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أ عامل دورهتا الثانية    تقرير جلنة القانون ادلويل عن  " 
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قرير جلنة القانون ادلويل : السابع  تمن فصول    3اجملموعة 

ادلول يف مسؤولية ادلوةل( الثامن )املبادئ العامة  )خالفة  

 (  للقانون 

 2021نومفب   3  نيويورك،
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 الرئيس،   ة الس يد
 

بالدي  حييط   ب وفد  لدلورة    رئيس  تقريرعلام  ادلويل  القانون  جلنة 

والس بعني   الوثيقة الثانية  يف  ادلورة  أ عامل    شأ نب   /10A/76  الوارد 

ادلويلالثانية   القانون  للجنة  يف  واذلي    والس بعني  يتطرق 

الثالثة  ل منه    اجملموعة  جلنة    ا  عكفت  أ خرى  موضوعات 

دراس هتا  عىل  ادلويل  يف    القانون  املمتثةل  واليهتا  طار  ا  يف 

القانونتعزيز   ادلويل  س يادة  الصعيد  التدرجيي  و   عىل  التطوير 

   .للقانون ادلويل وتدوينه 

 

 الرئيس،   ة الس يد
 



ابسكيس  مارس يليو  الس يد  بالدي  وفد  املقرر  -يشكر  بريموديس، 

عىل   للقانون"  العامة  "املبادئ  ملوضوع  اجملهودات  اخلاص 

دراج   ا  منذ  هبا  قام  س نة  اليت  املوضوع  معل    2018هذا  برانمج  يف 

ب  علام  وحييط  ادلويل،  القانون  يف  جلنة  املعروض  الثاين  تقريره 

احلالية   العامة  ادلورة  املبادئ  حتديد  مضمونه  يف  يتناول  اذلي 

املادة   من  )ج(  الاول  الفقرة  يف  الوارد  ابملعىن  من    38للقانون 

س تة   اقرتح  واذلي  ادلولية،  العدل  حملمكة  ال سايس  النظام 

اس تنتاجات   ل    4من  مشاريع  أ خرى    9ا  اقرتاحات  أ يضا  وقدم 

 مج العمل املقبل خبصوص هذا املوضوع. بشأ ن بران 

 

دي    يعرب  بال  مل وفد  ارتياحه  يف عن  اخلاص  املقرر  ليه  ا  أ شار    ا 

بشأ ن    174الفقرة   الآراء"  يف  عام  توافق  "وجود  ل  ا  التقرير  من 

القانوين   الطابع  يتناول  أ ن  ينبغي  اذلي  املوضوع  هذا  نطاق 

وحتديد   ادلويل  القانون  مصادر  ك حد  للقانون  العامة  للمبادئ 

الاخرى،   ادلويل  القانون  مبصادر  وعالقهتا  ووظائفها  نطاقها 

امل  اللجنة  معل  يتبعه  اذلي  مشاري والشلك  يف  اس تنتاجات  متثل  ع 

كام   برشوح.  القانون  يؤيد  مصحوبة  س يادة  تعزيز  منظور  من 

ادلويل   املس توى  أ وردته  عىل  ل    175الفقرة  ما  ا  اشارت    » اليت 

يه   اللجنة  معل  انطالق  نقطة  تكون  أ ن  عىل  عام  اتفاق  وجود 

املادة    1الفقرة   من  العدل    38)ج(  حملمكة  الاسايس  النظام  من 

وحت  واجهتاداهتا  ادلولية،  ادلول  ممارسات  ضوء  يف  ليلها 

 .  « القضائية

 



الصدد،  هذا  للقانون  بأ ن  وفدانيعتب    يف  العامة  تؤدي    املبادئ 

تمكيليا  أ و  احتياطيا  الثالثة و   دورا  الرئيس ية  املصادر  أ حد    تشلك 

ل  مس تقل  مصدرا  ذاته  الوقت  يف  وتعد  ادلويل  لعدم    ، للقانون 

قامئة   بني  هريم  تسلسل  النظام  وجود  يف  الواردة  املصادر 

ادلولية  العدل  حملمكة  القانوين  .  الاسايس  املصدر  هذا  ول مهية 

وتدوينه،   ادلويل  للقانون  التدرجيي  التطوير  زاوية  ن من    فا 

 مـتأ نية وحتليل قانوين معمق.   معاجلةتتطلب    دراس ته 

 

عىل   ادلويل  القانون  جلنة  نشجع  املنطلق،  هذا  مواصةل    ومن 

الرامية  ل  هجودها  النطاق   ا  واسع  مقارن  مهنج  للنظم    اعامتد 

الوطنية  الوطنية،  القانونية  احملامك  وقرارات  الترشيعات  مثل   ،

وطين،  قانوين  نظام  للك  املمزية  اخلصائص  مراعات  ثبات    مع  وا 

بيهنا  مشرتكة  قوامس  القانونية    وجود  النظم  خمتلف  لمتثيل 

العال  يف  قرار    السائدة  ا  مدى  عىل  ادلويل  للوقوف  اجملمتع 

عليه  وتعارفها  ما  مببدأ   حمل  ف  . الفعيل  املبادئ  هذه  فعال  تعد  ليك 

الوطنية،   والترشيعات  النظم  يف  مصدرها  جتد  اليت  ادلراسة، 

جيب   للقانون  عامة  مبادئ  يمت  مبثابة  ك أ وال  التحقق  أ ن  نقل    من 

النظام   ل  ا  العال  يف  الرئيس ية  القانونية  النظم  بني  مشرتك  مبدأ  

 القانوين ادلويل، وهذه ليست ابملسأ ةل الهينة.  

 

ال ساس  هذا  )ب   ،فعىل  )أ (،  الاس تنتاجات  )ه(،  نؤيد  )د(،  )ج(،   ،)

الفقرة   يف  الواردة  )ز(  ابخلطوة    184)و(،  تتعلق  واليت  التقرير  من 

النظم   بني  مشرتك  مبدأ   وجود  تقرير  وجوب  يف  املمتثةل  ال ول 

يف   الرئيس ية  وأ يضا القانونية  و)ب(    العال،  )أ (  الاس تنتاجات 



الفقرة   يف  يف    185الواردة  واملمتثةل  الثانية  ابخلطوة  املتعلقة 

ل النظام القانوين ادلويل. وجو   ب التثبت من نقل هذا املبدأ  ا 

 

ادلول،   بني  الس يادة  يف  املساواة  مبدأ   منطلق  نمثن ومن  ننا  ما    فا 

ليه ا  الفقرة  التقرير    أ شار  وجود   177يف  ل  جلنة    ا  داخل  عام  اتفاق 

"الامم   مصطلح  أ ن  عىل  السادسة  واللجنة  ادلويل  القانون 

الفقرة  ا  يف  الوارد  املادة    1ملمتدنة"  من  النظام    38)ج(  من 

وينبغي   الزمن  جتاوزه  قد  ادلولية  العدل  حملمكة  الاسايس 

ذلل جتنبه  وكحل  مصطلح   نقرتح   ،  عليه   أ خر   اس تخدام  ال    متفق 

و  اجلدل  تكريسه يثري  عىل  ادلويل  الفقه  وجرى  عليه    متعارف 

كـ  ادلويل   للقانون  الراهنة  الوضعية  ادلويل"    ويعكس  "اجملمتع 

آخر  أ و    أ و "اجملمتع ادلويل لدلول"     .الاكتفاء بـ "ادلول" كحل أ

 

التقرير   من  الثالث  ابجلزء  يتعلق  فامي  حتديد  أ ما  خيص  اذلي 

يف   املتبلورة  للقانون  العامة  القانوين  املبادئ  النظام  طار  ا 

عىل    ،ادلويل  نتحفظ  ننا  املبادئ  فا  ادلويل هذه  القانون  ،  مبنظور 

الاعامل   ل  ا  ابلرجوع  حملمكة  ل نه  الاسايس  للنظام  التحضريية 

ادلولية  تبلورت    العدل  اليت  للقانون  العامة  املبادئ  بأ ن  يتجىل 

يف   ادرجت  اليت  وحدها  يه  لدلول  الوطنية  القوانني    1الفقرة  يف 

املادة   من  غريها   38)ج(  وابلتايل  دون  العامة  " فا ن  ،  املبادئ 

الفئة  هذه  طار  ا  يف  واقع  املوصوفة  يف  يه  التقرير  أ وردها  كام   "

من نشأ ت  قواعد  ذلل    ال مر  العريف،  أ و  التعاهدي  القانون 

استبعادها  للقانون    اخللط   لتجنب   يس تحسن  العامة  املبادئ  بني 

للقانون   الاخرى  واملصادر  للمحمكة  الاسايس  النظام  مبفهوم 



املالحظات ويف    ادلويل.  نؤيد  الصدد،  املقرر    هذا  أ بداها  اليت 

الفقرة  اخلاص   يف  قد    179الواردة  بأ نه  التقرير  أ عرب   » من   )...(  

زاءها  ا  شكوكهم  عن  والوفود  ال عضاء  الفقرة    « بعض    187ويف 

ل   ا  تشري  ل    »اليت  ا  للتوصل  قاطعة  أ و  اكفية  ممارسة  وجود  عدم 

        .« بشأ ن هذه الفئة   اس تنتاجات 

 

جاء  كام   واذلي  اخلاص  املقرر  به  تقدم  اذلي  املقرتح  نمثن 

القانوين   طرهحا  يف  ادلويل  القانون  جلنة  مصداقية  ليعزز 

يف   اللجنة  تقدم  بأ ن  مفاده  واذلي  اعاملها  عىل  الشفافية  ويضفي 

واملصادر   املراجع  تتضمن  ببليوغرافية  قامئة  معلها  هناية 

املتعلقة   الرئيس ية  ادلراسات  حترص  واليت  املس تعمةل  والواثئق 

الواس للقانون  العامة  المتثيلابملبادئ  و عة  الفرصة  .  نغتمن 

اليت    شجع لت  املواضيع  مجيع  يف  البناء  املقرتح  هذا  تعممي 

      تعاجلها اللجنة. 

 

و  اذلي  هذا  املقبل  معهل  برانمج  مواصةل  عىل  املقرر  نشجع 

للقانون  العامة  املبادئ  وظائف  مبصادر    يتناول  وعالقهتا 

املصطلحات   ضبط  يف  اجلهود  من  املزيد  وبذل  الاخرى  القانون 

للقانون   العامة  و"املبادئ  ادلويل"  للقانون  العامة  "القواعد  مثل 

بني   والمتيزي  ادلويل"  للقانون  ال ساس ية  و"املبادئ  ادلويل" 

فرعية   فئة  ابعتبارها  واملبادئ  للقانون  مكصدر  املبادئ  مفهوم 

         عرف ادلويل أ و املعاهدات ادلولية.   من قواعد ال

 

 الرئيس،   ة الس يد
 



موضوع   خيص  فامي  الوارد  أ ما  ادلوةل  مسؤولية  يف  ادلول  خالفة 

وفد   ن  فا  ادلويل،  القانون  جلنة  تقرير  من  السابع  الفصل  يف 

ش تورما   بالدي ابفيل  الس يد  اخلاص  املقرر  العمل    يشكر  عىل 

بتقريره   علام  وحييط  أ جنزه  اللجنة  اذلي  عىل  املعروض  الرابع 

يتطرق  و  حمتواه  اذلي  خالفة يف  بتأ ثري  املتعلقة  املسائل  ل    ا 

و  املسؤولية  أ شاكل  يف  املواد  ادلول  مشاريع  نص  يقرتح 

اليت   ادلوةل  مسؤولية  يف  ادلول  خبالفة  اللجنة    اعمتدهتا املتعلقة 

 بصفة مؤقتة. 

 

الرغ    املبينة  فعىل  العامة  للقاعدة  املبدأ   حيث  من  تأ ييدان  من   

املادة   مرشوع  املسؤولية    6يف  أ ن  ومفادها  املواد  مشاريع  من 

ادلوةل   اكنت  ما  ذا  ا  اخللف  ادلوةل  ل  ا  املبدأ   حيث  من  تنتقل  ال 

املوضوع   هذا  بأ ن  اتم  يقني  عىل  ننا  فا  قامئة،  تزال  ال  لن  السلف 

ق  من  واسعني  اهامتم  أ و  بقبول  استنادا  حيظى  ال عضاء  ادلول  بل 

خلالفة   فيينا  اتفاقية  عىل  صادقت  اليت  ادلول  من  القليل  العدد  ل  ا 

ممتلاكت   يف  ادلول  خلالفة  فيينا  واتفاقية  املعاهدات  يف  ادلول 

وديوهنا. وحمفوظاهتا  بأ ن    وعىل  ادلوةل  نس تنتج  ال ساس  هذا 

هو   ابخلالفة  املتعلقة  للمعاهدات  املقدم  جدا  احملدود  التأ ييد 

يف   فعالية  ل  يكون  ال  قد  مواد  مشاريع  وضع  أ ن  عىل  دالةل 

أ ن  كام  الصةل    املس تقبل.  ذات  ادلول  ممارسات  معل  قد  قةل  جتعل 

للغاية.  مس تقبال  اللجنة   لقد صعب  ذل،  عن  التجربة    فضال  أ ثبتت 

ادل ب  املسائلأ ن  حسم  ل  ا  متيل  خالل    ول  من  ابملسؤولية  املتعلقة 

تذكر   حاجة  هناك  ليس  بأ نه  يويح  مما  للتطوير  التفاوض، 

سلفا. مقررة  قواعد  بشأ ن  ادلويل  للقانون  ندعو    التدرجيي  ذلل 



يف   النظر  عادة  ا  ل  ا  تتخذه  شلك  ال اللجنة  سوف  نتاجئ  اذلي 

 الاس تنتاجات املوجزة. عىل  فقط  أ عاملها بأ ن تقترص  

 

 الرئيس،   ة الس يد
 

أ ود    ، اخلتام  اجلزائر  يف  الزتام  جديد  من  أ ؤكد  ل عامل  أ ن  بدمعها 

التدرجيي   والتطوير  التدوين  ل  ا  الهادفة  ادلويل  القانون  جلنة 

ادلويل  القانون  هتم  لقواعد  اليت  املوضوعات  يف  س امي  ال   ،

 .وتس تجيب لتطلعات ادلول الاعضاء 

 

   حسن اال صغاء.    شكرا عىل

 


