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 ،ةالسيدة الرئيس

 الثالثةدرجة بالمجموعة لموضوعات الم  بالنسبة ليشرفني أن أعرض فيما يلي مالحظات وفد بالدي  

Cluster 3  ليتقرير لجنة القانون الدومن. 

ر عرب مصالخاص بمشاريع المواد حول "خالفة الدول في مسئولية الدولة"، فت السابعبالنسبة للفصل 

لموضوع لدولي "بافيل شتورما" منذ بدء نظر لجنة القانون ال عن تقديرها للجهد الدؤوب للمقرر الخاص السيد

الحظات الملى ، وتأخذ علًما بتقريره الرابع المقدم للجنة في هذا الخصوص. ونشير في هذا الصدد إ٢٠١٧عام 

 الوجيزة التالية:

ة لموضحاتتفق مصر بصفة عامة مع االعتبارات العامة التي ذكرها المقرر الخاص في تقريره الرابع  -

ان ضرورة ضممن تقرير اللجنة، السيما فيما يتعلق بالطابع التكميلي لمشاريع المواد، و ١٢٦بالفقرة 

اسية ت السيالدولة من حيث الجمع بين االعتبارااالتساق مع األعمال السابقة، وخصوصية حاالت خالفة 

 بعدم والقانونية، وضرورة الجمع بين عنصري تدوين القانون وتطويره التدريجي. أما فيما يتعلق

التي  آلراءاالتسليم بقاعدتي "الصحيفة البيضاء" و"الخالفة التلقائية" كقاعدتين عامتين، فنتفق مع 

 في.ي العرجهد الستجالء وضع القاعدتين من منظور القانون الدولبذل المزيد من الذكرت بشأن أهمية 

 شاريعنقدر كذلك بصفة عامة ضرورة بذل المزيد من الجهد لضبط وتبسيط الصياغات المستخدمة في م -

واد، ع المالمواد وإحكامها لمنع الغموض، أخذًا في االعتبار الطابع المعقد والمركب لموضوع مشاري

 من الحاالت واالفتراضات التي تختلف األحكام باختالفها. وانطوائه على العديد

بالنسبة  ركبة، السيمامكرر الخاصة باألفعال الم   ٧نرى كذلك أهمية إعادة النظر في مشروع المادة  -

ا شروع دوليً ر الممسئولية الدولة الخلف إلى كامل فترة ارتكاب الفعل غي بامتداد للفقرة الثانية اتصاالً 

 وليًا.تمم للفعل غير المشروع دالدولة السلف إذا كان فعل الدولة الخلف هو الم  الذي ارتكبته 
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ر إليه الخاصة بالرد، فنرى أن "العبء غير المتناسب إطالقًا" المشا ١٦بالنسبة لمشروع المادة  -

تعويض، الخاصة بال ١٧بالفقرة األولى يحتاج إلى شرح لتوضيح المعيار. وبالنسبة لمشروع المادة 

ض في أهمية شرح األساس الذي يمكن على أساسه مطالبة إحدى الدول الخلف تحديًدا بالتعويفنرى 

لمشاريع  لنسبةرى كذلك أن تنظر اللجنة في توحيد المعايير باحالة تعدد الدول الخلف. وإجماالً، قد ي  

 .١٩، و١٨، و١٧، و١٦المواد 

ل لمراحي ماهية المنتج تحديًدا في اأخيًرا، تتفق مصر مع اآلراء التي ذكرت بشأن جدوى النظر ف

 .الهاماألخيرة إلعداده بشكل مناسب، كما نرى أهمية عدم التعجل بإنجاز هذا المنتج 

 السيدة الرئيس،

للفصل الثامن من التقرير، الخاص بـ "المبادئ العامة للقانون". وفي هذا الصدد، نود أن أنتقل اآلن  

ة مل اللجنعفاسكيز بيرموديز" المقرر الخاص لهذا الموضوع، على توجيه للسيد "مارسيلو نعرب عن تقديرنا 

لمقرر الخاص ل. ونأخذ في هذا الصدد علًما بما تضمنه التقرير الثاني ٢٠١٨في هذا الموضوع الهام منذ عام 

 رير:لمالحظات الوجيزة التالية حول التقإلى االمقدم للجنة في هذا السياق. وأشير في هذا الصدد 

و المبين النح ق إجماالً مع النقاط الست التي حددها المقرر الخاص لعمله بهذا الموضوع الهام، علىنتف -

 من التقرير. ١٧٩ – ١٧٤بالفقرات 

رة ن عباندعم بشدة استنتاج التقرير بشأن وجود اتفاق عام بين أعضاء اللجنة على ضرورة التخلي ع -

لنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، واستبدالها بأي من ا ج-٣٨/١"األمم المتدينة" الواردة بالمادة 

وى طلب رى جدمن المرادفات الواردة في التقرير التي تعد أكثر تعبيًرا عن المشهد الدولي الراهن. ون

 مبدأبار ي االعتالمصطلح البديل، بشكل يعكس التفاهم الشائع وبأخذ فب اتصاالً إسهامات كتابية من الدول 

 .المتحدةدول األعضاء باألمم المساواة بين ال
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ي نتفق مع ما تطرق إليه نقاش أعضاء اللجنة حول ضرورة ضبط المفاهيم والتعريفات لتفادي أ -

لدولي اانون غموض، ومن ثم نرى أهمية التمييز بين المبادئ العامة للقانون وغيرها من مبادئ مثل الق

 لقواعد القانون الدولي. العرفي، والقواعد اآلمرة، فضالً عن الوسائل االحتياطية

ذي أعده لي الأخيًرا، ننتهز هذه المناسبة للثناء على مرفق الوسائل االحتياطية لقواعد القانون الدو -

نون القا السيد "تشارلز جالوه" المرفق بتقرير اللجنة، ونرى أن دراسة هذا الموضوع من جانب لجنة

جنة ت اللكما أنه عمل مكمل لمشروع استنتاجا كون له العديد من الفوائد العملية للدول،تالدولي س

 الخاصة بالمبادئ العامة للقانون.

 حول الموضوعين خالل الفترة المقبلة. مثمرةمناقشات أخيًرا، يتطلع وفد بالدي ل

 .ةشكًرا السيدة الرئيس


