
   A/CN.4/SR.3411 

 

 
 Provisional 

 

For participants only 
 

13 July 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب

وينبغي إدراج التصويبات يف نسخة من احملضر مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين وإرساهلا يف أقرب وقت ممكن إىل: 
Chief of the Documents Management Section (dms@un.org). 

 (.http://documents.un.orgإصدارها إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة )واحملاضر املصوَّبة سيعاد 
 

 

18-08375 (A) 

*1808375*  

 لجنة القانون الدولي
 )الجزء األول(الدورة السبعون 

 3411محضر موجز للجلسة 
   10:00، الساعة 2018أيار/مايو  24يوم اخلميس، املعقودة يف املقر، نيويورك، 

 المحتويات
 )تابع(محاية الغالف اجلوي 

  



 A/CN.4/SR.3411 

 

2/6 18-08375 

 

 الحاضرون:
 السيد بلنسيا أوسبينا  الرئيس: 
 السيد آرغوييو غوميس  األعضاء: 
 السيدة إسكوبار إرناندث  
 أورالالسيدة   
 السيد بارك  
 السيد باسكيس بريموديس  
 السيد بيرت  
 السيد بيرتيتش  
 السيد تالدي  
 السيد جالوه  
 السيد حسونة  
 السيد خوانغ  
 السيد راجبوت  
 السيد راينيش  
 السيد رودا سانتوالريا  
 السيد زاغاينوف  
 السيد سابويا  
 السيد سيسه  
 السيد شتورما  
 غالفاو تيليسالسيدة   
 السيد غرومسان غيلوف  
 روبليدو -السيد غوميس   
 السيدة ليهتو  
 السيد موراسي  
 السيد مرييف  
 السيد نغوين  
 السيد نوليت  
 السيد واكو  
 السيد الوزاين الشهدي  
 السري مايكل وود  
 األمانة:

 أمني اللجنة السيد ليويلني 
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 10:05 افتتحت اجللسة الساعة 
 )تدددددابع(من جددددددول األعمدددددال(  8)البندددددد  حمااااايااااة الي   الجو 

(A/CN.4/711) 
الرئيس: دعا أعضددددددداء اللجنة إىل مواصدددددددلة النظر يف التقرير  

.)A/CN.4/711( اخلامس بشأن محاية الغالف اجلو ي 
: قال إن املقرر اخلاص يسددددتحق ال ناء عل  الساااايد راجبوت 

التقرير املتعمق بشدددددددددددددددأن موضدددددددددددددددو  له تداعيات عل  املد  ال ويل، 
سددددددددديما أنه قد عمل فيه بقيم التعاون االسددددددددديوية بدال  من املواجهة  وال

االنتقاد الصددددداخب. وأعرب عن مواصدددددلة تأييده وباإلقنا  اهلادئ بدل 
لتناول هذا املوضدو ، آخذا  يف االعتبار التأكيد املتكرر للمقرر اخلاص 
عل  ال ابع غري امللزم لنتائج املشدددددددددددددددرو ، مما يفرتي فيه أن يبدد أي 
شدددددددواغل بشدددددددأن االثار القانونية احملتملة. واا أن املقرر اخلاص بصددددددددد 

من تقريره،  10إنه حمق يف اإلشدددددددددددارة، يف الفقرة تقدمي تقريره األخري، ف
إىل املسددددددددددددائل املتعلقة بالتنفيذ واالمت ال وتسددددددددددددوية املنازعات باعتبارها 

، ولكنه أشددددار يف الفقرة  ايا أيضددددا  إىل أ ا “نتائج جوهرية ومن قية”
وملا كان العمل جمرد توصددددددددددددددية ب بعه، فإنه . “التزامات وتوصدددددددددددددديات”
من املواد املتعلقددددة  1ميكن أن يعترب إلزاميددددا . ولددددذلدددد  فددددإن املددددادة  ال

اسدددددددددولية الدول عن األفعال غري املشددددددددروعة دوليا . ميكن أال تشددددددددكل 
أسددددددددداسدددددددددا  ألي اسدددددددددتنتاجات يف املشدددددددددرو  يف ا الة الراهنة، عل   و 

جيب اإلشددارة إليه إشددارة كافية يف ميع مشدداريع املبادئ التوجيهية:  ما
يريها عند االقتضاء ملواءمة النتيجة مع األهداف. ولعل التمييز فيلزم تغ

املقرتح بني التنفيددذ واالمت ددال ليس واضدددددددددددددددحددا  اددا فيدده الكفددايددة ولكندده 
 للت بيق. قابل

)التنفيذ(، قال إنه  10وفيما يتعلق اشددددددرو  املبدأ التوجيهي  
دول يديد النهج العام الذي يتبعه املقرر اخلاص واملتم ل يف تشددددددجيع ال

عل  النظر يف اختا  تدابري من خالل قوانينها الوطنية من أجل محاية 
الغالف اجلوي. غري أن مشددددددددددددددرو  املبدأ التوجيهي ذاوز االقنا  الذي 
انصددرفت إليه نية املقرر اخلاص، ألنه يسددتعمل عبارات اإللزام من قبيل 

؛ فينبغي تعدددديددل “التزامدددات”املضدددددددددددددددددار  الدددذي يفيدددد الوجوب ولف  
ة لكي تعكس طبيعة املشدددددددرو . وفيما يتعلق باملسدددددددألة اخل رية التوصدددددددي

املتم لة يف ت بيق القوانني الوطنية خارج ا دود اإلقليمية، مثة أسدددددباب 
وجيهة لعدم نشدددددددوء هذه املسدددددددألة عادة يف القانون الدو : فهي تتعلق 
بددددالتددددداخددددل بني الواليددددات الوطنيددددة، ولددددذلدددد  ميكن أن تفضدددددددددددددددي إىل 

ني الدددددول، كمددددا حدددددث يف تنفيددددذ التشدددددددددددددددريع مواجهددددات ونزاعددددات ب
من تقرير املقرر اخلاص؛ وهذا  28السددددنغافوري املشددددار إليها يف الفقرة 

عكس النتيجة اليت انصرفت إليها نيته متاما . ولعل عمل اللجنة بشأن 
الضددددددرر العابر للحدود يشددددددكل أسدددددداسددددددا  مالئما  للعمل املتعلق  ماية 

 ل  السددددددديد نغوين، يسدددددددتند إىل  الغالف اجلوي ألنه، كما أشدددددددار إىل
مبادئ راسدددددددددددددخة يف القانون الدو ، من قبيل قاعد  عدم اإلضدددددددددددددرار 
وبذل العناية الواجبة. ولئن كانت مسددألة العناية الواجبة مشددمولة عل  

، عل  غرار ما الحظته 3النحو املالئم يف مشدددددددددددددددرو  املبدأ التوجيهي 
 هذا الصدددددد ركزت السدددديدة أورال، فإن ا االت اليت أشددددارت إليها يف

عل  دور بذل العناية الواجبة فيما يتعلق باسددددددتخدام الدولة لألراضددددددي 
استخداما يدثر عل  الدول األخر ، ولكنه يف حد  اته ال يعد أساسا  
لت بيق القددددانون الوطين خددددارج ا دددددود اإلقليميددددة. ولددددذلدددد  ال يديددددد 

 من مشرو  املبدأ التوجيهي. 4 الفقرة
، قددال إندده بددالرغم من أن 11املبدددأ  وفيمددا يتعلق اشدددددددددددددددرو  

املشددددرو  ال يشددددمل تغري املناال، فإنه ال ضددددري يف القيا  عل  اجلوانب 
اإلجرائية من االتفاقات  ات الصددددددددددددددلة، عل  أن يقتصددددددددددددددر األمر عل  
اقرتاح الوسدددددددددددددددددائددل املتددداحددة إلقندددا  الدددول بددأن تتخدددذ التددددابري الالزمددة 

  االتفاقات. وقال إنه لالمت ال ودون اسددددتيحاء اخلصددددائ  امللزمة لتل
يتفق مع املقرر اخلدداص عل  ذنددب العندداصدددددددددددددددر اخلصدددددددددددددددداميددة من قبيدل 
اجلزاءات واإلشددهار والفضددل، ولكنه خل  إىل أن ن  مشددرو  املبدأ 
التوجيهي ذاوز هذا اهلدف. وهنا أيضدددددددا . ينبغي إدخال تغيريات عل  

 الصياغة لتعكس طابع التوصية يف املشرو .
تسددددددددع   12ن مشددددددددرو  املبدأ التوجيهي م 1وقال إن الفقرة  

إىل إقنا  الدول بأن تعتمد وسدددديلة من الوسددددائل الراسددددخة يف التسددددوية 
السدددددددددددددددلمية للمنازعات، وهي الركيزة اليت تقوم عليه العالقات الدولية 
ا دي ة، وال تشري، بأي شكل من األشكال، إىل أن الوالية القضائية، 

ي حمكمة أو هيئة قضدددائية دولية. إلزامية  كانت أم ال، ميكن ختويلها أل
ولذل ، فهي ال ت ري أي قلق. غري أن املنازعات املعاصرة  ات ال ابع 
الوقائعي املعقد والذي ال سدددددددددبيل إىل إنكاره، وال سددددددددديما يف املسدددددددددائل 
البيئية، يت لب عادة االستعانة خبرباء مما قد يتسبب يف مشاكل. ومن 

عل   ر أوروغواي  طددددداحونيت اللبددددداباألم لدددددة عل   لددددد  قضددددددددددددددديدددددة 
اليت بصدددددددددددددددددها د تنظر حمكمة العدل  )األرجنتني ضدددددددددددددددد أوروغواي(

الدولية بعني الرضا يف مسألة االستعانة باخلرباء باعتبارهم مستشارين، 
ألنه ال ميكن اسددددددددتجواأم. كما أن االسددددددددتعانة باخلرباء يصددددددددعب معها 

 ال يدددد  التمييز بني آراء اخلرباء وآراء طرف من األطراف ألن اخلبري
. 2بشددددددهادته إلثبات واقعة بل لردالء برأي. ولذل  فإنه يديد الفقرة 

، قدددال إنددده ال ير  سدددددددددددددددببدددا  لعددددم اإلبقددداء عل  قددداعددددة 3ويف الفقرة 

https://undocs.org/AR/A/CN.4/711
https://undocs.org/AR/A/CN.4/711


 A/CN.4/SR.3411 

 

4/6 18-08375 

 

اليت استقرت نسبيا  يف اجتهاد حمكمة  ا كم بأك ر من امل لوب عدم
العدل الدولية، حىت وإن كانت هذه القاعدة ال تسدددددددددددري عل  القانون 

در سددددددددريا ا عل  الوقائع. غري أنه ال يوجد أسددددددددا  لتوسدددددددديع ن ا  بق
قاعدة احملكمة أدر  بالقانون ليشدددددددددددددددمل الوقائع. إ  ال يفرتي يف أي 
حمكمة أو هيئة قضددددددددددددددائية معرفة الوقائع، اليت يلزم إثبايا. وأي افرتاي 
من هذا القبيل من شدددأنه أن يلغي شدددرا الضدددمانات اإلجرائية الواجبة 

التقاضدددددددددددي. واقرتح بالتا  حذف اإلشدددددددددددارة إىل مبدأ  واإلنصددددددددددداف يف
 يف تل  الفقرة. “احملكمة أدر  بالقانون”

ومن حيددا املوضدددددددددددددددو  ككددل، قددال إن املقرر اخلدداص حدداول  
معاجلة ظاهرة طبيعية بأدوات قانونية فواجهته حالة تعني عليه فيها أن 

لقانون يضددددددع أفكارا  مسددددددتعينا  بالقيا  واالقتبا ، بدل االسددددددتناد إىل ا
القائم يف ميدان قلما مت تناوله يف املاضدددي، وإن مت تناوله فعال  فبصدددورة 
غري مباشددددددددرة يف معظم األحوال. وقد أوضددددددددل املقرر اخلاص للجنة أن 
أسدددددا  عمله ليس القانون الوضدددددعي بالضدددددرورة؛ وأنه يسدددددع  باألحر  
إىل ت وير جمددداالت التعددداون وإحراز تقددددم يف ميددددان ال ميكن تنددداولددده 

يقدددة قدددانونيدددة تقليدددديدددة. ولقدددد ترك التقرير يف الواقع ان بدددا  بددداحدددا ب ر 
قانوين يسع  إلجياد حلول خارج األدوات العادية لبعض املشاكل اليت 
تواجه اإلنسدددانية. وقد ال تكون األدوات اليت ع ر عليها م الية، ولكنه 
يسدددددددددددتحق ال ناء عل  ذشدددددددددددمه عناء تناول هذا املوضدددددددددددو  املعقد حىت 

اءة األوىل ا رجة. ولذل  يديد إحالة مشددددددددددددددداريع املواد إىل مرحلة القر 
 جلنة الصياغة.

: قال خبصددوص املسددل  الب يء لكن األكيد الساايد ساايساا  
 و إ اء القراءة األوىل ملشدددددددداريع املبادئ التوجيهية إنه يشدددددددديد اا أبان 
عنه املقرر اخلاص من صددرب وروح توافق، بل وما أظهره يف املقام األول 

عل  إجناز مشدددرو  بشدددأن موضدددو  يهم ايلتمع الدو  ككل.  من عزم
وقال إن  جه الشامل إزاء هذا امليدان املعقد والواسع الن ا  يستحق 
ال ناء، ال سيما يف ظل الشروا اليت فرضتها اللجنة، واليت أفضت إىل 
اسددتبعاد العديد من املبادئ األسدداسددية للقانون البيئي الدو  وعدد من 

الغة األمهية يف محاية الغالف اجلوي من ن ا  الدراسدددددددددددددددة. النقاا الب
ينبغي التقليل من شدددددددددأن أمهية املشدددددددددرو : فأمهيته امللحة تتجل  يف  وال

اعتمدددداد اجلمعيددددة العددددامددددة يف وقددددت سددددددددددددددددددابق من هددددذا العددددام لقرارهددددا 
والرامي إىل  “عاملي للبيئة يف سددبيل وضددع مي ا ”، املعنون 72/277

حتري  العملية املددية إىل اعتماد هذا املي ا  من أجل معاجلة ال غرات 
احملتملة يف القانون البيئي الدو . ويندرج العمل ا ا  يف إطار جهد 
يرمي إىل مواءمدددة جمدددال متفر  من جمددداالت القدددانون الددددو  دون أن 

ة يف هذا املوضددو ؛ والغري يعاجل مع  ل  الشددواغل السددياسددية الكامن
من  ل  هو الرتكيز حصدددددددددرا  عل  القانون الوضدددددددددعي الدو ، وبالتا ، 
فدإنده يديدده تدأييددا  كدامال  يف  لد . وملدا كدان املوضدددددددددددددددو  معقددا  و يل 
بصدددددددورة غري مباشدددددددرة إىل مسدددددددائل اقتصدددددددادية وغريها من املسدددددددائل غري 

القدددانون، إن  وهو أمر ميكن الوقوف عليددده يف جدددل جمددداالتالقدددانونيدددة، 
يكن يف كلهددا، فددإن  لدد  ال يعين أن اللجنددة ينبغي أن تتخل  عندده.  د

ومع  ل ، ورغم موافقته عل  إدراج مشدددداريع املبادئ التوجيهية اجلديدة 
 املقرتحة، فإن هذه املبادئ التوجيهية تستدعي املزيد من التحسني.

واسدددددددددددددددت رد قددددائال  إن تقرير املقرر اخلدددداص عمومددددا . يتندددداول  
يبدو البيئة باملعىن الواسدددددددددددددددع وليس محاية الغالف اجلوي: إ  أن  يماف

الغالف اجلوي ليس إال عنصددرا  من العناصددر املادية للبيئة العاملية. ولزم 
توضدددددددديل  ل ، نظرا  ألن القانون البيئي متعدد األبعاد. ويف رأيه، كان 

رابع باإلمكان أن يسدددددتنسدددددر يف آخر تقرير له أجزاء كبرية من التقرير ال
(، الذي حدد بوضددددوح التفاعالت اليت A/CN.4/705للمقرر اخلاص )

ميكن أن تسددددهم يف أجنع محاية ممكنة للغالف اجلوي. ومن املسددددتغرب 
أن يلتزم التقرير اخلامس الصمت يف هذا الصدد؛ ويفسر هذا اإلغفال 

ير ومضددددمونه. وينبغي أن تكون نق ة ان ال  التناقض بني عنوان التقر 
الددددراسدددددددددددددددددة اعرتافدددا  بدددالتفددداعالت املددداديدددة بني الغالف اجلوي والبحدددار 
واليابسة، نظرا  ألن محاية الغالف اجلوي ال ميكن فصلها عن العناصر 
األخر  للبيئددددة. فددددالتدددددهور البيئي ميكن أن ينجم فعال  عن العوامددددل 

 حددد  اتدده، بددل ميكن أن تكون املرتب ددة مبدداشدددددددددددددددرة بددالغالف اجلوي يف
مصادره يف الرب والبحر. وعل  سبيل امل ال، فإن املواد املستنفدة ل بقة 
األوزون املشددددددددددددددار إليها يف التقرير اخلامس تنشددددددددددددددأ يف الرب   تنتقل إىل 
الغالف اجلوي. ود تسددددددددتخل  أي اسددددددددتنتاجات مقنعة من القضددددددددايا 

صلة واضحة بينها وبني املذكورة يف هذا التقرير بسبب عدم وجود أي 
محاية الغالف اجلوي. ولعله كان باإلمكان اخللوص إىل نتيجة مفيدة 
مفادها أن األنشددد ة اليت كانت موضدددو  حتقيق يف كل قضدددية من هذه 
القضددايا كانت تنتج مواد مسدددولة عن اسددتنفاد طبقة األوزون، وتدهور 

الرش الغالف اجلوي. غري أن قضدددددديتني من تل  القضددددددايا ومها قضددددددية 
اجلوي ابيدات األعشددددددددداب )إكوادور ضدددددددددد كولومبيا(، وقضدددددددددية احتاد 

، تربزان املوضو  بصورة واضحة ومباشرة؛ ومثة عدة قضايا النقل اجلوي
أخر  ميكن أن تكون  ات صدددددلة باملوضدددددو  لو ثبت بصدددددورة مباشدددددرة 

 غري مباشرة يف التقرير أ ا ترتبط  ماية الغالف اجلوي. أو
ريع املبادئ التوجيهية، فقال إنه، لئن وانتقل إىل ن  مشدددددددددددددددا 

كددان معظم االلتزامددات الواردة فيدده مت ددل قواعددد القددانون الدددو  العريف 

https://undocs.org/AR/A/RES/72/277
https://undocs.org/AR/A/RES/72/277
https://undocs.org/AR/A/CN.4/705
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القواعد التعاهدية، ويتعني بالتا  عل  الدول الوفاء أا  سدددن نية،  أو
من مشدددددددددددددددرو  املبدددددددأ  1عل  النحو املالئم، فددددددإن صددددددددددددددديغددددددة الفقرة 

هددا الدددول بددالوفدداء بددااللتزامددات  هبددت بعيدددا  يف م ددالبت 10 التوجيهي
نلدا بالتا  ملشدداريع  املنصددوص عليها يف مشدداريع املبادئ التوجيهية. وِأسددب

نظرا  ألن سدددددددددددددددل تهدددا املبدددادئ التوجيهيدددة مركز معيددداري يف غري حملددده، 
مسدددددددددددددددتمددددة من قوة ا جج والقواعدددد اليت تقوم عليهدددا، ال من الن  

شدددددددددددددداريع املبادئ نفسدددددددددددددده. فينبغي مراجعة الصددددددددددددددياغة لكي ال توحي م
التوجيهية بأن هلا مركزا  قانونيا  أمس  من املركز املسدددددددددددددددند عادة للمبادئ 

الدول ”التوجيهية اليت تضدددددددددددددددعها اللجنة. واقرتح إما الصددددددددددددددديغة التا : 
م دالبدة بدأن تنفدذ يف قوانينهدا الوطنيدة، وفقدا  اللتزامدايدا اوجدب القدانون 

 “أجل محاية الغالف اجلوي تدابري تشريعية وتنظيمية وإدارية منالدو ، 
أو صديغة متسدمة بقدر أقل من ال ابع االمر ومماثلة لتل  املسدتخدمة يف 

من مشرو  املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة  8من املبدأ  1الفقرة 
ينبغي لكل ”: 2006الضددرر العابر للحدود الناجم عن أنشدد ة خ رة: 

ة وتنظيمية وإدارية لتنفيذ مشاريع دولة أن تتخذ ما يلزم من تدابري تشريعي
وإ ا اعتمدددت هددذه الصدددددددددددددديغددة، فيمكن عندددهددا حددذف . “املبددادئ هددذه

 عل  اعتبار أ ا د تعد ضرورية. 3الفقرة 
، فإنه نظرا  لعدم وجود ممارسددددددة 4 و 2أما بالنسددددددبة للفقرتني  

للدول فيما يتعلق  ماية الغالف اجلوي يف املسدددددددددددددددائل اليت تتناوال ا، 
ا للتعقيد الذي ي بع تل  املسدددددائل وما تتسدددددم من طابع خاليف واعتبار 

إىل حد ما، عل  غرار ما الحظه عدة زمالء خالل املناقشدددددددددات، فإنه 
، عل   و اقرتحته “عدم إخالل”ميكن صدددددددددددياغتهما يف شدددددددددددكل بند 

جزئيا  السيدة غالفاو تيليس، وداجمبلهلماا يف فقرة واحدة يف  اية مشرو  
وأشدددددددددددددار إىل أن اللجنة سدددددددددددددبق هلا أن قامت بأعمال املبدأ التوجيهي. 

. وميكن 2مك فة بشدددددددددأن مسددددددددددولية الدول، اليت هي موضدددددددددو  الفقرة 
مناقشددة هذا العمل والقواعد الدولية اليت ذسدددها ووضددعها يف سددياقها 
يف الشدددرح، مع مراعاة تعليقات السددديدة أورال والسددديدة ليهتو بشدددأ ا. 

واملتعلقة  4تقلبة اليت تتناوهلا الفقرة أما بالنسدددبة للمسدددألة ا سددداسدددة وامل
بت بيق القانون الوطين خارج ا دود اإلقليمية، فلعله من املسددددتصددددوب 
يف املرحلة الراهنة عدم إدراجها يف مشددرو  مبدأ توجيهي، ال سدديما يف 
غياب ممارسددة مقنعة للدول فيما يتعلق  ماية الغالف اجلوي. وينبغي 

أنه ال جيوز ت بيق قانون وطين خارج  االكتفاء بأن يذكر يف الشدددددددددددددددرح
ا دود اإلقليمية وفقا  للقواعد القانون الدو  الراسددددددخة إال يف حاالت 

ال ختل مشدداريع ”معينة. واقرتح الصددياغة التالية للفقرة اجلديدة التالية: 
املبادئ التوجيهية ا الية املتعلقة  ماية الغالف اجلوي بقواعد القانون 

اسددددددددددددددددوليددددة الدددددول وبت بيق القوانني الوطنيددددة خددددارج  الدددددو  املتعلقددددة
 .“اإلقليمية الوالية

)االمت ال(  11وميكن أن يقتصدددددددددر مشدددددددددرو  املبدأ التوجيهي  
عل  الفقرة األوىل ألن الفقرات األخر  تتعلق بالسددددبل املمكنة لرصددددد 
االمت ال لاللتزامات التعاهدية املتعلقة  ماية البيئة. واا أن مشدددددددددددددداريع 
املبادئ التوجيهية ترمي إىل مسدددددددداعدة الدول عل  التما  سددددددددبيلها يف 

بغي إيراد أم لة يف هذا ايلال املعقد من جماالت القانون الدو ، فإنه ين
الشدددرح، مشدددفوعة بكل ما يلزم من تفاصددديل لكي تكون مفيدة للدول 
يف تنفيذ القانون الدو   ي الصلة. ومن شأن  ل  أن يغين عن إيراد 
قائمة بسدددددددددددبل رصدددددددددددد االمت ال لاللتزامات التعاهدية اليت هي عرضدددددددددددة 

قددانون للتغيري تبعددا  للت ورات ا دداصدددددددددددددددلددة يف القددانون الدددو  بعددامددة، وال
البيئي الدو  خباصددددددة. وحتقيقا  هلذه الغاية، سدددددديكون من ا كمة عدم 
اإلعراب عن أي تفضدددددددددددددديل ألي سددددددددددددددبيل من السددددددددددددددبل، حىت ال تِدقايَّدا 

 الت ورات املقبلة.
، 12ولعله من ا كمة أن توىل، يف مشدددرو  املبدأ التوجيهي  

ائية، األسددبقية للوسددائل السددلمية لتسددوية املنازعات عل  الوسددائل القضدد
اليت ينبغي أال تسدددددتخدم إال كمال  أخري. ونظرا  للقضدددددايا  ات ال ابع 
السدددددياسدددددي الشدددددديد اليت قد يتعلق أا األمر، فإن اسدددددتخدام الوسدددددائل 
السدددددددلمية من شدددددددأنه أن يتيل للدول قدرا  أكرب من حرية التصدددددددرف يف 
حتديد أنسب وسيلة من وسائل التسوية حسب الظروف، ولن يرتتب 

رب مع أحكام التسدددددددوية اإللزامية للمنازعات الواردة يف عليه أي تضدددددددا
، ميكن بكل بسدداطة 2بعض املعاهدات املتعددة األطراف. ويف الفقرة 

حذف اجلملتني األخريتني، حىت تظل مثة إشدددددددددددددددارة إىل ال ابع العلمي 
والتقين احملتمدددل للنزاعدددات بشدددددددددددددددددأن محدددايدددة الغالف اجلوي، وإمكدددانيددة 

ي  كر للكيفية اليت يتم أا اختيارهم. ولعل االسددتعانة باخلرباء، دون أ
من األنسدددب أن يرد يف الشدددروح تناول ال ريقة اليت عاجلت أا احملاكم 

 الدولية املختلفة مسألة االستعانة باخلرباء واألدلة العلمية.
، قدددددال إنددددده يتفق مع العدددددديدددددد من 3وفيمدددددا يتعلق بدددددالفقرة  

مشدددرو  املبدأ التوجيهي.  املتكلمني السدددابقني عل  أنه ال مكان هلا يف
وقال إنه غري مقتنع با جة اليت أوردها املقرر اخلاص يف تقريره بشدددددددأن 

ليشدددددمل الوقائع، ألن  ل   احملكمة أدر  بالقانونتوسددددديع ن ا  مبدأ 
لن يعمل إال عل  زر  البلبلة والشدددددددددددد  يف ميدان تسددددددددددددوية املنازعات، 

للتحديد واملتم لة يف  دون أن يسوي بالضرورة املشكلة الرئيسية القابلة
تقصدددددي ا قائق الذي تضددددد لع به احملاكم واهليئات القضدددددائية الدولية. 

طاحونيت وأشددددار إىل أن حمكمة العدل الدولية قد الحظت، يف قضددددية 
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أن مسدولية احملكمة تقتضي منها، بعد أن تكون قد نظرت ”: اللباب
أن تقرر أي  بعناية يف ميع األدلة املعروضدددددددة عليها من قلبل األطراف،

الوقدددائع جيدددب اعتبددداره  ا وجددداهدددة، وأن تبدددت  يف قويدددا اإلقنددداعيدددة، وأن 
ونتيجة لذل ، . “تسدددددتخل  منها االسدددددتنتاجات حسدددددب االقتضددددداء

 ال ختدم أي غري. 3فإن الفقرة 
ويف اخلتام، أثىن عل  املقرر اخلاص ملا قام به من عمل ممتاز  

ئ التوجيهية إىل جلنة وأعرب عن تأييده إلحالة ميع مشددددددددددددددداريع املباد
 الصياغة، مع مراعاة التعليقات اليت أدىل أا املتكلمون السابقون.

لتمكني جلنة الصياغة املعنية  10:45رِفعت اجللسة الساعة  
 اوضو  الت بيق املدقت للمعاهدات من عقد اجتماعها.

 


