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 مكتبة األمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي
  اتفاقية البعثات الخاصة

 إعداد السير مايكل وود  
 زميل أقدم، مرآز الوترباآت للقانون الدولي،

 جامعة آيمبريدج
 

 مقدمة  

ات الخاصة         ة البعث م المتحدة اتفاقي ة لألم ة العام ا    (اعتمدت الجمعي ا أحيان شار إليه التي ُي
م  ورك “باس ة نيوي ي ) ”اتفاقي انون األول8ف سمبر / آ ع  1969دي ب م ى جن ا إل ول  ، جنب بروتوآ

ز   . اختياري يتعلق بالتسوية اإللزامية للمنازعات وقرار بشأن الدعاوى المدنية        ة حي ودخلت االتفاقي
ان عدد   )2012أبريل /نيسان(وفي وقت آتابة هذا التقرير . 1985يونيه / حزيران 21النفاذ في    ، آ

 . دولة38األطراف قد بلغ الدول 

 السياق التاريخي  

دم شكل من أشكال الدبلوماسية                ا    . تشكل الدبلوماسية ذات الطابع المخصص أق وحسب م
 :، فإن1963وضحته األمانة العامة لألمم المتحدة في عام 

اًء         ب إن العرف القائم “   ى أخرى، احتف ة إل ة من دول إيفاد مبعوث خاص في مهم
بة مع   ا    بقيمة مناس ا، ربم ة أو أهميته ائل التي        يكون ين ع الوس ين جمي دم من ب يلة األق  الوس

ات الدبلوماسية         دة          . يمكن من خاللها ممارسة العالق ات الدبلوماسية المعتم م تحل البعث ول
دين                   ؤقتين الموف سفراء الم سلطات، محل ال بشكل دائم، والمعهود إليها بطائفة آاملة من ال

ى آخر ألغراض خاصة، اآم إل نمط من ح ى ال شأة عل ة المن دول القومي ور ال ع ظه  إال م
رغم من               . الحديث ومع ذلك، فإن إرسال البعثات الخاصة لم يتوقف على اإلطالق، على ال

د         دول آانت تعتم ين ال ات الدبلوماسية ب أن القواعد القانونية التي تم تطويرها لرسم العالق
دو مجرد    إلى حد آبير على عمل البعثات الدائمة، بحيث أصبحت ال          بعثات الخاصة فيما يب

را        . شكل خاص من أشكال البعثات الدائمة      وخالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، آثي
ة في المناسبات                           دول بالصورة الالئق ل ال ات من أجل تمثي ذه البعث اد ه ما آان يجري إيف

ة، أو ألغر             اض إجراء  االحتفالية الكبرى، مثل احتفاالت التتويج أو حفالت الزفاف الملكي
ة           المفاوضات السياسية الهامة، ال    ؤتمرات دولي د في إطار م ” سيما المفاوضات التي تعق

)Yearbook of the International Law Commission 1963, vol. II, p. 
151, para. 3( 

 تاريخ التفاوض  

ات         شأن العالق ائي ب شروعها النه ديم م رض تق ي مع دولي، ف انون ال ة الق رت لجن ذآ
ام    والح ي ع ة ف ة العام ى الجمعي ية إل شروع    1958صانات الدبلوماس ن أن الم رغم م ى ال ه عل ، أن
يتناول غير البعثات الدبلوماسية الدائمة، فإن العالقات الدبلوماسية تتخذ أيضًا أشكاًال أخرى يمكن                ال

وان   ت عن درج تح ابع المخصص “أن ت ية ذات الط وثين  ”الدبلوماس شمل المبع ي ت ين، وه ، المتنقل
 Yearbook of(والمؤتمرات الدبلوماسية والبعثات الخاصة التي توفد إلى دولة ما ألهداف محدودة 

the International Law Commission 1958, vol. II, p. 89, para. 51 .(   ام وفي ع
سيد أ  1958 ن ال ة م ت اللجن ضا، طلب تروم  . ف. إ.  أي وع  (ساندس ي بموض اص المعن رر الخ المق
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ام             ) ”انات الدبلوماسية العالقات والحص “ ة، وفي ع دورات المقبل ، 1959أن يقدم تقريرا في إحدى ال
 .”البعثات الخاصة“عينت السيد ساندستروم مقررًا خاصًا للموضوع الجديد، وهو 

، اعتمدت اللجنة، بناء على تقرير ساندستروم، ولكن دون إجراء الدراسة               1960وفي عام    
ة    ” البعثات الخاصة“مواد بشأن  المتعمقة المعهودة، ثالثة مشاريع      ى الجمعي دمتها إل مع شروحها، وق

شاريع      ك الم ى تل ر إل ي النظ ه ينبغ ان أن ع بي ة، م ة   “العام ة أّولي شكل دراس ا ت ى أنه عل
ط   ,Yearbook of the International Law Commission 1960, vol. II, p. 179(”فق

para. 37 .(  ات ال  وآانت تلك المواد ستطبق ى البعث ازات     خاصة  عل شأن امتي القواعد الموضوعة ب
 .وحصانات البعثات الدبلوماسية الدائمة

القرار    ة، ب ة العام ررت الجمعي ؤرخ ال) 15-د (1504وق انون األول12م سمبر / آ دي
ى  الثالثة ، إحالة مشاريع المواد   1960 ات والحصانات الدبلوماسية       إل م المتحدة للعالق ؤتمر األم   م

 .ث في آن واحد مع مشاريع المواد المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة لكي ُتبَح)مؤتمر فيينا(

ة                ة الجامع . وفي مؤتمر فيينا، ُأحيلت مسألة البعثات الخاصة إلى لجنة فرعية أنشأتها اللجن
ات الخاصة، الحظت أن                    ة موضوع البعث ى أهمي ة عل شاريع   وبينما شددت اللجنة الفرعي واد  م الم

ل             المتعلقة بالبعثات ا   ا قب ا عليه داء تعليقاته لخاصة، خالفًا للممارسة المألوفة، لم تقدَّم للحكومات إلب
ى أن                      زد عل م ت واد ل شاريع الم ت، وأن م سبب ضيق الوق ك ب ة، وذل صياغتها في صورتها النهائي
ا                        ق عليه ا ال ينطب ات الخاصة، وأيه ى البعث ق عل ة ينطب ات الدائم ة بالبعث . بّينت أيَّ القواعد المتعلق

ه ال                  واع سها، فإن ع هي نف تبرت اللجنة الفرعية أنه في حين أن القواعد األساسية قد تكون في الواق
ات الخاصة                  د أن نظرت     . يمكن أن ُيفترض أن هذا النهج يغطي بالضرورة آامل مجال البعث وبع

ة ب            أناللجنة الفرعية واللجنة الجامعة في الموضوع، اتخذ مؤتمر فيينا قرارًا يوصي الجمعية العام
 .)A/CONF.20/10/Add.1 (حيل الموضوع ثانية إلى لجنة القانون الدوليت

ام  و  ي ع رار    ، 1961ف ة الق ة العام دت الجمعي ؤرخ ) 16-د (1687اعتم انون  18الم آ
سمبر /األول ة1961دي ى لجن ه إل ت في ذي طلب دولي ، ال انون ال ة  الق ن الدراس دًا م  أن تجري مزي

 .قريرًا بشأنه إلى الجمعيةلموضوع البعثات الخاصة وأن تقدم ت

شاريع    ررت أن ي  ، عّينت اللجنة السيد ميالن بارتوش مقررًا خاصًا، وق         1963وفي عام     د م ع
ا          ة فيين ام اتفاقي ى أحك ام        مواد، استنادًا إل ات الدبلوماسية لع ات         1961 للعالق ى أن يراعي أن البعث ، عل

 .عن البعثات الدائمةالخاصة، بحكم وظائفها وطبيعتها على حد سواء، نظام متميز 

ن       سنوات م ي ال ذا الموضوع ف ي ه ة ف رت اللجن ى 1964ونظ ق  . 1967 إل ا يتعل وفيم
دمتها                 بعملها في  رر الخاص، والمعلومات التي ق هذا الموضوع، ُعرضت على اللجنة تقارير المق
 . باإلضافة إلى وثيقة أعدتها األمانة العامة،الحكومات

ى          ، اعتمدت اللجنة م 1964وفي عام     ة وإل ة العام ى الجمعي دمت إل ادة ُق تة عشر م ًا س ؤقت
م   ا          . الحكومات للعل ام       وفي الجزء األول من دورته ودة في ع ًا       1965المعق ة مؤقت ، اعتمدت اللجن

ك الحين  وبعد ذلك، ُقدمت جميع مشاريع المواد     . ثماني وعشرين مادة أخرى      التي اعُتمدت حتى ذل
 .لت أيضًا إلى الحكومات للتعليق عليهاإلى الجمعية العامة آي تنظر فيها وأحي

ام    ي ع ات         1966وف ى البعث ؤثر عل ة ت ة عام ة ذات طبيع سائل معّين ة م ت اللجن ، بحث
سادسة      ة ال ي اللجن ا ف رب عنه ن اآلراء المع شأت ع ة ن ة(الخاص ة،  ) القانوني ة العام للجمعي

ات  ةوالتعليق دمتهاالكتابي ي ق ات الت سويته، الحكوم م ت ان من المه ي آ دًا للعمل الالحق  ا والت تمهي
 .المتعلق بمشاريع المواد
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ام    ي ع شروعا نهائي  1967وف ة م دت اللجن ة ا، اعتم ات الخاص شأن البعث ا  ب  مؤلف
ن ه  م ادة، وقدمت شروع م سين م ع التوصية  خم ة م ة العام ى الجمعي بة  “ إل دابير المناس اذ الت باتخ

را ة   إلب ات الخاص ق بالبعث ة تتعل  Yearbook of the International Law (”م اتفاقي
Commission 1967, vol. II, p. 347, para. 33.( 

ات الخاصة     مشروع اتفاقية “وأوصت اللجنة السادسة بإدراج بند بعنوان          في   ” بشأن البعث
ام         ذه     1968جدول األعمال المؤقت لدورة الجمعية العامة المعقودة في ع ة له اد الجمعي ة اعتم ، بغي

ة ة، .االتفاقي دت الجمعي القرار  واعتم ؤرخ )22-د (2273 ب انون األول1 الم سمبر / آ ، 1967دي
سادسة ة ال شاريع  ،توصية اللجن ى م ا عل ا ومالحظاته ديم تعليقاته ى تق دول األعضاء إل  ودعت ال

 .المواد

ين عُ      دتا في عامي       وعلى مدى دورت سادسة في     ، نظرت ا   1969 و   1968ق ة ال د   للجن البن
ذي     ”الخاصةبشأن البعثات  مشروع اتفاقية   “المعنون   ائي ال واد النه ه  أ على أساس مشروع الم عدت
ة القرار  .اللجن ؤرخ ) 24-د (2530وب انون األول8الم سمبر / آ ة  1969دي دت الجمعي ، اعتم

 .العامة، بناًء على توصية اللجنة السادسة، اتفاقية البعثات الخاصة

 األحكام الرئيسية  

ن   واد م اول الم ى 1تتن ادة 18 إل ن اتفاق20 والم صطلحات  م ة الم ات الخاص ة البعث ي
ا      ا، ووظائفه ة، وتكوينه اد البعث رة   . المستخدمة، وإيف ين الفق ادة   2وتب واد  9 من الم  21  و19، والم

ة؛      49إلى   ازات وحصانات البعث واد من         امتي ا الم ى  50 أم ة    55 إل ام الختامي ى األحك . ، فتنص عل
ا موحدة، وإن                 ك الوقت أحكام ة في ذل ان وآانت األحكام الختامي ه         آ ق علي ا يطل صيغة  “ إدراج م

 . المتعلقة بالمشارآة أمرا مثيرا للجدل السياسي”فيينا

سلّ          صلية، ت ات الدبلوماسية والقن ات    وعلى غرار اتفاقيتي فيينا للعالق ة البعث م ديباجة اتفاقي
 :الخاصة باألساس الوظيفي لالمتيازات والحصانات، فتنص على ما يلي

درك “   ات الخاصة    أن الغرض من اال وإذ ت صلة بالبعث ازات والحصانات المت متي
ادة يس إف راد ل ات الخاصة با ،األف ائف البعث ال لوظ ل ضمان األداء الفّع ات  ب ا بعث عتباره
 .”تمثل الدولة

 :من االتفاقية البعثة الخاصة، ألغراض االتفاقية، على النحو التالي) أ (1ف المادة وتعّر 

ة ““   ة الخاص ل ” البعث ة تمث ة مؤقت ةبعث رى   ، الدول ة أخ ى دول ة إل دها دول  وتوف
 .”محددة أو لتؤدي لديها مهمة محددةبموافقة الدولة األخرى لتعالج معها مسائل 

ة       : ويشتمل ذلك التعريف على عدد من العناصر، هي         ا    (الطابع المؤقت للبعث ذي يميزه ال
ة ية الدائم ة الدبلوماس ا ؛ وتمث)عن البعث دة؛ وإيفاده ة الموف ا للدول ع ل“يله الج م ة[تع ة المتلقي ] الدول

 .”محددة أو لتؤدي لديها مهمة محددةمسائل 

ادة     و أن الم م ه ة        1واأله ة الدول ة إال بموافق ة الخاص اد البعث وز إيف ه ال يج ح أن  توض
ا                 ة الخاصة في حد ذاته اد البعث ى إيف ساتو  . (المتلقية، أي موافقتها عل ا ل صفحة   ()Satow (ووفق ال

رم حت       )192 ا تب ق االتفاق                ، نادرا م ات محددة لتطبي ة أي اتفاق ين األطراف في االتفاقي ى    ى ب ة عل ي
 .)البعثات الخاصة الروتينية
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ادة   نص الم ه يجب الحصول   2وت سبقة، وأن ة الم ي الموافق ة تعن ى أن الموافق دا عل  تحدي
 .عليها مسبقًا بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر متفق عليه أو مقبول من الطرفين

 : حكما آخر يتعلق بالموافقة، إذ تنص على ما يلي3المادة وتتضمن  

 .”دولة الموفدة والدولة المستقبلةتحدد وظائف البعثة الخاصة بتراضي ال“  

ات الخاصة    وال تشمل االتفاقية أي حك      م مُ   : م آخر يعرف وظائف البعث اظر  فال يوجد حك ن
صلية        5دة  من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية أو الما       3للمادة   ات القن ا للعالق د  .  من اتفاقية فيين وق

ى أن   ُأ اء المفاوضات إل ي أثن ير ف ام    “ش ي مه ات الخاصة ه ا البعث ي تؤديه ة الت ام االعتيادي المه
ات الد في العادة تؤديها   دة    البعث ة الموف ة للدول ان  A/C.6/SR.1129 (”بلوماسية الدائم  25، الفقرت

ا                وتؤدي البعثات الدبلوماسية الد   ). 26 و ة عريضة من الوظائف، فهي ال تقتصر إطالق ائمة طائف
م يُ    . رى أنه يندرج تحت باب الدبلوماسية التقليدية     على ما قد يُ    ه ل ة حال، فإن اء    وعلى أي ق في أثن تف

ا     ة أن تؤديه ات الخاص ن للبعث ي يمك ائف الت دود للوظ ى وضع ح ورأت بعض . المفاوضات عل
سياسية  عنى الدول أن البعثات الخاصة يمكن أن تُ  سائل ال ه ال    . بالمسائل الفنية والم ومكمن األمر أن

 .بد من موافقة الطرفين على وظائف البعثة

ك                شترك تل ويجوز لدولتين أو أآثر إيفاد بعثة خاصة في وقت واحد إلى دولة أخرى آي ت
سألة          ). 6المادة  (البعثات معا في معالجة مسألة ذات أهمية مشترآة          ى م رة أخرى عل ا م  ويشدد هن

 .الموافقة

ر في        18وتنص المادة     ين أو أآث دة من دولت ات خاصة موف  على أنه ال يجوز اجتماع بعث
 .إقليم دولة ثالثة إال بعد الحصول على موافقة صريحة من تلك الدولة

ات الخاصة          ادة  (وتم النص على مختلف فئات أعضاء البعث دة    ). 1الم ة الموف ويجوز للدول
ل                تعيين أعضاء البعثة الخاصة    صيلية قب اتهم التف ستقبلة ببيان ة الم  بحرية، غير أنه يجب موافاة الدول

ا أو ع       ة عموم م البعث ى حج رض عل ستقبلة أن تعت ة الم نهم، وللدول نهم   تعيي خاص بعي ى أش ل
ادة ( ة           ). 10 الم ة في الدول ى وزارة الخارجي شأن اإلخطارات التي توجه إل وأدرج نص تفصيلي ب

ستقبلة  ادة (الم ون). 11الم ة   ويك ة الدول ع وزارة خارجي مية م ال الرس ع األعم شأن جمي ل ب  التعام
 .)15المادة (المستقبلة أو عن طريقها أو مع أي هيئة أخرى يتفق عليها من هيئات تلك الدولة 

صانات الم     ازات والح سهيالت واالمتي اق الت أتي نط ة   وي ي االتفاقي ا ف صوص عليه ن
ى    22من    المواد( ام ال      ) 49 إل ى غرار األحك ات الدبلوماسية          عل ا بخصوص البعث منصوص عليه

سبيا  ة ن ديالت طفيف ع تع ية، م ات الدبلوماس ا للعالق ة فيين ي اتفاقي ة ف ك . الدائم م تل شمل أه وت
ات الخاصة وحصانتهم من               التسهيالت واالمتيازات والحصانات الحرمة الشخصية ألعضاء البعث

ادة   ل من ا  1 والفقرة   29المادة  (الوالية القضائية الجنائية     شمل الحصانة من       ). 31م ذلك ت ة   آ الوالي
ات            ضاء البعث ى أع ة عل سها المنطبق تثناءات نف ا باالس ك رهن ة، وذل ة واإلداري ضائية المدني الق

الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن األضرار   “ة، إلى جانب استثناء إضافي يخص       الدبلوماسية الدائم 
ي الرسمية  خارج وظائف الناشئة عن حادث سببته مرآبة مستعملة    رة   (”الشخص المعن  من  2الفق

 ).31المادة 

ات                 ة البعث ومن االختالفات األخرى بين االمتيازات والحصانات الممنوحة بموجب اتفاقي
ا     ية م ات الدبلوماس ا للعالق ة فيين ة واتفاقي ي الخاص اء دا : يل سري إعف ن   ال ي ة م ة الخاص ر البعث

ة ا    “الضرائب إال   ع طبيع تالءم م ذي ي دار ال دتها    لوظائف ال بالمق ة الخاصة وم ي تباشرها البعث  ”ت
ق   “ئيس البعثة على دخول دار البعثة       ؛ ويجوز افتراض موافقة ر    )24المادة  ( في حالة حدوث حري
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ر ي  ادث آخ شديد  أو ح ر ال ة للخط سالمة العام رض ال ى ” ع صول عل ذر الح ر  وتع ة ال ئيس موافق
صريحة  ادة (ال وب )25الم ل“؛ ووج ائق  ”أن تحم ات والوث د“ المحفوظ زوم عن ات عال...  الل م

 ).26المادة  (”خارجية ظاهرة تدل على هويتها

ادة   نص الم ة،    21وت ة خاص ه بعث د ترؤس دة عن ة الموف يس الدول ع رئ ى أن يتمت  عل
ارة                    ائمين بزي دول الق دولي لرؤساء ال انون ال بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات المقررة في الق

ن    ر الخارجي             رسمية؛ آما ت ة ووزي يس الحكوم ع رئ ى أن يتمت ا من ذوي الرتب       “ة  ص عل وغيرهم
ررة في       ، إذا اشترآوا في بعثة خاصة، بالتسهيالت و       ”العالية ازات والحصانات المق انون   االمتي الق

 .الدولي باإلضافة إلى ما هو ممنوح منها في االتفاقية

سوية اإل   ق بالت اري المتعل ول االختي ـع البروتوآ د ُوِض رار وق ى غ ات عل ة للمنازع لزامي
ه        اظرين ل صلية المن ات القن . البروتوآولين االختياريين التفاقيتي فيينا للعالقات الدبلوماسية والعالق

ي     اذ ف ز النف ضا حي ل أي د دخ ران21وق ه / حزي ة   . 1985يوني ذه الوثيق ة ه ت آتاب ي وق وف
 . دولة17، آان عدد الدول األطراف قد بلغ )2012مارس /آذار(

 أثير اتفاقية البعثات الخاصةت  

ا   ين األطراف فيه ا ب ق فيم دولي المنطب انون ال ات الخاصة هي الق ة البعث ر . إن اتفاقي غي
ى . ، غير واضحة  بين األطراف فيما   حتى   ،آيفية تطبيقها من الناحية العملية     أن إن    ة أي  وعل  حال، ف

ذا الموضوع   األخرى ي  معاهداتال ال يوجد عدد ُيذآر من    عدد األطراف فيها قليل نسبيا، و      . تعلق به
تقاؤها من                   لذا، فإن القواعد التي تحكم البعثات الخاصة والقائمين بزيارات رسمية أخرى يمكن اس
م         ي معظ دول، وف م ال ين معظ ري ب ا يج ا يخص م ال فيم و الح ا ه ي، آم دولي العرف انون ال الق

 .الحاالت

 :اء فيه ما يلي في تقييمه الذي ج)Sinclair (ويصعب االختالف مع سنكلير 

وير “   بيل التط ي س ذول ف د المب ذا الجه إن ه الي، ف دوين وبالت دريجي والت  الت
نح                     يصادف إال  لم ام الحكومات عن م ى إحج ال شك إل نجاحا جزئيا، األمر الذي يعزى ب

ات الخاصة وأعضائها،      طائفة واسعة من  ازات والحصانات للبعث ذي    االمتي  في الوقت ال
ات  ه الحكوم رى في باب   المعن ت رره أي أس صانات ال تب ازات والح ذه االمتي نح ه ة أن م ي

ة   .I. Sinclair, The International Law Commission (1987), p( ”وظيفي
61(. 

ة                    سادسة للجمعي ة ال دولي وفي اللجن انون ال ة الق وفي حين أن إعداد االتفاقية في إطار لجن
دولي العر       انون ال دعو         العامة قد أثر دون شك في قواعد الق ا ي اك م يس هن دان، فل ذا المي في في ه

ى الظروف التي            تراض أن آل، أو حتى معظم، أحكامها      الف  منعكس في القانون العرفي، بالنظر إل
ى         . اعتمدت فيها االتفاقية وافتقارها إلى التأييد في أوساط الدول         ة إل اآم المحلي وآثيرا ما تشير المح

ق       ة من قواعد القانون الدولي العرفي، وال      االتفاقية باعتبارها دليال على قواعد معين      ا يتعل يما فيم س
ة الخاصة   ة (بعناصر البعث ك الموافق ي ذل ا ف ة الخاصة   )بم ضاء البعث صية ألع ة الشخ ، والحرم

ة         ضائية الجنائي ة الق دولي العرفي هي      ولكن . وحصانتهم من الوالي انون ال في آن واحد     قواعد الق
زوار     فهي أوسع من     . لبعثات الخاصة قية ا أوسع وأضيق نطاقا من أحكام اتفا      حيث أن مجموعة ال

ة                  ا في االتفاقي ك المنصوص عليه وهي أضيق    . الرسميين الذين قد تحق لهم الحصانة أوسع من تل
ى الحصانة             ا عل را، إذ تقتصر أساس من حيث أن مجموعة من االمتيازات والحصانات أصغر آثي

 .من الوالية القضائية الجنائية والحرمة الشخصية



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

6 

 

 المواد المتصلة بالموضوع  

 القانونية الصكوك -ألف   
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 .A/CONF.67/16  الوثيقة،1975مارس /آذار 14

 الفقه -باء   

French Property Commission in Egypt case (described in A. Watts, “Ju-
risdictional Immunities of Special Missions: The French Property Com-
mission in Egypt”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 12, 
1963, pp. 1383-1399. 

Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany), Tabatabai case 
(Case No. 4 StR 396/83), 27 February 1984, EntBGH in Strafsachen, vol. 
32, 1984, p. 275;  International Law Reports, vol. 80, pp. 388-424. 

Oberster Gerichtshof (Supreme Court of Justice, Austria), Syrian National 
Immunity case (Case 12 Os 3/98), 12 February 1998, International Law 
Reports, vol. 127 pp. 88-93. 

US District Court for the N.D. of Ohio, Kilroy v. Windsor (Prince 
Charles, Prince of Wales) (Civ. No. C-78-291 (N.D. Ohio, 1977)), Digest 
of United States Practice in International Law 641; International Law Re-
ports, vol. 81, p. 605. 

United States District Court, District of Columbia, Li Weixum et al. v. Bo 
Xilai (Civ. No. 04-0649 (RJL)), 568 F.Supp.2d 35 (D.D.C. 2008 .)  

High Court, Queen's Bench Division (United Kingdom), Khurts Bat v. 
The Investigating Judge of the German Federal Court and Others, [2011] 
EWHC 2029 (Admin); [2011] All ER (D) 293 (Jul); International Law 
Reports, vol. 147, p. 633. 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

7 

 الوثائق -جيم   

Report of the International Law Commission covering the work of its 
tenth session, 28 April to 4 July 1958 (A/3859, reproduced in Yearbook of 
the International Law Commission 1958, vol. II, Chapter III). 

Report of the International Law Commission covering the work of its 
eleventh session, 20 April to 26 June 1959 (A/4169, reproduced in Year-
book of the International Law Commission 1959, vol. II, Chapter III). 

Ad hoc Diplomacy - Report by A.E.F. Sandström, Special Rapporteur 
(A/CN.4/129, reproduced in Yearbook of the International Law Commis-
sion 1960, vol. II). 

Report of the International Law Commission covering the work of its 
twelfth session, 25 April to 1 July 1960 (A/4425, reproduced in Yearbook 
of the International Law Commission 1960, vol. II, Chapter III). 
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of its seventeenth session, 3 May to 9 July 1965 (A/6009, reproduced in 
Yearbook of the International Law Commission 1965, vol. II, Chapter III 
(A/CN.4/181)). 
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