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السيد الرئيس،
فيما يلي مالحظاتنا على ما تضمنه الفصلين السابع ،والتاسع ،من تقرير لجنة القانون الدولي موضع
المناقشة حول الخالفة الدولية اتصا ًال بالمسئولية الدولية ،والمبادئ العامة للقانون:
السيد الرئيس،
بالنسبة لما تضمنه التقرير حول الخالفة أو التوارث الدولي اتصاالً بالمسئولية الدولية ،يود وفد بالدي أن
يعرب عن التقدير للمقرر الخاص السيد "باقيل شتورما" على الجهد المبذول في دراسة هذا الموضوع الهام ،وعلى
علما بالتقدم المحرز في تطوير
تقريره الثالث الذي تناولته لجنة القانون الدولي في دورتها األخيرة .واذ نأخذ ً
مشروع المواد ذات الصلة ،ننضم إلى من سبقونا في اإلشارة إلى أهمية ضمان اتساق تلك المواد مع أحكام
القانون الدولي العام القائمة بشأن التوارث الدولي وفي مقدمتها تلك التي تضمنتها اتفاقية فيينا لعام  ١٩٧٨بشأن
التوارث الدولي في المعاهدات ،فضالً عن مواءمتها مع المشروعات األخرى الجارية للجنة القانون الدولي مثل
دوليا .وستحرص مصر خالل الفترة المقبلة
مشروع المواد الخاص بمسئولية الدول عن األعمال غير المشروعة ً
على التفاعل مع لجنة القانون الدولي ،وموافاتها بمالحظاتها واسهاماتها بالشكل المعتاد.

السيد الرئيس،
أما فيما يتعلق بموضوع المبادئ العامة للقانون ،فتثمن مصر التقرير األول للمقرر الخاص السيد "مارسيلو
فازكيز-بيرموديز" الذي اطلعت عليه لجنة القانون الدولي في دورتها األخيرة .وتتفق مصر مع أهمية دراسة لجنة
القانون الدولي لهذا الموضوع الهام الذي ورد النص عليه في المادة ( ١/٣٨ج) من النظام األساسي لمحكمة
العدل الدولية كأحد مصادر القانون التي يمكن لمحكمة العدل الدولية االستناد إليها في أداء وظيفتها القضائية،
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والتي تعد كذلك من مصادر القانون الدولي العام بصفة عامة .فالمبادئ العامة للقانون هي المبادئ القانونية
المشتركة المستمدة من األنظمة القانونية الداخلية والتي يمكن تطبيقها في العالقات الدولية .وعلى هذا النحو ،فقد
تضم العديد من المبادئ الهامة مثل مبدأ "حسن النية" على سبيل المثال الذي اكتسب أهمية خاصة في المعامالت
المدنية والتجارية وطبقته المحاكم الدولية المختلفة في العديد من المناسبات.
السيد الرئيس،
نتفق مع ما جاء في الفقرة  ٢٢٠من التقرير من أن مصطلح "األمم المتمدينة" الذي ورد النص عليه في
المادة ( ١/٣٨ج) سالفة الذكر في توصيف المبادئ العامة للقانون "التي تعترف بها األمم المتمدينة" قد تجاوزه
الزمن ،وأن مساواة الدول على المستوى الدولي تقتضي تفسير المادة على أنها تسري على كافة الدول وليس فئة
محددة منها فحسب .كما نؤيد برنامج العمل المستقبلي الذي اقترحه المقرر الخاص ،بالنظر في عالقة المبادئ
العامة للقانون بالمصادر األخرى للقانون الدولي ،فضالً عن تحديد بعض المبادئ العامة للقانون التي يمكن
در من مصادر القانون الدولي .ولما كان تطبيق المحاكم والهيئات التحكيمية الدولية هو عنصر
اعتبارها مص ًا
أساسي إلعالن االعتراف بالمبادئ العامة للقانون كمصدر من مصادر القانون الدولي ،فإننا نقدر كذلك أهمية
تجميع وتقييم أحكام المحاكم والهيئات التحكيمية الدولية التي تستند إلى المبادئ العامة للقانون.
وختاما ،ستحرص مصر على التفاعل بإيجابية مع لجنة القانون الدولي ومع المقرر الخاص حول هذا
ً
الموضوع المهم ،بما في ذلك اإلفادة بمالحظاتها ومقترحاتها ،وفي هذا الصدد نتطلع لتلقي االستبيان الذي أشار
إليه المقرر الخاص في تقريره حول ممارسة الدول بشأن المبادئ العامة للقانون وفقًا لمفهوم المادة ( ١/٣٨ج)
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.
شكر السيد الرئيس.
ًا

