
 اجلزائر  وفد  بيان  

 أ مام اللجنة السادسة 

 لل مم املتحدة   والس بعون للجمعية العامة  سادسة دلورة ال ا

 حول  

 "    أ عامل دورهتا الثانية والس بعون  تقرير جلنة القانون ادلويل عن  " 

 من جدول ال عامل    28البند  

)حصانة مسؤويل ادلول من الوالية    تقرير جلنة القانون ادلويل: السادسمن فصول    2اجملموعة  

 القضائية ال جنبية( والتاسع ) ارتفاع مس توى سطح البحر من منظور القانون ادلويل(  

 2021نومفب   1  نيويورك، 

--------0-------- 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

بالدي  حييط   ب وفد  والس بعني    رئيس   تقرير علام  الثانية  لدلورة  ادلويل  القانون  يف  جلنة  الوارد 

ادلويلأ عامل    شأ ن ب   /10A/76  الوثيقة القانون  للجنة  والس بعني  الثانية  يسلط    ادلورة  واذلي 

عىل    الضوء منه  الثانية  اجملموعة  عىل    هامة موضوعات  يف  ادلويل  القانون  جلنة  عكفت  أ خرى 

طار واليهتا املمتثةل يف تعزيز    دراس هتا  التطوير التدرجيي  و   عىل الصعيد ادلويل  س يادة القانونيف ا 

   . للقانون ادلويل وتدوينه 
 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

تقديره   عن  بالدي  وفد  موضوع  يعرب  بشأ ن،  ادلويل  القانون  جلنة  أ حرزته  اذلي  للتقدم 

القضائية   الوالية  من  ادلول  مسؤويل  املواضيع    الاجنبية" "حصانة  أ كرث  من  يعد  تعقيدا  اذلي 

. ابلنظر  2007اليت اس تغرقت وقتا طويال منذ عرضها عىل اللجنة س نة  من الناحية القانونية و 

املوضوع    طبيعة ل  القانونية  للجدل    املثريةهذا  الناحية  ال من  جوانبه يف  من  كامعديد  عىل    .  نثين 

رانندث لس يدة كونثبس يون  ا   املقررة اخلاصة  سكوابر ا  ملا اضطلعت به من معل دؤوب بشأ ن    ا 

وموجزة ملسائل   الثامن، اذلي يقدم معاجلة شامةل  حصانة مسؤويل ادلول  التقرير  بني  العالقة 

   .امك اجلنائية ادلولية وامل   الوالية القضائية اجلنائية الاجنبية من  



 

ادلويل ف الصعيد  عىل  القانون  س يادة  تعزيز  طار  ا  ادلويل يدعو    ، في  القانون  جلنة  بالدي    وفد 

ل  ادلول    ا  س يادة  مبدأ   مراعاة  و رضورة  الوطنية  اجلنائية  القضائية  لواليهتا  ممارس هتا  املوازنة  عند 

املواد  أ كرث   مشاريع  مضامني  املسؤول    بني يف  ودلوةل  املمكة  دلوةل  التطبيق  الواجب  القانون 

، واال نصاف  العداةل  مبادئ  أ ساس  ذكل  و عىل  يف  ل  حنهثا  حاكمالرجوع  ا  الوطنية  القانونية    لل 

التطبيق   العامل  السارية  يف  الرئيس ية  القانونية  النظم  خمتلف  ادلول  و يف  ممارسات  يف  النظر 

 . اليت ميكن أ ن تساعد عىل حل املشألك اليت تنشأ  عند تطبيق احلصانة   ذات الصةل  والسوابق
 

تباع هنج شاملللجنة    كام ندعو  ل ا  ، من  تطرأ  واحلاالت اليت قد   جبميع اجلوانب   ومتاكمل يمل ا 

لت  املالمئة  القانونية  الس بل  جياد  ا  أ ال  خالل  عىل  حترص  اليت  املناس بة  الاجرائية  الضامانت  وفري 

مما يساء،   اس تخدام  اجلانب،  أ حادية  س ياس ية  بأ  ل غراض  الاجنبية  القضائية  الوالية  ي  رسة 

ابحلصانة  يمتتعون  اذلين  ابملوظفني  يتعلق  فامي  الاشاكل  من  يف  شلك  للتدخل  كذريعة  الس امي   ،

    .الشؤون ادلاخلية لدلول 
 

املنازعات املعمول هبا  اذلي يراعي القواعد العامة لتسوية  املقرتح    17نرحب مبرشوع املادة  كام  

وفقا لقواعد القانون ادلويل املعارص بوضعه نظاما لتسوية املنازعات عىل ثالث مراحل متتالية:  

ل التحكمي أ و حممكة العدل ادلولية ك ليات  املشاورات واملفا  لزاميتان، واللجوء ا  آليتان ا  وضات ك

ماكنية لدلفاع عن حقوق  ها ومصاحلها. ومن هجة أ خرى،  بديةل وطوعية. مفن هجة، يعطى لدلول ا 

ادلول.  بني  الودية  العالقات  عىل  حفاظا  الواقع،  والامر  القوة  منطق  فرض  حاالت  جتنب    يمت 

آلية التشاور املقرتحة يف مرشوع املادة  ويف هذا الصدد، نرحب أ يضا   ونظام تبادل    15بفكرة أ

ادلبلوماس ية، املعلومات  القنوات  عب  س امي  ال  مرشوع    ،  يف  عليه  لتيسري    12املادة  املنصوص 

 حل املنازعات يف مرحةل مبكرة. 
 

دراج املام ن  رسات اجليدة يف مشاريع املواد ل  ويف موضع أ خر، نرى بأ نه لن يكون من اجملدي ا 

وتطبيقها   تنفيذها  وليس  ابعامتدها  ادلول  وتوصية  هبا  الاسرتشاد  هو  مهنا  املتوىخ  الغرض 

 قانونية ملزمة. كقاعدة  
 



ننا  18ع املادة وخبصوص مرشو  لعدم مالمئهتا من الناحية القانونية عىل   نتحفظ عىل صياغهتافا 

أ ي مساةل تتعلق ابحلصانة معروضة عىل املامك اجلنائية ادلولية يه خارج نطاق هذا  اعتبار أ ن  

املنشئ   ال سايس  النظام  دولية  جنائية  حممكة  أ مام  احلصانة  ينظم  بساطة  بلك  ل نه  املوضوع، 

                 لنظاهما القانوين.  
 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

أ خر،   صعيد  نشاء  عىل  اب  بالدي  وفد  مبوضوع  يرحب  معين  درايس  مس توى  " فريق  ارتفاع 

ادلويل  القانون  منظور  من  البحر  علام  ،  " سطح  أ عد  وحييط  اذلي  ادلرايس  اخملطط  يف  جاء  مبا 

عام   تثري    2018يف  الواقع  أ رض  عىل  البحر  سطح  مس توى  ارتفاع  نتاجئ  أ ن  ل  ا  أ شار  اذلي 

أ صبح   املناخ  تغري  مفع  ادلويل.  ابلقانون  الصةل  ذات  الهامة  املسائل  من  هذا  يكتيس  عددا 

تفاع مس توى  فرضها ار هتديدات أ صبح يأ مهية ابلغة لدلول الاعضاء خاصة وأ ن هناك املوضوع 

عىل   البحر  القانونية  سطح  ال اثر  الان  حلد  يعاجل  مل  ادلويل  اجملمتع  أ ن  كام  الساحلية.  املناطق 

   مس توى سطح البحر.    الرتفاع 
 

يف الافريقية  ادلول  ممارسة  ل  ا  ادلرايس  الفريق  تطرق  نمثن  لدلول    كام  البحرية  احلدود  تعيني 

الساحلية واليت تبني يف مجملها بأ ن تطبيق مبادئ القانون ادلويل يؤيد خطوط ال ساس الثابتة  

وفقا ملبدأ    احلدود املوروثة للتغيري  ضوء مبدأ  عدم قابلية  يف    اس مترار أ و احلدود البحرية ادلامئة 

الفقرة   يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل  حاهل،  عىل  اليشء  بقاء  ومبدأ   اليد  واضع  من    2حيازة 

من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، أ ي مبعىن أ خر أ ن معاهدات احلدود ال ميكن أ ن    62املادة  

 تتأ ثر بتغيري أ سايس يف الظروف. 
 

الس ياق،   هذا  التفصيل  ويف  من  مبزيد  ادلراسة  مواصةل  عىل  ادلرايس  الفريق    ي بدأ  مل نشجع 

و  الساحلية،  ادلول  حقوق  وحامية  النية،  وحسن  املوارد  مل اال نصاف  عىل  ادلامئة  الس يادة  بدأ  

قصد   البحر  سطح  مس توى  ارتفاع  عىل  املرتتبة  القانونية  اثر  لل  مسح  جراء  ا  عند  الطبيعية 

ح تقدم  معلية  ابس تنتاجات  سطح  اخلروج  مس توى  ارتفاع  من  املترضرة  لدلول  قانونية  لوال 

البحار.   قانون  مبوجب  حقوقها  تصون  ندعو البحر  الصدد،  هذا  ادلويل   ويف  القانون  ل    جلنة  ا 



يف   هجودها  القامئةمواصةل  ابحلقوق  املساس  دون  ادلويل  القانون  الاعضاء    تطوير  لدلول 

     . البحاروفقا التفاقية ال مم املتحدة لقانون   الناش ئة عن حتديد املناطق البحرية 
 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

أ  أ ود    اخلتام، يف   ادلويل اجلزائر    جدد الزتام أ ن  القانوين  وابلنظام  الاطراف  عىل    بتعددية  القامئ 

ن كام  القانون.  ال طراف س يادة  املتعدد  النظام  عىل  احلفاظ  يف  للجنة  الفعلية  املسامهة  عند    قدر 

وتدوينه تنفيذ   ادلويل  للقانون  التدرجيي  التطوير  يف  املمتثةل  مجيع  واليهتا  أ راء  أ خذ  خالل  من   ،

   . الاعتبار ادلول ال عضاء بعني  

 

   شكرا عىل حسن اال صغاء.  

 


