59, No. 4 (1996), p. 63و  I. Scobbie, "The 
invocation of responsibility for the breach of 'obligations under peremptory norms of general 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.702
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/370/39/pdf/N0737039.pdf?OpenElement
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وعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن مجيأأأع القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل تثشأأأق  (3 
ينثشأف ملهأ. عأ  قواعأد  ال أن االلت امأ.ت جتأ.  الك.فأة ينُرى عل  نط.ال واسعالت ام.ت جت.  الك.فة، 

بعأ  القواعأد  تثشأقفعلأ  سأبي  امل أ.ل، ميكأ  أن  و(867 لأدويل مرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون ا
سأأي . أنظ أأة الأأرتاث املشأأرتك، الت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأة، بصأأر   وال املتعلقأأة سلفضأأ.ءات املشأأرتمة،

 والثظر ع . دذا م.نت هل. صفة القواعد اآلمرة
عأأأ  العالقأأأأة  عأأأ.  دىل التعبأأأ  بوجأأأأه 17 جوهتأأأد  الفقأأأرة ااوىل مأأأ  مشأأأأروع االسأأأتثت.  (4 

املأأ مورة أعأأال  بأأني القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل وااللت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأةو 
الت امأ.ت جتأ.  الك.فأةو  "قثشأت"وتثص عل  أن القواعد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل 

ولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.  الأأأيت وتسأأأتثد  أأأ   الصأأأيغة دىل املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤ 
شأأئة ووو مبوجأأب ان"اعت أأدهت. اللجثأأة، والأأيت توصأأ  فيهأأ. االلت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأة أبهنأأ. الت امأأ.ت 

كأأأون ة يأأأع الأأأدول ت"وتصأأأ  عبأأأ.رة  و(868 "قواعأأأد   مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  للقأأأ.نون الأأأدويل
تبأة علأ  صأفة االلتأ ا  جتأ.  الك.فأة الأيت متيأ  القواعأد دحدى أ م الثت.ئج املرت  ".مصلحة ق.نونية فيه

مح.ينأأة الق.عأأدة  "ةصأألحة ق.نونيأأم"وتشأأ   عبأأ.رة  و(869 اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
 ويف ذلك احلقوال وااللت ام.ت مب. الق.نونية يف حد ذاهت.،

دىل الفقأأأرة ااوىل مأأأ  خأأأالل وصأأأ   17 جوتسأأأتثد الفقأأأرة ال .نيأأأة مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  (5 
نتيجأأة مت يأأ ة ترتتأأب علأأ  الصأألة بأأني االلت امأأ.ت جتأأ.  الك.فأأة والقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة 

 ".كأأون ة يأأع الأأدول مصأألحة ق.نونيأأة فيهأأت"للقأأ.نون الأأدويلو فتصأأ  بكل أأ.ت أمال  اثر عبأأ.رة 
احلأق يف أن حتأتج مبسأؤولية مولأة أخأرى الوارمة يف الفقرة ااوىلو و    الثتيجة  أي أن لكأ  مولأة 

عأأأأ  دخأأأأالل  أأأأ   الدولأأأأة بق.عأأأأدة  مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويلو وتتبأأأأع الكل أأأأ.ت 
مأأ  مأأوام اللجثأأة املتعلقأأة  48 ةنأأص املأأ.م 17 جاملسأأتخدمة يف الفقأأرة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت. 

ق اي مولة ووو أن حتتج حي"ص عل  أنه مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. ، اليت تث
 و(870 " مبسأأؤولية مولأأة أخأأرى ووو دذا مأأ.ن االلتأأ ا  الأأ ي ُخأأرال واجبأأ.  جتأأ.  اجملت أأع الأأدويل مكأأ

__________ 

international law'", European Journal of International Law, vol. 13, No. 5 (2002), p. 1210 
جتأأأ.  اجملت أأأع الأأأدويل  ‘، رأت اللجثأأأة أن القواعأأأد اآلمأأأرة وااللت امأأأ.ت Barecelona Tractionأعقأأأ.ب قضأأأية   يف

 F. Forrest Martin, "Delineating a hierarchical outline ofن لع لأة واحأدة"(  ومه. ساسأ.س وجهأ.‘ مك 

international law sources and norms", Saskatchewan Law Review, vol. 65 (2002), p. 353و  S. 

Villalpando, L'émergence de la communauté internationale dans de la Responsabilité des États 

(Paris, Presses Universitaires de France, 2005), p. 106  وC. Tomuschat, "Reconceptualizing the 

debate ..." و430أعأال (، الصأفحة  728،  احل.شأأية  A. Pellet, "Conclusions", in Tomuschat and 

Thouvenin  واملرجع نفسه) 
 أعال (و 866 احل.شية  Forrest Martinأعال ( و 866 احل.شية  Villalpandoانظر، عل  سبي  امل .ل،  (867 
لجأ ء ال أ.ين، الفصأ  لالعأ.   الشأرح( م  7الفقرة   ،اافع.ل غ  املشروعة مولي.  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع   (868 

 ال .لثو
 869) Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965  انظأر 

 Barcelona(  و"ة يأأأع الأأأدول مصأألحة ق.نونيأأأة يف مح.ينأأة ذلأأأك احلأأأق"  180أعأأأال (، الفقأأرة  863احل.شأأية 

Traction, Light and Power Company, Limited  33، الفقأرة 32أعأال (، الصأفحة  805 انظأر احل.شأية 
 و"ميك  اعتب.ر أن ة يع الدول مصلحة ق.نونية يف مح.ينته.(" 

  ب(و1 ، الفقرة48املرجع نفسه، امل.مة  (870 
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 خيأأأأ  ال ف نأأأأه، "ىسأأأأؤولية مولأأأأة أخأأأأر م"ينشأأأأ  دىل  17 جوعلأأأأ  الأأأأرغم مأأأأ  أن مشأأأأروع االسأأأأتثت. 
مأأ  املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية املثظ أأ.ت  49 ةأن املأأ.م وجيأأدر سلأأ مرسأأؤولية املثظ أأ.ت الدوليأأةو مب

مثظ أأة موليأأة أن حتأأتج مبسأأؤولية مثظ أأة موليأأة عأأ   أو الدوليأأة تأأثص علأأ  أن مأأ  حأأق أي مولأأة
 دولية الت ام.  واجب.  جت.  اجملت ع الدويل للدول مك والثظ ة تلك املانته.ك 

ن مت.رس الدولة حقه. يف أن حتأتج عل  أ 17 جوتثص الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت.  (6 
مبسأأؤولية مولأأة أخأأرى عأأ  انتهأأ.ك ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل وفقأأ.  للقواعأأد 
املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. و وينهأد   أ ا الشأرط دىل أتميأد الت ييأ  

ة أخأأأرى سملسأأأؤوليةو ومبوجأأأب املأأأأوام بأأأني احتجأأأ.ج مولأأأة مضأأأرورة سملسأأأؤولية واحتجأأأ.ج أي مولأأأ
املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ. ، فأأ ن حأأق الدولأأة املضأأرورة يف أن حتأأتج 
مبسؤولية مولة أخرى ع  اإلخالل بق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل جيب أن مي.رظس 

االحتجأأ.ج سملسأأؤولية عأأ  ذلأأك اإلخأأالل مبوجأأب الأأدول ال .ل أأة فيحأأق هلأأ.  أمأأ.  42 ةوفقأأ.  لل أأ.م
وحيأأق للدولأأة املضأأرورة، عثأأدم. حتأأتج، بصأأفته.  أأ  ، مبسأأؤولية مولأأة أخأأرى، أن  و(871 84 ةاملأأ.م

تط.لب   يع أشك.ل اةل املثصوص عليه. يف الفصأ  ال أ.ين مأ  البأ.ب ال أ.ين مأ  املأوام املتعلقأة 
. و غأأ  أن أي مولأأأة غأأ  الدولأأة املضأأرورة حتأأأتج مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأأ  املشأأروعة موليأأ

 (jus cogensمبسؤولية مولة أخرى ع  اإلخالل بق.عدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل  
لكأأ  عأ  الفعأ  غأ  املشأأروع موليأ.  وتقأدمي أتميأدات وضأأ .انت ا"بأأ  دال جيأوو هلأ. أن تط.لأب ال

صأ.ن الدولأة ل"سةأل  دال تط.لأب غ  الدولة املضرورة أنجيوو اي مولة  وال و(872 "ربعد  التكرا
 و(873 أن تط.لب به لص.حله.  ي " الهاةه.ت املستفيدة م  االلت ا  ال ي ُأخ  ب أو املضرورة

  18 جاالستنتا   
القواعدددد انمدددرة مدددل القواعدددد العامدددة للقدددانون الددددويل والظدددروف النافيدددة لعددددم 

 املشروعية
اأأأر  مأأأ  الظأأأرو  الث.فيأأأة لعأأأد  املشأأأروعية مبوجأأأب ال جيأأأوو االحتجأأأ.ج أبي  

القواعد املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.  جت.  أي فع  مأ  أفعأ.ل 
ينكأون متفقأ.  مأع التأ ا  انشأق مبقتضأ  ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون  ال الدولة
 الدويلو

 الشرح  

سنتهأأأأ.ك  ينتعلأأأأق في أأأأ.الظأأأأرو  الث.فيأأأأة لعأأأأد  املشأأأأروعية  18 جاالسأأأأتثت. ينتثأأأأ.ول مشأأأأروع  (1 
للقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو ومق.عأدة ع.مأة، ميكأ  أن ينكأون وجأوم اأرو  

 و(874 معيثة وسيلة لثفي عد  املشروعية ع  فعأ  مأ  أفعأ.ل الدولأة ينكأون غأ  مشأروع لأوال ذلأك
__________ 

 و48( م  شرح امل.مة 1املرجع نفسه، الفقرة   (871 
  أ(و2، الفقرة 48امل.مة املرجع نفسه،  (872 
  ب(و2، الفقرة 48املرجع نفسه، امل.مة  (873 
لفصأأأ  لالعأأأ.   الشأأأرح( مأأأ  1البأأأ.ب ااول، الفصأأأ  اخلأأأ.مسو ينأأأرم يف الفقأأأرة   املرجأأأع نفسأأأه، انظأأأر بوجأأأه عأأأ.  (874 

، اخلأأ.مس مأأ  البأأ.ب االول، أن وجأأوم  أأ   ااسأأب.ب "ينعتأأل ترسأأ.  حيأأول مون امعأأ.ء وقأأوع دخأأالل سلتأأ ا  مويل
 ولوال توفر ذلك الظر  لك.ن االمع.ء صحيح. "و
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ينأأثص  دذ سأأت ث.ء  مأأ   أأ   الق.عأأدة الع.مأأة املتعلقأأة مبسأأؤولية الدولأأةا 18 جوحيأأدم مشأأروع االسأأتثت. 
علأ  عأد  جأواو االحتجأ.ج سلظأر  الثأ.يف لعأد  املشأروعية عثأدم. ينتعلأق اإلخأالل املعأر بق.عأدة 

  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو
مأأأأ  املأأأأوام املتعلقأأأأة مبسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأ   26 ةدىل املأأأأ.م 18 جوينسأأأأتثد مشأأأأروع االسأأأأتثت.  (2 

اافع.ل غ  املشروعة مولي. ، اليت تستبعد االحتجأ.ج ساسأب.ب الث.فيأة لعأد  املشأروعية، علأ  الثحأو 
ينكأون متفقأ.  مأع التأ ا  انشأق  ال الوارم يف الفص  اخل.مس م  البأ.ب ااول مأ  املأوام، عأ  أي فعأ 

للقأأ.نون الأأدويلو وااثأأر املرتتأأب علأأ   أأ   الق.عأأدة  أأو أنأأه مبقتضأأ  ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة 
ميكأأ   ال عثأأدم. حُيأأتج مبسأأؤولية مولأأة عأأ  دخأأالل بق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل،

للدولأأة الأأيت حُيأأتج  خالهلأأ. أن تلأأت س دعفأأ.ء نفسأأه. مأأ  املسأأؤولية  اثرة أي اأأر  قأأد ينثفأأي عأأ.مة  
ا اامأأر حأأىت عثأأدم. ينكأأون الظأأر  الثأأ.يف لعأأد  املشأأروعية يف حأأد ذاتأأه عأأد  املشأأروعيةو وينثطبأأق  أأ 

ميكأ   ال ينثطوي عل  ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو فقد سبق للجثة أن ذمرت أنأه
 و(875 االحتج.ج سإلسمة اة .عية لتلينر ارتك.ب دسمة مج.عية مض.مة

ثظ أأ.ت الدوليأأة والكيأأ.انت ااخأأرى بتلأأك حتجأأ.ج املس 18 جمشأأروع االسأأتثت.  ال خيأأ و  (3 
مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية املثظ أأأ.ت الدوليأأأة أينضأأأ.  علأأأ  أن عأأأد   26 ةالظأأأرو و وتأأأثص املأأأ.م

ينكأأون مط.بقأأ.  لق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل  ال مشأأروعية فعأأ  مثظ أأة موليأأة
  وتثتفي سالحتج.ج بظر  ينثفي عد  مشروعية ذلك الفع ال

  19 جاالستنتا   
نتائج معينة ترتتب علدى اإلخدالالت اخلطدرية بقواعدد آمدرة مدل القواعدد العامدة 

 للقانون الدويل
تتع.ون الأدول يف سأبي  وضأع حأّد، سلوسأ.ئ  املشأروعة، اي دخأالٍل  -1 

 خط  لدولة سلت ا  انشق ع  ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

تعأأأرت  أي مولأأأة بشأأأرعية وضأأأع انجأأأم عأأأ  دخأأأالٍل خطأأأ  سلتأأأ ا  ال  -2 
 تقأأأأأد  أي عأأأأأون وال انشأأأأأق عأأأأأ  ق.عأأأأأدة  مأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل،

 مس.عدة لإلبق.ء عل  ذلك الوضعو أو

ينكأأأون اإلخأأأالل سلتأأأ ا  انشأأأق عأأأ  ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  -3 
مثهجأي مأ  ج.نأب الدولأة  أو نلٍ  جسأيم للق.نون الدويل خط ا  دذا م.ن ينثطوي عل 

 املسؤولة ع  الوف.ء ب لك االلت ا و

ال خي  مشأروع االسأتثت.ج  أ ا سلثتأ.ئج ااخأرى الأيت ميكأ  أن ترتتأب  -4 
مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل علأأ  اإلخأأالل اخلطأأ  لدولأأة سلتأأ ا  انشأأق عأأ  ق.عأأدة  مأأرة مأأ  

 القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

__________ 

 و26( م  شرح امل.مة 4املرجع نفسه، الفقرة   (875 
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 الشرح  

نت.ئج معّيثة ترتتأب علأ  اإلخأالالت اخلطأ ة بقواعأد  مأرة  19 جتث.ول مشروع االستثت. ين (1 
مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ   41 ةم  القواعد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو وينسأتثد دىل املأ.م

املرتتبأة  "ةالثتأ.ئج  اإلضأ.في " بأأ دال 19 جينتعلأق مشأروع االسأتثت.  وال اافع.ل غ  املشروعة مولي. و
ينتطأأرال دىل  وال و(876 علأأ  اإلخأأالالت اخلطأأ ة بقواعأأد  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل

 الثتأأأ.ئج املرتتبأأأة علأأأ  اإلخأأأالالت بقواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل الأأأيت ليسأأأت هلأأأ. صأأأفة القواعأأأد اآلمأأأرة
 تكون خط ة بطبيعته.و ال سلقواعد اآلمرة، اليت ينتث.ول الثت.ئج املرتتبة عل  اإلخالالت وال

أوىل الثتأأأأأ.ئج املعّيثأأأأأة املرتتبأأأأأة علأأأأأ   19 جوتعأأأأأرض الفقأأأأأرة ااوىل مأأأأأ  مشأأأأأروع االسأأأأأتثت.  (2 
اخلطأأأ ة سلت امأأأ.ت انشأأأئة مبوجأأأب قواعأأأد  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو  اإلخأأأالالت

مأ  املأوام  41 م  امل.مة 1 ة، اليت تستثد دىل الفقر 19 جوتثص الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت. 
يف سأبي  وضأع الأدول املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. ، علأ  أن تتعأ.ون 

لإلخالالت اخلط ة سلت ام.ت انشئة مبوجب قواعد  مرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو حد 
تعأأأأ.ون ووو يف سأأأأبي  وضأأأأع حأأأأّد، سلوسأأأأ.ئ  ت"االلتأأأأ ا  الواقأأأأع علأأأأ  عأأأأ.تق الأأأأدول أبن  وينسأأأأتثد
لع.  االلت ا  ا دىل لإلخالالت اخلط ة سلقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل "ةاملشروع

، عثأأأد اعت أأأ.م املأأأوام وعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن اللجثأأأة أبأأأدت و(877 سلتعأأأ.ون مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل
 41 ةمأأأ  املأأأ.م 1 ةدذا مأأأ.ن االلتأأأ ا  الأأأوارم يف الفقأأأر  مأأأ. شأأأكوم.  يف املتعلقأأأة بقأأأ.نون املع. أأأدات،
فأأ ن االلتأأ ا  سلتعأأ.ون يف سأأبي  وضأأع حأأد لإلخأأالالت اخلطأأ ة  ،(878 ينشأأك  قأأ.نوان  موليأأ.  عرفيأأ.  

سلت ام.ت انشئة مبوجأب قواعأد  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل أصأبح معرتفأ.  بأه مبوجأب 
أو القأأأ.نون الأأأدويلو فعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، أشأأأ.ر جملأأأس اللأأأورمات يف امل لكأأأة املتحأأأدة، يف قضأأأية 

تأأدخ ( ورابطأأة حمأأ.ميي الكومثولأأث  بصأأفة متأأدخ ( ضأأد ووينأأر ومثظ أأة العفأأو الدوليأأة  بصأأفة م
لتع.ون يف سأبي  وضأع حأد، ا"، دش.رة صرحية دىل االلت ا  الواقع مبوجب الق.نون الدويل بأ الداخلية

سلوس.ئ  املشروعة، اي دخالل خط  سلت ا  انشق عأ  ق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون 
موام ةثأة القأ.نون الأدويل املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  م   41 ة، وذمر امل.م"الدويل

اآلاثر الق.نونيأأة الث.شأأئة عأأ  املشأأروعة موليأأ.  والفتأأوى الصأأ.مرة عأأ  حمك أأة العأأدل الدوليأأة بشأأفن 
بعبأأأ.رات  ، ودنوقأأأد أقأأأرت اللجثأأة  أأأ ا االلتأأأ ا  و(879 تشأأييد جأأأدار يف اارض الفلسأأأطيثية احملتلأأة

__________ 

 لفص  ال .لث م  الب.ب ال .ينولالع.   الشرح( م  7املرجع نفسه، الفقرة   (876 
والتعأأ.ون بأني الأأدول وفقأ.  ملي أأ.ال انظأر علأ  سأأبي  امل أ.ل دعأأالن مبأ.مئ القأأ.نون الأدويل املتعلقأة سلعالقأأ.ت الومينأة  (877 

 1، املرفأق، الفقأرة 1970تشأرين  ااول/أمتأوبر  24( املؤر  25- م 2625اامم املتحدة، قرار اة عية الع.مة 
 "علأأ  الأأأدول، بغأأ  الثظأأأر عأأ  االختالفأأأ.ت يف نظ هأأ. السي.سأأأية واالقتصأأ.مينة واالجت .عيأأأة، واجأأب التعأأأ.ون 

قأأأ.ت الدوليأأة، وذلأأأك مأأ  أجأأأ  صأأي.نة السأأألم واامأأ  الأأأدوليني وتع ينأأأ  بعضأأه. مأأأع بعأأ  يف شأأأىت جمأأ.الت العال
االسأأتقرار والتقأأد  االقتصأأ.مينني علأأ  الصأأعيد الأأدويل والرفأأ.  العأأ.  لرمأأم والتعأأ.ون الأأدويل اجملأأرم مأأ  الت ييأأ  علأأ  

 أس.س     االختالف.ت"(و
 دول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. وم  املوام املتعلقة مبسؤولية ال 41( م  شرح امل.مة 3انظر الفقرة   (878 
 879) A, Amnesty International (intervening) and Commonwealth Lawyers Association (intervening) v. 

Secretary of State for the Home Department, Judgment of the House of Lords of 8 December 2005 

[2006] 1 All ER 575, para. 34و 
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ورأت حمك أأأة  و(880  أأأ. املتعلقأأأة حب .ينأأأة ااشأأأخ.ص يف حأأأ.الت الكأأأوارثع.مأأأة يف مشأأأ.رينع موام
اآلاثر الق.نونيأأة الث.شأأئة عأأ  تشأأييد جأأدار يف اارض الفلسأأطيثية العأأدل الدوليأأة، يف فتوا أأ. بشأأفن 

، مث  اعت .م املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. ، أن  ث.ك الت ام.  احملتلة
اللتأأأأ ا  سحأأأأرتا   احلأأأأق  ووو يف تقرينأأأأر املصأأأأ ، ا" بأأأأأ يف سأأأأبي  وضأأأأع حأأأأد لإلخأأأأالالت سلتعأأأأ.ون

، و أي قواعأد ينُأ مر علأ  نطأ.ال واسأع (881 "والت ام.ت معيثة ووو مبوجب الق.نون الدويل اإلنس.ين
علأ  عأ.تق  الت امأ.  وخلصت احملك ة دىل أن م  االلت ام.ت الث.شئة عأ  اإلخأالل  أهن. قواعد  مرةو
ضأأع و "علأأ   "تع أأ  ، ووو مأأع احرتامهأأ. ملي أأ.ال اامأم املتحأأدة والقأأ.نون الأأدويل "مول أخأرى أبن 

اآلاثر وسمل أأ ، ذ بأأت احملك أأة يف فتوا أأ. بشأأفن  و(882 اإلخأأالالت " .ئق انتأأج عأأعأأ"اي  "دحأأ
ن أ"، دىل أن علأ  مجيأع الأدول 1965 عأ.  خبيأ  شأ.غوس عأ  مورينشأيوس يفالق.نونية لفص  أر 

يف سأبي  وضأأع حأد لإلخأأالل ساللت امأ.ت الث.شأئة عأأ  احلأق يف تقرينأأر  "ةتتعأ.ون مأع اامأأم املتحأد
، حأأدمت حمك أأة البلأأدان اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن قضأأية المأأ.نتوات ضأأد بأأ و ويف و(883 املصأأ 

رض القضأأ.ء علأأ  اإلخأأالالت سعتبأأ.ر  انجتأأ.  يف حأأد ذاتأأه عأأ  بغأأ "لاجأأب التعأأ.ون بأأني الأأدو و "
 و(884 دخالالت سلت ام.ت انشئة مبوجب قواعد  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل

، االلتأأأأأأ ا  سلتعأأأأأأ.ون يف سأأأأأأبي  وضأأأأأأع حأأأأأأد "ةلوسأأأأأأ.ئ  املشأأأأأأروعس"وينثبغأأأأأأي أن ينُثفَّأأأأأأ ،  (3 
اخلطأأأ ة سلت امأأأ.ت انشأأأئة مبوجأأأب قواعأأأد  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو  لإلخأأأالالت

جيأوو أن ينكأون مألرا   ال وينعر ذلك أن اإلخأالل بق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل
حيظأأر التأأداب   ال لإلخأأالل بقواعأأد القأأ.نون الأأدويل ااخأأرىو وعلأأ  الأأرغم مأأ  أن القأأ.نون الأأدويل

فرامينأأة لوضأأع حأأد إلخأأالل خطأأ  بق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل دذا م.نأأت االن
 أأ   التأأداب  االنفرامينأأة متفقأأة مأأع القأأ.نون الأأدويل، ينثصأأب الرتميأأ  يف الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع 

 و(885 "نلتع.و ا"عل  التداب  اة .عيةو و  ا  و جو ر  91 جاالستثت. 

__________ 

انظأأر مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة حب .ينأأة ااشأأخ.ص يف حأأ.الت الكأأوارث وشأأروحه.  تقرينأأر ةثأأة القأأ.نون الأأدويل عأأ   (880 
 10 الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأة، الأأأدورة احل.مينأأأة والسأأأبعون، امللحأأأق رقأأأأمأع أأأ.ل مورهتأأأ. ال .مثأأأة والسأأأتني، 

 A/71/10))  وواجأأب التعأأ.ون مبأأدأ راسأأخ مأأ  مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل  7( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأ.مة 1، الفقأأرة" 
 وينثص عليه العديند م  الصكوك الدولية"(و

 881) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory  انظأر 
 و155أعال (، الفقرة  805احل.شية 

 و159املرجع نفسه، الفقرة  (882 
 883) Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965  انظأر 

 و182أعال (، الفقرة  863احل.شية 
 884) Case of La Cantuta v. Peru, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 29 November 2006, Inter-

American Court of Human Rights, para. 160  ،ااع .ل الأيت تثطأوي عليهأ. القضأية قيأد الثظأر قأد أّخلأت" 
ضأأوء طبيعأأة ااحأأداث  أشأأ  دليأأه مأأرارا ، بقواعأأد  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو ووو ويف علأأ   أأو مأأ.

وخطورهتأ. ووو فأأ ن ضأأرورة القضأأ.ء علأأ  اأ. رة اإلفأأالت مأأ  العقأأ.ب تطأأرح نفسأه. أمأأ.  اجملت أأع الأأدويل بوصأأفه. 
 .  للتع.ون في . بني الدول"(وواجب

مأأ  املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ   41( مأأ  شأأرح املأأ.مة 3انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، الفقأأرة   (885 
املشروعة مولي.   "واملطلوب م  مجيع الدول يف وجه اإلخالالت اخلطأ ة  أو بأ ل جهأد مشأرتك ومثسأق إلبطأ.ل 

  اثر     اإلخالالت"(و

http://undocs.org/ar/A/71/10
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ثأأوع اإلخأأأالل ل ، تبعأأ.  املتحأأدة اة أأ.عي  أأو اإلطأأ.ر املفضأأ  للع أأ  التعأأ.ويننظأأ.  اامأأم و  (4 
قررتأأأه مأأأ   مأأأ. ونأأأوع الق.عأأأدة اآلمأأأرة املعثيأأأةو وهلأأأ ا السأأأبب، رأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة، يف ضأأأوء

سأي .  وال ثظر اامم املتحدة،ت"، أن "ملب.مئ ااس.سية للق.نون اإلنس.ينا"و "قرينر املص ت"دخالل بأ 
 و(886 "ينلأأ   مأأ  دجأأراءات دضأأ.فية إلهنأأ.ء الوضأأع غأأ  القأأ.نوين مأأ. الع.مأأة وجملأأس اامأأ ، يف اة عيأأة

اآلاثر الق.نونيأأة لفصأأ  أرخبيأأ  شأأ.غوس عأأ  مورينشأأيوس وسمل أأ ، أشأأ.رت احملك أأة، يف فتوا أأ. بشأأفن 
يف سأبي  وضأع  "ةن تتع.ون مع اامم املتحأدأ"بأ  "ءيع الدول ااعض.مج"، دىل الت ا  1965 ع.  يف

وميكأأ  أينضأأ.  انأأ.ذ تأأداب  مج.عيأأة يف دطأأ.ر املثظ أأ.ت الدوليأأة ااخأأرى  و(887 حأأد لإلخأأالل املأأ مور
املكلفأة بوالينأة يف سأبي  وضأع حأد لإلخأالالت اخلطأأ ة سلقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأأ.نون 

هأ. سنأ.ذ التأداب  الالومأة الدويلو وينشك  االحتأ.م اافرينقأي م أ.ال   خأر علأ  مثظ أة تسأ ح هلأ. والينت
 غأأ  أن التأأداب  و(888 لوضأأع حأأد لإلخأأالالت سلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل

املؤسسأية ليسأت التأداب  الوحيأدة الأيت ميكأ  ان.ذ أ.و فأي ك  أينضأ.   الق.ئ ة يف دط.ر  لي.ت التعأ.ون
اخلطأ ة سلقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة  الوف.ء ساللت ا  سلتع.ون يف سبي  وضع حد لإلخأالالت

ترتيبأ.ت خمصصأة تضأعه. يف ذلأك مأ  خأالل  مبأ. ؤسسأي،املغأ   التعأ.ونللق.نون الدويل مأ  خأالل 
فيبأأدو أن حمك أأة  و(889 جم وعأأة مأأ  الأأدول تع أأ  معأأ.  يف سأأبي  وضأأع حأأد إلخأأالل بق.عأأدة  مأأرة

الث.شأأأأأئة عأأأأأ  تشأأأأأييد جأأأأأدار يف اارض  اآلاثر الق.نونيأأأأأةالعأأأأأدل الدوليأأأأأة تشأأأأأ ، يف فتوا أأأأأ. بشأأأأأفن 
، دىل أن عل  م  مولة، فضال  ع  الع أ  اة أ.عي، الت امأ.  ببأ ل جهأوم مأ  أجأ  الفلسطيثية احملتلة

علأ  اإلشأأ.رة دىل التأأداب  الأيت ميكأأ  أن تتخأأ  .  وعأأالوة   و(890 دهنأ.ء ااوضأأ.ع الث.مجأأة عأ  اإلخأأالل
أن  "لتعأني أينضأ.  علأ  مجيأع الأدو ين"فتوا أ. دىل أنأه اة عية الع.مة وجملس اام ، ذ بت احملك أة يف 

تتخأ  تأداب  لوضأأع حأد لإلخأالل بق.عأأدة  مأرة مأ  القواعأأد الع.مأة للقأ.نون الأأدويلو غأ  أن الشأأرط 
 و(891 املطلوب  و اتف.ال     التداب  مع الق.نون الدويل

سلع أأأ  اة أأ.عي يف سأأأبي  وضأأأع حأأد لإلخأأأالالت اخلطأأأ ة الأأأدول وترتتأأب علأأأ  التأأ ا   (5 
أجهأأ ة اامأأم   أأ. خيأأص تعأأ.ونسلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل نتأأ.ئج معّيثأأة في

املتحأأدة واملثظ أأأ.ت الدوليأأة ااخأأأرىو وينعأأأر ذلأأك أن املطلأأأوب مأأأ  املثظ أأ.ت الدوليأأأة، يف وجأأأه 
القواعد الع.مة للق.نون الدويل، أن تع  ، يف حدوم والينة   اإلخالالت اخلط ة سلقواعد اآلمرة م 

مأأأ  مثهأأأ.، وعثأأأدم. ينكأأأون ذلأأأك مسأأأ وح.  هلأأأ. مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل، علأأأ  وضأأأع حأأأد لتلأأأك 
اإلخأأأالالتو وعليأأأه، عثأأأدم. تكأأأون لأأأدى املثظ أأأة الدوليأأأة سأأألطة تقدينرينأأأة للع أأأ ، فأأأ ن االلتأأأ ا  

__________ 

 886) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory  انظأر 
 و160أعال (، الفقرة  805احل.شية 

 887) Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965  انظأر 
 و182أعال (، الفقرة  863احل.شية 

( الأيت تسأ ح لالحتأ.م اافرينقأي سلتأدخ  2000انظر امل.مة الرابعة  ح( م  الق.نون التفسيسي لالحت.م اافرينقأي   (888 
 لوضع حد لإلخالالت حبظر اإلسمة اة .عية واةرائم ضد اإلنس.نية وجرائم احلربو

 فع.ل غ  املشروعة مولي. وم  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اا 41( م  شرح امل.مة 2انظر الفقرة   (889 
 890) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory  انظأر 

 و159أعال (، الفقرة  805احل.شية 
، أن تع أأ  مأأع احرتامهأأ. ملي أأ.ال اامأأم املتحأأدة والقأأ.نون الأأدويلاملرجأأع نفسأأهو  "وينتعأأني أينضأأ.  علأأ  مجيأأع الأأدول،  (891 

علأأ  دوالأأة أّي عأأ.ئق، انتأأج عأأ  دنشأأ.ء اةأأدار، حيأأول مون ة.رسأأة الشأأعب الفلسأأطير حلقأأه يف تقرينأأر املصأأ "( 
  التوميد مض. (و
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التصأأأر  هبأأأد  السأأأ .ح لل ثظ أأأة واجأأأب سلتعأأأ.ون ينفأأأرض علأأأ  أعضأأأ.ء تلأأأك املثظ أأأة الدوليأأأة 
 .رسأأة تلأأك السأألطة التقدينرينأأة علأأ   أأو ينضأأع حأأدا  لإلخأأالل بق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة مب

للق.نون الدويلو وواجب املثظ .ت الدولية أن مت.رس السلطة التقدينرينة عل   و ينهد  دىل وضع 
للقأأ.نون الأأدويل،  أأو نتيجأأة طبيعيأأة  حأأد لإلخأأالالت اخلطأأ ة سلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة

 و19 جلاللت ا  سلتع.ون املثصوص عليه يف الفقرة ااوىل م  مشروع االستثت. 
وضع انجأم  "ةشرعيب"الدول  "  تعرت ال" 19 جووفق.  للفقرة ال .نية م  مشروع االستثت.  (6 

قد  أي ت" وال لدويل،ع  دخالٍل خط  سلت ا  انشق ع  ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون ا
، 19 جلإلبق.ء عل  ذلك الوضعو وتتض   الفقرة ال .نيأة مأ  مشأروع االسأتثت.  "ةمس.عد أو عون

م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافعأ.ل غأ  املشأروعة  41 ةم  امل.م 2 ةاملست دة م  الفقر 
  بشأأرعية ااوضأأ.ع الث.مجأأة عأأ  موليأأ.  التأأ امني مثفصأألنيو ففمأأ. ااول فهأأو االلتأأ ا  بعأأد  االعأأرتا
ال .ين فهو االلت ا  بعد  تقأدمي  وأم. دخالل خط  بق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

مس.عدة لإلبق.ء علأ  الوضأع الثأ.جم عأ  اإلخأالل اخلطأ  بق.عأدة  مأرة مأ  القواعأد  أو أي عون
، ينظأأأالن انين  .مثفصأأأالن ومت أأأ  أأأ.  أهنعلأأأ  الأأأرغم مأأأ أأأ ان االلت امأأأ.ن، الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو و 

مرتابطأأني، مبعأأ  أن االلتأأ ا  بعأأد  املسأأ.عدة  أأو نتيجأأة مثطقيأأة لاللتأأ ا  بعأأد  االعأأرتا  بشأأرعية 
، فأأ ن واجأأا عأأد  19 جوضأأع مأأ.و وخالفأأ.  لاللتأأ ا  الأأوارم يف الفقأأرة ااوىل مأأ  مشأأروع االسأأتثت. 

سألبي.نو وبعبأ.رة أخأرى، بيث أ. تلأ   الفقأرة ااوىل مأ  االعرتا  وعد  تقدمي املس.عدة مه. واجبأ.ن 
الأأأأأأدول أبن تفعأأأأأأ  شأأأأأأيئ.  مأأأأأأ.، أي أبن تتعأأأأأأ.ون يف سأأأأأأبي  وضأأأأأأع حأأأأأأد  19 جمشأأأأأأروع االسأأأأأأتثت. 

لإلخالالت اخلط ة سلقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، ينُل   واجب. عد  االعأرتا  
ل .نيأة الأدول سالمتثأ.ع عأ  الفعأ و وعليأه فأ ن الأواجبني وعد  تقأدمي املسأ.عدة الأوارمان يف الفقأرة ا

 ومه. أق  مشقة 19 جاملثصوص عليه . يف الفقرة ال .نية م  مشروع االستثت. 
أبن واجأأأا عأأأد  االعأأأرتا  وعأأأد  تقأأأدمي  2001 عأأأ.  وقأأأد سأأأبق أن أقأأأرت اللجثأأأة يف (7 

طأوط اةوينأة الكوينتيأة ضأد شأرمة اخلقضأية  ويف و(892 املس.عدة مه. ج ء م  القأ.نون الأدويل العأريف
افعأ.ل اعتبأ.ر ا، رفأ  جملأس اللأورمات يف امل لكأة املتحأدة شرمة اخلطوط اةوينأة العراقيأة و خأرين 
و أأو انتهأأأ.ك للق.عأأدة اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون  -الث.مجأأة عأأأ  الغأأ و العراقأأأي للكوينأأأت 

وقد أُقأر ساللتأ ا  بعأد  االعأرتا  يف  و(893 ، أفع.ال  صحيحة ق.نوان  الدويل املتعلقة سستخدا  القوة
ة.رس.ت الأدول الع.ملأة يف دطأ.ر مثظ أ.ت موليأةو ففأي الفتأوى  ويف قرارات حمك ة العدل الدولية

اآلاثر الق.نونيأأأة املرتتبأأأة سلثسأأأبة للأأأدول علأأأ  اسأأأت رار وجأأأوم جثأأأوب أفرينقيأأأ. يف انميبيأأأ. املتعلقأأأة بأأأأ 
، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، أشأأأأ.رت (1970 276   جثأأأأوب غأأأأرب أفرينقيأأأأ.( رغأأأأم قأأأأرار جملأأأأس اامأأأأ

ذلأأأأأأك  "ءينفضأأأأأأي يف حأأأأأأد ذاتأأأأأأه دىل دهنأأأأأأ. ال صأأأأأأ  وضأأأأأأٍع أبنأأأأأأه غأأأأأأ  قأأأأأأ.نوينو "احملك أأأأأأة دىل أن 

__________ 

مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ   41( مأأأ  شأأأرح املأأأ.مة 12( و 11( و 6  انظأأأر الفقأأأرات (892 
 املشروعة مولي. و

 893) Kuwait Airways Corporation v. Iraqi Airways Company and Others (Nos. 4 and 5) [2002] UKHL 

19, [2002] 2 AC 883, para. 29  .و انظأأر أينضأأ: A, Amnesty International (intervening) and 

Commonwealth Lawyers Association (intervening) v. Secretary of State for the Home Department 
 و34(، الفقرة 879 احل.شية 
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العأأأأرتا  بعأأأأد  شأأأأرعية وبطأأأأالن س"ورأت احملك أأأأة أن علأأأأ  الأأأأدول ال .ل أأأأة الت امأأأأ.   و(894 الوضأأأأع
اآلاثر الق.نونيأأأة وسمل أأأ ، قأأأررت احملك أأأة يف فتوا أأأ. بشأأأفن  و(895 ".اسأأأت رار وجأأأوم جثأأأوب أفرينقيأأأ

يأأع الأأدول مل ظمأأة بعأأد  االعأأرتا  مج"، أن الث.شأأئة عأأ  تشأأييد جأأدار يف اارض الفلسأأطيثية احملتلأأة
اإلخالل سلتأ ا  ينُعأرت  علأ  نطأ.ال واسأع أبن لأه صأفة الق.عأدة  " سلوضع غ  الق.نوين الث.تج ع

أينضأ.  ساللتأ ا  الواقأع علأ  الأدول بعأد  االعأرتا  سلوضأع الث.شأق وأقر جملأس اامأ   و(896 اآلمرة
وااللتأأ ا  بعأأد   و(897 عأأ  دخأأالل حبظأأر الفصأأ  العثصأأري وااللتأأ ا  سحأأرتا  احلأأق يف تقرينأأر املصأأ 

االعأأرتا  سافعأأ.ل الأأيت نأأ  سلت امأأ.ت انشأأئة مبوجأأب الق.عأأدتني اآلمأأرتني املت  لتأأني يف احلأأق يف 
لفصأأأ  العثصأأأري ينأأأرم أينضأأأ.  يف قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة الأأأ ي ينأأأدعو دىل عأأأد  تقرينأأأر املصأأأ  وحظأأأر ا

االعأأرتا  سلب.نتوسأأت.انت الأأيت أنشأأفهت. جثأأوب أفرينقيأأ. مأأ  أجأأ  تأأدعيم سي.سأأة الفصأأ  العثصأأري 
واعأأرُت  أينضأأ. ، يف قأأرارات حمك أأة العأأدل  و(898 ينشأأك  انته.مأأ.  للحأأق يف تقرينأأر املصأأ  مأأ. و أأو

املسأ.عدة لإلبقأ.ء علأ  وضأع  أو ساللتأ ا  بعأد  تقأدمي العأون ،(899 حأدةالدولية وقأرارات اامأم املت
 وانجم ع  دخالل خط  سلت ا  انشق مبوجب ق.عدة  مرة

ينثبغأأأأي تثفيأأأأ   أأأأ ا الواجأأأأب علأأأأ   ال حمسأأأأوم. ، أمأأأأرا  ودذا مأأأأ.ن االلتأأأأ ا  بعأأأأد  االعأأأأرتا   (8 
ففأأأي الفتأأأوى  و(900 وحرمأأأ.هنم مأأأ  أي مأأأ ااي جيلبهأأأ. التعأأأ.ون الأأأدويلحسأأأ.ب السأأأك.ن املتضأأأررين  

، أعلثأأأت سآلاثر املرتتبأأأة سلثسأأأبة للأأأدول علأأأ  اسأأأت رار وجأأأوم جثأأأوب أفرينقيأأأ. يف انميبيأأأ.املتعلقأأأة 
تأأؤثر سأألب.  علأأ   أال ضأأع ينثبغأأيحمك أأة العأأدل الدوليأأة أن الثتأأ.ئج املرتتبأأة علأأ  عأأد  االعأأرتا  سلو 

حتأأأرمهم مأأأ  أي مأأأ ااي، وأن مأأأ  الضأأأروري االعأأأرتا  ساع أأأ.ل الأأأيت متأأأس  أو السأأأك.ن املتضأأأررين 
السأأك.ن املأأدنيني، م أأ  تسأأجي  الأأوالمات والوفيأأ.ت وال جيأأ.ت، بصأأر  الثظأأر عأأ  اإلخأأالل ذي 

 و(901 الصلة
علأأأ  اإلخأأأالالت اخلطأأأ ة  دال 19 جاالسأأأتثت. وال تثطبأأأق االلت امأأأ.ت الأأأوارمة يف مشأأأروع  (9 

سلقواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة مأأأأأأ  القواعأأأأأأد الع.مأأأأأأة للقأأأأأأ.نون الأأأأأأدويلو وتُعأأأأأأّر  الفقأأأأأأرة ال .ل أأأأأأة مأأأأأأ  مشأأأأأأروع 
مثهجأأي مأأ  ج.نأأب الدولأأة  أو ثطأأوي علأأ  نلأأ  جسأأيمين"اإلخأأالل اخلطأأ  أبنأأه  19 جاالسأأتثت. 

مأ   40 ةمأ  املأ.م 2 ةعرينأ  مأ  الفقأر املعأرو واسأُت د  أ ا الت " املسؤولة ع  الوف.ء ب لك االلت ا
__________ 

 894) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  انظأر 
 و111أعال (، الفقرة  793 احل.شية

 و119املرجع نفسه، الفقرة  (895 
 896) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory  انظأر 

 و159أعال (، الفقرة  805احل.شية 
 و1970م.نون ال .ين/ينث.ينر   30( املؤر  1970 276انظر قرار جملس اام   (897 
 و3، الفقرة 1975تشرين  ال .ين/نوف ل  28( املؤر  30- م 3411قرار اة عية الع.مة  (898 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa inانظر، عل  سبي  امل .ل،  (899 

Namibia  حيأأأث ينأأأرم أن الأأأدول مل مأأأة "سالمتثأأأ.ع عأأأ  تقأأأدمي أي معأأأم 119أعأأأال (، الفقأأأرة  793 احل.شأأأية ،
 Legal :ينتعلأأأق سحتالهلأأأ. لث.ميبيأأأ."و انظأأأر أينضأأأ.   أي مسأأأ.عدة مه أأأ. مأأأ.ن شأأأكله. دىل جثأأأوب أفرينقيأأأ. في أأأ. أو

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory  805 احل.شأية 
 و3( الفقرة 30- م 3411  وقرار اة عية الع.مة 159أعال (، الفقرة 

 900) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  انظأر 
 و125أعال (، الفقرة  793 احل.شية

 واملرجع نفسه (901 
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وأُعأأرب عأأ  رأي مفأأ.م  أن   و(902 املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ.  
اسأأب.ب مثهأأ. أن واجأأا عأأد   19 جينثبغأأي حأأ فه. مأأ  نأأص مشأأروع االسأأتثت.  "ةطأأ  خ"مل أأة 

 االعرتا  وعد  تقدمي املس.عدة غ  ش.قنيو

علأأ  أن االلت امأأ.ت الأأوارمة يف مشأأروع  19 جالفقأأرة الرابعأأة مأأ  مشأأروع االسأأتثت. وتأأثص  (10 
نأأأأ  سلثتأأأأ.ئج ااخأأأأرى الأأأأيت ميكأأأأ  أن ترتتأأأأب مبوجأأأأب القأأأأ.نون الأأأأدويل علأأأأ   ال 19 جاالسأأأأتثت. 

مأأأ ال  علأأأ  وجأأأه التحدينأأأد الثتأأأ.ئج  91 جينتثأأأ.ول مشأأأروع االسأأأتثت.  وال و(903 اإلخأأأالالت اخلطأأأ ة
لثسبة للدولة املسؤولةو فقد مأبت حمك ة العدل الدولية عل  دعالن وقوع املرتتبة عل  اإلخالل س

وتأأأرم أم لأأأة أخأأأرى علأأأ  الثتأأأ.ئج املرتتبأأأة علأأأ   و(904 االلتأأأ ا  سلكأأأ  علأأأ  عأأأ.تق الدولأأأة املسأأأؤولة
تُتثأ.ول يف  أ ا السأي.ال يف الفصألني ااول  مل اإلخالالت ساللت ام.ت مبوجأب القأ.نون الأدويل الأيت

 و(905 ب.ب ال أ.ين مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.  وال .ين م  ال
تُتثأ.ول يف مشأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  مل وتظأ   أ   الثتأ.ئج ااخأرى املرتتبأة علأأ  املسأؤولية سأ.رينة ودن

 و   
بتطبيأأأق  19 جمشأأأروع االسأأتثت.  ال خيأأ ، 18و 17 وعلأأ  غأأرار مشأأأروعي االسأأتثت.جني (11 

 و(906 املثظ .ت الدولية عل  91 جني امل مورين  يف مشروع االستثت. الواجب

  20 جاالستنتا   
التفسددري والتطبيددق املتسددقان مددع القواعددد انمددرة مددل القواعددد العامددة للقددانون 

 الدويل
عثدم. ينتبني احت .ل وجوم تع.رض بني ق.عدة  مرة م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون  

القأأأ.نون الأأأدويل، ينتعأأأني قأأأدر اإلمكأأأ.ن تفسأأأ   أأأ   الق.عأأأدة الأأأدويل وق.عأأأدة أخأأأرى يف 
 ينتسق مع الق.عدة اآلمرةو مب. وتطبيقه.

__________ 

( 8( و 7املثهجيأأة، يف الفقأأرتني   اةسأأي ة أواالنته.مأأ.ت ، أي خطأأورة ميكأأ  االطأأالع علأأ  تف.صأأي  عثصأأري (902 
 اافع.ل غ  املشروعة مولي. وم  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع   40م  شرح امل.مة 

 وم  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.   41( م  شرح امل.مة 13الفقرة   انظر بوجه ع.  (903 
 Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago fromانظأر علأ  سأبي  امل أ.ل  (904 

Mauritius in 1965 و178أعأال (، الفقأرة  863.شية  احل  Legal Consequences of the Construction of 

a Wall in the Occupied Palestinian Territory  وينليهأ ومأ. 149أعأال (، الفقأرة  805 احل.شأية  .Legal 

Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  793 احل.شأية 
 و118أعال (، الفقرة 

تشأ   الثتأ.ئج  البأ.ب ال أ.ين مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. و انظأر بوجأه عأ.  (905 
يف ذلأك  وميكأ  أن ينتخأ  اةأل نفسأه أشأك.ال  خمتلفأة، مبأ. (و31( واةل  امل.مة 30الك  وعد  التكرار  امل.مة 

 و(38( والف.ئدة  امل.مة 37( والرتضية  امل.مة 36( والتعوين   امل.مة 35 امل.مة الرم 
مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية املثظ أأأ.ت الدوليأأأةو تأأأرم  42و 41تني ينتعلأأأق سملثظ أأأ.ت الدوليأأأة، املأأأ.م انظأأأر، في أأأ. (906 

و وتأأأرم املأأأوام 88و 87ال أأأ.ين(، الفقأأأرتني ، اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء 2011حوليأأأة ووو مشأأأ.رينع املأأأوام وشأأأروحه. يف 
 و2011م.نون ااول/مينس بأر   9املأأؤر   66/100نفسه. يف مرفق قرار اة عية الع.مة 
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 الشرح  

التضأأ.رب احملت أأ  بأأني  يف ح.لأأةق.عأأدة تفسأأ ينة تثطبأأق  20 جينتضأأ   مشأأروع االسأأتثت.  (1 
القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل وقواعد القأ.نون الأدويل ااخأرىو وتأثص مشأ.رينع 

قواعد القأ.نون الأدويل الأيت تتعأ.رض مأع  بطالن وانته.ءعل   16و 15و 14و 10 تاالستثت.ج.
مأ  قواعأد القأ.نون الأدويل مأع القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو وتظعأ.ُرض ق.عأدة 

عأأد  تع.رضأأه. معهأأ. مسأأفلة حُتأأدَّم مأأ  خأأالل  أو ق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل
قواعأد  مبوجأبيف دط.ر ع لية التفسأ   20 جالتفس و وُتطبَّق الق.عدة الوارمة يف مشروع االستثت. 

 والس.رينةالتفس  
 يف مجيأأأأأع احلأأأأأ.الت املتعلقأأأأة بتفسأأأأأ  ق.عأأأأأدة 20 جوال ينتعأأأأني تطبيأأأأأق مشأأأأأروع االسأأأأتثت.  (2 
تبأأأأني احت أأأأ.ل وجأأأأوم ين"يف احلأأأأ.الت احملأأأأدومة عثأأأأدم.  دال تطبيقأأأأهينتعأأأأني  وال حتدينأأأأد حمتوا أأأأ.و أو

بأأني ق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل لأأيس هلأأ. صأأفة الق.عأأدة اآلمأأرة وق.عأأدة  مأأرة مأأ   "ضتعأأ.ر 
أأه املفسأأر دىل تفسأأ  ق.عأأدة القأأ.نون الأأدويل  أأ   احل.لأأة، ينُ  ويف القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلو وجَّ

اليت ليست هل. صفة الق.عدة اآلمرة عل   و متسق مع الق.عدة اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون 
جيأوو، عثأد  ال يف مشروع االسأتثت.ج دىل التشأديند علأ  أنأه "ندر اإلمك.ق"الدويلو وهتد  عب.رة 

عل   و متسق مع القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون القي.  بتفس  قواعد الق.نون الدويل 
 مضأأ وان   أو دعطأأ.ء الق.عأأدة املعثيأأة معأأ  جيأأوو ال الأأدويل، جتأأ.وو حأأدوم التفسأأ و وبعبأأ.رة أخأأرى،

 وينثبع م  التطبيق الع.مي لقواعد التفس  ومثهجيته م  أج  حتقيق االتس.ال ال
و وتفسأأأأ  ق.عأأأأدة "ووو فسأأأأ  ووو وتطبيأأأأقت"عبأأأأ.رة  20 جوينسأأأأتخد  مشأأأأروع االسأأأأتثت.  (3 

يف أينضأ.   "قلتفسأ  والتطبيأا"وتطبيقه. مفهوم.ن مرتابط.ن ودن م.ان مثفصلنيو واسُتخدمت عبأ.رة 
مأأأ  املأأأوام املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة  26 ة( مأأأ  شأأأرح املأأأ.م3الفقأأأرة  

للقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلو  موليأأأ. ، الأأأيت تث.ولأأأت  أأأ ا ااثأأأر التفسأأأ ي
وتعأأرت   أأأ   الفقأأرة أبن املسأأأفلة الأأيت قأأأد ُتطأأرح أحيأأأ.ان  يف  أأ ا السأأأي.ال ليسأأت تفسأأأ  الق.عأأأدة 
املعثيأأة، بأأ  تطبيقهأأ.و وقأأد ينكأأون  أأ ا  أأو احلأأ.ل، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، عثأأدم. تكأأون الق.عأأدة، يف 

لصأأألة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل، غأأأ  أن ا. ر أأأ.، متسأأأقة مأأأع الق.عأأأدة اآلمأأأرة ذات ا
 وتطبيقه. عل   و معنّي م  شفنه أن ينكون متع.رض.  مع الق.عدة اآلمرة ذات الصلة

 20 جويف سأأي.ال قواعأأد املع. أأأدات، ميكأأ  اعتبأأ.ر الق.عأأأدة الأأوارمة يف مشأأروع االسأأأتثت.  (4 
، الأأأيت تأأأثص علأأأ  أن 1969 لعأأأ.  مأأأ  اتف.قيأأأة فييثأأأ. 31 ة ج( مأأأ  املأأأ.م3 ةمب .بأأأة تطبيأأأق للفقأأأر 

ي ق.عدة م  قواعد الق.نون الدويل املتعلقأة سملوضأوع أ"يف تفس  املع. دات  "نؤخ  يف احلسب.ين"
و والقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل " واجبأأة التطبيأأق يف العالقأأ.ت بأأني ااطأأرا

الأأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة يف  قأأ.ت بأأني أأي مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل الواجبأأة التطبيأأق يف العال
 و(907 ، وعليه جيب، حي  . اقتض  احل.ل، أن تؤخ  يف احلسب.ن يف تفس  املع. داتاملق.  ااول

__________ 

 و414أعأال (، الفقأرة  857انظر، عل  سأبي  امل أ.ل، تقرينأر الفرينأق الدراسأي املعأر بتجأ ؤ القأ.نون الأدويل  احل.شأية  (907 
 Council of the European Union v. Front populaire pour la حأدث ذلأك، علأ  سأبي  امل أ.ل، يف قضأية

libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Case C-104/16 P, Judgment of 

21 December 2016, Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), Official Journal of 

the European Union, C 53/19 (20 February 2017), para. 88 et seq., especially para. 114 حيأث ،
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تشأأأك  تطبيقأأأ.   20 جوعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن الق.عأأأدة التفسأأأ ينة الأأأوارمة يف مشأأأروع االسأأأتثت.  (5 
تثطبأق علأ  املع. أدات  ال ، ف هنأ.1969 لعأ.  م  اتف.قية فييث. 31 ة ج( م  امل.م3 ةمل وس.  للفقر 

 أأأ ا  ويف مجيأأأع قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل ااخأأأرىووتطبيأأأق فحسأأأب، بأأأ  تثطبأأأق أينضأأأ.  علأأأ  تفسأأأ  
ثأأدم. ينكأأون  ثأأ.ك تعأأ.رض واضأأح بأأني الت امأأ.ت أس.سأأية، أحأأد . ع"الصأأدم، ذ بأأت اللجثأأة دىل أنأأه 

، ف أ  الواضأح أن مرة م   القواعأد الع.مأة  للقأ.نون الأدويلواقع عل  الدولة مب.شرة مبوجب ق.عدة  
القواعأأد اآلمأأرة  مأأ  القواعأأد الع.مأأة  للقأأ.نون الأأدويل تولأأد مبأأ.مئ و ووو   أأ ا االلتأأ ا  ينعلأأو علأأ  غأأ  

 و(908 ".معظ ه أو تفس ينة قوينة ستح  مجيع أوجه التع.رض الظ. رة،
أن  "ندر اإلمكأأ.قأأ"( مأأ   أأ ا الشأأرح، ينقصأأد مأأ  عبأأ.رة 2وم أأ. أشأأ  دليأأه يف الفقأأرة   (6 

تسأأأ ح بتجأأأ.وو حأأأدوم التفسأأأ و وعثأأأدم. ينتعأأأ ر  ال الق.عأأأدة الأأأوارمة يف مشأأأروع االسأأأتثت.ج  أأأ ا
التوص  دىل تفس  للق.عدة اليت ليست هل. صفة الق.عدة اآلمرة تفسأ ا  متسأق.  مأع الق.عأدة اآلمأرة 

ني دلغ.ء الق.عدة اليت ليسأت هلأ. صأفة الق.عأدة اآلمأرة وفقأ.  م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، ينتع
 و16و 15و 14و 10 تملش.رينع االستثت.ج.

الأأأأأأوارمة يف مشأأأأأأأروع  "ق.عأأأأأأدة أخأأأأأأأرى يف القأأأأأأ.نون الأأأأأأأدويلو "وينثبغأأأأأأي أن تُفهأأأأأأم عبأأأأأأأ.رة  (7 
هنأأأأ. تشأأأأ  دىل االلت امأأأأ.ت مبوجأأأأب القأأأأ.نون الأأأأدويل، سأأأأواء أم.نأأأأت انشأأأأئة عأأأأ  أب 20 جاالسأأأأتثت. 
قأرار مثظ أة  أ  ع أ  انفأرامي أ  مبأدأ مأ  املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون أ  ق.نون مويل عريف أ  مع. دة
يف تفسأأأ   20 جع أأأ   خأأأر مأأأ  أع .هلأأأ.و وينثطبأأأق مأأأ  مث مشأأأروع االسأأأتثت.  أو مقرر أأأ. أو موليأأأة

 و16و 15و 14و 10 تااللت ام.ت احملدمة يف مش.رينع االستثت.ج. أو القواعد

  21 جاالستنتا   
 روط اإلجرائيةالش
علأأ  الدولأأة الأأيت حتأأتج بق.عأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل سأأبب.   -1

دهن.ئهأأأ. أن ُنطأأأر الأأأدول املعثيأأأة ااخأأأرى  أو لأأأبطالن ق.عأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل
بدعوا .و وينكأون اإلخطأ.ر مت.بأة  وينبأني التأدب  املقأرتح انأ.ذ  دواء ق.عأدة القأ.نون الأدويل 

 ثيةواملع
تقأأ   ال تُبأأد أي مولأأة مأأ  الأأدول املعثيأأة ااخأأرى اعرتاضأأ.  يف غضأأون مأأدة مل دذا -2

يف احل.الت املستعجلة بشك  خ.ص، ج.و للدولة احملتجة أن تثف   دال ع  ثالثة أشهر،
 التدب  ال ي اقرتحتهو

دذا أبأأدت أي مولأأة معثيأأة اعرتاضأأ. ، تسأأع  الأأدول املعثيأأة حيثهأأ. دىل دجيأأ.م حأأ   -3
 م  مي .ال اامم املتحدةو 33 ةستب.ع الوس.ئ  املبّيثة يف امل.م

__________ 

صأأأ   أأأو "أحأأأد املبأأأ.مئ ااس.سأأأية للقأأأ.نون الأأأدويل" وأنأأأه مبأأأدأ شأأرعت احملك أأأة، بعأأأد أن رأت أن مبأأأدأ تقرينأأأر امل
(، يف تفس  مع. دة بني املفوضية ااوروبية واملغرب علأ   أو حيأرت   أ   88ينرسي الت ام.ت جت.  الك.فة  الفقرة 

ميكأأأ  أن ينُفهأأأأم يف وقأأأت دبرامأأأأه علأأأ  أنأأأأه ينعأأأر أن نط.قأأأأه  الق.عأأأدة  "ينرتتأأأأب علأأأ  ذلأأأأك أن اتفأأأ.ال التحرينأأأأر ال
 ((و114قلي ي ينش   دقليم الصحراء الغربية"  الفقرة اإل

وانظأر مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. و  26( مأ  شأرح املأ.مة 3انظر الفقرة   (908 
ع ( مأأ  أع أأ.ل الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ القأأ.نون الأأدويل: الصأأعوست الث.ئيأأة عأأ  تثأأوع وتوسأأ42االسأأتثت.ج  

 845 احل.شأية  Mikأينضأ.   انظأر(  251اجمللأد ال أ.ين، اةأ ء ال أ.ين، الفقأرة ، 2006حوليأة ووو الق.نون الدويل  
 ينليه.و وم. 73أعال (، الصفحة 



A/74/10 

GE.19-13883 264 

دذا تعأأأ ر التوصأأأ  دىل أي حأأأ  يف غضأأأون اثأأأر عشأأأر شأأأهرا ، وعرضأأأت الدولأأأة  -4
جيوو للدولة احملتجة  ال الدول املعثية دح.لة املسفلة دىل حمك ة العدل الدولية، أو املعرتضة

 ث.وعةوأن تثف  التدب  ال ي اقرتحته حىت ُتسوى امل
ال خيأأ  مشأأروع االسأأتثت.ج  أأ ا سلشأأروط اإلجرائيأأة املثصأأوص عليهأأ. يف اتف.قيأأة  -5

 القواعد ذات الصلة املتعلقة سختص.ص حمك ة العدل الدولية أو فييث. لق.نون املع. دات
 غ  . م  أحك.  تسوينة املث.وع.ت الواجبة التطبيق اليت اتفقت عليه. الدول املعثيةو أو

 الشرح  

يف  مبأ. جراءات االحتج.ج ببطالن قواعد الق.نون الدويل،  21 جينتعلق مشروع االستثت.  (1 
القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون . لتع.رضأه. مأع ذلك املع. دات، واالسأتث.م دىل بطالهنأ
املتحأدة  اامأمأينّدت ع وم.  القواعد اآلمأرة خأالل مأؤمتر قد الدويلو وم  املهم الت م  أبن الدول 

مأ.ن مثبعهأ. التخأو    64و 53 لق.نون املع. دات، وأن الشواغ  اليت أُعرب عثه. بشفن املأ.متني
مأأأأ  دمك.نيأأأأة دسأأأأ.ءة الأأأأدول اسأأأأتخدا  ذلأأأأك احلأأأأق يف االحتجأأأأ.ج انفأأأأراماي  بأأأأبطالن املع. أأأأدات 

ولتبدينأأد  أأ ا  و(909 ، فتهأأدم بأأ لك اسأأتقرار العالقأأ.ت التع. دينأأة64و 35 سالسأأتظه.ر سملأأ.متني
لع ليأة تثطأوي علأ   64و 53 أيَّ اسأتث.م دىل املأ.متني 1969 لعأ.  الش.غ ، ُنِضع اتف.قية فييث.
ين   االحتج.ج سلقواعد سي.ال مش.رينع االستثت.ج.ت    ،  ويف و(910 دجراءات للتسوينة القض.ئية

تلأك الأيت شأواغ  ة.ثلأة ل االنفرامينأة التأداب  تفأ.ميل مأ. مون  ليأة املثصوص عليه. يف اة ء ال .لث
 واامم املتحدة لق.نون املع. دات أث ت يف مؤمتر

خيلأو مأ  صأعوستو  ال غ  أن صوغ حكأم مالئأم اغأراض مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت  أ   (2 
 وتك أأأأأ  الصأأأأأعوبة الرئيسأأأأأية يف أن ااحكأأأأأ.  املفصأأأأألة لتسأأأأأوينة املث.وعأأأأأ.ت تتضأأأأأ ثه. مع. أأأأأدات

سلقواعد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة  ينتعلق في .ه، لو م.نت ق.نوان  مولي.  عرفي. و وعلي م .  تع   وال
 أ ا  ويف و(911 دط.را  مفصأال  لتسأوينة املث.وعأ.ت 1969 لع.  اتف.قية فييث.للق.نون الدويل، تتض   

يف  مبأ. اي سأبب مأ.ن، ةالأيت تأدعي أن املع. أدة غأ  صأحيحالطأر  الدولة  جيب عل اإلط.ر، 
ااطأأأرا  ذلأأك تع.رضأأأه. مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل، أن نطأأأر الأأأدول 

ينرم أي اعرتاض عل  اإلخط.رات، بعد انقض.ء فأرتة حمأدمة، جيأوو تثفيأ   مل ااخرى بدعوا .و ودذا
تشأأرتط أن تسأأع  الأأدول  1969 لعأأ.  اعأأرتاض، فأأ ن اتف.قيأأة فييثأأ. ورم دذا ولكأأ نتأأ.ئج الأأبطالنو 

املعثيأأأة دىل دجيأأأ.م حأأأ  عأأأ  طرينأأأق الوسأأأ.ئ  املثصأأأوص عليهأأأ. يف مي أأأ.ال اامأأأم املتحأأأدةو ااطأأأرا  
 التسأأأأأوينة القضأأأأأ.ئية أو التحكأأأأأيم أو التوفيأأأأأق أو الوسأأأأأ.طة أو وتشأأأأأ    أأأأأ   الوسأأأأأ.ئ ، التفأأأأأ.وض

__________ 

 909) Official Records of the United Nations Conference on the Law Treaties, First Session ...  انظأر 
 "املأأأ.مة بصأأأيغته. احل.ليأأأة  29الفقأأأرة  ،54اةلسأأأة  فرنسأأأ.،، بيأأأ.ن 1968أاير/مأأأ.ينو  4أعأأأال (،  726احل.شأأأية 

طأأ.بع الق.عأأدة اآلمأأرة،  تعطأأي أي دشأأ.رة عأأ  الكيفيأأة الأأيت ميكأأ  مأأ  خالهلأأ. أن ينُعأأرظ  أن لق.عأأدة ق.نونيأأة مأأ. ال
ينأأرم أي  مل ووو م أأ. تب.ينثأأت بشأأفن مضأأ وهن. التفسأأ ات الأأيت طُرحأأت أثثأأ.ء املث.قشأأة دىل حأأد التضأأ.رب و أأي الأأيت

، 56 الثأروينج، اةلسأةبيأ.ن و   حكم ينثص عل  الرق.بأة القضأ.ئية علأ  تطبيأق  أ ا املفهأو  اةدينأد وغأ  الأدقيق"(
 أأي القواعأأد اآلمأأرة الق.ئ أأة وميأأ   . "لأأيس يف املأأ.مة دج.بأأة علأأ  بعأأ  ااسأأئلة اهل.مأأة، وحتدينأأدا ، مأأ 37الفقأأرة 

ينعّرفهأأ.، ولأأ لك مأأ  امل كأأ  أن تثشأأف  نشأأفتظ وقأأد أورم الأأثُص الأأ ي أعدتأأه اللجثأأة  اثر تلأأك القواعأأد ولكثأأه مل
 و(توفر أينض.  أي وس.ئ  فع.لة لتسوينة     املث.وع.ت" مث.وع.ت خط ة بني الدول  ومل

 املرجع نفسهو (910 

 و66و 65، امل.ماتن 1969 لع. انظر اتف.قية فييث.  (911 
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ودذا اسأأأأأتثدت معأأأأأوى  و(912 الوسأأأأأ.ئ  السأأأأأل ية ااخأأأأأرى أو اللجأأأأأوء دىل الومأأأأأ.الت اإلقلي يأأأأأة أو
التوصأأ  دىل حأأ   وتعأأ ر 64 ةاملأأ.م أو 53 ةلتعأأ.رض مأأع ق.عأأدة  مأأرة مبوجأأب املأأ.مالأأبطالن دىل ا

اي طأأر  يف الثأأأ اع أن حييأأأ  املسأأأفلة دىل حمك أأأة العأأأدل  جأأأ.وللثأأ اع سسأأأتخدا   أأأ   الوسأأأ.ئ ، 
 عل  التحكيم، بدال  م  ذلكو .ينُأتأَّفظْق عل  عرضه مل م. الدولية

 المأأأ"أن حمك أأأة العأأدل الدوليأأأة  ذمأأأرت، انغي أأ.روس -غ.بتشأأأيكوفو مشأأأروع ويف قضأأية  (3 
تعكأس علأ  أقأ   لق.نون املع. أداتم  اتف.قية فييث.  67 دىل 65  عل  أن املوام مينتفق.ن  نيالطرف

تكأأ  تدونأأه، وتتضأأ   بعأأ  املبأأ.مئ اإلجرائيأأة الأأيت تسأأتثد دىل  مل تقأأدينر القأأ.نون الأأدويل العأأريف، دن
أس.سأأ.  دىل ع ليأأة التشأأ.ور املفضأأية   احملك أأة  أأ  مالحظأأة  يأأحتو  و(913 "ةالتأأ ا  سلتصأأر  حبسأأ  نيأأ

احملك أأة، هبأ ا القأأول، وجأأوم ق.عأأدة يف القأ.نون الأأدويل العأأريف تتعلأأق  تقأأرر ومل التفأأ.الولدىل أي دهنأ.ء 
القضأأ.ئي لل حك أأة لتسأأأوينة املث.وعأأ.ت املتعلقأأة  بطأأ.ل املع. أأدات اسأأأتث.ما  دىل  االختصأأ.ص ق.مأأة 

 مأأأ  اتف.قيأأة فييثأأأ.، 67 دىل 65 ماملأأواقواعأأأد الع.مأأة للقأأأ.نون الأأدويلو ففحكأأأ.  القواعأأد اآلمأأأرة مأأ  ال
 القأول دهنأ. تعكأسميكأ   املث.وعأة علأ  حمك أة العأدل الدوليأة، ال بعأرضسي . ااحك.  املتعلقأة  وال

 علأ  مول ليسأت أطرافأ.  يف اتف.قيأة فييثأ. فرضأه.ميكأ   ال واهن. أحك.  تع. دينة، ق.نوان  مولي.  عرفي. و
 ، أبأأدى عأأدم مثهأأ.الأأدول ااطأأرا  يف االتف.قيأأةبأأني  حأأىت مأأ و وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، 1969 لعأأ. 

بعأأرض املث.وعأأ.ت علأأ  حمك أأة  ينتعلأأق في أأ.سأأي .  وال حتفظأأ.ت علأأ  تطبيأأق  ليأأة تسأأوينة املث.وعأأ.ت،
 و(914 (1969 لع.  فييث. أ( م  اتف.قية 66 ةالعدل الدولية وعل  التحكيم  امل.م

عأأأأأد  ل بطأأأأ.ل قواعأأأأد القأأأأ.نون الأأأأدويل  املتعلقأأأأأةويف صأأأأي.غة أحكأأأأ.  تسأأأأوينة املث.وعأأأأ.ت  (4 
علأ  اللجثأة أن  ست مأ  املتعأنياالتس.ال مع القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، 

علأأ  الأأدول الأأيت ليسأأت مل مأأة بتلأأك  فأأرض قواعأأد تع. دينأأة.ول حتأأ أال حتأأرص، مأأ  جهأأة، علأأ 
، مأأ  انحيأأة أخأأرى، علأأ  مراعأأ.ة الشأأواغ  املتعلقأأة بضأأرورة ذاتأأهيف الوقأأت ، مأأع حرصأأه. القواعأأد

الشأأروط اإلجرائيأأأة الراميأأأة دىل  21 جللقواعأأأدو وينبأأأني مشأأروع االسأأأتثت.  االنفأأراميجتثأأب اإلبطأأأ.ل 
ملثصأأأأوص عليأأأأه يف مشأأأأأروع مي أأأأ  مأأأأ  ج.نأأأأأب مأأأأ  اإلجأأأأراء املفصأأأأأ  ا وال حتقيأأأأق  أأأأ ا التأأأأأواونو

 ق.نوان  مولي.  عرفي. و 21 جاالستثت. 
 مأأأ  اتف.قيأأأة فييثأأأ. 65 ةاملأأأ.م 21 جوتتبأأأع الفقأأأرات الأأأ الث ااوىل مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت.  (5 

و وتشأرتط الفقأأرة ااوىل أن تقأو  الدولأة الأأيت تسأع  دىل الطعأ  يف ق.عأأدة مأ  قواعأأد 1969 لعأ. 
لقأأأ.نون الأأأدويل  خطأأأ.ر الأأأدول الع.مأأأة لقواعأأأد ال مأأأرة مأأأ  القأأأ.نون الأأأدويل لتع.رضأأأه. مأأأع ق.عأأأدة 

، فأأ ن 1969 لعأأ.  و ورغأأم أن  أأ   الفقأأرة تتبأأع عأأ  م أأب صأأي.غة اتف.قيأأة فييثأأ..ااخأأرى بأأدعوا 
__________ 

 و1، الفقرة 33انظر مي .ال اامم املتحدة، امل.مة  (912 

 913) Gabčíkovo-Nagymaros Project   و109لفقرة ا ،66الصفحة  أعال (، 741احل.شية انظر 

، حتفظأأأأ.ت علأأأأ  دطأأأأ.ر تسأأأأوينة 2019نيسأأأأ.ن/أبرين  دىل غ.ينأأأأة  مولأأأأة طرفأأأأ. ، 116مولأأأأة مأأأأ  أصأأأأ   23أبأأأأدت  (914 
 أ( املتعلقة بعأرض املث.وعأ.ت علأ  حمك أة العأدل 66مولة مثه. دىل استبع.م تطبيق امل.مة  15املث.وع.تو وسعت 

وأرميثيأ.، وأومرانيأ.، واللاوينأ ،  ،الحتأ.م الروسأياالقواعأد اآلمأرة  لتع.رض مأع لبطالن لينتعلق بدع.وى ا الدولية في .
ان ، ومأأأأوس،  وسأأأألوف.مي.، والصأأأأني، وغواتي أأأأ.ال، وفييأأأأت وبأأأأيالروس، وتأأأأونس، واة ائأأأأر، واة هورينأأأأة التشأأأأيكية،

قأأ.ت تثطبأأق يف العال لأأ  64و 53 املأأ.متنيوامل لكأة العربيأأة السأأعومينة، و ثغأأ.راي(  وأعلثأأت أربأأع مول أن أحكأأ.  
للتغأ.ل، وبلجيكأ.، والأدامنرك، وفثلثأدا(و ابيثه. وبني الدول اليت أبدت حتفظ.  عل  تطبيق دط.ر تسوينة املث.وعأ.ت  

تسأأأتخد  لتقييأأأد اختصأأأ.ص حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة دن مأأأ.ن  ال 66وأعلثأأأت أربأأأع مول أخأأأرى أن أحكأأأ.  املأأأ.مة 
 دة، ونيووينلثدا(وق.ئ .  مبوجب أي صك  خر  أمل.ني.، ومثدا، وامل لكة املتح
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لداللأأة علأأ  أن الشأأروط اإلجرائيأأة تثطبأأق ل، ".عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويلق"الفقأأرة تشأأ  دىل 
لدوليأأة املسأأت دة مأأ  املصأأ.مر ااخأأرى للقأأ.نون الأأدويلو علأأ  املع. أأدات وغ  أأ. مأأ  االلت امأأ.ت ا

للداللأأة علأأ  أن اةهأأ.ت احملت لأأة املوجأأه دليهأأ.  "ةلأأدول املعثيأأا"الفقأأرة دىل  تشأأ وبثأأ.ء علأأ  ذلأأك، 
اإلخطأأأأأأ.ر  أأأأأأي أوسأأأأأأع نط.قأأأأأأ.  مأأأأأأ  ااطأأأأأأرا  يف مع. أأأأأأدةو وتأأأأأأثص الفقأأأأأأرة ااوىل مأأأأأأ  مشأأأأأأروع 

داب  املقرتحأة ملع.ةأأة التعأ.رضو وميكأأ  أن تكأأون أينضأأ.  علأ  أن ينبأأني اإلخطأ.ر التأأ 21 جاالسأتثت. 
اشأأرتاط ينت .شأأ  و و 13 دىل 10 ت أأ   التأأداب  مأأ  التأأداب  املشأأ.ر دليهأأ. يف مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.

حتديند التداب  املقرتحة مع أغراض اإلخط.ر املت  لة يف متكني الدول ااخرى م  الرم علأ  الثحأو 
علأ  الأدول ااخأرى مأ  خأالل ط.ئفأة متثوعأة مأ   اإلخطأ.ر متع أياملالئم، دذا ل   اامرو وميكأ  

 يف ذلك ع  طرينق اامني الع.  لرمم املتحدةو مب. الوس.ئ ،

تعأأأأرتض أي مولأأأأة علأأأأ   مل علأأأأ  أنأأأأه دذا 21 جمأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأتثت.  2 ةوتأأأأثص الفقأأأأر  (6 
 للدولأأأة املط.لبأأأة أن تثفأأأ  التأأأدب  املقأأأرتحو غأأأ  أن احلأأأق يف تثفيأأأ   أأأ   التأأأداب  جأأأ.واإلخطأأأ.ر، 

يف احلأأ.الت املسأأأتعجلة بشأأأك   دال عأأأ  ثالثأأة أشأأأهر، تقأأ  ال دةمأأأ"بعأأد  دال ميكأأ  أن ميأأأ.رس ال
ينثبغأي أن حيأدم املهلأة  1 ةو و  ا ينعر، يف املق.  ااول، أن اإلخط.ر املشأ.ر دليأه يف الفقأر "صخ.

دبأأأداء االعأأأرتاض علأأأ  اإلخطأأأ.رو وينثبغأأأي أن تكأأأون املهلأأأة معقولأأأة، وقأأأد رأت خالهلأأأ.  الأأأيت جيأأأب
ميكأ  للدولأة  ال تق  ع  ثالثأة أشأهر  أي مهلأة معقولأة، مق.عأدة ع.مأةو اثنيأ. ، ال اللجثة أن مدة

أي  ورومبعد انقض.ء الفرتة املأ مورة، وعأد   دال اليت حتتج ببطالن مع. دة أن تثف  التدب  املقرتح
و وهلأأ ا الغأأرض، مفرطأأة يف طوهلأأ.رتاضو وقأأد تكأأون مثأأة حأأ.الت تكأأون فيأأه مهلأأة ثالثأأة أشأأهر اعأأ

حلأأ.الت املسأأأتعجلة ا" علأأأ  دمك.نيأأة تقصأأ  املأأدة يف 21 جمأأ  مشأأروع االسأأتثت.  2 ةتأأثص الفقأأر 
 و و أأ ا"صحلأأ.الت املسأأتعجلة بشأأك  خأأ.ا"عأأر  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت تُ  وال و"صبشأأك  خأأ.

حلأأأ.الت ا"ما  دىل وقأأأ.ئع مأأأ  ح.لأأأة علأأأ  حأأأدةو غأأأ  أنأأأه ميكأأأ  القأأأول دن ينتعأأأني حتدينأأأد  اسأأأتث. مأأأ.
عأرب أُ قأد  ي تلك احل.الت اليت ينكأون فيهأ. الوقأت عثصأرا  جأو راي و و  "صاملستعجلة بشك  خ.
 الثأأأة الأسأأأ.س لل وقأأأ  الق.ئأأأ  أبن القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف ينتضأأأ   مهلأأأة  ال عأأأ  رأي مفأأأ.م  أن

 م  مشروع االستثت.ج(و 4 ةيف الفقر الوارمة شهرا  ثر عشر اال أو مهلة      أشهر

احلأأأ.الت الأأأأيت ت أأأأ  فيهأأأأ. الدولأأأأة املعثيأأأأة  21 جمأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأتثت.  3 ةوتتثأأأ.ول الفقأأأأر  (7 
تع.رضأأه. مأأع ق.عأأدة  مأأرة ل سطلأأةاعرتاضأأ.  علأأ  امعأأ.ء ينفيأأد أبن ق.عأأدة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل 

م  القواعد الع.مأة للقأ.نون الأدويلو فأ ذا مأ.ن  ثأ.ك اعأرتاض مأ   أ ا القبيأ ، فأ ن الدولأة احملتجأة 
طلأأب مأأ  الأأدول املعثيأأة ينُ  ، أأ   احل.لأأة ويف ب  املقرتحأأةوميكثهأأ. أن تثفأأرم بتثفيأأ  التأأدا ال سلأأبطالن

وم لك م  الدولة احملتجة سلبطالن، أن تسع  دىل دجي.م ح  بوس.ئ  نت.ر . مأ  الوسأ.ئ  املبيثأة 
 م  مي .ال اامم املتحدةو 33 ةيف امل.م

علأأ  أنأأه دذا تعأأ ر التوصأأ  دىل أي حأأ  يف  21 جمأأ  مشأأروع االسأأتثت.  4 ةوتأأثص الفقأأر  (8 
الأأأدول املعثيأأأة دح.لأأأة املسأأأفلة دىل حمك أأأة  أو غضأأأون اثأأأر عشأأأر شأأأهرا ، وعرضأأأت الدولأأأة املعرتضأأأة

جيوو للدولة احملتجة أن تثف  التدب  ال ي اقرتحته حىت ُتسوى املث.وعةو وتتث.ول  ال العدل الدولية،
ئ  املبّيثأة يف تلك احل.الت اليت ينتع ر فيه. عل  الدول املعثية دجي.م ح  ع  طرينأق الوسأ. 4 ةالفقر 
أن االحتج.ج ببطالن ق.عدة  فرضية م  مي .ال اامم املتحدةو وقد انطلقت اللجثة م  33 ةامل.م

 مأأأع ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويللعأأأد  اتسأأأ.قه. مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل 
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نأه سأعي.  دىل غأ  أ و(915 ينشك ، يف حد ذاته، أس.س.  إلق.مة اختصأ.ص حمك أة العأدل الدوليأة ال
اللجثأأة أن مأأ  املالئأأم تشأأجيع عأأرض الثأأ اع علأأ  حمك أأة العأأدل  ارأتتالث عأأة االنفرامينأأة،  جتثأأب

 الدولية، مون دل ا  بعرضه عل  حمك ة العدل الدوليةو

أتثأأأ  هلأأأ. يف ق.نونيأأأة أي تأأأدب  قأأأد  ال أحكأأأ.  دجرائيأأأة، 21 جأحكأأ.  مشأأأروع االسأأأتثت. و  (9 
الأأدول املعثيأأة ااخأأرى دح.لأأة املسأأفلة دىل  تعأأرض ومل فأأرتة اإلثأأر عشأأر شأأهرا   انقضأأت ذا ينُتخأأ و فأأ

لدولة احملتجة ا متثع 21 جم. ع.مت ااحك.  اإلجرائية يف مشروع االستثت. حمك ة العدل الدولية، 
التدب و وم  املهم التفميد علأ  أنأه لأيس  ثأ.ك أي التأ ا ، مبوجأب  أ ا احلكأم، بعأرض  م  ان.ذ
ينقأيم  أ ا احلكأم الوالينأة اإلجب.رينأة لل حك أةو بأ  دن  ال م أ.    حمك ة العدل الدوليأة،املسفلة عل

احلكأأأم ميثأأأع الدولأأأة الأأأيت حتأأأتج سلأأأبطالن مأأأ  تثفيأأأ  التأأأداب  املقرتحأأأة دذا عرضأأأت الأأأدول املعثيأأأة 
  ا العرض  ح.لأة املسأفلة دىل  تقدميو ففي ح.لة العدل الدولية دح.لة املسفلة دىل حمك ة ىااخر 

بعأد  دال لدولأة الأيت حتأتج سلأبطالن عثدئأ  تثفيأ  التأداب  املقرتحأةحيأق ل ال ،ك أة العأدل الدوليأةحم
 تسوينة املث.وعة وفق.  لقرار م  احملك ة ينقضي أبن التداب  ملرة مبوجب الق.نون الدويلو

ينقأأأأيم مشأأأأروع  ال سأأأأبق شأأأأرحه أعأأأأال ، وم أأأأ. بثأأأأد عأأأأد  دخأأأأاللوفهأأأأي  5 ةالفقأأأأر  أمأأأأ. (10 
ينثشأأأق الت امأأأ.  ينوجأأأب علأأأ  أي مولأأأة  أأأو  وال اختصأأأ.ص حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة، 21 االسأأأتثت.ج

مشأأروع  ال ينأأؤثرقبأأول اختصأأ.ص احملك أأةو وعلأأ  نفأأس املثأأوال،  أو ك أأةاحملعأأرض القضأأية علأأ  
أي أسأأأ.س لالختصأأأ.ص ينكأأأون ق.ئ أأأ.  مبقتضأأأ  أي قواعأأأد أخأأأرى يف القأأأ.نون  يف 21 جاالسأأأتثت. 
غ  أأأ. مأأأ   أو 1969 لعأأأ.  املث.وعأأأ.ت مبوجأأأب اتف.قيأأأة فييثأأأ. يف ذلأأأك  ليأأأ.ت تسأأأوينة مبأأأ. الأأأدويل،

أحكأأأأ.  تسأأأأوينة املث.وعأأأأ.ت الواجبأأأأة التطبيأأأأق الأأأأيت اتفقأأأأت عليهأأأأ. الأأأأدول املعثيأأأأة  مبأأأأ. فيهأأأأ. الدولأأأأة 
 احملتجة(و

  اجلزء الرابع  
 أحكام عامة

  22 جاالستنتا   
حمددددة مددل عدددم اإلخددالل ابلنتددائج األخددرى الدديت قددد ترتتددب علددى قواعددد آمددرة 

 القواعد العامة للقانون الدويل
ال نأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   سلثتأأ.ئج ااخأأرى الأأيت قأأد ترتتأأب مبوجأأب  

 الق.نون الدويل عل  قواعد  مرة حمدمة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 الشرح  

     و بثد عد  دخاللو وينثص عل  أن مش.رينع االستثت.ج.ت  22 جمشروع االستثت.  (1 
نأأأ  سلثتأأأ.ئج ااخأأأرى الأأأيت قأأأد ترتتأأأب مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل علأأأ  قواعأأأد  مأأأرة حمأأأدمة مأأأ   ال

 القواعد الع.مة للق.نون الدويلو
__________ 

 915) Armed Activities on the Territory of the Congo 64لفقأأرة ، ا32لصأأفحة أعأأال (، ا 699ة ي احل.شأأ 
 "وينثطبأأأق نفأأأس الشأأأيء علأأأ  العالقأأأة بأأأني القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل ودق.مأأأة الوالينأأأة 

ينثطبق سلتفميأد علأ  حظأر  ط.بع، و و م.القض.ئية لل حك ة: فكون املث.وعة تتعلق سالمت .ل لق.عدة هل. ذلك ال
 وميك  أن ينكون يف حد ذاته أس.س.  إلق.مة اختص.ص احملك ة"( اإلسمة اة .عية، ال
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وينشأأأ   نطأأأ.ال مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت  أأأ   حتدينأأأد القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة  (2 
( مأأأأأ  شأأأأأرح مشأأأأأروع 3  للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل ونت.ئجهأأأأأ. الق.نونيأأأأأةو وعلأأأأأ  الثحأأأأأو املبأأأأأني يف الفقأأأأأرة

هتأأد  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   دىل تثأأ.ول حمتأأوى فأأرامى القواعأأد اآلمأأرة مأأ   ال ،1 جاالسأأتثت. 
القواعد الع.مة للق.نون الدويلو وسإلضأ.فة دىل مثهجيأة وع ليأة حتدينأد القواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد 

لثتأأ.ئج الق.نونيأأة املرتتبأأة علأأ  عأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت ع ومأأ.  أينضأأ.  سالع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، تُ 
 التع. دينأةقواعأد الالقواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الأدويلو ومأ  بيثهأ. الثتأ.ئج املرتتبأة يف 

أع .هلأأأ.  أو مقرراهتأأأ. أو والقأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف وااع أأأ.ل االنفرامينأأأة وقأأأرارات املثظ أأأ.ت الدوليأأأة
ى القواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل ااخأأرى املل مأأةو وقأأد تكأأون حملتأأوايت فأأرام

نفسأأه. نتأأ.ئج ق.نونيأأة مت يأأ ة عأأ  الثتأأ.ئج الق.نونيأأة الع.مأأة احملأأدمة يف مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ  و 
نأأأ  أبي نتأأأ.ئج  ال أن مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت بيأأأ.ن 22 جوعليأأأه، ينُقصأأأد مأأأ  مشأأأروع االسأأأتثت. 
ترتتأأأب علأأأ  قواعأأأد  مأأأرة حمأأأدمة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون ق.نونيأأأة أخأأأرى مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  قأأأد 

 الدويلو
وال تُعأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت  أأأ   سلثتأأأ.ئج املرتتبأأأة علأأأ  تثأأأ.وع بأأأني قواعأأأد  مأأأرة مأأأ   (3 

 القواعد الع.مة للق.نون الدويلو
الق.نونيأة املرتتبأة سلثسأبة لقواعأد  مأرة  الثتأ.ئجوم  بني اجمل.الت اليت طُرحت فيهأ. مسأفلة  (4 

أ.،  حمدمة الثت.ئُج املرتتبة عل  جرائم حتظُر القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للقأ.نون الأدويل ارتك.هبظ
لثت.ئج الأيت ميكأ  أن سي . ا وال م   حظر اإلسمة اة .عية وجرائم احلرب واةرائم ضد اإلنس.نية،

الع.مأأة  الثتأأ.ئجليسأأت مأأ  و أأ   الثتأأ.ئج  احملأأ.مم الوطثيأأةو والختصأأ.صترتتأأب سلثسأأبة للحصأأ.نة 
املرتتبة عل  القواعد اآلمرة مأ  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل، بأ  تتعلأق بقواعأد  مأرة حمأدمة مأ  

 وستثت.ج.ت    تتث.وهل. مش.رينع اال ال القواعد الع.مة للق.نون الدويلو وم  مث

  23 جاالستنتا   
 قائمة غري حصرية

 مون اإلخأأأالل بوجأأأوم قواعأأأد  مأأأرة أخأأأرى مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل 
اهور قواعد  مرة أخرى الحق. ، تأرم يف مرفأق مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت  أ   ق.ئ أة غأ   أو

سعتب.ر أ. قواعأد حت أ  تلأك حصأرينة بقواعأد سأبق أن أشأ.رت دليهأ. ةثأة القأ.نون الأدويل 
 الصفةو

 الشرح  

نطأأأ.ال مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت  أأأ   سعتبأأأ.ر  ينُعأأأ  بتحدينأأأد  1 جينبأأأني مشأأأروع االسأأأتثت.  (1 
القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل وبثت.ئجهأأأ. الق.نونيأأأةو وعلأأأ  الثحأأأو املبأأأني يف 

، فأأ ن 22 ج  شأأرح مشأأروع االسأأتثت. ( مأأ2والفقأأرة   1 ج( مأأ  شأأرح مشأأروع االسأأتثت. 3  الفقأأرة
تثأأ.ول حمتأأوى فأأرامى القواعأأد اآلمأأرة مأأ   ينأأرام هبأأ. وال ملشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأ   ط.بعأأ.  مثهجيأأ.  
تسأأأع  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت  أأأ   دىل وضأأع ق.ئ أأأة  ال القواعأأد الع.مأأة للقأأأ.نون الأأدويلو ولأأ لك

.ئ أأأة سلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأأد سلقواعأأد اآلمأأرة مأأ  القواعأأد الع.مأأأة للقأأ.نون الأأدويلو فوضأأع ق
حصأأأرينة، ينتطلأأب مراسأأأة مفصأألة ومقيقأأأة للعدينأأد مأأأ  القواعأأأد  غأأ الع.مأأة للقأأأ.نون الأأدويل، حأأأىت 

امل كثأأة، مأأ  أجأأ  البأأدء بتحدينأأد أي  أأ   القواعأأد امل كثأأة ينسأأتويف املعأأ.ين  املبيثأأة يف اةأأ ء ال أأ.ين 
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 أأأ   القواعأأأد الأأأيت تسأأأتويف املعأأأ.ين   مأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت  أأأ  ، مث االنتقأأأ.ل دىل حتدينأأأد أي
ينثبغأأأي دمراجأأأه يف ق.ئ أأأة غأأأ  حصأأأرينةو وتقأأأع  أأأ   الع ليأأأة خأأأ.رج نطأأأ.ال ع ليأأأة وضأأأع مشأأأ.رينع 

 استثت.ج.ت بشفن حتديند القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل ونت.ئجه. الق.نونيةو

اعد اآلمرة ينقع خأ.رج نطأ.ال قواعد حمدمة هل. صفة القو  الوقو  عل وعل  الرغم م  أن  (2 
مش.رينع االستثت.ج.ت    ، فقد قررت اللجثة أن تدرج يف مرفٍق ق.ئ ة غ  حصرينة بقواعأد سأبق 

 23 جأن أش.رت دليه. اللجثة سعتب.ر . قواعد حت   صفة القواعد اآلمرةو وينش  مشروع االستثت. 
م قواعأد  مأرة أخأرى مأ  القواعأد خيأ  بوجأو  ال دىل   ا املرفقو فهو ينثص أوال  عل  أن  أ ا املرفأق

ون اإلخأأأالل م"قصأأأد مأأأ  عبأأأ.رة اهأأأور قواعأأأد  مأأأرة أخأأأرى الحقأأأ. و وينُ  أو الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل
 "بوجوم قواعد  مرة أخرى م  القواعأد الع.مأة للقأ.نون الأدويل أو اهأور قواعأد  مأرة أخأرى الحقأ.  

حيأول أبي حأ.ل مأ  ااحأوال مون وجأوم قواعأد أخأرى  ال اإلش.رة دىل أن دمراج الق.ئ ة يف املرفأق
اهور قواعد أخرى يف املستقب  تكون هلأ.  أو يف الوقت الرا   قد تكون هل. صفة القواعد اآلمرة،

مة يف أن القواعأد الأوار  .مف.م أ ةواقعأ حقيقةعل   23 جتلك الصفةو اثني. ، ينثص مشروع االستثت. 
املرفق  ي القواعد اليت سبق أن أش.رت دليه. اللجثة سعتب.ر . حت   صفة القواعأد اآلمأرةو أخأ ا ، 

أن الق.ئ أة الأوارمة يف املرفأق غأ  حصأرينة، اامأر الأ ي ينفيأد يف تع ينأ   23 جينبني مشروع االستثت. 
  حصأرينة مأ  و أي ق.ئ أة غأ و(916 نأ  بقواعأد أخأرى هلأ. نفأس الصأفة ال القول دن     الق.ئ ة

قواعأد  مأرة أخأرى مأ  القواعأد  قأد توجأد أو دنأه توجأدوجهنيو فهي غ  حصرينة أوال  مأ  حيأث 
ن دالع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل عأأدا القواعأأد احملأأدمة يف الق.ئ أأةو و أأي غأأ  حصأأرينة، اثنيأأ. ، مأأ  حيأأث 

سإلض.فة دىل اللجثة سبق أن أش.رت أينض.  دىل قواعد أخرى سعتب.ر . حت   صفة القواعد اآلمرة، 
ينثبغأأي الثظأأر دىل املرفأأق سعتبأأ.ر  ينسأأتبعد الصأأفة اآلمأأرة عأأ   ال القواعأأد املدرجأأة يف املرفأأقو ومأأ  مث

     القواعد ااخرىو

علأأأ  قواعأأأد سأأأبق أن أشأأأ.رت دليهأأأ.  23 جواحتأأأواء املرفأأأق املأأأ مور يف مشأأأروع االسأأأتثت.  (3 
صأأي.غة مأأ  ق.عأأدة دىل صأأي.غة سأأبق أن  اللجثأأة أمأأر ينرتتأأب عليأأه أثأأران يف الق.ئ أأةو فأأفوال ، تسأأتثد

 حتأأأأأأ.ول اللجثأأأأأأة دعأأأأأأ.مة صأأأأأأي.غة القواعأأأأأأد الأأأأأأوارمة يف الق.ئ أأأأأأةو مل اسأأأأأأتخدمته. اللجثأأأأأأةو ومأأأأأأ  مث
، اسأأتخدمت اللجثأأة يف بعأأ  23 جسأأيتبني يف الفقأأرات الت.ليأأة مأأ  شأأرح مشأأروع االسأأتثت.  وم أأ.

ال أأ.ين فهأأو انعأأدا  أي حم.ولأأة لتحدينأأد ااثأأر  وأمأأ. احلأأ.الت صأأي.غ.ت خمتلفأأة يف أع .هلأأ. السأأ.بقةو
انطب.قهأ.و وينكتفأي املرفأق  أرم القواعأد الأيت سأبق أن حأدمهت.  أو حمتوا أ. أو نط.ال القواعد احملدمة

اللجثأأة، سالعت أأ.م علأأ  الصأأي.غ.ت نفسأأه. ومأأ  مون السأأعي دىل تثأأ.ول أي جوانأأب مأأ  حمتأأوى 
 و    القواعد

بقة عب.رات خمتلفأة لوصأ  القواعأد الأيت أشأ.رت وقد استخدمت اللجثة يف أع .هل. الس. (4 
مأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة بقأ.نون املع. أدات، اسأتخدمت  50 ةدليه.و ففي شأرحه. ملشأروع املأ.م

__________ 

م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشأروعة موليأ.  الأيت  40( م  شرح امل.مة 6انظر أينض.  الفقرة   (916 
عأأد املشأ.ر دليهأ. يف تلأأك املأوام  "وينثبغأأي التشأديند علأ  أن اام لأأة الأيت سأأيقت تتثأ.ول الطأ.بع غأأ  احلصأري للقوا

تتأأوخ  دمكأأ.ن اهأأور  1969 مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. لعأأ.  64أعأأال  أم لأأة غأأ  حصأأرينةو ينضأأ.  دىل ذلأأك أن املأأ.مة 
ول الأدويل  قواعد   مرة  جديندة م  القواعد  الع.مة  للق.نون الدويل م  خالل ع لييت قبول واعرتا  جمت ع الد

نشأوء قواعأد للقأ.نون   ن   اام لة املأ مورة  ثأ. بوجأوم أو و ول ا ال53مك ، عل  الثحو املش.ر دليه يف امل.مة 
 "(و53الدويل تستويف مع.ين  القواعد  اآلمرة  مبوجب امل.مة 
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 مشأروع شأرح ويف و(917 علأ  التأوايل عثأد اإلشأ.رة دىل ق.عأدتني "ل أ.م"ومل أة  "و أ.ل سر م"عبأ.رة 
ة الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ. ، أشأأ.رت املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤوليمشأأ.رينع مأأ   26 ةاملأأ.م

ملقبولأأأأأة واملعأأأأأرت  هبأأأأأ. علأأأأأ   أأأأأو ا"اللجثأأأأأة دىل القواعأأأأأد الأأأأأوارمة يف ق.ئ تهأأأأأ. سعتب.ر أأأأأ. القواعأأأأأد 
 "  املتفق عليأه ع ومأ.  م"م  تلك املوام عب.رة  04 ةبيث . استخدمت يف شرح امل.م ،(918 "حواض

ينبأدو اتفأ.ال واسأع  مأ. وجأد ووو علأ ين"مق.عدة  مأرة، وق.لأت دنأه   "نلعدواا"لوص  ق.عدة حظر 
 و(919 في . خيص القواعد ااخرى امل مورة يف تلك الفقرة "الالثط.

وحظأأأر العأأأدوان  أأأو الق.عأأأدة ااوىل احملأأأدمة يف املرفأأأقو وقأأأد أشأأأ.رت اللجثأأأة دىل حظأأأر  (5 
 و(920 عأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ.  العأأدوان يف شأأروح مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  ااف

.نون املي أأ.ال املتعلأأق حبظأأر اسأأتخدا  القأأوة ينشأأّك  يف قأأ"، ذ بأأت اللجثأأة دىل أن 1966 عأأ.  ويف
وجتأأدر اإلشأأ.رة  و(921 "ةحأأد ذاتأأه م أأ.ال  سروا  لق.عأأدة يف القأأ.نون الأأدويل هلأأ. طأأ.بع الق.عأأدة اآلمأأر 

، 2006 عأأ.  أينضأأ.  يف  أأ ا الصأأدم دىل أع أأ.ل الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ القأأ.نون الأأدويل يف
تكأأ  نتأأ.ج اللجثأأة نفسأأه. بأأدقيق العبأأ.رةو فعلأأ  غأأرار شأأروح املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول  مل ودن

عر بتج ؤ الق.نون الأدويل ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. ، أش.رت استثت.ج.ت الفرينق الدراسي امل
وبعأأد أن أورم تقرينأأر الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ  و(922 دىل حظأأر العأأدوان سعتبأأ.ر  ق.عأأدة  مأأرة

يف  "ةظأأر االسأأتخدا  العأأدواين للقأأو ح"القأأ.نون الأأدويل أن اللجثأأة حأأدمت حظأأر العأأدوان، أمرج 
 و(923 " اعد اآلمرةليت ينؤت  عل  ذمر . لرتشيحه. ملرم   القو ا"ق.ئ ته أبم ر القواعد 

وحظأأر اإلسمة اة .عيأأة  أأو الق.عأأدة ال .نيأأة احملأأدمة يف املرفأأقو وقأأد أشأأ.رت اللجثأأة دىل  (6 
حظر اإلسمة اة .عية بصي.غة متسقة يف مجيع أع .هلأ. ذات الصألةو فأورم حظأر اإلسمة اة .عيأة 

لأ  وجأه اخلصأوص، يف شأرح يف املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشأروعة موليأ. ، ع
وسمل أأأ ، تشأأأ  اسأأأتثت.ج.ت الفرينأأأق الدراسأأأي املعأأأر بتجأأأ ؤ  و(924 04 ةشأأأرح املأأأ.م ويف 62 ةاملأأأ.م

 و(925 تقرينر  دىل حظر اإلسمة اة .عيةو الق.نون الدويل 

__________ 

 وع. داتم  مش.رينع املوام املتعلقة بق.نون امل 50( م  شرح مشروع امل.مة 3( و 1انظر الفقرتني   (917 
 املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. ومش.رينع م   26( م  شرح امل.مة 5انظر الفقرة   (918 
 و40( م  شرح امل.مة 4املرجع نفسه، الفقرة   (919 
ق.عأدة   مأرة "(و انظأر املرجع نفسه  "وم  املتفق عليه ع وم.  اعتب.ر حظر العدوان، م  بني أوجأه احلظأر  أ  ،  (920 

 "وتشأ   القواعأد اآلمأرة املقبولأة واملعأرت  هبأ. علأ   أو واضأح حظأر ووو  26( مأ  شأرح املأ.مة 5أينض.  الفقرة  
 العدوان"(و

 ,Yearbook ... 1966 ،م  مش.رينع املوام املتعلقأة بقأ.نون املع. أدات 50( م  شرح مشروع امل.مة 1انظر الفقرة   (921 

vol. II, para. 38  مأ  الشأرح نفسأه، دىل "االسأتخدا  غأ  املشأروع للقأوة خالفأ.  3و أش.رت اللجثة، يف الفقرة )
 ملب.مئ املي .ال"و

 أعال (و 863( م  استثت.ج.ت الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل،  احل.شية 33انظر االستثت.ج   (922 
و وجتأأدر اإلشأأ.رة 374أعأأال (، الفقأأرة  857تقرينأأر الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ القأأ.نون الأأدويل  انظأأر احل.شأأية  (923 

 ين مر أينض.  حق الدف.ع ع  الثفس سعتب.ر  ق.عدة مثفصلةوالفرينق الدراسي دىل أن تقرينر 
مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية  40امل.مة  مشروع ( م  شرح4والفقرة   26امل.مة  مشروع ( م  شرح5انظر الفقرة   (924 

 الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و
أعأأأال (  863( مأأأ  اسأأأتثت.ج.ت الفرينأأأق الدراسأأأي املعأأأر بتجأأأ ؤ القأأأ.نون الأأأدويل  انظأأأر احل.شأأأية 33االسأأأتثت.ج   (925 

 و374أعال (، الفقرة  857وتقرينر الفرينق الدراسي  انظر احل.شية 
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وحظر اةرائم ضد اإلنس.نية  و الق.عدة ال .ل ة املدرجة يف املرفقو وذّمأرت الفقأرة الرابعأة  (7 
ظأأر اةأأرائم ضأأد ح"أبن  2019 لعأأ.  مينب.جأأة مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة سةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيةمأأ  

شأأأأرح  ويف و(jus cogens)" 926اإلنسأأأأ.نية ق.عأأأأدة  مأأأأرة مأأأأ  القواعأأأأد الع.مأأأأة للقأأأأ.نون الأأأأدويل  
تشأر اللجثأة دىل  مل م  املوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ. ، 26 ةامل.م

ةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية ا"حظأأأأر اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية علأأأأ   أأأأو مثفصأأأأ ، بأأأأ  ذمأأأأرت حظأأأأر 
وينأأرم حظأأر اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية أينضأأ.  يف تقرينأأر الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ  و(927 "بوالتعأأ ين

ملرمأأ  القواعأأد  ".لأأيت ينأأؤت  علأأ  ذمر أأ. لرتشأأيحها"القأأ.نون الأأدويل سعتبأأ.ر  دحأأدى أم أأر القواعأأد 
 و(928 اآلمرة

مأأأ  موام أأأ. املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ   40 ةوقأأأد ذمأأأرت اللجثأأأة يف شأأأرحه. لل أأأ.م (8 
اافع.ل غ  املشروعة مولي.  القواعد ااس.سأية للقأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين، و أي رابأع ق.عأدة تأرم يف 

الدويل دىل القواعد ااس.سية  وتش  استثت.ج.ت الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون و(929 املرفق
تقرينر الفرينق الدراسي املعر بتجأ ؤ  وينش  و(930 للق.نون الدويل اإلنس.ين املثطبقة يف الث اع املسلح

ظأأأر ااع أأأ.ل القت.ليأأأة املوجهأأأة ضأأأد السأأأك.ن املأأأدنيني ح"دىل  ، مأأأ  جهأأأة أخأأأرى،القأأأ.نون الأأأدويل
 و(931 "(‘القواعد ااس.سية للق.نون الدويل اإلنس.ين‘ 
والق.عأأأدة اخل.مسأأأة الأأأيت تأأأرم يف املرفأأأق  أأأي حظأأأر الت ييأأأ  العثصأأأري والفصأأأ  العثصأأأريو  (9 

مأأأأ  املأأأأوام املتعلقأأأأة  40 ةوينشأأأأ.ر دىل حظأأأأر الت ييأأأأ  العثصأأأأري والفصأأأأ  العثصأأأأري يف شأأأأرح املأأأأ.م
مأ  املأوام املتعلقأة  62 ةغأ  أن شأرح املأ.م و(932 مبسؤولية الدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.  

ية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ.  ينقتصأأر علأأ  ذمأأر حظأأر الت ييأأ  العثصأأري، مأأ  مبسأأؤول
وينشأأأ  تقرينأأأر الفرينأأأق الدراسأأأي املعأأأر بتجأأأ ؤ القأأأ.نون  و(933 مون أي دشأأأ.رة دىل الفصأأأ  العثصأأأري

غأأأ  أن اسأأأتثت.ج.ت الفرينأأأق  و(934 الأأأدويل أينضأأأ.  دىل حظأأأر الت ييأأأ  العثصأأأري والفصأأأ  العثصأأأري
بتج ؤ الق.نون الدويل ت مر حظر الفص  العثصري دىل ج.نب التع ينب، م  مون الدراسي املعر 

 و(935 أي دش.رة دىل الت يي  العثصري
وينشأأأ   املرفأأأق أينضأأأ.  حظأأأر الأأأرال سعتبأأأ.ر  سأأأ.مس ق.عأأأدة يف ق.ئ أأأة القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ   (10 

جثأة حظأر الأرال القواعد الع.مة للق.نون الدويل اليت سأبق أن أشأ.رت دليهأ. اللجثأةو وقأد ذمأرت الل
مأأأ  املأأأوام  26 ةاملأأأ.ممشأأأروع سعتبأأأ.ر  ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل يف شأأأرح 

__________ 

 اإلنس.نية، الفص  الرابع م    ا التقرينروالدينب.جة، مش.رينع املوام املتعلقة سةرائم ضد  (926 
 م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و 26امل.مة مشروع ( م  شرح 5انظر الفقرة   (927 
 و374أعال (، الفقرة  857تقرينر الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  انظر احل.شية  (928 
 م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و 40امل.مة مشروع ( م  شرح 5انظر الفقرة   (929 
 أعال (و 863ؤ الق.نون الدويل،  احل.شية ( م  استثت.ج.ت الفرينق الدراسي املعر بتج  33انظر االستثت.ج   (930 
 و374أعال (، الفقرة  857تقرينر الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  انظر احل.شية  (931 
 املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. وم  املوام  40( م  شرح امل.مة 4انظر الفقرة   (932 
 و26( م  شرح امل.مة 5املرجع نفسه، الفقرة   (933 
 و374أعال (، الفقرة  857تقرينر الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  انظر احل.شية  (934 
 أعال (و 863( م  استثت.ج.ت الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  احل.شية 33انظر االستثت.ج   (935 
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مأ   04 ةاملأ.م مشأروع وينش  شأرح و(936 املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.  
 و(937 الأرال وجتأ.رة الرقيأق املوام املتعلقة مبسؤولية الدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.  دىل حظأر

 و(938 شرح مش.رينع املوام املتعلقة بق.نون املع. دات فيورم حظر التج.رة يف الرقيق أم.
وحظأأر التعأأ ينب  أأو الق.عأأدة السأأ.بعة يف املرفأأقو وتشأأ  اللجثأأة دىل حظأأر التعأأ ينب يف  (11 

 و(939 املشأروعة موليأ.  مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ   04 ةامل.م مشروع شرح
م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ   26 ةامل.م مشروع وقد ذمرت اللجثة، يف شرح

اسأأتثت.ج.ت الفرينأأق الدراسأأي  أمأأ. و(940 "بةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية والتعأأ ينا"املشأأروعة موليأأ. ، حظأأر 
 و(941 "بع ينلفص  العثصري والتا"املعر بتج ؤ الق.نون الدويل فتش  دىل حظر 

واحلأأق يف تقرينأأر املصأأ   أأو  خأأر ق.عأأدة مدرجأأة يف املرفأأقو وسعتبأأ.ر الق.عأأدة ذات صأأفة  (12 
، علأأأ  الأأأرغم مأأأ  أهنأأأ. أشأأأ.رت يف بعأأأ  "ق تقرينأأأر املصأأأ حأأأ" مأأأرة، اسأأأتخدمت اللجثأأأة صأأأي.غة 

 و(942 "حلق يف تقرينر املص ا"ااحي.ن دىل 
(، ف ن     الق.ئ ة غ  حصأرينة، لأيس فقأ  مأ  حيأث 2وعل  الثحو املبني يف الفقرة   (13 
تدعي اشت .هل. عل  مجيع القواعد اآلمرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويل، ب  م  حيث  ال هن.د
تعكس مجيع القواعد اليت أش.رت دليه. اللجثة بشك  م  ااشأك.ل سعتب.ر أ. حت أ   ال هن. أينض.  د

اعأأد الأأيت نظأأرت فيهأأ. اللجثأأة يف أثثأأ.ء مأأداوالهت.و ففأأي شأأرح صأأفة القواعأأد اآلمأأرةو ومأأ  بيثهأأ. القو 
م  مش.رينع املوام املتعلقة بق.نون املع. دات، عل  سبي  امل .ل، أش.رت اللجثة  50 ةمشروع امل.م

و أو مبأدأ أس.سأي  -يف السأي.مة  "لملسأ.واة بأني الأدو ا"مبأدأ دىل مجلة أمور مثهأ. حظأر القرصأثة و 
وم.نأأأت اللجثأأأة أشأأأ.رت أينضأأأ.  دىل الأأأدور اهلأأأ.  ملي أأأ.ال اامأأأم  و(943 مبوجأأأب مي أأأ.ال اامأأأم املتحأأأدة

املتحأأدة، وخب.صأأة أحكأأ.  املي أأ.ال الأأيت تبأأني أغأأراض ومبأأ.مئ اامأأم املتحأأدة لتطأأوينر القواعأأد اآلمأأرة 
 يف يت اعُت أأأأأدت يف القأأأأأراءة ااوىلمشأأأأأ.رينع املأأأأأوام الأأأأأ ويف مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويلو

االلت امأأ.ت الأأيت هلأأ. أشأأ.رت اللجثأأة أينضأأ.  دىل ، "لسأأؤولية الأأدو م" يف دطأأ.ر موضأأوع 1976 عأأ. 

__________ 

 م  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. و 26( م  شرح امل.مة 5انظر الفقرة   (936 
 تقرينأأأر الفرينأأأق و  أأأ    أأأي الصأأأيغة نفسأأأه. الأأأيت اسأأأُتخدمت يف40( مأأأ  شأأأرح املأأأ.مة 4املرجأأأع نفسأأأه، الفقأأأرة   (937 

 و374أعال (، الفقرة  857الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  انظر احل.شية 
 املوام املتعلقة بق.نون املع. داتوم  مش.رينع  50( م  شرح مشروع امل.مة 3انظر الفقرة   (938 
أشأأ.ر  مأأ  املأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأدول عأأ  اافعأ.ل غأأ  املشأروعة موليأأ. و 40( مأ  شأأرح املأ.مة 5انظأر الفقأأرة   (939 

( أينضأأ.  دىل حظأأر 374أعأأال ، الفقأأرة  857تقرينأأر الفرينأأق الدراسأأي املعأأر بتجأأ ؤ القأأ.نون الأأدويل  انظأأر احل.شأأية 
 التع ينب سعتب.ر  م .ال  عل  ق.عدة  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدويلو

 املشروعة مولي. وم  املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ   26( م  شرح امل.مة 5انظر الفقرة   (940 
 وأعال ( 863( م  استثت.ج.ت الفرينق الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  احل.شية 33انظر االستثت.ج   (941 
، حيأث مأ  املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.   40املأ.مة ( م  شأرح 5انظر الفقرة   (942 

( مأأ  اسأأأتثت.ج.ت الفرينأأأق 33  أشأأ.رت اللجثأأأة دىل "االلتأأ ا  سحأأأرتا  حأأأق تقرينأأر املصأأأ "و انظأأر أينضأأأ.  االسأأأتثت.ج
أعال ( وتقرينر الفرينق الدراسأي املعأر بتجأ ؤ القأ.نون الأدويل  863الدراسي املعر بتج ؤ الق.نون الدويل  احل.شية 

مأ  مشأ.رينع  50( مأ  شأرح مشأروع املأ.مة 3  و وأش.رت اللجثة، يف الفقأرة374أعال (، الفقرة  857 احل.شية 
مأ  املأوام املتعلقأة  26( مأ  شأرح املأ.مة 5الفقأرة   ويف املوام املتعلقة بق.نون املع. دات، دىل "مبدأ تقرينر املص "و

 مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي. ، أش.رت اللجثة دىل احلق يف تقرينر املص و
 م  مش.رينع املوام املتعلقة بق.نون املع. داتو 50( م  شرح مشروع امل.مة 3انظر الفقرة   (943 
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 مهيأأأأة جو رينأأأأة حل .ينأأأأة البيئأأأأة البشأأأأرينة واحلفأأأأ.  عليهأأأأ.، مأأأأ.لت ا  حظأأأأر التلوينأأأأث اةسأأأأيم للجأأأأوأ"
 و(944 ويلقواعد  مرة م  القواعد الع.مة للق.نون الدوصفه. ب "رللبح. أو
أبي حأ.ل مأ   ه.ينعر ترتيب وال والقواعد الوارمة يف املرفق ليست مرتبة وفق ترتيب معنيو (14 

 تراتبية بيثه.و وجومااحوال 

 املرفق  

 حظر العدوان   أ( 

 حظر اإلسمة اة .عية   ب( 

 حظر اةرائم ضد اإلنس.نية   ج( 

  اإلنس.ينالقواعد ااس.سية للق.نون الدويل   م( 
  حظر الت يي  العثصري والفص  العثصري  ه( 
  حظر الرال  و( 
 حظر التع ينب   و( 

 واحلق يف تقرينر املص   ح( 

__________ 

 Yearbook ... 1976, vol. II (Part، مأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأدول  م(3، الفقأرة 19مشروع امل.مة  (944 

Two), pp. 95-96 ،  املرجأأع نفسأأه،  19( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأ.مة 18( و 17مقأأروءة سالقأأرتان مأأع الفقأأرتني 
 (و102الصفحة 


