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 المحتونات
 الصفحة  

 الفصل 

 1  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةمقدم - لامو  

 6  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نموجم أعمال اللج ة يإ دورتها الثانية والسبعي - إالثان 

 8  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةمسائل محددة ستكون للتعليقات عليها أهمية خاصة لدى اللج  - ثالثال 

 10  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ي حماية الغالف الجو  - عالراب 

 60  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تالتببيق المؤقت للمعاهدا - سالةام 

 108  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةحصانة مسؤولإ الدول من الوالية القضائية الج ائية امج بي - سسادلا 

 151  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةخالية الدول يإ مسؤولية الدول - عالساب 

 168  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ن المبادئ العامة للقانو  - نالثام 

 184  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إارتفاع مستوى سبح البحر من م ظور القانون الدول - عالتاس 

 199  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ى ر قرارات اللج ة واست تاجاتها امخ  - رالعاش 

 المريق 

 207  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إالوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون الدول   
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 المحتونات
 الصفحة  

 الفصل
 1  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - امول 

 1  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امعضا  -أل 

 2  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشواغر البارئة - با 

ع -جيم  2  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أعضا  المكتب والمكتب الموسَّ

 3  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لج ة الصياغة - دال

 4  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اميرقة العاملة والفرنق الدراسإ – ها 

 5  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اممانة - واو

 5  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جدول امعمال - زاي

 6  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موجم أعمال اللج ة يإ دورتها الثانية والسبعين - الثانإ 

 8  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ستكون للتعليقات عليها أهمية خاصة لدى اللج ةمحددة مسائل  - الثالث 

 8  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خالية الدول يإ مسؤولية الدولة - أل 

 8  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قانون الدولإارتفاع مستوى سبح البحر من م ظور ال - با 

 10  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حماية الغالف الجوي  - الرابع 

 10  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل 

 10  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وع يإ الدورة الحاليةال ظر يإ الموض  -با 

 11  ....................................................................................................................... توصية اللج ة - جيم

 11  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رشادة بالمقرر الةاص - دال

 11  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشارنع المبادئ التوجيهية بشفن حماية الغالف الجوي  - ها 

 11  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشارنع المبادئ التوجيهية -1

 15  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ئ التوجيهية وشروحهاع المبادنص مشارن -2

 15  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شرح عا   

 15  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الداباجة  

 16  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 23  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو استةدا  المصبلحات 1المبدأ التوجيهإ   

 23  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 28  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال باق 2إ التوجيهالمبدأ   

 28  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 30  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو االلتما  بحماية الغالف الجوي  3المبدأ التوجيهإ   

 30  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 33  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تقييم امثر البيئإ 4المبدأ التوجيهإ   

 34  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 36  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو االستةدا  المستدا  للغالف الجوي  5المبدأ التوجيهإ   

 36  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 37  وووووووووووووووووووووووووووووو قول للغالف الجوي االستةدا  الم ص  والمع 6المبدأ التوجيهإ   

 37  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 38  وووووووووووووووووووووووووووو التعدال الواسع ال باق والمتعمَّد للغالف الجوي  7المبدأ التوجيهإ   

 38  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    
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 41  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعاون الدولإ 8المبدأ التوجيهإ   

 41  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 45  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالترابط بين القواعد ذات الصلة 9المبدأ التوجيهإ   

 45  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 53  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الت في  10المبدأ التوجيهإ   

 53  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 55  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو االمتثال 11المبدأ التوجيهإ   

 55  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 57  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تسونة الم ازعات 12المبدأ التوجيهإ   

 57  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 60  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قت للمعاهداتالتببيق المؤ  - الةامس 

 60  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل 

 60  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يإ الموضوع يإ الدورة الحالية - با 

 61  ....................................................................................................................... توصية اللج ة - جيم

 61  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رشادة بالمقرر الةاص - دال

 61  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص دليل التببيق المؤقت للمعاهدات - ها 

 61  ووووووو نص مشارنع المبادئ التوجيهية ومشروع المريق التإ تشكل دليل التببيق المؤقت للمعاهدات -1

 79  وووووووووووووووووووووووو نص مشارنع المبادئ التوجيهية لدليل التببيق المؤقت للمعاهدات وشروحها -2

 79  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شرح عا   

 82  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال باق 1المبدأ التوجيهإ   

 82  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 83  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الغرض 2 التوجيهإالمبدأ   

 83  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 83  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو القاعدة العامة 3المبدأ التوجيهإ   

 83  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 86  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكل االتفاق 4المبدأ التوجيهإ   

 86  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 89  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بد  ال فاذ 5المبدأ التوجيهإ   

 89  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 89  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ر القانونإثام 6المبدأ التوجيهإ   

 90  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 91  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التحفظات 7المبدأ التوجيهإ   

 91  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حشر ال    

 92  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المسؤولية عن اإلخالل بااللتمامات 8المبدأ التوجيهإ   

 92  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 93  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اإلنها  9 التوجيهإالمبدأ   

 93  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 لمعأاهأدات المببقأة  القأانون الأداخلإ للأدول وقواعأد الم ظمأات الأدوليأةا واحترا  ا 10 التوجيهإالمبدأ   
 96  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مؤقتا    

 96  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 حيأة  القوانين الأداخليأة للأدول وقواعأد الم ظمأات الأدوليأة المتعلقأة بصأأأأأأأأأأأأأأالأحكأا    11المبدأ التوجيهإ   
 97  وووووووووووووووووووووووووووووووووو الموايقة على التببيق المؤقت للمعاهدات  

 98  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    
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 لية للدول أو  ن القوانين الداخ وضع قيود ناشئة ع الموايقة على التببيق المؤقت مع   12المبدأ التوجيهإ   
 98  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قواعد الم ظمات الدولية   

 98  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 100  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مريق الفصل الةامس  

 100  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مراجع مةتارة بشفن التببيق المؤقت للمعاهدات ثبت  

 108  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحصانة مسؤولإ الدول من الوالية القضائية الج ائية امج بية - السادس 

 108  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل 

 109  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يإ الموضوع يإ الدورة الحالية - با 

 109  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عرض المقررة الةاصة للتقرنر الثامن -1

 113  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موجم الم اقشة -2

 118  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المالحظات الةتامية للمقررة الةاصة -3

 المواد المتعلقة بحصأأأأانة مسأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأائية الج ائية امج بية التإ اعتمدتها لج ة  ارنع  نص مشأأأأ  - جيم
 121  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو القانون الدولإ بصفة مؤقتة حتى اآلن

 121  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشارنع المواد -1

 125  وووووووووووالسبعين مشارنع المواد وشروحها التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية نص -2

ما   8المادة     125  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تببيق الجم  الرابع مقدَّ

 125  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 127  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دولة المحكمة يإ الحصانةنظر   8المادة   

 127  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 131  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رخبار دولة المسؤول  9المادة   

 132  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 137  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو االحتجا  بالحصانة  10المادة   

 138  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 140  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الت ازل عن الحصانة  11المادة   

 141  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 147  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طلبات المعلومات [13]12المادة   

 148  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 151  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مسؤولية الدولةخالية الدول يإ  - السابع 

 151  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل 

 152  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يإ الموضوع يإ الدورة الحالية - با 

 153  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عرض المقرر الةاص للتقرنر الرابع -1

 155  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موجم الم اقشة -2

 160  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الةتامية للمقرر الةاصالمالحظات  -3

 162  ووووو نص مشارنع المواد المتعلقة بةالية الدول يإ مسؤولية الدولة التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة حتى اآلن - جيم

 162  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشارنع المواد -1

 164  ووووووووو المواد وشروحها التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية والسبعين نص مشارنع -2

 164  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اميعال ذات البابع المستمر  7المادة   

 164  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 165  ووووووووووووووووووووووووووووووو نْسب تصريات حركة تمردية أو غير تمردية  8المادة   

 165  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 166  وووووووووووووووووووو حاالت خالية الدول التإ تظل ييها الدولة السل  قائمة  9المادة   

 166  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    
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 168  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المبادئ العامة للقانون  - الثامن 

 168  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل 

 168  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وع يإ الدورة الحاليةال ظر يإ الموض - با 

 169  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عرض المقرر الةاص للتقرنر الثانإ -1

 172  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موجم الم اقشة -2

 177  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو للمقرر الةاصالمالحظات الةتامية  -3

التإ اعتمدتها اللج ة بصأأأأأأفة مؤقتة يإ دورتها الثانية  نص مشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات بشأأأأأأفن المبادئ العامة للقانون   -جيم
 180  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والسبعين

 180  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشارنع االست تاجات -1

 180  ووو نص مشارنع االست تاجات وشروحها التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية والسبعين -2

 180  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال باق  1االست تا    

 180  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 181  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اإلقرار  2االست تا    

 181  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 182  وووووووووو تحداد المبادئ العامة للقانون المستمدة من ال دظم القانونية الوط ية  4االست تا    

 182  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشرح    

 184  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سبح البحر من م ظور القانون الدولإ مستوى ارتفاع  - التاسع 

 184  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل 

 185  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ظر يإ الموضوع يإ الدورة الحاليةلا - با 

 199  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قرارات اللج ة واست تاجاتها امخرى  - العاشر 

 199  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الجلسات الت كارنة الةاصة - أل 

 199  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو برنامج اللج ة وإجرا اتها وأساليب عملها ووثائقها - با 

 199  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الفرنق العامل المع إ ببرنامج العمل البونل امجل -1

 200  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالفرنق العامل المع إ بفساليب عمل اللج ة -2

ا  75/141ا و2019كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   18ا المؤرخ  74/191ال ظر يإ قراري الجمعيأة العأامأة  -3
 200  وو وط إ والدولإا المتعلقين بسيادة القانون على الصعيدان ال2020سمبر كانون امول/دي 15المؤرخ 

 201  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشكل المةتلط لجلسات لج ة القانون الدولإ يإ الدورة الحالية -4

 202  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امتعاب -5

 203  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الوثائق والم شورات -6

 204  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حولية لج ة القانون الدولإ -7

 204  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المساعدة التإ تقدمها شعبة التدونن -8

 204  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المواقع الشبكية -9

 205  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مكتبة اممم المتحدة السمعية البصرنة للقانون الدولإ -10

 205  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للج ة - جيم

 205  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دولإالمقبلة للج ة القانون الموارد الميمانية المتعلقة بعقد الدورات  - دال

 205  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعاون مع الهيئات امخرى  - ها 

 206  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تمثيل اللج ة يإ الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة - واو

 206  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الحلقة الدراسية للقانون الدولإ - زاي

 المريق 
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  الفصل األول  
 مقدمة

  نيسأأأأأأأأان/  26 والسأأأأأأأأبعين يإ الفترة من  ثانيةالدولإ الجم  امول من دورتها العقدت لج ة القانون   -1
  2021آب/أغسأأأأأأأأأأأأأبس    6تموز/اوليه رلى  5والجم  الثانإ يإ الفترة من    2021حمنران/اونيه  4أبرنل رلى 

  المشأاركة تجمع بين )   مةتلبة   جلسأات  شأكل   ان يإ أ قد كال الجم وعد   يإ مقّرها بمكتب اممم المتحدة يإ ج يفو 
  الحادية (و وايتتح الدورة السأأأأأأأأأيد باييل شأأأأأأأأأتورماا رئيس الدورةالحضأأأأأأأأأورنة والمشأأأأأأأأأاركة عن طرنق اإلنترنت

 السبعين للج ةوو 

 األعضاء -ألف 

 تتفل  اللج ة من امعضا  التالية أسماؤهم: -2

 يكاراغوا(السيد كارلوس خو آرغونيو غوميس )ن
 )رسبانيا( السيدة كونثبسيون رسكوبار ررناندث

 السيدة نيلوير أورال )تركيا(
 السيد بوغدان أورنسكو )رومانيا(

 السيد كإ غاب بارك )جمهورنة كورنا(
 بيرموديس )ركوادور(  -السيد مارسيلو باسكيس  

 أوسبي ا )كولومبيا(  -السيد ردواردو بل سيا 
 ورنة ت مانيا المتحدة(السيد كرنس ماا ا بيتر )جمه

 )سلويي يا( السيد رارنست بيترنتش
 السيد داري دو تالدي )ج وب أيرنقيا(

 السيد تشارلم تشيرنور جالو  )سيراليون(
 السيد حسين عو حسونة )مصر(

 السيد محمود ضو الحمود )امردن(
 السيد خونكانغ خوانغ )الصين(

 السيد أنيرودا راجبوت )اله د(
 ا يش )ال مسا(السيد أوغوست را

 رنا )بيرو(السيد خوان خوسيه رودا سانتوال
 السيد يفغي إ زاغاا وف )االتحاد الروسإ(

 السيد جيلبرتو ييرنإ سابونا )البرازنل(
 ديفوار( السيد يعقوب سيسه )كوت

 السيد باييل شتورما )الجمهورنة التشيكية(
 السيد أحمد العرابة )الجمائر(

 يس )البرتغال(السيدة باترنسيا غالفاو تيل
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 )شيلإ(السيد كالوداو غروسمان غيلوف  
 السيد خوان مانونل غوميس روبليدو )المكسيك(

 السيد ماتياس يورتو )يرنسا(
 السيدة مارنا ليهتو )ي ل دا(

 السيد علإ محسن يبيس المري )قبر(
 السيد شي يا موراسإ )اليابان(

 السيد شون دو ميريإ )الواليات المتحدة اممرنكية(
 نا ( سيد هونغ تاو نغونن )يييتلا

 السيد آموس سو واكو )كي يا(
 السيد الحسن الوزانإ الشهدي )المغرب(

 السير مايكل وود )المملكة المتحدة لبرنبانيا العظمى وأارل دا الشمالية(

 الشواغر الطارئة -باء 

يورتو   ماتياس ا السأأأأيد2021نيسأأأأان/أبرنل   29ا المعقودة يإ  3511انتةبت اللج ة يإ جلسأأأأتها   - 3
 لمل  الشاغر البارئ نتيجة  الستقالة السيد غيورغ نولتإا ال ي انتدةب عضوا  يإ محكمة العدل الدوليةو   )يرنسا(

ع -جيم   أعضاء المكتب والمكتب الموسَّ

ا أعضأا  المكتب التالية 2021نيسأان/أبرنل   26ا المعقودة يإ 3508انتةبت اللج ة يإ جلسأتها   -4
 أسماؤهم:

 الحمود )امردن(السيد محمود ضو   :الرئيس

 السيد داري دو تالدي )ج وب أيرنقيا( ال ائب امول للرئيس:

 السيد يفغي إ زاغاا وف )االتحاد الروسإ( ال ائب الثانإ للرئيس:

 السيدة باترنسيا غالفاو تيليس )البرتغال( رئيسة لج ة الصياغة:

 (السيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا )بيرو المقرر:

ع مؤلفا  من أعضأأأا  مكتب الدورة الحاليةا ورؤسأأأا  اللج ة السأأأابقينوكان مكتب ال -5 ا  (1)لج ة الموسأأأَّ
  ا والرؤسأأا  المشأأاركين للفرنق الدراسأأإ المع إ بارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر من م ظور ( 2) والمقررنن الةاصأأين 

 و(3)القانون الدولإ

لتالية أسماؤهم: السيد المؤل  من امعضا  ا  ا أدنشئ يرنق التةبيط2021نيسان/أبرنل  29ويإ  -6
آرغونيو غوميسا والسأأأأأأيدة كونثبسأأأأأأيون رسأأأأأأكوبار ررناندثا   تالدي )رئيسأأأأأأا (ا والسأأأأأأيد كارلوس خو داري دو

  بيرموديسا والسأيد رارنست بيترنتشا   - والسأيدة نيلوير أورالا والسأيد كإ غاب باركا والسأيد مارسأيلو باسأكيس  
  

 والسيد باييل شتورماو  االسيد رارنست بيترنتشا و أوسبي ا –السيد ردواردو بل سيا  (1)
  والسأأأأأيد باييل شأأأأأتورماا  والسأأأأأيد داري دو تالديا  ابيرموديس  –السأأأأأيدة كونثبسأأأأأيون رسأأأأأكوبار ررناندثا والسأأأأأيد مارسأأأأأيلو باسأأأأأكيس   (2)

 شي يا موراسإو يدة مارنا ليهتوا والسخوان مانونل غوميس روبليدوا والسيد والسيد
 والسيدة باترنسيا غالفاو تيليسو   السيدة نيلوير أورالا والسيد بوغدان أورنسكوا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرناا والسيد يعقوب سيسها  (3)
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ا  حسأونةا والسأيد محمود ضو الحمودا والسأيد خونكانغ خوانغ لو ا والسأيد حسأين عو  يد تشأارلم تشأيرنور جا والسأ
والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأابوناا  

تيليسا يدة باترنسأأأأأأيا غالفاو  والسأأأأأأيد يعقوب سأأأأأأيسأأأأأأها والسأأأأأأيد باييل شأأأأأأتورماا والسأأأأأأيد أحمد العرابةا والسأأأأأأ
كالوداو غروسأأأأمان غيلوفا والسأأأأيد ماتياس يورتوا والسأأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأأيد شأأأأي يا موراسأأأأإا   والسأأأأيد

والسأأأأأيد شأأأأأون دو ميريإا والسأأأأأيد هونغ تاو نغوننا والسأأأأأيد الحسأأأأأن الوزانإ الشأأأأأهديا والسأأأأأير مايكل وودا  
 (وبحكم م صبهخوان خوسيه رودا سانتوالرنا ) والسيد

 ةلجنة الصياغ -دال 

  نيسان/  26ا المعقودة يإ  3546و  3537و  3522و  3515و  3508أنشفت اللج ةا يإ جلساتها   -7
ا لج ة صأأأأأأأأياغة مؤلفة من امعضأأأأأأأأا   2021تموز/اوليه    21و 12أيار/مااو ونومإ   14و 4أبرنل ونومإ  

 التالية أسماؤهم لت اول المواضيع المبي ة أدنا :

السأأيدة باترنسأأيا غالفاو    ية الج ائية امج بية:مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائحصأأانة  )أ( 
 ا تيليس )رئيسأأأأة (ا والسأأأأيدة كونثبسأأأأيون رسأأأأكوبار ررناندث )مقررة  خاصأأأأة (ا والسأأأأيد كارلوس خو آرغونيو غوميس 

  – ردواردو بل سأأأيا  والسأأأيد    ا بيرموديس   – لسأأأيد مارسأأأيلو باسأأأكيس  وا   والسأأأيدة نيلوير أورالا والسأأأيد كإ غاب باركا 
 تالديا والسأأأيد تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا والسأأأيد محمود ضو  دو   يد رارنسأأأت بيترنتشا والسأأأيد داري أوسأأأبي اا والسأأأ

الحمودا والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ  
ونل غوميس روبليدوا  والسأأيد كالوداو غروسأأمان غيلوفا والسأأيد خوان مان اوالسأأيد يعقوب سأأيسأأهسأأابوناا  

دة مارنا ليهتوا والسأيد شأون دو ميريإا والسأيد الحسأن الوزانإ الشأهديا والسأير  والسأيد ماتياس يورتوا والسأي
   ؛(بحكم م صبه)مايكل وودا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا 

وراسأأأإ  شأأأي يا م اترنسأأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأأة (ا والسأأأيدالسأأأيدة بحماية الغالف الجوي:   )ب( 
بيرموديسا   -السأأأأأيد كإ غاب باركا والسأأأأأيد مارسأأأأأيلو باسأأأأأكيس  )مقررا  خاصأأأأأا (ا والسأأأأأيدة نيلوير أورالا و 

تالديا والسأيد تشأارلم تشأيرنور  أوسأبي اا والسأيد رارنسأت بيترنتشا والسأيد داري دو –والسأيد ردواردو بل سأيا 
يد أوغوسأأأأأأأت راا يشا والسأأأأأأأيد يفغي إ  محمود ضو الحمودا والسأأأأأأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأأأأأأ جالو ا والسأأأأأأأيد
سأيد جيلبرتو ييرنإ سأابوناا والسأيد يعقوب سأيسأها  والسأيد كالوداو غروسأمان غيلوفا والسأيد زاغاا وفا وال

ير مايكل وودا  ماتياس يورتوا والسأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأيد شأأأون دو ميريإا والسأأأيد هونغ تاو نغوننا والسأأأ
   ؛(بحكم م صبه)نا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالر 

: السأأأأأأأيدة باترنسأأأأأأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأأأأأأة (ا والسأأأأأأأيد خوان  التببيق المؤقت للمعاهدات ) ( 
مانونل غوميس روبليدو )مقررا  خاصأأأأأا (ا والسأأأأأيدة كونثبسأأأأأيون رسأأأأأكوبار ررناندثا والسأأأأأيد كإ غاب باركا 

تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا والسأأأيد بيرموديسا والسأأأيد رارنسأأأت بيترنتشا والسأأأيد   -يس  والسأأأيد مارسأأأيلو باسأأأك
والسأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأيد باييل شأتورماا والسأيد كالوداو غروسأمان غيلوفا والسأيد أنيرودا راجبوتا  

ن خوسأأيه رودا ماتياس يورتوا والسأأيدة مارنا ليهتوا والسأأيد شأأون دو ميريإا والسأأير مايكل وودا والسأأيد خوا
 ؛(بحكم م صبه)سانتوالرنا 

: السأأيدة باترنسأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأة (ا والسأأيد باييل  ة الدول يإ مسأأؤولية الدولةيخال )د( 
شأأأتورما )مقررا  خاصأأأا (ا والسأأأيد كإ غاب باركا والسأأأيد رارنسأأأت بيترنتشا والسأأأيد تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا  

داو غروسأأأأأمان  ت راا يشا والسأأأأأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأأأأأيد كالو والسأأأأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأأأأيد أوغوسأأأأأ
 (؛بحكم م صبهر مايكل وودا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا )غيلوفا والسيد شون دو ميريإا والسي
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)رئيسأأأأأأأة (ا والسأأأأأأأيد مارسأأأأأأأيلو  : السأأأأأأأيدة باترنسأأأأأأأيا غالفاو تيليسالمبادئ العامة للقانون  )ه( 
السأأيدة كونثبسأأيون رسأأكوبار  بيرموديس )مقررا  خاصأأا (ا والسأأيد كارلوس خو آرغونيو غوميسا و  –باسأأكيس  

أوسأأأبي اا والسأأأيد رارنسأأأت   – سأأأيا ررناندثا والسأأأيدة نيلوير أورالا والسأأأيد كإ غاب باركا والسأأأيد ردواردو بل
ارلم تشأأأأأيرنور جالو ا والسأأأأأيد محمود ضو الحمودا والسأأأأأيد تالديا والسأأأأأيد تشأأأأأ بيترنتشا والسأأأأأيد داري دو

لسأأأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأأأابوناا والسأأأأيد يعقوب سأأأأيسأأأأها والسأأأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأأأيد يفغي إ زاغاا وفا وا
وفا والسأيد ماتياس يورتوا والسأيدة مارنا ليهتوا والسأيد شأون  باييل شأتورماا والسأيد كالوداو غروسأمان غيل

سأأأأأيد هونغ تاو نغوننا والسأأأأأيد الحسأأأأأن الوزانإ الشأأأأأهديا والسأأأأأير مايكل وودا والسأأأأأيد خوان  دو ميريإا وال
 (وبحكم م صبهتوالرنا )خوسيه رودا سان

 المبي ة أعال و  ةمسةجلسة بشفن المواضيع ال 37مجموعه   وعقدت لج ة الصياغة ما -8

 األفرقة العاملة والفريق الدراسي –هاء 

 ين العاملين التاليين:أنشف يرنق التةبيط الفرنق -9

حمود السأأأأأأأأأأأأأأيأأد محمود ضو الالفرنق العأأامأأل المع إ ببرنأأامج العمأأل البونأأل امجأأل:   )أ( 
لسأيدة كونثبسأيون رسأكوبار ررناندثا والسأيدة نيلوير أورالا والسأيد بوغدان أورنسأكوا والسأيد كإ )رئيسأا (ا وا

ا ا بيترا والسأأأأيد رارنسأأأأت بيترنتشا  بيرموديسا والسأأأأيد كرنس ما –غاب باركا والسأأأأيد مارسأأأأيلو باسأأأأكيس 
ين عو حسأأونةا والسأأيد خونكانغ خوانغا  والسأأيد داري دو تالديا والسأأيد تشأأارلم تشأأيرنور جالو ا والسأأيد حسأأ

زاغاا وفا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأابوناا    والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ
ل شأأتورماا والسأأيد أحمد العرابةا والسأأيدة باترنسأأيا غالفاو تيليسا والسأأيد والسأأيد يعقوب سأأيسأأها والسأأيد بايي

السأيد ماتياس يورتوا والسأيدة مارنا ليهتوا والسأيد شأي يا موراسأإا والسأيد شأون  كالوداو غروسأمان غيلوفا و 
مايكل غ تاو نغوننا والسيد آموس سو واكوا والسيد الحسن الوزانإ الشهديا والسير  دو ميريإا والسيد هون

 (؛بحكم م صبهوودا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا )

والسأأأأأيدة  السأأأأأيد حسأأأأأين عو حسأأأأأونة )رئيسأأأأأا (ا  العمل:الفرنق العامل المع إ بفسأأأأأاليب  )ب( 
والسيد كإ غاب باركا والسيد  كونثبسيون رسكوبار ررناندثا والسيدة نيلوير أورالا والسيد بوغدان أورنسكوا

تالديا والسأأيد تشأأارلم تشأأيرنور  بيرموديسا والسأأيد رارنسأأت بيترنتشا والسأأيد داري دو –مارسأأيلو باسأأكيس  
انغ خوانغا والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ زاغاا وفا  جالو ا والسأأيد خونك

عقوب سأأيسأأها والسأأيد باييل شأأتورماا والسأأيدة باترنسأأيا غالفاو تيليسا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأابوناا والسأأيد ي
يد شأأأأي يا موراسأأأأإا  والسأأأأيد كالوداو غروسأأأأمان غيلوفا والسأأأأيد ماتياس يورتوا والسأأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأأ

والسيد شون دو ميريإا والسيد هونغ تاو نغوننا والسيد الحسن الوزانإ الشهديا والسير مايكل وودا والسيد 
 (وبحكم م صبهان خوسيه رودا سانتوالرنا )خو 

ا يرنقا  دراسأأأأأأأأأأأيا  مع يا  2021أيار/مااو    27ا المعقودة يإ 3529وأنشأأأأأأأأأأأفت اللج ة يإ جلسأأأأأأأأأأأتها  -10
ؤلفا  من امعضأا  التالية أسأماؤهم: السأيدة نيلوير سأبح البحر من م ظور القانون الدولإا م  بارتفاع مسأتوى 

حالية(ا والسأأأأأأيد بوغدان أورنسأأأأأأكو )رئيس مشأأأأأأارك يإ الدورة الحالية(ا أورال )رئيسأأأأأأة مشأأأأأأاركة يإ الدورة ال
(ا والسأأأأيدة والسأأأأيد خوان خوسأأأأيه رودا سأأأأانتوالرنا )رئيس مشأأأأارك(ا والسأأأأيد يعقوب سأأأأيسأأأأه )رئيس مشأأأأارك

والسأأأأيدة كونثبسأأأأيون رسأأأأكوبار ررناندثا والسأأأأيد كإ غاب باركا  باترنسأأأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأأأة مشأأأأاركة(ا
أوسأأبي اا والسأأيد رارنسأأت بيترنتشا والسأأيد  –بيرموديسا والسأأيد ردواردو بل سأأيا   –و باسأأكيس  والسأأيد مارسأأيل

عو حسأأأونةا والسأأأيد محمود ضو الحمودا    تالديا والسأأأيد تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا والسأأأيد حسأأأين داري دو
اغاا وفا والسأأيد والسأأيد خونكانغ خوانغا والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ ز 

جيلبرتو ييرنإ سأأأأأابوناا والسأأأأأيد باييل شأأأأأتورماا والسأأأأأيد أحمد العرابةا والسأأأأأيد كالوداو غروسأأأأأمان غيلوفا  
يدوا والسأأأيد ماتياس يورتوا والسأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأيد شأأأي يا موراسأأأإا  والسأأأيد خوان مانونل غوميس روبل

 د الحسن الوزانإ الشهديا والسير مايكل وودووالسيد شون دو ميريإا والسيد هونغ تاو نغوننا والسي
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 األمانة -واو 

القانونإ تولى السأأيد ميغيل دي سأأيربا سأأوارنسا وكيل اممين العا  للشأأؤون القانونية والمسأأتشأأار   -11
دونن بمكتب الشؤون القانونيةا لألمم المتحدةا تمثيل اممين العا و وعمل السيد هيو ليونلينا مدار شعبة الت

 جسأأأأأأأأأأأيكا البازت السأأأأأأأأأأأيدة للج ةا وتولى يإ غياب المسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأار القانونإ تمثيل اممين العا و وعملأمي ا  
للج ةو وتولى السأيد ترنفور ين مسأاعدان رئيسأيين  ي أما  انالرئيسأي انالقانوني  انأرنولد برونتوا الموظف السأيدو 

وعملت السأأأأأأأأأيدة كرنسأأأأأأأأأتيان   تشأأأأأأأأأيميمباا كبير الموظفين القانونيينا مها  كبير امم ا  المسأأأأأأأأأاعدان للج ةو
ا  الموظفون القانونيون   والسأأيدة كارال هواوالسأأيد كارلوس ريفان يون تيسا  ألبورنا والسأأيدة باترنسأأيا جورجإا  

  ا كوزنبالوا الموظفان القانونيان المعاونانا أم ا  مساعدان للج ةوف يك إا والسيدة رنوالسيد دوغالس بي

 جدول األعمال -زاي 

 أقرَّت اللج ة جدول أعمال دورتها الثانية والسبعين المؤل  من الب ود التالية: -12

 ت ظيم أعمال الدورةو -1

 مل  الشواغر البارئةو -2

  بيةوالية القضائية الج ائية امجحصانة مسؤولإ الدول من الو  -3

 التببيق المؤقت للمعاهداتو -4

 حماية الغالف الجويو -5

 ولية الدولةوخالية الدول يإ مسؤ  -6

 المبادئ العامة للقانونو -7

 ارتفاع مستوى سبح البحر من م ظور القانون الدولإو -8

 برنامج اللج ة وإجرا اتها وأساليب عملها ووثائقهاو -9

 عقاد الدورة الثالثة والسبعين ومكانهونخ انتار  -10

 التعاون مع الهيئات امخرىو -11

 مسائل أخرىو -12
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  لفصل الثانيا  
 وجز أعمال اللجنة في دورتها الثانية والسبعينم

“ا كان معروضأا  على اللج ة التقرنر السأادس للمقرر  حماية الغالف الجوي اتعلق بموضأوع   فيما -13
( الحكومأأأأأأات  A/CN.4/736الةأأأأأأاص  من  الواردة  والمالحظأأأأأأات  والتعليقأأأأأأات  الأأأأأأدوليأأأأأأة  (ا  والم ظمأأأأأأات 

(A/CN.4/735  و ونت اول التقرنر التعليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم ظمات الدولية بشأأأأفن)
  وصأأأيات بشأأأفن شأأأروع الداباجة ومشأأأارنع المبادئ التوجيهيةا بالصأأأيغة المعتمدة يإ القرا ة امولىا ونقد  تم

  كل مشروع مبدأ توجيهإا واقتراح تقديم توصية رلى الجمعية العامةو

واعتمأدت اللج أةا يإ القرا ة الثأانيأةا المجموعأة الكأاملأة من مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة المتعلقأة  -14
مشأأأأأأروع مبدأ توجيهإا مشأأأأأأفوعة  بشأأأأأأروحهاو   12ية الغالف الجويا التإ تتفل  من مشأأأأأأروع داباجة وبحما

الإ: )أ( أن تحيط  من نظامها امسأأأأأأاسأأأأأأإا أن توصأأأأأأإ الجمعية العامة بما 23 ةا ويقا  للمادة وقررت اللج
يا وأن تريق ب لك علما  يإ قراٍر بمشأأأأأروع الداباجة ومشأأأأأارنع المبادئ التوجيهية بشأأأأأفن حماية الغالف الجو 

شأأروع الداباجة  القرار مشأأارنع المبادئ التوجيهية وتضأأمن نشأأرها على أوسأأع نباق ممكن؛ )ب( أن تمكإ م
ومشأأأارنع المبادئ التوجيهيةا مشأأأفوعة بشأأأروحهاا لع اية الدول والم ظمات الدولية وجميع امشأأأةاص ال ان 

 قد يدبلب م هم ت اول المسفلة ذات الصلة )الفصل الرابع(و

“ا كان معروضأأا  على اللج ة التقرنر السأأادس  التطبيق المؤقت للمعاهداتاتعلق بموضأأوع   وفيما -15
(ا والتعليقأأأات والمالحظأأأات الواردة من الحكومأأأات والم ظمأأأات الأأأدوليأأأة A/CN.4/738ر الةأأأاص )للمقر 

(A/CN.4/737 و ونت اول التقرنر التعليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم)  ظمات الدولية بشأأأأفن
مشأأروع الدليلا بصأأيغته المعتمدة يإ القرا ة امولىا وعدة مشأأارنع أحكا  نموذجية اقترحها المقرر الةاص 

من التقرنر مقترحأات مقأدمأة من المقرر  اتضأأأأأأأأأأأأأأ ا(و كمأ2019على اللج أة يإ دورتهأا الحأاديأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين )
ات والمالحظات الواردةا يضأأال  عن اقتراح تقديم  الةاص لكإ اد ظر ييها يإ القرا ة الثانية يإ ضأأو  التعليق

 توصية رلى الجمعية العامةو

  12 من واعتمأدت اللج أةا يإ القرا ة الثأانيأةا الأدليأل الكأامأل للتببيق المؤقأت للمعأاهأداتا الأ ي اتأفل    -16
مشروع مبدأ توجيهإ ومشروع مريق يشمل أمثلة على امحكا  ذات الصلة بالتببيق المؤقت للمعاهداتا مشفوعة   

من نظامها امسأأاسأأإا أوصأأت اللج ة الجمعية العامة بفن تحيط علما  بدليل التببيق    23بشأأروحهاو وويقا  للمادة  
ع اية الدول والم ظمات الدولية رلى الدليل    توّجه المؤقت للمعاهداتا وأن تشأأأأأأأجع نشأأأأأأأر  على أوسأأأأأأأع نباقا وأن  

تدجمع فيه    سأأأأأأأألسأأأأأأأألة اممم المتحدة التشأأأأأأأأرنعية وشأأأأأأأأروحها وأن تبلب رلى اممين العا  رعداد مجلد من م شأأأأأأأأور  
أبلغت بها الدول والم ظمات   ممارسأات الدول والم ظمات الدولية بشأفن التببيق المؤقت للمعاهداتا على نحو ما 

 ى جانب مواد أخرى تتعلق بالموضوع )الفصل الةامس(و تا رل على مدار الس وا 

“ا كان  حصاااانة مساااؤولي الدول من الوقية القضاااائية الجنائية األجنبيةاتعلق بموضأأأأوع   وفيما -17
ول العالقة بين حصأأانة ات ا (ا ال يA/CN.4/739معروضأأا  على اللج ة التقرنر الثامن للمقررة الةاصأأة )

مسأأأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأأأائية الج ائية امج بية والمحاكم الج ائية الدولية؛ ون ظر يإ آلية لتسأأأأأأأونة  
الم ازعات بين دولة المحكمة ودولة المسأأأؤول؛ ون ظر يإ مسأأأفلة الممارسأأأات الجيدة التإ يمكن أن تسأأأاعد 

اق عملية تقرنر الحصأأأأأانة وتببيقها؛ ونقد  مقترحات يإ سأأأأأيعلى حّل المشأأأأأاكل التإ ت شأأأأأف يإ الممارسأأأأأة 
أعقاب الم اقشأأأة التإ جرت يإ الجلسأأأة العامةا قررت اللج ة أن تدحيل   و ويإ18و  17لمشأأأروعإ المادتين 

ا مع مراعاة الم اقشأأأأأة التإ جرت والمقترحات التإ قددمت 18و  17رلى لج ة الصأأأأأياغة مشأأأأأروعإ المادتين 
  ا 12و   11و   10و   9و   8و   مقدما    8لج ة تقارنر لج ة الصأأياغة بشأأفن مشأأارنع المواد  قت ال يإ الجلسأأة العامةو وتل 

 واعتمدت اعتمادا  مؤقتا  مشارنع المواد الم كورةا مشفوعة  بشروحها )الفصل السادس(و

https://undocs.org/ar/A/CN.4/736
https://undocs.org/ar/A/CN.4/735
https://undocs.org/ar/A/CN.4/738
https://undocs.org/ar/A/CN.4/737
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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  “ا كان معروضأا  على اللج ة التقرنر الرابع خالفة الدول في مساؤولية الدولة اتعلق بموضأوع    وفيما  -18
( ال ي ات اول المسائل المتصلة بفثر خالية الدول على أشكال المسؤوليةا  A/CN.4/743ص )ر الةاللمقر 

سأأأأأأيما مةتل  أشأأأأأأكال الجبرا وااللتما  بالكّ ا والتفكيدات وضأأأأأأمانات عد  التكرارو وقررت اللج ةا يإ  وال
ا 19و 18و  17و 16و  مكررا   7سأأأأأة العامةا أن تدحيل مشأأأأأارنع المواد  إ الجلجرت ي أعقاب الم اقشأأأأأة التإ

بصأأأأأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر الرابع للمقرر الةاصا رلى لج ة الصأأأأأأأأياغةا مع مراعاة التعليقات التإ أدبدات  
 ة  المعتمدة بصأأأفة مؤقتة من جانب لج 9و 8و 7يإ الجلسأأأة العامةو واعتمدت اللج ة مؤقتا  مشأأأارنع المواد 

  ة رلى ذلكا أحاطت اللج ة علما  بالتقرنر الصأأياغة يإ الدورة الحادية والسأأبعينا مشأأفوعة  بشأأروحهاو وباإلضأأاي 
  ا على ال حو ال ي اعتمدته اللج ة مؤقتا  11و   مكررا    10و   10المؤقت لرئيس لج ة الصأأياغة عن مشأأارنع المواد  

 )الفصل السابع(و  يإ الدورة الحاليةا وهو تقرنر مقد  رلى اللج ة للعلم يقط

“ا كأان معروضأأأأأأأأأأأأأأا  على اللج أة التقرنر الثأانإ العااماة للقاانون   المبااد وفيمأا اتعلق بموضأأأأأأأأأأأأأأوع   - 19
  ن ) ( م 1 عامة للقانون بمفهو  الفقرة حداد المبادئ ال ( ال ي ات اول ت Corr.1و   A/CN.4/741)   للمقرر الةاص

من ال ظا  امساسإ لمحكمة العدل الدوليةو ويإ أعقاب الم اقشة التإ جرت يإ الجلسة العامةا قررت    38المادة  
ا بصأأأأأأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر الثانإا رلى لج ة  9و   8و   7و   6و   5و   4اللج ة أن تدحيل مشأأأأأأأأأارنع االسأأأأأأأأأت تاجات  

ةو وتلقت اللج ة تقرنر لج ة الصأأياغة بشأأفن مشأأارنع  مع مراعاة التعليقات التإ أدبدات يإ الجلسأأة العام   الصأأياغةا 
وعالوة على  ا واعتمدتها واعتمدت مؤقتا  مشأارنع االسأت تاجات الم كورةا مشأفوعة  بشأروحو  4و   2و   1االسأت تاجات  

 )الفصل الثامن(و قرنر لج ة الصياغة  الوارد أيضا  يإ ت   5ذلكا أحاطت اللج ة علما  بمشروع االست تا   

“ا أعادت اللج ة ارتفاع مسااتوس سااطب البحر من مناور القانون الدوليوفيما اتعلق بموضأأوع   -20
تشأأأأأكيل الفرنق الدراسأأأأأإ المع إ بارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر من م ظور القانون الدولإو وكان معروضأأأأأا   

( بشأأأأأفن المسأأأأأائل ذات  Add.1و Corr.1و A/CN.4/740ائل امولى )على الفرنق الدراسأأأأأإ ورقة المسأأأأأ
ما السأيد بوغدان أورنسأكو  ن للفرنق الدراسأإ هن الرؤسأا  المشأاركيالصألة بقانون البحارا التإ أعّدها اث ان م

والسأيدة نيلوير أورالا رضأاية  رلى ورقات مسأاهمة غير رسأمية وتعليقات مقدمة من امعضأا و وعقد الفرنق 
الدراسأإ م اقشأة  شأبيهة بالجلسأة العامة“ بشأفن مةتل  المسأائل التإ نوقشأت يإ ورقة المسأائل امولى على 

ا  وأجرى الفرنق الدراسأأأإ م اقشأأأة تحاورنة يإ وقت الحق     امول من الدورةو س جلسأأأاتا خالل الجم مدى خم 
  على مدى ثالث جلسأأأات أخرى معقودة خالل الجم  الثانإ من الدورةا ب ا   على جملة أمور م ها سأأألسأأألة من 

لمشاركان  نةا قد  الرئيسان اامسئلة اإلرشادية التإ أعّدها الرئيسان المشاركانو ويإ أعقاب الم اقشة التحاور 
 )الفصل التاسع(والفرنق الدراسإ لى الجلسة العامة عن أعمال  تقرنرا  ر

“ا أعادت اللج ة رنشأأأأأأأأأأا  يرنق تةبيط لل ظر يإ  قرارات اللجنة واسااااااتنتاجاتها األخرس     اتعلق ب  وفيما  -21
ر يرنق التةبيط بدور  أن ا شأأأأأأئ مجددا  الفرنق ال  عامل المع إ ببرنامج  برنامجها وإجرا اتها وأسأأأأأأاليب عملهاا وقرَّ

العمل البونل امجلا برئاسأأة السأأيد محمود ضو الحمودا والفرنق العامل المع إ بفسأأاليب العملا برئاسأأة السأأيد  
سونة )الفصل العاشرا الفرع با (و وقررت اللج ة أن تدر  يإ برنامج عملها البونل امجل موضوع  ح   حسين عو 

 “ )الفصل العاشرا الفرع با ا والمريق(و ن الدولي لتقرير قواعد القانو   ة اقحتياطي الوسائل    

  2021 يه تموز/اول   22وخاطبت القاضأأأأأية جون رو دونوهيوا رئيسأأأأأة محكمة العدل الدوليةا اللج ة يإ   -22
  تتمكن اللج ةا لألسأأأأأأأأأ ا من رجرا   (ا لم 19- عن طرنق اإلنترنتو ونتيجة  لجائحة مرض ييروس كورونا )كوييد 

يرنقإ للقانون الدولإ؛ والم ظمة االسأأأأتشأأأأارنة القانونية  مع كل من لج ة االتحاد امتبادل المعلومات المعتاد  
مع ية بالقانون الدولإ العا  التابعة لمجلس أوروبا؛  اميرنقية؛ ولج ة المسأأأأأتشأأأأأارنن القانونيين ال -اآلسأأأأأيونة 

آلرا  مع اللج أة الدوليأة واللج أة القأانونيأة للبلأدان اممرنكيأةو بيأد أنهأا تمك أت من رجرا  تبأادل غير رسأأأأأأأأأأأأأأمإ ل
 )الفصل العاشرا الفرع ها (و 2021تموز/اوليه  15للصليب امحمر يإ 

رت اللج ة أن تعقد دورتها الثالثة والسأأأأأأأأأأأأبعين يإ ج يفا يإ الفترتين من   -23 نيسأأأأأأأأأأأأان/أبرنل    18وقرَّ
 م(و)الفصل العاشرا الفرع جي 2022آب/أغسبس   5تموز/اوليه رلى  4حمنران/اونيه ومن   3 رلى

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
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  الفصل الثالث  
 مسائل محددة ستكون للتعليقات عليها أهمية خاصة لدس اللجنة

أن طلب االسأتعال  الوارد يإ الفصأل الثالث من تقرنرها عن دورتها الحادية والسأبعين  ترى اللج ة  -24
لعامة ( عن موضأأوعإ  حصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية الج ائية امج بية“ و المبادئ ا2019)

 امال طلبا  وجيها ا وترّحب بفي معلومات رضافية عن ه ان الموضوعينو ا ال(4)للقانون“

 خالفة الدول في مسؤولية الدولة -ألف 

  سأتكون اللج ة ممت ة لو تواييها الدول بمعلومات عن ممارسأتها المتصألة بةالية الدول يإ مسأؤولية  -25
وسأتكون اللج ة ممت ة للغاية لو تلقت أمثلة ذات صألة به ا و 2021كانون امول/ديسأمبر    31الدولة بحلول 

 الموضوع عما الإ:

يإ ذلك اتفاقات التسونة اإلجمالية وغيرها من االتفاقات المتعددة امطراف   المعاهداتا بما  )أ( 
 والث ائية ذات الصلة؛

 الث ائية؛ طراف أوييها التشرنعات الم فِّ ة لالتفاقات المتعددة ام القوانين الوط يةا بما )ب( 

 اإلقليميةوقرارات المحاكم والهيئات القضائية المحلية واإلقليمية ودون   ) ( 

 ارتفاع مستوس سطب البحر من مناور القانون الدولي -باء 

( على الموضأوعين الفرعيين المتمثلين 2022سأيركم الفرنق الدراسأإ يإ الدورة الثالثة والسأبعين ) -26
مسأتوى سأبح   البحر من م ظور الدول وحماية امشأةاص المتضأررنن من ارتفاعيإ ارتفاع مسأتوى سأبح  

  الصأأأأددا ترحب اللج ة بفي معلومات اتسأأأأ ى للدول والم ظمات الدولية المع ية والحركة الدولية   ه ا  البحرو ويإ 
ة  ا عن الممارسأأة المتبع 2021كانون امول/ديسأأمبر   31للصأأليب امحمر والهالل امحمر تقديمهاا بحلول 

لدولإا خرى ذات صأأأأأأألة بموضأأأأأأأوع ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحر من م ظور القانون اييها وأي معلومات أ
 يإ ذلك عما الإ: بما

  التدابير المتة ة لتد يم سأأأواحلهاا  اتعلق بب ا  جمر اصأأأب ا ية أو  الممارسأأأة المتبعة فيما  )أ( 
 مراعاة  الرتفاع مستوى سبح البحر يإ الحالتين؛

بدونها لتوطين   توزنعهاا مع نقل السأأأأأأأأأأأيادة عليها أو زل عن امراضأأأأأأأأأأأإ أوحاالت الت ا )ب( 
سأأأأيما الدول الجمرنة الصأأأأغيرة ال اميةا المتضأأأأررنن من ارتفاع   من الدول امخرىا وال امشأأأأةاص القادمين
 مستوى سبح البحر؛

ة التشأأأرنعات والسأأأياسأأأات واالسأأأتراتيجيات اإلقليمية والوط يةا حسأأأب االقتضأأأا ا المتعلق ) ( 
 بحماية امشةاص المتضررنن من ارتفاع مستوى سبح البحر؛

  تتبعها الم ظمات الدولية المع ية والحركة الدولية للصأأأأليب امحمر والهالل الممارسأأأأة التإ   )د( 
اتعلق بحماية امشأأأأةاص المتضأأأأررنن من ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحرا ومعلومات عن ذلك  امحمر فيما

 وعن تجربتها يإ ه ا المجال؛

  

 على التوالإو 30و 29(ا الفقرتان A/74/10) 10 الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم (4)

https://undocs.org/ar/A/74/10
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تلك سأيما   اميةا وال اتعلق بالدول الجمرنة الصأغيرة ال  التدابير التإ اتة تها دول ثالثة فيما  )ه(  
ا  التآزر مع تلك الدول  ‘ طرائق التعاون أو 1’  :الإ  يإ ذلك ما  المتفثرة بارتفاع مسأأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأأبح البحرا بما 

هم ييها ومماولتهم أنشأأأبة مه ية يإ ذلك رمكانية سأأأفر امشأأأةاص رلى تلك الدول الثالثةا يضأأأال  عن رقامت  بما 
‘ احتفاظ هؤال  امشأأأأأأأأأأأةاص بج سأأأأأأأأأأأياتهم امصأأأأأأأأأأألية و/أو حصأأأأأأأأأأأولهم على ج سأأأأأأأأأأأية الدولة الثالثة 2’   ييها؛ 

 الجماعات بهونتهم الثقافيةو  ‘ احتفاظ هؤال  اميراد أو 3’ مواط تها؛   أو 

ور قانون البحارا  اتعلق بالموضأأأأوع الفرعإ المتمثل يإ ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحر من م ظ  وفيما  -27
  ا باإلضأأأأأاية رلى المسأأأأأائل المحددة التإ طلبت 2022حمنران/اونيه    30يم الدولا بحلول  ترحب اللج ة ك لك بتقد 

 الإ:  ا ما ( 5) ( 2019اللج ة تعليقات عليها يإ الفصل الثالث من تقرنرها عن دورتها الحادية والسبعين ) 

  اس القوانين الوط ية المتعلقة بةبوط امسأأ  أمثلة عن الممارسأأة المتبعة فيما اتصأأل بتحداث  )أ( 
اتصأأأأأل   المسأأأأأتةدمة يإ اياس اتسأأأأأاع الم اطق البحرنة ووتيرة تحداث تلك القوانين؛ الممارسأأأأأة المتبعة فيما

 بوتيرة تحداث رشعارات الم اطق البحرنة الوط ية المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة؛

م ع أمثلة عن الممارسأأأأأأأأأأأأة المتبعة فيما ا  )ب(  ليها خبوط  تصأأأأأأأأأأأأل بتحداث الةرائط التإ تدرسأأأأأأأأأأأأ 
  امسأأاس والحدود الةارجية للم اطق االقتصأأادية الةالصأأة والجرف القاريا يضأأال  عن قوائم اإلحداثيات الجغرافية 

ة ويقأا  لألحكأا  ذات الصأأأأأأأأأأأأألأة من اتفأاايأة اممم المتحأدة لقأانون البحأار و/أو القأ يإ ذلأك   انون الوط إا بمأا المعأدَّ
والقوائم المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة والمعلن ع ها على ال حو الواجبا ووتيرة تحداث تلك   الةرائط 

يإ ذلأك مغراض   اتعلق بتحأداأث الةرائط المالحيأةا بمأا  الةرائط والقوائم؛ أمثلأة عن الممأارسأأأأأأأأأأأأأأة المتبعأة فيمأا 
 حداث تلك الةرائط؛ ضارنس الم اطق الساحليةا ووتيرة ت رثبات التغيرات التإ طرأت على ت 

  تعدالها بسأأأأأبب ارتفاع مسأأأأأتوى  أي أمثلة عن أخ  معاهدات الحدود البحرنة يإ االعتبار أو  ) ( 
 سبح البحر؛

معلومات عن مقدار االنحسأأأار السأأأاحلإ الفعلإ و/أو المتوقع بسأأأبب ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح   )د( 
 إ؛  المستةدمة يإ اياس البحر اإلقليم   تمل على نقاط امساس وخبوط امساس يإ ذلك تفثير  المح  البحرا بما 

المتوقعة يإ رطار تدابير التكيف السأاحلإ يإ ضأو   معلومات عن امنشأبة الم ف ة أو )ه( 
 يشمل الحفاظ على نقاط امساس وخبوط امساسو ارتفاع مستوى سبح البحرا بما

رسة التإ تتبعهاا وك لك  لقبيل ومعلومات من الدول عن المماوترحب اللج ة بتلقإ أمثلة من ه ا ا -28
أخرى عن الممارسأأأأأأأة التإ تتبعها الدول وأي معلومات ذات صأأأأأأألة بالموضأأأأأأأوع من جميع م اطق  أي أمثلة 

يإ ذلكا على وجه الةصأأأأأأأأأأأأأأوصا الدول الواقعة يإ الم اطق اإلقليمية   العالم اإلقليمية ودون اإلقليميةا بما
 حتى اآلنوتتلق م ها أي تقارنر  لم قارنر أوتتلق م ها سوى القليل من الت إ لمودون اإلقليمية الت

  

 و32ا الفقرة المرجع نفسه (5)
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  الفصل الرابع  
 حماية الغالف الجوي 

 مقدمة -ألف 

(ا ردرا  موضأأوع محماية الغالف الجويم يإ 2013قررت اللج ةا يإ دورتها الةامسأأة والسأأتين ) -29
 و(6)برنامج عملهاا ره ا  بتفاهم يإ ه ا الشفنا وعي ت السيد شي يا موراسإ مقررا  خاصا  

(؛ ويإ التقرنر  2014ونظرت اللج ة يإ التقرنر امول للمقرر الةاص يإ دورتها السأأأادسأأأة والسأأأتين )  - 30
(؛ ويإ  2016(؛ ويإ التقرنر الثالث يإ دورتها الثام ة والسأأأأأأأأأأتين ) 2015الثانإ يإ دورتها السأأأأأأأأأأابعة والسأأأأأأأأأأتين ) 

و  ( 7) ( 2018ا السأأأأأأأأأأبعين ) الةامس يإ دورته (؛ ويإ التقرنر  2017التقرنر الرابع يإ دورتها التاسأأأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأأأتين ) 
لرابع والةامسا  واسأأت ادا  رلى مشأأارنع المبادئ التوجيهية التإ اقترحها المقرر الةاص يإ التقارنر الثانإ والثالث وا 

مشأروعا  من مشأارنع المبادئ التوجيهية وداباجةا مشأفوعة    12  ا بصأفة مؤقتة   يإ دورتها السأبعينا   اعتمدت اللج ة 
 و ( 8) القرا ة امولى   بشروحهاا يإ 

 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

(ا يضأال   A/CN.4/736الةاص )عدرض على اللج ة يإ دورتها الحالية التقرنر السأادس للمقرر   -31
(و ودرس المقرر  A/CN.4/735 ظمأأات الأأدوليأأة )عن التعليقأأات والمالحظأأات الواردة من الحكومأأات والم

ليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم ظمات الدولية على مشأأأأأأأأأأأروع الداباجة  الةاص يإ تقرنر  التع
و ونظر يإ مقترحات لل ظر ييها يإ القرا ة ومشأأأارنع المبادئ التوجيهيةا بصأأأيغتها المعتمدة يإ القرا ة امولى 

 يإ ضو  التعليقات والمالحظاتا واقترح تقديم توصية رلى الجمعية العامةو    الثانيةا 

  3512و   3510رلى    3508ونظرت اللج أأة يإ التقرنر السأأأأأأأأأأأأأأأادس للمقرر الةأأاص يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأا   - 32
 و 2021أيار/مااو    4و   3نيسان/أبرنل و   30نيسان/أبرنل ويإ    28رلى    26ا المعقودة يإ الفترة من  3515 رلى 

  

(و وأدرجت 168ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة  2013حولية ووو  ا )2013آب/أغسأأبس  9المعقودة يإ  3197يإ جلسأأتها  (6)
أسأأأأأأأأأاس ما الإ: م)أ( يسأأأأأأأأأير العمل المتعلق بالموضأأأأأأأأأوع على نحو ال اتعارض مع  اللج ة ه ا الموضأأأأأأأأأوع يإ برنامج عملها على 

المفاوضأأأأأات السأأأأأياسأأأأأية ذات الصأأأأألةا بما ييها المفاوضأأأأأات بشأأأأأفن تغير الم اخا ونفاد اموزونا والتلوث الجوي البعيد المدى عبر 
مسأأأأأأأؤولية الدول ومواط يهاا ومبدأ تغرنم  موضأأأأأأأوع رلى مسأأأأأأأائل مثل المسأأأأأأأائل التالية ولن تةل بها: الحدودو ولن تتبرق معالجة ال

طا والمسأأأأأأأؤوليات المشأأأأأأأتركة ولكن المتباا ةا ونقل امموال والتك ولوجيا رلى البلدان ال اميةا بما يإ ذلك حقوق   الملوِّثا ومبدأ التحوُّ
التروبوسأأأفير وغيرهما من أيضأأأا  رلى مواد محددة مثل الكربون امسأأأودا وأوزون  الملكية الفكرنة؛ )ب( لن تتبرق معالجة الموضأأأوع

  سأأأد‘ ثغرات يإ ندظم المعاهدات؛ ’المواد ذات التفثير الممدو ا وهإ مواد يجري التفاوض بشأأأفنها بين الدولو ولن يسأأأعى المشأأأروع رلى  
تعيين حدود ؛ )د( سأأأي تهإ العمل المتعلق بالموضأأأوع ) ( ال يشأأأمل الموضأأأوع المسأأأائل المتعلقة بالفضأأأا  الةارجإا بما يإ ذلك  

ضأأأأع مشأأأأارنع مبادئ توجيهية ال يدقصأأأأد م ها أن تدفرض على ندظم المعاهدات الحالية قواعد قانونية أو مبادئ قانونية لم ترد ييها بو 
 68/112من قرارهأا    6من قبألو وسأأأأأأأأأأأأأأيعأد المقرر الةأاص تقأارنر  على هأ ا امسأأأأأأأأأأأأأأاسمو وقأد أحأاطأت الجمعيأة العأامأةا يإ الفقرة  

ا بقرار اللج ة المتعلق بإدرا  الموضأأأأأأوع يإ برنامج عملهاو وكان الموضأأأأأأوع قد أددر  يإ 2013كانون امول/ديسأأأأأأمبر    16 المؤرخ
(ا  365ا المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ(ا الفقرة  2011حوليأة ووو برنأامج عمأل اللج أة البونأل امجأل أث أا  دورتهأا الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأأتين )

 (و226ا الصفحة المرجع نفسهن أعمالها يإ تلك الدورة )ا  رلى مقترح ارد يإ المريق الثانإ لتقرنر اللج ة عاست اد

 (7 ) A/CN.4/667 ا وA/CN.4/681   وCorr.1   بأالصأأأأأأأأأأأأأي يأة يقط(ا و(A/CN.4/692 ا وA/CN.4/705   وCorr.1 ا وA/CN.4/711  ا
 على التوالإو  

والمرجع نفسأها الدورة الحادية ؛ 54و  53(ا الفقرتان  A/70/10)  10رة السأبعونا الملحق رقم الوثائق الرسأمية للجمعية العامةا الدو  (8)
  (ا A/72/10)   10لسأأأأبعونا الملحق رقم  والمرجع نفسأأأأها الدورة الثانية وا ؛  96و   95(ا الفقرتان  A/71/10)   10والسأأأأبعونا الملحق رقم  

 و78و 77(ا الفقرتان A/73/10) 10والمرجع نفسها الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم ؛ 67و 66الفقرتان 

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/736
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/735
http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/CN.4/705
http://undocs.org/ar/A/CN.4/705/Corr.1
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/711
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/73/10
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ا أن  2021أيار/مااو   4ا المعقودة يإ 3515وبعد م اقشأأأأأأأأأة التقرنرا قررت اللج ة يإ جلسأأأأأأأأأتها   -33
  ا ومعها الداباجةا كما وردت يإ التقرنر السأأادس 12رلى    1تحيل رلى لج ة الصأأياغة مشأأارنع المبادئ التوجيهية  

 ي دار داخل اللج ةوللمقرر الةاصا مع مراعاة ال قاش ال 

ا يإ تقرنر لج ة الصأياغة 2021  أيار/مااو  27  ا المعقودة يإ3529  لسأتهاونظرت اللج ة يإ ج -34
(A/CN.4/L.951 ا واعتمدت مشأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا ومعها داباجةا بشأأأأأأأأفن حماية الغالف الجوي)

 أدنا (و   1-يإ القرا ة الثانية )انظر الفرع ها 

 29رلى    26الفترة من    ا المعقودة يإ3554  رلى  3549من    ةا يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأاواعتمأأدت اللج أأ -35
 أدنا (و 2-ا شروح مشارنع المبادئ التوجيهية والداباجة )انظر الفرع ها 2021  تموز/اوليه

ا  باجة وتقد  اللج ةا ويقا  ل ظامها امسأاسأإا رلى الجمعية العامة مشأارنع المبادئ التوجيهيةا ومعها الدا  -36
 أدنا (و جيم الواردة أدنا  )انظر الفرع بالتوصية  مشفوعة  

 توصية اللجنة  -جيم 

من نظامها    23ا قررت اللج ةا ويقا  للمادة  2021  تموز/اوليه  29ا المعقودة يإ  3554  يإ الجلسأأأأأأأأأة  - 37
 أن توصإ الجمعية العامة بما الإ:   امساسإا 

بشأأفن حماية الغالف    دئ التوجيهية الداباجة ومشأأارنع المبا أن تحيط علما  يإ قرار بمشأأروع   )أ(  
 ؛ وأن تريق ب لك القرار مشارنع المبادئ التوجيهية وتضمن نشرها على أوسع نباق ممكن ا  الجوي 

أن تمكإ مشأأأأأروع الداباجة ومشأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا مشأأأأأفوعة بشأأأأأروحهاا لع اية الدول   )ب(  
 ه ا الموضوعو ل  والم ظمات الدولية وجميع امشةاص ال ان قد يدبلب م هم ت او 

 إشادة بالمقرر الخاص  -دال 

  اعتماد مشأأأارنع المبادئ ا اتة ت اللج ةا بعد  2021  تموز/اوليه   29  المعقودة يإ   ا 3554  يإ الجلسأأأة  -38
 التوجيهية المتعلقة بحماية الغالف الجويا القرار التالإ بالتمكية:

 مرن لج ة القانون الدولإا  

 ة الغالف الجوياجيهية المتعلقة بحمايمشارنع المبادئ التو   وقد اعتمدت 

سأأأأأهامه  للمقرر الةاصا السأأأأأيد شأأأأأي يا موراسأأأأأإا عن تقدارها البالغ وتهانيها الحارة إل تعرب   
المتميم يإ رعداد مشأأارنع المبادئ التوجيهيةا بما ب له من جهود ال تكل وما أبدا  من تفاٍن يإ العملا  

 ادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الغالف الجويمو ولما تم تحقيقه من نتائج يإ وضع مشارنع المب 

 نص مشاريع المباد  التوجيهية بشأن حماية الغالف الجوي  -هاء 

 مشاريع المباد  التوجيهيةنص   -1 

ارد أدنأا  نص مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة التإ اعتمأدتهأا اللج أة يإ القرا ة الثأانيأة يإ دورتهأا  -39
 الثانية والسبعينو
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 الف الجوي حماية الغ  

 الديباجة  

أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأأأتيعابية محدودة وأسأأأأأاسأأأأأإ السأأأأأتمرار الحياة رذ تدرك  
 على امرضا ولصحة البشر ورياههما ولل ظم اإليكولوجية المائية والبرنةا

 أن انتقال وانتشأأأأأأأأأأأار المواد المسأأأأأأأأأأأببة للتلوث والتدهور عملية تحدث يإ   وإذ تضأأأأأأأأأأأع يإ اعتبارها 
 الغالف الجويا

 أن تلوث الغالف الجوي وتدهور  هما شاغل مشترك للبشرنةا  وإذ ترى  

 ت الةاصة للبلدان ال اميةاامحوال واالحتياجا وإذ تدرك 

 التفاعل الوثيق بين الغالف الجوي والمحيباتا  وإذ تالحظ 

  دول الجمرنة الصأأأغيرة ا الحالة الةاصأأأة للم اطق السأأأاحلية الواطئة وال وإذ تالحظا على وجه التحداد  
 ال امية بسبب ارتفاع مستوى سبح البحرا

بفن مصأأأأأأالح أجيال البشأأأأأأرنة المقبلة يإ حفظ نو ية الغالف الجوي يإ امجل البونل    وإذ تسأأأأأألم 
 ا بغإ أن تؤخ  كليا  يإ االعتبارا

ضأأأأأأعت على أسأأأأأأاس أن القصأأأأأأد م ها ليس    وإذ تشأأأأأأير  رلى أن مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   ود
ترد   المعاهدات الحالية لم مبادئ على ندظم يرض قواعد أو دخل يإ المفاوضات السياسية ذات الصلة أوالت

 ييها من قبلا

  1المبدأ التوجيهي   
 استخدام المصطلحات

 مغراض مشارنع المبادئ التوجيهية ه  : 

  الغالف الجوي“ يع ى الغالف الغازي المحيط بامرض؛ )أ( 

  غير مباشأأرةا يإ ردخال  سأأانا بصأأورة مباشأأرة أو جوي“ يع إ تسأأّبب اإلن  تلوث الغالف ال  )ب(  
طاقة يإ الغالف الجوي تسأأأأهم يإ وقوع آثار ضأأأأارة ذات شأأأأفن تمتد خار  دولة الم شأأأأف  طالق مواد أور أو

 ومن شفنها أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الببيعية لألرض للةبر؛

ا يإ تغير غير مباشرة اإلنسانا بصورة مباشرة أو   تدهور الغالف الجوي“ يع إ تسّبب ) ( 
ت جم ع ه آثار ضأأأأأارة ذات شأأأأأفن قد تعرض للةبر حياة اإلنسأأأأأان وصأأأأأحته والبيئة  محوال الغالف الجوي 

 الببيعية لألرضو

  2المبدأ التوجيهي   
 النطاق

 وتدهور و تتعلق مشارنع المبادئ التوجيهية ه   بحماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي  -1

قة بمبدأ تغرنم الملوث ومبدأ التحوط  ال تت اول مشأأأأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   المسأأأأأأأأأأأأائل المتعل -2
 هإ تةل بهاو ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباا ةا وال

اؤثر على المركم القأانونإ للمجأال الجوي بموجأب  ليس يإ مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة هأ   مأا -3
 د ويإ ذلك تعيين حدو  على المسائل المتعلقة بالفضا  الةارجإا بما ولإ والالقانون الد
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  3المبدأ التوجيهي   
 اقلتزام بحماية الغالف الجوي 

يقع على عأأاتق الأأدول التما  بحمأأايأأة الغالف الجوي عن طرنق توخإ الع أأايأأة الواجبأأة يإ اتةأأاذ  
الم  الأأأأدولإ  القأأأأانون  لقواعأأأأد  المالئمأأأأةا ويقأأأأا   وتأأأأدهور  التأأأأدابير  الجوي  الغالف  ببقأأأأةا بغرض در  تلوث 

 ماوالسيبرة عليه خفضهما أو أو

  4المبدأ التوجيهي   
 تقييم األثر البيئي

يقع على عاتق الدول التما  بضمان رجرا  تقييٍم لألثر البيئإ ال ي تةلفه امنشبة المقترحة داخل  
آثار سألبية ذات شأفن على الغالف الجوي من تحت سأيبرتهاا والتإ ارجَّح أن تتسأبب يإ  نباق والاتها أو

 تدهور و أوحيث تلوث الغالف الجوي 

  5المبدأ التوجيهي   
 اقستخدام المستدام للغالف الجوي 

بال ظر رلى أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأتيعابية محدودةا ا بغإ اسأأأتةدامه ببرنقة  -1
 مستدامةو

الغالف  االقتصأادية وحماية   الجوي ضأرورة التوييق بين الت مية  يشأمل االسأتةدا  المسأتدا  للغالف -2
 الجويو

  6المبدأ التوجيهي   
 اقستخدام المنصف والمعقول للغالف الجوي 

اراعإ كليا  مصالح امجيال الحاضرة  ا بغإ استةدا  الغالف الجوي ببرنقة م صفة ومعقولةا بما 
 والمقبلةو

  7المبدأ التوجيهي   
 تعمَّد للغالف الجوي سع النطاق والمالتعديل الوا

مع توخإ   بفنشبة تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسع ال باق ومتعمَّدا  رال ال ا بغإ القيا    
يإ ذلأك القواعأد المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بتقييم   الحيبأة والحأ را وره أا  بأفي قواعأد م ببقأة من قواعأد القأانون الأدولإا بمأا

 امثر البيئإو

  8هي المبدأ التوجي  
 التعاون الدولي

التعاونا حسأأأأأأب االقتضأأأأأأا ا فيما بي ها ومع الم ظمات الدولية ذات يقع على عاتق الدول التما  ب -1
 الصلة من أجل حماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي وتدهور و

ار تلوث ا بغإ أن تتعاون الدول على زنادة تعمنم المعارف العلمية والتق ية المتصأأألة بفسأأأباب وآث -2
 ل المعلومات والرصد المشتركوالغالف الجوي وتدهور و وقد يشمل التعاون تباد
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  9المبدأ التوجيهي   
 الترابط بين القواعد ذات الصلة

ر وتدببَّق قواعد القانون الدولإ المتصأألة بحماية الغالف الجوي  -1 د وتدفسأأَّ   ا بغإا قدر اإلمكانا أن تدحدَّ
ا  ن الدولإ للتجارة واالسأأتثمار يإ جملة أمور قواعد القانو   يإ ذلك  خرى ذات الصأألةا بما وقواعد القانون الدولإ ام 

وقانون البحارا والقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأانا على نحو ا شأأأئ مجموعة واحدة من االلتمامات المتوايقةا 
  كون ذلك ويقا  للقواعد تماشأأأأأأأأأأيا  مع مبدأي الموا مة والتكامل ال ظمإا وحرصأأأأأأأأأأا  على تج ب الت ازعو ون بغإ أن ي 

  () (ا ومبادئ القانون 3) 31و   30يإ ذلك المادتان   ييي ا لقانون المعاهداتا بما ذات الصأأأأأأأأأأأألة الواردة يإ اتفااية  
 الدولإ العريإ وقواعد و

 ا بغإ أن تسأأأعى الدولا قدر اإلمكانا ع د وضأأأع قواعد جدادة للقانون الدولإ تتصأأأل بحماية الغالف  -2
 ذات الصلةا رلى أن تفعل ذلك ببرنقة مد سقةواعد القانون الدولإ الجوي وغيرها من قو 

راال  اعتبار خاص لألشأأأأأةاص والفئات امشأأأأأد تعرضأأأأأا  لتلوث  2و  1ا بغإ ع د تببيق الفقرتين   -3
ا ا  الغالف الجوي وتدهور و وقد تشأأأمل ه   الفئات فيما تشأأأملها الشأأأعوب امصأأأليةا وشأأأعوب أقل البلدان نمو 

 دول الجمرنة الصغيرة ال امية المتفثرة بارتفاع مستوى سبح البحرولساحلية الواطئة والوشعوب الم اطق ا

  10المبدأ التوجيهي   
 التنفيذ

اتعلق بحماية الغالف الجوي  الت في  الوط إ لاللتمامات الم صوص عليها يإ القانون الدولإ فيما -1
نع المبادئ التوجيهية ه  ا لمشأار رليها يإ مشأار يإ ذلك االلتمامات ا من تلوث الغالف الجوي وتدهور ا بما

 يمكن أن اتة  شكل رجرا ات تشرنعية وإدارنة وقضائية وغير ذلك من اإلجرا اتو

 ا بغإ للدول أن تسعى رلى تببيق التوصيات الواردة يإ مشارنع المبادئ التوجيهية ه  و -2

  11المبدأ التوجيهي   
 اقمتثال

موجب القانون الدولإ المتصألة بحماية الغالف الجوي ن نية بالتماماتها بالدول أن تتقيد بحسأ على -1
من تلوث الغالف الجوي وتدهور ا بوسأأأأأأائل تشأأأأأأمل االمتثال للقواعد واإلجرا ات يإ االتفاقات ذات الصأأأأأألة  

 التإ هإ أطراف ييهاو

يقا  لالتفاقات يةا حسأأأب االقتضأأأا ا و رنفاذ لتحقيق االمتثالا يجوز اسأأأتةدا  رجرا ات تيسأأأيرنة أو -2
 الصلة:ذات 

يجوز أن تشأأأأأأأأأأمل اإلجرا ات التيسأأأأأأأأأأيرنة تقديم المسأأأأأأأأأأاعدة رلى الدولا يإ حاالت عد   )أ( 
االمتثالا ببرنقة شأأأأأأأفاية وغير اتهامية وغير عقابية بنية ضأأأأأأأمان امتثال الدول المع ية اللتماماتها بموجب 

 ويها الةاصة؛القانون الدولإا مع مراعاة قدراتها وظر 

رصأأأأأأأدار تح ار بعد  االمتثالا وإسأأأأأأأقاط الحقوق    تشأأأأأأأمل اإلجرا ات اإلنفاذية جوز أني )ب( 
 واالمتيازات المكفولة بموجب االتفاقات ذات الصلةا وأشكاال  أخرى من تدابير اإلنفاذو
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  12المبدأ التوجيهي   
 تسوية المنازعات

ف الجوي وتأدهور  تدسأأأأأأأأأأأأأأّوى الم أازعأات بين الأدول المتعلقأة بحمأايأة الغالف الجوي من تلوث الغال -1
 ل السلميةوبالوسائ

لمأأا كأأان يدحتمأأل أن ت بوي هأأ   الم أأازعأأات على وقأأائع غمنرة يغلأأب عليهأأا البأأابع العلمإا يأأإنأأه  -2
 ا بغإ راال  االعتبار الواجب لالستعانة بالةبرا  العلميين والتق يينو

 نص مشاريع المباد  التوجيهية وشروحها -2 

 اعتمدتها اللج ة يإ القرا ة الثانيةا مشفوعة  بشروحهاو توجيهية التإ  ارنع المبادئ ال ارد أدنا  نص مش  -40

 حماية الغالف الجوي   

 شرح عام  

 كما هو الحال دائما  مع نتا  اللج ةا تدقرأ مشارنع المبادئ التوجيهية باالقتران مع الشروحو (1)

ع الدولإو ول االحتياجات الحالية للمجتم تسأأأأألم اللج ة بفهمية مشأأأأأاركتها مشأأأأأاركة  كاملة يإ ت ا  ( 2) 
يثمة رقرار بفن البيئتين البشأأأأأأأأرنة والببيعية يمكن أن تلحق بهما أضأأأأأأأأرار من جرا  حدوث تغيرات معي ة 

طاقة تؤدي رلى تلوث جوي   يإ حالة الغالف الجويا وهإ تغيرات تعود أساسا  رلى ردخال مواد ضارة أو 
ف الجوي تفضأأأأأأأأأأأأأأإ رلى تغير  لأأك رلى تغيرات يإ أحوال الغال عأأابر للحأأدود ونفأأاد طبقأأة اموزونا وكأأ  
تقو  بأه من أعمأال يإ مجأال التبونر التأدرنجإ للقأانون الأدولإ  الم أاخو وتسأأأأأأأأأأأأأأعى اللج أةا من خالل مأا 

وتدون ها رلى تقديم مبادئ توجيهية يمكن أن تسأأأأأأاعد المجتمع الدولإ يإ مجابهته مسأأأأأأائل بالغة امهمية 
تفعأل ذلأك اسأأأأأأأأأأأأأأت أادا  رلى تفأاهم   دودو واللج أةا رذ ي حمأايأة  عأالميأة وعأابرة للحأجو ال  متعلقأة بحمأايأة الغالف 

مبادئ على ندظم   يرض قواعد أو  تود التدخل يإ المفاوضأات السأياسأية ذات الصألة أو  ال ا  ( 9) 2013 عا  
 ترد ييها من قبلو  المعاهدات الحالية لم 

 الديباجة

السأأتمرار  تيعابية محدودة وأسأأاسأأإ  أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأرذ تدرك  
 الحياة على امرضا ولصحة البشر ورياههما ولل ظم اإليكولوجية المائية والبرنةا

أن انتقال وانتشأأار المواد المسأأببة للتلوث والتدهور عملية تحدث   وإذ تضأأع يإ اعتبارها 
 يإ الغالف الجويا

 للبشرنةا أن تلوث الغالف الجوي وتدهور  هما شاغل مشترك  وإذ ترى  

 حوال واالحتياجات الةاصة للبلدان ال اميةاام وإذ تدرك 

 التفاعل الوثيق بين الغالف الجوي والمحيباتا  وإذ تالحظ 

  ا الحالة الةاصأة للم اطق السأاحلية الواطئة والدول الجمرنة وإذ تالحظا على وجه التحداد  
 الصغيرة ال امية بسبب ارتفاع مستوى سبح البحرا

  

 أعال و 6انظر الحاشية  (9)
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بفن مصأأأالح أجيال البشأأأرنة المقبلة يإ حفظ نو ية الغالف الجوي يإ امجل   وإذ تسأأألم 
 البونل ا بغإ أن تؤخ  كليا  يإ االعتبارا

ضأأعت على أسأأاس أن القصأأد م ها   وإذ تشأأير  رلى أن مشأأارنع المبادئ التوجيهية ه   ود
  هدات المعا ندظم مبادئ على  يرض قواعد أو  ليس التدخل يإ المفاوضأأات السأأياسأأية ذات الصأألة أو 

 ترد ييها من قبلا الحالية لم

 الشرح  

ترمإ الداباجة رلى تقديم رطار سأأأأأأأأأياقإ لمشأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةو يالفقرة امولى من الداباجة  (1)
اتسأأم به الغالف الجوي من أهمية أسأأاسأأية السأأتمرار الحياة على  هإ يقرة جامعة من حيث رنها تعترف بما

 ظم اإليكولوجية المائية والبرنةو يالغالف الجوي هو أضأأأأأةم مورد من م وللرياههامرض ولصأأأأأحة البشأأأأأر و 
موارد امرض الببيعية وواحد من أهمهاو وقد أدرجته لج ة المجلس االقتصادي واالجتماعإ السابقة المع ية  

ا  (10)ائيأةد المألموار بأالموارد الببيعيأة يإ قأائمأة الموارد الببيعيأة رلى جأانأب الموارد المعأدنيأة وموارد البأاقأة وا
بأأأأالبيئأأأأة البشأأأأأأأأأأأأأأرنأأأأة   كمأأأأا )فيمأأأأا الإا  رعالن    1972لعأأأأا   أددر  يإ رعالن مؤتمر اممم المتحأأأأدة المع إ 

ونعترف الميثاق العالمإ بفن البشأأأأأأأرنة جم   و(12)1982 الميثاق العالمإ للببيعة لعا  ويإ  (11)اسأأأأأأأتكهولم“(
لببيعيأأأة التإ تكفأأأل اإلمأأأداد بأأأالبأأأاقأأأة  من الببيعأأأةا وأن الحيأأأاة تعتمأأأد على امدا  المتواصأأأأأأأأأأأأأأأأأل لل دظم ا

ونوير الغالف الجوي  موارد متديقة“ متجددة ضأأرورنة لبقا  اإلنسأأان وال بات والحيوان على    و(13)والمغ يات
ة  لل قل واالتصأأأأاالتو وقد ظل الغالف الجوي يدعّد لفترة طونلةا باعتبار   يدسأأأأتةد  وسأأأأيل كوكب امرضا كما

ونجب أن اوضأأأأع يإ   و(14)عاد ه ا االعتقاد سأأأأائدا   ضأأأأب وغير حصأأأأريو وماا  موردا  طبيعيا ا مصأأأأدرا  ال
مشأأأروع  وهو ما يدشأأأار رليه أيضأأأا  يإ االعتبار أن الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأتيعابية محدودةا  

 و5لمبدأ التوجيهإ ا

 تقل وت تشأر من وتت اول الفقرة الثانية من الداباجة الجانب الوظيفإ للغالف الجوي بوصأفه واسأبة ت  ( 2) 
ن حركة واسأأأأأأأأأأعة ال باق للهوا و ونتحرك  ا بوي عليه ذلك م  خاللها المواد المسأأأأأأأأأأببة للتلوث والتدهورا مع ما 

به أن االنتقال البعيد المدى عبر الحدود للمواد المسأأأأأأأببة  الغالف الجوي حركة دا امية ومتقلبةوو يمن المسأأأأأأألم  

  

الغالف الجوي“ ضأأمن  الموارد الببيعية امخرى“ اللج ةد السأأابقة المع ية بالموارد الببيعيةا للمرة امولىا   رلى ردرا   موارد  أشأأارت (10)
 6الوثأائق الرسأأأأأأأأأأأأأأميأة للمجلس االقتصأأأأأأأأأأأأأأادي واالجتمأاعإا الأدورة الةمسأأأأأأأأأأأأأأونا الملحق رقم يإ تقرنرهأا عن أعمأال دورتهأا امولىا  

(E/4969-E/C.7/13  ا الفرع)د(و ندقلت أعمال اللج ة )التإ أصأأأأبحت فيما بعد اللج ة 94) الموارد الببيعية امخرى“(ا الفقرة  4(
 المع ية بتسةير الباقة والموارد الببيعية مغراض الت مية( الحقا  رلى لج ة الت مية المستدامةو

الهوا  يجب أن تصأأأأأأأأأأأأأأان لفائدة امجيال الحالية والمقبلةا من خالل التةبيط الدقيق أو اإلدارة  ا ييها الموارد الببيعية لألرضا بم“ (11)
تقرنر مؤتمر اممم المتحأدة المع إ ا انظر  1972حمنران/اونيأه   16)اعتدمأد يإ اسأأأأأأأأأأأأأأتكهولم يإ   “المحكمأةا حسأأأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأأأا 

 United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14ا )1972حمنران/اونيه    16-5البشأأأأأأأأرنةا اسأأأأأأأأتكهولما   بالبيئة

(A/CONF.48/14/Rev.1 and Corr.1), part one, chap. I, principle 2و) 
التإ تسأأأأأأأأأأأأأتةدمها ]البشأأأأأأأأأأأأأرنة[ا لتحقيق اإلنتاجية المثلى والمسأأأأأأأأأأأأأتمرة م ها والمحايظة عليها“ الميثاق العالمإ  تدار الموارد الجونة“ (12)

 (و4ا المريقا مبادئ عامةا الفقرة 1982تشرنن امول/أكتوبر  28المؤرخ  37/7للببيعةا قرار الجمعية العامة 
 ة )أ(وباجةا الفقرة الفر يا الفقرة الثانية من الداالمرجع نفسه (13)
بفن   1996لعا    الب مننيإ قضأأأأأأأأأية  يرنق التحكيم وهيئة االسأأأأأأأأأتئ اف يإ م ظمة التجارة العالمية انظرا على سأأأأأأأأأبيل المثالا رقرار (14)

 Report of the Appellate Body, United States-Standardsالهوا  ال قإ  مورد طبيعإ قابل لالست ماف“ يمكن  است فاد “و  

for Reformulated and Conventional Gasoline, (1996),WT/DS2/AB/Rو 

https://undocs.org/ar/E/4969
http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1/Corr.1
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أصأأأأبحت  ا رذ ( 15) تهدد بيئة الغالف الجوي يإ الوقت الراهن   للتلوث والتدهور هو أحد المشأأأأاكل الرئيسأأأأية التإ 
 و ( 16) م بقة القبب الشمالإ رحدى الم اطق المتفثرة بشدة بالملوثات الضارة الم تشرة على نباق العالم 

  على أن تلوث الغالف الجوي وتدهور  هما  شأأاغل مشأأترك للبشأأرنة“و   وت ص الفقرة الثالثة من الداباجة  (3)
  1988كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  6المؤرخ   43/53قرار الجمعيأة العأامة   عبير مول مرة يإوقد ظهر ه ا الت

فن تغير الم اخ  مصأأدر قلق بشأأفن حماية الم اخ العالمإ لم فعة أجيال البشأأرنة الحاضأأرة والمقبلةا معتريا  ب
ولى من مشأأأأأترك للبشأأأأأرنة“ا حيث رن الم اخ شأأأأأرط أسأأأأأاسأأأأأإ السأأأأأتمرار الحياة على امرضو وتقر الفقرة ام

يإ م أاخ امرض   التغير بأفن    (17)1992 دابأاجأة اتفأاايأة اممم المتحأدة اإلطأارنأة بشأأأأأأأأأأأأأأفن تغير الم أاخ لعأا 
أعيد تفكيد  يإ داباجة اتفاق   ا وهو ما(18))التوكيد مضأأأأاف(  شأأأأاغال  مشأأأأتركا  للبشأأأأرنة“وآثار  الضأأأأارة تمثل  

و  (20)مماثلة  ه   العبارة أو صأأأياغة أخرى    ايات اتفا تسأأأتةد   وبالمثلا  و  (19)2015 بارنس بشأأأفن تغير الم اخ لعا  
من احتمال قلق المجتمع الدولإ بفسر       الفقرة من الداباجةعلى ال حو المستةد  يإ ه   وتعكس ه   العبارة

و ونجدر على ال حو المحدد يإ مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية  الجميع بتلوث الغالف الجوي وتدهور أن اتفثر 
  تحداد نباقها   ل القانون البيئإا على الرغم من انقسأأأأأأأأأأا  الفقه على تدسأأأأأأأأأأتةد  عادة  يإ مجا   بال كر أن ه   العبارة 

  

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2256ا 2001انظر اتفااية اسأأأأأأتكهولم المتعلقة بالملوثات العضأأأأأأونة الثابتة لعا    (15)

No. 40214, p. 119حدود الدولية وتسأتقر العضأونة الثابتة ت تقل عن طرنق الهوا  عبر ال ا )التإ ارد يإ داباجتها أن  الملوثات
 2012من داباجة تعدال عا    3بعيدا  عن مكان رطالقها حيث تتجمع يإ ال ظم اإليكولوجية امرضأأأأأأأأأأأية والمائية“(و ونرد يإ الفقرة 

دود المتعلق بأالحأد من التحمو واتةأا  الميأا  للتلوث الجوي البعيأد المأدى عبر الحأ   1979لبروتوكول غوت برغ الملحق بأاتفأاايأة عأا  
 .United Nations, Treaty Series, volا  1999تشأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   30لمغ يات وطبقة اموزون امرضأأأأأية )غوت برغا  با

2319, p. 81ومنها يمكن  ( ما الإ:  رذ يسأأأأأاورها القلق من ]المواد الكيميائية[ الم بعثة ت تقل يإ الغالف الجوي لمسأأأأأايات طونلة
تشأأأأرنن    10)كوماموتوا اليابانا   2013لعا  ة للحدود“و وتقر اتفااية مي اماتا بشأأأأفن المئبق  أن تتسأأأأبب يإ حدوث آثار ضأأأأارة عابر 

د رقم المجلد الحقا (ا متاح يإ:   54669ا الرقم 3013ا المرجع نفسأأأأها المجلد  2013امول/أكتوبر     ( https://treaties.un.org)يحدَّ
          ادة كيميأائيأة تثير انشأأأأأأأأأأأأأأغأاال  عأالميأا  بسأأأأأأأأأأأأأأبأب انتقأالهأا البعيأد المأدى يإ الجو“ )الفقرة امولى من الأدابأاجأة(؛ انظر:بأفن المئبق  مأ 

J.S. Fuglesvedt et al., “Transport impacts on atmosphere and climate: metrics”, Atmospheric 

Environment, vol. 44 (2010), pp. 4648–4677; D.J. Wuebbles, H. Lei and J.-T Lin, “Inter-continental 

transport of aerosols and photochemical oxidants from Asia and its consequences”, Environmental 

Pollution, vol. 150 (2007), pp. 65–84; J.-T Lin, X.-Z Liang and D.J. Wuebbles, “Effects of inter-

continental transport on surface ozone over the United States: Present and future assessment with a 

global model”, Geophysical Research Letters, vol. 35 (2008)و 
 T. Koivurova, P. Kankaanpää and A. Stepien, “Innovative environmental protection: lessonsانظر:  (16)

from the Arctic,” Journal of Environmental Law, vol. 27 (2015), pp. 285–311, at p. 297و 
(17) New York, 9 May 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107و 
 اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشفن تغير الم اخا الفقرة امولى من الداباجةو (18)
د رقم المجلد   United Nations, Treaty Series, No. 54113(ا  2015كانون امول/ديسمبر    12بارنس )بارنسا    اتفاق (19) )يحدَّ

 ا الفقرة الحادية عشرة من الداباجةوhttps://treaties.un.orgالحقا (ا متاح يإ: 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1790, Noا 1992حمنران/اونيه   5جانيروا   اتفااية الت وع البيولوجإ )رنو دي (20)

30619, p. 79ما  المشأأأأأترك للبشأأأأأرنة“(؛ واتفااية مكايحة التصأأأأأحر يإ البلدان التإ تعانإ من : الفقرة الثالثة من الداباجة:  االهت
 ,vol. 1954ا المرجع نفسأأأها 1994رنن امول/أكتوبر تشأأأ   14الجفاف الشأأأداد و/أو من التصأأأحرا وبةاصأأأة يإ أيرنقيا )بارنسا  

No. 33480, p. 3  من الأأدابأأاجأأة:  القلق الملح للمجتمع الأأدولإ“ا  : الفقرة امولى من الأأدابأأاجأأة:  مركم االهتمأأا “؛ والفقرة الثأأانيأأة
لفقرة امولى من الداباجة: المئبق بوصأفه والفقرة الرابعة من الداباجة:  مشأكلتان ذواتا بعد عالمإ“(؛ واتفااية مي اماتا بشأفن المئبق )ا

  مادة كيميائية تثير انشغاال  عالميا “(و

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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  أن العبارة تحدد مشأأأأأكلة تسأأأأأتلم  تعاونا  من المجتمع الدولإ بفسأأأأأر ا  و ومن المفهو (21)اوعواقبه  اضأأأأأمونهوم
تسأأأتتبع التمامات   ها السأأأيما أن حقوقا  والتماماتا وال  ا به   الصأأأفةاا شأأأئ ال  ايإ الوقت نفسأأأهوأن ردراجهاا  

 ة الكاية يإ سياق مشارنع المبادئ التوجيهيةويإ مواجه

وتتعلق الفقرة الرابعة من الداباجةا التإ تراعإ اعتبارات اإلنصأأأأأأأأافا بامحوال واالحتياجات الةاصأأأأأأأأة   ( 4) 
يئأة العأداأدد من  بلأدان ال أاميأة يإ سأأأأأأأأأأأأأيأاق حمأايأة الب وقأد أاّأدت ضأأأأأأأأأأأأأرورة  راال  اعتبأار خأاص لل   و ( 22) للبلأدان ال أاميأة 

الإا   )فيما   1992 ا وإعالن رنو بشأفن البيئة والت مية لعا  ( 23) 1972 مثل رعالن اسأتكهولم لعا  الصأكوك الدوليةا  
من رعالن    12 ونولإ المبدأ   و ( 25) 2002لعا     ا وإعالن جوهانسأأأأأأأأبرغ بشأأأأأأأأفن الت مية المسأأأأأأأأتدامة ( 24)  رعالن رنو“( 

  

 (21 ) M. Bowman, “Environmental protection and the concept of common concern of mankind,” in M. 

Fitzmaurice, D.M. Ong and P. Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law 

(Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 493-518, at p. 501; D. French, “Common concern, common 

heritage and other global(-ising) concepts: rhetorical devices, legal principles or a fundamental 

challenge?” in M.J. Bowman, P.G.G. Davies and E.J. Goodwin, eds., Research Handbook on Biodiversity 

and Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2016), pp. 334-360, at pp. 349 ff.; J. Brunnée, “Common areas, 

common heritage, and common concern,” in D. Bodansky, J. Brunnée and E. Hey, eds., The Oxford 

Handbook of International Environmental Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 550-573, at 

p. 565; A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the Environment, 4th ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2009), pp. 143-145; D. Shelton, “Common concern of humanity,” Environmental Policy 

and Law, vol. 39 (2009), pp. 83-96; D. Shelton, “Equitable utilization of the atmosphere: rights-based 

approach to climate change?”, in S. Humphreys, ed., Human Rights and Climate Change (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2010), pp. 91-125; S. Stec, “Humanitarian limits to sovereignty: common 

concern and common heritage approaches to natural resources and environment,” International 

Community Law Review, vol. 12 (2010), pp. 361-389; T. Cottier, ed., The Prospects of the Common 

Concern of Humankind in International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2021) و 
ا حيث نجحت ويود من آسأأأأأأأأأأأيا  1919لعل أولى محاوالت ردرا  ه ا المبدأ كانت مؤتمر واشأأأأأأأأأأأ بن لم ظمة العمل الدولية يإ عا   (22)

 Treaty of) 1919عاهدة يرسأأاي لعا  من م 405من المادة  3الفقرة  وأيرنقيا يإ ضأأمان اعتماد معااير عمل تفاضأأليةو بموجب  

Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, 28 June 1919, British and Foreign 

State Papers, 1919, vol. CXII, London, HM Stationery Office, 1922, p. 1  من   3(ا التإ أصأأأأأأأأأبحت الفقرة
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 15ا  1946تشأأأرنن امول/أكتوبر   9من دسأأأتور م ظمة العمل الدولية ) 19ة الماد

No. 229, p. 35 تولإ اتفاايات العمل  االعتبار الواجب“ للظروف الةاصأأأأأأة للبلدان حيث تكون الظروف الصأأأأأأ ا ية المحلية( )
ويإ العداد من   1919بعو االتفاايات التإ وايقت عليها الم ظمة عا    يإ مةتلفة رلى حد كبير“(و وظهر المبدأ نفسأأأأأأأأأأه أيضأأأأأأأأأأا  

انظر:   ذلأأأأأكو  بعأأأأأد  اعتدمأأأأأدت  التإ   ,I.F. Ayusawa, International Labor Legislation (New Yorkاالتفأأأأأاايأأأأأات 

Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seqلأأ ي  مم او ومن اممثلأأة امخرى نظأأا  اميضأأأأأأأأأأأأأأليأأات المع
من  23اسأتدحدث يإ رطار مؤتمر اممم المتحدة للتجارة والت مية يإ سأبعي يات القرن الماضإا على ال حو الوارد يإ مشروع المادة 

)شأأأأأأأأأأأأأأرط الأدولأة ام ولى بأالرعأايأة    23و انظر المأأادة  1978مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع مواد اللج أأة المتعلقأأة بشأأأأأأأأأأأأأأرط الأدولأة ام ولى بأالرعأايأة لعأأا   
)القواعد الجدادة يإ القانون الدولإ التإ تةد  مصأأأأأالح البلدان    30جب ال ظا  المعمم لأليضأأأأأليات( والمادة بمو   المم وحة والمعاملة

ا 1978ال أأاميأأة( من مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد المتعلقأأة بشأأأأأأأأأأأأأأرط الأأدولأأة امولى بأأالرعأأايأأة التإ اعتمأأدتهأأا اللج أأة يإ دورتهأأا الثالثين عأأا   
Yearbook ... 1978, vol. II (Part Two)و انظر: 72-47ا انظر أيضأأأأأأا  الفقرات 74  فقرةا الS. Murase, Economic 

Basis of International Law (Tokyo, Yuhikaku, 2001), pp. 109-179  بأاليأابأانيأة(و وانظر أيضأأأأأأأأأأأأأأا  اإلعفأا ات(
 1947تجأارة لعأا   وال  السأأأأأأأأأأأأأأابقأة للبلأدان ال أاميأة المحأددة يإ المأادة الثأام أة عشأأأأأأأأأأأأأأرة من االتفأاق العأا  بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعرنفأات الجمركيأة

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194(ا 1947تشرنن امول/أكتوبر  30 )ج يفا
 (23 ) Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 

(A/CONF.48/14/Rev.1), Part One, chap. 1 انظر    وL.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human 

Environment”, Harvard International Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423–515, at pp. 485–493 و 
  14- 3نيروا  تقرنر اممم المتحأدة المع إ بأالبيئأة والت ميأةا رنو دي جأا ا انظر  1992حمنران/اونيأه    14اعتدمأد يإ رنو دي جأانيرو يإ   (24)

 و 3(ا القرار امولا الصفحة  Corr.1و   A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I))   1992حمنران/اونيه  
 2002أالول/سأأأأأأأأأأأأأبتمبر   4  -آب/أغسأأأأأأأأأأأأأبس   26تقرنر مؤتمر القمة العالمإ للت مية المسأأأأأأأأأأأأأتدامةا جوهانسأأأأأأأأأأأأأبرغا ج وب أيرنقياا  (25)

(A/CONF.199/20 ؛ م شورات اممم المتحدةا رقم المبيعA.03.II.A.1  ا الفصل امولا القرار)ا المريقو1والتصونب 

http://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1
http://undocs.org/en/A/CONF.199/20


A/76/10 

19 GE.21-11083 

 امية“و ونسأألط لظروف واالحتياجات التإ ت فرد بها البلدان الاسأأتكهولم أهمية لعبارة  رذ تفخ  يإ الحسأأبان ا
سأأأأأيما أقل البلدان  من رعالن رنو الضأأأأأو  على  امحوال واالحتياجات الةاصأأأأأة للبلدان ال اميةا ال 6المبدأ 

تصأأأأأأأميم على راال  االهتما   لالحتياجات اإلنمائية  نموا  وأضأأأأأأأعفها بيئيا “و ونعبر رعالن جوهانسأأأأأأأبرغ عن ال
من اتفأاايأة اممم   3ونرد المبأدأ كأ لأك يإ المأادة    و(26)  الجمرنأة الصأأأأأأأأأأأأأأغيرة ال أاميأة وأقأل البلأدان نموا “  للأدول

من اتفاق بارنس المعتمد بموجب اتفااية اممم المتحدة   2المادة  المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأأأأفن تغير الم اخ ويإ
رلى الفقرة السأأأابعة من داباجة اتفااية   بشأأأفن تغير الم اخو وتسأأأت د صأأأياغة ه   الفقرة من الداباجةاإلطارنة 

 و(27)1997 لمجاري المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية لعا قانون استةدا  ا

  الوثيق“ ال ي ا شأأأأأفا كتحصأأأأأيل حاصأأأأألا من العالقة   وتعترف الفقرة الةامسأأأأأة من الداباجة ب  التفاعل  (5)
من تلوث البيئة البحرنة  هامة   نسأأأأأأأبةالعلما ا ت شأأأأأأأف واسأأأأأأأت ادا  رلى المادية بين الغالف الجوي والمحيباتو  

  و(28)يإ ذلك من أنشأأبة بشأأرنة على امرض من خالله من مصأأادر برنةا بما اآلتإ من الغالف الجوي أو
نشأبة البشأرنة مسأؤولة هإ أيضأا  عن االحترار العالمإا ال ي يسبب ارتفاعا  يإ ونبّين البحث العلمإ أن ام

  و (29)فيضأأأأأانات وجفافيمكن أن تسأأأأأفر عن  ؤدي بدور  رلى أحوال جونة قصأأأأأوى درجة حرارة المحيبات ون
  ن وقأد أكأدت الجمعيأة العأامأة تأفثر المحيبأات بتغير الم أاخ وشأأأأأأأأأأأأأأددت على أهميأة زنأادة الفهم العلمإ للتفأاعأل بي 

  رى والغاليات الحيونة امخ وثمة أوجه تفاعل وثيقة أيضأا  بين الغالف الجوي  و(30)المحيبات والغالف الجوي 
 وا رغم عد  اإلشارة رليها يإ الفقرة الم كورة من الداباجة(31)الغابات والبحيرات وامنهارو 

ونشأأأأأأير التقييم البحري المتكامل العالمإ امول )التقييم العالمإ امول للمحيبات(ا بوصأأأأأأفه دراسأأأأأأة   (6)
  ادر البرنة عبر الغالف الجويا شاملة ومتعمقة عن حالة البيئة البحرنةا رلى المواد الملوثة للمحيبات من المص 

حّمو المحيباتا والملوحةا  والتإ تؤثر على درجة حرارة سأأأأأأأأأأأأبح البحرا وارتفاع مسأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأبح البحرا وت 
الميا  المحيبيةا ودوران المحيباتا والعواصأأأ  وغيرها من الظواهر الجونة البالغة الشأأأدةا وامشأأأعة    وطبقات 

  

 المسأأتقبل ال ي نصأأبو رليه“ا   و انظر أيضأأا  الوثيقة الةتامية لمؤتمر اممم المتحدة للت مية المسأأتدامةا24رعالن جوهانسأأبرغا الفقرة   (26)
 ا المريقو2012تموز/اوليه  27لمؤرخ ا 66/288الواردة يإ قرار الجمعية العامة 

الوثائق الرسأأأأأأأأأأأمية (ا  1997أيار/مااو   21اتفااية قانون اسأأأأأأأأأأأتةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية )نيونوركا   (27)
و ودخلأأت ا المريق51/229(ا المجلأأد الثأأالأأثا القرار  A/51/49)  49مسأأأأأأأأأأأأأأونا الملحق رقم  للجمعيأأة العأأامأأةا الأأدورة الحأأاديأأة والة 

 و2014آب/أغسبس  17االتفااية حيم ال فاذ يإ 
(28) R.A. Duce et al., “The atmospheric input of trace species to the world ocean”, Global 

Biogeochemical Cycles, vol. 5 (1991), pp. 193–259; T. Jickells and C.M. Moore, “The importance 

of atmospheric deposition for ocean productivity”, Annual Review of Ecology, Evolution, and 

Systematics, vol. 46 (2015), pp. 481–501 
: ملةص لصأأأأأأأأأأأأانعإ السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات“ا  قرنر التجميعإا الت2014لهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا  تغير الم اخ انظر ا (29)

وبال ظر رلى ارتفاع حرارة المحيباتا تشأير كثير من التحليالت العلمية رلى خبر حدوث جفاف حاد وواسأع االنتشأار  و  4الصأفحة  
 Ø. Hov, “Overview: oceans and theيإ القرن الحادي والعشأرنن على نحو يشأمل كثيرا  من المسأاحات امرضأيةو انظر 

atmosphere” and T. Jickells, “Linkages between the oceans and the atmosphere”, in “Summary of 

the informal meeting of the International Law Commission: dialogue with atmospheric scientists 

(third session), 4 May 2017”, paras. 4-12 and 21-30, respectively  يأأإ:  و  /http://legal.un.orgمأأتأأأأأأأاح 

docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=Eو 
المتعلق بأالمحيبأات وقأانون البحأارا الجمآن التأاسأأأأأأأأأأأأأأع    2020كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   31المؤرخ    75/239قرار الجمعيأة العأامأة   (30)

كانون  5المؤرخ  72/73؛ و2016كانون امول/ديسأأمبر   23المؤرخ    71/257والحادي عشأأرو انظر أيضأأا  قرارات الجمعية العامة  
 و2019كانون امول/ديسمبر  10المؤرخ  74/19و ؛2018كانون امول/ديسمبر  11المؤرخ  73/124؛ و2017امول/ديسمبر 

( عن تغيّر الم أاخا والتصأأأأأأأأأأأأأحرا وتأدهور  IPCCتغيُّر الم أاخ وامراضأأأأأأأأأأأأأإ: تقرنر خأاص ) الهيئأة الحكوميأة الأدوليأة المع يأة بتغير الم أاخا   (31)
(و  2019)   ظم اإليكولوجية امرضأأأأأية ات االحتباس الحراري يإ ال امراضأأأأأإا واإلدارة المسأأأأأتدامة لألراضأأأأأإا واممن الغ ائإا وتديقات غاز 

 و/www.ipcc.ch/srcclمتاح يإ: 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_dialogue_4may2017.pdf&lang=E
http://www.ipcc.ch/srccl/
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لعامة تفكيد الحاجة الملحة رلى معالجة آثار تدهور  لجمعية ا وواصأأأأأأأألت ا   و (32)يوق الب فسأأأأأأأأجية وطبقة اموزون 
رة العالمية وارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر وتحمو المحيبات وتفثير  الغالف الجويا مثل ارتفاع درجات الحرا 

يإ ذلك العداد  تغيرات م اخية أخرى تلحق ضأأأأأأررا  خبيرا  بالم اطق السأأأأأأاحلية والبلدان السأأأأأأاحلية الواطئةا بما 
ومن بين و  (33)بقأأا  الكثير من المجتمعأأات البلأأدان نموا  والأأدول الجمرنأأة الصأأأأأأأأأأأأأأغيرة ال أأاميأأةا وتهأأدد    من أقأأل 

امخرى التإ تؤثر يإ المحيبات انبعاثات غازات الدييئة من السأأأأأأأفنا التإ تسأأأأأأأهم يإ   منشأأأأأأأبة البشأأأأأأأرنةا
وانبعأاثأات المبردات    يإ ذلأك غأازات العواد ا وانبعأاثأات الشأأأأأأأأأأأأأأح أاتا االحترار العأالمإ وتغير الم أاخا بمأا

 و(34)وغيرها من االنبعاثات

الداباجة أحد أعمق تفثيرات تدهور الغالف الجوي بال سأأأبة رلى جميع    وتت اول الفقرة السأأأادسأأأة من (7)
وهو ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر بسأأأبب االحترار العالمإو وتوجه االنتبا  على وجه التحداد رلى  الدولا أال

لسأأأأاحلية الواطئة والدول الجمرنة الصأأأأغيرة ال امية بسأأأأبب ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح  الحالة الةاصأأأأة للم اطق ا
و ونقأأدر تقرنر التقييم الةأأامس للهيئأأة الحكوميأأة الأأدوليأأة المع يأأة بتغير الم أأاخ أن ارتفأأاع المتوسأأأأأأأأأأأأأأط البحر

 و (35)2100 سأأ تمترا  بحلول عا   98سأأ تمترا  و 26العالمإ لمسأأتوى سأأبح البحر من المرجح أن اتراوح بين 
ر أنأأه  يكأأاد يكون مؤكأأدا “ أن تمال غير مؤكأأدةا اأأ كر التقرن ورغم أن امرقأأا  ومعأأدالت التغّير الأأدايقأأة ال

حتى لو   -مسأأتونات سأأبح البحر سأأتسأأتمر يإ االرتفاع خالل القرن الحادي والعشأأرننا ثم لقرون بعد ذلك 
لمرجح أن يشأأأأأأأأأهد ارتفاع مسأأأأأأأأأتوى تسأأأأأأأأأ ى تثبيت تركيمات انبعاثات غازات الدييئةو وعالوة  على ذلكا من ا

مماكن التإ يشأهد التغير المحلإ واإلقليمإ لسأبح البحر سأبح البحر  نمبا  رقليميا  قونا ا مع وجود بعو ا
وقد تبرح درجة التغير ه   يإ مسأأأأأأأأتونات سأأأأأأأأبح    و(36)ييها انحرايات مهمة عن متوسأأأأأأأأط التغير العالمإ“

سأأأأيما تلك التإ تشأأأأمل  ارثيا  للعداد من الم اطق السأأأأاحليةا والالبحر تهدادا  يدحتمل أن يكون خبيرا  وربما ك
 و(37)اطئة شاسعة ومكتظة بالسكانا وك لك للدول الجمرنة الصغيرة ال اميةم اطق ساحلية و 

  

البحري المتكأأأامأأأل العأأأالمإ امول )التقييم العأأأالمإ امول   شأأأأأأأأأأأأأأعبأأأة شأأأأأأأأأأأأأأؤون المحيبأأأات وقأأأانون البحأأأار بأأأاممم المتحأأأدةا  التقييم (32)
)انظرا بوجأه   http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htmللمحيبأات(“و متأاح يإ: 

“(و وقد وايقت الجمعية العامة على Coastal, riverine and atmospheric inputs from landبشأأفن    20خاصا الفصأأل 
بشأأفن المحيبات   2015كانون امول/ديسأأمبر    23المؤرخ   70/235إ دورتها السأأبعين: انظر قرار الجمعية العامة موجم التقرنر ي
 ووقانون البحار

و انظر أيضأأأا   14ا الفقرة  2030ا تحونل عالم ا: خبة الت مية المسأأأتدامة لعا   2015أالول/سأأأبتمبر    25المؤرخ    1/ 70قرار الجمعية العامة   (33)
(ا الفصأأأأأأأأأأأأأل ثأام أا  ) المحيبأات وتغير الم أاخ وتحمو المحيبأات“(ا  A/71/74/Add.1البحأار: تقرنر اممين العأا “ )    المحيبأات وقأانون 

 و 122- 115الفقرات  
(34) The 2009 study by the International Maritime Organization (IMO) on greenhouse gas emissions, 

Ø. Buhaug et al., Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23.    انظر أيضأأأأأأأأأاT.W.P. 

Smith et al., Third IMO GHG Study (London, IMO, 2014), executive summary, table 1. M. Righi, 

J. Hendricks and R. Sausen, “The global impact of the transport sectors on atmospheric aerosol in 

2030 — Part 1: land transport and shipping”, Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 15 (2015), 

pp. 633–651و 
 Working Group Iو  : امسأأأأأأأأأأأأأأأأأاس العلمإ الفيمنأأأائإ2013تغير الم أأأاخ  الهيئأأأة الحكوميأأأة الأأأدوليأأأة المع يأأأة بتغير الم أأأاخا   (35)

Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2013), p. 1180ارتفاع مستوى سبح انظر أيضا  الفصل التاسع بشفن    و
 والبحر من م ظور القانون الدولإ

محيبات الهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا التقرنر الةاص للهيئة عن الر أيضأأأأا  و انظ1140المرجع نفسأأأأها الصأأأأفحة   (36)
 و/www.ipcc.ch/sroccو متاح يإ: (2019) والغالف الجليدي يإ ظل م اخ متغير

 ,”A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundariesانأأأأأأأأظأأأأأأأأر   (37)

Netherlands International Law Review, vol. 37 (1990), pp. 207–232; M. Hayashi, “Sea-level rise 

and the law of the sea: future options”, in D. Vidas and P.J. Schei, eds., The World Ocean in 

http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm
http://undocs.org/ar/A/71/74/Add.1
http://www.ipcc.ch/srocc/
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وتتصأأأأأل الفقرة السأأأأأادسأأأأأة من الداباجة بالترابط بين قواعد القانون الدولإ المتعلقة بحماية الغالف   (8)
 3ونشأأأأأأأار يإ الفقرة   و(38)9من مشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  1ار التإ تت اولها الفقرة الجوي وقواعد قانون البح

 و (39)رلى االعتبار الةاص ال ي يجب راالؤ  لألشأأأأةاص والفئات امشأأأأد تعرضأأأأا    9من مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  
قائمة وجه التحداد“ هو االعتراف بم اطق محددة دون أن يحد ذلك بالضرورة من   والغرض من  بارة  على
 الم اطق المحتمل تفثرهاو

اراعإ أيضأأأأا  حماية حقوق   وتشأأأأدد الفقرة السأأأأابعة من الداباجة على مصأأأأالح امجيال المقبلةا بما (9)
فيه امجيال المقبلةو   و والهدف هو ضأأأأأمان بقا  الكوكب صأأأأأالحا  لتسأأأأأكنواإلنصأأأأأاف بين امجيال  اإلنسأأأأأان

جوي اليو ا من المهم أن ادؤخأأ  يإ االعتبأأار تمأأامأأا  الحفأأاظ وع أأد اتةأأاذ التأأدابير الالزمأأة لحمأأايأأة الغالف ال
لغالف الجوي يإ المأأدى البونأألو ون ص اتفأأاق بأأارنس يإ دابأأاجتأأها بعأأد اإلقرار بأأفن تغير على نو يأأة ا

 بغإ لألطرافا ع د اتةاذ اإلجرا ات الالزمة للتصأأأأدي الم اخ يشأأأأكل شأأأأاغال  مشأأأأتركا  للبشأأأأرنةا على أنه ا
نسأأأأأأأانا وك لك يقع على كل م ها من التمامات متعلقة بحقوق اإل تحتر  وتعمز وتراعإ مالتغير الم اخا أن  

  عن أهمية االعتبارات   1972 من رعالن اسأأتكهولم لعا    1اإلنصأأاف بين امجيالو وسأأبق أن أدعرب يإ المبدأ 
الوارد يإ تقرنر وهإ تصأب أيضأا  يإ صأميم مفهو  الت مية المسأتدامةا على ال حو   و ( 40) يال“ القائمة  بين امج 

  و ( 42) 2030 ا وندسأأأأأأترشأأأأأأد بها يإ خبة الت مية المسأأأأأأتدامة لعا  ( 41) مسأأأأأأتقبل ا المشأأأأأأترك ا  1987 برونتالند لعا  
 1و يالفقرة (44)معاهدات أخرى  ويإ  (43)1992 ونعبَّر ع ها أيضأأأأأأأأأأا  يإ داباجة اتفااية الت وع البيولوجإ لعا 

مإ امطراف  فن تغير الم اخا مثال ا ت ص على أن  تحمن اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأ 3من المادة 
 1996 ال ظا  الم اخإ لم فعة أجيال البشأرنة الحاضأرة والمقبلة“و وأشأارت محكمة العدل الدولية يإ يتواها لعا  

ا يإ معرض حداثها عن ه   امسأأأأأأألحةا رلى ضأأأأأأأرورة أن تدؤخ  يإ االعتبار امسأأأأأأألحة ال وونةيإ قضأأأأأأأية 
وندسأتةد  يإ الفقرة مصأبلح  المصأالح“    و(45)ر بامجيال المقبلة“على ريقاع الضأر الةصأوص قدرتها   على

  

Globalisation: Climate Change, Sustainable Fisheries, Biodiversity, Shipping, Regional Issues 

(Leiden, Brill/Martinus Nijhoff, 2011), pp. 187 et seq. See also, International Law Association, 

Report of the Seventy-fifth Conference held in Sofia, August 2012 (London, 2012), pp. 385–428, and 

International Law Association, Johannesburg Conference (2016): International Law and Sea Level 

Rise (interim report), pp. 13–18   و انظر أيضأأأأأأأأأأأأأأأاInternational Law Association, Sydney Conference 

(2018): International Law and Sea Level Rise (report), Part II, p. 866و 
 أدنا و 9( من شرح مشروع المبدأ التوجيهإ 9انظر الفقرة ) (38)
 أدنا و 9( من شرح مشروع المبدأ التوجيهإ 18( رلى )16انظر الفقرات ) (39)
 وتحسي ها لألجيال الحالية والمقبلة“ومن اإلعالن رلى  مسؤولية جليلة عن حماية البيئة  1يشير المبدأ  (40)
(41) Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford, 

Oxford University Press, 1987)تلبإ احتياجات الحاضأأأأأر دون اإلضأأأأأرار بقدرة امجيال   و شأأأأأدد التقرنر على أهمية  ت مية
 (و43المقبلة“ )الصفحة  

  ا ال ي يشأأأأأأأدد على الحاجة رلى حماية الكوكب من التدهور بحيث يمك ه 2015أالول/سأأأأأأأبتمبر   25المؤرخ    1/ 70قرار الجمعية العامة   (42)
  تلبية احتياجات امجيال الحاضرة والمقبلة“و

على  ما فيه يائدة لألجيال الحاضأأأأأأأأأأأرة والمقبلة“ يإ صأأأأأأأأأأأيانة الت وع البيولوجإ واسأأأأأأأأأأأتةدامه على نحو قابل ت ص داباجة االتفااية  (43)
 ولالستمرار

‘ من االتفااية المشأتركة المتعلقة بفمان التصأرف يإ الوقود المسأتهلك وأمان التصأرف يإ ال فايات المشأعة )ييي اا  6’4ت ص المادة  (44)
( على أن تكفل امطراف United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303ا 1997أالول/سأأأبتمبر   5

كن الت بؤ بهأا على نحو معقول على امجيأال المقبلأة تتجأاوز التأفثيرات   السأأأأأأأأأأأأأأعإ من أجأل تج أب اإلجرا ات التإ تحأدث تأفثيرات يم
 المسموح بها بال سبة للجيل الحاضر“و

(45) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

at p. 244, para. 36و 
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ال ي يشأأأأأأأير رلى مصأأأأأأأالح   6بدال  من  الم فعة“و واسأأأأأأأتدةدِّمت صأأأأأأأيغة مماثلة يإ مشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 
 و(46)لمقبلة يإ سياق  االستةدا  الم ص  والمعقول للغالف الجوي“امجيال ا

وال ي    2013 التفاهم ال ي توصأأأأأأأأألت رليه اللج ة يإ عا  ة من الداباجة رلى وتسأأأأأأأأأت د الفقرة الثام (10)
ه   الفقرة من الداباجة واعتدبرت و  (47)أددر  بموجبه الموضأوع يإ برنامج عملها يإ دورتها الةامسأة والسأتين

ى قيود كبيرة عل  عن ه ا التفاهمأسأأفر  ا حيث 2013 تفاهم عا أهمية منها تعكس ع اصأأر معي ة من   ذات
من  2و ون بغإ قرا ة ه   الفقرة من الداباجة باالقتران مع الفقرة اللج ة  وعلى نتائج عمل  نباق الموضأأأأأأأأأأأأوع

 بشفن ال باقو 2مشروع المبدأ التوجيهإ 

  

 Gray v. Minister for Planning, [2006]باإلنصأأاف بين امجيالا انظر أسأأتراليا:    صأأدرت قرارات قضأأائية وط ية تعترف (46)

NSWLEC 720  :؛ واله دVellore Citizens' Welfare Forum and State of Tamil Nadu (joining) v Union 

of India and others, original public interest writ petition, 1996 5 SCR 241, ILDC 443 (IN 1996) ؛
 ,Waweru, Mwangi (joining) and others (joining) v Kenya, miscellaneous civil applicationوكي يأأا:  

Case No. 118 of 2004, Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006)  :؛ وج وب أيرنقياFuel Retailers 

Association of South Africa v. Director-General, Environmental Management, Department of 

Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga Province, and others, [2007] ZACC 13, 

10 BCLR 1059 :؛ وباكسأتانRabab Ali v. Federation of Pakistan, petition filed 6 April 2016   ادتاح موجم(
-C. Redgwell, “Intra- and inter(و لالطالع على الشأأأأأأأأأأأأأأرحا انظر:  www.ourchildrenstrust.org/pakistanيإ:  

generational equity”, in C.P. Carlarne, K.R. Gray and R.G. Tarasofsky, eds., The Oxford Handbook 

of International Climate Change Law (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185-201, at p. 

 E. Brown Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Commonانظر أيضأأأأا :   و198

Patrimony, and Intergenerational Equity (Tokyo, United Nations University Press, 1989), p. 96; M. 

Bruce, “Institutional aspects of a charter of the rights of future generations”, in S. Busuttil et al., 

eds., Our Responsibilities Towards Future Generations (Valetta, UNESCO and Foundation for 

International Studies, University of Malta, 1990), pp. 127-131; T. Allen, “The Philippine children’s 

case: recognizing legal standing for future generations”, Georgetown International Environmental 

Law Review, vol. 6 (1994), pp. 713-741 (referring to the judgment of the Philippine Supreme Court 

in Minors Oposa et al. v. Factoran (30 July 1993), International Legal Materials, vol. 33 (1994), p. 

و ومد حت صأأأأأأأأفة التقاضأأأأأأأأإ يإ بعو تلك اإلجرا ات على أسأأأأأأأأاس  مبدأ الوق  العا “ا لمسأأأأأأأأا لة الحكومات كفم ا  إلدارة  (168
 M.C. Wood and C.W. Woodward IV, “Atmospheric trust litigation andالموارد البيئية المشأأأأأأأأتركةو انظر:  

the constitutional right to a healthy climate system: judicial recognition at last”, Washington Journal 

of Environmental Law and Policy, vol. 6 (2016), pp. 634-684; C. Redgwell, Intergenerational Trusts 

and Environmental Protection (Manchester, Manchester University Press, 1999); K. Coghill, C. 

Sampford and T. Smith, eds., Fiduciary Duty and the Atmospheric Trust (London, Routledge, 2012); 

M.C. Blumm and M.C. Wood, The Public Trust Doctrine in Environmental and Natural Resources 

Law, 2nd ed. (Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2015); and K. Bosselmann, Earth 

Governance: Trusteeship of the Global Commons (Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015) و
ن مبأدأ الوق  العأا  جم  من  قأانون ة أا أعل أت المحكمأة العليأا اله أديأ 1996كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   13ويإ حكم صأأأأأأأأأأأأأأأدر يإ  

 .M.C. Mehta v. Kamal Nath and Others, (1997) 1 Supreme Court Cases 388, reprinted in C.Oالبلد“؛

Okidi, ed., Compendium of Judicial Decisions in Matters Related to the Environment: National 

Decisions, vol. I (Nairobi, United Nations Environment Programme/United Nations Development 

Programme, 1998), p. 259.    انأأأأأأأظأأأأأأأرJ. Razzaque, “Application of public trust doctrine in Indian 

environmental cases”, Journal of Environmental Law, vol. 13 (2001), pp. 221–234و 
 و168مجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة ا ال2013ووو  حولية (47)

http://www.ourchildrenstrust.org/pakistan
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  1المبدأ التوجيهي 
 المصطلحاتاستخدام 

 مغراض مشارنع المبادئ التوجيهية ه  : 

 بامرض؛   الغالف الجوي“ يع ى الغالف الغازي المحيط )أ( 

غير مباشأرةا    تلوث الغالف الجوي“ يع إ تسأّبب اإلنسأانا بصأورة مباشأرة أو )ب( 
د طاقة يإ الغالف الجوي تسأهم يإ وقوع آثار ضأارة ذات شأفن تمت رطالق مواد أو يإ ردخال أو

 خار  دولة الم شف ومن شفنها أن تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الببيعية لألرض للةبر؛

غير   غالف الجوي“ يع إ تسأأأأأأأأّبب اإلنسأأأأأأأأانا بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة أودهور ال ت ) ( 
مباشأرةا يإ تغير محوال الغالف الجوي ت جم ع ه آثار ضأارة ذات شأفن قد تعرض للةبر حياة 

 الببيعية لألرضواإلنسان وصحته والبيئة 

 الشرح  

م مشأأأأترك “ تويير يهالمصأأأأبلحات  اسأأأأتةدا  بالقصأأأأد من مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا المتعلق   (1)
 مغراض مشأارنع المبادئ  ترد رال تغبيه مشأارنع المبادئ التوجيهية ه  و والمصأبلحات المسأتةدمة ال لما

مقبلة مي مصبلح من  اراد بها بفي حال من امحوال التفثير يإ أي تعارنف قائمة أو التوجيهية ه  “ا وال
 المصبلحات الواردة يإ القانون الدولإو

الجوي“و ونرد يإ الفقرة   الصأأأأأأأأكوك الدولية ذات الصأأأأأأأألة تعرنف لمصأأأأأأأأبلح  الغالف رد يإولم ا (2)
الفر ية )أ( تعرنف عملإ لمشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه  و وهو مسأأأأأأتوحى من التعرنف ال ي قدمته الهيئة  

 و(48)الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخ

يسأأأأمى  ا  ادا  رلى العلما ا اوجد الغالف الجوي يإ م ونتسأأأأق التعرنف المقد  مع نهج العلما و ياسأأأأت  ( 3) 
وماديا ا يمتد الغالف الجوي رلى امعلى من سبح امرض ال ي يشكل الحد امسفل  و (49)شرة الغالف الجوي بق 

الإ:  كيلومترا ا مما   25للغالف الجوي الجافو ونتكون الغالف الجوي يإ المتوسأأأأأطا حتى ارتفاع يصأأأأأل رلى  
الغأازات ال مرة مثأل امرغون  يإ المأائأة(ا رلى جأانأب    20,95المأائأة(ا وامكسأأأأأأأأأأأأأأجين ) إ  ي   78,08ال تروجين ) 

يإ   0,035يإ المائة(ا والهليو  وغازات الدييئة ذات ال شأأأأاط اإلشأأأأعاعإ مثل ثانإ أوكسأأأأيد الكربون )   0,93) 
ونحتوي الغالف    و (50)المائة( واموزونا يضأأأأأأأال  عن بةار الما  ال اتج عن أثر الدييئة بكميات شأأأأأأأدادة التباان 

ون قسم الغالف الجوي رأسيا  رلى خمس طبقات جونة مرتبة ب ا      و (51)الجوي أيضا  على السحب والهبا  الجوي 

  

(48) Fifth Assessment Report, Working Group III, annex I. IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of 

Climate Change, O. Edenhofer et al., eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), p. 1252 ا
 و/www.ipcc.ch/report/ar5/wg3متاح يإ: 

الغالف الجوي“ )تسأأأأأمى أيضأأأأأا  طبقة الغالف الجوي أو م بقة الغالف الجوي(   تعّرف الجمعية اممرنكية لألرصأأأأأاد الجونة  قشأأأأأرة (49)
ا للغالف  المكونأأأأأأة  أو  الببقأأأأأأات“  الشأأأأأأأأأأأأأأرائح  من  عأأأأأأدد  من  طبقأأأأأأة  أو  شأأأأأأأأأأأأأأرنحأأأأأأة  يإ: بأأأأأأفنهأأأأأأا  أي  )متأأأأأأاح  لألرض“  لجوي 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shellو) 
التباانو يفإ يإ المائة من كتلة الغالف الجويا هو أحد المكونات الشأأأدادة    0,25من ال احية الفيمنائيةا بةار الما ا ال ي يشأأأكل نحو   (50)

ةتل  المكونات ب ا    علو  الغالف الجويا  نظرا  للتباان الشأأداد لتركيم بةار الما  يإ الجوا در  العرف على تحداد ال سأأب المئونة لم 
زون جم  يإ المليون من تركيم امو   0,1على عالقتها بالهوا  الجاف“و وتتسأم تركيمات طبقة اموزون بالتباان الشأداد أيضأا و وأكثر من  

 :J.M. Wallace and P.V. Hobbs, Atmospheric Scienceيإ الغالف الجوي يعتبر خبرا  على الكائ ات البشأأأأأرنةو انظر: 

An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier Academic Press, 2006), p. 8 و 
 والمرجع نفسه (51)

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell
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على خصأأأأأأأأأأأأأأأائص درجأأة حرارتهأأاو وهأأ   الببقأأاتا مرتبأأة من الببقأأات السأأأأأأأأأأأأأأفلى رلى الببقأأات العليأأاا هإ:  
ف الحراري( واإلكموسأأأفير )الغالف الةارجإ(و  التروبوسأأأفير والسأأأتراتوسأأأفير والميموسأأأفير والثيرموسأأأفير )الغال 

يإ المأأائأأة م هأأا يإ طبقأأة   20يإ المأأائأأة من الكتلأأة الهوائيأأة يإ طبقأأة التروبوسأأأأأأأأأأأأأأفير ونحو    80ونوجأأد نحو  
مك يقل عن  يإ المائة    1السأأأأتراتوسأأأأفيرو والغالف الجوي هو ذلك الحما  السأأأأديمإ امبيو اللون الرقيق )بسأأأأد

االصأأبالح العلمإ يشأأار رلى  ا  المر  ع د ال ظر رلى امرض من بعدو ويإ من قبر كوكب امرض( ال ي ار 
كيلومترا ا    50ا وهإ تمتد رلى ارتفاع ابلغ يإ المتوسأأأأأأأأط   الغالف الجوي السأأأأأأأأفلإ“ الببقتين مجتمعتين باسأأأأأأأأم 

اعو  فأأت وتتغير درجأأة حرارة الغالف الجوي بتغير االر   و (52) الغالف الجوي العلوي“ ونمكن التمييم بي همأأا وبين  
كيلومترا (ا تت أاقص درجأة الحرارة    12يفإ طبقأة التروبوسأأأأأأأأأأأأأأفير )التإ تمتأد رلى التروبوبوزا على ارتفأاع نحو  
المقابلا تمداد درجة الحرارة  ويإ   و ( 53)بتمااد االرتفاع بسأبب امتصأاص سأبح الكوكب طاقة الشأمس وإشأعاعها 

 ( 54)كيلومترا ( مع االرتفاع   50ى ارتفاع يقارب عل ا  تدرنجيا  يإ طبقة السأأأتراتوسأأأفير )التإ تمتد رلى السأأأتراتوبوز 
طبقة الميموسأأأأفير )التإ تمتد رلى الميموبوزا   بسأأأأبب امتصأأأأاص طبقة اموزون امشأأأأعة يوق الب فسأأأأجيةو ويإ 

يإ طبقأة الغالف   كيلومترا (ا ت ةفو درجأات الحرارة من جأداأد بتمااأد االرتفأاعو أمأا  80على ارتفأاع امنأد على  
و  الحرارة بسرعة من جداد بفعل رشعاع امشعة السي ية وامشعة يوق الب فسجية من الشمس ات  درج الحراري يترتفع  

 و (55)وليس للغالف الجوي  حد أعلى معرف تعرنفا  جيدا “ 

ويضأال  عن الةصأائص الفيمنائية للغالف الجويا من المهم اإلقرار بوظيفته كواسأبة تحدث ييها  (4)
و السأأأأياق ال ي يحدث فيه  انتقال وانتشأأأأار“ المواد المسأأأأببة للتلوث  رن الغالف الجوي ه حركة مسأأأأتمرةا رذ

مأدى والعأابر للحأدود يمثأل يعال  اد الملوثأة البعيأد الوالتأدهور )انظر الفقرة الثأانيأة من الأدابأاجأة(و يأانتقأال المو 
ق شأأأواغل  رحدى المشأأأاكل الرئيسأأأية التإ تهدد بيئة الغالف الجويو وإضأأأاية رلى التلوث العابر للحدودا تتعل

 أخرى ب فاد اموزون وتغير الم اخو

وتعرف الفقرة الفر يأة )ب(  تلوث الغالف الجوي“ وتت أاول تلوث  الهوا  العأابر للحأدودا يإ حين   (5)
الفقرة الفر ية ) (  تدهور الغالف الجوي“ وتشأأأأير رلى المشأأأأاكل العالمية التإ تهدد الغالف الجويو تعرف 

سأان“ا اتضأح من الفقرتين الفرعيتين )ب( و) ( أن مشأارنع المبادئ التوجيهية  فباسأتةدا   بارة  تسأّبب اإلن
بشرنة“و والتركيم على ال شاط   اشئين عن امنشبة التت اول تلوث الغالف الجوي وتدهور الغالف الجوي  ال

إ  رم ت  ه    المبادئ التوجيهية  مشأارنع غير مباشأرا تركيم مقصأودا حيث رن البشأريا سأوا  أكان مباشأرا  أ 
 رلى تقديم ررشادات رلى الدول والمجتمع الدولإو

  

السأأفلى من الغالف الجوي“ بفنها  عموما  وبصأأفة يضأأفاضأأة رلى حد كبيرا ذلك  تعّرف الجمعية اممرنكية لألرصأأاد الجونة  الببقة (52)
الجم  من الغالف الجوي ال ي تحدث فيه معظم الظواهر الم اخية )أي التروبوسأأأأأأفير والببقة السأأأأأأفلى من السأأأأأأتراتوسأأأأأأفير(؛ خاليا   

(و  http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphereللمع ى الشائع للببقة العليا من الغالف الجوي“ا )متاح يإ:  
ونعرَّف  الغالف الجوي العلوي“ بفنه ما تبقى من الببقة امولىا أي  المصأأأأأأأأأأأأأبلح العا  ال ي ادل على طبقة الغالف الجوي يوق 

 (وhttp://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphereالتروبوسفير“ )متاح يإ: 
 17ليس سأمك التروبوسأفير متسأاونا  يإ كل مكان؛ ي لك اتوق  على االرتفاع والمواسأمو وتقع قمة التروبوسأفير على ارتفاع حوالإ  (53)

 12أدنى من ذلك يإ القببينو ويإ المتوسأطا ابلغ ارتفاع الحد الةارجإ للتروبوسأفير نحو  كيلومترا  يوق خط االسأتوا ا وإن كانت  
 ,E.J. Tarbuck, F.K. Lutgens and D. Tasa, Earth Science, 13th ed. (New Jersey, Pearson, 2011)كيلومترا و انظر:  

p. 466و 
 كيلومترا  ثم تبدأ يإ االزدياد تدرنجيا و 35و 20رتفاع اتراوح بين تحدادا ا تظل درجة حرارة طبقة الستراتوسفير ثابتة على ا (54)
 وp. 467أعال (ا  53الحاشية انظر ) Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Scienceانظر:  (55)

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphere
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هور  وندستةد  مصبلح  تلوث الغالف الجوي“ )أوا تلوث الهوا ( أحيانا  استةداما  عاما  ليشمل تد (6)
ا لك ه يإ ه   المبادئ التوجيهية يدسأأأأأأتةد   (56)أحوال الغالف الجوي عموما  مثل نفاد اموزون وتغير الم اخ

القضأأايا العالمية من تعرنف   اشأأيا  والممارسأأة القائمة يإ المعاهداتو ومن ثّم يهو يسأأتبعدبمع ا  الضأأيقا تم
 تلوث الغالف الجويو

تدسأأأأتةد  يإ الفقرة الفر ية )ب(  بارات تسأأأأت د أسأأأأاسأأأأا  رلى ويإ تعرنف  تلوث الغالف الجوي“ا   (7)
 الإ: ا التإ ت ص على ما(57)1979 )أ( من اتفااية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود لعا 1المادة 

غير   الجوي“ يع إ  ما يدسأأأأأأأأتحدث يإ الهوا  بفعل اإلنسأأأأأأأأانا بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة أو    التلوث  
يعرض صأأحة اإلنسأأان للةبرا ونلحق   طاقة ت جم ع ها آثار ضأأارة بببيعتها بما  مباشأأرةا من مواد أو 

ةأأل بأأالم أأايع البيئيأأة وغير ذلأأك من  الةبر بأأالموارد الحيأأة وال ظم اإليكولوجيأأة والممتلكأأات المأأاديأأةا ون 
 الملوثات الجونة‘ تبعا  ل لك“و ’ وتدفهم  االستفادة م هاا  يحول دون   مات البيئة المشروعة أو استةدا 

ا بدال  من  بارة 1979 غير أن  بارة  تسأأأأأأأهم يإ“ اسأأأأأأأتدةدمتا خروجا  عن صأأأأأأأيغة اتفااية عا  (8)
اتعلق  مأاضأأأأأأأأأأأأأأمأان التعأاون الأدولإو وأدحأدث التغيير في ت جم ع هأا“ من أجأل الحفأاظ على التوازن العأا  يإ  

يقصأأأأأأأد م هما   اسأأأأأأأتةدا  المصأأأأأأأبلحات“ و مغراض مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه  “ تحدادا ا الل ان ال ب
 ( من ه ا الشرحو1هو م كور يإ الفقرة ) رعبا   تعرنف“ للقانون الدولإ بصفة عامةا كما

  

التلوث الصأأأأأأأأأأادر عن معهد القانون الدولإ بشأأأأأأأأأأفن   1987من قرار القاهرة لعا    1من المادة  1على سأأأأأأأأأأبيل المثالا ت ص الفقرة   (56)
ييمنأأائإ أو كيميأأائإ أو   تغيرالجوي عبر الحأأدود“ا على مأأا الإ:  مغراض هأأ ا القرارا يع إ ’التلوث الجوي عبر الحأأدود‘ أي  

أيعال اإلنسأأأأأأأأان أو حاالت امت اعه عن   الغالف الجوي أو نوعيته ا جم بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة أو غير مباشأأأأأأأأرة عن  يإ تكوننبيولوجإ  
ة أو ضأأأأأأأأأارة يإ بيئة دول أخرى أو م اطق واقعة خار  حدود الوالية الوط ية“و )التوكيد مضأأأأأأأأأاف(و الفعلا وتترتب عليه آثار مؤذي

 وhttp://www.idi-iil.org, Resolutionsمتاح يإ: 
 United Nations, Treaty  (ا1979تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثأأانإ/نويمبر    13اتفأأاايأأة التلوث الجوي البعيأأد المأأدى عبر الحأأدود )ج يفا   (57)

Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217  أ( من اتفااية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود مسأتمدة  1و وصأياغة المادة(
بشأأأفن  المبادئ    C(74)224تعاون والت مية يإ الميدان االقتصأأأادي يإ توصأأأيته من تعرنف التلوث ال ي وضأأأعه مجلس م ظمة ال

 International Legal Materials, vol. 14) 1974تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   14تلوث عبر الحدود“ا المؤرخة المتعلقة بال

(1975), p. 243 ا والتإ ت ص على ما الإ:  مغراض ه   المبادئا يع إ التلوث ما يدسأتحدث يإ البيئة بفعل اإلنسأانا بصأورة)
ثار ضأأأأأأارة بببيعتها بما يعرض صأأأأأأحة اإلنسأأأأأأان للةبرا ونلحق الةبر مباشأأأأأأرة أو غير مباشأأأأأأرةا من مواد أو طاقة ت جم ع ها آ

انظر:   لبيئية وغير ذلك من اسأأتةدامات البيئة المشأأروعة أو يحول دون االسأأتفادة م ها“و بالموارد الحية وال ظم اإليكولوجيةا ونةل بالم ايع ا 
H. van Edig, ed., Legal Aspects of Transfrontier Pollution (Paris, OECD, 1977), p. 13 : ؛ انظر أيضأأأأأأا

Boyle and Redgwell, International Law and the Environment  عال (ا أ   21ا )انظر الحاشأأأأأأيةpp. 364-371 ؛
A. Kiss and D. Shelton, International Environmental Law, 3rd ed. (New York, Transnational 

Publishers, 2004), p. 99 (definition of pollution: “also forms of energy such as noise, vibrations, 

heat, and radiation are included”)و 

http://www.idi-iil.org/
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شأأفن“ قبل كلمة  ضأأارة“و والقصأأد   بإضأأاية  بارة  ذات  1979 وتم الةرو  أيضأأا  عن اتفااية عا  (9)
من ذلكا مغراض االتسأأاقا موا مة صأأياغة الفقرتين الفرعيتين )ب( و) (و ونراد بعبارة  آثار ضأأارة ذات  

واسأأأأأأتةدمت   شأأأأأأفن“ تحداد نباق امنشأأأأأأبة البشأأأأأأرنة التإ ا بغإ أن تغبيها مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةو و
ذو ’ قامت ب لكا رلى أن  بارة   وذهبت اللج ةا رذ  و(58)بقةذو شأأأأأفن“ يإ أعمالها السأأأأأااللج ة ك لك تعبير  

و ونجب أن اؤدي ‘ كبيرا  ’  خبيرا ‘ أو ’ الم  أن ابلغ حجما   يمكن كشأأأأأأفه‘ لكن ال ’ شأأأأأأفن‘ تع ى شأأأأأأيئا  أكثر من 
س الوقأائعيأة  الضأأأأأأأأأأأأأأرر رلى أثر مؤذ حقيقإ ]و[ يجأب أن يكون من الممكن ايأاس هأ   اآلثأار المؤذيأة بأالمقأااي 

وموضأأأأأو يةا يإنها   وعالوة  على ذلكا رذا كانت  بارة  ذو شأأأأأفن“ تحددها معااير وقائعية   و ( 59) “ والموضأأأأأو ية 
ت بوي كأأ لأأك على تحأأداأأد للقيمأأة اتوق  على ظروف كأأل حأأالأأة وعلى الفترة التإ يجري ييهأأا هأأ ا التحأأداأأدو  

د غير  ذي شأأأأأأأأأأأأأأفن“  قأْ التقأدار   يإ وقأت معين من المعريأة العلميأة أو   يمثال ا ربمأا يدعتبر نوع معين من أنواع الف 
يشأأكل شأأيئا   ذا شأأفن“ هإ  لمورد بال اتو يمسأأفلة تعرنف ما يسأأ دا ايمة تد كر له ا ا  البشأأري يإ ذلك الوقت لم 

رطالق تلأك   وندفترض أن تكون اآلثأار الضأأأأأأأأأأأأأأارة ال أاتجأة عن ردخأال أو   و ( 60) أقرب رلى أن تكون تقييمأا  وقأائعيأا  
 يسهم يإ ذلكو  يعرض حياة اإلنسان وصحته للةبر ونهدد البيئة الببيعية لألرضا أو   المواد ذات طابع 

 1( من المادة 4)1)أ( من اتفااية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود والفقرة 1ادة وت ص الم (10)
الجوي كجم  من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار على مسأأأأأأفلة  ردخال طاقة“ )وك لك مواد( يإ الغالف  

المبدأ التوجيهإ ه ا    و وندفهم من اإلشأأأأأأارة رلى  الباقة“ يإ الفقرة الفر ية )ب( من مشأأأأأأروع(61)من  التلوث“
تدبلق فيه من  أنها تشأأأأمل الحرارة والضأأأأو  والضأأأأجة وال شأأأأاط اإلشأأأأعاعإ التإ تددخل يإ الغالف الجوي أو

  

 51/229من اتفااية قانون استةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية )قرار الجمعية العامة   7ثال  المادة  انظر م (58)
من المواد المتعلقأة بم ع الضأأأأأأأأأأأأأأرر العأابر للحأدود ال أاجم عن أنشأأأأأأأأأأأأأأبأة خبرة   1؛ والمأادة  ا المريق(1997أيأار/مأااو    21المؤرخ  

من المبادئ المتعلقة بتوزنع   2ا المريق(؛ والمبدأ  2007كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    6المؤرخ    62/68( )قرار الجمعية العامة  2001)
كانون  4المؤرخ  61/36رار الجمعية العامة ( )ق2006الةسأأأأأأأأأأأارة يإ حالة وقوع ضأأأأأأأأأأأرر عابر للحدود ناجم عن أنشأأأأأأأأأأأبة خبرة )

( )قرار الجمعيأة العأامأة 2008جوفيأة العأابرة للحأدود )من مواد قأانون طبقأات الميأا  ال  6ا المريق(؛ والمأادة  2006امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  
تهادات ج كما جرى التشأأأداد على أن تعبير مذو شأأأفنم مسأأأتةد  يإ ا ا المريق(و2008كانون امول/ديسأأأمبر   11المؤرخ    63/124

اغوا يإ بعو امنشأأأأأأأأأأبة التإ تقو  بها نيكار  يإ قضأأأأأأأأأأية  2015ا بما يإ ذلك يإ حكمها الصأأأأأأأأأأادر يإ عا  محكمة العدل الدولية
نيكاراغوا ضأأأأأد  ) تشأأأأأييد طرنق يإ كوسأأأأأتارنكا على امتداد نهر سأأأأأان خوانقضأأأأأية ( و كوسأأأأأتارنكا ضأأأأأد نيكاراغوا) الم بقة الحدودية

 ,paras. 153؛ انظر أيضأأأا  Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665, at paras. 104–105 and 108) كوسأأأتارنكا(

155, 156, 159, 161, 168, 173, 196 and 217و) 
ا 2001ووو   حوليةا  2001من المواد المتعلقة بم ع الضأأرر العابر للحدود ال اجم عن أنشأأبة خبرةا   2( من شأأرح المادة 4الفقرة ) (59)

 و98ا يإ الفقرة 196ثانإ( والتصونبا الصفحة المجلد الثانإ )الجم  ال
ا  ( 2( من شأأأأأرح المادة  7( و)4للحدود ال اجم عن أنشأأأأأبة خبرةا )الفقرتان )انظر مثال  شأأأأأرح المواد المتعلقة بم ع الضأأأأأرر العابر  (60)

ن أنشأأأأأأبة خبرة المرجع نفسأأأأأأهو انظر أيضأأأأأأا  شأأأأأأرح المبادئ المتعلقة بتوزنع الةسأأأأأأارة يإ حالة وقوع ضأأأأأأرر عابر للحدود ناجم ع
 و67انإ(ا الفقرة ا المجلد الثانإ )الجم  الث2006ووو  حوليةا (2( من شرح المبدأ 3( رلى )1)الفقرات من )

أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا :   (61)  the Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to theانأأأأأأأظأأأأأأأر 

Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 

Region (Oranjestad, 6 October 1999), Treaties and Other International Acts Series, 10-813, art. 1 (c) و 
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الباقة ال وونة شأأعاعإ بوصأأفه طاقة باسأأتةدا  تةل اإلشأأارة رلى ال شأأاط اإل وال  و(62)خالل امنشأأبة البشأأرنة
 و(63)وجه الةصوص اتعلق بتغير الم اخ على يإ امغراض السلمية فيما

ووو تمتد خار  دولة الم شأأأأأأأف“ يإ الفقرة الفر ية )ب( أن مشأأأأأأأارنع المبادئ   وتوضأأأأأأأح  بارة  آثار (11)
اتعلق بأال بأاقا التلوث الأداخلإ   التوجيهيأة تت أاول اآلثأار العأابرة للحأدودا مسأأأأأأأأأأأأأأتث يأة  كمسأأأأأأأأأأأأأأأفلأة توجأه عأا

حأدود )ب( من اتفأاايأة التلوث الجوي البعيأد المأدى عبر ال1المحلإا وهإ تدفهم بأالمع ى الوارد يإ المأادة   أو
 التإ ت ص على أن:

 التلوث الجوي البعيأأأد المأأأدى عبر الحأأأدود“ يع إ التلوث الجوي الأأأ ي يقع م شأأأأأأأأأأأأأأأأف   
مشأأأأأأأمولة بالوالية الوط ية لدولة ماا وت جم ع ه آثار سأأأأأأألبية  جمئيا ا داخل م بقة الماديا كليا  أو

تسأأهم به  يم بين مامعها عموما  التمي يإ الم بقة المشأأمولة بوالية دولة أخرى على مسأأاية اتع ر
 وممصادر يردية وجما ية لالنبعاثات يإ ذلك التلوث

  المبادئ التوجيهيةمشأارنع علق  بشأفن ال باقا تت أدنا ا 2اتبين من مشأروع المبدأ التوجيهإ  وكما (12)
كأانأت الفقرة الفر يأة )ب( تت أاول   بحمأايأة الغالف الجوي من التلوث والتأدهور على حأد سأأأأأأأأأأأأأأوا و ولمأا  هأ  

يقطا يمن الضأأأأأأروري مغراض مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ت اول المسأأأأأأائل امخرى  الغالف الجوي“  تلوث
 تأأدهور    لغرضا تقأأد  الفقرة الفر يأأة ) ( تعرنفأأا  لغير التلوث الجوي عن طرنق تعرنف مةتل و ولهأأ ا ا

و يغبإ تغير الم اخو وه  الغالف الجوي“و ونراد به ا التعرنف أن يشأأأأأأأأأأأأأأمل مشأأأأأأأأأأأأأأكلتإ نفاد اموزون وتغير

  

 ,World Meteorological Organization/International Global Atmospheric Chemistryفيما يةص الحرارة انظر:   (62)

Project Report, “Impacts of megacities on air pollution and climate”, Global Atmosphere Watch Report 

No. 205 (Geneva, World Meteorological Organization, 2012); D. Simon and H. Leck, “Urban 

adaptation to climate/environmental change: governance, policy and planning”, Special Issue, Urban 

Climate, vol. 7 (2014) pp. 1-134; J.A. Arnfield, “Two decades of urban climate research: a review of 

turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island”, International Journal of 

Climatology, vol. 23 (2003), pp. 1-26; L. Gartland, Heat Islands: Understanding and Mitigating Heat 

in Urban Areas (London, Earthscan, 2008)  : ؛ انظر بوجأأأه عأأأاB. Stone Jr., The City and the Coming 

Climate: Climate Change in the Places We Live (Cambridge, Massachusetts, Cambridge University 

Press, 2012)  :و وفيما يةص التلوث الضأأأأأوئإا انظرC. Rich and T. Longcore, eds., Ecological Consequences 

of Artificial Night Lighting, (Washington, D.C., Island Press, 2006); P. Cinzano and F. Falchi, “The 

propagation of light pollution in the atmosphere”, Monthly Notices of the Royal Astronomic Society, 

vol. 427 (2012), pp. 3337-3357; F. Bashiri and C. Rosmani Che Hassan, “Light pollution and its effects 

on the environment”, International Journal of Fundamental Physical Sciences, vol. 4 (2014), pp. 8-12  و
  كانون امول/   7)شأأيكاغوا   1944لإ لعا  التفااية البيران المدنإ الدو   16فيما يةص التلوث السأأمعإ/الصأأوتإا انظر مثال  المريق  و 

 .vol. I: Aircraft Noise, 5th ed  ا ( United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 295 p. 295ا  1944ديسأأأأأأمبر  

 P. Davies and J. Goh, “Air transport and the environment: regulating aircraft noise”, Air؛ انظر: 2008

and Space Law, vol. 18 (1993), pp. 123-135 :و وفيما يةص انبعاثات ال شأأأأأأاط اإلشأأأأأأعاعإا انظرD. Rauschning, 

“Legal problems of continuous and instantaneous long-distance air pollution: interim report”, Report 

of the Sixty-Second Conference of the International Law Association (Seoul, 1986), pp. 198-223, at p. 

219; and International Atomic Energy Agency, Environmental Consequences of the Chernobyl 

Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience - Report of the Chernobyl Forum Expert 

Group ‘Environment’, Radiological Assessment Report Series (2006), STI/PUB/1239 : و انظر أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2013 Report to the General 

Assembly, Scientific Annex A: Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident 

after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami (United Nations publication, Sales No. 

E.14.IX.1)  :ا متاح يإwww.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf و 
(63) International Atomic Energy Agency, Climate Change and Nuclear Power 2014 (Vienna, 2014), p. 7و 

http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf
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غير مباشأأأأرةو وقد اتة    امحوال الجونة العالمية ال ي يسأأأأببه اإلنسأأأأانا سأأأأوا  أكان ذلك بصأأأأورة مباشأأأأرة أو
 شكل تبدال يإ تركيبة الغالف الجوي العالمإو الحيونة أو المادية أوذلك شكل تغير يإ البيئة 

تعرنٌف   (64)1985 اموزون لعأأا   من اتفأأاايأأة ييي أأا لحمأأايأأة طبقأأة  1من المأأادة    2ونرد يإ الفقرة   (13)
يإ  يإ ذلأك التغييرات   يإ الكأائ أات الحيأةا بمأا  الضأأأأأأأأأأأأأأارة“ التإ تع إ  التغييرات يإ البيئأة المأاديأة أو    اآلثأار  ل 

إليكولوجية  على تركيب ومرونة وإنتاجية ال ظم ا  الم اخا التإ لها آثار شأدادة الضأرر على الصأحة البشأرنة أو 
من اتفااية    1من المادة   2“و وتعّرف الفقرة  على المواد المفيدة للبشأأرنة  الببيعية وتلك التإ ا ظمها اإلنسأأان أو 

ير الم اخ“ بفنه يع إ  تغييرا  يإ الم اخ يعمى بصأأأأورة اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأأفن تغير الم اخ مصأأأأبلح  تغ 
غير مباشأأأرة رلى ال شأأأاط البشأأأري ال ي يفضأأأإ رلى تغيير يإ تكونن الغالف الجوي العالمإ وال ي   مباشأأأرة أو 

 تقلب الببيعإ للم اخا على مدى يترات زم ية متماثلة“و االحظا رضاية رلى ال 

  2المبدأ التوجيهي 
 النطاق

لتوجيهية ه   بحماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي ع المبادئ اتتعلق مشأأأأأارن -1
 وتدهور و

ال تت اول مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   المسأأأأأأأائل المتعلقة بمبدأ تغرنم الملوث ومبدأ  -2
 هإ تةل بهاو التحوط ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباا ةا وال

إ للمجال الجوي اؤثر على المركم القانون ة ه   ماليس يإ مشأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهي -3
 يإ ذلك تعيين حدود و على المسائل المتعلقة بالفضا  الةارجإا بما بموجب القانون الدولإ وال

 الشرح  

الغالف الجويو  بشأأأأفن حماية نباق مشأأأأارنع المبادئ التوجيهية   2يحدد مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  (1)
وجيهية تت اول حماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي ع المبادئ التعلى أن مشأأأأأأأارن 1وت ص الفقرة 

 شروطا  وقائيةو 3و 2وتدهور و وتتضمن الفقرتان 

الجوي يإ مجأأالينا همأأا تلوث الغالف الجوي وتأأدهور الغالف  حمأأايأأة الغالف    1وتت أأاول الفقرة   (2)
تمتد رلى امسأباب الببيعية الم شأفا   لم شأف والالجويو وتت اول مشأارنع المبادئ التوجيهية امسأباب البشأرنة ا

على التلوث العابر للحدود وتدهور    من قبيل االنفجارات البركانية وارتبا  ال يازك بامرضو ونعكس التركيم
 و(65)الف الجوي على نباق العالم بسبب امنشبة البشرنة امحوال السائدة يإ الوقت الراهنالغ

بفن للتلوث الجوي العابر للحدود آثارا  صحية ضارة على البشر    21لقرن  واعتدرف يإ جدول أعمال ا  ( 3) 
وعالوة  على ذلكا   و ( 66) وآثارا  بيئية ضأأأأأارة أخرىا مثل يقدان امشأأأأأجار والغابات وتحّمو المسأأأأأبحات المائية 

ئة الما إ ي   95اسأأأت ادا  رلى الهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا يكشأأأ  العلم ب سأأأبة يقين تصأأأل رلى  
أن ال شأأأأأأاط البشأأأأأأري هو السأأأأأأبب الرئيسأأأأأأإ الكامن ورا  االحترار المالحظ م   م تصأأأأأأ  القرن العشأأأأأأرننو  

  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1513, No(ا  1985آذار/مارس    22اتفااية ييي ا لحماية طبقة اموزون )ييي اا   (64)

26164, p. 293و 
: امسأأأأأأأأأأأأأاس العلمإ الفيمنائإا ملةص لصأأأأأأأأأأأأأانعإ 2013تغير الم اخ  انظر بوجه عا : الهيئأة الحكوميأة الدوليأة المع يأة بتغير الم اخا   (65)

 و https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_ar.pdfح يإ: ا متا السياسات 
القرارات التإ ا المجلأأد امولا  1992حمنران/اونيأأه    14-3تقرنر مؤتمر اممم المتحأأدة المع إ بأأالبيئأأة والت ميأأةا رنو دي جأأانيروا   (66)

ا 1والتصأأونب(ا القرار   E.93.I.8؛ م شأأورات اممم المتحدةا رقم المبيع  A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. I)) اتة ها المؤتمر
 و25-9المريق الثانإا الفقرة 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_ar.pdf
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والحظت الهيئة أن تفثير اإلنسأأأان يإ ال ظا  الم اخإ تفثير واضأأأحو ونتجلى ه ا التفثير يإ احترار الغالف  
ا وارتفاع متوسأأأأأط مسأأأأأتوى البحارا  الجليدالجوي والمحيباتا وتغير الدورة المائية العالميةا وت اقص الثلج و 

والحظأت الهيئأة كأ لأك أن من المرجح للغأايأة أن تكون    و(67)والتغير يإ بعو الظواهر الم أاخيأة القصأأأأأأأأأأأأأأوى 
زنادة تركيمات غازات الدييئة البشأرنة الم شف وسائر  العوامل الضاغبة“ البشرنة الم شف مجتمعة  قد ساهمت  

توسأأأأأأأأأأأأأأط العأالمإ لأدرجأة حرارة سأأأأأأأأأأأأأأبح امرض يإ الفترة من إ المبأفكثر من نصأأأأأأأأأأأأأأ  المنأادة الملحوظأة ي
 و(68)2010 رلى عا  1951 عا 

و وقد يجدر بال كر مع ذلك به   الصأأأأأأأفة المحلإ وال تت اول المبادئ التوجيهية التلوث الداخلإ أو (4)
ا سأأأأيم ا الوالعالمإيحدث على الصأأأأعيد المحلإ قد يكون له أحيانا  تفثير يإ السأأأأياق عبر الحدودي   أن ما

اتعلق بحماية الغالف الجويو وقد تتبلب رجرا ات التحسأأأأأأأين البشأأأأأأأرنةا سأأأأأأأوا  أكانت رجرا ات يردية   فيما
جما يةا أن اؤخ  يإ الحسأأأأأأأأأأأأأبان الغالف الجوي والغالف المائإ والغالف الحيوي والغالف امرضأأأأأأأأأأأأأإ  أ 

 والتفاعالت بي ها من م ظور شاملو

روجين المصأأأأأأدرنن الرئيسأأأأأأيين لتلوث الغالف الجوي يد ال يتنت وأكاسأأأأأأونشأأأأأأكل ثانإ أكسأأأأأأيد الكبر  (5)
ا يإ حين يمثل تغير الم اخ ونفاد طبقة اموزون العاملين الرئيسأأأأأأأأأأيين المسأأأأأأأأأأببين لتدهور  (69)العابر للحدود

 و(71)و وتساهم مواد معي ة مست فِّدة لألوزون أيضا  يإ االحترار العالمإ(70)الغالف الجوي 

المبأادئ التوجيهيأةو وهإ تسأأأأأأأأأأأأأأت أد رلى تفأاهم اللج أة مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع  شأأأأأأأأأأأأأأملأه  ت مأا ال  2وتعكس الفقرة   (6)
وتوخيأا  لقأدر أكبر من الوضأأأأأأأأأأأأأأوح يإ   و وت بغإ قرا تهأا بأاالقتران مع الفقرة الثأام أة من الأدابأاجأةو2013 لعأا 

ووو“ا أعيدت صأأأأأأأأأأأأياغة الفقرة لتدمج بين  بتةل  وووا ولكن ال التإ ت ص على  ال تت اوللتفاهم صأأأأأأأأأأأأيغة ا
ك لك أن المسأأأأائل المتعلقة بمبدأ   2“و وتوضأأأأح الفقرة ين باسأأأأتةدا  حرف  بارة  وال“ بدال  من  ولكنالعبارت

تغرنم الملوث ومبدأ التحوط ومبدأ المسأأأأأأأؤوليات المشأأأأأأأتركة ولكن المتباا ةا مسأأأأأأأتبعدة من مشأأأأأأأارنع المبادئ 
تع إ بأفي  الثالثأة المحأددةا الالتوجيهيأة هأ  و ونجأدر بأالأ كر أن هأ   الفقرةا يإ عأد  ت أاولهأا لهأ   المبأادئ  

تفاهم اسأأأأأأأأتدبعدت من نباق ه ا الموضأأأأأأأأوعا يإ لمبادئ قانونا و كما  شأأأأأأأأكل من امشأأأأأأأأكال عد  أهمية تلك ا
المسأأأأأأأأأأائل المتعلقة بمسأأأأأأأأأأؤولية الدول ورعاياهاا ونقل امموال والتك ولوجيا رلى البلدان ال اميةا   ا2013 عا 
 ويشمل حقوق الملكية الفكرنة بما

التوجيهية ه    اتضأأأأأأأأأأأأمن أيضأأأأأأأأأأأأا  ب دا  ا ص على أن مشأأأأأأأأأأأأارنع المبادئ  2013 هم عا تفا  وكان (7)
تت اول مواد معي ة موضأع مفاوضأات بين الدول مثل الكربون امسأودا وأوزون طبقة التروبوسأفيرا ومواد    ال

 المبدأ التوجيهإو   مشروع يعكسه نص أخرى ث ائية التفثيرو وه ا أيضا  لم

هية يإ المركم  تتضأأأأأأأمن شأأأأأأأرطا  وقائيا  يكفل عد  تفثير مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجي  هإي 3الفقرة  أما (8)
القانونإ للمجال الجوي بموجب القانون الدولإو ونشأأأأأأأأأأكل الغالف الجوي والمجال الجوي مفهومين مةتلفين 

ا و أن ال دظم التإ تغبإ الغالف الجوي والفضأأأأأأأا  الةارجإ ندظم م فصأأأأأأألة أيضأأأأأأأ ا بغإ التمييم بي هماو كما
تت اول المسأأأأأأأأأأائل  م القانونإ للمجال الجوي والتؤثر مشأأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية على المرك وب ا   عليها ال

 المتعلقة بالفضا  الةارجإو
  

 : امساس العلمإ الفيمنائإا ملةص لصانعإ السياساتو2013تغير الم اخ الهيئة الحكومية الدولية المع ية بتغير الم اخا  (67)
 IPCC, Global Warming of 1.5 ºC. An IPCC Special Report, Summary for Policymakers   المرجع نفسهو (68)

(2018), pp. 4–5 و متاح علىwww.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/و 
(69) Boyle and Redgwell, International Law and the Environment  أعال (ا  21)انظر الحاشيةpp. 378-379و 
من اتفااية اممم    4و تعال ج مسأأفلة الترابط بين تغير الم اخ واسأأت فاد اموزون يإ الداباجة ويإ المادة 379حة المرجع نفسأأها الصأأف (70)

من   1المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأأأأأفن تغير الم اخو أما الترابط بين التلوث الجوي العابر للحدود وتغير الم اخ فيعال ج يإ الداباجة والفقرة  
 و2012لعا   وت برغمن تعدال بروتوكول غ 2المادة 

 المرجع نفسهو (71)
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والغالف الجويا بأأاعتبأأار  غاليأأا  غأأازنأأا  محيبأأا  بأأامرضا هو مأأادٌة دا أأاميأأة متقلبأأة تتحرك ييهأأا  (9)
والغالف الجوي غير مرئإ وغير ملموس وغير قابل   و(72)إلقليميأةالغأازات باسأأأأأأأأأأأأأأتمرار دون اعتبأار للحأدود ا

  المجال الجوي يهو حيم مؤسأسأإ ثابت تمارس عليه الدولةا داخل رقليمهاا  سأيادة كاملة وحصأرنة“و  للفصألو أما 
الإ:  لكل دولة السأأأأأأأأأأيادة   من اتفااية البيران المدنإ الدولإا على ما 1يعلى سأأأأأأأأأأبيل المثالا ت ص المادة 

من االتفأاايأة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا يتعّرف    2المأادة   أمأا  و(73)المجأال الجوي‘ الأ ي يعلو رقليمهأا“’ى  ة والمبلقأة علالكأاملأ
سأأألبانها   رقليم الدولة بفنه الم اطق البرنة والميا  اإلقليمية المتاخمة لها والتإ تةضأأأع لسأأأيادة تلك الدولة أو

سأأأأأأأيادة أي يال يةضأأأأأأأع ل ا يميةالميا  اإلقلالمجال الجوي ال ي يقع خار  حدود  والاتهاو وأما حمااتها أو أو
 دولة وهو مفتوح لالستةدا  أما  جميع الدولا شفنه يإ ذلك شفن أعالإ البحارو

ون قسأأأأأأأأأأم الغالف الجوي يضأأأأأأأأأأائيا  رلى طبقات جونة مرتبة ب ا   على خصأأأأأأأأأأائص درجة حرارتهاو   (10)
كيلومترا    100على    ى مسأأأأأاية تمندتوجد حدود علمية حادة بين الغالف الجوي والفضأأأأأا  الةارجإو يعل وال

ومعاهدة المبادئ الم ظمة منشأأأأأأأأأأأبة الدول يإ   و(74)تةتلط آثار الغالف الجوي تدرنجيا  بالةوا  الفضأأأأأأأأأأأائإ
تفت   يإ ذلك القمر وامجرا  السأأأأأأأماونة امخرىا لم ميدان اسأأأأأأأتكشأأأأأأأاف واسأأأأأأأتةدا  الفضأأأأأأأا  الةارجإا بما

م اقشأة المسأفلة يإ رطار اللج ة الفر ية    5919 م   عا وتتواصأل   و(75)بتعرنٍف لمفهو   الفضأا  الةارجإ“
القانونية التابعة للج ة اسأأأأأأأأأأتةدا  الفضأأأأأأأأأأا  الةارجإ يإ امغراض السأأأأأأأأأألميةا التإ بحثت ال هجين المكانإ 

 و(76)والوظيفإ رزا  مسائل تحداد الحدود

  3المبدأ التوجيهي 
 اقلتزام بحماية الغالف الجوي 

بحمأأايأأة الغالف الجوي عن طرنق توخإ الع أأايأأة الواجبأأة  يقع على عأأاتق الأأدول التما    
يإ اتةأأأاذ التأأأدابير المالئمأأأةا ويقأأأا  لقواعأأأد القأأأانون الأأأدولإ الم ببقأأأةا بغرض در  تلوث الغالف  

 السيبرة عليهماو خفضهما أو الجوي وتدهور  أو

 الشرح  

جويو وهو محوري  االلتما  بحمأأأايأأة الغالف الاإلعراب عن    3مشأأأأأأأأأأأأأأروع المبأأأدأ التوجيهإ    يكرر (1)
مبادئ التوجيهية ه  و وت بع من ه ا المبدأ التوجيهإا على وجه الةصأأأأأوصا مشأأأأأارنع المبادئ لمشأأأأأارنع ال
ترمإ رلى تببيق مبأأأادئ مةتلفأأأة من القأأأانون البيئإ الأأأدولإ على التإ    أدنأأأا الواردة    6و  5و  4التوجيهيأأأة  

 جويوالحالة الةاصة لحماية الغالف ال

  

الصفحات أعال (ا    21ا )الحاشية  Boyle and Redgwell, International Law and the Environmentانظر بوجه عا : (72)
 و361رلى  359من 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 15(ا  1977كانون امول/ديسأأأأأأأمبر   7اتفااية البيران المدنإ الدولإ )شأأأأأأأيكاغوا   (73)

No. 102, p. 295  من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارا التإ ت ص على ما الإ:  تمتد   2من المادة  2و انظر أيضأأأأأأأأأا  الفقرة
 السيادة رلى الحيم الجوي يوق البحر اإلقليمإ وك لك رلى قاعه وباطن أرضه“و

(74) Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science( ا  53ة الحاشيانظر ا) أعالpp. 465 and 466و 
(75) Moscow, London and Washington, D.C., 27 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 610, 

No. 8843, p. 205و 
 B. Jasani, ed., Peaceful and Non-Peaceful uses of Space: Problems of Definition forانظر بوجه عا :  (76)

the Prevention of an Arms Race, United Nations Institute for Disarmament Research (New York, 

Taylor and Francis, 1991), especially chaps. 2–3و 
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السأأأأأأأأأأأأأياقين العابر للحدود والعالمإ كليهماو ونجدر بال كر أن  بهإ بدأ التوجيمشأأأأأأأأأأأأأروع الم  ونتعلق (2)
اتضأأأأأأأأمن ع صأأأأأأأأرا   عابرا  للحدود“ يإ تعرنف  تلوث الغالف الجوي“ )باعتبار   1مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 

يإ الغالف الجوي   طاقة أو  رطالق مواد غير مباشأأأأأرةا يإ ردخال أو تسأأأأأبُّب اإلنسأأأأأانا بصأأأأأورة مباشأأأأأرة أو
 تمتد خار  دولة الم شأأأأأأف“ا ومن شأأأأأأفنها أن تعرض حياة اإلنسأأأأأأان ذات شأأأأأأفن  م يإ وقوع آثار ضأأأأأأارة تسأأأأأأه

بيئأة الببيعيأة لألرض للةبر(ا وبعأدا   عأالميأا “ يإ تعرنف  تأدهور الغالف الجوي“ )بأاعتبأار  وصأأأأأأأأأأأأأأحتأه وال
ع ه آثار ضأأأأارة غير مباشأأأأرةا يإ تغير محوال الغالف الجوي ت جم   تسأأأأبُّب اإلنسأأأأانا بصأأأأورة مباشأأأأرة أو

 ذات شفن قد تعرض حياة اإلنسان وصحته والبيئة الببيعية لألرض للةبر(و

واجب حماية الغالف الجوي يإ در  تلوث الغالف الجوي ه ا وع المبدأ التوجيهإ  مشأأأأأأأأأر   صأأأأأأأأأر نح و  ( 3) 
  21دأ  ن المب م يإ أصلها   ه ا  صياغة مشروع المبدأ التوجيهإ  فتإ وت   و السيبرة عليهما  خفضهما أو  وتدهور  أو 

 ون ص و  ( 77) مصأأأأأأأهر ترنل خلص رليه التحكيم يإ قضأأأأأأأية   ا ال ي يعكس ما 1972 لعا    من رعالن اسأأأأأأأتكهولم 
ا  لسأأأأأأأياسأأأأأأأاتها البيئيةا وعليها  تبع يإ اسأأأأأأأتغالل مواردها الةاصأأأأأأأة  ا  سأأأأأأأيادي  ا   للدول حق ه ا على أن   21لمبدأ ا 

ت سأأأيبرتها ضأأأررا  بيئيا  بدول أخرى تح  تدلحق امنشأأأبة المضأأأبلع بها يإ رطار والاتها أو  مسأأأؤولية كفالة أال 
الوط يأأأأة“و ونتجلى هأأأأ ا  أو  تقع خأأأأار  نبأأأأاق والاتهأأأأا  كأأأأ لأأأأك يإ المبأأأأدأ  ل ا   م أأأأاطق  من رعالن رنو   2مبأأأأدأ 

 و 1992 لعا  

وتدل اإلشأأأأارة رلى  الدول“ مغراض مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ على رمكانية تصأأأأرف الدول م فردة  (4)
 ومجتمعةا حسب االقتضا و

رذا كان واجب حماية الغالف الجوي  دأ التوجيهإا بصأأأأأأأأأأأيغته الحاليةا بمامشأأأأأأأأأأأروع المبيةل  وال (5)
من المواد المتعلقة بمسأأأأأأأأؤولية الدول عن   48الا بالمع ى المقصأأأأأأأأود يإ المادة  اجهة الكاية أ واجبا  يإ مو 

  ا وهإ مسفلة اختلفت بشفنها اآلرا و(78)اميعال غير المشروعة دوليا  

ن يإ الغالف الجويا رلى حد كبيرا أنشأأأأبةد اميراد والصأأأأ اعات  لسأأأألبية ذات الشأأأأف وتسأأأأبب اآلثار  ا  ( 6) 
ه ا الصددا يقتضإ ب ل الع اية الواجبة من الدول  كفالة“   ت سب رلى الدولة يإ العادةو ويإ  الةاصةا التإ ال 

شأأأفنو بيد أن آثار سأأألبية ذات  تحت سأأأيبرتها يإ   تتسأأأبب امنشأأأبة التإ يضأأأبل ع بها يإ رطار والاتها أو  أال 
على امنشأبة الةاصأةا ذلك أن أنشأبة الدولة ذاتها تةضأع هإ  ت ببق رال  ال   الواجبة   يع إ أن الع اية  ال  ه ا 

اتبلب اعتماد قواعد وتدابير م اسأأأأأأبة يحسأأأأأأبا بل أيضأأأأأأا    و وهو التما  ال (79)أيضأأأأأأا  لقاعدة ب ل الع اية الواجبة 

  

 UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905-1982 (Award of 11 March 1941), 1907, atانظر  (77)

p. 1965 et seq ووو ال يحق لدولة أن تسأأأتةد  أو تسأأأمح باسأأأتةدا  أراضأأأيها ببرنقة من شأأأفنها  مبادئ القانون الدولإ  جبو )بمو
أن تسأأأأبب ضأأأأررا  من امبةرة يإ أراضأأأأإ دولة أخرى أو مراضأأأأإ تلك الدولة امخرى أو لممتلكات أو مشأأأأةاص يإ أراضأأأأإ تلك 

ووو( والتقرنر امول للمقرر  ضأأأرر حاصأأأال  بفدلة واضأأأحة ومق عةالالدولة امخرىا ع دما تكون لتلك الحالة عواقب خبيرةا ونكون 
 A.K. Kuhn, “The Trail Smelter Arbitration, United Statesو انظر أيضأأا : 43(ا الفقرة  A/CN.4/667الةاص )

and Canada”, American Journal of International Law, vol. 32 (1938), pp. 785-788 and ibid., vol. 35 

(1941), pp. 665-666؛ وJ.E. Read, “The Trail Smelter Dispute”, Canadian Yearbook of International 

Law, vol. 1 (1963), pp. 213-229و 
ة أن يحق مي دولة خالف الدولة المضأأأأأأرور   -1)احتجا  دولة غير مضأأأأأأرورة بمسأأأأأأؤولية دولة أخرى( على أنه    48ت ص المادة  (78)

ووو )ب( رذا كأان االلتما  الأ ي خرق واجبأا  تجأا  المجتمع الأدولإ ككأل“ )قرار الجمعيأة  :2ولأة أخرى ويقأا  للفقرة  تحتج بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة د
و ولالطالع على مشأأأأأأأأارنع المواد التإ اعتمدتها اللج ة وشأأأأأأأأروحهاا انظر 2001كانون امول/ديسأأأأأأأأمبر    12المؤرخ    56/83العامة  
 نإ( والتصونبا الفصل الرابعا الفرع ها (والمجلد الثانإ )الجم  الثاا 2001ووو  حولية

(79) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 

pp. 55 and 179, paras. 101 and 197; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border area 

(Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 

(Nicaragua v. Costa Rica)    أعال (ا  58)انظر الحأأأاشأأأأأأأأأأأأأأيأأأة paras. 104, 153, 168 and 228; International 
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زمة على متعهدي التشأأأأأأغيل من القباعين  ابة اإلدارنة الال ذها وممارسأأأأأأة الرق مسأأأأأأتوى معي ا  من اليقظة يإ رنفا 
العا  والةاصا من قبيل رصأأأأأأد امنشأأأأأأبة التإ يضأأأأأأبلع بها هؤال  المتعهدونا لحماية حقوق البرف اآلخرو  

يإ مجال التك ولوجياو   اتبلب اممر مراعاة السأأأأأأأأأأأأياق وتبور المعااير سأأأأأأأأأأأأوا  على صأأأأأأأأأأأأعيد امنظمة أو  كما 
تدب لو  أن الع اية الواجبة لم بالضأأأأأأأأأأأأأرورة    يع إ ذلك  شأأأأأأأأأأأأأفنا ال  قع آثار ضأأأأأأأأأأأأأارة ذات لإا يحتى ع دما ت وبالتا 

يالتقصأأأأير عن أدا  ذلك االلتما  رنما ا حصأأأأر يإ رهمال الدولة الويا   بالتمامها باتةاذ جميع التدابير الم اسأأأأبة  
او  السأأيبرة عليه  أو   ر سأألبية ذات شأأفنا يحتمل أن تكون لهاا آثا  خفو امنشأأبة البشأأرنة التإ لهاا أو  لدر  أو 

يستلم  تحقيق نتائج بعي ها )التما  بتحقيق نتيجة( وإنما يستلم  يقط   والتما  الدول المعبر ع ه بكلمة  ضمان“ ال 
 لتج ب التسبب يإ آثار سلبية ذات شفن )التما  بب ل ع اية(و  أيضل ما يمكن من جهود حسن ال ية   ب ل 

التإ  مجموعة مت وعة من التدابير  هما“السأأأأأأأأأيبرة علي أوخفضأأأأأأأأأهما   ووو أو  در  بونع إ االلتما    (7)
صأأأأأأأأأأأأألة بتلوث  المجتمعة على السأأأأأأأأأأأأأوا ا ويقا  للقواعد المعمول بها ذات  تتة ها الدولا م فردة أو  اتعين أن

خفضأأأأأأأأأأأأهما   ووو أو الغالف الجوي من جهة وبتدهور الغالف الجوي من جهة أخرىو وتسأأأأأأأأأأأأت د  بارة  در 
  اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار من   194من المادة   1الفقرة    الواردة يإ  ة يغ برة عليهما“ رلى الصأأأأالسأأأأي  أو 

اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة من   3من المادة  3ا وإلى الصأأأأأأأأأيغة الواردة يإ الفقرة (80)التإ تسأأأأأأأأأتةد   و“
االلتما    وه  المبدأ التوجيهإ  مشأأأأأأأأأأأأروع المهم ع د ال ظر يإو   و(81)التإ تسأأأأأأأأأأأأتةد   أو“  بشأأأأأأأأأأأأفن تغير الم اخ

يإ الداباجة  بإقرار   يإ ه ا السياقا تجدر اإلشارة رلى أن اتفاق بارنسا  و و المالئمة“بضمان اتةاذ  التدابير  
أهمية كفالة سأالمة جميع ال ظم اإليكولوجيةا ما ا ص على مللبشأرنة  ا  مشأترك  شأاغال    يشأكلتغير الم اخ مبفن 

 و(82)ممايةِّ الت وع البيولوجإبما ييها المحيباتا وح

السأأأأأأأأأيبرة عليهما“   خفضأأأأأأأأأهما أو ووو أو وعلى الرغم من أن التدابير الم اسأأأأأأأأأبة الرامية رلى  در  (8)
ت ببق على كأأأل من تلوث الغالف الجوي وتأأأدهور الغالف الجويا من المفهو  أن  بأأأارة  ويقأأأا  لقواعأأأد  

تلوث الببيعأة العأابرة للحأدود ل   لتأدابير المتةأ ةا مع ردراك القأانون الأدولإ الم ببقأة“ يدقصأأأأأأأأأأأأأأد م هأا التمييم بين ا 
سأأأأأأأأأأأأأأيأاق  الغالف الجوي والببيعأة العأالميأة لتأدهور الغالف الجوي واختالف القواعأد التإ ت ببق عليهمأاو ويإ 

خ التما د الدول بم ع حدوث آثار سأأألبية ذات شأأأفن باعتبار  قانونا  دوليا   تلوث الغالف الجوي عبر الحدودا ترسأأأّ
لدولإ المتعلقة بم ع الضأأأأأرر العابر للحدود ال اجم عن شأأأأأارنع مواد لج ة القانون ا تؤكد  مثال  م  يا ا وهو ما عرف 

  

Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities 

in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute Chamber), Advisory 

Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 131  مشأأأأأأارنع المواد المتعلقة بم ع الضأأأأأأرر ؛  
)اسأأأأأتد سأأأأأةت يإ  97( والتصأأأأأونبا الفقرة  الثانإا المجلد الثانإ )الجم   2001ووو    حوليةالعابر للحدود ال اجم عن أنشأأأأأبة خبرةا 

؛ التقرنران امول والثأانإ للفرنق 18-7(ا الفقرات  2007كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   6ا المريقا المؤرخ  62/68قرار الجمعيأة العأامأة  
ا 2016وتموز/اوليه   2014آذار/مارس  7ولإ المكل  بموضأأأأأأأأأوع الع اية الواجبة يإ القانون الدولإا  الدراسأأأأأأأأأإ لراببة القانون الد

 Société françaiseو  ؛J. Kulesza, Due Diligence in International Law (Leiden, Brill, 2016)على التوالإ؛  

pour le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Paris, 

Pedone, 2018و  ؛S. Besson, “La due diligence en droit international”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, vol. 409 (2020), pp. 153-398و 
(80) M.H. Nordquist et al., eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, 

vol. IV (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), p. 50و 
امطراف تدابير وقائية السأأأأأتباق أسأأأأأباب تغير الم اخ أو الوقاية م ها أو تقليلها   على حكم مماثل  تتة   3من المادة   3ت ص الفقرة  (81)

  ا( )مونتيغو باي اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارانظرا على سأأأأأأأأأأأأأأبيل المثالا  ة“ورلى الحد امدنى وللتةفيف من آثار  الضأأأأأأأأأأأأأأار 
United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 212 ا وزون اتفأاايأة ييي أا لحمأايأة طبقأة ام؛ و

تفااية اسأأتكهولم بشأأفن الملوثات العضأأونة ؛ وا4المادة   ااتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأفن تغير الم اخ)ب(؛ و  2ا الفقرة 2 المادة
 و9و 8و 2ا المواد اتفااية مي اماتا بشفن المئبق؛ و 3ا الفقرة امولى من الداباجة والمادة الثابتة

 الفقرتان الحادية عشرة والثالثة عشرة من الداباجةو (82)



A/76/10 

33 GE.21-11083 

زال وجود ه ا  و ومع ذلكا ما ( 84) واالجتهاد القضأأأأأأأأائإ للمحاكم والهيئات القضأأأأأأأأائية الدولية   ( 83) أنشأأأأأأأأبة خبرة 
 لعالمإو اتعلق بتدهور الغالف الجوي ا  فيما  غير مستقر رلى حد ما يإ القانون الدولإ العريإ  االلتما  

ن  وجود التما  الدول العا  بكفالة أن تحتر  امنشأبة المضأبلع  أقد ذكرت محكمة العدل الدولية و  (9)
و اآلن جم  من الم أاطق الواقعأة خأار  سأأأأأأأأأأأأأأيبرتهأا الوط يأة ه  ووو بهأا داخأل والاتهأا وتحأت سأأأأأأأأأأأأأأيبرتهأا بيئأة

  ليس يقط فيما يةص  يئة اهتماما  كبيرا  ا وأولت احترا  الب(85)مجموعة مواد القانون الدولإ المتصأأألة بالبيئة“
أن   السأأكك الحدادية آارن راانو وبي ت المحكمة يإ قضأأية (86)الدول بل فيما يةص البشأأرنة جمعا  أيضأأا “

التةفيف م ه على امقل بات اآلن مبدأ  من القواعد العامة  م ع ]حدوث ضأأأرر ذي شأأأفن بالبيئة[ أو  واجب
 يقة الصلة بحماية الغالف الجويوحات مفيدة ووثو وه   التصرن(87)للقانون الدولإ“

  4المبدأ التوجيهي 
 تقييم األثر البيئي

لألثر البيئإ ال ي تةلفه امنشأأأأأأأأأأأأبة يقع على عاتق الدول التما  بضأأأأأأأأأأأأمان رجرا  تقييٍم   
تحت سأيبرتهاا والتإ ارجَّح أن تتسأبب يإ آثار سألبية ذات شفن   المقترحة داخل نباق والاتها أو

 تدهور و ف الجوي من حيث تلوث الغالف الجوي أوعلى الغال

 الشرح  

ة مشأأأأأأأأأارنع مبادئ تقييم امثر البيئإو وه ا هو امول من ثالث 4ات اول مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  (1)
ضأأأأأأأأع مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ يإ صأأأأأأأأيغة غير    3توجيهية ت بع من مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  الجامعو وود

وجود مجموعة مت وعة من الجهات  بال ظر رلىمنه أنه التما  بب ل ع ايةا و  مباشأأأأأأأأأأأأأرة من أجل الداللة على

  

)الم ع(:  تتة  دولة المصأأأأدر   3الفصأأأأل الةامسا الفرع ها ا المادة ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ( والتصأأأأونبا  2001ووو   حولية (83)
لا للتقليل من مةاطر  رلى أدنى حد“و كما ت اولت كل التدابير الم اسأأأأأأأأبة لم ع وقوع ضأأأأأأأأرر جسأأأأأأأأيم عابر للحدود أوا على أي حا

على أنه   14من المادة  3و وت ص الفقرة اللج ة التما  الم ع يإ موادها المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأروعة دوليا  
ق طوال يترة اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار الحأدث“  يقع خرق اللتما  دولإ اتبلأب من الأدولأة أن تم ع حأدثأا  معي أا  ع أد وقوع هأ ا الحأدثا ونمتأد الةر 

ر االلتمامات بالم ع عادة على أنها التمامات  المرجع نفسأأأأأه) بب ل أقصأأأأأى الجهود ا الفصأأأأأل الرابعا الفرع ها (و وويقا  للشأأأأأرح:  تفسأأأأأَّ
من  لم ع وقوع حأدث معينا وتتبلأب من الأدول اتةأاذ جميع التأدابير المعقولأة أو الالزمأة لم ع وقوع هأ ا الحأدث لكن دون أن تضأأأأأأأأأأأأأأ 

بم ع الضأأأرر العابر للحدود عن   (و وقد  الشأأأرح  االلتما 14من المادة   3( من شأأأرح الفقرة  14ا الفقرة )المرجع نفسأأأهعد  وقوعه“ )
 و)المرجع نفسه(“ كفحد اممثلة على التما  الم ع مصهر ترنلالهوا ا وال ي جرى ت اوله يإ التحكيم المتعلق بقضية طرنق تلوث 

ا ذكرت المحكمة أنها  تضأأأع  ناغيماروس  -غابتشأأأيكويو    مشأأأروعشأأأددت محكمة العدل الدولية على الم ع هإ أيضأأأا و يفإ قضأأأية   (84)
الم  توخإ الح ر واالهتما  بمسفلة الم ع بسبب طابع الضرر ال ي يقع على البيئة وال ي  يإ اعتبارها أنها يإ مجال حماية البيئةا  

-Gabčíkovoال يمكن رصأأأالحه يإ كثير من امحيانا وبسأأأبب القصأأأور المالز  آللية الجبر نفسأأأها يإ ه ا ال وع من الضأأأرر“ )

Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 78, para. 140  و)
أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا     .Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica vوانأأأأأظأأأأأر 

Nicaragua) and Construction of a Road along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)   انظر(
اليو ا يإ القانون   ا ذكرت هيئة التحكيم أيضأا  أن  التشأدادالسأكك الحدادية آارن راانو ويإ قضأية 104أعال (ا الفقرة    58حاشأية ال

 Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzerenالبيئإ الأدولإا على واجأب الم ع بأات اتمااأد“ )

Rijn”) Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, decision of 

24 May 2005, UNRIAA, vol. XXVII, pp. 35-125, at p. 116, para. 222و) 
(85) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

at pp. 241–242, para. 29و 
(86) Gabčíkovo-Nagymaros Project أعال (ا   84ا )انظر الحاشأأأيةp. 41, para. 53 ؛ اسأأأتشأأأهدت المحكمة بالفقرة نفسأأأها يإ

 وp. 78, para. 193أعال (ا  79ا )انظر الحاشية Pulp Mills on the River Uruguayقضية 
(87) Iron Rhine Railwayأعال (ا  84حاشية ا )انظر الpp. 66-67, para. 59و 
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الدولة نفسأأها رجرا  التقييمو والمبلوب هو أن من  بالضأأرورة  اتبلب يإن ه ا االلتما  ال  االفاعلة االقتصأأادية
تعلق بامنشأأأأأبة ا الم  من تدابير تشأأأأأرنعية وت ظيمية وغيرها إلجرا  تقييم امثر البيئإ فيما تضأأأأأع الدولة ما

نمكن  و المقترحةو والضأأأأمانات اإلجرائية مثل اإلخبار والمشأأأأاورات هإ أيضأأأأا  أسأأأأاسأأأأية إلجرا  ه ا التقييمو 
بروتوكول كييف المتعلق بالتقييم البيئإ االسأأأأتراتيجإ الملحق باتفااية تقييم امثر البيئإ يإ أن  رلى  اإلشأأأأارة

اآلثار الصأأأأأأأأحيةا المرجح  ييها يجإ“ لآلثار البيئيةا بمايشأأأأأأأأجع  التقييم البيئإ االسأأأأأأأأترات  رطار عبر حدودي
سأأأأأأأان وعلى ال باتات والحيوانات يإ ذلك على صأأأأأأأحة اإلن يع إ أي تفثير على البيئةا بما حدوثهاا وهو ما

والت وع البيولوجإ والتربأة والم أاخ والهوا  والمأا  والم أاظر الببيعيأة والمواقع الببيعيأة وامصأأأأأأأأأأأأأأول المأاديأة  
 و(88)بين عوامل أخرى  ثقايإ والتفاعلوالتراث ال

يم رلى أهمية تقي  ناغيماروس -مشأأأأأأروع غابتشأأأأأأيكويو  أشأأأأأأارت محكمة العدل الدولية يإ قضأأأأأأية و  (2)
بعو امنشأأأأأأأبة التإ تقو  بها نيكاراغوا يإ الم بقة الحدودية )كوسأأأأأأأتارنكا  قضأأأأأأأية  ويإ و(89)التفثير البيئإ

(ا  امتداد نهر سأأأأأأان خوان )نيكاراغوا ضأأأأأأد كوسأأأأأأتارنكاضأأأأأأد نيكاراغوا( وتشأأأأأأييد طرنق يإ كوسأأأأأأتارنكا على 
الأدوليأة أن  التما  الأدولأة ببأ ل  أكأدت محكمأة العأدل    سأأأأأأأأأأأأأأيأاق االلتمامأات المتعلقأة ببأ ل الع أايأة الواجبأةا ويإ

رذا كان اوجد   الع اية الواجبة لم ع وقوع ضأأأأأأرر ذي شأأأأأأفن عابر للحدود يقتضأأأأأأإ من تلك الدولة التفكد مما
فن عابر للحدود قبل االضأبالع بفي نشأاط يحتمل أن اؤثر سألبا  على البيئة يإ خبر رحداث ضأرر ذي شأ

خلصأأأأأأأأت و  و(90)الدولة المع ية أن تجري تقييما  لألثر البيئإ“وإذا كان اممر ك لكا وجب على   دولة أخرىو
ا  تقييم لألثر المحكمأة رلى أن الأدولأة المع يأة  لم تمتثأل اللتمامهأا بموجأب القواعأد العأامأة للقأانون الأدولإ بأإجر 

را  والحظ القاضأأإ سيسأأاشأأإ أوادا يإ رأي م فصأأل أن  لتقييم امثر البيئإ دو   و(91)البيئإ قبل تشأأييد البرنق“
هاما  بل حاسأأأأأأأأما  يإ ضأأأأأأأأمان ايا  الدولة المع ية بب ل الع اية الواجبة بموجب القواعد العامة للقانون البيئإ  

 االلتما  بالحماية ا رلى أن يإ وقت سأأأأأأأأابق اللباب  طاحونتإخلصأأأأأأأأت المحكمةا يإ قضأأأأأأأأية  و   و(92)الدولإ“
ويقا  لممارسأأة اكتسأأبت يإ السأأ وات اتعين أن يفسأأر  )أ( من ال ظا  امسأأاسأأإا  41ا بموجب المادة  وبالحفظ

امخيرة قدرا  كبيرا  جدا  من القبول لدى الدول بحيث يمكن اليو  اعتبار رجرا  تقييم للتفثير البيئإ شرطا  تمليه  
ويضأأال  عن ذلكا اسأأت تجت غرية م ازعات قاع البحار التابعة للمحكمة    و(93)“العامة للقانون الدولإالقواعد  

مسأأأأأأأأؤوليات والتمامات الدول فيما يةص امنشأأأأأأأأبة يإ م اطق قاع بحار يإ يتواها بشأأأأأأأأفن الدولية لقانون ال
ار يحسأأأأبا بل يشأأأأكل البح  قانون اممم المتحدة لا شأأأأف بموجب اتفااية   أن واجب رجرا  تقييم بيئإ ال  البحار

 و(94)أيضا   التماما  عاما  بموجب القانون الدولإ العريإ“

تحت سأأيبرتها“ هو اإلشأأارة رلى أن   المقترحة داخل نباق والاتها أووالقصأأد من  بارة  امنشأأبة  (3)
داخل نباق    االلتما  ال ي يقع على الدول بضأأأمان رجرا  تقييم لألثر البيئإ التما  اتعلق بامنشأأأبة التإ تقع

ولا تحتر  الحدودا يليس من المسأأأتبعد أن تتة  الد أن التهدادات البيئية ال تحت سأأأيبرتهاو وبما والاتها أو
 يإ رطار مسؤوليتها البيئية العالميةا قرارات مشتركة بشفن تقييمات امثر البيئإو

  

(ا  2003أيأار/مأااو    21بروتوكول التقييم البيئإ االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجإ الملحق بأاتفأاايأة تقييم امثر البيئإ يإ رطأار عبر حأدودي )كييفا  (88)
United Nations, Treaty Series, vol. 2685, No. 34028, p. 140, art. 2, paras. 6-7و 

(89) Gabčíkovo-Nagymaros Project و140أعال (ا الفقرة  84ا )انظر الحاشية 
(90) I.C.J. Reports 2015  و153أعال (ا الفقرة  58)انظر الحاشية 
 و168المرجع نفسها الفقرة  (91)
 و18 المرجع نفسها رأي م فصل للقاضإ سيساشإ أواداا الفقرة (92)
(93) Pulp Mills on the River Uruguay  و204رة أعال (ا الفق 79)انظر الحاشية 
(94) International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with 

Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute 

Chamber), Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 145و 
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ة لبد  تقييم بر ضأأأرورنعتبة تعت   بارة  التإ ارجَّح أن تتسأأأبب يإ آثار سأأألبية ذات شأأأفن“وتحدد  (4)
وعالوة  على ذلكا توجد صأأأأأأكوك   من رعالن رنوو  17امثر البيئإو وهإ مسأأأأأأتمدة من صأأأأأأيغة نص المبدأ 

  تسأأأتةد  عتبة مماثلةوا (95)1991 لعا   أخرىا مثل اتفااية رسأأأبو لتقييم امثر البيئإ يإ رطار عبر حدودي
يإ تقييم لألثر البيئإ  ى أنه اتعين رجرا  ا أشأأأأارت المحكمة رل2010 يإ عا  طاحونتإ اللبابقضأأأأية  ويإ

الحاالت التإ يدحتمل ييها أن يةل   ال شأأاط الصأأ اعإ المقترح أثرا  ضأأارا  ذا شأأفن يإ سأأياق عبر حدوديا  
 و(96)وبةاصة على مورد مشترك“

ع  رو سأأأتبعد مشأأأيأن تتسأأأبب يإ آثار سأأألبية ذات شأأأفن“ا   وبوجود عتبة تحددها  بارة  التإ ارجَّح (5)
رجرا  تقييم امثر البيئإ ل شأأاط ارجَّح أن يكون أثر  طفيفا و يفثر الضأأرر المحتمل يجب أن  التوجيهإ أالمبد

اسأأأأأتةدمت  بارة و  يكون  ذا شأأأأأفن“ا فيما يةص كال  من  تلوث الغالف الجوي“ و تدهور الغالف الجوي“و
كر يإ ما ذد مثلا و 1جيهإ  “ يإ الفقرتين الفرعيتين )ب( و) ( من مشأأأروع المبدأ التو  آثار ضأأأارة ذات شأأأفن

 و(97)القانون   ذو شفن“ أمر يدفصل فيه ب ا   على الوقائع ال  تقدار  ا يإنشرح ه ا المبدأ التوجيهإ

ن بمسأأفلتي  أيضأأا    تدهور “ مشأأروع المبدأ التوجيهإ وتربط  بارة  من حيث تلوث الغالف الجوي أو (6)
وهمأا تلوث  المبأادئ التوجيهيأةا أال  نع هأ  ر امشأأأأأأأأأأأأأأ  يإ رطأار  اتعلق بحمأايأة البيئأة رئيسأأأأأأأأأأأأأأيتين مهمتين فيمأا

حين تت اول السأأأأأأأوابق ذات الصأأأأأأألة ببلب تقييم امثر البيئإ يإ  الغالف الجوي وتدهور  عبر الحدودو ويإ
المقا  امول السأأياقات العابرة للحدودا يدعتبر أن ه اك شأأرطا  مماثال  للمشأأارنع التإ ادتوقع أن تكون لها آثار  

الجوي العالمإا مثل امنشأأبة التإ ت بوي على تعدال واسأأع ال باق متعمد   الغالف سأألبية ذات شأأفن على
وقوع ضأأأأأأرر بالغ   رلىامنشأأأأأأبة  ؤدي مثل ه   الغالف الجويا قد ت  سأأأأأأياق تدهور و ويإ(98)للغالف الجوي 

االعتبارات    أن ت ببق  أشأأأأد حّدة حتى من مةاطر وقوع ضأأأأرر عابر للحدودا وبالتالإ ا بغإ من باب أولى
 امنشبة التإ يمكن أن ا جم ع ها تدهور يإ الغالف الجوي العالمإو ها علىنفس

ورغم عد  ت اول الجوانب اإلجرائية يإ نص مشأروع المبدأ التوجيهإا يإن الشأفافية ومشأاركة الجمهور   ( 7) 
ن  م   10يالمبدأ    ع صأأأأأأأأران هامان يإ ضأأأأأأأأمان الحصأأأأأأأأول على المعلومات والتمثيل يإ رجرا  تقييم لألثر البيئإو 

ا ص على أن من اميضأأأأل معالجة القضأأأأايا البيئية بمشأأأأاركة جميع المواط ين المع يينا    1992 ن رنو لعا  رعال 
الحصأأأأول على المعلوماتا ويرصأأأأة المشأأأأاركة يإ عمليات صأأأأ ع    المشأأأأاركة   شأأأأمل وت على المسأأأأتوى الم اسأأأأبو  

ايا أيضأأا  االتفاايةد الةاصأأة بإتاحة  القضأأ   ه  وتت اول  القرارا واالسأأتفادة الفعلية من اإلجرا ات القضأأائية واإلدارنةو  
يرص الحصأأأول على المعلومات عن البيئة ومشأأأاركة الجمهور يإ اتةاذ القرارات بشأأأفنها واالحتكا  رلى القضأأأا   

على    المشار رليه أعال    ونشجع بروتوكول كييف المتعلق بالتقييم البيئإ االستراتيجإ   و ( 99) يإ المسائل المتعلقة بها 
 و ( 100) برنامج  وأخ  نتائج ه   المشاركة والتشاور بعين االعتبار يإ خبة أو ور والتشاور معها  مشاركة الجمه 

  

 .United Nations, Treaty Series, vol(ا 1991شأأباط/يبراار   25بيئإ يإ رطار عبر حدودي )رسأأبوا  اتفااية تقييم امثر ال (95)

1989, No. 34028, p. 309و 
(96) Pulp Mills on the River Uruguay  و204أعال (ا الفقرة  79)انظر الحاشية 
د ال اجم عن شأأأأأأأأأأفن“ يإ عملهاا بما يإ ذلك يإ المواد المتعلقة بم ع الضأأأأأأأأأأرر العابر للحدو   كثيرا  ما تسأأأأأأأأأأتةد  اللج ة  بارة  ذات (97)

(و ويإ تلك الحالةا قررت اللج ة عد  تعرنف العبارةا وسأأأألمت بفنه يجب الفصأأأأل يإ مسأأأأفلة  الشأأأأفن“ ب ا    2001أنشأأأأبة خبرة )
ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ( والتصأأأأأأأأأونبا الفصأأأأأأأأأل 2001ووو  حولية(ا  4على الوقائعا ال القانون )انظر الشأأأأأأأأأرح العا ا الفقرة )

من المواد المتعلقة بم ع الضأأرر العابر للحدود ال اجم عن  2( من شأأرح المادة 7( و)4و وانظر مثال  الفقرتين )الةامسا الفرع ها (
رر العابر للحدود ال اجم عن أنشأأأأأبة خبرة )المرجع نفسأأأأأه(و وانظر أيضأأأأأا  شأأأأأرح المبادئ المتعلقة بتوزنع الةسأأأأأارة يإ حالة الضأأأأأ 

 ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفصل الةامسا الفرع ها (و2006 ووو حولية (ا3)-(1ا الفقرات )2أنشبة خبرة )شرح المبدأ 
 أدنا و 7انظر مشروع المبدأ التوجيهإ  (98)
االتفااية الةاصأأأأة بإتاحة يرص الحصأأأأول على المعلومات عن البيئة ومشأأأأاركة الجمهور يإ اتةاذ القرارات بشأأأأفنها واالحتكا  رلى  (99)

 .United Nations, Treaty Series, vol(ا  1998حمنران/اونيه    28ة بها )اتفااية آرهوسا القضأأأأأأأأأأا  يإ المسأأأأأأأأأأائل المتعلق

2161, No. 37770, p. 447و 
 و7و 6ا الفقرتان 2المادة  (100)
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  5المبدأ التوجيهي 
 اقستخدام المستدام للغالف الجوي 

  ي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأأأأأأتيعابية محدودةا ا بغإ اسأأأأأأأتةدامه بال ظر رلى أن الغالف الجو  -1
 ببرنقة مستدامةو

  رورة التوييق بين الت مية االقتصأأأادية وحماية تدا  للغالف الجوي ضأأأيشأأأمل االسأأأتةدا  المسأأأ -2
 الغالف الجويو

 الشرح  

ادتصأور أنه قابل لالسأتغالل   الغالف الجوي مورد طبيعإ ذو قدرة اسأتيعابية محدودةو وغالبا  ما ال (1)
ازو ولكن الغالف  موارد ال فط والغ ب فس المع ى ال ي تدسأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأ  وتدسأأأأأأأأأأأتغل به مثال  الموارد المعدنية أو

ل يإ مكوناته المادية والوظيف ث الغالف  الجويا يإ حقيقة اممرا قابل لالسأتغالل ومسأتغ  يةو ونسأتغل الملوِّ
الجوي بالحد من جودته وقدرته على امتصأأأأأأأأأأأأأاص الملوثاتو يمشأأأأأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ يقيس على مفهو   

ف الجوي العالمإ تتبلب االعتراف بوحدة   الموارد المشأأأأأأأأأأأتركة“ ونعترف يإ الوقت نفسأأأأأأأأأأأه بفن وحدة الغال
 ا من ايتراض أن الغالف الجوي مورد ذو قدرة  المصأأأأأأأأأالحو وويقا  ل لكا ا بلق مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه

اسأأأأأأتيعابية محدودةا وأن قدرته على ردامة الحياة على امرض تتفثر بامنشأأأأأأبة البشأأأأأأرنةو ولضأأأأأأمان حماية 
 الحفظ واالستةدا  المستدا وطبيعيا  خاضعا  لمبدأي دا  الغالف الجويا من المهم اعتبار  مور 

 مورد طبيعإ ذو قدرة اسأأتيعابية محدودة“و ونرمإ الجم  الثانإ فن الغالف الجوي ب 1الفقرة وتقر   (2)
تحول التعأداالت التإ تدجرى على كوكأب امرض دون  رلى دمج الحفظ والت ميأة لضأأأأأأأأأأأأأأمأان أال  1  من الفقرة

ت الحية عليهو وهو يفعل ذلك بإاراد العبارة القائلة رن الغالف الجوي ا بغإ اسأأأأأأأتةدامه بقا  ورياسية الكائ ا
ورد يإ اتفااية قانون اسأأأأتةدا  المجاري   مسأأأأتدامةو وه ا مسأأأأتوحى من صأأأأيغ وضأأأأعتها اللج ة كماببرنقة 

 و(102)دا وقانون طبقات الميا  الجوفية العابرة للحدو (101)المائية الدولية يإ امغراض غير المالحية

وباسأتحضأار مفاسيم تتجاوز االسأتغالل الفعلإو   “ بمع ى واسأع وعا وندسأتعمل مصأبلح  اسأتةدا  (3)
يتئ الغالف الجوي يسأأأأأأأأتةد  ببرق عدةو ومن الراجح أن معظم امنشأأأأأأأأبة الم ف ة حتى اآلن أنشأأأأأأأأبة  وما

ذلكا ه اك أنشأبة   ملموسأة بالتفثير يإ أحوال الغالف الجويو ومع اضأبدلع بها دون وجود نية واضأحة أو
إ م ها تغيير أحوال الغالف الجويا مثل تعدال البقسو وتشأأأأأأأأأأكل بعو التك ولوجيات  كان الغرض الحقيق

 أمثلة  على استةدا  الغالف الجويو  (103)المقترحة لتعدال الغالف الجوي تعداال  واسع ال باق ومتعمدا  

 سأأأأيبة باراد م ها أن تكون   بارة  1رة فقالو بارة  ا بغإ اسأأأأتةدامه ببرنقة مسأأأأتدامة“ الواردة يإ  (4)
 تحوال  يإ ال موذ  نحو اعتبار الغالف الجوي موردا  طبيعيا  ا بغإ استةدامه ببرنقة مستدامةو  وهإ تعكس  

رلى العبارات التإ اسأأأأأأأأأتةدمتها محكمة العدل الدولية يإ حكمها الصأأأأأأأأأادر يإ  2وتسأأأأأأأأأت د الفقرة  (5)
ا ال ي أشأارت فيه رلى  ضأرورة التوييق بين حماية البيئة والت مية  ناغيماروس  -مشأروع غابتشأيكويو  قضأية 

  

ا المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ(ا 1994ووو   حوليأةو ولالطالع على المواد وشأأأأأأأأأأأأأأروحهأا التإ اعتمأدتهأا اللج أةا انظر  6و  5المأادتأان   (101)
 لفصل الثالثا الفرع ها وا

و ولالطالع على المواد وشأأروحها 5و  4ا المريقا المادتان 2008كانون امول/ديسأأمبر    11المؤرخ    63/124قرار الجمعية العامة   (102)
 ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفصل الرابعا الفرع ها و2008ووو  حوليةالتإ اعتمدتها اللج ةا انظر 

 أدنا و 7مبدأ التوجيهإ انظر مشروع ال (103)
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و وترمإ اإلشأأأأأارة رلى  حماية الغالف الجوي“ يإ (105)و وه اك سأأأأأوابق أخرى ذات صأأأأألة(104)االقتصأأأأأادية“
 ل  حماية البيئة“ رلى توجيه تركيم الفقرة رلى صلب ه ا الموضوعا وهو حماية الغالف الجويومقاب

  6المبدأ التوجيهي 
 اقستخدام المنصف والمعقول للغالف الجوي 

اراعإ كليا  مصأأأأأأأأأأأالح   ا بغإ اسأأأأأأأأأأأتةدا  الغالف الجوي ببرنقة م صأأأأأأأأأأأفة ومعقولةا بما 
 امجيال الحاضرة والمقبلةو

 الشرح  

على الرغم من أن االسأأأأأأأأأتةدا  الم صأأأأأأأأأ  والمعقول للغالف الجوي ع صأأأأأأأأأر مهم من ع اصأأأأأأأأأر   (1)
ا رئإ أن من المهم ذكر  كمبدأ مسأأأأأأأأتقلو وعلى غرار  5أ التوجيهإ  ورد يإ مشأأأأأأأأروع المبد االسأأأأأأأأتدامةا كما

 بمستوى واسع من التجرند والتعميمو ه ا المبدأ التوجيهإمشروع  ا صيغ  5مشروع المبدأ التوجيهإ 

على حماية الغالف    (106)يقد صأيغ مشأروع المبدأ التوجيهإ بعبارات عامة تببيقا  لمبدأ اإلنصأاف (2)
ول من الجملة االسأأأأأأأأأتةدا   الم صأأأأأأأأأ  يعيا  اتقاسأأأأأأأأأمه الجميعو ونت اول الجم  امالجوي بوصأأأأأأأأأفه موردا  طب

  

(104) Gabčíkovo-Nagymaros Project أعال (ا  84ا )انظر الحاشيةp. 78, para. 140و 
الحاجة رلى كفالة الحماية البيئية   ا سأأأألبت محكمة العدل الدولية الضأأأأو  على  أهمية طاحونتإ اللباب يإ قضأأأأية    2006يإ حكم عا    ( 105) 

 Pulp Mills on the River Uruguay مية االقتصأأأأأأادية المسأأأأأأتدامة يإ الوقت نفسأأأأأأه“ ) للموارد الببيعية المشأأأأأأتركة مع رتاحة الت 

(Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113, at 

p. 133, para. 80 الواليات المتحدة  بشأأأأأفن قضأأأأأية   1998   (؛ وقرار هيئة االسأأأأأتئ اف التابعة لم ظمة التجارة العالمية الصأأأأأادر عا -  
باعتراف أعضأأأأأأأا  م ظمة التجارة  ال ي جا  فيه:  رن اا رذ ن ّكر   حظر اسأأأأأأأتيراد بعو أنواع الردبيان والم تجات التإ تحتوي على الردبيان 

اليتراض أن المادة عشأرنن )ز(  مية المسأتدامة يإ داباجة االتفاق الم شأئ للم ظمةا نعتقد أنه ال مجال اليو   بهدف الت   العالمية صأراحة  
 من ]االتفاق العا  بشأأأأأأأأأأفن التعرنفات الجمركية والتجارة[ يمكن تفونلها بفنها تشأأأأأأأأأأير يقط رلى حفظ الموارد المعدنية أو الموارد غير الحية 

 Appellate Body Report, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp andامخرى القابلة لل فاد“ ) 

Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153  ؛)
ا حيث اعتبرت المحكمة ما الإ:  ه اك نقاش كبير بشأأأفن ما يشأأأّكلا  2005لعا     السأأأكك الحدادية آارن راان وقرار التحكيم يإ قضأأأية  

‘: يما هو ’القانون غير الملم ’؛ وأي قوانين أو مبادئ بيئية تعاهدية أسأأأأأأأأأهمت يإ تبونر  يإ مجال القانون البيئإا ’قواعد‘ أو ’مبادئ 
ووو وامهم يإ   ووو الت مية المسأأأتدامة  ا تشأأأير رلى ووو رن المبادئ المسأأأتجدةا بصأأأرف ال ظر عن مركمها الحالإ   القانون الدولإ العريإ 

بيئية يإ عملية الت ميةو يالقانون البيئإ وقانون الت مية ليس أّي م هما ذلك أن ه   المبادئ المسأأأأأأأأأتجدة أصأأأأأأأأأبحت اآلن تدمج الحماية ال 
تلحق ييها الت مية ضأأررا  ذا شأأفن    بداال  لآلخر بل هما  بارة عن مبادئ متكاملة يعضأأد بعضأأها بعضأأا  وتقتضأأإا يإ الحاالت التإ قد 

تحكيم أن ه ا الواجب قد أصأأأأأأبح اآلن مبدأ من المبادئ ووو وترى هيئة ال   بالبيئةا وجوب م ع ه ا الضأأأأأأرر أو التةفيف م ه على امقل 
الجمئإ الصأأأادر ؛ ويإ القرار  59- 58أعال (ا الفقرتان    84)انظر الحاشأأأية   السأأأكك الحدادية آارن راان العامة للقانون الدولإ“ا قضأأأية  

ا ذكرت هيئة التحكيم تان ضأد اله د( كيشأي غانغا المقا  يإ شأبكة أنهار السأ د )باكسأ يإ قضأية التحكيم المتعلقة بمشأروع    2013يإ عا   
ما الإ:  ال شأأأأأأك أن الدول ملممٌةا بموجب القانون الدولإ العريإ يإ شأأأأأأكله المعاصأأأأأأرا بفن تضأأأأأأع الحماية البيئية يإ الحسأأأأأأبان ع د  

ولية الحاجة  ووو التحكيم الد   ا ت اولت سلسلة من قرارات مصهر ترنل وت في  مشارنع قد تلحق الضرر بدولة متاخمةو وم   قضية  تةبيط 
رلى ردارة الموارد الببيعية ببرنقة مسأأأأتدامةو وأسأأأأهبت محكمة العدل الدولية على وجه الةصأأأأوص يإ ت اول مبدأ ’الت مية المسأأأأتدامة‘ 

 Permanentا مشأأأأيرة رلى ’ضأأأأرورة التوييق بين الت مية االقتصأأأأادية وحماية البيئة“: ناغيماروس   -  مشأأأأروع غابتشأأأأيكويو يإ قضأأأأية  

Court of Arbitration Award Series, Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India): Record 

of Proceedings 2010-2013, Partial Award of 18 February 2013, para. 449. This was confirmed by the 

Final Award of 20 December 2013, para. 111 و 
 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, atانظر  (106)

para. 71انظر    بوجه عا ا  يإ القانون الدولإ  هاإلنصأاف واسأتةدام مسأفلة يإو  وFrontier Dispute (Burkina Faso v. 

Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at paras. 27–28 and 149و ؛North Sea Continental 

Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at para. 85و  ؛J. Kokott, “Equity in international law”, in 
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ومعقولة“ا جمئيا ا رلى والمعقول“و وتسأأت د العبارة القائلة رنه  ا بغإ اسأأتةدا  الغالف الجوي ببرنقة م صأأفة  
من   4لمأادة  من اتفأاايأة قأانون اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدا  المجأاري المأائيأة الأدوليأة يإ امغراض غير المالحيأةا وا  5المأادة  

إلى توازن بين المصأأأأأأأأأأأأأأالح و  تشأأأأأأأأأأأأأأير رلى  قأانون طبقأات الميأا  الجوفيأة العأابرة للحأدودو وهإبالمواد المتعلقأة  
 لتدهور و يرندة من نوعها رما لتلوث الغالف الجوي أو  مراعاة جميع العوامل ذات الصلة التإ قد تكون 

اإلنصاف  اإلنصاف داخل الجيل الواحد و جانبإ  المبدأ التوجيهإ    مشروع  ونت اول الجم  الثانإ من (3)
لا ه ان الجانبين و ومن أجل الربط بين(107)بين امجيال بدال     اراعإ كليا  مصأالح“ بما اسأتةدا   بارة    يدضأِّّ

و واسأأأتدةدمت  بارة  مصأأأالح“ا وليس  لم فعة“ا ل شأأأارة  المقبلة من البشأأأرنة  امجيال الحاضأأأرة  لم فعة“من  
الف الجويا ال ي يجب أن اراعإ  اسأأأأأأأأأأتغالله“ توازن المصأأأأأأأأأأالح لضأأأأأأأأأأمان بقا   رلى الببيعة المتكاملة للغ

بأارات مةتلفأة يإ االعتبأارا  كليأا “ رثبأات أهميأة أخأ  عوامأل واعت كلمأة  ندراد بو لحيأة على امرضو  الكأائ أات ا
فظ  ون بغإ قرا تها مع الفقرة السأأأأأأأابعة من الداباجةا التإ تسأأأأأأألم بفن مصأأأأأأأالح أجيال البشأأأأأأأرنة المقبلة يإ ح

 نو ية الغالف الجوي يإ امجل البونل ا بغإ أن تؤخ  كليا  يإ االعتبارو  

  7المبدأ التوجيهي 
 التعديل الواسع النطاق والمتعمَّد للغالف الجوي 

ال ا بغإ القيا  بفنشأأبة تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسأأع ال باق ومتعمَّدا    
يإ ذلأك   ي قواعأد م ببقأة من قواعأد القأانون الأدولإا بمأامع توخإ الحيبأة والحأ را وره أا  بأف رال

 القواعد المتصلة بتقييم امثر البيئإو

 الشرح  

ات اول  ة غرضأأأأأها تغيير أحوال الغالف الجويو والرلى أنشأأأأأب 7اتبرق مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  (1)
 والمتعمدو  التعدال الواسع ال باق يشير رلى ذلك ع وانها رال مشروع المبدأ التوجيهإا كما

و بارة  أنشأبة تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسأع ال باق ومتعمَّدا “ مفخوذة جمئيا  من   (2)
الوارد يإ اتفأأاايأأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتةأأدا  تق يأأات التغيير يإ البيئأأة مغراض   تعرنف  تق يأأات التغيير يإ البيئأأة“

عن طرنق التفثير  -يات إلحداث تغيير  وال ي يشأأأأأأير رلى تق   ا(108)مية أغراض عدائية أخرى  عسأأأأأأكرنة أو

  

F.L. Toth, ed., Fair Weather? Equity Concerns in Climate Change (Abingdon and New York, 

Routledge, 2014), pp. 173–192و  ؛P. Weil, “L’équité dans la jurisprudence de la Cour internationale 

de Justice: Un mystère en voie de dissipation?”, in V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds., Fifty Years 

of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996), pp. 121–144; F. Francioni, “Equity in international law,” in R. 

Wolfrum, ed., Max Plank Encyclopedia of Public International Law, vol. III (Oxford, Oxford 

University Press, 2013), pp. 632–642و 
(107) C. Redgwell, “Principles and emerging norms in international law: intra- and inter-generational 

equity in C.P. Carlarne et al., eds., The Oxford Handbook on International Climate Change Law, 

(Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185-201; D. Shelton, “Equity” in Bodansky et al., eds. 

Oxford Handbook of International Environmental Law  (  ا    21الحأاشأأأأأأأأأأأأأأيأة انظر) أعالpp. 639-662و  ؛E. 

Brown Weiss, “Intergenerational equity” in Max Planck Encyclopaedias of Public International 

Law   ط (ا متاح على الراب2021)جرى استكماله يإ عا  
ttps://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421و 

كأأانون   10اتفأأأاايأأأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتةأأأدا  تق يأأأات التغيير يإ البيئأأأة مغراض عسأأأأأأأأأأأأأأكرنأأة أو ميأأة أغراض عأأدائيأأأة أخرى )نيونوركا   (108)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151(ا 1976امول/ديسمبر 
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يإ ذلأك كأائ أاتهأا الحيأة  تشأأأأأأأأأأأأأأكيلهأاا بمأا تركيبهأا أو يإ دا أاميأة امرض أو  -المتعمأد يإ العمليأات الببيعيأة  
 تشكيلهو تركيبه أو يإ دا امية الفضا  الةارجإ أو وغاليها الصةري وغاليها المائإ وغاليها الجويا أو

جية“ وامسأأاليب والتق يات التإ تشأأمل عادة باسأأم  اله دسأأة الجيولو  يفهم وتشأأمل ه   امنشأأبة ما (3)
صأأألة باله دسأأأة الجيولوجية  و وتشأأأمل امنشأأأبة المت(109)رزالة ثانإ أكسأأأيد الكربون وإدارة اإلشأأأعاع الشأأأمسأأأإ

المحيبات وامرض وال ظم التق ية وتسأأأأأأعى رلى رزالة ثانإ أكسأأأأأأيد الكربون من الغالف الجوي بالمصأأأأأأارف  
عن طرنق اله دسأأأأأأأة الكيميائيةو وتشأأأأأأأمل التق يات المقترحة إلزالة ثانإ أكسأأأأأأأيد الكربون: حجم   والببيعية أ

قأاط الهوا  المحيط؛ وتةصأأأأأأأأأأأأأأيأب المحيبأات؛ وتعمنم قلونأة  ؛ والتالكربون يإ التربأة؛ والتقأاط الكربون وحجم 
 المحيبات؛ وتعمنم الّتجونةو 

د من ردارة اإلشأأعا (4) ع الشأأمسأأإ تةفيف اآلثار السأألبية لتغير الم اخ  وحسأأب الةبرا  العلميينا يقصأأ 
مد خفو درجة حرارة سأأأأأبح امرضو وتشأأأأأمل امنشأأأأأبة المقترحة ه ا:  تعمنم البياض“ا وهو أسأأأأألوب بتع
سبح امرضا بحيث يدعكس قدر أكبر من حرارة الشمس ليعود رلى  بوي على زنادة انعكاسية السحب أوا 

ا وهو أسأأأألوب ا بوي على ردخال جمنئات صأأأأغيرة عاكسأأأأة يإ الفضأأأأا ؛ والهبا  الجوي يإ السأأأأتراتوسأأأأفير
تإ  ا ا الالغالف الجوي العلوي لتعكس أشأأأعة الشأأأمس قبل أن تصأأأل رلى سأأأبح امرض؛ وعاكسأأأات الفضأأأ

 وتقو  على حجب نسبة صغيرة من أشعة الشمس قبل أن تصل رلى امرض

مشأأأأأأمولة بمشأأأأأأروع المبدأ   وندفهم مصأأأأأأبلح  أنشأأأأأأبة“ يهما  عاما و ولكن توجد أنشأأأأأأبة أخرى غير (5)
اتفأاايأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدا  تق يأات التغيير   تلأك المحظورة بموجأب لالتوجيهإ هأ ا يحظرهأا القأانون الأدولإا مثأ

والبروتوكول امول الملحق باتفاايات ج يف   (110)مية أغراض عدائية أخرى  ض عسأأكرنة أويإ البيئة مغرا
العسأأأأكرنة“و   على امنشأأأأبة  غير أ التوجيهإ ه ا رالا ببق مشأأأأروع المبد و وويقا  ل لكا ال(111)1949 لعا 

مشأأأأأأأأأأأأأأروع  وتقع امنشأأأأأأأأأأأأأأبأأة العسأأأأأأأأأأأأأأكرنأأة التإ ت بوي على تعأأداالت متعمأأدة للغالف الجوي خأأار  نبأأاق  
 وه ا التوجيهإ لمبدأا

مةتلفةو يعلى سأأأأأأأأأبيل المثالا أددر  التشأأأأأأأأأجير يإ نظا   منظمة  أنشأأأأأأأأأبة أخرى تةضأأأأأأأأأع  وبالمثلا   ( 6) 
  2اتفاق بارنس )الفقرة   ويإ   ( 112) اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأأأأأأأأأأأفن تغير الم اخ بروتوكول كيوتو الملحق ب 

(و واعتدمدتا يإ رطار بعو الصأأأأأأأأأأكوك القانونية الدوليةا تدابير لت ظيم التقاط الكربون وتةمن هو  5من المادة 

  

(109) IPCC Expert Meeting on Geoengineering, Lima, Peru, 20-22 June 2011, Meeting Report و انظرا بوجه
الأأأأأأأرابأأأأأأأط ”?the Oxford Geo-engineering Programme, “What is geoengineeringعأأأأأأأا ا   عأأأأأأألأأأأأأأى  مأأأأأأأتأأأأأأأاح  ا 

www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/و  ؛K. N. Scott, 

“International law in the anthropocene: responding to the geoengineering challenge”, Michigan 

Journal of International Law, vol. 34, No. 2 (2013), pp. 309-358, at p. 322و  ؛Steve Rayner, et al., 

“The Oxford principles”, Climate Geoengineering Governance Working Paper No. 1 (University of 

Oxford, 2013)  الأأأأرابأأأأط عأأأألأأأأى  مأأأأتأأأأأأأاح   /www.geoengineering-governance-research.org/perch/resourcesا 

workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf   أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا انأظأر   C. Armani, “Global experimentalو 

governance, international law and climate change technologies”, International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 64, No. 4 (2015), pp. 875-904و 
 و1انظر المادة  (110)
ا والمتعلق بحماية ضأحايا الم ازعات المسألحة  1949آب/أغسأبس  12البروتوكول اإلضأايإ الملحق باتفاايات ج يف المعقودة يإ  (111)

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, arts. 35  ا1977الأدوليأة )البروتوكول امول(ا 

para. 3 and 55 (ا  1998تموز/اوليه   17؛ وانظر أيضأأأأأأأأأأا  نظا  روما امسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأإ للمحكمة الج ائية الدولية )رومااUnited 

Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 8, para. 2 (b)(iv)و 
 United(ا  1997كانون امول/ديسأأأمبر   11بروتوكول كيوتو الملحق باتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأأأفن تغير الم اخ )كيوتوا   (112)

Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162و 

http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/؛
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/؛
http://www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/؛
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
http://www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretaltheoxfordprinciples.pdf
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عن قلب ال فايات  التفااية م ع التلوث البحري ال اجم   ( 113)  )بروتوكول ل دن(   1996 بروتوكول عا    ونتضأأأأأأأأمن 
اآلن حكمأا  معأدال  ومريقأا ا يضأأأأأأأأأأأأأأال  عن مبأادئ توجيهيأة جأداأدة لمراابأة رغراق   ( 114) 1972   والمواد امخرى لعأا 

لونة المحيبات“ لهما صأألة بإغراق  دا   تةصأأيب المحيبات بالحداد“ و تعمنم ق  ال فايات والمواد امخرىو وما 
 وتوكول ل دن الملحق بها ذات وجاهةو بر و   1972 ال فايات يإ المحيباتا تظل اتفااية عا  

وامنشأأأأبة التإ تهدف رلى تعدال الغالف الجوي تعداال  واسأأأأع ال باق ومتعمَّدا  يمك ها رلى حد بعيد   ( 7) 
يإ ذلك الجفاف وامعاصأأأأأأأأأأأأير   السأأأأأأأأأأأألبية للكوارث والمةاطرا بما تةفيف اآلثار  تلبيف أو  تحونل أو  م ع أو 

الوقت نفسأأأأها من المسأأأألم به أيضأأأأا  أنها قد تحدث آثارا    وتواير الميا و ويإ والموابعا وتعمنم رنتا  المحاصأأأأيل  
الحظت  ت حصأأأأأأأأر يإ الحدود الوط يةو وكما  متوقعة على امنماط الم اخية القائمة التإ ال   بعيدة المدى وغير 

جوي تع إ اتعلق بتعدال البقس:  رن درجة تعقُّد عمليات الغالف ال   ظمة العالمية لألرصأأأأأأأأأأأأأاد الجونة فيما الم 
تدا يات يإ مكان  من العالم سأأتكون له بالضأأرورة   أن أي تغيير يإ البقس يدسأأتحدث اصأأب ا يا  يإ جم  ما 

البقس على نباق واسعا العواقب  ووو ونجب أن تقيَّم بع ايةا قبل الشروع يإ أي تجربة يإ مجال تغيير    آخر 
ل رلى ترتيبات دولية  صَّ  و ( 115) مرضية“ المحتملة والم شودةا ونجب أن ادت و 

من   9و 7وليس القصأأأأد من مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا خ ق االبتكار والتقد  العلمإو يالمبدآن   (8)
الوقت نفسأأها ه ا  رعالن رنو يقران بفهمية التك ولوجيات الجدادة والمبتكرة والتعاون يإ ه   المجاالتو ويإ

 يع إ أن له   امنشبة آثارا  ريجابية دائما و ال

يكن بين  لم حظرها ما اراد بمشأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ رجازة ه   امنشأأأأأأبة أو ذلكا ال    علىوب ا (9)
عد  االضبالع به      الدول اتفاق على اتباع مسار العمل ه او بل هو يكتفإ ببسط المبدأ القائل رنه ا بغإ

  ت بيهإواللوب التحوطإ  هو زنادة تعمنم امس  رال“توخإ الحيبة والح رو والمقصود بكلمة    امنشبة رال مع
الجم   اتبيَّن من  ا يإ حين ومتعمد  امنشأأأبة الرامية رلى رجرا  تعدال واسأأأع ال باق أن تد جم بهال ي يمكن  
 من قواعد القانون الدولإو   امنشبة تةضع مي قواعد م ببقة ه   أن المبدأ التوجيهإمشروع  امخير من  

دمتها المحكمة الدولية لقانون البحار  من  بارات اسأأأأتة رلى  الحيبة والح ر“ مسأأأأتوحاةواإلشأأأأارة  (10)
والقضأأأية المتعلقة باسأأأتصأأأالح سأأأ غايورة ا (117)وقضأأأية موكس بالنتا  (116)قضأأأية سأأأاوثرن بلو يين تونايإ 

  

(113) 1996 Protocol to the 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 

Wastes and Other Matter (London, 7 November 1996), International Legal Materials, vol. 36 

(1997), p. 7 و 
(114) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

(London, Mexico City, Moscow and Washington, D.C., 29 December 1972), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1046, No. 15749, p. 138و 
 Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in the Lightانظر   (115)

of the Developments in Outer Space (Geneva, World Meteorological Organization, 1963) : ؛ انظر أيضا
Decision 8/7 (Earthwatch: assessment of outer limits) of the Governing Council of the United 

Nations Environment Programme, Part A (Provisions for co-operation between States in weather 

modification) of 29 April 1980و 
(116) Southern Blue Fin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, 

Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at para. 77  للبريينا يإ   ا بغإو وذكرت المحكمة أنه
يعالة تم ع رلحاق ضأرر جسأيم بمةمون رأي المحكمةا التصأرف بحيبة وح ر يإ ظروف ه   القضأية لضأمان اتةاذ تدابير حفظ  

 معان “والتونا الج وبية زرقا  ال
 (117 ) MOX Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS 

Reports 2001, p. 95, at para. 84    ( ملكأة المتحأدة يإ تبأادل  الحيبأة والحأ را يإ رأي المحكمأةا أن تتعأاون أارل أدا والم  تتبلأب
 المعلومات المتعلقة بمةاطر أو آثار تشغيل مص ع موكس ويإ ابتكار طرق للتعامل مع ه   المةاطر واآلثارا حسب االقتضا “(و 
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رلى بال ظر  أنه   اسأأأتصأأأالح امراضأأأإ و وذكرت المحكمة يإ قضأأأية(118)مراض يإ مضأأأيق جوهور وحوله
لحيبة والح ر يقتضأيان من صأالح امراضأإ يإ البيئة البحرنةا يإن ااآلثار التإ يمكن أن تترتب على اسأت

ابتكار  و آثار أعمال اسأتصأالح امراضأإ   ماليمنا وسأ غايورة رنشأا  آليات لتبادل المعلومات وتقييم مةاطر أو
مشروع المبدأ التوجيهإ بلغة وعظيةا    طرق للتعامل مع ه   المةاطر واآلثار يإ الم اطق المع ية“و وصيغ

   امنشأأأأأأأأبةا ضأأأأأأأأمن امنظمة المةتصأأأأأأأأة يإ مةتل  دف التشأأأأأأأأجيع على وضأأأأأأأأع قواعد لت ظيم مثل هبه
 المجاالت ذات الصلة بتلوث الغالف الجوي وتدهور و

المبأدأ   مشأأأأأأأأأأأأأأروع  يإ ذلأك القواعأد المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بتقييم امثر البيئإ“ يإ نهأايأة بمأا  بأارة     بوي وت (11)
المبدأ التوجيهإ   مشروع  هو مبين يإ كما  قييم امثر البيئإالالعتراف بفهمية ت على تفكيد رضايإيهإ  التوج

جرى ببرنقأة تد ا بغإ أن    وامنشأأأأأأأأأأأأأأبأة الراميأة رلى رجرا  تعأداأل واسأأأأأأأأأأأأأأع ال بأاق ومتعمأد للغالف الجوي و  4
 4قد يدشأترط رجرا  تقييم امثر البيئإ الم صأوص عليه يإ مشأروع المبدأ التوجيهإ  و مكشأوية وشأفاية تماما ا  

قد يدحدث آثارا   وندرى أن أي مشأأروع ا بوي على تعدال واسأأع ال باق ومتعمَّد للغالف الجوي   وغرضه ا الل
 تقييم أثر ه ا ال شاطوويإ ه   الحالةا ال بد من   اضارة كبيرة

  8المبدأ التوجيهي 
 الدولي التعاون 

يقع على عاتق الدول التما  بالتعاونا حسأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأا ا فيما بي ها ومع الم ظمات   -1
 دولية ذات الصلة من أجل حماية الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي وتدهور وال

ا بغإ أن تتعاون الدول على زنادة تعمنم المعارف العلمية والتق ية المتصأأأأأأألة بفسأأأأأأأباب  -2
 ف الجوي وتدهور و وقد يشمل التعاون تبادل المعلومات والرصد المشتركووآثار تلوث الغال

 الشرح  

لإ يإ صأأأأأأميم المجموعة الكاملة لمشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه  و وقد شأأأأأأهد عاون الدو ا در  الت (1)
يكرة المصأأأأالح  وهو يسأأأأت د اليو  بدرجة كبيرة رلى   (119)يإ القانون الدولإ معتبرا  مفهو  التعاون الدولإ تغيرا  

ع المبادئ جة مشأأأأارنمن دابا  الثالثةالفقرة ويإ ه ا الصأأأأددا اد كر أن    و(120)لالمشأأأأتركة للمجتمع الدولإ كك
 وشاغل مشترك للبشرنة  هماالغالف الجوي   الغالف الجوي وتدهور أن تلوثتعتبر  التوجيهية ه  

من مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا على التما  الدول بالتعاونا حسأأأأأب االقتضأأأأأا و  1وت ص الفقرة  (2)
ت الصأأأأأأأأأأألةو وتع إ  بارة  حسأأأأأأأأأأأب وعمليا ا يكون ه ا التعاون مع الدول امخرى ومع الم ظمات الدولية ذا

ا  عه وموضأأأو   االقتضأأأا “ أن للدول قدرا  من المرونة يإ ت في  التمامها بالتعاون حسأأأب طبيعة التعاون المبلوب 
  

(118) Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. 

Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 2003, p. 10, at para. 99و 
(119) W. Friedmann, The Changing Structure of International Law (London, Stevens & Sons, 1964), pp. 

60–71; C. Leben, “The changing structure of international law revisited by way of introduction”, 

European Journal of International Law, vol. 3 (1997), pp. 399–408انظر أيضأأأأأأا    وJ. Delbrück, “The 

international obligation to cooperate — an empty shell or a hard law principle of international law? 

— a critical look at a much debated paradigm of modern international law”, H.P. Hestermeyer et 

al., eds., Coexistence, Cooperation and Solidarity (Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum), vol. 1 

(Leiden, Martinus Njihoff, 2012), pp. 3–16و 
(120) B. Simma, “From bilateralism to community interests in international law”, Collected Courses of 

The Hague Academy of International Law, 1994-VI, vol. 250, pp. 217-384; N. Okuwaki, “On 

compliance with the obligation to cooperate: new developments of ‘international law for 

cooperation’”, in Aspects of International Law Studies (Festschrift for Shinya Murase), J. Eto (ed.) 

(Tokyo, Shinzansha, 2015), pp. 5-46, at pp. 16-17 باللغة اليابانية(و( 
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و وقد تةتل  أشأأأأكال ه ا التعاون أيضأأأأا  تبعا  للحالة وهإ تتيح للدول وحسأأأأب قواعد القانون الدولإ السأأأأارنة
و ونمكن أن اتة  شأكل تعاون ث ائإ  قواعد القانون الدولإ السأارنةا  لويق  ممارسأة هامش من السألبة التقدارنة

 فردة  رجرا ات مالئمةومتعدد امطرافو ونمكن أيضا  أن تتة  الدول م  رقليمإ أو أو

لتعاون بين اا شأأددت محكمة العدل الدولية على الترابط بين االلتما  بطاحونتإ اللبابيفإ قضأأية  (3)
هو السأأأأأأأأبيل ال ي تتمكن به الدول المع ية من أن   عو والحظت المحكمة أن  التعاون امطراف وااللتما  بالم

 و(121)وذلك لم ع ذلك الضرر“ ووو تدار بصورة مشتركة مةاطر رلحاق ضرر بالبيئة

ونرد موضأأأأوع التعاون الدولإ يإ عدة صأأأأكوك متعددة امطراف ذات صأأأألة بحماية البيئةو يإعالن   ( 4) 
ا على التوالإا على أهمية التعاونا اممر  27بدأ  والم   24دان كالهماا يإ المبدأ سأأأأأأأتكهولم وإعالن رنو يشأأأأأأأد ا 

وإضأأأأأأأأأاية رلى ذلكا من بين بعو المعاهدات القائمةا ت ص   و ( 122) ال ي اتبلب حسأأأأأأأأأن ال ية وروح الشأأأأأأأأأراكة 
ة  ير حمأايأأن تأداب تأدرك  اتفأاايأة ييي أا لحمأايأة طبقأة اموزونا يإ دابأاجتهأاا على أن امطراف يإ هأ   االتفأاايأة   

عداالت ال اجمة عن امنشأأأأبة البشأأأأرنة تتبلب تعاونا  وعمال  دوليين“و وعالوة  على ذلكا  طبقة اموزون من الت 
تقر داباجة اتفااية اممم المتحدة اإلطارنة بشأفن تغير الم اخ بفن  البابع العالمإ لتغير الم اخ اتبلب أقصأى 

الوقت  ا ويإ وو“ و  ومالئمة  ركتها يإ اسأأأأتجابة دولية يعالة يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشأأأأا  ما 
من اتفاق    7المادة   و ويإ ( 123) نفسأأأه تؤكد من جداد  مبدأ سأأأيادة الدول يإ التعاون الدولإ لت اول تغير الم اخ“ 

بأأفهميأأة دعم جهود التكيف والتعأأاون الأأدولإ المتعلق بهأأا وبأأفهميأأة مراعأأاة احتيأأاجأأات    [ امطراف ] تقر  بأأارنسا   
  تؤكد و   و ( 124) “ سأأأأأأأأأأيما تلك القابلة للتفثر بوجه خاص باآلثار الضأأأأأأأأأأارة لتغير الم اخ  ن ال امية امطرافا ال البلدا 

جمهور ووصأأأأأأأأأأأأأأولأه رلى أهميأة التعليم والتأدرنأب والتو يأة العأامأة ومشأأأأأأأأأأأأأأاركأة ال   دابأاجأة اتفأاق بأارنس يإ المقأابأل 
 و ( 125) تفاق المعلومات والتعاون على جميع المستونات يإ المسائل التإ ات اولها اال 

  

(121) Pulp Mills on the River Uruguay أعال (ا  79ا )انظر الحاشيةp. 49, para. 77و 
 من رعالن استكهولم على ما الإ: 24مبدأ ا ص ال (122)

ت أاول المسأأأأأأأأأأأأأأائأل الأدوليأة المتعلقأة بحمأايأة وتحسأأأأأأأأأأأأأأين البيئأة بروح التعأاون من جأانأب جميع البلأدانا كبيرة كأانأت أ     ا بغإ 
ري لفعالية بفي وسيلة أخرى م اسبة ضرو  صغيرةا على قد  المساواةو والتعاون من خالل الترتيبات الث ائية أو المتعددة امطراف أو

مة عن امنشأأبة الم ف ة يإ جميع المجاالتا وم ع تلك اآلثار والحد م ها والقضأأا  عليهاا على مكايحة اآلثار البيئية الضأأارة ال اج 
 نحٍو تراعى فيه على ال حو الواجب سيادة جميع الدول ومصالحهاو“

 أعال (و 11)ال ظر الحاشية  1972حمنران/اونيه  16-5تقرنر مؤتمر اممم المتحدة المع إ بالبيئة البشرنةا استكهولما  
 من رعالن رنو على ما الإ: 27ون ص المبدأ  
 تتعاون الدول والشأأأأأأأعوب بحسأأأأأأأن نية وبروح من المشأأأأأأأاركة يإ تحقيق المبادئ الواردة يإ ه ا اإلعالن ويإ زنادة تبونر   

 القانون الدولإ يإ ميدان الت مية المستدامة“و
ا المجلد امولا القرارات  1992حمنران/اونيه   14-3 لمتحدة المع إ بالبيئة البشأأأأأرنةا رنو دي جانيرواتقرنر مؤتمر اممم ا 

 ا المريق امولا الفصل امولو1والتصونب(ا القرار  E.93.I.8التإ اعتمدها المؤتمر )م شور اممم المتحدةا رقم البيع 
اممم المتحدة لقانون البحارا التإ تتضأأأأمن حكما  بشأأأأفن  التعاون العالمإ  من الجم  الثانإ عشأأأأر من اتفااية  2انظر أيضأأأأا  الفرع  (123)

(ا  198(ا و اإلخبار بضأأرر وشأأيك أو يعلإ“ )المادة  197واإلقليمإ“ ا ص على  التعاون على أسأأاس عالمإ أو رقليمإ“ )المادة 
(ا و المعااير 200مات والبيانات“ )المادة اسأأأات وبرامج البحث وتبادل المعلو (ا و الدر 199و خبط البوارئ ضأأأد التلوث“ )المادة 

من الجم  الثالث عشأأأأأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارا المتعلق بالبحث   2(و ونورد الفرع 201العلمية لألنظمة“ )المادة 
الظروف المؤاتية“  (ا و تهيئة  242الدولإ“ )المادة  العلمإ البحريا حكما  بشأأأأأأأأأأأأأفن  التعاون الدولإ“ ا ص على  تشأأأأأأأأأأأأأجيع التعاون 

 (و244(ا و نشر وإذاعة المعلومات والمعرية“ )المادة 243)المادة 
 و3ا الفقرة 14ا والمادة 4ا الفقرة 8ا والمادة 7ا الفقرة 7ا والمادة 1ا الفقرة 6و وانظر أيضا المادة 6ا الفقرة 7انظر المادة  (124)
اتفااية قانون اسأأأأتةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض  من   8من المادة   1انظر أيضأأأأا  الفقرة   رابعة عشأأأأرةوالداباجةا الفقرة ال (125)

 ا بشفن االلتما  العا  بالتعاونا التإ ت ص على ما الإ:غير المالحية
مثل  والفائدة المتبادلة من أجل تحقيق االنتفاع امتعاون دول المجرى المائإ على أسأأأأاس المسأأأأاواة يإ السأأأأيادة والسأأأأالمة اإلقليمية  ت 

 وم من المجرى المائإ الدولإ وتويير الحماية الكافية له
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مت وعةو    ونمكن أن اتة  التعاون أشأأأأأكاال    و(126)التعاون  وأقرت اللج ة أيضأأأأأا ا يإ أعمالهاا بفهمية (5)
من مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا بصأأأأأأفة خاصأأأأأأةا على أهمية التعاون يإ تعمنم المعارف   2وتشأأأأأأدد الفقرة 

أيضأأأا  الضأأأو  على  2وتسأأألط الفقرة   العلمية والتق ية المتصأأألة بفسأأأباب وآثار تلوث الغالف الجوي وتدهور و
 تبادل المعلومات والرصد المشتركو

تهأاا على أن التعأاون والعمأل الأدوليين ا بغإ وت ص اتفأاايأة ييي أا لحمأايأة طبقأة اموزونا يإ دابأاج (6)
ا 4من المادة  1ت ص االتفااية يإ الفقرة  أن  ]ا ب يا[ على االعتبارات العلمية والتق ية ذات الصأأأأأأأأأأأأألة“ا كما
 الإ: المتعلقة بالتعاون يإ المجاالت العلمية والتق ية والقانونيةا على ما

االقتصأأأأادية    -ة والتق ية واالجتما ية تيسأأأأر امطراف وتشأأأأجع تبادل المعلومات العلمي  
  والتجارنة والقانونية ذات الصأأألة به   االتفاايةا وذلك على ال حو المبين تفصأأأيال  يإ المريق الثانإو 

 ات رلى الهيئات التإ تتفق عليها امطراف“و   المعلوموتقدَّ  ه

 4من المادة  2تبادلهاو وت ص الفقرة  ونورد المريق الثانإ لالتفااية قائمة مفصأأأأألة بفنواع المعلومات الواجب
 على التعاون يإ المجاالت التق يةا مع مراعاة احتياجات البلدان ال اميةو

اممم المتحأدة اإلطأارنأة بشأأأأأأأأأأأأأأأفن تغير الم أاخا المتعلقأة  فأاايأة  من ات  4من المأادة    1وت ص الفقرة   (7)
 الإ: بااللتماماتا على ما

آثأأأأار تغير الإ   يقو  جميع امطراف ]بمأأأأا  التعأأأأاون على اإلعأأأأداد للتكيف مع  [ )ه( 
  -( العمأل والتعأاون على رجرا  البحوث العلميأة والتك ولوجيأة والف يأة واالجتمأا يأة  ووو )ز  الم أاخ؛

اا والرصأأأأأأأأأد الم تظم وتبونر محفوظات البيانات المتصأأأأأأأأألة بال ظا  الم اخإ وغيره  تصأأأأأأأأأاديةاالق
اتعلق بفسأأأأأأأأأأأأأباب وآثار ومدى   رزالة الشأأأأأأأأأأأأأكوك المتبقية فيما والرامية رلى زنادة الفهم وتةفيو أو

اتعلق بال تائج االقتصأأأأأأأأأأادية واالجتما ية السأأأأأأأأأأتراتيجيات االسأأأأأأأأأأتجابة  وتوقيت تغير الم اخ وفيما
العمأأأأل والتعأأأأاون على التبأأأأادل الكأأأأامأأأأل والمفتوح والعأأأأاجأأأأل للمعلومأأأأات العلميأأأأة (  )ح  فأأأأة؛المةتل

االقتصأأأأأأادية والقانونية ذات الصأأأأأألة المتعلقة بال ظا  الم اخإ   -والتك ولوجية والف ية واالجتما ية 
ل  وتغير الم اخا وبال تائج االقتصأأأأأادية واالجتما ية السأأأأأتراتيجيات االسأأأأأتجابة المةتلفة؛)ط( العم

لى التعليم والتدرنب والتو ية العامة فيما اتصأأل بتغير الم اخ وتشأأجيع المشأأاركة على  عاون عوالت
 ويإ ذلك المشاركة من جانب الم ظمات غير الحكومية“ أوسع نباق يإ ه   العمليةا بما

  

 ا المتعلق بالتعاونا على ما الإ:4( ت ص يإ المادة 2001المواد المتعلقة بم ع الضرر العابر للحدود ال اجم عن أنشبة خبرة ) (126)
أو أكثر من الم ظمات الدولية ىا ع د االقتضأأأا ا للحصأأأول على مسأأأاعدة من واحدة  تتعاون الدول المع ية بحسأأأن نية وتسأأأع  

 وقوع ضرر جسيم عابر للحدودا أوا على أي حالا يإ التقليل من مةاطر  رلى أدنى حد“و   م عالمةتصة يإ  
  ةا المع ونأأ 7المأأادة  يإ    (2008)  وعالوة  على ذلأأكا ت ص المواد المتعلقأأة بقأأانون طبقأأات الميأأا  الجوفيأأة العأأابرة للحأأدود 

 ا على ما الإ: االلتما  العا  بالتعاون“
تتعاون دول طبقة الميا  الجوفية على أسأأأأأأاس المسأأأأأأاواة يإ السأأأأأأيادةا والسأأأأأأالمة اإلقليميةا والت مية المسأأأأأأتدامةا   -1  

و بشأأأأأأبكات طبقات مياهها والم فعة المتبادلةا وحسأأأأأأن ال ية من أجل تحقيق االنتفاع الم صأأأأأأ  والمعقول بببقات مياهها الجوفية أ
 ا وتويير الحماية الم اسبة لهاوالجوفية العابرة للحدود

 ا ا بغإ لدول طبقة الميا  الجوفية رنشا  آليات مشتركة للتعاون“و1ومغراض الفقرة  -2 
ا  7 (ا يإ مشأأأأأروع المادة2016المواد المتعلقة بحماية امشأأأأأةاص يإ حاالت الكوارث ) مشأأأأأارنع  وعالوة على ذلكا ت ص 

 ى ما الإ:عل 7المادة  مشروع  صنعلى واجب التعاونو و 
سأياق تببيق مشأارنع المواد ه  ا تتعاون الدولا حسأب مقتضأى الحالا فيما بي ها ومع اممم المتحدة وع اصأر حركة   يإ 

 الصليب امحمر والهالل امحمر والجهات المساعدة امخرى“و



A/76/10 

GE.21-11083 44 

يجدر   و ومما االقتضأأأأأأأا  ا ع د  يشأأأأأأأمل التما  التعاون فيما يشأأأأأأأمله تبادل المعلومات يإ ه ا السأأأأأأأياقا  و  ( 8) 
من اتفااية قانون اسأأأأتةدا  المجاري المائية الدولية يإ امغراض غير    9إ ه ا الصأأأأدد أن المادة  ال كر أيضأأأأا  ي ب 

المالحيأة تورد مجموعأة مفصأأأأأأأأأأأأألأة من امحكأا  المتعلقأة بتبأادل البيأانأات والمعلومأاتو ثم رن اتفأاايأة التلوث الجوي  
متعأاقأدة بتبأادل المعلومأات المتعلقأة  قو  امطراف ال م هأا على أن ت  4لمأادة  البعيأد المأدى عبر الحأدود ت ص يإ ا 

بسأأياسأأاتها وأنشأأبتها العلمية وتدابيرها التق ية التإ تسأأتهدفا رلى أقصأأى قدر ممكنا مكايحة تصأأرنف الملوثات  
يسأأأأأهم يإ   تقو  باسأأأأأتعراض ه   السأأأأأياسأأأأأات وامنشأأأأأبة والتدابيرا ما  الجونة التإ قد تكون لها آثار ضأأأأأارةا كما 

وث الجوي البعيد المدى العابر للحدودو وتتضأأأأأأمن االتفااية أيضأأأأأأا  أحكاما   يإ ذلك التل  لجويا بما خفو التلوث ا 
(؛ وت في  ومواصأأألة  8(؛ وتبادل المعلومات )المادة  7مفصأأألة بشأأأفن التعاون يإ مجاالت البحث والتبونر )المادة  

على المسأأتوى  (و و 9  لجو يإ أوروبا )المادة لبعيد المدى لملوثات ا تبونر البرنامج التعاونإ لرصأأد وتقييم االنتقال ا 
ا اتضأأأأأأأمن كل من االتفاق اإلطاري اإلقليمإ لم بقة شأأأأأأأرق أيرنقيا بشأأأأأأأفن التلوث الجوي )اتفاق  اإلقليمإ أيضأأأأأأأا  

واالتفأاق اإلطأاري اإلقليمإ لم بقتإ غرب ووسأأأأأأأأأأأأأط أيرنقيأا بشأأأأأأأأأأأأأفن التلوث الجوي )اتفأاق    ( 127) ( 2008  نيروبإا 
 الإ:  فن التعاون الدولإو يامطراف تتفق على ما تبابقة بش أحكاما  م   ( 128) ( 2009  انا أبيدج 

ال ظر يإ أوجه التأآزر والفوائد المشأأأأأأأأأأأأأأتركة التإ ا بوي عليهأا اتةأاذ تدابير مشأأأأأأأأأأأأأأتركة  1-2 
 لمكايحة انبعاث الملوثات الجونة وغازات الدييئة؛

 ووو

 وا ؛والبحثية المتعلقة بإدارة نو ية الهتعمنم تبادل المعلومات التعليمية  1-4

 و“ال هوض بالتعاون اإلقليمإ من أجل تعمنم المؤسسات الت ظيمية 1-5

ويإ سأأياق حماية الغالف    و(129)وأقرت اللج ة أيضأأا ا يإ أعمالهاا بفهمية المعارف العلمية والتق ية (9)
وتدهور و  والتق ية المتصألة بفسأباب وآثار تلوث الغالف الجوي  زنادة تعمنم المعارف العلمية  الجويا من امسأاسأإ  

اتفاق بارنس بفهمية تفادي الةسأأأأأأائر وامضأأأأأأرار المرتببة بالتفثيرات    قر ي تصأأأأأأديا  لآلثار الضأأأأأأارة لتغير الم اخا  و 
ار  نظم اإلن   السأأأأألبية لتغير الم اخ وتقليصأأأأأها رلى أدنى حد والتصأأأأأدي لهاا ونتوخى التعاون يإ مجاالت مثل )أ( 

( والحوادث التإ قد ت بوي على خسأأأأأأائر  )د   الببيئة الحدوث؛ المبكر؛ )ب( واالسأأأأأأتعداد للبوارئ؛ ) ( والظواهر  
وتسأأأأأأأأهيالت التفمين ضأأأأأأأأد   ( و ( وتقييم المةاطر وإدارتها على نحو شأأأأأأأأامل؛ ) ه رجعة ييها؛ )  وأضأأأأأأأأرار دائمة وال 

( وقدرة  ح والةسأأائر غير االقتصأأادية؛ )  ( ز المةاطرا وتجميع المةاطر الم اخيةا وغير ذلك من حلول التفمين؛ ) 
 و (130)وال ظم اإليكولوجية على التحمل   المحلية وسبل العيش المجتمعات  

  

  متاح يإ: (127)
https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EAB

AQ2008-AirPollutionAgreement.pdfو 
يأأإ:   (128)  /https://web.archive.org/web/20111224143143/http://www.unep.org/urban_environmentمأأتأأأأأأأاح 

PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdfو 
وفيأأة العأأابرة للحأأدود على مأأا الإ: قأأات الميأأا  الج من المواد المتعلقأأة بقأأانون طب  17من المأأادة    4ت ص الجملأأة الثأأانيأأة من الفقرة   (129)

 يمكن أن يشأمل التعاون ت سأيق اإلجرا ات واالتصأاالت الدولية يإ حاالت البوارئا وإتاحة العاملين يإ مجال االسأتجابة لحاالت 
وت ص مشأأأأارنع    دة اإلنسأأأأانية“والبوارئا والمعدات واإلمدادات الالزمة لالسأأأأتجابة له   الحاالتا والةبرة العلمية والتق يةا والمسأأأأاع

مشأأأأارنع المواد ه  ا    على ما الإ:  مغراض  9المواد المتعلقة بحماية امشأأأأةاص يإ حاالت الكوارثا بدورهاا يإ مشأأأأروع المادة  
يشأأأأمل التعاون المسأأأأاعدة اإلنسأأأأانية وت سأأأأيق أعمال واتصأأأأاالت اإلغاثة الدوليةا وتويير موظفإ اإلغاثةا ومعدات وسأأأألع اإلغاثةا  

)التعاون للحد من مةاطر الكوارث( على ما الإ:  10المادة  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  صا الموارد العلمية والببية والتق ية“و وعالوة  على ذلكا  و 
 التعاون اتةاذ التدابير الرامية رلى الحد من مةاطر الكوارث“و  يشمل

 و8المادة  (130)

https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf
https://web.archive.org/web/20111226174901/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/EABAQ2008-AirPollutionAgreement.pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
https://web.archive.org/web/20111224143143/http:/www.unep.org/urban_environment/PDFs/BAQ09_AgreementEn.Pdf
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  9المبدأ التوجيهي 
 الترابط بين القواعد ذات الصلة

ر وتدببَّق قواعد القانون الدولإ المتصأأأأأأأأأأأألة بحماية   - 1 د وتدفسأأأأأأأأأأأأَّ ا بغإا قدر اإلمكانا أن تدحدَّ
جملأأة أمور قواعأأد    يإ ذلأأك يإ  عأأد القأأانون الأأدولإ امخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأةا بمأأا الغالف الجوي وقوا 

را وقانون البحارا والقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأانا على نحو  القانون الدولإ للتجارة واالسأأأأأأأأأأأأأتثما 
ا شأأأأأأأأأأأأأأئ مجموعأة واحأدة من االلتمامأات المتوايقأةا تمأاشأأأأأأأأأأأأأأيأا  مع مبأدأي الموا مأة والتكأامأل ال ظمإا  

صأأأألة الواردة يإ اتفااية ييي ا  الت ازعو ون بغإ أن يكون ذلك ويقا  للقواعد ذات ال   وحرصأأأأا  على تج ب 
 () (ا ومبادئ القانون الدولإ العريإ وقواعد و 3) 31و   30يإ ذلك المادتان   ا لقانون المعاهداتا بم 

ا بغإ أن تسأأأأعى الدولا قدر اإلمكانا ع د وضأأأأع قواعد جدادة للقانون الدولإ تتصأأأأل   -2
ا رلى أن تفعأأأل ذلأأأك بحمأأأايأأأة الغالف الجوي وغيرهأأأا من قواعأأأد القأأأانون الأأأدولإ ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأأة

 مد سقةو ببرنقة

راال  اعتبار خاص لألشةاص والفئات امشد تعرضا    2و  1ا بغإ ع د تببيق الفقرتين   -3
لتلوث الغالف الجوي وتدهور و وقد تشأأأمل ه   الفئات فيما تشأأأملها الشأأأعوب امصأأأليةا وشأأأعوب  

نة الصأأأأأأأأغيرة ال امية المتفثرة ل البلدان نموا ا وشأأأأأأأأعوب الم اطق السأأأأأأأأاحلية الواطئة والدول الجمر أق
 بارتفاع مستوى سبح البحرو

 الشرح  

ونرمإ رلى التعبير عن    (131) الترابط بين القواعد ذات الصأأأألة“ 9ات اول مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ   (1)
العالقأة بين قواعأد القأانون الأدولإ المتعلقأة بأالغالف الجوي وقواعأد القأانون الأدولإ امخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأةو  

تركم على حمأايأة الفئأات المعرضأأأأأأأأأأأأأأأة بوجأه    3عأامتأان يإ طبيعتهمأاا يإ حين أن الفقرة    2و  1ن  والفقرتأا
غالف الجوي وتأأأدهور  يإ مشأأأأأأأأأأأأأأروع المبأأأدأ  خأأأاص لتلوث الغالف الجوي وتأأأدهور و ونرد تعرنف تلوث ال

المتعلق باسأأأأأأأأأأتةدا  المصأأأأأأأأأأبلحاتو ونركم ه ان المصأأأأأأأأأأبلحان على التلوث والتدهور الل ان  1التوجيهإ 
على الغالف  بهما  البشر“و ونع إ ذلك بالضرورة أن أنشبة بشرنة تحكمها مجاالت قانونية أخرى تؤثر يسب

ر اإلمكأانا على تج أب الت أازع والتعأارض بين القواعأد المتعلقأة الجوي وحمأااتأهو ولأ لأكا من المهم العمألا قأد
و وب ا   على ذلكا ادبرز مشأأأأأأأأأأأأأأروع  بحماية الغالف الجوي والقواعد المتعلقة بمجاالت القانون الدولإ امخرى 

 امسأأأأأأاليب المةتلفة يإ القانون الدولإ لمعالجة التعارض بين القواعد والمبادئ القانونيةا  9المبدأ التوجيهإ 
على  9بمسأأأأأأأفلة ت ازعو وتعتمد صأأأأأأأياغة مشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ  سأأأأأأأوا  أكانت تتعلق بمسأأأأأأأفلة تفسأأأأأأأير أو

ولإ: الصأأأأأعوبات  ة الدراسأأأأأإ المع إ بموضأأأأأوع تجمؤ القانون الداالسأأأأأت تاجات التإ خلص رليها يرنق اللج
 و(132)ال اشئة عن ت وع وتوسع القانون الدولإ

ثالثة أنواع من اإلجرا ات القانونيةا وهإ تحداد القواعد ذات الصأأأأأأألة وتفسأأأأأأأيرها   1وتت اول الفقرة  (2)
  من الفقرة تشير رلى أن  تج ب الت ازع“ وتببيقهاو يعبارة  وحرصا  على تج ب الت ازع“ يإ نهاية الجملة امولى  

وقد استدةدِّمت يإ  من بين المقاصد الرئيسية للفقرةو ولك ه ليس المقصد الحصري لمشروع المبدأ التوجيهإو
  

 draft article 10 (on interrelationship) of resolution 2/2014 on the declaration of legal principles  انظر (131)

relating to climate change of the International Law Association, Report of the Seventy-sixth 

Conference held in Washington D.C., August 2014, p. 26; S. Murase (Chair) and L. Rajamani 

(Rapporteur), Report of the Committee on the Legal Principles Relating to Climate Change, ibid., 

pp. 330-378, at pp. 368-377و 
(  عالقات التفسأأأأأأأأير“ و عالقات الت ازع“و انظر 2و انظر االسأأأأأأأأت تا  )251ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة 2006حوليةووو  (132)

انون الدولإ: الصعوبات ال اشئة عن ت وع وتوسع القانون الدولإ“ا تقرنر الفرنق الدراسإ للج ة مغراض الدراسة التحليلية  تجمؤ الق
 (وAdd.1و Corr.1و A/CN.4/L.682غته ال هائية مارتإ كوسكي يمإ )القانون الدولإ ال ي وضعه يإ صي
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تقتصأأأر على الدول يحسأأأب  الفقرة صأأأيغة المب إ للمجهول اعترايا  بفن عملية التحداد والتفسأأأير والتببيق ال
 الم ظمات الدوليةا حسب االقتضا وما يإ ذلك جهات أخرىا ببل تشمل أيضا  

ر وتدبّبق على  (3) نحو اد شأأأأأأئ مجموعة  وقد اسأأأأأأتدمدت الجملة  ا بغإا قدر اإلمكانا أن تدحّدد وتدفسأأأأأأّ
واحدة من االلتمامات المتوايقة“ من است تاجات يرنق اللج ة الدراسإ المع إ بالتجمؤو ونتسم استعمال تعبير 

د“ بفنه مالئم يع ال  للقواعد ال اشأأأأئة عن االلتمامات التعاهدية وغيرها من مصأأأأادر القانون الدولإو وع د  تدحدَّ
رذا كأانأت   لةبوات اموليأة التإ تتعلق بأالتحأداأدا مثأل تحأداأد مأابأد من اتةأاذ بعو ا ا الالقواعأد  ت سأأأأأأأأأأأأأأيق

قاعدة  ( أوlex generalisقاعدتان تعالجان  نفس الموضأأأأوع“ا وأي القواعد ا بغإ أن يدعتبر قاعدة عامة )
رذا  (ا وماlex posteriorقاعدة الحقة ) ( أوlex anterior( وقاعدة سأابقة )lex specialisتةصأيص )

 ( ت ببقو  pacta tertiisالتماما  للغير“ ) قاعدةد  عد  رنشا  المعاهدات حقا  أوكانت 

“ا الل ان حظيا  وتتضأأأأأأأأأأأأأمن الجملة امولى رشأأأأأأأأأأأأأارة محددة رلى مبدأي  الموا مة والتكامل ال ظمإ (4)
( بشأأأفن 4ورد يإ االسأأأت تا  ) بالتجمؤو وكماباهتما  خاص يإ اسأأأت تاجات أعمال الفرنق الدراسأأأإ المع إ 

الموا مةا ع دما تتعلق عدة معااير بمسأأأأأأأأأفلة واحدة يإنه ا بغإا قدر اإلمكانا تفسأأأأأأأأأيرها على نحو ا شأأأأأأأأأئ 
اأأأدل مبأأأدأ التكأأأامأأأل ال ظمإا يإ رطأأأار     مجموعأأأة واحأأأدة من االلتمامأأأات المتوايقأأأة“و وعالوة  على ذلأأأكا

ونإ الدولإ“و ون بغإ  (ا على أن  المعاهداتا أيا  كان موضأأأأأأأأأأوعهاا هإ وليدة ال ظا  القان17االسأأأأأأأأأأت تا  )
 قواعد ومبادئ دولية أخرىومع مراعاة  بالتالإ تفسيرها 

صأألة الواردة يإ اتفااية  رلى تحداد موقع الفقرة ضأأمن القواعد ذات ال   1وتسأأعى الجملة الثانية من الفقرة   ( 5) 
انون الدولإ العريإ  ) (ا ومبادئ الق 3ا الفقرة  31و   30يإ ذلك المادتان   ا بما 1969 هدات لعا  ييي ا لقانون المعا 

نظمإ“ا اتبلب مراعاة    هو ضأأأمان  تفسأأأير   1969 () ( من اتفااية عا  3) 31والغرض من المادة    و ( 133) وقواعد  
وبعبأأارة أخرىا    و ( 134) دولإ قأأابلأأة للتببيق على العالقأأات بين امطراف“  أي قأأاعأأدة مالئمأأة من قواعأأد القأأانون الأأ

اد ظر رلى القواعد بمعمل   () ( يإ الوقت نفسأأأأأأأأأه على  وحدة القانون الدولإ“ وعلى  يكرة أال 3) 31تشأأأأأأأأأدد المادة  
ع رذا  على قواعأد لفو الت أاز   1969 من اتفأاايأة عأا    30وت ص المأادة    و ( 135) عن القواعأد العأامأة للقأانون الأدولإ“ 

على قواعد بشأأأأأأأأأأأفن الت ازع    30تكامل ال ظمإ المشأأأأأأأأأأأار رليه أعال  يإ ظرف معينو وت ص المادة  ا فع مبدأ ال  لم 
ة حقأا   (ا وقأاعأدة عأد  رنشأأأأأأأأأأأأأا  المعأاهأدة الأدوليأ3(ا والقأاعأدة الالحقأة )الفقرة  2تتعلق بقأاعأدة التةصأأأأأأأأأأأأأيص )الفقرة  

يإ وقواعد “ يإ الجملة الثانية من الفقرة  القانون الدولإ العر وتغبإ  بارة  مبادئ    و ( 136) ( 4التماما  للغير )الفقرة   أو 
ومع أن الجملة    و ( 137) مبادئ وقواعد القانون الدولإ العريإ المتعلقة بتحداد وتفسأير وتببيق القواعد ذات الصألة   1

تإ قد تحظى  تةل بامهمية ال  دئ“ القانون الدولإ العريإ و قواعد “ا يإنها ال تشأأأأأأأير رلى  مبا   1امخيرة من الفقرة  
 بادئ التوجيهيةو اتعلق بمشروع الم  بها  المبادئ العامة للقانون“ فيما 

  

(133) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
 WTO, Appellate Body report, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and:  انظر مثال   (134)

Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 158  : و انظر أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأاAl-Adsani v. the 

United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para 55و 
(135) P. Sands, “Treaty, custom and the cross-fertilization of international law”, Yale Human Rights and 

Development Law Journal, vol. 1 (1998), p. 95, para. 25; C. McLachlan, “The principle of systemic 

integration and article 31 (3) (c) of the Vienna Convention”, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 54 (2005), p. 279; O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law 

of Treaties: A Commentary, vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 828-829و 
 و798-791المرجع نفسها الصفحات  (136)
 Marrakeshاإلشأأأأأأأأأأأأأارة رلى أن تفاهم م ظمة التجارة العالمية المتعلق بالقواعد واإلجرا ات التإ تحكم تسأأأأأأأأأأأأأونة الم ازعات )  يمكن (137)

Agreement establishing the World Trade Organization, United Nations, Treaty Series, vol. 1869, 

No. 31874, p. 3, annex 2, p. 401م ظمأأة التجأأارة العأأالميأأة لتسأأأأأأأأأأأأأأونأة    على أن  نظأأا   3ن المأأادة  م  2الفقرة    ( ا ص يإ
 الم ازعات اوضح امحكا  القائمة يإ ه   االتفاقات ]المشمولة[ ويق القواعد المعتادة يإ تفسير القانون الدولإ“ )التوكيد مضاف(و
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يإ ذلك يإ جملة أمور قواعد القانون الدولإ للتجارة واالسأأأتثمارا وقانون    وتبرز اإلشأأأارة رلى  بما (6)
علق بحماية الغالف  ات البحارا والقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأان“ امهمية العملية له   المجاالت الثالثة فيما

ي من حيث الجويو وللمجاالت المحددة صأأأأأأأأأالت وثيقة بقواعد القانون الدولإ المتعلقة بحماية الغالف الجو 
  تدغف ل مجاالت قانونية أخرى قد تكون على نفس القدر  ولم   و ( 138) الممارسأأة التعاهدية واالجتهاد القضأأائإ والفقه 

  عالوة  ن ذات الصألة أن يكون ذكرها على سأبيل الحصأرو و من امهميةا وليس القصأد من ذكر مجاالت القانو 
ير  بفنه يدةضأأأأأأأأأأع قواعد القانون الدولإ يإ ا بغإ تفسأأأأأأأأأأ ما 9على ذلكا ليس يإ مشأأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 

 العكس بالعكسو أو  المجاالت الم كورة للقواعد المتصلة بحماية الغالف الجوي 

نون مع القانون  مفهو   التعاضأد“ وسأيلة  لموا مة ذلك القا   اتعلق بالقانون التجاري الدولإا برز  وفيما  ( 7) 
الم شأأأأأئ لم ظمة    1994 لجويو ون ص اتفاق مراكش لعا  البيئإ الدولإا ال ي اتصأأأأأل جمئيا  بحماية الغالف ا 

ا يإ دابأاجتأها على أن هأديأه هو التوييق بين هأديإ التجأارة والت ميأة واالحتيأاجأات البيئيأة ( 139) التجأارة العأالميأة 
وبدأت لج ة التجارة والبيئة التابعة لم ظمة التجارة العالمية ت ف  أنشأأأأبتها    و ( 140)  لهدف الت مية المسأأأأتدامة“  ويقا  

  1996 ا وكررت اللج ة يإ تقرنرها لعا  ( 141)  بهدف جعل السأياسأات الدولية يإ مجالإ التجارة والبيئة متعاضأدة“ 
ة العالمية والحماية   برت فيه أن نظا   م ظمة التجار المقد  رلى مؤتمر سأأأأأأأأأأأ غايورة الوزاري تفكيد موقفها ال ي اعت 

  البيئية  كليهما مجاالن هامان من مجاالت صأأ ع السأأياسأأات وووو ا بغإ أن يكونا متعاضأأدان بنية تعمنم الت مية 
أصأأأأأأأأأأبح مفهو   التعاضأأأأأأأأأأد“ اد ظر رليه تدرنجيا  على أنه  معيار قانونإ داخل م ظمة   ولما   و ( 142) المسأأأأأأأأأأتدامة“ 
يعبر عن ق أاعأة الأدول بأفن  العمأل  على حمأايأة   2001 الوزاري لعأا  يأإن رعالن الأدوحأة  ا  ( 143) لميأة“ التجأارة العأا 

ونعتبر    و ( 144) البيئة وتعمنم  الت مية المسأأأأأأأأأأتدامة يمكن أن يكونا هديين متعاضأأأأأأأأأأدانا بل يجب أن يكونا ك لك“ 
و  المعاهدات المتعارضأأأأة لمةتل     التعاضأأأأد يإ القانون التجاري الدولإ جم ا  من مبدأ الموا مة يإ تفسأأأأير القواعد 

معااير    - الواليات المتحدة ومن بين عدد من قضأايا تسأونة الم ازعات يإ م ظمة التجارة العالميةا تدعد قضأية 
أبرز قضية من هيئة االستئ اف ريضت يصل قواعد االتفاق العا  بشفن    1996 لعا    الب منن المعدل والتقليدي 

  

 International Law Association, resolution 2/2014 on the declaration of legal principles relating toانظر   (138)

climate change, draft article 10 (on interrelationship)   (  ؛   131انظر الحاشأأأأأأية) أعالA. Boyle, “Relationship 

between international environmental law and other branches of international law”, in Bodansky et al., 

The Oxford Handbook of International Environmental Law ا ( أعال    21انظر الحاشية  )   اpp. 126–146 و 
(139) United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869, No. 31874و 
 وvol. 1867, No. 31874, p. 154المرجع نفسها  (140)
(141) Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN), annex II, p. 17و 
(142) WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996),WT/CTE/1(12 November 1996), para. 167 و 
(143) J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 

of International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2003); R. Pavoni, “Mutual 

supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the ‘WTO-and-

competing regimes' debate?”, European Journal of International Law, vol. 21 (2010), pp. 651-652 و
 S. Murase, “Perspectives from international economic law on transnational environmentalانظر أيضأأأأا : 

issues”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 253 (Leiden, Martinus 

Nijhoff, 1996), pp. 283-431, reproduced in S. Murase, International Law: An Integrative Perspective 

on Transboundary Issues (Tokyo, Sophia University Press, 2011), pp. 1-127; and S. Murase, “Conflict 

of international regimes: trade and the environment”, ibid., pp. 130-166و 
د   (144) ميأأة المعقودة يإ الأأدوحأأةا  يإ الأأدورة الرابعأأة للمؤتمر الوزاري لم ظمأأة التجأأارة العأأال  2001تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثأأانإ/نويمبر    14يإ  اعتدمأأِّ

WT/MIN(01)/DEC/1  31تفكيد  الوالية الم صأأأوص عليها يإ الفقرة  2005و وأعاد رعالن هونغ كونغ الوزاري لعا   6ا الفقرة 
يإ  2005كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأمبر   18ووو“ )اعتمد يإ   عمنم التعاضأأأأأأأأأأأد بين التجارة والبيئةمن رعالن الدوحة الوزاري الرامية رلى ت

 (و31ا الفقرة WT/MIN(05)/DECالدورة السادسة للمؤتمر الوزاري المعقود يإ هونغ كونغا بالصينا 
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   االتفاق العا  أعل ت أن   خرى يإ القانون الدولإ العا ا رذ ن قواعد التفسأأأأأأأأأير ام التعرنفات الجمركية والتجارة ع 
 و ( 145)   )التوكيد مضاف(   بمعمل تا  عن القانون الدولإ العا “ يدقرأ   ال 

وتظهر يإ قانون االسأأتثمار الدولإ اتجاهات ونهدج مماثلةو ياتفاقات التجارة الحرةا التإ تتضأأمن  (8)
ا ت ص أيضأأأا  على معااير متعلقة (146)والعداد من معاهدات االسأأأتثمار الث ائيةعددا  من شأأأروط االسأأأتثمار  

  كدت بعو محاكم االسأأأتثمار وقد أ   و ( 147) بالبيئةا وهو أمر أكدته قرارات هيئات تسأأأونة الم ازعات ذات الصأأألة 
 و(148)أن معاهدات االستثمار  ال يمكن قرا تها وتفسيرها بمعمل عن القانون الدولإ العا “

مر نفسأأأأأأأأأه على قانون البحارو يحماية الغالف الجوي ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالمحيبات  ق امون بب (9)
والمحيباتو ونشأأأأأأأأأأأأأير اتفاق بارنس يإ  وقانون البحار بسأأأأأأأأأأأأأبب التفاعل المادي الوثيق بين الغالف الجوي 

ا االرتباط أيضأأأا   ييها المحيبات“و وتؤكد ه  داباجته رلى  أهمية كفالة سأأأالمة جميع ال ظم اإليكولوجيةا بما
 1( من المأأادة  4)1ا التإ تحأأدد  تلوث البيئأأة البحرنأأة“ يإ الفقرة  (149)اتفأأاايأأة اممم المتحأأدة لقأأانون البحأأار

يإ ذلك تلوث الغالف الجوي ال اجم عن مصأأأادر يإ  التلوث البحريا بما  على نحو يشأأأمل جميع مصأأأادر
لثانإ  وحفظ البيئة البحرنة ترد يإ الجم  اوهإ تتيح أحكاما  مفصأأأأأأألة بشأأأأأأأفن حماية   و(150)البر وعن السأأأأأأأفن

و ونوجأد عأدد من االتفأاايأات اإلقليميأة التإ  212و  211و  207و  194و  192سأأأأأأأأأأأأأأيمأا المواد   عشأأأأأأأأأأأأأأرا وال
وقد سعت الم ظمة البحرنة الدولية رلى  و(151)تتضمن ضوابط بشفن التلوث البحري ال اجم عن مصادر برنة

  

(145) WTO, Appellate Body report, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 

WT/DS2/AB/R, 29 April 1996, p. 17  انظر أيضأأأأأأأأأأا  و S. Murase, “Unilateral measures and the WTO 

dispute settlement” (discussing the Gasoline case), in S.C. Tay and D.C. Esty, eds., Asian Dragons 

and Green Trade: Environment, Economics and International Law (Singapore, Times Academic 

Press, 1996), pp. 137–144و 
 Agreement Between Canada, the United Mexican States, and the United Statesانظرا على سبيل المثالا   (146)

of America, 1 July 2020, art. 1.3 and chap. 14 (“Investment”)مكتب الممثل التجاري ا متاح يإ الموقع الشبكإ ل
الأأأأأمأأأأأتأأأأأحأأأأأأأدةلأأأأألأأأأأ  -https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexicoا  واليأأأأأأأات 

canada-agreement/agreement-betweenو 
 ;www.italaw.comا متاح يإ: Canada Model BIT of 2004توجد نماذ  مت وعة لمعاهدات االسأأأأتثمار الث ائيةا مثل:   (147)

Colombia Model BIT of 2007متاح يإ:   اwww.italaw.com; United States Model BIT of 2012متاح  ا
 www.italaw.com; Model International Agreement on Investment for Sustainable Developmentيإ: 

of the International Institute for Sustainable Development (IISD) of 2005, in H. Mann et al., IISD 

Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 2nd ed. (Winnipeg, 

2005), art. 34  :و انظر أيضأأأأأأأأأأأأا  تقرنر مؤتمر اممم المتحدة للتجارة والت ميةUnited Nations Conference on Trade 

and Development, Investment Policy Framework for Sustainable Development  (2015  ا الصفحات)91-
يأأأأأأأأإ  121 مأأأأأأأأتأأأأأأأأاح   ,P. Muchlinski؛  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdfا 

“Negotiating new generation international investment agreements: new sustainable development-

oriented initiatives”, in S. Hindelang and M. Krajewski, eds., Shifting Paradigms in International 

Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified, (Oxford, Oxford 

University Press, 2016), pp. 41-64و 
 (148 ) Phoenix Action Ltd. v. the Czech Republic, ICSID Case No.ARB/06/5, award, 15 April 2009, para. 78 
لحظر تجارب امسأأأأأأأأأألحة ال وونة يإ الجو ويإ الفضأأأأأأأأأأا   1963قبل االتفاايةا كان الصأأأأأأأأأأك الدولإ الوحيد المهم هو معاهدة عا   (149)

 .United Nations, Treaty Series, vol. 480, Noا  1963آب/أغسأأأأأأأأأبس  5وا  الةارجإ وتحت سأأأأأأأأأبح الما  )موسأأأأأأأأأك

6964, p. 43و) 
(150) M.H. Nordquist et al. (eds.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 

Commentary, vol. II (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), pp. 41-42و 
  United Nations, Treaty Series, vol. 2354ا اتفااية حماية البيئة البحرنة لشأمال شأرق المحيط امطلسأإ ) على سأبيل المثال  (151)

No. 42279, p. 67, at p. 71, art. 1 (e) ا 1992نيسأأأأأأأان/أبرنل   9واتفااية حماية البيئة البحرنة لبحر البلبيق )هلسأأأأأأأ كإا   (؛
(؛ وبروتوكول حماية البحر امبيو المتوسأط vol. 1507, No. 25986, p. 166, at p. 169, art. 2, para. 2المرجع نفسأها  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf
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 (152)االتفاايةق جهودها الرامية رلى اسأأأأأأأتكمال أحكا   ضأأأأأأأوابط للتلوث ال اجم عن السأأأأأأأفن يإ سأأأأأأأياوضأأأأأأأع  
ومن شأأأأأأأأأأأأفن الت في  الفعال للقواعد الم ببقة من قانون البحار أن يسأأأأأأأأأأأأاعد على   و(153)ومكايحة تغير الم اخ

سأأأأأأأأأأأأاعدا بالمثلا على حماية الغالف الجويو ومن شأأأأأأأأأأأأفن الت في  الفعال للقواعد المتعلقة بحماية البيئة أن ي
 حماية المحيباتو

فيه تلوث الهوا  وتغير   اتعلق بالقانون الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأانا فيمكن للتدهور البيئإا بما  فيما  أما  (10)
الممارسأأأأأة اعتراٌف بالعالقة   ويإ   و (154)الم اخ واسأأأأأت فاد طبقة اموزونا  أن اؤثر على رعمال حقوق اإلنسأأأأأان“ 

بفن للجميع    1رعالن اسأتكهولم يإ المبدأ   ييها الغالف الجويو ونعترف  القائمة بين حقوق اإلنسأان والبيئةا بما 
ظروف  يش الئقةا يإ ظل بيئة ذات نو ية جيدة تسأأأأأأأمح له بفن   حقا  أسأأأأأأأاسأأأأأأأيا  يإ الحرنة والمسأأأأأأأاواة ويإ 

 يقع البشأأأأأأأأأأأأأأر يإ صأأأأأأأأأأأأأأميم   1992 من رعالن رنو لعأا   1قأا  للمبأدأ  ووي   و (155)ريأاسيأة“  يعيش حيأاة كرنمأة ويإ 
 و (156)  يعة“ امةا ونحق لهم أن يحيوا حياة صأحية وم تجة يإ وئا  مع البب االهتمامات المتعلقة بالت مية المسأتد 

  سأأأأياق تلوث الغالف الجويا تسأأأأّلم اتفااية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود بفن لتلوث الهوا   آثارا   ويإ 
ضأأأأأارة تعّرض بحدكم طبيعتها صأأأأأحة اإلنسأأأأأان للةبر“ وت ص على تصأأأأأميم امطراف على  حماية اإلنسأأأأأان  

وبالمثلا فيما يةص تدهور الغالف الجويا تتضأأأأأأمن اتفااية    و (157)ئته من تلوث الهوا “ البالغ درجة معي ة وبي 
 لحماية صأأأحة اإلنسأأأان“ ويقا     ييي ا لحماية طبقة اموزون حكما  يقتضأأأإ من امطراف أن تتة  تدابير م اسأأأبة 

  

(؛  vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121, art. 4, para. 1 (b)من التلوث من مصأأأأأأأأأأأادر برنة )المرجع نفسأأأأأأأأأأأها  
 .volالمرجع نفسأأأها  ا 1983تموز/اوليه   22وبروتوكول حماية ج وب شأأأرق المحيط الهادئ من التلوث من مصأأأادر برنة )كيتوا  

1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, art. II (c)ن مصأأأأأأأأادر برنة  (؛ وبروتوكول حماية البيئة البحرنة من التلوث ال اجم ع
ا المرجع نفسأأأأها  1990شأأأأباط/يبراار   21الملحق باتفااية الكونت اإلقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرنة من التلوث )الكونتا  

vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. IIIو) 
ا  2008على سأأبيل المثالا اعتمدت الم ظمة البحرنة الدوليةا يإ الدورة الثام ة والةمسأأين للج ة حماية البيئة البحرنة المعقودة يإ عا    (152)

(ا بصأيغته المعدلةا ال ي  vol. 1340, No. 22484, p. 61المريق السأادس لالتفااية الدولية لم ع التلوث من السأفن )المرجع نفسأها  
أمورا انبعاثات أكسأيد الكبرنت وأكسأيد ال يتروجينو وتتضأمن االتفااية اآلن سأتة مريقات هإ المريق امول بشأفن لوائح   ا ظما يإ جملة 

بمواد سأأأائلة ضأأأارة (؛ والمريق الثانإ بشأأأفن لوائح م ع التلوث  1983تشأأأرنن امول/أكتوبر    2م ع التلوث بالمنوت )دخل حيم ال فاذ يإ  
(؛ والمريق الثالث بشأأأأأفن لوائح م ع التلوث بالمواد المؤذية الم قولة بحرا  يإ عبوات  1987نيسأأأأأان/أبرنل    6سأأأأأائبة )دخل حيم ال فاذ يإ  

  27  (؛ والمريق الرابع بشأأأفن لوائح م ع التلوث بقاذورات مجارنر السأأأفن )دخل حيم ال فاذ يإ 1992تموز/اوليه    1)دخل حيم ال فاذ يإ  
كانون امول/ديسأأأأأأأأأمبر   31لوائح م ع التلوث ب فايات السأأأأأأأأأفن )دخل حيم ال فاذ يإ  (؛ والمريق الةامس بشأأأأأأأأأفن  2003أالول/سأأأأأأأأأبتمبر 

 و ( 2005أيار/مااو    19(؛ والمريق السادس بشفن لوائح م ع تلوث الهوا  من السفن )دخل حيم ال فاذ يإ  1988
 (153 ) S. Karim, Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The Potential and Limits 

of the International Maritime Organization (Dordrecht, Springer, 2015), pp. 107–126; S. Karim and S. 

Alam, “Climate change and reduction of emissions of greenhouse gases from ships: an appraisal”, 

Asian Journal of International Law, vol. 1 (2011), pp. 131–148; Y. Shi, “Are greenhouse gas emissions 

from international shipping a type of marine pollution?” Marine Pollution Bulletin, vol. 113 (2016), 

pp. 187–192; J. Harrison, “Recent developments and continuing challenges in the regulation of 

greenhouse gas emissions from international shipping” (2012), Edinburgh School of Law Research 

Paper No. 2012/12, p. 20  متاح يإ  وhttps://ssrn.com/abstract=2037038 و 
(ا  A/HRC/19/34حقوق اإلنسان والبيئة: تقرنر مفوضة اممم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )دراسة تحليلية بشفن العالقة بين   (154)

 بشفن حقوق اإلنسان والبيئةو 2012نيسان/أبرنل  19المؤرخ  19/10و انظر أيضا  قرار مجلس حقوق اإلنسان 15الفقرة  
أعال (ا  23الحاشأأأأأأأأأية  )انظر  ا  L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environmentانظر  (155)

pp. 451-455و 
(156) F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in J.E. Viñuales, ed., The Rio 

Declaration on Environment and Development: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 

2015), pp. 93–106, at pp. 97–98و 
(157) United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217, at p. 219, arts. 1 and 2و 

https://ssrn.com/abstract=2037038


A/76/10 

GE.21-11083 50 

طارنة بشأأأأأأأأأفن تغير  ية اممم المتحدة اإل وك لكا تت اول اتفاا   و (158)لالتفااية وللبروتوكوالت التإ انضأأأأأأأأأمت رليها 
 و (159)يإ ذلك اآلثار الضارة المهمة  على صحة اإلنسان ورياهه“  الم اخ اآلثار السلبية لتغير الم اخا بما 

و الحق يإ الحياة الةاصأأأأة    (160)“ حقوق اإلنسأأأأان الم ببقة يإ ه ا الصأأأأدد  الحق يإ الحياة تشأأأأمل  و  (11)
ا رضأأاية  رلى الحقوق امخرى الم صأأوص عليها يإ الفقرة الحادية  (162)لكية“ و الحق يإ الم   (161)“ والحياة امسأأرنة 

 عشرة من داباجة اتفاق بارنس: 

ألطراف أن تقو ا ع د اتةاذ اإلجرا ات الرامية  ن بغإ ل للبشأأرنةا و   ا  مشأأترك   تغير الم اخ شأأاغال  ]يشأأكل[  
إلنسأأأأأأأانا والحق يإ الصأأأأأأأحةا  رلى التصأأأأأأأدي لتغير الم اخا باحترا  وتعمنم ومراعاة التماماتها بحقوق ا 

وحقوق الشأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأليةا والمجتمعات المحليةا والمهاجرننا وامطفال وامشأأأأأأأأةاص ذوي اإلعاقة  
ةا يضال  عن المساواة بين الج سين وتمكين  إ أوضاع هشةا والحق يإ الت مي مشةاص الموجودان ي وا 

 و المرأةا واإلنصاف بين امجيال 

بأأالبيئأأةا يأأإن المحأأاكم وهيئأأات    قوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان حق محأأدد اتعلقوع أأدمأأا اوجأأد يإ اتفأأاايأأات ح (12)
يشأأأأأأأمل الحق يإ الصأأأأأأأحةو ولكنا لكإ يسأأأأأأأهم القانون الدولإ لحقوق   المعاهدات ذات الصأأأأأأألة تببقها بما

 كان القانون  أوال ا لما  و(163)اإلنسأأأأأان يإ حماية الغالف الجويا يجب اسأأأأأتيفا  بعو الشأأأأأروط امسأأأأأاسأأأأأية
ا يإن من الواجب (164)   على وقوع ضأأأأأأأرر شأأأأأأأةصأأأأأأأإ“مال  نظاما  قانونيا  قائما  ا الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأان ال

تدهور  ال ي الحق الضأأأأأرر بالحق المحمإ له صأأأأألة مباشأأأأأرة باإلضأأأأأرار  رثبات أن تلوث الغالف الجوي أو
تدهور  حدا  أدنى   وي أوبحق من الحقوق المحميةو وثانيا ا يجب أن تبلغ اآلثار الضأأأأأأأأأارة لتلوث الغالف الج

ن الدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأانو وتقييم ه ا الحد امدنى مسأأأأأأفلة نسأأأأأأبية تتوق  ا  لكإ ت در  يإ نباق القانو معي 
على مضأأأمون الحق ال ي يدحتّج به وعلى جميع مالبسأأأات القضأأأية ذات الصأأألةا مثل شأأأدة اإلزعا  ومدته 

االمت اع   ببية بين الفعل أوالضأأروري رثبات وجود عالقة سأأ  العقليةو وثالثا ا وهو امهما من وآثار  البدنية أو
 تدهور ا من ناحية أخرىو من جانب الدولةا من ناحيةا وتلوث الغالف الجوي أو

  

 وvol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, art. 2المرجع نفسها  (158)
 و1المادة  (159)
 ,United Nationsا 1966كانون امول/ديسأمبر   16حقوق المدنية والسأياسأيةا )نيونوركا  من العهد الدولإ الةاص بال 6المادة  (160)

Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171  كأانون   20)نيونوركا    1989من اتفأاايأة حقوق البفأل لعأا     6(؛ والمأادة
من اتفااية حقوق امشأأةاص ذوي اإلعاقة  10(؛ والمادة vol. 1577, No. 27531, p. 3ا المرجع نفسأأها 1989امول/ديسأأمبر  

من اتفااية   2(؛ والمادة vol. 2515, No. 44910, p. 3ا المرجع نفسها  2006كانون امول/ديسمبر    20)نيونوركا    2006لعا  
 .vol. 213, Noا المرجع نفسأأأها  1950  تشأأأرنن الثانإ/نويمبر 4)روماا  1950حماية حقوق اإلنسأأأان والحرنات امسأأأاسأأأية لعا  

2889, p. 221 1969من االتفااية اممرنكية لحقوق اإلنسأأأأأان لعا    4ا فيما الإا  االتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأان“(؛ والمادة 
من الميثاق   4(؛ والمادة vol. 1144, No. 14668, p. 171ا المرجع نفسأأأأها 1969تشأأأأرنن الثانإ/نويمبر   22)سأأأأان خوسأأأأيها  

 (وvol. 1520, No. 26363, p. 217ا المرجع نفسها 1981حمنران/اونيه  27)نيروبإا اميرنقإ لحقوق اإلنسان والشعوب 
ا 11من االتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأأان؛ والمادة  8من العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية؛ والمادة  17المادة  (161)

 ا من االتفااية اممرنكية لحقوق اإلنسانو2قرة  الف
 21(؛ والمادة vol. 213, No. 2889, p. 221لالتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأأان )المرجع نفسأأأأأأها   1من البروتوكول  1 المادة (162)

 ,D. Sheltonظر  من الميثاق اميرنقإ لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان والشأأأأأأأأأأأأأعوبو ان 14من االتفااية اممرنكية لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان؛ والمادة 

“Human rights and the environment: substantive rights” in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., 

Research Handbook on International Environmental Lawاأعال ( 21الحاشأأأأأأأأية انظر )  ا  pp. 265-283, at 

pp. 265, 269-278و 
(163) P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2015), pp. 320–329و 
 و309و 308المرجع نفسها الصفحتان  (164)
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بين قواعد القانون الدولإ ذات الصلة بالغالف الجوي  ت بوي عليها العالقة ومن الصعوبات التإ (13)
و يمع أن قواعد القانون قهما من حيث االختصأاص الشأةصأإوقانون حقوق اإلنسأان  انفصأال“ مجالإ تببي

ت ببق على الدول التإ ا تمإ رليها الضأأأأأأحايا يحسأأأأأأبا بل أيضأأأأأأا  على  لإ المتعلقة بالغالف الجوي الالدو 
الدول التإ ا شأأف م ها الضأأررا يقتصأأر نباق تببيق معاهدات حقوق اإلنسأأان على امشأأةاص الةاضأأعين  

إ دولة لبيئة يإ رحدى الدول بفشأأأأأأأةاص يإا يفإ حالة مسأأأأأأأاس نشأأأأأأأاط ضأأأأأأأار باوبالتال  و(165)لوالية الدولة
أخرىا ت شأأأف ع دئ  مسأأأفلة تفسأأأير  الوالية القضأأأائية“ يإ سأأأياق االلتمامات المتصأأألة بحقوق اإلنسأأأانو ومن  
أجل تفسأأير المفهو  وتببيقها ا بغإ مراعاة أهداف ومقاصأأد معاهدات حقوق اإلنسأأانو يقد خلصأأت محكمة 

ا يإ ال اشأأئة عن تشأأييد جدار يإ امرض الفلسأأبي ية المحتلة لقانونيةاآلثار اولية يإ يتواها بشأأفن  العدل الد
الإ:  وإن كانت والية الدول والية  معرض ت اولها لمسأأأأأأفلة الوالية القضأأأأأأائية خار  الحدود اإلقليميةا رلى ما
هأداف إلقليم الوط إو وبأال ظر رلى أ رقليميأة يإ المقأا  امولا يأإنهأا يمكن أن تمتأد يإ بعو امحيأان خأار  ا

اص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأيةا ابدو من الببيعإا حتى يإ ه   الحالةا أن ومقاصأأأأأأد العهد الدولإ الة
 و(166)تكون الدول امطراف يإ العهد ملممة باالمتثال محكامه“

وأحأد االعتبأارات الممك أة هو وجأاهأة مبأدأ عأد  التمييمو ونأ هأب بعو المؤلفين رلى أنأه قأد يكون من   ( 14) 
يدببَّق أي جأأأانأأأب من جوانأأأب القأأأانون الأأأدولإ لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان على تلوث الغالف الجوي   قول أال غير المع 

ايا التلوث داخل الحدودو ونؤكد  لضأأأأأأح  تدتاح الحماية التإ يكفلها القانون رال  الصأأأأأأعيد العالمإ وأال   تدهور  على  أو 
ج تلوث الغالف الجوي ه ا العابر  هؤال  المؤلفون أن مبدأ عد  التمييم يقتضأأأأأأأأأأأأأإ من الدولة المسأأأأأأأأأأأأأؤولة أن تعال 

وعالوة  على ذلأكا    و ( 167) ا التلوث الأداخلإ تةتل  عن البرنقأة التإ يعأال ج بهأ تأدهور  العأالمإ ببرنقأة ال  للحأدود أو 
ا جاز اعتبار تلك القواعد متداخلة مع  ( 168) تفثير خار  الحدود اإلقليمية نسأأأأأأأأأان الم ببقة  قواعد حقوق اإل كان ل يإذا  

(ا وتقييم امثر البيئإ  3أ التوجيهإ  لحمأايأة الغالف الجويا مثأل الع أايأة الواجبأة )مشأأأأأأأأأأأأأروع المبأد المعأااير البيئيأة  
(ا واالسأأتةدا  الم صأأ  والمعقول  5  (ا واالسأأتةدا  المسأأتدا  )مشأأروع المبدأ التوجيهإ 4)مشأأروع المبدأ التوجيهإ  
ا يإ جملة معااير أخرىا اممر ال ي  ( 8( والتعاون الدولإ )مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  6)مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  

 سيمكن من تفسير وتببيق كلتا المجموعتين من المعااير ببرنقة م سقةو 

الحالة التإ ترغب ييها  2تت اول التحداد والتفسأأأأأأأير والتببيقا تت اول الفقرة   ا التإ1وخاليا  للفقرة  (15)
جيع الدولا ع د المشاركة يإ مفاوضات  الدول يإ وضع قواعد جدادةو وتشير الفقرة رلى رغبة عامة يإ تش

متعلقة ال ظمية القائمة بين قواعد القانون الدولإ ال  ت بوي على وضأأأأأأأأأأأأع قواعد جدادةا على مراعاة العالقات
 بالغالف الجوي والقواعد التإ تتضم ها المجاالت القانونية امخرىو

  

من   1من االتفااية اموروبية لحقوق اإلنسأأأأأأان؛ والمادة   1من العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية؛ والمادة  2المادة  (165)
 ,”?A. Boyle, “Human rights and the environment: where nextاالتفأاايأة اممرنكيأة لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأان؛ انظر  

European Journal of International Law, vol. 23 (2012), pp. 613-642, at pp. 633-641و 
(166) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109و 
(167) Boyle, “Human rights and the environment”  اأعال ( 165)انظر الحاشية pp. 639-640و 
(168) B. Simma and P. Alston, “Sources of human rights law: custom, jus cogens and general principles”, 

Australian Year Book of International Law, vol. 12 (1988), pp. 82–108; V. Dimitrijevic, “Customary 

law as an instrument for the protection of human rights”, Working Paper, No. 7 (Milan, Istituto Per 

Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI), 2006), pp. 3–30; B. Simma, “Human rights in the 

International Court of Justice: are we witnessing a sea change?”, in D. Alland et al., eds., Unity and 

Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy (Leiden, 

Martinus Nijhoff, 2014), pp. 711–737; and H. Thirlway, “International law and practice: human 

rights in customary law: an attempt to define some of the issues,” Leiden Journal of International 

Law, vol. 28 (2015), pp. 495–506و 
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الف الجوي وتدهور و وقد صأيغت  مح ة من يعيشأون يإ أوضأاع هشأة بسأبب تلوث الغ   3وتبرز الفقرة   ( 16) 
فسأأأير  جانبإ  التحداد والت   2و   1رلى تلوث الغالف الجوي وتدهور و وتعكس اإلشأأأارة رلى الفقرتين    ل شأأأارة مباشأأأرة 

والتببيق“ا من جهةا و الوضأأأع“ا من جهة أخرىو يعبارة  ا بغإ راال  اعتبار خاص لألشأأأةاص والفئات امشأأأد  
  الضأأأأأأأأأعفا    ر “ تؤكد اتسأأأأأأأأأاع نباق االعتبار ال ي ا بغإ أن تولى ريا  حالة تعرضأأأأأأأأأا  لتلوث الغالف الجوي وتدهو 

يدعتب ر من المفيد   ف الجوي“ و تدهور “و ولم الفئات الضأأعيفةا يتشأأمل كال جانبإ ه ا الموضأأوعا أي  تلوث الغال و 
 المحمية قانونا “و المصالح     حتى رلى  الحقوق“ أو  اإلشارة يإ ال ص رلى  حقوق اإلنسان“ أو 

أمثلة على المجموعات التإ قد توجد يإ أوضأأأاع هشأأأة يإ سأأأياق    3وترد يإ الجملة الثانية من الفقرة   ( 17) 
م ظمة الصأأأأحة العالمية رلى أن:  تغير الم اخ سأأأأيؤثر يإ جميع الفئات  تلوث الغالف الجوي وتدهور و وأشأأأأارت  

يئأة رلى أخرى وذلأك اتوق  على  السأأأأأأأأأأأأأكأانيأةا غير أن المةأاطر الصأأأأأأأأأأأأأحيأة اموليأة قأد تةتل  اختاليأا  كبيرا  من  
لية  امماكن التإ يعيش ييها ال اس وعلى طرنقة  يشأأهمو يسأأكان الدول الجمرنة الصأأغيرة ال امية والم اطق السأأاح 

أهداف   ويإ   و ( 169) امخرى والمدن الضأأأأةمة والم اطق الجبلية والقببية معّرضأأأأون لمةاطر بالغة وببرق مةتلفة“ 
ا يدعال ج تلوث الغالف  2030 امة لعا  الجمعية العامة يإ خبة الت مية المسأأأأأأأأتد   الت مية المسأأأأأأأأتدامة التإ اعتمدتها 

ا اللأأأ ان اأأأدعوان بوجأأأه خأأأاص رلى رجرا  تةفيو كبير يإ عأأأدد الوفيأأأات  6- 11و   9- 3الجوي يإ الهأأأديين  
 و ( 170) واممراض ال اجمة عن تلوث الهوا ا وإاال  اهتما  خاص ل و ية الهوا  المحيط يإ المدن 

تشأأأأأمل ه   الفئات فيما تشأأأأأمله“ على أن   وقد  3ارة الواردة يإ الجملة الثانية من الفقرة عبالوتدل  (18)
أدعلِّن يإ تقرنر مؤتمر القمة العالمإ  اممثلة المقدمة غير شأأأأأأأأأاملة بالضأأأأأأأأأرورةو والشأأأأأأأأأعوب امصأأأأأأأأأليةا كما

تعيش يإ الم اطق  للشأعوب امصألية بشأفن تغير الم اخا هإ  أكثر الفئات عدرضأة آلثار تغير الم اخ منها 
تكون هإ أكثر الفئأأات حرمأأانأأا  على الصأأأأأأأأأأأأأأعيأأد االجتمأأاعإ  دة  مأأاامكثر تضأأأأأأأأأأأأأأررا  من تغير الم أأاخا وعأأا

يعيشأون يإ يقر   وسأكان أقل البلدان نموا  هم أيضأا  يإ وضأع هش للغاية منهم غالبا  ما  و(171)واالقتصأادي“
  و (172)من حماية طبية واجتما ية كافيةمدقعا دون رمكانية االسأأأأأأأأأأأتفادة من خدمات الهياكل امسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية و 

معرضأأأأون  وسأأأأكان الم اطق الواطئة والدول الجمرنة الصأأأأغيرة ال امية المتفثرة بارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحر 
بعو الحاالت رلى هجرتهم القسأأأأأرنةو واسأأأأأت ادا  رلى  اؤدي رلى نموحهما ويإ الحتمال يقدان أراضأأأأأيهما ما

رى التإ يمكن أن تتفثر بصأأفة خاصأأةا رضأأاية رلى الفئات المشأأار  داباجة اتفاق بارنسا تشأأمل الفئات امخ

  

(169) World Health Organization, Protecting Health from Climate Change: Connecting Science, Policy 

and People (Geneva, 2009), p. 2و 
 B. Lode, P. Schönberger and P. Toussaint, “Clean air for all by 2030? Air quality in the 2030انظر  (170)

Agenda and in international law”, Review of European, Comparative and International 

Environmental Law, vol. 25, (2016), pp. 27-38   2016و وانظر أيضأأأأأأا  مؤشأأأأأأرات هاتين الغااتين المحددتين يإ عا 
: المتوسأأط السأأ وي 2-6-11: معدل الوفيات الم سأأوبة رلى تلوث الهوا  يإ مسأأاكن امسأأر المعيشأأية والهوا  المحيط؛ و3-9-1)

 مدن(ولمستونات الجسيمات الدايقة يإ ال
(171) “Report of the Indigenous Peoples' Global Summit on Climate Change, 20-24 April 2009, 

Anchorage, Alaska”, p. 12 و انظرR.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in Bodansky et al., The Oxford 

Handbook of International Environmental Lawاعال (أ   21الحاشأأأية  انظر  ) ا pp. 829-852; B. Kingsbury, 

“Indigenous peoples”, in R. Wolfrum, ed., The Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law (Oxford, Oxford University Press, 2012), vol. V, pp. 116-133; and H.A. Strydom, 

“Environment and indigenous peoples”, in ibid., vol. III, pp. 455-461و 
(172) World Bank Group Climate Change Action Plan, 7 April 2016, para. 104  :يأأأأأأأأأأإ مأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأاح  ا 

http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-

public-version.pdfو 

http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf
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المحلية والمهاجرنن وال سأأأا  وامطفال   ا المجتمعات9من مشأأأروع المبدأ التوجيهإ   3رليها تحدادا  يإ الفقرة 
 و(173)اتضررون بشدة من تلوث الغالف الجوي وتدهور  وذوي اإلعاقة وأيضا  المس ينا ال ان غالبا  ما

  10لتوجيهي المبدأ ا
 التنفيذ

اتعلق بحماية الغالف   الت في  الوط إ لاللتمامات الم صأأأأأأأوص عليها يإ القانون الدولإ فيما  - 1
يإ ذلك االلتمامات المشأأأأأأأأار رليها يإ مشأأأأأأأأارنع المبادئ   تلوث الغالف الجوي وتدهور ا بما الجوي من  

 ية وغير ذلك من اإلجرا اتو التوجيهية ه  ا يمكن أن اتة  شكل رجرا ات تشرنعية وإدارنة وقضائ 

 ه  و  ا بغإ للدول أن تسعى رلى تببيق التوصيات الواردة يإ مشارنع المبادئ التوجيهية  - 2

 الشرح  

الت فيأ  الوط إ لاللتمامأات القأائمأة بموجأب القأانون الأدولإ   10ات أاول مشأأأأأأأأأأأأأأروع المبأدأ التوجيهإ   (1)
ونشأأأأأأأكل االمتثال على الصأأأأأأأعيد الدولإ موضأأأأأأأوع   والمتصأأأأأأألة بحماية الغالف الجوي من التلوث والتدهورو

لت في “ مسأأأتةد   يإ مشأأأروع  و ومشأأأروعا المبادئ التوجيهية متراببانو وتعبير  ا11مشأأأروع المبدأ التوجيهإ  
المبأدأ التوجيهإ هأ ا ل شأأأأأأأأأأأأأأارة رلى التأدابير التإ يمكن أن تتةأ هأا الأدول لجعأل أحكأا  المعأاهأدة نأايأ ة على 

 و(174)لك ت في ها يإ القوانين الوط يةيإ ذ الصعيد الوط إا بما

بموجب القانون الدولإا ومن  وتت اول يقرتا مشأأأروع المبدأ التوجيهإا من جهةا االلتمامات القائمة  (2)
 جهة أخرىا التوصيات الواردة يإ مشارنع المبادئ التوجيهيةو

االلتمامأات  اف لجعأل  ونشأأأأأأأأأأأأأأير تعبير  الت فيأ  الوط إ“ رلى التأدابير التإ يمكن أن تتةأ هأا امطر  (3)
ونمكن أن اتة     و(175)الدولية ناي ة على الصأأأأعيد الوط إا ويقا  للدسأأأأتور الوط إ وال ظا  القانونإ لكل دولة

يإ ذلك  شأأأأكل رجرا ات تشأأأأرنعية وإدارنة وقضأأأأائيةا وإجرا ات أخرى“و   الت في  الوط إ أشأأأأكاال  عدادةا بما
رجرا ات   سأأأأأأأأأأأأأأتدةأأدمأأت اإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة رلى رجرا ات  ردارنأأة“ الونبين لفظ  يمكن“ الببيعأأة التقأأدارنأأة للحكمو وا

نات اإلدارة الحكومية امدنىو وتشأأأأأأكل  بارة  ت في ية“ا منها أشأأأأأأملو وهإ تغبإ الت في  الممكن يإ مسأأأأأأتو 
  

بشأأأأأأأفن  امبعاد الج سأأأأأأأانية للحد من مةاطر الكوارث وتغير  توصأأأأأأأية عامةييم ضأأأأأأأد المرأة  اللج ة المع ية بالقضأأأأأأأا  على التملدى   (173)
و رلى جأأأانأأأب ال سأأأأأأأأأأأأأأأأا   www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspxالم أأأاخ“؛ انظر  

ر كبأأار السأأأأأأأأأأأأأأن وامشأأأأأأأأأأأأأأةأأاص ذوو اإلعأأاقأأة بأأفنهم من الفئأأات الضأأأأأأأأأأأأأأعيفأأةو انظر  وامطفأأالا غأأ   World Healthالبأأا  مأأا اأأد ك 

Organization, Protecting Health from Climate Change ...( “ و  169الحاشأأية انظر ) عالthe World Bank 

Group Climate Change Action Plan( “ و وت ص اتفااية البلدان اممرنكية بشأأفن حماية حقوق   172الحاشأأية انظر) أعال
 General Assembly of the Organization of American States, Forty-fifth) 2015اإلنسأأأأأأان لكبار السأأأأأأن لعا  

Regular Session, Proceedings, vol. I (OEA/Ser.P/XLV-O.2), pp. 11-38  الحق يإ بيئأأة    25(ا يإ المأأادة(
صأحية( على أن  لكبار السأن الحق يإ الحياة يإ بيئة صأحية مع رمكانية الوصأول رلى الةدمات العامة امسأاسأيةو وله ا الغرضا 

لضأأأمان وتعمنم ممارسأأأة ه ا الحقا من أجل أمور م ها: )أ( تعمنم نما  كبار السأأأن لتحقيق الدول امطراف تدابير م اسأأأبة    تعتمد
رمكاناتهم الكاملة يإ ت اغم مع الببيعة؛ )ب( ضأأأمان وصأأأول كبار السأأأنا على قد  المسأأأاواة مع غيرهما رلى خدمات ميا  الشأأأرب  

 جملة أمور أخرى“ووخدمات التصحاح العامة امساسيةا يإ 
 P. Sands and J. Peel, with A. Fabra and R. MacKenzie, Principles of International اه عا انظر بوج  (174)

Environmental Law, 4th ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), pp. 144-196; E. 

Brown Weiss and H.K. Jacobson (eds.), Engaging Countries: Strengthening Compliance with 

International Environmental Accords, (Cambridge, Massachusetts  اMIT Press, 1998), see “A 

framework for analysis”, pp. 1-18, at p. 4و 
(175) C. Redgwell, “National implementation”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International 

Environmental Law ( أعال  21انظر الحاشية)ا pp. 923-947و 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ClimateChange.aspx
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 رجرا ات أخرى“ يئة متبقية تشأأأأأأأمل سأأأأأأأائر أشأأأأأأأكال الت في  الوط إو ون ببق  الت في  الوط إ“ أيضأأأأأأأا  على 
 و(176)ية مثل االتحاد اموروبإالتمامات م ظمات رقليم

ى الدول وإنما رلى االلتمامات  رلى التمامات جدادة عل   1وال يشأأير اسأأتةدا  تعبير  االلتمامات“ يإ الفقرة   ( 4) 
القائمة التإ تقع أصأأأأأأأأأال  على الدول بموجب القانون الدولإو ل ا اختيرت  بارة  بما يإ ذلك االلتمامات المشأأأأأأأأأار  

التوجيهية ه  “ا ونسلط تعبير  المشار رليها“ الضو  على أن مشارنع المبادئ التوجيهية  رليها يإ مشارنع المبادئ  
 تت اول بصورة شاملة مةتل  المسائل المتصلة بالموضوعو  التمامات جدادة وأنها ال ت شئ يإ حد ذاتها   ال 

اتعلق   لإ فيماوتشير مشارنع المبادئ التوجيهية رلى التمامات تقع على الدول بموجب القانون الدو  (5)
المبأأأأدأ لغالف الجوي )مشأأأأأأأأأأأأأأروع  بحمأأأأايأأأأة الغالف الجوي من التلوث والتأأأأدهورا وهإ: االلتما  بحمأأأأايأأأأة ا

( وااللتما  بالتعاون 4(ا وااللتما  بضأأأأأأأأأأأمان رجرا  تقييم لألثر البيئإ )مشأأأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 3 التوجيهإ
من الواضأأأأح أنه  امات تقع على عاتق الدول يوبال ظر رلى أن ه   االلتم   و(177)(8 )مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ

 الم  ت في ها بكل أمانةو

فيدقصأأد م ها   2 التوصأأيات الواردة يإ مشأأارنع المبادئ التوجيهية ه  “ يإ الفقرة أما اإلشأأارة رلى  (6)
و ورئإ أن تعبير  التوصأأأيات“ م اسأأأب 1التمييم بين ه   التوصأأأيات و االلتمامات“ المشأأأار رليها يإ الفقرة 

بفي  وليس يإ ذلك رخالل و(178)ا التإ تسأأأأأأأأتةد  لفظ  ا بغإ“نه متسأأأأأأأأق مع مشأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةم
على أنأه ا بغإ    2محتوى معيأاري ارد يإ مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة ويقأا  للقأانون الأدولإو وت ص الفقرة  

 جيهيةوللدول أن تسعى رلى تببيق الممارسات الموصى بها الواردة يإ مشروع المبادئ التو 

وعالوة  على ذلأأكا يرغم أن الأأدول تلجأأف يإ بعو امحيأأان رلى تببيق القأأانون الوط إ خأأار  الحأأدود   ( 7) 
يدعتبر من الضأأروري معالجة المسأأفلة مغراض   ا لم (179)اإلقليمية ضأأمن الحدود المسأأموح بها ويقا  للقانون الدولإ 

ها الوط إ خار  الحدود اإلقليمية تبرح  ولة قانون ورئإ أن مسأأأأفلة تببيق الد   و (180)مشأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   
 مجموعة من المسائل المعقدة ذات اآلثار البعيدة المدى أما  الدول امخرى وعالقاتها بعضها ببعوو 

  

 ,”L. Krämer, “Regional economic integration organizations: the European Union as an exampleانظر   (176)

in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law ( 21الحاشأأأأأأأأأأأأأية انظر 
 وpp. 854-877 (on implementation, pp. 868–870) ا(أعال 

 قد   8من مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ    2حتى االلتما  بالتعاون اتبلب يإ بعو امحيان ت في ا  على الصأأأأأأأأأعيد الوط إو وويقا  للفقرة   (177)
 شرنعا  لغرض الت في  الوط إويشمل التعاون تبادل المعلومات والرصد المشترك“ا وهو ما اتبلب يإ العادة ت

 و2ا الفقرة 12و 9و 7و 6و 5انظر مثال  مشارنع المبادئ التوجيهية  (178)
يإ رطار  التونة والدلفينتشأأأأأأأمل السأأأأأأأوابق ذات الصأأأأأأألة لتببيق القانون الوط إ خار  الحدود اإلقليمية ما الإ: )أ( قضأأأأأأأايا سأأأأأأأمك   (179)

لحمأايأة ة )عأد  توايق  التببيق خأار  الحأدود اإلقليميأة“ لقأانون الواليأات المتحأدة  االتفأاق العأا  بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعرنفأات الجمركيأة والتجأار 
 Panel report, United States - Restrictions on Imports ofالثدايات البحرنة مع المادة العشأأأأأأرنن من االتفاق العا ا  

Tuna, DS21/R-39S/155, 3 September 1991 (Tuna-Dolphin-I, not adopted), paras. 5.27-5.29; General 

Agreement on Tariffs and Trade, Panel report, United States - Restrictions on Imports of Tuna, 

DS29/R, 16 June 1994 (Tuna Dolphin II, not adopted), para. 5.32)ب( م ظمة التجارة العالميةا قضأأأأأأأأأأأية  ؛(
 ,WTO, Appellate Body reportلواليأات المتحأدة للهوا  ال قإا  قليميأة لقأانون ا)بشأأأأأأأأأأأأأأأفن التببيق خأار  الحأدود اإل  الب منن

United States - Standards of Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 22 April 

 Air Transport Association of America and Others v. Secretary of؛ ) ( حكم محكمة العدل اموروبيةا  1996

State for Energy and Climate, 21 December 2011   بشأأفن التببيق خار  الحدود اإلقليمية لالتحاد اموروبإ للتوجيه(
ا ال ي ا ص على 2014(؛ )د( قانون سأأ غايورة المتعلق بالتلونث الضأأبابإ العابر للحدود لعا  EC/2008/101الةاص بالبيران  

 ,Parliament of Singapore, Official Reportsاإلقليمإ الموضأأأأأأوعإ“ )لى أسأأأأأأاس  المبدأ  والية قضأأأأأأائية خار  اإلقليم ع

No. 12, Session 2, 4 August 2014, paras. 5-6  انأأأأأظأأأأأر  Murase, “Perspectives from international(و 

economic law on transnational environmental issues( “ 143الحاشية انظر ) اأعال pp. 349-372و 
 و31(ا الفقرة A/CN.4/711انظر التقرنر الةامس للمقرر الةاص ) (180)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/711
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  11المبدأ التوجيهي 
 اقمتثال

على الدول أن تتقيد بحسأأأأأأأأأأأأن نية بالتماماتها بموجب القانون الدولإ المتصأأأأأأأأأأأألة بحماية  -1
الغالف الجوي وتدهور ا بوسأأائل تشأأمل االمتثال للقواعد واإلجرا ات يإ  ي من تلوثالغالف الجو 

 االتفاقات ذات الصلة التإ هإ أطراف ييهاو

رنفاذيةا حسأأأب االقتضأأأا ا ويقا    لتحقيق االمتثالا يجوز اسأأأتةدا  رجرا ات تيسأأأيرنة أو -2
 لالتفاقات ذات الصلة:

اعدة رلى الدولا يإ حاالت قديم المسأأيجوز أن تشأأمل اإلجرا ات التيسأأيرنة ت )أ( 
عأد  االمتثأالا ببرنقأة شأأأأأأأأأأأأأأفأايأة وغير اتهأاميأة وغير عقأابيأة بنيأة ضأأأأأأأأأأأأأأمأان امتثأال الأدول المع يأة 

 اللتماماتها بموجب القانون الدولإا مع مراعاة قدراتها وظرويها الةاصة؛

يجوز أن تشأأأأأأأأأأأأأأأمأل اإلجرا ات اإلنفأاذيأة رصأأأأأأأأأأأأأأأدار تحأ ار بعأد  االمتثأالا   )ب(  
االمتيازات المكفولة بموجب االتفاقات ذات الصأأأأأأأأألةا وأشأأأأأأأأأكاال  أخرى من  الحقوق و   وإسأأأأأأأأأقاط 

 تدابير اإلنفاذو 

 الشرح  

بشفن الت في  الوط إا    10ا ال ي يكمل مشروع المبدأ التوجيهإ  11يشير مشروع المبدأ التوجيهإ   (1)
يإ  االتفاقات أو رة موحدا  يإ“ ليس بالضأأأأرو و واسأأأأتةدا  تعبير  االمتثالالصأأأأعيد الدولإ  علىرلى االمتثال  

اإلجرا ات   امدبياتو وتعبير  االمتثال“ مسأأأأأتةد   يإ مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا ل شأأأأأارة رلى اآلليات أو
غير  من قواعد   رذا كانت الدول تتقيد يعال  بالتمامات اتفاق ما أو للتحقق مما الصأأأأأأأأأعيد الدولإ علىالمتاحة 

 القانون الدولإو

(و  pacta sunt servanda)   بصأأأأأأأأأأأفة خاصأأأأأأأأأأأة مبدأ  العقد شأأأأأأأأأأأرنعة المتعاقدان“   1فقرة وتراعإ ال  (2)
بموجب القانون الدولإ“ المتصأأأأأأأأأأأألة بحماية الغالف الجوي هو موا مة اللغة   والغرض من صأأأأأأأأأأأأيغة  التماماتها 

بع  مع اللغة المسأأأأأأتةدمة يإ كامل مشأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةو ورئإ أيضأأأأأأا  أن البا   1المسأأأأأأتةدمة يإ الفقرة  
عد  يضأأأأأأأأأأأل احتمال أن تكون القوا الواسأأأأأأأأأأأع ال باق لصأأأأأأأأأأأيغة  التماماتها بموجب القانون الدولإ“ اراعإ مراعاة  أ 

لألطراف يإ االتفاقات ذات الصأأأأأأألةا يإ   التعاهدية المشأأأأأأأكِّلة لاللتمامات غير  ملممةا يإ بعو الحاالتا رال 
رلى   تدفضأأأأأأأأأأأأأأإ ا أو  تهأا بلور   تؤدي رلى   لدولإ أو القأانون ا   قواعد  لقأاعدة من  تعكس تدون أا    حين أن قواعد أخرى قد 

مع   القانون الدولإ العريإ قواعد  قاعدة جدادة من   نشأأأأأو    من ثم رلى ا و (181)مقبولة بمثابة قانون ممارسأأأأأة عامة 
ا تج عن ذلك من آثار قانونية لغير امطرافو واسأأأأأأأأتدةدمت  بارة  االتفاقات ذات الصأأأأأأأألة“ التإ صأأأأأأأأارت  ما 

تضأأأأأييق نباق ه ا الحكم وحصأأأأأر  يإ االتفاقات البيئية المتعددة امطرافا يإ وقت  الدول أطرايا  ييها لتفادي 
م اسأأأأأأأأأأأأب أيضأأأأأأأأأأأأا  لكإ   1والبابع العا  للفقرة    و (182)مثل ه   االلتمامات يإ اتفاقات أخرى يمكن أن توجد فيه 

 و 2تكون بمثابة مقدمة للفقرة 

  

الوثائق الرسأأأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة  العريإ وشأأأأأأأرحها  الدولإ القانون   من االسأأأأأأأت تاجات المتعلقة بتحداد 11انظر االسأأأأأأأت تا    (181)
 و191-187(ا الفصل الةامسا الصفحات A/73/10) 10الملحق رقم الثالثة والسبعونا 

يشأمل ه ا التعبير عن ممارسأة الدول االتفاقات التجارنة المتعددة امطراف أو اإلقليمية أو غيرها من االتفاقات التجارنة التإ يمكن  (182)
صأأأأأأوص عليها يإ المادة عشأأأأأأرنن من االتفاق العا  أن تتوخى أيضأأأأأأا  أحكاما  لحماية البيئةا بما ييها اسأأأأأأتث ا ات من قبيل تلك الم 

 جمركية والتجارة“  االتفاقات الجانبية“ا مثل اتفاق أمرنكا الشمالية للتعاون البيئإوبشفن التعرنفات ال
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وتتوا    و  ( 183) ن تسأأأأأأأأأأتةدمها آليات االمتثال اإلنفاذ التإ يمكن أ  رجرا ات التيسأأأأأأأأأأير أو   2وتت اول الفقرة   ( 3) 
مع صأأأأأأأأأأأأأيغ واردة يإ اتفأاقأات قأائمأة تتعلق بأآليأات    الجملأة امولى من يأاتحأة الفقرة  تحقيقأا  لالمتثأال“ صأأأأأأأأأأأأأيأاغأة  

االمتثالو وتؤكد  بارة  يمكن أن تدتبعا حسأأأب االقتضأأأا “ الظروف والسأأأياقات المةتلفة التإ يمكن ييها اسأأأتةدا   
رجرا ي  جواز اعتبار  ف العب   أو“ على  اإلنفاذ للمسأأأأاعدة على تعمنم االمتثالو وندل حر  رجرا ات التيسأأأأير أو 

أما  الهيئة المةتصأة الم شأفة بموجب االتفاق المع إو وتدسأتةد   بارة  عمال   بدالين مبروحين    اإلنفاذ  التيسأير أو 
اإلنفاذ هإ تلك الم صأأأوص   تيسأأأير أو باالتفاقات ذات الصأأألة“ يإ نهاية ياتحة الفقرةا للتفكيد على أن رجرا ات ال 

 اقات تكون الدول أطرايا  ييهاا وأن ه   اإلجرا ات ستببَّق عمال  به   االتفاقاتو عليها يإ اتف 

كلتا الفقرتين الفرعيتينا   ا رضاية  رلى ياتحتهاا يقرتين يرعيتينا )أ( و)ب(و ويإ2وتتضمن الفقرة   (4)
ر المرونة للدول والهيئة المةتصأأأأأأأأة الم شأأأأأأأأفة بموجب االتفاق اسأأأأأأأأتدةد  لفظ  يمكن“ قبل  أن تشأأأأأأأأمل“ لتويي

 اإلنفاذ القائمةو المع إ يإ استةدا  رجرا ات التيسير أو

وتشأأأأأأأأير رلى  الدول المع ية“ا  (184)بير  يإ حاالت عد  االمتثال“وتسأأأأأأأأتةد  الفقرة الفر ية )أ( تع (5)
ا ات التيسأير تقديم  المسأاعدة“ رلى الدولا يتتج ب ب لك تعبير  الدول غير الممتثلة“و ونمكن أن تشأمل رجر 

  جمة عن ذلأك اليتقأارهأا رلى القأدرات الالزمأةو ومن ثما تقأدَّ من بعو الأدول قأد تود االمتثأال لك هأا تكون عأا
تدابير التيسأأأأأأأير ببرنقة شأأأأأأأفاية وغير اتهامية وغير عقابية لضأأأأأأأمان مسأأأأأأأاعدة الدول المع ية على االمتثال  

واعتدبر الجم  امخير من هأ   الجملأةا  مع مراعأاة قأدراتهأا وظرويهأا    و(185)نون الأدولإاللتمامأاتهأا بموجأب القأا
دان نموا  يإ كثير من امحيان من تحديات  تواجهه البلدان ال امية وأقل البل الةاصأأأأأأأأأة“ا ضأأأأأأأأأرورنا  رقرارا  بما

ال قص العا  يإ القدراتا محددة يإ الويا  بااللتمامات المتعلقة بحماية البيئةو ونعمى ذلك رلى أمور أبرزها  
 وهو أمر تسأأأأأأأأأأأأأتبيع الحد م ه أحيانا  بتلقإ دعم خارجإ يمّك ها من ب ا  القدرات من أجل تيسأأأأأأأأأأأأأير امتثالها

 انون الدولإواللتماماتها بموجب الق

  

بما يإ اعتدمدت رجرا ات عد  االمتثال على نباق واسأأأأأأأأأأأع يإ االتفاقات البيئية المتعددة امطراف المتعلقة بحماية الغالف الجويا  (183)
 E. Milano, “Proceduresالحأأدود وبروتوكوالتهأأا الالحقأأة؛ انظر    ذلأأك مأأا الإ: )أ( اتفأأاايأأة التلوث الجوي البعيأأد المأأدى عبر

and mechanisms for review of compliance under the 1979 Long-Range Transboundary Air Pollution 

Convention and its Protocols”, in T. Treves et al., eds., Non-Compliance Procedures and 

Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements (The Hague, T.M.C. 

Asser Press, 2009), pp. 169-180ب( بروتوكول مونترنال بشأفن المواد المسأت فدة لببقة اموزون ) ؛(United Nations, 

Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 3, andUNEP/OzL.Pro.4/15  ؛)F. Lesniewska, “Filling the 

holes: the Montreal Protocol’s non-compliance mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, 

eds., Research Handbook on International Environmental Law ( أ  21الحاشأأأأية انظر) اعال pp. 471-489؛ 
اتفأاايأة تقييم امثر البيئإ يإ رطأار عبر حأدودي؛ )د( بروتوكول كيوتو الملحق بأاتفأاايأة اممم المتحأدة اإلطأارنأة بشأأأأأأأأأأأأأأفن تغير  ) (

 J. Brunnée, “Climate change and compliance(؛  FCCC/CP/2001/13/Add.3)  7-  أ/24الم أأأأاخا والمقرر  

and enforcement processes”, in R. Rayfuse and S.V. Scott (eds.), International Law in the Era of 

Climate Change (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), pp. 290-320  ؛ )ه( اتفأأاق بأأارنس؛D. Bodansky, 

“The Paris Climate Change Agreement: a new hope?”, American Journal of International Law, vol. 

110 (2016), pp. 288-319و 
 بارة  امطراف التإ اثبت   8يسأأت د ه ا التعبير رلى بروتوكول مونترنال بشأأفن المواد المسأأت فدة لألوزونا ال ي يسأأتةد  يإ المادة  (184)

 (وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 40عد  امتثالها“ )
(185) M. Koskenniemi, “Breach of treaty or non-compliance? Reflections on the enforcement of the 

Montreal Protocol”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 3 (1992), pp. 123–162; 

D.G. Victor, “The operation and effectiveness of the Montreal Protocol’s non-compliance 

procedure”, in Victor, K. Raustiala and E. B. Skolnikoff, eds., The Implementation and Effectiveness 

of International Environmental Commitments: Theory and Practice (Cambridge, Massachusetts, 

MIT Press, 1998), pp. 137–176; O. Yoshida, The International Legal Régime for the Protection of 

the Stratospheric Ozone Layer (The Hague, Kluwer Law International, 2001), pp. 178–179; Dupuy 

and Viñuales, International Environmental Law ( أعال  163انظر الحاشية )p. 285 et seqو 



A/76/10 

57 GE.21-11083 

وتتحدث الفقرة الفر ية )ب( عن اإلجرا ات اإلنفاذية التإ قد تشمل رصدار تح ار بعد  االمتثالا  (6)
 و(186)وق واالمتيازات المكفولة بموجب االتفاقات ذات الصأألةا وأشأأكاال  أخرى من تدابير اإلنفاذوإسأأقاط الحق

التيسأأأأأأأأأأأأأأيرنأةا رلى تحقيق االمتثأال بفرض عقوبأة وتهأدف اإلجرا ات اإلنفأاذيأةا على ال قيو من اإلجرا ات  
بدال  من   “اإلنفاذيةا ات  اإلجر  على الدولة المع ية يإ حال عد  االمتثالو واسأأتدةد  يإ نهاية الجملة تعبير  

و ون بغإ تمييم محتملة  الجما ات“ تالفيا  مي خلط مع ما ا بوي عليه تعبير  الجما ات“ من داللة سأأأأأألبية
ذية المشأار رليها يإ الفقرة الفر ية )ب( عن أي احتجا  بالمسأؤولية الدولية للدولا ومن ثم اإلجرا ات اإلنفا

لغرض توجيأه الأدول المع يأة للعودة رلى االمتثأالا عمال  بأاالتفأاقأات ذات   ا بغإ اعتمأاد هأ   اإلجرا ات رال ال
 و(187)فقرةالصلة التإ هإ أطراف ييها والمشار رليها يإ ياتحة ال

  12المبدأ التوجيهي 
 تسوية المنازعات

الم أازعأات بين الأدول المتعلقأة بحمأايأة الغالف الجوي من تلوث الغالف الجوي وتأدهور   -1
 ائل السلميةوتدسّوى بالوس

لمأأأا كأأأان يدحتمأأأل أن ت بوي هأأأ   الم أأأازعأأأات على وقأأأائع غمنرة يغلأأأب عليهأأأا البأأأابع   -2
 االعتبار الواجب لالستعانة بالةبرا  العلميين والتق يينوالعلمإا يإنه ا بغإ راال  

 الشرح  

العا  بتسأأأأونة التما  الدول   1بتسأأأأونة الم ازعاتو وتصأأأأ  الفقرة    12اتعلق مشأأأأروع المبدأ التوجيهإ  ( 1) 
 ازعاتها بالوسأأأأائل السأأأألميةو وتوضأأأأح  بارة  بين الدول“ أن الم ازعات المشأأأأار رليها يإ ه   الفقرة م ازعات  م 

من ميثاق اممم المتحدةا لكن القصأد ليس التقليل    33من المادة    1تشأير الفقرة رلى الفقرة  ت شأف بين الدولو وال 
م كورة يإ ذلك ال صا مثل التفاوض والتحقيق والوسأاطة والتوييق  من أهمية مةتل  وسأائل التسأونة السألمية ال 

ائل السلمية امخرى التإ قد تفضلها الدول المع يةا  واللجو  رلى غير ذلك من الوس والتحكيم والتسونة القضائية  
ر الفقرة  وال   و (188)من أهمية مبدأ اختيار الوسأأائل  وال  القائمة يإ  بفنها تدّخل يإ أحكا  تسأأونة الم ازعات    1تفسأأَّ

ا وتظل تلك امحكا  م ببقة ويق نصأأأأهاو والغرض الرئيسأأأأإ من ه   الفقرة رعادة  رزاحة لها  ندظم المعاهدات أو 
 و 2والتمهيد للفقرة   (189)تفكيد مبدأ تسونة الم ازعات بالوسائل السلمية 

  

(186) G. Ulfstein and J. Werksman, “The Kyoto compliance system: towards hard enforcement”, in O. Schram 

Stokke, J. Hovi and G. Ulfstein, eds., Implementing the Climate Change Regime: International 

Compliance (London, Earthscan, 2005), pp. 39-62  ؛S. Urbinati, “Procedures and mechanisms relating to 

compliance under the 1997 Kyoto Protocol to the 1992 United Nations Framework Convention on 

Climate Change”, in Treves et al., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness 

of International Environmental Agreements   (  183الحاشأأأية  انظر   ) ا أعال  pp. 63-84; S. Murase, “International 

lawmaking for the future framework on climate change: a WTO/GATT Model”, in Murase, International 

Law: An Integrative Perspective on Transboundary Issues   (  143الحاشية  انظر   ) ا أعال  pp. 173-174 و 
(187) G. Loibl, “Compliance procedures and mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research 

Handbook on International Environmental Law   (  21الحاشية  انظر   ) ا أعال  pp. 426-449, at pp. 437-439و 
(188) C. Tomuschat, “Article 33“, in B. Simma et al., eds., The Charter of the United Nations: A 

Commentary, 3rd ed., vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1069-1085و  ؛H. 

Ascensio, “Article 33”, in J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, eds., La Charte des Nations Unies, 3rd ed. 

(Economica, 2005), pp. 1047-1060و 
(189) N. Klein, “Settlement of international environmental law disputes”, in Fitzmaurice, Ong and 

Merkouris, eds., Research Handbook of International Environmental Law ( 21الحاشأأأأأأأأأأأية انظر ) اأعال 
pp. 379-400; C.P.R. Romano, “International dispute settlement”, in Bodansky et al., The Oxford 

Handbook of International Environmental Lawاأعال ( 21الحاشية انظر ) ا pp. 1037-1056و 



A/76/10 

GE.21-11083 58 

لتلوث ازعأأات المتعلقأأة بحمأأايأأة الغالف الجوي من ابأأفن الم أأ  2ونسأأأأأأأأأأأأأألم الجم  امول من الفقرة   (2)
ونغلب عليها  البابع العلمإ“و ومثلما جرى تفكيد اإلسأأأأها  العلمإ يإ والتدهور ت بوي على  وقائع غمنرة“ 

اتعلق بحمأايأة الغالف الجويا أدثيرت مسأأأأأأأأأأأأأأائأل علميأة وتق يأة   عمليأة التبونر التأدرنجإ للقأانون الأدولإ فيمأا
وهك اا ركمت القضأأأايا المريوعة  و(190)امخيرةلية تسأأأونة الم ازعات الدولية يإ السأأأ وات أكثر تعقيدا  يإ عم

  و (191)أما  المحاكم والهيئات القضأأأأأائية الدولية بصأأأأأفة متماادة على أدلة يبغى عليها البابع التق إ والعلمإ
البيئية بين الدولا وعليها ليس من شأأك يإ أن تلك الع اصأأرا التإ تتبين من التجربة يإ مجال الم ازعات 

 حق الفهمو  يهمها حداد سياق المسائل المت ازع عليها أوتتبلب خبرة متةصصة يإ ت

انبوت على مسأأائل يإ القانون  و  جرى عرضأأها أما  محكمة العدل الدولية قضأأايا حداثةوتعكس   (3)
غير مباشأأأأأرا خصأأأأأائص محددة لتسأأأأأونة  ا بشأأأأأكل مباشأأأأأر أو(192)البيئإ الدولإ غلب عليها البابع العلمإ

جرى تفكيد  يإ  وله ا السأأأأأأأأأأببا من الضأأأأأأأأأأروريا على نحو ما  الجويوالم ازعات المتعلقة بحماية الغالف  
  

 S. Murase, “Scientific knowledge and the progressive development of international law: withانظر  (190)

reference to the ILC topic on the protection of the atmosphere”, in J. Crawford et al., eds., The 

International Legal Order: Current Needs and Possible Responses: Essays in Honour of Djamchid 

Momtaz (Leiden, Brill Nijhoff, 2017), pp. 41-52و 
)بشأفن    2016تشأرنن امول/أكتوبر    28أبراها ا رئيس محكمة العدل الدوليةا أما  اللج ة السأادسأة يإ    القاضأإ انظر الكلمة التإ ألقاها   (191)

-www.icj-cij.org/en/statements-by-theقضأأأأأأأأأايا القانون البيئإ الدولإ المعروضأأأأأأأأأة على محكمة العدل الدولية( )متاح يإ:  

president “ ؛ وبيتر تومكأاا رئيس محكمأة العأدل الأدوليأةا)The ICJ in the service of peace and justice - words of 

welcome by President Tomka”  متاح يإ:   2013أالول/سأأأأأأأأأأأأبتمبر    27ا(  https://www.icj-cij.org/en/statements-

by-the-president  : و انظر أيضا)E. Valencia-Ospina, “Evidence before the International Court of Justice”, 

International Law Forum du droit international, vol. 1 (1999), pp. 202-207; A. Riddell, “Scientific 

evidence in the International Court of Justice - problems and possibilities”, Finnish Yearbook of 

International Law, vol. 20 (2009), pp. 229-258; B. Simma, “The International Court of Justice and 

scientific expertise”, American Society of International Law Proceedings, vol. 106 (2012), pp. 230-

233; A. Riddell and B. Plant, Evidence Before the International Court of Justice (London, British 

Institute of International and Comparative Law, 2009), chap. 9 و   ؛G. Niyungeko, La preuve devant les 

juridictions internationales (Brussels, Bruylant, 2005) و 
  84)انظر الحاشأية    2010أعال ( وطاحونتإ اللبالب لعا     84)انظر الحاشأية    1997لعا     ناغيماروس   - مشأروع غابتشأيكويو  يإ قضأيتإ   ( 192) 

أعال (ا اتبع البريان امسأأأأأأأأأألوب التقليدي يإ عرض امدلةا أي من خالل خبرا  مسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارنن وإن كان هؤال  خبرا  علميين ال محامينو  
بعو قضأأأأأأأأأأأاة  التإ خلصأأأأأأأأأأأوا رليها وكفنها ريادات البريينا لكن ه ا امسأأأأأأأأأأألوب ودجهت رليه بعو االنتقادات من    وعوملت ال تائج العلمية 
 ( الأمأ أفأرداأن   ,Pulp Mills on the River Uruguay, Judgment, separate opinion of Judge Greenwoodالأمأحأكأمأأأأأأأة 

paras. 27-28, and joint dissenting opinion of Judges Al-Khasawneh and Simma, para. 6 )  ّراحو ا وك لك من الشأأأد
حبأت يإ عأا     .Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v( ) 2013أمأا يإ قضأأأأأأأأأأأأأيأة الرش الجوي بمبيأدات امعشأأأأأأأأأأأأأأاب )سأأأأأأأأأأأأأد

Colombia), Order of 13 September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278 قضأأية صأأيد الحيتان يإ أنتاركتيكا لعا   يإ  (ا و
2014   (Whaling in the Antarctica (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226 أعال (ا عين امطراف خبرا  مسأأأتقلينا جرى يإ القضأأأيتين   58)انظر الحاشأأأية    2015لعا     تشأأأييد طرنق قضأأأية  يإ  (ا و  
ا  امخيرتين اسأأأأأتجوابهم وأعبوا وزنا  أكبر من ريادات الةبرا  المسأأأأأتشأأأأأارننو ويإ جميع ه   القضأأأأأاياا لم تعين المحكمة خبرا ها هإ ويقا  لم 

ا رغم أن ه   القضأأأية لم تكن يإ حد ذاتها  تعيين الحدود البحرنة من نظامها امسأأأاسأأأإا لك ها يعلت ذلك يإ قضأأأية    50ت ص عليه المادة  
 .Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica vإ القانون البيئإ ) نماعا  ي 

Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), 

Judgment , I.C.J. Reports 2018, p. 139 ى تج ب اإلسأأأهاب  ار اإلثباتا تميل محكمة العدل الدولية رل فيما اتعلق بمسأأأفلة معي و   (و
ثيفة  الك   يإ حالة القضأأأأأأأأأأايا و كمةو  اممر لتقدار المح   وتترك مجردةا    برنقة ب   ا  يإ الموضأأأأأأأأأأوعا على الرغم من أن المحكمة تشأأأأأأأأأأير رليها أحيان 

اإلثبات رذا لم  اممرا وتمن ببسأأأأأأأأأأأأأاطة  معيار  توى  تةفو من مسأأأأأأأأأأأأأ   باعتبارها البيئيةا قد اد ظر رلى المحكمة    م ازعات مثل ال التق ية  / الوقائع 
 Judge Greenwood’s separateا  على سأبيل المثال   ا و انظر اسأت تا  امدلة ذات الصألة المقدمة من امطراف من أجل الوصأول رلى  

opinion in the Pulp Mills on the River Uruguay case judgment (para. 26) الحاالتا  ا حيث كان االست تا  أن يإ ه   
ميمان امدلأة(مو انظر  معلى أسأأأأأأأأأأأأأاس ترجيح أحأد االحتمأاالت )أو    رال الحقأائق    أن ادثبأت البرف الأ ي اتحمأل عأب  اإلثبأات  اتعين على    ال 

 .K. Del Mar, “The International Court of Justice and standards of proof”, in K. Bannelier, Tأيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأا   

Christakis and S. Heathcote, eds., The ICJ and the Evolution of International Law: the enduring impact of 

the Corfu Channel case (Abingdon, Routledge, 2012), pp. 98–123, at pp. 99–100 و   ؛A. Rajput, “Standard 

of proof” in Max Planck Encylopedia of Public International Law   (و 2021يإ عا     )جرى تحداثه 

https://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
https://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
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والجانب امسأأأأأاسأأأأأإ يإ ه     و(193)التق يين والعلميين  ا راال   االعتبار الواجب“ لالسأأأأأتعانة بالةبرا 2الفقرة 
الفقرة هو التشأأأأأأأداد على االسأأأأأأأتعانة بالةبرا  التق يين والعلميين يإ تسأأأأأأأونة الم ازعات بين الدول بالوسأأأأأأأائل 

 و(194)غير القضائية قضائية أوال

مسأأأأأأأائل وقررت اللج ة اإلبقا  على صأأأأأأأياغة بسأأأأأأأيبة لمشأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا وعد  ت اول  (4)
( و عد  الحكم بفكثر jura novit curia المحكمة أدرى بالقانون“ )أخرى قد تكون ذات صأأأأألةا من قبيل  

  و(195)(ultra petita nonمن المبلوب“ )

  

 D. Peat, “The use of court-appointed experts by the International Court of Justice”, Britishانأأأأأأظأأأأأأر   ( 193) 

Yearbook of International Law, vol. 84 (2014), pp. 271–303; J.G. Devaney, Fact-finding before the 

International Court of Justice (Cambridge, Cambridge University Press, 2016); C.E. Foster, Science 

and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of 

Proof and Finality (Cambridge, Cambridge University Press, 2011), pp. 77–135; Special edition on 

courts and tribunals and the treatment of scientific issues, Journal of International Dispute Settlement, 

vol. 3 (2012); C. Tams, “Article 50” and “Article 51”, in A. Zimmermann et al., eds., The Statute of 

the International Court of Justice: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1287–

1311; C.E. Foster, “New clothes for the emperor? Consultation of experts by the International Court of 

Justice”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 5 (2014), pp. 139–173; J.E. Viñuales, “Legal 

techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law”, Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, vol. 43 (2010), pp. 437–504, at pp. 476–480; G. Gaja, “Assessing expert evidence 

in the ICJ”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 15 (2016), pp. 409–418 و 
القضأأأأائية لتسأأأأونة الم ازعاتو ويإ سأأأأياق الم ازعات المتعلقة يجدر بال كر أن ه اك تفاعالت وثيقة بين الوسأأأأائل القضأأأأائية وغير  (194)

اموليأةا أن تكون بأالبيئأة وبحمأايأة الغالف الجويا بوجأه خأاصا كثيرا  مأا يكون مبلوبأا  من الأدولا حتى يإ مرحلأة المفأاوضأأأأأأأأأأأأأأات  
ل بين ا  لتفاوض والتسونة القضائية مساية كبيرةومجهمة تجهيما  جيدا  بامدلة العلمية التإ تست د رليها ادعا اتهاا وعليها قد ال تفصِّ

و وإضأأاية  رلى  قائع على أي و   واجب التببيق   اسأأت ادا  رلى مبدأ  المحكمة أدرى بالقانون“ا يمكن للمحكمة من حيث المبدأ أن تببق أّي قانون  (195)
لقاعدة  عد  الحكم بفكثر من المبلوب“(و  يمك ها أن تقّيم امدلة وتسأأأأأأأأأأأتةلص ال تائج على ال حو ال ي ترا  م اسأأأأأأأأأأأبا  )ما دامت تمتثل    ذلكا 

انظر البيان    وعلى المحكمةا بال ظر رلى وظيفتها القضأأأأأائيةا أن تفهم بما فيه الكفاية مع ى كل واقعة تق ية ذات صأأأأألة بالقضأأأأأية قيد ال ظرو 
 Le recours à des experts désignés par la Cour enال ي أدلى به رئيس محكمة العدل الدوليةا القاضأأأأأأأإ اوسأأأأأأأ ا بشأأأأأأأفن   

vertu de l’article 50 du Statut ا المتأاح يإ  2018تشأأأأأأأأأأأأأرنن امول/أكتوبر    26أمأا  اللج أة السأأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأأة للجمعيأة العأامأة يإ    “ا 
www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president و  The line between “fact” and “law” is often obscured (M. 

Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence before International Tribunals (The 

Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 42-49) ّراح القضأأايا العلمية بفنها  مسأأائل مةتلب ة بين الوقائع  و ونصأأ  الشأأد
)مأأأأأأثأأأأأأال ا    C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, (Leiden, Martinus Nijhoffوالأأأأأأقأأأأأأأانأأأأأأون“ 

Publishers, 2005), p. 58 ئتإ القانون أو الوقائعو وقد ذكر القاضأأأإ اوسأأأ  يإ رعالنه الصأأأادر يإ  (ا يصأأأعب تصأأأ يفها يإ رحدى ي
ةبرا  هو تبيان الوقائع وإيضأأأأأأاح الصأأأأأأالحية العلمية للبرائق المسأأأأأأتةدمة يإ رثبات الوقائع أو يإ جمع  أن دور ال   طاحونتإ اللباب قضأأأأأأية  

 Declaration of Judgeأعال (ا    79ا )انظر الحأاشأأأأأأأأأأأأأيأة  Pulp Millsالبيأانأات؛ أمأا المحكمأة يعليهأا أن تقيم القيمأة اإلثبأاتيأة للوقأائع ) 

Yusuf, para. 10  : و انظر أيضأا)Foster, Science and the Precautionary Principle in International Courts and 

Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Finality    أعال (ا    193)انظر الحاشيةpp. 145-147 و) 

http://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president
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  الفصل الخامس   
 التطبيق المؤقت للمعاهدات

 مقدمة -ألف 

در  موضأأأأأأأأأأأأأأوع مالتببيق المؤقأأأت 2012قررت اللج أأأةا يإ دورتهأأأا الرابعأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأتين ) -41 (ا أن تأأأد
و  (196)للمعاهداتم يإ برنامج عملهاا وعّي ت السأأأأأأيد خوان مانونل غوميس روبليدو مقررا  خاصأأأأأأا  للموضأأأأأأوع

كأأأانون   14المؤرخ    67/92  التقأأأدارا يإ قرارهأأأاويإ وقأأأت الحقا أحأأأاطأأأت الجمعيأأأة العأأأامأأأة علمأأأا  مع  
 ع يإ برنامج عملهاوا بقرار اللج ة ردرا  الموضو 2012امول/ديسمبر  

  (؛ ويإ التقرنر 2013ونظرت اللج ة يإ التقرنر امول للمقرر الةاص يإ دورتها الةامسأأأأأة والسأأأأأتين )  -42
(؛ 2015لسأأأأتين )يإ دورتها السأأأأابعة وا  (؛ ويإ التقرنر الثالث2014الثانإ يإ دورتها السأأأأادسأأأأة والسأأأأتين )

و  ( 197) (2018(؛ ويإ التقرنر الةامس يإ دورتها السأأأبعين ) 2016والسأأأتين ) ويإ التقرنر الرابع يإ دورتها الثام ة  
(ا 2013وعدرضأأت على اللج ة أيضأأا  ثالث م كرات أعدتها اممانةا قددمت يإ الدورات الةامسأأة والسأأتين )

اسأأت ادا  رلى مشأأارنع المبادئ التوجيهية التإ و و (198)(2017ة والسأأتين )لتاسأأع(ا وا2015والسأأابعة والسأأتين )
يإ دورتها السأأأأأأأأأأبعين بصأأأأأأأأأأفة   اقترحها المقرر الةاص يإ التقارنر الثالث والرابع والةامسا اعتمدت اللج ة

  مشأأأأأأأروعا  من مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا باعتبارها مشأأأأأأأروع دليل التببيق المؤقت للمعاهداتا  12مؤقتة 
 و(199)مشفوعة  بشروحهاا يإ القرا ة امولى

 ورة الحاليةالنار في الموضوع في الد -باء 

(ا يضأال   A/CN.4/738عدرض على اللج ة يإ دورتها الحالية التقرنر السأادس للمقرر الةاص ) -43
(و ودرس المقرر  A/CN.4/737ردة من الحكومأأات والم ظمأأات الأأدوليأأة )عن التعليقأأات والمالحظأأات الوا

الةأاص يإ تقرنر  التعليقأات والمالحظأات الواردة من الحكومأات والم ظمأات الأدوليأة على مشأأأأأأأأأأأأأأروع الأدليألا 
ا على اللج ة يإ ة مشأأأأأارنع أحكا  نموذجيةا كان قد اقترحهبصأأأأأيغته المعتمدة يإ القرا ة امولىا وعلى عد

وقد  مقترحات لل ظر ييها يإ القرا ة الثانيةا يإ ضأأأأأأأو  التعليقات و (200)(2019دورتها الحادية والسأأأأأأأبعين )
 والمالحظاتا واقترح تقديم توصية رلى الجمعية العامةو

رلى   3516وجلسأأاتها من    3514ا ونظرت اللج ة يإ التقرنر السأأادس للمقرر الةاص يإ جلسأأته -44
 و2021أيار/مااو   14رلى  4عقودة يإ الفترة من الم 3522

ا أن  2021أيار/مااو   14ا المعقودة يإ 3522وبعد م اقشأأأأأة التقرنرا قررت اللج ة يإ جلسأأأأأتها   -45
ا ومعها خمسأأأأأة من مشأأأأأارنع امحكا  12رلى  1  من  تحيل رلى لج ة الصأأأأأياغة مشأأأأأارنع المبادئ التوجيهية

 التقرنر السادس للمقرر الةاصا مع مراعاة ال قاش ال ي دار داخل اللج ةوال موذجيةا كما وردت يإ 

  

 و267ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة 2012حولية ووو  (196)

(197) A/CN.4/664  و امول(ا  و  A/CN.4/675)التقرنر  الثانإ(ا  و  A/CN.4/687)التقرنر  الثالث(ا   A/CN.4/699)التقرنر 
 تقرنر الةامس(و ال ) 1وAddو A/CN.4/718التقرنر الرابع(ا و) 1وAddو

(198) A/CN.4/658ا وA/CN.4/676ا وA/CN.4/707    على التوالإو وأدرجئ ال ظر يإ الوثيقةA/CN.4/707   رلى الدورة السبعينو 

 و90-89و 86-85(ا الفقرات A/73/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم  (199)

 (ا المريق أل وA/74/10) 10لجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم الوثائق الرسمية ل (200)

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/738
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/737
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ا يإ تقرنر مؤقت للج ة 2021حمنران/اونيه    3ا المعقودة يإ  3530ونظرت اللج ةا يإ جلستها  -46
ئإ  رنر ال هاا يإ التق2021  تموز/اوليه  26ا المعقودة يإ  3549الصأأأأأأأياغةو ونظرت اللج ةا يإ جلسأأأأأأأتها  

(ا واعتمأدت دليأل التببيق المؤقأت للمعأاهأداتا بمأا يإ ذلأك A/CN.4/L.952/Rev.1غأة )للج أة الصأأأأأأأأأأأأأأيأا
)انظر  ومشأأأروع مريق يشأأأمل أمثلة على امحكا  ذات الصأأألة بالتببيق المؤقت  المبادئ التوجيهية   مشأأأارنع

 أدنا (و   1-الفرع ها 

 3اوليأأه رلى  /تموز  29من  ا المعقودة  3557رلى    3554  من  واعتمأأدت اللج أأةا يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأأاتهأأا -47
 أدنا (و 2-ا شروح الدليل )انظر الفرع ها 2021  آب/أغسبس

بالتوصأأية الواردة أدنا    ا  وتقد  اللج ةا ويقا  ل ظامها امسأأاسأأإا رلى الجمعية العامة الدليل مشأأفوع -48
 أدنا (و جيم)انظر الفرع 

 توصية اللجنة  -جيم 

من   23ا قررت اللج ةا ويقا  للمادة 2021  آب/أغسأأأأأأأأأأأبس 3ودة يإ ا المعق3557يإ الجلسأأأأأأأأأأأة  -49
  :نظامها امساسإا أن توصإ الجمعية العامة بفن

تحيط علمأا  يإ قرار بأدليأل التببيق المؤقأت للمعأاهأدات الأ ي وضأأأأأأأأأأأأأأعتأه لج أة القأانون   )أ( 
 الدولإا وتشجع على نشر  على أوسع نباق ممكن؛  

 رلى الدليل وشروحه؛   الدولية توجه انتبا  الدول والم ظمات )ب( 

يجمع ما صدر    سلسلة اممم المتحدة التشرنعيةتبلب رلى اممين العا  رعداد مجلد من  ) ( 
عن الدول والم ظمات الدولية على مر السأأأأأأ ين من ممارسأأأأأأات يإ مجال التببيق المؤقت للمعاهداتا رلى 

 جانب مواد أخرى ذات صلة بالموضوعو

 لخاص إشادة بالمقرر ا -دال 

ا اتةأ ت اللج أةا بعأد اعتمأاد دليأل 2021  آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأبس  3ا المعقودة يإ  3557يإ الجلسأأأأأأأأأأأأأأة   -50
 التببيق المؤقت للمعاهداتا القرار التالإ بالتمكية:

 مرن لج ة القانون الدولإا 

 دليل التببيق المؤقت للمعاهداتا  وقد اعتمدت 

عن تقأأدارهأأا البأأالغ   للمقرر الةأأاصا السأأأأأأأأأأأأأأيأأد خوان مأأانونأأل غوميس روبليأأدوا  تعرب 
ميم يإ رعداد الدليلا بما ب له من جهود ال تكل وما أبدا  من تفاٍن  وتهانيها الحارة إلسأأأأأأأأهامه المت

 يإ العملا ولما تم تحقيقه من نتائج يإ وضع دليل التببيق المؤقت للمعاهداتمو

 ؤقت للمعاهدات نص دليل التطبيق الم -هاء 

 لتطبيق المؤقت للمعاهدات ومشروع المرفق التي تشكل دليل انص مشاريع المباد  التوجيهية  -1 

ال ي اعتمدته اللج ة يإ القرا ة الثانية يإ دورتها  التببيق المؤقت للمعاهدات  ارد أدنا  نص دليل -51
 الثانية والسبعينو  
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 دليل التطبيق المؤقت للمعاهدات   

   1المبدأ التوجيهي   
 النطاق 

المؤقأأأت للمعأأأاهأأأدات من جأأأانأأأب الأأأدول أو  لتوجيهيأأأة هأأأ   بأأأالتببيق  تتعلق مشأأأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأأأادئ ا 
 الدوليةو الم ظمات

  2المبدأ التوجيهي   
 الغرض  

الغرض من مشارنع المبادئ التوجيهية ه   هو تقديم ررشادات بشفن القانون والممارسة يإ مجال   
  رها من قواعد القانون قانون المعاهدات وغي من اتفااية ييي ا ل   25التببيق المؤقت للمعاهداتا اسأأأأأأأأأت ادا  رلى المادة  

 الدولإ ذات الصلةو 

  3المبدأ التوجيهي   
 القاعدة العامة 

رنثمأأأا تأأأدخأأأل حيم ال فأأأاذ بين الأأأدول ا  معأأأاهأأأدة بصأأأأأأأأأأأأأأفأأأة مؤقتأأأةالمعأأأاهأأأدة أو جم  من  ال  تدببَّق 
ق على ذلأأأك الم ظمأأأات الأأأدوليأأأة المع يأأأةا رذا كأأأانأأأت المعأأأاهأأأدة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأأأا ت ص على ذلأأأكا أو رذا اتُّفِّ  أو

 أخرىو ببرنقة

   4المبدأ التوجيهي   
 شكل اقتفاق

المعاهدة نفسأأأهاا   اسأأأت ادا ل صمعاهدة  اللمعاهدة أو لجم  من  لرلى حالة التببيق المؤقت رضأأأاية  
 :بين الدول أو الم ظمات الدولية المع ية من خالل ما الإالمؤقت  يمكن االتفاق على التببيق 

 أومعاهدة م فصلة؛  )أ( 

 أي وسائل أو ترتيبات أخرىا بما يإ ذلك ما الإ: ب() 

يإ مؤتمر حكومإ  اتم اعتماد   م ظمة دولية أو   تعتمد آخر   تصأأأأأرفأو   قرار أو مقرر ‘1’
يعكس اتفأاق الأدول أو الم ظمأات  بمأا  دولإا ويقأا  لقواعأد هأ   الم ظمأة أو هأ ا المؤتمرا  

 الدولية المع ية؛

الأأدوليأأة   ة دوليأأة تقبلأأه الأأدول أو الم ظمأأاترعالن صأأأأأأأأأأأأأأأأادر عن دولأأة أو عن م ظمأأ ‘2’
 امخرىو   المع ية

  5المبدأ التوجيهي   
 بدء النفاذ 

يإ التأارنخ الأ ي ت ص عليأه حيم ال فأاذ  معأاهأدة  اللمعأاهأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأت    اأدخأل 
 ذلكو  بغيرالمعاهدةا وويقا  للشروط واإلجرا ات الواردة ييهاا أو ويقا  لما اتُّفِّق عليه 
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  6المبدأ التوجيهي   
 األثر القانوني 

معأأاهأأدة التما  قأأانونإ بتببيق المعأأاهأأدة أو  اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لاترتأأب على التببيق المؤقأأت   
جم  م هأا بين الأدول أو الم ظمأات الأدوليأة المع يأةا مأا لم ت ص المعأاهأدة على خالف ذلأك أو مأا لم ادتفق 

 وبحسن نية ه ا الجم  من المعاهدة المببقة تببيقا  مؤقتا   عاهدة أوه   الم ت في على غير ذلكو ونجب 

  7المبدأ التوجيهي   
 اات التحف

بالتببيق المؤقت   المرتببةالتحفظات  ب تتعلقال تةل مشأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   بفي مسأأأفلة  
 معاهدةواللمعاهدة أو لجم  من  ل

  8المبدأ التوجيهي   
 اقلتزاماتالمسؤولية عن اإلخالل ب

  ا  مؤقتا  مببقة تببيقالمعأاهدة المعأاهدة أو جم  من  الاإلخالل بالتما  ناشأأأأأأأأأأأأأأئ بموجب  اترتب على 
 و  دولية ويقا  لقواعد القانون الدولإ الواجبة التببيقالمسؤولية  ايا  ال

   9المبدأ التوجيهي   
 اإلنهاء

عأأاهأأدة حيم ال فأأاذ يإ خول تلأأك الممعأأاهأأدة مع داللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأأت  ا تهإ   -1
 العالقات بين الدول أو الم ظمات الدولية المع يةو

دوليأة رذا الألم ظمأة  للأدولأة أو  لمعأاهأدة بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة  اللمعأاهأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأت    ا تهإ -2
ا عأأد  أخبرت تلأأأك الأأدولأأة أو تلأأأك الم ظمأأأة الأأدوليأأأة الأأدول أو الم ظمأأأات الأأدوليأأأة المع يأأأة امخرى ب يتهأأأ

 ر ذلكو  االنضما  رلى المعاهدةا ما لم ت ص المعاهدة على خالف ذلك أو ما لم ادتفق على غي

ت ص دوليأأة أن تحتج بأأفسأأأأأأأأأأأأأبأأاب أخرى إلنهأأا  التببيق المؤقأأتا مأأا لم  الأألم ظمأأة  ل لأأدولأأة أو  ل يجوز   - 3
أو الم ظمأأات المعأأاهأأدة على خالف ذلأأك أو مأأا لم ادتَّفق على غير ذلأأكا وتةب ر يإ تلأأك الحأأالأأة الأأدول  

 الدولية المع ية امخرىو

وضأأأأأأأأأأأأع   معاهدة على أي حق أو التما  أوالم  من  لمعاهدة أو لجلال اؤثر رنها  التببيق المؤقت  -4
ه ا التببيق المؤقت للمعاهدة قبل رنهائهاا ما لم ت ص المعاهدة على خالف ذلك أو ما نتيجة قانونإ نشأأأأأأف 

 لم ادتفق على غير ذلكو

   10يهي المبدأ التوج  
 المطبقة مؤقتا  القانون الداخلي للدول وقواعد المنامات الدولية، واحترام المعاهدات 

معأأاهأأدة أن تحتج بأأفحكأأا   اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالمؤقأأت  ال يجوز لأأدولأأة وايقأأت على التببيق   -1
 و  قانونها الداخلإ لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق المؤقت

أن تحتج   معأأاهأأدةاللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالمؤقأأت  ال يجوز لم ظمأأة دوليأأة وايقأأت على التببيق   -2
 بقواعد الم ظمة لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق المؤقتو



A/76/10 

GE.21-11083 64 

  11المبدأ التوجيهي   
على التطبيق  افقاة  المو   المتعلقاة بصاااااااااالحياةللادول وقواعاد المناماات الادولياة    ةالاداخليا القوانين  أحكاام  

 المؤقت للمعاهدات

لمعأأاهأأدة أو لجم  من  لبأأالتببيق المؤقأأت    عبرت عن قبولهأأاهأأا قأأد  لأأدولأأة أن تحتج بأأفنل  ال يجوز -1
الموايقأة على التببيق المؤقأت للمعأاهأدات    بمأا ا تهأك أحكأا  قأانونهأا الأداخلإ المتعلقأة بصأأأأأأأأأأأأأأالحيأةمعأاهأدة  ال

 ات أهمية أساسية من قواعد قانونها الداخلإو  ا  ومتعلقا  بقاعدة ذما لم يكن االنتهاك بيّ  قبولهاكسبب إلببال 

لمعأاهأدة أو لجم  لبأالتببيق المؤقأت    قأد عبرت عن قبولهأا  هأا يجوز لم ظمأة دوليأة أن تحتج بأفنال -2
الموايقة على التببيق المؤقت للمعاهدات كسأأبب  بما ا تهك قواعد الم ظمة المتعلقة بصأأالحيةمعاهدة  المن  

 ات أهمية أساسيةو  رضاها ما لم يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذ إلببال

   12المبدأ التوجيهي   
للدول أو قواعد المنامات   ةالداخلي  القوانين  ناشااااائة عنقيود  وضاااااعالموافقة على التطبيق المؤقت مع 

 الدولية

ة يإ الموايقأأةا يإ ال تةأأّل مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأأادئ التوجيهيأأة هأأ   بحق الأأدول أو الم ظمأأات الأأدوليأأ 
وضأأأأأأع قيود على مع  للمعاهدة أو لجم  من المعاهدة  المعاهدة ذاتها أو بشأأأأأأكل آخرا على التببيق المؤقت  

 الم ظمات الدوليةو  للدول أو قواعد ةالداخلي  ذلك ناشئة عن القوانين

 المرفق  

 على أحكام متعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهداتأمثلة   

على  اتفاق   أي مسأاعدة الدول والم ظمات الدولية يإ صأياغة  التالية كا حامعلى  يدقصأد باممثلة   
جميع الحاالت الممك ة وال يقصأأأأأأأأد بها   شأأأأأأأأملمعاهدة تببيقا  مؤقتا و وهإ ال تالمعاهدة أو جم  من التببيق  

معأاهأدات   هإ منمثلأة التإ ت ص على التببيق المؤقأت للمعأاهأداتا  و وهأ   امبعي هأايرض أي صأأأأأأأأأأأأأأيأاغأة 
ت شأف عادة على قد بعو المسأائل التإ  وقد ندظمت اعتمادا على  ا  (201)ف على السأوا ومتعددة امطرا  ث ائية

ا وتعكسا قدر (202)ال حو المبين يإ الفروع أل  رلى ها و واممثلة الم كورة مسأأأتمدة من الممارسأأأة الحداثة
 و(203)اإلمكانا الت وع اإلقليمإو وهإ مع ذلك غير حصرنة

 مؤقتبدء التطبيق ال -ألف  

 ترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة ببد  التببيق المؤقت: 

  

ا صأأأأأأد   ما يسأأأأأأمى ماالتفاقات المةتلبةما المبرمة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأأأا  فيها من ه ا المريقمشأأأأأأروع  مغراض   (201)
 جهةا وطرف ثالثا من جهة أخرىا على أنها معاهدات ث ائيةو 

 وA/CN.4/707ا بوجه خاصا م كرة اممانة العامة بشفن التببيق المؤقت للمعاهداتا انظر (202)

 للج ة فيما اتعلق بالمثال الم كورو ا معي اأي مثال بفنه يعكس موقف ال ا بغإ تفسير عد  ردرا  (203)
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 من تاريخ التوقيع -1  

 المعاهدات الث ائية  )أ(  

بأأأالشأأأأأأأأأأأأأأهأأأادات بموجأأأب التعهأأأد المبر  بين مملكأأأة هول أأأدا وجمهورنأأأة الفلبين بشأأأأأأأأأأأأأأأأفن االعتراف   -1
  31)مأأانيالا    [1978ارة للمالحينا  اتفأأاايأأة معأأااير التأأدرنأأب واإلجأأازة والةفأأ]من    1/10الت ظيميأأة   القأأاعأأدة

 :(204)(2001أيار/مااو  

 11المادة 

ا يببَّق هأأ ا التعهأأد مؤقتأأا  من تأأارنخ توايعأأه ونبأأدأ نفأأاذ  يإ 9دون اإلخالل بأأالمأأادة   
الثأأانإ بعأأد أن يةبر كأأل من البريين اآلخر كتأأابأأة  بأأفن اإلجرا ات  التأأارنخ امول من الشأأأأأأأأأأأأأأهر  

   قد امتدثلتوالالزمة لبد  نفاذ التعهد يإ بلد

االتفاق المبر  بين حكومة مملكة الدانمرك ومجلس وزرا  صأأأأأربيا والجبل امسأأأأأود بشأأأأأفن الةالية  -2
  18تحادية االشأأأأأأأأتراكية )كوب هاغنا  يإ المعاهدات المبرمة بين مملكة الدانمرك وجمهورنة اوغوسأأأأأأأأالفيا اال

 :(205)(2003تموز/اوليه  

 3المادة 

 ووو

 يع االتفاقو  تفاق مؤقتا  من تارنخ تواتببَّق أحكا  ه ا اال )ب( 

االتفأاق بين اممم المتحأدة وجمهورنأة ت مانيأا المتحأدة فيمأا اتعلق بمقر اآلليأة الأدوليأة لتصأأأأأأأأأأأأأأرنف   -3
 :(206)(2013تشرنن الثانإ/نويمبر  26امعمال المتبقية للمحكمتين الج ائيتين )دار السال ا  

   48المادة 
 بدء النفاذ 

 ارا  من تارنخ التوايعو  التفاق مؤقتا  اعتبتببَّق أحكا  ه ا ا -1

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

االتفأأاق المبر  بين حكومأأة جمهورنأأة ألمأأانيأأا االتحأأاديأأة واممم المتحأأدة وأمأأانأأة معأأاهأأدة المحأأايظأأة على   - 4
 : ( 207) ( 2002أالول/سبتمبر    18امنواع المهاجرة من الحيوانات الفبرنة بشفن مقر أمانة االتفااية )بونا  

   7المادة 
 أحكام ختامية

 وووو

تببَّق أحكا  ه ا االتفاق مؤقتا  اعتبارا  من تارنخ التوايعا حسأأأأأأب االقتضأأأأأأا ا حتى بد    (7)
 أدنا و 9نفاذ  المشار رليه يإ الفقرة 

  

(204) United Nations, Treaty Series ,vol. 2385, No. 43056, p. 403و  

 وvol. 2420, No. 43679, p. 359ا المرجع نفسه (205)

 وvol. 2968, No. 51602, p. 237 االمرجع نفسه (206)

 وvol. 2306, No. 41136, p. 469 االمرجع نفسه (207)
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االتفاق المتعلق بتعداالت االتفاق اإلطاري بشأأأأأأأأأأأفن حوض نهر سأأأأأأأأأأأايا وبروتوكول نظا  المالحة  -5
 :(208)(2004نيسان/أبرنل  2  تفاق اإلطاري بشفن حوض نهر سايا )ليوبليانااالملحق باال

 3المادة 

 ووو 

 يببَّق ه ا االتفاق مؤقتا  من تارنخ توايعهو -5 

االتفأأاق المتعلق بأأالقوات الجمأأا يأأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتجأأابأأة السأأأأأأأأأأأأأأرنعأأة لم ظمأأة معأأاهأأدة اممن الجمأأاعإ   -6
 :(209)(2009حمنران/اونيه  14 )موسكوا

 17المادة 

تأارنخ التوايعا مأا لم اتعأارض مع القوانين الوط يأة لألطرافا  ق هأ ا االتفأاق مؤقتأا  اعتبأارا  من  بَّ يب 
ونبدأ نفاذ  يإ تارنخ اسأأأأأتال  الوديع اإلخبار الرابع بإتما  اإلجرا ات الداخلية الالزمة لبد  نفاذ  من جانب 

 امطراف التإ وقعتهو ووو

 من تاريخ غير تاريخ التوقيع -2  

 المعاهدات الث ائية  ()أ  

تبادل م كرتين يشأأأأأأكل اتفاقا  بشأأأأأأفن رلغا  تفشأأأأأأيرات الدخول لحاملإ جوازات السأأأأأأفر الدبلوماسأأأأأأية  -7
 :(210)(1996كانون امول/ديسمبر   16)صوفياا  

 مذكرة من بلغاريا

 ووو

اوما  على آخر رخبار بالق اة الدبلوماسأأأأأأأية بفن   30ابدأ نفاذ ه ا االتفاق بعد انقضأأأأأأأا   -6
أيا   10و ونبدأ تببيقه المؤقت بعد انقضأأا   متبلبات القانونية الداخلية ذات الصأألة قد اسأأتوييتال

 على تارنخ تبادل هاتين الم كرتينو

 ووو

 مذكرة من إسبانيا

 ووو

تتشأأأأأأأرف سأأأأأأأفارة مملكة رسأأأأأأأبانيا يإ صأأأأأأأوفيا بإبالغ وزارة خارجية جمهورنة بلغارنا بفن  
ومأة بلغأارنأا وتوايق على أن المأ كرة المأ كورة أعال  وهأ ا  حكومأة مملكأة رسأأأأأأأأأأأأأأبأانيأا تقبأل اقتراح حك

 و6ونببَّق مؤقتا  ويقا  محكا  الفقرة  الرد يشكالن اتفاقا  بين الحكومتينا وهو اتفاق ابدأ نفاذ 

 ووو

المعاهدة المبرمة بين جمهورنة ألمانيا االتحادية ومملكة هول دا بشفن ت في  عمليات مراابة الحركة  -8
لتإ تقو  بها جمهورنة ألمانيا االتحادية يوق امراضأإ الهول دية وبشأفن تفثير العمليات المدنية التإ  الجونة ا

 :(211)(2003نيسان/أبرنل  29  مبار نيدرهاان على أراضإ مملكة هول دا )برليناتجري يإ  

  

 وvol. 2367, No. 42662, p. 697 االمرجع نفسه (208)

 وvol. 2898, No. 50541, p. 277 االمرجع نفسه (209)

 وvol. 1996, No. 34151, p. 33 االمرجع نفسه (210)

 وvol. 2389, No. 43165, p. 117 االمرجع نفسه (211)
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   16المادة 
 التصديق، بدء النفاذ، التطبيق المؤقت

 ووو

 و ووو2003أيار/مااو   1تبارا  من  تببَّق ه   المعاهدة مؤقتا  اع -3

بروتوكول اتفاق الشأراكة والتعاون الم شأئ لشأراكة بين الجماعات اموروبية والدول امعضأا  ييهاا من   - 9
ا لمراعاة انضأأأما  الجمهورنة التشأأأيكية وجمهورنة رسأأأتونيا وجمهورنة  ى خر أ جهةا وجمهورنة كازاخسأأأتانا من جهة  
بول أأدا وجمهورنأأة   مأأالبأأة وجمهورنأأة التفيأأا وجمهورنأأة ليتوانيأأا وجمهورنأأة    قبرص وجمهورنأأة ه غأأارنأأا وجمهورنأأة 

 : ( 212) ( 2004نيسان/أبرنل    30سلويي يا والجمهورنة السلوياكية رلى االتحاد اموروبإ )بروكسلا  

 5المادة 
 ووو 

  أيأار/   1ع أدمأا ال تكون جميع صأأأأأأأأأأأأأأكوك الموايقأة على هأ ا البروتوكول قأد أودعأت قبأل -3
 و2004أيار/مااو   1لبروتوكول تببيقا  مؤقتا  اعتبارا  من  ق ه ا اا يببَّ 2004مااو 

االتفأاق اإلطأاري بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعأاون يإ مجأال الهجرة الوايأدة بين مملكأة رسأأأأأأأأأأأأأأبأانيأا وجمهورنأة مأالإ  -10
 :(213)(2007كانون الثانإ/ا اار  23)مدرندا  

 16المادة 

 ووو

 اوما  على توايعهو   مؤقتا  بعد يترة ثالثين  يببَّق ه ا االتفاق اإلطاري  -2

االتفأاق المبر  بين مملكأة هول أدا وجمهورنأة امرج تين بشأأأأأأأأأأأأأأفن المسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة اإلدارنأة المتبأادلأة يإ  -11
 :(214)(2012أالول/سبتمبر   26المسائل الجمركية )بون س آارسا  

   23المادة 
 بدء النفاذ 

 ووو

 توايعهو   مول من الشهر الثانإ بعديببَّق ه ا االتفاق مؤقتا  من اليو  ا -2

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

الوثيقأأة المتفق عليهأأا بين الأأدول امطراف يإ معأأاهأأدة القوات المسأأأأأأأأأأأأأألحأأة التقليأأديأأة يإ أوروبأأا   -12
 :(215)(1996أيار/مااو  31)ييي اا  1990تشرنن الثانإ/نويمبر   19 المؤرخة

 سادسا  

بتأأفكيأأد الموايقأأة من جميع الأأدول ابأأدأ نفأأاذ هأأ   الوثيقأأة ع أأد اسأأأأأأأأأأأأأأتال  الوديع رخبأأارا    -1
من الفرع الثأأانإا والفرع الرابع والفرع الةأأامس من هأ   الوثيقأة    3و  2لفقرتأان  امطرافو وتببَّق ا

 و1996كانون امول/ديسمبر  15رلى غاية  1996أيار/مااو   31مؤقتا  اعتبارا  من  

  

  وvol. 2570, No. 45792, p. 254 االمرجع نفسه (212)

 وvol. 2635, No. 46921, p. 3 االمرجع نفسه (213)

 وvol. 2967, No. 51580, p. 123 االمرجع نفسه (214)

 وvol. 2980, No. 44001, p. 195 المرجع نفسها (215)
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 عند اإلبرام أو اإلخطار -3  

 المعاهدات الث ائية )أ(  

ات السأأأأأأفر الدبلوماسأأأأأأية تين يشأأأأأأكل اتفاقا  بشأأأأأأفن رلغا  تفشأأأأأأيرات الدخول لحاملإ جواز ل م كر تباد -13
 :(216)(1996كانون امول/ديسمبر   27)مدرندا  

 مذكرة من إسبانيا

 ووو

رذا قبلت الحكومة التونسأأأأأأأأية االقتراح اآلن  ال كرا على أسأأأأأأأأاس المعاملة بالمثلا يإن   
التونسأأيةا نس يشأأكالن اتفاقا  بين مملكة رسأأبانيا والجمهورنة  ه   الم كرة والرد عليها من سأأفارة تو 

بأأأإكمأأأال   يببَّق مؤقتأأأا  من تأأأارنخ تبأأأادل هأأأاتين المأأأ كرتين ونبأأأدأ نفأأأاذ  يإ تأأأارنخ آخر رخبأأأار 
 المتبلبات المحلية لكل م هماو

 ووو

 مذكرة من تونس 

 ووو

فن حكومة تتشأأأأأأأأأأأأأرف سأأأأأأأأأأأأأفارة الجمهورنة التونسأأأأأأأأأأأأأية يإ مدرند بإبالغ وزارة الةارجية ب 
ملكة رسأأأأبانيا وتوايق على أن الم كرة اآلنفة ال كر وه ا  الجمهورنة التونسأأأأية تقبل اقتراح حكومة م

 الرد يشكالن اتفاقا و

 ووو

تبأادل مأ كرتين يشأأأأأأأأأأأأأأكأل اتفأاقأا  يعأدل االتفأاق المبر  بين مملكأة هول أدا والمحكمأة الج أائيأة الأدوليأة  -14
 :(217)(1020تموز/اوليه   14ن يإ المحكمة يإ هول دا )الهايا  ليوغوسالفيا السابقة بشفن وضع المتدربي

 مذكرة من هولندا

 ووو

رذا كان االقتراح الم كور أعال  مقبوال  لدى المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأأأأأالفيا السأأأأأأابقةا   
اق  تتشأأأأرف الوزارة بفن تقترح أن تشأأأأكل ه   الم كرة وم كرة الرد اإليجابإ من المحكمة تعداال  على اتف 

اعتبارا  من تارنخ استال  م كرة الرد اإليجابإا ونبدأ نفاذ  يإ اليو  التالإ  المتدربينا يببَّق تببيقا  مؤقتا   
 إلخبار كل من البريين اآلخر كتابة  بفن المتبلبات القانونية لبد  نفاذ  قد امتدثلتو 

 ووو

 مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 ووو

فيا السأأابقة ك لك بفن تبلغ الوزارة بفن المقترحات  المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأال   شأأرف تت  
الواردة يإ م كرة الوزارة مقبولة لدى المحكمة وبفن تؤكد أن م كرة الوزارة وه   الم كرة تشأأأأأأكالن تعداال   

  

 وp. 34152, No. 1996ol. v ,54 االمرجع نفسه (216)

 وvol. 2689, No. 41714, p. 93 االمرجع نفسه (217)
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جابإ ه  ا ونبدأ نفاذ  يإ اليو   التفاق المتدربينا يببَّق مؤقتا  اعتبارا  من تارنخ اسأأأأأأتال  م كرة الرد اإلي 
 إ إلخبار كل من البريين اآلخر كتابة  بفن المتبلبات القانونية لبد  نفاذ  قد امتدثلتو  التال 

 ووو

اتفاق التجارة الحرة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأأأا  فيها من جهةا وجمهورنة كورناا من   -15
 :(218)(0102تشرنن امول/أكتوبر   6جهة أخرى )بروكسلا  

   10-15المادة 
 بدء النفاذ 

 ووو

يببَّق هأأ ا االتفأأاق مؤقتأأا  من اليو  امول من الشأأأأأأأأأأأأأأهر التأأالإ للتأأارنخ الأأ ي  )أ( -5
 رف يإ االتحاد اموروبإ وكورنا البرف اآلخر بإكمال رجرا اته ذات الصلةوأخبر فيه الب

 ووو

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

  1982كانون امول/ديسأأأأأمبر    10اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة   ه  اتفاق ت في  ما تتضأأأأأأم -16
وإدارة امرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية المتداخلة الم اطق وامرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية الكثيرة االرتحال  من أحكا  بشأأأأأأأفن حفظ  

 :(219)(1995آب/أغسبس   4)نيونوركا  

   41المادة 
 التطبيق المؤقت 

اوايق على تببيقه مؤقتا   من جانب الدولة أو الكيان ال ي    يببَّق ه ا االتفاق بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة  - 1
 اإلخبارو  ونصبح ذلك التببيق المؤقت ناي ا  اعتبارا  من تارنخ ورود بإخبار الوديع كتابة  ب لكو  

 :(220)(2001آذار/مارس   2)ج يفا  2001االتفاق الدولإ للكاكاوا   -17

   57المادة 
 اإلشعار بالتطبيق المؤقت

تم  التصأأأأأأأأأأأأأأأداق على هأ ا االتفأاق أو قبولأه أو رقرار ا أو مي ة موقعأة تعيجوز لحكومأ -1
حكومة تعتم  االنضأأأأأأما  رلى االتفاقا ولكن لم تسأأأأأأتبع بعد راداع صأأأأأأكهاا أن تقو  يإ أي وقت 
بإشأأأعار الوديع بفنها سأأأتقو ا طبقا  إلجرا اتها الدسأأأتورنة و/أو قواني ها وأنظمتها الداخليةا بتببيق  

أو يإ تأارنخ محأدد رذا كأان االتفأاق نأايأ ا     58د بأد  نفأاذ  ويقأا  للمأادة  تأا  رمأا ع أالتفأاق مؤقهأ ا ا
بالفعلو وتوضأأأأح كل حكومة تعبإ ه ا اإلشأأأأعار يإ ذلك الوقت ما رذا كانت سأأأأتببقه بوصأأأأفها  

 عضوا  مصدرا  أ  عضوا  مستوردا و

  ا االتفاقها سأأأأأأتببق همن ه   المادة بفن 1أي حكومة تصأأأأأأدر رشأأأأأأعارا  بموجب الفقرة  -2
ع د بد  نفاذ  أو يإ تارنخ محدد تصأبحا ابتدا   من ذلك الوقتا عضأوا  مؤقتا و وتظل عضأوا    رما

 مؤقتا  رلى حين تارنخ راداع صك التصداق أو القبول أو اإلقرار أو االنضما و

  

(218) Official Journal of the European Union, vol. 54, L 127, 14 May 2011, p. 6و 

(219) United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37924, p. 3و 

 وvol. 2229, No. 39640, p. 2ا المرجع نفسه (220)
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 :(221)(2008أيار/مااو   30اتفااية ال خائر الع قودية )دبلنا   -18

   18المادة 
 طبيق المؤقت الت

  يجوز مي دولة أن تعلنا ع د تصأأأأديقها أو قبولها أو موايقتها أو انضأأأأمامهاا أنها سأأأأتببق  
 من ه   االتفااية رنثما تدخل االتفااية حيم ال فاذ بال سبة لتلك الدولةو  1مؤقتا  المادة 

 :(222)(2013نيسان/أبرنل  2معاهدة تجارة امسلحة )نيونوركا  -19

   23المادة 
 التطبيق المؤقت 

يجوز مي دولة أن تعلنا ع د التوايع أو راداع صأأأأأأك التصأأأأأأداق أو القبول أو الموايقة  
رنثما تدخل المعاهدة حيم ال فاذ بال سأأأأأأأبة  7والمادة  6أو االنضأأأأأأأما ا أنها سأأأأأأأتببق مؤقتا  المادة 

 لتلك الدولةو

 شكل اتفاق التطبيق المؤقت -باء   

 بيق المؤقت:متعلقة بفشكال اتفاق التبترد فيما الإ أمثلة  

 المعاهدات الث ائية  )أ(  

تشرنن  9والهايا    2004أيار/مااو    26اتفاق ضرنبة دخل االدخار وتببيقها المؤقت )بروكسلا   -20
 :(223))2004الثانإ/نويمبر  

 رسالة من ألمانيا

 ووو

ورنثمأا تدسأأأأأأأأأأأأأأتكمأل هأ   اإلجرا ات الأداخليأة ونبأدأ نفأاذ هأ   ماالتفأاايأة فيمأا اتعلق بأالتبأادل   
لتلقائإ للمعلومات بشأأأأفن دخل االدخار يإ شأأأأكل مديوعات يوائدما أتشأأأأرف بفن أقترح عليكم أن  ا

ار  بق جمهورنأة ألمأانيأا االتحأاديأة ومملكأة هول أدا هأ   االتفأاايأة مؤقتأا  فيمأا يةص أ روبأاا يإ رطأتب
أو من   ا2005كانون الثانإ/ا اار   1المتبلبات الدسأأأأأأأأأأأأأتورنة الداخلية لكل من بلدا اا اعتبارا  من  

بشأأأفن ضأأأرنبة    2003حمنران/اونيه  3الصأأأادر يإ   EC/2003/48تارنخ تببيق توجيه المجلس  
 دخل االدخار يإ شكل مديوعات يائدةا أاهما جا  الحقا و

 ووو

 رسالة من هولندا بشأن أروبا

 ووو

 أستبيع أن أؤكد أن مملكة هول دا تتفق مع محتونات رسالتكم فيما يةص أ روباو 

 ووو

  

 وvol. 2688, No. 47713, p. 39 االمرجع نفسه (221)

 ا ]لم اد شر بعد[و vol. 3013, No. 52373 االمرجع نفسه (222)

 وvol. 2821, No. 49430, p. 3ا المرجع نفسه (223)



A/76/10 

71 GE.21-11083 

 المتعددة امطراف  معاهداتال )ب(  

البروتوكول المتعلق بأالتببيق المؤقأت لالتفأاق الم شأأأأأأأأأأأأأأئ لمركم الجمأاعأة الكأارنبيأة لتغير الم أاخ   -21
 :(224)(2002شباط/يبراار   5)مدا ة بليما  

من االتفاق الم شأأأئ لمركم الجماعة الكارنبية لتغير الم اخ   37رذ تشأأأير رلى أن المادة  
 حكومة البلد المضيفاراداع صك التصداق السابع لدى ت ص على بد  نفاذ  ع د 

 ورغبة  م ها يإ عمل ما الم  لتفعيل مركم الجماعة الكارنبية لتغير الم اخ سرنعا ا 

 قد اّتفقت على ما الإ: 

 المادة األولى 
 التطبيق المؤقت لالتفاق المنشئ لمركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ

بية لتغير الم اخ على تببيق االتفاق شئ لمركم الجماعة الكارناتفق موقعو االتفاق الم  
 م هو 37الم كور فيما بي هم مؤقتا ا رلى حين بد  نفاذ  نهائيا  ويقا  للمادة 

]التفأأأاايأأأة حمأأأايأأأة حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان   14اتفأأأاق التببيق المؤقأأأت لبعو أحكأأأا  البروتوكول رقم   -22
 :(225)(2009أيار/مااو   12ندا رلى حين بد  نفاذ  )مدر  والحرنات امساسية[

 ووو

يجوز مي من امطراف المتعاقدة السأأأأأأامية أن تعلن يإ أي وقت عن طرنق   )ب( 
رخبأأار موجأأه رلى اممين العأأا  لمجلس أوروبأأا أنهأأا تقبأألا يإ هأأ ا الصأأأأأأأأأأأأأأأددا التببيق المؤقأأت 

و  امول من  و وسأأأأيسأأأأري رعالن القبول ه ا يإ الي14لألجما  الم كورة أعال  من البروتوكول رقم 
  اممين العا  لمجلس أوروبا له؛ ولن تببق امجما  الم كورة أعال   اسأأأأأأأأتالالشأأأأأأأأهر التالإ لتارنخ 

 إعالن قبول من ه ا القبيل؛بتقد  تفيما اتعلق بامطراف التإ لم  14من البروتوكول رقم 

تابعة لألمم المتحدة ( الصادر عن الجمعية العامة لم ظمة السياحة العالمية ال12-)د  365القرار  -23
 :(226)ممستقبل الم ظمةمبع وان  

 ووو

من ال ظا  امسأأأاسأأأإ  14رذ تشأأأير مع امسأأأ  رلى أن التعدال ال ي أددخل على المادة  
(ا والأأ ي اهأأدف رلى م ح الأأدولأأة المضأأأأأأأأأأأأأأيفأأة مقعأأدا  دائمأأا  يإ 5-)د  134الأأ ي اعتمأأدتأأه بأأالقرار  

قاعد المجلسا  لمبدأ التوزنع الجغرايإ لم  المجلس الت في يا رلى جانب حق التصأأأونت وال يةضأأأع
 لم يحظ بعد بموايقة عدد الدول المبلوبا  

 تقرر تببيق ه ا التعدال مؤقتا  رلى حين التصداق عليهو   -2

 خيار قبول/عدم قبول التطبيق المؤقت -جيم  

 ترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة بةيار قبول/عد  قبول التببيق المؤقت: 

  

 وvol. 2953, No. 51181, p. 181 االمرجع نفسه (224)

(225) Council of Europe, Treaty Series, No. 194و 

(226) United Nations World Tourism Organization, General Assembly resolution365 (XII), adopted at its 

twelfth session in Istanbul, October 1997و 
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 10لحادي عشأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة متعلق بت في  الجم  افاق الاالت -24
 :(227)(1994تموز/اوليه  28)نيونوركا 1982كانون امول/ديسمبر  

   7المادة 
 التطبيق المؤقت 

ولم ابدأ نفاذ ه ا االتفاقا يجري تببيقه   1994تشأأأأأأأأرنن الثانإ/نويمبر  16رذا حل او   -1
  :قتة رنثما ابدأ نفاذ  من جانببصفة مؤ 

الدول التإ قبلت اعتماد  يإ الجمعية العامة لألمم المتحدةا باسأأتث ا  أي دولة من ه    )أ( 
ل حو رما بفنها لن تببق االتفاق على ه ا ا  1994تشأأأرنن الثانإ/نويمبر    16الدول تشأأأعر الوديع كتابة  قبل 

 يا  يإ وقت الحق بالتوايع أو توجيه رشعار كتابإ؛ وإما بفنها لن تقبل ه ا التببيق رال بعد الق

الدول والكيانات التإ توقع ه ا االتفاقا باسأأأأأأأتث ا  أي من ه   الدول والكيانات يشأأأأأأأعر   )ب( 
 الوديع كتابة  وقت التوايع بفنه لن يببق ه ا االتفاق على ه ا ال حو؛  

 لوديع ب لك كتابة ؛ والكيانات التإ تقبل تببيقه بصفة مؤقتة بإشعار ا الدول ) ( 

 الدول التإ ت ضم رلى ه ا االتفاقو )د( 

 :(228)(2013نيسان/أبرنل  2معاهدة تجارة امسلحة )نيونوركا  -25

   23المادة 
 التطبيق المؤقت 

يجوز مي دولة أن تعلنا ع د التوايع أو راداع صأأأأأأك التصأأأأأأداق أو القبول أو الموايقة  
رنثما تدخل المعاهدة حيم ال فاذ بال سأأأأأأأبة  7والمادة  6دة أو االنضأأأأأأأما ا أنها سأأأأأأأتببق مؤقتا  الما

 لتلك الدولةو

 قواعد المنامات الدوليةالتطبيق المؤقت الناشئة عن القانون الداخلي للدول أو على قيود ال -دال  

التببيق المؤقت ال اشأأأأأأأئة عن القانون الداخلإ   على قيودالترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة ب 
 أو قواعد الم ظمات الدولية:للدول 

 المعاهدات الث ائية )أ(  

آذار/    10االتفاق المبر  بين مملكة رسأأأأأأأأبانيا وجمهورنة السأأأأأأأألفادور بشأأأأأأأأفن ال قل الجوي )مدرندا   -26
 :(229)(1997مارس  

 المادة الرابعة والعشرون  
 بدء النفاذ والنقض 

قأأأت توايعأأأه مأأأا دامأأأت  يببق البريأأأان المتعأأأاقأأأدان مؤقتأأأا  أحكأأأا  هأأأ ا االتفأأأاق من و  -1
أخبر   ال االتفأأأأأاق متى  هأأأأأ ا  نفأأأأأاذ  ونبأأأأأدأ  المتعأأأأأاقأأأأأدانو  البريين  أي من  قأأأأأانون  تتعأأأأأارض مع 

  

(227) United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364, p. 3و 

 أعال و  222انظر الحاشية  (228)

(229) United Nations, Treaty Series, vol. 2023, No. 34927, p. 341و 
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البريين المتعاقدان البرف اآلخر من خالل تبادل م كرات دبلوماسأأأأأأأأأأأأأأية بشأأأأأأأأأأأأأأفن ركمال   من كل
 رجرا اتهما الدستورنةو 

نيأا بشأأأأأأأأأأأأأأأفن التعأاون التق إ والمأالإ  االتفأاق المبر  بين حكومأة مملكأة هول أدا ومجلس وزرا  أوكرا -27
 :(230)(1998أيار/مااو   11)كييفا  

   7المادة 
 أحكام ختامية

 ووو

يببَّق هأ ا االتفأاق مؤقتأا  من تأارنخ التوايع مأا دا  ال اتعأارض مع التشأأأأأأأأأأأأأأرنعأات القأائمأة   7-2
 يإ كال البريينو

مر مارشأأأأأأأأأأأال بشأأأأأأأأأأأفن التعاون  االتفاق المبر  بين الواليات المتحدة اممرنكية وحكومة جمهورنة ج -28
عن طرنق البحر  ريصأأأأأأأالها وما اتصأأأأأأأل بها من عتاد على قمع انتشأأأأأأأار أسأأأأأأألحة الدمار الشأأأأأأأامل ووسأأأأأأأائل

 :(231)(2004آب/أغسبس   13)هونولولوا  

   17المادة 
 بدء النفاذ والمدة 

 ووو

التببيق المؤقأأتو يببق البريأأان هأأ ا االتفأأاق مؤقتأأا  ابتأأدا   من تأأارنخ توايعأأهو ونجوز   -2
مي من البريين وق  التببيق المؤقأت يإ أي وقأتو ونةبر كأل طرف البرف اآلخر يورا  بأفي  

ود على التببيق المؤقأتا وبأفي تغييرات يإ هأ   المعوقأات أو القيودا وع أأد وق   عوقأات أو قيم
 التببيق المؤقتو 

لجبل امسأأود بشأأفن  االتفاق المبر  بين حكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية ومجلس وزرا  صأأربيا وا -29
 :(232)(2004تشرنن امول/أكتوبر   13التعاون التق إ )بلغرادا 

 7المادة 
 ووو 

 بعد التوايعا ا فَّ  ه ا االتفاق مؤقتا  ويقا  للقانون المحلإ الم اسبو -3

المتوسأبإ للبيران بين الجماعة اموروبية والدول امعضأا  ييهاا من جهةا    -االتفاق اموروبإ   -30
 :(233)(2006كانون امول/ديسمبر   12ة المغربيةا من جهة أخرى )بروكسلا  والمملك

   30المادة 
 بدء النفاذ 

 المتعاقدةا من تارنخ التوايعويببَّق ه ا االتفاق مؤقتا ا ويقا  للقوانين الوط ية لألطراف   -1

  

 وvol. 2386, No. 43066, p. 3 االمرجع نفسه (230)

 وvol. 2962, No. 51490, p. 339 االمرجع نفسه (231)

 وvol. 2424, No. 43752, p. 167 االمرجع نفسه (232)

(233) Official Journal of the European Union, vol. 49, L 386, 29 December 2006, p. 57و  
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يإ مجال العلم االتفاق المبر  بين الواليات المتحدة اممرنكية ومملكة رسأأأأأأأأأأأأأأبانيا بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعاون   -31
 :(234)(2011حمنران/اونيه  30والتك ولوجيا لشؤون اممن الداخلإ )مدرندا 

   21المادة 
 بدء النفاذ والتعديل والمدة واإلنهاء 

 ق مؤقتا  ع د توايع البريينا بما اتسق مع القانون الداخلإ لكل طرفو ووو يببَّق ه ا االتفا  - 1

 المعاهدات المتعددة امطراف  )ب(  

 10تفاق المتعلق بت في  الجم  الحادي عشأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة الا -32
 :(235)(1994تموز/اوليه  28)نيونوركا 1982كانون امول/ديسمبر  

   7المادة 
 التطبيق المؤقت 

 ووو

 يأأة وأنظمتهأأا الوطتببق جميع هأأ   الأأدول والكيأأانأأات هأأ ا االتفأأاق مؤقتأأا  ويقأأا  لقواني هأأا   -2
أو من تأأارنخ التوايع أو اإلخبأأار    1994تشأأأأأأأأأأأأأأرنن الثأأانإ/نويمبر    16الأأداخليأأةا اعتبأأارا  من   أو

 بالموايقة أو االنضما ا رن كان ذلك الحقا و

 :(236)(1994كانون امول/ديسمبر   7)ل دنا  1995االتفااية المتعلقة بتجارة الحبوبا  -33

   26المادة 
 التطبيق المؤقت 

مؤهلأأة لتوايع هأأ   االتفأأاايأأةا أو اوايق  عأأة وأي حكومأأة أخرى  يجوز مي حكومأأة موق 
المجلس على طلأب انضأأأأأأأأأأأأأأمأامهأاا أن تودع لأدى الوديع رعالن تببيق مؤقأتو وكأل حكومأة تودع 

 ه ا اإلعالن تببق ه   االتفااية مؤقتا  ويقا  لقواني ها وأنظمتهاا وتعتبر مؤقتا  طريا  ييهاو

 :( 237) ( 2003كانون الثانإ/ا اار    31قيا )داكارا  ادية لدول غرب أيرن اقة للجماعة االقتص بروتوكول الب  - 34

   40المادة 
 التطبيق المؤقت 

اوايق كل طرف موقع على تببيق ه ا البروتوكول مؤقتا  رلى حين بد  نفاذ  بال سأأأأأأأأأأأأبة  (1)
 حهو  لوائ ا ما لم يكن ه ا التببيق المؤقت غير متسق مع دستور  أو قواني ه أو39رليه ويقا  للمادة  

 إنهاء التطبيق المؤقت -هاء  

 وترد فيما الإ أمثلة على أحكا  متعلقة بإنها  التببيق المؤقت 

  

(234) United Nations, Treaty Series, vol. 2951, No. 51275, p. 3و 

 أعال و 227انظر الحاشية  (235)

(236) United Nations, Treaty Series, vol. 1882, No. 32022, p. 195و 

(237) A/P4/1/03و 
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 عند بدء النفاذ  -1  

 المعاهدات الث ائية )أ(  

 15اتفأاق التجأارة الحرة المبر  بين حكومأة جمهورنأة التفيأا وحكومأة الجمهورنأة التشأأأأأأأأأأأأأأيكيأة )رنغأاا   -35
 :(238)(1996نيسان/أبرنل 

   41 ادةالم
 التطبيق المؤقت 

ا تببق الجمهورنأة التشأأأأأأأأأأأأأأيكيأة هأ ا االتفأاق 40رنثمأا ابأدأ نفأاذ هأ ا االتفأاق ويقأا  للمأادة   
  1996حمنران/اونيه   15ا شأأرنبة أن تةبر جمهورنةد التفيا قبل 1996تموز/اوليه   1مؤقتا  من 

 ا  أن تببق جمهورنة التفيا هبفن متبلباتها القانونية الداخلية لبد  نفاذ ه ا االتفاق قد اسأأتوييت و 
 و 1996تموز/اوليه   1االتفاق من  

االتفاق المبر  بين حكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية وحكومة جمهورنة سأأأأأأأأأأأألويي يا بشأأأأأأأأأأأأفن ردرا   -36
رمأدادات ال فط والم تجأات ال فبيأة المةمونأة يإ ألمأانيأا نيأابأة ع هأا يإ احتيأاطإ المكتأب السأأأأأأأأأأأأأألويي إ للحأد  

 :(239)(2000كانون امول/ديسمبر   18 فبية )ليوبلياناا تياطإ ال فط والم تجات الامدنى من اح

 8المادة 

 ووو

 يببَّق ه ا االتفاق مؤقتا  من تارنخ التوايع رلى أن ابدأ نفاذ و -2

اممرنكيأأأأأة   -37 المتحأأأأأدة  الواليأأأأأات  بأأأأأاراغواي وحكومأأأأأة  بين حكومأأأأأة جمهورنأأأأأة  الجوي  ال قأأأأأل  اتفأأأأأاق 
 :(240)(2005و  أيار/ماا 2)أسونسيونا  

   17المادة 
 بدء النفاذ 

يببَّق هأأأ ا االتفأأأاق ومريقأأأاتأأأه مؤقتأأأا  من تأأأارنخ التوايع ونبأأأدأ نفأأأاذ  يإ تأأأارنخ المأأأ كرة   
الدبلوماسية بين البريين التإ تؤكد أن كل طرف قد أكمل اإلجرا ات  الالحقة يإ تبادل الم كرات  

 الداخلية الالزمة لبد  نفاذ ه ا االتفاقو ووو

مبر  بين مملكة رسأأأأأأأأأبانيا واتحاد ال قل الجوي الدولإ بشأأأأأأأأأفن مركم االتحاد يإ رسأأأأأأأأأبانيا فاق الاالت -38
 :(241)(2009أيار/مااو   5)مدرندا  

   12المادة 
 بدء النفاذ 

ببَّق هأ ا االتفأاق مؤقتأا  من وقأت توايعأه رلى حين تصأأأأأأأأأأأأأأداق رسأأأأأأأأأأأأأأبأانيأا عليأه وموايقأة  ي -1
 االتحاد الدولإ لل قل الجوي عليهو 

  

(238) United Nations, Treaty Series, vol. 2069, No. 35853, p. 225و 

 وvol. 2169, No. 38039, p. 287ا المرجع نفسه (239)

 وvol. 2429, No. 43807, p. 301 االمرجع نفسه (240)

 وvol. 2643, No. 47110, p. 91 االمرجع نفسه (241)
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ق المبر  بين اممم المتحدة وحكومة السأأأودان بشأأأفن مركم قوة اممم المتحدة امم ية المؤقتة تفااال -39
 :(242)(2012تشرنن امول/أكتوبر   1مبيإ )نيونوركا 

 المادة الحادية عشرة 
 أحكام متنوعة

 ووو

كملأأت  هأأا أبأأفن  ابأأدأ نفأأاذ هأأ ا االتفأأاق وتببقأأه الحكومأأة مؤقتأأا  ع أأد توايعأأها رنثمأأا تةبر الحكومأأة -62
 رجرا ات التصداق الداخلية بموجب دستور السودانو

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

 10االتفاق المتعلق بت في  الجم  الحادي عشأأأأأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  -40
 :(243)(1994تموز/اوليه  28)نيونوركا 2198كانون امول/ديسمبر  

   7المادة 
 المؤقت  التطبيق

 ووو

إ  ا تهإ التببيق المؤقأأت لهأأ ا االتفأأاق بحلول تأأارنخ بأأد  نفأأاذ و ويإ كأأل امحوال ا ته  -3
رذا لم يدسأأأأأأأأتوف  يإ ذلك التارنخ الشأأأأأأأأرط    1998تشأأأأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   16التببيق المؤقت او  

يقأل عن    ال والقأاضأأأأأأأأأأأأأأإ بقبول االلتما  بهأ ا االتفأاق من جأانأب مأا 6من المأادة    1الوارد يإ الفقرة  
إ ال  متقدمة ال مو( من الدول المشأأأار رليها يسأأأبع دول )يجب أن تكون خمس م ها على امقل دو 

 )أ( من القرار الثانإو1الفقرة 

اتفأأاايأأة حظر اسأأأأأأأأأأأأأأتعمأأال وتةمنن وإنتأأا  ونقأأل املغأأا  المضأأأأأأأأأأأأأأأادة لأليرادا وتأدمير تلأأك املغأأا   -41
 :(244)(1997أالول/سبتمبر  18 )أوسلوا

   18المادة 
 بيق المؤقت لتطا

يجوز مي دولة ع د تصديقها أو قبولها أو موايقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستببق   
 من ه   االتفااية بصفة مؤقتة ره ا  ببد  نفاذهاو 1من المادة  1الفقرة 

 عند اإلخطار بعدم اقنضمام إلى المعاهدة -2  

 المعاهدات الث ائية  )أ(  

حمنران/    2لإ للتعونو عن التلوث ال فبإ )ل دنا  سأأأأأأأأأبانيا والصأأأأأأأأأ دوق الدو االتفاق المبر  بين ر -42
 :(245)(2000اونيه 

  

 وvol. 2873, No. 50146, p. 125 االمرجع نفسه (242)

 أعال و 227انظر الحاشية  (243)

(244) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211و 

 وvol. 2161, No. 37756, p. 45 االمرجع نفسه (245)
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 مذكرة من إسبانيا

 ووو

ا تهإ التببيق المؤقت له ا االتفاق رذا أخبرت رسأأأأأأأأأبانياا عن طرنق سأأأأأأأأأفير رسأأأأأأأأأبانيا  
لتا  بفن جميع اإلجرا ات الم كورة أعال  اسأأأأأأأتدكم  2001أيار/مااو    11ل دنا الصأأأأأأأ دوق قبل  يإ

  أو رذا أخبرت رسأأأأأبانيا قبل ذلك التارنخ الصأأأأأ دوقا عن طرنق سأأأأأفيرها يإ ل دنا بفن تلك اإلجرا ات 
 لن تدستكم لو 

 ووو

 1992مذكرة من الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي في عام 

 ووو

والصأأأأأأأ دوق ورسأأأأأأأالتكم المؤرخة بتارنخ اليو ا فيما اتعلق باالتفاق ال ي وقعته رسأأأأأأأبانيا  
ون رسأأأأأالتكما وهو ما ا بغإ اعتبار  صأأأأأكا   شأأأأأري إ أن أبلغكم بفن الصأأأأأ دوق موايق على مضأأأأأمي

 صاغه البريان يحدد التفسير الوحيد الممكن لالتفاقو

 ووو

مراابة الحركة المعاهدة المبرمة بين جمهورنة ألمانيا االتحادية ومملكة هول دا بشفن ت في  عمليات   -43
وبشأفن تفثير العمليات المدنية التإ   ة ألمانيا االتحادية يوق امراضأإ الهول ديةالجونة التإ تقو  بها جمهورن

 :(246)(2003نيسان/أبرنل  29تجري يإ مبار نيدرهاان على أراضإ مملكة هول دا )برلينا  

   16المادة 
 التصديق، بدء النفاذ، التطبيق المؤقت

 ووو

و ون تهإ تببيقهأأا المؤقأأت 2003او  أيأأار/مأأا  1تببَّق هأأ   المعأأاهأأدة مؤقتأأا  اعتبأأارا  من   -3
 أعلن أحد البريين المتعاقدان نيته أال يصبح طريا  متعاقدا و رذا

االتفاق المبر  بين الجماعة اموروبية والمملكة امردنية الهاشأأمية بشأأفن التعاون العلمإ والتك ولوجإ   - 44
 : ( 247) ( 2009نن الثانإ/نويمبر  تشر   30)بروكسلا  

   7المادة 
 ةأحكام ختامي

 ووو

ابأأدأ نفأأاذ هأأ ا االتفأأاق ع أأدمأأا يكون كأأل من البريين قأأد أخبر البرف اآلخر بأأإكمأأال  -2
رجرا اتأه الأداخليأأة إلبرامأهو ورنثمأأا يسأأأأأأأأأأأأأأتكمأأل البريأان اإلجرا ات المأأ كورةا يببق البريأان هأ ا  

على   اناالتفأاق مؤقتأا  ع أد توايعأهو وإذا أبلغ أحد البريين اآلخر بفنه لن ابر  االتفأاقا اتفق البريأ
رع ييها بموجب ه ا التببيق المؤقتا وتكون ما زالت جارنة وقت   أن المشأأارنع وامنشأأبة التإ شأأد

 اإلخبار الم كور أعال ا ستستمر حتى رتمامها ويقا  للشروط الم صوص عليها يإ ه ا االتفاقو  

  

 وvol. 2389, No. 43165, p. 117 االمرجع نفسه (246)

 وvol. 2907, No. 50651, p. 51 االمرجع نفسه (247)
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 المعاهدات المتعددة امطراف  )ب(  

 : ( 248) ( 2003كانون الثانإ/ا اار    31غرب أيرنقيا )داكارا    بروتوكول الباقة للجماعة االقتصادية لدول  - 45

   40المادة 
 التطبيق المؤقت 

 ووو

الأبأروتأوكأول   )أ( (3) لأهأأأأأأأ ا  الأمأؤقأأأأأأأت  تأبأبأيأقأأأأأأأه  اأ أهأإ  أن  مأوقأع  طأرف  مي  يأجأوز 
كتابإ رلى الوديع ب يته أال يصأأأأأأأأبح طريا  متعاقدا  يإ البروتوكولو ونسأأأأأأأأري رنها  البلب   بإخبار

اوما  من تارنخ اسأأأأأأأأأتال  الوديع اإلخبار الكتابإ من   60د انقضأأأأأأأأأا  المؤقت مي طرف موقع بع
 ه ا البرف الموقعو  

 خرس أسباب أ -3  

 المعاهدات الث ائية )أ(  

االتفاق المبر  بين الواليات المتحدة اممرنكية وحكومة جمهورنة ليبرنا بشأأأأأأأأأأأأأأفن التعاون على قمع   -46
  11ما اتصأأل بها من عتاد عن طرنق البحر )واشأأ بنا  انتشأأار أسأألحة الدمار الشأأامل ووسأأائل ريصأأالها و 

 :(249)(2004شباط/يبراار  

   17المادة 
 النفاذ والمدة بدء 

 ووو

التببيق المؤقأأتو ابتأأدا   من تأأارنخ توايع هأأ ا االتفأأاقا يببقأأه البريأأان مؤقتأأا ا بأأالقأأدر   -2
بيق المؤقت يإ ال ي تسأأأأأأمح به قواني هما وأنظمتهما الوط يةو ونجوز مي من البريين وق  التب

المؤقأأتا    أي وقأأتو ونةبر كأأل طرف البرف اآلخر يورا  بأأفي معوقأأات أو قيود على التببيق
 وبفي تغييرات يإ ه   المعوقات أو القيودا وع د وق  التببيق المؤقتو

اتفاق التجارة الحرة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأأأا  فيها من جهةا وجمهورنة كورناا من   -47
 :(250)(2010تشرنن امول/أكتوبر   6ى )بروكسلا  جهة أخر 

   10-15المادة 
 بدء النفاذ 

 ووو -5

يجوز لبرف رنهأأا  التببيق المؤقأأت بأأإشأأأأأأأأأأأأأأعأأار خبإ رلى البرف اآلخرو   ) ( 
 ونكون ه ا اإلنها  ناي ا  يإ اليو  امول من الشهر التالإ ل شعارو

امعضأأأأأا  فيها من جهةا وأوكرانياا من جهة اتفاق الشأأأأأراكة المبر  بين االتحاد اموروبإ والدول  -48
 :(251)(2014آذار/مارس   21ا  أخرى )بروكسل

  

 أعال و 237انظر الحاشية  (248)

(249) United Nations, Treaty Series, vol. 2963, No. 51492, p. 23و 

 أعال و 218انظر الحاشية  (250)

(251) Official Journal of the European Union, vol. 57, L 161, 29 May 2014, p. 3و 
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   486مادة ال
 بدء النفاذ والتطبيق المؤقت

 ووو

يجوز مي من البريين أن يقأد  رخبأارا  كتأابيأا  رلى الوديع ب يتأه رنهأا  التببيق المؤقأت  -7
 له ا االتفاقو ووو

 المعاهدات المتعددة امطراف )ب(  

  1982كانون امول/ديسأأأأأأأمبر    10تتضأأأأأأأم ه اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  اتفاق ت في  ما   -49
حفظ وإدارة امرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية المتداخلة الم اطق وامرصأأأأأأأدة السأأأأأأأمكية الكثيرة االرتحال    من أحكا  بشأأأأأأأفن 

 :(252)(1995آب/أغسبس   4)نيونوركا  

   41المادة 
 التطبيق المؤقت 

 ووو

المؤقت من جانب دولة ما ع د بد  نفاذ ه ا االتفاق بال سأأأأبة لتلك الدولة بلب هإ الا ت -2
 أو لدى ايا  تلك الدولة بإخبار الوديع كتابة  باعتمامها رنها  التببيق المؤقتو

]التفأأأاايأأأة حمأأأايأأأة حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأان   14اتفأأأاق التببيق المؤقأأأت لبعو أحكأأأا  البروتوكول رقم   -50
 :(253)(2009أيار/مااو   12  نفاذ  )مدرندا لى حين بدوالحرنات امساسية[ ر

ع أد   14ا تهإ التببيق المؤقأت لألحكأا  المأ كورة أعال  من البروتوكول رقم   )هأ( 
 أو رذا وايقت امطراف المتعاقدة السامية على ذلك ببرنقة أخرىو 14بد  نفاذ البروتوكول رقم 

 دات وشروحهاالمؤقت للمعاهدليل التطبيق لنص مشاريع المباد  التوجيهية  -2 

 اللج ة  اعتمدته ال ي  للمعاهداتا  المؤقت التببيق دليلل  التوجيهية  المبادئ  مشأارنع نص  أدنا  ارد -52
 وشروحه مع الثانيةا القرا ة يإ

  دليل التطبيق المؤقت للمعاهدات  
 شرح عام

ات الدولية والمسأأأأأأأأأأأتةدمين  الغرض من دليل التببيق المؤقت للمعاهدات هو مسأأأأأأأأأأأاعدة الدول والم ظم  ( 1) 
مجال التببيق المؤقت للمعاهداتو وقد تصأأأادف الدول والم ظمات    اآلخرنن يإ اإلحاطة بالقانون والممارسأأأة يإ 

آلخرون صأأأأعوبات تتعلقا يإ جملة أمورا بشأأأأكل االتفاق على التببيق المؤقت لمعاهدة  الدولية والمسأأأأتةدمون ا 
والهأأأدف من الأأأدليأأأل توجيأأأه الأأأدول    و نهأأأائأأأها وأثر  القأأأانونإ إ ؤقأأأت و أو لجم  من معأأأاهأأأدةا وبأأأد  هأأأ ا التببيق الم 

من غيرها للممارسأأأة  والم ظمات الدولية والمسأأأتةدمين اآلخرنن رلى رجابات تتسأأأق والقواعد القائمة أو تبدو أنسأأأب  
 حو كما هو الحال دائما  مع نتا  اللج ةا تدقرأ مشارنع المبادئ التوجيهية باالقتران مع الشرو و المعاصرةو  

  

 أعال و 219انظر الحاشية  (252)

(253) Council of Europe, Treaty Series, No. 194و 
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  المعأاهأدة  أحكأا   لجميع  يوري   أثر  عبأا إل  الأدوليأة  والم ظمأات  للأدول  متأاحأة  آليأة  المؤقأت  التببيقو  (2)
 المؤقت  التببيق ونؤدي  و(254)ال فاذ  حيم لدخولها والدولية  الوط ية  الشأأأأروط  جميع اسأأأأتيفا   قبل  لبعضأأأأها أو

 الدول  ترند ع دما  أو االسأتعجال  من قدرا   الموضأوع يقتضأإ ع دما  مثال   وذلك  امفيدا   ثمّ   ومن  عمليا ا غرضأا  
  وجأهوبو  (256)ى أخر   أهأداف  جملأة  يإ  ا(255)ال فأاذ  بأد   قبأل  الثقأة  تب إ  أن  المتفأاوضأأأأأأأأأأأأأأة  الأدوليأة  الم ظمأات  أو

 لكن  وذلك تيسأأأأأأير  أو  ال فاذ  حيم  المعاهدة دخولل التحضأأأأأأير  هو  ا  عام ا  غرضأأأأأأ  المؤقت  لتببيقا اؤدي  اأعم
 تلجف أال أو تلجف  أن  الدولية  والم ظمات  للدولو   طو ية آلية  يشأأأأأأكل المؤقت  التببيق أن  على  التشأأأأأأداد يجب

 الدوليةو  الم ظمات  قواعد  ومن للدول الداخلإ  القانون   من مستمدة لقيود اآللية ه    تةضع أن  نمكنو   ايهارل

  يإ   القائمة  الدولإ   القانون   قواعد سأأعى رلى وصأأ  وتوضأأيح  ي  يإنه  قانونا    ا  ملمم   ليس  الدليل  أن  ورغم  ( 3) 
  1969 لعا    المعاهدات   لقانون  ييي ا   اتفااية   من   25 المادة  من  الدليل ن بلق  و   و المعاصأأأأأأأأأرة   ارسأأأأأأأأأة مم ال  ضأأأأأأأأأو  

  الأأدوليأأة   والم ظمأأات   الأأدول   بين   المعأأاهأأدات   لقأأانون   ييي أأا   واتفأأاايأأة   ( 257) م( 1969  لعأأا    ييي أأا   ماتفأأاايأأة   الإا  )فيمأأا 
  أحكا   توضيح   حاول ن و   ا ( 258) م( 1986 ا  لع   ييي ا   ماتفااية   الإا   )فيما   1986 لعا   الدولية   الم ظمات   بين   فيما  أو 

  ةد  المصأأبلحات سأأت  تد و   و والم ظمات الدولية يإ ه ا الشأأفن سأأت د أيضأأا  رلى ممارسأأة الدول  ن االتفاقيتين وشأأرحهاا و 
  

 D. Mathy, “Article 25”, in O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the Law انظر (254)

of Treaties: A Commentary, vol. 1, (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 640; and A.Q. 

Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature (Leiden, Brill, 

 ,R. Lefeber, “Treaties  بها قبل دخولها حيم ال فاذم )ه ا المفهو  بفنه متببيق شأأأأأأأأأأأروط معاهدة وااللتما عدّرفوقد و  (2012

provisional application”, in The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. 10, R. 

Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1)بفنه موسيلة مبسبة للتمكن من تببيق معاهدة   وأ  ا
 M.E. Villager, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law) أو بعو أحكامها لمدة محدودةم 

of Treaties (Leiden and Boston, Martinus Nijhoff, 2009), p. 354)و 
 .H. Krieger, “Article 25”, in Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Oانظر  (255)

Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg and New York, Springer, 2012), p. 408و 
الوثيقأة ا المجلأد الثأانإ )الجم  امول(ا 2013التببيق المؤقأت للمعأاهأداتا حوليأة ووو شأأأأأأأأأأأأأأفن  انظر التقرنر امول للمقرر الةأاص ب (256)

A/CN.4/664 و35-25ا الفقرات 
 على ما الإ: 1969من اتفااية ييي ا لعا   25ت ص المادة  (257)

 التببيق المؤقت
 ال فاذ رذا:تببق المعاهدة أو يببق جم  م ها بصورة مؤقتة رنثما تدخل حيم  -1
 نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو )أ( 
 اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك ببرنقة أخرىو )ب( 
مأا لم ت ص المعأاهأدة على حكم مةأال  أو مأا لم تكن الأدول المتفأاوضأأأأأأأأأأأأأأة قأد اتفقأت على رجرا  مةأال ا ا تهإ التببيق   -2

دولة ما رذا قامت تلك الدولة بإخبار الدول التإ تببق عليها المعاهدة بصأأأورة  المؤقت للمعاهدة أو لجم  من المعاهدة بال سأأأبة رلى 
 معاهدةومؤقتة ب يتها بفال تصبح طريا  يإ ال

 (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331, pp 338-339)و 
 على ما الإ: 1986من اتفااية ييي ا لعا   25ت ص المادة  (258)

 لمؤقتالتببيق ا
 يببق جم  م ها بصورة مؤقتة رنثما تدخل حيم ال فاذ رذا: تببق المعاهدة أو -1
 ذلك؛ أو نصت المعاهدة ذاتها على )أ( 
كانت الدول المتفاوضأأأأأأأأأة والم ظمات المتفاوضأأأأأأأأأة أوا تبعا  للحالةا الم ظمات المتفاوضأأأأأأأأأةا قد اتفقت على ذلك  )ب( 

 ببرنقة أخرىو
حكم مةال ا أو ما لم تكن الدول المتفاوضأة والم ظمات المتفاوضأةا أو تبعا  للحالةا ما لم ت ص المعاهدة على  -2 

على رجرا  مةال ا ا تهإ التببيق المؤقت للمعاهدة أو لجم  من المعاهدة بال سأأأأأأبة رلى دولة أو  الم ظمات المتفاوضأأأأأأةا قد اتفقت
لم ظمات التإ تببق عليها المعاهدة بصأأأأأأأأأورة مؤقتة ب يتها بفال م ظمة دولية رذا قامت تلك الدولة أو تلك الم ظمة بإخبار الدول وا

 ()لم تدخل بعد حيم ال فاذ(و A/CONF.129/15)تصبح طريا  يإ المعاهدةو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
https://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
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  الأأدليأأل  هأأ ا  يإ   1986  لعأأا    ييي أأا   ة اتفأأاايأأ  من   2  والمأأادة   1969  لعأأا    ييي أأا   ة اتفأأاايأأ  من   2  المأأادة   يإ   المحأأددة 
  قأأانون   قواعأأد  من  أخرى   قواعأأد  بتببيق  مسي  ال  الأأدليأأأل  أن  حين  ويإ  والمأأأادتين  هأأاتين  يإ  الوارد  بأأالمع ى

 االقتضأأأا ا ع د  1986و  1969  لعامإ  ييي ا اتفاقيتإ يإ الصأأألة ذات امحكا   على يعتمد يإنه  المعاهداتا
  ر بو تت يإ الحاالت التإ لم  أن يشأأأأأأمل كل تببيق ممكن لجميع أحكا  اتفاقيتإ ييي اا ال سأأأأأأيما    وليس الهدف م ه 

 تتسأأأأأأم جوانبه بعو كانت  وإن  الحالإا  السأأأأأأاري   القانون   الدليل  يعكس  عامةا  وبصأأأأأأفة بعدو  الممارسأأأأأأة ييها
  امسأأأأأئلة  على رجابات  الممارسأأأأأون  فيه يجد  أن  فترضيد   مرشأأأأأد  هو  الدليل  يإن ول لك توصأأأأأيةوال  ببابع  أكثر

 هأ ا   بأفي حأال من امحوال أن   عى دَّ اأد   على أنأه ال   شأأأأأأأأأأأأأأداأد الت   تعين ا لكن    التإ اثيرهأا التببيق المؤقأت للمعأاهأداتو 
  التببيق المؤقت ليس  اللجو  رلى التببيق المؤقأت للمعأاهأداتو و   يحبأ    الأ ي   االيتراض الأدليأل ا شأأأأأأأأأأأأأئ أي نوع من  

  وسأأأأأأأأيلة لتجاوز ال  الببيعية للمعاهداتا و   ال ي يشأأأأأأأأكل الوظيفة   ا عن ضأأأأأأأأمان دخول المعاهدات حيم ال فاذ   بداال  
 الداخليةو اإلجرا ات

  من العداد تغبية وأ الممارسأأأة  يإ  ت شأأأف قد التإ يعة الحال معالجة جميع المسأأأائليل بببونسأأأتح (4)
 له ا  الرئيسية امهداف  أحد  مع اتفق العا  ال هج أن  رال الدوليةو  والم ظمات  الدول  تواجهها  قد التإ  الحاالت

  المفرطو  التضأأأييق رلى  عنمو  أي وتج ب  (259)للمعاهدات المؤقت  للتببيق المرن   بالبابع  اإلقرار  وهو االدليل
 للدول بفن الدليل قري  دائما ا  اختيارنا   ونبقى  طوعإ  ببابع  أسأأأأاسأأأأا    اتسأأأأم المؤقت  التببيق  كون   مع  وتماشأأأأيا  

 وإحدى  معي ةو معاهدة  مغراض أنسأأأب  تراها  الدليل يإ محددة  غير  حلول على  تفقت أن الدولية  والم ظمات
 و(260)المةتلفة  الظروف  مع التكيف على رتهدق هإ  المؤقت للتببيق امخرى   امساسية السمات

 أيضأأأأأأا   الدليل اتضأأأأأأمن  المؤقتا  التببيق يإ الدولية  والم ظمات للدول رضأأأأأأافية  مسأأأأأأاعدة ولتقديم (5)
 يإ مدرجة  وهإ  امطرافا متعددة  معاهداتو   ث ائية  معاهدات يإ واردة الموضأأأوع بشأأأفن  أحكا  على أمثلة

 المؤقأأأت  للتببيق  والبوعإ  المرن   البأأأابع  من  الحأأأدّ   هأأأاردراج  من  الهأأأدف  وليس  ولأأأدليأأألا  مريق  مشأأأأأأأأأأأأأأروع
  وهإ   ات شأأأأأأأأأأأأأأأأف  قأأد  التإ  الحأأاالت  من  الكأأاملأأة  المجموعأأة  تعأأالجأن    اممثلأأة  هأأ  ادراد من    الو   للمعأأاهأأداتا

 أمثلةو  مجرد من  أكثر بفنها  وص تد  ال

  

 و30-28ا الفقرات (A/CN.4/664) التقرنر امول للمقرر الةاص انظر (259)
قت مؤقتا ثالث بِّّ وطد   المتحدة من االتحاد اموروبإو  انسحاب المملكةةص  استدةد  التببيق المؤقت مؤخر ا فيما ي  على سبيل المثالا (260)

بين االتحأأاد اموروبإ والجمأأاعأأة المبر   : اتفأأاق التجأأارة والتعأأاون  وهإ بين االتحأأاد اموروبإ والمملكأأة المتحأأدة  مبرمأأة  معأأاهأأدات
 30ا بروكسأأأأأأأل ول دنا  ناحية أخرى ن ا والمملكة المتحدة لبرنبانيا العظمى وأارل دا الشأأأأأأأماليةا مناحيةمن   اموروبية للباقة ال رنةا

االتفاق المبر  بين االتحاد و ؛ Official Journal of the European Union, L 444, p. 14 ا 2020ديسأأمبر  كانون امول/
روكسأأل اموروبإ والمملكة المتحدة لبرنبانيا العظمى وأارل دا الشأأمالية بشأأفن اإلجرا ات امم ية لتبادل وحماية المعلومات السأأرنةا ب

واالتفاق المبر  بين حكومة المملكة المتحدة لبرنبانيا ؛  L 149, p. 2540ا المرجع نفسها  2020ديسمبر  /كانون امول 30ول دنا  
العظمى وأارل دا الشأأأمالية والجماعة اموروبية للباقة ال رنة للتعاون بشأأأفن االسأأأتةدامات اآلم ة والسأأألمية للباقة ال وونةا بروكسأأأل 

 1من  يإ الفترة مؤقتا   االتفاقات تببيقا  وطدبقت ه    و L 150, p. 1 االمرجع نفسأأأأأأأأأأأأه  ا2020ديسأأأأأأأأأأأأمبر  /نون امولكا  30ول دنا  
اسأأأأأأتفادت المملكة و و  2021يبراار  شأأأأأأباط/فق عليه يإ نهاية تد اتمداد    معا  2021أبرنل  /نيسأأأأأأان 30رلى   2021ا اار  كانون الثانإ/

 وأ  ةث ائي سأأأوا  كانت معاهدات أخرى يإ سأأأياق االنسأأأحاب من االتحاد اموروبإامن التببيق المؤقت فيما اتعلق بأيضأأأا  المتحدة 
 (و www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries  المثالا على سبيل    انظرا امطراف )   ة متعدد 
ا على سأأأأأأأأبيل المثالا من 1969 من اتفااية ييي ا لعا   25)ب( من المادة  1المرونة الم صأأأأأأأأوص عليها يإ الفقرة   اتضأأأأأأأأحتوقد 

: على سأأأأأأأبيل المثالا م كراتالشأأأأأأأركا  يإ المعاهدةا يإ بعو الم اسأأأأأأأباتا على التببيق المؤقت عن طرنق تبادل  موايقة خالل 
بين الجمأاعأة اموروبيأة للبأاقأة الأ رنأة وحكومأة المملكأة المتحأدة لبرنبأانيأا  المبر   تبأادل الرسأأأأأأأأأأأأأأائأل بشأأأأأأأأأأأأأأفن التببيق المؤقأت لالتفأاق

 (وL 445, p. 23ستةدامات اآلم ة والسلمية للباقة ال وونةا المرجع نفسها عظمى وأارل دا الشمالية للتعاون بشفن االال

http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
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  1المبدأ التوجيهي 
 النطاق

 أو الدول جانب  من  تاهداللمع المؤقت  بالتببيق ه    التوجيهية  المبادئ مشأأارنع  تتعلق 
 الدوليةو  الم ظمات

 الشرح  

 باالقتران  الحكم  ه ا نص قرا ة  ون بغإ الدليلو  تببيق  ب باق 1 التوجيهإ المبدأ مشأأأأأأأأأأأأأروع  اتعلق (1)
 الدليلو  من الغرض يحدد ال ي ا2 التوجيهإ المبدأ  مشروع نص  مع

 كثرة  أدت  الممارسأأأأأأأةا ويإ  موللمعاهدات  المؤقت مالتببيق  مصأأأأأأأبلح  باسأأأأأأأتمرار الدليل ونسأأأأأأأتةد  (2)
 رلى  ال فاذ بصأفة نهائيةما  دخول حيم ال فاذ بصأفة مؤقتةم مقابل م  دخول حيم مثل م   أخرى   اسأتةدا  مصأبلحات 

  تدسأأتةد    ويإ ه ا الصأأددا ال و  ( 261) اضأأبراب فيما اتعلق ب باق مفهو  التببيق المؤقت للمعاهدات وأثر  القانونإ 
 يإ مinterimم  أو مtemporaryم  ع ها  عوضأأأا   وتدسأأأتةد   مprovisionalم  صأأأفة  المعاهدات من  كثير يإ

 يشأكل ال ي ا1986و  1969 لعامإ ييي ا  اتفاقيتإ  من 25 المادة  رطار  يإن ابالتالإو و  (262)التببيق  وصأ 
ول لك يمكن أن يحتا  رلى  الدقةالتفصأأأأأأأأيل و  رلى  يفتقرا  (263)المؤقت  التببيق لممارسأأأأأأأأة القانونإ امسأأأأأأأأاس
  من   25 المادة  لتفسأير الوضأوح  من  ممند  تويير  هو  الدليل  من  الغرض يإن ثم  منو و  (264)التوضأيحممند من  

 ييي او اتفاقيتإ

 ا بغإ   وال  الأدوليأةمو  الم ظمأات  أو  الأدول  جأانأب  ممن  للمعأاهأدات  المؤقأت  بأالتببيق  الأدليأل  ونتعلق (3)
 على التوجيهيةا المبادئ  مشأأأأأأارنع  من عدد يإ  المسأأأأأأتةدمة الدوليةما  مالم ظماتو مالدولم رلى اإلشأأأأأأارة يهم
 بين أو الدول بين المبرمة  المعاهدات على  يقتصأأأأأر التوجيهية المبادئ  مشأأأأأارنع  نباق أن  ضأأأأأم ا   تع إ أنها

  الدوليةو  الم ظمات بين  فيما أو الدولية  والم ظمات الدول

  

 The Treaty, Protocols, Conventions and Supplementary :يإ ه ا الصأأأأأددا يمكن اإلشأأأأأارة رلى التحليل الوارد يإ (261)

Acts of the Economic Community of West African States (ECOWAS), 1975-2010 (Abuja, Ministry 

of Foreign Affairs of Nigeria, 2011)  معاهدة أدبرمت تحت رعاية الجماعة االقتصأأأأأادية لدول   59ا وهإ مجموعة تضأأأأأم
ظ أنأ  تببيق المؤقأت  ال ت ص على ال  معأاهأدة يقط 11معأاهأدة ه أاك   59 لبأالغ عأددهأاتلأك المعأاهأدات ا  بين  منه  غرب أيرنقيأاو ونالح 

 (و174-168ا الفقرات A/CN.4/699)انظر 
بين اممم المتحدة التإ تشكل اتفاقا     ةالمتبادل  م كراتمن الرسالة الموجهة من جمهورنة اوغوسالفيا االتحادية يإ ال  33انظر الفقرة  (262)

لحقوق اإلنسأأأأأان يإ جمهورنة اوغوسأأأأأالفيا    السأأأأأامية المتحدةشأأأأأفن مركم مكتب مفوضأأأأأية اممم  وجمهورنة اوغوسأأأأأالفيا االتحادية ب
 1998الحولية القانونية لألمم المتحدةا ا وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2042, No. 35283, p. 23االتحادية )

 Agreement between Belarus andمن  15لمادة وا(؛  123  و(ا صA.03.V.5)م شأأأأأأأأأأأأأورات اممم المتحدةا رقم المبيع:  

Ireland on the Conditions of Recuperation of Minor Citizens from the Republic of Belarus in Ireland 

(United Nations, Treaty Series, vol. 2679, No. 47597, p. 65, at p. 79) من االتفاق المبر  بين    16والمادة ؛
بشأأأأأأأفن رنشأأأأأأأا  المركم العالمإ للةدمات المشأأأأأأأتركة التابع للبرنامج )المرجع نفسأأأأأأأها امج اممم المتحدة اإلنمائإ  حكومة ماليمنا وبرن

vol. 2794, No. 49154, p. 67 من اتفأاقيتإ ييي أا لعأامإ   25دتهمأا اممأانأة عن أصأأأأأأأأأأأأأأل المأادة  وانظر المأ كرتين اللتين أعأ (و
ا وم كرة اممانة بشأأأأأأأأفن (A/CN.4/676و  A/CN.4/658ا وYearbook … 2013, vol. II (Part One))  1986و 1969

 (وA/CN.4/707ممارسة الدول والم ظمات الدولية فيما اتعلق بالمعاهدات التإ ت ص على التببيق المؤقت )
 وp. 22أعال (ا  254…ا )انظر الحاشية  Mertsch, Provisionally Applied Treatiesانظر  (263

 ;A. Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005), p. 111انظر   ( 264) 

M.A. Rogoff and B.E. Gauditz, “The provisional application of international agreements”, Maine 

Law Review, vol. 39 (1987), p. 41و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/699
http://undocs.org/ar/A/CN.4/658
http://undocs.org/ar/A/CN.4/676
http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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  2المبدأ التوجيهي   
 الغرض

  والممارسأة   نون قاال  بشأفن ررشأادات تقديم  هو ه    التوجيهية  المبادئ  مشأارنع  من الغرضد  
  المعاهدات  لقانون   ييي ا اتفااية  من 25 المادة رلى اسأأأت ادا    للمعاهداتا  المؤقت التببيق  مجال يإ

 الصلةو ذات الدولإ  القانون   قواعد  من  وغيرها

 الشرح  

  والم ظمأات   الأدول  رلى  ررشأأأأأأأأأأأأأأادات  تقأديم  يإ  الممثأل  الأدليأل  من  الغرض  2  التوجيهإ  المبأدأ  يحأدد (1)
 للمعاهداتو  المؤقت التببيق  مجال يإ  والممارسة  القانون  بشفن الدولية

  1969 لعا  ييي ا اتفااية رلى سأأأت دي الدليل أن  على التشأأأداد رلى  التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع  ونسأأأعى (2)
 من  غيرهاو م رلى  باإلشأأأأأأارة  وندقصأأأأأأد  و1986 لعا  ييي ا اتفااية ذلك يإ  بما الدولإا  القانون   قواعد  من  وغيرها
 للمعاهدات  المؤقت التببيق  ليشأأأمل الحكم  نباق  توسأأأيع امول المقا   يإ  الصأأألةم ذات الدولإ  ن القانو   قواعد

 بعأدا  ذ فأاال  حيم  تأدخأل  لم  1986  لعأا   ييي أا  اتفأاايأة  بأفن  العبأارة  هأ    وتسأأأأأأأأأأأأأأّلم  الأدوليأةو  الم ظمأات  جأانأب  من
 و1969  لعا  نظيرتها رلى  يشار  كما رليها  يشار أن ا بغإ ال ذلك على وب ا   

 المادة   أن أي  بفكملها  الدليل يإ  المتبع امسأأأأأاسأأأأأإ ال هج تفكيد 2  التوجيهإ المبدأ  بمشأأأأأروع رادنو  (3)
 مجال يإ المعاصأأأأأأأأأأأرة الممارسأأأأأأأأأأأة  جوانب جميع  عن تعبر ال  1986و  1969 لعامإ ييي ا اتفاقيتإ من 25

 التببيق  المج يإ والممارسأأأأأأأأأأأةم  مالقانون  رلى  شأأأأأأأأأأأارةاإل  يإ ضأأأأأأأأأأأم ا   وارد  وه ا  للمعاهداتو المؤقت  التببيق
  ذات الدولإ  القانون   قواعد  من  موغيرها رلى اإلشأأأأأأأأأأارةيإ  أيضأأأأأأأأأأا    ال هج ه ا حال رلىوند   وللمعاهدات المؤقت

 يمكن  العريإا  البابع ذات  القواعد ذلك يإ  بما امخرىا الدولإ  القانون   قواعد  أن على تدل التإ ماالصأأأأأأأأأأأألة
 للمعاهداتو  المؤقت التببيق  على أيضا   ت ببق  أن

نفسأأأأأأها وبصأأأأأأرف ال ظر عن احتمال وجود قواعد وممارسأأأأأأات أخرى تتعلق بالتببيق    الوقتويإ  (4)
و  1986و  1969من اتفأاقيتإ ييي أا لعأامإ    25بأامهميأة المركمنأة للمأادة    الأدليأل  يعترفالمؤقأت للمعأاهأداتا  

المادة هإ   بيان أن ه  ا 25باالقتران مع اإلشأأأأأارة الصأأأأأرنحة رلى المادة ا  القصأأأأأد من  بارة ماسأأأأأت ادا  رلىمو 
  للتعبير بشأأأأأأأأأأأأأأكأل كأامأل عن قواعأد أخرى من قواعأد القأانون الأدولإ  بلهأا  يتكم  ولو أنأه اتعينا  الأدليألم بلق  

 لقانون الم ببق على التببيق المؤقت للمعاهداتوا

  3المبدأ التوجيهي   
 القاعدة العامة

  الدول   بين  ال فاذ  حيم  تدخل   رنثما معاهدة بصأأأأأأأأأأأأأفة مؤقتةا  الدة أو جم  من  معاهال  تدببَّق 
  ذلأك   على   اتُّفِّق   رذا   أو   ذلأكا   على   ت ص   نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا   المعأاهأدة   كأانأت   رذا   المع يأةا   الأدوليأة   الم ظمأات  أو 

 أخرىو  ببرنقة 

 الشرح  

  ه ا نص ونتبع  للمعاهداتو  المؤقت التببيق  يإ العامة القاعدة 3 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأروع  ا كر (1)
  و 25هو المادة الدليل ا تفكيدا  على أن م بلق  1969 ا لعا  من اتفااية ييي   25لمادة ا  صأأأأأأيغة   المبدأ التوجيهإ 

  ا أي أن اتفاقيتإ 2  ( من شرح مشروع المبدأ التوجيهإ 3)  للفهم العا  المشأار رليه يإ الفقرة   المبدأ   ونةضأع ه ا 
 ال تعبران عن جميع جوانب الممارسة المعاصرة يإ مجال التببيق المؤقت للمعاهداتو   1986و   1969ييي ا لعامإ  

  مؤقتةو   بصأأأأأأأفة   معاهدة   من   جم    أو   معاهدة   تببيق   عامة   بصأأأأأأأفة   يجوز   أنه   االسأأأأأأأتهاللية   العبارة   وتؤكد  ( 2) 
 و 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ   من   25  المادة   من   1  الفقرة   مستهل   يإ   الواردة   تلك   الصيغة   ه     وتتبع 
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 و 25 المادة م شأأأأأأف   م ها  مجم م ل  المؤقت  والتببيق بفكملها  للمعاهدة  المؤقت التببيق بين  والتمييم (3)
  رليه  يدشأأأار  صأأأار  ال ي  االحتمال تحدادا    المعاهداتا  بقانون  ةالمتعلقالسأأأابقة   لهااعمأ  يإ اللج ةا توختقد و 

 المتعلقة المواد  مشأأأأأارنع  من  22 المادة  مشأأأأأروع  من 2 الفقرة يفإ  المعاهدةو  من  يقط لجم   المؤقت بالتببيق
و  (265)معأاهأدةم  من  مجم   على  ت ببق  نفسأأأأأأأأأأأأأأهأام  مالقأاعأدة  أن  اللج أة  تأكأد  ا1966  لعأا   المعأاهأدات  بقأانون 

 المؤقت ال فاذ  بد   سأأرنان ممارسأأة هإ  شأأيوعا   تقل ال ممارسأأة اليو  متوجد الإ:  ما ذلك شأأرح  يإ وأوضأأحت
 المؤقأت  التببيق  يأإمكأانيأةو  (266)للحأالأةم  الفورنأة  االحتيأاجأات  تلبيأة  بنيأة  المعأاهأدة  من  يقط  معين  جم   على
  الب ود مثل  امحكا ا  من معي ة أنواع  عن ال اشأأأأئة  المشأأأأاكل  على التغلب يإ  سأأأأاعدت المعاهدة  نم  يقط لجم 

  المؤقتو  تببيقال مرحلة خالل  مهامها تمارس  أن  يمكن  التإ  المعاهدات رصأأأأأأأأأأد  آلليات الم شأأأأأأأأأأئة  الت في ية
و (267)تجارنةما تتضمن أحكا التإ معاهداتال أجما  من  المؤقت  للتببيق تةضع ما  كثيرا ذلكا على  وعالوة

معاهدة المعاهدة أو جم  من ال تدببَّقم  صيغة  يإ  ع ه  التعبير معاهدة من  لجم  المؤقت  التببيق  يجد   ااكوه
 و(268)الدليل بفكمله يإ المستةدمة  مابصفة مؤقتة

 تسأأأأأأأأأأأأأأت أد رلى ما  بين الأدول أو الم ظمأات الأدوليأة المع يأة  والعبأارة الثأانيأةا مرنثمأا تأدخأل حيم ال فأاذ (4)
اإلشأأأأأأأأأأأأأأارة رلى مرنثمأا تدخل حيم ال فأاذم الدور ال ي اؤديه التببيق وتؤكد   و25تهالليأة للمأادة ة االسأأأأأأأأأأأأأأالجملأ

حين يإ و ق أهداف أخرىو  تحقي  اتوخىتيسأأأأأير ا حتى لو كان   وأالمؤقت يإ التحضأأأأأير للدخول حيم ال فاذ 
يإ  التببيق المؤقتن  ا يإ( 269) رلى دخول المعاهدة نفسأأأأأأأأأأها حيم ال فاذ شأأأأأأأأأأيرت هاأن  على عبارةال  يمكن قرا ة

  

(265) Yearbook … 1966, vol. II ا والوثيقةA/6309/Rev.1 و38اليهاا الفقرة  وما 177صو ا 

 ا المرجع نفسهو22( من شرح مشروع المادة 3الفقرة ) (266)

يإ االتفاقات المةتلبة المبرمة بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأا  فيها من ناحيةا  من المعاهدة شأائع أيضأا   التببيق المؤقت لجم   ( 267) 
التعليقات والمالحظات   انظر و   أخرىا نتيجة لتوزنع االختصأأأأاص بين االتحاد اموروبإ والدول امعضأأأأا  فيهو  ناحية وطرف ثالثا من  

  انظر أيضأأأأأا  و   و 14  و ا ص 3تعليقات ألمانيا على مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ و ا  A/CN.4/737ية الواردة من الحكومات والم ظمات الدول 
M. Chamon, “Provisional application of treaties: the EU’s contribution to the development of 

international law”, European Journal of International Law, vol. 31, No. 3 (August 2020), pp. 883–915, 

and F. Castillo de la Torre, “El Tribunal de Justicia y las relaciones exteriores tras el Tratado de Lisboa”, 

Revista de Derecho Comunitario Europeo, No. 60 (May-August 2018), pp. 491-512 و 

بين مملكأة هول أدا وإمأارة االتفأاق المبر    المتعلقأة بأالتببيق المؤقأت لجم  من معأاهأدة يإ المعأاهأدات الث أائيأة  الممأارسأأأأأأأأأأأأأأةمن أمثلأة   (268)
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2205, No) التفمين االجتماعإ الهول دي يإ موناكو استحقاقاتموناكو بشفن ديع 

39160, p. 541, at p. 550, art. 13, para. 2)ومن أمثلة المعاهدات الث ائية التإ تسأأأأأأأتبعد صأأأأأأأراحة  جم ا  من معاهدة من   ؛
بين الحكومة االتحادية ال مسأأأأأأأاونة وحكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية بشأأأأأأأفن التعاون بين سأأأأأأألبات المبر   تفاق اال التببيق المؤقت

بين    التفاق المبر او   ا(ibid., vol. 2170, No. 38115, p. 573, at p. 586)الشأأرطة وإدارات الجمارك يإ الم اطق الحدودية  
و (ibid., vol. 2306, No. 41129, p. 439)   إتق بشفن التعاون الحكومة جمهورنة ألمانيا االتحادية وحكومة جمهورنة كرواتيا 

ية حظر اسأأتعمال وتةمنن وإنتا  ونقل املغا  وفيما اتعلق بالمعاهدات المتعددة امطرافا يمكن االطالع على الممارسأأة يإ: اتفاا
(؛ واتفااية ال خائر الع قودية vol. 2056, No. 35597, p. 211, at p. 252المضادة لأليراد وتدمير تلك املغا  )المرجع نفسها  

 United Nations, Treaty)  (؛ ومعاهدة تجارة امسأأأأأأأأألحةvol. 2688, No. 47713, p. 39, at p. 112)المرجع نفسأأأأأأأأأها  

Series, vol. 3013, No. 52373)    لوثيقأأة المتفق عليهأأا بين الأأدول امطراف يإ معأأاهأأدة القوات المسأأأأأأأأأأأأأألحأأة وا؛  (23)المأأادة
بروتوكول يإن  وبالمثلاو  (International Legal Materials, vol. 36, p. 866, sect. VI, para. 1) التقليدية يإ أوروبا

صراحة  على أحكا  ا ص   (ibid., vol. 2259, No. 40269, p. 440)   الم قحةبصيغتها   التببيق المؤقت لمعاهدة شأاغاراماس
 .ibid., vol)  اتفاق الشأأأأراكة االقتصأأأأادية االسأأأأتراتيجية للمحيط الهادئ  أنقا  مؤقتا ا يإ حين المعاهدة الم قحة التإ ال تببَّق تببي

2592, No. 46151, p. 225)   ا على طرف واحد يإ االتفاق لجم  من المعاهدة ال ا ببق رالمثاال  على التببيق المؤقت يشأكل
 من ه ا االتفاقو 5-20وهو برونإ دار السال ا حسب المادة 

  1982كانون امول/ديسأأأأمبر    10الجم  الحادي عشأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار المؤرخة    بت في  كما يإ حالة االتفاق المتعلق   (269)
 the Agreement on the Provisional Application of Certainو(  vol. 1836, No. 31364, p. 3)المرجع نفسأأأها  

Provisions of Protocol No. 14 [to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention,] Pending its Entry into 

Force (Madrid, 12 May 2009, Council of Europe, Treaty Series, No. 194)و 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/737
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بال سأأأأأأأأبة رلى دول أو م ظمات دولية بعد دخول المعاهدة  حالة المعاهدات المتعددة امطراف يسأأأأأأأأتمر عادة
 ل او  ( 270) ال فاذ بال سأأأأبة رلى تلك الدول والم ظمات الدوليةالمعاهدة حيم   بعد نفسأأأأها حيم ال فاذ رذا لم تدخل

من اتفاقيتإ ييي ا    24ويقا  للمادة  3  شأأأأأأروع المبدأ التوجيهإدخل حيم ال فاذم يإ متيجب يهم اإلشأأأأأأارة رلى م
تلك المادة بدخول المعاهدة نفسها حيم ال فاذ وبدخولها  تعلقعن الموضوع نفسهو وت  1986و  1969 لعامإ

 ت حقوقا  أقر تلك الدول أو الم ظمات الدولية التإ   ا أيدولية م ظمةكل  حيم ال فاذ بال سبة رلى كل دولة أو  
ردرا   بأأأارة مبين الأأأدول أو الم ظمأأأات الأأأدوليأأأة المع يأأأةم يإ   برزجأأأب التببيق المؤقأأأتو ونمأأأات بمو والتما

مشأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ه ا أن التببيق المؤقت قد يسأأأأأأأأتمر بال سأأأأأأأأبة للدول أو الم ظمات الدولية التإ لم 
 وبعد دخول المعاهدة نفسها حيم ال فاذبال سبة رليها تدخل المعاهدة حيم ال فاذ 

  ذلك  على  اتُّفِّق  رذا   أو  ذلكا  على   ت ص   نفسأأأأأأأها   المعاهدة  كانت   مرذا   لرابعة وا  الثالثة   العبارتان   وتعكس  ( 5) 
  و 25 المأادة   من   و)ب(   )أ( 1 الفقرة  يإ  بهمأا   المعترف   المؤقأت   للتببيق   الممك ين   امسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأين  أخرىم   ببرنقأة 

 تتبع   ثم  ومن ا  ( 271) راسأأأأأأةة   كانية م ر  هإ  المع ية   المعاهدة   يإ  حكم   نص   أسأأأأأأاس  على  المؤقت   التببيق   وإمكانية 
 و 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ   يإ  الواردة  تلك  الصيغة 

  اتفاق   رلى  )ب( 1 الفقرة  يإ   شأأأأأير ت  التإ  ا 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ  من   25  للمادة  وخاليا   ( 6) 
  والم ظمات   فاوضأة مت ال   مالدول   أو   المتفاوضأةم  مالدول   بين   مؤقتة   بصأفة   معاهدة  من   جم    أو   معاهدة  تببيق  على 

 رلى  تعمد   أن   يجوز   المعاصأرةا   الممارسأة  ويإ   و ه   الصأيغة   3 التوجيهإ   المبدأ   مشأروع ترد يإ    ال   المتفاوضأةما 
  المعاهدة  على   المتفاوضأأأة   الم ظمات  أو   المتفاوضأأأة  الدول  من   ليسأأأت  دولية   م ظمات  أو   دول   المؤقت   التببيق 
  الممارسأأأأأأأأأأأأة   نمكن تحدادو   و لمعاهدة ل  المؤقت   التببيق   على  الحقا    ت وايق   دولية   م ظمات  أو   دول   لك ها   ا المع ية 

  ولكن  ال فاذ  حيم  قط  تدخل   لم   التإ   امسأأأأاسأأأأية   بالسأأأألع   المتعلقة  االتفاقات  بعو  دراسأأأأة  خالل  من  الصأأأألة   ذات 
 التمأداأد   هأ ا  أن  أيضأأأأأأأأأأأأأأا   فهم يد  قأد   الحأاالتا  هأ    ويإ و  ( 272) انتهأائهأا  تأارنخ  بعأد  مأا   رلى   المؤقأت   تببيقهأا  أجأل  مأددد 

  

 سبيل المثالا معاهدة تجارة امسلحةوعلى  (270)
 Agreement between the European Community and the Republic of Paraguay onتشمل اممثلة يإ المجال الث ائإ:   ( 271) 

Certain Aspects of Air Services (Official Journal of the European Union L 122, 11 May 2007), art. 9; 

Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Suriname on Visa Waiver for Holders of 

Ordinary Passports (United Nations, Treaty Series, vol. 2957, No. 51407, p. 213), art. 8; Treaty between 

the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein relating to Environmental Taxes in the 

Principality of Liechtenstein (ibid., vol. 2761, No. 48680, p. 23), art. 5; Agreement between the Kingdom 

of Spain and the Principality of Andorra on the Transfer and Management of Waste (ibid., vol. 2881, No. 

50313, p.165), art. 13; Agreement between the Government of the Kingdom of Spain and the Government 

of the Slovak Republic on Cooperation to Combat Organized Crime (ibid., vol. 2098, No. 36475, p. 341), 

art. 14, para. 2 و  Treaty on the Formation of an Association between the Russian Federation and the؛ 

Republic of Belarus (ibid., vol. 2120, No. 36926, p. 595), art. 19  وتشأأأمل اممثلة يإ المجال المتعدد امطراف: االتفاق  و
  ؛ 7ا المأأأادة  1982ن امول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر كأأأانو   10يأأأ  الجم  الحأأأادي عشأأأأأأأأأأأأأر من اتفأأأاايأأأة اممم المتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار المؤرخأأأة  المتعلق بت ف 

Agreement on the Amendments to the Framework Agreement on the Sava River Basin and the Protocol on 

the Navigation Regime to the Framework Agreement on the Sava River Basin (ibid., vol. 2367, No. 42662, 

p. 697), art. 3, para. 5  ؛Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the 

Russian Federation (ibid., vol. 2265, No. 40358, p. 5, at pp. 13–14), art. 18, para. 7, and its corresponding 

Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification (ibid., p. 35), art. 4, para. 8; Statutes of the 

Community of Portuguese-Speaking Countries (ibid., vol. 2233, No. 39756, p. 207), art. 21 ؛ وAgreement 

establishing the “Karanta” Foundation for Support of Non-Formal Education Policies and Including in 

Annex the Statutes of the Foundation (ibid., vol. 2341, No. 41941, p. 3), arts. 8 and 49   على التوالإو 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1955, No. 33484) 1994انظرا مثال ا االتفاق الدولإ لألخشأأاب االسأأتوائيةا   (272)

p. 81 من االتفاقا ويإ غضأأأون ذلك انضأأأمت رليه بعو الدول )بول دا وغواتيماال   46(ا ال ي مددد عدة مرات اسأأأت ادا  رلى المادة
 Protocol No. 14 to the Convention for theوالمكسأأأأأأأأأأأيك ونيجيرنا(و انظر أيضأأأأأأأأأأأا  حالة الجبل امسأأأأأأأأأأأود فيما يةص 
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 كانت  الدول   تلك  بفن   االعتقاد   اثبت  ال ي  اممر   امسأأأاسأأأيةا   السأأألع  اتفاق  رلى  انضأأأمت  التإ  الدول   على   يسأأأري 
 أو  الدول   يئات   مةتل    بين   التمييم  رلى  الحاجة  يإن   ذلكا   على   وعالوة    مؤقتةو  بصأأفة  أيضأأا   هإ  االتفاق   تببق 

  سأأأأأأأأأأياق   يإ  مال مة   أقل   ا المعاهدة  خالل اإلشأأأأأأأأأأارة رلى مشأأأأأأأأأأاركتها يإ التفاوض على  من   الدوليةا   الم ظمات 
 يإن   امسأبابا  وله   و  مؤقتة  بصأفة   ق بَّ ب  تد   التإ   المعاهدات  من   العظمى   الغالبية  تشأكل   التإ   الث ائيةا   المعاهدات 

  مالدول   أو   المتفاوضأأأةم   مالدول دون اإلشأأأارة رلى    امسأأأاسأأأية   القاعدة   ذكر   ببسأأأاطة   يعيد   التوجيهإ  المبدأ   مشأأأروع 
 و المتفاوضةم   والم ظمات   المتفاوضة 

  يإ   اتوسأأأأع   ال ي  ا 4 التوجيهإ   المبدأ   مشأأأأروع  مع   باالقتران   3  التوجيهإ  المبدأ   مشأأأأروع  قرا ة  ون بغإ  ( 7) 
 أخرىمو   مببرنقة   االتفاق  مع ى   ب لك   موضحا    م فصلا   اتفاق  خالل   من   المؤقت   التببيق  مسفلة 

  4المبدأ التوجيهي   
 شكل اقتفاق

المعاهدة نفسأأأهاا   اسأأأت ادا ل صمعاهدة  المن  لمعاهدة أو لجم  ل المؤقت  التببيق حالة رلى رضأأأاية 
  :بين الدول أو الم ظمات الدولية المع ية من خالل ما الإالمؤقت  يمكن االتفاق على التببيق 

 أو م فصلة؛  معاهدة )أ(

 الإ:  ما ذلك يإ بما أخرىا ترتيبات أو  وسائل أي )ب(

  يإ مؤتمر ماد   اتم اعت م ظمة دولية أو    تعتمد  آخر   تصأأأأأأأرف قرار أو مقرر أو   ‘1’
يعكس اتفأأاق  بمأأا  حكومإ دولإا ويقأأا  لقواعأد هأ   الم ظمأأة أو هأ ا المؤتمرا  

 الدول أو الم ظمات الدولية المع ية؛

  رعالن صأأأأادر عن دولة أو عن م ظمة دولية تقبله الدول أو الم ظمات الدولية  ‘2’
 امخرىو المع ية

 الشرح  

  جم    أو   معاهدة  تببيق   أسأأأأاسأأأأها  على  يمكن  التإ  تفاق ال ا   أشأأأأكال   4  التوجيهإ  المبدأ   مشأأأأروع  ات اول  ( 1) 
 نص   سيكل   ونتبع   ذلكو  على   نفسأأأأأأها   المعاهدة  ييها   ت ص   التإ   الحاالت   رلى  رضأأأأأأاية   مؤقتا ا   تببيقا    معاهدة  من 
 يإ المقأا  امول  اورد   الأ ي   ا 1986و  1969  لعأامإ   ييي أا   اتفأاقيتإ   من  25  المأادة  يإ   الوارد   الترتيأب   الحكم   هأ ا 

  أسأأأأأأأاس  وجود   رمكانية  الثانإ  المقا   يإ  ورد ون  المؤقت   التببيق   نفسأأأأأأأها على   المع ية   المعاهدة    ص ت   أن   رمكانية 
 مأا   وهو   أخرىما   مببرنقأة   ذلأك   على   اتفقأت   قأد   الأدوليأة   الم ظمأات   أو   الأدول   تكون   ع أدمأا   المؤقأتا   للتببيق   بأداأل 

   ال قبةو   ه    عن   المعاهدة  تسكت   ع دما  عادة    يحدث 

التببيق المؤقتا ويإ ه   الحالة    نفسأأأأأأأأأأأها   مؤقتا   مببَّقة ما تت اول المعاهدة ال  د ع   إ ه   ى امول   واإلمكانية  ( 2) 
الدول المتفاوضة    من تقتضإ المعاهدة    يجوز أن يعلى سبيل المثالا    معاهدة ذلك ببرق مةتلفةو ال يجوز أن تفعل  

  

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the 

Convention (ibid., vol. 2677, No. 2889, p. 3, at p. 34) ولم يكن ل لك  2006يالجبل امسأأأأودا ال ي اسأأأأتقل سأأأأ ة و
ل    دولة أخرى يإ المعاهدة الم كورة وأدتيح له خيار تببيق ب يقا  عو امحكا  بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة و السأأأأأأأأأأبب من الدول المتفاوضأأأأأأأأأأةا خ 

 Agreement on the Provisional Application of Certain Provisions of Protocol No. 14 [toالتفاق مدرند )

the European Convention on Human Rights] Pending its Entry into Force رعالنأأأأأأات على  ولالطالع  (و 
نيا وبلجيكا وسأأأونسأأأرا ولكسأأأمبرغ وليةت شأأأتاان والمملكة المتحدة لبرنبانيا وإسأأأتونيا وألبانيا وألماالتببيق المؤقت التإ قدمتها رسأأأبانيا 

 و37-30الشمالية وهول داا انظر المرجع نفسها الصفحات  وأارل داالعظمى 
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بقبول أو عد   ول  لمعاهدة لتلك الد ا ذلكا يجوز أن تسأأأأأأأمح  من    ال د وب   المعاهدة بصأأأأأأأورة مؤقتةو تببيق  أو الموقعة  
 و ( 273) على سبيل المثال   تقديم رعالن أو عن طرنق رخبار الوديع للمعاهدة ن خالل  المؤقت م   تببيق ال   قبول 

  تلأأك   غير   ببرنقأأة   ا المؤقأأت   لتببيق ا   على   الأأدول   اتفأأاق   الثأأانيأأة المتمثلأأة يإ   مكأأانيأأة   ل   تأأفكيأأد   وه أأاك  ( 3) 
  صاسأأأأأأأأأت ادا ل  ووو  المؤقت التببيق  حالة  رلى  ةرضأأأأأأأأأايم  االيتتاحية   العبارة   يإ   ا نفسأأأأأأأأأها   المعاهدة   يإ   المحددة 

 يإ الواردة ذلكم على ت ص  نفسأأأأأأأأها  المعاهدة كانت مرذا  بارة رلى مباشأأأأأأأأرة رشأأأأأأأأارة يه    مانفسأأأأأأأأها  المعاهدة
  المع يةم الدولية  الم ظمات أو الدول مبين  عبارةلو   و25  المادة  صأأأأيغة اتبع  وه ا و3 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأروع
 من  يئتان الفرعيتين الفقرتين يإ وحدددت و3 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأأأأأأأروع  يإ  به جا ت ال ي  نفسأأأأأأأأأأأأأه المع ى

 المؤقتو  التببيق على  لالتفاق اإلضافية امساليب

عن المعاهدة  مةتلفة  وتتوخى الفقرة الفر ية )أ( رمكانية التببيق المؤقت بواسأأأأأأأأأأأبة معاهدة م فصأأأأأأأأأأألةا   ( 4) 
من    2)أ( من المأادة  1للفقرة    ويقأا  اإلمكأانيأة امولىا و وكمأا هو الحأال فيمأا يةص  و  ( 274) المببقأة بصأأأأأأأأأأأأأفأة مؤقتأة 

جميع الصأأكوك المبرمة    غبإ مالمعاهدةم على أنه ي ا ا بغإ تفسأأير مصأأبلح  1986و   1969اتفاقيتإ ييي ا لعامإ  
صأأكو  ل كان التصأأ يف الةاص ل   بين الدول أو الم ظمات الدوليةا أيا    التإ تشأأكل اتفاقا    ا بموجب قانون المعاهدات 

 و ( 275) أو البروتوكوالت   ا أو رعالنات ال وايا ا  أو م كرات التفاهم   ا كوك تبادل الرسائل أو الم كرات ه   الص   وقد تشمل 

 وسأأأأأأأأأأأأأأائأل  مأي  خالل  من  أيضأأأأأأأأأأأأأأا    عليأه   االتفأاق   يمكن   المؤقأت   التببيق  بأفن  )ب(   الفر يأة   الفقرة   وتقر  ( 5) 
  بشفن  اتفاق   رلى  التوصل  نات كا رم  نباق  اوسع   ال ي  اممر   م فصلةا  معاهدة   رلى   باإلضاية   أخرىما   ترتيبات  أو 

  )ب(و   الفر ية   الفقرة   يإ  )أ(   الفر ية   بالفقرة   المشأأأأأأأأمولة  غير   الصأأأأأأأأكوك  ردرا    يمكن   وبالتالإا   المؤقتو   التببيق 
  يسأأأأأأاق  التوجيها  من  ممند   تقديم   سأأأأأأبيل   وعلى و  ( 276) المؤقت   للتببيق  المالز    المرن   البابع  مع  ال هج  ه ا   نتفق و 

  

  بالتببيق المؤقت لجم  ونرد مثال آخر على الموايقة على التما معاهدة تجارة امسأأأأألحةومن   23المادة على سأأأأأبيل المثالا انظرا  (273)
 the Protocol to the يإ -م صأأأأأأأوصأأأأأأأا  عليه صأأأأأأأراحة يإ اتفاق مواز للمعاهدة    ولكن يكون  –من معاهدة عن طرنق رعالن 

Agreement on a Unified Patent Court on Provisional Application (Brussels, 1 October 2015ا انظر 
www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_ 

Court_on_provisional_application.pdf)من   37من المادة   2أيضأأأأا الفقرة  و وانظرthe Protocol amending the 

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data 

(Strasbourg, 10 October 2018, Council of Europe, Treaty Series, No. 223و 
 Agreement onئية المتعلقة بالتببيق المؤقت والم فصأألة عن المعاهدة المببقة بصأأفة مؤقتة ما الإ:  من أمثلة المعاهدات الث ا (274)

the Taxation of Savings Income and the Provisional Application Thereof between the Netherlands 

and Germany (ibid., vol. 2821, No. 49430, p. 3)  وthe Amendment to the Agreement on Air Services 

between the Kingdom of the Netherlands and the State of Qatar (ibid., vol. 2265, No. 40360, p. 507, 

at p. 511) طراف المتعلقة بالتببيق المؤقت وقد أبرمت هول أدا عددا  من المعأاهدات الممأاثلأةو ومن أمثلأة المعاهدات المتعددة امو
 Protocol on the Provisional Application of theعن المعأأأاهأأأدة المببقأأأة بصأأأأأأأأأأأأأأفأأأة مؤقتأأأة مأأأا الإ:  والم فصأأأأأأأأأأأأأألأأأة  

Agreement establishing the Caribbean Community Climate Change Centre (ibid., vol. 2953, No. 

51181, p. 181); Protocol on the Provisional Application of the Revised Treaty of Chaguaramas  ؛
 Madrid Agreement (Agreement on the Provisional Application of Certain Provisions of Protocolو

No. 14 [to the European Convention on Human Rights] Pending its Entry into Force)و 
 .O؛ و 210ا صو  أعال (   265تعلقة بقانون المعاهدات )الحاشأأأية  من مشأأأارنع المواد الم   22( من شأأأرح مشأأأروع المادة  2انظر الفقرة )  ( 275) 

Dӧrr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, 2nd ed. 

(Berlin, Springer, 2018), pp. 449-450; و   ؛Mathy, “Article 25”   ا أعال (   254الحاشية )انظرpp. 649-651 و 
جلت بعو المعاهدات لدى اممم المتحدة باعتبارها  ( 276)  طدبقت بصأأأأفة مؤقتةا لكن من دون اإلشأأأأارة رلى الوسأأأأائل أو  قد  يإ الممارسأأأأةا سأأأأد

 Agreement between  المعأاهدات: الترتيبأات امخرى التإ اسأأأأأأأأأأأأأتدةأدمت لالتفأاق على التببيق المؤقتو وفيمأا الإ أمثلأة على ه    

the Kingdom of the Netherlands and the United States of America on the Status of United States 

Personnel in the Caribbean Part of the Kingdom (ibid., vol. 2967, No. 51578, p. 79); Agreement 

between the Government of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Cooperation 

in Combating Terrorism, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors 

and Organized Crime (ibid., vol. 2461, No. 44230, p. 205) و   ؛Agreement between the United Nations 

http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
http://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
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  م هما  يقصأأأأد   ال   مثاالن   وهما   'ا 2و'   ' 1)ب('   الفر ية  الفقرة  يإ ه ا القبيل ن م  م ترتيبات   أو   موسأأأأائل  على  مثاالن 
 شاملةو  قائمة  يشكال  أن 

  مقرر   أو   مقرار   طرنق   عن   المؤقأت   التببيق   على   االتفأاق   سأأأأأأأأأأأأأأي أارنو   ' 1)ب('   الفر يأة   الفقرة   تتوخى و  ( 6) 
  ممؤتمر   مصبلح  م ه ي   نجب و   مو يإ مؤتمر حكومإ دولإاتم اعتماد  م ظمة دولية أو   تعتمد آخر   تصرف أو 

  معاهدة   على   للتفاوض   عقد يد  ال ي   للمفوضأأأأأأين   الدبلوماسأأأأأأإ   المؤتمر  يشأأأأأأمل  وقد   واسأأأأأأع ال  بمع ا   دولإم   حكومإ 
 الأدول   اتفأاق   عكس ي م    بأارة   حيأل ت و   امطرافو   متعأددة   معأاهأدة   يإ   امطراف   الأدول   اجتمأاع   أو   امطراف   متعأددة 

يإ اتم اعتماد  م ظمة دولية أو  م تعتمد آخر  رفتصأأأأأأأأأأأأأ أو   مقرر   أو  قرار م  رلى   المع يةم  الدولية   الم ظمات   أو 
 هو   ماتفأاقم   رلى   اإلشأأأأأأأأأأأأأأارة  من   والغرض   للمعأاهأدةو   المؤقأت   التببيق   رمكأانيأة   على   ن ص و   مؤتمر حكومإ دولإ

 عن   التعبير   وطرنقة   و المؤقت   التببيق  على  توايق  أن   يجب  المع يأة  الدوليأة   الم ظمأات   أو  الدول  أن   على  التأفكيأد 
  مويقا    بارة  ه ضأأأأأأأأح تو   ما   وه ا   المؤتمرا   أو   الم ظمة   قواعد   على   تتوق    للمعاهدة  المؤقت   ق التببي   على   الموايقة 
  مواد   من   2  المأادة   من   )ب(   الفر يأة   للفقرة   ويقأا    العبأارة   هأ     يهم   ونجأب   المؤتمرمو   هأ ا   أو   الم ظمأة   هأ     لقواعأد 

 م: الم ظمة   مقواعد   مصبلح  أن  على   ت ص   التإ   الم ظماتا   بمسؤولية   المتعلقة   2011 عا  

  من  ذلك  وغير والقرارات  والمقررات  الم شأأأأأأأأئة  الصأأأأأأأأكوك  خاصأأأأأأأأةا بصأأأأأأأأورة  وووا ع إي 
 و  (277)للم ظمة المستقرة  والممارسة  الصكوك لتلك ويقا   الدولية الم ظمة تتة ها التإ اإلجرا ات

  م ظمة أو دولةدى ل  االسأأأأأأأأتث ائية ةمكانياإل رلىمن المادة نفسأأأأأأأأها   '2)ب(' الفر ية الفقرة  تشأأأأأأأأيرو  (7)
  الحاالت  يإ مؤقتة بصأأأأأأفة  معاهدةال  من  ا  جم   أو  معاهدةال  قببِّّ تد سأأأأأأ فيه بفنها فيدت  ارعالن  تصأأأأأأدر بفن يةدول

  تقبله  أن يجب اإلعالن  أن  غيرو  (278)ذلك  خالف على  ييها ادتفق ال  أو ذلك  عن  المعاهدة ييها تسأأكت التإ
لكإ ا  تراض عليأه بمجرد عأد  االع ا ال أن تكتفإ  صأأأأأأأأأأأأأأرنحأا  الأدول أو الم ظمأات الأدوليأة المع يأة امخرى قبوال   

ون بغإ التعبير عن تلك الدول أو الم ظمات الدوليةو  بال سأأأبة رلى   ة مؤقت بصأأأفة تصأأأبح المعاهدة قابلة للتببيق  
يحتفظ بقدر من المرونة إليسأاح المجال أما    مشأروع المبدأ التوجيهإ  ا لكن القبول بالتببيق المؤقت كتابة   ه ا 

مصأأأبلح ماإلعالنم أن يشأأأير رلى راد من ال اد و  ا و ه ا القبول صأأأرنح أن يكون ة أشأأأكال أخرى من القبول شأأأرنب 
 و ( 279) التببيق المؤقت للمعاهدات  للدولا ال ي ال ات اول  االنفرادية باإلعالنات    ال ظا  القانونإ المتعلق 

  

and the Government of the Republic of Kazakhstan relating to the Establishment of the Subregional 

Office for North and Central Asia of the United Nations Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific (ibid., vol. 2761, No. 48688, p. 339) ر  و وانظR. Lefeber, “The provisional application of 

treaties”, in Essays on the Law of Treaties: A Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, J. 

Klabbers and R. Lefeber, eds. (The Hague, Martinus Nijhoff, 1998), p. 81 و 

كأانون   9المؤرخ    66/100عأامأة  أدريق الحقأا  بقرار الجمعيأة ال  ا88-87ا الفقرتأان  المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ(  ا2011حوليأةووو   (277)
 و2011 ديسمبرامول/

الكيميائية  اتفااية حظر استحداث وإنتا  وتكديس واستةدا  امسلحة  فيما يةص  الجمهورنة العربية السورنة  رعالن  من اممثلة على ذلك   ( 278) 
 ت الجمهورنة العربية السأورنة  ع دما أعل ي  (و United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757وتدمير تلك امسألحة ) 

أبلغ الجمهورنة العربية السأأأأأورنة بفن  و من جانب واحد أنها سأأأأأتببق االتفااية مؤقتا ا رد المدار العا  لم ظمة حظر امسأأأأألحة الكيميائيةا  
ت لها وه   اإلمكانية االتفااية ال ت ص على تببيق مؤق و  تببيق االتفااية مؤقتا  سأأأأأيحال رلى الدول امطراف عن طرنق الوديعو   مطلبهام 

لم تعترض ال الدول امطراف وال م ظمة حظر امسأأأأألحة الكيميائية على التببيق المؤقت من جانب و  و لم ت اقش أث ا  التفاوض بشأأأأأفنها 
الثانإ  لجمهورنة العربية السأأأأأأأورنة )انظر التقرنر ل رنة لالتفاايةا بالصأأأأأأأيغة المعرب ع ها يإ اإلعالن االنفرادي  الجمهورنة العربية السأأأأأأأو 

   (و 120(ا الفقرة  A/CN.4/687) (ا والتقرنر الثالث للمقرر الةاص ) 35(ا الفقرة  A/CN.4/675للمقرر الةاص ) 

 و177-173ات ر ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفق2006ووو حولية  (279)
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  5المبدأ التوجيهي   
 بدء النفاذ

يإ التأأارنخ الأأ ي فأأاذ  حيم ال معأأاهأأدة  اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأأت    اأأدخأأل 
 ذلكو  بغيرت ص عليه المعاهدةا وويقا  للشروط واإلجرا ات الواردة ييهاا أو ويقا  لما اتُّفِّق عليه 

 الشرح  

  على  التوجيهإ المبدأمشأأأروع   صأأأيغ  وقد المؤقتو  التببيق بد   5 التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع ات اول (1)
 ال فاذو حيم الدخول بشفن ا1986و 1969 لعامإ ييي ا اتفاقيتإ من 24 المادة  من 1 الفقرة  غرار

معأأاهأدة بأفكملهأأا أو  ل يإ اإلحأالأة رلى التببيق المؤقأت ل الأدليأأل  ال هج المتبع يإ   ولى وتعكس العبأأارة ام  ( 2) 
د معأأاهأأدةو وند ال لجم  من   يإ  حيم ال فأأاذ    ووو التببيق المؤقأأت    اأأدخأأل بأأد د التببيق المؤقأأت بأأالجملأأة التأأاليأأة: م   حأأدَّ

ت ص عليه المعاهدةا وويقا  للشأأروط واإلجرا ات الواردة ييهامو ونسأأت د ه ا ال ص رلى ال ص المعتمد  التارنخ ال ي  
وتؤكد العبارة أن ما يشأأأأأأأار رليه    و مدخولهما حيم ال فاذم   يسأأأأأأأتةد  ال ي    1969من اتفااية ييي ا لعا     68يإ المادة  

 تةتار تببيق المعاهدة مؤقتا و   هو امثر القانونإ بال سبة رلى الدولة أو الم ظمة الدولية التإ 

 ييهأام   الواردة  واإلجرا ات  للشأأأأأأأأأأأأأأروط  وويقأا    المعأاهأدةا  عليأه  ت ص  الأ ي  التأارنخ  ميإ   بأارة  وتغبإ (3)
 ه   وتشأأأأأأملو  ( 280) ةالمعاصأأأأأأر  الممارسأأأأأأة يإ تتجلى لمامث  للمعاهدات  المؤقت التببيق بد   أسأأأأأأاليب  مةتل 

 المتعأأددة  المعأأاهأأدات  حأأالأأة  يإ  أوا  ابأأ لأأك  اإلخبأأار  مع  معينا  تأأارنخ  يإ  التوايعا  ع أأد  البأأد   امسأأأأأأأأأأأأأأأاليأأب
 دوليةو م ظمة قبل  من  قرار  اعتماد  مع  امطرافا

  على  االتفأأاق  أن  ذلأأكم  غيرب  عليأأه  اتُّفِّق  لمأأا  ويقأأا    أو  وووالمعأأاهأأدة  عليأأه  ت ص  الأأ يم   بأأارة  وتؤكأأد (4)
 أو  مؤقتةا بصأفة المببقة  ةالمعاهد يإ وارد  حكم رلى  يسأت د  معاهدةال  من لجم  أو  معاهدةلل المؤقت  التببيق

 على اتفاقا    ت شأأئ  التإ  خرى ام  ترتيباتال  أو  وسأأائلال بعو يإ  أو  تسأأميتهاا كانت أيا    م فصأألةا  معاهدة يإ
 تلك يإ حددةالم  واإلجرا ات  بالشأروط ره ا    وذلك ا4 التوجيهإ المبدأ  اتوخا   ما نحو  على المؤقتا  لتببيقا

 العملياتو أو  الصكوك

  1969 لعأامإ  ييي أا  اتفأاقيتإ  من  24  المأادة  من  4  بأالفقرة  5  التوجيهإ  المبأدأ  عمشأأأأأأأأأأأأأأرو   يةأل  الو  (5)
 معاهدةال  دخول قبل ةبالضأأأأأرور   ت شأأأأأف  التإ  بالمسأأأأأائل المتعلقة امحكا   بعو أن  على ت ص  التإ ا1986و

  رثبات  أو  المعاهدةا نص توثيق المسأأأأأأأأأائل  ه   وتشأأأأأأأأأمل  والمعاهدة  نص اعتماد  وقت م   ت ببق ال فاذ  حيم
  الوديعو   وظائ  أو  اعليها التحفظات أو  ال فاذا  حيم دخولها تارنخ  أو  كيفية  أو  بالمعاهدةا  االلتما ب ضأأأأأأأأاالر 

  ذات  تكون   وقأأد  المؤقأأت  تببيقهأأا  على  تحأأداأأدا    االتفأأاق  رلى  الحأأاجأأة  دون   تلقأأائيأأا    امحكأأا   هأأ    ت ببق  ولأأ لأأك
 للمعاهدةو المؤقت التببيق ببد  صلة

  6المبدأ التوجيهي   
 قانونياألثر ال

معأأأاهأأأدة التما  قأأأانونإ بتببيق اللمعأأأاهأأأدة أو لجم  من  لعلى التببيق المؤقأأأت    اترتأأأب 
المعاهدة أو جم  م ها بين الدول أو الم ظمات الدولية المع يةا ما لم ت ص المعاهدة على خالف  

بقة  ه   المعاهدة أو ه ا الجم  من المعاهدة المب ت في ذلك أو ما لم ادتفق على غير ذلكو ونجب  
 وبحسن نية  تببيقا  مؤقتا  

  

 )ز(و–(د)104 ا الفقرةA/CN.4/707انظر  (280)
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 الشرح  

 توخإ   ونمكن  المؤقأتو التببيق  على المترتأب القأانونإ امثر 6 التوجيهإ لمبأدأا  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  ات أاول (1)
 وامثر  م هأأاا  لجم   أو  لمعأأاهأأدة  المؤقأأت  التببيق  على  لالتفأأاق  القأأانونإ  امثر  القأأانونإم:  امثرم  من  نوعين

   مؤقتا و تببيقه  الجاري  المعاهدة لجم  أو  مؤقتا    تببيقها الجاري   للمعاهدة القانونإ

  لمعاهدة المؤقت  للتببيق القانونإ امثر  أن ه ا التوجيهإ المبدأ  مشأأروع من امولى الجملة  وتؤكد (2)
 الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  بين  م هأا  جم   أو  المعأاهأدة  بتببيق  قأانونيأا    التمامأا    يدحأدث  معأاهأدة  من  لجم   أو

  التإ  لألطراف  ملممة  امؤقتا   مببق  معاهدة من  جم  أو امؤقتا   مببقة معاهدة عتبرت أخرىا  رةوبعبا المع يةو
 االتفاق  من مسأأأأأأتمد القانونإ امثر  وه ا وفيما بي ها  المؤقت التببيق  ييها  بدأ التإ  اللحظة م   مؤقتا    تببقها

  وهو  االمع يأة الأدوليأة  م ظمأاتلا  أو  الأدول  جأانأب  من  التببيق(  هأ ا  قبول  )أو  ةلمعأاهأدل  المؤقأت  التببيق  على
 ه ا  ييها سأكتي التإ الحاالت ويإ و4 التوجيهإ المبدأ  مشأروع يإ المحددة بامشأكال ع ه  التعبير  يمكن ما
 التببيق  أن التوجيهإ  المبدأ  مشأأأأأروع  اوضأأأأأح  شأأأأأائعا  أمر  وهو  المؤقتا للتببيق القانونإ  امثر  عن تفاقاال

 و ( 281) م ها جم   أو المعاهدة قبتببي قانونإ التما  عليه اترتب المؤقت

  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع البأدايأة  يإ الواردة  المعأاهأدةم  من  لجم   أو  لمعأاهأدةل  المؤقأت  مالتببيق   بأارة  وتتبع ( 3) 
  مشأأأأأأأروع  يإ محورنة  بارة  وهإ  مام ها جم  أو  المعاهدة بتببيق قانونإ التما م  بارة  وتشأأأأأأأير و5 التوجيهإ

  المع يأة  الأدوليأة  الم ظمأة أو  الأدولأة  رلى بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة  المعأاهأدة تدحأدثأه  الأ ي القأانونإ  امثر رلى  التوجيهإا المبأدأ
 والمؤقأت  التببيق  رلى  اللجو وايق على  ت  التإ  الأدوليأة  الم ظمأات  من  أو  الأدول  من  المتوقع  السأأأأأأأأأأأأأألوك  وإلى

 بتببيق  االلتما   هأأا يفيمأأا ب  ا ببق  التإ  اتالجهأأ  المع يأأةم  الأأدوليأأة  الم ظمأأات  أو  الأأدول  مبين   بأأارة  تحأأددو 
  تببق   التإ  امخرى   الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  يقط  هأ   الجهأات  شأأأأأأأأأأأأأأمألت  ال  قأدو   م هأاو  جم   أو  اهأدةمعأال

 يإ ال فاذ حيم  رليها بال سأأأأأأأأأأأبة المعاهدة دخلت التإ الدولية الم ظمات  أو الدول أيضأأأأأأأأأأأا   بل  امؤقتا    المعاهدة
 ومؤقتا    المعاهدة تببق تمال ال التإ الدول  مع  عالقاتها

  أن ذلكما  غير  على اتفق لم  ما أو ذلك  خالف  على  المعاهدة ت ص لم مما الةتامية  ارةالعبأ  ؤكدوت (4)
 ممارسأأأأأة  تؤكدو  بدالةو  قانونية نتيجة رلى اؤدي قد ما  وهو  آخرا التفاق  أو للمعاهدة  تةضأأأأأع  العامة القاعدة
 ره أا    االمعأاهأدة  أو جم  من  المعأاهأدة  بتببيق  قأانونإ  التما   رحأداث  اؤنأد  ايتراض  وجود  أي  الفهما  هأ ا  الأدول

 و ( 282) ذلك  خالف على  امطراف  اتفاق باحتمال

 نيةو   بحسأأأن  مؤقتا      فَّ تد   أن يجب  المعاهدة أن 6 التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع  من  الثانية الجملة  وتؤكد (5)
 من 26 المادة يإ عليه  الم صأأأوص  المتعاقدان(  شأأأرنعة  )العقأأأأأأأأأأأأأأأأأد   يةال  بحسأأأن  االلتما  الجملة  ه    وتعكس
  ونتوايق  قانونيةو  آثار عدة رلى ييي ا  اتفاقيتإ  من 26 المادة  تشأأأأأأأأأأأأيرو   و1986و  1969  لعامإ   اييي اتفاقيتإ

 عن   أأاتجال  الملم   االلتما   أي  ا6  التوجيهإ  المبأأأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  من  امولى  الجملأأأة  مع  امول  القأأأانونإ  امثر
 تحددو  نيةمو بحسأأأأأأأأأأن  وووت في ]ها[ ميجب  السأأأأأأأأأأارنة  المعاهدة أن  هو الثانإ القانونإ  وامثر المؤقتو  التببيق

 ال اشأأأأأأأئ الملم  لاللتما  القانونإ )امثر امولى  الجملة بين الصأأأأأأألة التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأروع  يإ مه  م كلمة
 أن اؤكد مما نية(ا بحسن  ت في ال اشتراط  عن  ال اشئ القانونإ )امثر  الثانية والجملة المؤقت( للتببيق  نتيجة

 المعاهدةو فسب   اتعلقان معا   القانونيين امثرنن

  من الكاملة  المجموعة رنشا   به يدقصد ال المؤقت يالتببيق  مهمو تمييم رقامة  من  بد ال ذلكا  ومع (6)
  معاهدةو   من  بجم   أو بمعاهدة االلتما  على دولية  م ظمة أو دولة  موايقة  عن ال اشأأأأأأأأأأأأأأئة وااللتمامات  الحقوق 
  قواعأد   لجميع  يةضأأأأأأأأأأأأأأع  ال  رنأه  حيأث  من  ال فأاذا  حيم  دخولهأا  عن  مةتلفأا    للمعأاهأدات  المؤقأت  التببيق  ونبقى
 بتببيق  إقأأانون  التما م  عليأأه  اترتأأب  الأأ ي  المؤقأأت  التببيق  صأأأأأأأأأأأأأأيغأأة  تع إ  ال  ولأأ لأأكا  المعأأاهأأداتو  قأأانون 

  

 وp. 651أعال (ا  254)انظر الحاشية  ”Mathy, “Article 25انظر  (281)
 (وA/CN.4/718مقرر الةاص )انظر اممثلة عن ممارسة الراببة اموروبية للتجارة الحرة المشار رليها يإ التقرنر الةامس لل (282)
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 ال فأاذو  حيم  الأدخول  يحأدثأه  الأ ي  نفسأأأأأأأأأأأأأأه تمأامأا    القأانونإ  امثر  المؤقأت  لتببيقل  أن  م هأام  جم   أو  المعأاهأدة
 المؤقت  للتببيق القانونإ امثر  وصأأأأأأأأأأ  يإ الدقة من الممند رضأأأأأأأأأأاية منونإاق  مالتما  رلى اإلشأأأأأأأأأأارةب والمراد

 و(283) فاذال حيم  والدخول المؤقت  التببيق بين  المساواة  رلى  اهدف  تفسير أي تج بو 

  والتمامات   حقوق   يمس   ال   للمعاهدة   المؤقت   التببيق   أن   التوجيهإ   المبدأ   مشروع   يإ   ضم ا    المفهو    من و  ( 7) 
  تعأدال   رلى   اؤدي   أن   يمكن   ال   ما   لمعأاهدة   المؤقت   التببيق   يإن   وبالمثألا   و ( 284) امخرى   دوليأة لأا   الم ظمأات   أو   الدول 

  على   وعالوة    م هاو   جم    أو   المعاهدة   بتببيق   االلتما    على   يقتصأأأأأأأأأأأر   المؤقت   التببيق   من   وذلك   المعاهدةو   محتوى 
  أو   ت قيح   يإ   الدولية   ظمات م  ال   أو   الدول   حرنة   من   يحد   أنه   على   6  التوجيهإ   المبدأ   مشأأأأأأأأأأأروع   يهم   ا بغإ   ال   ذلكا 

 و 1986و   1969  لعامإ   ييي ا   اتفاقيتإ   من   الرابع   للجم    ويقا    مؤقتا ا   المببقة   المعاهدة   تعدال 

  7المبدأ التوجيهي   
 التحفاات

  بالتببيق   المرتببة التحفظات  ب  تتعلق مسأأأأفلة  بفي  ال تةل مشأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه    
 وهدةمعااللمعاهدة أو لجم  من لالمؤقت 

 الشرح  

  دوليأة  م ظمأة  أو  دولأة  جأانأب  من  التحفظأات  ربأدا بأإمكأانيأة    7  التوجيهإ  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  علقات (1)
  ا المؤقت لتببيقل أحكا  معي ة من معاهدة تةضأأأأأأأأع على  المترتب القانونإ  امثر  تعدال  أو  اسأأأأأأأأتبعاد  بهدف

 وأو جمئيا   كليا  

لمعاهدة أو لجم  لبالتببيق المؤقت  المرتببةالتحفظات ب  تتعلقمسأأأأأفلة   مأي رلى اإلشأأأأأارة  تشأأأأأملو  (2)
 اتفااية  من  الثانإ الباب  من 2  فرعال  بفحكا  المتعلقة المسأائل  الحصأرا ال المثال سأبيل على  اممعاهدةالمن  
 و1969 لعا  ييي ا

ونظرا لعد  وجود  يإ صأأأأأأأأأيغة مال تةلمو عد  رخالل  ب دشأأأأأأأأأكل  ونتة  مشأأأأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ   (3)
ع المبادئ التوجيهية أو ه ا ارناا ليس الغرض من مشأأيإ ضأأو  تعليقات الدول ومالحظاتهممارسأأة هامةا و 

دليل الممارسأة المتعلق بالتحفظات على ونمكن ل و ( 285) المسأائل التإ قد ت شأف التبرق بفي تفصأيل رلى  شأرحال
فظات  التح   صأأأأأأأأأأراحة أن اوير توجيهات يإ ه ا الصأأأأأأأأأأددا وإن كان ال ات اول  المعاهدات ال ي اعتمدته اللج ة 

 و( 286) فيما اتعلق بالتببيق المؤقت  بدى التإ تد 

ييي ا    اتفاقيتإ   من   19  المادة ي   المؤقتو   بالتببيق   المتعلقة   التحفظات   ربدا    سأأأأأتبعد يد   ال   المبدأا   حيث   ومن  ( 4) 
عليها    تحفظ ع د التوايع على معاهدة أو التصداق   إبدا  ب   والم ظمات الدولية   تسمح للدول   1986و   1969لعامإ  

)قبل    التوايع لحظأة    تةأ  قرار تببيق المعأاهدة مؤقتأا  نجوز أن اد و وايقأة عليهأا أو االنضأأأأأأأأأأأأأمأا  رليهأاو  ولهأا أو الم أو قب 

  

  ا 210  و أعال (ا ص   265من مشأأارنع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات )الحاشأأية    22( من التعليق على مشأأروع المادة 1انظر الفقرة )  (283)
ا الفقرات  (A/CN.4/658)نة بشأأأأأأأأفن التببيق المؤقت للمعاهدات م كرة امماو ا المجلد الثانإ )الجم  امول(ا  2013ووو   الحوليةو

 و(A/CN.4/664التقرنر امول للمقرر الةاص )وانظر أيضا  و44-55
من   32و 31موجب المادتين  غير أن الممارسأة الالحقة لبرف أو أكثر من امطراف يإ معاهدة قد توير وسأيلة لتفسأير المعاهدة ب (284)

االتفاقات الالحقة والممارسأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأير   بشأفن  A/73/10من الوثيقة و انظر الفصأل الرابع  1969اتفااية ييي ا لعا  
 المعاهداتو

 (وA/CN.4/737انظر التعليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم ظمات الدولية ) (285)
 لث(والمجلد الثانإ )الجم  الثا ا2011حوليةووو  (286)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/658
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أو    التصأداق   تمتد حتى تارنخ دخول المعاهدة حيم ال فاذ بال سأبة للدولة أو الم ظمة الدولية المع ية( أو خالل يترة  
 بعد(و    ناي ة )يإ الحاالت التإ ال تكون ييها المعاهدة نفسها  خ  ذلك التارن تشمل  و   القبول أو الموايقة أو االنضما  

ممارسأأأأأة    عد  وجود عتراف ب لال معد  رخاللم   ب د ا صأأأأأيغ مشأأأأأروع المبدأ التوجيهإ ك وكما ذدكر أعال   (5)
ال ي تصأأأأأوغه دولة أو م ظمة  ا  ن االنفرادي بيا ال و ة بالتببيق المؤقتو  صأأأأأل ال ذات  بالتحفظات   هامة فيما اتعلق 

ا والأ ي تهأدف يإ حأالأة معأاهأدة ث أائيأة  ذ  فأا ال لتوايع بأامحرف امولى أو بعأد التوايع ولكن قبأل بأد   ا   دوليأة بعأد 
بأأه تلأأك الأأدولأأة أو الم ظمأأة رلى الحصأأأأأأأأأأأأأأول من البرف اآلخر على تعأأداأأل محكأأا  المعأأاهأأدةا ال يشأأأأأأأأأأأأأأكأأل 

باالقتران   ات تفسأيرنة دول رعالن  رصأدار على الرغم من يإ حالة المعاهدات المتعددة امطرافا و و و  ( 287) تحفظا  
  وكأ لأك رعالنأات عأد  قبول التببيق المؤقأت   على التببيق المؤقأتا ال بأد من تمييم هأ   اإلعالنأات   تفأاق مع اال 

امال اتعين التأفكأد يإ حأالأة  ال   و ومع ذلأكا ( 289) لمع ى المقصأأأأأأأأأأأأأأود يإ قأانون المعأاهأدات بأا   ( 288) عن التحفظأات 
و  مع امثر القأأانونإ للتحفظأأات لبيأأانأأات االنفراديأأة  نأأات أو ا هأأ   اإلعال إ ل امثر القأأانون   تمأأاثأأل من مأأدى    بعي هأأا 

مرحلة على يقتصأر   التمييم بين الحالة التإ تبدي ييها دولة أو م ظمة دولية تحفظا    يكون من المهم أيضأا   وقد 
 و مرحلة ال  بعد ه   نتائجها   تعبإ أن  م ها د  را أكثر اد تحفظات  أو     واحدا  تحفظا   المؤقتا أو تبدي   تببيق ال 

  8المبدأ التوجيهي   
 المسؤولية عن اإلخالل باقلتزامات

مببقأة المعأاهأدة  المعأاهأدة أو جم  من  الاإلخالل بأالتما  نأاشأأأأأأأأأأأأأأئ بموجأب    اترتأب على 
 دولية ويقا  لقواعد القانون الدولإ الواجبة التببيقوالمسؤولية  ايا  ال  تببيقا  مؤقتا  

 الشرح  

  معاهدة بموجب  ناشأأأأأئ  بالتما  اإلخالل  عن  المسأأأأأؤولية  ةمسأأأأأفل 8 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأروع ات اول (1)
 للتببيق المؤقأت الأ ي ادوصأأأأأأأأأأأأأأ  يإ  القأانونإ  ثرام   بع منا  وهو  مؤقتأا و تببيقأا    مببقأة معأاهأدة  من جم  أو

 المعاهدة أو جم  مبدأ العقد شأأأأأأرنعة المتعاقدانو وبما أن  فيما اتعلق ب ا بما يإ ذلك 6مشأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ 
 المعاهدة بموجب  ناشأأأأأأأأأئ  بالتما  اإلخالل  يإن قانونا ا لم مد  التما  رلى اؤديان  مؤقتا   تببيقا    بَّقينمبال  المعاهدة

 وتتحمل دوليةو  مسأؤولية عليه  تترتبدوليا    مشأروع  غير يعال    يشأكل  مؤقتا   تببيقا    المببقين  المعاهدة جم  أو
 مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة المع يأة الأدوليأة  الم ظمأات  أو خرى ما  الأدول تجأا  التمامهأا ت تهأك  التإ الأدوليأة  الم ظمأة أو  الأدولأة
 على  تترتب  أسأأاسأأية قانونية  نتيجة  ات اول منه  ضأأروري  ه ا التوجيهإ المبدأ  مشأأروع  ردرا  أن وردئإ دوليةو

 أنأأه  على  1969 لعأأا   ييي أأا  اتفأأاايأأة  من  73  المأأادة  وت ص  معأأاهأأدةو  من  لجم   أو  لمعأأاهأأدة  المؤقأأت  التببيق
 لدولةا الدولية المسأؤولية  عن  معاهدة رلى بال سأبة ت تج قد  مسأفلة أي على  قمسأب  حكم أي  أحكامها  يإ ليس

 ال ي  ال باق على الدليل  نباق  يقتصأأأر وال  مماثال و  حكما    1986 لعا  ييي ا اتفااية  من  74 المادة  وتتضأأأمن
 و2 التوجيهإ المبدأ  مشروع  اوضح مثلما ييي اا اتفاقيتا حددته

مع المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول عن اميعال غير   باالقتران   لتوجيهإ مشأأروع المبدأ ا ون بغإ قرا ة  ( 2) 
ومع المواد المتعلقة بمسأؤولية الم ظمات الدولية عن اميعال غير المشأروعة   ( 290) 2001المشأروعة دوليا  لعا  

  

  ا المجلد الثانإ )الجم  الثالث(ا 2011ووو    حولية بالتحفظات على المعاهداتا  المتعلق  من دليل الممارسأأأأأأأأة    1- 6- 1انظر المبدأ التوجيهإ   (287)
 و2-1 انالفقرت

 )المرجع نفسه(و هداتالمتعلق بالتحفظات على المعامن دليل الممارسة  3-1بوجه خاصا المبدأ التوجيهإ را انظ (288)
 ,Energy Charter Treaty  (United Nations, Treaty Series, vol. 2080من   45)أ( من المادة 2انظر مثال  الفقرة   (289)

No. 36116, p. 95من االتفاق المتعلق بت في  الجم  الحادي عشأأأأر من اتفااية اممم المتحدة لقانون   7)أ( من المادة 1والفقرة    (؛
 و1982كانون امول/ديسمبر  10مؤرخة البحار ال

كانون   12المؤرخ   56/83ا أدريق الحقا  بقرار الجمعية العامة 76والتصونبا الفقرة نإ(  ا المجلد الثانإ )الجم  الثا2001  وووحولية (290)
 و2001 امول/ديسمبر
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اشأأأئ بموجبم  ا اسأأأتدمدت  بارة مالتما  ن ل لك دامت تعبر عن القانون الدولإ العريإو و  ما ا ( 291) 2011دوليا  لعا  
قواعأأد القأأانون الأأدولإ  عمأأدا  من تلأأك الموادو وعلى نفس الم والا أرنأأد بأأالعبأأارة الةتأأاميأأة مويقأأا  ل  م ترتأأب وكلمأأة ما 

 تلك الموادو يإ   لواردة ا الواجبة التببيق  القواعد  الواجبة التببيقم اإلشارةا يإ جملة أمورا رلى  

  9المبدأ التوجيهي   
 اإلنهاء

معأأاهأأدة مع دخول تلأأك المعأأاهأأدة حيم اللمعأأاهأأدة أو لجم  من  ل  ؤقأأتالم  التببيق  ا تهإ -1
 الم ظمات الدولية المع يةوال فاذ يإ العالقات بين الدول أو 

دولية  ال لم ظمة  ل لدولة أو ل معاهدة بال سأأأأأبة ال لمعاهدة أو لجم  من ل التببيق المؤقت   ا تهإ  -2
الم ظمأات الأدوليأة المع يأة امخرى ب يتهأا رذا أخبرت تلأك الأدولأة أو تلأك الم ظمأة الأدوليأة الأدول أو  

 الف ذلك أو ما لم ادتفق على غير ذلكو عاهدةا ما لم ت ص المعاهدة على خ عد  االنضما  رلى الم 

دولية أن تحتج بفسباب أخرى إلنها  التببيق المؤقتا ما لم ت ص  ال لم ظمة  ل لدولة أو  ل يجوز   - 3
غير ذلأكا وتةب ر يإ تلأك الحأالأة الأدول أو الم ظمأات    المعأاهأدة على خالف ذلأك أو مأا لم ادتَّفق على 

 المع ية امخرىو الدولية 

معأاهأدة على أي حق أو التما   اللمعأاهأدة أو لجم  من  لالتببيق المؤقأت  ال اؤثر رنهأا    -4
ه ا التببيق المؤقت للمعاهدة قبل رنهائهاا ما لم ت ص المعاهدة على  نتيجة  وضع قانونإ نشف   أو

 ولم ادتفق على غير ذلك خالف ذلك أو ما

 الشرح  

  نتوق  التببيق المؤقأت لمعأاهأدة أو لجم  بأإنهأا  التببيق المؤقأتو و   9اتعلق مشأأأأأأأأأأأأأروع المبأدأ التوجيهإ   (1)
 ال فأاذ  حيم  المعأاهأدة  تدخلأرذا    أوال ا  حأالتين:  رحأدى  يإ  عأادة    دوليأة  م ظمأة  أو دولأة جأانأب  من  المعأاهأدة  من

  تببق   التإ  الأدوليأة  الم ظمأة  أو  الأدولأة  تةبر  ع أدمأا  ثأانيأا ا  أو  المع يأة  يأةالأدول  اتالم ظمأ  أو  الأدول  فيمأا بين
 المعأأاهأأدة  ببقت  التإ  امخرى   الأأدوليأأة  الم ظمأأات  أو  الأأدول  مؤقتأأا    تببيقأأا    المعأأاهأأدة  من  جم ا    أو  المعأأاهأأدة

 احتجا  نيةكارم يسأأأتبعد ال  وه ا  المعاهدةو رلى االنضأأأما   عد   ب يتها بي ها  فيما مؤقتا    المعاهدة  من ا  جم  أو
 والمؤقت  التببيق إلنها  أخرى  فسبابب دولية  م ظمة أو دولة

أكثر   ال فأاذ   حيم   والأدخول   و ال فأاذ   حيم   المعأاهأدة   دخول   ع أد   المؤقأت   التببيق   رنهأا    1  الفقرة   وتت أاول  ( 2) 
  3 توجيهإ وندفهم ضأأأأأأم ا  من العبارة الواردة يإ مشأأأأأأروع المبدأ ال و  ( 292) السأأأأأأبل تواترا  يإ رنها  التببيق المؤقت 

 أن  ا 1986و   1969  من اتفأاقيتإ ييي أا لعأامإ   25  ا التإ تسأأأأأأأأأأأأأأت أد رلى المأادة تدخل المعأاهدة حيم ال فأاذم  مرنثمأا 
فيمأأا بين الأأدول   المؤقأأت لمعأأاهأأدة أو لجم  من معأأاهأأدة يمكن رنهأأاؤ  ببأأد  نفأأاذ المعأأاهأأدة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأأا   التببيق 

التببيق المؤقت فيما اتعلق بدولتين    ا يسأتمر 5يهإ  مشأروع المبدأ التوج ل   وويقا  و  ( 293) المع ية   والم ظمات الدولية 
  

الثأأأأانإ )الجم  الثأأأأا2011  وووحوليأأأأة (291) العأأأأامأأأأة    أدريق الحقأأأأا  بقرارا  87ا الفقرة  (نإا المجلأأأأد  كأأأأانون   9المؤرخ    66/100الجمعيأأأأة 
 و2011امول/ديسمبر 

 و88ا الفقرة (A/CN.4/707) م كرة اممانة العامة بشفن التببيق المؤقت للمعاهداتانظر  (292)
رنثما ابدأ نفاذهام أو مرنثما اتم التصأأأأأأأأأأداق عليهام أو مرنثما اتم  ت ص معظم المعاهدات الث ائية على أن تبّبق المعاهدة بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة م  ( 293) 

  اسأأأأأأأأتيفا  المتبلبات الرسأأأأأأأأمية لبد  نفاذهام أو مرلى حين رتما  ه   اإلجرا ات الداخلية وبد  نفاذ ه   االتفاايةم أو مرنثما تةبر حكومة 
دها قد تم اسأأأأأأأتيفاؤهام أو محتى ت في  جميع اإلجرا ات ت[ووو بعضأأأأأأأها بعضأأأأأأأا  خبيا  بفن اإلجرا ات الدسأأأأأأأتورنة المبلوبة يإ بل ]حكوما 

هو أيضا  حال المعاهدات  ه ا  و (و  90ا الفقرة  A/CN.4/707من ه   المادةم أو مرلى حين بد  نفاذهام )انظر    1المشار رليها يإ الفقرة 
 Agreement on the Provisional Application of Certain Provisions ofالمتعأأددة امطرافا مثأأل اتفأأاق مأأدرنأأد ) 

Protocol No. 14 [to the European Convention on Human Rights] Pending its Entry into Force  ا ال ي)
مكررا  لالتفااية    14وتوكول رقم  ا ص يإ الفقرة )د( على ما الإ: ما تهإ نفاذ ه ا اإلعالن ]بشأأأأأأأأأأأأفن التببيق المؤقت[ ع د بد  نفاذ البر 

 بال سبة رلى البرف المتعاقد السامإ المع إمو 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/707
https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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 ذ ا ال فأ  حيم   المعأاهأدة   تأدخأل  حتى ا   مؤقتأ  المعأاهأدة  من ا   جم   أو   المعأاهأدة   تببق   أكثر  أو   أو أكثر أو م ظمأة دوليأة 
 و ( 294) بي ها  فيما 

  المعأاهأدة  دخول  تمييم  رلى  المع يأةم  الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  بين  العالقأات  ميإ   بأارة  تهأدفو  (3)
  خاص  بوجه  مهم  أمر  وه ا  المعأاهدةو  أطراف  من أكثر  أو  طرف  جانب  من  المؤقت  تببيقهأا  عن ال فأاذ  حيم
 رلى  بال سأأأأأأأأبة ال فاذ حيم  المعاهدة تدخل أن  يمكن حيث  امطرافا  متعددة  معاهدة  أطراف  بين العالقات يإ

 رذن العبارة ه    من ديالقصأأأأأأ  يقطو مؤقتا    تببيقا تببيقها يإ  آخرون   أطراف يسأأأأأأتمر  وأن  امطراف  من عدد
 الصددو ه ا يإ توجد  أن يمكن التإ القانونية الحاالت  جميع  عن التعبير

  ه اا التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأأأأأروع  شأأأأأأأأأأأرح  من (1) الفقرة يإ  الم كورة  الثانية الحالة 2 الفقرة  وتعكس (4)
  عن  تتبع  وهإ  اهدةومعال رلى االنضأأأأأأأما   عد   ب يتها الدولية الم ظمة  أو الدولة ييها  تةبر التإ الحالة  وهإ
 و1986و 1969 لعامإ ييي ا اتفاقيتإ من 25 المادة  من 2 الفقرة صيغة كثب

  غير  على  ادتفق  لم  مأأا  أو  ذلأأك  خالف  على  المعأأاهأأدة  ت ص  لم  ممأأا  2  الفقرة  من  امخيرة  والجملأأة (5)
 يدشأأأار رليه يإ  اموضأأأةمالمتفا الدولية  والم ظمات الدول بين رال  ابر  ال بدال اتفاق رلى  اإلشأأأارة  تج بت ذلكم

 أو الدول رلى ذلكم  غير  على ادتفق لم  ما مأو صأأأأأأيغة  أيضأأأأأأا    شأأأأأأيروت  و1986و  1969  لعامإ  ييي ا إاتفاقيت
  التإ الدولية  والم ظمات الدول  أيضأا   تشأمل  أن  يمكن  ولكن  المعاهدةا على  تفاوضأت التإ  الدولية  الم ظمات

لببيعة ل ونظرا    وللمعاهدة المؤقت  التببيق يإ ذلك  مع تشأأأأارك  والتإ المعاهدة  على التفاوض  يإ تشأأأأارك لم
 للغة واسأأأأأأأأأأأأعة قرا ة  تؤند المعاصأأأأأأأأأأأأرة الممارسأأأأأأأأأأأأة  يإن الحداثةا  امطراف  المتعددة  المعاهدات برا إل المعقدة

  القانونية  المسأأأأأأأأأأاواة  قد   على المتفاوضأأأأأأأأأأة  الدولية  الم ظمات  أو الدول جميع  معاملة حيث  من  ييي ا يتإاتفاق
  أيضأأأأأأأأأأأأأأأا    تدلتمس  قأد  أخرى   دوليأة  م ظمأات  أو  دول  مجموعأات  بوجود  اعترايأا    المؤقأتا  يقبأالتبب  اتعلق  فيمأا

 و(295)المؤقت التببيق بإنها  المتصلة  المسائل على  موايقتها

 رلى  2 الفقرة يإ  (296)امخرىم المع ية  الدولية  الم ظمات أو الدول  ووو أخبرت مرذا   بارةتشأأأأأير و  (6)
 تببيقأا    معأاهأدة  من  ا  جم   أو  معأاهأدة  بي هأافيمأا    ا أو يمكن أن تببَّقاقتببَّ   التإ  الأدوليأة  والم ظمأات  الأدول
 وبالمعاهدة االلتما   على  موايقتها عن أعربت التإ الدول  جميع رلى  وك لك  امؤقتا  

  

مأأأأثأأأأال  رانأأأأظأأأأ  (294)  Agreement between the Federal Republic of Germany and the Government of the  :ا 

Republic of Slovenia concerning the Inclusion in the Reserves of the Slovenian Office for Minimum 

Reserves of Petroleum and Petroleum Products of Supplies of Petroleum and Petroleum Products 

Stored in Germany on its Behalf (United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38039, p. 287, at p. 302) ؛  
 Exchange of Notes Constituting an Agreement between the Government of Spainما يةص:والحالة في

and the Government of Colombia on Free Visas (ibid., vol. 2253, No. 20662, p. 328, at pp. 333–334) و 
من شأأأأأأرح   (6انظر الفقرة ) و3اتفق ه ا ال هج مع ال هج المتبع فيما اتعلق بموق  الدول المتفاوضأأأأأأة يإ مشأأأأأأروع المبدأ التوجيهإ   (295)

 وأعال  3التوجيهإ  المبدأمشروع 
الث ائية أحكاما  صأأأأأأرنحة بشأأأأأأفن رنها  التببيق المؤقت باإلخبار وت ص يإ بعو الحاالت اتضأأأأأأّمن عدد صأأأأأأغير من المعاهدات  (296)

 Agreement between the Government of the United States  :أيضأأأا  على وجوب اإلخبارو ومن اممثلة على ذلك

of America and the Government of the Republic of the Marshall Islands concerning Cooperation to 

Suppress the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, their Delivery Systems, and Related 

Materials by Sea (United Nations, Treaty Series, vol. 2962, No. 51490, p. 339), art. 17و 
 Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the ومن اممثلة امخرى ما الإ:

Netherlands concerning the Implementation of Air Traffic Controls by the Federal Republic of 

Germany above Dutch Territory and concerning the Impact of the Civil Operations of Niederrhein 

Airport on the Territory of the Kingdom of the Netherlands (ibid., vol. 2389, No. 43165, p. 117, at 

p. 173); Agreement between Spain and the International Oil Pollution Compensation Fund (ibid., 

vol. 2161, No. 37756, p. 45, at p. 50)و  ؛Treaty between the Kingdom of Spain and the North Atlantic 
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  المؤقت التببيق رنها  لتيسأأأأأير  ارخبمسأأأأأبقا على اإل  صا قد  المؤقت بالتببيق  المتعلق  واالتفاق (7)
  اتفأأاقيتإ  من  56  المأأادة  من  2  الفقرة  يإ  الواردة  القأأاعأأدة  را رد  عأأد   قررت   أأةلجال  أن  غير  م ظمأأةو  ببرنقأأة

  ارا اإلخب يترة تحدد التإ القاعدة  وهإ الحالا  اختالف  يقتضأيه  ما مراعاة  مع ا1986و  1969 لعامإ ييي ا
 رنهائها بشأأأفن  حكما    تتضأأأمن ال كانت رذا م ها االنسأأأحاب أو  معاهدة ل قو  معقولةما  ميترة ذلك  من بدال   أو

  ويإ ضأأأأأو    25وامت عت اللج ة عن ذلك حرصأأأأأا  على المرونة المالزمة للمادة    و أو نقضأأأأأها أو االنسأأأأأحاب م ها 
 الصددو  ه ا يإ الممارسة  كفاية عد 

المتوقع يإ    السأأأأأأأأأأبب بفسأأأأأأأأأأباب غير  دولة أو م ظمة دولية أيضأأأأأأأأأأا  حتج بإمكانية أن ت   3تقر الفقرة و  ( 8) 
  ا يإ البأابع المرن إلنها  التببيق المؤقت  كام أة كانيأة اإلضأأأأأأأأأأأأأأافيأة وه   اإلم المؤقتو    تببيق إلنهأا  ال   2 ة الفقر 

رنها  رلى  دولة أو م ظمة دولية  سأأأأعى على سأأأأبيل المثالا قد ت و و  25من المادة   2الم صأأأأوص عليه يإ الفقرة 
و  اهدة المع   إ أن تصأأأأأأأأأبح طريا  يإ بقإ مع ذلك على نيتها ي ا لك ها تد لمعاهدة متعددة امطراف   التببيق المؤقت 

سأأأأأأأي ارنو آخر مؤدا  أن تقتصأأأأأأأر رغبة الدول أو الم ظمات الدوليةا يإ حال حدوث خرق ماديا على   ه اك و 
  مع مواصأأأأأأأأأأأأأألأة الأدولأة أو الم ظمأة الأدوليأة التإ ارتكبأت الةرق المأاديا  رنهأا  التببيق المؤقأت أو تعليقأه حيأال  

ولأة أو الم ظمأة الأدوليأة المتأفثرة بأالةرق  تببيق المعأاهأدة مؤقتأا  حيأال امطراف امخرىو وقأد ترغأب أيضأأأأأأأأأأأأأأا  الأد 
 يق المؤقت المعلق للمعاهدة بعد تدارك الةرق المادي على نحو م اسبو المادي يإ استئ اف التبب 

  ت ببق اذلكم غير على ادتفق لم ما  أو ذلك خالف على المعاهدة ت ص  لم مما بعبارة اتعلق مافيو  (9)
  ووو   ميجوز  بارة تفيدو   و2  بالفقرة  اتعلق  فيما  أعال  ةموضأأأأحال لكتك 3 بالفقرة اتعلق  فيما  نفسأأأأها  االعتبارات

 بيان  مع  المؤقتا تببيقال إلنها   كفسأأأأأأاس  أخرى  بفسأأأأأأباب لالحتجا  االختياري   البابع تفكيد يإ متحتج  أن
 ذلكا رلى وباإلضأأاية  أسأأاسأأهاو على  يجري  المؤقت  تببيقال رنها  رن يقال التإ  امسأأباب تحداد رلى الحاجة

  الأدوليأة  الم ظمأات  أو  الأدول  تةبر  أن  امسأأأأأأأأأأأأأأبأاب  بهأ    حتجت  التإ  الأدوليأة  الم ظمأة  أو  الأدولأة  من  بلأبيد 
  رنهأأأا   ييهأأا  يحأأدث  قأأد  التإ  المت وعأأة  للظروف  ونظرا    هأأ ا الأأدليأألو  من  المفهو   بأأالمع ى  المع يأأةا  امخرى 

 التببيق رنها   يإن اذلك  ومع  ل خبارو المم إ  اإلطار بشأأفن  عا  اشأأتراط ردرا   مكني ال المؤقتا  تببيقال
  كافو  بوقت  مسأأأأبقا    رخبارا   يسأأأأتدعإ مؤسأأأأسأأأأيةا  ترتيبات ت شأأأأئ التإ تلك مثل  المعاهداتا  لبعو المؤقت

 (7)  الفقرة  يإ  المبين  ال حو  على  اإلخبأارا  تلقإ  يور  المؤقأت  تببيقال  رنهأا   يجري   قأد  أخرىا  حأاالت  ويإ
 الشرحو ه ا  من

  السأأأأأأأأارنة  المعاهدات إلنها   1969 لعا  ييي ا اتفااية يإ  عليها الم صأأأأأأأأوص  اإلجرائية  الشأأأأأأأأروطو  (10)
 4 الفقرة تتضأأأأأأأمن القانونإا اليقين  لضأأأأأأأمان  لكنو  (297)المؤقت  التببيق  رنها   على  عموما    ت ببق ال بالفعل

 من اؤثر  ال ما لمعاهدة المؤقت التببيق  رنها  أن  تفكيد  رلى يسعى  وقائيا   شرطا    التوجيهإ  المبدأ  مشروع من
  و التببيق ه ا  رنها قبل المؤقت  التببيق  ت في   عن  ا شأأأف قانونإ  وضأأأع أو التما  أو  حق أي إي المبدأ حيث

 و1969 لعا  ييي ا اتفااية من 70 المادة  من  ب()1 الفقرة  غرار على  الحدكم ه ا  صيغ وقد

  

Treaty Organization Represented by the Supreme Headquarters Allied Powers Europe on the Special 

Conditions Applicable to the Establishment and Operation on Spanish Territory of International 

Military Headquarters (ibid., vol. 2156, No. 37662, p. 139, at p. 155) التببيق المؤقت  وفيما يةص رنها و
  كانون امول/ 10متحدة لقانون البحار المؤرخة لمعاهدات المتعددة امطرافا اتضأأأأأأأأأأأأأمن اتفاق ت في  ما تتضأأأأأأأأأأأأأم ه اتفااية اممم الل

كا  بشأأأأفن حفظ وإدارة امرصأأأأدة السأأأأمكية المتداخلة الم اطق وامرصأأأأدة السأأأأمكية الكثيرة االرتحال )المرجع من أح  1982ديسأأأأمبر  
 2ة الفقرة ( يسأأأأمح باإلنها  بموجب رخبار يفخ  بصأأأأيغ41(ا ب دا  )المادة vol. 2167, No. 37924, p. 3, at p. 126نفسأأأأها 

لى ذلكا تبين الممارسأأأأأأأأة فيما اتعلق باتفاقات السأأأأأأأألع امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية أنه يمكن و وعالوة  ع1969من اتفااية ييي ا لعا    25من المادة 
 االتفاق على رنها  التببيق المؤقت باالنسحاب من االتفاقا كما يإ حالة االتفاق الدولإ لمنت المنتون وزنتون المائدةو

 S. Talmon and A. Quast Mertsch, “Germany’s position and practice on provisional application  انظر (297)

of treaties”, GPIL - German Practice in International Law, 2021و 
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  10المبدأ التوجيهي   
 بقة مؤقتا  القانون الداخلي للدول وقواعد المنامات الدولية، واحترام المعاهدات المط

معأاهأدة أن تحتج اللمعأاهأدة أو لجم  من  ل  المؤقأت  التببيق  على  وايقأت  لأدولأة  يجوز  ال -1
 بفحكا  قانونها الداخلإ لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق المؤقتو  

معأاهأدة أن اللمعأاهأدة أو لجم  من  لال يجوز لم ظمأة دوليأة وايقأت على التببيق المؤقأت   -2
 مؤقتود الم ظمة لتبرنر عد  ت في ها التماما  ناشئا  بموجب ه ا التببيق التحتج بقواع

 الشرح  

 الداخلإ   بالقانون   وعالقتها مؤقتا    المببقة  بالمعاهدات  التقيد 10 التوجيهإ  المبدأ  مشأأأأأأأأأأأأأروع ات اول (1)
 حالة يإ أو  للدولا الداخلإ ن بالقانو  االحتجا   مسأأأأأأأفلة تحدادا    ات اول  وهو الدوليةو  الم ظمات  وقواعد للدول

  لجم   أو  لمعاهدة المؤقت  التببيق بموجب ناشأأأأأئ التما   ت في   عد   لتبرنر  الم ظمةا  بقواعد  الدولية  الم ظمات
 على  ت ببق  التإ  بأأالقأأاعأأدة  والثأأانيأأة  الأأدول  على  ت ببق  التإ  بأأالقأأاعأأدة  امولى  الفقرة  وتتعلق  معأأاهأأدةو  من

 الدوليةو  الم ظمات

  (298) 1969  لعا   ييي ا  اتفااية من  لكل  27 المادة يإ الواردة الصأأأأأأأأأأيغة كثب  عن محكال  ه ا ونتبع (2)
 الأدولإ  القأانون   وقواعأد  المأادتين  هأاتين  مع  بأاالقتران  فيأه  ال ظر  ا بغإ  ولأ لأك  و(299)1986  لعأا   ييي أا  واتفأاايأة
 التببيقو الواجبة امخرى 

ا  ( 300) 27الدولإو وعلى غرار المادة    ونةضأأأأأأأأأأأأع التببيق المؤقت لمعاهدة أو لجم  من معاهدة للقانون  ( 3) 
أنه ال يجوزا كقأاعدة عامةا لدولة أن تعتأد بفحكأا  قانونهأا الداخلإ وال لم ظمأة دوليأة أن    10ابين المبأدأ التوجيهإ  

ه ا التببيق المؤقتو وال يمكن ك لك االحتجا   تعتد بفحكا  قواعدها الداخلية لتبرنر عد  ت في  التما  ناشأأأأأأأأأأئ عن  
رال أنه على  و  ( 301) أو القواعد للت صل من المسؤولية التإ قد تتحملها نتيجة ل خالل بتلك االلتمامات   امحكا  به    

ا يجوز للأدول والم ظمأات الأدوليأة المع يأة أن توايق على قيود  12ال حو المأ كور يإ مشأأأأأأأأأأأأأروع المبأدأ التوجيهإ  
 ببيق المؤقتو الت   على   اتفاقها مستمدة من ه ا القانون الداخلإ أو ه   القواعد كجم  من  

  

 على ما الإ: 1969من اتفااية ييي ا لعا   27ت ص المادة  (298)
 المعاهدات  ومراعاةالقانون الداخلإ 

 و46 المادةه   القاعدة بو وال تةل معاهدةل  ت في لتبرنر عد  قانونه الداخلإ فحكا  ب لبرف أن يحتجال يجوز 
 على ما الإ: 1986من اتفااية ييي ا لعا   27ت ص المادة  (299)

 المعاهدات مراعاةو  للدول وقواعد الم ظمات الدولية القانون الداخلإ

 المعاهدةو هات في لتبرنر عد  قانونها الداخلإ فحكا  تحتج بال يجوز لدولة طرف يإ معاهدة أن  -1 
 المعاهدةو هات في لتبرنر عد  دولية طرف يإ معاهدة أن تحتج بقواعد الم ظمة ال يجوز لم ظمة  -2 
 و46بالمادة  تينلسابقتين ايإ الفقر  تانالوارد تانال تةل القاعد -3 

 A. Schaus, “1969 Vienna Convention. Article 27: internal law and observance of treaties”, in انظر (300)

Corten and Klein The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, vol. I   انظر الحاشية(
 وpp. 688–701, at p. 689أعال (ا  254

 article 7, “Obligatory character of treaties: the principle of the supremacy of international lawانظر  (301)

over domestic law” in the fourth report by Sir Gerald Fitzmaurice, Special Rapporteur (Yearbook … 

1959, vol. II, document A/CN.4/120, p. 43) و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/120
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 رذا   مأا  لقواعأدهأاا  أو  الأداخلإ  لقأانونهأا  ويقأا    تقررا  أن  دوليأة  م ظمأة  أو  دولأة  لكأل  يجوز  حين  ويإ (4)
 الأداخلإ  القأانون   مع  تعأارض  أي  يأإنا  (302)معأاهأدة  من  لجم   أو  لمعأاهأدة  المؤقأت  التببيق  على  توايق  كأانأت
 يكون   أن  يمكن  ال  مؤقتأةا بصأأأأأأأأأأأأأأفأة  م هأا جم   أو  المعأاهأدة  تببيق  بعأد  الأدوليأةا  الم ظمأة  قواعأد  مع  أو  للأدولأة
 امحكا  بتلك االحتجا   سأأأأأيكون   ل لكا  ونتيجة  مؤقتةو بصأأأأأفة م ها جم  أو  المعاهدة  ه   تببيق لعد   مبررا  

 الدولإو للقانون   مةالفا    م ها لجم  أو  للمعاهدة المؤقت  التببيق عد  تبرنر محاولةل الداخلية

  امعاهدة  من لجم  أو  لمعاهدة  المؤقت التببيق  عن ال اشأأأأأأأأأئة ماتلاللتما  االمتثال  عد  وسأأأأأأأأأيؤدي (5)
 لتلك  الدولية  المسأأأأأأؤولية رقامة رلى  اذلك  لتبرنر دولية  م ظمة  قواعد  أو لدولة  الداخلإ  القانون  رلى واالسأأأأأأت اد

 قانون لل  مةالفا    سأأأأأأأأأأأأيكون   آخر رأي  وأيو  (303)8 التوجيهإ  المبدأ  لمشأأأأأأأأأأأأروع  ويقا   االدولية  الم ظمة أو الدولة
  غير   بفنه دولية  م ظمة أو دولة  صأأأأادر عن يعل  وصأأأأ    ص على أنا  ال ي ايةالدول مسأأأأؤوليةمتعلق باللا

 القانون  بموجب  مشأأأأأأأأروعا   الفعل  بكون ال اتفثر   الوصأأأأأأأأ   ه ا  أنو  الدولإا  للقانون يةضأأأأأأأأع   دوليا    مشأأأأأأأأروع
 و(304)للدولة أو بموجب قواعد الم ظمة الدولية الداخلإ

  وليس  القبيأل  هأ ا  من  حكم  أي  الأدوليأةم  الم ظمأات  وقواعأد  للأدول  إاخلالأد  مالقأانون    بأارة  وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل (6)
 للمعاهداتو المؤقت بالتببيق تحدادا   المتعلقة  القواعد  أو الداخلإ القانون   أحكا   يقط

 التوجيهإا  المبدأ  من الفقرتين كلتا يإ الواردة  المؤقتما  التببيق ه ا بموجب ناشأأأئا   مالتماما    و بارة (7)
 على  م فصأأأأل اتفاق  من  أو  نفسأأأأهاا  المعاهدة  من  االلتما  ييها ا بثق التإ الحاالت لتشأأأأمل  إيكف بما  واسأأأأعة

  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  يإ  الواردة  العأامأة  القأاعأدة  مع  اتفق  وهأ ا  معأاهأدةو  من  لجم   أو  لمعأاهأدة  المؤقأت  التببيق
 لم مد   تما لا  عليأأه  اترتأأب  معأأاهأأدة  من  لجم   أو  لمعأأاهأأدة  المؤقأأت  التببيق  أن  على  ت ص  التإ  6  التوجيهإ

 على  المعأاهأدة  ت ص لم  مأا االمع يأة الأدوليأة  والم ظمأات الأدول  بين  فيمأا م هأا   جم  أو  المعأاهأدة  بتببيق  قأانونأا  
 من  الجم   هأأ ا  أو  المعأأاهأأدة  بهأأ    نيأأة  بحسأأأأأأأأأأأأأأن  الويأأا   ونجأأب  ذلأأكو  غير  على  ادتفق  لم  مأأا  أو  ذلأأك  خالف

 مؤقتا و  تببيقا   المببقة  المعاهدة

  11المبدأ التوجيهي   
الموافقاة على التطبيق    المتعلقاة بصاااااااااالحياةللادول وقواعاد المناماات الادولياة    ةالاداخليا القوانين  أحكاام  

 المؤقت للمعاهدات

لمعاهدة أو لجم  لبالتببيق المؤقت  ها قد عبرت عن قبولهالدولة أن تحتج بفنلال يجوز   -1
ة على التببيق المؤقت  وايقالم بما ا تهك أحكا  قانونها الداخلإ المتعلقة بصأأأأأأأالحيةمعاهدة  المن  

ما لم يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أهمية أسأأأاسأأأية من   قبولهاللمعاهدات كسأأأبب إلببال 
 قواعد قانونها الداخلإو 

لمعأاهأدة لبأالتببيق المؤقأت    قأد عبرت عن قبولهأا  هأاال يجوز لم ظمأة دوليأة أن تحتج بأفن -2
الموايقة على التببيق المؤقت    ظمة المتعلقة بصأأأالحيةالم  واعدبما ا تهك قمعاهدة  الأو لجم  من  

 للمعاهدات كسبب إلببال رضاها ما لم يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أهمية أساسيةو  

  

 وp. 64أعال (ا  254)انظر الحاشية  … Mertsch, Provisionally Applied Treaties انظر (302)
 وp. 646أعال (ا  254)انظر الحاشية  ”Mathy, “Article 25 انظر (303)
المجلد الثانإ  ا 2001ووو  حولية) 2001لعا   من المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأروعة دوليا   3المادة  انظر (304)

 5والمادة   (؛ 2001كانون امول/ديسأأأأأأأأمبر    12المؤرخ   83/ 56  ا أدريق الحقا  بقرار الجمعية العامة 76ا الفقرة  والتصأأأأأأأأونب   )الجم  الثانإ( 
أدريق ا  87ا المجلأد الثأانإ )الجم  الثأانإ( الفقرة  2011  ووو  حوليأة)  2011بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الم ظمأات الأدوليأة لعأا     ةمن المواد المتعلقأ 

 (و2011امول/ديسمبر  كانون  9المؤرخ  66/100الحقا  بقرار الجمعية العامة  

http://undocs.org/ar/A/res/56/83
http://undocs.org/ar/A/res/56/83
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 الشرح  

  وقواعأد  للأدول  الأداخليأة  القوانين  أحكأا   على  المترتبأة  اآلثأار  11  التوجيهإ  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  ات أاول (1)
 امولى الفقرة وتتعلق  للمعاهداتو المؤقت  التببيق على  الموايقة باختصأأأأأأأأأأاص  المتصأأأأأأأأأألة  ةوليالد  الم ظمات

 الدوليةو الم ظمات  بقواعد الثانية الفقرةو  للدولا الداخلإ  بالقانون 

 اتفاقيتإ   من كل  من  46 المادة يإ الواردة الصأأأأأيغة كثب  عن  11 التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأروع ونتبع (2)
 1 الفقرة  التوجيهإ المبدأ  مشأأروع  من امولى الفقرة تتبع  التحدادا وجه  وعلى و1986 ولعا   1969 لعا  ييي ا
  ييي ا اتفااية  من  46 المادة  من  2 الفقرة  الثانية الفقرة وتتبعا  (305)1969 لعا  ييي ا اتفااية من 46  المادة  من

  وقواعأد   المأادتين  هأاتين  مع  بأاالقتران  التوجيهإ  المبأدأ  مشأأأأأأأأأأأأأأروع  يإ  ال ظر  ا بغإ  لأ لأكاو  (306)1986  لعأا 
 التببيقو الواجبة امخرى  الدولإ  القانون 

 يجب  باطل  المؤقت بالتببيق الرضأأأا  بفن ادعا  أي  أن على 11  التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع ون ص (3)
 على  الموايقة باختصأأأأأأأاص اتعلق  فيما  الم ظمة  لقواعد أو للدولة الداخلإ  للقانون  بّين انتهاك رلى  يسأأأأأأأت د  أن

 أساسيةو  أهمية ذات بقاعدة  متعلقا    ذلكا رلى رضاية  يكونا  وأن  تاالمؤق التببيق  ه ا

 يإ   تتصأأأأأرف  دولية  م ظمة أية أو دولة مية  موضأأأأأوعإ  بشأأأأأكل  اتضأأأأأح رذا  مبّي ا م االنتهاك  ونكون  (4)
 و(307)نية  وبحسن االقتضا ا حسب االدولية  للم ظمات  أو للدولا العادية  الممارسات  ويق الشفن  ه ا

  12المبدأ التوجيهي   
 للدول أو قواعد المنامات الدولية   ة الداخلي   القوانين   ناشئة عن قيود    وضع الموافقة على التطبيق المؤقت مع  

ال تةّل مشأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهية ه   بحق الدول أو الم ظمات الدولية يإ الموايقةا   
 وضأأأأأأأأأع اهدة مع  يإ المعاهدة ذاتها أو بشأأأأأأأأأكل آخرا على التببيق المؤقت للمعاهدة أو لجم  من المع 

 للدول أو قواعد الم ظمات الدوليةو ةالداخلي قيود على ذلك ناشئة عن القوانين

 الشرح  

بالقيود التإ يمكن أن تسأأأتمدها الدول والم ظمات الدولية من    12مشأأأروع المبدأ التوجيهإ اتصأأأل  (1)
 هأ    كون ت  وقأد  معأاهأدةو  من  لجم   أو  لمعأاهأدة  المؤقأت  قأانونهأا الأداخلإ وقواعأدهأا ع أد الموايقأة على التببيق

القيود   منا ممنج أو  بمعاهدةا االلتما  على  الموايقة  عن التعبير  شأأأأأأأروط مثل  موضأأأأأأأو ية أو رجرائيةا القيود

  

 على ما الإ: 1969من اتفااية ييي ا لعا   46 المادةت ص   (305)
 باالختصاص بعقد المعاهداتالمتعلقة  الداخلإالقانون  أحكا  

قانونها الداخلإ اتعلق  انتهاكا  لحكم يإ    بمعاهدة قد تم رضأأأأأأأأأاها باالرتباط  عن    اإلعراب بفن  ال يجوز لدولة ما االحتجا    - 1 
 و ذات أهمية أساسية   الداخلإ   ها قانون   يإ بقاعدة  ومتعلقا     ا    بيّ لم يكن االنتهاك    كسبب مببل لرضاهاا ما اص بعقد المعاهدات  باالختص 

 ه ا الشأأأأأأفن ويق الممارسأأأأأأات العاديةدولة تتصأأأأأأرف يإ   يماالنتهاك بّي ا  رذا اتضأأأأأأح بشأأأأأأكل موضأأأأأأوعإ   يكون  -2 
 ووبحسن ب ية

 على ما الإ: 1986ا لعا  من اتفااية ييي  46 المادةت ص  (306)
 باالختصاص بعقد المعاهداتللدولة وقواعد الم ظمات الدولية المتصلة  الداخلإالقانون  أحكا  

يجوز لدولة ما االحتجا  بفن اإلعراب عن رضأأأأأأأأأاها باالرتباط بمعاهدة قد تم انتهاكا  لحكم يإ قانونها الداخلإ اتعلق    ال  - 1 
 يكن االنتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة يإ قانونها الداخلإ ذات أهمية أساسيةو   لم   بل لرضاهاا ما باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب مب 

ال يجوز لم ظمة دولية االحتجا  بفن اإلعراب عن رضأأأأأأأأأاها باالرتباط بمعاهدة قد تم انتهاكا  لقاعدة من قواعدها   -2 
 النتهاك بّي ا  ومتعلقا  بقاعدة ذات أهمية أساسيةوباالختصاص بعقد المعاهدات كسبب مببل لرضاهاا ما لم يكن ا تتعلق

مية دولة أو أية م ظمة دولية تتصأأأأأأرف يإ ه ا الشأأأأأأفن ويق   االنتهاك بّي ا  رذا اتضأأأأأأح بشأأأأأأكل موضأأأأأأوعإ  يكون  -3 
 الممارسات العادية للدولا وللم ظمات الدولية حسب االقتضا ا وبحسن نيةو

 و1986من اتفااية ييي ا لعا   46من المادة  3ا وللفقرة 1969ة ييي ا لعا  من اتفااي 46من المادة  2ويقا  للفقرة  (307)
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 من  لدول والم ظمات الدولية الموايقة على التببيق المؤقت ره ا  بالقيود المسأأتمدة ل   ونجوز   و الموضأأو ية واإلجرائية 
 التببيق  على  موايقتهأأا  ونجوز لهأأا التعبير عن هأأ   القيود ع أأد  م ظمأأاتالا  قواعأأد  من  أو  الأأداخلإ  القأأانون 
 معاهدةوال من لجم   أو  معاهدةلل المؤقت

  التببيق على  لموايقةيإ ا الدولية اتالم ظم  أو الدول حقب  ه ا التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأروع نعترفو  (2)
  أحكامها   من المسأأأتمدة القيود  مع  ايقةالمو   ه   توايق  ضأأأمنت ببرنقة  معاهدةال  من  لجم   أو  معاهدةلل المؤقت

  صأأأراحة    المعاهدة تشأأأير  أن رمكانية على  ه ا  التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع ا ص  المثالا  سأأأبيل  وعلى الداخليةو
 انتهاك بعد   مشأأأأأروطا   المؤقت  التببيق  ه ا تجعل  وأن  الدولية  الم ظمة  قواعد  أو  للدولة الداخلإ  القانون  رلى

 و(308)الم ظمة  اعدو ق أو للدولة الداخلإ  القانون 

  واحتمال  للمعاهداتا المؤقت  للتببيق التوايقإ  امسأأأأأأأاس التوجيهإ المبدأ  مشأأأأأأأروع  ع وان  عكسنو  (3)
 و(309)الدولية الم ظمات  قواعد أو للدول الداخلإ  القانون  بموجب  رطالقا   المؤقت  التببيق رمكانية عد 

  م فصأأأل اتفاق رلى التوصأأأل  ضأأأرورة  ضأأأم ا   يع إ  بفنه التوجيهإ المبدأ  مشأأأروع  تفسأأأير ا بغإ وال (4)
 المع يةو الدولية اتالم ظم  قواعد من  أو للدول الداخلإ القانون   من  المسأأأأأأأأتمدة القيود  تببيق رمكانية  بشأأأأأأأأفن

 المعاهدة  يإ أو  انفسأأأأأأأها  المعاهدة يإ يكفإ بما  واضأأأأأأأحا   القيود ه    من أي  وجود يكون   أن سأأأأأأأوى  الم  وال
 المعاهدةو  من لجم  أو  للمعاهدة المؤقت  التببيق على  تفاقالا أشكال  من  آخر شكل أي  يإ أو الم فصلة

  

 وEnergy Charter Treatyمن  45انظر مثال  المادة  (308)
اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين دول الراببة اموروبية للتجارة الحرة ودول كثيرة أخرى )أي ألبانياا والبوس ة  على أمثلة  عدة  انظر  (309)

اليوغوسأالفية سأابقا ا وجورجياا وسأ غايورةا وشأيلإا  رسأكا وبيروا وتونسا والجبل امسأودا وجمهورنة كورناا وجمهورنة مقدونيا واله
وصأربياا والفلبينا وك داا ولب انا ومصأرا والمكسأيكا ودول أمرنكا الوسأبىا والدول امعضأا  يإ مجلس التعاون الةليجإا ودول 

ذلك مقتضأأأيات دسأأأتورهام    رنقإ(ا التإ تدسأأأتةد  ييها أحكا  مةتلفة يإ ه ا الصأأأددا مثل: مرذا أجازتاالتحاد الجمركإ للج وب امي
-www.efta.int/free-trade/freeأو مرذا أجازت ذلك المقتضيات القانونية لكل م هام أو مرذا أجازت ذلك مقتضياتها الداخليةم )

trade-agreements من   43ن المادة  م 2(و يعلى سأأأأأأأأأأأبيل المثالا ت ص الفقرةFree Trade Agreement between the 

EFTA States and the Southern African Custom Union States :على ما الإ 
 )الدخول حيم ال فاذ( 43المادة 

[...] 
ا االتفأأاق مي دولأأة من دول الراببأأة اموروبيأأة للتجأأارة الحرة أو من دول االتحأأاد الجمركإ للج وب اميرنقإ أن تببق هأأ  -2

 تببيق المؤقت له ا االتفاق بموجب ه   الفقرةومؤقتا ا رذا أجازت ذلك مقتضيات دستورهاو وندةب ر الوديع بال
 article 22 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of  وانظر أيضأأأأأأأأأأأا  

Europe (Paris, 2 September 1949, European Treaty Series, No.2)  وarticle 17 of the Convention on 

the Elaboration of a European Pharmacopeia (Strasbourg, 22 July 1964, ibid., No. 50)و 
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  الفصل السادس   
 الجنائية األجنبية حصانة مسؤولي الدول من الوقية القضائية

 مقدمة -ألف 

(ا أن تدر  موضأوع محصأانة مسأؤولإ الدول 2007قررت اللج ةا يإ دورتها التاسأعة والةمسأين ) -53
 و(310)ن مقررا  خاصأأأأأأا  من الوالية القضأأأأأأائية الج ائية امج بيةم يإ برنامج عملها وعّي ت السأأأأأأيد رومان أو كولودكي 

ويإ الدورة نفسأأأأهاا طلبت اللج ة رلى اممانة أن تعّد دراسأأأأة عن خلفية ه ا الموضأأأأوعا وهإ دراسأأأأة أتيحت  
 و(311)(2008لّلج ة يإ دورتها الستين )

ثالثأأة تقأأارنرو وتلقأأت اللج أأة التقرنر امولإ ونظرت فيأأه يإ دورتهأأا السأأأأأأأأأأأأأتين    وقأأّد  المقرر الةأأاص  - 54
و ولم تتمّكن  ( 312) ( 2011لثأانإ والثأالأث ونظرت ييهمأا يإ دورتهأا الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأتين ) التقرنرنن ا (ا ثم تلقأت  2008) 

 و ( 313) ( 2010الثانية والستين ) ( ودورتها  2009اللج ة من ال ظر يإ ه ا الموضوع يإ دورتها الحادية والستين ) 

بار ررناندث مقررة   ( السأأأأأيدة كونثبسأأأأأيون رسأأأأأكو 2012وعّي ت اللج ة يإ دورتها الرابعة والسأأأأأتين ) -55
  و وتلقت اللج ة التقرنر امولإ للمقررة ( 314) خاصأأة لتحل محل السأأيد كولودكينا ال ي لم يعد عضأأأوا  يإ اللج ة 

(ا 2013(ا وتقرنرها الثانإ يإ دورتها الةامسأأأأأة والسأأأأأتين )2012الةاصأأأأأة ونظرت فيه يإ الدورة نفسأأأأأها )
  (ا 2015ا وتقرنرها الرابع يإ دورتها السأأابعة والسأأتين ) ( 2014وتقرنرها الثالث يإ دورتها السأأادسأأة والسأأتين ) 
دورتيها  (ا وتقرنرها السأأادس يإ  2017( والتاسأأعة والسأأتين ) 2016وتقرنرها الةامس يإ دورتيها الثام ة والسأأتين ) 

و  ( 315)(2019(ا وتقرنرها السأأأأأأابع يإ دورتها الحادية والسأأأأأأبعين ) 2019( والحادية والسأأأأأأبعين ) 2018السأأأأأأبعين ) 
مشأأأأأأأارنع المواد التإ اقترحتها المقررة الةاصأأأأأأأة يإ تقارنرها الثانإ والثالث والرابع والةامسا  ا  رلى  واسأأأأأأأت اد

المتعلق بالتعارنف   2وال امال مشأأأأروع المادة اعتمدت اللج ة بصأأأأفة مؤقتة سأأأأبعة مشأأأأارنع مواد وشأأأأروحهاو  
 و(316)اإلعداد قيد

  

  10الوثائق الرسأأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الثانية والسأأأأأأتونا الملحق رقم    ا ) 2007تموز/اوليه    20المعقودة يإ    2940يإ جلسأأأأأأتها  (310)
 (A/62/10  ا الفقرة)ا  2007كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر   6المؤرخ   66/ 62من قرارها    7(و وأحاطت الجمعية العامة علما ا يإ الفقرة  376

الموضأأأأأأأأأأوع يإ برنامج عمل اللج ة البونل امجل يإ أث ا  دورتها الثام ة  ر بقرار اللج ة ردرا  الموضأأأأأأأأأأوع يإ برنامج عملهاو وأد
الوثائق الرسأأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الحادية  (ا اسأأأأأأت ادا  رلى المقترح الوارد يإ المريق أل  بتقرنر اللج ة )2006والةمسأأأأأأين )

 (و257ا الفقرة (A/61/10) 10والستونا الملحق رقم 

و ولالطالع على الم كرة التإ 386ا الفقرة  (A/62/10) 10الوثائق الرسأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الثانية والسأأأأأتونا الملحق رقم   (311)
 وCorr.1و A/CN.4/596 أعدتها اممانةا انظر

(312) A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646ا على التوالإو 

الدورة  و والمرجع نفسأأأأها  207ا الفقرة (A/64/10) 10الوثائق الرسأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسأأأأتونا الملحق رقم  انظر  (313)
 و343ا الفقرة (A/65/10) 10الةامسة والستونا الملحق رقم 

 و266ا الفقرة (A/67/10) 10الدورة السابعة والستونا الملحق رقم المرجع نفسها  (314)

(315) A/CN.4/654  وA/CN.4/661  وA/CN.4/673  وA/CN.4/686  وA/CN.4/701  وA/CN.4/722  وA/CN.4/729  
 على التوالإو

 و 49و 48ا الفقرتان (A/68/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثام ة والستونا الملحق رقم انظر  (316)

ا تقرنر لج ة الصأأأأأأأأأأياغة واعتمدت بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة  2013حمنران/اونيه    7المعقودة يإ   3174وتلقت اللج ةا يإ جلسأأأأأأأأأأتها   
)المرجع  2013آب/أغسأأبس   7و 6ا المعقودة يإ 3196رلى   3193ا ثم اعتمدت شأأروحها يإ جلسأأاتها  4و 3و  1مشأأارنع المواد 

 (و49و 48الفقرتان  (A/68/10) 10الدورة الثام ة والستونا الملحق رقم نفسها 

https://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/RES/62/66
http://undocs.org/ar/A/RES/62/66
https://undocs.org/ar/A/61/10
https://undocs.org/ar/A/62/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
https://undocs.org/ar/A/CN.4/596/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/601
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/64/10(supp)
https://undocs.org/en/A/65/10(supp)
https://undocs.org/ar/A/67/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/654
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/673
https://undocs.org/ar/A/CN.4/686
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/68/10
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 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

للمقررة الةأاصأأأأأأأأأأأأأأةو وبحأث التقرنر العالقأة    (A/CN.4/739)تقرنر الثأامن  اللج أة ال  عدرض على -56
بين حصأانة مسأؤولإ الدول من الوالية القضأائية الج ائية امج بية والمحاكم الج ائية الدولية؛ ونظر يإ آلية 

الممارسأأأأات الجيدة التإ يمكن أن مسأأأأفلة ودولة المسأأأأؤول؛ ونظر يإ   لتسأأأأونة الم ازعات بين دولة المحكمة
إ ت شأأف يإ الممارسأأة العملية يإ عملية تحداد وتببيق الحصأأانةو ويإ ضأأو  تسأأاعد على حل المشأأاكل الت

 و18و 17معالجة المسائل الواردة يإ التقرنرا قددمت أيضا  مقترحات لمشروعإ المادتين 

ا المعقودة  3528رلى   3523و 3521و 3520ر الثأامن يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأاتهأا  ونظرت اللج أة يإ التقرن -57
 و 2021مااو أيار/ 21رلى  12يإ الفترة من  

ا أن  2021أيار/مااو   21ا المعقودة يإ 3528وبعد م اقشأأأأأة التقرنرا قّررت اللج ة يإ جلسأأأأأتها   -58
للمقررة الةاصأأأأأأأةا مع  الواردان يإ التقرنر الثامن   18و 17تحيل رلى لج ة الصأأأأأأأياغة مشأأأأأأأروعإ المادتين 

  قاش ال ي دار داخل اللج ة واالقتراحات التإ قددمتومراعاة ال

 26و  حمنران/اونيأأأه  3يإ    تينالمعقودا  3549و  3530هأأأا  يلقأأأت اللج أأأة وبحثأأأت يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأتوت -59
(ا واعتمدت  Add.1و  A/CN.4/L.953و  A/CN.4/L.940ا تقرنري لج ة الصياغة )2021 تموز/اوليه

ما   8بصفة مؤقتة مشارنع المواد      ا أدنا (و1-)انظر الفرع جيم 12و 11و 10و 9و 8ومقدَّ

ا  2021  آب/أغسأأأأأأأبس   5رلى    3من  ا المعقودة  3561رلى    3557  من   واعتمدت اللج ة يإ جلسأأأأأأأاتها  - 60
ما     8  مواد مشارنع ال شروح    أدنا (و    2- )انظر الفرع جيم   12و   11و   10و   9و   8و مقدَّ

 عرض المقررة الخاصة للتقرير الثامن -1 

أشأأأأأارت المقررة الةاصأأأأأة رلى أنها أتمت يإ التقرنر السأأأأأابعا ال ي قدد  رلى اللج ة لل ظر فيه يإ  -61
و  2012اللج ة يإ عا    مقدمة رلىالعمل ال  دورتها الحادية والسأأأأأأبعينا نظرها يإ المسأأأأأأائل الواردة يإ خبة

غير أنه ودجه االنتبا  بصأفة خاصأة يإ الفصأل الةامس من التقرنر السأابع رلى ثالث مسأائل عامة تسأتحق  
أن تبحثهأأا اللج أأة قبأأل اختتأأا  القرا ة امولىا أال وهإ العالقأأة بين حصأأأأأأأأأأأأأأأأانأأة موظفإ الأأدول من الواليأأة  

يةا وإمكانية رنشا  آلية لتسونة الم ازعاتا وإمكانية ردرا  ئية الدولاكم الج االقضائية الج ائية امج بية والمح
 توصيات بالممارسات الجيدة يإ مشارنع الموادو وكانت ه   المسائل محل نظر يإ التقرنر الثامنو

  

ا تقرنر لج ة الصأأأأأأأأأأأياغة واعتمدت بصأأأأأأأأأأأفة مؤقتة  2014تموز/اوليه   25المعقودة يإ   3231وتلقت اللج ةا يإ جلسأأأأأأأأأأأتها   
 2014آب/أغسأأأأأبس  7و  6يإ ا المعقودة  3242رلى  3240يإ جلسأأأأأاتها  ا ثم اعتمدت شأأأأأروحهما 5)ه( و2مشأأأأأروعإ المادتين  

 (و132-130الفقرات  (A/69/10) 10الدورة التاسعة والستونا الملحق رقم )المرجع نفسها 

ا  6)و( و2ا اعتمدت اللج ة بصأأأأأأأأأفة مؤقتة مشأأأأأأأأأروعإ المادتين  2016تموز/اوليه   27المعقودة يإ  3329ويإ الجلسأأأأأأأأأة   
انت لج ة الصأأأأأياغة قد اعتمدتهما بصأأأأأفة مؤقتة وأحاطت اللج ة علما  بهما يإ دورتها السأأأأأابعة والسأأأأأتينا واعتمدت اللج ة الل ان ك

ة والسأأبعونا الملحق الدورة الحادي)المرجع نفسأأها  2016آب/أغسأأبس  11المعقودتين يإ   3346و 3345شأأروحهما يإ جلسأأتيها 
 (و 250و 195-194ا الفقرات (A/71/10) 10رقم 

بتصأأونت مسأأجلا   7ا اعتمدت اللج ة بصأأفة مؤقتة مشأأروع المادة 2017تموز/اوليه   20المعقودة يإ   3378ويإ الجلسأأة   
نا  الدورة الثانية والسأبعو )المرجع نفسأها   2017آب/أغسأبس   4و 3المعقودة يإ  3389رلى   3387واعتمدت شأروحه يإ جلسأاتها  

 (و 141و 140و 76و 74ا الفقرات (A/72/10) 10الملحق رقم 

ا عرض رئيس لج ة الصأأأأياغة التقرنر المؤقت للج ة الصأأأأياغة  2019ب/أغسأأأأبس آ  6ا المعقودة يإ 3501ويإ الجلسأأأأة   
ما  ال ي اعتمدته لج ة  8ج بيةما ال ي اتضأأأأأمن مشأأأأأروع المادة عن محصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأائية الج ائية ام مقدَّ

(و وأحاطت اللج ة علما  بالتقرنر المؤقت للج ة الصأأأأياغة A/CN.4/L.940الصأأأأياغة بصأأأأفة مؤقتة يإ الدورة الحادية والسأأأأبعين )
ما ا ال 8بشأأأأأأأأفن مشأأأأأأأأروع المادة   10الدورة الرابعة والسأأأأأأأأبعونا الملحق رقم   ي عدرض على اللج ة لعلمها يقط )المرجع نفسأأأأأأأأها مقدَّ

(A/74/10) و(1469والحاشية  125ا الفقرة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
http://undocs.org/a/cn.4/l.940
http://undocs.org/a/cn.4/l.953
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.940
https://undocs.org/ar/A/74/10
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وأوضأحت المقررة الةاصأة أن التقرنر الثامن ا قسأم رلى مقدمة وأربعة يصأولو وكان الغرض من   -62
ة للموضأأأوعو وبحث الفصأأأل امول العالقات بين حصأأأانة مسأأأؤولإ الدول من لجة اللج ة وصأأأ  معاالمقدم

الوالية القضأأأأأائية الج ائية امج بية والمحاكم الج ائية الدوليةو ونظر الفصأأأأأل الثانإ يإ المشأأأأأاكل المتصأأأأألة 
ة  سأات الجيد لة الممار بتسأونة الم ازعات واقترح رنشأا  آلية محددة له ا الغرضو وتصأدى الفصأل الثالث لمسأف

 الموصى بهاو وت اول الفصل الرابع خبة العمل المستقبلإو

وفيما اتعلق بمشأأأأأأارنع المواد التإ لم تدرسأأأأأأها لج ة الصأأأأأأياغة بعدا ذكرت المقررة الةاصأأأأأأة أنها  -63
أجرت جولتين من المشأأأاورات غير الرسأأأمية قبل بد  الدورة الحالية السأأأتعراض الوضأأأع الراهن لعمل اللج ة  

الصأأأأأأأعبة  19-جائحة كوييد  تقد  يإ ضأأأأأأأو  ظروفالإحراز بللج ة الصأأأأأأأياغة   قد تسأأأأأأأمحقترحات وإلبدا  م
   لدورة الحاليةو وشكرت امعضا  ال ان شاركوا يإ المشاوراتوا التإ اعتدمدت من أجل  عملالوأساليب 

المحاكم  الج ائية امج بية و فيما اتعلق بالعالقة بين حصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية  و  -64
دوليةا ذكرت المقررة الةاصأأأة أنها أشأأأارت يإ التقرنر السأأأادس رلى ضأأأرورة أن تت اول يإ تقرنر الج ائية ال

الحق امثر المحتمأل الأ ي يمكن أن يحأدثأه االلتما  بأالتعأاون مع المحأاكم الج أائيأة الأدوليأة على حصأأأأأأأأأأأأأأانأة  
حدثان على عد  معالجة ه   المسأأأأفلة   لهاوحمو (317)ية امج بيةمسأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأائية الج ائ

يإ التقرنر السأأأأأأأأأأأابعو امول هو أن مسأأأأأأأأأأأفلة العالقة بين الحصأأأأأأأأأأأانة وااللتما  بالتعاون أثيرت أما  المحكمة 
ا التإ كانت قيد رحالة مسأأأأأأأفلة عد  امتثال امردن فيما اتعلق بقضأأأأأأأية البشأأأأأأأيرالج ائية الدولية يإ قضأأأأأأأية 

قرنرا كأان على جأدول أعمأال الجمعيأة العأامأة ب أٌد  أنأه ع أدمأا اكتمأل الت  لأك الوقأتو والثأانإ هوال ظر يإ ذ
اتعلق ببلب محتمل لفتوى من محكمة العدل الدولية يإ مسأأأأأأأأفلة حصأأأأأأأأانة رؤسأأأأأأأأا  الدول وعالقته بواجب 

ما ابدو   والحظت المقررة الةاصأأأأأأأأة أن طلب الفتوى سأأأأأأأأقط علىو (318)التعاون مع المحكمة الج ائية الدولية
و  ( 319)2019أيار/مااو   6ت حكمها يإ القضأأأأأأأأأأأية الم كورة أعال  يإ الج ائية الدولية أصأأأأأأأأأأأدر وأن المحكمة  

ل لك يسأمح الوضأع الراهن للج ة بمعالجة العالقة بين حصأانة مسأؤولإ الدول من الوالية القضأائية الج ائية  
 امج بية والمحاكم الج ائية الدولية من م ظور عا و

ن الوالية القضأأأأأائية الج ائية امج بية  ن حصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول متحليل مسأأأأأفلة العالقة بيوقا  ب -65
والمحاكم الج ائية الدولية كال المقررنن الةاصأأأين الل ان ت اوال ه ا الموضأأأوعو وهو موضأأأوع مرتبط ارتباطا  

دد يإ مشروع المادة  ن اللج ةو وكان واضحا  أ بالصيغة التإ اعتمدتها  1وثيقا  ب باق مشارنع المواد ال ي حد
حصأأأأأأانات أما  المحاكم الج ائية الدوليةو بيد أنه لم يكن من الممكن ك لك رنكار أن الموضأأأأأأوع ال ات اول ال

مسفلة حصانة مسؤولإ الدول من الوالية القضائية الج ائية امج بية ال يمكن م اقشتها م اقشة مجردة ودون  
ولإو وبما أنه من إ تثير قلق المجتمع الدت لل ظر يإ الجرائم التاعتبار لوجود محاكم ج ائية دولية أدنشأأأأأأأأأأأأأئ

الجائم أن ارتكب ه   الجرائم الدولية مسأأأأأأأأأؤولو دول يمكن ع دئ  مالحقتهم قضأأأأأأأأأائيا  أما  المحاكم الج ائية  
الوط ية والدولية على السأأأأأأأأأأأوا ا بدا من المسأأأأأأأأأأأتحيل رنكار وجود عالقة ما بين الموضأأأأأأأأأأأوع الحالإ والوالية 

باطا  وثيقا  بمبدأ المسأأأأأأأأأأأأا لة وبالجهود المب ولة لمكايحة وترتبط ه   العالقة ارتئية الج ائية الدوليةو القضأأأأأأأأأأأأا
 اإليالت من العقاب على جرائم القانون الدولإا وهإ مواضيع أثيرت مرارا  يإ م اقشات اللج ةو

  

(317) A/CN.4/722 و43ا الفقرة 

من جدول امعمال المع ون مطلب يتوى من محكمة العدل الدولية بشأأأأفن نتائج االلتمامات القانونية للدول بموجب مصأأأأادر مةتلفة    89الب د   ( 318) 
 و ( 1وAddو   A/73/251من مصادر القانون الدولإ فيما اتعلق بحصانات رؤسا  الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولينم ) 

(319) Situation in Darfur, Sudan, in the Case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 

Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, judgment of the Appeals Chamber of 6 May 

2019 (ICC-02/05-01/09-397-Corr)و 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/73/251
https://undocs.org/ar/A/73/251/Add.1
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وأثيرت مسائل محددة تةص العالقة بين المحاكم الج ائية الدولية والموضوع الحالإ يإ مجالينو   -66
ةو ول هو التعرنف المحتمل السأأأأأتث ا  من الحصأأأأأانة ناشأأأأأئ عن االلتما  بالتعاون مع محكمة ج ائية دوليام

اونو وقد ت اولت اللج ة  والثانإ هو وضأأأأأأع الوالية القضأأأأأأائية الج ائية امج بية يإ ضأأأأأأو  نفس االلتما  بالتع
و 7ث ا  يإ مشأأأأروع المادة ا وقررت عد  اإلبقا  على ه ا االسأأأأت2017و  2016المسأأأأفلة امولى يإ عامإ 

رحالة مسفلة عد  أما المسفلة الثانية يعولجت يإ حكم دائرة االستئ اف بالمحكمة الج ائية الدولية يإ قضية 
أكدت فيه المحكمة أنه ع دما تتصرف دولة طرف يإ نظا    ا ال يامتثال امردن فيما اتعلق بقضية البشير

ولة تسأأأأاعد المحكمة يإ ممارسأأأأة  قد  من المحكمةا يإن الدب ا   على طلب مسأأأأاعدة م  (320)روما امسأأأأاسأأأأإ
 و(321)من ممارسة الوالية القضائية الج ائية الوط ية اختصاصها القضائإا بدال  

وكررت المقررة الةاصأأأة رأاهاا ال ي أعربت ع ه شأأأفونا  يإ الدورة الحادية والسأأأبعين ويإ تقرنرها  -67
مة الج ائية الدولية مغراض عملهاو  أن تبحث اللج ة حكم المحكيكون مفيدا  وال ضأأأأأأأأأأأرورنا   الثامنا بفنه لن 

ون بغإ يهم الحكم يإ سأأياق ال ظا  القانونإ المحدد ال ي أرسأأا  نظا  روما امسأأاسأأإا وال ابدو من الممكن  
ممك ا  على أي  تببيقه على الموضأأوع المعروض على اللج ةا ال ي له نباق عا  ون بغإ أن يكون تببيقه

 ة مسفلة حصانةو شف بشفن والاتها الج ائيدولة قد ت

ال ابدو من المعقول أن تتجاهل اللج ة وجود محاكم ج ائية رأت المقررة الةاصأأأأأأأأة أنه  ومع ذلكا   -68
دولية ع د ال ظر يإ مسفلة لها عالقة معي ة بتلك المحاكمو ويإ حين أن الموضوع يقتصر يإ نباقه على 

أعضأأأأأأأا  اللج ة وعدد من الدول أن عمل ية امج بيةا ذكر عدد من  الوالية القضأأأأأأأائية الج ائ  الحصأأأأأأأانة من
اللج أة الجأاري ال ا بغإ أن اتجأاهأل رنجأازات المجتمع الأدولإ يإ مجأال القأانون الج أائإ الأدولإا وأن عملهأا 

 ضر بهاوال ا بغإ أن يغير القواعد الموضو ية والمؤسسية للقانون الج ائإ الدولإ وال أن ي

ا المعروض على نظر اللج ةو يقد صأيغ ه ا المشأروع يإ  ( 322) 18  ك مشأروع المادة ونجيب على ذل  - 69
صأأأأأيغة ب د عد  رخالل من شأأأأأفنه أن يكفل الفصأأأأأل بين ال دظم الم ببقة على الحصأأأأأانة أما  المحاكم الج ائية  

عمل المحاكم  الوط ية والمحاكم الج ائية الدولية واستقالل ه   ال دظما والحفاظ على القواعد الةاصة التإ ت ظم 
من مشأأأأروع    2والفقرة    18الدوليةو والحظت المقررة الةاصأأأأة أيضأأأأا  وجود تشأأأأابه بين مشأأأأروع المادة  الج ائية 
 و 1من مشروع المادة   3ا بوصفهما ب دي عد  رخاللا واقترحت رمكانية ردرا  امول كفقرة 1المادة 

ر الثامنا أن  تا كما ورد يإ التقرنوانتقلت المقررة الةاصأة رلى مسأفلة تسأونة الم ازعاتا يالحظ -70
امحكا  اإلجرائية المقترحة يإ التقرنرنن السأأأأادس والسأأأأابع يدقصأأأأد م ها المسأأأأاعدة على ب ا  الثقة بين دولة 
المسأأأأأأأؤول ودولة المحكمةا بما ايسأأأأأأأر تسأأأأأأأونة الم ازعات التإ يمكن أن ت شأأأأأأأف يإ عملية تقرنر الحصأأأأأأأانة  

واق  القانونية بين الدول المع ية رلى نشأأأأأأأو  ن أن اؤدي اختالف الموتببيقهاو ومع ذلكا ال امال من الممك
نماع ال يمكن حله رال بالوسأأائل السأألمية الم ببقة يإ القانون الدولإ المعاصأأرو ل لكا ترى المقررة الةاصأأة 

 أن من الضروري ردرا  حكم محدد بشفن تسونة الم ازعات يإ مشارنع المواد ه  و

المحكمة ودولة المسأأأؤول يمكن أن يدعرض على آلية اع قد ا شأأأف بين دولة ومن الواضأأأح أن أي نم  -71
لتسأأأأأأأونة الم ازعات تقبلها الدولا كما يحدث يإ الممارسأأأأأأأة العمليةو غير أن آليات حل الم ازعات التقليدية  

تتيح ه   كثيرا  ما يدعم د رليها بعد وقوع الحدثا وتدسأأأأأأأأأأأأتةد  كمالذ أخير إلعادة الشأأأأأأأأأأأأر ية الدوليةو وهإ ال  
 ل الةالف يإ مرحلة مبكرةا وتج ب أمر واقع يصعب قلب مسار  الحقا وللدول الفرصة لح

  

(320) Rome, 17 July 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3و 

 أعال و 319انظر الحاشية  (321)

 فيما الإ نص مشروع المادة ال ي اقترحته المقررة الةاصة: (322)

 18"مشروع المادة 

 تإ ت ظم عمل المحاكم الج ائية الدوليةوم ال تةل مشارنع المواد ه   بالقواعد ال 
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ونظا  تبادل المعلومات الم صأأأأأوص   15والغرض من آلية التشأأأأأاور المقترحة يإ مشأأأأأروع المادة  -72
 ( تيسأأأأأأأير حل الم ازعات يإ مرحلة12)أدعيد ترايمه ليصأأأأأأأير مشأأأأأأأروع المادة   13عليه يإ مشأأأأأأأروع المادة 

لم يجدِّ أي م هما نفعا  يقد يكون من الم اسأأأأأأأأأب أيضأأأأأأأأأا  رنشأأأأأأأأأا  آلية لعرض ال ماع على مبكرةو غير أنه رذا 
طرف ثالث محااد ونمنهو وأوضأأأأأأأأحت المقررة الةاصأأأأأأأأة أن اآللية لكإ تكون مفيدة ا بغإ أن تتمحور حول 

المحكمة للوالية  ع صأأأأأأرنن أسأأأأأأاسأأأأأأيين: ربط عرض ال ماع على طرف ثالث لتسأأأأأأونته بتعليق ممارسأأأأأأة دولة 
 ائية الج ائية؛ وامثر الملم  للقرار ال ي اتة   البرف الثالثوالقض

واختير يإ االقتراح المقأأد  رلى اللج أأة التحكيم أو محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة لتج أأب عمليأأة التفأأاوض   - 73
لدى الدولو ومن  البونلة الالزمة إلنشأأأا  هيئة مةصأأأصأأأةو ورئإ أن اآلليات وقواعدها اإلجرائية معروية جيدا   

ركم محكمة العدل الدولية كمحكمة مشتركة للقانون الدولإ أن يجعلها أيضا  م اسبة بصفة خاصة للبت شفن م 
 يإ المسائل المعقدة التإ قد تثور يإ القضايا المتعلقة بالحصانة من الوالية القضائية الج ائية امج بيةو 

المعروض على اللج ة لل ظر    (323)المقترح 17المادة واسأأت ادا  رلى تلك االعتباراتا أنشأأف مشأأروع   -74
فيه نظاما  لتسأأونة الم ازعات مقسأأما  رلى ثالث مراحل متتالية: المشأأاورات والمفاوضأأات )يدفهم كالهما على 
أنهمأأا آليتأأان رلماميتأأان( واللجو  رلى التحكيم أو محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة )كأأآليأأات بأأدالأأة ذات طأأابع طوعإ(و 

لعامة لتسأأأأأأونة الم ازعات السأأأأأأارنة يإ القانون الدولإ المعاصأأأأأأرا  ل ي سأأأأأأيةضأأأأأأع للقواعد اوه ا ال موذ ا ا
 سيعبإ الدول أداة مفيدة للدياع عن حقوقها ومصالحهاا وتج ب حاالت اممر الواقعو

والحظت المقررة الةاصأأأأأأة أن اللج ة أدرجت أحكاما  بشأأأأأأفن تسأأأأأأونة الم ازعات يإ معظم أعمالها   -75
  بع ال موذ  التقليدي لمشأأأارنع الموادا مثل العمل المتعلق بالقواعد اآلمرة تت   ذلك يإ مشأأأارنع ال امخيرةا بما يإ  

و غير أنهأا أقرت بأفن آليأات تسأأأأأأأأأأأأأأونأة الم أازعأات ترتبط  (jus cogens)من القواعأد العأامأة للقأانون الأدولإ  
 توصأأإ الجمعية العامةارتباطا  خاصأأا  بصأأكوك ذات طابع معياريا وأن اللج ة لم تقرر بعد ما رذا كانت سأأ

سأأأأأأيكون له ما   17بفن تصأأأأأأبح مشأأأأأأارنع المواد معاهدةو وحتى لو لم يكن اممر ك لكا يإن مشأأأأأأروع المادة 
 يإ سياق الجم  الرابع من مشارنع الموادا المكرس لألحكا  والضمانات اإلجرائيةو ابرر  تماما  

قرنر السأأأأأأأابع  ى أنها أثارت يإ التوفيما اتعلق بالممارسأأأأأأأات الجيدةا أشأأأأأأأارت المقررة الةاصأأأأأأأة رل -76
رمكانية تضأأمين مشأأارنع المواد بعو اإلشأأارات رلى الممارسأأات الجيدةا وهإ مشأأارنع يمكن توصأأية الدول 
باعتمادهاو وتشأمل الممارسأاتا على وجه الةصأوصا سألبة وط ية رفيعة المسأتوى تتة  القرارات المتعلقة 

ةدا  هيئات الدولة المشأأاركة يإ عملية كتيبات أو أدلة السأأتبتقرنر الحصأأانة وتببيقهاا وايا  الدول بوضأأع 
تقرنر الحصأأأانة وتببيقهاو وأوضأأأحت المقررة الةاصأأأة أن ه ا ال هج ارجع رلى اسأأأت تا  مفاد  أن سأأألبات 
الدولة المةتصأأأأأأأة لم تكن على دراية يإ عدد من الحاالت بالمشأأأأأأأاكل الةاصأأأأأأأة التإ تثيرها الحصأأأأأأأانة يإ 

ية للقانون الدولإا أو بتفثير القرارات المتعلقة بحصأأأأانة مسأأأأؤول  تها بالمبادئ امسأأأأاسأأأأالقانون الدولإا وعالق
 دولة أج بية على العالقات الدولية لدولة المحكمةو

  

 فيما الإ نص مشروع المادة ال ي اقترحته المقررة الةاصة: (323)

   17"مشروع المادة  
 تسوية المنازعات

تسونة الةاليات بي هما فيما اتعلق بتقرنر الحصانة رذا تع رتا بعد المشاورات بين دولة المحكمة ودولة المسؤولا   -1  
 ى الدولتان رلى تسونة ال ماع يإ أقرب وقت ممكن عن طرنق المفاوضاتووتببيقهاا تسع

شهرا [ا   12أشهر[ ]  6رذا تعّ ر التوصل رلى حل عن طرنق التفاوض يإ غضون يترة زم ية معقولة ال تتجاوز ] -2  
 و رلى محكمة العدل الدوليةويجوز مي من دولة المحكمة ودولة المسؤول أن تقترح على البرف اآلخر رحالة ال ماع رلى التحكيم أ

رذا أحيل ال ماع رلى التحكيم أو رلى محكمة العدل الدوليةا تعلِّق دولة المحكمة ممارستها لوالاتها القضائية رلى أن   -3  
 ةتص قرارا  نهائيا وم يصدر الجهاز الم



A/76/10 

113 GE.21-11083 

ويإ الم اقشأأأأأأأة التإ دارت يإ اللج ة يإ دورتها الحادية والسأأأأأأأبعينا ت اول عدة أعضأأأأأأأا  مسأأأأأأأفلة   -77
عرب ع ها تةتل  اختاليا  كبيرا و وكان  ى أن اآلرا  التإ أد الممارسأأأأأأات الجيدةا وأشأأأأأأارت المقررة الةاصأأأأأأة رل

رلى مريق يمكن أن توصأأى به الدول كممارسأأات   مشأأارنع الموادأحد المقترحات هو تحونل الجم  الرابع من  
جيدةو ولم تعتبر المقررة الةاصأأأأأأأة ه ا الشأأأأأأأكل م اسأأأأأأأبا و وأعرب أعضأأأأأأأا  آخرون عن رأي مفاد  أن ردرا  

يكون مفيدا و ورأى يرنق ثالث أن ردرا  الممارسات الجيدة قد يكون  يإ مشارنع المواد لنالممارسات الجيدة 
 أعمال اللج ة بشفن الموضوعو رتما ستؤخر  و   ستغرق وقتا  طونال  تسذلك مفيدا ا لكن صياغة  

تقرنر والحظت المقررة الةاصة أيضا  أن دولة واحدة يقط أجابت على طلب المعلومات الوارد يإ   -78
  هأأا الحأأاديأأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين معن أي أدلأأة أو مبأأادئ توجيهيأأة أو بروتوكوالت أو تعليمأأات ن أعمأأال دورت للج أأة ع ا 

ت في ية موجهة رلى موظفإ الدولة والهيئات المةتصأأأة باتةاذ أي قرارات من شأأأفنها أن تؤثر يإ المسأأأؤولين  
كان رد تلك و و  (324)ولة المحكمةمامجانب ويإ حصأأأأانتهم من الوالية القضأأأأائية الج ائية امج بية يإ رقليم د

 الدولة أنها ليس لداها دليل من ه ا القبيلو

ويإ ضأأأأأو  االعتبارات المعرب ع هاا أوضأأأأأحت المقررة الةاصأأأأأة أن التقرنر الثامن ال اتضأأأأأمن  -79
اقتراحا  محددا  بشأأأأفن الممارسأأأأات الجيدة الموصأأأأى بهاو بيد أن ذلك ال يم ع ردرا  الممارسأأأأات التإ حددتها 

 شارنع الموادا سوا  يإ الجم  الرابع أو يإ الشرح العا ويإ م

 موجز المناقشة -2 

 تعليقات عامة ()أ 

أث ى امعضأأأأأا  على المقررة الةاصأأأأأة لما اضأأأأأبلعت به من عمل مكث  بشأأأأأفن التقرنر الثامنا   -80
لموضوع والوالية واضحة ومدروسة جيدا  وموجمة وشاملة لمسائل العالقة بين اال ي اعتبروا أنه يقد  معالجة 

م ازعاتا والممارسأأات الجيدة الموصأأى بهاو اية ب د بشأأفن تسأأونة الالقضأأائية الج ائية الدوليةا وإمكانية رضأأ
وأعرب امعضأأا  عن تقدارهم لت ظيمها عدة جوالت من المشأأاورات غير الرسأأميةا قبل الدورة وأث ا ها على 

لج ة الصأأأأياغة من رحراز تقد  يإ أعمالها يإ  ك تولدوحظ أن ه   المشأأأأاورات غير الرسأأأأمية قد مالسأأأأوا و  
  الدورة الحاليةو

المقررة الةاصأأأأأأأأأأأأة أكملت اآلن خبة عملها يإ ه ا الموضأأأأأأأأأأأأوعا بما يإ ذلك المسأأأأأأأأأأأأائل  وذدكر أن   - 81
اإلضأأأأأأأأأافية التإ ت اولها التقرنر الثامنو وأعرب عدد من امعضأأأأأأأأأا  عن أملهم يإ أن تفرغ اللج ة من قرا تها  

رصأأأأأأأة للدول الدورة الحالية أو خالل يترة السأأأأأأأ وات الةمسو وتم التشأأأأأأأداد على أهمية رتاحة الف   امولى رما يإ 
للتعليق على مجموعة كاملة من مشأأأأأأارنع المواد يإ ختا  القرا ة امولىو ولوحظ أيضأأأأأأا  أن الموضأأأأأأوع موجود  

لمعروضأأأأأأأأأأأأأة على أطول المواضأأأأأأأأأأأأأيع ا واحدا من ا ما يجعله 2007على برنامج عمل اللج ة الحالإ م   عا  
يعكس تعقيداته والببيعة المثيرة للجدل ج ة مدة و ورئإ أن الوقت ال ي اسأأتغرقه عمل اللج ة على الموضأأوع  الل 

لبعو جوانبه امسأاسأيةو ويإ ه ا الصأددا لوحظ أن الدول دعت اللج ة رلى االتفاق على سأبيل للمضأإ قدما  
أن على اللج ة أن تتغلب على اآلرا      ا رأى عدد من امعضأأأأأأأأأأأا يإ ه ا الموضأأأأأأأأأأأوعو ويإ ه ا الةصأأأأأأأأأأأوص 

قبل رتما  قرا تها امولى للموضوعو وأشير أيضا  رلى ضرورة ال ظر    7المتباا ة معضائها بشفن مشروع المادة  
 سابقا (و    3)مشروع المادة   2يإ مسفلة الحدرمة والتعارنف غير المحسومة يإ مشروع المادة 

  

 و29(ا الفقرة A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (324)

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 تعليقات محددة  )ب( 

 18مشروع المادة   

الج ائية الدولية هإ خار  نباق  اتفق امعضا  على أن أي مسفلة حصانة معروضة على المحاكم   - 82
ه ا الموضأأأأأوعو والحظ عدة أعضأأأأأا  أن الحصأأأأأانة أما  محكمة ج ائية دولية بعي ها ا ظمها الصأأأأأك الم شأأأأأئ  

العالقة يإ مشأارنع المواد  ل ظامها القانونإو ومع ذلكا رأى عدد من امعضأا  أن من المهم أن تت اول اللج ة  
ركان يإ هديين مهمين هما تعمنم المسأأأا لة وم ع اإليالت من العقاب  تحدادا و ولوحظ أن ميدانإ القانون يشأأأت 

يإ كثير   عتمد على أخبر الجرائم بموجب القانون الدولإو وأشأأأأأأأأأأير رلى أن المحاكم الج ائية الدولية يجب أن ت 
والاتها القضأأائيةو وأعرب عدة أعضأأا  عن أهمية تج ب رلقا  ظالل   على الدول من أجل ممارسأأة  من امحيان 

ى تفسأأأأير وتببيق القواعد الموضأأأأو ية والمؤسأأأأسأأأأية للقانون الج ائإ الدولإو وأشأأأأير بوجه خاص رلى أهمية  عل 
التما  الدول امطراف يإ نظا  روما امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ بالتعاون مع المحكمة الج ائية الدولية والتمامات التعاون التإ 

بعو   أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا    حظ و وال ( 1993) 827( و 1994) 955قع على عأأأاتق الأأأدول بموجأأأب قراري مجلس اممن  ت 
الفصأأأأأل السأأأأأابع من ميثاق اممم   بموجب وهو اتصأأأأأرف   أن مجلس اممنا يإ ممارسأأأأأته السأأأأأابقةا  امعضأأأأأا  

بها دول أخرىو  أقا  التمامات أيقية على الدول بتقديم المسأأأأأأاعدة يإ التحقيقات الج ائية التإ تقو    ا قد المتحدة 
ببرنقة ت ببق بالتسأاوي على الدول   ة الماد   روع تابة مشأغير أن عددا  من امعضأا  شأددوا أيضأا  على أهمية ك 

 امطراف وغير امطراف يإ نظا  روما امساسإ للمحكمة الج ائية الدوليةو 

ود ب د عد   ا وشأأأأاطروا المقررة الةاصأأأأة رأاها بفن وج18وأاد عدة أعضأأأأا  ردرا  مشأأأأروع المادة  -83
العالقة بين مشأأأارنع المواد والقواعد التإ ت ظم عمل المحاكم الج ائية الدوليةو  رخالل سأأأيكون مفيدا  لمعالجة

ورئإ أن مشأأأأأأارنع المواد توضأأأأأأح أنها ال ت ببق على ال دظم المسأأأأأأتقلة للمحاكم الج ائية الدولية وال تت اولهاو 
ال تؤثر على أي التمامات أخرى كان يمكن ارنع المواد للدول أن مشأأأأ  18ح أن اوضأأأأح مشأأأأروع المادة واقتدر 

للدول أن تقبلها أو تتعهد بها من قبلو ولوحظ أيضأأأأأأأا  أن اللج ة كثيرا  ما اسأأأأأأأتةدمت ب ود عد  اإلخالل يإ 
 عالقات هرميةوعملها السابقا وأن ه   الب ود أيادت يإ تحداد نباق الموضوع بدال  من رقامة  

و وأدعرب عن رأي مفاد  أن التداخل  18ع المادة    اآلخرنن اعتماد مشأأأأأأأأأرو وعارض عدد من امعضأأأأأأأأأا  - 84
المحتمل بين الوالاتين القضأأأأأأأأأأائيتين الوط ية والدولية ال يكفإ إلقامة عالقة بي هماو واعتبر بعو امعضأأأأأأأأأأا  أن  

ب  رحو وأعر ويإ الشأأأ  1من مشأأأروع المادة    1يإ الفقرة  العالقة بين الموضأأأوع والمحاكم الج ائية الدولية أدوضأأأحت  
ا يمكن أن  18 عدد من امعضأا  أيضأا  عن شأكوكهم يإ أن مشأارنع الموادا رذا اعتدمدت من دون مشأروع المادة 

تقوض التبورات يإ القانون الج ائإ الدولإو وأدعرب عن القلق من أن رضأأأاية ب د عد  رخالل يمكن تفسأأأير  بفنه  
ول من المحاكم   ائية الدولية وقانون حصأأأأانة مسأأأأؤولإ الد مية بين القواعد التإ ت ظم المحاكم الج ا شأأأأئ عالقة هر 

الوط يةو ولوحظ أيضا  أن رعبا  امولونة الختصاص المحكمة الج ائية الدولية على اختصاص المحاكم الوط ية  
ن الموضأأأأوع والمحاكم الج ائية  اتعارض مع مبدأ التكاملو وجرى التشأأأأداد على أن رضأأأأاية حكم بشأأأأفن العالقة بي 

ر موجود بموجب القانون الدولإ العريإو وأكد عدد من   ا بغإ أن ا شأأأأأأأأأئ اسأأأأأأأأأتث ا  من الحصأأأأأأأأأانة غي الدولية ال 
امعضأأا  أن الدول رذا كان لها أن تتفق يإ عالقاتها بعضأأها ببعو على عد  االعتراف بالحصأأاناتا يإنها ال  

  مجلس اممن من أذونا أشير وفيما اتعلق بما يصدر عن   أخرىو  ل دوال يمك ها أن توسع نباق تلك القواعد لتشم 
وثيق ل ص ه   امذون لتحداد مضأمونهاو ولوحظ أن الصأكوك السأابقة المتعلقة بالوالية   رلى ضأرورة راال  اهتما  

عاابة عليها  الوط ية على الجرائم الدوليةا بما يإ ذلك مشأأأأأأأأارنع المواد المتعلقة بم ع الجرائم ضأأأأأأأأد اإلنسأأأأأأأأانية والم 
ا ال تتضأأأأأأأأمن أحكا  عد  رخالل مماثلةو  ( 325) جميع امشأأأأأأأأةاص من االختفا  القسأأأأأأأأري   واالتفااية الدولية لحماية 

يمكن أن تسأأأأبب    18رلى ذلكا أشأأأأار عدد من امعضأأأأا  رلى أن تعقيدات ال ظر يإ مشأأأأروع المادة   وباإلضأأأأاية 
 تفخيرات ال داعإ لها يإ رتما  القرا ة امولى للموضوعو 

  

(325) New York, 20 December 2006, United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 3و 
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رحالة مسفلة    ئ اف بالمحكمة الج ائية الدولية يإ قضيةوت اول عدد من امعضا  حكم دائرة االست -85
معلال ببرنقة امعضأأأأأا  رلى أن الحكم كان    بعوو وأشأأأأأار  عد  امتثال امردن فيما اتعلق بقضأأأأأية البشأأأأأير

يدصأأاغ فن من المهم لب د عد  اإلخالل أن ب أياد هؤال  امعضأأا مثيرا  للجدلو وب ا   على ذلكا  سأأيئة وكان  
  يإ الشأأأأأرحو  18صأأأأألة بين الحكم ومشأأأأأروع المادة أي عد  رقامة ا مضأأأأأيفين أنه ا بغإ مالحك ببرنقة تؤند

 فيما يةص قراراوايق بعو امعضا  على ه ا الوص و وأدعرب عن رأي مفاد  أنه  وعلى عكس ذلكا لم  
ضأأأأية  رحالة مسأأأأفلة عد  امتثال امردن فيما اتعلق بقيإ قضأأأأية ية ة االسأأأأتئ اف بالمحكمة الج ائية الدولدائر 

متلك دائرة االسأأأأأأتئ اف مسأأأأأأفلة قانونية تب صأأأأأأدر حكما على ه ا القرار ال ي اتعلقليس للج ة أن ت  االبشأأأأأأير
  على أي حالا اتفق امعضأأا  بشأأكل عا  على أن اللج ة ال تحتا  و و  لمعالجتها االختصأأاص القانونإ    وحدها 

 ون ت اقش الحكم يإ عملها بشفن ه ا الموضوعوال ا بغإ أ

ا قددمت عدة مقترحات محددةو ولمراعاة وجود محاكم مةتلبةا  18ع المادة  لق ب ص مشأرو وفيما اتع  - 86
ال هإ وط ية بالكامل وال دولية بالكاملا أاد عدة أعضأأأا  اقتراحا  باإلشأأأارة رلى مالمحاكم الج ائية المدّولةم بدال   

م  م الج ائية الدولية د التإ ت ظم عمل المحاك من مالمحاكم الج ائية الدوليةمو واقتردح أيضأأأا  ركمال اإلشأأأارة رلى مالقواع 
واتفااية    بعبارة موممارسأأاتهاما اسأأت ادا  رلى نصأأوص الب ود الوقائية الواردة يإ اتفااية ييي ا للعالقات الدبلوماسأأية 

وأدعرب أيضأأا  عن تفايد رضأأاية رشأأارة صأأرنحة رلى االلتمامات ال اجمة عن قرارات  و  ( 326)   ييي ا للعالقات الق صأألية 
أوسأأع    18المادة    معضأأا  عن قلقهم من أن نباق القواعد التإ يشأأملها مشأأروعا لس اممنو وأعرب بعو مج 

أوسأأأأع نباقا  من الشأأأأرح    18 مما ا بغإ أو غير واضأأأأحو ولوحظ أن ب د عد  اإلخالل المقترح يإ مشأأأأروع المادة 
نإ رلى  وليةا بي ما يشأأأأأأأأير الثا ا من امول يشأأأأأأأأير رلى معملم المحاكم الج ائية الد 1ذي الصأأأأأأأألة لمشأأأأأأأأروع المادة  

ت قيح ال ص على ال حو التالإ: مال تةل مشأارنع المواد ه      ادعو رلى ح  ا اقتر قددِّّ   الحصأانات المعروضأة عليهاو و 
بانبباق الحصأأأأانة أما  المحاكم الج ائية الدولية بموجب الصأأأأكوك التفسأأأأيسأأأأية ذات الصأأأألة التإ ت شأأأأئ مثل ه    

يشأأأأأأأأأأأأأأار رلى التمامأات الأدول القأائمأة من قبأل بموجأب القأانون    وورد يإ اقتراح آخر أن المحأاكم الج أائيأة الأدوليأةمو  
الدولإو ورأى أعضأا  آخرون أن مصأبلح ماالختصأاصم هو المصأبلح الم اسأبا بال ظر رلى أن الحصأانات ال  

لى وجود  توجد أما  المحاكم الج ائية الدوليةو ويإ ه ا الصأأأأددا تم التشأأأأداد على ضأأأأرورة تضأأأأمين ال ص رشأأأأارة ر 
دة من ه ا القبيلو ورئإ أيضأأأأا  أن من اميضأأأأل ردرا  ب د ا ص على أن مشأأأأارنع المواد مال  اختصأأأأاصأأأأات متعد 

 تت اولم مسفلة المحاكم الج ائية الدوليةو  

وفيما اتعلق بموضأأأأأع ردرا  ال ص المقترحا أعرب عدة أعضأأأأأا  عن تفضأأأأأيلهم إلدرا  ال ص يإ  -87
و ورأى بعو امعضأأأأا  أن ذلك سأأأأيسأأأألط الضأأأأو  على العالقة بين ب د  1جدادة من مشأأأأروع المادة  3يقرة 

ورأى أعضأأا  آخرون أن  و18ومشأأروع المادة   1من مشأأروع المادة  2عد  اإلخالل الوارد أصأأال  يإ الفقرة 
دد على أنه اتعينا يإ أي حالا قرا ة الحكمين معا و  ردرا  ال ص يإ أي من الموضعين مقبولو وشد

رح اعتماد مالعالقة مع المحاكم  اقتد يقد  ا  18رة الةاصأأأأأأأأأة لم تقترح ع وانا  لمشأأأأأأأأأروع المادة  وبما أن المقر  -88
م ومالعالقة المدّولةم رذا اسأأأأتدبقإ الحكم كمشأأأأروع مادة مسأأأأتقلو ومن بين الع اونن امخرى المقترحة معد  اإلخالل 

م ومالعالقة بين مشأأأأارنع  ب دظم المعاهدات المتةصأأأأصأأأأةم ومالقضأأأأايا الةارجة عن نباق مشأأأأارنع المواد ه  
 المواد ه   والصكوك الحالية الم شئة للمحاكم الج ائية الدوليةمو

 )تسونة الم ازعات( 17مشروع المادة   

وايق عدة أعضأأأأأأأا  على ردرا  مشأأأأأأأروع مادة اتعلق بتسأأأأأأأونة الم ازعاتو ولوحظ أن ب دا  لتسأأأأأأأونة  -89
و ونمكن  16رلى  8ا باالسأأأأأت اد رلى مشأأأأأارنع المواد الم ازعات قد اد ظر رليه على أنه ضأأأأأمان رجرائإ نهائإ

  

(326) Vienna, 18 April 1961  ,ibid  ,وvol500 و, No7310 و, p95 و Vienna, 18 April 1961  ,ibidو, vol. 500, 

No. 7310, p. 95, and Vienna, 24 April 1963, ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 التوالإوا على 
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ال ظر رلى اآلليات اإلجرائية المقترحة يإ مشأأأأأأأأأأأأارنع المواد كوحدة متكاملة اراد م ها تحقيق توازن دقيق بين 
مصأأأالح دولة المحكمة ومصأأأالح دولة المسأأأؤولو ولوحظ أن ردرا  مثل ه ا الب د قد القى ترحيبا  من الدولا 

فكر يإ رنشأا  آلية دولية لحل الم ازعات المتعلقة بحصأانة مسأؤولإ الدولو وعالوة  على التإ كان بعضأها ي
ذلكا الحظ عدة أعضأأا ا على مسأأتوى عملإا أن ردرا  ب د لتسأأونة الم ازعات يإ القرا ة امولى من شأأفنه  

ب د تسأأأأأأأونة   أن يسأأأأأأأتحث الدول على ربدا  تعليقات قد تكون مفيدةو بيد أنه أدعرب أيضأأأأأأأا  عن رأي مفاد  أن
الم ازعات سأيكون رضأاية غير مالئمة لمشأارنع المواد بصأفة عامةو وأدشأير بصأفة خاصأة رلى أن الدول قد 

 تتردد يإ االلتما  بآلية قد تعتبرها قيدا  على ممارسة كل م ها لوالاتها القضائية الج ائية الوط يةو

عات لن يكون وجيها  رال رذا كان  وأعرب عدد من امعضأأأأأأأا  عن رأي مفاد  أن ب د تسأأأأأأأونة الم از  -90
القصأأأأأأأد هو جعل مشأأأأأأأارنع المواد معاهدةو ورأى بعو امعضأأأأأأأا  أن ردرا  ب د بشأأأأأأأفن تسأأأأأأأونة الم ازعات 

اتوق  على طبيعة ال تيجة ال هائية لعمل اللج ةو وأشأأأأأير رلى أنه ال يمكن اسأأأأأتبعاد أن تصأأأأأير مشأأأأأارنع   ال
ب د لتسأونة الم ازعاتو ورأى عدة أعضأا  ضأرورة زنادة  المواد معاهدةا ول لك رئإ أن من الم اسأب رضأاية  

توضأيح الغرض المقصأود من الحكما بنية تحداد صأياغته الم اسأبةو ورأى بعو امعضأا  أن من امنسب  
رضأاية ب د تحكيم نموذجإ رذا صأارت مشأارنع المواد معاهدةو ولكن رذا لم يكن المقصأود من مشأارنع المواد 

 ن الم اسب ردرا  ب د أكثر عمومية بشفن توصيات رجرائيةوأن تصير معاهدةا يسيكون م

ورأى عدد من امعضأأأأأأأا  أن امحكا  المتعلقة بتسأأأأأأأونة الم ازعات التإ اعتمدتها اللج ة يإ أعمالها   - 91
امخيرة يإ مواضأأأأأأأأأأأأأأيع أخرى يمكن اتةأأأاذهأأأا نمأأأاذ  لأأأ لأأأك الحكمو وعلى وجأأأه الةصأأأأأأأأأأأأأأوصا أشأأأأأأأأأأأأأأير رلى 

لمتعلقة بالقواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولإ  السأأأأأأأت تاجات ا من مشأأأأأأأارنع ا   21االسأأأأأأأت تا    مشأأأأأأأروع 
 (jus cogens ) (327 )   من مشأأأأأارنع المواد المتعلقة بم ع الجرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأانية والمعاابة    15ومشأأأأأروع المادة

ى الثانإ لدول؛ وأشأير رل : يقد أشأير رلى امول بوصأفه نموذجا  محتمال  لتقديم توصأيات رجرائية رلى ا ( 328) عليها 
نموذجا  جيدا  لب د تحكيم يعالو غير أن عددا  من امعضأأأأأا  أوصأأأأأواا يإ رطار مشأأأأأارنع المواد ه  ا   بوصأأأأأفه 

من مشأارنع المواد المتعلقة بم ع الجرائم ضأد اإلنسأانية والمعاابة    15من مشأروع المادة   4و   3بإسأقاط الفقرتين  
  21رأي مفاد  أن مشأأروع االسأأت تا   أدعرب أيضأأا  عن ة الم ازعاتو و عليهاا فيما اتعلق بالتحفظات على تسأأون 

  ( jus cogens) الدولإ    لن يكون نموذجا  م اسأأبا  من عمل اللج ة بشأأفن القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون 
من   53دة كان التارنخ التفاوضأأإ الةاص للما   21لم ا ته بعدو وذدكر أيضأأا  أن الدايع ورا  مشأأروع االسأأت تا   

 ا وهو ما ال ا ببق على ه ا الموضوعو ( 329) لقانون المعاهدات ية ييي ا  اتفاا 

و ولوحظ أن  17  وأعرب عدة أعضأا  عن آرائهم يإ وسأائل تسأونة الم ازعات الواردة يإ مشأروع المادة  - 92
ى  مشأروع المادة اركم على التفاوض والتحكيم والتسأونة القضأائيةا دون اإلشأارة رلى وسأائل التسأونة السألمية امخر 

من ميثاق اممم المتحدةو وأاد عدد من امعضأأأأأأا  رضأأأأأأاية وسأأأأأأائل    33للم ازعات الم صأأأأأأوص عليها يإ المادة  
الوسأائل سأيمّكن من موا مة مشأروع المادة موا مة أوثق  أخرى رلى مشأروع المادةو ورئإ أن توسأيع نباق اختيار  

 نموذجا  محتمال و   ( 330) حدة لقانون البحار مع ممارسات الدولو وذدكر الجم  الةامس عشر من اتفااية اممم المت 

 33والفقرة    2من المادة   3وجرى التفكيد أيضأأأا  على أهمية ربراز واجب جميع الدول بمقتضأأأى الفقرة  - 93
بتسأأأأونة أي خاليات بي ها بالوسأأأأائل السأأأألميةو وأبرز عدد من امعضأأأأا  أهمية حرنة الدول يإ من الميثاق 

رح رما ردرا  يقرة رضأأأأافية تشأأأأير صأأأأراحة  رلى المبدأ يإ مشأأأأروع المادة اختيار وسأأأأائل حل الم ازعاتو واقتد 
أنه ممارسأة لمبدأ   قد اد ظر رليه على 17توضأيح ه   ال قبة يإ الشأرحو ولوحظ أيضأا  أن مشأروع المادة  أو

 حرنة اختيار الوسائل وليس مةالفا  لهو

  

 و56الفقرة  (اA/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (327)

 و44المرجع نفسها الفقرة  (328)

(329) Vienna, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
(330) Montego Bay, 10 December 1982, ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3و 
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يح بشأأأأأأفن التمييم بين المشأأأأأأاورات  ا طلب بعو امعضأأأأأأا  ممندا  من التوضأأأأأأ1وفيما اتعلق بالفقرة  - 94
وإضأأأأاية  بارة مبفي وسأأأأيلة أخرى يةتارونهام بعد مالمفاوضأأأأاتمو واقتدرح    1مفاوضأأأأاتو واقتدرح تعدال الفقرة  وال 

تغيير  بأارة ميإ أقرب وقأت ممكنم رلى ميإ أقرب وقأت ممكن عمليأا ما إلتأاحأة درجأة م أاسأأأأأأأأأأأأأأبأة من المرونأة  
 اتا بنية تيسير حل الم ازعاتو ضاية مهل زم ية للمشاورات والمفاوض لدولو واقترح البعو بدال  من ذلك ر ل 

ا أدعرب عن رأي مفاد  أنه ليس من الواضأأح ما رذا كان يدقصأأد باللجو  رلى 2وفيما اتعلق بالفقرة   -95
امعضأأأأأأأا  اسأأأأأأأتةدا  صأأأأأأأيغة   حل الم ازعات بالبرق القضأأأأأأأائية أو التحكيمية أن يكون رلماميا و وأاد بعو

ب دا  تحكيميا و بي ما يضأأأأل آخرون الصأأأأيغة الحاليةو ورئإ أنه رذا أرند من  17ل مشأأأأروع المادة رلمامية وجع
الحكم أن يكون بمثابة ت كير للدولا يي بغإ أن يكون ذا طابع عا و ل لكا أعرب بعو امعضأا  عن رأي 

ن الحكم رلماميا و وذدكر  شأأهرا  ليس له مع ى رال رذا كا 12و أشأأهر أ 6مفاد  أن ردرا  مهلة زم ية ال تتجاوز 
 6أنه بال ظر رلى الحسأأأاسأأأيات التإ ت بوي عليها الم ازعات المتعلقة بالحصأأأانةا قد تكون حتى يترة   أيضأأأا  

أشأأأأأهر أطول من الالز و واسأأأأأتوضأأأأأح عما رذا كان يمكن رحالة ال ماع رلى تسأأأأأونة قضأأأأأائية أو تحكيمية قبل  
رذا لم يكن احتمال نجاح المفاوضأأات معقوال و واقترح   ثال  السأأتة أشأأهر أو االث إ عشأأر شأأهرا ا مانقضأأا  يترة 

عدد من امعضأأأأأا  اإلشأأأأأارة رلى هيئات قضأأأأأائية رضأأأأأافيةا بما يإ ذلكا ع د االقتضأأأأأا ا المحكمة الدولية  
رضأأأأأأأأأأاية التوييق لقانون البحار ومحكمة أيرنقية للعدل وحقوق اإلنسأأأأأأأأأأان يدحتمل رنشأأأأأأأأأأاؤهاو واقتدرح أيضأأأأأأأأأأا  

المتاحةو واقترح عدد من امعضأأأأا  أن اوضأأأأح لمسأأأأاعإ الحميدة رلى قائمة الوسأأأأائل والوسأأأأاطة واسأأأأتةدا  ا
عواقب عد  قبول دولة ما دعوة دولة أخرى لتسونة ال ماعو وأعرب عدة أعضا  أيضا  عن    17مشروع المادة  

 وبا وتعلقة بالحصانة لن يكون أمرا  مستصرأي مفاد  أن رنشا  هيئة دائمة جدادة لمعالجة الم ازعات الم

و غير أن بعو امعضأأأأأأأأأأأا  أعربوا عن 17من مشأأأأأأأأأأأروع المادة   3وأاد عدد من امعضأأأأأأأأأأأا  الفقرة   - 96
شأكوكهم بشأفن ه ا الحكمو ولوحظ أن المعاهدات القائمة المتعلقة بالحصأانات ال ت ص على تعليق اإلجرا ات 

ت الوط يأة رنثمأا تتم  اإلجرا ا   أن تعليق  وأدعرب أيضأأأأأأأأأأأأأأا عن رأي مفأاد  و  بين الدول  رنثمأا اتم حل ال ماع المحليأة  
لدولة المسأأأأؤولو ورأى بعو امعضأأأأا  أن مشأأأأروع المادة ال   خاص تسأأأأونة ال ماع دوليا  سأأأأي بوي على احترا  

يعالج حالة مسأأأأأأأأؤول الدولة ال ي يجري ال ظر يإ حصأأأأأأأأانتهو واقتدرح أن يحظر مشأأأأأأأأروع المادة بدال  من ذلك 
عدة أعضأأأأأأأأأا  أن تعالج  اسأأأأأأأأأتمرار االحتجاز مفتوحةو واقترح   اإلجرا ات الج ائيةا تاركا  مسأأأأأأأأأفلة   المضأأأأأأأأأإ يإ 

هيئة التحكيم مسفلة التعليق على أساس كل حالة على حدة يإ سياق التدابير المؤقتةو ولوحظ أن  المحكمة أو 
يإ قضأايا سأابقة أثيرت ييها  اإلجرا ات المحلية تقضأإ بتعليق   محكمة العدل الدولية لم تشأر رلى تدابير مؤقتة 

محكمةو ولوحظ أيضأا  أنه سأيكون من الضأروري ضأمان أن ه   ال تتعلق بحصأانة مسأؤولإ الدولة أما  طلبات 
تكون يإ ال دظم القانونية المحلية أحكا  لت في  أي تعليقو وباإلضأأأأأأأاية رلى ذلكا اقترح عدد من امعضأأأأأأأا  أن 

على اإلجرا ات المحليةو  قرار يصأأأأأأأأأأأأدر عن محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم  يحدد مشأأأأأأأأأأأأروع المادة أثر 
الم ازعات على شأأأأأكل من أشأأأأأكال رجرا  اإلحالة اموليةا للسأأأأأماح للمحاكم    واقتدرح أيضأأأأأا  أن ا ص شأأأأأرط حل 

 الوط ية بالتماس توجيهات من آلية ثالثة لتسونة الم ازعاتو 

الب ود التحكيمية بصأأأأأأأأأأأأأيغته المقترحة مع    17ولوحظ وجود احتمال أن اتعارض مشأأأأأأأأأأأأأروع المادة  -97
 ب د عد  رخالل لمعالجة ذلكوواقتدرح رضاية  القائمة

وفيما اتعلق بع وان مشأأأروع المادةا رئإ أن  بارة ماالشأأأتراطات اإلجرائيةم قد تكون ع وانا  أنسأأأب  -98
 بإنشا  واجب ملم  للدولو   للحكما من متسونة الم ازعاتم توحإ

 الممارسات الجيدة الموصى بها  

  ى أنه ال حاجة رلى صأياغة مقترحات جدادة فيما اتعلق مع المقررة الةاصأة عل اتفق امعضأا  عموما    - 99
  بالممارسأات الجيدة الموصأى بهاو ويإ حين أاد عدد من امعضأا  يكرة ردرا  الممارسأات الجيدة من حيث المبدأا 
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ى نباق  مشأارنع الموادو ورأى أعضأا  آخرون أيضأا  أن العمل عل  شأكل رأى البعو أن ردراجها ال اتماشأى مع 
بال داع اختتا  اللج ة القرا ة امولى بشأأأأفن الموضأأأأوعو    واسأأأأع بشأأأأفن الممارسأأأأات الجيدة الموصأأأأى بها سأأأأيؤخر 

تإ يمكن تببيقها بسأأهولة على وأشأأير أيضأأا  رلى الصأأعوبة المحتملة لوضأأع مجموعة من الممارسأأات الجيدة ال 
قتراح المقررة الةاصأأة معالجة الممارسأأات  مةتل  ال دظم القانونية الوط يةو وأعرب عدة أعضأأا  عن تفايدهم ال 

مواد المعروضأأأأة من قبل على اللج ة أوا على امرجحا  الجيدة التإ يمكن تحدادها يعال  يإ سأأأأياق مشأأأأارنع ال 
ارسأأأأأأات الجيدة التإ أوصأأأأأأت بها الدول يمكن االسأأأأأأتدالل عليها من يإ الشأأأأأأروحو وأشأأأأأأير أيضأأأأأأا  رلى أن المم 

 ا  ذكر الممارسات ذكرا  مباشرا  يإ عمل اللج ةو تعليقاتهاا ول لك لن يكون ضرورن 

 المالحاات الختامية للمقررة الخاصة -3 

منو ورأت  أبدو  من تعليقات على التقرنر الثا   ما  أعربت المقررة الةاصأة عن تقدارها لألعضأا  على  -100
 ض بعمل اللج ةو أن تعليقات امعضا  ومالحظاتهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم من شفنها أن تسهم يإ ال هو 

وردت المقررة الةاصأأأأأة أوال  على الشأأأأأواغل التإ أدعرب ع ها بشأأأأأفن تبور العمل يإ الموضأأأأأوعا   -101
 رضأأافيا  لمعالجتها ب جاح يالحظت أنه ما زالت معروضأأة  على اللج ة عدة مسأأائل موضأأو ية تتبلب جهدا  

بشفن   7امعضا  ذكروا مشروع المادة   قبل اعتماد مشارنع المواد يإ القرا ة امولىو وأشارت رلى أن بعو
االسأأأأتث ا ات من الحصأأأأانة الموضأأأأو ية يإ ه ا السأأأأياقو غير أنها أكدت أن اللج ة تحرز تقدما  يعاال  يإ 

ت سأياسأيةو وندعمى ه ا التقد  رلى حد كبير رلى خبة عمل معالجة مسأفلة تثير صأعوبات قانونية وحسأاسأيا
الةمس السأأأأأأأأ وات الحالية و يترتإ الةمس السأأأأأأأأ وات  خالل اللج ة  وم هجية حظيتا بتفايد واسأأأأأأأأع ال باق يإ

و وأعربت عن ثقتها يإ أن اللج ة سأأأأأأتتمكن من حل المشأأأأأأاكل التإ ت شأأأأأأف حتما  يإ عملية التبونر  قةالسأأأأأأاب
 لإ وتدون ها تماشيا  مع روح العمل الجماعإ التإ تميمهاوالتدرنجإ للقانون الدو 

رأت المقررة الةاصأة أن الموضأوع  لعمل اللج ة على ه ا الموضأوعا   وفيما اتعلق بال تيجة المقبلة -102
ضأأأأأع يإ شأأأأأكل مشأأأأأارنع موادا الغرض م ها تقديم اقتراح رلى الدول بشأأأأأفن الت ظيم العا  للموضأأأأأوعا ويقا   ود

عمنم التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون هو وقالت رنها ال ترى سأأأأببا  ادعو لتغيير شأأأأكل لوالية اللج ة لت
ن اللج ة  مل اللج ة يإ المرحلة الراه ةا ال سأأأيما يإ ضأأأو  البعد المعياري للعملا وأعربت عن اعتقادها أع

نع موادا بغو تشأأأأأاطرها ه ا الرأيو وله ا السأأأأأببا سأأأأأيتة  عمل اللج ة على ه ا الموضأأأأأوع شأأأأأكل مشأأأأأار 
عامة أسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا  لمعاهدة ال ظر عما رذا كانت اللج ة قد أوصأأأأأأأأأأأت يإ القرا ة الثانية بفن تتة ها الجمعية ال

ين تقديمها رلى الجمعية العامة محتملةو ورأت أن طبيعة الصأأك الجاري رعداد  والتوصأأية المحتملة التإ اتع
 ال م فصلتينوبشفن مواصلة معالجة مشارنع المواد مسفلتان ا بغإ أن تظ

دلى بها امعضأأأأا  ا الحظت المقررة الةاصأأأأة أن البيانات التإ أ18وفيما اتعلق بمشأأأأروع المادة  -103
 انت تكش  عن آرا  مت وعةوتعكس أهمية المسفلةا وإن ك

وفيما اتعلق ب باق مشأأأارنع الموادا أشأأأارت المقررة الةاصأأأة رلى أن عددا  من امعضأأأا  اعتبروا   -104
أن من غير الضروري أن تبحث اللج ة العالقة بين الموضوع والمحاكم الج ائية الدوليةا من المسفلة خار  

م لبحث المسأفلة واإلبقا  اق الموضأوعو غير أنها أشأارت أيضأا  رلى أن أغلبية امعضأا  أعربوا عن تفايدهنب
و ووايقت المقررة الةاصأة على ال هج الثانإ واعتبرت أنه سأيكون من الصأعب تبرنر  18على مشأروع المادة 

ج ائية الدولية يإ ضأأأأأو  تبور  االسأأأأأتبعاد المقصأأأأأود ل شأأأأأارة رلى اسأأأأأتقالل ال دظم الم ببقة على المحاكم ال
ى عدد القضأأأأايا التإ أثيرت ييها مسأأأأفلة الحصأأأأانة من القانون الدولإو وه ا صأأأأحيح بوجه خاص بال ظر رل

الوالية القضائية الج ائية امج بية يإ الممارسة العملية فيما اتعلق ب فس الجرائم التإ تقع ضمن اختصاص 
  الصأأأأأأألة واإلعالن رسأأأأأأأميا  عن اسأأأأأأأتقالل ال دظم القانونية الم ببقة المحاكم الج ائية الدوليةو واالعتراف به 

يإ الم اقشأأة المتعلقة  بتفادي الدخولمحاكم لن يمس ب باق الموضأأوعا كما أنه سأأيسأأمح للج ة  على ه   ال
 بالحصانة أما  المحاكم الج ائية الوط ية والمحاكم الج ائية الدوليةو



A/76/10 

119 GE.21-11083 

  رحالة مسأأأأأفلة عد  امتثال امردن فيما اتعلق ية الدولية يإ قضأأأأأية  وفيما اتعلق بحكم المحكمة الج ائ  -105
  18ا أشأارت المقررة الةاصأة رلى أن بعو امعضأا  أعربوا عن معارضأتهم لمشأروع المادة ربقضأية البشأي

  خشأأية أن تكون له صأألة مباشأأرة بحكم المحكمة وأن يدقرأ على أنه تصأأداق أو تفايد لهو وقالت المقررة الةاصأأة 
المحكمة الج ائية  ه   الشأأأواغل لها ما ابررهاو وأوضأأأحت أنها رذا كانت ت تظر أن تصأأأدر  تعتقد أن  رنها ال 

  الدولية حكمها قبل ت اول المسأفلةا يإنها احتفظت دائما  بحق العودة رلى مسأفلة العالقة بين الموضأوع والمحاكم 
  اللج ة يإ الحكما منه غير ا ليس من الضأأأأأأروري أن ت ظر  2019الج ائية الدوليةو وكما أشأأأأأأارت يإ عا   

  رلى الحكم يإ التقرنر الثامن على الت كير باسأأت تاجاته ذي صأألة بالموضأأوعو وله ا السأأببا اقتصأأرت رشأأارتها  
تصأأأديقا    18الرئيسأأأية وشأأأرح أسأأأباب أهميته لعمل اللج ةو وكررت رأاها بفنه ال يمكن اعتبار مشأأأروع المادة 

  الصأأأياغة سأأأتفخ  شأأأواغل امعضأأأا  ج ائية الدوليةا وهإ واثقة من أن لج ة أو رقرارا  أو تفايدا  لحكم المحكمة ال 
 عتبار ع د ال ظر يإ مشروع المادةويإ اال

وباإلضأأأاية رلى ذلكا الحظت المقررة الةاصأأأة أن عدة أعضأأأا  اسأأأتوقفهم يإ الترجمة اإلنكليمنة   -106
لم يكن رحيما م(ا وهإ ترى أنه  )م  (331)مhas not been kindللتقرنر الثامن وصأأأأأأ  اسأأأأأأتقبال الحكم بفنه م

 كانت موضع خالفم(وم )مhas been contentiousكان يحسن ترجمة العبارة بأ م

وفيما اتعلق بفثر ب د عد  اإلخالل المقترحا أحاطت المقرر الةاصأأأأأأأة علما  بالرأي القاضأأأأأأأإ بفن   -107
ت ظم عمل المحاكم الج ائية  سأأأأأأأأأأأأأيكون بمثابة اعتراف بفن القواعد التإ   18ال ص المقترح لمشأأأأأأأأأأأأأروع المادة 

لتإ ت ظم حصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأائية  من حيث التسأأأأألسأأأأأل الهرمإ القواعد ا  الدولية تفوق 
الج ائية امج بيةو وقالت المقررة الةاصأأأأأأأأأأأة رنها تشأأأأأأأأأأأاطر الرأي القائل رن القواعد التقليدية التإ ت ظم عمل 

 على الأدول امطراف يإ االتفأاايأة المع يأةا ولك هأا ال توايق  محكمأة ج أائيأة دوليأة ال ت ببق بوجأه عأا  رال
سأيؤثر بفي شأكل من امشأكال على ه ا المبدأو وأشأارت رلى أن اللج ة كثيرا  ما   18المادة   على أن مشأروع

اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدمأت ب ود عأد  اإلخالل يإ عملهأا وأنهأا لم تفهم أن هأ   امحكأا  تؤدي رلى رقأامأة عالقأات هرميأةو 
يفصأل يحسأب بين مةتل  ال دظم القانونية   18عضأا  ال ان يعتبرون أن مشأروع المادة ق مع امرنها تتف بل

 التإ اراد الحفاظ على صحتها ومجاالت تببيقها الم فصلةو

ا الحظت المقررة الةاصأة أن جميع امعضأا  ال ان أادوا 18وفيما اتعلق بموضأع مشأروع المادة  -108
و وه ا الموضأأع م اسأأب 3من مشأأروع المادة  1ردراجه يإ الفقرة سأأتحسأأ وا  قرنبا  ات 18ردرا  مشأأروع المادة 

ارتبط ارتباطا  وثيقا  ب باق مشأأأأأأارنع المواد ونمكن أن يكمل ب د عد    18أكثر من غير  من مشأأأأأأروع المادة 
قترحات و وأعربت المقررة الةاصأأأأأأأأأأة عن اعتمامها تقديم م1من مشأأأأأأأأأأروع المادة  2اإلخالل الوارد يإ الفقرة 

 ى لج ة الصياغة يإ ه ا الصددو اسبة رلم

شأأفن الصأأياغةا شأأددت المقررة الةاصأأة بوجه خاص  بوردا  على مقترحات محددة أبداها أعضأأا    -109
على اقتراح اإلشأأأأأأأارة رلى المحاكم الج ائية مالمدّولةم بدال  من مالدوليةما لك ها رأت أن امنسأأأأأأأب ترك دراسأأأأأأة  

   الصياغةوجميع ه   المقترحات للج ة 

ا أكدت المقررة الةاصأأأأأأة أن االقتراح الداعإ رلى ردرا  مشأأأأأأروع  17وفيما اتعلق بمشأأأأأأروع المادة  -110
مادة مكرسأأأأأا  لتسأأأأأونة الم ازعات حظإ بتفايد أغلبية أعضأأأأأا  اللج ةو والحظت أيضأأأأأا  أن بعو امعضأأأأأا  

تكون معاهدةو  اللج ة سأأأأأية لعمل رببوا ردرا  مشأأأأأروع مادة بشأأأأأفن تسأأأأأونة الم ازعات بفكرة أن ال تيجة ال هائ
غير أن آخرنن اعتبروا أن ردرا  ب د بشفن تسونة الم ازعات يمكن أن يدفهم أيضا  على أنه امتداد للضمانات 
اإلجرائية الواردة يإ الجم  الرابع من مشأأأأأأأارنع الموادا ول لك سأأأأأأأيكون من الم اسأأأأأأأب ردرا  ه ا الب د بغو 

اتوايق مع الم ظور الثانإا وهو ما يفسأر أيضأا  راراد    17لمادة  ومشأروع اال ظر عن ال تيجة ال هائية للعملو  
  

(331) A/CN.4/739 و23ا الفقرة 

http://undocs.org/a/cn.4/739
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الحكم مباشأأأأأأأأرة  تلو امحكا  امخرى المقترحة يإ الجم  الرابعو ومع ذلكا قالت المقررة الةاصأأأأأأأأة رنها تتفق 
و ونمكن أن 17على أن ال تيجة ال هائية لعمل اللج ة يمكن أن تكون ذات صأأأأألة بمضأأأأأمون مشأأأأأروع المادة 

كيم تقليدي أكثر مال مة لمشأأأأأأأأروع معاهدةا وسأأأأأأأأيكون ردرا  حكم يقد  ررشأأأأأأأأادات للدول   ب د تحكون ردراي
بشفن كيفية حل الم ازعات أكثر مال مة رذا لم تكن اللج ة ت وي اقتراح معاهدةو وأوضحت المقررة الةاصة 

مالحظات   ى م اقشأأأأأأأأةتاحها علأنها لم تكن ترند لمشأأأأأأأأروع المادة أن يصأأأأأأأأبح ب دا  تحكيميا ا ولك ها أبدت انف
امعضأأأأأأا  واقتراحاتهم يإ لج ة الصأأأأأأياغةو وأشأأأأأأارت أيضأأأأأأا  رلى أنه بغو ال ظر عن قرار اللج ة ال هائإ  

ا سأأأأأأأأيكون من المفيد ردرا  ب د لحل الم ازعات يإ القرا ة امولى المتعلق بالموضأأأأأأأأوع  بشأأأأأأأأفن طبيعة عملها
 نوللحصول على مالحظات تعقيبية من الدول يإ ه ا الشف

ا أحاطت المقررة الةاصأأأأأة علما  17وفيما اتعلق بوسأأأأأائل حل الم ازعات الواردة يإ مشأأأأأروع المادة  - 111
بالمقترحات الدا ية رلى ردرا  وسأأأأأائل أخرى لتسأأأأأونة الم ازعات أو هيئات قضأأأأأائية أخرى يإ مشأأأأأروع المادةو  

ن كان واضأأحا   عاتو ولئ ة الم از غير أنها رأت أن الغرض من ه ا الحكم هو تويير نموذ  بسأأيط ومفيد لتسأأون 
يإ    الةيارات من الوسأأأأأائل  أن الدول يمكن أن تسأأأأأتةد  أي وسأأأأأيلة أخرى لتسأأأأأونة الم ازعاتا يإن تكرار قائمة 

الحكم لن يضأأأأأأيف ايمةو ومع ذلكا أبدت المقررة الةاصأأأأأأة انفتاحها على رمكانية ردرا  وسأأأأأأائل محددة أخرى 
و ورأت أيضأأأأا  أن من الم اسأأأأب أن تكون  17دة  روع الما تكون مفيدة بشأأأأكل خاص للغرض المقصأأأأود يإ مشأأأأ

اإلشأأأارة رلى الوسأأأائل القضأأأائية مقصأأأورة على محكمة العدل الدوليةا بال ظر رلى ال هج العا  لمشأأأارنع الموادو  
اتعلق باإلشأأأأأارة رلى التحكيما أوضأأأأأحت المقررة الةاصأأأأأة أن اإلشأأأأأارة العامة م اسأأأأأبة الحترا  مبدأ حرنة  وفيما 

من الواضأح من السأياق أن اإلشأارة تتعلق بالتحكيم بين الدولو وأحاطت المقررة    حين أنه   سأائلا يإ اختيار الو 
 الةاصة علما  أيضا  بما ارا  امعضا  من أنه لن يكون من المفيد رنشا  هيئة متةصصةو  

شأأأأةا وفيما اتعلق بةصأأأأائص اآللية المقترحة لتسأأأأونة الم ازعات وردا  على سأأأأؤال طدرح يإ الم اق -112
ة الةاصأأأأة أن اقتراحها بد إ على ثالث مراحل: التشأأأأاور والتفاوض والتسأأأأونة القضأأأأائية أو ت المقرر أوضأأأأح

التحكيميةو وأشأأأارت رلى أن المشأأأاورات والمفاوضأأأات قد تتداخلا وأوضأأأحت أن كليهما اتميم بمسأأأتوى من 
ط التإ  ا  ال قاةاصأأأة أيضأأأالبابع الرسأأأمإ وبالهدف الةاص للتفاوض إليجاد حل ث ائإو والحظت المقررة ال

عرض نماع   المع ية أثارها امعضأأأأأا  فيما يةص تعليق ممارسأأأأأة الوالية القضأأأأأائية الوط ية رذا قررت الدول
على التحكيم أو على محكمة العدل الدوليةو غير أنها أوضأأأأأأأأأأحت أن القصأأأأأأأأأأد من ه ا الحكم هو أن يكون 

دوايع السأياسأيةو وأشأارت رلى أنه  و ذات التعسأفية أبمثابة ضأمانة لدولة المسأؤول من المالحقات القضأائية ال
سأأأيكون من الضأأأروري مراعاة الحاجة رلى ضأأأمان توازن كاف بين حماية مصأأأالح دولة المحكمة ومصأأأالح  
دولة المسأأأؤولا بنية تفادي أمر واقع يمكن أن يحر  دولة المحكمة من الحق يإ ممارسأأأة الوالية القضأأأائية  

يما اتعلق بالمسأأأأأائل المثارة بشأأأأأفن امثر القانونإ ل تيجة  صأأأأأانةو وفل من الحالج ائية أو يحر  دولة المسأأأأأؤو 
آلية تسأأأأأونة الم ازعات يإ ال ظا  القانونإ لدولة المحكمةا أعربت المقررة الةاصأأأأأة عن رأاها بفن المسأأأأأفلة 

ختياري هامة ون بغإ أن ت ظر ييها لج ة الصأأأأياغةا رلى جانب ال تائج العملية التإ قد ت شأأأأف عن البابع اال
 ى محكمة العدل الدولية أو رلى التحكيموللجو  رل

وفيما اتعلق بمسأأفلة الممارسأأات الجيدةا أشأأارت المقررة الةاصأأة رلى أن امعضأأا  أجمعوا عمليا    -113
على تفايد اقتراحها بعد  ردرا  حكم يإ ه ا الشأأأأفن يإ مشأأأأارنع الموادو وأشأأأأارت رلى اعتمامهاا تماشأأأأيا  مع  

 رلى أمثلة الممارسات الجيدة يإ الشرح ال ي ستقدمه رلى اللج ةو درا  رشارةامعضا ا راقتراح بعو 
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  نص مشااريع المواد المتعلقة بحصاانة مساؤولي الدول من الوقية القضاائية الجنائية األجنبية  -جيم 
 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة مؤقتة حتى اآلن 

 نص مشاريع المواد -1 

 لتإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة حتى اآلنوشارنع المواد اارد أدنا  نص م -114

 حصانة مسؤولي الدول من الوقية القضائية الجنائية األجنبية 

  الجزء األول
 مقدمة

  1المادة 
 نطاق مشاريع المواد هذه

تسأأأري مشأأأارنع المواد ه   على حصأأأانة مسأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأائية الج ائية   -1
 لدولة أخرىو  

ال تةل مشأأأأارنع المواد ه   بالحصأأأأانة من الوالية القضأأأأائية الج ائية المم وحة بموجب  -2
قواعد خاصأة من قواعد القانون الدولإا وال سأيما الحصأانة التإ اتمتع بها امشأةاص ذوو الصألة 

  كرنة البعثات الدبلوماسأأأأيةا والمراكم الق صأأأأليةا والبعثات الةاصأأأأةا والم ظمات الدوليةا والقوات العسأأأأب 
 لدولة من الدولو

  2المادة 
 تعاريف

 مغراض مشارنع المواد ه  : 

 ووو

  مسؤول الدولة“ أي يرد يمثل الدولة أو يمارس وظائ  الدولة؛  يدقصد ب )ه( 

لم فَّ  بصفة رسميةم أي عمل يقو  به مسؤول الدولة يإ  يدقصد بأأأأأأأعبارة مالعمل ا  )و(  
 سياق ممارسة سلبة الدولة؛  

  يالجزء الثان
 الشخصيةالحصانة 

  3المادة 
 األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية

اتمتع رؤسأأأأأا  الدول ورؤسأأأأأا  الحكومات ووزرا  الةارجية بالحصأأأأأانة الشأأأأأةصأأأأأية من   
 القضائية الج ائية امج بيةوممارسة الوالية 

  4المادة 
 نطاق الحصانة الشخصية

  الةارجية بالحصأأانة الشأأةصأأية أث ا  يترة اتمتع رؤسأأا  الدول ورؤسأأا  الحكومات ووزرا  -1
غلهم الم صب يقطو    ش 

  

 المواد ه   يإ الجم  الرابعوت ظر اللج ة يإ امحكا  اإلجرائية والضمانات التإ ت ببق على مشارنع  *
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تشأأأأمل ه   الحصأأأأانة الشأأأأةصأأأأية جميع امعمال التإ يقو  بها رؤسأأأأا  الدول ورؤسأأأأا    -2
غلهم الم صب أو قبلهاوالحكومات ووزرا  الةارج  يةا بصفة شةصية أو رسميةا أث ا  يترة ش 

د القانون الدولإ المتعلقة بالحصأأأأأأانة  ال يةل وق  الحصأأأأأأانة الشأأأأأأةصأأأأأأية بتببيق قواع -3
 وضو يةوالم

  الجزء الثالث
 **الحصانة الموضوعية

  5المادة 
 األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الموضوعية

الدول المتصأأأأريون بصأأأأفتهم تلك بالحصأأأأانة الموضأأأأو ية من ممارسأأأأة اتمتع مسأأأأؤولو   
 الوالية القضائية الج ائية امج بيةو

  6المادة 
 الموضوعيةانة الحصنطاق 

اتمتع مسأأؤولو الدول بالحصأأانة الموضأأو ية حصأأرا  فيما اتعلق بامعمال التإ يقومون   -1
 بها بصفة رسميةو  

بامعمال الم فَّ ة بصأأفة رسأأمية قائمة  بعد زوال    تظل الحصأأانة الموضأأو ية فيما اتعلق -2
 صفة مسؤول الدولة عن اميراد المع يينو 

 4الموضأو ية ويقا  لمشأروع المادة  ن كانوا اتمتعون بالحصأانةتظل حصأانة اميراد ال ا -3
قأائمأة  بعأد انتهأا  يترة والاتهم فيمأا اتعلق بأامعمأال التإ قأاموا بهأا بصأأأأأأأأأأأأأأفأة رسأأأأأأأأأأأأأأميأة أث أا  يترة 

 الم كورةو الوالية

  7المادة 
 جرائم القانون الدولي التي ق تنطبق عليها الحصانة الموضوعية

القضأأأأائية الج ائية امج بية على  ضأأأأو ية من ممارسأأأأة الواليةال ت ببق الحصأأأأانة المو  -1
 جرائم القانون الدولإ التالية:

 جرنمة اإلبادة الجما ية؛ )أ( 

 اإلنسانية؛الجرائم ضد  )ب( 

 جرائم الحرب؛ ) ( 

 جرنمة الفصل الع صري؛ )د( 

 التع اب؛ )هأ( 

 االختفا  القسريو )و( 

م -2 ال  ويقا  لتعارنفها جرائم القانون الدولإ الم كورة أع  مغراض مشأأأأأأأأأأأأروع المادة ه اا تدفه 
 الواردة يإ المعاهدات المشار رليها يإ مريق مشارنع المواد ه  و  

  

 اإلجرائية والضمانات التإ ت ببق على مشارنع المواد ه   يإ الجم  الرابعو امحكا ت ظر اللج ة يإ  **
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 ***رابعالجزء ال 

ما   8 المادة   مقدَّ
 تطبيق الجزء الرابع

ت ببق امحكأا  والضأأأأأأأأأأأأأأمأانأات اإلجرائيأة الواردة يإ هأ ا الجم  فيمأا يةص أي رجرا ات   
  على مسأأأأؤول دولة أج بيةا حالإ أو سأأأأابقا وتتعلق بفي مشأأأأروع من مشأأأأارنع المواد  ج ائية تقا

المواد هأ  ا بمأا يإ ذلأك تقرنر مأا رذا كأانأت  جم  الثأانإ والجم  الثأالأث من مشأأأأأأأأأأأأأأارنع  الواردة يإ ال
 الحصانة ت ببق أو ال ت ببق بموجب أي مشروع من مشارنع الموادو

  8 المادة
 نةنار دولة المحكمة في الحصا

ت ظر السأأألباتد المةتصأأأة يإ دولة المحكمة يإ مسأأأفلة الحصأأأانة حالما ات اهى رلى علمها   - 1
 بممارسة دولة المحكمة والاتها القضائية الج ائيةو   أن مسؤوال  من دولة أخرى يمكن أن اتفثر 

ا ت ظر السأأأأأألبات المةتصأأأأأأة يإ دولة المحكمة دوما  يإ 1دون اإلخالل بفحكا  الفقرة  -2
 حصانة على ال حو اآلتإ:مسفلة ال

 قبل الشروع يإ اإلجرا ات الج ائية؛ )أ( 

دولة أخرىا بما يإ  قبل اتةاذ تدابير قسرنة من شفنها أن تؤثر على مسؤول من   )ب(  
 ذلك التدابير القسرنة التإ قد تؤثر على أي حرمة قد اتمتع بها ذلك المسؤول بموجب القانون الدولإو 

  9 المادة
 ؤولإخطار دولة المس

قبل أن تشأأأأأرع السأأأأألبات المةتصأأأأأة يإ دولة المحكمة يإ اإلجرا ات الج ائية أو تتة   -1
مسأأأأأأأأأأأؤول من دولة أخرىا تةبر دولة المحكمة دولة تدابير قسأأأأأأأأأأأرنة من شأأأأأأأأأأأفنها أن تؤثر على  

 المسؤول بتلك الحالةو وت ظر الدول يإ اتةاذ اإلجرا ات الم اسبة لتيسير ه ا اإلخبارو

نة المسأأأأؤولا وامسأأأأباب التإ تدعو رلى ممارسأأأأة  يإ جملة أمورا هو يشأأأأمل اإلخبارا   -2
 ة القضائيةوالوالية القضائية الج ائيةا والسلبة المةتصة بممارسة الوالي

يدقدَّ  اإلخبار عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأيلة اتصأأأأال أخرى  -3
تشأأأأأأأأأأمل تلك الم صأأأأأأأأأأوص عليها يإ تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأأأأأأأأائل يمكن أن  

 معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

  10 المادة
 نةاقحتجاج بالحصا

يجوز للدولة أن تحتج بحصأأانة مسأأؤولها ع دما ات اهى رلى علمها أن الوالية القضأأائية   -1
عليهو ون بغإ االحتجا  بالحصأانة الج ائية لدولة أخرى يمكن أن تمار س عليه أو جاٍر ممارسأتها  

 بفسرع ما يمكنو

سأأأأأأأباب يدحتج بالحصأأأأأأأانة كتابة ا مع بيان هونة المسأأأأأأأؤول والم صأأأأأأأب ال ي يشأأأأأأأغلها وأ -2
 االحتجا  بالحصانةو

  

 تعتمد اللج ة ع وان ه ا الجم  الحقا و ***
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يجوز االحتجا  بالحصأأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأأأيلة  -3
وهإ وسأأأائل يمكن أن تشأأأمل تلك الم صأأأوص    اتصأأأال أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا

 عليها يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

 السلبات المحتج أمامها بالحصانة أي سلبات مع ية أخرى يورا  ب لكو تبلغ -4

  11 المادة
 التنازل عن الحصانة

 والية القضائية الج ائية امج بيةويجوز لدولة المسؤول أن تت ازل عن حصانته من ال -1

 يجب أن يكون الت ازل صرنحا  يإ جميع امحوال ونقدَّ  كتابة و -2

الحصأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأأيلة يجوز الت ازل عن   -3
اتصأأأال أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأائل يمكن أن تشأأأمل تلك الم صأأأوص  

 يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةوعليها  

سأأأأأألبات مع ية أخرى بفنه تم الت ازل   تبلغ السأأأأأألبات التإ أدرسأأأأأأل رليها الت ازل يورا  أي -4
 عن الحصانةو

 الت ازل عن الحصانة ال رجعة فيهو -5

  ****[13]12المادة   
 طلبات المعلومات

موايأاتهأا بأفي معلومأات ترى أنهأا   ن تبلأب من دولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليجوز لأدولأة المحكمأة أ -1
 مهمة للبت يإ انبباق الحصانة أو عد  انبباقهاو

لأدولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤول أن تبلأب من دولأة المحكمأة موايأاتهأا بأفي معلومأات ترى أنهأا يجوز   -2
 مهمة للبت يإ االحتجا  بالحصانة أو الت ازل ع هاو

لة اتصال وات الدبلوماسأية أو عن طرنق أي وسييجوز طلب المعلومات عن طرنق الق  -3
الم صأوص عليها يإ  أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأائل يمكن أن تشأمل تلك

 معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

 ت ظر الدولة الموجه رليها البلب يإ أي طلب معلومات بحسن نيةو -4

 المرفق

 7من مشروع المادة  2المعاهدات المشار إليها في الفقرة  قائمة

 اإلبادة الجما ية جرنمة

 ؛ 6ا المادة 1998تموز/اوليه    17نظا  روما امساسإ للمحكمة الج ائية الدوليةا   •

كأأأأانون امول/    9اتفأأأأاايأأأأة م ع جرنمأأأأة اإلبأأأأادة الجمأأأأا يأأأأة والمعأأأأاابأأأأة عليهأأأأاا   •
 ا المادة الثانيةو1948ديسمبر

  

 والةاصةيشير الرقم الوارد بين معقويتين رلى الرقم امصلإ لمشروع المادة الوارد يإ تقرنر المقررة  ****
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 ضد اإلنسانية ئمالجرا

 و 7ا المادة  1998تموز/اوليه    17نظا  روما امساسإ للمحكمة الج ائية الدوليةا   •

 الحرب جرائم

 2ا الفقرة 1998تموز/اوليه   17نظا  روما امسأاسأإ للمحكمة الج ائية الدوليةا  •
 و8من المادة 

 جرنمة الفصل الع صري 

تشأأأأأأرنن  30بة مرتكبيهاا االتفااية الدولية لقمع جرنمة الفصأأأأأأل الع صأأأأأأري ومعاا •
 ا المادة الثانيةو1973الثانإ/نويمبر  

 التع اب

  ضأة التع اب وغير  من ضأروب المعاملة أو العقوبة القاسأية أو الالرنسأانية اتفااية م اه  •
 و1من المادة  1ا الفقرة 1984كانون امول/ديسمبر   10أو المهي ةا  

 القسري  االختفا 

كانون   20شأأأأأأأأأأأأأةاص من االختفا  القسأأأأأأأأأأأأأريا  االتفااية الدولية لحماية جميع ام •
 و2ا المادة 2006امول/ديسمبر  

 مشاريع المواد وشروحها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دورتها الثانية والسبعيننص   -2 

 الثانيةها التإ اعتمدتها اللج ة بصأأأأأأأأأأأفة مؤقتة يإ دورتها شأأأأأأأأأأأروحارد أدنا  نص مشأأأأأأأأأأأارنع المواد و  -115

 ووالسبعين

ما   8دة الما   مقدَّ
 تطبيق الجزء الرابع

الواردة يإ ه ا الجم  فيما يةص أي رجرا ات   اإلجرائيةت ببق امحكا  والضأأأأأأأأأأأأأأمانات   
حالإ أو سأأأأابقا وتتعلق بفي مشأأأأروع من مشأأأأارنع المواد   ج ائية تقا  على مسأأأأؤول دولة أج بيةا

يإ ذلأك تقرنر مأا رذا كأانأت   الثأالأث من مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد هأ  ا بمأا الواردة يإ الجم  الثأانإ والجم 
 .ي مشروع من مشارنع الموادت ببق بموجب أ ة ت ببق أو الالحصان

 الشرح  

و  مقدما  هو مشأأأأأأأأأأأروع المادة امول الوارد يإ الجم  الرابع من مشأأأأأأأأأأأارنع المواد 8مشأأأأأأأأأأأروع المادة  (1)
ثا اللأأ ان ات أأاوالن على الرابع فيمأأا اتعلق بأأالجمأان الثأأانإ والثأأالأأ الغرض م أأه تحأأداأأد نبأأاق تببيق الجم و 

ا الحاليين أو السأأأأأابقينا من الوالية  لمسأأأأأؤولإ الدول  والحصأأأأأانة الموضأأأأأو يةالشأأأأأةصأأأأأية  التوالإ الحصأأأأأانة
الرابعا من جهةا والجم  الثانإ والجم    جم وباإلشأأأأأأأأأأارة رلى الصأأأأأأأأأأالت بين ال القضأأأأأأأأأأائية الج ائية امج بيةو

مفهو  التوازن الأأ ي انعكس يإ أعمأأال اللج أأة   مأأا  مقأأدَّ   8مشأأأأأأأأأأأأأأروع المأأادة    راعإالثأأالأأثا من جهأأة أخرىا ا
 سأأت ظر اللج ة يإم ما الإ:رلى  شأأيرمريقة بع وان الجمأان الثانإ والثالث تحاشأأية   تتضأأم  التإلسأأابقةا ا

 و(332)مامحكا  والضمانات اإلجرائية السارنة على مشارنع المواد ه   يإدورتها السبعين  

  

الوثائق  انظر .بصأأأأأفة مؤقتة  7ع دما اعتدمد مشأأأأأروع المادة    (2017) التاسأأأأأعة والسأأأأأتين للج ةالحاشأأأأأية يإ الدورة   اتدة  قرار ردرا  (332)
 انظر بوجه خاص الفقرةو و  141و 140 ا الفقرتان(A/72/10) 10الرسأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الثانية والسأأأأبعونا الملحق رقم  

الكبيرة التإ توليها اللج ة للمسأأأأأائل اإلجرائية يإ  من أجل التعبير عن امهميةم   :التإ تؤكد ما الإ 7من شأأأأأرح مشأأأأأروع المادة  (9)
دورتها  ة يإأن تدر   يإ ال ص الحالإ لمشأارنع المواد حاشأية ت ص على ما الإ: ’سأت ظر اللج  معالجة ه ا الموضأوعا اتُّفق على

 و‘م نات اإلجرائية السارنة على مشارنع المواد ه  السبعين يإ امحكا  والضما

http://undocs.org/ar/A/72/10
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 أن تببَّق تببيقا   ل لك يدقصأأأد من امحكا  الواردة فيهرنع الموادا و الرابع يإ مشأأأا وقد أددمج الجم  (2)

أعضأأأأأأأأأأأأأأا  اللج أة   ومع ذلأك كأان ه أاك اختالف يإ اآلرا  بينعأامأا  فيمأا اتعلق ببقيأة امحكأا  الواردة فيأهو  
اعتمدته اللج ة بصأأفة مؤقتة  ال ي 7ا وال سأأيما فيما يةص عالقته بمشأأروع المادة بشأأفن نباق الجم  الرابع

 و(2017)   يإ دورتها التاسعة والستين

ال ت ببق  التإ اتضأأم ها الجم  الرابع  اللج ة أن الكفاالت والضأأمانات اإلجرائية   عضأأا  ام ونرى بعو   (3)
ا  7لجرائم المدرجة يإ مشأروع المادة  با حصأانةا وال ابدو أن ه ا هو الحال فيما اتعلق    يإ حال احتمال وجود رال  
مو  على جرائم القانون الدولإ التالية   ووو مال ت ببق  الموضأأأأأأأأو ية  فن الحصأأأأأأأأانة  ب   يد ف ت بعبارات مبلقة    صأأأأأأأأيغ   منه 

عدة أعضأأأأأأأا  تفسأأأأأأأيرا  أوسأأأأأأأع لمشأأأأأأأارنع المواد التإ اقترحتها المقررة الةاصأأأأأأأة وتوخوا دورا   أاد    وعلى عكس ذلكا 
 و 7للكفاالت والضمانات اإلجرائية حتى فيما اتعلق بالحاالت التإ لها عالقة بمشروع المادة  

مقّدما ا ال ي  8مشأأأأروع المادة بصأأأأفة مؤقتة  اعتمدت اللج ةالت اقو يإ االعتبارا   ومع أخ  ه ا (4)
 مشأأأأأأأأارنع المواد صأأأأأأأأراحة  على أن جميع امحكا  والضأأأأأأأأمانات اإلجرائية الواردة يإ الجم  الرابع من ا ص

ابقا وتتعلق أج بيأأةا حأأالإ أو سأأأأأأأأأأأأأأأ ت ببق فيمأأا يةص أي رجرا ات ج أأائيأأة تقأأا  على مسأأأأأأأأأأأأأأؤول دولأأة"
الثانإ والثالث من مشأارنع المواد ه  ا بما يإ ذلك تقرنر  الواردة يإ الجمأانمشأروع من مشأارنع المواد   بفي

مقدما    8مشروع المادة  و   ."أو ال ت ببق بموجب أي مشروع من مشارنع المواد ما رذا كانت الحصانة ت ببق
ية رضأأافيةا وال يمس بها بما يإ ذلك ما رذا كانت ال يحكم مسأأبقا  على اعتماد أي كفاالت وضأأمانات رجرائ

 و7محددة ت ببق على مشروع المادة  ه اك ضمانات

بمأا يإ ذلأك تقرنر مأا رذا كأانأت الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة ت ببق أو ال ت ببق بموجأب أي "  بأارةمن خالل  و  (5)
و 7المادة  عتؤكد اللج ة أن الجم  الرابعا بكاملها ا ببق أيضأأأأأأا  على مشأأأأأأرو ا "مشأأأأأأارنع المواد مشأأأأأأروع من

عملية غااتها البت   ونتضأأأح ذلكا على وجه الةصأأأوصا يإ اإلشأأأارة رلى تقرنر انبباق الحصأأأانة بوصأأأفها
ا ال ي ما زال اتعين على 13المادة   رذا كانت الحصانة ت ببق أو ال ت ببقا وه ا هو موضوع مشروع فيما

ع اصأأر المعيارنة  مراعاة كل من الالموضأأو يةا يجب  الصأأياغة ال ظر فيهو ولتقرنر انبباق الحصأأانةلج ة 
ا التإ اعتمدتها اللج ة بصأفة مؤقتةا واالسأتث ا ات الواردة يإ مشأروع  6و 5و 4الم كورة يإ مشأارنع المواد  

اإلجرائية   حكا  والضأأأأأماناتمقدما  احترا  جميع ام 8وعالوة  على ذلكا يسأأأأأتوجب مشأأأأأروع المادة  .7المادة 
 .نر رمكانية تببيق االستث ا اتالواردة يإ الجم  الرابعا يإ تقر 

مقدما  رشأأأأأأأارة صأأأأأأأرنحة رلى  8االقتراح الداعإ رلى تضأأأأأأأمين مشأأأأأأأروع المادة  وعلى الرغم من أن (6)
ة لم قد نوقشا من أجل ضأأأأأأأأمان تببيق أحكا  وضأأأأأأأأمانات الجم  الرابع عليها يإن اللج  7مشأأأأأأأأروع المادة 

كانت الحصأانة ت ببق  تقرنر ما رذا" ا  تشأير رلىب لك االقتراح وقررت اسأتةدا  صأيغة أعم وأكثر حياد تفخ 
 ."ت ببق بموجب أي مشروع من مشارنع المواد ال أو

واسأأأأتدةد    ."رجرا ات ج ائية تقا  على مسأأأأؤول دولة أج بية فيما يةص أي" ون ببق الجم  الرابع (7)
يمكن أن مةتلفة خبوات  ل شأأأأأارة بوجه عا  رلى  "رجرا ات ج ائية" مقدما  مصأأأأأبلح 8يإ مشأأأأأروع المادة 

 و وبال ظر رلى االختاليات القأائمة يإتتةأ ها دولة المحكمأة لتعمنم ممأارسأأأأأأأأأأأأأأة والاتهأا القضأأأأأأأأأأأأأأائيأة الج أائيأة

ضرورنا  أن تد كر صراحة  طبيعة  دولا لم يدعتبرالممارسة العملية بين ال دظم والتقاليد القانونية المةتلفة يإ ال
واميعال الصأأأأأأادرة عن القضأأأأأأاة والمدعين العامينو   الت في يةا التإ قد تشأأأأأأمل أيعال السأأأأأألبة ةبواته   ال

يجب ال ظر فيه يإ  "رجرا ات ج ائية" االعتبار أن اسأتةدا  مصأبلح وعلى أية حالا ا بغإ أن اوضأع يإ
االسأأأأأتةدا  المتسأأأأأق   المواد قبل اعتمادها يإ القرا ة امولىا وال سأأأأأيما لضأأأأأمانال هائية لمشأأأأأارنع   المراجعة

 "ممارسأة الوالية القضأائية الج ائية" لمصأبلح ومصأبلحميع مشأارنع المواد لكل من ذلك اوالم هجإ يإ ج

الوالية  " ذلك المصأأأأأأأأأأأأأبلح ما أن تبت اللج ة يإ تعرنف مفهو  ومعانإ كل م هماو وسأأأأأأأأأأأأأيتوجب ال ظر يإ
 .ا ال ي ما زال اتعين أن ت ظر فيه لج ة الصياغة"الج ائية يةالقضائ
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وه ا   ."تدقا  على مسأأأأؤول دولة أج بيةا حالإ أو سأأأأابق" مقدما   بارة 8المادة  ونسأأأأتةد  مشأأأأروع (8)
اتباعها يإ دولة المحكمة  يعكس ضرورة وجود صلة بين مسؤول الدولة امج بية واإلجرا ات الج ائية المراد

رلى الحالة المم ية التإ قد اوجد ييها  تببيق الحصأأأأأأأأأانة فيما يةصأأأأأأأأأهاو واإلشأأأأأأأأأارة الصأأأأأأأأأرنحةوالتإ يمكن  
أو سأأأأأابق( ال يدقصأأأأأد بها تغيير ال باق المم إ للحصأأأأأانة من  ؤول يإ عالقته بالدولة امج بية )حالإالمسأأأأأ

(ا غير ذي )ه2من ذلك الع صأأأأرا كما ذكرت اللج ة يإ شأأأأرح مشأأأأروع المادة  الوالية القضأأأأائية الج ائيةا
وله مشارنع مواد  اتت ال باق المم إ للحصانة الشةصية والحصانة الموضو ية"و "المسؤول" صلة بتعرنف

 يةص ا فيما4مشأأأأأأأأأأأأروع المادة أحكا  يإ ضأأأأأأأأأأأأو  م  حالإ أو سأأأأأأأأأأأأابق" ل لك يجب يهم  بارةو  (333)مأخرى 

 ون بغإ أيضأأأا  مراجعة  بارة .ا فيما يةص الحصأأأانة الموضأأأو ية6مشأأأروع المادة و الحصأأأانة الشأأأةصأأأيةا  
جل البت فيما رذا كان ا بغإ  المواد يإ القرا ة امولىا من أ قبل اعتماد مشأأأأأأأأأأأارنع ممسأأأأأأأأأأأؤول دولة أج بية"

 ا المسأأتةد  أيضأأا  يإ"مسأأؤول دولة أخرى " بصأأورة متسأأقة وم هجية أو مصأأبلح ةدا  ه ا المصأأبلحاسأأت

 .مشارنع مواد أخرى 

  8المادة 
 لحصانةنار دولة المحكمة في ا

  السلباتد المةتصة يإ دولة المحكمة يإ مسفلة الحصانة حالما ات اهى رلى علمها  ت ظر  -1
 .الج ائية  من دولة أخرى يمكن أن اتفثر بممارسة دولة المحكمة والاتها القضائيةوال  مسؤ  أن

 مسفلة ا ت ظر السلبات المةتصة يإ دولة المحكمة دوما  يإ  1اإلخالل بفحكا  الفقرة   دون  -2

 :الحصانة على ال حو اآلتإ

 الشروع يإ اإلجرا ات الج ائية؛ قبل )أ( 

ى مسأؤول من دولة أخرىا بما يإ  من شأفنها أن تؤثر عل اتةاذ تدابير قسأرنة   قبل  )ب(  
 .القسرنة التإ قد تؤثر على أي حرمة قد اتمتع بها ذلك المسؤول بموجب القانون الدولإ  ذلك التدابير 

 الشرح  

رلى االلتما  بال ظر يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية الج ائية   8 يشأأأأأير مشأأأأأروع المادة (1)
من  المحكمة ممارسأأأة والاتها القضأأأائية الج ائية أو ع دما تمارسأأأها على مسأأأؤول دولة  سأأألبات ع دما تعتم 

كان يعل صأأأأأأأادر عن   لتقييم ما رذا التدابير الالزمة "نظر ووو يإ الحصأأأأأأأانة" دولة أخرىو وندقصأأأأأأأد بعبارة
نة مسأأأؤولإ  القضأأأائية الج ائية اؤثر أو ال اؤثر على حصأأأا  سأأألبات دولة المحكمة ون بوي على ممارسأأأة والاتها 

سأأأأأأت تهإ    بعملية  يإ الحصأأأأأأانة عمال  يمهد للبد   "ال ظر " القضأأأأأأائية الج ائيةو ل لكا يمثل  دولة أخرى من الوالية 
  الحصأأأأأأانة  "تقرنر "يإ الحصأأأأأأانة و  "ال ظر " ت ببقو ومع ذلكا يإن بتقرنر ما رذا كانت الحصأأأأأأانة ت ببق أو ال  

 موضأأوع مشأأروع مادة م فصأأل    "تقرنر الحصأأانة "ون  سأأيك الرغم من ارتباطهما الوثيقو و  يئتان مةتلفتان على 

 .لم ت ظر فيه لج ة الصياغة بعد

( وقاعدة  1قرة يقرتين مكرسأأتينا على التوالإا لتحداد قاعدة عامة )الف 8المادة  ونتضأأمن مشأأروع (2)
انة (و ويإ كلتا الحالتينا يقع االلتما  بال ظر يإ مسأفلة الحصأ2)الفقرة   سأت ببق على حاالت محددة  خاصأة

الدولة التإ ت در  يإ  يإ دولة المحكمةو وقررت اللج ة أال ت كر صأراحة  أجهمة "السألبات المةتصأة" على
تثور ييها مسأأأأأأأأفلة الحصأأأأأأأأانةا وك لك على  التإه   الفئةا من تحداد تلك امجهمة سأأأأأأأأيتوق  على اللحظة 

اسأتدصأوب  نظا  قانونإ داخلإا يقد  امجهمة قد تةتل  يإ كل  ال ظا  القانونإ لدولة المحكمةو وبما أن ه  
  

(333) Yearbook … 2014, vol. II (Part Two), p. 145, para. (12) of the commentary to draft article 2 (e)و 
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بتغبية أجهمة مةتلفة البابعا بما يإ ذلك أجهمة السأألبة الت في ية أو الشأأرطة  اسأأتةدا  مصأأبلحات تسأأمح
مغراض  "المةتصأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأألبات" كمو وتحداد أجهمة الدولة التإ ت در  يإ يئةال يابة العامة أو المحا أو

 .ل حالة على حدةمشروع المادة ه ا مسفلة اتعين طرحها يإ ك

 التما  السأألبات المةتصأأة يإ دولة المحكمة بفن ت ظر  1العامة الواردة يإ الفقرة  وتحدد القاعدة (3)

اتفثر بممارسأأأأأة دولة  يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانة حالما ات اهى رلى علمها أن مسأأأأأؤوال  من دولة أخرى يمكن أن"
 ."المحكمة والاتها القضائية الج ائية

 ."أج بإ  مسأأأؤول " بدال  من  "مسأأأؤول من دولة أخرى " من امنسأأأب اسأأأتةدا   بارة  ورأت اللج ة أن  (4)

 مقدما ا و بارة   8المسأأأأأتةدمة يإ مشأأأأأروع المادة  ا "مسأأأأأؤول دولة أج بية " وتدسأأأأأتةد  ه   العبارة مراديا  لعبارة 

)ه(  2ادة  يإ ع وان الموضوع )بصيغة الجمع( والتإ ارد تعرنفها يإ مشروع الم  ا المستةدمة "مسأؤول الدولة "
ال ظر عن  المسأأأأمى أي مسأأأأؤول يإ الدولةا بغو  اعتمدته اللج ة بصأأأأفة مؤقتةو ول لك ا در  تحت ه ا  ال ي 

تركه  كان يشأغل م صأبه أو  مرتبتها سأوا  كان مشأموال  بالحصأانة الشأةصأية أو بالحصأانة الموضأو يةا وسأوا  
مسأؤول من دولة " مسأمى أن ا در  تحت وعليها ا بغإ  .يإ الوقت ال ي اتعين فيه ال ظر يإ مسأفلة الحصأانة 

الثانإ  الحصأأأانة من الوالية القضأأأائية الج ائية امج بية ويقا  محكا  الجمأان   يسأأأتفيد من  كل مسأأأؤول قد  "أخرى 
 .د والثالث من مشارنع الموا 

بال ظر يإ مسأفلة الحصأانة رال ع دما اتفثر مسأؤول من دولة أخرى بممارسأة دولة  وال يقع االلتما  (5)
ممارسأأأأأأأأة الوالية  " تةدمت اللج ة  بارةوالاتها القضأأأأأأأأائية الج ائيةو ويإ حالة القاعدة العامةا اسأأأأأأأأ محكمةال

ا التإ اقترحها المقرر الةاص واعتدبرت "اإلجرا ات الج ائية" ا مفضأألة  رياها على  بارة"القضأأائية الج ائية
ا 7و 5و 3مشأأأارنع المواد  أيضأأأا  يإ "ائيةممارسأأأة الوالية القضأأأائية الج " للغايةو واسأأأتدةدمت  بارة تقييدية

د   "الوالية القضأأأأأأأائية الج ائية" بالمالحظة أن مفهو  نباقها يإ الشأأأأأأأروح ذات الصأأأأأأألةو ونجدروإن لم يدحدَّ

الصأأأأأياغة بعدو وعلى أية حالا  ا لم تدرسأأأأأه لج ة(334)التقرنر الثانإ للمقرر الةاص بال اتا ال ي أددر  يإ
ممارسأأأأة الوالية  م ن  بارةال ي سأأأأتعتمد  اللج ة يإ أوانها يدفهم م "ةائية الج ائيالوالية القضأأأأ" وره ا  بتعرنف

السأأأألبات المةتصأأأأة  ا أنها اميعال التإ يمكن أن تقو  بها8ا مغراض مشأأأأروع المادة "الج ائية القضأأأأائية
أيرادو وقد  ةدعأو ل واحد الج ائية لفرد يإ دولة المحكمة والتإ قد تلم ا ع د االقتضأأأأأأأأا ا لتحداد المسأأأأأأأأؤولية

أيعال الحكومة  وقد تشأأملاميعال المتعلقة بال شأأاط القضأأائإا  تةتل  طبيعة ه   اميعال وال تقتصأأر على
 .اإلجرا ات السابقة للمحاكمة أو المالحقة القضائية أو أو الشرطة أو التحقيق

 ية القضأأأأأأأأائيةالوال ممارسأأأأأأأأة" التإ يمكن أن ت در  تحت الفئة العامة المتمثلة يإ بيد أن اميعال (6)

ذلكا ال ا شأأأأأأأأأف ه ا  التما  بال ظر يإ مسأأأأأأأأأفلة الحصأأأأأأأأأانةو بل على العكس منال تؤدي كلها رلى  "الج ائية
وكما اتضأأح من اميعال التإ ت در  تحت ه   الفئةو  مسأأؤول من دولة أخرى بفحد رماتفثم  االلتما  رال ع دما

يإ و (335)  2000نيسأأأأأأأأان/أبرنل   11لصأأأأأأأأادرة يإ م كرة التوايف ا قضأأأأأأأأيةيإ  محكمة العدل الدولية  إحكم
من  اؤثر تدبير معين قد   (336)االمتعلقة ببعو مسأأأأأأأأأأائل المسأأأأأأأأأأاعدة المتبادلة يإ المجال الج ائإالقضأأأأأأأأأأية 

رذا أعاق أو م ع ممارسأأأة مها  ذلك الشأأأةص  يقط  أج بإ   سأأأؤولإلجرا ات الج ائية على حصأأأانة متدابير ا
 ج ائيةا ليسقيق أولإ أو رقامة دعوى  يمكن اعتبار بد  تحوعلى سأأأأأأأأأبيل المثالا ال وبفرض التمامات عليه

 ا بل أيضأا ضأد الشأةص المع إا انتهاكا للحصأانة رذا لم يفرضما يحسأبالوقائع الممعومة لجرنمة شأفن  ب
  

 .42-36ا الفقرات 17-14الصفحات  اA/CN.4/661 المجلد الثانإ )الجم  امول(ا الوثيقة ا2013حولية ووو  (334)

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgmentانظر  (335)

I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 22, paras. 54 and 55و 

 ,Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgmentانظر  (336)

I.C.J. Reports 2008, p. 177, at pp. 236-237, paras. 170 and 171و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661،
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  أيضأأأأأا أن تقو  دولة المحكمة    وبإمكان   قو بموجب القانون الوط إ المببَّ   المع إ  أي التما  على الشأأأأأةص  ذلك 
للقضأأأأأأية )جمع شأأأأأأهادات الشأأأأأأهود والوثائق وامدلة الماديةا وما رلى ذلك(ا   امدلة امولية  على امقل بجمع

 باستةدا  تدابير غير ملممة أو مقيدة للمسؤول امج بإو

تولإ أهمية خاصأأأأأأأأأأأة للوقت ال ي يجب فيه على السأأأأأأأأأأألبات   1الواردة يإ الفقرة  والقاعدة العامة (7)
 مع التفكيد على أن ذلك ا بغإ أن يحدث يإمسأأأفلة الحصأأأانةا  كمة أن ت ظر يإ دولة المح المةتصأأأة يإ

التإ ت ظم مةتل   مرحلة مبكرةا وإال يقد تضأأع  يعالية مؤسأأسأأة الحصأأانةو وعلى الرغم من أن المعاهدات
ال تتضأأأأأأمن قواعد محددة يإ ه    أشأأأأأأكال حصأأأأأأانة مسأأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأأائية الج ائية امج بية

يجب ال ظر يإ مسأفلة الحصأانة يإ مرحلة مبكرة يإ  لية صأراحة  أنهحكمة العدل الدو فلةا يقد ذكرت مالمسأ
واضأأأأعة  يإ اعتبارهاا أن من الضأأأأروري أن ت كر صأأأأراحة  الوقت ال ي  ورأت اللج ةا .(337)بداية اإلجرا ات

سأأأأألبات لا رلى علمها ]أي حالما ات اهى: مال ظر يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانةا وتعرنفه كما الإ ا بغإ أن ابدأ فيه
دولة المحكمة والاتها  المةتصأأأأأأأأة يإ دولة المحكمة[ أن مسأأأأأأأأؤوال  من دولة أخرى يمكن أن اتفثر بممارسأأأأأأأأة

ا التإ تتبع رلى حد ما الصأأأأأأأأأأيغة التإ  "ات اهى رلى علمها حالما" وباسأأأأأأأأأأتةدا   بارة ."القضأأأأأأأأأأائية الج ائية
ية القضأأأأأائية الحكومات من الوالات رؤسأأأأأا  الدول و الدولإ يإ قرار  بشأأأأأفن حصأأأأأان اسأأأأأتةدمها معهد القانون 

ال ظر يإ مسأأأأأأأفلة الحصأأأأأأأانة   ا كان القصأأأأأأأد ربراز أن(338)2001الت في ية يإ القانون الدولإ لعا   والتدابير
ولتعمنم ه     وةرسأأأميالاإلجرا ات القضأأأائية  تبدأ ا دون االنتظار حتى جري يإ أقرب وقت ممكنيجب أن ي

 .ييي ا للعالقات الق صلية من اتفااية 37و 36يإ المادتين  تردما التإ دون تفخيرالفكرةا استدةدمت  بارة م

على قاعدة خاصأأة تشأأمل حالتين معي تين يجب ييهما على   8مشأأروع المادة  من 2وت ص الفقرة  (8)
د ال ظا  الةاص الوارد يإ ه  يإ دولة المحكمة أن ت ظر يإ مسأفلة الحصأانةو  السألبات المةتصأة  ونحدَّ

و وبه ا المع ىا 1الواردة يإ الفقرة  بنية الحفاظ على انبباق القاعدة العامة "رخالل  عد" الفقرة بفنه شأأأرط
للتفكيد على أن القاعدة العامة ت ببق يإ جميع الظروف وال يمكن أن تؤثر  "دون اإلخالل" تسأأأأتةد    بارة
ه   يالقصأد  2يإ الفقرة   و أما القاعدة الةاصأة الواردة2الةاصأة الواردة يإ الفقرة بها القاعدة  ييها أو تمس

بال ظر يإ مسأأفلة الحصأأانة قبل اتةاذ  م ها توجيه انتبا  السأألبات المةتصأأة يإ دولة المحكمة رلى التمامها
ق القاعدة الفقرةا رذا لم تكن يعلت ذلك من قبل بتببي أحد التدابير الةاصأأأأأأأأأأأأأة الم صأأأأأأأأأأأأأوص عليها يإ ه  

 .نم ه ا الوضعتعم هإ   "دوما  " الظرف العامةو والغاية من استةدا 

  

تإ ا الللج ة حقوق اإلنسأانالةالف المتعلق بالحصأانة القضأائية لمقرر خاص  الدولية ه   المسأفلة يإ قضأية ت اولت محكمة العدل (337)
 New York, 13 February) اتفااية امتيازات اممم المتحدة وحصأاناتها أدوضأح ييها انبباق االمتيازات والحصأانات الواردة يإ

1946, United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, and vol. 90, p. 327)  بأأالمالحقأأة  فيمأأا اتعلق
حوكم بسأأبب بيانات أدلى بها يإ مقابلةو ويإ ه ا   ا ال يإ باسأأتقالل القضأأاة والمحامينمنا للمقرر الةاص المع القضأأائية يإ مالي

مسأأأائل " يتوى ذكرت ييها أن  -طلب من المجلس االقتصأأأادي واالجتماعإ لألمم المتحدة  ب ا   على -السأأأياقا أصأأأدرت المحكمة  
مبدأ معترف به عموما  من مبادئ  " وأن ه ا التفكيدا  "اإلجرا ات يإ بداية  الحصأأانة مسأأائل أولية يجب حلها يإ أقرب وقت ممكن

صأوتا    14وب ا   على ذلكا خلصأت المحكمة بفغلبية  ."سألب قاعدة الحصأانة من مبرر وجودها" الغاية م ه عد  "اإلجرائإ القانون 
ضأأائية باعتبارها مسأأفلة أولية الق مسأأفلة الحصأأانة من الواليةالمحاكم الماليمنة عليها التما  بالتعامل مع  " مقابل صأأوت واحد رلى أن

 Difference Relating to Immunity from Legal Process of) "اإلجرا ات اتعين حلها يإ أقرب وقت ممكن يإ بداية

a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, 

p. 62, at p. 88, para. 63, and p. 90, para. 67 (2) (b)و) 
والحصأأأأأانة من الوالية  تم ح سأأأأألبات الدولة رئيس دولة أج بإ الحرمة" :معهد القانون الدولإ على ما الإ من قرار  6ت ص المادة  (338)

 Yearbook of the Institute)) "كت اهت رلى علمها صأأأفته تل القضأأأائية والحصأأأانة من التدابير الت في ية المسأأأتحقة لها حالما

of International Law, vol. 69 (Session of Vancouver, 2001), p. 747 الموقع اإللكترونإ للمعهد يإ متاح يإ ؛ 
: www.idi-iil.orgتحت ع وان ا  “Resolutions”و) 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.idi-iil.org
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اإلجرا ات  قبل الشأأروع يإ " ا ت شأأف مسأأفلة الحصأأانة دوما  2الةاصأأة الواردة يإ الفقرة  وويقا  للقاعدة  (9)
 "دولة أخرى شأأأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأأأؤول من  قبل اتةاذ تدابير قسأأأأأأرنة من ")الفقرة الفر ية )أ(( و  "الج ائية 

نها ترى أن كليهما يشأأأيران رلى نوع من اميعال  االيتراضأأأين م اللج ة ه ان  )الفقرة الفر ية )ب((و وقد اختارت 
حصأأأانة من الوالية أي  ا يإ حال حدوثهاا  تهك دوما  على مسأأأؤول من دولة أخرى والتإ يمكن أن ت  التإ تؤثر 

هإ  "قبل "  ها ذلك المسأأؤولو والغاية من اسأأتةدا  الظرف يسأأتفيد م  القضأأائية الج ائية امج بية التإ يمكن أن 
 .أن ال ظر يإ الحصانة يجب دوما  ال ظر ييها على أساس أولإ يإ بداية اإلجرا ات  مبدأ  تعمنم 

المسأأأأأأأأأأؤولية   رلى بد  رجرا ات قضأأأأأأأأأأائية الغاية م ها تحداد "اإلجرا ات الج ائية" وتشأأأأأأأأأأير  بارة (10)
ه   العبارة ونجب التمييم بين  .ا هو يإ ه   الحالة مسأأأأأأأؤول من دولة أخرى الج ائية المحتملة محد اميراد

ا التإ لهاا كما ذدكر أعال ا مع ى أوسأأأأأأعو وقد يضأأأأأألت اللج ة  "الج ائية ممارسأأأأأأة الوالية القضأأأأأأائية" ةو بار 
 "تهمةتوجيه ال" أو "القضأأأأائية المالحقة" بدال  من  بارة "الشأأأأروع يإ اإلجرا ات الج ائية"  بارة اسأأأأتةدا 

ا منها ترى أن "الشأأفونة الشأأروع يإ اإلجرا ات" أو "الشأأروع يإ مرحلة المحاكمة"  بارتإ أو "االتها " أو
قررت اسأأأأأأتةدا  مصأأأأأأبلحات أعم تسأأأأأأمح بإدرا  أي  لها معانإ مةتلفة يإ كل نظا  قانونإ داخلإو ول لك

 المحكمةا الشأأأأأأأأروع يإ اإلجرا ات الج ائيةو وتحدادالداخلإ لدولة  من اميعال التإ تحددا بموجب القانون 

يإ مسأأأأأأأأأأفلة  باعتبار  اللحظة التإ ا بغإ ييهاا يإ كل امحوالا ال ظر "ائيةاإلجرا ات الج  الشأأأأأأأأأأروع يإ"
ال يحول دون ال ظر يإ مسفلة  الحصانة اتسق مع الممارسة الدولية واالجتهاد القضائإ الدولإو بيد أن ه ا

 .أيضا   ا ا يإ وقت الحقا يإ مرحلة البعنالحصانةا ع د االقتض

السلبات   رلى أيعال "ر على مسؤول من دولة أخرى ن شفنها أن تؤثتدابير قسرنة م" وتشير  بارة (11)
وقت يإ سأأأأأياق ممارسأأأأأة  المةتصأأأأأة يإ دولة المحكمة الموجهة رلى المسأأأأأؤول والتإ يمكن اتةاذها يإ أي

رع يإالوالية القضأأأائية الج ائيةا بصأأأرف ال ظر ع اإلجرا ات الج ائية أ  الو وه   التدابير أسأأأاسأأأا    ما رذا شأأأد
أمورا على حرنة ت قل المسأأؤولا أو مثوله أما  المحاكم بصأأفة شأأاهدا   صأأية قد تؤثرا يإ جملةتدابير شأأة

يجري  "المسأأأؤول اإلجرا ات الج ائية ضأأأد" دولة ثالثةو وال تع إ ه   التدابير بالضأأأرورة أن أو تسأأأليمه رلى
 وع من التدابير قد ه ا ال وبما أن موالج ائية ممارسأأأة الوالية القضأأأائية" هاا ولك ها قد ت در  ضأأأمن يئةت في 

 العامة "التدابير القسأرنة" يقد رئإ أن من المسأتصأوب اسأتةدا  صأيغة يةتل  يإ كل نظا  قانونإ داخلإا
م كرة التوايف  إ قضأأأأأأأيةاسأأأأأأأتةدمتها محكمة العدل الدولية يل شأأأأأأأارة رلى معمل السأأأأأأألبةما وهإ صأأأأأأأيغة 

القضأأأأأية تبعته المحكمة يإ لم بق ال ي امسأأأأأتوحاة من اصأأأأأيغة  و ا  2000نيسأأأأأان/أبرنل  11الصأأأأأادرة يإ 
 .(339)المتعلقة ببعو مسائل المساعدة المتبادلة يإ المجال الج ائإ

 .توايف المسأأأؤول القسأأأرنة امكثر تواترا  التإ يمكن اتةاذها يإ الممارسأأأة العملية هإ  وأحد التدابير  (12)

 لسأأأأيراليون يإ قضأأأأية  حكمة الةاصأأأأة وضأأأأرورة ال ظر يإ مسأأأأفلة الحصأأأأانة قبل السأأأأماح بالتوايف أعل تها الم 

رن اإلصأأأأأأرار  " :ما الإ   2004أيار/مااو    31المؤرخ   ا حيث أكدت دائرة االسأأأأأأتئ اف يإ قرارها تشأأأأأأارلم تاالور 
ة الحصأأانة ال اتعارض يحسأأبا جوهرنا ا  قبل أن اتمكن من رثارة مسأأفل  على سأأجن رئيس دولة يشأأغل م صأأبه 

ل ظر يإ امسأأأس الموضأأأو يةا  ولك ه يفترض أيضأأأا ا دون ا مفهو  الحصأأأانة السأأأياديةا   مع كامل الغرض من 
لالحتجا    متعلقة باالسأأأأأأأأتث ا ات من ذلك المفهو  اتعين البت ييها بعد ت اول امسأأأأأأأأس الموضأأأأأأأأو ية  مسأأأأأأأأائل 

 .لضروري معالجة ه   المسفلة يإ سياق ال ظر يإ الحصانة أن من ا  ول لك رأت اللج ة   .( 340) "بالحصانة 

  

(339) Arrest Warrant of 11 April 2000  أعال (   335)انظر الحأاشأأأأأأأأأأأأأأيأةp. 22, para. 54و ؛Certain Questions of 

Mutual Assistance in Criminal Matters  أعال (  336)انظر الحاشيةpp. 236-237, para. 170و 

(340) Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Special Court for Sierra Leone, Appeals Chamber, Case No. 

SCSL-2003-01-I االطالع على نص القرار و يمكن  30ا الفقرة  2004أيار/مااو   31 ا قرار بشأأأفن الحصأأأانة من الوالية القضأأأائيةا
 و”Documents”, “Charles Taylor“تحت ع وان  www.scsldocs.org :للمحكمة الةاصة  يإ الموقع الشبكإ 

http://www.scsldocs.org/
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ةا يجدر بال كر أن نباق تببيق مشأأأارنع المواد يقتصأأأر على الحصأأأانة سأأأفلالم وفيما اتعلق به   (13)
الرغم من أن  الوالية القضأأأأأأأأأائية الج ائية امج بيةا وال يشأأأأأأأأأمل بالتالإ مسأأأأأأأأأفلة الحرمةو ومع ذلكا على من

للتبدالا يمن الصأأأأأأأأحيح أيضأأأأأأأأا  أن  الوالية القضأأأأأأأأائية والحرمة يئتان متميمتان وغير قابلتينالحصأأأأأأأأانة من  
يمكن أن اد كر م ها يإ ه ا الصأأأدد اتفااية ييي ا   ات دولية مةتلفةاهما تت اولهما يإ الوقت نفسأأأه معاهدكلتي

لوماسأإ مصأونة ]و[ تكون حرمة شأةص المبعوث الدب" :الإ ا التإ ت ص على ما(341)للعالقات الدبلوماسأية
اتةاذ أي  ال يجوز"و (342)(29المادة ) "من صأأأأأور االعتقال أو االحتجاز وال يجوز رخضأأأأأاعه مية صأأأأأورة

يجدر بال كر   وعلى نفس الم والا   .( 343) ( 31من المادة   3الفقرة  )    "رجرا ات ت في ية رزا  المبعوث الدبلوماسأأأأإ 
  الوالية القضأأأأأأائية والتدابير  رؤسأأأأأأا  الدول والحكومات من أيضأأأأأأا  قرار معهد القانون الدولإ بشأأأأأأفن حصأأأأأأانات  

 .(344)(4و 1الت في ية يإ القانون الدولإ )الفقرتان  

أخ ت اللج ة يإ االعتبار أن احتجاز مسأأأأأؤول من دولة أخرى يمكن أن اؤثر   ومن ناحية أخرىا (14)
)ب( 2 الجملة امخيرة من الفقرةعلى الحصأأانة من الوالية القضأأائيةو وه ا ما يعلل وجود  يإ ظروف معي ة

د تؤثر على أي حرمة قد إ قالت" يإ عداد التدابير القسأأأأأأأرنة التدابير "تتضأأأأأأأمن" من مشأأأأأأأروع المادةا التإ
قد اتمتع بها ذلك المسأأأأأأأأأأؤول بموجب " وندقصأأأأأأأأأأد بعبارة ."الدولإ اتمتع بها ذلك المسأأأأأأأأأأؤول بموجب القانون 

 وكونه مسؤوال   سؤول يإ دولة أخرى ال اتمتع بالحرمة لمجردتوجيه االنتبا  رلى أن كل م "الدولإ القانون 

   9المادة 
 إخطار دولة المسؤول

مةتصأأأأأة يإ دولة المحكمة يإ اإلجرا ات الج ائية أو تتة  ع السأأأأألبات القبل أن تشأأأأأر  -1
تدابير قسأأأأأأأأأأأرنة من شأأأأأأأأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأأأأأأأأؤول من دولة أخرىا تةبر دولة المحكمة دولة 

 لةو وت ظر الدول يإ اتةاذ اإلجرا ات الم اسبة لتيسير ه ا اإلخباروالمسؤول بتلك الحا

ممارسأأأأة   ة المسأأأأؤولا وامسأأأأباب التإ تدعو رلىيشأأأأمل اإلخبارا يإ جملة أمورا هون -2
 الوالية القضائية الج ائيةا والسلبة المةتصة بممارسة الوالية القضائيةو

الدبلوماسأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأيلة اتصأأأأال أخرى يدقدَّ  اإلخبار عن طرنق الق وات  -3
عليها يإ تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأأأأأأأأائل يمكن أن تشأأأأأأأأأأمل تلك الم صأأأأأأأأأأوص  

 معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 500, No (ا1961نيسأأأأأأان/أبرنل   18للعالقات الدبلوماسأأأأأأية )ييي اا   اتفااية ييي ا (341) 

7310, p. 95و 

 ,vol. 1400 (ا المرجع نفسأأأأه1969كانون امول/ديسأأأأمبر   8رلى اتفااية البعثات الةاصأأأأة )نيونوركا   على نفس الم والا يشأأأأار (342)

No. 23431, p. 231, art. 2914ا  ذات البابع العالمإ )ييي ا ؛ واتفااية ييي ا لتمثيل الدول يإ عالقاتها مع الم ظمات الدولية 
الوثأأأائق  ا أوUnited Nations, Juridical Yearbook 1975 (Sales No. E.77.V.3), p. 87 (ا1975آذار/مأأأارس  

آذار/مارس  14 -شأأأأأأباط/يبراار   4مع الم ظمات الدوليةا ييي اا    الرسأأأأأأمية لمؤتمر اممم المتحدة المع إ بتمثيل الدول يإ عالقاتها
 p. 207, document ,(United Nations publication, Sales No. E.75.V.12) المؤتمروثائق  المجلد الثانإا ا1975

A/CONF.67/16, arts. 28 and 58للعالقات   ااتفااية ييي رلى ه   الفكرة يإ أقل وضأأأأأأأأأأأوحا    نمكن االطالع على رشأأأأأأأأأأأارةو   و
 و2و 1ا الفقرتين 41ا المادة الق صلية

مع الم ظمات الدولية  ؛ واتفااية ييي ا لتمثيل الدول يإ عالقاتها31رلى اتفااية البعثات الةاصأأأأأأةا المادة  على نفس الم والا يشأأأأأأار (343)
 .60من المادة  2والفقرة  30ذات البابع العالمإا المادة 

(344)  Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69  ( ا  338انظر الحاشية) أعالpp. 745 and 747و 
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 الشرح  

تقدمه رلى دولة أخرى  رلى اإلخبار ال ي يجب على دولة المحكمة أن  9 يشأأأأأأأأير مشأأأأأأأأروع المادة (1)
 .ت وي ممارسة الوالية القضائية الج ائية على أحد مسؤوليها إلبالغها بفنها

 عموما  أن الحصأأأأأأأأأانة من الوالية الج ائية امج بية تم ح لمسأأأأأأأأأؤولإ الدولةبول  المق ولما كان من (2)

ع هاا كما أن  ت ازللصأأأأأأأالح الدولةا يإن الدولةا وليس المسأأأأأأأؤولا هإ التإ تقرر االحتجا  بالحصأأأأأأأانة وال
  لضأمان احترا  حصأانة مسأؤولهاو  دولة المسأؤول هإ التإ تقرر شأكل ووسأائل اإلجرا ات التإ ت وي اتباعها

الصأأالحياتا يجب أن ات اهى رلى علمها أن سأألبات  مكن من ممارسأأة تلكغير أن دولة المسأأؤول لكإ تت
 .مسؤوليهاالقضائية الج ائية على أحد  ت وي ممارسة والاتها أخرى دولة 

أن الصأأأأكوك التعاهدية التإ ت ص على شأأأأكل من أشأأأأكال حصأأأأانة مسأأأأؤولإ   وتحققت اللج ة من (3)
  بإخبار  ية الج ائية امج بية ال تتضأأأأأمن أي قاعدة تفرض على دولة المحكمة التماما  ضأأأأأائ الق  الدولة من الوالية 

من  42المادة   وحيد هو باسأأأأتث ا   دولة المسأأأأؤول ب يتها ممارسأأأأة الوالية القضأأأأائية الج ائية على المسأأأأؤولا
 يضا  أن اتفااية اممموباإلضاية رلى ذلكا أخ ت اللج ة يإ اعتبارها أ  .(345)اتفااية ييي ا للعالقات الق صلية

ب ية دولة المحكمة ممارسأة  تفترض أن اإلخبار (346)المتحدة لحصأانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضأائية 
الوسأأأأأائل   االتفااية   من   22وتحقيقا  ل لك ت ظم المادة   الوالية القضأأأأأائية على دولة أخرى يجب أن يحصأأأأأل لموما ا 

ورغم و "ة قضائية أو بوثيقة أخرى تقا  بموجبها دعوى ضد دولة مارقبو  تبليغ صحيفة الدعوى م بها اتم  التإ
الصأأأأأأأأحيح  ذ  الحصأأأأأأأأانة من الوالية القضأأأأأأأأائية الج ائية امج بيةا يمنالحكم اتبع نموذجا  غير نمو  أن ه ا

االحتجا  بحصأأأأأأانتهاا  أيضأأأأأأا  أن التبليغ بصأأأأأأحيفة الدعوى صأأأأأأار الشأأأأأأرط المبلوب لكإ تتمكن الدولة من
يقتضأأأأأيه اختالف الحال مغراض مشأأأأأروع   ار مع مراعاة ماتؤخ  المادة الم كورة يإ االعتب  بحيث يمكن أن
اللج أأة ردرا  اإلخبأأار يإ عأأداد الضأأأأأأأأأأأأأأمأأانأأات اإلجرائيأأة   أخأأ  ذلأأك يإ الحسأأأأأأأأأأأأأأبأأانا قررت   المأأادة هأأ او ومع 

 .من مشارنع المواد عليها يإ الجم  الرابع  الم صوص 

معلومات موثوقة عن نية دولة المحكمة  قإ دولة المسأؤول أسأاسأيا  لضأمان تل ونعد اإلخبار شأرطا   (4)
بالحصأأأأأانة  وليهاا وبالتالإا تمكي ها من تقرنر االحتجا والاتها القضأأأأأائية الج ائية على أحد مسأأأأأؤ  ممارسأأأأأة

المحكمة ودولة المسأؤولا وبالتالإ  الت ازل ع هاو ويإ الوقت نفسأها ايسأر اإلخبار بد  الحوار بين دولة أو
  مسأؤولإ الدولة من الوالية القضأائية الج ائية امج بية   لضأمان صأحة تقرنر حصأانة رطا  أسأاسأيا  يصأبح ك لك شأ

الضأأأأمانات اإلجرائية المحددة يإ الجم  الرابع  ضأأأأمانة مناإلخبار يإ نظر اللج ة  وتببيقهاو ول لك يكون 
يإ مرحلة  اورات تجري ا من المشأ"التشأاور"و "اإلخبار" ال يمكن الةلط بين مفهومإو الموادو   من مشأارنع

 .ت ظر فيها التإ سيتعين على لج ة الصياغة أن 15 الحقةا وهإ موضوع مشروع المادة

رلى ثالث يقرات تت اولا على التوالإا الوقت ال ي يجب أن يحصأأأأأأل  9المادة  ون قسأأأأأأم مشأأأأأأروع (5)
 .اإلخبار قديماإلخبارا ومضمون اإلخبارا والوسائل التإ يمكن أن تستةدمها دولة المحكمة لت فيه

  

انتظارا  لمحاكمتها أو أايمت   رذا ادبو على أحد امعضأأأأأأأأأأأأا  الق صأأأأأأأأأأأأليين أو احتدجم" :االتفااية على ما الإ من  42ت ص المادة  (345)
رئيس المركم الق صأأأأأألإو يإذا كان أي من ه   اإلجرا ات  بإبالغ ذلك رلى دعوى ج ائية ضأأأأأأد ا تقو  الدولة المسأأأأأأتقبلة على الفور

وال تتضأأأمن اتفااية  ."الدبلوماسأأأإ ا وجب على الدولة المسأأأتقبلة أن تبلغ ذلك رلى الدولة المويدة بالبرنقالمركم نفسأأأه اتعلق برئيس
البعثأات  ة ذات البأابع العأالمإ واتفأاايأةلتمثيأل الأدول يإ عالقأاتهأا مع الم ظمأات الأدوليأ  ييي أا للعالقأات الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة واتفأاايأة ييي أا

 .الةاصة أي أحكا  مماثلة

الوثائق الرسأمية   ا(2004 كانون امول/ديسأمبر  2لحصأانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضأائية )نيونوركا   اممم المتحدة اتفااية (346)
 .ا المريق59/38رار ا المجلد امولا الق(A/59/49) 49للجمعية العامة لألمم المتحدةا الدورة التاسعة والةمسونا الملحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/59/49
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ظر رلى الغرض  الوقت ال ي يجب أن يحصأأأأأأل فيه اإلخبارو واإلخبارا بال  رلى 1تشأأأأأأير الفقرة  (6)
تقأأديمأأه يإ وقأأت مبكرا منأأه لن يحقق جميع آثأأار  رال ع أأد ذلأأكو بيأأد أنأأه ال يمكن  المتوخى م أأها يجأأب

الج ائيةا   والاتها القضأأأائية  أن اإلخبار قد تكون له آثار غير مقصأأأودة على ممارسأأأة دولة المحكمة تجاهل
بين واجأب رخبأار دولأة  رقأامأة توازن ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا يإ بأدايأات المرحلأة اموليأةو لأ لأك اعتدبر من الضأأأأأأأأأأأأأأروري  

القضأأأأأأائية الج ائية قد تؤثر على  المسأأأأأأؤول وحق دولة المحكمة يإ االضأأأأأأبالع بفنشأأأأأأبة يإ رطار الوالية
دد الوقتان  لةدو  مواضأأأأأأيع ووقائع عدة وال تؤثر بالضأأأأأأرورة على مسأأأأأأؤول أخرىو ولمعالجة ه ا الشأأأأأأاغلا حد

ار: )أ( الشأأروع يإ اإلجرا ات الج ائية و)ب( اتةاذ تدابير لتقديم اإلخب التاليان بوصأأفهما حاسأأمإ امهمية
 شأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأؤول من دولة أخرىو ونجب تقديم اإلخبار قبل حدوث أي من ه ان قسأأأأرنة من

ا 8مشأأأأأأروع المادة  )أ( و)ب( من2من مشأأأأأأروع المادة ه ا مع الفقرتين  1 الظريينو وهك اا تتماشأأأأأأى الفقرة
ييها على السأأألبات المةتصأأأة   دولة المسأأأؤول مع الحاالت الةاصأأأة التإ اتعينبحيث اتمامن وقت رخبار  

 يعلت ذلك من قبلو ل لك ا بغإ يهم  بارتإ يإ دولة المحكمة أن ت ظر يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانة رن لم تكن

الوارد  بالمع ى "تدابير قسأأأأأأأرنة من شأأأأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأأأأؤول من دولة أخرى "و "ج ائيةاإلجرا ات ال"
 .8بيانه يإ شرح مشروع المادة 

ا ول لك  "الدولة مسأؤول" يإ مشأروع المادة ه ا مراديا  ل "مسأؤول من دولة أخرى " وندسأتةد  تعبير (7)
)ه( ال ي اعتمدته اللج ة بصأأأأفة مؤقتةو 2 ادةا بغإ يهمه على أنه اتفق مع التعرنف الوارد يإ مشأأأأروع الم

على ال باق المم إ   "مسأأأؤول الدولة" اسأأأتةدا  مصأأأبلح  اا ال اؤثروكما لوحظ يإ شأأأرح مشأأأروع المادة ه
  و ( 348) الةاصأأأة الم ببقة على الحصأأأانة الشأأأةصأأأية والحصأأأانة الموضأأأو ية  ا ال ي يةضأأأع للقواعد ( 347) للحصأأأانة 

 "أخرى  مسأأؤول من دولة " إ أن ا در  ضأأمن يئة ة ه اا وعليها ا بغ أيضأأا  بمشأأروع الماد  والشأأرح وثيق الصأألة 

  الثانإ والثالث من مشأأأارنع الموادو  دولة أخرى يجوز له التمتع بالحصأأأانة ويقا  محكا  الجمأان أي مسأأأؤول من 
رلى مسأؤول شأاغل لم صأبه يإ اللحظة التإ اراد   "دولة أخرى  مسأؤول من" وبالتالإا يجوز أن يشأير تعبير

شأأرنبة أن يسأأتفيد كالهما من القضأأائية الج ائية لدولة المحكمةا وإلى مسأأؤول سأأابقا   مارسأأة الواليةييها م
 .من أشكال الحصانة شكل

 يهإ موجهة رلى الدول على أسأأأأأاس اسأأأأأت تا  مفاد  أن بعو ال دظم   1من الفقرة  أما الجملة الثانية  (8)

ويإ ه   و  ( 349) وال يابة  لسأأأأأأألبة الت في ية والقضأأأأأأأا  الداخلية قد ال توجد ييها رجرا ات تسأأأأأأأمح باالتصأأأأأأأال بين ا 
ج ائية أو اتةاذ  الصأعب جدا  امتثال االلتما  بإخبار دولة المسأؤول بالشأروع يإ رجرا ات  يكون من  الحالةا قد 

يسأأتهان به من الحاالت يإ الممارسأأأة   تدابير قسأأرنة ضأأد أحد مسأأؤوليهاا ال سأأيما بال ظر رلى أنه يإ عدد ال 
  لقضأائية الج ائية امج بية مسأؤول من دولة أخرى من الوالية ا  علقة بمسأفلة حصأانة االتصأاالت المت العمليةا تجري  

 الدبلوماسأأأأأأأيةو ل لك رأت اللج ة أن من الضأأأأأأأروري توجيه انتبا  الدول رلى ه ا اإلشأأأأأأأكالا  عن طرنق الق وات 

مارسأأأأأأأأأأأأات القانونية الداخلية ك لكا  لم وا  و بيد أنها مع مراعاة ت وع ال دظم 1بإدرا  ه   الجملة امخيرة يإ الفقرة 
بتقييم ما رذا كانت اإلجرا ات اآلنفة ال كر موجودة يإ ندظمها   تسأأأمح للدول  تقرر اسأأأتةدا  صأأأيغة غير رلمامية 

 .له ا الغرض  "ت ظر " يإ اتةاذهاا حسب االقتضا و وقد استدةد  الفعل  القانونيةا وأن تبت 

ى الغرض م ها قد يةتل  مضأمونه  إلخبارا بال ظر رلمضأمون اإلخبارو وا رلى 2وتشأير الفقرة  (9)
 أخرىا ولكن يجب أن اتضأأأمن معلومات كافية لتمكين دولة المسأأأؤول من تكونن رأي بشأأأفن من حالة رلى

  

 و Yearbook … 2014, vol. II (Part Two), p. 145, para. (12) of the commentary to draft article 2 (e)  انظر  ( 347) 

الحصأأأأانة  )نباق 6من مشأأأأروع المادة  3و  2شأأأأةصأأأأية(ا والفقرتين )نباق الحصأأأأانة ال  4مشأأأأروع المادة  من 3و  1انظر الفقرتين  (348)
 (والموضو ية

الوالية القضأأأأأائية الج ائية  اإلشأأأأأكال الوارد يإ التقرنر السأأأأأابع للمقررة الةاصأأأأأة عن حصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول من انظر تحليل ه ا (349)
 .126-121الفقرات ا (A/CN.4/729) امج بية
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اللج ة ناقشأت ردرا  ه    االحتجا  بالحصأانة التإ قد يسأتفيد م ها أحد مسأؤوليها أو الت ازل ع هاو ورغم أن
لة المحكمة رلى لجدواها يإ ضأأأأأأأمان تقديم دو  ارت يإ نهاية المباف اإلبقا  عليهاالفقرة من عدمها يقد اخت

الصأأأأأألةو بيد أن الغرض كان أيضأأأأأأا  ترك هامش تقدار لدولة  دولة المسأأأأأأؤول حدا  أدنى من المعلومات ذات
 كانيةال دظم والممارسأات القانونية المت وعة للدول يمكن أن ت ظم بشأكل مةتل  رم المحكمةا بال ظر رلى أن

القضأأاة دون  تصأأرف المدعين العامين أوالكشأأ  عن معلومات معي ة قد تكونا يإ بعو الحاالتا تحت  
المحكمة بسألبة تقدارنة كافية يإ  ضأمان التوازن بين االعتراف لدولة 2غيرهمو وب ا   عليها اراد من الفقرة 

جا  اسأأأأأتةدا     مات كافيةو ومن ه ادولة المسأأأأأؤول بمعلو  ممارسأأأأأة والاتها القضأأأأأائية الج ائية ووجوب تموند
يإ اإلخبار المشار   -يإ كل امحوال   -داد المعلومات التإ يجب ردراجها قبل تع "يإ جملة أمور"  بارة

 .9يإ مشروع المادة  رليه

ردراجها لموما  يإ اإلخبار تجتمع يإ ثالث يئات: )أ( هونة المسأأأأأأأأأأأؤولا   والمعلومات التإ يجب (10)
الوالية   ةتصأة بممارسأةرلى ممارسأة الوالية القضأائية الج ائيةا و) ( السألبة المتدعو  التإ   و)ب( امسأباب

التفكد مما رذا كان أحد  القضأأأأائيةو وتمثل هونة المسأأأأؤول ع صأأأأرا  أسأأأأاسأأأأيا  لكإ تتمكن دولة المسأأأأؤول من
موضأأأو ية التإ  ع هاو وفيما اتعلق بالمعلومات ال مسأأأؤوليها يعال  والبت يإ االحتجا  بالحصأأأانة أو الت ازل

أيعال المسأأأؤول التإ يمكن أن " ال يكفإ أن تقتصأأأر علىاللج ة أنه  لمسأأأؤول بهاا رأتاتعين رخبار دولة ا
السأأأببا  ا كما ورد يإ اقتراح المقررة الةاصأأأة امصأأألإو وله ا"الوالية القضأأأائية الج ائية تةضأأأع لممارسأأأة

ا ال ي اتيحا بسأأأبب صأأأياغته  "الج ائية قضأأأائيةامسأأأباب التإ تدعو رلى ممارسأأأة الوالية ال" اسأأأتدةد  تعبير
الوقائعية المتصأألة بسأألوك المسأأؤول يحسأأبا بل أيضأأا  معلومات   يإ اإلخبار ال الع اصأأرامعما أن تددر   

التإ سأأأأأأأتسأأأأأأأت د رليها ممارسأأأأأأأة الوالية القضأأأأأأأائيةو وأخيرا ا رأت اللج ة أن من  عن تشأأأأأأأرنعات دولة المحكمة
القضأائية   ةمعلومات عن السألبة المةتصأة بممارسأة الوالي لمعلومات امسأاسأيةتددر   يإ قائمة ا الم اسأب أن

قد يكون لدى دولة المسأأأأأأأأأأأأؤول  يإ الحالة المحددة التإ اتعلق بها اإلخبارو وتعليل ذلك هو االهتما  ال ي
تصأأأأال  من أجل اال قسأأأأرنةالج ائية أو يإ اتةاذ تدابير  يإ تحداد الهيئات المكلفة بالبت يإ بد  اإلجرا ات

خاصأأأأأأأأأة بالحصأأأأأأأأأانةو وبال ظر رلى أن الهيئات  ترا  م اسأأأأأأأأأبا  من ادعا ات   د االقتضأأأأأأأأأا ا وتقديم مابهاا ع
 به ا ال وع من اإلجرا ات وال ظر يإ مسأأأفلة الحصأأأانة قد تةتل  من نظا  قانونإ داخلإ المةتصأأأة للقيا 

اة أو المدعين العامين قضأأأأأال العا ا ال ي يمكن أن يشأأأأأمل "السأأأأألبة المةتصأأأأأة" رلى آخرا اسأأأأأتدةد  تعبير
السألبة " دولة المحكمةو وتعليل اسأتةدا  تعبير السألبات الحكومية يإضأباط الشأرطة أو غير ذلك من   أو

تلك السألبة سأوف تكون قد حدددت يإ الحالة التإ اتعلق بها اإلخبارا ولكن   بصأيغة المفرد أن "المةتصأة
 .ترس اد االختصاص رلى مجموعة من السلبا ذلك ال يم ع

يمكن أن تسأتةدمها دولة المحكمة يإ تقديم اإلخبار رلى  وسأائل االتصأال التإ  رلى   3وتشأير الفقرة  (11)
أشأأأأكال حصأأأأانة  المسأأأأؤولو ولم ترد ه   المسأأأأفلة يإ أي من المعاهدات الدولية التإ ت ظم أي شأأأأكل من  دولة 

متحدة لحصأأأأانات الدول وممتلكاتها من ل ا  مسأأأأؤولإ الدولة من الوالية القضأأأأائية الج ائيةو غير أن اتفااية اممم 
  بوثيقة أخرى تقا  بموجبها  تبليغ صأحيفة الدعوى بورقة قضأائية أو  ضأائية حددت الوسأائل التإ يجب بها الوالية الق 

دولية واجبة التببيق   ويقا  مي اتفااية  (أ )" م ها   22من المادة   1ماا ونتم ذلك بموجب الفقرة  دعوى ضأأأد دولة 
المأدعإ  اص متعلق بأالتبليغ بين البرف  ترتيأب خأ ي حكمأة وللأدولأة المع يأة؛ )ب( أو ويقأا  م وملممأة لأدولأة الم 

خاص    أو يإ حالة عد  وجود اتفااية أو ترتيب  المحكمة ال يسأأأأأأأأأأأأأتبعد ؛ ) (  والدولة المع يةا رذا كان قانون دولة 
  أو بفي وسأأأأأأأيلة  ‘2‘ المع ية؛   ‘ برسأأأأأأأالة موجهة بالبرق الدبلوماسأأأأأأأية رلى وزارة خارجية الدولة 1القبيل: ‘  من ه ا 

 ."يستبعدها  أخرى مقبولة من الدولة المع يةا رذا كان قانون دولة المحكمة ال 

المفيد أن تد كر يإ مشأأأأأأأأأأأروع المادة ه ا وسأأأأأأأأأأأائل االتصأأأأأأأأأأأال التإ يمكن أن   ورأت اللج ة أن من (12)
 "ية الدبلوماسأأ الق وات "  اتضأأمن نموذجا    3المحكمة لتقديم اإلخبارو وله ا الغرضا حددت الفقرة   تسأأتةدمها دولة 

 ."الغرض أي وسيلة اتصال أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك"و
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الق وات الدبلوماسأية هو امكثر اسأتةداما  يإ الحاالت التإ ت شأف ييها مسأفلة   واإلخبار عن طرنق (13)
مسأأفلة تببيق  كبير أن مسأأؤولإ الدولة من الوالية القضأأائية الج ائية امج بيةا وتعليل ذلك رلى حد حصأأانة
اتعلق بمسأأؤول معين يإ دولة أخرىا   نة من الوالية القضأأائية الج ائية امج بية أو عد  تببيقها فيماالحصأأا

  41من المادة   2ا وت ببق عليها بالتالإ أحكا  الفقرة  "الرسأأأمية  امعمال " وهإ موضأأأوع حسأأأاسا ت در  يإ عداد 
يإ المرتبة   "الق وات الدبلوماسأأأأأية " بارة وله ا السأأأأأببا وردتو  (350)ييي ا للعالقات الدبلوماسأأأأأية من اتفااية

 الصيغة "عن طرنق الق وات الدبلوماسية" الممارسة العمليةو وتست سخ  بارة امولى إلبراز وزنها الكبير يإ

ية  وممتلكاتها من الوال من اتفااية اممم المتحدة لحصأأأأانات الدول 22‘ من المادة 1) (‘1الواردة يإ الفقرة 
المتعلقة بم ع الجرائم ضأد اإلنسأانية والمعاابة   أن اسأتةدمتها اللج ة يإ مشأارنع المواد بقالقضأائيةا التإ سأ

التعبير غير متبابق يإ جميع الصأأأأيغ الرسأأأأمية لالتفاايةا يقد احتدفظ يإ مشأأأأروع   وبما أن ه او  (351)عليها
 .كل لغةه ا بالمصبلحات امصلية المستةدمة يإ االتفااية يإ  9 المادة

وسأأأائل اتصأأأال   ا أدخ  يإ االعتبار أيضأأأا  أن الدول يمك ها اسأأأتةدا  "الق وات الدبلوماسأأأية " نب وإلى جا  (14)
اتفااية اممم المتحدة لحصانات الدول   من   22أخرى لتقديم رخبارات بشفن الحصانةا ارد ذكر بعضها يإ المادة  

يلة اتصأأأأأأأأأال أخرى تقبلها الدول  أي وسأأأأأأأأأ"  بارة   3لفقرة  أددرجت يإ ا  وممتلكاتها من الوالية القضأأأأأأأأأائيةو ومن ه ا 
أسأأأاس كل حالة على   وتقد  ه   الفقرة بداال  يجب أن تقرر الدول المع ية اسأأأتةدامه على  ."الغرض  المع ية ل لك 

ويإ االتفاقات امخرى التإ قد تتوصأأأأل رليها   حدةا ونمكن أن يعبَّر ع ه يإ المعاهدات الدولية ذات ال باق العا  
اتم بها االتصأأال بين الدول يمكن ت ظيمها يإ صأأكوك تت اول طائفة واسأأعة   أن البرنقة التإ ول المع يةو وبما  الد 

تكون اتفاقات ذات   للتفكيد على أنه يجبا يإ كل امحوالا أن  "ل لك الغرض " يقد أددرجت  بارة  من المسأأأأأأأأائلا 
الية القضأأأأائية الج ائية  الدولة من الو  ولإ صأأأألة ونمكن تببيقها يإ الحاالت التإ ت شأأأأف ييها مسأأأأفلة حصأأأأانة مسأأأأؤ 

االتفاقات ا بغإ أن تكرَّس خصأأيصأأا  للحصأأانة أو ا بغإ أن تت اول مسأأفلة   امج بيةو بيد أن ذلك ال يع إ أن ه   
تشأأأأير رلى اشأأأأتراط قبول   "المع ية  تقبلها الدول " بالحصأأأأانة صأأأأراحة و وأخيرا ا يجدر بالمالحظة أن  بارة  اإلخبار 

 .المسؤول  دولة المحكمة ودولة   ل امخرى من كل من وسائل االتصا 

 "ل لك الغرض" على أن وسأائل االتصأال امخرى التإ تقبلها 3من الفقرة  وت ص الجملة امخيرة (15)

والمسأأأأأأاعدة القانونية   يمكن أن تشأأأأأأمل تلك الم صأأأأأأوص عليها يإ معاهدات التعاون الدولإ" الدول المع ية
ه  ا التإ اقترحتها المقررة الةاصأأأأأة يإ اقتراحها  التصأأأأأالا  وسأأأأأائل ار اسأأأأأتةدوقد أثا ."المتبادلة الم ببقة

 "المتبادلة معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية" مسائل مثل مفهو  امصلإا نقاشا  حادا  أثيرت فيه

ع سأأأألبات  الحصأأأأانةا وأنه بال ظر رلى نو  ذاتها وأن المعاهدات من ه ا ال وع ليسأأأأت مكرسأأأأة لت ظيم مسأأأأفلة
ويقا  له   المعاهداتا يإن ذلك يمكن أن يسأأأأأأأأأأأتبعد من عملية  تإ يمك ها رصأأأأأأأأأأأدار اإلخبار وتلقيهالدولة ال

وزارات الةارجية وغيرها من امجهمة المكلفة بالعالقات الدوليةو  9مشأأروع المادة  اإلخبار المشأأار رليها يإ
الدول  ى أسأأأأأأأأأأاس أنه   بين الدول عل  أن اللج ة قررت اإلبقا  على رشأأأأأأأأأأارة رلى وسأأأأأأأأأأيلة االتصأأأأأأأأأأال غير

 .تستةدمها أحيانا  وأنها قد تكون أداة مفيدة لتيسير اإلخبار

 "المتبادلة معاهدات التعاون الدولإ والمسأأأاعدة القانونية" المادة ه اا يدقصأأأد ب ومغراض مشأأأروع (16)

الج ائية بين الدولا التإ    مسأائليإ ال الصأكوك المبرمة بغرض تيسأير التعاون والمسأاعدة القانونية المتبادلة
 ث ائيا و وعلى سأأأأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأأأأرا يشأأأأأأأأمل ال وع امول يمكن أن تكتسأأأأأأأأإ طابعا  متعدد امطراف أو

  

رلى البعثة ا بغإ أن يجري  ا بشأأفن امعمال الرسأأمية التإ تسأأ دها الدولة المعتمدةالتعامل مع الدولة المعتمد لداه" ويقا  لتلك المادةا (350)
 ."مع أي وزارة أخرى قد ادتفق عليها مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لداها أو عن طرنقها أو

المتحدةا الدورة الرابعة والسأبعونا    الوثائق الرسأمية للجمعية العامة لألمم التإ اعتمدتها اللج ة وشأروحها يإ ادارد نص مشأارنع المو  (351)
 .45و 44ا الفقرتان (A/74/10) 10الملحق رقم 
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 ؛ واالتفااية(353)اإلضأأأأأأأأاييين وبروتوكوليها (352)لتبادل المسأأأأأأأأاعدة يإ المسأأأأأأأأائل الج ائية االتفااية اموروبية

 (355)المتعلقأأأة بتسأأأأأأأأأأأأأأليم المجرمين ؛ واالتفأأأاايأأأة اموروبيأأأة(354)ئيأأأةاموروبيأأأة المتعلقأأأة ب قأأأل الأأدعأأاوى الج أأأا

اممرنكيأة للمسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة المتبأادلأة يإ المسأأأأأأأأأأأأأأأائأل  ؛ واتفأاايأة البلأدان(356)امربعأة اإلضأأأأأأأأأأأأأأأافيأة وبروتوكوالتهأا
المتعلقأة بأالمسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة   ؛ واالتفأاايأة(358)اممرنكيأة المتعلقأة بتسأأأأأأأأأأأأأأليم المجرمين ؛ واتفأاايأة البلأدان(357)الج أائيأة
 ؛ والقرار اإلطأأاري (359)اموروبإ يإ المسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل الج أأائيأأة بين الأأدول امعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  يإ االتحأأاد  ةلأأالمتبأأاد

2009/948/JHA  وحل م ازعات  بشأأأأأفن م ع  2009تشأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   30 الصأأأأأادر عن المجلس يإ
الج ائية بين القضأأأأائية يإ المسأأأأائل   ؛ واتفااية المسأأأأاعدة(360)ممارسأأأأة االختصأأأأاص يإ اإلجرا ات الج ائية

المجرمين بين الدول امعضأأأأا   ؛ واتفااية تسأأأأليم(361)بالبرتغالية إ جماعة البلدان ال اطقةلدول امعضأأأأا  يا
المسأاعدة القانونية والعالقات القانونية يإ واتفااية مي سأك بشأفن ؛ (362)يإ جماعة البلدان ال اطقة بالبرتغالية

لث ائيةا اتع ر بسأبب عددها الكبير ردرا  هدات ابالمعا فيما اتعلقو و  (363)المسأائل المدنية وامسأرنة والج ائية
ضأأأأأأأأأعت داخل  قائمة بها يإ ه ا الشأأأأأأأأأرحا ولكن يمكن اإلشأأأأأأأأأارة على امقل رلى وجود معاهدات نموذجية ود

ال موذجية   الدولية وتشأأأأأأكل أسأأأأأأاسأأأأأأا  لعدد كبير من االتفاقات الث ائيةا من بي ها المعاهدة مةتل  الم ظمات
  

(352) European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Strasbourg, 20 April 1959), 

United Nations, Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185و 

(353) Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 

(Strasbourg, 17 March 1978), ibid., vol. 1496, No. 6841, p. 350; and Second Additional Protocol to 

the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Strasbourg, 8 November 

2001), ibid., vol. 2297, No. 6841, p. 22و 

(354) European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (Strasbourg, 15 May 

1972), ibid., vol. 1137, No. 17825, p. 29و 

(355) European Convention on Extradition (Paris, 13 December 1957), ibid., vol. 359, No. 5146, p. 273و 

 (356 ) Additional Protocol to the European Convention on Extradition (Strasbourg, 15 October 1975), 

ibid., vol. 1161, No. 5146, p. 450; Second Additional Protocol to the European Convention on 

Extradition (Strasbourg, 17 March 1978), ibid., vol. 1496, No. 5146, p. 328; Third Additional 

Protocol to the European Convention on Extradition (Strasbourg, 10 November 2010), ibid., vol. 

2838, No. 5146, p. 181; and Fourth Additional Protocol to the European Convention on Extradition 

(Vienna, 20 September 2012), Council of Europe, Council of Europe Treaty Series, No. 212و 

(357) Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassau, 23 May 1992), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 75و 
(358) Inter-American Convention on Extradition (Caracas, 25 February 1981), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177و 

(359) Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European 

Union (Brussels, 29 May 2000), Official Journal of the European Communities, C 197, 12 July 

2000, p. 3و 

(360) Official Journal of the European Union, L 328, 15 December 2009, p. 42و 
(361) Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 

Community of Portuguese-speaking Countries (Praia, 23 November 2005), Diário da República I, 

No. 177, 12 September 2008, p. 6635و 

(362) Convention on Extradition among the States Members of the Community of Portuguese-speaking 

Countries (Praia, 23 November 2005), ibid., No. 178, 15 September 2008, p. 6664و 

 (363 ) Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters (Minsk, 

22 January 1993), The Informational Reporter of the CIS Council of Heads of State and Council of 

Heads of Government “Sodruzhestvo”,  No. 1, (1993); Convention on Legal Assistance and Legal 

Relations in Civil, Family and Criminal Matters (Chisinau, 7 October 2002), ibid., No. 2 (41) (2002) ) و  
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؛ (365)ال موذجية ل قل اإلجرا ات يإ المسأائل الج ائية ؛ والمعاهدة(364)الج ائية  مسأاعدة يإ المسأائللتبادل ال
و وجميعها اتضأأأأأمن أحكاما  تتعلق بوسأأأأأائل االتصأأأأأال بين الدول (366)والمعاهدة ال موذجية لتسأأأأأليم المجرمين

 و9يمكن استةدامها فيما اتعلق باإلخبار ال ي ا ظمه مشروع المادة 

ل االتصأأأال الواردة يإ اتفاقات التعاون الدولإ والمسأأأاعدة القانونية ائوسأأأ 9 رف مشأأأروع المادةونع (17)
ا "م ببقة" بكونها ا ونكون اسأأأأأتةدامها مشأأأأأروطا  "وسأأأأأائل االتصأأأأأال امخرى " بفنها يئة ير ية من المتبادلة

  االتفأاقأات اآلنفأة الأ كر وأن كلتيهمأا طريأان يإ   وهو مأا يدفهم بأفنأه يع إ أن دولأة المحكمأة ودولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤول
تكون له آثار يإ الحاالت التإ يمكن أن ت شأأأأأأأف ييها مسأأأأأأأائل تتعلق  مرجح أنال ظا  الموضأأأأأأأوع ييها من ال

 .الوالية القضائية الج ائية امج بية بحصانة الدولة من

جدادة ال تفرض على الدول شروطا     9من مشروع المادة   3تفكيد أن الفقرة  وعلى أية حالا وجب (18)
 .التإ سبق تحدادها يإ المعاهدات الم ببقةير تلك اتصال غ تتعلق بوسائل

عن آرا  مةتلفة يإ ما رذا كان ا بغإ تقديم   وأخيرا ا فيما اتعلق بشأأكل اإلخبارا أعرب أعضأأا  اللج ة  (19)
المرونة التإ اتبلبها  رسأأأا ة االسأأأتعمال يإ عملية اإلخبار وعلى   اإلخبار خبيا ا مشأأأددان على ضأأأرورة تج ب 

خبيا و   نفسأأأهو ويإ نهاية اممرا لم يدعتبر ضأأأرورنا  أن اد كر صأأأراحة  وجوب تقديم اإلخبار  خبار أحيانا  يعل اإل 
تدسأأأأأأأأأأأأتبعد االحتماالت   وهك اا على الرغم من الرأي القائل رن اإلخبار يحسأأأأأأأأأأأأن أن يكون يإ شأأأأأأأأأأأأكل خبإا لم 

  يإ   - وماسأأأية خصأأأوصأأأا   طرنق الق وات الدبل  عن   - يرا  ما يصأأأدر  امخرىا وال سأأأيما بال ظر رلى أن اإلخبار كث 
 .ال ظر عن شكلها )م كرة شفونة أو رسالة أو ما شابه ذلك(  شكل شفوي يإ البداية تليه رخبارات خبيةا بغو 

   10المادة 
 اقحتجاج بالحصانة

ج ائية  يجوز للدولة أن تحتج بحصأأأأأأانة مسأأأأأأؤولها ع دما ات اهى رلى علمها أن الوالية ال -1
جا  بالحصأأأانة بفسأأأرع أو جاٍر ممارسأأأتها عليهو ون بغإ االحت لدولة أخرى يمكن أن تمارس عليه

 ما يمكنو

يدحتج بالحصأأأأأأأانة كتابة ا مع بيان هونة المسأأأأأأأؤول والم صأأأأأأأب ال ي يشأأأأأأأغلها وأسأأأأأأأباب  -2
 االحتجا  بالحصانةو

ق أي وسأأأأأأيلة يجوز االحتجا  بالحصأأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأأية أو عن طرن -3
تشأأأمل تلك الم صأأأوص    لمع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأائل يمكن أناتصأأأال أخرى تقبلها الدول ا

 عليها يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

 تبلغ السلبات المحتج أمامها بالحصانة أي سلبات مع ية أخرى يورا  ب لكو -4

  

ا 1990امول/ديسأأأأمبر   كانون  14المؤرخ    45/117المسأأأأاعدة يإ المسأأأأائل الج ائيةا قرار الجمعية العامة   معاهدة نموذجية لتبادل (364)
 (وا المريق امول1998كانون امول/ديسمبر  9المؤرخ  53/112المريق )المعدل فيما بعد بقرار الجمعية العامة 

 ا1990 كانون امول/ديسأأمبر   14المؤرخ    118/ 45الجمعية العامة    الج ائيةا قرار  اإلجرا ات يإ المسأأائل   معاهدة نموذجية بشأأفن نقل  (365)
 .المريق

المريق )المعدل  ا1990كانون امول/ديسأأأمبر   14المؤرخ  45/116تسأأأليم المجرمينا قرار الجمعية العامة   معاهدة نموذجية بشأأأفن (366)
 ا المريق(و1997 كانون امول/ديسمبر 12لمؤرخ ا 52/88فيما بعد بقرار الجمعية العامة 
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ممدو ا أي: االعتراف بحق  من م ظور  بالحصأأأأأأانة  مسأأأأأأفلة االحتجا   10ات اول مشأأأأأأروع المادة  (1)
ناحية؛ والجوانب اإلجرائية المتعلقة بتوقيت االحتجا  بالحصأانة   دولة المسأؤول يإ االحتجا  بالحصأانة من

رلى ضأرورة  أيضأا   10بها من جهة أخرىو وإلى جانب ذلكا يشأير مشأروع المادة  ومضأمونه وسأبل اإلبالغ
المادة ه ا   و وال يشأأير مشأأروعة بفن االحتجا  بالحصأأانة قد قددِّّ السأألبات المةتصأأة يإ دولة المحكم ربالغ

التإ اقترحتها  6المادة ال الفقرة  رلى آثار االحتجا ا التإ سأأأأيجري ت اولها الحقا و ول لكا ال يشأأأأمل مشأأأأروع
مه أحد دق ا وال اقتراحا  جدادا  (367)لقائية لمسفلة الحصانةالت المقررة الةاصة يإ امصل والتإ تتعلق بالدراسة

 .أعضا  لج ة الصياغة يشير رلى امثر اإليقايإ المحتمل لالحتجا  بالحصانة

 من مشأأأأأأأأأروع المادة ال ي اقترحته المقررة   2و   1الفقرتين    10من مشأأأأأأأأأروع المادة    1الفقرة   وتتضأأأأأأأأأمن  (2)

ؤوليها  بحصأأانة مسأأ راف بفن لدولة المسأأؤول الحق يإ االحتجا  الةاصأأة يإ امصأألو ونقو  محتواها على االعت 
أن المعاهدات التإ ت ظم شأأأأكال  أو آخر   دما ت وي دولة أخرى ممارسأأأأة والاتها القضأأأأائية الج ائية عليهمو ورغم ع  

الج ائية امج بية لمسأأأأأؤولإ الدول ال تشأأأأأير صأأأأأراحة  رلى االحتجا    من أشأأأأأكال الحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية 
ارسأة شأائعة يدفهم أنها  جا  بحصأانة مسأؤولإ الدول مم المسأؤول يإ ذلكا ابقى االحت  لحصأانة أو رلى حق دولة با 

دولة المسأأأأؤول   بالقانون الدولإو ونةد  االحتجا  بالحصأأأأانة غرضأأأأا  ممدوجا ا منه يمثل أداة تسأأأأتةدمها  مشأأأأمولة 
القضأأأأأائية أن تدرك ه ا الظرف وأن   والاتها للمبالبة باحترا  الحصأأأأأانةا ونسأأأأأهل على الدولة التإ ت وي ممارسأأأأأة  

 .االعتبار يإ عملية تقرنر الحصانة  لومات المقدمة من دولة المسؤول بعين تفخ  المع 

ر ه ا ببسأاطة رذا أدخ  يإ االعتبار   (3) وحق االحتجا  بالحصأانة حق تتمتع به دولة المسأؤولو وندبرَّ
أن الغرض من الحصأأأانة هو الحفاظ على سأأأيادة دولة المسأأأؤولا مما يع إ أن االعتراف بالحصأأأانة يكون 

تإ اتعين عليها و ول لكا يإن الدولة نفسأأأأأها وليس مسأأأأأؤولوها هإ ال(368)الدولة وليس لصأأأأأالح الفردلصأأأأأالح  
االحتجا  بالحصأأأأأأأأأأأأانة واتةاذ جميع القرارات المتعلقة بفي احتجا  محتملو وعلى أي حالا يإن ه ا الحق 

 ذو طبيعة اختيارنةا ول لك استةدمت جملة ميجوز للدولة أن تحتج بحصانة مسؤولهامو

وري تحداد المسأأأؤولا دون أن يكون من الضأأأر  وتد سأأأب صأأأالحية االحتجا  بالحصأأأانة رلى دولة (4)
و  بالحصأأانة أو السأألبات المةتصأأة باالحتجا  بالحصأأانة  السأألبات المةتصأأة باتةاذ القرارات بشأأفن االحتجا  

تشأأأأأأأمل تلك ونتوق  تحداد ه   السأأأأأأألبات على القانون المحلإا ومن المفهو  أن ه   الفئة من السأأأأأأألبات  
شأأأةصأأأا  تكلفه الدولة بوالية   يم ع ه ا و ومع ذلكا الالمسأأأؤولة عن العالقات الدولية بموجب القانون الدولإ
 ويإ سياق رجرا ات ج ائية محددة له ا الغرض من أن يحتج بالحصانةا ال سيما

  

على أي حالا يكون على " :مشأأروع المادة ال ي اقترحته يإ البداية المقررة الةاصأأة يإ تقرنرها السأأابع من  6فيما الإ نص الفقرة   (367)
 ان اتمتعون بالحصأأأانة يإ انبباق الحصأأأانة على مسأأأؤولإ الدولة ال ن تلقا  نفسأأأهاامجهمة المةتصأأأة بتقرنر الحصأأأانة أن تبّت م

 (و69الفقرة  اA/CN.4/729 ) المسؤول بالحصانة أ  لم تحتج بها الشةصيةا سوا  احتجت دولة

قات الدبلوماسأأأأيةا التإ  بما ييهاا على سأأأأبيل المثالا اتفااية ييي ا للعال  ةتلفةا يشأأأكل ه ا مسأأأأفلة ال جدال ييها انعكسأأأأت يإ معاهدات م  (368)
أدا  المراكم الق صأأأألية لوظائفها   الغرض من ه   االمتيازات والحصأأأأانات ليس ريادة اميراد بل ضأأأأمان " ما مفاد  أن  تتضأأأأمن داباجتها 

 فقرة الةامسأأأأأأأة(ا متبابقة تقرنبا  يإ داباجة اتفااية ييي ا للعالقات الق صأأأأأأألية )ال صأأأأأأأيغة   )الفقرة الرابعة(و وتوجد  "بفعالية نيابة عن دولها 

مع الم ظمات الدولية ذات البابع العالمإ   واتفااية البعثات الةاصأأأأأأأأة )الفقرة السأأأأأأأأابعة(ا واتفااية ييي ا بشأأأأأأأأفن تمثيل الدول يإ عالقاتها 
الية فسأأها يإ داباجة قرار  بشأأفن حصأأانات رؤسأأا  الدول والحكومات من الو عن الفكرة ن  )الفقرة السأأادسأأة(و وأعرب معهد القانون الدولإ 

بصأأفتهما ممثال الدولةا يجب أن اتمتعا   والتدابير الت في ية يإ القانون الدولإا ال ي يشأأير فيه رلى أن رئيس الدولة والحكومةا  القضأأائية 
لهما ممارسأأأة وظائفهما وتحمل مسأأأؤولياتهما بشأأأكل  ولكن من من الضأأأروري   ليس من أجل مصأأألحتهما الشأأأةصأأأيةا " بمعاملة خاصأأأة 

 .Yearbook of the Institute of International Law, vol) "الدولة المع ية والمجتمع الدولإ ككل  ح مسأأأأتقل ويعالا لصأأأأال 

الجا ه   المسأأأفلة  وب فس البرنقةا أعرب المقرران الةاصأأأان الل ان ع و  ا الفقرة الثالثة 742أعال (ا الصأأأفحة    338)انظر الحاشأأأية    69
 ,Yearbook ... 2010, vol. II (Part One), document A/CN.4/631, p. 395, at p. 402انظر )  يإ اللج ة عن رأايهما 

para. 19 ا المجلد الثانإ )الجم  امول(ا الوثيقة 2011حولية ووو  و  ؛   A/CN.4/646  وبامخص الصأفحة    وما اليهاا   271ا الصأفحة
 (و Yearbook ... 2013, vol. II (Part One), document A/CN.4/661, p. 35, at p. 44, para. 49؛ و 15ا الفقرة  277

http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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بلِّغ من ا بغإ أن يدفهم االحتجا  بالحصأأأأأأأأأأأأأانة على أنه يعل رسأأأأأأأأأأأأأمإ لدولة المسأأأأأأأأأأأأأؤول ت  وبالتالإا  (5)
مسأأأأأؤوليها وأنها   فرد المع إ هو مسأأأأأؤول من التإ ت وي ممارسأأأأأة والاتها القضأأأأأائية الج ائية بفن ال  الدولة  خالله 

يكون االحتجا  بالحصأأأأأانة أكثر   حسأأأأأب رأاهاا اتمتع بالحصأأأأأانة مع ما قد اترتب على ذلك من نتائجو وله اا 
ع دما  " مسأأأأأأأأأؤول االحتجا  بحصأأأأأأأأأانة مسأأأأأأأأأؤولها ل ا  يائدة كلما جرى يإ وقت مبكرو ونؤكد ه ا بيان أن لدولة 

 ."ئية الج ائية لدولة أخرى يمكن أن تمارس عليه أو جاٍر ممارسأأأأتها عليه القضأأأأا  ات اهى رلى علمها أن الوالية 

منها أوسأع وأشأملا ال سأيما وأن االحتجا    "دولة المحكمة " أيضأل من  بارة  "دولة أخرى " وقد اعتدبرت  بارة 
على  "ها ع دما ات اهى رلى علم " بالمع ى الدقيق للكلمةو وصأأيغت  بارة  را ات الج ائية قد يجري قبل بد  اإلج 

بها  و وفيما اتعلق بالبرنقة التإ يمكن لدولة المسأأأأأأؤول أن ت عل م  8المسأأأأأأتةدمة يإ مشأأأأأأروع المادة  غرار العبارة 
ومن بين أهأأداف اإلخبأأار   ."االحتجأأا  "و  "اإلخبأأار " بأأالحأأالأأةا يقأأد راعأأت اللج أأةا أوال ا العالقأأة القأأائمأأة بين 
ممارسأأأأأأة الوالية القضأأأأأأائية الج ائيةو   دولة المحكمة ت وي ربالغ دولة المسأأأأأأؤول بفن السأأأأأألبات المةتصأأأأأأة يإ  
لدولة المسأأأأأأؤول أن تعلم من خالله بالحالة المع يةو ومع   وبالتالإا يكون اإلخبار بمثابة مصأأأأأأدر مميم يمكن 

 ة من مصادر أخرىا رما من المعلومات م دولة المسؤول بالحال استبعاد احتمال أن تعل  ذلكا ال يدقصد من ذلك 

رشأأأأأارة رلى اإلخبار   مسأأأأأؤولها نفسأأأأأه أو من أي مصأأأأأدر آخر للمعلوماتو وله ا السأأأأأببا لم تددر   الواردة من 
 .يمكن االحتجا  بالحصانة  بوصفه اإلجرا  الم اسب لتحداد متى   9الم صوص عليه يإ مشروع المادة 

ية بحصأأأأأانة مسأأأأأؤوليها ع دما تعلم بفن الوال مكانية احتجا  دولة المسأأأأأؤولى رعل 1وت ص الفقرة  (6)
وندراد من ه   الصأأأأأأأيغة  ."أن تمارس عليه أو جاٍر ممارسأأأأأأأتها عليه يمكن" القضأأأأأأأائية الج ائية لدولة أخرى 

الحأاالتا التإ تحأدث يإ بعو امحيأانا حيأث ال تعلم دولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤول بأاإلجرا ات المتةأ ة  البأدالأة ربراز
 ل من حقها يإ االحتجا مسأأأأأأأأأأأأؤولها رال يإ وقت متفخرا لكن ه ا ال يمكن أن يحر  دولة المسأأأأأأأأأأأأؤو  بحق

 بالحصانةا خاصة  رذا اتدة ت بالفعل رجرا ات قضائية قد تؤثر يإ المسؤولو  

 ."االحتجا  بالحصأأأأأأأأأأأأانة بفسأأأأأأأأأأأأرع ما يمكن" يجري  على أن  1وت ص الجملة امخيرة من الفقرة  (7)

ة مهمة مع مراعاة أن على دولة المسأأأأأأؤول أن تحلل ع اصأأأأأأر مةتلف "ما يمكن بفسأأأأأأرع" واسأأأأأأتدةدمت  بارة
التةاذ قرار االحتجا  أو عد  االحتجا  بالحصأأأأانةا ولتحداد ال باقا ع د االقتضأأأأا ا  )قانونية وسأأأأياسأأأأية(

ى لر ترند أن تعبيه لالحتجا و وبما أن ذلك قد اتبلب من دولة المسأأأأأأأأأأأأأؤول وقتا قد يةتل  من حالة ال ي
ل اسأتةدا  ه   العبارة بدال  من  بارة يإ غضأون يترة زم ية  " أو  بارة "مكنيإ أقرب وقت م" أخرىا يدضأِّّ

توجه االنتبا  رلى  "بفسرع ما يمكن" على ذلكا يإن  بارة ا اللتين قد يكون تفسيرهما مبهماو وعالوة"معقولة
 .يإ مرحلة مبكرة أهمية االحتجا  بالحصانة

ضأأأأأأمانة لدولة أن االحتجا  بالحصأأأأأأانة يشأأأأأأكل  أنه على الرغم منا بغإ مراعاة  وعلى أي حالا   (8)
ا يإن ه ا ال يم ع الدولة "بفسأأأرع ما يمكن" القيا  ب لك المسأأأؤول التإا له ا السأأأببا سأأأتكون أول من اهمه

بهأ ا المع ىو ونجري  "يجوز" يإ أي وقت آخرو ون بغإ يهم اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدا  يعأل من االحتجأا  بالحصأأأأأأأأأأأأأأانة
 .د تةتل ا ع د االقتضا بالحصانة ويقا  للقانونا بغو ال ظر عما رذا كانت آثار  ق  االحتجا

ص الفقرة  (9) بالحصأأأأانة ومضأأأأمون ه ا االحتجا و وقد  للبرنقة التإ ا بغإ بها االحتجا  2وتدةصأأأأَّ
ر دولة المسأأأأأأأؤول بالحصأأأأأأأانة هو التفثير يإ عملية تقرن أخ ت اللج ة يإ االعتبار أن القصأأأأأأأد من احتجا 

ها القضأائيةو وله ا السأببا ردئإ أن االحتجا  لممارسأة دولة المحكمة والات الحصأانة ويإ التوايف المحتمل
 كتابيا ا بغو ال ظر عن الشأأأأأأأأأأأكل ال ي يفخ   ه ا الةباب الكتابإو ون بغإ أن تد كر فيه ا بغإ أن يكون 

 .صانةصراحة هونة المسؤول والم صب ال ي يشغلها وك لك أسباب االحتجا  بالح

ول أو رتبته أو درجته )على سأأبيل المثالا  لقب المسأأؤ  رلى "الم صأأب ال ي يشأأغله" وتشأأير  بارة (10)
ر اإلشأأأأأارة رلى الم صأأأأأب  رئيس دولة أو وزنر خارجية أو مسأأأأأتشأأأأأار قانونإ(و وعلى العمو ا ا بغإ أال تفسأأأأأَّ

المسأأتوى امدنى مسأأتبعدون  بفي حال من امحوال على أنها تع إ أن المسأأؤولين من   ال ي يشأأغله المسأأؤول
  ‘مسأأؤول الدولة  ’مفهو  "  ائية الج ائية امج بيةا من اللج ة نفسأأها أكدت أن الحصأأانة من الوالية القضأأ من تغبية 
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يقط على مأا رذا كأان الفرد المع إ يمثّأل الأدولأة أو يمأارس وظأائ  الأدولأةا ]وبأالتأالإ[ يأإن مركم  يإ   اتوق 
 و(369)اض التعرنفمالهر  الوظيفإ غير ذي أهمية مغر 

من دولة المسأأأأأأأأؤول أن تحدد نوع الحصأأأأأأأأانة التإ  واعتبرت اللج ة أنه ليس من المالئم أن يدبلب (11)
الموضأوعإ(ا من ه ا يمكن أن يشأكل شأرطا    االختصأاص الشأةصأإ أو االختصأاصيحتج بها )من حيث 

  االحتجا  بالحصأأانة امسأأاس  ال ي يشأأغله المسأأؤول وأسأأباب تق يا  مفرطا و وقد تشأأكل اإلشأأارة رلى الم صأأب
الثالث  لتقييم ما رذا كانت سأأأأت ببق أ  ال القواعد الواردة يإ الجم  الثانإ أو   ال ي تسأأأأت د رليه دولة المحكمة

 .المواد ه   من مشارنع

التإ يمكن من خاللها االحتجا  بالحصأأأأأأأأانةو وصأأأأأأأأيغت ه   الفقرة على   السأأأأأأأأبل 3وتحدد الفقرة  (12)
ا التإ يمكن الرجوع رلى شأأأرحها لالطالع على مع اها العا و ومع ذلكا 9المادة  روعمن مشأأأ 3غرار الفقرة 

 لتكييفها من مشروع المادة ه ا    3رات على صيغة الفقرة  رلى أن اللج ة قد أدخلت بعو التغيي تجدر اإلشارة

 من بدال   "بحصأأانة  يجوز للدولة أن تحتج "  مع خصأأائص االحتجا و وعلى وجه الةصأأوصا اسأأتدةدمت  بارة 

بحصأانة المسأؤول من الوالية القضأائية الج ائية بسأبل   ا لتوضأيح أنه ال يدسأتبعد االحتجا "يدحتج بالحصأانة"
االحتجا  يإ رطار رجرا ات ج ائية من خالل اتةاذ رجرا ات قضأأأأأأأأأائية   ع دما يجري ه اأخرىا خاصأأأأأأأأأة 

 .المحكمة تسمح بها تشرنعات دولة

لمسأؤول بالحصأانة رلى علم السألبات المةتصأة  ل احتجا  دولة ا رلى ضأمان أن يصأ  4وتهدف الفقرة   ( 13) 
تقررهاو والغرض من   أن ت ظر يإ تببيقها أو   يإ الدولة امخرىا التإ تكون مع ية بمسفلة الحصانة والتإ ا بغإ 

ه   الفقرة هو تج ب وضأأأأأأع ال اؤدي فيه االحتجا  بالحصأأأأأأانة رلى أي نتيجة لمجرد أنه لم يقد  أما  السأأأأأألبات  
إ اتعين عليها ال ظر يإ الحصأانة أو رصأدار حكم بشأفنهاو وتعكس ه   الفقرة المبدأ القائل بفن االلتما  بال ظر  الت 

صأأأأأأأأأأانة والبت ييها يقع على عاتق الدولةا التإ اتعين عليها أن تتة  التدابير الالزمة للويا  به ا  يإ مسأأأأأأأأأأفلة الح 
رائية تعود بالفائدة على دولة المسأأأأأؤول وك لك على الدولة التإ  االلتما و ول لك يدعرَّف ه ا االلتما  بفنه ضأأأأأمانة رج 

عاة ت وع ال ظم والممارسأأأأأأات القانونية الموجودة يإ  تعتم  ممارسأأأأأأة والاتها القضأأأأأأائية الج ائيةو ومع ذلكا ومع مرا 
مة باإلبالغا  الدولا وك لك الحاجة رلى احترا  مبدأ الت ظيم ال اتإا ال يدعتبر من الضأأأروري تحداد السأأألبات المدلم 

وال السأأأأأأأأأأأأألبات التإ ا بغإ أن تتلقى اإلخبار باالحتجا و ونتوق  ه اا من ال احية الم بقيةا على يكرة أنه يإ  
تا الحالتين تكون السأأأأأأألبات المشأأأأأأأار رليها هإ سأأأأأأألبات الدولة التإ ت وي ممارسأأأأأأأة والاتها القضأأأأأأأائية الج ائية  كل 
لداها صأالحية    لبات المع ية امخرىم رلى تلك السألبات التإ مارسأتها بالفعل على مسأؤول دولةا وتشأير مالسأ أو 

التينا ال اهم ما رذا كانت ه   السأألبات هإ  المشأأاركة يإ عمليات ال ظر يإ الحصأأانة أو تقرنرهاو ويإ كلتا الح 
 السلبة الت في ية أو السلبة القضائية أو ال يابة العامةا أو حتى أجهمة الشرطةو 

   11المادة 
 لحصانةالتنازل عن ا

 يجوز لدولة المسؤول أن تت ازل عن حصانته من الوالية القضائية الج ائية امج بيةو -1

 ا  يإ جميع امحوال ونقدَّ  كتابة ويجب أن يكون الت ازل صرنح -2

يجوز الت ازل عن الحصأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأأيلة  -3
ل لك الغرضا وهإ وسأأأائل يمكن أن تشأأأمل تلك الم صأأأوص   اتصأأأال أخرى تقبلها الدول المع ية

 بقةوادلة الم بعليها يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتب

  

(369) Yearbook … 2014, vol. II (Part Two), p. 145, para. (14) of the commentary to draft article 2 (e)و 
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تدبلغ السأأأأأألبات التإ أدرسأأأأأأل رليها الت ازل يورا  أي سأأأأأألبات مع ية أخرى بفنه تم الت ازل   -4
 عن الحصانةو

 الت ازل عن الحصانة ال رجعة فيهو -5

 رحالش  

الت ازل عن الحصأانة من م ظور ممدو ا أي: االعتراف بحق دولة المسأؤول    11ات اول مشأروع المادة   ( 1) 
ة من جهةا والجوانب اإلجرائية المتعلقة بالشأأأأأأأأكل ال ي ا بغإ أن يفخ   الت ازل وسأأأأأأأأبل  يإ الت ازل عن الحصأأأأأأأأان 

صأأأأة يإ دولة  بالغ السأأأألبات المةت أيضأأأأا  رلى ضأأأأرورة ر   11اإلبالغ به من جهة أخرىو ونشأأأأير مشأأأأروع المادة  
  ا 10شأروع المادة  اتبع نموذ  م   11المحكمة بفنه تم الت ازل عن الحصأانةو وعلى الرغم من أن سيكل مشأروع المادة  

 يإن مضمون المشروعين ليس متبابقا ا من االحتجا  والت ازل ممارستان م فصلتان ال يمكن الةلط بي هماو 

عن الحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية  ةا نوقشأأأأأت مسأأأأأفلة الت ازلوعلى عكس االحتجا  بالحصأأأأأان (2)
ا وقد انعكس ذلك يإ (370)السأأأأأابقة التإ وضأأأأأعتها بالتفصأأأأأيل من قبل اللج ة يإ العداد من مشأأأأأارنع المواد

 الدولية القائمة على مشأأأأأأأأارنع المواد تلكا والتإ ت ظم أشأأأأأأأأكاال  معي ة من الحصأأأأأأأأانة من الوالية المعاهدات

الةصأوصا   حالة بعو مسأؤولإ الدولو وتشأمل ه   المعاهداتا على وجهية امج بية يإ القضأائية الج ائ
(ا واتفااية 45الق صأأأأأأأأأأأألية )المادة  (ا واتفااية ييي ا للعالقات32وماسأأأأأأأأأأأأية )المادة  اتفااية ييي ا للعالقات الدبل

الأدوليأة ذات البأابع  الأدول يإ عالقأاتهأا بأالم ظمأات   (ا واتفأاايأة ييي أا لتمثيأل41البعثأات الةأاصأأأأأأأأأأأأأأة )المأادة  
إ مشأأأأارنع  رلى أن مسأأأأفلة الت ازل عن الحصأأأأانة قد عدولجت أيضأأأأا  ي (و وتجدر اإلشأأأأارة31المادة  العالمإ )

و (371)2009و  2001الموضوعا وال سيما يإ قراري معهد القانون الدولإ لعامإ   التدونن الةاصة بشفن ه ا
  

 عن حصأأأأأأأانة بعو مسأأأأأأأؤولإ الدول يإ سأأأأأأأياق أعمالها المتعلقة بالعالقات الدبلوماسأأأأأأأية والعالقات ت اولت اللج ة مسأأأأأأأفلة الت ازل (370)

من مشأأأأأأأارنع المواد المتعلقة  30 عالقاتها مع الم ظمات الدوليةو وصأأأأأأأيغت المادةالق صأأأأأأألية والبعثات الةاصأأأأأأأة وتمثيل الدول يإ 
يجوز للدولة المويدة الت ازل عن حصأأأأأأأأأانة  -1 .الت ازل عن الحصأأأأأأأأأانة" :حصأأأأأأأأأانات الدبلوماسأأأأأأأأأية على ال حو التالإبالعالقات وال

 Yearbook) "يإ جميع امحوال الت ازل صأرنحا   ويإ اإلجرا ات الج ائيةا يكون   -2الدبلوماسأيين من الوالية القضأائيةو  موظفيها

... 1958, vol. II, document A/3859, p. 99).  من مشأأأأأأارنع المواد المتعلقة بالعالقات الق صأأأأأألية على 45وت ص المادة 

الحصأأانات  اتعلق بفحد أعضأأا  المركم الق صأألإا عن أي من للدولة المويدة أن تت ازلا فيما -1 .الت ازل عن الحصأأانات" :الإ ما
 ,Yearbook ... 1961, vol. II) "يكون الت ازل صأأأأأأرنحا  يإ جميع امحوال -2و  44و 43و  41الم صأأأأأأوص عليها يإ المواد  

document A/4843, p. 118). الت ازل " :من مشأأأارنع المواد المتعلقة بالبعثات الةاصأأأة على ال حو التالإ 41 وصأأأيغت المادة
فوها اتمتع بها ممثلوها يإ البعثة الةاصأة وموظ المويدة أن تت ازل عن الحصأانة من الوالية القضأائية التإللدولة  -1 .عن الحصأانة

 ... Yearbook) "يكون الت ازل صأأأأأأرنحا  على الدوا  -2و  40رلى  36المواد من   الدبلوماسأأأأأأيون وغيرهم من امشأأأأأأةاص بموجب

1967, vol. II, document A/6709/Rev.1 and Rev.1/Corr.1, p. 365)  من مشأأأارنع المواد   31وأخيرا ا ت ص المادة و
تت ازل عن  للدولة المويدة أن -1 والت ازل عن الحصأأأأأأأأأأأأأانةم   إ: ظمات الدولية على ما العالقاتها مع الم المتعلقة بتمثيل الدول يإ

بالحصأأانة بموجب   المتمتعون  وامشأأةاصالدبلوماسأأيون للبعثة  الحصأأانة من الوالية القضأأائية التإ اتمتع بها رئيس البعثة والموظفون 
امحأوال  -2 و 36الأمأأأأأأأادة   جأمأيأع  يأإ  صأأأأأأأأأأأأأرنأحأأأأأأأا   الأتأ أأأأأأأازل   Yearbook ... 1971, vol. II (Part One), document)"يأكأون 

A/8410/Rev.1, p. 304)و 
والتدابير الت في ية يإ  القضائيةمعهد القانون الدولإ بشفن حصانات رؤسا  الدول والحكومات من الوالية   من قرار 7صيغت المادة  (371)

الحرمأة أو من الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة من الواليأة القضأأأأأأأأأأأأأأائيأة  ال يظأل مسأأأأأأأأأأأأأأتفيأدا  من رئيس الأدولأة قأد -1م   :القأانون الأدولإ على ال حو التأالإ
ه ا الت ازل   أن يكون  ت في  امحكا  التإ يةولها القانون الدولإا رذا ت ازلت دولته عن االستفادة م هاو ونمكن الحصانة من تدابير أو

ا بغإ أن يقد     -2  ه ا الت ازلو  المع ية الجهاز المةتص بإجرا صأأأأأرنحا  أو ضأأأأأم يا ا ما دا  مؤكدا و ونحدد القانون الداخلإ للدولة
التإ ربما  يإ أن رئيس الدولة ارتكب جرائم ذات طابع بالغ الةبورةا أو رذا كان من المرجح أن التدابير ه ا الت ازل ع دما يشأأأأأأأتبه

 ,Yearbook of the Institute of International Law) ."بلب من سأأأأألبات المحكمة اتةاذها لن تعوقه عن أدا  مهامهيد 

vol. 69  يجوز للدولا باالتفاق  -1" :على ما الإ من القرار نفسأأه 8(و وت ص المادة 749أعال (ا الصأأفحة  338)انظر الحاشأأية
من حرمة رؤسأائها ومن الحصأانة المم وحة لهم من الوالية القضأائية ومن تدابير ت في    ا افيما بي هاا أن ت تقصا بقدر ما ترا  م اسأب

رليها يإ الفقرة السأأأابقة؛  عد  وجود انتقاص صأأأرنحا يدفترض أنه لم اد تقص من الحرمة والحصأأأانات المشأأأاريإ حالة   -2 .امحكا 
)المرجع نفسأأأأأه(و وظل ه ا ال هج على حاله  "وسأأأأأيلة قانونيةأي   ونحدد وجود ه ا االنتقاص ونباقه على نحو ال لبس فيه بموجب
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 اولته اتفااية اممم المتحدة لحصأأأأانات الدول ون ببق اممر نفسأأأأه على الت ازل عن حصأأأأانة الدولا ال ي ت
 و(373)قة بحصانة الدولوالقوانين الوط ية المتعل (372)من الوالية القضائيةوممتلكاتها  

تت ازل من خالله تلك الدولة عن حقها يإ  وت ازل دولة المسأأأؤول عن الحصأأأانة هو عمل رسأأأمإ (3)
ممأارسأأأأأأأأأأأأأأة محأاكم دولأة المحكمأة لوالاتهأا   دون   تحول التإ  عقبأةال  هأ  المبأالبأة بأالحصأأأأأأأأأأأأأأانأةا وبأ لأك تمنأل  

تببيق الحصأأأأأأانة وبشأأأأأأفن حدودها    اببل أي نقاش بشأأأأأأفن القضأأأأأأائيةو وبالتالإا يإن الت ازل عن الحصأأأأأأانة
المترتب على الت ازل عن الحصأأأأأأانة يإ الحكم ال ي أصأأأأأأدرته محكمة  واالسأأأأأأتث ا ات م هاو وأدكِّد ه ا امثر

ا وال ي ذكرت فيه المحكمة 2000نيسأأأأان/أبرنل  11يإ يف الصأأأأادرة  م كرة التوا العدل الدولية يإ قضأأأأية
قررت الدولة التإ يمثلونها  بالحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية امج بية رذالن يظلوا اتمتعون  " أن المسأأأأأؤولين

 .(374)"التإ مثلوها الت ازل عن تلك الحصانة أو

نةو وتسأأأأأأأأأت سأأأأأأأأأخ ه   الفقرةا مع  بحق دولة المسأأأأأأأأأؤول يإ الت ازل عن الحصأأأأأأأأأا 1وتعترف الفقرة  (4)
من  1عالقات الدبلوماسأأيةو وتشأأير الفقرة من اتفااية ييي ا لل 32من المادة  1يفةا صأأيغة الفقرة تعداالت طف

رلى أنه ميجوز لدولة المسأأأأأأؤول أن تت ازل عن حصأأأأأأانته من الوالية القضأأأأأأائية الج ائية    11مشأأأأأأروع المادة 
لى صأأاحب الحق يإ الت ازل عن الحصأأانةا وهو دولة المسأأؤول  امج بيةمو ومن ثما يإن التركيم ا صأأب ع
ة لحقيقة أن حصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية الج ائية  وليس المسأأؤول نفسأأهو وه   نتيجة م بقي

امج بية معترف بها لحماية حقوق ومصأأأأأأأأأأأأأالح دولة المسأأأأأأأأأأأأأؤولو ومن ثما يإن تلك الدولة وحدها هإ التإ  
لحصأأانة وبالتالإ الموايقة على ممارسأأة دولة أخرى للوالية القضأأائية الج ائية على أحد يمك ها الت ازل عن ا

و ونسأتةد  يعل ميجوزم ل شأارة رلى أن الت ازل عن الحصأانة حق من حقوق دولة المسأؤول وليس مسأؤوليها
لتإ ت اولت  التماما و وه ا اتماشأأأى مع الممارسأأأة السأأأابقة للج ة التإ أوضأأأحتا يإ مةتل  مشأأأارنع المواد ا

   بالت ازل عن الحصانةوييها حصانة مسؤولإ الدول من الوالية القضائية الج ائية امج بيةا عد  وجود التما

وتد سأأأأأب صأأأأأالحية الت ازل عن الحصأأأأأانة رلى دولة المسأأأأأؤولا وإن كان ال يدعتبر من الضأأأأأروري   (5)
سأأأأأأأألبات المةتصأأأأأأأأة باإلبالغ بالت ازلو  تحداد السأأأأأأأألبات المةتصأأأأأأأأة باتةاذ القرارات المتعلقة بالت ازل أو ال

ةا بل تشأأأأأأأأأير رلى محددعال  ه   المسأأأأأأأأأفلة ببرنقة ت ظم االتفاايات وال القوانين الوط ية المشأأأأأأأأأار رليها أ  وال
  

يإ حالة الجرائم   اص ال ان اتصأأأريون باسأأأم الدولة من الوالية القضأأأائيةبشأأأفن حصأأأانة الدولة وامشأأأة  2009 يإ قرار المعهد لعا 
ا بغإ للدول  " :الإ  من المادة الثانيةا على ما   3ال صا يإ الفقرة   الدوليةا على الرغم من أن القرار اتضأأأأأمن ع صأأأأأرا  جدادا  من خالل 

  2وتعكس ه   التوصأأأأأأية أحكا  الفقرة   ."ها لجرائم دولية يإ الت ازل عن الحصأأأأأأانة يإ الحاالت التإ اددعى ييها ارتكاب وكالئ  أن ت ظر 
 إ العريإا يقع على عأاتق الأدول التما  بم ع الجرائم بأالمعأاهأدات والقأانون الأدول  عمال  " من المأادة الثأانيأة نفسأأأأأأأأأأأأأهأاا التإ ت ص على أنأه 

       قه ضأأأحايا الجرائم التإ ات اولها القرار يسأأأتح  الدولية وقمعهاو ون بغإ أال تشأأأكل الحصأأأانات عقبة تحول دون م ح الجبر الم اسأأأب ال ي 
"(Yearbook of the Institute of International Law, vol. 73-I-II (Session of Naples, 2009), p. 227 ؛ متاح

 (و”Resolutions“  ا تحت ع وانwww.idi-iil.org: يإ موقع المعهد
من خالل  ال تت اول الت ازل عن الحصأأأانة رال بصأأأورة غير مباشأأأرةا 2004يإ االعتبار أن اتفااية عا    مع ذلكا ا بغإ أن اوضأأأع (372)

على ممارسأأأأأأأأأأأأأأة محاكم دولة المحكمة لوالاتهاو انظرا  ايقتتعداد عدد من الحاالت التإ تعتبر ييها الدولة امج بية تلقائيا  أنها قد و 
 .االتفااية من 8و 7على سبيل المثالا المادتين 

(  1( و)ب( ) 1)أ( )  1610(ا و 1)  )أ( 1605ع و ا الفر 1976قانون حصأأأأأانات السأأأأأيادة امج بية لعا   انظر الواليات المتحدة اممرنكيةا  (373)
؛  2ا الفرع 1978قانون حصأأأأأأأأأأأأأانة الدول لعا   الشأأأأأأأأأأأأأماليةا  دة لبرنبانيا العظمى وأارل دا ؛ والمملكة المتح ( 1)ب( )   1611(ا و 1و)د( ) 

قانون  ؛ وج وب أيرنقياا 4   ا الفرع 1981قانون حصأأانة الدول لعا    ؛ وباكسأأتانا 4ا الفرع  1979قانون حصأأانة الدول لعا    وسأأ غايورةا 
 ؛ وك داا 6و   3و   10ا الفروع 1985صأأأأأانات الدول امج بية لعا  قانون ح  ؛ وأسأأأأأترالياا 3ا الفرع  1981حصأأأأأانات الدول امج بية لعا   

قانون  ؛ واليابانا 10و   9ا الفرعان  2008قانون حصأأأانة الدول امج بية لعا   ؛ وإسأأأرائيلا 2- 4ا الفرع  1985   قانون حصأأأانة الدول لعا 
  27المؤرخ   2015/ 16القانون امسأأأاسأأأإ رقم   ياا ؛ وإسأأأبان 6ا المادة  2009الوالية القضأأأائية المدنية لليابان فيما يةص دولة أج بية لعا  

تشأأأأأرنن امول/أكتوبر بشأأأأأفن امتيازات وحصأأأأأانات الدول امج بية والم ظمات الدولية التإ لداها مقار أو مكاتب يإ رسأأأأأبانيا والمؤتمرات  
 .8و   6و   5المواد   واالجتماعات الدولية التإ تدعقد يإ رسبانيا 

(374) Arrest Warrant of 11 April 2000  ( ا أعال  335انظر الحاشية)p. 25, para. 61و 
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و وقد رأت اللج ة نفسأأأأأأأهاا يإ أعمالها السأأأأأأأابقةا أن من اميضأأأأأأأل عد  اإلشأأأأأأأارة  (375)الدولة بعبارات مجردة
و وعالوة على ذلكا يإن ممارسأة الدول قليلة  (376)لت ازل عن الحصأانةصأراحة رلى أجهمة الدولة المةتصأة با

وتحداد السأأأأأأألبات المةتصأأأأأأأة بالت ازل عن الحصأأأأأأأانة أمر اتوق  على و  (377)وغير مق عة يإ ه ا الصأأأأأأأدد
القانون المحلإا ومن المفهو  أن ه   الفئة من السلبات تشمل تلك المسؤولة عن العالقات الدولية بموجب 

  آخر   شأأأأةٌص عن الحصأأأأانة   أن ارسأأأأل الت ازلأن من غير الممكن   ه اع إ و ومع ذلكا ال يالقانون الدولإ
 المحكمةوا ال سيما يإ سياق رجرا ات ب لك تكلفه الدولة

اللج ة أن من غير ضروري أن اتضمن   المتعلقة باالحتجا ا رأت  10  وعلى عكس مشروع المادة (6)
 .عن الحصانة يإ أي وقت  ازلمشروع المادة ه ا أي ع صر زم إا حيث يجوز الت

رلى شأأأأأكل الت ازلا حيث ت ص على أنه ميجب أن يكون ووو صأأأأأرنحا  يإ جميع   2وتشأأأأأير الفقرة  (7)
ا من اتفااية ييي ا للعالقات الدبلوماسية   32من المادة    2امحوال ونقدَّ  كتابة مو وجا ت ه   الصيغة على غرار الفقرة  

 اتفأاايأة ييي أا للعالقأات  من   45من المأادة    2حأا  يإ جميع امحوالما والفقرة  التإ ت ص على أن ميكون الت أازل صأأأأأأأأأأأأأرن 
 3الق صأأليةا التإ ت ص على أن ميكون الت ازل صأأرنحا  يإ جميع امحوالا فيما عدا ما نصأأت عليه الفقرة 

أن يكون من ه   المادة ]ادعا  معاكس[ا ونبلغ كتابة رلى الدولة المسأأأأأتقبلةمو ونعمز تفكيد أن الت ازل يجب 
 ين القانونإومصرنحا  ووو وأن يقد  كتابةم مبدأ اليق

  

قانون حصأأأأانة  على نحو اسأأأأتث ائإا رلى الت ازالت التإ يقدمها رئيس البعثةو انظر المملكة المتحدةا تشأأأأير بعو القوانين الوط يةا (375)
قانون حصأأأانة الدولة لعا   ؛ وباكسأأأتانا7-4الفرع  ا1979قانون حصأأأانة الدول لعا   ؛ وسأأأ غايورةا7-2ا الفرع  1978الدول لعا  

قانون حصأأأأأأأانة الدول  ؛ وإسأأأأأأرائيلا6-3ا الفرع 1981قانون حصأأأأأأأانات الدول امج بية لعا   ؛ وج وب أيرنقياا6-4رع ا الف1981
 .) (9ا الفرع 2008امج بية لعا  

المةتصأأأة  يضأأأل ترك مسأأأفلة امجهمةبالعالقات والحصأأأانات الدبلوماسأأأيةا رأت اللج ة بالفعل أن من ام يإ مشأأأارنع المواد المتعلقة (376)
المعتمدة يإ   30المادة  مشأروع  من نص   2 بالت ازل عن حصأانة الموظفين الدبلوماسأيين مفتوحةو وهك اا قررت تعدال صأيغة الفقرة

تشأأأأأأرح اللج ة و  ."من جانب حكومة الدولة المويدة" يإ القرا ة امولىا وهإ القرا ة الثانية بح ف العبارة امخيرة من الفقرة المعتمدة
منها تترك المجال للتفسأأأأأأأأير الةاطئ  ا‘قررت اللج ة ح ف  بارة ’من جانب حكومة الدولة المويدة" :على ال حو التالإ القرار ه ا

حكومأة الأدولأة المويأدةو لكن وكمأا ذدكرا يأإن رئيس البعثأة هو ممثأل  الأ ي اأ هأب رلى أن اإلبالغ بأالت أازل يجأب أن يصأأأأأأأأأأأأأأأدر عن
المويدةو وال ص   كون على محاكم الدولة المسأأأأأتقبلة قبوله باعتبار  رعالن حكومة الدولةت ازال عن الحصأأأأأانةا ي غحكومته وع دما ابل

وذلك منها مسأأأأفلة داخلية ال تهم سأأأأوى الدولة المويدة ورئيس   اتبرق لمسأأأأفلة سأأأألبة رئيس البعثة إلصأأأأدار ه ا اإلعالنا الجداد ال
 Yearbook ... 1958, vol. II, document A/3859, p. 99, paragraph (2) of the commentary to) "البعثة

article 30)   ال " :المتعلقة بالعالقات الق صأأألية من مشأأأارنع المواد 45المادة مشأأأروع  وبالمثلا ذكرت اللج ة ما الإ فيما اتعلق بو
الق صأألإ هو موضأأوع التدبير    ان رئيس المركماإلبالغ بالت ازل عن الحصأأانةو وإذا ك ابين نص المادة الق اة التإ ا بغإ من خاللها

الت ازل اتعلق بعضأأأأأأأأأأو آخر من  يالمفترض أن يدعلن عن الت ازل يإ بيان ابلغ عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأأأأأأيةو وإذا كان المع إا
 Yearbook ...1961, vol. II, document) "المع إ أعضأأا  الق صأأليةا فيجوز أن يصأأدر البيان عن رئيس المركم الق صأألإ

A/4843, p. 118, paragraph (2) of the commentary to article 45)و 
 United States District) بول ضأأأأأد أيرنل  المتحدة قد  الت ازل  وزنر العدل يإ هااتإ يإ قضأأأأأية  على سأأأأأبيل المثالا يإ الواليات  ( 377) 

Court for the Southern District of Florida, Judgment of 14 January 1993, 812 F. Supp. 207) ا ويإ بلجيكا
 يردا اند وإميلدا ماركوس ضأأأد مكتب الشأأأرطة االتحادي  ويإ سأأأونسأأأراا يإ قضأأأية  .حسأأأين هبري  وزنر العدل يإ تشأأأاد يإ قضأأأية  قدمه 

(Federal Court, Judgment of 2 November 1989, ATF 115 Ib 496)  لتحداد الوزارات التإ   ا لم تجر المحاكم تحليال
 .قدبل بالغ بعثت به البعثة الدبلوماسية للفلبين  االختصاصا لك ها أوضحت أنه يكفإ أنها هيئات حكوميةا ول لك لداها  
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ا وهو شأأأأأأرط ( 378) وقد أكدت اللج ة باسأأأأأأتمرار يإ أعمالها السأأأأأأابقة شأأأأأأرط أن يكون الت ازل صأأأأأأرنحا   )8(
اللج ة   لم تحتفظ و وله ا السأأأأببا  ( 380) والقوانين الوط ية   ( 379) اتجلى يإ كل من المعاهدات الدولية ذات الصأأأألة 

المادة التإ اقترحتها أصأال  المقررة الةاصة يإ تقرنرها السابعا والتإ صيغت على ال حو شأروع  من م   4الفقرة  ب 
معاهدة دولية تكون   التالإ: ميعتبر ت ازال  صأرنحا  الت ازل ال ي يمكن اسأت تاجه بوضأوح وبشأكل ال لبس فيه من 

بروا بصأأأأأأأورة عامة أن  ة اعت إ اللج و ويإ حين أن أعضأأأأأأأا   ي ( 381) دولة المحكمة ودولة المسأأأأأأأؤول طريين ييهام 
ا كان ه اك بعو االنتقاد السأأتةدا   بارة  ( 382) الت ازل عن الحصأأانة يمكن أن ت ص عليه صأأراحة معاهدة ما 

 الضم إو  ميمكن است تاجهما التإ يهمها بعو امعضا  على أنها اعتراف ب وع من الت ازل 

فرضأأأها أحكا  المعاهدات على  مامات ترلى التوقد أدثيرت رمكانية أن يسأأأت د الت ازل عن الحصأأأانة   (9)
ا وإن لم يكن ه ا أسأأأاس القرار ال ي اتة    (383)(3رقم  )  بي وشأأأيهالدولا على وجه الةصأأأوصا يإ قضأأأية 

من نظا   98و  27مجلس اللورداتو وأدثيرت أيضأأأأأا ا ولو من م ظور مةتل ا فيما اتعلق بتفسأأأأأير المادتين  
جب الدول امطراف أن تتعاون مع المحكمةو ومع ذلكا واو   (384)روما امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ للمحكمة الج ائية الدولية

فية الست تا  أن وجود مثل ه   االلتمامات التعاهدية يمكن أن يدفهم تلقائيا   رأت اللج ة أنه ال توجد أسباب كا
وبصأأأورة عامة على أنه ت ازل عن حصأأأانة مسأأأؤولإ الدولا خاصأأأة وأن محكمة العدل الدولية قد خلصأأأت  

رلى ما الإ: موهك اا    2000نيسأأأأان/أبرنل   11م كرة التوايف الصأأأأادرة يإ درته بشأأأأفن  يإ الحكم ال ي أصأأأأ
لرغم من أن مةتل  االتفأأاايأأات الأأدوليأأة المتعلقأأة بم ع جرائم خبيرة معيَّ أأة والمعأأاابأأة عليهأأا تفرض يعلى ا

لج ائيةا يإن تمداد  على الدول التماما  بالمحاكمة أو التسأأأأأأأليم وتتبلب م ها بالتالإ تمداد والاتها القضأأأأأأأائية ا
بموجب القانون الدولإ العريإا بما الوالية على ه ا ال حو ال اؤثر بفي حال من امحوال على الحصأأأأأأانات 

يإ ذلك حصأأانات وزرا  الةارجيةو ونبقى من الممكن االحتجا  به   الحصأأانات أما  محاكم دولة أج بيةا  
 و(385)مب االتفاايات السالفة ال كرحتى ع دما تمارس ه   المحاكم الوالية القضائية بموج

حةا يجب أن يقد  ه ا الت ازل كتابة و ومع ذلكا  صأرن وباإلضأاية رلى الت ازل عن الحصأانة بعبارة (10)
  يجب أن يفخ   ه ا الت ازل المكتوبا وال ي لن يعتمد يقط على ررادة دولة  ال اؤثر ه ا يإ الشكل الدقيق ال ي 

الت ازلو   بالت ازل وك لك اإلطار ال ي يدعرب فيه عنالمسأأتةدمة ل بالغ أيضأأا  على الوسأأائل   المسأأؤولا بل
غيرها من الةبابات الكتابية   شإ  يم ع من تقديم الت ازل عن طرنق م كرة شفونة أو رسالة أووبالتالإا ال  

  

 .أعال  370انظر الحاشية  (378)
  ايأة البعثأات واتفأا  .2 ا الفقرة 45؛ واتفأاايأة ييي أا للعالقأات الق صأأأأأأأأأأأأأليأةا المأادة  2ا الفقرة  32الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأيأةا المأادة   للعالقأات انظر اتفأاايأة ييي أا   (379)

 .2ا الفقرة  31عالقاتها مع الم ظمات الدولية ذات البابع العالمإا المادة   ؛ واتفااية ييي ا لتمثيل الدول يإ 2ا الفقرة  41الةاصةا المادة  
تشأأأأأرنن امول/أكتوبر بشأأأأأفن امتيازات وحصأأأأأانات الدول  27المؤرخ  16/2015القانون امسأأأأأاسأأأأأإ رقم   ل المثالا ا صعلى سأأأأأبي (380)

على ه ا    بية والم ظمات الدولية التإ لداها مقار أو مكاتب يإ رسأأأبانيا والمؤتمرات واالجتماعات الدولية التإ تدعقد يإ رسأأأبانياامج 
 .المتعلقة بحصانة رؤسا  الدول ورؤسا  الحكومات ووزرا  الةارجية م ه 27دة الت ازل الصرنح عن الحصانة يإ الما

(381) A/CN.4/729103الفقرة  ا. 
 بشأفن حصأانات رؤسأا  الدول والحكومات من الوالية  2001عن رأي مماثل يإ قرار  الصأادر يإ عا   أعرب معهد القانون الدولإ (382)

بي هأاا أن  فيمأا بأاالتفأاق  يجوز للأدولا" أنأه 8من المأادة   1القضأأأأأأأأأأأأأأائيأة والتأدابير الت فيأ يأة يإ القأانون الأدولإا حيأث ذكر يإ الفقرة  
م الت في ية المم وحة لهم  من التدابير ت تقص رلى حد ترا  م اسأأأأأأأأبا  من حرمة وحصأأأأأأأأانة رؤسأأأأأأأأائها من الوالية القضأأأأأأأأائية والحصأأأأأأأأانة

(Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69   أعال (ا  338)انظر الحاشيةp. 749و) 
(383) Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 

United Kingdom, House of Lords, decision of 24 March 1999, [1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147 ؛
 .International Law Reports, vol. 119 (2002), p. 135 وانظر أيضا  

 .United Nations, Treaty Series, vol (ا1998تموز/اوليه   17الج ائية الدولية )روماا  ةنظا  روما امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأإ للمحكم (384)

2187, No. 38544, p. 3و 
(385) Arrest Warrant of 11 April 2000  (ا  335الحاشية  انظر) أعالpp. 24–25, para. 59و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
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 يعل رجرائإ أو وثيقة رجرائيةا أو حتى غير الدبلوماسأأأأأأأية الموجهة رلى سأأأأأأألبات دولة المحكمةا عن طرنق
ة مسأأؤوليها اسأأتعداد الدولة للت ازل عن حصأأان بوضأأوح وموثوايةعن طرنق أي وثيقة أخرى تؤكد صأأراحة و 

 .من الوالية القضائية الج ائية امج بية

ه االنتبا  رلى أنها على عكس الفقرة  ( 11)  ا ال اتضمن مشروع المادة 10من مشروع المادة    2وأخيرا ا ادوجَّ
ن انقسأأأأأا  آرا  لت ازلا من اللج ة لم تر أن ذلك ضأأأأأروريو وعلى الرغم م ه ا رشأأأأأارة صأأأأأرنحة رلى مضأأأأأمون ا 

امعضأأا  بشأأفن ما رذا كان من الم اسأأب أ  ال ردرا  رشأأارة رلى المضأأمونا اعتدبر يإ ال هاية أن من اميضأأل 
ن ذلكا حد يت  بارة مون كر المسأأأأأأؤول ال ي يجري الت ازل ع ترك هامش التقدار لدولة المسأأأأأأؤولو وب ا   على  

حصأأأأأأانتها وامعمال التإ اتعلق بها الت ازلا حيثما ا ببق ذلكما التإ وردت يإ االقتراح امصأأأأأألإ للمقررة 
و وعلى أي حالا تود اللج ة أن تشأأأأأأير رلى أن مضأأأأأأمون الت ازل ا بغإ أن يكون واضأأأأأأحا  بما يكفإ الةاصأأأأأأة

الغرضا ا بغإ أن ت كر   و وله ا ( 386) تإ يدقد  أما  سأأألباتها من تحداد نباق الت ازل دون لبس لتمكين الدولة ال 
دولة المسأأأأأأؤول صأأأأأأراحة اسأأأأأأم المسأأأأأأؤول ال ي يجري الت ازل عن حصأأأأأأانتها وك لكا ع د االقتضأأأأأأا ا ال باق  

ة بصأأأأأأأورة الموضأأأأأأأوعإ ال ي ت وي رعبا   للت ازلا ال سأأأأأأأيما ع دما ال ترغب الدولة يإ الت ازل عن الحصأأأأأأأان 
وإذا اسأأأأأتبعاد أيعال معي ة اددَّعى أن المسأأأأأؤول قد قا  بهاو    مبلقةا بل قصأأأأأر ه ا الت ازل على أيعال معي ة أو 

كان الت ازل عن الحصأأأأأأأانة محدود ال باقا يجوز لدولة المسأأأأأأأؤول االحتجا  بالحصأأأأأأأانة فيما اتعلق باميعال  
خرى رلى ممارسأأأأأأأة والاتها القضأأأأأأأائية الج ائية  التإ ال يشأأأأأأأملها الت ازلا أي ع دما تسأأأأأأأعى سأأأأأأألبات الدولة ام 

على المسأؤول نفسأه بسأبب أيعال أخرى غير تلك التإ أدت رلى الت ازل أو أيعال أصأبحت   بالفعل   تمارسأها  أو 
 معروية بعد رصدار الت ازلو 

من خاللها اإلبالغ بالت ازل عن حصأأأأأأأانة  بالوسأأأأأأأائل التإ يجوز لدولة المسأأأأأأأؤول 3وتتعلق الفقرة  (12)
ا يإنها تسأت سأخ رلى حد كبير صأيغة 10المادة من مشأروع   3 ولهاو وبما أن ه   الفقرة هإ نظيرة الفقرةمسأؤ 

من مشأأروع   3من أجل موا مة الفقرة  "communicated" هو اسأأتةدا  يعل تلك الفقرةا مع اسأأتث ا  وحيد
 3الفقرة  لتشأأأأأأابه بين ه  من اتفااية ييي ا للعالقات الق صأأأأأأليةو ويإ ضأأأأأأو  أوجه ا 45مع المادة  11 المادة

بمسأفلة تحداد سألبات دولة  فيما اتعلق  10ا يدحال رلى شأرح مشأروع المادة 10من مشأروع المادة  3والفقرة 
  

الدول من الوالية  م كرة اممانة العامة بشأأأفن حصأأأانة مسأأأؤولإ على بيانات الت ازل الواضأأأحةا التإ تظهر يإ ترد أدنا  ثالثة أمثلة (386)
 252)متاح على موقع اللج ة الشأأأأأبكإا وثائق الدورة السأأأأأتين(ا الفقرتان   Corr.1و A/CN.4/596) القضأأأأأائية الج ائية امج بية

يإ القوات المسأألحة الهااتية  الفرنق السأأابقبروسأأبير أيرنلا  " العدل يإ هااتإ أن  ا ذكر وزنربول ضأأد أيرنل (و يفإ قضأأية253و
بفي شأأأكل من أشأأأكال الحصأأأانة على اإلطالقا سأأأوا  كانت حصأأأانة  ورئيس الحكومة العسأأأكرنة لجمهورنة هااتإ سأأأابقاا ال اتمتع

أي  أو  صألية أو حصأانة من اإلدال  بالشأهادةادولة سأابق؛ وسأوا  كانت حصأانة دبلوماسأية أو ق عاهل بلد أو رئيس دولة أو رئيس
امحكا  والحصأأأأأأأانة من المثول أما   حصأأأأأأأانات أخرىا بما يإ ذلك الحصأأأأأأأانة من المحاكمة أو اإلجرا ات القضأأأأأأأائية أو من رنفاذ

يميلدا  ييردناند وإ ويإ قضأأأية(و  p. 211 (اأعال   377الحاشأأأية  انظر)  Paul v. Avrilم )المحاكم قبل صأأأدور حكم وبعد صأأأدور 
تت ازل حكومة الفلبين بموجب ه   الم كرة عن كل " :الت ازل عن الحصأأأأانة المقد  من الفلبين بالصأأأأيغة التاليةا كان نص  ماركوس

 ( حصأانة دبلوماسأيةا يمكن لرئيس الفلبين السأابق ييردناند ماركوس وزوجته3رئيس دولةا أو ) ( حصأانة2( دولةا أو )1حصأانة )

أو القانون الدولإ ووو ونمتد ه ا الت ازل ليشأأأأأمل   تمتعا بها ب ا   على القانون اممرنكإعا بها أو أن يكونا قد  رميلدا ماركوس أن اتمت
لوالية  وإميلدا ماركوس يإ القضأأأأأية المشأأأأأار رليها أعال  )التحقيق الجاري يإ الدائرة الج وبية المالحقة القضأأأأأائية لفيردناند ماركوس

م ييها ه ان الشأةصأان االحتجا  بحصأانتهما ذات الصألة التإ قد يحاولة أو غيرها من القضأايا نيونورك(ا وك لك كل قضأية ج ائي
(Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police  (أعال  377الحاشأأأأأأأأية  انظر )pp. 501–502  و)

 عن الحصأأأأأأانة رنة تشأأأأأأاد ت ازال  صأأأأأأرنحا  العدل لجمهو  ويإ اإلجرا ات التإ أجرنت يإ بروكسأأأأأأل ضأأأأأأد حسأأأأأأين هبريا ت ازلت وزارة
نيسأأأأأأأأأأأان/أبرنل   7رلى   كانون الثانإ/ا اار 15المؤتمر الوط إ السأأأأأأأأأأأيادي المعقود يإ نجامي ا يإ الفترة من   ريع" :بالعبارات التالية

المؤرخ  PR/95/010 هبريو وأكد ه ا الموق  القانون رقم رسأأميا  كل حصأأانة من الوالية القضأأائية اتمتع بها السأأيد حسأأين 1993
والم فيين ولألشأأأأأةاص المشأأأأأاركين يإ المعارضأأأأأة المسأأأأألحةا  ال ي يم ح العفو العا  للسأأأأأج ا  السأأأأأياسأأأأأيين 1995نيه  حمنران/او  9

يمك ه  ال السأأأابقا حسأأأين هبري ومسأأأاعديه و/أو شأأأركائهو وبالتالإا من الواضأأأح أن السأأأيد حسأأأين هبري  باسأأأتث ا  رئيس الجمهورنة
رسأأالة موجهة من وزنر العدل م )المؤتمر الوط إ السأأيادي التشأأاديةا وذلك اعتبارا  من اختتا السأألبات االحتجا  بفي حصأأانة لدى  

 (و2002تشرنن امول/أكتوبر  7التحقيق يإ مقاطعة بروكسلا  يإ تشاد رلى هيئة

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
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واإلبالغ بهو وتجدر اإلشأأأأأأارةا على وجه  المسأأأأأأؤول التإ لداها اختصأأأأأأاص البت يإ الت ازل عن الحصأأأأأأانة
اإلشأأأأارة رلى وسأأأأائل االتصأأأأالا يدقصأأأأد به ترك المجال الةصأأأأوصا رلى أن اسأأأأتةدا  صأأأأيغة ميجوزما مع  

 ومكانية ررسال الت ازل عن الحصانة مباشرة رلى محاكم دولة المحكمةمفتوحا  أما  ر

على أن متدبلغ السأأأأأألبات التإ أدرسأأأأأأل رليها الت ازل يورا  أي سأأأأأألبات مع ية أخرى   4وت ص الفقرة  (13)
ا مع بعو التغييرات  10من مشأأأأأأأأأأأروع المادة  4الفقرة الفقرة بفنه تم الت ازل عن الحصأأأأأأأأأأأانةمو وتبابق ه   

 تتبعأان نفس الم بق وتةأدمأان نفس الغرضا يأإن شأأأأأأأأأأأأأأرح مشأأأأأأأأأأأأأأروع  ة يقطو وبمأا أن الفقرتين معأا  التحرنرنأ
 من مشروع المادة ه او 4به ا الشفن ا ببق أيضا  على الفقرة  10 المادة

رجعة فيهمو ونسأأت د ه ا الحكم رلى يرضأأية أنه  على أن مالت ازل عن الحصأأانة ال 5وت ص الفقرة  (14)
انة عن أدا  دورها لحصأانةا يمتد تفثير ه ا الت ازل رلى المسأتقبل وتتوق  مسأفلة الحصأبمجرد الت ازل عن ا

كحاجم أما  ممارسأأأأأأأة سأأأأأأألبات دولة المحكمة لوالاتها القضأأأأأأأائية الج ائيةو ول اا ويإ ضأأأأأأأو  آثار وطبيعة 
كل مع ا و من البداهإ اسأأأأأأأت تا  أن الت ازل ال رجعة فيها وإال يسأأأأأأأيفقد الحكم الت ازل عن الحصأأأأأأأانةا ابدو 

 بين أعضا  اللج ةو  بعو ال قاشمن مشروع المادة ه ا   5ومع ذلكا أثارت الفقرة 

  سأأتث ا ات باال تعلق  ا بفسأأاس اسأأت تا  أن الت ازل عن الحصأأانة ال رجعة فيها بل    ش ا ق ال    ا تعلق ه  ا وال   (15)
ضأا  اللج ة اتفقون بشأكل عا   تجدر اإلشأارة يإ المقا  امول رلى أن أع و و از الرجوع عن الت ازل لعد  جو   الممك ة 

اليقين   ا بصأيغتها الحاليةا تعكس قاعدة عامة تظهر مبدأ حسأن ال ية وتت اول الحاجة رلى احترا  5رة  على أن الفق 
ت من ه   القاعدة العامة قد يكون القانونإو لكن بعو امعضا  أعربوا أيضا  عن رأي مفاد  أن االستث ا ا

كن وم هأا مثال  أن ت ظهر بعأد الت أازل عن الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة حقأائق جأداأدة لم ت  لهأا مأا ابررهأا يإ بعو الحأاالتا
تعريها دولة المسأأأأؤول يإ السأأأأابقا أو أن اتبيَّن يإ قضأأأأية معي ة أن القواعد امسأأأأاسأأأأية للحق يإ محاكمة  

  ة ذات طابع عا ا اسأتث ائيمة لوالاتها القضأائية؛ أو أن ت شأف ظروف  عادلة لم تراع أث ا  ممارسأة دولة المحك
ال ظا  القانونإا قد تؤدي رلى وضأأأأأع لم يعد فيه الحق يإ محاكمة عادلة يإ ومة أو تغيير  مثل تغيير الحك

 مضمونا  يإ الدولة التإ ت وي ممارسة والاتها القضائية الج ائيةو

و 11يائدة واسأأأأأأتصأأأأأأواب ردرا  ه   الفقرة يإ مشأأأأأأروع المادة   وأثارت ه   االعتبارات نقاشأأأأأأا  حول (16)
عن تفايدهم لح يهاا ال سأأأأيما وأن المعاهدات ذات الصأأأألة والقوانين المحلية للدول و امعضأأأأا   وأعرب بع

و وعلى (387)لم تشأر صأراحة  رلى عد  رجعية الت ازالت عن الحصأانةا وأن الممارسأة يإ ه ا الشأفن محدودة
ن القانونإ ومن مسأأأأأأباب تتعلق باليقي 5  آخرون أنه من المفيد اإلبقا  على الفقرة عكس ذلكا رأى أعضأأأأأأا

 ة نفسأأأهاا ع دما ت اولت الت ازل عن الحصأأأانة الم صأأأوص عليه يإ مشأأأارنع المواد المتعلقة بالعالقات اللج
والحصأأأأأأأأأأأأأأانأات الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأيأةا أيأادت بأفنأه من نأايلأة القول رن اإلجرا اتا مهمأا تكن المحكمأة أو المحأاكما 

رذا أدعبإ ت ازل صأأأأأأرنح  ا يإ مرحلة االسأأأأأأتئ افال يجوز االحتجا  به كال  ال اتجمأا وأن الحصأأأأأأانة تدعتبر

  

قانون  المتحدةا ياتر: الوالا انظعن الحصأأأأأأأأأأأأأانة وخضأأأأأأأأأأأأأوع الدولة امج بية للوالية القضأأأأأأأأأأأأأائية لدولة المحكمة  فيما اتعلق بالت ازل (387)
 والمملكة؛  ( 1)ب( )   1611(ا و 1( و)د( ) 1( و)ب( ) 1)أ( )   1610(ا و 1)   )أ( 1605ع  و الفر ا  1976حصانات السيادة امج بية لعا   

قانون  ؛ وباكسأأأأأأتانا4ا الفرع  1979قانون حصأأأأأأانة الدول لعا    ؛ وسأأأأأأ غايورةا2ا الفرع  1978قانون حصأأأأأأانة الدولة لعا   المتحدةا
قانون  ؛ وأسأأأأأأأأترالياا3ا الفرع 1981قانون حصأأأأأأأأانات الدول امج بية لعا   ؛ وج وب أيرنقياا4  ا الفرع1981ة الدول لعا  حصأأأأأأأأان

قانون حصأأأأأأانة  ؛ وإسأأأأأأرائيلا4ا الفرع  1985قانون حصأأأأأأانة الدول لعا    ؛ وك داا10ا الفرع  1985حصأأأأأأانات الدول امج بية لعا  
ا 2009قانون الوالية القضأائية المدنية لليابان فيما يةص دولة أج بية لعا   ؛ واليابانا10و  9ا الفرعان 2008الدول امج بية لعا  

تشأأأأأرنن امول/أكتوبر بشأأأأأفن امتيازات وحصأأأأأانات الدول  27المؤرخ  16/2015القانون امسأأأأأاسأأأأأإ رقم   ؛ وإسأأأأأبانياا6و  5 تانالماد
 5المواد   ا والمؤتمرات واالجتماعات الدولية التإ تدعقد يإ رسأأأأبانيامكاتب يإ رسأأأأباني م ظمات الدولية التإ لداها مقار أوامج بية وال

بموجب قانون حصأأأانات الدول امج بية  فعن الحصأأأانةو   راليا وإسأأأبانيا على عد  رجعية الت ازلون ص يقط قانونا أسأأأت  .8و 7و  6و
ال يجوز لت ازل عن الحصانة و المفعول لساري  بموجب ه ا الباب   تهاالت ازل عن حصان   بية علىدولة أج يكون اتفاق ا م 1985لعا  

موايقة الدولة امج بية  أن على م  16/2015  رقم  ن ص القانون امسأأأأأاسأأأأأإو (و 5-  10)القسأأأأأم  رال ويق ا لب ود االتفاقم   الت ازلسأأأأأحب 
 (ووايقةالم غا رل -8المادة ) بد  اإلجرا ات أما  محكمة رسبانيةم  عدال يجوز رلغاؤها ب 6و 5 تينالمشار رليها يإ الماد
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و ومع ذلكا أشأأأأأأأار أعضأأأأأأأا  آخرون رلى أن الببيعة التإ ال رجعة (388)ضأأأأأأأم إ يإ المحكمة االبتدائيةم أو
 ييها للت ازل عن الحصانة ال يمكن است تاجها من ه ا البيانو

و  عن الحصانةا اقترح بع  واز الرجوع عن الت ازلولمعالجة مسفلة االستث ا ات المحتملة لعد  ج (17)
إلدخال  بارات احترازنة مثل مرال يإ ظروف اسأتث ائيةم أو ممن حيث  5أعضأا  اللج ة تعدال صأيغة الفقرة 

المبدأمو يفإ رأاهما قد يسأأأأأأأأأمح ه ا باالعتراف بفنه يجوز الرجوع عن الت ازل يإ ظروف خاصأأأأأأأأأة مثل تلك 
لعبارات قد امند من تعقيد ون أن ردخال مثل ه   اكس ذلكا رأى أعضأأأا  آخر المشأأأار رليها أعال و وعلى ع

ول لك ا بغإ أن تظل الصأأأأيغة كما هإ رذا أدبقإ على الفقرة يإ نهاية المباف يإ مشأأأأروع   5تفسأأأأير الفقرة 
أن الت ازل عن الحصأأأأأأأأانةا يإ نهاية اممرا هو عمل عرب عن رأي مفاد  و ويإ ه ا الصأأأأأأأأددا أد 11المادة 

  الم ببقة   2006ادئ التوجيهية الصادرة عن اللج ة يإ عا   داد نباقه يإ ضو  المب ادي للدولةا ون بغإ تح انفر 
و وأخيرا ا (389)10على اإلعالنات االنفرادية للدول التإ يمكن أن ت شأأأأأأأئ التمامات قانونيةا وال سأأأأأأأيما المبدأ 

لِّط الضأأو  على صأأعوبة تحداد الظروف االسأأتث ائية التإ يمكن أن  ا  عن الحصأأانة  تبرر الرجوع عن الت ازل سأأد
  على الرغم من رعادة تفكيد أن من الممكن أن ا در  ضأأأمن ه   الفئة تغييرد الحكومة أو تغييرد ال ظا  القانونإ 

ال ي يمكن أن يمس باحترا  حقوق اإلنسأأأأان للمسأأأأؤول والحق يإ محاكمة عادلةو ومن ناحية أخرىا أدعرب 
  قت الت ازلا أو ممارسأأة جدادة لم تكن معروية و   لممكن تصأأ يف ظهور وقائع عن شأأكوك بشأأفن ما رذا كان من ا 

دولة المحكمة لوالاتها القضأأأأائية بشأأأأفن وقائع ال يشأأأأملها الت ازلا على أنها ظروف اسأأأأتث ائيةا منها ليسأأأأت 
  نها اسأأأتث ا اتا بل مسأأأائل لم تت ازل دولة المسأأأؤول عن الحصأأأانة بشأأأفنهاا وبالتالإ يمكن تببيق الحصأأأانة بشأأأف 

 ع الموادومة الواردة يإ مشارنبموجب القواعد العا

  ويإ ضأأأأأو  الم اقشأأأأأة الموجمة يإ الفقرات السأأأأأابقة والممارسأأأأأة المتبعة عموما  يإ حاالت مماثلة حيث  (18)
  يإ مشأأأأأأروع   5تةتل  اآلرا  بين امعضأأأأأأا  أث ا  القرا ة امولى لمشأأأأأأارنع موادا قررت اللج ة اإلبقا  على الفقرة  

 وقشة وتدلإ بفي تعليقاتكون على علم واف بالم اا لتمكين الدول من أن ت11المادة 

  *[13]12المادة 
 طلبات المعلومات

 أنهأا  ترى   معلومأات  بأفي  موايأاتهأا  المسأأأأأأأأأأأأأأؤول  دولأة  من  تبلأب  أن  المحكمأة  لأدولأة  يجوز -1
 انبباقهاو عد   أو الحصانة انبباق يإ للبت  مهمة

  معلومات ترى أنها مهمة   دولة المحكمأة مواياتهأا بفي يجوز لدولة المسأأأأأأأأأأأأأؤول أن تبلأب من   -2
 ع هاو الت ازل أو بالحصانة االحتجا  يإ للبت

 اتصال وسيلة  أي  طرنق  عن أو الدبلوماسأية الق وات  طرنق  عن  المعلومات طلب  يجوز -3
 يإ   عليها الم صأوص تلك تشأمل  أن  يمكن وسأائل وهإ  الغرضا ل لك المع ية الدول تقبلها  أخرى 

 الم ببقةو المتبادلة القانونية  والمساعدة الدولإ  التعاون   معاهدات

 نيةو  بحسن  معلومات طلب أي يإ  البلب رليها الموجه الدولة  ت ظر -4

  

(388) Yearbook ... 1958, vol. II, document A/3859, p. 99, paragraph (5) of the commentary to article 30و 
يجوز رلغاؤ  بصأأأأأأأورة  التمامات قانونية على الدولة التإ أصأأأأأأأدرته الاإلعالن االنفرادي ال ي أنشأأأأأأأف " :على ما الإ  10ا ص المبدأ   (389)

االعتبار لما الإ: )أ( أية أحكا  محددة يإ اإلعالن تتصأل باإللغا ؛  كان اإللغا  تعسأفيا ا ا بغإ راال   تعسأفيةو ولدى تحداد ما رذا
؛ ) ( مدى حدوث تغير أسأأأأأاسأأأأأإ يإ الظروفم )ب( مدى اعتماد الجهات التإ تكون االلتمامات مسأأأأأتحقة لها على ه   االلتمامات

 (و176ا الفقرة 200صفحة ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا ال2006حولية ووو )
 ويشير الرقم الوارد بين معقويتين رلى الرقم امصلإ لمشروع المادة الوارد يإ تقرنر المقررة الةاصة *
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 الشرح  

رلى رمكانية أن تبلب كل من دولة المحكمة ودولة المسأأأأؤول معلومات   12يشأأأأير مشأأأأروع المادة  (1)
  الرابع من مشأأأأارنع المواد قبل  من الدولة امخرىو وه ا الحكم هو آخر امحكا  اإلجرائية المدرجة يإ الجم 

 ا ال ي لم13اإلشأأأارة رلى البت يإ انبباق الحصأأأانة أو عد  انبباقهاا وهإ مسأأأفلة ات اولها مشأأأروع المادة 
من أربع يقرات مكرسأأأأأأة لحق الدول المع ية يإ   12ت ظر فيه لج ة الصأأأأأأياغة بعدو ونتفل  مشأأأأأأروع المادة 

الأدولأة م بهأا   ظرمت  التإ  كيفيأةال(ا و 3)الفقرة  لأب المعلومأات  (ا وإجرا ات ط2و  1طلأب معلومأات )الفقرتأان  
 (و4الموجه رليها البلب يإ البلب )الفقرة  

أنه يجوز لدولة المحكمة ولدولة المسأأؤول كلتيهما أن تبلبا معلوماتو  رلى  2و 1وتشأأير الفقرتان  (2)
لم بق نفسها يقد آثرت مغراض ورغم أن اللج ة ترى أن طلب المعلومات ال ابع من كل من الدولتين اتبع ا

الوضأأأوح ردرا  كل من الحالتين يإ يقرة م فصأأألةو غير أنه ا بغإ مالحظة أن كلتا الفقرتين تتبعان نموذجا  
واحدا  يإ صأأأأأأياغتهماا واالختالف الوحيد هو يإ الهدف ال هائإ ال ي تسأأأأأأعى رليه الدولة البالبةا وهو يإ 

  ة المسأأأؤول مالبت يإ االحتجا  حصأأأانة أو عد  انبباقهاما ويإ حالة دول حالة دولة المحكمة مالبت يإ انبباق ال 
 بالحصانة أو الت ازل ع هامو 

طابع نهائإ يجب أن يدفهم يإ سأأأأأياق العملية  2و 1إ الفقرتين ولبلب المعلومات المشأأأأأار رليه ي (3)
ور دولأة المحكمأة التإ تتبعهأا دولأة مأا من أجأل البأت يإ انببأاق الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة يإ حأالأة محأددةا رمأا من م ظ

)ال ظر يإ الحصأأأأأأانة والبت ييها( أو من م ظور دولة المسأأأأأأؤول )االحتجا  بالحصأأأأأأانة أو الت ازل ع ها(و  
  القرار ال هائإ يإ كلتا الحالتين   اسأتةدا   بارة مللبت يإم يإ كلتا الفقرتينا مما ادل على أن وه ا هو السأبب يإ  

 ول م فصلةنتيجة لعملية قد تتفل  من مراحل وأيعا  سيكون 

  تقرر ا أخأ ت يإ اعتبأارهأا أن دولأة المحكمأةا رذا أرادت أن  12واللج أةا بأاعتمأادهأا مشأأأأأأأأأأأأأروع المأادة   ( 4) 
الدولةا  م صأأأأأب داخل  ال و انبباق الحصأأأأأانة أو عد  انبباقهاا سأأأأأتحتا  رلى معلومات تتعلق بالمسأأأأأؤول )االسأأأأأما  

  لتإ يمكنا حسأأأأأب االقتضأأأأأا ا أن تشأأأأأكل ( وبصأأأأألة دولة المسأأأأأؤول بفيعالها ا وما رلى ذلك الصأأأأأالحياتا  ونباق  
لدولة المحكمة لتتمكن من البت يإ    مهمة بال سأأأبة لوالية القضأأأائية الج ائيةو وه   المعلومات  امسأأأاس لممارسأأأة ا 

الحصانة )ال سيما يإ حالة الحصانة الموضو ية( ولكن قد ال تكون ه   المعلومات معروية رال لدولة المسؤولو  
نة أو الت ازل ع هاا حيث   ظور دولة المسأأؤول مغراض البت يإ االحتجا  بالحصأأا ون ببق الشأأإ  نفسأأه من م 

قد تحتا  دولة المسأأأأؤول رلى معلومات عن تشأأأأرنعات دولة المحكمة أو أجهمتها المةتصأأأأة أو عن المرحلة التإ  
 تيسير الحصول على ه   المعلوماتو   12بلغتها دولة المحكمة يإ عملهاو والغاية من مشروع المادة  

رليها يإ الفقرة السأأابقة موجودة أصأأال  يإ حوزة دولة  وليس ه اك ما يم ع أن تكون المعلومات المشأأار   ( 5) 
  10)اإلخبار( و   9المحكمة أو دولة المسأأأأؤولا خاصأأأأة رذا طدبقتا قبل طلب المعلوماتا أحكا د مشأأأأارنع المواد  

  ن كال  من دولة المحكمة ودولة المسأأؤول )الت ازل عن الحصأأانة(و وليس من شأأك يإ أ   11)االحتجا  بالحصأأانة( و 
الل تلأك امحكأا ا معلومأات رلى الأدولأة امخرىو غير أنأه ال يمكن تجأاهأل رمكأانيأة عأد  كفأايأة  سأأأأأأأأأأأأأتقأد ا من خ 

المعلومأأات الواردة عبر تلأأك الق وات يإ عأأدد من الحأأاالت لتحقيق امهأأداف المأأ كورة أعال و ولهأأ ا السأأأأأأأأأأأأأبأأبا  
سأأأأن عمل ال وخاصأأأأة يإ ه   الظروفا يصأأأأبح طل  حصأأأأانةا مما  ب المعلومات أداة مفيدة وضأأأأرورنة لضأأأأمان حد

يسأأأأأأأأأهم أيضأأأأأأأأأا  يإ تعمنم التعاون بين الدول المع ية ويإ تهيئة ظروف الثقة المتبادلةو ل لك يشأأأأأأأأأكل نظا  طلب  
 ضمانا  رجرائيا  لكلتا الدولتينو   12المعلومات الم صوص عليه يإ مشروع المادة  

شأأفن الحصأأانةو  ب  التةاذ قرارلة البالبة مفيدا  ت بفي ع صأأر تعتبر  الدو وقد اتعلق طلب المعلوما (6)
ونظرا  لت وع الع اصأر التإ يمكن أن تفخ ها الدول يإ االعتبار مغراض البت يإ انبباق الحصأانة أو يإ 

رة ارت اللج ة استةدا   بااالحتجا  بها أو الت ازل ع هاا اتع ر وضع قائمة شاملة به   الع اصرو وقد اخت
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همةما معتبرة  رياها أيضأأأأأل من  بارة مالمعلومات الالزمةما من صأأأأأفة مالالزمةم يمكن ممعلومات ترى أنها م
أن ت بوي على مع ى تقييدي ورسأأأمإا وال سأأأيما باللغة اإلنكليمنةو وعلى العكس من ذلكا يسأأأمح اسأأأتةدا  

ق يإ أن تقرر  أ  دولة المسأأأؤول( بالح اٌ  أكانت دولة المحكمةمالمهمةم باالعتراف للدولة البالبة )سأأأو  كلمة
 و(390)ترغب يإ طلبهاا ويقا  محكا  عدة صكوك دولية مهمة  يإ كل حالة أي معلومات

رلى الق وات التإ يمكن من خاللهأا طلأب المعلومأاتو وتتبع هأ   الفقرة نموذ     3وتشأأأأأأأأأأأأأأير الفقرة   (7)
حالا يير ما يقتضأأأأأأأيه اختالف الا وتسأأأأأأأت سأأأأأأأخ صأأأأأأأياغتها مع تغ11و 10و  9من مشأأأأأأأارنع المواد   3الفقرة 

 وبالتالإ ت ببق عليها الشروح التإ سبق أن أبدات بشفن مشارنع المواد تلكو 

 بيد أن اللج ة تود أن تلفت االنتبا  رلى قرارها عد  ردرا  يقرة مكرسأأأأة لالتصأأأأال الداخلإ بين سأأأألبات  (8)
  10 من مشأأأأأأأروعإ المادتين 4فقرة ا على غرار ال12المادة   دولة المحكمة أو دولة المسأأأأأأأؤول يإ مشأأأأأأأروع

و وتعليل ذلك أن طلب المعلومات يدفهم أسأأأأاسأأأأا  بفنه يشأأأأير رلى معلومات سأأأأتكونا يإ عدد غير قليل  11و
من الحاالتا مكملة أو رضافية للمعلومات الموجودة أصال  بحوزة دولة المحكمة أو دولة المسؤولا ومن ثم 

أن السأألبة المةتصأأة باتةاذ القرارات   اإلجرا اتو ول لك يدفترضيمها يإ مرحلة الحقة من  يدعتم  أسأأاسأأا  تقد
  يإ أي من الدولتين معروية أصأأأأأأال  للدولة امخرىا وبالتالإ لن يكون من الضأأأأأأروري ردخال ه ا الع صأأأأأأر ال ي 

كرة من معأالجأة يعمأل بمثأابة شأأأأأأأأأأأأأأرط وقائإو ويإ كل امحوالا رذا كان طلأب المعلومات يقأدَّ  يإ مرحلأة مب
يإ   بد من يهم أنه ال اوجد سأبب لعد  تببيق مبدأ واجب االتصأال بين السألبات المةتصأة   صأانةا يال مسأفلة الح 

 الدولة ذاتهاو

اللتين اقترحتهمأا المقررة الةأاصأأأأأأأأأأأأأأة يإ البأدايأةا واللتين تبي أان   5و   4محأل الفقرتين    4وتحأل الفقرة   ( 9) 
ل من طلب المعلومات والمعلومات  امسأأأأأأباب المحتملة لريو البلب والشأأأأأأروط التإ يمكن أن يةضأأأأأأع لها ك 

يقرة أبسأأأط يقتصأأأر    12ورأت اللج ة أن من اميضأأأل تضأأأمين مشأأأروع المادة   و ( 391) المقدمةا وال سأأأيما السأأأرنة 
أ القائل رن أي طلب للمعلومات سأأأأأت ظر فيه الدولة الموجه رليها البلب بحسأأأأأن نيةا سأأأأأواٌ   نصأأأأأها على المبد 

أدخ ت يإ االعتبار أسأباب عدةو أوال ا أن االقتراح امصألإا ال ي  أكانت دولة المحكمة أ  دولة المسأؤولو وقد 
تقديم المعلومات المبلوبةا رغم رقرار بالتما  ب   أورد أسأأأأباب الريو الجائمةا يمكن تفسأأأأير  تفسأأأأيرا  معكوسأأأأا  بفنه 

معأأاهأأدات  عأأد  وجود ذلأأك يإ ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإا رال فيمأأا اتعلق بأأااللتمامأأات المحأأددة التإ قأأد ترد يإ  
التعاون والمسأأأأأأأأاعدة القانونية المتبادلة أو يإ معاهدات أخرىو ثانيا ا أن االقتراح امصأأأأأأأألإ يمكن أن اتعارض  

ها الم صأأأأأأوص عليها يإ اتفاقات التعاون والمسأأأأأأاعدة القانونية المتبادلةا التإ المعلومات وتبادل مع ندظم طلب 
ا أن ردرا  قاعدة خاصأأأأأأأأة بالسأأأأأأأأرنة يمكن أن اتعارض  بين الدول امطرافو ثالثا    - يإ كل امحوال    - ت ببق  

سأأعى رليه أن الغرض ال ي ي   مع القواعد ال اظمة للسأأرنة يإ الدولةو رابعا ا وهو سأأبب ال يقل أهمية عما سأأبقا 
هو تعمنم التعاون وتبادل المعلومات بين دولة المحكمة ودولة المسأؤولا وهو غرض يمكن    12مشأروع المادة 

 شكيك فيه رذا كان مشروع المادة ادر  صراحة  أسباب الريو وقواعد المشروطيةو  المساس به أو الت 

  

 the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Strasbourg, 20 Aprilانظر مثال :   ( 390) 

1959), United Nations, Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185, art. 3; the Inter-American Convention 

on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassau, 23 May 1992), Organization of American States, 

Treaty Series, No. 75, art. 7; the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the 

Member States of the Community of Portuguese-speaking Countries (Praia, 23 November 2005), 

Diário da República I, No. 177, 12 September 2008, p. 6635, art. 1, paras. 1 and 2 والمعاهدة ال موذجية    ؛
ا المريق )بصأأأأأأأيغته  1990كانون امول/ديسأأأأأأأمبر   14المؤرخ   117/ 45  قرار الجمعية العامة لتبادل المسأأأأأأأاعدة يإ المسأأأأأأأائل الج ائيةا  

 و 2ا الفقرة  1المادة    ا المريق امول(ا 1998كانون امول/ديسمبر   9المؤرخ   112/ 53بقرار الجمعية العامة  المعدلة الحقا   
 (ا المريق الثانإوA/CN.4/729انظر التقرنر السابع للمقررة الةاصة ) (391)

https://undocs.org/ar/A/RES/45/117
https://undocs.org/ar/A/RES/45/117
https://undocs.org/ar/A/RES/53/112
https://undocs.org/ar/A/RES/53/112
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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فيا  لتجاهل مسأأفلة المعااير التإ ا بغإ  غير أن اللج ة ترى أن امسأأباب الم كورة أعال  ليسأأت مبررا  كا  ( 10) 
الدولة الموجه رليها    للدول اتباعها يإ تقييم طلب المعلوماتو ل لك اختارت صأيغة تشأيرا بشأكل بسأيطا رلى التما  

ه رليهاو ونتماشأأأى مصأأأبلح مالدولة الموجه رليها  البلبما المفلوف    البلب بفن ت ظر بحسأأأن نية يإ أي طلب اوجَّ
 المصبلحات المستةدمة عادة يإ اتفاقات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلةو لدى الدولا مع  

رلى التما  الدول العا  بالتصأرف بحسأن نية يإ  4ة يإ الفقر وتشأير  بارة مت ظر ]ووو[ بحسأن نيةم   (11)
م  تحأداأد  يإ عالقأاتهأا مع الغيرو وال يمكن تحليأل نبأاق هأ ا االلتما ا بحكم طبيعتأها تحليال  مجردا ا بأل ال

يإ السأياق ال ي يحدد  مشأروع المادة نفسأها  12كل حالة على حدةو ون بغإ يهم ردراجه يإ مشأروع المادة 
ن كل م هما من ائإ يشأأأأأأأأأجع التعاون بين دولة المحكمة ودولة المسأأأأأأأأأؤول حتى اتمكأي تعرنف صأأأأأأأأأك رجر 

و وب ا   على ذلكا يجب 2و 1قرتين تكونن حكم صأحيح يمّك ه من اتةاذ أحد القرارنن المشأار رليهما يإ الف
ا  يهم  بارة مت ظر ]ووو[ بحسأأأأأأأن نيةم يإ ضأأأأأأأو  ع صأأأأأأأرنن يعمالن معا ا هما: أوال ا االلتما  بفحص البلب

اشأأأتراط رجرا  ه ا الفحص بقصأأأد تيسأأأير اتةاذ الدولة امخرى قرارا  بشأأأفن انبباق الحصأأأانة أو عد   وثانيا ا
أو الت ازل ع هاو وهك اا تعكس  بارة مت ظر ووو بحسن نيةم التماما   انبباقهاا أو بشفن االحتجا  بالحصانة

 وبسلوك وليس التماما  بتحقيق نتيجة

راعإ ه   الع اصر يإ ردها كم بلق لل ظر يإ أي طلب  جه رليها البلب أن تون بغإ للدولة المو  (12)
ع اصأأأأأر أو ظروف أخرى ع د معلوماتا ولكن ليس ه اك ما يم عها من ال ظرا باإلضأأأأأاية رلى ذلكا يإ 

والمصأأأألحة العامة   اواممن  اوال ظا  العا  االسأأأأيادةالمتعلقة بشأأأأواغل  ر بشأأأأفن البلبا م ها مثال الاتةاذ قرا
يإ مشأروع    لم تعتبر اللج ة أن من الضأروري اإلشأارة صأراحة  رلى ه   الع اصأرعلى أي حال و   سأاسأيةوام

 رليها البلب هإ التإ تحدد امسباب التإ تبرر قرارهاوا مسّلمة  بفن الدولة الموجه 12المادة 

رمكانية  لىر 4 ومن ناحية أخرىا لم تعتبر اللج ة أن من الضأأأأأأروري اإلشأأأأأأارة صأأأأأأراحة  يإ الفقرة (13)
رخضأأأأاع تسأأأأليم المعلومات المبلوبة لشأأأأروطو بيد أنه ال اوجد ما يم ع الدولة الموجه رليها البلب من تقييم  

سأأأيما رذا يسأأأر أو عمز   من عملية مال ظر بحسأأأن نيةم يإ أي طلب معلوماتا والصأأأياغة الشأأأروط كجم  
 ذلك تقديم المعلومات المبلوبةو  
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  الفصل السابع   
 ي مسؤولية الدولةخالفة الدول ف

 مقدمة  -ألف 

(ا ردرا  موضأوع مخالية الدول يإ مسأؤولية الدولةم  2017قررت اللج ةا يإ دورتها التاسأعة والسأتين )  - 116
وأحأاطأت الجمعيأة العأامأة الحقأا ا يإ    و ( 392) يإ برنأامج عملهأاا وعي أت السأأأأأأأأأأأأأيأد بأاييأل شأأأأأأأأأأأأأتورمأا مقررا  خأاصأأأأأأأأأأأأأأا  

 ا بقرار اللج ة ردرا  الموضوع يإ برنامج عملهاو 2017مبر  كانون امول/ديس   7المؤرخ    116/ 72 قرارها 

( الأأ ي A/CN.4/708ويإ الأأدورة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأأاا نظرت اللج أأة يإ التقرنر امول للمقرر الةأأاص ) -117
امحكا  العامة   اتضأأأأأأأمن عرضأأأأأأأا  ل هج المقرر الةاص بشأأأأأأأفن نباق الموضأأأأأأأوع ونتائجها ونقد  لمحة عن

ت اللج ة أن تحيل رلى لج ة الصأياغة المتعلقة بالموضأوعو وعقب ال قاش ال ي دار يإ الجلسأة العامةا قرر 
ا كما وردت يإ تقرنر المقرر الةاصو ويإ وقت الحقا أحاطت اللج ة علما   4رلى   1اد من  مشأأأأأأارنع المو 

الل ان اعتمدتهما لج ة الصأأأأأأأأأأياغة  2و 1بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصأأأأأأأأأأياغة عن مشأأأأأأأأأأروعإ المادتين 
 و(393)بصفة مؤقتةا وهو تقرنر قددِّّ  رلى اللج ة للعلم يقط

  (ا A/CN.4/719(ا يإ التقرنر الثانإ للمقرر الةاص ) 2018دورتها السأأأأأأأأأأأبعين ) ونظرت اللج ة يإ   -118
الدول يإ مسأأأأأأأأأأأؤولية الدولةا وبعو الفئات قواعد العامة المتعلقة بةالية ال ي ا اقش شأأأأأأأأأأأر ية الةاليةا وال

عن المسأأأأأأأأؤوليةو وعقب ال قاش ال ي دار يإ الجلسأأأأأأأأة  الةاصأأأأأأأأة من خالية الدول يإ االلتمامات ال اشأأأأأأأأئة 
ا كما وردت يإ التقرنر الثانإ  11رلى  5العامةا قررت اللج ة أن تحيل رلى لج ة الصأأأياغة مشأأأارنع المواد 

ة علما  بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصأأياغة عن مشأأروع  وقت الحقا أحاطت اللج  ر الةاصو ويإللمقر 
ا التإ اعتمدتها لج ة الصأأياغة بصأأفة مؤقتةا وهو تقرنر 6و 5 مشأأروعإ المادتينا وعن  2 ا الفقرة1 المادة

 و(394)قددِّّ  رلى اللج ة للعلم يقط

( يإ التقرنر الثأأأالأأأث للمقرر الةأأأاص  2019ن )ونظرت اللج أأأة يإ دورتهأأأا الحأأأاديأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعي -119
(A/CN.4/731 ا ال ي ناقش مسأفلة جبر الضأرر ال اجم عن اميعال غير المشأروعة دوليا  المرتكبة ضأد)

تعلق بمةبط مشأارنع الدولة السأل  وضأد رعايا الدولة السأل و وتضأمن التقرنر أيضأا  مقترحات تق ية فيما ا
أيضأأأا  م كرة من اممانة تتضأأأمن معلومات عن المعاهدات التإ قد تكون لها  الموادو وعدرضأأأت على اللج ة

(و وعقب ال قاش ال ي دار يإ الجلسأأأأأة العامةا  A/CN.4/730أهمية معمالها المقبلة يإ ه ا الموضأأأأأوع )
ا 15و 14و  13و 12و  Yو  Xا الفقرة )و(ا و2اد اللج ة أن تحيل رلى لج ة الصأأأأياغة مشأأأأارنع المو قررت 

يإ   بعد  وع وانإ الجمأان الثانإ والثالثا بصأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر الثالث للمقرر الةاصو ونظرت اللج ة فيما 
)أ( رلى )د(  ا والفقرات1دة واعتمدت بصأأفة مؤقتة مشأأروع الما (395)تقرنر أول للج ة الصأأياغة عن الموضأأوع 

بصأأفة مؤقتة يإ الدورتين  قد اعتمدتها لج ة الصأأياغة  كانتا التإ 5ا ومشأأروع المادة 2 من مشأأروع المادة

  

 و وقد أددر  الموضأأأوع يإ برنامج العمل البونل امجل للج ة يإ أث ا  دورتها2017أيار/مااو   9ا المعقودة يإ 3354يإ جلسأأأتها  (392)
الوثائق الرسأأأمية للجمعية العامةا الدورة الحادية ( اسأأأت ادا  رلى المقترح الوارد يإ المريق با  لتقرنر اللج ة )2016الثام ة والسأأأتين )

 ((وA/71/10) 10والسبعونا الملحق رقم 

يأأإ   (393) مأأتأأأأأأأاح  الصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاغأأأأأأأة  لأأجأأ أأأأأأأة  لأأرئأأيأأس  الأأمأأؤقأأأأأأأت  الأأأأأأأدولأأإ: الأأتأأقأأرنأأر  الأأقأأأأأأأانأأون  لأأجأأ أأأأأأأة  معأأمأأأأأأأال  الأأتأأحأألأأيأألأأإ  الأأأأأأأدلأأيأأأأأأأل 
http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtmlو 

 المرجع نفسهو (394)

والتقرنر المؤقأأأت لرئيس لج أأأة الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأاغأأأة المتأأأاح يإ الأأأدليأأأل التحليلإ معمأأأال لج أأأة القأأأانون الأأأدولإ   A/CN.4/L.939انظر   (395)
 أعال (و 393الحاشية  )انظر

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/730
https://undocs.org/ar/A/71/10
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وأحاطت اللج ة علما  أيضأأأأأا  بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة    و(396)التاسأأأأأعة والسأأأأأتين والسأأأأأبعينا مع شأأأأأروحها
الصأأأأأأياغة بصأأأأأأفة مؤقتةا وهو تقرنر قددِّّ  رلى دتها لج ة التإ اعتم 9و  8و  7الصأأأأأأياغة عن مشأأأأأأارنع المواد  

   و(397)اللج ة للعلم يقط

 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

 (و  A/CN.4/743عدرض على اللج ة يإ دورتها الحالية التقرنر الرابع للمقرر الةاص ) -120

ةأأاص يإ تقرنر  الرابع المؤل  من ثالثأأة أجما  لمحأأة عأأامأأة عن العمأأل المتعلق  لمقرر الوقأأد  ا -121
بالموضأأأأأأوعا تضأأأأأأم ت موجما  لل قاش ال ي دار يإ اللج ة السأأأأأأادسأأأأأأة وشأأأأأأرحا  للم هجية المتبعة يإ التقرنر 

ا وال سأأيما  ل المسأأؤولية)الجم  امول(و ثم ت اول المقرر الةاص مسأأائل تتعلق بتفثير خالية الدول يإ أشأأكا
مةتل  أشأأكال جبر الضأأرر )الرد والتعونو والترضأأية(ا وااللتما  بالك  وتفكيدات وضأأمانات عد  التكرار 
  )الجم  الثانإ(و وأخيرا ا ناقش المقرر الةاص برنامج العمل المقبل يإ ه ا الموضأأأأأأأأأأأوع )الجم  الثالث(و واقتدرحت 

 و(398)(19و 18و 17و 16مكررا  و 7المواد  دة )مشارنع  يإ التقرنر الرابع خمسة مشارنع مواد جدا

  

 (وA/74/10) 10لرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم الوثائق اانظر  (396)

 أعال (و 393التقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصياغة متاح يإ الدليل التحليلإ معمال لج ة القانون الدولإ )انظر الحاشية  (397)

 ا بالصيغة التإ اقترحها المقرر الةاص يإ تقرنر  الرابع:19و 18و 17و 16مكررا  و 7ارنع المواد الإ نص مشارد فيما  (398)

  مكررا   7مشروع المادة 
 اميعال المركبة

مسأأأأأأأؤولية   ع دما يكون الفعل غير المشأأأأأأأروع دوليا  ذا طابع مركبا تقع المسأأأأأأأؤولية الدولية للدولة السأأأأأأأل  و/أو -1 
لة من اميعال أو اإلغفاالت المعرَّية رجماال  بفنها غير مشأأأأأروعةو يإذا كان الفعل أو اإلغفالا ال ي  الدولة الةل  رذا حدثت سأأأأألسأأأأأ 

اؤخ  باالقتران مع الفعل أو اإلغفال اآلخرا كافيا  ليشأأأأأأكل يعال  غير مشأأأأأأروع من جانب الدولة السأأأأأأل  أو الدولة الةل ا يإن ه    
 كون مسؤولة رال عن نتائج يعلهاوالدولة ال ت

غير أنه رذا لم يقع يعل غير مشأأأأروع دوليا  رال بعد آخر يعل أو رغفال من جانب الدولة الةل ا يإن المسأأأأؤولية   -2 
الأدوليأة لهأ   الأدولأة تمتأد على مأدى الفترة بأفكملهأا بأد ا  بأفول يعأل أو رغفأال وتسأأأأأأأأأأأأأأتمر مأا دامأت تتكرر هأ   اميعأال أو اإلغفأاالت  

 ظل مةالفة لاللتما  الدولإووت

بفي مسأأأأأؤولية تتحملها الدولة السأأأأأل  أو الدولة الةل  على أسأأأأأاس يعل واحد رذا   2و  1تةل أحكا  الفقرتين   ال -3 
 كان الفعل يشكل خرقا  مي التما  دولإ ناي  بال سبة لتلك الدولة وما دا  يشكل خرقا  ل لك االلتما  الدولإو

  16مشروع المادة 
 الرد

ييها وجود الدولة السأأأأل ا تكون تلك الدولة ملممة بالردا شأأأأرنبة أن يكون    يإ حاالت خالية الدول التإ يسأأأأتمر -1 
 الرد وبقدر ما يكون غير مستحيل ماديا  أو ال ا بوي على عب  غير مت اسب رطالقا و

دى الدول الةل  أو تع ر الرد دون مشأأأأأأاركة دولة خل ا رذا لم اتسأأأأأأن الردا بسأأأأأأبب طبيعتها رال لدولة خل  أو رح  - 2 
 لة مضرورة بفعل غير مشروع دوليا  ارتكبته الدولة السل  أن تبلب الرد أو المشاركة من تلك الدولة الةل و يجوز لدو 

 الحالةو بفي قسمة أو اتفاق آخر بين الدولة الةل  والدولة السل  أو دولة خل  أخرىا حسب    2و   1ال تةل الفقرتان   - 3 

ال  غير مشأأأروع دوليا  ضأأأد الدولة السأأأل ا رذا اسأأأتمر الضأأأرر  يجوز لدولة خل  أن تبلب الرد من دولة ارتكبت يع  - 4 
 ال اجم عن ه ا الفعل يإ التفثير على رقليم أو أشةاص يةضعونا بعد تارنخ خالية الدولا لوالية الدولة الةل و 

  17مشروع المادة 
 التعونو 

ة ملممة بالتعونو عن الضأأأأرر ة الدول التإ يسأأأأتمر ييها وجود الدولة السأأأأل ا تكون تلك الدوليإ حاالت خالي -1 
 ال اجم عن يعلها غير المشروع دوليا ا ما دا  الرد ال يكفإ لجبر ه ا الضررو

يإ ظروف معي ةا يجوز لدولة مضأأأأأأأأأرورة بفعل غير مشأأأأأأأأأروع دوليا  أن تبلب تعونضأأأأأأأأأا  من دولة خل  أو من  -2 
 ولا استمرار الدولة الةل  يإ االستفادة من ه ا الفعلو ول الةل ا شرنبة زوال الدولة السل  أوا بعد تارنخ خالية الدرحدى الد

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/74/10
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مشأأأأأأارنع  اعتمدت اللج ة بصأأأأأأفة مؤقتة ا  2021أيار/مااو   21المعقودة يإ   3528  ةجلسأأأأأأاليإ و  -122
بصأأأأأأفة مؤقتة يإ دورتها الحادية والسأأأأأأبعين  قد اعتمدتها  لج ة الصأأأأأأياغة  كانتا التإ (399)9و 8و  7المواد  

 أدنا (و 1-)انظر الفرع جيم

المعقودة يإ  3537رلى   3531رابع للمقرر الةأاص يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأاتهأا  يإ التقرنر ال  ونظرت اللج أة -123
 تموز/  12المعقودة يإ    3537و وقررت اللج أأةا يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأتهأأا  2021تموز/اوليأأه    12رلى    5الفترة من  

إ التقرنر الرابع ا بصأأأأأأأأأأأأيغتها الواردة ي19و 18و 17و 16و  مكررا    7ا رحالة مشأأأأأأأأأأأأارنع المواد  2021 اوليه
 مراعاة اآلرا  المعرب ع ها يإ ال قاش العا وةاصا رلى لج ة الصياغةا مع  للمقرر ال

ا عرض رئيس لج ة الصأأأأأأأأأأياغة تقرنرا  2021  تموز/اوليه 28المعقودة يإ   3552ويإ الجلسأأأأأأأأأأة   -124
التإ اعتمدتها لج ة الصأأأأأأأأأأأياغة بصأأأأأأأأأأأفة مؤقتة يإ الدورة   11و  مكررا   10و  10مؤقتا  عن مشأأأأأأأأأأأارنع المواد  

 و(400)التقرنر للعلم يقطا وهو متاح يإ الموقع الشبكإ للج ة الحاليةو وقدد 

شأأروح    2021  آب/أغسأأبس 5و 4المعقودة يإ   3562رلى   3560تها  اواعتمدت اللج ة يإ جلسأأ -125
 أدنا (و 2-الحالية )انظر الفرع جيم التإ اعتدمدت بصفة مؤقتة يإ الدورة 9و 8و 7مشارنع المواد 

 الرابععرض المقرر الخاص للتقرير   -1 

كرر المقرر الةاص أوال  االعتبارات العامة التالية لعمل اللج ة يإ الموضأأأوعا على ال حو المبين  -126
رمة بين الدول يإ الجم  امول من تقرنر  الرابع: )أ( البابع التكميلإ لمشأأأأأأأارنع المواد وأولونة االتفاقات المب

السأأابقة للج ةا وال سأأيما موادها المتعلقة بمسأأؤولية المع ية؛ و)ب( أهمية الحفاظ على االتسأأاق مع امعمال 
؛ و) ( دور مفاسيم اإلنصأأأاف وال سأأأبة العادلة وتوزنع الحقوق  (401)ل غير المشأأأروعة دوليا  الدول عن اميعا

  

 بفي قسمة أو اتفاق آخر بين الدولة الةل  والدولة السل  أو دولة خل  أخرىا حسب الحالةو   2و   1ال تةل الفقرتان   - 3 

أن تكون    يجوز لدولة خل  أن تبلب تعونضأأأأا  من دولة ارتكبت يعال  غير مشأأأأروع دوليا  ضأأأأد الدولة السأأأأل ا شأأأأرنبة  - 4 
 ا يإ تحمل تبعات ضارة له ا الفعل غير المشروع دوليا و  الدولة السل  قد زالت أو أن تستمر الدولة الةل ا بعد تارنخ خالية الدول 

  18مشروع المادة 
 الترضية 

يإ حاالت خالية الدول التإ يسأأأأأأأتمر ييها وجود دولة سأأأأأأأل ا تكون تلك الدولة ملممة بالترضأأأأأأأية عن الةسأأأأأأأارة  -1 
  اجمة عن يعلها غير المشروع دوليا ا ما دا  الرد أو التعونو غير كاييين لجبرهاوال

بفي بترضأأأية م اسأأأبة يجوز مي دولة خل  أن تبالب بها أو تقدمهاا وال سأأأيما المقاضأأأاة على  1ال تةل الفقرة  -2 
 جرائم يعاقب عليها القانون الدولإو

  19مشروع المادة 
 رتفكيدات وضمانات عد  التكرا

مة بتقديم تفكيدات وضأأأأمانات يإ حاالت خالية الدول التإ يسأأأأتمر ييها وجود دولة سأأأأل ا تكون تلك الدولة ملم  -1 
 م اسبة بعد  التكرارا رذا اقتضت الظروف ذلكا حتى بعد تارنخ خالية الدولو

الدولا بين دولة خل  شأأأأأأرنبة أن يظل االلتما  ال ي أخل به يعل غير مشأأأأأأروع دوليا  سأأأأأأارنا ا بعد تارنخ خالية   -2 
 ودولة أخرى مع يةا وإذا اقتضت الظروف ذلك:

مضأأرورة بفعل غير مشأأروع دوليا  ارتكبته الدولة السأأل  أن تبلب تفكيدات وضأأمانات م اسأأبة بعد   يجوز لدولة  )أ( 
 التكرار من دولة خل ؛ و

رى أن تبلب تفكيدات وضأأأأأأأأأمانات يجوز لدولة خل  لدولة مضأأأأأأأأأرورة بفعل غير مشأأأأأأأأأروع دوليا  ارتكبته دولة أخ  )ب( 
 م اسبة بعد  التكرار من ه   الدولةو 

 و (A/CN.4/L.939/Add.1إ تقرنر لج ة الصياغة )كما وردت ي (399)

 أعال (و 393متاح يإ الدليل التحليلإ معمال اللج ة )انظر الحاشية  (400)

مريقو ترد مشأأأارنع المواد التإ اعتمدتها اللج ة وشأأأروحها ا ال2001كانون امول/ديسأأأمبر    12المؤرخ    56/83قرار الجمعية العامة   (401)
 و77و 76ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا والتصونبا الفقرتين 2001حولية ووو يإ 
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تجمع حتما  بين اعتبارات سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية وقانونية؛  وااللتمامات؛ و)د( خصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأية حاالت خالية الدول التإ
الةالية التلقائية كقاعدتين عامتين؛ و)و( ضأأرورة الجمع بين حيفة البيضأأا م وال عد  قبول مبدأ مالصأأ و)ه(

  تدونن القانون الدولإ وتبونر  التدرنجإو

يإ أشأأأأأأأأأأأأأأكأأأال ثم ذكر المقرر الةأأأاص أن الجم  الثأأأانإ من التقرنر اتعلق بتأأأفثير خاليأأة الأأدول   -127
القانونية التإ يمكن أن ت ببق يإ حاالت  ت اول الجم  الثانإ أشأأأأأأأأأكال المسأأأأأأأأأؤولية والتبعاتنالمسأأأأأأأأأؤوليةو و 

ة الدولا مع الحفاظ على االتسأأأأأأأاق مع المواد المتعلقة بمسأأأأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأأأأروعة  خالي
انببأاق القواعأد العأامأة لمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الأدول  حتر  التقرنر ومشأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد المقترحأة فيأه اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار ندوليأا و و 

ك الدولة تقديم شأأأأكل محدد من أشأأأأكال الجبرو  أن يسأأأأتحيل ماديا  على تلاتعلق بدولة سأأأأل ا شأأأأرنبة   فيما
أيضأأا  الظروف الةاصأأة التإ تبرر أشأأكاال  معي ة من الجبر تقدمها دولة أو دول خل و وباإلضأأاية    وت اق ش

تحليال  لما الإ: )أ( حاالت خالية دول يعلية يإ حقوق والتمامات دولية ناشأأأأأأأئة  تضأأأأأأأمن التقرنر ارلى ذلكا  
ة دوليا ا حتى يإ مسأؤولية الدولا و)ب( حاالت تتحمل ييها الدولة مسأؤولية عن أيعالها غير المشأروع  عن

   حالة خالية الدولو

ت اول مسأأأأأفلة اميعال ا وفيما اتعلق بمشأأأأأارنع المواد المقترحةا أوضأأأأأح المقرر الةاص أن التقرنر -128
( أث ا   2019ة الحادية والسأأأأأأأبعين للج ة )المركبةا اسأأأأأأأتجابة  لبلب من أعضأأأأأأأا  لج ة الصأأأأأأأياغة يإ الدور 

)اميعال المركبة(   مكررا    7)اميعال ذات البابع المسأأتمر(و واقتدرح مشأأروع المادة  7م اقشأأة مشأأروع المادة 
التقرنرنن الثانإ والرابع واعتدبر مفيدا  لتوضأأأأأأأيح مسأأأأأأأفلة  ك لك عقب ما قا  به المقرر الةاص من تحليل يإ

المقرر الةأأاص أن اميعأأال المركبأأة تةتل  عن اميعأأال ذات البأأابع المسأأأأأأأأأأأأأأتمرو    اميعأأال المركبأأةو ورأى
رلى وضأأأأع قاعدة جدادة وإنما يسأأأأت د رلى تببيق القواعد العامة لمسأأأأؤولية   مكررا   7ارمإ مشأأأأروع المادة  وال

   خالية الدولوالدول يإ سياق  

ال الجبرا يفوضأح أن مشأروعإ  وتبرق المقرر الةاص رلى مشأارنع المواد المتعلقة بمةتل  أشأك -129
واحدا و ون ص مشأأأأأأأأأأأأأروعا المادتين على التمامات الدول  )التعونو( اتبعان سيكال   17)الرد( و 16المادتين 

ونت اول مشأروعا المادتين أيضأا  قسأمة السأل  والدول الةل  فيما اتعلق بالرد والتعونوا حسأب االقتضأا و 
بين الدولة الةل  والدولة السأل  أو دولة خل  أخرىو وأوضأح  المسأؤولية أو االتفاقات امخرى ذات الصألة 

اتماشأأأأى مع المواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير    16مشأأأأروع المادة  المقرر الةاص ك لك أن
يسأأت د رلى تحليل للممارسأأةا بما يإ ذلك قرارات المحكمة اموروبية   17وأن مشأأروع المادة  المشأأروعة دوليا  

  سان ولج ة اممم المتحدة للتعونضاتولحقوق اإلن

وعالوة  على ذلكا درس المقرر الةاص الترضأأأية باعتبارها شأأأكال  من أشأأأكال جبر الضأأأرر غير   -130
يم بين الم ظور التقليدي لمسأأأأأأأأأأأأأؤولية و وقد وجب التمي18الماديا على ال حو المقترح يإ مشأأأأأأأأأأأأأروع المادة 

م ظور التقليدي لمسأأأأأأؤولية الدولا ابدو أن طبيعة الضأأأأأأرر  الدول والقانون الحداث الةاص بهاو يفإ ظل ال
الث ائية للدول المع ية وبكرامتها وشأأةصأأيتهاو أما القانون الحداث لمسأأؤولية الدول المع وي ترتبط بالعالقات 

ا ال ي اتصأل أسأاسأا  باإلخالل بااللتمامات التإ تحمإ المصأالح الجما ية ييتوخى مفهو  مالضأرر القانونإم
 ع جرائم  لمجموعة من الدول أو لمجتمع الدول الدولإو ونشأأأمل ذلك حماية حقوق اإلنسأأأان أو م  امسأأأاسأأأية

  37ادة القانون الدولإ والمعاابة عليهاو ويإ حين أشار التقرنر الرابع رلى اممثلة الواردة يإ شرح اللج ة للم
م التقرنر على التحقيق مع  من المواد المتعلقأة بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الأدول عن اميعأال غير المشأأأأأأأأأأأأأأروعأة دوليأا ا رك

ل من أشأكال الترضأية يإ حاالت االنتهاكات الجسأيمة امشأةاص المسأؤولين ومعاقبتهم باعتبار  أنسأب شأك
بق القضأأائية المتعلقة بجرائم القانون اللتمامات تجا  الكايةو وأوضأأح المقرر الةاص أن التقرنر ات اول السأأوا

ابقةا منها أهم اممثلة يإ الممارسأأأأأة الحداثةا وعدقدت محاكمات  الدولإ المرتكبة يإ رقليم اوغوسأأأأأالفيا السأأأأأ
من  1يإ ه ا السأأياقو وت ص الفقرة  18يدان الوط إ والدولإو وقد اقتدرح مشأأروع المادة بشأأفنها على الصأأع
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حاالت خالية الدول التإ يسأأأأتمر ييها وجود دولة سأأأأل ا تكون تلك الدولة   على أنه يإ  18مشأأأأروع المادة 
و غير كاييين ترضأأية عن الةسأأارة ال اجمة عن يعلها غير المشأأروع دوليا ا ما دا  الرد أو التعونملممة بال

ةا ب د عد  رخالل القصأد م ه اتةاذ نهج ح ر ومرن رزا  أشأكال الترضأية الم اسأب 2لجبرهاو وتتضأمن الفقرة 
   وال سيما التحقيق يإ جرائم القانون الدولإ والمقاضاة عليهاو

سأعى رلى توضأيح نأيضأا  تحليال  لاللتما  بالك  وتفكيدات وضأمانات عد  التكرارو و تقرنر قد  النو  -131
االلتما  بالك ا ال ي ارى المقرر الةاص أنه ال يسأأأأأأري رال يإ حاالت اميعال غير المشأأأأأأروعة دوليا  ذات  

ن تأفكيأدات  ع المسأأأأأأأأأأأأأأتمر ون ببق بموجأب القواعأد العأامأة لمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة الأدولو واعتبر المقرر الةأاص أالبأاب
ثم كان ردراجها وتحليلها يإ وضأأأأمانات عد  التكرار تؤدي وظيفة مةتلفة عن أشأأأأكال الجبر امخرىا ومن  

ا لن ت ببق رال بعد التقرنر ضأأرورنا و وأكد أن تفكيدات وضأأمانات عد  التكرار مسأأتقبلية الم حىا بمع ى أنه
امسأأأأأاسأأأأأإ الم ته ك يجب أن يكون مسأأأأأتمرا    ارتكاب الفعل غير المشأأأأأروع دوليا و وأوضأأأأأح أيضأأأأأا  أن االلتما 

مرهونا  بةالية االلتما  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإو وله ا الغرض اقتدرح مشأأأأأأأروع    وسأأأأأأأارنا ا مما يجعل نقل أي التما  ثانوي 
القاعدة العامة التإ تسأأأأأأأأأت د رلى المواد  1الفقرة  )تفكيدات وضأأأأأأأأأمانات عد  التكرار(و وتتضأأأأأأأأأمن 19 المادة

ميعال غير المشأأأأأأأأأأروعة دوليا : يإ الحاالت التإ يسأأأأأأأأأأتمر ييها وجود دولة المتعلقة بمسأأأأأأأأأأؤولية الدول عن ا
ل ا تكون تلك الدولة ملممة بتقديم تفكيدات وضأأمانات م اسأأبة بعد  التكرارا رذا اقتضأأت الظروف ذلكا سأأ

يتت اول حاالت اسأأأتث ائية وتتضأأأمن شأأأرطين لكإ ت ببق: )أ( أن  2ولو أما الفقرة حتى بعد تارنخ خالية الد
خل  ودولة أخرى مع ية؛ و)ب( رذا االلتما  ال ي أخل به يعل غير مشأأأأأأأأأأأروع دوليا  سأأأأأأأأأأأارنا  بين دولة  يظل

اقتضأأأأت الظروف ذلكو يإذا تواير الشأأأأرطان جاز للدولة المضأأأأرورة أن تبلب تفكيدات وضأأأأمانات م اسأأأأبة  
ولة أخرى أن   التكرار من دولة خل ا وجاز لدولة خل  لدولة مضأأأأأأأأرورة بفعل غير مشأأأأأأأأروع ارتكبته دبعد

  تبلب تفكيدات وضمانات م اسبة بعد  التكرار من تلك الدولةو

 أاقش الجم  الثأالأث من التقرنر برنأامج العمأل المقبألو يأفشأأأأأأأأأأأأأأأار المقرر الةأاص رلى أن تقرنر   نو  -132
عن تعدد الدول المسأأأؤولةو   ئل المتصأأألة بتعدد الدول الةل  المضأأأرورةا يضأأأال  الةامس سأأأيركم على المسأأأا

يإ ذلك رعادة ترايم مشأأأأأارنع المواد وسيكلها ال هائإو وأعرب عن  ت اول مسأأأأأائل مت وعة وتق يةا بما كما سأأأأأي
 اممل يإ االنتها  من الموضوع يإ القرا ة امولى يإ الدورة الثالثة والسبعين للج ةو

 موجز المناقشة -2 

 تعليقات عامة )أ( 

 عداد  تقرنر  الرابعوأعرب أعضا  اللج ة عن تقدارهم للمقرر الةاص إل -133

وفيما اتعلق باالعتبارات العامة للعمل يإ الموضأأأأأأأأأأأأوعا وايق امعضأأأأأأأأأأأأا د عموما  المقرر  الةاص   -134
لالتفاقات بين الدول المع يةو واقترح الرأي بشأفن البابع التكميلإ لمشأارنع المواد وعلى وجوب م ح امولونة 

التفاقات الةالية بين الدولا وأن يصأأأأأأأاغ عدد من بعو امعضأأأأأأأا  أن تقد  شأأأأأأأروح مشأأأأأأأارنع المواد أمثلة 
  لتفاوض على اتفاقات الةالية يإ مسؤولية الدولوامحكا  ال موذجية الستةدامها أساسا  ل

لعأد  الةاليأةا أو مأا يدسأأأأأأأأأأأأأأمى مبأدأ مالصأأأأأأأأأأأأأأحيفأة    وأدعرب عن آرا  مةتلفأة تتعلق بأالقأاعأدة العأامأة -135
اطر بعو امعضأأأأأا  المقرر الةاص تفكيد  أن ممارسأأأأأة الدول البيضأأأأأا ما وقاعدة الةالية مالتلقائيةمو وشأأأأأ

ؤند أولونة مبدأ مالصأحيفة البيضأا م أو الةالية التلقائيةا يإ حين رأى بعو المت وعة والمحددة السأياق ال ت
ن ه اك اسأأأأأأأأتث ا ات من القاعدة العامة لعد  الةاليةو وكرر أعضأأأأأأأأا  آخرون  امعضأأأأأأأأا  أنه يمكن أن تكو 

عدة العامة الم ببقة يإ الموضأأوع هإ مبدأ مالصأأحيفة البيضأأا م وأن ال وجود لشأأإ  اسأأمه تفكيدهم أن القا
إ عدة الةالية التلقائيةو ويإ حين أدعرب عن رأي مفاد  أن مشأأارنع المواد المقترحة تسأأير على ما ابدو يقا
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لرابعا مع أنه ذكر أن اتجا  الةالية التلقائيةا لم يشأأاطر أعضأأا  آخرون ه ا الرأيو وأشأأير رلى أن التقرنر ا
عن مسأأأأأأأأؤوليةم الدولا لم يفسأأأأأأأأر ه ا  منقل مسأأأأأأأأؤوليةم الدول يةتل  عن منقل الحقوق وااللتمامات ال اشأأأأأأأأئة

دى اسأأأأت اد التحليل الوارد فيه رلى االختالف تفسأأأأيرا  كافيا و وشأأأأكك بعو امعضأأأأا  يإ م هجية التقرنر وم
اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ ممتلكأات الأدولأة   أوجأه الشأأأأأأأأأأأأأأبأه مع خاليأة الأدول يإ الأداون واسأأأأأأأأأأأأأأتلهأامأه من

  و(402)1983ومحفوظاتها وداونها لعا   

وشأأأأأدد عدد من امعضأأأأأا  على ضأأأأأرورة مراعاة مصأأأأأادر أكثر ت وعا  جغرافيا  لممارسأأأأأات الدولا   -136
عضأأا  لى أن ندرة ممارسأأات الدول أدبرزت أث ا  الم اقشأأة التإ جرت يإ اللج ة السأأادسأأةو والحظ أ وأشأأاروا ر

م من محدوداتهاو آخرون أن اللج ة ا بغإ أن تسأأأأأتيقن من ممارسأأأأأة الدول القائمة يإ ه ا الشأأأأأفن على الرغ
اتفاقات التسأونة  وأدعرب عن الح ر من اسأتةالص اسأت تاجات عامة بشأفن مسأائل جبر الضأرر اسأت ادا  رلى 

لسأياقو ويإ ه ا الصأددا أشأير رلى اإلجمالية أو رلى ممارسأات الدول غير المتسأقة وغير الكافية والمحددة ا
بل تشأأمل أيضأأا  تبونر  التدرنجإو ودعا اقتراح آخر  أن والية اللج ة ال تقتصأأر على تدونن القانون الدولإا 

ل مشأروع مادة وصأفا  أوضأحا على نحو ابين مشأارنع رلى أن يصأ  الشأرح العالقة بين ممارسأات الدول وك
 التإ تشكل تبونرا  تدرنجيا  للقانون الدولإو    المواد التإ تؤندها ممارسات الدول وتلك

وأدعرب عن رأي مفاد  أن تركيم عمل اللج ة على الموضأأأأأأأأوع ا بغإ أن ا صأأأأأأأأب على توضأأأأأأأأيح  -137
ئعإ المحدد لةالية الدولو واقتدرح أن تواصأأأأأأل اللج ة  كيفية عمل قواعد مسأأأأأأؤولية الدول يإ السأأأأأأي ارنو الوقا

ل فيما اتعلق بمبالبات امشأأأأأأأأأأأأةاص العاداينا التإ ال تشأأأأأأأأأأأأملها المواد بحث التبعات القانونية لةالية الدو 
 دول عن اميعال غير المشروعة دوليا ا وإن أدعرب أيضا  عن معارضة ذلك االقتراحو المتعلقة بمسؤولية ال

كيد على أهمية الحفاظ على االتسأأأأأأأأأأأأاقا يإ المصأأأأأأأأأأأأبلحات والمضأأأأأأأأأأأأمون كليهماا مع  وكدرر التف -138
للج ةو ويإ ه ا الصأأأأددا اقتدرح رضأأأأاية حكم رلى مشأأأأارنع المواد اتعلق بانبباقها المم إا   امعمال السأأأأابقة

 من  4والمأادة    (403)1978من اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ المعأاهأدات لعأا     7بمأا اتمأاشأأأأأأأأأأأأأأى مع المأادة  
يمكن ن اللج أة  و ولوحظ أ1983اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ ممتلكأات الأدولأة ومحفوظأاتهأا وداونهأا لعأا   

 أن تستفيد من عمل معهد القانون الدولإ بشفن خالية الدولو

 مكررا   7مشروع المادة  )ب( 

و واقتدرح أن يعتمد 7مكررا  مكمِّّال  مفيدا  لمشأأأأأأأأأأروع المادة  7اعتبر عدة أعضأأأأأأأأأأا  مشأأأأأأأأأأروع المادة  -139
ة بمسأأأأأأأأؤولية الدول عن  د المتعلقمن الموا 15مشأأأأأأأأروع المادة على تعرنف اميعال المركبة الوارد يإ المادة 

اميعال غير المشأأأأأروعة دوليا و وأشأأأأأار رأي آخر رلى أن الدول امعضأأأأأا  يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة أعربت عن  
يحتا  رلى  2و 1فن م اقشأأأأأأأأأأأة اميعال المركبةو ورأى بعو امعضأأأأأأأأأأأا  أن نباق الفقرتين تحفظاتها بشأأأأأأأأأأأ

ع دما يسأأأأأتمر وجودهاو ورئإ أيضأأأأأا  فيما يةص توضأأأأأيحا وال سأأأأأيما فيما اتعلق بمسأأأأأؤولية الدولة السأأأأأل   
أنه يمكن توضأأأأيح ما رذا كانت تسأأأأتبعد نقل الحقوق وااللتمامات ال اشأأأأئة عن مسأأأأؤولية الدول التإ   1 الفقرة

 2و وعالوة  على ذلأأكا لوحظ أن الفقرة  2يمكن أن تحأأدث يإ ظروف مةتلفأأة عن تلأأك المتوخأأاة يإ الفقرة  
متعلقة بمسأأأأأؤولية الدول من المواد ال  14دة  دولإا كما هو مشأأأأأار رليه يإ الماتتعلق بتمداد يترة خرق التما  

عن اميعال غير المشأأأأأأأأأأأأأروعة دوليا ا أكثر من ارتباطها باميعال المركبةو ورأى بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  أن من 
الضأأروري مواصأألة دراسأأة المسأأائل المتصأألة بالمسأأؤولية المشأأتركة ع دما يسأأتمر وجود دولة سأأل ا وطلبوا  

  

 ,United Nations(ا  1983نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبرنأأل    8اتفأأاايأأة ييي أأا لةاليأأة الأأدول يإ ممتلكأأات الأأدولأأة ومحفوظأأاتهأأا وداونهأأا )ييي أأاا   (402)

Juridical Yearbook 1983 (Sales No. E.90.V.1), p. 139و 

 .United Nations, Treaty Series, vol(ا  1978آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأبس    23اتفأأاايأأة ييي أأا لةاليأأة الأأدول يإ المعأأاهأأدات )ييي أأاا   (403)

1946, No. 33356, p. 3و 
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المركأب أو الفعأل المسأأأأأأأأأأأأأأتمر الأ ي يحأدث أث أا     تحليأل لكيفيأة تببيق االلتما  بأالك  يإ حأالأة الفعأل  رجرا 
عمليأة الةاليأةو وأدعرب عن رأي مفأاد  أن ه أاك قأدرا  من الةلط بين اميعأال المركبأة واميعأال المسأأأأأأأأأأأأأأتمرةو 

ل المسأأأأأأأأأأأأأأتمرة والمركبأةو وقأددمأت  وودجأه االنتبأا  رلى عمأل معهأد القأانون الأدولإ فيمأا اتعلق بأالةاليأة واميعأا
ط الحكما من بعو محتوناته المقترحة اعتدبرت مشأأأأأمولة أصأأأأأال  بالقواعد العامة مقترحات صأأأأأياغية لتبسأأأأأي

 و  2و 1لمسؤولية الدولو وقددمت مقترحات صياغية أخرى فيما اتعلق بتوضيح نباق الفقرتين 

 19إلى  16مشاريع المواد  )ج( 

المع ون مأثر خالية الثانإ من التقرنر الرابعا الفصل الثالث من الجم   الحظ بعو امعضا  أن  -140
الدول على أشأأكال المسأأؤوليةم اركم يإ الواقع على تبعات يعل غير مشأأروع دوليا  ارتكبته الدولا وال سأأيما 

  16فيما اتعلق بفشأأأأأأأأأكال الجبر )الرد والتعونو والترضأأأأأأأأأيةا على ال حو المتوخى يإ مشأأأأأأأأأارنع المواد من  
ات عد  التكرارا وغير ذلك من أشكال الجبرا ليست (و وذدّكر بفن االلتما  بالك ا وتفكيدات وضمان18 ىرل

أشأأأكاال  من المسأأأؤوليةا بل هإ تبعات قانونية لمسأأأؤولية الدول بموجب المواد المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن  
مامات رلى الدولة الةل  من أجل جبر اميعال غير المشأروعة دوليا و وأدعرب عن القلق رزا  مسأفلة نقل االلت

ة عن أيعال الدولة السأأل  التإ وقعت قبل تارنخ الةاليةا رذ ابدو أن ه ا المفهو  ال اتسأأق امضأأرار ال اشأأئ
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن اميعال غير المشروعة دوليا و   2ب بموجب المادة مع شرط ال سْ 

ات رر من جهةا والك  وتفكيدالتمييم بوضأأأأأأأأأأأأأوح بين جبر الضأأأأأأأأأأأأأوجرى التفكيد على ضأأأأأأأأأأأأأرورة  -141
وضأأأأأمانات عد  التكرار من جهة أخرىو وأدعرب عن شأأأأأكوك بشأأأأأفن ايمة وجود مشأأأأأارنع مواد محددة قائمة 

وجمعها يإ   19رلى  16ب اتها لمةتل  أشأأأأكال الجبرو وب ا   عليها قدد  اقتراح لتبسأأأأيط مشأأأأارنع المواد من  
بر أن من الضأأأأأأأأأأأأأأروري رجرا   ق بالجبرو واعتد ق بالك  وعد  التكرارا واآلخر اتعلحكمين يقط: أحدهمأا اتعل

ممند من الم اقشأأأات بشأأأفن أشأأأكال الجبر فيما اتعلق بمةتل  يئات خالية الدولا وال سأأأيما بشأأأفن الظروف  
يراد  المؤدية رلى حلول مةتلفةو وأشير رلى أن مشارنع المواد ال تةل بفي حق يإ الجبر قد يكون مستحقا  م

رضأأأأأأاية مشأأأأأأروع مادة به ا المع ىو وأدعرب عن رأي آخر   خاضأأأأأأعين لوالية الدولة المضأأأأأأرورةا وعليه اقتدرح
مفاد  أن م اقشأأأة مسأأأفلة كيفية الويا  بااللتما  بتويير جبر كامل عن الضأأأرر ال اجم عن يعل غير مشأأأروع 

   دوليا  ارتكبته دولة سل  أو ارتدكب ضدها رنما تتجاوز نباق الموضوعو

ا بصأأأأأأأيغتها المقترحة يإ 19رلى  16د من  وتسأأأأأأأا ل عدة أعضأأأأأأأا  عما رذا كانت مشأأأأأأأارنع الموا -142
التقرنر الرابعا ضأأأأأأأرورنة بال ظر رلى أن الحاالت التإ ت ظمها مشأأأأأأأمولة أصأأأأأأأال  بالقواعد العامة لمسأأأأأأأؤولية  

ولا من مشأأأارنع المواد الدولو وأدعرب عن القلق رزا  رعادة صأأأياغة أو كتابة القانون المتعلق بمسأأأؤولية الد
صأأأأأأأأأأأياغة القانونو بيد أنه لوحظ أن المواد المتعلقة بمسأأأأأأأأأأأؤولية الدول عن  قد ت بوي على احتمال رسأأأأأأأأأأأا ة 

 اميعال غير المشروعة دوليا  قد ال تشمل جميع الجوانب ذات الصلة بالموضوعو

أن يقوض قاعدة الجبر  ورأى بعو امعضأا  أن اللجو  رلى اتفاقات التسأونة اإلجمالية ال ا بغإ  -143
ن مبادئ قانون مسأؤولية الدولو وعالوة  على ذلكا لوحظ أن اتفاقات التسأونة  الكامل بوصأفها مبدأ أسأاسأيا  م

   اإلجمالية قد ال تكون م اسبة لتسونة الم ازعات التإ ت بوي على التمامات تجا  الكايةو

ميجوز ووو أن تبلبم المسأأأأأأأأأأأتةدمة يإ    ويإ حين أدعرب عن رأي مفاد  أن الصأأأأأأأأأأأيغة المرنة لعبارة  - 144
هإ صأأيغة مالئمةا رأى عدد من امعضأأا  أن ه   الصأأيغة و بارة ميجوز ووو    19و   17و   16مشأأارنع المواد  

ا غامضأأأة ونعوزها الوضأأأوحو واسأأأتفسأأأر عدة أعضأأأا  عما رذا كانت 18أن تبالبم الواردة يإ مشأأأروع المادة  
يها الدولة السأأل و وطدلب توضأأيح أن الدول الت التإ تمول ي ت ببق على الحا   19رلى   16مشأأارنع المواد من 

السل  ليست كلها ملممة بالجبرا بل يقط الدول السل  المسؤولة عن يعل غير مشروعو وباإلضاية رلى ذلكا  
ضرار  ال ت ببق رال بقدر ما تكون دولة خل  ملممة بجبر ام   19رلى    16اقتدرح توضيح أن مشارنع المواد من  

 ا ويقا  للجم  الثانإ من مشارنع الموادو  أيعال دولة سل   ال اجمة عن 
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ا أعرب بعو امعضأأأأا  عن  16وفيما اتعلق بالردا كما هو م صأأأأوص عليه يإ مشأأأأروع المادة  -145
اتفأاقهم مع نهج المقرر الةأاص يإ أن الرد هو شأأأأأأأأأأأأأأكأل الجبر ذو امولونأة بموجأب القأانون الأدولإا رال أن 

رنف الرد ال ارد يإ الحكمو ورأى عدد من امعضأأا  أن هجو ولوحظ أن تعشأأكك يإ ه ا ال   بعضأأهم اآلخر
ال لمو  له منه يعيد ذكر امحكا  ذات الصأأأألة يإ المواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن   16مشأأأأروع المادة 

د للتمييم بين اميعال غير المشأأأأأأأأأأروعة دوليا و ويإ حين أدعرب عن التقدار لما ب له المقرر الةاص من جه
كك يإ ه ا التمييم لعد  وجود أسأاس له يإ ممارسأات الدولو وأدعرب عن  لرد مالقانونإم  ا والرد مالماديما شأد

االتفاق مع تفكيد المقرر الةاص أن يقدان أو رتالف العين المراد ردها ال يمثل ما يمكن أن يستتبعه مفهو   
ا شأأأأأأأأدد بعو 16من مشأأأأأأأأروع المادة  1ة ما اتعلق بالفقر ماالسأأأأأأأأتحالة الماديةم يإ حاالت خالية الدولو وفي

امعضأأأا  على ضأأأرورة توضأأأيح سأأأبب رلما  الدولة السأأأل  بالردا من الدولة السأأأل  قد ال تكون يإ بعو 
يمكن أن تكون  1الحاالت مسأأأأأأأؤولة وقد ال اد سأأأأأأأب رليها الفعل غير المشأأأأأأأروعو ولوحظ أن صأأأأأأأياغة الفقرة 

من المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول  35كامل مع المادة د من االتسأأاق الأوضأأح وأقل ذاتية ونمكن أن تسأأتفي
ا قال بعو امعضأأأأا  رن 16من مشأأأأروع المادة   2عن اميعال غير المشأأأأروعة دوليا و وفيما اتعلق بالفقرة 

إ الحالة المتوخاة يإ تلك الفقرة يمكن حلها بتببيق مبدأ اإلثرا  غير العادلا رال أن البعو اآلخر شأأأكك ي
ا 2 إ سأياق القانون الدولإو والحظ عدة أعضا  أن الدولة الةل ا يإ سياق الفقرة ذلك المبدأ ي  رمكانية تببيق 

ابدو رلى  تسأأأأأأأأأأأت د على ما   2ليس عليها التما  بالرد بدال  من الدولة السأأأأأأأأأأأل و وأدعرب عن رأي مفاد  أن الفقرة  
ولة الةل  االتفاق بين الدضأأأأيح ما رذا كان  ورأى بعو امعضأأأأا  أن من الضأأأأروري تو   مالةالية التلقائيةمو 

تتفق مع القواعد   ال 3ملمما  للدول المضأرورةو وأشأير رلى أن الفقرة  3والدولة السأل  المشأار رليها يإ الفقرة 
المتعلقة بمسأؤولية الدول فيما يةص الجبرا من االتفاقات المتوخاة ييهاا بين الدول السأل  والدول الةل ا  

 4لدول المضأأأأأأأأأأأأرورةو واقتدرح ردرا  ب د معد  رخاللم يإ الفقرة ة فيما اتعلق باث آثارا  قانونيال يمكن أن تحد
 و16لصون حقوق اميرادو ويإ ضو  ذلكا قددمت مقترحات مةتلفة فيما اتصل بصياغة مشروع المادة 

أكد  ا أدعرب عن االتفاق مع ما  17وفيما اتعلق بالتعونو الم صأأأأأوص عليه يإ مشأأأأأروع المادة  -146
و ابدو الشأأأكل امكثر شأأأيوعا  للجبر يإ الحاالت التإ تتفثر ييها المسأأأؤولية اص من أن التعونالمقرر الة

عن اميعال غير المشأأروعة دوليا  بةالية الدولو ورأى بعو امعضأأا  أن من الضأأروري توضأأيح المبادئ 
  دولأة ومحفوظأاتهأا ل يإ ممتلكأات الأالتإ يقو  عليهأا الحكم المقترحو وأشأأأأأأأأأأأأأأير رلى اتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدو 

ا وإلى أعمأال معهأد القأانون الأدولإا بأاعتبأارهأا تتضأأأأأأأأأأأأأأمن عأددا  من اإلحأاالت رلى مبأدأ  1983وداونهأا لعأا   
 1اإلنصأافا ال ي يمكن أن اؤدي دورا  يإ حسأاب مبلغ التعونو وقسأمته بين عدة دولو ولوحظ أن الفقرة 

من المواد المتعلقة بمسأأؤولية الدول  36ا  للمادة ر  ماليا ا خاليال تتضأأمن رشأأارة رلى الضأأرر ال ي يمكن تقدا
بتببيق مبدأ حظر اإلثرا  غير   2عن اميعال غير المشأأأأأأأروعة دوليا و واقتدرح حل الحالة المتوخاة يإ الفقرة 

العادلو وذدكر بوجه خاص أن ه ا المبدأ وجيه يإ الحاالت التإ تمول ييها الدولة السأأأأأأأأأأأأل و وأشأأأأأأأأأأأأير رلى 
االلتمامات رلى الدولة الةل  يإ الحاالت التإ يسأأأتمر ييها وجود التإ تبرر نقل   رة توضأأأيح الظروفضأأأرو 

و 7وردت من قبل يإ مشأأأأأأأأأروع المادة  2الدولة السأأأأأأأأأل و وأدعرب عن رأي مفاد  أن الفكرة الواردة يإ الفقرة 
شأأأأأأفن الشأأأأأأرطين  تراكميين ال بدالينو وقدد  اقتراح مماثل ب 2واقتدرح أن يكون الشأأأأأأرطان المتوخيان يإ الفقرة 

ملمما  للدول المضرورةو ويإ  3و واستوضح عما رذا كان االتفاق المشار رليه يإ الفقرة  4الواردان يإ الفقرة 
قواعد المتعلقة بمسأأأأأأأأأأأأؤولية الدول فيما اتعلق ال تتفق مع ال 3ه ا الصأأأأأأأأأأأأددا أدعرب عن رأي مفاد  أن الفقرة 

السأأأأأأأأأأأأأأل  والأدول الةل ا ال يمكن أن تحأدث آثأارا  قأانونيأة  بأالجبرا من االتفأاقأات المتوخأاة ييهأاا بين الأدول  
مشمول أصال  على ما ابدو يإ  3امعضا  أن مضمون الفقرة   فيما اتعلق بالدول المضرورةو والحظ بعو

ال اثبت بما فيه الكفاية وجود   17و واعتبر عدة أعضأأأأأأأا  أن مشأأأأأأأروع المادة 1من مشأأأأأأأروع المادة  2الفقرة 
  اقتراح بإدرا  البرائق  المقرر الةاص ممندا  من التفاصأأأأأيل يإ ه ا الصأأأأأددو وقدد  عالقة سأأأأأببية وطلبوا من

 و17 المستةدمة لتقدار التعونو يإ الشرحو وب ا   عليها قددمت مقترحات مةتلفة بشفن نص مشروع المادة
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يإ    ا أدعرب عن تفايد نهج المقرر الةاص 18وفيما اتعلق بالترضأأيةا كما وردت يإ مشأأروع المادة   - 147
لق بالموضأأأوعا من خالل المفهو  الحداث لمسأأأؤولية الدولا ال ي يقو  على تفسأأأير الترضأأأيةا يإ العمل المتع 

ح فيما اتعلق بالحاالت التإ مالمسأأأأأؤولية الموضأأأأأو يةم ومالضأأأأأرر القانونإمو وكدرر تفكيد أن الحكم غير واضأأأأأ
ها أن تبلب ه ا الشأأكل من أشأأكال  تمول ييها الدولة السأأل ا وك لك متى ويإ أي ظروف يحق لدولة خل  ل 

ا أث ى بعو امعضأأأأأأأأأا  على ردرا  التحقيق يإ الجرائم الدولية والمقاضأأأأأأأأأاة  2الترضأأأأأأأأأيةو وفيما اتعلق بالفقرة 
اد  أنأه ال اوجأد مأا اأدل على أن التحقيق يإ الجرائم الأدوليأة  عليهأاو وعلى ال قيو من ذلأكا أدعرب عن رأي مفأ

كك يإ وجاهة التحقيق يإ ه   الجرائم والمقاضأأأاة   والمقاضأأأاة عليها يشأأأكالن شأأأكال  من  أشأأأكال الترضأأأيةا وشأأأد
ضأأيةو ورأى عدة أعضأأا  أنه سأأيكون من المفيد تقديم أمثلة على ممارسأأات الدول عليها كشأأكل من أشأأكال التر 

ن المقاضأأأأأاة على الجرائم الدولية تعتبرها الدول الةل  يعليا  شأأأأأكال  من أشأأأأأكال الترضأأأأأيةا وك لك  تشأأأأأير رلى أ 
تقديمها عن طرنق المقاضأأاة على جرائم القانون الدولإو  ب تحليل ما رذا كان اوجد التما  بالمبالبة بالترضأأية أو 

الترضأأأأأأأية عن طرنق المقاضأأأأأأأاة على وأشأأأأأأأير رلى أن كلمة ميجوزم ال تشأأأأأأأمل التماما  من الدولة الةل  بتقديم  
  نتهاكات الجسأيمة لاللتمامات تجا  الكاية باعتبارها الجرائم الدوليةو وعالوة  على ذلكا أشأير رلى المقاضأاة على اال 

غير واضأح بشأفن    18شأكال  محددا  من أشأكال الترضأية فيما اتعلق بالمجتمع الدولإ ككلو واعتدبر مشأروع المادة  
من المواد المتعلقة بمسأأأأأأؤولية الدول عن   48 بالمسأأأأأأؤولية بالمع ى المقصأأأأأأود يإ المادة   له االحتجا    م ن يحق 

ةو ورأى عدة أعضأأأأا  أن جميع أشأأأأكال الجبرا  ر المشأأأأروعة دوليا  يإ حاالت االلتمامات تجا  الكاي اميعال غي 
  (jus cogens)ولإ وليس الترضأأية يقطا وجيهة يإ حاالت خرق القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الد 

ولية الج ائية الفرديةو وقددمت عدة وااللتمامات تجا  الكايةو ولوحظ أنه يجب التمييم بين مسأؤولية الدول والمسأؤ 
 بهدف ردرا  ه ا التمييمو    18مقترحات لتعدال مشروع المادة 

ا المتعلق بتفكيدات وضأأأأأأأأأأأأمانات عد  التكرارا  19ويإ حين أدعرب عن تفايد نص مشأأأأأأأأأأأأروع المادة  - 148
االلتما    19  اقترح بعو امعضا  ت قيحه لجعله أوضح وأدقو واستدفسر عن سبب عد  تضمين مشروع المادة 

شأرح ما يشأكل بالك و ولوحظ بوجه خاص أنه رذا لم ادر   يعال  مشأروع مادة بشأفن الك ا فيجب أن اوضأح ال 
ضأأأأأأأررا  مسأأأأأأأتمرا و واعتبر بعو امعضأأأأأأأا  أن الك  وضأأأأأأأمانات وتفكيدات عد  التكرار تؤدي دورا  مكايئا  يإ  

كك يإ اسأتةدا  كلمة مم اسأبةم يإ مشأروع الحاالت التإ اتع ر ييها الرد وحيثما ال تكون الةسأارة مادي    ة يقطو وشأد
ا 2ا أثيرت شأأأأأأأأأواغل بشأأأأأأأأأفن الفقرة 1ين أدعرب عن تفايد الفقرة المادة منها ال تقد  توجيها  كافيا  للدولو ويإ ح 

رذا  التإ ابدو أنها توحإ بفن ضأمانات وتفكيدات عد  التكرار ال تصأير سأبيال  من سأبل االنتصأاف المتاحة رال 
  يعال  غير مشروع بعد تارنخ الةاليةو وكرر بعو امعضا  التعليقات التإ أدبدات على الدولة الةل ارتكبت 

يإ الحاالت التإ تمول    2و وطدرح سأأؤال عن انبباق الفقرة 18و   17و   16من كل من مشأأارنع المواد    2رة الفق 
لية ال اشأأأأأأئة عن مسأأأأأأؤولية دولة ييها الدولة السأأأأأأل و ولوحظ أن أي قاعدة ممعومة للةالية يإ االلتمامات الدو 

البابع المسأأأأأأأأأأتمرو واقتدرح أن   المتعلقة باميعال ذات   7من مشأأأأأأأأأأروع المادة   1سأأأأأأأأأأل  رنما تتعارض مع الفقرة 
ا وأن يقد  قائمة بفمثلة عن مالضأمانات الم اسأبةم ولمحة عامة يإ  2اوضأح الشأرح مالظروفم المشأمولة بالفقرة 

أشأير رلى ضأرورة رجرا  ممند من التحليل لممارسأة اللج ة اميرنقية شأكل جدول عن مةتل  حاالت الةاليةو و 
ر التإ تشأكل جم ا  من تفكيدات وضأمانات عد  التكرارو وقددمت أيضأا   لحقوق اإلنسأان والشأعوب بشأفن الع اصأ
 و 19 مقترحات متعلقة بصياغة مشروع المبدأ 

 الشكل النهائي )د( 

ضوعا رذا أدخ ت يإ  ع المواد هإ ال تيجة امنسب له ا المو تسا ل عدة أعضا  عما رذا كانت مشارن  - 149
المبادئا   يال  لبدائل مثل مشأأأأأأأأأأأأأارنع المبادئ التوجيهيةا أو االعتبار تعليقات بعو الدول التإ أظهرت تفضأأأأأأأأأأأأأ

االست تاجاتا أو امحكا  ال موذجيةا أو تقرنر تحليلإو واقترح عدد من امعضا  أن تعيد اللج ة ال ظر يإ   أو 
ضأرورة ل لكو واقتدرح أيضأا   لها يإ الموضأوع يإ دورتها الثالثة والسأبعينا يإ حين رأى آخرون أن ال شأكل عم 

 ادتة  القرار ال هائإ بشفن نتيجة الموضوع متى أتمت اللج ة معظم عملها الموضوعإو  أن 
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 برنامج العمل المقبل )ها( 

لمقرر الةاصا يإ حين ح ر آخرون  وايق عدة أعضأأا  على برنامج العمل المقبل ال ي اقترحه ا -150
هم يإ رمكانية االنتها   رها يإ الموضأأأأوعو وأعرب بعو امعضأأأأا  عن شأأأأكوكمن أن تتعجل اللج ة يإ نظ

 من القرا ة امولى يإ الدورة الثالثة والسبعينو 

 المالحاات الختامية للمقرر الخاص -3 

موضأأأو ية التإ أدجرنت بشأأأفن التقرنر أعرب المقرر الةاص يإ موجم  عن ارتياحه للم اقشأأأات ال -151
ل قاش يإ الجلسأأأأة العامة كان حايال  ومثيرا  لالهتما  وبّينا يإ رأيها رشأأأأكاالت الموضأأأأوع الرابعو وقال رن ا

كانت يإ بعو امحيان وطبيعته المعقدةو والحظ أيضأأأأأأأأأا  أن التعليقات المةتلفة التإ أدلى بها امعضأأأأأأأأأا  
   داد  للعمل مع امعضا  لسد الثغرات واعتماد نهج مرنوغير متوايقةا ومع ذلك أبدى استع

وفيما اتعلق بالحاجة رلى ضأأأأأأمان مراعاة الت وع الجغرايإ لممارسأأأأأأات الدولا أكد المقرر الةاص   -152
  استعداد  للقيا  ب لك ورحب بفي أمثلة يقدمها امعضا  يإ ه ا الصددو

 را  ح المقرر الةاص أن التقرنر الرابع اتبع نهجا  حوفيما اتعلق باتفاقات التسأونة اإلجماليةا أوضأ -153
ومتحفظا و ولئن لم اتمكن المقرر الةاص من تفكيد مركم اتفاقات التسأأأأأأأونة اإلجمالية بوصأأأأأأأفها قانونا  دوليا  

كس ممارسأأأأأأأأأأات الدولو وعالوة  على ذلكا عرفيا ا يإنه يعتبرها مع ذلك ع صأأأأأأأأأأرا  مهما  للموضأأأأأأأأأأوع منها تع
 سأأيما يإ ضأأو  قرارات محكمة رنة ربرا  اتفاقات تقضأأإ بجبر أقل من الجبر الكاملا الأوضأأح أن للدول ح

حصأأأأأانات الدولة من الوالية القضأأأأأائية )ألمانيا ضأأأأأد ريباليا: العدل الدولية يإ حكمها الصأأأأأادر يإ قضأأأأأية 
ل( يما اتعلق بفثر لقضائية الوط ية للمحاكم التشيكوسلوياكية والتشيكية فا والسوابق ا(404)اليونان طرف متدخِّّ

 ة بعد الحرب العالمية الثانيةو بعو اتفاقات التسونة اإلجمالية المبرم

وفيما اتعلق بمبدأ اإلثرا  غير العادلا ذكر المقرر الةاص مرة أخرى أن ه ا المبدأ مهم بوصأأفه   -154
ولية الدولة رلى لتإ تؤند ال قل االسأأتث ائإ لاللتمامات ال اشأأئة عن مسأأؤ أحد الع اصأأر أو الظروف الةاصأأة ا

وضأأأأأأأأأأح أنه تعمد أال ا كر المبدأ صأأأأأأأأأأراحة  يإ مشأأأأأأأأأأارنع المواد دولة خل  أو دول خل  أخرىو غير أنه أ
المقترحةا منه لم يقبل أن يكون امسأاس الوحيد لمسأؤولية الدول الةل  لعدة أسأبابو وقال رن المبدأ يدعتبر 

ال اتفق مع القانون الدولإ و مكتسأبةما ال ي يدعد باليا  امضأا  وغير دقيقا وكثيرا  ما ارتبط بمفهو  مالحقوق الغ
 الحداثو وأبدى استعداد  لمعالجة ه   المسفلة يإ الشروحو  

وشأأأأأأأدد المقرر الةاص على أن نص مشأأأأأأأارنع المواد المقترحة ال يع إ ضأأأأأأأم ا  الةالية التلقائيةو  -155
ة مبدأ مالصأحيفة البيضأا م وال قاعدة الةالية اتفق مع الرأي القائل رن ممارسأة الدول ال تؤند أولون وقال رنه

ةو ويإ قانون خالية الدولا ال ي طدور بين السأأأأأأتي ات والثماني ات من القرن الماضأأأأأأإا كانت قاعدة التلقائي
بيد أنه ال اوايق على ارتقا  مبدأ مالصأأأأأأأحيفة البيضأأأأأأأا م هإ القاعدة الم ببقة على الدول المسأأأأأأأتقلة حداثا و 

 رلى قاعدة عامة ت ببق على جميع يئات الةاليةو  مالصحيفة البيضا م 

وأبدى المقرر الةاص تفهمه لألسأأأئلة التإ أثيرت بشأأأفن جدوى أو ضأأأرورة مشأأأارنع الموادا لك ه أكد   - 156
ليا  ال تشأأأأمل جميع الجوانب ذات  من جداد أن المواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأروعة دو 

كّمل القواعد القائمةو وقال رن  على ذلكا يمكن ال ظر رلى مشأأأارنع المواد باعتبارها ت الصأأألة بالموضأأأوعو وب ا   
 العمل على ه ا الموضوع اهدف رلى سد الثغرات يإ تدونن قواعد مسؤولية الدول وقواعد خالية الدولو  

  

(404) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99و 
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امول  ل مشأأأأأأأأأأأارنع المواد المقترحةا وانبباقها ع دما يسأأأأأأأأأأأتمر أو وفيما يةص التعليقات على سيك -157
لمقرر الةاص أن مشارنع المواد المقترحة يإ التقرنر وجود الدولة السأل ا ومةتل  يئات الةاليةا أوضح ا

م الرابع ا بغإ أن تدقرأ باالقتران مع مشأأارنع المواد المقترحة يإ التقارنر السأأابقةو وقال رن التقرنر الرابع ارك
مشأروعة دوليا و ومع ذلكا وايق على رمكانية تبسأيط على مضأمون وأشأكال التبعات القانونية لأليعال غير ال

نع المواد المقترحة لتج ب تكرار ال لمو  لهو واتفق المقرر الةاص أيضأأأأأا  مع امعضأأأأأا  على أن من مشأأأأأار 
جه عا  وإلى أشأأأأكال الجبر بوجه  امنسأأأأب اإلشأأأأارة رلى مضأأأأمون مشأأأأارنع المواد باعتبارها تبعات قانونية بو 

أنهأا ال تقتصأأأأأأأأأأأأأأر على   ج انتهأاكأات االلتمامأات تجأا  الكأايأةا ذكر المقرر الةأاصخأاصو وفيمأا اتعلق ب تأائ
الترضأأأأأية واقترح م اقشأأأأأة المسأأأأأفلة يإ الشأأأأأروح أو يإ مشأأأأأروع مادة آخرو ويإ ه ا الصأأأأأددا اقترح المقرر  

  اد المقترحة لتوضأأأأأيح مةتل  المسأأأأأائل المثارة وحلهاو الةاص مشأأأأأارنع مواد جدادة وت قيحات لمشأأأأأارنع المو 
أيضأأأأأأأا  رعادة ت ظيم شأأأأأأأاملة لمشأأأأأأأارنع المواد المتعلقة بالجبرا ب ا   على اقتراحات قدمها امعضأأأأأأأا و    ترحواق

بدات بشأأأأأأأأأأأأأفن ضأأأأأأأأأأأأأرورة رجرا  تحليل لةالية الدول يإ المسأأأأأأأأأأأأأؤولية المتعلقة اتعلق بالتعليقات التإ أد  وفيما
إ رطار مواضأأأيع أخرى رأى المقرر الةاص أن من اميضأأأل معالجة ه   المسأأأفلة ي  بامشأأأةاص العاداينا

  عملها ولك ه وايق على صياغة ب د عد  رخاللويمكن أن تدرجها اللج ة يإ برنامج 

مكررا و وأشأأأأأار رلى أنه سأأأأأيقترح    7ورحب المقرر الةاص عموما  باالقتراحات المتعلقة بمشأأأأأروع المادة   -158
   لتإ أبداها امعضا وردخال تغييرات على ترتيب مشارنع المواد وترايمها لمراعاة التعليقات ا

ا ذكر المقرر الةاص أنه مسأأأأتعد لل ظر يإ اقتراحات 17و  16وفيما اتعلق بمشأأأأروعإ المادتين   -159
هو تفكيد أن االلتمامات    16الصأأأأأأأياغة التإ قدمها امعضأأأأأأأا و وأشأأأأأأأار رلى أن الغرض من مشأأأأأأأروع المادة 

من كل  3ت خالية الدولو ورأى أن الفقرة القائمة على القواعد العامة لمسأؤولية الدول ت ببق حتى يإ حاال
ليسأأأأأت زائدة عن الحاجةا منها تت اول الحالة الةاصأأأأأة التفاقات القسأأأأأمة   17و  16من مشأأأأأروعإ المادتين  

بين الدولة الةل  والدولة السأأأأأل و يعلى سأأأأأبيل المثالا قد تقرر دولة مضأأأأأرورة توجيه مبالبتها رلى الدولة 
  عأأادة عين منهأأا موجودة يإ رقليم الأأدولأأة الةل ا ومن الأأدولأأة الةلالسأأأأأأأأأأأأأأل ا التإ ال تعود قأأادرة على ر 

تسأأأتفيد من نتيجة الفعل غير المشأأأروعو ولكن رذا ديعت الدولة السأأأل  رلى الدولة المضأأأرورة تعونضأأأا  بدال   
من رد العينا يمكن ربرا  اتفاق القسأأأأمة بين الدولة الةل  والدولة السأأأأل  بوصأأأأفه مقاصأأأأةو وذهب المقرر  

بيد أن الغرض م ها هو تسأأأأونة   ص رلى أن اتفاقات القسأأأأمة تسأأأأمح للدول المضأأأأرورة بتقديم مبالباتهااالةا
المبالبات بين الدولة السأأأأأأأأل  والدولة الةل و وفيما اتعلق بالتعليقات التإ أبداها امعضأأأأأأأأا  بشأأأأأأأأفن  بارة 

 أن امحكا  ا بغإ أنا أكد المقرر الةاص 17و 16ميجوز ووو أن تبلبم الواردة يإ مشأأأأأأأأأأأروعإ المادتين 
االلتماماتا ربما مع اإلشأأأأأأارة رلى التبونر التدرنجإا ع د تشأأأأأأدد على البابع االسأأأأأأتث ائإ والمشأأأأأأروط له   

 االقتضا و ورحب بمعظم المقترحات المتعلقة بصياغة مشارنع الموادو  

دراجه يإ المتعلق بالترضأأأأأأية ربما أمكن تبسأأأأأأيبه وإ 18وذكر المقرر الةاص أن مشأأأأأأروع المادة  -160
دة ت ظيم مشأارنع الموادو وفيما اتعلق بإمكانية  خرىا يإ ضأو  اقتراحه رعامشأروع مادة مع أشأكال الجبر ام

رلى التحقيق يإ جرائم القانون الدولإ والمقاضأأأاة عليهاا لفت االنتبا  رلى مرايعات   2ردرا  رشأأأارة يإ الفقرة 
  ( 405)أوغ دا(  )جمهورنة الكونغو الديمقراطية ضأأأأأد  امنشأأأأأبة المسأأأأألحة يإ رقليم الكونغويإ قضأأأأأية البريين  

الدوليةا والتإ تبين أن المقاضأأأأأاة على الجرائم الدولية يمكن اعتبارها شأأأأأكال  من أشأأأأأكال   أما  محكمة العدل
الترضأأأيةو والحظ أن رنشأأأا  المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأأالفيا السأأأابقة والمحكمة الج ائية الدولية يمكن 

مات تجا  الكاية والمقاضأأأأأأأأأاة  سأأأأأأأأأتدل م ها على أن التحقيق يإ الجرائم المرتكبة انتهاكا  اللتمايهمه ببرنقة يد 
 عليها رنما يصب يإ مصلحة المجتمع الدولإ ككلو  

  

(405) Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 

Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168و 
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ا قال المقرر الةاص رنه على اسأأأتعداد إلدرا  قائمة بفمثلة على  19وفيما اتعلق بمشأأأروع المادة  -161
قترح بعو امعضأأأا و وفيما اتعلق بعد  وجود اقتراح لمشأأأروع مادة الضأأأمانات الم اسأأأبة يإ الشأأأرحا كما ا

شأأأأأأفن االلتما  بالك ا أقر المقرر الةاص بفن حكما  جدادا  بةصأأأأأأوص ه ا الجانب سأأأأأأيكون رضأأأأأأاية اّيمة ب
   ورحب بصياغة مقترحات لتحقيق ه   الغايةو

القائل رن اللج ة يمكن أن   وفيما اتعلق ب تيجة الموضأأأأوعا قال المقرر الةاص رنه اتفق مع الرأي -162
ةو وأعرب المقرر الةاص عن استعداد  لم اقشة أشكال بدالةا لك ه تبت يإ الةيار امنسب يإ مرحلة الحق

أوضأأأأأأح أنه ال ارغب يإ تغيير شأأأأأأكل عمل اللج ة يإ ه ا الموضأأأأأأوعو وأشأأأأأأار المقرر الةاص أيضأأأأأأا  رلى 
 و  رمكانية رجرا  مشاورات غير رسمية بشفن مةتل  المسائل

فن اللج ة قد ال تتمكن من اختتا  عملها  وفيمأا اتعلق ببرنامج العمل المقبلا أقر المقرر الةاص ب -163
الراه ة وتعدال ترتيبات   19-بشأأأأأفن القرا ة امولى بحلول نهاية يترة السأأأأأ وات الةمسا بسأأأأأبب جائحة كوييد

 عمل اللج ةو

ولية الدولة التي اعتمدتها اللجنة  نص مشااااااريع المواد المتعلقة بخالفة الدول في مساااااؤ  -جيم 
 نبصفة مؤقتة حتى اآل

 نص مشاريع المواد -1 

 ارد أدنا  نص مشارنع المواد التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة حتى اآلنو   -164

 خالفة الدول في مسؤولية الدولة

  1المادة 
 النطاق

بمسأأأأأأأأأأأأأؤولية  ت ببق مشأأأأأأأأأأأأأارنع المواد ه   على آثار خالية الدول فيما اتعلق  -1 
 دوليا و المشروعة الدولة عن اميعال غير

 ت ببق مشارنع المواد ه   يإ غياب أي حل مةتل  تتفق عليه الدول المع يةو  - 2 

  2المادة 
 المصطلحات المستخدمة

 مغراض مشارنع المواد ه  : 

اراد بتعبير مخالية الدولم حلول دولة محأل دولة أخرى يإ المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة عن   )أ( 
 ت الدولية إلقليم ما؛العالقا

الدولة التإ حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث    اراد بتعبير مالدولة السأأأأأأأأل م )ب( 
 خالية دول؛

اراد بتعبير مالأدولأة الةل م الأدولأة التإ حلأت محأل دولأة أخرى لأدى حأدوث   ) ( 
 دول؛ خالية

  محأل اراد بتعبير متأارنخ خاليأة الأدولم التأارنخ الأ ي حلأت فيأه الأدولأة الةل )د( 
 ل قليم ال ي تت اوله خالية الدول؛الدولة السل  يإ المسؤولية عن العالقات الدولية 

 ووو 
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  5المادة 
 حاقت خالفة الدول المشمولة بمشاريع المواد هذه

ال ت ببق مشأأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد هأ   رال على آثأار خاليأة الأدول التإ تحأدث طبقأا  للقأانون   
 ون الدولإ المجسدة يإ ميثاق اممم المتحدةوالدولإا وخاصة طبقا  لمبادئ القان

 ووو

  7المادة 
 األفعال ذات الطابع المستمر

ع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأادٌر عن دولة خل  ذا طابع مسأتمر فيما اتعلق  
بفعل غير مشأأأأأأروع دوليا  صأأأأأأادر عن دولة سأأأأأأل ا يإن المسأأأأأأؤولية الدولية للدولة الةل  ال تمتد 

وإذا اعتريت الدولة الةل  بالفعل  ج المترتبة على يعلها هإ بعد تارنخ خالية الدولورلى ال تائ رال
الصأأأادر عن الدولة السأأأل  وتبّ ته بوصأأأفه يعال  صأأأادرا  ع هاا وبقدر ه ا االعتراف وه ا التب إا 

 يإن المسؤولية الدولية للدولة الةل  تمتد أيضا  رلى ال تائج المترتبة على ذلك الفعلو

  8المادة 
 نْسب تصرفات حركة تمردية أو غير تمردية

يدعتبر يعال  صأأأأادرا  عن الدولة الجدادة بمقتضأأأأى القانون الدولإ تصأأأأرفد أي   -1 
  حركأة تمرديأة أو غير تمرديأة ت جح يإ رقأامأة دولأة جأداأدة يإ جم  من رقليم دولأة سأأأأأأأأأأأأأل  أو يإ رقليم 

 خاضع إلدارتهاو

ب أي تصأأأأأأرف رلى ا 1ال تةل الفقرة  -2  ن صأأأأأألته لدولة السأأأأأأل ا مهما تكب سأأأأأأْ
يةا وندعتبر يعال  صأأادرا  عن تلك الدولة بمقتضأأى القواعد المتعلقة بمسأأؤولية بتصأأرف الحركة المع 

 الدول عن اميعال غير المشروعة دوليا و

  9المادة 
 حاقت خالفة الدول التي تال فيها الدولة السلف قائمة

ا  عن دولة سأل  قبل تارنخ خالية  ع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأادر  -1 
دولة السأأأأأأأأل  قائمةا يظل من حق الدولة المضأأأأأأأأرورة أن تحتج بمسأأأأأأأأؤولية الدولة ا وتظل الالدول

 السل  حتى بعد تارنخ الةالية:

ع دما يصأأأبح جم  من رقليم الدولة السأأأل ا أو أي رقليم تكون الدولة السأأأل    )أ( 
 دولة أخرى؛ أو مسؤولة عن عالقاته الدوليةا جم ا  من رقليم

من رقليم الدولة السأأأأأأأأل  لتشأأأأأأأأكيل دولة واحدة  ع دما ا فصأأأأأأأأل جم  أو أجما    )ب( 
 أكثر؛ أو أو

ع دما تكون الدولة الةل  دولة مسأأأأأأأتقلة حداثا  كان رقليمها قبل تارنخ خالية   ) ( 
 الدول مباشرة رقليما  تابعا  وكانت الدولة السل  مسؤولة عن عالقاته الدوليةو

معي ةا رلى التوصأل رلى ة المضأرورة والدولة الةل ا يإ ظروف  الدولتسأعى  -2 
 اتفاق لمعالجة الضررو

بأأفي توزنع للمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة أو اتفأأاق آخر بين الأأدولأأة   2و  1ال تةأأل الفقرتأأان   -3 
 و2و 1السل  والدولة الةل  ع د ت في  الفقرتين 
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 في دورتها الثانية والسبعين نص مشاريع المواد وشروحها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة -2 

 نا  نص مشارنع المواد وشروحها التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية والسبعينو ارد أد  - 165

   7المادة 
 األفعال ذات الطابع المستمر

ع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأادٌر عن دولة خل  ذا طابع مسأتمر فيما اتعلق  
المسأأأأأأؤولية الدولية للدولة الةل  ال تمتد دوليا  صأأأأأأادر عن دولة سأأأأأأل ا يإن   بفعل غير مشأأأأأأروع

رلى ال تائج المترتبة على يعلها هإ بعد تارنخ خالية الدولو وإذا اعتريت الدولة الةل  بالفعل  رال
الصأأأادر عن الدولة السأأأل  وتبّ ته بوصأأأفه يعال  صأأأادرا  ع هاا وبقدر ه ا االعتراف وه ا التب إا 

 متد أيضا  رلى ال تائج المترتبة على ذلك الفعلومسؤولية الدولية للدولة الةل  تيإن ال

 الشرح  

مسؤولية الدولة فيما اتعلق باميعال ذات البابع  الةالية يإ معالجة مسفلة  7ادراد بمشروع المادة   (1)
يإ مثل ه   و  بعد ذلكالتإ ابتدأتها دولة سأأأأأل  قبل تارنخ الةالية والتإ تواصأأأأألها الدولة الةل     المسأأأأأتمر

 الدولة السل  والدولة الةل و  فيما يةص  تحداد نباق مسؤولية الدول وتعرنفه  تدبر أساسيا  الظروفا اع

يإ سأأأأأأأأأأأياق المواد المتعلقة بمسأأأأأأأأأأأؤولية الدول عن    ا ال ي ا بغإ يهمه7مشأأأأأأأأأأأروع المادة ونت اول  (2)
 و  (407)لمستمرااميعال ذات البابع ا(406)اميعال غير المشروعة دوليا  لعا 

القاعدة امسأأأاسأأأيةا وت ص على أن المسأأأؤولية الدولية   7وتحّدد الجملة امولى من مشأأأروع المادة  (3)
للدولة الةل ا يإ حال يعل غير مشروع دوليا  ذي طابع مستمر يظّل يحدث بعد خالية الدولا ال تمتد رال 

الأأدولأأة الةل  ال تدعتبر و وهأأ ا يع إ أن  (408)رلى ال تأأائج المترتبأأة على يعلهأأا هإ بعأأد تأأارنخ خاليأأة الأأدول
مسأأأأأأأؤولة عن الفعل غير المشأأأأأأأروع دوليا  رال رذا كان يمكن نسأأأأأأأبه رليهاا ال رلى الدولة السأأأأأأأل و ونتفق ه ا 

من  2االسأت تا  مع المواد المتعلقة بمسأؤولية الدول عن اميعال غير المشأروعة دوليا ا حيث خلصأت الفقرة 
لتما  دولإ بفعل ذي طابع اسأأأأتمراري طوال يترة اسأأأأتمرار الفعل د خرق الدولة الرلى ما الإ: ميمت 14المادة 

 وبقائه غير مبابق لاللتما  الدولإمو

القأاعأدة يإ حأالأة الةاليأةا يأإن الجملأة   تورد  7الجملأة امولى من مشأأأأأأأأأأأأأأروع المأادة  ويإ حين أن   (4)
رلى أيضأأأا  ال تمتد    الةل لدولية للدولة الثانية تت اول الظروف االسأأأتث ائيةو وهإ ت ص على أن المسأأأؤولية ا

  رال رذا اعتريت الدولة الةل  بفعل الدولة السل  وتب تها وبقدر ه ا االعتراف   السل  الدولة  الفعل الصادر عن  
 المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأروعة دوليا  مواد الاالسأأأت تا  مسأأأتمد من   وه ا التب إو وه ا

التإ ت ص على أن مالتصأأأأأأرف ال ي ال اد سأأأأأأب رلى الدولة ووو يدعتبر مع    11دادا  المادة ونسأأأأأأت د رليهاا وتح
التصأأأأأرف واعتبرته  ذلك يعال  صأأأأأادرا  عن ه   الدولة بمقتضأأأأأى القانون الدولإ رذا اعتريت ه   الدولة ب لك

  

المواد التإ اعتمدتها اللج ة وشأروحها ا المريقو وترد مشأارنع  2001كانون امول/ديسأمبر    12المؤرخ    56/83قرار الجمعية العامة   (406)
 و77و 76ن يوالتصونبا الفقرتالمجلد الثانإ )الجم  الثانإ(  ا2001حولية لج ة القانون الدولإ يإ 

من المواد المتعلقة بمسأأأؤولية الدولا المرجع   14( من شأأأرح المادة  5الفقرة )؛ انظر أيضأأأا  75ا المرجع نفسأأأها الصأأأفحة  14المادة  (407)
 و 76فحة الصا نفسه

(408) Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne contre Royaume-Uni)  [  مبالبات الم بقة
 )متاحة بالفرنسية يقط(و UNRIAA, vol. II, pp. 615–742, at pp. 648–649 ,(1925)[ اإلسبانية يإ المغرب
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ا  الم ارات ق بقضأأأأية  يعلى سأأأأبيل المثالا يإ التحكيم المتعل و  ( 409) صأأأأادرا  ع ها وبقدر ه ا االعتراف واالعتبارم 
حّملت المحكمة اليونان المسأأأأأأأؤولية عن رخالل جمنرة كرنت باتفاق امتياز ع دما كانت رقليما  مسأأأأأأأتقال  ذاتيا   

ب م ها أن اإلخالل أادته اليونان واسأأأأأأأأتمرت فيها حتى بعد توليها من أقاليم اإلمبراطورنة العثمانيةا مسأأأأأأأأبا
كانت المبالبة تسأأت د أصأأال  رلى رخالل باتفاق امتيازا يإن الدولة  السأأيادة اإلقليمية على الجمنرةو وحتى رذا

لى رقليمها وأادت ه ا الوضأع وواصألته أمكن أن يدسأت تج من ذلك الةل  رذا ما واجهت اسأتمرار اإلخالل ع
 و  (410)أنها تتحمل المسؤولية ع ه

  8المادة 
 نْسب تصرفات حركة تمردية أو غير تمردية

ة بمقتضأأأأى القانون الدولإ تصأأأأرفد أي  ا  عن الدولة الجداديدعتبر يعال  صأأأأادر  -1 
  حركة تمردية أو غير تمردية ت جح يإ رقامة دولة جدادة يإ جم  من رقليم دولة سأأأأأأأل  أو يإ رقليم 

 خاضع إلدارتهاو

ب أي تصأرف رلى الدولة السأل ا مهما تكن صألته بتصرف   1ال تةل الفقرة   -2    ب سأْ
لقواعد المتعلقة بمسأأأأأأؤولية الدول صأأأأأأادرا  عن تلك الدولة بمقتضأأأأأأى ا الحركة المع يةا وندعتبر يعال  

 عن اميعال غير المشروعة دوليا و

 الشرح  

 الة المحددة لتصرف حركة تمردية أو غير تمرديةو ادراد بمشروع المادة ه ا معالجة الح (1)

ب تصأأأأأأأأريات حركة تمردية أو غير تمردية   1وتعيد الفقرة  (2) رقامة دولة   ن منمكتتتفكيد قاعدة نسأأأأأأأأْ
مواد المتعلقة بمسأأأأأأأأؤولية الدول عن اميعال غير  المن   10من المادة  2جدادةا على ال حو الوارد يإ الفقرة 

من    10من المادة  2نص الفقرة عن كثب  8من مشأأأأروع المادة  1نص الفقرة  ونتبعو  (411)المشأأأأروعة دوليا  
 عن دولة كانت مموجودة من قبلمو   موادا غير أنه يشير رلى الدولة مالسل م عوضا  تلك ال

هإ شأأأأأأأأأأرط عد  اإلخالل مراعاة  لظرف تكون فيه الدولة يإ وضأأأأأأأأأأع يمك ها من اعتماد   2والفقرة  (3)
لوقأايأة أو المعأاابأة رزا  تصأأأأأأأأأأأأأأرف الحركأة المأ كورة ولك هأا تتقأاعس عن القيأا  بأ لأكو وقأد تأدابير اليقظأة أو ا

المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن اميعال  موادالمن   10من المادة  3صأأأيغت ه   الفقرة بدقَّة على غرار الفقرة 
يث خالية الدولو إلشأأارة رلى مالدولة السأأل م ووضأأع الحكم يإ سأأياقه من حبا  ولكنا  غير المشأأروعة دوليا  

ون بغإ أن تدفهم اإلشأأأارة رلى مالقواعد المتعلقة بمسأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأروعة دوليا م على أنها 
مواد المن   11رلى    4ارة رلى قواعد القانون الدولإ المتعلقة ب ْسب التصرفا الواردة عموما  يإ المواد من رش

 و(412)ر المشروعة دوليا  المتعلقة بمسؤولية الدول عن اميعال غي

  

ا المجلأأد الثأأانإ )الجم  الثأأانإ( 2001حوليأأة ووو  علقأأة بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة الأأدولا  من المواد المت  11( من شأأأأأأأأأأأأأأرح المأأادة  1انظر الفقرة ) (409)
 و66ا الصفحة 77والتصونبا الفقرة 

(410) Affaire relative à la concession des phares de l’Empire ottoman, UNRIAA, vol. XII (1956), p. 155, 

at pp. 197-198  المجلد ا 2011حولية ووو  ن المواد المتعلقة بمسأأأأأأؤولية الدولا  م  11( من شأأأأأأرح المادة 3الفقرة )؛ انظر أيضأأأأأأا
 و66ا الصفحة 77الثانإ )الجم  الثانإ( والتصونبا الفقرة 

 و121 - 107)التقرنر الثانإ للمقرر الةاص(ا الفقرات  A/CN.4/719؛ 65-63ا الصفحات المرجع نفسه (411)

ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ( 2001حوليةووو متعلقة بمسأأأأأأأأأأأؤولية الدولا  ( من شأأأأأأأأأأأرح الفصأأأأأأأأأأأل الثانإ من المواد ال1انظر الفقرة ) (412)
 و48و 47تان ا الصفح 77والتصونبا الفقرة 
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  9المادة 
 حاقت خالفة الدول التي تال فيها الدولة السلف قائمة

  ادرا  عن دولة سأل  قبل تارنخ خاليةع دما يكون يعل غير مشأروع دوليا  صأ -1 
الدولا وتظل الدولة السأأأأأأأأل  قائمةا يظل من حق الدولة المضأأأأأأأأرورة أن تحتج بمسأأأأأأأأؤولية الدولة 

 الةالية: السل  حتى بعد تارنخ

ع دما يصأأأبح جم  من رقليم الدولة السأأأل ا أو أي رقليم تكون الدولة السأأأل    )أ( 
 مسؤولة عن عالقاته الدوليةا جم ا  من رقليم دولة أخرى؛ أو

ع دما ا فصأأأأأأأأل جم  أو أجما  من رقليم الدولة السأأأأأأأأل  لتشأأأأأأأأكيل دولة واحدة   )ب( 
 أكثر؛ أو أو

ا  كان رقليمها قبل تارنخ خالية  دولة مسأأأأأأأتقلة حداثع دما تكون الدولة الةل    ) ( 
 الدول مباشرة رقليما  تابعا  وكانت الدولة السل  مسؤولة عن عالقاته الدوليةو

تسأعى الدولة المضأرورة والدولة الةل ا يإ ظروف معي ةا رلى التوصأل رلى  -2 
 اتفاق لمعالجة الضررو

ن الأأدولأأة أو اتفأأاق آخر بي  بأأفي توزنع للمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة  2و  1ال تةأأل الفقرتأأان   -3 
 و2و 1السل  والدولة الةل  ع د ت في  الفقرتين 

 الشرح  

ارتكاب الدولة السأل  يعال     بااللتمامات ال اشأئة عنالدولة السأل     احتفاظ 9ات اول مشأروع المادة  (1)
بعد تارنخ خالية الدولا وك لك رمكانية االتفاق بين  ع دما تظل الدولة السأأأأأأأأأل  قائمة  اغير مشأأأأأأأأأروع دوليا  

يإ حال انفصأأأال جم  أو أجما  من الدولة  الةاليةه      نمكن أن تحدثو و ولة الةل  والدولة المضأأأرورةالد
 المع يةا أو رنشا  دولة مستقلة حداثا ا أو نقل جم  من رقليم دولةو 

ت ص على أنه حيثما يكون يعل غير مشأأروع دوليا  صأأادرا  عن دولة  التإالقاعدة  1وتحّدد الفقرة  (2)
ا ابقى من حق  الم كورة تاليا  ت الثالث  تارنخ خالية الدولا وتظّل الدولة السأأل  قائمة يإ الحاالسأأل  قبل 

حق الدولة   وب لك ال اتفثرالدولة المضأأأأأأأأرورة أن تحتج بمسأأأأأأأأؤولية الدولة السأأأأأأأأل  حتى بعد تارنخ الةاليةو 
  ا ا عكس يإ اختيار العبارتين و وه  ( 413) المضأأرورة يإ االحتجا  بمسأأؤولية الدولة السأأل  بعد تارنخ خالية الدول 

 ةاليةموبعد تارنخ ال متظلم ومحتى

مواد المتعلقة بمسأأأأؤولية الدول عن اميعال غير المشأأأأروعة دوليا  عن طرنق  ال ونسأأأأت د ال ص رلى (3)
ه   الصأيغة جميع القواعد المتعلقة بمسأؤولية الدول عن اميعال   تشأملاسأتةدا  صأيغة متحتج بمسأؤوليةمو و 

لى الظروف ال افية لعد  مشأأأأرو ية  أن الدولة السأأأأل  قد تسأأأأتمر يإ االعتماد ع  كماة دوليا و  غير المشأأأأروع
 و(414)اميعال غير المشروعة دوليا  

  

 ,”W. Czapliński, “La continuité, l’identité et la succession d’États — évaluation de cas récents  :انظر (413)

Revue belge de droit international, vol. 26 (1993), pp. 375–392, at p. 388و  ,M. Koskenniemi؛ 

Report of the Director of the English-speaking Section of the Centre, State Succession: Codification 

Tested against the Facts, pp. 71 and 119 ff.و  P. Pazartzis, La succession d’États aux traités؛ 

multilatéraux : à la lumière des mutations territoriales récentes (Paris, Pedone, 2002), pp. 55–56و 
المجلأأد الثأأانإ )الجم  الثأأانإ(   ا2011حوليأأة ووو  من المواد المتعلقأأة بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة الأأدول وشأأأأأأأأأأأأأأروحهأأاا    27رلى    20انظر المواد   (414)

 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 76و قارن أيضأأأأأأأأا :  111-93ا الصأأأأأأأأفحات  77والتصأأأأأأأأونبا الفقرة 

Session of Tallinn (2015), “State succession in matters of international responsibility”, Fourteenth 

Commission, Rapporteur: Marcelo Kohen, resolution, p. 711, at p. 714 و 
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الحاالت االسأأأأأأأتث ائية التإ توجد ييها صأأأأأأألة مباشأأأأأأأرة بين الفعل أو نتائجه وإقليم  2وتت اول الفقرة  (4)
ال تكون الدولة السأل  يإ وضأع يمك ها من معالجة  الدولة الةل  أو الدول الةل و ويإ ه   الظروفا قد

نقل االلتمامات تلقائيا    2الفقرة سأأأأأتتبع  تبمفردهاا وقد يكون التعاون مع الدولة الةل  ضأأأأأرورنا و وال    الضأأأأأرر
 ص يقط على أنه يجوز للدول التوصأأأأأأأأأل رلى اتفاق تبعا  للحالة الوقائعية والشأأأأأأأأأكل  ترلى الدولة الةل ا بل 

 و(415)ضررامنسب لجبر ال

الأدولأة الةل   وجيهأا  أن تعأالج  كون ييهأا  يوتشأأأأأأأأأأأأأأمأل  بأارة ميإ ظروف معي أةم حأاالت مت وعأة قأد   (5)
أن تعالج  يإ الحاالت التإ يكون ييها رد الممتلكات م اسأأأأأبا  قد يكون وجيها  ا  يعلى سأأأأأبيل المثالالضأأأأأررو  

والفعل غير  همتها  و جهاز من أجأحيثما توجد صأأأأأأأأألة بين رقليم الدولة الةل   أو الدولة الةل  المسأأأأأأأأأؤولية  
فيه تحقق  ظرف  قد يكون وجيها  أن تعالج الدولة الةل  الضأرر يإ وإضأاية  رلى ذلكا    و(416)المشأروع دوليا  
دون وجه حق نتيجة  لفعل غير مشأأأأأأأأأأأأروع دوليا  مرتكب قبل تارنخ الةاليةو وقد يشأأأأأأأأأأأأمل   ثرا الدولة الةل   

من  ندمعت ملكيتهرقليم الدولة الةل ا بمصأأأ ع    ظ ييهاا ضأأأمنذلكا على سأأأبيل المثالا الحاالت التإ يدحتف
 مستثمرنن أجانب أو قبعة ي ية عائدة رلى دولة أخرىو  

المسأأأؤولية بين الدولة السأأأل  والدولة الةل     وقسأأأمةمفهو  المسأأأؤولية المشأأأتركة  3وتت اول الفقرة  (6)
وهإ تؤكأد مجأددا    ا2و 1قرتين عن طرنق االتفأاقو وقأد صأأأأأأأأأأأأأأيغأت هأ   الفقرة دون اإلخالل بمضأأأأأأأأأأأأأأمون الف

ا التإ ت ص على أن مت ببق مشأارنع المواد ه   يإ غياب 1من مشأروع المادة  2القاعدة الواردة يإ الفقرة 
يإ حال  ةالمالي القسأأأأأأأأأأأأمةعلى مسأأأأأأأأأأأأائل  3أي حل مةتل  تتفق عليه الدول المع يةمو وال تقتصأأأأأأأأأأأأر الفقرة 

ئما  ب اته يإ ظل ظروف وقائعية متباا ةا  قد يكون قا التعونو يحسأأأبا بل تعترف بفن شأأأكل الجبر الالز 
 وهو ما اترك المجال مفتوحا  أما  الدولة السل  والدولة الةل  لم اقشة شكل جبر الضرر ضمن االتفاقو  

  

(415) A/CN.4/719 و103 - 98الةاص(ا الفقرات  )التقرنر الثانإ للمقرر 

(416) P. Dumberry, “Is a new State responsible for obligations arising from internationally wrongful acts 

before its independence in the context of secession?”, Canadian Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2005), pp. 419–454, at pp. 429–430و 
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  الفصل الثامن   
 المباد  العامة للقانون 

 مقدمة -ألف 

يإ برنامج   “مبادئ العامة للقانون ال (ا ردرا  موضأأأوع 2018قررت اللج ةا يإ دورتها السأأأبعين ) -166
بيرموديس مقررا  خاصأأأأأأأا و ويإ وقت الحقا أحاطت الجمعية   -اسأأأأأأأكيس  بعملها وعي ت السأأأأأأأيد مارسأأأأأأأيلو 

بقرار اللج ة ردرا    2018كانون امول/ديسأأأأأأأأأأمبر    22المؤرخ    73/265من قرارها   7العامة علما  يإ الفقرة 
 الموضوع يإ برنامج عملهاو

) اللج أأأأأأة  ونظرت   - 167 والسأأأأأأأأأأأأأبعين  الحأأأأأأاديأأأأأأة  دورتهأأأأأأا  الةأأأأأأاص  2019يإ  للمقرر  امول  التقرنر  يإ   )
 (A/CN.4/732  ا ال ي حدد نهجه رزا  نباق الموضأأأأأأأأأأأأأوع ونتائجها يضأأأأأأأأأأأأأال  عن المسأأأأأأأأأأأأأائل الرئيسأأأأأأأأأأأأأية التإ)

ت اولها يإ سأأأياق عمل اللج ةو وعقب الم اقشأأأة التإ جرت يإ الجلسأأأة العامةا قررت اللج ة أن تحيل رلى   اتعين 
بصأأأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر امول للمقرر الةاصو ويإ وقت    3رلى    1صأأأأأأياغة مشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات  لج ة ال 

ال ي اعتمدته لج ة    1الحقا أحاطت اللج ة علما  بالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصأأأياغة عن مشأأأروع االسأأأت تا   
 و ( 417) يحسب   ة لغرض العلم لى اللج نكليمنة يقطا وهو تقرنر قددِّّ  ر الصياغة بصفة مؤقتة وبال سةة اإل 

رلى اممانة العامة رعداد م كرة لسبر السوابق    ا يإ دورتها الحادية والسأبعين أيضا اوطلبت اللج ة -168
القضأأأائية لهيئات التحكيم بين الدولا والمحاكم الج ائية الدوليةا والمحاكم ذات البابع العالمإا يضأأأال  عن  

 مية لعمل اللج ة يإ المستقبل بشفن ه ا الموضوعوتكتسإ أهالمعاهداتا التإ من شفنها أن  

 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

(و  Corr.1و  A/CN.4/741نظرت اللج أة أث أا  الأدورة الحأاليأة يإ التقرنر الثأانإ للمقرر الةأاص )  - 169
) ( من 1  رد يإ الفقرةللقأانون بأالمع ى الواوت أاول المقرر الةأاص يإ تقرنر  الثأانإ تحأداأد المبأادئ العأامأة  

من ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا واقترح سأأأأأأأتة مشأأأأأأأارنع اسأأأأأأأت تاجاتو وقد  أيضأأأأأأأا   38المادة 
اقتراحات بشأأفن برنامج العمل المقبل له ا الموضأأوعو وكان معروضأأا  على اللج ة أيضأأا  الم كرة التإ طلبت 

لهيئات التحكيم بين الدولا والمحاكم الج ائية الدوليةا بر السأأأأوابق القضأأأأائية رلى اممانة العامة رعدادها لسأأأأ
والمحاكم ذات البابع العالمإا يضأأأأأال  عن المعاهداتا التإ من شأأأأأفنها أن تكتسأأأأأإ أهمية لعمل اللج ة يإ 

 (و  A/CN.4/742المستقبل بشفن ه ا الموضوع )

  3541و  3539و  3538و  3536يإ جلسأأأأأاتها  ونظرت اللج ة يإ التقرنر الثانإ للمقرر الةاص   -170
 و2021تموز/اوليه  21رلى  12يإ الفترة من  3546رلى 

 4رحالة مشأأأارنع االسأأأت تاجات    2021تموز/اوليه    21المعقودة يإ    3546وقررت اللج ة يإ جلسأأأتها   -171
  عرب مراعأاة اآلرا  التإ أد ا على ال حو الوارد يإ التقرنر الثأانإ للمقرر الةأاصا رلى لج أة الصأأأأأأأأأأأأأيأاغأةا مع  9رلى  

 و(418)ع ها يإ الم اقشة العامة

  

: التحليلإ معمال لج ة القانون الدولإالتقرنر المؤقت لرئيس لج ة الصياغة متاح يإ الدليل  (417)
http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml و 

 ت ص مشارنع االست تاجات التإ اقترحها المقرر الةاص يإ تقرنر  الثانإ على ما الإ: (418)

 4مشروع االست تا  

 بادئ العامة للقانون المستمدة من ال ظدم القانونية الوط ية تحداد الم 

 ومضمون مبدأ من مبادئ القانون العامة المستمدة من ال ظدم القانونية الوط يةا الم  التثبُّت مما الإ: لتقرنر وجود
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  ا نظرت اللج ة يإ تقرنر لج ة الصأأياغة 2021آب/أغسأأبس    3المعقودة يإ   ا 3557 ويإ الجلسأأة  -172
(A/CN.4/L.955 وAdd.1  بشأأأأفن مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات )التإ    ا5و 4و 2و)بالفرنسأأأأية واإلسأأأأبانية(  1

 بصأأأأأأأفة مؤقتةا اعتمدت اللج ة نفسأأأأأأأهاسأأأأأأأة و ويإ الجل(419)يإ الدورة الحالية  بصأأأأأأأفة مؤقتةاعتمدتها اللج ة  
ويإ  و5االسأأأأأت تا   بمشأأأأأروعأدنا (ا وأحاطت علما    1-)انظر الفرع جيم 4و 2و 1مشأأأأأارنع االسأأأأأت تاجات 

ا اعتمدت اللج ة شأأأأأأأروح مشأأأأأأأارنع  2021آب/أغسأأأأأأأبس    6و  5يإ   تينالمعقود  3563و  3561  تينالجلسأأأأأأأ
 أدنا (و 2-لحالية )انظر الفرع جيميإ الدورة ا بصفة مؤقتةالمعتمدة  4و 2و 1االست تاجات 

 لتقرير الثانيلعرض المقرر الخاص  -1 

أشار المقرر الةاص رلى تعقيدات الموضوعا وذكر أن المبادئ العامة للقانون هإ أحد المصادر   -173
الثانإ    تحليلها معالجة متفنية وواسعة ال باقو وبّين أن تقرنر  اتبلبلقانون الدولإا ول لك الرئيسية الثالثة ل

ات اول م هجية تحداد المبادئ العامة للقانونو وأشأأأأار رلى الم اقشأأأأات المثمرة التإ جرت يإ اللج ةا وك لك 
 يإ اللج ة السادسة للجمعية العامةا وسلط الضو  على ست نقاط رئيسية م هاو

  

 وجود مبدأ مشترك بين ال ظدم القانونية الرئيسية يإ العالم؛ و  )أ( 

  ظا  القانونإ الدولإونقل ه ا المبدأ رلى ال )ب( 

  5مشروع االست تا  
 ل ظدم القانونية الرئيسية يإ العالم تقرنر وجود مبدأ مشترك بين ا

 لتقرنر وجود مبدأ مشترك بين ال ظدم القانونية الرئيسية يإ العالما الم  رجرا  تحليل مقارن لل ظدم القانونية الوط يةو  - 1 

 العالموال باق وتمثيليا ا بما يشمل مةتل  امسر القانونية وشتى م اطق  يجب أن يكون التحليل المقارن واسع -2 

 يشمل التحليل المقارن تقييما  للتشرنعات الوط ية وقرارات المحاكم الوط يةو  -3 

  6مشروع االست تا  
 التثبُّت من ال قل رلى ال ظا  القانونإ الدولإ

 سية يإ العالم رلى ال ظا  القانونإ الدولإ رذا: اد قل المبدأ المشترك بين ال ظدم القانونية الرئي 

 مع المبادئ امساسية للقانون الدولإ؛ و  ا  كان متوايق )أ( 

 توايرت الظروف الالزمة لتببيقه على ال حو المالئم يإ ال ظا  القانونإ الدولإو )ب( 

  7مشروع االست تا  
 لقانونإ الدولإتحداد المبادئ العامة للقانون المتبلورة يإ رطار ال ظا  ا

 نون المتبلورة يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإا الم  التثبُّت مما الإ:لتقرنر وجود ومضمون مبدأ من المبادئ العامة للقا

 أو  أن المبدأ تقّر  على نباق واسع المعاهداتد وغيرها من الصكوك الدولية؛ )أ( 

 ولإ التعاهدي أو العريإ؛ أوأن المبدأ تست د رليه قواعد عامة يإ القانون الد )ب( 

 ساسية والمتبلبات الرئيسية لل ظا  القانونإ الدولإوأن المبدأ متفصٌل يإ السمات ام ) ( 

  8مشروع االست تا  
 قرارات المحاكم والهيئات القضائية

المبادئ   قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدوليةا وال سيما محكمة العدل الدوليةا بشفن وجود ومضمون  -1 
 العامة للقانون مصدٌر احتياطإ لتقرنر تلك المبادئو 

يجوز راال  االعتبارا حسب االقتضا ا لقرارات المحاكم الوط ية بشفن وجود ومضمون المبادئ العامة للقانونا   -2 
 باعتبارها مصدرا  احتياطيا  لتقرنر تلك المبادئو

  9مشروع االست تا  
 الفقه 

 ر االختصاصيين يإ القانون العا  من مةتل  الدول مصدرا  احتياطيا  لتقرنر المبادئ العامة للقانونو يقه كبا   يكون يجوز أّن   

: البيان الم اسب لرئيس لج ة الصياغة متاح يإ الدليل التحليلإ معمال لج ة القانون الدولإ (419)
http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml  و 

http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml


A/76/10 

GE.21-11083 170 

ائإ لعمل  أوال ا أشأأأأأأار رلى وجود توايق عا  يإ اآلرا  بشأأأأأأفن نباق الموضأأأأأأوع وشأأأأأأكل ال اتج ال ه -174
اللج ةو ورأى المقرر الةاص أن أعضأأأا  اللج ة والدول يإ اللج ة السأأأادسأأأة متفقون على نباق واسأأأع على 

باعتبارها أحد مصادر القانون الدولإ أن الموضوع ا بغإ أن ات اول البابع القانونإ للمبادئ العامة للقانون 
ا يضأأأأأأأأال  عن ت اول طرنقة تحدادهاو وأشأأأأأأأأار  ونباقها ووظائفها وعالقتها بمصأأأأأأأأادر القانون الدولإ امخرى 

 است تاجات مصحوبة بشروحو  مشارنع أيضا  رلى االتفاق على أن ناتج اللج ة سيتة  شكل

لى أن تكون نقبة انبالق عمل اللج ة هإ  ثانيا ا أشأأأأأأأأأأأار المقرر الةاص رلى وجود اتفاق عا  ع -175
عدل الدوليةا وتحليلها يإ ضأو  ممارسأات الدول من ال ظا  امسأاسأإ لمحكمة ال  38) ( من المادة 1الفقرة 

 واجتهاداتها القضائيةو

ثالثا ا أشأار رلى وجود توايق واسأع يإ اآلرا  على أن اإلقرار هو الشأرط امسأاسأإ لوجود المبادئ  -176
 لقانون وتحدادهاوالعامة ل

  “ اممم المتمدنة   مصأأأأأبلح  وجود اتفاق عا  داخل اللج ة واللج ة السأأأأأادسأأأأأة على أن  أشأأأأأار رلى  رابعا ا   -177
 من ال ظا  امساسإ للمحكمة مصبلح عفا عليه الممن ون بغإ تج بهو    38) ( من المادة  1الوارد يإ الفقرة  

اإلجماع على تفايد يئة المبادئ العامة للقانون   ما يشأأبه وجودخامسأأا ا أشأأار المقرر الةاص رلى  -178
 تفايد الم هجية امساسية لتحدادهاو ظم القانونية الوط يةا وك لكالمستمدة من ال د 

وأخيرا ا فيمأأا اتعلق بأأالفئأأة الثأأانيأأة من المبأأادئ العأأامأأة للقأأانون المقترحأأة يإ التقرنر امولا وهإ   -179
ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإا الحظ المقرر الةأأاص أنأأه بي مأأا أاأأد هأأ   الفئأأة رطأأار  المبأأادئ التإ تبلورت يإ  

 السادسةا أعرب بعو امعضا  والويود عن شكوكهم رزا هاو   أعضا  يإ اللج ة ودول يإ اللج ة

ا قسأأأم رلى خمسأأأة أجما : ات اول الجم  امول جوانب  الثانإوأشأأأار المقرر الةاص رلى أن تقرنر    -180
ا اتعلق بتحأأداأأد المبأأادئ العأأامأأة للقأأانون؛ ونت أأاول الجم ان الثأأانإ والثأأالأأث م هجيأأة تحأأداأأد عأأامأأة معي أأة فيمأأ

ال ظأا  القأانونإ  رطار  ظم القأانونيأة الوط يأة وتلأك التإ تبلورت يإ ة للقأانون المسأأأأأأأأأأأأأأتمأدة من ال د المبأادئ العأامأ
ادئ العأامأة للقأانون؛ ونت أاول  الأدولإا على التوالإ؛ ونت أاول الجم  الرابع المصأأأأأأأأأأأأأأادر االحتيأاطيأة لتقرنر المبأ

ح المقرر الةاص سأتة مشأارنع  الجم  الةامس بإيجاز برنامج عمل اللج ة المقبل بشأفن ه ا الموضأوعو واقتر 
 والثانإ است تاجات يإ تقرنر 

وركم المقرر الةاص يإ عرضأه للجم  امول على ثالث مالحظاتا هإ: )أ( ا بغإ أن يقتصأر   -181
وجود مبادئ القانون العامة ومضأمونها يإ  تقرنرلم هجية التإ يمكن من خاللها  نهج اللج ة على توضأيح ا

  عا  بين أعضأأأأأا  اللج ة والدول يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة على أن اإلقرار هو الشأأأأأرط   وقت محدد؛ )ب( وجود اتفاق 
  2الفقرة  ا الوارد يإ  “ جماعة اممم   امسأأأأاسأأأأإ لتقرنر وجود مبادئ قانونية عامة؛ ) ( ا بغإ اسأأأأتةدا  مصأأأأبلح  

لعامة ال ي يشأأأأأأير رلى المبادئ ا  (420)من العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأأياسأأأأأأية  15من المادة 
 و“اممم المتمدنة للقانونا بدال  من  

وت اول الجم  الثانإ تحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأأتمدة من ال ظم القانونية الوط يةو وعرض   -182
من    هج امسأاسأإ رزا  المسأفلةا وهو أنه من أجل تحداد المبادئ العامة للقانون المسأتمدة الفصأل امول بإيجاز ال 

الوط يةا الم  رجرا  تحليل مكون من خبوتينو وت اول الفصأأأأأأأأأأالن الثانإ والثالث كل خبوة   ال ظم القانونية
امة للقانون المسأأتمدة من الةبوتين بالتفصأأيلو وت اول الفصأأل الرابع التمييم بين م هجية تحداد المبادئ الع

 من ال ظم القانونية الوط ية وم هجية تحداد القانون الدولإ العريإو 

  

(420) New York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و 
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لتحداد   من خبوتينالمقرر الةاص أن الممارسأأأأأأأأة وامدبيات اّتبعان على السأأأأأأأأوا  تحليال   والحظ   -183
ظم القانونية الرئيسأأأأأأأأأية يإ العالم؛ وجود مبدأ مشأأأأأأأأأترك بين ال د   تقرنرالمبادئ العامة للقانون: )أ( أوال ا يجب  

 )ب( ثانيا ا يجب التثبت من نقل ه ا المبدأ رلى ال ظا  القانونإ الدولإو 

  تحليل مقارن  وسألط الضأو  على اسأت تاجات بعي ها تتعلق بالةبوة امولىا وهإ: )أ( يجب رجرا -184
ظم القانونية الوط ية وإثبات وجود مبدأ مشأأأأأأأترك بي ها؛ )ب( من الضأأأأأأأروري تغبية أكبر عدد ممكن من لل د 
ريها عليه؛ ) ( ليس من ظم القانونية الوط ية للوقوف على مدى رقرار جماعة اممم الفعلإ بمبدأ ما وتعاال د 

ظم القانونية الرئيسأأية يإ ال د  رح اسأأتةدا   بارة اقتد الضأأروري دراسأأة كل نظا  قانونإ وط إ يإ العالم؛ )د(  
ا على ال حو المسأأأأتةد  يإ ال ظا  امسأأأأاسأأأأإ لمحكمة العدل الدولية وال ظا  امسأأأأاسأأأأإ للج ةا لبيان “العالم

انونية وم اطق العالم؛ )ه( كان اختبار القواسأأأأأأأم المشأأأأأأأتركة نباق التحليل ال ي يشأأأأأأأمل مةتل  امسأأأأأأأر الق
ظم القانونية الوط ية وتحداد المبدأ القانونإ المشأأأترك تضأأأمن مقارنة القواعد القائمة يإ ال د واضأأأحا  نسأأأبيا ا ون

بي ها؛ )و( كانت المواد ذات الصأأأأأأأأأأأألة بالتحليل هإ المصأأأأأأأأأأأأادر القانونية المحلية للدولا مثل التشأأأأأأأأأأأأرنعات  
يمكن القول رنه رذا ت المحاكم الوط يةا مع مراعاة الةصأأأأأائص المميمة لكل نظا  قانونإ وط إ؛ )ز(  وقرارا

ظم م حت م ظمة دولية ما سأأأأأأأألبة رصأأأأأأأأدار قواعد ملممة لدولها امعضأأأأأأأأا  وقابلة للتببيق مباشأأأأأأأأرة يإ ال د 
 المقارنوالقانونية له   الدولا يمكن أن تؤخ  تلك القواعد يإ الحسبان ع د رجرا  التحليل 

ظم القأانونيأة  أ مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين ال د وفيمأا اتعلق بأالةبوة الثأانيأةا الحظ المقرر الةأاص أن نقأل مبأد -185
الرئيسأأأأأأأأية يإ العالم رلى ال ظا  القانونإ الدولإ ليس عملية تلقائيةو وسأأأأأأأألط الضأأأأأأأأو  على شأأأأأأأأرطين ل لك: 

)ب( يجب تواير الظروف الالزمة ولإ؛ يجب أن يكون المبدأ متوايقا  مع المبادئ امسأأاسأأية للقانون الدو  )أ(
 ظا  القانونإ الدولإو والحظ المقرر الةاص أيضأأأأأأأأأأا  أن التوايق مع  لتببيق المبدأ على ال حو المالئم يإ ال

أي قاعدة من قواعد القانون الدولإ التعاهدي أو العريإ ليس شأأأأأأأأأأأأرطا  من شأأأأأأأأأأأأروط ال قلا نظرا  لعد  وجود 
من ال ظا  امساسإ لمحكمة  38من المادة   1دولإ المدرجة يإ الفقرة  تسلسل هرمإ بين مصادر القانون ال

دوليةو والحظ أيضأأا ا يإ ه ا الم حىا أن أي تعارض قد ا شأأف بين معااير المصأأادر الثالثة ا بغإ  العدل ال
 حل باللجو  رلى مبادئ مثل قاعدة التةصيصوأن يد 

لعامة للقانون المتبلورة يإ رطار ال ظا  القانونإ ونتعلق الجم  الثالث من التقرنر بتحداد المبادئ ا -186
يإ   داخل اللج ة  2019ول رلى القضأأايا الرئيسأأية التإ أثيرت خالل م اقشأأة عا   الدولإو وأشأأار الفصأأل ام
ا وحدد ال هج يإ الدورة الرابعة والسأأأأبعين للجمعية العامة  اللج ة السأأأأادسأأأأةداخل و   دورتها الحادية والسأأأأبعين

ئ قانونية  ةاص يإ ه ا الصأأأأأأددو وت اول الفصأأأأأأل الثانإ الم هجية المتبعة لتقرنر وجود مبادالعا  للمقرر ال
عامة تبلورت يإ رطار ال ظأا  القأانونإ الدولإو وت اول الفصأأأأأأأأأأأأأأل الثالث التمييم بين م هجية تحداد القانون 

 القانونإ الدولإوالدولإ العريإ وم هجية تحداد المبادئ العامة للقانون التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  

ج ة والدول يإ اللج ة السأأأأادسأأأأة أعربوا  وأشأأأأار المقرر الةاص رلى أنه بالرغم من أن أعضأأأأا  الل -187
عن تفايدهم للفئة الثانية من المبادئ العامة للقانون وتحليلها الوارد يإ تقرنر  امولا يقد أدعرب أيضأأأأأأأأأأا  عن  

ى أن الشأأأأواغل الرئيسأأأأية هإ: عد  وجود ممارسأأأأة كافية بعو اآلرا  المتباا ة يإ كال المحفلينو وأشأأأأار رل
صأأأعوبة التمييم بين ه   و  تاجات بشأأأفن ه   الفئة من المبادئ العامة للقانون؛  قاطعة للتوصأأأل رلى اسأأأت أو

المبأادئ والقأانون الأدولإ العريإ؛ والةبر الواضأأأأأأأأأأأأأأح بأفال تكون معأااير تحأداأد المبأادئ العأامأة يإ تلأك الفئأة  
 كفايةا مما قد يجعل االستظهار بها أمرا  سهال  جدا وصارمة بما فيه ال

رابع المصأأأأأأأأأأأادر االحتياطية لتحداد المبادئ العامة للقانونو وذكر المقرر الةاص  وت اول الجم  ال -188
أن نهجه يإ ذلك الجم  يسأأأأأأأت د رلى االسأأأأأأأت تاجات التإ توصأأأأأأألت رليها اللج ة يإ عملها المتعلق بتحداد القانون  
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  )د( 1كيفيأأة تببيق الفقرة    يإ و والحظ المقرر الةأأاص أنأأه ال اوجأأد من حيأأث المبأأدأ اختالف ( 421) الأأدولإ العريإ 
  من ال ظا  امسأأأأأاسأأأأأإ لمحكمة العدل الدولية فيما اتعلق بالقانون الدولإ العريإ أو المبادئ العامة   38من المادة  

  على مصأأأادر القانون الدولإ الثالثة وح  التإ يشأأأير رليها ذلك الب د ت ببق بوضأأأ  “ قواعد القانون   للقانونو ورأى أن  
 و38المدرجة يإ الفقرات الفر ية السابقة من المادة 

وعرض الجم  الةأأامس بأأإيجأأاز برنأأامج العمأأل المقبأأل الأأ ي اقترحأأه المقرر الةأأاصو وقأأد أعرب   -189
دولإ الأ  المقرر الةأاص فيأه عن اعتمامأه ت أاول وظأائ  المبأادئ العأامأة للقأانون وعالقتهأا بمصأأأأأأأأأأأأأأادر القأانون 

على ذلكا ذكر أن تقرنر  المقبل سأأيتيح أيضأأا  يرصأأة لبحث المسأأائل التإ    امخرى يإ تقرنر  القاد و وعالوة  
 قد ت شف فيما اتعلق بتقرنر  الثانإ أث ا  الم اقشة التإ ستعقد يإ الدورة الثانية والسبعين للج ةو

يإ نهأايأة عملهأا قأائمأة ببليوغرافيأة    ج أةوختأامأا ا أشأأأأأأأأأأأأأأار المقرر الةأاص رلى اقتراحأه بأفن تقأد  الل -190
واسأأأأأأأعة التمثيل تحصأأأأأأأر الدراسأأأأأأأات الرئيسأأأأأأأية المتعلقة بالمبادئ العامة للقانونا والحظ أن ه ا االقتراح قد 

 حظإ بتفايد امعضا  يإ الدورة الحادية والسبعينو 

 موجز المناقشة -2 

 تعليقات عامة )أ( 

ب أعضأأأأأأأأأأأأأأا  اللج أة عمومأا    -191 الثأانإ للمقرر الةأاصا وأعربوا عن تقأدارهم للمأ كرة التإ بأالتقرنر  رحأّ
أعدتها اممانة العامةو والحظ بعو امعضأا  أهمية الموضأوع وأبرزوا ضأرورة اتباع نهج متفن ع د م اقشأة 

 المسائل المتصلة بمصادر القانون الدولإو

تقصأأائه ممارسأأة الدول وفيما اتعلق بم هجية التقرنرا أث ى عدة أعضأأا  على المقرر الةاص السأأ -192
والسأوابق القضأائية والفقه يإ ه ا الشأفنو وأدعرب عن الح ر بشأفن اسأتةدا  آرا  الدول بشأفن المبادئ العامة 

يم مةتل  آرا  أطراف  للقانون التإ يدعرب ع ها يإ سأأأأياق التقاضأأأأإا ولوحظ أنه ا بغإا على أي حالا تقي
 الم ازعات على ال حو الواجبو  

معضأأأا  تفكيد اتفاقهم مع المقرر الةاص على أن يشأأأمل نباق الموضأأأوع البابع  وكرر بعو ا -193
القانونإ للمبادئ العامة للقانون كمصأأأأأأدر للقانون الدولإ؛ ونباق المبادئ العامة للقانونا ال ي يشأأأأأأير رلى 

ن الدولإ القانو ون ويئاتها؛ ووظائ  المبادئ العامة للقانون وعالقتها بمصأأأأأادر  أصأأأأأول المبادئ العامة للقان
امخرى؛ وتحأداأد المبأادئ العأامأة للقأانونو أمأا بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة لل تيجأة ال هأائيأةا يقأد تم التأفكيأد مجأددا  على تأفايأد  

 الةرو  بمشارنع است تاجات مشفوعة بشروحو

من   38) ( من المادة 1عمل اللج ة هإ الفقرة وأشأأأأأأأأأأأأار عدة أعضأأأأأأأأأأأأا  رلى أن نقبة االنبالق ل -194
وأدعرب عن رأي مفاد  أن ع وان الموضأأأوع ا بغإ أن يشأأأير رشأأأارة   العدل الدوليةو ال ظا  امسأأأاسأأأإ لمحكمة  

والحظ عأدة أعضأأأأأأأأأأأأأأا  أن المبأادئ العأامأة للقأانون هإ و  38) ( من المأادة  1محأددة وواضأأأأأأأأأأأأأأحأة رلى الفقرة  
على الرغم من أن قائمة المصأأادر الواردة يإ ال ظا  امسأأاسأأإ ليسأأت  مصأأدر مسأأتقل للقانون الدولإا وأنه

ميأةا يأإن المبأادئ العأامأة للقأانون تؤدي دورا  احتيأاطيأا  أو تكميليأا و والحظ بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأأا  أن وظيفأة هر 
ا هإ سأأد (422)الدولية ةلالعدالدائمة للمحكمة لالمبادئ العامة للقانونا كما توخاها واضأأعو ال ظا  امسأأاسأأإ  

أعضأأأأأأأأأأأأا  مع ال هج العا  ال ي اتبعه  الثغرات يإ القانون الدولإ وتج ب حاالت الفراغ القانونإو واتفق عدة 

  

ا المريقو ترد مشأأأأأأأأأارنع االسأأأأأأأأأت تاجات التإ اعتمدتها  2018كانون امول/ديسأأأأأأأأأمبر    20المؤرخ يإ   73/203رار الجمعية العامة  ق (421)
 و66و 65ن ي(ا الفقرتA/73/10) 10ائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم الوثاللج ة وشروحها يإ 

(422) Geneva, 16 December 1920, League of Nations, Treaty Series, vol. 6, No. 170, p. 379و 



A/76/10 

173 GE.21-11083 

لم ع   فيأه الكفأايأةالمقرر الةأاص بأفن معأااير تحأداأد المبأادئ العأامأة للقأانون يجأب أن تكون صأأأأأأأأأأأأأأارمأة بمأا  
جب أن تكون مرنة بما فيه اسأأأأأتةدامها كبرنق مةتصأأأأأر لتحداد قواعد القانون الدولإا ويإ الوقت نفسأأأأأه ي

 تحيلةوالكفاية حتى ال تكون عملية التحداد مهمة مس

الوارد  “اممم المتمدنة لتةلإ عن مصأأأأأبلح  اتفايد    وأجمع ال ان تحدثوا يإ الم اقشأأأأأة العامة على -195
من ال ظا  امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةو ومع أن عدة أعضأأأأأأأأأا  أادوا   38) ( من المادة 1يإ الفقرة 

من  15من المادة  2الفقرة  ال ي اقترحه المقرر الةاص والمسأأأأأأت د رلى “جماعة اممم اسأأأأأأتةدا  مصأأأأأأبلح  
العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأأأأياسأأأأأيةا يقد أعرب آخرون عن شأأأأأكوكهم رزا  اسأأأأأتةدامهو وذكر  

يإ سأأأأأأأأأأياق الموضأأأأأأأأأأوعو وأبرز بعو  “أمم   أن ه اك حاجة رلى التفكير يإ مع ى كلمة  بعو امعضأأأأأأأأأأا
والتقاليد القانونية أكثر ت وعا  من كلمة  ظمم اسأأأبا منه سأأأيوير مصأأأدرا  لل د  “اممم امعضأأأا  أن مصأأأبلح  

صألية  من العهد تسأتةد  مصأبلحات مةتلفة بلغات أ 15من المادة  2و وأثيرت شأواغل من أن الفقرة “دول 
 “الدول أو  “المجتمع الدولإ للدول أو  “المجتمع الدولإ دمت اقتراحات السأأأتةدا  مصأأأبلحات  مةتلفةو وقد 

 و“جماعة اممم ككل أو 

 ( “principes généraux ‘de/du’ droit  )   سأتةد  بالفرنسأية يما اتعلق بالمصأبلحات التإ سأتد وف  - 196
المهم ا أدعرب عن رأي مفاد  أنه سأأأيكون من ( “ principios generales ‘de/del’ derecho  )   واإلسأأأبانية 

العدل من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأإ لمحكمة  38) ( من المادة 1عد  الةرو  عن الصأأأأأأأأأأأيغة الواردة يإ الفقرة 
وودجه االنتبا  رلى ضأأأأرورة تكييف المصأأأأبلحات المسأأأأتةدمة مع االسأأأأتةدا  الراهن للتعبير يإ كل  الدوليةو

سأأأأأأتكون يإ نهاية المباف  أن المصأأأأأأبلحات الم اسأأأأأأبة   لرسأأأأأأميةو ومن ناحية أخرىا ذدكرلغة من اللغات ا
ر عن المصأأأأأأأأأبلحات  مرهونة بال باق ال ي سأأأأأأأأأتم حه اللج ة للموضأأأأأأأأأوعو وذدكر أيضأأأأأأأأأا  أنه بصأأأأأأأأأرف ال ظ

 المستةدمةا ا بغإ أال اؤثر ذلك يإ مع ى ذلك الب دو

ه اك  إ لتحداد المبادئ العامة للقانونو وكان  واتفق عدة أعضأا  على أن اإلقرار هو الشأرط امسأاسأ - 197
أيضأأأأأا  اتفاق عا  على أن الموضأأأأأوع يشأأأأأمل المبادئ العامة للقانون المسأأأأأتمدة من ال ظم القانونية الوط يةو 

ع ذلكا بالرغم من أن عدة أعضأأأأأأأأا  أعربوا عن تفايدهم للمبادئ العامة للقانون المتبلورة يإ رطار ال ظا  وم
د أعرب آخرون عن شأأأأأأكوكهم بشأأأأأأفن ردراجها يإ الموضأأأأأأوع وبشأأأأأأفن وجودها كمصأأأأأأدر القانونإ الدولإا يق

 و“القاعدة ة بي ه وبين والعالق “المبدأ للقانون الدولإو وأكد بعو امعضا  أنه ربما الم  توضيح مصبلح  

مةتلفةا  وحّ ر عدة أعضأأا  من االسأأتةدا  غير الدقيق للمصأأبلحاتو ولوحظ أن عدة مصأأبلحات   - 198
ا “المبادئ امساسية للقانون الدولإ و “العامة للقانون الدولإ ئالمباد و  “قواعد العامة للقانون الدولإال مثل  

وأشأار بعو امعضأا  رلى ضأرورة التمييم بين مالمبادئم   فقهوسأتةد  كمتراديات يإ الممارسأة والكثيرا  ما تد 
ولوحظ    مو38) ( من المأأادة  1ومالقواعأأد العأأامأأة للقأأانون الأأدولإم ومالمبأأادئ العأأامأأة للقأأانون بموجأأب الفقرة  

أيضأأأأأأأأا  أن ه اك حاجة رلى التمييم بين مفهو  المبادئ كمصأأأأأأأأدر للقانون والمبادئ باعتبارها يئة ير ية من 
 ية أو التعاهدية للقانون الدولإولعرفالقواعد ا

 6إلى   4مشاريع اقستنتاجات  )ب( 

)تحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأتمدة من ال ظدم القانونية  4فيما اتعلق بمشأأأارنع االسأأأت تاجات   -199
ل قل  من ا)التثبُّت  6)تقرنر وجود مبدأ مشأأأأأأأأأأترك بين ال ظدم القانونية الرئيسأأأأأأأأأأية يإ العالم(ا و 5الوط ية(ا و

ال ظأأأا  القأأأانونإ الأأأدولإ(ا اتفق امعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  عمومأأأا  مع التحليأأأل المكون من خبوتين الأأأ ي اقترحأأأه  رلى
الةاصو بيد أن الشأك أدثير بةصأوص رمكانية ردما  الةبوتين يإ عملية واحدة موحدةا على نحو  المقرر

 ما اقترحه المقرر الةاصو
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مبأدأ مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين ال ظدم القأانونيأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة يإ جود  وفيمأا اتعلق بأالةبوة امولىا أي تقرنر و  -200
اإلشأأأأارة رلى أسأأأأاليب وتق يات   5من مشأأأأروع االسأأأأت تا   1ليس من الضأأأأروري يإ الفقرة  لوحظ أنهالعالما  

  ظم القانونية الوط ية؛ بل ا بغإ التركيم على المفاسيم امسأأأأاسأأأأية التإ قد تشأأأأترك القانون المقارن يإ تحليل ال د 
 و “دراسة مقارنة ظمو واقتدرح أيضا  توصيف العملية على نحو أيضل بفنها ييها تلك ال 

ا اتفق عدة أعضأأأأأا  مع المقرر الةاص على أن  5من مشأأأأأروع االسأأأأأت تا   2وبةصأأأأأوص الفقرة  -201
  ظم ال د التحليل المقارن يجب أن يكون واسأأأأأأعا  وتمثيليا ا وهو ما ادترجم رلى اشأأأأأأتراط تغبية أكبر عدد ممكن من 

ونشأأأمل ذلك ضأأأمان تمثيل مةتل  ال دظم القانونية يإ العالما بما ييها حسأأأب االقتضأأأا ا  نية الوط يةوالقانو 
واعتبر بعو امعضأا  أن ه ا االشأتراط  ندظم الشأعوب امصألية أو السأكان امصأليين أو الشأعوب امولىو

  وأدعرب  وتمثيليا  على الدوا و  العملية واسأأأعا  جدا ا ولوحظ أن ه ا التحليل المقارن ال يكون يإ الممارسأأأة   صأأأار  
  وأدعرب أيضأأأأا  عن رأي مفاد  أن اشأأأأتراط السأأأأعة والتمثيل يع إ لموما  أن التقييم ال اتعين أن يكون عميقا  جدا و  

 عن رأي مفاد  أن مشروع االست تاجات لم ات اول مسفلة رمكانية الحصول على المواد القانونية الوط يةو

ا إلدرا  شأأأرط مماثل للشأأأرط  5االسأأأت تا   مشأأأروع  من   2الفقرة صأأأياغة قتراحات بشأأأفن  دمت اوقد  -202
المسأأأأأأأأتةد  يإ اسأأأأأأأأت تاجات اللج ة بشأأأأأأأأفن تحداد القانون الدولإ العريإا وهو أن التحليل المقارن يجب أن 

 كرة أن المبدأي 5يكون واسأأأعا  وتمثيليا  بما فيه الكفايةو واقتدرح أيضأأأا  أن تدر  اللج ة يإ مشأأأروع االسأأأت تا   
  دمت اقتراحات أخرى بشأأأأأفن الصأأأأأياغة مفادها ظم القانونية الوط يةو وقد المع إ ا بغإ أن يدقّر  عدد كبير من ال د 

 أن التحليل ا بغإ أن يكون مرنا  وأن يجري على أساس كل حالة على حدةو 

يل لبيان نباق التحل “امسأأر القانونية وأعرب بعو امعضأأا  عن شأأكوكهم رزا  اسأأتةدا  مفهو    -203
ظم القانونية  المقارنو واقتردح أن يكون التمثيل الجغرايإ واللغة أيضأأأأأأأا  ضأأأأأأأمن معااير اإلقرارو ولوحظ أن ال د 

الوط ية داخل امسأأأأأأأرة القانونية الواحدة قد تشأأأأأأأترك أو ال تشأأأأأأأترك يإ مبدأ ماو ومع أن عدة أعضأأأأأأأا  أادوا 
قترحها المقرر الةاصا لوحظ أن ه   الصأيغة قد التإ ا “يإ العالمظم القانونية الرئيسأية ال د  اسأتةدا   بارة 

توحإ بفن رقرار امسر القانونية نفسها بمبدأ ما يمكن اعتبار  أمرا  حاسما ا بدال  من رقرار التشرنعات الوط ية 
 ليست ضرورنةو  “رئيسإ)ة( عرب عن رأي مفاد  أن كلمة داخل تلك امسر ل لك المبدأو وأد 

للتشأأأأأأأأأأأأأأرنعأات الوط يأة وقرارات المحأاكم   اتضأأأأأأأأأأأأأأمن التحليأل المقأارن تقييمأا    اتعلق باقتراح أن  وفيمأا -204
ا رأى بعو امعضأأا  أن ه ا الشأأرط مفرط يإ 5من مشأأروع االسأأت تا   3الوط يةا وهو ما ارد يإ الفقرة 

ذات الصألة    الصأرامةا بي ما أشأار آخرون رلى أن مشأروع االسأت تا  ال يعكس المجموعة الواسأعة من المواد
المحليأة المشأأأأأأأأأأأأأأار رليهأا يإ تقرنر المقرر الةأاصو واقترح بعو   ال دظم القأانونيأةمبأادئ القأانون يإ    بتحأداأد

 امعضا  أن اتضمن مشروع االست تا  أيضا  رشارة رلى الممارسة الدستورنة أو اإلدارنة أو الت في يةو

  ما كانت تلك الم ظمات ية يإ التحليل حيث ومع أن عدة أعضأأا  أادوا ردرا  ممارسأأة الم ظمات الدول  -205
ظم القانونية لتلك الدولا مم وحة سأألبة رصأأدار قواعد ملممة لدولها امعضأأا  وقابلة للتببيق مباشأأرة يإ ال د 

  أعرب بعو امعضأا  عن ح رهم يإ ه ا الصأددو وأدعرب عن رأي مفاد  أن ردرا  ه   الممارسأة اتبلب تبرنرا ا 
 تشير رلى الم ظمات الدوليةو امساسإ لمحكمة العدل الدولية المن ال ظا   38ادة ) ( من الم1من الفقرة 

ا أي التثبُّت من  6وفيما اتعلق بالةبوة الثانية من التحليلا كما هو مبين يإ مشأأأأروع االسأأأأت تا   -206
ة ال قل رلى ال ظا  القانونإ الدولإا اتفق بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  مع المقرر الةاص على أنها خبوة ضأأأأأأأأأأأأأرورن

 ه   الع صأأأأأأأأأرننا يإ ه ا ال قلو ومع ذلكا ذدكر أيضأأأأأأأأأا  أن  متوايره للع صأأأأأأأأأرنن الالز دهم وأعربوا عن تفاي
للغأأايأأة فيمأأا ابأأدو وأن اللج أأة ا بغإ أن تكتفإ بأأاشأأأأأأأأأأأأأأتراط ال قأأل ال غيرو ولوحظ كأأ لأأك أن أيأأا  من   انمعقأأد

انو ورأى بعو ن الع صأرنن تراكميالحاالت التإ أشأار رليها المقرر الةاص يإ تقرنر  لم تؤند االيتراض بف
امعضأأأأأأأا  أن ال قل ليس شأأأأأأأرطا  ل قرارا بل هو تجسأأأأأأأيد مبدأ باعتبار  قانونا  واجب التببيق على م ازعةو 
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من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل   38) ( من المادة 1ولوحظ أيضأأأأأأأأأأأأا  أن ال قل غير وارد يإ الفقرة 
ار على ال حو ال ي اقترحه المقرر الةاصو  الدوليةا وبالتالإ يإنه ليس بالضأأرورة جم ا  من اشأأتراطات اإلقر 

 و“ال قل يمكن اعتبار  بداال  عن  “قابلية ال قل وأدعرب عن رأي مفاد  أن مصبلح  

ل قأأل ويقأأا  للفقرة الفر يأأة )أ( من مشأأأأأأأأأأأأأأروع  وفيمأأا اتعلق بأأالع صأأأأأأأأأأأأأأر امول المبلوب تواير  يإ ا -207
الدولإا أاد بعو امعضأا  اسأتةدا  ذلك التعبيرا ا أي التوايق مع المبادئ امسأاسأية للقانون  6االسأت تا   

و واقترح بعو “المبادئ امسأأأأاسأأأأية للقانون الدولإ بي ما طلب عدد آخر توضأأأأيحا  لمع ى ومضأأأأمون  بارة 
دمت توايق يإ ضأأأو  قواعد من قواعد القانون الدولإ أكثر تحدادا  ودقةو وقد  ظر أيضأأأا  رلى الامعضأأأا  أن اد 

المبادئ والقيم امسأأأاسأأأية للقانون  مفادها أن المبادئ يجب أن تكون متوايقة مع  اقتراحات بشأأأفن الصأأأياغة 
 و“الع اصر امساسية لل ظا  القانونإ الدولإ ومع   “مقتضيات ال ظا  القانونإ الدولإ ا ومع  “الدولإ

وفيما اتعلق بالع صأأأأأأر الثانإ من ع اصأأأأأأر ال قلا ال ي ورد يإ الفقرة الفر ية )ب( من مشأأأأأأروع   -208
ا وهو تواير الظروف الالزمأة لتببيق المبأدأ على ال حو المالئم يإ ال ظأا  القأانونإ الأدولإا 6السأأأأأأأأأأأأأأت تأا   ا

  أن صأأأأأأأأعوبة التببيق اتفق بعو امعضأأأأأأأأا  مع الم بق الكامن ورا  ا بي ما أعرب آخرون عن رأي مفاد
 تحول دون ال قلو ال

اضأأأأأأأأأيع التإ ا ببق عليها مبدأ معين كع صأأأأأأأأأر  رح راال  ممند من ال ظر للببيعة الدايقة للمو واقتد  -209
اؤخ  يإ الحسأبان يإ عملية ال قلو وأدعرب أيضأا  عن رأي مفاد  أن شأرط ال قلا كما هو مبين يإ مشأارنع  

 يإ تببيق مبدأ قانونإ عا  معين على عالقاتها القانونيةو االست تاجاتا ال اراعإ ررادة الدول

 7مشروع اقستنتاج  )ج( 

ا أاد بعو امعضأأأأا  آرا  المقرر الةاص بشأأأأفن وجود مبادئ 7لق بمشأأأأروع االسأأأأت تا  فيما اتع -210
) (  1قانونية عامة تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإا واتفقوا على أن أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأها القانونإ هو الفقرة 

القانونإ من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةو وذدكر أن الحاجة رلى تج ب الفراغ   38من المادة 
ظم القانونية الوط يةا بل أيضأأأأأأا  ليس يقط عن طرنق المبادئ العامة للقانون المسأأأأأأتمدة من ال د   يمكن تلبيتها

عن طرنق المبادئ العامة للقانون المتفصأألة يإ ال ظا  القانونإ الدولإ نفسأأهو وأدعرب أيضأأا  عن رأي مفاد  
كن أن تعتبر عالمأة دالّأة على ا  القأانونإ الأدولإ يمأن المبأادئ العأامأة للقأانون التإ تبلورت يإ رطأار ال ظأ

تمااد نضأأأأأج القانون الدولإ وتمااد تعقد ا حيث أصأأأأأبح يعتمد بقدر أقل على مصأأأأأادر القانون المحلإ لسأأأأأد 
ا رلى جانب امعمال التحضأأأأأأأأأأأأيرنةا  38) ( من المادة 1الثغراتو وذكر بعو امعضأأأأأأأأأأأأا  أن نص الفقرة 

ر المبادئ العامة للقانون على المبادئ المسأأأتمدة ين أن ه ا الب د ال يقيضأأأال  عن السأأأوابق القضأأأائيةا اب صأأأد
من ال ظم القأانونيأة الوط يأة بأل اؤنأد وجود مبأادئ عأامأة للقأانون تبلورت يإ رطأار ال ظأا  القأانونإ الأدولإو 

ح وتقتضيه  أن وجود يئة المبادئ القانونية العامة التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإ واض ولوحظ
تحداد بعو السأأأأأأأأأمات الشأأأأأأأأأاملة ل لك ال ظا ا وأن تلك المبادئ يمكن أن توير حلوال  م اسأأأأأأأأأبة الحاجة رلى 

 ظم القانونية المحليةا والتإ بدون تلك المبادئ ستظل دون حلوللحاالت التإ ال ت شف يإ ال د 

اق الموضأأوع أو رزا  وكرر أعضأأا  آخرون اإلعراب عن شأأكوكهم رزا  ردرا  ه   المبادئ يإ نب -211
وأدعرب عن رأي مفاد  أن امعمال التحضأأأأيرنة  اؤند وجودهاو  العدل الدولية  ن ال ظا  امسأأأأاسأأأأإ لمحكمة  كو 

ل ظا  المحكمة امسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأإ يدفهم م ها أن المبادئ العامة للقانون التإ تبلورت يإ القانون المحلإ وحدها 
ليل على رنشأأأأا  المبادئ العامة القضأأأأايا التإ ذدكرت كدا وأن أيا  من 38) ( من المادة 1أددرجت يإ الفقرة 

وذكر بعو امعضأأأأأأا  أن المبادئ العامة و 38) ( من المادة 1على الصأأأأأأعيد الدولإ لم يدشأأأأأأر رلى الفقرة 
الموصأأأأأأأأأأأأأأويأة يإ رطأار هأ   الفئأة يإ التقرنر الثأانإ للمقرر الةأاص هإ يإ الواقع قواعأد من قواعأد القأانون  

هإ حصأأأأأأأأأأأأأرا  المبادئ   38) ( من المادة 1انون بموجب الفقرة أن المبادئ العامة للقالتعاهدي أو العريإا و 
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ظم القانونية الوط يةو ولوحظ أن ردرا  مبدأ يإ اتفااية دولية أو يإ القانون الدولإ العريإ المسأأأأتمدة من ال د 
العامة للقانونو   من المبادئ يجعله يصأبح قاعدة من قواعد القانون الدولإ بموجب ذلك المصأدر وليس مبدأ  

رب عن رأي مفأأاد  أن تببيق مبأأادئ الفئأأة الثأأانيأأة يةضأأأأأأأأأأأأأأعا بأأال ظر رلى الأأدور االحتيأأاطإ للمبأأادئ وأدع
للقانونا لشأأأرطين مسأأأبقين هما: )أ( نشأأأو  المسأأأفلة المحددة يإ القانون الدولإ التإ تتبلب الت ظيم؛  العامة
ونية الوط يةو وطدلب توضأأأيح ظم القانمن ال د   ةسأأأتمدعد  تحداد أي مبدأ من المبادئ العامة للقانون الم )ب(

 الفرق بين المبادئ العامة للقانون التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإ والقانون الدولإ العريإو  

ا العأامأة للقأانون التإ تبلورت يإ رطأار ال ظأا  القأانونإ الأدولإ  وفيمأا اتعلق ببرنقأة تحأداأد المبأادئ -212
اإلقرار الثالثة التإ اقترحها المقرر الةاص يإ كل يقرة من الفقرات  اغل مةتلفة بشفن أشكالأدعرب عن شو 

التإ تقّرها على نباق واسأع   ئو وفيما اتعلق بالشأكل امولا أي المباد7الفر ية الثالث لمشأروع االسأت تا  
 ه ا الشأأأأأأكلبال ي يدق ر  المعاهداتد وغيرها من الصأأأأأأكوك الدوليةا تسأأأأأأا ل عدة أعضأأأأأأا  عما رذا كان المبدأ 

معم أنها تثبت رقرار و ويإ ه ا الصأأأددا جرى التشأأأكيك حقا  مصأأأدر التمامات مسأأأتقل عن القواعد التإ اد  هو
فيما رذا كان مبدأ محدد ب ا  على ه ا الشأأأأأأكل يمكن أن ادلم  الدول التإ لم توايق بعدد على االلتما  بالقواعد  

  عاما  من مبادئ القانون اتبلور يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإ  مبدأ  التعاهدية ذات الصأأألةو ولوحظ أيضأأأا  أن 
يمكن أن ا عكس يإ المعاهدات وغيرها من الصأكوك دون أن يشأكل ذلك رقرارا  بهو وشأكك بعو امعضأا   
يإ نهج المقرر الةاص القائم على اعتبار صأكوك أخرىا مثل قرارات الجمعية العامةا أشأكاال  محتملة من 

ارو وتسأأا ل أعضأأا  آخرون عما رذا كان ا بغإ لمبدأ تدقر  على نباق واسأأع المعاهدات وغيرها  اإلقر أشأأكال  
من الصأأأأأكوك الدولية أن تكون له الةصأأأأأائص المميمةا أو ما رذا كان ممك ا  أن يصأأأأأبح أي مبدأ على ه ا 

 ال حو مبدأ  عاما  للقانونو

ددت من خالل رثبات أنها تقو  عليها  التإ حد بادئ  أما فيما اتعلق بالشأأأأأأأكل الثانإ ل قرارا أي الم -213
القواعد العامة للقانون الدولإ التعاهدي أو العريإا يقد أدعرب عن رأي مفاد  أن المصأأأأأبلحات المسأأأأأتةدمة 
ليسأأأأأأت واضأأأأأأحة بما يكفإ لتويير أسأأأأأأاس لتحداد ه   المبادئا وأن ال هج االسأأأأأأتداللإ ال ي اقترحه المقرر  

ةو وأدعرب أيضأأأأا  عن رأي مفاد  أن ه ا الشأأأأكل من أشأأأأكال اإلقرار يةلط بين ل اتيالةاص ابدو موغال  يإ ا
عملية تحداد قواعد القانون الدولإ العريإ وعملية رقرار المبادئ العامة للقانونو وأدشأأأأأأير رلى أنه ال امال من 

يمة تةتل  ة متمغير الواضأأأأأأأأأأأح كيف أن تحداد المبادئ التإ تقّرها المعاهدات أو التإ تقو  عليها هو عملي
قلق بشأأأأأفن العن تحداد مع ى قواعد المعاهدات المع ية يإ سأأأأأياق تببيقها أو تفسأأأأأيرهاو وأدعرب أيضأأأأأا  عن  

ر يإ ه ا السياقو  كيفية تببيق قاعدة المعترض المصِّ

والمتبلبات  وفيما اتعلق بالشأأأأأكل الثالث ل قرارا أي المبادئ المتفصأأأأألة يإ السأأأأأمات امسأأأأأاسأأأأأية  -214
السأأمات  القانونإ الدولإا جرى التفكيد على أنه سأأتكون ه اك صأأعوبة يإ تحداد مضأأمون    ل ظا لالرئيسأأية  

التإ سأأأأأأأأيدسأأأأأأأأتقرأ م ها المبدأو ولوحظ أيضأأأأأأأأا  أن  “امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية والمتبلبات الرئيسأأأأأأأأية لل ظا  القانونإ الدولإ
( jus cogensلدولإ ) نون ا المصبلحات تةلط فيما ابدو بين عملية تحداد القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقا 

ن ه ا الشأكل من أشأكال اإلقرارا معتبرنن أن ه اك و وعملية رقرار المبادئ العامة للقانونو وأاد أعضأا  آخر 
 مبادئ عامة للقانون متفصلة يإ ال ظا  القانونإ الدولإو

اعأدة  على قأوأدعرب عن رأي مفأاد  أن الفئأة الثأانيأة من المبأادئ العأامأة للقأانون يجأب أال توضأأأأأأأأأأأأأأع   -215
موسأعة جدا  وأنه يجب تمييمها بوضأوح عن قواعد القانون الدولإ العريإ القائمةا لتج ب مةاطر أن تصأبح 

 طرنقا  مةتصرا  لتحداد القواعد العرفية التإ لم ت شف ييها ممارسة عامة بعدو
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 9و 8مشروعا اقستنتاجين  )د( 

القائلة والهيئات القضائية(ا أاد عدة أعضا  الفكرة   )قرارات المحاكم   8فيما اتعلق بمشروع االست تا    - 216
من  38)د( من المادة 1بفن المصادر االحتياطية لتحداد قواعد القانون الدولإا على ال حو الوارد يإ الفقرة 

للقانونو بيد أنه أثير سأأأأأأؤال عما رذا  ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا ت ببق على المبادئ العامة
و ومع أن عدة أعضأأأأأأأا  أادوا الحفاظ على االتسأأأأأأأاق مع  “القواعد و “المبادئ ع إ المسأأأأأأأاواة بين كان ذلك ي

أعمال اللج ة السأأأأأأابقةا وبالتالإ اسأأأأأأتةدا  نص مشأأأأأأابه ل ص االسأأأأأأت تاجات المتعلقة بتحداد القانون الدولإ 
ظ أن القرارات  و ولوح8ن الصيغة المستةدمة يإ مشروع االست تا   العريإا أعرب آخرون عن شكوكهم بشف

القضأأأأأائية المحليةا يإ حالة المبادئ العامة للقانونا ليسأأأأأت مصأأأأأادر احتياطيةا بل هإ مصأأأأأادر مباشأأأأأرة  
 المبادئ المع يةو لتقرنر

ا  إلثبات اإلقرار )الفقه(ا لوحظ أنه كثيرا  ما ادلجف رلى يقه العلم 9وفيما اتعلق بمشأروع االسأت تا   -217
 وجود مبادئ عامة للقانونو ال اظم القانونية الوط يةل د على نباق واسع بمبدأ ما يإ ا

  لتقرنر وأخيرا ا اقتدرح أن تكون قرارات اممم المتحدة أو هيئات الةبرا  الدولية أيضأا  مصأدرا  احتياطيا    -218
 المبادئ العامة للقانونو

 برنامج العمل المقبل )ها( 

  ل وظائ  المبادئ العامة للقانون وعالقتها بمصادر أاد امعضا  عموما  اقتراح المقرر الةاص ت او  -219
  خرى يإ تقرنر  الثالثو بيد أنه أدعرب عن رأي مفاد  أنه سأأيكون من الصأأعب على اللج ة أن تعالج ام قانون  ال 

 وتغّيرها وسقوطهاوه   المسفلة رذا لم ت ظر يإ مسارات نشو  المبادئ العامة للقانون  

امعمال المقبلة للمقرر الةاص عن ه ا الموضأأأأأأأأأأوعا بما يإ ذلك وقددمت عدة اقتراحات بشأأأأأأأأأأفن   -220
بالمبادئ امسأأأاسأأأية للقانون الدولإ الم صأأأوص عليها يإ و بعو؛  بعالقة المبادئ العامة للقانون: بعضأأأها  

د اآلمرة من القواعأأد العأأامأأة للقأأانون الأأدولإ بأأالقأأانون الأأدولإ غير الملمِّ ؛ وبأأالقواعأأو ميثأأاق اممم المتحأأدة؛  
(jus cogens  و وأدعرب أيضأأأا  عن رأي مفاد  أنه ا بغإ أيضأأأا  معالجة مسأأأفلة المبادئ العامة للقانون ذات)

 البابع اإلقليمإا وما رذا كان مفهو  عالمية المبادئ العامة اتعارض مع ه   المبادئو

رضأأأاية يصأأأل رلى مشأأأارنع االسأأأت تاجات خاص بتعرنف  الم وأشأأأار بعو امعضأأأا  رلى أنه قد  -221
  أيضأأا  تفايد لمشأأروع اسأأت تا  يحدد أو ابين الع اصأأر امسأأاسأأية للمبادئ  وأدبدي صأأبلحات المسأأتةدمة ييهاو  الم 

 العامة للقانون كمصدر للقانون الدولإو

 المالحاات الختامية للمقرر الخاص   -3 

ة عن امت انه معضأأأأا  اللج ة ورحب باالهتما  ال ي أعرب المقرر الةاص يإ ملةصأأأأه للم اقشأأأأ -222
 ظإ به الموضوعو  ح

الدول يإ اللج ة السأأأادسأأأة للجمعية العامة    اتفاق اتفاق أعضأأأا  اللج ة و تفكيد وكرر المقرر الةاص  -223
من ال ظا     38) ( من المادة  1على أن تكون نقبة انبالق عمل اللج ة بشأأأأأأأأأأأأفن ه ا الموضأأأأأأأأأأأأوع هإ الفقرة  

جتهادات القضأأائية والم اهب الفقهية ذات  لمحكمة العدل الدوليةا يإ ضأأو  ممارسأأات الدولا واال  امسأأاسأأإ 
ر عمل اللج ة على المبادئ العامة للقانون كمصأأأأأأأأدر للقانون الدولإا على  الصأأأأأأأألةو وهو ارى أن ذلك يقصأأأأأأأأد

 المشار رليه يإ المادة الم كورة أعال و    ال حو 

المبادئ العامة  ل شارة رلى  والفرنسية  لق بالمصبلحات المستةدمة يإ اللغتين اإلسبانية  وفيما اتع -224
والصأأيغة  “principios generales del derecho للقانونا أبرز المقرر الةاص أن الصأأيغة اإلسأأبانية  
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سأت تاجاتها ايإ    2018ا اللج ة مؤخرا  يإ عا  م ا قد اسأتةدمته “ principes généraux du droit  الفرنسأية  
ج يف ا  رلى أن معاهدات معي ةا مثل اتفااية بشأأفن تحداد القانون الدولإ العريإو وأشأأار المقرر الةاص أيضأأ

  ا وامنظمة ( 424) ا وال ظا  امسأأاسأأإ للمحكمة الج ائية الدولية ( 423) الرابعة بشأأفن حماية المدنيين يإ وقت الحرب 
 “principios generales del derecho    امسأأأاسأأأية للمحاكم والهيئات القضأأأائية الج ائية الدوليةا تسأأأتةد  

 باللغتين اإلسبانية والفرنسية على التوالإو  “principes généraux du droit و

رد او ال “اممم المتمدنة والحظ المقرر الةاص أن أغلبية امعضأا  اؤندون االسأتعاضأة عن تعبير  -225
  ة الوارد   “جماعة اممم من ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا بعبارة   38) ( من المادة 1يإ الفقرة 

أعرب ع ها بعو لإ الةاص بالحقوق المدنية والسأأياسأأيةو غير أنه الحظ أيضأأا  الشأأواغل التإ يإ العهد الدو 
امعضأأأأا  بشأأأأفن ت وع المصأأأأبلحات المسأأأأتةدمة يإ ال ص امصأأأألإ ل لك العهد بلغات مةتلفةو وفيما اتعلق  

  السأأكان امصأأليين  أو لشأأعوب امصأألية ظم القانونية ل بالتعليقات التإ أدلى بها امعضأأا  وأبرزوا ييها أهمية ال د 
  أو الشأعوب امولى يإ سأياق م هجية تحداد المبادئ العامة للقانونا اقترح المقرر الةاص ت اول ه   المسأائل 

 يإ الشروحو

أن يصأأبح مبدأ القانون العا  جم ا  من   ماوفيما اتعلق بتعليقات بعو امعضأأا  التإ مفادها أنه  -226
من الممكن اعتبأار  مبأدأ عأامأا  للقأانونا أوضأأأأأأأأأأأأأأح المقرر الةأاص أن   دال يعو إا يأإنأه  القأانون الأدولإ العري

ج با  رلى ج ب مبدأ عا  للقانون وقواعد مسأأأتمدة من مصأأأادر أخرى  اتعايشالممارسأأأة تؤكد أن من الممكن  
 للقانون الدولإو 

لتوضيح    أن يكون مفيدا  وأشار المقرر الةاص أيضا  رلى أن تعرنف المبادئ العامة للقانون يمكن   -227
نبأاق عمأل اللج أة بشأأأأأأأأأأأأأأفن هأ ا الموضأأأأأأأأأأأأأأوعا واقترح أن ت ظر اللج أة يإ هأ ا التعرنف بعأد ت أاول وظأائ   

 المبادئ العامة للقانونو

ظم القانونية الوط يةا كما هو مبين  وفيما اتعلق بتحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأأأأأأأأتمدة من ال د  -228
: تقرنر أن مكون من خبوتينق يإ اآلرا  بشفن رجرا  تحليل  رلى وجود تواي  ا أشار4يإ مشروع االست تا   
؛ والتثبت من نقل المبدأ الم كور رلى ال ظا  جهةظم القانونية الرئيسأأية يإ العالما من  المبدأ مشأأترك بين ال د 

 القانونإ الدولإا من جهة أخرىو

م القانونية الرئيسأأية  ظال د    مصأأبلح  الحظ المقرر الةاص أن عدة أعضأأا  اوايقون على اسأأتةداو  -229
لبيأأان نبأأاق التحليأأل المقأأارن الأ ي يجأأب رجراؤ  بنيأأة تحأأداأد المبأأادئ العأأامأة للقأأانون يإ رطأار    “يإ العأأالم

 “بما فيه الكفاية و وقال رنه اوايق على االقتراح المقد  يإ الجلسأة العامة بإدرا   بارة 5مشأروع االسأت تا  
ه   العبارة سأأأتسأأأمح بمسأأأتوى من المرونةا مع بيان أن التحليل   ا من5من مشأأأروع االسأأأت تا   2يإ الفقرة 

 و “واسعا  وتمثيليا  بما فيه الكفاية يجب أن يكون  

را  بشأأفن دور الم ظمات الدولية يإ تقرنر وجود مبدأ عا  للقانونا ذكر  وفيما اتعلق باختالف اآل -230
للقانونو ل ال ظم القانونية للدول لتحداد مبدأ عا   المقرر الةاص أن الممارسأأة ذات الصأألة كانت دائما  تحب  تحلي 

 بداال و وأشار رلى أن القواعد التإ تصدرها م ظمة دولية يمكن أن تكون مصدرا  تكميليا  وليس مصدرا  

ظم القانونية الثانية من تحليل تحداد المبادئ العامة للقانون المسأتمدة من ال د  بالةبوةوفيما اتعلق   -231
د  أث أا   ل قأل رلى ال ظأا  القأانونإ الأدولإا ت أاول المقرر الةأاص اقتراح الصأأأأأأأأأأأأأأيأاغأة الأ ي قأد الوط يأةا أي ا

و وذكر أن المسأفلة ليسأت مجرد مسأفلة مصأبلحاتا  “قابلية ال قل بعبارة  “ال قل الم اقشأة لالسأتعاضأة عن  

  

(423) Geneva, 12 August 1949, United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287, art. 67و 

(424) Rome, 17 July 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 21, para. 1 (c)و 
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لتحدادا بل رنها لن تؤدي دورا  يإ عملية ا “قابلية ال قل بل هإ مسأأأأأأأأفلة ي يةو وأوضأأأأأأأأح المقرر الةاص أن  
ر بها رمكانيةسأتبين المعااير التإ  تببيق مبدأ قانونإ عا  معترف به يإ حالة معي ةو واسأتةد  المقرر   تقرَّ
يإ التقرنر وهو يع إ به أنه يشأأأأأأأأأكل جم ا  من عملية تقرنر مضأأأأأأأأأمون المبادئ  “ال قل الةاص مصأأأأأأأأأبلح  

ظم االتا يمكن تببيق المبأادئ الموجودة يإ ال د العأامأة للقأانون يإ ال ظأا  القأانونإ الأدولإو ويإ بعو الحأ
أخرىا لم القأانونيأة الوط يأة يإ ال ظأا  القأانونإ الأدولإ كمأا تم تحأداأدهأا بعأد التحليأل المقأارنو ويإ حأاالت  

  قل بعو ع اصر المبدأ المحدد على الصعيد المحلإ رلى ال ظا  القانونإ الدولإو تد 

ل المبادئ العامة للقانون الم صأأأأأوص عليهما يإ مشأأأأأروع  وأشأأأأأار المقرر الةاص رلى شأأأأأرطْإ نق -232
ايقة مع المبادئ و يعمال  بالشأرط امولا ا بغإ أن تكون المبادئ الواردة يإ القانون المحلإ متو 6االسأت تا  

امسأأأاسأأأية للقانون الدولإا التإ يفهمها على أنها المبادئ المكرسأأأة يإ ميثاق اممم المتحدةا والتإ أرسأأأاها 
و  (425)بأادئ القأانون الأدولإ المتعلقأة بأالعالقأات الوديأة والتعأاون بين الأدول ويقأا  لميثأاق اممم المتحأدةرعالن م

وهو ارى أن تحأداأد المبأادئ العأامأة للقأانون ال ا بغإ أن يةضأأأأأأأأأأأأأأع للترخيص بموجأب أي قأاعأدة تعأاهأديأة أو 
ادرو وأضأأأاف أن المبادئ عرفية من قواعد القانون الدولإا وإال يإن ذلك سأأأي شأأأف ع ه تسأأألسأأأل هرمإ للمصأأأ

نو  المقرر الةاص  ا سأأأتكون سأأأارنةو ويإ الوقت نفسأأأهاقاعدة التةصأأأيصالمتعلقة بتضأأأارب القواعدا مثل 
 بمةتل  اآلرا  التإ أدعرب ع ها بشفن ه   المسفلةا والتإ يمكن مواصلة م اقشتها يإ لج ة الصياغةو 

نا وهو وجود ظروف مالئمأأة لتببيق المبأأدأ وفيمأأا اتعلق بأأالشأأأأأأأأأأأأأأرط الثأأانإ المتعلق ب قأأل القواني -233
المقرر الةاص مع امعضأأأأأا  على أن الفقرة   المسأأأأأتمد من ال ظا  المحلإ يإ ال ظا  القانونإ الدولإا اتفق

يمكن تبسأأأأيبها لتوضأأأأيح أن الغرض م ها هو ضأأأأمان تببيق مبدأ   6الفر ية )ب( من مشأأأأروع االسأأأأت تا  
 انونإ الدولإودون تشونه أو رسا ة استةدا  ال ظا  الق

قانون  وبةصأأأأأأوص مجموعة اآلرا  المةتلفة التإ أعرب ع ها امعضأأأأأأا  بشأأأأأأفن المبادئ العامة لل -234
لب أعمال اللج ة بشفن ه ا  التإ تبلورت يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإا الحظ المقرر الةاص أن من صد

لك سأأأأيكون رسأأأأهاما  هاما  يإ القانون الموضأأأأوع أن تدرس بالتفصأأأأيل رمكانية وجودهاو وهو ارى أن القيا  ب 
ا 7الفقرات الفر ية لمشأأأروع االسأأأت تا  الدولإو وفيما اتعلق بمةتل  المسأأأائل التإ أثارها امعضأأأا  بشأأأفن 

 أشار المقرر الةاص رلى رمكانية م اقشتها يإ لج ة الصياغةو

ورت يإ رطأار ال ظأا  القأانونإ  لقأانون التإ تبل العأامأة ل المقرر الةأاص أنأه اأدرك أن يئأة المبأادئ    وذكر  - 235
أنه أحاط علما  باالقتراح ال ي قدمه عدة أعضأأأأأأأأا  بمواصأأأأأأأألة دراسأأأأأأأأة  أيضأأأأأأأأا   الدولإ ال تمال مثار خالفو وذكر  

 المسفلة من أجل تحقيق توايق يإ اآلرا  يإ اللج ةا وأبدى استعداد  للعمل مع امعضا  بشفن ه   المسفلةو 

المبأادئ العأامأة للقأانونا الحظ المقرر الةأاص أن    لتقرنريأة  لمصأأأأأأأأأأأأأأأادر االحتيأاطوفيمأا اتعلق بأا -236
امعضأأأأأأأأأأأأا  متفقون عموما  مع ال هج المقترح يإ تقرنر  الثانإ ال ي ا ص على أن المصأأأأأأأأأأأأادر االحتياطية  

من ال ظا  امسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأإ لمحكمة العدل   38)د( من المادة 1يإ الفقرة   ةقواعد القانون الدولإا الوارد لتقرنر
على المبأادئ العأامأة للقأانونو وأكأد مجأددا  أن اإلقرار بأدور المحأاكم والهيئأات القضأأأأأأأأأأأأأأأائيأة   الأدوليأةا ت ببق

من ال ظا  امسأاسأإا مسأفلة    38)د( من المادة 1الدولية يإ وضأع مبادئ عامة للقانونا خار  نباق الفقرة 
 تحتا  رلى معالجة ح رة جدا و 

ص رلى أنه يعتم  أن ات أاول يإ تقرنر   وبةصأأأأأأأأأأأأأأوص برنامج العمأل المقبألا أشأأأأأأأأأأأأأأار المقرر الةأا -237
الثالث مسأأأأأأأأأأفلة وظائ  المبادئ العامة للقانون وعالقتها بالمعااير المسأأأأأأأأأأتمدة من مصأأأأأأأأأأادر أخرى للقانون 

تفثير يإ م هجية الدولإو غير أنه أشأأأأأأار رلى أن نتائج التحليل التإ سأأأأأأترد يإ التقرنر المقبل قد يكون لها 
وأشأأار أيضأأا  رلى أنه سأأيفخ  يإ االعتبار آرا  امعضأأا  بشأأفن تقرنر  الثانإ  تحداد المبادئ العامة للقانونو  

 وسيت اول مةتل  المسائل التإ أثيرت أث ا  الم اقشةو

  

 ا المريقو1970تشرنن امول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة   (425)
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نص مشااااريع اقساااتنتاجات بشاااأن المباد  العامة للقانون التي اعتمدتها اللجنة بصااافة  -جيم 
 دورتها الثانية والسبعين مؤقتة في

 اجاتنص مشاريع اقستنت -1 

 ارد أدنا  نص مشارنع االست تاجات التإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة يإ دورتها الثانية والسبعينو  - 238

  1اقستنتاج   
 النطاق

 تت اول مشأأأارنع االسأأأت تاجات ه   موضأأأوع المبادئ العامة للقانون بوصأأأفها مصأأأدرا  من مصأأأادر  
 القانون الدولإو

  2اقستنتاج   
 اإلقرار

 وجماعة اممممن جانب  رقرار   د مبدأ عا يقتضإ وجو  

 ووو

   4اقستنتاج   
 تحديد المباد  العامة للقانون المستمدة من الُنام القانونية الوطنية

  لوط يةا من ال دظم القانونية ا   ة مسأأأأأأأأأتمد ال لقانون  العامة ل مبادئ  ال مبدأ من  ومضأأأأأأأأأمون  وجود    لتقرنر  
 مما الإ: الم  التثبت

 بين مةتل  ال دظم القانونية يإ العالم؛ ووجود مبدأ مشترك   )أ( 

 ورلى ال ظا  القانونإ الدولإ ه ا المبدأ نقل )ب( 

 نص مشاريع اقستنتاجات وشروحها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دورتها الثانية والسبعين -2 

  صأأأأفة مؤقتة يإ دورتها مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات مشأأأأفوعا  بالشأأأأروح التإ اعتمدتها اللج ة ب ارد أدنا  نص   -239
 الثانية والسبعينو

  1اقستنتاج   
 النطاق

تت اول مشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات ه   موضأأأأأأوع المبادئ العامة للقانون بوصأأأأأأفها مصأأأأأأدرا  من   
 مصادر القانون الدولإو

 الشرح  

طابعا  تمهيديا و ون ص على أن مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات ه   تت اول   1يكتسأأأأإ مشأأأأروع االسأأأأت تا   (1)
ضأأوع المبادئ العامة للقانون بوصأأفها مصأأدرا  من مصأأادر القانون الدولإو وندسأأتةد  مصأأبلح مالمبادئ مو 

أقرَّتها اممم المتمّدنةم   العامة التإ  العامة للقانونم يإ جميع مشأأأأارنع االسأأأأت تاجات ل شأأأأارة رلى ممبادئ القانون 



A/76/10 

181 GE.21-11083 

يإ   سأأاسأأإ لمحكمة العدل الدوليةا التإ تم تحليلها من ال ظا  ام   38) ( من المادة  1على ال حو الوارد يإ الفقرة  
 و  (426)ضو  ممارسات الدول واالجتهاد القضائإ للمحاكم والهيئات القضائية والفقه

للقانون تشأكل أحد مصأادر القانون الدولإو   مجددا  أن المبادئ العامة 1ونؤكد مشأروع االسأت تا   (2)
) ( من 1نونا بهأ   الصأأأأأأأأأأأأأأفأةا عن طرنق ردراجهأا يإ الفقرة ونتم تأفكيأد البأابع القأانونإ للمبأادئ العأامأة للقأا

المعاهدات والقانون الدولإ العريإا باعتبارها و  هإمن ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدولية  38المادة 
يغت المادة السأأالفة له  جم ا  من مالقانون الدو  ا  لإم ال ي تبّبقه المحاكم للبّت يإ الم ازعات المقدمة رليهاو وقد صأأِّ

من ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ للمحكمة الدائمة للعدالة الدوليةا بعد م اقشأأأأأأأات طونلة    38من المادة    3الحكما أي الفقرة  
رنة التإ أنشأفها مجلس العصأبةا  يإ عصأبة اممما وال سأيما يإ رطار لج ة الحقوقيين االسأتشأا   1920جرت عا   

ل ظا  امسأأأأاسأأأأإو وم   ذلك الحينا يدشأأأأار رلى  التإ سأأأأعت رلى تدونن الممارسأأأأات التإ كانت قائمة قبل اعتماد ا 
المبادئ العامة للقانون بوصأأأأأأأأأأأأأفها مصأأأأأأأأأأأأأدرا  من مصأأأأأأأأأأأأأادر القانون الدولإ يإ ممارسأأأأأأأأأأأأأات الدولا بما يإ ذلك  

 و  ( 427) ا وك لك يإ قرارات مةتل  المحاكم والهيئات القضائية المعاهدات الث ائية والمتعددة امطراف  يإ 

دولإم رلى العملية القانونية والشأأكل القانونإ الل ان يمكن من  ونشأأير مصأأبلح ممصأأادر القانون ال (3)
ندراد بمشأأأأأأارنع االسأأأأأأت تاجات توضأأأأأأيح نباق المبادئ العامة للقانونا  و   مبدأ عا  للقانونو شأأأأأأف  اخاللهما أن 

 وأسلوب تحدادهاا ووظائفها وعالقتها بسائر مصادر القانون الدولإو 

  2اقستنتاج   
 اإلقرار

 وجماعة امممرقرار  من جانب   أ عا يقتضإ وجود مبد 

 الشرح  

من ال ظا     38) ( من المادة  1من جداد ع صأأأأأرا  أسأأأأأاسأأأأأيا  ضأأأأأمن الفقرة    2اؤكد مشأأأأأروع االسأأأأأت تا    ( 1) 
 امساسإ لمحكمة العدل الدوليةا وهو أن شرط وجود مبدأ عا  للقانونا هو مرقرار م من جانب جماعة امممو  

واسأأأأأأأأأأع يإ ممارسأأأأأأأأأأات الدول واالجتهاد القضأأأأأأأأأأائإ للمحاكم والهيئات ونظهر اإلقرار على نباق   (2)
 لتقرنرالفقه باعتبار  الشأرط امسأاسأإ ل شأو  مبدأ عا  للقانونو وه ا يع إ أن من الضأروريا  إ يالقضأائية و 

وجود مبأأدأ عأأا  للقأأانون يإ وقأأت معينا يحص جميع امدلأأة المتأأاحأأة التإ تدبّين أن اإلقرار قأأد تم بأأالفعأألو  
 اجات الالحقةو ضمن مشارنع االست ت  ومعروضةااير المحددة له ا الغرض هإ معااير موضو ية  والمع

مصأبلح مجماعة امممم لكإ يحّل محل مصأبلح ماممم المتمدنةم   2ونسأتةد  مشأروع االسأت تا   (3)
الثانإ  من المصأأأأأأبلح  من ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا   38) ( من المادة 1الوارد يإ الفقرة 
من العهد الدولإ الةاص   15ادة من الم 2و ونرد مصأأأأأأأأأأأأأأبلح مجماعة امممم يإ الفقرة (428)عفا عليه الممن

  و ( 429) دولة ومن ثّم يهإ مقبولة على نباق واسأع   173بالحقوق المدنية والسأياسأيةا وهو معاهدة انضأمت رليها 
  

ا على التوالإا رلى  1إا يشير ال صان اإلسبانإ والفرنسإ من مشروع االست تا   مراعاة  للممارسات الحداثة للدول واالجتهاد القضائ  ( 426) 
“principios generales del derecho”   و“principes généraux du droit”  و وكان مفهوما  أن استةدا  العبارتين“del 

derecho”   و“du droit”    من ال ظا  امساسإ لمحكمة العدل الدوليةو   38) ( من المادة  1ال يغير وال ا بوي على تغيير جوهر الفقرة 
 )م كرة من اممانة العامة(وA/CN.4/742و  )التقرنر امول(  A/CN.4/732انظر مثال   (427)
 المصبلحات امخرى التإ ندظر ييها مالدولم ومجماعة الدولم ومالمجتمع الدولإم ومامممم ومالدول القوميةم وماممم ككلمومن بين  (428)
الحكم: مليس يإ ه   المادة من شأأأأأأأأأأأأأإ  يدةّل بمحاكمة ومعاابة أي شأأأأأأأأأأأأأةص على أي يعل أو امت اع عن يعل كانا حين    فيما الإ نص  ( 429) 

و العهد الدولإ الةاص بالحقوق المدنية والسأياسأية )نيونوركا  بادئ القانون العامة التإ تعترف بها جماعة امممم ارتكابها يشأكل جرما  ويقا  لم 
و انظر اممم المتحدةا  United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171(ا  1966كانون امول/ديسأأأأأأأمبر    16

 (و United Nations, Status of Multilateral Treaties, chap. IV.4)   4- رابعا  ا الفصل  حالة المعاهدات المتعددة امطراف 
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بمةتل  اللغاتا  2ت تا   والمصأأأأبلح المسأأأأتةد  يإ اللغات امصأأأألية للعهد مسأأأأت سأأأأخ ب سأأأأخ مشأأأأروع االسأأأأ
ونرمإ بالفرنسأيةو   ”l’ensemble des nations“باإلسأبانية و  ”communidad internacional“مثل

ا دون أي تشأأأارك على قد  المسأأأاواة  اممممشأأأروع االسأأأت تا ا باسأأأتةدا  ه   الصأأأيغةا رلى تفكيد أن جميع  
دأ المسأأأأأأاواة يإ السأأأأأأيادة الم صأأأأأأوص عليه يإ نوع من التمييما يإ وضأأأأأأع المبادئ العامة للقانون ويقا  لمب

 من ميثاق اممم المتحدةو  2من المادة  1الفقرة 

 38) ( من المادة 1وال يدقصأأد من اسأأتةدا  مصأأبلح مجماعة امممم تعدال نباق أو محتوى الفقرة   ( 4) 
بضأأرورة إليحا  لمحكمة العدل الدوليةو وال ادراد به ا المصأأبلحا على وجه الةصأأوصا ا  من ال ظا  امسأأاسأأإ 

د هو يشأأأأأأأأأأأأأأير رلى أن المبأادئ العأامأة للقأانون ال يمكن أن ال  ا و عأا  للقأانون بمبأدأ   أو الجمأاعإ  اإلقرار الموحأَّ
  صأأأأبلح مجماعة امممم ت شأأأأف رال يإ رطار ال ظا  القانونإ الدولإو وعالوة على ذلكا ا بغإ عد  الةلط بين م 

ا فيما اتعلق (430)من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات 53ومصأأأأأأأبلح مالمجتمع الدولإ ككلم الوارد يإ المادة 
 (وjus cogens  للقانون الدولإ ) اآلمرة من القواعد العامةبالقواعد  

يإ   أيضا ا يإ ظروف معي ةا وال يستبعد استةدا  مصبلح مجماعة امممم أن تسهم الم ظمات الدولية   (5)
 وضع مبادئ عامة للقانونو

   4اقستنتاج   
 لمباد  العامة للقانون المستمدة من الُنام القانونية الوطنيةتحديد ا

لتقرنر وجود ومضأأأأأأأمون مبدأ من المبادئ العامة للقانون المسأأأأأأأتمدة من ال دظم القانونية   
 الوط يةا الم  التثبت مما الإ:

 مشترك بين مةتل  ال دظم القانونية يإ العالم؛ ووجود مبدأ  )أ( 

 و ظا  القانونإ الدولإنقل ه ا المبدأ رلى ال )ب( 

 الشرح  

تحداد المبادئ العامة للقانون المسأأأأأتمدة من ال دظم القانونية   شأأأأأروط 4ات اول مشأأأأأروع االسأأأأأت تا   (1)
وجود مبدأ   مما الإ: )أ(  الم  التثبتلقانون ومضأأأأأأأأأأأأمونها  لالوط يةو ون ص على أنه لتحداد وجود مبدأ عا  

 الم؛ و)ب( نقل ه ا المبدأ رلى ال ظا  القانونإ الدولإو  مشترك بين مةتل  ال دظم القانونية يإ الع

من خبوتين مقبول على نباق واسأأأأأأع يإ الممارسأأأأأأة ويإ امدبيات ونهدف    المكون التحليل  وه ا   (2)
امسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأإ  من ال ظأا     38) ( من المأادة  1لقأانون بأالمع ى الوارد يإ الفقرة  لم مبأدأ عأا   رقراررلى بيأان م

دأ عأا  وجود مبأموضأأأأأأأأأأأأأأو يأة يمكن أن يببقهأا كأل من يدبلأب م هم تحأداأد   إ طرنقأة وه لمحكمأة العأدل الأدوليأةو  
 معين من مبادئ القانون يإ نقبة زم ية محددة والوقوف على مضمون ذلك المبدأ العا  للقانونو

من وجود مبدأ مشأأأأأأترك بين مةتل     التثبتلتحدادا أي  لامول    الشأأأأأأرطوتت اول الفقرة الفر ية )أ(   (3)
 بيان أن مبدأ  ل ضأأأأأأأرورنةقانونية يإ العالمو وه   العمليةا التإ هإ يإ امسأأأأأأأاس عملية اسأأأأأأأتقرائيةا ال دظم ال

قانونيا  أقرته بوجه عا  جماعة امممو والغرض من اسأأأأأأأأتةدا  مصأأأأأأأأبلح ممةتل  ال دظم القانونية يإ العالمم 
وهو مصأأبلح شأأامل وواسأأع    أ يإ ال دظم القانونية يإ العالم عموما وهو تسأأليط الضأأو  على شأأرط وجود مبد

ر هأ ا  ال بأاقا يغبإ ال دظم القأانونيأة الوط يأة يإ العأالم على اختاليهأا وت وعهأاو   أكثر يإ   الشأأأأأأأأأأأأأأرطونبوَّ
 و5مشروع االست تا  

  

)ييي أأأأأاا   (430) المعأأأأأاهأأأأأدات  لقأأأأأانون  ييي أأأأأا   ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155(ا  1969أيأأأأأار/مأأأأأااو    23اتفأأأأأاايأأأأأة 

No. 18232, p. 331و 
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شترك بين مةتل   من نقل المبدأ الم  التثبتلتحدادا أي لالثانإ    الشرطالفقرة الفر ية )ب(   وتت اول (4)
ا ال ي ات اوله بممند من التفصأيل مشأروع  الشأرطلم رلى ال ظا  القانونإ الدولإو وه ا  ال دظم القانونية يإ العا

بيان أن مبدأ  ما ال ا ال اإلقرار من جماعة اممم يإ ال دظم القانونية الوط ية ل  ضأأأأأأأأروري االسأأأأأأأأت تا  ]ووو[ا  
 ال ظا  القانونإ الدولإويحسبا بل يدقَّر أيضا  انبباقه يإ رطار  

مبدأ الفقرة الفر ية )ب( مصأأبلح مال قلما ال ي يدفهم بفنه عملية تحداد رمكانية تببيق    وندسأأتةد  يإ  ( 5) 
و هأأ ا التببيق وكيفيتأأه  مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين مةتل  ال دظم القأأانونيأأة يإ ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإا ومأأدى رمكأأانيأأة

 ورورة اتةاذ رجرا  رسمإ أو صرنح لل قليدقصد باستةدا  ه ا المصبلح اإليحا  بض وال

ونشأأأمل ال قل و  ه ا السأأأياقأحيانا  يإ يدسأأأتةد  مقابلية ال قلما ال ي    يدضأأأل مصأأأبلح مال قلم علىو  (6)
د بالعملية المشأأأار    الثانإمصأأأبلح  الونشأأأير  لموما  رمكانية ال قل؛   رلى رمكان أو عد  رمكان تببيق مبدأ يحدَّ

 و  التثبت من ال قل كاملة  مل عملية يش ال هرليها يإ الفقرة الفر ية )أ( يإ ال ظا  القانونإ الدولإا ولك 

مبأأدأ أو  كون  يونظرا  لالختاليأأات بين ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإ وال دظم القأأانونيأأة الوط يأأةا قأأد ال   (7)
د بالعملية المشأأأأار رليها يإ الفقرة الفر ية )أ( م اسأأأأبة لتببيقها يإ ال ظا  القانونإ  بعو ع اصأأأأر مبدأ يحدَّ

المحدد من خالل ه ا التحليل  للقانون  رمكانية أال يكون مضأأأأأمون المبدأ العا   الدولإو ل لكا يشأأأأأمل مال قلم
 نونية الوط يةوال دظم القامةتل   من خبوتين مبابقا  للمبدأ الموجود يإ   المكون 
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  الفصل التاسع  
 ارتفاع مستوس سطب البحر من مناور القانون الدولي

 مقدمة  -ألف 

(ا أن تدر  موضأأأوع مارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر من  2018ين )قررت اللج ةا يإ دورتها السأأأبع -240
 و(431)م ظور القانون الدولإم يإ برنامج عملها البونل امجل

ا  2018ديسأأأأأأأأأأأمبر  /كانون امول  22المؤرخ    73/265والحظت الجمعية العامة الحقا ا يإ قرارها  -241
يإ ه ا الصأأأأأأدد رلى أن تضأأأأأأع يإ  ردرا  الموضأأأأأأوع يإ برنامج العمل البونل امجل للج ةا ودعت اللج ة  

 سادسةواعتبارها التعليقات والشواغل والمالحظات التإ تبداها الحكومات خالل ال قاش يإ اللج ة ال

( أن تدر  الموضأأأأأأأأوع يإ برنامج عملهاو وقررت  2019وقررت اللج ة يإ دورتها الحادية والسأأأأأأأأبعين )  - 242
 إ بالموضأوع يشأترك يإ رئاسأتها على أسأاس الت اوبا السيد  اللج ة أيضأا  رنشأا  يرنق دراسأإ مفتوح العضأونة مع 

ليس والسأأيدة نيلوير أورال والسأأيد خوان خوسأأيه  بوغدان أورنسأأكو والسأأيد يعقوب سأأيسأأه والسأأيدة باترنسأأيا غالفاو تي 
 و  ( 432) رودا سانتوالرناو وأحاطت اللج ة علما  ك لك بالتقرنر الشفوي المشترك ال ي قدمه رئيسا الفرنق الدراسإ 

وخالل تلك الدورة أيضأأا ا عقد الفرنق الدراسأأإا ال ي اشأأتركت يإ رئاسأأته السأأيدة باترنسأأيا غالفاو   -243
و ونظر الفرنق الدراسإ يإ ورقة غير رسمية 2019حمنران/اونيه    6تيليس والسيدة نيلوير أورالا جلسة يإ 

ة الفرنق الدراسأأإ م اقشأأ و وانصأأبت2021رلى   2019بشأأفن ت ظيم أعماله تتضأأمن خرنبة طرنق للفترة من  
 و  (433)على تشكيلها وجدوله المم إ وبرنامج عمله المقترحينا وأساليب عمله

وفيما اتعلق ببرنامج العملا وره ا  بتعداله يإ ضأأأأأأأأأو  المسأأأأأأأأأائل المعقدة المقرر ال ظر ييهاا كان   -244
بط الدراسأإ ال ي أدعد المة ادتوقع من الفرنق الدراسأإ أن يعك  على المواضأيع الفر ية الثالثة المحددة يإ

ا وهإ: المسأأأأائل المتصأأأألة بقانون البحارا برئاسأأأأة السأأأأيدة نيلوير أورال والسأأأأيد بوغدان  (434)2018يإ عا   
؛ والمسأأأائل المتصأأألة بكيان الدولةا وك لك المسأأأائل المتصأأألة بحماية امشأأأةاص المتضأأأررنن من أورنسأأأكو

 رودا سانتوالرنا والسيدة باترنسيا غالفاو تيليسو ارتفاع مستوى سبح البحرا برئاسة السيد خوان خوسيه

وفيما اتعلق بفسأأأأأأاليب العملا قددر أن الفرنق الدراسأأأأأأإ سأأأأأأيعقد نحو خمس جلسأأأأأأات يإ كل دورةو  - 245
واتُّفق على أن يعد الرؤسأا  المشأاركونا قبل كل دورةا ورقة مسأائلو وسأيجري تحرنر ورقة المسأائل وترجمتها  

ق الدراسأأأإو وسأأأتشأأأّكل  سأأأتةد  أسأأأاسأأأا  للم اقشأأأة وللمسأأأاهمة السأأأ ونة معضأأأا  الفرن وتعميمها كوثيقة رسأأأمية تد 
أيضأا  أسأاسأا  للتقارنر الالحقة للفرنق الدراسأإ عن كل موضأوع يرعإو ثم سأيددعى أعضا  الفرنق الدراسإ رلى 

ن أو طرح ورقات مسأأأأأأأاهمة يمك هم من خاللها التعليق على ورقة المسأأأأأأأائل التإ يعدها الرؤسأأأأأأأا  المشأأأأأأأاركو 
و السأأأأأوابق القضأأأأأائية اإلقليمية أو أي جانب آخر من جوانب  رتمامها )بفن ات اولوا مثال  الممارسأأأأأة اإلقليمية أ 

 الموضوع الفرعإ(و وستصدر يإ مرحلة الحقة توصيات بشفن شكل نتائج عمل الفرنق الدراسإو 

رات اللج ة يإ تقرنر اولإ واتدفق أيضأأأا  على ردرا  عمل الفرنق الدراسأأأإ يإ نهاية كل دورة من دو  - 246
ئل التإ يعدها الرؤسأا  المشأاركون وورقات المسأاهمة ذات الصألة التإ يقدمها  االعتبار الواجب لورقات المسأا 

امعضأا ا ونلةص يإ الوقت نفسأه م اقشأة الفرنق الدراسأإو وسأيدّتفق على ذلك التقرنر يإ الفرنق الدراسأإا  
 ةا بحيث يمكن ردرا  موجم له يإ تقرنر اللج ة الس ويو ثم سيعرضه الرؤسا  المشاركون على اللج  

  

 و369(ا الفقرة A/73/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم  (431)

 و273-265(ا الفقرات A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (432)

 و269المرجع نفسها الفقرة  (433)

 (ا المريق با وA/73/10) 10عامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية ال (434)
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 النار في الموضوع في الدورة الحالية -اءب 

أعادت اللج ة يإ الدورة الحالية تشأأأكيل الفرنق الدراسأأأإ المع إ بارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر من   -247
حارا وهما السأأأأيدة نيلوير م ظور القانون الدولإا برئاسأأأأة الرئيسأأأأين المشأأأأاركين المع يين بمسأأأأائل قانون الب

 أورال والسيد بوغدان أورنسكوو

وويقا  لبرنامج العمل وأسأأأاليب العمل المتفق عليهاا عدرضأأأت على الفرنق الدراسأأأإ ورقة المسأأأائل  -248
( الموضأأأأأأأأأأأأأأوع  يإ  أولإ Corr.1و  A/CN.4/740امولى  مراجع  بثبأأأأأأأت  مقرونأأأأأأأة  صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدرت  التإ  (ا 

(A/CN.4/740/Add.1 ا أعد  السيدة أورال)والسيد أورنسكوو 

ا وما تال  من تفجيل الدورة الثانية والسأأأأأبعين للج ةا دعا الرئيسأأأأأان  19- ونظرا  لتفشأأأأأإ جائحة كوييد  - 249
المشأأاركان أعضأأا  اللج ة رلى أن يحيلوا رليهما مباشأأرة  تعليقات مكتوبة على ورقة المسأأائل امولىو وبعد رتما  

شأأأأأبكإ رلى أنتيغوا وبربودا معلومات ندشأأأأأرت على موقع اللج ة ال ورقة المسأأأأأائل امولىا قد  االتحاد الروسأأأأأإ و 
  اسأأأأتجابة  لبلب اللج ة يإ الفصأأأأل الثالث من تقرنرها   ( 435) جانب المعلومات التإ سأأأأبق أن وردت من الحكومات 

تعليقات من   2021أيار/مااو    31 و وعدممت على جميع أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ يإ ( 436) 2019السأأأ وي لعا  
 يط الهادئ على ورقة المسائل امولىو م تدى جمر المح 

 19و 8و 7و 6حمنران/اونيه ويإ  4رلى  1وعقد الفرنق الدراسأأأأأأإ ثمانإ جلسأأأأأأات يإ الفترة من   -250
 و(437)2021تموز/اوليه  

ا بالتقرنر الشأأأأأأفوي  2021تموز/اوليه  27ا المعقودة يإ  3550وأحاطت اللج ة علما  يإ جلسأأأأأأتها   -251
 و438فرنق الدراسإالمشترك ال ي قدمه رؤسا  ال

 الفريق الدراسي المناقشات المعقودة في  

  ا أشأأأأارت الرئيسأأأأة المشأأأأاركة 2021حمنران/اونيه    1يإ الجلسأأأأة امولى للفرنق الدراسأأأأإا المعقودة يإ   -252
  )السأأأأأأيدة أورال( رلى أن الغرض من الجلسأأأأأأات امربع امولى المقرر عقدها يإ الجم  امول من الدورة هو رتاحة 

جرا  تبادل موضأوعإ يإ اآلرا ا على شأكل جلسأة عامةا حول ورقة المسأائل امولى وأي شأؤون  الفرصأة إل
ذات صألة قد اود امعضأا  معالجتهاو ثم سأيدسأتةد  موجم له ا التبادلا يدعد يإ شأكل تقرنر مؤقتا أسأاسأا   

تلك الم اقشأأأأات رةو وعقب  للم اقشأأأأات يإ جلسأأأأات الفرنق الدراسأأأأإ المقرر عقدها يإ الجم  الثانإ من الدو 
التإ سأأأتجري خالل الجم  الثانإ من الدورةا سأأأيتم تجميع ذلك التقرنرا وندتفق عليه يإ الفرنق الدراسأأأإا ثم 
يقدمه الرئيسأأأأأان المشأأأأأاركان رلى اللج ةا بنية ردراجه يإ تقرنرها السأأأأأ ويو واسأأأأأت د ه ا اإلجرا ا ال ي اتفق 

 و2019لعا   عليه الفرنق الدراسإا رلى تقرنر اللج ة

وفيمأا اتعلق بجوهر الموضأأأأأأأأأأأأأأوعا كمأا هو مبين أيضأأأأأأأأأأأأأأا  يإ المةبط الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ الأ ي أدعأد يإ  -253
ا أشأأأأأأير رلى أن نتائج ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر على أرض الواقع تثير عددا  من المسأأأأأأائل  2018 عا 

بحارا  قانون ال الهامة ذات الصأأأأأألة بالقانون الدولإو وتشأأأأأأمل ه   المسأأأأأأائلا بقدر ما تتصأأأأأأل بفمور تةص
اآلثار القانونية لغمر الم اطق السأأاحلية الواطئة والجمر على خبوط امسأأاس ييهاا وعلى الم اطق البحرنة  

  

ةا رومأانيأاا وسأأأأأأأأأأأأأأ غأايورةا وكرواتيأاا وملأديفا والمملكأة المتحأدة لبرنبأانيأا العظمى وأارل أدا الشأأأأأأأأأأأأأأمأاليأةا وواليأات ميكرونيمنأا الموحأد (435)
 :م تأدى جمر المحيط الهأادئو المعلومأات المقأدمأة متأاحأة يإوهول أداا والواليأات المتحأدة اممرنكيأةو ووردت معلومأات أيضأأأأأأأأأأأأأأا  من  

https://legalوunوorg/ilc/guide/8_9وshtmlو 

 و33 - 31(ا الفقرات A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (436)

 إوانظر الفصل امول أعال  لالطالع على عضونة الفرنق الدراس (437)

 وA/CN.4/SR.3550انظر  438
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الممتدة من خبوط امسأأأأأأاس تلكا وعلى تعيين الم اطق البحرنةا سأأأأأأوا  باالتفاق أو بالتقاضأأأأأأإو وجا  يإ 
را  تحليل معمق للقانون الدولإ تدبحث بإجأيضأأأأا  أن ه   المسأأأأائل يجب أن   2018المةبط الدراسأأأأإ لعا  

الحأالإا بمأا يإ ذلك قانون المعأاهدات والقأانون الدولإ العريإا ويقأا  لوالية اللج أةا وهإ البرنقأة المتبعأة يإ 
و ونمكن أن يسأأأأأأأاهم ه ا الجهد يإ مسأأأأأأأاعإ المجتمع الدولإ (439)التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ه

ها القانون الدولإ الحالإ االسأأأأأتجابة له   المسأأأأأائل ومن المجاالت التإ  إ يسأأأأأتبيع بللتحقق من الدرجة الت
 اتعين ييها على الدول ريجاد حلول عملية لمعالجة المسائل ال اشئة عن ارتفاع مستوى سبح البحر بفعاليةو

 ورقة المسائل األولى   )أ( 

نسأكو( ورقة المسأائل امولى والسأيد أور عرض الرئيسأان المشأاركان للفرنق الدراسأإ )السأيدة أورال  -254
 يإ الجلسة امولى للفرنق الدراسإ بتقديم موجم بال قاط الرئيسية والمالحظات اموليةو

وعرض الرئيس المشأأأأارك )السأأأأيد أورنسأأأأكو( المقدمة والجم  امول والجم  الثانإ من ورقة المسأأأأائل   - 255
ولى تضأأأم ت موجما  لآلرا  التإ أعربت ع ها  ورقة المسأأأائل ام امولىو وأشأأأارا يإ جملة أمورا رلى أن مقدمة  

الدول امعضأأأأأأأا  يإ اللج ة السأأأأأأأادسأأأأأأأةا كما لفت انتبا  الفرنق الدراسأأأأأأأإ رلى التعليقات التإ أبدتها الويود يإ  
(ا بعد صأدور ورقة المسأائل امولىو  2020اللج ة السأادسأةا خالل الدورة الةامسأة والسأبعين للجمعية العامة ) 

ا بي مأا اكتفى بعضأأأأأأأأأأأأأأهأا اآلخر بأاإلشأأأأأأأأأأأأأأارة  ( 440) ويود عن تقأدار  لورقأة المسأأأأأأأأأأأأأأائأل امولى أعرب عأدد من ال  يقأد 
و وجرى الت كير ب باق الموضأأأأوع وال تيجة ال هائية المقترحة لها والقيود المفروضأأأأة على نباق عمل ( 441) رليها 

 ة والدوليةو  الفرنق الدراسإا حسبما اتفقت عليه اللج ةا والتركيم على ممارسة الدول والم ظمات اإلقليمي 

شأأأأأفن اآلثار القانونية وعرض الرئيس المشأأأأأارك )السأأأأأيد أورنسأأأأأكو( تحليل ورقة المسأأأأأائل امولى ب -256
المحتملة الرتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر على خبوط امسأأأأأأاس والحدود الةارجية للمسأأأأأأاحات البحرنة التإ  

الرتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح  تقاس من خبوط امسأأأأأأاسا بما يإ ذلك تحليل آثار تغير خبوط امسأأأأأأاس نتيجة  
لمحتملة الرتفاع مسأأتوى سأأبح البحر البحرو ثم عرض تحليل ورقة المسأأائل امولى بشأأفن اآلثار القانونية ا

على تعيين الحدود البحرنةا وك لك بشأفن مسأفلة ما رذا كان ارتفاع مسأتوى سأبح البحر يشأكل تغيرا  أسأاسأيا  
و وعرض  (442)1969ايأأة ييي أأا لقأأانون المعأأاهأأدات لعأأا   من اتفأأا  62من المأأادة    2يإ الظروفا ويقأأا  للفقرة  

ا  المالحظات امولية لتحليل الرئيسأأأأأين المشأأأأأاركين بشأأأأأفن اآلثار الرئيس المشأأأأأارك )السأأأأأيد أورنسأأأأأكو( أيضأأأأأ
القانونية المحتملة الرتفاع مسأأتوى سأأبح البحر فيما اتصأأل بةبوط امسأأاس والحدود الةارجية للمسأأاحات  

ط امسأأأأأأأأأأأأاسا وعلى عمليات تعيين الحدود البحرنةا سأأأأأأأأأأأأوا  جرت عن طرنق  البحرنة التإ تدقاس من خبو 
 من ورقة المسائل امولىو 141و 104كما ورد يإ الفقرتين  االتفاق أو التقاضإا

  

من   14و ت ص الفقرة  5(ا المريق با ا الفقرة  A/73/10)  10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم   (439)
الإ: مال ات اول ه ا الموضأأأوع سأأأوى اآلثار القانونية الرتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحرو ا جمئيا ا على ما 2018المةبط الدراسأأأإ لعا  

وهو ال اتبرق رلى حماية البيئة وتغير الم اخ يإ حد ذاته وال العالقة السأأأأأأأأأببية والمسأأأأأأأأأؤولية وتحمل التبعاتو وال ادبتغى م ه تحداد  
ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحرا وإنما ربراز بعو المسأأأأأأأائل سأأأأأأأائل التإ اثيرها  شأأأأأأأامل وواف ل باق تببيق القانون الدولإ على الم

الرئيسأأأأأأأأأيةو ون بغإ أن تدحلَّل المجاالت الثالثة المراد بحثها يإ رطار ارتفاع مسأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأبح البحر يحسأأأأأأأأأبا بمعمل عن العوامل 
ة للتمييم بين العواقب الواجب من الع اي المسأأأببة امخرى التإ قد تفضأأأإ رلى نتائج مشأأأابهةو ون بغإا قدر المسأأأتباعا راال  القدر

ذات الصألة بارتفاع مسأتوى سبح البحر وتلك ال اشئة عن عوامل أخرىو ولن تدقترح يإ سياق ه ا الموضوع تعداالت على القانون 
 إ التحليلموو وقد تدثار يإ المستقبل مسائل أخرى تستدع1982الدولإ الحالإا مثل اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار لعا  

أعمال اللج ةا عن تقدارها لورقة المسأأأأأأأأأائل امولى: بابوا غي يا    بشأأأأأأأأأفنويدا  أدلت ببيانات    25عرب أحد عشأأأأأأأأأر ويدا ا من أصأأأأأأأأأل  أ  (440)
الجدادة؛ والبرتغال؛ وبليم تحال  الدول الجمرنة الصأأغيرة؛ وتركيا؛ وتويالوا باسأأم م تدى دول جمر المحيط الهادئ؛ وتونغا؛ وجمر 

 الجمرنة الصغيرة ال امية يإ المحيط الهادئ؛ وملديف؛ وواليات ميكرونيمنا الموحدة؛ ونيوزنل داو وفيجإا باسم الدولسليمان؛ 

 أشارت ثالثة ويود رلى ورقة المسائل امولى: جمهورنة كورنا وسيراليون والواليات المتحدة اممرنكيةو (441)

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No(ا1969ر/مأأأااو  أيأأأا  23اتفأأأاايأأأة ييي أأأا لقأأأانون المعأأأاهأأأدات )ييي أأأاا   (442)

18232, p. 331و 
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ثم عرضت الرئيسة المشاركة )السيدة أورال( سيكل ومحتوى الجمأان الثالث والرابع من ورقة المسائل   - 257
ورا رلى المسأفلتين الرئيسيتين المعالجتين ييهما: اآلثار القانونية المحتملة لتحول امولىا وأشأارتا يإ جملة أم 

را وأثر ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر  خط أسأأأاس ردسأأأم حداثا  يإ اتجا  البر بسأأأبب ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البح 
ْمرو وأعقب    ذلك اسأأأتعراض   على المركم القانونإ للجمر والصأأأةور والمرتفعات التإ ت حسأأأر ع ها الميا  ع د الج 

عا  لل تائج المحتملة على حقوق ووالية الدولة السأأأأأأأأاحليةا وك لك الدول امطراف الثالثةا يإ الم اطق البحرنة 
وجم ا  من البحر  الم اطق البحرنة من جم ا  من الميا  الداخلية يصأأأأأأأأأأأأأبح بحرا  رقليميا ا  القائمة التإ تتحول ييها 

قة اقتصأأأادية خالصأأأةا وجم ا  من الم بقة االقتصأأأادية الةالصأأأة اإلقليمإ يصأأأبح م بقة متاخمة و/أو م ب
لة أرخبيلية  يصأبح من أعالإ البحارو وسألبت الرئيسأة المشأاركة )السأيدة أورال( الضأو  أيضأا  على حالة دو 

ا بسأأأأأبب غمر الجمر الصأأأأأغيرة أو الشأأأأأعاب المتقبعة  ة القائم  ة امسأأأأأاس امرخبيلي   وط تفثر ييها خب ت   يمكن أن
 ا قد اؤدي رلى يقدان مركم الدولة امرخبيليةو االنغمارا مم 

من    121وناقشأت الرئيسأة المشأاركة )السأيدة أورال( ك لك مركم الجمر والصأةور بموجب المادة  -258
والعواقب الكبيرة المحتملة إلعادة تصأأأأأ يف الجمر صأأأأأةورا  بسأأأأأبب   (443)اممم المتحدة لقانون البحار اتفااية

تصأأأبح الجمنرة صأأأةرة مال تسأأأتبيع تهيئة اسأأأتمرار السأأأك ى البشأأأرنة أو   ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحرا بحيث
ختمت الرئيسأأأأأأأأأة  من االتفاايةو و   121من المادة  3اسأأأأأأأأأتمرار حياة اقتصأأأأأأأأأادية خاصأأأأأأأأأة بهام بموجب الفقرة 

المشأأاركة )السأأيدة أورال( بتسأأليط الضأأو  على عدة مالحظات أولية أدبدات يإ ورقة المسأأائل امولى )انظر  
 من الورقة(و 218و 190الفقرتين 

 ممارسة الدول األفريقية في تعيين الحدود البحرية )ب( 

( عرضأأأأأأا  عن ممارسأأأأأأة الدول اميرنقية فيما اتعلق بتعيين قد  الرئيس المشأأأأأأارك )السأأأأأأيد سأأأأأأيسأأأأأأه -259
ول الحأدود البحرنأةو ونظرا  من تعيين الحأدود البحرنأة عمليأة حأداثأة يإ أيرنقيأا وت بوي على أهميأة كبيرة للأد

دولة ساحلية أيرنقيةا وك لك القرارات    38الساحليةا يقد درس الممارسات التشرنعية والدستورنة والتعاهدية ل  
ا من أجل تقييم ما رذا كانت الدول السأأأاحلية تؤند (444)ضأأأائية ذات الصأأألة الصأأأادرة عن المحاكم الدوليةالق

 حدودا  بحرنة مت قلة أو ثابتةو

ئية رلى وجود بعو الممارسأات التشأرنعية والدسأتورنة اميرنقية بشأفن  وخلصأت الدراسأة االسأتقصأا -260
الممارسأأأأأأاتو وب لك اتع ر االسأأأأأأتدالل على وجود اعتقاد خبوط امسأأأأأأاس والحدود البحرنةا وإلى ت وع ه   

باإللما  اؤند خبوط امسأأأاس أو الحدود البحرنة الدائمة أو المت قلة أو يعارضأأأهاو وال توجد ممارسأأأة أيرنقية  
  عممة من جغرافية السأأأأأأأواحل مت وعةا بحيث أن مبرر اسأأأأأأأتةدا  خبوط امسأأأأأأأاس أو المد والجمر أو الةبوط م 

 ائمة يعتمد على الشكل العا  للسواحلوالمت قلة أو الد

  

 و vol. 1833, No. 31363, p. 3(ا المرجع نفسها 1982كانون امول/ديسمبر    10اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار )مونتيغو بايا   ( 443) 

(444) Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18 ؛
 Case؛ وContinental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13و

concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau, Award 

of 14 February 1985, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part IV, 

pp. 149–196  ليمنة متاحة يإ ك)بالفرنسأأية؛ ال سأأةة اإلنInternational Law Materials, vol. 25 (1986), pp. 251–

 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau and؛ و(306

Senegal, Decision of 31 July 1989, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. 

XX, part II, pp. 119–213و  Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria؛ 

(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303 ؛
 ,Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), Judgmentو

ITLOS Reports 2017, p. 4و  ,Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)؛ 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2017, p. 3و 
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ومع ذلكا رأى الرئيس المشارك أن تببيق مبادئ القانون الدولإ العا  يإ السياق اميرنقإ يمكن   -261
 لثابتة أو الحدود البحرنة الدائمةا لألسباب التالية:أن اؤند خبوط امساس ا

السأأأتعمارنة للتغييرا ويقا  لمبدأ يإ ضأأأو  مبدأ عد  قابلية الحدود الموروثة عن الحقبة ا )أ( 
ماسأأأأأأتمرار حيازة واضأأأأأأع اليدما يمكن ايتراض أن الحدود البحرنة التإ رسأأأأأأمتها القوى االسأأأأأأتعمارنة السأأأأأأابقة  

 المستقلة حداثا  دون رمكانية تعدالها؛ تمال سارنة بين الدول ال

 2يإ الفقرة تقييد تببيق مبدأ مبقا  الشأأأأأأإ  على حالهما على ال حو الم صأأأأأأوص عليه  )ب( 
من اتفااية ييي ا لقانون المعاهداتا أي أن معاهدات الحدود ال يمكن أن تتفثر بتغير أساسإ   62من المادة  

دود البحرنة يإ ضأأأأأأأأأو  السأأأأأأأأأوابق القضأأأأأأأأأائية القائمةا التإ  يإ الظروفا ا ببق أيضأأأأأأأأأا  فيما ابدو على الح
ب لكا ال يدفترض أن يكون الرتفاع مسأتوى سأبح  للتمييم بين الحدود البرنة والبحرنةو و  لمو اعتريت بفن ال 

قانونية من حيث اإلبقا  على الحدود المرسأأأأأأأأأومة من قبل أو خبوط امسأأأأأأأأأاس أو نقاط  نتائجالبحر مبدئيا   
 من قبلو ونمكن أن يستجيب تجميد خبوط امساس له ا الشاغل؛امساس المحددة 

 أو صأأأأعوبة يإ ربرا  اتفاق بشأأأأفن تعيين نظرا  اللتما  الدول بالتعاون ع دما تواجه مفزقا   ) ( 
من اتفأأاايأأة اممم المتحأأدة    74من المأأادة    3أو الفقرة    83من المأأادة    3حأدودهأا البحرنأة )اللجو  رلى الفقرة  

ا يمكن تجميد مسأأفلة الحدود البحرنة غير المحلولة لصأأالح حلول أخرىا مثل رنشأأا  م اطق  لقانون البحار(
 ت مية مشتركةو

 موجز تبادل اآلراء العام الذي جرس خالل الجزء األول من الدورة )ج( 

 تعليقات عامة على الموضوع ‘1’ 

دورة تعليقأات على ورقأة دورةا أبأدى أعضأأأأأأأأأأأأأأا  الفرنق الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ أث أا  الأخالل الجم  امول من الأ -262
 المسائل امولىا يإ شكل شفوي وكتابإو

وتم تفكيد أهمية الموضأأأوع ومشأأأرو ية الشأأأواغل التإ أعربت ع ها الدول المتضأأأررة من ارتفاع مسأأأتوى   - 263
ه الملحو ويإ حين شأأأأأأأأدد بعو  سأأأأأأأأبح البحرا رلى جانب ضأأأأأأأأرورة ت اول الموضأأأأأأأأوع مع المراعاة الكاملة لبابع 

ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر ظاهرة حداثة نشأأأفت يإ العقود القليلة الماضأأأية ومن المتوقع أن  امعضأأأا  على أن  
رأى أعضأا  آخرون أنها ليسأت ظاهرة جدادة أو    ا - كما ذدكر يإ ورقة المسأائل امولى    - تكون لها عواقب كبيرة  
  – عإ وبشأأأأأري الم شأأأأأف  طبي   - ود نوعين من ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر  وج   اإلشأأأأأارة رلى مفاجئةو واقتدرح أيضأأأأأا   

أن الةبوط السأأاحلية قد تتغير نتيجة ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر وانةفاضأأه الببيعإا  توضأأيح  آثارهما و تحداد  و 
أو المسأأتونات القصأأوى لمسأأتوى سأأبح البحرا ال اجمة عن المالزل أو أموا  تسأأونامإ أو كوارث طبيعية أخرىو  

قة المسأأأأأأأأأأائل امولىا المتعلقة بال تائج العلمية وآياق ارتفاع  عرض اإلشأأأأأأأأأأارة رلى الفرع الثالث من مقدمة ور ويإ م 
مسأتوى سأبح البحر وعالقتها بالموضأوعا أدعرب أيضأا  عن تفايد التعامل مع ارتفاع مسأتوى سأبح البحر باعتبار   

وليأأة  دود لعملهأأا المتعلق بأأاآلثأأار القأأانونيأأة الأأد حقيقأأة مثبتأأة علميأأا  يمكن أن تحيط اللج أأة بهأأا علمأأا  للغرض المحأأ
المترتبة على ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحرو ولوحظ أيضأأأأأأأا  أنه بمرور الوقت تظهر أسأأأأأأأباب أخرى غير ارتفاع  
مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر يمكن أن تؤدي رلى تغيير موقع خط سأأأأأاحلإا كما حدث على مر التارنخا وأن أي قاعدة  

الحاالت وقد الم  أن تحدد آلية    ح البحر يجب أن تراعإ الممارسأأة يإ مثل ه   جدادة ابررها ارتفاع مسأأتوى سأأب 
التمييم بين حالة وأخرىو وذدكر أيضا  أن االيتراض ال ي يست د رليه ت اول ه ا الموضوع هو أن ه   الظاهرة هإ  

عمل الفرنق الدراسأأأإا  نتيجة لتغير الم اخا وهإ ب لك بشأأأرنة الم شأأأف )أسأأأاسأأأا (ا مع الت كير بفن واحدا  من حدود  
ا هو أن الموضأأأأوع مال ات اول ووو الراببة السأأأأببيةمو ونتيجة   2018المةبط الدراسأأأأإ لعا   على ال حو المبين يإ  

ل لكا ا بغإ للفرنق الدراسأأإ أن ا ظر يإ الموضأأوع الحالإ اسأأت ادا  رلى يرضأأية أن ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر  
 بالفعلو   علميا  مثبتة  بسبب تغير الم اخ حقيقة  
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ي الهائل المتمثل يإ يهم القضأأأأأأأأأأايا القانونية والتق ية المعقدة وجرى التشأأأأأأأأأأداد أيضأأأأأأأأأأا  على التحد -264
بما   -والبحث عن حلول لها دون رغفال بعدها البشأأأأأريا يضأأأأأال  عن صأأأأأعوبة تقييم حجم الظاهرة وعواقبها  

وما  أن الموضأأأأوع ذو أهمية خاصأأأأةا  يإ ذلك من وجهة نظر قانون البحارو غير أن امعضأأأأا  اعتبروا عم
 امة يمكن أن تلقإ اللج ة الضو  عليهاووأنه اثير مسائل ه

 تعليقات عامة على ورقة المسائل امولى ‘2’ 

أدعرب عن القلق من ورقة المسأأأأأأأائل امولى قدرئت وكفنها تعكس يعال  آرا  اللج ةا ونتيجة لتفجيل  -265
فسأأأأأأها يرصأأأأأأة الدورة الثانية والسأأأأأأبعين للج ةا نوقشأأأأأأت على نباق واسأأأأأأع خار  اللج ة قبل أن تتاح للج ة ن

عتمدته اميرقة الدراسأأأية  ولوحظ أن ذلك يدعمى أيضأأأا  العتماد رجرا  مةتل  عن اإلجرا  ال ي ا ال ظر ييهاو  
ولوحظ أن اممر ال يقتصأأأأأر على السأأأأأابقةا اسأأأأأتلممه البابع العاجل وامهمية الل ان عدقدا على الموضأأأأأوعو  

 ها على أنها نتا  عمل اللج ة مشكلة متكررةوه ا الموضوعا وأن تقارنر المقررنن الةاصين التإ يشار رلي

بما يإ ذلك المالحظات امولية الواردة يإ ورقة  وأعرب بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  عن تفايدهم للتحليلا -266
المسأأأأأائل امولىا بي ما أعرب أعضأأأأأا  آخرون عن شأأأأأكوكهم بشأأأأأفن ه   المالحظات اموليةو ووايق بعو 

واليقين وإمكأانيأة الت بؤا والحأاجأة رلى الحفأاظ على توازن   امعضأأأأأأأأأأأأأأا  على الحأاجأة رلى االسأأأأأأأأأأأأأأتقرار واممن
السأأأأأأأأأاحلية والدول امخرىا ومع ذلك لم اتفقوا على ما رذا كانت المالحظات  الحقوق وااللتمامات بين الدول 

اموليأة يإ ورقة المسأأأأأأأأأأأأأأائل امولى تعكس تلأك االحتيأاجاتو وعالوة  على ذلكا رأى بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  أن 
كوا  مةتلفةا وشأأك  ببرق لت بها الدول تفايدا  لالسأأتقرار واليقين وإمكانية الت بؤ يمكن تفسأأيرها  البيانات التإ أد

وأدعرب عن  يإ اعتماد ورقة المسأأأأأائل امولى المتكرر على مالشأأأأأواغل التإ أعربت ع ها الدول امعضأأأأأا مو  
اإللما ا كما جا  يإ عتقاد بعلى االم  داللة  الدول على ماالسأأأأأأأأأأتقرارم ليس بالضأأأأأأأأأأرورة م حرصأن   رأي مفاد 

حسأأأأأا  بالحق ميعكس  ه  صأأأأأعب معه وصأأأأأ  تفضأأأأأيل االسأأأأأتقرار بفنيورقة المسأأأأأائل امولىا رلى حد صأأأأأار  
و  (445)اسأأأأأأأأأأأأأأت تاجات اللج ة بشأأأأأأأأأأأأأأفن تحداد القانون الدولإ العريإ ذدكر يإقانونإم كما اللتما  القانونإ أو اال

قد أشأأأأأير رليها يإ االجتهاد القضأأأأأائإ فيما  ولوحظ أن مصأأأأأبلحات ماالسأأأأأتقرارم وماليقينم ومرمكانية الت بؤم
البحرنةا حيث تةتل  االعتباراتو وذدكر أيضأأأأأأأأا  أنها ال تشأأأأأأأأكل مبدأ اتعلق بتعيين الحدود البرنة ال الحدود 

يإ حد ذاته بل وصأأأأأأأأأأفا  لظاهرةو ويإ حين رحب الفرنق الدراسأأأأأأأأأأإ باالقتراح القائل بفن مع ى ماالسأأأأأأأأأأتقرار 
بل م ها توجيه أسأأئلة محددة رلى القانونإم فيما اتعلق بالمو  ضأأوع الحالإ يحتا  رلى ممند من التوضأأيحا بسأأد

امعضأأأأأا ا لوحظ أن البيانات التإ أدلت بها يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة ويود الدول المتضأأأأأررة من ارتفاع  الدول 
ط  ماالسأتقرار القانونإم ضأرورة الحفاظ على خبو  مسأتوى سأبح البحر تشأير على ما ابدو رلى أنها تقصأد ب

 امساس والحدود الةارجية للم اطق البحرنةو

 إ اللج ة السادسة وممارسات الدولال ظر يإ اآلرا  المعرب ع ها ي ‘3’ 

أقر امعضأأأأأا  بفن الدول التإ أدلت ببيانات حول ه ا الموضأأأأأوع كانت تؤند رلى حد كبير ردرا   -267
يما ابدو على أن نتائج عمل اللج ة يإ الموضأأأأأأوع يإ برنامج عمل اللج ةو ولوحظ أن الدول تتفق عموما  ف

و ولوحظ أيضأأأا  أن ااممم المتحدة لقانون البحار أو أن تعدله ه ا الموضأأأوع ال ا بغإ أن تتداخل مع اتفااية
مبأادئ اليقين واممن وإمكأانيأة الت بؤ والحفأاظ على توازن الحقوق وااللتمامأات بين الأدول السأأأأأأأأأأأأأأاحليأة والأدول 

رز يإ البيانات التإ أدلت بها الدول أث ا  ال قاش ال ي دار يإ اللج ة السأأأأأأأادسأأأأأأأة  امخرى كان لها موقع با
 و2019عا    يإ

  

 و 9ا االست تا  (ا الفصل الةامسا الفرع ها  A/73/10)   10ثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة والسبعونا الملحق رقم  الو  ( 445) 
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لط الضأأو  على عد  وجود ممارسأأات للدولا وال سأأيما يإ م اطق معي ة من العالمو وطدرحت   -268 وسأأد
الدول على أنها أيضأأأا  تسأأأاؤالت حول ما رذا كان ا بغإ ال ظر رلى بيانات الدول وتقارنرها بشأأأفن ممارسأأأات  

ذات الصأألة من اتفااية اممم المتحدة    أو اعتبارها ممارسأأة الحقة مغراض تفسأأير امحكا  ناشأأئةتولد قواعد  
لقانون البحارو وتسأأأأأأأا ل بعو امعضأأأأأأأا  عما رذا كانت البيانات التإ أدلت بها الدول ردا  على ورقة المسأأأأأأأائل  

وط امسأأأأأأاس الثابتةو ويإ ضأأأأأأو  عد  كفاية ممارسأأأأأأات  امولى كافية كدليل على ممارسأأأأأأات الدول لصأأأأأأالح خب 
أن البيانات التإ تدلإ بها الدول يإ اللج ة السأأأأأادسأأأأأة مهمة ووجيهةو واقتدرح  الدولا أدعرب أيضأأأأأا  عن رأي مفاد   

ك لك أن تجري اللج ةا باإلضأأاية رلى طلبها معلومات من الدولا بحوثا  تشأأمل اسأأتعراض تشأأرنعات جميع الدول  
 اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارو   بموجب بالم اطق البحرنة التإ يعممها اممين العا   واإلخبارات  

 أعمال راببة القانون الدولإ ‘4’ 

سأألط بعو امعضأأا  الضأأو  على عمل اللج ة المع ية بةبوط امسأأاس بموجب القانون الدولإ  -269
ح البحر التأابعتين لراببأة القأانون الأدولإا  للبحأار واللج أة المع يأة بأالقأانون الأدولإ وارتفأاع مسأأأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأأأب

وا أن يضأيف الفرنق الدراسأإ ممندا  من التفاصأيل عن عملهما وأن يسأتةدمه أسأاسأا  للتحليلو وأشأاروا  واقترح
رلى أن خط    2012رلى أن اللج ة المع ية بةبوط امسأاس بموجب القانون الدولإ للبحار خلصأت يإ عا   

لكليةا بسأأبب ارتفاع مسأأتوى نون القائم ال اوير حال  وافيا  لةسأأارة امراضأأإ اامسأأاس العادي مت قل وأن القا
سأأأأأبح البحر مثال و وذدكر أيضأأأأأا  أن اللج ة المع ية بالقانون الدولإ وارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر الم شأأأأأفة  

معد   إ بالحقا  أوصأت بفن تعتمد راببة القانون الدولإ قرارا  اتضأمن مقترحات بحدكم القانون الم شأود تقضأ
أّثر تغير مسأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأبح البحر على الواقع الجغرايإ للةط اشأأأأأأأأتراط تعدال خبوط امسأأأأأأأأاس والحدود رذا 

الصأأأأأأأأأأادر عن المؤتمر الثامن والسأأأأأأأأأأبعين لراببة القانون   5/2018القرار يإ ذلك    وجا  تفايدالسأأأأأأأأأأاحلإمو  
تقرنر راببة القانون الدولإ عن  و واقتدرح أيضأا  أن يجري الفرنق الدراسأإا على غرار  (446)الدولإ يإ سأيدنإ
بشأأأأأأفن القانون الدولإ وارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحرا تحليال    2018ته يإ سأأأأأأيدنإ عا   المؤتمر ال ي عقد

لممايا وعيوب مةتل  الةياراتو وعالوة  على ذلكا لوحظ أن خبوط امسأاس بموجب اتفااية اممم المتحدة  
موجب عو ولوحظ ك لك أن اللج ة المع ية بةبوط امسأأأأأأأاس بلقانون البحار يجب أن تكون متوايقة مع الواق

فيما اتعلق  هإ القول الفصأل  2012القانون الدولإ للبحار ال تعتبر أن ال تائج التإ توصألت رليها يإ عا   
بآثار ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحرا وأنه ا بغإ بالتالإ أن تواصأأأأأأأل اللج ة المع ية بالقانون الدولإ وارتفاع 

عد  اشتراط رعادة حساب   2018يإ عا  لبحر دراسة ه   اآلثارا وهإ اللج ة التإ اقترحت  مستوى سبح ا
خبوط امسأأأأأأأأأأاس والحدود الةارجية للم اطق البحرنة لدولة سأأأأأأأأأأاحلية أو دولة أرخبيلية رذا ما أثرت تغيرات  

جية تلك مسأأتوى سأأبح البحر على الواقع الجغرايإ للةط السأأاحلإ ما دامت خبوط امسأأاس والحدود الةار 
ية اممم المتحدة لقانون البحارو وتم التفكيد أيضأأأأأأأأأا  على أن اللج ة  قد حدددت على ال حو الواجب ويقا  التفاا

 تستةد  م هجية مةتلفة عن م هجية راببة القانون الدولإا تشمل عالقة وثيقة مع اللج ة السادسةو

 مت قلة أ  ثابتة  تفسير اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار: خبوط أساس ‘5’ 

من اتفااية اممم المتحدة لقانون   5الحظ بعو امعضأأأأأأأأأأا  أن خط امسأأأأأأأأأأاس العادي يإ المادة  -270
البحار هو حد أدنى الج مرا ال ي يعتبرونه مت قال  بببيعتهو والحظ أعضأا  آخرون أن االتفااية تسأكت عما  

ارسات الدول يإ ق امعضا  على أهمية ممرذا كانت خبوط امساس مت قلة أو يجب تحداثها بانتظا و واتف
  المسأأأأائل المتعلقة بتجميد خبوط امسأأأأاس وتحداث الةرائط )أو عد  تحداثها( والحاجة رلى تقييم تلك الممارسأأأأةو 

  

(446) International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on 

International Law and Sea Level Rise, D. Vidas, et al. (eds.), Brill, Leiden, 2019, pp. 66–67و 
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د بةرائط أو بقوائما بل بالقواعد المفصألة  وأعرب بعو امعضأا  عن رأي مفاد  أن خبوط امسأاس لم تحدَّ
من  16ةا وأن الةرائط والقوائم المشأار رليها يإ المادة ها من المصأادر ذات الصألالمبي ة يإ االتفااية وغير 

  االتفااية ال تتعلق رال بةبوط أسأأاس مسأأتقيمة أو خبوط ياصأألة )وليس خبوط أسأأاس عادية(ا وأن االتفااية 
التفاايةو كما من ا 10و 9و  7تشترط صراحة  أن تصدر ه   الةرائط والقوائم ويقا  للقواعد المبي ة يإ المواد  

  يد على أهمية التمييم بين نقاط امسأأأأأأأأاس )التإ لها صأأأأأأأألة بتعيين الحدود البحرنة رذا اختيرت ك قاط ذات تم التفك 
(  صأأأألة على السأأأأواحل ذات الصأأأألة( وخبوط امسأأأأاس )التإ لها صأأأألة بتقرنر الحدود الةارجية للم اطق البحرنة 

ا يع إ أنهأا قأد تتبلأب حلوال  ا تأفثيرا  مةتلفأا ا وهأ بأال ظر رلى أن ارتفأاع مسأأأأأأأأأأأأأأتوى سأأأأأأأأأأأأأأبح البحر اؤثر عليهأ
 قانونية مةتلفةو

من اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار واضأأأأأحة بشأأأأأفن ما رذا  5واعتبر بعو امعضأأأأأا  المادة  -271
  كانت خبوط امسأأأاس العادية مت قلة أو غير مت قلةا يإ حين رأى أعضأأأا  آخرون أن ه   المادة يمكن تفسأأأيرها 

ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر لم ارد ذكر  يإ امعمال التحضأأأيرنة لالتفاايةو وأكد   يرا  مةتلفا و ولوحظ أنتفسأأأ
بعو امعضأأأا  أن االتفااية تسأأأكت تماما  عن مسأأأفلة ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحرا بما يإ ذلك ما اتعلق 

لة ارتفاع مستوى سبح  بةبوط امساس وتحداث الةرائطو ورأى أعضا  آخرون أنه حتى رذا لم ت اق ش مسف
بحرا يقد نوقشأأأت مسأأأفلة التغيير يإ موقع خبوط امسأأأاسا بما يإ ذلك الظروف التإ يمكن ييها تحداد  ال

 عقد كثير من امهمية على ذلكخط أسأأأأاس يإ سأأأأياقات محددة )مثل الدلتا(و غير أنه لوحظ أنه ال ا بغإ 
التفااية لم تحسأأأأأأأم يضأأأأأأأا  عن رأي مفاد  أن االسأأأأأأأكوتا منه يمكن تفسأأأأأأأير  ببرق مةتلفةو على أنه أدعرب أ

  بالتالإ مسأأأأأأفلة ما رذا كانت خبوط امسأأأأأأاس مت قلة أو غير مت قلةو بيد أنه ذكر أيضأأأأأأا  أن اتفااية اممم المتحدة 
  لقانون البحار تتوخى يعال  مسأفلة تغير خبوط امسأاس بسأبب التغيرات يإ السأاحلا وإن لم ت اقش مسأفلة ارتفاع 

 ر تحدادا و مستوى سبح البح

على مةتل  اآلرا  التإ أعرب ع ها امعضأأأأأأا  بشأأأأأأفن وجود ندظم خبوط أسأأأأأأاس مت قلة أو   وردا   -272
ثابتة أو دائمةا اقتدرح أن تجري اللج ة بحوثا  رضأأأأأأافية لمعرية ما رذا كان مبدأ االسأأأأأأتقرار موجودا  يإ رطار  

و واعتدبر من المهم نون تعيين حأدود امنهأارالقواعأد العأامأة للقأانون الأدولإا بمأا يإ ذلأك رجرا  دراسأأأأأأأأأأأأأأأة لقأا
تعيين الحدود البحرنة يإ أيضأأأأأا  ال ظر عن كثب يإ الحكم الصأأأأأادر عن محكمة العدل الدولية يإ قضأأأأأية 

ال ي اسأتةدمت فيه المحكمة خبا  متحركا    (447)البحر الكارنبإ والمحيط الهادئ )كوسأتارنكا ضأد نيكاراغوا(
 لتعيين الحدود البحرنةو 

وشأدد بعو امعضأا  على أنه رذا أدخ  بةبوط امسأاس المت قلةا يإن الحركة يإ اتجا  البر يمكن  - 273
أن تؤدي رلى خسأأأأأارة ال يدسأأأأأتهان بها يإ الحقوق السأأأأأيادية والوالية القضأأأأأائية للدول السأأأأأاحليةو كما يمكن أن 

ا اؤثر سأأأأأأأألبا  على حفظ الت وع ي رلى خسأأأأأأأأارة ال يدسأأأأأأأأتهان بها يإ الموارد والم اطق البحرنة المحميةا بي م اؤد 
البيولوجإ يإ الم أاطق الواقعأة خأار  الواليأة الوط يأةو وعلق هؤال  امعضأأأأأأأأأأأأأأا  قأائلين رن عأد  اليقين القأانونإ  

سأأتقرار بال سأأبة للدول السأأاحلية المجاورةو  بشأأفن الحدود البحرنة من المرجح أن يكون مصأأدرا  للصأأراع وعد  اال 
دول تةصأأأأأأأأأأأيص موارد كبيرة مغراض تحداث الةرائط البحرنة أو البيانات  ولوحظ ك لك أنه سأأأأأأأأأأأيتعين على ال 

الجغرافية بانتظا  يإ رطار نظا  مت قلو وأعرب بعو امعضأأأا  عن اتفاقهم مع الرئيسأأأين المشأأأاركين يإ أن 
 ذات طابع مت قل عموما  ال يستجيب لشواغل الدول التإ تواجه آثار ارتفاع   التفسير القائل بفن خبوط امساس 

مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحرو ل لكا أشأأأأأار بعو امعضأأأأأا  رلى أن اإلبقا  على خبوط امسأأأأأاس والحدود البحرنة 
 القائمة هو الحل اممثل ال ي يستجيب لمصالح الدول فيما اتعلق بآثار ارتفاع مستوى سبح البحرو 

  

(447) Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and 

Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2018, p. 139و 
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بالضأأرورة  عضأأا  آخرون رنهم غير مقت عين بفن تغيير م اطق االسأأتحقاقات البحرنة اؤديوقال أ  -274
رلى يقأدان الحجم اإلجمأالإ لهأ   االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأاتا مقأارنأة  بمجرد تغيير موقعهأاو ولوحظ أيضأأأأأأأأأأأأأأا  أن خبوط  

قد زادت  يإ جميع الحاالت )مثال ا ع دما تكون مسأأأاحة أراضأأأإ دولة ما    الزمةكون  تقد ال الثابتة  امسأأأاس  
رذا كانت خبوط امسأأأأأأأاس ثابتةا يإن   يعليا  بسأأأأأأأبب تحول الصأأأأأأأفائح التكتونية(و وأدعرب عن رأي مفاد  أنه

لن تكون قادرة على تحرنك خبوط أسأأأأاسأأأأها باتجا  البحر   هاالدول التإ قد تشأأأأهد زنادة يإ مسأأأأاحة أراضأأأأي
و وذدكر أيضأأأا  أنه قد توجد حاالت والمبالبة بمسأأأاحات أكبرا رذا ما واجهت مثل ه   الظاهرة يإ المسأأأتقبل

ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر قد أقامت تحصأأأأأي ات سأأأأأاحلية وقد   محددة تكون ييها الدول التإ تواجه خبر
ترغب يإ معاملتها كةبوط أسأأأأأاس ثابتةو وفيما اتعلق بحالة زنادة مسأأأأأاحة امراضأأأأأإ بسأأأأأبب عوامل غير  

جانب يقع خار  والية الفرنق الدراسإ ال ي ال ات اول  ارتفاع مستوى سبح البحرا تم التشداد على أن ه ا ال
توى سأأأأأأأبح البحرو وذدّكر أيضأأأأأأأا  بفن ال تيجة ال هائية لعمل الفرنق الدراسأأأأأأأإ ا بغإ  سأأأأأأأوى آثار ارتفاع مسأأأأأأأ

بوضأأأأأأوح أن تقتصأأأأأأر على ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر نتيجة تغير الم اخا ويقا  للحدود المتفق عليها يإ 
 والية الفرنق الدراسإو

يبة بين الةيارنن وأشأأأار بعو امعضأأأا  رلى أنه قد توجد سأأألسأأألة متصأأألة من االحتماالت الوسأأأ -275
وهإ   –خبوط امسأأأأاس المت قلة مقابل خبوط امسأأأأاس الدائمة    -الل ان نوقشأأأأا يإ ورقة المسأأأأائل امولى  

الم  رجرا  ممند  احتماالت تسأأأتحق دراسأأأة كاملة ومفصأأألةو وبما أن الم اقشأأأة ال تمال ذات طابع أولإا يإنه 
 ةاذ موق  بشفن موضوع معقدو  من التحليل المتعمق قبل أن اتمكن الفرنق الدراسإ من ات

وأثيرت أيضأأأأأأأأا  مسأأأأأأأأفلة الةرائط المالحيةا وأدعرب عن رأي مفاد  أن تحداثها أمر مهم لمصأأأأأأأألحة   -276
رجح أن تكون اسأأأتث ائية  السأأأالمة المالحيةا بي ما ذهب رأي آخر رلى أن المةاطر المحتملة على المالحة اد 

ة ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر وأن التك ولوجيا السأأأاتلية  بال ظر رلى أن السأأأاحل ا حسأأأر باتجا  البر يإ حال
متأاحأة اليو  أكثر من أي وقأت مضأأأأأأأأأأأأأأىو وأدعرب عن تأفايأد االقتراح الأ ي قأدمأه الرئيسأأأأأأأأأأأأأأان عقأب ذلأك بأفن 

يمكن أن تبحث ه   الدراسأأأأأأة مةتل  وظائ     تةضأأأأأأع مسأأأأأأفلة الةرائط المالحية لدراسأأأأأأة رضأأأأأأافيةو يمثال ا
بلوب بموجأأب قواعأأد الم ظمأأة الهيأأدروغرافيأأة الأأدوليأأة والرسأأأأأأأأأأأأأأو  البيأأانيأأة  الةرائط المالحيأأة على ال حو الم

 المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة مغراض تسجيل الم اطق البحرنةو

بأار الحأالأة المحتملأة التإ ال تعود واقترح بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  أن يأفخأ  الفرنق الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ يإ االعت -277
ئيأا  للم أاطق المتأداخلأة يإ الم أاطق االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة الةأالصأأأأأأأأأأأأأأة للأدول تتأداخأل ييهأا الحأدود المتفق عليهأا ث أا

السأاحلية المتقابلةا نتيجة الرتفاع مسأتوى سأبح البحر وتحرك الةط السأاحلإ يإ اتجا  البرا من مثل ه   
ونإ غير م بقإو وأدعرب عن تفايد دراسأأة ه   الفرضأأيةا بما يإ ذلك الحالة سأأتوقع الدول يإ يخ خيال قان

ة مفاسيم مسأأأأأأتمدة من قانون المعاهداتا مثل تقاد  المعاهدة أو اسأأأأأأتحالة ت في هاو وأدعرب عن رأي من زاون
آخر مفاد  أن الحفاظ على خبوط امسأأأأأأأأأأاس القائمةا ع دما تتغير خبوط امسأأأأأأأأأأاس الببيعية تغيرا  كبيرا ا 

وح به بموجب تتجاوز ما هو مسأأأأأم  -ن اؤدي رلى نشأأأأأو  م اطق بحرنة كبيرة بشأأأأأكل غير مت اسأأأأأب يمكن أ
وهو ما قد يفيد الدول السأاحلية على حسأاب حقوق الدول امخرى أو  -اتفااية اممم المتحدة لقانون البحار  

يوائد بممند من التفصأيلا  المجتمع الدولإو واتدفق أيضأا  على دراسأة احتمال يقدان الدول الثالثة أو اكتسأابها 
آلن على الموضأأأأأأأأأأأأأأوع لم تبلأب هأ ا التحليأل أو تأ كر يإ حين لوحظ أن أيأا  من الأدول التإ علقأت حتى ا

المسأأأأأأفلةو والحظ بعو امعضأأأأأأا  أنه رذا اعتدمد نهج خبوط امسأأأأأأاس الثابتةا يإن ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح  
ة بحر رقليمإ )أو حتى أعالإ البحار(  البحر يمكن أن اؤدي رلى تحول مسأأأأأاحات واسأأأأأعة مما هو يإ العاد

رور البري  عبرهأاو وبأالمثألا يمكن أن تؤدي خبوط امسأأأأأأأأأأأأأأاس الثأابتة  رلى ميأا  داخليأة ا تفإ معهأا حق الم
 رلى اإلبقا  على نظا  المضااق يإ ق اة ليست يإ العادة مضيقا و
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 مصادر القانون الدولإ امخرى  ‘6’ 

أعرب بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  عن رأي مفأاد  أن اتفأاايأة اممم المتحأدة لقأانون البحأارا على الرغم من   -278
للدول امطراف ييهاا يإنه ا بغإ مواصأأألة تحليل مصأأأادر أخرىو وذدّكر أيضأأأا  بما جا    أنها مصأأأدر رئيسأأأإ

مسأأأأأأأأأأأائل التإ ال يإ داباجة االتفااية من أن قواعد ومبادئ القانون الدولإ المببق عموما  سأأأأأأأأأأأتظل تحكم ال
مسأتوى سأبح البحر ت ظمها االتفاايةو ونظرا  رلى أنه ال يمكن معالجة المشأاكل القانونية ال اشأئة عن ارتفاع  

معالجة كاملة يإ رطار نظا  االتفاايةا اقتدرح ال ظر يإ قواعد أخرى ذات صأأأأأأأألة من القواعد العامة للقانون 
من االتفاايةو وتشأأأمل ه   المصأأأادر    5تغبيها المادة   الدولإو وأشأأأار أعضأأأا  آخرون رلى أن ه   المسأأأفلة

وغيرهأأأا من    (448)1958ايأأأات ج يف لعأأأا   امخرى على وجأأأه الةصأأأأأأأأأأأأأأوص القأأأانون الأأأدولإ العريإ واتفأأأا
الصأأأأأأأأكوك المتعددة امطراف والث ائية المتعلقة بمجموعة كاملة من جوانب قانون البحار والشأأأأأأأأاملة لم اطق  

مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحرو واقترح بعو امعضأأأأأأا  أن تددرس المبادئ والقواعد  مةتلفة يمكن أن تتفثر بارتفاع  
مبدأ القائل بفن امرض لها أسأأأأأأأأأأبقية على البحرا ومبدأ حرنة  امخرى أيضأأأأأأأأأأا  بممند من التفصأأأأأأأأأأيلا مثل ال

اإلنصأأأأأأأأأأأأاف وحسأأأأأأأأأأأأن ال ية والحقوق التارنةية وحقوق الملكيةا وااللتما  بتسأأأأأأأأأأأأونة   مبدأ  البحارا وك لك دور
بالوسأأأأائل السأأأألميةا وصأأأأون السأأأألم واممن الدوليينا وحماية حقوق الدول السأأأأاحلية والدول غير  الم ازعات 

السأأأيادة الدائمة على الموارد الببيعيةو وب ا   على ذلكا يعتم  الفرنق الدراسأأأإ متابعة ه    السأأأاحليةا ومبدأ
 االقتراحات يإ أعماله المقبلة يإ ه ا الموضوعو

 الم بقة االقتصادية الةالصة والجرف القاري ديمومة  ‘7’ 

الجرف القأاري   االقتراح القأائأل بأديمومأة  طرح بعو امعضأأأأأأأأأأأأأأا  أسأأأأأأأأأأأأأأئلأة محأددة عن العالقأة بين -279
والم بقة االقتصأأأأأأادية الةالصأأأأأأة فيما يةص اإلشأأأأأأارة الواردة يإ ورقة المسأأأأأأائل امولى عن احتمال ظهور  

القاري والحدود الةارجية المت قلة المحتملة للم بقة االقتصأأأأأأأأأادية   تباان بين الحدود الةارجية الدائمة للجرف
الجرف ديمومة دة يإ ورقة المسأأأائل امولى بشأأأفن  الةالصأأأةو وأدعرب عن رأي مفاد  أن بعو البيانات الوار 

 القاري غير صحيحةو

تحداد الجرف  وويقا  له ا الرأيا ال وجود للديمومة: يالحجة المقدمة يإ ورقة المسأأأأأأأأائل تقو  على   -280
ميل بحري ال ت ببق سأأأأأأأأأأوى معااير    200القاري اسأأأأأأأأأأت ادا  رلى المعااير الجغرافية؛ غير أنه حتى مسأأأأأأأأأأاية 

يإ حين ا هب ه ا الرأي رلى أن الحدود الةارجية للجرف القاري والم بقة االقتصأأأادية الةالصأأأة المسأأأايةا  
ديمومة خبوط امسأأأاس باالسأأأت اد رلى تتوق  على موقع خبوط امسأأأاسو ول لكا ذدكر أنه ال يمكن تفكيد 

 أن الجرف القاري هو االمتداد الببيعإ ل قليم البريو

 من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات 62من المادة  2والفقرة ارتفاع مستوى سبح البحر   ‘8’ 

الحظ بعو امعضا  أن المعاهدات البحرنة والحدود المحددة بالتقاضإ ا بغإ أن تكون نهائيةا  -281
وإن اسأأأتصأأأوبوا يإ الوقت نفسأأأه مواصأأألة دراسأأأة اممرو وأشأأأير رلى أهمية مبدأ مالعقد شأأأرنعة المتعاقدانمو  

  رذا كان ارتفاع مسأأأأأأتوى من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات وعلى مسأأأأأأفلة ما    62على المادة  وعلق عدة أعضأأأأأأا   
سأأبح البحر يشأأكل تغيرا  غير متوقع يإ الظروفو والحظ عدد من امعضأأا  أنه ال ا بغإ يإ ه ا الصأأدد 

و  ورقة المسأأأأائل امولى   التمييم بين الحدود البرنة والبحرنةا كما اتجلى يإ االجتهاد القضأأأأائإ الدولإ الم كور يإ 
  

 (448 ) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Geneva, 29 April 1958), United Nations, 

Treaty Series, vol. 516, No. 7477, p. 205 ؛ وConvention on the High Seas (Geneva, 29 April 1958) ا
ا Convention on the Continental Shelf (Geneva, 29 April 1958)و   ؛ vol. 450, No. 6465, p. 11المرجع نفسها  

 Convention on Fishing and Conservation of the Living؛ و vol. 499, No. 7302, p. 311المرجع نفسأأأأأأأأأأأأها 

Resources of the High Seas (Geneva, 29 April 1958)  ا المرجع نفسهاvol. 559, No. 8164, p. 285 و 
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ه ا بغإ مواصأأأأأأألة دراسأأأأأأأة ه   المسأأأأأأأفلةا بما يإ ذلك تحليل  وكان أعضأأأأأأأا  آخرون أكثر تحفظا  واعتبروا أن
ريجابيات وسلبيات كل رأيو وأدعرب عن تفايد ه ا االقتراحا وذدّكر بفن الفقه وما خلصت رليه اللج ة المع ية  

تابعة لراببة القانون الدولإ من اسأأأأت تاجات يإ ه ا الشأأأأفن بالقانون الدولإ وارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحر ال
الحدود البرنة والبحرنة ال ا بغإ أن تشكل تغيرا  غير متوقع التغيرات يإ تميل رلى رقرار أن    2018يإ عا   

يإ الظروفو والحظ بعو امعضأأأأأأأأأأأأأا  أن الحدود البرنة تكون يإ بعو امحيان مت قلةا وتعتمد على موقع  
إ حين أدعرب عن رأي ةط الوسأط يإ نهرا ي ال يرةا أو ال قبة الوسأبى يإ نهر أو بحيرةا أو  ضأفة نهر أو بح 

مفأاد  أن ممأارسأأأأأأأأأأأأأأات الأدول ت حو م حى مةتلفأا : يفإ حأالأة تغير تأديق ال هرا تظأل حأدود ال هر المتفق عليهأا  
  62نة للمادة دائمةو وأدعرب عن رأي مفاد  أن مسأأأأأفلة خضأأأأأوع أو عد  خضأأأأأوع معاهدات تعيين الحدود البحر 

المحاكم والهيئات القضأأائية الدولية ال اللج ة منها هإ مسأأفلة تتعلق بتفسأأير المعاهداتا وأنها من اختصأأاص 
تقع خأار  نبأأاق والاتهأأاو وأثيرت أيضأأأأأأأأأأأأأأأا  نقبأأة تتعلق بأالبأأابع غير الملم  التفأأاقأات الحأأدود البحرنأة الث أأائيأأة  

 ها بالتالإ االعتراف باالتفاقات التإ ت شأأأأأأأئ أو تثّبت حدودا  للدول الثالثةا التإ لن يكون مبلوبا  م  بال سأأأأأأأبة 
ةو وذهأب رأي آخر رلى أن االتفأاقأات البحرنأة التإ تقر الحأدود وتثبّأت التةو  هإ معأاهأدات تدبر   ويقأا  بحرنأ

 التفأاايأة ييي أا لقأانون المعأاهأدات وهإ ملممأة لجميع الأدولو وهأ ا ال يةأل بأالتما  امطراف يإ هأ   المعأاهأدات
اتعلق باستحقاقاتها البحرنة ويقا  التفااية  بفن تراعإ على ال حو الواجب الحقوق المشروعة للدول الثالثة فيما

  اممم المتحدة لقانون البحارو ولوحظ أن المسأأأأفلة تحتا  رلى ممند من الدراسأأأأةا بما يإ ذلك من م ظور ال دظم 
  الفرنق الدراسأأإ مسأأفلة ال تائج المترتبة بال سأأبة لحدود الموضأأو ية يإ القانون الدولإو واقتدرح أيضأأا  أن ابحث  

 صار موقع طرف حدود برنة متفق عليها يإ عرض البحر بسبب ارتفاع مستوى سبح البحروبحرنة رذا 

 الجمر والجمر االصب ا ية والصةور ‘9’ 

اية من اتفا  121دعا بعو امعضأأا  رلى توخإ الح ر يإ ت اول موضأأوع الجمر بموجب المادة  -282
  أنه كان ا بغإ راال  ممند من االهتما  اممم المتحدة لقانون البحارو وأعرب أعضأا  آخرون عن رأي مفاد

 (449)الشعبية  التحكيم يإ بحر الصين الج وبإ بين جمهورنة الفلبين وجمهورنة الصين لقرار التحكيم يإ قضية  
ت بحرنةا يإ حين أدعرب أيضأأأا  عن  وأسأأأباب م حها اسأأأتحقاقا 121يإ مسأأأفلة مركم الجمر بموجب المادة 

ضأرورة ت اول ذلك القرار بالتحليل ال قديو وأدعرب عن رأي مفاد  أن التحصأي ات االصأب ا ية المةصأصأة  
حصأأأأأرا  التقا  ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر ال تجعل الجمنرة الببيعية اصأأأأأب ا يةو بيد أنه أثير موضأأأأأوع  

شأأأييد الجمر االصأأأب ا ية لغرض الحماية وتشأأأييد الجمر  هية أوضأأأح للتمييم بين تالحاجة رلى مبادئ توجي
االصأب ا ية من أجل رحداث اسأتحقاقاتو وأدعرب عن رأي مفاد  أنه ال ا بغإ رسأا ة اسأتةدا  التحصأي ات 
السأأأأأاحلية للحصأأأأأول على اسأأأأأتحقاقات بحرنة واسأأأأأعة ال باقو وطدرح سأأأأأؤال عما رذا كانت مالحظات ورقة 

اع مسأتوى سأبح البحر أ  أن لها تببيقا  أعمو وطدرح أيضأا  سأؤال عما رذا امولى تقتصأر على ارتف المسأائل
كانت مالصأةورم التإ تغمرها الميا  ا بغإ أن يسأتمر تمتعها باالسأتحقاقات البحرنةو واقتدرح أال يكون تجميد 

مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحرو ورأى مركم جمنرة قاعدة  عامةا من غمرها قد ا تج عن أسأأأأأباب ال تتصأأأأأل بارتفاع 
الفرنق الدراسإ أنه يمكن رجرا  بحوث رضافية يإ ه ا المجال للتحقق مما رذا كان يمكن علميا  القيا  بمثل  
لط الضأو  على ارتفاع تكلفة الحماية االصأب ا ية  ه ا التمييم ومدى أهمية عامل معين يإ دراسأتهو كما سأد

 لةبوط امساس والم اطق الساحليةو

  

(449) The South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic 

of China, Award of 12 July 2016, Arbitral Tribunal, Permanent Court of Arbitration, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XXXIII, p. 166و 
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 لجزء األول من الدورةحاات ختامية في نهاية امال )د( 

 قد  امعضا  عددا  من االقتراحات بشفن أعمال الفرنق الدراسإ وأساليب عمله مستقبال و -283

وسيكل ورقة المسأأائل امولىو ورأى الفرنق الدراسأأإ  (450)وقددمت اقتراحات بشأأفن ع وان الموضأأوع -284
أيضأأأأأأا  باالقتراحات المتعلقة بهيكل ا يإ مرحلة الحقةو ورحب يمكن بحثهع وان الموضأأأأأأوع  أن ه   مسأأأأأأفلة  

  ورقة المسأأأائل امولىا وك لك باالقتراحات المتعلقة بثبت المراجعو ورحب الفرنق الدراسأأأإ ك لك باقتراح وضأأأع 
دراسأأة لتشأأرنعات الدول بشأأفن خبوط امسأأاسا بدعم من اممانةو واقتدرح أيضأأا  ردرا  ورقة المسأأائل امولى 

 وحولية لج ة القانون الدولإانإ من جم  امول من المجلد الثيإ ال

وذّكر بعو امعضأأأأأأا  بفن والية الفرنق الدراسأأأأأأإ تتمثل يإ رجرا  عملية مسأأأأأأح لآلثار القانونية  -285
المترتبة على ارتفاع مسأأأأتوى سأأأأبح البحرا اممر ال ي قد اتبلب متابعة ولك ه لن يفضأأأأإ رلى وضأأأأع أي 

حلى الفرنق الدراسأأأأأأأأأإ بالوضأأأأأأأأأوح والشأأأأأأأأأفافية م   البداية يإ د محددةا واقترحوا أن اتمبادئ توجيهية أو موا
التمييم بين القانون السأأأأأاري والقانون الم شأأأأأود والةيارات السأأأأأياسأأأأأاتيةا حفاظا  على مصأأأأأداقيته ومصأأأأأدااية 

ل اسأأت تاجاتها  صأألة بالموضأأوعا مثالذات   بفعمالها السأأابقةاللج ةو واقتدرح أيضأأا  أن تسأأترشأأد اللج ة بالكامل  
د القانون الدولإ العريإ واسأأأأأأت تاجاتها بشأأأأأأفن االتفاقات الالحقة والممارسأأأأأأة الالحقة فيما اتعلق بشأأأأأأفن تحدا

بتفسأأأير المعاهداتو وجرى التشأأأداد على البابع امولإ لورقة المسأأأائل امولى وضأأأرورة احترا  والية الفرنق 
  ؛ سأبح البحر وقضأايا  المتراببةم  القانونية التإ اثيرها ارتفاع مسأتوى الدراسأإ يإ رجرا  معملية مسأح للمسأائل  

جرى التفكيد أيضأأأأأأا  على أنه ال يمكن اسأأأأأأتةالص اسأأأأأأت تاجات رال يإ مرحلة الحقةا بعد أن يكون الفرنق و 
 الدراسإ قد تعمق يإ تحليلها ومع مراعاة آرا  أعضائهو

فيه   لموضأأأوعا بسأأأبب أهميتها ا بغإ أن ا ظروعلى ال قيو من ذلكا أدعرب عن رأي مفاد  أن ا -286
ا  مقرر خاص ال يرنق دراسأأإا لضأأمان الشأأفافية والسأأماح للج ة باتةاذ موق  فيما اتعلق بمشأأارنع ال صأأوص 

ال رجرا  دراسأأات مواضأأيعيةو ويإ ه ا الصأأددا اقتدرح أيضأأا  تعيين مقررنن خاصأأين مشأأاركين بنية وضأأع  
  رطارنة عالمية بشأأفن اآلثار   رضأأها على الدول للتفاوض على اتفااية مجموعة من مشأأارنع المواد التإ يمكن ع 

 من نظا  اللج ة امساسإو 23القانونية الرتفاع مستوى سبح البحرا ويقا  للمادة 

كون له أيضأأأا  آثار هامة بال سأأأبة ل تائج الموضأأأوعا باعتبار أن  تورئإ أن نهج الفرنق الدراسأأأإ سأأأ -287
لى الدول لتتدارس موضأأأأأوعا  سأأأأأتتمااد أهميته  تكون أكثر ربداعا  يإ اقتراح حلول ع ه ا ال هج قد يسأأأأأمح للج ة بفن  

لضأأأأمان السأأأأال  واممن واالسأأأأتقرار يإ المجتمع الدولإو وأدعرب عن رأي مفاد  أن أي اسأأأأت تاجات تةلص رليها  
ا حلوال   اللج ة يمكن أن توير للدولا وال سأأأأأأأيما الدول المتضأأأأأأأررة بوجه خاص من ارتفاع مسأأأأأأأتوى سأأأأأأأبح البحر 

واسأأتحقاقاتها بموجب قانون البحارا وذلك بشأأرح القواعد القائمة واقتراح قواعد جدادة    قانونية عملية تصأأون حقوقها 
حيثما توجد ثغراتو وحي  اكا سأأأأأأأأيكون على الدول والمجتمع الدولإ ككل أن تقرر بلورة ه   القواعدا سأأأأأأأأوا  من  

 نية ذات الصلةو   ية أو االتفاقات بشفن الصكوك القانو خالل الممارسة أو المفاوضات أو القرارات الدول 

وأوصأأأأى بعو امعضأأأأا  باتباع نهج ح ر لتج ب التسأأأأرع يإ التوصأأأأل رلى اسأأأأت تاجات مبكرةو   -288
ويإ معرض اإلشارة رلى الفصل المتعلق بال تائج العلميةا أدعرب عن تفايد التعامل مع ارتفاع مستوى سبح  

ا  للغرض المحأدود لعملهأا المتعلق بأاآلثأار  علميأا  يمكن أن تحيط اللج أة بهأا علمأالبحر بأاعتبأار  حقيقأة مثبتأة  
القانونية الدولية المترتبة على ارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحرو ويإ ه ا الصأأأأأأددا أشأأأأأأير رلى أن والية الفرنق 

هإ أن الدراسأأأإ اسأأأتبعدت الراببة السأأأببيةا حيث رن الفرضأأأية التإ يقو  عليها العمل يإ ه ا الموضأأأوعا و 
يجة لتغير الم اخا ا بغإ اعتبارها حقيقة مثبتة علميا و ويإ الوقت نفسأأها ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر هو نت

 يمكن للفرنق الدراسإا رذا لم  اممرا أن ا ظر يإ دعوة خبرا  علميين رلى اجتماعاته المقبلةو

  

 كان من بين ه   االقتراحات اقتراح بتعدال ع وان الموضوع رلى: مارتفاع مستوى سبح البحر والقانون الدولإمو (450)
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 ورةنتائج المناقشة التحاورية التي ُعقدت خالل الجزء الثاني من الد )ه( 

ا  2021تموز/اوليه    6خالل الجم  الثانإ من الدورة يإ  المعقودة  لدراسأأأأأأإ  يإ الجلسأأأأأأة امولى للفرنق ا  - 289
رد الرئيسأأأان المشأأأاركان على التعليقات التإ أبداها أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ خالل الجم  امولا وعرضأأأا مشأأأروع  

سأأأأأأأخ  ا تلتها ن 2021تموز/اوليه    2تقرنر مؤقتا عدممت نسأأأأأأأةة م ه باللغة اإلنكليمنة على جميع امعضأأأأأأأا  يإ  
 و 2021تموز/اوليه    5بجميع اللغات امخرى يإ  

التفاعلية التإ أعقبت ذلكا أجرى امعضأأأا  م اقشأأأة بشأأأفن أسأأأاليب عمل الفرنق   وخالل الم اقشأأأة -290
الدراسأأأأأأأأإو وأعرب بعو امعضأأأأأأأأا  عن قلقهم من أن تكون ورقة المسأأأأأأأأائل امولى التإ أعدها الرئيسأأأأأأأأان 

( قد يدسأرت بفنها من رعداد الفرنق الدراسأإ يإ مجموعهو  Add.1و Corr.1و A/CN.4/740المشأاركان )
أيضأأأأأأأأأأأأأأا  على القيود المم يأة التإ عمأل الفرنق الأدراسأأأأأأأأأأأأأأإ يإ ظلهأاا وكأ لأك الحأاجأة رلى عمليأة  وتم التأفكيأد

جما ية وتشأأأأأاورنةو ورأى بعو امعضأأأأأا  ك لك أنه بال ظر رلى أهمية الموضأأأأأوع قد يدسأأأأأتحسأأأأأن أن ت ظر  
تاحة  ها العاديةا بتعيين مقرر خاص أو عدة مقررنن خاصأأأأأأين للموضأأأأأأوعا وذلك إلاللج ة يإ اتباع رجرا ات

ممند من الشفافية والتمكن يإ الوقت نفسه من مراعاة موق  الدول من خالل نظا  القرا تين امولى والثانية  
 لمشارنع ال صوصو وأثيرت أيضا  تساؤالت بشفن ال تيجة المتوقعة لعمل الفرنق الدراسإو

ما ويقا  مسأأأأأأاليب ه ا الصأأأأأأددا أعرب الرئيسأأأأأأان المشأأأأأأاركان عن رأي مفاد  أنهما أديا عمله ويإ -291
ممت أسأأأأاليب العمل ه   (451)2019العمل التإ اتفقت عليها اللج ة يإ عا    ليكون لهاو ويإ نظرهماا صأأأأد

المقرر  طابع رسأأأأأأمإ أكثر من أسأأأأأأاليب عمل اميرقة الدراسأأأأأأية السأأأأأأابقةا وهإ تجمع فيما ابدو بين نموذ   
الةاص واميرقة الدراسأأية التقليديةو ورحبا بالمسأأاهمات التإ قدمها امعضأأا  وشأأددا على الحاجة رلى م تج 

أسأاس ورقة المسأائل امولى   جماعإو ولوحظ أن م اقشأة العا  الحالإ تتفل  من معملية مسأحم أدجرنت على
ا  قدر كبير من البحوث اإلضأأأأأأافية إلتما  والمالحظات امولية الواردة ييهاا وأن على الفرنق الدراسأأأأأأإ رجر 

مهمته بشفن جوانب قانون البحار المتصلة بالموضوعو وب ا   على ذلكا دعا الرئيسان المشاركان امعضا  
ضأأأأأأأأيع التإ سأأأأأأأأيبحثها الفرنق الدراسأأأأأأأأإ بصأأأأأأأأورة جما يةا وهإ  رلى أخ  زما  المبادرة بشأأأأأأأأفن مةتل  الموا

 ادل اآلرا  ال ي أجري يإ الجم  امول من الدورةو مواضيع سبق أن اقتدرح بعضها أث ا  تب

وأشأأأأير أيضأأأأا  رلى ال تائج المتوقعة من عمل الفرنق الدراسأأأأإا على ال حو المبين يإ الجم  امول  -292
و واقتدرح أيضأأأا  أن اواصأأأل الفرنق الدراسأأأإا بموازاة عملها متابعة التقد  المحرز يإ الجوانب (452)من الدورة

 لبحاروالمتصلة بقانون ا

فن أسأأأأأأأاليب عمل الفرنق الدراسأأأأأأأإا على أن يقد  واتفق امعضأأأأأأأا ا يإ ختا  تبادلهم لآلرا  بشأأأأأأأ -293
الرئيسأأان المشأأاركان رلى اللج ة التقرنر المؤقت متضأأم ا  ال قاط الرئيسأأية للم اقشأأة التإ عدقدت أث ا  الدورةا 

 من يصول التقرنر الس وي للج ةو  ما أن ا تهإ الفرنق الدراسإ م ه ونتفق عليها بغرض ردراجه كفصل

دراسأأأأأأإ رجرا  م اقشأأأأأأة موضأأأأأأو ية على أسأأأأأأاس امسأأأأأأئلة التإ أعدها الرئيسأأأأأأان ثم قرر الفرنق ال -294
 تيجة له   الم اقشأأأأأأةا حدد كو و (453)المشأأأأأأاركان لمتابعة الم اقشأأأأأأة التإ جرت خالل الجم  امول من الدورة

  

و انظر أيضأأأأأأأأأا   273  - 265(ا الفقرات A/74/10)  10للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم   الوثائق الرسأأأأأأأأأمية (451)
 أعال و 246و 245الفقرتين 

 وأدنا  296الفقرة أيضا  ظر ان (452)

( ما هإ مصأأأأأأادر القانون امخرى التإ ا بغإ أن ابحثها الفرنق 1)  :فيما الإ امسأأأأأأئلة التوجيهية التإ اقترحها الرئيسأأأأأأان المشأأأأأأاركان  ( 453) 
ن البحارا  الدراسأأأأأأأأأإ فيما اتعلق بالموضأأأأأأأأأوع، يعلى سأأأأأأأأأبيل المثالا أشأأأأأأأأأير رلى أنه توجدا باإلضأأأأأأأأأاية رلى اتفااية اممم المتحدة لقانو 

ملة من جوانب قانون البحارا وتشأأمل  ممعاهدات أخرى ا بغإ ال ظر ييهاا وهإ معاهدات متعددة امطراف وث ائية تتعلق بمجموعة كا 
م اطق مةتلفة يمكن أن تتفثر بارتفاع مسأأتوى سأأبح البحرو ون بغإ تفسأأير ه   المعاهدات يإ ضأأو  أمور م ها الممارسأأة الالحقةمو  

راسأأأأأأأأإ يإ و واقتدرح أيضأأأأأأأأا  أن ا ظر الفرنق الد 1958معاهدات من ه ا القبيلا باإلضأأأأأأأأاية رلى اتفاايات ج يف لعا  ون بغإ تحداد ال 
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تبلب ممندا  من التحليل المتعمقا وهإ مسأأأائل سأأأيركم الفرنق الدراسأأأإ المسأأأائل التالية بوصأأأفها مجاالت ت
ها على سأأأبيل امولونة يإ المسأأأتقبل القرنبو وسأأأيضأأأبلع به   الدراسأأأات أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ على علي

 أساس طوعإ:

)وال سيما نشفة   (454): باإلضاية رلى اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارمصادر القانون  )أ( 
  )وأعمالها التحضأأأأأأيرنة( وك لك قواعد القانون الدولإ   ( 455) 1958رها(ا واتفاايات ج يف لعا   م ها وتفسأأأأأأي   5المادة  

  المعاهدات المتعددة   - خرى  ام قانون  ال العريإ ذات ال باق العالمإ واإلقليمإا سأأأيدرس الفرنق الدراسأأأإ مصأأأادر  
  إدارة مصأأأائد امسأأأماك أو بفعالإ امطراف واإلقليمية والث ائية ذات الصأأألة أو غيرها من الصأأأكوك المتعلقة مثال  ب 

وبروتوكولهأأا المتعلق بحمأأايأأة   (456)1959حأأار التإ تحأأدد الم أأاطق البحرنأأةا أو معأأاهأأدة أنتأأاركتيكأأا لعأأا   الب
  

قواعد أخرى من القواعد العامة للقانون الدولإ يمكن أن تكون ذات صأأأأأأأأأألة يإ السأأأأأأأأأأياق الجدادو والواقع أن ه   مسأأأأأأأأأأفلة مهمة اتعين  
مشأأأأأاركان ترحيبهما بفي رشأأأأأارة رلى ما يمكن أن تكون عليه ه   القواعد امخرىو واقتدرح بحثهاو ومن ه ا الم ظورا أبدى الرئيسأأأأأان ال 

الفرنق الدراسإ قواعد القانون الدولإ العريإ غير المدرجة يإ اتفااية اممم المتحدة لقانون البحارا ول لك سيكون من  ك لك أن ابحث  
( ما هإ الجوانب المحددة يإ مسأأأأأأأأفلة الرسأأأأأأأأو  البيانية والةرائط 2العتبار؛ ) المفيد جدا  اإلشأأأأأأأأارة رلى القواعد التإ ا بغإ أخ ها يإ ا 

( هل توجد حاجة رلى مدخالت علمية رضأأأأأأافية يإ عمل الفرنق الدراسأأأأأأإ، ما هإ جوانب 3تها وكيف، ) المالحية التإ ا بغإ دراسأأأأأأ 
آثار  وحدود والية الفرنق الدراسأأأإ التإ  ه   المدخالت وكيف يمكن التوييق بين دراسأأأة مةتل  أسأأأباب ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر و 

رلى رجرا  الممند من الدراسات التق ية آلثار ارتفاع مستوى سبح البحر  ( هل من حاجة 4تحول بي ه وبين دراسة مالراببة السببيةم،؛ ) 
، وإذا كأان اممر على خبوط امسأأأأأأأأأأأأأأاسا والحأدود الةأارجيأة للم أاطق البحرنأة التإ تقأاس م هأاا والمعأالم الموجودة يإ عرض البحر 

( هل ا بغإ  5لفة من م ظور تق إ بحت،؛ ) ك لكا يكيف ا بغإ القيا  ب لك، هل ا بغإ أن ابحث الفرنق الدراسأأأأأإ سأأأأأي ارنوهات مةت 
للفرنق الدراسأإ أن يقو  بتحليل ارتفاع مسأتوى سأبح البحر كما اقترح أحد امعضأا  ال ي أبدى اهتمامه بأأأأأأأأأأأأأأأ مم اقشأة مصأالح الدول 

(  6بحارم،؛ ) أن تسأأأتفيد من ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر بسأأأبب يقدان دول أخرى لحقوقها القائمة وزنادة مسأأأاحة أعالإ ال التإ يمكن 
فيما اتعلق بمسأأفلة االسأأتقرار القانونإ وإمكانية الت بؤا طدرح سأأؤال عما رذا كانت المسأأفلة تسأأتحق م اقشأأة أشأأملو والسأأؤال هو ما هإ  

( احتج عدة أعضأأا  بمبدأ اإلنصأأافا وهإ مسأأفلة أثارتها أيضأأا دول عدادةو هل ا بغإ أن  7ف،؛ ) الجوانب التإ ا بغإ دراسأأتها وكي 
صاف عامال  مهما  يفخ   الفرنق الدراسإ يإ االعتبار يإ تحليله ل تائج ارتفاع مستوى سبح البحر ويإ ريجاد الحلول، وما يكون اإلن 

ت السأأياسأأاتية امخرى التإ يمكن ال ظر ييها لصأأالح خبوط امسأأاس الثابتة ماإلنصأأافم، وما هإ االعتبارا   ل هو يهم الفرنق الدراسأأإ  
( ذدكر أنه قد توجد مسأأألسأأألة متصأأألة من االحتماالتم بين الةيارنن 8بالعكس )نقاط أثارها عضأأأوان(،؛ )  يإ مقابل المت قلة أو العكس 

لمشاركان ترحيبهما بفي رشارة رلى ما يمكن أن تكون عليه  )نهج الت قل/نهج الديمومة( وأنه ا بغإ استكشايها جميعا و وأبدى الرئيسان ا 
امعضأا ا هل ا بغإ للفرنق الدراسأإ أن ابحث السأبل التإ ميمكن بها التمييم بين تشأييد    ( ب ا   على اقتراح أحد 9ه   االحتماالت؛ ) 

رلى ضأأرورة مواصأألة دراسأأة   ( أشأأار عدة أعضأأا  10جمر اصأأب ا ية مغراض الحماية وتشأأييدها إلنشأأا  اسأأتحقاق اصأأب اعإم،؛ ) 
وما رذا كانت ت ببق على الحدود البحرنة المتفق عليها  )شأأأرط بقا  الشأأأإ  على حاله( من اتفااية ييي ا لقانون المعاهدات   62المادة 

ن أن  يإ المعاهداتو وباإلضأأاية رلى آثار ارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر على اتفاقات الحدود البحرنة السأأارنةا توجد مسأأفلة أخرى يمك 
على قضأأأأأايا تعيين الحدود ا ظر ييها الفرنق الدراسأأأأأإ وهإ أثر ارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر يإ سأأأأأي ارنو خبوط امسأأأأأاس المت قلة  

اممر البحرنأأة التإ يصأأأأأأأأأأأأأألأأت ييهأأا محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة أو المحكمأأة الأأدوليأأة لقأأانون البحأأار أو هيئأأات التحكيمو وهأأل ا ببق مبأأدأ  
امخرى التإ قد ت ببق، أ  هل اوجد التما  بإعادة يتح القضأأأأأأأأايا التإ يدصأأأأأأأألت، وما تفثير ذلك على   ، وما هإ المبادئ المقضأأأأأأأأإ به 

( كيف يمكن ت اول مسأأأفلة آثار ارتفاع مسأأأتوى سأأأبح البحر على المبالبات القائمة بشأأأفن  11سأأأتقرار واممن وإمكانية الت بؤم،؛ ) ماال 
(  12)و( من ورقة المسأأائل امولى(،؛ )   141بحرنة يإ المسأأتقبل )انظر الفقرة  اسأأتحقاق المسأأاحات البحرنة يإ حالة تعيين الحدود ال 

( هل ا بغإ للفرنق الدراسأأأأإ أن يضأأأأع  13بشأأأأفن قانون تعيين حدود امنهار كما اقترح أحد امعضأأأأا ،؛ )   ما هإ يوائد رجرا  دراسأأأأة 
يس المشأأارك ال ي اسأأتعرض ممارسأأات وقوانين الدول ( أسأأئلة موجهة رلى الرئ 14قائمة بالمسأأائل ذات امولونة التإ اتعين بحثها،؛ ) 

رسأأأأأأات يإ م اطق أخرى )آسأأأأأأيا وأمرنكا الالتي ية وأوروبا(و وأعرب الرئيسأأأأأأان  ( لمو  دراسأأأأأأة المما 15اميرنقية لمواصأأأأأألة دراسأأأأأأتها؛ ) 
 المشاركان عن امت انهما لتولإ امعضا  ه   المها  )كما يعل عضوان من قبل(و 

(454) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3و 

 (455 ) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Geneva, 29 April 1958), United Nations, 

Treaty Series, vol. 516, No. 7477, p. 205 ؛ وConvention on the High Seas (Geneva, 29 April 1958) ا
ا Convention on the Continental Shelf (Geneva, 29 April 1958)؛ و vol. 450, No. 6465, p. 11المرجع نفسها  

 Convention on Fishing and Conservation of the Living؛ و vol. 499, No. 7302, p. 311المرجع نفسأأأأأأأأأأأأها 

Resources of the High Seas (Geneva, 29 April 1958)  ا المرجع نفسهاvol. 559, No. 8164, p. 285   و 

(456)  The Antarctic Treaty (Washington D.C., 1 December 1959), United Nations, Treaty Series, vol. 

402, No. 5778, p. 71و 
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ا أو معأاهأدات الم ظمأة البحرنأة الأدوليأة التإ تحأدد م أاطق التلوث أو البحأث واإلنقأاذا (457)1991البيئأة لعأا   
المبأادئ العأامأة للقأانونا وكأ لأك لوائح ا و (458)2001لعأا     لمغمور بأالميأا اأو اتفأاايأة حمأايأة التراث الثقأايإ  

الم ظمات الدولية ذات الصأأأأأأأأأألة مثل الم ظمة الهيدروغرافية الدوليةو والغرض من ه   الدراسأأأأأأأأأأة هو تحداد  
القانون السأأأأاري فيما اتعلق بةبوط امسأأأأاس والم اطق البحرنةا دون اإلخالل بال ظر يإ القانون الم شأأأأود 

ف الدراسأأة رلى تقييم ما رذا كانت ه   الصأأكوك تجيم أو تشأأترط تعدال  الةيارات السأأياسأأاتيةو كما سأأتهد أو
  خبوط امسأأأأأاس يإ ظروف معي ة )أو ال تجيم وال تشأأأأأترط ذلك(ا وما رذا كان تغيير خبوط امسأأأأأاس يسأأأأأتتبع 

 تغييرا  يإ الم اطق البحرنة؛

وقواعد القانون  نق الدراسأأأأأأإ مةتل  مبادئ : سأأأأأأيبحث الفر مبادئ وقواعد القانون الدولإ )ب( 
الدولإ بممند من التفصأأأأأأأأأأأأأأيألا مثأل المبأدأ القأائل بفن امرض لهأا أسأأأأأأأأأأأأأأبقيأة على البحرا أو مبأدأ عد  قابلية  

ا أو مبدأ حرنة المالحةا هالحدود للتغييرا أو مبدأ اسأتمرار حيازة واضأع اليدا أو مبدأ بقا  الشأإ  على حال
التارنةية وحقوق الملكيةا وااللتما  بتسأونة الم ازعات حسأن ال ية والحقوق  مبدأ اإلنصأاف و مبدأ وك لك دور  

بالوسأأأأائل السأأأألميةا وصأأأأون السأأأألم واممن الدوليينا وحماية حقوق الدول السأأأأاحلية والدول غير السأأأأاحليةا 
 ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الببيعية؛

سأأأيع نباق دراسأأأته  ف الفرنق الدراسأأأإ رلى تو : سأأأيهدممارسأأأات الدول واالعتقاد باإللما  ) ( 
تتواير ع ها سأأوى معلومات شأأحيحةا رن  لملممارسأأات الدول وقاعدة االعتقاد باإللما  لتشأأمل الم اطق التإ 

توايرت أصأأأال ا بما يإ ذلك آسأأأيا وأمرنكا الالتي ية وأوروبا )تولى أحد أعضأأأا  الفرنق الدراسأأأإ مهمة رجرا   
ل بشأأأأأأأأأأفن أيرنقياو وع د القيا  ب لكا سأأأأأأأأأأيدرس الفرنق   الم بقة( ومواصأأأأأأأأأألة العمتحليل من ه ا القبيل له 

ه   الدراسأأأأأأأأأإ العالقة المتبادلة بين ممارسأأأأأأأأأات الدول ومصأأأأأأأأأادر القانون عن طرنق التحقق مما رذا كانت 
ممارسأأات ذات صأألة بالقانون الدولإ العريإ أو ذات صأألة بتفسأأير المعاهداتو وسأأيدرس الفرنق الدراسأأإ  ال

لبحرنة المودعة لدى اممين العا  لألمم المتحدة والتشأأأأأأأأأأأأرنعات الوط ية التإ  ا  اإلخبارات بالم اطق اأيضأأأأأأأأأأأأ
يمكن االطالع عليها يإ الموقع الشأأأأأبكإ لشأأأأأعبة قانون البحار وشأأأأأؤون المحيبات التابعة لمكتب الشأأأأأؤون  

 رات والقوانين؛بتحداث ه   اإلخبا -أو ال تقو   -القانونية لمعرية ما رذا كانت الدول تقو   

أعال ا سأأأأأأأأأأأأأأي ظر الفرنق   37: رلحأاقأا  بأالأدراسأأأأأأأأأأأأأأأة المأ كورة يإ الفقرة  رائط المالحيأةالة )د( 
تراعإ االعتبارات والظروف الت في ية للدول وك لك ممارسأأأأأأأأأأاتها فيما اتعلق   اقتراحاتالدراسأأأأأأأأأأإ أيضأأأأأأأأأأا  يإ 

 بتحداث الةرائط المالحيةو

علميين وتق يين لمسأأاعدتهم يإ ى رمكانية دعوتهم خبرا  ووايق أعضأأا  الفرنق الدراسأأإ أيضأأا  عل -295
 مهمتهما على أن يقوموا ب لك ببرنقة انتقائية ومجدية ومحدودةو

 أعمال الفريق الدراسي المقبلة )و( 

فيما اتعلق ببرنامج العمل المقبلا سيت اول الفرنق الدراسإ المسائل المتصلة بكيان الدولة وحماية  -296
البحرا يإ رطار الرئاسأأة المشأأتركة للسأأيد خوان خوسأأيه نن من ارتفاع مسأأتوى سأأبح  امشأأةاص المتضأأرر 

رودا سأأأأانتوالرنا والسأأأأيدة باترنسأأأأيا غالفاو تيليسا الل ان سأأأأيعدان ورقة مسأأأأائل ثانية كفسأأأأاس للم اقشأأأأة يإ 
ال هائية  الفرنق الدراسأأإ يإ الدورة الثالثة والسأأبعينو وسأأيسأأعى الفرنق الدراسأأإ بعد ذلك رلى وضأأع الصأأيغة 

يإ ه ا الشأفنا يإ السأ تين اموليين من يترة السأ وات الةمس التاليةا وذلك بتجميع نتائج لتقرنر موضأوعإ  
 العمل المضبلع به خالل دورتإ اللج ة الثانية والسبعين والثالثة والسبعينو

  

(457) Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (Madrid, 4 October 1991) ا المرجع نفسها
vol. 2941, p. 3و 

 .vol. 2562, part I, No(ا المرجع نفسأأأأأأأأها  2001  نويمبر / الثانإ تشأأأأأأأأرنن    2)بارنسا   المغمور بالميا  اتفااية حماية التراث الثقايإ   ( 458) 

45694, p. 3 و 
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  الفصل العاشر  
 قرارات اللجنة واستنتاجاتها األخرس 

 ةالجلسات التذكارية الخاص -ألف 

عبر اإلنترنت  ا جلسأأأأأأأة ت كارنة غير رسأأأأأأأمية  2020أالول/سأأأأأأأبتمبر   3عقد أعضأأأأأأأا  اللج ةا يإ  -297
مركم  مالسأأأأأابق والمقرر الةاص المع إ بموضأأأأأوع   اللج ة ل كرى القاضأأأأأإ ألكسأأأأأ در يانكوفا رئيس تكرنما  

 ومحامل الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية غير المصحوبة بحامل حقيبة

ل كرى    تكرنما  ا عقدت اللج ة جلسأأأأأة ت كارنة  2021تموز/اوليه    22المعقودة يإ    3547  الجلسأأأأأة   ويإ  - 298
 و عن اميعال غير المشروعة دوليا م   مسؤولية الدول م القاضإ جيمس كراويوردا المقرر الةاص المع إ بموضوع  

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -باء 

 و2021نيسان/أبرنل  29ط له   الدورة يإ أنشئ يرنق التةبي -299

 27و  23و  9أيأار/مأااوا و 25نيسأأأأأأأأأأأأأأان/أبرنألا و  29وعقأد يرنق التةبيط خمس جلسأأأأأأأأأأأأأأات يإ   -300
و وعدرضأأأأأت عليه الموجمات المواضأأأأأيعية التإ أعدتها اممانة للم اقشأأأأأات التإ جرت يإ 2021تموز/اوليه  

( والةامسأأأأة والسأأأأبعين A/CN.4/734عة والسأأأأبعين )ل دورتيها الراباللج ة السأأأأادسأأأأة للجمعية العامةا خال
(A/CN.4/734/Add.1 ؛ وقرارا الجمعية العامة)ا  2019كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   18ا المؤرخ  74/186
؛ وقرارا القأأانون الأأدولإ  ا المتعلقأأان بأأفعمأأال لج أأة2020امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    كأأانون   15المؤرخ    ا75/135و

 كانون امول/  15ا المؤرخ 75/141ا و2019كانون امول/ديسمبر   18ا المؤرخ 74/191 الجمعية العامة
 ا المتعلقان بسيادة القانون على الصعيدان الوط إ والدولإو2020 ديسمبر

 لعمل الطويل األجلالعامل المعني ببرنامج االفريق  -1 

ا أن ادعو الفرنق  2021نيسأأأأأأان/أبرنل   29قرر يرنق التةبيطا يإ جلسأأأأأأته امولى المعقودة يإ  -301
الحمودو وقّد  رئيس ضو  العامل المع إ ببرنامج العمل البونل امجل رلى االنعقاد برئاسأأأأأأة السأأأأأأيد محمود  

عن    2021تموز/اوليه    27 لةامسة المعقودة يإيرنق التةبيط يإ جلسأته االفرنق العامل تقرنرا  شأفونا  رلى 
 أعمال الفرنق العامل يإ الدورة الحاليةو وأحاط يرنق التةبيط علما  بالتقرنر الشفويو

وأث ا  الدورة الحاليةا قررت اللج ةا ب ا   على توصأأأأأأأأأأأأأية من الفرنق العاملا أن توصأأأأأأأأأأأأأإ بإدرا   -302
ون الدولإ“ يإ برنامج عمل اللج ة البونل امجلو وقد قواعد القان  لتقرنراطية  موضأأأأأأأأأأأوع  الوسأأأأأأأأأأأائل االحتي

( فيما اتعلق 1998اسأترشأدت اللج ةا ع د اختيار ه ا الموضأوعا بتوصأياتها المقدمة يإ دورتها الةمسأين )
ن بمعااير اختيار المواضأأأأأأأأأأأأأيعا وهإ: )أ( أن يعكس الموضأأأأأأأأأأأأأوع احتياجات الدول فيما اتعلق بتدونن القانو 

جإ؛ )ب( أن يكون الموضأأأأوع قد بلغا على صأأأأعيد ممارسأأأأة الدولا مرحلة كافية من الدولإ وتبونر  التدرن
أن يكون الموضأأأأأأأأأأأأأأوع محأددا  وقأابال  للتبونر التأدرنجإ وقأابال   التقأد  تتيح التبونر التأدرنجإ والتأدونن؛ ) (

ا  أن ت ظر  لتقليديةا بل يمك ها أيضأأعلى المواضأأيع ااهتمامها  تقصأأر   للتدوننو واتفقت اللج ة ك لك على أال
يإ المواضأأأأيع التإ تعكس التبورات الجدادة يإ مجال القانون الدولإ واالهتمامات الملحة للمجتمع الدولإ 

و ورأت اللج ة أن ه ا الموضأأأأأوع سأأأأأيشأأأأأكل مسأأأأأاهمة مفيدة يإ التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ (459)برمته
 ار يإ شكل مريق به ا التقرنروضوع ال ي وقع عليه االختيوتدون هو ونرِّد المةبط الدراسإ للمو 

  

 و553ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة 1998 ووو حولية (459)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/734
https://undocs.org/ar/A/CN.4/734/Add.1
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 الفريق العامل المعني بأساليب عمل اللجنة -2 

ا رعادة رنشا  الفرنق  2021نيسان/أبرنل    29قرر يرنق التةبيطا يإ جلسته امولى المعقودة يإ   -303
ا   رئيس الفرنق العامل تقرنر العامل المع إ بفسأأأأاليب عمل اللج ةا برئاسأأأأة السأأأأيد حسأأأأين عو حسأأأأونةو وقّد  

عن أعمال الفرنق العامل   2021تموز/اوليه   23شأأأفونا  رلى يرنق التةبيط يإ جلسأأأته الرابعة المعقودة يإ 
 يإ الدورة الحاليةو وأحاط يرنق التةبيط علما  بالتقرنر الشفويو

،  75/141، و2019كااانون األول/ديسااااااااامبر    18، المؤرخ  74/191النار في قراري الجمعيااة العااامااة   -3 
 لي، المتعلقين بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدو 2020انون األول/ديسمبر ك 15المؤرخ 

 141/ 75و   2019كانون امول/ديسأأأأأأأأمبر    18المؤرخ   191/ 74كررت الجمعية العامةا يإ قرارنها  - 304
ر  بشفن سيادة القانون على الصعيدان الوط إ والدولإا يإ جملة أمو   2020كانون امول/ديسمبر    15المؤرخ  

رهأا الراهن يإ تعمنم سأأأأأأأأأأأأأأيأادة أخرىا دعوتهأا اللج أة  رلى أن تعّلقا يإ تقرنرهأا رلى الجمعيأة العأامأةا على دو 
(ا على دورهأا يإ تعمنم سأأأأأأأأأأأأأأيأادة  2008يإ كأل دورةا م أ  دورتهأا السأأأأأأأأأأأأأأتين ) تعلق  اللج أة    ومأا يتئأت القأانونو  

 ( 460) 2008  من تقرنرهأأا لعأأأا    346لى  ر   341القأأأانونو وتالحظ اللج أأأة أن التعليقأأأات الواردة يإ الفقرات من  
 و ( 461) تمال صالحةا وتؤكد تعليقاتها المقدمة يإ دوراتها السابقة  ال 

هو محدد يإ  غرض اللج ةا كماو وت ّكر اللج ة بفن مسأأأأأأأأأأفلة سأأأأأأأأأأيادة القانون هإ جوهر عملهاو   -305
 من نظامها امساسإا هو تعمنم التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون هو 1المادة 

رها مبدأ سأأأيادة القانون يإ جميع أعمالهاا يإنها تدرك تماما  أهمية ت في  وإذ تضأأأع اللج ة يإ اعتبا -306
 القانون الدولإ على الصعيد الوط إا وتهدف رلى تعمنم احترا  سيادة القانون على الصعيد الدولإو

للقأانون الدولإ وتدون أها  وسأأأأأأأأأأأأأأتظأل اللج أةا يإ سأأأأأأأأأأأأأأيأاق ت فيأ  والاتهأا المتعلقأة بالتبونر التأدرنجإ -307
على أن تضأع يإ الحسأبان سأيادة القانونا بوصأفها مبدأ  من مبادئ الحكما    -حسأب االقتضأا   -ة حرنصأ

  13المادة  هإ مبي ة يإ داباجة ميثاق اممم المتحدة ويإ وحقوق اإلنسأأأأان امسأأأأاسأأأأية لسأأأأيادة القانونا كما
لقانون على الصأأأأأعيدان لجمعية العامة المع إ بسأأأأأيادة ارعالن االجتماع الرفيع المسأأأأأتوى ل من الميثاق ويإ
 و(462)الوط إ والدولإ

الترابط بين سأيادة القانون وركائم اممم المتحدة الثالث موتدرك اللج ةا يإ سأياق أعمالها الراه ةا   -308
دون التشأأأأأأأأداد على أي م ها على حسأأأأأأأأاب غيرهاو    (463)م)وهإ السأأأأأأأألم واممنا والت ميةا وحقوق اإلنسأأأأأأأأان(

تسأأأأأأألم بالحاجة رلى سأأأأأأأيادة يعالة   2030 أن خبة الت مية المسأأأأأأأتدامة لعا ه ا السأأأأأأأياقا تدرك اللج ة  يإو 
 و(464)للقانون والحكم الرشيد على المستونات كاية

  

 (وA/63/10) 10ستونا الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة وال (460)

الدورة الةامسأة والسأتونا الملحق  ؛ والمرجع نفسأها  231(ا الفقرة  A/64/10) 10الدورة الرابعة والسأتونا الملحق رقم  المرجع نفسأها   (461)
(ا  A/66/10)  10سأأأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأتونا الملحق رقم  الأدورة ال؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأأأها  393-390(ا الفقرات  A/65/10)  10رقم  

؛ والمرجع نفسأأها 279-274(ا الفقرات A/67/10) 10الدورة السأأابعة والسأأتونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأها 398-392 الفقرات
الدورة التاسأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأتونا الملحق  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأها 179-171(ا الفقرات A/68/10)  10الدورة الثام ة والسأأأأأأأأتونا الملحق رقم 

؛ 295-288(ا الفقرات A/70/10)  10الدورة السأأأبعونا الملحق رقم لمرجع نفسأأأها  ؛ وا280-273(ا الفقرات A/69/10) 10 رقم
الدورة الثانية  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأها  322-314(ا الفقرات  A/71/10) 10الدورة الحادية والسأأأأأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأها  

 10الأدورة الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأأأها  278-269(ا الفقرات  A/72/10)  10والسأأأأأأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم  
(A/73/10 ا الفقرات)10الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم ؛ والمرجع نفسها 380-372 (A/74/10 ا الفقرات)و301-293 

تماع الرفيع المسأتوى للجمعية العامة المع إ بشأفن رعالن االج  2012تشأرنن الثانإ/نويمبر    30المؤرخ    67/1قرار الجمعية العامة   (462)
 و41بسيادة القانون على الصعيدان الوط إ والدولإا الفقرة 

د ال ماعا  تقرنر اممين العا  عن اياس يعالية الدعم المقد  من م ظومة اممم المتحدة لتعمنم سأأيادة القانون يإ حاالت ال ماع وما بع (463)
S/2013/341 و70ا الفقرة 2013حمنران/اونيه  11ا 

 و35ا الفقرة 2015تشرنن امول/أكتوبر  21المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة   (464)
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واللج أأة وا يأأةا وهإ تضأأأأأأأأأأأأأأبلع بوالاتهأأا المتعلقأأة بأأالتبونر التأأدرنجإ للقأأانون الأأدولإ وتأأدون أأها  -309
تشأأأأير رلى أن الجمعية العامة شأأأأددت على أهمية   يادة القانونو واللج ةا رذبالتحديات الراه ة التإ تواجه سأأأأ

 ّكر بفن جل عملها اتمّثل  ا توّد أن ت(465)تعمنم تبادل أيضأأأأأل الممارسأأأأأات الوط ية المتعلقة بسأأأأأيادة القانون 
ونر  يإ جمع وتحليل الممارسأأأأأأأات الوط ية المتعلقة بسأأأأأأأيادة القانون بنية تقييم مسأأأأأأأاهمتها الممك ة يإ التب

 التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون هو

تضأأأأأأأأأأأأأأع يإ اعتبأارهأا دور عمليأات المعأاهأدات المتعأددة امطراف يإ تعمنم سأأأأأأأأأأأأأأيأادة  واللج أةا رذ -310
ر بفن عملها بشأأأأأأأأأفن مةتل  المواضأأأأأأأأأيع قد أيضأأأأأأأأأى رلى رطالق عدة عمليات للمعاهدات ا ت كّ (466)القانون 

 و(467)دات المتعددة امطرافالمتعددة امطراف وإلى اعتماد عدد من ه   المعاه

بسأأأأأأأأأأأأأأبأب جأائحأة   2020 وواصأأأأأأأأأأأأأألأت اللج أة أث أا  الأدورة الحأاليأةا التإ أعقبأت تأفجيأل دورتهأا يإ عأا   - 311
المواضأأأيع المدرجة يإ   على إ مجال تعمنم سأأأيادة القانونا بفسأأأاليب م ها العمل ا تقديم رسأأأهامها ي 19- كوييد 

اردة يإ برنأامج عملهأا الحأالإا وهإ محمأايأة الغالف  يإ ذلأك العمأل على المواضأأأأأأأأأأأأأأيع الو  جأدول أعمأالهأاا بمأا 
إ القرا ة الثأانيأة الجويم )اعتدمأد يإ القرا ة الثأانيأة يإ الأدورة الحأاليأة(ا ومالتببيق المؤقأت للمعأاهأداتم )اعتدمأد ي 

يإ الدورة الحالية(ا ومحصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية الج ائية امج بيةما ومارتفاع مسأأتوى سأأبح  
 البحر من م ظور القانون الدولإما ومخالية الدول يإ مسؤولية الدولما ومالمبادئ العامة للقانونمو 

 ة القانون يإ جميع أنشبتهاووتؤكد اللج ة من جداد التمامها بتعمنم سياد -312

 لجنة القانون الدولي في الدورة الحالية  لجلساتالمختلط  الشكل -4 

لمكتبإ دورتيهأا الحأاديأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين والثأانيأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين ولألمأانأة على    تدعرب اللج أة عن تقأدارهأا -313
ضأأأأأأع من ترتيبات ت ظيمية سأأأأأأمحت للج ة  ما   2021يإ دورتها الثانية والسأأأأأأبعين يإ عا  بعقد جلسأأأأأأاتها  ود

على  يإ قصأأأأر اممم أو  حضأأأأورنا  المةتلط امعضأأأأا  من المشأأأأاركة رما   الشأأأأكلمةتلطو وقد مكن    بشأأأأكل
توير الترجمة الفورنة عن بعد رلى جميع اللغات الرسأأأأأأمية لألمم المتحدةو  (Zoom)ٍة اإلنترنت عبر م صأأأأأأ

ونسأراا البلد المضأيف للج ةا على اتةاذها التدابير الالزمة التإ  وتعرب اللج ة أيضأا  عن تقدارها لحكومة سأ
ا ولموظفإ  سأمحت بعقد الدورة المةتلبة ونسأرت السأفر رلى ج يف لألعضأا  ال ان حضأروا الدورة شأةصأيا  

(  Zoomاممانةو وتالحظ اللج ة أن عقد الدورة يإ شكل مةتلط ووظائ  الم صة اإللكترونية المستةدمة )
كانت الدورة لتدعقد لوال وجود بعو امعضأأأأأا  وموظفإ اممانة   حاسأأأأأمين ل جاح الدورةو وماكانا ع صأأأأأرنن  

 لك لتفثرت أعمال اللج ة سلبا ويإ ج يفو يقد أتاح وجودهم للج ة رمكانية العمل بسالسةا ولوال ذ

جائحة وتالحظ اللج ة أيضأأأأأأأأأأأا  أن الدورة عدقدت ويقا  للوائح الصأأأأأأأأأأأحية وتدابير التةفيف من آثار   -314
المعمول بها يإ مكتب اممم المتحدة يإ ج يفو ونع إ ذلكا على سأأأبيل المثالا عد  السأأأماح  19-كوييد

قو وأتيحت الوثائق الالزمة للمشأأأأأاركة يإ جلسأأأأأات اللج ة  لموظفإ اممانة بتوزنع أي نسأأأأأخ وراية من الوثائ
 رىوعلى اإلنترنت عبر محرك مةصص وضعته اممانة وعبر وسائل رلكترونية أخ

مك ها من ركمال   ل من جهود اسأأأأأتث ائية لضأأأأأمان سأأأأأير مداوالتها بسأأأأأالسأأأأأةا مما وتقر اللج ة بما بد  - 315
عأاديأة تعبلأت كثيرا  على الرغم من كأل مأا بأد ل من جهود  دورتهأاو غير أنهأا تود أن تشأأأأأأأأأأأأأأير رلى أن أعمأالهأا ال 

 وال سأأيما ربان الجم  امول من الدورةا   واتدة  من تدابير لتحسأأين ه   المسأأائلو يقد صأأوديت طائفة من العقباتا 

  

ا لقانون على الصأأأأأأعيدان الوط إ والدولإبشأأأأأأفن سأأأأأأيادة ا  2020كانون امول/ديسأأأأأأمبر    15المؤرخ    75/141قرار الجمعية العامة   (465)
 و19و 2تان الفقر 

 و8المرجع نفسها الفقرة  (466)

 و294(ا الفقرة A/70/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة السبعونا الملحق رقم انظر على وجه التحداد  (467)
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خفو عدد سأأأأاعات العملا وال سأأأأيما التةاذ القرارات والتفاوضا بسأأأأبب وجود امعضأأأأا  يإ م اطق    م ها: )أ( 
فة؛ ونظرا  لت ظيم الدورة يإ ظل ظروف خاصأأأةا أتيحت خدمات الترجمة الشأأأفونة لفترات أقل من يترة  زم ية مةتل 

ليو  عن السأأأت سأأأاعات  الثالث سأأأاعات المعتادةا مما اضأأأبر اللج ة رلى عقد جلسأأأات يقل عدد سأأأاعاتها يإ ا 
سأتةدا  مدة الجلسأات التإ  تتمكن لج ة الصأياغةا يإ ظل الظروف السأائدةا من ا  المعتادة؛ وعالوة على ذلكا لم 

لم تدسأأأأتةد  يإ الجلسأأأأات العامةا مثلما جرت العادةا على الرغم من أن أعضأأأأا  اللج ة اسأأأأتفادوا من ذلك الوقت  
ى عمل أعضأأأأأأأأأأأأا  اللج ة يإ م اطق زم ية مةتلفة رلى ردخال  بالفعل يإ المشأأأأأأأأأأأأاورات غير الرسأأأأأأأأأأأأمية؛ )ب( أد 
سأأيما لألعضأأا  ال ان كانوا اتصأألون   ا  وضأأغوطا  رضأأافيةا وال تعداالت كثيرة على جدول عملهما مما سأأبب ررهاق 

باإلنترنت باسأأأأأتمرار كدل او  رما يإ الصأأأأأباح الباكر أو يإ وقت متفخر من الليل؛ ) ( نظرا  رلى أن روح الممالة  
  ية لعمل اللج ةا وعلى الرغم من محاولة ضأمان المسأاواة بين امعضأا  وتكايؤ الفرصا يإن امثر كان أشأد أسأاسأ

االتصأأأاالت وتبادل  يإ لج ة الصأأأياغةا التإ تفثرت قدرتها على العمل بالبرنقة المعتادةا بما يإ ذلك من خالل  
زاد من   يإ رطار رلكترونإا ومما غير رسأأأمإ؛ )د( كان من الصأأأعب الشأأأروع يإ صأأأياغة مفصأأألة    اآلرا  بشأأأكل 

وقعت بين الفي ة وامخرى مشأأأأأأاكل  صأأأأأأعوبة اممر القيود المفروضأأأأأأة على تعميم نسأأأأأأخ وراية من الوثائق؛ )ه(  
يقال واستحالت   الربط باإلنترنتا وكان الصوت ردائا  بسبب المعدات المستةدمةا بحيث كان من الصعب يهم ما 

امعضأأأأأأا  المشأأأأأأاركين عبر اإلنترنت رلى مرايق المكتبة أمر صأأأأأأعبا على  تبين أن نفاذ   الترجمة الشأأأأأأفونة؛ )و( 
اإلنترنأأأت وإتأأأاحأأأة مكتبأأأة اممم المتحأأأدة يإ ج يف مجموعأأأات ببليوغرافيأأأة    الرغم من زنأأأادة تواير الموارد على 

أدى عد  حضأأور مسأأاعدي امعضأأا  يإ قصأأر اممم ويإ ج يف رلى الحد من قدرة امعضأأا    لألعضأأا ؛ )ز( 
  هم يإ عملهما مما أعاق عملهم جميعا ؛ )ح( للسأأ ة الثانية على التوالإا لم اتسأأن عقد الحلقة الدراسأأية على رشأأراك 

للقانون الدولإا مما حال دون التفاعل القّيم بين أعضأأأأأا  اللج ة والمشأأأأأاركين يإ الحلقة الدراسأأأأأيةا وهم عادة من  
لدولإ أو المسؤولين الحكوميين العاملين يإ السلك  امسات ة والةبرا  القانونيين الشباب المتةصصين يإ القانون ا 

لةدمة المدنية يإ بلدانهمو وقد ذدلِّلت بعو ه   العقبات  امكاديمإ أو الدبلوماسأأأأأأأإ ال ان يشأأأأأأأغلون وظائ  يإ ا 
رلى حد ما خالل الجم  الثانإ من الدورة؛ يعلى سأأأأأأبيل المثالا كانت ه اك مرونة يإ سأأأأأأاعات العملا وحضأأأأأأر  

 عضا  شةصيا ا كما تمكن المساعدون من الحضور شةصيا و  عدد أكبر من ام 

من ذلك كله أن التفاوض المفصأأأأأل بشأأأأأفن ال صأأأأأوص  وبوجه عا ا تقلصأأأأأت قدرة اللج ةا وامهم   -316
أصأأأأأبح أمرا  صأأأأأعبا و ومع ذلكا تالحظ اللج ة أن عقد الدورة كان مفيدا  وأن من الممكن اسأأأأأتةالص بعو 

 أساليب عمل اللج ةو الدروس التإ قد تساعد على تكييف

 األتعاب -5 

ر اللج أأة تأأفكيأأد آرائهأأا بشأأأأأأأأأأأأأأأفن مسأأأأأأأأأأأأأأأفلأأة امتعأأاب ال أأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأة عن   -317 اعتمأأاد الجمعيأأة العأأامأأة  تكرِّ
و  (468)ا وهإ آرا  أعربت ع ها اللج ة يإ تقارنرها السأأأأأأأأأأأأأابقة2002آذار/مارس   27المؤرخ    56/272 قرارها

 اؤثر تحدادا  على المقررنن الةاصينا منه يمّس بالدعم المقد  لبحوثهمو 56/272وتشدد على أن القرار  

  

الدورة الثام ة ؛ والمرجع نفسأأأها  531-525(ا الفقرات  A/57/10) 10الدورة السأأأابعة والةمسأأأونا الملحق رقم  انظر المرجع نفسأأأها   (468)
(ا  A/59/10) 10الدورة التاسأأعة والةمسأأونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأها  447(ا الفقرة  A/58/10)  10والةمسأأونا الملحق رقم 

الدورة الحادية والسأأأأتونا  نفسأأأأها   ؛ والمرجع501(ا الفقرة A/60/10) 10الدورة السأأأأتونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأأأها  369الفقرة  
؛ 379(ا الفقرة A/62/10) 10الدورة الثانية والسأأأأأأأأأأتونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأها 269(ا الفقرة  A/61/10) 10الملحق رقم  

الدورة الرابعة والسأأتونا الملحق  ؛ والمرجع نفسأأها  358(ا الفقرة A/63/10)  10الثالثة والسأأتونا الملحق رقم الدورة  والمرجع نفسأأها  
؛ والمرجع 396فقرة  (ا الA/65/10)  10الدورة الةامسأأة والسأأتونا الملحق رقم ؛ والمرجع نفسأأها  240(ا الفقرة A/64/10) 10رقم  

والسأأأأأتونا الملحق  الدورة السأأأأأابعة؛ والمرجع نفسأأأأأها  399(ا الفقرة A/66/10) 10الدورة السأأأأأادسأأأأأة والسأأأأأتونا الملحق رقم  نفسأأأأأها 
؛ والمرجع 181(ا الفقرة  A/68/10)  10الدورة الثام ة والسأأأأأأأتونا الملحق رقم رجع نفسأأأأأأأها  ؛ والم280(ا الفقرة A/67/10) 10 رقم

 10رة السأأأأأأأبعونا الملحق رقم  الدو ؛ والمرجع نفسأأأأأأأها 281(ا الفقرة A/69/10) 10الدورة التاسأأأأأأأعة والسأأأأأأأتونا الملحق رقم  نفسأأأأأأأها  
(A/70/10 ا الفقرة)10نا الملحق رقم  الدورة الحادية والسأأأأبعو ؛ والمرجع نفسأأأأها 299 (A/71/10 ا الفقرة)؛ والمرجع نفسأأأأها 333

 10م  الدورة الثالثة والسأأأأأأأأأأبعونا الملحق رق؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأها  282(ا الفقرة  A/72/10)  10الملحق رقم الدورة الثانية والسأأأأأأأأأأبعونا 
(A/73/10 ا الفقرة)10الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم ؛ والمرجع نفسها 382 (A/74/10 ا الفقرة)و302 
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https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
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 الوثائق والمنشورات -6 

البأأابع الفرنأد لعملهأأا يإ التبونر التأأدرنجإ للقأأانون الأدولإ وتأدون أأه من    أكأدت اللج أأة مرة أخرى  -318
ولية يإ معالجتها مسأأائل حيث رنها تعلق أهمية خاصأأة على ممارسأأات الدول وقرارات المحاكم الوط ية والد

رها من القانون الدولإو وأكدت اللج ة مجددا  أهمية تويير وإتاحة جميع امدلة المتعلقة بممارسأات الدول وغي
مصأادر القانون الدولإ ذات الصألة بفدا  وظيفتهاو وتتبلب تقارنر مقررنها الةاصأين عرضأا  وافيا  للسأوابق  

ا وتحليال  شأامال  للمسأائل والفقه إ ذلك المعاهدات وامحكا  القضأائيةي وغيرها من البيانات ذات الصألةا بما
لى وعإ تا  بالحاجة رلى تحقيق ويورات كلما قيد ال ظرو وتشأأأأأأأأأأدد اللج ة على أنها ومقررنها الةاصأأأأأأأأأأين ع

أمكن ذلك يإ الحجم اإلجمالإ للوثائق وسأأأيواصأأألون أخ  ه   االعتبارات يإ الحسأأأبانو وتدرك اللج ة ممايا 
مامها باإليجاز قدر اإلمكانا وتكرر اإلعراب عن اعتقادها الشأأأأأأداد بفن التحداد المسأأأأأأبق لبول مشأأأأأأارنع الت

يمكن مبالبة المقررنن الةاصأأأأأين بإيجاز  عمل اللج ة غير ممكنو ومن ثما الالوثائق والبحوث المتصأأأأألة ب
ا ببق العدد امقصأأأى  تقديمهاو والتقارنرهم بعد تقديمها رلى اممانةا أيا  كانت تقدارات اممانة لحجمها قبل 

على أهمية   و وتشأأأدد اللج ة أيضأأأا  (469)أكدته الجمعية العامة باسأأأتمرار من الكلمات على وثائق اللج ةا كما
رعداد المقررنن الةاصأأأأأأأأين للتقارنر يإ المواعيد المحددة وتقديمها رلى اممانة لتجهيمها وتقديمها رلى اللج ة  

ما هو متوخى يإ الوضأأع اممثلا بجميع اللغات الرسأأمية قبل بد  الجم   قبل وقت كاف لكإ تصأأدرا حسأأب
كررت اللج ة طلبها: )أ( أن يقد  المقررون  ه ا الصأأأأأأددا  فربعة أسأأأأأأابيعو ويإب ذي الصأأأأأألة من دورة اللج ة

)ب( أن تواصأأأأل اممانة كفالة نشأأأأر والةاصأأأأون تقارنرهم يإ غضأأأأون المهل المم ية التإ تحددها اممانة؛  
 ق الرسمية للج ة يإ الوقت الم اسب بلغات اممم المتحدة الرسمية الستوالوثائ

مةا التإ تشأأكل أعماال  تحضأأيرنة حاسأأمة يإ وكررت اللج ة اعتقادها الراسأأخ بفن محاضأأرها الموج -319
يمكن أن تةضأأأأأأأأأأأأأأع لقيود اعتبأاطيأة متعلقأة بأالحجمو والحظأت   التبونر التأدرنجإ للقأانون الأدولإ وتأدون أها ال

( بقصأأأأد تبسأأأأيط تجهيم 2013ة مرة أخرى بارتياح أن التدابير المتة ة يإ دورتها الةامسأأأأة والسأأأأتين )اللج 
ررسأأال ال سأأةة اإلنكليمنة من المحاضأأر رلى أعضأأا  اللج ة لتصأأحيحها   محاضأأرها الموجمة أدت رلى تسأأرنع

رسأأأأأأتها المتمثلة يإ يإ الوقت المبلوب وإصأأأأأأدارها يورا و ودعت اللج ة اممانة من جداد رلى اسأأأأأأتئ اف مما
رعداد المحاضأأر الموجمة المؤقتة باللغتين اإلنكليمنة والفرنسأأية ومواصأألة جهودها الرامية رلى المحايظة على 
التدابير الم كورة لضأأأأمان تسأأأأرنع ررسأأأأال المحاضأأأأر المؤقتة رلى أعضأأأأا  اللج ةو والحظت اللج ة ك لك أن 

ر المؤقتة رلكترونيا  إلدخال التغييرات باسأأأتةدا  برمجية  الممارسأأأة امحدث عهدا  المتمثلة يإ تقديم المحاضأأأ
مل الم كورة يإ زنادة ترشأيد اسأتةدا  تتبع التغييرات تعمل بسأالسأةو ورحبت اللج ة أيضأا  بإسأها  أسأاليب الع

المواردا ودعت اممانة  رلى مواصأأأأأأألة جهودها الرامية رلى تيسأأأأأأأير رعداد المحاضأأأأأأأر ال هائية بجميع اللغات 
 دون المساس بتماسكهاو الرسميةا

وأعربأت اللج أة عن امت أانهأا لجميع الأدوائر المشأأأأأأأأأأأأأأاركأِّة يإ تجهيم الوثأائقا يإ ج يف ونيونورك  -320
الوقت المبلوبا يإ ظل قيود  سأأأأأأأأأأأأوا ا لسأأأأأأأأأأأأعيها الدؤوب لكفالة تجهيم وثائق اللج ة بكفا ة ويإ  على حد

الوقأت المبلوب أمر   الوثأائق بكفأا ة ويإامحيأانو وأكأدت اللج أة أن تجهيم    كثير منزم يأة صأأأأأأأأأأأأأأارمأة يإ  
بالتقدار  ضأأروري لتسأأيير أعمال اللج ة بسأأالسأأةو وقالت رن العمل ال ي اضأأبلعت به جميع الدوائر يحظى

 بوجه أخص يإ الظروف الحاليةو

  

لالطالع على االعتبارات المتعلقة بالقيود المفروضأأأأأة على عدد صأأأأأفحات تقارنر المقررنن الةاصأأأأأينا انظرا على سأأأأأبيل المثالا  (469)
ا المجلأأأد الثأأأانإ )الجم  1982  وووحوليأأأةا و()من ال ص اإلنكليمي   132ا المجلأأأد الثأأأانإ )الجم  الثأأأانإ(ا ص  1977  ووو  حوليأأأة

ا 10ا الفقرة 1977كانون امول/ديسأأأأمبر   9المؤرخ  32/151ضأأأأا  قرار الجمعية العامة و انظر أي176و 175الثانإ(ا الصأأأأفحتان  
متعلقأة  ا بأاإلضأأأأأأأأأأأأأأايأة رلى القرارات الالحقأة ال5ا الفقرة  1982كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    16المؤرخ    37/111وقرار الجمعيأة العأامأة  

 بالتقارنر الس ونة المقدمة من اللج ة رلى الجمعية العامةو
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ت ّكر بامهمية القصأأأأأأأأأوى التإ اتعّين راالؤهاا يإ  هإ  وأكدت اللج ة مجددا  التمامها بالتعددية اللغونةا و  - 321
  324/ 69عملهاا للمسأأأأأأأأأاواة بين لغات اممم المتحدة الرسأأأأأأأأأمية السأأأأأأأأأتا وهو أمر أّكد عليه قرارا الجمعية العامة  

 و 2019أالول/سبتمبر    16المؤرخ    346/ 73و   2015سبتمبر  أالول/   11المؤرخ  

لمكتبأأة اممم المتحأأدة يإ ج يف التإ واصأأأأأأأأأأأأأألأأت وأعربأأت اللج أأة مرة أخرى عن تقأأدارهأأا البأأالغ   -322
مسأأأأاعدة أعضأأأأا  اللج ة بكفا ة واقتدار بالغينو ورحبت بالمجموعة الببليوغرافية التإ أعدتها المكتبة للج ةو 

تمال تقد  خدمات اّيمة حتى يإ ظل القيود المفروضأأأة   اإلشأأأارة رلى أن المكتبة ال ورغبت اللج ة أيضأأأا  يإ
 يإ الدورة الحاليةو 19-من جرا  جائحة كوييد

 حولية لجنة القانون الدولي -7 

تكتسأأأأأأإ أهمية حاسأأأأأأمة يإ يهم امعمال التإ  حولية لج ة القانون الدولإأكدت اللج ة مجددا  أن  -323
إ مجال التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ها وك لك يإ ترسأأأأيخ سأأأأيادة القانون تضأأأأبلع بها اللج ة ي

ا  75/135و 74/168يإ العالقأات الأدوليأةو وأحأاطأت اللج أة علمأا  بأفن الجمعيأة العأامأة أعربأتا يإ قرارنهأا  
ا  بالحولية علقة  ت تبرعات للصأأأأأأأأ دوق االسأأأأأأأأتئمانإ إلنجاز امعمال المتراكمة المت عن تقدارها للحكومات التإ قدم 

 وشجعت على تقديم الممند من التبرعات للص دوق االستئمانإو

  74/186يعلأأت يإ قرارنهأأا   وتوصأأأأأأأأأأأأأأإ اللج أأة بأأفن تعرب الجمعيأأة العأأامأأة عن ارتيأأاحهأأاا كمأأا -324
ا للتقد  الملحوظ ال ي أدحرز يإ السأأأأأأأأ وات القليلة الماضأأأأأأأأية يإ خفو حجم امعمال المتراكمة 75/135و

كتب اممم بجميع اللغات السأأتا وترحب بالجهود التإ تب لها شأأعبة ردارة المؤتمرات يإ م وليةبالحالمتعلقة 
المتحدة يإ ج يفا وبةاصأة قسأم التحرنر التابع لهاا يإ الت في  الفعال لقرارات الجمعية العامة المتة ة يإ 

ؤتمرات على مواصأأأألة ه ا الصأأأأدد التإ تدعو رلى خفو حجم امعمال المتراكمة؛ وتشأأأأجع شأأأأعبة ردارة الم
 والحوليةتقديم كل الدعم الالز  رلى قسم التحرنر للمضإ قدما  بفعمال  

 المساعدة التي تقدمها شعبة التدوين -8 

أعربت اللج ة عن تقدارها للمسأأأأاعدة القّيمة التإ تقدمها شأأأأعبة التدونن التابعة لألمانة فيما تقدمه  -325
لمسأتمرة التإ تقدمها للمقررنن الةاصأينا وإلعداد دراسأات بحثية  من خدمات موضأو ية لّلج ةا وللمسأاعدة ا

انب من المواضأيع قيد البحث حاليا  ب ا   على طلب اللج ةو وأعربت اللج ة بوجه خاص متعمقة متصألة بجو 
ا التإ مّك أت اللج أة من عقأد اجتمأاعأات 2021و  2020عن تقأدارهأا لألمأانأة لجهودهأا المبأ ولأة يإ عأامإ  

 و19-جائحة كوييد  ظلمية حتى يإ رسمية وغير رس

 المواقع الشبكية -9 

رها العميق لألمانة إلنشأأأأائها موقعا  شأأأأبكيا  خاصأأأأا  بفعمال اللج ةا ورّحبت أعربت اللج ة عن تقدا -326
و وأكدت اللج ة مجددا  أن ه ا الموقع الشأأأبكإ وغير  من المواقع  (470)بمواصأأألة تحداث ه ا الموقع وتحسأأأي ه

يشأكالن موردا  اّيما  للغاية بال سأبة للج ة وللباحثين يإ أعمال اللج ة   (471)رها شأعبة التدوننالشأبكية التإ تدا
من المجتمع اموسأأعا وندسأأهمان من ثّم يإ ال هوض عموما  بتدرنس القانون الدولإ ودراسأأته ونشأأر  وتوسأأيع 

 معلومات بشأأأأأأأأأأأفن الحالةنباق يهمهو ورّحبت اللج ة باحتوا  الموقع الشأأأأأأأأأأأبكإ المتعلق بفعمال اللج ة على  
رة للمحاضأر   الراه ة للمواضأيع المدرجة يإ جدول أعمال اللج ة وك لك على روابط رلى نصأوص أولية مدحرَّ

 الموجمة للج ة والتسجيالت الصوتية والمصّورة للجلسات العامة للج ةو

  

(470) http://legal.un.org//ilcو 

 و/http://legal.un.org/codمتاحة بوجه عا  يإ:  (471)

http://legal.un.org/ilc
http://legal.un.org/cod/
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 مكتبة األمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي -10 

 لمكتبة اممم المتحدة السأأأأأأأأمعية البصأأأأأأأأرنة للقانون الدولإ من  أخرى مع التقدار ما   الحظت اللج ة مرة  -327
يإ التعرنف على نحو أيضأأأأأأأأل بالقانون الدولإ وبعمل اممم المتحدة يإ ه ا الميدانا  (472)ايمة اسأأأأأأأأتث ائية

 فيه عمل لج ة القانون الدولإو بما

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للجنة -جيم 

 3نيسأأأأأأأان/أبرنل رلى   18ن تعقد دورتها الثالثة والسأأأأأأأبعين يإ ج يف يإ الفترة من  قررت اللج ة أ -328
 و2022آب/أغسبس   5تموز/اوليه رلى  4حمنران/اونيه ومن  

 موارد الميزانية المتعلقة بعقد الدورات المقبلة للجنة القانون الدولي -دال 

من موارد من الميمانية ليتس ى لهم   الم  ع أعضائها بماتشدد اللج ة على أهمية ضمان تموند جمي -329
الضأروري لتعمل اللج ة بفعاليةو  الف إحضأور الدورة السأ ونةا ونتسأ ى حضأور جميع أعضأا  يرنق اممانة 

وتعرب اللج ة عن قلقها من القيود المفروضأة على الميمانية يإ السأ وات امخيرة قد قلصأت المبالغ المرصأودة  
الوظيفة التإ تؤداها   رلى ن ه   المسأأأأأأأأتونات المبلوبةو وترى اللج ةا بال ظر  ة رلى مسأأأأأأأأتوى أدنى م يإ الميماني 

أعضأأائها من حضأأور جلسأأاتها  جميع  يإ التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ها أن من الضأأروري تمكين 
و وكررت اللج ة ككل لعالم يإ ظم القانونية الرئيسأأية يإ ا من ذلك يكفل تمثيل امشأأكال الرئيسأأية للحضأأارة وال د 

  اللج ة يإ م اسبات عدادة اإلعراب عن آرائها بشفن مسفلة امتعابا وك لك مدى تفثر بحوث المقررنن الةاصين 
ب قص المواردو وتشدد اللج ة على أهمية كفالة تةصيص الموارد الالزمة يإ الميمانية لعمل اللج ة وأمانتهاا  

)وال سأأيما من الم اطق ال امية( على المسأأاعدة الضأأرورنة الةاصأأين    يإ ذلك ضأأرورة حصأأول المقررنن بما
إلجرا  البحوث الالزمأأأأة إلعأأأأداد تقأأأأارنرهمو وترحأأأأب اللج أأأأة بجميع الجهود المبأأأأ ولأأأأة يإ رطأأأأار الميمانيأأأأة  
  البرنامجية ذات الصأأألة لمعالجة ه   الشأأأواغلو وتقترح اللج ة ال ظر يإ رنشأأأا  صأأأ دوق اسأأأتئمانإ لدعم المقررنن 

 أي نقص يإ الميمانية يإ االعتماد المةصص لحضور أمانتها بالكاملو  اصين وسد الة

 التعاون مع الهيئات األخرس  -هاء 

  ةهيوا رئيسأو جون رو دون ةالقاضأي تا ألق2021تموز/اوليه   22ا المعقودة يإ 3548يإ الجلسأة  -330
و (473)اضبلعت بها المحكمة مؤخرا  ئية التإ  ها على امنشبة القضا ت محكمة العدل الدوليةا كلمة أما  اللج ة وأطلع 

 وأعقب ذلك تبادل لآلرا و

  من تبادل مع امسأأأأأأأأ   تتمكن اللج ة   ا لم 19- ونظرا  للترتيبات المحدودة المتاحة بسأأأأأأأأبب جائحة كوييد  -331
ةا  اميرنقي  -الم ظمة االسأأأأأأتشأأأأأأارنة القانونية اآلسأأأأأأيونة   لج ة االتحاد اميرنقإ للقانون الدولإا أو اآلرا  مع

اللج ة القانونية للبلدان   المسأأأتشأأأارنن القانونيين المع ية بالقانون الدولإ العا  التابعة لمجلس أوروباا أو  لج ة  أو 
تعاونها مع ه   الهيئاتا وتعرب عن أملها أن اتسأ ى ت ظيم   و وتواصأل لج ة القانون الدولإ تقداراممرنكية 

 المقبلةو تبادل اآلرا  يإ الدورات

ا جرى تبادل غير رسأأأأأأمإ لآلرا  بين أعضأأأأأأا  اللج ة واللج ة الدولية 2021تموز/اوليه   15ويإ  -332
رئيس اللج ة   للصأأأليب امحمر بشأأأفن المواضأأأيع ذات االهتما  المشأأأتركو وألقى السأأأيد جيل كربونييها نائب

  

(472) http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.htmlو 

 الكلمة مسّجلة يإ المحضر الموجم لتلك الجلسةو (473)

http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
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ورئيسأأأأأأأأة   الدولية للصأأأأأأأأليب امحمرا كلمة ترحيبا وأدلت السأأأأأأأأيدة كوردوال درو ا كبيرة الموظفين القانونيين
دو تالديا ال ائب امول لرئيس  داري شأأأأعبة الشأأأأؤون القانونية يإ اللج ة الدولية للصأأأأليب امحمرا والسأأأأيد  

ض بشفن مموق  اللج ة الدولية للصليب امحمر لج ة القانون الدولإا بمالحظات ايتتاحيةو وأعقب ذلك عر 
يإ   يةالسأياسأاتو  ةالعلميالشأؤون  ا مسأتشأار  من م ظومات امسألحة ال اتية التشأغيلم قدمه السأيد نيل دافيسأون 

اللج ة الدولية للصأأأأأأليب امحمرا وعرض بشأأأأأأفن مارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر من م ظور القانون الدولإم 
الفاو تيليسا الرئيستان المشاركتان للفرنق الدراسإ التابع للج ة  غيا  سلسيدة باترناالسيدة نيلوير أورال و قدمته  

به ا الموضأأأأأأأأوعو وجرت أيضأأأأأأأأا  م اقشأأأأأأأأة أدارتها السأأأأأأأأيدة هيلين دورها ا مدارة ردارة  القانون الدولإ المع إ 
ل ماعات المسأألحةم القوانين والسأأياسأأات الدولية يإ اللج ة الدولية للصأأليب امحمرا بشأأفن محماية البيئة يإ ا

ماعات المسأأأأأألحةم اتعلق بال  توا المقررة الةاصأأأأأأة المع ية بموضأأأأأأوع محماية البيئة فيماها لينبين السأأأأأأيدة مار 
والسأأأيدة هيلين أوبرنغون غيسأأأكينا المسأأأتشأأأارة القانونية يإ اللج ة الدولية للصأأأليب امحمرو وأدلت السأأأيدة 

 دورها  بمالحظات ختاميةو

 ي الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامةتمثيل اللجنة ف -واو 

إ الدورة السأأأأادسأأأأة والسأأأأبعين  الحمودا ي ضو  قررت اللج ة أن يمثلها رئيسأأأأهاا السأأأأيد محمود   - 333
 للجمعية العامةو 

 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -زاي 

  الدولإا التإ تمّكن المحامين الشأأأأأبابا تشأأأأأدد اللج ة على امهمية التإ توليها للحلقة الدراسأأأأأية للقانون   -334
ية العدادة التإ اوجد  سأأأأأأيما من البلدان ال اميةا من االطالع على عمل اللج ة وأنشأأأأأأبة الم ظمات الدول وال

و وتعرب 2021و  2020تدعقد الحلقة الدراسأأأأأية يإ عامإ   ا لم19-مقرها يإ ج يفو وبسأأأأأبب جائحة كوييد
 و2022  راسية يإ عا عقد الحلقة الداللج ة عن أملها أن تد 

  دراسأية واللج ة ممت ة للدول التإ واصألت تقديم تبرعات رلى صأ دوق اممم المتحدة االسأتئمانإ للحلقة ال  - 335
المع ية بالقانون الدولإا وتوصأأأأأإ بفن ت اشأأأأأد الجمعية العامة الدول مرة أخرى أن تقد  تبرعات من أجل كفالة  

   ظل توزنع جغرايإ م اسبو  بمشاركة أكبر عدد ممكنا ويإ   2022 ت ظيم الحلقة الدراسية يإ عا  
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 المرفق  

 قواعد القانون الدولي لتقريرالوسائل اقحتياطية   

 تشارلز جالوه بقلم  

 مقدمة -أوق   

اتعين على  محكمة العدل الدولية“ا التإ تتمثل وظيفتها يإ الفصأأأأأأأأأأل يإ الم ازعات التإ تريعها  -1
( من نظامها امسأاسأإو ورغم أن ه ا ال ص 1)38رليها الدول ويقا  محكا  القانون الدولإا أن تببق المادة 

إنه يعتبر على نباق واسأأأأع واحدا  من أكثر امحكا  حجية لى قضأأأأاة المحكمة دون غيرهما يموجه رسأأأأميا  ر
(ا يإ الجم  ذي الصأأأأألةا على أن 1)38لمصأأأأأادر القانون الدولإا رن لم يكن أكثرها حجيةو وت ص المادة 

 تببق المحكمة يإ حل الم ازعات المريوعة رليها ما الإ:

بها صأأأأأأأأأراحة  من جانب ةاصأأأأأأأأأة التإ تضأأأأأأأأأع قواعد معتريا  االتفاقات الدولية العامة وال )أ( 
 الدول المت ازعة؛

العادات الدولية المر ية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال ]العرف الدولإ  )ب( 
 كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون؛

 مبادئ القانون العامة التإ أقرتها اممم المتمدنة؛ ) ( 

يإ القأانون العأا  يإ مةتل  اممما ونعتبر هأ ا لمحأاكم ومأ اهأب كبأار المؤلفين  أحكأا  ا )د( 
يإ  أو ذاك مصأأأدرا  احتياطيا  لقواعد القانون ]امحكا  القضأأأائية ويقه كبار االختصأأأاصأأأيين يإ القانون العا 

و (1)59وذلأك مع مراعأاة أحكأا  المأادة    ا بأاعتبأارهأا وسأأأأأأأأأأأأأأائأل احتيأاطيأة لتقرنر قواعأد القأانون[امةتل  الأدول
 ]التوكيد مضاف[و

وبال ظر رلى أهمية المصأأأأأادر بال سأأأأأبة لل ظا  القانونإ الدولإا يال غرابة يإ أن تكون لج ة القانون   -2
( من نظا  المحكمة 1)38“( قد كرسأأأأأأأت وقتا  طونال  لدراسأأأأأأأة المصأأأأأأأادر المحددة يإ المادة الدولإ ) اللج ة

  ئ العامة للقانونو ولعل أهم مسأأأاهمة امسأأأاسأأأإا وهإ االتفاايات الدوليةا ويإ تارنخ أحدث العرف الدولإ والمباد 
  (2) 1969 ون المعأاهأدات لعأا  للج أة حتى اآلن كأان عملهأا بشأأأأأأأأأأأأأفن قأانون المعأاهأدات الأ ي تدو  بأاتفأاايأة ييي أا لقأان 

بعد  وأيضأت امعمال امولية التإ قامت بها اللج ة بشأفن قانون المعاهدات فيما و (3)وال ي اسأتمر أيضأا  بعد ذلك 

  

  ( 1945)  30- 21ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا يإ الصأأأأأفحات  1ا الفقرة  38ال ظا  امسأأأأأاسأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة  (1)
 و ال ص اإلنكليمي( )من  

 23؛ واتفأاايأة ييي أا لةاليأة الأدول يإ المعأاهأداتا U.N.T.S. 331 1155ا 1969أيأار/مأااو   23اتفأاايأة ييي أا لقأانون المعأاهأداتا  (2)
؛ واتفااية ييي ا لقانون المعاهدات بين الدول والم ظمات الدولية أو فيما بين الم ظمات U.N.T.S. 3 1946ا 1978آب/أغسأأأبس 

 و U.N.T.S 331 1155ا 1986آذار/مارس  21ا الدولية

)اطدلع عليه آخر   /https://legal.un.org/ilcمتاح يإ:    ا Int’l Law Comm’n, About the Commission  انظر بوجه عا   ( 3) 
(؛ والتحفظات على االتفاايات  1966- 1949معاهدات ) أعمال اللج ة ذات الصأأأأأأأألة: قانون ال   تشأأأأأأأأمل ( ) 2021تموز/اوليه   27مرة يإ  

(؛ والمعأأاهأأدات المبرمأأة بين الأأدول والم ظمأأات الأأدوليأأأة 1974- 1968(؛ وخاليأأة الأأدول يإ المعأأاهأأدات ) 1951المتعأأددة امطراف ) 
  (؛ 2011- 2004ال ماعأأات المسأأأأأأأأأأأأألحأأأة على المعأأأاهأأدات ) (؛ وآثأأار  2011- 1993(؛ والتحفظأأأات على المعأأأاهأأدات ) 1982- 1970) 

(؛ واالتفاقات الالحقة والممارسأأأأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأأأأير المعاهداتا سأأأأابقا : المعاهدات  2006- 1996وامعمال االنفرادية للدول ) 
(ا اآلن: القواعأأأد Jus cogens(؛ والقواعأأأد اآلمرة ) 2021- 2012(؛ والتببيق المؤقأأأت للمعأأأاهأأأدات ) 2018- 2008على مر الممن ) 

 حتى اآلن((و   Jus Cogens ( )2015ة للقانون الدولإ ) اآلمرة من القواعد العام 

https://legal.un.org/ilc/
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صأأأصأأأا  انبرت لها اللج ة يإ الموضأأأوع نفسأأأهو ومن ه   الدراسأأأات دراسأأأة عن مسأأأفلة  رلى دراسأأأات أكثر تة
ا والتحفظأأأات على (4)دوليأأأة أو بين م ظمتين دوليتين أو أكثر  المعأأأاهأأأدات التإ تدعقأأأد بين دول وم ظمأأأات

ات الالحقة ا واالتفاق(7)ا وامعمال االنفرادية للدول(6)ا وآثار ال ماعات المسلحة على المعاهدات(5)المعاهدات
والقواعد اآلمرة من  ا  (9)ا والتببيق المؤقت للمعاهدات(8)والممارسأأأأأأأأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأأأأأأأأير المعاهدات

 و(10)(jus cogensالقواعد العامة للقانون الدولإ )

من ال ظا  امسأأأأاسأأأأإ للمحكمةا التإ تشأأأأير رلى العرف    38)ب( من المادة 1وفيما اتعلق بالفقرة   -3
ل على الممارسأأأأة العامة المقبولة كقانونا أدرجت اللج ة موضأأأأوع  نشأأأأفة القانون الدولإ العريإ الدولإ كدلي

القانون   ( وإن عددل الع وان الحقا  ليصأأأأأأأأبح  تحداد 2012اته“ يإ برنامج العمل يإ دورتها الرابعة والسأأأأأأأأتين ) وإثب 
(ا  2018ة يإ دورتها السأبعين )و واعتمدت اللج (11)(2013الدولإ العريإ“ خالل الدورة الةامسأة والسأتين )

يإ القرا ة الثانيةا مجموعة من مشأأأارنع االسأأأت تاجات بشأأأفن تحداد القانون الدولإ العريإ مشأأأفوعة  بشأأأروح 
و ورحبت الجمعية العامة يإ دورتها الثالثة (12)من نظامها امسأأاسأأإ   23وأحالتها بتوصأأية نهائية عمال  بالمادة  

شأارنع االسأت تاجات المتعلقة بتحداد القانون الموضأوع وأحاطت علما  بم  ( بإتما  العمل يإ2018والسأبعين )
 و ووجهت انتبا  الدول رليها وشجعت على نشرها على أوسع نباقو  (13)الدولإ العريإ المريقة بقرارها

وواصأأأأأأألت اللج ة جهودها لتوضأأأأأأأيح مصأأأأأأأادر القانون الدولإ امسأأأأأأأاسأأأأأأأيةا يقررت خالل دورتها  -4
و (14)للقانون“ رلى برنامج عملها الحالإ وعي ت مقررا  خاصأأأا    ة موضأأأوع  المبادئ العامة ( رضأأأاي 2018السأأأبعين ) 

وأثارت المبادئ العامة للقانون عدة أسأأأأأأأئلة يإ الممارسأأأأأأأة العمليةا وهإ أيضأأأأأأأا  بببيعة الحال مصأأأأأأأدر من 
و وقد   (15)ةمن ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدولي 38() ( من المادة 1مصأأأأأأادر القانون ويقا  للفقرة )

(ا 2019اص المع إ بموضأأأأأأأأأأأأأأوع المبأادئ العأامأة للقأانونا خالل الأدورة الحأاديأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين )المقرر الةأ
  العالميةا 19-و ولكن بسأأأأأأأأأأأأأبب جائحة كوييد(16)تقرنر  الثانإ  2020امول رلى اللج ةا وقد  يإ عا   تقرنر 

  

 (و 1982) 63-12ا الفقرات A/37/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الرابعة والثالثينا وثيقة اممم المتحدة  (4)

 (و 2011) 27ا الصفحة A/66/10لثالثة والستينا وثيقة اممم المتحدة تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها ا (5)

 و 223المرجع نفسها الصفحة  (6)

 (و2006) 167-159ا الفقرات A/61/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الثام ة والةمسينا وثيقة اممم المتحدة  (7)

 (و 2018) 13حة ا الصفA/73/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السبعينا وثيقة اممم المتحدة  (8)

 و 260المرجع نفسها الصفحة  (9)

 (و 2019) 187ا الصفحة A/74/10لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الحادية والسبعينا وثيقة اممم المتحدة تقرنر  (10)

أيار/  22)  21ا الصأأأفحة  A/CN.4/SR.3132ا وثيقة اممم المتحدة 3132محضأأأر موجم مؤقت للجلسأأأة  لج ة القانون الدولإا (11)
 (و2012مااو 

 (و2018) 153ا الصفحة A/73/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السبعينا وثيقة اممم المتحدة  (12)

 (و 2018كانون امول/ديسمبر  20) 4و 1ا الفقرتين 73/203قرار الجمعية العامة  انظر (13)

تموز/   19) 3ا الصأأأأفحة  A/CN.4/SR.3433ا وثيقة اممم المتحدة 3433محضأأأأر موجم مؤقت للجلسأأأأة  لج ة القانون الدولإا (14)
 (و2018اوليه 

  ( 1945)  30- 21) (ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا الصأأأأأفحات  1ا الفقرة  38ال ظا  امسأأأأأاسأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة   (15)
 و )من ال ص اإلنكليمي( 

ا وثيقة التقرنر امول عن المبادئ العامة للقانون اص المع إ بالمبادئ العامة للقانون(ا )المقرر الة   بيرموديس -مارسأأيلو باسأأكيس   (16)
بيرموديس )المقرر الةاص المع إ بالمبادئ العامة   -(؛ مارسأأيلو باسأأكيس  2019نيسأأان/أبرنل    5)  A/CN.4/732اممم المتحدة 

 انظر أيضأأأأأأأا  (؛ 2020أبرنل/نيسأأأأأأأان   9)  A/CN.4/741المتحدة   وثيقة اممم االتقرنر الثانإ عن المبادئ العامة للقانون للقانون(ا 
اممأأانأأة العأأامأأة لألمم المتحأأدةا المبأأادئ العأأامأأة للقأأانونا مأأ كرة من اممأأانأأة العأأامأأةا لج أأة القأأانون الأأدولإا وثيقأأة اممم المتحأأدة 

A/CN.4/742( و2020أيار/مااو  12ا) 
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دورة الثانية والسأأأبعين ر امخير رال خالل الأدجلت الدورة اسأأأتث ائيا  لمدة عا و ول لكا لم تتسأأأن م اقشأأأة التقرن
 و (17)2021يإ عا   

ولقإ تركيم اللج ة على توضأأأأيح مصأأأأادر القانون الدولإ اسأأأأتحسأأأأان الدول والمجتمع القانونإ الدولإ   - 5
فيما ابدوو وأنجمت اللج ة حتى اآلن دراسأأأأأأأات تهدف رلى توضأأأأأأأيح المعاهدات والقانون العريإو كما أنها قبعت  

وسأأأأأأو  الفهم أحيانا  أخرىو وحتى  دراسأأأأأأتها المبادئ العامة للقانونا وهإ مصأأأأأأدر ناله اإلهمال أحيانا   شأأأأأأوطا  يإ  
و ولكن الفقرة  38من المأأادة    1اليو ا ت أأاولأأت اللج أأة بصأأأأأأأأأأأأأورة م هجيأأة الفقرات الفر يأأة الثالث امولى من الفقرة  

 انون الدولإا ال تمال غير مدروسة رلى حد بعيدو  الفر ية امخيرةا المتعلقة بالوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد الق 

ا طدرح الموضأأأأأأأأأوع يإ عمل اللج ة على مر السأأأأأأأأأ ينو يقد أدثير أث ا  الم اقشأأأأأأأأأة العامة  وبببيعة الحال  - 6
للتقرنر امول عن المبادئ العامة للقانون خالل الدورة الحادية والسأأأبعينا وأشأأأير حي ها رلى نقص الوضأأأوح ال ي  

ى ايمته المحتملةا حتى  ئل االحتياطيةو رال أن الموضأأوع لم ادبحث بحثا  م فصأأال  للوقوف عل يشأأوب مسأأفلة الوسأأا 
لو كانا ويقا  لتعبير اللج ة نفسأأأأأأأهاا مجرد وسأأأأأأأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانونو وعلى أية حالا له   الوسأأأأأأأائل  

مسأأأأأأتقرةو وبالتالإا من أجل عد     االحتياطية وتفاعلها وعالقتها بالمصأأأأأأادر جوانب مبهمة ومربكةا بل حتى غير 
وقابليته للت بؤ به وتجانسأها يدقترح أن ت ظر اللج ة يإ رتما  دراسأتها الم هجية  ترك ثغرة يإ وضأوح القانون الدولإ  

( بالقيا  أيضا  ببحث الوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإ المدرجة يإ الفقرة الفر ية )د(ا  1) 38للمادة  
 و  دول ال ا  القضائية ويقه كبار االختصاصيين يإ القانون العا  يإ مةتل   امحك أي  

“ دورا  الدوللقد أدت  امحكا  القضائية“ و يقه كبار االختصاصيين يإ القانون العا  يإ مةتل   -7
حيونا  يإ تبونر القانون الدولإو ونتجلى ذلك بشأأأأأكل خاصا على سأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأرا يإ سأأأأأ وات 

ومجال القانون الدولإ ذي   انون الدولإو ونةتل  وزن امحكا  القضأأأأأأأأأأأأأأائية والفقها تبعا  للمحكمةنشأأأأأأأأأأأأأأفة الق
الصأأأأأأألةو ونبدو أن اللج ةا بال ظر رلى أعمالها السأأأأأأأابقة وامحدث عهدا  يإ مجال مصأأأأأأأادر القانون الدولإ 

اؤهلها بشأأكل خاص لتوضأأيح ووالاتها المحددة كهيئة خبرا  يإ القواعد العامة للقانون الدولإا تشأأغل موقعا   
قواعد القانونو ونشأأمل ذلك طبيعة الوسأأائل االحتياطية ونباقها  عدة جوانب من الوسأأائل االحتياطية لتقرنر 

 ووظائفها رزا  مصادر القانون الدولإو 

وكما هو حال المواضأأيع الحداثة امخرى ذات الصأألة بالمصأأادرا ودون اإلخالل باحتمال ظهور   -8
ن احتياجات ه   الدراسأأأأأةا يمكن أن تتة  ال تيجة المتعلقة بالموضأأأأأوع شأأأأأكل مجموعة من نتيجة مةتلفة ع

فن  مشأأأارنع االسأأأت تاجات مشأأأفوعة بشأأأروحو وسأأأيتماشأأأى تفضأأأيل مشأأأارنع االسأأأت تاجات مع نهج اللج ة بشأأأ
ف وحتى اآلنا ال اوجد تعرن  و(19)و المبادئ العامة للقانون“  (18)موضأأأأأأأأأوعإ  تحداد القانون الدولإ العريإ“

 مشأأأأأأأارنع االسأأأأأأأت تاجات“ يإ ممارسأأأأأأأة اللج ةو ومن المقترحا ويقا  للمع ى المسأأأأأأأتةد  ه اا أن تمثل    لواحد 
ة ذكر القواعد والممارسأأأأأات التإ يدعثر نتيجة الدراسأأأأأة المتعلقة بالموضأأأأأوع نتيجة عملية لتداول م بقإ وإعاد

لإو وبالتالإا يمكن ايتراض أن مضأأأأأأأمون  قواعد القانون الدو  لتقرنرعليها فيما اتعلق بالوسأأأأأأأائل االحتياطية 
مشأأأارنع االسأأأت تاجات ه  ا تماشأأأيا  مع ال ظا  امسأأأاسأأأإ للج ة وممارسأأأتها المسأأأتقرةا يعكس كال  من تدونن 

 نجإو القانون الدولإ وتبونر  التدر 

  

  :ا متاح يإInt’l Law Comm’n, Daily Bulletin Seventy-second Session (2021) :انظر (17)
https://legal.un.org/ilc/sessions/72/bulletin.shtml   بدأت الم اقشة 2021تموز/اوليه  30)اطدلع عليه آخر مرة يإ( )

ا  3536خالل جلسة اللج ة  2021تموز/اوليه  12العامة حول موضوع المبادئ العامة للقانون بعرض قدمه المقرر الةاص يإ 
 و(3546خالل جلسة اللج ة  2021تموز/اوليه  21تمت بإحالة رلى لج ة الصياغة يإ واختد 

 (و2018) 159-154ا الصفحات A/73/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السبعينا وثيقة اممم المتحدة انظر  (18)

 (و 2019) 432ا الصفحة A/74/10وثيقة اممم المتحدة سبعينا تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الحادية والانظر  (19)
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 الموضوع يفي بمعايير اللجنة بشأن المواضيع الجديدة -ثانيا   

وأعادت    1996اضأأأأأيع الجدادة التإ وضأأأأأعتها اللج ة يإ عا   يفإ الموضأأأأأوع بمعااير اختيار المو  -9
والشأأأأأأأأأأروط هإ التالية: )أ( أن يعكس الموضأأأأأأأأأأوع احتياجات الدول فيما اتعلق   و(20)1998تفكيدها يإ عا  

بتدونن القانون الدولإ وتبونر  التدرنجإ؛ )ب( أن يكون الموضأأوع قد وصأألا على صأأعيد ممارسأأة الدولا 
نن   تتيح التدونن والتبونر التدرنجإ؛ ) ( أن يكون الموضأوع محددا  وقابال  للتدو رلى مرحلة كافية من التقد

كما وايقت اللج ة على أنها ا بغإ أال تقصأر اهتمامها على المواضأيع التقليديةا بل  و(21)والتبونر التدرنجإ
لإ والشأأأأأأأأأأواغل  يمك ها أيضأأأأأأأأأأا  أن ت ظر يإ المواضأأأأأأأأأأيع التإ تمثل التبورات الجدادة يإ مجال القانون الدو 

الحالةا من ه ا الموضأأأأوع موضأأأأوع  الملحة التإ تسأأأأاور المجتمع الدولإا وإن كان ذلك ال ا ببق يإ ه  
   و(22)تقليدي ا در  يإ رطار القواعد العامة للقانون الدولإ

ويإ ه   الحالةا تسأأأأأتويإ اللج ة معااير اختيار المواضأأأأأيع الم كورة أعال و وه ا الموضأأأأأوع مهم   -10
لعا  يإ مةتل  لألحكا  القضأأأأأأائية ويقه كبار االختصأأأأأأاصأأأأأأيين يإ القانون امنه ارو  يهما  أشأأأأأأمل للدول 
وال دهج العملية وال ظرنة امسأأأأاسأأأأية التإ تتبعها مةتل  المحاكم والهيئات القضأأأأائية على الصأأأأعيدان  الدول

عة واسأأأعة من المؤلفات الوط إ والدولإو ونشأأأير عدد كبير من السأأأوابق القضأأأائية الدولية والوط ية ومجمو 
صأفها وسأائل احتياطيةا وإن لم الفقهية رلى امحكا  القضأائية ويقه كبار االختصأاصأيين يإ القانون العا  بو 

ل لكا يمكن أن تتيح   و(23)يكن ذلك دائما  بشأأأأأأأأأأكل صأأأأأأأأأأرنحا يإ عملية تقرنر قواعد القانون الدولإ الم ببقة
  38()د( من المادة 1الوسأأأائل االحتياطية الم كورة يإ الفقرة )  دراسأأأة ال دهج واآلرا  المتباا ة بشأأأفن اسأأأتةدا 

رجح أن تسأأأأأأأأأأأاعد يإ تحداد الوزن ال ي ا بغإ م حه رياها يإ عملية تقرنر دليال  م هجيا  ذا حجيةا ومن الم
 من ال ظا  امساسإ للمحكمةو 38) ( من المادة 1)أ( رلى 1وجود قواعد القانون الدولإ يإ الفقرات 

الموضوع قد وصلا على صعيد ممارسة الدولا رلى مرحلة كافية من التقد  تتيح التدونن   كما أن -11
 تدرنجإو ونرجع ذلك رلى وجود مجموعة ضأأأأأةمة من امحكا  القضأأأأأائية الوط ية والدوليةو كما زاد والتبونر ال 

وجود ويرة من   عدد المحاكم والهيئات القضأائية الدولية زنادة كبيرة خالل نصأ  القرن الماضأإا يضأال  عن
 طية لتقرنر قواعد القانونوالكتابات امكاديمية وغيرها من امدبيات الفقهية التإ تشير رلى الوسائل االحتيا

()د( من  1والموضأأأأأأأأأأأأأوع أيضأأأأأأأأأأأأأأا  محأدد ونمكن العمأل عليأه بأال ظر رلى التركيم الةأاص على الفقرة )  - 12
قةا يرصأأأأة إلتما  مسأأأأاهمتها يإ توضأأأأيح دور الوسأأأأائل  ا وهو اتيح للج ةا باالقتران مع أعمالها السأأأأاب 38 المادة 

الدولإو وعليأها يمكن أن يكمأل ه ا العمأل على نحو مفيأد العمأل الجاري  االحتيأاطية يإ تقرنر مصأأأأأأأأأأأأأادر القأانون  
ا فيمأا اتعلق بأالمبأادئ العأامأة للقأانونا وتبعأا  لموعأد بأد  اللج أة يإ معأالجتها  38() ( من المأادة  1بشأأأأأأأأأأأأأفن الفقرة ) 

 و  38ة  ()د( من الماد 1اتيح مواصلة استكشاف أوجه التآزر المحتملة بين تلك الفقرة والفقرة )   يمكن أن 

  

الأأأأأدولإ   (20) القأأأأأانون  لج أأأأأة  الصأأأأأأأأأأأأأأفحأأأأأة  1997حوليأأأأأة  الثأأأأأانإا  الجم   الثأأأأأانإا  المجلأأأأأد  الفقرة  135ا  المتحأأأأأدة 238ا  ا وثيقأأأأأة اممم 
A/CN.4/SER.A/1997/Add.1  ا 553الفقرة  ا  225ا المجلد الثانإا الجم  الثانإا الصأأأأأأأأأأأفحة  1998حولية لج ة القانون الدولإ ؛  

 ؛A/CN.4/SER.A/1998/Add.1 (1998)وثيقة اممم المتحدة 

ا  A/55/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها الثانية والةمسأأأأأأأأأأأأينا وثيقة اممم المتحدة انظر أيضأأأأأأأأأأأأا   المرجع نفسأأأأأأأأأأأأه؛   (21)
 (و2000) 728ا الفقرة 285و 284الصفحتين 

الأأأأأدولإ   (22) القأأأأأانون  لج أأأأأة  ا1998حوليأأأأأة  الصأأأأأأأأأأأأأأفحأأأأأة  ا  الثأأأأأانإا  الجم   الثأأأأأانإا  الفقرة  225لمجلأأأأأد  المتحأأأأأدة 553ا  ا وثيقأأأأأة اممم 
A/CN.4/SER.A/1998/Add.1 (1998)    كما وايقت اللج ة على أنها ا بغإ أال تقصأأأأر اهتمامها على المواضأأأأيع التقليديةا (

ن الدولإ والشأأأأأأأأواغل الملحة التإ تسأأأأأأأأاور بل يمك ها أيضأأأأأأأأا  أن ت ظر يإ المواضأأأأأأأأيع التإ تمثل التبورات الجدادة يإ مجال القانو 
 المجتمع الدولإ ككلو“(و

 Sandesh Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development ofانأأأأأأأظأأأأأأأر:   (23)

International Law, 66 INT’L & COMP. L. Q.1 (2017))  انظر أيضأأأأأأأا  ؛  :Sondre T. Helmersen, Scholarly 

Judicial Dialogue in International Law, 16 L. & PRACT. OF INT’L CTS. & TRIB. 464 (2017) و ولالطالع
انظر:   الفقأأأأأأأها  يإ  متعمق  بحأأأأأأأث   SONDRE T. HELMERSEN, THE APPLICATION OF TEACHINGS BY THEعلى 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (Cambridge Univ. Press, 2021) و 



A/76/10 

211 GE.21-11083 

 ( والشكوك حول الوسائل اقحتياطية1)38لمحة موجزة عن المادة  -ثالثا   

( محل 1) 38حكا  القضأائية ويقه كبار االختصأاصأيين يإ القانون العا  يإ المادة ام ال امال موقع   - 13
هإ ت شأأأأأأأأأأأأأأئ  ( وهأل  1) 38ن المؤلفينو بأل ابأدو أن ه أاك تبأاا أا  يإ وجهأات ال ظر الفقهيأة حول المأادة نقأاش بي 

قائمة واحدة أ  قائمتينو ونرى البعو أن امحكا  القضأأأأأائية المشأأأأأار رليها يإ الفقرة الفر ية )د( هإ مصأأأأأدر  
لى ) ( من المادةا ونصأفون لغة للقانون شأفنه شأفن مصأادر القانون امخرى المدرجة يإ الفقرات الفر ية )أ( ر 

ن صأعوبة كبيرة يإ أن يعتبروا وسأيلة احتياطية لتقرنر   ووو بفنها أسأاسأية من حيث المبدأا وال يجدو   38المادة 
و ونؤكد ال هج  ( 24) قواعد القانون مصأأأدرا  للقانونا ليس ببرنق القياس يحسأأأب ولكن ببرنق مباشأأأر أيضأأأا  ووو“ 

امولا أن المادة ت شأئ قائمتينو يالفقرات الفر ية )أ( رلى ) ( توير  المصأادر   الثانإا ولعله أوسأع انتشأارا  من 
ا بي ما توير الفقرة الفر ية )د( وسائل ( 25) الرسمية التإ يمكن أن ت شف م ها قواعد للقانون الدولإ صالحة قانونا “ 

عد الوسائل االحتياطية مجرد أداة وبعبارة أخرىا تد   و ( 26) نر قواعد القانون“ القائمة بدالة أو رضافية  يمكن بها تقر 
لتحداد أو تفكيد وجود المصأأأأأأأادر أو محتواها بدال  من أن تكون هإ نفسأأأأأأأها مصأأأأأأأادر يإ حد ذاتهاو وقد تتيح 

ديم التوجيه بشأأأفن دراسأأأة ه   المسأأأفلة للج ة يرصأأأة لتوضأأأيح الوضأأأع القانونإ القائم اسأأأت ادا  رلى الممارسأأأة وتق 
 امها يإ مةتل  مجاالت القانون الدولإو وضع الوسائل االحتياطية واستةد 

وعالوة  على ذلكا ويإ رطار م اقشأأأأأة الفئة الواسأأأأأعة من امحكا  القضأأأأأائيةا تثور مسأأأأأائل تتعلق   -14
  و(27)الدوليةة يإ مقابل أحكا  المحاكم والهيئات القضأأأائيالوط ية  بوضأأأع أحكا  المحاكم والهيئات القضأأأائية 

مكن أن تكون يإ حد ذاتها مصأأأأأادر للقانونا يإن ال تائج التإ تةلص ويإ حين أن امحكا  القضأأأأأائية ال ي
رليها الهيئات القضأأأأأأأأأائية ع د تفسأأأأأأأأأير وتببيق المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون التإ تقرر قواعد  

 دول والم ظمات الدولية وغيرها من الهيئاتو القانون الدولإ يمكن أن تحدد االلتمامات القانونية لل

  فيما اتعلق بعالقة الوسائل االحتياطية بمةتل  مصادر القانون الدولإا ابدو أن القرارات القضائية و  -15
تؤدي أدوارا  مةتلفةا وأحيانا  توضأأأح القواعد التعاهدية العامة أو تفسأأأرها تفسأأأيرا  هاديا  لتببيقها على حاالت 

العدل الدوليةا بوصأأأأأأأأفها الجهاز  ويإ ه ا الصأأأأأأأأددا قدمت محكمة   و(28)كون ددرسأأأأأأأأت من قبلجدادة قد ال ت
  القضأأائإ الرئيسأأإ لألمم المتحدةا من خالل أحكامهاا مسأأاهمات جوهرنة يإ تبونر مةتل  مجاالت القانون 

الدولإا من بي ها القانون ال اظم السأأأتةدا  القوةا وقانون البحارا وتعيين الحدود البحرنةا ومسأأأؤولية الدولا 
المصأيرا    صأليةا واللجو ا والقانون البيئإ الدولإا وإنها  االسأتعمارا وتقرنر وقانون المعاهداتا والعالقات الق  

  

(24) Robert Y. Jennings, International Lawyers and the Progressive Development of International Law, 

in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, 413-24 (J. Makarczyk ed., 1996) و 

(25) Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of 

the International Criminal Courts and Tribunals, 24 EUR. J. INT’L L. 649, 652  (2013  ;)O. J. 

Lissitzyn, Reviewed Work: International Law. Vol. 1 (3rd ed.): International Law as Applied by 

International Courts and Tribunals by Georg Schwarzenberger, 53 AM. J. INT’L. L. 197 (1959)و 

 ((وSchwarzenberger)نقال  عن ) 653المرجع نفسها الصفحة  (26)

 Sienho Yee, Article 37 of the ICJ Statute and Applicable Law: Selected Issues in Recentانأظأأر:   (27)

Cases, 7 J. Int. Disp. Settlement 472 (2016) و 

 .Int'l Ct. of Justice, Handbook of the International Court of Justice, at 98-100, U.N. Sales Noانظر:  (28)

)اطدلع   https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf  :ا متأأاح يإ(2016) 1055
ا به ا  الوضع الجداد“ فيما اتعلق بميثاق  1949المحكمة اعتريتا م   عا   ( )والواقع أن  2021تموز/اوليه    27عليه آخر مرة يإ  
ا الفتوىا تقارنر محكمة العدل الدولية يإ خدمة اممم المتحدة  يتواها المتعلقة بالتعونو عن امضأأأأأأأأأأأأرار المتكبدةاممم المتحدة يإ 

إ اثيرها ه ا الوضأأأأأأع رال بإدراك أنه خاضأأأأأأع محكا  ( ) تواجه المحكمة ه ا وضأأأأأأعا  جدادا و وال يمكن حل المسأأأأأأائل الت1949لعا  
ة صراحة  يإ العداد من أحكامها بتبور الميثاق م ظورا  رليها يإ ضو  مبادئ القانون الدولإ“و( )وم   ذلك الحينا اعتريت المحكم

 القانون الدولإو وشددت على أهمية ه ا التبور يإ تقرنر القانون الم ببق على القضية المع يةو(و
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القواعأد الموضأأأأأأأأأأأأأأو يأة التإ أوضأأأأأأأأأأأأأأحتهأا يإ قراراتهأا  ومأا رلى ذلأكو ويإ المقأابألا كثيرا  مأا تببق المحكمأة  
السأأأابقةو ويإ ه ا السأأأياقا تقد  المحكمة أيضأأأا ا عن طرنق رصأأأدار أحكامها القضأأأائية التإ توضأأأح قواعد  

 و(29)القانون الدولإا مساهمات يإ توطيد القانون الدولإ رن لم يكن تبونر 

كرة التإ أعأأدتهأأا أمأأانأأة اللج أأة يإ موضأأأأأأأأأأأأأأوع وفيمأأا اتعلق بأأالقأأانون الأأدولإ العريإا ورد يإ المأأ  -16
 تحأأداأأد القأأانون الأأدولإ العريإ“ أن  لقرارات المحأأاكم الوط يأأة وظيفتين عأأامتين يإ تحأأداأأد القأأانون الأأدولإ 

الوظيفة امولى هإ أنها بمثابة دليل على ممارسات الدولو وامخرى هإ أنها بمثابة أداة تعين   و(30)لعريإ“ا
ونو وقد اعتدرف به ا البابع الممدو  يإ اسأأأأأأأأأأأت تاجات اللج ة ال هائية المتعلقة بتحداد  على تقرنر قواعد القان
السأابقة وامعمال الجارنة بشأفن المبادئ العامة    وعليها اسأت ادا  رلى تلك امعمال  و(31)القانون الدولإ العريإ

لدور ال ي تؤديه أحكا  للقانونا قد يكون من المفيد مغراض التحليل يإ رطار ه ا الموضأأأأأأأأأوع ال ظر يإ ا
المحاكم الوط ية والدولية على حد سأأأأأأأوا  يإ تفسأأأأأأأير وتببيق قواعد القانون الدولإ الم صأأأأأأأوص عليها يإ 

 و 38العامة للقانون على ال حو المتوخى يإ المادة  المعاهدات والعرف والمبادئ

لدولية من عد و وقد قد  من ال ظا  امسأاسأإ لمحكمة العدل ا 38وبببيعة الحالا لم ت شأف المادة  -17
 :38قبل صياغة المادة  1908أوب هايم يكرة عن الوضع رذ كتب يإ عا   

مر الهاي الثانإ للسأأأأأأال  والتإ لم وإلى جانب محكمة الغ ائم الدولية التإ اتفق عليها مؤت  
بالحجية تد شأأأأأأأأأأف بعدا ال توجد محاكم دولية يمكن أن تحدد ه   القواعد العرفية وتببقها تببيقا  اتمتع 

على قضأأأأأايا تصأأأأأبح هإ نفسأأأأأها سأأأأأوابق ملممة للمحاكم امدنى درجةو والكدتاب يإ القانون الدولإا  
ة وا مكان القضأأأأاة وأن ابتوا يإ وجود أو  وبةاصأأأأة أصأأأأحاب الدراسأأأأاتا عليهم على نحو ما أن ات 

عد  وجود عرف راسأخا وهل ما اوجد ليس سأوى اسأتةدا  ال ارقى رلى مسأتوى العرفا وهل نضأج 
االسأأأأتةدا  المعترف به حتى صأأأأار عريا ا وما شأأأأابه ذلك وووو وله ا السأأأأببا تتسأأأأم مراجع القانون  

 و ( 32) المراجع يإ يروع القانون امخرى   الدولإ بفهمية كبيرة لتببيق القانون تفوق كثيرا  أهمية 

رلى ال ظا  امسأأأاسأأأإ للمحكمة الدائمة للعدالة  38()د( من المادة 1ونسأأأت د ال ص الحالإ للفقرة ) -18
  ا وتحدادا  رئيسأأأأها ديكامبا ال ص التالإ: االجتهاد 1920الدوليةو واقترحت لج ة الحقوقيين االسأأأأتشأأأأارنة لعا  

وواجه االقتراح بعو المعارضأأأأأأأأأأأأةو ويإ    و(33)لة لتببيق القانون وتبونر القضأأأأأأأأأأأأائإ الدولإ باعتبار  وسأأأأأأأأأأأأي
رئيس ديكامب أن  الفقه واالجتهاد القضأائإ ال ا شأئان قانونا  من دون شأكا لك هما م اقشأات الحقةا ذكر ال

يسأأأأأأأأاعدان يإ تقرنر القواعد الموجودةو ون بغإ للقاضأأأأأأأأإ أن يسأأأأأأأأتةد  كال  من االجتهاد القضأأأأأأأأائإ والفقها  

  

  ا Int'l Ct. of Justice, Handbook of the International Court of Justice, at 77, U.N. Sales No. 1055 (2016)انظر:   (29)
)اطدلع عليأه آخر مرة يإ  https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf  :متأاح يإ

المحكمة ال يفصأأأأل يإ نماع معين يحسأأأأبا بل يسأأأأاهم حتما  أيضأأأأا  يإ  فاد  أن  حكماسأأأأت تا  مجا  فيه ( )2021تموز/اوليه   27
 تبونر القانون الدولإو والمحكمةا رذ تدرك ذلك تماما ا تفخ  يإ االعتبار ه ان الهديين يإ رعداد وصياغة أحكامها“و(و 

داأد القأانون الأدولإ العريإ قرارات المحأاكم تؤديأه يإ تحأ   اممأانأة العأامأة لألمم المتحأدةا تحأداأد القأانون الأدولإ العريإ: الأدور الأ ي (30)
الوط ية المسأأتةدمة يإ اجتهادات المحاكم والهيئات القضأأائية الدولية ذات البابع العالمإا م كرة من اممانة العامةا لج ة القانون 

 (و2016شباط/يبراار  9) A/CN.4/691الدولإا وثيقة اممم المتحدة 

 158-156ا الصأأأأأأأأأأأأأأفحأات  A/73/10ن الأدولإ عن أعمأال دورتهأا السأأأأأأأأأأأأأأبعينا وثيقأة اممم المتحأدة  لج أة القأانو   تقرنر  انظر مثال   (31)
 ( )تشملا يإ بعو ه   الحاالتا أحكا  المحاكم الوط ية ويقه كبار االختصاصيين(و14و 13و 10و 6( )االست تاجات 2018)

(32) Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 659 (2013)  انظر أيضا:  ؛  L F. L. 

Oppenheim, The Science of International Law: Its Task and Method, 2 Am. J. Int’l L. 313 (1908)و 

 و651نفسها الصفحة المرجع  (33)
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امولو وخالل الم اقشأأأات الالحقةا طرح   ولم يدعتمد اقتراح ديكامب   و ( 34) على سأأأبيل االسأأأترشأأأاد يحسأأأب“  ولكن 
يإ مواجهة المعارضأأأأأأأة المسأأأأأأأتمرةا اقترح ][ ديكامب ووو  و     و ( 35) السأأأأأأأيد روت والسأأأأأأأيد ييليمور مشأأأأأأأروعا  بداال  

الختصأاصأيين يإ القانون العا  يإ  الصأيغة التالية: ‘تفخ  المحكمة يإ اعتبارها امحكا  القضأائية ويقه كبار ا 
“و كمأا اقترح ديكأامأب نفسأأأأأأأأأأأأأأه ( 36) ا أو ذاك وسأأأأأأأأأأأأأأيلأة احتيأاطيأة لتقرنر قواعأد القأانون‘ ا ونعتبر هأ  الأدول مةتل   

و ومن ثما ( 37) رضأأأأأأأأاية  بارة  وسأأأأأأأأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون“و وقد اعتدمدت ه   الصأأأأأأأأيغة دون تغيير 
يائدة يإ   رجرا  اسأأأأأأأتعراض دقيق لتارنخ صأأأأأأأياغة الحكم لما يإ ذلك من ادتوقعا كجم  من الدراسأأأأأأأة المقترحةا  

 توضيح الدور المقصود والمكانة الراه ة للوسائل االحتياطية يإ تقرنر قواعد القانون الدولإو 

 األحكام القضائية  -رابعا   

  حكا  القضأائية“ من ال ظا  امسأاسأإ لمحكمة العدل الدولية أن  ام   38توضأح الفقرة امولى من المادة   -19
راحا  رن(38)انون“هإ  وسأيلة احتياطية لتقرنر قواعد الق ه   الصأيغة تقلل من   و ومع ذلكا كما قال أحد الشأد

دور أحكا  المحاكم الدولية يإ عملية وضأأأأأأأأع المعاايرو وغالبا  ما يكون لألحكا  المشأأأأأأأأروحة ببرنقة مق عة 
تى لو كأانأت المحأأاكم نظرنأا  تببق القأأانون الموجود تأفثير بأالغ امهميأأة يإ عمليأأة اسأأأأأأأأأأأأأأت بأأاط المعأأاايرا ح

س محكأا  محكمأة العأدل الأدوليأةا من حيأث المبأدأا قوة  و وبببيعأة الحأالا لي(39)ت شأأأأأأأأأأأأأأئ قأانونأا  جأداأدا “ وال
اإللما  رال بال سأبة لمن صأدرت بي هما وحتى يإ تلك الحالةا يإ خصأوص ال ماع ال ي يدصأل فيه دون غير  

و وهك اا وعلى الرغم من عد  التما  المحكمة بمراعاة ما سأأأأأبق  (40)مسأأأأأاسأأأأأإ للمحكمة(ا ال ظا  ا59)المادة 
ر ندظم القانون العا  امنكلوسأأكسأأونإ التإ اوجد لداها تسأألسأأل هرمإ لألحكا  القضأأائية البت فيها على غرا

مها السأأأأأأأابقةو الصأأأأأأأادرة عن المحاكم العليا والملممة للمحاكم امدنى درجةا تعتمد المحكمة عمليا  على أحكا
يضأا  يإ تعمنم اممن وه ا من شأفنه تعمنم القدرة على الت بؤ واالتسأاق يإ تببيق القانون الدولإو ونسأاهم أ

القانونإ للدول والم ظمات الدوليةو وال تبتعد المحكمة عن أحكامها السأأأأأأأأأأأابقة رال مسأأأأأأأأأأأباب جديةا وهإ رن 
 يعلت يإنها تعلله يإ كثير من امحيانو  

(و وتعتمد 1)38امحيانا قد يصعب تحداد مدى ضيق أو اتساع نباق تفسير المادة  ويإ بعو -20
ل أيضأأأأأأا  على أعمال سأأأأأألفهاا أي المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةو وتفعل ذلك أيضأأأأأأا  المحكمة بببيعة الحا

رلى  امطراف التإ تترايع أمامهاو وكثيرا  ما تشأأأأأأير امطراف المتةاصأأأأأأمة وأي أطراف متدخلة باسأأأأأأتفاضأأأأأأة
 رلى أحكا  المحاكم وإلى يقه أو أعمال كبار االختصأأأأأأاصأأأأأأيينو يال غرابة رذن يإ أن تشأأأأأأير المحكمة عادة  

أحكا  المحاكم والهيئات القضأأأائية الدولية والوط ية امخرىو ولم ت كر رال يإ عدد قليل نسأأأبيا  من القضأأأايا 
ل هيئات الةبرا  مثل اللج ة تحتل  أعمال يرادى االختصأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأيين يإ أحكامها الرئيسأأأأأأأأأيةا وإن كانت أعما

 موقعا  بارزا  ع دما تبت يإ قضايا أو تصدر يتاوىو 

  

 و652المرجع نفسها الصفحة  (34)

(35) Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of 

the International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 652 (2013)و 

 المرجع نفسهو (36)

 مرجع نفسهوال (37)

 (و 1945)   30- 21)د(ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا يإ الصفحات  1ا الفقرة  38ال ظا  امساسإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة   (38)

(39) Rudolf Bernhardt, Custom and Treaty in the Law of the Sea, in Recueil Des Cours: Collected 

)1987( 330-247), 205. of Int’l L. (Vol. Courses of the Hague Acadو 
)من ال ص    (1945)  30-21ا ميثاق اممم المتحدةا المريق امولا الصأأفحات  59ال ظا  امسأأاسأأإ لمحكمة العدل الدوليةا المادة  (40)

 واإلنكليمي(
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لمحكمأة اآلن أكثر يأفكثر رلى امحكأا  الصأأأأأأأأأأأأأأادرة عن محأاكم أخرى يإ نمط ال يمكن  وتشأأأأأأأأأأأأأأير ا -21
  توقع زنادته مع تمااد تةصأأأأأص القانون الدولإو يقد اسأأأأأتشأأأأأهدتا على سأأأأأبيل المثالا بالمحكمة الدولية رال

 ( 43)ا ومحكمأأأة العأأأدل للجمأأأاعأأأات اموروبيأأأة(42)ا ومحكمأأأة العأأأدل ممرنكأأأا الوسأأأأأأأأأأأأأأبى(41)لقأأأانون البحأأأار
ا  (44)رلى بعو قرارات التحكيمأشأأأأأأأأأأأأأارت  أصأأأأأأأأأأأأأبحت اآلن محكمة العدل التابعة لالتحاد اموروبإ(ا و  تإ)ال

  والمحكمة اموروبية   ا ( 45) هيئات حقوق اإلنسأأأأان اإلقليميةا مثل محكمة البلدان اممرنكية لحقوق اإلنسأأأأان  وإلى 
و ويإ الحالة امخيرةا أشأأأأارت محكمة  (47)ا واللج ة اميرنقية لحقوق اإلنسأأأأان والشأأأأعوب(46)لحقوق اإلنسأأأأان

ا رلى تفسأأأأأأأير اللج ة اميرنقية لحقوق  (48)2010لعا   ديالو العدل الدوليةا يإ حكمها الصأأأأأأأادر يإ قضأأأأأأأية  
  :حقوق اإلنسان والشعوبو وذكرت المحكمة ما الإ( من الميثاق اميرنقإ ل4)12اإلنسان والشعوب للمادة 

يق صأأك رقليمإ لحماية حقوق اإلنسأأانا عليها أن ع دما تددعى المحكمة ]ووو[ رلى تبب 
تراعإ على ال حو الواجب تفسأأأأأأأأأير ذلك الصأأأأأأأأأك ال ي اعتمدته الهيئات المسأأأأأأأأأتقلة التإ أدنشأأأأأأأأأئت 

 و(49)دة المع يةخصيصا ا رذا كان اممر ك لكا لرصد التببيق السليم للمعاه

الهيئات القضأائية المتةصأصأةا    وعالوة  على ذلكا أشأارت محكمة العدل الدولية مرارا  رلى أعمال -22
  يإ مسأأأأأأائل   ( 51) والمحكمة الج ائية الدولية لرواندا   ( 50) بما يإ ذلك المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأأأأأالفيا السأأأأأأابقة 

  

 Territorial and Maritime Dispute (Nicar. v. Col.), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 624, 666 ¶ 114 انظر: (41)

(Nov. 19)و 

 ,Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Sal. v. Hond.: Nicar. intervening), Judgment:  انظر (42)

1992 I.C.J. Rep. 351, 599 ¶ 401 (Sept. 11)(Referring to the judgment in El Sal. v. Nicar. AJIL 674 

(CACJ 1917))و 

 .Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (The former Yugoslav Rep. of Maced:انظر (43)

v. Greece), Judgment, 2011 I.C.J. Rep. 644, 678-79 ¶ 109 (Dec. 5)و 
 Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea:  انأأأأأظأأأأأر  (44)

(Nicar. v. Hond.), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 659, 701 ¶ 133 (Oct. 8)   وردت فيه رشأأأأأأأأأأأارة رلى قرار التحكيم(
 Iاع الحدودي بين كولومبيا وي مونالا ال م عن المجلس االتحادي السأأأأأأأأأونسأأأأأأأأأري يإ قضأأأأأأأأأية    1922آذار/مارس    24الصأأأأأأأأأادر يإ 

R.I.A.A. 223 (1922) 23لية تماما ا أشأأأأارت المحكمة أيضأأأأا  رلى قرار التحكيم الصأأأأادر يإ  ( )يإ القضأأأأية نفسأأأأهاا ويإ الفقرة التا  
 II RIAA(ا ه دوراس غواتيماال ضأأأأأأد  حدود ه دوراس ) الهيئة القضأأأأأأائية الةاصأأأأأأة لل ظر يإ قضأأأأأأية  عن    1933ا اار  / كانون الثانإ 

 (و (1949) 1325

 ,Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo)  :انأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأر (45)

Compensation, 2012 ICJ Rep. 324, 331 ¶ 13 (June 19)و 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide :انظر (46)

(Bosn. & Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 92 ¶ 119 (Feb. 26); Case 

Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Compensation, 2012 

I.C.J. Rep. 324, 331 ¶ 13 (June 19); Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. It.: Greece 

intervening), Judgment, 2012 I.C.J. Rep. 99, 132 ¶ 72 (Feb. 3)و 

 .Ahmadou Sadio Diallo (Rep. of Guinea v. Dem. Rep. Congo), Merits, Judgment, 2010 I.C.J :انظر (47)

Rep. 639, 663-64 ¶ 66-67 (Nov. 30)و 

 و67ا الفقرة 664المرجع نفسها الصفحة  (48)

 Mads Andenas and Johann R. Leiss, The Systemic Relevance of “Judicial:  انظر أيضأأأأأأأا  المرجع نفسأأأأأأأه؛   (49)

Decisions” in Article 38 of the ICJ Statute, 77 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES 

ÖFFENTLICHES RECHT UND VÖLKERRECHT 907-972 (2017)  ونهج محكمة  38لالطالع على م اقشأأة شأأاملة للمادة
 العدل الدولية رزا  أحكا  المحاكمو

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide :انظر (50)

(Bosn. & Herz. v. Serb. and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. Rep. 43, 130 ¶ 212 (Feb. 26)و 

 و198ا الفقرة 126المرجع نفسها الصفحة  (51)
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نإو ويإ بعو الحاالتا كما ورد يإ الفقرة السأأأأأأابقةا أولت القانون الج ائإ الدولإ والقانون الدولإ اإلنسأأأأأأا
امحكا  الصأأأأأادرة عن المحاكم المتةصأأأأأصأأأأأة قدرا  من االعتبارو وبالمثلا نظرا  من كل مجال من مجاالت 

ئيةا من جهتهاا كثيرا  ما تحيل  القانون الدولإ جم  من نظا  قانونإ دولإ أوسأأأأأأأعا يإن تلك الهيئات القضأأأأأأأا
العدل الدولية اللتماس ررشأأأأأأأادات ذات حجية بشأأأأأأأفن موق  القانون الدولإ من مسأأأأأأأائل   أيضأأأأأأأا  رلى محكمة

 و 38رئيسية رلى جانب المصادر الم كورة يإ المادة 

ولعل من المفيد أيضأأأأا  دراسأأأأة ممارسأأأأة المحاكم المتةصأأأأصأأأأة والمحاكم الوط ية يإ اتباع أحكا    -23
د العامة للقانون الدولإ يإ رطار ما يشأأأأار رليه يإ كثير كمة العدل الدولية يإ المسأأأأائل المتعلقة بالقواعمح

و يعلى سأأأأأأبيل المثالا أشأأأأأأارت (52)من امحيان بالحوار القضأأأأأأائإ بين مةتل  المحاكم والهيئات القضأأأأأأائية
()د( من 1ة التإ ت ص عليها الفقرة)المحكمة الج ائية الدولية ليوغوسأأأأأالفيا السأأأأأابقة رلى الوسأأأأأائل االحتياطي

ال ظا  امسأأأأأأاسأأأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةو ولتوضأأأأأأيح ذلكا ذكرت الدائرة االبتدائية للمحكمة من  38المادة 
الج ائية الدولية ليوغوسأأأأالفيا السأأأأابقة يإ قضأأأأية كوبرشأأأأكيتش وآخرنن أن  المحكمةا بحكم طابعها الدولإا 

و  ( 53) “ حكا  القضأأأأأائية القانون الدولإ الراسأأأأأةةا ويإ ه ا اإلطارا على ام ]ال يمكن[ رال أن تعتمد على مصأأأأأادر  
وفيمأا اتعلق بأالقيمأة التإ ا بغإ رعبأاؤهأا لهأ   امحكأا ا رأت الأدائرة االبتأدائيأة أنهأا  ال ا بغإ أن تدسأأأأأأأأأأأأأأتةأد   

ليسأأأأأت   و وأوضأأأأأحت المحكمة ك لك أن  السأأأأأابقة القضأأأأأائية(54)كوسأأأأأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون“ رال
و ويإ سأأأياق متصأأألا ت ص (55)ماعات الج ائية الدولية“مصأأأدرا  م فصأأأال  من مصأأأادر القانون يإ يصأأأل ال 

( من ال ظا  امسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأإ للمحكمة الةاصأأأأأأأأأة لسأأأأأأأأأيراليون على ما الإ:  يسأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأد قضأأأأأأأأأاة  3)20المادة 
أأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأابقة  االستئ اف يإ المحكمة الةاصة بفحكأأأا  دائأأأرة االسأأأتئ اف يإ ]المحكمة الدوليأأأ دائرة

وم غير أن المحكمة الةاصة لسيراليون أكدت أن ه ا  (56)محكمأأأأأة الدوليأأأأأة لروانأأأأأدا[ودائأأأأأرة االسأأأأأتئ اف يإ ال
 و  (57)ال ص ال يع إ ضم ا  أن أحكا  تلك المحاكم الدولية تشكل مصادر مباشرة أو ملممة لها

ونمكن رؤنأأة موق  ممأأاثأأل يإ المحكمأأة الج أأائيأأة الأأدوليأأة التإ يعكس قأأانونهأأا الواجأأب التببيق   -24
من   38من نظا  روما امسأأأأاسأأأأإا رلى حد كبيرا المصأأأأادر الم كورة يإ المادة  (58)21المادة  الم كور يإ

  

 scholarly analysis of judicial dialogue in the field of human rights law in Special Issue: Judicialانظر مثال :   (52)

Dialogue in Human Rights, edited by Elżbieta Karska and Karol Karski, 21 Int’l Com. L. Rev. 5 (2019) و 

(53) Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of the 

International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 653 (2013)  انظر أيضا  ؛  :L F. L. 

Oppenheim, The Science of International Law: Its Task and Method, 2 Am. J. Int’l L. 313 (1908)و 

 المرجع نفسهو (54)

(55) Aldo Z. Borda, A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the Perspective of 

the International Criminal Courts and Tribunals, 24 Eur. J. Int’l L. 649, 653 (2013)و 

 وU.N.T.S. 145 2178ا 2002كانون الثانإ/ا اار  16ا 3ا الفقرة 20ال ظا  امساسإ للمحكمة الةاصة لسيراليونا المادة  (56)

 Prosecutor v. Issa Hassan Sesay et. al., Case No. SCSL-04-15-T, Trial Court Judgment, at: انظر (57)

295 (Mar. 2, 2009) ؛ لالطالع على الشأأرح المتعلق بالمسأأاهمات الفقهية التإ قدمتها المحكمة الةاصأأة لسأأيراليون رلى القانون
 CHARLES C. JALLOH, THE LEGAL LEGACY OF THE SPECIAL COURT FOR SIERRA  :انظرالج أأأائإ الأأأدولإا  

LEONE (Cambridge Univ. Press, 2020); CHARLES C. JALLOH (ED.), THE SIERRA LEONE SPECIAL 

COURT AND ITS LEGACY: THE IMPACT FOR AFRICA AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (Cambridge 

Univ. Press, 2014); Symposium, The Legal Legacy of the Special Court for Sierra Leone, 15 FIU L. 

REV. 1 (2021); Charles C. Jalloh, The Continued Relevance of the Contributions of the Sierra Leone 

Tribunal to International Criminal Law, 15 FIU L. REV. 1, 1-13 (2021); Charles C. Jalloh, Closing 

Reflections on the Contributions on the SCSL’s Legal Legacy, 15 FIU L. REV. 1, 91-95 (2021)و 

 ,Margaret M. deGuzman, “Article 21”, in O. TRIFFTERER AND K. AMBOSلالطالع على شرح ممتازا انظر:   (58)

EDS., ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY (3rd ed., Munich 

and Oxford, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2016) 932–948و 
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رلى تببيق نظامها  ال ظا  امسأأأأاسأأأأإ لمحكمة العدل الدوليةو رذ يجوز للمحكمة الج ائية الدوليةا باإلضأأأأاية  
 ا والمبادئ العامة امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأإ وك لك المعاهدات الواجبة التببيق وغيرها من مبادئ القانون الدولإ وقواعد

المسأأأأأتةلصأأأأأة من القوانين الوط ية لل دظم القانونية يإ العالما بما يإ ذلك قوانين الدول التإ من عادتها أن 
ك الواليةا أن تببق مبادئ وقواعد القانون كما هإ مفسأأأرة تمارس والاتها على مةتل  الجرائم الةاضأأأعة لتل

 يإ قراراتها السابقةو  

ة مكان امحكا  القضأأأأأأأأائيةا بما يإ ذلك أحكا  المحاكم والهيئات القضأأأأأأأأائية ويإ حين أن مسأأأأأأأأفل -25
امخرىا سأتتوق  على ال دظم امسأاسأية أو الصأكوك التفسأيسأية الةاصأة بتلك المحاكم وحتى على اجتهادها 

  لقضائإا يمكن العثور على طائفة واسعة من الممارسات يإ استةدا  امحكا  القضائية للتثبت من القواعد ا
القانونية الواجبة التببيق يإ قضأأأأأأأأأأية معي ة كوسأأأأأأأأأأيلة احتياطية لتقرنر القانونو ونثور ه ا السأأأأأأأأأأؤال التالإ: 

( من 1)38محاكم“ الواردة يإ المادة هو  الحكم القضأأأائإ“، وعالوة  على ذلكا ال تقترن  بارة  أحكا  ال ما
 ية“ا وك لك  اإلقليمية“و ونوحإ ه ا ال ظا  امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ لمحكمة العدل الدولية بصأأأأأأأفات  الدولية“ أو  الوط

 على ما ابدو بفنه قد الم  يهم أكثر شموال  لكلمتإ  القضائية“ و امحكا “و  

حاكم الوط يةا مقارنة  بالمحاكم الدوليةا وال تمال توجد أيضأأأأأا  أسأأأأأئلة بشأأأأأفن أهمية ووزن أحكا  الم -26
الدولإ قضأأأأائية اإلقليمية يإ تقرنر قواعد القانون وك لك أحكا  المحاكم القضأأأأائية اإلقليمية والهيئات شأأأأبه ال

يإ سأياق المصأادرو ونمكن أيضأا  طرح أسأئلة مشأروعة عما رذا كان ا بغإا يإ سأياق تقرنر قواعد محددةا 
المتةصأصأة أو المحكمين المتةصأصأين ال ان يعي هم أحد البريين المت ازعين أو أن يكون معمال اميرقة  

يئات القضأائية التابعة للمحاكم الدولية أو اإلقليمية التإ ت شأئها الدولا وال سأيما كالهما نفس وزن أحكا  اله
تثمار تلك ذات البابع العالمإ أو شأأأأأأأأأأأبه العالمإو ون ببق ه ا بوجه خاص يإ مجاالت مثل قانون االسأأأأأأأأأأأ

 الدولإ أو حيث تبتعد أحكا  هيئات التحكيم ه   عن قواعد القانون الدولإ القائمةو 

و الحاالتا ثارت أيضأأا  شأأواغل من أن تعالج محاكم وهيئات قضأأائية دولية مةتلفة ال ماع ويإ بع  - 27
ا مما اؤدي رلى نفسأأه يإ آن واحدا أو أن تتوصأأل رلى اسأأت تاجات متضأأاربة فيما اتعلق ب فس القاعدة الدولية 

الشأأواغل والتسأأاؤالت   و وإذا كانت ه   ( 59) تسأأاؤالت بشأأفن اختصأأاصأأاتها المؤسأأسأأية وعالقاتها الهرمية فيما بي ها 
 تتسم بقدر من امهمية يإنها تقع خار  نباق الموضوعو 

وعلى ه   الةلفية اموسأأأأأأأأأعا يدفترض أن يكون من الممكن تحداد م هجية تسأأأأأأأأأاعد يإ التفكد من   -28
و   ببقة القيمة والوزن الل ان اتعين رعباؤهما لألحكا  القضأأأأأائية كوسأأأأأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإ الم 

والمحاكم والهيئات القضأأأأائيةا وقد تتمكن اللج ة ب لك من وضأأأأع نهج متسأأأأق يفيد الدول والم ظمات الدولية  
 يضال  عن يقها  القانون وممارسإ القانون الدولإو  

 فقه كبار اقختصاصيين في القانون العام  -خامسا   

امسأأأاسأأأإ لمحكمة العدل الدولية أن   من ال ظا  38)د( من المادة 1اؤكد الشأأأق الثانإ من الفقرة  -29
“  تدعتبر أيضأأأأأا  وسأأأأأيلة الدولإ القانون العا  يإ مةتل    امحكا  القضأأأأأائية ويقه كبار االختصأأأأأاصأأأأأيين ي

احتياطية لتقرنر قواعد القانون“و وصأأأأأأحيح أن عمل أشأأأأأأهر يقها  القانونا تارنةيا ا كان ذا أهمية كبرى يإ 

  

انظرا يإ أثارت الشأأأأواغل المتعلقة بالتجمؤ وت ازع ال دظم القانونية أيضأأأأا  م اقشأأأأات حول وحدة القانون الدولإ وتماسأأأأكه وشأأأأرعيتهو   (59)
ا وثيقأة اممم المتحأدة 227-219ا المجلأد الثأانإا الجم  الثأانإا الصأأأأأأأأأأأأأأفحأات  2006إ  حوليأة لج أة القأانون الأدولا  هأ ا الصأأأأأأأأأأأأأأأدد

A/CN.4/SER. A/2006/Add.1  تجمؤ القانون الدولإ: الصعوبات ال اشئة  ؛ انظر تقرنر الفرنق الدراسإ للج ة القانون الدولإا
 (و 2006ن/أبرنل نيسا 13) 13ا الفقرة 11ا الصفحة A/CN.4/L.682 عن ت وع وتوسع القانون الدولإ
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و ولكن ابدو أن ه   المكانة قد تراجعت رلى حد ماا وتعليل ذلك  (60)ةتوضأأأأأيح قواعد القانون الدولإ الم ببق
أن الدول نظمت بشكل متمااد المسائل التإ تستةد  االتفاايات الدوليةا وإذا كانت ه   االتفاايات   ولو جمئيا  

ن على غير موجودة أو غير كافيةا يقد تلجف هإ نفسأأأأأأأأأأأها رلى القانون الدولإ العريإ والمبادئ العامة للقانو 
تتم يإ العادة أيضأأا  بالرجوع   الرغم من أن عملية تقرنر وجود ومضأأمون القواعد الم ببقة من تلك المصأأادر

رلى امعمال الفقهيةو وبإمكان المحاكم والهيئات القضأائيةا بصأرف ال ظر عن  يقه“  كبار االختصأاصأيين  
موعة واسأأأأأأأعة من ممارسأأأأأأأات الدول يإ يإ القانون العا “ا أن تبلع أيضأأأأأأأا  بالوسأأأأأأأائل اإللكترونية على مج

جمع ه   المعلوماتو ونبدو أن ه ا يحد من الحاجة رلى الةالصأأأأات وغيرها من المصأأأأادر الموثوقة التإ ت
 االعتماد على عمل  االختصاصيين يإ القانون العا “و  

لفة رزا  يقه وتتبع المحأاكم وال دظم القأانونيأة المةتلفأة على الصأأأأأأأأأأأأأأعيدان الوط إ والدولإ ندهجا  مةت -30
تقرنر قواعد القانون سأأأوا  أكانت ذات  كبار االختصأأأاصأأأيين يإ القانون العا  أو الفقه بوجه عا  يإ سأأأياق  

طابع وط إ أو دولإو ويإ حين أن يقه كبار االختصأأأأأأاصأأأأأأيين يإ القانون العا  ال ارد رال قليال  يإ أحكا  
من أحكامها الرئيسأأأيةا يإن أعمال االختصأأأاصأأأيين  محكمة العدل الدوليةا التإ يشأأأير رليها عدد قليل نسأأأبيا   

لفرادى القضأأأأأأأأأأأأأأاة وكأ لأك يإ قرارات وأحكأا  العأداأد من المحأاكم والهيئأات بأارزة جأدا  يإ اآلرا  الم فصأأأأأأأأأأأأأألأة  
القضأأأأأأائية الدولية امخرىو وهإ شأأأأأأائعة أيضأأأأأأا  يإ قرارات الهيئات القضأأأأأأائية اإلقليمية وغيرها من الهيئات  

ين اممثلة العدادة يمكن ذكر المحكمة اميرنقية لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان والشأأأأأأأأأأأأعوبا  القضأأأأأأأأأأأأائية الدوليةو ومن ب
حكمأة اموروبيأة لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأانا والمحكمأة الأدوليأة لقأانون البحأارا ومحكمأة البلأدان اممرنكيأة لحقوق  والم

ات أخرى اإلنسأأأأانا وك لك المحاكم الج ائية الدوليةا بما يإ ذلك المحكمة الج ائية الدوليةا يضأأأأال  عن هيئ
لى الصأأأأأأأأأأعيدان الوط إ والدولإ مثل م ظمة التجارة العالميةو بل رن بعو المحاكم والهيئات القضأأأأأأأأأأائية ع

 تتلقى أو تلتمس آرا  االختصاصيين ال ان اتصريون كفصدقا  للمحكمة يإ قضايا قانونية محددةو 

الوزنا على امقل   وإذا كان معمال يرادى الفقها  أو االختصأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأيين يإ القانون العا  بعو -31
كوسأأأيلة مسأأأاعدة على التفسأأأيرا يإن امعمال الصأأأادرة عن مجموعات الفقها  وبعو هيئات الةبرا  يمكن 

جم ا  من يقأه اعتبأارهأا أكثر حجيأةو والسأأأأأأأأأأأأأأؤال المبروح أوال  هو هأل يمكن اعتبأار أعمأال الةبرا  الجمأا يأة  
وإذا كان اممر ك لكا يقد الم  أيضا  التمييم بين كبار االختصاصيين يإ القانون العا و وعالوة  على ذلكا  

تماما  وهيئات الةبرا  التإ ت شأئها الدول أو الم ظمات الدوليةو وال رنب  الةاصأة  نتائج عمل هيئات الةبرا   
لين يإ مجال التقييم العلمإ لوضأأع القانون مثل التدونن أو يإ أن آرا  مجموعات المحامين الدوليينا العام

تأدرنجإا يمكن أن تكون مفيأدة ومؤثرةو ونمكن رذن أن ت أدر  ضأأأأأأأأأأأأأأمن يئأة  الفقأه“و ومن اممثلأة  التبونر ال
على أيرقة الةبرا  ه   اميرقة المةصأصأة والدائمة على السأوا ا مثل يرنق هاريارد مبحاث القانون الدولإ 

(Harvard Research in International Law( )1929-1932  ا ومعهأأد القأأانون الأأدولإا) وراببأأة
القانون الدولإو وقد قدمت جميع ه   الهيئات الةاصأأأأأأةا يإ حقب مةتلفةا مسأأأأأأاهمات مفيدة يإ توضأأأأأأيح  

 بعو مجاالت القانون الدولإ وال هوض بهاو  

والمكلفة بفدوار محددة بموجب المعاهدات    ونجوز للهيئات التإ ت شأأأأأأأأئها الدولا مثل الهيئات الم شأأأأأأأأفة  -32
إلنسأأان ولج ة م اهضأأة التع اب واللج ة الدولية للصأأليب امحمرا أن تتولىا حسأأب  مثل اللج ة المع ية بحقوق ا 

المسأأأأأأأفلةا بعو الصأأأأأأأالحية يإ تقرنر قواعد القانون الدولإ الم ببقةا على امقل فيما اتعلق بتفسأأأأأأأير المجاالت  
نإ اإلقليمية مكانة    يإ دائرة اختصأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأهاو وبالمثلا قد تكون معمال هيئات التدونن القانو القانونية التإ ت در 

  اميرنقيةا   - مماثلةا ولو على مسأأأأأتوى رقليمإ؛ ومن ه   الهيئات مثال  الم ظمة االسأأأأأتشأأأأأارنة القانونية اآلسأأأأأيونة  
  

 Sandesh Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development of  :انأأأأأأأظأأأأأأأر (60)

International Law, 66 INT’L & COMP. L. Q.1 (2017) انظر أيضأأأأأأأأأا  ؛ :Sondre T. Helmersen, Scholarly 

Judicial Dialogue in International Law, 16 L. & PRACT. OF INT’L CTS. & TRIB. 464 (2017)و 
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  القانون الدولإ العا  التابعة لمجلس   ولج ة االتحاد اميرنقإ للقانون الدولإا ولج ة المسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأارنن القانونيين يإ 
لدان اممرنكيةا وهإ هيئات مرتببة بالدول أو أنشأأأأأأفتها الدولو وقد أقرت اللج ة  أوروباا واللج ة القانونية للب

  ذلك يإ أعمالها السأأابقة مثل مشأأارنع االسأأت تاجات التإ تت اول تصأأرنحات هيئات الةبرا  يإ موضأأوع االتفاقات 
ا ابرر المضأأأإ و ول لكا اوجد على ما ابدو م(61)الالحقة فيما اتعلق بتفسأأأير المعاهداتالالحقة والممارسأأأة  

 (و 1)38قدما  يإ بحث المادة 

ال ظر يإ مأأا قأأامأأت بأأه اللج أأة من أعمأأال ت فيأأ ا  للواليأأة الفرنأأدة التإ يمكن  وعلى نفس الم والا   -33
ونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ه بموجب أسأأ دتها رليها الجمعية العامة لمسأأاعدة الدول على تعمنم التب

المتحدةو والواقع أن اللج ة ومقررنها الةاصأأأأين وأعضأأأأا ها ال يسأأأأتفيضأأأأون يإ  من ميثاق اممم 13المادة 
اإلشأأارة رلى امحكا  القضأأائية يحسأأبا بل يشأأيرون بانتظا  أيضأأا  رلى  يقه“ االختصأأاصأأيينو ونرد ذلك يإ 

عامة مبادئ والمبادئ التوجيهية المعتمدةا وك لك مسأأأأاهماتهم يإ الم اقشأأأأات التقارنرهم وشأأأأروحهم للمواد وال
ولجان الصأأأأأأياغةو بل رن اللج ةا بموجب نظامها امسأأأأأأاسأأأأأأإا قد تتمتع بعالقات أوثق مع ه   السأأأأأألباتا  

(و 16حيث يمك ها أيضأأأأأا  أن تتشأأأأأاور رسأأأأأميا  مع  المؤسأأأأأسأأأأأات العلمية ومع الةبرا  بصأأأأأفة يردية“ )المادة  
ة العامة مشأأفوعة  بعرض عالوة  على ذلك ملممة صأأراحة  بتقديم مشأأارنعها يإ شأأكل مواد رلى الجمعي وهإ

   )أ((و 20“و )المادة  الفقه و   القرارات القضائية واف للسوابق وسائر البيانات ذات الصلةا بما يإ ذلك المعاهدات و 

وفيمأا اتعلق بأالتأدوننا يجوز للج أةا أث أا  تقييمهأا لممأارسأأأأأأأأأأأأأأات الأدولا أن تبلأب من الحكومأات   -34
((و وبالمثلا على اللج ةا ع د 2)19ووو“ )المادة ت القضأأائيةالقراراتموندها ب صأأوص  القوانين والمراسأأيم و

سأر توايرا ا أن تولإ االعتبار تحداد البرق والوسأائل الكفيلة بجعل امدلة المتصألة بالقانون الدولإ العريإ أي
بشأأفن   بقرارات المحاكم الوط ية والدوليةالواجب لمجموعات وم شأأورات  الوثائق المتعلقة بممارسأأات الدول و

(و ونبدو أن أحكا  ال ظا  امسأأاسأأإ ه   تثبت جدوى تلك القراراتا ليس 24مسأأائل القانون الدولإ“ )المادة  
لهيئات الةبرا  القانونيين الدولية التإ تسأأاعد يإ تدونن القانون الدولإ يقط للهيئات القضأأائيةا ولكن أيضأأا  

ماما ا عن المبالبة بمركم أو سأألبة خاصأأة وتبونر  تدرنجيا و ومع ذلكا امت عت اللج ةا على نحو مفهو  ت
لمأا تقو  به من أعمأال على الرغم من أن بعو المحأاكم وبعو امكاديميين يميلون رلى رسأأأأأأأأأأأأأأبأاغ قدر من 

 حجية عليهاو  ال

ويإ نهأايأة اممرا اجتأ بأت أعمأال يرادى الةبرا  القأانونيين وأيرقأة الةبرا  القأانونيين وغيرهأا من   -35
هتماما  أقل كوسأأأأيلة احتياطية لتقرنر قواعد القانون الدولإا على الرغم من انتشأأأأارها  الهيئات المتةصأأأأصأأأأة ا 

على امقل كوسأأأأيلة تسأأأأاعد على تفسأأأأير القانونو على يإ أعمال المحاكم الوط ية والدولية والةبرا  واللج ة 
ات القضأأأائية رلى ه   ا  تلجف الهيئباكيتإ هاباناأنها كما ذكرت المحكمة العليا للواليات المتحدة يإ قضأأأية 

امعمالا ليس لما تحتونه من تةمي ات لكدّتابها عما ا بغإ أن يكون عليه القانونا بل السأأأأتقا  أدلة موثوق  
و ول لك تتسأأأأأم نو ية ه   امعمال وموضأأأأأوعيتها ودقتها بفهمية حيونة (62)ة القانون يإ الواقع“بها على حال

كيفية تقييم تفثير االختصأأأاصأأأيين وأعمالهم من خالل ال دهج لضأأأمان حجيتهاو وقد تكون المسأأأائل المتعلقة ب
 التجرنبية وغيرها ذات جدوىو 

  

( )مرن 2018( )18ا الفقرة )147ا الصأفحة A/73/10تقرنر لج ة القانون الدولإ عن أعمال دورتها السأبعينا وثيقة اممم المتحدة  (61)
ال يمكن تصأأأأور   اتفاق جميع امطراف يإ المعاهدةا أو حتى مجرد يئة كبيرة م هاا بشأأأأفن التفسأأأأير المبين يإ تصأأأأرنح ما هو أمر  

من   2يإ أغلب امحيان رال رذا أمكن اعتبار عد  وجود اعتراضأأأأأات موايقة  من الدول امطراف التإ لممت الصأأأأأمتو وت ص الفقرة  
دة عامة على ما الإ: ’يمكن أن يشأكل التما  الصأمت من جانب طرف أو أكثر قبوال  للممارسأة الالحقة كقاع 10مشأروع االسأت تا   

رلى االعتراف بفي اسأأأأأأأأأتث ا  من ه   القاعدة العامةا   3ظروف رد يعل ما‘و وال تهدف الجملة الثانية من الفقرة  ع دما تسأأأأأأأأأتدعإ ال
غيورغ نولتإ )المقرر    انظر أيضا  ال موذجية من تصرنحات هيئات الةبرا مو(؛  وإنما رلى تحداد ه   القاعدة وتببيقها على الحاالت 

التقرنر الرابع عن االتفاقات الالحقة والممارسأأأأأأة الالحقة فيما اتعلق بتفسأأأأأأير المعاهدات(ا  الةاص المع إ بالممارسأأأأأأة الالحقة فيما  
 (و2016س آذار/مار  7) A/CN.4/694ا وثيقة اممم المتحدة اتعلق بتفسير المعاهدات

(62) The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 20 S. Ct. 290 (1900), 686-700و 
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ا لم تحدث 1900يإ عا    باكيتإ هاباناضأأأأأأية ومن المثير لالهتما  أنه م   صأأأأأأدور الحكم يإ ق -36
ة  امحكا  القضأأأائية“ و يقه كبار االختصأأأاصأأأيين يإ القانو  ن العا “و محاوالت كثيرةا على ما ابدوا لم ه ج 

ويإ نهاية المبافا وربما بسأبب طبيعة الموضأوعا ال امال عد  االتسأاق هو السأمة الغالبة يإ كيفية تقييم  
تقييما  م هجيا  ويإ الوزن  الدولبار االختصأأأأاصأأأأيين يإ القانون العا  يإ مةتل   امحكا  القضأأأأائية ويقه ك

أيضأأأأأا  أسأأأأأئلة يإ عالم ا التعددي والمتعدد الثقايات المسأأأأأ د لها يإ تقرنر قواعد القانون الم ببقةو وقد تثور 
كبأأار   حول كيفيأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتةأأدا  لغأأة القأأانون الأأدولإ لضأأأأأأأأأأأأأأمأأان أن تكون مفأأاسيم هأأ ا القأأانون التإ اب يهأأا

 االختصاصيين تمثل حقا  نظاما  عالميا  للقانون الدولإو

 نطاق الموضوع والمسائل التي يمكن تناولها -سادسا   

د ا يدقترح أن تغبإ دراسأأأأأأأأأأأأأأة اللج أة بعو المسأأأأأأأأأأأأأأائأل امسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة المتعلقأة  مع مراعأاة مأا تقأ -37
ا لتحداد كيفية اسأأتةدا  الدول والمحاكم والهيئات القضأأائية الدولية والم ظمات  38()د( من المادة 1) بالفقرة

واعد  الدولية وك لك هيئات الةبرا  الةاصأأأأأأأأة والحكومية والفقها   للوسأأأأأأأأائل االحتياطية“ يإ عملية تقرنر الق
 الم ببقة يإ القانون )الدولإ(و  

معالجة الموضأأأأأأأأوعا يمكن اقتراح أن    ودون اسأأأأأأأأتبعاد مسأأأأأأأأائل أو جوانب أخرى قد تثور يإ أث ا  -38
 تدع ى اللج ة بصفة رئيسية بتحليل ال قاط التالية:

 وص  الموضوع وامهداف والم هجيةو '1'

 طبيعة ونباق الوسائل االحتياطية لتقرنر قواعد القانون: '2'

أصأأأأأأول الوسأأأأأأائل االحتياطيةا بما يإ ذلك تارنخ صأأأأأأياغتها أث ا  رنشأأأأأأا  المحكمة   أ() 
الأدوليأةا والأدور الوظيفإ الأ ي تؤديأه يإ مةتل  مجأاالت القأانون الأدولإ مثأل القأانون  الأدائمأة للعأدالأة  

 الدولإ لحقوق اإلنسانا والقانون الج ائإ الدولإا والقانون االقتصادي الدولإا وما رلى ذلك؛

نباق  الوسأأأأائل االحتياطية“ ومصأأأأبلحاتهاا بما يإ ذلك معانإ تعابير  الوسأأأأائل“  ب() 
و امحكا  القضأأأأأائية“ و تقرنر“ و قواعد القانون“ و يقه“ و كبار“ و االختصأأأأأاصأأأأأيين  و االحتياطية“ 

 “؛الدوليإ القانون العا “ و مةتل   

يإ مجال يصأأأأأأأأأل    مركم الوسأأأأأأأأأائل االحتياطية واسأأأأأأأأأتةدامها يإ الدولا وال سأأأأأأأأأيما ) ( 
ون العا ا  الم ازعات الدوليةا وك لك يإ امحكا  القضأأأأأأأأأائية ويإ كتابات االختصأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأيين يإ القان

 كدليل على القانون الدولإ؛ 

وظأائ  الوسأأأأأأأأأأأأأأائأل االحتيأاطيأة والعالقأة بي هأا يإ تقرنر قواعأد القأانونا بمأا يإ ذلأك   )د( 
 صددا رن ودجدتا بين مةتل  ال دظم القانونية؛يإ المحاكم الوط ية والدوليةا واالختاليات يإ ه ا ال

: أي المعأاهأدات والعرف والمبأادئ  الوسأأأأأأأأأأأأأأائأل االحتيأاطيأة بمصأأأأأأأأأأأأأأادر القأانون الأدولإ  عالقأة '3'
 العامة للقانون؛  

المةتلفة للتثبت من الوزن والقيمة المسأ دان رلى امحكا  القضأائية والوزن المسأ د   امسأاليب '4'
ون العا  يإ مةتل  الدول كوسأأأأيلة احتياطية لتقرنر  رلى يقه كبار االختصأأأأاصأأأأيين يإ القان

أعمأأال يرادى الفقهأأا  يإ مقأأابأل مجموعأات  قواعأد القأأانون والفرق بين الوزن المسأأأأأأأأأأأأأأ أأد رلى  
الفقها  وهيئات الةبرا  الرسأأأمية أو غيرها من هيئات الةبرا ا بما يإ ذلك الفرق بين ال دظم  

 القانونية المةتلفة؛ 
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قائمة متعددة اللغات بامعمال المتعلقة بالوسأأائل االحتياطية بالمع ى  المراجع ال ي اتضأأمن    ثبت  '5'
 والتإ جدمعت أث ا  الدراسة والتدمست من الدول؛    38()د( من المادة  1المقصود يإ الفقرة ) 

 المحتملة للدراسة )است تاجات(؛ ال تائج '6'

 أي مسائل أخرى/مسائل مت وعةو '7'

 طريقة العمل المقترحة في الموضوع -سابعا   

علقة بهو سأأأتعتمد طرنقة العمل يإ ه ا الموضأأأوع على المواد امولية والثانونة وعلى امدبيات المت -39
وسأأأأيسأأأأترشأأأأد العمل يإ المقا  امول بممارسأأأأات الدول الغمنرةا وبالمعاهدات وغيرها من الصأأأأكوك الدوليةا 

ت الصأأأأأأألةا يضأأأأأأأال  عن القوانين وبامحكا  القضأأأأأأأائية الصأأأأأأأادرة عن المحاكم الوط ية واإلقليمية والدولية ذا
عمال الفقهيةا بما يإ ذلك أعمال يرادى والمراسأأأأأأأيم والوثائق الوط ية امخرىو كما سأأأأأأأتؤخ  يإ االعتبار ام

الةبرا  وهيئات الةبرا  والم ظمات الدولية ذات الصأأأأأأأأأأأأأألةو وه ا صأأأأأأأأأأأأأأحيح بوجه خاص بال ظر رلى طبيعة 
 و38ادة ()د( من الم1الموضوع الحالإ ونص وروح الفقرة )

 خاتمة -ثامنا   

االختصأأأاصأأأيين يإ القانون العا  هإ شأأأكل من أشأأأكال  ابدو بوجه عا  أن امحكا  القضأأأائية ويقه  - 40
امدلة على القانون الدولإا وتتواتر اإلشأأأأأأأارة رليها يإ المحاكم والهيئات القضأأأأأأأائية الدولية والوط يةو وما هإا  

 تقرنر“ قواعد القانونو ومع ذلكا    ل ا سأوى  وسأائل احتياطية“  نفسأها   38()د( من المادة  1بموجب نص الفقرة ) 
ط وال دهج القضأأأأأأأأائية المتباا ة يإ المحاكم والهيئات القضأأأأأأأأائية الوط ية والدوليةا ابدو أن ه اك مجاال  رزا  الةل 

ظا  القانون  لمنادة توضأأيح امحكا  القضأأائية والفقهية المقصأأودة وآثارها القانونية وغير القانونية المحتملة يإ ن 
يإ    38()د( من المادة 1راسأأأأأأأأة شأأأأأأأأاملة للفقرة ) الدولإ الحداثو وعلى ه   الةلفيةا يمكن أن يسأأأأأأأأاعد رجرا  د 

رتما  العمل امولإ ال ي قامت به اللج ة يإ تقرنر قواعد القانون الدولإ والمواضأأأأأأيع الحداثة التإ اضأأأأأأبلعت  
لقأأانون الأدولإو واللج أأةا رن قأامأت بأ لأكا خليقأأة بأفن بهأأا يإ هأ ا المجأأال المهم من مجأأاالت القواعأد العأأامأة ل 
درنجإ فيما اتعلق به ا الموضأوع التقليدي المتمثل يإ  تسأهم رسأهاما  كبيرا  يإ تدونن القانون الدولإ وتبونر  الت 

 مصادر القانون الدولإو  
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 األمريكية لحقوق اإلنسان:محكمة البلدان  -باء 
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