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  الفصل التاسع  
 املبادئ العامة للقانون

 مقدمة -ألف 
يف  "نملب.مئ الع.مة للقأ.نو ا"(، دمراج موضوع 2018اللجثة، يف مورهت. السبعني   قررت -202

 ب مومينس مقررا  خ.ص. و -سسكيس  برانمج ع له.، وعيثت السيد م.رسيلو

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
(و A/CN.4/732ُعأأأأرض علأأأأ  اللجثأأأأة يف الأأأأدورة احل.ليأأأأة التقرينأأأأر ااول لل قأأأأرر اخلأأأأ.ص   -203

وتثأأ.ول املقأأرر اخلأأ.ص يف تقرينأأر  ااول نطأأ.ال املوضأأوع واملسأأ.ئ  الرئيسأأية الأأيت ينتعأأني مع.ةتهأأ. يف 
سي.ال ع   اللجثةو وتث.ول التقرينر أينض.  ااع .ل الس.بقة للجثة املتعلقة سملب.مئ الع.مة للقأ.نون، 

تقيأأيم أويل لأأبع  الأأ م ، فضأأال  عأأ   مأأر علأأ وقأأد  حملأأة ع.مأأة عأأ  تطأأور املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون 
جوانأأأأب املوضأأأأوع ااس.سأأأأيةو واقأأأأرتح املقأأأأرر اخلأأأأ.ص ثالثأأأأة مشأأأأ.رينع اسأأأأتثت.ج.تو وقأأأأد  أينضأأأأ.  

 اقرتاح.ت بشفن برانمج الع   املقب  هل ا املوضوعو
 23  املعقأأومة يف الفأأرتة مأأ 3494 دىل 3488 .ونظأأرت اللجثأأة يف التقرينأأر يف جلسأأ.هت -204
 و2019 همتوو/ينولي 30 دىل

، قأأأأررت اللجثأأأأة أن حتيأأأأ  دىل 2019 همتوو/ينوليأأأأ 30 ، املعقأأأأومة يف3494 ةةلسأأأأويف ا -205
ورمت يف التقرينأأأأر ااول لل قأأأأرر اخلأأأأ.ص،  م أأأأ.  ،3 دىل 1 تةثأأأأة الصأأأأي.غة مشأأأأ.رينع االسأأأأتثت.ج.

 و(1483 الع.مة اةلسةمبراع.ة اآلراء املعرب عثه. يف 
ةثأأأة الصأأأي.غة ، قأأأد  رئأأأيس 2019 س ب/أغسأأأط 7 املعقأأأومة يف 3503 ةويف اةلسأأأ -206

، الأأ ي اعت دتأأه ةثأأة الصأأي.غة 1 جتقرينأأرا  شأأفواي  مؤقتأأ.  مأأ  ةثأأة الصأأي.غة بشأأفن مشأأروع االسأأتثت. 
 و(1484 املوقع الشبكي للجثة يفبصفة مؤقتةو وُقد  التقرينر للعلم فق ، و و مت.ح 

__________ 

 ينلي: تثص مش.رينع االستثت.ج.ت اليت اقرتحه. املقرر اخل.ص يف تقرينر  ااول عل  م. (1483 
  1مشروع االستنتاج " 

 النطاق
الع.مأة للقأ.نون بوصأفه. مصأدرا  مأ  مصأأ.مر تتثأ.ول مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت  أ   موضأوع املبأ.مئ   

 الق.نون الدويلو
  2مشروع االستنتاج  

 شرط اإلقرار
 دقرار  ع وم.  م  ج.نب الدولو ينقتضي وجوم مبدأ ع.   
 3مشروع االستنتاج  
 فئات املبادئ العامة للقانون 
 تش   املب.مئ الع.مة للق.نون املب.مئ:  
 الق.نونية الوطثية املست دة م  الثظم   أ(  
 املتبلورة يف دط.ر الثظ.  الق.نوين الدويلو"  ب(  

 1484) http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtmlو 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml
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، طلبأأأت اللجثأأأة دىل اام.نأأأة 2019 س ب/أغسأأأط 9 املعقأأأومة يف 3507 ةويف اةلسأأأ -207
 ،واحملأأأ.مم اةث.ئيأأأة الدوليأأأة ،التحكأأأيم بأأأني الأأأدول هليئأأأ.تالسأأأوابق القضأأأ.ئية  لسأأأل دعأأأدام مأأأ مرة

ع أأأ  ل أمهيأأأة تكتسأأأيأن  شأأأفهن. مأأأ  الأأأيتاملع. أأأدات،  عأأأ  فضأأأالواحملأأأ.مم ذات الطأأأ.بع العأأأ.ملي، 
   ا املوضوعو بشفناللجثة يف املستقب  

 عرة املقرر اخلاص للتقرير األول -1 
رر اخلأأأأ.ص عأأأرض تقرينأأأأر   بأأأأداء بعأأأ  املالحظأأأأ.ت الع.مأأأأةو ففشأأأأ.ر دىل أن اسأأأته  املقأأأأ -208

املب.مئ الع.مة للق.نون عثصر مهم م  عث.صر الثظ.  الق.نوين الأدويل، وأن مصأدر القأ.نون الأدويل 
مأ   38 ةينقرب م  قرن عل  دمراجأه يف املأ.م م.   ا قد ينكون م  املفيد أن توضحه اللجثة بعد

 ة الدائ ة للعدالة الدوليةوالثظ.  ااس.سي لل حك 
وشأأأدم املقأأأرر اخلأأأ.ص علأأأ  أن اللجثأأأة، ستب.عهأأأ. هنجأأأ.  حأأأ را  وصأأأ.رم. ، ميكأأأ  أن تقأأأد   -209

توجيه.ت دىل الدول واملثظ .ت الدولية واحمل.مم واهليئ.ت القض.ئية وس.ئر اةهأ.ت املطلأوب مثهأ. 
 مص.مر الق.نون الدويلوالتع.م  مع املب.مئ الع.مة للق.نون سعتب.ر . مصدرا  م  

والحأأأل املقأأأرر اخلأأأ.ص أن رموم فعأأأ  الأأأدول ااعضأأأ.ء يف اللجثأأأة الس.مسأأأة علأأأ  دمراج  -210
 أعربأتاملوضوع يف برانمج ع   اللجثة م.نت ع وم.  دجي.بية جأدا ، وأن مولأة عضأوا  واحأدة فقأ  

   أأو شأأكوك  حأأول املوضأأوع بأأدعوى عأأد  وجأأوم ة.رسأأة م.فيأأة للأأدول تسأأ ح بدراسأأته علأأ عأأ 
مث.سأبو وذمأر أن وفأوما  م أ ة رحبأت بقأرار اللجثأأة مع.ةأة املوضأوع الأ ي سأيك   ع لهأ. في أأ. 
خيأأص مصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل ااخأأرىو وأضأأ.  قأأ.ئال  دن عأأدة وفأأوم رأت أن اللجثأأة ميكأأ  أن 
تقأأد  توضأأيح.ت ذات حجيأأة بشأأفن طبيعأأة املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون ونط.قهأأ. ووا.ئفهأأ.، ومأأ لك 

.ين  وأس.ليب حتديند .و وأشأ.ر املقأرر اخلأ.ص أينضأ.  دىل اال ت أ.  الكبأ  سملوضأوع الأ ي بشفن مع
خمتل  املثشورات اام.مميية  خالل م  جتل  وال يأبدا  فرينق مراسي اتبع لرابطة الق.نون الدويل 

 واانشطة املثظ ة حولهو
ووجأأأه املقأأأرر اخلأأأ.ص انتبأأأ.  أعضأأأ.ء اللجثأأأة دىل الثصأأأني الفرنسأأأي واإلسأأأب.ين مأأأ  تقرينأأأر   -211

بيث أأ.  "principios generales del derecho"ااولو فأأ.لثص اإلسأأب.ين مأأ  التقرينأأر ينتضأأ   العبأأ.رة 
 principios"مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة دىل  38 ة ج( مأأ  املأأ.م1 ةتشأأ  الفقأأر 
generales de derecho" و وينشأأأأأ  الأأأأأثص الفرنسأأأأأي مأأأأأ  التقرينأأأأأر دىل"principes généraux du 

droit" بيث أأأ. ينشأأأ  الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة دىل ،"principes généraux de droit"   و و أأأ
االختالف.ت، يف نظر ، غ  جو رينة وميك  اإلبق.ء عل  املصطلح.ت املسأتخدمة يف التقرينأر، ان 

، اسأأأُتخدمت. يف صأأأكوك موليأأأة، م أأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ‘(du droit‘و‘ del derecho‘ العبأأأ.رتني  أأأ.تني 
، واسأتخدمته. اللجثأة نفسأه. يف أع .هلأ. القأ.نوينالفقأه  ويف ااس.سي لل حك ة اةث.ئيأة الدوليأة،

 و"ديند الق.نون الدويل العريفحت"يف ذلك يف موضوع  مب. ااخ ة،
تقرينأأأر ااول ذو طأأأ.بع أويل ومتهيأأأدي، وأن الغأأأرض الرئيسأأأي وأوضأأأح املقأأأرر اخلأأأ.ص أن ال -212

 والدول يف   ا الصدمو أعض.ئه.مثه درس.ء أس.س ع   اللجثة يف املوضوع واحلصول عل   راء 
وذمأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص أن التقرينأأأر ينثقسأأأم دىل مسأأأة أجأأأ اء: ينتثأأأ.ول اةأأأ ء ااول مسأأأ.ئ   -213

قة للجثأة يف املوضأأوع  وينتطأرال اةأ ء ال .لأث دىل تطأأور ع.مأة  وينتثأ.ول اةأ ء ال أأ.ين ااع أ.ل السأ.ب
املوضأأوع علأأ  مأأر الأأ م   وينقأأد  اةأأ ء الرابأأع تقيي أأ.  أوليأأ.  لأأبع  اةوانأأب ااس.سأأية لل وضأأوع، 
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و أي أرمأأ.ن وأصأأول املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون  وينطأرح اةأأ ء اخلأأ.مس بأأرانمج ع أأ  مسأأتقبلي.  مؤقتأأ. و 
 ينع استثت.ج.توواقرتح التقرينر أينض.  ثالثة مش.ر 

وحيأأدم اةأأ ء ااول مأأ  التقرينأأر نطأأ.ال املوضأأوع وين أأ  أربأأع مسأأ.ئ  مرتابطأأة سأأتثظر فيهأأ.  -214
الط.بع الق.نوين لل ب.مئ الع.مة للق.نون بوصأفه. مصأدرا  مأ  مصأ.مر القأ.نون الأدويل ‘ 1‘اللجثة: 

أصأأأول ‘ 2‘و مأأ  الثظأأأ.  ااس.سأأي حملك أأأة العأأدل الدوليأأأة  38 ة ج( مأأ  املأأأ.م1 ةومعأأ  الفقأأأر 
واأأ.ئ  املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون وعالقتهأأ. مبصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل ‘ 3‘املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون  و

حتدينأأد املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نونو وُسأأل  الضأأوء أينضأأ.  علأأ  بعأأ  اةوانأأب املتعلقأأة ‘ 4‘ااخأأرى  و
سملثهجيأأأة، و أأأي ميفيأأأة اختيأأأ.ر املأأأوام ذات الصأأألة لدراسأأأة املوضأأأوع يف ضأأأوء املصأأأطلح.ت غأأأ  

مأأأ   عأأأ.  بأأأدأم"و " بأأأدأ عأأأ.م"و "أبأأأدم"الدقيقأأأة املسأأأتخدمة يف اامبيأأأ.ت وامل .رسأأأة  م.لتعأأأ.ب  
بأأأدأ أس.سأأي مأأ  مبأأ.مئ القأأأ.نون م"و "مأأأ  مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل عأأ.  بأأدأم"و "نمبأأ.مئ القأأ.نو 

(، وق.ئ ة غ  حصرينة سلعوام  اليت ينتعأني الثظأر فيهأ. لتحدينأد مأدى مالءمأة املأوامو ورأى "الدويل
، جيأب أن تكأون "دينأد القأ.نون الأدويل العأريفحت"يف ح.لأة موضأوع  م أ.  املقرر اخل.ص مأ لك أنأه،

ئ الع.مأأة للقأأ.نون الأأيت ميكأأ  اإلح.لأأة دليهأأ. يف أع أأ.ل اللجثأأة أم لأأة توضأأيحية اام لأأة علأأ  املبأأ.م
 ينثبغي أن نوض اللجثة يف مض وهن.و وال حصرا  وأن ُتدرج يف شروح مش.رينع االستثت.ج.ت

وتطأأرال اةأأ ء ال أأ.ين مأأ  التقرينأأر دىل ااع أأ.ل السأأ.بقة للجثأأة يف  أأ ا املوضأأوعو والحأأل  -215
ئ الع.مة للق.نون اهرت يف أع .ل اللجثة مث  سثواهت. ااوىل  وأن املب.مئ املقرر اخل.ص أن املب.م

ينبأأدو يف سأأي.ال بعأأ  املواضأأيع م أأ  قأأ.نون املع. أأدات ومسأأؤولية  مأأ. الع.مأأة للقأأ.نون ُمونأأت علأأ 
 الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.   وأن بعأ  جوانأب  أ ا املوضأوع سأبق للجثأة أن مرسأته.

.و، يف دطأأأ.ر مواضأأأيع م أأأ  جتأأأ ؤ القأأأ.نون الأأأدويل، وحتدينأأأد القأأأ.نون الأأأدويل انقشأأأته.، ولأأأو  جيأأأ أو
 العريفو وشدم عل  أن ااع .ل الس.بقة للجثة جيب أن تؤخ  يف االعتب.ر عل   و مالئمو

أم. اة ء ال .لث م  التقرينر، ال ي ينتثأ.ول تطأور املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون علأ  مأر الأ م ،  -216
تأوف  مأوام ذات صألة متّكأ  أعضأ.ء ‘ 2‘توف  سي.ال لل وضأوع و‘ 1‘ن: فك.ن له  دف.ن رئيسي.

اللجثة م  مراسة املب.مئ الع.مة للق.نونو وأبرو املقرر اخل.ص أن الفأرع ألأ  ينرمأ  علأ  اإلشأ.رات 
دىل املبأ.مئ الع.مأأة للقأ.نون يف الصأأكوك الدوليأة بيث أأ. ينتثأ.ول الفأأرع سء املبأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون يف 

قض.ئية لل ح.مم واهليئ.ت القض.ئية الدوليةو وأمد املقأرر اخلأ.ص أن الفأرع سء لأئ  رمأ  السوابق ال
ينعأر أن  أ ا  أو  ال ترمي ا  شبه حصأري علأ  أم لأة مأ  تسأوينة املث.وعأ.ت سلسأب  القضأ.ئية، فهأ ا

ن السي.ال الوحيد ال ي تسري فيه املب.مئ الع.مة للق.نونو فهأ   املبأ.مئ، سعتب.ر أ. مصأدرا  للقأ.نو 
الأأأدويل، تسأأأري علأأأ  العالقأأأ.ت بأأأني أشأأأخ.ص القأأأ.نون الأأأدويل ع ومأأأ. و وأضأأأ.  قأأأ.ئال  دن املأأأوام 

 ُأخأأ ت يف االعتبأأ.ر املأأوام املت.حأأة، مأأ. املشأأ.ر دليهأأ. يف  أأ ا الفأأرع ليسأأت حصأأرينة وأنأأه ينوجأأد، دذا
مث.سأبةو ينكفي م  امل .رسة القض.ئية الوطثية والدولية لكي تع.جل اللجثة   ا املوضأوع مع.ةأة   م.

وأشأأ.ر املقأأرر اخلأأ.ص أينضأأ.  دىل أن التقرينأأر ااول ذمأأر  جيأأ.و امل .رسأأ.ت املتصأألة سملبأأ.مئ الع.مأأة 
علأأ  نطأأ.ال دقلي أأي فضأأال  عأأأ  ة.رسأأ.ت احملأأ.مم اإلمارينأأة الدوليأأة ودىل أنأأه ينرحأأأب آبراء  للقأأ.نون

 امل .رس.تودذا م.ن ينثبغي املضي يف مراسة   ا  م. الدول ااعض.ء بشفن
مأأأ  الثظأأأ.   38 ة ج( مأأأ  املأأأ.م1 ةوينقأأأد  اةأأأ ء الرابأأأع مأأأ  التقرينأأأر تقيي أأأ.  أوليأأأ.  للفقأأأر  -217

و "ةب.مئ الق.نون الع.مة اليت أقرهت. اامم املت دنأم"ااس.سي حملك ة العدل الدولية، اليت تش  دىل 
امأأأم ا"و ".قرهتأأأأ"و "ةبأأأ.مئ القأأأ.نون الع.مأأأم"املقأأأرر اخلأأأ.ص ثالثأأأة عث.صأأأر مرتابطأأأة،  أأأي  وحأأأدم
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و وينتطأأأرال اةأأأ ء الرابأأأع أينضأأأ.  دىل مسأأأفلة أصأأأول املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نونو وشأأأدم املقأأأرر "ةاملت دنأأأ
ميفيأة مع.ةأة   حيأث مأ اخل.ص عل  أن موقأ  اللجثأة مأ   أ   املسأفلة ااخأ ة سأيكون ح.مسأ.  

 املوضوع يف املستقب و
 ج( مأ  1 ةمبفهأو  الفقأر  "ة.نون الع.مأبأ.مئ القأم"وتس.ءل املقرر اخل.ص ع . دذا م.نت  -218
 "ةملبأ.مئ الع.مأا"م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدوليأة تتق.سأم أي خصأ.ئص مأع  38 ةامل.م

الث ظم الق.نونية الوطثيةو وأش.ر دىل أنه دذا ج.و القول دهن. تتق.سم بع  الس .ت  الق.ئ ة يف دط.ر
ينتعأني علأ  اارجأح الت ييأ  بأني خص.ئصأه. بسأبب املشرتمة، م   وايفته. يف سد ال غرات، ف نأه 
والث ظم الق.نونية الوطثيةو وأش.ر املقأرر اخلأ.ص دىل  االختالف.ت اهليكلية بني الثظ.  الق.نوين الدويل

" ة.عأأأدق"و "أبأأأدم"مسأأأفلة أخأأأرى ينتعأأأني أن تثظأأأر فيهأأأ. اللجثأأأة  أأأي دمك.نيأأأة الت ييأأأ  بأأأني التعأأأ.ب  
دمج.ع يف الفقه الق.نوين حأول  أ   املسأفلةو وأشأ.ر  وجوم عد و والحل املقرر اخل.ص "رعي.م" أو

 "‘عأأمأ"حييأأ  دىل معيأأ.ر  "بأأدأم" مصأأطلحدىل أن مأأال  مأأ  حمك أأة العأأدل الدوليأأة واللجثأأة ذمأأر أن 
مأ  معأ.ين  القأ.نون الأدويل ااخأرىو وخيلأص التقرينأر دىل اسأتثت.ج أويل مفأ.م  أن  "م ر جو رينةأ"و

ف نأه  ،"م أر جو رينأةأ"و "مأعأ"ئ الع.مأة للقأ.نون، علأ  الأرغم مأ  أهنأ. قأد تكأون ذات طأ.بع املب.م
هبأأأأ.تني  تتسأأأأم ال ميكأأأأ  اسأأأأتبع.م وجأأأأوم مبأأأأ.مئ ع.مأأأأة للقأأأأ.نون ال سلثظأأأأر دىل امل .رسأأأأة الق.ئ أأأأة

السأأ تنيو ومأأ  املسأأ.ئ  ااخأأرى الأأيت ينتث.وهلأأ. اةأأ ء الرابأأع مأأ  التقرينأأر العالقأأة بأأني املبأأ.مئ الع.مأأة 
و وذمأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص أن مأأأ  الواضأأأح أن مصأأأطلح "لقواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلا"وللقأأأ.نون 

مأأررت اللجثأأة مأأأؤخرا  يف  م أأ.  املبأأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون، ينشأأ   "لقواعأأد الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويلا"
 ثطبأقشرحه. ملش.رينع االستثت.ج.ت املتعلقة بتحديند الق.نون الدويل العريف، اامر ال ي ينعر أهن. ت

ينثبغأي فه هأ. سلضأرورة  " اللقواعد الع.مة للق.نون الأدويلا"و ومع ذلك، ف.إلش.رة دىل ع.مة بصفة
 أبهن. دش.رة دىل املب.مئ الع.مة للق.نونو ل ا، ينثبغي مراسة م  ح.لة يف سي.قه.و

 ج( مأأ  1 ةالأأوارم يف الفقأأر  ".قرهتأأأ"وينتثأأ.ول اةأأ ء الرابأأع مأأ  التقرينأأر أينضأأ.  معأأ  اللفأأل  -219
م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدوليةو وذمر املقأرر اخلأ.ص أن اإلقأرار  أو الشأرط  38 ةامل.م

مأأ   38 ة ج( مأأ  املأأ.م1 ةلقأأ.نون، وفقأأ.  لأأثص الفقأأر لبأأ.مئ الع.مأأة املااس.سأأي لوجأأوم مبأأدأ مأأ  
لثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدوليأة وااع أ.ل التحضأ ينة للثظأ.  ااس.سأي لل حك أة الدائ أة ا

للعدالأأأة الدوليأأأةو وأوضأأأح املقأأأرر اخلأأأ.ص أن واضأأأعي الثظأأأ.  ااس.سأأأي رأوا أن الصأأأحة الشأأأكلية 
داي أأأ.و و أأأ ا اإلقأأأرار ينشأأأك  أس.سأأأ.   "امأأأم املت دنأأأةا"لل بأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون تقأأأو  علأأأ  دقأأأرار 

ضوعي.  ينع.جل املسأفلة الأيت م.نأت تشأغ  سل واضأعي الثظأ.  ااس.سأي و أي عأد  مأثح الق.ضأي مو 
سلطة تقدينرينة مفرطة يف تقرينر الق.نونو وميكأ  حتقيأق  أ ا اهلأد   قأرار الأدول مبأدأ  مأ  املبأ.مئ 

 لدولأة بعيثهأ.و وشأدم املقأرر اخلأ.ص أينضأ.   أو ينرهت  سلأرأي الأ اي لقأ.ضٍ  ال بوجه ع. ، و و شرط
علأأ  أن الشأأأرط ااس.سأأأي إلقأأأرار املبأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون خيتلأأأ  اختالفأأ.  واضأأأح.  عأأأ  الشأأأروط 
ااس.سأأية لتحدينأأد القأأ.نون الأأدويل العأأريف، أي وجأأوم ة.رسأأة ع.مأأة وقبوهلأأ. مب .بأأة قأأ.نون  االعتقأأ.م 

 سإلل ا (و
 أأ  صأأعوست مبأأ ة ينُفأأرتض أن ت ال فأأرأى املقأأرر اخلأأ.ص أهنأأ. "ةامأأم املت دنأأا"أمأأ. التعبأأ   -220

عأ.م مث.سأب.   مأ. لع   اللجثةو وأش.ر دىل أن   ا التعب  رمب. مأ.ن لأه في أ. مضأ  معأ  حمأدم لكثأه
ل مثثأأ. وحيسأأأ  جتثبأأهو ومبراعأأأ.ة امل .رسأأة الق.ئ أأأة ومبأأأدأ املسأأ.واة يف السأأأي.مة، جيأأب أن ينُفهأأأم  أأأ ا 

 قأأأرر اخلأأأ.ص أن  أأأ ا االسأأأتثت.جالتعبأأأ  أبنأأأه ينشأأأ  دىل مجيأأأع الأأأدول يف اجملت أأأع الأأأدويلو وذمأأأر امل
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سةهأأ.ت املطلأأوب دقرار أأ.، وأنأأه ينرحأأب آبراء  ينتعلأأق في أأ.ت أأ.ر  جييأأب علأأ  مجيأأع املسأأ.ئ  الأأيت ال
أعضأ.ء اللجثأة يف املسأأ.ئ  الأيت ينتعأأني تث.وهلأ. يف التقرينأأر املقبأ ، م أأ  مرجأة اإلقأأرار الأ ي جيأأب أن 

ت املثظ .ت الدولية ميكثه. أينض.  أن تسهم دذا م.ن وم. حيظ  به مبدأ م  املب.مئ الع.مة للق.نون،
يف صأي.غة املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون، ومأ لك الأأدور اخلأأ.ص الأأ ي ميكأ  أن تؤمينأأه احملأأ.مم واهليئأأ.ت 

 القض.ئية الدولية يف   ا الشفنو
وينتثأأأ.ول الفأأأرع ال أأأ.ين مأأأ  اةأأأ ء الرابأأأع مأأأ  التقرينأأأر ااول أصأأأول املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون  -221

و ومأرر املقأرر اخلأ.ص أتميأد  أن  أ   املسأفلة ااس.سأية سأتحدم ع أ  اللجثأة يف ق.بلةامل والفئ.ت
املستقب و وسلثظر دىل امل .رسأة الق.ئ أة واامبيأ.ت املت.حأة، ينعأ.جل التقرينأر فئتأني مأ  فئأ.ت املبأ.مئ 

.ر الثظأأ.  الأأث ظم الق.نونيأأة الوطثيأأة واملبأأ.مئ املتبلأأورة يف دطأأ الع.مأأة للقأأ.نون: املبأأ.مئ املسأأت دة مأأ 
القأأأ.نوين الأأأدويلو وأشأأأ.ر املقأأأرر اخلأأأ.ص دىل أن فئأأأ.ت أخأأأرى اقرُتحأأأت يف الفقأأأه القأأأ.نوين، لكثهأأأ. 

واضأح. علأ  ااقأ   أو جتأد سأثدا  م.فيأ.   ومل تتيح سلطة تقدينرينأة مفرطأة وميك  أن م. غ.مضة نوع.  
 تع.جلظ يف التقرينر ااولو مل يف امل .رسة الع لية، وم  مثظ 

الأث ظم الق.نونيأة الوطثيأة سأثدا  يف امل .رسأة  فئة املب.مئ الع.مأة للقأ.نون املسأت دة مأ وجتد  -222
ااع أ.ل التحضأ ينة  ويف الس.ئدة قب  اعت .م الثظ.  ااس.سي لل حك ة الدائ ة للعدالة الدوليأة،

خلأ.ص يف امل .رسة القض.ئية الوطثية والدوليأةو وأشأ.ر املقأرر ا ع.  للثظ.  ااس.سي، وم لك بوجه
حتدينأأد مبأأدأ ‘ 1‘دىل أن حتدينأأد املبأأ.مئ الأأيت تقأأع ضأأ    أأ   الفئأأة ينتطلأأب حتلأأيال  مأأ  خطأأوتني: 

دذا   مأ. تقرينأر‘ 2‘الثظم الق.نونيأة الرئيسأية يف العأ.مل  و أو مشرتك بني ع و  الثظم الق.نونية الوطثية
 " الثقأ"يأه أحيأ.ان  بتعبأ  ينشأ.ر دل مأ. م.ن   ا املبدأ ق.بال  للتطبيق يف الثظ.  الق.نوين الدويل  و أو

 "transposition"و) 
وتش  الفئة ال .نية م  املب.مئ الع.مة دىل املب.مئ الع.مأة املتبلأورة يف دطأ.ر الثظأ.  القأ.نوين  -223

الأأدويلو وشأأّدم املقأأرر اخلأأ.ص علأأ  أنأأه لأأيس يف ااع أأ.ل التحضأأ ينة للثظأأ.  ااس.سأأي لكأأ  مأأ  
ينشأأ  دىل أن املبأأ.مئ  مأأ. يف نصأأيه . وال حمك أأة العأأدل الدوليأأةاحملك أأة الدائ أأة للعدالأأة الدوليأأة و 

الق.نونيأأأأة الوطثيأأأأةو وذّمأأأأر أبن ةثأأأأة  الأأأأث ظمالع.مأأأأة للقأأأأ.نون تقتصأأأأر علأأأأ  املبأأأأ.مئ املسأأأأت دة مأأأأ  
بأأني أعضأأ.ئه. علأأ  أن املبأأ.مئ الع.مأأة  عأأ.  احلقأأوقيني االستشأأ.رينة، علأأ  الأأرغم مأأ  وجأأوم اتفأأ.ال

تسأأأتبعد دمك.نيأأة أن تكأأأون هلأأ. أصأأأول  مل الق.نونيأأأة الوطثيأأة، ث ظمالأأللقأأ.نون ميكأأأ  أن ُتسأأت د مأأأ  
أخأأرىو وميكأأ  أينضأأ.  تعليأأ  وجأأوم  أأ   الفئأأة علأأ  أسأأ.س أنأأه دذا م.نأأت وايفأأة املبأأ.مئ الع.مأأة 
للق.نون  ي سد ال غرات، فسيكون م  املثطقي عثدئ  اللجوء دليه.، ان املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون 

تؤينأأد ة.رسأأة  م أأ.  تكأأون م.فيأأة اماء  أأ   الوايفأأةو ال نيأأة الوطثيأأة قأأدالق.نو  الأأث ظماملسأأت دة مأأ  
 الدول والسوابق القض.ئية الدولية، وم لك املؤلف.ت الق.نونية، وجوم     الفئةو

ساع .ل املقبلة للجثأة، اقأرتح املقأرر اخلأ.ص أن ينتثأ.ول التقرينأر ال أ.ين  ينتعلق في .وأخ ا ،  -224
.نون وعالقتهأأ. مبصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل ااخأأرى، وأن خيصَّأأص التقرينأأر واأأ.ئ  املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ

ال .لأث لتحدينأأد املبأأ.مئ الع.مأأة للقأ.نونو وأشأأ.ر املقأأرر اخلأأ.ص دىل أنأه مسأأتعد للتعأأ.طي مبرونأأة مأأع 
 ترتيب تث.ول     اةوانب م  املوضوع وأنه ينرحب بوجه.ت نظر أعض.ء اللجثة يف   ا الصدمو
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 املناقشةموجز  -2 

 تعليقات عامة )أ( 
رحأأأب ااعضأأأأ.ء سلتقرينأأأأر ااول لل قأأأرر اخلأأأأ.ص، والحظأأأأوا بتقأأأدينر أنأأأأه حسأأأأ  التثظأأأأيم  -225

و وأشأأأ.ر بعأأأ  ااعضأأأ.ء دىل أن "ياّويل والت هيأأأدا"والبحأأأثو وأحأأأ.ط ااعضأأأ.ء عل أأأ.  بط.بعأأأه 
  أن عأدما  مأ  املسأ.ئ  علأ وات فأقتعليق.هتم أولية أينض.  دىل أن ينت.ح للجثة دحراو تقد  يف ع لهأ.و 

حيتأأأأأ.ج دىل م ينأأأأأد مأأأأأ  املع.ةأأأأأة والتفصأأأأأي  يف سأأأأأي.ال الع أأأأأ  املقبأأأأأ  يف  أأأأأ ا املوضأأأأأوع، وخ.صأأأأأة 
 املب.مئ الع.مة للق.نون وأصوهل. وحتديند .و عث.صربثط.ال املوضوع، وم لك  ينتعلق في .

ة، رأى سملصأأأطلح.ت الأأأيت ينتعأأأني اسأأأتخدامه. سللغتأأأني اإلسأأأب.نية والفرنسأأأي ينتعلأأأق في أأأ.و  -226
 ج( مأ  1 ةبع  ااعض.ء أن مأ  املهأم عأد  االبتعأ.م عأ  املصأطلح.ت احملأدمة الأوارمة يف الفقأر 

 واثئق اللجثةو ويف م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدولية يف عثوان املوضوع 38 ةامل.م
للقأ.نون مأ  ووافق بع  ااعض.ء عل  أن   ا املوضأوع وجيأه لأيس ان املبأ.مئ الع.مأة  -227

العث.صر ااس.سية يف السي.ال القض.ئي فحسب، ب  اهن. أينض.  تثطبق ع وم.  بني الأدولو ولكأ  
أُعأأرب عأأ  رأي مفأأ.م  أنأأه لأأئ  مأأ.ن مأأ  املهأأم أن تثظأأر اللجثأأة يف املوضأأوع، فأأ ن املبأأ.مئ الع.مأأة 

تأؤمي  ال وليأةمأ  الثظأ.  ااس.سأي حملك أة العأدل الد 38 ة ج( م  امل.م1 ةللق.نون مبفهو  الفقر 
 مورا  سلغ اامهية يف امل .رسة الع ليةو

 نط.ال املوضوع وحصيلته ‘1‘ 
دىل املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون بوصأأفه.  ينشأأ شأأدم عأأدة أعضأأ.ء علأأ  أن نطأأ.ال املوضأأوع  -228

مصأأدرا  مأأ  مصأأ.مر القأأ.نون الأأدويلو وأينأأد عأأدم مأأ  ااعضأأ.ء حتدينأأد نطأأ.ال املوضأأوع يف املبأأ.مئ 
مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة،  38 ة ج( مأأ  املأأ.م1 ةفهأأو  الفقأأر الع.مأأة للقأأ.نون مب
يف ضوء ة.رس.ت الدول واحمل.مم واهليئ.ت القضأ.ئية و  ،تطبيقه يف احملك ة عل   ولك  مون حصر 

 أن تثظر اللجثة يف تثقيح عثوان املوضوع هبد  توضيح نط.قهو ااعض.ء بع  واقرتحالدوليةو 
نأأأوض يف جأأأو ر املبأأأ.مئ الع.مأأأة  أال  ااعضأأأ.ء علأأأ  أن اللجثأأأة ينثبغأأأي ووافأأأق عأأأدم مأأأ -229

للقأأأأ.نون، ودن مأأأأ.ن ميكثهأأأأ. تقأأأأدمي أم لأأأأة توضأأأأيحيةو واقأأأأرتح بعأأأأ  ااعضأأأأ.ء أن توضأأأأع ق.ئ أأأأة 
م أعض.ء  خرون علأ  أن توضيحية سملب.مئ الع.مة للق.نون وأن تُعرض يف شك  مرفق، بيث . شدّ 

ن ينصر  االنتب.  ع  املس.ئ  ااس.سيةو ورأى عأدة أعضأ.ء ذلك سيكون ع ال  مثقوص.  وميك  أ
أنأأه ميكأأ  دمراج أم لأأة توضأأيحية علأأ  املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون يف الشأأروح، دىل ج.نأأب مجيأأع املأأوام 

 ذات الصلةو
ووافق ااعض.ء ع وم.  عل  املس.ئ  املعروضأة علأ  نظأر اللجثأة يف التقرينأر ااول لل قأرر  -230

الط.بع الق.نوين لل ب.مئ الع.مة للق.نون بوصأفه. مصأدرا  مأ  مصأ.مر القأ.نون ‘ 1‘اخل.ص، و ي: 
واأأأ.ئ  املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون وعالقتهأأأ. ‘ 3‘أصأأأول املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون، و‘ 2‘الأأأدويل، و

حتدينأأد املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نونو بيأأد أن بعأأ  ااعضأأ.ء ‘ 4‘مبصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل ااخأأرى، و
 دواء الرتتيب املقرتح ملع.ةة     املس.ئ وأعربوا ع  شكومهم 

سلطأأأ.بع القأأأ.نوين لل بأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون بوصأأأفه. مصأأأدرا  مأأأ  مصأأأ.مر  ينتعلأأأق في أأأ.و  -231
مأ  الثظأ.  ااس.سأي حملك أة  38 ة ج( م  املأ.م1 ةالق.نون الدويل، وافق ااعض.ء عل  أن الفقر 
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ينسأثد  يف ة.رسأ.ت الأدول واحملأ.مم  مأ. له أمر و العدل الدولية توفر بي.ان  ذا حجية هب ا املع ، و 
و أأأ  ينشأأأ    "رصأأأدم"واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأأةو وتسأأأ.ءل أحأأأد ااعضأأأ.ء عأأأ  املأأأرام سلتعبأأأ  

املصأأأ.مر الرمسيأأأة واملصأأأ.مر امل.مينأأأة واملصأأأ.مر القضأأأ.ئية واملصأأأ.مر الت.رخييأأأة واامبيأأأ.ت، بيث أأأ. وجأأأد 
فيأه الكف.ينأة لكأي متضأي اللجثأة قأدم.  يف  مبأ.   واضأحأعض.ء  خرون أن الفهأم املشأرتك هلأ ا التعبأ

مبأدأ قأ.نوين دىل حيأ  الوجأومو  أو ق.عأدة ق.نونيأة مبوجبهنرج  ال يالشك   حبثو و  أال ع له.،
تُعتأل مسأتقلة عأ  املصأ.مر ااخأرىو  وأش.ر عأدة أعضأ.ء دىل أن املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون جيأب أن

د تراتبية بني مصأ.مر القأ.نون الأدويل، شأدم  خأرون علأ  توج ال وبيث . الحل بع  ااعض.ء أنه
، مور سأأأد ال غأأأراتو وأُعأأأرب عأأأ  رأي مفأأأ.م  أن امل .رسأأأة يفأن املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون تأأأؤمي، 

و "حتي.طيأأ.  ا"املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون مصأأدر اثنأأوي مأأ  مصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل، وأهنأأ. تأأؤمي مورا  
ة ينثبغأأي أن تتجثأأب وصأأ  املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون أبهنأأ. غأأ  أن بعأأ  ااعضأأ.ء ذمأأروا أن اللجثأأ

 أنسبو "ةك لم"احتي.طية وأن وصفه. أبهن. 
بوا.ئ  املب.مئ الع.مأة للقأ.نون وعالقتهأ. مبصأ.مر القأ.نون الأدويل ااخأرى،  ينتعلق في .و  -232

 ااعض.ء ع وم.  فق ااعض.ء مع املقرر اخل.ص عل  أن     املسفلة تتطلب مراسة متفنيةو وأيند اتّ 
مأأأأ  الثظأأأأ.  ااس.سأأأأي  38 ةخلأأأأص دليأأأأه املقأأأأرر اخلأأأأ.ص مأأأأ  أن ااع أأأأ.ل التحضأأأأ ينة لل أأأأ.م مأأأأ.

لل حك أأأأة الدائ أأأأة للعدالأأأأة الدوليأأأأة تأأأأوحي أبن دمراج املبأأأأ.مئ الع.مأأأأة للقأأأأ.نون بوصأأأأفه. مصأأأأدرا  
 non  "عد  وجأأوم قأأ.نون حيكأأم املوضأأو عأأ"للقأأ.نون الأأدويل مأأدفوع سحلأأرص علأأ  جتثأأب حأأ.الت 

liquet احلأد مأ  السألطة التقدينرينأة   أو(، وأن الغرض م  العث.صأر املثصأوص عليهأ. يف  أ   املأ.مة
القض.ئية يف تقرينر الق.نون الدويلو وأش.ر بع  ااعضأ.ء دىل أن املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون ميكأ  أن 
تكأأون هلأأ. واأأ.ئ  أخأأرى، مأأفن تكأأون أماة تفسأأ ينة، وأهنأأ. تشأأك  مصأأدرا  للحقأأوال والواجبأأ.تو 

 "عد  وجوم ق.نون حيكم املوضأو ع" ح.لةتث.ول مع   ينثبغي م.ن  دذا  .كك بع  ااعض.ء فيوش
 non liquet  الق.نون الدويل سعتب.ر ذلك ينقع خ.رج نط.ال املوضوعو يف( وحظر 

ووافأأأق ااعضأأأ.ء علأأأ  أن الت ييأأأ  بأأأني املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون والقأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف  -233
يُنشأأرح  مل لل وضأوعو وعلأأ  وجأأه اخلصأوص، الحأأل بعأأ  ااعضأ.ء أن الت ييأأ  دن مه أأ.سأيكون 

بوضوح، فقد حيدث بع  اخلل  بني   ين  املصدرين  م  مص.مر القأ.نون الأدويلو وقأ.ل الأبع  
  متيي مهأأ.، مأأ ال ، مأأ  خأأالل ميفيأأة خروجه أأ. دىل حيأأ  الوجأأوم والشأأروط دن  أأ ين  املصأأدرين  ميكأأ

 أحيأ.ان الصأعباليت جيب أن ينستوفي. . ليتحقق ذلكو وأُعرب ع  رأي مف.م  أنأه قأد ينكأون مأ  
الت يي  بني املب.مئ الع.مة للق.نون والق.نون الدويل العريفو وأشأ.ر بعأ  ااعضأ.ء دىل أنأه سأيكون 
مأ  املهأم للجثأأة أن تأدرس لأأيس فقأ  عالقأأة املبأ.مئ الع.مأأة للقأ.نون سملع. أأدات والقأ.نون الأأدويل 

ع.مأة للقأ.نون العريف، ولك  أينض.  عالقته. سإلنص. و وعالوة  عل  ذلأك، اقأرُتح مراسأة املبأ.مئ ال
 واملب.مئ اليت تثظم خمتل  فروع الق.نون الدويل أينض. و

ووافأأق ااعضأأ.ء ع ومأأ.  علأأ  أن مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت سأأتكون شأأكال  مث.سأأب.  حلصأأيلة  -234
 أن الأأأأأبع  رأى أن الشأأأأأك  اانسأأأأأب لل وضأأأأأوع  أأأأأو مشأأأأأ.رينع مبأأأأأ.مئ توجيهيأأأأأة دال املوضأأأأأوعو

.م  أن اللجثأة ينثبغأي أن تظأ  مثفتحأة وأن تقأرر ذلأك مش.رينع موامو وأُعرب أينض.  ع  رأي مف أو
 يف مرحلة الحقة م  ع له.و
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 املثهجية ‘2‘ 
اتفق ااعض.ء ع وم.  مأع املثهجيأة الأيت اقرتحهأ. املقأرر اخلأ.ص وأمأدوا جمأدما  أمهيأة اتبأ.ع  -235

.ت احملأ.مم واهليئأأ واجتهأ.مات هنأج حأ رو وأشأ.ر بعأأ  ااعضأ.ء دىل أنأه دذا م.نأت ة.رسأأة الأدول
املقأرر اخلأ.ص، فأ ن اجتهأ.م احملأ.مم  هاقرتحأ ملأ. وفق.نقطة انطالال جيدة،  تشك القض.ئية الدولية 

الوطثيأة ونتأ.ج املثظ أأ.ت الدوليأة واامبيأأ.ت مفيأد أينضأأ. و وأُعأرب عأأ  رأي مفأ.م  أنأأه ينثبغأي أينضأأ.  
 أأأأة البلأأأأدان الرتميأأأأ  علأأأأ  الكيأأأأ.انت اإلقلي يأأأأة، م أأأأ  اللجثأأأأة الق.نونيأأأأة للبلأأأأدان اامرينكيأأأأة وحمك

 اامرينكية حلقوال اإلنس.نو وذمر البع  أن م  املفيد مراسة الصكوك الق.نونية غ  املل مةو
نق.شأ.ت نظرينأة وينثبغأي أن  يفوض اخلأورأى أحد ااعض.ء أن اللجثة ينثبغأي أن تتفأ.مى  -236

ا تبأني أن هتد  دىل دجي.م حلول ع ليةو وُأش  أينض.  دىل أن اللجثة ينثبغي أن تتحل  سلصراحة دذ
 ة.رسأأة الأأدول غأأ  م.فيأأأة وأنأأه سأأيكون مأأأ  الصأأعب جت يأأع معلومأأ.ت ع.مليأأأة عأأ   أأ ا املوضأأأوع

الق.نونيأة الرئيسأيةو واتفأق ااعضأ.ء أينضأ.  مأع املقأرر اخلأ.ص علأ  عأد   الأث ظمينتأيح حتليأ  مجيأع  مب.
أن اللجثأأة املسأأتخدمة يف ااع أأ.ل واامبيأأ.ت السأأ.بقةو ورأى بعأأ  ااعضأأ.ء  اللغوينأأة الصأأيغمقأأة 

قد ينل مه. قدر م  املرونة الستيع.ب خص.ئص جم.الت الق.نون الدويل العديندة اليت سيتث.وهل.   ا 
 املوضوعو

 األعمال السابقة للجنة وتطور املبادئ العامة للقانون على مر الزمل )ب( 

لل وضأأوعو وعلأأ  لخلفيأأة الت.رخييأأة لقدمأأه املقأأرر اخلأأ.ص مأأ  حتليأأ   مبأأ. رحأأب ااعضأأ.ء -237
وبدرجأة مبأ ة مأ  الأث ظم  وجه اخلصوص، ُشأدم علأ  أن املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون اسأُت دت اترخييأ.  

عثأأأدم. تكأأأون مسأأأفلة بعيثهأأأ. غأأأ  مثظ أأأة  دال تثطبأأأق ال الق.نونيأأأة الوطثيأأأة والقأأأ.نون الرومأأأ.ين وأهنأأأ.
ظأأأأ.  ااس.سأأأأأي مبصأأأأ.مر أخأأأأرى للقأأأأ.نونو وأشأأأأ.ر عأأأأدة أعضأأأأ.ء دىل أن ااع أأأأ.ل التحضأأأأ ينة للث

لل حك ة الدائ ة للعدالة الدولية ينثبغي أن ينُثظر دليه. يف ذلك السأي.ال، لسأبب مأرم  أن القأ.نون 
.لقصأد مأ  ف ،ينك ، يف وقت اعت .م الثظ. ، حيكم مس.ئ  مرتبطة سلعديند م  اجملأ.الت مل الدويل

جأوم قأ.نون حيكأم املب.مئ الع.مة للق.نون م.ن  و مأّد الق.ضأي ببأدين  لتجثأب اخللأوص دىل عأد  و 
(و وُأش  دىل أن االرتب.ط بني املب.مئ الع.مة للق.نون والق.نون العأ.  ااورو  non liquetاملوضوع  

مي   ج.نب.  م.ن بوسع املقرر تقيي ه يف التقرينر وأن السوابق الت.رخيية اليت ذُمرت قد تس.عد اللجثأة 
 نواملع  املقصوم م  املب.مئ الع.مة للق.نو  يف استجالء

والحأأأأل بعأأأأ  ااعضأأأأ.ء أن احليطأأأأة مطلوبأأأأة عثأأأأد توصأأأأي  ااع أأأأ.ل السأأأأ.بقة للجثأأأأةو  -238
دىل املبأأأ.مئ الع.مأأأة  دحأأأ.التوعأأأالوة علأأأ  ذلأأأك، تسأأأ.ءل بعأأأ  ااعضأأأ.ء عأأأ  ف.ئأأأدة اسأأأتعراض 

للقأأأ.نون يف نظأأأم مع. أأأدات بعيثهأأأ.، يف حأأأني أعأأأرب عأأأدم مأأأ  ااعضأأأ.ء عأأأ  أتينيأأأد م لأأأأ لكو 
القأ.نون الأدويل  مبأ.مئإلعأالن ‘  تض ني التقرينر أي ذمر وتس.ءل بع  ااعض.ء ع  سبب عد

 و‘املتعلقة سلعالق.ت الومينة والتع.ون بني الدول وفق.  ملي .ال اامم املتحدة

 عناصر املبادئ العامة للقانون )ج( 

عل  هنأج املقأرر اخلأ.ص املت  أ  يف الثظأر علأ   أو مثفصأ  يف  ع.  وافق ااعض.ء بوجه -239
مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأةو وأبأأرو  38 ة ج( مأأ  املأأ.م1 ةة للفقأأر العث.صأأر ال الثأأ

 "ملبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويلا"و "نملبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نو ا"عأأأدة أعضأأأ.ء مسأأأفلة الت ييأأأ  بأأأني 
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وشدموا علأ  ضأرورة تثأ.ول العالقأة بيثه أ.و وعأالوة علأ  ذلأك، أشأ.ر عأدم مأ  ااعضأ.ء دىل أن 
 أأ ا الصأأدم، أينأأد عأأدة أعضأأ.ء  ويف سأأيتطلب.ن حتلأأيال مستفيضأأ.و "ة.مأأع"و "ئبأأ.مم"مصأأطلحي 

و وأينأأد بعأأ  "ة.عأأدق" " أورعيأأ.م"و "أبأأدم"لفأأرال بأأني لاقأأرتاح املقأأرر اخلأأ.ص دجأأراء فحأأص مقيأأق 
لل بأأدأ، علأأ  الأأرغم مأأ  أن  "ياس.سأأا"و " لعأأ.ا" سلطأأ.بعقأأرر اخلأأ.ص املتعلأأق ااعضأأ.ء شأأرح امل

املع  احملدم هل ين  املصطلحني ينظ  موضع تس.ؤلو وأشأ.ر أعضأ.ء  خأرون دىل أن املبأ.مئ الع.مأة 
ينتبني مأ   وم .  و م مور يف التقرينر م .  تثطوي مله. سلضرورة عل   .تني الس تني، ال للق.نون

 وئ ةالق.امل .رسة 
" إلقلي أأأيا" شأأأقيه. يفورحأأأب بعأأأ  ااعضأأأ.ء  مك.نيأأأة تثأأأ.ول املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون  -240

، يف حني أعرب  خرون ع  شكهم في . دذا م.ن ذلك مث.سب.، وأش.ر البع  اآلخر "ل ث.ئيا" أو
ع لهأ.و وعلأ  دىل أنه م  الس.بق اوانه أن تدرس اللجثة     املسفلة يف     املرحلة املبكرة مأ  

تثأأأدرج يف نطأأأ.ال املوضأأأوع وذُمأأأر أن مصأأأطلح  ال وجأأأه اخلصأأأوص، ُشأأأدِّم علأأأ  أن  أأأ   املبأأأ.مئ
مأأ  الثظأأ.  ااس.سأي حملك أأة العأدل الدوليأأة ينسأأتل    38 ة ج( مأأ  املأ.م1 ةالأأوارم يف الفقأر  " .عأ"

.مأة للقأ.نون ينسأت ر املبأ.مئ الع مأ. ، و أو"ليأع الأدو مج"ق.بلية تطبيق املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون علأ  
و واقرتح بع  ااعض.ء أن تعوم اللجثأة دىل  أ   املسأفلة مبأواواة مأع تقأد  "ةل ث.ئيا" " أوةإلقلي يا"

 "نلقأأأ.نو ا"ضأأأوء امل ينأأأد مأأأ  البحأأأثو وأخأأأ ا ، رأى العدينأأأد مأأأ  ااعضأأأ.ء أن مصأأأطلح  ويف ع لهأأأ.
 وطر والدويلودذا م.ن ينش   الق.نون ال م. ، وذلك م ال  لتحديندمقيق.   ينستحق أينض.  فحص.  

أس.سي لتحدينأد املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون  "رإلقراا"واتفق ااعض.ء ع وم.  عل  أن عثصر  -241
وأينأأدوا اقأأرتاح املقأأرر اخلأأ.ص الأأداعي دىل مواصأألة مراسأأة  أأ ا الشأأرط بعيثأأه يف تقرينأأر مقبأأ و وأبأأرو 

ون، والقبأول مقأ.نون، ااعض.ء الف.رال بني اإلقرار، سعتب.ر  شرط. مأ  شأروط املبأ.مئ الع.مأة للقأ.ن
ينأرون أن  ال سعتب.ر  عثصرا  م  عث.صر الق.نون الدويل العريفو وأوضح بع  ااعض.ء م لك أهنم

 ذي الصلة بسي.ال الق.نون الدويل العريفو "نلقبول مق.نو ا"ة.ث  لعثصر  "رإلقراا"شرط 
وعأأالوة علأأ  ذلأأك، أينأأأد ااعضأأ.ء ع ومأأ.  التحليأأ  املكأأأون مأأ  خطأأوتني الأأ ي اقرتحأأأه  -242

 -سإلقرار سملب.مئ الع.مأة للقأ.نون املسأت دة مأ  الأثظم الق.نونيأة الوطثيأة  ينتعلق في .املقرر اخل.ص 
 حتدينأأد‘ 2‘فيأأه الكف.ينأأة مأ  الأأثظم الق.نونيأأة الوطثيأأة و مبأأ. حتدينأد مبأأدأ مشأأرتك بأأني عأدم مبأأ ‘ 1‘
دذا مأ.ن  أ ا املبأدأ قأ.بال  للتطبيأق يف الثظأ.  القأ.نوين الأدويلو واتفأق العدينأد مأ  ااعضأ.ء علأ   .م

أن   ا التحلي  املكون م  خطوتني ومأ  عثصأر مأ  عث.صأر  أمأور سأيتعني فحصأه. بدقأةو وأثأ  
.مئ دذا م.ن اإلقرار نفسأه سأيثطبق علأ  فئأيت املبأ م.   ا الصدم، مثه. م ال   عدم م  اةوانب يف

مرجة اإلقرار املطلأوب، وبصأفة خ.صأة  أو الع.مة للق.نون اللتني اقرتحه . املقرر اخل.ص  ومستوى
  واةهة املطلوب أن ينصدر عثه. اإلقرار  ومور الدول "ةفيه الكف.ين مب. .لبية عظ  غ"مع  عب.رة 

.ن مصأأطلح دذا مأ ومأأ. يف مرحلأة الثقأ  مأأ  سأي.ال دىل سأي.ال  ومور املثظ أأ.ت الدوليأة، دن ُوجأد 
 لثق وا"أم ر مقة م  مل ة  " ق.بلية الثق"

أضأأح  متجأأ.ووا  و  الئأأق غأأ  "ةامأأم املت دنأأا"علأأ  أن مصأأطلح  واتفأأق ااعضأأ.ء ع ومأأ.   -243
د بعأ  ااعضأ.ء اقأرتاح املقأرر يف سي.ال مش.رينع االستثت.ج.ت الرا ثأةو وأينّأ استع .له عد وينثبغي 

ينشأأ    ال ، بيث أأ. حأأ ر  خأأرون مأأ  أن  أأ ا املصأأطلح قأأدال  ينبأأد "للأأدو ا"اخلأأ.ص اسأأتع .ل لفأأل 
و الدوليأة املثظ أ.ت ذلأك يف مبأ. ،مجيع اةه.ت الف.علة املش.رمة يف تشّك  املب.مئ الع.مأة للقأ.نون

كأأون موضأأع م ينأأد مأأ  ينثبغأأي أن ين "مامأأا"وأعأأرب بعأأ  ااعضأأ.ء عأأ  رأي مفأأ.م  أن مصأأطلح 
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م  العهد  15 ةم  امل.م 2 ةالوارم يف الفقر  "ماام .عةمج"استخدا  مصطلح  أينض.ح اقرتُ و الثظرو 
 و"مب.مئ الق.نون الع.مة اليت تعرت  هب. مج.عة اامم"الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية والسي.سية: 

 انون الدويلأصول املبادئ العامة للقانون بوصفاا مصدرا  مل مصادر الق )د( 

ما  دىل أصأله .، ومهأ. .وافق عدة أعض.ء عل  الفئتني اللتأني اقرتحه أ. املقأرر اخلأ.ص اسأتث -244
 املشأأأّكلةاملبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون املسأأأت دة مأأأ  الأأأثظم الق.نونيأأأة الوطثيأأأة واملبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون 

مثه أأ.و وأعأأرب بعأأ   ضأأ   الثظأأ.  القأأ.نوين الأأدويل، مأأع مراعأأ.ة وجأأوم ة.رسأأة م.فيأأة تأأدعم مأأال  
اإلجرائأأي واملبأأ.مئ  الطأأ.بع الفأأرال بأأني املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون ذات ااعضأأ.ء عأأ  رأي مفأأ.م  أن

املوضوعي أمر مهم يف تصثي  املب.مئ الع.مة للق.نون وينثبغي مواصلة  الط.بعالع.مة للق.نون ذات 
  حّ ر بعأ  ااعضأ.ء مأ  حني ُأش  دىل أنه ينثبغي عد  استبع.م الفئ.ت ااخرى، ويف الثظر فيهو

 م رة الفئ.تو
لة ضأأ   الثظأأ.  فئأأة املبأأ.مئ الع.مأأة املشأأكّ  أعضأأ.ء أال ينُثظأأر يف عأأدةومأأع ذلأأك، اقأأرتح  -245

لدول م.فية لدع ه.و ورأى عدم م  ااعض.ء أن     الفئة لتوجد ة.رسة  ال الق.نوين الدويل انه
حأدوم .و وُأشأ  دىل صأعوبة  وتبيأ.نق.بلة للثق.ل لكثه. تتطلب اتبأ.ع هنأج حأ ر عثأد الثظأر فيهأ. 

 ،يت قأأد تأأؤمي دىل سأأألطة تقدينرينأأة مفرطأأة وذاتيأأأةالأأأ ،-   الفئأأة هلأأدضأأ.فية تت  أأ  يف رسأأم حأأأدوم 
 ُتسأأتبعد أال القأأ.نون الأأدويل العأأريفو واعتُأأل أن  أأ   الفئأأة ينثبغأأي تشأأك   شأأروط تقأأوض أن وميكأأ 

الفئأة  لتشأك يف أن ينكون الشرط املسبق  سيت   الش.غ  الرئيسي  وأن ،تُقّيد أم ر م  الالو  أو
بأني  ج.مأدع  رأي مف.م  أنأه ينثبغأي عأد  الت ييأ  علأ   أو  فيه الكف.ينةو وأخ ا ، أُعرب مب. مقثع.  
ظم الق.نونيأأة الوطثيأأة والثظأأ.  القأأ.نوين الأأدويل عثأأد حتدينأأد أصأأول املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون، ان الأأث  

     املب.مئ ميك  أن تست د م  أي م  الثظ.مني مون فرالو

 التقرير األولتعليقات على مشروع االستنتاجات املقرتح يف  )ه( 

و واقأرتح 3و 2و 1 تمبشأ.رينع االسأتثت.ج. ينتعلأق في أ.ُقد  عدم م  مقرتحأ.ت الصأي.غة  -246
رين  أأ. تتأأ.ح للجثأأة الفرصأأة  3و 2 تعأأدة أعضأأ.ء أن حتأأتفل ةثأأة الصأأي.غة مبشأأروعي االسأأتثت.ج.

 للثظر يف مس.ئ  أخرى ذات صلة قد ينكون هل. أتث  عل  صي.غة االستثت.جنيو

 العمل املقبلبرانمج  )و( 

أينأأد ااعضأأ.ء ع ومأأ.  اقأأرتاح املقأأرر اخلأأ.ص تثأأ.ول مسأأفلة واأأ.ئ  املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون  -247
وعالقته. مبص.مر الق.نون ااخرى يف تقرينر  ال .ين ومسفلة حتديند املب.مئ الع.مأة للقأ.نون يف تقرينأر  

أبن ينبأأأدأ أوال مبسأأأفلة ال .لأأأثو واقأأأرتح بعأأأ  ااعضأأأ.ء أن ينعكأأأس املقأأأرر اخلأأأ.ص الرتتيأأأب املقأأأرتح 
مبأأ.مئ  نقأأ  ق.بليأأة أو حتدينأأد املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون الأأدويل، وخ.صأأة عتبأأة اإلقأأرار ومعأأ.ين  نقأأ 

مشرتمة م  الأثظم الق.نونيأة الوطثيأة دىل الثظأ.  القأ.نوين الأدويلو وارأتى بعأ  ااعضأ.ء أن ينقأرتح 
 أن ينتثأأأ.ول املقأأأرر اخلأأأ.ص أوال  فئأأأة لل بأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نونو واقأأأرتُح أينضأأأ.   املقأأأرر اخلأأأ.ص تعرينفأأأ.  

املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون املقبولأأة بصأأفة ع.مأأة، و أأي املبأأ.مئ املسأأت دة مأأ  الأأثظم الق.نونيأأة الوطثيأأة، 
مأ   ضأ   الثظأ.  القأ.نوين الأدويل، وأن ينعأ.جل مأال   تشكلتقب  تث.ول املب.مئ الع.مة للق.نون اليت 
 مسفلة الوايفة ومسفلة اإلقرار مع. و
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رحب املقرر اخل.ص سال ت .  ال ي أوال  أعض.ء اللجثأة لل وضأوع والحأل أن املث.قشأة  -248
قد أاهأرت أنأه رغأم اخأتال  وجهأ.ت الثظأر بشأفن بعأ  اةوانأب املعقأدة، ف  أة نقأ.ط أس.سأية 

اآلراء بشأفن املسأ.ئ  الأيت يف اآلراء بشفهن.و فعل  سبي  امل .ل، حصأ  توافأق يف  ع.  حص  توافق
( الطأأ.بع القأأ.نوين لل بأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون بوصأأفه. مصأأدرا  مأأ  1سأأتثظر فيهأأ. اللجثأأة، و أأي:  

( واأ.ئ  3ينق.بلهأ. مأ  فئأ.ت    ومأ. ( أصول املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون2مص.مر الق.نون الدويل   
ال سي . الق.نون الدويل العريف(  املب.مئ الع.مة للق.نون وعالقته. مبص.مر الق.نون الدويل ااخرى  

 ( حتديند املب.مئ الع.مة للق.نونو4 
 احلصأأأيلةيف اآلراء بشأأأفن  عأأأ.  وعأأأالوة علأأأ  ذلأأأك، الحأأأل املقأأأرر اخلأأأ.ص وجأأأوم توافأأأق -249

الثه.ئية لع   اللجثة، اليت ينثبغي أن تتخ  شك  استثت.ج.ت مصحوبة بشأروح، ان الغأرض مأ  
 اتسأأ.ال  أأ   ومف.لأأةد املصأأ.مر الرئيسأأية للقأأ.نون الأأدويل املوضأأوع  أأو توضأأيح خمتلأأ  جوانأأب أحأأ

 للجثةو الس.بقة ااع .لاحلصيلة مع 
 الس.مسأأة اللجثأأة يف الأأدول دبأأداء عأأد والحأأل املقأأرر اخلأأ.ص أينضأأ.  أنأأه علأأ  الأأرغم مأأ   -250

العثأأأوان احلأأأ.يل لل وضأأأوع، فقأأأد قأأأد  أعضأأأ.ء ةثأأأة القأأأ.نون الأأأدويل مقرتحأأأ.ت  بشأأأفن مالحظأأأ.ت
 تصب بدقة يف نط.ال املوضوعو ول  لتعدينلهو وأش.ر دىل أنه ينعتقد أن     املقرتح.ت غ  الومة

 بشأفن نطأ.ال املوضأوع وشأّدم علأ  أنأه عأ.  وأش.ر املقرر اخل.ص م لك دىل وجأوم توافأق -251
و وأضأ.  "رملصأ.ما"معأ  مصأطلح  بشفنينكون م  الضروري أن جتري اللجثة مث.قشة نظرينة  ل 

أن اللجثة تع   عل  مص.مر الق.نون الدويل مث  دنش.ئه. وأن الفهم املشرتك لع له.  و أنه ينقأو  
 حييأأ  دىل الع ليأأة الق.نونيأأة والشأأك  الأأ ي تثشأأف هب أأ. الق.عأأدة مأأ. ، و أأو"ةملصأأ.مر الرمسيأأا"علأأ  

مأ  الثظأ.  ااس.سأي حملك أة العأدل الدوليأة  38 ة ج( مأ  املأ.م1 ةاملبدأو وأورم أن نص الفقأر  أو
املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون تشأأك  مصأأدرا  مأأ  مصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل  حيأأث دن جأأ.ء واضأأح.  مأأ 

أتمأد يف ة.رسأة الأدول واحملأ.مم واهليئأ.ت  مأ. خيتل  ع  املع. دات والقأ.نون الأدويل العأريف، و أو
ضأأأ.ئية الدوليأأأةو وأمأأأد أن الشأأأرح سيوضأأأح أن تثأأأ.ول املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون مأأأرتب  بسأأأي.ال الق

ينكأأأون مأأأ  الضأأأروري، يف  أأأ   املرحلأأأة علأأأ  ااقأأأ ،  لأأأ  ، وسلتأأأ.يل38 ة ج( مأأأ  املأأأ.م1 الفقأأأرة
 اقرتحه بع  ااعض.ءو مل. صي.غة تعرين  لل ب.مئ الع.مة للق.نون وفق.

يف اآلراء عل  أن نقطة البداينة للثظر يف املوضأوع  ع.  فقوالحل املقرر اخل.ص وجوم توا -252
م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدولية، اليت ُحّللت يف ضوء  38 ة ج( م  امل.م1 ة ي الفقر 

حمل.مم واهليئ.ت القض.ئية الدوليةو وذمر املقرر اخلأ.ص أن الشأواغ  الأيت ا واجته.مة.رس.ت الدول 
 احملأدمة مأ  املوضأوع ينثبغأي اةوانأببعأ   يفبشأفن نأدرة ة.رسأ.ت الأدول  ااعض.ءأاثر . بع  

تعرقأأأ  تقأأأد   أأأ ا املوضأأأوعو وأشأأأ.ر دىل أن املرافعأأأ.ت اخلطيأأأة والشأأأفوينة للأأأدول أمأأأ.  احملأأأ.مم  أال
ميكثهأأأ. أن تتأأأيح حتدينأأأد هنأأأج مشأأأرتكو  مأأأ. واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأأة سأأأتكون ذات أمهيأأأة بقأأأدر

، يف سأي.ال ع أ  اللجثأة الس.مسأة، قد ينشجع نظر اللجثة يف املوضوع الأدولظ وعالوة عل  ذلك، 
عل  أن تديل بدلو . يف     املس.ئ و واعتل املقرر اخلأ.ص أن التحليأ  املتع أق لل  .رسأة الع.مأة 

ميفيأأة فهأأم الأأدول، ولأأو ضأأ ثي. ، للجوانأأب اام أأر حتدينأأدا  يف   تبأأنيميكأأ  أن ينفضأأي دىل مؤشأأرات 
 جثة ينثبغي، علأ  أي حأ.ل، أن تواصأ  ع لهأ. اسأتث.ما  دىل هنأج حأ ر وشأف. واملوضوع، وأن الل
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مجيأأأأع  ويف  أأأأ ا السأأأأي.ال، أبأأأأرو املقأأأأرر اخلأأأأ.ص أنأأأأه ينثبغأأأأي الثظأأأأر يف نظأأأأ.  البلأأأأدان اامرينكيأأأأة ويف
 امل .رس.ت ذات الصلة يف املث.طق ااخرىو

نطأأأأ.ال  والحأأأأل املقأأأأرر اخلأأأأ.ص أن بعأأأأ  ااعضأأأأ.ء ينفضأأأألون دمراج مبأأأأ.مئ ع.مأأأأة ذات -253
أمهيتهأ. اغأراض  أ ا املوضأوعو  أو ثث.ئي، بيث . أعرب  خرون عأ  شأكهم يف وجوم أ. أو دقلي ي

ُتسأتبعد يف  أ   املرحلأة املبكأرةو  أالوشدم املقرر عل  أن م       املب.مئ الع.مأة للقأ.نون ينثبغأي 
ظأأ.  ااس.سأأي وتثأأ.ول املقأأرر اخلأأ.ص أينضأأ.  الشأأواغ  املتعلقأأة أبمهيأأة الصأأكوك الدوليأأة، خبأأال  الث

حملك ة العدل الدولية ال ي ينبدو أنه ينشأ  دىل املبأ.مئ الع.مأة للقأ.نون، ومأ  تلأك الصأكوك مأ ال  
 الصأكوك لتحدينأد تلأكنظ.  روم. ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدوليةو ففي رأينأه، ينثبغأي فحأص 

 ينتعلأق في أ.و دوث ثغأرات يف مراسأة املوضأوعو حلأ تفأ.مايال،  أ  دذا م.نت ذات صلة سملوضأوع م.
 مب .رسة املثظ .ت الدولية، أش.ر املقرر اخل.ص دىل أنه ينثبغي مواصلة مراسة صلته. سملوضوعو

 خطأوةواعتل املقأرر اخلأ.ص أن دعأدام ق.ئ أة توضأيحية لل بأ.مئ الع.مأة للقأ.نون سأيكون  -254
املقأرر  شأ.روأسلضرورة، وقد ينصر  االنتب.  ع  أ م جوانب املوضوعو  ة، وغ  مكت لةغ  ع لي

اخل.ص دىل أنه ينثبغي تض ني الشروح أم لة حمدمة لل بأ.مئ الع.مأة للقأ.نون مون انأ.ذ موقأ  مأ  
جو ر .و وعأالوة علأ  ذلأك، أعأرب املقأرر اخلأ.ص عأ  اسأتعدام  لتقأدمي ثبأت مرجعأي أويل ينرفأق 

مم واهليئأ.ت أبحد تق.رينر  املقبلةو ودض.فة دىل ذلك، الحل املقرر اخل.ص أن الدور احملت   لل حأ. 
تحليأأأ  علأأأ  سل يُنشأأأ  حتدينأأأد املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون جيأأأب أن  أو القضأأأ.ئية الدوليأأأة يف تشأأأكي 

 أأأو مثصأأأوص عليأأأه يف  مأأأ. قواعأأأد القأأأ.نون، وفأأأق لتقرينأأأراعتبأأأ.ر أن قراراهتأأأ.  أأأي وسأأأيلة احتي.طيأأأة 
 م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدوليةو 38 ة م( م  امل.م1 ةالفقر 
والحل املقرر اخل.ص أن غ.لبية ااعضأ.ء أينأدوا، ولأو بصأورة أوليأة علأ  ااقأ ، فكأرة أن  -255

فجأأأوات  أو املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون تك يليأأأة بطبيعتهأأأ.، وأن وايفتهأأأ. الرئيسأأأية  أأأي سأأأد ثغأأأرات
عد  وجوم قأ.نون حيكأم املوضأوعو وأشأ.ر أينضأ.  دىل موقأ  أعضأ.ء  ح.لة جتثب أو الق.نون الدويل
ون أنه، سلثظر دىل عد  وجوم تراتبيأة بأني مصأ.مر القأ.نون الأدويل، ميكأ  محأ  بأدين   خرين  ينعتل 

دسأأث.م ااولوينأأة في أأ. ينتصأأ  سملع. أأدات والقأأ.نون الأأدويل العأأريف بثأأ.ء علأأ  مبأأدأي القأأ.نون اخلأأ.ص 
 والق.نون الالحقو

القأأة بأأني والحأأل املقأأرر اخلأأ.ص أينضأأ.  وجأأوم توافأأق يف اآلراء بشأأفن ضأأرورة الثظأأر يف الع -256
سأي . القأ.نون الأدويل العأريفو وأمأد  ال املب.مئ الع.مة للق.نون وغ  . م  مص.مر القأ.نون الأدويل،

احل.جأأة دىل الت ييأأ  بعث.ينأأة ووضأأوح بأأني املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون واملصأأ.مر ااخأأرى، وأشأأ.ر دىل أن 
 الع.مأة لقواعأدا"مبفهأو   لأقينتع في أ.التق.رينر املقبلة ستع.جل     املسأفلة بطرينقأة حمك أةو وأمأد أنأه 

مأأ   علأأ  أن املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون تشأأك  جأأ ءا   ، اتفأأق أعضأأ.ء اللجثأأة ع ومأأ.  "لقأأ.نون الأأدويلل
 والقواعد    
ضأرورة  أو ودض.فة دىل ذلك، الحل املقأرر اخلأ.ص أن بعأ  ااعضأ.ء ذ بأوا دىل وجأوم، -257

دذا   مأ. وأن غ.لبية ااعض.ء رم وا عل  مسفلة، "دلقواعا" " أوملع.ين ا"و "ئملب.ما"وجوم، متيي  بني 
أصأول  أ ا املصأدر مأ   أو واأ.ئ  أو تش  دىل خص.ئص "نملب.مئ الع.مة للق.نو ا"م.نت عب.رة 

دىل جوانأأأب أخأأأرى مثأأأهو وأشأأأ.ر املقأأأرر دىل أن بعأأأ  ااعضأأأ.ء أاثروا  أو مصأأأ.مر القأأأ.نون الأأأدويل
 مأأ  أمأألبدرجأأة  "ةس.سأأيأ"و "ة.مأأع"دذا مأأ.ن ميكأأ  اعتبأأ.ر أن  أأ   املبأأ.مئ  مأأ. تسأأ.ؤالت حأأول

 ميكأأأ  أن ينفسأأأر "ن.نو قأأأ"املعأأأ.ين  ااخأأأرىو وأشأأأ.ر دىل أن بعأأأ  ااعضأأأ.ء اعتأأألوا أن مصأأأطلح 
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 أ ا السأي.ال، شأدم املقأرر اخلأ.ص  ويف عل  أنه يندل علأ  القأ.نون الأوطر والقأ.نون الأدويلو ال أو
 أأأأو جمأأأأرم  "نملبأأأأ.مئ الع.مأأأأة للقأأأأ.نو ا"ميكأأأأ  اسأأأأتبع.م أن مصأأأطلح  ال علأأأ  أنأأأأه يف  أأأأ   املرحلأأأأة،

 مصأأطلح متأأداول ينسأأتخد  للداللأأة علأأ   أأ ا املصأأدر مأأ  مصأأ.مر القأأ.نون الأأدويل، ومأأ  مث قأأد
توجد ح.جأة دىل تقأدمي املعأ  احملأدم لكأ  مل أةو وأضأ.  أن ذلأك سيتضأح، علأ  أي حأ.ل،  ال

 .نونوبعد مراسة مسفلة حتديند املب.مئ الع.مة للق
وذمأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص أن اللجثأأأة أمجعأأأت علأأأ  اعتبأأأ.ر أن اإلقأأأرار  أأأو الشأأأرط ااس.سأأأي  -258

لوجوم املب.مئ الع.مة للق.نون وأن   ا اة.نب سأيكون حمأوراي يف تثأ.ول املوضأوعو وتشأك  مرجأة 
ئ اإلقأأرار املطلوبأأة ومأأ لك ااشأأك.ل احملأأدمة الأأيت قأأد ينتخأأ  . اإلقأأرار يف مأأ  فئأأة مأأ  فئأأ.ت املبأأ.م

الع.مة للق.نون مس.ئ  حتت.ج دىل م يند م  الدراسةو وشدم املقأرر اخلأ.ص علأ  أمهيأة االسأت رار يف 
 -اتب.ع هنج ح ر وعل  أن مع.ين  حتديند وجوم املب.مئ الع.مة للق.نون جيب أن تواون بني املرونأة 

 لتجثأأب احت أأأ.ل أن تسأأتخد  موسأأأيلة -والصأأأرامة  -ينكأأأون حتدينأأد . مه أأأة مسأأتحيلة  ال حأأىت
 ميك  أن ينقوض مص.مر أخرىو م. لتحديند قواعد الق.نون الدويل، و و خمت لة
.  قأد عّفأ "ةامأم املت دنأا"والحل املقرر اخل.ص وجوم توافق يف اآلراء عل  أن مصأطلح  -259

الأأ م  وينثبغأأي جتثبأأه اسأأتث.ما  دىل مبأأدأ املسأأ.واة يف سأأي.مة الأأدولو وينبقأأ  السأأؤال الرئيسأأي مرتبطأأ. 
ين  املث.سأأب الأأ ي جيأأب اسأأتخدامهو ووافأأق املقأأرر علأأ  االقأأرتاح املقأأد  يف سأأي.ال سملصأأطلح البأأد

مأأ   2 ة، الأأوارمة يف الفقأأر "م.عأأة اامأأمج"الثقأأ.ل ومأأؤما  أن أفضأأ  صأأيغة قأأد تكأأون  أأي عبأأ.رة 
 م  العهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية والسي.سيةو 15 ةامل.م

سإلضأأ.فة دىل الفئتأأني املقرتحتأأني يف التقرينأأر ااول، اللتأأني وشأأدم املقأأرر اخلأأ.ص علأأ  أنأأه  -260
. امل .رسأأة والفقأأه القأأ.نوين، ينثبغأأي للجثأأة أن تتجثأأب م أأرة فئأأ.ت املبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نون  تأأدع ه

بصورة غ  ضرورينةو وذمر أينض.  أن الت يي  امل كأ  بأني املبأ.مئ الع.مأة املوضأوعية واملبأ.مئ الع.مأة 
سلضأأأرورة يف نطأأأ.ال  أأأ ا املوضأأأوع، وأن  أأأ ين  الثأأأوعني مأأأ  املبأأأ.مئ الع.مأأأة ينثأأأدرج  ال اإلجرائيأأأة

 ورم يف املث.قشة، يف الثظم الق.نونية الوطثية م .  للق.نون ميك  أن ينك   أصله . عل  حد سواء،
 الثظ.  الق.نوين الدويلو ويف

للقأ.نون املسأت دة وأبرو املقرر اخل.ص أن أعض.ء اللجثة قبلوا سإلمج.ع فئة املب.مئ الع.مة  -261
مأ   م  الثظم الق.نونية الوطثية وأهنم اتفقوا عل  أن حتديند     الفئة ينثبغي أن ينتبأع حتلأيال  مكأوان  

 نقلأأه فحأأص يف وال .نيأأةاخلطأأوة ااوىل يف حتدينأأد مبأأدأ علأأ  املسأأتوى الأأوطر،  وتت  أأ خطأأوتنيو 
ينشأأأ   مسأأأفلة   مبأأأ. تقرينأأأر مقبأأأ ،وسأأأُيتث.ول  أأأ ا التحليأأأ  يف  نقلأأأه دىل املسأأأتوى الأأأدويلو ق.بليأأأة أو

ميفيأأأة التعبأأأ  عأأأ  اإلقأأأرار، ومرجأأأة اإلقأأأرار املطلوبأأأة، وطرينقأأأة حتدينأأأد  أأأ   الفئأأأةو والحأأأل املقأأأرر 
اخلأأ.ص وجأأوم مرجأأة أقأأ  مأأ  اإلمجأأ.ع بأأني ااعضأأ.ء في أأ. ينتصأأ  سلفئأأة ال .نيأأة مأأ  املبأأ.مئ الع.مأأة 

يلو وأيند عدة أعض.ء     الفئة مأ  لت ض   الثظ.  الق.نوين الدو للق.نون، أي املب.مئ اليت تشكّ 
وجوم أأأ.  مسأأأفلة الأأأتاملبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون معتأأألين  أهنأأأ. تسأأأتثد دىل ة.رسأأأة م.فيأأأة، يف حأأأني 

موضع تس.ؤل م  ج.نب بع  ااعضأ.ء اآلخأرين و وأشأ.ر املقأرر اخلأ.ص دىل أن  أؤالء ااعضأ.ء 
.مئ الع.مة للق.نون وأن أشأك.ل ينرون أن     امل .رسة غ  م.فية إلثب.ت وجوم     الفئة م  املب

 أن  أأأؤالء ااعضأأأ.ء دىلاملقأأأرر اخلأأأ.ص  وأشأأأ.ردقأأأرار  أأأ   الفئأأأة ال .نيأأأة قأأأد تتسأأأم مبرونأأأة مفرطأأأةو 
ينشأأ  دىل ضأأرورة تثأأ.ول املسأأفلة مب ينأأد مأأ   ةأأ. احت أأ.ل وجأأوم  أأ   الفئأأة ال .نيأأة، ينسأأتبعدوا مت.مأأ.   مل

 الدراسةو
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االعتبأ.ر االقرتاحأ.ت الأأيت قأدمه. أعضأ.ء اللجثأأة وأشأ.ر املقأرر اخلأ.ص دىل أنأأه سيضأع يف  -262
ملواصألة تثأأ.ول مسأفليت شأأرط اإلقأرار وحتدينأأد املبأأ.مئ الع.مأة للقأأ.نون يف تقرينأر  املقبأأ و ودضأأ.فة دىل 

دجأأراء اام.نأأة مراسأأة بشأأفن جوانأأب معيثأأة مأأ   أأ ا املوضأأوع  ذلأأك، شأأدم املقأأرر اخلأأ.ص علأأ  أن
يسأأهم فيأأه االسأأتبي.ن الأأ ي سأأُيع م علأأ  الأأدول مأأ  شأأفهن. أن تسأأهم يف ع أأ  اللجثأأة، م ل أأ. س

 ج( مأأأ  1 ةلطلأأأب معلومأأأ.ت عأأأ  ة.رسأأأ.هت. بشأأأفن املبأأأ.مئ الع.مأأأة للقأأأ.نون، مأأأ  مثظأأأور الفقأأأر 
 م  الثظ.  ااس.سي حملك ة العدل الدوليةو 38 امل.مة


