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 مالحظة

وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى و�ئق تتألف رموز و�ئق األمم املتحدة من حروف  
 املتحدة. األمم

)، فهـي تعـين اإلحالـة إىل ٢٠١٠حوليـة " متبوعة >لسـنة (مـثالً: حوليةوحيثما وردت يف هذا ا0لد كلمة " 
النص اإلنكليزي ، تشري أرقام الصفحات إىل ١٩٨١حولية عن السنة املذكورة. وحىت  "حولية جلنة القانون الدويل"

 >للغة العربية، تشري أرقام الصفحات إىل النص العريب. تصدر حولية، وهي أول ١٩٨٢حولية من  وابتداءً . للحولية

 لدين:من جم حوليةوتتألف كل  
 ؛الدورةا0لد األول: يتضمن احملاضر املوجزة جللسات 

 ا0لد الثاين: يتألف من جزأين:
تقــارير املقــررين اخلاصــني والو�ئــق األخــرى الــيت جــرت دراســتها اجلــزء األول: يتضــمن 

 خالل الدورة؛
 اجلزء الثاين: يتضمن تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة.

 احلوليــةق >لنصـوص النهائيـة املطبوعـة 0لـدات عمـال واملقتطفـات منهــا تتعلـومجيـع اإلشـارات إىل هـذه األ 
 والصادرة كمنشورات لألمم املتحدة.

* 
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�بعالتحفظات على املعاهدات ((............................  ٢٥٠ 
 ٢٥٠  .................)ختامالتقرير السابع عشر للمقرر اخلاص (

دور�ــــــا مشـــــروع تقريــــــر جلنــــــة القــــــانون الـــــدويل عــــــن أعمــــــال 
�بعوالستني ( الثالثة( ....................................  ٢٥٧ 

�بع( التحفظات على املعاهدات -الفصل الرابع ( .....  ٢٥٧ 
نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 

على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 
�بعور�ا الثالثة والستني (د( ............  ٢٥٧ 
اإلعــــال�ت التفســــريية الـــــيت  ١-٢-١

 ٢٥٧  .............. تصاغ بصورة مشرتكة
التمييـــــــز بـــــــني التحفظـــــــات  ٣-١

 ٢٥٧  .............. يةواإلعال�ت التفسري 
ز بني  ١-٣-١ الطريقة اليت يتم �ا التميي

 ٢٥٧  ...... التحفظات واإلعال�ت التفسريية
 ٢٥٨  ........... الصيغة والتسمية ٢-٣-١
صـــــوغ إعـــــالن انفــــــرادي يف  ٣-٣-١

 ٢٥٩  ................حالة حظر التحفظ
 ٢٥٩  اإلعال�ت التفسريية املشروطة ٤-١

 ٣١٠٧اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ١٨، االثنني

 ٢٦٠  ... اللجنة ، العضو السابق يففياغران كرامر~بني السيد فرانسيسكو 
�بعمحاية األشخاص يف حاالت الكوارث (( ..................  ٢٦٠ 

 ٢٦٠  ....................... )ختامالرابع للمقرر اخلاص (رير التق
 ٢٦٣  .................................. )ختامتنظيم أعمال الدورة (

 ٣١٠٨اجللسة 
 ٠٠/١٠ ، الساعة٢٠١١يوليه متوز/ ٢٠األربعاء، 

�بعالتعاون مع اهليئات األخرى (( ...........................  ٢٦٤ 
 ٢٦٤  ................ بيان ممثلة اللجنة القانونية للبلدان األمريكية

 ٣١٠٩اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢١اخلميس، 

 الثالثـــة القــانون الــدويل عـــن أعمــال دور�ــا مشــروع تقريــر جلنـــة
�بعوالستني (( ..........................................  ٢٦٧ 

�بع( التحفظات على املعاهدات -الفصل الرابع ( .....  ٢٦٧ 
نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 

على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 
�بعدور�ا الثالثة والستني (( ............  ٢٦٧ 

اإلعـــــــــــــــال�ت التفســـــــــــــــريية  ٤-١
 ٢٦٧  .................. )ختاماملشروطة (

اإلعال�ت االنفرادية خالف  ٥-١
 ٢٦٨ .........التحفظات واإلعال�ت التفسريية

 ٢٦٨  ....إعال�ت عدم االعرتاف ١-٥-١
اإلعـــال�ت املتعلقــــة بطرائـــق تنفيــــذ  ٢-٥-١

 ٢٦٨ ............ املعاهدة على الصعيد الداخلي
 اإلعـــــــال�ت االنفراديـــــــة الصـــــــادرة ٣-٥-١

 ٢٦٩  ...............مبوجب شرط اختيار
اإلعـــال�ت االنفراديــــة فيمــــا  ٦-١

 ٢٦٩  ........... >ملعاهدات الثنائية يتعلق
التحفظـــــــــــــــــــات" علـــــــــــــــــــى " ١-٦-١

 ٢٦٩  ................. املعاهدات الثنائية
اإلعـــال�ت التفســــريية فيمــــا  ٢-٦-١

 ٢٦٩  ........... >ملعاهدات الثنائية يتعلق
رف الطـاألثر القانوين لقبـول  ٣-٦-١

 اآلخــــر يف معاهـــــدة ثنائيــــة إلعـــــالن
 ٢٧٠  ............. تفسريي صادر بشأ ا

بــــــــــــــــــــدائل التحفظـــــــــــــــــــــات  ٧-١
 ٢٧٠  .............. واإلعال�ت التفسريية

 ٢٧٠  .......... بدائل التحفظات ١-٧-١
 ٢٧١  .... بدائل اإلعال�ت التفسريية ٢-٧-١
 ٢٧٢  ............ نطاق التعاريف ٨-١
 ٢٧٢  ................ اءاتاإلجر  -٢
شــــــــــــــــــــكل التحفظـــــــــــــــــــــات  ١-٢

 ٢٧٢  ..................... �ا واإلخطار
 ٢٧٢  ..........شكل التحفظات ١-١-٢
 ٢٧٢  .... بيان أسباب التحفظات ٢-١-٢
 التمثيـل بغـرض صـوغ حتفــظٍ  ٣-١-٢

 ٢٧٢  ............... على الصعيد الدويل
عـــدم ترتــــب أي أثــــر علــــى  ٤-١-٢

نتهــاك قواعــد الصــعيد الــدويل علــى ا
 ٢٧٣  ..... داخلية متعلقة بصوغ التحفظات

 ٢٧٤  ....... اإلبالغ >لتحفظات ٥-١-٢
 ٢٧٥  .... إجراءات إبالغ التحفظات ٦-١-٢
 ٢٧٥  .............وظائف الوديع ٧-١-٢
 ٢٧٥  ..........~كيد التحفظات ٢-٢
التأكيــــد الرمســــي للتحفظــــات الــــيت  ١-٢-٢

 ٢٧٥  ........ ند التوقيع على معاهدةتصاغ ع
يشرتط فيهـا  احلاالت اليت ال ٢-٢-٢

~كيـد التحفظــات الــيت تصــاغ عنــد 
 ٢٧٥  ............... التوقيع على معاهدة
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 يت تصـاغ عنــدالتحفظـات الـ ٣-٢-٢
التوقيع إذا كانت املعاهدة تنص على 

 ٢٧٥  ...................... ذلك صراحة
شـــــــــكل التأكيـــــــــد الرمســـــــــي  ٤-٢-٢

 ٢٧٦  ....................... للتحفظات
 ٢٧٦  ....صوغ التحفظات املتأخر ٣-٢
 ٢٧٧  .. قبول صوغ التحفظات املتأخر ١-٣-٢
 مهلــة صــوغ االعــرتاض علــى ٢-٣-٢

 ٢٧٧  ............. التحفظ املصاغ متأخراً 
حـــــــدود إمكانيـــــــة اســــــــتبعاد  ٣-٣-٢

تعــديل األثـــر القــانوين للمعاهـــدة  أو
 ٢٧٧  ............. بوسائل غري التحفظات

 ٣١١٠اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٢اجلمعة، 

مشـــــروع تقريــــــر جلنــــــة القــــــانون الـــــدويل عــــــن أعمــــــال دور�ــــــا 
�بعوالستني ( الثالثة( ....................................  ٢٧٨ 

�بع( التحفظات على املعاهدات -الفصل الرابع ( .....  ٢٧٨ 
نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 

على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 
�بعدور�ا الثالثة والستني (( ............  ٢٧٨ 

حـــــــدود إمكانيـــــــة اســــــــتبعاد  ٣-٣-٢
ين للمعاهـــدة تعــديل األثـــر القــانو  أو

�بع( غري التحفظات بوسائل( .......  ٢٧٨ 
 ٢٧٨  ...... توسيع نطاق التحفظ ٤-٣-٢
اإلجــــــــــــــــــــراءات اخلاصــــــــــــــــــــة  ٤-٢

 ٢٧٩  .............. التفسريية >إلعال�ت
 ٢٧٩  ... شكل اإلعال�ت التفسريية ١-٤-٢
التمثيـــــــــل لغــــــــــرض صــــــــــوغ  ٢-٤-٢

 ٢٧٩  ............... التفسريية اإلعال�ت
عــدم ترتـُّـب أي أثــر علــى الصــعيد  ٣-٤-٢

الـــدويل علــــى انتهــــاك قواعــــد داخليــــة متعلقــــة 
 ٢٧٩  ........... بصوغ اإلعال�ت التفسريية

الوقت الذي جيوز فيه صـوغ  ٤-٤-٢
 ٢٧٩  .................... إعالن تفسريي

 ٢٨٠  ... إبالغ اإلعال�ت التفسريية ٥-٤-٢
عدم لزوم ~كيد اإلعـال�ت  ٦-٤-٢

التفســريية الـــيت تصـــاغ عنـــد التوقيـــع 
 ٢٨٠  ...................... معاهدة على

 ٢٨٠  .. صوغ إعالن تفسريي متأخر ٧-٤-٢
 ٢٨١  .... تعديل اإلعالن التفسريي ٨-٤-٢
ســــــــــــــــــحب التحفظــــــــــــــــــات  ٥-٢

 ٢٨١  ..... واإلعال�ت التفسريية وتعديلها
 ٢٨١  ......... سحب التحفظات ١-٥-٢
 ٢٨١  ............ شكل السحب ٢-٥-٢
وري جلــدوى االسـتعراض الــد ٣-٥-٢

 ٢٨٢  ........................حفظاتالت
التمثيـــــــل لغـــــــرض ســــــــحب  ٤-٥-٢

 ٢٨٢  ........التحفظ على الصعيد الدويل

عـــدم ترتـُّـــب أي أثــــر علــــى  ٥-٥-٢
قواعــد الصــعيد الــدويل علــى انتهــاك 

 ٢٨٢  ... داخلية متعلقة بسحب التحفظات
 ٢٨٢  ..... إبالغ سحب التحفظ ٦-٥-٢
اآل�ر املرتتبـــة علـــى ســــحب  ٧-٥-٢

 ٢٨٢  .......................... التحفظ
�ريخ نفاذ سحب التحفظ ٨-٥-٢ ....  ٢٨٣ 
احلـــــاالت الــــــيت جيـــــوز فيهــــــا  ٩-٥-٢

لصاحب التحفظ أن حيدد �ريخ نفاذ 
 ٢٨٣  ....................سحب التحفظ

 ٢٨٣  .... السحب اجلزئي للتحفظ ١٠-٥-٢
 ٢٨٤  .. أثر السحب اجلزئي للتحفظ ١١-٥-٢
 ٢٨٤  ..سحب اإلعال�ت التفسريية ١٢-٥-٢
 ٢٨٤  ......... صوغ االعرتاضات ٦-٢
تعريــــــــــــــــف االعرتاضـــــــــــــــــات  ١-٦-٢

 ٢٨٤  ...................التحفظات على
 ٢٨٦  .....حق صوغ االعرتاضات ٢-٦-٢
 ٢٨٦  ......... صاحب االعرتاض ٣-٦-٢
صـــــــــــــــــــوغ االعرتاضـــــــــــــــــــات  ٤-٦-٢

 ٢٨٦  .................... مشرتكة بصورة
 ٢٨٦  .........شكل االعرتاضات ٥-٦-٢
احلــــــــــق يف معارضــــــــــة بــــــــــدء  ٦-٦-٢

املعاهـــــــــدة يف العالقــــــــة مـــــــــع  نفــــــــاذ
 ٢٨٦  .................. التحفظ صاحب

نــع بـــدء عــن نيــة ماإلعــراب  ٧-٦-٢
 ٢٨٧  ......................نفاذ املعاهدة

 ٢٨٧  .... إجراءات صوغ االعرتاضات ٨-٦-٢
 ٢٨٧  ......... تعليل االعرتاضات ٩-٦-٢
 عـدم لــزوم ~كيـد االعــرتاض ١٠-٦-٢

 ٢٨٧  .. يصاغ قبل ~كيد التحفظ رمسياً  الذي
لزوم ~كيد االعرتاض الـذي  ١١-٦-٢

يصاغ قبل اإلعراب عن املوافقة على 
 ٢٨٧  .................. االلتزام >ملعاهدة

 ٢٨٨  ...... مهلة صوغ االعرتاض ١٢-٦-٢
 ٢٨٨  ... االعرتاضات املصاغة متأخراً  ١٣-٦-٢
ســـحب االعرتاضــــات علــــى  ٧-٢

 ٢٨٨  ............... التحفظات وتعديلها
ســـحب االعرتاضــــات علــــى  ١-٧-٢

 ٢٨٨  ....................... التحفظات
 شــكل ســحب االعرتاضــات ٢-٧-٢

 ٢٨٨  ...................على التحفظات
صـــــــــوغ وإبـــــــــالغ ســـــــــحب  ٣-٧-٢

 ٢٨٨  .......االعرتاضات على التحفظات
أثــــــــر ســـــــــحب االعـــــــــرتاض  ٤-٧-٢

 ٢٨٩  ..................... التحفظ على
�ريخ نفاذ سحب االعرتاض ٥-٧-٢ ..  ٢٨٩ 
احلـــــاالت الــــــيت جيـــــوز فيهــــــا  ٦-٧-٢

لصـاحب االعــرتاض أن حيـدد �ريــخ 
 ٢٨٩  .............نفاذ سحب االعرتاض

 ٢٨٩  .. السحب اجلزئي لالعرتاض ٧-٧-٢
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 ٢٨٩  .. أثر السحب اجلزئي لالعرتاض ٨-٧-٢
توســــــيع نطــــــاق االعـــــــرتاض  ٩-٧-٢

 ٢٩٠  ........................ حتفظ على
 ٢٩٠  ..... صوغ قبول التحفظات ٨-٢
أشــــــــــــــــــــــــــكال املوافقــــــــــــــــــــــــــة  ١-٨-٢

 ٢٩٠  ................... التحفظات على
 ٢٩٠  ...  للتحفظاتالقبول الضمين ٢-٨-٢
 ٢٩٠  ... القبول الصريح للتحفظات ٣-٨-٢
شـــــــــــــــــــــــــــــكل القبـــــــــــــــــــــــــــــول  ٤-٨-٢

 ٢٩١  ................ للتحفظات الصريح
إجــــــــراءات صــــــــوغ القبـــــــــول  ٥-٨-٢

 ٢٩١  ................ الصريح للتحفظات
عدم لزوم ~كيد القبول الذي  ٦-٨-٢

 ٢٩١  ....... يصاغ قبل ~كيد التحفظ رمسياً 
 ٢٩١  ...قبول التحفظات >إلمجاع ٧-٨-٢
قبــول الــتحفظ علــى الصــك  ٨-٨-٢

 ٢٩١  .............التأسيسي ملنظمة دولية
اجلهــــــــاز املخــــــــتص بقبـــــــــول  ٩-٨-٢

 ٢٩١  ....... ك ~سيسيالتحفظ على ص
طرائــق قبـــول الـــتحفظ علـــى  ١٠-٨-٢

 ٢٩١  .................... صك ~سيسي
 قبـــول الـــتحفظ علـــى صــــك ١١-٨-٢

 ٢٩١  ..........~سيسي مل يبدأ نفاذه بعد
رد فعــــل العضــــو يف منظمــــة دوليــــة  ١٢-٨-٢

 ٢٩١  ..بشأن التحفظ على صكها التأسيسي
 ٢٩٢  .. الطابع النهائي لقبول التحفظ ١٣-٨-٢
صـــــــوغ ردود الفعـــــــل علــــــــى  ٩-٢

 ٢٩٢  ................التفسريية اإلعال�ت
 ٢٩٢  ..املوافقة على اإلعالن التفسريي ١-٩-٢
 ٢٩٢  ... لتفسرييإلعالن امعارضة ا ٢-٩-٢
إعـــــــادة تكييـــــــف اإلعـــــــالن  ٣-٩-٢

 ٢٩٢  ....................... رييـــســفـــتــال
احلــــــــــق يف صــــــــــوغ موافقــــــــــة  ٤-٩-٢

 ٢٩٢  ....... أو إعادة التكييف معارضة أو
 واملعارضـــــــة املوافقـــــــة شـــــــكل ٥-٩-٢

 ٢٩٢  ................... التكييف وإعادة
تعليـــــــل املوافقـــــــة واملعارضــــــــة  ٦-٩-٢

 ٢٩٢  ................... وإعادة التكييف
صــــــــــوغ وإبــــــــــالغ املوافقــــــــــة  ٧-٩-٢

 ٢٩٢  .......أو إعادة التكييف املعارضة أو
 ٢٩٣  ..املعارضة انعدام قرينة املوافقة أو ٨-٩-٢
 ٢٩٣  .. رييالسكوت على إعالن تفس ٩-٩-٢

 ٣١١١اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٥االثنني، 

 ٢٩٣  ........ )aut dedere aut judicareااللتزام >لتسليم أو احملاكمة (
 ٢٩٣  ............................... التقرير الرابع للمقرر اخلاص

�بع(األجنبية اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية ( ...  ٣٠٠ 
 ٣٠٠  ..............................التقرير الثالث للمقرر اخلاص

 ٣١١٢اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٦الثال�ء، 

 ٣٠٢  .......................... )ختاميئات األخرى (مع اهل التعاون
 ٣٠٢  ... األفريقية -اآلسيوية م للمنظمة االستشارية القانونية بيان األمني العا

�بع) (aut dedere aut judicareكمة (االلتزام >لتسليم أو احملا (.....  ٣٠٦ 
�بعالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (( ........................  ٣٠٦ 

 ٣١١٣اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧اء، ربعاأل

�بع) (aut dedere aut judicareااللتزام >لتسليم أو احملاكمة ((.....  ٣١٥ 
�بع( التقرير الرابع للمقرر اخلاص( ........................  ٣١٥ 

�بعاألجنبية (اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية ( ...  ٣١٨ 
�بع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص (.......................  ٣١٨ 

 ٣١١٤اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٨اخلميس، 

�بعاألجنبية (اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية ( ...  ٣٢٦ 
�بع( التقرير الثالث للمقرر اخلاص(.......................  ٣٢٦ 

 ٣٣٦  ...........................)ختامالتحفظات على املعاهدات (
 ٣٣٦  ... )ختامعلى املعاهدات (تحفظات الفريق العامل املعين >لتقرير 

�بعاألجنبية (اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية ( ...  ٣٣٨ 
�بع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص (.......................  ٣٣٨ 

 ٣١١٥اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩اجلمعة، 

 ٣٤١  ... )ختاماألجنبية (اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
 ٣٤١  ...................... )ختامالتقرير الثالث للمقرر اخلاص (

 ٣١١٦اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٢الثال�ء، 

 ٣٤٧  .... )ختام() aut dedere aut judicareااللتزام >لتسليم أو احملاكمة (
 ٣٤٧  ....................... )ختامالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (

 ٣٥٠  .................)ختاممحاية األشخاص يف حاالت الكوارث (
 ٣٥٠  ............................... )ختامتقرير جلنة الصياغة (

 ر�ــا الثالثـــةمشــروع تقريــر جلنـــة القــانون الــدويل عـــن أعمــال دو 
�بعوالستني (( ..........................................  ٣٥٢ 

 ٣٥٢  ... آ�ر النزاعات املسلحة على املعاهدات -الفصل السادس 
 ٣٥٢  ............................... مقدمة -ألف 

 ٣٥٢  ..... النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 
 ٣٥٢  .........................توصية اللجنة -جيم 
 ٣٥٢  ................ اخلاص اإلشادة >ملقرر -دال 
زاعات  -هاء  نص مشاريع املواد املتعلقة °�ر الن

 ٣٥٢  ................املسلحة على املعاهدات
 ٣٥٢  .................... نص مشاريع املواد -١ 
 ٣٥٢  ....نص مشاريع املواد والتعليقات عليها -٢ 

 ٣٥٢  ...... النطاق والتعاريف -الباب األول
 ٣٥٢  ....................النطاق -١املادة 
 ٣٥٣  .................. التعاريف -٢املادة 
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 ٣٥٤  ................ املبادئ -الباب الثاين
نفـــاذ املعاهــدات عنـــد  -فصــل األوللا

 ٣٥٤  .................. مسلح وجود نزاع
 ٣٥٤  ................. املبدأ العام -٣املادة 
 ٣٥٥  . أحكام بشأن نفاذ املعاهدات -٤املادة 

تطبيــــــق القواعــــــد املتعلقــــــة  -٥املـــــادة 
 ٣٥٥  ................. بتفسري املعاهدات

تدل على إمكانية العوامل اليت  -٦املادة 
أو االنسـحاب منهـا  إ اء املعاهدات

 ٣٥٥  ......................... تعليقها أو
اًء  -٧املادة  استمرار نفاذ املعاهدات بن

 ٣٥٥  .................... على موضوعها
أحكــام أخــرى متعلقــة  -الفصــل الثــاين
 ٣٥٦  .................. داتــاهــبنفاذ املع

إبــــــرام املعاهــــــدات خــــــالل  -٨املـــــادة 
 ٣٥٦  ...................... املسلح النزاع

 ـاء املعاهـدة اإلخطار بنيـة إ -٩املادة 
 ٣٥٦  .. أو تعليق نفاذهاأو االنسحاب منها 

 ٣١١٧اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٤اخلميس، 

عــــــن أعمــــــال دور�ــــــا جلنــــــة القــــــانون الـــــدويل مشـــــروع تقريــــــر 
�بعوالستني ( الثالثة( ....................................  ٣٥٧ 

آ�ر النزاعـــــــــــــــات املســـــــــــــــلحة علــــــــــــــــى  -الفصل السادس 
�بع( املعاهدات( .....................  ٣٥٧ 

زاعات  -هاء  نص مشاريع املواد املتعلقة °�ر الن
 ٣٥٧  ......... )ختاماملسلحة على املعاهدات (

نـــــــــص مشــــــــــاريع املــــــــــواد والتعليقــــــــــات  -٢ 
 ٣٥٧  ......................... )ختام( عليها
دل على إمكانية العوامل اليت ت -٦املادة 

أو االنسـحاب منهـا إ اء املعاهدات 
 ٣٥٧  .................. م)تا(ختعليقها  أو
 ـاء املعاهـدة اإلخطار بنيـة إ -٩املادة 
أو تعليــــــــــق االنســـــــــحاب منهـــــــــا  أو

 ٣٥٧  ......................(ختام) نفاذها
االلتزامـــات الـــيت يفرضــــها  -١٠املـــادة 
 ٣٥٨  ... هدةانون الدويل مبعزل عن املعاالق

إمكانيــــــــــــــــة فصــــــــــــــــل  -١١املــــــــــــــــادة 
 ٣٥٨  ................... املعاهدة أحكام

ســـقوط احلــق يف إ ـــاء املعاهـــدة  -١٢املــادة 
 ٣٥٨  .....نفاذهانها أو تعليق أو االنسحاب م

إحيــــاء أو اســــتئناف العالقـــــات  -١٣املــــادة 
 ٣٥٨  .......... التعاهدية بعد نزاع مسلح

 ٣٥٨  ........ أحكام متنوعة -الباب الثالث
أثر ممارسة احلق يف الـدفاع  -١٤املادة 

 ٣٥٨  ........... عن النفس على املعاهدة
 ٣٥٩  .. منع استفادة الدولة املعتدية -١٥املادة 
 ٣٥٩  ....... قرارات جملس األمن -١٦املادة 
احلقوق والواجبات الناشـئة  -١٧املادة 

 ٣٥٩  .................. عن قوانني احلياد

حـــــــــــــــاالت اإل ـــــــــــــــاء  -١٨دة املـــــــــــــــا
 ٣٦٠  .. االنسحاب أو التعليق األخرى أو
 قائمة إرشادية >ملعاهدات املشار -املرفق

 ٣٦٠  ........... ٧إليها يف مشروع املادة 
�بعتوصية اللجنة ( -جيم ( ..................  ٣٦٣ 

 ٣١١٨اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٥اجلمعة، 

 الثـــةأعمــال دور�ــا الثمشــروع تقريــر جلنـــة القــانون الــدويل عـــن 
�بعوالستني (( ..........................................  ٣٦٤ 

آ�ر النزاعـــــــــــــــات املســـــــــــــــلحة علــــــــــــــــى  -الفصل السادس 
 ٣٦٤  .................... )ختام( املعاهدات

 ٣٦٤  ................. )ختامتوصية اللجنة ( -جيم 
 ٣٦٥  ............. مسؤولية املنظمات الدولية -الفصل اخلامس 

 ٣٦٥  ............................... مقدمة -ألف 
 ٣٦٥  ..... الدورة احلاليةملوضوع يف النظر يف ا ->ء 
 ٣٦٥  .........................توصية اللجنة -جيم 
 ٣٦٥  ................ اإلشادة >ملقرر اخلاص -دال 
نـــص مشــــاريع املــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية  -هاء 

 ٣٦٥  ..................... املنظمات الدولية
 ٣٦٥  .................... نص مشاريع املواد -١ 
 ٣٦٥  ....والتعليقات عليهانص مشاريع املواد  -٢ 

 ٣٦٦  ................ مقدمة -الباب األول
 ٣٦٦  ... نطاق مشاريع املواد هذه -١املادة 
 ٣٦٦  ....املصطلحات املستخدمة -٢املادة 

األفعــال غــري املشـــروعة  -البــاب الثــاين
 ٣٦٧  ... دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية

 ٣٦٧  .......... مبادئ عامة -ولل األالفص
عن  -٣املادة  مسؤولية املنظمة الدولية 

 ٣٦٧  .......... أفعاهلا غري املشروعة دولياً 
عناصـر الفعـل غـري املشــروع  -٤املـادة 
 ٣٦٧  ..... الصادر عن املنظمة الدوليةولياً د

وصف فعـل املنظمـة الدوليـة  -٥املادة 
 ٣٦٧  ..............²نه غري مشروع دولياً 

إســــناد التصــــرف إىل  -الفصـــل الثــــاين
 ٣٦٨  ..................... ملنظمة الدوليةا

تصــــرف أجهــــزة أو وكـــــالء  -٦املــــادة 
 ٣٦٨  .................. ةـــــيـــــاملنظمة الدول

تصــــرف أجهــــزة الدولــــة أو  -٧املـــادة 
الدوليـــــة  نظمـــــةامل أو وكـــــالء أجهــــزة

الذين يوضعون حتت تصرف منظمة 
 ٣٦٨  .......................دولية أخرى

جتــــاوز حــــدود الســـــلطة أو  -٨املــــادة 
 ٣٦٩  .................. خمالفة التعليمات

 ي تعــرتف بـــهالتصــرف الــذ -٩املــادة 
املنظمـــــة الدوليــــــة وتتبنـــــاه >عتبــــــاره 

 ٣٦٩  ....................... عنها صادراً 
 ٣٦٩  خرق االلتزامات الدولية -الفصل الثالث

 ٣٦٩  .... دويل وقوع خرق اللتزام -١٠املادة 
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لواقع  -١١املادة  االلتزام الدويل النافذ ا
 ٣٦٩  ................. دولية منظمةعلى 
االمتــــــداد الــــــزمين خلــــــرق  -١٢املـــــادة 
 ٣٦٩  ........................ دويل التزام
اخلـــــــــرق املكـــــــــون مـــــــــن  -١٣املـــــــــادة 
 ٣٦٩  ........................مركب فعل

مسؤولية املنظمة الدولية  -الفصل الرابع
فيمــا يتصـــل بفعــل دولـــة أو منظمـــة 

 ٣٧٠  ....................... دولية أخرى
تقدمي العون أو املساعدة يف  -١٤املادة 

 ٣٧٠  ....... ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 
رســة التوجيــه والســـيطرة مما -١٥املــادة 

 ٣٧٠  .. فعل غري مشروع دولياً يف ارتكاب 
إكـــــراه دولـــــة أو منظمـــــة  -١٦املــــادة 

 ٣٧٠  ....................... أخرى دولية
فـــاف علـــى التزامـــات االلت -١٧املــادة 

قــــــرارات وأذون دوليــــــة عــــــن طريــــــق 
 ٣٧٠  ............... موجَّهة إىل األعضاء

مســؤولية املنظمــة الدوليـــة  -١٨املــادة 
 ٣٧٠  ...... العضو يف منظمة دولية أخرى

 ٣٧٠  ........... أثر هذا الفصل -١٩املادة 
الظـــــروف النافيــــــة  -الفصـــــل اخلــــــامس

 ٣٧١  .................... املشروعية لعدم
 ٣٧١  .................. املوافقة -٢٠املادة 
 ٣٧١  ......... الدفاع عن النفس -٢١املادة 
 ٣٧١  ............التدابري املضادة -٢٢املادة 
 ٣٧١  .............. القوة القاهرة -٢٣املادة 
 ٣٧١  ...............حالة الشدة -٢٤املادة 
 ٣٧١  ............. حالة الضرورة -٢٥املادة 
 ٣٧١  ...االمتثال للقواعد القطعية -٢٦املادة 

نتـــائج االحتجــاج بظـــرف  -٢٧املــادة 
 ٣٧١  ............... �ف لعدم املشروعية

مضـــــمون املســـــؤولية  -البــــاب الثالـــــث
 ٣٧٢  ............ الدولية للمنظمة الدولية

 ٣٧٢  .......... مبادئ عامة -الفصل األول
غري  -٢٨املادة  النتائج القانونية للفعل 

 ٣٧٢  ......................املشروع دولياً 
 ٣٧٢  ......فاءاستمرار واجب الو  -٢٩املادة 
 ٣٧٢  .......الكف وعدم التكرار -٣٠املادة 
 ٣٧٢  .................... اجلرب -٣١املادة 

 ٣٧٢  .. مدى انطباق قواعد املنظمة -٣٢دة اامل
نطــاق االلتزامــات الدوليــة  -٣٣املـادة 

 ٣٧٢  ................املبيَّنة يف هذا الباب
 ٣٧٢  ............جرب الضرر -الفصل الثاين

 ٣٧٢  ..............أشكال اجلرب -٣٤املادة 
 ٣٧٢  ..................... الرد -٣٥املادة 
 ٣٧٢  .................ضالتعوي -٣٦املادة 
 ٣٧٣  .................. الرتضية -٣٧املادة 
 ٣٧٣  .................. الفائدة -٣٨املادة 

 ٣٧٣  ......... سامهة يف الضررملا -٣٩املادة 
 ٣٧٣  ضمان الوفاء >اللتزام >جلرب -٤٠املادة 

اخلــــــــروق اجلســـــــــيمة  -الفصــــــــل الثالــــــــث
عــــن قاعـــدة قطعيــــة  لاللتزامـــات الناشـــئة

 ٣٧٣  ... ة للقانون الدويلمن القواعد العام
 ٣٧٣  .. نطاق انطباق هذا الفصل -٤١املادة 
نتـــائج معيَّنــة مرتتبـــة علـــى  -٤٢املــادة 

ام مقــرر مبوجــب اخلــرق اجلســيم اللتــز 
 ٣٧٣  ....................... هذا الفصل

لدولية  -الباب الرابع إعمال املسؤولية ا
 ٣٧٣  ................... الدولية للمنظمة

االحتجــــاج مبســـــؤولية  -الفصــــل األول
 ٣٧٣  .................... وليةاملنظمة الد

ظمة  -٤٣املادة  احتجاج الدولة أو املن
 ٣٧٣  ......... الدولية املضرورة >ملسؤولية

اإلبــــالغ مبطالبــــة الدولــــة  -٤٤املـــادة 
 ٣٧٣  ......... ة املضرورةاملنظمة الدولي أو
 ٣٧٣  ......... مقبولية املطالبات -٤٥املادة 

ســــــــــــــقوط احلـــــــــــــــق يف  -٤٦املــــــــــــــادة 
 ٣٧٤  .............. >ملسؤولية االحتجاج

تعدد الـدول أو املنظمـات  -٤٧املادة 
 ٣٧٤  ...................رورةــــــاملض الدولية

ية مع النظمة املية مسؤول -٤٨املادة  دول
 ٣٧٤  ..أو منظمة دولية أو أكثردولة أو أكثر 

االحتجــاج >ملسـؤولية مــن  -٤٩املـادة 
جانــب دولــة أو منظمـــة دوليــة غـــري 

 ٣٧٤  ... الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة
 ٣٧٤  .........نطاق هذا الفصل -٥٠املادة 

 ٣٧٤  ....... التدابري املضادة -الفصل الثاين
موضــــــــــــــوع التــــــــــــــدابري  -٥١املـــــــــــــادة 

 ٣٧٤  ................. وحدودها املضادة
الشروط املتعلقة >ختاذ تدابري  -٥٢املادة 

نظمــة امل أعضــاءمضـادة مــن جانــب 
 ٣٧٤  ............................ دوليةال

االلتزامـات الــيت ال تتـأثر >لتــدابري  -٥٣املـادة 
ـــــــــضـــــــامل ـــ ـــ ــــ  ٣٧٤  ......................... ادةـ
 ٣٧٤  .... تناسب التدابري املضادة -٥٤املادة 
الشروط املتعلقة >للجوء إىل  -٥٥املادة 

 ٣٧٥  ................... التدابري املضادة
 ٣٧٥  ...... إ اء التدابري املضادة -٥٦املادة 
التدابري املتخذة من جانب  -٥٧املادة 

دول أو منظمـات دوليـة غـري الدولــة 
 ٣٧٥  ................ املنظمة املضرورة أو

مسـؤولية الدولـة فيمـا يتصـل  -الباب اخلامس
 ٣٧٥  ....... بتصرف صادر عن منظمة دولية

تقــــــدمي دولــــــة للعــــــون أو  -٥٨املـــــادة 
 منظمــــــــة دوليـــــــــة يف املســــــــاعدة إىل

 ٣٧٥  ..... ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 
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ممارســـــــة دولــــــة للتوجيـــــــه  -٥٩املــــــادة 
ارتكــاب منظمــة دوليــة  والسـيطرة يف

 ٣٧٥  ............ دولياً  لفعل غري مشروع
 ٣٧٥  .... إكراه دولة ملنظمة دولية -٦٠املادة 
اللتزامـات االلتفـاف علـى ا -٦١املـادة 

 ٣٧٥  . يف منظمة دوليةالدولية للدولة العضو 
ية الدولـة العضـو يف مسؤول -٦٢املادة 

عـن فعـل غـري مشــروع منظمـة دوليـة 
 ٣٧٥  ............ املنظمة تلك دولياً ترتكبه

 ٣٧٥  ............ أثر هذا الباب -٦٣املادة 
 ٣٧٦  ........ أحكام عامة -الباب السادس

 ٣٧٦  ......... قاعدة التخصيص -٦٤املادة 
مســائل املســؤولية الدوليــة  -٦٥املــادة 

 ٣٧٦  ... هذه مشاريع املواد تنظمها اليت ال
 ٣٧٦  ...........الفرديةولية املسؤ  -٦٦املادة 
 ٣٧٦  ....... ميثاق األمم املتحدة -٦٧املادة 

 ٣١١٩اجللسة 
 ٠٠/١٠ة ، الساع٢٠١١آب/أغسطس  ٨االثنني، 

 ٣٧٦  ........................................ املعاهدات عرب الزمن
 ٣٧٦  ....................................... تقرير فريق الدراسة

 ٣٧٩  ...................................شرط الدولة األوىل >لرعاية
 ٣٧٩  ....................................... تقرير فريق الدراسة

 الــدويل عـــن أعمــال دور�ــا الثالثـــة ع تقريــر جلنـــة القــانونمشــرو 
�بعوالستني (( ..........................................  ٣٨٢ 

 ٣٨٢  ...... )ختاممسؤولية املنظمات الدولية ( -الفصل اخلامس 
 ٣٨٢  ................. )ختامتوصية اللجنة ( -جيم 

 ٣١٢٠اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٨االثنني، 

 ٣٨٢  ............. �ئقهابر�مج اللجنة وإجراءا�ا وأساليب عملها وو 
 ٣٨٢  ..................................... تقرير فريق التخطيط

 الــدويل عـــن أعمــال دور�ــا الثالثـــة مشــروع تقريــر جلنـــة القــانون
�بعوالستني (( ..........................................  ٣٨٥ 

�بع( التحفظات على املعاهدات -الفصل الرابع ( .....  ٣٨٥ 
نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 

على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 
�بعدور�ا الثالثة والستني (( ............  ٣٨٥ 

 ٣٨٥  .. )ختاماإلبالغ >لتحفظات ( ٥-١-٢
 ٣٨٥  .. )ختامصوغ التحفظات املتأخر ( ٣-٢
حـــــــدود إمكانيـــــــة اســــــــتبعاد  ٣-٣-٢

تعــديل األثـــر القــانوين للمعاهـــدة  أو
 ٣٨٦  ......)ختام( بوسائل غري التحفظات

أشــــــــــكال املوافقـــــــــــة علـــــــــــى  ١-٨-٢
 ٣٨٦  ................ )ختام( التحفظات

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز التحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -٣
 ٣٨٧  .............. التفسريية واإلعال�ت

 ٣٨٧  ..........التحفظات اجلائزة ١-٣
التحفظــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــيت  ١-١-٣

 ٣٨٨  ................... املعاهدة حتظرها
 ٣٨٩  .. تعريف التحفظات احملددة ٢-١-٣

جـــــــــواز التحفظـــــــــات الـــــــــيت  ٣-١-٣
 ٣٨٩  ................. حتظرها املعاهدة ال

 ٣٩٠  ... جواز التحفظات احملددة ٤-١-٣
عـــــدم توافـــــق الـــــتحفظ مـــــع  ٥-١-٣

 ٣٩٠  ..... موضوع املعاهدة والغرض منها
 ٣١٢١اجللسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٩الثال�ء، 
 الــدويل عـــن أعمــال دور�ــا الثالثـــة القــانون مشــروع تقريــر جلنـــة

�بعوالستني (( ..........................................  ٣٩١ 
�بع( التحفظات على املعاهدات -الفصل الرابع ( .....  ٣٩١ 

تحفظـات سـة املتعلـق >لنص دليل املمار  -واو 
على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 

�بعدور�ا الثالثة والستني (( ............  ٣٩١ 
حتديـــد موضــــوع املعاهــــدة  ١-٥-١-٣

 ٣٩١  ..................... والغرض منها
التحفظــــــــــــات الغامضــــــــــــة  ٢-٥-١-٣

 ٣٩٢  ....................... ةــــامـــعــال أو
التحفظـــــات علــــــى نــــــص  ٣-٥-١-٣

 ٣٩٢  ............... يعكس قاعدة عرفية
التحفظـات علــى نصــوص  ٤-٥-١-٣

بلــة لالنتقـــاص تتعلــق حبقــوق غـــري قا
 ٣٩٣  .............²ي حال من األحوال

التحفظــــــــــــــات املتعلقـــــــــــــــة  ٥-٥-١-٣
 ٣٩٣  ..................>لقانون الداخلي

التحفظــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى  ٦-٥-١-٣
اً دات الــــــيت تتضــــــمن حقوقـــــــاملعاهــــــ

 ٣٩٣  ...........والتزامات مرتابطة عديدة
التحفظـات علــى نصــوص  ٧-٥-١-٣

يف املعاهـدة تتعلـق بتسـوية املنازعـات 
 ٣٩٣  ............. رصد تنفيذ املعاهدة أو

 ٣٩٤  ... تقييم جواز التحفظات ٢-٣
اختصـــاص هيئـــات رصــــد  ١-٢-٣

 ٣٩٥  ...املعاهدات يف تقييم جواز التحفظات
حتديــد اختصــاص هيئــات  ٢-٢-٣

عاهــــــــــــــدات يف تقيـــــــــــــــيم رصــــــــــــــد امل
 ٣٩٥  .................. التحفظات جواز

مراعـاة التقيـيم الـذي تقــوم  ٣-٢-٣
 ٣٩٥  ......... به هيئات رصد املعاهدات

اهليئــــات املختصــــة بتقيــــيم  ٤-٢-٣
لتحفظــــات يف حالــــة إنشــــاء جــــواز ا
 ٣٩٥  ................صد املعاهدةهيئة لر 

اختصــــــــاص هيئــــــــات تســــــــوية  ٥-٢-٣
 ٣٩٦ ...... املنازعات يف تقييم جواز التحفظات

 ٣٩٦  .. تحفظنتائج عدم جواز ال ٣-٣
عـــدم أمهيــــة التمييــــز بــــني  ١-٣-٣

 ٣٩٦  .................أوجه عدم الصحة
جـــــواز التحفظـــــات  عـــــدم ٢-٣-٣

 ٣٩٦  .................. الدولية واملسؤولية
أثـر القبـول الفـردي  انعـدام ٣-٣-٣

 ٣٩٦  ... للتحفظ على جواز هذا التحفظ
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ردود الفعـــــــــــــــــل  جـــــــــــــــــواز ٤-٣
 ٣٩٧  ................... التحفظات على

 ٣٩٧  ...... جواز قبول التحفظ ١-٤-٣
جــــــــــــــــــــواز االعــــــــــــــــــــرتاض  ٢-٤-٣

 ٣٩٧  ......................التحفظ على
 ٣٩٨  .. جواز اإلعالن التفسريي ٥-٣
اإلعـــالن التفســـريي  جــواز ١-٥-٣

 ٣٩٨  ....... الذي يشكل يف الواقع حتفظاً 
ردود الفعـــــل علـــــى  جــــواز ٦-٣

 ٣٩٨  ................التفسريية اإلعال�ت
اآل�ر القانونية للتحفظات  -٤

 ٣٩٩  .............. واإلعال�ت التفسريية
الــتحفظ إزاء دولـــة  إنشــاء ١-٤

 ٣٩٩  ............. منظمة دولية أخرى أو
إنشاء التحفظ الذي جتيزه  ١-١-٤

 ٣٩٩  ................... املعاهدة صراحة
 ٣١٢٢اجللسة 

 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٩الثال�ء، 
 عــــــن أعمــــــال دور�ــــــا مشـــــروع تقريــــــر جلنــــــة القــــــانون الـــــدويل

�بعتني (والس الثالثة( ....................................  ٤٠١ 
 ٤٠١  .. محاية األشخاص يف حاالت الكوارث -الفصل التاسع 

 ٤٠١  ............................... مقدمة -ألف 
 ٤٠١  ......النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 
نـــــص مشـــــاريع املــــــواد املتعلقـــــة حبمايــــــة  -جيم 

 األشــــخاص يف حــــاالت الكــــوارث الــــيت
ور�ــا اعتمـد�ا اللجنــة بصـفة مؤقتــة يف د

 ٤٠٢  ........................ الثالثة والستني
بة  -٦املادة  املبادئ اإلنسانية لالستجا

 ٤٠٢  ............... يف حاالت الكوارث
 ٤٠٣  ...........الكرامة اإلنسانية -٧املادة 
 ٤٠٣  ............ حقوق اإلنسان -٨املادة 
 ٤٠٣  .........دور الدولة املتضررة -٩املادة 
لدولـة املتضـررة يف ب اواج -١٠املادة 

 ٤٠٤  .................. التماس املساعدة
على  -١١املادة  موافقة الدولة املتضررة 

 ٤٠٤  ................. املساعدة اخلارجية
�بعاملعاهدات ( التحفظات على -الفصل الرابع ( .....  ٤٠٤ 

نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 
على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 

�بعدور�ا الثالثة والستني (( ............  ٤٠٤ 
إنشاء التحفظ على معاهدة  ٢-١-٤

 ٤٠٤  .............. يلزم تطبيقها >لكامل
إنشــاء الــتحفظ علــى صـــك  ٣-١-٤

 ٤٠٥  .............. ملنظمة دولية ~سيسي
 ٤٠٥  ....... ـلُمنشأآ�ر التحفظ ا ٢-٤
وضــــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــــاحب  ١-٢-٤

 ٤٠٥  ................... اـلُمنشأ التحفظ
أثــر إنشــاء الــتحفظ يف بــدء  ٢-٢-٤

 ٤٠٦  ...................... نفاذ املعاهدة

أثر إنشاء التحفظ يف وضـع  ٣-٢-٤
 ٤٠٦  .. صاحب التحفظ كطرف يف املعاهدة

أثــــــر الـــــــتحفظ الــــــــُمنشأ يف  ٤-٢-٤
 ٤٠٦  ................ التعاهدية العالقات

التطبيــــــــــق غــــــــــري املتبــــــــــادل  ٥-٢-٤
 ٤٠٦  ...لاللتزامات اليت يتعلق �ا التحفظ

 ٤٠٦  ..........تفسري التحفظات ٦-٢-٤
لــــــــــى جـــــــــواز االعــــــــــرتاض ع ٢-٤-٣

 ٤٠٧  ................... )ختامالتحفظ (
 ٣١٢٣اجللسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١٠األربعاء، 
 لثـــةل دور�ــا الثاالــدويل عـــن أعمــا مشــروع تقريــر جلنـــة القــانون

�بعوالستني (( ..........................................  ٤٠٨ 
�بعالتحفظات على املعاهدات ( -الفصل الرابع ( .....  ٤٠٨ 

نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 
لذي اعتمدته اللجنة يف على املعاهدات ا

�بعدور�ا الثالثة والستني (( .............  ٤٠٨ 
أثــــــــــــر االعــــــــــــرتاض علــــــــــــى  ٣-٤

 ٤٠٨  .....................صحيح حتفظ
أثــر االعــرتاض يف بــدء نفــاذ  ١-٣-٤

 دة بـــــني صــــاحب االعـــــرتاضاملعاهــــ
 ٤٠٨  ................. وصاحب التحفظ

أثر االعرتاض علـى الـتحفظ  ٢-٣-٤
 ٤٠٩  ..................... املصاغ متأخراً 

بدء نفاذ املعاهدة بني صاحب  ٣-٣-٤
 ٤٠٩  ......... صاحب االعرتاضالتحفظ و 

عـــــدم بـــــدء نفـــــاذ املعاهــــــدة  ٤-٣-٤
>لنســـبة لصـــاحب الـــتحفظ عنــــدما 

 ٤٠٩  ............ القبول >إلمجاع ُيشرتط
بـني عـدم بـدء نفـاذ املعاهـدة  ٥-٣-٤

 االعرتاضصاحب التحفظ وصاحب 
 ٤٠٩  ................. ذي األثر األقصى

أثــــــــــــــــــــــر االعــــــــــــــــــــــرتاض يف  ٦-٣-٤
 ٤٠٩  ................التعاهدية العالقات

أثر االعرتاض يف أحكام غري  ٧-٣-٤
 ٤١٠  ........ تلك اليت يتعلق �ا التحفظ

حــــــــق صــــــــاحب الـــــــــتحفظ  ٨-٣-٤
الصحيح يف عدم االمتثال للمعاهدة 

 ٤١٠  ...... من دون االستفادة من حتفظه
يف احلقـــــــوق أثـــــــر الـــــــتحفظ  ٤-٤

 ٤١١  ... االلتزامات غري املرتبطة >ملعاهدةو 
انعـــــــدام األثــــــــر يف احلقــــــــوق  ١-٤-٤

وااللتزامــــــــــــات القائمــــــــــــة مبوجــــــــــــب 
 ٤١١  .................. معاهدات أخرى

عـــــــدام األثــــــــر يف احلقــــــــوق نا ٢-٤-٤
وااللتزامـات القائمــة مبوجــب القــانون 

 ٤١١  ...................... العريف الدويل
انعدام األثر يف تطبيق قاعدة  ٣-٤-٤

مـــن القواعـــد العامـــة للقـــانون قطعيـــة 
 ٤١١  ............... الدويل (قاعدة آمرة)
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النتائج املرتتبة علـى الـتحفظ  ٥-٤
 ٤١٢  ......................غري الصحيح

بطــــــــــــــــــــــــالن الـــــــــــــــــــــــــتحفظ  ١-٥-٤
 ٤١٢  ......................الصحيح غري

ترب  الفعلردود  ٢-٥-٤ على حتفظ يُع
 ٤١٥  ....................... غري صحيح

وضع صاحب الـتحفظ غـري  ٣-٥-٤
 ٤١٥  .......الصحيح >لنسبة إىل املعاهدة

 ٣١٢٤اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١٠األربعاء، 

 ل دور�ــا الثالثـــةأعمــامشــروع تقريــر جلنـــة القــانون الــدويل عـــن 
�بعوالستني (( ..........................................  ٤١٩ 

�بعهدات (التحفظات على املعا -الفصل الرابع ( .....  ٤١٩ 
نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 

على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 
�بعدور�ا الثالثة والستني (( ............  ٤١٩ 

وضع صاحب الـتحفظ غـري  ٣-٥-٤
�بعالصحيح >لنسبة إىل املعاهدة (( ..  ٤١٩ 

العالقــــات انعـــدام أثــــر الــــتحفظ يف  ٦-٤
 ٤٢١  ...... املعاهدة بني األطراف األخرى يف

 ٤٢١  ..... آ�ر اإلعالن التفسريي ٧-٤
توضــــــيح أحكــــــام املعاهـــــــدة  ١-٧-٤

 ٤٢١  .............إعالن تفسريي بواسطة
أثــــــــر تعـــــــــديل أو ســـــــــحب  ٢-٧-٤

 ٤٢٢  ................. التفسريياإلعالن 
األثـــــــر املرتتــــــــب علــــــــى إعــــــــالن  ٣-٧-٤

وافقـــت عليـــه مجيـــع الــــدول  تفســـريي
 ٤٢٢  ......... املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة

التحفظــــــــــــــــــــات وقبـــــــــــــــــــــول  -٥
عــــــــــرتاض عليهــــــــــا التحفظـــــــــات واال

التفســــــــريية يف حالــــــــة واإلعـــــــال�ت 
 ٤٢٣  ......................خالفة الدول

التحفظــــــــــــــــات يف حالـــــــــــــــــة  ١-٥
 ٤٢٣  ......................الدول خالفة

 ٤٢٣  ...... الدول املستقلة حديثاً  ١-١-٥
 ٤٢٣  .... احتاد الدول أو انفصاهلا ٢-١-٥
عــــدم االعتــــداد بتحفظـــــات  ٣-١-٥

 ٤٢٤  ......... معيَّنة يف حالة احتاد الدول
اإلبقـــــــــــاء علـــــــــــى النطـــــــــــاق  ٤-١-٥

اإلقليمــي للتحفظـــات الــيت صـــاغتها 
 ٤٢٤  .....................الدولة السلف

النطاق اإلقليمي للتحفظات  ٥-١-٥
 ٤٢٤  ............... يف حالة احتاد الدول

النطـاق اإلقليمـي لتحفظـات  ٦-١-٥
الدولــــــة اخللـــــــف يف حالــــــة اخلالفـــــــة 

م  ٤٢٤  ............ املتعلقة جبزء من اإلقلي
توقيــــت اآل�ر املرتتبــــة علــــى  ٧-١-٥

عدم إبقاء الدولة اخللف على حتفـظ 
 ٤٢٤  ..............لسلفصاغته الدولة ا

التحفظــــــات املتــــــأخرة الـــــــيت  ٨-١-٥
 ٤٢٤  ................تصوغها دولة خلف

 االعرتاضات على التحفظات ٢-٥
 ٤٢٤  ............. يف حالة خالفة الدول

إبقـــــــــاء الدولـــــــــة اخللـــــــــف علــــــــــى  ١-٢-٥
 ٤٢٤  .. االعرتاضات اليت صاغتها الدولة السلف

عـــدم االعتـــداد >عرتاضـــات  ٢-٢-٥
 ٤٢٥  ......... معيَّنة يف حالة احتاد الدول

بقاء االعرتاضات اليت صيغت  ٣-٢-٥
 ٤٢٥  ........ على حتفظات الدولة السلف

اليت حتفظات الدولة السلف  ٤-٢-٥
 ٤٢٥  ......... تصدر بشأ ا اعرتاضات مل

حـق الدولـة اخللـف يف صـوغ  ٥-٢-٥
 ٤٢٥  ........ اعرتاضات على التحفظات

اعرتاضـــــــات دولــــــــة خلــــــــف  ٦-٢-٥
ليســت مــن الـــدول املســتقلة حـــديثاً 

 ٤٢٥  .......... تظل معاهدة �فذة إزاءها
قبــــول التحفظــــات يف حالــــة  ٣-٥

 ٤٢٥  ...................... خالفة الدول
إبقـاء الدولـة املسـتقلة حــديثاً  ١-٣-٥

الصــريح الــذي صــاغته علـى القبــول 
 ٤٢٥  .................... السلف الدولة

إبقاء دولة خلف ليست من  ٢-٣-٥
الـدول املســتقلة حــديثاً علــى القبــول 

 ٤٢٥  .. الدولة السلفالصريح الذي صاغته 
توقيــــت اآل�ر املرتتبــــة علــــى  ٣-٣-٥

لـف علـى قبـول عدم إبقاء الدولـة اخل
 ٤٢٥  ....... صريح صاغته الدولة السلف

اآل�ر القانونيــــة للتحفظــــات  ٤-٥
وقبـول التحفظـات واالعـرتاض عليهـا 

 ٤٢٦  ............. يف حالة خالفة الدول
اإلعـــــــــال�ت التفســـــــــريية يف  ٥-٥

 ٤٢٦  ................ حالة خالفة الدول
اإلعــــال�ت التفســــريية الـــــيت  ١-٥-٥

 ٤٢٦  ............ صاغتها الدولة السلف
حلوار االستنتاجات اخلاصة > -املرفق

 ٤٢٦  ................ فظاتاملتعلق >لتح
 ٣١٢٥اجللسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١١اخلميس، 
 ا الثالثـــةالــدويل عـــن أعمــال دور�ــ مشــروع تقريــر جلنـــة القــانون

�بعوالستني (( ..........................................  ٤٢٨ 
 ٤٢٨  .... )ختامالتحفظات على املعاهدات ( -الفصل الرابع 

نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 
هدات الذي اعتمدته اللجنة يف على املعا

�بعالستني (دور�ا الثالثة و ( ............  ٤٢٨ 
أثــــــر الـــــــتحفظ الــــــــُمنشأ يف  ٤-٢-٤

 ٤٢٩  .........)ختامالتعاهدية ( العالقات
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ع صـــــاحب الـــــتحفظ غــــــري ضـــــو  ٣-٥-٤
 ٤٢٩  .. )ختامالصحيح >لنسبة إىل املعاهدة (

 ٤٣٠  .. )ختامالدول املستقلة حديثاً ( ١-١-٥
 ٤٣١  ......املمارسة دليل يف إضافية تعديالت

 ٤٣٢  ............................... مقدمة -ألف 
 ٤٣٢  ......النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 
ل املمارسة يما يتعلق بدليتوصية اللجنة ف -جيم 

 ٤٣٢  .... املتعلق >لتحفظات على املعاهدات
ملساعدة  -دال  توصية اللجنة فيما يتعلق °ليات ا

 ٤٣٣  .......يف جمال التحفظات على املعاهدات
 ٤٣٣  .................اإلشادة >ملقرر اخلاص -هاء 
نص دليل املمارسـة املتعلـق >لتحفظـات  -واو 

على املعاهدات الذي اعتمدته اللجنة يف 
 ٤٣٣  ........... )ختامدور�ا الثالثة والستني (

 ٣١٢٦اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١١اخلميس، 

 ٤٣٣  ....................................... )ختامطرد األجانب (
 ٤٣٣  ....................................... تقرير جلنة الصياغة

 مشــروع تقريــر جلنـــة القــانون الــدويل عـــن أعمــال دور�ــا الثالثـــة
�بعوالستني (( ..........................................  ٤٣٤ 

 ٤٣٤  ........................ طرد األجانب -الفصل الثامن 
 ٤٣٤  ............................... مقدمة -ألف 

 ٤٣٤  ......يف املوضوع يف الدورة احلالية النظر ->ء 
 aut dedere( أو احملاكمة>لتسليم االلتزام  -الفصل العاشر 

aut judicare( ........................  ٤٣٥ 
 ٤٣٥  ............................... مقدمة -ألف 

 ٤٣٥  ......النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 
حصـــــانة مســـــؤويل الـــــدول مـــــن الواليـــــة  -الفصل السابع 

 ٤٣٥  .............. القضائية اجلنائية األجنبية
 ٤٣٦  ............................... مقدمة -ألف 

 ٤٣٦  ......النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 
 ٤٣٧  ............ شرط الدولة األوىل >لرعاية -الفصل الثاين عشر 

 ٤٣٧  ............................... مقدمة -ألف 
 ٤٣٧  ......النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 

 ٤٣٧  .................. املعاهدات عرب الزمن -الفصل احلادي عشر 
 ٤٣٧  ............................... مقدمة -ألف 

 ٤٣٧  ......النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ->ء 
 ٤٣٨  .. )امتخمحاية األشخاص يف حاالت الكوارث ( -الفصل التاسع 

حبمايــــــة نـــــص مشـــــاريع املــــــواد املتعلقـــــة  -جيم 
 األشــــخاص يف حــــاالت الكــــوارث الــــيت

مؤقتــة يف دور�ــا  اعتمـد�ا اللجنــة بصـفة
 ٤٣٨  .................)ختامالثالثة والستني (

يف  واجــــــب الدولـــــة املتضــــــررة -١٠املـــــادة 
 ٤٣٨  ........... (ختام)التماس املساعدة 

على موافقة الدولة املتضررة  -١١املادة 
 ٤٣٨  ............ (ختام) املساعدة اخلارجية

حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية  -الفصل السابع 
 ٤٣٨  ................ )ختام( اجلنائية األجنبية

 ٤٣٨  .. )ختامالنظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ( ->ء 
 aut dedere( االلتزام >لتسليم أو احملاكمة -الفصل العاشر 

aut judicare) (٤٣٩  ................ )ختام 
 ٤٣٩  ...)ختامالنظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ( ->ء 

 ٤٣٩  .. موجز أعمال اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني -الفصل الثاين 
قضا� حمددة تكون للتعليقات اليت تبدى  -الفصل الثالث 

 ٤٤٠  ............. بشأ ا أمهية خاصة للجنة
حصـــــانة مســـــؤويل الـــــدول مـــــن الواليـــــة  -ألف 

 ٤٤٠  .............. القضائية اجلنائية األجنبية
 ٤٤٠  ........................ طرد األجانب ->ء 
 ٤٤١  ..... محاية األشخاص يف حاالت الكوارث -جيم 

 ٣١٢٧اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١٢، اجلمعة

 عمــال دور�ــا الثالثـــة عـــن أالــدويل مشــروع تقريــر جلنـــة القــانون
 ٤٤١  ......................................... )ختاموالستني (

قضـــــا� حمـــــددة تكـــــون للتعليقـــــات الـــــيت تبـــــدى  -الفصل الثالث 
 ٤٤١  .......... )ختام( بشأ ا أمهية خاصة للجنة

 aut dedere( االلتزام >لتسليم أو احملاكمة -دال 

aut judicare(........................  ٤٤١ 
 ٤٤٢  .................. املعاهدات عرب الزمن -هاء 
 ٤٤٢  ............ عايةشرط الدولة األوىل >لر  -واو 
 ٤٤٢  .......................مواضيع جديدة -زاي 

 ٤٤٢  .......... )ختام( املعاهدات عرب الزمن -الفصل احلادي عشر 
 ٤٤٣  ...)ختامالنظر يف املوضوع يف الدورة احلالية ( ->ء 

 ٤٤٣  ................... تنظيم أعمال الدورة -الفصل األول 
 ٤٤٣  ........................ أعضاء اللجنة -ألف 

 ٤٤٣  .......................الشواغر الطارئة ->ء 
 ٤٤٣  ........ أعضاء املكتب واملكتب املوسع -جيم 
 ٤٤٣  ......................... جلنة الصياغة -دال 
 ٤٤٣  ...........األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة -هاء 
 ٤٤٣  ............................... األمانة -واو 
 ٤٤٣  ...................... جدول األعمال -زاي 

 ٤٤٣  ...... قرارات اللجنة واستنتاجا�ا األخرى -الفصل الثالث عشر 
وأســــــاليب ا بــــــر�مج اللجنــــــة وإجراءا�ــــــ -ألف 

 ٤٤٣  ....................... عملها وو�ئقها
موعــــد الــــدورة الرابعــــة والســــتني للجنـــــة  ->ء 

 ٤٤٥  ...................... ومكان انعقادها
 ٤٤٥  ............التسوية السلمية للمنازعات -جيم 
 ٤٤٥  ............التعاون مع اهليئات األخرى -دال 
متثيل اللجنة يف الدورة السادسة والستني  -هاء 

 ٤٤٥  ........................ للجمعية العامة
 ٤٤٥  ........ حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية -واو 
 ٤٤٥  ......... احللقة الدراسية للقانون الدويل -زاي 
 ٤٤٦  .................................. تامية للرئيساملالحظات اخل
  ٤٤٦  ............................................... اختتام الدورة
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 أعضاء اللجنة
 بلد اجلنسية االسم

 نيجري� أدوكيالسيد حممد بيلو 
 إسبانياإرQندث إسكوNرالسيدة كونثبسيون 

 إكوادوربريموديس -Nسكيس السيد مارسيلو 
 سلوفينيا بيرتيتش إيرِنستالسيد 
 النكا سري برييراروهان أ. السيد 

 فرنسا بيليهالسيد آالن 
 السويد جاكوبسونغ. السيدة ماري 
 مصر حسونةع. السيد حسني 
 األردن احلمودض. السيد حممود 

 الصني خوانغالسيد خويكانغ 
 جنوب أفريقيا غاردو دالسيد كريستوفر جون روبرت 

 الربازيل سابو�تو فريين ري السيد جيلب
 اهلند سينغ �ريندرالسيد 

 بولندا تسكيغالِ السيد جيسالف 
 إيطاليا غا�السيد جورجيو 
 شيلي كارينيو فارغاسالسيد إدموندو 
  جامايكا  فاسياينت. السيد ستيفن 
 كولومبيا أوسبينا -َفِلنسيا السيد إدواردو 

 بلد اجلنسية االسم
 مايل فومباساليفو يد الس

 سويسرا كافليش لوسيوسالسيد 
 الكامريون كامتوالسيد موريس 

 األرجنتني كانديويته يالسيد إنريك
 تونس كميشهالسيد فتحي 
 االحتاد الروسي كولودكنيالسيد رومان 
 موزامبيق كوميساريو أفونسوالسيد بيدرو 
 كندا هماكريم. السيد دو�لد 

 قطر املريس فطيّ السيد علي حمسن 
 اليا>ن موراسيالسيد شينيا 

 رومانيا ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل 
 أملانيا نوليتالسيد غيورغ 
 كوستاريكا نيهاوسالسيد بريند 

 كينيا واكوس. السيد آموس 
اململكة املتحدة لربيطانيا  وودالسري مايكل 

الشماليةوأيرلندا العظمى 
 إندونيسيا ريتويسنومو السيد نوغروهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتباملأعضاء 
 كامتوالسيد موريس الرئيس: 

 جاكوبسونالسيدة ماري غ.  النائبة األوىل للرئيس:
 نيهاوسالسيد بريند  النائب الثاين للرئيس:

 ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل  :رئيس جلنة الصياغة
 برييراالسيد أ. روهان  املقرر:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، بتمثيل األمني العام. وقام حدقامت السيدة >تريشيا أوبراين، وكيلة األمني العام للشؤون القانونية واملستشارة القانونية لألمم املت 
 السيد فاكالف ميكولكا، مدير شعبة التدوين مبكتب الشؤون القانونية، مبهام أمني اللجنة، وقام بتمثيل األمـني العـام يف غيـاب املستشـارة

 القانونية لألمم املتحدة. وعِمل السيد جورج كورونتزيس، �ئب مدير شعبة التدوين، �ئباً ألمني اللجنة.
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xv 

 ل األعمالو دج
 ، جدول األعمال التايل:٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٦، املعقودة يف ٣٠٨٠أقرت اللجنة يف جلستها  
 تنظيم أعمال الدورة. -١ 
 التحفظات على املعاهدات. -٢ 
 مسؤولية املنظمات الدولية. -٣ 
 آ�ر النزاعات املسلحة على املعاهدات. -٤ 
 طرد األجانب. -٥ 
 ).aut dedere aut judicareاكمة (أو احمل >لتسليمااللتزام  -٦ 
 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث. -٧ 
 حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. -٨ 
 املعاهدات عرب الزمن. -٩ 
 شرط الدولة األوىل >لرعاية. -١٠ 
 .بر�مج اللجنة وإجراءا�ا وأساليب عملها وو�ئقها -١١ 
 دورة الرابعة والستني للجنة ومكان انعقادها.وعد الم -١٢ 
 التعاون مع اهليئات األخرى. -١٣ 
 من النظام األساسي). ١١ملء الشواغر الطارئة يف اللجنة (املادة  -١٤ 
 مسائل أخرى. -١٥ 
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xvi  

 املختصرات
 فيما يلي تفصيل املختصرات اليت وردت يف هذا ا0لد:

 ثقافةرتبية والعلم والاألمم املتحدة للمنظمة  اليونسكو
CAHDI التابعة 0لس أورو> جلنة املستشارين القانونيني املعنية >لقانون الدويل العام 
IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
IASC اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت 
ICJ حمكمة العدل الدولية 

IFRC  ر واهلالل األمحرالدويل جلمعيات الصليب األمحاالحتاد 
IMO الدولية البحرية املنظمة 
OAS منظمة الدول األمريكية 
UNCTAD مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

WTO منظمة التجارة العاملية 

* 
*    * 

AJIL American Journal of International Law (Washington, D.C.) 

BYBIL The British Yearbook of International Law 

I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 

ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 

ILR International Law Reports 

ITLOS Reports ITLOS, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 

P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24: up to and including 1930) 

P.C.I.J., Series B PCIJ, Collection of Advisory Opinions (Nos. 1–18: up to and including 1930) 

UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
*    * 

ا0لد، تشري عبارة "احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة" إىل احملكمة الدولية حملاكمة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتهاكـات يف هذا 
كمة ؛ وتشري عبارة "احملكمة الدولية لرواندا" إىل احمل١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام اجلسيمة للقانون 

ين الدويل املرتكبة يف اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإل>دة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسا
لدول ا0اورة ليم رواندا وكذلك املواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب أعمال اإل>دة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أقإق اليم ا

 .١٩٩٤كانون األول/ديسمرب   ٣١كانون الثاين/يناير و  ١فرتة بني يف ال
* 

*    * 

 مالحظة بشأن االقتباسات
 الكلمات أو املقاطع املكتوبة خبط مائل بني عالميت اقتباس معناه أ ا ال ترد خبط مائل يف النص األصلي.وضع عالمة جنمية (*) بعد 

 املأخوذة من أعمال بلغات غري اللغة العربية، ما مل يذكر خالف ذلك. ة ترمجة االقتباساتتولت األمانة العام

* 
*    * 

 .http://legal.un.org/ilcعنوان جلنة القانون الدويل على شبكة اإلنرتنت: 
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xvii

القضا� املشار إليها يف هذا ا+لد

طبيعة القرار ومصدرهالقضية

 A. and Others v. the(أ. وآخـرون ضـد اململكـة املتحـدة

United Kingdom(
Application no. 3455/05, Judgment of 19 February 2009, Grand Chamber, 

European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2009. 

نية  اآل�ر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطي
Legal Consequences of the Construction of(احملتلة  a  

Wall in the Occupied Palestinian Territory(

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136. 

 Guatemalan Genocide(Sentencia No. 327/2003 del Tribunal Supremo sobre el case Guatemala porيف غواتيماال (اإل>دة اجلماعية

genocidio, 25 February 2003, Penal Chamber, Supreme Court of Spain 

(unreported).

بشـــــأن الدوليــــةالعمـــــلملنظمــــةاإلداريـــــةاحملكمــــةأحكــــام
Judgments of the(اليونسـكوالشـكاوى املوجهـة ضـد 

Administrative Tribunal of the I.L.O. upon 

complaints made against the U.N.E.S.C.O.(

Advisory Opinion of 23 October 1956, I.C.J. Reports 1956, p. 77.

 ,Ahmadou Sadio Diallo((Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgmentأمحدو صاديو د�لو (

I.C.J. Reports 2010, p. 639.

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582. 

South West Africa((Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase, Judgment, I.Cاجلنوبية الغربية (أفريقيا . J.  

Reports 1966, p. 6.

Ambatielos(Greece v. United Kingdom, Jurisdiction, Preliminary objection, Judgment of 1 Jul(أمباتييلوس y 

1952, I.C.J. Reports 1952, p. 28.

وضــدهانيكــاراغوايفالعســكرية وشــبهالعســكرية األنشــطة
)Military and Paramilitary Activities in and agains t 

Nicaragua(

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14.

 Armed Activities on(الكونغـوإقلـيميفاألنشطة املسلحة 

the Territory of the Congo(
(New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6.

اتفاقيـة امتيـازات املـادة السادسـة مـنمـن٢٢انطبـاق الفـرع 
 ,Applicability of Article VIاملتحدة وحصا��ا (األمم 

Section 22, of the Convention on the Privileges and 

Immunities of the United Nations(

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177. 

.SS “Wimbledon”(Judgments, 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1(الباخرة "وميبلدن"

احلدوديـةاملنطقـةيفنيكـاراغوا�ـاتقـوماألنشطة اليت بعض
)Certain Activities Carried Out by Nicaragua in 

the Border Area(

(Costa Rica v. Nicaragua), Provisional Measures, Order of 8 March 2011, I.C.J. 

Reports 2011, p. 6. 

C(املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنائيبعض مسائل  ertain 

Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters(
(Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177.

 .Belhas et al. v. Ya’alon(515 F.3d 1279 (D.C. Cir. 2008)(بلحص وآخرون ضد يعلون

Ben Tillett(Ben Tillett Arbitration (Great Britain(بن تيليت v. Belgium), C. G. Fenwick, Cases on 

International Law, Chicago, Callaghan and Company, 1935, p. 181. 

.Behrami and Saramati(Behrami and Behrami v(�رامي وسارامايت France and Saramati v. France, Germany and Norway, 

Grand Chamber Decision of 2 May 2007 (Admissibility), Applications nos. 

71412/01 and 78166/01, European Court of Human Rights (available from the 

Court’s HUDOC database, http://hudoc.echr.coe.int).
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Judgment on appeal of 18 September 2001, Supreme Court of the Netherlands. 
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1995, vol. I, pp. 352 et seq., at pp. 428–430. 
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Immunity from Jurisdiction of 31 May 2004, Appeals Chamber of the Special 

Court for Sierra Leone (available from www.rscsl.org/Taylor.html). 

تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز 
 Application of the International Convention on( العنصري

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(

 (Georgia v. Russian Federation), Preliminary objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, 

p. 70. 

Provisional Measures, Order of 15 October 2008, I.C.J. Reports 2008,  p. 353.  

تطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإل>دة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهـــا 
)Application of the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide( 

 (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Repor ts  2007,  

p. 43. 

 Reparation for Injuries(  Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory( التعويض عن األضرار

Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174. 

توافق إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحد مع القانون 
 Accordance with International Law of theالـدويل (

Unilateral Declaration of Independence in Respect 

of Kosovo( 

 Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403. 

 .East Timor(  (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 90( تيمور الشرقية

 Jabari v. Turkey(  Application no. 40035/98, Judgment of 11 July 2000, European Court of Human( ضد تركيا جا>ري

Rights, Reports of Judgments and Decisions 2000-VIII. 

 .Jaworzina(  Advisory Opinion of 6 December 1923, P.C.I.J., Series B, No. 8, p. 38( جاوُرزينا

 Al-Jedda(  R. (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence, Judgment ofاِجلدة (

the House of Lords, 12 December 2007, [2007] UKHL 58.  

 Al-Jedda v. the United Kingdom( Application no. 27021/08, Judgment of 7 July 2011, Grand Chamber, Europeanاِجلدة ضد اململكة املتحدة (

Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2011. 

 ,Island of Palmas(  (Netherlands v. U.S.A.), Award of April 1928, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1)( >ملاس جزيرة

p. 829.  

 General Shaul Mofaz(  District Court (Bow Street), Re General Shaul Mofaz, Judgment of 12 February( شاؤول موفاز اجلنرال

2004, reproduced in International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 

(July 2004), pp. 771–773. 

ميتشـل وآخـرون ضـد اململكـة و جونز ضد اململكـة املتحـدة
 Jones v. the United Kingdom and Mitchellاملتحدة (

and Others v. the United Kingdom( 

 Applications nos. 34356/06 and 40528/06, Judgment of 2 June 2014, European 

Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2014.  

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   20 13/07/2020   09:06:23



 

xix 

 طبيعة القرار ومصدره  القضية

.Jones vالسعودية (جونز ضد وزارة داخلية اململكة العربية   

Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS 
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House of Lords, [2006] UKHL 26. Reproduced in ILR, vol. 129 (2007), p. 713.  
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Division. Reproduced in ILR, vol. 129 (2007), p. 649. 
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 Rankin v. the Islamic( رانكني ضد مجهورية إيران اإلسالمية
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Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3.  

 يف تونس واملغرب (املنطقة الفرنسية)الصادرة ية اجلنس مراسيم
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 Advisory Opinion, P.C.I.J., Series B, No. 4, 1923, p. 6. 
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 MOX Plant(  Commission of the European Communities v. Ireland, Case C-459/03, Judgment of 30( األكسيد املختلط مصنع

May 2006, Grand Chamber of the Court, European Court Reports 2006 , p. I-4635. 

Dispute concerning Access to Information under Article 9 of the OSPAR 

Convention between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, Final award, Decision of 2 July 2003, UNRIAA, vol. XXIII, 

pp. 59–151. 

 Chorzów Factory(  Case Concerning the Factory at Chorzów, Claim for Indemnity, Merits, Judgmentخورجوف ( مصنع

No. 13 of 13 September 1928, P.C.I.J, Series A, No. 17. 

 .Matar and Others v. Dichter(  563 F.3d 9 (2d. Cir. 2009)مطر وآخرون ضد دخيرت (
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 Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007,  p. 832. 
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Kennedy v. Trinidad and TobagoCommunication No. 845/1999, Views adopted on 2 November 1999, Report of the
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 الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا ا+لد
 املصدر  

 السلميةNلوسائل عات الدولية تسوية املناز 
 ١٨٩٩تفاقيتـان (األوليـان) لتسـوية املنازعـات الدوليـة >لوسـائل السـلمية لعــامي اال

)١٩٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨و ١٨٩٩متوز/يوليه  ٢٩(الهاي،  ١٩٠٧و
 J. B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 

1899 and 1907, 3rd ed., New York, Oxford University 

Press, 1918, p. 41. 
 .League of Nations, Official Journal, No. 1, February 1920, p. 3  )١٩١٩حزيران/يونيه  ٢٨، فرسايعهد عصبة األمم (

، فرســاي( معاهـدة السـالم بــني القـوى احلليفــة والشـريكة وأملانيـا (معاهــدة فرسـاي)
 )١٩١٩حزيران/يونيه  ٢٨

 British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII, London, 

HM Stationery Office, 1922, p. 1. 
 ،�املعاهــــــدة األمريكيـــــــة املتعلقــــــة >لتســـــــوية الســــــلمية (ميثـــــــاق بوغــــــو�) (بوغـــــــو

 )١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣٠
 United Nations, Treaty Series, vol. 30, No. 449, p. 83. 

 .Ibid., vol. 34, No. 541, p. 243  )١٩٤٩نيسان/أبريل  ٤، العاصمة (واشنطن طلسياأل مشالمعاهدة حلف 
 .Ibid., vol. 320, No. 4646, p. 243 )١٩٥٧نيسان/أبريل  ٢٩االتفاقية األوروبية للتسوية السلمية للمنازعات (سرتاسبورغ، 

  ذلكإىل والقنصلية ومااالمتيازات واحلصاQت والعالقات الدبلوماسية 
االتفاقية املتعلقة حبقوق الدول وواجبا�ا اليت اعتمدها املؤمتر الدويل السابع للدول األمريكية 

 )١٩٣٣كانون األول/ديسمرب   ٢٦، مونتيفيديو(
 League of Nations, Treaty Series, vol. CLXV, No. 3802, p. 19. 

,United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, and vol. 90  )١٩٤٦ رشباط/فرباي ١٣(نيويورك،  املتحدة وحصا��ااتفاقية امتيازات األمم   

p. 327.  

تشـــــــرين  ٢١(نيويـــــــورك،  اتفاقيــــــة امتيـــــــازات الوكـــــــاالت املتخصصــــــة وحصـــــــا��ا
 )١٩٤٧ الثاين/نوفمرب

 Ibid., vol. 33, No. 521, p. 261 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95  )١٩٦١سان/أبريل ني ١٨، (فيينا اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية

الربوتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية املتعلق >لتسوية اإللزامية 
 )١٩٦١نيسان/أبريل  ١٨(فيينا،  للمنازعات

 Ibid., No. 7312, p. 241.  

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261  )١٩٦٣ان/أبريل نيس ٢٤اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية (فيينا، 

ية  القنصليةاالختياري التفاقية فيينا للعالقات  الربوتوكول زام تسوية اإلل ق >ل املتعل
 )١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤فيينا، ( للمنازعات

 Ibid., No. 8640, p. 487.  

 .Ibid., vol. 1400, No. 23431, p. 231  )١٩٦٩كانون األول/ديسمرب   ٨بعثات اخلاصة (نيويورك، اتفاقية ال

اتفاقيـة فيينـا لتمثيـل الـدول يف عالقا�ـا مـع املنظمـات الدوليـة ذات الطـابع العـاملي 
 )١٩٧٥آذار/مارس  ١٤(فيينا، 

 United Nations., Juridical Yearbook 1975 (Sales  No. E.77.V.3), 

p. 87. 
 .A/CONF.67/16, p. 207 أيضاً  انظر

قيـة األمــم املتحـدة حلصــا�ت الــدول وممتلكا�ـا مــن الواليـة القضــائية (نيويــورك، فاات
 )٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢

 امللحــق ،التاسـعة واخلمسـون الـدورة العامـة، للجمعيـةالرمسيـة  الو�ئـق 
 .٥٩/٣٨، ا0لد األول، القرار )A/59/49( ٤٩ رقم

 حقوق اإلنسان
كــــــــانون   ٩س، ماعيــــــــة واملعاقبـــــــة عليهـــــــا (>ريـــــــاتفاقيـــــــة منـــــــع جرميـــــــة اإل>دة اجل

 )١٩٤٨ األول/ديسمرب
 United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

(االتفاقيـــة األوروبيــــة حلقــــوق اتفاقيـــة محايــــة حقـــوق اإلنســــان واحلـــر�ت األساســــية 
 )١٩٥٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٤اإلنسان) (روما، 

 Ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221. 

 واحلــــر�ت األساســـــية اإلنســـــانمحايــــة حقــــوق التفاقيـــــة  ]١[رقــــم  الربوتوكــــول
 )١٩٥٢آذار/مارس  ٢٠ (>ريس،

 Ibid., p. 262. 

التفاقيـة محايــة حقـوق اإلنســان واحلـر�ت األساســية الــذي  ١٤رقــم  الربوتوكـول
 )٢٠٠٤أ�ر/مايو  ١٣(سرتاسبورغ،  ل نظام مراقبة االتفاقيةيعدِّ 

 Ibid., vol. 2677–2678, No. 2889, p. 3. 
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نون   ٢١االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري (نيويورك،  كا
 )١٩٦٥األول/ديسمرب 

 Ibid, vol. 660, No. 9464, p. 195. 

كـــــــانون   ١٦نيويــــــورك، ( املدنيــــــة والسياســـــــيةالعهــــــد الـــــــدويل اخلــــــاص >حلقـــــــوق 
 )١٩٦٦ األول/ديسمرب

 Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171. 

(نيويـــــورك، واالجتماعيــــة والثقافيـــــة  االقتصـــــاديةالعهــــد الـــــدويل اخلــــاص >حلقـــــوق 
 )١٩٦٦كانون األول/ديسمرب  ١٦

 Ibid., vol. 993, No. 14531, p. 3.  

(نيويــــورك،  اتفاقيـــة عــــدم تقــــادم جــــرائم احلــــرب واجلــــرائم املرتكبــــة ضــــد اإلنســــانية
 )١٩٦٨وفمرب تشرين الثاين/ن ٢٦

 Ibid., vol. 754, No. 10823, p. 73. 

(ســـان  األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان: "ميثـــاق ســـان خوســـيه، كوســـتاريكا"االتفاقيـــة 
 )١٩٦٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢خوسيه، 

 Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123. 

ن  ٣٠يورك، االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها (نيو  تشري
 )١٩٧٣الثاين/نوفمرب 

 Ibid., vol. 1015, No. 14861, p. 243. 

كــــانون   ١٨(نيويـــورك،  اتفاقيـــة القضــــاء علـــى مجيــــع أشـــكال التمييــــز ضـــد املــــرأة
 )١٩٧٩األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13. 

ن  ٢٥(الهاي،  لتفاقية املتعلقة >جلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفااال تشري
 )١٩٨٠األول/أكتوبر 

 Ibid., vol. 1343, No. 22514, p. 89. 

 .Ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217  )١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٧(نريويب،  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

ية اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال ن نسا إ
 )١٩٨٤األول/ديسمرب كانون   ١٠(نيويورك،  أو املهينة

 Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85. 

 .Ibid, vol. 1577, No. 27531, p. 3  )١٩٨٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 

 .E/CN.4/2004/WG.21/5, p. 220  )١٩٩٠متوز/يوليه  ١١(أديس أ>>، ورفاهه  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل
(نيويــورك،  االتفاقيـة الدوليــة حلمايــة حقـوق مجيــع العمــال املهـاجرين وأفــراد أســرهم

 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب  ١٨
 United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3.  

 .Ibid., vol. 2515, No. 44910, p. 3  )٢٠٠٦مرب ديس/كانون األول  ١٣(نيويورك،  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

(نيويـــــورك،  االتفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة مجيــــع األشـــــخاص مــــن االختفــــاء القســــري
 )٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠

 امللحـــق ،احلاديــة والســتون الــدورة العامـــة، للجمعيــةالرمسيــة  الو�ئــق 
 .املرفق ،٦١/١٧٧، ا0لد األول، القرار )A/61/49( ٤٩ رقم

(اســطنبول،  نــع ومكافحـة العنــف ضــد املـرأة والعنــف املنــزيلملاتفاقيـة جملــس أورو> 
 )٢٠١١أ�ر/مايو  ١١

 Council of Europe, European Treaty Series, No. 210. 

 الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية
 .League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXII, No. 3045, p. 301  )١٩٢٨شباط/فرباير  ٢٠، هافا�االتفاقية املتعلقة مبركز األجانب (

 .United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 137  )١٩٥١متوز/يوليه  ٢٨االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني (جنيف، 

كمباال) قية  يف أفريقيا (اتفا داخلياً  النازحنياتفاقية االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة 
 )٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٣(كمباال، 

 .https://au.intمتاحة على:  

 النقل واالتصاالت
 .United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295  )١٩٤٤كانون األول/ديسمرب   ٧(شيكاغو،  اتفاقية الطريان املدين الدويل

 ئراتفعـــال األخــرى املرتكبـــة علـــى مـــنت الطـــاالتفاقيــة املتعلقـــة >جلـــرائم وبعـــض األا
 )١٩٦٣أيلول/سبتمرب  ١٤(طوكيو، 

 Ibid., vol. 704, No. 10106, p. 219. 

كـــــانون   ١٦(الهـــــاي،  االســـــتيالء غـــــري املشـــــروع علـــــى الطـــــائراتاتفاقيــــة قمـــــع 
 )١٩٧٠األول/ديسمرب 

 Ibid., vol. 860, No. 12325, p. 105. 

(مـونرت�ل،  ن املـدينروعة املوجهـة ضـد سـالمة الطـريااتفاقية قمع األعمال غـري املشـ
 )١٩٧١أيلول/سبتمرب  ٢٣

 Ibid., vol. 974, No. 14118, p. 177. 
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 املالحة
وفرنسا  االتفاقية املعقودة بني إسبانيا وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا العظمى وتركيا وروسيا

(اتفاقيـــة  الســـويسهنغـــار� وهولنـــدا بشـــأن حريـــة املالحـــة يف قنـــاة  -والنمســا 
 )١٨٨٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩(القسطنطينية،  القسطنطينية)

 AJIL, Supplement, vol. 3, p. 123. 

(نيويــورك،  اتفاقيـة قـانون اسـتخدام ا0ـاري املائيــة الدوليـة يف األغـراض غـري املالحيـة
 )١٩٩٧أ�ر/مايو  ٢١

 امللحــق ،خلمسـوناحلاديــة وا الـدورة العامـة، للجمعيــةالرمسيـة  الو�ئـق 
 .، املرفق٥١/٢٢٩، ا0لد الثالث، القرار )A/51/49( ٤٩ رقم

 املسائل املتعلقة Nلتعليم والثقافة
تشــــــرين  ٢٠(>ريــــــس،  اتفاقيـــــة محايــــــة وتعزيــــــز تنــــــوع أشــــــكال التعبــــــري الثقــــــايف

 )٢٠٠٥ األول/أكتوبر
 United Nations, Treaty Series, vol. 2440, No. 43977, p. 311. 

 والتنميةتجارة الدولية لا

د للشيكات  .League of Nations, Treaty Series, vol. CXLIII, No. 3316, p. 355  )١٩٣١آذار/مارس  ١٩(جنيف،  االتفاقية اليت تنص على قانون موحَّ
تشـــــــرين  ٣٠(جنيــــــف،  االتفــــــاق العــــــام بشــــــأن التعريفـــــــات اجلمركيــــــة والتجــــــارة

 ) ١٩٤٧ األول/أكتوبر
 United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 187. 

اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية بـني حكومـة كنـدا وحكومـة الـوال�ت املتحـدة 
 (أو�وا ومكسيكو سييت وواشنطن األمريكية وحكومة الوال�ت املتحدة املكسيكية

 )١٩٩٢كانون األول/ديسمرب   ١٧ ،العاصمة

 Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1993. 

 املسائل اجلنائية
  .League of Nations, Treaty Series, vol. CXII, No. 2623, p. 112  )١٩٢٩نيسان/أبريل  ٢٠(جنيف،  االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف النقود

 League of Nations, Official Journal, 19th Year, No. 1 (January  )١٩٣٧وفمرب تشرين الثاين/ن ١٦(جنيف،  اتفاقية منع اإلرهاب واملعاقبة عليه

1938), document C.546.M.383.1937.V., p. 23.  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273  )١٩٥٧كانون األول/ديسمرب   ١٣املطلوبني (>ريس، تسليم لالتفاقية األوروبية ا

املطلـوبني (سرتاســبورغ، تســليم لاإلضـايف الثالــث لالتفاقيـة األوروبيـة  الربوتوكـول
 )٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠

 Council of Europe, European Treaty Series, No. 209. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1137, No. 17828, p. 93  )١٩٧٧كانون الثاين/يناير   ٢٧(سرتاسبورغ،  االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب

 االتفاقيــة اإلقليميـــة لرابطـــة جنــوب آســـيا للتعـــاون اإلقليمــي بشـــأن قمـــع اإلرهـــاب
 )١٩٨٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٤، كامتاندو(

 .www.saarc-sec.orgمتاحة على:  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3  )١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (روما، نظام 

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197  )١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٩(نيويورك،  االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب

 .Ibid., vol. 2445, No. 44004, p. 89  )٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٣(نيويورك،  االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

على  تنطوي  ليت  لة ا ملماث م ا اتفاقية جملس أورو> املتعلقة بتزييف املنتجات الطبية واجلرائ
 )٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨(موسكو،  أخطار �دد الصحة العامة

 Council of Europe, European Treaty Series, No. 211. 

 قانون البحار
 .United Nations, Treaty Series, vol. 499, No. 7302, p. 311  )١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩(جنيف،  ياتفاقية اجلرف القار 

 .Ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3 )١٩٨٢ كانون األول/ديسمرب  ١٠مونتيغو >ي، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (

كـانون   ١٠البحـار املؤرخـة  اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون
م بشـأن حفـظ وإدارة األرصـدة الســمكية مـن أحكـا ١٩٨٢األول/ديسـمرب 

الكثـــــــرية االرحتــــــال (نيويـــــــورك، املتداخلــــــة املنــــــاطق واألرصـــــــدة الســــــمكية 
 )١٩٩٥آب/أغسطس  ٤

 Ibid., vol. 2167, No. 37924, p. 3. 
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 قانون املعاهدات
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331  )١٩٦٩أ�ر/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (فيينا، 

 .Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 3  )١٩٧٨آب/أغسطس  ٢٣(فيينا،  املعاهداتاتفاقية فيينا خلالفة الدول يف 

ظمات اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني  املن
 )١٩٨٦آذار/مارس  ٢١فيينا، (الدولية 

 A/CONF.129/15.  

 القانون الواجب التطبيق يف النزاعات املسلحة
 .United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973, p. 31 )١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحا� احلرب (جنيف، 

من أفراد القوات املسلحة يف امليدان حالة اجلرحى واملرضى اتفاقية جنيف لتحسني 
 )١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢(االتفاقية األوىل) (جنيف، 

 Ibid., No. 970, p. 31. 

 ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 
 واملتعلـــق حبمايـــة ضــــحا� املنازعـــات املســــلحة الدوليـــة (الربوتوكــــول األول)

 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، 

 Ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3. 

 ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢يف املعقودة يف الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جن
 )الثـاينالدوليـة (الربوتوكـول  غـريواملتعلق حبماية ضـحا� املنازعـات املسـلحة 

 )١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، 

 Ibid., No.17513, p. 609. 

 نزع السالح
معاهـدة حظـر جتـارب األسـلحة النوويـة يف اجلـو ويف الفضـاء اخلـارجي وحتـت ســطح 

 )١٩٦٣آب/أغسطس  ٥(موسكو،  املاء
 United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 6964, p. 43. 

هدة  معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ("معا
تيلولكـو") (والربوتوكـوالن اإلضــافيان األول والثـاين امللحقــان �ـا) (مكســيكو تال

 )١٩٦٧شباط/فرباير  ١٤سييت، 

 Ibid., vols. 634 and 1894, No. 9068, p. 281 and p. 335, 

respectively. 

 .A/50/1027, annex  )١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٠(نيويورك،  تجارب النوويةالشامل للظر احلمعاهدة 

اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وختـزين وإنتـاج ونقــل األلغـام املضـادة لألفـراد، وتـدمري تلــك 
 )١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٨األلغام (أوسلو، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211. 

 البيئة
 اتفاقيـــة محايـــة البيئــــة البحريـــة لشــــمال شـــرق احملـــيط األطلســــي (اتفاقيـــة أوســــبار)

 )١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ٢٢ (>ريس،
 United Nations, Treaty Series, vol. 2354, No. 42279, p. 67. 

 مواضيع متفرقة
 .United Nations, Treaty Series, vol. 119, No. 1609, p. 3  )١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣٠(بوغو�،  ميثاق منظمة الدول األمريكية

(بــــــون،  احلــــــرب واالحــــــتاللعــــــن  الناشــــــئةئل تســــــوية املســــــااملتعلقــــــة باالتفاقيـــــة 
ق ) (بصيغتها املعدلة ١٩٥٢ أ�ر/مايو ٢٦ تعل مل حسب املرفق الرابع للربوتوكول ا

ن  Ð٢٣ اء نظام االحتالل يف مجهورية أملانيا االحتادية، املوقع يف >ريس يف  تشري
 )١٩٥٤األول/أكتوبر 

 Ibid., vol. 332, No. 4762, p. 219. 

 .Ibid., vol. 294, No. 4300, p. 3  )١٩٥٧آذار/مارس  ٢٥(روما،  األوروبيةاالقتصادية جلماعة ا إنشاءمعاهدة 
دة ملعاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية  Official :انظر أيضاً الصيغة املوحَّ

Journal of the European Communities, No. C 340, 10 

November 1997, p. 173. 

(سرتاســـبورغ،  املتبادلـــة يف املســـائل الضـــريبيةملســـاعدة اإلداريـــة االتفاقيــة املتعلقـــة >
 )١٩٨٨كانون الثاين/يناير  ٢٥

 Council of Europe, Treaty Series, No. 127.  
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 املصدر  

(ســــانتياغو،  اتفاقيـــة البلــــدان األمريكيـــة لتســــهيل املســـاعدة يف حــــاالت الكـــوارث
 )١٩٩١حزيران/يونيه  ٧

 OAS, Official Records, OEA/Ser.A/49 (SEPF). 

 United Nations, Treaty Series, vol. 1757, No. 30615, p. 3 )١٩٩٢شباط/فرباير  ٧، ماسرتخيت( (معاهدة ماسرتخيت) معاهدة االحتاد األورويب

 .Ibid., vol. 2172, No. 38131, p. 213 )٢٠٠٠أ�ر/مايو  ٢٢(جنيف،  لمساعدة يف جمال احلماية املدنيةلاالتفاقية اإلطارية 

 ,OAS, Official Documents, OEA/Ser.G/CP-1. See also ILM  )٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١(ليما،  امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية

vol. 40, No. 5 (September 2001), p. 1289. 

 جلماعـة األوروبيـةا إنشـاءاملعدِّلة ملعاهـدة االحتـاد األورويب وملعاهـدة  هعاهدة لشبونم
 )٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ١٣(لشبونه،  ه)عاهدة لشبونم(

 Official Journal of the European Union, C 306, vol. 50. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2702ُنشـرت جزئيـاً يف: 

No. 47938, p. 3. 
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 الستنيو  الثالثةقائمة مرجعية بو;ئق الدورة 
 وإحاالتظات مالح  العنوان  رمز الوثيقة

A/CN.4/634  األعمـــال جـــدول علـــى لالطـــالعمستنســـخة. و   للدورة الثالثة والستني جدول األعمال املؤقت 
.أعاله xvص  انظر �ا، اعتمد اليت >لصيغة

A/CN.4/635 وAdd.1-3 الوثيقــة  تــرد  األمانة العامة أعد�امذكرة : ملء الشواغر الطارئة يف اللجنةA/CN.4/635  واإلضـــافةAdd.2 يف 
 ؛األول)، ا0لــد الثـاين (اجلــزء ٢٠١١حوليـة 

 مـــــــــافه Add.3و Add.1 اإلضـــــــــافتان أمـــــــــا
 .تانمستنسخ

A/CN.4/636 وAdd.1-2  :الـواردة مـن  واملالحظـاتالتعليقـات مسؤولية املنظمات الدولية
 احلكومات

.ألول)، ا0لد الثاين (اجلزء ا٢٠١١حولية ترد يف  

A/CN.4/637 وAdd.1   :الـواردة مـن  واملالحظـاتالتعليقـات مسؤولية املنظمات الدولية
 املنظمات الدولية

 مثله. 

A/CN.4/638   مـوجز مواضـيعي أعدتــه األمانـة العامـة للمناقشــة الـيت جــرت يف
 اخلامســـةاللجنــة السادســـة للجمعيـــة العامـــة خـــالل دور�ـــا 

 والستني

 .مستنسخة 

A/CN.4/639 وAdd.1  التعليقـــات واملالحظـــات الـــواردة : املعاهـــدات علـــى التحفظــات
 من احلكومات

.األول)، ا0لد الثاين (اجلزء ٢٠١١حولية ترد يف  

A/CN.4/640   أعــده الســـيد مســـؤولية املنظمــات الدوليـــةالتقريــر الثـــامن عــن ،
 جورجيو غا�، املقرر اخلاص

 مثله. 

A/CN.4/641  ورقــة عمــل أعــدها الســري : وســائل الســلميةتسـوية املنازعــات >ل
 مايكل وود

 مثله. 

A/CN.4/642  مـوريس كـامتو،  ، أعـده السـيدعن طرد األجانـب بعالتقرير السا
 املقرر اخلاص

 مثله. 

A/CN.4/643 و]Corr.1[  أعـده شـخاص يف حـاالت الكـوارثعن محاية األ الرابعالتقرير ،
 ر اخلاصأوسبينا، املقر  -إدواردو فلنسيا  السيد

 مثله. 

A/CN.4/644   آ�ر النزاعــات املســلحة علـــى املعاهــدات: مـــذكرة عــن التوصـــية
الــــيت ســـــتقدم إىل اجلمعيـــــة العامــــة بشـــــأن مشـــــاريع املـــــواد 
املتعلقــة °�ر النزاعـــات املســـلحة علـــى املعاهـــدات، أعـــدها 

 السيد لوسيوس كافليش، املقرر اخلاص

 مثله. 

A/CN.4/645  مـذكرة بشـأن مشــروع  لحة علـى املعاهــدات:آ�ر النزاعـات املسـ
الســــيد لوســــيوس   ، أعـــدهاومرفــــق مشـــاريع املــــواد ٥املـــادة 

 كافليش، املقرر اخلاص

 مثله. 

A/CN.4/646   التقرير الثالث عن حصانة مسؤويل الدول من الواليـة القضـائية
اجلنائيــــــة األجنبيـــــــة، أعـــــــده الســــــيد رومـــــــان أ�تـــــــوليفيتش  

 كولودكني، املقرر اخلاص

 له.ثم 

A/CN.4/647 وAdd.1  أعـــده، املعاهــدات علــى التحفظــات عــن عشــر الســابع التقريــر 
 ، املقرر اخلاصهالسيد آالن بيلي

 مثله. 

A/CN.4/648  ) التقرير الرابع عن االلتزام >لتسليم أو احملاكمةaut dedere a u t 
judicare(جيسالف غالتسكي، املقرر اخلاص ، أعده السيد

 مثله. 

A/CN.4/L.777   آ�ر النزاعـــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات: نصــــوص وعنــــاوين
مشــــــاريع املـــــــواد املتعلقــــــة °�ر النزاعـــــــات املســــــلحة علـــــــى 

 املعاهدات اليت اعتمد�ا جلنة الصياغة يف القراءة الثانية

 .مستنسخة 
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A/CN.4/L.778   مســؤولية املنظمــات الدوليـــة: نصــوص وعنـــاوين مشــاريع املـــواد
يت اعتمــــد�ا جلنــــة الصــــياغة يف القـــــراءة الــــ ٦٧إىل  ١مــــن 

 ٢٠١١الثانية يف عام 

 .مثله 

A/CN.4/L.779  ]نصــــوص وعنــــاوين مشــــاريع :] املعاهــــدات علــــى التحفظــــات
املبـــادئ التوجيهيــــة الــــيت يتضــــمنها دليــــل املمارســــة بشــــأن 
التحفظات على املعاهـدات بصـيغتها النهائيـة الـيت وضـعها 

علـــــى املعاهـــــدات]  الفريـــــق العامـــــل [املعـــــين >لتحفظـــــات
 ١١و ١٠و ٦و ٥و ٤نيســـان/أبريل ويف  ٢٩إىل  ٢٦ مــن

 ٢٠١١أ�ر/مايو  ١٨و ١٧و ١٢و

 ه.مثل 

A/CN.4/L.780   مشــروع تقريــر جلنــة القــانون الـــدويل عــن أعمــال دور�ــا الثالثـــة
 والستني: الفصل األول (مقدمة)

الو�ئق ، انظر املعتمدولالطالع على النص  .مثله 
 السادســــةة العامـــة، الـــدورة الرمسيـــة للجمعيـــ

 ويرد). A/66/10( ١٠ والستون، امللحق رقم
، ا0لد الثاين ٢٠١١ حولية يف النهائي النص

 (اجلزء الثاين). 

A/CN.4/L.781 وAdd.1 الفصـــل الثـــاين (مـــوجز أعمـــال اللجنـــة يف دور�ـــا الثالثـــة مثلــه :
 والستني)

 مثله. 

A/CN.4/L.782  ات الـــيت  حمـــددة تكـــون للتعليقـــ: الفصـــل الثالـــث (قضـــا�مثلـــه
 تبدى بشأ ا أمهية خاصة للجنة)

 مثله. 

A/CN.4/L.783  
 Add.1-8و

، انظر املعتمدولالطالع على النص . مستنسخة  : الفصل الرابع (التحفظات على املعاهدات)مثله 
الو�ئــــق الرمسيـــــة للجمعيــــة العامـــــة، الـــــدورة 

 A/66/10( ١٠ والستون، امللحق رقم السادسة
 يف النهــــــــــــــائي الـــــــــــــنص ويـــــــــــــرد). Add.1و

، ا0لد الثاين (اجلزء الثاين) ويف ٢٠١١ حولية
 املرجع نفسه، ا0لد الثاين (اجلزء الثالث). 

A/CN.4/L.784  
 Add.1-2و

، انظر املعتمدولالطالع على النص  مستنسخة.  )مسؤولية املنظمات الدولية: الفصل اخلامس (مثله 
لعامـــــة، الـــــدورة الو�ئــــق الرمسيـــــة للجمعيــــة ا

 ١٠ والســـــــــتون، امللحـــــــــق رقـــــــــم السادســــــــة
)A/66/10 .(يف النهـــــــــــائي الــــــــــنص ويــــــــــرد 

 ، ا0لد الثاين (اجلزء الثاين). ٢٠١١ حولية

A/CN.4/L.785  
 Add.1-2و

 مثله. : الفصل السادس (آ�ر النزاعات املسلحة على املعاهدات)مثله 

A/CN.4/L.786 وAdd.1 يل الــــدول مـــن الواليــــة مســـؤو  حصـــانة: الفصـــل الســــابع (مثلـــه
 )القضائية اجلنائية األجنبية

 مثله. 

A/CN.4/L.787  مثله.  : الفصل الثامن (طرد األجانب)مثله 
A/CN.4/L.788  

 Add.1-2و
 مثله.  )محاية األشخاص يف حاالت الكوارث: الفصل التاسع (مثله 

A/CN.4/L.789  اكمـــــــــةحملا أو >لتســـــــــليم االلتـــــــــزام: الفصـــــــــل العاشـــــــــر (مثلـــــــــه 
)aut dedere aut judicare(( 

 مثله. 

A/CN.4/L.790 وAdd.1 مثله.  : الفصل احلادي عشر (املعاهدات عرب الزمن)مثله 

A/CN.4/L.791  مثله.  )شرط الدولة األوىل >لرعاية: الفصل الثاين عشر (مثله 
A/CN.4/L.792  مثله.  األخرى): الفصل الثالث عشر (قرارات اللجنة واستنتاجا�ا مثله 
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A/CN.4/L.793  اسـتنتاجات بشــأن احلـوار املتعلــق : التحفظـات علـى املعاهــدات
الفريق العامل املعين >لتحفظات  اعتمدها مؤقتاً  >لتحفظات

 ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤و ١٢و ٦يف  على املعاهدات

 .مستنسخة 

A/CN.4/L.794  نــص وعنـوان كــل مــن : محايـة األشــخاص يف حـاالت الكــوارث
اللــــــذين اعتمـــــــد�ما جلنـــــــة  ١١و ١٠مشــــــروعي املـــــــادتني 
 ٢٠١١متوز/يوليه  ١٩ يفالصياغة بصفة مؤقتة 

 مثله. 

A/CN.4/L.795  توصـيات بشـأن آليـات املســاعدة التحفظـات علـى املعاهـدات :
 ٢٧ [فيما يتصل >لتحفظات]، اعُتمدت بصـفة مؤقتـة يف

 حفظاتالفريق العامل املعين >لتمن جانب  ٢٠١١متوز/يوليه 
  [على املعاهدات]

 مثله. 

A/CN.4/L.796  مثله.  تقرير فريق التخطيط 

A/CN.4/SR.3080 - 
A/CN.4/SR.3127 

 ا0لد. هذايرد النص النهائي يف و مثله.   ٣١٢٧إىل  ٣٠٨٠احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات  
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 جلنة القانون الدويل
 الستنيو الثالثة ورة احملاضر املوجزة جللسات اجلزء األول من الد

 ٢٠١١حزيران/يونيه  ٣إىل أبريل /نيسان ٢٦املعقودة يف جنيف يف الفرتة من 
 

 ٣٠٨٠اجللسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٦ الثال�ء،

 ويسنوموريتالسيد نوغروهو  :الرئيس املنتهية واليته
 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

، الســـــــيد بريمـــــــوديس -الســـــــيد >ســــــكيس  :احلاضــــــرون 
رييــرا، الســـيد بيليــه، الســيدة جاكوبســون، الســـيد بيرتيــتش، الســيد ب
دوغــارد، الســـيد غالتســـكي، الســيد غـــا�، الســـيد خوانــغ، الســـيد 

أوســـبينا، الســـيد كانـــديويت، الســـيد كوميســـاريو أفونســـو،  -فلنســـيا 
السـيد ماكريـه، الســيد املـري، السـيد موراســي، السـيد ميليســكانو، 

 نيهاوس، السيد واكو، السري مايكل وود.السيد نوليت، السيد 
_________ 

 افتتاح الدورة
افتتاح الدورة الثالثة والستني  املنتهية واليته الرئيس أعلن -١

 للجنة القانون الدويل.
 �بني السيدة Nوال إسكاراميا، العضو السابق يف اللجنة

أشار إىل أن الـدورة تُفتـتح بشـيء  الرئيس املنتهية واليته -٢
>وال إسكاراميا اليت كان قد احلزن واألسى مذكراً بوفاة السيدة  من

. وأضـاف ٢٠١٠ �ا أعضـاء اللجنـة يف تشـرين األول/أكتـوبرأبَلغ 
أن الســــيدة إســــكاراميا قــــدمت إســـــهاماً كبــــرياً يف عمــــل اللجنـــــة، 
وانصب ُجّل اهتمامها على ضمان احرتام القانون الدويل وتطويره 

لعمل بصفة خاصة علـى محايـة األكثـر التدرجيي، وذلك من أجل ا
أيضـاً مـا حتلـت بـه مـن  ضعفاً. وقال إن أعضـاء اللجنـة سـيفتقدون

 لطف طبع، وروح إجيابية، وكياسة.
مــن الـرئيس املنتهيــة واليتــه، التـزم أعضــاء اللجنــة  وبـدعوة 

 . إسكاراميا >والصمت حداداً على السيدة  دقيقة
 بيان الرئيس املنتهية واليته

ــاعـــرض  -٣ ــهلـ ــة واليتـ Ðجيـــاز املناقشـــات الـــيت  رئيس املنتهيـ
خصصتها اللجنة السادسة لتقرير جلنة القانون الدويل عـن أعمـال 

. وقــــد أعـــدت األمانــــة مـــوجزاً مواضــــيعياً )١(دور�ـــا الثانيــــة والســـتني
. ولتعزيـــز التفاعـــل A/CN.4/638لتلــك املناقشـــات ُنشـــر يف الوثيقـــة 

 سادســــة، اعتــــادت الوفــــود،بـــني جلنــــة القــــانون الــــدويل واللجنـــة ال
مـــن  ١٢علـــى ذلـــك اجلمعيــة العامـــة يف الفقـــرة  شـــجعتهاحســبما 
، علــــــــــى ٢٠٠٥أيلول/ســــــــــبتمرب  ١٢املــــــــــؤرخ  ٥٩/٣١٣قرارهـــــــــا 

اسـتكمال مناقشـا�ا Ðجـراء حـوار مــع بعـض أعضـاء جلنـة القــانون 
الــــدويل ومقرريهــــا اخلاصـــــني املوجــــودين يف نيويـــــورك. وقــــد أصـــــبح 

قــانون الــدويل"، لأ مــن بــر�مج "أســبوع ااحلــوار جــزءاً ال يتجــز  هــذا
وهـــو األســـبوع الـــذي كانـــت اجلمعيـــة العامـــة قـــد قـــررت أن حيمـــل 

كــــــــــــــــــانون   ٩املــــــــــــــــــؤرخ  ٥٨/٧٧االســــــــــــــــــم يف قرارهـــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــذا
والـــــذي انصـــــب النقــــاش خاللـــــه يف عـــــام  ٢٠٠٣ األول/ديســــمرب

علــــــــى مواضــــــــيع التحفظــــــــات علــــــــى املعاهـــــــــدات، وآ�ر  ٢٠١٠
ن ومســــتقبل تـــدوين القــــانو  النزاعـــات املســـلحة علــــى املعاهـــدات،

الـدويل وتطـويره التــدرجيي، مـع الرتكيـز علــى الـدور والواليـة املقبلــني 
للجنــــة القـــــانون الـــــدويل، وعلـــــى عالقتهـــــا وتفاعلهـــــا مـــــع الـــــدول 
األعضاء يف اللجنة السادسة. وتواصل هذا احلـوار يف اجتماعـات 

ة املستشارين القانونيني. و>السـتناد إىل اسـتعراض اللجنـة السادسـ
الـــــدويل، اعتمـــــدت اجلمعيــــة العامـــــة القـــــرار  لتقريــــر جلنـــــة القــــانون

الــذي دعــت يف  ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٦املــؤرخ  ٦٥/٢٦
منــه احلكومــات إىل مــّد أمانــة اللجنــة، يف موعــد أقصـــاه  ٤الفقــرة 

، ²يــــة مالحظــــات جديــــدة علــــى ٢٠١١كـــانون الثاين/ينــــاير   ٣١
جيهيـــة الـــيت تشـــكل دليــــل ا0موعـــة الكاملـــة ملشـــاريع املبـــادئ التو 

املمارســة املتعلـــق >لتحفظـــات علــى املعاهـــدات، والـــيت اعتمـــد�ا 
اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة يف دور�ـــا الثانيـــة والســـتني، مـــن أجـــل وضـــع 
الصيغة النهائية للدليل يف دور�ـا الثالثـة والسـتني؛ كمـا وجهـت مـن 

مـن القــرار، إىل األمهيـة الــيت  ٥جديـد نظــر احلكومـات، يف الفقــرة 
كـــانون الثاين/ينــــاير   ١ موعــــد أقصـــاه وليهـــا اللجنـــة للحصـــول يفت

علــــــــى تعليقا�ــــــــا ومالحظا�ـــــــــا بشــــــــأن مشــــــــاريع املـــــــــواد  ٢٠١١
والتعليقــات املتعلقــة مبوضــوع "مســـؤولية املنظمــات الدوليــة"، والـــيت 
اعتمـــــد�ا اللجنـــــة يف القـــــراءة األوىل يف دور�ـــــا احلاديـــــة والســـــتني 

تـــه مـــن القـــرار ذا ٦الفقـــرة ). ودعـــت اجلمعيـــة العامـــة يف ٢٠٠٩(
منح األولوية للنظـر يف موضـوعي "حصـانة  جلنة القانون الدويل إىل

__________ 

 .)الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠ حولية )١( 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   33 13/07/2020   09:06:23



 2 والستني الثالثة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

الواليـــة القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة" و"االلتـــزام  مســؤويل الــدول مــن
". وأخــرياً، يف )aut dedere aut judicare(احملاكمــة  >لتسـليم أو

ني العـام بشـأن علماً بتقرير األمـ العامة اجلمعية، أحاطت ٧الفقرة 
، )٢(ملســاعدة إىل املقـــررين اخلاصــني للجنـــة القــانون الـــدويل اتقــدمي

مــــن تقريــــر اللجنــــة عــــن أعمـــــال  ٣٩٨إىل  ٣٩٦و>لفقــــرات مــــن 
، وطلبـــــت مـــــن األمـــــني العـــــام مواصـــــلة )٣(دور�ــــا الثانيـــــة والســـــتني

دة لــــدعم أعمــــال املقــــررين  جهـــوده الراميــــة إىل إجيــــاد حلــــول حمـــدَّ
املنصـــوص عليهـــا يف قـــرار اجلمعيـــة إىل تلـــك اخلاصـــني، >إلضـــافة 

 .٢٠٠٢ آذار/مارس ٢٧املؤرخ  ٥٦/٢٧٢العامة 

 انتخاب أعضاء املكتب
 السيد كامتو رئيساً >لتزكية. انتخب 
 توىل السيد كامتو رÔسة اجللسة. 

شـكر أعضـاء اللجنـة علــى مـا أسـبغوه عليـه مــن  الـرئيس -٤
 الرئيســــــني شـــــرف، وأشـــــاد >لســـــيدة شــــــه و>لســـــيد ويســـــنوموريت،

املتعـــاقبني للــــدورة الثانيــــة والســـتني، و>ألعضــــاء اآلخــــرين ملكتــــب 
الـــــدورة الثانيـــــة والســـــتني ملـــــا قــــــاموا بـــــه مـــــن عمـــــل ممتـــــاز. ووجــــــه 

أيضـــــاً إىل أعضــــاء جمموعـــــة الــــدول األفريقيـــــة القـــــرتاحهم  الشــــكر
ســـــيما إىل الســـــيد دوغـــــارد الـــــذي  ترشــــيحه لرÔســـــة اللجنـــــة، وال

 انسحب لصاحله.
 وبسون �ئبة أوىل للرئيس >لتزكية.سيدة جاكانتخبت ال 
 انتخب السيد نيهاوس �ئباً �نياً للرئيس >لتزكية. 
 انتخب السيد ميليسكانو رئيساً للجنة الصياغة >لتزكية. 
 انتخب السيد برييرا مقرراً >لتزكية. 

 )A/CN.4/634إقرار جدول األعمال (
 اعتمد جدول األعمال. 
 .١٠/١١واستؤنفت الساعة  ٣٠/١٠ة عُلقت اجللسة الساع 
بنـاءً علـى اقـرتاح مـن أعضـاء املكتـب، وبعـد التشـاور مـع  

السيد بيليه، ُشكل فريق عامل معين >لتحفظات على املعاهـدات 
 بريموديس. -يرأسه السيد >سكيس 

__________ 

 )٢( A/65/186. 
 .ألف الفرع الثامن، الفصل)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠ حولية )٣( 

 ألف، الفرع ،)٥(.4/638A/CN( )٤(التحفظات على املعاهدات
 ،)٧(.1Addو .74/64A/CNو ،)٦(.1Addو .4/639A/CNو

 ))١٠(.795L./4A/CNو ،)٩(.793L./4A/CNو ،)٨(.779L./4A/CNو
 من جدول األعمال] ٢[البند 

(املقرر اخلـاص) ذكَّـر ²ن اللجنـة، يف دور�ـا  بيليه السيد -٥
السابقة، اعتمدت بصفة مؤقتة دليل املمارسة املتعلق >لتحفظـات 

ة اخلاصـة هلــذا علـى املعاهـدات. وسـاد فهـم مـؤداه أنـه نظـراً للطبيعـ
الـنص الـذي ال يُقصــد بـه أن يصـبح اتفاقيــة، اتبعـت اللجنـة إجــراًء 

مدت هي نص مؤقت يُنتظر أن فإن الوثيقة اليت اعتُ  ،خاصاً. ولذا
تؤخـذ مالحظـات الـدول يف أن يصـبح  ائيـاً يف الـدورة احلاليـة، مـا 

االعتبـار. وقـد �ر التسـاؤل عمــا إذا كانـت اجلمعيـة العامـة ســتتفق 
نــة القــانون الــدويل بشــأن هــذا الــنهج، نظــراً لتشــبث اللجنــة مـع جل

وف ن تبــنيَّ أن هــذه املخـــاالسادســة عمومــاً مبــا دأبــت عليـــه، لكــ
أساس هلا ألن اجلمعية العامة طلبت من جلنة القانون الدويل أن  ال

مـن وضـع دليـل املمارسـة. وهـذا مـا ُيســتنتج  ٢٠١١تنتهـي يف عـام 
الــيت دعـت فيهــا اجلمعيـة العامــة  ٦٥/٢٦مــن القـرار  ٤مـن الفقـرة 

كـــــــــانون   ٣١"احلكومــــــــات إىل موافـــــــــاة أمانـــــــــة اللجنــــــــة، حبلـــــــــول 
مالحظات أخرى على ا0موعة الكاملة ، ²ية ٢٠١١ الثاين/يناير

ملشــاريع املبــادئ التوجيهيـــة الــيت تشــكل دليـــل املمارســة [املتعلـــق] 
>لتحفظات على املعاهدات اليت اعتمد�ا اللجنة بصفة مؤقتة يف 
دور�ا الثانية والستني، بغية وضع الصيغة النهائيـة للـدليل يف الـدورة 

 والستني". الثالثة
ة، إذ يتعـــني علــى اللجنـــة أن تعتمـــد واملهمــة ليســـت هينــ -٦

مبـــدأ  ١٩٩بصــفة  ائيــة دلـــيالً للممارســة يتـــألف ممــا ال يقـــل عــن 
ال يتجـــزأ مــــن جـــزءاً توجيهيـــاً مقرونـــة >لتعليقـــات عليهـــا الـــيت تُعـــّد 

هي أسرتاليا وأملانيـا والربتغـال  -س عشرة دولة دليل. وقدمت مخال
وفرنســـا وفنلنـــدا وبــنغالديش ومجهوريـــة كــور� والســـلفادور وسويســرا 

الشــــمالية وأيرلنــــدا ومــــاليز� واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى 
وهــي  - والنـرويج والنمســا ونيوزيلنــدا والــوال�ت املتحــدة األمريكيــة

فايـة، مالحظـات كتابيـة ضـمن متثيليـة مبـا فيـه الكدول ُتشـكل عينـة 
__________ 

ل ٢٠١٠اللجنة، يف دور�ا الثانية والستني ( أمتت )٤(  ي ل د )، اعتماد 
يتـــألف  وهــواملمارســة املتعلــق >لتحفظـــات علــى املعاهـــدات اعتمــاداً مؤقتـــاً، 

 الفصــل نفســه، املرجــعمشــروع مبــدأ تــوجيهي والتعليقــات عليهــا ( ١٩٩ مــن
 النهائية الصيغة اعتماد تنوي أ ا إىل وأشارت ،)١٠٦و ١٠٥ الفقر�ن الرابع،
 .)٤٥ الفقرة نفسه،(املرجع  احلالية الدورة يف املمارسة لدليل
 .للجنة الشبكي املوقع على عليها االطالع ميكن مستنسخة؛ )٥( 
 .)األول(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١١ حوليةيف  ترد )٦( 
 .مثله )٧( 
 .للجنة الشبكي املوقع على عليها االطالع ميكن مستنسخة؛ )٨( 
 .مثله )٩( 
 .مثله )١٠( 
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). Add.1و A/CN.4/639املهلة الزمنية اليت حدد�ا اجلمعية العامـة (
ومل يكن من املستصوب االقتصار على هذه املالحظات، بل كان 
ال بد أيضاً من مراعاة مجيع املالحظات اليت أبد�ا الدول منذ بدء 

ت على املعاهدات. وقد ُمجعت األعمال املتعلقة مبوضوع التحفظا
، وُضـمت معــاً يف ١٩٩٥مجيـع املالحظـات الــيت ُقـدِّمت منـذ عــام 

>لفرنســية وأحيـــا�ً >إلنكليزيــة، وانطالقـــاً بطاقــات ُأعــدت أساســـاً 
منها عدَّل املقرر اخلـاص مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة موضـحاً أيضـاً 

الصـدد،  سبب ~ييده أو عـدم ~ييـده القرتاحـات الـدول. ويف هـذا
وجــه الســيد بيليــه االنتبــاه إىل نقــص الوســائل الــيت تضــعها األمانـــة 

تــرباً مـن غـري الطبيعــي أن العامـة حتـت تصــرف املقـررين اخلاصـني مع
العمـل املتعلـق جبمـع عاتقـه يضطر مقرر خاص إىل أن ×خـذ علـى 

مالحظات الدول وتوزيعها، وأال تُرتجم بعض و�ئق الدورة إىل لغيت 
 قل. العمل على األ

ولــدى اللجنــة يف هــذه املرحلـــة مــن أعماهلــا مالحظـــات   -٧
ات اليت كتابية من احلكومات، وبطاقات إرشادية تلخص املالحظ

أبد�ا الدول على كـٍل مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت اعتمـدت بصـفة 
مؤقتة يف الدورة السابقة، واقرتاحات Ðجراء تعديالت ُقدِّمت على 

يحات ُقــــــدِّمت دعمــــــاً هلــــــذه هـــــذا األســــــاس، فضــــــالً عــــــن توضـــــ
االقرتاحــات. وســيقرتح الفريــق العامــل علــى اجللســة العامــة للجنــة 

املبــــادئ التوجيهيــــة الــــيت يتضــــمنها دليــــل الـــنص النهــــائي ملشــــاريع 
)، وسوف يتعني اعتماده قبل  اية اجلزء A/CN.4/L.779املمارسة (

األول مــن الــدورة حبيــث يتســـىن للمقــرر اخلــاص إعــداد التعليقـــات 
، ومن مث اعتماد الدورة جزأي بني تفصل اليت الفرتةلنهائية خالل ا

عد اختتام ، وهو مو ٢٠١١آب/أغسطس  ١٢هذه التعليقات قبل 
الــــــدورة. كمـــــــا ســـــــيقدم املقـــــــرر اخلــــــاص التقريـــــــر الســـــــابع عشـــــــر 

)A/CN.4/647 وAdd.1 الذي يتألف من ثالثة أجزاء، أحدها عـن (
تسـوية املنازعـات يف جمـال احلـوار املتعلـق >لتحفظـات، والثـاين عـن 

عـدداً التحفظات، والثالث يضم طريقة اسـتخدام دليـل املمارسـة و 
مــة ختتلــف عــن املفــاهيم املعرَّفــة يف اجلــزء مــن التعــاريف ملفــاهيم عا

األول من الدليل. ويف اخلتام، دعا السيد بيليه مجيع أعضاء اللجنة 
 إىل إمتام هذا املشروع بروح توافقية قدر اإلمكان. 

 ظيم أعمال الدورة نت
 من جدول األعمال] ١[البند 

وجه انتباه األعضاء إىل بر�مج عمل األسبوعني  الرئيس -٨
التاليني. فباإلضافة إىل موضوع التحفظات على املعاهدات الـذي 
ســبق النظــر فيـــه، ستنصــب جهــود اللجنـــة يف اجللســة احلاليـــة ويف 

نظمـات الدوليــة. اجللسـات العامـة التاليـة علـى موضـوع مسـؤولية امل
عــات املسـلحة علــى وسـتعقد جلنـة الصــياغة جلسـة عـن "آ�ر النزا

املعاهــدات"، وســيجتمع الفريــق العامـــل املعــين >لتحفظــات علـــى 
املعاهــدات يف فـــرتات مــا بعـــد الظهــر. وأخـــرياً، يقــرتح املكتـــب أن 
 ُختصص اجللسة العامة املقبلة إلحياء ذكرى السيدة >وال إسكاراميا.

قـال إّن مـن املهـم بصـورة خاصـة إمتـام  وود مايكلالسري  -٩
تعلقة >لتحفظات على املعاهدات يف الدورة احلالية. ومن األعمال امل

ينبغي احلرص على أن يتاح للفريق العامل املعين >لتحفظات على  ،مث
املعاهدات الوقت الكايف يف أثناء اجلزء األول من الدورة ليتمكن من 

مجيـع املسـائل املثـارة يف مالحظـات الـدول.  النظر بصورة متأنية يف
وفري وقت كاف، يف أثناء اجلزء الثاين من الدورة، للنظر وينبغي أيضاً ت

 بتأٍن يف التعليقات اليت ال تقل أمهية عن املبادئ التوجيهية ذا�ا. 
 اعتُمد بر�مج العمل لألسبوعني األولني للدورة. 

 ،)١٢(.1Add-2و .A/CN/6364( )١١(مسؤولية املنظمات الدولية
 ،)١٤(.4/640A/CNو ،)١٣(.1Addو .4/637A/CNو

 ))١٥(.778L./4A/CNو
 من جدول األعمال] ٣[البند 

 التقرير الثامن للمقرر اخلاص
ره  الرئيس -١٠ دعا املقرر اخلاص، السيد غا�، إىل تقدمي تقري

 .A/CN.4/640)الثامن عن مسؤولية املنظمات الدولية (
ــا� الســيد -١١ ) قـــال إنـــه ســـيقدم النصـــف ر اخلـــاص(املقـــر  غـ

األول من تقريره الثامن عـن مسـؤولية املنظمـات الدوليـة يف اجللسـة 
احلاليـة، وسـيتناول الحقـاً األحكــام املتعلقـة >لظـروف النافيـة لعــدم 
املشروعية وما يليها من مشاريع املواد. وأوضح أن هـذا التقريـر هـو 

لواليـة جديـدة، الرتشـح يعتـزم  تقريـره األخـري بشـأن املوضـوع ألنـه ال
وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن يكـــون أكثـــر تقـــاريره توفيقـــاً، وأن يتســـىن 

 للجنة اعتماد مشاريع املواد يف القراءة الثانية يف الدورة احلالية.
وقال إنه لئن كانت عدة دول قد دعت اللجنة إىل القيام  -١٢

مـات بعـض املنظبعمل اعتربته عمالً مفيـداً، بـل مفيـداً للغايـة، فـإن 
يــة أعربــت عــن شــكوكها يف مـــدى وجاهــة ذلــك نظــراً لنـــدرة الدول

املمارســة العمليــة. واحلقيقــة أن أغلـــب الــدول واملنظمــات الدوليـــة 
تسـتطيع أو ال تريـد اإلخبـار عـن عناصـر مـن ممارسـتها ميكــن أن  ال

تكـون مفيـدة للجنــة يف أعماهلـا. بيـد أن ذلــك لـيس سـبباً للتخلــي 
. وكما أشـارت إحـدى )١٦(٢٠٠٢ام بدأت يف ععن الدراسة اليت 

__________ 

علــى مشــاريع املــواد والتعليقـات عليهــا الــيت اعتمــد�ا  لالطـالع )١١( 
)، الثـــاينا0لــد الثــاين (اجلــزء  ،٢٠٠٩ حوليــةاللجنــة يف القــراءة األوىل، انظــر 

 .وما يليها ٢٦ ص
 .)األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١١ حوليةيف  ترد )١٢( 
 .مثله )١٣( 
 .مثله )١٤( 
 .للجنة الشبكي املوقع على عليها االطالع ميكن مستنسخة؛ )١٥( 
 الرابعـة دور�ـا يف أعماهلا جدول يف املوضوع إدراج اللجنة قررت )١٦( 

غا� مقرراً  السيد وعينت>ملوضوع  عامالً معنياً  فريقاً  وشكلت)، ٢٠٠٢( واخلمسني
. وقدم )٤٦٣-٤٦١ الفقرات)، اينالثا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٢ حوليةخاصاً (

 ).٤٨٨-٤٦٥الفريق العامل تقريره يف نفس الدورة (املرجع نفسه، الفقرات 
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الـدول، فــإن أنشـطة املنظمــات الدوليـة تضــاعفت، وترتبـت عليهــا 
آ�ر علــى العالقـــات الدوليــة وعلـــى احليـــاة اليوميــة لألفـــراد، علـــى 
السـواء. ومـن املهــم إذن أن يكـون >إلمكـان االعتمــاد علـى نظــام 

ضـع قواعــد . فو وفــريةوجمموعـة قواعــد، حـىت وإن مل تكــن املمارسـة 
لية املنظمـــات الدوليـــة خطــوة ضـــرورية لتطـــوير النظـــام بشــأن مســـؤو 

 القانوين الدويل.
أســهم جمــرد وجـود مشــاريع املــواد احلاليـة مــن �حيــة  وقـد -١٣

أخـــرى يف تطــــوير املمارســــة املتعلقــــة مبســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة 
حسبما تظهر ذلك وثيقة أصـدرها مـؤخراً املستشـار القـانوين لألمـم 

ئل اإلعــالم رغــم إعــدادها لالســـتخدام ت �ــا وســاتحــدة وعلمــامل
من التقرير  ٤٧(وهي مستنسخة جزئياً يف الفقرة  )١٧(الداخلي فقط

ووجهت بعـض املنظمـات الدوليـة انتقـاداً آخـر يركـز علـى  الثامن).
تنـــوع املنظمــــات الدوليـــة، وعلــــى مـــا يســــميه الـــبعض منهــــا "مبــــدأ 

 واعـد خاصـةل منظمـة قالتخصـص" الـذي مبوجبـه تـنظم مسـؤولية كـ
أن يفـرتض أن يكـون أغلبهـا مـدرجاً يف قواعـد املنظمـة املعنيـة. ومـا 

توجــد هــذه القواعــد اخلاصــة، فإ ــا تكــون ذات أســبقية علـــى أي 
قاعدة من القواعد العامة للقـانون الـدويل، حسـبما ُأشـري إىل ذلـك 

. ومع ذلك، ال ميكن القول ² ا تشمل عدداً  ٦٣يف مشروع املادة 
ثــارة يف مشــاريع املــواد، إذ مل تــرد عنهــا ســوى ملســائل املرياً مــن اكبـ

 أمثلة قليلة جداً يف تعليقات املنظمات الدولية.
وكمــا أشـــارت إحـــدى الـــدول يف مالحظـــة أبـــد�ا، فـــإن  -١٤

مشــاريع املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية املنظمــات الدوليـــة عامـــة مبـــا فيـــه 
هــا. ومــن بكـل تنوع الكفايـة حبيــث تنطبـق علــى املنظمـات الدوليــة

خلطأ االعتقاد ²ن ا0موعـة الواسـعة مـن املنظمـات الدوليـة ينبغـي ا
أن تقابلهـــــا >لضـــــرورة جمموعـــــة واســـــعة مـــــن القواعـــــد الـــــيت تـــــنظم 

، تنطبـــــق ٢مســــؤوليتها. ووفقــــاً للتعريــــف الــــوارد يف مشــــروع املــــادة 
مشــاريع املــواد علــى املنظمــات الدوليــة الــيت تكــون هلــا الشخصــية 

كـــون هلـــذه املنظمـــات حقــــوق تلصـــفة، . و�ـــذه اة الدوليـــةالقانونيـــ
وتكــون عليهـــا التزامــات، وطاملـــا كانـــت عليهــا التزامـــات مبوجـــب 
القــانون الــدويل، فإنــه ال ميكــن اســتبعاد إمكانيــة أن تنتهكهــا. ويف 
هذه احلالة، جيب أن يكون >إلمكان حتميلها املسؤولية عن ذلك، 

 قانونية. ذات شخصيةوهو أمر ينطبق على كل منظمة دولية 
وقـد اقرتحــت منظمــة األمـن والتعــاون يف أورو> وجمموعــة  -١٥

أخرى من املنظمات الدولية نقل احلكم املتعلق بقاعدة التخصيص 
جديــدة،  ٣ليصــري مشــروع مــادة  ٦٣الـذي يــرد يف مشــروع املــادة 

وهـو أمــر لـن يغــري حمتــوى احلكـم املعــين. ويــرى السـيد غــا� أن مــن 
ا احلــايل. فـــاألكثر منطقيـــة يف يف مكا ـــ ٦٣املــادة األفضــل إبقـــاء 

تبدأ مشاريع املواد بذكر القواعد ذات االنطباق العام  الواقع هو أن
وفــوق ذلـك، فـإن إدراج املــادة  قبـل طـرح حالــة القواعـد املختلفـة.

__________ 

 )١٧( Jeffrey Gettleman, "U.N. told not to join Congo army in 

operation", The New York Times, 9 December 2009. 

"األحكـام  باملتعلقة بقاعدة التخصيص يف الباب السادس املتعلق 
 الـــدول ةيولد املتعلقـــة مبســـؤ املتبــع يف املـــوانهج العامــة" يتفـــق مـــع الـــ

، والـــيت اعتمــد�ا اللجنـــة يف )١٨(األفعــال غـــري املشــروعة دوليــاً  عــن
 .٢٠٠١ عام
وأُبــديت مالحظــة عامــة أخـــرى فيمــا خيــص العالقــة بـــني  -١٦

املــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الــدول عـــن األفعـــال غــري املشـــروعة دوليـــاً 
 يف اتبـاع املـوادلـبعض أنـه ُميعـن ، حيـث يـرى اةاملواد احلاليومشاريع 

املتعلقة مبسؤولية الدول. وقال السيد غا� إنه سيقتصر بشأن هـذه 
مــــــن تقريــــــره الــــــيت تتنـــــــاول  ٥النقطــــــة علــــــى اإلحالــــــة إىل الفقــــــرة 

 املسألة. هذه
وقبـل االنتقـال إىل التعليقـات علـى مشـاريع مـواد حمــددة،  -١٧

دخلـت علـى نـص أشار السيد غـا� إىل أن بعـض التعـديالت قـد أُ 
ه أو استشـارة أمانــة اللجنـة. وقـال إنـه ×ســف يـره دون استشـارتتقر 

بصفة خاصة ألن تعبري "األمانة العامة لألمم املتحدة" قد استعيض 
 عنه يف مواضع كثرية بتعبري "األمانة العامة". 

وأعربــت بعــض املنظمــات الدوليــة عــن رغبتهــا يف إجــراء  -١٨
 وهو أمـر ال مـربرمشاريع املواد، مشاورات أخرى مع اللجنة بشأن 

له، ألن اللجنة ال تعتزم اعتماد نص مشروع اتفاقيـة، وإمنـا جمموعـة 
من مشاريع املواد اليت ستعرض بعد ذلك على اجلمعية العامة. وقد  
كانـت أمـام تلـك املنظمـات فرصـة كافيـة إلجـراء تلـك املشــاورات، 

 وقد اغتنم أغلبها هذه الفرصة.
ا كان ينبغي ما يتعلق مبا إذآراء خمتلفة في ومت اإلعراب عن -١٩

إىل للجنة النظر يف احتجاج املنظمة الدولية مبسؤولية الدولة. ونظراً 
د أن  ملوا اختاذ قرار بشأن هذه النقطة لن يؤثر على حمتوى مشاريع ا

القائمة، يبدو من األفضل يف رأي السيد غا� إرجاء اختاذ أي قرار 
تـزم مـا إذا كانـت تع ة عندئـذ أن حتـدديف هذا الصدد. وميكن للجن

إجــراء دراســـة قـــد تــدفعها إىل تعـــديل عـــدة مــواد متعلقـــة مبســـؤولية 
الدول. ويف هذا السياق، قد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا كان 
هنــاك جمــال الســـتكمال مشــاريع املــواد قيـــد النظــر واملــواد املتعلقـــة 

ول قـة مبسـؤولية الـدمبسؤولية الدول بغية معاجلة بعـض املسـائل املتعل
 دولية جتاه األفراد والكيا�ت األخرى.واملنظمات ال

ومل يُِثر تعريفا تعبريي "املنظمة الدولية" و"قواعـد املنظمـة"  -٢٠
إال القليل من التعليقات، وانصب أغلب املالحظات على تعريف 

الوكيـل". ونظـراً لتنـوع هـاز" وتنقـيح تعريـف مصـطلح "اجل"مصـطلح 
ًا  أسيسية للمنظماتة يف الصكوك التالُنهج املتبع الدولية، فإن تعريف

ملصطلح "اجلهاز" يستند إىل القواعد اخلاصة بكل منظمة ميكن أن 
يكون مصدراً للتفاوت، بينما التعريف املوحد الذي ال يتبـع قواعـد 

__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /ولاأل كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )١٨( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
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املنظمـات قـد يثـري االلتبــاس. وإذا تقـرر أن يُـدرج يف مشـاريع املــواد 
عريـف قـي إدراجـه قبـل ت، يكون من املنطتعريف ملصطلح "اجلهاز"

مـن التقريـر:  ٢٠والنص التايل مقرتح يف الفقرة . وكيل"ال"مصطلح 
أي شــخص أو كيــان لــه  ‘جهــاز املنظمــة الدوليـة’يعـىن مصــطلح "

". ووفقـاً للفقـرة الفرعيـة (ج) مــن لقواعـد املنظمــة ذلـك املركـز وفقـاً 
م املوظفني الرمسيني وغريه‘ الوكيل’، "يعين مصطلح ٢مشروع املادة 

ممـن تتصـرف املنظمـات بواســطتهم". مـن األشـخاص أو الكيـا�ت 
وأوضـــح تعريـــف آخــــر أطـــول مل ~خـــذ بــــه اللجنـــة أن األشــــخاص 

الكيـــا�ت املعنيــــة "يكلفهــــم جهــــاز للمنظمــــة >لقيــــام Ðحــــدى  أو
. ومنشـأ هـذين النصـني هـو )١٩(مهامها أو >ملساعدة يف القيام �ا"

التعــويض عــن ليــة بشــأن أصــدر�ا حمكمــة العــدل الدو  الفتــوى الــيت
فمـن  ،هـاز"اجل". وإذا ُقبلت فكرة إدراج تعريف مصطلح األضرار

األفضـل تفــادي التــداخل بـني فئــة األجهــزة وفئـة الــوكالء. وعندئــذ 
‘ الوكيــل’ميكـن إعـادة صــياغة التعريـف كمــا يلـي: "يعــين مصـطلح 

فــــاً للجهــــاز، ممـــــن موظفــــاً رمسيــــاً أو شخصــــاً أو كيــــا�ً آخــــر، خال
ظمـة ²داء إحـدى وظائفهـا نظمـة بواسـطتهم، تكلفـه املنتتصـرف امل

أو >ملساعدة يف أدائها". وهذه الصـياغة مل تتضـمن أيـة إشـارة إىل 
"قواعد املنظمة"، إذ كان من شأن ذلك أن جيعل تعريف مصطلح 

 ."الوكيل" مفرطاً يف التقييد
بــع لدولـــة أو بتصــرف جهـــاز � ٦مشــروع املـــادة  ويتعلــق -٢١

أخـرى. وقـد قبلـت  ُوضع حتـت تصـرف منظمـة دوليـةملنظمة دولية 
عدة دول ومعها األمانة العامة لألمم املتحدة املوقف النقدي الذي 
اختذتـه اللجنـة إزاء احلكـم الــذي أصـدرته احملكمـة األوروبيـة حلقــوق 

، لكــن إحــدى الــدول Þت �رامــي وســارامايتاإلنسـان يف قضــييت 
، فـــإن املعيـــار ٦ادة املوقـــف. ووفقـــاً ملشـــروع املـــ بنفســها عـــن هـــذا

م فيمـا يتعلــق Ðسـناد التصــرف هـو "الســيطرة الفعليـة" علــى احلاسـ
التصرف املعين. ويف هذا الصدد، أشار السيد غا� إىل أن األمانة 

ســــيما  العامـــة لألمـــم املتحـــدة أشــــارت، لعـــدد مـــن األســـباب، وال
ا علـــى العمــــل مببــــدأ السياســـية منهــــا، إىل أ ـــا أبقــــت يف ممارســــته

اف الثالثـة فيمـا يتصـل بعمليـات األمم املتحدة جتـاه األطـر  مسؤولية
 ٦إدراج مشــروع املـــادة حفــظ الســالم، ويف نفــس الوقـــت أيــدت "

يف حتديد املسؤوليات بني األمم املتحدة  عاماً  توجيهياً  >عتباره مبدأً 
الــــوكالء الــــذين مــــا يتعلـــق >ألجهــــزة أو هــــا فيدول األعضــــاء فيالـــو 

، Add.1و A/CN.4/637( "يوضـــــــــــعون حتــــــــــــت تصـــــــــــرف املنظمــــــــــــة
كـــانون   ٨). ويف ٦، الفقـــرة ٦املالحظــات املتعلقـــة مبشـــروع املــادة 

، قدمت احملكمـة االبتدائيـة يف بروكسـل، يف ٢٠١٠األول/ديسمرب 
، مثـاالً وآخرين بلجيكا ضد وآخرون غولينزيرانُ  -موكيشيما�  قضية

 ارسة ذات صلة، حيث ار~ت أن قرار الوحدةالفتًا للنظر على مم
 املساعدة إىل رواندا مبغادرة البلجيكية يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي

، ١٩٩٤خميم لالجئني قائم حبكم الواقع يف كيغايل يف نيسان/أبريل 

__________ 

 .١٨ احلاشية، ٣٦ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )١٩( 

إمنا هو قرار اُختـذ حتـت إشـراف بلجيكـا ولـيس حتـت إشـراف بعثـة 
 رواندا. األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل

ذي يتعلق >ألفعال املتجاوزة ال ٧ويستلهم مشروع املادة  -٢٢
املادَة املناظرة املتعلقة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال  السلطة حلدود

غري املشروعة دولياً. ومن مث، فإنه ال ينص صراحة علـى أن يكـون 
) من ٤الفعل قد ارُتكب يف إطار الوظيفة الرمسية لفاعله. والفقرة (

وميكـــن أن يشــــري عليـــق ال تــــدع جمـــاالً للشــــك يف هـــذا الصــــدد. الت
مانة العامة لألمم املتحدة، إىل أن اجلهاز التعليق، مثلما اقرتحت األ

أو الوكيــــل يتصــــرف "ضــــمن حــــدود الوظــــائف العامــــة للمنظمـــــة" 
). ٢، الفقــرة ٧(املرجـع نفسـه، املالحظـات املتعلقـة مبشـروع املـادة 

ينبغـي أن  ٧ولية أن مشـروع املـادة ورأت جمموعة من املنظمات الد
ات واحلصـا�ت، والـيت  االعتبار املمارسة املتعلقة >المتياز ×خذ يف

 حلــدودتعتربهـا تلــك املنظمـات أكثــر تقييـداً إزاء األفعــال املتجـاوزة 
). ومن ٧ املادةشروع مب املتعلقة املالحظات(املرجع نفسه،  السلطة

االمتيازات واحلصا�ت املمنوحة يف إطار اتفاق غا� أن  رأي السيد
علق إال >ألفعـال الـيت تتصـل بوظـائف اجلهـاز أو الوكيـل، املقر ال تت

ذلك ال يستتبع >لضرورة أن األفعال املتجاوزة حلدود السلطة  لكن
 ميكن إسنادها إىل املنظمة الدولية. ال

املتعلـــق >لتصـــرف الـــذي  ٨وفيمــا خيـــص مشـــروع املــادة  -٢٣
مـــم عـــرتف بـــه املنظمـــة الدوليـــة وتتبنـــاه، طلبـــت األمانـــة العامـــة لألت

املتحـــدة بعـــض التوضــــيحات بشـــأن "شــــكل االعـــرتاف" (املرجــــع 
إذا   )، ومــا١، الفقـرة ٨فسـه، املالحظـات املتعلقــة مبشـروع املــادة ن

كــان ينبغـــي أن يـــتم فعــل االعـــرتاف مـــع معرفــة �مـــة >لطـــابع غـــري 
نيـــــة واملاليـــــة املرتتبـــــة علـــــى هـــــذا املشــــروع للتصـــــرف، واآل�ر القانو 
ــــــح بتفصــــــيل أكـــــــرب يف االعــــــرتاف. واقــــــرتح الســــــيد غــــــا � أن يوضَّ

) من التعليق الدور الذي تؤديه قواعد املنظمة فيما يتعلق ٥( الفقرة
 بصحة االعرتاف �ذا الفعل أو ذاك.

لة  -٢٤ واحلكم الوحيد يف الفصل الثاين الذي مل يثر إال قلة قلي
. ومل يكــن جـوهر هــذا احلكــم ٩مشـروع املــادة مـن التعليقــات هــو 
توخيـــاً للوضـــوح، ميكــن أن حيـــدد التعليـــق، كمـــا حمــل أي انتقـــاد. و 
حــاالت خــرق مانــة العامــة لألمــم املتحــدة، أن "اقرتحــت ذلــك األ

القـانون الـدويل الـواردة يف القواعـد،  ]االلتزامـات الـيت يـنص عليهـا[
اليت ستعترب  وليس حاالت خرق القواعد بصفة عامة، هي وحدها

" ٩شــــروع املــــادة >ملعـــىن الــــوارد يف ماللتــــزام دويل حـــاالت خــــرق 
 ).٣، الفقرة ٩(املرجع نفسه، املالحظات املتعلقة مبشروع املادة 

 ١٣ومـن الواضـح أن التعليقــات علـى مشـروعي املــادتني  -٢٥
حتتـــاج إىل املزيــــد مـــن التفصــــيل مـــن خــــالل االســـتفادة مــــن  ١٤و

مــــن مشــــاريع املــــواد املتعلقـــــة  ١٧و ١٦ التعليقــــات علــــى املــــادتني
فعال غري املشروعة دولياً. ويشري السيد غا� مبسؤولية الدول عن األ

مـن  ١٦) من التعليق على املـادة ٥د إىل أن الفقرة (يف هذا الصد
مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول الـيت جـاء فيهـا أنـه جيــب أن 
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يســرياً الرتكـــاب الفعـــل غـــري تكــون "املعونـــة أو املســـاعدة مقدَّمـــة ت
ب التوفيـق بينهــا وبـني مشــروع صــعي )٢٠(املشـروع، وأن تيســره فعـالً"

يــــذكر  املتعلـــق مبســـؤولية املنظمــــات الدوليـــة، والـــذي ال ١٣املـــادة 
سـوى العلــم بعــدم مشـروعية الفعــل وال يعــين ضـمنياً ²ي حــال مــن 
األحـــــــوال وجــــــــوب أن تكــــــــون املنظمــــــــة الدوليــــــــة قــــــــد قصــــــــدت 

 ه. ارتكاب تسهيل
 وأبدى السيد غا� مالحظـة مؤداهـا أن الـرأي الـذي عـرب -٢٦

من  ٤٧الفقرة  عنه املستشار القانوين لألمم املتحدة، والذي يرد يف
التقريــر الثــامن، ال يشـــرتط وجــود نيــة تســـهيل ارتكــاب الفعــل غـــري 
املشـروع لكـي تنشــأ املسـؤولية الدوليـة. ومــع االعـرتاف بقـوة احلجــة 

مـن مشـاريع املـواد املتعلقــة  ١٦ليـق علـى املــادة الـيت تسـتند إىل التع
دول، يــرى الســيد غــا� أنــه ال لــزوم الستنســاخ املقطــع مبســؤولية الــ

، إذ مــن شــأن ذلــك أن ١٣يف التعليــق علــى مشــروع املـادة املعـين 
 يضيِّق نطاق انطباقه إىل حد كبري. 

واقرتحـت إحــدى الــدول تفـادي أوجــه التــداخل احملتملــة  -٢٧
Ðدراج عبارة  ١٦ومشروع املادة  ١٥و ١٤و ١٣ملواد بني مشاريع ا

 . ١٦" يف بداية مشروع املادة ١٥إىل  ١٣حكام املواد من "رهناً ²
مشـــروع وميكــن إدخــال تعـــديل طفيــف آخــر علـــى نــص  -٢٨

، ويتمثـل هـذا التعـديل يف اإلشـارة يف مشـروع املــادة إىل ١٦املـادة 
"العضــو" علــى وجــه العمــوم بــدالً مــن "الدولــة أو املنظمــة الدوليــة 

الدوليــة قــراراً ملزمـــاً  العضــو"، ألنــه مــن املمكــن أن تتخـــذ املنظمــة
مـــن  ١لعضـــو لـــيس دولـــة أو منظمـــة دوليـــة. ويصـــبح نـــص الفقـــرة 

 ا يلي:عندئذ كم ١٦مشروع املادة 
، تتحمــل املنظمــة ١٥إىل  ١٣"رهنـاً ²حكــام املــواد مــن  

الدولية املسؤولية الدولية إذا اعتمدت قراراً يلزم عضواً >رتكاب 
ملنظمة ويشكل التفافاً فعل يكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته ا

 على التزام دويل واقع عليها".
ية إىل الــذي تــرجم >لفرنســـ "circumvent"وقــد أ�ر فعــل  -٢٩

" [ويف الـــــنص العــــريب: "يشـــــكل التفافــــاً"] عـــــدة soustraireفعــــل "
تعليقـــات. فقـــد تســـاءل الـــبعض عمـــا إذا كانـــت عبـــارة "ويشــــكل 

حقــاً أم أ ـــا مبثابـــة التفافــاً علـــى التـــزام دويل واقــع عليهـــا" ضـــرورية 
توضيح بسيط من األفضل إدراجه يف التعليق. ومع ذلك، يبدو أنه 

الدولية قد أساءت استخدام سلطا�ا عن جيب أن تكون املنظمة 
 عمد كي حتمَّل املسؤولية.

انتقــادات عــدة  ١٦مــن مشــروع املــادة  ٢وأ�رت الفقـرة  -٣٠
املتحـدة ومنظمـة  دول وصندوق النقد الدويل واألمانة العامـة لألمـم

العمـــــل الدوليـــــة واملفوضـــــية األوروبيـــــة. وُقـــــدمت يف هـــــذا الصـــــدد 
طبـاق احلكـم واسـع للغايـة >لنظـر نحجتان: األوىل هي أن نطـاق ا

__________ 

 .٨٤ ص ،) والتصويبالثاينزء ا0لد الثاين (اجل ،٢٠٠١ حولية )٢٠( 

إىل عدد التوصيات اليت تصدرها املنظمات الدوليـة. و�نيـاً، ال بـد 
أن يكون هناك ارتباط أوثق بني التوصية وتصرف العضو. وملعاجلة 

ولعـل هـذا االقـرتاح هـو االقـرتاح  -سـألة يقـرتح السـيد غـا� هـذه امل
 ٢حـذف الفقـرة  -األكثر جذرية الذي يتقدم به يف تقريـره الثـامن 

مــن التقريــر). والواقــع أن فقــريت مشــروع  ٥٨بكــل بســاطة (الفقــرة 
اللتـــني ترميـــان إىل منـــع املنظمـــة الدوليـــة مـــن اســــتغالل  ١٦املـــادة 

ألعضــائها ال تســتندان >لتأكيـــد إىل الشخصــية القانونيــة املســـتقلة 
املمارسة وميكن اعتبارمها إذن مبثابة حماولة للتطوير التدرجيي. ومـن 

الـــيت  ١ األفضــل دون شــك، يف هـــذا الصــدد، االحتفـــاظ >لفقــرة
 حظيت بقبول كبري على الرغم من طابعها املبتكر.

أبدى مالحظة مؤداهـا أن موضـوع مسـؤولية نوليت  السيد -٣١
ة، وأن الدولية هو يف صميم جدول األعمال احلايل للجن املنظمات

ددة. ومــن مث، املقـرر اخلـاص اسـتطاع إجنـاز أعمالـه يف اآلجـال احملـ
فـــإن لــــدى اللجنــــة يف الوقــــت احلـــايل، وبعــــد عشــــر ســــنوات مــــن 
اعتمادهـا مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول، اإلمكانيـة إلمتـام 

ون مبثابـــة جنــاح كبـــري للجنـــة أعماهلــا بشـــأن هــذا املوضـــوع. وســيك
وللقـانون الـدويل بوجـه عــام لـو صـيغ القــانون املتعلـق مبسـؤولية أهــم 

ون الـدويل يف  ايـة املطـاف صـياغة تتسـم >حلجيـة. أشـخاص القـان
ويشـكل التقريــر الثـامن للمقــرر اخلـاص أساســاً ممتـازاً للمهمــة الــيت 

مة من أجل يزال يتعني إجنازها، وهو يتضمن مجيع العناصر الالز  ال
ه سيقصـر مداخلتـه علـى النجاح يف تنفيذها. وقال السيد نـوليت إنـ

املقدمــة واجلــزء األول  بعـض مالحظــات ذات طـابع عــام خبصـوص
 من التقرير. 

وقـال الســيد نــوليت إنــه يتفــق مــع املقــرر اخلــاص يف اجلــزء  -٣٢
األكــرب مــن حتليلــه واســتنتاجاته. ومشــاريع املــواد يف الوقــت احلــايل 

جمملهــا وتشــكل جمموعـــة متســقة ومتينــة. وال حاجـــة إىل  جيــدة يف
تعـديل الــنهج الــذي اتُبــع تعــديالً كبــرياً وإمنــا ميكــن االكتفــاء بوضــع 

 سات األخرية. بعض اللم

ويعين ذلك على سبيل املثال أنه ال داعي للتساؤل عمـا  -٣٣
إذا كان ينبغي التعبري عن "مبدأ التخصص" بطريقة أخرى غري اليت 

ملقرر اخلاص اتباعاً لنموذج مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية اقرتحها ا
. ٦٣الدول. وقد ُأعـرب عـن هـذا املبـدأ بوضـوح يف مشـروع املـادة 

لمواد والنص على مبـدأ التخصـص يف اجلـزء ديل اهليكل العام لوتع
املخصـص للمبـادئ العامـة ميكـن أن يـؤد� إىل سـوء الفهـم، إذ قــد 

اثقـة مـن أن هـذه األحكـام جيـب أن يوحي ذلك ²ن اللجنـة غـري و 
تكون هلا حجية، كما ُخيشى أن يؤدي إىل ترافع مصلحي شخصي 

 ات الدولية ككل.ميكن أن يُقوِّض نظام مسؤولية املنظم

ويـرى الســيد نـوليت أن ال حاجــة أيضـاً للعــودة إىل تنــاول  -٣٤
مســـألة مــــا إذا كانــــت مشــــاريع املـــواد تســــتند إىل قــــدر كــــاف مــــن 

الــدول أو املنظمـــات. فقــانون مســؤولية املنظمـــات عناصــر ممارســة 
يتسـم >ســتقاللية ذاتيـة كتلــك الـيت يتسـم �ــا مـثالً قــانون  الدوليـة ال
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قــانون ب وثيقـاً يـرتبط ارتباطـاً ، بـل العالقـات الدبلوماسـية بـني الـدول
مسؤولية الدول. وذلك يربر الـنهج العـام الـذي اتبعـه املقـرر اخلـاص 

تـــــــدعمها  ا خيــــــص القواعــــــد الــــــيت الواملتمثــــــل يف التســــــاؤل، فيمــــــ
املمارسة، عما إذا كان يوجد سـبب وجيـه للنـأي عـن الـنهج املتبـع 
>لنســــبة للمــــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول. فــــإذا مل يوجــــد ســـــبب  

بــني قــانون املســـؤولية  االتســـاقكهــذا، فــإن ضـــرورة احملافظــة علــى 
ضـعت ومبدأ املسؤولية ذاته حتث على اتبـاع القاعـدة نفسـها الـيت و 

اتبــــع الـــنهج ذاتــــه بنجــــاح عنــــدما وضــــعت  >لنســـبة للــــدول. وقــــد
اللجنـــة اتفاقيــــة فيينـــا لقــــانون املعاهــــدات بـــني الــــدول واملنظمــــات 

 ــــــالدوليــة أو فيمــا بــني املنظمــات الدوليـــة (يشــار إليهــا فيمــا يلــي ب
 . )٢١(")١٩٨٦"اتفاقية فيينا لعام 

لـة مبحاولـة وأخرياً، من األفضل عدم القيام يف هـذه املرح -٣٥
قواعـــد املتعلقــــة >حتجــــاج منظمـــة دوليــــة مبســــؤولية حـــل مســــألة ال

الدولــة. ومــن املؤســف دون شــك عــدم تنــاول هــذه املســـألة ال يف 
املواد املتعلقة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً وال 

املـواد املتعلقـة مبســؤولية املنظمـات الدوليـة. ومـع ذلــك، مشـاريع يف 
يف اللجنــة أو لــدى الـــدول توجــه صــريح وواضـــح ســواء  ويف غيــاب

واملنظمــات الدوليـــة لصـــاحل قـــرار بشــأن املســـألة األوىل الـــيت يتعـــني 
تسويتها، وهي ما إذا كان ينبغي إدراج قواعد بشـأن هـذا املوضـوع 

املـــواد قيـــد النظـــر، مـــن األفضـــل عـــدم القيـــام يف هـــذه مشــاريع يف 
غة ة ال غـري، مبحاولـة لصـيااملرحلة املتأخرة، وحرصـاً علـى الشـمولي

قواعد مل تدرس دراسة كافية. وهلذا السبب يوافق السيد نوليت على 
اقرتاح املقرر اخلاص إجراء دراسة إضافية حرصاً على عدم التأخر 

  ١جيب أن يبقى مشروع املادة  ،يف إجناز األعمال اجلارية. ومن مث
 كما هو.

لسيد نوليت يشاطر ، ما فتئ ا٢وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٣٦
ر اخلاص الـرأي القائـل ²ن تعريـف "املنظمـة الدوليـة" ال ينبغـي املقر 

أن يقتصر على املنظمـات احلكوميـة الدوليـة. إال أنـه تسـاءل أيضـاً 
ارتبـــاط دولــــة عمـــا إذا كـــان يف اإلمكـــان أن يُــــذكر يف التعليـــق أن 

. عـدة دول مـع كيــا�ت خاصـة ال يُعتـرب >لضــرورة منظمـة دوليــة أو
هــــــذا القبيـــــل يفــــــرتض أيضــــــاً أن متــــــارس والواقـــــع أن وضــــــعاً مــــــن 

وظيفـــة عموميــة وأن حتتـــل فيهــا الدولـــة أو الــدول املشـــاركة  الرابطــة
 مكانة خاصة. 

ه أن  -٣٧ ويشارك السيد نوليت املقرر اخلاص الرأي الذي مؤدا
اللجنة ينبغي هلا أال تسعى إىل مزيد من التحديد يف تعريف "قواعد 

لتعريـــف عــن التعبـــري عـــن يـــؤدي ذلــك إىل قصـــور ا املنظمــة"، فقـــد
التنوع الكبري الذي ميكن أن تتسم به هـذه القواعـد يف حـال إبـرازه 

 البعض من فئا�ا وإغفاله البعض اآلخر.
__________ 

يف القــراءة  اللجنــة اعتمــد�اعلــى مشــاريع املــواد الــيت  لالطــالع )٢١( 
)، الثــاينا0لــد الثـاين (اجلــزء  ،١٩٨٢ حوليــةعليهــا، انظـر  والتعليقــاتالثانيـة 
 .٦٣ الفقرة يليها، وما ٢٤الثاين، الفرع دال، ص  الفصل

ويؤيــد الســـيد نـــوليت اقـــرتاح املقـــرر اخلـــاص ²ن يـــدرَج يف  -٣٨
تعريف ملصطلح "اجلهاز"، لكنه ال يعتقد أن ذلك  ٢مشروع املادة 

كيــــــل" ال ميكــــــن أن يكــــــون "جهــــــازاً"، تبع >لضــــــرورة أن "الو يســــــت
والعكـس صــحيح. ويف الـدعاوى الــيت تعـرض علــى حمكمـة العــدل 
الدولية، على سبيل املثـال، ميكـن أن يكـون وكيـل احلكومـة جهـازاً 
للدولــة يف الوقـــت ذاتــه. ويكمـــن الفــرق بـــني "اجلهــاز" و"الوكيـــل" 

الظــــاهرة ذا�ـــــا:  >ألحــــرى يف الرتكيــــز علــــى جوانــــب خمتلفــــة مــــن
لح "اجلهاز" يشري إىل االختصاص القانوين احملدد لكيان ما، فمصط

مبـا يف ذلـك الشـخص الطبيعــي، ²ن يقـوم >لتصـرف، يف حــني أن  
كلمة "الوكيل" حتيل بصفة رئيسية إىل الشخص احملدد الذي ميارس 
اختصاصـاً قانونيــاً معينـاً يف قيامــه >لتصـرف. وال يتمثــل الفـرق بــني 

"الوكيل" يعمل على أساس أنـه مكلـف  هاز" و"الوكيل" يف أن"اجل
على حنو خمصَّص يف أدائه وظيفـة مـا يف حـني أن "اجلهـاز" ميـارس 
ز  وظيفة معينة بصفة مستمرة. فمن الصعب غالباً إقامة ذلك التميي
د  يف املمارسة وهو، فضالً عن ذلك، غري جمٍد ألغراض مشاريع املوا

فهـومي "اجلهــاز" السـيد نـوليت تعريـف م قيـد النظـر. ومـن مث، يقـرتح
 و"الوكيل" على النحو التايل:

أي شخص  ‘جهاز املنظمة الدولية’يعين مصطلح  "(ج) 
 أو كيان له صفة قانونية للتصرف وفقاً لقواعد املنظمة؛

إىل املــــوظفني الـــــرمسيني ‘ الوكيـــــل’يشــــري مصــــطلح  "(د) 
ة وغـــريهم مـــن األشـــخاص أو الكيـــا�ت ممـــن تتصـــرف املنظمــــ

لفهـــــم املنظمــــة ²داء إحـــــدى وظائفهـــــا بواســــطتهم والـــــذين تك
 >ملساعدة يف أدائها". أو

ويـرى الســيد نـوليت أن مــن غــري ا0ـدي تعريــف مصــطلح  -٣٩
"اجلهــاز" علـــى أنــه يشـــمل أي شــخص "لـــه ذلــك املركـــز". ولعـــل 
اإلشـارة إىل "ذلــك املركــز" مفيــدة يف إطـار قــانون مســؤولية الــدول 

د أجهز�ــا. إال أن علـى عــاتق الـدول حتديــ للتشـديد علــى أنـه يقــع
هذه اإلشارة، من الناحية التقنية، ال لزوم هلا، فضالً عن أ ا جتعل 

 التعريف تعريفاً يفسر الشيء >لشيء. 

امن  املري السيد -٤٠ شكر السيد غا� على عرضه للتقرير الث
عن مسؤولية املنظمات الدولية. وقال إن هذا املوضـوع املعقـد أ�ر 

تجلـى مـن التعليقـات واملالحظـات الــواردة دالً كبـرياً حسـب مـا يجـ
مـن الــدول واملنظمــات الدوليـة. وعلــى الــرغم مـن الصــعو>ت الــيت 
واجههـــا الســــيد غــــا� فإنـــه نفــــذ أعمالــــه >قتـــدار وفطنــــة ومثــــابرة، 

شـــك أن اللجنــــة ســـتقوم يف القــــراءة الثانيـــة بوضــــع اللمســــات  وال
 واد. األخرية اليت تستحقها مشاريع امل

انضــم إىل األعضــاء الــذين هنــأوا الســيد  يــتشبيرت  الســيد -٤١
النظر  غا� على العمل املمتاز الذي أجنزه، وأعرب عن ثقته يف أن 
يف هــذا املوضـــوع األساســي ســـوف يكُمـــل خــالل فـــرتة الســـنوات 
اخلمس اجلارية. وأيد اقرتاح السيدين غا� ونوليت الرامي إىل اإلبقاء 
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فــــتح >ب  إعـــادةبشـــكله احلـــايل لتفـــادي  ١ علـــى مشـــروع املـــادة
املناقشـة بشـأن مسـؤولية الـدول األعضـاء يف منظمـة دوليـة. وحبَّــذ، 
فضـالً عــن ذلـك، النظــر عــن كثـب يف مقــرتح السـيد نــوليت املتعلــق 
بتعريف مصطلحي "اجلهاز" و"الوكيل" والـذي تضـمن توضـيحات 

 ٢ني مفيـدة. وقـال إنــه يوافـق يف النهايـة علــى اقـرتاح حـذف الفقــرت
، وال سيما مراعـاًة لالنتقـادات الشـديدة ١٦ادة من مشروع امل ٣و

 لدى املنظمات الدولية. ٢اليت أ�ر�ا الفقرة 
 )�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

(رئيس الفريق العامل املعين  بريموديس -Nسكيس  السيد -٤٢
لعامــــل املعــــين >لتحفظــــات علــــى املعاهــــدات) أعلــــن أن الفريــــق ا

>لتحفظــات علــى املعاهـــدات يتــألف حاليــاً مـــن األعضــاء التاليـــة 
أمساؤهم: السيد خوانغ والسيد غا� والسيد كانديويت والسيد ماكريه 

 ).مايكل وود والسيد برييرا (حبكم منصبه والسيد نوليت والسري
 .٥٥/١٢رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣٠٨١اجللسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠١١يل ن/أبر نيسا ٢٧ ،األربعاء

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
بريمـــــــوديس، الســـــــيد  -الســـــــيد >ســــــكيس  :احلاضــــــرون 

بيرتيــتش، الســيد برييــرا، الســـيد بيليــه، الســيدة جاكوبســون، الســـيد 
، السـيد سـابو�، الســيد غالتسـكي، الســيد خوانـغ، السـيد دوغــارد
يد كانـــديويت، أوســـبينا، الســيد فومبـــا، الســـ -غــا�، الســـيد فلنســـيا 

الســيد كوميســـاريو أفونســـو، الســـيد ماكريــه، الســـيد املـــري، الســـيد 
ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، السـيد  موراسي، السيد

 واكو، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

 )�بع(�بني السيدة Nوال إسكاراميا، العضو السابق يف اللجنة 
التزمت  أن اللأشار إىل الرئيس -١ جنة، يف جلستها السابقة، 

دقيقة صمت حداداً على السيدة إسكاراميا. وقد قدمت السـيدة 
، مسـامهة ٢٠٠٢إسـكاراميا، إثـر انتخا�ـا لعضـوية اللجنـة يف عـام 

أبرزت خالهلا ما تتمتع به من اقتدار ومحاس. جوهرية يف عمل اللجنة 
عناية  القانون الدويل، أولت وانطالقاً من التزامها البالغ بتطوير قواعد

خاصة للطرائق اليت ميكن �ا للقانون املساعدة يف محاية الضـعفاء 
واملستضـعفني. وســتبقى، بروحهـا الوديــة ولطـف معشــرها ومواقفهــا 

 اكرة أعضاء اللجنة.اإلجيابية، أمداً طويالً يف ذ

قــال إن لــدى أعضــاء اللجنــة جتربــة  ويســنوموريت الســيد -٢
يف جمال القانون الدويل،  إسكاراميا ة الفنية للسيدةمباشرة مع اخلرب 

وعقلها التحليلي والقوة اليت دافعت �ا عن أفكارها وآرائها. وقـد 
ساعدهم لطف طباعها على التوصل إىل توافق اآلراء يف مناسبات  
كثـرية. وإذ كانـت أول املتحـدثني يف مواضــيع كثـرية، فإ ـا غالبـاً مــا 

ن ه النقــاش. وأثبتـــت بـــدفاعها عـــحــددت األســـلوب الـــذي دار بـــ
حقوق اإلنسان واملساواة بـني اجلنسـني والقضـا� اإلنسـانية التزاَمهـا 
بتعزيــز العدالـــة االجتماعيــة. ومـــن بــني إجنازا�ـــا الكثــرية يف ميـــدان 
القــانون الــدويل، الــدوُر األساســي الــذي أدتــه يف التفــاوض بشـــأن 

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
بـني السـجا� اجلميلـة للسـيدة قـال إن مـن  سـابو� السـيد -٣

إســـكاراميا معرفَتهـــا العميقـــة >لقــــانون الـــدويل، وتفانيهـــا يف عمــــل 
اتسمت بـه مـن حـّس  اللجنة، ونزعتها النضالية اليت لطَّف منها ما

فكـاهي. وقــد أبــدت أيضــاً اهتمامــاً قــو�ً >لقضــا� البيئيــة ومحاســاً 
 ويل.دماً حنو دراسة القانون الدحقيقياً لدفع الشباب ق

قال إن السيدة إسكاراميا كانت "شخصاً طيباً"  بيليه السيد -٤
حقاً، وهو تعبري يستخدمه عن قصد وصدق ال من >ب ا0امالت 
لجنة،   املعتادة. وُيذكر أن السيد جيمس كراوفورد، كعضو سابق يف ال

ررين اخلاصني كتب مرة عن زميل آخر أن السيدة إسكاراميا جتعل املق
ومرتني بشأن املواضيع اليت يتناولو ا، وأ ا حتّسن >لتايل يفكرون ملياً 

من أعماهلم. وإنه شخصياً متأكد من أن عمله بشـأن التحفظـات 
 على املعاهدات قد استفاد استفادة كبرية من مالحظا�ا.

ومتتعـــت الســـيدة إســـكاراميا مبلكــــة طبيعيـــة للـــدفاع عــــن  -٥
و مؤسـس ملنـرب ، حسب ما يتضح من عملها كعضـالقضا� العادلة

احلقــوقيني الــدويل لصــاحل تيمــور الشــرقية، وكثــرياً مــا قرنــت معارفهــا 
العلمية القانونية برغبتها يف الكفاح من أجل حقوق اإلنسان. وقد  
كانت مبثابة الضـمري األخالقـي للجنـة وقلبهـا النـابض الـذي يـذِّكر 

وإمنا  نوعاً من املباراة النظرية أعضاءها على الدوام ²ن القانون ليس
 هو أداة إلقامة العدل وحتقيق التقدم.

سيغدو القانون شيئاً حزيناً ومقفراً إذا افتقد الروح، وقد و  -٦
عرفـت هــي كيـف �بــه تلـك الــروح. وهـو متأكــد مـن أنــه لـو أصــاغ 
زمالؤهـا السـمع ألمكـنهم مسـاع رجـع صـو�ا الـر�ن القـوي يف قاعــة 

 ثري.تغدو بدو ا أقل تشويقًا بكاالجتماعات اليت 
أقر ²ن السيدة إسكاراميا كان هلا ~ثري كبري دوغارد  السيد -٧

لعمل  على اللجنة. وبصفتها واحدة من أوىل النساء الاليت انتخنب ل
فيها، فقد بثت روحاً جديدة يف عمل اللجنة، وتشاطرت مع زمالئها 

�ً هاماً. ولئن كانت إميا ا بنظام قانوين جديد يشغل فيه الفرد مكا
زعة فردية قوية، فإ ا كانت تعمل جيداً أيضاً بروح الفريق. ويف ذات ن

م أن يقدر  ّل عمله كمقرر خاص معين >حلماية الدبلوماسية، فإنه تع
مسامها�ا احليوية والذكية. ومتثَّل أفضل إرثها يف إدراك اللجنة املستمر 

 يف مناقشا�ا. للمبادئ والعقيدةمكا�ً أن هناك دائماً 
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ــو  الســيد -٨ قــال إن الســيدة إســـكاراميا   كوميســاريو أفونسـ
كانــت عضـــواً موضــع تقـــدير كبـــري يف اللجنــة، وســـتظل مســـامهتها 
القويـة يف عمـل اللجنـة صـرحاً حقيقيـاً يشـهد علـى مـا دافعـت عنـه 
وقاتلت من أجله. ولقد عارضت بعض تقاليد اللجنة حرصاً منهـا 

اخلاصـة معهـا وقـد اسـتندت صـداقته علـى تـوفري بيئـة عمـل أفضـل. 
لـــيس إىل لغتهمـــا وثقافتهمـــا الربتغاليـــة املشـــرتكة وإمنـــا إىل االحــــرتام 
املتبادل، والتوق إىل التعلم، والرغبة املشرتكة يف احلـوار. وهـو يشـعر 

 عرفها وعمل معها. ألنه >المتنان والعرفان 
قــال إنـــه وإن كــان تقابــل مــع الســـيدة  غالتســكي الســيد -٩

فإنه يشعر كما لو كان يعرفها منذ أمـد اميا مؤخراً فحسب، إسكار 
طويـل. فقـد كانـت امـرأة غــري عاديـة عميقـة املعرفـة مولعـة >لقــانون 
الدويل العام. وحىت عندما كانت ختتلف مع اآلخرين، فإ ا مل تكن 
تثــري عــداءهم، بـــل كانــت حتــدوها الرغبـــة يف إجيــاد أرضــية مشـــرتكة 

القـانون الـدويل، ية مرموقـة يف جمـال معهـم. ومل تكـن فقـط اختصاصـ
لتكون  ،وإمنا أيضاً معلمة متفانية وحساسة. وكان قبوهلا يف اللجنة

 إحدى أوىل أعضائها من النساء، حد�ً �رخيياً.
قـال إن الســيدة إسـكاراميا قــد مجعـت بــني  نــوليت السـيد -١٠

 ،الكفاءة املمتازة يف القانون الـدويل ولطـف الطبـع وسـخاء الـنفس
، إن أُريـــد التعبـــري ²ســـلوب آخـــر عـــن بـــني العقـــل والقلـــبت مجعــ

تعليقـات السـيد بيليـه. وعلـى حنــو مـا، كانـت مبثابـة ضـمري اللجنــة. 
وبقدر�ا على النقد البناء، وكمقاتل متحضر يدافع عن ُمثُله العليا،  

 احلسنة. املآالتكانت ترى اجلوانب السيئة ولكنها تستشرف 
مل تصـــل  ســفاً لــوون أمـــراً مؤ قـــال إنــه ســيكاملــري  الســيد -١١

الكلمات اليت ألقاهـا أعضـاء اللجنـة ~بينـاً للسـيدة إسـكاراميا إىل 
أمسـاع مجهـور أوسـع. ولـذلك يقــرتح إرسـال حمضـر >لكلمـات الــيت 
أُلقيـــت عـــن طريــــق ســـفارة الربتغـــال يف جنيــــف إىل أســـرة الســــيدة 

ى إسكاراميا وحميطها يف الربتغال اللذين ميكن أن يدركا عندئذ مد
 كرب، ا0تمع الدويل، بذكراها. اعتزاز أسر�ا األ

أيدت تعليقات األعضاء الذين أشادوا جاكوبسون  السيدة -١٢
>عتبارها زميلة أثَّرت علـى سـري عمـل اللجنـة،  >لسيدة إسكاراميا

وشخصاً غري عادي مجع بني النزاهة املمتازة وسخاء القلب. وقالت 
لسيدة إن بعض األعضاء يرون عقد لقاء لإل شادة >ملسامهة الفكرية ل

إســكاراميا يف عمــل اللجنــة. ومــن مث فإ ــا، >الشــرتاك مــع معهـــد 
ة يف جنيف، وبدعم من أمانة اللجنة، الدراسات العليا الدولية واإلمنائي

بسبيل تنسيق لقـاء ~بيـين يُعقـد فيمـا بعـد أثنـاء الـدورة احلاليـة. ومـن 
اللجنة، فضًال عن املرجو أن يتسىن للزمالء الذين ليسوا  أعضاء يف 

لغ األعضاء  زوج السيدة إسكاراميا، حضور هذا اللقاء. وسوف تب
 وضع ميكنها من ذلك.مبوعد اللقاء املقرتح مبجرد أن تكون يف 

قــال إنــه حيــيط علمــاً >ملقــرتح ويتطلــع إىل تلقـــي  الــرئيس -١٣
 التفاصيل املتعلقة >للقاء.

ة تكرميــاً لــذكرى الســيدأعلــن أن لقــاًء آخــر  بيليــه السـيد -١٤
إسكاراميا جيري تنظيمه من جانب بعض مساعديها وطلبتها بدعم 

متر يف لشبونة من مؤسسة كالوست غولبنكيان. فمن املقرر عقد مؤ 
ينـــــاقش فيـــــه املشـــــاركون  ٢٠١١يف أواخــــر تشـــــرين األول/أكتـــــوبر 

خمتلـف مواضــيع القــانون الـدويل الــيت كانــت موضـع اهتمــام خــاص 
هــت دعــوة كرميــة إىل أعضــاء اللجنــة للســيدة إســكارام يا. وقــد ُوجِّ

 للمشاركة يف ذلك اللقاء.
قــال إنــه بصـفته عضــواً جديــداً يف اللجنــة  خوانــغ السـيد -١٥

االنضــمام إىل زمالئــه يف اإلعــراب عــن األســى لفقــدان يرغــب يف 
السـيدة إســكاراميا. ولــئن كــان مل يعمـل معهــا ســوى أســبوع قصــري 

ا تركــت يف نفســـه ذكـــرى >قيـــة. وإذ واحــد يف العـــام الســـابق، فإ ـــ
أصـــغى إىل ~بـــني أعضــــاء اللجنـــة اآلخــــرين هلـــا، فإنــــه ~ثـــر أيضــــاً 

تـــدار املهــين الــيت أظهرهــا مجيـــع >لدرجــة العاليــة مــن الكفــاءة واالق
أعضــاء اللجنـــة. وإنــه ليشـــرفه أن يكــون عضـــواً يف هيئــة مـــن هـــذا 

عاتقــه، ولـــن القبيــل واعيــاً يف الوقــت ذاتــه >ملســـؤولية امللقــاة علــى 
 يدخر جهداً يف املساعدة على حتقيق أهداف اللجنة.

قــال إن السـيدة إســكاراميا كانـت، حــىت عنــدما  الـرئيس -١٦
واقتناع كبريين، حتافظ دوماً على روح املودة. وإذا  تتحدث حبماس 

كـان عليـه أن يلخـص مسـامهتها يف اللجنـة يف مجلـة واحـدة، فهـي 
ا دفــع اللجنـة حرفيـاً حنـو التطــوير أن اقتناعهـا القـوي الراسـخ °رائهـ

التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل الــــذي يكمـــن يف صـــميم واليتهـــا. وقــــد 
قـانون الـدويل الـيت تســاند سـعت بصـفة مسـتمرة إىل إجيـاد قواعـد ال

األضعف واألشد استضعافاً، وأذكـت وعـي األعضـاء >حلاجـة إىل 
ديدة جتاوز احلدود الضيقة للتعليل القانوين من أجل وضع معايري ج

للحمايـة. واللجنـة مدينـة هلـا >لعرفـان. وهـو متأكـد مـن أن ذكراهـا 
 ستظل ماثلة يف أذهان أعضائها طوال جلسة الصباح.

 .٢٥/١١واستؤنفت الساعة  ٥٠/١٠سة الساعة عُلقت اجلل
 ،Add.1-2و A/CN.4/636) (�بعاملنظمات الدولية ( مسؤولية

 )A/CN.4/L.778و ،A/CN.4/640و ،Add.1و A/CN.4/637و
 من جدول األعمال] ٣[البند 

�بعالتقرير الثامن للمقرر اخلاص (( 
دعــــا أعضــــاء اللجنــــة إىل اســــتئناف نظــــرهم يف  الـــرئيس -١٧

 ).A/CN.4/640التقرير الثامن عن مسؤولية املنظمات الدولية (
قال إنه وإن كان من الصـعب جمـاراة الدقـة  ماكريه السيد -١٨

السـيدة إسـكاراميا لتقـارير املقـررين اليت طبعت يف العادة تقييمات 
معارضـــة املقـــرر اخلـــاص  اخلاصــني، فـــإن القصـــد مـــن تعليقاتـــه هـــو

يتعلـــق بعــدة نقـــاط، وحيـــدوه االعتقــاد ²ن روح االنتقـــاد الـــيت  فيمــا
 داخل اللجنة.إسكاراميا ما زالت ماثلة  متيزت �ا السيدة
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ل ورحب Ðدراج املقرر اخلاص للتعليقات الواردة من الدو  -١٩
الثانيــة.  واملنظمــات الدوليــة يف مشــاريع املــواد الــيت قــدمت للقــراءة

على أن بعض هذه التعليقات يعكس شواغل جوهرية تستحق أن 
تتناوهلـــا اللجنـــة بتعمـــق أكـــرب ممـــا اقرتحـــه املقـــرر اخلـــاص يف تقريــــره 

سيما إذا أُريد  بيانه االستهاليل يف اجللسة السابقة، الالثامن، ويف 
غة النهائيــــة مـــــن مشـــــاريع املــــواد حتلـــــيالً شـــــامالً أن تتضــــمن الصـــــي

 للمسائل املثارة.
ويتمثـــل أول شــــاغل يف أن اللجنـــة تضــــع مشـــاريع مــــواد  -٢٠

تستند إىل افرتاض أساسي هو أن مجيع املنظمات الدولية هلا نفس 
 -أ ــــا متتلـــك الشخصــــية القانونيـــة الدوليــــة  أي -املركـــز القـــانوين 

قدم املساواة. غري أن افرتاض التماثل وميكن >لتايل معاملتها على 
ت الدوليـة تتسـم حاليـاً >لتنــوع أو يؤيـده الواقـع ألن املنظمـا هـذا ال

، وهي نقطة ذكر�ا األمانة العامة لألمم املتحدة يف "التخصص" ــب
د. ومع أن الكثري من املنظمات الدوليـة تعليقا�ا على مشاريع املوا

ستجابت لطلب اللجنة احلصول على الكبرية املتعددة األوجه اليت ا
أن تنطبـق عليـه القواعــد تعليقا�ـا قـد يكـون مـن النـوع الـذي ميكـن 

املوحـــدة، فـــإن عـــدداً كبـــرياً مــــن املنظمـــات الدوليـــة مل يعلـــق علــــى 
ن املنظمات اليت قامت مشاريع املواد. وهي ختتلف اختالفاً كبريًا ع

 بذلك، ولكن ستشملها نفس أحكام مشاريع املواد.
ويتمثــل جانــب آخــر مــن جوانــب مســألة التخصـــص يف  -٢١

املــدى الــذي يـــؤثر بــه تفـــرد منظمــة معينـــة، حســب مـــا تــدل عليـــه 
قواعــــدها الداخليـــــة (املشــــار إليهـــــا يف مشــــاريع املـــــواد علــــى أ ـــــا 

سـند �ـا املسـؤولية إىل تلـك املنظمة")، علـى الطريقـة الـيت تُ  "قواعد
مشــروع املســألة يف تناولــت تلـك  املنظمـة. ولــئن كانــت اللجنـة قــد

 ، فإنه غري متأكد من أ ا تناولتها بصورة وافية.٦٣ املادة
ويتمثل شاغل �ن يف أن االنتقادات املتكررة اليت مؤداها  -٢٢

اً  أن مشـاريع املــواد بشــأن مســؤولية املنظمـات الدوليــة ال تعــدو كثــري 
عــــن كو ـــا "نســـخة كربونيـــة" مـــن املــــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول 

يتعلـــــق  ، تثـــــري تســـــاؤالت فيمـــــا)٢٢(ملشـــــروعة دوليـــــاً ال غـــــري ااألفعــــ
>ملنهجية املتبعة و�تج العمل. وقد رد املقرر اخلـاص بصـورة صـائبة 

من تقريره ²ن مشـاريع املـواد تتـوازى مـع املـواد املتعلقـة  ٥يف الفقرة 
مبســؤولية الـــدول يف بعــض احلـــاالت ألن اللجنــة خلصـــت إىل أنـــه 

االت إلجــــراء متييــــز بــــني الــــدول لـــيس هنــــاك ســــبب يف تلــــك احلـــ
إذا كـان ذلـك واملنظمات الدولية. غري أنه ينشأ سؤال آخر هـو مـا 

 االستنتاج ميكن أن يصمد أمام التدقيق يف مجيع احلاالت.
ليت قدمها املقرر جيد احلجة ا ويف ذلك اخلصوص، فإنه ال -٢٣

مـــن تقريــره، ومؤداهـــا أن الضـــرر ينبغـــي أال  ٢٦اخلــاص يف الفقـــرة 
__________ 

ديســمرب /األول كــانون  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيــة العامــة  قــرار )٢٢( 
يها يف ٢٠٠١ يقات عل لتعل ، املرفق. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة وا
 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية

رج ضـمن عناصـر الفعـل غـري املشـروع دوليـاً، حجـًة مقنعــة، ألن يـد
ملـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول. و>إلضـافة تلك الفكرة ُرفضـت يف ا

إىل ذلك، فإن إشارة املقرر اخلاص إىل احلاجة إىل حتقيق االتساق 
 الصكوك اليت تعدها اللجنـة بشـأن املسـؤولية الدوليـة تشـري إىل بني

جنـــة ظلـــت علـــى الــدوام هـــي جمـــرد اتبـــاع املـــواد أن اســرتاتيجية الل
يضــاً مـع االحتجـاج >ملــواد املتعلقـة مبسـؤولية الــدول. وهـو خيتلـف أ

مـن التقريـر لتربيـر االحتفـاظ  ٩٩املتعلقـة مبسـؤولية الـدول يف الفقـرة 
. ونظــراً ٥٢نسـان األساســية" يف مشـروع املـادة بصـيغة "حقـوق اإل

يف إطـــار موضـــوع طـــرد اللجنــة قـــد رفضـــت ذلـــك املفهـــوم إىل أن 
، ٥٢يرى ضرورة لالحتفاظ به يف مشروع املادة  فإنه الاألجانب، 

 بغض النظر عما ُأخذ به يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول.
إذا ويف اجللســـــة الســــــابقة، حـــــاجج الســــــيد نـــــوليت ²نــــــه  -٢٤

استخدمت القواعد املنطبقة علـى املعاهـدات بـني الـدول كنمـوذج 
ملعاهدات بني املنظمات الدولية، يكون من املعقول يطبَّق يف حالة ا

مة ملسؤ  ولية الدول ينبغي أن تنطبق أيضاً على إذن أن القواعد املنظِّ
القواعــد املنظمــة ملســؤولية املنظمــات الدوليــة. ولــئن كانــت النقطـــة 

هتمـــام، فإنــــه شخصـــياً غـــري متأكــــد مـــن أن الـــرتابط بــــني مثـــرية لال
إىل أن علـــى ذلـــك النحـــو، نظــــراً جممـــوعيت القواعـــد واضـــح متامــــاً 

املسـؤولية ميكـن أن ختتلـف تبعـاً لطبيعـة اجلهـات الفاعلـة املعنيـة، يف 
 ميكن أن خيتلف.  حني أن انطباق املعاهدات ال

والتعليقـــات عليهــــا وهـــو يـــرى أن مشـــاريع املــــواد احلاليـــة  -٢٥
تتنــاول علــى حنـــو مالئــم العالقـــة بــني القواعـــد املتعلقــة مبســـؤولية  ال

والقواعد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، كما مل تسـتطع  الدول
لمواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية. أن حتدد اهلوية املستقلة ل

املواد املتعلقة  ولئن كان يقدِّر جهود املقرر اخلاص لتفادي إضعاف
ميكـن حتقيقـه علـى حســاب  مبسـؤولية الـدول، فـإن ذلـك اهلـدف ال

عية مشــــاريع املـــواد املتعلقــــة مبســـؤولية املنظمــــات مصـــداقية ومشـــرو 
 نظر يف تلك املسألة.الدولية. ولذلك ينبغي إيالء املزيد من ال

ويتعلـــق شــــاغل �لـــث >ملالحظــــة املتكـــررة مــــن جانــــب  -٢٦
 مؤداها أن مشاريع املـواد تسـتند يف حـاالت  املنظمات الدولية اليت

وقــد اعرتفـت اللجنــة وجــود هلـا.  كثـرية إىل ممارسـة غــري كافيـة أو ال
صراحة بتلك احلقيقة، ولذلك تقع املسؤولية على عـاتق املنظمـات 

وهــو شـــيء مل تفعلــه إال بقـــدر  -لإلفصــاح عـــن ممارســا�ا الدوليــة 
مارســة لــه ~ثــري علـــى ضــئيل. ومــدى اســتناد مشــاريع املـــواد إىل امل

الكيفية اليت توصـف �ـا اللجنـة �تـج عملهـا: فمشـاريع املـواد الـيت 
د إىل ممارسة واسعة االنتشار أو مقبولـة بوجـه عـام للمنظمـات تستن

ن. إال أنــه يف حــاالت مشــاريع املــواد الدوليـة متثــل نوعــاً مــن التـدوي
هل  تستند إىل املمارسة، ينشأ سؤال عما يشكل أساسها: اليت ال

هــــو مماثلـــــة املنظمــــة الدوليـــــة مــــع الدولـــــة، أم املنطــــق، أم التطـــــوير 
يل؟ وإذا كانت مجيع مشاريع املواد متثل عمًال التدرجيي للقانون الدو 

نــة شــرطاً إلخــالء مــن أعمــال التطــوير التــدرجيي، فهــل تــدرج اللج
 املسؤولية يتعلق �ا مجيعًا؟
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ملمارسة يف بعض وإن  ج املقرر اخلاص إزاء االفتقار إىل ا -٢٧
إىل أن  ٦٠الظـروف يبــدو غـري متســق. ولـئن كــان أشـار يف الفقــرة 

يشكل سبباً لعدم إدراج مشروع مادة  ث فعل ما العدم تواتر حدو 
ن ندرة ممارسة احلماية ² ٨٨بشأن املوضوع، فإنه حاجج يف الفقرة 

الوظيفية تُعّد سبباً لعدم تناوهلا بصورة حمددة يف مشروع مادة. وعدم 
االتســاق هــذا يعـــزز احلاجــة إىل املزيــد مـــن التعمــق يف مســـألة دور 

 يتعلق بوضع مشاريع املواد. ماممارسة املنظمات الدولية في
وقـال إن لديـه عـدداً مـن االقرتاحـات بشـأن الكيفيـة الـيت  -٢٨

يتعلـــق مببـــدأ  ميكــن �ـــا للجنـــة معاجلــة هـــذه الشـــواغل. أوهلــا فيمـــا
ن املصطلح قد اسُتخدم مبعنيني التخصص، إذ ينبغي اإلشارة إىل أ

 يف إطـــار املوضـــوع احلـــايل: لإلشـــارة إىل جمـــاالت االخـــتالف بــــني
مشــاريع املــواد املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة واملــواد املتعلقـــة 

لإلشـــارة إىل االختالفــات فيمـــا بــني املنظمـــات مبســؤولية الــدول، و 
واملنظمـــات الدوليــة. وقـــد شـــددت األمانـــة العامــة لألمـــم املتحـــدة 

الدولية اليت تتخذ من أورو> مقراً هلا، على السواء، على أمهية مبدأ 
يبـــني أن منهجيـــة  تقـــدمي توضـــيحني. األولواقرتحـــت التخصـــص، 

عــن تتمثــل يف جمــرد نقــل املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول  اللجنــة ال
مع إجـراء تعـديالت طفيفـة فيهـا، وإمنـا  األفعال غري املشروعة دولياً 

ل حتلـيالً مســتقالً ملمارسـات املنظمــات الدوليـة واحتياجا�ــا. تشـك
ختالفـات بـني املنظمـات الدوليـة يف والثـاين ُيظهـر كيـف ُأخـذت اال

املـواد. االعتبار يف نص مشاريع املواد، وكيف سرتاعى لدى تطبيـق 
ويتعني مناقشة التوضـيحني علـى السـواء يف اللجنـة. وهـو يعتقـد أن 

االقــرتاح الــذي قدمتـه املنظمــات الدوليــة يف  اللجنـة ينبغــي هلــا تبـين
>لتفصيل مـا مل يعـرب تعليقا�ا Ðدراج مقدمة ملشاريع املواد توضح 

. وإن اعـرتاف املقــرر ٦٣عنـه إال بصـورة غامضـة يف مشــروع املـادة 
مـن تقريـره الثـامن >ألمهيـة العمليـة األكـرب الـيت  ٣يف الفقرة اخلاص 

الــة املنظمــات الدوليــة هــو ميكــن أن تكــون ملبــدأ التخصــص يف ح
حجـة إضـافية لتنـاول مسـألة التخصـص منـذ البدايـة. وميكـن حتقيـق 

املتعلقـــة  ١إمـــا مبقدمـــة مســـتقلة ملشـــاريع املـــواد أو يف املـــادة ذلـــك 
 بنطاق مشاريع املواد.

واقــرتح أن ختصــص اللجنــة جلســة كاملــة ملناقشــة نطـــاق  -٢٩
غـب اللجنـة أيضـاً "التخصص" وحمتواه يف املقدمة املقرتحة. وقد تر 

للمنظمـــات القـــانونيني يف متابعــة االقـــرتاح املقـــدم مــن املستشـــارين 
إلــــيهم الــــدعوة > مقـــراً هلــــا ²ن توجـــه الــــيت تتخـــذ مــــن أورو الدوليـــة 

وكـذلك إىل ممثــل األمانــة العامــة لألمـم املتحــدة للمشــاركة يف هــذه 
اجللسـة. وميكــن أن تُعـرض علــى الضــيوف املشـاركني جمموعــة مــن 

ة الــــيت يضــــعها املقــــرر اخلـــاص الــــذي ميكــــن لفريــــق عامــــل األســـئل
 مساعدته يف التحضري للجلسة.

ل اجللســـة فيمــا إذا كــان للمنظمـــات النظــر خــال وينبغــي -٣٠
الدوليــــة مســــتو�ت خمتلفــــة مـــــن املســــؤولية الدوليــــة رهنــــاً بطبيعتهـــــا 
ووظائفها، ويف الدور الذي تؤديـه القواعـد اخلاصـة بكـل منظمـة يف 

ك املسؤولية. وعلى سبيل املثـال، ميكـن يف املقدمـة حتديد نطاق تل

 ٤قـرر اخلـاص يف الفقــرة تقـدمي مزيـد مـن التفاصـيل بشـأن إشـارة امل
مــن تقريــره إىل أن بعــض مشــاريع املـــواد ال تكــاد تربطهــا أيــة صـــلة 

مــات معينـــة. وحتتــاج املنظمـــات التقنيـــة املشــار إليهـــا يف تلـــك مبنظ
افية تستطيع  ال الفقرة إىل معرفة ملاذا االحتجاج ببعض الظروف الن

ج لعدم املشروعية، فضـالً عـن معرفـة الظـروف الـيت ميكـن االحتجـا 
 فيها مبسؤوليتها هي ذا�ا.

وينبغـي أن تتضـمن املقدمـة املقرتحـة ملشـاريع املـواد وصـفاً  -٣١
لعالقتها >ملواد املتعلقة مبسؤولية الدول، وإشارة صرحية إىل وضـعها 

ويتعــني علــى اللجنـــة أن  التــداخل بينهمـــا.املســتقل، وإىل جمــاالت 
ة معني؛ وينبغي ُتظهر أن لديها أسبا>ً مستقلة العتماد مشروع ماد

ضـمناً  هلا >لتايل أن تنقح أو حتذف من التعليقات أي بيان ينطوي
علـى أ ــا اعتمـدت صــيغة معينـة أل ــا تنـاظر مــا هـو وارد يف املــواد 

ري املشـروعة دوليـاً. وال يعـّد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـ
 حتقيـق االتســاق بــني الصــكوك الــيت تعــدها اللجنــة ســبباً يضــطرها

 العتماد صيغة معينة.

وتطـــرح مشـــكلًة مســــألُة كيفيـــة معاجلــــة غيـــاب املمارســــة  -٣٢
حيبــذ إدراج شــرط عــام  يتعلــق بــبعض مشــاريع املــواد. وهــو ال فيمـا

مــــة بعــــض إلخـــالء املســــؤولية، فمــــن شـــأن ذلــــك أن يقلــــل مـــن قي
مشاريع املواد اليت هلـا فعـالً أسـاس متـني يف املمارسـة. ولعلـه ميكـن 

اخلطوة غري العادية املتمثلة يف حتديد مشاريع مـواد للجنة أن تتخذ 
مفهـوم التطـوير التـدرجيي، معينـة بصـفتها تسـتند بصـورة واضـحة إىل 

حيثمــــا يعــــد ذلــــك ضــــرور�ً. وحتتــــاج تلــــك املســــألة إىل مزيــــد مــــن 
ويتعـــني وضــــعها هـــي أيضـــاً يف جــــدول أعمـــال اجللســــة املناقشـــة، 

إىل ت الدوليـة. ونظــراً املقرتحـة مـع املستشــارين القـانونيني للمنظمــا
من وجوه كثرية أهم املستفيدين من أعمـال اللجنـة، فينبغـي أن أ م 

يكونـوا قـادرين علـى الرجـوع إىل مشـاريع املـواد بـنفس الطريقـة الــيت 
ون للـدول إىل املـواد املتعلقـة مبسـؤولية يرجع �ا املستشارون القـانوني

شـواغلهم وأن الدول. ولذلك مـن املهـم للغايـة للجنـة أن تـرد علـى 
 يستقر يف األذهان أ ا ~خذ آراءهم يف االعتبار. 

وهـو يـدرك أن االقرتاحـات الــيت قـدمها ميكـن أن تشــكل  -٣٣
خروجـــاً عـــن الطريقـــة الـــيت عملـــت �ـــا اللجنـــة يف املاضـــي. ومــــع 

نــه يعتقــد أ ــا ستســاعد يف ضــمان قبــول واســع االنتشــار فإ ،ذلـك
 ملشاريع املواد. 

اص علـى أن اللجنــة ه يتفـق مـع املقـرر اخلـوأخـرياً، قـال إنـ -٣٤
ينبغـــي أن تتنـــاول بشـــكل مســـتقل مســـألة احتجـــاج منظمـــة دوليـــة 
مبســؤولية الدولـــة، وأن تضــطلع Ðجـــراء حتليــل للممارســـة والقـــانون 

 بشأن املسألة. ذَوي الصلة قبل اختاذ موقف

قـــال إنـــه أحـــاط علمـــاً >القـــرتاح اخلـــاص بعقــــد  الـــرئيس -٣٥
ين القــانونيني للمنظمــات الدوليــة، وســيحيل اجتمـاع مــع املستشــار 

 اخلاص. االقرتاح إىل املقرر 
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علَّق على اجلـزء األول مـن إىل أنه قال نظراً  نوليت السيد -٣٦
التقرير الثامن عـن مسـؤولية املنظمـات الدوليـة يف اجللسـة السـابقة، 

ز اآلن على اجلزء الثاين من التقرير. وهو يقـر  ـج املقـرر فإنه سريك
، وال ســـيما مالحظتـــه يف ٩إىل  ٤ص إزاء مشـــاريع املـــواد مــن اخلــا

الــيت مفادهــا أن تطبيــق القــانون الــدويل لــيس مســـتبعداً  ٤٣ الفقــرة
استبعاداً �ماً حىت يف ا0االت اليت يغطيها قانون االحتاد األورويب. 

يتعلــق مبشــاريع املـــواد  بعــض الشــواغل فيمــا ومــع ذلــك، فــإن لديــه
 .١٦إىل  ١٣ من
ر يف اجلزء الثاين من التقرير هو االقرتاح املقدم هم عنصوأ -٣٧

الـيت مبوجبهـا  ١٦من مشروع املادة  ٢حبذف الفقرة  ٥٨يف الفقرة 
تتحمــل املنظمـــات الدوليـــة املســؤولية عـــن التوصـــيات املوجهـــة إىل 

عضـــاء >رتكـــاب فعــل غـــري مشـــروع الــدول واملنظمـــات الدوليــة األ
قــداً لفكــرة هــذه املســؤولية عـــن دوليــاً. وألنــه كــان علــى الـــدوام منت
ال أنــه يـــرى أن املقــرر اخلـــاص مل التوصــيات، فإنـــه حيبــذ االقـــرتاح؛ إ

 يوضح اآل�ر املرتتبة على تلك اخلطوة توضيحاً كامالً.
على  -٣٨ وقرار عدم قبول املسؤولية عن التوصيات يؤثر أيضاً 

غري املسؤولية الناشئة عن تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل 
غــــي . ولـــذلك ينب١٣مشـــروع دوليـــاً، والـــيت يتناوهلــــا مشـــروع املـــادة 

تـوخي احلـذر لضـمان أال يكـون مبـدأ املسـؤولية عـن التوصـيات قــد 
ُأعيـد إدراجـه بصـورة غـري مباشـرة مـن خـالل إ�حـة إمكانيـة اعتبـار 

 للعون واملساعدة.التوصيات مبثابة شكل 
على مشروع ومع ذلك، فإن شاغله الرئيسي هو التعليق  -٣٩

ى نقــل مبــدأ املســؤولية عــن . ولــيس لديــه اعرتاضــات علـ١٣املـادة 
العـون أو املســاعدة مـن قــانون مسـؤولية الــدول إىل قـانون مســؤولية 

يــــرى يف صـــــياغة مشــــروع املـــــادة أي  املنظمــــات الدوليــــة، كمـــــا ال
غـي احلــرص علـى وضــع حـدود واضــحة لــذلك مشـكلة. إال أنــه ينب

عن تقدمي العون أو املساعدة، والذي الشكل اجلديد من املسؤولية 
ُأخذ به يف  النطاق، على حنو مماثل ملا حيتمل أن تكون آ�ره واسعة

التعليقـات علــى املـواد املتعلقــة مبســؤولية الـدول. وإال فــإن أشــكاالً 
ات الدولية ميكـن أن ُتكـبح هامة للتعاون واالبتكار يف جمال العالق

>ملسؤولية احملتملة. فعلى موجب له، بسبب االنشغال  على حنو ال
ان لعمليـة مـا حلفـظ الســالم سـبيل املثـال، قـد يبـدو يف بعـض األحيـ

�بعـة لألمــم املتحــدة أن أعماهلــا ميكــن أن تقــدم الــدعم الرتكــاب 
جرائم حرب، وهـو سـلوك ينبغـي أال يسـمح بـه؛ ومـع ذلـك، ينبغـي 

دم وضع البنك الدويل حتت طائلة نظام يتطلب منه التحقـق مـن ع
دام قروضه على النحو الصحيح أو ضمان استخدامها على استخ

فإنـه حيبــذ الـنهج الــذي اعتمدتـه اللجنــة يف  ،ولــذلك ذلـك النحـو.
تعليقها على مشروع املادة املناظر املتعلق مبسؤولية الدول (مشروع 

. وينبغي للجنة أال تتبـع )٢٣(شرط النيةيتعلق بتوفر  ) فيما١٦املادة 
__________ 

 ٨٥-٨٤والتصويب، ص ، ا0لد الثاين (اجلزء الثاين) ٢٠٠١حولية  )٢٣( 
 .ق)) من التعلي٥) إىل (٣(الفقرات (

من التقرير  ٤٩الفقرة  املشار إليه يف ،وروبيةفقط اقرتاح املفوضية األ
الثامن للمقرر اخلاص، Ðضـافة بعـض الصـياغة التقييديـة (النيـة) يف 

شـياً مـع التعليقـات علـى مشـاريع املـواد املتعلقـة مبســؤولية االتعليـق مت
أن ختطو خطوة أخـرى إىل األمـام وأن  الدول، بل ينبغي هلا يف رأيه
صــيغة تتطلــب تــوفر نــوع مــا مــن النيـــة تعــزز الشــرط الــذايت Ðدراج 

 حىت، يف بعض احلاالت، إساءة استخدام متعمدة. أو
واإلشـارة إىل العنصـر الـذايت املتمثـل يف النيـة ليسـت هـي  -٤٠

اإلضــافة الوحيــدة الــيت ينبغــي إدخاهلــا علــى التعليــق علــى مشـــروع 
. فقــد أقـر املقــرر اخلـاص ²ن التعليــق شـديد االقتضــاب ١٣ املـادة

إىل تكملة، لكن يتعني على اللجنة أن حتدد االجتاه الـذي وحيتاج 
اختـاذه يف هـذه اإلضـافات. ومـن رأيـه أ ـا ينبغـي أن تكــون، ينبغـي 

بوجــه عــام، ذات طـــابع تقييــدي. ولـــذلك فإنــه يؤيـــد فكــرة إنشـــاء 
مـــن التقريـــر، والـــذي  ٤٥الفقـــرة "معيـــار احلـــد األدىن" املـــذكور يف 

مفــاده أن يكـون العــون أو  ميكـن صـياغته علــى حنـو إجيــايب كشـرط
 إسهاماً ذا شأن يف حصول ذلك الفعل". املساعدة قد "أسهم

وينبغـي اتبـاع الــنهج العـام ذاتـه عنــد تكملـة التعليـق علــى  -٤١
بشأن ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غري  ١٤مشروع املادة 

 فإنــه يؤيــد اقــرتاح املقــرر اخلــاص الــوارد يف ،شـروع دوليــاً. ولــذلكم
مـن تقريـره، والـذي مفـاده أن يشـري التعليـق إىل أن جمـرد  ٥٠ الفقـرة

 يكفي لنشوء املسؤولية. ممارسة اإلشراف على السلوك غري املشروع ال

 ١٦ إىل ١٣وقد سلم املقرر اخلاص ²ن مشاريع املواد من  -٤٢
ترابطــاً وثيقــاً ومتداخلــة جزئيـــاً. ولــذلك مــن املهــم توضـــيح مرتابطــة 

د،  ترابطها، ويكون ملوا هذا يف املقام األول بشرح الغرض من آحاد ا
. بيـد أنـه مــن املفيـد وصـف العالقــة بـني املــواد وتقـدمي أمثلـة مالئمــة

" يف بداية مشروع ١٥إىل  Ð١٣دراج تعبري "رهناً ²حكام املواد من 
مـن التقريـر. ولـيس مـن  ٥١ا اقُرتح يف الفقـرة ، حسب م١٦املادة 

د الواضح ما إذا كان هذا اإل ملوا ا دراج يعين ضمناً أن تكون ملشاريع 
األولوية. وإذا كان األمر كذلك، فما الذي يرتتب  ١٥ إىل ١٣ من

 ١٦على تلك األولوية؟ هل تعين أنه حىت إذا مل ينشئ مشروع املادة 
ه املسـؤولية ميكـن أن تسـتمد مـن ، فإن هذالتوصيات عناملسؤولية 

ُحتــــذف أن نـــه مـــا ؟ وهـــو يشـــعر ١٥² إىل ١٣مشـــاريع املـــواد مـــن 
، لــن ١٦مـن مشــروع املــادة  التوصــيات عــناإلشـارة إىل املســؤولية 

تكون هناك أية حاجة لشرح كيفية ارتباط ذلك احلكم مبشاريع املواد 
 .١٥إىل  ١٣من 

إنـــه يـــود اإلدالء بـــبعض التعليقـــات علـــى مـــا قالــــه  وقـــال -٤٣
دىل بـه السـيد ماكريـه ألنـه يتعـارض مـع االجتـاه العـام للبيـان الـذي أ

هـــو نفســــه يف اجللســــة الســــابقة. فلـــدى مناقشــــة تنــــوع املنظمــــات 
االت اليت يكون فيهـا هلـذا الدولية، من املهم الرتكيز على تعيني احل

نظــر. وهنـاك بعــدان للمشــروع التنـوع صــلة حقيقيـة >ملســائل قيـد ال
قيـد النظـر، األول هـو عالقـة املنظمـات الدوليـة مـع أعضــائها. ويف 

دي التنوع دوراً >لغ األمهية، وهنـاك إشـارات كثـرية تلك العالقة، يؤ 
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د ملبـــدأ يف مشــاريع املـــواد إىل "قواعـــد املنظمـــة"، وهــي ~كيـــد جمـــ دَّ
ة �لثــة تعرضــت التنـوع. بيــد أنـه يف العالقــة بــني منظمـة دوليــة ودولـ

لفعل غري مشـروع دوليـاً، ينبغـي عـدم املغـاالة يف اإلشـارة إىل ذلـك 
وليـة املعنيـة منظمـة كبـرية أو صـغرية، تقنيـة التنوع، فكون املنظمـة الد

 يتسم ²مهية كبرية. أو ذات طبيعة عامة، أمر ال
"النسـخة الكربونيـة"،  ـــيتعلـق >النتقـاد اخلـاص ب أمـا فيمـا -٤٤

 اجللسة السابقة قد ُأسيئ فهمه إذا كان قد فسر على فإن بيانه يف
لعملهـــا  أنــه يعــين أن عمــل اللجنــة بشــأن قــانون املعاهــدات مماثــل

بشـأن مســؤولية املنظمـات الدوليــة. فمـن األصــعب يف الواقـع اتبــاع 
ن املعاهدات، وذلك ألنه يتعني  ج النسخة الكربونية يف جمال قانو 
عاهـدات بينمـا لـيس للمنظمــات علـى الربملـا�ت التصـديق علـى امل

 الدولية هيئات مناظرة.
بــــادئ و>ملثـــل، هنـــاك قواعـــد معينـــة يعتربهـــا قريبـــة مـــن امل -٤٥

نسـبة هلـا إعطـاء أمثلـة العامة للقانون الدويل وليس من الضـروري >ل
عديــدة للممارســة، حــىت لــو كـــان يفــرتض وجــود هــذه املمارســـة. 

املبـدأ العــام حاضـراً بدرجــة  يكــون فيـه مفهــوم جمـاالً  فاملسـؤولية تُعــدّ 
أكـرب ممـا هـو عليـه يف جمــاالت أخـرى مـن جمـاالت القـانون الــدويل، 

دبلوماسـي. والتمييـز بـني التـدوين والتطـوير التـدرجيي مثل القانون ال
ه يف جماالت يف ذلك ا0ال القانوين احملدد ليس واضحاً مبثل وضوح

 لنحو.أخرى، وينبغي عدم إجرائه بصورة مصطنعة على ذلك ا
يتعلــق مبـا إذا كــان الضـرر ينبغــي أن يـدرج كعنصــر  وفيمـا -٤٦

أسباب عدم إدراجـه يف من عناصر الفعل غري املشروع دولياً، فإن 
بطبيعـة الـدول،  اعالقـة هلـ مشاريع املواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول ال

تتطلـب دفـع  وإمنا تتعلق بطبيعة بعض قواعد القانون الدويل اليت ال
يرى سبباً لعـدم تطبيـق الـنهج  حالة انتهاكها. وهو ال تعويضات يف

ماد على مبدأ ذاته على املنظمات الدولية. فأحيا�ً ما يكون االعت
يشــعر ²ن مــن  أساسـي عــام  جــاً مشــروعاً يتعـني اتباعــه، وهــو ال

رات أخرى من ممثلي املنظمات الضروري التماس إرشادات أو مشو 
 الدولية بشأن تلك املسألة.

أخـرياً، لــئن كـان لــيس لديـه اعــرتاض علـى فكــرة إضــافة و  -٤٧
عتقد أن من مقدمة إىل مشاريع املواد تعرض الشواغل املثارة، فإنه ي

املهم وضع األمور يف نصا�ا، وعدم إعادة فتح >ب املناقشة بشأن 
 مشروع يقرتب من التحقق.

أيـد مــا أدىل بـه املتحــدثون الســابقون  وود السـري مايكــل -٤٨
 ات بليغة بشأن السيدة إسكاراميا. من تعليق

ر  وفيما -٤٩ يتعلق مبسؤولية املنظمات الدولية، أثىن على التقري
للمقــرر اخلـاص. وأشــار إىل أنـه تقريــر سـهل ملــن يســتخدمه  الثـامن

قيت >لرغم من بعض الصعو>ت العملية اليت واجهته ومناسب التو 
ملمارسـات مـن مثل التأخر يف تقدمي التعليقات، مبا يف ذلـك بيـان ا

جانب املنظمات الدولية والدول. وقال أيضاً إنه يود توجيه الشكر 

ه للتقرير يف اجللسـة السـابقة. ومـع أن إىل املقرر اخلاص على تقدمي
ما سيقوله ميكن أن يكون لـه وقـع انتقـادي نوعـاً مـا، فإنـه يريـد أن 

ون واضـحاً إزاء أمــرين: األول هـو أن االنتقــاد لـيس موجهــاً إىل يكـ
املقرر اخلاص الذي يقدر عمله تقديراً كبرياً؛ والثاين هو أن شكوكه 

هــا >لنيابــة عــن حكومــة تعكـس ببســاطة آراًء قــد يكــون عـرب عن ال
اململكة املتحدة يف اللجنة السادسة منذ عدة سنوات، عندما كان 

 اً.املوضوع جديداً نسبي
وقـد واجهــت اللجنـة معضــلة إذ تلقـت، يف فــرتة متــأخرة  -٥٠
العملية، مـا ميكـن أن يطلـق عليـه وابـل مـن التعليقـات املضـادة من 

ة الــيت أرســـلت مــن احلكومــات وفعليــاً مــن مجيــع املنظمــات الدوليــ
رّدها. كما كانت هناك ردود أفعـال قويـة مـن جانـب خـرباء حتـدثوا 

ثـال يف حلقـات دراسـية نظمهـا بصفتهم الشخصية، على سـبيل امل
. )٢٤()House Chathamالبنــــــك الــــــدويل ومعهــــــد تشــــــا�م هــــــاوس (

وأ�رت الكتـــا>ت املتعلقـــة �ــــذا املوضـــوع، مثـــل تلــــك الـــيت كتبهــــا 
ة. ويتعـني علـى اللجنـة النظـر مليـاً ة كثـري ، أسـئل)٢٥(خوسيه ألفاريس

فيما قيل، والرد عليه بصورة مالئمة، وعند الضرورة، مواصلة احلوار 
اخلصوص، مع اجلهات اليت يعنيها األمر أكثر من غريها. ويف هذا 

أيـد اقــرتاح الســيد ماكريـه عقــَد اجتمــاع مـع املستشــارين القــانونيني 
 ملختلف املنظمات الدولية.

تعليقـات املضـادة علـى مـا هـو عـام ومـا هــو لت الواشـتم -٥١
يكــون هلـا أســاس قــوي أو تكـون مدفوعــة مبصــاحل  خـاص. وقــد ال

ذاتيـة، لكنهـا ليســت >لضـرورة خاطئـة. وإذا أريــد أن يكـون عمــل 
جنــة مفيــداً، ينبغــي أن يقبلـــه املمارســون. وقــد تعرضــت اللجنـــة الل

ع املقبلـة. لضغط كبري إلجناز عملها بشـأن املوضـوع خـالل األسـابي
غـري أنـه جــرت مقاومـة هـذا الضــغط يف املاضـي إزاء مواضــيع ذات 

سـنوات عديـدة لتنضــج  أمهيـة كبـرية، مثـل هـذا املوضـوع، اسـتغرقت
ن طائفـة متنوعـة مـن اآلراء مـن واستفادت من إمعان النظر فيها وم

 داخل اللجنة وخارجها.
وللتوفيق بني تلك الضغوط املتضاربة، حث اللجنة على  -٥٢

أن دم اختاذ موقف الرفض، حىت وإن كان بعـض األعضـاء يـرون ع
إن ميكــن للجنــة أن تقــول ببســاطة  التعليقــات الــواردة مضــلَّلة. وال

لـيس مثـة إنـه بكـر أو تلك التعليقات كان ينبغي أن تقدم يف وقـت أ

__________ 

 )٢٤( "Legal responsibility of international organisations in 

international law"، لقانون الدويل اليت  املعين النقاش فريق جلسة يف دار ما موجز<
 .)www.chathamhouse.org: متاح على( ٢٠١١شباط/فرباير  ١٠عقدت يف 

 :J. Alvarez, "International organizationsسـبيل املثـال:  علـى )٢٥( 

accountability or responsibility?", in J. McManus (ed.), Responsibility 

of Individuals, States and Organizations: Proceedings of the 35th 

Annual Conference of the Canadian Council on International Law, 

Ottawa, 26–28 October 2006, Ottawa, Canadian Council on 

International Law, 2007, pp. 121–134. 
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جمـــال ملزيــــد مـــن احلــــوار، فكثــــري مـــن التعليقــــات أُبـــدي مــــن قبــــل، 
ملقـرر اخلــاص علــى أ ــا "مواضــيع سـيما تلــك الــيت أشــار إليهــا ا ال

متكــررة". ولــئن كـــان يرحــب Ðمتـــام النظــر يف املوضـــوع أثنــاء هـــذه 
حيبــذ التعجـل الــذي يـؤدي إىل نتيجــة غـري مرضــية.  ، فإنـه الالـدورة

املرتتبـــة علــى نـــص غــري ُمـــرض ال يلــيب احتياجـــات الـــدول فــاآل�ر 
األثــر  واملنظمـات الدوليــة آ�ر >لغـة. وللموضــوع ذاتـه نتــائج بعيـدة

ســــيما >لنســــبة للمنظمــــات  >لنســـبة ملســــتقبل التعــــاون الـــدويل، ال
 احلكومات. الكثرية اليت تتمثل علة وجودها يف مساعدة

ذات الصــلة. وتتمثـل معضــلة أخــرى يف قلـة املمارســات  -٥٣
تكفــي االســـتعانة بنظريـــة عامــة للمســـؤولية الدوليـــة  ال ،ومــع ذلـــك

ينبغــــي للجنــــة أن تــــويل مهمــــا كانــــت مقنعــــة يف ا0ــــال النظــــري. و 
 اهتماماً خاصاً إىل ما حيدث يف احلياة اليومية للمنظمات الدولية.

ولديه عدد من االقرتاحات العامة. أوهلا أن اللجنة ينبغي  -٥٤
ح يف تعليق افتتاحي عام على مشاريع املواد آراءهـا أن حتدد بوضو 

ملنهجيـة، بشأن القضا� الرئيسـية الـيت يثريهـا املوضـوع فيمـا يتعلـق >
إقرارًا منها >لشواغل األساسية للـدول واملنظمـات الدوليـة. وينبغـي 

مــن  ٦إىل  ٣يف الفقــرات مــن  أن يشـمل التعليــق النقــاط املشــمولة
انة العامة لألمم املتحدة واملنظمـات الـيت التقرير. وقد اقرتحت األم

تتخــذ مــن جنيــف مقـــراً هلــا شــيئاً مــن هـــذا القبيــل، وأوضــح املقـــرر 
تقبلــه لـذلك االقــرتاح. وهنــاك سـابقة لــذلك، ألن مشــاريع اخلـاص 

ام، وإن كـان املواد املتعلقة مبسؤولية الدول افُتتحت أيضاً بتعليـق عـ
ؤولية املنظمات الدولية ينبغي التعليق على مشاريع املواد املتعلقة مبس

 أن يكون أكثر تفصيالً.
 قـدر واالقرتاح الثاين هو أن اللجنة ينبغي أن حتدد ²كـرب -٥٥

املـــواد إزاء  ممكــن مـــن الوضـــوح آراءهـــا بشـــأن مركـــز شـــىت مشـــاريع
تتمتــــع  القـــانون الــــدويل القــــائم. فكمــــا أوضـــح املقــــرر اخلــــاص، ال

تتمتع بـه الذي من احلجية ه نفسمشاريع املواد قيد النظر >ملستوى 
املـواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول ألســباب واضــحة: قلــة املمارســات 

ذات الصلة، وانقضاء عشر سنوات منذ اعتماد  والسوابق القضائية
يف  عـن األفعـال غـري املشـروعة دوليــاً  املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول

الــــدول  تلــــك املـــواد مـــنلقيتـــه الـــذي العــــام ، والتقبـــل ٢٠٠١عـــام 
ويشكل مركز مشاريع املواد نقطة أساسية واحملاكم الدولية ²نواعها. 

قدمها اللجنة إىل اجلمعية العامـة تتعلق أيضاً ²ية توصية ميكن أن ت
اللجنـة آراءهـا بشـأن مركـز  يتعلق بتناوهلا للنص. وما مل توضح فيما

مني مشاريع املواد، ستكون مثة خماطر تتمثل يف إمكانية تضليل احملا
ســيما القضــاة الوطنيــون، مبــا يرتتــب علــى ذلــك مـــن  والقضــاة، ال

 عواقب مؤسفة.
ليق االفتتاحي العام ينبغـي و�لث االقرتاحات هو أن التع -٥٦

ن يتنـــاول >لتفصـــيل أيضـــاً االختالفـــات بـــني مســـؤولية املنظمـــات أ
الدوليـــة ومســـؤولية الـــدول. وقـــد مت تنـــاول املســـألة تنـــاوالً عــــابراً يف 

مــن التقريـر، حيــث أشـار املقــرر اخلـاص إىل أن املوضــوع  ٤ الفقـرة

ظمــــات املتكـــرر يف التعليقـــات الـــيت وردت هـــو التنـــوع الكبـــري للمن
يفيد كثـرياً نقـل  الدولية. وهو يوافق مع املقرر اخلاص على أنه مما ال

النص. إال أن االقرتاح يستند إىل جزء سابق من  ٦٣مشروع املادة 
ميكـــن أن  تنـــوع املنظمـــات الدوليــة ومـــاإىل نقطــة هامـــة، وهــي أن 

يرتتب عليه >لنسبة لتطبيق مشاريع املواد أمـر يتعـني إبـرازه يف بدايـة 
ص، وإال فإنــه ُخيشــى إغفــال تلــك النقطــة. وال يكفــي الــرد ²ن الـن

حمكمــة العـــدل الدوليـــة يف إليـــه "مبــدأ التخصـــص" الــذي أشـــارت 
مشروعية استخدام دولـة مـا لألسـلحة النوويـة يف نـزاع فتواها بشأن 

يعــين فقــط أن للمنظمــات الدوليــة وظــائف حمــدودة مقارنــة مسـلح 
 نظمة إىل أخرى.>لدول، وأن تلك الوظائف ختتلف من م

واملنظمــات الدوليـــة ختتلــف عـــن الــدول يف وجـــوه كثـــرية.  -٥٧
يسمى وليست للمنظمات الدولية أقاليم؛ وحىت عندما تشارك فيما 

"إدارة إقليميــة دوليـــة"، فـــإن عالقتهـــا >إلقلـــيم املعـــين ختتلـــف عـــن 
عالقــات الدولــة، وتكــون عالقــة خاصـــة بكــل حالــة علــى حـــدة. 

نظـام قـانوين >ملعـىن الـذي  وليـة رعـا� والولـيس لـدى املنظمـات الد
يتوفر للدول؛ وحىت جمموعة قواعد القانون الدويل امللزمة هلا ليست 

ن القواعـد امللزمـة للـدول. واملنظمـات الدوليـة هي نفس ا0موعة م
أو ميكـن  -أطراف يف اتفاقيات دولية قليلـة. واملـدى الـذي تكـون 

العـريف امللزمـة للـدول ملزمـًة فيـه قواعـد القـانون الـدويل  -أن تكـون 
للمنظمـــــات الدوليـــــة هـــــو إىل حــــــد كبـــــري ميـــــدان مل يـــــتم تقصــــــيه. 

لزاميـــة للمنازعـــات واملنظمــات الدوليـــة والـــدول ختضـــع للتســـوية اإل
بدرجات خمتلفة متاماً. وتتباين املنظمات الدولية من حيث هياكلها 

لدوليني القانونيني اوالتسهيالت املتاحة هلا؛ ولعالقا�ا >ألشخاص 
، ال سيما >لدول األعضـاء فيهـا، ~ثـري هـام علـى القـانون ريناآلخ

نويـة، والقــول املنطبـق. وإجـراء متييـز نظـري بــني القواعـد األوليـة والثا
يكــاد يشــكل رداً كافيــاً علــى  ²ن أ�ً مـن ذلــك لــيس لــه شــأن، ال
وإمنا يف سياق فراغ توجد يف  مجيع تلك االختالفات. فاملسؤولية ال

 ت املعنية.اة اليومية للمنظمااحلي

ورابع االقرتاحات هو أن اللجنة ينبغي أن تويل اهتماماً إىل  -٥٨
يع املـواد: فهــي مجيعـاً تشـكل كــالً التعليقـات مياثـل اهتمامهــا مبشـار 

ميكـن فهـم أحـدها أو تطبيقـه بـدون اآلخـر. والواقـع أن  واحـداً، وال
قرئـت >القــرتان مــع ميكــن قبوهلــا إال إذا  مشـاريع مــواد معينــة قـد ال

التعليقات. بيد أن التعليقات علـى مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية 
طة التعليقات على املواد املنظمات الدولية ينبغي أال تستنسخ ببسا

املتعلقة مبسؤولية الدول، وإن كان >إلمكـان أن تُفيـد منهـا حسـب 
فات ميكن هلا أن تستنسخها فحسب بسبب االختال االقتضاء. وال

الكثرية يف املمارسة بني املنظمات والدول، وبسبب التطورات اليت 
واد ، مبا فيها اخلربة املكتسبة من تطبيـق املـ٢٠٠١حدثت منذ عام 

املتعلقـة مبســؤولية الــدول والــيت ينبغــي أن يُعــرب عنهــا يف التعليقــات. 
أثنــاء الــدورة  املوضـوعأريـد للجنــة أن تسـتكمل عملهــا بشــأن  وإذا

سبوع علـى األقـل يف أثنـاء اجلـزء فإ ا حتتاج إىل ختصيص أاحلالية، 
 الثاين من الدورة للنظر يف مشاريع التعليقات املنقحة للمقرر اخلاص.
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يتعلق  يزال يبقى الكثري الذي ينبغي عمله فيما وأخرياً، ال -٥٩
مبحتوى مشاريع املواد. فليست املسألة جمرد إضافة "ملسات أخرية" 

املناقشة يف اليوم السابق. ولئن كان من احملتمل حسب ما اقُرتح يف 
أن يكـون قــد أسـاء فهــم مــا قيـل يف تلــك املناقشـة، فإنــه يعتقــد أن 

قيمت مع قانون املعاهدات غري مقنعة إىل حد كبـري. املماثلة اليت أُ 
ولـــيس مــــن املمكـــن أن يكــــون الـــنهج الســــليم هـــو أن يُفــــرتض يف 

ليـــة هـــو ذاتـــه موقــــف موقـــف املنظمـــات الدو  مســـائل املســـؤولية أن
 يثبت عكس ذلك.  لدول ما ملا

، رحــب ١٨إىل  ١يتعلـق بــنص مشـاريع املــواد مـن  وفيمـا -٦٠
ملقـرر اخلـاص يف تقريـره، رهنـاً بنظـر جلنـة >لتعـديالت الـيت اقرتحهـا ا

الصــياغة فيهــا. ورحــب بصــفة خاصــة >لتعــديل اهلــام الــذي اقـــُرتح 
مشـــكلة كبـــرية  ، والـــذي ســـينهي إذا ُقبـــل١٦ علـــى مشـــروع املـــادة

نشـأت أثنـاء القــراءة األوىل ملشـاريع املـواد. كمــا أعـرب عـن تقــديره 
يتعلق  تطوير فيما إلشارة املقرر اخلاص إىل أن التعليقات حتتاج إىل

بعـدد مــن اجلوانــب، وأن هـذا لــيس وقتــاً مالئمـاً إلعــادة فــتح >ب 
املناقشـــة يف مســـألة نطــــاق مشـــاريع املـــواد. ومــــع ذلـــك، فـــإن قلــــة 

يالت الـيت اقرتحـت يف التقريـر الثـامن أمـر ملفـت للنظـر علـى التعـد
الرغم من التعليقات واملالحظات االنتقادية العديدة اليت وردت من 

ل واملنظمــات. ولــئن كانــت التعليقــات الــيت أُبــديت قبــل عــام الــدو 
، )٢٦(قد ُأخذت يف االعتبـار إىل حـد مـا يف التقريـر السـابع ٢٠٠٩

، فـإن التعــديالت الــيت )٢٧( ملشـاريع املــوادو>لتـايل يف القــراءة األوىل
ُأدخلــت آنــذاك كانــت تعــديالت متواضــعة متامــاً وال تعفــي اللجنــة 

 التعليقات املبكرة من جديد. >لضرورة من استعراض تلك
 ١وكثريًا من التعليقات اليت وردت على مشاريع املواد من  -٦١
اغة. ولكنه تتعلق >لصياغة أساساً وستنظر فيها جلنة الصي ١٨إىل 

يود اإلدالء ببعض املالحظـات الـيت تتعلـق جبـوهر تلـك املـواد. فهـو 
منـه،  ٢الفقـرة بوجـه خـاص ، و ١غـري متأكـد مـن أن مشـروع املـادة 

ومـن املضـلل إىل  يستخلص على حنو واضح نطاق مشـاريع املـواد.
حـد كبـري القــول ²ن "مشـاريع املــواد هـذه [تنطبــق] علـى املســؤولية 

. صحيح أن مشاريع املواد تتضمن فرعـاً عـن ذلـك الدولية للدولة"
ات صلة وثيقة يعين أن مشاريع املواد ككل ذ املوضوع، لكن هذا ال

لدول. ولذلك قد تود جلنة الصياغة النظر يف تلك النقطة، مبسؤولية ا
إىل جنب مع عنوان جمموعة مشاريع املواد ²كملها الذي يتعني  جنباً 

 أن يُعرب عن نطاقها. 
تقـــدمي العـــون أو املتعلـــق ب، ١٣شـــروع املـــادة يصــبح موس -٦٢

املساعدة يف ارتكاب فعل غـري مشـروع دوليـاً، أحـد أهـم األحكـام 
مارسـة. وشـواغل املؤسسـات واملنظمـات املاليـة الدوليــة يف جمـال امل

أن تقدم العون واملساعدة شواغل قوية وواضحة. اليت علة وجودها 
__________ 

 .A/CN.4/610 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )٢٦( 
الرابـــــع،  الفصــــل)، الثــــاينالثـــــاين (اجلــــزء  ا0لــــدنفســــه،  املرجــــع )٢٧( 
 .يليها وما ٢٦جيم، ص  الفرع

يـق علـى مشــروع املـادة >لــغ وهـو يوافـق الســيد نـوليت علــى أن التعل
علق مبناقشة يت يشارك املقرر اخلاص شكوكه فيما األمهية. إال أنه ال

على املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول. فـالواقع  النية الواردة يف التعليق
أنه من األساسي التعبري عن املسألة يف التعليق على مشروع املـادة 

ا ورد يف التعليـق علـى ، وأن يكون ذلك يف جممله على غرار م١٣
). وقال إنه، شأنه ١٦املادة املناظرة املتعلقة مبسؤولية الدول (املادة 

حيبــذ املضـــي قــدماً يف هـــذا الصـــدد يف ذلــك شـــأن الســيد نـــوليت، 
 .١٣املادة مشروع وتوسيع نطاق التعليق على 

ويف اخلتـام، قــال إنــه يــود أن يشــكر املقــرر اخلــاص علــى  -٦٣
ويتطلــع إىل العمـــل بصــورة وثيقــة مــع مجيـــع تكــل،  جهــوده الــيت ال

د أعضاء اللجنة بغية التوصل إىل توافق  يف اآلراء بشأن مشاريع املوا
 الدورة احلالية.أثناء 

قال إنه يؤيد املتحدثني السابقني فيما  ميليسكانو السيد -٦٤
 أدلوا به من كلمات ~بيناً للسيدة إسكاراميا. 

ثـامن عــن مســؤولية املنظمــات وانتقـل إىل تنــاول التقريــر ال -٦٥
ة، فهنــأ املقــرر اخلــاص علـى عرضــه الواضــح للتعليقــات الــيت الدوليـ

لدولية بشأن مشاريع املواد اليت اعتمد�ا قدمتها الدول واملنظمات ا
). ٢٠٠٩اللجنــــة يف القــــراءة األوىل يف دور�ــــا احلاديــــة والســـــتني (
ول بعــض وذكـر أنـه ســيبدأ بيانـه بــبعض املالحظـات العامـة قبــل تنـا

 النقاط احملددة. 

فأثنـاء املناقشـة احلاليـة، مل يسـمع أي حجـج مقنعـة لتغيــري  -٦٦
يـرياً جـذر�ً. وكانـت معظـم التعليقـات  ج اللجنة بشأن املوضـوع تغ

الـواردة مـن املنظمــات الدوليـة ذات طبيعـة حتريريــة ودافعهـا مصــاحل 
تتعلــق بفحــوى الــنص الــذي اقرتحــه  خاصــة للمنظمــات. وأل ــا ال

املقرر اخلاص، ينبغي أن يكون يف اإلمكان اعتماد الصيغة النهائية 
 ملشاريع املواد يف الدورة احلالية.

يعـرتض علـى عقـد اجتمـاع مـع املستشــارين  ن الولـئن كـا -٦٧
القــــانونيني وغـــــريهم مـــــن ممثلـــــي املنظمـــــات الدوليـــــة الـــــيت قـــــدمت 

مـا إذا  تعليقات، فإنه يتعني على اللجنـة يف  ايـة املطـاف أن تقـرر 
كانـت تقبـل تلـك التعليقـات أم ال، وأن تـدمج التعـديالت املقرتحـة 

شواغل املنظمات  يف مشروع النص. وينبغي للجنة >لطبع أن تضع
الدولية يف اعتبارها، حىت وإن كانت تعّرب أساساً عن عدم االرتياح 
 إزاء حاالت ميكن أن تنشأ وال تستند >لفعل إىل ممارسات قائمة. 

اريع املــواد بتعليــق اســتهاليل أو مقدمــة تصــدير مشــ ويعـدّ  -٦٨
 لديـهاملـواد أمـراً إشـكالياً. وقـال إنـه لـيس مشـاريع تشكل جزءاً من 

اعـرتاض علــى إدراج تعليقـات أكثــر تفصـيالً بشــأن مسـائل معينــة، 
لكـن لـيس مـن املستصـوب يف مشـروع اتفاقيـة دوليـة ضـم جــزء أول 

مـــواد منفـــردة، يشــرح وجهـــات نظـــر فلســـفية إىل نـــص يتـــألف مـــن 
 أيضاً من تعليقات موسعة عليها. ورمبا
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ويتوقف الكثري على ما إذا كانت اللجنة تعتقد أن مشاريع  -٦٩
ذا  ا ملواد ينبغي أن يقتصر النقاش بشأ ا على اجلمعية العامة أو ما إ

 وأكــــــان ينبغـــــــي أن ُتطلــــــب تعليقـــــــات مــــــن املنظمـــــــات الدوليـــــــة 
اؤهم مع آراء اللجنة. وأ�ً االختصاصيني الذين ميكن أن تتعارض آر 

تطبيــق  اإلجابـة علـى ذلــك السـؤال، فإ ـا لـن حتـول دونمـا كانـت 
مشاريع املواد: إن املعيار احلاسم هو ما إذا كانت اهليئات القضائية 
الدولية ~خذها يف االعتبار أم ال، ألن ذلك هو الذي سيظهر مدى 

أن إدراج مالءمة مشروع النص. ولئن كان بعض األعضـاء قـد رأوا 
إنه ااملواد واعتمادهمشاريع تعليق استهاليل من شأنه تيسري إمتام  ، ف

قد أن اللجنة ينبغي أال تنفق الوقت يف تقصي سبل جديدة، وإمنا يعت
 ينبغي أن تركز على إنتاج صيغة  ائية ملشروع النص. 

وإن الـنهج الــذي اتبعتــه اللجنـة جتــاه مســؤولية املنظمــات  -٧٠
يع املــــواد  ـــج معقــــول. ولـــئن كــــان مـــن الواضــــح الدوليـــة يف مشـــار 

الدول، مشاريع املواد ترتبط ارتباطاً وثيقاً  أن  >ملواد املتعلقة مبسؤولية 
فال نص مشاريع املواد قيد النظر وال التعليقات عليها تكرر بصورة 

 عن األفعال غري املشروعة دولياً تلقائية املواد املتعلقة مبسؤولية الدول 
لتلــك  املناقشـة وحتليـل املقـرر اخلـاصحـرى هـي حمصـلة وإمنـا >أل -

ت حقاً من عملها السابق، ولذلك املناقشة. على أن اللجنة استفاد
اسـتطاعت إدراج القواعـد الـيت اعُتمـدت >لفعـل يف مشـاريع املـواد 

 املتعلقة مبسؤولية الدول ولقيت قبوالً حسناً على املستوى الدويل. 
نــــوع الــــذي تكــــرر ذكــــره، مــــن يتعلــــق مبوضــــوع الت وفيمـــا -٧١
نوعـــاً؛ اضـــح أن املنظمـــات الدوليـــة تتنـــوع تنوعـــاً كبـــرياً حجمـــاً و الو 

فاالحتاد األورويب، على سبيل املثال، خمتلف متاماً عن منظمة تقنية 
فهــو يوافــق  ،صـغرية علــى درجــة عاليــة مــن التخصـص. ومــع ذلــك

جمها يكون حل يتعلق مبسؤولية الدول، ال السيد نوليت على أنه فيما
 أو حالتهـا االقتصـادية أو موقعهـا اجلغــرايف أمهيـة، وعليهـا مجيعــاً أن

لقواعد القانونية ذا�ا؛ فالدول، شأ ا يف ذلك شأن األفراد، تلتزم >
متسـاوية أمـام القـانون. ومسـألة التنــوع هـي موضـوع فلسـفي جــدير 
>الهتمام، لكنه غري ذي صلة بتدوين مسؤولية املنظمات الدوليـة. 

حتصـــل املنظمـــة الدوليـــة علـــى الشخصـــية القانونيـــة، فإ ـــا  نأومــا 
حتــدد قاعـدة التخصــيص مـدى تلــك تصـبح مسـؤولة عــن أفعاهلـا. و 

املسؤولية. وهو يتفق مع املقـرر اخلـاص يف هـذا اخلصـوص علـى أن 
املـادة الـيت حـددت ذلــك املبـدأ هـي يف أفضــل مكـان هلـا يف  ايــة 

ألة التنــوع يف بدايـــة يف بدايتــه. وإذا عوجلـــت مســ مشــروع الــنص ال
الـــنص، فــــإن االســــتنتاج الــــذي قــــد ُيســــتخلص هــــو أن اخــــتالف 

 ةمـواد متعلقـمشـاريع الدولية جيعل من املستحيل اعتماد  املنظمات
مبسـؤوليتها. وبغيـة التحـرك قــدماً، يتعـني علـى اللجنـة أوالً أن تضــع 
بعض القواعد املتفق عليها بوجه عـام، مث تعمـل علـى إجيـاد وسـيلة 

ة االختالفـــات الضــخمة بـــني املنظمـــات. وهــو موضـــوع قـــد ملعاجلــ
 نة.يتعني مناقشته يف جلسة عامة للج

وهو يتفق يف الرأي مع املقرر اخلاص على أن املسائل اليت  -٧٢
تشملها مشاريع املواد ينبغي أن تشكل موضوعاً لدراسة الحقـة  ال

 ٢٤و ٢٠تضطلع �ا اللجنة. ورحـب >القـرتاح الـوارد يف الفقـرتني 
مـــن التقريـــر الثـــامن ²ن تشـــتمل الفقـــرة الفرعيـــة (ج) مـــن مشـــروع 

صـطلح "اجلهـاز" وأن تعـاد صـياغة تعريــف علـى تعريـف مل ٢ املـادة
، ١٦وفيما يتصل مبشروع املادة مصطلح "الوكيل" بناءً على ذلك. 

وردت عدة تعليقات تتعلق Ðمكانية توسيع نطاق مسؤولية املنظمة 
منظمة دولية عضواً >رتكاب فعـل غـري الدولية إذا أوصت دولة أو 

ده أن تلك املادة مشروع دولياً. وأعرب بعض املنظمات عن رأي مفا
مضــت بعيــداً للغايـــة وأ ــا ســتؤدي إىل توســـيع غــري مقبــول ملفهـــوم 

تدعمه املمارسة. ومع أن املقرر اخلاص  مسؤولية املنظمات الدولية ال
بغـي للجنــة ، فإنـه ين١٦املـادة مشــروع مـن  ٢اقـرتح اسـتبقاء الفقـرة 

ات النظـر مبزيـد مـن العنايـة يف املسـألة ألنـه ميكـن أن تكـون للتوصـي
القوة  نتائج بعيدة األثر. وعلى سبيل املثال، ميكن أن حتظى مسألة 

 القانونية اليت ميكن أن تكون للتوصيات >ملزيد من إمعان النظر.
ية وكان السيد نوليت قد أشار إىل شواغل املنظمات الدول -٧٣
كانت هذه املسألة يتعلق >ضطرارها إىل قبول املسؤولية. ولئن   فيما

تسـتحق مزيــداً مـن النظــر، فينبغـي للجنــة أال تتناوهلـا Ðســهاب ألن 
املــواد هــو بوضــوح احلــد مــن املســؤولية علــى نفــس  مشــاريعهـدف 

ال غـري املشـروعة دوليـاً. ويبـدو مـن منوال مسؤولية الدول عن األفعـ
ون يف اإلمكــان اعتبــار توصــية قــدمتها منظمـــة غــري املــرجح أن يكــ

ن نية وفقاً لقواعدها مبثابة فعل غري مشـروع دوليـاً ترتتـب دولية حبس
 عليه مسؤولية.

قال إنه يود مساع آراء املقرر اخلاص بشأن  دوغارد السيد -٧٤
القــــانونيني شــــارين مـــدى استصــــواب عقــــد اجتمـــاع خــــاص للمست

ختــاذ قـرار بشـأن املسـألة علــى للمنظمـات الدوليـة. وينبغـي للجنـة ا
، ألنــه إذا تقـــرر عقــد هــذا االجتمـــاع، ســيتعني علــى اللجنـــة الفــور

 املوضوع. إرجاء نظرها يف

(املقــرر اخلـــاص) قــال إن عقــد اجتمــاع مـــع  غــا� الســيد -٧٥
بل القريب للغاية املستشارين القانونيني للمنظمات الدولية يف املستق

االً. فـالواقع أن عـدداً سـيكون خطـوة غـري مسـبوقة وسيسـبب إشـك
دمت يتعلـــق بفحــوى مشـــاريع املـــواد. قلــيالً مـــن التعليقـــات الــيت قـــ

و>إلضـافة إىل ذلــك، فــإن بعــض الشـواغل الــيت مت اإلعــراب عنهــا 
بشـأن صـياغتها ميكــن مراعا�ـا بقــدر أكـرب ممــا سـبق أن اقرتحــه يف 

 .تقريره الثامن
ملستشارين وبرغم أن مشاريع املواد لن تكون حمل اهتمام ا -٧٦

 املستشــــــارينا أيضـــــاً القـــــانونيني للمنظمـــــات الدوليـــــة فقــــــط، وإمنـــــ
للــدول الـيت لــديها مشـاكل مــع املنظمـات الدوليــة، فلــن القـانونيني 

يكون من حسن السياسة التسرع يف رفض طلبها املشاركة يف األمر 
أن يتضـمن نــص التعليقــات بيــا�ً عامــاً، بدرجـة أكــرب. ورمبــا ينبغــي 

خـص التنــوع ومبـدأ التخصــص. ولـيس هنــاك ســبب يتنـاول بوجــه أ
م التماس رأي املستشـارين القـانونيني بشـأن نـص مـن يدعو إىل عد

فحسـب. وسـُيظهر ذلـك مشـروعاً مؤقتـاً هذا القبيل، ألنه سيكون 
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نيني أن اللجنة مستعدة لبناء جسور التقارب مـع املستشـارين القـانو 
شـدداً إىل حــد  للمنظمـات الدوليـة، والـذين أظهــر بعضـهم  جـاً مت

ي ²ن اللجنـــة ينبغــــي أن كبـــري إزاء مشـــاريع املـــواد، حـــىت أنـــه يـــوح
 تنفض يديها من هذا العمل برمته.

إن هنــاك يف الواقـــع بعـــض الســـوابق لتعليـــق يبـــدأ مبقدمـــة  -٧٧
م إىل عامــــة. ولـــــذلك، فهـــــو يقـــــرتح أن يُِعــــدَّ نصـــــاً ميكـــــن أن يقـــــدَّ 

مقراً هلم يف أواخر املستشارين القانونيني الذين يتخذون من جنيف 
 أ�ر/مايو.

 )�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

(رئــيس جلنــة الصــياغة) قــال إن جلنــة  ميليســكانو السـيد -٧٨
الصياغة املعنية °�ر النزاعات املسـلحة علـى املعاهـدات سـتتألف 

بريمــــــوديس والســـــيد بيرتيــــــتش والســــــيدة  -مـــــن الســــــيد >ســـــكيس 
ســــيد خوانــــغ والســـــيد ســــابو� والســــيد غالتســـــكي جاكوبســــون وال

 والسيد فومبا والسيد كامتو والسيد كانديويت والسـيد ماكريـه والسـيد
موراســــي والســــري مايكـــــل وود والســــيد ويســـــنوموريت والســــيد برييـــــرا 

 (حبكم منصبه).
 الدولية املنظمات مبسؤولية املعنية الصياغة جلنة وستتألف -٧٩
والســـــيد بيرتيــــــتش والســــــيدة  سبريمــــــودي - >ســـــكيس الســــــيد مـــــن

 أوسبينا - فلنسيا والسيدجاكوبسون والسيد خوانغ والسيد سابو� 
والسيد كامتو والسيد كانديويت والسـيد ماكريـه والسـيد  فومبا والسيد

موراســــي والســــري مايكـــــل وود والســــيد ويســـــنوموريت والســــيد برييـــــرا 
 (حبكم منصبه).

 .٥٥/١٢رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٨٢لسة جلا
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨ ،اخلميس

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
بريمـــــــوديس، الســـــــيد  -الســـــــيد >ســــــكيس  :احلاضــــــرون 

بيرتيــتش، الســيد برييــرا، الســـيد بيليــه، الســيدة جاكوبســون، الســـيد 
خوانـغ، السـيد دوغــارد، السـيد سـابو�، الســيد غالتسـكي، الســيد 

أوســـبينا، الســيد فومبـــا، الســـيد كانـــديويت،  -غــا�، الســـيد فلنســـيا 
يد املـــري، الســـيد الســيد كوميســـاريو أفونســـو، الســـيد ماكريــه، الســـ

موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، الســري 
 مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

من النظام  ١١يف اللجنة (املادة  ملء الشواغر الطارئة
 )Add.1–3و A/CN.4/635(األساسي) 
 ]األعمال جدول من ١٤[البند 

انتخـــا>ً ملـــلء شــــاغر  ســـتجريقـــال إن اللجنـــة  الـــرئيس -١
 جرت العادة، سيتم االنتخاب يف جلسة مغلقة. طارئ. وكما

واستؤنفت  ٠٥/١٠الساعة  العامة عُلقت اجللسة
 .١٥/١٠ الساعة

ــرئيس -٢ أعلــــن أن اللجنـــــة انتخبــــت الســــيدة إســـــكو>ر  الــ
وفـــــاة الســــــيدة املقعــــــد الـــــذي خــــــال ب لشـــــغلث (إســــــبانيا) إر�نـــــد

 إسكاراميا. وال>
 ،Add.1-2و A/CN.4/636) (�بع( الدولية املنظمات مسؤولية

 )A/CN.4/L.778و ،A/CN.4/640و ،Add.1و A/CN.4/637و
 من جدول األعمال] ٣[البند 

�بعالتقرير الثامن للمقرر اخلاص (( 
ريـر مواصـلة النظـر يف التق دعا أعضاء اللجنة إىل الرئيس -٣

 .)A/CN.4/640مسؤولية املنظمات الدولية ( عنالثامن 
قـال إنــه يـود أن يشــري يف البدايـة إىل شــعوره  بيليــه السـيد -٤

أدوار ني بــ جيمعـون>حلـرج: لقـد انتقـد دائمـاً أعضـاء اللجنـة الـذين 
يكونــــون يف نفــــس الوقـــــت خــــرباء مســــتقلني ومستشـــــارين فخمتلفــــة 
اخلارجية يف بلدا م، بل ووزراء أيضاً، يف حني أنه  اتر وزالقانونيني 

ستقل ودور املستشـار القـانوين جيمع يف هذه املرة بني دور اخلبري امل
ملنظمــة دوليـــة، هـــي منظمــة الســـياحة العامليـــة. ولقــد شـــارك �ـــذه 

�بعـة دوليـة  ملنظمـاتالصفة يف اجتماعات املستشـارين القـانونيني 
 ١٣وّقـــع علــى بيـــان مشــرتك صـــادر عـــن ملنظومــة األمـــم املتحــدة و 

 مبســـؤولية املنظمــــات ةاملـــواد املتعلقــــ مشـــاريعمنظمـــة دوليـــة بشــــأن 
يف نظــــره ميثــــل  ). بيــــد أن األمــــر الAdd.1و A/CN.4/637الدوليـــة (

الوثيقـة تتفـق يف نقـاط   تلـكخطـورة كبـرية ألن االنتقـادات املبينـة يف 
يف اللجنـة يف كثرية مع املالحظات اليت أعرب عنها بصفته عضـواً 

 سياق األعمال املتعلقة >ملوضوع قيد البحث.
يهــتم كثــرياً يف بيانــه،  ص مليثــري القلــق أن املقــرر اخلــا وممــا -٥

املواد،  مشاريعاملفيد جداً والواضح للغاية، >النتقادات املوجهة إىل 
ومل ×خـذ هـذه االنتقـادات يف االعتبـار يف التعـديالت الـيت اقرتحهـا 

وهــو أمـــر مؤســف بصــفة خاصــة ألن املالحظـــات اد. املــو  ملشــاريع
عليهــــا املنظمـــــات الدوليــــة الصــــفة الرمسيـــــة املعنيــــة، وإن مل ُتضــــِف 

املستشارون القانونيون عن عدد منها ب سبق أن أعرَ  قد ،مؤخراً  إال
فإنـــه يتفـــق مـــع الســـيد ماكريـــه والســـري  ،منــذ مـــدة طويلـــة. ولـــذلك

اجتمـــاع تشـــاوري د عقـــمايكــل وود علـــى أن مـــن املفيـــد حقـــاً أن يُ 
وستصـبح . جديد مع املستشـارين القـانونيني للوكـاالت املتخصصـة
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حوز عمومـاً علـى القبـول إذا توسـبقـدر أكـرب ُمرضـية املـواد  مشـاريع
أخــذت آراؤهـــم جـــد�ً يف االعتبـــار، والوقـــت لـــيس متـــأخراً للقيـــام 

مبدينة >زل يف سيجتمعون املعنيني  املستشارينأن  إىلبذلك. ونظراً 
التوقـــف يف أن يُقـــرتح علـــيهم ، ميكـــن ٢٠١١ مـــايوأ�ر/ ٢٧و ٢٦

تنظــيم اجتمـــاع خـــاص ميكـــن تعـــذر علــيهم ذلـــك،  جنيــف أو، إذا
تتخــذ فيــه املستشـارون القــانونيون للمنظمـات الدوليــة الـيت  يشـارك

لـــــديهم يكــــون الــــذين مقــــراً هلــــا، فضــــالً عــــن أولئــــك جنيــــف  مــــن
ون بـذلك عنـدما إليها. ولقد قام مستشارون كثري  للسفراالستعداد 

جتمـــاع مــة الصـــحة العامليـــة الــدعوة حلضـــور االوجهــت إلـــيهم منظ
يـدل علــى  الـذي صـدر عنـه البيــان املشـرتك املشـار إليـه أعــاله، ممـا

مـن عـدم وجـود  أن تشكو اللجنـة يستقيم اهتمامهم >ملوضوع. وال
الســـــتماع إىل آراء ترغـــــب عـــــن ا ويف الوقـــــت ذاتـــــه ممارســــة كافيـــــة

املقرر اخلاص على حق عندما أكـد، يف  كان. و أصحاب املمارسة
ولكــن ، تفاوضــياً نصــاً  تاملــواد ليســ مشــاريعاجللســة الســابقة، أن 

 آراء حمــددةتبـادل  وإمنـا التفـاوضالغـرض مـن هـذا االجتمـاع لــيس 
ومفيد من الناحية العملية. وعلى الرغم من  ُمرضللتوصل إىل نص 

نهج الـذي اتبعــه ب عنهـا دائمـاً بشـأن املـالشـكوك اجلديـة الـيت أعـرَ 
ر اخلاص، فإنه يعتقد أنه ينبغي أن يعلم املستشارون القانونيون املقر 

احلالية  إعادة النظر يفميكن  بوضوح أنه ال هذه املسألة يف املرحلة 
 .العملمن 

الـــذي  اللــوممتامــاً  يؤيــد يتعلــق >ملــنهج إنــه ال وقــال فيمــا -٦
يني أو أعضـــاء عــض املستشـــارين القــانونوجهــه إىل املقــرر اخلـــاص ب

الذين افرتضوا أنه كان يسـعى إىل إعـداد نسـخة كربونيـة مـن اللجنة 
. )٢٨(عن األفعال غري املشـروعة دوليـاً  املواد املتعلقة مبسؤولية الدول

يســتفيد املقــرر اخلـاص مــن تلــك املــواد الــيت فلـيس مــن الغريــب أن 
ت املنظمـات الدوليــة . وإذا كانــتشـكل نقطـة انطــالق ممتـازة لعملـه

وذو معـــىن فــإن مفهـــوم املســؤولية واحـــد تلــف كثـــرياً عــن الـــدول، خت
. و>لرجـــوع إىل بوجــه عـــام يف القـــانونو يف القـــانون الــدويل، �بــت 

املثال الذي قدمه السيد ماكريه يف اجللسة السابقة، فإن األسباب 
الســـتبعاد الضـــرر مـــن تعريـــف  )٢٩(الــيت قـــدمها الســـيد روبرتـــو آغـــو

تنطبــق مــن مـن القــرن املاضــي ات يتينية الــدول يف  ايــة الســمسـؤول
فمـن املعــروف أن  .مجيـع جوانبهـا علـى مســؤولية املنظمـات الدوليـة

ولكنهـــا صـــرفة، أو جنائيـــة صـــرفة املســؤولية الدوليـــة ليســـت مدنيـــة 
__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )٢٨( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
 أعمـال اللجنـة بشـأن موضــوع �ريــخأيضـاً، بوجـه خـاص،  انظـر )٢٩( 

 ،A/9010/Rev.1 الوثيقـــــةا0لـــــد الثــــاين،  ،١٩٧٣ حوليــــةمســــؤولية الـــــدول (
 نطـــــاق بشـــــأن العامـــــة والتعليقـــــات ،)٣٠-١٤ الفقـــــرات، ١٦٨-١٦٥ ص

)، والفصل ٤٢-٣٧، الفقرات ١٧٠-١٦٩نفسه، ص  املرجع( املواد مشاريع
 )،٥١-٤٦، الفقرات ١٧٢-١٧٠الثاين من مشاريع املواد (املرجع نفسه، ص 

 نفسـه، املرجـع( ١ املـادة مشـروع علـى التعليـق مـن) ١٣( الفقرة إىل >إلضافة
 .)١٧٦ ص

. ولـذلك، فإنـه يتفـق مـع السـيد ماكريـه علـى أنـه اجلانبنيجتمع بني 
 تكـرار القــولمـن ايب يف التعليـق بـدالً ينبغـي إبـراز هـذا املنطـق اإلجيـ

بيــد يوجـد اخـتالف.  مفـاده أنـه ال الــذيحاليـاً و املـدرج فيـه  املعتـاد
املواد قيد البحث واملـواد  مشاريعإذا كانت النقطة املشرتكة بني  أنه

هـــي أ مـــا يتعلقـــان بـــنفس  ٢٠٠١لعـــام ســـؤولية الـــدول املتعلقـــة مب
هـــاتني فــإن  ،وهــو املســـؤولية ،املوضــوع األساســـي للقــانون الـــدويل

الشـخص املسـؤول. وهـذا  الخـتالف تاناملواد خمتلفني من 0موعتا
 ةمكمـــن املشــــكلة املنهجيـــة الــــيت تـــنعكس علــــى اجلـــوهر. فالدولــــ

ويثري ذلك  ؛متاماً  تانخمتلف ناتيف الواقع مؤسسمها الدولية  ةواملنظم
الفــــاً الـــيت خيتلـــف بشـــأ ا اختو املســـألة املتعلقـــة مببـــدأ التخصــــص، 

 املقرر اخلاص.، مع جزئياً  وإن كانعميقاً، 
شـــك فيــه أن املنظمــات الدوليـــة  ال ومضــى قــائالً إن ممــا -٧

تنطبــــق عليهـــا بعـــض القواعــــد  الكيـــا�تتشـــكل فئـــة خاصــــة مـــن 
>ملســؤولية. ومـن االختالفــات  تلــك املتعلقـةيف ذلـك  املشـرتكة، مبــا

مؤسسات جامعة الرئيسية بني الدول واملنظمات الدولية أن الدول 
ون الــــــدويل،  تصاصـــــات املعــــــرتف �ـــــا يف القــــــانمتلـــــك مجيــــــع االخ

يف فتواهـــا الصـــادرة  ذكـــرت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة بوضـــوح كمـــا
، يف األضـــــرار عــــن التعــــويض بشــــأن ١٩٤٩نيســــان/أبريل  ١١ يف

حــني أن اختصاصــات املنظمــات الدوليــة مقيــدة مببــدأ التخصــص 
ختصاصــــــات خــــــالف جيــــــوز هلـــــا مبقتضــــــاه أن متـــــارس ا الـــــذي ال

صــكها ليهــا يف زمــة ألداء مهامهــا املنصــوص عاالختصاصــات الال
. فهذه االختصاصات ليست مالزمة للمنظمات الدولية التأسيسي

ثر قطعاً على موضوع املسؤولية. ؤ يهو ما ولكنها مشتقة ووظيفية، و 
الــــرأي الـــذي أعـــرب عنـــه الســــيد  ال يؤيـــدويف هـــذا الصـــدد، فإنـــه 
شــــــخاص الســــــابقة. فخالفـــــاً للـــــدول واأل ميليســـــكانو يف اجللســـــة

ون حبقـوق متسـاوية أمـام القـانون علـى الـرغم الطبيعيني الذين يتمتعـ
مـن االختالفـات القائمــة بيـنهم، فــإن مفهـوم املســاواة أمـام القــانون 

يتعلــق >ملنظمــات الدوليــة، وينبغــي أن يــنعكس  يعـىن شــيئاً فيمــا ال
دأ هـو الـذي ينبغـي أن املـواد. والواقـع أن هـذا املبـ مشـاريعذلـك يف 
يكفــــي يف هــــذا الصــــدد  ليــــه مشــــروع املــــواد ²كملــــه، واليســــتند إ

مــــــن التقريـــــر، إىل مشــــــروع  ٤و ٣مت يف الفقـــــرتني  اإلشـــــارة، كمــــــا
املتعلق بقاعدة التخصـيص، أو تغيـري مكـان هـذه املـادة  ٦٣ املادة

املــــواد. فمبـــدأ التخصــــص وقاعــــدة  مشـــاريعوإدراجهـــا يف مقدمــــة 
لتخصــيص دة اقاعـ فبموجـبالتخصـيص مفهومـان خمتلفـان متامـاً. 

يف األحوال  اليت تنطبقالقواعد العامة  عناخلروج يظل من املمكن 
قواعد خاصة. ويفـرتض مبـدأ التخصـص فيها  العادية اليت ال توجد

 إال يف إطار الصـك تنشأ يف هذا الصدد من جانبه أن املشاكل ال
يتعلق األمر هنا >ستبعاد قاعدة عامة  الفالتأسيسي لكل منظمة. 

أن فإنـه يـرى أنـه ينبغـي  ،. ولذلكذاته مضمو اإىل  يعاز>إلولكن 
 ، وذلـــكمشــاريع املـــواديف  ةخاصـــ ةملبـــدأ التخصــص مكانـــيكــون 

لــــنص صــــراحة علــــى أن املســــؤولية الدوليــــة للمنظمــــات الدوليــــة >
الـــيت تقـــوم �ـــا يف إطـــار املهـــام مـــال فيمـــا يتعلـــق >ألع تنشــأ إال ال

 ُتســــتخلصنبغـــي أن املوكلـــة إليهـــا مبوجــــب صـــكها التأسيســــي. وي
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هـذا املبـدأ عـدة نتـائج ملموسـة ومهمـة للغايـة. فيلـزم، يف مجلــة  مـن
أمور، أن يعاد النظر يف مسألة األفعال اليت تتجاوز حدود السلطة 

ن القـانونيني. تشـغل عـدداً كبـرياً مـن املستشـاري وهـي مسـألة ،املقـررة
املقــــرر  كـــان يف >دئ األمـــر يتفـــق مـــع بعـــدماو ويف هـــذا الصـــدد، 

مـن  ٧يدعو إىل االبتعاد عن املادة  أنه ليس هناك ماعلى خلاص ا
املواد املتعلقة مبسؤولية الدول، املنقولة مع إجراء التعديالت مشاريع 

ات مبسـؤولية املنظمــ ةاملتعلقـمشــاريع املـواد مـن  ٧الالزمـة يف املـادة 
 ٣١يعتقد اآلن أنه يلزم إعادة النظر يف مشروع املادة فإنه الدولية، 

تعلــق مبمارسـة مهــام املنظمــة يف مشــروع رى أن إضــافة املعيــار املويـ
 يف االجتاه الصحيح سيكون خطوة ،قرتاح النمساوفقاً ال ،٦املادة 

)A/CN.4/636 وAdd.1-2٦املـادة شـروع ، املالحظـات املتعلقـة مب( .
أن ضـمان وبوجه عام، ينبغي القيام بعملية صـقل شـاملة مـن أجـل 

 .يف كامل مشروع املواد عتباريؤخذ مبدأ التخصص يف اال
إنــــه يتعجــــب  مشــــاريع املــــواديتعلــــق بنطــــاق  وقـــال فيمــــا -٨
أنـه اآلن  م يعتـربونذكره املقرر اخلاص وبعض املتكلمـني مـن أ ـ ملا

املنظمـــات جتـــاه ملســؤولية لنظــر يف مســـألة ارمبــا يكـــون مــن املفيـــد ا
 - جـدوى بـال على مـر سـنوات عديـدةدعا إليه  وهو ما -الدولية 

متـأخراً للنظـر يف هـذه اآلن الوقـت أصـبح  م يرون مـع ذلـك أن أو 
 فــإنبشــأن هــذه املســألة  والــدول إن كانــت قــد اختلفــتاملسـألة. 

القــانونيني ، شـأ ا شــأن املستشـارين يؤيــد وجهـة نظــرهالكثـري منهـا 
الثــامن  مـن التقريـر ١١للمنظمـات الدوليـة. والـرد املقـدم يف الفقـرة 

ألة لـيس مقنعـاً. ويف البيـان املشـرتك املسـهذه بشأن  للمقرر اخلاص
للمنظمـات الدوليـة، أشــري إىل أن الـنهج الـذي اتبعتــه اللجنـة لــيس 

املقـــرر  علـــى خطـــىســـارت اللجنـــة قـــد متســقاً، وهـــذا صـــحيح. و 
بــع  جـــاً شـــكلياً جــداً بـــدعوى أنــه يتقيـــد بعنـــوان اخلــاص الـــذي ات

ملســؤولية "مســؤولية املنظمـات الدوليــة" ولـيس ا -ال أكثـر املوضـوع 
صـراحة، ويف  تتنـاولاملـواد  مشـاريعاملنظمات الدوليـة. بيـد أن  جتاه

بعــــــض األحيــــــان ضــــــمنياً، مســــــائل تتعلــــــق مبســــــؤولية الـــــــدول إزاء 
 ١ املادة مشروع من ٢قرة املنظمات الدولية. وهذا هو احلال يف الف

أيضــــاً علـــــى [...] الــــيت تـــــنص علــــى أن "تنطبـــــق مشــــاريع املـــــواد 
صـادر عـن الدوليـاً للدولة عن الفعل غري املشروع املسؤولية الدولية 

. فـــاألمر يف هـــذه الفقـــرة يتعلـــق فعـــالً مبســـؤولية )٣٠(منظمـــة دوليـــة"
بشـأن الذي أعلنه املقرر اخلاص العام تحرمي اليتفق مع  الدول، وال

 املتبقية ملسؤولية الدول اليت يلزم تدوينها.القليلة  اجلوانب النظر يف
من مشروع  ٢ة تنطبق على الفقرة وقال إن نفس املالحظ -٩

الـيت و  ،٦١إىل  ٥٧من و  ٤٩و ٣٨ مشاريع املوادعلى و  ٣٢املادة 
تتعلق حقاً مبسؤولية الدول وليس مبسؤولية املنظمات الدوليـة. وهـو 

يــــدعو إىل القـــــول  األحكــــام، ولكــــن لــــيس هنــــاك مــــايؤيــــد هــــذه 
يف  مسؤولية املنظمات الدولية. إنه يتعلقيقتصر على املوضوع  ²ن

الـــيت تشــــمل و >ملنظمـــات الدوليـــة،  فيمـــا يتصــــلالواقـــع >ملســـؤولية 
__________ 

 .٢٦ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )٣٠( 

تعاجلهــا اللجنـة مــن قبــل.  مبسـؤولية الــدول الـيت مل املتعلقــةالعناصـر 
 معتـادةقـرر اخلـاص مرونـة غـري من التقريـر، يبـدي امل ١٢الفقرة  ويف

من أجل استكمال  من هذا القبيلاللجنة دراسة  تباشر>قرتاح أن 
ه عن امتنانه البالغ لذلك املسؤولية. وأعرب السيد بيليعملها بشأن 

 وعن أمله الصادق يف أن يكون هذا االستعداد الطيب بداية للعمل.

لســــيد ســــيما ا وقــــال إن أعضــــاء كثــــريين يف اللجنــــة، وال -١٠
، برعاية املقرر اخلاص، ، يقرتحون أن تُعدّ وود ماكريه والسري مايكل

هو مبسؤولية املنظمات الدولية. و  ةتعلقاملواد امل ملشاريعمقدمة عامة 
علـى هـذا االقـرتاح إذا اكتسـب ~ييـداً كبـرياً، ولكنـه لـيس قـد يوافـق 

. وعلـى حـد مفهومـه، التـوجسمتحمسًا لذلك، بل ويشـعر بـبعض 
ألمــر مبقدمــة للتعليقــات علــى مشــاريع املــواد علــى شـــاكلة يتعلــق ا

لية الـــدول. املـــواد املتعلقـــة مبســـؤو مشـــاريع  مقدمــة التعليقـــات علـــى
، اوحدوده ةاملواد احلاليمشاريع هذه املقدمة إىل نطاق وسيشار يف 

املـواد اسـتناداً إىل ممارسـة قليلـة مشـاريع وكون اللجنة قـد اعتمـدت 
املــــواد، وعــــدم  مشـــاريعثـــرية املوجهــــة إىل ، واالنتقــــادات الكللغايـــة
بشـــأن  ٢٠٠١املـــواد الــيت وضـــعت يف عــام مشــاريع مرتبـــة  ابلوغهــ

إىل  ماسوشـيةالدول. وهـذا صـحيح، ولكـن هـذه العمليـة  مسؤولية
إراحة ضمري ىل تلك املقدمة التوفيقية إينبغي أن تؤدي  وال ،حد ما
املــواد مشـاريع حتسـينات علــى إدخــال عـن >لتــايل فتمتنـع  ،اللجنـة

. ومبوجب النظام األساسي للجنة، ينبغي أن غىن عنها يبدو أ ا ال
يــة العامـــة بشــأن املصــري الــذي تـــراه تقــدم اللجنــة توصــية إىل اجلمع

سـيتعني فيهـا اختــاذ ناسـبة الـيت مناسـباً ملشـاريع املـواد، وهـذه هـي امل
عليـه كثـرياً  بشأن مشاريع املواد. ومن جانبه، فإنه سيصـعب موقف
يف املرحلة احلالية من األعمال، ولكن هذا ليس  قاطعةتوصية  ~ييد

وال جيـــب توقـــع . اهلـــدف املنشـــود الســـعي حنـــو ســبباً للتخلـــي عـــن
بدرجـة   مشـاريع املـواديزال من املمكن حتسـني  ، والحصول األسوأ

وقـــد أوكلـــت اللجنـــة األمــر إىل واحـــد مـــن أفضـــل مقرريهـــا كبــرية. 
ملــأمول أن يســتفيد مــن مواهبــه وطاقتــه للعمــل يف ومــن ااخلاصــني، 

 هذا االجتاه.

وقــال أخــرياً إنـــه يــود أن يقــدم بعـــض املالحظــات بشـــأن  -١١
وإن   ،املـواد الـيت يعتقـد أ ـا أكثـر املشـاريع موضـعاً لالنتقـادمشـاريع 

ترد بعد هي اليت تشغله يف املقام األول،  مشاريع املواد اليت مل كانت
كون أكثـــر يبعــد ســ تُعــرض ع املــواد الــيت ملمشــاريويبــدو أن بعــض 

لالنتقاد. فأوالً، سيكون من املؤسف للغاية أن توافق  جلباً املشاريع 
مـن  ٢االقرتاح املقدم مـن املقـرر اخلـاص Ðلغـاء الفقـرة اللجنة على 

، وهــو اقــرتاح أيــده )٥٨، الفقــرة A/CN.4/640( ١٦املــادة مشـروع 
الغريب أن يويل املقـرر اخلـاص لألسف بعض أعضاء اللجنة. ومن 

فجــأة، بعكـــس بعــض مواقفـــه األخــرى، أمهيـــة مفرطــة لالنتقـــادات 
ها وعدم اتسامها ²مهية املوجهة إىل هذه الفقرة على الرغم من قلت

 يعـاب علــى جذريـة علـى النحـو الــذي يعتقـده املقـرر اخلــاص. ومـا
قيل فيما جداً، وليس  قاطعةهو أ ا  ١٦املادة مشروع من  ٢الفقرة 

 األكثـر اعتـداالً يدل على املطالبة Ðلغائها. بيد أن هذا املوقـف  ما
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يعتقده عدد  . فخالفاً ملاللحكم املعين خاطئة قراءةيقوم أيضاً على 
ن أصحاب هذه االنتقادات، وبوجه خاص منظمة العمل الدولية م

املسؤولية على املنظمة الدولية  ١٦يفرض مشروع املادة  والنمسا، ال
الدولـة  اتباعولكن بسبب  الصادرة عنها فحسب،لتوصية بسبب ا

هلـذه التوصـية. واجلمـع بينهمـا هـو الـذي يولـد املسـؤولية، وهـذا أمــر 
مهيةن التوصية فعل إاملفجع أن يقال  منطقي. ومن وإن ، غري ذي أ

 يسـتتبع أوالتزامـاً  الدول حرة يف األخذ �ا من دون أن يولـد ذلـك
املســـؤولية.  أن يســـود انعـــدامإىل  نتيجــة، ألن هـــذا القـــول ســيؤدي

مــن  ٢بــد >لتــايل مـن اإلبقــاء علــى الفكـرة الكامنــة يف الفقــرة  فـال
 معارضةإىل بوجه خاص  يدعوهالذي  والسبب ؛١٦مشروع املادة 

 املــوادمشــاريع إلغــاء هــذا احلكــم هــو أنــه مــن األحكــام القليلــة يف 
القيــام وميكــن . دون غريهـا الــيت ختـص املنظمــات الدوليــة ا²كملهـ
العضو  للتعبري بصورة أوثق عن الرابطة مبحاولة بني التوصية وسلوك 
املقرر اخلاص  ، طبقاً لالقرتاح املقدم من دول كثرية ومنيتبعهاالذي 

، ولكن من غري املقبول أن يصل األمر إىل همن تقرير  ٥٧يف الفقرة 
 .١٦املادة مشروع من  ٢إلغاء الفقرة 

تعريف  ٢يضاف يف مشروع املادة وقال إنه من أنصار أن  -١٢
خـر مــن اآلمييــل بوجـه خـاص إىل اقــرتاح أو  هـاز" والاجلملصـطلح "

الشأن.  االقرتاحني املقدمني من املقرر اخلاص والسيد نوليت يف هذا 
يــرى ملـــاذا ينبغــي أن يســـتبعد مــن نـــص الفقـــرة  الو>لعكــس، فإنـــه 

احتمال ) ٢٤، الفقرة A/CN.4/640( ٢املادة مشروع (د) من  الفرعية
مثالً إلحدى املنظمات أن يكون الوكيل أحد األجهزة، فاألمني العام 

ملزدوجة  هذه اإلشارةكون ت جهاز ووكيل يف نفس الوقت. وقد ال ا
عـرب عــن الواقــع ولــيس هنــاك ت اولكنهــ ،مــن الناحيــة الفكريــة ةجمديـ

ملؤسف أن ٧يتعلق مبشروع املادة  . وفيماايدعو إىل إلغائه ما ا ، من 
اليت أعرب عنها  رر اخلاص ملاملق يتناول أيضاً أوجه القلق الشديدة 

يتعلـق مبشـروع  املستشارون القانونيون للوكاالت املتخصصة. وفيما
 ٤٩يفهم ملاذا يشري املقرر اخلاص يف  اية الفقرة  الفإنه ، ١٣ادة امل

من تقريره إىل أن من األفضل يف ضوء التعليقات املتضاربة أال تدرج 
أمهية نية املنظمة الدولية اليت مسألة  ١٣املادة مشروع ليق على يف التع
ب بسب هذه املسألةلزم معاجلة تاملساعدة. فبالعكس، العون أو تقدم 

، وهـو اً مفتوحـ سـُيرتك األمـرتضارب يف التعليقات، حىت ولو كان ال
ارة  ما ال حيبذه كثرياً. وأخرياً، فإنه ليس لديه اعرتاض على إضافة عب

ملادة ١٥إىل  ١٣ من ²حكام املواد"رهناً  ا ، ١٦" يف بداية مشروع 
 من التقرير. ٥١طبقاً لالقرتاح الوارد يف الفقرة 

هنأ املقرر اخلاص على تقريره الثـامن  ويسنوموريت السيد -١٣
علــى مثلـة بعـض األمسـؤولية املنظمـات الدوليـة الــذي يتضـمن  عـن

ملمارسة احلديثة وملخصاً آلراء الفقهاء بشأن هذا املوضوع. ويقدم ا
املالحظــات التعليقــات و املقـرر اخلــاص حتلــيالً ممتــازاً ألنســب وأهــم 

عــدد مــن ة بشــأن املقدمــة مــن الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــ
مشاريع املواد. ومن اجلدير >لذكر أن معظم االنتقادات املقدمة من 

 أناالفتقار إىل املمارسة، وضرورة قد ركزت على ة املنظمات الدولي

املسألة اليت يؤخذ التنوع الكبري بني املنظمات الدولية يف االعتبار، و 
اريع دى االخــتالف الواجــب بــني مشــتكـرر ذكرهــا والــيت تتعلــق مبـ

واد املتعلقــة مبســـؤولية الــدول. ومـــن اجلـــدير املــواد قيـــد البحــث واملـــ
املالحظـــــات املقدمــــــة مــــــن قــــــات و التعلي>لـــــذكر أيضــــــاً أن بعـــــض 

 التعليقات على بعض مشاريع املواد. تتناولاملنظمات الدولية 
ومضـى قـائالً إنـه يف ضـوء املالحظـات الـيت أعربـت عنهـا  -١٤

املـواد، اقـرتح املقـرر  مشـاريع كـلهيبعـض املنظمـات الدوليـة بشـأن 
 ٦٣مشــروع املــادة  نقـلاخلـاص علــى اللجنـة أن تنظــر يف إمكانيــة 

املــــواد  مشـــاريعالبـــاب األول مـــن  إىلاملتعلـــق بقاعـــدة التخصـــيص 
جديـدة. وقـال إنـه أحـاط علمـاً  ٣مـادة مشـروع (مقدمـة) >عتبـاره 

 ٦٣ >حلجج اليت قدمها املقرر اخلاص لإلبقـاء علـى مشـروع املـادة
ه احلــــايل وإنــــه يؤيــــد هــــذا االقــــرتاح ~ييــــداً كــــامالً. فمـــــن يف مكانــــ

املناســـب، يف بعــــض األحــــوال، أن تُبقــــي اللجنــــة علــــى نــــوع مــــن 
املتعلقــة مبســـؤولية  تلــكاالتســاق بــني مشــاريع املــواد قيــد البحــث و 

 ايـة  قـربالـدول. ويـرد مشـروع املـادة املتعلـق بقاعـدة التخصـيص 
 علقة بعدم اإلخالل.قواعد املتاملواد لكونه من ال مشاريع

يف ذلـــك  وقــال كــذلك إن بعــض املنظمــات الدوليــة، مبــا -١٥
األمانة العامة لألمم املتحدة، ترى أن خصائص املنظمات الدوليـة 
املختلفة ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار. وهنـاك فعـالً أنـواع خمتلفـة مـن 

ع اللجنـة املنظمات الدولية، ولكن من اخلطري واملثري للقلق أن تشر 
 التمييــز بينهـــا علـــى أســـاس دخوهلــا أو عـــدم دخوهلـــا يف نطـــاق يف

مشروع الوارد يف  "املنظمة الدولية"املواد. وتعريف مصطلح  مشاريع
أكــد  يعتــرب كافيــاً لتحديــد نوعيــة املنظمــات املعنيــة. وكمــا ٢املــادة 

من تقريره، لن تنطبق مشـاريع املـواد قيـد  ٤املقرر اخلاص يف الفقرة 
 إال إذا مت استيفاء الشروط املطلوبة.ما  على منظمة البحث

 ١مشـــروع املـــادة  إنـــه ال ينبغـــي التقليـــل مـــن أمهيـــةوقـــال  -١٦
وإنـــه ينبغـــي أيضـــاً معاجلـــة املســـألة  ،املـــواد مشـــاريعاملتعلـــق بنطـــاق 

يتعلـــــق  املتعلقــــة مبســـــؤولية الـــــدول إزاء املنظمــــات الدوليـــــة. وفيمـــــا
يـرى أن االقـرتاح املقـدم مـن  إنه، فهذامن مشروع املادة  ٢ >لفقرة

د و من التقرير)،  ١٣غا� (انظر الفقرة  الذي مفاده أن مشاريع املوا
على املسؤولية الدولية للدولة عن الفعل غـري ينبغي أن تنطبق أيضاً 

اقـرتاح املشروع مبوجب القانون الدويل والصادر عن منظمة دولية، 
 جدير >الهتمام.

تعريـف  إدراجالـذين يرغبـون يف أولئـك واسـتجابة لطلـب  -١٧
"، اقـــرتح يـــلوكالتعريــف مصـــطلح " إضـــافة إىلهـــاز" اجلملصــطلح "

املقــرر اخلـــاص تعريفـــاً هلـــذا املصـــطلح، مـــع التعـــديالت الالزمـــة يف 
للتمييــز بــني كبـرية أمهيــة   أنـه الوإن كـان يــرى الفقـرة الفرعيــة (ج)، 

 يعتقــــدالســــيد ويســــنوموريت ن املصـــطلحني. ويف هــــذا الصــــدد، فـــإ
كـس أن االقــرتاح املقــدم مــن الســيد نــوليت لتوضــيح الفــرق بــني >لع

 يف جلنة الصياغة. أن يُبحث بعنايةاملصطلحني يستحق 
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إنـه يؤيـد  ٩املـادة مشروع من  ٢يتعلق >لفقرة  وقال فيما -١٨
 ٤٢االقرتاح املقدم من األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة (انظـر الفقـرة 

[االلتزامات اليت ينص حاالت خرق "التقرير) والذي مفاده أن من 
ولــيس حــاالت خــرق  القواعــد،القــانون الــدويل الــواردة يف  عليهــا]

زام  القواعد بصفة عامة، هي وحدها اليت ستعترب حاالت خرق اللت
 ". ٩دويل >ملعىن الوارد يف مشروع املادة 

يع املــواد يتعلــق >حتمــال التــداخل بــني مشــار  وقـال فيمــا -١٩
جمال لعدم االتساق  إنه ال ١٦ مشروع املادةبني و  ١٥إىل  ١٣ من

بـني مشــاريع املــواد املـذكورة أل ــا تتعلــق حبـاالت أو ظــروف خمتلفــة 
متاماً. ومع ذلـك، إذا رأت اللجنـة أنـه ينبغـي معاجلـة هـذا التـداخل 
الظاهر، فإنه ليس لديه اعرتاض على أن تضاف يف بدايـة مشـروع 

 ".١٥ىل إ ١٣من واد عبارة "رهناً ²حكام امل ١٦املادة 
 املتعلقـــــــة ١٦مشــــــروع املــــــادة مــــــن  ٢الفقــــــرة وقــــــال إن  -٢٠

قد  التوصياتأو غري امللزمة قرارات ملسؤولية الدولية الناشئة عن ال>
تطــوير الدخل يف نطـاق تـ االـبعض أ ـ ورأى .انتقـادات كثـرية تأ�ر 

ؤدي إىل توســيع نطـاق مفهــوم تسـ اكمـا رأى آخــرون أ ـ  التـدرجيي،
ولـذلك فإنـه  السابقة جتاوزاً كبـرياً،يتجاوز املمارسة  ية إىل مااملسؤول

 يؤيد إلغاء هذا احلكم.
قال إنه يرى أن بعض نقاط االختالف اليت  فومبا السيد -٢١

ظهـرت يف املناقشــات الـيت جــرت يف اجللسـة الســابقة ذات طبيعــة 
خل يف نطـاق السياســة القانونيـة. وينطبـق هـذا القــول، فلسـفية وتـد

الطبيعـة اخلاصـة  مسألتني يتكرر طرحهما، ومهـااص، على بوجه خ
املتعلقـــة للمنظمــات الدوليــة عنــد مقارنتهـــا >لــدول وقلــة املمارســة 

 .>ملوضوع قيد البحث
يتعلـق بقلـة املمارســة، فإنـه يـرى أن الوقـت متــأخر  وفيمـا -٢٢

يف املســائل املوضــوعية مــن جديــد وأن اهلــدف  لفـتح >ب املناقشــة
ل األعمــال يف أقــرب وقـت ممكــن Ðتبــاع أفضــل اآلن هـو اســتكما
تعــــــد هنــــــاك مشــــــاكل حقيقيــــــة  ويف رأيــــــه أنــــــه ملالـــــنهج العمليــــــة. 

وأنــــه ينبغـــي >لتــــايل إحالــــة مشــــاريع املــــواد  ،يتعلــــق >ملبــــادئ فيمـــا
 والتعديالت املقرتحة إىل جلنة الصياغة.

املقدم  فيماوقال  -٢٣ يتعلق >لباب األول إنه يرى أن االقرتاح 
مقبول ومن شأنه أن  ه اقرتاحمن تقرير  ٢٥ قرر اخلاص يف الفقرةمن امل

 .فيما يتصل >لنهج املتبع بعض املشاكل احملتملةيؤدي إىل تفادي 
يتعلق >لباب الثاين إن االقرتاح املتعلق مبشروع  وقال فيما -٢٤

مــن هــذا  ١ثــري الفقــرة ت الجتــاه الصــحيح. واليســري يف ا ١٦املـادة 
هـذه الفقـرة مبزيــد نطـاق نـة، وميكـن توضـيح عيّ مشـاكل ماحلكـم أيـة 

 .٢من التفصيل يف الفقرة 
ــابو� الســيد -٢٥ قـــال إنـــه يــرى مثـــل الســـيد فومبـــا والســـيد  سـ

نــه ميكـن حـل املشـاكل املتبقيــة يف أميليسـكانو والسـيد ويسـنوموريت 
 جلنة الصياغة.

مببـــدأ التخصــص، فإنـــه يعتقــد مثـــل  اً يتعلـــق حتديــد اوفيمــ -٢٦
 وريت أن تصـــنيف املنظمـــات الدوليـــة عمليـــة معقـــدةالســيد ويســـنوم

التنـوع بـني املنظمـات  ونسرياع القضاةن وهذا فضالً عن أللغاية، 
. وأيد النص الذي اقرتحه السيد عند تطبيقهم ملشاريع املواد الدولية

 .التخصصبيليه بشأن 
مـا ميكن تفسري قلة املمارسة الـيت كانـت ضـمن وقال إنه  -٢٧

، ورمبــا مبيــل بشــأن املوضــوعود قواعــد بعــدم وجــ انتقــاداتأثـري مــن 
املنظمات الدولية إىل االحتفاظ ²كرب قـدر ممكـن مـن االسـتقالل. 

ســيما عنــدما يتعلـــق  بيــد أن املنظمــات متيــل إىل جتـــاوز واليتهــا، ال
 .التكّيفسياسات األمر >ستخدام القوة أو بفرض 

 مشاريع وقال إنه يشارك السيد بيليه يف الرأي القائل ²ن -٢٨
أيضاً مسؤولية الدول األعضاء يف املنظمات  تتناولاملواد ينبغي أن 

ويعتقد مثله أنه ميكن االستناد إىل االقرتاح املقدم من غا� واملشار 
 من التقرير. ١٣إليه يف الفقرة 

، فإنـه يـرى ١٦شـروع املـادة مـن م ٢يتعلق >لفقـرة  وفيما -٢٩
 عنها يف حتقيق التوازن �ذه املادة.  اإلبقاء عليها لعدم إمكان االستغناء

ــارد الســـيد -٣٠ قــــال بدايــــة إنـــه يتفــــق مــــع الســــيد بيليــــه  دوغــ
يتعلق بعنوان مشروع املواد. فاألصح، طبقاً لرأيه، هو احلديث  فيما

 معنيـــةالـــدول  يتعلـــق >ملنظمـــات الدوليــة، ألن عــن املســـؤولية فيمــا
 أيضاً.

، فإنــه ٦٣املــادة يتعلــق >حلكــم الــوارد يف مشــروع  وفيمــا -٣١
لـرأي ويــرى أنـه ينبغـي اإلبقـاء عليـه يف مكانــه يشـارك السـيد نـوليت ا

ميــــانع يف إضــــافة مالحظــــة متهيديــــة بشــــأن مبـــــدأ  الهــــو احلــــايل. و 
 التخصص على النحو الذي يقرتحه السيد بيليه.

املرغوب فيه  زمالالوقال إنه ليس من  -٣٢ فحسب ولكن من 
املواد املتعلقة  هيكلمع حمل النظر اد و امل مشاريع هيكلأيضاً أن يتماشى 

 مبسؤولية الدول. ويف رأيه أن القول بغري ذلك سيدعو إىل القلق.
وقـال إنـه إذا كانــت املمارسـة قليلــة حقـاً، فإنــه لـيس مــن  -٣٣

الصــحيح أن يقـــال إن العمليـــة تتعلــق ببســـاطة >لتطـــوير التـــدرجيي 
اسرتشــدت يف  املنظمـات الدوليــة فمـن اجللــي أنللقـانون الــدويل. 

مبمارسـة الـدول ومــن املشـروع متامـاً أن تسـتند اللجنــة يف ممارسـا�ا 
املتعلقـــة مبســــؤولية الـــدول. ومــــن املوضـــوع قيــــد البحـــث إىل املــــواد 

مبســـــؤولية  ةاملـــــواد املتعلقـــــ مشـــــاريعاملـــــأمول أن تســـــتكمل اللجنـــــة 
إعـداد املنظمـات الدوليـة يف وقـت يقـل عـن الوقـت الـذي اسـتغرقه 

 ية الدول.علقة مبسؤولاملواد املت
عـــن احلاجـــة إىل  ٢يتعلـــق مبشــروع املـــادة  وتســاءل فيمـــا -٣٤

إذا قررت اللجنة ذلـك، سـيلزم هاز". و اجلإضافة تعريف ملصطلح "
يف رأيــه التمييــز بوضـــوح بــني مفهـــوم وكيــل املنظمـــة ومفهــوم جهـــاز 
املنظمــة. فمفهـــوم اجلهــاز يتعلـــق بشخصــية قانونيـــة أو كيــان معـــني 
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بشــخص طبيعـــي. ولـــذلك يف الغالـــب مفهــوم الوكيـــل بينمــا يتعلـــق 
وكلمــة  املصـطلح األولحـذف كلمـة "شــخص" مـن تعريـف  ينبغـي

. ويف هــــذا الســـياق أيضــــاً، املصـــطلح الثـــاينريــــف "كيـــان" مـــن تع
ف" ألن األمـر يتعلـق بواليـة كلِّ األفضل عدم استعمال كلمة "تُ  من

 عامة وليس بتكليف حمدد.
اء إنـه يـرى عـدم إلغــ ١٦ملــادة يتعلـق مبشـروع ا وقـال فيمـا -٣٥

لغـــاء هـــذه الفقــــرة إل قـــدِّمت ~ييـــداً (ب). واحلجـــج الـــيت ٢الفقـــرة 
"التطــوير التــدرجيي" يف  ــبان اجلانـب املتعلــق ليسـت مقنعــة. وملـا كــ

 .ا احلكمهذه العملية حتمياً، فإنه يؤيد اإلبقاء على هذ
لشـروع  سرورهأعرب عن  بريموديس -Nسكيس  السيد -٣٦

ملواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية اعتماد مشاريع ا اللجنة يف
يف القراءة الثانية. وقال إنه يلزم يف الواقع، إزاء تضاعف املنظمات 

أن ميلك النظام القانوين  ،الدولية وز�دة ~ثريها على العامل املعاصر
حالـــة  القواعـــد املنهجيـــة بشــأن مســـؤوليتها يف نالــدويل جمموعـــة مــ

 لتزامات الدولية.انتهاك اال
وقـال أيضــاً إنــه علــى الـرغم مــن تنــوع املنظمــات الدوليــة  -٣٧

مــن أشـــخاص القــانون الـــدويل وينبغـــي أن  فإ ــا مجيعـــاً  تنوعــاً كبـــرياً 
نســى،  يُ ينبغــي أن  تنطبـق عليهــا قواعــد ذات طــابع عــام. ولكــن ال

ى حالــة قـال املقـرر اخلـاص، أن املــواد املختلفـة لـن تنطبـق علـ كمـا
خيــل هــذا  لتطبيقهــا. وال ةالشــروط املطلوبــإذا مت اســتيفاء  معينـة إال

ســـيما قواعــــد  >لطبـــع مببـــدأ التخصــــص وقاعـــدة التخصــــيص، وال
 املنظمة اليت حتكم العالقات بني املنظمات الدولية وأعضائها.

ره، إليه أشار ما  على حنو ،وأضاف -٣٨ املقرر اخلاص يف تقري
املـــواد تتَّبــع نظمــات الدوليـــة علقــة مبســـؤولية املمشــاريع املـــواد املتأن 

يـدعو إىل التمييــز بــني  يوجـد مــا عنــدما الاملتعلقـة مبســؤولية الـدول 
شخصـني مـن أشـخاص القـانون الـدويل. ومـن الواضـح أن هـذين ال

 متســقاً نظامـاً  كلمسـؤولية أشــخاص القـانون الــدويل ينبغـي أن تشــ
  وجه مالئم خلصائصويف نفس الوقت مر�ً بقدر كاف لالستجابة ب

 األشخاص. كل شخص من هؤالء
وأضاف أيضاً أنه ينبغي من الناحية املنطقية اإلبقاء علـى  -٣٩

 املتعلق بقاعدة التخصيص يف مكانه احلايل. ٦٣مشروع املادة 
وقـال خبصـوص االقــرتاح املتعلـق بعقــد مشـاورات جديــدة  -٤٠

يـــرى مانعـــاً مــع املستشـــارين القـــانونيني للمنظمـــات الدوليـــة إنـــه ال 
مشاريع املواد يف القراءة الثانيـة يف الـدورة  شريطة أن تُعتمد لذلك،

احلاليــة. وقــال أيضــاً إن االقــرتاح املقـــدم مــن املقــرر اخلــاص بشـــأن 
وانـــب الرئيســـية خبصـــوص اجلالتمهيديـــة املالحظـــات إعــداد بعـــض 

للموضــوع الــيت أ�رت اهتمــام املنظمــات الدوليــة لكــي ينظــر فيهــا 
معقـــــول ويســـــتحق ألســـــابيع القادمـــــة القـــــانونيون يف ا املستشــــارون

مـن النظـر يف آراء املستشــارين بـذلك الرتحيـب. وسـتتمكن اللجنـة 
 القانونيني قبل االنتهاء من القراءة الثانية.

املتعلــق بنطـــاق  ١مــن مشـــروع املــادة  ٢وقــال إن الفقــرة  -٤١
أيضاً على [...] مشاريع املواد تنص على أن "تنطبق مشاريع املواد 

صـادر عـن الل غري املشروع دوليـاً لدولية للدولة عن الفعاملسؤولية ا
هـذه املسـألة الـيت يعاجلهـا البـاب اخلـامس مــن و . )٣١(منظمـة دوليـة"

يف املـــواد املتعلقــــة مبســــؤولية الــــدول. بــــاً جانركــــت تُ  واداملــــ مشـــاريع
يف  التتناوهلـا اللجنـة صـراحة،  مسـائل أخـرى مل ،مـع ذلـك ،وهنـاك

يــد البحــث، الــدول وال يف مشــاريع املــواد قاملـواد املتعلقــة مبســؤولية 
مثل مسألة االحتجاج >ملسؤولية الدولية للدولة من جانب إحدى 

خلاص الذي يدعو إىل إجراء املنظمات الدولية. وأيد اقرتاح املقرر ا
النظــر يف مشـــاريع  حبيــث ال يــؤخَّرضــافية هلــذه املســائل إدراســات 

 املواد اليت اعتمدت يف القراءة األوىل.
وقال إن االقرتاح املقدم من املقرر اخلاص Ðضافة تعريف  -٤٢

جـــدير >الهتمـــام، ومــــن  ٢هـــاز" يف مشـــروع املـــادة اجلملصـــطلح "
 مع مراعاة االقرتاح املقدم من السيد نوليت. املناسب أن يتم النظر فيه

وقـــــال إنـــــه يشـــــعر >الرتيــــــاح ملالحظـــــة أن العديـــــد مــــــن  -٤٣
ن الـــدول واملنظمــــات الدوليــــة التعليقـــات واملالحظــــات املقدمـــة مــــ

 .يف مشاريع املواد فحسب، ولكن يف التعليقات أيضاً  الينعكس، 
نــه يوافــق علــى االستفاضــة يف هــذه التعليقــات، املـــوجزة أ أضــافو 

 فاعلة املعنية. ال اتحالياً، مما سيخدم >لتأكيد مجيع اجله
املتعلقة  ١٦من مشروع املادة  ٢يتعلق >لفقرة  وقال فيما -٤٤

ي يرتكبه سؤولية املنظمة الدولية عن الفعل غري املشروع دولياً الذمب
اليت و إذن أو توصية صادرة عن املنظمة،  بسببأحد األعضاء فيها 

 وافق عليها من قبل يف القراءة األوىل، إنه يعرتض على حذف هذه
. فلـيس مـن اإلنصـاف أن يتحمـل العضـو املـادةالفقرة من مشـروع 

بنـاء علـى إذن أو توصـية  ، املشـروع دوليـاً الـذي يرتكـب الفعـل غـري
تتحمــــل  الدوليــــة عـــن هــــذا الفعـــل وأن ال املســـؤوليةَ  ،مـــن املنظمــــة

 املنظمة الدولية أي مسؤولية على اإلطالق.
فإنه يوافق على ، لتّوهورهناً >ملالحظات اليت أعرب عنها  -٤٥

 صياغة.إحالة مجيع مشاريع املواد اليت قدمها املقرر اخلاص إىل جلنة ال
قال إنه كان مـن الواجـب علـى اللجنـة أن  خوانغ السيد -٤٦

تعتمـد مشـاريع املـواد منـذ مـدة طويلـة. وقـد ُأدرج موضـوع مســؤولية 
، وقـدم ٢٠٠٢ املنظمات الدولية يف جدول أعمال اللجنة يف عام

ســـبعة  ٢٠٠٩إىل عـــام  ٢٠٠٢اخلـــاص يف الفـــرتة مـــن عـــام املقــرر 
عليهــا اللجنــة  تيع املــواد وافقــوأعــد جمموعــة مــن مشـار  )٣٢(تقـارير

__________ 

 .٢٦ ص نفسه، املرجع )٣١( 
 A/CN.4/532، ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٣حولية  )٣٢( 

جلــــــزء األول)، الوثيقــــــة ، ا0لــــــد الثــــــاين (ا٢٠٠٤حوليــــــة و(التقريــــــر األول)؛ 
A/CN.4/541  ا0لـد الثــاين (اجلــزء األول)، ٢٠٠٥حوليــة و(التقريـر الثــاين)؛ ،

، ا0لـد الثـاين (اجلــزء ٢٠٠٦حوليــة (التقريـر الثالـث)؛ و A/CN.4/553الوثيقـة 
، ٢٠٠٧ حوليـــة(التقريـــر الرابــع)؛ و Add.1-2و A/CN.4/564األول)، الوثيقــة 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   54 13/07/2020   09:06:24



  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨ - ٣٠٨٢ اجللسة 23
 

 

يتعلــق  . وفيمــا٢٠٠٩يف دور�ــا احلاديـة والســتني يف عـام  >إلمجـاع
املهم يف مجيــــع األحــــوال هــــو عــــدم فــــتح >ب فــــاجلــــوهر، ســــائل مب

 املناقشة من جديد بدون أسباب جدية.
وقال أيضاً إنه يلزم، مـن �حيـة أخـرى، أن ~خـذ اللجنـة  -٤٧

 ٢١أعربـت عنهـا املنظمـات الدوليـة ( التعليقـات واملالحظـات الـيت
يعقـد اجتمـاع للمستشـارين  يلـزم أن منظمة) يف االعتبار، ولكن ال

القانونيني للمنظمات الدولية املعنيـة، كمـا أوصـى بعـض األعضـاء، 
 الرمسي بوضوح. موقفهاًال دامت التعليقات متثل فع ما

لضمان تشكيل جلنة صياغة يف أقرب وقت ممكن  واقرتح -٤٨
اللجنة من اعتماد جمموعة مشاريع املواد قيد البحث يف  تمكنأن ت

 الدورة احلالية. 
ــرئيس -٤٩ إنــــه  ،متحــــد�ً بصــــفته عضــــواً يف اللجنــــة ،قــــال الــ

ســـيبدي أربــــع مالحظــــات ذات طـــابع عــــام. فــــأوالً، األســــاس يف 
ســؤولية املنظمــات الدوليــة، كمــا هــو احلــال >لنســبة ملســـؤولية أي م

هـو الشخصـية القانونيـة للمنظمـة. شخص من أشخاص القانون، 
ن وهــــذا هــــو املنطلــــق احلقيقــــي ألي عمليــــة مــــن عمليــــات التــــدوي

 التدرجيي للنظام اخلاص املعروض على اللجنة. والتطوير
ظمة الدولية متلك دام من املسلم به أن املن الواقع، ما ويف -٥٠

آ�ر، لــــيس عليهـــا رتتــــب تشخصـــية قانونيـــة وأن هــــذه الشخصـــية 
لكـن >لنسـبة إىل الغـري أيضـاً، ول األعضـاء فيهـا فقـط و >لنسـبة للـد

 فإن من الواضح أن هناك التزامات من املمكن أن تنتهكها املنظمة
فعــالً غـري مشــروع  تكـب، وأن املنظمــة ميكنهـا >لتــايل أن تر الدوليـة

دولياً. ونتيجة لذلك، تنطبق قواعد املسؤولية الدولية على املنظمات 
لطبيعــــة اخلاصــــة هلـــــذه مــــع االقواعـــــد  الدوليــــة، مــــع تكييــــف هــــذه

"االلتزام" و"املشروعية"  اليت من قبيلفاهيم املختتلف  املنظمات. وال
 ،خلإ " و"اخلسـارة أو الضـرر" و"اجلــرب"و"الفعـل غـري املشـروع دوليــاً 

يتعلـق األمـر بدولـة أو مبنظمـة دوليـة. ويكـون االخــتالف يف  دماعنـ
الغريـب أن تكــون  األسـلوب الواجــب لتنفيـذها. ولــذلك لـيس مــن

 يتعلق مبسؤولية املنظمات الدولية قليلة. املمارسة فيما
يتعلـق بتنــوع املنظمـات الدوليـة، فقـد عــرض  فيمـا و�نيـاً، -٥١

ابقة احلجــج الرئيســية الــيت كـــان الســيد ميليســكانو يف اجللســة الســ
الشأن. ويرى هو أيضاً أنه ليس  ايعتزم تقدميها يف هذالسيد كامتو 

و حىت تمييز بني املنظمات الدولية من حيث أمهية أهناك سبب لل
، تـرتاوحيوجد مثل هذا التمييز بني الدول اليت  طبيعة أنشطتها. وال

القــوى  مــا بــني، علـى الــرغم مــن فرضــية املســاواة بينهــا يف الســيادة
 ".متناهية الصغرإىل "الدول  ىالعظم

                                                                                                  
(التقريـــــــر اخلـــــــامس)؛  A/CN.4/583)، الوثيقـــــــة لثـــــــاين (اجلـــــــزء األولا0لــــــد ا

 A/CN.4/597، ا0لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــة ٢٠٠٨ حوليـــــــــةو
، ا0لــــد الثـــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٩حوليـــة و ؛)الســــادس التقريـــر(

A/CN.4/610 (التقرير السابع). 

ون أن مـن املسـلم بـه أن مسـؤولية املنظمـة الدوليـة تكـ بيـد -٥٢
املنظمة، وعن هذا  عن الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه هذه

 الفعل فقط.
يـــتم اخللـــط بـــني مبــــدأ  و�لثـــاً، مـــن األمهيـــة مبكــــان أن ال -٥٣

التخصـــــص وقاعــــــدة التخصــــــيص. فمبـــــدأ التخصــــــص مضــــــمونه 
اط احملــدد للمنظمــة ووظيفــي. وهـو يشــري إىل جمــال النشـ موضـوعي

فاً للدولة، ال متلك اختصاصاً عاماً الدولية ويؤكد أن املنظمة، خال
إال يف  التصــرفجيــوز هلــا  قانونيــة مشــتقة، وأ ــا ال ولكـن شخصــية

قاعدة التخصيص، التنظيمية حتّد . و>لعكس، جمال نشاطهاحدود 
يتعلــــق  حــــدٌّنطــــاق بعــــض القواعــــد القانونيــــة، وهــــو  مــــنأساســــاً، 

أ كــاين يف معظــم األحيــان. وهكــذا، مبوجــب مبـــد>الختصــاص امل
 >0ـال الصــحي، التخصـص، ختـتص منظمــة الصـحة العامليـة مــثالً 

شـكل قواعـد اجلماعـة تعلى املستوى العام والنطاق العـاملي، بينمـا 
اليت حتكم العالقات  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، أو القواعد

دول أفريقيـــا والبحـــر الكـــارييب واحملـــيط اهلـــادئ وبـــني جمموعـــة بـــني 
>لنســـبة إىل  ختصــيص ية األوروبيـــة مــثالً، قواعـــدَ اجلماعــة االقتصــاد

للمنظمة  ميكنقواعد منظمة التجارة العاملية. ونتيجة هلذا التمييز، 
قاعـــدة  ولـــيس ،الدوليــة أن تطبـــق القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدويل

يف ا0ـــــال اخلــــاص لنشـــــاطها احملــــدد مبوجـــــب مبـــــدأ  ،التخصــــيص
ميكـن مة للمسؤولية التخصص. ويرتتب على ذلك أن القواعد العا

، بل ينبغي تطبيقها، على كل منظمة دوليـة ترتكـب فعـالً أن تنطبق
احملـددة. وتتأكـد عـدم مالءمـة  هاغري مشروع دولياً يف إطـار أنشـطت

دأ التخصص ²نه سيلزم من >ب أوىل مب إدراج مشروع مادة بشأن
تقــدمي أدلــة قويــة علــى مســؤولية املنظمــة الدوليــة يف حالــة تصـــرفها 

 ج النطاق احملدد الختصاصها مبوجب مبدأ التخصص.خار 
ممارسة املنظمات  انعداممن الغريب أن يشار إىل  ورابعاً، -٥٤

ملنتظـر ألن هذا القول معناه أن من ا ،يتعلق >ملسؤولية الدولية فيما
أن تنبثق من ممارسة املنظمات اليت تسعى أساساً إىل التخلص من 

ســـؤولية. فعلــى الــدول الــيت تنشـــئ املســؤولية قواعــد لتنظــيم هــذه امل
أن تضـــع هــذه القواعـــد. وإذا كانـــت  ىاملنظمــات الدوليـــة >ألحــر 

املوافقــة سـواء كانـت ، حمـل النظـر سـتتم املوافقـة علـى مشـاريع املـواد
لذي اتبع عند املوافقة على مشاريع املواد املتعلقة بنفس األسلوب ا
 ٢٠٠١يف عــام  عـن األفعــال غــري املشـروعة دوليــاً مبسـؤولية الــدول 

على الدول أن تقوم بذلك وليس املنظمات ف²سلوب تعاهدي،  أو
>لنســــبة التفاقيــــة فيينــــا  كــــان األمــــر كــــذلك  قــــدالدوليـــة نفســــها. و 

حكامهــا كانــت تســـتند ميكــن القــول ²ن مجيــع أ ، وال١٩٨٦ لعــام
 إىل ممارسة مستقرة.

ينبغــي أن تتـــأخر كثـــرياً يف  وقــال إنـــه يعتقــد أن اللجنـــة ال -٥٥
لديـه أضـاف أن ضع الصيغة النهائية ملشاريع املواد قيد البحـث. و و 

 ١٣مـن �حيــة أخــرى بعــض املالحظـات علــى مشــروعي املــادتني 
د الـيت . وليست لديه مالحظات معينة على بقية مشاريع املوا١٦و

ن احللـــول إ :عرضــها املقــرر اخلــاص يف اجللســة األوىل هلــذه الــدورة
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اص لالســــتجابة لشـــواغل الــــدول املقرتحـــة الـــيت قــــدمها املقـــرر اخلـــ
 لدولية مرضية.واملنظمات ا

إنـــه توقــــف عنــــد  ١٣يتعلـــق مبشــــروع املــــادة  وقـــال فيمــــا -٥٦
يف  ُأديل بـهالـذي  البيـانمشروع املادة املذكور للتعبري عن قلقه إزاء 

اجللســـة الســـابقة. فلقـــد قـــال الســـيد نـــوليت إن هـــذه املـــادة ميكــــن 
ميكـن مطالبــة  ولكــن ال ،حـدةتطبيقهـا علـى منظمــة مثـل األمــم املت
حســن اســتخدام األمــوال الـــيت مؤسســة مثــل البنــك الــدويل مبراقبــة 
مــن اجلــدير >لــذكر أن البنــك و تقــدمها للــدول يف مجيــع األوقــات. 

الــدويل، شــأنه شــأن املؤسســات األخــرى مــن الفئــة نفســها، لـــيس 
يدل على ذلك امسه بنك من البنـوك، وإن   مؤسسة خريية. إنه كما

ك و يعتــرب أي نظــام قــانوين البنــ اً. وعــالوة علــى ذلــك، ملكــان دوليــ
، إال إذا ثبـت اقرضـها لعمالئهـتاألموال اليت  استخدامعن  ةمسؤول

غري لغرض >عند موافقته على القرض  على علم �مكان   البنك أن
 يف ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية. املباشر، مثل اإلسهام املشروع

 ١٣املقصود من مشروع املادة وقال إن هذا >لتحديد هو  -٥٧
 تساعد تعني أوعن منظمة دولية " الذي تتحدث عبارته االستهاللية

اً على دولة أو منظمة دولية أخرى  ". ارتكاب فعل غري مشروع دولي
يتعلق األمر ²ي عـون أو مسـاعدة ولكـن >لعـون أو املسـاعدة  فال

وع فعـل غـري مشـروع دوليـاً. ومشــر  تكـاباللـذين يسـاعدان علـى ار 
اً ويتفق مع روح القانون املتعلق >ملسؤولية >لتايل مهم جد ١٣املادة 

 حبالته الراهنة. اإلبقاء عليهالدولية، ويستحق 
يوافــق علـــى  إنــه ال ١٦يتعلــق مبشــروع املــادة  وقــال فيمــا -٥٨

. وأعرب عـن أسـفه ٢رأي املنظمات الدولية اليت ترى إلغاء الفقرة 
أنه ميكن إنقاذ  ، حيث إنه يعتقدلبلرضوخ املقرر اخلاص هلذا الط

مشـروع املـادة ²كملــه عـن طريــق إدخـال بعــض التعـديالت عليــه. 
عـن جانـب هـام مـن  التخلـيسـيعين  ٢وقال أيضاً إن إلغاء الفقرة 

جوانـــب مســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة، وهــــو جانــــب هــــام لتنظــــيم 
الــــيت   احتمـــاالت االحنـــرافاملمارســـة الدوليـــة يف ضـــوء الــــز�دة يف

 السنوات اخلمس عشرة األخرية.هدت يف شو 
فإنه يقرتح أن حتذف كلمة "التوصيات" فقط  و>لتحديد، -٥٩

. ٣و ٢من مشروع املادة، سواء من العنوان أو من منطوق الفقرتني 
العنــوان كمــا يلــي: "القــرارات واألذون املوجهــة إىل الــدول  يصـبحو 

 يلي: اكم  ٢نص الفقرة يصبح عضاء". و واملنظمات الدولية األ
 املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا:  تتحمل" 

أذنت لدولة أو منظمة دولية عضو >رتكـاب فعـل  (أ)" 
يكــون غــري مشـــروع دوليــاً لــو ارتكبتـــه املنظمــة األوىل ويشـــكل 

 التفافاً على التزام دويل واقع عليها؛ 
ة الدوليـــة الفعـــل وارتكبــت تلـــك الدولـــة أو املنظمـــ (ب)" 

 ذلك اإلذن".  املعين بسبب

عبــــــارة "الـــــــيت يكـــــــون القـــــــرار أو اإلذن ب فتنتهـــــــي، ٣الفقـــــــرة  أمــــــا
 إليها". موجهاً 

 ²كمله. ١٦املادة شروع بذلك االحتفاظ مب وسيمكن -٦٠
يكن املقصود مـن  قال توضيحاً ملوقفه إنه مل نوليت السيد -٦١

قولــه إن األمـــم املتحـــدة ينبغــي أن ختضـــع لنظـــام أشــد صـــرامة مـــن 
يل أنـــه يلـــزم التمييـــز بـــني املنظمـــات الدوليـــة املختلفـــة. البنــك الـــدو 

اك و>لرجــــوع إىل املثــــالني الــــواردين يف تقريـــــر املقــــرر اخلــــاص، هنـــــ
تقـــــــدمي العـــــــون عنـــــــدما يـــــــرتبط  ىل،اخـــــــتالف بـــــــني حـــــــالتني: األو 

وهذا  -املساعدة ارتباطاً وثيقاً >رتكاب فعل غري مشروع دولياً  أو
سـالم الـيت تـتم يف ظـروف مـن هـو احلـال >لنسـبة لعمليـات حفـظ ال

يُنتهك فيها وأن قـوات حفـظ السـالم املعروف أن القانون اإلنساين 
احلاصــلة يف ظــل تـدخلها شــريكاً يف االنتهاكـات  يف حــال سـُتعترب

والثانيــة، عنــدما يقــدم البنــك الــدويل قرضــاً مــن القــروض  ؛وجودهـا
رتكـــاب الويعلــم أحــد فــروع البنــك أن هـــذا القــرض قــد يســتخدم 

وهنـا قـد يقـع البنـك الـدويل ، ارتكا�ا رييسلتأو ة ل غري مشروعافعأ
. وها�ن احلالتان خمتلفتان متاماً وينبغي مراعاة حتت طائلة املسؤولية
الثانيـــة، أي عنـــدما تكـــون عالقـــة  لـــةايف احل ههــذا االخـــتالف ألنـــ

بـني مـا حيتمـل أن بعيـدة كانـت العالقـة  السـببية غـري مباشـرة، كلمـا
بني الفعـل يف فعل غري مشروع و  إسهاماً ، املطافية ، يف  ايشكِّل

نشـطة ² القيـاماإلحجـام عـن  زاد، كلمـا غري املشروع مبعناه الضـيق
يلزم احلرص  ولذلكاملسؤولية. نشوء ؤدي إىل ت، خوفاً من أن �فعة

علـى عـدم وضـع قواعـد مـن شـأ ا أن تعرقـل األنشـطة املفيـدة الــيت 
البنـك الـدويل أو األمــم يف ذلـك  تقـوم �ـا املنظمـات الدوليـة، سـواء

 عليــهولكــن >لتعليــق  ١٣يتعلــق هــذا مبشــروع املــادة  املتحــدة. وال
 >إلشـارةلـق يتع الذي ينبغي أن يتناول بوضوح احلالتني معاً. وفيمـا

، فإنـه يـرى، كمـا ١٦من مشروع املـادة  ٢يف الفقرة  اتالتوصيإىل 
 بفعــلقيــام دولــة أخـرى >لقــد أوصـت دولــة كـون قـال الــرئيس، أن  

 . تهامسؤوليللتشكيك يف  يشكل سبباً كافياً  معني ال
(املقـرر اخلــاص) قـال إن املسـألة الرئيســية يف  غـا� السـيد -٦٢

هـــي معرفــة مــا هـــو التصــرف املناســـب هــذه املرحلــة مـــن املناقشــة 
، أي مــا إذا كـــان ينبغـــي أن ١٨إىل  ١ مـــن >لنســبة ملشـــاريع املــواد

. التطـوراتينبغي أن تنتظـر بقيـة  اغة أمحتيلها اللجنة إىل جلنة الصي
خاص هلذا املوضوع، فإنه  كمقررخيطئ التقدير بسبب دوره   وما مل

حالـة مشـاريع املـواد يعتقد أن عدداً كبرياً مـن األعضـاء يرغبـون يف إ
لـنص ومتكـني اللجنـة مـن لإىل جلنة الصياغة لوضع الصيغة النهائيـة 

د يف الدورة احلالية. والواقع أن استكمال قراء�ا الثانية ملشاريع املوا
وإن   ،شـكلية بســيطة التإىل تعـديبعـض مشـاريع املـواد يف حاجــة 

صـــل يوافـــق عليهــا >لضـــرورة، وســـتقوم جلنــة الصـــياغة >لف كــان ال
يف  ايـــة األمـــر. وقـــد أشـــار بوضـــوح عشـــرة متكلمـــني علـــى  فيهـــا

بريمـــوديس والســـيد بيرتيـــتش والســــيد  - الســـيد >ســـكيس - األقـــل
 يوالســيد املـــر  والســيد ســـابو� والســيد فومبــا والســـيد كــامتوخوانــغ 

إىل أنــــه  -والســـيد ميليســـكانو والســـيد نــــوليت والســـيد ويســـنوموريت 
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مشاريع املواد هذه يف إطار جلنة الصياغة، ينبغي مواصلة النظر يف 
. ومن �حية يف إطار خاص وأعرب أعضاء آخرون عن نفس الرأي

جتميـد مشـاريع وود لسـري مايكـل يطلب السـيد ماكريـه وا أخرى، مل
اخلــاص إىل هـذا االقــرتاح يف  قـرراملـواد ولكنهمـا اقرتحــا، وانضـم امل

يـــدي يســــمح اجللســـة الســـابقة، أن يضـــاف إىل التعليــــق فصـــل مته
² ــا  لمواضــيع الــيت وصــفها املقــرر اخلــاصأكثــر تفصــيالً لبتحليـل 

يف  ،ةاللجنـفيـه  تعـّرب ينبغـي أن  الذي ال -"متكررة". وهذا الفصل 
 ذنب>لـ ، عـن إحسـاسضوء ما ذكره السـيد بيليـه يف هـذه اجللسـة

أن تصـــوغه اللجنــة بنـــاء علــى مشـــاورات غـــري  ينبغــي -مبــالغ فيـــه 
هـــذا الــنص جــاهزاً يف وقـــت مبكــر، ميكـــن أن رمسيــة. وإذا أصــبح 

تعرضه اللجنة على األقل على املستشارين القانونيني لألمم املتحدة 
بنـاًء علــى ملعرفـة ردود فعلهــم واختـاذ قــرار  الـذين ســتلتقي �ـم قريبــاً 

. أمــــا بقيــــة التعليــــق الـــذي ســــيلزم إعــــداده يف أ�ر/مــــايو إذا ذلـــك
صفة مؤقتـة، فمـن املفيـد أن اعتمدت جلنة الصياغة مشاريع املواد ب

يُنشـأ، قبـل النظـر فيــه يف اجللسـة العامـة، فريــق عامـل علـى شــاكلة 
األفعال غري املشروعة دولياً الفريق العامل املعين مبسؤولية الدول عن 
مجيــع األعضــاء و . ٢٠٠١الــذي ترأســه الســيد ميليســكانو يف عــام 

مجـاعي إىل تقدمي مقرتحا�م ألن صياغة التعليقـات عمـل مدعوون 
املالزمــة ملــا يســتطيع املقــرر أيضـاً وميكــن مــن خاللــه جتــاوز احلـدود 

 .اخلاص القيام به وحده
، قبـل االنتقـال إىل لـةعجايف وقال أيضاً إنه يود أن يبـني  -٦٣

مشاريع املواد الـيت أ�رت تعليقـات، الشـكل الـذي يتوخـاه للفصـل 
 التمهيـــــدي، رهنــــــاً ²ي إســــــهامات أو أفكــــــار ســــــيتم تقــــــدميها يف

مبســــؤولية املنظمــــات  ةاملـــواد املتعلقــــ مشــــاريع فستوضــــعاملســـتقبل. 
 االدولية مرة أخرى يف سـياق املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول ولكنهـ

كــنص مســتقل يســتند إىل حتليــل املمارســة اجلاريــة ودراســـة   قدَّمتســ
املســائل الــيت ختــص املنظمــات الدوليــة >لتحديــد. وســيتم التأكيـــد 

" مـن املــواد كربونيـةيـدعي الـبعض، "نسـخة   ، كمـاتليسـ اعلـى أ ـ
الســابقة، حــىت إذا مت اإلبقــاء علــى نفــس احللــول لــبعض املســائل. 

لجنـة عـن المـن تقريـر  ٦٦حلاشـية النصـني، سـتنطبق ا بقوعنـد تطـا
"عندما تتطابق أحكام املواد احلالية أعمال دور�ا احلادية والستني (

لدول، قد جتري اإلشارة أيضـاً، مع أحكام املواد املتعلقة مبسؤولية ا
حيثما يكون ذلك مالئماً، إىل التعليقات على تلك املواد األسـبق 

يف الفصـل التمهيـدي، الـنص علـى هـذا املبـدأ  كن). ومي)٣٣(عهداً"
الـذي ســيبني بعـد ذلــك >لتفصـيل التنــوع بـني املنظمــات الدوليــة، و 

ة. قواعــد خاصــوضـع ويشـري إىل إمكــان أن يـؤدي هــذا التنــوع إىل 
ويـرد معظــم هــذه القواعــد اخلاصــة يف القواعــد الــيت حتكــم املنظمــة 

وأعضــائها  ملنظمــةاملعنيـة والــيت تنطبــق، >لتـايل، علــى العالقــة بـني ا
ميكن القـول ²نـه ميكـن التوسـع يف  الة أيضاً، ال. ويف هذه احلفقط

تطبيق قواعد املنظمة بطريقة تؤدي إىل تعديل مجيـع القواعـد العامـة 
إىل عــــدم املســــؤولية عــــن الفعــــل غــــري املشــــروع. كــــذلك، و>لتــــايل 

__________ 

 .٣٩ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )٣٣( 

، يف االعتبار يف إطار املتفردة متاماً ميكن أن تؤخذ هذه القواعد،  ال
املـادة مشـروع أشـار يف تعليقـه علـى فإنه  ،. ولذلكاحلالية الدراسة

مثــــال الـــــدول األعضـــــاء يف االحتـــــاد األورويب الـــــيت يســـــند  إىل ٦٣
حتاد األورويب الالصادرة عن اامللزمة  القرارات هاتنفيذ لدىسلوكها 

 متامـــاً ألن اً مناســبقــد ال يكـــون وهــو مثـــال  -االحتــاد األورويب  إىل
 مــا يبـــدو يف املفاوضـــات اجلاريـــة لـــىاملفوضــية األوروبيـــة اختـــذت ع

حقوق  بشأن انضمام االحتاد األورويب إىل االتفاقية األوروبية حلماية
) االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان(اإلنسـان واحلـر�ت األساسـية 

موقفًا عكسياً. وسيقدم املقرر اخلاص مثـاالً آخـر، علـى الـرغم مـن 
ين مـــــن التقريــــــر. صـــــعوبة القيـــــام بـــــذلك، عنـــــد تقــــــدمي اجلـــــزء الثـــــا

الفصــل  الـذي سيشــار إليـه أيضــاً يف لتخصــصبـدأ امبيتعلــق  وفيمـا
متامـاً عــن  السـيد بيليـه يعـرب ذكـرهلـنص الـذي التمهيـدي، يبـدو أن ا

 ،فكرة أن الصك التأسيسي للمنظمة الدولية يبني حدود مسؤوليتها
املنظمـة الدوليـة  تتـذرع كيـف ميكـن أنال يـرى  ولكن املقرر اخلاص 

ألن  تتحمـــل أيـــة مســــؤولية اليســـت عضـــواً فيهــــا ² ـــا ة لجهـــ إزاء
. وظائفهـــانطــاق  يـــدخل يف ال تــهالفعــل غــري املشـــروع الــذي ارتكب

 ٣١هـذه النقطــة الــيت ســيعود إليهــا عنــد النظــر يف مشــروع املــادة و 
 يف الفصل التمهيدي.  ميكن أيضاً أن تعاَجل بصورة واضحة

التمهيــــدي  ومضـــى قـــائالً إن اجلـــزء األخــــري مـــن الفصـــل -٦٤
 إنهذا الصدد، من املبالغ فيه أن يقال سيتناول قلة املمارسة. ويف 

 ،الـدول واملنظمـات الدوليـة قـدمت أمثلـة جديـدة للممارســةبعـض 
من  ٤٧الواقع أن املقرر اخلاص وجد املقطع املشار إليه يف الفقرة ف

ولـيس يف  نيويورك �ميز حيفةاملوقع الشبكي لصتقريره الثامن على 
املتحدة. وتؤدي قلة املمارسة قطعاً إىل  لألمملعامة قات األمانة اتعلي

املزيـد مـن كتسـب تكـان مـن املمكـن أن اليت  املواد  مشاريعضعف 
مشـاريع كتسـب تعلـى أسـس أفضـل. وقـد  تقـوم تلـو كانـاحلجيـة 

بعـض فـإن  ت احلـايل،؛ أمـا يف الوقـاحلجية مع مضـي الوقـت املواد
لـيس هنــاك مــا يــدعو إىل  دأ أنــهعلــى مبــفقـط  يقــوممشـاريع املــواد 

التمييــز بـــني املنظمـــة الدوليـــة والدولـــة، ســـواء كـــان ذلـــك "إجيابيـــاً" 
لزم اإلشــارة أيضـــاً إىل أن تعلــى حـــد قــول الســـيد بيليــه. وســـ ال أم

مثـل بعـض مشــاريع املـواد املتعلقـة مبســؤولية  -مشـاريع مـواد أخــرى 
علـى يل، للقـانون الـدو  رجيييف نطاق التطـوير التـد تدخل - ولالد

 اومشــــروع - ، عنـــد االقتضــــاء، مشـــاريع املــــواد املقصـــودةأن تُبـــنيَّ 
علــى جيــدان ن يف رأيــه مهــا، يف األصــل، مثــاال ٦٠و ١٦املــادتني 

صـفت التعليقـات الــيت أبـديت مـن الــدول ذلـك. وأثنـاء املناقشــة، وُ 
² ــــا تعليقــــات  املــــواد مشــــاريع بعــــض بشــــأنواملنظمــــات الدوليــــة 

بريمـــوديس، أن  - الحــظ الســـيد >ســكيس معاديــة. والواقــع، كمـــا
تكن موضـعاً ألي تعليـق.  أو ملقد حظيت >لتأييد معظم األحكام 

تتعلـــق مـــن �حيـــة  مالحظـــات الـــدول واملنظمـــات الدوليـــةومعظـــم 
نصـــوص بوبعضــها يتعلــق  .املــواد مشـــاريعرى >لتعليقــات علــى أخــ

ستعيد وهي نصوص ، تناولتها تلك املالحظات مشاريع مواد معينة
 .برمتها على أية حاللصياغة النظر فيها جلنة ا
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إن عـــــدداً مـــــن  ،١يتعلـــــق مبشــــروع املـــــادة  فيمـــــا ،وقــــال -٦٥
ريــه وعلــى وجــه التحديــد الســيد بيرتيــتش والســيد ماك -املتكلمـني 

أيــــد االقــــرتاح الــــذي يــــدعو  -وود  الســــيد نــــوليت والســــري مايكــــلو 
مـن جانـب مبسـؤولية الدولـة حتجاج اال~جيل النظر يف مسألة  إىل

عنــدما  ألةإىل مرحلــة الحقــة. وقــد أثــريت هــذه املســليــة منظمــة دو 
بلغت أعمال املقرر اخلـاص مرحلـة متقدمـة نسـبياً، وقـدمت الـدول 

خمتلفة، وإن كانت  اً استطالع رأيها ردود واملنظمات الدولية اليت مت
ردود املنظمــات الدوليــة متيــل إىل التأييــد. ويــرى املقــرر اخلــاص أن 

ينبغــــي أن  - وهـــي الشـــغل الشـــاغل للســـيد بيليـــه - لةهـــذه املســـأ
 بقدر أكربمنفصلة تشمل احلاالت الشائكة  سةتكون موضعاً لدرا
أحـد األفـراد  إزاءلة املنظمة الدولية مسؤو  أو الدولةاليت تكون فيها 

وهــو مـا يثـري عــدداً كيـان آخـر لـيس دولــة أو منظمـة دوليـة، إزاء  أو 
د مشاريع يف اجلة هذه النقطة . ونظراً لعدم معمن اإلشكاليات ملوا ا

املتعلقة مبسؤولية الدول، فإنه ميكن ضرب عصفورين حبجر واحـد. 
املواد قيد البحـث، فـإن اعرتاضـه  مشاريعيتعلق Ðدراجها يف  وفيما

 مـادة مـن مشـاريع املـواد ١٥إىل  ١٠الرئيسي هو أنه سيلزم تعديل 
 ،الوقـت احلـايل املتعلقة مبسؤولية الـدول، وهـو أمـر غـري مناسـب يف

يف  األحكــــــامالواضـــــح أنــــــه ســـــيلزم تعـــــديل بعـــــض وإن كـــــان مـــــن 
 املستقبل، يف إطار مؤمتر دويل أو يف إطار اللجنة.

قـــدم اقرتاحــــاً بشــــأن وود وقـــال أيضــــاً إن الســـري مايكــــل  -٦٦
 هميكن أن تتناولـهو اقرتاح ، و ١املادة مشروع من  ٢صياغة الفقرة 

سؤولية مشاريع املواد املتعلقة مبن م ٥٧جلنة الصياغة يف ضوء املادة 
الــدول. ومـــن جانبـــه، فإنـــه لــيس لديـــه اعـــرتاض علـــى اإلشـــارة يف 

مبســــؤولية املنظمـــات الدوليــــة إىل مســــؤولية  ةاملــــواد املتعلقـــ مشـــاريع
األعضــاء يف هــذه املنظمـــات. وتعتــرب مســؤولية الــدول عـــن  دولالــ

جزءاً، بل أعضاء فيها عموماً  تكون تلك الدولاملنظمة اليت  أفعال
، يف كــــل نــــص يتعلــــق مبســـــؤولية بعــــض األحيـــــان يف ســــياً جــــزءاً رئي

 ،املـواد دقيقـاً متامـاً  مشاريعيكون عنوان  املنظمات الدولية. وقد ال
 مسـؤوليةولكن من املعروف أنه يتناول مسؤولية املنظمات الدوليـة و 

اً األعضاء يف هذه املنظمات عن األفعال غري املشروعة الدول  دولي
إضـــافة تعريــــف قـــد اقــــرتح ص املقـــرر اخلــــاكــــان مـــات. و املنظهلـــذه 

حــاز القبــول هـو اقــرتاح ، و ٢هــاز" يف مشــروع املــادة اجلملصـطلح "
يعـرف الشـيء أن التعريـف املقـرتح  ىعموماً، ولكن السيد نوليت رأ

 يســـتند إىلهـــذا التعريــف الواقــع أن ، واقــرتح نصـــاً آخــر. و >لشــيء
 ؛ازاً ن الشـخص أو الكيـان جهـإذا كـا الـيت حتـدد مـا ةقواعد املنظم

هــذه املســألة معاجلـة ميـانع املقــرر اخلـاص يف تــوخي  ال ،ذلــكومـع 
صـــطلح مبدائمـــاً  املــرتبطوكيـــل"، ال" مصـــطلح²ســلوب آخـــر. أمــا 

يـــرى مانعـــاً مــن تعريفـــه إذا رأت جلنـــة الصـــياغة  هــاز"، فإنـــه الاجل"
يـه بيل يدالـيت وجههـا السـيتعلـق >النتقـادات  فائـدة يف ذلـك. وفيمـا

وعدم ارتياحه على ما يبدو للتعديالت اليت اقرتح  ٧شروع املادة مل
املقــرر اخلــاص إدخاهلــا علــى التعليــق، فإنــه يــدعو الســيد بيليـــه إىل 

الشواغل اليت أعربت عنها املنظمات الدولية اليت  يراعياقرتاح نص 

الصــياغة، إذا تقـدم اقرتاحـاً ملموســاً. ولـيس هنــاك مـا مينــع جلنـة  مل
هذا ، من تعديل مشروع املادة ااملواد ²كمله مشاريعها ليإ تأحيل

 والتعليق عليه.
العون تقدمي املتعلق ب ،١٣يتعلق مبشروع املادة  وقال فيما -٦٧

إن الســيد نـــوليت ، واملســاعدة يف ارتكــاب فعـــل غــري مشــروع دوليـــاً 
يف أن ، أعر> عن رغبتهما اخلصوص، على وجه وود والسري مايكل

من التعليق على  مقطعٌ على مشروع املادة هذا يق يضاف إىل التعل
ســـؤولية الــــدول مفـــاده أنــــه يلـــزم النعقــــاد مب املتعلقــــةاملـــادة املقابلـــة 

قـــد قـــدِّم مســؤولية املنظمـــة الدوليـــة أن يكـــون العـــون أو املســـاعدة 
شروع. وللرجوع إىل املثال الذي املفعل غري الارتكاب بقصد تيسري 

بناء سد قام رف البنك الدويل على يد نوليت، حىت إذا أشقدمه الس
فإنه يلزم  - كما حدث لألسف مؤخراً   -هذا السد  وا اربتمويله 

البنـــك الــدويل أن تنصــرف نيتـــه إىل تيســري ا يـــار  ؤوليةالنعقــاد مســ
السد. واألمر الذي يثري مشكلة للمقرر اخلاص هو أن هذا املقطع 

ادة. ومع ذلك، يتفق متاماً، على أقل تقدير، مع نص مشروع امل ال
فــإن إضــافة الشـــرط املتعلــق >لنيـــة يتفــق مــع سياســـة االتســاق مـــع 

الدول عندما تكون نصوص  يةسؤولالتعليقات على املواد املتعلقة مب
األحكـــــام واحـــــدة، ومـــــن املفهـــــوم أن اللجنـــــة ترغـــــب يف األخــــــذ 

 االجتاه. �ذا

إن الغــــرض مــــن  ١٦يتعلــــق مبشــــروع املــــادة  وقـــال فيمــــا -٦٨
" ١٥إىل  ١٣من قدم إلضافة عبارة "رهناً ²حكام املواد االقرتاح امل

ل واعتبار من التقرير الثامن هو جتنب التداخ ٧٢الواردة يف الفقرة 
ى السيد نوليت أبدأن شرطاً إضافياً. و>لنظر إىل  ١٦مشروع املادة 

املوافقـة إىل  مييـلالسـيد بيليـه �ذا الشـأن يف حـني بـدا أن حتفظات 
جلنـة الصـياغة فمـن املـرجح أنـه سـيكون بوسـع ح، على هذا االقرتا 

يتعلــــق  . وأخـــرياً، وفيمـــابشــــأنهقـــرار  اختـــاذهـــذا االقــــرتاح و مناقشـــة 
 ٢وهـو إلغـاء الفقــرة  ،١٦قـرتاح الرئيسـي املتعلـق مبشـروع املـادة >ال

نظــراً لالنتقــادات العديــدة املقدمـــة مــن الــدول واملنظمــات الدوليـــة 
، فإنـــه يؤكـــد أنـــه قـــدم هـــذا كـــماحل ذالطـــابع االبتكـــاري هلـــنظـــراً لو 

بـــــد مـــــن أن  االقــــرتاح، لـــــيس بســـــبب تغيــــري رأيـــــه، ولكـــــن ألنــــه ال
الـــــيت أعربــــت عنهـــــا الـــــدول  تســــتجيب اللجنـــــة لــــبعض الشـــــواغل

يستطيع املقرر اخلاص الذي ُأخذ عليـه أنـه  واملنظمات الدولية. وال
اقـرتح تعــديالت طفيفــة فقــط أن يقـدم اقرتاحــات ليســت مقنعــة يف 

يزال املقرر اخلـاص يـرى أنـه يلـزم حتسـني األحكـام الـواردة  رأيه. وال
 ؛بتتوصــل حــىت اآلن إىل نــص مناســ ، وأن اللجنــة مل٢يف الفقـرة 

راجعــاً ألســباب سياســية، إلغــاء هــذه األحكــام قــد كــان اقرتاحــه و 
لبيـان أن اللجنـة أخـذت علـى األقـل >لتعليقـات األشـد انتقــاداً يف 

. وقـــد أيـــد اً حتديـــد ةالفقـــر  كتناولـــت تلــاالعتبــار، وهـــي تعليقـــات 
 وود ري مايكـلسـالسيد بيرتيتش والسيد نوليت والسيد ويسنوموريت وال

ض السيد بيليه على ذلك بشدة، وفّضل السيد هذا اإللغاء، واعرت 
ا  ->سكيس  بريموديس والسيد دوغارد والسيد سابو� والسيد فومب

يل الســـيد ميليســـكانو اإلبقـــاء علـــى هـــذه الفقـــرة ولكـــن مـــع تعـــدو 
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ميكــن أن  . واقـرتح رئــيس اللجنـة، بصـفته عضــواً فيهـا، مـاغتهاصـيا
و>لتــــايل  ،صـــيةوهـــو حـــذف اإلشــــارة إىل التو  ،يعتـــرب حـــالً توفيقيــــاً 

و�ـذا  -اإلبقاء على الفقرة ولكن مع التخفيف كثرياً من "حـد�ا" 
قــــــدر مــــــن العمــــــل ال ²س بـــــــه، جلنــــــة الصـــــــياغة ســــــيكون لــــــدى 

>لفصل يف هذه هلا الذي سيسمح التفكري املتعمق وحده هو  ألن
د كلةاملش ملوا ا  الصعبة. وختاماً، يقرتح املقرر اخلاص إحالة مشاريع 
 مجيعها إىل جلنة الصياغة. ١٨إىل  ١ من
قال إنه يعتقد أن اللجنة ترغب يف إحالة مشاريع  الرئيس -٦٩

 إىل جلنة الصياغة. ١٨إىل  ١ من املواد

 وقد تقرَّر ذلك. 
 .٠٠/١٣ اعةاجللسة الس فعترُ 

_________ 

 ٣٠٨٣اجللسة 
 ٠٠/١٠ الساعة، ٢٠١١أ�ر/مايو  ٣ ال�ء،الث

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

بريموديس، السيد بيرتيتش،  -السيد >سكيس  :احلاضرون 
الســيد برييــرا، الســيد بيليـــه، الســيدة جاكوبســون، الســيد حســـونة، 

ينغ، السـيد السيد خوانغ، السيد دوغارد، السيد سابو�، السـيد سـ
أوسبينا،  -، السيد غا�، السيد فاسياين، السيد فلنسيا غالتسكي

السـيد فومبــا، السـيد كــافليش، السـيد كانــديويت، السـيد كوميســاريو 
أفونسـو، السـيد موراسـي، الســيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

 ،Add.1-2و A/CN.4/636) (�بع( الدولية تاملنظما مسؤولية
 )A/CN.4/L.778و ،A/CN.4/640و ،Add.1و A/CN.4/637و

 من جدول األعمال] ٣[البند 

�بعالتقرير الثامن للمقرر اخلاص ((  

دعا أعضاء اللجنة إىل مواصـلة النظـر يف التقريـر الرئيس  -١
 .)A/CN.4/640(الثامن للمقرر اخلاص عن مسؤولية املنظمات الدولية 

(املقــرر اخلــاص)، يف معــرض تقدميــه للجـــزء  غــا� الســيد -٢
الثاين من تقريره الثامن، قال إن الفصـل اخلـامس مـن البـاب الثـاين 
من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول، املتعلق >لظروف النافيـة 

املــواد أن ملشــاريع إذا كــان ينبغــي  ، يثــري مســألة مــااملشــروعيةلعــدم 
تمل أن تواجهها املنظمات الدولية وف اليت ليس من احملالظر  تناولت

والـــيت ُقـــدمت بعـــض األمثلـــة العمليـــة هلـــا. وقـــال إن انطبـــاق هـــذه 
الظـروف علــى عــدد قليـل فقــط مــن املنظمـات الدوليــة لــيس ســبباً  
كافيــاً لتجاهلهــا، ألن اســـتبعاد ظــرف معــني مـــن الظــروف النافيـــة 

رف يقبل االحتجاج �ـذا الظـ لعدم املشروعية سيعين ضمنياً أنه لن
ينبغـي اإلبقـاء علـى  ،بعد ذلك يف أي وقـت مـن األوقـات. ولـذلك

 مجيع األحكام املتعلقة >لظروف النافية لعدم املشروعية.
 ٢٠بشـأن مشــروع املــادة ن آراء الــدول اختلفــت إ وقـال -٣

(الدفاع عن النفس). ويف حني أيدت األمانة العامة لألمم املتحدة، 
ن رأيهـا بشـأن هـذا املوضـوع، مة الوحيدة اليت أعربت عـوهي املنظ

هـــت انتقـــادات إىل اإلشـــارة إىل  اإلبقـــاء علـــى مشـــروع املـــادة، وجِّ
النفس.  "القانون الدويل" كمعيار لتقدير مشروعية تدبري الدفاع عن 
وال �دف هذه اإلشارة إىل توسيع نطاق الدفاع عن النفس، ولكن 

الدويل اليت قد يتضمنها القانو  إىل أن يتماشى النص مع القواعد ن 
 يف هذا الشأن.

إن آراء الـــــدول اختلفــــــت أيضـــــاً بشـــــأن مشــــــروع  وقـــــال -٤
(التدابري املضادة)، ولكن الرأي الغالـب هـو أن اللجنـة  ٢١ املادة

ينبغي أن تتبع " جاً حذراً". واعرتضت األمانة العامـة علـى إدراج 
مــــن افقـــت منظمــــة األاملــــواد بينمــــا و مشـــاريع التـــدابري املضــــادة يف 

إمكانيــة اختـــاذ املنظمــات الدوليــة تـــدابري ون يف أورو> علــى "والتعــا
". ومل تعلــق مضـادة أو اختـاذ تـدابري مضـادة ضـد املنظمـات الدوليـة

أي منظمــة أخــرى علــى هــذا احلكــم. وتعــاَجل التــدابري املضـــادة يف 
 املواد أيضاً.مشاريع الفصل الثاين من الباب الرابع من 

يتعلـــق >لعالقـــة بـــني املنظمـــة الدوليـــة وأعضــــائها،  وفيمـــا -٥
على أن التدابري املضادة جيب أال  ٥١و ٢١ينص مشروعا املادتني 

اللجنَة  الدولتكون متعارضة مع قواعد املنظمة. وشجعت إحدى 
على اإلبقاء على  جها التقييدي إزاء تلك القواعـد. ولكـن، كمـا 

مــن مهــام اللجنـــة أن أُوضــح يف مواضــع أخـــرى مــن التقريــر، لـــيس 
تفسر قواعد املنظمات، وينبغي التأكيد على هذه النقطـة يف مجيـع 

 التعليقات على مشاريع املواد.
إن الـــــدول أيــــدت إمجـــــاالً اإلبقــــاء علـــــى مشـــــروع  وقــــال -٦

(حالة الضرورة). ودافعت األمانة العامة بوجه خاص عن  ٢٤ املادة
ة أخـرى، اختلفــت اإلبقـاء علـى مشـروع املـادة املــذكور. ومـن �حيـ

اآلراء بشأن التعديالت املقرتحة بشأن مشروع املادة، وطلبت بعض 
الدول تعريفاً حمدداً للمصلحة األساسية اليت قـد حتـتج �ـا املنظمـة 
الدولية. وأيدت إحدى الدول الرأي الذي أعرب عنه بعض أعضاء 

ورة اللجنة والذي مفاده أنه جيوز للمنظمة الدولية أن حتتج حبالة الضر 
 حلماية مصلحة أساسية للدول األعضاء فيها.

يقــــرتح إلغـــــاء أي  أوضــــح يف بدايـــــة بيانــــه، فإنـــــه مل وكمــــا -٧
مشروع من مشاريع املواد املتعلقة >لظروف النافية لعدم املشروعية. 
ومل يـــربز مـــن التعليقـــات ~ييـــد واضـــح ألي تعـــديل مـــن التعـــديالت 

نة الصياغة فإ ا ستقرتح املقرتحة. وإذا أحيلت مشاريع املواد إىل جل
 قطعاً التحسينات املمكنة يف صياغتها.
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مشاريع و>النتقال إىل الفصل األول من الباب الثالث من  -٨
املـواد، الحــظ أن منظمـات دوليــة خمتلفـة رأت أنــه سيصـعب علــى 

جلرب الكامل للضرر الناجم >لتزام "ا املنظمات الدولية االمتثال ملبدأ ال
. ٣٠ " املشـار إليـه يف مشـروع املــادةملشـروع دوليــاً عـن الفعـل غـري ا

تقـوم الـدول واملنظمـات الدوليـة يف غالبـاً مـا وكما ذُكر يف التعليـق، 
ايــة الطـــرف الواقــع العملــي بتطبيـــق هــذا املبـــدأ الــذي يرمـــي إىل مح

. وال توجد أمثلة تقريباً حلـاالت مـنح فيهـا اجلـرب تطبيقاً مر�ً  املضرور
يتم  مشروع املادة قيد البحث عن مبدأ لن الكامل. ولذلك، يعرب

 على األرجح تطبيقه >لكامل يف الواقع العملي.
إن عـدة منظمــات دوليـة شــعرت >لتشـجيع نتيجــة  وقـال -٩

(ضــمان األداء الفعـال لاللتــزام >جلــرب) ولكنهــا  ٣٩ملشـروع املــادة 
أن للنص على واجب الدول األعضاء أعربت عن أملها يف تعديله "

" وســـــــائل املاليـــــــة الكافيــــــة لوفـــــــاء املنظمـــــــات مبســـــــؤوليتهاال تــــــوفر
)A/CN.4/637 وAdd.1دوًال   ، املذكرة املشرتكة). وغين عن القول أن

التـزام علـى الـدول  كثرية تود لو أن مشروع املـادة أكـد علـى أنـه ال
األعضاء مبوجب القانون الدويل بتزويد املنظمة >لوسائل اليت متكنها 

 فاً لاللتزام الذي قد تفرضه قواعد املنظمة.من اجلرب الفعال خال
لبديل مشاريع دولتان أن ُيدرج يف  واقرتحت -١٠ ا املواد النص 
السيد التعليق من) ٤( الفقرة يف دالوار  ، وهو نص اقرتحه يف األصل 

أوسبينا وأيده بعض أعضاء اللجنة. وقد خلص بعد مزيد  -فلنسيا 
النص ومشروع املادة احلايل  من التفكري إىل أنه ميكن اجلمع بني هذا

 يلي: لينص، مع إجراء بعض التعديالت يف الصياغة، على ما
الدولية املسؤولة مجيع التدابري يتخذ أعضاء املنظمة  -١" 

املناسـبة الـيت تقتضـيها قواعـد املنظمـة مـن أجـل متكـني املنظمــة 
 من الوفاء >لتزاما�ا مبوجب هذا الفصل.

املســـــؤولة مجيـــــع التــــــدابري  تتخـــــذ املنظمـــــة الدوليـــــة -٢" 
املناســــبة وفقـــــاً لقواعـــــدها لضـــــمان قيـــــام أعضـــــائها بتزويـــــدها 

الفصل  اء >لتزاما�ا مبوجب هذا>لوسائل اليت متكنها من الوف
 على حنو فعال".

أ�رت >ملثـــل  ٣١مـــن مشــروع املــادة  ١إن الفقــرة  وقــال -١١
  تعليقـات مـن عـدة منظمـات دوليـة، واسـتخدم بعضـها هـذه الفقـرة
كوسـيلة لبــدء محلــة أوسـع نطاقــاً إلعطــاء املزيـد مــن الــوزن لقواعــد 

ــل املنظمــةن أن حتميكــ املنظمـة. وأكــدت هــذه املنظمــات أنــه ال  مَّ
املسؤولية عندما تتصرف امتثاًال لقواعدها. وهذا هو املوقف  الدولية

الذي جرى صندوق النقد الدويل على اختاذه دوماً، وقد انضمت 
التعــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان  منظمـــــةُ ف ذاتـــــه إليــــه يف تبـــــين املوقــــ

 وجملس أورو>. االقتصادي
لــنص علـــى أن بعـــض هــذه الشـــواغل > ٢الفقــرة  وتعــاجل -١٢

يتعلق مبسؤولية  ختل >نطباق قواعد املنظمة الدولية فيما ال ١الفقرة 
املنظمة جتاه الدول واملنظمات األعضاء فيها. وهكذا، إذا تضمنت 

واعــد خاصـة فــإن تلـك القواعـد اخلاصــة هـي الــيت قواعـد املنظمـة ق
جيــــوز  ســـتنطبق علـــى العالقـــة بــــني املنظمـــة وأعضـــائها، ولكنهـــا ال

القواعــد العامــة الــيت حتكــم العالقــة بــني املنظمــة والـــدول  تعــدل أن
تصبح القواعد اخلاصة  مل املنظمات غري األعضاء فيها، وذلك ما أو

 ري األعضاء هذه القواعد.قواعد عامة أو تقبل الدول أو املنظمات غ
التعليقـــــات والبيــــــا�ت اخلطيـــــة املقدمـــــة مــــــن  وتضـــــمنت -١٣

ى القواعــد اخلاصــة. وأشــارت املنظمـات الدوليــة بعــض األمثلــة علــ
األمانة العامة لألمم املتحـدة إىل قاعـدة خاصـة تفـرض قيـوداً ماليـة 
على املطالبات املقدمـة ضـد األمـم املتحـدة بشـأن عمليـات حفـظ 

د نشأت هذه القاعدة من قرار اعتمدته اجلمعية العامة السالم. وق
ت املقدمة بتوافق اآلراء. ولئن كانت هذه القاعدة تؤثر على املطالبا

تنطبق  من الدول األعضاء يف األمم املتحدة ضد املنظمة، فإ ا لن
تصبح  مل يف حد ذا�ا على املطالبات املقدمة من أطراف أخرى ما

 ية عليها.تلك القاعدة اخلاصة سار 
أحــد رأى مناقشــة اجلــزء األول مــن تقريــره الثــامن،  وأثنـاء -١٤

مـن التقريـر، عـن  ٨٨األعضاء أن اإلحجام، املشار إليه يف الفقرة 
يف العالقة بني منظمتني دوليتني على  الوظيفية احلماية مسألةمعاجلة 

أساس أ ا مسألة من غري املرجح أن تثار هو إحجام يتعارض مـع 
اقرتاح  رى من التقرير حيث ملأجزاء أخ تُعترب قلة املمارسة عقبة أمام 

لنافية  -يع مواد مشار  ا على سبيل املثال، فيما يتعلق ببعض الظروف 
ليسـت  ٨٨. بيد أن احلجة اليت تستند إليها الفقـرة املشروعيةلعدم 

ندرة املمارسة، ولكن كـون احلمايـة الوظيفيـة الـيت متارسـها املنظمـة 
ظمة دولية أخرى مسألة قليلة األمهية. وهذا هو سبب الدولية ضد من
حاجة لتناول هذه املسألة، بينما كان من الالزم أن تعاَجل  القول ²نه ال

املواد ألن ما مشاريع الظروف النافية لعدم املشروعية بصورة جامعة يف 
 ال يعاَجل منها لن يكون من املمكن االحتجاج به.

تجـــاج املتعلــق >ح ٤٨ملـــادة مـــن مشــروع ا ٣الفقــرة  ويف -١٥
لـة انتهـاك التـزام واجـب منظمة دولية مبسؤولية منظمة أخرى يف حا

جتاه ا0تمع الدويل ككل، رأت اللجنـة أن هـذا احلـق يتوقـف علـى 
إذا كان "صون مصلحة ا0تمع الدويل [ككل] اليت يستند إليها  ما

 حتتج ُخرق يندرج ضمن وظائف املنظمة الدولية اليتالذي االلتزام 
غـــري  لعمليـــة الـــيت تؤكــد بصـــورة>ملســؤولية". ومـــن أمثلـــة املمارســة ا

مباشــرة مالءمــة هــذا الــنهج الفتــوى الصــادرة عــن دائــرة منازعــات 
البحـــــــار التابعـــــــة للمحكمــــــــة الدوليـــــــة لقـــــــانون البحــــــــار يف  قـــــــاع

الـــدول الراعيـــة  التزامــاتمســـؤوليات و بشـــأن  ٢٠١١ شــباط/فرباير
فقد رأت . >ألنشطة يف املنطقة صخيتلألشخاص والكيا�ت فيما 

يف املطالبـة >لتعـويض  البحـار اعلقـ الدوليـة السـلطة حقأن  الدائرة
 ٢عـن انتهـاك االلتزامـات يف املنطقـة هـو حـق "تقـره ضـمنياً الفقــرة 

الـيت تـنص علـى أن السـلطة تتصـرف  من االتفاقيـة ١٣٧من املادة 
نتاج يقـوم علـى البشرية مجعـاء". ورغـم أن هـذا االسـت‘ عن >لنيابة’

، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارأساس حكم حمدد من أحكام 
فإنه يستند >ألساس إىل كون بعض الوظائف احملـددة قـد أسـندت 
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إىل املنظمــة الدوليــة املعنيـــة. واعتــربت الـــدائرة أنــه حيـــق لكــل دولـــة 
نتهاك االلتزامات الواجبة إزاء الكافة طرف املطالبة >لتعويض عن ا

ية املعنية حيـق هلـا املطالبـة  املنطقة، ولكنها رأت أن املنظمة الدوليف
>لتعــويض بســبب وظائفهــا تلــك. وهكــذا، علــى الــرغم مــن عـــدم 

، وإشار�ا ٤٨املادة مشروع من  ٣ إشارة الدائرة مباشرة إىل الفقرة
تعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن من مشاريع املـواد امل ٤٨فقط إىل املادة 
فيما يتعلق  يبدو شروعة دولياً، فإ ا اختذت على مااألفعال غري امل

>الحتجاج >ملسؤولية من جانب منظمـة دوليـة  جـاً ممـاثالً للـنهج 
 الذي اختذته اللجنة.

إنــه مــع أن مشــروع  قــالإىل البــاب اخلــامس،  و>النتقــال -١٦
من قبيل التطوير التدرجيي للقانون ميكن النظر إليه على أنه  ٦٠ املادة

العضو يف ، فإن عدداً من الدول أيد رأي اللجنة ²الدويل الدولة  ن 
منظمة دولية تتحمل املسؤولية الدولية "إذا سـعت هـذه الدولـة إىل 
تفادي االمتثال اللتزام من التزاما�ا الدولية عن طريق االستفادة من 

ا يتعلـــق مبوضــوع ذلـــك وجــود صــالحية لـــدى املنظمــة الدوليـــة فيمــ
القراءة  ٦٠شروع املادة دم ميستخ االلتزام". ومل بصيغته املعتمدة يف 

األوىل كلمة "االلتفاف"، علـى الـرغم مـن أنـه يفـرتض ضـمناً وجـود 
عنصر ذايت، أو نوع من إساءة االستخدام، من جانب الدولة العضو. 

ي ينبغي وميكن توضيح هذا املوقف مبزيد من التفصيل يف التعليق الذ
اجتاه و أن يؤكد، كما اقرتحت ثالث دول  املفوضية األوروبية، أنه يلزم 

لمنظمة  النية بوجه خاص إىل استغالل الشخصية القانونية املستقلة ل
 الدولية إلثبات مسؤولية الدولة العضو املعنية.

 ٥٧واقـــــرتح، منعــــــاً للتـــــداخل مــــــع مشـــــاريع املــــــواد مــــــن  -١٧
عبــــارة "رهنـــــاً  ٦٠املـــــادة روع مشــــ، أن تضــــاف يف بدايـــــة ٥٩ إىل

 ".٥٩إىل  ٥٧اد من ²حكام املو 
يتضـمن أي  ، ملالتخصيص قاعدةالرغم من أمهية  وعلى -١٨

مشــاريع تعليــق مــن التعليقــات املقدمــة بشــأن البــاب الســادس مــن 
. ٦٣املواد أية أمثلة ميكن إضافتها إىل التعليق علـى مشـروع املـادة 

ليـق القضـية اجلديـدة املتعلقــة ومـع ذلـك، ينبغـي أن تضـاف إىل التع
ل األعضــــاء ُيســـند إىل االحتـــاد األورويب تصـــرفات الـــدو مبســـألة أن 

 من تقريره الثامن. ١١٦، واليت أشار إليها يف الفقرة )٣٤(فيه
، هـــو ٦٦إن احلكـــم األخــري، وهـــو مشــروع املـــادة  وقــال -١٩

شرط وقائي بشأن ميثاق األمم املتحدة. وقد كان من الالزم النص 
ق األمـم املتحـدة، بوجـه عـام علـى عـدم إخـالل مشـاريع املـواد مبيثـا

أ�ر مالحظـــات شــــىت، وســـيكون مــــن  ٦٦ولكـــن مشـــروع املــــادة 
رى بعـض الـدول األفضل االمتناع يف التعليق عـن التعبـري عـن آراء تـ

أ ـا حمـل خـالف. وسـيقوم لـذلك بتعـديل األجـزاء مـن التعليـق الــيت  
 كانت موضعًا لالعرتاض من بعض الدول.

__________ 

 )٣٤( Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 

Kokkelvisserij U.A. v. the Netherlands. 

بدايــة الـــدورة  قــال إن احلـــزن خــيم علــىنيهــاوس  الســيد -٢٠
وفاة السيدة إسكاراميا. وأعرب عن رغبته يف أن يضم صوته بسبب 

 لعميق لفقدا ا.إىل كلمات األعضاء الذين أعربوا عن األسى ا
إن عـــدم وجــود قواعـــد بشــأن مســـؤولية املنظمـــات  وقــال -٢١

للقـــانون الـــدويل املوجـــودة منـــذ مـــدة الدوليـــة مـــن العيـــوب الكبـــرية 
رر اخلـاص يف مشـاريع املـواد الـيت اقرتحهـا يف طويلة. ولقد مجـع املقـ

امن >قتــدار مجيـــع املســـامهات واإلضــافات الـــيت قـــدمت تقريــره الثـــ
حاتـــه األصــلية. بيــد أن بعـــض التعليقــات املقدمـــة يتصــل مبقرت  فيمــا

حىت اآلن بشأن النص خترج عن نوعية التحليل املناسب ألغراض 
>ستفاضة أثناء القراءة  القراءة الثانية، وتدخل يف تفاصيل مت تناوهلا

األوىل. ولذلك فإنه يقـرتح أن يقتصـر املتكلمـون يف اجللسـة العامـة 
ة القـراءة الثانيــة، فمعظـم التعليقــات علـى التعليقــات املناسـبة ملرحلــ

الــيت اســُتمع إليهــا حــىت اآلن كــان مــن األفضــل أن تبــدى يف جلنــة 
لمنظمـات الصـياغة. وينبغـي >لطبـع أن تؤخـذ التعليقـات الكتابيـة ل

الدوليـــة يف االعتبــــار. ولـــذلك، مــــن املفيــــد أن يُعقـــد اجتمــــاع مــــع 
 املستشارين القانونيني لتلك املنظمات.

ه يلزم اآلن إحالة مشاريع املواد اليت اعتمدت يف إن وقال -٢٢
مـــع مــا قـــدِّم مـــن تعليقــات يـــرى املقــرر اخلـــاص أ ـــا األوىل القــراءة 

جلنـــة الصــياغة مـــن أجـــل مفيــدة بصـــفة خاصـــة للقــراءة الثانيـــة إىل 
اعتماد النص بشكله النهـائي قبـل  ايـة الـدورة احلاليـة. وسيشـكل 

راً هذ ا خطوة هائلة إىل األمام يف تطوير القانون الدويل واجنازاً جدي
 ا. >لذكر للجنة يف الوفاء بواليته

أعرب عن مشاطرته األعضـاء  أوسبينا -فلنسيا  السيد -٢٣
السـيدة إسـكاراميا، ورحـب >لعضــو اآلخـرين مشـاعر احلـزن لوفــاة 

 يدة إسكو>ر إر�ندث. اجلديد يف اللجنة، الس
علــــــى املقـــــرر اخلــــــاص املعـــــين مبوضــــــوع مســــــؤولية  وأثـــــين -٢٤

رة يقــرب مــن عشــ املنظمـات الدوليــة للجهــود الــيت بــذهلا طـوال مــا
أعوام، واليت ستنتهي يف هذه الدورة >كتمال أعمال اللجنة بشأن 

فجميع العناصر اليت حتتاج إليها اللجنة لوضع  هذا املوضوع اهلام.
ملمارسـتها املعتـادة موجـودة اآلن. وأيـد  وفقـاً الصيغة النهائية للنص 

التقريـــر الثـــامن وشـــكر املقـــرر اخلـــاص علـــى اإلشـــارة إليـــه بصــــفته 
اح الذي أدرجه، بعد النظـر فيـه >لعنايـة الواجبـة، يف صاحب االقرت 

 .٣٩املادة مشروع الفقرة الثانية من 
قال إن القراءة الثانية هي املرحلة األخرية كانديويت   السيد -٢٥

حقًا ألعمال اللجنة وإ ا ينبغـي >لتـايل أن تنتهـي >عتمـاد الـنص. 
االقـــرتاح وقــال إنــه، هــو أيضــاً، يشــكر املقــرر اخلــاص علــى إدراج 

. وأعـرب  ٣٩أوسـبينا يف مشـروع املـادة  -املقدم من السـيد فلنسـيا 
ه ²ن التقريـر الثــامن يعـرب عـن آراء اللجنـة بشــأن  كـذلك عـن ترحيبـ

وقال إنه ميكـن للجنـة اآلن أن كيفية التعامل مع التدابري املضادة. 
 حتيل النص إىل جلنة الصياغة.

 .٤٠/١٠رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 
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 ٣٠٨٤جللسة ا
 ٠٥/١٠ الساعة، ٢٠١١أ�ر/مايو  ٥ ،اخلميس

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :ضـــــــــروناحلا 

بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 
جاكوبســون، السـيد حسـونة، الســيد خوانـغ، الســيد  بيليـه، السـيدة

، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، الســيد دوغـارد، الســيد ســابو�
أوسبينا،  - غا�، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السيد فلنسيا

السـيد كوميســاريو  السـيد فومبــا، السـيد كــافليش، السـيد كانــديويت،
أفونسو، السيد ماكريه، السيد موراسي، السيد ميليسـكانو، السـيد 

 ، السيد ويسنوموريت.نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود
_________ 

من النظام  ١١يف اللجنة (املادة  ةطارئال الشواغرملء 
  )Add.1–3و A/CN.4/635(* )�بع(األساسي) 

 ]األعمال جدول من ١٤[البند 
أعـرب عـن ترحيبـه >لسـيدة كونثبسـيون إسـكو>ر الـرئيس  -١

بـــني أعضـــاء اللجنـــة، وقـــال إنـــه ال يشـــك يف أن خرب�ـــا  إر�نـــدث
 وكفاء�ا املعرتف �ما سيثر�ن أعمال اللجنة.

د قالــت إ ـــا يشــرفها أن جتـــ إســكوNر إرQنـــدث الســيدة -٢
ني يســهمون علــى حنــو مشــهود يف تطــوير نفسـها بــني زمــالء مرمــوق

القـانون الــدويل، ال ســيما أن اللجنــة ختلــو مــن عضــو إســباين منــذ 
عامـــــاً، وإنـــــه امتيـــــاز هلـــــا أن ختلـــــف الســـــيدة >وال  ٢٥ر مـــــن أكثـــــ

إسـكاراميا الــيت، فضـالً عــن كو ــا حقوقيـة ممتــازة، صـديقة هلــا منــذ 
ميـع زمالئهـا علـى مســاند�م زمـن طويـل. وأعربـت عـن شــكرها جل

هلـــا، كمــــا أعربـــت عــــن ســـعاد�ا لتمكينهــــا مـــن تقــــدمي مســــامهتها 
 املتواضعة يف أعمال اللجنة.

 ،Add.1-2و A/CN.4/636) (�بع( الدولية نظماتامل مسؤولية
 )A/CN.4/L.778و ،A/CN.4/640و ،Add.1و A/CN.4/637و

 من جدول األعمال] ٣[البند 
�بعخلاص (التقرير الثامن للمقرر ا( 

دعـا اللجنـة إىل مواصـلة النظـر يف التقريـر الثــامن  الـرئيس -٣
 .)A/CN.4/640(للمقرر اخلاص عن مسؤولية املنظمات الدولية 

ــرا الســـــيد -٤ ــ ــ قـــــال إنــــــه سيقتصــــــر علـــــى إبــــــداء بعــــــض  بريي
املالحظـــات العامـــة، ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق >لفصـــل اخلـــامس مـــن 

__________ 

 .٣٠٨٢ اجللسة من مستأنف * 

صـص للظــروف الفصـل املخ املـواد، وهـومشـاريع البـاب الثـاين مـن 
 النافية لعدم املشروعية والذي أ�ر مناقشات حية داخل اللجنة.

إنه ينضم إىل أعضاء اللجنة الذين يقرتحون أن يتم  وقال -٥
مــــن خـــــالل مقدمــــة إيضـــــاح ثــــالث نقـــــاط هامــــة أســـــفرت عنهـــــا 
املناقشات. فهناك أوالً العالقة بني مشاريع املواد قيد البحث واملواد 

، وهـي )٣٥(فعال غري املشـروعة دوليـاً عن األمبسؤولية الدول  املتعلقة
عالقة ينبغي االحتفاظ �ا مع احلـرص علـى أن يكـون للمـواد الـيت 
تُعتمــد بشـــأن مســـؤولية املنظمـــات الدوليــة وضـــع مســـتقل. وتـــرتبط 

املمارسـة، ممـا يضـطر اللجنـة يف  -أو انعـدام  -بذلك مسألة ندرة 
رييـرا، شـأنه لقيـاس. ويعتقـد السـيد بأحيـان كثـرية إىل العمـل بطريـق ا

يف ذلــك شــأن املقــرر اخلــاص، أن مــن املهــم معاجلــة املســائل الـــيت 
سند هلا يف املمارسة يف إطار التطوير التدرجيي للقانون الـدويل،  ال

لكــن مــع االقتصـــار علــى اجلوانــب األساســـية للمشــروع الـــيت، إن 
للجنــة إقامتــه. تعـاَجل، قــد ختّلــف ثغـرات يف النظــام الــذي تقـرتح ا مل

وأخــرياً، هنــاك مســألة ال تقــل أمهيــة، وهــي مســألة تنــوع املنظمـــات 
الدولية. وينبغي يف هذا الصـدد، كمـا اقـرتح السـيد بيليـه، أن تعـاجل 
مشاريع املواد مبدأ التخصص الذي خيتلف عن قاعدة التخصيص 

 .٦٣اليت تشكل موضوع مشروع املادة 
 لدفاع عن النفساملخصص ل ٢٠إن مشروع املادة  وقال -٦

>عتباره من الظروف النافية لعدم املشروعية لقي ردود فعل أقل مـا 
توصف به أ ا متباينة. وتبلغ الشواغل اليت أعربت عنها احلكومات 
واملنظمـات الدوليــة حـداً قــد يفـرض علــى اللجنـة إعــادة النظــر يف 
املوقف الذي اختذته >إلبقاء على مشروع املادة هذا. وقد أشارت 

أن "[مضــــمون احلـــق يف الــــدفاع عـــن الــــنفس] حـــدى الـــدول إىل إ
[...] فيما خيص املنظمات  يف إطار القانون الدويل يرتسخ جيداً  مل

بكثـــري  أقــل وضــوحاً  تعتــرب كمــا أن نطاقــه وشــروط ممارســـته  الدوليــة
" (انظـــر احلاشــــية األخــــرية >لنســـبة للــــدول ]عليـــه األمــــر[هــــو  ممـــا

ظـة مفادهــا أن دولـة أخـرى مالحمـن التقريـر). وأبـدت  ٦١ للفقـرة
الدفاع " تعميم استنتاج يتعلق >ملناظرة بني احلق الطبيعي للدولة يف 

ضـــد عــدوان مســلح [...] وأي حـــق ملنظمــة دوليـــة  [عــن الــنفس]
إحـدى هيئا�ـا أو أحــد وكالئهـا يف اللجــوء إىل القـوة يف خمتلــف  أو

اض ). ودون االعـرت ٦٢]" (الفقـرة أمر حمفوف >ملخاطر[الظروف 
املـواد، مل تتصـور األمانـة العامـة مشـاريع ذا احلكم يف على إدراج ه

لألمـم املتحـدة نشــوء حـاالت الـدفاع عــن الـنفس إال يف إطـار نــزاع 
مسلح ووجود قوات حلفظ السالم يف سياق ذلـك النـزاع. ويف هـذا 
الصدد، كما ُأشـري مـن قبـل، يتوقـف املـدى الـذي حيـق فيـه للقـوات 

ن تلجــأ إىل القـــوة علـــى ألمــم املتحـــدة أالــيت تعمـــل حتــت ســـلطة ا
القواعد األساسية اليت تتعلق بنطاق مهمتها. ويرى السيد برييرا أن 
له  الصعو>ت املذكورة آنفًا تعزز رأي أعضاء اللجنة الذين يودون مث

 حذف هذا احلكم. 
__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )٣٥( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ وليةح
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، املخصــــص للتـــــدابري ٢١يتعلــــق مبشـــــروع املــــادة  وفيمــــا -٧
الــدول التـــزام  ني وفــق رأي بعــضاملضــادة، فإنــه يتنــاول مســألة يتعـــ

احليطــة القصـــوى إزاءهـــا بســـبب نــدرة املمارســـة والغمـــوض الـــذي 
يكتنــف النظـــام القـــانوين ذي الصــلة واحتمـــال إســـاءة االســـتعمال 

من التقرير). وقد أشارت األمانة العامة إىل وجود  ٦٥(انظر الفقرة 
القة فارق أساسي بني املنظمات الدولية والدول، وإىل أن طبيعة الع

قائمة بـني املنظمـة الدوليـة والـدول األعضـاء فيهـا تشـجع اخلاصة ال
 حذف مشروع املادة هذا.

غالبيــة احلكومــات مالحظــات مــن هــذا القبيــل،  وأبــدت -٨
مناص، يف رأي السيد برييرا، من أن متنح اللجنـة كـل اهتمامهـا  وال

واعــد هلـذه املسـألة الدقيقــة وملسـألة التوافــق بـني التــدابري املضـادة وق
 وال ريب أن املهمة صعبة ولكن ال ميكن أن تتجنبها اللجنة.املنظمة. 

الذي يتناول حالة الضرورة،  ٢٤يتعلق مبشروع املادة  وفيما -٩
مـن  ٢٥على النهج املتبع يف التعليق على املـادة  يوافق السيد برييرا

املـواد املتعلقـة مبســؤولية الـدول الـذي مبوجبــه "يتوقـف مـدى الطــابع 
ملصلحة ما على مجيع الظروف وال ميكن احلكم عليه ‘ يساساأل’

 مشروع (أ) من١. وهو يفضل أيضاً اإلبقاء على الفقرة )٣٦(مسبقاً"
زم أن حيـدَّد يف التعليـق النطــاق بصـيغتها احلاليـة. وقــد يلـ ٢٤ املـادة

الــذي يغطيــه مبــدأ الضــرورة يف العالقــات بــني املنظمــة وأعضــائها، 
 اعد املنظمة بوصفها قواعد خاصة.وإمكانية معاجلته يف قو 

الذي يتناول ضمان األداء  ٣٩يتعلق مبشروع املادة  وفيما -١٠
رغم من  الفعال لاللتزام >جلرب، أعربت عدة منظمات دولية، على ال

ترحيبهــا >إلبقــاء عليــه، عــن أملهـــا يف تعزيــزه >عتبــاره مــن أعمـــال 
نـة >ستفاضــة التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل. وقـد �قشـت اللج

مشــروع املــادة هــذا، حـــىت أ ــا اقرتحــت صـــيغة جديــدة لــه (انظـــر 
). والفكـرة الـيت انتهـت )٣٧(٣٩) من التعليق علـى املـادة ٤( الفقرة

ء هـي أن الـدول األعضـاء يف منظمـة مـا لـيس إليها املناقشات جبال
عليها يف القانون الدويل أي التزام إال االلتزام الذي ميكن أن تفرضه 

الفعال عليها  قواعد املنظمة بتزويدها جبميع الوسائل الالزمة لألداء 
 اللتزامهـــا >جلـــرب. وأيـــدت عـــدة دول هـــذا الـــنهج بشـــكل واضـــح،

إىل االبتعـاد عنـه. وهـو يوافـق يرى السيد برييرا أي سـبب يـدعو  وال
>لتايل على إعادة صياغة مشروع املادة هذا على النحو الذي اقرتحه 

من تقريره، وعلى إحالة النص اجلديد  ٨٤رة املقرر اخلاص يف الفق
إىل جلنــة الصــياغة. ويؤيــد الســيد برييــرا إحالــة ا0موعــة الثانيــة مــن 

ظـر فيهـا. وفيمـا يتعلـق ملواد ²كملها إىل جلنة الصـياغة للنمشاريع ا
 ، فإنه ينضم إىل رأي األغلبية. ٢٠بصفة خاصة مبشروع املادة 

يت حظـــات العامـــة الــــأوضـــح أن املال وود الســـري مايكـــل -١١
 ١٩أبــداها منـــذ عـــدة أ�م تنطبـــق أيضــاً علـــى مشـــاريع املـــواد مـــن 

__________ 

 .) من التعليق)١٥(الفقرة ( ١٠٧نفسه، ص  املرجع )٣٦( 
 .٧٢الرابع، ص  الفصل)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )٣٧( 

الـيت سـيتناوهلا يف هـذه اجللسـة. وقـد اسـتمع >هتمـام كبــري  ٦٦ إىل
 ٢٠إىل ما ذكره املتكلم السابق فيما يتعلق مبوضوع مشـروع املـادة 

ولكنـه يؤيـد مــع ذلـك، مــع االعـرتاف ²ن احلــذر مطلـوب، اإلبقــاء 
 املواد.مشاريع ا احلكم بنصه احلايل يف على هذ

هــي التـــدابري  مســـألة شــائكة ٢١املــادة مشــروع  ويتنــاول -١٢
 ٥٠املضادة، وسينظر فيها السري مايكل وود مع مشاريع املواد من 

. وقـــد اقرتحـــت األمانـــة العامـــة حـــذف األحكـــام املتعلقــــة ٥٦إىل 
، نظــــراً >لتـــدابري املضـــادة، األمــــر الـــذي يبـــدو لــــه مستصـــو>ً جـــداً 

لالفتقار الشديد إىل املمارسة واخلربة اللتـني ميكـن االسـتناد إليهمـا 
مشـاريع ذا ا0ـال املعقـد للغايـة. ولعلـه ميكـن االستعاضـة عـن يف هـ

املـواد مشـاريع املـواد املعنيـة بشـرط وقـائي نصـه كمـا يلـي: "لـيس يف 
مـــا ميـــس أي مســـألة تتعلـــق >لتـــدابري املضـــادة الـــيت تتخـــذها هــذه 

أن التـدابري املضــادة الــيت وود دوليــة". ويـرى الســري مايكــل منظمـة 
تصـنيفها يف ثـالث فئـات: األوىل هـي  تتخـذها منظمـة دوليـة ميكـن

التدابري املضادة اليت تتخذ رداً على انتهاك للقانون الـدويل ترتكبـه 
دولـة ليسـت عضـواً يف املنظمـة؛ والثانيــة هـي التـدابري املضـادة الــيت 

نظمة عقب انتهاك هذا العضو لقاعدة مـن تُتخذ ضد عضو يف امل
غــري صــفته كعضــو؛ قواعـد القــانون الــدويل امللزمــة لــه لســبب آخــر 

والثالثة هي التدابري املضادة اليت تتخذ ضـد عضـو يف املنظمـة كـرد 
فعـل علــى انتهـاك هــذا العضــو لقاعـدة مــن قواعـد القــانون الــدويل 

ثـال، عـدم دفـع امللزمـة لـه بصـفته عضـواً يف املنظمـة (علـى سـبيل امل
 نصيبه املقرر).

لدوليــــة يف احلـــالتني األوليـــني أن يتـــاح للمنظمـــة ا ويتعـــني -١٣
اختـاذ تــدابري مضــادة مثـل الدولــة وبــنفس الشـروط، الصــارمة، الــيت 
تنطبـــق علـــى الدولـــة. وتظهــــر الصـــعو>ت يف احلالـــة الثالثـــة، ومــــن 

 قائي.األفضل، نظراً لقلة اخلربة املتوفرة، معاجلتها من خالل شرط و 

املتعلـق حبالـة الضـرورة،  ٢٤املـادة مشـروع و>النتقـال إىل  -١٤
كل وود أنه ال فائدة له، شأنه شأن املادة املقابلة له يرى السري ماي

املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول. ويبــــدو لـــه أن تعبـــري "مصـــلحة أساســــية 
للمجتمع الدويل ككل" وتعبري "عندما تكـون لتلـك املنظمـة [...] 

لـــك املصـــلحة" يفتقـــران إىل الوضـــوح. وز�دة علـــى مهمـــة محايـــة ت
ق يف االحتجــاج حبالــة ذلـك، فــإن احلــد علـى هــذا النحــو مـن احلــ

اصـة الوكـاالت خبالضرورة سيؤدي إىل استبعاد أغلب املنظمـات، و 
املتخصصة واملنظمات اإلقليمية. ومع هذا، ليس هناك أي سـبب 

الضـرورة  يدعو إىل إخضاع حـق منظمـة دوليـة يف االحتجـاج حبالـة
لشـروط ختتلـف عـن تلـك الـيت تنطبـق علـى الـدول. ومـن مث، ينبغـي 

واحلكـــم  ٢٤(أ) مــن مشـــروع املــادة ١ بــني الفقـــرة حتقيــق االتســـاق
) مـــن مشــاريع املـــواد املتعلقـــة ٢٥(أ) مــن املـــادة ١املقابــل (الفقـــرة 
 مبسؤولية الدول.

ويوافــق الســري مايكـــل وود علــى الصـــيغة احلاليــة ملشـــروع  -١٥
جلـــرب. ويــــرى أن املثـــال الـــذي قدمتـــه األمانــــة املتعلـــق > ٣٠ املـــادة

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   63 13/07/2020   09:06:24



 32 والستني الثالثة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ولـت اجلمعيـة العامـة بشـكل واضـح احلـد العامة، والذي مبوجبـه حا
مـن املـدفوعات الـيت تطالــب �ـا املنظمـة، لــيس مالئمـاً ألنـه يتعلــق 
>نتهـاك التــزام يف القــانون الــداخلي. ويبــدو أنــه يتعــني علــى األمــم 

مع الدول إلمكان تسوية املسألة مبوجب املتحدة أن تعقد اتفاقات 
الــذي يؤيــد  ٣١ادة القـانون الــداخلي. أمــا فيمـا يتعلــق مبشــروع املـ

أن مشـاريع املـواد قيـد  وود اإلبقاء عليه أيضاً، فيذكر السـري مايكـل
البحث ال تتناول القواعد األولية، ألن التزامات املنظمـات الدوليـة 

رياً علـــى األرجـــح عــــن مبوجـــب هـــذه القواعــــد ختتلـــف اختالفـــاً كبــــ
التزامــــات الـــــدول. بيـــــد أن بعـــــض الشـــــواغل الـــــيت أعربـــــت عنهـــــا 

ت تنشأ فيما يبدو من افرتاضها أن مشاريع املواد تؤدي إىل املنظما
وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن تفسـري تطبيق بعض االلتزامـات األوليـة. 

تفسرياً خاطئاً على أنه يعين، >لنسبة للجنة، أن  ٤٨مشروع املادة 
ى املنظمات الدولية التزامات واجبة جتـاه ا0تمـع الـدويل ككـل، عل

لدول. ولذلك، من املهم اإلشارة بوضوح يف شأ ا يف ذلك شأن ا
التعليق إىل أن اللجنة ال تتخذ موقفاً بشأن القواعد األولية اليت قد 
تفــرض قيـــوداً علــى بعـــض املنظمـــات الدوليــة، وأن مشـــاريع املـــواد 

صـــر قواعــد �نويــة للقــانون الـــدويل، دون أن تتنــاول علــى وجــه احل
وليـة الـيت تنطبـق علـى يكون لذلك أي أثر علـى مسـألة القواعـد األ

 هذه املنظمة الدولية أو تلك.
ويؤيد السري مايكل وود مالحظات املقرر اخلاص املتعلقة  -١٦

. ويوافـــــق علـــــى الصـــــيغة املنقحـــــة ٣٧و ٣٦و ٣٢مبشـــــاريع املـــــواد 
مـن التقريـر الثـامن، لكنـه  ٨٤ترد يف الفقرة اليت  ٣٩ملشروع املادة 
ل يتعـني حتسـينها. وينبغـي مـن هـذه الصـيغة ال يـزا ٢يرى أن الفقرة 

عــدم الــذهاب إىل حـــد فــرض التـــزام قــانوين علـــى اجلمعيــة العامـــة 
>عتماد قرار خاص فيما يتعلق >مليزانية، ألن هذه مسألة حساسة 

  ٢فقــرة تعــديل نــص الفهـو يقــرتح  ،للغايـة >لنســبة للــدول. ومــن مث
للمنظمــة الدوليــة املســؤولة اختــاذ مجيــع التــدابري  ينبغــيكمــا يلــي: "

أعضـائها علـى تزويــدها  تشـجيعاملناسـبة وفقـاً لقواعـدها مـن أجــل 
 >لوسائل اليت متكنها من الوفاء >لتزاما�ا مبوجب هذا الفصل".

وفيمــا يتعلـــق >لفصـــل األول مــن البـــاب الرابـــع، يكتفـــي  -١٧
ملــة علــى تعليقــات ايكــل وود >إلعــراب عــن موافقتــه الكاالســري م

 .٤٤املقرر اخلاص بشأن مشروع املادة 
املــواد، املعنـــون مشـــاريع وتطــرق إىل البــاب اخلـــامس مــن  -١٨

"مســـؤولية الدولـــة فيمـــا يتصـــل بفعـــل صـــادر عـــن منظمـــة دوليـــة"، 
تستوجب أية  ال ٥٩إىل  ٥٧وأعرب عن رأيه أن مشاريع املواد من 

لى هذه املواد أمهية ون للتعليقات ع هذه املرحلة. وستكمالحظة يف
خاصـة، وينبغــي هلــا اســتلهام التعليقـات علــى املــواد املقابلــة بشــأن 
مسـؤولية الـدول، وحتـديثها حســب االقتضـاء. وفيمـا يتعلـق مبشــروع 

إمكانيــة الـذي، كمـا أشـار املقـرر اخلـاص، ينطـوي علـى  ٦٠املـادة 
، ينبغي حذفه ال سـيما ٥٩إىل  ٥٧التداخل مع مشاريع املواد من 

لمـة "تــدفع" ذات معـىن غــري واضـح وحيســن االستعاضـة عنهــا أن ك
 بكلمة أكثر صراحة من الناحية القانونية مثل "تتسبب".

وفيمـــا يتعلـــق ببنيـــة الـــنص، يعتقـــد الســـري مايكـــل وود أن  -١٩
هو يف الفصل الرابع من  ٦١و ٦٠أفضل مكان ملشروعي املادتني 

ايل). وميكـن احل ١٧(حيث حيالن حمل مشروع املادة الباب الثاين 
عندئـذ تكرارمهـا يف البـاب اخلـامس (وبـذلك ميكـن تفـادي اإلحالـة 

 ١٧الداخليــة) أو إدراج حكـــم علـــى نفـــس منـــوال مشـــروع املـــادة 
، ممــا يــؤدي إىل جتنــب اإلحالــة الثــاينإىل مــواد البــاب  حييــلاحلـايل 

حاليـاً يف مشــروع  تـرد الـيتالداخليـة غـري املالئمـة إىل حكـم الحــق 
 .١٧املادة 

ويف اخلتـام، أيــد السـري مايكــل وود اقـرتاح إحــدى الــدول  -٢٠
مــن التقريــر الثــامن والــذي يرمـــي إىل إدراج  ١١٧الــوارد يف الفقــرة 

 تؤخــــذ يف احلســــبان يف تطبيــــق مشــــاريع املــــواد أنحكــــم يشــــرتط "
 ٦٣"، وإن كــــان مشــــروع املــــادة اخلاصــــة ملنظمــــة معيَّنــــة الســـماتُ 

والواقــع أن تلــك الفكــرة جــرى يبـدو أنــه املكــان املالئــم لـذلك.  ال
) مـن التعليـق علـى ١٤اإلعـراب عنهـا فعـالً إىل حـد مـا يف الفقـرة (

يف أن يتمكن املقرر اخلاص من وود . و×مل السري مايكل ٢املادة 
إبرازهـا بصــورة أوضــح سـواء مــن خــالل حكـم جديــد أو يف تعليــق 

 ة.ريع املواد األخرى إىل جلنة الصياغعام. وميكن إحالة مجيع مشا
قـال، دون أن يعــود مـن جديــد إىل املســائل  بيليــه السـيد -٢١

املبدئيـة الـيت أ�رهـا مـن قبـل والـيت تتعلـق >لبـاب الثـاين مـن مشـاريع 
املواد >إلضافة إىل الباب األول، إنه يود اإلدالء ببعض املالحظات 

اليت عرضها املقـرر اخلـاص واملواد التالية له  ١٩على مشروع املادة 
 يف اجللسة السابقة.

فـق الســيد بيليـه بصــورة عامــة علـى فكــرة أن الفصــل ويوا -٢٢
اخلــــامس مــــن البـــــاب الثــــاين، املخصــــص للظـــــروف النافيــــة لعـــــدم 
املشــروعية، ينــدرج يف إطــار نظــام املســؤولية الدوليــة، ولــيس هنـــاك 

شـأ ا  تستبعد هذه الظروف مسؤولية املنظمات الدوليـة لئالسبب 
ال أنــه لـدويل، إيف ذلـك شــأن أي شـخص مــن أشـخاص القــانون ا

يسـعه إال تكـرار معارضـته إلدراج الـدفاع عـن الـنفس يف مشــروع  ال
، ألن الــدفاع عـن الــنفس >لتحديـد ال يــدخل يف نطــاق ٢٠املـادة 

النظام العام للمسؤولية وإمنـا يف إطـار قـانون ميثـاق األمـم املتحـدة. 
داً حلذفــه، وهــو مــا ســبق أن اقرتحــه املقــرر ومـن مث، فإنــه يظــل مؤيــ

ـر بـه يف الفقــرة )٣٨(يـره السـابقاخلـاص يف تقر   ٦٣، علـى حنـو مـا ذكَّ
 من تقريره الثامن.

وفيمــا يتعلــق >لتــدابري املضــادة، لــيس لــدى الســيد بيليـــه  -٢٣
بصيغته احلالية، ولكنه  ٢١اعرتاض على اإلبقاء على مشروع املادة 

أحــــد  ٢لفقــــرة الفرعيـــة (أ) مـــن املـــادة يتســـاءل عمـــا إذا مل تكـــن ا
اليت ميكن فيها التعبري عن مبدأ التخصص املتعلق األماكن املالئمة 

ميكن اإلشارة فيها إىل أن التـدابري املضـادة >ملنظمات الدولية، إذ 
ينبغي أال تكون متعارضة مع قواعد املنظمة، وبشكل أكثر حتديداً، 

__________ 

 .A/CN.4/610 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )٣٨( 
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كلة إىل املنظمة مبوجـب صـكها ينبغي أن متارس يف إطار املهام املو 
يف حـــال عــدم الـــنص علـــى ذلـــك التأسيســي. وعلـــى أي حـــال، و 

، يكون ال مناص، على ٢١من مشروع املادة  ٢صراحة يف الفقرة 
من تقريره الثامن، من  ٩٥العكس مما كتبه املقرر اخلاص يف الفقرة 

، وإيضــاح أن املنظمــة ٥٠مــن مشـروع املــادة  ١إدراجـه يف الفقــرة 
ار املهـام ة املضرورة ال جيوز هلا اختاذ تدابري مضادة إال يف إطـالدولي

اليت أوكلها إليها صـكها التأسيسـي، وذلـك وفقـاً ملبـدأ التخصـص؛ 
وإن كــان ال حاجــة علــى األرجــح لــذكر ذلــك صــراحة يف الـــنص، 

يكفي تقدمي شرح لـه يف التعليـق. وقـدمت النمسـا فضـالً عـن  وإمنا
 شارت أملانيا إىل هذه املشكلة أيضاً. ذلك اقرتاحاً �ذا املعىن، وأ

بيليــه أن هنــاك أمــراً يثــري القلــق الشـــديد يف  ويــرى الســيد -٢٤
والفصـل الثالــث مـن البـاب الثالــث.  ٢١الـربط بـني مشــروع املـادة 

تنص على الظروف اليت جيوز فيها  ٢١من مشروع املادة  ٢فالفقرة 
أخـرى أو ضـد ملنظمة دولية اختاذ تدابري مضادة ضد منظمة دوليـة 

سد الثغـرة املعروفـة دولة، على السواء. وهذا أمر حسن، يسهم يف 
املتعلقة مبسؤولية الدول جتـاه املنظمـات الدوليـة. غـري أن ذلـك غـري  
كــاف، حــىت فيمــا يتعلــق >لتـــدابري املضــادة، ألنــه ال خيــص ســـوى 
مسؤولية الدول األعضاء يف املنظمة الدولية جتاه تلك املنظمة. ومن 

الل ، >الستد٢أنه ميكن على األرجح أن ُيستنتج من الفقرة اجللي 
تنطبـــق >لنســــبة  ١>لضـــد، أن القاعـــدة العامــــة الـــواردة يف الفقــــرة 

للــدول غــري األعضــاء. أمــا مــا ال يســتقيم، بــل مــا ال يســتقيم علــى 
الــيت ال تـنص علــى  ٥٦إىل  ٥٠اإلطـالق، فهـو مشــاريع املـواد مـن 

مات الدولية فقط، وليس ضد الدول التدابري املضادة إال ضد املنظ
ضاء يف هذه املنظمـات أم مل تكـن كـذلك، أيضاً، سواء أكانت أع

بـال نتيجـة. و>لنسـبة  ٢١�ركة بذلك املبدأ الوارد يف مشروع املـادة 
هلـذا الفـارق الـدقيق اهلـام للغايـة، ال يعـرتض السـيد بيليـه علـى مبــدأ 

 مشاريع املواد، لكنـه اإلبقاء على ما ورد بشأن التدابري املضادة يف
رار علـى عـدم سـد الثغـرة الـيت يؤكد من جديد أن من العبـث اإلصـ

ُأشــري إليهـــا مـــن قبـــل. ومـــن حيـــث اجلـــوهر، فإنـــه ال يؤيـــد حـــذف 
األحكــام املتعلقـــة >لتـــدابري املضـــادة وال االستعاضـــة عنهـــا بشـــرط 
وقـــــائي. غـــــري أنـــــه يهـــــتم اهتمامـــــاً كبـــــرياً بعمليـــــة "حتليـــــل" خمتلـــــف 

 ت املمكنة اليت أجراها السري مايكل وود، ويعتقد أن مناالفرتاضا
املستصـوب اتبـاع هـذا الـنهج عنـد نظـر جلنـة الصـياغة يف األحكــام 

 املتعلقة >لتدابري املضادة.
املواد، املخصص مشاريع وفيما يتعلق >لباب الثالث من  -٢٥

ملضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية، أصر السيد بيليه علـى 
شـروع يه أن التأكيدات والضما�ت بعدم التكـرار لـيس مكا ـا مرأ

، وإمنـــا هــــي يف الواقـــع شـــكل للرتضــــية مشـــار إليهــــا يف ٢٩املـــادة 
ريــب أن مشـاريع املــواد ال تعـدو بــذلك أن  . وال٣٦مشـروع املـادة 

 مبســؤولية املتعلقــة املــواد يفتكـرر اخلطــأ الــذي ارتكــب يف املاضــي 
ويف هذا الصدد،  .طأ أمر غري حممود، لكن اإلصرار على اخلالدول

أيضاً ال يشك السيد بيليه يف أن فإن أهم مشكلة هي اجلرب. وهنا 
الكيـان املسـؤول ينبغـي أن يلتـزم >جلـرب الكامـل للضـرر النـاجم عـن 

الفعــــل غــــري املشــــروع دوليــــاً. وينطبــــق ذلــــك علــــى الــــدول وعلـــــى 
ر املنظمـات الدوليــة علــى الســواء، أو علــى أي جهــة أخــرى يصــد

ويف هذا الصدد، يوافق السيد بيليه على أحكـام عنها هذا الفعل. 
املـــواد، يف خطوطهــــا العريضـــة علــــى مشــــاريع البـــاب الثالــــث مـــن 

حــال، مبـــا يف ذلــك األحكـــام الــيت تتعلـــق >جلــرب. إال أنـــه يـــود  أي
اسرتعاء انتباه املقرر اخلاص وأعضاء اللجنة إىل أوجه القلـق البـالغ 

مات الدولية بشأن الوسائل ن القانونيني للمنظاليت تساور املستشاري
تفتقـر إليهـا، 0ا�ـة  -علـى حنـو أدق  -اليت حتوزها املنظمـات، أو 

اليت  النتائج اليت ترتتب على مسؤوليتها. وتنعكس أوجه القلق هذه 
تكــون  سـاورته هـو أيضـاً علـى الـدوام، والـيت كـان ينبغـي يف رأيـه أن

ردود فعــل  ملنظمـات الدوليـة، يفاألسـاس يف التفكـري يف مســؤولية ا
. ٣٩و ٣٠سيما >لنسبة ملشروعي املـادتني  املنظمات الدولية، وال

وللتأكد من أن أوجه القلق هذه سوف تلقى آذا�ً صاغية، حرص 
السيد بيليه على أن يقرأ على اللجنة بعض املقتطفات اهلامة منها. 

 الدولية املنظماتفقد كتبت منظمة العمل الدولية أن 

الــيت ُختصَّــص هلــا. وإذا تعــّني عليهــا أن ختصــص أمــواالً تعتمـد علــى األمــوال 
لتغطية تكاليف التزامات طارئـة مثـل تقـدمي التعويضـات، فإ ـا سـتكون بـذلك 

. قـد قلصـت مـن األمـوال املخصصـة لالضـطالع >لـوال�ت املنوطـة �ـا أصــالً 
الدوليـة، قــد  واللجنـة، وهـي تفـرض مثـل هـذا االلتــزام املـوازي علـى املنظمـات

يف جعل عمليات املنظمات يف املستقبل حمـدودة >لفعـل. ومـن شـأن  تتسبب
أن يؤدي، يف حالة التعويض، إىل زوال املنظمـة الدوليـة  "اجلرب الكامل"شرط 
 الدوليـــة العمــل منظمــة تعليـــقمــن  ٣الفقــرة  ،Add.1و A/CN.4/637( املعنيــة
 ).٣٠ املادة مشروع بشأن

الــيت قـــدمت مـــذكرة  ةعشـــر الــثالث وأشــارت املنظمـــات  -٢٦
 مشرتكة إىل أ ا 

قلق إزاء قلة اهتمام اللجنة فيما يبدو >حلالـة اخلاصـة للمنظمـات  [ها]يساور
بواجب التعويض. فاألمر قد يفضي، إذا كان على املنظمات  يتعلق الدولية فيما

ياً  التزام"الدولية  إىل ">جلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دول  ،
ية املنظمات أن االعتبار يف أُخذ إذا سيما ال للمطالبات املفرط ضعر الت لدول  ا

 اإلجبارية املسامهات على تعّول بل بنفسها املالية مواردها توفر ال عامة بصورة
ملرجع واقعياً  األمر هذا يكون ال وقد. أعضائها من املقدَّمة الطوعية أو  [...] (ا

 . يف املذكرة املشرتكة)الوارد  ٣٠املادة  مشروعنفسه، التعليق على 

ولئن كان السيد بيليه قد وقَّع على هذه الوثيقة، بصفة خمتلفة، فإنه 
ًا أن  يعتقد أن استنتاجات املنظمات الدولية خاطئة. إذ ينبغي قطع

عن أفعاهلا غري تلتزم املنظمات الدولية >جلرب الكامل للضرر الناجم 
 بغري ذلك يعين إنكار وجود القانون الدويلاملشروعة دولياً. والقول 

. وجمــال املنـــاورة ٣٠ال جيــوز تعــديل مشــروع املــادة  ،ذاتــه. ومــن مث
الوحيد الذي ميكن التحرك فيه يتعلق >لوسائل الـيت يتعـني وضـعها 

ل حتت تصرف املنظمات الدولية لتمكينها من الوفـاء >لتـزام متأصـ
 يف فكرة القانون ذا�ا. 

لتخلــــي عــــن املبــــدأ الــــوارد يف إذاً مــــن عــــدم اوال منـــاص  -٢٧
هــو  ٣٩. ويف الوقـت ذاتــه، فــإن مشـروع املــادة ٢١مشـروع املــادة 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   65 13/07/2020   09:06:24



 34 والستني الثالثة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

املقابل الذي ال غىن عنه ملبدأ اجلرب الكامل الذي يستحيل التخلي 
عنه. ويصر السيد بيليه من جديد على أن املبدأ الـوارد يف مشـروع 

كل وود يراه، ليس ابتكاراً ، خالفاً ملا يبدو أن السري ماي٣٩املادة 
النتيجة املنطقية والطبيعيـة والقطعيـة لواقـع  ميثل هو. فأتت به اللجنة

أن الدول األعضاء يف منظمة دولية، Ðسباغها الشخصية القانونية 
على تلك املنظمة، تقبل >لضرورة جواز أن تقع تلك األخرية حتت 

 -دأ التخصـص وذلـك، هنـا أيضـاً، يف إطـار مبـ -طائلة املسؤولية 
ئج املرتتبــة علـــى ذلـــك. وأنــه يتعـــني علـــى املنظمــة أن تتحمـــل النتـــا

ولكن يتعني علـى الـدول منشـئة هـذا الكيـان، >لطبـع، أن تتحمـل 
 النتائج املرتتبة على ذلك. 

 أنمـن تقريـره الثـامن  ٨٤ويقرتح املقرر اخلاص يف الفقرة  -٢٨
الســـيد بيليـــه و  - ٣٩>لــنص احلـــايل ملشـــروع املــادة يــتم االحتفـــاظ 

يضـاف إليـه نـص مقـرتح سـبق رفضـه يف  وأن -يشـكره علـى ذلـك 
. وال ٢٠٠٩تصـــــويت اسرتشـــــادي لــــــدى القـــــراءة األوىل يف عــــــام 

يعـــرتض الســــيد بيليــــه علــــى هــــذا اجلمــــع: إنــــه يــــرى يف الواقــــع أن 
. والســبب الــذي ُرفــض مــن كــل منهمــا لألخــرى  مكملــةالفكـرتني 

هــو أن صــاحبه الــذي قدمــه ه هــذا االقــرتاح يف القــراءة األوىل أجلــ
إىل حد ما رفض إدماج النصني. وُيظهر النص الذي  على استحياء

 اقرتحه املقرر اخلاص أن ذلك ممكن متاماً.
غري أن السيد بيليه جيد نفسه إىل حد كبري غري مقتنـع مبـا  -٢٩

. فقد ال تكون ٢ قاله السري مايكل وود يف هذه اجللسة بشأن الفقرة
للمنظمـات بارات قانونية عنـدما متـنح الوسـائل الدول مدفوعة >عت

الدولية للوفاء >لتزاما�ا، وهذا ال مينع أن مهمة اللجنة هي أن تبني 
للــدول مــا ميليـــه عليهــا القـــانون الــدويل، وهــي حـــرة بعــد ذلـــك يف 
التصــويت بصــورة خمتلفـــة، ولكنهــا برفضــها مـــنح منظمــة دوليــة مـــا 

اقع علـى كاهلهـا >جلـرب الكامـل سائل الالزمة للوفاء >اللتزام الو الو 
ئج الضرر الناجم عن فعل غري مشروع دولياً، فإن الدول تنتهك لنتا

 قاعدة قانونية، وال ميكن للجنة أن تشجعها على ذلك. 
، يضـم السـيد بيليـه صـوته ٤٤وفيما يتعلق مبشـروع املـادة  -٣٠

سـف إزاء التـزام الصـمت بشــأن إىل األصـوات الـيت أعربـت عـن األ
 إضــايف عــن الثغـــرة احلمايــة الوظيفيــة. فهــذا الصــمت تعبــريمســألة 

املؤسفة اليت تناوهلا >ستفاضة من قبل. وهذه الثغرة هي أيضاً منشأ 
مشاريع املشاكل الرئيسية اليت أ�رها البا>ن اخلامس والسادس من 

يف جمموعــة  والـيت تتمثــل بوجـه خـاص، يف خالصــة األمـر، -املـواد 
ة ي مشاكل ينبغي مواجهتهـا حبسـم مواجهـمن الشروط الوقائية، وه

 مباشرة بدالً من جتنبها �ذه الطريقة الغريبة.
قــال إن الفرصــة أتيحـت لــه مــن قبــل  ميليســكانو السـيد -٣١

لإلعــــراب عــــن ~ييــــده ملشــــاريع املــــواد قيــــد البحــــث. والتعليقـــــات 
 أبد�ا املنظمات الدولية واملالحظات اليت أبد�ا الدول، وتلك اليت

ة حبتــة، األمـر الــذي خــص، تبـدو لــه عامـة للغايــة أو حتريريـعلـى األ
يشكل يف نظره تشجيعاً للجنة علـى مواصـلة الطريـق الـذي اختذتـه 

 يف النص املعتمد يف القراءة األوىل. 

املـــواد، يؤيــــد مشـــاريع وفيمـــا يتعلـــق >لبـــاب الثالـــث مـــن  -٣٢
يــة االقــرتاح ²ن تـدرج يف الفقــرة الفرعالسـيد ميليســكانو هـو أيضــاً 

ات والضـما�ت املالئمـة بعـدم التأكيد ٢٩(ب) من مشروع املادة 
التكرار من جانب املنظمات الدولية. وال جيوز من وجهة نظـره أن 
تُعفى املنظمات الدولية من التزام يقع على عاتق الدول، مـن قبيـل 

مـن املـواد  ٣٠ملـادة االلتزام الذي تفرضه الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن ا
ملشروع املادة الذي لية الدول. وتتسم الصيغة النهائية املتعلقة مبسؤو 

اقرتحه املقرر اخلاص مبيزة توفري قدر من املرونة يبدو يف نظـره هامـاً 
للغايــة. والكلمــات األخــرية مـــن الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن مشـــروع 

"إذا  ، والـــيت تتحــــدث عـــن تقــــدمي الضـــما�ت املالئمــــة٢٩املـــادة 
رأيـــه تفـــادي خلـــق صــــعو>ت اقتضـــت الظـــروف ذلـــك"، تتـــيح يف 

 ات الدولية. ضخمة للمنظم
يتعلـــق مبســـألة اجلــــرب الكامـــل، فـــإن إ�رة مشــــروع  وفيمـــا -٣٣

ردود فعل شديدة للغاية من جانب املنظمـات الدوليـة،  ٣٠ املادة
اصة منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وحىت األمانة خبو 

ة متاماً. واحلجة الرئيسـية الـيت مة لألمم املتحدة، أمر بليغ الداللالعا
مت هي أن حكماً من هذا القبيـل ميكـن أن يعـرض املنظمـات قد

الدولية ملخاطر مفرطة، وهي حجة رددها بعض أعضاء اللجنة من 
جديـد يف هــذه اجللســة. ويــرى الســيد ميليســكانو أن هــذا املنطــق 

، األمر الذي مل مينع اللجنة على ينطبق أيضاً على عدد من الدول
دد من مشاريع املواد املتعلقة إلطالق من إدراج أحكام مماثلة يف عا

مبســـؤولية الـــدول. وال جيـــوز >لطبـــع املســـاواة متامـــاً بـــني املنظمــــات 
الدولية والدول، لكن من الضروري احلفاظ على قدر من االتساق 

، يؤيــــــد الســــــيد يف تطبيـــــق مبــــــدأ املســــــؤولية الدوليــــــة. وبنـــــاء عليــــــه
خلاص، يح االقرتاحات اليت صاغها املقرر اميليسكانو على حنو صر 

 واليت قبلتها اللجنة، فضالً عن ذلك، يف القراءة األوىل.
ومثــة مالحظـــة أخــرى أ�رت تعليقـــات يف هــذه اجللســـة،  -٣٤

تتعلـق مبــا أشــارت إليــه األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة مــن أن مبــدأ 
بعمليــات  مـول بــه يف ممارسـة املنظمـة املتعلقـةاجلـرب الكامـل غـري مع

ملنظمة جرباً حمدوداً بعقد اتفاقـات ثنائيـة حفظ السالم، وإمنا تقدم ا
مع الدول اليت تُنفذ فيها هذه العمليات. واعترب السـيد ميليسـكانو 
فكرة السري مايكل وود جديرة >الهتمام متاماً، ورأى فيها >ألحرى 

قصـى للمسـؤولية الـذي خيضـع عندئــذ طريقـة حلـل مشـكلة احلـد األ
الفعــل غـــري املشــروع دوليـــاً انون الــداخلي للبلـــد وال يســتند إىل للقــ

 املنظمة.  الذي ارتكبته
وفيمـا يتعلـق >ملســألة الـيت تتسـم ²مهيــة كبـرية للمنظمــات  -٣٥

الدولية وهي مسألة املوارد املالية اليت ميكنها من خالهلا أداء االلتزام 
ن مشـروع >جلرب أداًء فعاالً، أبدت عـدة منظمـات مالحظـات بشـأ

، وطلبــت عمليــاً إدراج حكــم يـنص علــى التــزام الــدول ٣٩املـادة 
اء  األعضاء بتزويد املنظمة >ملوارد املالية الالزمة هلا لتتمكن من الوف

الذي  >لتزامها >جلرب. وعلى الرغم من إدراكه متاماً لصعوبة الوضع 
قــد جتــد املنظمــات الدوليــة نفســها فيــه، فإنــه يــرى أنــه لــيس هنــاك 
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أسـاس قــانوين وال ممارســة دوليــة تتــيح املضــي يف هــذا االجتــاه.  أي
املتعلقــة بتــوفري املــوارد املاليـــة وعلــى حــد علمــه، فــإن كـــل املســائل 

الالزمــة للمنظمـــات الدوليــة، مبـــا يف ذلـــك يف ميــادين أخـــرى غـــري 
االلتزام >جلرب، قد ُحلت على أساس مبدأ واحد ميكن اعتباره مبثابة 

ت الدوليـة، وهـو أن مسـامهات الـدول ذات قاعـدة عرفيـة للمنظمـا
بشــأن طـابع طــوعي. فعلــى ســبيل املثــال، يف األزمــة الــيت حــدثت 

متويــل عمليــات حفـــظ الســالم يف مجهوريـــة كــور�، والـــيت مــا فتئـــت 
تظهر آ�رها حىت اآلن، فإن القاعدة الوحيدة اليت ُقبلت هي قاعدة 

، ليس إسهام الدول بشكل طوعي يف تغطية االحتياجات. ومن مث
هناك أي أساس ميكن أن يعطي للمنظمات الدولية احلق يف طلب 

د السيد ميليسكانو، بناء عليه، الصيغة حكم من هذا القبيل. ويؤي
مـن تقريـره، فهـي تعطــي  ٨٤الـيت اقرتحهـا املقـرر اخلـاص يف الفقــرة 

ارتياحًا جزئياً للمنظمات الدولية دون أن تتضمن التزامات حمـددة 
تقبلها الدول األعضاء. وهي أيضاً صيغة متوازنة  يصعب للغاية أن

لــى عــاتق املنظمــة الدوليــة للغايـة أل ــا تــربط بــني االلتــزام امللقــى ع
ببذل كل ما يف وسعها حلل تلك املسائل وااللتزام الـذي يقـع علـى 
الدول ²ن تعمل كل ما يف وسعها ملساعدة املنظمـة الدوليـة. ومـن 

املـادة أن يعـاجل الشـواغل الـيت  شأن إدراج هذه الصيغة يف مشـروع
ر أعربـت عنهـا املنظمـات الدوليـة بشـأن فكـرة اجلـرب الكامـل للضــر 

 الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً.
املواد الذي يتناول مشاريع وفيما يتعلق >لباب الرابع من  -٣٦

إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية، فإن املالحظات املقدمة، 
تعلقة >لتـدابري املضـادة، تتسـم يف أغلبهـا بطـابع عـام. وخصوصًا امل

ك املالحظـات أن مــن غــري ويـرى الســيد ميليسـكانو بعــد حتليـل تلــ
، لكنه يبقـى ٥٢و ٥٠الضروري أن تعاد صياغة مشروعي املادتني 

علـى اسـتعداد للنظــر يف اآلراء املختلفـة الــيت مت اإلعـراب عنهــا يف 
لبــــاب اخلـــامس الـــذي يتنــــاول اجللســـة احلاليـــة. أمــــا فيمـــا يتعلـــق >

مسـؤولية الدولــة فيمــا يتصـل بفعــل صــادر عـن منظمــة دوليــة، فإنــه 
من التقريـر  ١٠٧االقرتاح الذي قدمه املقرر اخلاص يف الفقرة  يؤيد

عبـــارة "رهنــاً ²حكـــام  ²٦٠ن تضــاف يف مســتهل مشـــروع املــادة 
". وفيمـــــا يتعلــــق مبســـــؤولية الدولـــــة نتيجـــــة ٥٩إىل  ٥٧املــــواد مـــــن 

وكها بصــفتها عضـواً يف منظمــة دوليـة، فإنــه هـو أيضــاً يــرى أن لسـل
دام هـذا السـلوك متفقـاً مـع قواعـد  تقع عليها مسؤولية ما الدولة ال

املنظمة. وأعرب عن تقديره البالغ لألفكار اليت أعرب عنها السـري 
مايكـــل وود بشـــأن التـــدابري املضــــادة وتصـــنيفها يف ثـــالث فئــــات. 

عب بوجــه عـام اختــاذ تـدابري مضــادة وأضـاف أنــه يـرى أن مــن الصـ
ي الدول األعضاء، وذلك يف املقام األول ألن هـذه الـدول هـ ضد

اليت تشكل الكيان القـانوين الـذي يتمثـل يف املنظمـة الدوليـة. وهـو 
يؤيد ~ييداً كامالً فكرة أنه ينبغي التحدث >ألحرى عن العقـو>ت 

خلي والنظـــام املنصــوص عليهـــا يف القواعـــد الداخليــة والنظـــام الـــدا
األساسـي للمنظمـة الدوليـة، ال عــن التـدابري املضـادة. ويف الواقــع، 

ديث عـــن التــدابري املضـــادة عنـــدما يتعلـــق األمـــر ميكــن تصـــور احلـــ
>لعالقات بني املنظمة الدوليـة والـدول الثالثـة. وتبقـى معرفـة مـا إذا  

كـان سـيتوفر للجنــة الوقـت الكــايف إلعـادة صــياغة مشـروع املــادة 
املنوال. ويف اخلتام، قال السيد ميليسكانو إنه يؤيد إحالة  على هذا

 غة.مشاريع املواد إىل جلنة الصيا
قال إنه ليس لديه سوى مالحظات قليلـة دوغارد  السيد -٣٧

بشأن أحكام مشاريع املواد. ومع ذلك، يبدو لـه أن مـن الضـروري 
د. بوجه عام تعميق التعليقات املتصلة بعدة نقاط مـن مشـاريع املـوا

فـــالواقع أن الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة طلبـــت تقـــدمي توضــــيحات 
مقـــرر اخلـــاص أال يـــرتدد يف التوســـع إضـــافية يف التعليـــق، وينبغـــي لل

املــواد مشـاريع متوخيـاً الشــمول ال االقتضـاب، ألن جــزءاً كبـرياً مــن 
يتعلــق >لتطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل. وفيمــا يتعلــق >لظــروف 

وعية، يـرى السـيد دوغـارد، شـأنه يف ذلـك شــأن النافيـة لعـدم املشـر 
ملتعلق >لدفاع عن ا ٢٠املقرر اخلاص، أنه ينبغي ترك مشروع املادة 

النفس على ما هو عليه، وأنه من األفضل اإلحالة بصورة عامة إىل 
القـانون الـدويل ولـيس إىل ميثـاق األمـم املتحـدة، ألن بعـض الــدول 

 ٢١يتعلـق مبشـروع املــادة  ليسـت أعضـاء يف األمـم املتحـدة. وفيمـا
وهـــذه املالحظـــة تنطبـــق أيضـــاً علــــى  -املتعلـــق >لتـــدابري املضـــادة 

ينبغــــــي أن يكــــــون مــــــاثالً يف  - ٥٦إىل  ٥٢ريع املــــــواد مــــــن مشــــــا
األذهان أن التدابري املضادة هي شر ال بد منه. وعندما ُأدرجت يف 
املــواد املتعلقـــة مبســؤولية الـــدول، فــإن بعـــض أعضــاء اللجنـــة دعـــوا 

Ð صرار إىل حذفها بدافع أ ا وإن كانت تشكل جزءاً مـن القـانون
ؤسفاً من عناصره يفضَّل اإلعراض عنه الدويل، فإ ا متثل عنصراً م

ميكن اتبـاع هـذا الـنهج، كمـا أن  الدون ضجيج. ومن الواضح أنه 
اللجنــة قــد اختـــارت عــن صـــواب الــنهج احلــذر الـــذي أوصــت بـــه 

املتعلــــق حبالـــــة  ٢٤ع املــــادة إحــــدى الــــدول. وفيمــــا يتعلــــق مبشــــرو 
رامي وال ٧١الضرورة، يؤيد السيد دوغارد االقرتاح املقدم يف الفقرة 

إىل أن يـورد التعليـق أمثلـة تفصـيلية ملمارسـات منظمـة حلـف مشـال 
األطلسي واألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية. أما فيما يتعلق 

، فـريى ٨٤لفقـرة املقرتحـة يف ا ٣٩>لصـيغة اجلديـدة ملشـروع املـادة 
أ ا توضح كثرياً االلتزامـات الـيت تقـع علـى عـاتق الـدول األعضـاء، 

ا لألسباب اليت عرضـها السـيد ميليسـكانو. أمـا مشـروع وهو يؤيده
، فيبـدو لـه أنـه احلكـم األكثـر إ�رة للتشـكك، وهـو يؤيـد ٤٤املـادة 

االنتقادات اليت أبد�ا السلفادور يف هذا الصدد. ومـن رأيـه الـذي 
ال تتناول احلالة اليت تقدَّم فيها  ١ الفقرةره يف مناسبة سابقة أن ذك

مضرورة فيما يتصل >نتهاك التزام إزاء  ة غرياملطالبة من جانب دول
. وكمــا الحــظ مــن قبــل، لقــد ارتكبــت اللجنــة خطــأً بعـــدم الكافــة

حبـث هــذه احلالــة يف املــواد املتعلقـة مبســؤولية الــدول، وهــو ال يــرى 
على تكراره. ومن الواضح، كما أشار املقرر اخلاص،  سبباً لإلصرار
علــى األرجــح أنــه كــان و  - ٤٨مــن مشــروع املــادة  ٥وفقــاً للفقــرة 

من مشروع املادة  ٢يقصد أن يشري إليها "مقروءة >القرتان >لفقرة 
تنطبــــق يف حالــــة  ال ٤٤مــــن مشــــروع املـــادة  ١أن الفقـــرة  -" ٤٨

األفضــل مـن رد يعتقــد أن الدولـة غـري املضــرورة. لكـن الســيد دوغـا
ذكر ذلك صراحة، وحيث املقرر اخلاص Ðحلاح على النظر يف هذه 

، ســَيذُكر ٨٨املسـألة يف إطـار جلنـة الصـياغة. وفيمـا يتعلـق >لفقـرة 
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املتعلقـــة  أعضــاء اللجنـــة أنـــه أثنـــاء النقـــاش اخلـــاص مبشـــاريع املـــواد
حلماية سة اممار  >حلماية الدبلوماسية، اقُرتح أن تعاجل اللجنة مسألة

. )٣٩(يفية، ولكن رئـي بوجـه عـام أ ـا تشـكل موضـوعاً مسـتقالً الوظ
ولــذلك يـــود الســـيد دوغـــارد أن يكــرر جمـــدداً االقـــرتاح الرامـــي إىل 

 معاجلة تلك املسألة يف جمموعة خاصة من مشاريع املواد. 

أعـرب السـيد دوغــارد عـن سـروره ألن مشــروعي  ،وأخـرياً  -٣٨
يلـــــة، يف حـــــني أن ســـــوى انتقـــــادات قلمل يثـــــريا  ٥٦و ٤٨املـــــادتني 

األحكــام املتعلقــة >لدولــة غــري املضــرورة ومبصــلحة ا0تمــع الــدويل  
 ةاملـواد املتعلقـمشـاريع ككـل أ�رت جـدالً كبـرياً عنـدما ُأدرجـت يف 

مبسـؤولية الـدول. وممـا يبعـث علـى الشـعور >لرضـا أن الـدول قبلـت 
إدراجهــا يف فيمـا يبـدو هـذه األحكـام، حيـث إ ـا مل تعـرتض علـى 

مبسؤولية املنظمات الدوليـة. ويف اخلتـام، قـال  ةاملواد املتعلقيع مشار 
 السيد دوغارد إنه يؤيد إحالة مشاريع املواد إىل جلنة الصياغة.

قـال إنــه يــرى أن مـن املشــجع للغايــة أن بيرتيــتش  السـيد -٣٩
املنظمـــــات الدوليـــــة، اهتمـــــت  -و>ألخـــــص  -الـــــدول، وكـــــذلك 
يقــات وتقـدمي اقرتاحــات. ومــن خـالل إبــداء تعل مبشـاريع املــواد مــن

املؤمل أن تثري املرحلة التالية من األعمال بدورها ردود فعل تسمح 
ملوجه  Ðجراء حوار والتوصل إىل نتيجة ~خذ يف االعتبار االهتمام ا
إىل أعمال اللجنة وتشتمل على كل االقرتاحات اليت تعترب مفيدة. 

بشـأن التوصــيات تفصـيلية للغايـة وقـد قـدم املقـرر اخلـاص تعليقــات 
 الســـــيدواالقرتاحــــات الـــــيت قــــدمتها الـــــدول واملنظمــــات الدوليـــــة، و 

يشــــعر بغايــــة االمتنــــان لـــــه لقيامــــه بــــذلك. وبعــــد أن قـــــام بيرتيــــتش 
بصـــفة خاصـــة يف  -اخلـــاص بتحليـــل الـــردود الـــواردة، قـــدَّم  املقــرر

 -مـــــن تقريـــــره الثـــــامن  ١٢٢و ١١٣و ١٠٢و ٨٦و ٧٢الفقــــرات 
يؤيــدها السـيد بيرتيـتش يف جمموعهــا. إلدخـال تعـديالت اقرتاحـات 

املتعلـق >لـدفاع عـن  ٢٠ومع ذلك، فإنه فيما خيص مشـروع املـادة 
ــر ²ن هـــذا الــنص كـــان موضــع نقـــاش مســـتفيض  الــنفس، فإنـــه ذكَّ
ُحبثـت فيــه مجيـع اآلراء الــيت ُأعــرب عنهـا، وقــال إنـه يــرى أن املقــرر 

ذف اح الـذي قدمـه حبــاخلـاص كـان علـى صـواب يف قولـه إن االقـرت 
مشــــروع املــــادة مل يعــــد لــــه أمهيــــة راهنــــة. وقــــدم املقــــرر اخلــــاص يف 

×خـــــــذ يف االعتبـــــــار  ١٦مشـــــــروعاً جديـــــــداً للمـــــــادة  ٧٢ الفقــــــرة
 ٥٥و ٥١االقرتاحات Ðدخال التعديالت اليت ُعرضت يف الفقرات 

مـــن التقريـــر. ويــــرى الســـيد بيرتيـــتش أن مشــــروع املـــادة هــــذا  ٥٨و
تعديله، فإن ذلك مـن مهمـة جلنـة ا كان ال بد من مقبول متاماً، وإذ

، فــإن التعـــديل ٨٦إىل  ٢٩الصــياغة. وفيمــا يتعلــق >لفقـــرات مــن 
الذي كان هو أيضاً موضع  ٣٩ املقرتح الوحيد يتعلق مبشروع املادة

مناقشـــات مستفيضـــة داخـــل اللجنـــة. وقـــد اقـــرتح املقـــرر اخلـــاص، 
__________ 

الرابـع،  الفصـل)، الثـاينا0لد الثاين (اجلـزء  ،٢٠٠٦ حولية نظرا )٣٩( 
 >حلمايــة املتعلقــة املـواد مشــاريع علــى العـام التعليــق مــن) ٣( الفقـرة ،٣٠ص 

 .اللجنة يف دور�ا الثامنة واخلمسني اعتمد�ا اليت الدبلوماسية

ُأعـــرب اآلراء الــيت االعتبـــار جممــوع  ، نصــاً ×خــذ يف٨٤الفقــرة  يف
األقلية اليت دافع عنها السـيد فلنسـيا  عنها، مبا يف ذلك وجهة نظر

بيرتيتش أن هذا احلل جيد للغاية. أما فيما  أوسبينا، ويرى السيد -
 ١٠٧، فـــإن التعـــديل املقـــرتح يف الفقـــرة ٦٠خيـــص مشـــروع املـــادة 

يتعلق يتعلق >لشكل فقط، وهو يؤيد ذلك ~ييداً �ماً أيضاً. وفيما 
الــــذي أعــــرب الســــيد بيرتيــــتش عــــن رغبتــــه يف  ٤٤ املــــادة مبشـــروع

تعديله، فإن املقرر اخلاص مل يقدم اقرتاحاً بشأنه، وميكن أن تتكفل 
 جلنة الصياغة �ذا األمر. 

ويف اخلتـام، قــال الســيد بيرتيــتش إنـه يؤيــد إحالــة مشــاريع  -٤٠
الدالق جلنةإىل أن املواد ²كملها إىل جلنة الصياغة. ونظراً  ويل انون 

وافقــت علـــى الـــنص يف القــراءة األوىل بعـــد مناقشـــات مستفيضـــة، 
ينبغـي للجنــة الصــياغة أن تركــز علـى التعليقــات واالقرتاحــات الــيت 
قـــدمتها الـــدول واملنظمــــات الدوليـــة، وأال تعــــود، بقـــدر اإلمكــــان، 

تنـاول املســائل الـيت مت حســمها يف السـنوات اخلمــس األخــرية،  إىل
اً، يؤيـــد الســـيد بيرتيـــتش وجهـــة نظـــر خـــري أســـبق. وأ ويف أوقـــات بـــل

الســيد دوغــارد ~ييــداً كــامالً، و×مــل مثلــه أن يثــري املقــرر اخلــاص 
التعليقات على مشاريع املواد اليت تدخل يف إطار التطوير التدرجيي 

 للقانون الدويل.

 .٣٠/١١رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣٠٨٥اجللسة 
 ٠٠/١٠ الساعة، ٢٠١١أ�ر/مايو  ٦ ،اجلمعة

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ.  السيدة :الحقاً 

 (الرئيس) كامتوموريس السيد  :الحقاً 

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

د دوغــــارد، الســـــيد ، الســــيد حســــونة، الســـــيد خوانــــغ، الســــيبيليــــه
نغ، الســــيد غالتســــكي، الســـيد غــــا�، الســــيد ســـابو�، الســــيد ســـي

أوسـبينا، السـيد  -فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السـيد فلنسـيا 
فومبا، السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو أفونسـو، 

ميليســكانو، السـيد نــوليت،  السـيد ماكريــه، السـيد موراســي، السـيد
 سنوموريت.يهاوس، السري مايكل وود، السيد ويالسيد ن

_________ 
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 *)�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

ــرئيس -١ ــ وجـــــه االنتبـــــاه إىل بـــــر�مج العمـــــل لألســـــبوعني  الـ
يكـن هنــاك اعـرتاض، فســوف  مل التـاليني مــن الـدورة. وقــال إنـه مــا

  املقرتح. اللجنة راغبة يف اعتماد بر�مج العمل يعترب أن
 ذلك. تقرَّر وقد  
 ،Add.1-2و A/CN.4/636) (�بع( الدولية املنظمات مسؤولية

 )A/CN.4/L.778و ،A/CN.4/640و ،Add.1و A/CN.4/637و
 من جدول األعمال] ٣[البند 

 )ختامالتقرير الثامن للمقرر اخلاص (
النظر يف التقرير الثامن  استئنافدعا اللجنة إىل  الرئيس -٢

 ).A/CN.4/640لية املنظمات الدولية (عن مسؤو 
 >لسـيدة إسـكو>ر إر�نـدث بعد أن رحـب نوليت، السيد -٣

عضـواً يف اللجنـة، قــال إنـه لــيس لديـه انتقـادات كثــرية حيـال اجلــزء 
الثـاين مــن التقريــر الثــامن عـن مســؤولية املنظمــات الدوليــة. وأبــدى 

سيما  ، ال(الدفاع عن النفس) ٢٠~ييده لالحتفاظ مبشروع املادة 
كان قد أشار إىل أن جلوء منظمة دولية إىل الدفاع   أن املقرر اخلاص

حالـــة افرتاضـــية حبتـــة. ومـــع ذلـــك، فإنـــه شــــارك  عـــن الـــنفس لـــيس
األعضاء اآلخرين الرأي ²ن التعليـق علـى مشـروع املـادة ينبغـي أن 

 يؤكد على أن احتمال حدوث ذلك هو احتمال حمدود.
ة) (التـدابري املضـاد ٢١املـادة وأعرب عن ~ييده ملشـروع  -٤

بـاً مبــا أشــري إليــه يف الفقــرة  ن بعــض مــن التقريــر، ومفــاده أ ٦٧مرحِّ
املنظمـــات الدوليـــة تســـتبعد احتمــــال اختـــاذ تـــدابري مضـــادة حيــــال 
أعضـــائها. وملــــس فائـــدة يف التمييــــز بــــني ثـــالث حــــاالت >لنســــبة 

ضــاء للتـدابري املضـادة، وهـي: العالقـة بــني منظمـة دوليـة وغـري األع
يتعلـق حبقـوق  فيها؛ والعالقة بني منظمة دوليـة واألعضـاء فيهـا فيمـا

يتصــل  ني منظمـة دوليــة واألعضــاء فيهـا فيمــااألعضـاء؛ والعالقــة بــ
>ملعاهدات اليت تربمها الدول األعضاء بصفة غري صفتها كأعضاء 

تبــالغ يف  يف املنظمـة. وأردف قــائالً إنـه علــى اللجنـة مــع ذلـك أال 
يتعلق >لفئـة األخـرية؛ ألنـه إذا كانـت الدولـة عضـواً يف  التمييز فيما

ضافية لـدعم املنظمـة، وهـي منظمة دولية فهي تتحمل مسؤوليات إ
مسـؤوليات قـد تــؤثر أيضـاً يف املعاهــدات الـيت أبرمتهــا خـارج إطــار 

 عضويتها يف املنظمة الدولية. 
إن املثـال التوضـيحي علــى ذلـك هـو سويسـرا الــيت  وقـال -٥

من  ٥انضمامها إىل األمم املتحدة على التقيد >لفقرة  وافقت عند
وهي الفقرة اليت تنص على التزام من ميثاق األمم املتحدة،  ٢املادة 

__________ 

 .٣٠٨١ اجللسة من مستأنف * 

بدعم املنظمة. بيد أن هنالك >لتأكيد حاالت ميكن أن يـؤثر  عام
يف  فيها ذلك احلكـم يف تفسـري املعاهـدات الـيت أبرمتهـا سويسـرا أو

ميكـن اعتبــار البلــد  ومـن هــذا املنظــور ال مسـؤولية سويســرا كدولــة،
 جمرد طرف �لث. 

(اجلــــــــرب).  ٣٠ادة وأبـــــــدى ~ييــــــــده أيضـــــــاً ملشــــــــروع املـــــــ -٦
(عــدم جـــواز االحتجــاج بقواعـــد  ٣١يتعلـــق مبشــروع املـــادة  وفيمــا

من التقرير على أن قواعد  ٧٧املنظمة)، رحب >لتشديد يف الفقرة 
. وأيـد المتثـال اللتزاما�ـاميكن أن تعفيها من ا املنظمات الدولية ال

من  ٨٤املقرتح املتوازن الذي طرحه املقرر اخلاص والوارد يف الفقرة 
زام  ٣٩يتعلق مبشروع املادة  التقرير فيما (ضمان األداء الفعال لاللت

>جلـرب). وقــال إن املقــرر اخلــاص اعــرتف >لغمــوض الــذي اكتنــف 
ضـمناً وجـود الـذي قـد يفهـم منـه  ٣٩النص األصلي ملشروع املادة 

التزام مستقل علـى الـدول األعضـاء بتزويـد املنظمـة الدوليـة >ملـوارد 
زمة للوفاء >لتزامها >جلرب، يف حني أن هذا االلتزام ينبغي املالية الال

 أن يكون يف احلقيقة �شئاً عن قواعد املنظمة.

يتفـــق مـــع الســـيد بيليـــه يف أن التــــزام  فإنـــه مل ،ومـــع ذلـــك -٧
تزويـــد منظمــــة دوليــــة >لوســـائل الالزمــــة للوفــــاء الـــدول األعضــــاء ب

املنظمة الشخصـية القانونيـة؛ زام >جلرب هو نتيجة منطقية ملنح >اللت
يــؤدي ~ســيس  فبموجــب التشــريع الــوطين، علــى ســبيل املثــال، ال

شركة حمدودة إىل نشوء املسؤولية. و>ملثـل، أعـرب عـن عـدم ~ييـده 
ختفيف صـياغة الفقـرة الثانيـة القرتاح السري مايكل وود الداعي إىل 

ستعاضة ، وذلك >ال٣٩اجلديدة املقرتح إضافتها إىل مشروع املادة 
"ينبغــي للمنظمــة [...] بصــيغة "تتخــذ املنظمــة [...]" عـن صــيغة 

. وقال إن االلتزامات قيد البحث هي التزامات قانونية اختاذ [...]"
 الدولة.تؤثر يف التزامات  دولية للمنظمة الدولية ذا�ا وال

واختــتم كلمتــه >إلشــادة >ملقــرر اخلــاص لتقريــره الشـــديد  -٨
 سيما جزئه الثاين. شمول، والالتوازن والدقة وال

ــه الســـيد -٩ بعـــد أن رحـــب >لســـيدة إســـكو>ر  ،قـــال ماكريـ
إر�نـدث عضـواً يف اللجنــة، إنـه يـثمن بشــكل كبـري اسـتجابة املقــرر 

وقــت ســابق أثنــاء  اخلـاص ملشــاعر القلــق الــيت أ�رهـا األعضــاء يف
املناقشة واستعداده لصوغ مقدمة تدرَج يف تقرير اللجنة عن أعمال 

ورة لتخفــف مـــن حــدة بعــض تلـــك الشــواغل وتســـهم يف ز�دة الــد
مقبوليــة مشــاريع املـــواد بــني الــدول واملنظمـــات الدوليــة فضــالً عـــن 

 األوساط األكادميية. 
 وبوجـــه عـــام، فإنـــه وجــــد أن اســـتجا>ت املقـــرر اخلــــاص -١٠

ة، وبنـاء عليـه لتعليقات الدول واملنظمات الدولية استجا>ت مقبول
كيــز علـى بعـض القضــا� الـيت أ�ر�ـا املنظمــات أبـدى رغبتـه يف الرت 

الدوليــة والـــيت تســـببت يف نشــوء مصـــاعب يف اللجنـــة يف الســـابق. 
اليت  وأشار يف هذا الصدد إىل أنه >لرغم من أن التعليقات املسهبة 

لعامة لألمم املتحدة مفيدة وغنية >ملعلومـات، فإنـه قدمتها األمانة ا
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تظــرت حــىت  ايــة العمليــة تقريبــاً ملــن املؤســف أن األمانــة العامــة ان
لكـي تطرحهـا. وقـال إنـه لــو تسـىن للجنـة إخضـاع تلـك التعليقــات 

 كبري.  للتحليل يف مرحلة مبكرة الستفادت من ذلك إىل حد
ق مـع املقـرر اخلــاص ، اتفـ٢٠وفيمـا يتعلـق مبشـروع املـادة  -١١

إعـــادة النظــر يف مســألة الــدفاع عـــن  ىلعلــى عــدم وجــود حاجــة إ
(التـدابري املضـادة)  ٢١ع ذلـك، قـال إن مشـروع املـادة الـنفس. ومـ

ذهـب  يـذهب إىل مـا قد يستدعي املزيد مـن التأمـل، وإن كـان لـن
وود حـني اقــرتح االستعاضــة عـن مشــروع املــادة  إليـه الســري مايكــل

 بشرط وقائي. 
إن معاجلة األمانة العامة ملسألة التدابري املضادة قد  وقال -١٢

النظر إىل عامليــة األمـــم املتحــدة، فـــإن أبــرزت مبــدأ التخصـــص. فبــ
اليت تُتخذ ضدها تكون يف  التدابري املضادة اليت تتخذها املنظمة أو

تُتخـذ ضـدها.  معظم احلاالت إجراءات تتخذها الدولـة العضـو أو
رياً تمــال حــدوث هــذه احلالــة يكــون أقــل كثــواســتطرد قــائالً إن اح

ضده، نظراً  ألورويب أوحني تُتخذ التدابري املضادة من قبل االحتاد ا
لتفاعلـه علــى مسـتو�ت خمتلفــة مـع الــدول غـري األعضــاء. وعــالوة 
علـى ذلـك، فـإن قـرار األمــم املتحـدة >ختـاذ تـدابري مضـادة هــو يف 

ميـنح القـرار  اممـالعـامل،  الواقع قرار تتخذه الغالبية العظمى مـن دول
ات وضـــعاً معــــززاً ورمبـــا قــــدراً مـــن املصــــداقية يفـــوق مصــــداقية قــــرار 

 املنظمات الدولية األخرى. 
الســيد ماكريــه إنــه رمبــا كــان الوضــع اخلــاص لألمــم  وقـال -١٣

جعــل تعليقــات األمانــة العامــة تركــز علــى التــدابري  املتحــدة هــو مــا
مـن العالقـات بـني نـوعني ة املضادة >لنسبة لدولة عضو. بيد أن مث

السـري مايكـل أشـار إليـه  والدول األعضاء فيها، وفقـاً ملـا منظمة ما
وود والسيد نوليت: العالقة مع الدولة بصفتها دولة عضواً؛ والعالقـة 

احلالة اخلاصة >ألمم املتحدة،  مع الدولة مبعزل عن عضويتها. ويف
سـتثناء إبـرام اتفــاق فـإن مشوليـة ميثـاق األمـم املتحــدة تـوحي، رمبـا >

دة تحـيتعلـق >ملقـر، ²نـه مـن الصـعب تصـور عالقـات بـني األمـم امل
 >ملنظمة.  ودولة عضو فيها مستقلة متاماً عن عالقة العضوية

عد  واستطرد السيد ماكريه قائالً  -١٤ إن املصدر الرئيسي للقوا
الــيت حتكـــم العالقـــة بــني دولـــة وأخـــرى بصــفتها عضـــواً هـــو قواعـــد 

وميكــن القــول إن القواعـــد الــيت تتصــل >لتــدابري املضـــادة  املنظمــة،
ق. وعـالوة علـى ذلـك، فعنـد هـذه النقطـة حمل هلا يف هذا السيا ال

املقارنــة مــع الـدول: إن الــدول هــي ببسـاطة وحــدات قائمــة  تنتفـي
بذا�ا، يف حني أن املنظمـات الدوليـة هـي كيـا�ت ذات شخصـية 

 دوليون آخرون.  قانونية دولية قوامها أشخاص قانونيون
إن كـل تلـك االعتبـارات تثـري  ومضى السيد ماكريه يقـول -١٥

، ٥١ واملادة، ٢١ املادةمن  ٢إذا كانت الفقرة  ت بشأن ماتساؤال
يتعلــق >ألعضـاء، توضــحان  اللتـان تعاجلـان التــدابري املضـادة فيمـا

بصــورة وافيـــة االخـــتالف بـــني األعضــاء الـــذين يتصـــرفون بصـــفتهم 

ء الــذين يتصـرفون بصـفة مســتقلة عـن عضــويتهم، أعضـاء واألعضـا
عالقــــة بــــني املنظمــــة إذا كانتــــا توضــــحان بشــــكل كــــاف أن ال ومــــا

واألعضاء فيها حتكمهـا قواعـد املنظمـة. فينبغـي أن يوضـح يف هـذا 
يقصـــد �ــا مـــنح  الصــدد أن القواعـــد املتعلقــة >لتـــدابري املضــادة ال

قــوق يفـــوق املنظمــات األعضـــاء قــدراً مـــن احل الــدول األعضـــاء أو
 ٢١قــد حتصـل عليــه مبوجـب قواعــد املنظمـة. ومــع أن املــادتني  مـا
جلنــة الصــياغة،  عتا لنقـاش مســتفيض يف اللجنـة ويفقـد خضــ ٥١و

رأى السـيد ماكريــه أ مـا قــد تسـتدعيان مزيــداً مـن االهتمــام. وقــد 
ترغـب اللجنــة يف دراســة دور قواعـد املنظمــة يف عالقــات املنظمــة 

 يف التعليق. >ألعضاء بتعمق أكرب 
(اجلـرب)، فقــد الحــظ  ٣٠يتعلـق مبشــروع املــادة  أمـا فيمــا -١٦

كريــــه أن املمارســـة الــــيت تتبعهــــا األمـــم املتحــــدة يف إبــــرام الســـيد ما 
االتفاقات الثنائية مع دول توجد يف أراضيها وحدات حفظ السالم 
تثري سؤاالً هاماً بشأن مدى االلتزام >جلرب "الكامل" مبوجـب هـذه 

وقــال إنــه مـــن املفــرتض أن يكــون يف اســتطاعة املنظمـــات املــادة. 
ن اجلرب عن طريق االتفاقات الثنائيـة. الدولية احلد من مسؤوليتها ع

عمليـات حفـظ السـالم  أن جمال تنفيذ العمليـات العسـكرية أو ومبا
هـو ا0ـال الـذي يكــون فيـه احتمـال الوقــوع حتـت طائلـة املســؤولية 

ب أن يــــنظم مبوجــــب هـــــذه أكــــرب مــــا يكــــون، فمــــن غـــــري املســــتغر 
روع بد مـن أخـذ تلـك املمارسـة يف االعتبـار يف مشـ االتفاقات؛ وال

 التعليق.  على األقل يف املادة ذاته أو
ورحب السيد ماكريه مبقرتح املقرر اخلاص املتعلق مبشروع  -١٧

، وإن كانــت الفقــر�ن املقرتحتــان كلتامهــا غــري مرضــيتني ٣٩املــادة 
تريد حكماً  إن الدول قد أوضحت أ ا النوعاً ما. وقال مع ذلك 

 املشروعة للمنظمات جيعلها مسؤولة بشكل مباشر عن األفعال غري
يف ذلك حتميلها مسؤولية تقدمي اجلرب. وأردف قائالً إنه  الدولية، مبا

>لـــرغم مـــن أن ذلـــك أمـــر ميكـــن فهمـــه يف حالـــة املنظمـــات ذات 
اع، ففــي حالـــة تتخـــذ القــرارات >إلمجــ العضــوية الواســعة حيــث ال

ت الصغرية، حيث تكون أفعال املنظمة هي ببساطة أفعال املنظما
دود من الـدول الـيت تتصـرف بصـورة مجاعيـة، فـإن االدعـاء عدد حم

²ن الـــدول األعضــــاء ينبغـــي أن تعفــــى مــــن املســـؤولية عــــن أفعــــال 
املنظمة غري مقنع بنفس الدرجة. وأبدى عدم اقتناعـه >ملقارنـة الـيت 

 وليت مع الشركات ذات املسؤولية احملدودة. عقدها السيد ن
مســألة اجلــرب هــي مثــال تقليــدي وقـال الســيد ماكريــه إن  -١٨

علـى جمـال يعــين فيـه تنــوع املنظمـات الدوليـة وجــوب تطبيـق قواعــد 
ويعين ذلك يف بعض احلاالت فرض التزامات أكثر  -متباينة عليها 

مبوجب النص مشقة على الدول األعضاء قياساً إىل تلك املفروضة 
ه يشـدد علـى هـذ . وقال إنه مع ذلك لـن٣٩احلايل ملشروع املادة 

 النقطة إلدراكه أنه من األقلية. 
إذا كـان  ومع ذلك، طرح السيد ماكريه تساؤالً حيـال مـا -١٩

ينبغي قلب ترتيب الفقرتني املقرتحتني. وقال إن مشاريع املواد ختص 
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فإن االلتزام املفروض على  بصورة رئيسية املنظمات الدولية، و>لتايل
االلتزامات املفروضة على الدول األعضاء. املنظمات جيب ذكره قبل 

وعالوة على ذلك، قال إنه، شأنه شأن السيد بيليه والسيد نوليت، 
يتفق مع السري مايكل وود يف دعوته إىل تغيري الصيغة الواردة يف  ال

...] اختاذ لمنظمة ["ينبغي لإىل  "تتخذ املنظمة [...]"من  ٢الفقرة 
خــذ املنظمــة الدوليــة املســؤولة . فــالنص يقضــي فقــط ²ن تت[...]"

يلمـس يف ذلـك تـدخالً  التدابري املالئمة "وفقـاً لقواعـدها"، وهـو ال
 >لغاً يف استقاللية ميزانية اجلمعية العامة.

واختــــتم الســـــيد ماكريـــــه كلمتــــه >لتوصـــــية Ðحالـــــة مجيـــــع  -٢٠
 الصياغة. مشاريع املواد إىل جلنة 

 Ôسة اجللسة. تولت السيدة جاكوبسون (�ئبة الرئيس) ر  
إنـه يرغـب يف توضـيح تعليقاتـه السـابقة  قـالنـوليت  السـيد -٢١

يقصـد أن املنظمــات الدوليـة شـبيهة >لشــركات ذات  شـارحاً أنـه مل
املسؤولية احملدودة؛ فما أبداه هو جمرد معارضة للحجة اليت طرحها 

فادهـا أن مــن املنطقــي أن يكـون املــرء مســؤوالً السـيد بيليــه والــيت م
يتضح من وجود شركات حمدودة  ل عما أنشأه، على حنو ما>لكام

 الوطين، وهي ذات مسؤولية حمدودة. تنشأ يف إطار القانون

مع ذلك يشارك السـيد ماكريـه الـرأي أنـه ميكـن إنه وقال  -٢٢
ولكـن  للمنظمات الصغرية يف حاالت كثرية العمل بصورة مجاعية،

لـدى النظـر يف مشـاريع ليس >لضرورة كمنظمات دولية. وقـال إنـه 
يغيـب عـن  املواد املتعلقة مبسـؤولية املنظمـات الدوليـة، مـن املهـم أال

األذهــــان أن الـــــدول مســــؤولة علـــــى الـــــدوام، ســــواء عملـــــت معـــــاً 
بشكل متواٍز. وأحد األمثلة البارزة على ذلـك هـو العمـل الـذي  أو

ظمـة حلـف مشـال األطلسـي الـذين أكـدوا، قام به بعض أعضـاء من
يتصـــرفون   خاصـــة ²عمـــاهلم جتـــاه دول �لثـــة، أ ـــم ال فيمـــا يتصـــل

 كمنظمة دولية بل كمجموعة من الدول.

>لسـيدة إسـكو>ر إر�نـدث  بعد أن رحب ،فومبا السيد -٢٣
وأشاد >لعرض الـذي قدمـه املقـرر اخلـاص للجـزء الثـاين مـن تقريـره 

وع يتعلق >ملوض يف التذكري مبوقفه املبدئي فيماالثامن، قال إنه يرغب 
قيـد البحــث. فالــدول هــي أشــخاص رئيســية و�مــة مــن أشــخاص 
القـانون الــدويل وعليهـا بــذلك حتّمـل كامــل مسـؤوليا�ا الدوليــة، يف 
حـني أن املنظمـات الدوليـة أشـخاص فرعيـة مـن أشـخاص القـانون 

، ينبغي تقل أمهيةً عن الدول الدويل على الرغم من أ ا ال ًا . ومبدئي
سؤولية الدولية على هذا األساس. وقال راسة القضا� املتصلة >ملد

إنه >لرغم من أن النظـام القـانوين للمنظمـات الدوليـة برمتـه حيكمـه 
تســتند إىل  مبـدأ التخصـص، فــإن معاجلـة قضـية املســؤولية جيـب أال

طبيعـــة التخصــــص بــــل إىل درجـــة التخصــــص. وأضــــاف قــــائالً إن 
، >ملعىن القانوين، شفرة ااملشكلة  ائج احملتملة تكمن يف أن تُفكَّ لنت

الـيت ترتتـب علـى مبـدأ التخصـص وعلـى الطبيعـة الفرعيـة والوظيفيـة 
 للشخصية القانونية للمنظمات الدولية. 

أنــه حــني يتعلــق األمــر بظــروف ينتفــي  ورأى السـيد فومبــا -٢٤
الكلي علـى فيها عدم املشروعية، ينبغي أن يظل اإلطار التحليلي 

ة يف التقيـيم الصـائب لـدوَري هو عليه. وتكمن الصـعوبة الرئيسـي ما
نقصـــها  التــدوين والتطــوير التــدرجيي. وقــال إن انعــدام املمارســة أو

يشــكل ســـبباً رئيســياً لعـــدم النظــر يف القضـــا� مــن زاويـــة  ينبغــي أال
التطـوير التــدرجيي املعقــول، عنـد الضــرورة؛ وبنــاًء علـى ذلــك جيــب 

دفاع عن جنة معاجلة قضا� هامة وحساسة من قبيل الالل ختشى أال
اجلــــرب. وأضـــــاف أن مــــن رأيـــــه أن  التــــدابري املضـــــادة أو الــــنفس أو

الظــروف النافيــة لعــدم املشــروعية املدرجــة يف الفصــل اخلــامس مــن 
البــاب الثــاين >لصــيغة الـــيت اعتمــد�ا اللجنــة يف القـــراءة األوىل يف 

أعربت عنه  اها، وذلك >لرغم ممينبغي اإلبقاء علي )٤٠(٢٠٠٩ عام
 واملنظمات الدولية من حتفظات وشواغل، بعضها مشروع.الدول 

وردًا على بعض اآلراء اليت ُأعرب عنهـا أثنـاء املناقشـة يف  -٢٥
اليوم السابق، اقـرتح السـيد فومبـا أن تنظـر جلنـة الصـياغة يف مقـرتح 

وقـال إن اقـرتاح السري مايكل وود املتعلق مبعاجلة التدابري املضادة. 
عو املقرر اخلاص إىل التوسع يف شرح التطوير السيد بيرتيتش الذي يد

التعليــق علـى مشــاريع املـواد يســتحق االهتمـام أيضــاً.  التـدرجيي يف
 وأعرب عن ~ييده إلحالة مجيع مشاريع املواد إىل جلنة الصياغة. 

يف معـرض تعليقــه علــى اجلــزء  قــال، ويســنوموريت السـيد -٢٦
نظمة الدولية حبـق الـدفاع ع املمن التقرير الثامن، إن فكرة متت الثاين

عن النفس كانت مثاراً للجدل. وقال إن شكوكاً جادة قد ساورته 
من املواد املتعلقة  ٢١حيال نقل فكرة الدفاع عن النفس من املادة 

مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشـروعة دوليـاً إىل مشـاريع املـواد 
ميكـــــن  ال ، وذلـــــك ألنــــه)٤١(ؤولية املنظمـــــات الدوليــــةاملتعلقــــة مبســــ

بــنفس الطريقــة الــيت تُعامــل �ــا دولــة  التعامـل مــع منظمــة دوليــة مــا
تعرضـت قــوات  عضـو يف األمـم املتحـدة. وأضـاف قــائالً إنـه إذا مـا

حفـــظ الســــالم التابعــــة لألمــــم املتحـــدة العتــــداء عصــــابة مســــلحة 
الــنفس ينبــع مـــن قــوات للمتمــردين، فــإن حقهــا يف الــدفاع عــن  أو

الدولة اليت مت نشر القوات فيها (والـذي جيـب اتفاق املقر املربم مع 
مـــن  ٥١أن يكــون متوافقــاً مـــع القــانون الــدويل) ولـــيس مــن املــادة 

ميثـاق األمـم املتحـدة. وبنـاء علــى ذلـك، أعـرب عـن ~ييـده للــنص 
د ألنه ميثل حالً توفيقياً مت التوصل إليه بع ٢٠الراهن ملشروع املادة 

 مناقشات مكثفة داخل اللجنة. 
ال إن املقــرر اخلــاص قــد اســتجاب عمومــاً علــى حنــو وقـ -٢٧

اآلراء واالقرتاحات اليت طُرحت بشأن مناسب للمجموعة الواسعة من 
الــذي يتعلـق حبالـة الضــرورة >عتبارهـا ظرفـاً مــن  ٢٤مشـروع املـادة 

الدولي ة. ففي الظروف النافية لعدم مشروعية فعل من أفعال املنظمة 
__________ 

 .٢٩-٢٨ ص)، لثايناا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩ حولية )٤٠( 
ديســمرب /األول كــانون  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيــة العامــة  قــرار )٤١( 

يها يف ٢٠٠١ يقات عل لتعل ، املرفق. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة وا
 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
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سبيل املثال، استجاب لوجهة نظر النمسا، من تقريره على  ٧١ الفقرة
بطرح فكرة تضمني التعليق إشـارة إىل ممارسـة تظهـر أن املنظمـات 
الدوليـة تعتـرب مبــدأ الضـرورة التشغيلية/العســكرية قاعـدة تســتند أوالً 

لتعلي ا ق وأخرياً إىل القانون العريف. وار~ى أن إدراج تلك اإلشارة يف 
ملقرر  ىت وإن كانت، كمايزيد من وضوح مفهوم الضرورة، ح ا الحظ 

املسلحة أكثر من النزاعات اخلاص، تتصل >لقواعد األولية اليت حتكم 
 ارتباطها >لظروف النافية لعدم املشروعية. 

املنظمات إن (اجلرب)، قيل  ٣٠وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٢٨
ذلـك قـد يعـوق قــدر�ا وإن اخلاصــة  تولّـد مواردهـا املاليـة الدوليـة ال

على اجلرب الكامل لضرر جنم عن فعل غري مشروع دولياً كانت قد 
ارتكبته. وكان املقرر اخلاص حمقاً يف مواجهـة تلـك املقولـة >لتأكيـد 
علـى أن مبـدأ اجلـرب الكامـل يطبَّـق عمليـاً بطريقـة مرنـة يف الغالــب. 

قــديره القـــرتاح هــذا الصـــدد، أعــرب الســـيد ويســنوموريت عـــن ت ويف
تنظــر اللجنـة يف إدراج إشــارة، يف نـص مشــروع السـيد ماكريـه ²ن 

يف التعليق عليه، إىل خيار تعيني حد للجرب يف اتفاق املقر  املادة أو
 املربم مع الدولة اليت تعمل املنظمة الدولية فيها. 

إن اقرتاحــات عـدة قـد ُطرحــت  وقـال السـيد ويسـنوموريت -٢٩
لتـــزام >لتأكيــد علـــى ا ٣٩مشـــروع املـــادة  مــن أجـــل تقويـــة أحكــام

الدول األعضاء بتزويد املنظمة الدولية >ملوارد املالية الكافية للجرب. 
أن النص احلايل قد اعترب غري واضح، فقد أعـرب عـن ارتياحـه  ومبا
الحظ أنه لتدعيم ذلـك احلكـم، عـاد املقـرر اخلـاص إىل الصـيغة  إذ

) ٤نا، والواردة حالياً يف الفقرة (أوسبي -اليت اقرتحها السيد فلنسيا 
من التعليق، ومفادها أن من واجب املنظمة الدولية املسؤولة اختـاذ  
كل التدابري املناسبة وفقاً لقواعدها لضمان قيام أعضائها بتزويدها 
>لوسائل الالزمة للوفـاء >لتزاما�ـا بفعاليـة. فمـن شـأن إدراج هـذه 

اقرتحــه املقــرر اخلـــاص يف  ملــا، وفقـــاً ٣٩الصــيغة يف مشــروع املــادة 
مــن تقريــره، تعزيــز األحكــام الراميــة إىل ضــمان التنفيــذ  ٨٤رة الفقــ

 يتعلق >جلرب.  الفعال اللتزامات املنظمات فيما

²ن الــدول قــد وافقــت عمومـــاً  وأفــاد الســيد ويســنوموريت -٣٠
الـذي يتنــاول مسـؤولية الدولـة العضـو الــيت  ٦٠علـى مشـروع املـادة 

وليــة. وعـالوة علــى دي االمتثـال ألحــد التزاما�ـا الدتسـعى إىل تفــا
تتحمـــل  مـــن التقريــر أن الدولــة لــن ١٠٧ذلــك، أوضــحت الفقــرة 

املسـؤولية عـن سـلوك يكـون متفقـاً مـع قواعـد املنظمـة. ووافـق علــى 
اقـرتاح املقــرر اخلــاص الــذي يـدعو، لتجنــب التــداخل بــني مشــروع 

إدراج عبارة "رهناً ، إىل ٥٩إىل  ٥٧ومشاريع املواد من  ٦٠املادة 
 . ٦٠" يف بداية مشروع املادة ٥٩إىل  ٥٧ د من²حكام املوا

الذي يتعلق  ٦٥إن مشروع املادة  وقال السيد ويسنوموريت -٣١
 >ملسؤولية الفردية املرتتبة مبوجب القـانون الـدويل علـى أي شـخص

دولــــة مشـــروع هـــام. وأيــــد  يتصـــرف >لنيابـــة عــــن منظمـــة دوليـــة أو
ملسؤولية الفرديـة قيـد اعي إىل أن يوضح يف التعليق أن ااالقرتاح الد

 البحث تشمل كالً من املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية.

وأبــدى الســـيد ويســنوموريت ~ييـــده لإلبقــاء علـــى مشـــروع  -٣٢
بصــــــفته شـــــرطاً وقائيــــــاً. ورحــــــب >لتـــــايل بنّيــــــة املقــــــرر  ٦٦املـــــادة 
املتحدة الوارد ذكرهـا يف م لألم�دئة خماوف األمانة العامة  اخلاص

مــــــــن التقريـــــــر، وذلــــــــك >إلشـــــــارة بوضــــــــوح إىل أن  ١٢١الفقـــــــرة 
يقصــد �ــا اســتبعاد األمــم املتحــدة مــن  ) مــن التعليــق ال٣( الفقــرة

 نطاق تطبيق مشروع املادة. 
 وأعرب عن ~ييده إلحالة مشاريع املواد إىل جلنة الصياغة.  -٣٣
اآلراء انقســمت يف  نإ (املقــرر اخلـاص) قـالغـا�  السـيد -٣٤

حـدث أثنـاء القـراءة األوىل.  بشأن بعض مشاريع املواد كمـااللجنة 
فقد كان السيد بيرتيتش والسـيد فومبـا والسـيد ماكريـه والسـيد نـوليت 
والسري مايكل وود مؤيـدين لإلبقـاء علـى األحكـام املتعلقـة >لـدفاع 

 أبـــدى الســــيد برييــــرا والســـيد بيليــــه والســــيديف حــــني عـــن الــــنفس، 
الحــــظ  ذلك. وأضـــاف أنــــه، كمـــاويســـنوموريت مواقــــف معارضـــة لــــ

 ٢٠ السيد برييرا، فإن األمانة العامة قد دافعـت عـن مشـروع املـادة
لســبب خـــاطئ، لكنهـــا أيـــدت اإلبقــاء علـــى ذلـــك احلكـــم ~ييـــداً 
واضحًا. وقال إن أحد اخليارات الـيت قـد تنظـر فيهـا جلنـة الصـياغة 

  شرط يفيد "عدم اإلخالل".ىلإ ٢٠يتمثل يف حتويل مشروع املادة 
بد  وفيما يتعلق مبوضوع التدابري املضادة اليت هي "شر ال -٣٥

منه" حسب وصف أحد املتحدثني، الحظ السـيد غـا� أن السـيد 
والســيد  بيليـه والســيد دوغـارد والســيد كانــديويت والسـيد ميليســكانو

واد ومشاريع املـ ٢١نوليت قد دافعوا عن اإلبقاء على مشروع املادة 
الســيد برييـرا والسـيد ماكريــه، فقـد كـا� أكثــر  . أمـا٥٦إىل  ٥٠مـن 

تشككاً حيال هذا األمر، واقرتح السري مايكل وود حذف مشاريع 
"عـدم اإلخـالل" املواد هذه أو، بدالً من ذلـك، إدراج شـرط يفيـد 

سـألة التـدابري املضـادة الـيت تتخـذها منظمـة دوليـة رداً مبيتعلق  فيما
ن أعضـاء املنظمـة لقاعــدة مـن قواعـد القــانون علـى خـرق عضـو مــ

. وجـوهر هـذا املقــرتح تهبســبب عضـوي الـدويل تكـون ُملزمـة للعضـو
الذي حظي ببعض التأييد ليس خمتلفاً كثرياً عن جوهر النص احلايل 

يت تـــنص علـــى أن التـــدابري الــ ٢١(أ) مـــن مشـــروع املـــادة ٢للفقــرة 
متنافية مع قواعد  املضادة املتخذة ضد األعضاء جيب أن تكون "غري

التــدابري  املنظمــة". فبموجــب الــنص احلــايل، يكــون حتديــد مقبوليــة
املضادة يف العالقة بني املنظمة واألعضاء فيها متوقفاً >ألساس على 

ن تلـك الفقـرة ، فـإوود قواعد املنظمة. وخالفاً ملقرتح السري مايكـل
ضد أعضائها  تفّرق بني التدابري املضادة اليت تتخذها منظمة دولية ال

ال تتعلق خبرق التزام تفرضه قاعدة ملزمة  وفقاً ملا إذا كانت تتعلق أو
للعضو بسبب عضويته؛ فالفقرة تعرب عن فكرة أن قواعد املنظمة قد 

نـه يف العالقـة تفعل ذلـك. وقـد أشـري إىل أ قد ال تقيم متييزاً كهذا أو
املتحـــدة بــني االحتـــاد األورويب والــدول األعضـــاء فيـــه، وبــني األمـــم 

تــدابري مضـــادة  والــدول األعضــاء فيهــا، قــد ختتلـــف إمكانيــة اختــاذ
وأضـاف قـائالً إنــه  حسـب اخلـرق الــداعي إىل اختـاذ تلـك التــدابري.

أعيـدت صـياغة  إذا مـا ُأدرج شرط يفيد "عدم اإلخـالل" أو ما إذا
إلعطــاء وزن أكــرب لقواعــد املنظمــة، فإنــه قــد يكــون مـــن  ٢الفقــرة 
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تدابري املضادة املتخذة من قبل منظمة ما ضد املفضل تغطية كل ال
إذا كانـت قواعــد املنظمــة تقيـد التــدابري املضــادة يف  أعضـائها. أمــا

احلـــاالت الـــيت يكــــون فيهـــا اخلـــرق متعلقــــاً بقاعـــدة ملزمـــة بســــبب 
 بتغطية هذه احلالة. تكون كفيلة ١العضوية، فإن الفقرة 

مقرتح السري واقرتح السيد غا� أن تنظر جلنة الصياغة يف  -٣٦
اإلخــالل" ومقــرتح الســيد مايكـل وود املتعلــق Ðدراج شــرط "عـدم 

بيليــه الــداعي إىل حصــر التــدابري املضــادة الــيت ميكــن أن تتخــذها 
تـدابري الــيت تُعتمـد يف إطــار وظـائف املنظمــة. الاملنظمـة الدوليــة يف 

من املفرتض أن يكون القصد من املقرتح األخري هو توصيل فكرة و 
للمنظمــــة الدوليــــة أن تتجـــاوز حــــدود وظائفهــــا عنــــد  وزجيــــ أنـــه ال

 اختاذها لتدابري مضادة. 
شروع املـادة املتعلـق مل الناقدالسري مايكل وود  أما موقف -٣٧

املتحـدثني مـن  يبـدو أن أ�ً مـن الـدول أو حبالـة الضـرورة، والـذي ال
أُبقـي علــى املــادة، ستصــبح  يشـاطره إ�ه، فيــذهب إىل أنــه إذا مــا

. وقصـد اللجنـة هـو الدولية يف وضع مماثل لوضع الـدول املنظمات
يف احلقيقة تقييد إمكانية احتجاج املنظمات الدولية حبالة الضرورة. 

يف أن وود وأعـرب الســيد غـا� عــن عـدم اتفاقــه مـع الســري مايكــل 
ي ²ن يكـون هـذا الفعـل الوسـيلة الوحيـدة الـيت تتـيح الشـرط القاضـ

سية من خطـر جسـيم ووشـيك للمنظمة الدولية صون مصلحة أسا
د برييـرا يتهددها هو شرط ميثـل معيـاراً صـارماً للغايـة. ومـع أن السـي

 ٢٤أعرب عن بعض الشكوك حيـال الـنص الـراهن ملشـروع املـادة 
قييد قدرة املنظمات وعن رغبته يف ز�دة توضيحه، فإنه أيد فكرة ت

 الدولية على االستناد إىل الضرورة. 
ليت عوجلت أثناء املناقشة ية من القواعد اا0موعة الثان ماأ -٣٨

والسـيد نــوليت  فتتعلـق >جلـرب. وكــان السـيد بيليـه والســيد ميليسـكانو
هذا السـياق، تسـاءل بعـض  قد دافعوا عن مبدأ اجلرب الكامل. ويف

 ٢٦املـؤرخ  ٥٢/٢٤٧املتحدثني عما إذا كان قـرار اجلمعيـة العامـة 
املقدمة ضد األمم املتحدة املتعلق >ملطالبات  ١٩٩٨حزيران/يونيه 

والناشــــئة عــــن عمليــــات حفــــظ الســــالم يشــــمل أيضــــاً املطالبــــات 
القـانون الـدويل. وميكــن تـرك تلـك املسـألة مفتوحــة يف  املسـتندة إىل

التعليق. وكان السيد ماكريه والسيد ويسنوموريت قد أشارا إىل األثر 
غـا�  فقـد واجـه السـيد ،املرتتب على االتفاقات الثنائية. ومع ذلك

فهـم الكيفيـة الـيت ميكـن أن تـؤثر �ـا هـذه االتفاقــات يف صـعوبة يف 
أنـــه مــن الواضــح أنــه يف اســـتطاعة  مبــا ،٣٠صــياغة مشــروع املــادة 

الـــدول واملنظمــــات الدوليــــة تعــــديل القواعــــد املنصــــوص عليهــــا يف 
ملعىن يف  مشاريع املواد. وقال إنه رمبا يتعني إدراج إشارة عامة �ذا ا

تسـتطيع  تقصـد وضـع قواعـد قطعيـة ال ر أن اللجنة الالتعليق. وذك
 تعديلها.الدولية املنظمة  الدولة أو

 ٨٤ل السـيد غـا� إن املقـرتح الـذي طرحـه يف الفقــرة وقـا -٣٩
حظي بتأييد  ٣٩املادة بتنقيح مشروع يتعلق  من تقريره الثامن فيما

يبلــغ حــد اإلمجــاع. فقــد وافــق الســيد بيرتيــتش والســيد  وإن مل عـام،

لســيد كانـــديويت أوســبينا وا -برييــرا والســيد دوغــارد والســـيد فلنســيا 
انو والسيد نوليت والسيد ويسـنوموريت والسيد ماكريه والسيد ميليسك

علـــى إضــــافة فقــــرة جديــــدة إىل تلـــك املــــادة يكــــون نصــــها علــــى 
 التايل:  النحو

"تتخذ املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري املناسبة وفقاً  
ا لضمان قيام أعضائها بتزويدها >لوسائل اليت متكنها لقواعده

  الفصل على حنو فعال".ما�ا مبوجب هذا من الوفاء >لتزا
"تتخــــذ املنظمــــة وأراد الســـري مايكــــل وود االستعاضــــة عـــن صــــيغة 

قـال  يف حـني، "ينبغي للمنظمة [...] اختـاذ [...]"بصيغة [...]" 
يقــرتح  عضـاء وإن كـان ملالسـيد بيليـه إنـه يفضـل تعزيـز التزامـات األ

 أية صيغة لغوية يف هذا الصدد. وكان االنطباع العام الذي خرج به
مـن املناقشـة هـو أن الـنص املقــرتح ملشـروع املـادة هـو نـص مقبــول، 

بعض الشيء من قبل جلنة الصـياغة الـيت ميكنهـا أيضـاً  بصقلهرهنًا 
إضافًة النظر يف مقرتح السيد ماكريه بشأن قلب ترتيب الفقرتني. و 

إىل ذلك، أكد السيد ماكريه على عنصر التخصص وأجرى متييـزاً 
السيد  بني املنظمات الدولية استناداً إىل حجم عضويتها. وتساءل 

، ٣٩غـا� عمــا إذا كانــت تلــك النقطــة ذات صــلة مبشــروع املــادة 
  .٦١أن من األفضل معاجلتها يف التعليق على مشروع املادة  أم

ة املطالبــــات)، (مقبوليـــ ٤٤وع املـــادة وفيمـــا يتعلـــق مبشــــر  -٤٠
د، املقـرر أعرب السيد غا� عن سروره لسماع اقرتاح السـيد دوغـار 

اخلــاص الســابق املعـــين مبوضــوع احلمايـــة الدبلوماســية، ومفـــاده أن 
احلمايـة الوظيفيــة الــيت هــي >ألســاس محايــة تقــدمها منظمــة دوليــة 

جنـة كموضـوع ألحد وكالئها يف مواجهة دولة ينبغي أن تدرسها الل
يكـون ذلــك موضــوعاً سـهالً، ألن احلمايــة الوظيفيــة  مسـتقل. ولــن

 لدول أيضاً. ميكن أن تقدمها ا
وقال السيد غا� إن السيد دوغارد يود أن حيدد مشـروع  -٤١

ينطبـــق علـــى املطالبـــات املتصــــلة  أن شـــرط اجلنســـية ال ٤٤املـــادة 
يتعلـق  >نتهاكات حقوق اإلنسان. وقـد تُـوخي ذلـك >لفعـل، فيمـا

منظمـات  >ملطالبات اليت تقـدمها دول خـالف الـدول املتضـررة أو
اليت تشري فقط إىل الفقرة  ٤٨من مشروع املادة  ٥دولية، يف الفقرة 

منـه. ويشـّكل ذلـك  ١، ولـيس إىل الفقـرة ٤٤من مشروع املـادة  ٢
جتـري أي  حتسنًا >لقياس إىل املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول الـيت ال

قــــد أشـــــارت الســــلفادور إىل أن الـــــنص ن هـــــذا القبيــــل. و متييــــز مــــ
اخلصوص، وعلى جلنة  غامض يف هذا ٤٤اإلسباين ملشروع املادة 

 الصياغة بناء على ذلك أن تعيد النظر يف النص من هذه الزاوية. 
وقال السيد غا� إن السري مايكل وود كان قد اقرتح حذف  -٤٢

الـيت تسـعى إىل تفـادي (مسـؤولية الدولـة العضـو  ٦٠مشـروع املـادة 
يعادهلا يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول،  االمتثال) نظراً لعدم وجود ما

>لرغم من إمكانية نشوء وضع مشابه يف العالقات بني دولة وأخرى. 
و>لـرغم مــن صــحة احتمــال نشـوء وضــع مشــابه يف العالقــات بــني 

يف احلالـة أنـه إىل الدول، فإن احلـالتني بعيـد�ن عـن التطـابق، نظـراً 
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لقانونية قد تستغ ٦٠املذكورة يف مشروع املادة  ا ل الدولة الشخصية 
املستقلة ملنظمة دولية هي عضو فيها. وهي بصفتها تلك قد تستطيع 
التأثري على املنظمـة ~ثـرياً مباشـراً، يف الوقـت الـذي ُيسـتبعد فيـه أن 

 ة العضو. تكون املنظمة خاضعة لنفس االلتزامات اليت ختضع هلا الدول
غة مشـــــروع وقــــال الســــيد غـــــا� إنــــه >لــــرغم مـــــن أن صــــي -٤٣

لقيــــت قبــــوالً حســــناً مـــن جانــــب الــــدول، فإنــــه ميكــــن  ٦٠ املـــادة
مـــن  ١٠٦ريـــب حتســـينها. وقـــد أدرج الســيد غـــا�، يف الفقـــرة  بــال

ورد من الدول من مقرتحات شىت ينبغي أن تنظر  تقريره الثامن، ما
بغـي هلـا >ملثـل دراسـة مقـرتح السـري فيهـا جلنـة الصـياغة. وقـال إنـه ين

إىل االستعاضــــة عـــن كلمــــة "تــــدفع" بكلمــــة  مايكـــل وود الــــداعي
 من مشروع املادة.  ١تتسبب" يف الفقرة "

وأعرب السيد غـا� عـن تقـديره لـدعم السـيد ويسـنوموريت  -٤٤
وصــياغة التعليــق  ٦٦و ٦٥لفكـرة اإلبقــاء علـى مشــروعي املـادتني 

اضة. وقال إنه يبدو عموماً أن أعضاء عليهما على حنو أكثر استف
تـــدعيم التعليقـــات. وعليـــه، قـــال إنـــه يرحـــب ²يـــة اللجنــة يؤيـــدون 

إضافات مقرتحة، وخباصة النصوص الـيت ُتظهـر الكيفيـة الـيت ميكـن 
�ـا ملبـادئ معينـة منصـوص عليهـا يف املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول 

 أن تنطبق أيضاً على املنظمات الدولية. 
ريع ام، اقرتح أن حتال إىل جلنة الصياغة مجيع مشا اخلتويف -٤٥

 بعد. ُترسل إليها املواد اليت مل
 توىل السيد كامتو رÔسة اجللسة من جديد.  

إنه يعترب أن أعضاء اللجنة يرغبون يف إحالة  قال الرئيس -٤٦
 إىل جلنة الصياغة.  ٦٦ إىل ١٩مشاريع املواد من 

 ذلك.تقرَّر وقد  
 .٠٥/١١سة الساعة رُفعت اجلل

_________ 

 ٣٠٨٦اجللسة 
 ٠٠/١٠ الساعة، ٢٠١١أ�ر/مايو  ١٠ الثال�ء،

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه،  ->سكيس 

يد سينغ، السيد السيدة جاكوبسون، السيد حسونة، السيد دوغارد، الس
السيد غالتسكي ، السيد غا�، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، 

السيد   -فلنسيا  أوسبينا، السيد فومبا، السيد كافليش، السيد كانديويت، 
كولودكني، السيد كوميساريو أفونسو، السيد ماكريه، السيد ميليسكانو، 

 لسيد ويسنوموريت.السيد نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود، ا
_________ 

  )٤٢(األجنبيةاجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
)4/638A/CN. ،4/646و، الفرع واوA/CN.)٤٣(( 

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
 )٤٤(التقرير الثاين للمقرر اخلاص

(املقرر اخلاص) إىل عـرض  دعا السيد كولودكني الرئيس -١
 تقريره الثاين. 

ــودكني  الســــيد -٢ (املقــــرر اخلــــاص) قــــال لــــدى عـــــرض  كولــ
الثـــاين عـــن حصـــانة مســــؤويل الـــدول مـــن الواليـــة القضــــائية  تقريـــره

اجلنائيـــــة األجنبيـــــة إن التقريــــــر الـــــذي كـــــان ينبغــــــي النظـــــر فيــــــه يف 
يف تقدميـــــــه حــــــال دون ذلـــــــك  التــــــأخر الســــــابقة ولكـــــــن اجللســــــة

للموضـــوع هــو نطـــاق احلصـــانة. وقـــال إن نـــب أساســـي جبا يتعلــق
والتقريــر الثــاين وتقريــر �لــث  )٤٥(تقــارير، وهــي التقريــر األويل الثــةث
)A/CN.4/646 تتنــاول اجلوانــب اإلجرائيــة للحصــانة، ويُنتظـــر أن ،(

تُعـرض يف أثنــاء اجلــزء الثــاين مــن الـدورة احلاليــة، قــد مشلــت تقريبــاً 
دراستها يف املرحلة التمهيدية من العمل بشأن القضا� الواجب  مجيع

 ضوع.هذا املو 
ومبــا أن قرابـــة ثـــالث ســـنوات قـــد مضـــت منـــذ النظـــر يف  -٣

، فقـد قـدم التقريـر الثـاين نبـذة �رخييـة ٢٠٠٨التقرير األويل يف عام 
عـن دراســة املوضــوع وخلــص حمتـو�ت القســمني األول والثــاين مــن 

الثـاين يف الفقـرة األخـرية منــه.  التقريـر األويل. ويـرد ملخـص للتقريـر
اللجنة صورة كاملة عـن الوضـع، قـال إنـه ومن أجل إعطاء أعضاء 

ع ملخص التقرير الثالث عليهم بشكل غـري رمسـي مسح لنفسه بتوزي
يقتصـر القصـد منـه علـى إعالمهــم مبضـمونه. وبـذلك تتكـون لــدى 
األعضـاء فكــرة شـاملة عــن القضـا� األساســية وعـن الــنهج الــذي 

 املقرر اخلاص بشأ ا. اتبعه

__________ 

 تدرج أن)، ٢٠٠٧( اخلمسنيو  التاسعة دور�ا يف اللجنة، قررت )٤٢( 
 خاصـــاً  مقـــرراً  كولـــودكني  رومـــان الســـيد وعينـــت عملهـــابـــر�مج  يف املوضــوع

اللجنـة  و�قشـت). ٣٧٦ الفقـرة)، الثـاين، ا0لـد الثـاين (اجلـزء ٢٠٠٧ حوليـة(
، ا0لد ٢٠٠٨ حولية) (٢٠٠٨التقرير األويل للمقرر اخلاص يف دور�ا الستني (

أعـد�ا  مـذكرة يف)، ونظـرت أيضـاً A/CN.4/601 يقـةالوث)، األولالثاين (اجلزء 
علـى املوقــع  عليهـا االطـالع ميكـن مستنسـخة؛( A/CN.4/596( العامـة األمانـة

. ومل تتمكن اللجنة من مناقشة املوضوع )الشبكي للجنة، و�ئق الدورة الستني)
 )٢٠١٠( والستني الثانيةيف دور�ا  وال) ٢٠٠٩احلادية والستني ( دور�ا يف ال
 ).التاسع الفصل)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠ حولية(

 .)األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١١ حوليةيف  ترد )٤٣( 
 الوثيقـــــةا0لــــد الثـــــاين (اجلــــزء األول)،  ،٢٠١٠ حوليـــــةيف  يــــرد )٤٤( 

A/CN.4/631. 
 .A/CN.4/601ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠٠٨ حولية )٤٥( 
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عتمــد  إن التقريـر الثــاين االســيد كولـودكني قــائالً  وأضـاف -٤
. وحييـل التقريـر يف معظـم )٤٦(العامة بشكل كبري على مذكرة األمانة

احلـاالت إىل مـا ورد يف مـذكرة األمانـة مـن مقتطفـات مـن املؤلفـات 
القانونيـة ومـن قـرارات احملـاكم دون أن يستنسـخها >لكامـل. ومنــذ 

وظهرت عناصر  ُأعدَّ التقرير الثاين، صدر املزيد من قرارات احملاكم
سـبيل املثـال، أصـدرت فقهية جديدة ممـا لـه صـلة >ملوضـوع. فعلـى 

ســامانتار ضــد احملكمـة العليــا للــوال�ت املتحــدة حكمـاً يف قضــية 
يعـّد حكمـاً مهمــاً ال يف حـد ذاتـه فحسـب، وإمنــا  يوسـف وآخـرين

بســـبب املوقــف الـــذي اختذتــه حكومـــة  -وإىل حـــد أبعــد  -أيضــاً 
ل هذه القضية. وقد أصدرت إحدى احملاكم الوال�ت املتحدة حيا

. ولسـوء احلـظ أن غور>تشـيفراً قرارهـا بشـأن قضـية الربيطانية مؤخ
اليت تتضمن األعمال التحضريية للقرار  الدويل القانون معهد حولية

املتعلق حبصانة الدول واألشخاص الذين يتصرفون >سم الدول من 
ية، والـذي اعتمـده املعهـد الوالية القضائية يف حاالت اجلرائم الدول

، مل تكن قد نشـرت )٤٧(٢٠٠٩عام يف يف دورته املنعقدة يف �بويل 
وللقرار ذاته أمهية يف سياق  قبل كتابة التقرير الثاين. ولتلك الو�ئق

 القضا� اليت يعاجلها هذا التقرير. 
الســيد كولـودكني أنــه يـود التطــرق فقـط إىل أهــم  وأضـاف -٥

تقريـره الـذي يتضـمن حتلـيالً لنطـاق احلصـانة النقـاط الـيت وردت يف 
النقطــة الـيت انطلــق منهـا املقــرر اخلــاص يف ظـل القــانون السـاري. و 
يف القـانون الـدويل الوضـعي، كمـا يتضـح تتمثـل يف مفهـوم احلصـانة 

 مـذكرةيف القرارات اليت أصـدر�ا حمكمـة العـدل الدوليـة يف قضـييت 
 .يف ا0ال اجلنائيبعض مسائل املساعدة املتبادلة و االعتقال

التقريــر علــى فكــرة أن احلصــانة الشخصــية  ولقــد ارتكــز -٦
ة األجنبية هي الوظيفية ملسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائي أو

فرضية  قاعدة من القواعد العامة للقانون الدويل ال تتطلب إثبا�ً. أما
 وجود استثناءات من هذه احلصانة، فهي ما يتعني إثباته. 

من فكرة أن احلصانة الوظيفية هي يف  كما ينطلق التقرير -٧
جوهرهـا حصـانة الدولـة. فهـي تشــمل مجيـع األفعـال الـيت يقـوم �ــا 

فته الرمسية، مبا فيها مجيـع األفعـال غـري املشـروعة مهمـا املسؤول بص
بلغـت خطور�ــا، واألفعـال الــيت تتجــاوز حـدود الســلطة، واألفعــال 

الـيت يقـوم �ـا املسـؤولون بصـفتهم الرمسيــة  غـري العامـة. وفئـة األفعـال
أوسع نطاقاً من فئة األفعال الواقعة ضـمن إطـار الوظـائف الرمسيـة. 

__________ 

 )٤٦( A/CN.4/596 )علــى املوقـــع  عليهــا االطـــالع ميكــن مستنســخة؛
 .الشبكي للجنة، و�ئق الدورة الستني)

 )٤٧( Institute of International Law, Yearbook, vol. 73 (2010), 

Session of Naples (2009), Parts I and II, Third Commission, "The 

fundamental rights of the person and the immunity from jurisdiction in 

international law", pp. 3 et seq., and resolution on "The immuni ty from 

jurisdiction of the State and of persons who act on behalf of the State in case 

of international crimes", p. 226 )متاح على :www.idi-iil.org, resolutions(. 

مسيـــة، فإ ــــا تُنســــب مجيعهـــا إىل كــــل مــــن ومبـــا أن هــــذه األفعــــال ر 
املســـــؤول والدولـــــة. ويــــــرى الســـــيد كولــــــودكني أن إســـــناد تصــــــرف 

ألغـــــراض تتعلـــــق >حلصــــــانة ال خيتلـــــف عـــــن إســـــناد تصــــــرف  مـــــا
ألغـــراض تتعلــق مبســـؤولية الدولــة. فاحلصـــانة الوظيفيــة ملســـؤول  مــا

حـايل أو ســابق ال حتمـي ذلــك الشـخص إال فيمــا يتعلـق >ألفعــال 
قـام أفعـاالً اليت قام �ا بصفته الرمسية، وتكون هذه األفعـال >لتـايل 

فإن  ،�ا على سبيل احلصر يف أثناء فرتة شغله للمنصب. ومن هنا
 صانة حمدودة.ي حاحلصانة الوظيفية ه

"، ةالثالثيــا0موعـة �ـا "تتمتــع الشخصـية الـيت  واحلصـانة -٨
ورمبـــا بعـــض كبـــار مســـؤويل الدولـــة اآلخـــرين، تغطـــي األفعـــال الـــيت 

الصـــفتني الرمسيـــة والشخصـــية. وهـــي ال حتمـــي  بكلتـــايقومـــون �ـــا 
هــؤالء األشــخاص إال يف أثنــاء شــغلهم للمنصــب، وذلــك >لنســبة 

ا خـالل تلــك الفـرتة أو الـيت قـاموا �ـا فيمــا �ـ لألفعـال الـيت يقومـون
قبلها. ونظراً الرتباط احلصانة >ملنصب، فإن مفعوهلا ينتهي مبجرد 
ترك شاغل املنصب لعمله؛ وعندما يصبح ذلك الشخص مسؤوالً 
سـابقاً، فهــو ال يتمتــع إال >حلصــانة الوظيفيـة فيمــا يتعلــق >ألفعــال 

فإن  ،شغله للمنصب. ومن هنااء اليت قام �ا بصفته الرمسية يف أثن
 احلصانة الشخصية هي حصانة مطلقة. 

الـيت الدولـة >لدراسة مسألة حتديـد أفعـال  ويتناول التقرير -٩
الـــيت تتنـــاىف واحلصــانة، أي بعبـــارة أخـــرى متــارس الواليـــة القضــائية 

حتديــد األفعــال الــيت تشــكل انتهاكــاً للحصــانة. ويُقــرتح أن تكــون 
ع من األفعال مجيِعها هي املعايري املذكورة يف لنو معايري حتديد هذا ا

بعــــض مســــائل و مــــذكرة االعتقــــالاألحكـــام الصــــادرة يف قضــــييت 
. وقــــد وجـــدت احملكمــــة يف املســـاعدة املتبادلـــة يف ا0ــــال اجلنـــائي
العامل احلاسم يف حتديد ما "حكمها يف القضية األخرية منهما أن 

ن يف التحقق مما ة يكمالدولرئيس  إذا كان هناك تعدٍّ على حصانة
إذا كان رئيس الدولة قد ُأخضع لفعل مـن أفعـال السـلطة لـه طـابع 

 ).١٧٠(الفقرة " القسر

ما تقرر اعتماد املعيار الـذي صـاغته احملكمـة، فمـن  فإذا -١٠
الواضـــح أن احلصــــانة لــــن متنــــع مجيــــع تــــدابري اإلجــــراءات اجلنائيــــة 

يكــون  عـد مـانة أبوإن شـأن احلصــا -املوجهـة ضـد مســؤول أجنـيب 
وإمنا هي متنع فقـط التـدابري الـيت تفـرض التزامـاً قانونيـاً  - عن ذلك

علـى الشــخص، أي بعبــارة أخـرى تلــك الــيت قـد تكــون مصــحوبة 
بعقو>ت أو تدابري القسر يف حالة عدم االمتثال. ففتح حتقيـق أويل 
علـى ســبيل املثـال أو إقامــة دعـوى جنائيــة، لـيس فقــط فيمـا يتعلــق 

ة املدعى حدوثها وإمنا أيضاً ضد شخص معني، اجلرميوقوع حبقيقة 
ال ميكن اعتباره انتهاكاً حلصانة ذلك الشخص إن مل يفرض عليـه 

 التزاماً مبوجب القانون الوطين املعمول به. 
الســـبب، فـــإن الدولـــة الـــيت تكـــون لـــديها أســـباب  وهلـــذا -١١

وجـــب مب²ن مســؤوالً أجنبيـــاً قــد قــام بفعـــل يعاقــب عليــه لالعتقــاد 
ا اجلنائي تستطيع أن تشرع جبمع األدلـة الالزمـة هلـذه القضـية قانو 
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) مجــع شــهادات الشــهود والو�ئــق واألدلــة املاديــة، ومــا إىل ذلـــك(
ال تنطــوي علـــى إلــزام أو قســـر للمســـؤول  خـــالل اختــاذ تـــدابري مــن

ومن املمكن، بعد هذه املرحلة، التوصل إىل درجة ما من . األجنيب
وإذا كــان األمــر  ( ا الشــخص متورطــاً ان هـذإذا كــاليقـني بشــأن مــا 

يف ارتكاب اجلرمية املدعى ارتكا�ا، وما إذا  ) كذلك، فإىل أي مدى
وإذا تـوافرت  .كان ينبغي اعتبار أفعاله أفعـاالً رمسيـة، ومـا إىل ذلـك

الدولة أسباب كافية الفرتاض تورط املسؤول األجنيب يف اجلرمية، فإن 
فظ لنفســها، تبعـاً للظـروف، خبيــار تحتـ ئيةالـيت متـارس الواليــة القضـا

اختـاذ املزيـد مــن التـدابري الـيت ال تشــكل انتهاكـاً حلصـانة الشــخص 
فبوسعها، على سبيل املثال، أن ختطر الدولة املعنية مبالبسات . املعين

وبوسـعها أن ترســل  القضـية وأن تقـرتح رفـع احلصـانة عـن املسـؤول،
 ه املســألة اجلنائيـــة،ذهـــ املتبادلـــة بشــأنطلبــاً للمســـاعدة القضــائية 

وبوسعها كذلك أن تسلم املواد اليت مجعت يف إطار التحقيق األويل 
الدولـــة وتقـــرتح عليهـــا  أو الـــدعوى اجلنائيـــة الـــيت أقيمـــت إىل تلـــك

. فـــإن كـــان اجلـــرم املفـــرتض يقـــع ضـــمن مقاضـــاة الشـــخص املعـــين
ية الدولية، فإن اختصاص هيئة قضائية جنائية دولية أو احملكمة اجلنائ

ائية تسليم جمموعة األدلة إىل اهليئة القضائية ذلك النهج سيتيح  اجلن
ميكن االمتناع عن اختاذ  وأخرياً، بعد جتميع األدلة،الدولية املالئمة. 

ملغـادرة املسـؤول ملنصـبه، مث  خطوات تتناىف مع احلصانة انتظـاراً  أية
²فعــال قـام �ــا إذا كـان األمــر يتعلـق ( حتريـك دعــوى جنائيـة ضــده

صانة الشخصية قبل توليهم املنصب، أو قاموا شخاص يتمتعون >حلأ
 ).�ا بصفتهم الشخصية خالل فرتة شغل املنصب

يتعلـــق >لنطــاق اإلقليمـــي للحصــانة، يفيـــد الـــرأي  وفيمــا -١٢
املعرب عنه يف التقرير ²ن انطبـاق احلصـانة علـى املسـؤول ال يقتصـر 

 لــودكني أن تـــدابريج. ويــرى الســـيد كو علــى فــرتات إقامتـــه يف اخلــار 
اإلجراءات اجلنائية اليت تفرض التزاماً على املسؤول األجنيب تشكل 
انتهاكًا للحصانة اليت يتمتع �ا بغض النظر عمـا إذا كـان موجـوداً 
يف أراضـي دولــة معينــة. فخـرق االلتــزام بعــدم اختـاذ تــدبري مــن هــذا 

لتــدبري ولــيس حـــني القبيــل ضــد مســؤول أجنــيب ينشــأ فــور اعتمــاد ا
  موجوداً يف اخلارج فحسب. يكون الشخص املعين

يتعلـق >السـتثناءات احملتملـة مـن احلصـانة، فـالرأي  وفيمـا -١٣
" هي حصانة ا0موعة الثالثية"لـ السائد هو أن احلصانة الشخصية 
 مطلقة وال ختضع ألي استثناءات. 

قــــائالً إن أي نقــــاش يتنـــــاول  الســــيد كولــــودكني وأضــــاف -١٤
وضوعية، ور عموماً حول االستثناءات من احلصانة املاالستثناءات يد

غري أن هناك آراء أكثر تشدداً تذهب إىل أن احلصانة الوظيفية تنتفي 
 إذا ارتكب املسؤول جرائم خاضعة للقانون الدويل، أو جرائم دولية.

س االسـتثناء إن التقرير يعاجل عـدداً مـن أسـ ومضى يقول -١٥
ات احملــاكم الوطنيــة. وهــي تشـــكل مــن احلصــانة يف الفقــه ويف قــرار 

ناد رفع احلصانة إىل إحـاالت إىل القواعـد اآلمـرة، أو حماوالت إلس
الوالية القضائية اجلنائية العاملية، أو ظهور قاعدة من قواعد القانون 

 الدويل العريف تنشئ استثناء من احلصانة، وما شابه ذلك.

أنـه مل يشـمل  نذ إمتام التقرير الثاين، اتضح لسوء احلـظ وم -١٦
الدولـة مل ينظر مـثالً يف حجـة أن  كل أسس االستثناءات. فالتقرير

حيق هلـا أن تـرفض االعـرتاف >حلصـانة  اليت متارس الوالية القضائية
>عتبـار ذلــك تـدبرياً مضــاداً يُتخـذ رداً علــى خـرق للقــانون الــدويل 

مــل املســـؤول جنســـيتها. وقــد نـــوقش ذلـــك ارتكبتــه الدولـــة الـــيت حي
اليـدن  جملـةيف  ٢٠١١يف مقاٍل ألندر� غاتيين ُنشر يف عام السند 

 . )٤٨(للقانون الدويل
، فــــإن أ�ً مــــن األســـــس وحبســــب رأي الســــيد كولــــودكني -١٧

املنطقيـة الـيت نوقشـت يف التقريـر، واملتعلقـة >السـتثناء مـن احلصــانة 
أو >نعـدام وجــود احلصــانة، لــيس مقنعـاً مبــا فيــه الكفايــة وال ميكــن 

 قاعدة راسخة من قواعد القانون الدويل. اعتباره 
يف هــذا الصــدد إىل أنــه لتأييــد فكــرة عــدم وجــود  وأشـار -١٨

ند بشكل عام للغاية إىل أحكام احملاكم الوطنية. وقد احلصانة، ُيست
، إىل الثـاين التقريـر مـن ٥٦ للفقـرة حاشية يفتطرق التقرير Ðجياز، 

روبيـة حلقـوق اإلنسـان حجة من هذا النوع قدمتها إىل احملكمـة األو 
جـونز ضــد بشـأن قضــية  )٤٩(كوميــةجمموعـة مـن املنظمــات غـري احل

. خــرون ضــد اململكــة املتحـــدةميتشــل وآوقضــية  اململكــة املتحــدة
القضـيتني وعنـد تـدقيق النظـر، يتضـح أنـه لـيس كـل مـا ورد يف تلـك 

يدحض احلصانة. وميكن ذكر أمثلة أخرى يف هذا اخلصوص. فمن 
اإل>دة بـــدأ االســـتثناء مـــن احلصـــانة تُـــذكر قضـــية األمثلـــة املؤيـــدة مل

يا يف الـيت نظـرت فيهـا احملكمـة العليـا إلسـبان غواتيماال يف اجلماعية
الـيت نظـرت فيهـا  غرامـاجو ضـد زونكـاكس، أو قضـية ٢٠٠٣عـام 

. ١٩٩٥عــــــام يف إحـــــدى احملـــــاكم احملليــــــة يف الـــــوال�ت املتحـــــدة 
ح قوله إن كان وأضاف أن السيدة إسكو>ر إر�ندث كانت لتصح

لقضــائية قــد ُدرســـت علــى خطــأ، ولكــن يبــدو أن مســـألة الواليــة ا
العليـا إلسـبانيا، يف حـني مل  بتعمق يف القرار الذي أصدرته احملكمة

يتم التطرق إىل موضوع احلصانة (ولعـل أحـد أسـباب ذلـك هـو أن 
حكومـة غواتيمـاال مل تقـم �Ðرتـه). فقـد نـص القـرار الصـادر بشــأن 

بصراحة >لغـة علـى أن أ�ً مـن حكـوميت غواتيمـاال  وغراماجقضية 
مل تصف أفعال مسؤوهلا السابق ² ا أفعال مأذون  السابقة واحلالية

�ا رمسياً. وعالوة على ذلك، تبني أن املسـؤول الغواتيمـايل السـابق 
مل يتمتع >حلصانة، وذلك ألن األفعال اليت ا�م >رتكا�ـا مل ميكـن 

 كبها بصفته الرمسية.تاعتبارها أفعاالً ار 

__________ 

 )٤٨( A. Gattini, "The dispute on jurisdictional immunit ies  of t he 

State before the ICJ: is the time ripe for a change of the law?", Leiden 
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األحكـام  ه لـيس مجيـعوذكر أنه ميكن القول بوجه عام إن -١٩
املســـؤولني الســـابقني  قـــد مـــنحالقضــائية الـــيت حتمـــل ذلـــك الطـــابع 

على أساس أ م قد قاموا >ألفعال املعنية  -حصانةً بصورة تلقائية 
ا�ا. كفيما يتعلق >جلرائم الدولية اليت اُ�موا >رت -بصفتهم الرمسية 

بيد أن هنالك بعض األمثلة املعروفة لقرارات من هـذا القبيـل، مثـل 
 ٢٠٠٥القرارات اليت اختذ�ا السلطات األملانية والفرنسية يف عامي 

(يف أملانيــا مــن قبــل مكتـــب املــدعي العــام االحتـــادي ويف  ٢٠٠٨و
فرنسا من قبل مكتب املدعي العام ووزارة العدل) حني ُقدم طلب 

نائية ضد مسؤولني سابقني أمريكيني، وحتديـداً وزيـر جلرفع دعاوى 
الدفاع السابق دو�لد رامسفيلد، والقرار الصادر عن احملكمة احمللية 

 بلحص وآخرون ضد يعلونوحمكمة االستئناف األمريكية يف قضية 
. وقـد أفـاد أحـد املعلقـني، السـيد جيسـون مورغــان ٢٠٠٨يف عـام 

ة أسباب. أوالً، عن طريق منح د، ²ن هذا القرار هام لع)٥٠(فوسرت
احلصــانة لــرئيس االســـتخبارات العســكرية الســـابق، قــدمت قضـــية 

املزيد مـن الـدعم للمقـرتح الـذي يلقـى  بلحص وآخرون ضد يعلون
قبوالً متزايداً ومفاده أن احلصانة املوضوعية، مبوجب القانون الدويل 

لدولـة االعريف، تشمل األنشطة اليت يزاوهلا كل مسؤول مـن مسـؤويل 
يف سياق قيامه مبهامه؛ و�نياً، أن ذلك القرار (>لرغم من استناده 

 "قـــانون احلصـــا�ت الســـيادية األجنبيـــة"إىل نــص القـــانون املعنـــون 
وليس إىل القانون العريف املتعلق حبصانة مسؤويل الدول) قد خلص 
إىل أن انتهــــــاك قاعــــــدة مــــــن القواعــــــد اآلمــــــرة ال يرفــــــع احلصـــــــانة 

هذه القرارات املعروفة اليت تؤيد مقولة عدم إمكانية ف. )٥١(>لضرورة
وضـع اسـتثناءات للحصـانة قـد ُأغفـل ذكرهـا بغـري قصـد يف التقريــر 

 الثاين، األمر الذي دفعه إىل توجيه االنتباه إليها يف الوقت احلايل.
لسـيد كولـودكني إن التقريـر تضـمن دراسـة مسـتقلة وقـال ا -٢٠

القضائية اجلنائيـة   متارس الواليةيتالدولة الللوضع الذي تكون فيه 
هــي الدولــة الــيت ارُتكــب اجلــرم املزعــوم يف أراضــيها، وذلــك حـــني 

تكون تلك الدولة قد وافقت على أن ُيزاَول يف أراضيها النشاط  ال
الـذي أفضـي إىل اجلرميـة وال قبلـت ²ن يوجـد يف أراضـيها املســؤول 

الظروف، يبدو  هاألجنيب الذي ارتكب اجلرم املزعوم. ويف مثل هذ
 أن مثة ما يكفي من األسس للتسليم >نعدام احلصانة.

ومـن �حيــة أخــرى، فإنـه رأى أن الــدعاوى اجلنائيــة ضــد  -٢١
أفراد القوات املسلحة وحصانتهم فيما يتعلق >جلرائم املرتكبة أثنـاء 

متثل حالة  الدولة اليت متارس الوالية القضائيةنزاع مسلح يف أراضي 
 دم تناوهلا >لدراسة يف إطار هذا املوضوع. عخاصة ينبغي 

أنـــــــه ميكــــــــن القـــــــول بوجــــــــه عـــــــام إن مســــــــألة  وأضـــــــاف -٢٢
االستثناءات من قاعدة احلصانة الوظيفية بعد ارتكاب جرائم دولية 

__________ 

 )٥٠( J. Morgan Foster, "United States Court of Appeals for the 

District of Columbia: Belhas v. Ya’Alon: Introductory note", ILM, 

vol. 47 (2008), pp. 141–143. 
 )٥١( Ibid., p. 142. 

هي >لتأكيد قضية حامسة األمهية ومثرية للجدل إىل حد كبري عند 
إلشارة إىل النظر يف نطاق احلصانة. ومن الضروري يف هذا الصدد ا

، والذي ٢٠٠٩أن القرار الصادر عن معهد القانون الدويل يف عام 
عض األعضاء املوجودين مت التطرق إليه سابقاً وساهم يف صياغته ب

ال تنطبــق بشـــأن "علــى حكــم يــنص علــى أنــه يف القاعــة، اشــتمل 
اجلــــرائم الدوليـــــة أي حصـــــانة مــــن الواليـــــة القضـــــائية إال احلصـــــانة 

(املـادة الثالثـة،  )٥٢("اً للقانون الـدويلللفرد وفقاملمنوحة  الشخصية
). وقـال إن السـيد غـا� هـو الـذي اقـرتح ذلـك احلكــم إن ١الفقـرة 

 ختنه ذاكرته.  مل
 حوليــةالتحضــريية الــواردة يف يقــول إن األعمــال  ومضــى -٢٣

املعهد، من جانب آخر، مل تشرح األسس اليت ارتكز عليهـا ذلـك 
إىل ذلك، أشارت ديباجة القرار إىل ما  احلكم شرحاً وافياً. وإضافة

وعلـى هــذه هـو قـائم ومـا هــو منشـود مـن أحكـام القــانون الـدويل. 
 اخللفية، فإن األحكام الـيت تشـكل أسـاس احلكـم الـذي ورد ذكـره
للتـــو ميكـــن العثـــور عليهـــا يف الفـــروع الـــيت تتعلـــق >لقـــانون الــــدويل 

 الوضعي من مشاريع القرارات.
عيــــد أنــــه إذا كانــــت م بــــه إىل حــــد بإن مــــن املســــلّ  وقـــال -٢٤

االستثناءات من احلصانة يف حالة اجلرائم الدولية ال تشكل جزءاً من 
التدرجيي. القانون الدويل الوضعي، فيجب القبول �ا نتيجة لتطويره 

وقد عاين التقرير مسألة املدى الذي ميكن فيه اعتبار هذا التطوير 
أنـه لـيس مقتنعـاً متامــاً ²ن للقـانون الـدويل أمـراً مستسـاغاً. وأضـاف 

لة  األمث تطويراً من هذا القبيل قد يشكل عالمة على التقدم؛ وأحد 
يف حـــال العالقــات بـــني بعــض البلـــدان اجليــدة علــى ذلـــك يتمثــل 

مـة وبعـض البلــدان الناميـة، والــذي نـتج عــن حمـاوالت لتطبيــق املتقد
 . الوالية القضائية العاملية وتقييد حصانة املسؤولني األجانب

وكقاعـدة عامـة، قـال إنــه مـن دون احلصـول علـى موافقــة  -٢٥
دولة اجلنسية فإن حماوالت حماكمة املسؤولني األجانب عـن جـرائم 

لـيت متــارس الواليـة القضــائية ارتكبـت يف بلــدا م ولـيس يف الدولــة ا
تؤدي إىل نتيجة أو سـوف تنتهـي ²حكـام غيابيـة. وإنـه يف ظـل  لن

مل املسؤول جنسيتها، يصعب احلصول غياب تعاون الدولة اليت حي
ة >حتمــال علـى أدلـة علــى اجلـرم املزعــوم. وهـذه احلقيقــة، مشـفوع

صــدور حكـــم غيــايب، قّلمـــا جتعــل انتشـــار هــذا النـــوع مــن العدالـــة 
و>ً. وإن إمكانيـة الشـروع يف حماكمـات جنائيـة ملسـؤويل الــدول مرغـ

تؤدي  يف دول أخرى عن أفعال ارتكبوها بصفتهم الرمسية ميكن أن
 إىل انتشار نوع من العدالة االنتقائية ذات الدوافع السياسية. 

إن املهمة الرئيسية للجنة تتمثل يف تدوين القانون الدويل  -٢٦
نة مسؤويل الـدول مـن الواليـة القضـائية بشأن هذا املوضوع. فحصا

اجلنائيـة األجنبيــة هـي مســألة ختـص القــانون الـدويل. ويف اســتطاعة 
__________ 

 )٥٢( Institute of International Law, Yearbook, vol. 73  انظـر)
 .p. 227أعاله)،  ٤٧احلاشية 
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يف قيـــام خمتلـــف احملـــاكم الوطنيـــة بتطبيـــق موحـــد  اللجنـــة أن تســـهم
للمعــايري القانونيــة الدوليـــة املتعلقــة حبصــانة املســـؤولني. ومــن شـــأن 

تكون  -أسس  أن ميكنها من التخلي عن حماوالت استنباطذلك 
 مسـؤويل الـدولحلصـانة  -أحيـا�ً أسسـاً مشـكوكاً فيهـا إىل حـد مـا 

 أو النعدام حصانتهم. 
) A/CN.4/646اً �لثـاً (يف أن يقـدم تقريـر  وأعـرب عـن أملـه -٢٧

عـن املوضـوع لكـي تنظـر فيـه اللجنـة أثنـاء اجلـزء الثـاين مـن الــدورة، 
املتعلــــق >ملوضــــوع. فتنجـــز بــــذلك املرحلــــة التمهيديــــة مـــن العمــــل 

وأضــــاف قــــائالً إن هــــذا التقريــــر ســــيتناول بشــــكل عــــام اجلوانـــــب 
إىل ذلـك.   اإلجرائيـة مـن قبيـل صـحة احلصـانة ورفـض احلصـانة ومـا

كمـــا ســــينظر يف الصـــلة بــــني صـــحة احلصــــانة أو رفـــض احلصــــانة 
ملسؤول واملسؤولية اليت ُحيتمل أن تقع على عاتق الدولة اليت حيمل ا

يف إطــالع اللجنــة  ا الصــدد، أعــرب عــن رغبتــهجنسـيتها. ويف هــذ
 الرمسيـةعليهـا يف ترمجتـه غـري  سـيقرؤهعلى ملخص للتقرير الثالـث، 

. وبطبيعــة احلـال، ميكـن أن خيضــع هـذا الــنص يـةاإلنكليز  اللغـة إىل
 لبعض التعديالت الطفيفة. 

 وميكن تلخيص حمتو�ت التقرير الثالث على النحو التايل:  -٢٨
يـث املبــدأ النظـر يف مسـألة حصـانة مســؤول مـن ح ينبغـي (أ) 

الدولــة مــن الواليــة القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة يف مســتهل الــدعوى 
لـك، يف أثنـاء املرحلـة السـابقة للمحاكمــة، ل ذقبـ حـىتالقضـائية، أو 

عنـــــدما تفكــــــر الدولـــــة الــــــيت متــــــارس الواليـــــة القضــــــائية يف إقامــــــة 
شخص املعين متنعهـا جنائية ولكن احلصانة اليت يتمتع �ا ال دعوى

 .من ذلك
يُعترب عدم النظر يف مسألة احلصانة يف بداية الـدعوى  قد (ب) 

اما�ــا مبوجــب قواعــد احلصــانة. مبثابـة انتهــاك مــن قبــل الدولـة اللتز 
ل نظر وينطبق ذلك أيضاً على املرحلة السابقة للمحاكمة حني يتم ا

ام املضــي يف إقامــة الــدعوى اجلنائيــة الــيت تقــف احلصــانة عائقــاً أمــ
 .فيها
بعبــارة  - يُعتـرب االسـتناد إىل احلصـانة جمـازاً قـانو�ً، أي ال (ج) 

 إذا احتجت �ا الدولة قادراً على إحداث أثر قانوين، إال -أخرى 
 .سؤول نفسهاألجنبية املعنية وليس امل

يكـون بوسـع الدولـة األجنبيـة االحتجـاج >حلصـانة  لكـي (د) 
نيابًة عن مسؤول لديها، جيب أن تكون على بينـة مـن أن الـدعوى 
اجلنائية قد بدأت أو قد تبدأ. وتبعاً لذلك، يتعني علـى الدولـة الـيت 

 ضد مسؤول من مسؤويل دولة أجنبيـة أن تزمع مباشرة هذه التدابري
 .زمعهحتيط الدولة املعنية علماً مبا ت

كـان مســؤول الدولــة األجنبيـة رئيســاً للدولــة أو رئيســاً   إذا )ه( 
للحكومة أو وزيراً للخارجية، يتعني على الدولة اليت متارس الواليـة 
القضــــائية اجلنائيــــة أن تثــــري مســــألة حصــــانة الشــــخص مــــن تلقـــــاء 

ومـن مث تقـرر اخلطــوات الالحقـة الـيت سـتتخذها. ويف مثــل نفسـها، 
مثل املسار املالئم الوحيد الذي ميكـن اتباعـه يف هذه احلالة، قد يت

أن تطلـب مـن الدولــة األجنبيـة التنـازل عــن احلصـانة، حبيـث يــنجم 
عــن ذلـــك أنـــه لــن يتعـــني علـــى الدولــة األجنبيـــة أن حتـــتج حبصـــانة 

 .متارس الوالية القضائيةمسؤوهلا أمام سلطات الدولة اليت 
صـانة وظيفيــة، كـان مسـؤول الدولــة األجنبيـة يتمتــع حب  إذا (و) 

يقع على عاتق الدولة املعنية االحتجاج >حلصانة. وإذا كانت تلك 
الدولـــة راغبــــة يف محايــــة مســــؤوهلا مــــن املقاضــــاة اجلنائيــــة األجنبيــــة 
 >الحتجــاج >حلصــانة، يتوجــب عليهـــا إبــالغ الدولــة الــيت متـــارس
الواليــة القضــائية، أوالً، ²ن الشــخص املعــين هــو أحــد مســـؤوليها؛ 

، ²نه يتمتع >حلصانة ألن األعمال املنسـوبة إليـه قـد صـدرت و�نياً 
عنه بصفته الرمسية. ويف غياب مثل هذا اإلخطار، ال تكون الدولة 
اليت متارس الوالية القضائية ملزمة �Ðرة أو دراسـة مسـألة احلصـانة 

 .نفسها، وميكنها >لتايل أن تباشر الدعوى اجلنائيةمن تلقاء 
ول الدولــة األجنبيـــة حبصـــانة شخصـــية يتمتـــع مســـؤ  حــني (ز) 

الذكر،  ة" اآلنفةالثالثيا0موعة " أعضاء دون أن يكون واحداً من
يقع على عاتق الدولة اليت ينتمي إليها املسؤول أن حتتج >حلصانة. 

ية مسؤوهلا من املقاضاة اجلنائية فإن كانت هذه الدولة راغبة يف محا
عليهـا إبــالغ الدولـة الــيت األجنبيـة >الحتجـاج >حلصــانة، يتوجـب 

متـارس الواليــة القضـائية ²ن الشــخص املعــين هـو أحــد مســؤوليها، 
و²نــه يتمتـــع حبصـــانة شخصـــية ألنــه يشـــغل منصـــباً رفيـــع املســـتوى 
يشـمل العالقــات اخلارجيــة ومهــام أخـرى أساســية لضــمان ســيادة 

 .تلك الدولة
الدولـــة األجنبيـــة، بغـــض النظــــر عـــن املنصـــب الــــذي  إن (ح) 

مســؤوهلا، ليســت ُملزمـــة Ðخطــار احملكمــة األجنبيــة مبســـألة  يشــغله
احلصانة بشكل مباشـر مـن أجـل أن تنظـر هـذه األخـرية يف مسـألة 
احلصـانة. وميكــن لتلــك الدولـة أن تبلــغ الدولــة الـيت متــارس الواليــة 

هلا مـــن خـــالل إ�رة املســألة عـــرب القنـــوات القضــائية حبصـــانة مســؤو 
اً كافيــاً للمحكمــة للنظـــر يف الدبلوماســية، وهــو مــا يشـــكل أساســ

مسألة احلصانة. وعدم وقوع أي التزام على عـاتق الدولـة ²ن تبلـغ 
احملكمـة األجنبيــة مباشــرة ينبـع مــن مبــدأ السـيادة ومــن املســاواة يف 

 .السيادة بني الدول
مســؤوليها ملزمــة  يت احتجـت حبصــانةتكـون الدولــة الــ ال (ط) 

يهـا مـن اإلخطـار >ملعلومـات بتربير ادعائها، فيما عدا ما يتعـني عل
 كــــون  ومـــعاملشـــار إليهـــا يف الفقـــرتني الفـــرعيتني (و) و(ز) أعـــاله. 

الدولة اليت متارس الواليـة القضـائية (أو احملكمـة املعنيـة) غـري ملزمـة 
�ــا الدولـة األجنبيــة  ²ن تقبـل بشـكل غــري مـدروس أيــة إفـادة تـديل

جاهـل هـذه بشأن حصانة مسؤوليها، فال ميكن هلا مـع ذلـك أن تت
اإلفــادة مــا مل تدحضــها مالبســات القضــية بشــكل واضــح. ويعتــرب 
وصف األفعال الـيت قـام �ـا الشـخص املعـين ² ـا أفعـال رمسيـة، أو 
تقيـــيم أمهيـــة الواجبــــات الـــيت يضـــطلع �ــــا املســـؤول رفيـــع املســــتوى 
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ضمان سيادة الدولة، امتيازاً للدولة األجنبية وليس للدولة >لنسبة ل
 .الوالية القضائيةاليت متارس 

حــق التنـــازل عـــن حصـــانة املســـؤول هـــو مـــن حقـــوق  إن (ي) 
 .الدولة األجنبية اليت ميثلها وليس من حقوق املسؤول

يقــــرر رئــــيس الدولــــة أو رئــــيس احلكومــــة أو وزيــــر  عنـــدما (ك) 
املســــتوى رفيَعـــي ن أحـــد ممثَلــــي الدولـــة اخلارجيـــة رفـــع احلصــــانة عـــ

الية القضائية أن تعترب أنه يعرب عن اآلخَرين، فللدولة اليت متارس الو 
إرادة الدولة األجنبية املعنية، ما مل تتسلم إخطـاراً مـن هـذه األخـرية 

 .مفاده خالف ذلك
رفـــع احلصـــانة عـــن رئـــيس الدولـــة أو رئـــيس احلكومـــة  إن (ل) 
الستثناء املمكن الوحيد أن يكون صرحياً. واوزير اخلارجية جيب  أو

يــــة مـــن الدولـــة األجنبيـــة أن تتخــــذ هـــو عنـــدما تطلـــب الدولـــة املعن
ذلــك املســـؤول تــدبرياً مــن تـــدابري اإلجــراءات اجلنائيــة. ويعتـــرب   حبــق
طلــب مــن هـذا القبيــل مكافئــاً بصـورة �مــة لرفــٍع احلصــانة يف  كـل

رفــــع الـــة يكــــون ويف هــــذه احلحـــدود التــــدابري املطلـــوب اختاذهــــا، 
 .احلصانة ضمنياً 

مـــن  رفــع احلصـــانة عـــن مســـؤول للدولــة لـــيس واحـــداً  إن (م) 
" لكنـه يتمتـع حبصــانة شخصـية، أو عــن ةالثالثيــا0موعـة "أعضـاء 

مسؤول للدولة يتمتع حبصانة وظيفية، أو عن مسؤول سابق للدولة 
يتمتـع حبصـانة وظيفيــة، قـد يكــون صـرحياً أو ضــمنياً. وحـني يكــون 

من قبـل الدولـة  اً، قد يتخذ شكل عدم االحتجاج >حلصانةضمني
 .اليت يكون الشخص املعين أحد مسؤوليها

ُرفعت احلصانة بشكل صريح، ال يعود االحتجاج �ا  إذا (ن) 
ممكناً بصورة مشروعة. ويف بعض احلاالت، قد ينطبق الرفع الصريح 

 .للحصانة على تدابري معينة فقط
كل عــــــدم ضــــــمين للحصـــــانة شــــــيتخــــــذ الرفـــــع ال حـــــني (س) 

ة الوظيفيــــة ملســــؤول يف الدولــــة، أو احلصـــــانة االحتجــــاج >حلصــــان
ا0موعـــة " أعضــاء الشخصــية ملســؤول يف الدولــة لــيس واحــداً مــن

"، فيبـــدو أنـــه يظـــل مـــن املمكـــن االحتجـــاج >حلصــــانة يف ةالثالثيـــ
مرحلـة الحقــة مـن مراحــل الـدعوى اجلنائيــة (وال سـيما حــني ُحتــال 

وك فيه أن فمن املشك ،حمكمةٍ أعلى درجة). ومع ذلكالقضية إىل 
الدولة اليت مل حتتج >حلصانة أمام احملكمة االبتدائية قد تفعل ذلك 
يف مرحلـة االسـتئناف. ويف مجيـع احلـاالت، ينبغـي أال تعتـرب التــدابري 
اإلجرائيــة الــيت تتخــذها الدولــة الـــيت متــارس الواليــة القضــائية ضـــد 

 .حبصانة ذلك املسؤول تدابري غري مشروعةاملسؤول قبل االحتجاج 

رفـع الدولــة احلصـانَة عــن املســؤول فيهـا ميهــد الطريــق  إن (ع) 
ملمارســة الواليــة القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة ضــد ذلــك الشـــخص. 
ويصـح ذلـك أيضــاً >لنسـبة لألفعــال الـيت يقـوم �ــا ذلـك الشــخص 

 .بصفته الرمسية

احلصــانة عــن املســؤول إذا مــا رفعــت دولــة أجنبيــة  وحـىت (ف)  
فى من مسؤوليتها الدولية عن األفعال اليت قـام �ـا فإ ا ال تُعفيها، 

 .ذلك الشخص بصفته الرمسية
الدولــة الـــيت حتــتج حبصـــانة مســؤوهلا علـــى أســـاس أن  إن (ص) 

األفعـــال املنســـوبة إليـــه هـــي أفعــــال رمسيـــة تكـــون قـــد اعرتفــــت ²ن 
هي بذلك ترسي األساس األفعال املعنية هي أفعاهلا هي نفسها. و 

ها الدوليــة مــن جانــب أيــة جهــة مــن اجلهــات لالحتجــاج مبســؤوليت
 املعنية اليت حيق هلا القيام بذلك. 

قال إنه >لرغم من أن املقرر اخلاص قد قدم  دوغارد السيد -٢٩
راد أية فإنه على ممارسات الدول يف تقريره الثاين،  فرةاأدلة و  أغفل إي

حمكمة استئناف عن  ٢٠٠٩عام يف صدر إشارة إىل القرار الذي 
. مطر وآخرون ضد دخيرتيف قضية  الدائرة الثانية >لوال�ت املتحدة

وقـال إنــه شخصــياً كــان ليفعــل الشــيء نفســه لــو أنــه كلِّــف بــذات 
املهمة. فالسيد دخيرت، الرئيس السابق لوكالة األمن اإلسرائيلية، كان 

ُأصــيب اهلــدف  ؤوالً عــن قصــف منطقــة سـكنية يف غــزة. ولقــدمسـ
 ٥٠ء لقــوا حـتفهم وُجــرح أكثـر مــن شخصـاً مــن األبـر� ١٤ولكـن 

شخصـًا. وقـد رأت حمكمـة االســتئناف أن القصـف قـد جــرى "يف 
انون  سياق مزاولة [السيد دخيرت] لواجباته الرمسية" اليت ال يشملها ق
ولكــــــــن القـــــــــانون  احلصــــــــا�ت الســـــــــيادية األجنبيــــــــة األمريكـــــــــي،

 ،املتحــدة قـد مشلهـا. وبنــاء علـى ذلــكاألنكلوسكسـوين للـوال�ت 
 منحت احلصانة ملسؤول أجنيب سابق مل يشغل حىت منصباً وزار�ً.

السيد دوغارد أنه يـذكر تلـك القضـية يف البدايـة  وأضاف -٣٠
يف هذا  الوقائع لتهتدي �ا يف مناقشا�االلجنة ببعض  تزويد�دف 
قَصر عن أن املقرر اخلاص قد تفحص القانون، فقد . فمع الصدد

ت املعنية اليت ال تتعلق حبـوادث سـري دراسة احلقائق املتعلقة >حلاال
أو سرقة �فهة، بل تتعلق يف معظمها جبرائم يف قمـة اخلطـورة، مثـل 
التعـذيب واإل>دة اجلماعيـة وجـرائم احلــرب واجلـرائم ضـد اإلنســانية 

در تسميتهم خبالئف هتلـر أو أخيمـان وجرائم أخرى ارتكبها من جي
ك يشــكل >لتــايل عيـدي أمــني دادا أو بــول بــوت. ورأى أن ذلــأو 

أول انتقاٍد يود توجيهـه للمقـرر اخلـاص. فقـد كـان مـن الواضـح أوالً 
أن اجلرائم اخلطرية والشنيعة قيد البحث قـد ُوجهـت بصـورة رئيسـية 

هكني بذلك معـايري حنو املدنيني األبر�ء، وارتكبها مسؤولو دول منت
يــــاً، حـــــني ووجهــــت الدولــــة اإلقليميــــة �ـــــذه القواعــــد اآلمــــرة. و�ن

األوضاع فإ ا رفضت مقاضاة املسؤولني املتورطني يف ذلك بسبب 
~ييدها ألعماهلم. وأضاف السيد دوغارد أن املقرر اخلاص ذكر يف 

مــن تقريــره الثــاين أن حمـاوالت ممارســة الواليــة القضــائية  ٧٦ الفقـرة
ــذ يف الغالب يــة الســاحقة مــن احلــاالت يف اجلنائيــة العامليــة كانــت تنفَّ

بلدان متقدمة فيما يتعلق مبسؤولني حاليني أو سابقني لدول �مية. 
ألنـه مـن املعـروف جيـداً أن القسـم األكـرب  منـاٍف للعقـل كالموهذا  

ــــه ضـــد مســــؤولني مـــن الــــدعاوى الرا هنـــة الــــيت مـــن هــــذا النـــوع وجِّ
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨إســـــرائيليني ارتكبــــــوا جــــــرائم يف غــــــزة يف عــــــامي 

ت إسرائيل، بدعٍم من الوال�ت املتحدة، حماكمتهم بسـببها. ورفض
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رتكيب أعمـال التعــذيب وقـال إنـه ال يوجـد مـا يــربر مـنح احلصـانة ملـ
د أ م ينتمون لبلد من العامل النامي، من أمثال القذايف وموغايب، 0ر 

ًا، إن  �ٍم. وأعرب عن استيائه من هذا املوقف املتعايل للغاية. و�لث
جلنائيــة الدوليــة مل تكــن أحــد اخليــارات املمكنــة يف تلـــك احملكمــة ا

ًا يف إىل أن الظروف نظراً  ف الدول اخلارجة على القانون ليست أطرا
مـن املتعـذر نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة. وكـان 

أيضاً االعتماد على إحالة تلك احلاالت إىل احملكمة من قبل جملس 
تحـدة، وذلـك ألنـه يف احلالـة املتعلقـة >جلـرائم األمن التابع لألمم امل

إلسـرائيليون املرتكبة يف غزة، على سبيل املثال، يكون املسـؤولون ا
 حمميني حبق النقض الذي تستخدمه الوال�ت املتحدة. 

إن املســألة احلامســة األمهيــة تتمثــل >لتــايل  اف قــائالً وأضــ -٣١
اإلفــــالت مــــن  فيمـــا إذا كــــان ينبغــــي أن تســــود املســـاءلة أو يســــود

العقاب، ويف حتديد الدور الذي جيب على اللجنة االضطالع بـه. 
القاضي األمريكي فيليكس فرانكفـورتر، فـإن سـن  وحبسب ما كتبه

بــل  ،)٥٣(يف علــم اجلـدل" القـوانني "لـيس ممارســة يف علـم املنطـق أو
. وبنـــاء عليــه، يتعـــني علــى اللجنـــة أن )٥٤(ممارســة تتعلـــق >الختيــار

ســاءلة واإلفـالت مــن العقــاب. وهـي يف كلتــا احلــالتني ختتـار بــني امل
تنخـرط يف التطـوير التـدرجيي ألنـه لـن يكـون بوسـعها أن تتخـذ مــن 
 التــدوين ذريعــة لالحتفـــاظ >لقــانون القــدمي الـــذي كــان قائمــاً قبـــل
نشـوء احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وقبـل حركـة حقـوق اإلنسـان، وقبـل 

 يق املساءلة. املطالبات الراهنة الداعية إىل تطب
السـيد دوغـارد إ ــا ليسـت املـرة األوىل الـيت تتنــاول  وقـال -٣٢

، رفضـــت ١٩٥٠فيهــا اللجنــة هــذا املوضـــوع الشــائك. ففــي عــام 
دويل املعرتف �ا يف اللجنة احلصانة حني صاغت مبادئ القانون ال

(مبــادئ  )٥٥(النظــام األساســي حملكمــة نــورمربغ ويف حكــم احملكمــة
عنــــدما صــــاغت  ١٩٥٤يف عــــام  جمـــدداً ك نـــورمربغ). وكــــررت ذلــــ

، ويف )٥٦(مشــــروع مدونــــة اجلـــــرائم املخلــــة بســـــلم اإلنســــانية وأمنهـــــا
مــن مشـروع مدونــة اجلـرائم املخلــة بسـلم اإلنســانية وأمنهــا  ٧ املـادة
، شـــدد الفريـــق العامـــل ١٩٩٩. وأخـــرياً، يف عـــام )٥٧(١٩٩٦لعـــام 
الية القضائية واملعين حبصا�ت الدول وممتلكا�ا من الو للجنة التابع 

لتطورات املتصلة >حلصانة الناجتة عـن على أنه ينبغي عدم جتاهل ا
. وأضـاف أنــه شـعر >لتـايل خبيبـة أمــل إذ رأى أن )٥٨(بينوشـيهقضـية 

__________ 

 )٥٣( F. Frankfurter, "Some reflections on the reading of 

statutes", Columbia Law Review, vol. 47, No. 4 (May 1947), pp. 527–

546, at p. 529. 
 )٥٤( Ibid., p. 532. 
 .٣٧٤ صا0لد الثاين،  ،١٩٥٠ حولية )٥٥( 
 .١٥٢-١٥١ ص الثاين، ا0لد ،١٩٥٤ حولية )٥٦( 
 .٣٥ص  والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،١٩٩٦ حولية )٥٧( 
 ٣٥٧-٣٥٦ ص املرفـــــــق،)، الثــــــاينا0لـــــــد الثــــــاين (اجلـــــــزء  ،١٩٩٩ حوليــــــة )٥٨( 

 .)التذييل من ١٣-١١(الفقرات 

ريخ والتخلــي عــن املوقــف الــذي املقــرر اخلــاص يقــرتح شــطب التــا
 اعتمدته اللجنة >ستمرار.

ل يف وكمــــــا كتــــــب القضــــــاة هيغنــــــز وكوميــــــانس وبورغنتــــــا -٣٣
 االعتقال مذكرةقضية  من رأيهم املستقل املشرتك يف ٧٥ الفقرة

مـن العقـاب  اإلفـالتووقـف جهة، هناك مصـلحة جمتمـع البشـرية يف منـع  من
الدول  تمع0ومن جهة أخرى،  أفراده؛ ضد اخلطرية اجلرائم مبرتكيب يتعلق فيما

مـن دول متكينه من التصرف حبرية على مسـتوى العالقـات بـني الـ يفمصلحة 
لــذلك جيـب حتقيـق التــوازن بـني جممـوعتني مــن  .دون تـدخالت ال مسـوغ هلـا

بتقـدير ا0تمــع الـدويل. فـإذا ~ملنــا يف هـذه األمــور  كلتامهــاالوظـائف حتظيـان  
نة  جائزةهتمام، جند أن ما يُعترب والية قضائية املثرية لال وما يعترب قانو�ً للحصا

. ن لن تبقى على حاهلا لألبدملها كفتا امليزافاألوزان اليت حتمها يف تطور دائم. 
عــامل يتزايـد رفضـه إلفـالت مــرتكيب أبشـع اجلـرائم مــن  يفعلـى ذلـك،  عـالوةو 

د املسؤولية وتطبيـق املسـاءلة، صرامة إسنا مثة اجتاه ملموس حنو ز�دةالعقاب، 
 . واقياً  درعاً  بوصفها احلصانةاحلد من إمكانية ~كيد االختصاص، و  وتوسيع

يف جدال اخلوض السيد دوغارد قائالً إنه ال يود  ومضى -٣٤
حول ما إذا كان رفض مـنح احلصـانة >لنسـبة للجـرائم اخلطـرية هـو 

اضــح بـــني رأيـــني: القاعــدة أم االســـتثناء. وال بـــد مــن إقامـــة متييـــز و 
األول يـذهب إىل أن احلصـانة متتـد إىل وزراء اخلارجيـة وغـريهم مــن 

بعـدم وجـود حصـانة لرؤســاء لثـاين يقـول ايف حـني مسـؤويل الدولـة؛ 
الـدول أو رؤســاء احلكومــات يف حـاالت اجلــرائم الدوليــة اخلطــرية. 

 تففـي احلالــة األوىل، يتمثـل الســؤال احلاســم األمهيـة فيمــا إذا كانــ
كـان   االعتقـال مـذكرةهناك قاعدة جديدة، وذلك ألنه قبـل قضـية 

راء ال حيـق من املسلم بـه عمومـاً أن وزراء اخلارجيـة وغـريهم مـن الـوز 
قـرار حمكمـة العـدل هلم التمتع >حلصانة. وقال إنه ليس مقتنعاً ²ن 

الدولية كان صائباً يف هذه احلالة. فاحملكمة مل تقدم على اإلطالق 
ى ممارسة الدول يدعم رأيها القائل مبنح احلصانة لوزراء أي دليل عل

 اخلارجيـة. وعـالوة علــى ذلـك، فقـد أفــاد معهـد القـانون الــدويل يف
ينبغــي مـــنح مثـــل  الاملنعقــدة يف فـــانكوفر ²نـــه  ٢٠٠١دورتــه لعـــام 

إىل  ١٩٩١. وكانت اللجنة قـد توصـلت يف عـام )٥٩(هذه احلصانة
لــق حبصـــا�ت الـــدول مـــن نفــس االســـتنتاج يف ســـياق عملهـــا املتع

، كمـــا أن عــدداً كبــرياً مـــن الكتــاب القـــانونيني )٦٠(الواليــة القضــائية
شديداً، وهو ما اعرتف به املقرر اخلاص انتقدوا ذلك احلكم انتقاداً 

ي فان ِدن فينغـارت عـن رأي يف تقريره الثاين. كذلك أعرب القاض
ي . وعنـد هـذه النقطـة، مـن الضــرور )٦١(خمـالف بشـأن هـذه القضـية

اإلشــــــارة إىل أن حمكمــــــة العـــــــدل الدوليــــــة ال تضـــــــم الكثــــــري مـــــــن 
املزيد من يف القانون اجلنائي الدويل، مما يعين أن مثة  االختصاصيني

 االختصاصيني يف هذا الشأن.األسباب الداعية إىل االستماع إىل 
__________ 

 )٥٩( Institute of International Law, Yearbook, vol. 69 (2000–

2001), Session of Vancouver (2001), p. 743. 
) ٧(الفقرة ( ٥٠ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩١ حولية )٦٠( 

 .)٣من التعليق على مشروع املادة 
 )٦١( I.C.J. Reports 2002, pp. 142–151. 
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قائالً إن السؤال الفعلي مع ذلك يتمثل فيما إذا   وأضاف -٣٥
ون >حلصانة من الوالية القضائية اجلنائية كان مسؤولو الدول يتمتع

األجنبية يف احملاكم الوطنية، أو بعبارة أخرى، ما إذا كانت هنالـك 
اءات من قاعدة احلصانة يف القضا� اليت تتعلق جبرائم خطرية استثن

 تنتهك فيها معايري القواعد اآلمرة.

لكل منهمـا مصـادره الداعمـة.  ،موقفان حمتمالن وهناك -٣٦
ل، وهو يؤيد احلصانة، اقرتحه املقـرر اخلـاص. فـافرتض أوالً أن األو 

هــو احلصـانة هــي أمــر مطلـق إال عنــد وجــود اسـتثناء واضــح، كمــا 
�نياً، أن احلصانة و )؛ acta gestionisالوضع يف األعمال التجارية (

تنطبـــق علــــى رؤســـاء الــــدول ورؤســـاء احلكومــــات ووزراء اخلارجيــــة 
وأحياً� على مسؤولني آخرين؛ و�لثاً، أن احلصانة تشمل احلصـانة 
املوضوعية (احلصانة الوظيفية) واحلصانة الشخصية؛ ورابعاً، وحبسب 

 رر اخلـاص، أن احلصــانة مـن الواليـة القضـائية ال تعــينمـا أكـده املقـ
الوالية  اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة، ألن احلصانة من 
القضـائية اجلنائيـة واملســؤولية الفرديـة مهـا مفهومــان خمتلفـان، حيــث 

يشـكل الثـاين مسـألة تتعلـق يف حـني حيمـل األول الطـابع اإلجرائـي 
ؤدي احلصـانة مـن الواليـة القضــائية إىل >لقـانون املوضـوعي. فقـد تـ

القضــائية، ولكنهــا ال تعفـي الشــخص مــن املســؤولية  منـع املالحقــة
مــن الناحيــة النظريـــة علــى األقــل، ألن اجلميــع يعـــرف يف  ،اجلنائيــة

حمكمــة الواقــع أن ذلــك الشــخص لــن حيــاكم علــى اإلطــالق أمــام 
اً، وخامسـ دوليـة؛ حمكمة جنائيـةوطنية وألنه ال ميكن حماكمته أمام 

ناء صــحيحاً، أي بعبــارة أن أي اسـتثناء مــن احلصـانة ال يعتــرب اسـتث
أخــرى أن احلصــانة تنطبــق أيضــاً علــى األفعــال الشــائنة إىل درجـــة 
يتعذر معها اعتبارها أفعاالً رمسية، وعلى األفعال اليت تشكل انتهاكاً 

 عاملية. ملعايري القواعد اآلمرة، واألفعال اليت ختضع للوالية القضائية ال

فيفرتض أوالً أن  أما املوقف اآلخر الذي يناهض احلصانة -٣٧
احلصـانة ليســت أمـراً مطلقــاً كمـا يتضــح مـن تطــور القـانون الــدويل 
فيما يتعلق >ألعمال التجارية. فاحلصانة تتطور >ستمرار مبا يتوافق 
مع قيم ا0تمع الدويل ككل؛ و�نياً، أنه مع كون احلصانة تنطبق يف 

ال تنطبــق  ت ارتكـاب اجلـرائم الدوليـة اخلطـرية، فإ ـا >لتأكيـدحـاال
على وزراء اخلارجية؛ و�لثاً، أن دعاة املساءلة يسلمون عمومًا ²ن 
احلصانة الشخصية تنطبق علـى رؤسـاء الـدول ورؤسـاء احلكومـات 
أثنــاء شـــغلهم ملناصـــبهم، نظـــراً لكــون ممارســـات الـــدول والقـــرارات 

ن هـذا املوضـوع. ولكــن وفقـاً ملـا أبــرزه القضـائية واضـحة جـداً بشــأ
مـــن تقريـــره الثــــاين،  ٧٧و ٦٧بوضـــوح يف الفقـــرتني  املقـــرر اخلـــاص

حيـــث اعتمــــد بصـــورة صــــائبة علـــى الفقــــه القـــانوين وعلــــى بعــــض 
القرارات القضائية، فإن ذلـك املوقـف لـيس منطقيـاً ألنـه إذا أمكـن 

تكون  على احلصانة، فيجب أنتكون هلا الغلبة للقواعد اآلمرة أن 
صــانة الشخصـــية. علــى كــل مـــن احلصــانة الوظيفيــة واحل هلــا الغلبــة

وأعــرب الســـيد دوغــارد عـــن موافقتــه علـــى ذلــك الـــرأي حـــىت وإن 
عارضــه أنصــار املســاءلة بوجــه عــام؛ ورابعــاً، أن الــرأي القائـــل ²ن 

 ا >لتايل ال تستبعد املسؤولية اجلنائية هي ²احلصانة أمر إجرائي و

فالتبعات املرتتبة على احلصانة، سـواء مسيـت حجة من دون سند. 
جرائية أو أي شيء آخر، تتمثل يف استبعادها للمسؤولية حصانة إ

توجد عملياً حمكمة وطنية أو دولية حملاكمة  اجلنائية، وذلك ألنه ال
الشخص املعين، وبـذلك يبقـى طليقـاً. و>لطبـع، فـإن تلـك النظريـة 

م حمكمـة العـدل الدوليـة، اليت أيدها املقرر اخلاص قد حظيت بدع
مــن احلجـــج إال النــزر اليســـري وهـــو  بيــد أن ذلـــك الــرأي ال يدعمـــه

يتنــاقض مــع مشــروع مدونــة اجلــرائم املخلــة بســلم اإلنســانية وأمنهــا 
 أن . ويف التعليق على ذلك املشروع أكدت اللجنة ١٩٩٦لعام 
 جـراءاتلإل وفقـاً  العقاب أو >حملاكمةفيما يتعلق  جرائيةاإل صانةاحل انتفاء 

 موضـوعية حصـانة أي لعـدم وجـود أساسـيةطبيعية نتيجة  هو املرعية قضائيةال
ته فردال منع إذا ما هناك تناقض وسيكون. موضوعي دفاع أو  من التذرع بصف

 االعتبـار >لتـذرع �ـذا ومسح لـه مـع ذلـكجرمية  عن املسؤولية لتجنب ةالرمسي
 . )٦٢(نتائج هذه املسؤولية تجنبلذاته 

لة، يوجد فرق واضح جداً يف اآلراء بني حمكمة العدل ك احلاويف تل
الدوليـة وبـني اللجنـة. وخامســاً، إن املنطـق واملمارسـات والقــرارات 
القضائية والفقه تدعم الرأي القائل بوجود اسـتثناء مـن احلصـانة يف 
حالة اجلرائم الدولية اخلطرية. ولذلك فقد أخطأ املقرر اخلاص حني 

ريـره الثـاين إىل أن أنصـار االســتثناءات مـن تق ٨٠قـرة ذهـب يف الف
أ�روا العديــد مــن احلجــج لــدعم ذلـــك الــرأي ألن كــالً منهــا اتســـم 
>لضعف، إذ إن احلجج اليت تدعم تلك النظرية هي مجيعًا يف واقع 
األمــــر مرتابطـــــة بشــــكل وثيـــــق. وهنـــــاك أساســــاً حجتـــــان تؤيـــــدان 

رج نطـــاق تقــع خـــاطـــرية االســتثناءات؛ األوىل تفيـــد ²ن اجلــرائم اخل
إن ارتكاب أعمال التعذيب أو اإل>دة اجلماعية  -وظائف الدولة 

لـيس مـن وظــائف الدولـة أو املســؤولني فيهـا. ومــع أن هـذه احلجــة 
مل جيـــد أ ـــا مقنعـــة  فإنـــهحتظــى بـــبعض التأييـــد يف اآلراء القضـــائية، 

 ،بينوشــيهفيـه الكفايـة ألنـه، كمـا الحـظ اللـورد سـتاين يف قضـية  مبـا
‘ احلــل األخــري’الصــادر عــن هتلــر عنـدما أمــر بتنفيــذ الفعــل فـإن "

بـد مـن اعتبــاره مبثابـة فعـل رمســي �بـع مـن ممارســة مهامـه بصــفته  ال
. ومـن جهـة أخـرى، فـإن احلجـة الرئيسـية املؤيـدة )٦٣(رئـيس الدولـة"

لالســــتثناءات مــــن احلصـــــانة تكمــــن يف املبـــــدأ القائــــل ²ن معـــــايري 
. وقد أورد عليها وهلا الغلبة حلصانةة من االقواعد اآلمرة أعلى مرتب

املقرر اخلاص حججاً أخرى كانت كلها مبثابة تفرعات عن حجـة 
القواعد اآلمرة. فقد ذهـب مـثالً إىل أن اجلـرائم الـيت ختضـع للواليـة 
القضائية العاملية ال تكون خاضـعة للحصـانة، وكـذلك اجلـرائم الـيت 

 لكـن مجيـع تلـكطـرية. ئم اخلختضع ملبدأ التسليم أو احملاكمـة واجلـرا
بــني احلصـانة ومعــايري  تنـافراحلجـج أكـدت >ألســاس علـى وجــود 

 القواعد اآلمرة وأن األخرية هي اليت جيب أن تسود.
__________ 

) ٦(الفقرة ( ٥٧ ص)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،١٩٩٦ حولية )٦٢( 
 .)٧ املادة على التعليق من

 )٦٣( Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, 

ex parte Pinochet Ugarte (Nos. 1, 2 and 3), England, House of Lords, 

25 November 1998, and 15 January and 24 March 1999, ILR, vol. 119 

(2002), p. 104. 
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قـــــائالً إن املســـــألة الـــــيت جيـــــب  الســـــيد دوغـــــارد ومضــــى -٣٨
التصـــدي هلـــا تتمثــــل فيمـــا إذا كانــــت املصـــادر تؤيــــد وجـــود تلــــك 

ل ²ن تلك املصادر واضحة االستثناءات. وليس يف وسع أحد القو 
متامـاً بشـأن املوضــوع. فـبعض املعاهـدات رفضــت فكـرة احلصــانة؛ 

احملـــاكم املخصَّصـــة  وينطبــق ذلـــك علـــى املعاهـــدات الـــيت أنشـــأت
اجلنائيـــة الدوليـــة، واتفاقيــــة منـــع جرميـــة اإل>دة اجلماعيــــة واحملكمـــة 

اتفاقيـــة عــدم تقـــادم جــرائم احلـــرب ، و ١٩٤٨واملعاقبــة عليهـــا لعــام 
، واالتفاقيـــة الدوليـــة ١٩٦٨لعـــام  جلــرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنســـانيةوا

. وال ١٩٧٣لقمــع جرميـــة الفصـــل العنصــري واملعاقبـــة عليهـــا لعـــام 
يع املبــدأ الــذي تؤكــده تلـــك يوجــد ســبب منطقــي يعلــل عـــدم توســ

الـــيت ينطبــــق بعضـــها علـــى احملـــاكم الدوليــــة  -املعاهـــدات الدوليـــة 
ليشــمل الــوال�ت القضـــائية  -والــبعض اآلخــر علــى مجيــع احملــاكم 

ال توجــد معاهـدة تــنص علـى احلصــانة  ،الوطنيـة. فبحســب معرفتـه
مكافحـــة فيمــا يتعلـــق >جلــرائم الدوليـــة. كمـــا أن أ�ً مــن اتفاقيـــات 

أو مكافحـــــة الفســــاد مل تشـــــر إىل احلصــــانة، وال ميكـــــن  هــــاباإلر 
>لتأكيـد أن ُيســتنتج مــن عــدم التطــرق هلــا أنــه ينبغــي وجودهــا. ومل 

الصورة واضحة فيما يتعلق >لتشـريعات. فـبعض الـدول، مثـل تكن 
غــو أوروغــواي وبنمــا وبوركينــا فاســو وجنــوب أفريقيــا والفلبــني والكون

اسـتبعدت صـراحة مبـدأ احلصـانة أمـام والنيجـر، ورمبـا نيوزيلنـدا، قـد 
مل يكن من املستغرب قيام بلـدان أخـرى، يف حني احملاكم الوطنية، 

صانة. وقال إن املقرر اخلاص أشار يف الفقرة مثل هولندا، بتأييد احل
اين إىل حالـــــة بلجيكــــا الــــيت عــــّدلت نظامهـــــا مــــن تقريــــره الثــــ ٧٤

وأملـح إىل أ ــا  ،٢٠٠٣األساسـي للواليـة القضـائية العامليـة يف عـام 
 مـذكرةاختذت ذلك القرار يف أعقاب األحكام الصـادرة يف قضـية 

صـرف امتثـاالً ملبــدأ ، ولكـن اجلميـع يعلــم أن بلجيكـا مل تتاالعتقـال
زاز عا�ا ألن الوال�ت املتحدة جلأت إىل عملية وإمنا غريت تشري ابت

عـن طريــق �ديـدها بنقــل مقـر منظمــة حلـف مشــال األطلسـي مــن 
ن مل تقــم بــذلك. وفيمـــا يتعلــق >لســوابق القضــائية، فقـــد بلجيكــا إ

من تقريره الثاين حاالت   ٧٠و ٦٩أدرج املقرر اخلاص يف الفقرتني 
ة مل يـــتم فيهـــا االحتجـــاج >حلصـــانة أو النظـــر فيهـــا. ومــــع أن كثـــري 

االســتنتاج الـــذي ميكــن استخالصـــه مـــن القــرارات اخلاصـــة بتلـــك 
كيــــد لـــــيس االعـــــرتاف لـــــيس واضــــحاً بدقـــــة، لكنـــــه >لتأ احلــــاالت

>حلصانة. وهناك أيضاً قضا� تباينت فيها آراء القضاة: ففي قضية 
يف ني لفكرة احلصانة، أما كان أغلب القضاة معارض  ٣بينوشيه رقم 

فقد أيدت الغالبية احلصانة وعارضـتها أقليـة مذكرة االعتقال قضية 
قويــة. وقــد شــكل ذلــك أحـــد القــرارات الســيئة الــيت صــدرت عـــن 

العـــــدل الدوليــــة، وهـــــو يعــــادل >لنســـــبة حلقــــوق اإلنســـــان  حمكمــــة
يف قضـــية  ١٩٦٦الــذي صـــدر يف عــام  احلكـــمواملســاءلة مـــا ميثلــه 

العدســاين >لنســبة لعــدم التمييـز. ويف قضــية  الغربيـةوبيــة اجلن أفريقيـا
الـيت ُعرضـت علـى احملكمـة األوروبيـة حلقـوق  ضد اململكة املتحـدة

نهم الســـــــيد كـــــــافليش، اإلنســــــان كـــــــان لثمانيـــــــة قضـــــــاة، مـــــــن بيـــــــ
هلــا قاضــياً، آراء معارضـة مفادهـا أن القواعــد اآلمـرة  ١٧ أصـل مـن

لقرار الذي أصدرته احملكمة على احلصانة. وأضاف قائالً إن االغلبة 

هو اآلن مجهورية أملانيا االحتادية  ضد فرّيينيا إليطاليا يف قضية العل
حمــل طعـــن قدمتــه أملانيـــا إىل حمكمـــة العــدل الدوليـــة؛ ويف اململكـــة 

جـــــونز ضــــــد وزارة داخليـــــة اململكـــــة العربيــــــة املتحـــــدة، يف قضـــــية 
احلكــم ، أصـدرت حمكمــة االسـتئناف حكمـاً خمتلفــاً عـن السـعودية

 الذي صدر عن جملس اللوردات. 
ا0تمع  السيد دوغارد قائالً إن هناك ميًال الستبعاد و�بع -٣٩

املـدين بـرغم أنــه أثّـر ~ثــرياً كبـرياً يف التطـورات احلاصــلة، وذلـك عــن 
طريــق تشـــجيع اعتمــاد نظـــام رومـــا األساســي للمحكمـــة اجلنائيـــة 

ونقل األلغام املضادة الدولية واتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج 
لألفــــراد، وتــــدمري تلــــك األلغــــام. وهلــــذا الســــبب ال ميكــــن جتاهـــــل 

ري احلكوميـــة ومواقفهـــا إزاء تطـــوير القـــانون. وموقـــف املنظمـــات غـــ
مـن قبيــل  -املنظمـات غـري احلكوميــة، سـواء منهـا الشــديدة احلـذر 

رابطــــة القــــانون الــــدويل، أو معهـــــد القــــانون الــــدويل الــــذي �قـــــش 
أو تلــك  -دورتـه املنعقـدة يف �بــويل ألكثـر مـن أسـبوع املوضـوع يف 

مــــة العفــــو الدوليــــة مثــــل منظ -الـــيت تتخــــذ مواقــــف أكثــــر تشـــدداً 
هو موقف معاٍد ملبدأ احلصـانة. ومـع أن  -هيومن رايتس ووتش  أو

املقــرر اخلــاص اختـــذ موقفــاً رافضــاً متامـــاً للواليــة القضــائية العامليـــة، 
واليـة القضــائية العامليـة أو التلــويح ينبغـي أال يغيــب عـن النظــر أن ال

 ،املتحــدة وهـو مــا أطلـق عليـه "احلــرب القانونيـة" يف الـوال�ت ،�ـا
وإن كانـــت مل تـــؤد >لضـــرورة إىل مثـــول األشـــخاص أمـــام احملـــاكم،  
كانــت فعالــة للغايـــة يف التعريــف >لفظــائع الـــيت ارتكبــت ويف منـــع 

قيـــود علـــى ا0ــرمني مـــن الســفر، وهـــذا مـــا أفضــى مـــثالً إىل وضــع 
 . )٦٤(خطط السفر اخلاصة بتسييب ليفين

مة يف هــذا إن الســلطات حبـد ذا�ــا منقسـ وأضـاف قـائالً  -٤٠
من  ٧٨يف الفقرة اخلصوص. وقد أخطأ املقرر اخلاص حني خلص 

إىل عـدم وجـود حجــج ُمرضـية تؤيـد االسـتثناءات مــن تقريـره الثـاين 
فايــة وغــري احلصــانة، وإىل أن هــذه احلجــج غــري مقنعــة مبــا فيــه الك

مـن  ٩٠مرغوب فيها. واحلقيقة أن املقرر اخلاص اعرتف يف الفقـرة 
غري موحدة على  ممارسات الدول يف هذا الصدد" تقريره الثاين ²ن

يتعـــــني علــــى اللجنـــــة أن ختتـــــار؛  ،". وبنـــــاء علــــى ذلـــــكاإلطــــالق
فباستطاعتها أن تؤيد احلصانة و>لتايل اإلفالت من العقاب، وفقـاً 

اخلارجـة علـى القـانون واملسـتبدين ومـرتكيب أعمـال لرغبـات الـدول 
أن ختتـــار تطبيــق املســـاءلة وفقــاً لقـــيم ا0تمــع الـــدويل  أوالتعــذيب، 

لمـه أن مـا سـيقوله بـرغم ع ،ولتارخيها هي ذا�ا. واستطرد قائالً إنه
__________ 

  يف ،)املتحـــدة(اململكـــة  االبتدائيــة وستمنســـرت حمكمـــة أصــدرت )٦٤( 
اعتقال ضد تسييب ليفين، رئيسة املعارضة  أمر، ٢٠٠٩ديسمرب /األول كانون

. وقــد كانـت تســييب يف غـزة حـرب جــرائم >رتكـاب إ�هــا متهمـةاإلسـرائيلية، 
املـدعى  اجلـرائم وقـت يف إلسرائيل اخلارجية الشؤون وزيرةمنصب  تشغلليفين 

ئل اإلعــالم، وسـا ذكرتـه ملــا وفقـاً  سـريعاً، االعتقـال أمــر ُسـحب وقـدارتكا�ـا. 
Ian Black, "Tzipiبعدما تبني أ ا مل تكن موجودة يف إقليم اململكة املتحدة (  

Livni arrest warrant prompts Israeli government travel ‘ban’", The 

Guardian, 15 December 2009(. 
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يود اإلشارة إىل وجود ثقافتني  ،لن يكون على األرجح حمل ترحيب
هج املتعلق >حلصانة: ثقافة مسؤويل متعارضتني تتصادمان بشأن الن

يُنظـــر فيهــا إىل القضـــا� القانونيـــة مبنظـــار الــدول، أي الثقافـــة الـــيت 
مــــــــنهم املمارســــــــون مصـــــــاحل الــــــــدول، وثقافــــــــة رجـــــــال القــــــــانون، 

 م، واملنظمـــات غــــري احلكوميـــة، ممــــن مل تُعـــِم أبصــــارهمييونواألكـــاد
رر اخلاص مصاحل الدول. وفيما بدا كزلة لسان فرويدية، أعرب املق

القــــــانون مـــــن تقريــــــره عـــــن تـــــذمره مــــــن أن رجـــــال  ٨٠يف الفقـــــرة 
يثــــــريون مســــــألة [...]  ون][ال يزالواملنظمـــــات غــــــري احلكوميــــــة "

حــاالت اجلــرائم اخلطـــرية يف  يةاالســتثناءات مــن احلصــانة املوضــوع
". وقـال إنـه ×مـل أن يكـون خمطئـاً، مبوجب القانون الـدويلاحملددة 

نفسـه علـى مـا يبـدو يف معسـكر مسـؤويل  لكن املقرر اخلاص وضـع
ر رجال القانون، يف حني أن أعضاء اللجنة الدول بدًال من معسك

 هم أوالً وأخرياً من رجال القانون وليسوا من مسـؤويل الـدول. وقـال
إن املدرسـة األمريكيــة للواقعيـة القانونيــة قـد ذهبــت إىل القـول ²نــه 

طار ممارسا�م الشارعة، ينبغي للقضاة، لدى قيامهم >الختيار يف إ
أن يكونوا على بينة من مقدما�م املنطقية غري الواضـحة. وقـال إن 

ايــة، وإنــه شخصــياً يؤيــد املســاءلة ويعــارض هـذه النقطــة مهمــة للغ
يداً ومعارضة صرحيتني. وبعبارة أخرى، ومبا أن القانون احلصانة، ~ي

لتارخيهـا يفتقـر إىل اليقـني، ففـي وسـع اللجنـة إمـا أن تكـون خملصـة 
 وتنزع إىل تغليب املساءلة، وإما أن تكون مؤيدة ملصاحل الدول. 

الســـيد دوغـــارد قــــائالً إن املقـــرر اخلـــاص طــــرح  وأضـــاف -٤١
اختيـاري يـنص علــى وتوكـول بر إمكانيـة أن تنظـر اللجنـة يف صـياغة 

استبعاد احلصانة. لكن الكل يعلم مصري بروتوكـول كهـذا. فهـو لـن 
كمـا أنـه، علـى غـرار نظـام رومـا األساسـي   يوقَّع من قبل أي دولـة،

ة للمحكمة اجلنائية الدولية، لن يوقَّع بكل ~كيـد مـن قبـل أي دولـ
وعلـى  خارجة على القانون. وهذا األمر ليس >لتايل خياراً جـاداً.

اللجنة أن حتدد خيارها يف هذا اخلصوص، ومن املأمول أن يتمثل 
حلاالت اليت يرتكب فيها قرارها يف جوهره يف احلد من احلصانة يف ا

والقواعد اآلمرة. ومن الواضح أن تتناىف مسؤولو الدول جرائم دولية 
مثــل هــذا القــرار لـــن يُتخــذ يف الــدورة احلاليــة، مـــع العلــم ²نــه هـــو 

كولودكني لن يكو� حاضـرين يف الـدورة التاليـة. وبنـاء علـى والسيد  
ملقـــرر ذلــك، جيـــب أن تـــدلِّل اللجنــة علـــى حكمتهـــا عنــد تعيينهـــا 

 - املناضــلنيخـاص جديـد. ولـن يكـون مـن الصـواب اختيـار أحـد 
 املناضــلةوهـو أمــر غـري مــرجَّح ألن الســيدة >وال إسـكاراميا كانــت 

خلطـــأ بــنفس القـــدر أن لكنـــه ســيكون مــن ا -الوحيــدة يف اللجنــة 
 يُعهد >ملوضوع إىل أحد وكالء الدول. 

د أشار إىل و�بع السيد دوغارد قائالً إن املقرر اخلاص ق -٤٢
ًا قبول عرض تقريره التايل، بيد أن عرض التقري ر التايل يفرتض سلف

اللجنة >لتقرير الذي هو قيد البحث حالياً. كما أن املقرر اخلاص 
فهــو يــود معرفـــة  ،ن مشــاريع املــواد. ولـــذلكمل يقــدم أي مشــروع مـــ

إذا كــان علــى األعضــاء إبـداء ~ييــدهم أو معارضــتهم للمبــادئ  مـا
ها املقـرر اخلـاص. وعلـى الـرئيس >لطبـع أن يتخـذ القـرار اليت شرح

، لكنــه شخصـياً ال يتصـور كيــف سـيكون يف وســع �ـذا اخلصـوص
قبلـت التقريـر اللجنة االنتقال إىل التقريـر التـايل دون أن تكـون قـد 

احلـــايل. وقــــال إنــــه، إذ يتحــــدث >ألصـــالة عــــن نفســــه و×مــــل أن 
 كناً.يشاطره الرأي زمالء آخرون، ال يرى ذلك مم

إنه من الواضح أن أعضاء اللجنة  قالوود  السري مايكل -٤٣
ال يشـــاركون فيهـــا >عتبـــارهم وكـــالء أو مســـؤولني ســـابقني للـــدول، 

ممثلني ملنظمات غري حكومية. وقـال إنـه لـن يكـون مـن احلكمـة  أو
اعتماد  ج انفعايل حيال املوضوع، كما أنه لن يكـون مـن ا0ـدي 

اص بغـزة. وأضـاف قـائالً إن اللجنـة ليســت الرتكيـز علـى املثـال اخلـ
هيئة للتشريع؛ فدورها هو اقرتاح نصوص يتناوهلا اآلخرون ويقررون 

ها قوانني. أما >لنسبة ملمارسا�ا السابقة، ما إذا كانوا سيتخذون من
وبصرف النظر عن حقيقة أن اختيارا�ا يف السابق ليست >لضرورة 

يـع املناسـبات الـيت تناولـت فيهـا ملزمة هلا، فإ ـا يف معظـم أو يف مج
اجلرائم الدولية كانـت تنظـر يف الواليـة القضـائية الدوليـة للمحـاكم، 

 رة غري ذات صلة. وتنتهي إىل أن األمثلة املنظو 

قبوله لوصف النهج الذي اتبعه ²نه  أبدىدوغارد  السيد -٤٤
"انفعايل"، وقال إنه قد قصد أن يكون  جه انفعالياً ألن املوضوع 

د ذاتــه يثــري املشــاعر. فكــل شــخص أســري لتارخيــه، و�رخيــه هــو حبـ
ألنــه نشـأ يف جنــوب أفريقيـا أثنــاء عهـد الفصــل  كئيـبنفسـه �ريــخ  
وأردف قـائالً إنـه عنـدما كـان أحـد رجـال القـانون ينتقــد العنصـري. 

النظـام، فـإن زمـالءه كـانوا يصـفونه ²نـه انفعـايل وحيثونـه علـى التقيـد 
ملشــكلة يف املوضــوع املطـروح علــى بســاط >لقـانون. وهنــا تكمـن ا

البحث. فالقضية هي قضية مثرية للمشاعر، ألن السؤال األساسي 
يـد البحـث، والـيت ارتكبهـا أشــخاص فيمـا يتعلـق >جلـرائم اخلطـرية ق

غاية يف الشراسة والقبح، يتمثل فيما إذا كان ينبغي السماح هلؤالء 
ســـؤولني يف الدولـــة. >لفـــرار مـــن املالحقـــة القضـــائية 0ـــرد كـــو م م

، تلـــك ١٩٥٤و ١٩٥٠يتعلــق بتــاريخ اللجنــة، ففــي عــامي  وفيمــا
ت توقعـات األ�م اليت كانت تبشر >خلري وتبعث على التفاؤل، بـرز 

، حينمـــــا Ð١٩٩٦نشــــاء حمكمـــــة جنائيــــة دوليـــــة. ولكــــن يف عـــــام 
اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع مدونـــة اجلـــرائم املخلـــة بســـلم اإلنســـانية 

التوقـع مـاثالً، وكانـت اللجنـة يف تلـك املرحلــة وأمنهـا، مل يكـن هـذا 
 تتحدث بوضوح عن وال�ت قضائية وطنية ودولية. 

اص علـى تقريـره الثـاين، اخل هنأ املقرر ميليسكانو السيد -٤٥
وقال إنه تقرير متقن الصياغة ويتسم >لوضوح ويقدم حتلـيالً مسـهباً 

لقضــــائية للنظريــــة القانونيــــة وممارســــات الــــدول وقــــرارات اهليئــــات ا
الوطنية والدولية بشأن املوضـوع. وقـال إن املوضـوع بعيـد كـل البعـد 

سياسـية عن أن يكون سـهالً أو تقنيـاً صـرفاً، حيـث إن لـه ~ثـريات 
وعاطفيـة واضــحة، فضـالً عــن تــداعيات تتعلـق >لعالقــات الدوليــة 
احلالية، وهو ما يشهد عليه العدد الكبري من القضا� الـيت أحيلـت 

 الوطنية واهليئات القضائية الدولية.  إىل احملاكم
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و�بع قائالً إنه يف هذا السياق يتعني على اللجنة أوالً أن  -٤٦
ويف املقــام األول، أن تشــرع يف أقـــرب  حتــدد الــنهج الــذي ســـتتبعه،

وقــت ممكـــن يف صــياغة مشـــاريع مــواد. ويف هـــذا اخلصــوص، فـــإن 
ليت خلصت بعض ا ٩٤التقرير الثاين مفيد للغاية، و>لتحديد الفقرة 

احلجج اليت لو مت قبوهلا من جانب غالبية أعضاء اللجنة لشكلت 
 حجر الزاوية لعملية الصياغة. 

القاعدة العامة، بصورة وىل تفيد ²ن "وقال إن احلجة األ -٤٧
واليــة الوالدولــة نفسـها، مـن مسـؤويل الدولـة، حصــانة هـي ، إمجاليـة

هـــو حالـــة بعينهـــا فيـــة أ يفأمـــا انتفـــاء احلصــانة  .جنبيـــةاألقضــائية ال
(أ)). وعالوة علـى ذلـك، ٩٤" (الفقرة هذه القاعدةمن ستثناء اال

والية القضائية املسؤولني من الحصانة شدد املقرر اخلاص على أن "
[...] [وهـــي]  قاعــدة مـــن قواعــد القـــانون الــدويل] تُعـــد[ ةاألجنبيــ

من حيث اجلنائية، ولكنها ال تستبعدها أمام املسؤولية  ل عائقاً تشكِّ 
>لــرغم مـن وجــود رأي ). مث أضـاف قــائالً إنـه "١٧" (الفقــرة املبـدأ

املعــرتف بــه علــى  فمــن، ]يف الفقــه القـانوينخمـالف هلــذه القاعــدة [
، األساسأن احلصانة من الوالية القضائية األجنبية هي  نطاق واسع

هـــا يف حـــاالت ؤ وانتفا ؛ةيـــأي أ ــا القاعـــدة العامـــة، واحلالـــة الطبيع
ملقرر ١٨" (الفقرة دةو االستثناء من القاعخمصوصة ه ا ). وقال إن 

مبــادئ اخلـاص أوضـح أيضـاً أن الســند املنطقـي للحصـانة يشـمل "
وعـــدم  ،نون الـــدويل املتعلقــة >ملســـاواة بــني الـــدول يف الســيادةالقــا

احلاجة إىل كفالة استقرار  [، فضالً عن]الشؤون الداخلية التدخل يف
 ).١٧" (الفقرة ة ممارسة الدول ملهامهاالعالقات الدولية واستقاللي

وأضاف أن احلصانة تؤدي بوضوح دوراً هاماً فيما يتعلق  -٤٨
الدوليــة وممارسـة الـدول المتيازا�ــا. وهـذا مبــدأ >سـتقرار العالقـات 

مســـّلم بـــه دوِّن جبـــالء يف القـــانون الدبلوماســـي. وحقيقـــة أن مبــــدأ 
لبعثات اخلاصة قد مت حصانة املسؤولني الدبلوماسيني والقنصليني وا

واتفاقيــة  ١٩٦١قبولـه يف اتفاقيــة فيينـا للعالقــات الدبلوماسـية لعــام 
واتفاقيـــة البعثـــات اخلاصــــة  ١٩٦٣م فيينـــا للعالقـــات القنصـــلية لعـــا

تثبت أن تلك قاعدة عرفية من قواعد القانون الـدويل  ١٩٦٩ لعام
العـــام دوِّنـــت بوضـــوح �م يف القـــانون الدبلوماســـي. بيـــد أن تلــــك 
القاعــدة مــن قواعــد القــانون الدبلوماســي ينبغــي عــدم حتويلهـــا إىل 

الطـة قاعدة عامة تنطبق على مجيع مسؤويل الـدول. وهـذه هـي املغ
األوىل يف التقرير. فقد استخدم املقرر اخلاص قواعد خاصـة بشـأن 
حصـانة املسـؤولني الدبلوماسـيني والقنصــليني، تنتمـي بشـكل حمــدد 

كي يرسي قاعدة عامة للقـانون الـدويل إىل القانون الدبلوماسي، ل
 العام بشأن املسؤولية اليت يتحملها مسؤولو الدولة. 

م التــــدخل يف الشــــؤون ولقــــد شــــهد مضــــمون مبــــدأ عــــد -٤٩
الداخلية بعض التطورات الالفتة جداً يف السنوات األخرية، وذلـك 
إىل درجــة التطــرق >حلــديث إىل احلــق يف التــدخل أو حــىت اعتبــار 

بــــاً مـــن الواجبــــات. وإضـــافة إىل ذلــــك، وبعـــد إنشــــاء التـــدخل واج
واحملكمة احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى حمكمة نورمربغ و 

اجلنائية الدولية، نشأت نظريـة تقـول إن مثـة جـرائم دوليـة، مـن قبيـل 

اإل>دة اجلماعيــــة واجلــــرائم ضــــد اإلنســــانية وجــــرائم احلــــرب وشــــن 
 دالة الدولية. العدوان، تشكل مسائل تتناوهلا الع

وأردف الســيد ميليســـكانو قــائالً إنـــه فيمــا خيـــص احلجـــة  -٥٠
قريـــر، يكـــون مـــن األوضـــح عـــدم (أ) مـــن الت٩٤الـــواردة يف الفقـــرة 

احلديث عن قاعدة عرفيـة بشـأن حصـانة مسـؤويل الـدول، بـل عـن 
مبـدأ تســعى اللجنــة إىل حتديـد مضــمونه. ويكــون هلـذا الــنهج ميــزة 

ســتثناءات مــن احلصــانة" الــيت ذكرهــا الســماح للجنــة بدراســة "اال
املقـرر اخلـاص يف الفقـرتني الفـرعيتني (ن) و(س) مـن الفقـرة ذا�ــا، 

 ال يوافق عليها السيد ميليسكانو. فـالفكرة الـيت تقـول بوجـود واليت
قاعدة عرفية بشأن احلصانة وبعدم وجود استثناءات لتلك القاعدة 

فكـرة مبــالغ فيهــا وتثــري أو بضـرورة إثبا�ــا أمــام احملكمـة، يبــدو أ ــا 
جـدالً كبــرياً. فمـن املســتحيل القبــول ²ن مبـدأ احلصــانة املوضــوعية 

يف حــــاالت معينــــة تتضــــمن  تقييـــدهمبــــدأ ال ميكــــن الزمنيـــة هــــو  أو
اجلرائم الدولية األشد خطورة، واجلرائم املنافية ملعايري القواعد اآلمرة 

كبهــا فاعلوهــا مــن قواعــد القــانون الــدويل العــام، واألفعــال الــيت يرت
بصـفتهم الشخصـية، وبعــض األفعـال األخـرى. فــالفكرة الـيت تفيــد 

ء ووزراء اخلارجيـة يتمتعـون حبصـانة ²ن رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الـوزرا
مطلقـــة بشـــأن األفعـــال املرتكبـــة قبـــل شـــغلهم ملناصـــبهم ويف أثنائــــه 
وبعـده، يبـدو أ ــا تبلـغ حـد اإلفــراط وال ميكـن تربيرهـا >حلاجــة إىل 

 على الوÔم يف العالقات بني الدول. احلفاظ
(ي) والقائلـــــــة ²ن ٩٤أمــــــا احلجـــــــة الـــــــواردة يف الفقـــــــرة  -٥١

الــيت أدت إىل األعمــال بكــون  ال] تتــأثر[ال  ةشخصــياحلصــانة ال"
، وظـائف املسـؤولخـارج نطـاق القضـائية قـد جـرت الواليـة ممارسـة 

يت يف اخلــارج، مبــا يف ذلـك يف أراضــي الدولــة الــمكوثــه طبيعـة ب وال
فهــي حجـة تثـري أيضــاً جـدالً >لغـاً أل ــا  ،"القضـائية ةواليـالمتـارس 

علـــى األحكـــام العرفيـــة. ويف  تعتمـــد علـــى األحكـــام املدونـــة أو ال
ا0ـامالت  حاالت كهذه، ميكن احلديث عن قواعـد الربوتوكـول أو

الدوليــة، ولــيس عــن القواعــد القانونيــة. وإضــافة إىل ذلــك، عنـــدما 
للغايـــة، ينبغـــي أال يُنظــر إىل تلـــك األفعـــال ترتكــب جـــرائم خطــرية 

ذلــك  بوصـفها تقــع ضـمن حــدود مهـام رئــيس الدولـة، كمــا أوضـح
وكمــا ملـــس  ،بوتريســهكمــة االســتئناف ²مســرتدام يف قضــية قــرار حم

واللورد  ١ بينوشيه رقمذلك اللورد ستاين واللورد نيكولس يف قضية 
 .٣ بينوشيه رقمهاُتن واللورد فيليبس يف قضية 

اليت يعارضها -٥٢  وأضاف أن املغالطة الرئيسية الثانية يف التقرير 
(ج) و(د) ٩٤بشــكل مطلــق تتمثــل يف التوصــية الــواردة يف الفقــرة 

مــن التقريــر الثـــاين والــيت تــنص علـــى أن القواعــد املتعلقــة مبســـؤولية 
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً ينبغي أن تطبق على حصانة 

حكـام املتعلقـة Ðسـناد تصـرف مسـؤول الدولـة مسـؤويل الـدول. فاأل
أحكام متنوعة جداً بطبيعتها وتشمل بصفة ألغراض املسؤولية هي 

خاصة األفعال اليت تتجاوز حدود السلطة، وهذا مـا مـن شـأنه أن 
يتيح االحتجاج مبسؤولية الدولة، وذلك ألن املسؤولية املذكورة هي 

نشــــأ عــــن خطــــأ عـــن األفعــــال غــــري املشــــروعة ولــــيس تلــــك الــــيت ت
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ًا  شخصي. فبدون هذه األحكام يصبح إرساء مسؤولية الدولة هي وا
أو غري فعال، ألن مـن يرتكـب األفعـال غـري املشـروعة لـيس الدولـة 

فــإن  ،الدولــة. ومــن هنــامســؤولو نفسـها الــيت هــي كيــان جمــرد، بـل 
اعتمـاد الــنهج نفسـه حيــال حصـانة مســؤويل الـدول يصــبح موضــع 

تكـــز علــى ممارســـة دوليــة وألن مســـؤولية تســاؤل، وذلـــك ألنــه ال ير 
ل كبـــري. وقــال إنـــه مــن املهـــم عـــدم مســؤويل الـــدول قــد تقيَّـــد بشــك

اخللـــط بـــني مســـألتني منفصـــلتني: مـــن جهـــة أوىل، إســـناد تصـــرف 
املسؤول ألغراض االحتجاج مبسؤولية الدولة عن فعل غري مشـروع 

ة. دوليـاً؛ ومـن جهـة أخـرى، احلصـانة الـيت يتمتـع �ـا مسـؤولو الدولـ
مـــن التقريـــر، والـــيت  ٢٧و ٢٦و ٢٥فــاحلجج املقدمـــة يف الفقـــرات 

حـو إىل إســناد أفعــال مســؤويل الدولــة إىل الدولــة نفســها، تســتند تن
 إىل أمثلة ال ميكن تطبيقها على احلصانة. 

 ٩٤وقــال إن الفقــرتني الفـــرعيتني (ك) و(ل) مــن الفقـــرة  -٥٣
ياغتهما تطرحـــان بــــدورمها نقاطــــاً إشـــكالية، ويرجــــع ذلــــك إىل صــــ

مجيعــاً ون يتمتعــيف اخلدمـة  املسـؤولون املوجــودونالقاطعـة. فعبــارة "
" (الفقرة رمسيةتهم البصفيؤدو ا ال اليت م>حلصانة فيما يتعلق >ألع

الفرعية (ك))، هي مما ال ميكن صوغه إال يف  اية مناقشات اللجنة 
أن تكــون مبثابــة فرضـــية تنطلــق منهــا املناقشــات. ومـــن  يســتقيموال 

 يف الفقــرتني �حيـة أخـرى، أيـد السـيد ميليسـكانو املقـوالت الـواردة
الفـرعيتني (م) و(ع)، حيـث بـدا أ ـا تنطـوي علـى منطـق وعقالنيـة 

. والقنصـليوتستند إىل ممارسات قائمـة علـى القـانون الدبلوماسـي 
 التدرجيي. والتطوير وهي قد تشكل أساساً للعمل املتعلق >لتدوين 

نتباه إىل الصلة القائمة لسيد ميليسكانو االوأخرياً، وجه ا -٥٤
ملقرر بني احلصانة وبني ش ا رط التسليم أو احملاكمة. وقال إنه يشارك 

السيد  اخلاص خماوفه بشأن االلتزام >لتسليم أو احملاكمة. وقد أدرج 
، احلصا�ت ضمن "عوائق ٢٠٠٦غالتسكي، يف تقريره األويل لعام 
اكمة" على اجلرائم املنصوص عليها عديدة حتول دون فعالية نظم احمل

وعلــى الــرغم مــن أن املقــرر اخلــاص املعــين . )٦٥(يف القــانون الــدويل
أدلـة علـى وجـود أي  [لديـه]ليس حبصانة مسؤويل الدول أكد أنه "

ممارسة واسعة االنتشار بني الدول، مبا يف ذلك ممارسا�ا القضـائية 
اســتثناء يف جمــال  آراؤهــا فيمــا تعتــربه قواعــد ملزمــة، تؤكــد وجــود أو

مــر مبمارســة الواليـــة حينمــا يتعلــق األحصــانة املســؤولني األجانــب 
التســــليم أو ’بنـــاء علــــى قاعـــدة حبقهــــم القضـــائية اجلنائيــــة الوطنيـــة 

من التقريـر الثـاين)، فإنـه شخصـياً يعتـرب أن  ٧٩(الفقرة " ‘احملاكمة
زالت مربرة. وقد ما مشاعر القلق اليت عرب عنها السيد غالتسكي 

درج سياق عملها بشأن هذين املوضوعني، يف أن تتفكر اللجنة، يف 
 "عـدم اإلخــالل"يف مشـاريع املـواد املتعلقـة >حلصـانة شـرطاً مفـاده 

 يغطي القواعد املتعلقة بتطبيق قاعدة التسليم أو احملاكمة. 
ويف اخلتــــام، قــــال الســــيد ميليســـــكانو إنــــه يوافــــق الســـــيد  -٥٥

كمة التفكري يف دراسة التقرير الثالث دوغارد الرأي أنه ليس من احل
__________ 

 ،A/CN.4/571 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦ حولية )٦٥( 
 .١٤ الفقرة ،٣٢٠-٣١٩ ص

جنــة بعــد إىل أيــة اســتنتاجات بشــأن التقريــر مل تتوصــل الل يف حــني
 الثاين الذي جيري النظر فيه حالياً.

 .٤٥/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٨٧اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ١٢اخلميس، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
يدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد لســـــــــا :احلاضـــــــــرون 

، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد بريمــــوديس ->ســــكيس 
جاكوبسون، السيد حسـونة، السـيد دوغـارد، السـيد  بيليه، السيدة

ســينغ، الســيد غالتســـكي، الســيد غــا�، الســـيد فارغــاس كـــارينيو، 
أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 

يســـاريو ليش، الســـيد كانـــديويت، الســيد كولـــودكني، الســـيد كومكــاف
أفونســو، الســيد ماكريــه، الســيد ميليســكانو، الســيد نــوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

األجنبية اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( )�بع(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
�بع( )٦٦(التقرير الثاين للمقرر اخلاص( 

ر تدعا أعضاء اللجنة إىل اس الرئيس -١ ئناف النظر يف التقري
الثـــاين للمقـــرر اخلــــاص عـــن حصــــانة مســـؤويل الــــدول مـــن الواليــــة 

 ).A/CN.4/631القضائية اجلنائية األجنبية (
آرائها  قبل اإلعراب عنقالت إ ا تود جاكوبسون  السيدة -٢

حـول التقريــر الثـاين للمقــرر اخلـاص أن ترحــب >لعضـو اجلديــد يف 
. وقالت إسبانيامن  ث،ر�ندإبسيون إسكو>ر ثاللجنة، السيدة كون

ال  هولعضوية جلنة القانون الدويل  امرأةإسبانيا  ترشيحإن  يتعني مث
 نبغييجنة الل ركيبةأن ت نظراً إىلعلى الدول األخرى أن حتتذي به، 

املؤهالت  النساءالقانوين الذي ال يفتقر إىل  ا0تمع ةعكس تركيبتأن 
 .من االختصاصيات ذوات اخلربة يف القانون الدويل

وأضــافت قائلـــة إن حصـــانة مســـؤويل الـــدول مـــن الواليـــة  -٣
علـى ذلـك توافــق  لموضـوع هــام كمـا د القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة

لجنــة ل ه ينبغـيأنــعلـى جمعيـة العامــة اللجنـة السادســة لليف راء اآل
__________ 

 الوثيقـــــة)، األولا0لــــد الثـــــاين (اجلــــزء  ،٢٠١٠ حوليـــــةيف  يــــرد )٦٦( 
A/CN.4/631. 
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وجهات وقالت إن أولوية عليا للنظر فيه.  عطيأن تالقانون الدويل 
 ،املقـرر اخلــاص يف تقريـره واضـحة ومتســقةعنهـا النظـر الـيت أعــرب 

 معلومــات حمدثـــة قيمـــةقـــدم يو يســـتند إىل حبــوث وافيـــة التقريــر  إنو 
 صلة.الذات  السوابق القضائيةبشأن 

 تتسم �ا مسألة احلصانة ميكن حلساسية اليتوقالت إن ا -٤
استند ل احلماسيملسها من الدفاع  الذي  لمقرر اخلاص عن املنطق 

إليــه تقريــره والنقــاش احليــوي الــذي أجرتــه اللجنــة حــول املوضـــوع. 
أن  رجال القانون يف الواقعمن واستطردت قائلة إنه ليس بوسع أي 

ألن  ،ئديـة أو العاطفيـةتطبيـق القـانون مبعـزل عـن ميولـه العقا يـدعي
على أنه  فإ ا ال توافق ،القانون وتطبيقه ال خيلوان من القيم. وعليه

إذا االدعـاء ²ن موقفـاً قانونيـاً مــا يصـبح سـائغاً بدرجـة أكــرب ميكـن 
اليت خلص عاطفة. ومع أن اكل من   جمردأنه رب اعتُ  ما الستنتاجات 

، نفسه ما أكده هو متاماً، وفقإليها املقرر اخلاص قد تكون منطقية 
�مجـة عـن الفرضـية الـيت ذكرهـا. و>لتـايل، فـإن  تعـدو كو ـا ـا ال فإ

إذا كانت االستنتاجات  أهم من تقييم ماإجراء تقييم لتلك الفرضية 
 وعلى اللجنة أن تقرر قبوهلا أو رفضها هلا. متاماً؛نها منطقية ع الناشئة

دة  النقطة اليت انطلق منها املقرر اخلاص هيإن  -٥ مبدأ سيا
حصـانة مســؤويل الــدول مـن الواليــة القضــائية  ومنهــا، آ�رهالـدول و 

أن احلصانة  يرىاملقرر اخلاص  وخالصة األمر أناجلنائية األجنبية. 
 فإنلب القانون الدويل، يف ص تندرجمع أن سيادة الدول و . ةمطلق

طريقـــة النظـــر إىل ذلــــك املبـــدأ قـــد شــــهدت تطـــوراً خـــالل العقــــود 
هـو مــا إذا كانـت آ�ره قـد تطـورت بــدورها، السـؤال هنـا و  .املاضـية

 .حدذلك فإىل أي  وإن صح

ة ن احلصانة إجرائي² احلجة اليت تفيدتفق مع قالت إ ا تو  -٦
. وبنـاء عليــه ليسـت كــذلك املرتتبـة عليهــا نتــائج؛ بيـد أن البطبيعتهـا

اء نتائجال تلكلتناول  ىصدأن تتلجنة ال تعني علىي ، حيث إن اختب
لن إىل الطابع اإلجرائي للحصانة حتليلية حمضة  إشارة خلفجنة الل

 .أيضاً  شعور >ملسؤولية عدمسذاجةً فحسب بل  يعكس

يكــون ²ن الوضــع االقتنــاع ام متــ غــري مقتنعــةوقالــت إ ــا  -٧
صلة  حني قال إن مثةاملقرر اخلاص  الذي ادعاه دائماً على النحو

مـن مبــدأ ســيادة ســتمدة بصــيغتها امل>لضــرورة بــني احلصـانة قائمـة 
هــذه و وبــني مســؤولية الــدول مــن �حيــة أخــرى.  مــن �حيــة الــدول

 ة.الســـابق اجللســـةالســيد ميليســـكانو يف أيضـــاً القضــية قـــد أ�رهـــا 
ة الـــيت جــالني يــدالن علــى أن احلوأعربــت عــن رغبتهــا يف ذكــر مثــ

 .أن >إلمكان الطعن فيهاو  قدمها املقرر اخلاص تطرح إشكاليةً 

 الصـادر عـنمـن احلكـم ×يت املثـال األول  أنوأوضـحت  -٨
 قضـــيةيف  ٢٠٠٧ شــباط/فرباير ٢٦ حمكمــة العــدل الدوليــة بتــاريخ

 ث، حيــتطبيـق اتفاقيــة منـع جرميــة اإل>دة اجلماعيـة واملعاقبــة عليهـا
اً تُعترب قد خرقت  ميكن أنتبني للمحكمة بوضوح أن الدولة  زام الت

 ثبـــوتقبـــل  أُثبتـــتة قـــد  تكـــن املســـؤولية الفرديـــملدوليـــاً حـــىت وإن 

. فقــد رفضـت احملكمــة مــن احلكـم) ١٨٠(الفقـرة  مسـؤولية الدولــة
املدَعى عليه ²ن قيام مسؤولية الدولة على أسـاس املسـؤولية  ةحج

مســؤولية "أن  عنــه، وخرجــت مبــا مــؤداه الفرديـة هــو شــرط ال غــىن
الدولــــة ميكـــــن أن تنشــــأ مبوجـــــب االتفاقيــــة عـــــن ارتكـــــاب اإل>دة 

ملشــاركة فيهــا، مـــن دون إدانــة أي فــرد >رتكــاب تلـــك اجلماعيــة وا
 .)١٨٢(الفقرة  "اجلرمية أو جرمية متصلة �ا

يف احملكمـة  اسـتخدمتهالصياغة الـيت أضافت قائلة إن او  -٩
أوالً، أ ا أظهرت أن  .لة بعمل اللجنة بطريقتنيصذلك احلكم هلا 

الدولـة  مسـؤولية إثباتاجلنائية ضد مسؤويل الدولة و  دعاوىال قامةإ
مرتبطني إجرائياً >لضرورة. والواقع أن احملكمة خلصت إىل أن  ليسا

الذين عملوا  مثالً،  ،أيضاً. فمجرمو احلرب سارٍ ذلك من عكس ال
أمـام العدالـة مــن متزايــدة  ميثلـون بصـورةأخــذوا  مـا كممثلـني لدولـة

مسؤولية الدولة. أما اجلانب  مبوجبها ثَبتدون وجود عملية موازية تُ 
للغـة الـيت  قاطعةال ةعيل يف الطباين ذو الصلة بعمل اللجنة فيتمثالث

أي تفسـري آخــر اسـتخدمتها احملكمـة يف قرارهـا حـني أفـادت ²ن "
إىل العدالـــة مبوجــــب ميكـــن أن يســـتتبع عـــدم وجـــود ســـبيل للجـــوء 

يف بعــــض ] اتفاقيـــة منـــع جرميــــة اإل>دة اجلماعيـــة واملعاقبــــة عليهـــا[
 .املرجع نفسه)( "الظروف اليت يسهل تصورها

 تبيـان كـان >إلمكـان  إذاإنـه السـيدة جاكوبسـون وقالـت  -١٠
 فـإن ،عدم وجود صلة إجرائية بني مسـؤولية الدولـة ومسـؤولية الفـرد

الصــلة القائمـة بــني حصـانة مســؤويل  عمــا إذا كانـتيثـور  التسـاؤل
مسـؤولية الدولــة بـني الـدول مـن الواليــة القضـائية اجلنائيـة األجنبيــة و 

 ال تعتقد ذلك. وهي .عاه املقرر اخلاصدقدر الذي اقوية >ل
ة املقرر اخلاص جأما املثال الثاين على الطبيعة اإلشكالية حل -١١

املسؤول  >ستطاعة هناألخري ²من إفادة  فهو ×يت الدولة اليت يعمل 
فيها أن تتنازل عن حصانته، األمر الذي يسمح حملكمة دولة أخرى 

فيما يتعلق بعمل من اجلنائية على املسؤول  مبمارسة الوالية القضائية
>لضــرورة  ةرتبطــمكانــت احلصــانة  لــوف. أعمــال الســلطة الســيادية

ولـة الـيت يعمـل فيهـا قيـام الد يتمثـل يففثمـة خطـر  ،مبسؤولية الدول
إلعفــاء نفســها مــن أداة املسـؤول >ســتخدام التنــازل عــن احلصــانة 

 مسؤوليتها على حساب املسؤول.
مــا إذا  يتعلـق بتحديـد السـؤال املطــروح ة إن ومضـت قائلـ -١٢

العالقـــة بـــني احلصــانة ومســـؤولية الدولـــة  جيـــب تنـــاول مســألةكــان 
>عتبارهــــا  أو قواعــــد القانونيـــةبوصـــفها تتضـــمن تسلســــالً هرميـــاً لل

املقــرر أجـاب أو كليهمــا معـاً. وقــد  ،اسـتثناء مـن القاعــدة أو املبـدأ
ســتثناءات مــن اال علــى نقــاشال هاخلـاص علــى هــذا الســؤال برتكيــز 

قواعـــد مـــي للاحلصـــانة، وبـــذلك وضـــع جانبـــاً قضـــية التسلســـل اهلر 
عى البعض، وإن مل يكـن املقـرر دوصلتها >ملوضوع. وقد ا القانونية

ال ميكـن  قواعـد القانونيـةاخلاص من بينهم، ²ن التسلسل اهلرمـي لل
قواعـد الألن مسـؤولية الـدول حتكمهـا  ، وذلـكةسـألتطبيقـه علـى امل

جرائية. وسواء اإلقواعد حتكمها اليف حني أن احلصانة  عية،وضو امل
فـــإن قضــــية  -ذلـــك  فعـــلت ملوهـــي  -هـــذا الـــرأي أم ال  أيـــد املـــرء
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هــي قضــية جيــب التصــدي هلــا  قواعــد القانونيــةالتسلسـل اهلرمــي لل
 . ببساطةها استبعادوليس  ،وحتليلها

شــار املقـــرر اخلـــاص يف أ ملـــاذاواضـــحاً  لــيس قالــت إنـــهو  -١٣
احلـــــــرب  يمـــــــا يتعلــــــق جبــــــرائمالشــــــفهي إىل أن احلصــــــانة ف عرضــــــه

من فخروقات القانون اإلنساين الدويل تقع خارج نطاق تقريره.  أو
مـــن عمـــل اللجنـــة بشـــأن  تلـــك املســـائلاملؤســـف للغايـــة اســـتبعاد 

هــو حتديـــداً جمـــال القــانون اإلنســاين الـــدويل ألن املوضــوع، وذلــك 
 ،تسـليمالأو  اكمـة>حمل موضـوعيالتـزام أهـم  فيـه يوجـدا0ـال الـذي 

قضــــية رى فيـــه التحليــــل األكثـــر استفاضـــة لوهـــو ا0ـــال الــــذي جـــ
قد و ة أو التسليم. اكماإلعفاء على أساس احلصانة من االلتزام >حمل

الــيت يــدَّعى فيهــا االت احلـأو التســليم يف  اكمــةيكـون لاللتــزام >حمل
من جرائم احلرب ~ثري مباشر على حصانة مسؤويل الدول ارتكاب 

العســكري الـذي ُيشــتبه ²نــه اجلنائيــة األجنبيـة. فاملســؤول  الحقـةامل
بلد أجنيب ال يتمتع >لضرورة  أراضييف  ويكون موجوداً جمرم حرب 

لده قد إذا مل  ال سيما>حلصانة من احملاكمة يف ذلك البلد،  يكن ب
للجنـــــة  نبغـــــيي ،ضـــــده. وبنــــاء علـــــى ذلـــــكقضـــــائية دعـــــوى أقــــام 

 ها للموضوع.ه من دراستحاالت كهذ ستثينت الأ
حلصـانة أ ـا لـن تتنـاول اعلـى  قـد اتفقـت ومع أن اللجنة -١٤

الدبلوماسية أو القنصلية ألن هذه األشكال من احلصانة حتكمهـا 
تـــداخل مســـاحات يقـــع فيهـــا وجــد تاتفاقيــات دوليـــة قائمـــة، فقـــد 

 مـــا يســـتدعي النظــــر يفوهـــو  ،احلصـــانة مـــن الواليـــة القضـــائية مـــع
التقـــارير  أفـــادتعلـــى ســبيل املثـــال، ف. املـــذكورةل احلصـــانة أشــكا

عـن "احلصـانة الدبلوماسـية" رفعت اململكة املتحدة ²ن اإلخبارية 
 مســألةالقــذايف وأفــراد أســرته. وقــد أ�ر ذلــك  معمــرلــزعيم الليــيب ا
القــبض >فـرتاض أنــه أُلقـي لســيد القـذايف، حيـق لتعلـق مبـا إذا كــان ت

رب وجــــرائم ضــــد جـــرائم حــــ الرتكابــــهة يف اململكــــة املتحــــدعليـــه 
حبصـانة مـن الواليـة القضـائية علـى أسـاس أنــه  أن يتمتـعاإلنسـانية، 
ت فقـط رفعـوأن اململكـة املتحـدة  مل يـزل يشـغل منصـبهرئيس دولة 

 حصانته الدبلوماسية.
 ،وقالت إن من بني املشكالت املتصلة مبوضوع احلصانة -١٥

ينطبـق علـى  أنـهمشـكلَة إذا مـا قبلـت اللجنـة بـرأي املقـرر اخلـاص، 
الدورة الستني  أثناء النظر يف املوضوع يففال. فعطائفة واسعة من األ

للجنـــة أن  ينبغــي هنـــالســـيدة جاكوبســون أ ، كــان ممـــا ذكرتــهللجنــة
 ،داخل أراضي دولـة أجنبيـة ُترتكبال فعى لقضا� تتصل ²دتتص

 لألجهزة السريةعميل  اليت يقوم �اوالقتل  اخلطفمن قبيل أعمال 
ية أو اتمـع املعلومـات االسـتخبار األنشطة غري القانونيـة جلو نبية األج

يؤديهـا مسـؤولو الدولـة ممـن  التجسس، حيث إن تلك األعمال قد
فـال ميكـن الدولة األجنبية، لدى كالء دبلوماسيني معتمدين و ليسوا 

. وقد نوقشت القضية مفيه غري مرغوب >لتايل اعتبارهم أشخاصاً 
 مــــن مــــذكرة األمانـــــة ١٦٥إىل  ١٥٥ مـــــن >قتضــــاب يف الفقــــرات

 اللجنة. يفاملزيد من النقاش  هي تستحقو  ،)٦٧(العامة
__________ 

 )٦٧( A/CN.4/596 )علــى املوقـــع  عليهــا االطـــالع ميكــن مستنســخة؛
 .الشبكي للجنة، و�ئق الدورة الستني)

يف التقريـر  �ـا إىل املصـادر أشـريوقالـت إن الطريقـة الـيت  -١٦
 األخــــرية كانــــت مربكـــة أحيــــا�ً. فاحلاشـــيةالثـــاين للمقــــرر اخلـــاص  

تـدعيم املعلومــة الـيت يُقصــد �ـا و علـى ســبيل املثـال، (أ) ٧٠ للفقـرة
ة يف فرنســــا ضــــد روز كــــابوي، رئيســــة رفوعــــن القضــــية امل² قائلــــةال

توجيـه القـارئ  ادتأعـ ،لدى الرئيس الرواندي، قد أوقفـت املراسم
ليجـد القــارئ عنـد وصـوله إليهـا أن املقــرر  ،١٢الفقـرة حاشـية  إىل

وفقاً للتقارير الصـحفية، مت التخلـي "اخلاص قد أشار فقط إىل أنه 
 ،احلقيقـةاملقدم إلثبات تلك  ط اإلنرتنت". أما رابعن هذه القضية

إىل مقال معني بل إىل الصفحة الرئيسية لصحيفة   ذا نيوفلم يفض ِ
�ميــــز )Times New Theاإلحالــــةهــــذا النــــوع مــــن و . )٦٨(الروانديــــة ) 

 ألنه يصعِّب على القارئمصداقية التقرير  زعزعةإىل يؤدي  ةاملرجعي
 تحقق من املصادر.عملية ال

 األوىل مشـكلة مـع احلاشــية أيضـاً   ـا واجهـتوأضـافت أ -١٧
فريق اخلرباء التقين املخصَّـص ه دإىل تقرير أع ريشتاليت  ١٠للفقرة 

املعـــــين مببـــــدأ الواليـــــة و  حتــــاد األورويبالتــــابع لالحتـــــاد األفريقـــــي واال
احلاشية أعطت انطباعاً ²ن التقرير يوضح وجهة فالقضائية العاملية. 
، علمًا ²ن فريقي واالحتاد األورويبحتاد األمن اال لالنظر الرمسية لك

 كذلك >لتأكيـد، حيـث إن اختصاصـات فريـق اخلـرباءليس  الوضع 
>لنظر إىل و من املنظمتني.  يأل ملزمةعمله ليست  ائجوضح أن نتت

إىل "توصــيات"  اإلحالـة ، فــإنكــان حمـل خــالف شـديدأن التقريـر  
يف الفقـرة  لـواردةا كما فعل املقرر اخلـاص يف االسـتنتاجات  ،اخلرباء

عطـى انطباعـاً ²ن أل ـا ت هـي إحالـة مضـللة، من تقريره الثـاين ٩١
 االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي قد أيدا التقرير.

واستطردت قائلة إن أهم خطوة على اللجنة اختاذهـا يف  -١٨
الطريقة اليت تنوي �ـا مواصـلة عملهـا  الوقت احلاضر هي البت يف

 أعـــد�امـــذكرة شــاملة عليهــا  فقـــد كــان معروضـــاً  بشــأن املوضــوع.
وتعليمــات مــن  ،)٦٩(للمقــرر اخلــاص مستفيضــاناألمانـة، وتقريــران 

كـــــــــــــانون   ٦املــــــــــــؤرخ  ٦٥/٢٦يف قرارهـــــــــــــا  - اجلمعيــــــــــــة العامــــــــــــة
املوضـــوع.  للنظــر يف هــذامبــنح األولويـــة  - ٢٠١٠ األول/ديســمرب

 اإلعـراب عـن توصـيات بشـأن كيفيـةوقد أحجم املقرر اخلاص عـن 
²نه ميكن  ٩٣، >ستثناء ما اقرتحه يف الفقرة مواصلة اللجنة لعملها

 منوذجيـة بنودوضع بروتوكول اختياري أو مسألة نظر يف أن تللجنة 
حصــانة مسـؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية أو نفــي  بشـأن تقييــد

علـى للجنة أن تقـرر  ه ينبغيترى أن وأضافت أ ااجلنائية األجنبية. 
 مــا تزمعـــه بشــأن كيفيــة مضـــيها قــدماً يف معاجلـــة يـــداً حنــو أكثــر حتد

__________ 

ر  حترير لدى -لتكون أكثر حتديداً  - تلك اإلحالة عدِّلت )٦٨(  التقري
 Kennedy): األولا0لـد الثـاين (اجلـزء  ،٢٠١٠ حوليـةاجه ضـمن متهيداً إلدر 

Ndahiro, "Judicial restrictions on Rose Kabuye lifted", The New Times, 

26 September 2009. 
)، األولا0لد الثاين (اجلـزء  ،٢٠٠٨ حوليةالتقرير األويل يف  يرد )٦٩( 

ا0لــد الثــاين (اجلــزء  ،٢٠١٠ ليـةحو والتقريــر الثــاين يف  ،A/CN.4/601 الوثيقـة
 .A/CN.4/631 الوثيقةاألول)، 
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يـق عامـل حتقيقـاً هلــذه قـد يكـون مـن املفيـد إنشـاء فر وأنـه املوضـوع، 
للجنـة أن  ينبغـيرأي ²نـه لـاملقـرر اخلـاص ا تشـاطرالغايـة. ومـع أ ـا 

إن تناوهلــا إ�ه جيــب ، فـالقــائمتـدرس املوضــوع مــن منظـور القــانون 
التطـــــوير  وهــــو ، أالمهمتهـــــا جــــزء آخـــــر مــــن يقصــــر عـــــن أداء أال

 .الدويل التدرجيي للقانون
أن إنـه يرغــب يف  قـال (املقـرر اخلــاص) كولـودكني  السـيد -١٩

توصــــــيف الســــــيدة  حيحقــــــد فهـــــم بشــــــكل صـــــ يســـــتوثق مــــــن أنـــــه
 التمهيــــــديويف عرضـــــه الثــــــاين يف تقريـــــره  ذكــــــرهجاكوبســـــون ملـــــا 

 نيبـــيتعلـــق >لصـــلة الضـــرورية القائمـــة بـــني مســـؤولية الدولـــة و  فيمــا
الصــلة بـــني مســؤولية الدولـــة  أنــه يقـــول إناحلصــانة. فهــل فهمـــت 

صـانة حلمايـة ممثليهـا مـن احللدولة واحلصانة تقضي ²نه حني متنح ا
غـري مشـروع  فعـلعن  هيمسؤوليتها مسألة  املسؤولية اجلنائية، فإن

 ال تعود قائمة؟ دولياً ارتكبه أحد ممثليها
ر اخلـاص ن املقـر فهمـت أ اقالت إ  جاكوبسون السيدة -٢٠

بـــني مســؤولية الدولــة وبـــني إنــه جيـــب الــربط دائمــاً يف تقريــره  يقــول
لُتظهــــر أن مثــــة حـــــاالت احلصــــانة. وقــــد أوردت يف بيا ــــا مثـــــالني 

>لتايل أن تـويل املسـألة  للجنةتوجد فيها صلة كهذه، وأنه ينبغي  ال
 مزيداً من النظر.

راد كرة اليت أقال إن الف(املقرر اخلاص)  كولودكني  السيد -٢١
املسؤول إىل الدولة،  تصرف إسنادهي أن املعيار نفسه، أي  إيصاهلا
تطبيقـه عنـد  مثلما يـتم يةوضوعة املعند ~كيد احلصان تطبيقه ينبغي

غري مشروع دوليـاً. وهـذه هـي  فعلمبسؤولية الدولة عن  حتجاجاال
 .ةالسابق لسةميليسكانو يف اجل النقطة اليت عارضها السيد

خدم معيــــار مـــا أشـــار يف تقريـــره الثـــاين، فإنـــه إذا اســـتُ كو  -٢٢
>حلصـانة وال التنـازل عنهـا مـن قبـل  الحتجـاجا سناد نفسه، فالاإل

الدولــة أو مســـؤول الدولـــة يُعفـــي الدولــة مـــن حتمـــل املســـؤولية عـــن 
شــروع دوليــاً. وهــذا خيتلــف جــداً عــن املوقــف الــذي املغــري  الفعـل

لـى تقريـره. فمــن يقا�ـا عســياق تعل عرضـته السـيدة جاكوبسـون يف
مسـؤولية  ار نفسه ألغراض كل مـنحيث اجلوهر، لو اسُتخدم املعي

الــــدول مــــن الواليـــــة القضــــائية اجلنائيـــــة  الــــدول وحصــــانة مســـــؤويل
بصـورة متزامنـة مبسـؤولية الدولــة  حتجــاجاألجنبيـة، ميكـن عندئـذ اال

ملسؤولية اجلنائية ملسؤول الدولة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فقـد >و 
جنبيــة األ نائيـةاجلواليـة المـن املسـؤول صـانة فيـه حب يُـدفعشـأ وضـع ين
مبســـــؤولية الدولــــــة  االحتجـــــاج، بيـــــد أن يُعـــــرتف بتلـــــك احلصـــــانةو 

لضـحا� اجلرميـة >لنسبة  ع يظل ممكناً شرو املغري  >لفعليتعلق  فيما
ملـن حيـق لـه القيـام بـذلك مـن اجلهـات الفاعلـة األخـرى، ويرجــع  أو

انطبـاق معيـار اإلسـناد نفسـه. إىل  - دتحدي>ل أو - ذلك ببساطة
 )A/CN.4/646(تقريـــره الثالــــث  لخـــصالفقـــر�ن األخـــري�ن مـــن مو 

 .حتديداً  املسألةهذه  نتناوالتعلى أعضاء اللجنة  عممهالذي 
ينبغــي قالــت إن مسـألة مــا إذا كـان  جاكوبسـون السـيدة -٢٣

ا املقــرر الـربط بــني احلصـانة ومســؤولية الدولـة >لطريقــة الـيت اقرتحهــ

طريقة حلها سـتؤثر يف عمـل  كما أناص هي مسألة حساسة.  اخل
توسيع احلصانة من الوالية القضائية  قررتإذا ما  وال سيمااللجنة، 

شـــمل مجيــع مســـؤويل الدولــة. وقالـــت إ ــا غـــري تاجلنائيــة األجنبيــة ل
ن السـيد إعلـى الـدوام، و  موجـودةمقتنعة كلياً ²ن مثل هذه الصـلة 

 ـــا أ وأضـــافتالــرأي. يبــدو ذلـــك  علــى مـــاها طر اشـــيميليســكانو 
>ستشهادها مبثال على دولة استخدمت التنازل عن احلصانة كأداة 

نفسها من املسؤولية، إمنا كانت تسعى للتأكيد  تعفيسياسية لكي 
حجـــة >عتبــاره  اســتخدامهأن تنــازالً مــن هــذا القبيـــل ميكــن علــى 

النظــر  ينبغـي ،ا السـببقانونيـة أو ألغـراض املنـاورة السياسـية. وهلـذ
من مشاريع  املقرر اخلاص قبل أن تصوغ اللجنة أ�ً  يف حجة بعناية

 .هااملواد على أساس

ــارينيوالســيد  -٢٤ قـــال إن التقريـــر الثـــاين للمقـــرر  فارغـــاس كـ
تســـم >لواقعيـــة توإن مقرتحاتــه يف معظمهـــا  جيـــداً اخلــاص مـــدروس 

صـــعيد علــى ال نيواملمارســة احلــالي االجتهــاد القضــائيســتند إىل تو 
بعــــض  ~ييــــد ميكــــن بوســـعهعضــــاء مل بعـــض األ. ومــــع أن الـــدويل

 مراعـاةعـن  ،سـب رأيهـمحب ،مقرتحـات املقـرر اخلـاص الـيت عجـزت
أحدث االجتاهات السائدة يف القـانون الـدويل، فـإن ذلـك ال يعـين 
أ م قللوا من شأن املنجزات البـارزة الـيت حققهـا املقـرر اخلـاص يف 

 ر من الصعوبة والتعقد واألمهية.هذا القدالتصدي ملوضوع على 

وأضاف قائالً إنه مـن أجـل إحـراز تقـدم يف عمـل اللجنـة  -٢٥
 نبغـــيحتــدد اخلطــوة التاليــة الــيت ي بشــأن املوضــوع، يتعــني عليهــا أن

اختاذها يف ضوء ثالثة اعتبارات هامة. األول هو أنه >لنظر إىل أن 
س أمـــام لــيو هــاء، شــك علــى االنتتو اخلمــس احلاليــة الســنوات فــرتة 

 ،ختصصــه للموضــوعكــي لالوقــت  جــداً مــن قليــلســوى الاللجنــة 
 زءاجلـــ عليهـــا معاجلـــة مســـائل أخـــرى أكثـــر إحلاحـــاً يفســيكون  إذ

اللجنــة  أن بــدأتمــن الــدورة. واالعتبــار الثــاين هـو أنــه منــذ  الثـاين
 خالفــات عـــدةبـــني بعــض األعضـــاء  تاملوضـــوع، نشــأ دراســة يف

. واالعتبــــار بــــدو تســـويتهاعلــــى مـــا يال ميكـــن بشـــأن نقـــاط معينــــة 
يف اللجنـة السادسـة  ةكثـري   دت عنه وفـو رب ي عذال قلقالثالث هو ال

 سـتنتاجاملوضـوع، واال احملـرز حـىت اآلن بشـأنالتقدم الضئيل  حيال
يف الــــدورة  املوضـــوع أولويـــةإيـــالء نـــه ينبغـــي إليـــه ² تي توصـــلذالـــ

الســـــيدة عـــــرب عــــن ~ييــــده ملقــــرتح هــــو يف ،احلاليــــة. ووفقــــاً لــــذلك
إنشاء فريـق عامـل معـين حبصـانة مسـؤويل الـدول جاكوبسون بشأن 

 من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.

 خـــاللجيتمــع ميكــن أن وقــال إن الفريــق العامــل املقــرتح  -٢٦
األول من الدورة �دف واحد هو حتديد جمموعة القضا� اليت  زءاجل

وي إىل رهــــا الســـــنيف تقري هاتضــــّمنو اللجنـــــة ا فيهــــتنظــــر  ميكــــن أن
ميكن للفريق العامل  ،الثاين من الدورة زءاجل وخاللاجلمعية العامة. 

قـدمها إىل اجللســة يمبـادئ عامـة تتصـل بتلـك القضـا� و  أن يصـوغ
أن تكون املبادئ املقرتحة  نبغيالعامة للجنة من أجل اعتمادها. وي

لموضـــوع، مثـــل لشـــري فقـــط إىل اجلوانـــب األساســـية وأن تمقتضــبة 
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علـــى لواليــة القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة الــيت تقــوم عليهــا اس األســ
واحلصـــانة  يةملوضــوعامســؤويل الــدول، ونطــاق ومضــمون احلصــانة 

معينـة جـرائم النامجـة عـن ارتكـاب  اآل�ر، وبوجه خـاص يةالشخص
صانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيـة. على ح

تلـك اجلــرائم املعّرفـة مبوجــب  حيــدد نأوميكـن للفريـق العامــل أيضـاً 
>حلصـــانة مـــن الواليـــة  الحتجـــاجالقـــانون الـــدويل والـــيت ال ميكـــن ا

 القضائية بشأ ا.
مناقشـــاته  عتمـــد يفلفريـــق العامـــل أن يل نبغـــييقـــال إنـــه و  -٢٧

 أيضـــاً  ميكنـــه ولكـــن ،التقريـــر الثـــاين للمقـــرر اخلـــاص ىعلـــ>لطبــع 
الث و  لخص ومالرجوع إىل تقريره األويلاالستفادة من  إىل تقريره الث

من قبيل احلكم الصادر يف قضية  ،أهم قرارات حمكمة العدل الدولية
بعـض مسـائل املسـاعدة يف قضية الصادر واحلكم  مذكرة االعتقال

 أن ينظرعلى الفريق العامل كذلك يتعني  و . املتبادلة يف ا0ال اجلنائي
 .يف تلك القرارات اةالقض أبداهايف اآلراء املوافقة واملخالفة اليت 

إىل ذلك، قد يرغـب الفريـق العامـل يف النظـر يف  ةوإضاف -٢٨
الصادر يف  احلكمُ >لذكر من بينها  اليت جيدر قرارات احملاكم الوطنية

اململكة املتحدة بشأن  يف عن جملس اللوردات ١٩٩٩آذار/مارس 
 الســـــابق، أوغســــــتو بينوشــــــيه الطعـــــن يف حــــــق الـــــدكتاتور الشــــــيليّ 

، مبا يف ذلك بعض اآلراء اليت أبـداها )٣بينوشيه رقم ( انةاحلص يف
يف تشرين قرار الصادر اليف القضية؛ و  تدخلواالقضاة السبعة الذين 

مســرتدام يف قضــية ²ئناف تسـاالعــن حمكمــة  ٢٠٠٠الثـاين/نوفمرب 
. كما ميكن العثور على مسامهات قيمة يف موضوع احلصانة هبوتريس

، وأحــد ةالعلميـ املؤلفــاتائيــة األجنبيـة يف مـن الواليــة القضـائية اجلن
الدراسة اليت أجراها معهد القانون الدويل بعنوان  ومثلة عليها هاأل

ة يف "احلقـوق األساسـية لألشــخاص واحلصـانة مــن الواليـة القضــائي
. ويتبني بذلك أن مثة مواد أساسية كافية لتمكني )٧٠(القانون الدويل"

وع ومــن االمتثــال لتعليمـــات اللجنــة مــن إحــراز تقــدم بشــأن املوضــ
ميكـن للجنـة أن  ،اجلمعية العامة بشـأن إيالئـه أولويـة عليـا. ومـن مث

إىل  أن تسـعىمشروع نص يف دور�ا الرابعـة والسـتني و  تزمع اعتماد
 سنوات اخلمس املقبلة.اللها بشأن املوضوع أثناء فرتة اختتام عم

لجنة غي ينبويرد القسم األعظم من النقاط الرئيسية اليت  -٢٩ ل
تناوهلا أثناء الدورة احلالية يف التقرير الثاين للمقرر اخلاص. ومع أن ت
قـد فإن أوىل تلـك النقـاط، وهـي السـند املنطقـي للحصـانة،  ،ذلك

التقرير األويل. وفيما يتعلق >سـتنتاجات عوجلت بصورة رئيسية يف 
 ذلـــــكمــــن  ١٠٣و ١٠٢املقــــرر اخلــــاص الـــــيت وردت يف الفقــــرتني 

مـن اإلشــارة إىل أن حصـانة مسـؤويل الـدول مــن  د، ال بـ)٧١(التقريـر
__________ 

 )٧٠( Institute of International Law, Yearbook, vol. 73 (2010), 

Session of Naples (2009), pp. 3 et seq. )متـاح علـى :www.idi-iil.org, 

resolutions(. 
 ةالوثيقـــــــــــ)، األولا0لـــــــــــد الثـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء  ،٢٠٠٨ حوليــــــــــة )٧١( 

A/CN.4/601،  ٢٢٥-٢٢٤ص. 

 شـىت متكاملـةأسـس  ترتكـز علـىالوالية القضائية اجلنائية األجنبية 
ومرتابطة، مثل مبادئ القانون الدويل املتصـلة >ملسـاواة يف السـيادة 

، واحلاجة إىل للدول شؤون الداخليةالبني الدول، وعدم التدخل يف 
يف ممارستها الدول  استقاللقات الدولية و ضمان االستقرار يف العال

أمام  ائقاً نشطتها. ومع أن احلصانة من الوالية القضائية تشكل عأل
ن الوضع ال يكون على هذا النحو دائماً. فإاملسؤولية اجلنائية،  إسناد
إشارة صرحية اللجنة إليها أن تشري االستنتاجات اليت ختلص  وينبغي

أن علــى اإلطـــالق  نبغــييال القضــائية إىل أن احلصــانة مــن الواليــة 
 لـــدىمــن العقـــاب  املســـؤولني إفــالت ســـهيلتيكــون اهلـــدف منهــا 

 عــــاجلأن ت وينبغــــيللقـــانون الــــدويل.  ارتكـــا�م انتهاكــــات جســــيمة
 يةواحلصانة الشخص يةملوضوعااحلصانة  يف املقام األولاالستنتاجات 

تناوهلا ري ميكن أن جيملسؤويل الدول. و>ستثناء بعض التفاصيل اليت 
الفريــق العامــل املقــرتح، يبــدو أن مقرتحــات واســتنتاجات يف إطــار 

 .اللجنة املقبل بشأن املوضوعلعمل املقرر اخلاص توفر أساساً مناسباً 
إن احلصـــــــانة ومضــــــى الســــــيد فارغـــــــاس كــــــارينيو قــــــائالً  -٣٠

ال الــــيت يقــــوم �ـــــا فعــــأن تطبــــق فقــــط علـــــى األ ينبغــــي يةملوضــــوعا
ال تغطي أ�ً من وينبغي أ ملهام مناصبهم، أدائهميف إطار املسؤولون 

 يةملناصبهم. أما احلصانة الشخص توليهمال اليت قاموا �ا قبل فعاأل
علـــى مســـؤويل الدولـــة الرفيعـــي املســـتوى و  علـــى تقتصـــرأن  نبغــيفي
بغـض النظـر عمـا  هم،ملناصـبهم �ـا أثنـاء شـغل يقومـونال اليت فعاأل

أو بصـــفة  شخصـــيةبصـــفة  ال قـــد ارُتكبـــتفعـــإذا كانـــت تلـــك األ
 رتك. ويتوقـــــف ســـــر�ن هـــــذه احلصــــانة الشخصـــــية حـــــني يـــــرمسيــــة

 .بهممناصاملسؤولون 
وقال إن قائمة املسؤولني الذين يتمتعون مبثل هذه احلصانة  -٣١

الشخصية جيب أن تكون قصرية قدر اإلمكـان. ومبوجـب القـانون 
لةيالثالثا0موعة " م هذه القائمةأن تض نبغيالدويل العريف ي  ة" املتمث

 ميكـن أن إال أ ـا ،رئيس الدولة ورئيس احلكومـة ووزيـر اخلارجيـة يف
العهد أو  ويلن أشخاصاً يؤدون هذه املهام بصورة مؤقتة مثل تتضم

 ثل�ئب وزير اخلارجية. كما تشمل احلصانة الشخصية مسؤولني م
الدبلوماسيني والقناصل وأعضاء البعثات اخلاصة مبوجب اتفاقية فيينا 

واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية  ١٩٦١للعالقات الدبلوماسية لعام 
 ،ومــع ذلـــك .١٩٦٩قيــة البعثــات اخلاصـــة لعــام واتفا ١٩٦٣لعــام 

يف  على أن تؤخذ تطبيقاً تقييد�ً، يةاحلصانة الشخصأن تطبق  نبغيي
 أمهية الدور الذي يقوم به املسؤولون يف العالقات الدولية. احلسبان 

فإن املشكلة الرئيسية  ،إليه السيد دوغارد ما أشاروحبسب  -٣٢
خمتلف أشكال احلصانة من  أناليت يطرحها املوضوع حالياً تتمثل يف 

سيما تلك اليت  مرتكيب اجلرائم اخلطرية، وال قد حتميالوالية القضائية 
أقل إ�رة  يةوضوعاملعليها القانون الدويل. ويبدو أن احلصانة  يعاقب

وات األخرية ال ميكن انون الدويل يف السنطور الق. فمع تللمشاكل
عاء ²ن ارتكاب اجلرائم هو من بني واجبـات املسـؤولني دألحد اال

الرفيعي املستوى. ويف هذا الصدد، أشار املقرر اخلاص يف تقريره إىل 
بينوشيه قضية  أعضاء جلنة الطعون مبجلس اللوردات يفخمتلف  آراء
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ستشهاد إنه هو شخصياً يود االرينيو السيد فارغاس كا. وقال ٣رقم 
الـذي  ،ويلكنسـون - بوجهة نظر رئيس جلنة الطعون، اللورد براون

 إىل النتيجة التالية:  صلتو 
، قـد نظّــم ومســح ²عمــال التعــذيب ىعدَّ إذا كـان الســيناتور بينوشــيه، كمــا يــ

، فإنه مل يفعل ذلك ²ي صفة قـد تنشـأ ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب   ٨ بعد
خمالفة للقانون الدويل، وقد وافقت كهذه   أفعاالً ، ألن يةحلصانة املوضوععنها ا

اتفاقيـــة  يفشــيلي علـــى حظــر هـــذا الســـلوك واتفقــت مـــع األطــراف األخـــرى 
قضائية حملاكمة الوالية المناهضة التعذيب على أن يكون جلميع الدول املوقعة 

إن قيــة) حــىت و يف االتفا عـّرِف(كمــا  مــن املـوظفني الــرمسينيالتعــذيب  مـرتكيب
 .)٧٢(التعذيب هذه يف شيلي متت أعمال

تســـليم قـــدماً حنـــو ملضـــي >وزيـــر الداخليــة  أِذن ،ذلـــكوبنــاء علـــى 
  ٨بعـد  والتآمر اليت ارتكبها تعذيبالاجلنرال بينوشيه بسبب جرائم 

 .١٩٨٨ كانون األول/ديسمرب
قد املقرر اخلاص قائالً إن  وأضاف السيد فارغاس كارينيو -٣٣

علــى االســتثناء مـــن  صأخــرى تــنقضــائية إىل قــرارات اً أشــار أيضــ
ســتئناف االمثـل احلكــم الصـادر عــن حمكمـة  ية،وضــوعاملاحلصـانة 

املتعلقة  هبوتريسيف قضية  ٢٠٠٠ تشرين الثاين/نوفمربمسرتدام يف ²
الــذي ارتكـب عمليــات اغتيــال  ه>لـدكتاتور ديزيريــه ديالنـو بوتريســ

كمة إىل أن "ارتكاب جرائم احملاليت أشارت فيها وهي القضية ، شىت
شـنيعة مـن هـذا النـوع ال ميكـن اعتبـاره جـزءاً مـن الواجبـات الرمسيــة 

 .)٧٣(دولة"الرئيس ل
وقــد يرغـــب الفريـــق العامـــل يف واقـــع األمـــر يف النظـــر يف  -٣٤

رمسيـة، مبـا يف  االً فعـظـرف أ حتـت أي ميكن اعتبارها اجلرائم اليت ال
احلــل ب القـانون الـدويل. ولعـل ال املعّرفـة كجـرائم مبوجــفعـذلـك األ

يف نظـــام رومـــا  مـــا ورداألفضــل يف هـــذا اخلصـــوص هـــو اســتخدام 
تقـع اليت لجرائم من تعاريف لاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ضـــمن الواليــــة القضـــائية للمحكمــــة، مـــن قبيــــل اإل>دة اجلماعيــــة 
ن املسـلم بـه أن األوضـاع واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. وم

 ولكــنفيهـا يف إطــار املوضــوع خمتلفــة،  الـيت علــى اللجنــة أن تنظــر
للمحكمة اجلنائية الدولية التعاريف الواردة يف نظام روما األساسي 

 ،سبب عملي لذلكأيضاً . ومثة اآلراء² ا قد حظيت بتوافق  متتاز
أن ل دو عدة  تعّني علىنظام األساسي الفمن أجل التصديق على 

 ا.نائية اخلاصة �التشريعات اجل تعدل
حٍل ملشكلة املسؤولني الذين ارتكبوا جرائم  إجيادوقال إن  -٣٥

، وإن ية يعــد مسـألة أكثــر صــعوبةصـانة الشخصــحلوهـم يتمتعــون >
وقـف املقــرر اخلـاص يف هــذا الصــدد. مب تتعلــقتعليقـات عــدة  لديـه

²ن املســـؤولني املقــرر اخلـــاص الــرأي  طروأضــاف قــائالً إنـــه ال يشــا
__________ 

 )٧٢( ILR, vol. 119 (2002), p. 157. 
 )٧٣( Netherlands Yearbook of International Law , vol. 32 

(2001), p. 277, para. 4.2. 

يكن  وملصانة قبل توليهم ملهامهم. ملستوى يتمتعون �ذه احلالرفيعي ا
ينبغي صانة هذه احل إىل أن طعةاق اإلشارة بعبارات من املستحسن

الوضـع  أن  يعتـرب نظـام األساسـي ملالمطلقة على الدوام؛ ف تعترب أن
 >لنسبة لرؤساء الدول أو رؤساء احلكومات. كذلك

مــــن املمارســــة صـــعب العثــــور علــــى أمثلـــة يصـــحيح أنــــه  -٣٦
فيما يتعلق >رتكاب جرائم  يةاحلصانة الشخص حلاالت مل ُمتنح فيها

مــن  ُأخــذالـذي استشــهد بــه املقـرر اخلــاص  وحيــددوليـة. واملثــال ال
أن حمكمـًة  مقال وضعته الربوفسور برجييت سترين الـيت أشـارت إىل

مــن شخصـاً  ١٤حكمـاً علـى  ٢٠٠٠ عـام يف بلغـراد أصـدرت يف
وين بلـري وجــاك شــرياك، تــ، مـن بيــنهم بيــل كلينتـون و الغــربينيقـادة ال

يوغوســـالفيا مــن قبـــل  يفارتكبــت  عـــن أفعــالعامــاً  ٢٠>لســجن 
ال قائلة إاملؤلفة  ومضتمنظمة حلف مشال األطلسي؛  ن ذلك املث

رفـع احلصـانة ترتتـب علـى  تملة الـيت قـداحمل املعاكسةيوضح النتائج 
 .)٧٤(سابقنيالسؤولني عن امل

أن علـــــى لــــرغم مـــــن توافـــــق اآلراء الً إنـــــه >وأضــــاف قـــــائ -٣٧
ال ميكــن منحهـــا لــدى ارتكــاب جــرائم دوليـــة  يةملوضــوعااحلصــانة 
مـــنح احلصـــانة  إمكانيـــةتوافـــق يف اآلراء بشــأن  فلـــيس مثـــةخطــرية، 
اللجنـة أن  و>سـتطاعةميـع أنـواع اجلـرائم. فيمـا يتعلـق جب يةالشخصـ

اســخة واعـد الر بـني الق يوفـقحـٍل  إجيـاد دفتتنـاول هـذه املسـألة �ـ
اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب.  مناهضـــــةللقــــانون الـــــدويل واحلاجـــــة إىل 

املــادة  مــن ١لعمــل يتمثــل يف الفقــرة أحــد األســس املفيــدة ل ولعــل
الذين يتصرفون  املتعلق حبصانة الدول واألشخاصمن القرار الثالثة 

الـذي  >سم الدول من الوالية القضـائية يف حـاالت اجلـرائم الدوليـة
 يف دت يف �بــويلقــ يف دورتــه الـيت عُ د القـانون الــدويلاعتمـده معهــ

ال تنطبـق بشـأن اجلـرائم " مـا يلـي: نص علـىيـوالذي ، ٢٠٠٩ عام
الدوليــة أي حصــانة مـــن الواليــة القضـــائية إال احلصــانة الشخصـــية 

. ومل يكــن ذلــك املوقــف )٧٥("للفــرد وفقــاً للقــانون الــدويل املمنوحـة
املقـــرر اخلــاص ²ن احلصـــانة يف مقولــة  وردتقطعيــاً >لدرجــة الـــيت 

 كــون مقبـــوالً يمطلقــة علـــى الــدوام، وقـــد حصـــانة  هــي يةالشخصــ
مــن  كبـريةبــل أغلبيـة  ألنـه اعُتمــد يف دورة �بـويل مـن قِ  ،بصـورة أكـرب

 املشاركني فيها.
واختتم قوله >لثناء على املقرر اخلاص ملا بذله من جهد،  -٣٨
سـيكون  هريـر فـإن تق األعضـاءبـني راء اآل تبـايننه على الرغم من أل

يـــد أســـاٍس مفيــد لعمـــل اللجنــة املرتقـــب بشــأن املوضـــوع. وأ مبثابــة
__________ 

 )٧٤( B. Stern, "Vers une limitation de l’‘irresponsabilité 

souveraine’ des États et des chefs d’État en cas de crime de droit 

international?", in M. G. Cohen (ed.), Promoting Justice, Human Right s 

and Conflict Resolution through International Law , Liber Amicorum 

Lucius Caflisch, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007, pp. 513–549, at p. 526. 
 )٧٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 73  انظـر)

 .p. 227أعاله)،  ٤٧احلاشية 
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بقوة مقرتح إنشاء فريق عامل مبشاركة نشطة  السيد فارغاس كارينيو
 عــاجلاملقــرر اخلـاص مــن أجــل صـياغة تقريــر مقتضــب يجانــب مـن 

حصـــانة مســــؤويل الـــدول مـــن الواليــــة  الـــيت ترتكــــز عليهـــا األســـس
 يةملوضوعاية األجنبية فضالً عن خصائص احلصانة القضائية اجلنائ

إذا كانـت أشـكال احلصـانة  مـاأيضاً ، ويشرح يةواحلصانة الشخص
التقريـر يف  إدراجإنـه ينبغـي  هذه تتأثر >رتكاب جرائم معينة. وقال

نقطــة يكــون مبثابـة وأن  ،التقريـر الســنوي للجنـة إىل اجلمعيــة العامـة
 ني للجنة.ستة والالرابعرة الدو  أثناءيف املوضوع  لدراسةانطالق 

موضـوع هـام  يف اإلجيازمن الصعب  هقال إن هبيلي السيد -٣٩
قضــا� المـن اجلــدل. وقـال إن  رفيـعأدى إىل نشـوء هـذا املســتوى ال

 .عــدم جتاهلهـــاينبغــي  كبــرية  آ�ر ترتتــب عليهــاالــيت أثــريت  ئيــةاملبد
 التوصــل إىل قبــلمــن الصــعب إحــراز تقــدم يف املوضــوع  ســيكونو 

النهج اإلجرائي الذي  وكذلك بشأن ئية،قضا� املبدالأن اتفاق بش
 ملخص تقريره الثالث. خلاص خطوطه العريضة يفوضع املقرر ا

تقريــر جيــد  هــووأفــاد ²ن التقريــر الثــاين للمقــرر اخلــاص  -٤٠
شارك ي، على الرغم من أنه املثري لإلعجابالعلمي  توثيقهإىل  >لنظر

ومن  ،احلواشي بشأنفظات اليت أبد�ا تحاليف السيدة جاكوبسون 
 -الــيت حتيــل إىل املــوجز املواضــيعي  ٧٩الفقــرة حاشــية  ذلـك مــثالً 

للمناقشـــة الـــيت جـــرت يف اللجنــــة  -العامــــة  األمانـــةالـــذي أعدتـــه 
 حيث إنه، )٧٦(السادسة للجمعية العامة خالل دور�ا الثانية والستني

وإمنا آراء البعض من  اللجنة السادسة للجمعية العامة رأيال يعكس 
اليت نوقشت  فقط. وقال إنه على الرغم من أن حتليل وفودها املواد 

. بشـكل كبــريتحيـز ميف احلقيقـة  فإنـه، اً دقيقـ يبـدويف التقريـر الثـاين 
يود اإلعراب االنتقاد الوحيد الذي وفيما يتعلق بشكل التقرير، فإن 

كـان مــن   علـى معلومـات هامــة يتــو حتاحلواشـي الـيت  كثــرةهـو  عنـه 
 يف منت التقرير. إدراجهااملمكن 

وقـال إنــه ملــن املؤســف فعـالً أن يكــون تقريــر علــى هــذه  -٤١
فقــــد مســــتنداً إىل مســـلمات غــــري صـــحيحة. الدرجـــة مــــن اجلـــودة 

املقـرر اخلـاص اســتنتاجات مشـكوكاً فيهـا إىل حـد بعيــد  اسـتخلص
كـون جعل التقرير يبدو كنوٍع مـن املرافعـة اخلاصـة بـدالً مـن أن ي مما

يكون عليـه تقريـر ب على النحو الذي جي ،للحقائق حياد�ً ًا عرض
للتقرير  تتمة>لتقرير الثاين هو يف احلقيقة  املشار إليهأويل. فالتقرير 
. ٢٠٠٨يف عـــــام  يف الـــــدورة الســـــتنيفيـــــه  النظـــــر متاألويل الـــــذي 

عن دهشتهم  ،أعضاء آخرين عدةهو و  ،يف ذلك الوقتأعَرب  قدو 
جلـرائم حلصـانة املرتبطـة >رير >لتمييز بـني مشـكالت العدم قيام التق

املتصلة >جلرائم "اخلطرية". وقد رد املقرر اخلاص على  تلك"العادية" و 
وهو  - جيري تناوهلا يف التقرير الثاينوف كهذه س  مسائلذلك ²ن 

 مقنعة.بعيدة كل البعد عن أن تكون بطريقة  ما حدث فعالً ولكن
قـد ، فإن األخـري مع السيد دوغارد اً اميتفق متال ومع أنه  -٤٢

املوضــــوع الـــيت يطرحهـــا املشـــكلة  ةالســـابق لســـةحـــدد بدقـــة يف اجل
__________ 

 )٧٦( A/CN.4/588، ١٦١ الفقرة. 

. وقال إنه لن يذهب إىل احلـد الـذي ذهـب ومقنعاً  اً واضح حتديداً 
إليــــه فيكتــــور هيغــــو حــــني قــــال إن ذلــــك هــــو "معركــــة بــــني الليـــــل 

مفهـــــومني متضـــــاربني وجـــــود ومـــــع ذلـــــك، فلقـــــد ملـــــس  ،والنهــــار"
دور القــانون الـــدويل بـــل وفيمــا يتعلــق بـــ ،دور اللجنــةبـــيتعلــق  افيمــ
سـتند إىل مفهـوم ي -املرافعـة اخلاصـة  -املقـرر اخلـاص  نهجه. فنفس

اســـتثناء مــن احلصـــانة  أي يســـتبعد احتمــال وجــودمطلــق للســيادة 
 .صيةاملطلقة لقادة الدول حني يتمتعون >حلصانة الشخ

يســــلم اخلــــاص  ملقــــررأن ا جيـــداً  دركيــــإنــــه  و�بـــع قــــائالً  -٤٣
؛ يةواحلصــــانة الشخصــــ يةملوضــــوعاالتمييــــز بــــني احلصـــانة  رةبضـــرو 

أي مشـــكلة مــــع  >إلمجـــاللـــيس لديــــه فإنـــه وعـــالوة علـــى ذلــــك، 
أو مـــع  يةملوضــوعاالتحليــل الــذي أجـــراه املقــرر اخلــاص للحصـــانة 

(أ) إىل (م) الفرعيــة الفقـرات  يف املستخلصـةاالسـتنتاجات  أغلـب
فــإن حمــور اجلـــدل  ،لثــاين. ومــع ذلـــكقريـــر امــن الت ٩٤مــن الفقــرة 

لـه محالـذي  "الويسـتفايل" املتشـددتمثل يف مفهوم السـيادة يالراهن 
التقرير. وكما الحظت السيدة جاكوبسـون، فقـد أعـاد اللجنـة إىل 

الــــدول وحـــدها هــــي أشـــخاص القــــانون الــــدويل فيـــه زمـــن كانــــت 
وقال . ة عنهسؤولياملل ميكن أن جيعلها حتمَّ  مما تفعلهشيء يكن  ملو 

 يشــاطرن، يأعضـاء اللجنـة اآلخـر  ذهـب إليـه بعـضخالفـاً ملـا إنـه، 
اليت تنجم  املقرر اخلاص الرأي ²ن حصانة قادة الدول هي العاقبة 

مي  كنعن حصانة الدول. ومبا أن سيادة الدول ليست مبدأ مطلقاً 
بـــدورهم مــا حيلـــو هلــا، فــإن قـــادة الــدول  تفعــلللــدول وفقــاً لـــه أن 

، أ�ً كانــــتمـــن العواقـــب املرتتبـــة علـــى أفعـــاهلم، الفـــرار ميكـــنهم  ال
 ،احلقــوق كــلهــذا التمثيــل ال ميـنحهم  فبذريعـة أ ــم ميثلــون الدولـة. 

وعلـى حــد احلــق يف فعـل مـا تشــاء.  الدولـةَ  الســيادةُ مثلمـا ال متـنح 
، فـإن عـرب عـن األمـر تعبـرياً سـديداً  اللجنـة الـذيأحد أعضـاء  قول

 .٢٠١١عام به يف  موقفاً كهذا ال ميكن األخذ
د ريـــي الســيد دوغـــارد إنــه ال قـــال ،ةالســابق لســـةفــي اجلف -٤٤

بشأن ما يشكل القاعدة وما ميثل استثناًء منهـا  جدالالدخول يف 
أن على مع السيد ميليسكانو  اتفق، لكنه فيما يتعلق مبنح احلصانة

 . وأعــرب عــن اعتقـــادهالــدائر للنقــاش>لنســبة  حموريــة تلــك مســألة
املقـــرر الـــيت اتبعهـــا طريقـــة لأال تُعـــاجل > ينبغـــيلقضـــية ن ا² الراســـخ

تمثل يف احلصانة يأن املبدأ األساسي يرى اخلاص. فاملقرر اخلاص 
املطلقــــة لقـــــادة الـــــدول أو علـــــى األقـــــل لرؤســـــاء الـــــدول ورؤســـــاء 

لســــيد > أســـوةشخصــــياً، هـــو احلكومـــات ووزراء اخلارجيـــة، لكنــــه 
يات األخـرى الــيت شخصـال عّمـن تكـون يتسـاءلكـارينيو،   فارغـاس

حيــث إن املقـــرر اخلــاص تـــرك  ،احلصــانة املطلقـــةتلـــك تتمتــع ب قــد
 .مفتوحة املسألة

إن غيـاب احلصـانة مـن الواليــة السـيد بيليـه قــائالً  ومضـى -٤٥
مل جيد املقرر اخلاص أي أثر له يف  ءالقضائية اجلنائية هو جمرد استثنا
هـــو ط بســـيال االفـــرتاضفـــإن هـــذا  ،القـــانون الوضـــعي. ومـــع ذلـــك

ز مــن تقــدم يف ر إنكــار كــل مـا ُأحــ يعــادلألنـه افـرتاض غــري مقبــول 
منــذ  >ألخــصالقـانون الــدويل منــذ انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل، و 
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وإن   ،احلرب العاملية الثانية مـع ظهـور فكـرة ا0تمـع الـدويل والـوعي
فرادى بوجود مصاحل عليا تطغى على مصاحل  ،حمدود بشكلكان 

تلـــك املصـــاحل العليـــا يف مفهــــوم  جســــدع. وتتتمـــا0ذلـــك  أعضـــاء
 .يف إطار القواعد العامة للقانون الدويلالقواعد اآلمرة 

مصاحل ا0تمـع الـدويل ال تـزال حمـدودة وبدائيـة،  وقال إن -٤٦
 يف تنـاول اللجنـة نهجإال أ ا قائمة وتتسم ²مهية أساسـية >لنسـبة لـ

ن املبــدأ ثقــت فكــرة أالــدويل انبملوضـوع: فمــن ذلــك النظــام العـام ا
اهلـام ال يتمثـل يف احلصــانة بـل يف مسـؤولية كــل مـن الدولـة وممثليهــا 
عن عدد قليل من اجلرائم اخلطرية، وأن مرتكيب هـذه اجلـرائم سـواء  

دوالً أم منظمات دولية أم أفراداً ميكن إخضاعهم للمحاكمة  واكان
 دون االستفادة من احلصانة.من 
جرى سابقاً بني الذي آلراء بادل اإىل ت تهار ويف معرض إش -٤٧

السيدة جاكوبسون واملقرر اخلاص بشأن الصلة القائمة بني مسؤولية 
الســـيدة جاكوبســـون  طرالفــرد ومســـؤولية الدولــة، قـــال إنـــه ال يشــا

رأي املقـــرر اخلـــاص �ـــذا  يتفـــق مـــعوالســيد ميليســـكانو الـــرأي بـــل 
عن ون منفصلة تكميكن أن اخلصوص. صحيح أن مسؤولية الدولة 

يف  ،قاد�ــا يف بعـض األوضــاع االسـتثنائية، بيــد أن القــادة مسـؤولية
، الوظائف املنوطة �ـم بسببهم املسؤولون  ،مجيع احلاالت عملياً 

. وميكـن وا حـدود السـلطة املمنوحـة هلـم يف تصـرفهمحـىت وإن جتـاوز 
 أعمال ممثليها. املسؤولية بسبب حتمَّلالتسليم أيضاً ²ن الدولة 

 اخلطريةمع ذلك، تنظر فقط يف اجلرائم  اللجنة،قال إن و  -٤٨
قواعــد ال الــيت تفرضــهاالـيت تشــكل انتهاكــات جســيمة لاللتزامــات 

لــدى  مـراراً  قـال. وكمـا مـن القواعـد العامـة للقــانون الـدويلالقطعيـة 
عــن األفعــال غـــري  املـــواد املتعلقــة مبســؤولية الـــدولمشــاريع مناقشــة 

 نتائج، فإن إحدى ال٤١و ٤٠تني املاد ال سيما، و )٧٧(املشروعة دولياً 
ال غري املشروعة دولياً فعالرئيسية الناشئة عن تلك الفئة املعينة من األ

علـى ذلـك، ففـي هـذه  ة. وعـالو أن الدولة تصبح شـفافة تتمثل يف
املسؤولية الفردية  أن يستقصي مسألة للمرءاحلاالت >لتحديد ميكن 

أن خيتبئـوا خلـف  كنهمال ميالذين  ،رؤساء الدول مبن فيهم ،للقادة
 أن يُعفوا من هذه املسؤولية.بغية قناع الدولة 

حمكمـــة  الحظــتوكمــا  ،يف حــاالت كهــذهأنــه أضــاف و  -٤٩
الـيت تشـكل انتهاكـاً "اجلـرائم فإن  نورمربغ يف احلكم الصادر عنها،

من قبل كيـا�ت ال  أفراد من البشرلقانون الدويل ُترتكب من قبل ل
تصــبح  ، وهــي أيضـاً تُعــد مسـؤولة،لدولـةوبـذلك فــإن ا ؛)٧٨(جمـردة"

. ميكن لشخصيتها أن تكبح نشوء املسؤولية اجلنائية للفرد شفافة وال
__________ 

ديســمرب /األول كــانون  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيــة العامــة  قــرار )٧٧( 
يها يف ٢٠٠١ ، املرفق. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة والتعليقات عل
 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية 
 )٧٨( Trial of the Major War Criminals before the International  

Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945–1 October 1946, 

Nuremberg, 1948, vol. XXII, p. 466. 

مبا فيها بعض املعاهدات  ،وقد ُأعلن ذلك يف معاهدات دولية كثرية
مبادئ القانون الدويل املعرتف جنة، مثل للاعمال أل نتاجاً اليت كانت 

 ،)٧٩(مربغ ويف حكــم احملكمـــة�ــا يف النظــام األساســـي حملكمــة نـــور 
 .ةالسابق اجللسةوغريها مما تطرق إليه السيد دوغارد يف 

عدم اخللط بني القاعدة املتعلقة  كذلكمن املهم  وقال إن  -٥٠
علـى مــا يبــدو كمـا فعــل ،  >جلـوهر والقاعــدة املتعلقـة >الختصــاص

الــيت  العدسـاين ضـد اململكـة املتحـدةضـاة املعارضـون يف قضـية الق
أخــرى، وخالفــاً للقضــاة  بعبــارةوغــارد أيضـاً. ليهــا الســيد دأشـار إ

م ن القواعد اآلمرة اليت ا�ُّ ² زمجي هذه القضية، فإنه ال املعارضني يف
على  هلا األسبقيةتضمن حظر التعذيب، ت>نتهاكها، واليت  املدعون

حمكمــة ، مثلمـا أنــه مل يكـن بوسـع القواعـد الـيت حتكــم االختصـاص
األنشطة  يف قضية ال متلكهاوالية قضائية رس متاأن العدل الدولية 

املــدَعى أن  زعـمقـد املـدِعي أن  بذريعــةاملسـلحة يف إقلـيم الكونغـو 
 وينطوي التفكريالقواعد اآلمرة. قاعدة من مسؤول عن خرق  عليه

اعـــد و عــد املتعلقــة >جلــوهر والقواخلــط بــني القلــى ع�ــذه الطريقــة 
وجهــــات  أن يؤيـــد ال يســــعه >لتــــايل فإنـــهو  ،املتعلقـــة >الختصـــاص

 النظر اليت أعربت عنها السيدة جاكوبسون يف هذا اخلصوص.
يخلص إىل نفـــــس كـــــان لـــــ  فإنــــه وعلــــى هـــــذا األســـــاس، -٥١

ة إذ الحظوا أن احلصاناج الذي خرج به القضاة املعارضون تاالستن
تكـون بكـل بسـاطة غـري موجـودة؛ فالنتيجـة واحـدة كهذه يف حالة  

 -مع االحرتام الواجـب  -فضالً عن أنه  خمتلف جداً  التعليللكن 
جرائم >رتكاب ا�ام فرد  فمن البديهي أن ،وبوجه أعمأكثر دقة. 

حمكمــة العــدل  جيعــليشــكل سـبباً  اإل>دة اجلماعيـة أو العــدوان ال
احملكمـة  إذ إنالفـرد، ذلـك حماكمـة  وهلاالدولية ذات اختصاص خي

حقيقة  أي -ذا الوضع ليست خمتصة >لبت يف املسؤولية الفردية. وه
ملعين بل ليس نتيجةً حلصانة الفرد -أن احملكمة غري خمتصة  نتيجة  ا

قواعد اختصاص احملكمة. ومن جانـب آخـر، إذا كانـت احملكمـة ل
جــرائم دوليــة  الدوليــة خمتصــة مبحاكمــة مــرتكيبالوطنيــة أو اجلنائيـة 

س مثـة أســكــون ت، فـال اعليهـ بــةعاقاملمعينـة يلـتمس ا0تمــع الـدويل 
عـدم وجـود ل ببسـاطةوذلـك  ،لمطالبـة >حلصـانةللفـرد د إليهـا ايسـتن

إىل  تستندخمتلفة  تعليل، اعُتمدت عملية هذه احلصانة. وهنا جمدداً 
 واحدة. املستخلصةاختصاص احملكمة املعنية مع العلم ²ن النتيجة 

مبجرد إرساء املبدأ األساسي وأردف السيد بيليه قائالً إنه  -٥٢
، مىت هذه الً : أو يربز سؤاالن -و>لتايل انعدام احلصانة  -للمسؤولية 

، هـل توجــد �نيــاً ؟ و تكــون هلـا الغلبـة املسـؤولية جتـاه ا0تمــع الـدويل
شــكل احلصــانة مــن الواليـــة  تتخـــذاســتثناءات مــن هــذه املســؤولية 

 وإذا كان الوضع كذلك، فأمام أي من احملاكم؟ ؛القضائية اجلنائية
 جمتمـع مثـل ا0تمــع ال األول، فإنــه يففيمـا يتعلـق >لسـؤ و  -٥٣

هنالـك الدويل يسوده قـدر ضـئيل مـن الوحـدة والتضـامن، سـيكون 
__________ 

 .٣٧٤ ص الثاين، ا0لد ،١٩٥٠حولية  )٧٩( 
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ح أن تتضـمن يـرجَّ و عدد قليل جداً من حاالت املسـؤولية املطلقـة، 
اإل>دة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية والعدوان والتعذيب وجرائم 

هجي وواسع. احلرب، شريطة أن تكون قد ارُتكبت على نطاق من
لقواعـد فيمـا يتعلـق >وهنا ال بد من اعتماد بعض احلكمـة والـرتوي 

 .اال يتم التقليل من شأ اآلمرة لكي 
أما رّده على السؤال الثاين فكان نفياً قاطعـاً: فـال ميكـن  -٥٤

اســتثناءات يف تلــك احلـاالت النــادرة للمســؤولية املطلقــة  أن توجـد
األفـراد الـذين يتمتـع  كانيـة أنتنتفـي إمحني تصبح الدولـة شـفافة و 

االختصــاص  أن افتقــار احملكمــة إىل يُعتــربميثلو ـا >حلصــانة، مــا مل 
 .متاماً  قضية أخرى ولكن هذا يعدّ استثناء.  يشكل

جيـــداً مثــاالً الثـــاين للمقــرر اخلــاص التقريــر  يُعتــربوبــذلك  -٥٥
 خاطئاً  أساسه املنطقي لكون، لكن نظراً املرء عن قضيته على دفاع

. ســليمةعجــز عــن التوصــل إىل اســتنتاجات  قــدأو غـري مكتمــل ف
حني حتدث عن "عدالة غريبة حيدها  واحتذاًء مبا قاله بليز >سكال

ضـرب غريـب مـن العلـم يُغِفـل مـا جـرى مــن  فـإن ذلـك، )٨٠(النهـر"
جمـــاالت هــذا ا0ــال مــن تطــورات علــى مــدى قــرن مــن الزمــان يف 

تتطلـع كلهــا  مرجعيـات القـانون يف حـني يركـز بصـورة حصــرية علـى
 حنو املاضي. Ðصرار

كـالً علـى   املقـرر اخلـاص حجـجدراسـة  قـال إنـه ال يزمـعو  -٥٦
أثبت فعالً أنه ميكن معارضتها. ومن  ن السيد دوغارد قدألحدة، 

املســلم بـــه أنـــه لــو نظـــر املـــرء إىل الوضـــع مــن وجهـــة نظـــر القـــانون 
و ذلـــك >لضــرورة حنــكلهــا   ريتشــ ال احلجــج، فــإن حصــراً  الوضــعي

اه. فــاحلكم املؤســف الصــادر عــن حمكمــة العــدل الدوليــة يف االجتـ
ة املؤيــدة جــبــال ريـب علــى تقويـة احل عمــلَ  االعتقـال مــذكرةقضـية 

عتـربه يا اختذ موقفـاً معارضـاً ملـلطاملا وأضاف أنه للحصانة املطلقة. 
، لـــيس ١٩٢٣محكمــة منــذ عــام ملؤســفة للقــرارات االأحــد أكثــر 

بقـــدر مــــا هـــو بســــبب كـــن األخــــذ �ـــا مي ج الــــيت البســـبب احلجـــ
 وهــي ،تتوصــل إىل نفــس النتــائج كــان مــن املمكــن أناحملكمــة   أن

لـــو أ ــــا اســـتندت إىل أســـس خمتلفـــة كليــــاً،  ،عليهـــا هـــاوافقنتـــائج ي
 ،بــذلكو تلــك املتصـلة >لواليــة القضــائية حملـاكم بلجيكــا. وحتديـداً 

مت عن فقة اليت جناختارت احملكمة أن تسدد ضربة للتطورات املو 
أمــام حمكمــة  القـذايفأمـام جملــس اللـوردات وقضــية  بينوشــيه قضـا�

 النقض الفرنسية.

إىل  >لغـــاً ومـــع أنـــه كـــان علـــى اللجنـــة أن تـــويل اهتمامـــاً  -٥٧
كمة العدل الدولية، فإ ا مل تكن ُملَزمة بتأييد حملالقضائي  جتهادالا

د عالقة أوالً، لعدم وجو  :هاؤ أخطا هامبا في ،حججها امللتوية مجيع
نفــــس املهــــام.  ؤد�نتــــ ال أل مـــا ،و�نيــــاً  ؛ املؤسســــتنيهرميـــة بــــني

__________ 

 )٨٠( B. Pascal, Pensées, lettres et opuscules divers, Paris, 

Napoléon Chaix et Cie, 1864, chap. III, p. 83 )متــاح علـــى :
http://gallica.bnf.fr(. 

أن ُتســــند قرارا�ــــا إىل القــــانون الوضــــعي، يتعــــني عليهــــا احملكمـــة ف
²نــه مل يكـن واضـحاً يف القضـية الــيت  القـانون القـائم (مـع العلـم أي

تمثـــل ي يف حـــني )،فعـــالً أشــار إليهـــا مـــا إذا كـــان القــانون موجـــوداً 
يف لتطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل. و ول للجنـــة يف االواجــب األ

لالنطـــالق يف  مـــن املــادة املرجعيــة أكثـــر ممــا يكفــياللجنــة  متنــاول
كانـــت اه الــذي  أخــرى، لــدعم االجتــ أي، بعبــارة -االجتــاه الســليم 

يف  عرقلتـهحـني حمكمـة العـدل الدوليـة أبعـد مـا تكـون عـن السـداد 
 .االعتقال مذكرةيف قضية  ٢٠٠٢عام يف حكمها الصادر 

يف املقــام وقـال السـيد بيليــه إنـه مـن أجــل تلـك األسـباب  -٥٨
عليـه  يلـميضـمريه  إن، و>لرغم من تقديره للمقرر اخلـاص، فـاألول

السـيد كل من السـيدة جاكوبسـون و أن يؤيد التعليقات اليت أبداها  
والســـيد ميليســـكانو، وأن حيـــث  دوغـــارد والســـيد فارغـــاس كـــارينيو

 تــــتفحص قبـــل أنم مواصـــلة النظـــر يف املوضـــوع اللجنـــة علـــى عـــد
وأضاف . إليه أن يسوقهاملقرر اخلاص يف يرغب االجتاه العام الذي 

 أنبسـون والسـيد فارغـاس كـارينيو علـى مـع السـيدة جاكو  أنه يتفق
مـل أن ، وأنـه ×داخـل فريـق عامـلهذه املسألة ينبغـي أن يـتم تناول 

ته.  عضو آخر جدير بثقاملقرر اخلاص أو يكون ذلك الفريق برÔسة 
يف كمـا أعـرب عــن أملـه يف أن يوجـه الفريــق العامـل عمـل اللجنــة 

مــن  الكثـريهــا علقياآلمــال الـيت حيتمــل بصـورة أكــرب أن حيقـق اجتـاه 
حقــوق اإلنســان، علــى و�شـطي األعضـاء، فضــالً عــن منظمــات 

علـــى مصــاحل ا0تمـــع حبكمـــة لريكــز القـــانون الــدويل  توجيــهإعــادة 
 الدويل ككل. 

 عـنقال إن التقرير الثاين للمقرر اخلـاص  بيرتيتش السيد -٥٩
حصـــانة مســـؤويل الــــدول مـــن الواليـــة القضــــائية اجلنائيـــة سيشــــكل 

 مستفيضـةللمناقشات، وذلـك لكونـه حصـيلة حبـوث  جيداً أساسًا 
القضـائية للمحــاكم  واالجتهـاداتأجريـت بشـأن ممارسـات الـدول 

 .والفقه ذي الصلةالدولية والوطنية 

ستنتاجات الـيت توصـل إليهـا االراء و اآلعض بأن أضاف و  -٦٠
املقـرر اخلـاص نتيجــة أحباثـه، وال سـيما تلــك املتعلقـة >الســتثناءات 

أن تثـري ردود فعـل وحتـث علـى تبـادل مل يكن بد مـن من احلصانة، 
إىل ز�دة مناقشــة اللجنـة لــذلك املوضــوع >لتـايل  يديــؤ ا ممـاآلراء، 

يف  املقـــــرر اخلــــــاصأن  األرجـــــحو . واحــــــداحلســـــاس واملهـــــم يف آن 
الثـاين  (ن) و(س) من التقرير ٩٤ ةوالفقر  ٩٣ إىل ٩٠ من الفقرات

 يُنتظـــر أن اً موقفـــ ومل يكـــن يقـــرتحكــان يعـــرب عـــن آرائـــه الشخصــية 
تعتمــده اللجنـــة. والواقـــع أن العديـــد مـــن املتحـــدثني الســـابقني قـــد 

ل نفسـها، أي ممارســة الــدو املرجعيــة اسـتخدموا بشــكل كبـري املــادة 
، للخروج >ستنتاجات خمتلفة متامـاً عـن فقهوالالقضائي  االجتهادو 

 املقرر اخلاص.إليها تلك اليت خلص 
للجنــة تطــوير جييــز ميثــاق األمــم املتحــدة �بـع قــائالً إن و  -٦١

أخـرى صـياغة  أي بعبـارة -القانون الدويل بشكل تدرجيي وتدوينه 
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 الدول. وهذا هو الصكوك القانونية املتعددة األطراف لتقدميها إىل
لجنة من النظر يف املوضوع احلايل. فجوهر التدوين يتمثل هدف ال

حتويـل القـانون العـريف القــائم إىل مشـروع معاهـدة. ويُعتـرب وجــود  يف
اعتقـاد مـن وجـود الـدول و  اتممارسـ تتبـني مـنالقواعـد العرفيـة الـيت 

تـدرجيي التطـوير الو شرطاً ال غـىن عنـه أليـة ممارسـة تدوينيـة.  >إللزام
لتــدوين وأن يتجــاوز القـــانون بــاً إىل جنـــب مــع ايســري جنأن  نبغــيي

أن  نبغـــيبيـــد أن ذلــك ال يعــين أن هـــذه املمارســة ي العــريف القــائم.
بل جيب أن تكـون متصـلة  ،حدود بالكون تأو أن  عمدةتكون مت

>ملوضــوع ومراعيــة لالجتاهــات الســائدة يف القــانون الــدويل وللقـــيم 
أن  كنفالتطوير التدرجيي مي وواقع ا0تمع الدويل. اإلنسانية املتطورة

الدويل القائم، على العريف يكون متقدمًا خطوة واحدة على القانون 
 اجلوانــبتنظــيم بعــض إىل ة تلــيب احلاجــة مدروســأن تكـون خطــوة 

لــدول كـــل علـــى حـــدة، >اجلديــدة ذات الصـــلة >0تمـــع الـــدويل و 
ش فيمـا بينهــا والتعــاي التعـاون تــدعيمالوقـت نفســه علـى  وتعمـل يف

 مصاحلها املشرتكة.تعزيز و 
بــني  تيف معظــم احلــاالقــد مجــع عمــل اللجنــة قــال إن و  -٦٢

أن ينطبــق الشـيء نفســه علــى  نبغــيالتـدوين والتطــوير التـدرجيي، وي
تكتفـــي أال  للجنــة نبغـــيي ،املوضــوع قيــد البحـــث. ومبقتضــى ذلــك

انة مســؤويل يف القواعــد القائمـة للقــانون العــريف بشـأن حصــ>لنظـر 
يف احتياجـات ا0تمـع الـدويل وتوقعاتــه، ويف ظـر أيضـاً تنالـدول بـل 

ويف حاجـات ا0تمــع  ،القـيم واالجتاهـات السـائدة يف علــم القـانون
الـدول احلاليـة،  اتمبمارسـ يتقيـدالبشري. ومع أن تدوين املوضـوع 

لتطـــــوير التـــــدرجيي أن يكـــــون استشـــــرافياً وأن يتوقـــــع ل نبغـــــيفإنــــه ي
التقريـر الثـاين  يبـدو ،بل. وإمجـاالً اليت قد تنشأ يف املستقاملشكالت 

نضـج مبـا االرتبـاط >لقـانون القـائم الـذي  مفرطـاً يفللمقرر اخلاص 
 إلمكانيـــات املالئــمإيــالء االعتبـــار مــن دون ، فيــه الكفايــة لتدوينـــه

 التطوير التدرجيي.
يف التطــوير  أن تصــل إليــه للجنـة نبغــيي يذالــاملــدى أمـا  -٦٣

شــكل املعضــلة الرئيســية الــيت تواجــه اللجنــة يف عملهــا يي فالتـدرجي
 يةمبـــدأ احلصــــانة الشخصــــ يعتــــرب، هــــةاملتعلـــق >ملوضــــوع. فمـــن ج

ملســؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية اجلنائيــة  يةوضــوعاملواحلصـانة 
األجنبيـة مبـدأ راسـخاً يف القـانون الــدويل العـريف. وقـد نـوقش ذلــك 

ويف اجلــــزء األول مــــن  )٨١(مقــــرر اخلــــاصالتقريــــر األويل لل املبـــدأ يف
، فإن االجتاهات األخرية السائدة يف أخرى هةمن جو تقريره الثاين. 

لقضـاة املعارضـة يف االقضـائية وآراء  جتهاداتممارسات الدول واال
احملاكم الدولية والكتا>ت القانونية متحورت حول املبـدأ األساسـي 

لقانون اخلاضعة لرائم اجلت من العقاب على عدم اإلفالاملتمثل يف 
الـدويل. وهـذا املفهـوم متجـذر يف قـرارات حمكمـة نـورمربغ واحملكمــة 
العسكرية الدولية للشرق األقصـى واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة وعـدد 

تتمثــل يف لـذلك النتيجـة الطبيعيـة و مـن احملـاكم الدوليـة املخصصــة. 
 شد خطورة.جلرائم األيتعلق > فيماالوالية القضائية العاملية فكرة 

__________ 
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وقـــال إنــــه ال ميكـــن إنكــــار أن حصـــانة مســــؤويل الــــدول  -٦٤
ن احلاجة منبثق مراسخ البدأ امل ذامعرتف �ا يف القانون الدويل. وه

ة كبرية شأنه قيمينطوي على  ، وهو مبدأإىل التعاون فيما بني الدول
إنكار أيضاً ال ميكن  ،يف ذلك شأن احلصانة الدبلوماسية. ومع ذلك

ضـمان ب وحاجة فعلية يف العامل املعاصر فيمـا يتصـلعات توق وجود
لقــانون الــدويل. وقــد يكــون مــن اخلاضــعة لمــرتكيب اجلــرائم  معاقبــة

وجــود >لســماح ب املتطلبــات هــاتنيجممــوعيت  التوفيــق بــنياملمكــن 
عل انتهاكاً  ةرتكباملرائم يف حاالت اجلاستثناءات من احلصانة  د لقوا

ميكــن أن املـدى الـذي  يفن تنظـر علـى اللجنـة أوسـيكون اآلمـرة. 
رئيسية حتقيق هذا التوفيقتذهب إليه يف  . ويشكل ذلك املسؤولية ال

مبـا أن نصـف التقريـر و ألي فريق عامل يتم إنشاؤه بشأن املوضـوع. 
ملسألة االستثناءات من احلصانة،  ُخصصالثاين للمقرر اخلاص قد 

يل الدول من  طريقة التعامل مع حصانة مسؤو عتربيفمن الواضح أنه 
لقانون الدويل ل خاضعةعند ارتكاب جرائم  األجنبيةالوالية القضائية 

قضية حامسة األمهية يف مداوالت اللجنة. وقال إنه شخصياً ال يوافق 
 السماح >ستثناء واحد فقط. كنعلى رأي املقرر اخلاص ²نه مي

 ةتعلقـــاململقـــرر اخلـــاص ا آراء علـــىوأعـــرب عـــن حتفظاتـــه  -٦٥
. املتجــاوزة حلـدود الســلطة املمنوحـة هلــممســؤويل الـدول  بتصـرفات

 الســـلطة املمنوحـــة هلــــمحـــدود  ونفمســـؤولو الـــدول الـــذين يتجـــاوز 
ضـمن نطـاق واقعـة توجيهـات الدولـة أو ل تصـرفا�م خاضـعة تـَُعـد ال

حلصانة  امتداد يه للمسؤول يةوضوعاملصانة فاحلمهامهم الرمسية. 
يشــكل  الالسـلطة حــدود  الدولـة؛ ومبـا أن التصــرف الـذي يتجـاوز

يـزه الدولــة، يُعـّد تصــرفاً جتى يف ســياق املهـام الرمسيــة وال عمـالً يـؤدَّ 
لتشــمل  يةوضــوعاملاحلصـانة أن تتوســع بنــاء علـى ذلــك ينبغــي  الفـ

 . السلطة ال اليت تتجاوز حدودفعاأل
 الفقـــرات علـــىبعـــض التحفظـــات أيضـــاً لديـــه وقـــال إن  -٦٦
األحباث اليت أجراها دفعته  . فقدالثاين من التقرير ٣٧إىل  ٣٥ من

ادة  يةإىل استنتاج أن احلصانة الشخصهو نفسه  هي انعكاس لسي
مســؤويل الدولــة علـى ورة قصــالدولـة، وبنــاء عليـه جيــب أن تكـون م

. فــال حيـــق ألي مســـؤول رفيـــع ةالســـيادذات الــذين ميثلـــون الدولـــة 
ة خـالف رئـيس الدولـة أو رئـيس احلكومـة أو وزيـر اخلارجيــاملسـتوى 

. أما "مسؤولو الدولة رفيعو املستوى" يةأن يتمتع >حلصانة الشخص
علــى  " املشــار إلـيهمهـذه احلصـانة تكـون لــديهمغـريهم ممـن قــد و"

مــــــن التقريـــــر فيتمتعـــــون >حلصــــــانة  ٣٦و ٣٥يف الفقـــــرتني  التـــــوايل
 مهم دون عوائق.اليت متكنهم من أداء مها يةوضوعامل

ضرورة منطقيـة فقـط وعالوة على ذلك، تشكل احلصانة  -٦٧
الـيت أال تنطبق على األعمال  نبغييو  ،ألعمال الرمسيةفيما يتعلق >

الـيت  يةشخصية. ومـوجز القـول إن احلصـانة الشخصـالصفة ل> تتم
 أال ينبغـيتعود جذورها إىل القرن التاسع عشـر أو حـىت قبـل ذلـك 

ــــع ســــؤويل الدولـــــة اآلخــــرين الــــذين يتمتعــــون أصـــــالً لتشــــمل م توسَّ
 .يةوضوعاملة >حلصان
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 الثـاين إىل اجلـزء احلاسـم األمهيـة مـن التقريـر انتقالهولدى  -٦٨
 السيد بيرتيتش تناول االستثناءات من قواعد احلصانة، أشاريالذي 

أننـــا نتنــاول هنـــا " ــــب ٥٤يف الفقـــرة  أفــادإىل أن املقــرر اخلــاص قـــد 
. "يفاالستثناء من احلصانة، املستقرة يف القانون الدويل العر حاالت 

شـك فيـه  ال ممـا" أيضاً أنـه املقرر اخلاص ذكر مثوهذا التقييد هام. 
منها عن  ستثناءاال أو أنه ميكن إقرار حاالت للخروج عن احلصانة

". وهــذه النتيجــة تتســم بقــدر أكــرب مــن إبــرام معاهــدة دوليــة طريــق
ن القــــانون العــــريف يتضـــمن اســــتثناءات مــــن أ ففــــي حـــنياألمهيـــة. 

من املمكن بنفس القدر إرسـاؤها يف  فإنوح، احلصانة حمددة بوض
معاهــــدات ثنائيــــة أو متعــــددة األطــــراف. فمهمــــة اللجنــــة تكمـــــن 

حصـانة  بشأن>لضبط يف إنتاج مشروع معاهدة متعددة األطراف 
 اً االســــتثناءات مـــن احلصــــانة وتشـــكل تطــــوير  تقـــرمســـؤويل الــــدول 

ات قــيم واحتياجــفيهــا  تتجســدللقــانون الــدويل. وجيــب أن  اً رجييتـد
مبدأ عدم اإلفـالت مـن  هاالدويل املعاصر عن طريق تضمينا0تمع 

 تشملها القواعد اآلمرة.اليت رائم اجلالعقاب على 
مـن تقريــره  ٥٦وقـال إن املقـرر اخلــاص عـرض يف الفقــرة  -٦٩

وهـي عدة أسس منطقيـة حمتملـة لالسـتثناءات مـن احلصـانة، الثاين 
وليــــة ووطنيـــة ومــــن القضـــائية حملـــاكم د االجتهــــاداتمـــن  مســـتمدة

نصــوص القانونيــة ملعهــد القــانون الــدويل ومواقــف املنظمــات غــري ال
احلكوميـة. ويف الفقــرات الـيت تلــت ذلـك، توســع يف تلـك األســس 

ستثناءات ية لتربير االخمتلف األسس املنطق"أن املنطقية وخلص إىل 
 حصــانة مسـؤويل الــدول مـن الواليــة القضـائية اجلنائيــة األجنبيــةمـن 
 نبغــيي ،(ن)). ومـع ذلــك٩٤ " (الفقــرةعلـى حنــو كـاف نعــةمق غـري

املثــال الوحيــد الــذي قبـــل  خبـــالفللجنــة البحــث عــن اســتثناءات 
حجج مقنعة إلجياد  تبذل قصاراهاأن هلا ينبغي املقرر اخلاص به، و 

املقــــرر اخلـــــاص يف  الصــــياغة الــــيت اختارهــــاهلــــا. وقــــال إن  دعمــــاً 
>لنظــر وذلـك  ،رةحـذعلـى حنـو صـائب صـياغة اسـتنتاجاته كانـت 

 هـــــو المــــن التقريــــر. ف ٥٩إىل  ٥٧إىل حتليلــــه الــــوارد يف الفقـــــرات 
يستبعد كلياً احتمال وجود استثناءات أخـرى مـن حصـانة مسـؤويل 

متباينــــــة  آراءعـــــرض يف مواضــــــع عـــــدة مـــــن تقريـــــره فقـــــد الـــــدول. 
مـــذكرة  قضـــيةيف  املعارضـــنيمبـــا يف ذلـــك آراء القضــاة  ،ومتناقضــة
انتشــــرت [...] إىل وجهـــات نظـــر " هحديثـــ . وتطـــرق يفاالعتقـــال

الستثناءات من احلصانة لكنه أشـار إىل ادعم ت" على نطاق واسع
خطـــورة  [الســبب الـــذي جيعــل مـــن] لـــيس مــن الواضـــح متامـــاً أنــه "

). ٦١" أساسـاً الســتثناء مـن هـذا القبيـل (الفقــرة جرامـياإلعمـل ال
 ور على أيةميكن العث ال واضحاً، أال وهو أنهبيد أن استنتاجه كان 

القـانون الـدويل العـريف.  قاعدة بشأن االسـتثناءات مـن احلصـانة يف
 التطوير التدرجيي. املقرر اخلاص إىل ذكرومل يتطرق 

إلجــراء  كــايفالت وقــالللجنــة  يتســن أردف قـائالً إنــه ملو  -٧٠
املتقنـــة التوثيـــق الـــيت قـــدمها املقـــرر  جـــجدراســة مفصـــلة جلميـــع احل

 إنـهاملقـرر اخلـاص  قـال، الثـاين ريـرهتق مـن ٦١اخلـاص. ففـي الفقـرة 
الســـبب الـــذي ألجلـــه ال تعـــود اجلـــرائم األكثـــر لــيس مـــن الواضـــح 

ا ممـطابعهـا الرمسـي، خطورة جرائم تُنسب إىل الدولة وتفقـد مبوجبـه 
سـنداً منطقيـاً لالســتثناء مـن احلصـانة. واجلـواب هــو لتـايل >يشـكل 

إن : املعنيــة ئمرالجـالكبــرية لطـورة اخل يتمثــل يفببسـاطة أن السـبب 
الً فعـتظل تشـكل ساجلنائية لن تفقد طابعها الرمسي و  فعالاأل تلك
 للقواعدانتهاكات >عتبارها طور�ا خل نظراً لكن و ال الدولة، فعمن أ

أال يســـتفيد مرتكبوهــــا مـــن ميــــزة  ينبغــــيالقطعيـــة للقــــانون الـــدويل، 
 يف أي تضارب حيصل بني قواعد احلصانة وبني القواعدو احلصانة. 

ورد قـد . و هي الـيت ينبغـي أن تسـود اآلمرة، من املعقول أن األخرية
 دعم كبري هلذا املوقف.القانونية  املؤلفاتيف 
 ةاملتعلقـ القاعـدةاص أن املقـرر اخلـ اعترب، ٦٤ويف الفقرة  -٧١

 املرتكبـة انتهاكـاً ال فعـؤثر يف جترمي األت وال ةإجرائيقاعدة >حلصانة 
نــع مـــن ن صــحة ذلــك، ال يوجــد مــا ميلقواعــد اآلمــرة. و>لــرغم مــل

مبـدأ عـدم اإلفـالت  صـونتقدمي استثناءات من احلصـانة مـن أجـل 
 القبــول >السـتنتاجات الــواردة يفأيضـاً صـعب ي مـن العقـاب. كمــا

القــانون الــدويل  قواعــدمــن التقريــر. فقــد كــان ل ٦٩و ٦٨الفقــرتني 
ي املتعلقــة مبعاقبـــة جمرمــي احلـــرب الــيت أرســـيت يف النظــام األساســـ

لمحكمـــة العســـكرية الدوليـــة والنظـــام األساســي لحملكمــة نـــورمربغ 
ونظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة  للشـرق األقصـى

~ثري كبري يوغوسالفيا السابقة للدولية لمحكمة الوالنظام األساسي 
حقيقة أن قوى احملور مل تؤكد على احلصانة و . >إللزامعلى االعتقاد 

تكـن يف  ات صـلة >ملوضـوع، ألن تلـك القـوى ملهـي مسـألة غـري ذ
 وضع ميكنها من فعل ذلك.

املقـرر اخلــاص  اختلـفالثــاين، مـن تقريـره  ٧٢يف الفقـرة و  -٧٢
 تكون ساريةال ما ملسؤول  يةملوضوعاالقائل ²ن احلصانة  مع الرأي

دولـة الجرماً ُمتارس بشأنه املعين اجلرم فيها يف احلاالت اليت يكون 
، فقــد ىخـر جهـة أمــن و القضــائية اجلنائيـة العامليـة.  لواليـةنبيـة اجاأل

ممارســـة الواليــة القضـــائية العامليـــة  إمكانيـــة أن"للوهلــة األوىل"  رأى
تشريعات الكثري من مكرسة يف  >جلرائم الدولية اخلطرية فيما يتعلق

الواليـة القضـائية  تشـملهاالـيت  اخلطـرية. ويف حـاالت اجلـرائم الـدول
احلصانة  االستثناءات من²ن  واضحة للقول سوغاتمثة مالدولية، 

حقيقـة عـدم و من الوالية القضائية اجلنائيـة األجنبيـة موجـودة أيضـاً. 
للمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما األساسي إىل ما انضمام دولة 

>حلصــانة مــن  حتجــاجأال تســمح ملســؤويل تلــك الدولــة >ال نبغــيي
كان ميكن   اليتيتعلق >جلرائم اخلطرية  الوالية القضائية األجنبية فيما

لـــو كانـــت عنهــا  مســـؤولنيأن تعتـــربهم لمحكمــة اجلنائيـــة الدوليــة ل
 نظام األساسي.الدولتهم طرفاً يف 

احلصانة، دبلوماسية كانت �بع السيد بيرتيتش قائالً إن و  -٧٣
يف العالقـــات  تعتـــرب مصــدر قـــوة كبـــرياً أم حصــانة ملســـؤويل الـــدول، 

يـة أخـرى، مثـة حاجـة يف ا0تمـع الـدويل املعاصـر �حمـن و الدوليـة. 
لقــانون اخلاضــعة لضـمان عــدم إفــالت مــرتكيب أخطــر اجلــرائم إىل 

على اللجنة أن حتقق التوازن السليم يف الدويل من العقاب. ويتعني 
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تدرجيي. المساعيها الرامية إىل تدوين املوضوع قيد البحث وتطويره 
يشـــتمل علــى أيــة قاعــدة حتـــدد  >لــرغم مــن أن القــانون العــريف الو 

للجنـة أن ~خــذ  نبغـيييعتقــد ²نـه االسـتثناءات مـن احلصـانة، فإنـه 
ك مســـــتقبلي يف احلســــبان التطـــــوير التـــــدرجيي عنـــــد صـــــوغها لصـــــ

حصـــــانة مســـــؤويل الـــــدول مـــــن الواليـــــة القضـــــائية اجلنائيــــــة  بشـــــأن
وسيتوقف مدى ذلـك التطـوير التـدرجيي علـى النقاشـات  األجنبية.
خل اللجنة وعلى ردود فعل الدول على تقاريرها يف إطار املقبلة دا

  السادسة. اللجنة

للجنـــة أال تقـــوم بتقـــويض مفهــــوم ينبغـــي  وقـــال إنـــه بينمـــا -٧٤
الـيت القيم، فعليها أن تضمن عدم إفـالت مـرتكيب اجلـرائم  ةحلصانا

القواعــد اآلمـــرة مــن العقـــاب، وذلــك ألن جـــرائم مــن هـــذا  تنتهــك
الف مـــــن البشـــــر وتعمـــــل علـــــى تــــــدمري القبيـــــل تلحـــــق األذى >آل
معاقبة هؤالء األفراد ختـدم الصـاحل العـام فجمتمعات وبلدان برمتها. 

 للبشرية مجعاء.
األمــر يســتدعي عــدم صــياغة أي مـــن  إنقــائالً وأضــاف  -٧٥

علـى اللجنـة أن جتـري ألنـه جيـب  ،مشاريع املواد يف املرحلة احلاليـة
بلوغـه يف التطـوير  ميكنهـاي املدى الذ عرفةأوًال مناقشة موضوعية مل

التـــدرجيي للموضـــوع. وبنـــاء علـــى ذلـــك يُعتـــرب إنشـــاء فريـــق عامـــل 
 خاص فكرة جيدة.

ــا الســيد -٧٦ أن التقريـــر الثـــاين  م مــنعلــى الـــرغقــال إنـــه  �غـ
للمقـرر اخلــاص عــن حصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية 

 القضــا� إىل حــاالتمــن اإل بعــدد وفــرياجلنائيــة األجنبيــة قــد ُدّعــم 
القانونية، فإن احلجـج الـواردة فيـه متحيـزة بشـكل خميـب  ؤلفاتوامل

وجـود مبـدأ علـى لآلمال. وينطبق ذلك بوجه خاص علـى التأكيـد 
علــى لمســؤولني األجانــب و ل يةوضــوعملصــانة ااحلعـام يــنص علــى 

يف هذا وجود استثناءات من هذا املبدأ ألن املمارسة انتفاء إمكانية 
 فية.أو غري كا غري متسقةإما  الشأن كانت

املقــرر اخلــاص بشــأن العالقــة بــني  آراءإن قــائالً  أضـافو  -٧٧
دولية جيب الرائم اجلاحلصانة الوظيفية وممارسة الوالية القضائية على 

تقريره الثالث الذي قدمه يف ل استناداً إىل املخطط العام فيها النظر
ره الثالـث أن تقريـيف  يبـني. فـاملقرر اخلـاص أراد أن ةالسابق اجللسة

. املسؤول دولة �ا حتتجإال حني  ساريةصانة الوظيفية ال تكون احل
إذا مل تقــم دولــة املســؤول �Ðرة مســألة احلصــانة، فــإن  ،وبنـاء عليــه

جلـرائم ال ميكـن اعتبارهـا عنصـراً هامـاً > املتعلقـةالقرارات القضائية 
احلـد  إىلنـزع ي نهجالـ اهـذفدة للحصـانة. املمارسة املقيِّـعناصر من 
جلـــرائم الدوليـــة الـــيت ارتكبهـــا > املتعلقــةقـــرارات البعـــض  أمهيـــةمــن 

 مناقشــةمسـؤولون أجانــب. ومــع أنـه قــد يكــون مـن الســابق ألوانــه 
 أخذه يف االعتبار. سيكون من الالزم، املقرر اخلاص افرتاض

قمـــع اجلــــرائم  علــــىعاهـــدات املاألدلـــة الـــيت تقــــدمها إن  -٧٨
اخلاص للموقف فيما يتعلق >لقانون  املقرر الدولية ُتظهر أن وصف

ميكـــن أن �م. ومـــع أن املعاهـــدات  اً بشــكلٍ حيحصـــ يسالقــائم لـــ
تعلـق >حلصــانة تلقـانون الـدويل العامــة لقواعـد القاعـدة مـن  ختـالف

أنه  تبنيأيضاً عناصر  قدم، فإ ا تيةملوضوعاالوظيفية، أي احلصانة 
زعــوم ملســؤول رم املال ميكـن تطبيــق هـذه القاعــدة حـني يشــكل اجلـ

 الدولة جرمية دولية.
ة بقمـع اجلـرائم الدوليـة قـلعوقـال إن معظـم املعاهـدات املت -٧٩
ر هذا الصـمت احلصانة. وجيب أال يفسَّ  بشأنتتضمن أحكاماً  ال

يف يف احلكـــم  ورداحلصـــانة. فكمـــا  >نطبـــاق²نــه اعـــرتاف ضـــمين 
ن مـن إعفـاء ، مثـة اسـتثناء ضـمين واحـد ميكِّـمـذكرة االعتقـال قضـية

قليلني الذين يتمتعون >حلصانة الشخصية من الوالية الشخاص األ
اسـتثناء مماثــل  ُوضــعالقضـائية اجلنائيـة أثنــاء شـغلهم ملناصــبهم. فلـو 

فيمــــا يتعلـــــق >حلصــــانة الوظيفيـــــة، فــــإن اآلالف مـــــن األشـــــخاص 
تفقد معاهــدات ســسـُيعفون مــن احملاكمــة إىل أجــل غـري مســمى، و 

 اجلرائم الدولية معناها.متعلقة بقمع عديدة 
اتفاقية قمع فعلى سبيل املثال، تكون الدول األطراف يف  -٨٠

األعمــــال غـــــري املشـــــروعة املوجهـــــة ضــــد ســـــالمة الطـــــريان املـــــدين 
ملعاقبة على >و  ١ ملزمة بقمع اجلرائم احملددة يف املادة ١٩٧١ لعام

تلــك اجلـــرائم بفـــرض عقـــو>ت صــارمة وممارســـة وال��ـــا القضـــائية 
 ريتفسـ ميكـنما إذا كـان ع ءلتساقال إنه يجب شروط معينة. و مبو 

االتفاقيـة علــى أ ـا تعــين أن التـزام الدولــة الطـرف مبمارســة واليتهــا 
زام القضائية على جرمية من قبيل وضع قنبلة على منت طائرة  هو الت

 فيميكن أن تقيده احلصانة الوظيفية ملرتكب اجلرم املزعوم. فهل تع
ملســـؤولني األجانــب مـــن املقاضــاة؟ وإذا تبـــني أن االتفاقيــة بــذلك ا

دولـة ل أحد األجهزة السرية لصاحلا0رم املزعوم هو شخص يعمل 
دولـة أخــرى أن حتجـم عـن مالحقتـه قضـائياً نظــراً ل ينبغـيمـا، فهـل 

يكـون مـن املعقـول  وألـنللحصانة اليت يتمتـع �ـا ذلـك الشـخص؟ 
معاهـدات مماثلــة  رعلــى غـرا، االتفاقيـةهـذه بدرجـة أكـرب أن تُفهــم 

أخرى، على أ ا تشرتط املقاضاة بغـض النظـر عمـا إذا كـان ا0ـرم 
 قمعاملزعوم مسؤوالً رمسياً أم ال؟ إن عدم تطرق املعاهدات املتعلقة ب

ر على أنـه يفسَّ  أنعموماً  نبغياحلصانة ي إىل مسألةاجلرائم الدولية 
 عدم وجود استثناءات. يعين

اتفاقيــــة قمـــــع يف تبــــني ي ملإنــــه  الً الســــيد غــــا� قــــائ �بــــعو  -٨١
وجود أي  األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين

إذا كانـــت الدولـــة املعنيــــة طرفـــاً يف االتفاقيــــة أم ال. ملــــا  وفقـــاً ييـــز مت
أن نه حيق للدول األطراف ² توحيفاالتفاقية واملعاهدات املشا�ة 

اء كــانوا مســؤويل دولـــة و ســعلــى تصــرفا�م  مــرتكيب اجلــرائم تعاقــب
 ال ميكـــــنأخـــــرى، فحـــــني ُترتكــــب جرميـــــة دوليـــــة،  وبعبــــارةال.  أم
>حلصانة الوظيفية. و>لنظر إىل عدد املعاهدات املتعلقة  حتجاجاال

 .كبرية من اآلراء  بكتلةفإن األمر يتعلق بقمع اجلرائم الدولية، 

 كرة االعتقالمذ  يف قضيةاحلكم من  ٥٩الفقرة وقال إن  -٨٢
تنــاقض والــيت يبـدو أ ـا ت، الثـاين مــن التقريـر ٧٧يف الفقـرة تبسـة قامل
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فيـد ²ن الواليــة القضـائية مبوجــب تمـع وجهـة النظــر اآلنفـة الــذكر، 
االتفاقيـات الدوليـة املعنيـة مبنـع جــرائم خطـرية معينـة واملعاقبـة عليهــا 

تـؤثر يف احلصـا�ت املطبقـة مبوجـب القـانون الـدويل العــريف، وأن  ال
جنبيــة األدولـة الأمـام حمـاكم  �ـا االحتجـاجصـا�ت ميكـن تلـك احل

حىت وإن كانت تلك احملاكم متارس الوالية القضـائية مبوجـب تلـك 
 أن احلصـانةالعدل الدولية االتفاقيات. ومع ذلك، مل تذكر حمكمة 

دوليـــة الرائم اجلـــن الـــدويل العـــريف تغطــي مبوجـــب القــانو  يةملوضــوعا
الــــدول الــــيت هــــي أطــــراف يف  أيضــــاً. و>لنظــــر إىل موقــــف معظــــم

إىل  املستبعدمن فاملتعلقة بقمع اجلرائم الدولية، العديدة  االتفاقيات
 أقــرحـد بعيــد علــى مــا يبــدو أن يكـون القــانون الــدويل العــريف قــد 

بغض النظر عن  يةملوضوعااحلصانة  انطباققاعدة عامة تنص على 
 ا0رم املزعوم.الذي صدر عن  التصرف

هنــأ املقــرر اخلــاص علــى تقريــره الواضــح  فاســياين السـيد -٨٣
للقـــانون القـــائم، مقنعـــاً  بيـــا�ً بوصــفه والـــذي كـــان،  املثــري للفكـــر،و 

تفـق مـع املقرتحـات القانونيـة املبينـة يف ي هـوعموماً. وبصفة عامـة، ف
أوالً، أن حصــانة مسـؤويل الــدول هـي القاعــدة العامــة  :٩٤الفقـرة 

 (أ)).٩٤(الفقرة  العامة وأن انعدامها هو االستثناء من القاعدة
مسـؤويل الـدول اإلشـارة إىل أن  مـن الصـواب أيضـاً �نيـاً،  -٨٤

 ؛مـن الواليـة القضــائية اجلنائيـة األجنبيــة يةيتمتعـون حبصـانة موضــوع
"بصـفة رمسيـة". يقومـون بفعـل مـا فهم يتمتعون >حلصانة طاملا أ م 

بصفة  ع �االيت مت االضطالال فعمن الصعب أحيا�ً التمييز بني األو 
تُبطــل  رمسيـة وبـني األعمــال األخـرى، لكــن حالـة التشــكك هنـا ال

يـتم فقـط  يـاً أو غـري رمسـي الل رمسفعـتحديد ما إذا كان الفالتمييز. 
لمحكمة  >لرجوع إىل قانون مسؤولية الدول ونظام روما األساسي ل

أيضاً ميكن احلصول  بل ،اجلنائية الدولية والصكوك الدولية األخرى
اليت يكون التمييـز  احملليةنظمة تلك األرشادات من عض اإلعلى ب

يف مرحلة الحقة فإن املقرر اخلاص قد يرغب  ،فيها مألوفاً. و>لفعل
 فعالً ما يشكل إىل إشارات أوضح  إدراجيف النظر يف من املشروع 

 >حلصانة. املتعلقةألغراض >لنسبة لرمسياً 
التمييـز بـني  اعتـرب أن حمقـاً حـنياخلـاص �لثاً، كان املقرر  -٨٥

هو عنصر هام من عناصر  يةواحلصانة الشخص يةملوضوعااحلصانة 
ال غـــري فعــال تنطبـــق فقــط علــى األ يةالقــانون. فاحلصــانة الشخصــ

بصـفة رمسيـة، بـل تتعـداها لتشـمل  اليت يتم االضطالع �ااملشروعة 
بصـفة شخصـية قبـل شـغل  يت يـتم تنفيـذهاال غري املشـروعة الـفعاأل

. بيــد أن هــذه احلصــانة التامـــة شــغله إ�هل ملنصــبه أو أثنــاء املســؤو 
جمموعـة صـغرية نسـبياً مـن مسـؤويل الــدول،  تقتصـر علـىاملطلقـة  وأ

 اءووزر  اتاحلكوم ؤساءالدول ور  ؤساءر فقط ميكن القول إ ا تضم 
" ةالثالثيا0موعة " اخلارجية. فما مساه املقرر اخلاص "الرتويكا" أو

صـــحيحاً كجــزء مـــن القـــانون و بـــدي يةخصــألغــراض احلصـــانة الش
هيغنـــز اها القضــاة تحفظــات الـــيت أبــدالســائد، علــى الـــرغم مــن ال

املتعلـــق قـــرار ال يفشــرتك ملاملســـتقل ا هــميف رأي وكوميــانس وبورغنتـــال

حيال هذه النقطة  هو. وقال إن وجهة نظره مذكرة االعتقالبقضية 
 .ة االعتقالكر مذ يف قضية  األغلبيةتدعو إىل عدم االستخفاف برأي 

املقـرر رابعاً، ولعله األمر األكثر إ�رة للجدل، لقد أشار  -٨٦
خمتلــــف األســـس املنطقيـــة لتربيــــر إىل أن " ه الثـــاينتقريـــر اخلـــاص يف 

االستثناءات من حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية 
 ،(ن)). ومـع ذلـك٩٤ " (الفقرةاألجنبية غري مقنعة على حنو كاف

خمتلـف  ٩٣إىل  ٥٤ مـن دقـة يف الفقـراتاملقرر اخلـاص بعرض است
بشـأن االسـتثناءات مـن القاعـدة العامـة للحصــانة.  وجهـات النظـر

ال غـــري املشـــروعة فعـــومــن بـــني االســـتثناءات احملتملـــة فكـــرة أن األ
نـه ال جيـوز أن الفكرة الـيت تفيـد ²و  ،االً رمسيةفعميكن أن تكون أ ال

ونشـوء  ،قواعد اآلمرةوال ،د وإىل الدولةيُنسب العمل نفسه إىل الفر 
ومبدأ  ،والوالية القضائية العاملية ،ظر احلصانةحت ةجديد ةعرفي قاعدة

تقييماً لكل فكرة أجرى . ومع أن املقرر اخلاص ةاكماحملتسليم أو ال
السيد حلصانة ورفضها، املتعلق > السياقمن تلك األفكار يف  فإن 

قـــانون أن االســـتثناء املتعلـــق اصـــة للتـــه اخلءوفقـــاً لقرا فاســياين رأى
 على الرغم من. و تفصيالً معاجلة أكثر  حيتاج إىللقواعد اآلمرة قد >

 فإنـه، جـةأن املقرر اخلاص استعرض النهج القضائية جتاه هـذه احل
 الـيت حتظـرالقواعـد اآلمـرة تغليـب إمكانية يؤكد بدقة سبب عدم  مل

ة ملسؤويل الدول. جرائيانة اإلاحلصعلى التعذيب، على سبيل املثال، 
إىل مالحظات اللورد هوفمان  ٦٥أشار املقرر اخلاص يف الفقرة وقد 
يف قضية  ٢٠٠٦احلكم الصادر عن جملس اللوردات يف عام  على

، لكـــن تلــــك ضـــد وزارة داخليـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية جـــونز
من التأكيد وليس  من >بيبدو تتناول املسألة على ما  املالحظات

ل أسباب عدم هيمنة القواعد اآلمرة. فلو انطلق املرء من ل حتليخال
²ن القواعد اآلمرة هي قواعـد قطعيـة، فـإن القائلة الفرضية السهلة 

هــو ذلـك خيتـزل املسـافة >جتـاه اسـتنتاج أن انتهـاك القاعـدة اآلمـرة 
جنبية، حىت فيما يتعلق بفـرد األكمة احملأن تعرتف به  انتهاك ينبغي

مثة أسبا>ً كثرية تدعو ئية. ويف هذا الصدد، فإن ة إجراحبصان يتمتع
ُعرضت اليت  العدسايناألقلية يف قضية الذي تبنته  إىل األخذ >لنهج

مــن  ٦٣الفقــرة ذُكــر يف احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان ( علـى
 ).تقريره الثاين

إن الــنهج الـذي اتبعــه املقــرر  �بـع الســيد فاسـياين قــائالً و  -٨٧
تعلــق فيمــا ياللجنــة العـودة إىل املبــادئ األوىل  تضــي مــنقياخلـاص 

ممارســة علــى أنــه  يف جــوهرهبطبيعــة املشــروع. وميكــن تصــور ذلــك 
صياغة القانون املتعلـق حبصـانة الـدول كمـا هـو �دف إىل لتدوين ل

تشري إىل  يفهالعلمية  ؤلفاتالقرارات القضائية وامل عليه حالياً. أما
ه ن الدول وجود إرشادات بشـأن مـا ُجييـز اجتاهات خمتلفة، وقد تثمّ 

القانون الدويل وما يتطلبه >لنسـبة حلصـانة مسـؤويل الـدول. ويصـح 
القضـا� الـدوي الـذي حتدثـه ال حمالـة ذلك بوجه خاص >لنظر إىل 

واليــة تنتمـي إىل حمــاكم أمـام مسـؤولو دولــة أجنبيـة  حيـاَكم فيهــاالـيت 
 ية أخرى.قضائ
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 منظــورنظــر إىل املشـروع مــن لاميكـن مــع ذلـك وقـال إنــه  -٨٨
سيؤيد املقرر اخلاص إذا فإنه  ،هذا املنطلقمن و التطوير التدرجيي. 

بشكل أكرب خمتلف اعتبـارات حبيث يراعي ما أعاد توجيه املشروع 
الـــيت أصــــبحت تطغــــى بصـــورة متزايــــدة يف جمــــال العامــــة السياســـة 
قــد تطــور القــانون املتعلـــق حبصــانة الــدول علــى أســـاس فالقــانون. 
قد جرت العادة على و . وجيهة �بعة من السياسة العامةافرتاضات 

افــرتاض أن حصــانة مســـؤويل الــدول تعــزز العالقـــات اإلجيابيــة بـــني 
الــدول، و>لتـــايل تشـــجع النظـــام واألمـــن واالســـتقرار يف العالقـــات 

 ةعاملـساس أن ا0امالت واملعلى أأيضاً الدولية. فالقانون قد بين 
وزيـر خارجيـة إىل  ُوجهـتهامـة؛ وعليـه، فـإذا >ملثل هي اعتبـارات 

، فهـل ســيمر وقــت (صــاد)�مــة جنائيـة يف الدولــة  (ســني)الدولـة 
على أساس مالحقات قضائية  (سني)طويل قبل أن تباشر الدولة 

ة من يعّد مناضالً يف سبيل احلري أنفكرة و "؟ العني >لعنيسياسة "
 نبغــــــيياآلخـــــر >لنســـــبة للـــــبعض يُعتـــــرب إرهابيـــــاً يف أعـــــني الـــــبعض 

مكتوفـــة األيــــدي يف وجـــه الشــــر،  بقــــاءتشـــجع الدولــــة علـــى ال أال
 قادة ما مبحاكمةقيام دولة  وراءاملخاطر الكامنة  ينبغي أن تربز بل

ات ال ُيســتبعد أن ختلـــو مـــن سياســـســـباب تتعلــق >لدول أخــرى أل
 .عناصر ذاتية

أخـريني  هنـاك حجتـنيإن  لسيد فاسياين قـائالً استطرد او  -٨٩
إحـدامها و  .>لسياسات تؤيدان الرتتيبـات القانونيـة الراهنـة تنيتعلقم
 الـيت تتجـاوزن التشـريعات إ قيللى فكرة اإلقليمية. فلطاملا ع قومت

مناقضة لقواعد القانون ل وتُعّد إشكا هي مصدر يةدود اإلقليماحل
خطى أال تتينبغي للدولة الدويل: من هذا املنظور، ميكن القول إنه 

جبـرائم مزعومـة مل ُترتكــب أخـرى مسـؤويل دولـة  إدانـة ذا�ـا مبحاولـة
احلدود عن عنصر خارج اليت تنطوي على أراضيها. فاملقاضاة  على

ولـة مـن أل ا متثـل حمافقط اإلقليمية قد تشكل سياسة رديئة، ليس 
بســبب أيضـاً جانـب دولـة لبسـط سـياد�ا علـى بلـدان أخـرى، بـل 

 لة ضد املتهمني.املصاعب اليت قد تواجه مجع وتقييم األد
ذات  هــيفاملتعلقـة >لسياســة العامـة األخــرى  جـةأمـا احل -٩٠

مل طابع سياسي أكثر وضوحاً  : مثة ما يدعو إىل االعتقاد ²نه يف عا
تتكرر كثــرياً احملاكمــات ســحلصــانة، ال يتمتـع فيــه مســؤولو الــدول >

تصبح هذه احملاكمات الطريقة الرئيسية  ذات الدوافع السياسية، وقد
لو  وسيكون أمراً حسناً سياسية. يف جوهرها سوية خالفات كانت لت

، اليت تتجاوز احلدود اإلقليميةلمحاكم لبنظام قبلوا مجيع املعنيني  أن
قائم داخـل ا0تمـع الـدويل، >لنظر إىل االنقسام السياسي ال ولكن

فإن القبول ²ي نظام كهذا حملاكمات جتريها احملاكم الوطنية 0رمني 
 من بلدان أخرى هو أمر مشكوك فيه. وعالوة على ذلك، مزعومني

احملـــاكم الوطنيــــة حصـــانة املســــؤولني  راعــــي فيـــهفـــإن أي نظـــام ال ت
ى لديها ²ن الدول األقو  لتوجيه اال�اماتاألجانب سيفتح الباب 

من دون أن يكون العكس احلق يف حماكمة مسؤويل الدول األضعف 
القواعـد  قابليـةنـد تقيـيم لـه عجتاهعدم وهو ا�ام ينبغي  - صحيحاً 

 .للتطبيق والبقاء املتعلقة >حلصانة

متعلقة >لسياسة ومن �حية أخرى، مثة أيضاً أسباب قوية  -٩١
يف بعض احلاالت. فمع  احلصانة عن مسؤويل الدول رفعتؤيد العامة 

تزايد التشديد على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على سبيل املثال، 
 اإلفـالتاالعتقاد ²نه ميكن ملسـؤويل الدولـة  ال يستقيميبدو أنه مما 
الوطين 0رد   الصعيدة ارتكبوها على فظيعجرائم على  ةمن احملاكم

دول. ويصح ذلك بوجه خاص فيما يتعلق >جلـرائم   م مسؤويلكو 
اخلطـرية الـيت مت االعــرتاف �ـا كجــرائم دوليـة. وعــالوة علـى ذلــك، 

ة اجلنائية الدولية لن تتمتع >لنطاق يتضح بصورة متزايدة أن احملكم
توقعــه أساســـاً. ومــع أن بعـــض  الكامــل للواليــة القضـــائية الــذي مت

شخاص األ حماكمةمكن احملكمة من املتفائلني ما زالوا ×ملون أن تت
يبقى غري مجيع الوال�ت القضائية، فإن هذا االحتمال  املنتمني إىل

. وتبعـاً جيـداً  سية املعروفةالسياسية والدبلوما احلقائقيف ضوء  مؤكد
 أخـرى سـبل ينبغـي أن توجـد²نه مثة ما يدعو إىل االعتقاد لذلك، 

م خطـرية معينـة: عندئـذ مسؤويل الـدول الـذين ارتكبـوا جـرائ اكمةحمل
يصـبح النظـام الـدويل قــادراً علـى تعزيـز العدالــة واحلـد مـن احتمــال 

 اإلفالت من العقاب. 
اإلعراب عنها هي  السيد فاسياينوالفكرة األخرية اليت أراد  -٩٢
 نبغي، وأنه يشكل دقيقزنة بوامت حلجج املتعلقة >لسياسة العامةاأن 

بغيـــة وضـــع  بشـــكل أكمـــلعلـــى تطويرهــا تشــجيع املقـــرر اخلـــاص 
اهلدف من املشروع ينبغـي أن يتمثـل يف توصيات بشأن ما إذا كان 
يالً أكثــر تفصــوصــف صــياغة  يف حماولــةتـدوين القــانون تــدرجيياً أو 

من سيكون عليه القانون لو كان ا0ال مفتوحاً إلجراء قدر معترب  ملا
ن يلقـــى مقاومــة مـــ التطــوير التــدرجيي. وقـــال إن الــنهج األخـــري قــد

. كمــا أن املقــرر لطرحــه جانبـاً ال يشــكل سـبباً  ولكــن هـذا، الـدول
بعــــض  مراعــــاةيرغــــب عنـــد إعــــداد تقريــــره املقبـــل يف  اخلـــاص قــــد

 ة، ال سيما فيما يتعلق حبقوق اإلنسان. اللجنسائدة يفالجتاهات اال

واختتم قوله >إلشارة إىل أن التقريـر الثـاين املميـز للمقـرر  -٩٣
 لكي تفكر فيها. أموراً كثريةاللجنة  َطرح أماماخلاص قد 

شكر املقرر اخلاص على تقريره الثاين الذي  ماكريه السيد -٩٤
تبـني والتحليـل الـذي  حافظ على املستوى الراقي من اتساع املعرفة

إنـــه يـــثّمن أيضــاً مـــا أبـــداه الســـيد تقريـــره األويل، وقــال  مــن خـــالل
الســيد دوغــارد  طــرحدوغــارد مــن دحــض مــتحمس للتقريــر. فقــد 

 مواقــف املقـرر اخلــاص؛مـن  تقـع علــى النقـيض متامــاً وجهـات نظــر 
 .وفيما بني النقيضني فإن االثنني قد أطَّرا النقاش ~طرياً ممتازاً 

التقريـر مضـمون مع قسم كبري من شخصياً تفق ي أنه ومع -٩٥
 اجلـدل حوهلـا،سـتمر فهناك بعض املسـائل األساسـية الـيت يثاين، ال

وجود استثناءات  ينبغيفيما إذا كان اليت تتمثل احملورية  املسألة ومنها
املقرر اخلاص فمن احلصانة يف حاالت اجلرائم الدولية اخلطرية أم ال. 

على أقل  -أو  ،استثناءات من احلصانة مثة تكونأال  ينبغيأنه يرى 
 إال أنــه. أنـه مل تـَُقـم احلجـة علــى وجـود تلـك االسـتثناءات -ر تقـدي

وجـود  يتعـنيما إذا كـان  حديدعال جداً لت بوضع معيارفعل ذلك 
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 يف القانون الدويل العريف" مستقرة" أن تكون استثناءات كهذه: جيب
املمارسـة واالعتقــاد مسـألة  إىلتطــرق . مث مـن التقريـر) ٥٤(الفقـرة 
إىل احملـاكم احملليـة  فقـد ُرفعـت. عدم وجـود ذلـك لهتبني و  >إللزام،
واعتــرب املقـــرر  يف أغلــب احلــاالت؛ وفقـــةكــن مت قضــا� ملوالدوليــة 

استناداً  اً مقتنع ومل يكنالقانون املنشود،  الكّتاب هي اخلاص أن آراء
ات مــــن االســـتثناء²ن فكـــرة العامــــة سياســـة حجـــج تتصـــل >لإىل 

 .جيدةاحلصانة هي فكرة 
ي اتبعـه السـيد ذالـ نهجالـف السيد ماكريه قائالً إن وأضا -٩٦

إىل قاعـدة عرفيـة  أن يسـتندفبـدالً مـن  ،اً متامـ اً دوغارد كان معاكسـ
شرطاً وهو ما جرت العادة على اعتباره  ،لقانون الدويلمن قواعد ا

للجنة  ينبغي ه²ن دعتقي فإنهتقوم به اللجنة،  عملال غىن عنه ألي 
: هــل تؤيـد اإلفــالت دئيــة أساسـيةأن تتخـذ موقفـاً حيــال مسـألة مب

للجنة أال  ينبغيأي السيد دوغارد رب املساءلة؟ فتؤيد من العقاب أم 
 تتبع االجتاه السائد يف هذا ا0ال ، بلتنظر إىل املسألة بطريقة �بتة

اهن وأخـذ يســعى إىل أن ا0تمـع الـدويل قـد ختطـى الوضـع الـر  اً نظـر 
 لرتكيز على املساءلة ورفض اإلفالت من العقاب. اإىل
اجلــــدل إذن يـــدور حـــول السياســــات وأضـــاف قـــائالً إن  -٩٧

املتعلقة >لسياسة لكنه غري متيقن من أن املسألة األساسية و املتبعة، 
ميكن الرد عليها >لقول إن أحد الـنهج هـو  ـج صـحيح أو العامة 

ل املشـكلة مبحاولــة مـا أنـه ال ميكــن حـخـاطئ مبوجـب القــانون. ك
، >لــرغم مــا يقضـي بــه القـانوناآلراء بشــأن حتديـد يف حتقيـق توافـق 

شــيقة للغايــة عــن القــانون  أشــياءً  قــد قــال لتـوه �مـن أن الســيد غــا
 هذا الصدد. الدويل العريف يف

 ينبغــي²نــه  ،كمـا فعــل املقــرر اخلـاص  ،أحــدهم فكــرفلـو  -٩٨
قاعـــدة مـــن  إجيـــادكـــن إذا أم إالقائمـــة اعتبـــار االســـتثناءات عــدم 

 ،التقليديــةقواعـد القـانون الـدويل العـريف >عتمـاد أسـاليب التحليـل 
موقفـــه  إنفـــ ،الـــدول وقــرارات احملـــاكم الدوليــة اتممارســمــن قبيـــل 

حيظــى بقــدر أكــرب مــن القبــول. ووفــق مــا أشــار إليــه املقـــرر عندئــذ 
فكرة االستثناء  اخلاص، مثة عدد قليل جداً من القرارات اليت تؤيد

هــي مبثابــة رفــض  مـذكرة االعتقــالقضــية علمــاً ²ن مـن احلصــانة، 
للفكرة. وال توجد ممارسة تقليديـة للـدول تؤيـد فكـرة االسـتثناء مـن 

وال ما جـرت العـادة علـى اعتبـار وجـوده ضـرور�ً لإلقـرار  ،احلصانة
ة بفرضــي املــرء إذا مــا قبـلأخـرى،  بعبــارة. و ²ن مثـة اعتقــاداً >إللـزام

تبع ذلك بسهولة أكـرب؛ ومـن ياستنتاجاته قبول رر اخلاص، فإن املق
لــن  >لـرغم مـن أنــه هـو نفسـه ،املؤكـد أن حتليلـه لألدلـة كــان شـامالً 

مـــن ن املقــرر اخلــاص كــان علــى صــواب ² إىل حــد القــوليــذهب 
 كما فعل للتو السيد فاسياين.  ،القانون القائم منظور

إ ـا ىل املسـألة: لنظر إأخرى لفهنالك طريقة  ،ومع ذلك -٩٩
أفراد املقولة البديلة اليت طرحها السيد دوغارد. فثمة أمثلة كثرية على 

برغم يف حماكم حملية الرتكا�م جرائم دولية خطرية خضعوا للمقاضاة 
الرأي القائـل  جتسد وهذه احملاكمات .كانوا يتمتعون >حلصانة  أ م

عـدم وجـود فكـرة  عارضـواحبتميـة وجـود اسـتثناءات. وهنـاك قضـاة 
فكـــــــرة أيــــــدت أكادمييـــــــة  مؤلفــــــات كمــــــا أن هنـــــــاك  ،اســــــتثناءات

لتمكـني احملـاكم  مشـاريع قـواننييف كنـدا  ُقـدمتاالستثناءات. فقد 
ضــحا� ضــد مســؤويل الالــدعاوى الـيت يرفعهــا  النظــر يفاحملليـة مــن 

الرغم من اخلدولية الرائم >جل فيما يتعلقالدول األجنبية  طرية، على 
 واضحة املعامل. غري حلصانة. وموجز القول إن القضيةمتتعهم >

إنــه هلـذا الســبب وجــد صــعوبة فيمــا الســيد ماكريــه وقـال  -١٠٠
(ن) ٩٤ ةيتعلــــق مبضـــــامني اســـــتنتاجات املقـــــرر اخلـــــاص يف الفقـــــر 

للجنـــة أال تقبـــل بوجـــود  نبغـــينــه ي²الــيت يبـــدو أ ـــا تفيـــد و و(س)، 
 احلصانة.استثناءات من 

قاعــــدة يف القــــانون الـــــدويل وجــــود أن ويف رأيــــه اخلــــاص  -١٠١
 أمـر يتعلــق وهــأو انتفــاء وجـود قاعــدة كهـذه تعـرتف >السـتثناءات 
الفرضـــية الـــيت انطلــق منهـــا املقـــرر ويبــدو أن . جزئيــاً بوجهـــة النظـــر

مـنح أفضـلية  بيـد أنـه اسـتنتاجاً حمتمـاً، جعلت من ذلكقد اخلاص 
الوقت الذي  يفوجود قانون دويل عريف  ري إىلاليت تشبعض األدلة ل

²ن القضـية تتمثــل  قـولمـن اخلطـأ الو . أخـرىطـرح فيـه جانبـاً أدلـة 
بع القانون الدويل العريف أو أ ا منخرطة يف فيما إذا كانت اللجنة تتّ 

ذا   بشأن ما بعض األسئلة �ولقد أ�ر السيد غاالتطوير التدرجيي.  إ
الس ليه، كان التحليل قد اكتمل أم ال. ووفق ما أشار إليه للتو  يد بي

مع العلم ²نه ميكن  ،فإن اللجنة تتناول تصورات خمتلفة للقانون الدويل
تتعلق >الستثناءات من  مسألة ال>عتبارها النظر إىل القضية بكاملها 

 يف حالة ملسؤولية املطلقةتقضي >احلصانة بل >ستثناءات من قاعدة 
 طرية.اخل دوليةالرائم اجل

 القائـلوقـف ىت لـو أيـدت اللجنـة املواسـتطرد قـائالً إنـه حـ -١٠٢
أال مينعها ذلك  نبغيعدم وجود قاعدة عرفية يف القانون الدويل، فيب

يف اســتطاعة إن اســتثناءات:  أنــه ينبغــي أن توجــدمــن قبــول فكــرة 
السيد ما دعا إليه  وهو ،اللجنة االخنراط يف عملية التطوير التدرجيي

Ðمكـان  أنمـن اً متأكـد وأضاف أنه مع ذلك لـيسة. شدبيرتيتش ب
فكـــرة عــدم وجـــود أســـاس يف ب التســـليماللجنــة يف املرحلـــة احلاليــة 

الستثناءات من احلصانة. وال بد من دراسة لالقانون الدويل العريف 
 الشمول. املسألة بقدر أكرب من

أو  املتعلقــــة >لسياســــة العامـــــة جـــــجلكــــن مــــاذا عــــن احل -١٠٣
 قـال املقـرر اخلـاص األسس املنطقية لالستثناءات من احلصانة الـيت

كــاف"؟ مثــة منوذجــان للنظــر يف قضــية   علــى حنــوإ ـا "غــري مقنعــة 
ارتكـــا�م جــــرائم دوليــــة بســــبب احملــــاكم األجنبيـــة ألفــــراد  مقاضـــاة

²ن  دوغـارد، يفيـد الـذي بّينـه السـيدوهو خطرية. النموذج األول، 
صــانة حلة يتمتعـون >فظيعـاألشـرار مـن النـاس الـذين ارتكبـوا جـرائم 

. يف دولــتهمحمكمـة دوليـة أو حمكمـة حمليـة أمـام  حمـاكمتهمتم تـ نولـ
وبنـــاء عليــــه، فـــإن احملكمــــة األجنبيـــة الــــيت تطبـــق كــــل الضــــما�ت 

تكـــون ينبغـــي أن بشـــكل ســليم يعمـــل نظـــام قضــائي  يفاإلجرائيــة 
احلصــانة  ادعــاؤهم حيــولعهم للمسـاءلة وأن ال اخضــإقـادرة علــى 

 جذاب للغاية.دون قيامها بذلك. ويبدو أن هذا التصور 
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 أفــــرادإخضـــاع بيـــد أن هنالــــك منوذجـــاً بــــديالً: قـــد يــــتم  -١٠٤
دوافــع سياســـية علــى الـــرغم مــن متـــتعهم ذات  حملاكمـــاتمرمــوقني 

جرائيــــــة اإلضـــــما�ت للدون وجـــــود أيــــــة كفالـــــة مـــــن >حلصـــــانة، و 
 ال ســيماو  ،وضـوعية. ويشــكل ذلـك >لطبــع مصـدر قلــق كبـريامل أو

أو أدى  اخلارجيةسري العالقات  قلعر  وأ بّني  إذا ما أسفر عن ظلم
 لذي يسعى إرساء احلصانة إىل محايته.إىل تقويض الشيء نفسه ا

اللجنـــــة وهـــــي تواجـــــه  الـــــذي جيـــــب أن تفعلـــــه إذن، مــــا -١٠٥
علــــــى إرســـــــاء  ةرتتبـــــــامل النتــــــائجوجهــــــات نظـــــــر متضــــــاربة بشـــــــأن 

املقرر اخلاص إىل أنـه سـيقدم لقد أشار االستثناءات من احلصانة؟ 
دون أن يقـــــرتح مشــــاريع مــــواد بشــــأن املوضـــــوع. مــــن لثــــاً تقريــــراً �

السـبل الـيت مـا  رحلـة علـى اللجنـة إزاء ذلـك أن تقـرر يف ميتعنيوسـ
عداد مشاريع مواد أو بتقدمي تقارير Ð - قدماً مضي لل تريد اتباعها
 غــريلكنــه  ،اقــُرتح إنشـاء فريــق عامــل ملعاجلـة املســألةقــد إضـافية. و 
Ð رة احلاليــــة بشــــأن التوجـــــه ات يف الــــدو اختــــاذ قــــرار مكانيــــة مقتنــــع

مســألة تتعلـــق بفــرتة الســـنوات >ألســـاس  وهــذه؛ املســتقبلي للعمـــل
أعـرب عـن رغبتـه يف طـرح بعــض فقــد  ،اخلمـس املقبلـة. ومـع ذلـك

 وجهات النظر حيال االجتاه العام للعمل يف املستقبل.
�ــــــذا  املتعلـــــقعـــــدم التخلــــــي عـــــن العمــــــل  نبغـــــيأوالً، ي -١٠٦

موضـوعاً  فإنه يصبح� األساسية، أمكن حل القضااملوضوع. فإن 
 مشاريع مواد. Ðعدادلقيام اللجنة  متاماً مناسباً 
 قبـــولللجنـــة أن تســـمح به ينبغـــي �نيـــاً، إنـــه ال يعتقـــد أنـــ -١٠٧

موقـف املقـرر اخلـاص القائـل بعـدم وجـود اسـتثناءات مـن احلصـانة. 
اخلاص ميالً مزيد من التحليل. فقد أبدى املقرر إىل فالقضية حتتاج 

تلك اليت وصفها ² ا  وبني "قانونية" حججاً عتربه يما  للمقابلة بني
القانونيـة  حججه، لكن إىل اعتبارات املالءمةتستند إىل املنطق أو 

 إسناد يكونلماذا ف. للسياسة العامة يف الغالب منظوراً خمتلفاً  تشكل
ولية ثل جرائم دال اليت متفعأليف حالة ادولة خمتلفاً الال فرد إىل فعأ

إىل  الفعلخطورة  تؤديملاذا و خرى؟ األال فعيف حالة األ هخطرية عن
وقــد تعليـق مبــدأ املسـاواة بــني الـدول الــذي ترتكـز عليــه احلصـانة؟ 

ال اليت تشكل جرائم دولية خطرية فعة اليت تفيد ²ن األجاحلوصف 
وليسـت  متكلفـة،الدولـة ² ـا "حماولـة  ال تكـون أفعـاالً صـادرة عـن

ة جـاحل تلـك. و صـانةلدعم فكرة االستثناءات من احل "متاماً قانونية 
فـاهيم مب تتـذرع متعلقة >لسياسة العامةة حجيف جوهرها جمرد هي 

الذين  قانونية. فكيف تربِّر املساواة بني الدول محاية مسؤويل الدول 
السـند للحصـانة ذلـك  يتطلـبملـاذا و ارتكبوا جرائم دولية خطـرية؟ 

وا جـرائم ارتكبـ الـذينأن تـتم محايـة األفـراد اسـة العامـة املتعلـق >لسي
 تكمن، املشكلة األساسيةإن ؟ القضائية دولية خطرية من املالحقة

يف االفتقار إىل والية قضائية  ،ما أشار إليه السيد فاسياين على حنو
دفع يطرية، األمر الذي اخلدولية الرائم اجلدولية فعالة للمعاقبة على 

 دول أجنبية.  املقاضاة من قبلإىل التفكري يف
وعلـى أيــة حــال، يُتوقــع مـن اللجنــة أن تقــوم مبــا يتجــاوز  -١٠٨

استثناءات فيما يتعلـق  مفاده عدم وجودجمرد التوصل إىل استنتاج 
لو اعتمدت اللجنة وجهة النظر اليت تسلم بعدم وجود و >حلصانة. 
ل ي اعتمدتــه حيـــاذالـــ نهجفســـيبدو ذلــك مناقضـــاً للــ ،اســتثناءات

مــن التحليــل ملوضـــوع  دمزيــجـــراء إل فهنــاك حاجــة قضــا� أخــرى.
مزيـد مـن التقـارير  إعـداداالستثناءات من احلصانة، رمبا من خالل 

الفريـق العامـل املقــرر  مـن خـاللأو  ،ف املقـرر اخلــاصمـن قبـل خَلـ
 السنوات اخلمس املقبلة.فرتة إنشاؤه خالل 

 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٨٨ اجللسة
 ٠٠/١٠ساعة ، ال٢٠١١أ�ر/مايو  ١٣اجلمعة، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 

بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 
جاكوبسون، السيد حسـونة، السـيد دوغـارد، السـيد  بيليه، السيدة

، الســـيد فارغــاس كـــارينيو ســينغ، الســيد غالتســـكي، الســيد غــا�،
أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 

كــافليش، الســـيد كانـــديويت، الســيد كولـــودكني، الســـيد كوميســـاريو 
أفونســو، الســيد ماكريــه، الســيد ميليســكانو، الســيد نــوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

األجنبية اجلنائية القضائية  ول من الواليةؤويل الدحصانة مس
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( )�بع(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
�بع( )٨٢(التقرير الثاين للمقرر اخلاص( 

دعــا اللجنـة إىل مواصــلة النظـر يف التقريــر الثــاين الـرئيس  -١
األجنبيــة جلنائيـة حصـانة مســؤويل الـدول مـن الواليــة القضـائية اعـن 

)A/CN.4/631.( 
قال إنه سيقتصر، بعد التعليقات الكثـرية كافليش   السيد -٢

الـيت سـبق تقـدميها، علـى إبـداء مخـس مالحظـات. فـأوالً، إن مركــز 
شهد منـذ  الفرد، بصفته شخصاً من أشخاص القانون الدويل، قد
اليوم، نتيجة احلرب العاملية الثانية تطوراً كبرياً، وإذا كان الفرد يتمتع 

لــذلك، حبقـــوق يســـتطيع املطالبـــة �ــا علـــى الصـــعيد الـــدويل، فإنـــه 
كــــافليش أن هـــــذه  يتحمــــل أيضــــاً التزامــــات دوليــــة. ورأى الســــيد

االلتزامـات تقــع علـى عــاتق مجيـع األفــراد، مبـن فــيهم أولئـك الــذين 
>مسهــا.  -أو يقولــون إ ـم يتصــرفون  -خيـدمون الــدول ويتصـرفون 

على املستوى الدويل >لنسبة د املسؤولية اجلنائية وإمكانية حتمل الفر 
تعين حبال من األحوال عدم مسؤولية  إىل أنواع معينة من األفعال ال

الدولة عن الفعل غري املشروع الذي يرتكبه الفرد. وال ميكن القول 
__________ 

 الوثيقـــــة)، األولالثـــــاين (اجلــــزء ا0لــــد  ،٢٠١٠حوليـــــة يف  يــــرد )٨٢( 
A/CN.4/631. 
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يتحمل  ²نه يف حالة وقوع املسؤولية على عاتق الدولة، فإن الوكيل ال
، >لتـــايل، االحتمــاء بـــدرع احلصـــانة اجلنائيـــة. أيــة مســـؤولية وميكنـــه

الناحية  والعكس ليس صحيحاً بدوره، فإذا كان املوظف مسؤوالً من
يعين أن الدولة اليت  اجلنائية عن فعله على الصعيد الدويل، فإن هذا ال

تكون مسؤولة عن هذا الفعل. وبعبـارة  يقول إنه يتصرف >مسها ال
ل حمـل املسـؤولية اجلنائيـة حتـ للدولـة ال املسؤولية الدوليةأخرى، فإن 

سـتبعد املسـؤولية ت كمـا أن املسـؤولية هـذه األخـرية الالدوليـة للفـرد،  
. ومن مث، فإن هذين النوعني من املسؤولية ال يستبعد الدولية للدولة

للدولة فعالً إجرامياً شديد  أحدمها اآلخر حينما يرتكب موظف �بع
 -ؤولية الدولــــة ومســــؤولية الفـــــرد مســـــ -اخلطــــورة: إن املســــؤوليتني 

 .مرتاكبتان تضاف إحدامها إىل األخرى
و�نيــاً، جيــب عـــدم اخللــط بــني القواعـــد املتعلقــة >لواليـــة  -٣

القضائية وتلك املتعلقة >حلصانة. فانعدام احلصانة يف حالة بعينها 
يعـين ²ي شــكل مــن األشــكال أنـه مــن املمكــن مالحقــة الفــرد  ال

يـــود؛ إذ جيــــب أيضــــاً اســـتيفاء شــــروط القــــانون قضـــائياً دون أيــــة ق
يتعلق >لوالية القضائية.  الداخلي وشروط القانون الدويل معاً فيما

وما مل يتحقق ذلك، لن يكون للمحكمة اليت ترفع أمامها الدعوى 
اختصاص >لنظر فيها، ولن تكون مسألة احلصانة يف حالة اجلرائم 

يف القضـــائية العامليـــة. و  الدوليــة مطروحـــة، حـــىت بعـــد نشـــأة الواليـــة
الـذي مـن القـرار  ٣مـن املـادة  (ب) ورد يف الفقرةملا  وفقاً و الواقع، 
 ٢٠٠٥أغســــــطس آب/ ٢٦معهــــــد القــــــانون الــــــدويل يف  اعتمـــــده

يتعلــق  الواليــة القضــائية العامليــة يف املســائل اجلنائيــة فيمــاخبصـوص 
، )٨٣(رائم ضـد اإلنسـانية وجـرائم احلـربواجلـجبرمية اإل>دة اجلماعية 

الدولـة  إقلـيميف  بـهوجـود املشـتبه "تتطلـب  الواليـة هذهممارسة فإن 
. ومن الواضح أن هـذا الشـرط حيـول دون )٨٤(تالحقه قضائياً"اليت 

ؤول الدولـة املـتهم >رتكـاب جرميـة دوليـة إىل أن تـؤدي حصـانة مسـ
 إجراء مالحقات متعددة أو بال ضوابط أو تعسفية.

العشــرون األخــرية ظهـــور  و�لثــاً، فقــد شــهدت الســـنوات -٤
قضـائية جنائيــة دوليــة، وبــذل ا0تمــع الــدويل جهــوداً كبــرية  وال�ت

لتكـــــريس هـــــذه الفكــــــرة. ويتعـــــني التســـــاؤل عمــــــا إذا كـــــان هــــــذا 
ســــيبادر إىل فعــــل ذلـــك لــــو كــــان خيشـــى، يف أيــــة حلظــــة،  ا0تمـــع

 مواجهته حبجة احلصانة.
ليش بقضية وتتعلق املالحظة الرابعة اليت أبداها السيد كاف -٥

وهـي القضـية الـيت أشـري إليهـا يف  ،العدسـاين ضـد اململكـة املتحـدة
تقريــر املقـــرر اخلـــاص وأثــريت أيضـــاً خـــالل النقــاش. و>عتبـــاره قـــد 

أوضــح أن فقــد  هــذه الــدعوى بصــفته قاضــياً، النظــر يف يفشــارك 
قــد خلصــت يف احلكــم الـــذي احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســـان 

مـــن  ٣ملنصــوص عليـــه يف املـــادة عـــذيب اظـــر التحأن أصــدرته إىل 
__________ 

 )٨٣( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71 (2005), 

Session of Krakow (2005), Part II, Seventeenth Commission, p. 297. 
 )٨٤( Ibid., p. 299. 

. اآلمــرةينــدرج يف فئــة القواعــد اقيـة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان االتف
 ٦احملاكم احمللية اليت تكفلها املادة  ومن مث، فإن إمكانية اللجوء إىل

 األمـــر يتعلـــق ، ألنتنطبــق عليهـــا أيضــاً هـــذه الصــفةمــن االتفاقيـــة 
الـيت  ٦املـادة  السـتناد إىل>انتهاك قاعدة آمـرة بتقدمي شكوى من 

احملكمة كانت  إىل احملاكم. ومن الواضح أن ة اللجوءإمكانيتكفل 
 غــري أن هـــذه، ولقاد�ــااحلصــانة اجلنائيــة للدولـــة املعنيــة  ستســتبعد
ولقــد . تتعلـق >�امـات جنائيــة وإمنـا بـدعوى مدنيـة مل تكـنالقضـية 

 الــدويلقـانون يف ال رأت األغلبيـة عندئـذ أن االسـتثناء مــن احلصـانة
ذات الــــدعاوى ال يســــري علــــى و  نــــائيا0ــــال اجل ينطبـــق إال يف ال

كانت   األغلبيةهذه  ورأى السيد كافليش أن. الطابع املدين "فقط"
هــــذا  املمارســــة العمليــــة مل تكــــرس البتــــة ، ألنخمطئـــة يف حكمهــــا

الــذي  الفــرتاضفلــو كـان األمــر يتعلـق >وعلــى أيـة حــال، . التمييـز
 تستند إىل، أي لو كان األمر يتعلق بدعوى جنائية ةاللجن هفي تنظر

 كانـت مان احملكمة األوروبية ²مقتنع  فهوحظر التعذيب، قاعدة 
ضــية قوبنـاء علـى ذلـك، فـإن  املسـؤول.لتـرتدد يف اسـتبعاد حصـانة 

اســـتمرار  تســمح بــدعم فكــرة ال ضــد اململكــة املتحــدة العدســاين
 إ ا تؤكد عكس ذلك متاماً. احلصانة، بل 

 بـد مــن االختيــار ه الإنــوأخـرياً، لقــد قـال الســيد دوغـارد  -٦
بشـــكل كامـــل وحــل مل يقبـــل بعـــُد بشـــكل   بــني حـــل مل يعـــد مقبــوالً 

قـد مت  تلـك املرحلـةوكـان مـن رأي السـيد كـافليش أن بلـوغ  كامـل.
وأنـــه مل يعــد ممكنـــاً، يف القـــانون الـــدويل ، فعــالً أو قـــد >ت وشـــيكاً 

نيابـة عـن ل يـزعم أنـه يتصـرف ؤو مسـة حلصـان> املعاصـر، أن حيتمـي
بـــــادئ األساســـــية املأبســـــط يتعـــــارض مـــــع  فعـــــالً رتكـــــب يدولتـــــه و 
قـد وصـل  قـانونيكـن ال إن ملحـىت و ، ويف مجيع األحوال .لإلنسانية

يف هذا  اللجنة الدفع بهواجب  من سيكونف، بعُد إىل تلك املرحلة
السـيد كــافليش  وعلــى الـرغم مــن عـدم اتفــاق ومــع ذلـك، ه.االجتـا

فقـد اعـرتف مبـا متيـز بـه عملـه  اء املقرر اخلاص،شكل كامل مع آر ب
من جودة عالية وأقر ²ن التقرير مثري للفكر وممتع يف قراءته وَحَسن 

 التوثيق والتنظيم.
قــال إن التقريـر الثـاين للمقــرر أوسـبينا  -فلنسـيا  السـيد -٧

قبوله، ومما ميكن أيضـاً االخـتالف ميكن ا اخلاص يتضمن الكثري مم
وفيمـــا يتعلــــق حتديـــداً >ســـتنتاجات املقــــرر اخلـــاص بشــــأن  بشـــأنه.

مــــع االســــتنتاج الــــوارد يف  االســـتثناءات، فقــــد أعــــرب عــــن اتفاقــــه
 والــــذي يــــنص علــــى أن الســــوابق القضــــائية تفتقــــر إىل ٩٠ الفقــــرة

ظهـــــور اجتــــاه غالــــب يؤكــــد حتديــــد  أنــــه مــــن املســــتحيلاالتســــاق و 
، أيضـاً  أقـرانة الـدول. و قاعدة العرفيـة العامـة حلصـمن الاستثناءات 

مـــدى  النظـــر يفينبغــي ²نـــه ، ٩٢و ٩١ تنييف الفقـــر وفــق مـــا جــاء 
القــــانون يف إطـــار  العـــريف استصـــواب إقـــرار اســـتثناءات مــــن املبـــدأ

القواعــــد  املســـتقلة املتعلقـــة بغلبـــةســـألة >إلضـــافة إىل امل -املنشـــود 
 اخلبوضع مشاريع مواد يف هذا ا0ال، فإنه د اآلمرة. وفيما يتعلق

لتــــدوين والتطــــوير > املتعلقــــةنطــــاق واليــــة اللجنـــة  يف بصـــورة �مــــة
واملتعلق >لنظر  ٩٣ الوارد يف الفقرة االقرتاحو>لنسبة إىل  .التدرجيي
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فــإن عمـالً مـن هـذا القبيــل قـد يكـون غــري  ،يف وضـع آليـة تعاهديـة
مــــن  ١  للفقــــرةحصــــانة كبــــار املســــؤولني وفقــــاً  ُجمْـــٍد بســــبب إلغــــاء

 ي للمحكمة اجلنائية الدولية.نظام روما األساسن م ٢٧ املادة

ا  -ومن حيث األسس املوضوعية، قدم السيد فلنسيا  -٨ أوسبين
العامة يسعى ليت ا مالحظات بشأن ثالث نقاط من النقاط املبدئية 

اليت تقـوم عليهـا حصـانة  املنطقية األسس، وهي: ملعاجلتها البحث
الرمسيـــــة"،  فعـــــالو"األاخلاصـــــة"  فعـــــالالتمييـــــز بـــــني "األو الـــــدول، 
املنطقية اليت تقوم عليهـا االسـتثناءات مـن حصـانة الـدول  واألسس
العنصـر األساسـي الـذي يتمثـل اخلطـرية. و الدوليـة اجلـرائم  يف حالـة

يف  النظر يف مسألة حصانة الدول لدىيف االعتبار جيب أن يؤخذ 
أن املســتهدف هــو املصــاحل امللموســة للــدول، وهــي املصــاحل الـــيت 

وإذا كان يسـتحيل مـن . ى حبماية القانون، وليس مصاحل الفردحتظ
ومصـاحل أحـد قاد�ـا أو  مصـاحل الدولـة الناحيـة العمليـة التمييـز بـني

املســـؤول الفـــرد  صـــاحلمصــاحل مجاعـــة سياســـية أو حكومـــة، فــإن م
، علـى الـرغم عن مصاحل الدولةجهة النظر القانونية، ختتلف، من و 

ومن  رية "أ� الدولة، والدولة أ�".شهاللويس الرابع عشر مقولة  من
 أن هـذا التمييــز يشـكل عنصــراً أساسـياً عنــد املسـلم بــه بوجـه عــام

 احلساسة املتعلقة حبصانة الدول. سألةامل النظر يف

حصــانة الــدول يف  أوالً، يتمثــل األســاس املنطقــي ملبــدأفــ -٩
العملمصاحل الدولةمحاية  ي . ويكون عمل احلكومة حممياً يف الواقع 

أداء  بشــــكل عـــام مــــن الســــفر أوكبـــار املســــؤولني حينمـــا يــــتمكن  
اجلنائيــة الـــيت  دعاوىدون خــوف مــن الــ األخــرى واجبــا�م الرمسيــة

البت الدول  إن منعفدول أخرى. وعالوة على ذلك، تباشرها  من 
الـذي املبدأ األساسي  ينبع منمسؤولية الدول األخرى يف موضوع 

األساس املنطقي هلذا فيه أن  شك الومما . يكرس املساواة بني الدول
أن حتـدَّد  حبق الـدول يف وثيقاً  ارتباطاً نع يرتبط، يف هذا السياق، امل

ية أو حتكيمية إجراءات قضائعن طريق  حقوقها وواجبا�ا القانونية
بعدم إرساء السـوابق . ويف هذا الصدد، ال بد من االعرتاف حمايدة

نزاهة القضاء ب يتعلق فيما ضحةوا ملبادئ حىت اآلن القضائية الدولية
 .حماكمـة عادلـة طرف من األطراف يف احلصول علـى" حق" ــبأو 

>لنظــر إىل عـدم ورود هــذا ، ولـيس يف ذلـك مــا يـدعو إىل الدهشـة
أو حمكمة  النظام األساسي حملكمة العدل الدولية احلق اإلجرائي يف

هيئة تسوية  أو احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانالعدل األوروبية أو 
املركــز الــدويل لتســوية أو  املنازعـات التابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة

منازعات االستثمار أو احملكمة الدولية لقانون البحار. ومع ذلك، 
التزامهــا كمــة العــدل الدوليــة الفرصــة لإلشــارة إىل حمل د أُتيحــتقــف

ؤرخ األطراف يف حكمها امل دورها القضائي جتاهعلى نزاهة  >حلفاظ
ومن  .الشمايل الكامريون قضيةيف  ١٩٦٣ ديسمرب/كانون األول  ٢

ومها ، مصلحتني ملموستني محاية تستهدف حصانة الدولة مث، فإن
القانونية الدولة من الناحية الدولة، ومصلحة كومة حلالقدرة الوظيفية 
مسؤوليا�ا الدولية يف إطار إجراءات قضائية حمايدة.  يف أن يُنظر يف

 ٣٧و ٣٦ يف الفقــــرتني املقــــرر اخلــــاص اعــــرتف، الصــــدد يف هـــذاو 

يقــدم  للحصــانة الشخصـية، إال أنــه مل الـوظيفيألسـاس املنطقــي >
 حلصـــــانة> يتعلـــــق الدرجـــــة فيمـــــابـــــنفس  أساســــاً منطقيـــــاً واضـــــحاً 

، ٣٤إىل  ٢٢ من يف املقام األول، يف الفقرات تناولبل  ،املوضوعية
 األفعـال التمييـز بـني ملسألة كبرياً   اهتماماً أوىل نطاق هذه احلصانة و 

²ن الســـوابق  ال بــد مــن االعــرتافة". و "اخلاصــ األفعــال" و ة"الرمسيــ
 الـذي يسـتند إليـه هـذايف حتديـد األسـاس تساعد كثرياً  القضائية ال

ببساطة أن هـذا فرتض وكل ما هنالك هو أنه يُ النوع من احلصانة. 
 .اصة"اخل" فعاليشمل األ ال وأنهيف القانون الوضعي موجود بدأ امل

أســس احلصــانة بـني  تنــاقضإىل ال هـذا الصــددوينبغـي اإلشــارة يف 
الصادر يف احلكم الشخصية وأسس احلصانة املوضوعية اليت وردت 

 .مذكرة االعتقال قضيةيف  ٢٠٠٢ عاميف كمة العدل الدولية حم عن
ويشكل اإلسناد أحد األسس املمكنة، وهو ليس أساساً  -١٠

ووفقـاً هلـذا  تـه، بـل يتسـم >ألحـرى بطـابع قـانوين.معيـار�ً يف حـد ذا
 فهـي قـد تُعـزى حصـرية يف طبيعتهـا،املسـؤولية الدوليـة النهج، تعترب 

دولـة الفـرد علـى مسـتوى املسـؤولية اجلنائيـة الفرديـة أو إىل الإمـا إىل 
. تعزى إىل االثنني كليهمـا ولكنها العلى مستوى مسؤولية الدولة، 

يف  املستشــهد برأيـــه، يكاسيســونيــو  أنط يؤكــدعلــى ســبيل املثــال، و 
هـو أن الفعـل يف ذلك السبب من التقرير، أن " ٣٣الفقرة حاشية 

تتحمــــل الدولـــــة وحـــــدها أي و>لتـــــايل يســــند قانونيـــــاً إىل الدولــــة، 
يف أنــه نطقيــة املنتيجــة تتمثـل ال. و )٨٥("ترتتــب عليــه قانونيــة ةمسـؤولي

ميـارس التعـذيب يف حالة رئـيس دولـة  ، على سبيل املثال،كنمي ال
وإن كانــت مقّنعــة، أن  للتعــذيب، سياســة رمسيــةطـار مــا يشــبه يف إ

ــل مبفــرده املســؤولية عــن ذلـــك الفعــل. ى ذلـــك أن ويرتتــب علــ حيمَّ
ليســت وســيلة >لطبـع وهــي  ،"مل أكــن سـوى منفــذ لألوامـر"حجـة 

دفاع موضوعية، تصـبح وسـيلة دفـاع إجرائيـة ال غبـار عليهـا. وهـذا 
. ألسـباب ذات طبيعـة قانونيـة ومعياريــة تهاملنطـق مشـكوك يف صـح

يبـــدو،  فإنـــه مـــن املقبـــول بوجـــه عـــام، فيمـــا، و>لنســـبة إىل القـــانون
مسـتوى املســؤولية الفرديــة  يش ثنـائي بــنييكـون هنــاك فقـط تعــا أال

لتغطيـة السـلوك ، بـل أيضـاً تـداخل بينهمـا الدولـة ومستوى مسؤولية
فروفيــل يف كتـــاب   ، علــى النحــو الــذي أشــار إليــه أوليفييــه دوذاتــه

. )٨٦(الدوليـة املسـؤولية قـانونعـن  ٢٠١٠عام يف كروفورد الصادر 
 أن هناك مستو�ت متوازية من املسؤولية واضحاً مث، فإنه يبدو  ومن

علــى املعـين. و  لفعـلا يف عـدم مشـروعية بينهـا وتلتقـي تتـداخل فيمـا
  الثنـائي ميـزة واضـحة تتمثـل يفالتصـور  فإن هلـذااملستوى املعياري، 

__________ 

 )٨٥( A. Cassese, "When may senior State officials be tried for 

international crimes? Some comments on the Congo v. Belgium case", 

European Journal of International Law, vol. 13, No. 4 (2002), pp. 853–

875, p. 863. 
 ,D. Momtaz, G. Cahin and O. de Frouville انظـر )٨٦( 

"Attribution of conduct to the State", in J. Crawford, A. Pellet and S. 

Olleson (eds.), The Law of International Responsibility, Oxford 

University Press (2010). 
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ور إىل وضـع غــري ُمـرض يتهـرب فيــه كونـه حيـول دون أن تــؤول األمـ
  هلم إىل الدولة.األفراد من مسؤوليتهم اجلنائية Ðسناد أفعا

القـانون املتعلـق حبصـانة مبـدأ اإلسـناد مـن  بيد أن حذف -١١
 الـدول ســيؤدي إىل االبتعـاد بشــكل واضــح عـن الســوابق القضــائية

، وهــــي ســـوابق واجهــــت )قمـــع مـــا فيهــــا مـــن افتقــــار إىل االتســـا(
ومـــــن غــــري املنطقـــــي، . صــــعو>ت مجــــة فيمـــــا يتعلــــق �ـــــذا املفهــــوم

إســناد فعــل مــن األفعـــال إىل  م إثبــاتيبــدو، القــول بعــدم لــزو  فيمــا
صـــانة الـــدول. مـــن أجـــل أن يكـــون >إلمكــان االعتـــداد حب الدولــة
مـن  أوسبينا الوقوف قليالً عند هذه املسألة -السيد فلنسيا  واقرتح

قبل وقال إنه، . ذلك�ا التوصل إىل يت ميكن د الكيفية الأجل حتدي
تعليقاتــــه الســــابقة �ــــدف إىل يــــود أن يبــــني أن ، �ــــذا ضـــطالعاال

يتعلـــق  مل يــزل يتعـــني إجيــاد أســـاس منطقــي مقنـــع فيمــا هإيضــاح أنـــ
 >حلصانة املوضوعية. 

لكـي يبـني أن االحتجــاج  مــا يف وسـعه سـيبذل هإنـ وقـال -١٢
 الــذي يســوقه مسـؤول ســابق يف الدولــة لتربيــر >حلصـانة املوضــوعية

أفعال تشكل يف الوقت نفسه جرائم يف القانون الدويل وأفعاًال غري 
صاحل القانونية هو احتجاج يتعارض يف الواقع مع امل دولياً مشروعة 
أجــل مـن  أساســاً  موجـودة حصــانة الدولـة>لنظـر إىل أن للدولـة. و 

مـن املفيـد ل ²نه قـد يكـون فمن املمكن القو اية مصاحل الدولة، مح
 املتعلـــــق >حلصـــــانةمـــــن القــــانون  حــــذف مســـــألة اإلســــناد برمتهـــــا

 .غري املشروعةيتصل بتلك األفعال  فيما ية للدولةاملوضوع
ما إذا  حتديد  مسألة تُثار بكثرة يف االجتهادات القضائيةو  -١٣

ل من مسـؤويل الدولـة الـذين يتمتعـون مسؤو  عّني يقوم بهم فعلكان 
 فعـل"رمسـي" أو هـو فعـل دولة الصانة حبام حبق االحتجاج بوجه ع
تقـدَّم احلجـج الـيت  حدىفقط إلهذا أساساً  يشكل وال "."خاص

مسـألة أوليــة  ولكنــه يعتـرب أيضــاً احلصـانة،  مــنوجــود اسـتثناء  لتربيـر
مـن التقريـر  ٢٤الفقرة فإن ويف هذا الصدد،  يتعلق >إلسناد. فيما

ر يف الوقـــت ذاتــــه، ال يـــرى املقــــر الثـــاين تكتســـي أمهيــــة خاصـــة: "و 
اخلـــاص أسســـاً موضـــوعية للتمييـــز بـــني إســـناد التصـــرف ألغـــراض 

علـى و  املسؤولية، من جهة، وألغراض احلصانة، من جهة أخرى".
مواصـلة قـد يكـون مـن املفيـد  ، فإنـههـذا التأكيـد القـاطعمـن الـرغم 

ذا التمييــز. هــ تــدعو إىل تربيــرأســباب  إمكانيــة وجــوداستكشــاف 
بـني مسـؤولية  وجـود تـداخل ميتـافيزيقي أساساً يفاملشكلة تكمن و 

هـــذه يكــون مـــن املفيــد النظـــر يف وقـــد  .الدولــة واملســـؤولية الفرديــة
أوجـــه اخلــــالف  لتحديــــد اإلجـــراءات القضـــائية املســـألة مـــن زاويــــة

 .أفضل ؤوليتني بشكلالقائمة بني هاتني املس
تسعى ا عندمو مسؤولية الدول.  وال تُناقش يف هذا اإلطار -١٤

رائم جــالدولـة عـن  إىل مقاضــاة مسـؤول مـن مســؤويل حمكمـة وطنيـة
الفرديـــة املســؤولية  يف بــتلبــذلك إىل اتســعى  فإ ــا، دوليــة خطــرية

سـؤولية اجلنائيــة املحتديـد  لــن يـؤدي. ومـن حيـث املبـدأ، فللمسـؤول
إىل نشوء آ�ر قانونية على وطنية  حمكمة لفرد ما من طرف الدولية

الـيت يعمـل هــذا ملسـؤولية الدوليــة للدولـة > لقـةة املتعاملسـتقلسـألة امل
ســــتنتاجات اال فقــــد تنطــــويبطبيعــــة احلــــال، و  .الفـــرد مســــؤوالً �ــــا
مقنعـة يف  علـى حجيـة اليت ختلص إليها احملكمـة الوقائعية والقانونية

حتديــــد مســــؤولية تلــــك الدولـــــة،  ترمــــي إىل دعــــوى منفصــــلة إطــــار 
 ٢١٤ الفقـــرات مـــنو  ٢١٠و ٢٠٩تني هـــو موضـــح يف الفقـــر  كمـــا

حمكمــة  احلكــم يف األســس املوضــوعية الصــادر عــن مـن ٢٢٤ إىل
تطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإل>دة اجلماعيـة العدل الدولية يف قضـية 

ن الناحيـــــة تتعــــرض، مــــ فالدولــــة ال. ومــــع ذلـــــك، واملعاقبــــة عليهــــا
 عن دعوى جنائية فردية. القانونحبكم ألية أضرار تنجم  اإلجرائية،

خــالل مـن  اإلجرائـيالفـرق  لضـوء علـى هـذالط اوقـد ُسـ -١٥
االجتهـاد القضـائي حمكمـة العـدل الدوليـة  الطريقة اليت تناولت �ـا

 ٢٢٧و ٢٢٣ تنيلمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة يف الفقـر ل
تطبيق اتفاقية منع جرمية  س املوضوعية يف قضيةيف األس من احلكم

عــبء اخـتالف كبـري بـني اك فهنــ. واملعاقبـة عليهـااإل>دة اجلماعيـة 
حسـب مـا إذا كـان األمـر وطـرق اإلثبـات اإلثبـات معيـار و اإلثبـات 

يتعلــــق Ðثبـــــات مســــؤولية الفـــــرد أو مســـــؤولية الدولــــة، وكـــــان هلـــــذه 
لالجتهــــاد القضــــائي  اإلثباتيــــةمباشــــر علــــى القيمــــة  العناصــــر أثــــر

لـدى نظــر حمكمـة العــدل  لمحكمـة الدوليـة ليوغوســالفيا السـابقةل
نيــة فيمـا يتعلــق >شــرتاط وجــود  ،علــى ســبيل املثــال -فيــه الدوليـة 

ــق وقــوع الفعــل غــري املشــروع دوليــاً املتمثــل  اإل>دة  يفحمــددة لتحقُّ
تلـك القضـية تبـني الفـرق اإلجرائـي القــائم  ، فـإنمـن مثو اجلماعيـة. 

 ومسؤولية الدولة.بني املسؤولية الفردية 
شـاريع نهـائي ملالـنص ال من(أ) ٢املادة  يف هو مبّني  وكما -١٦

 الذي الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً املواد املتعلقة مبسؤولية 
 الزماً  اً شرطفإن اإلسناد يُعّد ، )٨٧(٢٠٠١اعتمدته اللجنة يف عام 

مســؤولية اخلاصــة  األفعـال ترتتــب علــى وعليـه، ال .ملسـؤولية الدولــة
د أثـر ومع ذلـك، فمـن الناحيـة املوضـوعية ال يكـون لإلسـنا الدولة.

يشـكل اختالفـاً هامـاً عنـد على املسؤولية اجلنائية الفرديـة، وهـو مـا 
حمكمــة وطنيــة أحــد مســؤويل الدولــة فيهــا اعتبـار احلالــة الــيت تــدين 

وازيـة امل جرمية دولية خطرية حالـًة متعلقـة جبميـع الـدعاوى >رتكاب
ســوف  ،وبشـكل أبســط .الدولــة هــذهضـد الــيت ُحتــرك الحقـة الأو 

تلــــك اإلســـناد، يف  مســـألة جديــــدة، وهـــيوضـــوعية مســـألة متُثـــار 
 يف الـــدعوى األوىل.يُنظــر فيهــا  ، يف حــني أنــه الاألخــرية الــدعاوى
بـــني مســـؤولية  موضـــوعي فـــرق القـــول بوجـــودميكـــن فإنـــه  ،ومــن مث

 إطـار دعـوىيف  حينما تثار مسألة احلصـانةالدولة وحصانة الدولة 
 ة الدولة.تتعلق >ملسؤولية الفردية وليس مبسؤوليجنائية 

وتتمثـــل إحـــدى املفارقـــات يف أن احتجـــاج املســــؤول يف  -١٧
قــد يـؤدي إىل تزايــد يف هــذا السـياق  دولـة مــا حبصـانة هــذه الدولـة

__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )٨٧( 
 ،٢٠٠١حولية املرفق. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة والتعليقات عليها يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثايند الثاين (اجلزء ا0ل
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املستقلة  >ملسؤولية دعاوى تتعلق ار �ذه األخرية يفاحتمال اإلضر 
؛ ذلــك أنــه ملــا كــان إســناد التصــرف ذا صــلة بتحديـــد ا�ــ ةاصــاخل

االسـتنتاجات الوقائعيـة مسـؤولية الفـرد، فـإن مسـؤولية الدولـة ولـيس 
يتعلــــق  والقانونيـــة الـــيت ختلـــص إليهـــا احملكمــــة الوطنيـــة املعنيـــة فيمـــا

وتتعارض  ج �ا الحقاً ضد الدولة.>إلسناد قد ُتستخدم لالحتجا 
الدولةمصاحل بشكل مباشر يف هذه احلالة   املسؤول الفرد ومصاحل 

مصلحة  . وسيكون منبدقة) التمييز بينهاجيب وهي املصاحل اليت (
حـىت ميكنـه االسـتفادة إىل الدولـة  أفعالـه تُنسـب أن يُثِبـت أنالفـرد 
أن مصلحة الدولة  منسيكون الدولة، و  اليت تتمتع �ا صانةمن احل

األفعــــال املعنيـــــة ال تُنســــب إليهــــا مـــــن أجــــل جتنـــــب أي  تثبــــت أن
 مسؤولية دولية عن تلك األفعال.

بــل هـــي الــدول ليســت أفـــراداً،  وهــذا التمييــز هـــام، ألن -١٨
جمتمعــــــات سياســــــية أوســــــنت، "جـــــون تعريــــــف تشـــــكل، حســــــب 

: "وحــــدات متثــــل وفقــــاً لعبــــارة جــــيمس كروفــــورد، أو )٨٨("مســـتقلة
على  ما دولة وميكن لفرد من األفراد أن حيكم. )٨٩(إقليمية" مستقلة

أن ُخيلـع  وميكن خالل فرتة تقل عن الشـهر ،من الزمن مدى عقود
احلكومة اليت ختلفه. وهذا  دعوى جنائية ترفعها ضدهويصبح حمالً ل

 عياريبوجود أساس م االعرتاف هو السبب الذي يدعو إىل ضرورة
ا إنه  -فلنسيا وقال السيد  للحصانة املوضوعية للدول. عقنِ مُ  أوسبين

الضرر الذي قد يلحق محاية الدول من تتمثل يف قد عرض إمكانية 
جهـات االختصـاص مـن جانـب �ـا مـن جـراء البـت يف مسـؤوليتها 

ومع ذلك، فقد أعرب عن أمله يف أن تكون  القضائي لدول أخرى.
ن التعليق ات السابقة قد أوضحت إمكانية دعم الفكرة اليت مؤداها أ
يكون حمالً لألخذ به يف إطار دعاوى تتعلق  املنطقي ال األساسهذا 

بهـا مسـؤولو >ملسؤولية الفردية عن اجلرائم الدولية اخلطرية الـيت يرتك
قد  غري أنه، يف  اية املطافهذا املنطق قد يثبت بطالن و  .الدول

 بشكل أدق.  فيه د للجنة أن تنظريكون من املفي
 املســـؤولية الفرديـــةبـــني مســـؤولية الدولـــة و  ويكــون التمييـــز -١٩

 هامًا أيضاً لتحديد األساس املنطقي (أو األسـس املنطقيـة) ملسـألة
 اخلطــرية.الدوليـة اجلــرائم  >لنسـبة إىلل السـتثناء مــن حصـانة الــدو ا

مـــن  ٥٧يف الفقـــرة  وعلــى النحـــو الــذي أشـــار إليــه املقـــرر اخلــاص
 التقريــر الثــاين، فقـــد "انتشــرت علــى نطـــاق واســع [إىل حــد كبـــري]

الــيت اخلطــرية] اجلـرائم [أنــه ال ميكـن اعتبــار  رىوجهـة النظــر الـيت تــ
ن رمسيــــة، وأ نفــــذت بصــــفة أفعـــاالً  يعاقـــب عليهــــا القــــانون الــــدويل

 القضــائية اجلنائيــةمـن الواليــة  >لتــايلاملوضــوعية ال حتمــي احلصـانة 
فـإن وجهـة ومـع ذلـك،  ."فيما يتصـل بتلـك اجلـرائم [...]األجنبية 

 بشكل أدق. أن ُتدرسستحق النظر هذه ت
__________ 

 )٨٨( J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, 

"Lecture VI", London, John Murray, 1832, pp. 198 et seq. 
 )٨٩( J. R. Crawford, "The criteria for statehood in international 

law", BYBIL 1976-77, vol. 48, No. 1, pp. 93–182, at p. 111. 

 احلصانةمن  اتالستثناءالداعمة لاحلجة الرئيسية  تتمثلو  -٢٠
الدوليــة اجلـرائم مقاضـاة  رورةاملوضـوعية يف ضـ واحلصـانة ةالشخصـي

، طـار. ويف هـذا اإلمركـز مرتكبيهـاغـض النظـر عـن ة باألشـد خطـور 
 ،"الدوليـة األكثـر خطـورة"اجلـرائم  ه ميكن على حنو مفيد حتديدفإن

² ـا اجلـرائم الـيت حتظرهـا  ،)٩٠(بسـيوينشـريف  اتباعًا ملا ذهب إليـه
اإل>دة جــرائم  يف وااللتزامــات إزاء الكافـة واملتمثلــةاآلمــرة القواعـد 

 رائماجلجرائم حرب و و اجلماعية والتعذيب والعدوان والقرصنة والرق 
يف هـــو مبـــني فقـــط، كمــا  وال يرجــع هـــذاضـــد اإلنســـانية.  املرتكبــة
ُحيـــتج �ــــا القواعـــد اآلمــــرة إىل أن  مــــن التقريـــر الثــــاين، ٥٦الفقـــرة 

الرئيسـية لوجـود اسـتثناء مـن احلصـانة يف إحـدى األسـس >عتبارهـا 
 األســـاس إىل أن هــذه القواعــد تشــكل أيضـــاً  يعــود بــلد ذاتــه، حــ

 ملمارسة الوالية القضائية العاملية.
ينبغـــــي النظــــــر يف األســـــس املنطقيــــــة  فإنــــــه ومـــــع ذلـــــك، -٢١

 يثرياحلصانة، األمر الذي هذه لنوع  لالستثناءات من احلصانة وفقاً 
قول لاحلصانة الشخصية، ميكن ففيما يتعلق >. متاماً  تلفةخم مسائل
تَـــرَجح قـــوة تلــك القواعــد اســـتثناء علــى أســاس أن  ة وجــودبضــرور 

ضــرورة اضــطالع كبــار مســؤويل الدولــة بواجبــا�م دون خــوف مـــن 
الــيت حتركهــا ضــدهم دولــة اإلجــراءات اجلنائيــة الوقـوع حتــت طائلــة 

القواعـد بتغليـب تحديـد، فـإن اجلـدل املتعلـق على وجـه الو  أخرى.
، هــو مثــل حصــانة الــدول ،جرائيــةإلاعرفيــة القواعــد العلــى اآلمــرة 

يعــزى عـــدم وجـــود  ال فقـــد>إلضــافة إىل ذلـــك، و  جــدل معـــروف.
ثــري ارتياحــاً يإىل أن الوضــع الــراهن  يف هــذا الشــأن دولللــ ةممارســ

إىل اخلــوف مــن انتهــاك واسـع النطــاق، وإمنــا يعــزى >لقـدر األكــرب 
 السائد حالياً.القانون 

العـرتاف تـدعم ا ةمقنعـمـن �حيـة أخـرى، هنـاك حجـج و  -٢٢
وميكن القول، من وجهة الشخصية.  يف احلصانةحق مطلق بوجود 

للقـانون  تطـوير تـدرجيي األمـر سـيؤدي إىلهـذا  إن النظر القانونية،
يف  علــى النحـو الــوارد، املمارســة احلاليـة للـدولإن ، حيـث الـدويل
يف دعاوى جنائية  تنحصر أو تكاد تنحصرمن التقرير،  ١٥الفقرة 
ليس هناك، حبسب ما وعالوة على ذلك،  . سابقنينيلسؤو مضد 

مـــــا يــــــدل علـــــى أن الـــــدول أو االجتهــــــادات ، ٣٧ ورد يف الفقـــــرة
اآلراء توافـــق تغيــري يف  إحـــداث أي القضــائية تــدعم بشـــكل واضــح

اليت احلجة إىل  ٦٤الفقرة وتشري احلصانة الشخصية. قائم بشأن ال
وعية وال حتـل حمـل ضـو تفيد ²ن القواعد اآلمـرة حتـل حمـل القواعـد امل

عـن  أوسـبينا -أعرب السـيد فلنسـيا القواعد اإلجرائية. و>ملناسبة، 
مــن  ٦٧املقـرر اخلــاص يف الفقـرة  الـذي أدىل بــه تعليــقالمـع اتفاقـه 

املتعلـق >ألثـر التكميلـي للقواعـد أن النقـاش ومفـاده ، تقريـره الثـاين
الشخصــــية يــــنعكس علــــى احلصـــانة املوضــــوعية واحلصــــانة  اآلمـــرة

 لى حد سواء.للدول، ع
__________ 

 )٩٠( C. Bassiouni, "International crimes: Jus cogens and 

obligatio erga omnes", Law and Contemporary Problems, vol. 59, 

No. 4 (Autumn 1996), pp. 63–74. 
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، ميكـــن القـــول إن السياســـة العامــة وفيمــا يتعلـــق مبســائل -٢٣
مـــن واحـــد مـــن كبــــار فجـــأة  ُحتـــرمدولـــة الضـــرر الـــذي تتعـــرض لـــه 

يف مســـؤوليها الثالثـــة قـــد يكـــون ضــــرراً كبـــرياً للغايـــة، وقـــد يكــــون، 
وزيـــر غــري قابـــل لإلزالــة. ومــن أمثلـــة ذلــك خضــوع ظــروف معينــة، 

 ، أوإجراء مفاوضات دولية هامةجنائية خالل  جراءاتإل اخلارجية
يف أعقاب  حكومةرئيس رئيس دولة أو أن خيضع إلجراءات كهذه 

اسـتقرارها علـى فيـه  ويف وقـت يعتمـدرب أهلية ح خروج دولته من
وجيـب أن يؤخـذ يف احلسـبان،  مؤهالت القيادة املتوفرة يف قائدها.

ترمــي إىل  مفاوضــات علــى ســبيل املثــال، احتمــال اإلخــالل بســري
، أو احتمــال نشـوب حــرب أهليــة يف مــع دولـة معاديــة نــزاعتسـوية 

احليويــة  حــال ســقوط احلكومــة، >عتبــار ذلــك ممــا يتعلــق >ملصــاحل
أوسبينا  -للدولة. وفيما يتعلق >حلصانة الشخصية، قال السيد فلنسيا 

نظــر ال مييــل >لضــرورة إىل تبــين اآلراء التقليديــة >جلملــة دون إنـه ال
من هذه واملتعلقة >الستثناء املنطقية املتنافسة  األسسفصيل يف >لت

توفيقي يراعي هذه اخلالفات ذات  وقد يكون هناك حل .احلصانة
قد يكون من املمكن  فعلى سبيل املثال،املعيارية والعملية،  الطبيعة

حبيــث ُيســمح صــانة الشخصـية مـن احلاسـتثناء جزئــي  الـنص علــى
الدولية اجلرائم ا يتعلق األمر جبرمية من دمعن الدولمبقاضاة مسؤويل 

وحيثما ال يكون من شأن ذلك أن يعـرِّض الدولـة ألضـرار اخلطرية 
 خطرية وغري قابلة للجرب.

عـن رغبتـه يف أوسـبينا  -السيد فلنسيا ويف اخلتام، أعرب  -٢٤
بغـض و ، ورأى أنـه ينبغـي، يف املقـام األولمعاجلة نقطتني حمـددتني. 

، مــن عدمــه احلصــانة الشخصــيةعلـى تغيــريات إدخــال ن النظـر عــ
بـني احلصـانة الشخصـية بشـكل  تكريس االتساق املطلوب ضمانُ 

ويف احلالـة  فيما يتعلق ²وامر االسـتدعاء.عام واحلصانة الشخصية 
كبــــري بشـــــكل عـــــام مـــــن أوىل هـــــاتني مســـــؤول   الــــيت يســـــتفيد فيهـــــا

 قضية . ويفاألخرىاحلصانتني، فال بد له أيضاً من أن يستفيد من 
التابعــــة دائــــرة االســــتئناف رأت ، بالســــكيتشاملـــدعي العــــام ضــــد 

أمر االستدعاء  يف موضوع ،الدولية ليوغوسالفيا السابقة للمحكمة
 ليسـوا ســوى، أن كبـار املسـؤولني مـن الـدول رئـيس دولـةاملوجـه إىل 

 ،إىل الدولـة إال أن يعـزى ميكن وأن عملهم الرمسي الللدولة  وكالء
ن أن يكونـــوا عرضــة جلـــزاءات أو ن غــري املمكــكــذلك أنــه مـــ  رأتو 

تصرفات ليست ذات طابع خاص، وإمنا اضطلع �ا على عقو>ت 
ميكـــن  ال ،مـــن القـــرار). وبعبــارة أخـــرى ٣٨>ســم الدولـــة (الفقــرة 

 تُنسـب عواقب األفعال غري املشـروعة الـيت ال حتملالدولة  ملسؤويل
 هـــا.فوا >مسالـــيت تصــر  لــة، ولكنهــا تُنســـب إىل الدو شخصـــياً  إلــيهم

، الثـاين مـن التقريـر ٥١الفقـرة  يف حاشـية وعلـى النحـو املشـار إليـه
 تهاســـــلطل أن احملكمـــــة يف ممارســـــتها دائـــــرة االســـــتئناف الحظــــت
. تتبعهــــا احملـــاكم الوطنيــــةقواعــــد مماثلـــة لتلــــك الـــيت  تتبـــعالقضـــائية 

ويستند ذلك املوقف إىل كل من احلصانة الشخصـية العامـة لكبـار 
 يكمــنو ضــوعية ملســؤويل الدولــة اآلخــرين. حلصــانة املو ملسـؤولني واا

ملن يطلق عليهم لقب احلصانة الشخصية  تكريس وراء من الغرض
سلطان  ال -احرتام مبدأ املساواة يف السيادة  يف "ةالثالثيا0موعة "

حصــانة يف  اتثغـر  وجـود أيــةاالعــرتاف ²ن يف و  - لنـّد علــى نـّدهل
الدولـة إخضـاع إىل الواقـع  حبكـمي قد يؤد "ةالثالثيا0موعة " هذه

منع كبار املسؤولني من  وذلك من خالل إليها املسؤول، اليت ينتمي
 .أداء واجبا�م

دلة الستدعاء انفسها يف حالة  وتتكرس الشواغل -٢٥ لتقدمي أ
حينمـا يضـطر مسـؤول كبـري إىل تقـدمي و  .شـفوية لإلدالء بشهادة أو

 كون و�ئق رمسية موضوعةو�ئق، فمن املفرتض أن تلك الو�ئق ست
الدولة ذات السيادة. وفيما يتعلق  سلطةحتت  على النحو الواجب

أن  يقضي بوجوب املبدأ األساسي للسيادة فإنالشفوية،  >لشهادة
القدرة السلطة التنفيذية  الدولة ولغريه من املسؤولني يف رئيستكون ل

ل ؤوسيهم مـن أجـل تنسـيق شـؤون احلكومـة بشـكعلى االتصال مبر 
" القــدرة علــى ةالثالثيـا0موعــة فعـال. وجيــب أن تكـون ألعضــاء "
. الشؤون اخلارجية إدارةمن أجل  االتصال بنظرائهم يف الدول األخرى

>عتبارها سلطة  - وإذا كان Ðمكان السلطة القضائية إلحدى الدول
أن تستدعي مسؤوالً يف  -نفيذية هلا أمهية مماثلة لتلك اليت للسلطة الت

 متاحــةتكـون  طة الالتنفيـذي للدولـة ذا�ـا، فـإن هـذه السـل اجلهـاز
. و>إلضافة إىل ذلك، دولة أجنبية املنتمني إىل للموظفني القضائيني

القـدرة علــى فـرض االمتثــال فــرتض تسـتدعاء االالقـدرة علــى فـإن 
القضاء. وبقدر بتهمة ازدراء  ةعن طريق إجراءات املالحقستدعاء لال

ة �بعـة للقـدرة األوىل، فـإن اسـتخدام خـري األ تلـك القـدرة ما تكون
 وعلــى النحــو الـــذي األوىل يشــكل انتهاكــاً للحصــانة الشخصــية.

ميكن  فإنه ال، التقرير الثاينمن  ٤١املقرر اخلاص يف الفقرة  وضحهأ
ه عن عيقتأن  اإجراءات جنائية من شأ  ضد مسؤول أجنيبأن تُتخذ 

أنه  أيضاً  ر >لذكردوجيفرض التزامات عليه.  من خاللمهامه  أداء
يف الفرتة  اضطُلع �ا تسري على األعمال اليتاحلصانة أن من  >لرغم

تـزول  فـإن هـذه احلصـانة ال، اليت كان املسؤول فيها شاغالً ملنصـبه
لـدى مغـادرة هــذا األخـري للمنصـب. وإذا كــان املسـؤول يتوقـع أنــه 

ال استدعاؤه للشهادة بعد تركه ملنصبه، فمن شأن ذلك بـسيجري 
خـالل الدولة  إدارة شؤونقدرته على  شك أن يؤثر >لسلب على

وليس هناك الكثري مما ميكن إضافته لتوضيح األسباب . شغله ملنصبه
خرين مـن الدولة اآل موظفي ةاحلصانة املوضوعي اليت ألجلها حتمي

 وعلى النحو الذيحماكم أجنبية.  همأوامر االستدعاء اليت توجهها إلي
قضية  فقد رئي يف، تقريرهمن  ٤٨اص يف الفقرة رر اخلاملق أشار إليه

أنه من الضروري أن  بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنائي
يستفيد أيضاً املسؤول الذي يتمتع >حلصانة املوضوعية من احلصانة 

أداهـا يف نطــاق واجباتــه  أعمـال قــد  مـن االســتدعاء للشـهادة عــن
 توفر القدرة علىستدعاء االرة على قدالكمسؤول >لدولة. وتقتضي 

احلصــــانة  تنطبـــق فيهــــا احلــــاالت الــــيت يف مجيـــعو  جــــزاءات؛فـــرض 
أيضاً  جنائية أخرى، فمن املنطقي أن تنطبقإجراءات  على ةاملوضوعي

 ودعاوى ازدراء القضاء. ستدعاءأوامر االعلى 
، يف بعض يبدو أن احلصانة الشخصية قد تنطبق، وأخرياً  -٢٦

 ".ةالثالثيا0موعة " أعضاء غري من كبار املسؤولني  لىع احلاالت،
آخـرين رفيعــي  مسـؤولني ليشـملمتيـاز يتعـني توسـيع نطـاق هـذا االو 
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على حنو مماثل ملا اخلارجية  ممن يسافرون ويديرون الشؤوناملستوى 
ى سبيل املثال، إدراج وزير الدفاع ة. فينبغي، علوزير اخلارجي يضطلع به

بقوات مرابطة العديد من الدول  احتفاظ ىلظر إ>لنهذه الفئة  ضمن
الـيت يتعـني العديـد مـن بعثـات األمـم املتحـدة  إىل وجودو  يف اخلارج

أمهيـة >رزة، وهـو مـا القضـا� العسـكرية ز�ر�ا حيث تكتسي فيهـا 
Bow Streetحمكمــة بــو ســرتيت ( أشــارت إليــه  Court(  حكمهــا يف

ملشار ، على ذلك . وعالوةشاؤول موفاز اجلنرال املتعلق ب ا يف احلالة 
لثاين من التقرير ١٥األخرية للفقرة احلاشية  إليها يف ملدعي رأى ، ا ا

املتحدة السابق يف العام الفرنسي أن وزير الدفاع دو�لد  ،الوال�ت 
تتداخل مع  بواجباتكان يضطلع ألنه   يتمتع >حلصانة ،رامسفيلد

صل اللجنة املفيد أن تواة. وسيكون من وزير اخلارجي تلك اليت يتوالها
: ففي حـني أنـه مـن غـري املمكـن ذه احلصانةهلالنطاق احملدد  حبث

فمن اخلارج، توسيعه ليشمل مجيع صغار املسؤولني الذين يسافرون إىل 
ثل عملهم ميتد هذا النطاق ليشمل املسؤولني الذين يتمأن  الضروري

 ينتمون إليها. ويف إدارة الشؤون الدولية للدول اليت أساساً يف السفر
هنأ املقرر اخلاص على اجلـودة العاليـة  وود السري مايكل -٢٧

وجـــود بعــض حـــاالت تقريــره الثـــاين، علــى الـــرغم مــن  الــيت ميـــزت
هو ما اعرتف به القضائية، و  >لسوابقيتعلق  سيما فيما الو ، السهو

تقريــر صــدور الإىل  >هتمــام اص نفســه. وقــال إنـه يتطلــعاملقـرر اخلــ
تشـكل عنصـراً أساسـياً مـن الـيت  ملسـائل اإلجرائيـة> علقاملتالثالث 
 عن آراءصورة كاملة  ومن مث، فسوف تكون لدى اللجنة. املوضوع

 .املوضوع بشأناملقرر اخلاص 
 ذكرةاملـعلـى العامـة األمانـة أيضـاً السري مايكل وود  وهنأ -٢٨

 كل من التقرير األويل. وميثل  )٩١(٢٠٠٨ املمتازة اليت وضعتها يف عام
 وقد يكون .للمعلومات ماً قي مصدراً ذكرة هذه املو  )٩٢(للمقرر اخلاص

، وذلـك Ðعـداد إضـافة تُلحـق �ـا املذكرة هذه من املمكن حتديث
 على سبيل املثال.

الـــيت مــع معظـــم االنتقـــادات  الســـري مايكـــل وود يتفــق ملو  -٢٩
مــن الطبيعــي وذكــر أنــه . النقـاشالتقريــر الثــاين خــالل  ُوجهـت إىل

هنــاك اختالفـــات يف الـــرأي بــني أعضـــاء اللجنـــة،  تكـــون نأ متامــاً 
لــن يكــون مــن ا0ــدي يف شـيء إضــفاء صــبغة مانويــة علــى  هولكنـ

أو بــني املســؤولية ، النقـاش وتصــوير األمــر كصـراع بــني اخلــري والشـر
غـري املنصـف وة علـى ذلـك، فإنـه مـن اإلفالت من العقاب. وعـالو 

مـن العقـاب أو  فـالتاإل القول ²ن دعم احلصانة يعين الـدفاع عـن
 قائم هم أشخاص يعيشونالقانون ال اإلشارة ضمنياً إىل أن أنصار

السـيد دوغـارد،  وعلى النحو الذي أشار إليـه نوعاً ما. يف املاضي
لني من أجل فإن أعضاء اللجنة هم فقهاء يف القانون وليسوا مناض

 قضية معينة. 
__________ 

 )٩١( A/CN.4/596 )علــى املوقـــع  عليهــا االطـــالع ميكــن مستنســخة؛
 .، و�ئق الدورة الستني)الشبكي للجنة

 .A/CN.4/601 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية  )٩٢( 

الشديدة األمهية ويتفق السري مايكل وود إمجاالً مع التعليقات  -٣٠
لسيد ماكريه يف اليوم السابق. وقد أعر>، اليت قدمها السيد فاسياين وا

أوسـبينا، عـن  -مثلهما يف ذلك مثل السيد بيرتيتش والسيد فلنسيا 
النقاط احملددة.  التقرير قبل تناول بعضاتفاقهما مع الكثري مما ورد يف 

دراسـة  اءيستدعي إجر وضوع بعض جوانب املوغين عن القول أن 
إجراء املزيـد قد يكون من املفيد فعلى سبيل املثال، و . أكثر عمقاً 

الـــيت اضــطلعت �ـــا اللجنــة والـــيت الســابقة  مــن التحليــل لألعمـــال
األخــــرى  الدراســــاتو ، تكتســـي أمهيــــة >لنســـبة إىل هــــذا املوضـــوع

ستثناءات من احلصانة، مع الرتكيز على ممارسات مبسألة اال املتعلقة
وينبغي أن متيز أمثال هذه  صادرة عن حماكمها.رات الوالقراالدول 

قرتحــــات وبــــني املالدراســـات بشــــكل واضـــح بــــني القــــانون القـــائم 
، وهـو التمييــز الـذي شـدد عليــه املنشـودالداخلـة يف إطـار القــانون 

 النشطةآراء املنظمات وتنطوي اجللسة السابقة.   يفالسيد فاسياين
اء الفقهيــة بطبيعــة احلـــال ر اآلواملؤسســات اخلاصـــة و يف هــذا ا0ــال 

ينبغـــي أن تــوىل مـــن  غــري أنــه ال، علــى مــا يســـتوجب االهتمــام �ـــا
 األمهية إال قدر ما تستحق.

جمـاالت  ، مـع األسـف، أحـدقيد النظـر ويشكل املوضوع -٣١
. األمــاين الطيبــة علــى مــا ســـواها فيهــا تتفــوقالــيت القــانون الــدويل 

قضــاة املخــالفني  ال فــإن، لألشــخاص املشــاركني يف ذلــك>لنسـبة و 
 بغــض النظـــر عــن القــرارات الصــادرة فعــالً عـــن، كــانوا علــى حــق

يتفق متاماً  أنهيف هذا الصدد، الحظ السري مايكل وود، و احملاكم. 
األقليـة املخالفـة  رأيه بشأن احلجـج الـيت سـاقتها يفالسيد بيليه  مع

قــد يــرى . و ضـد اململكــة املتحـدة العدســاينقضـية يف مـن القضــاة 
ضـد  جـونزعلى حق يف قضية كانت   االبتدائيةكمة أن احمل البعض

جملس  من إلغاء، على الرغم وزارة داخلية اململكة العربية السعودية
 نها. يف وقت الحق القرار الصادر ع اللوردات

وهـو القـانون املنشـود،  خيـار ستفضـلإذا كانت اللجنة و  -٣٢
أعماهلا كون كي ت  فإنه يتعني عليها،السيد دوغارد،  عليه حث ما

ألمهيــة  لمســألة، نظـراً لعلـى اجلوانــب العمليـة أن تركــز قيمـة،  ذات
ول، وهو ما أكـده السـيد فاسـياين لعالقات بني الديف ااحلصا�ت 

 توحتمل مجيع االستثناءا. والسيد ماكريه أوسبينا -فلنسيا  والسيد
يف طيا�ـا احتمـال إسـاءة االسـتخدام، وقـد من احلصا�ت العرفية 

يف العالقـات الدوليـة، مـن خــالل  إحـداث بلبلـة شـديدة ىلتـؤدي إ
 ".تشجيع "احلرب القانونية

 أن تـدرسجيب علـى اللجنـة ورأى السري مايكل وود أنه  -٣٣
على النحو الذي سلكه املقرر  �قدةوبطريقة ملتاحة بعناية ا و�ئقال

مـــن الســـوابق  وينبغـــي أال ُختــرج اآلراء املقتبســـةيف تقـــاريره. اخلــاص 
تشكل  على سبيل املثال، ال ،بينوشيهقضية من سياقها. فضائية الق

. القـانون الـدويل مرجعًا ذا حجية ألي مقرتح ذي طابع عام بشأن
اتفاقيــة مناهضــة هــي معاهـدة معينــة، و يــق فهـي تتعلــق بتفســري وتطب

التعــــــــذيب وغــــــــريه مــــــــن ضــــــــروب املعاملــــــــة أو العقوبــــــــة القاســــــــية 
 ،شــيلي واململكــة املتحـــدةلـــم أن مــع الع، الالإنســانية أو املهينــة أو
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 وقــــد تناولـــت القضــــية أثـــر هــــذه ، أطــــراف فيهـــا؛وكـــذلك إســـبانيا
 برئيس دولة سابق. املتعلقةاحلصا�ت  على تفاقيةاال

 الفروقمن  جيب على اللجنة أن تضع يف اعتبارها عدداً و  -٣٤
احلصانة من الوالية تثري ، وقبل كل شيء أوالً ف واإليضاحات اهلامة.

يـــة القضـــائية اجلنائيـــة مســـائل ة املدنيـــة واحلصـــانة مـــن الوالالقضـــائي
 تعســــفياً لـــيس  تمييــــزالوهـــذا  اختالفـــاً جــــذر�ً. بينهــــا فيمـــا ختتلـــف

. ومــا يهـــم اللجنــة هـــو يف املوضـــوع متأصــل هـــو مصــطنعاً، بــل وال
ويتعـني عليهـا بعـد  فحسـب. الواليـة القضـائية اجلنائيـةاحلصـانة مـن 

 مـــن الواليـــة القضـــائيةصـــانة بـــني احل ذلــك أن متيـــز بشـــكل واضـــح
الواليــة القضــائية اجلنائيــة  مــناجلنائيــة الدوليــة واحلصــانة للمحــاكم 

، هـذه األخـريةة هـو . وهنا أيضاً، فإن موضع اهتمـام اللجنـالوطنية
إذ إن األوىل حتكمها عادة معاهدات أو قرارات صادرة عن جملس 

"اجلــــرائم أو  اجلــــرائم الدوليــــة""إىل  فــــإن اإلشــــارة، وأخــــرياً  األمـــن.
لقـــانون اخلطـــرية اخلاضـــعة ل"اجلـــرائم أو  لقـــانون الـــدويل"اخلاضــعة ل

 تكــونن لقواعــد اآلمـرة لــل انتهاكــاً  تشـكلاجلــرائم الــيت  أو الـدويل"
 .املصطلحات إذا مل جير تعريف هذه بشكل كبريمفيدة 

 وأعـرب الســري مايكـل وود عــن رغبتـه يف تقــدمي تعليقــات -٣٥
 >ألعمـال الـيت اضـطلع �ـا تتعلـقمـة ثـالث نقـاط مه بشـأن مـوجزة

يغيـب عــن  أال، ينبغــي أوالً . فـالعامــة املقـرر اخلـاص ومــذكرة األمانـة
، ســواء مــا كــان منــه ثــات اخلاصــةلبع> القــانوُن املتعلــق اللجنــة >ل

مــا ينـدرج منــه يف إطـار القــانون  - >ألخـص  - قـانو�ً تعاهــد�ً أو
أحكامـاً ليـة احمل اكمأصدرت بشأنه بعـض احملـ الدويل العريف، حيث

أمهية عملية كبرية اخلاصة لبعثات > املتعلقالقانون هامة. ويكتسي 
يتـيح علـى األقـل  إىل أنـه نظـراً  ،حبصـانة مسـؤويل الـدول صليت فيما

للشخصـيات الرفيعـة املسـتوى الـيت تكــون يف ز�رات  تـوفري احلمايـة
 رمسية لدولة أجنبية.

طاق (ولكنه مل يصل واسع الناتفاقاً ، يبدو أن هناك و�نياً  -٣٦
حلصــانة > يتعلــق بــني الــدول واحملــاكم فيمــا إىل حـد اإلمجــاع) فيمــا

 احلكـم الصـادر يف قضـيةوقد لقـي . ةثالثيمجموعة الللالشخصية 
 ه كـان مقبـوالً انتقـادات شـديدة مـن الـبعض، ولكنـ مـذكرة االعتقـال

. ويف هذا يعكس احلالة الراهنة للقانون >عتبارهيف املمارسة العملية 
 ٢١ املادةمن  ٢الفقرة االنتباه إىل  السري مايكل وود الصدد، لفت

احلصـا�ت  الـيت تشـري إىل ١٩٦٩عـام ل البعثات اخلاصة من اتفاقية
"، ةالثالثيـــا0موعـــة "ألعضـــاء يف إطـــار القـــانون الـــدويل املمنوحـــة 
وتتمثــــل  ذوي الرتــــب العاليــــة".مــــن "شــــخاص آخــــرين أل وكــــذلك

فئــات األشــخاص غــري كيفيــة حتديــد   ة املطروحــة يفاملسـألة الرئيســي
احلصـــــانة  والـــــذين يســــتفيدون مـــــن ةالثالثيــــا0موعـــــة املنتمــــني إىل 
مـن الضـروري النظـر سـيكون ، ل إىل ذلـكوبغية التوصـالشخصية. 

مستندًا يف ، وود األسس املنطقية للحصانة. ورأى السري مايكليف 
احلصانة  اقوسيع نطضرورة ت، من القرارات القضائية ذلك إىل عدد

الــذين يضــطلعون بوظـــائف كومــة احلأعضـــاء يشــمل علــى األقــل ل
جانباً أساسياً منها وتُعترب أسفارهم عنصراً اخلارج  إىلالسفر  يشكل

هامًا يف متكني الدولة من أن متثَّل على الصعيد الـدويل مـن خـالل 
من  ، لدولةال ميكن، يف العامل املعاصرو  من ختتارهم من أشخاص.

أشــخاص  علــى الصـعيد الــدويل مــن طــرفأن تكــون ممثلــة  دولالـ
موعــة مــن املســؤولني أُتيحــت ســبل الســفر حبريـة 0 إال إذا ختتـارهم

التفكـــري، علــى ســـبيل ويتجــه  .ةالثالثيـــا0موعــة أوســع نطاقــاً مـــن 
نواب الوزراء يف  أو إىلالتجارة اخلارجية والدفاع،  يريوز إىل املثال، 

 امليادين املعنية.

(احلصانة  ةنطاق احلصانة املوضوعيبنقطة الثالثة وتتعلق ال -٣٧
األصـــــعب يف هـــــذا انــــب اجله يشـــــكل الوظيفيــــة) الـــــذي يبــــدو أنـــــ

فمـــن هــم مســـؤولو الدولـــة ومســؤولوها الســـابقون الـــذين . املوضــوع
 يتمتعــون >حلصـــانة، وإىل أي مـــدى يصـــل نطـــاق هـــذه احلصـــانة؟

يتمتعــــون وا كـــانالــــذين   املســـؤولنيشــــمل يتســـع نطــــاق احلصـــانة ليو 
 املســؤولني، وكــذلك بعـد انتهــاء فــرتة واليـتهم ،الشخصــية >حلصـانة

احلصــــانة وال تشـــمل . املوضـــوعية حلصــــانة> الـــذين كـــانوا يتمتعـــون
إتيان األفعال ذات الطابع اخلاص أو االمتناع عن إتيا ا. الوظيفية 

تنســـب إىل و  وهــي تغطـــي األفعـــال الـــيت ُيضــطلع �ـــا بصـــفة رمسيـــة
يف حدود السلطات املخولة، أو كانت أفعـاالً  ء كانتالدولة، سوا

مل تكـن كــذلك. مشـروعة، مبوجـب التشـريعات الداخليــة للدولـة أم 
مثـاالً علـى حالـة يبــدو يف اجللســة السـابقة، وقـد قـدم السـيد غـا�، 

فيمــــا يتعلــــق ²فعــــال >حلصـــانة فيهـــا أن الدولــــة املعنيــــة مل تطالــــب 
تكـــن مل  األ ـــيبـــدو،  غـــري أن ذلـــك قـــد حـــدث، فيمـــا ،مســـؤوليها

 >عتبارها تصرفات صادرة عنها. األفعال تلكبرغب يف االعرتاف ت
بــني اإلســناد ألغــراض  القائمــة املثــال الصــلة الوثيقــةهــذا يوضــح و 

 ألغراض احلصانة.اإلسناد مسؤولية الدول و 

قبل أن خيتتم السري مايكل وود كلمته، أعرب عن رغبته و  -٣٨
 نقـــاش الـــذي دارق يف الت ســـابيف وقـــيف توضـــيح نقطـــة ُطرحـــت 

عن حصانة  الغريب الذي بثته هيئة اإلذاعة الربيطانية تقريرالبشأن 
الذين . أسرتهوأفراد  الزعيم اللييب وإلثبات الوقائع، فإن األشخاص 

قانون اهلجرة >ململكة مبوجب يتمتعون >حلصانة عادة ما يعفون، 
إلغـاء أنـه ميكـن  غـري لدى دخوهلم إىل البلـد. التفتيش، من املتحدة

قـد تقـرر و . ١٩٧٨عـام حصـانة الـدول للقـانون  وفقـاً ذلك اإلعفاء 
مـــن التفتـــيش لــــدى إعفـــاء إلغـــاء أي  ٢٠١١ير فرباشـــباط/ ٢٦يف 

القذايف  الدخول إىل أراضي اململكة املتحدة يكون قد ُمنح للسيد 
 بـني هـذه احلالـةعالقـة توجـد أيـة  ه ال. ومن الواضح أنوأفراد أسرته

 .لوالية القضائية اجلنائيةة من ااحلصانو 

اللجنـــة يف املســــتقبل بشـــأن هــــذا  عمــــالوفيمـــا يتعلـــق ² -٣٩
أن إنشـاء  اكريه علـىمع السيد ماتفق السري مايكل وود ع، املوضو 

ورأى أن اللجنـة حباجـة إىل ألوانـه.  سـابقاً  أمراً  فريق عامل سيكون
دورة يف الــالوقـت للتفكـري يف ذلـك. ولـن يـؤدي إنشـاء فريـق عامـل 

إال إىل تكـــرار وترســــيخ خمتلـــف وجهــــات النظـــر املطروحــــة  احلاليـــة
يكـون مـن قـرارات  التبكـري >ختـاذ جتنـب وال بد من خالل النقاش.

األنســب أن يُــرتك أمــر اختاذهــا للجنــة يف تشــكيلها اجلديــد الـــذي 
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إنه  .القادمة السنوات اخلمسيف بداية فرتة ستكون عليه  ومن مث، ف
يف هــذا املوضــوع بشــأن  قولــهل الــدو تريــد مــا  ينبغــي االســتماع إىل

كــل مــن يف ضــوء   ،٢٠١١إطـار اللجنــة السادســة يف خريــف عـام 
. ومن �فلة القول التأكيد تقارير املقرر اخلاص والنقاش الدائر حالياً 

>هتمــام إىل مــا ســتقوله األطــراف  صــغيأن اللجنــة ســوف تعلـى 
 ممارســــــني األخـــــرى، ســـــواء أكانـــــت منظمــــــات غـــــري حكوميـــــة أو

اجلاريــة يف  تقريــر اللجنـة املناقشـاتوسـوف يعكـس  ني.أكـادميي أو
بــــــذهلا مقــــــرر اللجنـــــــة ي، وذلــــــك بفضــــــل اجلهــــــود الــــــيت صــــــورة أمت

وقـــد يكــون مـــن  الـــذي تضــطلع بـــه أمانــة اللجنــة.املمتــاز  والعمــل
اللجنـة علـى  ألعمـال احملاضـر املـوجزة نشرل وسيلة الضروري إجياد

�موقعهـا Ð طـالع عليهــا حـة الفرصـة لالالشـبكي يف موعـد يســمح
  خالل النقاش.

تقريـره الثـاين علـى  هنأ املقرر اخلـاص ويسنوموريت السيد -٤٠
سـيما املسـألة اهلامـة  والاحملـددة،  سائلالذي ركز على عدد من امل

رأي  تفق معاحلصانة. وقال إنه ي قاعدة >الستثناءات من املتعلقة ال
ن أعضاء وأفاد فيه ² دقبل عدة أ�م السيد دوغار  عنه الذي أعرب

كـــل تــاروا لأن خي مســـتقلون يتعــني علــيهم قــانونهــم فقهــاء اللجنــة 
ويف  التوصــل إىل نتــائج. مبــا يكفــل الطــرق ملعاجلتــهموضــوع أفضــل 

 أنهذا اإلطار، سيكون من الضروري أن توضع يف االعتبار ضرورة 
 ىل الدول األعضاء يف األممإ تقدميهاللجنة  تقرراملنتج الذي  يكون

مالئمـــاً  أي شــكل آخــر،أو يف  مــوادمشــاريع  يف شــكلاملتحــدة، 
وتنطبـــق هـــذه  ا0تمـــع الـــدويل.مصـــاحل  وخيـــدم >لفعـــلملســتخدميه 

 ، يف هذا الصدد،ينبغي للجنةو . نظرقيد ال املالحظة على املوضوع
 نقـاشالثاين وإجـراء  عدم استبعاد أي خيار جرى تناوله يف التقرير

 اآلراء. توافق يفمن أجل التوصل إىل  متعمق
مارسات مب املتعلقةمن املعلومات  قدراً هائالً التقرير  ويقدم -٤١

وذلك  ،)opinio juris( >إللزام واالعتقادالدول والقرارات القضائية 
نطاق ما يتصل ب سيما والخمتلف جوانب هذا املوضوع،  فيما خيص
بـني  ةأوجه العالقة القائمواحلصانة الشخصية و املوضوعية احلصانة 

االلتــــزام احلصـــانة والواليـــة القضـــائية العامليـــة وبـــني احلصـــانة ومبـــدأ 
اليت  من ستثناءات كذلك االو  >لتسليم أو احملاكمة، قاعدة احلصانة، 

انتبـاه  موجهـاً بـذلكمـن تقريـره،  كبـرياً   املقرر اخلاص جزءاً  رس هلاك
 ويسنوموريتالسيد . وأعرب وجهة نظر حمددةاللجنة منذ البداية إىل 

وجهــات خمتلـف  منفتحـاً علـىاملقـرر اخلــاص يظـل أن  يف عـن أملـه
 .أعضاء اللجنة يقدمهانظر اليت ال

 عن اتفاقه مع املقرر اخلاص بشأن ويسنوموريتوأعرب السيد  -٤٢
 من التقرير ٩٤بعناية يف الفقرة  ، ُخلصتآراء مما طرحه منالعديد 

 منها.بعض ى علتعليقات بعض ال يرغب يف إبداءإنه وقال ، الثاين

 حصــانة الفكــرة الــيت تــرى أن علــىوافــق أوالً يإنــه  وقــال -٤٣
يتعلــق  دول مــن الواليــة القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة فيمــاالــ مســؤويل

، مـــــةالقاعـــــدة العا تشـــــكلبصـــــفة رمسيــــة املضـــــطلع �ـــــا ألفعــــال >
ذه القاعدة، من هاالستثناء ميثل حالة معينة  انتفاء احلصانة يف وأن

االســـتنتاج  أيضــاً  أيــدو أ). (٩٤يف الفقــرة  ملشــار إليـــهعلــى النحــو ا
الـدول يتمتعـون  والذي يفيـد ²ن مسـؤويل(ب) ٩٤الوارد يف الفقرة 

الواليــــــة القضــــــائية اجلنائيــــــة األجنبيـــــــة  املوضــــــوعية مــــــن>حلصــــــانة 
ألن هذه األفعال الرمسية،  ما بصفتهو يؤداليت فعال أليتعلق > فيما

 ُتســـتمد هـــذهو  الـــيت خيـــدمو ا.لــة الدو  أفعـــاالً صـــادرة عـــن تشــكل
 اأو إلغائه �ا سيادة الدولة اليت هلا احلق يف االحتجاجمن احلصانة 

 مبدأ السيادةقد تطور لة أخرى. و لدو  الوالية القضائية اجلنائية أمام
الذي أُثري خالل املناقشات وال يزال يتطـور إىل اآلن. ومـن األكيـد 

ولكنه تشكل أيضاً من  ،ممارسات الدولأنه قد تشكل من خالل 
محايـة حقـوق  ضـرورةالقيم واملبادئ اجلديـدة الـيت تركـز علـى  خالل

عــي هـــذا ترااإلنســان والقــانون اإلنســاين. وجيـــب علــى اللجنــة أن 
 التطور يف مناقشا�ا.

قــــد تعمــــق يف حبــــث مفهــــومي  كـــان املقــــرر اخلــــاص  وإذا -٤٤
اوهلما يف اللذين سبق أن تن واحلصانة الشخصيةة املوضوعي احلصانة
ملسألة األكرب من تقريره  القسم فإنه مع ذلك قد كرس، األويلتقريره 

على  تؤثر يف  اية املطافوهي مسألة سمن احلصانة،  اتالستثناءا
 ويسـنوموريت علمـاً السـيد  نطاق احلصانة. ويف هذا الصـدد، أحـاط

 واليت تفيد من التقرير ١٨ املقرر اخلاص يف الفقرة >حلجة اليت ساقها
 خيضـع فيهـا أو يُنتظـر أن خيضـع فيهـا مسـؤولواليت احلاالت نه يف ²

اموا �ا  نائية أجنبيةجن لوالية قضائية و الدولة السابق بسبب أفعال ق
فـإن مـا يتعـني إثباتـه هـو ، بصفتهم الرمسية يف أثناء شغلهم ملناصـبهم

من  املقرر اخلاص وقد استنتج انتفاء احلصانة وليس وجود احلصانة.
إطار القواعد العرفية العامة يف  كرسةقاعدة املالاحلصانة هي ن أ ذلك

لك القاعدة هو أن وجود استثناءات من تلقانون الدويل، يف حني ل
لنظر يشكل و  ما حيتاج إىل إثبات. هذا النهج نقطة انطالق جيدة ل

 .قاعدة احلصانةمن ستثناء االيف جوهر 

بعد ، و(س)(ن)  ٩٤ة يف الفقر  وقد خلص املقرر اخلاص -٤٥
واالعتقـاد  مارسات الـدول والقـرارات القضـائيةمل إجراء حتليل متأن

احلصـانة  مـن قاعـدةتثناءات سـااللتحديـد مـا إذا كانـت  ->إللـزام 
ملساقةأن إىل  - القانون الدويل العريفتستند إىل   احلجج املختلفة ا

الستثناءات من حصانة مسؤويل الدول مـن الواليـة القضـائية تربير ال
تشـكل هــذه  جلنائيـة األجنبيـة غـري مقنعـة، وأعلــن رفضـه لفكـرة أنا

ورأى السيد  .ةقاعدة من قواعد القانون الدويل الناشئ اتاالستثناء
تتســـم إىل حـــد مفـــرط بطــــابع ســـتنتاجات اال أن هـــذهويســـنوموريت 

ممارســـــات الــــــدول والســـــوابق القضــــــائية  وإذا كـــــان حتليــــــل. جـــــازم
فإنـــــه نقطــــة انطـــــالق جيــــدة،  واالعتقــــاد >إللـــــزام يشــــكل >لفعـــــل

تتمثــل  اجلماعيـة امسـؤوليتهأن تنسـى أن  مـع ذلــك ينبغـي للجنـة ال
 وجيـب عليهـاهـذه االسـتنتاجات.  يف الوصول إىل ما هـو أبعـد مـن

تلـــك  ســيما الو  واإليديولوجيــة، فاهيميــةالتغلــب علــى خالفا�ــا امل
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ة واحلصان ةاحلصانة املوضوعيكل من   جال التطبيق ونطاقاملتعلقة مب
توازن بني احلصـانة الـيت أن تتوصل إىل حتقيق ة، من أجل الشخصي

اإلفـــالت مـــن نـــع م وضـــرورةالـــدول، مـــن جهــة،  مـــن ســـيادة نبثــقت
 العقاب، من جهة أخرى.

 أن مسؤويل الدول الذين يقوموناللجنة على  وقد وافقت -٤٦
مــن الواليـــة  ةرمسيــة يتمتعــون >حلصــانة املوضــوعيال تهمبصــف ²فعــال

ليشـــمل احلصــانة  ويتســـع نطــاق هـــذهاجلنائيـــة األجنبيــة. القضــائية 
شغلهم  يف أثناءالدول بصفتهم الرمسية  لومسؤو اليت يقوم �ا  األفعال

ملناصـبهم، وكـذلك أفعـال املسـؤولني السـابقني الـيت قـاموا �ـا عنـدما  
الرأي  مل يتفق مع ويسنوموريت بيد أن السيد. كانوا شاغلني ملناصبهم

تقريره، والذي ) من (و٩٤قرر اخلاص يف الفقرة الذي أعرب عنه امل
ليشــمل مــا يقــوم بـــه  ة ميتــدوعياحلصــانة املوضـــنطــاق ن أفــاد فيــه ²

غري مشروعة.  أو أفعال حدود السلطةاملسؤولون من أفعال تتجاوز 
 سيادة الدولة من احلصانة التأكيد على أنه >لنظر إىل انبثاقينبغي و 

تنتهي لدى احلصانة جيب أن  هذهفإن ، اليت يقوم املسؤول خبدمتها
املوكلــة إليــه.  ارتكـاب هــذا املســؤول ألفعــال تتجــاوز نطــاق الواليــة

عـــن  ويســـنوموريت و>إلضـــافة إىل ذلـــك، فقـــد أعـــرب أيضـــاً الســـيد
املقــرر اخلــاص يف الفقــرة  الــذي قدمــه يتعلــق >لطــرح فيمــا شــكوكه

 طــابعالـذي يـؤدي عمـالً ذا ســؤول امل والـذي أفـاد فيـه ²ن) ه(٩٤
كان ري يتمتع >حلصانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية إذا  جتا

ملقرر . وسيكون من املفيد أن يوضح إىل الدولةمنسو>ً هذا العمل  ا
 ".طابع جتاري [عمل ذي]" ما قصده بعبارةاخلاص 

عن موافقته التامة على الفكرة  ويسنوموريت وأعرب السيد -٤٧
تنطبق على أعلى املسؤولني مرتبة يف ة ن احلصانة الشخصيالقائلة ²

غـري أنـه  .وزير اخلارجيـةو ، أي رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء الدولة
اآلخــرين  كبــار املسـؤولنييسـتفيد  يعتقــد أنـه ينبغــي أن  ال يف املقابـل

احلصـــــانة  نطـــــاقأن املقـــــرر اخلـــــاص  يـــــرى. و مـــــن هـــــذه احلصـــــانة
غـــــري  األفعــــال وأنــــه ميتــــد ليشــــمل الشخصــــية يعتــــرب نطاقــــاً مطلقــــاً 

 خاصـة، مبـا يف ذلـك بصفة رمسيـة أو بصـفة سواء املشروعة املرتكبة
 وأكــــد الســـــيد. املســــؤول لوظيفتـــــهقبــــل تـــــويل  تلــــك الــــيت ُترتكـــــب

املستمد من  على ضرورة حتقيق توازن بني مبدأ احلصانة ويسنوموريت
وللتوصـل  ة وضرورة مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب.السيادة الوطني

إخضاع احلصانة الشخصية  النظر يف إمكانية نييتع فإنه ،إىل ذلك
العدالــة  تلـيب احلاجــة إىل إقامـةالــيت  ســيما تلـك ، واللـبعض القيـود

أن تدرس،  يتعني على اللجنةو  يف عاملنا املعاصر. املساءلةتطبيق و 
التطــوير التــدرجيي للقــانون  ويف إطـار ،منظــور قــانوين وسياســيمـن 

الـيت حتـول القيـود احملتملـة  هـذه أنمعايري بشوضع  إمكانيةالدويل، 
 تنتهـكاجلـرائم الـيت  ليشـملاحلصـانة الشخصـية  دون امتداد نطاق

جرائم اإل>دة اجلماعيـة سيما  والللقانون الدويل،  القطعيةالقواعد 
الـيت يرتكبهـا  ائم العدوان واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجر 
بيـد أنـه  .اخلاصـةصـفتهم كبار املسؤولني سواء بصـفتهم الرمسيـة أو ب

انتهــاء احلصـانة الشخصــية إال بعـد  ال يتوقـف تطبيــقأ واجــبالمـن 

تراعـي أن  يف هـذا الصـدد ينبغي للجنةو كبار املسؤولني.   فرتة والية
ومـن مث،  ة.أمهية احلفاظ علـى االسـتقرار يف العالقـات الدوليـ دوماً 

لطابع  نظراً  فإنه جيب على اللجنة أن متضي يف أعماهلا حبذر >لغ ل
 الشديد احلساسية الذي تكتسيه املسائل املطروحة.

، رأى القرتاح الداعي إىل إنشاء فريق عامل> فيما يتعلقو  -٤٨
يبـــدو  غـــري أنـــه ال أنـــه اقـــرتاح جــدير >الهتمـــام ويســـنوموريتالســيد 

ويتعني على اللجنة، قبـل أن تقـرر إنشـاء ايل. الوقت احل مناسبًا يف
حىت اجللسات العامة  أثناء ملناقشاتد من ااملزي فريق عامل، إجراء

بشـأن مـا سـيقوم  يكون Ðمكا ا أن تقدم للفريق العامل إرشـادات
 .به من عمل

قالــــت إ ـــا تقـــر >التســــاق إســـكوNر إرQنـــدث  الســـيدة -٤٩
>لضـرورة  تتفق اخلاص، ولكنها ال والدقة اللذين مّيزا تقريري املقرر

ش حساســـيات النقــاأبــرز  املســلمات الــيت وردت فيهمـــا. وقــدمــع 
وهــو يتعلــق �ــذا املوضــوع،  فيمـا أعضـاء اللجنــة وُ جهــم املختلفــة

الـيت أ�رهـا، اهلامـة  سـائل>لنظـر إىل امل مفاجئـاً  يكن األمر الذي مل
اإلجرائـي و/أو  ابعوالطـ هـذه السـيادة، سيادة الـدول ونطـاق وهي

فهــوم موتعريــف  املقيَّــد،املطلــق أو  ابعهــاطو  ،حصــانةللاملوضـوعي 
علــيهم  كبـار مسـؤويل الدولـة الـذين تنطبـق  ديـد"، وحتالفعـل الرمسـي"

 ،بــني املســـؤولية الدوليـــة واإلفــالت مـــن العقـــاب والصـــلة ،احلصــانة
 .بني احلصانة واإلفالت من العقاب>ألخص والتمييز 

ال تنبــع فقـــط مـــن كونــه قـــد أ�ر مســـائل وع أمهيــة املوضـــو  -٥٠
ع أيضاً من عنصرين آخرين تعّني أساسية يف القانون الدويل، بل تنب

>لنســـبة أمهيـــة كبـــرية  لأخـــذمها يف االعتبـــار: فهـــو، مـــن جهـــة، ميثـــ
الـركنني إجـراء دراسـة قائمـة علـى  تيح، من جهة أخـرى،وي ؛لدولل

 القـانون الـدويل تدوين امهأال و والية اللجنة،  اللذين تتشكل منهما
أن تكــون فــإن رؤيـة اللجنــة جيــب ، و>ختصــار. وتطـويره التــدرجيي

 ة، إذ يتعني عليهـا أن ~خـذ القـانون القـائم يف االعتبـارمزدوجرؤية 
 وأن تراعي أيضاً منظور القانون املنشود. 

املوضــوع للجنـة السادســة  هـذا مهيـة الــيت ميثلهـالأل ونظـراً  -٥١
، مثلهـا يف السـيدة إسـكو>ر إر�نـدثرأت ، من الـدول عدد كبريول

أنه قد يكون من املفيد إنشاء  ذلك مثل أعضاء آخرين يف اللجنة،
يكون من شأ ا سألة املطريقة لدراسة  بتحديدفريق عامل يكلف 

يف اللجنـة  تسـتند إليـه يف املسـتقبل أعمـال اً أساسـ اً أيض أن تشكل
و>لتأكيد، مل يزل أمام اللجنة الكثري من العمل،  .اجلديد تشكيلها

مــن النظــر فيهــا غـري أنــه جيــب تنــاول املواضــيع الــيت يتعــني االنتهــاء 
>إلضــــافة و خـــالل فـــرتة الســـنوات اخلمـــس احلاليـــة بـــوترية مناســـبة؛ 

تســــتدعي  املوضــــوعذلـــك، فــــإن األمهيــــة الــــيت يكتســــيها هــــذا  إىل
نشــاء فريــق ك، فــإن إ. وعــالوة علــى ذلـالتــأخر يف النظــر فيـه عـدم

 استقالل اللجنة اجلديدة اليت ستنتخب يف خريفيؤثر يف  عامل ال
إن توجهـاً أكثـر دقـة يف ذلـك،  العكـس مـنبل على  ؛٢٠١١ عام

 دراسة املوضوع لن يعود على اللجنة اجلديدة إال >لنفع.
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املوضـوع  لتنـاول هـذا ـج جيـد  ولن يكون ممكناً تكريس -٥٢
 -وأحيـا�ً غريهـا مـن العالقـات  -مـر الواقـع األعالقـة دون مراعـاة 

أن  . وجيـببـني مفهـومي احلصـانة واإلفـالت مـن العقـاب تقـومالـيت 
، أحــد العناصـر األساســية يف أعمــال اللجنــة كل هــذه املســألةتشـ

أن حتليـــل  يتمثـــل الســبب األول يف ويعــود ذلــك إىل ســـببني اثنــني:
من عناصر  عنصرين أساسيني ينطوي على مقابلة بنيالعالقة  هذه

  مبـدأ احلصــانةضــرورة احلفـاظ علــى  مهـا، و املعاصــر لقـانون الـدويلا
دولة يف إطار العالقات الدولية ظائف المحاية و عملية كأداة ختدم 

احلفاظ على القيم األساسية وختدم >لتايل سيادة الدولة) وضرورة (
املفهــومني، هـذين أن  ؛ ويتمثــل السـبب الثــاين يفللمجتمـع الـدويل

مسـألة يـؤد�ن إىل التطـرق إىل  ،احلصانة واإلفالت من العقاب أي
ميكـــن  واء، والــيت اللفــرد علـــى حــد ســلاملســؤولية الدوليــة للدولــة و 

 يف املمارسة ذلك سيؤدي احلصانة، ألنإطار دراسة من  ااستبعاده
كبــــار املســـؤولية اجلنائيـــة لعلــــى  االســـتداللاســـتحالة  العمليـــة إىل
ســـواء أكانـــت هـــذه االســـتحالة مؤقتـــة أو غــــري  - دولمســـؤويل الـــ

 مؤقتة، مطلقة أو غري مطلقة.
 للموضــــوعل إجـــراء حتليــــ ال بــــد مــــنعلــــى ذلـــك،  وبنـــاءً  -٥٣

. وال تقنيـــات اإلفـــالت مـــن العقـــابتكـــريس تـــؤدي إىل  بطريقــة ال
أن   إىلأيضــــاً  ه يعـــود، ولكنـــفقـــط أســـباب مبدئيــــةإىل  يعـــود ذلـــك

مـا فتـئ يتعـزز واضـح  د بروز اجتاهالوقت احلاضر يشهد بشكل أكي
مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب  يف القـــانون الـــدويل املعاصـــر حنـــو

على الصعيد وهذا التطور مجتمع الدويل. اية القيم األساسية للومح
توطيـد ظــاهرة احملـاكم اجلنائيــة  قـد أدى يف املقــام األول إىل الـدويل

علــى  أيضــاً  هحيــول دون ~ثـري أي سـبب  يوجــد غــري أنـه الالدوليـة، 
 لوالية القضائية اجلنائية الدولية.ممارسة ا

أنـه ينبغـي للجنـة تـوخي  إسكو>ر إر�نـدث ورأت السيدة -٥٤
، ولـو بطريقـة لـن تـؤديهـذا املوضـوع  معاجلـةللتأكد مـن أن ذر احل

. ومــــن الضــــروري تعزيــــز اإلفــــالت مـــن العقــــاب إىلغـــري مباشــــرة، 
معاجلـة احلصـانة و مسألة بني معاجلة  مالئم حتقيق توازنالتوصل إىل 

. وإذا كان من غـري املمكـن أن ُيسـمح اإلفالت من العقابمسألة 
إلفـالت مـن العقـاب، فـإن مبـدأ بتحـول احلصـانة إىل شـكل مقّنـع ل

 ويل املعاصر بدور غري هني.يزال يضطلع يف القانون الد احلصانة ال
ميكـن  إنـه الف . ومع ذلك،تجاهل هذا الواقعتللجنة أن ميكن  وال

موظفيهـا أو كبـار احلفاظ علـى حصـانة الدولـة أو االتفاق مع مبدأ 
>لضــــرورة  وهـــو مـــا يثـــري، إال مـــن زاويـــة الوظيفـــة املـــؤداة مســـؤوليها

 يتـيح هـذاوجيب أن  .حلصانة>الغرض من االعرتاف  حتديد مسألة
حينما يتعلق األمـر ال بتحديـد حتليلية هامة  عناصر النهج الوظيفي

َمن هم  (فحسب هلذا الشكل من أشكال احلصانة  الذايتالنطاق 
مصـلحة الدولـة؟)،  الـذين يسـتفيدون منـه مبـا خيـدم كبـار املسـؤولني
املوضـــــوعية  نطــــاق احلصــــانة الشخصــــية واحلصــــانة وإمنــــا بتحديــــد 

 حصـــانةالبعــد الـــوظيفي للترتتــب أيضـــاً علـــى . وميكـــن أن كــذلك
احملتملة تثناءات حتديد االسعلى نطاق احلصانة و  عواقب تؤثر على
 من هذه احلصانة.

يف  احلصـانة وظيفيـة فإنـه علـى الـرغم مـن أن، >ختصـارو  -٥٥
�ـــا إال مـــن أجـــل  العـــرتافيتعــني ا أنـــه الفمـــن الواضـــح ، طبيعتهــا

مث  محاية الوظائف اخلاصـة >لشـخص املسـتفيد مـن احلصـانة، ومـن
ائ ج محاية الوظائف اخلاصة >لدولة. وميكن بسهولة استخالص النت

املرتتبــة علــى اســتخدام هــذا املنطــق املتعلــق >حلصــانة املوضـــوعية: 
ســيكون مـــن الصـــعب أن تغطـــي احلصــانة الوظيفيـــة الفعـــل الـــذي 

، مسؤويل الدولة والذي قد يعترب جرمية من اجلرائمأحد كبار  يرتكبه
حيـــث إن  ،دوليـــة حينمـــا يتعلــق األمـــر >رتكـــاب جرميــةســيما  الو 

علـى وظـائف ف �ا إال من أجـل احلفـاظ يُعرت  احلصانة الوظيفية ال
إىل الدولة  يُنسب قدعلى الرغم من أن ذلك الفعل وذلك الدولة، 

 .املسؤولية صعيدعلى 

وظيفة تضطلع بأن الدولة  ميكن جتاهل قام الثاين، الامل ويف -٥٦
هــا، وتتمثـــل هــذه الوظيفـــة يف أن تتخلـــى عن هلــا ميكـــن أساســية ال

علــى العالقـات الدوليــة. وجيـب أيضــاً محايـة هــذه  احملافظـةوجـوب 
الوظيفــة الــيت تضــطلع �ــا الدولــة يف إطــار احلصــانة، مبــا يف ذلـــك 

 من الواضحية القضائية اجلنائية. و عن طريق احلصانة من الوالمحايتها 
 رسون هذهمياالذين  مسؤويل الدولةأنه جيب محاية  يف هذا الصدد

الدويل  يف يشاركونالوظيفة أو الذين  من متثيل الدولة على الصعيد 
يف حالة ارتكا�م جلرائم ، حىت التدابري القسرية أشكال منشكل أي 

هــــي الـــيت  شخصـــيةمعينـــة. ويف هـــذا توضـــيح لتعريــــف املســـؤولية ال
تسـتدعي ضــرورة و  املوضــوعية.مـن املسـؤولية  أوسـع نطاقــاً  >لتأكيـد

 الذايتالبعد الوظيفة احملددة املتمثلة يف متثيل الدولة تفسريَ محاية هذه 
ًا حصانة  للحصانة تفسرياً تقييد�ً. ونتيجة لذلك، فإذا ُوضعت جانب

 ،ت خاصـةمبن فيهم املعينون يف بعثا ،موظفي السلك الدبلوماسي
الذين  وحصانة املوظفني القنصليني، فيجب أن يكون عدد األشخاص

، إىل أقصى حد قليالً من هذا النوع من احلصانة ميكن أن يستفيدوا 
: رئيس الدولة "ةالثالثيا0موعة " ــيُعرف ب ما على وأن يقتصر أساساً 

 .رئيس احلكومة ووزير اخلارجيةو 

قتصـر احلصـانة، إن كانــت ويف املقـام الثالـث، جيــب أن ت -٥٧
ميـــارس فيهـــا الشـــخص املســـتفيد منهــــا ، علـــى الفـــرتة الـــيت ةوظيفيـــ

أن هـــذا  إســكو>ر إر�نــدث الوظيفــة حمــل احلمايــة. وتـــرى الســيدة
األمر ينطبق على احلصانة املوضوعية واحلصانة الشخصية على حد 

تنوع الوظائف اليت يتعني محايتها يف كلتا احلـالتني  سواء، علماً ²ن
 ق �ا القيد الزمين.يستدعي شيئاً من تكييف الطريقة اليت يطبَّ 

 املتصلة سألةإىل أن امل إسكو>ر إر�ندثوتذهب السيدة  -٥٨
تسـتدعي إبــداء مالحظــة بـني املســؤولية واحلصــانة القائمــة لعالقـة >

من أجل حتديد مفهوم  هذه النقطة املقرر اخلاص وقد أ�ر خاصة.
مسـؤول يقـوم بـه فعـل أي اخلـاص أن ملقـرر ويـرى ا". الفعـل الرمسـي"

(مبا يف ذلك الفعل املتجاوز حلـدود السـلطة  بصفته تلكيف الدولة 
" فعــالً رمسيــاً إىل الدولـة ويشــكل >لتــايل " هــو فعــل يُنســباملقـررة) 

قالـت الســيدة ويف هـذا الصـدد،  يكـون مشـموالً حينئـذ >حلصــانة.
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عـرتاض علـى كـن االمـن غـري املمإ ا تعتقـد أنـه  إسكو>ر إر�ندث
الـيت يقــوم �ــا املقــررة  حلـدود الســلطة ةاملتجــاوز  األفعــال حقيقـة أن
املســــــؤولية.  صـــــعيدإىل الدولـــــة علـــــى  نســـــبتُ يف الدولـــــة  مســـــؤول

 السـائد حاليـاً مـع االجتـاه  ويتعارض القول الذي يؤكد عكس ذلك
القائلة ²نه ميكن الفكرة  فإنيف القانون الدويل. ومن �حية أخرى، 

عـن  أفعـاالً صـادرةحلـدود السـلطة املقـررة  ةاملتجـاوز  األفعال اراعتب
 هـي فكـرةاحلصانة  فيما خيص") أفعال رمسية" >لتايلأ ا (و  الدولة

، مـن حيــث كانـت احلصــانة حتمـي  إذافـ قابلـة للمزيـد مـن النقــاش.
للغايـة املتمثلـة  إحدى الوظائف، إال يف احلاالت االستثنائيةاملبدأ، 

اليت تنفَّذ يف نطاق أداء وظيفة األفعال فإن صية، الشخ يف احلصانة
ائف هـــــي وحـــــدها الــــــيت ســـــُتعترب أفعـــــاالً رمسيـــــة، وهــــــو مـــــن الوظـــــ

 إطــارالدولــة يف  مســؤولواألفعـال الــيت يقــوم �ـا  ينطبــق علــى ال مـا
قواعـد القـانون  ، على سبيل املثال، معتتعارض اليتو  تلك الوظيفة

 .ساسية للمجتمع الدويل�دف إىل محاية القيم األاليت  الدويل

، يف معرض ~كيـدها إر�ندثإسكو>ر السيدة  وأعربت -٥٩
عالقـــة بــــني تـــدعم الفكـــرة القائلـــة بعـــدم وجـــود  أ ـــا ال، ملـــا ســـبق

مــــن الواليـــــة  ةوحصــــانة مســــؤويل الدولـــــ للدولـــــة املســــؤولية الدوليــــة
 أبعـد ما هو ذهبت إىل فقديف الواقع، و القضائية اجلنائية األجنبية. 

عالقــة بــني تلــك احلصــانة  حيــث رأت أن هنــاك أيضــاً ، كمــن ذلــ
غـري الدوليـة. املسـؤولية اجلنائيـة  هـا، مبـا فياملسـؤولية اجلنائيـة الفرديـةو 

هذه العالقة يكـون مـن أجـل حتقيـق هـدف تسليط الضوء على أن 
اختصــــاص  الدولــــة أو ممارســــة اختصـــاص تعـــديل حمـــدد يتمثــــل يف

هـــــــذا  ن ممارســــــةمؤسســــــة مــــــن املؤسســــــات الدوليــــــة أو احلــــــد مــــــ
املســـــؤولية اجلنائيــــــة  إقــــــرار مــــــن أجـــــل) (ولــــــو مؤقتـــــاً االختصـــــاص 

ال ميكـــن أن ، ومـــع ذلـــك يتمتعـــون >حلصـــانة.لألشـــخاص الـــذين 
ذه العالقـة أي ~ثـري علـى تعريـف املسـؤولية الدوليـة للدولـة يكـون هلـ

، علـى تُعّد، على النحـو املبـّني يف السـوابق القضـائية واملكـرس اليت
اسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف نظـام رومـا األس سبيل املثال،

شــخص  يتحملهـامسـتقلة عــن املسـؤولية اجلنائيـة الــيت قـد مسـؤولية 
 ذا�ا. األفعالعن ارتكاب طبيعي 

أفعـال بعـض  أن تُنسـبمن املمكن  إذا كان، و>ختصار -٦٠
املسؤولية الدوليـة  فإن ذلك ينطبق على صعيدالدولة،  املسؤول إىل

وذلك ألن احلصانة،  صعيدعلى  لكنه ال ينطبق >لضرورةو للدولة، 
مـن نتـائج يتمثـل حتديـداً يف احلـد مـن  ما يرتتب على مبـدأ احلصـانة

، مسؤولية منفصلة، وهي املسؤولية اجلنائيةتنجم عن قد اآل�ر اليت 
 تُنسب إال إىل الفرد فقط. واليت ال

ألة إســـكو>ر إر�نـــدث مســـناولـــت الســـيدة ويف اخلتــام، ت -٦١
يت تبنـت فيهـا بشـكل قـاطع موقفـاً وهـي املسـألة الـنطـاق احلصـانة، 

بعيداً كل البعد عن الرأي الذي طرحه املقرر اخلاص يف تقريره. فقد 
مفهومـاً مطلقـاً للحصـانة الشخصـية  يف الواقع املقرر اخلاص اختار

واحلصانة املوضوعية على حد سواء، وخلص إىل أنه من غري املمكن 

ية وال مـن املمارسـة من الفقه وال من السـوابق القضـائ أن ُيستنتج ال
، فيما عدا تلك ثناءات على قاعدة احلصانةأن >إلمكان إدخال است

  اليت تكون قد ُكرست مبوجب معاهدة من املعاهدات.
 ابعالطــ مـن جهتهــا أنإســكو>ر إر�نــدث السـيدة رأت و  -٦٢

بعـــــدها  والنـــــاجم حتديــــداً عـــــناحلصـــــانة،  الـــــذي تكتســــيهاملطلــــق 
بطريقــة  يف حالـة احلصــانة الشخصــية فهــمميكــن أن يُ  ، الالـوظيفي

 فـي حـنيف. وضـوعيةاحلصـانة امل يف حالـة لتلك اليت يُفهم �ا مماثلة
 بســهولة أكــرب املطلــق للحصــانة احلالــة األوىل الطــابع تقبــل يف أ ـا

 أداء فــــرتة يكــــون مقتصــــراً مــــن الناحيــــة الزمنيــــة علــــى(شـــريطة أن 
حالـــــة  حتميــــاً يففــــإن عنصــــر النســــبية يبــــدو ة)، الوظــــائف الرمسيــــ

يرتكبــه  الفعـل الـذينـوع ب>لضـرورة  تـرتبط الـيت ةاحلصـانة املوضـوعي
 ا.الذي يرغب يف االستفادة منه املسؤول

املمارســـة الدوليــــة  أنلـــوحظ فقــــد وعـــالوة علـــى ذلـــك،  -٦٣
احلصـانة  علـى قاعـدةاسـتثناءات يرمـي إىل إدخـال  اً اجتاهـتتضـمن 

يف إطـار  احلـاالتعظـم هـذه موتنشـأ القضـائية اجلنائيـة. من الوالية 
غــري أنـه ميكـن أيضـاً العثـور علــى الواليـة القضـائية اجلنائيـة الدوليـة، 

ومهمــا يكــن احملليـة.  مسـتوى الــوال�ت القضــائيةعلــى  بعـض منهــا
األمـر، فــإن االســتثناءات مــن القاعــدة العامــة للحصــانة ينبغــي أن 

 القانون املنشود. تعامل على أ ا تدخل يف إطار

ــوليت دالســـــي -٦٤ ــ اســـــتهل حديثــــــه بتنـــــاول بعـــــض املســــــائل  نـ
وقــد كــان . آخــرونالــيت أ�رهــا الســيد دوغـارد وأعضــاء األساسـية 

، على وجه التحديد، شديد النقد للتقرير قيد النظر، السيد دوغارد
حيـث اعـرتض حـىت علـى األسـاس املنطقـي الـذي يقـوم عليـه هــذا 

مشرعني وعدم بدورهم كاالعرتاف  إىللجنة أعضاء ال ودعا، التقرير
 .لتدويناملتمثلة يف ا"ورقة التوت"  خلفاالختباء 

ذّكـر السـيد نـوليت ²نـه ينتمـي إىل بلـد ُأديـن مســؤولوه يف و  -٦٥
 مـن أبنـاءاألملـان ومـن مث، ف املاضـي الرتكـا�م جـرائم دوليـة فظيعـة.

 راحــلمــن م مرحلــة هامــة للغايــةحماكمــات نــورمربغ  يــرون يفجيلــه 
 احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليــــة. ويــــدعمون بقـــوةالقـــانون الـــدويل  تطـــور

الـيت يشـهدها اجلـرائم الدوليـة  وأعرب السيد نوليت عـن امشئـزازه مـن
وقتنـا احلاضـر، وعـن رغبتـه يف اإلسـهام يف اجلهـد الرامـي إىل كفالــة 

ومــن �حيـة أخــرى، أعـرب عــن  أال متـر هـذه اجلــرائم دون عقـاب.
اإلفالت من  ظاهرة لقضاء علىمثل يف ايتملشرتك أن اهلدف ايقينه 

. وهلذا السبب، أكد أنه ينبغـي للجنـة جتنـب وضـع النقـاش العقاب
املتطلعني إىل املستقبل، من جهة،  املتعاطفنييف إطار املواجهة بني 

وقساة القلوب من معارضي التقدم الذين يدافعون عـن مفهـوم >ٍل 
  األخرى.من اجلهة للدولة والسيادة والقانون الدويل، 

الـذي يطـرح نفسـه  السؤال احلقيقي أن ورأى السيد نوليت -٦٦
ضــمن النظــام  وكيفيــة إدراجــهمبــدأ احلصــانة  يتمثــل يف كيفيــة تنفيــذ

علـــــى حنـــــو يراعـــــي الوضـــــع القـــــائم هلـــــذا النظـــــام القــــانوين الـــــدويل 
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وســـيكون مـــن التبســـيط املفـــرط االكتفـــاء . يشـــهده مـــن تطـــور ومــا
 قــــراراإل يتمثـــل يفعـــام للقــــانون الـــدويل جتـــاه الالا >إلشـــارة إىل أن

 وبضـرورة تقييــداجلـرائم األشــد خطـورة دون عقـاب  ضـرورة أال متـرب
بكـل بسـاطة  ائهـاإلغ، أو حىت حصانة مسؤويل الدول إىل حد كبري

حبـق  وقـد أشـار السـيد فاسـياين .السيد دوغـارد وفقًا ملا ذهب إليه
ؤدي إىل يــــ قــــدصـــانة علــــى احلفـــرض قيــــود يف غـــري حملهــــا إىل أن 

شـار السـيد نـوليت إىل أن خطـرية يف العالقـات الدوليـة. وأ خالفـات
كـان يُعتقـد   الفـرتة الـيت أي يف، ١٩٩٩يف عام  يعيش اليوم العامل ال
الطغاة  تتعلق إال >حلكام مقاضاة مرتكيب اجلرائم الدولية الفيها أن 

تتعلــــــق و املخلـــــوعني.  رتكيب اإل>دة اجلماعيــــــةمبـــــ املطـــــاح �ــــــم أو
املالحقات القضائية اجلارية يف الوقت احلاضر أيضاً حبـاالت أشـد 

ارتكبتهـــا القــــوات  الـــيت تملـــةاحملرب احلـــجـــرائم غموضـــاً مـــن قبيـــل 
يف عمليـــات حفــــظ  املشــــاركةاملتقدمـــة  التابعـــة للبلــــدانالعســـكرية 
احلـــروب يف ســياق  أشــد تعقيــداً تنـــدرجأخـــرى  ²وضــاعالســالم أو 

هــــذه  إخضــــاعاعـــرتاض علــــى  د نــــوليت أيومل يبــــد الســــي .األهليـــة
غري أنه أعرب عن شكه ، ةالدولي ةاجلنائيالقضائية  لواليةلاحلاالت 

الالزمــــة يف اإلجــــراءات ثقــــة الا0تمــــع الـــدويل  يف أن يكـــون لــــدى
وقد يـؤدي  القضا� إليها.هذه  القضائية الوطنية لكي يقبل Ðحالة

�ـا  وموثوقـاً حمايـدة  وال�تلوطنيـة الـوال�ت القضـائية اعـدم اعتبـار 
، وهنــا يصــبح تقييــد احلصــانة ضــاراً ال مفيــداً. تــوترات حـدوث إىل

 اليـومالسـائدة  قـائق>حل ومن مث، فإنه يتعني علـى اللجنـة االعـرتاف
عليهـا جيـب و  وعدم اهلروب من الواقع والتذرع >ملبـادئ األخالقيـة.

 ما، تباينة تكرست، إىل حدم شواغلتوازن بني  التوصل إىل حتقيق
وســوف يكــون مـــن  .إعـــادة تقيــيم هــا حباجــة إىلولكن ،يف القــانون

 النهج الذي يتعـني اعتمـادهحتديد شأن ذلك أن ميكن اللجنة من 
 ملوضوع من جوانبه املختلفة.ودراسة ا

تنـاول لمقـرر اخلـاص لتقرير الثاين وقال السيد نوليت إن ال -٦٧
مها تتميز بطرحها إن التحليالت اليت قدو  اهلامة املسائل لكثري منا

أعـرب عـن اتفاقـه مـع الـنهج العـام و قنـع يف العديـد مـن األحيـان. امل
 املضي يفإذا قررت اللجنة الذي اعتمده املقرر اخلاص يف حالة ما 

مـن قبيـل تلـك الـيت  ،ستخدام األساليب التقليدية>عملية التدوين 
فقـد دات. ومع ذلـك، يف التحفظات على املعاه تطبقها يف النظر

قائم حتليًال القانون ال الذي قدمه السيد غا� بشأن تحليلال ى يفرأ
>لغ األمهية يناهض النطاق الواسع للغايـة للسـيادة الوظيفيـة الـذي 

  متاماً  ستوعبمل ي شخصياً  أنه، على الرغم من املقرر اخلاص�صره 
انون للقـــمـــع الوضــع احلـــايل  كيــف ميكـــن هلـــذا التحليــل أن يتـــواءم

ومــن �حيـة أخــرى، أعــرب السـيد نــوليت عــن عــدم الـدويل العــريف. 
 حتيدأن اللجنة سوف  وآخرون من السيد دوغارد اقتناعه مبا أكده

املقـــرر  اتبعـــت الـــنهج الـــذي طرحـــه مـــاإذا الســـابقة ها تعـــن ممارســـ
وحمكمــة اللجنــة بــني  وعــن عــدم اعتقــاده بوجـود خــالفاخلـاص، 

مـــن  ورأىة مســؤويل الــدول. العــدل الدوليــة بشــأن موضــوع حصــان
بشـكل أكثــر أنــه كـان ينبغــي للمقـرر اخلـاص أن مييــز  �حيـة أخـرى

، وكذلك بني مسؤوليها وحصانةبني حصانة الدولة نفسها  وضوحاً 

، علـى النحـو والية القضائيةالقواعد املوضوعية والقواعد املتعلقة >ل
بتأكيــد أن القواعــد وال ميكـن االكتفــاء  .الـذي اقرتحــه الســيد بيليــه

وتتمثل املسـألة احلقيقيـة،  .احلصانة قاعدة قية علىسباأل اآلمرة هلا
القواعد املتعلقة  يف املقام األول، يف معرفة املدى الذي تذهب إليه

شـديد التعلـق ". وليس من الضروري أن يكون الشـخص >حلصانة
 لريى أن هذه القواعد تـذهب إىل مـدى أبعـد مـنيستفاليا" بنظام و 

فنطـاق هــذه ن �حيــة أخـرى، مـو ذلـك الـذي افرتضـه الســيد بيليـه. 
 .املقرر اخلاص الذي يراه القواعد ليس واسعاً إىل احلد

وأمامهـــا ثـــالث وضــع صـــعب، يف  اللجنـــة حاليـــاً  وتوجــد -٦٨
إمكانيــات متاحـــة: تتمثــل اإلمكانيـــة األوىل يف تبــين موقـــف املقـــرر 

تتعــرض اللجنــة  . وقــدتــدوينالنهج اخلــاص الــذي ميكــن تســميته بــ
الـــدويل للقـــانون  ا يف منـــع حـــدوث تطـــور هـــامحينهــا للـــوم لتســـببه

الذي  عنه السيد دوغارد دافع وتتمثل اإلمكانية الثانية فيماالعريف. 
وأكـد السـيد  ـج التطـوير التـدرجيي. دعا بشكل علين إىل اعتمـاد 

الـيت نوليت أن هذا النهج قد يؤدي إىل حدوث تـوترات بـني الـدول 
ئم، مــن جهــة، وبعــض قــااللقـانون > التمســك مثــة مــا يــربر أنتـرى 

قواعد  احملاكم احمللية اليت ترى يف موقف اللجنة تشجيعاً على تفسري
يـؤدي ذلـك قـد و  بطريقة أكثر تقييداً، من اجلهة األخـرى.احلصانة 

 القضائي احملليةجهات االختصاص إىل ز�دة عدد احملاكمات أمام 
انيــة وتتمثـل اإلمكويل كمصـدر للقـانون. القـانون الـدوزوال مرجعيـة 

، وأطلـق الســيد نـوليت علـى هــذا السـيد بيليـه دافـع عنــه فيمـا الثالثـة
القائم، وهو  ج القانون  إطار ج التطوير التدرجيي يف النهج اسم 

 ويف الواقــع، فــإن مــا يعتـــربه ولكنــه صــعب يف الوقــت نفســـه. ذكــي
. ميثل >لضرورة رؤية اللجنة هلذا القانون القانو�ً قائماً السيد بيليه 

ه عام، فاللجنة تركز على املمارسة برمتها، سواء أكان الفعل وجوب
تســـلم  وهـــي ال، صــادراً عـــن الـــدول أم عـــن غريهــا مـــن الكيـــا�ت

ومــع  Ðحـدى قواعـد القـانون القـائم >السـتناد فقـط إىل مبـدأ جمـرد.
يـري موقفهـا، فــاملرجح أنـه سـيكون مــن تغللجنــة ا فـإذا قـررتذلـك، 

أسـاس الـذي ميثـل  راءى توافـق اآلاحلفاظ عل الصعب عليها حينئذ
 تتمتع �ا أعماهلا.اليت  جيةاحل

فسـوف ، اعتمـادهاللجنـة  ومهما يكن الـنهج الـذي تقـرر -٦٩
. وينبغي نتيجة مرضية وبة مبكان التوصل إىل حتقيقمن الصع يكون

 هذه املسألة، ألن األمر، >لنسبة إىل ألعضاء اللجنة أن يفكروا يف
 تحديــــد الـــنهج األكثــــر مالءمـــة ملوضــــوعيتعلــــق فقـــط ب اللجنـــة، ال

 بضـــرورة الفصـــل يف أيضـــاً  ه يتعلــقحصــانة مســـؤويل الـــدول، ولكنـــ
مسألة حامسة >لنسبة إىل اللجنة وإىل املكانـة الـيت تتمتـع �ـا. وقـد 

الف غـــري خــيف يُــدخل هـــذا املوضــوع الشـــديد احلساســية اللجنـــة 
، أن مستساغ، يف حني أنه ينبغـي هلـا، حسـب مـا يـراه السـيد نـوليت
0ال تسعى إىل حتليل خمتلف جوانب املشكلة وأن تنظر يف مقدار ا

الســيد وقـد قـدم الـنهج التقليـدي. املتـاح لتفسـري األمـور مـن خــالل 
أال تُعىن اللجنـة بعمليـة . وينبغي  يصب يف هذا االجتاهغا� اقرتاحاً 

يتعلــق جبوانــب معينــة تســتند إىل أســاس  ر التــدرجيي إال فيمــاالتطـوي
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أن تكون مبثابة مشّرِع اللجنة  القانون القائم. وال يُنتظر من متني يف
أو املدرســــة الواقعيـــــة  )٩٣(فرانكفــــورتر كرســــه الســـــيد  ملعــــىن الــــذي>

تتمتع بنفس السلطة األكيدة اليت  ، أل ا الذا املصطلحهلاألمريكية 
 وغـين عـن البيـان أن ملان الـوطين أو القاضـي الـوطين.يتمتع �ا الرب 
ذات  فيهــا اخليــارات، مبـا ينطـو�ن علــى خيــاراتســريه القـانون وتف

وإن كان  القانونو  .غري أن هذه اخليارات حمدودةالطابع السياسي، 
يـربر اعتمـاد اللجنـة لطـرق خمتصـرة  يتميـز بتطـوره املسـتمر، فهـذا ال

 .األخالقية>ملقتضيات من خالل التذرع 
اقض >ب االدعـاء املنـسيكون من ورأى السيد نوليت أنه  -٧٠

 سائليف املرحلة احلالية حل مجيع امل اول أعضاء اللجنةللواقع أن حي
اخلمـس  السنوات اللجنة يف فرتةترك التفاصيل ألعضاء مع األولية 
 توجيـه اهتمــام وأضـاف أنـه يعتقــد أنـه سـيكون مــن األفيـد .القادمـة

مـــن مســـاعدة  تـــتمكنحـــىت حالتـــه الراهنـــة يف نقـــاش الــدول إىل ال
: التــدوين يتعــني اعتمــادهالــنهج الــذي أمــر  يف يف أن تبــتللجنــة ا

 رإطــــار التــــدرجيي يف يأو التطــــو  ،التطــــوير التــــدرجيي أو ،التقليــــدي
الســـيد  ه يف ذلــك مثــلمثلــ قــائم. وال يــرى الســيد نـــوليت،القــانون ال

 .إنشاء فريق عامل يف املرحلة احلالية أي مصلحة يف، اكريهم
املشكلة بشكل ح رأى أن السيد نوليت قد طر  بيليه السيد -٧١

بــني القـــانون  مالئــمتـــوازن  مــن الضـــروري >لفعــل إجيــادوأنــه  ،جيــد
²ن هـــذين  القــولومـــع ذلــك، ال ميكـــن . املنشــود قــائم والقـــانونال

 إذ إن القانونني خيتلف أحدمها عن اآلخر اختالف الليـل والنهـار،
إن العــامل يشــهد اليــوم  وميكــن القــول.  الفجــر والغســقهنــاك أيضــاً 

 ،احلصـانة واإلفـالت مـن العقـاب عدة قدمية، وهـي قاعـدةتواري قا
، وهـو قـانون ينـاهض رمبـا حيظـى >حـرتام أكـرب لصـاحل قـانون جديـد

، وبرغم أن الوظيفة املنوطـة >للجنـة ال تتمثـل يف التشـريع .احلصانة
، وال ميكـن هذا التطـور يف االعتبـارفليس من املمكن هلا أال ~خذ 

وكـان السـيد بيليـه  مـن تطـور األحـداث. هلـا أن تبقـى >نتظـار املزيـد
نوات س فرتة سوف يشهد بداية ٢٠١٢مدركاً متام اإلدراك أن عام 

مخـس جديــدة ²عضــاء جـدد للجنــة، غــري أنـه أعــرب عــن اقتناعــه 
بضــــرورة أن يقــــدَّم إىل اجلمعيـــــة العامــــة اختيــــار حقيقـــــي مــــن بـــــني 

زن مـن إجيـاد تـواالنقاش احلاجة إىل وقد أظهر  اخليارات املطروحة.
عرض املوضوع الذي أعده على  وقد يؤدي اقتصار اللجنة ما. نوع

  عدم ضمان حتقيق هذا التوازن.يف تقريره إىل اخلاص املقرر
ــتش الســـيد -٧٢ صــــورة اللجنــــة ب رأى أن املســــألة تتعلــــق بيرتيــ

 ولــيس هــدف اللجنـة أن تــرتك للــدول الــيت تــود تبليغهـا.لرسـالة >و 
اً  يهاجيب علو . ن تستغلهميكن لتلك األخرية أ" جماالً "  أن تؤكد جمدد

اجلرائم اخلاضعة للقانون لضرورة عدم إفالت مرتكيب ة و ~ييدها للعدال
 الدويل من العقاب. وهذه هي الرسالة اليت يتعني عليها تبليغها.

__________ 

 )٩٣( F. Frankfurter, "Some reflections on the reading of 

statutes", Columbia Law Review, vol. 47, No. 4 (May 1947), pp. 527–

546, at p. 529. 

مؤكـداً علــى األمهيـة الــيت  نقطــة نظـام أ�ردوغـارد  السـيد -٧٣
املمكــن للجنــة أن  يكتسـيها هــذا املوضــوع ومالحظــاً أنــه مــن غــري
، . وقـال إنـهالتاليـة تنتهي من تناوله خـالل اخلمـس واألربعـني دقيقـة

  من مث، ال بد من إ�حة الوقت الكايف ملواصلة النظر فيه.
النظــر يف  مبــا أفـاد بـه املقــرر اخلـاص مـن أنر ذّكـ الـرئيس -٧٤

 .الدورة هذه اجلزء الثاين من سيتواصل خاللهذا املوضوع 
 علــى تقريــره الــذيشــكر املقــرر اخلــاص  ةنحســو  الســيد -٧٥
وتتسم املسـائل  .اللجنة داخلإىل حتفيز النقاش  ى، دون شك،أد

ال سيما  ،للجدل بطابعها احلساس واملعقد واملثريالتقرير  اليت أ�رها
والـيت بني مفهوم احلصانة ومفهـوم الواليـة القضـائية العامليـة، العالقة 

ظـــى بقبــــول عــــام. وتطــــرق مل يوضـــع هلــــا حــــىت اآلن أي تعريــــف حي
احملاكمــــــات  قبيـــــل تزايـــــد عـــــددإىل مســـــائل مــــــن  املوضـــــوع أيضـــــاً 

السياســــية، واجلوانــــب القانونيـــــة والدبلوماســــية للســــيادة، واجلـــــرائم 
تنـاول مـن منظــور أوسـع نطاقـاً املوقــف الدوليـة وحقـوق اإلنســان، و 

 العام من القانون الدويل.
 املرتابطـة سائلامل هوقد اعتمد املقرر اخلاص يف تناوله هلذ -٧٦

بوجــه عـــام إىل أن احلصــانة قائمـــة   جــاً تقليــد�ً حمافظـــاً. وخلــص
، وأ ـا حتـول دون إجــراء مالحقـات جنائيــةالــدول  >لنسـبة ملسـؤويل

القاعدة، حـىت  مستقرة من هذهاستثناءات  وأكد على عدم وجود
فقد  . ومع ذلك،االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان تيف حاال

 أمـام طـرح طـرق أخـرى لفهـم املوضـوع، اً حبكمـةمفتوحـاب الب ترك
أكثـر  يطـالبون >عتمـاد تعريـفالـذين  مراعيًا موقف أعضاء اللجنة

   للحصانة ونطاق أوسع مدى لالستثناءات.تقييداً 
خــــــذ يف ~أن  للجنــــــة ه ينبغـــــيأنــــــ ورأى الســـــيد حســــــونة -٧٧

ضــــرورة : فهنـــاك، مـــن جهـــة، االعتبـــار جممـــوعتني مـــن االعتبـــارات
تـــدخل يف املســـاواة يف الســـيادة بـــني الـــدول ومبـــدأ عـــدم ال اعـــاةر م

ميثـاق األمـم املتحــدة ، ومهــا أمـران يـنص عليهمــا الشـؤون الداخليـة
وهنـاك، مـن جهـة ضمان استقرار العالقـات الدوليـة، ويهدفان إىل 

ضرورة محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات الصارخة اليت  أخرى،
ومنــع اجلــرائم  ت مــن العقــابفــالاإل ظــاهرة تتعـرض هلــا ومكافحــة

املشـروعة شـواغل التوفيـق بـني الفإنـه يتعـني رى، وبعبارة أخ .الدولية
 .املصاحل احليوية للمجتمع الدويلو للدول 

اعتماد  ج  يفبذلك ضطالع السبيل الوحيد لالويكمن  -٧٨
مـــن قبيــــل املصـــادر التقليديــــة للقـــانون الـــدويل،  يســـتند إىل متـــوازن
سيما يف  والالدويل،  يف القانوناملعاصرة  رات>لتطو  مقرو�ً ، العرف

جمـال حقـوق اإلنسـان واجلــرائم الدوليـة. ويتعـني اسـتكمال التــدوين 
  بعملية تطوير تدرجيي، ومها عمليتان مرتابطتان بشكل وثيق.

موضوع  فإن، اعتمادهسيجري النهج الذي  ومهما يكن -٧٩
رية، وهي مسائل سـبق سيظل يثري الكثري من املسائل النظاحلصانة 

 ه يطرح أيضاً العديد من املسائلولكنتفصيل، تها >لللجنة أن �قش
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الــيت جيـدر النظــر فيهــا. وقـال الســيد حسـونة إنــه سيقتصــر العمليـة 
مســألة علـى أن  علـى إيـراد ثالثــة أمثلـة يف هـذا الشــأن. فأكـد أوالً 

هي مسألة على درجـة اجلهة اليت متلك سلطة رفع احلصانة حتديد 
 مــا إذا كــان ميكـــنوتســاءل يف هـــذا الصــدد ع عاليــة مــن األمهيــة.
، وعن ن حكومة األمر الواقععاحلصانة  أن ترفعحلكومة يف املنفى 

~ثـــري االعـــرتاف حبكومـــة املنفـــى >عتبارهـــا احلكومـــة الشـــرعية مـــن 
جانب حكومة الدولة اليت تزمع حماكمة مسؤولني يف حكومة األمر 

0لس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة أن  الواقع، وعما إذا كان ميكن
حماكمــات أمـــام و×ذن Ðجــراء الــدول  مســؤويلاحلصــانة عــن  فــعير 

 .القضائي احمللية جهات االختصاص
و�نياً، تساءل عن اجلهة الـيت حتـدد مـا إذا كـان فعـل مـن  -٨٠

األفعال قد صدر يف إطار الوظيفة الرمسية أو بصفة شخصية: هـل 
 ة؟الدولة املستقبلحماكم  مأ سؤولإليها امل اليت ينتميالدولة هي 
و�لثاً، فيما يتعلق >حملاكم الوطنية، تساءل السيد حسونة  -٨١

أمـام حمكمـة حمليـة إذا   التسـليمعـن كيفيـة التعامـل مـع مسـاع دعـاوى 
كان نطاق احلصانة يتسع ليشمل مجيع التدابري اليت تتخذها احملاكم 

يف بعـــض  ومبـــا أن التســليم أمـــر ملــزم. إلزاميــة هلـــا آ�رالــيت احملليــة و 
 ؟دون مساع هذه الدعاوى احلصا�ت القائمة حتولأفلن الدول، 

 رتحوقد اقـ .للجنة أن تنظر يف مجيع هذه املسائل وينبغي -٨٢
وســـتتيح هـــذه  .هلـــذا الغـــرض امـــلبعــض األعضـــاء إنشـــاء فريـــق ع

إجراء مناقشة مستفيضة للموضوع، ولكنها ستقتضي أيضاً  اخلطوة
 بشكل دائم، وهو ما لن يكون متيسراً متاماً. املقرر اخلاص حضور

العامـة  ةيف اجللسـ واقـرتح السـيد حسـونة أن تواصـل اللجنـة نقاشـها
بعـد ذلــك إىل ورة احلاليــة، وأن تقـدم الوقـت املتبقــي مـن الـدخـالل 

لتقريرين الثـاين والثالـث > للمناقشات املتعلقة اجلمعية العامة موجزاً 
املسائل فعلها بشأن  وردودالدول األعضاء آراء  احلصول على بغية

، تشكيلها اجلديدوسيكون أمام اللجنة، يف املثارة يف تقرير اللجنة. 
  املوضوع.الوقت الالزم للتعمق يف حبث هذا 

أن املناقشـات كشـفت قـد الحظـوا  وكان بعض األعضـاء -٨٣
 بــني أعضـاء اللجنــة. فيمـا للغايــةمفاهيميــة خمتلفـة  رؤىعـن وجـود 

يشـكل التنوع الثقايف والقانوين واملهـين  اهذورأى السيد حسونة أن 
 وسيلة النجاح الرئيسية اليت متتلكها اللجنة. 

املقـرر قـال إنـه يـرى مفارقـة يف خلـوص  غالتسكي السيد -٨٤
إىل اســــتنتاج وحيــــد وخطـــــري وال يــــدعو إىل التفــــاؤل بعـــــد  اخلــــاص

ضائية الـذي ارتكـز التحليل املتعمق ملمارسات الدول والسوابق الق
 عليه يف املقام األول تقريره الثاين. 

مسـألة نطـاق حصــانة مسـؤويل الـدول مــن  و>إلضـافة إىل -٨٥
فإنــه جيــب علـى اللجنــة حتديــد الواليـة القضــائية اجلنائيــة األجنبيـة، 

قاعــــــدة احلصـــــــانة. مــــــن اســــــتثناءات يتعــــــني وضـــــــع إذا كــــــان  مــــــا
Ðمكا ـا حينئــذ  أجابـت اللجنـة علـى هـذا السـؤال، فسـيكون وإذا

تـدوين ءمـة الشـروع يف مـدى مال إىل توافـق يف اآلراء بشـأن التوصـل
علــى خمتلـف جوانــب حصــانة الــذي ينطبـق القـانون الــدويل العـريف 

. واملـدى الـذي ينبغــي أن يـذهب إليـه هـذا التــدوين مسـؤويل الـدول
عـن تبـاين يف  املناقشات اليت دارت يف اجللسة العامـة وقد أسفرت
فإنـه مـن األمهيـة مبكـان أن تـدعم وعلى أية حال،  ر.وجهات النظ

مــن  ٥٦املقــرر اخلــاص يف الفقــرة  الــرأي الــذي ذهــب إليــهاللجنــة 
وجــــود اســـتثناءات مــــن  حيـــث أوضــــح أن "ضـــرورةتقريـــره الثــــاين، 

مايـة حب إىل االحتياجـات املتعلقـة، قبل كل شيء، [تعزى] احلصانة
ومكافحـة  اً،اقـنطوأوسـعها االنتهاكـات أفـدح حقوق اإلنسان من 
 ".اإلفالت من العقاب

الفكرة اليت طرحها املقرر اخلـاص ودعـا وينبغي النظر يف  -٨٦
بشـأن تقييــد أو  بنـود منوذجيـةوضـع بروتوكـول اختيــاري أو  فيهـا إىل

 الواليـة القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة. مـنحصانة مسؤويل الـدول رفع 
قــرر اخلــاص إىل إنـه يفهــم متامــاً مـا دفــع املقـال الســيد غالتســكي و 

يع مــواد يف هـــذه مـــن غــري املستصــوب أن توضـــع مشــار  اعتبــار أنــه
سابقة ألوا ا، ألنه سـيكون  وتعد هذه اخلطوة إىل حد ما. املرحلة

موقــف  أن تسـعى اللجنـة أوالً إىل التوصـل إىل صـياغةمـن األفضـل 
املتعلقة مبعرفة ما إذا كانت القاعدة  األساسيةاملسألة مشرتك بشأن 

الستثناءات ل أمهية متزايدة املمارسة اليت تويلجتّب تزال  يدية الالتقل
االقـرتاح  بشـكل كامـل السـيد غالتسـكيودعـم القاعـدة.  مـن هـذه

 يكلف بصياغة هذا املوقف.الداعي إىل إنشاء فريق عامل 

لكونه ص وأعرب السيد غالتسكي عن امتنانه للمقرر اخلا -٨٧
حصـانة مســؤويل  مبــدأبـني  وابطقـد أ�ر يف تقريـره الثــاين مسـألة الــر 

 ومفهـومني آخـرين مـنالدول من الواليـة القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة 
الواليـــة  ا مفهومـــالقـــانون اجلنـــائي الـــدويل، ومهـــا يفاملفـــاهيم اهلامـــة 

ه علــى وجــوافــق و القضـائية العامليــة وااللتــزام >لتســليم أو احملاكمـة. 
 ٥٦ يف الفقـرتنيءت اليت جااخلاص  التحديد على تعليقات املقرر

أثنــاء  تعليقـات قـد تسـتفيد منهــا اللجنـة اسـتفادة كبـرية وهـي، ٧٩و
 .التسليم أو احملاكمة املتعلقة مببدأ مواصلتها ألعماهلا

التوجــه العــام ملــا جــاء يف قــال إنــه يتفــق مــع  برييــرا السـيد -٨٨
�ما السيد نوليت والسـري مايكـل وود خـالل املداخلتني اللتني أدىل 

ذا   املتمثلة يف معرفة لنقطة األساسية>. وفيما يتعلق لسةهذه اجل ما إ
سيكون من فاحلصانة، من قاعدة ستثناءات > يتعني السماحكان 

فهل هي االستثناءات. أن ُحتدد أوالً اجلرائم اليت تربر هذه الضروري 
أعمال اإل>دة  ألشد خطورة من قبيلدولية اجلرائم ال> حصراً  تتعلق

و تتعلـق أيضـاً >جلـرائم األخـرى رائم ضـد اإلنسـانية، أاجلماعيـة واجلـ
املستخدمة يف نظـام رومـا  "موضع االهتمام الدويل" حسب العبارة

ذا   األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؟ و�نياً، ينبغي التساؤل عما إ
النتهاكــات > واملتعلقــة قـانون الــدويليف ال القطعيــةلقواعــد كانـت ل

مبـدأ احلصـانة السـيادية أل ـا  الغلبـة علـى اجلسيمة حلقوق اإلنسان
يف عـدة  جاء"، كما أعلى مستوى من حيث الرتتيب اهلرمي" تعترب
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وأشار السيد برييرا إىل أن  .املقرر اخلاص يف تقريره الثاينأوردها آراء 
عــن  وأعـرب كبــري،هـو موضــع تقـدير   التقريــرتنـوع اآلراء الـواردة يف 

رأي  هـذه اجللسـة علـىللجنـة يف إلطالعـه ا لسيد كـافليشامتنانه ل
أ�رها السيد  املسألة البالغة األمهية اليت و�لثاً، فهناك أيضاً  .األغلبية

املتعلقـة Ðنفـاذ  الدوليـةصـكوك الخبصوص غا� يف اجللسة السابقة 
جهة ضد سالمة اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املو ، مثل القانون

مـا إذا كانـت احلصـانة الوظيفيـة الطريان املدين، واستفسر بشأ ا ع
 ، وعمـا إذا كانـتممارسة الوالية القضائية خارج اإلقلـيم حتول دون

الدولـة  حىت إذا كان مسـؤول تتطلب إجراء حماكمةهذه الصكوك 
، فـإن السـيد غـا�حسب ما الحظـه ذه احلصانة؟ و املعين متمتعاً �

س مبــدأ علـى أسـا املتعلقـة Ðنفـاذ القــانون والقائمـة الصـكوك مجيـع
وتثار مسألة بشأن احلصانة.  التزمت الصمتالتسليم أو احملاكمة" "

تلك الصكوك، إطار السبب املنطقي لوجود يف تفسري هذا الصمت 
العثور على مالذ آمن من  الدولية اخلطريةرتكيب اجلرائم م حرمانأي 

عمـا إذا   فمن املالئـم التسـاؤل، ومع ذلك. امليف أي مكان من الع
وتطـرح يف هـذا . تفسـرياً فضفاضـاً الصـمت  سري هـذافتميكن كان 

يكون >إلمكان تقدمي إجا>ت واضحة  الصدد مسائل معقدة قد ال
فإنه يتعني علـى اللجنـة حتليـل هـذه املسـائل حتلـيالً ومع ذلك، هلا. 

 نقد�ً واعتماد  ج متوازن بشأ ا. 
 الذي يفرض عليها من مث، فاللجنة تقف أمام التحديو  -٨٩
 يف صميم تظل وهي مسألةضرورة محاية سيادة الدول،  يق بنيالتوف

(علــى الـــرغم مــن بعــض التطــور الـــذي  القــانون الــدويل اهتمامــات
واملساواة يف السيادة بني الدول يشهده هذا املبدأ يف الوقت احلايل)، 

محاية القيم األساسية حلقوق  ضرورة وبنيواستقرار العالقات الدولية، 
رائم اجل على مجيعالدول  مسؤويل مان مساءلةمن خالل ض اإلنسان

 اليت حيتمل أن يكونوا قد ارتكبوها.طرية اخلدولية ال
 وينبغــي أيضـــاً تــذّكر النصـــائح الداعيــة إىل تـــوخي احلـــذر -٩٠

أجر�ا اللجنة خالل املناقشات اليت  السري إ�ن براونليواليت قدمها 
ى أن التوسع يف لمقرر اخلاص، وأكد فيها عللبشأن التقرير األويل 

 إىل زوال هذه احلصانة.احلصانة قد يفضي  من قاعدةستثناءات اال
األثر السليب على استقرار  على اللجنة أيضاً إدراكجيب و  -٩١

ائية الـيت ُجتــرى قـد ترتكـه املالحقــات القضـ الــذي الدوليـةالعالقـات 
قـد جيـدر "االنتقـام". ويف هـذا الصـدد،  بـدافع أوألسباب سياسية 

ملناقشات أحد أعضاء اللجنة خالل  يت قدمها >ملالحظة الالتذكري ا
أن االستقرار  املخصصة للتقرير األويل للمقرر اخلاص، وأشار فيها إىل
ان فقط حيمي يف العالقات بني الدول والقواعد املتعلقة >حلصانة ال

ملرتبطة  ا املصاحل السيادية للدول، وإمنا حيميان أيضاً القيم اجلماعية 
خمتلـف  يتعني >لضرورة النظـر إىل ومن مث، فإنه ال اإلنسان.حبقوق 

  املتنافسة على أ ا مصاحل ومبادئ متعارضة. املصاحل واملبادئ
الــيت تســـتدعي مواصــلة حتليــل هـــذه  اجــةاحل و>لنظــر إىل -٩٢

الداعي إىل إنشاء فريق  ملعقدة، فقد دعم السيد برييرا االقرتاحاملسائل ا

اكريـه الـذي مـع السـيد م عـرب عـن اتفاقـهومع ذلك، فقد أ .عامل
القادمة،  طالب >لرتيث يف هذا الشأن حىت فرتة السنوات اخلمس 

ســيتيح للجنــة إمكانيــة أن حتــرز تقــدماً يف نظرهــا يف هـــذا  وهــو مــا
 .اللجنة السادسةاليت تعرب عنها الدول يف املوضوع مع مراعاة اآلراء 

ــا  الســـيد -٩٣ ذا طــــابع  اً ضــــبمقت نــــه ســــيلقي بيـــا�ً قـــال إفومبــ
 .إىل حد ما سياسي

استصوب السيد فومبا مالحظات األعضاء اليت أكدت و  -٩٤
عترب  على امليزات اليت ينطوي عليها التقرير الثاين للمقرر اخلاص، وا

العملي والنظري  التقرير على املستويني  أ�رهااليت أيضاً أن املسائل 
 هـذا اإلطــار كانـت يف حملهـا. ويتمثـل الســؤال األساسـي املثـار يف

لقانون الدويل وما الـذي سـتكون فيما يلي: ما هي احلالة الراهنة ل
يتعلــــق  بغــــي أن تكــــون عليـــه حالــــة هــــذا القـــانون فيمــــاعليـــه أو ين

 ثيـــل الدولـــةالعـــام املنطقــي والعقـــالين ملفـــاهيم الســيادة ومتتفســري ل>
وفيمـــا يتعلــــق >لعالقـــات املتبادلـــة بـــني هــــذه  واحلصـــانة واملســـؤولية

مـــــا هــــي النتـــــائج الــــيت ميكـــــن استخالصــــها أو ينبغـــــي و  ،اهيماملفــــ
قد و أو القانون املنشود؟ ئم قانظر القانون الاستخالصها من وجهة 

هامــة، وحظيــت يف قرتحــات مأفكــار و  صــيغت، يف هــذا الصــدد،
مجيـع تسـتحق يف  هيو  جمملها أو يف جزء منها بقبول السيد فومبا،

الفعلـي نهج . أما >لنسبة للـمبزيد من التعمق األحوال أن ينظر فيها
قرتحة. اخليارات امل فإنه ينبغي أيضاً النظر يفاعتماده،  الذي يتعني

تحقيق الكفيلة ب إجياد الوسائل >لتأكيد مناللجنة  وسوف تتمكن
املوضـوع اهلـام  أعماهلـا بشـأن هـذايف  سـديدتقدم ملموس وفعـال و 

أو يف يف آن واحــد، ســواء أكــان ذلــك يف هــذه الـــدورة  واحلســاس
 الدورة املقبلة.

يعتـزم تقـدمي  أوضـح أنـه) املقـرر اخلـاص( كولودكني  السيد -٩٥
، الفريق العاملالدورة احلالية. وفيما يتعلق Ðنشاء  يفتقريره الثالث 

الــدورة املقبلــة، انعقـاد  الرتيــث حــىتأنـه ســيكون مــن األفضـل  رأى
وسـوف يتجــدد . مخـس ســنوات جديـدةبدايــة لفـرتة  تكونوالـيت سـ

بشــــأن هــــذا  جنــــة ويعــــنيَّ مقـــرر خــــاص جديــــدنهـــا تشــــكيل اللحي
مـن الـدول يد، سوف يثري النقاش ما تعرب عنـه >لتأكو املوضوع، 

 .يف اللجنة السادسةآراء 
علـى  ، إنـهيف اللجنـة بصفته عضواً  قال، متحد�ً الرئيس  -٩٦

للمقــرر  الثــاين مجيــع امليــزات الــيت ينطــوي عليهــا التقريــرالــرغم مــن 
وقـــد  يقــة "ذات رســـالة معينــة".هـــذا التقريــر ميثـــل وثاخلــاص، فــإن 

موقفـاً حـاول أن يدعمـه علميـاً، ورمبـا بطريقــة  املقـرر اخلـاص اختـار
منهجية مبالغ فيهـا، مـن خـالل اسـتبعاد كـل مـا مـن شـأنه مناقضـته 

من  اً ممتاز  اً بال شك  ج هذا النهجكان أو حتويله عن مساره. وقد  
كون أقل متيـزاً علـى صـعيد أسـلوب الناحية األكادميية، ولكنه قد ي

تحـدث عـن سـابق خـربة يف إنـه ي وقـال السـيد كـامتوعمـل اللجنـة. 
اتبــــاع  ــــج مماثــــل يف  حـــاول بــــدوره هـــذا الشــــأن، حيــــث إنــــه قــــد

ة  الذي افرتض فيه وجود )٩٤(طرد األجانبعن اخلامس  تقريره "نوا
 .صلبة" حلقوق اإلنسان

__________ 

 .A/CN.4/611 الوثيقة)، األولثاين (اجلزء ا0لد ال ،٢٠٠٩حولية  )٩٤( 
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يعــري أي  و الهـو  .الفـروق الدقيقـة ويغفـل هـذا الـنهج عــن -٩٧
ملقرر قد قاد هذا النهج، يف الستثناءات. و ل اهتمام ا احلالة الراهنة، 

يوجز سوى "النظر�ت" اليت دافـع عنهـا  اخلاص إىل تقدمي تقرير ال
 (ع).٩٤املقرر اخلاص، >ستثناء الفرضية الوحيدة الواردة يف الفقرة 

أن إىل خلـص  قـد ن املقـرر اخلـاصوإن املرء ليتكون لديه انطباع ²
و املطلقـة، الكلية أحلصانة > تقضيقاعدة القانون الدويل يتضمن 

 يف القانون الوضعي. وحتظى >لقبول، اتاستثناء من دون أية
لكونه  هذا االستنتاج قابل للنقاش ورأى السيد كامتو أن -٩٨

 أوليـة تبـدو لـه خاطئـة، حيـث إن قاعـدة حصــانةفرضـية  يسـتند إىل
مكرسة بشكل  جنبيةة القضائية اجلنائية األمسؤويل الدول من الوالي

تــزال  وال حتتـاج إىل إثبـات، خاصـة وأ ـا ال لعـريفيف القـانون ا جيـد
فإن يف الواقع، و  حجر الزاوية يف العالقات بني الدول. تشكل اليوم

أن  يتمثل على وجه التحديد يف اإلشارة إىلاملقرر اخلاص  ما فعله
ســيادة  تمدة مـن مبــادئســمقاعـدة منطقيــة  هـذه القاعــدة تشــكل

 تتوافـق، علــى النحــو الــوارد يفو ، اواســتقالهلبينهــا واملســاواة الـدول 
 لألشياء. ""احلالة الطبيعية من تقريره، مع ١٨الفقرة 

فهنـاك صـحيح،  االقـرتاحأن هذا  وحىت لو افرتضنا جدالً  -٩٩
هـــذه  قـــد أغفـــل وضـــععتقـــاد ²ن املقـــرر اخلــاص إىل اال مــا يـــدعو

مبــدأ  حيــث يتعــارضاملعاصـر، اق القــانون الــدويل القاعـدة يف ســي
 .أساسية أخرى ادئمع مبالسيادة 

قبـــل فإنـــه يتعــني علــى اللجنـــة أن ختتــار، ، وهلــذا الســبب -١٠٠
الـيت  القانونيـةالعامـة السياسـة ، النظر يف اجلوانب التقنيـة للموضـوع

 .يف ضوء تطور القانون الدويل ستنتهجها
ا0تمـع  يفالقـيم األساسـية  بعـض محايـة وقـد غـّري مطلـب -١٠١

 الـدويل املعاصــرالقـانون حقـوق اإلنسـان،  محايـةسـيما  الـدويل، وال
أن ظهور االلتزامـات  على سبيل املثال، بشكل كبري. ومن املعلوم،

د  الواجبة إزاء الكافة اعتباراً من مخسينيات القرن املاضي يف االجتها
تبارات األولية عاالقد حدث >سم  القضائي حملكمة العدل الدولية

يف حكمهــا يف  ١٩٧٠، حيـث أكــدت احملكمـة يف عـام إلنسـانيةل
مـن  جـزءاً وجود هذه االلتزامـات. ويُعـّد  للجر شركة برشلونةقضية 

ظهوُر فئة القواعد اآلمرة يف قانون املعاهدات، وحتديداً  هذا التطور
 ١٩٦٩قــــانون املعاهـــدات لعــــام مـــن اتفاقيــــة فيينـــا ل ٥٣يف املـــادة 

مسـألة وتثـري . ")١٩٦٩لعـام "اتفاقيـة فيينـا  ــفيما يلي ب إليها (يشار
 ،حصـــانة مســـؤويل الـــدول مــــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة األجنبيــــة

مشـــكلة العالقـــة بــــني  ،القـــانون الـــدويل احلـــايل ســـياقيف  املتوخـــاة
املبـــدأ األساســـي املتمثــــل يف  كمبـــدأ منطقـــي، يســـتند إىلاحلصـــانة  

وبني الضرورة األخالقية اليت ترفض  ،يادةالسيف  املساواة بني الدول
وقعـــوا  [ممــن] ذكــرى "ماليــنياإلفــالت مــن العقــاب والــيت تفرضـــها 

ميكـــن تصـــورها هـــزت ضـــمري اإلنســـانية  ضـــحا� لفظـــائع ال[...] 
 يف ديباجـــة نظـــام رومـــا األساســـي حســـب العبـــارة الـــواردةبقـــوة"، 

ألخالقيــة وقــد ُترمجــت هـذه الضــرورة ا للمحكمـة اجلنائيــة الدوليـة.

الواجبـــة جتـــاه ا0تمــــع فئـــة االلتزامـــات  إىل علـــى املســـتوى القـــانوين
د النظام احلاكم هلا يف  د و  ٤٠املادة الدويل ككل، وهي فئة حدِّ املوا

بشـأن مســؤولية التاليـة هلـا مـن مشــاريع املـواد الـيت اعتمــد�ا اللجنـة 
د شاألوتشكل "اجلرائم  .)٩٥(الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً 

املشار إليها يف الفقرة  ،اليت تثري قلق ا0تمع الدويل ²سره" خطورة
الدولية  من ديباجة نظام روما األساسي التاسعة للمحكمة اجلنائية 

 ١١٤ ،السيد دوغاردأشار إىل ذلك ، كما يضم الذيوهو النظام (
الواجبـــة جتـــاه االلتزامــات مـــن  فئـــةال هلــذهانتهاكـــات ، )طرفـــاً دولــة 

 الدويل ككل.ا0تمع 
 أن املسألة الرئيسية اليت أ�رها الوصف بوضوح وُيظهر هذا -١٠٢

تتمثل، من �حيـة السياسـة العامـة القانونيـة، يف  املوضوع قيد النظر
بـني  اسـتقرار العالقـات طلبحتقيق توازن بني م ضرورة التوصل إىل

اجلـرائم ">لنسبة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب  مطلبالدول و 
يف املرحلة احلالية تقول  املصاغةفكرة كانت ال وإذا. د خطورة"األش

صـانة مســؤويل الــدول مـن الواليــة القضــائية تتعلــق حبوجـود قاعــدة ب
تتعارض مع القاعدة  فإنه جيب مالحظة أن هذهاجلنائية األجنبية، 

مسؤوليها،  من مثكل دولة، و   تلزم القاعدة اليتوهي ، قاعدة أخرى
وال يتعلق األمر  الواجبة جتاه ا0تمع الدويل ككل.االلتزامات  مبراعاة

يف هذا السياق بقاعدة من القواعد و>ستثناءات منها، ألن القاعدة 
جـــرى ســـواء تتمثــل يف احلصـــانة وال يف املســـؤولية. ويف الواقـــع، ف ال

ملســـاواة يف الســـيادة بــــني مبـــدأ ا إدمـــاج قاعـــدة احلصـــانة يف إطـــار
أو جــرى  -ن الناحيـة املنطقيــة وهــو أمــر ميكـن تصــوره مــ - الـدول

فسوف قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف،  اعلى أ النظر إليها 
االلتزامـــات تبــدو يف صـــورة معيـــار موضـــوعي مثلهـــا يف ذلـــك مثـــل 

خبصوصية  االلتزامات متيز هذهمع الواجبة جتاه ا0تمع الدويل ككل، 
القواعـد اآلمـرة،  ، أوقطعيـةالقواعـد ال أيضـاً  كو ـا تشـمل تتمثـل يف

 .احلصانة ينطبق على حالة ال وهو ما
حتديــــد  تتضـــمن ومـــن مث، فمعاجلـــة املوضــــوع قيـــد النظــــر -١٠٣

الــيت  ت األخـرىحصـانة واحلـاالتكـون فيهـا الغلبـة للاحلـاالت الـيت 
لمســؤولية عـــن اجلـــرائم الـــيت تشـــكل ل جيــب أن تكـــون فيهـــا الغلبـــة

 الدويل ككل.الواجبة جتاه ا0تمع اللتزامات لانتهاكات 
نظر الــيت ســيُ  السـيد كــامتو للمســائل التقنيـةتطــرق لـدى و  -١٠٤

يف  املقرر اخلـاصوهي مسائل عاجلها  ،فيها يف إطار هذا املوضوع
بطريقــة أدت إىل إ�رة حتفظـــات الســـيد  معظمهــا، وإن كـــان ذلـــك 

مضــمون معظــم  أعــرب عــن اتفاقــه مــعبعــض األحيــان،  كـامتو يف
سيما تلـك  املقرر اخلاص، وال قدمها املالحظات اليتو  التحليالت

اد ، من تقريره ٣٠إىل  ٢٢ ات منيف الفقر  الواردة بشأن معيار إسن
 إذا كـــانالدولــة واســـتخدام هــذا املعيــار لتحديـــد مــا إىل ســؤولية امل

__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )٩٥( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
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كذلك تلك الـواردة يف و ، ةتمتع >حلصانة املوضوعييالدولة  مسؤول
ك الــذين أولئــ آراء وقــال إنــه يؤيــد .٦٣و ٦٢و ٥٨و ٥٧الفقـرات 
هــي الـــيت لقــانون الــدويل يف ا قطعيـــةأن طبيعــة القواعــد ال يعتقــدون

، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق >لواليــة هلـذه القواعــدالنظـام القـانوين  حتـدد
 ذات الصلة. القضائية

طلـق عليـه مـع معظـم مـا أ أعرب السيد كامتو عن اتفاقهو  -١٠٥
، تقريرهمن  ٩٤فقرة " يف الحمتو�ت [...] التقرير"اسم املقرر اخلاص 

لفقــرة اختلــف بصـورة جزئيــة أو كليـة مــع اصـعو>ت أو  واجــهلكنـه 
 اً سلوك>عتباره سؤول املتصنيف سلوك جاء فيها أن "اليت  (د)٩٤
أن و " السلوكمضمون  على على دوافع الشخص أوال يتوقف  اً يرمس

هــذا  إذا كــان مـا يف معرفــة علــى مــا يبـدو يتمثـل "العامـل احلاســم"
 (و)،مع الفقرة الفرعية يتصرف بصفته مسؤوالً يف الدولة؛ و  املسؤول
غري  ]عمال[األ" ميتد إىل ةاحلصانة املوضوعي نطاق كر أنحيث ذُ 

 يُفهم من صياغتها اليتمع الفقرة الفرعية (ز) و ؛ للمسؤولنيشروعة" امل
اليت يؤديها ، أ�ً كانت، الفعاألتغطي مجيع  ةأن احلصانة املوضوعي

مع الفقرة الفرعية (ن) و  شغله للمنصب؛خالل فرتة  مسؤول الدولة
 حيث أفاد ²ن عن رأي مثري للجدل،املقرر اخلاص  أعرب فيها يتال
حصـانة مســؤويل مــن سـتثناءات قيـة لتربيــر االخمتلـف األســس املنط"

علـى حنــو  مقنعــة  غـري الـدول مــن الواليـة القضــائية اجلنائيـة األجنبيــة
"ال ميكـن  هأنـ جـاء فيهـاحيـث مع الفقـرة الفرعيـة (س)، و  كاف"؛

مثل هذه القاعدة".  التأكيد بشكل جازم على وجود توّجه حنو وضع
االستنتاج األخري سوى  ورأى السيد كامتو أنه ليس مثة ما يقود إىل

 قد عرضو  أورد احلجج الداعمة له دون غريها. املقرر اخلاص قدأن 
مبـا يف ن كـان، طرحاً بدا أنـه يسـعى إىل إثباتـه ²ي مثـاملقرر اخلاص 

. عـهقد تتعـارض م أية حجة التقليل من قيمةعن طريق إثباته ذلك 
 لثاين.تقريره اشعور بعدم االرتياح إزاء  وهو ما أدى إىل تكّون

بشكل مفصل يف النظر  من إعادةاللجنة  وسوف تستفيد -١٠٦
الذي تقوم عليه مخس مسائل.  فهناك أوالً مسألة األساس املنطقي 

مبدأ هذا األساس بقاعدة منطقية متأصلة يف يتعلق . فهل احلصانة
الدويل باملساواة يف السيادة بني الدول، أو  قاعدة من قواعد القانون 

 ينبغي إبرازهاقاعدة عرفية، فإنه هذا األساس يتعلق بإذا كان فالعريف؟ 
مـن وجهـة النظـر و  ا.مـن خـالل حتديـد نطاقهـ بشكل أكثر وضـوحاً 

حينمـا  اإلقنـاع وليـة مل تكـن مقنعـة متـامهذه، فإن حمكمة العدل الد
مــذكرة يف قضـية أعلنـت "احلصـانة الكاملــة" ألحـد وزراء اخلارجيــة 

يكاد يسوغ القول ² ا "�دت" بتلك احلصانة. ومن  بل -االعتقال 
�حية أخرى، فقد كان Ðمكان املقرر اخلاص أن ينظر بعناية أكرب يف 

 .الصددهذا يف  االنتقادات اليت ُوجهت إىل احملكمة
بـني مسـؤولية الدولـة  لعالقـةل إيـالء االهتمـام، ينبغي �نياً و  -١٠٧
إزاء الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة  ةمســـؤويل الدولــعـــن صـــانة احل ورفــع

 يتعلــق ســيما فيمــا مســؤولية الدولـة، وال، حيــث يُعتقــد أن األجنبيـة
ككــل،   مــن االلتزامــات الواجبـة جتــاه ا0تمــع الــدويل نتهـاك التــزام>
ممثليها الذين يعدون يف النهاية مرتكيب احلصانة عن  رفعنطوي على ت

، تـزول احلمايـة الـيت توفرهـا الدولـةهـذه احلالـة، يف و  هذا االنتهاك.
مســـؤوليتهم لتحمـــل ، أي ملواجهـــة مصـــريهماجلرميـــة  ويـــرتك مرتكبـــو

أحدمها خيتلف و>لطبع، فإن هذين النوعني من املسؤولية . اجلنائية
الفعل ف: أ ما يشرتكان يف األساس الوقائعي نفسه غري، عن اآلخر

ـل الفـرداألويل غـري املشـروع  هـو الفعـل املسـؤولية اجلنائيـة  الـذي حيمِّ
 .املسؤولية الدولية ذاته الذي حيمِّل الدولة

املوضوعية  بني احلصانة العالقةبد من النظر يف  ، ال�لثاً و  -١٠٨
من احلصانة بشكل متواز  نهذان النوعا وال يعمل واحلصانة الشخصية.

املوضوعية تسري يف بعض احلاالت جنباً احلصانة ف. يف مجيع احلاالت
الشخصية شخصية. ويؤدي زوال الإىل جنب مع احلصانة  احلصانة 

بفعل التوقف عن االضطالع >لوظائف الرمسية إىل إ�رة مسألة استمرار 
 على مسؤول الدولة من عدمه. انطباق احلصانة املوضوعية

مسألة احلصانة  يف حيمل اللجنة على النظرأن هلذا وينبغي  -١٠٩
الزمانيـة: هــل تغطــي هـذه احلصــانة األفعــال الـيت نُفــذت قبــل تــويل 

إذا كان األمر  و  املسؤول ملنصبه أو قبل أن تكون له صفة متثيل الدولة؟
املسـتفيدين مـن احلصـانة لصـاحل هذه التغطيـة  تستمر هلفكذلك، 
الذين م أ ا متتد أيضاً لتشمل ، أمدون غريه الشخصية األشخاص 

بعد احلصانة  تتوقف االستفادة منهل و ؟ املوضوعيةيتمتعون >حلصانة 
 املرتكبة قبل تويل املنصب؟ألفعال > مغادرة الوظيفة فيما يتعلق

 مســألة احلصـــانة تســاؤل عمـــا إذا كانــتال ينبغــي، اً ورابعــ -١١٠
ة من مراحل اإلجراءات حاكمالسابقة للمرحلة امليف أيضاً  مطروحة
مــن  ٧املقــرر اخلـاص يف الفقــرة  علــى النحـو الــذي أكـده، اجلنائيـة
 .يف مرحلة احملاكمةأ ا، خالفاً لذلك، ُتطرح ، أو تقريره
بـني الواليـة القضـائية  صـلةمسألة ال أخرياً  ، هناكخامساً و  -١١١

بية. ألجندول من الوالية القضائية اجلنائية اال العاملية وحصانة مسؤويل
إسبانيا  سيما وال ،الدول اليت أبد�ا معظملردود الفعل املشروعة  ونظراً 

العاملية > اليت تتعلق على التشريعات األوىل، ابلجيكو  لوالية القضائية 
 فقد اقرتح السيد كامتو أن تضطلععليها،  اليت ُأدخلت والتعديالت

ختصـاص اال أو القضـائية واليـةال بـني الصـلةدراسـة مسـألة باللجنـة 
النظرظروف بني و  "اجلرائم األشد خطورة" ـــاملتعلق ب . القضية موضع 

يف دولة احملكمة) وقوع اجلرائم املدعاة ( إقليمية يتعلق األمر بصلةقد و 
دولــة  تعلُّــق اجلـرائم املــدعاة ²فـراد مــن مـواطين( بصـلة شخصـيةأو 

تالل خـ>املتعلقـة  االنتقـادات وسيؤدي ذلك إىل تفـادي احملكمة).
 التابعني للدولمقاضاة املسؤولني  الذي ينجم عنه إمكانية توازن القوى

قضائي ال جهات االختصاصيف  ،دون اعتبار حلصانتهم ضعف،األ
دولية  جرائم>رتكاب على أساس مزاعم  ، وذلكلدول القويةل التابعة
صحيحاً من دون أن يكون العكس ، من البلدان يف أي بلدوقعت 

إضفاء  طبيعي أن يكون الوضع املثايل متمثًال يفال ومن بشكل عام.
ولكن لتحقيق ذلك كمة اجلنائية الدولية، كامل على احمل  طابع عاملي

يف نظـام رومـا  أطرافـاً مجيع الدول دون استثناء  ال بد من أن تصبح
لتاريخ نفسه. للمحكمة اجلنائية الدولية األساسي ، وعادة ما يكرر ا
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رأى السيد كامتو . و سوأ يف معظم األحيانون ذلك على النحو األويك
الــدول مــن الواليــة القضــائية اجلنائيـــة  ملســؤويلاحلصــانة املطلقــة أن 

 .اخلطر ستتسبب حتماً يف نشأة هذااألجنبية 

 .١٥/١٣رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٨٩اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ١٧الثال�ء، 

 وكامتالسيد موريس  :الرئيس

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

جاكوبسون، السيد حسـونة، السـيد دوغـارد، السـيد  بيليه، السيدة
ســـابو�، الســــيد ســـينغ، الســــيد غالتســــكي، الســـيد غــــا�، الســــيد 

بينا، السـيد أوسـ -ياين، السـيد فلنسـيا فارغاس كارينيو، السيد فاس
كـــافليش، الســـيد كانــديويت، الســـيد كميشـــه، الســـيد    فومبــا، الســـيد

الســــــيد الســـــيد موراســـــي، كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد ماكريـــــه، 
ميليســـكانو، الســـيد نــــوليت، الســـيد نيهــــاوس، الســـري مايكــــل وود، 

 السيد ويسنوموريت.

_________ 

من النظام  ١١(املادة  يف اللجنة ةطارئالاغر و شالملء 
 )Add.1–3و A/CN.4/635( *)ختامساسي) (األ

 ]األعمال جدول من ١٤[البند 
أعلــن أنـه يتعــني علـى اللجنــة مـلء املقعــد الــذي  الـرئيس -١

أصبح شاغراً نتيجة استقالة السيد >يـو أوجـو. وتـرد السـرية الذاتيـة 
، وترد مراسلة ذات صلة يف A/CN.4/635/Add.3للمرشح يف الوثيقة 

. وســـيجري االنتخـــاب كاملعتــــاد يف )٩٦(2ISC.ILC/LXII/Mالوثيقـــة 
 جلسة مغلقة.

 .٢٥/١٠واستؤنفت الساعة  ٠٥/١٠اجللسة الساعة  تعُلق
أعلــن أن اللجنـة قــد انتخبــت السـيد حممــد بيلــو  الـرئيس -٢

أدوكـي ملـلء املقعـد الـذي أصـبح شـاغراً عقـب اسـتقالة السـيد >يـو 
املنتخـــب  أوجــو. وقـــال إنـــه، >لنيابـــة عــن اللجنـــة، ســـُيعلم العضـــو

 اجلديد بذلك ويدعوه إىل االنضمام إىل اللجنة.

__________ 

 .٣٠٨٤ جللسةا من مستأنف * 
 .اللجنة أعضاء على توزيعها يقتصر )٩٦( 

 ،.4/638A/CN( )٩٧(املعاهدات على املسلحة النزاعات رآ;
 ،)٩٩(.4/645A/CNو ،)٩٨(.4/644A/CNو جيم، الفرع

 ) )١٠٠(.777L./4A/CNو
 من جدول األعمال] ٤[البند 

 تقرير جلنة الصياغة
نـاوين (رئيس جلنة الصـياغة) عـرض ع ميليسكانو السيد -٣

الـــيت اعتمــد�ا جلنــة الصــياغة بشـــأن آ�ر ونصــوص مشــاريع املــواد 
A/CN.4/L.7النزاعات املسلحة، على حنو ما وردت يف الوثيقة  7 7 ،

 ونصها كالتايل: 
 آ�ر النزاعات املسلحة على املعاهدات

 الباب األول
 النطاق والتعاريف

 النطاق -١املادة 
 زاع املسلح على عالقات الدول يفمشاريع املواد هذه على آ�ر النتسري  

 إطار معاهدة من املعاهدات.

 التعاريف -٢املادة 
 هذه: ألغراض مشاريع املواد 

يقصــــد بتعبــــري "املعاهــــدة" اتفــــاق دويل معقــــود بــــني دول كتابــــًة  (أ) 
وخاضع للقانون الدويل، سواء ورد هذا االتفـاق يف وثيقـة واحـدة أو يف اثنتـني 

رتابطـــة، وأ�ً كانــت تســـميته اخلاصـــة، وهـــو يشـــمل أو أكثــر مـــن الو�ئـــق امل
 ضاً؛تكون منظمات دولية أطرافاً فيها أيو بني الدول اليت تُعقد املعاهدات 

يقصـد بتعبـري "النــزاع املسـلح" احلـاالت الــيت يـتم فيهـا اللجــوء إىل  (ب) 
ملسلحة  استعمال القوة املسلحة بني الدول أو اللجوء الطويل األمد إىل القوة ا

 السلطات احلكومية ومجاعات مسلحة منظمة.بني 

__________ 

، مشــروعاً ٢٠٠٨عــام يف اللجنــة، يف دور�ــا الســتني  اعتمـدت )٩٧( 
 ،٢٠٠٨حوليــة ( األوىل القــراءةيف  عليهــا والتعليقــاتمــادة ومرفــق  ١٨ قوامــه

 احلاديــة دور�ـا ويف. )٦٥ الفقـرة اخلـامس، الفصـل)، الثـاينا0لـد الثـاين (اجلـزء 
لوسيوس كافليش مقرراً خاصاً ، عينت اللجنة السيد ٢٠٠٩عام يف  والستني

 الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية معنياً >ملوضوع عقب استقالة السري إ�ن براونلي (
يف  والسـتني الثانيـة دور�ـا يف اللجنـة، وشـرعت). ٢٢٩ الفقـرة)، الثـاين(اجلـزء 

 للمقرر األول التقرير إىل اً استناد املواد ملشاريع الثانية القراءة يف، ٢٠١٠ عام
 A/CN.4/627 الوثيقـــةا0لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)،  ،٢٠١٠حوليـــة ( اخلـــاص

) وإىل التعليقــات واملعلومــات الــواردة مــن احلكومــات (املرجــع نفســـه، Add.1و
واملرفـق إىل جلنـة  املـواد مشـاريع مجيع وأحالت) Add.1و A/CN.4/622الوثيقة 

 ).١٦الفصل الثاين، الفقرة )، الثاين(اجلزء  الثاين 0لداالصياغة (املرجع نفسه، 
 .)األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١١حولية يف  ترد )٩٨( 
 .مثله )٩٩( 
 .للجنة الشبكي املوقع على عليها االطالع ميكن مستنسخة؛ )١٠٠( 
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 الباب الثاين
 املبادئ

 الفصل األول
 نفاذ املعاهدات عند وجود نزاع مسلح

 املبدأ العام -٣ادة امل
 ال يُنهي وجود نزاع مسلح أو يعلق حبكم الواقع نفاذ املعاهدات: 

 بني الدول األطراف يف النزاع؛ (أ) 

 ليست طرفاً فيه.  بني دولة طرف يف النزاع ودولة (ب) 

 األحكام املتعلقة بنفاذ املعاهدات -٤املادة 
يف حـاالت النــزاع  إذا احتـوت املعاهـدة ذا�ــا علـى أحكـام بشــأن نفاذهـا 

 املسلح، تطبَّق تلك األحكام. 

 تطبيق القواعد املتعلقة بتفسري املعاهدات -٥املادة 
ات لتقريــر مـــا إذا  تطبَّــق قواعــد القـــانون الــدويل املتعلقـــة بتفســري املعاهـــد 

سـحاب منهـا أو لتعليقهـا يف حالـة وجـود كانت املعاهدة قابلة لإل اء أو لالن
 نزاع مسلح.

 العوامل اليت تدل على إمكانية إ اء املعاهدات  -٦املادة 
 أو االنسحاب منها أو تعليقها

للتأكد مما إذا كان ميكن إ اء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليقها يف  
ة وجود نزاع مسلح، يوىل االعتبار جلميع العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك حال

 : ما يلي

وخباصـــة موضــــوعها، وهـــدفها والغــــرض منهــــا، طبيعـــة املعاهــــدة،  (أ) 
 ومضمو ا، وعدد األطراف فيها؛

خصـائص النــزاع املسـلح، مثــل مـداه اإلقليمــي، وحجمـه وشــدته،  و(ب) 
 ح غري الدويل، درجة التدخل اخلارجي فيه. ومدته، وكذلك، يف حالة النزاع املسل

 استمرار نفاذ املعاهدات بناء على موضوعها -٧املادة 
توجد يف مرفق مشاريع املواد هذه قائمـة إرشـادية >ملعاهـدات الـيت يكـون  

 أن تستمر يف النفاذ، كلياً أو جزئياً، خالل النزاع املسلح.  مؤدى موضوعها

 الفصل الثاين
 داتقة بنفاذ املعاهأحكام أخرى متعل

 إبرام املعاهدات خالل النزاع املسلح -٨املادة 
ال يؤثر وجود نزاع مسلح على أهليـة دولـة طـرف يف ذلـك النـزاع  -١ 

 إلبرام املعاهدات وفقًا للقانون الدويل.

جيـوز للـدول إبــرام اتفاقـات تنطـوي علــى إ ـاء أو تعليـق معاهــدة  -٢ 
، وجيـوز هلـا االتفـاق علـى الت النـزاع املسـلحجزء منها أثناء حا �فذة بينها أو

 إدخال تغيريات عليها.  تعديل املعاهدة أو

 اإلخطار بنيّة إ اء املعاهدة أو االنسحاب منها  -٩املادة 
 أو تعليق نفاذها

ة الـــــيت تنــــوي إ ــــاء معاهـــــدة هــــي طــــرف فيهـــــا أو علــــى الدولــــ -١ 
جـود نـزاع مســلح أن االنسـحاب منهـا أو تعليـق نفــاذ تلـك املعاهـدة نتيجــة لو 

ختطــر الدولــة الطــرف األخــرى أو الــدول األطــراف األخــرى يف املعاهــدة، أو 
 لوديعة للمعاهدة، بتلك النية.اجلهة ا

ألخــــرى يكــــون اإلخطــــار �فــــذاً عنــــد اســــتالم الدولــــة الطــــرف ا -٢ 
الـــدول األطــــراف األخــــرى هلــــذا اإلخطـــار، مــــا مل يــــنص اإلخطــــار علــــى  أو

 الحق.  �ريخ

ات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق طـرف مـن األطـراف الفقر  ليس يف -٣ 
يف االعــرتاض خــالل مـــدة زمنيــة معقولـــة، وفقــاً ألحكـــام املعاهــدة أو لقواعـــد 

اهـدة أو االنســحاب القـانون الـدويل األخـرى الواجبـة التطبيـق، علـى إ ـاء املع
 تعليق نفاذها. منها أو

ل املعنيـــة ، يكـــون علـــى الـــدو ٣إذا أُبـــدي اعـــرتاض وفقـــاً للفقـــرة  -٤ 
مـن ميثــاق  ٣٣تسـعى إىل إجيـاد حـل عـن طريـق الوسـائل املبينـة يف املـادة  أن

 األمم املتحدة.
ليس يف الفقرات السابقة ما يؤثر على حقوق الـدول أو التزاما�ـا  -٥ 

 بتسوية املنازعات، وذلك بقدر ما تظل واجبة التطبيق.فيما يتعلق 

 ون الدويل مبعزل عن املعاهدةااللتزامات اليت يفرضها القان -١٠ املادة
ال يرتتــب علـــى إ ــاء املعاهـــدة أو االنســحاب منهـــا أو تعليــق نفاذهـــا،  
لنــزاٍع مســلح، االنتقـاص علــى أي حنــو مـن واجــب أي دولــة أن تفــي  نتيجـة
التزام تتضمنه املعاهدة وتكون ملزمة به مبوجب القانون الدويل مبعزل عن  ²ي

 تلك املعاهدة. 

 ل أحكام املعاهدةية فصإمكان -١١ املادة
يسري إ اء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليـق نفاذهـا، نتيجـة لنـزاع  

مسلح، على املعاهدة ²كملهـا، مـا مل تـنص املعاهـدة أو يتفـق األطـراف علـى 
 الف ذلك، إال عندما: خ

ية  (أ)  تتضمن املعاهدة بنوداً قابلة للفصل، من حيث تطبيقها، عن بق
 ؛أجزاء املعاهدة

يتبـني مـن املعاهـدة أو يثبـت بطريقـة أخـرى أن قبـول تلـك البنـود  و(ب) 
يكــن أساســاً جــوهر�ً لرضــا الطــرف اآلخــر أو األطــراف األخــرى >اللتــزام  مل

 >ملعاهدة بكاملها؛
يكـون االســتمرار يف تنفيــذ بقيـة أجــزاء املعاهــدة غـري منطــٍو علــى  و(ج) 

 إجحاف. 

  عاهدة أو االنسحاب منهاسقوط احلق يف إ اء امل -١٢ املادة
 أو تعليق نفاذها

ها،   ال يعود جائزاً لدولة أن تنهي املعاهدة أو تنسحب منها أو تعلق نفاذ
 علم حبقائق الوضع:نتيجة لنزاع مسلح، إذا كانت، بعد أن أصبحت على 

قد وافقت صراحًة على أن تظـل املعاهـدة �فـذة املفعـول أو علـى  (أ) 
 اً؛ أوأن يظل العمل �ا مستمر 
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، بسبب مسلكها، قد وافقت ضمناً على مواصلة اعتبارها يتحتم (ب) 
 العمل >ملعاهدة أو على إبقائها �فذة املفعول.

 اهدية بعد نزاع مسلحإحياء أو استئناف العالقات التع -١٣ املادة
 جيـوز للـدول األطـراف، بعـد انتهـاء النـزاع املسـلح، أن تـنظم، بنـاء -١ 

 املسلح.  يت أو علِّق نفاذها نتيجة للنزاعملعاهدات اليت أُ على اتفاق، إحياء ا

يتقــرر اســتئناف نفـــاذ املعاهــدة املعلقــة نتيجـــة لنــزاع مســلح وفقـــاً  -٢ 
 .٦مشروع املادة للعوامل املشار إليها يف 

 الباب الثالث
 أحكام متنوعة

 أثر ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس على املعاهدة -١٤ املادة
قهــا األصــيل يف الــدفاع الفــردي أو اجلمــاعي عـــن ة متــارس ححيــق لدولــ 

النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة أن تعلق، كلياً أو جزئياً، نفاذ معاهدة تكون 
 يكون نفاذها متنافياً مع ممارسة ذلك احلق.طرفاً فيها بقدر ما 

 منع استفادة الدولة املعتدية -١٥ املادة
ر اجلمعيـة فهوم ميثـاق األمـم املتحـدة وقـراال جيوز لدولة ترتكب عدوا�ً مب 

أو ٢٩-(د ٣٣١٤العامة لألمم املتحدة  ) أن تنهي معاهدة أو تنسحب منها 
وان، إذا كانـت تلـك الدولــة تعلـق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع مسـلح �جـم عـن العـد

 ستستفيد من أثر ذلك.

 قرارات جملس األمن -١٦ املادة
ذات الصــلة الــيت يتخــذها جملــس ال ختـل مشــاريع املــواد هــذه >لقـرارات  

 قًا مليثاق األمم املتحدة. األمن وف

 احلقوق والواجبات الناشئة عن قوانني احلياد -١٧ املادة
ال ختــــل مشــــاريع املــــواد هــــذه حبقـــــوق وواجبــــات الــــدول الناشــــئة عـــــن  
 احلياد. قوانني

 اب أو التعليق األخرىحاالت اإل اء أو االنسح -١٨ املادة
النســــحاب منهــــا > ـــاء املعاهــــدات أو املــــواد هــــذه Ð ال ختـــل مشــــاريع 

تعليقهــــا نتيجــــة أمـــــور منهــــا مــــا يلـــــي: (أ) حــــدوث خــــرق جـــــوهري؛ أو  أو
نشوء حالة يستحيل معها تنفيذ املعاهدة؛ أو (ج) حدوث تغري أساسي  (ب)

 يف الظروف. 

 املرفق
 ٧قائمة إرشادية >ملعاهدات املشار إليها يف مشروع املادة 

ة بقـانون النزاعـات املسـلحة، مبـا فيهـا املعاهـدات دات املتعلقاملعاه (أ) 
 املتعلقة >لقانون اإلنساين الدويل؛

عِلنــــة أو املنشـــئة أو املنظِّمــــة لنظـــام أو مركــــز دائــــم املعاهـــدات امل (ب) 
يتصــل بــه مـــن حقــوق دائمــة، مبــا فيهـــا املعاهــدات املنشــئة أو املعدِّلـــة  مــا أو

 للحدود الربية والبحرية؛

 عاهدات الشارعة املتعددة األطراف؛امل (ج) 

 املعاهدات املتعلقة >لعدالة اجلنائية الدولية؛ (د) 

الصداقة والتجارة واملالحة واالتفاقـات املتعلقـة >حلقـوق معاهدات  )ه( 
 اخلاصة لألفراد؛

 معاهدات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان؛ (و) 

 للبيئة؛املعاهدات املتعلقة >حلماية الدولية  (ز) 

املعاهـــدات املتعلقــــة >0ــــاري املائيـــة الدوليــــة واملنشــــآت واملرافــــق  (ح) 
 املتصلة �ا؛

ت املتعلقة بطبقات املياه اجلوفية واملنشآت واملرافق املتصلة املعاهدا (ط) 
 �ا؛

 املعاهدات اليت تكون صكوكاً ~سيسية ملنظمات دولية؛ (ي) 

ولية للمنازعات >لوسائل السلمية، املعاهدات املتعلقة >لتسوية الد (ك) 
 فيها اللجوء إىل التوفيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية؛ مبا

 املعاهدات املتعلقة >لعالقات الدبلوماسية والقنصلية. )(ل 

وقـال السـيد ميليسـكانو إن جلنـة الصـياغة قـد اضــطلعت  -٤
سابقة مبهمتها على مرحلتني. فعقدت ست جلسات أثناء الدورة ال

؛ وبـــذلك نُفـــذ ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٢٢إىل  ١٤وذلـــك مـــن  ،للجنــة
لســـلفه الســــيد  القســـم األكـــرب مـــن عملهـــا يف ظـــل التوجيـــه البـــارع

بريمــــوديس. مث عقــــدت جلنــــة الصــــياغة جلســــتني يف  ->ســــكيس 
. ٢٠١١أ�ر/مــــــــــايو  ٣نيســــــــــان/أبريل و ٢٩الـــــــــدورة احلاليــــــــــة يف 

مشروعاً،  ١٨عددها واختتمت عملها بشأن مشاريع املواد البالغ 
وقـــررت أن تعــــرض علــــى اجللســــة العامــــة للجنــــة القــــانون الــــدويل 

 اد مشاريع املواد يف القراءة الثانية. انتهت إليه من التوصية >عتم ما
وأشاد >ملقرر اخلاص الذي سّهل  جـه البّنـاء وتوجيهاتـه  -٥

املتأنيـة مهمــة جلنـة الصــياغة إىل حـد كبــري، وشـكر أعضــاَء اللجنــة 
 قدموه من مسامهات هامة واألمانَة ملساعد�ا القّيمة.  امل
األول  وقــال إن مشـــاريع املـــواد تنقســم إىل ثالثـــة أبـــواب. -٦

بعنـوان "النطــاق والتعـاريف"، والثــاين "املبـادئ"، والثالــث "أحكــام 
 .٧ متنوعة". ويلي مشاريع املواد مرفق مرتبط مبشروع املادة

النطاق. وقد نظرت جلنة  حيدد ١وأضاف أن مشروع املادة  -٧
دراج الصياغة  يف ثالثة مقرتحات هلذا النص. فناقشت أوالً إمكانية إ

) ب( بنطاق مشاريع املواد، مثل الفقرة الفرعية أحكام أخرى تتصل
اليت تعّرف النزاع املسلح، والفقرتني الفرعيتني (أ)  ٢مشروع املادة  من

لـــدول املقـــرَّر أن اللتـــني تشـــريان إىل ا ٣و(ب) مـــن مشـــروع املـــادة 
تشـملها مشـاريع املـواد. وكـان مـن شـأن ذلـك أن يعيـد ترتيـب بنـود 

خال أي تغيـري علـى اإلطـالق العديد من مشاريع املواد من دون إد
ن جلنة الصياغة قررت االحتفاظ >لتنظيم القائم، على جوهرها. غري أ

 ألنه يّتبع منطاً راسخاً للصكوك املدّوِنة للقانون الدويل. 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   120 13/07/2020   09:06:27



  ٢٠١١أ�ر/مايو  ١٧ - ٣٠٨٩ اجللسة 89
 

 

مث انتقلـت جلنــة الصـياغة إىل قضــية أُثـريت أثنــاء املناقشــة  -٨
اليت دارت يف اجللسة العامة، وهي أن حتديـد نطـاق مشـاريع املـواد 

لدول يستبعد على ما يبـدو بوصفه يغطي املعاهدات املعقودة بني ا
املعاهـدات املتعـددة األطـراف الـيت، وإن كانـت األطـراف املنضـمة 

منظمات  أيضاً  تضملساحقة من الدول، إليها تتشكل يف أغلبيتها ا
. واملثــال الــذي ذُكـــر هــو اتفاقيــة األمـــم )١٠١(دوليــة ضــمن أطرافهـــا

ياغة املتحدة لقانون البحار. ورأت جلنة الصياغة أنه ينبغي إعادة ص
لتوضيح أن مشاريع املواد تشمل هـذه املعاهـدات  ١ مشروع املادة

ل يف إطــار أيضـاً. وقــد ُوجـد حــل لـذلك يف صــيغة "عالقـات الــدو 
معاهـدة مــن املعاهــدات" الــيت تســتند إىل صــيغة مشــا�ة وردت يف 

. ١٩٦٩ مــن اتفاقيـــة فيينــا لعـــام ٣ملــادة الفقــرة الفرعيــة (ج) مـــن ا
اد علـى العالقـات التعاهديـة بـني الــدول وعليـه، تنطبـق مشـاريع املـو 

بغــض النظـــر عمـــا إذا كـــان مـــن بـــني أطـــراف املعاهـــدة أشـــخاص 
يـل املنظمـات الدوليـة. ن الدويل، من قبمن أشخاص القانو آخرون 

وقـد أُوضـحت هــذه النقطـة بصــورة أكـرب عـن طريــق إضـافة زيــدت 
 .٢ املادةعلى تعريف "املعاهدة" يف مشروع 

ســألة الثالثـــة تتعلــق >القـــرتاح القائـــل ومضــى قـــائالً إن امل -٩
Ðدراج إشارة إىل تطبيق مشاريع املواد على النزاعات املسلحة غري 

ليت، مبوجب طابعها أو مداها، ُحيتمل أن تؤثر على طريقة الدولية ا
يح تطبيق املعاهدات فيما بني الدول األطـراف. والفكـرة هـي توضـ

علــــى العالقــــات أن لـــيس كــــل نــــزاٍع ذي طــــابع غــــري دويل ســــيؤثر 
التعاهديـة بـني الــدول، وأن نطـاق مشــاريع املـواد يغطــي فقـط تلــك 

طبيعتهـا أو مـداها" علـى  النزاعات اليت من املرجح أن تؤثر "حبكم
معاهدة أو على عدة معاهدات. وقررت جلنة الصياغة بعد التفكري 

ملقرتحة، ذلك أن هذه النقطة قد متت >ألمر عدم إدراج اإلشارة ا
>سـتخدام صـفة "الطويـل األمـد" يف معـرض تعريـف النـزاع تغطيتهـا 

، وكـذلك مــن ٢ املسـلح يف الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن مشـروع املـادة
واتُفــق علــى أن يوضــح التعليــق أن نزاعــاً  .٦ادة الل مشــروع املــخـ

مســــلحاً منطيــــاً مــــن النزاعــــات غــــري الدوليــــة ينبغــــي أال يـــــؤدي إىل 
 التعاهدية. التشكيك يف العالقات 

أمـا فيمـا يتعلــق >لـنص نفسـه، فقــد غـريت جلنـة الصــياغة   -١٠
 كلمـة "تتنـاول" إىل كلمــة "تسـري" الــيت تعتـرب مالئمــة بدرجـة أكــرب

" ــــلصك قانوين. وإضافًة إىل ذلك، اسـتبدلت عبـارة "فيمـا يتعلـق ب
>حلرف "على" حبيث تصبح العبارة على النحو التايل "آ�ر النزاع 

املعاهدات". كما عالقات الدول يف إطار معاهدة من املسلح على 
تكـون واحــدة علــى  عنــدماتقـرَّر حــذف العبــارة اخلتاميـة الســابقة "

"، أل ــــا ليســــت النــــزاع املســـلحطرفــــاً يف دول مــــن هــــذه الـــاألقـــل 
تغطيه مشـاريع املـواد. وبـدالً منهـا، تقـرَّر أن السيناريو الوحيد الذي 

مــــوجز للفرضــــيات  ١ُيضـــمَّن يف التعليقــــات علــــى مشـــروع املــــادة 
__________ 

 انظــر؛ ٢٠٣ الفقـرة)، الثـاينا0لـد الثـاين (اجلـزء  ،٢٠١٠حوليـة  )١٠١( 
 .٢٠٠و ١٩٩ الفقر�ن سه،نف املرجع أيضاً 

املــــواد. مشـــاريع املختلفـــة للنـــزاع املســــلح الـــيت تقــــع ضـــمن نطــــاق 
الـــذي  ٣ع املــادة جيــب أن يُقـــرأ يف ضــوء مشــرو  ١فمشــروع املــادة 

 ينص صراحةً على هذه الفرضيات.
، وهــــو "النطــــاق"، مـــــن ١روع املـــــادة وبقــــي عنــــوان مشــــ -١١
 تغيري.  دون
بعــــض تعـــــاريف املصـــــطلحات  ٢وقــــدم مشـــــروع املـــــادة  -١٢

 املستخدمة يف مشاريع املواد. 
كلمــــة   ٢عرفـــت الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مــــن مشـــروع املـــادة  -١٣

اء واحـد، ظــل التعريـف علـى النحــو "املعاهـدة". ومـع وجــود اسـتثن
الذي اسـتند إىل التعريـف الـوارد يف الذي اعُتِمد يف القراءة األوىل و 

. كـذلك قـررت جلنـة الصـياغة، كجـزء مـن ١٩٦٩اتفاقيـة فيينـا لعـام 
احلــــل الشـــــامل الــــذي يرمـــــي إىل تغطيـــــة املعاهــــدات الـــــيت تكـــــون 

التاليــة يف  املنظمـات الدوليـة أطرافــاً فيهـا أيضـاً، أن تضــيف العبـارة
بـــني قـــد الــيت تُعاملعاهـــدات  وهــو يشـــمل ايــة تعريـــف املعاهـــدة: "

". وهـذه اإلضـافة أيضـاً  منظمـات دوليـة أطرافـاً فيهـا تكـونو الـدول 
تعــين أن مشــاريع املــواد تتنــاول املنظمــات الدوليــة، بــل تعـــين أن  ال

مشاركة منظمة دولية يف معاهدة ما ال تسـتثين يف حـد ذا�ـا تطبيـق 
 املواد على العالقات بني الدول يف إطار تلك املعاهدة.مشاريع 

"النـــزاع  ـواشــتملت الفقـــرة الفرعيـــة (ب) علــى تعريـــف لـــ -١٤
املسلح" خيتلف عن التعريف الذي اعُتمد يف القراءة األوىل. وكـان 

يف تقريــره األول االستعاضـــة عــن تعريـــف  املقــرر اخلــاص قـــد اقــرتح
لـــــة للتع ريـــــف األحـــــدث عهـــــداً الــــــذي القـــــراءة األوىل بصـــــيغة معدَّ

الســــــــابقة يف قــــــــرار يا ليوغوســــــــالفاســـــــتخدمته احملكمــــــــة الدوليــــــــة 
وقــــد أيــــدت غالبيــــة األعضــــاء ذلــــك املقــــرتح أثنــــاء  .)١٠٢(�ديـــتش

، وتقــرَّر إجـــراء تعـــديل )١٠٣(املناقشــة الـــيت دارت يف اجللســة العامـــة
اليت أشارت إىل اللجوء إىل  �ديتشحبذف العبارة اخلتامية لتعريف 

خل الدولة. فلم يكن املسلحة بني مجاعات مسلحة منظمة داالقوة 
 ملناسب اإلبقاء على تلك العبارة يف سياق مشاريع املواد. من ا
إىل "التعــــاريف"، جلعلــــه  ٢وغـــريِّ عنــــوان مشــــروع املــــادة  -١٥

 متوائماً مع عنوان الباب األول. 
 ٣واستطرد السيد ميليسكانو قائالً إن مشاريع املواد من  -١٦
ساسية أهلا أمهية ، الواردة يف الفصل األول من الباب الثاين، ٧ إىل

 ٣مشـروع املـادة فيما يتعلق بتنفيذ جمموعة مشـاريع املـواد برمتهـا. ف
يرسي االجتاه األساسي ملشاريع املواد، وهـو أن النـزاع املسـلح حبـد 

وعلــــى ذلـــــك، تتوقـــــف . ذاتــــه ال يُنهـــــي وال يعلــــق نفـــــاذ املعاهـــــدة
 ٤ . وتسـعى مشـاريع املـواد مــنظـروف كـل حالـة االسـتمرارية علـى
__________ 

 A/CN.4/627 الوثيقــة)، األولا0لــد الثـاين (اجلـزء  نفسـه، املرجـع )١٠٢( 
 .٣٠و ٢١ الفقر�ن ،Add.1و

 .٢١٣و ٢٠٩ الفقر�ن)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  نفسه، املرجع )١٠٣( 
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إىل توجيـه القـرار بشــأن مـا إذا كانــت املعاهـدة ستصــمد يف  ٧إىل 
وجه نزاع مسلح أم ال، وقد ُرتبت حبسب األولوية. وتتمثـل اخلطـوة 

، إذا ٤فبموجب مشروع املادة األوىل يف النظر يف املعاهدة نفسها. 
يـــنظم اســـتمراريتها يف مــا كانـــت املعاهــدة تتضـــمن حكمـــاً صــرحياً 

ويف غيــاب . سـلح، يــتم العمـل �ـذا احلكـمسـياق حـاالت النـزاع امل
حكـم صــريح يف هــذا الشــأن، يكــون اللجــوء بعــد ذلــك، مبوجــب 

، إىل القواعـــــد الدوليــــة الراســـــخة بشــــأن تفســـــري ٥مشــــروع املــــادة 
املعاهـدات مـن أجــل حتديـد مصــري املعاهـدة يف حالــة نشـوب نــزاع 

بـة قاطعـة بعـد تطبيـق مشـروعّي لتوصـل إىل إجاوإذا مل يـتم ا .مسـلح
املادتني هذين يتحول البحث إىل النظـر يف اعتبـارات خارجـة عـن 

اقية  ٦نطاق املعاهدة، ويطرح مشروع املادة  عدداً من العوامل السي
وأخرياً، يتلقى القارئ مسـاعدة . اليت ميكن أن تفيد يف هذا الشأن
ئمـة إرشــادية ل إىل قاالـذي حييـ ٧أخـرى مـن خـالل مشـروع املــادة 

املعاهــدات الـــيت يشـــري مضـــمو ا إىل  فيهـــا تــرد يف املرفـــق ُأدرجـــت
  .استمرار سر� ا كلياً أو جزئياً خالل النزاع املسلح

يعرتف >ملبدأ القائل ²ن وجود  ٣وذَكر أن مشروع املادة  -١٧
 نزاٍع مسلٍح ال يؤدي تلقائياً إىل إ اء أو تعليق نفاذ املعاهدات. وقد

ا إذا كان من األفضل أن أجرت جلنة الصياغة مناقشة متهيدية بشأن م
يف صيغة إجيابية ترسي مبدأ االستمرارية بغية  ٣مشروع املادة يُعرض 

التشديد على أمهية استقرار العالقات التعاهدية. وقد ُوضع أمام جلنة 
الصـياغة مقـرتح بـديل يف هـذا االجتـاه. وقـررت جلنـة الصـياغة، بعـد 

القــراءة األوىل. ة مستفيضــة، اإلبقـاء علــى الـنهج املعتمــد يف مناقشـ
ر  ٣والغرض من مشروع املادة  هو تبيان أن وجود نزاٍع مسلح ال يؤث

ملادة   ٣حبد ذاته على املعاهدات: إن مشاريع املواد اليت تلي مشروع ا
 هي اليت حتدد ما إذا كان النزاع املسلح يؤثر على املعاهدة أم ال.

ؤيـد أنـه عوضـاً عـن اعتمـاد افـرتاٍض ينة الصياغة ورأت جل -١٨
االستمرارية مث حماولة إدراج املعاهدات أو فئات املعاهدات اليت يفرتض 
عدم استمرارها، فإنه يُفضل وضع بيان مبادئ بسيط أوًال، من أجل 
تبديــد أي افـــرتاض بعــدم االســـتمرارية، مث املضــي قـــدماً يف وصـــف 

املعاهـدات فيهـا. وارتئـي أن األثـر احلاالت اليت يُفـرتض أن تسـتمر 
للنهج األخري هو تقوية استقرار العالقات التعاهدية، وأن أي  اإلمجايل

من شأنه أن يتطلب قدراً معترباً من  ٣تغيري يف توجه مشروع املادة 
الذي مل تكن  إعادة صياغة املواد اليت تلي مشروع املادة هذا، األمر 

العمل ومن جلنة الصياغة ميالة إلجرائه يف ه ذه املرحلة املتأخرة من 
 .بكامل هيئتهايهات واضحة من قبل جلنة القانون الدويل دون توج

جلنـة الصــياغة استعاضـت ، ٣مسـتهل مشـروع املـادة  ويف -١٩
اإلشـارة إىل "نشـوب" نــزاٍع مسـلٍح >إلشـارة إىل "وجـود" نــزاع عـن 

ينحصـر يف  المسلح، وذلك لكي توضح أن نطاق مشـاريع املـواد 
يف وقت نشو�ا، إذ إن  املسلحة اليت تؤثر على املعاهداتالنزاعات 

آ�ر النزاع على املعاهدة قد حتدث يف فرتة الحقة لنشوبه. وعالوة 
على ذلك، فإن اإلشارة إىل "نشوب" النزاع توحي ²ن األمر يتعلق 
بنزاعـــات مســــلحة ذات طــــابع دويل، ذلــــك أنـــه مــــن غــــري املعتــــاد 

عـات مســلحة غـري دوليـة؛ وبـذلك فــإن  التحـدث عـن "نشـوب" نزا
 د" تتوافق بشكل أوثق مع نطاق مشاريع املواد. كلمة "وجو 

وقـــــال إن جلنـــــة الصـــــياغة قـــــد أجـــــرت مناقشـــــة موســـــعة  -٢٠
(أي "حبكـــم الواقـــع"). ومــــع أن  "ipso facto"للمصـــطلح الالتيـــين 

املمارسـة املتبعــة تقضـي بعــدم اســتخدام مصـطلحات التينيــة حــني 
ة الالتينيـة حيظـى >تفـاق عـام، فـإن جلنـة بغـري اللغـ مكافئ هلـا يوجد

الصـياغة مل تــتمكن مــن االتفــاق علــى بــديل غــري التيــين مناســب. 
 . "ipso facto"قررت اإلبقاء على مصطلح  ،وبناء على ذلك

ومت تبســــــــيط صـــــــــياغة الفقــــــــرتني الفـــــــــرعيتني (أ) و(ب)،  -٢١
إىل الـدول ُيزَمع إجراء أي تغيري جوهري. كما ُحـذفت اإلشـارة  ومل

قــرر اخلـــاص أل ـــا تُفهـــم "األطــراف يف املعاهـــدة" الـــيت اقرتحهـــا امل
 . ١ضمنياً من مشروع املادة 

وأخـرياً، نظـرت جلنــة الصـياغة يف سلســلة مـن املقرتحــات  -٢٢
، وقـــررت يف  ايـــة األمـــر أن احلـــل ٣ن مشـــروع املـــادة بشــأن عنـــوا

ســبة إىل األفضـل هـو اختيـار عنـوان يـنم عـن طبيعـة هـذا احلكـم >لن
ا0موعة الكاملة ملشاريع املواد. وقد نظرت جلنة الصياغة يف صيغيت 

 العام" واختارت األخرية. "املبدأ األساسي" و"املبدأ
تتضـــــمن فيـــــه الوضـــــع الـــــذي  ٤وتنــــاول مشـــــروع املـــــادة  -٢٣

املعاهــدة أحكامـــاً تـــنص علـــى اســـتمرارها أو عـــدم اســـتمرارها يف 
األحكـــام >لطبـــع واجبـــة حــاالت النـــزاع املســـلح. وســـتكون هـــذه 

التطبيق؛ ومبقتضى ذلك سلطت جلنة الصياغة تركيزها على مكان 
إطار النص الكامل ملشروع املواد وعلى ما إذا  مشروع املادة هذا يف 
 كناً أم ال. كان حتسني صياغته مم

 .٧ويف القراءة األوىل، كان هذا احلكم يشكل مشروع املادة  -٢٤
ووضـــعه املقـــرر اخلــاص بتغيـــري موقعــه وقبلــت جلنــة الصـــياغة مقــرتح 

، علمـاً ²ن املنطـق الكـامن وراء ذلـك ٣مباشرة بعد مشروع املادة 
عـدُة مـواد تــنص  ٣هـو أن تلـي بيـاَن املبــدأ العـام يف مشـروع املــادة 

جيهـــات بشــأن كيفيـــة التأكــد مـــن ~ثــري نـــزاع مســلح علـــى علــى تو 
، تشـري ٤ املعاهدة. وأول مادة من هذا النـوع، وهـي مشـروع املـادة

إىل أنــه يف حــال وجــود الــرد علـــى ذلــك يف نــص ضــمن املعاهـــدة 
 ذا�ا، فينبغي اتباع ذلك النص.

ومضــت جلنـــة الصـــياغة يف عملهـــا علـــى أســـاس إعـــادة  -٢٥
 تقريــــر املقــــرر اخلــــاص، لكنهــــا قــــررت الصــــياغة الــــيت اقُرتحــــت يف

تــدرج أي إشـــارة إىل األحكـــام "الصــرحية"، حيـــث اعُتـــرب هـــذا  أال
ئداً عن احلاجة. كما �قشت مقرتحاً >إلشارة إىل أحكام النعت زا
، لكنها قررت رفضه ألن التحديد ميثل مفهوماً إطـار�ً قـد "حمددة"

عنـوان مشـروع  تنشأ عنه عمليـاً تفسـريات متضـاربة. وبـذلك اخُتـزل
حبــــذف نعـــت "الصــــرحية"، حبيـــث أصــــبح نصـــه كــــاآليت:  ٤املـــادة 

 ". "األحكام املتعلقة بنفاذ املعاهدات
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فكان نصاً جديداً يركز على املرحلة  ٥أما مشروع املادة  -٢٦
تتضمن املعاهدة حكماً صرحياً عـن  التالية من االستقصاء حني ال

ذ إىل القواعــد املتعلقــة آ�ر النــزاع املســلح، إذ يكــون اللجــوء عندئــ
بتفسري املعاهدات. ومع أن النص أعاد بيان ما هو واضح إىل حد 

مــن أجـل توضــيح العالقـة القائمــة بــني  د إدراجـهمـن املفيــفــإن مـا، 
. وقــد نشـأت فكــرة إدراجـه بوجــه خـاص مــن ٧و ٦و ٤و ٣املـواد 

أن يشــري إىل  ٦املناقشـة املتعلقــة مبــا إذا كــان ينبغــي ملشــروع املــادة 
مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا  ٣٢و ٣١عيـــــار النيـــــة وأن حييـــــل إىل املـــــادتني م

اء النظـــــر يف . وقــــد كــــان ذلـــــك موضــــعاً للنقــــاش أثنــــ١٩٦٩ لعــــام
ءة األوىل، وقـد بــرزت املسـألة �نيــًة عقــب مشـاريع املــواد عنـد القــرا

 . النيةاقرتاح املقرر اخلاص الداعي إىل إحياء اإلشارة إىل معيار 
مدركــة لعـدم وجــود اتفـاق يف جلنــة  وكانـت جلنــة الصـياغة -٢٧

علــى إعــادة إدخـال معيــار النيــة يف بكامــل هيئتهـا القـانون الــدويل 
ه يف بيانه اخلتامي ، وكون املقرر اخلاص قد Þى بنفس٦ملادة مشروع ا

عن مقرتحه السابق الداعي إىل ذلـك حتديـداً. وعلـى غـرار الوضـع 
متضـاربة يف جلنــة الـذي سـاد يف اجللســة العامـة، كانـت هنــاك آراء 

 ٣٢و ٣١الصياغة بشأن ما إذا كان معيار النية جمسداً يف املادتني 
. ويف التحليـــل األخــــري، رأت جلنــــة ١٩٦٩مـــن اتفاقيــــة فيينـــا لعــــام 

من  ٣٢و ٣١الصياغة أن تفسري املعاهدة من خالل تطبيق املادتني 
ل ة فيينا هو مبثابة استقصاء منفصل عن عملية النظر يف العواماتفاقي

تدل على إمكانية إ اء املعاهدة قد  اخلارجة عن نطاق املعاهدة اليت
  حالة حدوث نزاع مسلح. أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها يف

وبقيـت مطروحــة مسـألة مــا إذا كـان مــن املتوجـب وجــود  -٢٨
شـــارة إىل قواعـــد التفســــري اإلإشـــارة إىل معيـــار النيـــة >إلضـــافة إىل 

. وبعــد التفكـري قــررت جلنــة الصــياغة ٣٢و ٣١الـواردة يف املــادتني 
رفض مثل هذه اإلشارة، ألن واضعي املعاهدات �دراً مـا يشـريون 

نوا�هم بشأن ما يكون عليه الوضع إن حدث ودخـل أطـراف إىل 
وا� مكانة املعاهدة يف نزاع مسلح. وعالوة على ذلك، فإن منح الن

يف مـــؤمتر األمـــم >رزة قــد يـــؤدي إىل االبتعــاد عـــن املوقـــف املعتمــد 
املتحدة لقانون املعاهدات، وهو املوقف الذي يقضي بتقدمي معايري 

قيــــام أولئــــك الــــذين يطبقــــون  أخــــرى مــــن أجــــل تقلــــيص احتمــــال
املعاهـدات >العتمــاد حصــر�ً علــى ~كيـدات النــوا�. فمــن شــأن 

يركز علـى  ذايتن تؤدي إىل معاودة إدخال  ج اإلشارة إىل النية أ
اعتمــدت  ١٩٦٩"، يف حـني أن اتفاقيــة فيينـا لعـام "نـوا� األطـراف

  جاً موضوعياً يركز على "معىن النص". 
يت النظر، تقرَّر عدم جل استيعاب وجهومع ذلك، ومن أ -٢٩

اإلشـارة إىل معيـار النيـة بـل وضـع إشـارة أكثـر عموميـة إىل "قواعــد 
القـانون الـدويل املتعلقـة بتفسـري املعاهـدات". ومـن املفهـوم أن تلـك 

، كمــــا أ ـــــا ١٩٦٩القواعــــد قـــــد جتســــدت يف اتفاقيـــــة فيينــــا لعـــــام 
ول يف >لنسـبة للــدون الـدويل العـر موجـودة >عتبارهـا جـزءاً مـن القـان

غري األطراف يف تلك االتفاقية. وقد نظرت جلنة الصياغة يف طرق 
خمتلفة للتعبري عن املفهوم واختارت صياغة مل تصور تفسري املعاهدة 

بوصــفه يقــدم جـــوا>ً  ائيــاً، بـــل تركــت البــاب مفتوحـــاً أمــام تطبيـــق 
ر فيهـــا تفســـري يف األوضـــاع الـــيت ال يســـف ٧و ٦املـــادتني مشـــروعي 

 ن نتيجة قاطعة. عىن املعاهدة عم

 ٥و�بع السيد ميليسكانو قائالً إن عنـوان مشـروع املـادة  -٣٠
ا يـــوحي ²ن ممــهــو "تطبيــق القواعــد املتعلقـــة بتفســري املعاهــدات"، 

احلكـم لــيس معنيـاً مبســألة تفسـري املعاهــدات عمومـاً بــل >ألوضــاع 
ن تفســـري عـــد القائمـــة بشـــأاحملــددة الـــيت جيـــب أن تطبَّـــق فيهــا القوا

 دات بغية احلصول على نتائج. املعاه

على عدة عوامل جيب أخذها يف  ٦وينص مشروع املادة  -٣١
لــدى حتديــد مــا إذا كانـــت  -وتعــدادها لــيس حصـــر�ً  -االعتبــار 

ن  املعاهدة عرضة لإل اء أو تعليق النفاذ. وتنفَّذ ممارسة كهذه بعد أ
وقـد  حيسـم األمـر. ال ٥و ٤ملـادتني يتبني أن اللجوء إىل مشروعي ا

أســـفرت املناقشـــة املستفيضـــة الـــيت أجر�ـــا جلنـــة الصـــياغة ملشــــروع 
عـــن عــدد مـــن التغيــريات. وقـــد جــرى للتـــو وصــف أحـــد  ٦ املــادة

التحـوالت يف املفــاهيم: مل تعــد مســألة نيــة األطــراف مرتبطــة بتلــك 
املتعلقـة بقواعــد تفســري املعاهــدات الـيت أصــبحت موضــوع مشــروع 

يف متهيــد الطريـق لالتفـاق علــى هم ذلـك القـرار . وقـد ســا٥ادة املـ
 . ٦صيغة معدلة ملشروع املادة 

ويف الــنص الــذي اعُتمـــد يف القــراءة األوىل، اســـُتخدمت   -٣٢
كلمة "دالئل" بناء على اقـرتاح املقـرر اخلـاص آنـذاك. ومـع ذلـك، 

حيبــذ كثــريون اســتخدام هــذا املصــطلح، مبــن فــيهم أعضــاء جلنـــة  مل
علــى مشـاريع املـواد. وبــدورها دول الـيت علقـت نون الـدويل والــالقـا

حتبــذ جلنــة الصـــياغة ذلــك املصــطلح، وهـــو مــا كــان وراء قرارهـــا  مل
 استخدام كلمة "عوامل". 

واحــُتفظ >لفقـــرة االســـتهاللية للـــنص إىل حـــد كبـــري كمـــا   -٣٣
كانت عليه يف القراءة األوىل، >ستثناء أنه اسُتعيض يف  ايتها عن 

ذات الصلة، العتبار جلميع العوامل بعبارة "يوىل اة "يُلجأ إىل" عبار 
أن قـــائميت علـــى "، وذلــك للتأكيـــد صـــراحة مبــا يف ذلـــك مـــا يلـــي

العوامل الواردتني يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) ليستا حصـريتني 
وأن اهلدف منهما تقدمي املساعدة يف حتديد أثر النزاع املسلح على 

امل ذات الصلة" ام عبارة "العو كيد ذلك >ستخداملعاهدات. ومت ~
اليت أقرت معياراً نسبياً من جهة أن بعض العوامل ميكـن أن تكـون 
أكثر ارتباطاً >ملوضوع من غريها، رهناً >ملعاهدة أو النزاع، وكذلك 

 >ستخدام عبارة "مبا يف ذلك ما يلي" لز�دة توضيح األمر.

ألوىل علــى ا يف القـراءة اواشـتملت الصـيغة الـيت ُنظـر فيهـ -٣٤
عتني من العوامل: األوىل وردت يف الفقرة الفرعية (أ)، وتتعلق جممو 

يف ، ١٩٦٩>لقواعد املتعلقة بتفسري املعاهدات يف اتفاقية فيينا لعام 
وردت الثانية يف الفقرة الفرعية (ب)، وتتعلق بكـل مـن النـزاع حني 

>لضـرورة.  واملعاهدة املعنيني، مع العلم ²ن الفئتني ليستا مرتابطتني
ونتيجة إلزالة مسألة تفسري املعاهـدات، متكنـت جلنـة الصـياغة مـن 
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الفقــرتني الفـــرعيتني  إعــادة توزيــع ا0موعــة الثانيــة مـــن العوامــل بــني
(أ) و(ب)، حيـــــــث ذكــــــرت األوىل العوامـــــــل املتعلقـــــــة اجلديــــــدتني 

 ذكرت الثانية العوامل املتصلة >لنزاع املسلح. يف حني>ملعاهدة 
الفرعيــــة (أ) علـــى "طبيعـــة" املعاهــــدة،  ت الفقـــرةوشـــدد -٣٥

وحتديداً على موضوع املعاهدة، وهدفها وغرضها، ومضمو ا، وعدد 
ت على خصائص النزاع األطراف فيها. أما الفقرة الفرعية (ب) فركز 

علـى سـبيل  -املسلح، حيث متثل العوامل املقرتحة مداه اإلقليمي 
بحر، وهو ما قـد يكـون ذا صـلة املثال، ما إذا كان يف الرب أو يف ال

وحجمـه وشــدته  -علـى اتفاقـات النقــل اجلـوي >لتأكـد مـن ~ثــريه 
ومدتـه. وعــالوة علــى ذلــك، و>لنظـر إىل أن نطــاق مشــاريع املــواد 

من نزاعـات لــيس هلـا طـابع دويل، فقــد ذُكـرت درجـة التــدخل يتضـ
اخلـارجي >عتبارهــا أحـد العوامــل الــيت جيـب أخــذها يف احلســبان. 

د من ذلك هو اعتبار هذا العنصر اجلديد عامل كبح يعمـل والقص
لصاحل استقرار املعاهدات. واألساس املنطقي لذلك هو أن النزاعات 

ر علــى العالقــات بــني أطــراف ملسـلحة غــري الدوليــة ميكــن أن تــؤثا
زاع مسلح غري  معاهدة ما: كلما ازدادت مشاركة الدول الثالثة يف ن

 عاهدات به، والعكس صحيح. دويل، ازداد احتمال ~ثر امل
فهـو "العوامـل الـيت تـدل علـى  ٦أما عنوان مشروع املادة  -٣٦

 إمكانية إ اء املعاهدات أو االنسحاب منها أو تعليقها".
اســتمرار نفــاذ املعاهــدات بنـــاء  ٧ل مشــروع املــادة وتنــاو  -٣٧

مقرتح مـنقح طرحـه من على موضوعها، واتُبع فيه  ج جديد انبثق 
فقرتني، تستند األوىل إىل  اص. واشتمل هذا املقرتح علىاملقرر اخل

تعمـل الثانيـة علــى  يف حـنيالـنص الـذي اعُتمـد يف القــراءة األوىل، 
يقتضي موضوعها أن اليت  اهداتإقامة صلة مبرفق يضم قائمة >ملع

  تستمر يف النفاذ، كلياً أو جزئياً، خالل النزاع املسلح.
اً أن احلكم الذي اعُتمد يف وكان رأي جلنة الصياغة عموم -٣٨
راءة األوىل مل يضـف الكثـري وأنـه ينبغـي إعـادة صـياغته مـن أجـل القـ

"املوضوع" املذكور يف الفقرة الفرعية (أ)  ــالتوسع يف بيان املقصود ب
، >عتبـاره أحـد العوامـل الـيت ينبغـي أخـذها يف ٦من مشروع املـادة 

 منها اهدة أو االنسحاباالعتبار عند التأكد من إمكانية إ اء املع
أو تعليـق نفاذهـا يف حـاالت النـزاع املسـلح. وقـد سـاهم الـربط بـني 

س الذي استندت إليه اللجنة يف شرح األسا ٧و ٦مشروعي املادتني 
عند وضع القائمة وأبَقى على فكرة املقرر اخلاص القائلة ²ن يتضمن 

 . ٧ملادة مشروع املواد إحالة داخلية صرحية إىل املرفق يف مشروع ا
وسوف يوضح التعليق أن مفعول هـذا احلكـم هـو إثبـات  -٣٩

ار السـتمر  مؤيِّـدةأن نشوب نزاع مسلح ينطـوي علـى داللـة ضـمنية 
 املعاهدات احملددة يف املرفق. 

مـــــع الصـــــياغة  ٧ومتــــت مواءمـــــة عنـــــوان مشـــــروع املـــــادة  -٤٠
اء  اجلديدة، حيث أصبح نصه كاآليت: "استمرار نفاذ املعاهدات بن

 ى موضوعها". عل

، ٧ولـدى انتقالــه إىل املرفـق الــذي يتصـل مبشــروع املــادة  -٤١
فــاظ بـــه يف قــال الســيد ميليســكانو إن جلنـــة الصــياغة قــررت االحت

مشـروع املــواد ووضـعه يف النهايــة كمـا كــان الوضـع عليــه يف القــراءة 
األوىل، وذلــك خالفـــاً لرغبـــات املقـــرر اخلــاص الـــذي كـــان يفضـــل 

. وقـــد اســــتخدمت جلنـــة الصــــياغة ٧ملـــادة إدراجـــه بعـــد مشــــروع ا
توصيات املقرر اخلاص فيما يتعلق بصقل الصياغة ومضمون املرفق 

ملقــــرر اخلـــاص املزيـــد مـــن البحــــث يف علـــى الســـواء. كمـــا أجـــرى ا
االجتهـادات القضــائية الراهنـة وقــدم ملخصــاً >لنتـائج الــيت توصــل 

 األمانة إليها يف ورقة حبثية قصرية. وأوصى شخصياً ²ن ُيطلب إىل
العامة إصدار النتائج اليت توصل إليها املقرر اخلاص يف شكل وثيقة 

ن تبقـــى متاحــــة رمسيـــة للجنـــة القـــانون الـــدويل، وذلـــك مـــن أجـــل أ
 ). A/CN.4/645للرجوع إليها (

وفيمـــا يتعلــــق مبضــــمون القائمــــة، قــــررت جلنــــة الصــــياغة  -٤٢
اءة األوىل. االحتفاظ، إىل حد كبري، >لصيغة اليت اعُتمدت يف القر 

وقــررت عـــدم نقــل بعـــض فئـــات املعاهــدات إىل مشـــروع املـــادة يف 
املعاهدات  وعة خمتارة منشكل فقرة �نية، وذلك بغية عزهلا كمجم

ولـــو الــيت تصــمد يف وجــه النــزاع املســلح بفضــل طبيعتهــا وأمهيتهــا. 
علــى فعلـت ذلــك لكــان مـن شــأنه حتمــاً أن يـدل بصــورة ضــمنية 

لصياغة دات، األمر الذي رأت جلنة اوجود تسلسل هرمي للمعاه
 واملرفق. ٧أنه ال يشكل الغرض من مشروع املادة 

لــت جلنــة الصـــياغة أمــا فيمــا يتعلــق >إلضـــافات، فقــد قب -٤٣
ملعاهدات  مقرتح املقرر اخلاص الداعي إىل إدراج بند جديد (د)، "ا
املتعلقــة >لعدالـــة اجلنائيــة الدوليـــة"، إضــافة إىل فئـــة جديـــدة (ي)، 

عاهـدات الــيت تكــون صــكوكاً ~سيسـية ملنظمــات دوليــة". كمــا "امل
"املعاهـــدات املتعلقــة >لتحكـــيم  بنــدقــررت جلنـــة الصــياغة حـــذف 

ي". وقد أكد البحث اإلضايف الذي أجراه املقرر اخلاص أن التجار 
إدراج هذه املعاهدات ال تدعمه دوماً املمارسة ذات الصلة. فبعض 

 تُعترب حامسة. ورأت جلنـة الصـياغة املمارسات قائمة فعالً لكنها ال
أيضـاً أنــه ال يوجــد قـدر كــاف مــن االتفـاق يف اللجنــة علــى إدراج 

علـى سـبيل التطــوير التـدرجيي. ومــع  معاهـدات التحكـيم التجــاري
 ،)ه(ذلك، فمن شأن التعليق أن يشرح أن املعاهدات املبينة يف الفقرة 

املتعلقة >حلقوق  "معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة واملعاهدات
الذي اخلاصة لألفراد"، تغطي معاهدا ت محاية االستثمارات >لقدر 

دراج تتعامل فيه مع احلقوق اخلاصة. كما قرر  ت جلنة الصياغة عدم إ
"معاهدات القواعد اآلمرة" على النحو الذي كان قـد  ــبند يتعلق ب

إمكانية  اقُرتح يف اجللسة العامة. وسلمت برأي مفاده أنه >لرغم من
تصور معاهدات تضم أحكاماً تتمتع بوضع القواعد القطعية مبوجب 

هذه املعاهدات ن يشار إىل القانون الدويل، فلم جتر العادة على أ
>عتبارهـــــا فئـــــة. وأخـــــرياً، قـــــررت جلنـــــة الصـــــياغة االحتفـــــاظ ببنـــــد 
"املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف" ووضعته يف مرتبة أعلى يف 

 الفقرة (ج)، ألغراض العرض.  القائمة، يف
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وإىل جانــب إدراج كلمــة "الدوليـــة" يف عبــاريت "احلمايـــة  -٤٤
الدولية للبيئة"، يف الفقرتني (و)  الدولية حلقوق اإلنسان" و"احلماية

و(ز) علــى التــوايل؛ وحــذف كلمــة "املماثِلــة" الــيت اعُتــربت مبهمــة 
ت املتعلقــة يف عبــارة "االتفاقــا "االتفاقــات" كلمــة  بعــدوكانـت تــرد 

؛ ودمـــج اإلشــــارتني إىل )ه(اخلاصـــة لألفــــراد" يف الفقـــرة >حلقـــوق 
املعاهدات الدبلوماسية والقنصلية يف بند واحد، وهـو الفقـرة (ل)، 
فإن إعادة الصـياغة البـارزة الوحيـدة وردت يف الفقـرة (ك)، حيـث 

"تســـــوية املنازعــــات بــــني الــــدول >لوســـــائل  عبــــارة عــــن اســــتعيض
"التسـوية الدوليـة للمنازعـات >لوسـائل السـلمية". السلمية" بعبارة 

حـــذف عبــــارة "بــــني الــــدول" يوســــع مــــن نطــــاق الــــنص ليشــــمل ف
املنازعــات الــيت تتضـــمن أشخاصــاً آخــرين مـــن أشــخاص القـــانون 
الـدويل، وال سـيما املنظمـات الدوليـة. ومبـا أن هـذه التغيـريات تشـري 

ئية حملكمــة ضـمناً إىل تسـوية املنازعــات خـارج نطـاق الواليــة القضـا
اغة عــن اإلشـــارة إىل العــدل الدوليـــة، فقــد استعاضـــت جلنــة الصـــي

احملكمـــــة يف  ايـــــة الفقـــــرة بعبــــــارة أكثـــــر عموميـــــة هـــــي "التســــــوية 
مـن ميثـاق  ٣٣القضائية"، وهي العبـارة الـيت اسـتخدمت يف املـادة 

اآلليات  األمم املتحدة. وبرأي جلنة الصياغة فإن الفقرة (و) تغطي 
 ة حقوق اإلنسان.التعاهدية حلماي

حـذف مجيـع اإلشـارات إىل قررت جلنـة الصـياغة  ،وأخرياً  -٤٥
"فئات" املعاهدات، وهو مصطلح ال ُيستخدم عـادة يف النصـوص 

. وُأجـري التغيـري يف كـل مـن ١٩٦٩القانونية، مثل اتفاقية فيينا لعام 
. وقوبل مقرتح لإلشارة إىل "أحكـام" ٧عنوان ونص مشروع املادة 

 لرفض.املعاهدات >
تكتســــي  وســـوف يوضــــح التعليـــق أن قائمــــة املعاهـــدات -٤٦

طابعـــاً إرشــــاد�ً، وأ ــــا مل تُعــــرض وفقـــاً لرتتيــــب معــــني وال تعكــــس 
"تسلســـــــالً هرميــــــــاً" للصــــــــكوك. وعــــــــالوة علــــــــى ذلــــــــك، جيــــــــب 

ُيستخلص من عدم إدراج أنواع معينة من املعاهدات يف القائمة  أال
د تلـــــك إن صـــــمو ، حيــــث يســـــتند إىل االســــتدالل >لضـــــدتفســــري 

يبقى متوقفـاً علـى تطبيـق املعاهـدات يف وجـه النزاعـات املسـلحة سـ
 . ٦إىل  ٤مشاريع املواد من 

وقـــال الســــيد ميليســـكانو إن عنــــوان املرفـــق هــــو "قائمــــة  -٤٧
 ".٧إرشادية >ملعاهدات املشار إليها يف مشروع املادة 

ولدى االنتقال إىل الفصـل الثـاين مـن البـاب الثـاين، قـال  -٤٨
لنزاعـــــات يتعلــــق Ðبــــرام املعاهــــدات خــــالل ا ٨إن مشــــروع املــــادة 

املسلحة. وقد اختارت جلنة الصياغة االحتفاظ مبشروع املادة دون 
إجـراء تغيــريات رئيســية يف الــنص املعتمــد يف القــراءة األوىل، لكنهــا 
ســّلمت ²ن احلكــم لــه طـــابع توضــيحي إىل حــد كبــري وال يشـــكل 

 إدراجه ضرورة قصوى. 
أن النزاعـــات املســلحة ال تـــؤثر علـــى  ١الفقـــرة  دتوأكــ -٤٩

قـــدرة الــــدول األطــــراف يف نــــزاع مســـلح علــــى إبــــرام املعاهــــدات. 
اإلشارة السابقة إىل "نشوب" النزاع املسلح >إلشارة واسُتعيض عن 

إىل "وجــــود" هــــذا النـــــزاع، وذلــــك مــــن أجـــــل حتقيــــق التوافــــق مـــــع 
علــى ذلــك، ة . وعــالو ٣التغيـريات الــيت أجريــت يف مشــروع املــادة 

شـياً مــع السياسـة العامــة الــيت تقضـي بعــدم إدراج إشــارات إىل اومت
معاهــــــدات حمــــــددة، اســــــتعيض عـــــــن اإلشــــــارة إىل اتفاقيــــــة فيينـــــــا 

 Ðشارة إىل "القانون الدويل" األكثر مشوالً. ١٩٦٩ لعام
إىل اإلمكانيــة احملــددة التفــاق الــدول  ٢وأشـارت الفقــرة  -٥٠

على إ ـاء أو تعليـق معاهـدة سـارية  لحفيما بينها خالل النزاع املس
بينهـا. واحتفظـت جلنـة الصـياغة >لصـيغة الـيت اعتمـدت يف القـراءة 
األوىل وأضـــافت إشـــارة إىل إمكانيـــة االتفـــاق فيمـــا يتعلـــق بتعــــديل 
املعاهــدة أو إدخـــال تغيـــريات عليهـــا. ولـــدى قيامهـــا بـــذلك، كـــان 

لــيت هـــي ا تفكــري جلنــة الصـــياغة منصــرفاً إىل موقـــف الــدول الثالثـــة
أطـراف يف املعاهــدة ولكنهـا ليســت أطرافـاً يف النــزاع املسـلح. فــال 
ميكن تصور أن تكون هذه الـدول يف وضـع ميكنهـا مـن تربيـر إ ـاء 

إمكانيــة التمــاس  املعاهـدة أو تعليــق نفاذهـا، ممــا ال يـرتك هلــا سـوى
 تعديل املعاهدة أو إدخال تغيريات عليها. 

ي اإلشارة إىل االتفاقات ه والقضية األخرى اليت نوقشت -٥١
"القانونية" يف النص املعتمد يف القراءة األوىل، وهي عبارة غري موفقة 
أل ـا تـوحي مـن خـالل االســتدالل >لضـد Ðمكانيـة إبـرام اتفاقــات 
"غري قانونية". وتشمل البدائل اليت ُنظـر فيهـا جمـرد حـذف الكلمـة 

اغة نة الصياختارت جلاالستعاضة عنها بكلمة "صحيحة". وقد  أو
 داعي له.  احلل األول ألن البديل الثاين ميكن أن يؤدي إىل لبس ال

يف  ٨ونظرت جلنة الصياغة يف إمكانية وضع مشروع املادة  -٥٢
، لكنهـا قـررت عـدم ٤موضع سابق من النص، بعـد مشـروع املـادة 

 . ٧و ٦و ٥و ٤و ٣ فعل ذلك �دف عدم زعزعة تسلسل املواد
"إبـــرام املعاهـــدات وهـــو ، ٨ ع املــادةوان مشـــرو وبقــي عنـــ -٥٣

 خالل النزاع املسلح"، من دون تغيري.
بشـــــرط اإلخطــــار بنّيـــــة إ ـــــاء  ٩ويتعلــــق مشـــــروع املــــادة  -٥٤

تعليــق نفاذهــا بســبب وجــود نــزاع  معاهـدة أو االنســحاب منهــا أو
مســــلح. وقـــــد تضــــمن الـــــنص املعتمـــــد يف القــــراءة الثانيـــــة فقـــــرتني 

 وضعها املقرر اخلاص. ات اليت  التوصيإضافيتني استناداً إىل
>لصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل مع  ١واحتفظت الفقرة  -٥٥

إجراء بعض التغيريات يف الصياغة. وسعت جلنة الصياغة إىل مواءمتها 
حبــذف  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٦٥بصــورة أوثــق مــع املــادة 

التوضيحية  العبارة " وإضافةاإلشارة إىل الدولة "املشرتكة يف نزاع مسلح
 "نتيجة لوجود نزاع مسلح" بعد عبارة "نفاذ تلك املعاهدة". 

الــذي  ٢وقـررت جلنـة الصـياغة اإلبقــاء علـى نـص الفقـرة  -٥٦
 اعُتمد يف القراءة األوىل. 

وأضــاف الســـيد ميليســكانو قـــائالً إن القضــية األساســـية  -٥٧
بــديت ض. وقـد ألالعــرتا تتمثــل يف الفـرتة الزمنيـة ٣املتعلقـة >لفقـرة 
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اقرتاحـات شـىت لكـن جلنــة الصـياغة اختـارت إدراج عبـارة "خــالل 
وهـو إطـار زمـين حيـدَّد  -مدة زمنية معقولة" بعد كلمة "االعرتاض" 

 .٤عن طريق تنفيذ اإلجراءات املتوخاة يف الفقرة 
وقـــال إن املقــــرر اخلــــاص اقـــرتح إدراج العبــــارة اإلضــــافية  -٥٨
بيد أن جلنة الصياغة رفضت ف ذلك". على خال تنص املعاهدة مل "ما

 ذلك ألنه قد يعين أن املعاهدة حددت مدة زمنية غري معقولة. 
هي فقـرة جديـدة وتسـتند إىل الصـيغة  ٤وذكر أن الفقرة  -٥٩

مـــن تقريــره األول، مـــع  ٩٦الــيت اقرتحهــا املقـــرر اخلــاص يف الفقــرة 
ىل داخليـــة إبعــض التعــديالت الطفيفــة، مبــا يف ذلــك إدراج إحالــة 

فإنـــه إذا مـــا أُبـــدي اعـــرتاض مبوجـــب  ،٤. ووفقـــاً للفقـــرة ٣ة الفقـــر 
، يكون على الدول املعنية أن تسعى إىل إجياد حل سلمي ٣ الفقرة

 من ميثاق األمم املتحدة. ٣٣للمنازعة >لوسائل املبينة يف املادة 
 ٥وقــد تبــني أن مقــرتح املقــرر اخلــاص بشــأن وضــع فقــرة  -٦٠

ياغة. فهــذه الفقــرة داخــل جلنــة الصــيكــن حمــل خــالف جديــدة مل 
تتضمن شرطاً وقائياً من أجل احلفاظ على حقوق والتزامات الدول 
فيما يتعلق بتسوية املنازعات، بقدر ما تظل واجبة التطبيق يف حالة 
النزاع املسلح. وترى جلنة الصياغة أن النص مفيد من أجل مواجهة 

يف  لــدول املشـــاركةين ضــمناً أن ا>عتبارهــا تعــ ٤أي تفســري للفقــرة 
نـــــزاع مســـــلح تبـــــدأ مـــــن الصــــــفر فيمـــــا يتعلـــــق >لتســـــوية الســــــلمية 
للمنازعات. كما أن اعتماد هذا النص يتالءم مع إدراج املعاهدات 

يف الفقــرة  املتعلقـة >لتســوية الدوليـة للمنازعــات >لوسـائل الســلمية
رر (ك) مـــن املرفـــق. وقـــد اســـتندت صـــياغة الـــنص إىل مقـــرتح املقــــ

مـــع حـــذف اإلشـــارة إىل "نشـــوب نـــزاع  رد يف تقريـــره،اخلـــاص الـــوا
 مسلح" اليت اعُتربت غري الزمة.

ة إ اء ٩وقد بقي عنوان مشروع املادة  -٦١ ، وهو "اإلخطار بنّي
املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها"، من دون تغيري. وسعت 

 ستخدام أشكالجلنة الصياغة إىل أن تكون مشاريع املواد منسجمة >
؛ ويف عنوان ٩من مشروع املادة  ٣لك الصيغة يف الفقرة متباينة من ت

 .١٥االستهاللية؛ ويف نص مشروع املادة  وفقرته ١٢مشروع املادة 
كمــا   ١٠وقـررت جلنـة الصـياغة االحتفـاظ مبشـروع املـادة  -٦٢

االلتزامات  اعُتمد يف القراءة األوىل. ويسعى النص إىل احلفاظ على 
إذا   عزل عن املعاهدة، بغض النظر عمانون الدويل مب يفرضها القااليت

 كانت املعاهدة قد ~ثرت بنزاع ما من خالل تطبيق مشاريع املواد.
، وهــو "االلتزامــات الــيت ١٠وبقــي عنــوان مشــروع املــادة  -٦٣

 يفرضها القانون الدويل مبعزل عن املعاهدة"، من دون تغيري. 
 ١١ مشــروع املــادة انو قـائالً إنواسـتطرد الســيد ميليســك -٦٤

يتنـاول مسـألة إمكانيــة الفصـل بـني أحكــام املعاهـدة. وكانـت جلنــة 
القـانون الــدويل قـد قــدمت هـذا احلكــم قـرب  ايــة القــراءة األوىل، 

. ١٩٦٩مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لعـــــــام  ٤٤>الســــــتلهام مـــــــن املـــــــادة 

نظـــراً للـــدور  ١١جلنـــة الصــياغة االحتفـــاظ مبشـــروع املــادة  وقــررت
²كملـــه >لتخفيــــف مــــن ~ثــــري  يؤديــــه يف الــــنصاألساســـي الــــذي 

األحكـام الــواردة يف الفصـل األول عــن طريـق االعــرتاف >حتمــال 
وجود آ�ر متفاوتة على املعاهدة. وقررت جلنة الصياغة عدم تغيري 

القراءة األوىل، ما عدا التعـديل الطفيـف الـذي  الصيغة املعتمدة يف
operation of a t "إىل يةاإلنكليز النسخة  أجرته >إلشارة يف r eat y "

". أما كلمة "إجحاف" الـواردة operation of the treatyبدالً من "
(ج) فقد وردت استفسارات بشأ ا يف التعليقات الفرعية يف الفقرة 

مــن احلكومــات. وسيوضــح التعليــق يف هــذا اخلصــوص أن  املتلقـاة
مــــن اتفاقيــــة فيينـــــا  ٤٤هــــذه صــــيغة لغويــــة اســـــتخدمت يف املــــادة 

. وار~ت جلنة الصياغة أنه من املستصوب عدم إجراء ١٩٦٩ عامل
 أية تغيريات على الفقرة الفرعية (ج). 

، وهـــو "إمكانيـــة فصـــل ١١وبقــي عنـــوان مشـــروع املـــادة  -٦٥
 "، من دون تغيري.أحكام املعاهدة

 ،١٩٦٩أيضاً إىل اتفاقية فيينا لعام  ١٢ويستند مشروع املادة  -٦٦
ة أو االنســحاب احلـق يف إ ــاء املعاهـد وهـو يتنــاول مسـألة ســقوط

منهــا أو تعليــق نفاذهـــا. وهــذا الـــنص مطــابق إىل حـــد كبــري للـــنص 
 الذي اعُتمد عند القراءة األوىل مع التغيريات التايل ذكرها.

 اية الفقرة االستهاللية، قررت جلنة الصياغة إدراج  ففي -٦٧
ءم عبـارة "بعــد أن أصــبحت علــى علـم حبقــائق الوضــع" لكــي يــتال

، ١٩٦٩الــــنص بشـــــكل أوثـــــق مـــــع نظـــــريه يف اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام 
. ولألســـباب نفســـها، أدخلـــت كلمـــة "قـــد" وكلمـــة ٤٥املـــادة  أي

 "يتحتم" يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب). 
هــم جلنــة الصــياغة العبــارة الشــرطية الــواردة يف الفقـــرة وتف -٦٨

ع"، االسـتهاللية، وهـي "بعـد أن أصــبحت علـى علـم حبقـائق الوضــ
تتصــل بوجـود نــزاع مسـلح فحسـب، بــل تتصـل أيضــاً  علـى أ ـا ال

>لنتائج العملية املرتتبة عليه من حيث التأثري احملتمل للنزاع املسـلح 
>ملزيــد مـــن التوضـــيح يف  علــى املعاهـــدة. وســتحظى هـــذه النقطـــة

التعليق. كذلك نظرت جلنـة الصـياغة يف إدراج إشـارة إىل "الوقـائع 
 ا عدلت عن ذلك.ذات الصلة"، ولكنه

، وهــو "ســقوط احلــق يف ١٢وبقـي عنــوان مشــروع املـادة  -٦٩
 إ اء املعاهدة أو االنسحاب منها أو تعليق نفاذها"، من دون تغيري.

مســــألة إحيـــاء أو اســــتئناف  ١٣ويتنـــاول مشــــروع املـــادة  -٧٠
العالقــات التعاهديــة بعــد نــزاع مســـلح. وجيمــع الــنص بــني مشـــروع 

 ١يف القراءة األوىل، حيث تعربِّ اآلن الفقـرة كما اعُتمد   ١٨املادة 
، وهــو يـــرد ١٣عــن مضــمونه، ونــص القــراءة األوىل ملشــروع املــادة 

 .٢اآلن يف الفقرة 
اً  ١الصياغة يف الفقرة ونظرت جلنة  -٧١ د ووافقت عليها استنا

). ١١٤إىل مقــرتح املقـــرر اخلـــاص الـــوارد يف تقريـــره األول (الفقـــرة 
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"، وهو مصـطلح هداثلة حلاالت "جتديد التعوهي تتناول أوضاعاً مم
: إحيــاء املعاهـدات الــيت أ يـت أو علِّــق العقـودمسـتمد مـن قــانون 

تدخل الدول األطراف يف  نفاذها بعد نزاع مسلح. ومن املتوقع أن
 اتفاقات هلذا الغرض. 

إىل الصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل،  ٢واستندت الفقرة  -٧٢
حيـد الـذي ُأجـري هـو اسـتبدال كلمـة "دالئــل" حبيـث إن التغيـري الو 

. ٦روع املــادة بكلمـة "عوامــل" علـى ســبيل مالءمـة الــنص مـع مشــ
معاهـدة مــا يتقـرر وفقــاً للعوامــل وأكـدت الفقــرة أن اسـتئناف نفــاذ 

 .٦املدرجة يف مشروع املادة 

هـــــو "إحيـــــاء أو اســـــتئناف  ١٣وعنـــــوان مشـــــروع املـــــادة  -٧٣
 سلح". العالقات التعاهدية بعد نزاع م

أثــر ممارســـة احلــق يف الـــدفاع  ١٤ويتنــاول مشــروع املـــادة  -٧٤
الفردي أو اجلماعي عن النفس على املعاهدة. والنص مبعظمه هو 

املعتمـد يف القـراءة األوىل، لكــن جلنـة الصـياغة قـررت صــقله  الـنص
متالئمـاً مــع  ا جعلـهممـÐدراج نعـت "األصـيل" بعـد كلمـة "حقهـا"، 

إىل مــــم املتحــــدة. ومل يُقبـــل اقــــرتاح دعــــا مــــن ميثـــاق األ ٥١املـــادة 
االستعاضــة عـــن اإلشـــارة إىل ميثـــاق األمـــم املتحـــدة بصـــيغة أكثـــر 

")، وذلك ألن ميثاق األمم املتحـدة عمومية ("وفقاً للقانون الدويل
هـو الـذي يـوفر اإلطـار القــانوين املعاصـر ملمارسـة حـق الـدفاع عــن 

عبارة "نفاذ معاهدة" النفس. كما قررت جلنة الصياغة أن ُتدرج بعد 
عبارة "تكون طرفاً فيها بقدر ما يكون نفاذها [...]"، وذلك من 

ء ذلـك هـي أن أجل إدخال عنصر التناسب، والفكرة الكامنـة ورا
 تعارضاً جزئياً مع ممارسة احلق. املعاهدة قد ال تكون متعارضة إال 

ل واقرتح املقرر اخلاص يف تقريره إدراج عبارة افتتاحية جلع -٧٥
 ، لكنــه Þى بنفســه الحقــاً ٧الـنص خاضــعاً لتطبيــق مشــروع املــادة 

 عن مقرتحه، وقررت جلنة الصياغة عدم األخذ به.

فهــو "أثـر ممارســة احلــق يف  ١٤املــادة  أمـا عنــوان مشـروع -٧٦
الدفاع عن النفس على املعاهدة". وهذا العنوان ال يتضمن اإلشارة 

ذفت �ـــدف تبســـيط الســابقة إىل "الفـــردي أو اجلمـــاعي" الــيت حـــ
النص، مع العلم ²ن جلنة الصياغة اعتربت أن هذا املفهوم متضمن 

 يف عبارة "احلق يف الدفاع عن النفس".

مسـألة منـع الدولـة املعتديـة مـن  ١٥مشـروع املـادة ويعـاجل  -٧٧
االستفادة من تطبيق مشاريع املواد. ومع أن هذا املنع قوبل >لتأييد 

ت جلنة الصياغة متثلت فيما إذا  يدة اليت واجهاملسألة الوح فإنعموماً، 
كانت سُتبقي الـنص كمـا اعُتمـد يف القـراءة األوىل، أي مـع إشـارة 

-د( ٣٣١٤ما عّرِف يف قرار اجلمعية العامة مقتضبة إىل العدوان ك
، أم أ ـــا ســــتعتمد ١٩٧٤كـــانون األول/ديســـمرب   ١٤) املـــؤرخ ٢٩

تخدام القـوة مبـا يشـكل صياغة أكثر مشوالً تشري إىل اللجوء إىل اس
 من ميثاق األمم املتحدة.  ٢من املادة  ٤انتهاكاً للفقرة 

ينـــــة قـــــد مت الســـــيد ميليســـــكانو قـــــائالً إن آراًء متبا و�بــــع -٧٨
اً  اإلعراب عنها أثناء املناقشة اليت دارت يف اجللسة العامة، لكنه وفق

ضـاء ملا شعرت به جلنة الصياغة جتـاه تلـك اآلراء، فـإن غالبيـة األع
تؤيد االحتفاظ >لصيغة األضيق نطاقاً، أو على األقل مل يوجد دعم  

ك، عـن املوقــف املتخـذ يف القـراءة األوىل. وتبعـاً لــذلللحيـد كـاف 
، مع إضـافة عبـارة ١٥ اعُتمدت صيغة القراءة األوىل ملشروع املادة

 "�جم عن العدوان" بعد عبارة "نزاع مسلح"، وذلك توخياً للدقة. 
، وهـــو "منــــع اســــتفادة ١٥وع املــــادة عنــــوان مشـــر وبقـــي  -٧٩

 الدولة املعتدية"، من دون تغيري.
اآل�ر يسـعى للحفـاظ علــى  ١٦وقـال إن مشـروع املـادة  -٨٠

النامجة عن القرارات اليت يتخذها جملس األمن مبوجب ميثاق األمم 
املتحدة. وقد كان موضعه يف نص القراءة األوىل يسبق مباشرة ما أصبح 

�دف ضّمه  ١٥، لكنه ُوضع بعد مشروع املادة ١٥وع املادة اآلن مشر 
 بشكل أفضل إىل الشروط الوقائية األخرى يف  اية مشروع املواد.

وذكـر أن تغيــريات عــدة أجريــت علــى الــنص املعتمــد يف  -٨١
جلنـة الصـياغة عـن عبـارة "اآل�ر  استعاضـتالقـراءة األوىل. فـأوالً، 

ميـع قـرارات جملـس صـلة"، ألنـه لـيس جل" بعبارة "ذات الــالقانونية ل
األمــن آ�ر قانونيـــة: إن األمــر يتعلـــق بتلــك القـــرارات ذات الصـــلة 

ا قامـت جلنـة الصـياغة >ملزيـد مـن صـقل بتطبيـق مشـاريع املـواد. كمـ
الصياغة بتحويل عبارة "قرارات جملس األمن" إىل "القرارات [...] 

قــــراءة األوىل الـــيت يتخـــذها جملـــس األمـــن". وأخـــرياً، أشـــار نـــص ال
"أحكـــام الفصــــل  ـبصـــورة حصــــرية إىل القـــرارات املتخــــذة وفقـــاً لــــ

قييد إقراراً ²ن السابع" من ميثاق األمم املتحدة، فتم حذف هذا الت
جملس األمن يعمل مبوجب أحكام ميثـاق األمـم املتحـدة األخـرى، 

بشأن إنفـاذ األحكـام الصـادرة عـن حمكمـة  ٩٤مبا يف ذلك املادة 
ليـــة. ومـــن املفـــرتض أن تكــون القـــرارات املتعلقـــة بنـــزاع العــدل الدو 

مسـلح الـيت يتخـذها جملـس األمـن مبوجـب الفصـل السـابع قــراراٍت 
يـق مشــاريع املـواد، ولكـن قــد توجـد قـرارات أخــرى ذات صـلة بتطب

0لس األمن تُتخذ مبقتضـى أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة األخـرى 
 د.وتكون ذات صلة أيضاً بتطبيق مشاريع املوا

، وهـــو "قـــرارات جملـــس ١٦وبقــي عنـــوان مشـــروع املـــادة  -٨٢
 األمن"، من دون تغيري.

عتمـــــدت وقــــال الســـــيد ميليســــكانو إن جلنـــــة الصــــياغة ا -٨٣
، وهـو املشـروع الـذي حيـافظ علـى تطبيـق قــوانني ١٧مشـروع املـادة 

 احلياد، >لصيغة اليت اعتمدت يف القراءة األوىل من دون تغيري.
و" احلقوق والواجبات ، وه١٧روع املادة وبقي عنوان مش -٨٤

 الناشئة عن قوانني احلياد"، من دون تغيري. 
مـن بـني الشـروط  هـو األخـري ١٨وقال إن مشروع املـادة  -٨٥

الوقائية. وهو يسعى للحفاظ على عدد من األسـباب الـيت نصـت 
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االنســحاب  إل ــاء املعاهــدات أو ١٩٦٩عليهـا اتفاقيــة فيينــا لعـام 
يكلـة الصـيغة الـيت اعُتمـدت ق نفاذهـا. وقـد أعيـدت همنها أو تعلي

يف القراءة األوىل، حيث اخُتزلت يف فقرة واحـدة وأُبقـي عليهـا مـع 
ري واحد. فأثناء القـراءة األوىل كانـت جلنـة القـانون الـدويل إجراء تغي

قــــــد أدرجـــــــت اتفـــــــاق األطـــــــراف كواحــــــد مـــــــن أســـــــباب اإل ـــــــاء 
غة حذفتـــه يف ضــــوء االنســـحاب أو التعليـــق، لكـــن جلنـــة الصـــيا أو

 تتعلق بنفاذ املعاهدات. ٤ مشروع املادة إدراج أحكام جديدة يف
، وهو "حاالت اإل ـاء أو ١٨وبقي عنوان مشروع املادة  -٨٦

 االنسحاب أو التعليق األخرى"، من دون تغيري. 
وبعــد أن اختــتم الســـيد ميليســكانو عرضــه للتقريـــر األول  -٨٧

أن تكون جلنـة القـانون الـدويل  للجنة الصياغة، أعرب عن أمله يف
ر النزاعـات يف وضـع ميكنهـا مـن اعتمـاد مشـاريع املـواد املتعلقـة °�

 املسلحة على املعاهدات يف القراءة الثانية.
اســرتعى االنتبـــاه إىل التوصــية الـــيت أعــرب عنهـــا  الــرئيس -٨٨

رئيس جلنة الصياغة بشأن البحث التكميلي املتعلق >الجتهـادات 
ذي أجراه املقرر اخلاص فيما يتصل مبرفق مشاريع املواد، القضائية ال

لك البحث يف شكل وثيقة رمسية من ومفادها الدعوة إىل إصدار ذ
و�ئق جلنة القانون الدويل. وقال إنه إذا مل يسمع أي اعـرتاض فإنـه 

 سيعترب أن جلنة القانون الدويل قد أيدت التوصية. 
 ذلك. تقرَّر وقد  

 اعتمـــاد مشــاريع املــواد املتعلقـــة لجنــة إىلدعــا ال الــرئيس -٨٩
°�ر النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات، كمــا وردت يف الوثيقــة 

A/CN.4/L.777 .يف القراءة الثانية ، 

 النطاق والتعاريف -الباب األول 

  ٢و ١مشروعا املادتني 

 .٢و ١اعتُمد مشروعا املادتني  

 املبادئ -الباب الثاين 

 اهدات عند وجود نزاع مسلحاملع نفاذ - الفصل األول

 ٧إىل  ٣مشاريع املواد من 

 . ٧ إىل ٣اعتُمدت مشاريع املواد من  

 أحكام أخرى متعلقة بنفاذ املعاهدات  - الفصل الثاين
  ٩و ٨مشروعا املادتني 

 . ٩و ٨اعتمد مشروعا املادتني  

 ١٠مشروع املادة 

 shall not impair in any wayقال إن ترمجة عبارة " بيليه السيد -٩٠

the duty of any State") " ال يرتتب [عليه] االنتقاص على أي حنو من
 ne dégagent en aucune manière"إىل الفرنسية بعبارة ") واجب أي دولة

un État de son devoir"  ارة ليست موفقة. وينبغي االستعاضة عنها بعب
"n’affectent en aucune manière le devoir d’un État" . 

 (املقرر اخلاص) أيد هذا املقرتح.  كافليش  السيد -٩١
اغة ١٠اعتُمد مشروع املادة   ، رهناً بذلك التعديل يف صي

 النص الفرنسي. 
 ١٣إىل  ١١مشاريع املواد من 

 .١٣إىل  ١١املواد من  اعتُمدت مشاريع 
 أحكام متنوعة -الباب الثالث 

 ١٤مشروع املادة 

 .١٤اعتُمد مشروع املادة  
 ١٥مشروع املادة 

قال إن رئيس جلنة الصياغة قد أفاد ²ن جلنة  سابو� السيد -٩٢
، فضلت إدراج إشارة ١٥الصياغة، فيما يتعلق بصيغة مشروع املادة 

 ٣٣١٤مقتضبة إىل العدوان كما ورد تعريفه يف قرار اجلمعية العامة 
حد  نطاقه إىل>تساع يتسم  ١٥). وبرأيه أن مشروع املادة ٢٩-(د

 )٢٩-(د ٣٣١٤ر اجلمعية العامة كبري، ذلك أنه يشري إىل كل من قرا
 وأحكام ميثاق األمم املتحدة بشأن حظر استخدام القوة. 

ــوليت الســيد -٩٣ قــال إن مـــا فهمــه دائمـــاً هــو أن مصـــطلح  نـ
"العدوان" أضيق نطاقاً إىل حد ما من حظر استخدام القوة الـوارد 

 ثاق األمم املتحدة.  من مي ٢من املادة  ٤يف الفقرة 
(رئـيس جلنـة الصـياغة) قـال، متحــد�ً  ميليسـكانو السـيد -٩٤

بصفته عضواً من أعضاء جلنة القانون الدويل، إن تفسريه للنص املعتمد 
الواردة يف كل  هو أنه يتضمن مجيع تعاريف العدوان ١٥ملشروع املادة 

 ). ٢٩-د( ٣٣١٤من ميثاق األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة 
 ١٥ ه يرى أنه ليس يف مشروع املادةقال إن وود السري مايكل -٩٥

أو يف مناقشات جلنة القانون الدويل بشأنه ما يـؤثر ²ي شـكل مـن 
 األشكال على القانون الدويل املتعلق >ستخدام القوة و>لعدوان.

 .١٥اعتُمد مشروع املادة  
 ١٨إىل  ١٦مشاريع املواد من 

 . ١٨إىل  ١٦اد من اعتُمدت مشاريع املو  
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 املرفق
 اعتُمد املرفق. 

إنـه يعتــرب أن جلنـة القـانون الـدويل ترغــب يف  قـال الـرئيس -٩٦
أن تعتمـد يف القـراءة الثانيــة جممـل عنـاوين ونصــوص مشـاريع املــواد 
املتعلقــة °�ر النزاعـــات املســـلحة علــى املعاهـــدات، رهنـــاً Ðجـــراء 

 .١٠الفرنسي ملشروع املادة تعديل صياغي للنص 

 وقد تقرَّر ذلك.  
 *)�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

(رئيسـة فريـق التخطـيط) أعلنـت أن  جاكوبسـون السـيدة -٩٧
فريق التخطيط سوف يتألف من السيدة إسكو>ر إر�ندث والسيد 

والسيد بيليه والسيد حسونة  بريموديس والسيد بيرتيتش ->سكيس 
لســـيد ســابو� والســيد ســـينغ والســيد غالتســـكي والســيد دوغــارد وا

يد غــــا� والســــيد فارغــــاس كـــارينيو والســــيد فاســــياين والســــيد والســـ
أوســبينا والسـيد كــافليش والســيد كـامتو والســيد كانــديويت  - فلنسـيا

والسـيد كميشــه والســيد كوميســاريو أفونسـو والســيد ماكريــه والســيد 
نيهــاوس والســري  موراسـي والســيد ميليسـكانو والســيد نــوليت والسـيد

 والسيد برييرا (حبكم منصبه). مايكل وود والسيد ويسنوموريت 

 .٤٥/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٩٠اجللسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ٢٠اجلمعة، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
إسكو>ر إر�ندث، السيد >سـكيس السيدة  :احلاضرون 

 يـــرا، الســــيد بيليـــه، الســــيدة جاكوبســــون،بريمـــوديس، الســــيد بري  -
الســيد حســـونة، الســيد احلمـــود، الســيد دوغـــارد، الســيد ســـابو�، 
الســـيد ســـينغ، الســــيد غالتســـكي، الســـيد غــــا�، الســـيد فارغــــاس  

أوســبينا، السـيد فومبــا،  -كـارينيو، السـيد فاســياين، السـيد فلنسـيا 
سـاريو سيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كميشـه، السـيد كوميال

السيد ميليسـكانو، السـيد السيد موراسي، أفونسو، السيد ماكريه، 
 نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

__________ 

 .٣٠٨٥ اجللسة من مستأنف * 

 ، الفرع ألف،A/CN.4/638( *)�بع(التحفظات على املعاهدات 
، Add.1و A/CN.4/647، وAdd.1و A/CN.4/639و

 )A/CN.4/L.795و، A/CN.4/L.793، وA/CN.4/L.779و
 من جدول األعمال] ٢[البند 

 تقرير الفريق العامل املعين >لتحفظات على املعاهدات
دعا رئيس الفريق العامل املعين >لتحفظات على الرئيس  -١

 .أعمال الفريق العاملاملعاهدات إىل تقدمي تقريره الشفوي عن 
ــوديس -Nســـكيس  الســـيد -٢ رئـــيس الفريـــق العامــــل ( بريمـ

) قـال إن جلنـة القـانون الــدويل ت >لتحفظـات علـى املعاهـدااملعـين
، ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٦، املعقودة يف ٣٠٨٠قررت يف جلستها 

مــن أجـــل  فريــق عامــل معــين >لتحفظــات علــى املعاهــدات إنشــاء
املتعلـق >لتحفظـات علـى لدليل املمارسـة وضع اللمسات األخرية 

لنهائي يف الدورة احلالية املعاهدات واالنتهاء من صياغته يف شكله ا
مـن تقريـر اللجنـة عـن أعمـال  ٤٥الفقـرة (علـى النحـو املتـوخى يف 

 ).)١٠٤(دور�ا الثانية والستني
جلسـة، يف الفـرتة  ١٤وقال أيضاً إن الفريق العامل عقـد  -٣

 ١٢و ١١و ١٠و ٦و ٥و ٤ويف  نيســـــــــان/أبريل ٢٩إىل  ٢٦مـــــــــن 
مـــــــن وضـــــــع ، مت خالهلـــــــا االنتهـــــــاء ٢٠١١أ�ر/مــــــايو  ١٨و ١٧و

الصيغة النهائية للمجموعة الكاملة للمبادئ التوجيهية اليت تشكل 
 .A/CN.4/L.779دليل املمارسة، واليت يرد نصها يف الوثيقة 

ملعين  ->سكيس السيد وأشاد  -٤ ا بريموديس >ملقرر اخلاص 
مبوضوع التحفظات على املعاهدات، السيد آالن بيليه، الذي سهلت 

يهاته أعمال الفريق العامل إىل حد كبري. وشكر معرفته >ملوضوع وتوج
الفريق  أيضاً أعضاء الفريق العامل على مشاركتهم النشطة يف أعمال 

 كما شكر األمانة على املساعدة املقدمة للفريق.  العامل
وقــال إن الفريـــق العامــل اســـتعرض وفقــاً لواليتـــه مشـــروع  -٥

 الدورة السابقة دليل املمارسة الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة يف
مـن أجـل وضـع صـيغته النهائيـة، مـع أخـذ املالحظـات الـيت أعربـت 

. وأدخـــل الفريــــق تضـــاء، يف االعتبــــارعنهـــا احلكومـــات، عنــــد االق
العامـــل أيضــــاً بعـــض التعــــديالت اللغويــــة أو التقنيـــة علــــى الــــنص. 
وعــالوة علـــى ذلــك، ولتســـهيل اســتخدام دليـــل املمارســة، أدخـــل 

طفيفــة علـى هيكـل فــروع معينـة مـن دليــل  الفريـق العامـل تعـديالت
املمارســـة، ممــــا أدى إىل إعـــادة تــــرقيم عــــدد مـــن الفــــروع واملبــــادئ 

فريــق العامــل يف تنفيــذ واليتــه، يف مجلــة أمــور، التوجيهيـة. واســتند ال
إىل وثيقة أعدها املقرر اخلاص تتضمن مقرتحاتـه بشـأن التعـديالت 

ضـــوء املالحظــــات املبــــادئ التوجيهيـــة، يف مشـــاريع احملتملـــة لـــنص 
__________ 

 .٣٠٨٠ اجللسة من مستأنف * 
 .)الثاينالثاين (اجلزء  ا0لد ،٢٠١٠حولية  )١٠٤( 
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 )Add.1و A/CN.4/639(لـــــــــيت وردت مـــــــــن احلكومـــــــــات اخلطيـــــــــة ا
اليت جرت والتعليقات اليت أدلت �ا احلكومات خالل املناقشات 

يف اللجنـــة السادســــة منـــذ بــــدأت جلنـــة القــــانون الـــدويل النظــــر يف 
موضـوع التحفظـات علــى املعاهـدات يف دور�ــا السـابعة واألربعــني 

 .١٩٩٥عامَ 
يكتفي >إلشارة إىل التعـديالت الرئيسـية الـيت س نهوقال إ -٦

أدخلها الفريق العامـل علـى نـص مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة الـذي  
اللجنة قد اعتمدته بصفة مؤقتة، وكذلك على هيكل بعض كانت 

فروع دليل املمارسة. وأضاف أنه، >ملقابل، لن يتعرض للتعديالت 
 ذات الطبيعة التقنية أو اللغوية.

ء األول مـن دليـل املمارسـة، قـرر الفريـق العامـل اجلـز ففـي  -٧
، املعنــــــون "موضــــــوع ١-١-١حـــــذف مشــــــروع املبــــــدأ التـــــوجيهي 

نقل مضمونه إىل تعريف التحفظات، وهـو موضـوع و  التحفظات"،
، عن طريق إضافة فقرة �نية إىل هذا ١-١مشروع املبدأ التوجيهي 

الـــواردة مـــن  املبـــدأ التـــوجيهي. وبعـــد النظـــر بعنايـــة يف املالحظـــات
احلكومات، قرر الفريق العامل تبسيط اجلزء األول من دليل املمارسة 

عتمد�ا  املبادئمشاريع عن طريق حذف عدد من  ا التوجيهية اليت 
بصـفة مؤقتـة، علـى أن تـتم معاجلـة عناصـرها الرئيسـية، عنـد  اللجنـة

االقتضـاء، يف التعليــق. وقـام الفريــق العامــل >لتـايل حبــذف مشــروع 
 فيهــــــا جيــــــوز الــــــيت >حلــــــاالت املتعلــــــق ٢-١-١ التــــــوجيهي دأاملبـــــ

املســألة أنــه قــد مت >لفعـل معاجلــة هــذه  رأىإذ  ،التحفظــات صـوغ
مشـــاريع  بعــض حــذفعلــى  أيضـــاً اتُفــق تعريــف التحفظــات. و  يف

(اإلعــــــال�ت الراميـــــــة إىل التعهـــــــد  ١-٤-١( التوجيهيـــــــة املبــــــادئ
 إىل الراميــة يـةفراداالن اإلعـال�ت( ٢-٤-١و ،>لتزامـات انفراديـة)

 السياسة إعال�ت( ٤-٤-١و ،)معاهدة إىل أخرى عناصر إضافة
 الــــيت االنفراديــــة لإلعــــال�ت مثلـــةأ تتضــــمن كانــــت  الــــيت)) العامـــة

إىل هــذه األمثلــة يف  وسيشــار. املمارسـة دليــل نطــاق يف تـدخل ال
. كــذلك قـــرر الفريـــق ١-١التعليــق علـــى مشــروع املبـــدأ التـــوجيهي 

(اإلعــال�ت  ٦-٤-١وعي املبـدأين التــوجيهيني العامـل دمــج مشــر 
 اإلعال�ت( ٧-٤-١واالنفرادية الصادرة مبقتضى شرط اختياري) 

>لصـيغة  ،)معاهـدة أحكام بني االختيار على تنص اليت االنفرادية
د�ما �ـــــا اللجنــــــة بصـــــفة مؤقتــــــة، يف مبـــــدأ تــــــوجيهي اعتمــــــ الـــــيت

وانـــــه ، وعن٣-٥-١املبـــــدأ التـــــوجيهي مشــــروع يصـــــبح هـــــو  واحــــد
الصـادرة مبقتضــى شـرط جييـز االختيـار بــني  "اإلعـال�ت االنفراديـة

 أحكام املعاهدة".
ومبـا يتماشــى مــع االســتنتاج الــذي توصــلت إليــه اللجنــة  -٨

، )١٠٥(شروطة يف دليل املمارسةبشأن معاجلة اإلعال�ت التفسريية امل
لتعريف  ا استكمل الفريق العامل تعريف هذه اإلعال�ت، ويرد هذا 

(اإلعــــال�ت التفســـــريية  ٤-١يــــاً يف مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي حال
__________ 

 ٧٨ الفقــرات)، الثــاينا0لـد الثــاين (اجلـزء  ،٢٠٠٩حوليــة انظـر  )١٠٥( 
 .٨٢و ٧٩و

الذي يبني أن اإلعال�ت التفسريية املشروطة ختضع لنفس املشروطة) 
القواعد اليت تنطبق على التحفظـات. ونتيجـة لـذلك، حـذفت مـن 

املبادئ التوجيهية األخرى الـيت كانـت ريع مشادليل املمارسة مجيع 
التفسريية املشروطة واليت كانت موضـوعة تتعلق حتديداً >إلعال�ت 
ص الــذي اعتمدتـه اللجنــة بصـفة مؤقتــة، بـني أقـواس معقوفــة يف الـن

 وذلك يف مجيع فروع الدليل.
وقال إنه ملـا كانـت معظـم التعـديالت الـيت أدخلـت علـى  -٩

هية املنصوص عليها يف اجلزء الثاين من دليل املبادئ التوجيمشاريع 
يـــــة أو لغويـــــة، فإنـــــه لـــــن يتعـــــرض هلــــــذه املمارســـــة ذات طبيعـــــة تقن

كر فيما يتعلق >ملصطلحات أن التعديالت. بيد أن من اجلدير >لذ 
الفريـق العامـل قــرر، بعـد مناقشــة األمـر، إحــالل كلمـة "احلــق" (يف 

مـة "حريـة" الـواردة صوغ التحفظ، االعرتاض، القبول، إخل) حمل كل
نــة بصـفة مؤقتــة، يف مشـاريع املبــادئ التوجيهيـة الــيت اعتمـد�ا اللج

الفريـــــق العامـــــل اعتـــــرب أن كلمـــــة "احلـــــق" أكثـــــر حيـــــاداً  ذلــــك أن
واســتخدامها أكثـــر شـــيوعاً يف هـــذا الســـياق. وقـــرر أيضـــاً حـــذف 

املعنـــون "اإلجـــراءات يف حالـــة  ٨-١-٢مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 
ائزة بصــورة بّينـة" يف ضــوء ردود الفعـل الســلبية التحفظـات غــري اجلـ

احلكومـات بشـأن هـذا احلكـم، حيــث  الـيت صـدرت عـن عـدد مـن
اجلهـة الوديعـة دوراً يتجــاوز  اعُتـرب، >ألخـص، أنـه ينحــو إىل إعطـاء

 .١٩٨٦و ١٩٦٩الدور املنصوص عليه يف اتفاقييت فيينا لعامي 

وهــو  ،خروفيمـا يتعلــق >العـرتاض علــى صـوغ حتفــظ متـأ -١٠
ق ، قــرر الفريـــ٣-٢تعاجلــه املبـــادئ التوجيهيــة الــواردة يف الفـــرع  مــا

يــنص علــى  ٢-٣-٢العامـل إضــافة مشــروع مبــدأ تـوجيهي جديــد 
جيــب أن يصـاغ االعــرتاض علـى حتفــظ متـأخر يف غضــون فــرتة أنـه 

تبلغ اثين عشر شهراً من قبول الصوغ املتأخر لذلك الـتحفظ وفقـاً 
 . ١-٣-٢ملبدأ التوجيهي شروع امل

وفيما يتعلق بسحب التحفظات، مـن اجلـدير >لـذكر أن  -١١
واملتعلقـة  ٨-٥-٢نموذجية املرفقة مبشروع املبدأ التوجيهي البنود ال

، حســـبما اعتمـــد�ا اللجنـــة بصـــفة الـــتحفظ ســـحب نفـــاذ تـــاريخب
الصلة  مؤقتة، قد ُحذفت على أساس أنه سيشار إىل األمثلة ذات 

 املبدأ التوجيهي.يف التعليق على هذا 

ورأى الفريــق العامـــل أنـــه ينبغــي إعـــادة النظـــر يف تعريـــف  -١٢
 املبــدأ التـــوجيهي مشــروع عرتاضــات علــى التحفظــات الـــوارد يف اال
احملتملة لالعرتاض على لآل�ر لتغطية األشكال املختلفة  ١-٦-٢

التحفظات. والنص الذي مت االحتفاظ بـه يف  ايـة األمـر يتماشـى 
أثـــر االعــــرتاض علـــى حتفــــظ ( ٣-٤بـــدأ التــــوجيهي امل مـــع مشــــروع

نه ميكن حذف مشروع املبدأ ). ورأى الفريق العامل أيضاً أصحيح
 الصــــوغاملتعلــــق بتعريــــف االعرتاضــــات علــــى  ٢-٦-٢ جيهيالتــــو 

، وذلك على حتفظ لنطاق املتأخر التوسيععلى  أواملتأخر لتحفظ 
ــح ذلــك بشــكل مناسـب يف التعليــق علــى مشــر  وع أسـاس أن يوضَّ

(تعريف االعرتاضات على التحفظات).   ١-٦-٢املبدأ التوجيهي 
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العامــــــــل علـــــــى حـــــــذف مشـــــــروع املبــــــــدأ  كـــــــذلك اتفـــــــق الفريـــــــق
املتعلق >العرتاضـات املشـروطة، وهـو يتنـاول  ١٤-٦-٢ التوجيهي

وقد رأى الفريق مقبل؛  على حتفظ حمدد، حمتمل أوحالة االعرتاض 
دي إىل التبـاس األمـر العامل >ألخص أن إدراج هـذا الـنص قـد يـؤ 

 على من يقرأ دليل املمارسة.
رر الفريق مقدم من عدد من الدول، قوأخرياً، تلبية القرتاح  -١٣

 ٩-٩-٢مــــن مشـــروع املبـــدأ التــــوجيهي  ٢العامـــل حـــذف الفقـــرة 
لتعليق السكوت إزاء إعالن تفسريياملعنون " ". ومع ذلك، سيوفر ا

أن يُعترب السكوت فيهـا بعض املؤشرات بشأن احلاالت اليت ميكن 
 صلة مبسألة املوافقة على اإلعالن التفسريي.  ذا

ق >جلــزء الثالــث مـن دليــل املمارســة، املعنــون يتعلــ وفيمـا -١٤
"، قرر الفريق العامل، بعد جواز التحفظات واإلعال�ت التفسريية"

") يف permissibilityدراسة متأنية، اإلبقاء على مصطلح "اجلواز" ("
التوجيهيــــة ذات الصــــلة، حيــــث إ ــــا تشــــري إىل الشـــــروط املبــــادئ 

�ت التفسـريية وردود الفعــل املوضـوعية لصــحة التحفظـات واإلعــال
") يــرد يف validityعليهـا. ويف املقابـل، فــإن مصـطلح "الصـحة" ("

مشاريع مبادئ توجيهية أخرى يف دليل املمارسة تشـري إىل كـل مـن 
ة. والنهج الذي اتبعـه الشروط املوضوعية والشروط الشكلية للصح

ا الثامنة الفريق العامل يتفق مع القرار الذي اعتمدته اللجنة يف دور�
واخلمسني بشأن املقصـود مـن مصـطلحي "اجلـواز" و"الصـحة" يف 

 .)١٠٦(دليل املمارسة
وقرر الفريق العامل إعادة ترقيم املبادئ التوجيهية اليت تلي  -١٥

بعــــدم توافـــــق املتعلــــق  ٥-١-٣مباشــــرة مشــــروع املبــــدأ التـــــوجيهي 
الــتحفظ مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا، وذلــك ليكــون مــن 

. وقـرر ٥-١-٣أ ا تشـكل تبيـا�ً ملشـروع املبـدأ التـوجيهي  الواضح
 ٨-١-٣الفريق العامل أيضاً تبسيط صيغة مشروع املبدأ التوجيهي 

لتحفظات على نـص يعكـس قاعـدة عرفيـة، والـذي أعيـد املتعلق >
حـــذف ، عـــن طريــق ٣-٥-١-٣املبـــدأ التــوجيهي  ترقيمــه ليصــبح

لـــى نــــص يف فظ عالـــتحفقرتـــه الثانيـــة الـــيت كانـــت تــــنص علـــى أن 
القاعدة  .املعاهدة يعرب عن قاعدة عرفية ال ميس الطابع امللزم لتلك 

وسيعاجل هذا اجلانب على النحو الواجب يف التعليق. كذلك رأى 
ال جيوز القائل ²نه  األفضل أن يشار إىل املبدأالفريق العامل أن من 

و للــتحفظ أن يســتبعد األثــر القــانوين للمعاهــدة أو يعّدلــه علــى حنـــ
لتعليق،  خيالف قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل ا يف 

وأنه ال حاجة >لتايل إىل مبدأ توجيهي خاص بـذلك، و>لتـايل قـرر 
التحفظات ( ٩-١-٣الفريق العامل حذف مشروع املبدأ التوجيهي 

 ) الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة. املخالفة لقاعدة آمرة

__________ 

، ١٧٩و ١٧٨ ص)، الثــاينا0لـد الثــاين (اجلـزء  ،٢٠٠٦حوليـة  )١٠٦( 
 املمارســة دليـل مــن الثالـث اجلــزء علـى العــام) مــن التعليـق ٧) و(٢( الفقـر�ن

 .ية)(صحة التحفظات واإلعال�ت التفسري 

املعنـــون  ٦-٥-١-٣ملبـــدأ التـــوجيهي وقــال إن مشـــروع ا -١٦
على املعاهدات الـيت تتضـمن عـدة حقـوق والتزامـات "التحفظات 

 ١٢-١-٣" يــــدخل يف نطـــــاق مشــــروع املبــــدأ التـــــوجيهي مرتابطــــة
بشــــأن التحفظـــــات علـــــى اعتمدتـــــه اللجنــــة بصـــــفة مؤقتـــــة  الــــذي

املعاهـــــدات العامـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان. ورأى الفريـــــق العامـــــل أنــــــه 
املبـدأ التـوجيهي ولكـن مـع جتنـب مضمون هـذا  اإلبقاء على ميكن

مفهـــوم "املعاهــــدات العامــــة حلقــــوق اإلنســــان" الغــــامض إىل حــــد 
ومـــع اإلشـــارة بوضــوح إىل أن املســـألة الـــيت يتناوهلــا هـــذا املبـــدأ  مــا

عنـــد ق بوجــه عـــام بضــرورة أن يؤخـــذ يف احلســبان، التــوجيهي تتعلـــ
الغــرض تقيـيم مــدى توافــق الــتحفظ مـع موضــوع معاهــدات معينــة و 

املنصـوص عليهـا يف  منها، الرتابُط بني احلقوق وااللتزامات العديـدة
 تلك املعاهدات. 

(النظر يف تقييم  ٣-٢-٣وقال إن مشروع املبدأ التوجيهي  -١٧
ا اعتمده الفريق العامـل، يشـكل هيئات رصد املعاهدات)، حسبم

لجنة بصفة ال  إعادة صياغة للمبدأ التوجيهي املناظر الذي اعتمدته 
 املعاهدات رصد هيئات مع >لتعاون االلتزام إىل اإلشارة أن بيدمؤقتة. 

املبدأ التوجيهي اجلديد، فهو يشـري فحسـب إىل أنـه ُحذفت يف  قد
االعتبار الالزم لتقييم  أن تويل يتعني على الدول واملنظمات الدولية

  .الذي اضطلعت به هيئة رصد املعاهدةجواز التحفظ 

يت أعربــــــــت عنهــــــــا عــــــــدة الســــــــلبية الــــــــ ضـــــــوء اآلراء ويف -١٨
حكومــــــات، ألســـــــباب خمتلفـــــــة، بشــــــأن ســـــــالمة مشـــــــروع املبـــــــدأ 

املتعلق ²ثر القبول اجلماعي لتحفظ غري جائز  ٣-٣-٣ التوجيهي
)A/CN.4/639 وAdd.1 حسـبما اعتمدتـه اللجنـة بصـفة مؤقتــة يف ،(

للجنـة الدورة السابقة، ومراعـاة أيضـاً للشـواغل الـيت أعربـت عنهـا ا
نسان بشأن هذا احلكم بسبب ~ثريه احملتمل على ية حبقوق اإلاملعن

إمكانية اضطالعها بتقييمات فعالة جلواز التحفظات، اتفق الفريق 
 .٣-٣-٣العامل على حذف مشروع املبدأ التوجيهي 

وبنــاء علــى االقــرتاح املقــدم مــن املقــرر اخلــاص رداً علـــى  -١٩
 صـياغة مشـروعالـدول بشـأن املالحظـات الـيت أعربـت عنهـا بعـض 

، حسبما )١٠٧(املتعلق جبواز قبول التحفظ ١-٤-٣املبدأ التوجيهي 
اعتمدتــه اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة، وكــذلك بشـــأن عالقـــة هـــذا املبـــدأ 
التــــوجيهي مببــــادئ توجيهيــــة أخــــرى، قــــام الفريــــق العامــــل بتعــــديل 

املبــــــــدأ التـــــــوجيهي للتأكيــــــــد علـــــــى عــــــــدم خضـــــــوع قبــــــــول  هـــــــذا
حتديــــداً بقبــــول فيمــــا يتعلــــق ق جبــــوازه. و شــــرط يتعلــــ ألي الــــتحفظ

الـتحفظ غـري اجلــائز، رأى الفريـق العامـل أن املوضــوع قيـد البحــث 
يتعلــق جبــواز القبــول يف حــد ذاتــه ولكــن بعــدم وجــود ~ثــري هلــذا  ال

القبــول، علـــى النحــو املبـــني بوضــوح يف الفقـــرة األوىل مــن مشـــروع 
 .٢-٥-٤املبدأ التوجيهي 

__________ 

 .٨٢ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )١٠٧( 
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تعلـق جبـواز امل ٥-٣جيهي املبـدأ التـو وفيمـا يتعلـق مبشـروع  -٢٠
اإلعالن التفسريي، اختار الفريق العامـل حـذف اإلشـارة إىل عـدم 
توافـــق اإلعـــالن التفســـريي مـــع قاعـــدة قطعيـــة مـــن القواعـــد العامـــة 
للقــانون الــدويل. ورأت أغلبيــة األعضــاء يف الفريــق العامــل أن مـــن 

 ن التفســريياألفضـل أن تعـاجل مســألة آ�ر، أو انعـدام آ�ر، اإلعـال
يف التعليق،  اعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدويلاملنايف لق

وأنـه لـيس مـن الضـروري أن يشـار إىل أن عـدم التوافـق هـذا يشـكل 
 سبباً حمدداً لعدم جواز اإلعالن التفسريي.

كذلك، وفيما يتعلق جبـواز ردود الفعـل علـى اإلعـال�ت  -٢١
املبـدأين التـوجيهيني  مشـروعيالتفسريية، قرر الفريق العامـل حـذف 

 ٢-٦-٣) والتفســـريية اإلعـــال�ت علـــى املوافقـــة جـــواز( ١-٦-٣
) اللــذين اعتمــد�ما اللجنـــة التفســـريية اإلعــال�ت معارضــة جــواز(

لة >حلاالت الواردة �ما بصفة مؤقتة، مع إدراج التوضيحات املتص
 .٦-٣يف التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي 

مارســة، املعنــون زء الرابــع مــن دليــل املو>النتقــال إىل اجلــ -٢٢
"، قال إن الفريق اآل�ر القانونية للتحفظات واإلعال�ت التفسريية"

 العامل أدخل تعديالت جوهرية على أحكامه.
تفسـري ، املعنون "٦-٢-٤وجيهي فأوالً، مشروع املبدأ الت -٢٣

بنـاًء علـى اقـرتاح ف"، هـو مشـروع مبـدأ تـوجيهي جديـد. التحفظـات
ق الفريق العامل على أن يتضمن دليل من املقرر اخلاص، واف مقدم

املمارسة حكماً يتنـاول هـذه املسـألة بصـورة عامـة. ويـنص مشـروع 
ن جيب تفسري الـتحفظ حبسـاملبدأ التوجيهي اجلديد على ما يلي: "

نية، مع مراعاة نية صاحب التحفظ على النحو الذي يتبني أساساً 
ع املعاهــدة والغــرض منهــا، مـن نــص الــتحفظ، وكــذلك مــن موضــو 

والظــروف الــيت صــيغ فيهـــا الــتحفظ". وسيشــار إىل هــذه العناصـــر 
فضالً عن ضرورة مراعاة الطابع االنفرادي للتحفظ عند املختلفة، 

 تفسريه، يف التعليق.
املتعلــق  ٢-٣-٤أيضــاً مشـروع املبــدأ التـوجيهي وأضـيف  -٢٤

ابــع مــن زء الر إىل اجلـ اً متــأخر املصـاغ تحفظ الــعلـى  االعــرتاض ثـر²
املمارســــــة. بيـــــد أن نــــــص مشــــــروع املبـــــدأ التــــــوجيهي هــــــذا  دليـــــل

بعــــــض التعــــــديالت الطفيفـــــة، نــــــص مشــــــروع املبــــــدأ  مــــــع ينـــــاظر،
اعتمدتـــه (قبـــول صـــوغ حتفـــظ متـــأخر) الـــذي  ٢-٣-٢التـــوجيهي 

  .)١٠٨(اللجنة بصفة مؤقتة
، املتعلــق ٣-٤-٤وأضـيفت إىل مشـروع املبــدأ التـوجيهي  -٢٥

مــن القواعـد العامــة للقــانون  قطعيـة اعــدةتطبيـق قيف ثــر األنعـدام >
ال جيــوز (قاعـدة آمـرة)، فقــرة إضـافية تـنص علــى مـا يلـي: " الـدويل

األثـــَر القــانوين للمعاهــدة علــى حنـــو  يســتبعد الــتحفُظ أو يعــدل أن
 ".يلللقانون الدو  العامةيتناىف مع قاعدة قطعية من القواعد 

__________ 

 ،) والتصـــــــويبالثــــــاينا0لـــــــد الثــــــاين (اجلـــــــزء  ،٢٠٠١حوليــــــة  )١٠٨( 
 .٢٤٣-٢٤٢ ص

ملبدأ وقال إن الفريق العامل أوىل اهتماماً  -٢٦ ا  خاصاً ملشروع 
لذي يتناول املسألة املعقدة واحلساسة املتعلقة ا ٣-٥-٤التوجيهي 

، وهـي اهـدةتحفظ غري الصحيح >لنسـبة إىل املعالوضع صاحب ب
الذي  ٢-٥-٤املسألة اليت تناوهلا من قبل مشروع املبدأ التوجيهي 

اح اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتـة يف دور�ـا السـابقة. وبنـاء علـى اقـرت 
مقــدم مــن املقــرر اخلــاص، قـــرر الفريــق العامــل إعــادة هيكلــة هـــذا 
احلكم وإعادة صياغته يف حماولة للتوفيق، بقدر اإلمكان، بني اآلراء 

تباينـــــة الــــــيت أعربــــــت عنهــــــا احلكومــــــات بشــــــأن هــــــذه املســــــألة ملا
)A/CN.4/639 وAdd.1(. 

بصــــــيغته  ٣-٥-٤وقـــــال إن مشــــــروع املبــــــدأ التــــــوجيهي  -٢٧
 وضـعها الفريـق العامــل يتضـمن أربـع فقـرات. وتكــرس النهائيـة الـيت

 أو املنظمـة الدوليـة املتحفظــةلدولـة دأ القائـل ²ن نيـة ااملبـ ١الفقـرة 
>لنســبة إىل  صـحيحالتحفظ غـري هـي الـيت حتـدد وضـع صــاحب الـ

املعاهدة، أي حتدد ما إذا كان ينبغي اعتبار صاحب التحفظ غـري 
فادة من التحفظ، أو ال ينبغي الصحيح ملزماً >ملعاهدة بدون االست

قرينــة إجيابيـة مفادهــا أن  ٢اعتبـاره ملزمــاً >ملعاهـدة. وتقــدم الفقـرة 
صـــحيح يُعتـــرب دولـــة متعاقـــدة أو منظمــــة غـــري الصـــاحب الـــتحفظ 

متعاقـدة بـدون االسـتفادة مــن الـتحفظ مـا مل يعــرب عـن نيـة خمالفــة 
ملبــدأ ا ٣مـا مل تثبـت هـذه النيــة علـى حنـو آخــر. وتكـرس الفقـرة  أو

يعـرب يف أي القائل ²نه جيوز لصاحب التحفظ غـري الصـحيح أن 
تحفظ. وتتناول وقت عن نيته االلتزام >ملعاهدة دون االستفادة من ال

احلالــة الـيت تـرى فيهـا هيئـة رصــد  -وهـي مبثابـة توصـية  - ٤الفقـرة 
املعاهــدة أن الـــتحفظ غــري صـــحيح؛ ففـــي تلــك احلالـــة، إن اعتـــزم 

لصحيح أال يلتزم >ملعاهدة بدون االستفادة صاحب التحفظ غري ا
مـن الـتحفظ، فينبغــي لـه أن يعــرب عـن انصــراف نيتـه إىل ذلــك يف 

شهراً التالية لتاريخ صدور ذلك التقييم عن هيئة  االثين عشرغضون 
ـــد مشـــروع املبـــدأ التــــوجيهي   ٣-٥-٤رصـــد املعاهـــدة. ونظـــراً لتعقُّ

يســتحق  ٣-٥-٤ ودقتـه، رأى الـبعض أن مشــروع املبـدأ التـوجيهي
 املزيد من البحث.

وفيمـا يتعلـق >جلـزء اخلــامس مـن دليـل املمارسـة، املتعلــق  -٢٨
كومات مقرتحات معينة بشأن الصياغة. خبالفة الدول، مل تقدم احل

اإلنكليـــزي وأدخـــل الفريـــق العامـــل تعـــديالت طفيفـــة علـــى الـــنص 
رة إىل لعنوان اجلزء اخلامس، ولعناوينه الفرعية عند االقتضاء، لإلشا

التحفظــــات وقبـــــول التحفظـــــات واالعــــرتاض عليهـــــا واإلعـــــال�ت 
 in cases of succession of(" التفسريية "يف حاالت خالفة الـدول"

states") "وليس يف "حالة خالفة الدول ("in the case of وذلك ،("
تلبيـة ملـا ارñه الــبعض مـن أن صــيغة اجلمـع تعكــس بشـكل أوضــح 

  يعاجلها اجلزء اخلامس.تنوع حاالت اخلالفة اليت
 ٢-١-٥مـــــن مشــــــروع املبـــــدأ التــــــوجيهي  ٢ويف الفقـــــرة  -٢٩

إىل توســــيع الدولــــة (احتـــاد الــــدول أو انفصـــاهلا)، أضــــيفت إشـــارة 
اخللـــف لنطـــاق حتفــــظ صـــاغته الدولـــة الســــلف. فقـــد رأى الفريــــق 
العامل أنه من املنطقي يف احلاالت الـيت ال جيـوز فيهـا لدولـة خلـف 
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وغ حتفظـــاً جديـــداً، أن ميتــد عـــدم اجلـــواز هـــذا يف معاهــدة أن تصـــ
ليشــمل أيضــاً توســيع الدولــة اخللــف لنطــاق حتفــظ صــاغته الدولـــة 

عاض الفريـــــق العامــــل عـــــن مشـــــروع املبـــــدأ الســــلف. كـــــذلك اســـــت
) خلف إنشاء حتفظات جديدة تصوغها دولة( ٤-١-٥التوجيهي 

أعـــــم اآل�ر  يتنــــاول بشــــكل ٤-٥مبشــــروع مبــــدأ تــــوجيهي جديــــد 
تحفظـــــات واالعـــــرتاض عليهـــــا يف ة للتحفظـــــات وقبـــــول الالقانونيــــ

حــــاالت خالفـــــة الــــدول. وأعيـــــد >لتــــايل تـــــرقيم مشــــاريع املبـــــادئ 
 ٥-٥الســابق الفـــرَع  ٤-٥، وأصــبح الفـــرع ١-٥فـــرع التوجيهيــة لل

(اإلعـال�ت التفسـريية يف حــاالت خالفـة الــدول). أمـا التعــديالت 
ادئ التوجيهيــة األخـرى الـيت أدخلهــا الفريـق العامــل علـى نــص املبـ

 >جلزء اخلامس فهي تعديالت ذات طابع لغوي أو تقين صرف. 
عـــن أملـــه يف أن  بريمــوديس -وأعــرب الســـيد >ســـكيس  -٣٠

 حتيط اللجنة علماً >لتقرير الذي قدمه للتو.
(املقــرر اخلــاص) أعـرب عــن امتنانــه العميــق  بيليــه السـيد -٣١

 قــراءةمل يكـن  فيمـاألعضـاء الفريـق العامــل الـذين شـارك معظمهــم 
لصيغتها النهائية. وشكر  اً وضعبل  ،التوجيهية املبادئ ملشاريع �نية

والســـيد  والســـيد بيرتيــتش إر�نــدثر الســـيدة إســكو>بوجــه خــاص 
والسـيد سـينغ  - الذي شارك لـبعض الوقـت -برييرا والسيد خوانغ 

والســيد غــا� والســـيد فومبــا والســـيد كــامتو والســـيد ماكريــه والســـيد 
السري مايكل وود، إذ عملوا بنشاط كبـري يف الفريـق العامـل. نوليت و 

ىل الســـيد ووجــه الشـــكر أيضـــاً إىل أمانـــة اللجنـــة، وبوجـــه خـــاص إ
الـذي كـان حاضــراً يف مجيـع األوقـات، وكـذلك إىل الســيد بوتسـيين 

معاونيـه، السـابقني علـى ميكولكا والسيد كورونتزيس. وأثىن كـذلك 
 جهوداً كبرية يف إعداد التعليقات. واحلاليني، الذين بذلوا ويبذلون

الـذي متكـن  بريمـوديس ->سـكيس وشـكر أخـرياً السـيد  -٣٢
مـن إدارة األعمــال بيــد حديديــة يف قفــاز مــن حريــر، وقــاد الفريــق 
العامـل إىل اإلجنــاز الكبـري املتمثــل يف اعتمـاد الــنص بتوافــق اآلراء. 

علـــى  وأعلـــن أن اللجنـــة ســـتتاح هلـــا الفرصـــة للنظـــر يف التعليقـــات
صـــفحة، خـــالل اجلـــزء  ٨٠٠املبـــادئ التوجيهيـــة، البـــالغ حجمهـــا 

 ة.الثاين من الدور 
ــارد  الســيد -٣٣ مل تســـتكمل علـــى حـــد  اللجنـــةقـــال إن دوغـ

علمــه النظـــر يف بعـــض مشـــاريع املبــادئ التوجيهيـــة، وتســـاءل عـــن 
 يف هذا الشأن.للجنة األعمال املقبلة 

ــوديس  -Nســـكيس  الســـيد -٣٤ لعامــــل (رئـــيس الفريـــق ابريمـ
قال إن الفريق العامل قد أجنز لتحفظات على املعاهدات) املعين >

واليتـه، وهـي وضـع الصـيغة النهائيـة ملشـاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت 
. وتتعلق اإلشارة الوحيـدة الـيت وردت يف ستشكل دليالً للممارسة

ن النظـر بيانه بشأن مشـروع مبـدأ تـوجيهي قـد يتعـني إيـالؤه املزيـد مـ
وضــع صــاحب الــتحفظ غــري ( ٣-٥-٤هي املبــدأ التــوجي (مشـروع

العامل الصحيح >لنسبة إىل املعاهدة )) برأي ُأعرب عنه يف الفريق 

مفاده أن مشروع املبدأ التوجيهي هذا يستحق أن يُنظر فيـه بتعمـق 
أكرب. وهذا جمرد رأي، والواقع هو أن الفريق العامل اعتمد مشروع 

 فعالً.   املبدأ التوجيهي

ــه الســــيد -٣٥ (املقـــــرر اخلــــاص) قـــــال، رداً علــــى الســـــيد  بيليــ
دوغارد، إنه يؤكد أن الفريق العامل أجنز واليته. وقد اعُتمدت مجيع 

، ٣-٥-٤النصوص بتوافق اآلراء فيما عدا مشروع املبدأ التوجيهي 
ومــع ذلــك فـــإن الفريــق العامـــل قــد اعتمــد هـــذا املبــدأ التـــوجيهي. 

دورة فرصة النظـر ء الثاين من اللجنة خالل اجلز وستتاح ألعضاء ال
مـرة أخـرى يف املبــادئ التوجيهيـة، مصـحوبة هــذه املـرة >لتعليقــات 

 عليها، وسيقومون >عتمادها فقرةً فقرة. 

 )�بعأعمال الدورة ( تنظيم

 ]األعمال جدول من ١[البند 

ــكانو الســــيد -٣٦ (رئــــيس جلنــــة الصــــياغة) قــــرأ أمســــاء  ميليســ
ياغة الــذين سيشـــاركون يف جلنــة الصـــأعضــاء جلنــة القـــانون الــدويل 

والسـيد  إر�نـدثاملعنية مبوضوع طـرد األجانـب: السـيدة إسـكو>ر 
والسيد سابو� والسيد سينغ  موداحلوالسيد بريموديس  ->سكيس 

والسـيد والسيد غالتسكي والسيد فارغاس كارينيو والسـيد فاسـياين 
نسـو والســيد أوسـبينا والسـيد فومبــا والسـيد كوميسـاريو أفو  -فلنسـيا 

 مقـرراً يد برييـرا، ماكريه والسري مايكـل وود والسـيد ويسـنوموريت والسـ
 .(حبكم منصبه)

 .٤٥/١٠رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣٠٩١ اجللسة
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ٢٤الثال�ء، 

 )الرئيس(�ئبة جاكوبسون السيدة ماري غ.  :الرئيسة

�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد حســــونة، الســـــيد  -س >ســــكي

دوغـــارد، الســــيد ســــابو�، الســـيد ســــينغ، الســــيد  احلمـــود، الســــيد
غالتسكي، السيد غـا�، السـيد فارغـاس كـارينيو، السـيد فاسـياين، 

أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد   - الســيد فلنســـيا
السيد كوميساريو أفونسو، السيد ماكريـه،  كامتو، السيد كانديويت،

السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، السيد موراسي، 
 السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 
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، الفرع Nء، .4/638A/CN( )١٠٩(طرد األجانب
 ))١١٠(.4/642A/CNو

 ]من جدول األعمال ٥البند [
  )١١١(التقرير السادس للمقرر اخلاص

دعت اللجنة إىل استئناف النظر يف موضوع "طرد  الرئيسة -١
اليت  )١١٢(.1Addو .4/628A/CNاالنتباه إىل الوثيقة  ولفتتاألجانب" 

 تتضمن التعليقات واملعلومات الواردة من احلكومات.
ــامتو  الســيد -٢ يف معـــرض تقدميـــه  ،(املقــرر اخلـــاص) قــال كـ

إ ا حتتوي على  ،نبلإلضافة الثانية لتقريره السادس عن طرد األجا
تقدميها إىل اللجنة. وقال ينوي آخر مشروع من مشاريع املواد اليت 

لإلضــافة األوىل وتتضــمن الفصــول تكملـة إن اإلضـافة الثانيــة هــي 
الثـامن [الفصـل إىل  دال، الفـرع ،)١١٣(]الثالـثالرابـع [الفصـل مـن 

إن بعــــض القضــــا� الــــيت تغطيهــــا هـــــذه أضــــاف قــــائالً و  ].الســــابع
يف و . )١١٤(ة األوىلقد مت التطرق إليها أثناء مناقشة اإلضـافالفصول 

حـة أُبديت شواغل بشأن مدى اسـتناد القواعـد املقرت  ،ذلك الوقت
إىل أسس يف القانون الدويل وبشأن دراسة ممارسة الدول. وأعـرب 
عن أمله يف أن خيفف النص املعروض على اللجنـة اآلن مـن حـدة 

 تلك الشواغل.
شــت يف اإلضـافة الثانيــة األوىل الـيت نوقوقـال إن القضــية  -٣

حني و طواعية أو قسراً.  أن حيدثهي تنفيذ قرار الطرد الذي ميكن 
الشـخص املطـرود إىل دولـة  إعـادةتنشـأ مسـألة شـروط  يُنفـذ قسـراً،

على عدد من  ةالوجهة. وقد نصت اتفاقيات الطريان املدين الدولي
لــك اعتبــاراً لكــون ذو  ،املنظمـة عــادةالتـدابري اإلضــافية لضــمان اإل

أثنــاء املطــرودين يف االلتـزام >حــرتام احلقـوق األساســية لألشـخاص 
__________ 

انظـــــر  املوضــــوع، هلـــــذا اللجنــــة دراســـــة �ريــــخ علـــــى لالطــــالع )١٠٩( 
 ألـــف، الفـــرع الثـــامن، الفصـــل)، الثـــاينا0لـــد الثـــاين (اجلـــزء  ،٢٠١١ حوليــة

 .٢١٠-٢٠٤ راتالفق
 .)األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١١حولية يف  ترد )١١٠( 
 التقريـــريف دراســـة  والســتني، الثانيـــة دور�ــا يف اللجنـــة، شــرعت )١١١( 

 جــيم؛ الفــرع الرابــع، إىل األول مــن >لفصـول >دئــة اخلــاص للمقــرر السـادس
ع،ا من الفصول يف >لنظر للتقرير تهاوواصلت يف الدورة احلالية دراس ب لفرع  لرا ا

يف اإلضــافة الثانيـة للتقريــر الســادس  الــواردة الفصـولالثـامن، وهــي  إىلدال، 
 .)Add.1–2و A/CN.4/625 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠ حولية(

 .)األول(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية يف  ترد )١١٢( 
لرتقـيم املسـتخدم يف الـواردة بـني أقـواس معقوفـة إىل ا األرقام تشري )١١٣( 

 اخلـــاص للمقـــرر الســـادس للتقريـــر الثانيــة اإلضـــافة مـــنالنســخة املستنســـخة 
)A/CN.4/625/Add.2(،  وميكـــن االطـــالع علـــى تلـــك النســـخة علـــى املوقــــع

نشـر  ألغـراضل والفقـرات واحلواشـي ُأعيـَد تـرقيم الفصـو  وقـدالشـبكي للجنـة. 
 .)ولاألا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  يفالوثيقة 

ا0لــــد الثـــــاين (اجلــــزء الثـــــاين)، الفصـــــل  ،٢٠١٠حوليـــــة  انظــــر )١١٤( 
 .١٨٣-١٣٥اخلامس، الفقرات 

يف الفقـــرات  ،يــة. وقـــال إنـــه ســـعىمه>لـــغ األالتزامـــاً رحلــة العـــودة 
الفــرع دال مــن مــن  ]١٣[الفقــرة  ٤١٥ إىل ]٣[الفقــرة  ٤٠٥ مــن

إىل إيضــــاح ذلــــك  ،تقريـــره[الفصـــل الثالــــث] مــــن  الفصـــل الرابــــع
اليت اعبشأن اإلالعشرين املبادئ التوجيهية  >لرجوع إىل دة القسرية 

املرفق ، و )١١٥(٢٠٠٥جلنة وزراء جملس أورو> يف أ�ر/مايو اعتمد�ا 
كـانون األول/ديســمرب   ٧ املؤرخــةالطـريان املــدين الـدويل  التفاقيـة ٩
التفاقيـة املتعلقــة >جلــرائم وبعــض األفعــال األخــرى او  ،)١١٦(٤٤١٩

. ويف ضوء التحليل الذي ١٩٦٣لعام  ئراتالطااملرتكبة على منت 
، يف اقرتحفإنه أجراه هلذه النصوص وعدد من الكتا>ت القانونية، 

] من الفرع دال من الفصل الرابع [الفصل ١٤[الفقرة  ٤١٦الفقرة 
، وعنوانه "إعادة األجنيب ١مشروع املادة دال  الثالث] من تقريره،

 ما يلي:  على صنوهو ي .إىل دولة الوجهة" رداخلاضع للط
تشجع الدولة الطاردة األجنيب اجلاري طرده على  -١" 

 .االمتثال لقرار الطرد طواعية
الدولة  -٢"  يف حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ 

الطــاردة التـــدابري الالزمـــة حـــىت تضـــمن، قـــدر اإلمكـــان، نقـــل 
عد والقاألجنيب اجلاري طرده نقالً منظماً إىل دولة الوجهة، وفقاً 
 القانون الدويل، وال سيما القواعد املتعلقة >لنقل اجلوي.

يف مجيــع األحــوال، متهــل الدولــة الطــاردة األجنــيب  -٣" 
اجلــاري طــرده مهلــة مالئمــة لإلعـــداد لرحيلــه، مــا مل يكــن مثـــة 

يدعو إىل االعتقاد ²ن األجنيب املعين قد يلوذ >لفرار خالل  ما
 ".املهلة احملددة

إىل  ٢اإلشــارة الــواردة يف الفقـــرة  امتو إنكــ  يدوقــال الســ -٤
 >ألســـــاستوضــــيحية هــــي إشــــارة  اً لســــفر جــــو املتعلقــــة >قواعــــد ال

تستبعد إمكانية اختاذ تدابري مماثلة إذا ما تقـرر إعـادة الشـخص  وال
 موضوع الطرد بوسائل النقل األخرى.

مـــن التقريــــر  ]الفصـــل الرابــــعالفصـــل اخلــــامس [ويتنـــاول  -٥
قـــرار مراجعـــة فعالـــة لموضـــوع الطـــرد يف ص شـــخحـــق الالســـادس 

الطرد، وهو موضوع مت التطرق إليه >قتضاب يف اإلضافة األوىل يف 
ج بصياغة سياق الضما�ت اإلجرائية. ومع أن ذلك الفصل مل يتوَّ 

__________ 

 انظــر. ٢٠٠٥أ�ر/مــايو  ٩املؤرخــة  CM(2005)40-final الوثيقـة )١١٥( 
 >للجــوء يتعلـق فيمــا: جلنــة اخلـرباء املخصصــة املعنيـة >جلوانــب القانونيـة أيضـاً 

 املبـــادئي اجلنســية، التعليقـــات علــى عــدمي واألشـــخاص والالجئــني اإلقليمــي
)، الوثيقـــــــة ٩٢٥التوجيهيــــــة العشــــــرين بشــــــأن اإلعـــــــادة القســــــرية (اجللســــــة 

CM(2005)40-Add. 
الطـريان املـدين  التفاقيـة ٩ امللحـق ،الـدويل املدين الطريان منظمة )١١٦( 

طبعة  تتضمن. ٢٠٠٥الطبعة الثانية عشرة، متوز/يوليه  ،التسهيالتالدويل،  ال
و�ئـق السـفر  أمـن تعزيـزهامـة، مـن بينهـا  تعـديالت ٩شرة للملحق الثانية ع

: علـــــــى ]>للغـــــــة اإلنكليزيـــــــة[ متاحــــــة( لشـــــــرعيةومكافحــــــة اهلجـــــــرة غـــــــري ا
www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_

en.pdf(. 
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مشـروع املــادة الـذي يقـوم عليــه ســاس األيؤكـد  فإنــهمشـروع مـادة، 
 .)١١٧(اجللسة السابقةالذي اقُرتح يف  ١جيم 

يف القـــوانني وقـــال إنـــه بعـــد أن نظـــر يف القـــانون الـــدويل و  -٦
أســـاس للطعـــن يف قـــرارات  أي يـــوفران كـــا�ملعرفـــة مـــا إذا  الوطنيــة 

الطـــــرد، تبــــــني لـــــه أن حــــــق الطعــــــن يســـــتند إىل أســــــاس متــــــني يف  
النظامني القانونيني. مث نظر بعد ذلك يف أثر املراجعة القضائية  كال

ين الســتعراض الطعــن لــزمر اعلـى قــرارات الطــرد مــن حيــث اإلطــا
. وأخـرياً، اإليقـايف املرتتـب علـى اللجـوء إىل سـبل االنتصـافواألثـر 

وفقـــاً  ةالطــرد القضـــائي اتقـــرار  مــن االنتصـــافيف ســبل  فقــد نظـــر
القضــائية للمحكمـــة تــنص عليــه التشــريعات الوطنيــة والســوابق  ملــا

ه  لــحتلـيالً العامـة أجـرت األمانـة  وهـو مـااألوروبيـة حلقـوق اإلنسـان، 
 .)١١٨(٢٠٠٦لعام  مذكر�ا يف
قد  ]اخلامسالسادس [الفصل إن الفصل قائالً وأضاف  -٧

املـرور العـابر  يتخصص ملسألة العالقـات بـني الدولـة الطـاردة ودولـ
ومهـا: حريــة الدولــة يف  ،والوجهـة. وهــذه العالقـات ينظمهــا مبــدآن

وحرية الشخص أو رفض دخوله،  املطروداستقبال الشخص األجنيب 
ولـة الوجهـة الـيت يقصـدها. واملبـدأ األول الطرد يف حتديد د موضوع

حـــق يقيــده  ١٨٩٨لعـــام بـــن تيليــت الــذي اعـــُرتف بــه منـــذ قضــية 
ضع هذا التقييد >دئ ذي بدء الشخص يف العودة إىل بلده. وقد وُ 

خ رسَّ وتَ  )١١٩(يف قرار صادر عن معهد القانون الدويل ١٨٩٢يف عام 
 املعاصر.  التعاهدي قانونالبوضوح منذ ذلك الوقت يف 

، فإن حرية الشخص موضوع الطرد يف اختيار دولة >ملثلو  -٨
اختيار الدولة الطـاردة ُقيدت Ðمكانية الوجهة ليست مطلقة؛ فقد 

إذا كـــان ذلـــك  الشــخص موضـــوع الطــردمـــن لدولــة الوجهـــة بــدالً 
أو  الالإنسانيةالشخص يعتقد أنه قد يتعرض للتعذيب أو للمعاملة 

غري قادر على إجياد دولة وجهة أخرى. كان مع ذلك بلده و  املهينة يف
وعلى الرغم من عدم وجود ممارسة عامة عاملية يف هذا ا0ال، فإن 

القـانون التعاهـدي جتسدت يف كل من  حسبمااملمارسة األوروبية، 
قرار احملكمة األوروبية حلقوق  ومن أمثلتها، قانون السوابق القضائيةو 

، تقدم أساساً مفيداً ضد اململكة املتحدة أ. ت.اإلنسان يف قضية 
بعض القوانني الوطنية األجانب ومتنح لصياغة قاعدة بشأن املوضوع. 

ختيار دولة الوجهة يف حالة القرار املتعلق >حقاً منفصالً يف الطعن يف 
 وليس يف حالة اإلعادة القسرية.  الضيق،الطرد مبعناه 

__________ 

، ١٤٥ الفقـــــرة)، الثـــــاينا0لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة  )١١٧( 
 .١٢٩٤ شيةاحلا
ميكـــــن االطـــــالع  مستنســـــخة؛ ،Corr.1و A/CN.4/565 الوثيقــــة )١١٨( 

 .عليها على املوقع الشبكي للجنة (و�ئق الدورة الثامنة واخلمسني)
 )١١٩( "Règles internationales sur l'admission et l'expulsion des 

étrangers proposées par l'Institut de droit international et adoptées par 

lui à Genève, le 9 septembre 1892", Annuaire de l'Institut de droit 

international, vol. XII (1892–1894), p. 218 ) علـى املوقـع الشـبكي متـاح
 .)/www.idi-iil.orgعهد القانون الدويل: مل

حتديـد الدولـة  يف سـياقفكرة "البلد اآلمن" نشأت ولقد  -٩
 . وحيــث إن هــذه الفكــرةاملطــرودالقـادرة علــى اســتقبال األجنــيب 

تنحصـر يف املمارسـة األوروبيـة وإن املمارســة ال تـزال متباينـة، فمــن 
 تضمينها يف قاعدة عامة. السابق ألوانه 

واستطرد السيد كامتو قائالً إنه مت حتديد ست دول حمتملة  -١٠
لقانونية  وذلك استناداً إىل، وجهةميكن أن تكون دوالً لل ا املؤلفات 

ل: دولة اجلنسية، ودولة إصدار كثر من االستناد إىل ممارسة الدو ²
يف معاهدة  دولة طرف، و الركوبجواز السفر، ودولة اإلقامة، ودولة 

على عاتقها التزامـاً >سـتقبال األجانـب مـن رعـا� دول ما أخذت 
. ولشـرط املوافقـة ةاملواِفقـولـة املعاهـدة، والدتلك أخرى أطراف يف 

 ياسي للدول.جذور عميقة يف مبادئ سيادة الدول واالستقالل الس
 ]اخلامسالسادس [الفصل وقال إن الفرع دال من الفصل  -١١

يبحث الوضع املتعلق بطرد الشخص األجنيب إىل دولة ليست ُملزمة 
بقبول الشخص األجنـيب. وال بـد مـن احلصـول علـى موافقـة الدولـة 

د، علمـــاً ²ن مثــار اخلـــالف و طــر األجنــيب املالشـــخص علــى قبــول 
فيها الدولة موافقتها، فيما إذا كان طرد  ال متنحيتمثل، يف احلالة اليت 

 ترتتب عليهالً غري مشروع دولياً فعلدولة يشكل األجنيب إىل تلك ا
 الدولة الطاردة. وكانت اآلراء منقسمة حيال هذه النقطة.  ةمسؤولي

مثـة قاعـدة ال جـدال فيهـا مـن قواعـد القـانون  ،لكومع ذ -١٢
الدويل: لكل دولة السلطة السيادية لوضع شروط الدخول إىل أراضيها 

 أن تقبـل بـدخولام دولة على فإن إرغ ،فيها. وهلذا السبب البقاءو 
شخص أجنيب ضد إراد�ـا يشـكل تعـد�ً علـى سـياد�ا واسـتقالهلا 

املادة السياسي. وقد حثته مجيع هذه االعتبا رات على اقرتاح مشروع 
 نص على ما يلي:وهو ي، وعنوانه "دولة وجهة األجنيب املطرود"، ١ هاء

 ُيطرد األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة جنسيته. -١" 
يف حالة عدم حتديد دولة جنسية األجنيب اخلاضع  -٢" 

للطرد، أو وجود احتمال لتعرضه للتعذيب أو ملعاملة الإنسانية 
 الدولة املذكورة، يطرد إىل دولة إقامته أو الدولة الـيت ومهينة يف

أصـدرت لــه جـواز الســفر أو دولــة الركـوب أو أي دولــة أخــرى 
هـدي أو بنـاء علـى ق على اسـتقباله، إمـا مبوجـب التـزام تعاتواف

طلــب الدولـــة الطــاردة أو، عنـــد االقتضـــاء، بنــاء علـــى طلـــب 
 األجنيب املعين >ألمر. 

ق علـى دخولـه يب إىل دولـة مل توافـال جيوز طرد أجن -٣" 
إقليمهــا أو تــرفض الســماح لــه بدخولــه، إال إذا كانــت الدولـــة 

 املعنية هي دولة جنسية األجنيب".
الســادس  إن الفــرع هــاء مــن الفصــل وقــال الســيد كــامتو -١٣

قـد خصــص للعالقـات مــع دولـة املــرور العــابر.  ]اخلــامس [الفصـل
ودة املباشـرة إىل دولـة الوجهـة، فمع أن األولوية ُمتنح يف العـادة للعـ

ري قانونيــــة يتوجـــب يف كثـــري مــــن األحيـــان علـــى املقيمــــني إقامـــة غـــ
طريـــق اســتخدام املــوانئ أو املطــارات يف دول معينــة للوصــول عــن 
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البحر أو اجلو إىل دولة الوجهة. وقد يكـون مـن املفيـد وضـع إطـار 
ة قـــانوين هلـــذا النــــوع مـــن اإلجـــراءات، إمــــا مبوجـــب اتفاقـــات ثنائيــــ

مبوجـب صـك قــانوين متعـدد األطــراف؛ ولكـن وضــع صـك مــن  أو
 . قيد النظرهذا القبيل يتجاوز نطاق املوضوع 

أن القواعد  ، ال بد من التأكيد صراحة علىأخرىمن جهة  -١٤
املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان الواجبة لألجنـيب يف الدولـة الطـاردة 

ر.  دولةيف  مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال،مع  تنطبق، لعاب ا املرور 
وميثـل هـذا انعكاسـاً لقاعـدة منطقيـة أكثـر مـن كونـه تـدويناً لقاعــدة 

كامتو مستمدة من ممارسة راسخة. ومن أجل هذه الغاية، اقرتح السيد  
، وعنوانه "محاية حقوق اإلنسان الواجبة لألجنيب ١ واومشروع املادة 

 ي: ما يلعلى  وهو ينصلطرد يف دولة املرور العابر"، ل اخلاضع
مراعـــاة مـــا يقتضــــيه مـــع ، "تنطبـــق يف دولـــة املـــرور العـــابر 

القواعد السارية يف الدولة الطاردة فيما يتعلق  اختالف احلال،
 اخلاضع للطرد".ن الواجبة لألجنيب حبماية حقوق اإلنسا

" مالئمـة أكثـر مراعاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـالوتُعترب عبارة "مع 
الوارد  ١واو  يف نص مشروع املادة جاءت" اليت كذلكمن كلمة "

 . ]١١٨[الفقرة  ٥٢٠الفقرة يف 
قـائالً إن اجلـزء الثالــث مـن التقريــر  وأضـاف السـيد كــامتو -١٥

يبحــــث النتـــــائج القانونيــــة للطـــــرد مــــن منطلـــــق حقــــوق األجانـــــب 
ومسؤولية الدولة الطاردة نتيجة للطرد غري املشروع. ويف  املطرودين

 ىلإ، قال إنه سعى أوًال املطرودينب سياق النظر يف حقوق األجان
ر املصاحل املماثلة حتديد القواعد املتعلقة حبماية حقوق امللكية وسائ

لألجانــب املطــرودين، ومــن مث نظـــر فيمــا إذا كــان حيــق للشـــخص 
األجنيب الذي ُطرد بشكل غـري مشـروع العـودة إىل الدولـة الطـاردة 

 يف حال إبطال قرار الطرد. 
وق امللكيــــة وســـــائر وانــــب محايــــة حقــــوقــــال إن أحــــد ج -١٦

يكـون  املصاحل املماثلة لألجانب املطرودين هو حظر الطرد الـذي
هذا  ي. ويرماملطرود الغرض منه مصادرة األصول اخلاصة >ألجنيب

احلظـر إىل إ ـاء العمـل مبمارسـات معينــة كانـت قـد نشـأت بصــورة 
ني كــــان رئيســـية يف أورو> قبـــل احلـــرب العامليـــة الثانيـــة وبعـــدها، حـــ

األملانيـة املقيمـة يف بعـض بلــدان الضـحا� الرئيسـيون هـم األقليــات 
املتعلقة االتفاقية من خالل هذه احلاالت  عوجلتد . وقأورو>وسط 

املعقودة بني مجهورية احلرب واالحتالل، عن  الناشئةتسوية املسائل ب
ملأملانيا االحتادية وفرنسا واململكة املتحدة والوال�ت املتحدة و  قعة و ا

الالحقة عال�ت من خالل اإل، و ١٩٥٢أ�ر/مايو  ٢٦يف بون يف 
الذي أصـدره عالن اإلألملانية، مبا يف ذلك احلكومة االصادرة عن 

األمثلة األخـرى علـى  ومن .)١٢٠(٢٠٠٠املستشار شرودر يف عام 
__________ 

 )١٢٠( "Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich des 

50. Jahrestages der Charta der deutschen Heimatvertriebenen am 'Tag 

der Heimat'", 3 September 2000. 

طـرد ب وهي القضية املتعلقة، نوتيبومالطرد ألغراض املصادرة قضية 
وطـــرد الرعــــا�  )١٢١(يف عهـــد عيـــدي أمـــني اآلســـيويني مـــن أوغنـــدا
. وقــد كانــت مشــروعية عمليــات الطــرد )١٢٢(الربيطـانيني مــن مصــر

جرت  اتلك موضع جدال نظراً لعدم وجود أسباب وجيهة هلا وأل 
 انتهاك حلقوق امللكية. بصورة تنطوي على 

وذكر السيد كامتو أن ~ييد محاية حقوق امللكية لألجانب  -١٧
دوليـة الـيت كفلـت احلـق يف يف عدد من الصكوك ال لمتثَّ  املطرودين

²نه ال جيوز حرمان أي شخص القائلة امللكية ونصت على القاعدة 
مـن ممتلكاتــه بشــكل تعســفي. ومـن بــني الصــكوك الدوليــة، ميكــن 

اإلعــالن العــاملي  مــن ١٧مــن املــادة  ٢التطــرق >لــذكر إىل الفقــرة 
مـن االتفاقيـة  ٢٢ة من املاد ٩و ٦، والفقرتني )١٢٣(حلقوق اإلنسان

دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ وعلى ال
قوق حلمن امليثاق األفريقي  ١٤ املستوى اإلقليمي، ميكن ذكر املادة

مـــن االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق  ٢١ اإلنســـان والشـــعوب، واملـــادة
مـــــن  ١، واملــــادة : "ميثــــاق ســـــان خوســــيه، كوســـــتاريكا"اإلنســــان

واحلـــــر�ت  اإلنســــانمحايـــــة حقــــوق التفاقيــــة  ]١[رقــــم توكــــول الربو 
. وهنــاك أيضـــاً ~ييــد يف االجتهـــادات القضــائية الدوليـــة األساســية

: على سبيل املثال، اخلاضعني للطردحلماية حقوق امللكية لألجانب 
الــذي األحــدث عهـداً واحلكـم  ،هوالنـدر يف قضــيةالصـادر  القـرار

ة يف قضـية ران والوال�ت املتحدكمة املطالبات بني إيصدر عن حم
 . رانكني ضد مجهورية إيران اإلسالمية

وقال إن جلان التحكيم الدولية اعتربت بوجه عام أن طرد  -١٨
األجانـــب الــــذي يتضــــمن املصـــادرة غــــري املشــــروعة للممتلكــــات 

 بســببهم رغَ تـدمريها أو نزعهـا، والطـرد Ðجــراءات مـوجزة الـذي يُـ أو
 ،للسـلب والنهـبوتركهـا عرضـة أمالكهم فراد على التخلي عن األ
بيعهـــا ²ســـعار زهيــدة تقـــل كثـــرياً عــن أســـعارها احلقيقيـــة، علــى  أو

يســتدعي دفــع التعويضــات. كـــذلك أقــرت حمكمــة العــدل الدوليـــة 
 املطــرود،حبمايـة حقــوق امللكيــة للشـخص األجنــيب  مـؤخراً االلتــزام

قضـية يف  ٢٠١٠تشـرين الثـاين/نوفمرب  ٣٠وذلك يف قرارها املؤرخ 
تؤيـــد >إلمجـــاع القانونيـــة . كمـــا أن املؤلفـــات اديو د�لـــوصـــدو محـــأ

، ١٨٩٢عـــام  محايـــة حقـــوق امللكيـــة لألجانـــب املطـــرودين. ومنـــذ
. )١٢٤(�ذا اخلصوص نصاً اعتمد معهد القانون الدويل قراراً يتضمن 

ة الـيت نوقشــت يف مـذكرة األمانــة ونصـت بعــض التشـريعات الوطنيــ
صــــادية لألجانــــب ات واملصــــاحل االقتعلــــى محايــــة املمتلكــــالعامـــة 

__________ 

 G. S. Goodwin-Gill, International Law and the انظـر )١٢١( 

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, 

pp. 212–216. 
 )١٢٢( Ibid., p. 216. 
 كـــــانون  ١٠ املـــــؤرخ) ٣-(د ألــــف ٢١٧ العامـــــة اجلمعيـــــة رقــــرا )١٢٣( 

 .١٩٤٨ديسمرب /األول
 .أعاله ١١٩ احلاشية انظر )١٢٤( 
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ألزمت قوانني أخرى الدولة  يف حني، )١٢٥(حال تعرضهم للطرد يف
بدفع تعويضات مقابل املمتلكات اليت حازت عليها نتيجة طردها 

نه ² القائلرأي ال واأيد الثقاتعدداً من للشخص األجنيب. وقال إن 
جنيب أمالك الشخص األاحلراسَة على الدولة  فرضحىت يف حال 

حقة عليه مبا يعادل الديون املستأن حتتفظ إال  هلا ميكنال ، املطرود
 مـا يتعلـق. وقـال إنـه فييزيـد عـن ذلـكمـا جيب عليها أن تعيد إليه و 
ذه النقطة سُيحجم عن ذكر استنتاجات جلنة املطالبات بني إريرت� �

زاع وإثيوبيا بشأن حقوق امللكية اخلاصة >ألجانب املطرودين أثناء الن
و أمر املسلح، اعتقاداً منه ²نه جيب حبثها يف ضوء قانون احلرب، وه

  ال يقع ضمن نطاق الدراسة احلالية.
إن ما تقدم ال يرتك جماالً للشك ²ن التزام الدولة الطاردة  -١٩

 متكيـنهم مـن اسـتخداموضـمان  املطـرودينحبماية أمالك األجانب 
. ومـن هنـا جـاء ون الـدويليف القـانهـو التـزام قـائم املمتلكات تلك 

 األجنـــيبايــة ممتلكــات ، وعنوانـــه "مح١مقرتحــه ملشــروع املــادة زاي 
 ينص على ما يلي: وهوللطرد"،  اخلاضع

 ُحيظر طرد األجنيب ألغراض مصادرة أمواله. -١" 
األجنــيب اخلاضــع  ممتلكــاتحتمـي الدولــة الطــاردة  -٢" 

حبرية،  للطرد، وتسمح له [يف حدود اإلمكان] >لتصرف فيها
طلب ورثتـه أو  ولو من اخلارج، وتعيدها إليه بناء على طلبه أو

 ذوي احلقوق من املستفيدين".
 ٢ني يف الفقرة توال يستند النص املوضوع بني قوسني معقوف -٢٠

ريقـــة معقولــــة إىل االجتهـــادات القضـــائية ولكنــــه علـــى مـــا يبــــدو ط
 لتغطية احلاالت اليت يستحيل فيها إعادة املمتلكات. 

جلانــب الثـــاين مــن حقـــوق األجانـــب إىل اولــدى انتقالـــه  -٢١
املطــرودين، وهــو حـــق العــودة يف حالــة الطـــرد غــري املشــروع، قـــال 

مــن  ٥يف الفقــرة  أساسـاً قــد ورد  هـذا احلــق السـيد كــامتو إن ~ييــد
يــــة حلمايــــة حقـــــوق مجيــــع العمـــــال مــــن االتفاقيـــــة الدول ٢٢املــــادة 

جلنة البلدان األمريكية حلقوق املهاجرين وأفراد أسرهم. وقد اعرتفت 
تضمنت الطرد التعسفي لكاهن أجنيب  قضيةاإلنسان �ذا احلق يف 

). وأوصت (غواتيماال) ٧٣٧٨القضية ( من قبل حكومة غواتيماال
عـودة إىل السماح للكاهن >ل للحكومة²مور من مجلتها أنه ينبغي 

 أراضيها واإلقامة هناك إذا ما رغب يف ذلك. 
إن املمارسـة الوطنيـة بشـأن هـذه املســائل  قـائالً  واسـتطرد -٢٢

مـن القـانون الفرنسـي بشـأن دخـول وإقامـة  L524-4تتباين. فاملادة 
األجانــب وحــق اللجـــوء تــنص علــى احلـــق يف العــودة رهنــاً بـــبعض 

ردهـا علـى طلـب اللجنـة ملعلومـات التقييـدات. كمـا أن أملانيـا، يف 
 قـانوين، أشـارت تتعلق حبق عودة األجانـب املطـرودين بشـكل غـري

إال إذا كـان قـرار الطـرد  ]تصـوره[ميكـن  إىل أن احلق يف العودة "ال
 أثناء اإلجراءات الرئيسـية يكتس بعد صبغة  ائية ومطلقة، وتبنيَّ  مل

__________ 

 .أعاله ١١٨ احلاشية انظر )١٢٥( 

. وعنــدما )١٢٦("الـيت أجريــت يف اخلـارج أن الطــرد كـان غــري قـانوين
أشـــارت هولنـــدا يف ردهـــا إىل أن تشـــريعها الـــوطين ال يـــنص علــــى 

حـق العــودة ²ن أيضـاً  فإ ــا أفـادتكـام حمـددة بشـأن املسـألة، أح
انونية. وقد  ميكن أن يقوم يف حالة الطرد غري املشروع ملقيم بصفة ق

 حبق العودة لألجنيباعرتافاً واضحاً  لرومانيااعرتفت املمارسة القانونية 
 ،من �حية أخرى، املاليزية املمارسة املطرود بشكل غري مشروع. أما

 اتغري مشروعة إلجراء صورةع فيما يبدو األجنيب املطرود بضخفتُ 
 تشريعها.  اينص عليه الدخول العادية اليت

ويف ظـل غيــاب أيـة ممارســة دوليـة راســخة أو اجتهــادات  -٢٣
اعتبار احلق يف العودة قاعـدة مـن قواعـد  قد يتعذرقضائية متسقة، 

ري، مـع ل كبـبشـك متباينةالقانون العريف. ويبدو أن ممارسات الدول 
أن معظــم الـــدول الــيت ردت علـــى طلـــب اللجنــة للمعلومـــات قـــد 

ولكـن مــع  ،اعرتفـت >حلـق يف العـودة يف حالـة الطـرد غـري املشـروع
 .بعض الشروط اإلجرائية أو القيود املتعلقة >ألشخاص

²نه ال  ملنطق حق الطرد التسليمُ  ومع ذلك، سيكون منافياً  -٢٤
 ،لى وقائع مغلوطة أو مسوغ غري صحيحجيوز لألجنيب املطرود بناء ع

 ،دولية حمكمةختصة يف الدولة الطاردة أو احملاكم املأقرته حسب ما 
 حكــمأن يتمتـع حبــق العـودة إىل إقلــيم الدولـة الطــاردة اسـتناداً إىل 
ألحد قضائي يلغي القرار املطعون فيه. إذ سيكون ذلك مبثابة إبطال 

مشروعية للالقضائي وإضفاء  ماحلكلذلك  ة الرئيسيةقانونيالر �اآل
اليت  على قرار الطرد التعسفي. وهلذا يرى، >الستناد إىل االجتاهات 

للتو، أنه ميكن للجنة أن تصوغ حكماً بشأن حـق العـودة  أوجزت
كجـزء مـن التطـوير التـدرجيي   لألجنـيب املطـرود بطريقـة غـري مشـروعة

، وعنوانه "حق ١للقانون الدويل. وبناء عليه يقرتح مشروع املادة حاء 
 على ما يلي:  وهو ينصالعودة إىل الدولة الطاردة"، 

صـــحيح أو انتهاكـــاً "حيــق لألجنـــيب املطـــرود مبســوغ غـــري  
للقـانون الـدويل العــودة إىل الدولـة الطـاردة، وذلــك  للقـانون أو

بنـاء علـى إجـراء إللغـاء قــرار الطـرد، مـا عـدا إذا كانـت عودتــه 
 األمن العام".تشكل �ديداً للنظام العام أو 

الثــــامن [الفصــــل و�بـــع الســــيد كــــامتو قـــائالً إن الفصــــل  -٢٥
الفصل األخري مـن تقريـره السـادس، يتعلـق مبسـؤولية  وهو، ]السابع

الدولـة الطــاردة عــن الطـرد غــري املشــروع. ومـن الواضــح أن الدولــة 
تطرد شخصاً أجنبياً خارقة بذلك قواعد القانون الدويل تكون  اليت

الً غري مشروع دولياً، وتتحمل >لتايل مسؤولية دولية. فعقد ارتكبت 
يف أعقاب إجراء قضائي تقوم به الدولة وميكن حتديد هذه املسؤولية 

إطار احلماية  وذلك يف ،اليت يكون الشخص املطرود من مواطنيها
متخصصة  حمكمة أمام دعوىالدبلوماسية، أو ميكن إقرارها يف إطار 

الشخص املطرود بصورة  ان يلجأ إليهايف جمال محاية حقوق اإلنس
__________ 

 A/CN.4/628 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )١٢٦( 
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قانون الدويل العريف مباشرة أو غري مباشرة. وهذه قاعدة من قواعد ال
 لطاملا أعيد ~كيدها من قبل احملاكم الدولية.

وقال إن طرد األجانب قد أسفر عن اجتهادات قضائية  -٢٦
دولية وفرية ومتسـقة. واستشـهد بعـدد مـن القضـا� الـيت تتصـل حبـق 

املطـــرود يف احلمايــــة الدبلوماســـية؛ وإثبــــات الطـــرد غــــري  الشـــخص
ن الطــرد غـري املشــروع؛ وأشــكال الضـرر النــاجم عـ جــرباملشـروع؛ و 

الضرر غري القابل للتعويض؛ والرتضـية. وقـد أكـدت حمكمـة العـدل 
، ا0موعــــة اديو د�لـــوصــــدو محـــأ، يف قضـــية لتّوهـــا جمــــدداً الدوليـــة 

بشأن املسؤولية  ةدويل الراسخالكاملة من قواعد وأحكام القانون ال
 الدولية للدولة الطاردة عن الطرد غري املشروع. 

أجــــراه بشـــأن حمكمـــة البلــــدان  ذيوقـــال إن البحـــث الـــ -٢٧
مــن جديــد  شــكلاألمريكيـة حلقــوق اإلنســان كشــف النقــاب عــن 

"الضرر احملـدد املتمثـل يف تعطيـل مشـروع  ــبعرف يُ لضرر، أشكال ا
. ومل تكن ١عرض التعليق على املادة طاء احلياة"، ميكن ذكره يف م

لعمــــل تـــدويين جديــــد بشــــأن  >كــــورةبـــة النقـــاط الــــيت طرحهــــا مبثا
 ١ مشــروع املـادة طــاءفمسـؤولية الـدول يف ســياق طـرد األجانـب. 

 جانـب بشأن مسؤولية الـدول يف حـاالت الطـرد غـري املشـروع، إىل
بســاطة بشــأن احلمايـة الدبلوماســية، يشــريان ب ١مشـروع املــادة �ء 

ال من �ما القانونية الراسخة يف هذين ا0الني ومل يُقصد  النظمإىل 
 . تلك النظم قريب وال من بعيد التشكيك يف

"مسؤولية الدول يف  هعنوانو  ،١وينص مشروع املادة طاء  -٢٨
 ما يلي:  على ،حاالت الطرد غري املشروع"

"تســري علــى النتـــائج القانونيــة لطــرد غـــري مشــروع [غـــري   
غــــري  قـــانوين] القواعـــد العامـــة ملســـؤولية الـــدول عـــن األفعـــال

 املشروعة دولياً".
وعنوانه "احلماية الدبلوماسية"  ١وينص مشروع املادة �ء  -٢٩

 على ما يلي: 
"جيـــوز لدولـــة جنســــية األجنـــيب املطــــرود ممارســـة احلمايــــة   

 بلوماسية لصاحله".الد
النظـر يف تقريـره وقال إنه يف الدورة السابقة، ويف أعقاب  -٣٠

النص املنقح ولكن ، )١٢٧(٨نص مشروع املادة السادس، أجرى تنقيحاً ل
 ا حباجة إىلرأت أ القانون الدويل مل ُحيل إىل جلنة الصياغة ألن جلنة 

أمله يف أن  وأعرب عنيف اجللسة العامة. ملناقشته املزيد من الوقت 
 بشأنه.  راراً تتناوله اللجنة >لنقاش يف الدورة احلالية وتتخذ ق

 ،بعرضــــه لإلضـــــافة الثانيــــة لتقريــــره الســـــادس ،وقــــال إنــــه -٣١
قــــد قـــدم ا0موعــــة الكاملـــة ملشــــاريع املـــواد املتعلقــــة بطــــرد  يكـــون

راً أضاف قائالً إنه األجانب. و   سيقدم يف اجلزء الثاين من الدورة تقري
__________ 

، ١٧٦ الفقـــــرة )،الثـــــاينا0لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة  )١٢٧( 
 .١٢٩٩ احلاشية

يتصــل  يتعلـق مبــافقــط، بــه ، ألغــراض العلـم )A/CN.4/642( سـابعاً 
ديثـة العهـد سـواء علـى الصـعيد الـوطين مـن التطـورات احل>ملوضـوع 

. ومع أنه مل تُقرتح مشاريع مواد يف أعمال حمكمة العدل الدولية أو
أعيد تنظيمها  مشاريع املواد القائمة فإنجديدة يف التقرير اجلديد، 

 النص.  بشأنوترقيمها، وسُيطلب إىل اللجنة إبداء رأيها 
ابق يف ا، العضو السوال إسكاراميالسيدة �Nبني 

 *)ختام( اللجنة
ــة -٣٢ وال أعلنـــــت أن نــــدوة إحيـــــاء ذكــــرى الســـــيدة > الرئيســ

 ١٢مـن مسـاء يـوم الــثال�ء  اخلامسـةالسـاعة يف إسـكاراميا سـتعقد 
 ، وذلـــــك يف معهـــــد جنيـــــف للدراســـــات العليـــــا٢٠١١ همتوز/يوليــــ

 . الدولية واإلمنائية
 .٠٠/١١رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣٠٩٢ة اجللس
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ٢٥األربعاء، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الرئيسة

 (الرئيس) كامتوالسيد موريس  :الحقاً 
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 

بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 
، الســـيد غــارد، الســـيد ســابو�احلمــود، الســـيد دو  حســونة، الســـيد

، الســيد غــا�، الســـيد فارغــاس كـــارينيو، ســينغ، الســيد غالتســـكي
أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 

كــــافليش، الســــيد كانــــديويت، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، الســـــيد 
الســيد ميليسـكانو، الســيد نـوليت، الســيد الســيد موراسـي، ماكريـه، 

 س، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.نيهاو 
_________ 

 )A/CN.4/642، الفرع Nء، وA/CN.4/638( )�بع(طرد األجانب 
 ]من جدول األعمال ٥البند [

�بع( )١٢٨(التقرير السادس للمقرر اخلاص( 
 جاكوبسون (�ئبة الرئيس) رÔسة اجللسة.  تولت السيدة 

__________ 

 .٣٠٨١من اجللسة  مستأنف * 
 التقريـــر دراســـة يف والســتني، الثانيـــة دور�ــا يف اللجنـــة، شــرعت )١٢٨( 

 جــيم؛ الفــرع الرابــع، إىل األول مــن >لفصـول >دئــة اخلــاص للمقــرر السـادس
لفرع  ع، ا ب وواصلت يف الدورة احلالية دراستها للتقرير >لنظر يف الفصول من الرا

اإلضــافة الثانيـة للتقريــر الســادس  يف الــواردة الفصـولدال، إىل الثـامن، وهــي 
 .)Add.1–2و A/CN.4/625ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠ حولية(
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ــة  -١ لة النظـــــر يف دعــــت أعضــــاء اللجنــــة إىل مواصــــالرئيســ
مسألة انتباههم إىل  تولفت األجانبس املتعلق بطرد التقرير الساد

املقـــرر  نذّكـــرت ²الســـابقة لضــيق الوقـــت. و  لســـةتنــاقش يف اجل مل
 ٨شـــروع املـــادة مل منقحـــة صــيغة ٢٠١٠يف عـــام  اخلــاص قـــد قـــدم

يف  وهــــــي الصــــــيغة الـــــــواردة"، الطــــــرد املتصــــــل >لتســــــليمبعنــــــوان "
 الثانيـــــة �ـــــاعـــــن أعمــــال دور  ر اللجنـــــةمـــــن تقريــــ ١٢٩٩ احلاشــــية
ذه املشــروع املــنقح هلـــوكــان مــن املفـــرتض أن ×خــذ  .)١٢٩(والســتني

األوليـــة  الصـــيغة التعليقـــات الـــيت ُقــدمت بشـــأنادة يف االعتبـــار املــ
. )١٣٠(املقرر اخلاص يف تقريره السادس ا عرضهيتال ٨ملشروع املادة 

املنقحـة  لصـيغةهـذه اشـة مناق تتمكن مـنأن اللجنة مل  لنظر إىلو>
مداخال�م يف يف  لتناوهلا فإن األعضاء مدعوونالسابقة،  دور�ايف 

 .احلالية الدورة
إلضــافة علـى ا هنـأ املقـرر اخلـاص Ðخـالص فومبـا السـيد -٢

 الشفوي وعلى العرض ،طرد األجانب عنتقريره السادس لالثانية 
مــــع بوجــــه عــــام  عــــن اتفاقــــه وأعــــرب الســــيد فومبــــا. الــــذي قدمــــه

، ومـع النتـائج يف التقريـرل الذي استند إليه العرض الوارد تدالالسا
التطـــــوير أو  التـــــدوين غـــــراضأل الــــيت استخلصـــــها املقـــــرر اخلــــاص

حــــدود  )١٣١(]١الفقــــرة [ ٤٠٣الفقـــرة يف . وقــــد ُعينــــت التـــدرجيي
وركزت الطرد.  اتفيما يتعلق مبسألة تنفيذ قرار النقاش بصورة جيدة 

الـيت تنطـوي  الطوعيـةغـادرة امل لةمسأ على ]٢الفقرة [ ٤٠٤الفقرة 
ويف اإلنســانية  ةكرامـال>لفعـل علـى ميــزة مزدوجـة تتمثـل يف احــرتام 

. غــري أنـه فيمــا يتعلــق >ملهلــة ةداريــسـهولة تنظيمهــا مــن الناحيـة اإل
عمـا إذا كـان االقــرتاح  ميكــن التسـاؤل املناسـبة للمغـادرة الطوعيـة،

مـــنح مهلــــة  أنبشـــ )١٣٢(األوروبيـــة مفوضـــية اجلماعــــاتمـــن  املقـــدم
>ستثناء احلاالت اليت ُخيشى فيها هروب ، تقل عن أربعة أسابيع ال

 هو اقرتاح مناسب يف مجيع احلاالت.، الشخص املعين
 ] ُتظهـــر بوضـــوح أن٣[الفقـــرة  ٤٠٥الفقـــرة  وإذا كانـــت -٣

فـــإن نتيجــة منطقيـــة لــرفض املغــادرة الطوعيــة،  هــوالطــرد القســري 
ال تقتصـر أسـبابه  اإلعـادةفشـل  ن² مالحظة املقرر اخلاص القائلة

__________ 

 .١٧٦ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )١٢٩( 
 A/CN.4/625 الوثيقةا0لد الثاين (اجلزء األول)،  ،٢٠١٠حولية  )١٣٠( 
(اجلـــزء  الثـــاين ا0لـــداملرجـــع نفســـه،  يفأيضـــاً  ويـــرد؛ ٧٢ الفقـــرة ،Add.1–2و

 .١٢٨٦ احلاشية، ١٣٨ الفقرة)، الثاين
 يف املسـتخدم الرتقـيم إىل معقوفـة أقـواس بـني الـواردة األرقام تشري )١٣١( 

 اخلـــاص للمقـــرر الســـادس للتقريـــر الثانيــة اإلضـــافة مـــن املستنســـخة النســخة
)A/CN.4/625/Add.2(،  وميكـــن االطـــالع علـــى تلـــك النســـخة علـــى املوقــــع

الشـبكي للجنـة. وقـد ُأعيـَد تـرقيم الفصـول والفقـرات واحلواشـي ألغـراض نشـر 
 .)األول(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية الوثيقة يف 

 األورويب االحتاد وجملس األورويب الربملان عن يصدر توجيهٍ  مقرتحُ  )١٣٢( 
 البلـدانالـدول األعضـاء إلعـادة رعـا�  بـني املشـرتكةاءات املعايري واإلجر  بشأن

 ،األوروبيــة اجلماعـات مفوضـيةم مــن مقـدَّ بصـورة غــري قانونيـة،  املـاكثنيالثالثـة 
 .٦ املادة، ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١املؤرخة  COM(2005) 391 finalالوثيقة 

على رفض الشخص األجنيب املطرود ألن يرحل هي مالحظة  دوماً 
كانـــت  إذا] إىل أنــه ٤[الفقـــرة  ٤٠٦الفقــرة يف قــد ُأشـــري . و هامــة

أال  ري ضــمانفمــن الضــرو  ،دولــة املنشــأدولـة العــودة ليســت هــي 
 ُيطرد الشخص املعين إىل بلد قد تتعرض فيه حياته خلطر حقيقي.

ن املنفَّذ بطريق اجلو، فإنه يبدو أن اتفاقية  لطرد>وفيما يتعلق  الطريا
أحكامـاً قانونيـة هامـة تتـيح، يف تتضمن  ١٩٤٤ لعام املدين الدويل
األشــخاص ضــمان عـودة بشـكل صــحيح ومنـتظم،  حـال تطبيقهــا
 راكب]ال[" عبارة وفيما يتعلق بتعريف .أفضل الظروفاملطرودين يف 

 ،]٩[الفقرة  ٤١١الفقرة يف  الواردة" ري اضطرا>تالذي من شأنه أن يث
شـــــارة إىل األشـــــخاص اإل تميكـــــن التســـــاؤل عمـــــا إذا كانـــــفإنــــه 

النظريـة والعمليـة.  الـزاويتنيمـن  هـي إشـارة مالئمـة دومـاً  املطـرودين
، فــــإن اإلشـــــارة إىل ]١٠[الفقــــرة  ٤١٢ لفقــــرةأمــــا فيمــــا يتعلــــق >

تظهـــر جانـــب األ بعــضهلـــا الــيت يتعـــرض  املعاملـــة إســـاءةحــاالت 
خطـورة املشــاكل الـيت ميكــن أن تنشــأ يف املمارسـة العمليــة. وفيمــا 

بادئ توجيهية فكرة وضع م فإن، ]١١ [الفقرة ٤١٣لفقرة يتعلق >
 غـري أنفكـرة جيـدة،  تُعـدّ يف جمال إجراءات الطرد حلسن السلوك 

آليــة مناســبة وفعالــة وضــع يف تطبيقهــا الفعلــي مـع  تكمــنالصـعوبة 
أعرب ، ]١٤[الفقرة  ٤١٦>لفقرة  وفيما يتعلق ات.زاءاجلللرصد و 

 املقـرر اخلـاص اإليهـ النتيجة الـيت خلـصمع السيد فومبا عن اتفاقه 
، ولــــو علـــى ســــبيل التطــــوير لــــيس مــــن الضـــروري والـــيت تفيــــد ²نـــه

حقــــوق  كـــرس اســـتثناًء حلمايـــةيادة مـــمشـــروع  صـــياغة ي،التـــدرجي
هــذه  حيـث إن، لالرتحيــعمليـة  مرحلــة النقـل مــناإلنسـان خـالل 

يف مشـروعي نصوص عليه املالعام اللتزام احلماية مشمولة >لفعل >
 .٩و ٨املادتني 

، يف حد ذا�ااملواد إىل مشاريع  ولدى تطرق السيد فومبا -٤
إعادة األجنيب اخلاضع للطرد إىل ( ١ دال أن مشروع املادة أشار إىل

بشـروط  علقويت اً عام اً طابع يكتسيمشروع نص  هو) دولة الوجهة
وهذا املشـروع علـى صـلة . دولة الوجهةإىل  املطروداألجنيب إعادة 

 وثيقة >ملوضوع، وهو يستند، يف عمومه، إىل منطق أساسي متـني.
تشجيع توصي ب، و الساري املبدأادة من مشروع امل ١الفقرة وتعرض 

وتـنص . ومفيـداً  يبـدو منطقيـاً وهـو مـا قـرار الطـرد، لالطوعي  التنفيذ
 تضع على عاتقو  - تنفيذ القسريالأي  - ستثناءاالعلى  ٢الفقرة 

: على حد سواءو>لوسائل لنتائج التزاماً فيما يتعلق >الدولة الطاردة 
الوجهة، أن تكفل نقل األجنيب املطرود نقالً ع اد�ً ومرحياً إىل دولة 

 لقواعـدما يلزم من التـدابري وفقـاً  وأن تتخذ، يف سبيل حتقيق ذلك،
وأعرب السيد اجلوي.  >لنقل سيما تلك املتعلقة لدويل، والالقانون ا

] من التقرير ١٥الفقرة [ ٤١٧الفقرة مع ما جاء يف  فومبا عن اتفاقه
 ،التـــدوين إطـــاريف  انتنــدرج ٢و ١الفقـــرتني  الــيت أشـــارت إىل أن

القواعد العامة للقـانون  منبصفة خاصة  حيث ُتستمد أحكامهما
مـن مشـروع  ٣ و>لنسـبة إىل الفقـرة. ديالدويل ومن القانون التعاهـ

 ؛التدرجيي أ ا تندرج يف إطار التطويراملقرر اخلاص  فقد رأى، املادة
ومقنعة.  ² ا حجج هامة يف هذا الصدد املطروحةاحلجج تتميز و 

قال السيد فومبا ، ] من التقرير٥٥ [الفقرة ٤٥٧ وفيما يتعلق >لفقرة
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مــا إذا كــان االقــرتاح  صشــكوكه خبصــو  املقــرر اخلــاصإنــه يشــاطر 
األثـر اإليقـايف املرتتـب علـى  بشـأن مـادة الـداعي إىل وضـع مشـروع
، ]٥٩الفقرة [ ٤٦١الفقرة  و>لنسبة إىل. الطعن هو اقرتاح صائب

بشـأن قاعـدة حمـددة فإنه يؤيد االستنتاج القائل بعدم ضرورة وضـع 
التدرجيي ولو على سبيلقرار الطرد،  مناالنتصاف  سبل  .التطوير 

 يوافـق علـى ]، أشـار إىل أنـه٨٨[الفقـرة  ٤٩٠وفيما يتعلق >لفقرة 
ميكـــن أن يكــــون  ال"البلــــد اآلمـــن"  القائـــل ²ن مفهـــوماالســـتنتاج 

 عدة عامة، وذلك لألسباب الوارد ذكرها.موضوعاً ملشروع قا

وجهــــة األجنـــــيب (دولــــة  ١هـــــاء  مشــــروع املــــادة ويســــتند -٥
فهــي  ،فقــرة منطقيــة ١لفقـرة إىل اســتدالل مالئــم. وتُعــّد ا) املطـرود

. يف القـــانون الـــدويل حيظـــى >لـــدعم تفـــرض التزامـــاً مبـــدئياً صـــارماً 
عدة بدائل وتتضمن ميزة تتمثل تقدم ، فهي ٢لفقرة > يتعلق وفيما

 ٣الفقـــرة تفــرض و يف وضــع رغبــة الشــخص املطـــرود يف االعتبــار. 
 إىلو>لنســبة دولـة اجلنســية. علــى  اً ومطلقـ اً صــارم اً حــق التزامـ عـن

يتفـــق الســـيد فومبـــا مـــع  ] مـــن التقريـــر،١١٧الفقـــرة [ ٥١٩الفقــرة 
 ألجانباعبور  اتإلجراء وضع إطار قانوينالرأي الذي يقول ²ن 

نطـاق غـري قانونيـة يُعـّد عمـالً مفيـداً ولكنـه يتجـاوز  ةاملقيمـني بصـور 
 قيد البحث. املوضوع

(محاية حقـوق اإلنسـان  ١واو  مشروع املادة ~ييدوميكن  -٦
ده ر) ابالع املرور دولة واجبة لألجنيب اخلاضع للطرد يفلا نظراً الستنا

يتعلــق مبشــروع . وفيمـا مراعــاة مـا يقتضــيه اخـتالف احلــال ـج  إىل
)، أعـــرب للطــرد اخلاضـــع نــيبمحايــة ممتلكـــات األج( ١املــادة زاي 

السيد فومبا عن ~ييده لالستدالل الذي يستند إليه هـذا املشـروع، 
حبمايــة منــه فقـرة متوازنـة لكو ــا تلـزم الدولـة  ٢رة وهـو يـرى أن الفقـ

 فيهـا االعرتاف حبق األجنـيب يف التصـرف املمتلكات وإعاد�ا، مع
بـني  الـواردة "يف حدود اإلمكان" يتعلق بعبارة وفيماة وفعالية. حبري

 حــــاالتهنـــاك  فهـــي تــــدعو إىل االعتقـــاد ²نني، تقوســـني معقـــوف
د يكـون مــن املفيــد النظــر قــو . إعمــال حـق األجنــيب ميكـن فيهــا ال

العملية  من حتليل املمارسةميكن استخالصه من استنتاجات  فيما
 .يف هذا الصدد

(حق العودة إىل الدولة  ١حاء  شروع املادةمب يتعلق وفيما -٧
 Ðمكانيـةمع الرأي القائل أعرب السيد فومبا عن اتفاقه الطاردة)، 

بوجــــــه . وأيــــــد التطـــــوير التــــــدرجيي يف إطــــــار هــــــذا احلكــــــماقـــــرتاح 
 ٥٦٢الفقــــــــرة يف  ســـــــتدالل الـــــــواردةاالأوجـــــــه التفســـــــريات و  عـــــــام

 مــن مشـروع املــادة ويــنص اجلـزء األولمــن التقريـر.  ]١٦٠ الفقـرة[
. الــيت يســتند إليهـــااألســباب الرئيســـية  يقــدمو الســـاري بــدأ امل علــى

ز�دة املمكن  كان منما إذا   ويتمثل الشاغل الوحيد هنا يف معرفة
علــى ســبيل  ، وأن ُتســتخدم،"وغ غــري صــحيحســم" عبــارةتوضــيح 

 يتعلـــقعــن خطــأ  نــتج صــحيح غــري مبســوغ"، العبــارة التاليــة املثــال
 ". غـــري أن األمــــر يتعلـــق مبســـألة مـــن مســــائللقـــانون> لوقـــائع أو>

يف احلكم الصادر وقد ُأشري . معاجلتها بسهولةالصياغة اليت ميكن 

 قضــــيةيف  ٢٠٠٧مــــايو أ�ر/ ٢٤ عــــن حمكمــــة العــــدل الدوليــــة يف
لقـــانون > يتعلـــقدوث خطــأ حـــ احتمـــالإىل  اديو د�لــوصـــ وأمحــد
رفـــــض " >عتبــــاره املعــــين>لتوصــــيف القــــانوين للفعــــل  يتصــــل فيمــــا

 ]١٧٣الفقــرة [ ٥٧٥الفقـرة " أو "طـرد" (انظـر للسـماح >لـدخول
اجلــزء الثـــاين مـــن مشــروع املـــادة االســـتثناء، ويعـــرِّف مــن التقريـــر). 

. وفيمـا يتعلـق قيـد النظـريف احلالـة صـحيح االستثناء الوحيـد ال وهو
مـــــن  ]١٩٥و ١٩٤[الفقـــــرتني  ٥٩٧و ٥٩٦الفقـــــرتني مبـــــا ورد يف 

يـــــرى احليـــــاة،  مشـــــروع املتعلقـــــة بتعطيـــــلضـــــرار األ بشـــــأن رالتقريـــــ
اجلـــرب يثـــري حلـــق يف املتعلـــق >ديـــد اجلنهج الـــأن هـــذا فومبـــا  الســيد

 فإنــه إشـكاليات علــى الــرغم مــن األمهيــة الــيت يكتســيها. ومــن مث،
 .حبذر فيه النظر ينبغي

املعنــونني  �١ء و  ١ طــاءو>لنســبة إىل مشــروعي املــادتني  -٨
) شــــروعالطـــرد غـــري امل ت(مســـؤولية الــــدول يف حـــاالعلـــى التـــوايل 

يف  املوضـــح ، فــاألمر يتعلـــق، علــى النحــو(احلمايــة الدبلوماســية)و
 مرجعيـــــة ال تتطلــــــبجــــــرد بنـــــود مب، ]٢٠٦الفقـــــرة [ ٦٠٨الفقـــــرة 

الواردة بني قوسـني معقـوفتني يف العبارة وخبصوص . حمدد تعليق أي
ليس  ي "غري قانوين"، ذكر السيد فومبا أنه، أ١ طاءمشروع املادة 

بغيـة حتقيـق �ا بشأ ا، غري أنه ميكن االحتفاظ لديه موقف مبدئي 
قـانون املسـؤولية. اسـتخدامها يف  مع املصطلحات املعتاد االتساق

إحالـــة مجيــــع  افقتــــه علـــىفومبـــا عـــن مو أعـــرب الســــيد ويف اخلتـــام، 
 جلنة الصياغة.إىل مشاريع املواد املقرتحة 

اإلضـافة الثانيــة  علــىشــكر املقـرر اخلـاص  ماكريـه السـيد -٩
مثلهـا يف ذلــك ، جـاءت يتطـرد األجانـب الــ عــنالسـادس  لتقريـره

وحتليـــــل مفصــــــل  متعمــــــقبحـــــث ل نتيجـــــةالســــــابقة،  مثـــــل تقـــــاريره
املطروحـة الـيت عاجلهـا  إن املسـائلومع ذلك، فـملمارسات الدول. 

املقرر اخلاص بعناية وتناوهلا بطريقة مثـرية لالهتمـام تسـتدعي تقـدمي 
يف البدايـة مالحظـة الصــعوبة البالغـة الــيت تنبغــي و تعليقـات بشـأ ا. 

ينطــــوي عليهـــــا املوضـــــوع قيــــد البحـــــث، حســـــب مــــا تـــــدل عليـــــه 
قـات الـيت ة، والتعلياملناقشات اليت جتريهـا اللجنـة خبصوصـه كـل سـن

بديها احلكومات، والصعو>ت اجلمة الـيت تواجههـا جلنـة الصـياغة ت
الطـرد  مسـألة أن ومما ال شك فيه .العثور على الصياغة الدقيقة يف

غـري أنــه ال يبـدو واضــحاً، املعاصــرة،  تشـكل إحـدى أهــم املشـاكل
التوصــل إىل نتيجــة أن اللجنـة ســتكون قــادرة علـى >لقـدر نفســه، 

ذلـك، فــإن إىل  ن الـدول. و>إلضـافةع النطـاق مـبتأييـد واسـحتظـى 
حينمــا عــن تلــك الـيت كانــت ســائدة  الظـروف احلاليــة خمتلفــة متامـاً 

لتفكري لمعهد القانون الدويل وكلية احلقوق جبامعة هارفارد  تصدى
وســائل وقــد أدت الطــرد.  خبصــوص مســألةمرغــوب فيــه  هــوفيمــا 
حـاالت و  ،عـاملياملسـتوى العلـى  األشـخاص وتنقل ،املتنوعة النقل

البحـــث عـــن الفــــرص و  ،تنزاعـــاال اجلمـــاعي النـــاجم عــــن التشـــرد
إىل  ،يف اآلونة األخـرية اإلرهاب الدويل وتفاقم ظاهرة ،االقتصادية

املشــاكل الـــيت تثريهــا عمليـــة الطــرد، فأصـــبحت أكثـــر طبيعـــة  تغــري
  إحلاحاً مما كانت عليه من قبل.
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مقــــرر للمصـــدر صـــعوبة  دومـــاً هـــذا التطــــور  قـــد شـــكلو  -١٠
القـانون الـدويل  كـانإذا  مـا  أثناء سعيهما إىل معرفةللجنة و  اخلاص
فقــــد  .معينــــة مــــن القواعــــد بشــــأن مســــألة يتضــــمن قاعــــدة العــــريف

ذلــك مســـألة معرفــة مـــا إذا كانــت القاعـــدة املقبولــة منـــذ قـــرن  أ�ر
هذا السؤال اإلجابة على وتفرتض . تزال صاحلة إىل اليوم مضى ال

 لتقريــــر مـــا إذا كانــــت جيـــري االســــتناد إليهـــاحتديـــد العناصـــر الــــيت 
 والســـوابق القضــــائية والفقـــه القـــانوين متقاربــــة فيمـــا بينهــــا املمارســـة

من املواد.  اقرتاح مشروع مادة بشكل كاف حىت يكون من املالئم
 ألعمـال اللجنـة بشـأنالشكل النهائي ويتعلق األمر أيضاً بتحديد 

عتمـاد مشـاريع املــواد >أن توصــي الـدول  فهـل ينبغـي هلـا املوضـوع.
أن مشاريع املواد تتسم عاهدة متعددة األطراف، أو لتكون أساساً مل

أكثــــــر بطــــــابع املبــــــادئ التوجيهيـــــــة الــــــيت توضــــــح للــــــدول أفضـــــــل 
ر ، و>لتأكيد، فهذه املسائل ليست عاجلة املمارسات؟ غري أ ا تؤث

اً مناسـباً فيمـا خيـص جانبـاً معّينـ على ما تعتربه اللجنة مشـروع مـادةٍ 
 من جوانب املوضوع.

اليت وضعها السـيد االعتبارات  وقد شكلت هذه النقاط -١١
خــالل قراءتــه لإلضــافة الثانيــة ومساعــه للعــرض  ماكريـه يف حســبانه

ورأى السـيد ماكريـه يف اجللسـة السـابقة. الذي قدمه املقرر اخلاص 
مبــادئ معـايري و تقـدم  ر اخلـاصمشـاريع املـواد الـيت اقرتحهـا املقـر أن 
جمـال مــن ا0ـاالت الصـعبة. ومـع ذلــك، مفيـدة للـدول يف  يهيـةتوج

كــان إذا   فإنـه شخصــياً يتسـاءل عــن مركـز مشــاريع املـواد هــذه ومـا
 ير تــــدرجييتطـــو بأو  ،تــــدوين القـــانون الـــدويل العــــريفاألمـــر يتعلـــق ب

يتعلـق  حتديـداً فيمـاوتثور هـذه املسـألة مرغوب فيه للقانون الدويل. 
إىل دولـــة  اخلاضـــع للطـــردة األجنـــيب ادإعـــ( ١دال  مبشـــروع املـــادة

 ٢و ١إىل أن الفقــرتني  بشــأنه أشــار املقـرر اخلــاص الــذي) الوجهـة
 تنـدرج يف إطــار ٣الفقــرة  تنـدرجان يف إطـار التــدوين، يف حـني أن

 يبدو هذا أكيداً إىل احلد وقد ال .التطوير التدرجيي للقانون الدويل
هـــذا يســـتند ادة املقـــرر اخلـــاص، وذلـــك ألن مشــروع املـــ الــذي رآه

فريــق  �ـا الـيت أوصـىإىل أفضـل املمارسـات  برمتـه، علـى مـا يبـدو،
اإلقليميــة املمارسـات  إىلحتـاد النقــل اجلـوي الــدويل و العامـل �بــع 

هــذا املـادة  وهـذا ال يعـين أن مشـروع. ورويبالحتـاد األاملكرسـة يف ا
االنتبـاه إىل صـعوبة  لفـت السيد ماكريه سوىوال يود  غري ضروري؛

القـانون الـدويل العـريف، وميكـن  يندرج ضـمن تمييز بوضوح بني ماال
 .لتطوير التدرجيي> هو متعلق ، وماتدوينهبسهولة 

الطعـن مسـألة وقد جتلت هذه الصعوبة من خالل تنـاول  -١٢
 ]٤٩الفقرة [ ٤٥١الفقرة يف  وقد أكد املقرر اخلاص .يف قرار الطرد

يف هـــذا  وطنيــةرســـات الواملما للتشــريعات هبعــد حتليلـــ ،مــن تقريـــره
إمكانية تقدمي طعن فردي يف قرار الطرد تعد إجراًء يقره ، أن الشأن

القـانون الـدويل بوضـوح، وأشـار إىل أن هـذا الطعـن يكتسـب قيمــة 
إىل هذا  ولئن كان املقرر اخلاص قد خلص. عرفية يف الوقت الراهن

نص يــعــداد مشـروع مــادة إلخطـوة أبعــد  فإنــه مل يتقــدمج، االسـتنتا 
تقــدمي  األفـراد فرصـةمــنح  هلـا ينبغـي أوالـدول  ه جيـب علــىأنـ علـى

إذ رأى أن استعراض سبل ، إيقايف أثر له يكون الطرد قراريف  طعن
علـى  ال يـدل، علـى مـا يبـدو،دول الـ خمتلف يف االنتصاف املتاحة

ومــن مث، فقـد أبـدى املقــرر ممارسـة موحــدة يف هـذا الصـدد. وجـود 
شكه فيما إذا كان  ] من تقريره٥٥رة [الفق ٤٥٧اخلاص يف الفقرة 

من املستصوب اقرتاح مشروع مادة �ذا الصدد، ودّعم وجهة النظر 
يوجـد  ه الأنـعلـى  ، حيـث أكـد]٥٩[الفقرة  ٤٦١يف الفقرة  هذه

اس ميكـــن أن تســـتند إليــــه بصـــورة واضـــحة يف القـــانون الـــدويل أســـ
 قاعدة بشأن سبل االنتصاف من قرار الطرد، ولـو علـى سـبيل أي

 التطوير التدرجيي.
 يف إحالـــةهــذا االســـتنتاج  وقــد جتلـــى األثــر النـــاجم عـــن -١٣

الطعــن املقــدم مــن الشــخص اخلاضــع للطــرد إىل تشــريعات مسـألة 
اإلنسان. وممارسات الدول، رهناً مبراعاة االلتزامات املتعلقة حبقوق 

إىل  تقـــدمهاتوجيهــات فاللجنــة تقــول >ألســاس أ ــا ال متتلــك أيــة 
أن اعرتاف االجتهادات  . ورأى السيد ماكريهدهذا الصدلدول يف ا

يُعـّد  >حلق يف الطعن القضائية الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان
�ـذه احلقيقـة يف مشـروع مــادة >لتأكيـد سـبباً كافيـاً لإلحاطـة علمـاً 

يف حالـة عـدم وجـود أي أسـاس ُيسـتند إليـه حـىت و . لذلكصص خم
د يكون >إلمكان أن تضاف إىل لتحديد سبل انتصاف بعينها، فق

 الطعــن وتؤكــد علــى إحـدى املــواد فقــرة جديـدة تعــرتف حبــق تقـدمي
�حة سبيل االنتصـاف املناسـب. وميكـن أن يضـمَّن Ð التزام الدول

يف  القائمة الختالفاتاضاً لهذا احلكم واستعر  التعليق تفسرياً لرتدد
 ممارسات الدول.

انتقـاد املقــرر اخلــاص،  وقـال الســيد ماكريـه إنــه ال يقصــد -١٤
كثرياً  جمالإىل الصعو>ت اليت أ�رها ه يهدف إىل لفت االنتباه ولكن

>لضــرورة  مـا تتبــاين فيـه ممارســات الـدول، وهــو جمـال ال تــؤدي فيـه
حماوالت التوصية >تباع ممارسات معينة واقـرتاح ممارسـات مثلـى إىل 

 ئلفـإذا مـا وضـعت اللجنـة بعـض املســاومـع ذلـك، سـلوك موحـد. 
ستبدو متقطعة. البعض اآلخر، فإن مشاريع املواد  توجتاهل جانباً 

كـــان مــن املناســـب  إذا وهلــذا الســبب، فإنـــه ميكــن التســـاؤل عمــا
، إذا  ويف  اية األمر .الطعنتقدمي احلق يف  شأنب االستغناء عن مادة

مبــا فيــه  هــذا احلـق واســعاً  مــنح الـيت تتضــمن مارســةامل نطــاق كـان
إىل أن األمر املقرر اخلاص الذي خلص فيه  تنتاجساالالكفاية لتربير 

جيـري علـى  فلـم القاعدة من قواعد القانون الدويل العـريف، ب يتعلق
  حبق الطعن؟ عرتفيمشروع مادة  األقل إدراج

دولــــة وجهـــة األجنــــيب ( ١هـــاء  مشـــروع املــــادةوقـــد أ�ر  -١٥
الــيت وهـي املشـاكل لصـياغة، > تتصــل مشـاكل >ألسـاس) املطـرود

على موضوع املادة. وقد  بغي ذكرها ملا قد يرتتب عليها من آ�رني
، دولة اجلنسية : أوالً يف هذا املشروع، ومها نتان رئيسيفكر�وردت 

وميكن التساؤل، يف هذا ( إليها الدولة اليت ميكن طرد األجنيبهي 
("ُيطـــــرد")  ١اإلطــــار، عمــــا إذا كانــــت اللهجــــة القاطعــــة للفقــــرة 

طــرد الشــخص ميكــن ال ، �نيــاً و  الالحقــة)؛ تتناسـب مــع الفقــرات
إىل دولـة أخــرى توافـق علــى اســتقباله، بشـروط منهــا أال يكــون  إال
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ويف ظـــل هـــذه الظـــروف،  هــذا الشـــخص معرضـــاً فيهـــا للتعــذيب.
يــرى الســـيد ماكريــه ســـبباً يـــدعو املقــرر اخلـــاص إىل أن يـــورد يف  ال

الـيت  لدولـةقائمة بدول الوجهة األخـرى (دولـة اإلقامـة، وا ٢الفقرة 
، ودولة الركوب)، إال إذا كان األمر يتعلـق جواز السفر أصدرت له

 الواقع الوجهة اليت تفكر فيها الدول يف بتقدمي قائمة إرشادية بدول
العملــي حينمــا تنــوي تنفيــذ عمليــة طــرد. و>لتأكيــد، فــإن مــا يهـــم 

الدولـة موافقـة  هو املسائل املبدئيـة، مـن قبيـل مشروع املادة أغراض
وعــــدم تعـــريض الشــــخص خلطـــر التعــــذيب أو املعاملــــة  ســـتقبلة،امل

لمبدأ لإعادة ~كيد ال يعدو ذلك أن يكون و  الالإنسانية أو املهينة.
 والقاضـي مشـاريع املـواد مـن أسـبق موضـع يفوص عليـه املنصـالعـام 

. الواجبـة لألفـراد اخلاضـعني للطـردوجـوب احـرتام حقـوق اإلنسـان ب
 الدول ينطوي علـى مي توجيهات إىلفإذا كان تقد وعلى أية حال،

ويف  مـن طابعهـا اإللزامـي. ١فائدة أكيدة، فإنه ينبغي جتريد الفقرة 
الدولة الطاردة من طرد شخص ما إىل  اية املطاف، ما الذي مينع 

دولـة ال تنـدرج ضـمن الفئـات املـذكورة، ولـن يكـون فيهـا الشــخص 
ويعتقـــد  اخلاضــع للطــرد عرضــة للتعـــذيب، وتوافــق علــى اســتقباله؟

حـىت  السـيد ماكريـه أنـه ميكـن للجنـة الصـياغة تسـوية هـذه املسـائل
 .إعادة صياغة احلكم وإن تطلب األمر

(محاية حقـوق اإلنسـان  ١واو ع املادة فيما يتعلق مبشرو و  -١٦
الواجبة لألجنيب اخلاضع للطرد يف دولة املرور العابر)، فقد حظيت 

 اص بقبـول السـيد ماكريــه.الصـيغة اجلديـدة الـيت اقرتحهـا املقـرر اخلـ
حق العودة إىل الدولة الطاردة)، ( ١ مشروع املادة حاء و>لنسبة إىل

النحو أن مشروع املادة، من إنه غري متأكد  السيد ماكريه قال على 
يف هذا  مجيع التحفظات اليت ينبغي تقدميها يتضمن، الذي صيغ به

أن  ولــيس هنــاك شـــك يف أنــه ينبغــي، يف بعــض الظـــروف، .ا0ــال
مـن احلـق يف العـودة، يستفيد الشخص املطرود بصـورة غـري شـرعية 

حيدث لو كان الشخص املعين موجوداً أصالً بصورة غري ولكن ماذا 
وإذا كان  ؟حق الدخول من جديد يكون هلذا الشخص؟ هل نونيةقا

الـذي مـن أجلـه  فهل يتوقف هذا احلق على السبب، األمر كذلك
فرنسا و>إلضافة إىل ذلك، قدمت ؟ نيةغري قانو  الطرد اعتربت عملية

>حلقوق اليت جتب للشخص يف يتعلق فيما  رداً تقييد�ً للغايةوأملانيا 
اليت تسمح هلذا مارسة املاليزية امليبدو أن و  ه.حالة إلغاء قرار طرد

  جاً  ، تعكستقدمي طلب للحصول على ~شرية دخولالشخص ب
 حيظى >نتشار أوسع نطاقاً.

فإنه قد يكون من الضروري تقدمي بعض القول، وخالصة  -١٧
 التوضـــــيحات بشـــــأن "حـــــق العـــــودة" املمنـــــوح يف مشـــــروع املــــــادة 

للشـخص املطــرود بصـورة غـري قانونيــة. وقـد يشـكل الطــرد  ١حـاء 
غري القانوين فعالً غري مشروع دولياً حيمِّل الدولة الطاردة املسؤولية، 

إىل هـذه  العـودة ضـمان حـق إذا كـانغري أنه ميكـن التسـاؤل عمـا 
 يتعلــق مبشــروع املـــادة  وفيمــا الدولــة يشــكل دومــاً احلــل املناســـب.

فإنه يتفق )، شروعالطرد غري امل ت(مسؤولية الدول يف حاال ١طاء 
ورد فيـــه مـــن اإلحالـــة إىل مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية  مــع مـــا

عوضاً عن السعي إىل  )١٣٣(عن األفعال غري املشروعة دولياً  الدول
ويف املقابــل، فــإن  اســتنتاجات حمــددة يف هــذا ا0ــال.ســتخالص ا

، مـربراً مشـروعاً (احلماية الدبلوماسية) ال يبدو  ١ �ءمشروع املادة 
ينص على ما هو واضح ويوحي بوجود تشكك يف أهلية دولة ألنه 

جنسـية الشـخص الــذي طـرد بصــورة غـري قانونيــة ملمارسـة احلمايــة 
هـذه النقطـة يف  مكـان تنـاولون >إلوقـد يكـ الدبلوماسـية لصـاحله.

 .١ طاء مشروع املادةالتعليق على 
 ،)١٣٤((الطرد املتصل >لتسليم) ٨وفيما يتعلق مبشروع املادة  -١٨

 جيداً  اليت ال تعّرب ع" ذف عبارة "الطرد املقنّ حب السيد ماكريه رحب
عمليـــة  تتفــادى تطبيـــقه ينبغـــي للـــدول أال نــ² القائلـــة فكـــرةال عــن

الدولــة الــيت إىل  الشــخص املعــين مباشــرةً  طــردريــق ط عــن التســليم
تطلــب تســـليمه، أو طـــرده إىل دولــة أخـــرى يـــرّجح أن تســـلمه إىل 

إذا مل تكــن الدولــة الطــاردة مرتبطــة  - الدولـة الــيت تطلــب تســليمه
 معها مبعاهدة لتسليم املطلوبني.

لــــة حاالســــيد ماكريــــه عــــن ~ييــــده إل أعــــربويف اخلتـــام،  -١٩
 .إىل جلنة الصياغةاملقرتحة يف اإلضافة الثانية مشاريع املواد 

أبـدى، يف معـرض إشــارته (املقـرر اخلــاص)  كـامتو  السـيد -٢٠
إىل مــا جــاء يف كلمـــة الســيد ماكريــه، رغبتـــه يف أن يؤكــد أن األثـــر 
اإليقـايف للطعــن يف قــرار الطــرد هــو األمــر الــذي ال ميكــن تدوينــه، 

 د ذاته.وليس احلق يف الطعن يف ح
 تفطّـن، لــدى املقــرر اخلـاص قــد قـال إن كانــديويت  السـيد -٢١
ىل إســألة اإلجـراءات والقواعــد املتعلقـة بتنفيــذ قـرار الطــرد، مل هتناولـ

للوهلة األوىل ، وهي ال تثري التمييز بني حالة التنفيذ الطوعي ضرورة
، وهــي احلالــة الــيت تتســم تنفيــذ القسـريوحالــة الصــعوبة كبــرية،  أيـة

كثــرياً املقـرر اخلـاص   قـد توقـفو  ل صـعبة.د أكـرب وتطـرح مشـاكبتعّقـ
(الفصل الرابع، الفرع دال،  تقريره السادسالفصول األخرية من  يف

إىل الفصل الثامن [الفصل الثالث إىل الفصل السابع من اإلضافة 
الطرائـق والشـروط الـيت  ، حيـث عـرضاحلالـة األخـرية الثانية]) عند

إطـــار مراعـــاة مجيـــع  االلتـــزام �ـــا مـــن أجـــل تنفيـــذ الطـــرد يفيتعـــني 
 .الشأن �ذا املتعلقةملصاحل واملبادئ ا

قــــرر اخلـــاص معلومـــات قيمــــة عـــن الطرائــــق قـــدم املوقـــد  -٢٢
املبـادئ عـن الطـرد و  اتتنفيـذ القسـري لقـرار يف ال ملستخدمة حالياً ا

يسري التنفيذ السلس هلذا التدبري  والقواعد اليت جيب مراعا�ا حبيث
والنفسـية لألجنـيب سالمة البدنية ال علىجنبًا إىل جنب مع احلرص 

اســـتخدام إىل خمــاطر  اهوكــان مصـــيباً حينمــا لفــت االنتبـــ، املطــرود
جـــراءات تــرتبط، مــع األســف، Ðاملعاملــة الــيت قـــد  إســاءةالعنــف و 

__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )١٣٣( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،والتصويب) الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
 .١٧٦ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية انظر  )١٣٤( 
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، أيضـــــاً  إمنــــاالطــــرد، لــــيس فقــــط خــــالل مرحلـــــة مــــا قبــــل الطــــرد و 
 هلذا التدبري. خالل التنفيذ الفعلي و>ألخص، 

 ١ دالي للجنــة املوافقـــة علــى مشــروع املـــادة بغــينولــذا،  -٢٣
املقرر  هاقرتح الذي) إعادة األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة الوجهة(

 يف االعتبار آخر ] والذي ×خذ١٤الفقرة [ ٤١٦الفقرة اخلاص يف 
 احتاد النقل اجلوي الدويل. هاالتوصيات واملبادئ التوجيهية اليت وضع

تشــجيع التنفيـذ الطــوعي  رةعلــى ضـرو هــذا الـنص  ويؤكـد -٢٤
التزام  إىل ممكناً يشري يف احلالة اليت ال يكون فيها ذلك لطرد، و قرار ال

، إىل أقصـى حـد اليت تضـمنختاذ التدابري الالزمة >الدولة الطاردة 
 ولة الوجهة.على حنو منظم إىل د اجلاري طردهنقل األجنيب ممكن، 

>لتفصيل  قرر اخلاصاليت �قشها املالنقطة الثانية تتمثل و  -٢٥
وأكد  حق األجنيب اخلاضع للطرد يف تقدمي طعن يف قرار طرده. يف

طلــب لألجنـيب  الـذي يتـيح هـذا احلـق األساسـي أن املقـرر اخلـاص
 ومســتقلة مــن طــرف هيئـة خمتصــة إجــراء الطـردمشــروعية  النظـر يف
القواعــد  حظـي >عـرتاف حــق هـوالـداخلي قــانون لل طبقـاً أُنشـئت 

والتشـريعات الوطنيــة منــذ أمـد بعيــد وكرســته  ن الــدويلالعامـة للقــانو 
حلمايـــة الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان، > املتعلقـــة ليـــاتاآلو  املعاهــدات

 .بعد احلرب العاملية الثانية سيما الو 
فـرتة خـالل يف  أن يُتخـذ القـرار فيمـا خيـص الطعـنب وجيـ -٢٦

املقـرر  هالحظـ حسـب مـازمنية معقولة يف ضوء ظروف كل حالـة، و 
ميكـن ضـمان فعاليـة فإنه ال ، ]٥٤الفقرة [ ٤٥٦الفقرة اص يف اخل

ما قد وذلك لتفادي  ،لتدابري الطرد اً إيقافي اً أثر  حدثإال إذا أ الطعن
 أحيا�ً. قد تكون مدمرةعواقب يرتتب على الطرد غري القانوين من 

 ٤٥٧الفقـــرة يف  فقـــد أعــرب املقـــرر اخلــاص ذلــك،ومــع  -٢٧
صـياغة  مـن املستصـوبإذا كـان  ممـا ] عن عـدم ~كـده٥٥الفقرة [

قاعــــدة عامــــة بشــــأن ترتـُّـــب أثــــر إيقــــايف علــــى اللجــــوء إىل ســــبيل 
إىل اإلخـالل >لتـوازن هذه اخلطوة قـد تـؤدي لالنتصاف، ذلك أن 

م العــــام ألســـباب تتعلـــق >لنظـــا القـــائم بـــني حـــق الدولـــة يف الطــــرد
اسية. وحق األجنيب املعين يف أن حترتم حقوقه األس الوطين األمن أو

املزيــد مــن النظــر، وقـــد  ويــرى الســيد كانــديويت أن املســألة تتطلـــب
املبادئ واملصاحل ينبغي إجياد صيغة توفق بطريقة منصفة بني خمتلف 

 املتعلقة مبوضوع الطرد.
املقـرر اخلــاص ناوهلـا وتتعلـق املسـألة الرئيسـية الثالثــة الـيت ت -٢٨

العبـــور دولــيت و بــني الدولــة الطــاردة  يقــوملتعــاون الــذي جيــب أن >
أعـــرب الســـيد  الطـــرد. و  جـــراءإل مـــن أجـــل التنفيـــذ املــنظم والوجهــة

فصلة امل كانديويت عن اتفاقه بوجه عام مع جممل ما جاء يف املعاجلة
] ٦٠ [الفقـرة ٤٦٢مـن  يف الفقـرات الـيت حظيـت �ـا هـذه املسـألة

(دولـة  ١ هـاء وكذلك مع مشروع املـادة، ]١١٨[الفقرة  ٥٢٠ إىل
(محاية حقوق اإلنسان  ١ واومشروع املادة ) و  املطرودوجهة األجنيب

 ).رابالع املرور دولة يفلطرد ل اخلاضعالواجبة لألجنيب 

اآل�ر القانونية  يف الفصل التايلاملقرر اخلاص وقد تناول  -٢٩
محايــــــة ممتلكــــــات  بتحليــــــل مســــــألةواضــــــطلع يف البدايــــــة  للطـــــرد،

. ورأى الســــيد  ىخـــر األاليــــة امل هماألشـــخاص املطــــرودين ومصـــاحل
 األجنــــــيبمحايـــــة ممتلكـــــات ( ١ زاي مشـــــروع املـــــادةكانـــــديويت أن 

مصادرة األموال وينص ض اغر طرد ألالظر حي ذي) الللطرد اخلاضع
ممتلكاتـه  حق األجنيب املطرود يف التصرف يفااللتزام >حرتام  على

علـــــى النحــــــو الواجــــــب يســــــتجيب أو احلصـــــول علــــــى تعـــــويض، 
علـى مشــروع  األمـر نفسـهوينطبـق  .لـةاألساسـية للعدا للمقتضـيات

حـق الـذي يكـرس  (حق العودة إىل الدولة الطـاردة) ١ حاء املادة
 بعدغري قانونية ُطرد منها بصورة األجنيب يف العودة إىل الدولة اليت 

حمقًا يف  ،ب موضوعية. وأشار املقرر اخلاصألسبا طردإلغاء قرار ال
لف النصـوص القانونيـة تخم اليت كرستهاإىل املبادئ والقواعد  ذلك،

 .والصكوك الدولية وقرارات هيئات محاية حقوق اإلنسان
ويعاجل الفصل األخري من التقرير السادس للمقرر اخلاص  -٣٠

يقل أمهية  القانوين الأثراً قانونياً آخر من اآل�ر النامجة عن الطرد غري 
ن عدم املسؤولية الدولية اليت تتحملها الدولة ععن سابقه، أال وهو 

تنطبق على هذه و  .علق بطرد األجانباحرتام التزاما�ا الدولية فيما يت
املبـادئ والقواعـد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن انطباقاً كـامالً  احلالة

املبادئ والقواعد اليت دونتها اللجنة وهي ، األفعال غري املشروعة دولياً 
قد و  .٢٠٠١ عام مشاريع املواد اليت وضعتها يفيف  تدرجيياً  وطور�ا

القضـائية  االجتهاداتعناصر  على حنو صائباملقرر اخلاص  أورد
العام ملسؤولية الـدول.  أسس النظامإرساء  مهت يفالدولية اليت سا

 بعـد ذلـكاملقـرر اخلـاص  تناولطبيعية لتطبيق هذا النظام،  يجةنتكو 
ى لع، بصفتها وسيلة جلعل املسؤولية فعالةمسألة احلماية الدبلوماسية 

 ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠يف  الصادروضح يف احلكم امل النحو
، ومسـألة صـاديو د�لـو أمحـدوحمكمة العـدل الدوليـة يف قضـية عن 

القانوين  الطرد غري األضرار النامجة عنجرب اليت يتخذها شكال األ
 ٦٠٨] إىل ١٨٢[الفقـــــرة  ٥٨٤مـــــن يف الفقـــــرات  الـــــيت نوقشـــــت

املتعلقة �ا.  ألمثلة عن السوابقثري من اعرض الك مع ]،٢٠٦ [الفقرة
الطرد غري  ت(مسؤولية الدول يف حاال ١ طاءا املادتني مشروعويشري 

عد  على حنو صائب (احلماية الدبلوماسية) ١ و�ء) شروعامل إىل القوا
حتليــل الــيت أ�رهــا العامـة املتعلقــة >ملســؤولية واحلمايــة الدبلوماســية 

إضافة مشـروع مـادة  يكون من املناسب املسائل املنظور فيها. وقد
ضـحية الطـرد غـري القــانوين يف  الشـخص حـق يتضـمن اإلشـارة إىل

 املنصــوص عليهــا يفاللجـوء إىل آليــات احلمايــة وســبل االنتصــاف 
 .قوق اإلنسانحب ملتعلقةالصكوك ا

إىل جلنة  ١ �ء إىل ١ دالإحالة مشاريع املواد من ميكن و  -٣١
التعليقــات  أخـذ، مــع لنهائيـة هلـاغة االصــيوضـع مـن أجــل الصـياغة 

 يف االعتبار. أثناء املناقشة اليت قدمت
ــاوس الســـيد -٣٢ إىل  ١ دالرأى أن مشـــاريع املــــواد مــــن  نيهــ
تقريــره الــيت عرضــها املقــرر اخلــاص يف الفصــول األخــرية مــن  ١ �ء

  تلخص بطريقة واضحة ومنطقية احلجج اليت ساقها.السادس 
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إعادة األجنيب اخلاضع للطرد ( ١ دال مشروع املادة ويثري -٣٣
الــيت تــنص  ١الفقرة بعـض أوجــه عـدم اليقــني. فـ) إىل دولـة الوجهــة

اجلــــاري طـــرده علــــى تشـــجع الدولــــة الطـــاردة األجنـــيب " علـــى أن
الـيت يُفــرتض أن كيفيـة " مل تشـر إىل الطواعيــةً قـرار الطـرد االمتثـال ل
ارســـة وهــو مـــا قــد يفــتح البــاب أمــام ممهــذا التشــجيع،  حيــدث �ــا

ا املســاس حبقــوق الشــخص األجنــيب. ضـغوط غــري الئقــة مــن شـأ 
اإلشــارة إىل إمكانيـــة موافقـــة يكفـــي  ملعاجلــة هـــذا اإلغفــال، فإنـــهو 

ويتفق السيد نيهاوس مع الرأي  املعين طواعية على الطرد.الشخص 
املغادرة الطوعية مـن جانـب أن  إىل املقرر اخلاص الذي ذهب فيه

 يةكرامـة اإلنسـانلزيـد مـن االحـرتام لتـيح املاألجنيب اخلاضع للطـرد ت
 .ةدارياإلمن الناحية  اً سهل تدبري وجتعل هذه املغادرة أ

عبـارة "قــدر فـإن ، نفسـه ادةمـن مشـروع املـ ٢يف الفقـرة و  -٣٤
إذا مل يكن من املمكن تثري انطباعاً غري مقبول يفيد ²نه اإلمكان" 

 قــانون الــدويل"د القواعــل وفقــاً "جيــري " منظمــاً "نقــالً  نقـل األجنــيب
التـدابري الالزمـة لضـمان فإنه جيب مع ذلـك املضـي قـدماً يف اختـاذ 

 يهـاوس كـذلك أنـهتوخياً للوضوح، رأى السـيد نو الطرد. تنفيذ قرار 
، >لنظر إىل لنقل اجلوي> املتعلقة قواعدالينبغي حذف اإلشارة إىل 

وسائل عدم استبعاد  املقرر اخلاص قد أوضح يف اجللسة السابقةأن 
  ألخرى.النقل ا

الـيت  مـن مشـروع املـادة ٣لفقرة ورأى السيد نيهاوس أن ا -٣٥
ّد إمهال األجنيب مهلة مالئمة  وجوبتنص على  لإلعداد لرحيله تُع
ومــن الطبيعـي أال تراعـي هــذه املهلـة حقـوق األجنــيب . فقـرة مقبولـة

الالزمــة لتنفيـــذ  فقــط، بــل يتعـــني أن تراعــي أيضـــاً الظــروف األمنيـــة
هذه فرتة تقصري  تفاديالطرد. ولذلك سيكون من األفضل  ءراإج
 يف حالة احتمال فرار الشخص األجنيب. هلةامل

وجهـة األجنــيب (دولـة  ١هـاء  روع املـادةوفيمـا يتعلـق مبشـ -٣٦
إىل  نـيبرسـل األجياملنطقي مـن حيـث املبـدأ أن  فإنه من)، املطرود

ال، ا، بطبيعة احلأال يتعرض فيهجنسيتها، شريطة  ملالدولة اليت حي
فــــإن  . ومـــن مث،أو املعاملـــة الالإنســـانية أو املهينـــةخلطـــر التعـــذيب 

أخـرى  يتيح بـدائل سيما وأنه ، اليُعّد مشروعاً مقبوالً مشروع املادة 
اســـتقبال الشـــخص  رفـــضيف حالــة مشـــكلة أو  حـــدوثيف حالــة 

إىل دولـة اإلقامــة أو الدولـة الــيت أصـدرت هلــذا طــرد ال وهـي، املعـين
توافــق دولـة أخــرى  ةأيــ أوص جــواز الســفر أو دولـة الركــوب الشـخ

املرجحــة،  يف هـذا الصـدد توقـع احلالـة غـري . وينبغـيعلـى اسـتقباله
انت غري مستحيلة، اليت ال توافق فيها أية دولة على استقبال وإن ك

الشــــخص املعـــــين يف إقليمهــــا >ســـــتثناء الدولـــــة الــــيت حيمـــــل هـــــذا 
حلقوقـه األساسـية  انتهاكجنسيتها، مع احتمال حدوث  الشخص

 يف هذه الدولة.
(محاية حقوق اإلنسان  ١واو  مشروع املادةوقد جرى تربير  -٣٧

 تربيراً وافياً. ر)ابالع املرور دولة الواجبة لألجنيب اخلاضع للطرد يف

ملعاجلـة  أمهيـة خاصـة، وقـد ُكـرس الثالـث الباب ويكتسي -٣٨
األجانـــــب  حقـــــوقوتنـــــاول، مـــــن جهـــــة،  ،للطـــــردآل�ر القانونيــــة ا

طرد لامسؤولية الدولة الطاردة نتيجة  املطرودين، ومن جهة أخرى،
فقد أصاب غري القانوين. وفيما يتعلق حبقوق األجانب املطرودين، 

علـــى محايـــة  ١زاي  مشـــروع املـــادة أحكـــامَ برتكيـــزه املقــرر اخلـــاص 
 ممتلكات األجنيب املعرض للطرد.

ض ممارســــات عـــبأن ، مـــع األســـف، التـــاريخوقـــد أظهـــر  -٣٩
، ممتلكـات األشـخاص املسـتهدفنيالطرد كانت ترمي إىل مصادرة 

علـــى حســـاب األجانــــب  الثـــراء إىل تســـعى الدولــــة ومـــن مث، فقـــد
التوســع يف تعريـــف إىل حــد  تــذهب أحيــا�ً ، و يف إقليمهــااملقيمــني 

أو  يعتنقــون دينـــاً معينـــاً ليشــمل مواطنيهـــا الـــذين األجنـــيب" " مفهــوم
املقـــرر اخلـــاص هـــذه  بــني وقـــد حمـــدد. يينحــدرون مـــن أصـــل عرقــ

مجهورية فاميار  يف عهدأملانيا  ما شهدتهإىل  حتديداً  ، وأشاراملسألة
 الـذين ينتمـون إىليهود األجانب وغريهم مـن األجانـب طرد للمن 

األملان اليت ممتلكات  كذلك إىل  . وأشار املقرر اخلاص>دن وبروسيا
 خـالل احلـرب العامليـة منـاطق أخـرى مـن العـامليف أورو> و صـودرت 

يف اجللســــة وقــــد أشــــار الســــيد نيهــــاوس نفســــه . الثانيـــة أو بعــــدها
يف أمريكــــا الالتينيـــــة، إىل أوجــــه التعســــف الــــذي حــــدث الســــابقة 

صودرت ممتلكات األملان يف يف أمريكا الوسطى، حيث سيما  الو 
أشـهر  نوتيبوممتثل قضية ، ويف جمال السوابق القضائية أثناء احلرب.

 . ولكـن يف قضـا�حمكمـة العـدل الدوليـةأل ا ُرفعـت أمـام  القضا�
ذا�ـــا الــــيت الدولـــة  كـــان الضـــحا� حيملــــون جنســـيةأخـــرى كثـــرية،  

وقد جرى ببساطة وبطريقة موغلة يف التعسف،  صادرت ممتلكا�م.
األشخاص وحسب املصاحل املستهدفة يف كل قضية، إلغاء جنسية 

، القضائية طرق>ل هذا اإللغاءاملنحدرين من أصول أملانية. ومل يُنفذ 
األشخاص املعنيني  يعلن أيضاً أن بل مبجرد إصدار مرسوم تنفيذي

، وأن ذلــك "أملــان"م أ ــ أي ،"أعــداء احلــرب"ينــدرجون يف عــداد 
لنــزع امللكيـــة  يتــيح أن تطبَّــق علـــيهم قــوانَني اعُتمــدت علـــى عجــل

 .�م) من أجل االستيالء على ممتلكااملصادرة، بعبارة أخرى أو(

فإنـه ميكــن مالحظـة الكيفيــة الـيت قــد جيـري �ــا ، مثومـن  -٤٠
غــري جــراءات " لتربيــر اإلجنـيبتعريــف "األب حسـب املــراد التالعــب

مــن الــدول لغــرض أساســـي  ضــد مــواطين دولــة تخــذةاملشــروعة امل
 اقـــرتح ، فقـــدوهلـــذا الســـبب .االســـتيالء علـــى ممتلكـــا�م يتمثـــل يف

 ١ زايمـن مشـروع املــادة  ١ أن تضـاف إىل الفقـرة السـيد نيهـاوس
"، أجنـيب أي مواطن يصنف بصورة غـري قانونيـة علـى أنـهأو عبارة "

 ليصبح نصها كالتايل:

بصـورة  ُحيظر طرد األجنـيب، أو أي مـواطن يصـنف -١" 
 أمواله". غري قانونية على أنه أجنيب، ألغراض مصادرة

 ١ حـاء شـروع املـادةملعـن ~ييـده  السيد نيهـاوس وأعرب -٤١
 ١ طاءوكذلك ملشروعي املادتني دة إىل الدولة الطاردة)، العو  (حق
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(احلمايـة  ١ ) و�ءشـروعالطـرد غـري امل تيف حـاال ة(مسـؤولية الدولـ
 .وجيزةواضحة و  ، ومها املشروعان اللذان صيغا بطريقةالدبلوماسية)

احلـق يف   تنـاول مسـألةنـه ينبغـي أيضـاً إقـال  ماكريه السيد -٤٢
يف إطـــار الضـــما�ت  الـــيت عوجلـــت فقـــطالطـــرد  علـــى عـــرتاضاال

مــن زاويــة مــا ميكــن أن يشــكل ســبيل انتصــاف مالئمــاً، اإلجرائيـة 
 .الطعـــنوذلــك >لنظــر إىل الطبيعــة اإليقافيــة الــيت يكتســيها إجــراء 

طـرد ال الطعـن يف قـرارلحـق يف لحكم  تكريسوسيكون من املفيد 
 للحق يف اللجوء إىل سبيل انتصاف مالئم.وآخر 

 *)�بعورة (ل الدأعما تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

ــوليت الســــيد -٤٣ ــ املعـــــين مبوضـــــوع الدراســـــة  فريـــــق إنقـــــال  نـ
 :من األعضاء التالية أمساؤهم حىت اآلن "املعاهدات عرب الزمن" يتألف

بريمـوديس والســيد  -السـيدة إسـكو>ر إر�نـدث والسـيد >سـكيس 
مـود والســيد يد احلوالسـ الســيدة جاكوبسـونبيرتيـتش والسـيد برييـرا و 

والسيد سينغ والسيد غـا� والسـيد فارغـاس كـارينيو والسـيد  دوغارد
أوســبينا والسـيد كــامتو والسـيد كانــديويت  - فاسـياين والســيد فلنسـيا

والســيد  السـيد موراسـيوالسـيد كوميسـاريو أفونسـو والسـيد ماكريـه و 
 ميليسكانو والسيد نيهاوس والسري مايكل وود والسيد ويسنوموريت.

 ئيس) رÔسة اجللسة.توىل السيد كامتو (الر  
 وكيلة األمني العام للشؤون القانونية،  بيان

 املستشارة القانونية لألمم املتحدة
ــرئيس  -٤٤ رحــــب >لســــيدة أوبـــــراين، وكيلــــة األمــــني العـــــام الــ

للشؤون القانونية، املستشـارة القانونيـة لألمـم املتحـدة، ودعاهـا إىل 
 .تناول الكلمة

األمــني العـــام للشــؤون القانونيـــة، وكيلـــة (أوبــراين  دةالســي -٤٥
أن  جيــــداً  دركقالـــت إ ـــا تـــ )لألمـــم املتحــــدة املستشـــارة القانونيـــة

العـام األخـري مــن فـرتة السـنوات اخلمـس احلاليــة، ميثـل  ٢٠١١ عـام
يفرض عليها إمتام النظـر يف مواضـيع  وهو ما يضع اللجنة أمام حتدّ 

رصـــة أيضـــاً لهــا، ويتـــيح هلــا الفعديــدة تنـــدرج يف إطــار بـــر�مج عم
للتفكـري يف األعمـال الـيت يتعــني إجنازهـا يف املسـتقبل، وذلـك حــىت 

فرتة السنوات  تتمكن، بعد جتديد تشكيلها، من الشروع يف أعمال
 املقبلة استناداً إىل أسس متينة.  اخلمس

 وأشـارت الســيدة أوبـراين، يف معــرض تناوهلـا للمجموعــة -٤٦
لجنة اللجنة السادسة، عمال ملتعلقة ²األوىل من املسائل ا ال ن  إىل أ

 جلسـاتاملاضـي، عـدة يف  مثلمـا فعلـت، السادسة قد خصصت
وكمـا جـرت عليـه . التقرير السـنوي للجنـة القـانون الـدويلللنظر يف 

مــداوالت اللجنــة  أبـرز مــا تضــمنتهالنقــاش  فقــد كــان هــذا، العـادة
__________ 

 .٣٠٩٠من اجللسة  مستأنف * 

جلنـة ملسـامهة  راملسـتمللجنة السادسـة ا ويف إطار تقديرالسادسة. 
أوصت  ،يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه القانون الدويل

جلنــة القــانون ²ن تواصــل  اللجنـة السادســة، علــى وجــه التحديــد،
احلايل، مع  عملها بشأن املواضيع املدرجة يف بر�مجأعماهلا  الدويل
شفو�ً  أو خطياً  احلكومات االيت أبد� الحظاتاملتعليقات و ال مراعاة
عــن  الســيدة أوبــراين مناقشــات اللجنــة السادســة. وأعربـت خـالل

جلنــة القــانون الـدويل قــد أتيحــت هلــم فرصــة  أعضــاء يقينهـا مــن أن
كـــــانون   ٦املـــــؤرخ  ٦٥/٢٦قــــرار اجلمعيـــــة العامــــة  النظـــــر يف إنعــــام

 وهـو القـرار الـذي تقـدم أحكامـه املختلفــة، ٢٠١٠األول/ديسـمرب 
 لدورة احلالية.القانون الدويل يف ا ات مفيدة ألعمال جلنةتوجيه

أيضاً ثالث مسائل متصـلة اللجنة السادسة قد تناولت و  -٤٧
، وهـي: الـيت اضـطلعت �ـا جلنـة القـانون الـدويلألعمـال السـابقة >

احلمايـــــة و  ،مســـــؤولية الـــــدول عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة دوليـــــاً 
عـــن الدبلوماســية، والنظـــر يف منــع الضـــرر العــابر للحـــدود النــاجم 

 .)١٣٥(وقــوع ذلــك الضــررأنشــطة خطــرة وتوزيــع اخلســارة يف حالــة 
وفيما يتعلق �ـذه البنـود الثالثـة، ركـزت اللجنـة السادسـة اهتمامهـا 

يف ضوء الذي جيب أن تتخذه حمصلة العمل  على الشكل النهائي
علـــى غـــرار الســـنوات الســــابقة، و  لـــدويل.القـــانون ا توصـــيات جلنـــة

البنـود. ومـن مث، فســوف هـذه مـن  بشـأن أي إجـراء  ـائييُتخـذ  مل
 وذلـكثـالث سـنوات،  دام ، بعد ~خرُيستأنف حبث هذه املسائل

 خالل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة.
املعنـون "مسـؤولية الـدول عـن األفعـال  وفيمـا يتعلـق >لبنـد -٤٨

 ٦٥/١٩ هــااجلمعيــة العامــة، يف قرار قــررت "، وعة دوليــاً غــري املشــر 
أن تواصل النظر، يف إطار ، ٢٠١٠رب ون األول/ديسمكان  ٦املؤرخ 

فريــق عامــل �بــع للجنــة السادســة و�ــدف اختــاذ قــرار، يف مســـألة 
اً وضع اتفاقية بشأن  مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي

داً إىل مشــــاريع املــــواد الـــــيت أو اختــــاذ إجــــراء آخــــر مناســــب اســــتنا
 . )١٣٦(٢٠٠١ اعتمد�ا جلنة القانون الدويل يف عام

قـررت البند املعنـون "احلمايـة الدبلوماسـية"،  و>لنسبة إىل -٤٩
كــــــــــــــانون   ٦املــــــــــــــؤرخ  ٦٥/٢٧ هــــــــــــــااجلمعيـــــــــــــة العامــــــــــــــة، يف قرار 

، يف إطـــار فريـــق عامـــل أن تواصـــل النظـــر، ٢٠١٠ األول/ديســمرب
مســــألة وضــــع اتفاقيــــة بشــــأن احلمايــــة  يف السادســــة،�بـــع للجنــــة 

على أساس مشـاريع  اسب آخراختاذ أي إجراء منالدبلوماسية أو 
الــيت اعتمـــد�ا جلنـــة القـــانون املــواد املتعلقـــة >حلمايـــة الدبلوماســـية 

اختالف يف الرأي  وأن تعّني أيضاً أي ،)١٣٧(٢٠٠٦ الدويل يف عام
 .املواد بشأن هذه

__________ 

 .٢٠١٠ديسمرب /األول كانون  ٦املؤرخ  ٦٥/٢٨اجلمعية العامة  قرار )١٣٥( 
ا0لد الثاين  ،٢٠٠٦حولية اليت اعتمد�ا اللجنة يف  املبادئ مشاريع نص ويرد

 .٦٦ الفقرة)، الثاين(اجلزء 
 .أعاله ١٣٣ احلاشية انظر )١٣٦( 
 .٤٩ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦حولية  )١٣٧( 
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لبنـد املعنــون "النظـر يف منــع الضـرر العــابر >فيمـا يتعلــق و  -٥٠
اخلسـارة يف حالـة وقـوع للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة وتوزيـع 

  ٦املـؤرخ  ٦٥/٢٨ هااجلمعية العامة، يف قرار دعت ذلك الضرر"، 
زيـــد مـــن امل، احلكومـــات إىل تقــدمي ٢٠١٠كــانون األول/ديســـمرب 

فيمـا يتعلـق اصـة خبيف املستقبل، و  إجراء يتخذأي  بشأنالتعليقات 
املـواد املتعلقــة مبنـع الضــرر >لشـكل الـذي تتخــذه كـل مــن مشـاريع 

اليت اعتمد�ا جلنة القانون للحدود الناجم عن أنشطة خطرة  العابر
املبـــــادئ املتعلقـــــة بتوزيــــــع مشــــــاريع و  )١٣٨(٢٠٠١الـــــدويل يف عـــــام 

 اخلسارة يف حالة الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة
، واضـعة يف )١٣٩(٢٠٠٦اليت اعتمد�ا جلنة القانون الدويل يف عام 

 ذلــــكيف القـــانون الــــدويل جلنــــة  الـــيت قــــدمتهاالتوصــــيات  العتبـــارا
أمهية خاصة  اليت تقدمها احلكومات تعليقاتوستكتسي ال .الشأن

دفيما يتعلق مبا يلي  ؛: أوالً، إعداد اتفاقية على أساس مشاريع املوا
و>إلضـافة إىل  .بتطبيـق املـواد واملبـادئ هلا عالقةة أي ممارس�نياً، و 

 قــــراراتلل ميعــــاً جتأن يقــــدم  ذلـــك، فقــــد طُلــــب إىل األمــــني العـــام
 الدولية اهليئات عن غريها مناحملاكم الدولية و خمتلف  الصادرة عن

ملتبعةوفقاً للممارسة إىل هذه املواد واملبادئ،  اليت ترد فيها إشارة  ا
 .لدولا بشأن موضوع مسؤولية

يف الدورة املقبلة للجمعية وسوف تشرع اللجنة السادسة  -٥١
ني ســبق أن تناولتهمـــا قـــان مبوضــوعبنــدين يتعلالنظــر يف  يف العامــة

"جنسـية األشـخاص الطبيعيـني يف حالـة جلنـة القـانون الـدويل، ومهـا 
و"قــــــانون طبقــــــات امليــــــاه اجلوفيــــــة العــــــابرة  )١٤٠(خالفــــــة الــــــدول"

يف كلتـــا احلـــالتني، فـــإن مســـألة الشـــكل النهـــائي . و )١٤١("للحـــدود
على التوايل،  ٢٠٠٨و ١٩٩٩عامي  يف أُجنزتملشاريع املواد اليت 

تـــزال تشـــكل، يف ضـــوء توصـــيات جلنـــة القـــانون الـــدويل، جانبـــاً  ال
 أساسياً من جوانب النقاش.

ين عـن رغبتهـا يف أن ختـص >لـذكر وأعربـت السـيدة أوبـرا -٥٢
املدرجــة علـــى جــدول أعمــال اللجنـــة  عــدداً مــن النقـــاط األخــرى

مســـألة نطـــاق مبـــدأ الواليـــة القضـــائية  لقـــد أ�رت ،أوالً . السادســـة
يف الســنوات األخــرية، ممـــا أدى ملحوظـــاً  اهتمامــاً  هتطبيقــالعامليــة و 

ا اخلامسـة دور�ـيف ا يف جدول أعماهلـها إىل إدراج>جلمعية العامة 
 اللجنة السادسة تقريرُعرض على ، ٢٠١٠يف عام و  .)١٤٢(والستني

الـواردة مـن واملالحظـات التعليقـات  اسـتناداً إىلاألمني العـام  أعده
 ٦٥/٣٣ قرارهـايف قـدماً  امةية العاجلمع ومضت. )١٤٣(احلكومات

__________ 

 .٩٧ الفقرة والتصويب،) الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠١حولية  )١٣٨( 
 .٦٦ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٦حولية  )١٣٩( 
 .٤٧ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،١٩٩٩حولية  )١٤٠( 
 .٥٣ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٨حولية  )١٤١( 
 ديسـمرب/األول نكـانو   ١٨املـؤرخ  ٦٤/١٧٧اجلمعية العامـة  قرار )١٤٢( 

 .٣، الفقرة ٢٠٠٩
 )١٤٣( A/65/181. 

دعـــــت الـــــدول حيــــث ، ٢٠١٠كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٦املــــؤرخ 
تقـــــــدمي ، ب٢٠١١أبريل نيســـــــان/ ٣٠ قبـــــــلالقيـــــــام، األعضـــــــاء إىل 

، هانطاق الوالية القضائية العاملية وتطبيق عنالحظات ممعلومات و 
الواجبة التطبيق يف هذا مبا يف ذلك معلومات عن املعاهدات الدولية 

وُوجهت  ونية وممارسا�ا القضائية احمللية.الصدد وعن قواعدها القان
حيثما كـان ذلـك مالئمـاً، إىل املـراقبني املعنيـني ، دعوة أيضاً هذه ال
أن تواصـــل اللجنـــة السادســة النظـــر يف هـــذا ومـــن املتوقــع  >ألمــر.

دون مـــن الــدورة السادســة والســتني للجمعيــة العامــة، املوضــوع يف 
رى �بعة لألمم املتحدة من حبث لع به هيئات أخاملساس مبا تضط

فريــق  سُينشـأوهلـذا الغــرض، . الصـلةلمســائل ذات لو هلـذه املسـألة 
نطاق الوالية  حبث مفصل بشأنعامل �بع للجنة السادسة إلجراء 

لـب إىل األمانــة أن تعـد للفريــق وقـد طُ  هــا.القضـائية العامليـة وتطبيق
لدولية اليت قد وقرارات احملاكم المعاهدات الدولية ل جتميعاً العامل 

 .ية القضائية العامليةالوال تنطوي على أمهية >لنسبة إىل مبدأ
"التــدابري الراميــة إىل القضــاء  ةاملعنونــ تظــل املســألة، �نيــاً  -٥٣

، للجنة السادسةا مسألة أساسية >لنسبة إىلعلى اإلرهاب الدويل" 
نســــقة ملكافحـــــة ملاختــــاذ التــــدابري اا0تمــــع الـــــدويل  حيــــث يواصــــل

تشــغل  يف هـذا الشــأن القضــا� العالقــةوال تـزال . اإلرهـاب الــدويل
 >لعناصر اليت يتعني استبعادها أساساً  ، وهي تتعلقالوفود دوماً >ل

االتفاقيـــــة الدوليــــة املتعلقـــــة مبكافحـــــة مــــن نطـــــاق تطبيــــق مشـــــروع 
وقــد  .٢٠٠١منـذ عـام اإلرهـاب الـدويل والــيت مل تـزل قيـد املناقشــة 

يف إطار فريق عامل �بع  ٢٠١٠ يف عاماألعضاء،  لت الدولواص
جلنـة خمصصـة يف إطـار  ٢٠١١أبريل نيسـان/جنـة السادسـة، ويف لل

نظرهـا يف جمموعـة العناصـر الـيت ُوضـعت يف ، )١٤٤(إلرهاب> معنية
ـــق املكلـــف )١٤٥(٢٠٠٧ عـــام شــــروع مب واملقدَّمـــة مـــن جانـــب املنسِّ

السـبيل بشـأن  آراًء متباينـة ديتبـالوفـود  وال تزال .االتفاقية الشاملة
تمــع جمـدداً فريـق عامـل �بـع للجنــة جي وسـوف الـذي يتعـني اتباعـه،

 السادسة يف اخلريف يف إطار السعي إىل تقريب وجهات نظرها. 
اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة  >ملساءلةفيما يتعلق ، �لثاً و  -٥٤

اجلمعية  ىل أنإلشارة إ> ، فمن اجلديروخربائها املوفدين يف بعثات
يف جدول األعمال  ،٢٠٠٩يف عام ، هذا البند العامة قد أدرجت

وقررت يف التقارير،  تقدمياملؤقت لدور�ا اخلامسة والستني ألغراض 
املسـائل املوضـوعية الـيت يثريهـا النظر يف  الوقت نفسه أ ا ستواصل

وضع مل ُحتسم بعد واملتعلقة ب اليت سألةامل، مبا يف ذلك هذا املوضوع
فقـد اكتفــت  ،ذلــكبنـاًء علـى و  يف هـذا الشــأن. صـك ملـزم قــانو�ً 

قـرار أبقـى مناقشـة عامـة، و  بعقـد يف الدورة احلاليةالسادسة  اللجنة
__________ 

 امللحق والستون، السادسة الدورة العامة، للجمعيةالرمسية  الو�ئق )١٤٤( 
)، تقريــر اللجنــة املخصصــة املنشــأة مبوجــب قــرار اجلمعيـــة A/66/37( ٣٧ رقــم

، الـدورة اخلامســة ١٩٩٦ديسـمرب /األول كــانون  ١٧املـؤرخ  ٥١/٢١٠العامـة 
 .)٢٠١١أبريل /نيسان ١٥ إىل ١١عشرة (

 احلاديـةالدورة  ،)A/62/37( والستون الثانية الدورةنفسه،  املرجع )١٤٥( 
 .)٢٠٠٧ فرباير/شباط ١٥و ٦و ٥عشرة (
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، ٢٠١٠كــانون األول/ديســـمرب   ٦املــؤرخ  ٦٥/٢٠اجلمعيــة العامــة 
 الــيت آليــة اإلبــالغعلــى للقــرارات الســابقة،  يشــكل حتــديثاً الــذي و 

 كـانون األول/ديســمرب  ٦املـؤرخ  ٦٢/٦٣ ارلقـر >أنشـئت ألول مـرة 
 تظـــل املشــــكلة األعـــم الــــيت تتمثــــل يفلبــــديهي أن مـــن او . ٢٠٠٧
، وال ســــيما يف نيواالســـتغالل واالعتـــداء اجلنســـي اجلنســـاينالعنـــف 

  يف صميم شواغل األمم املتحدة.مناطق النزاع، 
العـدل يف األمـم املتحـدة،  إقامـة ، فيما يتعلق بنظامرابعاً و  -٥٥

ة األمــم املتحــدحمكمــة  ســنتان تقريبــاً علــى بـدء عمــلمضــت فقـد 
وحمكمـــــة األمــــم املتحـــــدة لالســــتئناف اللتـــــني أنشـــــئتا للمنازعــــات 

حمكمــــة قــــد أصــــدرت وإىل حــــد اآلن، ف. ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١ يف
أصــــدرت و حكمــــاً،  ٣٦٠األمـــم املتحــــدة للمنازعــــات أكثــــر مــــن 

وقــد  حكـم. ١٠٠ حمكمـة األمـم املتحــدة لالسـتئناف مـا يزيــد عـن
املتحـدة لالسـتئناف حمكمـة األمـم  عـن األحكـام الصـادرةعاجلـت 

 ثبــاتاإلعـبء و دور املراجعـة القضـائية،  مسـائل أساسـية مـن قبيـل
يسـمح  دد املـدةاحملعقد ال وحتديد ما إذا كانادعاءات التمييز،  يف

الشـهادات الـيت يـديل واستخدام  لصاحبه بتوقع جتديد هذا العقد،
العديــد  ولـئن كـان. شـروط مـنح التعويضــاتو  �ـا شـهود جمهولــون،

حمكمــة األمـم املتحــدة لالسـتئناف قــد حكـام الصــادرة عـن مـن األ
 اليت سبقتها، وهـي احملكمـة القضائية للمحكمة االجتهاداتأكد 

هامـة سـيكون  تطـورات أيضـاً  ، فقد حـدثتاإلدارية لألمم املتحدة
ايل اإلدارة هلا ~ثري >لغ على السياسات اليت تضعها املنظمة يف جم

مكتـــب الشـــؤون  يؤديـــهالـــذي  االستشـــاريوالتنظــيم وعلـــى الـــدور 
تقيـيم ويُنتظر أن تضـطلع اجلمعيـة العامـة ب .القانونية يف هذا الصدد

، ٢٠١١عـام يف يف دور�ا املقبلة  قامة العدلإلسري النظام اجلديد 
للقيـــــام  مبكـــــراً  ال يـــــزالأن الوقـــــت  ٢٠١٠يف عـــــام  تبعــــد أن رأ

تواصل يف  أن أيضاً  العامة اجلمعية قررت، ٢٠١٠ ام. ويف عبذلك
وال ســيما القانونيــة املعلقـة،  املسـائلالنظــر يف  ٢٠١١ خريـف عـام

غـري املـوظفني، ألفـراد مـن ل >لنسـبة مسـألة سـبل االنتصـاف الفعالـة
األمــم املتحـدة للمنازعــات  سـلوك لقضــاة حمكمـةالمدونــة  وكـذلك

 امل �بعيف إطار فريق عك وذل، وحمكمة األمم املتحدة لالستئناف
 .)١٤٦(للجنة السادسة

وخلصـت السـيدة أوبـراين يف ختـام تناوهلـا هلـذه ا0موعــة  -٥٦
سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين  من القضا� إىل أن مسـألة

ال تـزال متثــل أحـد املواضـيع اهلامــة الـيت جتـري مناقشــتها يف والـدويل 
ع >لتنسيق وضمان أوساط األمم املتحدة، حيث يشكل االضطال

شــطة املتعلقــة بتحقيــق ســيادة القـــانون يف االتســاق بــني عمــوم األن
الـــيت  املناقشــات قــد ركـــزتو  شــىت أرجــاء املنظومـــة حتــد�ً مســـتمراً.

اللجنـــة السادســــة علـــى موضـــوع "قـــوانني الــــدول  جـــرت يف إطـــار

__________ 

، ٢٠١٠ ديســــــمرب/األول كــــــانون  ٦املــــــؤرخ  ٦٥/٥١٣ القــــــرار )١٤٦( 
 ٤٩والســتون، امللحــق رقــم  اخلامســةالرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  الو�ئـق

)A/65/49(،  ٣٨ا0لد الثاين، ص. 

وقـد أعــادت القـانون الـدويل". جمـال إنفـاذ يف  ااألعضـاء وممارسـا�
كـــــــــــــــانون   ٦املـــــــــــــــؤرخ  ٦٥/٣٢يف قرارهـــــــــــــــا امـــــــــــــــة اجلمعيــــــــــــــة الع

التأكيـــد علـــى دورهـــا يف تشـــجيع التطـــوير  ٢٠١٠ ول/ديســـمرباأل
ودعـت مـن جديـد جلنـة القـانون ، التدرجيي للقانون الدويل وتدوينـه

الـــدور علـــى  التعليـــق ، يف تقريرهـــا الســـنوي،أن تواصـــل إىل الــدويل
الــدورة  يفو تعزيــز ســيادة القــانون.  الــراهن الــذي تقــوم بــه يف جمــال

، ستواصـــــل ٢٠١١العامـــــة يف عــــام  لجمعيــــةالسادســــة والســـــتني ل
املوضـوع من خالل معاجلـة  هذه املسألةالنظر يف اللجنة السادسة 

 النـــــزاع"ســـــيادة القـــــانون والعدالـــــة االنتقاليـــــة يف حـــــاالت  املعنــــون
 أيضــاً وضــع طرائــق العمـــل تُــتموســوف  النــزاع".مــا بعــد حــاالت و 

مـــة جلمعيـــة العاالــذي تنظمـــه ااملســـتوى  الجتمـــاع الرفيـــعاخلاصــة >
الرفيع املسـتوى اجلزء والذي سينعقد يف إطار بشأن سيادة القانون 

 .٢٠١٢يف عام  الدورة السابعة والستني من
اليت  أشارت السيدة أوبراين، يف معرض تناوهلاو  -٥٧ لألنشطة 

 االثـين عشـر شـهراً  فـرتة مكتب الشؤون القانونية خالل اضطلع �ا
ىل جلنــة القــانون الـــدويل  إأن املكتــب قــد قــدم مــؤخراً ة، إىل املاضــي

مشـــــاريع املـــــواد املتعلقـــــة مبســـــؤولية  تعليقـــــات ومالحظـــــات بشـــــأن
 يف القــــراءة األوىل >لصـــيغة الــــيت اعتمـــدت �ـــااملنظمـــات الدوليـــة 

)4/637A/CN. 1وAdd.()كمـا أنفــق املكتـب كثــرياً مـن الوقــت .  )١٤٧
املشورة بشأن دور عملية  علىواجلهد يف الرد على طلبات احلصول 

املتعلقة بتقدمي اإلغاثة  وعلى املسائل املتحدة يف كوت ديفوار األمم
وال شك يف أن أعضاء جلنة  اجلماهريية العربية الليبية.اإلنسانية يف 

ليات ° اهلامة فيما يتعلقبعض التطورات  القانون على علم حبدوث
ف األعمال املتبقية ولية لتصرياآللية الدسيما  والالعدالة االنتقالية، 

لروانـــــدا (احملكمــــة الدوليـــــة لروانـــــدا)  )١٤٨(للمحكمتــــني اجلنـــــائيتني
 ويوغوسالفيا (احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة). 

املــواد املتعلقــة مبســؤولية املنظمـــات اريع شــمب وفيمــا يتعلــق -٥٨
 التعليقـات تكـون عـن أملهـا يف أن السيدة أوبراين الدولية، أعربت

 فرباير/يف شـباطالشـؤون القانونيـة  مكتـب اليت قـدمهات واملالحظا
قد ساعدت جلنة القانون الدويل يف إحراز تقدم يف دراسة مشاريع 
املـواد والتعليقــات عليهــا. وعلــى النحــو الــذي ميكــن تصــوره، فقــد 

وكان  شكل وضع هذه الوثيقة إجنازاً هاماً يف إطار أعمال املكتب.
، يف سـياق إعـداد تعليقاتـه بشـأن بفعاليـة ب أن يضطلععلى املكت

مـن  عاماً  استعراض ستني>ملهمة اهلائلة املتمثلة يف  مشاريع املواد،
ملنصوص  ومضاها�ا معاألمم املتحدة  املمارسة املتبعة يف ا املبادئ 

 ات عليها.التفسريات الواردة يف التعليقومع املواد  مشاريععليها يف 
إجراء استعراض ملكتب، فقد شرع يف وكما هو وارد يف مالحظات ا

مطابقـة  مـن أجـل التحقـق مـناملنظمـة للممارسـة املتبعـة يف  متعمـق
__________ 

 .٥١-٥٠ الفقر�ن)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )١٤٧( 
 كــــــــانون  ٢٢) املــــــــؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٦جملــــــــس األمـــــــن  قـــــــرار )١٤٨( 

 .٢٠١٠ ديسمرب/األول
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مالءمتها يف التثبت من فضالً عن القائمة،  للممارسةمشاريع املواد 
عن أن  البحوث هذه وقد كشفت هذه املمارسة. حالة عدم وجود

ن دودة للغاية مهي ممارسة حم ولية الدوليةيف جمال املسؤ "املمارسة" 
حيث نطاقها وموضوعها وأ ا تتصل، يف أغلبها، مبطالبات قدمتها 

  أطراف �لثة يف إطار عمليات حفظ السالم.
فقـد أصـبح جملـس السـالم واألمـن الـدوليني، بة إىل و>لنسـ -٥٩

روانــــــدا  الــــــيت ارتكبــــــت يفاإل>دة اجلماعيــــــة  يف أعقــــــاب األمـــــن،
الـيت تسـند السـالم  حفـظبعثـات  ءإىل إنشـا ، أكثر ميالً نتساوسريربي
ذه البعثات، هل رتخيصوال�ت قوية ومعقدة بشكل متزايد، والإليها 

سـتخدام القـوة >، من ميثاق األمـم املتحـدة مبوجب الفصل السابع
هـو أبعـد مـن الـدفاع عـن الـنفس، وال سـيما مـن أجـل محايـة  إىل مـا

 .ر عنف بدين وشيكاملدنيني الذين يتعرضون خلط
عملية األمم املتحدة يف  حظيت مؤخراً الصدد، هذا ويف  -٦٠

علــى مـــدى األشــهر الســـتة >هتمـــام كبــري، وأ�رت، كــوت ديفــوار 
ولعـــل . واألساســية مــن املســـائل القانونيــة العاجلـــة عـــدداً ، املاضــية

أعضاء جلنة القانون الدويل على علم ²ن عملية األمم املتحدة هذه 
ة فيمـــا يتعلـــق بكـــل مـــن قـــد ُكلفـــت بواليـــة واســـعة النطـــاق ومعقـــد

اجلولــــــة الثانيــــــة مــــــن  يف أعقــــــابو مكونيهــــــا املــــــدين والعســــــكري. 
، ٢٠١٠وفمرب ة الـيت جـرت يف تشـرين الثــاين/ناالنتخـا>ت الرÔسـي

مسائل قانونية: تتعلق املسـألة ثالث  يل إىلاجته اهتمام ا0تمع الدو 
؛ عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف كــــوت ديفـــــوارل األوىل ²مــــر الرتخــــيص

 ؛تمثيــــل كـــوت ديفــــوار يف األمــــم املتحــــدةبالثانيــــة املســــألة لـــق تتعو 
يف النــزاع املســلح الــذي  هــذه العمليــة دوربــالثالثــة املســألة وتتعلــق 
املواليـــة والقــوات واليتــه  املنتهيــة املؤيــدة للــرئيسقــوات البــني  نشــب

 للرئيس املنتخب.
ضمان بفت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار لكُ وقد   -٦١
عمليــة نزيهــة وحـــرة العمليــة االنتخابيــة يف كــوت ديفــوار  نتكــو  أن

يف مجيـــــع  الدوليـــــة، شـــــى مـــــع املعــــايرياومنصــــفة وشـــــفافة، مبــــا يتم
ساس القانوين األويستند مبا يف ذلك نتائج االنتخا>ت.  مراحلها،

اتفـاق بريتـور� بشـأن ألمر الرتخيص بعملية األمم املتحدة هـذه إىل 
 ٦املــــؤرخ  ،)األوىل (بريتـــور� )١٤٩(عمليـــة الســــالم يف كـــوت ديفــــوار

اتفــاق بريتـــور� املتعلـــق بتنفيــذ عــالن إىل اإلو ، ٢٠٠٥نيســان/أبريل 
حزيران/يونيـــه  ٢٩، املـــؤرخ بشــأن عمليـــة الســـالم يف كــوت ديفـــوار

 )، والــــذي طَلـــب إىل األمـــم املتحــــدة)١٥٠((بريتـــور� الثانيـــة ٢٠٠٥
دة يف تنظـــــيم االنتخــــا>ت يف كـــــوت ديفــــوار واملســـــاعشــــاركة يف امل

الــذي تســـنده إىل دور الــو  ،تلـــك النصــوصوقــد حظيــت  إجرائهــا.
األجهـزة املختصــة يف اجلماعـة االقتصــادية  مبوافقــة ،األمـم املتحـدة

__________ 

رئيس جملـس  إىل ةموجه ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥ ةمؤرخ رسالة )١٤٩( 
)، S/2005/270م املتحــدة (املمثـل الـدائم جلنــوب أفريقيـا لـدى األمـ مـناألمـن 
 .األول املرفق

 ./https://peacemaker.un.org: متاح على )١٥٠( 

وكذلك جملس األمـن التـابع  ،واالحتاد األفريقي ،لدول غرب أفريقيا
وقـــد أقـــر املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام، يف بيانـــه  لألمــم املتحـــدة.

، نتيجــة اجلولـة الثانيــة ٢٠١٠ ديسـمرب/األول كــانون  ٣ الصـادر يف
  ٢اللجنة االنتخابية املسـتقلة يف  اليت أعلنت عنهامن االنتخا>ت 

الـيت أعلنــت النتيجـة  حظيــتوقـد . ٢٠١٠ ديسـمربكـانون األول/
املمثل اخلاص لألمـني العـام  وأقرهااللجنة االنتخابية املستقلة  عنها

ا يف ذلك اجلماعة الدويل، مبا0تمع  النطاق يف أوساطبقبول واسع 
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي وكــذلك جملـــس 

 .)١٥١(لألمم املتحدة األمن واجلمعية العامة
الــــرئيس الســـــابق غبــــاغبو التنحـــــي بعـــــد رفض ونتيجــــة لـــــ -٦٢

مســألة متثيــل كــوت ديفـــوار  فقــد أصــبحت انتخــاب الــرئيس وا�را،
للسياسـة  وفقـاً و . دبشـكل متزايـ مسـألة شـائكةاألمم املتحـدة  لدى

األمني العام فقد عرض يف األمم املتحدة،  مااملعمول � ةواملمارس
نـــة جل علـــى ٢٠١٠ديســمرب كـــانون األول/هــذه املســـألة يف أواخــر  

يف أحاطت تلك اللجنة، و  .للجمعية العامة التابعة و�ئق التفويض
م  والذي ،ياالحتاد األفريق لقرار الذي اختذه> مداوال�ا، علماً  يسّل

يـة وأقر�ـا عملاللجنة االنتخابية املستقلة  اليت أعلنت عنهانتائج >ل
رئيساً منتخباً لسيد وا�را > يعرتفو  األمم املتحدة يف كوت ديفوار،

 ،و�ئـــق التفـــويض جلنــة ، قـــررتًء علــى ذلـــكديفـــوار. وبنـــا لكــوت
 هامتقــدالـيت بتوافـق اآلراء، قبـول و�ئـق تفـويض ممثلـي كـوت ديفـوار 

بعـد ذلـك،  اجلمعية العامـةووافقت . )١٥٢(الرئيس املنتخب حكومة
 ،٢٠١٠كــــانون األول/ديســــمرب   ٢٣املــــؤرخ  ٦٥/٢٣٧يف قرارهــــا 

علــى تقريـــر جلنــة و�ئـــق التفــويض، مبـــا يف ذلــك قـــرار قبــول و�ئـــق 
 .وا�رااملنتخب، وقتئذ، الرئيس حكومة الصادرة عن  التفويض

، صـدرت )١٥٣(تاليةرارات متثالثة ق وأذن جملس األمن يف -٦٣
لعمليــة األمـــم مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثـــاق األمــم املتحــدة، 

مجيــــــع الوســــــائل الالزمــــــة  املتحـــــدة يف كــــــوت ديفــــــوار >ســــــتخدام
، يف حـدود قـدرا�ا محاية املدنيني، مبا يف ذلك اواليتهب الضطالعل

 >ملسـامهة يف ضـمان وُكلفت هذه العملية أيضاً ومناطق انتشارها. 
>لتنسـيق صيات السياسية الرئيسـية الشخحلكومة و عضاء امن ألاأل

جلــأت هــذه  املســلح، النــزاع. ويف ذروة كــوت ديفــوارمــع ســلطات  
الـذي  ~كيـد مكتـب الشـؤون القانونيـة العملية، بعد حصـوهلا علـى

ورهناً >حرتام قواعـد االشـتباك  إطار واليتها،يف  تتصرف ا ² يفيد
ام القــــوة اســــتخدنســــاين الـــدويل، إىل مبـــادئ القــــانون اإل مبـــا فيهــــا

لضـــمان محايــة املـــدنيني،  بصــورة متزايــدة القاتلـــةالقــوة و  االســتباقية
__________ 

 عمليــة عــنتقريــر األمـني العــام املرحلـي الســابع والعشـرين  انظـر )١٥١( 
 .)S/2011/211( ديفوار كوت  يف املتحدة األمم
 )١٥٢( A/65/583/Rev.1، ٧ الفقرة. 
 ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠١٠( ١٩٦٢ القرارات )١٥٣( 
 )٢٠١١( ١٩٧٥و ،٢٠١١يناير /الثاين كانون  ١٩) املؤرخ ٢٠١١( ١٩٦٧و

 .٢٠١١مارس /آذار ٣٠املؤرخ 
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هـــؤالء اســـتخدام األســـلحة الثقيلــة ضـــد مـــن أجـــل منــع  ســيما الو 
عـدد مــن الــدول  وقــد طُلـب إليهــا أيضــاً إجـالء مــواطين. السـكان

زمــة ومـع أن عمليــة األمــم املتحـدة مل تكــن ملاألعضـاء مــن البلــد. 
، مطالــب يف حــدود قــدرا�ا ومواردهــا فإ ــا لّبــت،>لقيـام بــذلك، 

على أساس طوعي واستثنائي، ودون املساس الدول األعضاء هذه 
جــالء مــوظفي األمـم املتحــدة واألفــراد إلاألولويـة >لتزامهـا Ðعطــاء 

ندالع وا�را بعد ا محاية الرئيس وقد طُلب إليها أيضاً  ا.املرتبطني �
األعمـال العدائيـة إال قلــيالً  عــد توقـفاليـوم، وبعدائيـة. و األعمـال ال

 الســــابق غبــــاغبو وتوقيــــف ســـلطات كــــوت ديفــــوار للـــرئيس، منهـــا
يف كـوت ديفـوار تتـوىل،  عملية األمم املتحدةواحتجازها إ�ه، فإن 

بنــاًء علــى طلــب مــن حكومــة الــرئيس وا�را، ضــمان أمــن الــرئيس 
فقــد ، وأخــرياً  .حكومتــه وأعضــاء ســابقني يف الســابق وأفــراد أســرته

 لذين انشقوا عنتوفري ملجأ للمقاتلني السابقني ا طُلب إليها أيضاً 
مكتب الشـؤون القانونيـة  اليت قدمها لمشورةل وفقاً و . غباغبوقوات 

اجلنـود هـؤالء نزع سـالح  فقد جرىومكتب املستشار العسكري، 
 ووضـــعوا يف خميمــات تقـــع خــارج املنشـــآت التابعــة لألمـــماملنشــقني 

ة حرمة هذه املنشآت واملصـلحة الفضـلى لبعثـة املتحدة، مع مراعا
سيما االستخدام األمثل  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وال

مــوظفي األمـــم املتحـــدة لقــدرا�ا ومواردهـــا، وضــرورة ضـــمان أمـــن 
واألولويـة املمنوحــة حلمايــة  ،يف ا0ـال اإلنســاين اآلخــرين والعـاملني
 .كف بدين وشيخلطر عن املعرضنياملدنيني 

اجلماهرييـة يف الـيت وقعـت األحداث  فقد أ�رتو>ملثل،  -٦٤
مبســــألة  بــــدءاً العربيـــة الليبيــــة عـــدداً مــــن املســـائل القانونيــــة اهلامـــة، 

اعتماد قرار  سواء قبلألغراض إنسانية،  الوصول إىل األراضي الليبية
 ٢٠١١آذار/مــــارس  ١٧املــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٣جملــــس األمــــن 

>إلجـــراءات الـــيت اختـــذها جملـــس األمـــن  ومـــروراً ، د اعتمـــادهعــب أو
(وعلــى وجـــه التحديــد، مســـألة مبــدأ "مســـؤولية احلمايــة"  مبقتضــى

تمثيل انتهاًء بو التدابري اليت ميكن اعتبارها "الزمة" حلماية املدنيني)، 
 .األمم املتحدة لدىاجلماهريية العربية الليبية 

مكتب  يفنية عدات اإلنساوصول املسا وقد أُثريت مسألة -٦٥
 )٢٠١١( ١٩٧٣الشؤون القانونية قبـل اعتمـاد قـرار جملـس األمـن 

 يفالقـــرار،  عتمــاد هــذاقبـــل اقـــد نظــر املكتــب، . و وبعــد اعتمــاده
سيما مسألة  والمسألة املوافقة على وصول املساعدات اإلنسانية، 

لـى موافقتهـا (موافقـة الدولــة أو حتديـد اجلهـة الـيت ينبغـي احلصـول ع
>عتبـار ذلـك شـرطاً ، تفـويض، يف حالـة عـدم وجـود موافقـة الثـوار)

ار، اعتمــاد القــر  فبعـدومــع ذلــك،  .املســاعدات اإلنسـانية إليصـال
و>لنظـــر إىل تصـــميم جملـــس األمــــن علـــى ضـــمان مـــرور إمــــدادات 

ابري وإذنه ">ختاذ مجيع التد، اإلغاثة اإلنسانية بسرعة وبدون عوائق
اســـتثناء الــــرحالت و )، ٤(الفقــــرة  "نينيالالزمـــة [...] حلمايــــة املـــد

احلظـر املفـروض علـى  مـن اجلوية اليت يكون غرضها غرضاً إنسـانياً 
)، فإن املكتب قد خلص من تلك ٧(الفقرة  الرحالت اجلوية مجيع

مبوجــب الفصــل سـتنفذ  العمليـات اإلنســانيةأن  إىلاألمـور جمتمعــة 

ل ورة احلصـو يسـتبعد ضـر  وهـو مـا، األمـم املتحـدة السابع من ميثاق
علـى وجــود تلـك العمليــات  اجلماهرييــة العربيـة الليبيــةموافقـة  علـى

 .على أراضيها
مســــألة املســــؤولية عــــن احلمايــــة وجــــرى أيضــــاً النظــــر يف  -٦٦

جملــس  وشــكل قــرارا" هلــذا الغــرض. الزمــة" اعتــربتوالتــدابري الــيت 
، ٢٠١١اط/فرباير شـــــــــــب ٢٦املـــــــــــؤرخ  ،)٢٠١١( ١٩٧٠األمــــــــــن 

مبدأ املسؤولية عـن احلمايـة  يضعان قرارين ) أول٢٠١١( ١٩٧٣و
عـن سـؤولية السـلطات الليبيـة مب . ومهـا يقـرانموضـع التنفيـذ الكامـل

وينظـــران إىل اهلجمــات املمنهجـــة الواســـعة  ايــة الشـــعب الليــيب،مح
النطاق اليت ُشنت يف اجلماهريية العربية الليبية على أ ا جرائم ضد 

عـن احلمايــة.  اكـات للمســؤولية>عتبارهــا انته يصـنفا او  نسـانيةاإل
ويـرى مكتـب الشـؤون القانونيـة أن اخللفيـة التارخييـة هلـذين القــرارين 

مــــن التـــــدابري تشــــهد علــــى أن الـــــدول مــــا برحـــــت تتخــــذ العديـــــد 
 مــــــن دون اللجــــــوء إىلالدبلوماســـــية واإلنســــــانية حلمايــــــة املـــــدنيني 

من  ١٣٩الوصف الوارد يف الفقرة  حبسب ،وصوالً استخدام القوة، 
، إىل قيـام الـدول )١٥٤(٢٠٠٥لعـام  ثيقة نتائج مؤمتر القمـة العـامليو 

األعضاء >ختاذ إجراء مجاعي عن طريق جملس األمن، وفقاً للفصل 
جملــس األمـــن  إذنُ  الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. وقــد شــكل

 هلة واملناطق اآلحلماية املدنيني ]...[ختاذ مجيع التدابري الالزمة >"
املسـؤولية عـن احلمايـة. وفيمـا يتعلـق  ملبدأ ني" تتوجياً >لسكان املدني

" حلمايـة املـدنيني، الزمـة" هاميكن اعتبار اليت التدابري  حتديدمبسألة 
 للـــــــدول") ٢٠١١( ١٩٧٣القـــــــرار  فقـــــــد أذن جملـــــــس األمـــــــن يف

 حلمايـة املـدنيني [...] مجيع التـدابري الالزمـة [...] >ختاذ األعضاء
املعرضــني خلطــر اهلجمــات يف ملــدنيني >لســكان اهلــة واملنــاطق اآل

فيهـــا بنغــازي، مـــع اســتبعاد أي قـــوة  مبــا ،اجلماهرييــة العربيــة الليبيـــة
احـــتالل أجنبيــــة أ�ً كــــان شــــكلها وعلـــى أي جــــزء مــــن األراضــــي 

بنطاقــه الواســع األعضــاء  املمنــوح للــدولقــد متيــز اإلذن و  الليبيـة".
تالل حـــــاالاســـــتثناء، فيمــــا عـــــدا  دون مجيــــع التـــــدابري الــــذي مشـــــل

، ٦وهو يتسم أيضاً >ستقالله عن اإلذن الوارد يف الفقرة  .األجنيب
حظر للطريان، وكونه يضـاف إليـه. إنشاء منطقة والذي ينص على 

التـدابري  ومع ذلك، فإن الدول األعضاء هي اليت تضطلع بتحديد
أوضـاع ظـروف البلـد و  ، حبسـبحلماية املـدنيني الزمة قد تراها اليت

طبيعـــــة اخلطــــر الـــــذي يهـــــدد كــــذلك حبســـــب ني و املـــــدنيالســــكان 
 اجلسدية.سالمتهم 

مســـــــألة و�ئـــــــق تفــــــويض املمثـــــــل الـــــــدائم  وأ�رت أيضــــــاً  -٦٧
نقاطــــاً تســــتحق للجماهرييـــة العربيــــة الليبيــــة لــــدى األمـــم املتحــــدة 

 يف رســـالة ارجيـــة الليــيب األمــني العــامفقــد أبلــغ وزيــر اخل. االهتمــام
 هرييـة العربيـة الليبيــةاجلماممثــل أن  ٢٠١١فرباير شـباط/ ٢٧ مؤرخـة

يعد مسموحًا هلما الدائم لدى األمم املتحدة مل ممثلها الدائم و�ئب 
يف األمم املتحدة  >مسهاالتحدث  بتمثيل اجلماهريية العربية الليبية أو

__________ 

 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٦ املؤرخ ٦٠/١ العامة اجلمعية قرار )١٥٤( 
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وأعقـب وزيـر اخلارجيــة  .مـن املنظمـات التابعـة هلـا يف أيـة منظمـةأو 
دبلوماسـياً آخــر مــن  ١٥ أنبشــمماثلــة  الليـيب تلــك الرســالة برسـالة

 ممـثالً قـد بقـى  وزيـر اخلارجيـة و>لنظر إىل أن. الدبلوماسيني الليبيني
عدم  ويف ظلللجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدة،  اً معتمد

 إحـدى اهليئـات احلكوميـة الدوليـة التابعـة صـادرة عـنوجـود توصـية 
 األمانــة يـة علــىفقـد أشــار مكتـب الشــؤون القانونلألمـم املتحــدة، 

ونتيجــة  العامـة >لتصــرف وفقــاً ملــا جــاء يف رســائل وزيــر اخلارجيــة.
فإنه مل يكن ممكناً، مبوجب النظام الداخلي للجمعية العامة، لذلك، 

رمسية  اؤهم ²ية مهامأن يضطلع الدبلوماسيون الذين جرى استدع
ذا ن قبيل شغل املقعد املخصص هل، ماجلماهريية العربية الليبية>سم 
واستعيض عن أو ممارسة احلق يف التصويت يف اجلمعية العامة.  البلد

البطاقة الدبلوماسية اليت حيملو ا ببطاقة "زائر" اليت تصدر بناءً على 
مبــاين األمـــم  دخــول وتتــيح هلــم هــذه البطاقــة تقــدير األمــني العــام.

احلكومة.  >سممهام رمسية  ها ال تسمح هلم ²داء أيةاملتحدة، ولكن
مكتب الشؤون القانونية من "ا0لس الوطين  يف وقت الحق، تلقىو 

اللييب عدة رسائل ترمي إىل إعادة من جرى استدعاؤه من  "االنتقايل
ة و�ئق نجلتلك الرسائل إىل  وقد أحيلت. إىل وظيفتهالدبلوماسيني 
عـن إحـدى اهليئـات توصـية  >لنظر إىل عـدم صـدور أيـةالتفويض. و 

تـتمكن مـن التصـرف بنــاًء مل العامـة األمانـة فـإن  احلكوميـة الدوليـة،
ممثل معتمد للجماهريية العربية  على هذه الرسائل أل ا مل تصدر عن

إنه ، ممثل دائم جديد سميةت يف . وإذا كان هذا البلد يرغبالليبية ف
إىل أوراق اعتمــاده يتعـني علـى الشـخص املعـني أن يقـدم شخصـياً 

، حــىت التأشـرية املناسـبةعلـى  حيصـلوأن  ،ألمـني العـام يف نيويـوركا
 يتمكن من أداء مهامه الرمسية.

ليـات العدالـة االنتقاليـة، °املتعلقة  و>لنسبة إىل التطورات -٦٨
علـى أن يسـاهم الشؤون القانونية منذ أمـد طويـل مكتب  فقد درج

، اآلليات الدولية للعدالة االنتقاليـةليس فقط يف إنشاء جمموعة من 
، فقـد شـكلت فـرتة وكما هو معـروفبشكل يومي.  بل ويف إدار�ا

تســـعينيات القـــرن املاضـــي وســـنوات العقـــد األول مـــن هـــذا القــــرن 
أنشــئت  حيـثالعدالـة اجلنائيـة الدوليــة،  �ريــخ يف >رزتـني مـرحلتني
اكم جنائيـة دوليــة جديـدة لضــمان املسـاءلة عــن جــرائم حمــأثناءمهـا 

قطعت  وقد .اإلنسانيةاإل>دة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد 
، إجنـاز وال��ـايف  املخصصـة أشـواطاً كبـريةاحملـاكم اجلنائيـة الدوليـة 

. وتستعد لوقف نشاطها أعماهلااستكمال على اآلن  وهي تعكف
بعض بـــ الســـتمرار يف االضــطالعاومــع ذلـــك، فإنــه مـــن الضــروري 

وظائفهــــا بعــــد توقـــــف هــــذا النشـــــاط. ويتعلــــق األمـــــر علــــى وجـــــه 
، وإدارة احملفوظـــات، حكــام، وإنفــاذ األالشــهودمايــة حب اخلصــوص

. املتعلقة Ðهانة احملكمةواإلجراءات الصادرة واستعراض األحكام 
ومــن املســـلم بـــه عمومــاً أن تضـــطلع �ـــذه املهــام اآلليـــات الدوليـــة 

ف األعمـــال املتبقيـــة الـــيت جيـــب أن تتميـــز بصـــغر حجمهــــا لتصـــري
السـنوات القليلـة ومـن مث، فسـوف تشـكل . كفـاءة أدائهـا ألعماهلـاو 

املتحـــدة >رزة، حيـــث ستســعى األمـــم  �رخييـــةفــرتة  بـــدورهااملقبلــة 
 نظــــاموالـــدول األعضـــاء فيهـــا إىل إنشــــاء هياكـــل غـــري مســـبوقة يف 

 الشــؤون القانونيــة مكتــبســوف حيظــى العدالـة اجلنائيــة الدوليــة، و 
 .لالهتمام املثريهذا العمل  بشرف املشاركة يف

اعتمـد جملـس األمـن  ملفاوضـات،بعـد أربـع سـنوات مـن او  -٦٩
) ٢٠١٠( ١٩٦٦ القــــــرار ٢٠١٠كــــــانون األول/ديســــــمرب   ٢٢يف 

للمحكمتــني  الدوليــة لتصــريف األعمـال املتبقيــة ليـةاآلالـذي أنشــأ 
الشــؤون القانونيــة مكتــب يُعــّد و اجلنــائيتني [لروانــدا ويوغوســالفيا]. 

 ذههلـميكـن  حبيـثتنفيـذ ذلـك القـرار  الـيت تقـود عمليـة حاليـاً اجلهـة
يتمثـــل األمـــر . و ٢٠١٢ متوز/يوليــه ١يف  الشـــروع يف عملهـــا اآلليــة

احملكمتـني  ي يف أن اآللية ستواصل االضطالع >ختصاصاألساس
هــيكالً مبتكــراً يف ا0لـس وقـد أنشــأ اكمـة اهلــاربني مـن العدالــة. حمل

وعلى الرغم من أن هذه اآللية هي جهاز فرعي جديد  .هذا الشأن
األمــن وال تشــكل انـدماجاً بــني احملكمتــني وفريـد مــن نوعــه 0لـس 

طالع >الختصــاص املنـوط �مــا. فإ ـا ستواصــل االضـ، املـذكورتني
وسيكون هلا فرع يف الهاي وفرع آخر يف أروشا، غري أنـه سـيكون 

 ومدع عام واحد وقلم مشرتك. هلا رئيس واحد
حمكمة سرياليون اخلاصـة لتصـريف األعمـال وقد أنشئت  -٧٠

 )١٥٥(بني األمم املتحدة وحكومة سرياليون أُبرم اتفاق بمبوج املتبقية
 وستشــــرع هــــذه احملكمــــة يف عملهــــا .٢٠١٠ متوز/يوليــــهيف  وُوقـــع

بعد االنتهاء من النظـر يف  مبجرد إغالق احملكمة اخلاصة لسرياليون
تضـــطلع هـــذه احملكمـــة . و تشــارلز �يلـــور أيــة طعـــون بشـــأن قضـــية

الدوليـــة لتصــــريف  ليـــةبوظـــائف مماثلـــة لتلـــك الــــيت أســـندت إىل اآل
رواندا ويوغوسالفيا]، غري للمحكمتني اجلنائيتني [ل األعمال املتبقية

أنــه مـــن غـــري املـــرجح اضــطالعها مبحاكمـــة اهلـــاربني مـــن العدالـــة. 
حمكمـة سـرياليون اخلاصـة  أو ،سـرياليوناخلاصـة لكمة وستحوِّل احمل

د يعتق الذي ملف آخر املتهمني اهلاربني ،لتصريف األعمال املتبقية
حمكمــــة  إىل حمكمـــة وطنيـــة خمتصـــة. وســـيكون مقـــر قـــد مـــاتأنـــه 
، وسيكون هلا يف الهاي اليون اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيةسري 

االضــــطالع مبهــــام الشــــهود و حلمايــــة يف ســــرياليون فرعــــي  مكتــــب
يف  اهلولنديإىل األرشيف الوطين  وقد جرى نقل حمفوظا�ا أخرى.

 .كمة نورمربغات حمحمفوظ الهاي الذي يضم أيضاً 
ليوغوسـالفيا الســابقة واحملكمــة وتواصـل احملكمــة الدوليــة  -٧١

حتقيــــق األهـــــداف احملـــــددة يف  مـــــن أجـــــلعمــــل ال الدوليــــة لروانـــــدا
املرحلة الراهنة على حنو يف  . ومل يتضحإجناز أعماهلمااسرتاتيجيات 

احملاكمـات  مؤكـد املوعـد الـذي سـتنهي فيـه هـا�ن احملكمتـان مجيـع
 )،٢٠١٠( ١٩٦٦، يف قــــــراره جملــــــس األمــــــن بيــــــد أنن، والطعـــــو 

كـــــــانون   ٣١حبلــــــول  مــــــامجيــــــع أعماهل إجنـــــــاز إليهمــــــا طلــــــب دقــــــ
هنــاك فـرتة طويلــة  ه سـتكونوهـذا يعــين أنـ .٢٠١٤ األول/ديسـمرب
 الدوليـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة ليـةمتتد منذ بدء اآلمن التداخل 

__________ 

 إلنشـــاءرياليون األمــم املتحــدة وحكومـــة ســبـــني  املعقــود االتفــاق )١٥٥( 
 ٢٩حمكمــــــة ســـــــرياليون اخلاصــــــة لتصـــــــريف األعمــــــال املتبقيـــــــة (نيويـــــــورك، 

 . )٢٠١٠أغسطس /آب ١١ وفريتاون،، ٢٠١٠ يوليه/متوز
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يف  ممارسة عملها، للمحكمتني اجلنائيتني [لرواندا ويوغوسالفيا] يف
 وضـعد وقـاحملكمتـني.  حـىت انتهـاء أعمـال ،٢٠١٢عام  هيوليمتوز/

 الــــــيت ســـــــتحددمـــــــن األحكــــــام االنتقاليــــــة  جملــــــس األمــــــن عــــــدداً 
 .لية خالل تلك الفرتة>آلحملكمتني و >االختصاصات واملهام املنوطة 

الليبــريي الســابق تشــارلز �يلــور يف  وتُعـّد حماكمــة الــرئيس -٧٢
جــدول القضـــا�  يف تبقــى مــن الـــدعاوى املدرجــة مـــا آخــرالهــاي 

إجراءات  كملتاستُ قد و . احملكمة اخلاصة لسرياليوناملعروضة على 
حاليــاً مــداوال�ا بشــأن إصــدار  الــدائرة االبتدائيــةتعقــد و  ،احملاكمــة
اإلجراءات تنتهي أن احلكم، يف  ويُتوقع، يف حالة الطعن حكمها.

هــــذه وهــــذا يعــــين أن  ريـــب.علــــى وجــــه التق ٢٠١٢ يف أ�ر/مـــايو
وستكون هلا، اعمأ حمكمة جنائية دولية تنجزكون أول ستة احملكم

آليتهـا املعنيـة بتصـريف األعمـال املتبقيـة أول آليـة تشـرع يف عملهـا. 
تواصل احملكمتان الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة يف غضون ذلك، و 

 إدانـــــة اثنـــــني مـــــن القــــــادة ويتجلـــــى ذلــــــك يف، وروانـــــدا أعماهلمـــــا
يف  حـربجـرائم >رتكـاب  نيسان/أبريل، العسكريني الكروات، يف

القائـــد الســابق للجـــيش وإدانــة  )،وآخـــرون غوتوفينــا( ١٩٩٥عــام 
بسـبب الـدور الـذي اضـطلع بـه مـايو أ�ر/شـهر مطلع يف الرواندي 

 ١٩٩٤ يف عــــــــــام الــــــــــيت شــــــــــهد�ا روانــــــــــدايف اإل>دة اجلماعيـــــــــة 
على سنوات عديدة  مرور وعلى الرغم من ).ِدنديلِييما� وآخرون(
اإلفــالت  شـك فيـه أن مكافحـة ال فإنـه ممــااجلـرائم،  رتكـاب هـذها

 تظل مستمرة. من العقاب
قد فلدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، >وفيما يتعلق  -٧٣

حيــث  هلـا،أول حماكمـة  ٢٠١٠يف متوز/يوليـه  اسـتكملت احملكمـة
، >رتكاب دوتش >سم، املعروف كاينغ غويك إ�فأدانت السيد  

 املتعلقة سيمة التفاقيات جنيفججرائم ضد اإلنسانية، وانتهاكات 
القـــانون الـــوطين وجـــرائم خطـــرية مبوجــب  ،احلــرب ضـــحا� حبمايــة

يف بنوم  "S-21على مركز االحتجاز "دوتش  قد أشرف. و الكمبودي
وهو املركز الذي تشري ملفات القضية إىل أنه جرى فيه احتجاز بنه، 
 العـددوإن كـان يعتقـد أن شخص،  ١٢ ٠٠٠ د عنام ما يزيوإعد

مـن هـذا الـرقم. وقـد حكـم  أكـرب بكثـري قد يكون للضحا� الفعلي
  على دوتش >لسجن ملدة مخسة وثالثني عاماً.

الــيت حققتهــا الــدوائر النجاحــات البــارزة  وتتمثـل إحــدى -٧٤
ا0تمـع  يف األثر الـذي تركتـه علـى يف احملاكم الكمبوديةاالستثنائية 
 ٣١ ٠٠٠وقد حضر إىل الدوائر االستثنائية ما يزيد عن الكمبودي. 

وقطع الكثري مـنهم  ،مواطن كمبودي ليشهدوا وقائع حماكمة دوتش
مسـافات طويلـة قـادمني مـن حمافظــا�م وأمضـوا ليلـتهم >لقـرب مــن 

ويُعتقد أن عددهم يتجاوز عدد األشخاص الذين  مكان احملاكمة.
ا أي من احملاكم األخرى اليت ترعاها اليت عقد�حضروا احملاكمات 

األمم املتحدة أو غريها من آليات العدالة اجلنائية الدولية. ويشكل 
اليت يكتسيها احلرص على جتسيد  مهيةهذا االهتمام تذكريًا قو�ً >أل

. حـــدثت فيـــه الفظــــائعيف البلـــد الـــذي  العدالـــة، بقـــدر اإلمكـــان،
يســاهم هــذا النظـــام  كبــري ألن  فثمــة احتمـــالوعــالوة علــى ذلــك، 

نقل القدرات واملعايري الدولية إىل احملاكم الوطنية، >لنظر إىل أن  يف
هيكـــــل احملـــــاكم الوطنيـــــة  مـــــن جـــــزءاً  الــــدوائر االســـــتثنائية تشـــــكل

يشـــارك فيهــا قضـــاة ومــدعون عـــامون  وإىل أن أعماهلــا الكمبوديــة
ظر يف  للنحالياً احملكمة تستعد و مدراء حماكم دوليون وكمبوديون. و 

القضـية الثانيــة الــيت تتعلــق ²ربعــة مـن كبــار القــادة يف نظــام اخلمــري 
احلمـــر الســــابق. وقـــد ُأعلــــن مـــؤخراً، يف هــــذا الشـــأن، أن جلســــة 

حزيران/يونيـه وسـيمثل فيهـا هـؤالء  ٢٧االسـتماع األوىل سـُتعقد يف 
ون شيا وخيو سامفام، وكـذلك يينـغ سـاري ويينـغ القادة األربعة (ني

 وهم حالياً رهن االحتجاز.ترييت)، 
وكيلة األمـني قالت  لبنان،لحملكمة اخلاصة > وفيما يتعلق -٧٥

لألمــم املتحـــدة، إنـــه  العــام للشـــؤون القانونيــة، املستشـــارة القانونيـــة
 الئحـة ا�ـام قـدم املـدعي العـام ،٢٠١١كانون الثاين/يناير   ١٧ يف

سرية حىت  تلك الالئحةإىل قاضي اإلجراءات التمهيدية، وال تزال 
يف لبنـان  الرائجة . وعلى الرغم من الكثري من التكهنات)١٥٦(اآلن

 ال ميتلـك أيـة معلومــاتمكتـب الشـؤون القانونيـة فـإن املنطقـة، يف و 
عن الشخص املتهم أو األشخاص املتهمني وال عن الـتهم املوجهـة 

إجـراءات القـانون املـدين،  إىلكمة اخلاصـة احمل تستند هذهو  إليهم.
 حاليـاً يف مســألة قاضــي اإلجـراءات التمهيديــة ر مبوجبهـاوالـيت ينظــ

وليست حبوزة املكتب أية معلومات يُعتـد �ـا  .~كيد الئحة اال�ام
اليـة احملكمــة اخلاصــة ســتنتهي و و  عـن �ريــخ إصــدار هـذا التأكيــد.

إىل أي مـــدى  يتبــني بعــد غــري أنـــه مل، ٢٠١٢فرباير شــباط/ ٢٩ يف
 عملها. من إجنازاخلاصة احملكمة لتمكني  هذا التاريخ ميكن متديد

يف سـري النكــا املعـين >ملســاءلة فريــق اخلـرباء  أُنشـئوقـد  -٧٦
التابع لألمني العام وفقاً لاللتزام املقطوع يف البيان املشرتك الصادر و 

 ،)١٥٧(٢٠٠٩مايو أ�ر/ ٢٣يف  ي النكاعن األمني العام ورئيس سر 
مسـاءلة ترمـي عملية  إجراءاألمني العام على أمهية  والذي أكد فيه

اإلنســاين  قــانوناملتعلقــة >رتكـاب انتهاكــات للزاعم املــعاجلـة إىل م
الصـراع األخـرية مـن  احـلخـالل املر  وقانون حقوق اإلنسان الدويل

يشـكل فريــق  وال. إيـالم �ميـلحتريــر منـور بـني احلكومـة و  العسـكري
هيئـــة تُعــــىن خـــرى، األتحقيـــق الان جلــــعلـــى عكـــس اخلـــرباء هـــذا، 

هيئـة استشــارية مكلفــة  ولكنــه ميثــلتقصــي احلقـائق، ب أوقيـق لتح>
الواجبة واملعايري الدولية  ،طرائقالبتقدمي املشورة لألمني العام بشأن 

الراميـة إىل املسـاءلة  بعملياتاملقارنة فيما يتعلق  رباتواخل التطبيق،
حلقـوق  املزاعم املتعلقـة >رتكـاب انتهاكـات للقـانون الـدويلمعاجلة 
قد خالل العمليات العسكرية. و  الدويلاإلنساين  ن والقانوناإلنسا
عدة  ٢٠١١ أبريلنيسان/  ٢٥يف  فريق اخلرباء الصادرتقرير  تضمن

 ،األمـــني العــــامإىل و  ،ري النكـــاإىل حكومـــة ســــتوصـــيات ُقـــدمت 
__________ 

 ،)٢٠١١-٢٠١٠( الثاين السنوي التقريراخلاصة للبنان،  احملكمة )١٥٦( 
 .)٢-(ألف الثاين اجلزء
 )١٥٧( Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on 

Accountability in Sri Lanka, annex 1, p. 123 )متـــاح علـــى :
www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf(. 
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وتدعو أهم توصية ُوجهت إىل احلكومة إىل إجراء واألمم املتحدة. 
.)١٥٨(ها اجلانبانزعومة اليت ارتكبيف االنتهاكات املجادةحتقيقات 

وإىل العام إىل األمنيتوصيات رئيسية وقد ُوجهت ثالث -٧٧
إنشــــاء "آليــــة دوليـــــة إىل األوىل . ودعــــت التوصـــــية ألمــــم املتحــــدةا

عمليـة لرصـد وتقيـيم مـدى تنفيـذ احلكومـة �دف إىل: (أ) مستقلة" 
اعمزاملــإجـراء حتقيقــات مســتقلة يف و(ب) مسـاءلة داخليــة فعالــة؛

مــــا يُقـــــدم إليهــــا مـــــن وحفـــــظمجــــع(ج) و؛النتهاكـــــات>املتعلقــــة
ذات صلة >ملساءلة عما دار خالل املراحل األخرية من معلومات

. ودعـــت التوصــــية يف املســـتقبلك بغيـــة اســـتخدامهااحلـــرب، وذلـــ
منظومـة األمـم للتـدابري الـيت اختـذ�اشـاملة دراسـةإجـراء الثانيـة إىل 

خالل الفرتة الـيت سري النكا وايت شهد�احلرب الاملتحدة خالل 
وواليتهـــا يف اإلنســـانية Ðجنـــاز واليتهــافيمــا يتعلـــق وذلـــك ، أعقبتهــا

إىل جملس حقوق اإلنسانلثالثة، فدعت احلماية. أما التوصية اجمال 
بشأن سري يف القرار الذي اعتمده، ه، يف ضوء تقريرأن يعيد النظر

.)١٥٩(٢٠٠٩مايو �ر/دة يف أاملعقوالنكا يف دورته االستثنائية
مستقلة حتقيقإنشاء جلنةالداعية إىل التوصية وقد أ�رت -٧٨

.مــن الصـــعو>ت ذات الطــابع القـــانوين والسياســـيعـــددًاجديــدة
جلــان ²ن تُنشــأألمـم املتحــدةاملتبعــة مــؤخراً يف ااملمارســة وتقضـي 

ًءاألمم املتحدة أو بناأحد أجهزةالتحقيق إما مبوجب تفويض من
كومة احلعلى طلب من البلد املعين. ويف كلتا احلالتني، فإن تعاون 

إقلـيم البلـد املعـين يف بنجاح حقيق التجراءإلشرطاً ضرورً�يشكل
ويف حالة عدم وجود والية وعدم احلصول على ولتنفيذ التوصيات.

وهــو مــا يــرجَّح أن يكــون عليــه األمــر يف حالــة -موافقـة احلكومــة 
البلد إنشاء جلنة حتقيق إلجراء حتقيقات داخل ن إف-سري النكا 

قد يكون أمراً شبه مستحيل.
راين أنشطة شعبة التـدوين، فأشـارت وتناولت السيدة أوب-٧٩

إىل أن هذه الشعبة، فضالً عن أ ـا تعمـل كأمانـة موضـوعية للجنـة 
القــانون الـــدويل واللجنـــة السادســـة واللجـــان الدائمـــة واملخصَّصـــة 

بــر�مج األمـــم ار اللجنــة السادســـة، تضــطلع بتنفيــذ املنشــأة يف إطــ
ودراسته ونشره وز�دة املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويل 

يف جدول أعمال اجلمعية العامة منذ ُأدرجوهو البند الذي ،تفهمه
. وأفـادت ²ن شـعبة التـدوين قـد حرصـت، ات القرن املاضـييستين

ى التـــدريب يف جمــال القـــانون يف إطــار تلبيتهــا للطلـــب املتزايــد علــ
ى التدريب القائم علالدويل، على أن تعزز يف إطار الرب�مج أنشطة

الكثـري مـن ×لفـهوهو نـوع مـن التـدريب ، حضور املتدرب شخصيًا
تزايد عدد هذه التدابري إىل أدتوقدأعضاء جلنة القانون الدويل. 

نون الـــدويلبــر�مج الزمــاالت يف جمــال القــاإطــاراملــنح املقدمــة يف 
يف الهـــاي، وتنظــيم دورات دراســـية إقليميـــة يف ســنوً�الــذي ينفـــذ

األشهر الستة املاضية تنظيم قد تسىن خالل يل. وجمال القانون الدو
__________

)١٥٨(Ibid., Recommendation 1, p. 120.
.٢٠٠٩مايو /أ�ر٢٧املؤرخ١١/١-حقوق اإلنسان دإجملسقرار)١٥٩(

دورة دراسية إقليمية يف آسـيا وأخـرى يف أفريقيـا، وجتـري يف الوقـت 
إقليميــة يف أمريكــا دراســيةدورةاحلـايل مناقشــات مــن أجــل تنظـيم

التــدريب يف وبغيـة توسـيع نطـاق. نيـة ومنطقـة البحـر الكــارييبالالتي
يـد مـن فـرص إجـراء البحـوث أمــام إ�حـة املزوجمـال القـانون الـدويل

مكتبـة األمـم املتحـدة الســمعية فــإن احلقـوقيني مـن البلـدان الناميـة،
تواصل إثراء اليت أنشأ�ا شعبة التدوين )١٦٠(البصرية للقانون الدويل

يف ومنــــذ إطــــالق املكتبــــة . ات وحبــــوث جديـــدةحمتو��ـــا مبحاضــــر
ح متيسـرًا، فإن الوصول إليها قـد أصـب٢٠٠٨أكتوبر تشرين األول/

دولة عضواً.١٩١يف 
تقدمي واصلت شعبة شؤون احمليطات وقانون البحاروقد -٨٠

تطبيـــق موحـــد ومتســـق التفاقيـــة األمــــم الـــدعم الرامـــي إىل تكـــريس
والصــكوكتفاقــاتفيــذها واالاتفاقــات تنواملتحـدة لقــانون البحــار 

هــــي تواصـــل أيضــــاً تقــــدمي املســــاعدة إىلو. األخـــرى ذات الصــــلة
شـــؤون بللمســائل املتعلقـــةاجلمعيــة العامـــة يف استعراضــها الســـنوي

.التطورات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةوكذلكاحمليطات وقانون البحار
،٦٥/٣٧العامة، يف قرارها وعلى األخص، قررت اجلمعية -٨١

أن ختضع العملية املنتظمة ، ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ٧ؤرخ ملا
يئـة البحريــة وتقييمهــا علـى الصــعيد العــاملي، لإلبـالغ عــن حالــة الب

ملســاءلة اجلمعيـــة يف ذلــك اجلوانـــب االجتماعيــة واالقتصـــادية،مبــا
تكــون العمليــة املنتظمــة عمليــة حكوميــة وقــررت أيضــاً أن العامـة. 

الــدويل، مبــا يف ذلــك االتفاقيــة والصــكوك دوليــة حمكومــة >لقــانون
و>إلضـــافة إىل . )٢٠٢الفقـــرة (الواجبـــة التطبيـــق الدوليــة األخـــرى

جـزءاً ال يتجـزأ فريـق خـرباء يُعـّداجلمعيـة العامـة قـد أنشـأت ذلـك، ف
لتقـدمي  ـائيكموعـد٢٠١٤وقد ُحدد عـام العملية املنتظمة.من 

وهو التقييم الذي يتعني حرية، الة البيئة البحلالتقييم املتكامل األول
صـــائد مب. وفيمـــا يتعلــق )٢٠٥إعـــداده (الفقــرة فريـــق اخلــرباء علــى

املـــــؤمتر االستعراضـــــي ٢٠١٠مــــايو يف أ�ر/قـــــد ُعفقـــــداألمســــاك، 
تفـــاق تنفيــذ مـــا تتضــمنه اتفاقيـــة األمــم املتحـــدة >املعــيناملســتأنف 

مـــــن ١٩٨٢كـــــانون األول/ديســــمرب ١٠لقــــانون البحـــــار املؤرخــــة 
كـام بشــأن حفـظ وإدارة األرصــدة السـمكية املتداخلــة املنــاطق أح

لتقيـيم فعاليـة االتفـاق ، وذلـكسمكية الكثـرية االرحتـالواألرصدة ال
حفـــظ وإدارة األرصــــدة الســــمكية املتداخلــــة بكفالــــةمـــا يتعلــــقفي

املـــؤمتر راجــعاملنــاطق واألرصــدة الســمكية الكثـــرية االرحتــال. وقــد 
تنفيــذ التوصـــيات الــيت اعتمـــدت يف االستعراضــي املســتأنف أيضـــًا

٢٦إىل ٢٢يف الفــرتة مــن ورك يف نيويــاملعقــود املـؤمتر االستعراضــي 
، مبـــا يف جديــدةتوصــيات وجــرى اعتمــاد.)١٦١(٢٠٠٦أ�ر/مــايو 

املشاورات غـري الرمسيـة للـدول اليت تدعو إىل مواصلةتوصية الذلك 
ىل غايــة يف االتفـاق وأن يبقـى االتفــاق قيـد االسـتعراض إاألطـراف 

سوف تستعرض، ٢٠١١. ويف عام )١٦٢(استئناف املؤمتر االستعراضي
__________

.www.un.org/law/avlانظر )١٦٠(
)١٦١(A/CONF.210/2006/15.
)١٦٢(A/CONF.210/2010/7، ،اخلتامية للمؤمتر االستعراضي الوثيقةاملرفق

.٢٠١٠مايو /أ�ر٢٨املستأنف، نيويورك، 
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121 ٢٠١١أ�ر/مايو ٢٥-٣٠٩٢اجللسة

املنظمــات الــيت اختـذ�ا الــدول ولتـدابريامـن جديــد اجلمعيـة العامــة 
يف إطــار االســتجابة،د األمســاكئاإلقليميــة إلدارة مصــاوالرتتيبــات

٦٤/٧٢و٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب ٨املؤرخ ٦١/١٠٥لقرارين ل
قــاع بشـأن آ�ر الصــيد يف٢٠٠٩األول/ديســمرب كــانون٤املـؤرخ 

يف إطار التحضري و.البحار على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة
١٥عمل ملدة يومني يف حلقةيعقد سلالستعراض، فإن األمني العام 

وتواصـل ملناقشة تنفيذ تلـك القـرارات. ٢٠١١سبتمرب أيلول/١٦و
إىل جلنة حدود اخلدماتمي تقدشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار 

وخالل األشهر اليت تزايد حجم عملها بشكل كبري.اجلرف القاري
أربعـة طلبـات جديـدة قـدمتهااللجنـةتلقـت تلـك املاضية، الثمانية 

صل عدد الطلباتوموزامبيق، وبذلك يوملديفبنغالديش والدامنرك 
٤٣ال يقـل عـنمـاهناكفوعالوة على ذلك، .)١٦٣(طلبًا٥٥إىل 

لقاها تشري حسب ما، طلباً حمتمالً آخر إليه املعلومات األولية اليت يت
.األمني العام من الدول الساحلية

اتفاقيـة األمـم حـدد�اوفيمـا يتعلـق >ملنـاطق البحريـة الـيت -٨٢
ن األمــني العــام ذّكــرت الســيدة أوبـراين ²املتحـدة لقــانون البحـار، 

اخلـــرائط ذه الصــفةى �ـــيتلقــبوظيفــة وديـــع االتفاقيــة وأنـــهضــطلعي
طـــــوط األســــــاس خبإلحـــــداثيات اجلغرافيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق قـــــوائم اأو

اإلقليمــي، للبحــراحلــدود اخلارجيــة كــذلك املســتقيمة واألرخبيليــة و
أبريل نيسـان/منـذوواجلـرف القـاري. ،واملنطقة االقتصادية اخلالصة

. نفـانواتو ولبنـامـن طـرفهـذا القبيـل مـن أودعت و�ئق ، ٢٠١٠
دود مناطقهــا معلومــات تتعلــق حبــدولــة ٥٣أودعــت، ع0مــوويف ا

األمـني العـاماضـطلع . وتعيني احلدودالبحرية، مبا يف ذلك خطوط 
إصدار إشعارات >إلعالن الواجب عن هذه اإليداعات من خالل 

.املنطقة البحرية
هذه ا0موعة من واختتمت السيدة أوبراين تعليقها على-٨٣

السنة خاللحدثتاليتالقرصنةحوادثأن >إلشارة إىلاملسائل
ياة البحارة ال تزال تشكل �ديداً حلاملاضية قبالة سواحل الصومال 

مكتـب وقد تعاون .أمن املالحة الدولية واستقرار املنطقةسالمة وو
ملسـاعدة الـدول يف معاجلــة يئـاتعـدد مـن اهلمـعالشـؤون القانونيـة 

القرصـنة مبوجــب أعمـال ة لقمـع القانونيــسـائل املتعلقـة >جلوانـبامل
تقــدمي خــالل الســنة املاضــيةاملكتــب وقــد واصــل.القــانون الــدويل

غـري املعلومات واملشورة للدول بشأن طائفة مـن املسـائل القانونيـة، 
مهـا وعلى جمـالني رئيسـيني، هذه الفرتةخالل أن عمله كان منصبًا

نة، راصـــــالقمـــــن م اآلليـــــات الدوليـــــة املمكنـــــة حملاكمـــــة املشـــــتبه �ـــــ
آلليـات >القرصـنة. وفيمـا يتعلـق املتعلقـة بقمـعوالتشـريعات الوطنيـة 

بنــاًء، ٢٠١٠يف عـام فقــد أعـد مكتــب الشـؤون القانونيــةالدوليـة،
٢٧املـــؤرخ )٢٠١٠(١٩١٨جملــس األمـــن يف قــراره علــى طلـــب
خليارات املمكنة >املتعلق، تقرير األمني العام ٢٠١٠نيسان/أبريل 

األشـخاص املســؤولني معاقبـةواكمــةغ هـدف حمدة يف بلـوللمسـاع
ســــلح يف البحـــر قبالــــة املســـطو القرصــــنة والعـــن ارتكــــاب أعمـــال 

__________
.www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htmانظر)١٦٣(

. وقــد حـدد التقريـر ســبعة خيـارات ممكنـة، بــدءًاسـواحل الصـومال
على دول املنطقةتعزيز املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة لبناء قدرة ب

القرصنة، ارتكاباملسؤولني عنوسجن األشخاص حماكمة  أعمال 
.)١٦٤(جملس األمنيصدره قرار مبوجبإىل إنشاء حمكمة دولية 

أن أ ــى جملــس األمـن استعراضــه األويل للتقريــر يف بعـدو-٨٤
مستشارًا، عّني األمني العام السيد جاك النغ (فرنسا) ٢٠١٠عام 

رصــنة قبالــة القعمــال ²صــلةملســائل القانونيــة املتلــه يُعــىن >خاصــًا
وأجــرى الســـيد النــغ مشـــاورات موســـعة، . )١٦٥(صـــومالســواحل ال

توصـية٢٥يتضـمن )١٦٦(وقدم إثرها إىل األمني العـام تقريـراً شـامًال
القانونيــــة والسياســـــية واالجتماعيـــــةســـــائلجمموعـــــة مــــن املتنــــاولت

متخصصـــتان ن احمكمتــاقــرتح الســيد النـــغ أن تُنشــأاالقتصــادية. و
األخــــــرى يف نـــــد وبونتالالقرصـــــنة، إحــــــدامها يفمعنيتـــــان ²عمــــــال 

صـوماليالند، وحمكمـة متخصصـة صــومالية تتجـاوز واليتهـا النطــاق 
قــد اســـتند االقـــرتاح يف بلـــد جمـــاور. ومؤقتــًاويقـــع مقرهـــا اإلقليمــي

متخصصــــة يف صــــوماليةحملــــاكمالــــداعي إىل إنشــــاء نظــــام ثالثــــي
األمـــني العــــام. مـــن اخليـــارات الـــواردة يف تقريـــر إىل اثنـــني القرصـــنة 

عضــاء يف جملــس األمـــن علــى النظـــر يف  الـــدول األوتعكــف حاليــًا
، وَجتـــري أيضـــاً مناقشـــة هـــذه الســـيد النـــغالـــيت أعـــدها توصــياتال

الة كافحة فريق االتصال املعين مبالتوصيات ضمن إطار القرصنة قب
ن ملسـاعدة الـدول ان هامتـاختـذت مبـادر�. وقـد سواحل الصومال
ملوقع ىلإاملبادرة األوىل وتسعى . على جترمي القرصنة ا  أن تتيح على 

لتشـريعات لجتميعـًاشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار لالشبكي
هـذه الشـعبةالـدول إىلواملقدمة مـن)١٦٧(لقرصنة>املتعلقةالوطنية 

ثالثـة >ضـطالع املبادرة الثانية وتعىن.املنظمة البحرية الدوليةإىل و
ة نظمة البحريالبحار، واملشؤون احمليطات وقانونشعبة -كيا�ت
بوضع -ومكتب األمم املتحدة املعين >ملخدرات واجلرمية الدولية،

لقرصــنة >املتعلقـةالتشـريعات الوطنيــة ثـالث دراسـات عــن عناصـر
وقـــد ذات الصـــلة. مبوجـــب الصـــكوك القانونيــة الدوليـــة واملعتمــدة 

ونية للمنظمة البحرية الدولية هذه الدراسات إىل اللجنة القانُقدمت
.)١٦٨(٢٠١١أبريل نيسان/يفالثامنة والتسعني املنعقدةدور�ا يف 
أنشـطة شـعبة القـانون ناولت السيدة أوبراين بعـد ذلـك وت-٨٥

لجنة األمم لوهي تعمل كأمانة موضوعيةالتجاري الدويل يف فيينا، 
أن إىلفأشــارت، (األونسـيرتال)املتحـدة للقـانون التجــاري الـدويل

ال.  >لنشــــاط >لنســــبة لألونســـــيرتكــــان عامــــاً حـــــافًال٢٠١٠عــــام 
__________

)١٦٤(S/2010/394.
)١٦٥(S/2010/556،٣٩الفقرة.
)١٦٦(S/2011/30.
.www.un.org/depts/los/piracy/piracy_national_legislation.htmانظر )١٦٧(
مرفقًةإىل الدول الثالثةالو�ئق اليت أعد�ا هذه الكيا�ت أُرسلت)١٦٨(

.IMO circular No: الدوليةالبحريةاملنظمةعنالصادر٣١٨٠رقم>لتعميم  

3180 (www.un.org/depts/los/piracy/circular_letter_3180.pdf), annexes 1 –

3, documents LEG/98/8/1–3.
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اليت التطورات جتسدثالثة نصوص هامة األونسيرتالاعتمدتوقد
قواعـــــد األونســـــيرتالمـــــؤخراً: القـــــانون التجـــــاري الـــــدويلشــــهدها 
يف ممارسات تطور احلاصلالاليت جتسد عدلةبصيغتها املللتحكيم،

؛ )١٦٩(١٩٧٦األصـــــلية يف عـــــام نســــخةالتحكــــيم منـــــذ اعتمـــــاد ال
، )١٧٠(الفكريـــةاملمتلكــاتالضــمانية يف>حلقــوقاملتعلــقلحــق ملاو

وهو مكمل لدليل األونسيرتال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة 
ز�دة توافر االئتمان املضمون ألصحاب امللكية الفكرية ويرمي إىل 

ودليـل األونســيرتال التشـريعي لقــانون ؛ قـوقاحلي وغـريهم مـن حــائز
تطوير من أجل توفري التوجيهد من الملزيخضع الذي )١٧١(اإلعسار

معاملــــة نظــــام حتســــني وتطــــويركيفيــــةبشــــأن الوقــــت املناســــبيف 
األونســـيرتال وتضــطلع .اإلعســارحـــاالتيف جمموعــات املنشــآت

²عمـال تتنـاول العديــد ، االتابعـة هلـأفرقـة العمــلمـن خـالل حاليـاً، 
تحكــــيمالشـــفافية يف المـــن املواضـــيع اجلديـــدة، وال ســــيما مســـائل 

تسـوية املنازعـات علـى شـبكة وبني املسـتثمرين والـدول، التعاهدي
وخـاللاملنقولـة. األصـولوتسجيل احلقوق الضمانية يف ،اإلنرتنت
يف فيينـا يف الفــرتة الـيت سـتعقدلألونســيرتال واألربعـني الرابعـةالـدورة 

يُنتظـــر أن تنظــــر ، ٢٠١١متوز/يوليــــه٨حزيران/يونيـــه إىل ٢٧مـــن
النمــــوذجي بشـــــأن االنســــخة املنقحـــــة مــــن قانو ـــــال يف األونســــيرت

وأن تضـعه يف صـيغته النهائيـة، )١٧٢(١٩٩٤لعـام االشرتاء العمومي
واملمارســـات ه اســـتخداممـــن اخلـــربة املكتســبة وذلــك بغيـــة جتســـيد 

تلـــــك النامجـــــة عـــــن اســـــتخدام االتصــــــاالت ســـــيماالاجلديـــــدة، و
املزمـــع عمـــال يف األأيضــًااألونســـيرتالنظــرتوســـوف.اإللكرتونيــة
البــالغ التجـارة اإللكرتونيــة والتمويــل املســتقبل يف جمــايلإجنازهـا يف

يف تعزيز سيادة القانون على الصـعيدين ادورهيف ، وكذلك الصغر
تنفيــــذ شـــعبة القـــانون التجـــاري الـــدويل وتواصـــل الـــوطين والـــدويل. 

تعزيــز نصـــوص األونســيرتال مــن أجــل ضـــمان أنشــطتها الراميــة إىل 
وحتقيقـــًاهــا بشــكل موحــد وتنفيــذها بصــورة فعالــة.وتطبيقتفســريها 

ضـــائية خالصــات للســوابق القهلــذه الغايــة، تضــطلع الشـــعبة بنشــر 
"جمموعة السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيرتالوÐدارة "

تعمــــــــيمنظـــــــام جلمــــــــع وهــــــــي و،)١٧٣())"CLOUT(""كـــــــالوت"(
ســــتندة إىلم املاملعلومـــات عـــن قــــرارات احملـــاكم وقــــرارات التحكـــي

يف العديـــد مـــن أيضـــًاتشـــارك الشــعبةو.)١٧٤(نصــوص األونســـيرتال
مـــع املنظمــــات وتتعــــاون بشـــكل وثيــــق،أنشـــطة املســــاعدة التقنيـــة

يف ا0االت ذات الصلة.الدولية 
__________

الرمسيةالو�ئق،جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلتقرير)١٦٩(
.األولاملرفق،)A/65/17(١٧رقمامللحق،والستوناخلامسةالدورةللجمعية العامة، 

.الثايناملرفقنفسه،املرجع)١٧٠(
.>ءالفرعاخلامس،الفصلنفسه، املرجع)١٧١(
الرمسية الو�ئق،دة للقانون التجاري الدويلجلنة األمم املتحتقرير)١٧٢(

)، A/66/17(١٧والســـتون، امللحـــق رقـــم السادســـةللجمعيــة العامـــة، الـــدورة 
.واوالفرعالثالث،الفصل

.www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.htmlانظر )١٧٣(
"كــــالوت" يف الوثيقــــة بنظــــاماملتعلــــقاالســــتخدامدليــــلُنشـــر)١٧٤(

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2.

خـــــالل العــــــام املاضــــــي قســـــم املعاهــــــداتوقـــــد واصــــــل-٨٦
ل سجيالتوبوظيفيت الوديع نيابة عن األمني العام، االضطالع مبهام

ألمني العام وا.من ميثاق األمم املتحدة١٠٢املادة مبوجبوالنشر 
٢٠١٠يف عـام وقد وردت معاهدة.٥٥٠عنهو الوديع ملا يزيد
بغـرض جديدة من املعاهدات املتعـددة األطـرافمخس معاهدات 

نظـــــام رومـــــا األساســــــي لتعـــــديلني اثنـــــني>إلضـــــافة إىل، إيـــــداعها
سُتنظم "املناسبة ، ٢٠١١. ويف عام )١٧٥(للمحكمة اجلنائية الدولية

أيلول/سبتمرب وخالل ٢٢إىل ٢٠يف الفرتة من السنويةالتعاهدية" 
للــدورة مــن الشـهر نفســه، أثنـاء املناقشــات العامـة ٢٧و٢٦يـومي 

.السادسة والستني للجمعية العامة
ملقريف على املستوى اإلقليمي و،قسم املعاهداتويوفر -٨٧ ،ا

ملعاهداتألعضاءالتدريب للدول ا ا واملنظمات الدولية بشأن قانون 
لناشئةوكذلك بشأن، مارسات التعاهديةاملو ا عن تنفيذ االلتزامات 

املتحدة اآلخرين،املعاهدات ويف .وذلك >لتعاون مع شركاء األمم 
يف جــاكر�نظــم قســم املعاهــدات،، ٢٠١٠أكتــوبرتشــرين األول/
املنظمــــــــة وةإلندونيســــــــياحلكومــــــــة ا، >لتعــــــــاون مــــــــع (إندونيســـــــيا)
، دورة تدريبيـــة إقليميــــة األفريقيـــة-اآلســـيوية القانونيـــةاالستشـــارية 

تُعقــد يف . وسـوف مارسـات التعاهديـةاملوبشـأن قـانون املعاهـدات 
>الشـرتاك مـع معهـد تُـنظم دورات تدريبيـة ٢٠١١املقر خالل عام 

عقــد بصـفة مبدئيــة ومـن املقــرر والبحــث، األمـم املتحــدة للتـدريب
دول املسـتقلة، ورابطـة أمـم جنــوب ت تدريبيـة إقليميـة لرابطـة الــدورا

أمريكا الوسطى واجلنوبية.يف فضالً عن دورات أخرى ،شرق آسيا
ويتمثل أحد اجلوانب اهلامة يف التدريب الذي يوفره قسم -٨٨

تسـجيلها بغيـة مساعدة الدول يف تقدمي املعاهـدات املعاهدات يف 
التزايد األمم املتحدة. وعلى الرغم مناقمن ميث١٠٢للمادة وفقًا

الـيت قــدمتها الـدول األعضـاء علـى مــر عـدد املعاهـدات يف املطـرد
قسـم املعاهــدات يـدرك أن عــدد السـنني ألغــراض التسـجيل، فــإن

سارية الها ال يعكس العدد الفعلي للمعاهدات ااملعاهدات اليت تلق
اميـــــة د الراجلهــــوبــــذل أيضــــًاقســــم املعاهــــدات يواصــــلو.املفعــــول

تعزيــــز كفــــاءة عمليـــات التســــجيل والنشـــر مــــن خـــالل ســـنيحتإىل
أجنز هذا القسـم، ٢٠١٠أكتوبر تشرين األول/يفو. التشغيل اآليل

للمعلومات والنشر، وذلك من عملية تطوير هامة لنظامه احلاسويب
�ـدف املتحـدةموعة معاهدات األمـم0تعزيز النشر املكتيب أجل 
صــورتيهايف أســرعبشــكلاملعاهــداتهــذهاالطــالع علــىإ�حـة 

قسم املعاهدات كان ، ٢٠١٠يف  اية عام وية.لكرتوناإلطبوعة وامل
__________

دولية من ٨املادة تعديالت)١٧٥( نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ال
،C.N.533.2010.TREATIES-6)، إشعار اإليداع ٢٠١٠يونيه/حزيران١٠(كمباال، 

)، ٢٠١٠يونيــــه/حزيران١١(كمبـــاال، والتعـــديالت املتعلقـــة جبرميـــة العـــدوان
للمـــؤمترالرمسيـــةالو�ئــقأو ،C.N.651.2010.TREATIES-8اإليـــداع إشــعار

٣١كمبــاال، ،نظــام رومـا األساســي للمحكمـة اجلنائيــة الدوليـةلاالستعراضـي
،RC/Res.6وRC/Res.5القــــــراران،٢٠١٠يونيـــــه/حزيران١١-مـــــايو /أ�ر
.التوايلعلى
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و>ملثـل، فقـد تسـىن إدخـال املزيـد مـن للطباعـة.  جملـداً  ٧٣ قدمقد 
بغيــة تيســري نرتنـت علـى شــبكة اإلالتحسـني علــى إجـراءات النشــر 

للمعاهـدات ة االطالع على النسخة اإللكرتونية للنصـوص األصـلي
 .وقت قصري من تسجيلها بعد

 القانون الدويل آخر دوراتالدورة احلالية للجنة ستكون و  -٨٩
يف عـن أملهـا  السـيدة أوبـراين . وأعربتهذه فرتة السنوات اخلمس

أن ختصص اللجنة بعض الوقت للتفكري يف الكيفية اليت ستتمكن 
للقـــانون  رجييالتـــد�ــا، إذ تواصـــل أداء دورهــا الرامـــي إىل التطــوير 

الدويل وتدوينه، مـن احلفـاظ علـى كفـاءة أعماهلـا وفعاليتهـا ومعـدل 
 إنتاجهــا يف ظــل اخنفــاض حجــم املــوارد املوضــوعة حتــت تصــرفها.

 على الصـعيد االقتصـادي، بصعوبة شديدة وتتسم األوقات احلالية
ماليـة خطـرية.  صـعو>تالدول األعضـاء مـن مجيـع املنـاطق تواجه و 
إىل مجيع اإلدارات  ٢٠١١آذار/مارس يف م العامني قد طلب األو 

 ٢٠١٣-٢٠١٢ لفــرتة الســـنتني ن تقـــديرات النفقــاتمــأن ختفــض 
وأشار يف هذا اإلطار إىل األزمة اليت  على األقل، يف املائة ٣مبقدار 

ومنـذ . أوضـاع ماليـة حرجـةجتتازها الدول األعضـاء الـيت تعـاين مـن 
تعزيـز وإصـالح  إىلرمـي اً يمشـروع األمـني العـام ذلك احلني، أطلـق

وذلك بغرض ز�دة إنتاجية املنظمة مع التحكم يف األمم املتحدة، 
 إىل رؤساء اإلدارات كافةً طلب وقد  التكاليف على املدى الطويل.

مـن أجـل حتقيـق  املدرجـة يف بـرامج عملهـمالعمليـات مجيع  مراجعة
 االنضــباطوإظهــار قــدر عــال مــن مــن الفعاليــة ممكــن أقصـى قــدر 

مجيــع هيئـات األمــم فإنــه يتعـني علـى ، ونظـراً لقيــود امليزانيـة. الـذايت
أن تســعى إىل إجيـــاد ، جلنــة القــانون الـــدويلاملتحــدة، مبــا يف ذلـــك 
 .قيق أهدافهامن حت حلول ابتكارية متكنها

ثالثـــة،  يف جمــاالت إىل اختـــاذ تــدابريالوضــع  ويــدعو هــذا -٩٠
 شبكة ات علىاملنشور  إىل اللجوء سات؛ وإمكانيةاجلل: مدة وهي

أن من الواضح . و التداولية اهليئاتحجم و�ئق  ؛ وتقليصاإلنرتنت
املـدة الـيت علـى  وحتديـداً علـى أعمـال اللجنـة،  ستؤثرهذه التدابري 

ت الـدورة سألة ما إذا كانـمب ال سيما فيما يتعلقدورا�ا، و  تستغرقها
للجلسـات علـى احملاضـر املـوجزة  سـتعقد يف جـزأين أم ال، وكـذلك

 ليص حجمها. سيتعني تقاليت
منــو ميزانيــة >لقيــود الــيت حكمــت اللجنــة  ويعلــم أعضــاء -٩١

ومـا فتئـت  وضع امليزانيات األخرية كل سـنتني.لدى  األمم املتحدة
املبـالغ املطلوبـة مـن دوالرات الــوال�ت املتحـدة لتغطيـة املــدفوعات 

تتزايـد >ســتمرار، وذلــك فيمـا يتصــل بنفقــات >لفرنـك السويســري 
الـذي  -سـد هـذا العجـز  السنوات األخـرية قد أمكن يف. و جنةالل

دوالر مــــــــن دوالرات  ٢٠٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠يـــــــرتاوح مـــــــا بـــــــني 
 جزء من اعتمادات إعادة ختصيصمن خالل  -الوال�ت املتحدة 

فرتة إىل  و>لنسبةكتب الشؤون القانونية. مل املرصودةامليزانية العامة 
 ه يتعــني علــىأنــات إىل أشــارت التقــدير ، ٢٠١١-٢٠١٠السـنتني 

 ٥٥٠ ٠٠٠ حــــوايل يعيــــد ختصـــيصمكتـــب الشــــؤون القانونيـــة أن 
يف أخـرى دوالر من دوالرات الوال�ت املتحدة تُقتطع من جماالت 

احلاصـل. ويتعلـق األمـر هنـا مببلـغ مـايل كبـري  لتمويـل العجـز ميزانيتـه
وقــــد كـــان مـــديرو الـــربامج، أثنــــاء . ة نســـبياً صـــغري  >لنســـبة إىل إدارة

مقيدين ، ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني امليزانية لفرتة  لتقديرات دادهمإع
بتعليمات ترمي إىل خفض امليزانية العامة للمنظمة، وذلك يف إطار 

الــداعي إىل خفــض تقـــديرات طلــب األمــني العـــام االســتجابة إىل 
مل يكـن مـن  مث، فإنـه. ومـن علـى األقـل يف املائة ٣مبقدار  النفقات
ملتحدة قات اليت حددها مكتب فنتقديرات ال قبولاملمكن  األمم ا

 للجنة القانون الدويل. يف جنيف
لفت  -٩٢ وأوضحت السيدة أوبراين أ ا أ�رت هذه املسائل ل

 هــــذه إىلاالنتبـــاه إىل االهتمـــام الكبــــري الـــذي يوليـــه األمــــني العـــام 
ها اللجنـــة يف االعتبــــار ، وأعربـــت عـــن أملهــــا يف أن تضـــعاملســـائل

كيــدها لألعضــاء علــى أن اللجنــة حتظــى خـالل مناقشــا�ا، مــع ~
 .مكتب الشؤون القانونية بدعم
 ةطرح أسئلة على املستشار إىل دعا أعضاء اللجنة الرئيس  -٩٣

 ة لألمم املتحدة.القانوني
شكر املستشارة القانونية لألمم املتحدة  وود السري مايكل -٩٤

مكتــب الشــؤون علـى العــرض الــذي قدمتــه والــذي يــدل علــى أن 
األمــم املتحــدة،  أنشــطةيف  يــزال يضــطلع بــدور حمــوريونيــة ال القان

 وشكر كذلك شعبة التدوين على الدعم الذي تقدمه للجنة.
 يكرســـون أعضــاء اللجنــةوالحــظ الســري مايكــل وود أن  -٩٥

ألعمـال اللجنــة دون أن حيصـلوا علــى أجــر  مـن وقــتهم جـزءاً كبــرياً 
للجنـة يف املقابـل  هم للغاية أن تتلقـى امن املومن مث، ف على ذلك.

. ويف هذا الصعو>ت املالية احلالية الدعم الذي حتتاجه رغم كامل
لة  السياق، فإن املنشورات تشكل عنصراً أساسياً لكو ا متثل حصي

ملثل، فاحملاضر املوجزة للجلسات تـؤدي وظيفـة أعمال اللجنة. و>
األعمـــال التحضـــريية خاصــة >لنســـبة إىل اللجنـــة، إذ إ ـــا تشـــكل 

إىل وضـعها، ومـن مث األخـرى الـيت تسـعى  قيـات أو الصـكوكتفالال
  فإنه من الضروري االعرتاف ²مهيتها.

يضطلع  العمل املمتاز الذيوأشار السري مايكل وود إىل  -٩٦
يف تُبـــذل عــن أملــه  يف هــذا الصـــدد وأعــرب. عاهـــداتقســم امل بــه

حماولــة خـــالل "املناســبة التعاهديـــة" الســنوية مـــن أجــل ضـــمان أن 
صا�ت الدول وممتلكا�ا من الوالية اتفاقية األمم املتحدة حل خلتد

الذكرى السنوية الذي سيوافق  ٢٠١٤حيز النفاذ يف عام  القضائية
 ا.العاشرة العتماده

ــوديس -س Nســكي الســيد -٩٧ الـــيت  اوالتن احملــإقــال  بريمـ
وخلفـــض  مبـــوارد أقـــلنشـــطتها ² لالضـــطالعتبــذهلا األمـــم املتحـــدة 

مشــروعة هــي حمــاوالت املاليــة احلاليــة  اعــاة للصــعو>تر مميزانيتهـا 
بيد أنه ينبغي التأكيد على أن اللجنة ما فتئت تعمل بفعالية   .متاماً 

 ، ستكون قد أكملـت النظـرفرتة السنتني احلاليةكبرية، ومع انتهاء 
يف أربعــة مواضــيع (قــانون طبقـــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحـــدود، 
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آ�ر النزاعـــــات املســــــلحة علــــــى ووليــــــة، مســـــؤولية املنظمــــــات الدو
)، وستقدَّم حصيلة العمل املعاهداتوالتحفظات على، املعاهدات

وعالوة على ذلك، قد يُنتهـى أيضـًااجلمعية العامة. املتعلق �ا إىل 
املــواد مشــاريع يف ،يف القــراءة األوىل،النظــرمــن يف الــدورة احلاليــة

رأى الســـيد تقـــدَّم، فقــدلنظـــر إىل مــاو>.طـــرد األجانــبباملتعلقــة
ختفـيضأن يـؤدي وب فيـه املرغـغـريمنأنه بريموديس->سكيس

وأعـرب علـى اللجنة وإنتاجيتها.فعالية إىل اإلخالل باملوارد حجم
املســـاعدة الـــيت ســـتقدم إىل حجــموجــه اخلصـــوص عـــن قلقـــه إزاء

وأضــاف . دورة مكونـة مــن جـزء واحــدتقـرر عقــد مــا عضـاء إذا األ
>حتمــال فيمـا يتعلــق شــواغلهوود يشـاطر الســري مايكـلقـائالً إنــه 
غة احملاضر املوجزة جللسات اللجنة.صياتقليص 

بــني الـذي قـد يوجـدالفــرق استفسـر عـندوغـاردالسـيد-٩٨
. الـــيت ينشــئها األمـــني العـــاماءأفرقــة اخلـــرببعثــات تقصـــي احلقـــائق و

ت وأشـــار إىل االنتقـــاد الـــذي تعرضـــت لـــه يف اآلونـــة األخـــرية بعثـــا
تقريــر بعثـــة األمــم املتحــدة لتقصـــي تقصــي احلقــائق مبناســـبة تقــدمي 
علــــى ")،تقريـــر غولدســـتون(")١٧٦(احلقـــائق بشـــأن النـــزاع يف غـــزة

ا ُجتــري، حبكـم طبيعتهــا، حتــر�ت غـري قضــائية. غــري أنــه أسـاس أ ــ
جتاوز هذه الصعوبة حياول العامأن األمنييبدو يف الوقت احلاضر

ســـــري يتيف حـــــالحــــدث، كمـــــا اءأفرقـــــة خــــربتعيــــنيمــــن خـــــالل
والحـظ الســيد دوغـارد أن قــدر التجــاوب .)١٧٨(غــزةو)١٧٧(النكـا

مع فريق اخلرباء ال خيتلف، على مـا يبـدو، سري النكا الذي أبدته 
. )١٧٩(جلنـة غولدسـتونإزاءمع قدر التجاوب الذي أبدتـه إسـرائيل

ا تُعترب بطبيعتها غري مالئمة أل تقصي احلقائق أن بعثات رئيوإذا 
نطبـق االنتقـاد نفسـه علـى أفرقـة ليست جلان حتقيـق قضـائي، أفـال ي

اخلرباء اليت يعّينها األمني العام؟ 
إنـــه يبـــدو أن اللجنـــة السادســـة قـــد قـــال احلمـــودالســيد-٩٩

يف ويف حلقة مفرغة. دخلت، منذ مخس أو ست سنوات مضت،
ة. سة للغايمسّيالواقع، فإن أعماهلا تتعلق مبواضيع متكررة أصبحت 

فيمـا يتعلـق عالوة على ذلك، فقد كانت هناك أيضاً أوجه نقصو
عمـا تسـاءل السـيد احلمـود. واجلديرة >لدراسةواملسائل>ملواضيع

على اخلروج من حالة اجلمود ملساعدة اللجنة السادسةفعلهميكن 
ال اليت تضطلع �ا.هذه ولدعم األعم

فقــد )، ٢٠١١(١٩٧٣وفيمـا يتعلـق بقـرار جملـس األمـن -١٠٠
الضــروري مــن غــريأنــه ة لألمــم املتحــدةالقانونيــةاملستشــارأكـدت 

__________
)١٧٦(A/HRC/12/48.
.أعاله١٥٧احلاشيةانظر)١٧٧(
)١٧٨(Report of the Secretary-General’s Panel of inquiry on the 31 May 

2010 flotilla incident (see www.un.org/News/dh/infocus/middle_east /Gaza_

Flotilla_Panel_Report.pdf).
http://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/pages/initialانظر )١٧٩(

-response-goldstone-report-24-sep-2009.aspx.

موافقـــة اجلماهرييــة العربيــة الليبيـــة لتقــدمي املســـاعدة احلصــول علــى
أن القــرار سـكان هـذا البلـد. والحـظ السـيد احلمـوداإلنسـانية إىل 

املنظمـــات عــن يتحـــدثالــدول األعضــاء وملاملــذكور حتــدث عـــن 
يف هذا الصدد عن الصفة التمثيلية استفسر بلد. والناشطة يف ذلك ال

على وجه التحديد عما إذا كان ، وتساءل للمجلس الوطين االنتقايل
كانت احلكومة القائمة غري إذا هذا ا0لس ميثل البلد >لفعل، وما

علـــى هـــذا وتتوقــف اإلجابـــةخمولــة اآلن لالضـــطالع �ـــذا الـــدور.
فاجلهة ،أرض الواقعلىارس عاليت متالسؤال على السيطرة الفعلية 

ملســائل >علــقاملسـيطرة هــي أيضـاً اجلهــة الــيت متثـل البلــد. وفيمـا يت
اخلفـض احلــايل ال يـؤثرعـن أملــه يف أالســيد احلمـوداملاليـة، أعـرب

وعلى أنشطة جلنة القانون الدويل على أنشطة األمم املتحدة، للموارد
دراسات ي إجراء على وجه التحديد. ورأى أن هذه املسألة تستدع

اللجنـة يف جمــال ضــطلع بـهالـذي تساسـيللــدور األمتعمقـة، نظـرًا
ه.وتدوينللقانون الدويلير التدرجييالتطو
مايكــلالتعليقـات الـيت قـدمها السـري أيـد فاسـياينالسـيد-١٠١

وأعـرب شـعبة التـدوين. الـذي تضـطلع بـه العمل املمتاز بشأن وود
ق صــياغة احملاضــر املــوجزةل تعليــاحتمــاإزاءعــن قلقــه البــالغمثلـه

هذه وتنطوياألمم املتحدة. منشوراتوغريها من جللسات اللجنة
يف البلـدان الناميــة، علـى أمهيـة كبــرية >لنسـبة إىل احلقـوقيني الو�ئـق 

يف أورو> لنظـــرائهم املتاحــة نشــوراتالوصــول إىل املال ميكــنهمممــن
ســيكون مــن املؤســـف ورأى الســيد فاســياين أخــرياً أنــها.أمريكــأو

إىل جـزأين، وهـو أال تسـتمر اللجنـة يف عقـد دورا�ـا مقسـمةللغايـة 
يتعـني علـيهم الـذين حقـوقينيللمجـة صـعو>ت يثـريمـن شـأنه أن مـا

القدوم من مناطق بعيدة للمشاركة يف أعمال اللجنة. ومن مث، فقد 
شدد على أمهية عدم التشكيك يف مالءمة هذا الرتتيب.

وكيلـــة األمــني العـــام للشــؤون القانونيـــة، (أوبــراين الســيدة-١٠٢
على وودالسري مايكلتشكر)املستشارة القانونية لألمم املتحدة

. وإدراكـاً مــن شـعبة التـدوينالعبـارات اللطيفـة الـيت أدىل �ـا بشــأن
هذه الشعبة للصعو>ت اليت تواجه اللجنة والشواغل اليت تساورها، 

أجـل خـدمتها علـى أحسـن وجـه فهي تبذل كـل مـا يف وسـعها مـن 
مهيــة املقــر. ومل تعـرتف الســيدة أوبــراين ²والـدفاع عــن مصــاحلها يف 

اخلــاص الــذي >لـدورأيضــا بــل اعرتفـت، فحسـباللجنــةأعمـال
تعزيز النظام القـانوين يف جمال يف البيئة القانونية الدولية وتضطلع به
اتفاقيـةمن �حيـة أخـرى، فقـد أقـرت السـيدة أوبـراين ²نالدويل. و

مـــن الواليــة القضـــائية اوممتلكا�ــصـــا�ت الــدولاألمــم املتحــدة حل
تشكل صكاً هاماً يستحق أن يسلَّط عليه الضوء خـالل "املناسـبة 
التعاهدية" السنوية، وأكدت أ ا تلتزم بطرح هذه املسألة يف املقر.

ألعضــــــاء اللجنـــــة أن شــــــعبة الســــــيدة أوبـــــراينوأكـــــدت-١٠٣
سـتثريها مسـألة خفـض الصعو>ت الـيتاإلدراكدرك متامتالتدوين

يفعل كل ما يف وسعه مكتب الشؤون القانونيةاملوارد. وأكدت أن 
من أجل توفري أفضل املتاحة على أحسن وجهإلعادة توزيع املوارد
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مع ذلك، فقد رأت أنه يتعني عليها أن تعرتف، . و اخلدمات املمكنة
 ظل يفبذل املزيد من اجلهد  بضرورة، أكده األمني العام على حنو ما
 موارد أقل.

تشغل املسألة اليت أ�رها السيد دوغارد مكانة هامة يف و  -١٠٤
القانونيــة وغـــري القانونيــة الـــيت املناقشــات املتعلقـــة °ليــات املســـاءلة 

ورأت الســــــيدة أوبـــــراين أن جلنــــــة أنشـــــئت يف الســــــنوات األخـــــرية. 
يشـــكالن شــــيئني غولدســـتون وفريـــق اخلــــرباء املعـــين بســـري النكــــا 

جملــــس  طـــرفغولدســـتون مـــن امـــاً. وقـــد أنشـــئت جلنـــة خمتلفـــني مت
. ويف املقابل، فإن األمني العام هو حقوق اإلنسان واجلمعية العامة

زويــــده >ملشــــورة لت الـــذي أنشــــأ فريــــق اخلـــرباء املعــــين بســــري النكـــا
مــن دون أن يكــون هــذا الفريــق، يف الوقــت ، وإمـداده >ملعلومــات

، ذلـك أن واليتـه ختتلـف عـن واليـة هـذا احلقـائق صيتقلبعثة  ذاته،
فقـد اتضـح بعـد تقـدمي فريـق اخلـرباء  ومـع ذلـك،النوع من البعثات. 

لتقريـره أن االســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا متاثــل يف جمملهــا تلــك 
وقـد أ�رت هـذه  تصدر عـن بعثـة مـن بعثـات تقصـي احلقـائق. اليت

ع التوصــل ينبغـي توقــ احلالـة صــعو>ت كبـرية. ورأى الــبعض أنـه كــان
قــد فريـق اخلـرباء  إىل هـذه النتيجـة، يف حـني رأى الـبعض اآلخـر أن

ومع ذلك، فالرأي األخري مل ينل أي قبول قط.  .جتاوز نطاق واليته
أنـه مل يكـن أمامــه، إلجنـاز واليتـه املتمثلــة يف  وقـد أكـد فريـق اخلــرباء

ا يتعلـــــق تقــــدمي رأيــــه إىل األمــــني العــــام بشـــــأن املــــزاعم املثــــارة فيمــــ
ألحـــداث الــــيت شــــهد�ا ســــري النكـــا، أي خيــــار ســــوى خيــــار >

ُتطرح  أهم املسائل اليتالتحقيق و"تقصي احلقائق". وتتمثل إحدى 
يف هـذا الصــدد يف حتديــد الظــروف الــيت ينبغــي فيهــا لألمــني العــام 
إنشـاء أفرقـة خـرباء مـن هـذا القبيـل والظـروف الـيت ال ينبغـي لـه فيهـا 

 فعل ذلك.

األمـني ة، أشارت السـيدة أوبـراين إىل أن لق بغز يتع فيماو  -١٠٥
الذي كان متوجها ادثة األسطول حب معنياً فريق خرباء  قد أنشأالعام 
ورأت . )١٨٠(تقريـره قريبـاً  ومن املتوقع أن يقدم هذا الفريـقغزة، إىل 

علـــى الوضـــع يف الشــــرق  أن هـــذا التقريـــر ســــوف يـــرتك أثـــراً هامــــاً 
 الشواغل.بعض  وهو األمر الذي أ�راألوسط، 

الشـعوَر  مـوداحلمكتب الشـؤون القانونيـة السـيد ويشاطر  -١٠٦
ومـع ذلـك، فإنـه مـن املعـروف اللجنة السادسة.  الذي أبداه بشأن

أن ممثلـي الـدول األعضـاء يف اللجنـة السادسـة هـم الـذين حيـددون 
أعمال هذه اللجنة وجدول أعماهلا وغري ذلك من املسائل املتعلقة 

هــــا أن ميكن الشــــعبة التـــدوين  أوبـــراين أن لســــيدة�ـــا. والحظـــت ا
متارس سوى القليل من التأثري على هذه احلالة، وأكدت أن تضافر 
جهـود الــدول األعضـاء هــو السـبيل الوحيــد الـذي قــد يتـيح إحــراز 

 تقدم يف هذا ا0ال.
__________ 

 .أعاله ١٧٨ احلاشية انظر )١٨٠( 

جلماهرييـــــة العربيــــة الليبيـــــة وقــــرار جملـــــس >وفيمــــا يتعلــــق  -١٠٧
يدة أوبراين أنه كان من الصعب الس ذكرت)، ٢٠١١( ١٩٧٣ األمن

هذا القرار، غري أن  قبل اعتماد هذا البلدتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل 
كبرية جداً مـن أجـل دبلوماسية   األمم املتحدة قد تعرضت لضغوط

لقانونية  أشار، سياق. ويف هذا الاالضطالع بذلك ا مكتب الشؤون 
ملســاعدة اإلنســانية يكــون مـن املمكــن تقــدمي ا ه لــنبوضـوح إىل أنــ

. وقد حظي ن دون احلصول على موافقة من السلطات الليبيةللسكا
هذا الرأي >الحرتام والتفهم. ومع ذلك، فإن جملس األمن قد قرر، 

لتــدخل اإلنســاين، الســماح >)، ٢٠١١( ١٩٧٣القــرار  >عتمـاده
  احلني.ضرورية منذ ذلك العضو تعد موافقة الدولة  ومل

متثيــــل اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة يف األمــــم  ىلو>لنســــبة إ -١٠٨
اليت يعود إليهـا أمـر اختـاذ القـرار جلنة و�ئق التفويض  ، فإناملتحدة

 Ðبـــالغمكتــب الشـــؤون القانونيــة اكتفــى . و تنظــر يف هــذه املســـألة
ألغــــت و�ئــــق تفـــــويض  الــــيت ن الســــلطات الليبيـــــة²األمــــني العــــام 

ســوى االمتثـــال أي خيــار امهــا عـــد أمي األمــم املتحــدة مليف  ممثليهــا
 القرار. لذلك

أخــرياً، وفيمـــا يتعلــق >إلبقـــاء علــى تقســـيم دورات جلنـــة و  -١٠٩
القـانون الــدويل إىل جــزأين، أعربــت السـيدة أوبــراين عــن احرتامهــا 
التـام للــرأي الـذي أبدتــه اللجنـة بشــأن هـذه املســألة. ومهمـا يكــن 

نيل مـن أعمـال يجب أال يكون من شأنه الالقرار الذي سُيتخذ، ف
 وف يُنظر يف هذه املسألة على النحو الواجب.اللجنة، وس

 .٢٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣٠٩٣اجللسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ٢٦، اخلميس

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري  ةالسيد :الرئيسة

إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة  :احلاضـــــــــرون 
لســـــيد وديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، ابريمــــ ->ســــكيس 

احلمــود، الســـيد دوغــارد، الســـيد ســابو�، الســـيد  حســونة، الســـيد
ســينغ، الســيد غالتســـكي، الســيد غــا�، الســـيد فارغــاس كـــارينيو، 

أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 
ســــــاريو يد كـــــامتو، الســـــيد كانـــــديويت، الســـــيد كوميكـــــافليش، الســـــ

السيد ميليسـكانو، السـيد السيد موراسي، أفونسو، السيد ماكريه، 
 نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 
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 )A/CN.4/642، الفرع Nء، وA/CN.4/638( )�بع(طرد األجانب 
 من جدول األعمال] ٥[البند 

�بع( )١٨١(التقرير السادس للمقرر اخلاص( 
اللجنة إىل استئناف النظر يف الفصول من  دعت يسةرئال -١

، الفــــرع دال، إىل الثــــامن [الفصــــل )١٨٢(الرابــــع [الفصــــل الثالــــث]
الســابع] مــن التقريـــر الســادس عــن طـــرد األجانــب، والــيت تـــرد يف 

 ).A/CN.4/625/Add.2اإلضافة الثانية (
أشاد >ملقـرر اخلـاص السـتخدامه الـدقيق  فاسياين السيد -٢

سيما املصادر القدمية مثـل قواعـد  عموماً للمصادر، والواملنهجي 
، املشــار إليهـا يف الفقــرتني )١٨٣(١٨٩٢معهـد القـانون الــدويل لعـام 

] مــــن اإلضــــافة، وحكـــــم ٦٥[الفقــــرة  ٤٦٧] و٥١[الفقــــرة  ٤٥٣
كــانون   ١٨د إىل صـادر عــن احملكمـة العليــا للــوال�ت املتحـدة يعــو 

] ٦٣[الفقـــــرة  ٤٦٥ ، مشـــــار إليـــــه يف الفقـــــرة١٨٩٢الثاين/ينـــــاير 
). وقال إن هذا النهج يسهم املتحدة الوال�ت ضد إكيو نشيمورا(

يف تــوفري ســـياق لفهــم املصـــادر األحـــدث، ويوضــح االتســـاق بـــني 
املصادر القدمية واملصادر األحدث منهـا، وحيـدد االختالفـات بـني 

 ة. املصادر املختلف
شـاريع وأضـاف قـائالً إنـه ينبغـي التفكـري فيمـا إذا كانـت م -٣

جتســــــد بشـــــكل كــــــاف املمارســــــات  ١ �ءإىل  ١ دالاملـــــواد مــــــن 
واالعتقــاد >إللـــزام لبلــدان مـــن أقــاليم خمتلفـــة ولــدول ~ثـــرت بوجـــه 
خـاص بعمليـات الطــرد. و>لنسـبة ملشــاريع املـواد الــيت عّرِفـت ² ــا 
البحوث  قواعد للقانون العريف، من احملتمل أن مييل املرء إىل حصر 

أحـدث أو  لومـاتمع بشـأ ا تتـوفر اليتاألقاليم  يف تلك البلدان أو
اليت شهدت عدداً كبرياً من احلاالت املتضمنة لعمليات طرد فعلية. 
لكـن املقـرر اخلــاص جتنـب ذلــك اإلغـراء. ومــع أن الـنُهج األوروبيــة 
ظهرت بشكل >رز يف التقرير، فقد وردت إشارات ذات صلة إىل 

__________ 

 التقريـــر دراســـة يف والســتني، الثانيـــة دور�ــا يف اللجنـــة، شــرعت )١٨١( 
 جــيم؛ الفــرع الرابــع، إىل األول مــن >لفصـول >دئــة اخلــاص للمقــرر السـادس

لفرع  ع، ا ب وواصلت يف الدورة احلالية دراستها للتقرير >لنظر يف الفصول من الرا
إىل الثـامن، وهــي الفصـول الــواردة يف اإلضــافة الثانيـة للتقريــر الســادس دال، 

 .)Add.1–2و A/CN.4/625ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠ حولية(
 يف املسـتخدم الرتقـيم إىل معقوفـة أقـواس بـني الـواردة األرقام تشري )١٨٢( 

 اخلـــاص لمقـــررل الســـادس للتقريـــر الثانيــة اإلضـــافة مـــن املستنســـخة النســخة
)A/CN.4/625/Add.2(،  وميكـــن االطـــالع علـــى تلـــك النســـخة علـــى املوقــــع

الشـبكي للجنـة. وقـد ُأعيـَد تـرقيم الفصـول والفقـرات واحلواشـي ألغـراض نشـر 
 .)األول(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية الوثيقة يف 

 )١٨٣( "Règles internationales sur l'admission et l'expulsion des 

étrangers proposées par l'Institut de droit international et adoptées par 

lui à Genève, le 9 septembre 1892", Annuaire de l'Institut de droit 

international, vol. XII (1892–1894), p. 218 ) علـى املوقـع الشـبكي متـاح
 .)/www.idi-iil.orgملعهد القانون الدويل: 

ن وإىل املصــادر الـــيت الصــكوك املتعــددة األطــراف حلقـــوق اإلنســا
ى أورو>، مـــن قبيـــل امليثـــاق األفريقـــي حلقـــوق اإلنســـان تركــز علـــ ال

والشـــعوب واالتفاقيــــة األمريكيــــة حلقــــوق اإلنســــان: "ميثــــاق ســــان 
خوسـيه، كوسـتاريكا". كمـا اسـتند املقـرر اخلـاص إىل درجـة مــا إىل 
االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفــــراد 

طـراف إال القليـل مـن دول ، وهي اتفاقية لـيس مـن دوهلـا األأسرهم
االحتـــاد األورويب، إن وجــــدت. و>لـــرغم مــــن أن االتفاقيـــة الدوليــــة 

وَ ـج االحتـاد  حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم
األورويب والصكوك املتعددة األطراف حلقوق اإلنسان تشري يف نفس 

ل دول يف هــذا اخلصــوص قـد تفيــد كــدلياالجتـاه، فــإن ممارســات الـ
 معقول يف حتديد القواعد اليت ميكن أن حتظى بقبول الدول.

ويبدو أن النهج الذي اتبعه املقرر اخلاص للتمييـز الـدقيق  -٤
بـــني القواعـــد الـــيت تبلـــغ حـــد التـــدوين وتلـــك الـــيت جتســـد التطــــوير 

ة التدرجيي يَفرتض أن تكون اللجنة على قدر مـن املرونـة يف صـياغ
يفـــوق مرونتهـــا يف تعــديل قواعـــد القـــانون أحكــام القـــانون املنشــود 

املتفق عليها. فإذا كان هذا هو املنظور الذي اعتمده املقرر اخلاص 
، فإنـــه يقبـــل بـــه. ١ إىل �ء ١ فيمــا يتعلـــق مبشـــاريع املـــواد مــن دال

واألمــر يتعلـــق مبجـــال مـــن جمـــاالت القـــانون مثـــري للجـــدل: إن أي 
ن السـائد ميكـن أن عتربه الدول بوضوح القـانو ابتعاد ملحوظ عما ت

يقـوض االسـتمرارية الطويلـة األجــل للمنـتج النهـائي للجنـة. وعلــى 
اللجنة أن تراعي >سـتمرار احلاجـة إىل ضـمان التـوازن بـني حقـوق 
الـــدول وامتيازا�ــــا الســــيادية مــــن جانـــب، وبــــني حقــــوق اإلنســــان 

 ومصاحل األفراد من جانب آخر.  
بشأن إعادة األجنيب  ١ ملادة دالإىل مشروع ا ولدى انتقاله -٥

مـن حيـث  ١اخلاضع للطرد إىل دولة الوجهة، قال إنه يؤيد الفقـرة 
املبدأ، ألن النهج الطوعي لعودة األجانب يسمح بتجنب العديد من 

ذلك، فلعل مـن املشكالت وحيد من خطر نشوء املواجهات. ومع 
الطاردة  "تشجع" املمكن توضيح مغزى التوصية الداعية إىل أن الدولة 

األجنيب. فاملعىن الذي تنطوي عليه فعلياً تلك العبارة ليس واضحًا. 
وقد يكون من األفضل التوصية ²ن الدولة الطاردة "ينبغي أن تتخذ 
تـدابري" لتشـجيع العــودة الطوعيـة، وهــو معيـار أكثــر قابليـة للقيــاس 

تخدمته سبما اس] من التقرير ح٢[الفقرة  ٤٠٤اسُتشهد به يف الفقرة 
 . )١٨٤(جلنة وزراء جملس أورو>

مــن مشــروع املــادة  ٢وقـال إنــه ينبغــي االحتفــاظ >لفقـرة  -٦
، لكنه يشاطر السيد نيهاوس الرأي ²ن اإلشارة الصرحية إىل ١ دال

السفر جواً هي يف أحسن األحوال زائدة عـن احلاجـة. وهنـاك مـن 
أصبحت  تكن قد ، حىت وإن مل٣األسباب ما يسّوِغ إدراج الفقرة 

يتعلـــق  بعـــُد قاعـــدة ملزمـــة مـــن قواعـــد القـــانون. ومـــع ذلـــك، فيمـــا
__________ 

. انظـر ٢٠٠٥أ�ر/مـايو  ٩املؤرخـة  CM(2005)40 final لوثيقـةا )١٨٤( 
أيضاً: جلنة اخلرباء املخصصة املعنية >جلوانب القانونية فيما يتعلق >للجوء اإلقليمي 

واألشخاص عدميي اجلنسية، التعليقات على املبادئ التوجيهية العشرين  والالجئني
 .CM(2005)40-Add)، الوثيقة ٩٢٥بشأن اإلعادة القسرية (اجللسة 
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>لصياغة، قد حتتاج عبارة "ما مل يكن مثـة مـا يـدعو إىل االعتقـاد" 
إىل تعديل لتوضيح أن الدولة الطاردة ينبغي أن يكون لديها سبب 

 جيعلها تعتقد أن الشخص األجنيب قد يلوذ >لفرار. 
قرارات يف اخلاص ملوضوع الطعون املقرر وقال إن معاجلة  -٧

سـيما فيمــا يتعلـق >ألثـر اإليقـايف للطعــن.  الطـرد تثـري إشـكاالً، وال
وأضــاف قــائالً إنـــه يفهــم أن املقــرر اخلـــاص يشــارك معهــد القـــانون 

]، وهـو أنـه ٥١[الفقـرة  ٤٥٣الدويل الرأي املستشهد بـه يف الفقـرة 
. ومع )١٨٥("عنتقدمي طميكن تنفيذ الطرد مؤقتاً، بغض النظر عن "

ذلك، حبسب مـا أشـار إليـه املقـرر اخلـاص، فـإن املمارسـة مبوجـب 
مــــن االتفاقيــــة األوروبيـــــة حلقــــوق اإلنســــان تؤيــــد األثـــــر  ١٣ املــــادة

للطعــون. وهنـــاك  ــج �لــث اعُتمـــد يف االتفاقيــة الدوليـــة  اإليقــايف
اليت تنص على  حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

عرضـني للطـرد أن يطــالبوا بوقـف تنفيـذ قــرار حيـق لألشــخاص امل أنـه
الطــرد. ويف معـــرض الــدفع حبجـــج معارضـــة لــنهج األثـــر اإليقـــايف، 

لى حجة تتعلـق >لسياسـة العامـة اعتمد املقرر اخلاص يف النهاية ع
تفيد ²ن معظم الدول ستجد صعوبة يف القبول بقاعـدة عامـة تغـل 

جـراء، وال سـيما يف تلـك احلـاالت يد الدولة الطاردة عـن تنفيـذ اإل
اليت يصدر فيها قرار الطرد ألسـباب تتعلـق >لنظـام العـام أو األمـن 

اعـدة حيحاً، ولكن قد تكون هنـاك قالقومي. وقد يكون ذلك ص
تسمح >ألثر اإليقايف حني يستند الطـرد إىل أسـباب خـالف تلـك 

الداعمـــة  املتعلقــة >لنظــام العـــام أو األمــن العــام. والسياســـة العامــة
للــنهج املعتمـــد يف االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايــة حقـــوق مجيـــع العمـــال 

هـي أن األفــراد يواجهــون اضــطرا>ت يف  املهـاجرين وأفــراد أســرهم
ون، وإذا كــان إلغـاء قــرار الطــرد ممكنــاً، فينبغــي حيـا�م حــني ُيطــرد

علـى األقـل مـنحهم احلـق يف طلــب تعليـق قـرار الطـرد. وبنـاًء علــى 
مــن  ٤ح إدراج نـص شــبيه بـذلك الــوارد يف الفقـرة ذلـك، فإنـه يقــرت 

 من االتفاقية. ٢٢املادة 
وقال إن مناقشة احلق يف الطعن حباجة إىل قدر أكرب من  -٨

متــــنح  )١٨٦(١ ) مــــن مشـــروع املــــادة جــــيم(ب١الوضـــوح. فــــالفقرة 
الطرد.  الشخص املعرض للطرد احلق يف الطعن يف الطرد أو يف قرار 

(ج) من مشروع املادة ذاته متنح ١الفقرة و>إلضافة إىل ذلك، فإن 
ُيسـتمع إىل أقوالــه يف جلســة أن الشـخص موضــوع الطـرد احلــق يف 

رقي استماع. وحبسب فهمه هلذه الفقرة، فإن جلسة استماع   كهذه ت
] مـن التقريـر تفيـد ٥٠[الفقـرة  ٤٥٢إىل مرتبة الطعن، لكن الفقـرة 

دة النظـر يف بعدم وجود نص قانوين يسمح للمحـاكم الوطنيـة Ðعـا
القرارات اإلدارية القاضية بطرد أجانب بعينهم من اإلقليم الوطين، 

قــومي والنظـام العــام. وال سـيما حـني ُتطــرح قضـا� تتعلــق >ألمـن ال
__________ 

 )١٨٥( “ Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des 

étrangers proposées par l’Institut de droit international et adoptées par 

lui à Genève, le 9 septembre 1892” )أعاله ١٨٣ احلاشية انظر(. 
، ١٤٥ الفقـــــرة)، ينالثـــــاا0لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة  )١٨٦( 

 .١٢٩٤ احلاشية

الفقرة  ٤٦١على ذلك، يبدو أن اجلملة األوىل من الفقرة  وعالوة ]
ية ] اليت تشري إىل أنه ال يوجد يف القانون الدويل أساس إلرساء أ٥٩

تــوحي بــنهج ال  الطــرد ســبل االنتصــاف مـن قــراراتقاعـدة بشــأن 
اً  يتوافق مع حق األجنيب املعرض للطرد يف أن ُيستمع إىل أقواله وفق

. وقد يستدعي األمر ١ مشروع املادة جيمملا هو منصوص عليه يف 
 توضيح املسألة يف معرض التعليقات على املواد ذات الصلة.

، قــال ١ مــن مشــروع املــادة هــاء ١وفيمــا يتعلــق >لفقــرة  -٩
إنــه يوافــق علـى أن دولــة اجلنســية ينبغــي أن تكــون  السـيد فاســياين

ولكنه ملس حاجًة إىل وجـود  ،دولة وجهة الشخص موضوع الطرد
قاعـــدة أو مبـــدأ تـــوجيهي بشـــأن عـــبء اإلثبـــات واحـــرتام القواعــــد 

حتديــد اجلنســية. وميثــل موقــف لــويس ب. زون وتومــاس  املرعيــة يف
خلــاص يف الــذي استشــهد بــه املقــرر اوهــو املوقــف ، )١٨٧(البورغنتــ

، منطلقــاً جيــداً حلــل قضـــية التقريــر] مــن ٩٣[الفقــرة  ٤٩٥الفقــرة 
 عملية ُحيتمل أن تكون صعبة. 

، ١ مــن مشـروع املــادة هــاء ٣ومـع أنــه يؤيـد نــص الفقـرة  -١٠
. فدول الوجهة ٢فإنه يتفق مع الرأي القائل بوجوب تبسيط الفقرة 

ة يف مجيع للشخص املطرود متثل خيارات قد ال تكون متاحاحملتملة 
احلاالت، وذلك رهناً مبوافقة الدولة املستقبلة، وهي نقطة أوضحها 

 السيد ماكريه يف اجللسة السابقة. 

، بصيغته املنقحة. ١وأعرب عن ~ييده ملشروع املادة واو  -١١
عـــد" أمــا اقرتاحـــه الوحيـــد فيتمثـــل يف االستعاضـــة عـــن كلمـــة "القوا

جيب  ح بوجه خاص أن مابعبارة "قواعد القانون الدويل" لكي يتض
تطبيقـه هـو قواعـد القـانون الــدويل وحقـوق اإلنسـان ولـيس القواعــد 

 اليت تعمل �ا دولة املرور العابر.
ويؤيــــد  ١وأضـــاف قــــائالً إنـــه يــــدعم مشـــروع املــــادة زاي  -١٢

 . ٢حذف األقواس املعقوفة الواردة يف الفقرة 
ولـــة فهــي مقب ١و�ء  ١وطــاء  ١يع املــواد حــاء مشــار أمــا  -١٣

، وخباصـــــــــة عبـــــــــارة ١املـــــــــادة حـــــــــاء  مشـــــــــروع عمومـــــــــاً، مـــــــــع أن
"mistaken grounds يف النص اإلنكليزي، قد تلـزم إعـادة صـياغته "

ألغراض التوضيح. وقال إن املقرر اخلاص قد يود أيضاً النظر فيما 
²ي حـق آخــر مــن " خيــل"أال  ١ملــادة �ء شـروع اإذا كـان ينبغــي مل

يكـون واجبـاً لـه بصـفته الفرديـة. ومـع حقوق الشخص املطـرود قـد 
 ميكن شرح هذه النقطة يف التعليق. ،ذلك
 )١٨٨(٨وقـال إنــه علــى الــرغم مــن أن الصــيغة املنقحــة ملشــروع املــادة  -١٤

مقبولة من حيث املبـدأ، فـإن الـنص اإلنكليـزي قـد حيتـاج إىل مزيـد 
 من التنقيح.

__________ 

 )١٨٧( L. B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of 

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23,  

Washington, D.C., American Society of International Law, 1992, p. 47. 
 .١٢٩٩ احلاشية، ١٧٦ الفقرة)، الثاينالثاين (اجلزء ا0لد  ،٢٠١٠حولية  )١٨٨( 
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راً أشــاد >ملقـرر اخلــاص إلعـداده تقريــ كانوميليسـ السـيد -١٥
يســتند إىل حبــوث وافيــة ويقــدم حتلــيالً شــامالً للمؤلفــات وللســـوابق 
القضائية وممارسات الدول بشأن طرد األجانب. وأعرب عن ~ييده 

املقرتحــة يف الفصـــول  ١ إىل �ء ١ إلحالــة مشــاريع املـــواد مــن دال
اغة، وكــذلك مشـــروع األخــرية مــن التقريــر الســادس إىل جلنــة الصــي

نقحــــة الــــيت قـــدمها املقــــرر اخلــــاص يف الــــدورة بصــــيغته امل ٨املـــادة 
. و>لــرغم مـن التحفظــات الـيت أبــداها بعـض زمالئــه، )١٨٩(السـابقة

فإن جلنة الصياغة، حبسب رأيه، ستكون قادرة على إجياد صـياغة 
مقبولــــة جتســـــد العالقــــة بـــــني الطـــــرد والتســــليم، علمـــــاً ²ن مفهـــــوم 

 قّنع" قد يشكل منطلقاً جيداً."التسليم امل
وقال إن قضية طرد األجانب ال تُعـّد قضـية مـن القضـا�  -١٦

ذات األمهيـة الراهنـة وحسـب، بـل إ ــا أيضـاً قضـية معقـدة للغايــة، 
وهلـــا ~ثـــريات سياســــية يتعـــذر جتنبهـــا. وممارســــات الـــدول تتفــــاوت 
بشــكل كبـــري مــن منطقـــة جغرافيــة إىل األخـــرى. وينبغــي أن يكـــون 

يقهــا عامليــاً، وذلــك اللجنــة وضــع مشــاريع مـواد يُتــوخى تطبهـدف 
>الستفادة من ممارسات االحتاد األورويب ذات الصـلة ومـن خـالل 

 التطوير التدرجيي للقانون.
وأردف قائالً إنه مل جيد أية مشكالت فيما يتعلق >لفقرتني  -١٧

اتفا١ األوليني من مشروع املادة دال قية ، ومها فقر�ن تستندان إىل 
قيــة املتعلقــة >جلــرائم وبعــض األفعـــال االتفاالطــريان املــدين الــدويل و 

واملقرتحات املقدمة يف اجلمعية األخرى املرتكبة على منت الطائرات 
الربملانيـة 0لـس أورو>. و>لـرغم مـن الشـكوك الـيت عـرب عنهـا بعـض 
األعضاء بشأن القيمة القانونية هلذه الصكوك، فإنه يعتقد أنه ليس 

الفقرة  وسع اللجنة جتاهلها يف سياق عملها يف التدويين. وقال إن 
، وهي متثل التطوير التدرجيي للقانون الـدويل، تشـكل بيـا�ً هامـاً ٣

ينص على احلاجة إىل محاية حقوق األشخاص اجلاري طردهم. ومع 
إلعداد لمهلة زمنية يُعطى األجنيب مبوجبه  الفإن احلكم الذي  ،ذلك

ملعين قد مثة ما يدعو إىل االعتقاد ²ن ا ن]إذا "[كا رحيلهل ا ألجنيب 
متاماً،  وذاتياً " يشكل استثناء غامضاً يلوذ >لفرار خالل املهلة احملددة

ويبـدو أنـه يــنقض اجلـزء األول مــن الفقـرة. وأعــرب عـن أملــه يف أن 
 تتمكن جلنة الصياغة من تناول هذه املسألة.  

 واحـــــداً مــــن أهـــــم يُعــــدّ  ١ورأى أن مشــــروع املــــادة هـــــاء  -١٨
نظــــر املتعلقــــة >حــــرتام احلقــــوق واحلــــر�ت الالنصــــوص مــــن وجهــــة 

على املبدأ الذي  ١األساسية للشخص املطرود. فقد نصت الفقرة 
جيـــب وفقـــاً لـــه أن ُيطـــرد األجنــــيب إىل دولـــة اجلنســـية، وهـــي تُعتــــرب 
الوجهة الطبيعية فيما يبدو، وتُعّد علـى أيـة حـال الوجهـة املقصـودة 

ثـــل يف أن تقبــــل األحـــوال. فواجـــب دولــــة اجلنســـية املتميف أغلـــب 
رعا�ها هو واجب اعرتفت به االتفاقية املتعلقة مبركز األجانب لعام 

تقـــوم  ٢وأقرتــه احملـــاكم الوطنيـــة. و>ملثـــل، يبـــدو أن الفقـــرة  ١٩٢٨
على أسس راسخة من أحكام املعاهدات وممارسات الدول. فقد 

تعلـق بدولــة الوجهــة، ولكــن أوردت عـدداً مــن االحتمــاالت فيمــا ي
__________ 

 .نفسه املرجع )١٨٩( 

فضـل إعــادة صـياغتها إلعطــاء قـدر أكــرب مـن األولويــة لعـل مــن األ
ألي طلــب يتعلــق بدولــة الوجهــة يقدمــه األجنــيب املعــين. وقــال إن 

 حسنة الصياغة وتشكل امتداداً منطقياً للفقرتني األوليني.  ٣الفقرة 
 فيتمثــل يف ١أمـا تعليقـه الوحيـد بشـأن مشـروع املـادة واو  -١٩

عاضـة عـن كلمـة "كـذلك" بعبـارة ~ييد مقرتح املقـرر اخلـاص >الست
 مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال".مع "

وقــال إن املقــرر اخلـــاص، يف اجلــزء الثالـــث مــن اإلضـــافة  -٢٠
املتعلق >لنتائج القانونية للطرد، قد تصدى ملسألة حظر الطرد لغرض 

االستيالء على  ية إىلمصادرة األموال. وقد استند حتليله بصورة رئيس
أمالك األملان الذين طردوا من تشيكوسلوفاكيا بعد احلرب العاملية 

طـرد اآلسـيويني و ، نوتيبـومالثانية، علماً ²نه أشار كذلك إىل قضـية 
 . )١٩١(، وطرد الرعا� الربيطانيني من مصر)١٩٠(من أوغندا

وأضاف قائالً إن املقرر اخلاص نظر بعد ذلـك يف مسـألة  -٢١
أمـــالك األجانـــب، مبـــن فــــيهم أولئـــك الـــذين طـــردوا بصــــورة  محايـــة

مشروعة، مشرياً إىل جمموعة واسعة من النصـوص ذات الصـلة الـيت 
وردت يف جمموعـــــــة متنوعـــــــة مـــــــن الصـــــــكوك الدوليـــــــة واإلقليميـــــــة 
والتشريعات الوطنية. مث اخنرط املقرر اخلاص يف إجراء حتليل شامل 

العديــد مــن األمثلــة علــى  حلقــوق امللكيــة واملصــاحل املماثلــة مقــدماً 
االجتهادات القضائية. وقد ُأدرجت االستنتاجات اليت خلص إليها 

املتعلـــق حبمايــة ممتلكـــات  ١ذلــك التحليــل يف مشـــروع املــادة زاي 
األجنـيب اخلاضـع للطـرد. وقـال إن القضـية الوحيـدة الـيت يرغـب يف 
إ�ر�ــــا يف هـــــذا اخلصــــوص تتعلـــــق بعبــــارة "يف حـــــدود اإلمكـــــان" 

عة بــني قوســني معقــوفتني. فهـــو يؤيــد حــذفها أل ــا تقـــوض و املوضــ
التزام الدولة الطاردة >لسماح لألجنيب حبرية التصـرف يف ممتلكاتـه 

 عند تعرضه للطرد.
وقال إنه فيما يتعلق >حلق يف العودة يف حالة الطرد غـري  -٢٢

االتفاقيـة الدوليــة حلمايـة حقــوق املشـروع، أشـار املقــرر اخلـاص إىل 
وإىل التشـريعات املعمـول �ـا  مال املهاجرين وأفراد أسرهمعمجيع ال

تـنص التشـريعات علـى إجـراء يسـمح  ،يف دول معينـة. ففـي رومانيـا
بتقدمي طعن أمام احملاكم الوطنية يف حالة صدور أمـر >لطـرد. فـإذا 
قـرر قضـاة حمكمــة ذات درجـة أعلـى إلغــاء األمـر، يبقـى الشــخص 

ية بغض النظر عن أي قرار يُتوصل ناملعين عندئذ يف األراضي الروما
إليــه بشــأن إدانتــه. أمــا إذا أُبطــل األمــر أو ألغــي بعــد تنفيــذ عمليــة 
الطــرد، يكـــون للقاضـــي الصـــالحية إلنصــافه علـــى الوجـــه األكثـــر 
مالءمة. ومن حيث املبدأ، فإن املمارسة القانونيـة الرومانيـة تقضـي 

رسة تستند ايف أوضاع كهذه ²ن ُيسمح لألجنيب >لدخول، وهي مم
إىل القــرار الصــادر عــن احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان بشـــأن 

__________ 

 G. S. Goodwin-Gill, International Law and the انظـر )١٩٠( 
Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, 

pp. 212–216. 
 )١٩١( Ibid., p. 216. 
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. )Kordoghliazar v. Romania(كوردوليــازار ضـد رومانيــا قضـية 
صحيح أنه يف إحدى الدول، و>لتحديد مـاليز�، يكـون احلـق يف و 

العودة حمظوراً مبوجب القانون، لكنه أعرب عن اعتقاده ²ن مثة ما 
داعمـــة إلدراج نـــص كالـــذي اقرتحـــه املقــــرر ج الاحلجـــيكفـــي مـــن 

. فــالنص حيتــوي علــى ضــما�ت  ١اخلـاص يف مشــروع املــادة حــاء 
تشـكل �ديـداً كافية، وهو مع ذلك يقرتح االستعاضة عـن عبـارة "

العــام تشــكل �ديــداً للنظــام " بعبـارة "للنظـام العــام أو األمــن العــام
قبلت �ـذه قد  كانتاألمن القومي"، وذلك ألن جلنة الصياغة   أو

د على احلاجة إىل إدراج  الصيغة. كما أعرب عن رغبته يف أن يشدِّ
أحكام يف مشروع املادة تتصـل بتعليـق األمـر >لطـرد إىل أن يكـون 
األجنــيب املعـــين قـــد اســتنفد مجيـــع ســـبل االنتصــاف وأصـــبح األمـــر 
 ائياً. وقال إنـه يف ظـل غيـاب حكـم كهـذا، فـإن حـق األجنـيب يف 

 شكل خطري يف الكثري من احلاالت.رر بسيتضالعودة 
ــنوموريت  الســـــيد -٢٣ ــ قـــــال إن اإلضـــــافة الثانيـــــة للتقريـــــر ويسـ

السـادس عــن طــرد األجانــب جتســد مــا ُأجــري مــن حبــوث شــاملة 
بشـأن القضــية ومــن حتليــل متعمــق ملــا هــو ذو صــلة �ــا مــن قــانون 
املعاهــــدات والقــــرارات القضــــائية والتشــــريعات الوطنيــــة. أمــــا عـــــن 

فهــي  ،)١ إىل �ء ١ د السـبعة اجلديــدة املقرتحـة (دالملــوايع امشـار 
 مشاريع تساندها حجج مقنعة. 

وفيما يتعلق >لقواعد اإلجرائية، قال إن املقرر اخلاص قد  -٢٤
ركز اهتمامه على املغادرة الطوعيـة لألجنـيب املعـرض للطـرد وعلـى 

  حــقالتنفيــذ القســري لقــرار الطــرد. وال بــد مــن حتقيــق التــوازن بــني
ولـة يف طـرد األجنــيب مـن �حيـة، وبــني حقـوق اإلنسـان واحــرتام الد

الكرامــة الــواجبني لشــخص أجنـــيب ُأخضــع للتنفيــذ القســري لقـــرار 
طرده من �حية أخرى، مبا يف ذلك أثناء السفر إىل دولة الوجهـة. 

قـد حقـق ذلـك اهلـدف. فقـد جـرى  ١وقال إن مشروع املـادة دال 
 ٣تشـــكل الفقــــرة يف حـــني ، ٢و ١ فعـــالً تـــدوين أحكـــام الفقـــرتني

 جزءاً من التطوير التدرجيي للقانون الدويل. 
 ٤٥١] و٣٢[الفقـــــرة  ٤٣٤وقــــال، مشــــرياً إىل الفقــــرتني  -٢٥

] مـن التقريـر، إن املقــرر اخلـاص كـان حمقـاً يف التشــديد ٤٩[الفقـرة 
علـــى أن قـــانون املعاهـــدات والســـوابق القضـــائية الدوليـــة والقـــوانني 

ف مجيعها حبق األجنـيب يف أن يطلـب إعـادة تعرت  لفاتالوطنية واملؤ 
النظـــر يف مشــــروعية أمــــر الطــــرد مــــن قبــــل هيئــــة خمتصــــة مســــتقلة، 

 ينطوي على أن هذا احلق قد اكتسب اآلن قوة القانون العريف. امم
قائالً إن املقرر اخلاص قد خلص حمّقاً يف الفرع  واستطرد -٢٦

ق ²ثـــر املراجعـــة >ء مــن الفصـــل اخلـــامس [الفصـــل الرابــع]، املتعلـــ
القضائية على قرارات الطرد، إىل عدم وجوب صياغة قاعدة عامة 

اً إىل أن األثر اإليقايف املرتتب علـى اللجـوء إىل بشأن املوضوع نظر 
و أثـر مل يُقبــل بشـكل واســع، سـبيل لالنتصــاف مـن قــرار >لطـرد هــ

وأن صياغة قاعدة عامة كهذه ستعرقل ممارسة الدولة الطاردة حلقها 
سـيادي يف الطــرد. و>إلضـافة إىل ذلــك، ينبغـي عــدم صـياغة أيــة ال

لطرد أل ا ستكون خالية مادة بشأن سبل االنتصاف من قرارات ا

ن من أي أساس يف القانون الدويل، وألن القضية تقـع عمومـاً ضـم
 . التبايننطاق التشريعات الداخلية للدول، وهي تشريعات شديدة 

ن الفصــل الســادس [الفصــل وفيمـا يتعلــق >لفــرع هــاء مــ -٢٧
امس]، قـال إنـه مبـا أن الــدول ليسـت ملزمـة >لسـماح لألجنــيب اخلـ

املزمع طرده بدخول أراضيها، فعلى الدولة الطاردة أن تستوثق من 
دولة جنسية األجنيب اجلاري طرده أن دولة الوجهة اليت ليست هي 

 ٥١٨أشـري يف الفقــرة  قـد وافقـت علــى دخولـه إىل أراضـيها. وكمــا
، فـإن ذلــك املبـدأ قـد أقـيم علـى أســاس ] مـن التقريـر١١٦لفقـرة [ا

قاعدة من قواعد القانون الدويل يكون مبوجبها لكل دولة السـلطة 
قــد السـيادية لوضــع شــروط الــدخول إىل أراضــيها واخلــروج منهــا. و 

مــن مشــروع  ١هـذا الوضــع. فـالفقرة  ١أوضـح مشــروع املـادة هــاء 
لطرد املادة تتسق مع القاعدة اليت تنص  على أن األجنيب اخلاضع ل

حتــــدد  ٢يطــــرد عــــادة إىل الدولــــة الــــيت حيمــــل جنســــيتها، والفقــــرة 
أن الــدول  ٣توضـح الفقــرة يف حــني ناء مــن هـذه القاعــدة، االسـتث

أن  لشــخص املعــرض للطــرد. ومبـــاالثالثــة لــيس مــن واجبهــا قبـــول ا
مرتبطتــان بشـــكل وثيــق، فمـــن البــديهي أن توضـــع  ٣و ١ الفقــرتني
 مباشرة. ١بعد الفقرة  ٣الفقرة 

، حســــبما نقحــــه املقـــــرر ١وقــــال إن مشــــروع املــــادة واو  -٢٨
اخلـــاص، يُعتـــرب امتـــداداً ضــــرور�ً ومنطقيـــاً لألحكـــام األخـــرى الــــيت 

ملطرودين. وأيـد مقـرتح ألشخاص اتصون حقوق اإلنسان الواجبة ل
السيد فاسياين بشأن االستعاضة عن كلمة "القواعد" بعبارة "قواعد 

 الدويل".  القانون
 ١مــــن مشـــروع املــــادة زاي  ١وأضـــاف قــــائالً إن الفقـــرة  -٢٩

تـنص علـى حظـر طـرد األجنـيب ألغـراض مصـادرة أموالـه. ومــع أن 
القـــانون  االلتــزام حبمايــة أمــوال األجنـــيب اخلاضــع للطــرد يســتند إىل

] مـــــن ١٥٠[الفقــــرة  ٥٥٢الــــدويل، حســــب مـــــا توضــــحه الفقـــــرة 
كان القانون الـدويل حيظـر الطـرد التقرير، فمن املشكوك فيه ما إذا  

رغبـة يف احلاالت اليت يُفرتض فيها أن الدافع وراء قرار الطرد هـو ال
يف مصادرة أموال األجنـيب. وقـد جـرى التطـرق >قتضـاب >لـغ إىل 

]. ومبـــا أنــه يصـــعب ١٣٠ [الفقــرة ٥٣٢الفقـــرة هــذا االفــرتاض يف 
عي، فلعله تقييم الدوافع الكامنة لدى الدولة الطاردة بشكل موضو 

مر، من مشروع املادة. ففي  اية األ ١ال ينبغي اإلبقاء على الفقرة 
بوضــوح التـزام الدولـة الطــاردة حبمايـة أمـوال األجنــيب  ٢تقـر الفقـرة 

مـع إجـراء  ١الحتفاظ >لفقرة اخلاضع للطرد. ولو شاءت اللجنة ا
التحســــينات الالزمــــة يف الصــــياغة، فينبغـــــي عندئــــذ قلــــب ترتيـــــب 

وحذف عبارة "يف حدود اإلمكان" املوضوعة بني قوسني الفقرتني 
إذا ار~ت اللجنــة أنــه ينبغــي اإلبقـــاء  . أمـــا١معقــوفتني مــن الفقــرة 

علــــى عبــــارة تقييديــــة كهـــــذه لتوضــــيح احتمــــاالت معينــــة، فينبغـــــي 
 ها بشكل أفضل. صياغت

وقال إنه يوافق املقرر اخلاص على أنه يف حال إبطال قرار  -٣٠
جنيب املطرود أن يكون قادراً على االستفادة من احلق الطرد، ينبغي لأل
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املادة  يف العودة إىل الدولة الطاردة. وتبعاً لذلك، فإنه يؤيد مشروع 
ألنه  الذي ينص على ذلك احلق. وقد اتسم النص >لتوازن ١حاء 

الدولة الطاردة على  ذكر صراحةً أنه حيق لألجنيب املطرود العودة إىل
الأساس إبطال قرار ال طاردة طرد، ويف الوقت نفسه وّضح أن الدولة 

ذا  ليست ُملزمة >لسماح جمدداً بدخول األجنيب املطرود إىل أراضيها إ
مـا كانــت عودتــه تشــكل �ديـداً للنظــام العــام أو للســالمة العامــة. 

] من التقرير، فإن ١٦٠[الفقرة  ٥٦٢وحسب ما أشريَ إليه يف الفقرة 
متنح مجيعها احلق يف العودة، فاإلبطال مسوغات إبطال قرار الطرد ال 

س إىل جيب أن يستند إىل أسباب موضوعية ميكن إثبات صحتها، ولي
ح صـياغة مشـروع املـادة أخطاء إجرائية. وبناء عليه، جيب أن توضِّ 

 جود أسس موضوعية لإلبطال. احلاجة إىل و 

سؤولية املتعلق مب ١وأعرب عن ترحيبه مبشروع املادة طاء  -٣١
املتعلــق  ١غــري املشـروع ومشــروع املــادة �ء  يف حالــة الطــرد الدولـة

حلمايـة الدبلوماسـية، حيـث إن النظـام العـام ملسـؤولية الـدول عــن >
املشـــــروع األفعــــال غــــري املشــــروعة دوليــــاً يطبَّــــق علــــى الطــــرد غــــري 

 ٦٠٨لألجانـــــــب، وهــــــــو مــــــــا أبـــــــرزه املقــــــــرر اخلــــــــاص يف الفقــــــــرة 
في احلاالت اليت من هـذا ] من التقرير. ومع ذلك، ف٢٠٦ [الفقرة

يل ميكن للدولة اليت حيمل األجنيب جنسيتها أن متارس احلماية القب
الدبلوماسية، حسب ما انتهت إليه مؤخراً حمكمة العدل الدولية يف 

 .�لوأمحدو صاديو دقضية 
واختـتم الســيد ويسـنوموريت كلمتــه >لقـول إنــه يؤيـد إحالــة  -٣٢

افة الثانيـــة للتقريــــر الســــادس إىل مشـــاريع املــــواد املقرتحـــة يف اإلضــــ
 الصياغة.  جلنة

قال إنه يتفق مع معظـم املقرتحـات املقدمـة  سابو� السيد -٣٣
يف اإلضافة الثانية للتقرير السادس، وهـي إضـافة تسـتند ماد�ـا إىل 
تعليالت واضحة. وقد ذكر املقرر اخلاص يف الفرع دال من الفصل 

رضت فيها حقوق اإلنسان الرابع [الفصل الثالث] عدة حاالت تع
الواجبة لألشخاص اجلاري طردهم إىل انتهاكات خطرية. وقال إنه 

، فإنه ١موافقته على االجتاه العام ملشروع املادة دال  على الرغم من
مــن الـــنص إشـــارة  ٢أن تتضــمن الفقـــرة  يــرى أنـــه مــن املستحســـن

صــرحية إىل احــرتام حقــوق اإلنســان والكرامــة اإلنســانية. وقــال إنـــه 
 ١يتفـــق مـــع الســــيد نيهـــاوس علـــى ضــــرورة إعـــادة صـــياغة الفقــــرة 

ط و علـى ممارسـة ضـغ لضمان أال تبدو وكأ ـا حتـث الدولـة الطـاردة
 مسوغ هلا على الشخص اجلاري طرده بغية أن يرحل طوعاً. ال

إنـه يعتقــد، أسـوة >لســيد ماكريـه، حبســب قــائالً وأضـاف  -٣٤
مــا ريـر، ²نـه إذا كـان ] مــن التق٤٩الفقـرة [ ٤٥١الفقـرة مـا ورد يف 

للشخص اخلاضع للطرد من حق يف الطعن هو حق له قوة القانون 
 العريف، فينبغي إذن اقرتاح مشروع مادة جيسد تلك النتيجة.

لطعــون، فمــن البــديهي أن وفيمـا يتعلــق >ألثــر اإليقــايف ل -٣٥
يكن له هذا األثر. وبناء على ذلـك،  الطعن لن يكون جمد�ً إذا مل

مشـروع ما ذهب إليه السيد كانديويت من وجوب صـياغة  فإنه يؤيد
مـادة يــنص علــى األثــر اإليقــايف للطعـن، فيمــا خــال احلــاالت الــيت 

 تتهدد األمن العام.>لغة تنطوي على أخطار 
تعليقـــه الوحيـــد فيمـــا يتعلـــق >لفصـــل الســـادس وقــال إن  -٣٦

[الفصـــل اخلـــامس] الـــذي يتنـــاول العالقـــات بـــني الدولـــة الطــــاردة 
يت املــرور العــابر والوجهــة هــو أن احــرتام حــق أي شــخص يف ودولــ

ويف حالـــة العــودة إىل الدولـــة الـــيت حيمـــل جنســـيتها أمـــر جـــوهري. 
اجلنسية،  الطرد، ينبغي أن تكون األولوية إلعادة الشخص إىل دولة

فيما عدا احلاالت اليت يستتبع فيها الطرد إىل تلك الدولة احتمال 
 ١وافـق علـى مشـروعي املـادتني هـاء التعرض للتعذيب. وقال إنـه ي

 حسبما نقحهما املقرر اخلاص. ١وواو 
السابع  -٣٧ الفصل  ليه  واستطرد قائالً إن املنطق الذي يستند إ

املادة [الفصل السادس] مثري  لالهتمام. وأعرب عن دعمه ملشروع 
شريطة أن يتم حذف عبارة "يف حدود اإلمكان"، ذلك أنه يؤيد  ١ زاي

دىل به السيد نيهاوس إذ قال إن هذا التعبري سيعمل على التعليق الذي أ
لتدمري  إضعاف احلق يف محاية املمتلكات ل املمتلكات. فلو تعرضت 

نئذ األشكال األخرى للجرب السلب أو ُفقدت، فسوف تنطبق حي أو
 املنصوص عليها يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول.

 ١و�ء  ١وطـاء  ١وأعرب عن ~ييده ملشاريع املواد حاء  -٣٨
، وأوصى Ðحالتها مجيعـاً إىل )١٩٢(٨ روع املادةوالصيغة املنقحة ملش

 جلنة الصياغة. 
قال، موضحاً موقفـه بشـأن الصـيغة املنقحـة  فومبا السيد -٣٩

، إن مربرات إدراج ذلك النص ال ينبغي أن تكون ٨ملشروع املادة 
يغطيهــا  موضـع تســاؤل، ذلــك أن احلالـة الــيت أريــَد �ـذا احلكــم أن

ليسـت جمــرد حالـة افرتاضــية. والنسـخة املنقحــة هـي صــيغة حمســنة، 
راء. وتبـــدو صـــيغة األمــر الـــذي يســـّهل نســـبياً حتقيـــق التوافـــق يف اآل

احلكـم للوهلـة األوىل مناســبة، ألنـه حينمــا ينفَّـذ الطــرد فيمـا يتصــل 
 بطلب تسليم، فثمة شروط معينة للطرد ال بد من استيفائها. 

قـانوين لتلــك الشــروط، قــال إن >ألســاس ال وفيمـا يتعلــق -٤٠
املسـألة املطروحـة تتمثــل فيمـا إذا كـان مــن األفضـل القـول ببســاطة 

نون الـــــــدويل" أو أن تلَحــــــــق بتلـــــــك العبـــــــارة عبــــــــارة "طبقـــــــاً للقـــــــا
". فقد تكـون صـيغة "طبقـاً للقـانون هذاألحكام مشروع املواد  "أو

وأضاف قـائالً إنـه  الدويل" مبهمة يف السياق احملدد املتعلق >لطرد.
لــيس لديــه مبــدئياً أي تفضــيل راســخ، إذ ميكــن اســتعمال أي مـــن 

هيالً للتفسـري، إدراج ني، ولكـن قـد يكـون مـن األفضـل، تسـالصـيغت
فإنه لن يعارض  ،تعبري "أو ألحكام مشروع املواد هذا". ومع ذلك

 أي توافق يف اآلراء يتم التوصل إليه بشأن صيغة أخرى. 
 ٨ألحـوال إحالـة مشـروع املـادة غي يف مجيع اوقال إنه ينب -٤١

 بصيغته املنقحة إىل جلنة الصياغة. 
__________ 

 .أعاله ١٨٨ احلاشية انظر )١٩٢( 
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>حلكمــة يف اقـــرتاح  قـــال إنــه غــري مقتنـــع دوغــارد الســيد -٤٢
السيد ماكريه ²نه، بدالً من أن حتاول جلنـة القـانون الـدويل صـياغة 
مشاريع مواد، ينبغي هلا أن تكتفي بوضع مبادئ توجيهية. فاملسـار 

ي لعمل اللجنة يقودها إىل إعداد مشاريع مواد عن موضـوع الطبيع
واد حمدد. ومع أن اللجنة السادسة قد تقرر عدم حتويل مشـاريع املـ

تلـك إىل معاهـدة، أو قـد ُترجـئ هـذه العمليـة، كمـا فعلـت >لنسـبة 
 )١٩٣(عن األفعال غري املشروعة دولياً للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول 

، فســـيكون مفيــداً علـــى )١٩٤(ة الدبلوماســيةوتلــك املتعلقــة >حلمايـــ
األرجح أن تسعى جلنة القانون الدويل إىل إعداد مشاريع مواد عن 

 الذي يُعترب حالياً موضوعاً >لغ األمهية. طرد األجانب 
، قـال إنــه يوافـق علــى ١وفيمـا يتعلـق مبشــروع املـادة دال  -٤٣

ينبغــي  . وأردف قــائالً إنــهطواعيـةتشـجيع األجانــب علــى املغــادرة 
الذي مفاده أنه ينبغي للدولة  بار القرتاح السيد فاسياينإيالء االعت

"أن تتخذ تدابري" لتشجيع املغادرة الطوعية. وينبغي للجنة أيضاً أن 
يف التعليـق إن مل يكـن يف مشـروع  -تتصدى ملسألة تكاليف النقل 

بسـبب عـدم متكــن األجانـب يف حـاالت كثـرية مــن  -املـادة نفسـه 
غـــي إدراج إنــه ينبقــائالً الطوعيــة ألســباب ماليــة. وأضــاف  املغــادرة

اجلـوي"،  النقـلبعد عبـارة " ٢إشارة إىل حقوق اإلنسان يف الفقرة 
 وذلك من أجل التشديد على أمهية البعد املتعلق حبقوق اإلنسان.

وأسوة >لكثري من أعضاء اللجنة اآلخرين، قـال إن لديـه  -٤٤
فيمــا يتعلـق حبـق األجنــيب يف حتفظـات بشـأن موقــف املقـرر اخلـاص 

رد. ويبـدو أن املقـرر اخلـاص يعتقـد ²ن القاعـدة الطعن يف قرار الط
الطعون  )١٩٥(١املنصوص عليها يف مشروع املادة جيم  تشمل هذه 

بشـكل كـاف. ومــع أنـه أقـر ²ن القــانون األورويب يعـرتف >حلــق يف 
لتقرير ] من ٥٩[الفقرة  ٤٦١الطعن، فإن استنتاجه الوارد يف الفقرة  ا

األثر يستند إىل حد كبري إىل حقيقة مفادها  عدم وجود اتفاق على 
اإليقايف هلذا الطعن. وقال إنه يتفق شخصياً مع السيد فاسياين على 
أنــــــه ينبغــــــي للجنـــــــة أال تسرتشــــــد بقــــــرار معهـــــــد القــــــانون الـــــــدويل 

، بــل بصـكوك أحــدث عهــداً مـن قبيــل االتفاقيــة )١٩٦(١٨٩٢ لعـام
يع التفاقية الدولية حلماية حقوق مجسان، ورمبا >األوروبية حلقوق اإلن

. ويف مجيع األحوال، يتعني على املقرر العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
اخلاص أن يواصل النظر يف املوضوع، ورمبا القيام بصياغة حكم يتناول 
الطرد،  احلق يف الطعن واألثر اإليقايف احملتمل لطعن كهذا ضد أمر 

 أن املوضوع حباجة إىل مزيد من التوضيح. حيث إنه من املؤكد
__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )١٩٣( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
 .٤٩ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦حولية  )١٩٤( 
 .أعاله ١٨٦ احلاشية انظر )١٩٥( 
 )١٩٦( “ Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des 

étrangers proposées par l’Institut de droit international et adoptées par 

lui à Genève, le 9 septembre 1892” )أعاله ١٨٣ ةاحلاشي انظر(. 

مـــن  ١ومــع أنـــه أعــرب عـــن موافقتــه التامـــة علــى الفقـــرة  -٤٥
 ٢فيما خيص الفقرة  يراوده، فقد عرب عن قلق ١مشروع املادة هاء 

أل ــا تـــوحي ²ن مثــة عـــدداً مـــن الــدول األخـــرى الــيت ميكـــن طـــرد 
د الدولـــة الــيت حيمـــل األجنـــيب  جنســـيتها، األجنــيب إليهـــا إذا مل حتـــدَّ

تعذيب فيها. ومع أن الفلسفة إذا كان من املرجح أن يتعرض لل أو
بضـــمان طـــرد  ،حســـبما يبــدو ،الــيت اتبعهـــا املقـــرر اخلــاص تقضـــي

األجنيب إىل مكان يُعامل فيه معاملة حسنة ويكون فيـه آمنـاً، فمـن 
غــري املؤكــد أن حيقــق مشــروع املــادة ذلــك اهلــدف >لضــرورة؛ ففــي 

أيضًا  ميكن أن ُيطرد إليها الشخص، قد جيري الدول األخرى اليت
إخضاعه للتعذيب أو للمعاملـة الالإنسـانية أو املهينـة. وبنـاء عليـه، 
فمـــن الضـــروري توضـــيح أن القيـــود املتعلقـــة >لتعـــذيب أو املعاملــــة 

 الالإنسانية أو املهينة تنطبق على تلك الدول كذلك. 
ظـــر الطــــرد حباملتعلـــق املـــنقح  ٨وقـــال إن مشـــروع املـــادة  -٤٦

لجنة املتصل >لتسليم حباجة إىل دراسة  ال أكثر دقة. وإذا ما أولت 
اهتمامًا كافياً إىل مسألة التعـذيب أو املعاملـة الالإنسـانية أو املهينـة 

، ميكـن عندئـذ اإلبقـاء علـى ١مـن مشـروع املـادة هـاء  ٢يف الفقـرة 
وفتني " الواردة بني قوسني معقأو ألحكام مشروع املواد هذاعبارة "

 .٨يف مشروع املادة 
ينص على أن األجنيب الذي  ١املادة حاء وقال إن مشروع  -٤٧

ذا كانت يطرد مبسوغات غري صحيحة له احلق يف العودة " ما عدا إ
". وهذه العبارة حباجة عودته تشكل �ديداً للنظام العام أو األمن العام

أن ترفض إىل صياغة أفضل لضمان أال يكون بوسع الدولة املعنية 
 سوغات تعسفية حبتة. السماح للشخص >لعودة استناداً إىل م

وأضاف قائالً إنه يتفق مع السيد ماكريه على أن مشروع  -٤٨
مـن مشــاريع املــواد  ١٩غــري ضـروري. فمشــروع املــادة  ١املـادة �ء 

املتعلقـة >حلمايـة الدبلوماسـية يوصـى ²ن تكـون الدولـة الـيت حيمــل 
زمـــة مبــــنح احلمايـــة الدبلوماســــية يف ظــــروف األجنـــيب جنســــيتها ملت

قـد جتاهــل  ١وحيـث إنــه مـن الواضـح أن مشــروع املـادة �ء  معينـة،
 هذه التوصية، فمن األفضل حذفه. 

، ١إىل �ء  ١واقــــرتح أن حتــــال مشــــاريع املــــواد مــــن دال  -٤٩
 الواردة يف اإلضافة الثانية للتقرير السادس، إىل جلنة الصياغة.

قال، يف سياق إشارته إىل مشروع املـادة  كانديويت  السيد -٥٠
إن الســيد  ،للطــرد اخلاضــع األجنـيبمحايــة ممتلكــات بشـأن  ١زاي 

ترسي محاية كافية  ٢ويسنوموريت كان حمقاً متاماً حني ادعى أن الفقرة 
للممتلكات واملصاحل املالية األخرى لألجانب اخلاضعني للطرد، حىت 

قوفتني. وقال إنه قد يؤيد عوإن ُحذف النص املوضوع بني قوسني م
اول  ١الفقرة  من مشروع املادة، مع العلم ²نه رمبا يكون >إلمكان تن

املزيد من التفاصيل يف تلك الفقرة. وقد يكون من األفضل مع ذلك 
وضعها يف ذلك الفرع من النص الذي يتناول حظر أشكال معينة من 

 الطرد من قبيل الطرد اجلماعي أو الطرد املقنَّع. 

 .١٥/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 
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 ٣٠٩٤اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١أ�ر/مايو  ٢٧اجلمعة، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري  ةالسيد :الرئيسة
 (�ئب الرئيس) نيهاوس بريندالسيد  :الحقاً 

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
الســـــيد  ســـــيد برييــــرا،بيرتيــــتش، البريمــــوديس، الســـــيد  ->ســــكيس 

احلمــود، الســـيد دوغــارد، الســـيد ســابو�، الســـيد  حســونة، الســـيد
ســينغ، الســيد غالتســـكي، الســيد غــا�، الســـيد فارغــاس كـــارينيو، 

أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 
كـــــافليش، الســـــيد كـــــامتو، الســـــيد كانـــــديويت، الســـــيد كوميســــــاريو 

السيد ميليسـكانو، السـيد السيد موراسي، ريه، ، السيد ماكأفونسو
 نوليت، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

 )A/CN.4/642، الفرع Nء، وA/CN.4/638( )�بع(طرد األجانب 
 من جدول األعمال] ٥[البند 

 )ختام( )١٩٧(التقرير السادس للمقرر اخلاص
 .اجللسة الرئيس) رÔسة ة(�ئب تولت السيدة جاكوبسون 

دعــت اللجنـــة إىل اســتئناف النظــر يف اإلضـــافة  الرئيســة -١
 الثانية للتقرير السادس للمقرر اخلاص عن طرد األجانب.

قالت إ ا ترى أن مشروع املادة  إسكوNر إرQندث السيدة -٢
) متــوازن. إعـادة األجنـيب اخلاضـع للطـرد إىل دولـة الوجهـة( ١دال 

للتنفيـــذ  ١ الفقـــرة ألفضــلية يفوأعربــت عـــن ~ييــدها لفكـــرة مـــنح ا
رغبات  الطوعي لقرار الطرد، وذلك لضمان أكرب قدر من االحرتام ل
الشخص األجنيب املعين. ومع ذلـك، فإ ـا تشـاطر أعضـاًء آخـرين 

قرار الطرد االمتثال لعبارة " الرأي ²ن استخدام كلمة "تشجع" قبل
ــر كــ" يثــري بعــض الصــعو طواعيــة دعوة إىل >ت: أوالً، أل ــا قــد تفسَّ

علـى األجنـيب؛ و�نيـاً، ألن هـذا التعبـري  فرض ضغوط ال مسـوغ هلـا
يشكل مصطلحاً قانونياً. وعليه، فمن األفضل االستعاضـة عنـه  ال

 بعبارة "تتخذ [...] التدابري الضرورية لتمكني".
وقالت إنه ينبغي حذف عبارة "قدر اإلمكان" الواردة يف  -٣
ن ينفــذ علـــى الـــدوام بطريقـــة ، وذلـــك ألن الطـــرد جيـــب أ٢لفقــرة ا

__________ 

 التقريـــر دراســـة يف والســتني، الثانيـــة دور�ــا يف اللجنـــة، شــرعت )١٩٧( 
 جــيم؛ الفــرع الرابــع، إىل األول مــن >لفصـول >دئــة اخلــاص للمقــرر السـادس

لفرع  ع، ا ب وواصلت يف الدورة احلالية دراستها للتقرير >لنظر يف الفصول من الرا
دال، إىل الثـامن، وهــي الفصـول الــواردة يف اإلضــافة الثانيـة للتقريــر الســادس 

 .)Add.1–2و A/CN.4/625ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠ حولية(

ا منظم ة ومبا يتوافق مع قواعد القانون الدويل. فإن كانت الفكرة هن
هــي إ�رة احتمـــال اعتمـــاد تـــدابري قســرية جتـــاه األجانـــب يف ظـــل 
ظـروف معينـة مـن أجـل ضـمان طـردهم، فينبغـي عندئـذ ذكـر ذلــك 

ن شـارة احملـددة إىل قواعـد الطـريابوضـوح، رمبـا يف  ايـة الفقـرة. واإل
بشــكل خــاص، حيــث إن الغالبيــة املــدين ليســت مثــرية لالعــرتاض 

العظمــى مـــن عمليـــات الطـــرد تـــتم عـــن طريـــق اجلـــو. وعلـــى جلنـــة 
 الصياغة أن تتناول هذه املسألة بقدر أكرب من التفصيل.

مقبولة متاماً. وعلى الرغم من احلاجة  ٣وقالت إن الفقرة  -٤
ل >لتطـــــوير إىل حتســــني الصــــياغة، فمــــن الواضــــح أن الــــنص يتصــــ

 التدرجيي ويتفق بصورة �مة مع املنطق العام ملشاريع املواد. 
(دولـة وجهـة األجنــيب  ١يتعلـق مبشـروع املـادة هـاء  وفيمـا -٥

خلـاص بشـأن دولـة الوجهـة ، قالت إ ا تؤيد حجة املقـرر ااملطرود)
وإيـالء األفضـلية لدولـة اجلنســية. كمـا أ ـا تؤيــد، مـن حيـث املبــدأ، 

الذي يفيد ²ن دولة اجلنسية هـي وحـدها  ٣الفقرة  ذلك اجلزء من
 الدولة اليت قد تكون ملزمة بقبول األجنيب املطرود.

ينبغي عند مواصلة العمل بشـأن  ، مع ذلك،وأفادت ²نه -٦
مشــروع املـــادة مراعـــاة عوامـــل عـــدة، حـــدد الـــبعض منهـــا أعضـــاء 

ة آخــرون يف اللجنـــة. فــأوالً، يف احلـــاالت الــيت ال تكـــون فيهــا دولـــ
الوجهـة هـي دولـة اجلنسـية، ينبغــي مراعـاة رغبـات األجنـيب اجلــاري 

ق مع طرده فيما يتعلق >ملكان الذي سيقع عليه االختيار، مبا يتواف
والقاضـــي Ðيـــالء األفضـــلية  ١املبـــدأ الـــوارد يف مشـــروع املـــادة دال 

لتنفيـذ قــرارات الطـرد طواعيــة. و�نيـاً، ينبغــي أن يؤخـذ يف االعتبــار 
ض األجنـيب اجلـاري طـرده خلطـر التعـذيب أو املعاملــة احتمـال تعـر 

الالإنســانية أو املهينـــة ال فيمـــا يتعلـــق بدولـــة اجلنســـية فحســـب بـــل 
دولـة مـن دول الوجهـة. كـذلك ينبغـي إيـالء املزيـد مــن >لنسـبة ألي 

النظر إىل وضع األشخاص عدميي اجلنسية الذين ال ميكن طردهم 
الية على األقل، نظراً لعدم على اإلطالق، يف ظل مشاريع املواد احل

اغة  وجود دولة جنسية يقع عليها التزام بقبوهلم. وميكن للجنة الصي
 >لذات عند إعدادها التعليقات.أيضاً أن تنظر يف تلك احلالة 

محايـة حقـوق اإلنسـان الواجبــة ( ١أمـا مشـروع املـادة واو  -٧
عو>ت  ) فلــم يُثــر صــلطــرد يف دولــة املـرور العــابرل اخلاضــعلألجنـيب 

>ســتثناء مـا أشــار إليــه السـيد فاســياين فيمـا يتعلــق بوصــف  كبـرية،
املقـــرر  "القواعــد الســارية" ² ـــا مــن قواعــد القـــانون الــدويل. وكــان

مراعــــاة مــــع اخلــــاص قــــد أدخــــل تعــــديالً طفيفــــاً Ðدراجــــه عبــــارة "
يقتضيه اخـتالف احلـال"، وهـذا التعـديل موضـع ترحيـب وينبغـي  ما

 اإلبقاء عليه.
محايـــة ( ١ نهج العــام الـــوارد يف مشــروع املــادة زايالــ أمــا -٨

) فهو  ج مقبول، لكن ينبغـي أن للطرد اخلاضعاألجنيب  ممتلكات
سبان مقرتح السيد ويسنوموريت بقلب ترتيب الفقرتني.  يؤخذ يف احل

كمـا ينبغـي إيـالء املزيـد مـن النظـر إىل عبـارة "يف حـدود اإلمكـان" 
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. فأية إشارات إىل تقييدات ٢الفقرة  الواردة بني قوسني معقوفتني يف
تُفرض على محاية ممتلكات األجانب جيب صياغتها بطريقة ال ميكن 

 ترتك حرية التصرف الكاملة للدولة الطاردة.أن تفسر على أ ا 
وأضـــافت الســـيدة إســـكو>ر إر�نـــدث قائلـــة إن مشـــروع  -٩

د يف (حق العودة إىل الدولة الطاردة) يدخل >لتأكيـ ١ املادة حاء
ؤه اهتمامـاً خاصـاً. أمــا إطـار التطـوير التــدرجيي وينبغـي >لتـايل إيــال

فهـــو  مصــطلح "غـــري صـــحيح" املســـتخدم لوصـــف مســـوغ الطـــرد،
مصــطلح غـــري قــانوين يفســـح ا0ــال لكثـــري مــن التفســـريات الذاتيـــة 

 للغاية. وينبغي للجنة الصياغة أن تستعيض عنه مبصطلح أنسب.
، أن أشـار إليـه بعـض األعضــاءوقالـت إنـه وفقـاً ملـا سـبق  -١٠

(مسـؤولية الـدول يف حـاالت الطــرد  ١ فـإن مشـروعي املـادتني طـاء
الدبلوماسـية) يشـكالن كـالً مرتابطـاً (احلمايـة  ١ غري املشروع) و�ء

ذا   وال ميكن فصلهما. وقالت إنه ليس لديها رأي راسخ بشأن ما إ
كــــان ينبغـــــي اإلبقـــــاء عليهمـــــا. فــــإذا كـــــان مـــــن الصـــــحيح أ مـــــا 

يقدمان شيئاً جديـداً إىل النظـام العـام للمسـؤولية الدوليـة للـدول  ال
موضـوع قيــد واحلمايـة الدبلوماســية، فـإن أحــد اجلوانـب الرئيســية لل

البحـث يتمثـل حتديـداً يف أن طـرد األجانـب قـد يشـكل، يف بعـض 
احلـاالت، فعــالً غـري مشــروع دوليـاً. ومــن املستحسـن اإلبقــاء علــى 

 حلة الراهنة من عمل اللجنة.مشروعي املادتني يف املر 
إىل  ١ إىل �ء ١ وميكـــن إحالــــة مشـــاريع املــــواد مــــن دال -١١
 الصياغة. جلنة
العــرتاف الصـريح حبــق الطعــن يف قــرارات وفيمـا يتعلــق > -١٢

الطرد واألثر اإليقايف هلذا الطعن، فإن نصاً �ذا اخلصوص يتماشى 
تـدرجيي لـه >لتأكيـد بصورة �مة مع والية اللجنة املتعلقة >لتطوير ال

فـــإن املقــرر اخلـــاص مل مييـــز  ،مكانــه يف مشـــروع املـــواد. ومــع ذلـــك
يف الــة الطـرد والطعــون بوضـوح كـاف بــني الطعـون الــيت تقـدم يف ح

قـرار الطـرد. وقالـت إن مثـة مـا يـدعو إىل إجـراء دراسـة أكثـر مشـوالً 
تتعلــق مبــا إذا كــان مــن املمكــن اعتبــار الطعــن الــذي لــيس لــه أثـــر 

مبثابــة "ســبيل انتصـاف فعــال"، وذلــك يف إطـار معــىن تلــك  إيقـايف
 العبارة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

فهمت أن احلاجة إىل التمييز بوضوح بني الطرد وقالت إ ا  -١٣
ملقرر  ا وبني التسليم وإىل منع التسليم املقّنع يف شكل طرد قد أهلمت 

ذلك، يبدو هلا أن . ومع ٨اخلاص يف سياق إعداده ملشروع املادة 
الصيغة احلالية غامضة للغاية، وهي، >لرغم من عدم معارضتها إلحالة 

 تود لو أ ا صيغت مبزيد من الدقة.املادة إىل جلنة الصياغة، 
ــوليت الســـيد -١٤ قـــال إنـــه يتفـــق عمومـــاً مـــع مشـــروع املـــادة  نـ
(إعادة األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة الوجهة). وأضاف  ١ دال

غــري الواضـح مــا إذا كـان مقـرتح الســيد فاسـياين واألعضــاء أنـه مـن 
شجيع" "تتخذ تدابري لتأن ذي يدعو الدولة الطاردة إىل اآلخرين ال

االمتثال الطوعي لقرارات الطرد سيسفر عن األثر املقصود، ذلـك 

أن وسائل التشجيع املشروعة من قبيـل اإلقنـاع يتعـذر وصـفها ² ـا 
ملفضــل اإلبقــاء علــى املقــرتح األصـــلي "تــدابري". وبنــاء عليــه، مــن ا

 للمقرر اخلاص.
القواعــد ينبغـي أال تتضــمن إشـارة إىل  ٢وقـال إن الفقــرة  -١٥
العام علقة >لنقل اجلوياملت . فهذه القواعد يغطيها بوضوح املصطلح 

التطرق إليها يف  "قواعد القانون الدويل"، وليس واضحاً ملاذا ينبغي 
ة، على سبيل املثال، إىل القواعد املتصلة الوقت الذي ال توجد فيه إشار 

>لسفر عن طريق البحر أو ببساطة إىل القواعد اليت تنطبق على نقل 
خاص. وقد توحي اإلشارة إىل السفر جواً دون غريه ²ن معظم األش

النقل و²ن  عمليات الطرد القسري تتم بواسطة هذا السبيل من سبل 
خــاص عرضـة إلســاءة  هـذا الشـكل مــن أشـكال الطــرد يُعـّد بوجـه

االسـتعمال. بيــد أن احلــال ال يكــون >لضــرورة علــى هــذا النحــو، 
 د إىل حقوق اإلنسان.وسيكون من األنسب اإلشارة بشكل حمد

البحث  -١٦ واستطرد قائالً إن أحد أهم جوانب املوضوع قيد 
السيد  هو إعادة النظر يف قرار الطرد أو الطعن فيه. وهو يعترب، مثل 

 ذه املسـألة ينبغــي أن تشـكل موضــوعاً ملشـروع مــادةماكريـه، أن هــ
مستقل يوضع يف الباب املتعلق >لقواعد اإلجرائية. كما أنه يتفق مع 
اسـتدالالت املقــرر اخلـاص الــيت مفادهــا أن القـانون الــدويل العــريف 

انتصاف يعرتف >حلق يف املراجعة القضائية، بل >حل ال ق يف سبيل 
 مسـتمد مــن كـل مـن ممارســات فعـال فحسـب. وهـذا احلــق األخـري

اإلنســان حسـبما فسـر�ا خمتلـف هيئــات الـدول وضـما�ت حقـوق 
املعاهدات. وهناك حجة أخرى داعمة هلذا احلق تتمثل يف أن حتديد 
ما إذا كان الطرد قانونياً يف سياق إجراء ملراجعة قرار الطرد سيمكِّن 

بلوماســية القواعـد املتصــلة مبســؤولية الـدول واحلمايــة الد مـن تطبيــق
. وبناء عليـه، فإنـه ١ و�ء ١ املشار إليها يف مشروعي املادتني طاء

يشجع املقرر اخلاص على أن يقدم إىل اللجنة مشروع مادة بشأن 
 احلق يف اللجوء إىل سبيل فعال لالنتصاف من قرار الطرد.

إليقايف للطعن. واألمر يعتمد  يقود ذلك إىل مسألة األثر ا -١٧
 ل املطروح. فإذا كان السؤال هو ما إذا كان جيبكثريًا على السؤا

قرار الطرد، حبكم القـانون القـائم، أثـر يف أن يكون جلميع الطعون 
²ن ذلـــك لــــيس  -إيقـــايف، فعندئـــذ ســـتبدو إجابــــة املقـــرر اخلـــاص 

ان ينبغي جابة صائبة. أما إذا كان السؤال هو ما إذا كإ -صحيحاً 
ايف حـني يـّدعي الشــخص أن يكـون للطعـن يف قـرار الطـرد أثــر إيقـ

ه يواجـــه خطـــر التعـــذيب أو املعاملــــة املعـــين علـــى حنـــو معقـــول ²نــــ
الالإنسانية، فعندئذ جيب أن يكـون الـرد >إلجيـاب. وهـذه اإلجابـة 

مـن االتفاقيـة  ١٣ ال تستند بصورة حصرية إىل نص من قبيل املـادة
إلنســـان الــيت تكفــل احلـــق يف اللجــوء إىل ســـبيل األوروبيــة حلقــوق ا

اد ببساطة صاف فعال. فمن املمكن أيضاً استخالصها >الستنانت
إىل التشعبات اإلجرائية للحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة 
الالإنسـانية. وال يعــين ذلـك أن هنــاك حقـاً عامــاً، مبوجـب القــانون 

نتصـــاف ذي أثـــر إيقــــايف لالاللجـــوء إىل ســـبيل الـــدويل العـــريف، يف 
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حلقــوق األساســـية الطــرد، وذلــك ألن ا يتعلــق جبميــع قـــرارات فيمــا
تكون يف بعض احلاالت معرضة خلطر االنتهاك. ومع ذلك،  ال قد

ميكــن للجنـــة، وينبغــي هلـــا، حبكـــم القــانون القـــائم، أن تعـــرتف ²ن 
الطعون جيب أن يكون هلا أثـر إيقـايف يف احلـاالت الـيت يوجـد فيهـا 

كمة علت احمل، كما فلتعرض للتعذيب أو املعاملة الالإنسانيةخطر ا
 كونكـااألوروبيـة حلقـوق اإلنسـان يف حكميهـا الصـادرين يف قضـية 

. ففي النهاية، يُعترب حظر التعذيب عنصراً ضد تركيا جا>ري وقضية
من عناصر القواعد اآلمرة، والدول ملزمـة بضـمان أن يكـون ذلـك 

 احلظر فعاالً.
دولة ( ١ أنه يتفق مع االجتاه العام ملشروع املادة هاءومع  -١٨

وجهة األجنيب املطرود)، شأنه يف ذلك شأن السيد ماكريه، فإنه يرى 
،  ١أنه ينبغي للجنة الصياغة أن تعيد صياغته. فالفقرة  صارمة جدًا

ألنه ميكن تصور احتمال طرد الشخص إىل دولـة غـري الدولـة الـيت 
كن حتديد دولة اجلنسية. وهذا ما يرتب حيمل جنسيتها حىت وإن أم

 اليت ينبغي أن تتخذ شكل قائمة إرشادية. ٢الفقرة آ�راً على 
محاية حقـوق ( ١ وقال إنه ينبغي إعادة صياغة املادة واو -١٩

) لتوضح يف دولة املرور العابرلطرد ل اخلاضعاإلنسان الواجبة لألجنيب 
 إجراءات الطرد من البداية. أن دولة املرور العابر غري مطالَبة Ðعادة

الالت املقــرر اخلـــاص  قـــائالً إن اســتدو�بــع الســيد نــوليت -٢٠
 اخلاضــــع األجنـــيبممتلكــــات (محايـــة  ١ بشـــأن مشـــروع املــــادة زاي

) جـديرة >ملالحظــة. فقـد اختـار مثــالني مـن التـاريخ األملــاين للطـرد
إلثبـات وجهــة نظــره، ومهـا طــرد الرعــا� األجانـب اليهــود مــن قبــل 

اليـــني مـــن الســلطات البافاريـــة يف حقبــة مجهوريـــة فاميـــار، وطــرد امل
األملان واملنحدرين من عرق أملاين من قبل دول أخرى بعـد احلـرب 

اضـــــح أنـــــه كـــــان بوســـــع املقـــــرر اخلـــــاص العامليـــــة الثانيـــــة. ومـــــن الو 
االستشهاد ²مثلة أخرى رهيبة يعود �رخيها إىل الفرتة االنتقالية بني 
 هاتني احلقبتني من التاريخ. ومع أن املثالني اللذين اختارمها مروعان
>لفعـل وجــديران >لــذكر، ال ينبغـي اســتخالص اســتنتاجات عامــة 

فـــذت بعــد احلـــرب منهمــا، لــيس فقـــط ألن عمليــات الطـــرد الــيت نُ 
العامليـة الثانيـة أ�رت مسـائل غايـة يف التعقيـد اكتفـى املقـرر اخلـاص 
>لتطـرق إليهــا >قتضــاب، بــل ألن الــدافع الرئيســي للطــرد مل يكــن 

رة املمتلكات، بـل يف جتسـيد خمتلـف يتمثل على ما يبدو يف مصاد
أشـكال الكراهيــة أو الســعي لنيــل أهــداف سياســية. وهلــذا كانــت 

سكو>ر إر�ندث والسيد ويسنوموريت حمقَّـني حـني قـاال إن السيدة إ
ينبغــــــي أال يشـــــدد علــــــى دافـــــع املصــــــادرة  ١ مشـــــروع املـــــادة زاي

الغـرض منهــا، بـل علــى محايــة ممتلكـات األشــخاص املطــرودين  أو
فإنه يوافق على مقرتح السيد ويسنوموريت جبعل  ،ه عام. ولذلكبوج

، ويتفق مع فكرة ١ ادة زايالفقرة الرئيسية من مشروع امل ٢الفقرة 
احلاليـــة إىل ذلــك اجلـــزء مـــن  ١الســيد دوغـــارد بشـــأن نقــل الفقـــرة 

مشاريع املواد الذي يتنـاول علـى وجـه التحديـد األشـكال احملظـورة 
مـاعي. وأعــرب مـع ذلــك عـن رغبتــه يف للطـرد مــن قبيـل الطــرد اجل

التشــديد جمـــدداً علــى أنـــه يعتــرب إدراج مشـــروع مــادة بشـــأن محايـــة 
 ات األشخاص املطرودين أمراً >لغ األمهية.ممتلك
وقال إنه ينبغـي للجنـة الصـياغة أن توضـح مشـروع املـادة  -٢١
(حـق العـودة إىل الدولـة الطـاردة). فـأوالً، ينبغـي أن يكـون  ١ حـاء

يف مشـــروع املـــادة عـــن احلـــق يف دخـــول الدولـــة الطـــاردة احلــديث 
يف احلـاالت  م حق العودة ُيستخدم على ما يبـدوجمدداً، ألن مفهو 

ر فيها الناس من أوطا م. ومع ذلك، فإن النقطة الرئيسية  اليت يهجَّ
ــعة للغايـة. وهــو  ١ تتمثـل يف أن الصـياغة احلاليــة للمـادة حـاء موسَّ

مايــة حقـــوق مجيــع العمـــال الدوليــة حلاالتفاقيـــة شخصــياً ال يفســر 
أو قـــرار جلنــة البلـــدان األمريكيــة حلقـــوق  املهــاجرين وأفـــراد أســرهم

علــى أ مــا يعرتفــان حبــق (غواتيمــاال)  ٧٣٧٨ القضــيةنســان يف اإل
 ٥٥٤عــــام يف العـــــودة، حســـــبما فعـــــل املقـــــرر اخلـــــاص يف الفقـــــرة 

 مـن التقريـر السـادس. فاالتفاقيـة أشـارت فقـط )١٩٨(]١٥٢ [الفقـرة
ُيسـتعمل ملنـع الشـخص إىل أن صدور قرار سابق >لطرد ينبغـي أال 

، ولكن ذلك ال مينع عوامل جمدداً  املعنيةالدولة دخول املطرود من 
أخرى من احلؤول دون دخوله جمدداً. أما فيما يتعلق بلجنة البلدان 
األمريكيــة حلقـــوق اإلنســـان، فقـــد وضــعت ببســـاطة توصـــية بشـــأن 

دخول الدولة الطاردة  يقبل فكرة أن احلق يفحالة معينة. وقال إنه 
ار  ائي يقضي ²ن قرار جمدداً ينبغي أن يكون النتيجة الطبيعية لقر 

الطرد قد انتهك قواعد معينة. فهذا احلق ينبثق من مبادئ مسؤولية 
وهــو حـق معــرتف بـه يف تشــريعات وممارسـات دول معينــة.  ،الـدول

اعــد معينـــة هــو فقـــط ومــع ذلــك، ال بـــد مــن توضـــيح أن انتهــاك قو 
الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل نشــوء احلــق يف دخــول الدولــة الطـــاردة 

د اعرتف املقرر اخلاص بذلك حني كتب أن إبطال قـرار جمدداً. وق
الطـرد اسـتناداً إىل خطـأ إجرائـي حمـض ال ميكـن أن ينـتج عنـه مــنح 
ذلك احلق. وأبدى رغبته الشخصية يف أن تذهب اللجنة إىل أبعد 

تـذكر أن احلــق يف دخـول الدولـة الطـاردة جمــدداً ال  مـن ذلـك، وأن
 واعد القانون الدويل.ينشأ إال >نتهاك قاعدة موضوعية من ق

 ١ وقـــال إنـــه يتفــــق عمومـــاً مـــع مشــــروعي املـــادتني طــــاء -٢٢
(احلمايـة  ١ املشـروع) و�ء (مسـؤولية الـدول يف حـاالت الطـرد غـري

دول ينبغــــي الدبلوماســـية)، لكنـــه يرغــــب يف التشـــديد علــــى أن الـــ
تُعترب مسؤولة إال عن انتهاكات قواعد القانون الدويل. وبناء على  أال

عـــن عبــارة "طــرد غــري مشـــروع" يف  االستعاضــةإنــه يقــرتح ف ،ذلــك
 بعبارة "طرد غري مشروع دولياً". ١ مشروع املادة طاء

إىل  ١ إىل �ء ١ وميكـــن إحالــــة مشـــاريع املــــواد مــــن دال -٢٣
 الصياغة. جلنة

__________ 

 يف املسـتخدم الرتقـيم إىل معقوفـة أقـواس بـني الـواردة األرقام تشري )١٩٨( 
 اخلـــاص للمقـــرر الســـادس للتقريـــر الثانيــة اإلضـــافة مـــن املستنســـخة النســخة

)A/CN.4/625/Add.2(،  وميكـــن االطـــالع علـــى تلـــك النســـخة علـــى املوقــــع
كي للجنـة. وقـد ُأعيـَد تـرقيم الفصـول والفقـرات واحلواشـي ألغـراض نشـر الشـب

 .)األول(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية الوثيقة يف 
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قال إنـه يوافـق علـى أنـه ينبغـي إحالـة مشـاريع  غا� السيد -٢٤
املـــواد الــــيت اقرتحهــــا املقــــرر اخلـــاص يف تقريــــره الســــادس إىل جلنــــة 

 ،الصـياغة، مـع اسـتثناء واحــد سـوف يعـود إليــه الحقـاً. ومـع ذلــك
فـإن لديــه بعــض الشــكوك بشــأن األثـر الــذي قــد يــنجم عــن هــذه 

  اية املطـاف، ويل يفاملقرتحات فيما لو اعتمد�ا جلنة القانون الد
وذلـــك يف املقـــام األول بســـبب صـــعوبة معاجلـــة بعـــض املشـــكالت 

 العملية اليت تثريها عملية الطرد.
، ينبغــي تشــجيع ١ وقـال إنــه مبوجــب مشـروع املــادة دال -٢٥

األجانب على االمتثال لقرارات الطرد طواعيـة. ومـع ذلـك، ووفقـاً 
ن األجانـــب الـــذين ملــا أشـــار إليـــه الســيد دوغـــارد، فـــإن الكثــري مـــ

عية  يتعرضون للطرد ال ميلكون الوسائل اليت متكنهم من العودة طوا
الـذهاب إىل أي دولـة أخــرى  إىل الدولـة الـيت حيملـون جنســيتها أو

تعداداً لقبــوهلم. وقــد ال يرغبــون أيضــاً يف االمتثــال لتــدبري تبـدي اســ
ع إذا يعتربونـه قاسـياً جـداً أو يفكــرون ²ن القـرار قـد يُلغـى أو يراَجــ

رفضوا املغادرة. ويف كلتا احلالتني قد ينتهي األمر >عتقال األجنيب. 
ثـور علــى دولــة وقـد يســتغرق ذلـك االعتقــال بعــض الوقـت قبــل الع

ول األجنيب. وال بد من اإلشـارة إىل أن احملكمـة تكون مستعدة لقب
األوروبيـة حلقــوق اإلنســان كانـت متســاهلة إىل حــد مـا جتــاه بعــض 

علق بطـول فـرتة االعتقـال. وميكـن للجنـة أن تنظـر يف الدول فيما يت
التوصــــية بفـــــرض بعـــــض القيـــــود، ال بشــــأن طـــــول فـــــرتة االعتقـــــال 

 اعتقـــال يمــا خيـــص الفعـــل نفســه املتمثـــل يففحســب، بـــل أيضـــاً ف
انتفـــاء وجــــود  حالــــةاألجانـــب املعرضــــني للطـــرد، علــــى األقـــل يف 

إنــــه أو األمـــن القــــومي. وقـــال  العامـــةمســـوغات تتعلـــق >لسياســــة 
ل، أال تكـــــون هـــــذه املفــــاهيم األخـــــرية حمـــــالً ينبغــــي، بطبيعـــــة احلــــا

للتالعب �ا أو جتريدها مـن معناهـا، إال أنـه لـيس يف وسـع اللجنـة 
 الصدد. أن تفعل الكثري يف هذا

واستطرد قائالً إنه سواء غادر األجانـب البلـد طواعيـة أم  -٢٦
ة إليه إن  ال، فمن املرجح أن تواجههم مصاعب اقتصادية يف العود

كـان متاحـاً هلـم ســبيل انتصـاف فعـال وحقــق الطعـن الغـرض منــه. 
د ميليسـكانو يف اجللســة ووفقـاً ملـا شــدد عليـه الســيد سـابو� والســي

اإليقــــــايف للطعـــــن يُعتــــــرب ضــــــرور�ً إذا أريــــــد  الســـــابقة، فــــــإن األثــــــر
االنتصــاف أن تكـــون فعالــة. وبغــض النظـــر عمــا إذا كـــان  لوســيلة

ال، فال بد من أن يكون للجوء  شرعية أم األجانب مقيمني بصورة
إىل ســبيل االنتصــاف أثـــر إيقــايف علــى الـــدوام، مــا مل يتعلــق األمـــر 

ذلـك، ينبغــي >عتبـارات أخـرى تتصـل >ألمـن القــومي. وبنـاء علـى 
إدراج مشروع مادة بشأن هذه املسألة. وقد أشار السـيد نـوليت يف 

اســــتثناء  وقــــت ســــابق مــــن اجللســــة إىل أنــــه ينبغــــي أن يكــــون مثــــة
احلـــاالت الـــيت يكــــون فيهـــا خطـــر التعــــرض للتعـــذيب أو ســــوء  يف

املعاملـة قائمـاً: إن مــن األفضـل أن تـنص القاعــدة العامـة علــى أن 
 يكون للطعن أثر إيقايف.

وقال السيد غا� إن طول فرتة االعتقال ريثمـا يـتم الطـرد  -٢٧
ة قد يُعزى إىل صعوبة التحقق مـن جنسـية األجنـيب أو موقـف الدولـ

اليت حيمل األجنيب جنسيتها. ويف الكثـري مـن احلـاالت تكـون دولـة 
ص املطـرود. اجلنسية هي الدولة الوحيدة اليت تقبل استقبال الشـخ

ة، قد ال ترغب تلك الدولة يف التعاون ومع ذلك، وألسباب متنوع
مع الدولة اليت تنوي طـرد األجنـيب، ال سـيما إذا كـان هـذا التعـاون 

العام السائد. ومع أن تعزيز التعاون بني الدول  يتعارض مع االجتاه
حيــــد أيضــــاً مــــن طــــول فــــرتة اعتقـــــال  فإنــــهيســــهل عمليــــة الطــــرد، 

يــة عمليـة كبــرية األشـخاص املعنيــني. وهـذه >لتــايل مسـألة ذات أمه
وينبغي إخضاعها ملزيد من الدراسة. ومـن شـأن االتفاقـات الثنائيـة 

كنها قد تزيد من خطر إلعادة قبول األجانب أن تعزز التعاون، ول
تعـرض األشــخاص املطــرودين للتعــذيب أو املعاملــة الالإنســانية أو 

د اتفاقات من هـذا القبيـل املهينة. وإضافة إىل ذلك، فحني يتم عق
لالعتقـــال املعنيــون ول �لثــة، حيتمــل أن يتعـــرض األشــخاص مــع د

 ريثما يتم طردهم مرة أخرى.
قـال انتظـاراً للطـرد، إن التعامل مع مسائل من قبيل االعت -٢٨

يف للطعـن يف قــرار الطـرد، والتعــاون فيمـا بــني الــدول، واألثـر اإليقــا
ميكـــن أن يــــؤدي إىل وضـــع نصــــوص تســـتكمل مــــا هـــو قــــائم مــــن 

ة للقانون الدويل أو حىت الصكوك الدولية اليت حتظى القواعد العام
بقبول شبه عاملي. ولعله من الصعب إجيـاد احللـول، لكـن مشـاريع 

 تتسم على األقل مبيزة تناول هذه القضا� األساسية.املواد س
و�بــع قــائالً إن مــا يســـتحق اهتمــام اللجنــة هــو التســـليم  -٢٩

عــدد حمـدود نســبياً مــن املقّنـع للمطلــوبني، حـىت وإن مل ميثــل سـوى 
احلـــــاالت. ويف معـــــرض ~ييــــــده للتعليقـــــات الــــــيت أبـــــد�ا الســــــيدة 

ه لـيس متيقنـاً مــن أن لتوهـا، قـال الســيد غـا� إنـ إر�نـدث إسـكو>ر
املقـرتح يعــاجل القضـية بشــكل سـليم. فقــد نصــت  ٨املــادة  مشـروع

"ال جيوز طرد شخص إىل دولة تطلب تسليمه، املادة على ما يلي: 
أو إىل دولة هلا مصلحة خاصة يف تسليم هذا الشخص إىل الدولة 

توفاة طبقـاً للقـانون طالبة التسليم، إال إذا كانـت شـروط الطـرد مسـ
. فحقيقـة أن الطــرد )١٩٩(هـذا]"  [أو ألحكـام مشـروع املــوادالـدويل

يشكل تسليماً مقّنعاً هي حقيقة مهمة، حيث إنه ال بد من وجـود 
األشخاص الذين ال يعادون فحسب إىل  كضما�ت إضافية ألولئ

بلـد مـا، بــل يزيـد علــى ذلـك أن إعـاد�م تكــون لغـرض حمــاكمتهم 
بــــدو أن مشــــروع بــــة صـــدرت حبقهــــم. ومــــع ذلـــك، يلتنفيـــذ عقو  أو

يوحي ²ن القيود العادية بشأن الطرد هي فقط مـا ينطبـق  ٨ املادة
يف حــــاالت كهــــذه. وبعبــــارة أخــــرى، إن حقيقــــة أن األمــــر يتعلــــق 
بتسـليم مقّنـع مل تغــري شـيئاً: لقـد عومــل هـذا النـوع مــن الطـرد كغــريه 

ا كانــت مثــة مـن حــاالت الطـرد. وينبغــي بــذل جهـد لتحديــد مـا إذ
لطالبـــة: علــى ســـبيل ينبغــي تطبيقهـــا يف الدولــة اضــما�ت إضـــافية 

املثال، ضمان إجراء حماكمة نزيهـة يف الدولـة طالبـة التسـليم. فمـن 
شأن ضما�ت كهذه أن حتد من عدد عمليات الطرد اليت هي يف 

 الواقع عمليات تسليم مقّنع.
__________ 

، ١٧٦ الفقـــــرة)، الثـــــاينا0لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة  )١٩٩( 
 .١٢٩٩ احلاشية
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ملقــررين ولقـد اعتــاد أعضــاء اللجنـة علــى أن يطلبــوا إىل ا -٣٠
يتبـق مل لـة الراهنـة، ا ²عمـال إضـافية. ويف احلااخلاصني أن يضطلعو 

سـوى القليـل مــن العمـل الــذي مل يـزل يتعـني االضــطالع بـه؛ فلعــل 
املقرر اخلاص يطرح بعض املقرتحات اإلضافية اليت يكون من شأ ا 

 أن تعطي حصيلة عمل اللجنة أمهية عملية أكرب.

ــوليت الســيد -٣١ رض إشـــارته إىل مـــا طرحـــه يف معــ ،الحـــظ نـ
>ألثــــر اإليقــــايف للطعـــــن، أن يد غــــا� كمقــــرتح وســـــط يتعلــــق الســــ

يكون اختالفاً ذا  االختالف بني القانون القائم والقانون املنشود قد
شــأن يف ذلــك الســياق. فلــو أُقـــر ²ن األثــر اإليقــايف ينــدرج حتـــت 
القــانون القــائم حيثمــا يوجـــد خطــر التعــرض للتعــذيب أو املعاملـــة 

نون ن اللجنــــة ترغــــب، حبكــــم القــــالالإنســـانية، فــــيمكن القــــول ²ا
جتعـــل للطعـــون علـــى مجيـــع أن املنشـــود، يف تشـــجيع الـــدول علـــى 

قرارات الطرد أثراً إيقافياً. ولعل هذا التمييـز يؤخـذ يف االعتبـار مـن 
 أجل وضع مشروع مادة مقبل.

قال إن السيد نوليت يغّري على ما يبدو قواعد  غا� السيد -٣٢
ه مل يكن يف الواقع يتعلق >ألثـر اإليقـايف اللعبة. فالتعليق الذي أبدا

عادة األشخاص إىل بلد ُحيتمل أن للطعن، بل بوجود التزام بعدم إ
يتعرضـوا فيـه للتعـذيب. بيـد أن هــذا التـزام أساسـي ينطبـق يف مجيــع 

طعـن مـن عدمـه، فهـو لـيس نتيجـة  احلاالت بغض النظر عن تقدمي
 عرضية للطعن.

التشــجيع علــى   يعتقــد أنقــال إنـه ال ميليســكانو السـيد -٣٣
العودة الطوعية إىل الوطن ميكـن أن يسـفر عـن مشـاكل. فمـا قالـه 

عمليــاً، لكــن مثــة آ�راً قانونيــة ســترتتب علــى  الســيد غــا� صــحيح
رتيبــات ذلـك يف بعــض البلـدان، مبــا فيهــا بلـده. ففــي ظـل غيــاب ت

تتعلق >لعودة الطوعية إىل الوطن، إذا رفض الشخص الذي صدر 
ار الطـــرد أن ُيطـــرد، فــإن تكـــاليف عودتـــه إىل الـــوطن لـــن حبقــه قـــر 

، هنــاك مبـدأ أساسـي يــنص علـى إعــادة تسـدد. ففـي رومانيــا مـثالً 
مجيع املواطنني إىل أوطا م ودفع نفقات سفرهم شريطة أن يوافقـوا 

رفضــــوا، فـــال ميكـــن ببســـاطة أن تقــــوم  ذاعلـــى العـــودة طواعيـــة. وإ
رب عـن سـعادته لقيــام ه يعــفإنـ ،رومانيـا بتغطيـة نفقـا�م. ومــع ذلـك

السيد غا� بطرح بعض املشكالت العملية والواقعية جداً يف املرحلة 
الراهنـة والبالغــة األمهيــة الـيت توضــع فيهــا مشـاريع املــواد يف صــيغتها 

جعل النص أكثر دقة  يف النهائية، إذ من شأن مالحظاته أن تسهم
عـــض ويف أن يكــون لـــه أثــر مباشـــر، وأن تســـاعد كــذلك يف حـــل ب

 الصعو>ت اليت تنطوي عليها صياغة مشاريع املواد.

قال إن اإلضافة الثانية للتقرير السادس  وود السري مايكل -٣٤
هــو متوقـع شــاملة ومفصــلة وحتــث علــى  للمقـرر اخلــاص هــي كمــا

التفكري. وإذا كان قد بدا يف بعض األحيان أنه ينتقد التقرير، فذلك 
ولـيس ألنـه يشـكك  -ية ألن املوضوع ينطوي على صعو>ت حقيق

يف جودة أعمال املقرر اخلاص أو تقاريره. ومع ذلك، يبدو أن الدول 
ذا كان  األعضاء ال تزال تساورها بعض الشكوك اجلدية حيال ما إ

ينبغـي للجنـة أن تتصـدى لدراسـة املوضــوع، وهـو أمـر يكـاد يكــون 
مســـتغر>ً >لنظـــر إىل احلساســـيات السياســـية واملشـــكالت العمليــــة 

وهـــي نقطـــة عــــرب عنهـــا الســـيد غـــا� للتــــو  -املوضـــوع  منـــة يفالكا
مبصــطلحات علــى قــدر أكــرب مــن الدبلوماســية. وقــد ذكــر الســيد 

مـن غـري املؤكـد أن تـتمكن اللجنـة مـن ماكريه يف جلسة سـابقة أنـه 
رأي  حتقيق نتيجة حتظى بقبول واسع من احلكومات، وهو يشاطره ال

اللجنة هو املضي قدماً يف هذا اخلصوص. ولعل ذلك ال يهم، ودور 
حىت وإن مل تقبل احلكومات كل ما أعربت عنه يف بعض ا0االت. 

املوضـوع ومع ذلك، سيكون من املستحسن أن تعيد اللجنـة تقيـيم 
 بغية معرفة وجهتها قبل أن تباشر القراءة الثانية.

وقــــال إن الســــيد فاســــياين قــــد أ�ر يف اجللســــة الســــابقة  -٣٥
امـة بشــأن املصــادر. وقضـية املصــادر تعتــرب العديـد مــن املســائل اهل

هـذا يصـب يف صـميم سـيادة بوجه خاص قضية شـائكة يف جمـال ك
ا احمللية. وهو ليس متأكدًا الدول وتتناوله الدول عموماً يف تشريعا�

من أنه سيؤيد مجيع استنتاجات املقرر اخلاص بشأن احلالـة الراهنـة 
ه، علـــى ســـبيل املثـــال، للقــانون الـــدويل العـــريف يف هـــذا ا0ـــال: إنـــ

 ٤٥١مقتنـــــع >الســـــتنتاج الــــذي مت التوصـــــل إليـــــه يف الفقـــــرة  غــــري
ت ســبقه مــن حتليــل مطــول لتشــريعا ]، علــى الــرغم ممــا٤٩ [الفقـرة

 حملية وممارسات ومؤلفات.
فعند حتديد قواعد القانون الدويل العريف، ينبغي للجنة أن  -٣٦

تلك الصادرة عـن  تنظر أوالً يف ممارسات الدول. فاملؤلفات، حىت
هيئات موقرة مثل معهد القانون الدويل، ينبغي التعامل معها حبذر، 

ية حمددة من ية الواردة يف إطار أنظمة إقليموكذلك السوابق القضائ
قبيــل االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان. وجيــب علــى اللجنـــة أن 
تتـوخى احلـذر حـىت لـدى استقصـائها ممارسـات الـدول. فاملمارســة 

يت يتبعهـــــا االحتـــــاد األورويب فيمـــــا يتعلـــــق >ملـــــواطنني األوروبيـــــني الـــــ
تكون ذات صلة حمدودة >ملوضوع قيد البحث. أما األمر الذي  قد

الصـــادر عـــن  EC/2008/115امـــاً أكـــرب فهـــو التوجيـــه يســتحق اهتم
وجملس االحتاد األورويب بشأن املعايري واإلجراءات الربملان األورويب 

 البلـدان الثالثـة املـاكثني ضاء إلعادة رعـا�األع الدول املشرتكة بني
. وقد يكون من املفيد بوجـه خـاص لـو بُـنيِّ )٢٠٠(بصورة غري قانونية

دوله األعضاء السبع والعشرين ترى أ ا تعتمد أن االحتاد األورويب و 
قواعـد يتطلبهــا القـانون الــدويل، وإن مل يكـن واضــحاً متـام الوضــوح 

وطنية وتطبيقها قد يكو�ن ضروريني مدى صحة ذلك. فالقوانني ال
للتحقـق مـن وضـع القـانون العـريف يف ذلـك ا0ـال، وقـد أوىل املقـرر 

فقـــد متثلـــت إحـــدى  اخلــاص االهتمـــام الواجـــب هلـــا. ومـــع ذلـــك،
املشكالت يف أن القوانني تتغري بشكل دائم يف ظـل الضـغوط الـيت 
تفرضــها األحــداث والسياســة: لقــد ظلــت اململكــة املتحــدة علــى 

 دى سنوات تعتمد تشريعات جديدة بشأن اهلجرة مرة كل عام.م
__________ 

 )٢٠٠( Official Journal of the European Union, No. L 348, 

24 December 2008, p. 98. 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   168 13/07/2020   09:06:29



  ٢٠١١أ�ر/مايو  ٢٧ - ٣٠٩٤ اجللسة 137
 

 

فقد ال تكون هذه النقطة هي النقطة الرئيسية.  ،ومع ذلك -٣٧
فاملسألة األساسية >لنسبة للجنة تتمثل فيما إذا كان عليها االخنراط يف 
تدوين القانون الدويل أو يف تطويره التدرجيي، أو تضطلع بعمل يشكل 

 أكثــر -ذاك. وال بـد للجنـة مــن أن تشـري بوضـوح مزجيـاً مـن هــذا و 
إىل مــا إذا كانــت تســعى  -ت مضــى فعلــت الــدول يف أي وقــ ممــا

لتحديد القانون القائم أو ترمي إىل اقرتاح قواعد جديدة لكي تنظر 
فيهــا احلكومــات، إمــا يف شــكل اتفاقيــة أو، حســبما اقــرتح الســيد 

رسات اليت ينبغي ماكريه، يف شكل مبادئ توجيهية متثل أفضل املما
ا يبـــدو اتباعهــا يف ذلــك ا0ــال. فــإن كانـــت اللجنــة تنــوي علــى مــ

أي بعبـارة  -االضطالع بصياغة قوانني أو مبادئ توجيهية جديدة 
 - العامـــةأخــرى، إذا كانــت منخرطــة يف ممارســـة تتعلــق >لسياســة 

فلعلها ليست حباجة ألن تكـون شـديدة الصـرامة بشـأن املصـادر. 
ىل ~ييد الرأي الذي ُعرب عنه قبل بضعة أ�م والـذي وقال إنه مييل إ

غــري مالئـم لوضــع مشـاريع مــواد ميكـن يف  ايــة  مفـاده أن املوضـوع
املطـاف أن تصــبح جــزءاً مــن معاهــدة؛ وهــو ال يوافــق علــى الــرأي 
القائل ²نه ينبغي للجنـة، مـن حيـث املبـدأ، أن تفـرتض أن حصـيلة 

 سبة لتحويلها إىل اتفاقية.عملها ستكون >لضرورة مشاريع مواد منا

حـة، فهـي تثـري مسـائل أما فيما يتعلق مبشـاريع املـواد املقرت  -٣٨
عـدة، ومعظمهـا سـبق أن تناولـه أعضـاٌء آخـرون. وقـال إنـه تسـاوره 

، حيث ١ ذات الشكوك اليت ُأعرب عنها بشأن مشروع املادة دال
 منــه تبـدو مناســبة كقاعـدة قانونيــة. فهـي تنطــوي ١ال تكـاد الفقـرة 

يف شـكلها احلــايل، علـى األقــل يف النســخة اإلنكليزيـة، علــى نــربة 
توحي مبمارسة ضغوط للحث على العودة "طواعية". وقد مؤسفة 

يتســـاءل املـــرء عمـــا إذا كـــان مـــن املناســـب التحـــدث عـــن العـــودة 
الطوعيـة يف الوقـت الـذي يوجــد فيـه قـرار ملــزم قـانو�ً يفـرض علــى 

ل، كما فعـل اآلخـرون قبلـه، الشخص العودة إىل بلده. وهو يتساء
، ٢جلـوي يف الفقــرة عمـا إذا كانـت مثـة حاجـة لـذكر قواعـد النقـل ا

علمًا ²نه ليس متأكداً من املعـىن الـذي محلتـه اإلشـارة إىل "قواعـد 
القـانون الــدويل" يف ذلــك السـياق. ومبــا أنــه أشـَري مــراراً إىل ضــرورة 

فلـيس مــن احـرتام احلقـوق األساسـية لألشـخاص املعرضـني للطـرد، 
عمليـة الواضح له ما إذا كان مثة ما ميكن إضافته بشـأن الرتتيبـات ال

ميكــــــن أن تكـــــون تعبـــــرياً جيـــــداً عــــــن  ٣للطـــــرد. ومـــــع أن الفقـــــرة 
لــيس مــن اجللــي أ ــا ينبغــي أن تصـــبح  فإنــهاملمارســات الســليمة، 

 قاعدة من قواعد القانون.

طعن ومضى السري مايكل وود قائالً إن الفصل املتعلق >ل -٣٩
 ميثل من عدة جوانب اجلزء الذي يثري أكرب قدر منيف قرارات الطرد 

االهتمام. وأعرب عن موافقته عموماً على استنتاجات املقرر اخلاص 
الـذي بــّني بشــكل مقنــع إىل حــد مــا أن ممارســات الــدول تتفــاوت 

إن  -بشــكل كبــري وأن مثــة عــدداً قلــيالً مــن قواعــد القــانون العــريف 
0ال. واألحكام التعاهدية نفسها تتباين بشكل  يف هذا ا -وجدت 

لطعـن" حبـد ذا�ـا ليسـت واضـحة. ومبـا أن كبـري. وقـال إن فكـرة "ا

املصطلح األكثر استخداماً هو "املراجعة" على ما يبدو وأن طبيعة 
متأكــد مــن  هـذه املراجعــة تتفــاوت مـن دولــة إىل أخــرى، فإنـه غــري

ما مل يكن معىن ذلك احلق إمكانية استخدام عبارة "احلق يف الطعن" 
استنتاج املقرر اخلاص ²نه ال وجود يتفق مع معروفاً يف الواقع. وهو 

ألساس يف القانون الدويل حلّق عام يف أن يكون للطعن أثر إيقايف، 
وال سيما حني ميارس الناس احلق يف الطعن مراراً بطريقة قد تنطوي 

شرح السيد نوليت، على إساءة استعمال هلذا احلق. ومع ذلك، وكما 
>حلق يف احلياة واحلق يف ميكن اختاذ موقف خمتلف حني يتعلق األمر 

عـــدم التعـــرض للتعـــذيب، علمــــاً ²ن القضـــية تســـتحق املزيـــد مــــن 
البحث. وأعرب عن عدم اقتناعه حبجة السيد غا� بشأن احلق العام 
يف أن يكون للطعن أثر إيقايف، ذلك أنه حىت يف حال وجود حـق 

القبيــل عنــدما يكــون مثــة �ديــد للحــق يف عــدم اخلضــوع مـن هــذا 
أو احلق يف احلياة، فإن ذلك ال يعين >لضرورة أن األجانب للتعذيب 

ســـيحتجون بـــه يف كـــل الطعـــون الـــيت يقـــدمو ا، حيـــث إنـــه ينبغـــي 
فإنــه  ،الدعـائهم أن يســتند إىل بعــض األســس الواقعيـة. ومــع ذلــك

لـــة ملمكــن إعــادة هيكيعتـــربون أن مــن االــذين يتفــق مــع األعضــاء 
 بشكل مفيد.املطرود)  دولة وجهة األجنيب( ١ مشروع املادة هاء

وأضاف قائالً إنه رمبا يكـون قـد أخطـأ يف تفسـري مشـروع  -٤٠
لطرد ل اخلاضعمحاية حقوق اإلنسان الواجبة لألجنيب ( ١ املادة واو

)، غـري أنــه يعـرتف ²نـه مل يفهمــه بعـد. ويــنص يف دولـة املـرور العــابر
ملرور تنطبق يف دولة اروع املادة يف صيغته املعدلة على ما يلي:"مش

القواعـد السـارية يف  ،مراعاة ما يقتضـيه اخـتالف احلـالمع ، العابر
الدولة الطاردة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان الواجبـة لألجنـيب 

. ولكن، ما هي قواعد محاية حقوق اإلنسـان )٢٠١("اخلاضع للطرد
ق يف دولة املرور العابر مبوجب ذلك احلكم؟ من اليت ينبغي أن تطب

تلـــك القواعــد ال ميكـــن أن تكــون إال قواعـــد القـــانون املفــرتض أن 
الدويل حلقوق اإلنسان اليت تكون دولة املرور العابر ملزمة �ا. ومع 
ذلــك، يبــدو أن مشــروع املــادة يــوحي ²ن قواعــد حقــوق اإلنســان 

طـاردة جيـب أن تطبَّـق يف دولـة السارية الواجبة التطبيق يف الدولة ال
أً� كان معىن  - يقتضيه اختالف احلال مراعاة مامع املرور العابر، 

تلك العبارة يف ذلك السـياق. فلـو قامـت دولـة طـرف يف االتفاقيـة 
األوروبية حلقوق اإلنسان بطرد أجنيب عـن طريـق دولـة �لثـة ليسـت 

الوال�ت املتحدة طرفاً يف االتفاقية، كالوال�ت املتحدة، هل تكون 
يقتضيه اختالف احلال؟ وليس مراعاة ما مع ملزمة بتطبيق االتفاقية 

يرمـي إىل فـرض  ١ من الواضح أيضاً ما إذا كان مشـروع املـادة واو
ارة  التزام على الدولة الطاردة أو دولة املرور العابر أو كلتيهما. وبعب

بدولــة  أخـرى، فمـع أنــه جيـب التصــدي >لتأكيـد للمســائل املتعلقـة
 ص دقيق.إىل فح ١ املرور العابر، حتتاج صياغة املادة واو

__________ 

 مـنصيغة منقحة ملشروع املـادة هـذا يف وثيقـة  اخلاصاملقرر  قدم )٢٠١( 
 .اللجنة أعضاء على توزيعها يقتصرو�ئق اجللسة 
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وقــال إنـــه لــيس لديـــه أيــة أســـئلة جديــة تتعلـــق مبشـــروعي  -٤١
) مســؤولية الـدول يف حـاالت الطــرد غـري املشــروع( ١ املـادتني طـاء

(احلمايــة الدبلوماســية)، >لـــرغم مــن كونــه، مثـــل عــدد مـــن  ١ و�ء
بشـأن  ١ أن مشـروع املـادة �ء األعضـاء اآلخـرين، غـري متأكـد مـن

الذي احلماية  رأي  الدبلوماسية ضروري. وهو يشاطر السيد نوليت ال
محاية ( ١ أعرب عنه يف وقت سابق فيما يتعلق مبشروع املادة زاي

). كما أنه يرى، من �حية أخرى، للطرد اخلاضع األجنيبممتلكات 
ج إىل مراجعة "حق العودة" حيتا املتعلق بــ  ١ أن مشروع املادة حاء

أن هذا املصطلح هو األنسب يف هـذا  قة. فهو غري متأكد مندقي
السـياق. وفيمــا يتعلــق بدرجــة أكــرب مبســائل اجلــوهر، فإنــه لتســاوره 
شكوك، شأنه يف ذلك شأن السـيد نـوليت وأعضـاء آخـرين، حيـال 

يـذهب إليــه املــرء يف تعمـيم حــق الشــخص أن املـدى الــذي ميكــن 
عودة ار الطرد الصادر ضده وأن ُيسمح له >لاألجنيب يف أن يلَغى قر 

 ، إىل الدولة الطاردة. فكل ذلك ير�ن بظروف احلالة املعنية. وأخريًا
يف صيغته املنقحة بشأن حظر التسليم  ٨وفيما يتعلق مبشروع املادة 

املقّنـع يف شــكل طــرد، فإنـه مل يــزل يعتقــد أن احلكـم ال حمــل لــه يف 
قــرَّر إدراجــه، فــال بــد مــن إعــادة مشــروع املــواد. ومــع ذلــك، فلــو ت

 بشكل جذري لتحقيق ما يبدو أنه الغرض املراد منه. صياغته

 توىل السيد نيهاوس (�ئب الرئيس) رÔسة اجللسة. 

قـال إن املقــرر اخلــاص قـام بعمــل مميــز يف  احلمــود السـيد -٤٢
حتديـد القضــا� الــيت جيـب التصــدي هلــا يف مشـاريع املــواد يف ضــوء 

والدعاوى الوطنية والدولية واالجتهادات القضائية  ممارسات الدول
واملؤلفــــات العلميــــة. وجيــــدر >لــــذكر أن ممارســــات الــــدول ليســــت 

قريـــــر، وأن  العديــــد مــــن ا0ــــاالت الــــيت عوجلــــت يف التموحــــدة يف
املتبعـة  تأنظمتها القانونية الوطنية تتبع ُ جاً خمتلفة بشأن اإلجراءا

كان املقرر اخلاص حذراً يف حماولته يف املسائل املتصلة >لطرد. وقد  
إىل استنتاجات تستند إىل حكم القانون القائم حني تكون  التوصل

 القواعـد الدوليــة موجـودة ويف صــوغ قواعــد جديـدة حــني ال تكــون
املمارسـات موحــدة، آخــذاً يف االعتبــار ضـرورة حتقيــق التــوازن بــني 

ذ قـرارات مصاحل الدولة ومصاحل الشخص األجنـيب. و>لنسـبة لتنفيـ
الطرد، فمع أن املغادرة الطوعية للبلد ينبغي أن تشكل إىل أقصى 

ذ قـراراً >لطـرد، فإنـه حد ممكن اخليـار الـذي تتبنـاه الـدول حـني تنفـ
إعـــادة ( ١ مــن مشـــروع املــادة دال ١ة الفقـــرة ينبغــي تنقـــيح صــياغ

) لكـي تبـني أن ذلـك هـو إىل دولـة الوجهـة رداخلاضع للطـاألجنيب 
كافيــة يف يس قاعـدة ملزمـة. وال توجــد ممارسـات  خيـار فحسـب ولــ

هـذا ا0ــال تقضـي بضــرورة أن تشــجع الدولـة األشــخاص املعنيــني 
إنه  على تنفيذ قرارات الطرد طواعية. أما >لنسبة للتنفيذ القسري، ف

يوافــق علـــى أن قـــرار الطـــرد ينبغــي أن يُنفـــذ وفقـــاً لقواعـــد القـــانون 
فعالً يف مشروع مادة آخر الدويل وعلى أن األحكام اليت ُأدرجت 

بشأن احرتام حقوق اإلنسان الواجبة للشخص املطرود وكرامته هي 
أن تنص كذلك  ٢كان ينبغي للفقرة أحكام كافية. ومع ذلك، رمبا  

التـــدابري املتخــــذة إلنفـــاذ القـــرار ينبغــــي أن تقتصـــر علــــى علـــى أن 

إىل أن  التدابري اليت يلزم اختاذها لتنفيـذه. ويبـدو ذلـك مـربراً >لنظـر
الفقرة تركز على "النقل املنظم" لألجنيب اجلاري طرده. وفيما يتعلق 

مشـروع املــادة  غم مــن أن>لطعـون يف قـرارات الطــرد، قـال إنــه >لـر 
ينص على  )٢٠٢()جرائية لألجنيب املعرض للطرداحلقوق اإل( ١ جيم

احلق يف اللجوء إىل سبيل انتصاف فعال من أجل املنازعة يف قرار 
إن املقـرر اخلـاص يعتـرب علــى مـا يبـدو أنـه ال لـزوم لقاعــدة الطـرد، فـ

عن. ومبا أن مضمون ذلك احلـق معـرتف حمددة تتعلق >حلق يف الط
هــم املــرء ملــاذا اســتنتج بــه يف القــانون الــدويل، فمــن الصــعب أن يف

] مـن تقريـره أن املســألة ٥٩[الفقــرة  ٤٦١املقـرر اخلـاص يف الفقـرة 
". ومـع أن حتديـد ون الـداخلي للـدولتندرج عموماً يف إطار القان"

اهليئة املسؤولة عن مراجعة قرارات الطرد وإجراءات مراجعتها ميكن 
ن تغطي علـى ينبغي ملشاريع املواد أ فإنهأن يُرتك لألنظمة الوطنية، 

األقــل مــا اعــرتف بــه القـــانون الــدويل مــن حــق يف مراجعــة القـــرار. 
علـى أن إ�حــة ســبل وميكـن حتقيقــاً هلــذا الغـرض أن يُــنص حتديــداً 

لالنتصاف الفعال تشمل حق األشخاص اخلاضـعني للطـرد يف أن 
دولـة الطـاردة، مــا مل تراَجـع قضـا�هم مـن قبـل هيئــة خمتصـة لـدى ال

لق >ألمـن القـومي والنظـام العـام. وهـو يتفـق يكن هناك أسباب تتع
مع املقرر اخلاص على أنه ال توجد قاعدة يف القانون الدويل تـنص 

ينبغــي أن ينــتج عــن الطعــن أثــر إيقــايف. ويف معـــرض رده علــى أنــه 
علــــى تعليقــــات الســــيد نــــوليت والســــري مايكــــل وود، أشـــــار إىل أن 

د اآلمـن" يف ميكن أن حتل مـن خـالل تعريـف مفهـوم "البلـ املشكلة
موضع آخر من مشروع املواد أو >شرتاط عدم إرسال أي شخص 

وعندئــذ لــن تــربز إىل دولـة قــد يــتم اضــطهاده فيهــا بصــفته أجنبيــاً. 
 قضية األثر اإليقايف للطعن. 

وفيمـا يتعلــق >لعالقــة بــني الدولــة الطــاردة ودولــيت املــرور  -٤٣
يقــة مفهومــة العــابر والوجهــة، قــال إن املقــرر اخلــاص قــد شــدد بطر 

على حقوق الدول الطاردة ودول الوجهة. وقـد أُقـرَّ أيضـاً مبوجـب 
سـتقبال مواطنيهــا. ومــع القـانون الــدويل ²ن دولـة اجلنســية ملزمــة >

ال توجــد حجــة مقنعــة لعــدم اإلشــارة يف مشــاريع املــواد إىل  ،ذلــك
حق الشخص املطرود يف أن يرَسـل إىل الدولـة الـيت خيتارهـا إذا مـا 

ك الدولة على السماح للشخص بدخول أراضيها. ومع وافقت تل
 فإنأن الدولة الطاردة متلك احلق يف الطرد مبوجب القانون الدويل، 

ينبغـي أال حيـرم الشـخص اخلاضـع للطـرد مـن إمكانيـة اختيــار  لـكذ
البلد الذي يود أن يرَسل إليه، طاملا أن الدولة املستقبلة توافق على 
ار.  ذلك والدولة الطاردة ليس لديها سبب مقنع لرفض هذا االختي

دولـة ( ١ وينبغـي إدراج نـص �ـذا اخلصـوص يف مشـروع املـادة هـاء
، يسبق الفقرة املتعلقة بدولة اجلنسية ويرسي )دوجهة األجنيب املطرو 

تسلسالً بني دول الوجهة البديلة. ومع أن املقرر اخلاص قد أوضح 
يف تقريـره أنـه ال يوجــد التـزام دويل يفـرض علــى دولـة خبـالف دولــة 

إال يف حالـــة موافقـــة  ،اجلنســية أن تســـمح بــدخول شـــخص أجنــيب
__________ 

، ١٤٥ الفقـــــرة)، الثـــــاينا0لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة  )٢٠٢( 
 .١٢٩٤ احلاشية
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آخـر، فـإن  وحنـ تلك الدولة على دخولـه مبوجـب معاهـدة أو علـى
ليســت واضـحة �ــذا اخلصـوص. فهــي  ١ مـن املــادة هـاء ٢الفقـرة 

دولـة اإلقامـة أو دولـة إصـدار توحي على مـا يبـدو ²نـه مـن واجـب 
أن تقبــل األجانــب املطــرودين. وإذا  جـواز الســفر أو دولــة الركـوب

يكن األمر كذلك، فينبغي إذن إعادة صياغة الفقرة، على األقل  مل
ية، لتصبح أكثر وضوحاً. وقال إنه يوافق على يز كليف نسختها اإلن

أنه ينبغي إدراج مفهوم "البلد اآلمن" يف مشروع املادة لضمان عدم 
إرســال األجانــب إىل بلــد قـــد يتعرضــون فيــه لالضــطهاد. ومـــع أن 
املفهــــوم هــــو ببســـــاطة قاعــــدة عامــــة مـــــن قواعــــد القــــانون الـــــدويل 

يف اتفاقا�ا املربمة مع ه اللالجئني، فإن دوالً كثرية تقوم حالياً Ðدخ
دول أخــرى والــيت تشـــمل إعــادة األشـــخاص، وذلــك لضـــمان أن 

 الشخص الـُمعاد لن يتعرض لالضطهاد يف الدولة املستقبلة.
واســتطرد الســيد احلمـــود قــائالً إن القاعــدة ذات الصـــلة  -٤٤

 ١٧حبمايـة حقـوق امللكيـة لألجانــب املطـرودين تتجسـد يف املــادة 
 حلقوق اإلنسان اليت نصت على ما يلي: ي ملمن اإلعالن العا

 . التملك، مبفرده أو >الشرتاك مع غريه يف لكل فرد احلق -١ 

 . )٢٠٣(تعسفاً  ُملكه من أحد جتريد جيوز ال -٢ 

وكانت قد نشأت اختالفـات كبـرية يف الـرأي داخـل ا0تمـع الـدويل 
يتجاوز مـا  حول وجود احلق يف التملك ومضمون ذلك احلق فيما

الـيت ميكـن اعتبارهـا قاعـدة عامـة  ١٧ملـادة نصوص عليـه يف اهو م
من قواعد القانون الدويل. وما يتصل >لقضية قيـد البحـث هـو أنـه 
ال ميكن للدولة الطاردة أن جترد األشـخاص اخلاضـعني للطـرد مـن 
أمالكهــم تعســفاً. وعلــى العكـــس مــن ذلــك، ال توجــد يف القـــانون 

نـــيب، ة أمــالك شـــخص أجلدولـــة مــن مصـــادر الــدويل قاعـــدة متنــع ا
دام أ ا تفعل ذلك بشكل غري تعسفي، كمـا أن هنـاك جمموعـة  ما

واسـعة مــن الســوابق القضــائية يف املسـألة تؤكــد أن للدولــة احلــق يف 
 فإنـــهذلـــك. ومـــع أن مفهـــوم التعســـف خضـــع لتفســـريات متنوعـــة، 

ضًا يف يتعني على الدولة املصاِدرة أن تقدم للمالك على األقل تعوي
در�ا. وال يوجـد معيـار وحيـد للتعــويض يف ألمـالك الـيت صـامقابـل ا

 )١٧-د( ١٨٠٣ حــاالت املصــادرة. فوفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامـــة
واملعنون "السيادة الدائمة  ١٩٦٢ديسمرب /كانون األول  ١٤املؤرخ 

على املوارد الطبيعية"، فإن التعويض جيب أن يكون "مالئمـاً"، يف 
، جيـب خورجـوف مصـنعقضـية  ق يفاملعيـار املطّبـ حـني أنـه مبوجـب

أن يكــون التعــويض "عــادالً"، ووفقــاً للصــيغة الــيت اســتعملها وزيـــر 
هـــــال يف مذكرتـــــه إىل ســـــفري ل كـــــوردِ خارجيــــة الـــــوال�ت املتحـــــدة  

، جيـــب أن يكـــون )٢٠٤(١٩٤٠نيســـان/أبريل  ٣املكســيك املؤرخـــة 
، ١ املـــادة زاي". ومــع ذلــك، فــإن مشــروع وســريعاً  "كافيــاً وفعــاالً 

__________ 

 كـــــانون  ١٠) املـــــؤرخ ٣-ألــــف (د ٢١٧العامـــــة  اجلمعيـــــة قــــرار )٢٠٣( 
 .١٩٤٨ يسمربد/األول

M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 8 انظر )٢٠٤(   

(1967), p. 1020. 

احلالية، يفـرض التزامـاً علـى الدولـة الطـاردة Ðعـادة يغته حسب ص
يتعـارض بوضـوح مـع  األمالك إىل األجنيب بناء على طلبه، وهو مـا

حق الدولة مبوجب القانون الدويل يف مصادرة أمالك األجانب طاملا 
أن ضما�ت دولية معينة قد استوفيت، مبا يف ذلك دفع التعويضات 

إدخال فكرة حظر طرد  للتو. ومع أنه يؤيد للمعايري اليت ذكرت وفقاً 
، فإنه أشار ١ األجنيب ألغراض مصادرة أمواله يف مشروع املادة زاي
 إىل أن هذا املفهوم يدخل يف إطار القانون املنشود.

ولـدى انتقالـه إىل عـودة األجانـب املطـرودين بصـورة غـري  -٤٥
من مشاريع نه يوافق على أن تتضقانونية إىل الدولة الطاردة، قال إ

دأ العـودة إىل الدولـة الطـاردة كنتيجـة للطـرد غـري املشـروع، املواد مب
لـــــدول يف هـــــذا اعلــــى الـــــرغم مـــــن االفتقـــــار الظـــــاهر ملمارســـــات 

يــرى، شـأنه يف ذلــك شــأن الســيد نــوليت،   اخلصـوص. وقــال إنــه ال
 كيف ميكن أن تكون العودة نتيجة النتهاك قواعد القانون الوطين

ظـر العـودة. فـإذا كـان وطين نفسـه يـنص علـى حإذا كان القانون ال
حيــق للدولــة مبوجـــب القــانون الــدويل الـــتحكم يف دخــول األجنـــيب 
وإقامتـه وخروجـه، فينبغـي أال تكــون مرغمـة علـى السـماح بــدخول 
شخص أجنيب إال مبوجب شروط حيددها القـانون الـدويل أو حـني 

نتهاك هو رب املناسب هلذا االيقع انتهاك للقانون الدويل ويكون اجل
دداً بـــدخول األجنـــيب. وبنــــاء عليـــه، فإنـــه يؤيـــد قصــــر الســـماح جمـــ

) علــــى حــــق العـــودة إىل الدولــــة الطـــاردة( ١ مشـــروع املــــادة حـــاء
مبـا يف ذلــك  -حـاالت الطـرد النامجــة عـن انتهــاك للقـانون الــدويل 

وعلـى  -قواعد مشاريع املواد احلالية حـني تتحـول إىل قـانون دويل 
مناسـبة، وذلـك مـثالً حـني  ل فيها العـودة نتيجـةاحلاالت اليت ال متث

يشـــــكل الســـــماح >لـــــدخول جمــــــدداً مســـــألة �ـــــدد النظـــــام العــــــام 
السـالمة العامـة. ويف هـذه احلالـة، >لطبـع، لـن ينشـأ عـن العـودة  أو

 أي حق مكتسب يف املكوث أو اإلقامة.

الطـرد غــري و>لنسـبة ملسـؤولية الدولـة الطــاردة الناجتـة عـن  -٤٦
مـــن  ٣٣مـــن املــادة  ٢ن الفقــرة الحـــظ الســيد احلمـــود أاملشــروع، 

املشــروعة  مشـاريع املـواد املتعلقــة مبسـؤولية الــدول عـن األفعــال غـري
تبدو وثيقة الصلة بنتائج  ٢٠٠١دولياً اليت اعتمد�ا اللجنة يف عام 

ملتعلق  الفعل غري املشروع دولياً. فقد نصت الفقرة على أن الباب ا
اريع املــواد ال خيــل ²ي حــق ينشــأ عــن مبضـمون املســؤولية مــن مشــ

املسـؤولية الدوليـة للدولـة وقـد يرتتـب مباشـرة ألي شـخص أو كيـان 
جيوز على ما يلي: " ١. وكذلك نصت الفقرة )٢٠٥(الدولة آخر غري

املسـؤولة واملبينـة يف هـذا  الدولةأن تكون االلتزامات اليت تقع على 
شارة بوجه خـاص [الباب املتعلق مبضمون املسؤولية، مع اإل الباب

أو ا0تمـع الـدويل   واجبة جتاه دولة أخرى أو عـدة دول،إىل اجلرب] 
كـــون النصــــوص املتعلقـــة >جلــــرب يف . وبــــذلك ت)٢٠٦("[...] ككـــل

 مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول موجهة إىل الدول املتضررة.
__________ 

 ،٣٤ ص ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٢٠٥( 
 .١٢٣-١٢٢ ص انظر عليها، التعليق على ولالطالع

 .نفسه املرجع )٢٠٦( 
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 ١ املــادة �ءمشــروع وأعـرب عــن موافقتـه علــى مضـمون  -٤٧
الدبلوماســية، بيــد أن حــق الدولــة الــيت يقــيم فيهــا ايــة حلماملتعلـق >

احلماية  شخص أجنيب عدمي اجلنسية أو له مركز الالجئ يف ممارسة
من  ٨ املادةشى مع االدبلوماسية ينبغي ذكره أيضاً، وذلك مبا يتم

مشاريع املواد املتعلقة >حلماية الدبلوماسية اليت اعتمد�ا اللجنة يف 
يف اخلتــام ²ن حتــال إىل جلنـــة نــه يوصـــي . وقــال إ)٢٠٧(٢٠٠٦عــام 

الـــواردة يف التقريــــر  ١ إىل �ء ١ الصـــياغة مشـــاريع املــــواد مـــن دال
السـادس للمقـرر اخلـاص، ويعـرب عـن أملـه يف أن تؤخـذ التغيــريات 

 اليت اقرتحها يف االعتبار. 
قال، مشرياً إىل أن بعـض  بريموديس -Nسكيس  السيد -٤٨

جمـدداً ال علـى الطـابع امللـح  قـد أكـدواالدويل  أعضاء جلنة القانون
للموضوع فحسب بل على حساسيته وتعقده أيضاً، إنه >لنظر إىل 
التقدم احملرز حىت اآلن، مبا يف ذلك االعتماد األويل لعدد كبري من 
مشـاريع املــواد، فإنــه مقتنـع ²ن اللجنــة ســتكون قـادرة علــى إجنــاز 

ت احملـدد مشـاريع يف الوقـ ة العامةاملهمة املطلوبة وتقدم إىل اجلمعي
مــواد معتمـــدة يف القـــراءة األوىل، منظمـــة هيكليـــاً ومتوازنـــة بشـــكل  
كاف، لتقاَبل >ستحسان عام. ولـذا فإنـه ألمـر مشـجع أن يكـون 
املقـرر اخلـاص قـد قـدم سـبعة مشـاريع مـواد جديـدة، يؤيـدها الســيد 

 بريموديس عموماً، مع استثناءات قليلة. ->سكيس 
 ]الثالـث[الفصـل  الرابـع الفصـلمن فرع دال عاجل ال لقد -٤٩

من التقرير السادس عملية إنفاذ قرارات الطرد. وقدم املقرر اخلاص 
عـــدة أمثلــــة علـــى االنتهاكــــات اخلطـــرية حلقــــوق اإلنســـان الواجبــــة 
لألجانـــب أثنـــاء طــــردهم، مبـــا يف ذلـــك حــــاالت وفـــاة. وقـــد وفــــر 

 انـب جلنـةقتـة مـن ج، املعتمدان بصـفة مؤ ١١و ٨مشروعا املادتني 
 ٨الصــياغة، احلمايــة الالزمــة يف هــذا اخلصــوص. فمشــروع املـــادة 

بطريقــة يـنص علــى أنــه ينبغــي معاملــة األشــخاص اجلــاري طــردهم 
خـــــالل مجيـــــع  إنســــانية و>حـــــرتام لكـــــرامتهم املتأصــــلة يف نفوســـــهم

إجـراءات الطــرد. وعــالوة علــى ذلــك، حيــق هلــؤالء األشــخاص أن 
، وال سيما تلـك املـذكورة اجبة هلمنسان الو حيظوا >حرتام حقوق اإل

فيتصـل >لتــزام  )٢٠٩(١١. أمــا مشـروع املــادة )٢٠٨(يف مشـاريع املـواد
الدولـة الطـاردة حبمايـة حيـاة األجنـيب. وبنـاء علـى ذلـك، يبـدو مـن 

املتعلق ، ١ مشروع املادة دال غري الضروري اإلشارة مرة أخرى يف
قـــــوق االلتــــزام حبمايـــــة حظــــروف عـــــودة الشــــخص املطـــــرود، إىل ب

فإنه من املهم أن تدرَج تلك  ،بة لألجنيب. ومع ذلكاإلنسان الواج
اإلشارة يف التعليق على مشروع املادة ألن أعمال العنف، حسبما 
بـّني املقـرر اخلـاص، حتــدث يف الغالـب ضـد األشـخاص املطــرودين 

>حرتام أثناء إنفاذ قرار الطرد. و>إلضافة إىل مشاريع املواد املتصلة 
__________ 

 .٤٩ الفقرة ،)اينالث(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٦حولية  )٢٠٧( 
، ١١٧ الفقـــــرة)، الثـــــاينا0لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة  )٢٠٨( 

 .١٢٧٢ احلاشية
 .١٢٧٥ احلاشية، ١٢٠ الفقرةنفسه،  املرجع )٢٠٩( 

الــذي  ١ اخلـاص مشـروع املـادة دال سـان، اقـرتح املقـررحقـوق اإلن
يستند إىل ممارسة الدول والصكوك الدولية املتصلة يف املقام األول 
>لسفر جوًا، مبا يف ذلك اتفاقية الطريان املدين الـدويل ومـا هـو ذو 
صـلة مــن املبـادئ التوجيهيــة لالحتـاد الــدويل للنقـل اجلــوي. وأعــرب 

افقتــه علـــى الــنهج املتبـــع يف س عــن مو بريمـــودي ->ســكيس  الســيد
، ألنه بتشجيع العودة الطوعية لألجنيب ميكن منـع وجتنـب ١الفقرة 

حدوث مصاعب يف إنفاذ قرارات الطرد. وقال إنـه يؤيـد تعليقـات 
السـيد فاســياين الــيت تفيــد ²ن املطلـوب مــن الدولــة لــيس فقــط أن 

دابري لتشجيع طرد بل أن "تتخذ ت"تشجع" االمتثال الطوعي لقرارات ال
بشأن العشرين املبادئ التوجيهية دة الطوعية" أيضاً، حسبما ورد يف العو 
دة القســـــــرية الـــــــيت اعتمـــــــد�ا جلنـــــــة وزراء جملــــــــس أورو> يف اعـــــــاإل

، وهو ما من شأنه أن يوضح مضمون االلتزام. )٢١٠(٢٠٠٥ أ�ر/مايو
نحو رد العبارة على الوقال إنه ميكن أيضاً إضافة كلمة "تيسري" حبيث ت

 وتيسريها". تتخذ تدابري لتشجيع العودة الطوعية [...]اآليت: "
فقـرة مفيـدة ألنـه يف  ١ مـن املـادة دال ٢إن الفقـرة  وقـال -٥٠

حـاالت التنفيــذ القســري لقــرار الطــرد يتعــني علــى الدولــة الطــاردة 
الدولة اختاذ التدابري الالزمة لضمان نقل األجنيب اجلاري طرده إىل 

. وقــال إنــه ال يبــدو ضــرور�ً لقواعــد القــانون الــدويل املســتقبلة وفقــاً 
إيــراد إشـــارة حمــددة يف الفقـــرة إىل القواعـــد املتصــلة >لســـفر جـــواً، 

عليـه، ميكــن أن  ميكـن ذكرهـا يف التعليــق بـدالً مـن ذلــك. وبنـاء إذ
 تنتهي اجلملة بعد كلميت "القانون الدويل".

يبــدو مـــن درجيي للقــانون الــدويل، ويف ســياق التطــوير التــ -٥١
اليت تنص على أن الدولة الطاردة  ٣ الحتفاظ >لفقرةاملفيد أيضاً ا

جيـــب أن تعطــــي األجنــــيب اجلــــاري طـــرده مهلــــة مناســــبة لإلعــــداد 
للمغادرة، وذلك لضمان محاية حقوق األجنيب الذي من املؤكد أنه 

 يكون يف وضع يتسم >لضعف.
قرر اخلاص ل املفصل الذي أجراه املولدى انتقاله إىل التحلي -٥٢

اقرتح للطعون ضد ق رارات الطرد، أشار إىل أن املقرر اخلاص كان قد 
ملادة  ا يف الدورة السابقة، يف اإلضافة األوىل لتقريره السادس، مشروع 

حلقوق اإلجرائية لألجنيب اخلاضع للطرد، وهي املتعلق > )٢١١(١ جيم
جلسـة حلـق يف مسـاع أقوالـه يف تشمل احلق يف املنازعة يف الطرد، وا

ازعة يف قرار استماع، واحلق يف  أن تتاح له سبل انتصاف فعالة للمن
الطرد من دون التعرض للتمييز. وقد طرح املقرر اخلاص فكرة إدراج 
القضائية،  تلك األحكام على أساس ممارسات الدول واالجتهادات 

ية. وكان لجماعات األوروبلوال سيما تلك اخلاصة مبحكمة العدل 
__________ 

. انظــر ٢٠٠٥أ�ر/مــايو  ٩املؤرخــة  CM(2005)40 final الوثيقـة )٢١٠( 
تعلق >للجوء اإلقليمي أيضاً: جلنة اخلرباء املخصصة املعنية >جلوانب القانونية فيما ي

واألشخاص عدميي اجلنسية، التعليقات على املبادئ التوجيهية العشرين  والالجئني
 .CM(2005)40-Add)، الوثيقة ٩٢٥بشأن اإلعادة القسرية (اجللسة 

، ١٤٥ الفقـــــرة)، الثـــــاين(اجلـــــزء  الثـــــاين ا0لـــــد ،٢٠١٠يــــة حول )٢١١( 
 .١٢٩٤ احلاشية
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دعمــه ملقـرتح املقــرر بريمــوديس قـد أعــرب عـن  -السـيد >سـكيس 
اخلاص يف البيان الذي أدىل به يف ذلك الوقت. وكذلك أيد مقرتح 

ملادة  )٢١٢(السيد غا� بشأن إدراج ضمانة إجرائية إضافية يف مشروع ا
القرار من أجل  جيري الطعن يفبينما تتعلق بوقف تنفيذ قرارات الطرد 

تصدر  نتصاف فعال يف احلالة اليتأن يكون ذلك مبثابة سبيل اضمان 
الشامل  فيها السلطة املختصة قراراً لصاحل املدعي. وقال إن التحليل 
الذي أجراه املقرر اخلاص لصكوك حقوق اإلنسان متعددة األطراف 
الدوليــة واإلقليميــة ذات الصـــلة وملمارســات الــدول واالجتهـــادات 

مانة اإلجرائية، أال احلاجة إىل إدراج هذه الض القضائية أكد أكثر على
ازعة فعالة  انتصافاحلق يف أن تُتاح له، دون متييز، سبل وهي " لمن ل

أشـار إليـه املقـرر  " فور اختـاذ قـرار كهـذا. وحبسـب مـاقرار الطرد يف
إمكانية الطعن الفردي يف "]، فإن ٤٩[الفقرة  ٤٥١ اخلاص يف الفقرة

سيما منذ  ال رها القانون الدويل بوضوح،قرار الطرد هي إمكانية أق
العاملية الثانية عندما أُنشئت هيئات شىت حلماية حقوق  اية احلرب 

 ."اإلنسان. ويعتقد املقرر اخلاص أن هلذا احلق اآلن قوة القانون العريف

عـــن ~ييـــده  ٢٠١٠وقـــال إنـــه أعـــرب شخصـــياً يف عـــام  -٥٣
قـــرار يف اإليقـــايف للطعـــن ملقــرتح بشـــأن إضـــافة نـــص يتعلــق >ألثـــر 

لــى موقفـــه هــذا يف الوقــت احلاضــر. وأشـــار وهــو مل يــزل عالطــرد، 
>رتياح إىل أن السيد غا� مل يزل على موقفه أيضاً، وقال إنـه يؤيـد 
احلجـج الــيت طرحهـا الســيد غـا� يف وقــت سـابق، وال ســيما تلــك 
 املتعلقــة >حلاجـــة إىل ضــمان أال يكـــون األثــر اإليقـــايف حمصـــوراً يف

ض للتعــذيب أو املعاملــة القاســـية احلــاالت الــيت حيتمــل فيهـــا التعــر 
الالإنســـانية أو املهينـــة يف بلـــد الوجهـــة. وقـــال إنـــه يؤيـــد حجـــج  أو

] من تقريره، لكنه ٥٤[الفقرة  ٤٥٦املقرر اخلاص الواردة يف الفقرة 
يتفـق مــع تلـك الــواردة يف الفقــرة التاليـة الــيت يبـدو وكأ ــا تســتند  ال

لعامة. وقال إن قرارات إىل اعتبارات تتعلق >لسياسة ا بصورة أكرب
الصـادر عــن ضــد تركيـا  سـكاروفوأَ  مامـاتكولوفحكــم مـن قبيـل 

احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنسـان أيـدت املفهـوم القائـل ²ن فعاليـة 
سـبل االنتصــاف مــن قــرارات الطـرد ال ميكــن ضــما ا إال إذا كــان 

 للطعون أثر إيقاف تلك القرارات.
دولـــة وجهـــة األجنــــيب ( ١ وذكـــر أن مشـــروع املـــادة هـــاء -٥٤

األجنـــيب ، وهــي تــنص علــى أن ١ املطــرود) مفيــد للــدول. فــالفقرة
اخلاضع للطرد جيب طرده إىل الدولة اليت حيمل جنسيتها، طرحت 
 قاعدة أساسية ومنطقية متوافقة أيضاً مع صكوك حقوق اإلنسان. 

فيها يف احلاالت اليت وهناك خيارات أخرى ينبغي النظر  -٥٥
إذا مل يتم حتديـد هذا الطرد جمد�ً، على سبيل املثال ال يكون فيها 

جنســية الشـــخص املعـــين. وينبغـــي التأكيـــد بوضـــوح علـــى أن دول 
ليست  ١ من مشروع املادة هاء ٢الوجهة احملتملة الواردة يف الفقرة 

سـوى خيــارات، شــريطة أن تكـون الدولــة املعنيــة قـد وافقــت علــى 
 تقبال الشخص املطرود.اس

__________ 

 .٧٠ الفقرة، ٣٠٦٥ اجللسة ول،األ ا0لد نفسه، املرجع )٢١٢( 

مـن مشـروع املـادة الفـرق  ٣ الفقـرة مل يلمـس يفوقـال إنـه  -٥٦
إقليمهـا" وبـني دولة مل توافق على دخوله العملي بني اإلشارة إىل "
 ".بدخولهله ترفض السماح اإلشارة إىل الدولة اليت "

وذكـــر أنــــه ال يبــــدو مــــن الضــــروري اإلشــــارة صــــراحة يف  -٥٧
 للتعــذيباخلاضــع للطـرد تعـرض األجنـيب  مشـروع املـادة إىل خطــر

للمعاملة الالإنسانية أو املهينة، وال سيما إذا مل ُيذكر سوى دولة  أو
أن جلنـة الصــياغة ومـن اجلـدير >لـذكر اجلنسـية يف هـذا اخلصـوص. 

الذي ينص على حظر  )٢١٣(١٤ قد اعتمدت >لفعل مشروع املادة
طــرد الشــخص إىل دولــة يكــون فيهــا حقــه يف احليــاة أو يف احلريـــة 

الـذي حيظـر  )٢١٤(١٥ك، ومشـروع املـادة الشخصية معرضاً لالنتهـا
طـرد شـخص إىل بلــد يوجـد فيـه خطــر حقيقـي للتعـرض للتعــذيب 

للمعاملة الالإنسانية أو املهينة. وقال إنه من اجللي أن مشروعي  أو
، ١ املــادة هــاءمشــروع ســيطبقان >القــرتان مــع  ١٥و ١٤املـادتني 

 األمر الذي ميكن تقدمي شروحات بشأنه يف التعليق.
نص يــــردف قـــائالً إن مــــن املهــــم وضــــع مشــــروع مــــادة أو  -٥٨

صـراحة علــى أنــه يف حالــة املــرور العـابر يف دولــة �لثــة أثنــاء عــودة 
ق األجنــيب إىل بلــد الوجهــة، يتعــني علــى تلــك الدولــة محايــة احلقــو 

األساســـية لألجنــــيب. مــــن �حيــــة أخـــرى، ال يبــــدو مــــن الضــــروري 
قوق اإلنسان. وأعـرب اإلشارة حتديداً إىل قواعد القانون الدويل حل

عن اعتقاده ²نه ميكن حتسني صياغة مشروع املادة بصورة مفيدة، 
 ه السري مايكل وود.وذلك وفق ما اقرتح

جلـــزء بريمـــوديس قـــائالً إن ا -وأضــاف الســـيد >ســـكيس  -٥٩
الثالث من التقرير يتعلق >لنتائج القانونية للطرد. ويف حني أن عنوان 

لطرد اخلاضع األجنيباية ممتلكات محهو " ١ مشروع املادة زاي "، ل
فمن األفضل، توخياً للدقة، أن يشري العنوان إىل محاية حقوق امللكية 

اليت تنص  ١لألجنيب. وقال إنه يؤيد الفقرة  على من مشروع املادة 
حظر طرد األجنيب ألغراض مصادرة ممتلكاته. فهذا النص هام ألن 

ن بّينـه املقـرر اخلـاص. حاالت كهذه حتدث >لفعل، وهو ما سبق أ
لقانون  ا عد  ومن الواضح أن عمليات الطرد ينبغي أن تُنفذ وفقاً لقوا

قة حبق األجنيب يف امللكية واألصول االقتصادية األخرى، الدويل املتعل
جانـب جيـب أال جيــردوا مـن احلقـوق الــيت مـن قبيـل احلــق يف وأن األ

صـكوك العامليـة استخدام ممتلكا�م والتمتع مبنافعهـا. وقـد كانـت ال
واإلقليمية واضحة متاماً يف هذه النقطة، إذ يكفي فقط اإلشارة إىل 

مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان الـيت  ١٧من املـادة  ٢الفقرة 
 .)٢١٥("لكه تعسفاً وز جتريد أحد من مُ ال جينصت على ما يلي: "

__________ 

، ١١٤ الفقــــــرة)، الثـــــاين(اجلـــــزء  الثــــــاين ا0لـــــد نفســـــه، املرجـــــع )٢١٣( 
، ١٢٤ الفقـــــرةعلــــى مشــــروع املـــــادة يف صــــيغته املنقحــــة، انظــــر  ولالطــــالع

 .١٢٧٨ احلاشية
، ولالطـالع علــى مشــروع املــادة يف ١١٤الفقــرة  نفســه، املرجـع )٢١٤( 

 .١٢٧٩ اشيةاحل ،١٢٦صيغته املنقحة، انظر الفقرة 
 .أعاله ٢٠٣ احلاشية انظر )٢١٥( 
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وقال إنه توضيحاً لضرورة أال حتمي الدولة الطاردة أمالك  -٦٠
يب فحســب، بـل حقــه يف االمــتالك أيضـاً، ميكــن أن ُتســتهل األجنـ
حتمي الدولة على النحو اآليت: " ١ من مشروع املادة زاي ٢الفقرة 

>لتصــرف الطـاردة ممتلكــات األجنـيب اخلاضــع للطـرد، وتســمح لـه 
وقال إن عبارة "يف حـدود اإلمكـان" ". فيها حبرية، ولو من اخلارج

 بغي حذفها.املوضوعة بني قوسني معقوفتني ين
وقد يكون من املفيد أن يشرح املقرر اخلاص ما قصده، فيما  -٦١

اليت  يتعلق >إلشارة إىل ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد، من الصيغة 
طلب  تعيدها إليه بناء على طلبه أوردة أن "تفيد ²نه على الدولة الطا

ك املستفيدين". فإن كان املقصود من تلورثته أو ذوي احلقوق من 
، فمعىن ذلك أن الدولة قد صادرت العبارة أن تشري إىل رد املمتلكات

الطرق  ممتلكات الشخص املذكور. وميثل رد املمتلكات أيضاً إحدى 
فعل غـري مشـروع أن تنصف املتضرر من اليت ميكن للدولة مبوجبها 

أدى إىل حتميلهـا مســؤولية دوليــة. ومــن الضــروري بنــاء علــى ذلــك 
 ص بغية إجراء التغيريات التحريرية احملتملة.توضيح معىن ذلك الن

ولدى انتقاله إىل موضوع احلق يف العودة يف حالة الطـرد  -٦٢
ة املوصــوف ²نـــه غــري مشـــروع مــن قبـــل ســلطة خمتصـــة لــدى الدولـــ

)، قال إنه ١ الطاردة أو من جانب حمكمة دولية (مشروع املادة حاء
نيب >لعودة من يشاطر املقرر اخلاص الرأي ²ن عدم السماح لألج

 للطرد. وقد متكن شأنه أن يضفي شرعية على الطابع غري القانوين
الدولة  املقرر اخلاص يف مشروع املادة من حتقيق التوازن بني مصاحل 

حل الشخص األجنيب >لسماح >خلروج عن ذلك احلق الطاردة ومصا
و �ديـد للنظـام العـام أو األمـن العـام. وهـيوجـد فيهـا يف احلالة اليت 

شــارة ينبغــي أن تكـــون إىل يؤيــد أعضــاء اللجنــة الــذين بينــوا أن اإل
الــدخول جمـــدداً ال إىل العــودة، وهـــو مصــطلح يســـتخدم عـــادة يف 

جلنة البلدان األمريكية  سياقات أخرى. والحظ يف هذا الصدد أن
 ٧٣٧٨القضــــــية (حلقــــــوق اإلنســــــان قــــــد اعرتفــــــت بــــــذلك احلــــــق 

ملادة . ومع ذلك، فمن املمكن حت)(غواتيماال) سني صياغة مشروع ا
: بدالً من عبارة "األجنيب املطرود مبسوغ غري صحيح"، من ١ اءح

األفضـل أن يقـال مـثالً "األجنـيب املطـرود مبسـوغ اسـُتند إليـه بصـورة 
املسوغات ال غري مربرةأو  خاطئة "، أي بعبارة أخرى، حني تكون 

 أساس هلا.
طـــاردة، ينبغـــي وفيمــا يتعلـــق >ملســؤولية الدوليـــة للدولــة ال -٦٣

مســـؤولية الــدول عـــن األفعــال غـــري اإلشــارة إىل أنــه مبوجـــب نظــام 
املشــروعة دوليـــاً، فـــإن الدولـــة الــيت تطـــرد األجنـــيب منتهكـــًة قواعـــد 

مســؤولية دوليــة. وقــال إنــه يؤيــد اســتخدام  القـانون الــدويل تتحمــل
تشري إىل النظام  ١ املقرر اخلاص لصيغة عامة يف مشروع املادة طاء

سؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً. ومـع ذلـك، العام مل
يغيب عن األذهان أن الدولة الطاردة ال تتحمل املسؤولية  جيب أال

. ولن يكون احلال كذلك لو أ ا إال يف حالة انتهاكها اللتزام دويل
انتهكـت، علـى سـبيل املثـال، قاعـدة مـن قواعـد القـانون الــداخلي 

 د القانون الدويل.جتسد قاعدة من قواع ال

وعالوة على ذلك، فقـد يكـون قـرار الطـرد مشـروعاً حبـد  -٦٤
ذاتـه، لكــن الدولــة الطــاردة تتحمـل مســؤولية دوليــة إذا مــا تعــرض 

املثـــــال، للتعـــــذيب أو للمعاملـــــة القاســــــية األجنـــــيب، علـــــى ســـــبيل 
الالإنســــانية أو املهينــــة مـــــن قبــــل وكــــالء الدولـــــة الطــــاردة لـــــدى  أو

 يف طريق عودته إىل بلد الوجهة.مرافقتهم األجنيب 
ومن املفيد >لفعل تذكري الدول، كما ورد يف مشروع املادة  -٦٥
ن تدَرج ، ²نه يف وسعها ممارسة احلماية الدبلوماسية، وكذلك أ١ �ء

يف التعليـق إشـارات ترمـي إىل تشـجيع الـدول علـى ممارسـة احلمايـة 
حيق لألشخاص الدبلوماسية. وعالوة على ذلك، ينبغي توضيح أنه 

الذين انتهكت حقوقهم إقامة دعاوى بصفتهم الشخصـية، ومبعـزل 
تتخــذه دولــة اجلنســـية. و>لنســبة هلــذه النقطـــة،  عــن أي إجــراء قـــد

بريمـوديس >لعمـل الـذي أجنـزه السـيد  -استشهد السيد >سـكيس 
 .)٢١٦(دوغارد، املقرر اخلاص املعين >حلماية الدبلوماسية

التسليم املقّنـع  املتعلق حبظر ٨ملادة وفيما يتعلق مبشروع ا -٦٦
أنـه ميكـن إحالـة  ٢٠١٠يف شـكل طـرد، قـال إنـه قـد ذكـر يف عـام 

ث إىل جلنــة الصـياغة، حيــ )٢١٧(الصـيغة الــيت نقحهـا املقــرر اخلـاص
 يشكل ذلك أساساً أفضل لعمل اللجنة.

أعــــرب عــــن ~ييــــده إلحالــــة مشــــاريع املــــواد  ،ويف اخلتـــام -٦٧
 غة.املقرتحة إىل جلنة الصيا

ــتش الســيد -٦٨ قـــال إنـــه يـــود أن يشـــيد >ملقـــرر اخلـــاص  بيرتيـ
إلعــداده تقريــراً ممتــازاً وإنــه يوافــق علــى إحالــة مجيــع مشــاريع املــواد 
املقرتحـة إىل جلنــة الصــياغة. وقــال إن هــدف جلنــة القــانون الــدويل 

مـن أجـل  ينبغي أن يتمثل يف إرساء قواعد يف إطار القـانون الـدويل
ر التـدرجيي للقـانون ألجانب كجزء من التطـويتدوين موضوع طرد ا

الدويل. ومبا أن الطرد مشكلة معاصرة، جيب على اللجنة أن ترتكز 
علـى املمارســات املعاصــرة للــدول، حــىت وإن كانــت املشــكلة قــد 
ظهرت يف السابق. فممارسات الدول إ>ن احلقبة اليت أفضت إىل 

ملوضـوع، وكـذلك احلرب العاملية الثانية كانـت ذات صـلة حمـدودة >
 هنــاك يكــن ملت القضــائية واملؤلفـات يف تلــك الفــرتة، حـني القـرارا

__________ 

يقة ٢٠٠٠ حولية: األول التقرير )٢١٦(  لوث ، ا0لد الثاين (اجلزء األول)، ا
A/CN.4/506 وAdd.1  ٢٠٠١ حولية)؛ والتقرير الثاين: ٩إىل  ١(مشاريع املواد، 

 )؛١٣إىل  ١٠(مشاريع املواد  A/CN.4/514ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة 
 A/CN.4/523، ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٢ حوليةوالتقرير الثالث: 

، ا0لـد ٢٠٠٣ حوليـة)؛ والتقرير الرابع: ١٦إىل  ١٤(مشاريع املواد  Add.1و
 ١٧(مشـــــاريع املـــــواد  Add.1و A/CN.4/530الثـــــاين (اجلـــــزء األول)، الوثيقـــــة 

لو ، ا٢٠٠٤0 حولية)؛ والتقرير اخلامس: ٢٢ إىل يقة لد الثاين (اجلزء األول)، ا ث
A/CN.4/538  ٢٠٠٥ حولية: السادس والتقرير ؛)٢٧إىل  ٢٣(مشاريع املواد ،

 ،٢٠٠٦ حولية: السابعوالتقرير  ؛A/CN.4/546ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة 
. وتـرد مشـاريع املـواد املتعلقـة A/CN.4/567ا0لـد الثـاين (اجلـزء األول)، الوثيقـة 

املرجع نفسـه،  يفحلماية الدبلوماسية والتعليقات عليها اليت اعتمد�ا اللجنة >
 .٥٠و ٤٩ الفقر�ن)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد
 .١٢٩٩ احلاشية، ١٧٦ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٢١٧( 
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ومل تكـن مبـادئ حقـوق اإلنسـان  الـدول سيادة فكرة حيال جدال
قد تكونت بصورة �مة. وأثناء احلرب العاملية الثانية، ويف الفرتة اليت 
أعقبتهـــا مباشـــرة، شــــهدت أورو> بوجـــه خــــاص حركـــات ســــكانية 

الناس أو طردهم من أوطـا م  مت ترحيل املاليني من ملحوظة. فقد
الـيت عاشـوا فيهـا ألجيـال حـىت وإن مل يكونـوا أجانـب أو مهــاجرين 
غري شرعيني. وقد أدى ذلك الوضع التارخيي اخلاص، والكارثي من 
عــدة نـــواح، الـــذي ســبق صـــياغة ميثـــاق األمــم املتحـــدة واإلعـــالن 

ني اصة بوضع الالجئية اخلتفاقاالالعاملي حلقوق اإلنسان، إىل وضع 
ومـــا تالهـــا مـــن تطبيـــق لقواعـــد وطنيـــة ودوليـــة تتعلـــق  ١٩٥١لعــام 

 مبعاملة الالجئني وطاليب اللجوء.
واليـــــوم، و>إلضـــــافة إىل الالجئــــــني الـــــذين هـــــم ضــــــحا�  -٦٩

الكــــوارث الطبيعيـــة، يوجـــد ماليــــني  النزاعـــات الدوليـــة والوطنيـــة أو
ة ون إىل احلصول علـى حيـا"الالجئني" هرو>ً من الفقر الذين يسع

أفضــــل عـــــن طريــــق عبـــــور حــــدود الـــــدول بطــــرق غـــــري مشـــــروعة. 
ومعظمهـم يطلبــون اللجــوء ألسـباب اقتصــادية دون أن يكونــوا قــد 

 تعرضوا لالضطهاد يف بلدا م. 
ومــع أنــه حيـــق للــدول طــرد األجانـــب، وال ســيما أولئـــك  -٧٠

رتام املوجودين على أراضيها بصورة غري مشروعة، فإن ضرورات اح
امته وعدم التمييز فرضت قيوداً على ذلك احلق حقوق اإلنسان وكر 

الســيادي. وينبغــي للجنــة أن تســعى إىل حتقيــق التــوازن بــني هــذين 
>تبـاع  ــج متـوازن مثــل  -القطبـني، أي الســيادة وحقـوق اإلنســان 

وأن تضع املعايري الدنيا اليت يتعني  -النهج الذي اقرتحه املقرر اخلاص 
جانـب. ومــع ذلـك، ال بـد مــن احرتامهـا عنــد طـرد األ علـى الـدول

التذكري ²ن عمليات الطرد قد جرت يف عدد من السياقات الشديدة 
االخـتالف: علــى سـبيل املثــال، خيتلـف وضــع الـدول األعضــاء يف 
االحتاد األورويب عن الوضع يف بلدان أخرى. وميكـن ملشـكلة طـرد 

  بعض األحيان أبعاداً األجانب ذوي الوضع غري القانوين أن تتخذ يف
غري عادية، كما كان احلال يف مالطة قبل عدة سنوات وما هو عليه 

 احلال يف المبيدوسا، إيطاليا، يف الوقت الراهن.

وفيمـا يتعلـق مبعاملـة األجانـب، سـواء أكـان وجـودهم يف  -٧١
إقليم الدولة مشروعاً أم غـري مشـروع، جيـب علـى الدولـة أن تراعـي 

عـن طريـق النــزوح  تعمريهـامت يـة بـني الـدول الـيت االختالفـات اجلذر 
واهلجرة، مثل الـوال�ت املتحـدة األمريكيـة، والـدول الـيت حتـاول أن 

سيما يف الفرتة احلالية اليت تتسم >لعوملة. وعليه،  حتمي هويتها، وال
فـإن أنواعـاً خمتلفـة مـن سياسـات اإلدمـاج وطـرق معاملـة األجانـب 

 تُعترب الزمة.

جنـة أن تراعـي حقـائق الواقـع تلـك مـن علـى الل وقال إنه -٧٢
أجـل إنتــاج صـك فعــال. وينبغـي هلــا أن تقتصـر علــى وضـع معــايري 
دنيا وضما�ت إجرائية راسخة وترتك للدولة مسؤولية تنظيم معاملة 
األجانب على أراضيها. ومـوجز القـول إن مشـاريع املـواد جيـب أن 

اتـــه الوقــت ذ تضــمن يف تــرتك حيــزاً للسياســات الوطنيـــة، علــى أن

احــرتام حقــوق اإلنســان وكرامتــه وعـــدم التمييــز لــدى اختــاذ الـــدول 
 لتدابري الطرد.

وكمـــا اقـــرتح املقــــرر اخلـــاص، وحرصـــاً علــــى عـــدم نشــــوء  -٧٣
تضارب يف القوانني، ينبغي للجنة أن تضع يف احلسبان أن مشاريع 

ســيما أولئــك  املـواد قــد اســتبعدت فئــات معينـة مــن األجانــب، وال
عهم مبوجب صكوك أخرى، مثل تلك املتعلقة ظمت أوضاالذين نُ 

 >لالجئني وطاليب اللجوء. 

وقال إنه يوافق املقرر اخلاص على توخي احلذر فيما يتعلق  -٧٤
 ٤٥٢للمراجعــة القضــائية لقــرارات الطــرد (الفقـــرة  ثــر اإليقــايف>أل

ر ]).كذلك جيب أال يغيب عن األذهان وجه آخر لأل٥٠[الفقرة  ث
و الغمـــوض القـــانوين الـــذي يواجهـــه املـــدعون الـــذين وهـــ، يقـــايفاإل

إحـدى يضـطرون يف الغالـب إىل االنتظـار لسـنوات قبـل أن تتوصـل 
 الدستورية أو احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل قرار.احملاكم 

(إعــــادة  ١ ولـــدى انتقالـــه إىل تنـــاول مشـــروع املـــادة دال -٧٥
، ١الحــظ أن الفقــرة األجنــيب اخلاضــع للطــرد إىل دولــة الوجهــة)، 

ينبغــي أن "تشــجع" املغـــادرة وهــي تــنص علــى أن الدولــة الطــاردة 
الطوعيـة لألجنـيب اجلــاري طـرده، كانـت موضــوعاً لتعليقـات كثــرية. 
وبرأيه أن القرار بشأن هذه املسألة ينبغي أن يُـرتك للـدول، وخباصـة 

ائل التنفيذ. فلو كان الغرض من الفقـرة وضـع مبـدأ فيما يتعلق بوس
لــو أن اللجنـة اختــارت أن  فائــدة كبـرية لـذلك يكــون لـنجيهي، تـو 

، فقال إنـه يـرى ٢فيما يتعلق >لفقرة  تعتمد صكاً ملزماً قانو�ً. أما
أن ُحتذف اإلشارة إىل قواعد القانون الدويل املتصلة >لنقل اجلـوي 

ن ذلـك إىل محايـة حقـوق اإلنسـان. ويف وأنه ميكن أن يشار بدالً م
بغــي حـــذف عبــارة "قـــدر اإلمكــان"، حيـــث إ ـــا نفــس الفقـــرة، ين

، ينبغــي أيضــاً ٣ب ملناقشــات ال  ايــة هلــا. ويف الفقــرة ســتفتح البــا
مــا مل يكـن مثــة مـا يــدعو إىل االعتقـاد ²ن األجنــيب حـذف عبـارة "

ليـة التـدوين ". ففـي عماملعين قد يلوذ >لفـرار خـالل املهلـة احملـددة
 ينبغي عدم إ�رة مسائل عملية كهذه.

(دولـة وجهـة  ١ من مشروع املادة هاء ١وقال إن الفقرة  -٧٦
فثمـة  ٢األجنيب املطرود) مل تطرح أي مشكلة معينة. أما يف الفقرة 

حاجـة إىل حـذف عبــارة "عنـد االقتضـاء" الــيت تركـت حيـزاً واســعاً 
، ٣يمـــا يتعلـــق >لفقــــرة للمنـــاورة ممـــا ال يتوافـــق مـــع صـــك دويل. وف

 مــا حتـــدث أخطـــاء يف حتديـــد دولـــة ينبغــي التأكيـــد علـــى أنـــه كثـــرياً 
ري املـرجح أن يرغـب األجانـب الـذين فـروا مـن اجلنسـية، وأنـه مـن غـ

بلدا م يف العودة إليها. وإضافة إىل ذلك، فإنه مل يستطع أن يفهم 
. ٣فقــرة ومل يُـذكر يف ال ٢ملـاذا ذُكـر مفهـوم دولـة اإلقامـة يف الفقـرة 

ن إىل دولـة الركــوب. ويف الواقـع، ُيطـرد األجانـب يف أغلــب األحيـا
عمله اهلام بشأن هـذه املسـألة،  ومع أنه يشكر املقرر اخلاص على

فإنه يرى أن جلنة الصياغة ينبغي أن تنظر يف أحكام مشروع املادة، 
 فهي حتتاج ملزيد من البحث يف ضوء ممارسات الدول.
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(محاية  ١ >لصيغة اجلديدة ملشروع املادة واووفيما يتعلق  -٧٧
يف دولـــة املـــرور لطــرد ل اخلاضـــعان الواجبــة لألجنـــيب حقــوق اإلنســـ

العابر)، قال إنه يشارك السري مايكل وود الشواغل الـيت عـرب عنهـا 
الـنص علـى قــدر أكـرب مــن  جتعــل أن الصـياغة جلنــة علـى أنويـرى 

 األجنـــيبممتلكـــات ة (محايـــ ١ الدقــة. و>لنســـبة ملشـــروع املــادة زاي
 ولكنــه يعتقــد أنــه ينبغـــي ١)، قــال إنــه يؤيــد الفقــرة للطــرد اخلاضــع

 ٢ني يف الفقــــرة تحـــذف الكلمـــات املوضـــوعة بـــني قوســـني معقـــوف
". وإضافة إىل ذلك، >لتصرف فيها حبريةتلي عبارة " والكلمات اليت

ففي مشروع مادة كهذا قد يكـون مـن املناسـب حتديـد مـا إذا كـان 
ملطرود موجوداً بصورة مشروعة أو غري مشروعة على أراضي األجنيب ا

تفظ، لدولة. فما من شك يف أن األجنيب املقيم بصورة مشروعة حيا
مبوجب القانون الدويل، حبقه يف املمتلكات اليت حاز عليها؛ بيد أن 
حقيقــة أن بعــض األجانــب يقيمــون يف دول بصــورة غــري مشـــروعة 

جانب الذين يصلون إىل احلدود جيب أال تطغى على حمنة آالف األ
�ئـق ثبوتيـة. ويف هـذ اخلصـوص، رمبـا  وقد أضحوا فقراء ومن دون و 

مشروع املادة إىل أنه حىت وإن مل تكن دولة  كان ينبغي اإلشارة يف
إنه كانت ستإذا  بعُد ما  الوجهة قد قررت  منح ~شريات الدخول، ف

 لطلب.يتوجب عليها توفري شروط العيش الكرمي للمتقدمني >

لــــة (حــــق العــــودة إىل الدو  ١ ولعـــل مشــــروع املــــادة حـــاء -٧٨
ع الذي أ�ر أكرب قدر من املصاعب. فاألجنيب الطاردة) هو املشرو 

 يفاملطرود مبسوغ غري صحيح أو غري مشروع، برغم أنه كان مقيمًا 
العودة. ومع أنه  ، ينبغي منحه احلق يفمشروعة بصورة الطاردة الدولة

الوضع غري القانوين الذين ُيطردون بصورة غري حيق لألجانب ذوي 
صــــول علــــى تعــــويض، وفقــــاً لالجتهــــادات القضــــائية مشــــروعة احل

روبيــــة حلقــــوق اإلنســــان، فــــإ م يف الواقــــع العملــــي للمحكمـــة األو 
العـــودة. ولــذلك، فـــإن مــنح األجانـــب ذوي  يتمتعــون >حلــق يف ال

الوضع غري القانوين الذين طردوا بصورة غري مشروعة احلق يف العودة 
اليت إىل الدولة الطاردة ميكن أن يكون أمراً مبا لغاً فيه. فحىت الدول 

تســتوعب هــؤالء األجانــب عمومــاً ســتواجه صــعوبة يف قبــول هـــذا 
(مسؤولية  ١ وع املادة طاءأخرياً إن مشر  بيرتيتش السيداحلق. وقال 

(احلماية  ١ الدول يف حاالت الطرد غري املشروع) ومشروع املادة �ء
>لعمــل  الدبلوماسـية) مل يطرحـا أيــة مشـاكل معينـة. وبعــد أن أشـاد

قدماً وهي  املمتاز الذي قام به املقرر اخلاص، دعا اللجنة إىل املضي
ل املعاصـرة الـيت تتطلع حنو املستقبل، وذلـك ²ن تركـز علـى املشـاك

 تطرحها قضية طرد األجانب وعلى ممارسات الدول.

قال إنه يـود أوالً أن يشـكر املقـرر اخلـاص  حسونة السيد -٧٩
ل. وقال إنه يتفق مع معظم املواقف اليت على تقريره املفصل والشام

بداء بعض التعليقات العامة وحسـب. أبداها أعضاء اللجنة ويود إ
إعــادة األجنـــيب اخلاضــع للطــرد إىل دولـــة ( ١ فمشــروع املــادة دال

الوجهـــة) قــــد أ�ر قضــــية املعــــايري الواجـــب تطبيقهــــا لــــدى التنفيــــذ 
ؤسســات القسـري لقــرار الطـرد. وقــد طرحـت بعــض املنظمـات وامل

األوروبيـــــة مقرتحـــــات يف هــــــذا اخلصـــــوص. فعلــــــى ســـــبيل املثــــــال، 

إنسـانية املعاملـة أو العقوبـة الالو ملنع التعـذيب اللجنة األوروبية  تعترب
أن القاعدة السائدة ينبغي أن تكون عدم استعمال قـدر  املهينة أو

يســـتدعيه بشــــكل معقـــول ســــلوك الشــــخص  مـــن القــــوة يفـــوق مــــا
لغ هلـــــذا املفهـــــوم، تثـــــور االتســـــاع البـــــا . و>لنظـــــر إىل)٢١٨(األجنــــيب

تساؤالت حيال نطاقه يف املمارسة العملية. فعلى سبيل املثال، هل 
ما يقع من حماوالت للفرار أثناء عمليـات الطـرد الـيت تُنفـذ بواسـطة 
الســــفر جــــواً أو مــــا حيــــدث مــــن حــــاالت اإليــــذاء الــــذايت يســـــمح 

ار األجنـيب >لفـر طرد؟ ولو الذ >ستخدام القيود منذ بداية عملية ال
على منت طائرة  اقتياده إىل خارج البلدأو تسبب يف أضرار ما أثناء 

جتارية، فما هي التزامات الدولة الطاردة جتاه الركاب؟ وهل هنـاك 
 قانونية يتحملها املسؤولون املرافقون؟ تبعات

وقـال إن مســألة الطعــن يف قـرار الطــرد تتطلــب توضــيحاً  -٨٠
. وقد ذكر املقرر اخلاص يف الفقرة مشاريع املوادلتصدي هلا يف وينبغي ا

] أنـه ال وجـود يف القـانون الـدويل ألسـاس ميكـن ٥٩[الفقـرة  ٤٦١
االستناد إليه إلرساء أية قاعدة تتعلق بسبل االنتصاف من قرارات 
الدبلوماسية  الطرد. لذلك، وبصرف النظر عن إ�رة مسألة احلماية 

لذين انُتهكت مام األشخاص ادولية، فليس أأمام حمكمة العدل ال
احمللية  حقوقهم الدولية سوى خيار إقامة الدعاوى املدنية أمام احملاكم 
للدولــة الطــاردة، حيــث قـــد يكــون للحصــانة دور تؤديــه، أو أمـــام 
املنظمات ذات الصلة من املنظمات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. وبعبارة 

الش أخرى، حىت إذا وافقت دولة الوجهة املطرود، على عودة  خص 
قد يكون من الصعب، مبوجب القـانون الـدويل، إعمـال احلـق يف ف

اللجوء إىل سبيل لالنتصاف أو احلصول على تعويض يف حالة الطرد 
غري املشروع. وبناء على ذلك سيكون مـن ا0ـدي مواصـلة دراسـة 

ت القضية. وجيدر >لذكر أيضاً أن الكثري من الصكوك الدولية قد علق
الطرد يف حالة وجود أسباب قهرية تتعلق عن يف قرارات احلق يف الط

إساءة دائماً واملتمثل يف  القائمطر اخل>ألمن القومي. وعلى الرغم من 
 فيما حذرةزالت ما تلك الصكوك، فإن الدول حلسن احلظ  تطبيق
استثناء يتعلق >ألمن القومي، >لنظر إىل السوابق  وجود >دعاء يتعلق
واحتماالت التعرض لالنتقام من  ها نتيجة لذلكقد يتم إرساؤ  اليت

القول  قبل الدول املسلحة. وكما أشار معهد القانون الدويل، ميكن 
الذين  ²ن قرارات الطرد اليت تتخذ يف وقت احلرب ضد األجانب 
يشـكل ســلوكهم �ديـداً ألمــن الدولـة تــدخل يف >ب االســتثناءات 

حلـديث املتعلــق فهــوم افـإن امل ،ع ذلــكاملتعلقـة >ألمـن القــومي. ومـ
 >حلرب على اإلرهاب قد يثري التباساً يف هذا الشأن.

 جارٍ وأضاف قائالً إن رفض الدول استقبال رعا� سابقني  -٨١
طردهم يطرح إشكاالً حقيقياً. فقد حيول هذا الرفض دون قيام دولة 
أخـرى مبمارسـة حقهــا يف طـرد األجنـيب ويــؤدي إىل اعتقـال طويــل 

تتمكن الدولة الطاردة من أن جتد دولة وجهة خالف األمد إىل أن 
__________ 

 )٢١٨( CPT Standards (CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010), p. 57, 

para. 36 )متاحة على :www.coe.int/en/web/cpt/home(. 
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دولـة جنســية الشـخص األجنــيب الســابقة. ومـع أن التقريــر تصــدى 
ولــة اجلنسـية الســابقة رفـض اســتقبال ملسـألة مـا إذا كــان يف وسـع د

الدولة  األجنيب، وأشار إىل إمكانية تعليق الطرد إذا ما رفضت تلك 
لدولة استقباله، فإنه مل يتطرق إىل النتائج  املرتتبة على ذلك >لنسبة ل

الطـاردة. ومل يُـذكر شـيء علـى اإلطـالق عـن اإلجـراءات والشـروط 
ملتاحة، مع املتعلقة برعاية األجانب واعتقاهلم أو ب سبل االنتصاف ا

العلم ² ا تشكل قضا� هامة. وفيما يتعلق مبفهوم "البلد اآلمن"، 
الـذي ينبغـي أن جيـري  قـد يكـون مـن املفيـد النظـر يف التـواتر املالئـم

توصيف إىل أن املتضمنة لتلك البلدان، نظراً  القائمةوفقاً له حتديث 
كنــه ال حيـــل حمـــل بلــد ²نـــه آمــن يُقصـــد بـــه تســريع عمليـــة الطـــرد ل

اسـتعراض الطلبـات املقدمـة علـى أسـاس النظـر يف كـل حالـة علـى 
 حدة. وينبغي وضع معايري لتعيني البلدان اليت تُعترب آمنة.

يمـا يتعلــق بطـرد األجنــيب ألغـراض مصــادرة ممتلكاتــه، فو  -٨٢
) للطرد اخلاضع األجنيبممتلكات (محاية  ١ فإن مشروع املادة زاي

يـتم ة للقانون الدويل، ولكن رمبا كـان ينبغـي أن يوضح احلالة الراهن
النص فيه على استثناء، وذلك حني تصدر احملكمة، مبا يتوافق مع 

حكماً ²ن أمالكـاً ، ألصول املرعيةاحلق يف حماكمة ُجترى حسب ا
معينـة قــد ِحيــزت بطريقــة غـري مشــروعة مبوجــب القــانون الــدويل أو 

 ١ من مشروع املادة زاي ٢ القانون احمللي. وميكن استخدام الفقرة
بصــيغتها احلاليــة ملنــع الدولــة مــن االســتفادة مــن ممتلكــات ِحيـــزت 

 بطريقة غري مشروعة إذا كان اجلاين قد ُطرد.
الطاردة)  ١ ا مشروع املادة حاءمأ -٨٣ (حق العودة إىل الدولة 

العودة. فمع أنه  فلم يذكر شيئاً عن وضع األجنيب الذي يتمتع حبق 
ليست ُملزمة مبنحهم  فإ االدول بقبول عودة األجانب، ميكن مطالبة 

الوضع الذي كانوا عليه يف السابق، حىت وإن كان الطرد يتناقض مع 
الدولة  النبغي سد هذه الثغرة حبيث القانون الدويل. وي يكون Ðمكان 

اليت وافقت على عودة الشخص املطرود أن تكتفي مبنحـه ~شـرية 
العمل سياحية أو وثيقة أخرى ال متكن األجنيب من التملك أو دخول 

 ١ أو اللجوء إىل القضاء إلقامة دعاوى جديدة. ويف مشروع املادة طاء
غري املشروع)، ينبغي توضيح أن  (مسؤولية الدول يف حاالت الطرد

ملسؤولية ال تكون قائمة إال يف حالة الطرد غري املشروع مبوجب القانون ا
علـق الدويل. ومع أن نظام مسـؤولية الـدول ال يتـيح اجلـرب إال فيمـا يت

ملناسب توضيح هذه  ا >ألفعال غري املشروعة دولياً، فقد يكون من 
لوماسية)، من  ١ النقطة. ويف سياق مشروع املادة �ء الدب (احلماية 

املهم اإلشارة إىل أن الدولة اليت حيمل األجنيب املطرود جنسيتها ميكنها 
 ممارسة احلماية الدبلوماسية >لنيابة عنه. ومع ذلك، تنشأ مشكالت
معينة عندما يكون األجنيب الجئاً أصبح عدمي اجلنسية، ومع ذلـك 

من أجل منحه اجلنسية.  تكون دولة ما قد مسحت بدخوله إىل إقليمها
فاملسألة إذن تتمثل فيما إذا كان ميكن لدولـة اجلنسـية اجلديـدة أن 

ذا كانت تطالب >حلماية  الدبلوماسية نيابة عن املواطن اجلديد أو ما إ
مكانية تنتفي على أساس أن الضرر قد جرى تكبده قبل أن هذه اإل

لتصدي يكتسب الشخص املعين اجلنسية اجلديدة. وقال إنه ال  لزوم ل
لتلك املسائل احملددة يف مشروع املادة نفسه، ولكنه سيكون من املفيد 

عليق. واختتم قوله >إلعراب عن ~ييده إلحالة أن جيري تناوهلا يف الت
 واد إىل جلنة الصياغة.مجيع مشاريع امل

ــامتو  الســـيد -٨٤ (املقـــرر اخلـــاص) قـــال إنـــه يـــود أن يتوجــــه  كـ
ضــاء اللجنـة الــذين شــاركوا يف مناقشــة >لشـكر احلــار إىل مجيــع أع
طرد األجانب، وهـي اإلضـافة  عنادس اإلضافة الثانية لتقريره الس

الـيت حظيـت علــى مـا يبـدو برتحيــب كبـري بوجـه عــام. وأعـرب عــن 
د  يع األعضاء قدسروره ألن مج ملوا ا وافقوا على إحالة مجيع مشاريع 

ملالحظــــات املقرتحـــة إىل جلنـــة الصـــياغة، إىل جانـــب التعليقـــات وا
وبعـــض املقرتحـــات املتعلقـــة Ðجـــراء تعـــديالت. وأضـــاف قــــائالً إن 

وا يف معـرض تعليقــا�م العامـة عـن الــنهج أعضـاء عـدة قــد استفسـر 
ني عمـــا إذا كانـــت جلنـــة الــذي اتبعـــه يف معاجلـــة املوضـــوع، متســائل

القــانون الـــدويل تقـــوم بوضـــع مبـــادئ توجيهيـــة أو مشـــاريع مـــواد أو 
يشعر >حلرية إذ يتساءل عن السبب الداعي مبادئ عامة. وقال إنه 
فقضــا� كهـــذه تــربز يف العــادة يف مرحلـــة  -إىل إ�رة القضــية اآلن 

أن الحقــة. و>لنظــر إىل أن مشــاريع املــواد تعــاجل موضــوعاً معقـــداً و 
املمارسات الوطنية تتفاوت بشكل كبري، فإن األمر يتعلق >لتطوير 

قال إن قضية املصادر قد أثريت التدرجيي أكثر مما يتعلق >لتدوين. و 
أيضاً، وأعرب �ذا اخلصوص عن رغبته يف أن يتوجه بشكر خاص 

 ين على املالحظات املمتازة اليت أبداها.إىل السيد فاسيا
قـــائالً إن مســـألة مــا إذا كانـــت اللجنـــة بصـــدد واســتطرد  -٨٥

االخنراط يف عملية تدوين قد ُطرحت >ستمرار منذ أن ُوضع البند 
وهذا وضع مثـري لالسـتغراب إىل حـد مـا.  -ول األعمال على جد

 فما الذي جيب عمله؟ هل يتعني إبالغ املقرر اخلاص املعـين بطـرد
اللجنــة بكيفيـــة األجانــب ومجيــع املقــررين اخلاصــني اآلخــرين لــدى 

التعـرف علــى قاعــدة عرفيــة ألغـراض التــدوين؟ وهــل ينبغــي تنــاول 
أي تكّون القواعد العرفية املوضوع الذي اقرتحه السري مايكل وود، 

يف القــانون الــدويل، وإجيـــاد حــل لـــه قبــل القيـــام ²ي شــيء آخـــر؟ 
واحلمايــــة الدبلوماســــية إىل حــــد مــــا، و>ســــتثناء مســــؤولية الــــدول، 

ع جتّمعـت لـه جمموعــة كبـرية مـن الصـكوك القانونيــة يوجـد موضـو  ال
ع واملمارسـات واالجتهـادات القضـائية الدوليـة واحملليـة مبثـل مـا جتّمــ

ملوضـــــوع طـــــرد األجانـــــب. ويف ظـــــل تلـــــك الظـــــروف، يبـــــدو مـــــن 
املســتغرب مســاع أنــه ال ميكــن تــدوين املوضــوع، واألكثــر مــن ذلــك 

يـة. وعلـى أيـة رابة مساُع أن اللجنة ترغـب يف وضـع مبـادئ توجيهغ
حـــال، ســـيتعني علــــى اللجنـــة أن تبـــت يف مســــألة الشـــكل الــــذي 

إنه  سيتخذه النص الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة. وأضاف قائالً 
ينبغي  ،ليس لديه أية مصلحة شخصية يف هذه املسألة. ومع ذلك

تـدوين  يفاسـُتخدمت التذكري ²ن املوضوع قـد أسـهم بتقـدمي مـادة 
معظـــم القضـــا� الـــيت اسُتشـــهد �ـــا يف املــــواد مســـؤولية الـــدول: إن 

كانت   )٢١٩(عن األفعال غري املشروعة دولياً املتعلقة مبسؤولية الدول 
التحكيم  نألجانب، وذلك بدءاً مبا خلصت إليه جلال بطرد اتتص

اليت ُعقدت يف أواخر القرن التاسع عشر وانتهاًء ²حدث القضا� 
املعاهــدات واحملــاكم  يف الوقــت الــراهن، دع عنــك قــرارات هيئــات

 اإلقليمية حلقوق اإلنسان.
__________ 

 .٧٧ الفقرة ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٢١٩( 
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عن ترحيبه بقرار اللجنة إحالة مجيع مشاريع املواد  وأعرب -٨٦
ت جلنــة الصــياغة. وقـــال إنــه قـــد أحــاط علمـــاً جبميــع املقرتحـــا إىل

اليت ستنظر فيها يف الوقت املناسب اللجنة الـيت املتعلقة >لصياغة 
خيـص مقـرتح وضـع مشــروع أنشـئت هلـذا الغـرض >لتحديـد. وفيمــا 

مادة يتعلق >ألثر اإليقـايف للطعـن يف قـرار الطـرد، قـال إنـه ال يـزال 
املــادة الكافيـة، ال ســيما ممارسـات الــدول  يعتقـد ²نـه مل يعثــر علـى

املتقاربـة بشـكل كـاف مبــا ميكنـه مـن طــرح مشـروع مـادة. وقــال إن 
شـأن ن الـدويل قـد ختتـار مـع ذلـك اقـرتاح مشـروع مـادة بجلنة القانو 
كمســــألة تتعلــــق >لسياســــة العامــــة أكثــــر مــــن ارتباطهــــا   ،املوضــــوع

كبـري. ومـع >لتطـوير التـدرجيي، حيـث إن املمارسـة تتفـاوت بشـكل  
أنه ال يوجد سبب يدعو إىل معارضـة ذلـك، فينبغـي أال يغيـب عـن 

 ا فيه الكفاية.األذهان أن األسس ليست صلبة مب
التعـاون الـدويل، وفيما يتعلق >قـرتاح صـياغة مـادة بشـأن  -٨٧

أعرب عن رغبته يف التذكري ²ن هذا التعاون هو مبدأ عام تقوم عليه 
وقـــت الســلم، وفقــاً لقــرار اجلمعيـــة مجيــع العالقــات بــني الــدول يف 

، ١٩٧٠تشـرين األول/أكتـوبر  ٢٤) املؤرخ ٢٥-(د ٢٦٢٥ العامة
الودية والتعاون إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة >لعالقات وعنوانه "

". فإذا ما قررت اللجنة إدراج نص  مليثاق األمم املتحدة بني الدول وفقاً 
يبدو مفيداً بوجه خاص، فسيكون  كهذا يف مشروع املواد، وهو أمر ال
 ملشاريع األخرى اليت وضعتها. عليها القيام >ألمر نفسه يف مجيع ا

وقال إن أحد أعضاء اللجنـة شـكك يف جـدوى مشـروع  -٨٨
(الطرد املتصل >لتسليم). بيد أن مجيـع املواضـيع مرتابطـة،  ٨املادة 

ذلك ال مينع  وإذا كان أحد املواضيع ال يتعلق >لتسليم حتديداً، فإن
ذو فائدة ملحوظة، ومرّد  ٨من صياغة حكم بشأنه. فمشروع املادة 

>لتحديـــد هـــو عــــدم تطرقـــه إىل تفاصـــيل موضـــوع التســــليم.  ذلـــك
املتعلقة >حلماية الدبلوماسية، قال  ١ على املادة �ء و>لنسبة لإلبقاء

 إنه يود لو كان لديه املزيد من الوقت لتوضيح حسنا�ا. ففي قضية
، رأت حمكمة العدل الدولية أن الطلـب الـذي صاديو د�لو دوأمح

قدمتــه مجهوريــة غينيـــا مقبــول علـــى أســاس محايـــة حقــوق اإلنســـان 
عُتربت يف الواجبة للسيد د�لو، >لرغم من  ا أن احلماية الدبلوماسية 

 املؤسـفالسابق شاملة حلقوق شخصية معينة فقط. وسيكون من 
ــد يف مشـــروع مـــن مشــاريعأال  أحـــدث املســـتجدات يف  املـــواد جتسَّ

القانون. واختتم قوله >لتوجه >لشكر إىل أعضـاء اللجنـة لتأييـدهم 
 جلنة الصياغة.إلحالة مجيع مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب إىل 

قـال إنــه يعتـرب أن اللجنــة ترغـب يف أن حتيــل إىل  الـرئيس -٨٩
صـــــيغتها ب ،١ وواو ١ وهــــاء ١ جلنــــة الصــــياغة مشــــاريع املــــواد دال

، حســــبما وردت يف اإلضـــــافة ١ و�ء ١ وطــــاء ١ املنقحــــة، وحــــاء
 ٨الثانيـــة للتقريـــر الســـادس عـــن طـــرد األجانـــب، ومشـــروع املـــادة 

حســـبما ورد يف حاشــية مـــن حواشـــي تقريــر جلنـــة القـــانون املــنقح، 
 .)٢٢٠(الدويل عن أعمال الدورة السابقة

 وقد تقرَّر ذلك. 
__________ 

 .أعاله ٢١٧ احلاشية انظر )٢٢٠( 

 *)�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١د [البن

(رئيس الفريق العامل املعين ²ساليب العمل)  حسونة السيد -٩٠
قال إن الفريق العامل املعين ²ساليب العمل يتألف من األعضاء التالية 

بريمــوديس والســيد بيرتيــتش والســيدة  -أمسـاؤهم: الســيد >ســكيس 
يد جاكوبسون والسيد سابو� والسيد سينغ والسيد غالتسكي والس

بينا والسيد فومبا والسيد كافليش والسيد  أوس -فاسياين والسيد فلنسيا 
كانـديويت والســيد موراســي والســيد ميليســكانو والســري مايكــل وود 

 والسيد ويسنوموريت والسيد برييرا (حبكم منصبه). 
 .٠٥/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣٠٩٥اجللسة 
 ٠٠/١٠ة ، الساع٢٠١١أ�ر/مايو  ٣١الثال�ء، 

 )�ئبة الرئيس(جاكوبسون السيدة ماري غ.  :الرئيسة
 الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييرا، السيد حسونة،  ->سكيس 

السيد  السيد سابو�،  السيد احلمود، السيد خوانغ، السيد دوغارد، 
اين، السيد رينيو، السيد فاسيسينغ، السيد غالتسكي، السيد فارغاس كا

أوسبينا، السيد فومبا، السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد   -فلنسيا 
السيد ميليسكانو، السيد نوليت، السيد موراسي، كوميساريو أفونسو، 

 السيد نيهاوس، السيد واكو، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

 ) ع �ء، الفر A/CN.4/638مسائل أخرى (
 ]من جدول األعمال ١٥[البند 

 )٢٢١().4/641A/CNتسوية املنازعات >لوسائل السلمية (
أعضـاء اللجنــة إىل النظـر يف ورقـة العمــل  دعـت الرئيسـة -١

) A/CN.4/641(السلمية املنازعات >لوسائل تسوية املتعلقة مبوضوع 
 اليت أعدها السري مايكل وود. 

تقدميــه لورقــة اه يف معـرض وجـه االنتبــ وود السـري مايكــل -٢
بعنوان "أحكـام العامة العمل إىل مذكرة مفيدة جداً أعد�ا األمانة 

 .)٢٢٢(الدورة الثانية والستني للجنة خاللتسوية املنازعات"، ُنشرت 
__________ 

 .٣٠٩٢ اجللسة من مستأنف * 
 .)األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١١حولية يف  ترد )٢٢١( 
 .A/CN.4/623الوثيقة  ،)األول(اجلزء  لثاينا ا0لد ،٢٠١٠حولية يف  ترد )٢٢٢( 
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وقال إن اللجنة كانت قد قررت يف دور�ا الثانية والستني  -٣
تتصـــل ضـــا� معينـــة أن يكــون هـــدفها مـــن الـــدورة احلاليـــة حتديـــد ق

املنازعات يكون من املمكن تناوهلا >لبحـث داخـل الفريـق  بتسوية
 . )٢٢٣(العامل املعين برب�مج العمل الطويل األجل

من املوجز املواضيعي  ١٤٠وأضاف قائالً إنه وفقاً للفقرة  -٤
للمناقشـة الــيت جـرت يف اللجنــة السادسـة للجمعيــة العامـة خــالل 

)، وهـو املـوجز الـذي أعدتـه A/CN.4/638( دور�ا اخلامسة والستني
رحب بعض الوفود مبا أشـارت إليـه اللجنـة مـن أ ـا  ،العامة األمانة

، وُوجـه االنتبـاه ستواصل مناقشا�ا بشـأن أحكـام تسـوية املنازعـات
تســــوية بصــــفة خاصــــة إىل فكــــرة استكشــــاف اخليــــارات املتعلقــــة ب

 .يهااملنازعات اليت تكون املنظمات الدولية أطرافاً ف
مــن ورقــة العمــل علــى  ١٦إىل  ٤الفقــرات مــن  تملوتشــ -٥

موجز للمناقشة اليت أجر�ا اللجنة حول تسوية املنازعات أثناء الدورة 
االقرتاحات اليت ُقدمت  ١٦و ١٥الثانية والستني، وترد يف الفقرتني 

. وتشري ألةبشأن النتائج احملددة املتوخاة من دراسة اللجنة هلذه املس
عمــل الــذي أجنزتـه األمــم املتحــدة وبعــض ال إىل ١٨و ١٧الفقـر�ن 

تســوية اهليئـات األخــرى، مبـا يف ذلــك املنظمــات اإلقليميـة، بشــأن 
العمل السلميةاملنازعات >لوسائل  . ويرد شرح أكثر تفصيالً لذلك 

بشأن أحكـام تسـوية املنازعـات. وتتضـمن  العامة يف مذكرة األمانة
مبدئيـة مبسـائل  حاترتامن ورقة العمل اق ٢١إىل  ١٩الفقرات من 

 معينة قد يكون من املناسب مواصلة النظر فيها.
وميكــن اعتبـــار دراســة اللجنـــة للمســائل املتعلقـــة بتســـوية  -٦

املنازعــات جــزءاً مــن مســـامهتها يف النقــاش الــدائر داخــل اجلمعيـــة 
العامـــة حــــول ســـيادة القــــانون علـــى الصــــعيدين الـــوطين والــــدويل. 

، فـإن اللجنـة قـد تصـدت العامـة نةوحسبما يتضح من مذكرة األما
بصــفة دوريــة ملوضــوع أحكــام تســوية املنازعــات، حــىت وإن كانـــت 

 النتائج اليت توصلت إليها ضئيلة ألسباب متنوعة. 
وقـال إن اللجنـة الحظـت أثنــاء النقـاش يف دور�ـا الثانيــة  -٧

املنازعــــات  بتســـويةتزايـــد أمهيـــة اإلجــــراءات املتعلقـــة  )٢٢٤(والســـتني
قد ُأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنـة أن ية. و السلم>لوسائل 

املنازعات تستمر يف النهوض بدور يف تعزيز التنفيذ العملي لتسوية 
الســلمية، وهــي مبــدأ أساســـي مــن مبــادئ ميثــاق األمـــم >لوســائل 

لجنة املتحدة. وكذلك أشريَ إىل أن األ ال سباب اليت أدت إىل تردد 
ة املنازعـات رمبـا مل تعـد قائمــة. بشـأن تنـاول القضـا� املتعلقـة بتسـوي
لعت به األجهزة السياسية لدى ويعود التغري احلاصل إىل نشاط اضط

 األمم املتحدة يف اآلونة األخرية يؤكد على أمهية تسوية املنازعات.

__________ 

 الفقـــــر�ن)، الثــــاينا0لــــد الثــــاين (اجلــــزء  ،٢٠١٠حوليــــة انظــــر  )٢٢٣( 
 .٣٨٨و ٢٤
 .٣٠٧٠ اجللسة األول، ا0لد ،٢٠١٠حولية انظر  )٢٢٤( 

لقـانون يف الشـؤون و>لرغم من االحرتام الكامل لسـيادة ا -٨
وية املنازعــات الدوليـة، فـإن دوالً كثــرية تواصـل رفضـها ألحكــام تسـ

قيــــة فيينـــــا مــــن قبيــــل تلــــك الــــواردة يف الربوتوكــــول االختيــــاري التفا
ويف  املتعلـــق >لتســوية اإللزاميــة للمنازعـــاتللعالقــات الدبلوماســية 

علــــق املتالربوتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة فيينــــا للعالقـــات القنصـــلية 
. وتتمســــــك الكثـــــري مــــــن الــــــدول >لتســـــوية اإللزاميــــــة للمنازعـــــات

اردة يف االتفاقيـــات ت علــى أحكــام تســوية املنازعــات الــو بتحفظــا
املتعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك تلـــك الــيت صــيغت علــى أســـاس 
أعمـــال اللجنـــة. ويف أواخــــر الثمانينيـــات والتســــعينيات مـــن القــــرن 

سـاد اجتـاه مشـجع يــدعو إىل العشـرين، مـع انتهـاء احلـرب البـاردة، 
اس. وميكن أن سحب تلك التحفظات أو عدم صياغتها من األس

ة يف تعزيـز تساهم األحكام القضائية األخـرية حملكمـة العـدل الدوليـ
 ذلك االجتاه، ومن مث تشجيع الدول على قبول تلك األحكام.

رئـي أنـه، نظـراً للتأكيـد احلــايل يف الـدورة الثانيـة والسـتني و  -٩
ســـليم مقـــدماً الت يادة القـــانون يف الشـــؤون الدوليـــة، ينبغـــيعلــى ســـ

ة املنازعـــــات يف الصـــــكوك دراج أحكـــــام فعالـــــة لتســـــويÐمكانيــــة إ
يف  ٢٧وميكن مالحظـة هـذا االجتـاه يف إدراج املـادة . )٢٢٥(ةالدولي

اتفاقيـــة األمــــم املتحـــدة حلصــــا�ت الــــدول وممتلكا�ـــا مــــن الواليــــة 
، وإدراج أحكـام مفصـلة ٢٠٠٤عام  ، واليت اعتمدت يفالقضائية

ماية مجيـع األشـخاص مـن لتسوية املنازعات يف االتفاقية الدولية حل
 . ٢٠٠٦عام  االختفاء القسري اليت اعتمدت يف

ويف حـاالت حمـددة، قـد يكـون إدراج حكـم مـن أحكــام  -١٠
تسوية املنازعات جزءاً أساسـياً مـن صـفقة شـاملة بشـأن قضـية مـن 

فيينــا  ن األمثلـة التقليديــة علـى ذلـك اتفاقيتـاومـ. القضـا� احلساسـة
حكــــــم لتســــــوية  تملتا علــــــىاللتــــــان اشــــــ ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعـــــامي

اخلامس عشر  اجلزءاملنازعات يتعلق ²حكام القواعد اآلمرة. ويقدم 
 .القبيلمن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار مثاالً آخر من هذا 

اقرتاحـــات  مـــن ورقــة العمـــل مخســـة ٢٠وتتضــمن الفقـــرة  -١١
 . وإحدىمستقبالً  مبدئية ملسائل قد يكون من املناسب النظر فيها

تتمثـــل يف  ٢٠١٠ل الـــيت أبرز�ـــا اللجنـــة السادســـة يف عـــام املســـائ
إجراءات تسوية املنازعات اليت تكون املنظمات الدولية طرفاً فيهـا 

)A/CN.4/638 و×يت النظر يف تلـك املسـألة نتيجـة ١٤٠، الفقرة .(
عمــل اللجنــة بشــأن موضــوع مســؤولية املنظمــات الدوليـــة، طبيعيــة ل

اللجنـــة إ ـــاءه يف الـــدورة احلاليـــة. ومـــن وهـــو العمـــل الـــذي تتوقـــع 
 للسـوابق القضـائية املتعلقـة خصائص هذا املوضوع االفتقار النسـيب

بـه، مقارنــًة >لقــدر الكبــري مـن الســوابق القضــائية املتعلقــة مبســؤولية 
يـاً علــى األقـل، انعكاســاً للــنقص يف الـدول. ويُعــّد ذلـك، ولــو جزئ

 نظمات الدولية أو ضدها. الفرص املتاحة إلقامة دعاوى من قبل امل

__________ 

 .١٦ الفقرة نفسه، املرجع )٢٢٥( 
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وقــال إنــه ميكــن للجنــة أن تبــت يف الوقــت املناســـب يف  -١٢
النطاق الدقيق ملوضوع أو موضوع فرعي يتصل بتسوية املنازعـات، 

كومية على أن يركز على تسوية املنازعات اليت تكون املنظمات احل
الدوليـة أطرافـاً فيهـا ويسـتبعد تسـوية املنازعـات بـني الـدول مـن قبــل 

مـن بينهــا الفصـل الســادس مــن  ،تلـك املنظمــات مبوجـب نصــوص
 ميثاق األمم املتحدة. 

فهـل ينبغــي أن يقتصــر املوضـوع اجلديــد علــى املنظمــات  -١٣
ت العاملية، أم ينبغي له أن يتضمن أيضاً املنظمات اإلقليمية اليت >ت

تتحول بصورة متزايدة إىل جهات فاعلة دولية هامة؟ وقال إنه يعتقد 
وضوع ينبغي أن يشمل مجيع املنظمات الدوليـة، العامليـة منهـا أن امل

وسيتعني أيضاً على اللجنة أن تبت فيما إذا كان ينبغي واإلقليمية. 
ذا   حصر املوضوع يف املنازعات اليت تنشأ مبوجب القانون الدويل أو إ

ينبغي له أن يغطي أيضاً منازعات القانون اخلاص ذات الطابع كان 
ري التعاقدي. وهو يعتقد أن املوضوع ينبغي أال يضـم التعاقدي أو غ

، أل ــــا خمتلفـــة اختالفــــاً ال يســــتهان بــــه. تلـــك املنازعــــات األخــــرية
وخبصوص ما إذا كان ينبغي للموضوع أن يتضمن املسـائل املتصـلة 

عتقـد ذلــك ألن هــذه املسـائل قــد ُغطيــت >ملـوظفني، قــال إنــه ال ي
أخرى تتمثـل فيمـا إذا كـان  بصورة وافية يف القانون. وهناك مسائل

زعات أو يقتصر ينبغي للموضوع أن يشمل مجيع أشكال تسوية املنا
على األشكال املتضمنة آلليات تشـمل أطرافـاً �لثـة، ومـا إذا كـان 

راً يف آليــــات ينبغــــي يف احلالــــة األخــــرية أن يكــــون املوضــــوع حمصــــو 
ي إىل التحكيم أو اآلليات القضائية أو غريها من اآلليات اليت تفض

اختاذ قرار ملزم. وأخـرياً، سـيتعني علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إذا كـان 
 ينبغي للموضوع اجلديد أن يغطي مسألة إنفاذ القرارات.  

واســتطرد الســـري مايكــل وود قـــائالً إن الرتتيبــات املتصـــلة  -١٤
طرافـاً فيهـا لطاملـا  أنازعات الـيت تكـون املنظمـات الدوليـة بتسوية امل
احلقوقيني الدوليني وجمـاالً لالبتكـار. فهنـاك  هويمسألة تستكانت 

>لفعـل بعـض املمارسـات والعديـد مـن اآلليـات لتسـوية املنازعــات. 
وميكـن العثــور علــى الــبعض منهـا يف الصــكوك الــيت وضــعت علــى 

. ومــن ١٩٨٦فاقيـة فيينـا لعـام أسـاس أعمـال اللجنـة، مثـل مرفـق ات
تصدار الفتاوى املنصوص األمثلة األخرى اآللية امللزمة واجلربية الس

اتفاقية امتيازات األمم املتحـدة وحصـا��ا من  ٣٠عليها يف الفرع 
اتفاقيـــــــة امتيــــــــازات الوكـــــــاالت املتخصصــــــــة مــــــــن  ٣٢ويف الفـــــــرع 
اآلليات حسبما يتضح من . وقد مت اللجوء فعالً إىل تلك وحصا��ا

 كـانون األول/ديسـمرب  ١٥فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف 
 اتفاقيــةمــن املـادة السادســة مــن  ٢٢ الفــرع انطبــاقبشـأن  ١٩٨٩

 ٢٩وفتواهـــــا الصــــــادرة يف  وحصـــــا��ا املتحـــــدة األمـــــم امتيـــــازات
خــاص  مقـرر حبصــانةاملتصـل  اخلــالفبشـأن  ١٩٩٩نيسـان/أبريل 

. وقد نصت اتفاقية القانونية اإلجراءات مننسان للجنة حقوق اإل
على أن بعض املنظمات  ١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

تســــوية املنازعـــات مبوجــــب  إجـــراءاتميكـــن أن تكـــون أطرافــــاً يف 
، مبا يف ذلك احملكمة ٢٨٧اآلليات اجلديدة اليت أرستها يف املادة 

مـة الدائمـة للتحكـيم قــد الدوليـة لقـانون البحـار. كـذلك فـإن احملك
. بيـد أن تلـك )٢٢٦(وضعت أيضاً قواعد اختيارية لتسوية املنازعـات

ج يشــوبه التفـــرق وعـــدم االنتظـــام. ويف معظـــم مثلــة تعـــرب عـــن  ـــاأل
احلـــاالت، ال يكـــون لـــدى أي حمكمـــة أو هيئـــة قضـــائية دوليـــة أي 

املنازعــات إمكانيـة علـى اإلطــالق ملمارسـة واليتهـا القضــائية علـى 
 اليت تكون املنظمات الدولية أطرافاً فيها.

ذاتــــه وقـــال إن املوضـــوع اجلديــــد قـــد يكـــون إمــــا قائمـــاً ب -١٥
املنازعـــــات بتســــوية يشــــكل جـــــزءاً مــــن موضـــــوع أوســــع يتعلـــــق  أو

. ورهناً >خليـارات املتبنـاة بشـأن نطاقـه، فـالعنوان السلمية>لوسائل 
ديد قد يكون "إجـراءات احملتمل للموضوع أو املوضوع الفرعي اجل

تسوية املنازعات الدولية اليت تكون املنظمات الدولية أطرافاً فيها". 
طوة األوىل >جتاه بلورة املوضوع هي فحص الرتتيبات وقد تكون اخل

ا منظمـة دوليـة القائمة لتسوية املنازعات اليت يكون من بني أطرافه
وجد >لفعل مادة واحدة أو أكثر وتنشأ يف إطار القانون الدويل. وت

 يف هذا ا0ال على كل من املستويني العاملي واإلقليمي. وافرة
اقشة  حات اليت ُطرحت يف أثناءوقال إن بعض االقرتا -١٦ املن

تتصــل بصــورة أعــم  )٢٢٧(الـيت جــرت خــالل الــدورة الثانيــة والســتني
املـــذكرة الـــيت بطريقــة تنـــاول اللجنـــة لعملهـــا. ومتثّـــل أحـــدها يف أن 

ميكن أن تُتخذ نقطة مرجعية فيما يتعلق بنظر العامة مانة أعد�ا األ
ة املنازعـات يف اللجنة ونظر الـدول يف مسـألة إدراج أحكـام لتسـوي

أن وأفاد اقرتاح آخـر ²نـه ينبغـي للجنـة . املشاريع والصكوك املقبلة
إىل أن اجلمعية العامة شـجعت  لدى صياغتها للمقرتحات، تشري،

بشـــأن تســـوية املنازعـــات الن مـــانيال مـــن إعـــ ٩الـــدول، يف الفقـــرة 
املـــؤرخ  ٣٧/١٠قــرار اجلمعيـــة العامـــة (الدوليــة >لوســـائل الســـلمية 

، علـــى أن تـــدرج فيمـــا )، املرفـــق١٩٨٢ ثـــاين/نوفمربن التشــري ١٥
تعقـده مــن اتفاقـات ثنائيــة أو اتفاقيـات متعــددة األطـراف أحكامــاً 

تنشــأ عــن تفســري الــيت الســلمية املنازعــات >لوســائل لتســوية فعالــة 
اقــــرتاح ذهـــب . و تلـــك االتفاقـــات أو االتفاقيـــات أو عــــن تطبيقهـــا

ملســألة تســـوية  مهيــة العمليـــةألل إقـــراراً  ،للجنــة�لــث إىل أنــه ينبغـــي 
املنازعـــات، أن تقــــرر، ولـــو بصــــفة مبدئيــــة، مناقشـــة تلــــك املســــألة 

مرحلــة مالئمـــة مـــن مراحـــل النظـــر يف كـــل موضـــوع أو موضـــوع  يف
اح رابــع يف أنـــه ينبغــي للجنــة أن تعــرتف >لعمـــل . ومتثّــل اقــرت فرعــي
الــــذي تقـــــوم بــــه أجهـــــزة األمــــم املتحـــــدة األخــــرى. ومل يـــــزل  اهلــــام
 >لوسـائل الـدول بـني املنازعـات تسـوية بشـأن دليـلاملعنون  وراملنش

__________ 

دولتني لتحكيم يف املنازعات القائمة بني ا: (أ) بشأن االختيارية القواعد )٢٢٦( 
 ؛)١٩٩٣لتحكيم يف املنازعات بني طرفني أحدمها فقط دولة (ا)؛ و(ب) ١٩٩٢(

التحكيم بني  و(د) ؛)١٩٩٦( ودوالً منظمات دولية  يشمل الذي التحكيمو(ج) 
ملنازعات  (ه) وكذلك ؛)١٩٩٦منظمات دولية وأطراف خاصة ( تحكيم يف ا ال

تعلقة  و)و( ؛)٢٠٠١املتعلقة >ملوارد الطبيعية و/أو البيئة ( التحكيم يف املنازعات امل
ملوقع ²٢٠١١نشطة الفضاء اخلارجي ( ). وميكن االطالع على هذه القواعد على ا

 .www.pca-cpa.orgالدائمة للتحكيم:  للمحكمةالشبكي 
 .٢٤-١٩ الفقرات، ٣٠٧٠ اجللسة األول،ا0لد  ،٢٠١٠حولية  )٢٢٧( 
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، يشــكل مقدمـة قّيمـة هلــذا ١٩٩٢ ، الصـادر يف عـام)٢٢٨(السـلمية
علـــى إجيـــاد طريقـــة العامـــة ورمبـــا ينبغـــي تشـــجيع األمانــة  املوضــوع،

ينبغـي أن . وأخرياً، أفيَد ²ن اللجنة لتحديث املعلومات الواردة فيه
به  إىل تقدمي معلومات عن أي عمل قامتتدعو اهليئات اإلقليمية 

 .يف جمال تسوية املنازعات
وقــــال إنــــه يتطلـــــع لســــماع ردود فعـــــل أعضــــاء اللجنـــــة،  -١٧
زاء املقرتح القائل بتناول موضوع جديـد وموضـوع فرعـي سيما إ وال

أول يكون عنوا�مها، على التوايل، "تسوية املنازعات" و"إجراءات 
 تكون املنظمات الدولية أطرافاً فيها". تسوية املنازعات الدولية اليت

وأضــاف قــائالً إن املنتــدى املناســب حاليــاً لبلــورة هــذا العمــل هــو 
 برب�مج العمل الطويل األجل. الفريق العامل املعين 

قال إنه يتفق مع معظم التعليقات  فارغاس كارينيو السيد -١٨
قـة العمـل واالقرتاحات األولية الـيت طرحهـا السـري مايكـل وود يف ور 

متثل قضية السلمية املنازعات >لوسائل تسوية اليت أعدها. وذكر أن 
 األحكــام أساسـية يف القـانون الــدويل، لـيس فقـط أل ــا ُمنحـت يف

الرئيسية مليثاق األمم املتحدة وضع املبدأ األساسي الذي يقوم عليه 
وهــو احلفــاظ علــى الســلم  ،أحـد األغــراض األوليــة لألمــم املتحــدة

بل أيضاً ألنه يف عامل متسم >لعوملة ومرتابط على  ،الدولينيواألمن 
حنو متزايد يكون من اجلوهري وجود آليات لتسوية املنازعات تسمح 

 لدول حبل خالفا�ا بطريقة سريعة وفعالة ومالئمة. ل
يف مذكر�ا املمتازة، العامة وحبسب ما أشارت إليه األمانة  -١٩

ل اخلمس عشرة سنة املاضية ست فإن اجلمعية العامة اعتمدت خال
والت، نصت مجيعها على نفس اآللية لتسوية اتفاقيات وثالثة بروتوك

والنــزاع الـــذي ال ميكـــن تســويته عـــن طريـــق املنازعــات: التفـــاوض. 
املفاوضات خالل مدة زمنية معقولة جيب أن يُعرض للتحكيم بناء 

االتف اق على طلب أي من األطراف. فإذا مل تتمكن األطراف من 
على تنظيم عملية التحكيم، جيوز ألي طرف إحالة النزاع إىل حمكمة 

ائد حالياً يتمثل يف فإن االجتاه الس ،العدل الدولية. وبناء على ذلك
إعطـاء أمهيــة متزايــدة إىل التفــاوض والتحكــيم واللجــوء إىل حمكمــة 

 العدل الدولية، بوصفها أنسب الطرق حلل النزاع. 
نــزاع تعــّرب  ي للجنـة أن توصــي، يف أيوقـال إنــه رمبــا ينبغــ -٢٠

فيه األطراف عن رغبـة يف اللجـوء إىل طريقـة سـلمية للتسـوية، ²نـه 
دء >لسـعي إىل إجيـاد حـل عـن طريـق التفـاوض. على األطراف البـ

وكـان بعـض أعضــاء اللجنـة اخلاصــة املعنيـة مببــادئ القـانون الــدويل 
اقرتحــــــوا، املتعلقـــــة >لعالقـــــات الوديـــــة والتعــــــاون بـــــني الـــــدول قـــــد 

صــياغة اإلعــالن الــذي اعُتمـــد الحقــاً بوصــفه قــرار اجلمعيـــة  لــدى
، ١٩٧٠وبر تشـرين األول/أكتـ ٢٤) املؤرخ ٢٥-(د ٢٦٢٥العامة 

__________ 

 تســوية بشــأن يــلدلالشــؤون القانونيــة، شــعبة التــدوين،  مكتــب )٢٢٨( 
منشورات األمم ) (OLA/COD/2415( السلمية >لوسائل الدول بني املنازعات

 .١٩٩٢نيويورك،  ،)A.92.V.7املتحدة، رقم املبيع 

إدراَج شرط مفاده أنه جيب على الدول اليت تكون أطرافاً يف نزاع 
. إال أن هــــذا )٢٢٩(أن حتـــاول أوالً تســــويته عــــن طريـــق املفاوضــــات

ذولـة لتسـوية البعض اعترب أن اجلهود األوليـة املباملقرتح مل يُقبل ألن 
ج النزاع عن طريق املفاوضات هي املمارسة املعيارية املتبعة وأن إدرا 

نص قانوين هو >لتايل أمر غري ضـروري. أمـا اليـوم، ويف ظـل وجـود 
عــدد كبــري مـــن الــدول امللزمـــة >تفاقــات تــنص علـــى ســبل لتســـوية 

وصية ²ن تسعى تلك الدول أوًال املنازعات، قد يكون من املفيد الت
 إىل حل املنازعات عن طريق التفاوض.

ل كبـري وأضاف قائالً إن التحكيم، وهو الذي ساد بشـك -٢١
لجوء  يف القرن العشرين، يبدو اآلن وقد أفسح ا0ال بصورة جزئية ل

ال يزال التحكيم طريقة شائعة  ،إىل حمكمة العدل الدولية. ومع ذلك
، وال سـيما فيمــا يتعلـق >الســتثمارات األجنبيــة، لتسـوية املنازعــات

 وذلك مبوجب نظام أرساه املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار. 
وقال إن الدول األطراف يف النزاع هي اليت حتـدد قواعـد  -٢٢

التحكــــيم املوضــــوعية واإلجرائيــــة الواجبــــة التطبيــــق. ومبــــا أن تلـــــك 
ينشأ يف حالة من حاالت  القواعد ال ميكن أن تتناول كل وضع قد

التحكـيم، فقــد أصــبح للقواعـد الفرعيــة الــيت أقرهـا القــانون الــدويل 
تربز أمهية القواعد النموذجية إلجراءات العريف دور تؤديه، ومن هنا 

. فإذا ما قررت )٢٣٠(١٩٥٨التحكيم اليت اعتمد�ا اللجنة يف عام 
، فقـــد الســلميةاملنازعــات >لوســائل اللجنــة تنــاول موضــوع تســوية 

كـون مــن املفيــد حتــديث تلـك القواعــد حبيــث ~خــذها الــدول يف ي
 زعات.االعتبار عند اختيارها للتحكيم كوسيلة لتسوية املنا

وممــا ال شــك فيــه أن حمكمـــة العــدل الدوليــة هــي احملفـــل  -٢٣
املفضــل لتســوية املنازعـــات يف منطقــة أمريكــا الالتينيـــة. فقــد بّتـــت 

ت يف عـــدد غـــري مســـبوق مــــن احملكمـــة مـــؤخراً أو هـــي بصـــدد البـــ
املنازعــات يف املنطقـــة. ولـــو قـــررت اللجنــة وضـــع توصـــيات بشـــأن 

هذه التوصيات على أنه  تسوية املنازعات، فيجب أن تنص إحدى
ينبغــــــي للــــــدول أن تعــــــرتف >الختصــــــاص اإللزامــــــي للمحكمــــــة. 
وسيكون ذلك متماشياً مع التوصيات املماثلـة الـيت وضـعها جملـس 

 لألمم املتحدة. األمن واألمني العام
العمل  واستطرد -٢٤ قائالً إن السري مايكل وود أشار يف ورقة 

مـن يـدعو فيـه الـدول الـيت اليت أعدها إىل بيان من رئـيس جملـس األ
.  )٢٣١(تنظـر بعـد يف قبـول اختصـاص احملكمـة إىل أن تفعـل ذلــك مل

__________ 

 والعشـرون، اخلامسة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الو�ئق انظر )٢٢٩( 
 .)A/8018( ١٨ رقم امللحق

 عـن اللجنة تقرير ،A/3859 ةالوثيقا0لد الثاين،  ،١٩٥٨حولية  )٢٣٠( 
 .٢٢ الفقرة، ٨٣ ص العاشرة، دور�ا أعمال

 ٢٠١٠ يونيـه/حزيران ٢٩مقدم من رئيس جملس األمـن يف  بيان )٢٣١( 
 واألمــن السـالم صـون يف القـانون سـيادة وتعزيــز تشـجيعبشـأن البنـد املعنـون "

 .٢ الفقرة)، S/PRST/2010/11" (الدوليني
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شـجع إىل رسالة من األمني العـام يوود كذلك أشار السري مايكل 
الــيت أبــد�ا علــى األحكــام لــى ســحب التحفظـات فيهـا الــدول ع

املتعلقة >لوالية القضائية الواردة يف املعاهدات املتعددة األطراف اليت 
هـي طــرف فيهــا، والــيت تــنص علــى أن تعــرض املنازعــات املتصــلة 

. )٢٣٢(بتفسري تلك املعاهدات أو تطبيقها على حمكمة العدل الدولية
لـس األمـن  أن بيـان رئـيس جم  هـذين النصـني يفوقد متثل الفرق بني

مل تكن  -ألسباب موثقة  -قد مسح للدول اليت ل .كان أوسع نطاقاً 
قادرة على إصدار إعالن عام مبوجب البند االختيـاري تعـرتف فيـه 

عــن طريــق ســـحب  ،²ن اختصــاص احملكمــة إلزامــي، ²ن تعـــرتف
يف  >ختصــــاص احملكمــــة ،حتفظا�ــــا علــــى األحكــــام ذات الصــــلة

 عة أو اليت أبرمت بعد نشوئها. سابقة على املناز املعاهدات ال
وبـــذلك يعتـــرب التفـــاوض والتحكـــيم واللجـــوء إىل حمكمــــة  -٢٥

العدل الدولية الوسائل األكثر شيوعاً لتسوية املنازعات. و>ملقابل، 
ًا  فإن الصكوك اليت أعد�ا اللجنة قبل بضعة عقود واعتمد�ا الحق

توفيـق بوصـفه آليـة لتسـوية املفوضني شـددت عـادة علـى المؤمترات 
مــــن بينهـــا اتفاقيتــــا فيينــــا  ،ملنازعـــات. وقــــد نصـــت عليــــه صـــكوكا

واتفاقيـــة فيينــا لتمثيـــل الــدول يف عالقا�ـــا  ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعــامي
. وقد جرى ١٩٧٥مع املنظمات الدولية ذات الطابع العاملي لعام 
بب مــا يتســم بــه مــن التطـرق إىل التوفيــق يف تلــك الصــكوك ال بســ

ف الدول الـيت �صـرت القبـول بوصفه حالً وسطاً بني موق مزا� بل
>الختصــاص اإللزامــي حملكمــة العـــدل الدوليــة وموقــف تلــك الـــيت 
أيـــدت أن تــــدرَج فقــــط إشــــارة عامـــة إىل ســــبل تســــوية املنازعــــات 

 من ميثاق األمم املتحدة. ٣٣املنصوص عليها يف املادة 
قيقــــــــة األمــــــــر هــــــــي أن التوفيــــــــق وأضــــــــاف قــــــــائالً إن ح -٢٦

ليه  مل ُيستخدم على اإلطالق يف تسوية املنازعات، ومل جير اللجوء إ
يف العادة يف تسوية املنازعات بني الدول. ويف حني أن الكثـري مـن 
املعاهدات الثنائية تنص على اللجوء إىل التوفيق، فإن احلاالت اليت 

يقــة هـي حــاالت اختـارت فيهـا الــدول تسـوية املنازعــات �ـذه الطر 
ول يف اسـتخدام القنــوات  الواقــع. فعنـدما ترغـب الــدقليلـة جـداً يف

الدبلوماسـية، فهـي ختتـار الوسـاطة الـيت أثبتـت جناحهـا يف حــاالت 
الـــيت  بيغـــل قنـــاةيف قضـــية مــن قبيـــل النـــزاع بـــني األرجنتـــني وشــيلي 

توسط فيها الكرسي الرسويل. أما إذا رغبت الـدول يف حـل النـزاع 
 ائل اإللزاميـة مثـل التحكــيم، فإ ـا ختتـار عمومـاً الوسـبشـكل  ـائي

 والية حمكمة العدل الدولية.   أو
ومن األمور األكثـر أمهيـة أن يكـون حتليـل اللجنـة لتسـوية  -٢٧

املنازعـات واقعيـاً ومتماشـياً مـع املمارسـات الراهنـة. ويشـكل ذلـك 
إحــدى مـــزا� العمــل الـــذي قـــام بــه الســـري مايكــل وود. فقـــد دعـــا 

__________ 

 )٢٣٢( Treaty Event 2010: Towards Universal Participation and 

Implementation, "The Secretary-General's Letter to Heads of State and 

Government", of 12 April 2010 )متاحـة علــى :https://treaties.un.org، 
 .")Treaty Events" >بحتت 

بـــول ملثــال، إىل النظـــر يف ســبب قجنــة يف تقريـــره، علــى ســـبيل االل
الدول لتسوية املنازعات يف مسائل التجارة مع عدم قبوهلا ذلك يف 
جمـــاالت أخـــرى. واحلقيقــــة أن نظـــام تســــوية املنازعـــات يف منظمــــة 

هو على األرجح أحد أبسط النظم القائمة وأكثرها   العامليةالتجارة 
اليف أن هـذه املنظمــة تتحمـل التكــكفـاءة، واألهـم مــن ذلـك هــو 

ال يصـــــعب نقـــــل نظـــــام كهـــــذا إىل أنـــــواع املتكبـــــدة. وبطبيعـــــة احلـــــ
املنازعــات األخـــرى، وإن كـــان يتعـــني أخــذ جتربـــة منظمـــة التجـــارة 

 بعني االعتبار.  العاملية
الدولية  -٢٨ وتبعاً لذلك، ينبغي أال تركز دراسة تسوية املنازعات 

يف الدول: جيب أن تؤخذ أيضاً بصورة حصرية على املنازعات بني 
يكون خرى الناشئة يف إطار القانون الدويل واليت االعتبار املنازعات األ

بصفتهم اخلاصة. ومعظم حاالت أفراد أطرافها شركات أو من بني 
التحكيم الدويل يقـوم بتناوهلـا حاليـاً املركـز الـدويل لتسـوية منازعـات 

ذلك حتيط �ا بعض الشكوك. االستثمار، وإن كانت طريقته يف القيام ب
املوضوعية وعليه فقد يكون من املفيد  ملسائل  ا أن تنظر اللجنة ال يف 

فثمة هيئات أخرى أكثر كفاءة للقيام  -املتعلقة >الستثمارات األجنبية 
ملركز  -بذلك  بل يف اإلجراءات اليت تنظم تسوية املنازعات من خالل ا

 الدويل لتسوية منازعات االستثمار. 
ات املفيـدة ى املزيد مـن املمارسـإنه ميكن العثور عل وقال -٢٩

اليت جرت مـؤخراً يف جمـال تسـوية املنازعـات يف القـرارات الصـادرة 
عن اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. فقد عملت أحكام احملكمة 
األوروبيــــة حلقـــــوق اإلنســـــان وحمكمـــــة البلـــــدان األمريكيـــــة حلقـــــوق 

 ســهيل محايــة حقــوق اإلنســان علـــىاإلنســان إىل حــد كبــري علــى ت
تـدرجيي للقـانون الـدويل. ولـدى اهليئـات املستوى الوطين والتطوير ال

اإلقليميـة جتربـة أوسـع ممـا لـدى األمـم املتحـدة يف تسـوية املنازعــات 
املتعلقــــة حبقــــوق اإلنســــان، مــــع أن ذلــــك ال ينطبــــق علــــى األنــــواع 

 ة.األخرى من املنازعات، على األقل يف أمريكا الالتيني
دان وك األساســية ملنظومــة البلـــوأضــاف قــائالً إن الصـــك -٣٠

األمريكيــة املتعلقـــة حبمايــة حقـــوق اإلنســان تـــنص كلهــا، وبشـــروط 
متطابقة تقريبًا، على أنـه ينبغـي للـدول األمريكيـة أن تسـعى لتسـوية 
أي منازعـــة عـــن طريـــق اإلجـــراءات الـــيت أرســـتها منظومـــة البلـــدان 

ت تلـك إىل األمـم املتحـدة. وقـد طُبقـاألمريكية قبل إحالـة املسـألة 
 وقد. ١٩٥٤حىت غزو غواتيماال يف عام األحكام لسنوات عديدة 

قوبل >لرفض طلب املساعدة الذي وجهتـه حكومـة غواتيمـاال إىل 
الــذي كــان مــن بــني أعضــائه الربازيــل وكولومبيـــا  )٢٣٣(جملــس األمــن

 ، علـــى أســـاس أن منظومـــة البلـــداناألمريكيـــة والـــوال�ت املتحـــدة
س األمـــــن بصـــــورة للجـــــوء إىل جملــــتســـــمح للــــدول > األمريكيــــة ال

__________ 

 موجهة من وزير العالقات ١٩٥٤ يونيه/حزيران ١٩ مؤرخة برقية )٢٣٣( 
أيضاً قـرار جملـس  انظر. )S/3232( األمن جملس رئيس إىل لغواتيماالاخلارجية 

 .١٩٥٤ يونيه/حزيران ٢٠) املؤرخ ١٩٥٤( ١٠٤األمن 
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. لكن الوضع تغري منذ ذلـك الوقـت Ðجـراء تعـديالت )٢٣٤(مباشرة
على الصكوك اإلقليمية ذات الصـلة حبيـث ال يوجـد يف نصوصـها 
مـا قـد يفسَّـر علـى أنـه حيــرم الدولـة مـن احلـق يف إحالـة املنازعــة إىل 

 ميثاق األمم املتحدة.  من  ٣٥جملس األمن وفقاً للمادة 
واختـــتم كالمـــه >لقـــول إن الو�ئــــق املمتـــازة الـــيت أعــــد�ا  -٣١

تبــدأ أن والســري مايكــل وود قـد مكنــت اللجنــة مــن العامــة األمانـة 
عملهــا املتعلــق بتســوية املنازعــات بدايــة جيــدة. وينبغــي للجنـــة أن 
تتنــاول يف دور�ـــا املقبلــة، وهـــي األوىل يف فــرتة الســـنوات اخلمـــس، 

. وأعــرب عــن ~ييــده السـلميةائل املنازعــات >لوســتســوية موضـوع 
>لتـايل إلحالــة املســألة يف الــدورة احلاليــة إىل الفريــق العامــل املعــين 
 برب�مج العمل الطويل األجل ليتمكن من اختاذ اإلجراء املناسب.  

قــــال، يف معـــرض إشـــارته إىل املواضــــيع  موراســـي الســـيد -٣٢
لسري  من ورقة العمل ٢٠املطروحة للبحث الواردة يف الفقرة  القّيمة ل

مايكل وود، إن النظر يف إدراج أحكام منوذجية لتسوية املنازعات يف 
(أ)) قد ال ميثل عملية مثمرة. ٢٠ريع اليت تعدها اللجنة (الفقرة املشا

طابع مميـز قـد يسـّوِغ إدراج حكـم فلكل جمموعة من مشاريع املواد 
يتعلق  حمدد لتسوية املنازعات. ولو كان بصدد تقدمي موضوع مقرتح

>لقانون البيئي الدويل، على سبيل املثال، لكان قد أدرج >لتأكيد 
نازعات يتناول إثبات األدلة العلمية، وهـو مـا ميثـل حكمًا بشأن امل

ن ذلك ال يكون خاصية مهمة من خصائص املنازعات البيئية. لك
على نفس القدر من األمهية يف فروع القانون األخرى. ومن هنا، قد 

 " غري مالئم. املناسب للجميع احلل اجلاهز"  جيكون 
جلــوء شـــىت األطـــراف إىل خمتلـــف ســـبل وقــال إن مســـألة  -٣٣

 أمامهـــــــــا األطـــــــــرافهـــــــــذه  آليـــــــــات تســـــــــوية املنازعـــــــــات ومركـــــــــز
س مثـرياً لالهتمـام، ولكنـه (ج)) قد متثل موضـوعاً للـدر ٢٠ (الفقرة

ســيكون مــن الســذاجة توقــع قبــول الــدول >ألفكــار الــيت تطرحهـــا 
الشرط االختياري للنظـام  مبوجبتصدر  اليتنة. فاإلعال�ت اللج

تعتمـــد علـــى (ه)) ٢٠األساســـي حملكمـــة العـــدل الدوليـــة (الفقـــرة 
اإلرادة السياسـية للـدول أكثــر مـن اعتمادهـا علــى املسـائل التقنيــة 

 >لصياغة. لقةاملتع
و>لنظـــر إىل العـــدد املتزايــــد للمنازعـــات الــــيت تنشـــأ بــــني  -٣٤

ية والـدول، أعـرب عـن ~ييـده ملقـرتح السـري مايكـل املنظمات الدول
يجيات ترمي إىل حتسني إجراءات تسوية وود >لنظر يف وضع اسرتات

 (ب)).٢٠املنازعات اليت تكون املنظمات الدولية أطرافاً فيها (الفقرة 
بات إصدار الفتاوى هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن بواسطتها فطل

اواها أمام حمكمة العدل الدولية. للمنظمات الدولية أن تعرض دع
من وتتفـاوت مواضـيع قضـا� طلـب الفتـوى، وتقـع إىل حـد كبـري ضــ

أربـع فئـات: وضــع أعضـاء املنظمـات والتزامــا�م؛ ووضـع األعضــاء 
__________ 

 ٢٠، ٦٧٥ اجللسة ،التاسع العام األمن، 0لس الرمسية الو�ئق انظر )٢٣٤( 
 .)S/PV.675( ١٩٥٤ يونيه/حزيران

ضــــيفة؛ ووضــــع ومعاملــــة مســــؤويل وبعثـــات املــــراقبني يف البلــــدان امل
 وخــرباء املنظمــات الدوليــة يف أقــاليم الــدول األعضــاء والــدول غـــري

 األعضاء؛ وتفسري املعاهدات.  
ومع أنه من املستصوب من وجهة نظر املنظمات الدولية  -٣٥

تعـديل النظـام األساسـي حملكمـة العــدل الدوليـة حبيـث تـتمكن مــن 
قضـا� منازعــات، فـإن مقرتحــاً مـن هــذا يف صــورة عـرض دعاواهـا 

القبيل جيب أن يرد من الدول وليس من جلنة القانون الدويل. ولعل 
ملقـرتح الــذي جيـدر النظــر فيـه هــو ذلـك الــذي خيـول األمــني العــام ا

إىل أن األمــني العــام  لألمـم املتحــدة صــالحية طلــب الفتـوى، نظــراً 
عات بني الدول، ومـن كثريًا ما يتوىل الوساطة أو التحكيم يف املناز 

، وصــدور فتــوى مـــن "وُوريَـــر رينبــو"أمثلــة ذلــك التحكـــيم يف قضــية 
طرد  كبرياً يف تسوية منازعـات كهـذه. واسـتاحملكمة سيسهم إسهاماً 

قـائالً إن مقرتحـاً متواضــعاً كهـذا قــد يقابَـل مـع ذلــك >ملعارضـة مــن 
بعض الدول. ولذلك ال يبدو أن يف وسع اللجنـة الكثـري ممـا ميكـن 
القيـــام بــــه لتعزيـــز دور احملكمــــة يف معاجلـــة املنازعــــات الـــيت تكــــون 

 املنظمات الدولية أطرافاً فيها.
ل، جـــرت العـــادة علـــى اعتبـــار التحكـــيم أفضـــل ملقابــو> -٣٦

الطرق لتسوية املنازعات بني املنظمات الدولية والدول. و>ستطاعة 
مـن اللجنة أن تقدم مسامهة كبرية من خالل وضع مشروع 0موعة 

القواعد النموذجية بشأن إجراءات التحكيم اليت تكون املنظمـات 
د إىل القواعــــد النموذجيـــــة الدوليــــة أطرافــــاً فيهــــا، وذلــــك >الســــتنا

 .)٢٣٥(١٩٥٨إلجراءات التحكيم لعام 
وأضـاف الســيد موراســي قـائالً إن صــندوق النقــد الــدويل  -٣٧

ف يقــوم عمومــاً يف حالـــة اخلــالف مـــع الــدول األعضـــاء فيــه Ðيقـــا
التمويل، وهو ما يؤدي إىل نشوء منازعات شديدة بشأن عدد من 

لمصـرف املركـزي لدولـة القضـا� مـن قبيـل أفضـل الطـرق احملاسـبية ل
عضــو وتـــدابري التقشـــف الـــيت ينبغـــي للبلـــد املتخلـــف عـــن تســـديد 

أنواع املنازعات التعاقدية اليت يبـدو أ ـا  الديون اتباعها. وهذه هي
التحكيم، ولكن ال يوجد حىت اآلن حمفل  تصلح متاماً للتقاضي أو

مناســــب هلـــــذه املنازعــــات. وقـــــد يكـــــون مــــن املنطقـــــي أن تعمـــــل 
املســؤولة عــن األنشــطة االقتصــادية مثــل صــندوق النقــد املنظمــات 

ف خاصـة. الدويل والبنك الـدويل علـى حـل املنازعـات وكأ ـا أطـرا
فمــن شــأن ذلــك أن يســمح هلــا، نظــر�ً علــى األقــل، >للجــوء إىل 

منازعــــات االســـــتثمار أو إىل أحـــــد حمافـــــل  لتســـــويةملركــــز الـــــدويل ا
 التحكيم التجاري.

�ً عن نظمات الدولية ختتلف جوهر ومع ذلك، ومبا أن امل -٣٨
من �حية وعن الدول من �حية أخرى، فقد  ةاألفراد بصفتهم اخلاص

يكون من املستحسن توخي وضع جمموعة مـن القواعـد النموذجيـة 
ات بني املنظمات الدولية والدول. وينبغي للجنة، املخصصة للمنازع

__________ 

 .أعاله ٢٣٠ احلاشية انظر )٢٣٥( 
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رجح إىل حد لدى صياغة هذه القواعد، أن تركز على احلاالت اليت يُ 
املنظمــــات الدوليـــة. وأحــــد جمـــاالت املنازعــــات  هـــابعيـــد أن تواجه

ديــون  عنـهالشـائعة هـو حـل أو إفـالس املنظمــة الدوليـة الـذي ينـتج 
ه الوضع يف حالـة ا0لـس مستحقة ألطراف �لثة، وهو ما كان علي

الدويل للقصدير، أو يف حالة أحدث عهداً هي حالة منظمة تنمية 
للقواعد النموذجية أن جلزيرة الكورية. وينبغي أيضاً الطاقة يف شبه ا

ويبـدو أن آراءه بشــأن  ،تيسـر جلـوء الشـركات اخلاصــة إىل التحكـيم
 وود.  مايكل هذه النقطة ختتلف عن تلك اخلاصة >لسري

وفيمـا يتعلـق >ملوضـوع الثـاين الـذي قـد تـود اللجنـة حبثـه،  -٣٩
الدولية ئات القضائية احملاكم واهليبتزاحم اختصاصات ذلك املتعلق 

(د))، قــال إن تزايـــد عــدد احملـــاكم واهليئــات القضـــائية ٢٠(الفقــرة 
هو حقيقة من حقائق الواقع، لكنه يطرح مشـكالت تتعلـق  الدولية

بكيفيــة التغلــب علــى التجـــزؤ احملتمــل لالجتهــاد القضــائي الـــدويل 
وكيفيـة التنســيق بــني الــوال�ت القضــائية املتزامحــة. ويتمثــل الشــاغل 
الرئيسي يف االفتقار إىل مراعاة السوابق القضـائية فيمـا بـني خمتلـف 

ة. فعلى سبيل املثال، اسـتخدمت حمكمـة احملاكم واهليئات القضائي
معيــــارين العــــدل الدوليــــة واحملكمــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا الســــابقة 

"، اإلمجاليـــةخمتلفــني ("معيـــار الســيطرة الفعليـــة" و"معيــار الســـيطرة 
اد تصـــرف معــني إىل الدولـــة لفصـــل يف مســألة إســنعلــى التــوايل) ل

 وشـبهرية العسـك األنشـطةاملعنيـة، وذلـك حسـبما يتضـح مـن قضـية 
أوىل هـــــاتني نظـــــرت فيهــــا الــــيت  وضـــــدها نيكــــاراغوا يفالعســــكرية 

 �نيتهما. نظرت فيها اليت �ديتش احملكمتني وقضية 
 قائالً إن املشكلة الثانية تتمثل يف االختصاصات واستطرد -٤٠

املتوازية، وهي مشكلة تنشأ، من جهة، بني احملاكم العاملية واحملاكم 
اإلقليميــــة (حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة وحمكمـــــة العـــــدل األوروبيـــــة)، 
وكــذلك، مـــن جهــة أخـــرى، بـــني احملــاكم ذات االختصـــاص العـــام 
واجلهــات القضــائية املتخصصــة (حمكمــة العــدل األوروبيــة ومنظمــة 

االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية  التجارة العاملية). ويف حقبة
عــدد مــن ، وجــدت حمكمــة العـدل األوروبيــة يف )الغــات(والتجـارة 

الغـات لـيس هلـا أي ~ثـري  ملنظومة التابعةاألفرقة االت أن تقارير احل
علـــى القـــانون الـــداخلي للـــدول األعضـــاء يف اجلماعـــة األوروبيــــة؛ 

منظمة التجارة العاملية وأضاف قائالً إنه ليس متأكداً من أن إنشاء 
األكسيد  مصنعقد أزال هذه املشكلة >لذات. وقد ُعرضت قضية 

أمـــام ثـــالث جهـــات قضـــائية: حمكمـــة العـــدل األوروبيـــة،  املخـــتلط
واحملكمـة الدوليــة لقــانون البحـار، وإجــراءات تســوية املنازعــات يف 
إطـار اتفاقيـة محايــة البيئـة البحريـة لشــمال شـرق احملـيط األطلســي. 

 بصـــــورة واســــتغالهلا ســـــيف أبــــو مســـــك أرصــــدة حفـــــظ قضــــية أمــــا
فقـــد ُعرضـــت يف الوقـــت نفســـه علـــى كـــل مـــن منظمـــة  ،مســـتدامة

 التجارة العاملية واحملكمة الدولية لقانون البحار. 
وذكـر أن إحــدى الطــرق الـيت حاولــت الــدول بواســطتها  -٤١

التغلـب علـى مشـكلة تـزاحم االختصاصـات متثلـت يف اللجـوء إىل 
 األزرق اجلنـــــويب التونــــة مســــك يتلتعاهديــــة. ففــــي قضـــــياألحكــــام ا

، وجـــدت هيئــــة التحكـــيم الــــيت أنشــــئت ٢٠٠٠، يف عــــام الزعنفـــة
مبوجب املرفق السابع التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ~ييداً 
لــرأي اليــا>ن، أ ــا غــري خمتصــة مبوجــب القواعــد العامــة لالتفاقيــة، 

ت أكثــــر حتديــــداً حلـــــل وذلــــك ألن األطــــراف قــــد وّقعـــــت إجــــراءا
مـة آلليــة تســوية املنازعـات وأن تلــك اإلجـراءات صــارت هــ ي املنظِّ

، األكسـيد املخـتلطمصـنع املنازعات. ومن جهة أخرى، يف قضية 
تبنيَّ أن معاهدة إقليمية مشا�ة (اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال 

ر مـن شرق احمليط األطلسي) مل متنع احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـا
شـــــمل ممارســــة اختصاصـــــها املـــــوازي، وذلــــك ألن املعاهـــــدات مل ت

كـــــــــانون   ٣>لضــــــــبط جمموعـــــــــة احلقــــــــوق ذا�ـــــــــا (األمــــــــر املـــــــــؤرخ 
 ).٥٠، الفقرة ٢٠٠١األول/ديسمرب 

واستطرد قائالً إنـه يتعـني أيضـاً أن يُفحـص مـدى انطبـاق  -٤٢
قضــية  . فبالنســبة لــألوىل، يف�ــاالقضـا� املنظــورة واألمــور املقضــي 

، قــــررت احملكمــــة الدائمــــة للعدالــــة الدوليـــــة أن خورجــــوف نعمصــــ
ســــــعها ممارســـــــة واليتهــــــا القضـــــــائية علــــــى املنازعـــــــة بــــــني دولـــــــة بو 

يتعلــق مبصــادرة بولنــدا للمصــانع الــيت تعــود ملكيتهــا  فيمــا وأخــرى
ألطراف أملانية، وذلك على الرغم من سري إجراءات قضائية أخرى 

 األملانية اخلاصة املعنية.حرّكتها الشركات  ->لتزامن مع ذلك  -
مـور املقضـي �ـا وإمكانيـة تطبيقـه أما فيما يتعلـق مببـدأ األ -٤٣

فيما بني املؤسسات الدولية املختلفة، أشار إىل أنه يوجد يف االتفاقية 
األمريكية حلقوق اإلنسان: "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا" حكٌم 

ولكن حكماً من  (د))،٤٧ صريح يتعلق >ألمور املقضي �ا (املادة
د نصــت املــادة علــى هـذا القبيــل ينــدر وجــوده يف املعاهـدات. وقــ
جلنــة البلـدان األمريكيــة حظـر ممارسـة الواليــة القضـائية مــن جانـب 

آلخر سبق أن يف جوهره إذا كان االلتماس مطابقاً حلقوق اإلنسان 
درسته تلك اللجنة أو أي منظمة دولية أخرى. وعلى غرار الكثري 

ن األخـرى، أبـدت اليـا>ن حتفظـاً علـى النظـام األساسـي من البلدا
مة العدل الدولية لدى قبوهلا االختصاص اإللزامي للمحكمـة حملك

مفاده أن اختصاص احملكمة سينطبق فقط على القضا� اليت مل يتم 
يف . ويف احلكــم الصــادر )٢٣٦(البـت فيهــا مـن قبــل احملافــل األخـرى

كــــــانون   ٢٣ يف درالصــــــاقــــــرار التحكـــــيم  قضــــــيةيف  ١٩٦٠ عـــــام
، رأت حمكمــــة العــــدل إســــبانيا ملــــك عــــن ١٩٠٦األول/ديســـمرب 

زماً  موضوع الدولية أنه ال ميكنها البت يف حتكيم كان يف السابق ُمل
فيما بني الدولتني، على الرغم من اعتقادها ²ن لديها االختصاص 
ألن تعلــــن قــــرار التحكــــيم >طــــالً والغيــــاً. وقــــد أكــــدت احملكمـــــة 

قـرار  قضيةيف  ١٩٩١عام يف حكمها الصادر ا يف استنتاجها هذ
 .١٩٨٩يوليه /متوز ٣١ الصادر يفالتحكيم 

للتعـاون استعداده ويف اخلتام، أعرب السيد موراسي عن  -٤٤
بشأن أي موضوع قد ترغب اللجنة يف معاجلته، وذلك >لرغم مـن 

__________ 

 )٢٣٦( Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-

General, chap. I.4 )متاح على :https://treaties.un.org(. 
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عــــدم ~كـــــده فيمـــــا يتعلـــــق بتحديــــد االقـــــرتاح األفضـــــل مـــــن بـــــني 
دىل �مــــــا الســــــري مايكــــــل وود يف الفقـــــــرتني ذين أاالقرتاحــــــني اللــــــ

 .٢٠الفرعيتني (ب) و(د) من الفقرة 
قـال إنــه بينمــا ينبغـي للجنــة أن تنظــر يف  كــافليش  السـيد -٤٥

، فـإن عليهــا أن السـلميةاملنازعـات >لوسـائل تسـوية مجيـع جوانـب 
تويل عناية خاصة للجوانب املتصلة >التفاقيات املتعددة األطراف 

ج غالباً عن العمل الذي تنجزه اللجنة. ومع أنه ثبت حـىت اليت تنت
يــة قضــائية عامليــة أو آليــة عامـــة اآلن أنــه لــيس >إلمكــان إقامــة وال

عض النجاح قد حتقق يف ب فإن، السلميةاملنازعات >لوسائل لتسوية 
ا0ـاالت احملــددة، فيمـا يتعلــق مـثالً بقــانون البحـار وقــانون منظمــة 

اً التجارة العاملية. و  لذا فمن الضروري توخي احلذر لدى املضي قدم
 . السلميةاملنازعات >لوسائل بتسوية يف إقرار القواعد املتعلقة 

وقــال إنــه ال يؤيـــد إعــداد جمموعــة واحـــدة مــن األحكـــام  -٤٦
املنازعـــات، ألن ا0ــاالت الـــيت تقتضـــي وجـــود  النموذجيــة لتســـوية

. وحبسب ما أشار إليه قواعد للتسوية السلمية ختتلف اختالفاً كبرياً 
. ال يناسـب مجيـع احلـاالتاحلـل اجلـاهز  ـج السيد موراسي، فإن 

وأضاف قائالً إنه قد يتقبل مع ذلك فكـرة صـياغة عـدة جمموعـات 
 من األحكام النموذجية. 

واسـتطرد قـائالً إنـه يؤيـد إىل حـد كبـري حتسـني اإلجـراءات  -٤٧
الدولية أطرافاً فيها، اخلاصة بتسوية املنازعات اليت تكون املنظمات 

ومبــا يتماشـــى إمجـــاالً مــع اخلطـــوط العامـــة الــيت أشـــار إليهـــا الســـري 
يانــــه التقـــــدميي. وقــــد يشـــــكل ذلــــك خطـــــوة أوىل مايكــــل وود يف ب

لقيام به من عمل بشأن املوضوعات تستبعد >لضرورة ما ميكن ا ال
 من ورقة العمل. ٢٠األخرى املقرتحة يف الفقرة 

للجنــة أن تعمـــل  لـــدورة الســابقة، ينبغـــيوكمــا اقــَرتح يف ا -٤٨
علـى اكتسـاب رد فعــل تلقـائي، كلمــا تصـدت لصــياغة صـك مــا، 
يتمثل يف النظر فيما إذا كان عليها إدراج مـواد تتعلـق °ليـة لتسـوية 

، وأن تقرر، إذا كان اجلواب >إلجياب، السلميةلوسائل املنازعات >
رد الفعـل التلقـائي ما ينبغي أن تكون عليه تلك اآللية. وقد يتمثـل 

هـذا يف دعــوة املقــررين اخلاصــني بصــورة دائمــة، عنــد شــروعهم يف 
وضــوع مـا، إىل النظــر يف مســألة تسـوية املنازعــات وتقــدمي دراسـة م

 مقرتحات بشأن كيفية معاجلتها.  
يــود أن يـرى اللجنـة تنكــب علـى العمـل اجلــاد  وقـال إنـه -٤٩

يـــث ميكـــن للجنــــة بشـــأن تســـوية املنازعـــات يف الــــدورة احلاليـــة، حب
اجلديدة، حني يعاد تشكيلها يف الدورة املقبلة، تناول املوضوع ²قل 

ر ممكن من التأخري. وقال إنه مع ذلك ال يـود أن تشـرع اللجنـة قد
 سفر عن أية نتائج. يف مناقشة عامة وغري مركزة يرّجح أال ت

املنازعات >لوسائل تسوية قال إن مسألة  دوغارد السيد -٥٠
تشكل بال ريب جانبـاً هامـاً مـن جوانـب سـيادة القـانون.  السلمية

وهلـذا السـبب، فمـن األمــور املشـجعة أن حـاالت التقاضـي الــدويل 

أصبحت تفوق يف عددها أي وقت مضى وأن حمكمة العدل الدولية 
من أي وقت سابق يف �رخيها ²كمله. ولذلك فقد آن  أكثر انشغاالً 

 السلمية.املنازعات >لوسائل تسوية األوان لدراسة التدابري اليت تعزز 
وقال إنه ليس من احلكمـة الرتكيـز علـى إجـراءات تسـوية  -٥١

املنازعات اليت تكون املنظمات الدولية أطرافـاً فيهـا، ألنـه يبـدو أن 
منظمـات الدوليـة يعارضـون فكـرة أن يُفـَرد املستشارين القانونيني لل

بغــي للجنــة أن للمنظمــات الدوليــة اهتمــام خــاص. وبنــاء عليــه، ين
 توسع من نطاق دراستها. 

و>ملقابل، قد يكون مـن احلكمـة دراسـة إمكانيـة صـياغة  -٥٢
أحكـــام منوذجيـــة لتســـوية املنازعـــات إلدراجهـــا يف النصـــوص الــــيت 

يكــل وود بتعليـــق مثــري لالنتبـــاه تعــدها اللجنـــة. وقــد أدىل الســـري ما
دوليـة قـد يفيد ²ن االجتهادات القضائية األخـرية حملكمـة العـدل ال

تـــدفع الـــدول إىل إعـــادة النظـــر يف حتفظا�ـــا علـــى أحكـــام تســـوية 
وود السيد دوغارد عما إذا كان السري مايكل  املنازعات. وتساءل

ديل بــه يف يشـري إىل الـرأي املسـتقل املشــرتك، والقـوي جـداً، الـذي أُ 
، والذي بعث برسالة إىل الكونغو إقليم يفاألنشطة املسلحة  قضية

تحفظات على ²ن احملكمة قد تبت يف مسألة صحة الالدول تفيد 
 الدوليـــة االتفاقيـــة تطبيـــق أحكـــام تســـوية املنازعـــات، أو إىل قضـــية

. وقـــال إن الســــري العنصـــري التمييـــز أشـــكال مجيـــع علـــى للقضـــاء
كان حمقاً متاماً حني ذكر أن هذا اجلانب من املوضـوع وود  مايكل 

 يتطلب اهتماماً دقيقاً. 
يف أحـــدث تُـــدرج عــات مل ام تســـوية املناز وقــال إن أحكـــ -٥٣

الدول  جمموعات مشاريع املواد اليت أعد�ا اللجنة (بشأن مسؤولية 
نظمــات الدوليـــة، عــن األفعـــال غــري املشـــروعة دوليــاً، ومســـؤولية امل

واحلماية الدبلوماسية، وآ�ر النزاعات املسلحة على املعاهـدات). 
عن األفعال غري املشروعة  لدولوأثناء إعداد املواد املتعلقة مبسؤولية ا

، أطلق السيد كاتيكا نقاشاً شيقاً ومثرياً للجدل إىل حد  )٢٣٧(دولياً 
. وعند )٢٣٨(تإدراج أحكام منوذجية لتسوية املنازعا هكبري >قرتاح

ذلك املنعطف، كانت جلنة القانون الدويل منقسـمة بشـكل متسـاو 
أصبحت تسـلِّم تقريبًا حول هذه املسألة، ولكن، منذئذ، يبدو أ ا 

²ن املســألة ينبغــي أن تُــرتك للجنــة السادســة أو للمحافــل الدوليـــة 
يع النصـوص الـيت تعـدها األخرى اليت توكل إليها مهمة حتويل مشار 

 الدويل إىل صكوك دولية. جلنة القانون 
__________ 

ديســمرب /األول كــانون  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيــة العامــة  قــرار )٢٣٧( 
يها يف ٢٠٠١ ، املرفق. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة والتعليقات عل
 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينثاين (اجلزء ا0لد ال ،٢٠٠١حولية 

 انظر ؛٣٨ الفقرة، ٢٦٦٨ اجللسة األول،ا0لد  ،٢٠٠١حولية  )٢٣٨( 
�ن(املرجـع نفسـه، الفقـر  بيليـه السيدمن  كلبصفة خاصة، مداخالت   أيضاً، 

والسـيد ســيبولفيدا  ،)٤٧)، والسـيد دوغـارد (املرجـع نفسـه، الفقـرة ٤٠و ٣٩
 املرجــعوالسـيد تومكـا ( ،)٢٨-٢٤ ات، الفقـر ٢٦٧١لسـة (املرجـع نفسـه، اجل

  .)٣٦ الفقرة نفسه،
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وقـــال إن مثـــة حاجـــة حقيقيــــة للتصـــدي ملوضـــوع تســــوية  -٥٤
رافاً فيها. وينبغي للجنـة املنازعات اليت تكون املنظمات الدولية أط

أن تدرس االقرتاح القائل بضرورة تعـديل النظـام األساسـي حملكمـة 
دل الدوليـــة لتمكينهــا مـــن النظــر يف املنازعـــات الــيت تنشـــأ بـــني العــ
دول واملنظمات الدولية. ولعلها تغتنم هذه الفرصة لكي تنظر يف ال

ة، تســــوية املنازعــــات بــــني الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة، مــــن �حيــــ
واملنظمات غري احلكومية، من الناحية األخرى. ففي املاضي، كان 

ات أشــــخاص القــــانون الــــدويل يتمثلــــون فقــــط يف الــــدول واملنظمـــــ
لعشرين فإن املنازعات الدولية كثريًا الدولية، أما يف القرن احلادي وا

 ما تشمل منظمات غري حكومية. 
ألن  لقــد نشــأت الشــواغل حيــال املفاضــلة بــني احملــاكمو  -٥٥

ارة اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ق د نصت على جمموعة خمت
من اهليئات للنظر يف املنازعات اليت تتعلق بقانون البحار: احملكمة 

البحار، أو حمكمـة العـدل الدوليـة، أو هيئـة حتكـيم. الدولية لقانون 
لـذلك قــد يكـون مــن املفيــد أن تسـتوثق اللجنــة ممـا إذا كــان تقــدمي 

هذا يشكل طريقة فعالـة ملعاجلـة تسـوية املنازعـات أو مـا إذا  خيار ك
 إىل جتزؤ آليات التسوية. أفضى كان قد 

وفيمـــا يتعلـــق >إلعـــال�ت الـــيت تصـــدر مبوجـــب الشــــرط  -٥٦
مـن النظـام األساسـي  ٣٦مـن املـادة  ٢تياري الوارد يف الفقرة االخ

 حملكمــة العـــدل الدوليــة، قـــال إن مــن املعـــرتف بــه بشـــكل كبـــري أن
معظم الدول ليس لديها اإلرادة السياسية لقبول هذا الشرط. ومع 

ال ُميارس إال قدر ضئيل جداً من الضغوط الرامية إىل حثهـا  ذلك،
دولة على نظام روما األساسي  ١١٥. فقد صدقت على القبول به

للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة نتيجــة لضـغوط الـرأي العـام واملنظمــات 
كد أن >إلمكـان االخنـراط يف عمليـة كهـذه غري احلكومية. ومن املؤ 

فيما يتعلق >لشرط االختياري. فلو صاغت اللجنة إعال�ً منوذجياً، 
الــدول  األســهل للهيئـات األخــرى أن تضـغط علــى قـد يصــبح مـن

 للقبول >لشرط االختياري. 

وأضاف قائالً إن اللجنة ينبغي أال ختشى النظر يف فكـرة  -٥٧
ة طلـــب الفتــــاوى مـــن حمكمــــة العــــدل مـــنح األمــــني العـــام صــــالحي

ت أكثر تقبًال الدولية. فالزمن قد تغّري، ورمبا تكون الدول قد أضح
 للفكرة مما كانت عليه يف السابق. 

 أن توجه اهتمامها إىل إقرار إجراءات وعلى اللجنة أيضاً  -٥٨
ومبادئ لبعثات تقصي احلقائق. فاملنظمات الدولية كثرياً ما تشكل 

حلقــائق مــن أجــل تســوية منازعــات خطــرية جــداً، بعثــات لتقصــي ا
ذاتـه كـان حمـالً للطعـن يف بعـض األحيـان البعثـات لكن طابع تلك 

وأثنــاء علــى أســاس أ ــا، حبكــم تعريفهــا، ليســت هيئــات قضــائية. 
ز�ر�ـــا للجنـــة، أوضـــحت املستشـــارة القانونيـــة لألمـــم املتحـــدة أن 

هـذه األفرقـة األمـني العـام قـد طلـب مشـورة مـن أفرقـة خـرباء، لكـن 
االستشـارية اخنرطــت، يف واقــع األمـر، يف عمليــة تقــٍص للحقــائق. 

بــد للجنـــة مـــن أن تســـلم >حلاجــة إىل مدونـــة لقواعـــد الســـلوك  وال

حلقــائق، ال ســيما وأنــه ينــدر عمليــاً اتبــاع اخلاصــة ببعثــات تقصــي ا
املبـــادئ التوجيهيـــة الواســــعة النطـــاق املدرجــــة يف اإلعـــالن املتعلــــق 

ق الــذي تضـطلع بـه األمــم املتحـدة يف ميـدان صــون بتقصـي احلقـائ
 ٤٦/٥٩السلم واألمن الدوليني، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامة 

 . ١٩٩١كانون األول/ديسمرب   ٩رخ املؤ 
قــال إن املـذكرة املمتــازة الــيت أعــد�ا  ميليســكانو السـيد -٥٩

قـــد  )٢٣٩(الســلميةاملنازعــات >لوســـائل عــن تســـوية العامـــة األمانــة 
حكماً من أحكام التسوية السـلمية، ُأدرج تسـعة منهـا  ١٧اينت ع

يف نصـــوص يف حـــني مل تُــــدرج األحكـــام الثمانيــــة األخـــرى يف أيــــة 
لــول ابتكاريـــة لـــدى نصــوص. ومـــع أن املــذكرة وفـــرت األســـاس حل

صياغة األحكام النموذجية لتسوية املنازعات، فإنه يوافق علـى أن 
قبـول الـدول لألحكـام الـيت مـن املشـكلة الرئيسـية هـي االفتقـار إىل 

 هذا القبيل. 
وقـال إنـه مـا مــن وقـت أفضـل مـن هــذا لكـي يـتم الرتكيــز  -٦٠

علـــى حتســـني إجـــراءات تســـوية املنازعـــات الـــيت تكـــون املنظمـــات 
لدولية أطرافاً فيها، وذلك ألن اللجنة على وشك اعتماد مشاريع ا

لجنة ينبغي  . وعليه،)٢٤٠(املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية ل
دراسـة الطريقــة الــيت ميكــن �ــا حــل املنازعــات الــيت قــد تنشــأ عــن 

 تطبيقها. 
إنــه يــرى أن املوضــوع يتناســب جيــداً مـــع  قــائالً وأضــاف  -٦١

محلة األمم املتحدة الرامية إىل تدعيم سيادة القانون. فيمكن للجنة 
يف مسـتهل األمـر أن تركـز علـى إجـراءات حتسـني تسـوية املنازعـات 

 تكــون املنظمــات الدوليــة أطرافــاً فيهــا، ومــن مث تقــوم بتوســـيع الــيت
عمل. وهو يؤيد بقوة إحالة من ورقة ال ٢٠القائمة الواردة يف الفقرة 

املوضوع إىل الفريق العامل املعين برب�مج العمل الطويل األجل مـع 
التوصية Ðدراجه ضمن بنود جدول أعمال دورة السنة التالية. وهو 

الســري مايكـل وود الـرأي القائــل ²نـه ال يوجـد متســع أيضـاً يشـاطر 
 ملوضوع.من الوقت يف الدورة احلالية لتعيني مقرر خاص معين >

لنقاط  وود السري مايكل -٦٢ ا قال يف معرض رده على بعض 
اليت أثريت أثناء النقاش إن االجتهادات القضائية اليت سبق أن أشار 

ية املنازعات تتمثل يف إليها يف سياق التحفظات على أحكام تسو 
تطبيق االتفاقية احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية 

. وقد بّني النهج على مجيع أشكال التمييز العنصري الدولية للقضاء
الذي اتبعته احملكمة أن اخلطر الذي تظن الدول أ ـا سـتواجهه لـو 

تلـك  أ ا قبلت تلك األحكام مبوجب اتفاقيات حمددة، وال سـيما
املتعلقـة مبجــال حقــوق اإلنسـان، لــيس خطــراً كبـرياً كمــا يتهيــأ هلــا، 

 ام وتطبقها بطريقة معقولة. حكحيث إن احملكمة ستفسر تلك األ
__________ 

 .A/CN.4/623 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٢٣٩( 
 اخلـــامس، الفصـــل)، الثــاينا0لـــد الثــاين (اجلـــزء  ،٢٠١١حوليــة  )٢٤٠( 

 .هاء الفرع
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ومــــع أن الســــيد دوغــــارد كــــان حمقــــاً يف قولــــه إن اإلرادة  -٦٣
اليت تصدر  السياسية هي املشكلة الرئيسية فيما يتعلق >إلعال�ت 

ري، فال بد من االعرتاف ²ن الصياغة الفعلية مبوجب الشرط االختيا
قــة لتلـك اإلعـال�ت صـعبة جـداً، أل ــا تسـتدعي وجـود معرفـة عمي

>الجتهــــادات القضــــائية مــــن أجــــل فهــــم ~ثــــري خمتلــــف األحكـــــام 
فـــإن الــــدول كثــــرياً مـــا ُتصــــدر هــــذه  ،والنصـــوص. وحبســــب خربتــــه

ستوى من دون أن تنظر فيها بعناية. وعلى امل على عجلاإلعال�ت 
ر اللجنـة يف العناصـر الـيت ميكـن التقين، سيكون مـن املفيـد أن تنظـ

 قد ،احلد الزمين مثلإدراجها يف تلك اإلعال�ت. فبعض العناصر، 
لــدول علــى القبــول >لشــرط االختيــاري، ا لتشــجيع وســيلة تشــكل

سؤولة عن أحداث حيث لن تعود تلك الدول خائفة من اعتبارها م
ني اخنــرط جملــس أورو> يف ممارســة  جــرت قبــل ســنوات خلــت. وحــ

قبلت دولة واحدة على األقل >لشروط االختيارية مبوجب  كهذه،
مـن االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان يف حـني  ٤٦و ٢٥املـادتني 

 شرعت دول أخرى يف النظر يف اختاذ إجراء كهذا.
ن املستحســن أن ُتســـتجلى وأردف قــائالً إنــه ســـيكون مــ -٦٤

ســيكون ســتند إليهـا عمــل بعثـات تقصــي احلقـائق. و املبـادئ الـيت ي
املثري لالهتمام أن ُتستكشف فكرة منح األمـني العـام صـالحية  من

 طلب الفتوى من حمكمة العدل الدولية. 
 )�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

(رئيس الفريق العامل املعين برب�مج العمل  كانديويت  السيد -٦٥
ليـة األجل) قـال إن الفريـق العامـل يتـألف مـن األعضـاء التاالطويل 

بريموديس  -أمساؤهم: السيدة إسكو>ر إر�ندث والسيد >سكيس 
والسـيد بيرتيـتش والسـيد بيليــه والسـيدة جاكوبسـون والسـيد حســونة 

 والسـيد سـينغ والسـيد والسيد احلمود والسيد خوانغ والسـيد سـابو�
ارغــاس كــارينيو والســيد فاســياين غالتسـكي والســيد غــا� والســيد ف

ينا والســـيد فومبــا والســـيد كـــافليش والســـيد  أوســـب -والســيد فلنســـيا 
كولودكني والسيد كوميساريو أفونسو والسيد ماكريه والسيد موراسي 
والسـيد ميليســكانو والسـيد نــوليت والسـيد واكــو والسـري مايكــل وود 

 والسيد ويسنوموريت والسيد برييرا (حبكم منصبه). 
(الرئيس املشارك لفريق الدراسة املعين بشرط  برييرا السيد -٦٦

الدولـة األوىل >لرعايـة) قـال إنــه >إلضـافة إىل السـيد ماكريـه الــذي 
هــو الـــرئيس املشــارك اآلخـــر، يتــألف فريـــق الدراســة مـــن: الســـيدة 

بريمـوديس والسـيد احلمــود  -إسـكو>ر إر�نـدث والسـيد >سـكيس 
والسـيد غـا� والسـيد فاسـياين والســيد  والسـيد سـابو� والسـيد سـينغ 

انــديويت والســـيد موراســي والســيد نــوليت والســـيد كــافليش والســيد ك
 نيهاوس والسري مايكل وود والسيد ويسنوموريت.

 .٣٥/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٩٦اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة٢٠١١ حزيران/يونيه ١األربعاء، 

 (�ئبة الرئيس)ون جاكوبسالسيدة ماري غ. : الرئيسة

السـيدة إسـكو>ر إر�نـدث، السـيد بيرتيــتش،  :احلاضـرون 
الســـيد برييــــرا، الســـيد حســــونة، الســــيد احلمـــود، الســــيد دوغــــارد، 

ســــابو�، الســـيد ســــينغ، الســــيد غالتســـكي، الســــيد غــــا�،  الســـيد
أوسـبينا،  -، السيد فاسـياين، السـيد فلنسـيا فارغاس كارينيو السيد

كــافليش، السـيد كانــديويت، السـيد كوميســاريو السـيد فومبــا، السـيد  
الســـــيد ميليســـــكانو، الســـــيد موراســــي، ، أفونســــو، الســـــيد ماكريــــه

نـــوليت، الســيد نيهـــاوس، الســـيد واكــو، الســـري مايكـــل وود،  الســيد
 السيد ويسنوموريت.

_________ 

 ) �ء الفرع ،A/CN.4/638( )ختام(مسائل أخرى 
 ]من جدول األعمال ١٥[البند 

 )A/CN.4/641) (ختاملوسائل السلمية (نازعات >تسوية امل
 جاكوبسون (�ئبة الرئيس) رÔسة اجللسة. تولت السيدة 

النظـر يف ورقـة  مواصـلةدعت أعضاء اللجنة إىل الرئيسة  -١
 ).A/CN.4/641(السلمية وسائل تسوية املنازعات >لب املتعلقةالعمل 

 مــن حضـــور أعـــرب عــن أســـفه لعــدم متكنـــه غــا� الســيد -٢
الـيت أعـدها ورقـة العمـل عن السري مايكل وود  الذي قدمه العرض
ومـا السـلمية يف اجللسـة السـابقة املنازعـات >لوسـائل تسوية بشأن 

بيـان أتيحـت لـه فرصـة قـراءة نـص فقد ، ومع ذلك، تاله من نقاش
يف حمكمة االستئناف أو  . وأكد أنه لو كان قاضياً وود السري مايكل

الـرأي الـذي  مـع اتفاقـه إلعـراب عـنفـى >الكتجملـس اللـوردات يف 
ولكن مبا أنه حيظى >متياز عضوية ، ذهب إليه صديقه الراسخ العلم

ت الثنـاء بعـض كلمـا، اللجنة، فإنه سيضيف، وفقـاً للعـرف السـائد
الـذي يـرى أنـه سـيكون عظـيم الفائـدة  العـرض الواضـح ذلـكعلـى 

 أنشــــبيف املســــتقبل  >لنســـبة للعمــــل الـــذي ستضــــطلع بــــه اللجنـــة
اقـرتاح كـان الســيد إىل أوالً وود السـري مايكـل  وقـد أشـاروضـوع. امل

لجنة ٢٠١٠عام يف الدورة السابقة،  يفقد قدمه  غا� ال ، ودعا فيه 
املنظمـات الدوليــة  تكــونمعاجلـة مسـألة تســوية املنازعـات الـيت إىل 

أطرافـاً فيهـا، مث رســم اخلطـوط العريضـة لــبعض املسـائل الـيت ميكــن 
سيضيف  إنه ظر فيها يف هذا الصدد. وقال السيد غا�للجنة أن تن

فهـذا املوضـوع  أيضًا بعض التعليقات بشأن هذا املوضوع الفرعـي.
ضوع هام؛ والسؤال املطروح يتمثل يف الكيفية اليت ميكن تناوله �ا مو 

الشـروع يف ذلـك. بعض االحتياطات قبل  وما إذا كان ينبغي اختاذ
 فاً اطر أاملنظمات الدولية  عات اليت تكونتسوية املناز  وملعاجلة مسألة
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 كاملــة، ال غــىن عــن دراسـة مســألة مــا إذا كــان ينبغــي  معاجلــة فيهـا
مـن النظـام األساسـي حملكمـة العـدل الدوليـة مـن  ٣٤ ةتعـديل املـاد

بعـــض إ�حــة ا0ــال لرفــع دعــاوى أمــام احملكمــة مــن جانــب أجــل 
على  ٣٤ملادة وقد اقرتح بعض املؤلفني تفسري ا أو ضدها.املنظمات 

مــات الدوليـة. وقـد أيــد بعـض القضـاة هــذا حنـو يشـمل بعـض املنظ
وال ســـيما  - وإن كــان ذلــك بصــفتهم أســاتذة جــامعيني -التطــور 

مقال آخر يف وكتب هذا األخري السري روبرت جيِننغز وروبرتو آغو. 
 ا0لـة األمريكيــة للقــانون الــدويليف  ١٩٩١يف عــام لـه، وقــد نشــر 

)American Journal of International Law،( :ما يلي  
 املنازعـاتمواصـلة إخضـاع تسـوية  إىل يـدفع الذيما هو السبب  

 ما إذا كان طرفا حبسباملتعلقة بتفسري أو تطبيق صك دويل إلجراءات خمتلفة 
 املنظمــات إحـدى أو املتحــدة واألمـم الـدول مــن دولـةكــا�   أو دولتـني النـزاع
يـربره يف  مـاالتفـاوت يف املعاملـة  هلـذا كـان  رمبـاو  دة؟املتحـ األمم ملنظومة التابعة

يـة تشــارك بفعاليـة يف احليـاة الدوليــة  املرحلـة الـيت مل تكـن فيهــا املنظمـات الدول
ختتلـف عـن مصــاحل  كأشـخاص قانونيـة متميـزة هلـا مصـاحل وحقـوق خاصـة �ـا

 . )٢٤١(وحقوق الدول اليت تشكلها

توســـيع نطــــاق  نـــداء يـــدعو إىل آغـــو ومـــن مث، فقـــد وجـــه القاضـــي
لـــتعكس مــن النظـــام األساســي حملكمــة العـــدل الدوليــة  ٣٤ املــادة

أن هـــذا األمـــر ومـــن الواضــح  .الوضــع احلـــايل للمنظمــات الدوليـــة
إذ  ،املوضـــوع الــيت ينطــوي عليهـــا هــذاالصـــعو>ت  يشــكل إحــدى

 تعديٍل  اقرتاح إذا كان ينبغي  النظر فيمامن الضروري أيضاً  سيكون
 .ليةي حملكمة العدل الدو حكام النظام األساسأل
الدوليـة  يتـيح ملنظمـة مـن املنظمـات آخـرضع نظام وقد وُ  -٣

، دولـة مـن الـدول بينهـا وبـنينزاع ما قد يقع من طلب فتوى بشأن 
اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا��ا  يفعلى سبيل املثال وذلك 

�قدة، يف وينبغي أيضاً أن يُنظر، بطريقة  .١٩٨٦واتفاقية فيينا لعام 
 نزاعمن أجل تسوية العدل الدولية من حمكمة الفتاوى نظام طلب 

ما. ويتسم هذا النظام بعدم التوازن، حسبما  بني منظمة دولية ودولة
خاص للجنة حقوق  مقرر حبصانةاملتصل  اخلالف قضية يتضح من
 نظمة تكون صاحبةحيث إن امل ،القانونية اإلجراءات مناإلنسان 

املتمثلـة يف الكيفيـة الـيت  فيما يتعلـق >ملسـألة اهلامـةة الكلمة األخري 
، وحىت يف احلالـة الـيت تكـون قـد جـرت طلب�ا الصاغ يينبغي أن 

ملستخدمة فإنبني الدولة واألمم املتحدة، فيها مفاوضات   الصيغة ا
وعالوة  اليت كانت الدولة لتختارها. ال تكون >لتأكيد هي الصيغة

ألسـس املوضــوعية مناقشـة متعمقـة لفـإن فـرص إجــراء  علـى ذلـك،
 .يف قضا� اإلفتاءللغاية  وعرض األدلة تُعّد فرصاً حمدودة

 مسألة هامةحكمة العدل الدولية مب وتُعّد املسألة املتعلقة -٤
، اتفاقيات حسب ما ذكره آغو، فقد توجد ،جانباً  ال ميكن وضعها
__________ 

 )٢٤١( R. Ago, "'Binding' advisory opinions of the International 

Court of Justice", American Journal of International Law, vol. 85, 

No. 3 (July 1991), pp. 439–451, at p. 450. 

أطرافهـــا منظمـــة أو عـــدة منظمـــات دوليـــة، وهـــو تضـــم بـــني دوليــة 
وتنشـأ مشـاكل حمـددة  تعقيـد نظـام تسـوية املنازعـات.يـؤدي إىل  مـا

والــدول األعضــاء  منظمــة دوليـةبــني  نشــوء منازعـة ةيف حالــأخـرى 
. دوليـة أخــرى وهـو مـا قــد يسـفر عـن رفـع مطالبــة إىل حمـاكم ،فيهـا

 ميكن أن تؤدي مبعرفة الكيفية اليت على وجه اخلصوص ويتعلق األمر
عن  ختتلف حلول إجياد وأعضائها إىل ليةمنظمة دو العالقة بني �ا 

اللجنــة هــذه املســألة وقــد تناولــت تلــك الــيت تطبــق بصــورة عامــة. 
، وال ســيما فيمـــا يتعلـــق >لتـــدابري مشـــاريع موادهـــابعـــض نقحــت و 

يف  أن تضطلع بدورقواعد املنظمة الدولية غري أنه ميكن لاملضادة، 
  ذا املوضوع.، وإنه ملن الضروري مواصلة النظر يف هياقهذا الس

 رأى السيد غا� أن، توقع حتقيقهالنتيجة امل> يتعلق وفيما -٥
وميكـن . بشـأنه جمموعة من مشاريع املـوادوضع صلح لياملوضوع ال 
 تكــوناملنازعــات الــيت  الــيت تسـوَّى �ــا الطريقــة تنظــر يفللجنـة أن 

الـيت  التوصـيات أطرافاً فيها وأن تقـرتح عـدداً مـناملنظمات الدولية 
 تتعلــق، وال ســيما إذا كانـت بنطاقــه الواسـع لــبعض منهـايتميـز ا قـد
وسـيكون  .من النظام األساسي حملكمة العـدل الدوليـة ٣٤ملادة >

فيمـــا لتحقــق مــن آراء الــدول واملنظمــات الدوليــة امــن املستحســن 
موضـوع  إدراجهذا املسـعى اجلديـد قبـل  جوة منيتعلق >لفائدة املر 

عمـــــل  ملنظمــــات الدوليــــة يف بــــر�مج>تســــوية املنازعــــات املتعلقــــة 
، وود اقرتاح السري مايكل ويف حالة اعتماد الطويل األجل. اللجنة

يف الفصــل الثالـث مــن تقريـر اللجنــة  ميكـن أن يصـاغ ســؤال مالئـم
ردود لــى بعـــض احلصــول عمـــن أجــل إىل اجلمعيــة العامــة الســنوي 

 كـنغـري أنـه مياللجنة السادسـة،  إطار الدول يفمن جانب  الفعل
إذ إنـه مــن األمهيـة مبكــان أن املنظمــات الدوليـة،   طلـب رأيأيضـاً 

الطريقـة  النظـر يفيف  بصـورة نشـطة وإجيابيـة تشارك هذه املنظمات
فيينـا لعـام  اتفاقيـةبشـأن التفـاوض  لـدىو  منازعا�ـا. تسوَّى �ـااليت 

، حسـبما ورد يف احملاضــر معظـم املنظمـات الدوليـةكانـت ،  ١٩٨٦
د قواعد بتلك الفرتة، راضية كل الرضا عن عدم وجو  املوجزة املتعلقة

وكانت تفضل عدم وضع أية قواعد �ذا اخلصوص. وقـد تراجعـت 
وأودعـــت يف  ايـــة املطـــاف صـــكوك  بعـــض املنظمـــات عـــن رأيهـــا

لــدخول االتفاقيــة حيــز  زمتزيــد عمــا هــو الالرمســي ²عــداد  اإلقـرار
ال تــــزال  ألن بعـــض الــــدوليتحقــــق إىل اآلن مل وهــــو مـــا  - النفـــاذ
موقــف عــدد مــن املنظمــات الدوليــة و  عليهــا.دة يف التصــديق مــرتد

موقـــف معـــروف، حيـــث تـــرى أن  مســـؤوليتها وضـــوعفيمـــا يتعلـــق مب
يناسـبها وتنظــر >ألسـاس إىل قواعـد القـانون الــدويل احلـايل الوضـع 

 ســــرتغب هـــلا. فملهامهــــ احتــــول دون ممارســـته قبـــاتعلـــى أ ــــا ع
يف النظــر يف مســألة للجنــة قــدماً يف أن متضــي ااملنظمــات الدوليــة 

العمـل الطويـل األجـل، على النحـو املتـوخى يف بـر�مج حصانتها، 
أن األرجـــح ؟ تســـوية منازعا�ــاطريقــة ل وهــل ســـتؤيد إجــراء دراســـة

يف وقــت رأيهـا التمـاس ومـع ذلـك، فــإن  اإلجابـة سـتكون >لنفــي.
 ومن هنا جاء اقرتاح إدراج سـؤالتعاو ا،  قد يزيد من فرص مبكر

الفصـــل الثالـــث مـــن تقريـــر اللجنـــة الســـنوي قبــــل  هلـــذا الغـــرض يف
 .يف هذا ا0ال العملمواصلة 
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اللجنة نظرها يف موضوع تسوية  أيد مواصلة احلمود السيد -٦
مـن أجـل إجـراء  عامـلفريـق يف إطـار  السلميةاملنازعات >لوسائل 

أن علــى هـذا النحــو للجنـة  ميكــن. و جوانبـهميــع جلدراسـة متعمقـة 
يف  وضـــع قواعـــد يف هـــذا امليـــدان. ومـــا فتئـــت الـــدول، م يفتســـاه

الوسائل السلمية لتسوية  تلجأ بصورة متزايدة إىلالسنوات األخرية، 
وهـو ال تـزال هنـاك فجـوة كبـرية يف هـذا ا0ـال،  غري أنهاملنازعات، 

العالقات قد حيد  ما من إمكانيات نشر القانون الدويل وتطبيقه يف 
استخدام آليات  ال يزال لديها حتفظات بشأن الدولبعض فالدولية. 

تسوية املنازعات املنصوص عليها يف االتفاقيات واالتفاقات الدولية 
االختصـــاص لقبـــول  وهـــي غـــري مســـتعدةالـــيت هـــي أطـــراف فيهـــا، 

إىل بشــكل متزايــد  لجــأوهــي ت .دوليــةكمــة العــدل الاالختيـاري حمل
مــدى الدوليـة و ملنظمــات > يتعلـق وفيمـا .سياســيةالتسـوية للآليـات 
 إىل ذلــك أشـار حسـبماليـات تسـوية املنازعــات، يبـدو، ° متسـكها

لبحـث عــن ا إىل، ألسـباب شــىت ـا متيــل، أالعديـد مـن األعضــاء، 
 قانونيـة لتسـوية منازعا�ـا عوض البحث عن حلـولحلول سياسية 

الصكوك  مع منظمات دولية أخرى.مع الدول أو سواء  والواقع أن 
االتفاقــات الــيت تعقـدها مــع الــدول،  مـات أوالتأسيسـية هلــذه املنظ

، اتفاقات املقر واالتفاقات بشأن االمتيازات واحلصا�تسيما  وال
هي اليت حتكم عادة عالقات هـذه املنظمـات مـع الـدول. وعـالوة 

آراء غري معلن يقضي بعـدم توافق  هناك، بصفة عامة،ذلك، على 
الــيت ملنازعـات > فيمـا يتعلــقلتسـوية ل الوسـائل الســلميةإىل  اللجـوء
السيد ويف هذا الصدد،  أطرافاً فيها. املنظمات الدوليةتكون  أعرب 

 السري مايكلو غا�  اليت أدىل �ا السيدتعليقات لاحلمود عن ~ييده ل
اآلليـات القانونيـة ويُعـزى عـدم اللجـوء إىل  .يف اجللسة السابقة وود

إرادة  وال ســـيما عـــدم وجـــود، إىل أســـباب عـــدة الســـلمية للتســوية
مباشـرة أو غـري  بصورة احللول اليت من شأ ا أن تلزم لتبّين سياسية 
 سبيل حمددللجوء إىل >انونية الدولية الكيا�ت القكيا�ً من مباشرة  

>المتثـال للحـل النـاجم عـن اللجـوء إىل هــذا  وأتسـوية املنازعـات ل
ملسألةعدم فهم أو إدراك اجلوانب املختلفة هلالسبيل، وكذلك  ا  ،ذه 

دراســة  مـن خـالليف حـل هـذه املشـكلة  هموميكـن للجنـة أن تسـا
استنتاجات  استخالصو  السلميةاملنازعات >لوسائل مسألة تسوية 

وضع إعالن  >ستطاعة اللجنةو  من عملها يف هذا الصدد. مفيدة
االختصـاص االختيـاري ميكن أن تستخدمه الدول لقبـول  منوذجي

 أن يتضـمنه كــلاملطلـوب وى تـوتوضــيح احملكمـة العـدل الدوليـة، حمل
ميكـن أن و  املرتتبة على الـدول.وحتديد االلتزامات القانونية  ،إعالن

يف قبــول الــدول بســـهولة أكــرب لتلــك الواليـــة  هــذه التـــدابريســاهم ت
 جهلهـاإىل  يعـود جزئيـاً  ا، >لنظر إىل أن ترددهالقضائية االختيارية

 مناقشــة أيضــاً  ينبغـيهـذه اخلطــوة. و  >آل�ر الـيت قــد تنطـوي عليهــا
>لوسائل  ملنازعاتااآلليات املتاحة للدول واملنظمات الدولية لتسوية 

، ومجيع املسائل التحكيم واإلجراءات القضائية سيما وال ،القانونية
لدول  ،املنظمات الدولية حبصانةاملتعلقة  ومسائل الوالية القضائية ل

أن  أيضـاً ميكـن للجنـة و  .واالختصاص اإللزامي للمنظمات الدولية
قواعد  وضعهم يف تسوية املنازعات >لوسائل السلمية من خالل اتس

االتفاقـــات واالتفاقيـــات يف ع املـــواد و منوذجيــة إلدراجهـــا يف مشـــاري
ألنه من  للحلول املرجوة،هذه القواعد جمرد أمثلة وستكون الدولية. 
 وضع قواعد منوذجية تكون مناسـبة جلميـع أشـكالللغاية الصعب 
واالتفاقيات تتباين يف حمتواهـا وطبيعتهـا  عاهداتاملوألن  املنازعات

واألطـراف املوقعــة عليهــا. وهــذا فضـالً عــن أن نصــوص الصــكوك 
الدولية املتعلقة بتسوية املنازعات قد يستعاض عنها حبل آخر، وقد 

 .الصكمن  >لغرض أو جزئياً  كلياً ترتبط، يف أحيان أخرى، ارتباطاً  
 حبيث لق °ليات التسويةفيما يتع حلولة دعأن تقرتح اللجنة ميكن و 

  أن تستخدم إحدى هذه اآلليات بصورةألطراف املتفاوضة تستطيع ا
، ميكنهــاهـذا االقــرتاح،  علــى إذا وافقـت اللجنــةو . جزئيــة كليـة أو

 .فيه>لنظر  عامالً  اً أو فريق اً خاص اً مقرر أن تكلف ، لزم األمر لو
يف  اللجنـةسـاهم ت أنمن الضروري  رأى أنهفومبا  السيد -٧

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين ضرورة  بشأن النقاش الدائر حالياً 
 إدراجمـن املناســب  أنـهيف هــذا الصـدد، اعتـرب، و  .الـوطين والـدويل
لجنة،  بر�مج عمل يف السلميةاملنازعات >لوسائل موضوع تسوية  ال

ا ٢٠قائمة املواضيع املقرتحة يف الفقرة قال إن و  المن ورقة  يت لعمل 
 بشكل عام. ) تبدو مقبولةA/CN.4/641وود (مايكل  أعدها السري

الـيت سـاقها السـري مايكـل جـج واعترب السيد فومبا أن احل -٨
(ب) من املذكور يف الفقرة الفرعية  للموضوعاألولوية  ~ييداً ملنح وود

 تكــــونحتســـني إجـــراءات تســــوية املنازعـــات الـــيت  أي، ٢٠الفقـــرة 
اإلطار العام ويبدو مقنعة. هي حجج ، فاً فيهاأطرا يةالدول املنظمات

 .املزيد من الدراسةيستحق و  مثرياً لالهتماماملقرتح يف هذا الصدد 
 البالغة األمهيةالسيد غا� على تعليقاته  السيد فومبا شكرو  -٩

واخلطوات اليت يتعني اللجنة عمال النتيجة النهائية ألواملالئمة بشأن 
ســــداد الـــرأي عـــدم وضــــع مشـــاريع مــــواد ملـــن  اتباعهـــا. وقـــال إنــــه

وذلك بشرط  واالضطالع، بدالً من ذلك، بوضع بعض التوصيات،
املوضـوع يف  إدراجفعل الـدول واملنظمـات الدوليـة قبـل  ودرد معرفة

 اقــرتح، مــن دون اإلخــاللو عمــل اللجنــة الطويــل األجــل.  بــر�مج
 إىل وعوضامل أن حيالالصدد،  ذلكلقرار النهائي الذي سيتخذ يف >

 األجل. الفريق العامل التابع للجنة واملعين برب�مج العمل الطويل
على ورقة العمل الـيت وود هنأ السري مايكل نوليت  السيد -١٠

وقال إن تعليقه  ملناقشات اللجنة. ممتازاً  أساساً أعدها، واليت تقدم 
 ٢٠املواضـيع املـذكورة يف الفقــرة سيقتصـر علـى إبـداء الـرأي بشـأن 

 لوثيقة.تلك امن 
بوجود فائدة ترجى  وأعرب السيد نوليت عن عدم اقتناعه -١١
املذكورة يف و  إعداد األحكام النموذجية املتعلقة بتسوية املنازعات من

وقال إن لـدى الـدول . ٢٠ من الفقرة )هالفقرتني الفرعيتني (أ) و(
طائفــة كبــرية ومتنوعــة مــن األحكـــام املمكنــة، ومــن غــري املؤكـــد أن 

املالئمــة بشــأن أفضــل  املشــورة ســتكون قــادرة علــى تقــدمية للجنـا
 اخليارات من وجهة النظر السياسية أو حىت من وجهة النظر التقنية.
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، املنازعةلنوع  تبعاً ومن املرجح أن الدول ستختار هذا احلكم أو ذاك 
وعلى النحو الذي أشار . املعينلقانون املوضوعي وتبعاً ملصاحلها، ول

، اليت أعدها ) من ورقة العمله(١٥يف الفقرة  وود كلماي السري إليه
املنشـــور  ١٩٩٢>لفعـــل يف عــام  أصــدرتاألمــم املتحـــدة قــد  فــإن

تســــــوية املنازعـــــات بـــــني الـــــدول >لوســــــائل دليـــــل بشـــــأن املعنـــــون 
تســـــوية ختلــــف أحكـــــام تضــــمن خالصـــــة ملي وهـــــو، )٢٤٢(الســــلمية

 ل.لدليذا اه حتديث ومن املمكن ،الدول اليت تستخدمهااملنازعات 
(ب) من ٢٠الفقرة ومن �حية أخرى، يُعّد االقرتاح املقدم يف  -١٢

املنازعاتويف الواقع، فإن . اً واعدالوثيقة اقرتاحاً  اليت  إجراءات تسوية 
سوى القـدر األدىن مـن  تنل تكون املنظمات الدولية أطرافاً فيها مل

مهية، وهيمما تكتسيه هذه املسألة من ، على الرغم االهتمام أمهية  أ
ح أن تزداد بعد اعتماد اللجنة ملشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية يرجّ 

الفرعية واملوضوع، حسبما هو مطروح  املنظمات الدولية. الفقرة  يف 
الفقرة يل ، ميكن توسيعه(ب) شمل بعض جوانب املوضوع املقرتح يف 

ت تسوية لجوء إىل خمتلف آلياالسبل . وقد تكون مسألة الفرعية (ج)
، الواردة يف الفقرة الفرعية (ج)، مسألة ركز املاثلني أمامهانازعات ومامل

أطرافاً  املنظمات الدولية تكوناليت  منازعاتلذات أمهية خاصة >لنسبة ل
  >لتايل أن حتظى >ملزيد من النظر. ، وينبغيفيها
بشأن املوضوع وقال السيد نوليت إن لديه بعض التحفظات  -١٣

 وذلـك فيمـا يتعلـق بوجـه خـاصيـة (د)، فقرة الفرعإليه يف الاملشار 
Ð اللجنة قد وكانت  .اإلجرائية جتزؤ القانون الدويل من الناحيةمكانية

تجـزؤ ب املتعلقـةقررت عدم إدراج هذا املوضوع يف دراسـتها األوليـة 
ذا كانع السيد نوليت تساءلعلى ذلك،  عالوةالقانون الدويل. و   ما إ

حبيث ميكن  مبا فيه الكفاية ملسألة قد تطورالنقاش الدائر حول هذه ا
 مرجعي عام. للجنة أن تقرتح بشأنه ما هو أكثر من إطار

اليت ورقة  وود علىهنأ السري مايكل  ماكريه السيد -١٤ العمل 
مـــن  املوضــوع املقــرتح يف الفقــرة الفرعيــة (ب)أعــدها. والحــظ أن 

 رب عن، وأعمن أعضاء اللجنة اسعو حصل على دعم  قد ٢٠ الفقرة
 نطاق واليت تدعو إىل توسيعالسيد نوليت موافقته على الفكرة اليت طرحها 

 يف الفقرة الفرعية (ج). واردةشمل بعض العناصر اليل هذا املوضوع
املوضوع املقرتح يف الفقرة الفرعيـة (د)  استبعادال ينبغي و  -١٥

 بيـد، يكون النظر فيه سابقاً إىل حد ما ألوانه. وقد ٢٠من الفقرة 
جتزؤ القانون الدويل،  بشأناللجنة عمال منطقية أل متابعة ه يشكلأن

لدراســة مسـألة تسـوية املنازعـات >لوســائل امـل وإذا أنشـئ فريـق ع
 .هذا املوضوع الفريق يففسيكون من املفيد أن ينظر السلمية، 

 ٢٠من الفقرة وضوع املقرتح يف الفقرة الفرعية (ج) ويشكل امل -١٦
ال سيما فيمـا يتعلـق >ملنظمـات الدوليـة، و ، الهتمامموضوعًا مثرياً ل

وقـد حيـدث  تتناوله ²وسـع الـنُهج املمكنـة. ينبغي للجنة أن غري أنه
__________ 

بشــأن تســوية  دليــلالشــؤون القانونيــة، شــعبة التــدوين،  مكتــب )٢٤٢( 
األمم  منشورات) (OLA/COD/2415( لسلميةاملنازعات بني الدول >لوسائل ا

 .١٩٩٢نيويورك،  ،)A.92.V.7رقم املبيع املتحدة، 

. عــات قضــائيةأطرافــاً يف مناز  يف الواقـع أن تكــون منظمــات دوليـة
 ،احملــاكم احملليــةقضـا� ُعرضــت علـى  وود السـري مايكــلوقـد ذكــر 

املنظمـــات الــــيت  دون ضـــموظفـــ إىل دعـــاوى رفعهــــاكـــذلك أشـــار  و 
هــــذه املســــألة األخــــرية، فهــــي  اســــتبعاد ال ينبغــــيو  يعملــــون فيهــــا.

ويف الواقـع، قـد يكـون مـن . تستحق أن يُنظر فيها مبزيد من التعمق
دراسة اإلجراءات املعمول �ا لتمكني املوظفني من األمهية مبكان 

 ،يةآلية دول اللجوء إىل من خالل املنظمة اليت يعملون فيهامقاضاة 
 آليات أخرى.يف إطار  واجبة التطبيقلوضع إجراءات  واالستناد إليها

 واملتعلقةو>إلضافة إىل األمثلة املذكورة يف اجللسة السابقة  -١٧
ينبغي أن يشار أيضاً إىل  فإنه ،فيها املنظمات >حلاالت اليت تقاَضى

واليت  ،منظمة التجارة العامليةالعدد الكبري من القضا� املعروضة أمام 
املدعى عليها، وتُعّد اجلهة  اجلهة املدعية أو االحتاد األورويب ميثل فيها

 مصدراً قّيماً للخربات. 

إحالة  ملنطقيمن افيبدو أنه ، >خلطوات التاليةوفيما يتعلق  -١٨
الطويلإىل  سألةامل  الفريق العامل التابع للجنة واملعين برب�مج العمل 

و>لنظر إىل اجلدل  عاة الوقت املتاح.مع ذلك، ينبغي مرا. و األجل
قـد فاملتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية،  الذي أ�رته مشاريع املواد

الستقبال الذي أن تكون اللجنة على دراية بطبيعة ايكون من املفيد 
 دراسة مسألةأن تقرر ستحظى به تلك املواد يف اجلمعية العامة قبل 

 أطرافاً فيها. الدوليةظمات املن تكون تسوية املنازعات اليت

على  وود السري مايكل تهنأ إرQندثإسكوNر  السيدة -١٩
املهمة  على مذكر�االعامة األمانة  توشكر  اليت أعدها ورقة العمل

 علـــى أمهيـــة وذكـــرت أن مــداخلتها ستنصـــب، مـــن جهــة،. للغايــة
والفائـدة املرجـوة منهــا،  مسـألة تسـوية املنازعـات >لوسـائل السـلمية

 .وود اليت اقرتحها السري مايكلاملواضيع جهة أخرى، على  نمو 
إســــــكو>ر رأت الســـــيدة فيمـــــا يتعلـــــق >لنقطــــــة األوىل، و  -٢٠

الدويل، إر�ندث أن املسألة تتعلق مب وضوع هام >لنسبة إىل القانون 
ضــما�ت ب لـيس فقـط مــن وجهـة النظـر العامــة، يف السـياق املتعلـق

، أيضاً من الناحية العملية  بل، الدويلالصعيد سيادة القانون على 
منوذج تسوية وقد شهد لجنة أن تقدم مسامهة مفيدة. ل ميكن حيث

خــــالل الســــنوات األخـــــرية بعــــض التعــــديالت اجلـــــديرة  املنازعــــات
>الهتمام، حسبما يدل على ذلـك بوجـه خـاص تزايـُد اللجـوء إىل 

موضــع  جوانــب معينــة مــن هــذا النمــوذج ووضــعلتسـوية القضــائية ا
وكـذلك معايري الشرعية،  اإلفتاء أونطاق ومعىن  ن قبيل، ماؤلالتس

تســوية ب املتعلقــة خمتلــف األســاليبتفاعــل  مســألة يفضـرورة النظــر 
نمــــوذج >لال ســــيما فيمـــا يتعلــــق و املنازعـــات >لوســــائل الســـلمية، 

 إىل إر�ندث بوجه خاصإسكو>ر  ذهب تفكري السيدةالقضائي. و 
 تطبيــق العـدل الدوليـة يف قضـية الصـادر مـؤخراً عـن حمكمــة احلكـم

وإىل  العنصـري التمييـز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية
احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار خـرى صـدرت مـؤخراً عـن قـرارات أ

 .اللجوء إىل السلطات الدوليةو  التفاوض املسبقبشأن العالقة بني 
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>ر إســــــكو رأت الســــــيدة ، و>لنســــــبة إىل النقطــــــة الثانيــــــة -٢١
تنقسم  أن يُنظر فيها بوجه خاصاليت تستحق  إر�ندث أن املواضيع

الدولية  ،من جهةهناك، : عموماً إىل فئتني اثنتني مسألة املنظمات 
الشــروع يف  ضــرورةأخــرى،  جهــة، مــن هنــاكو  ؛وتســوية املنازعــات

من خالل  القضائية للمنازعاتتسوية ال ملسألةواسعة النطاق  دراسة
وقــد يشــمل  ،قرتحـةل يغطـي خمتلــف املواضــيع املإجـراء حتليــل شــام

 .الدولية ممارسة الوالية القضائية شروط من قبيل مواضيع أخرى
بعــــــض  لـــــديها إن إر�نـــــدثإســـــكو>ر  الســـــيدة وقالـــــت -٢٢

أحكـــام منوذجيــــة تتعلـــق بتســــوية  عـــدادÐفيمـــا يتعلــــق  التحفظـــات
ري ، غـاالقـرتاحوأكدت على األمهية اليت يكتسـيها هـذا . املنازعات

أنه  ذلك، متعمقة أ ا دعت اللجنة إىل دراسة هذه املسألة بصورة
 أن ميكـناللجنة سيكون يف جعبتهـا الكثـري ممـا أن  اجللي منليس 

إســـــكو>ر الســــيدة  أعربــــتويف اخلتـــــام،  صــــوص.اخل ذاتقدمــــه �ــــ
مسـألة النظــر يف إحالـة الـداعي إىل عـن ~ييـدها لالقـرتاح  إر�نـدث
الفريق العامل املعين  لوسائل السلمية إىلتسوية املنازعات > موضوع

 تها.األجل ليتوىل دراس برب�مج العمل الطويل
 اللجنـة، يف عضواً  بصفتها متحدثةً  ،جاكوبسون السيدة -٢٣
قالت إ ا، و . اليت أعدها على ورقة العمل وود السري مايكل تهنأ

السل القائمة على الصلة يف الدورة السابقةيف ضوء تشديدها  م بني 
الدوليني وسيادة القانون وتسوية املنازعات >لوسائل السلمية، واألمن 

 تعتقد أن مسامهة اللجنة يف دراسة هذه املسألة ستكون أمراً مفيداً.
السري مايكل ملواضيع اخلمسة اليت اقرتحها >فيما يتعلق و  -٢٤
رات الفقيف  يت وردتتلك ال هيأمهها فإن لتنظر فيها اللجنة،  وود

حســب هـذا الرتتيــب. ، ٢٠مــن الفقـرة  ) و(ب)ه(ج) و( يـةالفرع
تحســــني إجــــراءات تســــوية ب املتعلــــق قــــرتاحميكــــن أن يُنظــــر يف االو 

يف  واردالـــو  ،فيهــا فــاً اطر أاملنازعــات الــيت تكــون املنظمـــات الدوليــة 
 ما ذهب إليه كموضوع مستقل، على عكس  ،الفقرة الفرعية (ب)

 .لسة السابقةاجل يف دىل بهيف رأيه الذي أالسيد دوغارد 
املوضوع املقرتح يف الفقرة الفرعية (ج)، وستشكل دراسة  -٢٥
جلـوء شـىت األطــراف إىل خمتلـف آليـات تسـوية املنازعــات سـبل  أي

اللجنــــة، تقــــدمها أمامهــــا، مســــامهة هامــــة  هــــذه األطــــراف ومركـــز
ملموســـة بشــــأن كيفيــــة  صـــحوبة >قرتاحــــاتم تإذا كانــــ ســـيما ال

 .راتالثغ وسدليات اآلحتسني 
) بشأن اإلعال�ت هاالقرتاح الوارد يف الفقرة الفرعية (وجاء  -٢٦

منوذجية  بنود صوغالصادرة يف إطار الشرط االختياري، مبا يف ذلك 
الوقت  .، يف الوقت املناسباإلدراجها فيه ومل تعد هذه املسألة يف 

 شهدت اويبدو أ  كانت عليها من قبل،  احلايل حساسة >لدرجة اليت
األعمـال الـيت مـن سـتفيد أن تللجنـة ، وميكـن اً وإجيابيـ اً جديد اً تطور 

مثل جلنة املستشارين القانونيني  ،يئات قانونية أخرىه ا� اضطلعت
 التابعة 0لس أورو>. املعنية >لقانون الدويل العام

عـن عـدم اقتناعهـا >لفائـدة  وأعربت السيدة جاكوبسـون -٢٧
 بغـرضتسـوية املنازعـات علق بتت أحكام منوذجية املرجوة من إعداد

النحو وذلك اللجنة،  تضعهايف املشاريع اليت احملتمل إدراجها  على 
أن سيكون من األفضل رأت أنه و  .املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ)

االتفاقيات اليت  تدمج اللجنة هذه األحكام بصورة منهجية يف مشاريع
من و ، "جميعلب لحل جاهز مناس"ليس هناك ويف الواقع،  .تعدها

 .مع كل حالة على حدة لتتالءمالنموذجية  حكاماألالضروري تعديل 
يف الدورة السابقة قد أكدت السيدة جاكوبسون كانت و  -٢٨

حبيـــث ال يشــمل فقـــط أحكامـــاً النقــاش  علــى أمهيـــة توســيع دائـــرة
 لتسوية املنازعات، بل يشمل أيضـاً أدوات وآليـات أخـرى،حقيقية 
لتقصـي احلقـائق أن يكـون ميكـن و  ي احلقائق.آليات تقص من قبيل

ومل يُــذكر  ذا طـابع قــانوين، وال يتعــني أن يكـون >لضــرورة سياســياً.
يـرد ضـمن املواضـيع ومل  ،يف ورقة العمل هذا اجلانب بشكل صريح

أعضـاء لكـون  عـن سـرورها وناملقرتحة. وأعربت السـيدة جاكوبسـ
 يف اعن أمله تربوأع لنقاش،هذه املسائل خالل ا واآخرين قد أ�ر 

اللجنــــة يف األعمــــال الـــيت ستضـــطلع �ـــا  ضـــمن أن جيـــري تناوهلـــا
بر�مج العمل الطويل يف  ما ُأدرجإذا  بشأن هذا املوضوع،املستقبل 
، ُتســتخدم قــطاآلليــات الـيت مل  كــذلك مناقشـةومــن املهـم   األجـل.

ليــة املنصـوص عليهــا اآلمثـل آليـة منظمــة األمـن والتعـاون يف أورو> و 
اتفاقيات جنيف املعقودة  إىلاإلضايف من الربوتوكول  ٩٠ملادة يف ا
املتعلــق حبمايــة ضــحا� املنازعــات و  ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢يف 

>سـم اللجنـة الدوليـة  ة(املعروف املسلحة الدولية (الربوتوكول األول)
الـــــواردة يف قــــوائم اخلــــرباء  ذكــــر وينبغــــي أيضــــاً  ).لتقصــــي احلقــــائق
 .قطُتستخدم  مل، واليت معاهدات خمتلفة

ســيكون مـن املفيــد تقــدمي أنـه  السـيدة جاكوبســونورأت  -٢٩
العامــل املعــين بــرب�مج لفريــق إىل ا خــالل هــذه الــدورة خطــة عمــل

 األجل. العمل الطويل
مــا جـاء علــى لســان  اقـرتح، يف ضــوء وود السـري مايكــل -٣٠

، أن يشــار يف احلــذرالســيدين غــا� وماكريــه مــن دعــوة إىل تــوخي 
 تزمع النظـرأن اللجنة  إىلتقرير اللجنة السنوي  ثالث منلفصل الا

تســـــوية املنازعـــــات >لوســـــائل  و موضــــوعيف موضــــوع جديـــــد، وهـــــ
رى احملتملـــة الــيت جـــ فرعيــةال عواضــي>ملقائمـــة وأن تُــدرج ، الســلمية
 ٢٠يف الفقرة  خيتلف عن الرتتيب الوارديف ترتيب وذلك ، اقرتاحها

حسب االقتضاء.  ىفرعية أخر ة مواضيع من ورقة العمل، مع إضاف
وسـتتيح هــذه اخلطــوة للجنــة معرفــة رد الفعــل الــذي سيصــدر عــن 

 .واملنظمات الدوليةالدول 
 حبثيةورقة  عالوة على ذلك، اقرتح السري مايكل وود إعدادو  -٣١

هذه . وميكن إعداد األجل العامل املعين برب�مج العمل الطويلفريق لل
، يف ضوء األصوب  أنه سيكون منريغورقة خالل الدورة احلالية، ال

فقــد يــؤدي . املقبلــة الــدورة انتظــار انعقـاد، قــدمتالتعليقـات الــيت 
 الشواغل. االستعجال يف هذا األمر إىل إ�رة بعض
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 أعــرب عـــن ~ييــده لالقــرتاح الــذي قدمـــه احلمــود الســيد -٣٢
املوضـوع يف الفصــل الثالــث  وود ²ن يشـار إىل هــذا السـري مايكــل

 املوضـوع يف بـر�مج إدراجفيما يتعلق مبسـألة أما  .لجنةمن تقرير ال
عمــا إذا   السـيد احلمـود تسـاءلفقـد طويـل األجـل، ال عمـل اللجنـة

دى مناقشــة لــ الفريــق العامـل إطــار مــن املمكــن مناقشـتها يف كـان
سـيكون مـن رأى أنـه و  النقاط األخرى الـيت أ�رهـا أعضـاء اللجنـة.

حتديـد الــنهج ، حبثيـة ةخطـة عمــل وإعـداد ورقـ وضـع األفضـل، قبـل
 عليها. واجلوانب اليت ينبغي الرتكيز الذي جيب اعتماده

إنه عوضاً عن اختاذ قرار متسرع،  قال وود السري مايكل -٣٣
ذ  فإن احلل األفضل قد يتمثل يف أن ُيطلب إىل املكتب املوسع اختا

للجـزء الثـاين مـن الـدورة احلاليــة  املقـرر قـرار يف ضـوء بـر�مج العمـل
 املقبلة. ورةللدو 

 .٠٥/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٩٧اجللسة 
 ٠٠/١٠ة ، الساع٢٠١١حزيران/يونيه  ٣اجلمعة، 
 (�ئب الرئيس) نيهاوسالسيد بريند  :الرئيس

 (املقرر) برييرا: السيد روهان الحقاً 
السـيدة إسـكو>ر إر�نـدث، السـيد بيرتيــتش،  :احلاضـرون 

، الســيد خوانـــغ، الســـيد دوغـــارد، الســيد حســـونة، الســـيد احلمـــود
السيد سكيالسيد سابو�، السيد سينغ، السيد غالت ، السيد غا�، 

أوسـبينا، السـيد فومبـا، السـيد كانـديويت،  -فاسياين، السيد فلنسيا 
الســيد السـيد موراسـي، السـيد كوميسـاريو أفونسـو، الســيد ماكريـه، 

 يسنوموريت.ميليسكانو، السيد نوليت، السري مايكل وود، السيد و 
_________ 

 ،Add.1-2و A/CN.4/636( *)ختام( الدولية املنظمات مسؤولية
 )A/CN.4/L.778و ،A/CN.4/640و ،Add.1و A/CN.4/637و

 من جدول األعمال] ٣[البند 
 تقرير جلنة الصياغة

(رئــيس جلنــة الصــياغة) قــدم عنـــاوين  ميليســكانو الســيد -١
ة الصياغة بشأن مسؤولية ونصوص مشاريع املواد اليت اعتمد�ا جلن

 املنظمات الدولية، وهي كالتايل:

__________ 

 .٣٠٨٥من اجللسة  مستأنف * 

 مسؤولية املنظمات الدولية
 الباب األول

 مقدمة
 نطاق مشاريع املواد هذه -١املادة 

ية تنطبق مشاريع املواد هذه على املسؤولية الدولية  -١  دول للمنظمة ال
 عن الفعل غري املشروع دولياً.

دولة تنطبق مشاريع املواد هذه أيض -٢  ل عن اً على املسؤولية الدولية 
 الفعل غري املشروع دولياً املتعلق بتصرف صادر عن منظمة دولية.

 املصطلحات املستخدمة -٢املادة 
 ألغراض مشاريع املواد هذه: 
صك  لية" منظمة منشأة مبوجب معاهدة أويعين مصطلح "املنظمة الدو  (أ) 

أن  ونية دولية خاصة �ا.آخر حيكمه القانون الدويل ومتلك شخصية قان وميكن 
 تشمل العضوية يف املنظمات الدولية، >إلضافة إىل الدول، كيا�ت أخرى؛

يعين مصطلح "قواعد املنظمة"، بصـورة خاصـة، الصـكوك املنشـئة  (ب) 
الدوليـة املنظمـة  تعتمـدهاالـيت  املسـتندات ذلـك مـن واملقررات والقرارات وغري

 املستقرة للمنظمة؛ وفقًا لتلك الصكوك، واملمارسة
كيـان لــه  نظمـة الدوليـة" أي شـخص أوامليعـين مصـطلح "جهـاز  (ج) 

 تلك الصفة وفقاً لقواعد املنظمة؛
شخصـاً أو كيـا�ً  يعين مصطلح "وكيل املنظمة الدولية" موظفـاً أو (د) 

آخـر، غــري اجلهــاز، تكلفـه املنظمــة بتنفيــذ إحـدى وظائفهــا أو >ملســاعدة يف 
 تصرف املنظمة بواسطته. تنفيذها، وبذلك ت

 الباب الثاين
 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية

 الفصل األول
 مبادئ عامة

 ا غري املشروعة دولياً مسؤولية املنظمة الدولية عن أفعاهل -٣املادة 
كل فعٍل غري مشروٍع دولياً ترتكبه املنظمة الدولية ترتتب عليه املسؤولية  
 ة لتلك املنظمة.الدولي

 عناصر الفعل غري املشروع دولياً الصادر عن املنظمة الدولية -٤املادة 
ترتكب املنظمة الدولية فعالً غري مشروٍع دولياً إذا كان التصرف املتمثل  

 يف عمل أو امتناع عن عمل: 
 ُيسَند إىل تلك املنظمة مبقتضى القانون الدويل؛ (أ) 
 املنظمة.  ويل واقع على تلكخرقاً اللتزام د يشكل و(ب) 

 دولياً  مشروع غري ²نه الدولية املنظمة فعل وصف -٥ املادة
 وصف فعل املنظمة الدولية ²نه غري مشروع دولياً هو أمر حيكمه القانون الدويل. 
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 الفصل الثاين

 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية

 تصرف أجهزة أو وكالء املنظمة الدولية -٦املادة 

تصرف جهاز أو وكيل املنظمة الدولية يف ~دية مهامه فعـالً  عتربيُ  -١ 
املنظمة مبوجب القانون الدويل، بغض النظر عن مركز اجلهاز صادراً عن تلك 

 الوكيل >لنسبة للمنظمة.  أو

 تطبَّق قواعد املنظمة يف حتديد مهام أجهز�ا ووكالئها.  -٢ 

وكالء املنظمة الدولية الذين تصرف أجهزة الدولة أو أجهزة أو  -٧املادة 
 ضعون حتت تصرف منظمة دولية أخرىيو 

يوضع يُعترب تصرف ج  هاز الدولة أو جهاز أو وكيل املنظمة الدولية الذي 
حتت تصرف منظمة دولية أخرى فعالً صادراً عن تلك املنظمة األخرية مبوجب 

 التصرف.القانون الدويل، وذلك إذا كانت متارس السيطرة الفعلية على ذلك 

 جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات -٨املادة 
نظمة يُعترب تصرف جهاز أ  مل و وكيل املنظمة الدولية فعالً صادراً عن تلك ا

مبوجب القانون الدويل إذا تصرف اجلهاز أو الوكيل بصفة رمسية ويف إطار مهام 
 لفاً للتعليمات. املنظمة عموماً، حىت إذا جتاوز التصرف حدود سلطته أو كان خما

 التصرف الذي تعرتف به املنظمة الدولية  -٩املادة 
 >عتباره صادراً عنها وتتبناه

، ٨ إىل ٦ التصرف الذي ال يُسَند إىل منظمة دولية، مبوجب مشاريع املواد من 
إذا اعرتفت  لدويل  يُعترب مع ذلك فعالً صادراً عن تلك املنظمة مبوجب القانون ا

 عنها، وبقدر اعرتافها به وتبنيها إ�ه. صرف وتبنته >عتباره صادراً املنظمة بذلك الت

 الفصل الثالث

 خرق االلتزامات الدولية

 وقوع خرق اللتزام دويل -١٠املادة 
الفعـل الصـادر عنهـا  كـانمـىت  التزامـاً دوليـاً املنظمـة الدوليـة ختـرق  -١ 
زام منها ذلك االلتزام، بغض النظر عن ميتطلبه مطابق ملا  غري ملعين نشأ االلت ا

 . هأو طابع

قــد ينشــأ مبوجــب قواعــد التــزام دويل خــرق أي  ١تشـمل الفقــرة  -٢ 
 .املنظمة الدولية ويكون واجباً عليها جتاه أعضائها

 االلتزام الدويل النافذ الواقع على منظمة دولية -١١املادة 
زام دويل ما مل يكن ذلك خرقاً اللتزام ال يشكل فعل املنظمة الدولية   ت ل اال

 .املنظمة وقت حدوث الفعل واقعًا على

 االمتداد الزمين خلرق التزام دويل -١٢املادة 
فعـل لـيس لـه طـابع  نتيجةدويل اللتزام املنظمة الدولية خرق يقع  -١ 

 .ت آ�رهاستمراري وقت القيام بذلك الفعل، حىت لو استمر 

بع لـــه طـــافعـــل  نتيجـــةدويل اللتــزام املنظمـــة الدوليـــة خـــرق ميتــد  -٢ 
  .لذلك االلتزامبقائه غري مطابق استمراري طوال فرتة استمرار الفعل و 

 من املنظمة الدولية أن متنع حـد�ً يتطلب دويل خرٌق اللتزام يقع  -٣ 
وبقائـه طـوال فـرتة اسـتمرار احلـدث اخلرق وميتد  ،عند وقوع ذلك احلدث ناً معيّ 

 .لذلك االلتزامغري مطابق 

 مركبون من فعل اخلرق املك -١٣املادة 
دويل من خالل سلسـلة أعمـال اللتزام املنظمة الدولية خرق يقع  -١ 

وقــوع  دة يف جمموعهــا ² ـا غــري مشـروعة، وقــتَ امتنـاع عــن أعمـال، حمــدَّ  أو
خـذ لتكوين الفعل غـري املشـروع إذا مـا أُ  كافياً االمتناع الذي يكون   العمل أو

 .ن العملمن حاالت االمتناع ع مع غريه من األعمال أو

طوال الفرتة اليت تبدأ بوقوع أول عمل اخلرق ويف هذه احلالة، ميتد  -٢ 
حـاالت  طاملا تكـررت هـذه األعمـال أو امتناع يف السلسلة ويظل مستمراً  أو

  .لتزام الدويلاالمتناع وبقيت غري مطابقة لال

 الفصل الرابع

منظمة  مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو
 أخرى يةدول

 تقدمي العون أو املساعدة يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً  -١٤املادة 

املنظمـة الدوليــة الــيت تعــني أو تسـاعد دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى يف  
هذه الدولة أو هذه املنظمة األخرية،  تقوم بهارتكاب فعل غري مشروع دولياً، 

 مسؤولة عن ذلك دولياً إذا:تكون 

وهـي تعلـم >لظـروف احمليطـة >لفعـل مة األوىل بـذلك قامت املنظ (أ) 
 غري املشروع دولياً؛

ارتكبتــه  ن هــذا الفعــل سيشــكل فعــالً غــري مشــروع دوليــاً لــوكــا و(ب) 
  املنظمة. تلك

 ممارسة التوجيه والسيطرة يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً  -١٥املادة 
هاملنظمة الدولية اليت   السـيطرة ومتـارس أخـرى دولة أو منظمة دوليـة  توجِّ

هذه الدولة أو هذه املنظمة  تقوم به ،عليها يف ارتكاب فعل غري مشروع دولياً 
 مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل إذا:تكون األخرية، 

قامت املنظمة األوىل بـذلك وهـي تعلـم >لظـروف احمليطـة >لفعـل  (أ) 
 غري املشروع دولياً؛

مشــروع دوليــاً لــو ارتكبتــه كــان هــذا الفعــل سيشــكل فعــالً غــري  و(ب) 
 املنظمة. تلك

 مة دولية أخرىإكراه دولة أو منظ -١٦املادة 
املنظمة الدولية اليت تكره دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب فعل  

  :عن ذلك الفعل إذادولياً مسؤولة تكون ما 

دراً  غري مشروع دولياً  كان الفعل، لوال اإلكراه، سيشكل فعالً  (أ)   صا
 لة أو املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه؛الدو عن 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   193 13/07/2020   09:06:30



 162 والستني الثالثة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

قامــت املنظمـــة الدوليـــة الـــيت متـــارس اإلكـــراه بـــذلك وهـــي تعلـــم  و(ب) 
 >لظروف احمليطة >لفعل.

 االلتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارات  -١٧املادة 
 إىل األعضاء موجَّهةوأذون 

ى التزام من ية إذا التفت علاملسؤولية الدولتتحمل املنظمة الدولية  -١ 
التزاما�ا الدولية عن طريـق اعتمـاد قـرار يُلـزم دوالً أو منظمـات دوليـة أعضـاًء 

 فيها >رتكاب فعل يكون غري مشروع دولياً لو ارتكبته تلك املنظمة.

تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا التفت على التزام من  -٢ 
>رتكــاب فيهـا  لـدول أو منظمـات دوليـة أعضـاءٍ  ذنـت²ن أا الدوليـة التزاما�ـ

وكـان ارتكـاب الفعـل  ،املنظمـةتلـك فعل يكون غري مشـروع دوليـاً لـو ارتكبتـه 
 .املعين بسبب ذلك اإلذن

سواء كـان الفعـل املعـين غـري مشـروع دوليـاً  ٢و ١ تنطبق الفقر�ن -٣ 
ضاء اليت يكون مل يكن كذلك >لنسبة إىل الدول أو املنظمات الدولية األع أو

  .إليهاموجهًا القرار أو اإلذن 

 مسؤولية املنظمة الدولية العضو يف منظمة دولية أخرى  -١٨املادة 

، تنشـــأ أيضـــاً املســـؤولية ١٧إىل  ١٤دون اإلخــالل مبشـــاريع املـــواد مــن  
در الدولية ملنظمة دولية عضو يف منظم لصا ة دولية أخرى فيما يتعلق >لفعل ا

 ٦١ألخــرية مبوجـب الشــروط املبينـة يف مشــروعي املــادتني عـن تلــك املنظمـة ا
 >لنسبة للدول األعضاء يف منظمة دولية. ٦٢و

 أثر هذا الفصل -١٩املادة 

الــيت  ال خيـل هــذا الفصــل >ملسـؤولية الدوليــة للدولــة أو املنظمـة الدوليــة 
  .أو >ملسؤولية الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى، ترتكب الفعل املعين

 الفصل اخلامس

 الظروف النافية لعدم املشروعية

 املوافقة  -٢٠املادة 

منظمــة املوافقــة الصــحيحة لدولـة أو منظمــة دوليــة علـى ارتكــاب ؤدي تـ 
الدولة إزاء تلك  إىل انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل دولية أخرى لفعل معّني 

 . افقةيف حدود هذه املو الفعل  بقيما األوىل، وذلك املنظمة إزاء أو 

 الدفاع عن النفس  -٢١املادة 

تنتفي صفة عـدم املشـروعية عـن الفعـل الصـادر عـن املنظمـة الدوليـة إذا   
فس مبوجـب القــانون للـدفاع عــن الـن مشـروعاً  كـان هـذا الفعـل يشــكل تـدبرياً 
 .الدويل، وبقدر ما يكون كذلك

 التدابري املضادة -٢٢املادة 

ة عـدم املشــروعية عــن ي صــفتنتفــ، ٣و ٢رهنـاً ²حكــام الفقـرتني  -١ 
اللتزام دويل واجـب جتـاه دولـة أو  املنظمة الدولية الذي ال يكون مطابقاً  فعل

 اختــذ وفقـــاً  اً مضــاد منظمــة دوليــة أخــرى إذا كـــان هــذا الفعــل يشــكل تـــدبرياً 
 تلـــكالقــانون الــدويل، مبــا فيهــا يتطلبهـــا للشــروط املوضــوعية واإلجرائيــة الــيت 

ملتخذة الباب ن الواردة يف الفصل الثاين م الرابع فيما يتعلق >لتدابري املضادة ا
 .جتاه منظمة دولية أخرى، وبقدر ما يكون كذلك

، ال جيــوز ملنظمـة دوليــة أن تتخــذ تــدابري ٣رهنـاً ²حكــام الفقــرة  -٢ 
 مضادة جتاه دولة أو منظمة دولية عضو مسؤولة، إال إذا: 

 وفاة؛مست ١كانت الشروط املشار إليها يف الفقرة  (أ) 

 كانت التدابري املضادة غري منافية لقواعد املنظمة؛ و(ب) 

الدولة أو املنظمة الدولية املسؤولة، مل تتوافر وسائل مالئمة حلمل  و(ج) 
 بطريقة أخرى، على االمتثال اللتزاما�ا املتعلقة بوقف اخلرق و>جلرب.

ظمة  ال جيوز ملنظمة دولية أن تتخذ تدابري مضادة جتاه دولة أو -٣  من
ظمة ما مل تـنص هـذه دولية عضو رداً على خرق التزام دويل تفرضه قواعد املن

 دابري املضادة.القواعد على تلك الت

 القوة القاهرة  -٢٣املادة 
تنتفـي صــفة عـدم املشــروعية عـن فعــل املنظمـة الدوليــة الــذي ال  -١ 

فعل مرده قوة على تلك املنظمة إذا كان هذا الواقع يكون مطابقاً اللتزام دويل 
قـوة ال سـبيل إىل مقاومتهـا أو وقـوع حـدث مفـاجئ خيــرج حصـول قـاهرة، أي 

ا جيعل الوفاء بذلك االلتزام، يف ظل الظروف القائمـة، املنظمة، ممسيطرة عن 
 .مستحيالً ماد�ً 

 :١ال تنطبق الفقرة  -٢ 

ليت حتتج  القاهرة القوةإذا كانت حالة  (أ)  تعزى إىل تصرف املنظمة ا
 قرتان مع عوامل أخرى؛ أوسواء أكانت تعزى إليه منفرداً أم >ال �ا،

  .احلالةنشوء تلك  احتمالاملتمثلة يف  ا0ازفةكانت املنظمة قد قبلت   إذا (ب) 

 حالة الشدة -٢٤املادة 
تنتفـي صــفة عـدم املشــروعية عـن فعــل املنظمـة الدوليــة الــذي ال  -١ 

نظمـة إذا مل تكـن لـدى مرتكـب امل تلـكواقع علـى اللتزام دويل  كون مطابقاً ي
ة طريقة ، وهو يف حالة شدة، املذكور الفعل معقولة أخرى إلنقاذ حياته أو حيا

 .األشخاص اآلخرين املوكلة إليه رعايتهم

 :١ال تنطبق الفقرة  -٢ 
حتـتج �ـا، إذا كانت حالة الشدة تعزى إىل تصـرف املنظمـة الـيت  (أ) 

 >القرتان مع عوامل أخرى؛ أوسواء أكانت تعزى إليه منفرداً أم 

ل  (ب)  إذا كان من املرجح أن يؤدي الفعل املعين إىل حدوث خطر مماث
 أو خطر أكرب. 

 حالة الضرورة  -٢٥املادة 
ال جيـوز ملنظمـة دوليـة أن حتـتج حبالـة الضـرورة كمـربر لنفـي عــدم  -١ 

إال  ،مـةتلك املنظواقع على اللتزام دويل  ون مطابقاً املشروعية عن فعل ال يك
  :إذا كان الفعل

هذه املنظمة لدرء خطر جسيم ووشيك أمام هو الوسيلة الوحيدة  (أ) 
أو للمجتمع الدويل ككل، عندما فيها األعضاء للدول يهدد مصلحة أساسية 

 ؛ عنيةامل تكون لتلك املنظمة، مبوجب القانون الدويل، مهمة محاية املصلحة
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لدول ة أسمصلحمن على حنو جسيم ينتقص ال  و(ب)  اسية للدولة أو ا
لمجتمــع أساسـية لمصــلحة مـن جتاههـا، أو  االلتــزام الـدويل قائمــاً  يكـونالـيت 

 .الدويل ككل

ال جيـوز ²ي حـال ملنظمــة دوليـة أن حتـتج حبالــة الضـرورة كمــربر  -٢ 
 :لنفي عدم املشروعية

إمكانيــة االحتجــاج حبالــة  يسـتبعدإذا كـان االلتــزام الــدويل املعــين  (أ) 
 أو ورة؛الضر 

 .إذا كانت املنظمة قد أسهمت يف حدوث حالة الضرورة (ب) 

 االمتثال للقواعد القطعية -٢٦املادة 

لـيس يف هـذا الفصـل مــا ينفـي عـدم املشـروعية عــن أي فعـل مـن أفعــال  
يكــون مطابقـــاً اللتــزام �شــئ مبقتضـــى قاعــدة قطعيــة مـــن  املنظمــة الدوليــة ال

 القواعد العامة للقانون الدويل. 

 نتائج االحتجاج بظرف �ف لعدم املشروعية  -٢٧ادة ملا

 :هلذا الفصل مبا يلي ال خيل االحتجاج بظرف �ف لعدم املشروعية وفقاً  

املشــروعية  االمتثـال لاللتـزام املعـين إذا مل يعـد الظـرف النـايف لعـدم (أ) 
 قائماً، وبقدر ما مل يعد قائماً؛

 سبَّب فيها الفعل املعين. مسألة التعويض عن أي خسارة مادية ت (ب) 

 الباب الثالث

 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول

 مبادئ عامة
 النتائج القانونية للفعل غري املشروع دولياً  -٢٨املادة 

تنطـوي املســؤولية الدوليـة للمنظمــة الدوليــة الـيت ترتتــب علـى فعــل غــري  
اين، علـى النتــائج القانونيــة املبينــة يف مشـروع دوليــاً، طبقــاً ألحكـام البــاب الثــ

 الباب احلايل. 

 استمرار واجب الوفاء -٢٩املادة 

ال متـس النتــائج القانونيــة لفعــل غــري مشــروع دوليــاً مبوجــب هــذا البــاب  
 واجب املنظمة الدولية املسؤولة الوفاَء >اللتزام الذي ُخرق.>ستمرار 

 الكف وعدم التكرار  -٣٠املادة 

 املسؤولة عن الفعل غري املشروع دولياً التزام ²ن: مة الدوليةعلى املنظ 

 تكف عن الفعل، إذا كان مستمراً؛ (أ) 

ت تقدم التأكيدات والضما�ت املالئمـة بعـدم التكـرار، إذا اقتضـ (ب) 
 الظروف ذلك.

 اجلرب -٣١املادة 
على املنظمة الدولية املسؤولة التزام >جلـرب الكامـل للضـرر النـاجم  -١ 

 ن الفعل غري املشروع دولياً.ع

يشـمل الضــرر أي خسـارة، ماديــة كانـت أو معنويــة، تـنجم عــن  -٢ 
 الفعل غري املشروع دولياً الذي ترتكبه املنظمة الدولية. 

 مدى انطباق قواعد املنظمة  -٣٢املادة 
ال جيوز للمنظمة الدولية املسـؤولة أن تسـتند إىل قواعـدها لتربيـر  -١ 

 تزاما�ا القائمة مبوجب هذا الباب.عدم االمتثال الل

>نطبـاق قواعـد املنظمـة الدوليـة علـى العالقـات  ١ال ختـل الفقـرة  -٢ 
 بني املنظمة وبني الدول واملنظمات األعضاء فيها. 

 نطاق االلتزامات الدولية املبينة يف هذا الباب -٣٣دة املا
ة املسؤولة، ميكن أن تكون االلتزامات اليت تقع على املنظمة الدولي -١ 

أو أكثر، أو منظمة أخرى أو أكثر، أو واملبينة يف هذا الباب، واجبة جتاه دولة 
الــدويل ا0تمـع الـدويل ككـل، وذلـك تبعـاً، بوجـه خـاص، لطبيعـة االلتـزام جتـاه 

 ومضمونه والظروف اليت وقع فيها اخلرق.

ال خيــل هـــذا البــاب ²ي حـــق ينشـــأ نتيجــة للمســـؤولية الدوليـــة  -٢ 
 ة الدولية وقد يرتتب مباشرة ألي شخص أو كيان آخر من غري الدولللمنظم

 املنظمات الدولية.  أو

 الفصل الثاين

 جرب الضرر
 أشكال اجلرب  -٣٤املادة 

رد   ل يتخذ اجلرب الكامل للضرر الناجم عن الفعل غري املشروع دولياً شكل ا
 ام هذا الفصل. والتعويض والرتضية، سواء ²حدها أو >جلمع بينها، وفقاً ألحك

 الرد -٣٥املادة 
ي   أ على املنظمة الدولية املسؤولة عن فعٍل غري مشروٍع دولياً التزام >لرد، 

ليـه قبـل ارتكـاب الفعـل غـري املشـروع، بشـرط أن إعادة احلالة إىل ما كانت ع
 يكون هذا الرد، وبقدر ما يكون:

 غري مستحيل ماد�ً؛ (أ) 

الرد بدالً طالقاً مع املنفعة املتأتية من غري مؤٍد لعبء ال يتناسب إ (ب) 
 من التعويض. 

 التعويض  -٣٦املادة 
دوليـاً التـزام علـى املنظمـة الدوليـة املسـؤولة عـن فعـل غـري مشـروٍع  -١ 

>لتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، وذلك بقدر عدم إصـالح هـذا 
 الضرر عن طريق الرد.

 للتقييم مـن الناحيـة املاليـة، يغطي التعويض أي ضرر يكون قابالً  -٢ 
 يف ذلك الكسب الفائت بقدر ما ميكن إثباته. مبا
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 الرتضية  -٣٧املادة 
لة عـن فعـٍل غـري مشـروٍع دوليـاً التـزام علـى املنظمـة الدوليـة املسـؤو  -١ 

بتقدمي ترضية عن الضرر الذي ترتب على هذا الفعل بقدر ما يكون إصالحه 
 كن. غري مم التعويض عن طريق الرد أو

جيــوز أن تتخـــذ الرتضــية شـــكل اإلقـــرار >خلــرق، أو التعبـــري عـــن  -٢ 
 االعتذار الرمسي، أو أي شكل آخر مناسب. األسف، أو

جيــوز أن  أال تكــون الرتضــية غــري متناســبة مــع الضــرر، والجيــب  -٣ 
 تتخذ شكالً مذالً للمنظمة الدولية املسؤولة. 

 الفائدة  -٣٨املادة 
أصـلي واجــب الــدفع  اء فائــدة علـى أي مبلــغتُـدفع عنــد االقتضـ -١ 

د ســعر الفائــدة  مبقتضـى هــذا الفصــل مــن أجــل ضــمان اجلــرب الكامــل. وحيــدَّ
 حيقق تلك النتيجة. وطريقة احلساب على حنو

تسري الفائدة من التاريخ الذي كان جيب فيه دفع املبلغ األصلي  -٢ 
 حىت �ريخ الوفاء >لتزام الدفع. 

 يف الضرر املسامهة  -٣٩املادة 
عن عمد تراعى، عند حتديد اجلرب، املسامهة يف الضرر >لفعل أو التقصري،  

كيان  أو ة املضرورة أو أي شخصإمهال، من جانب الدولة أو املنظمة الدولي أو
 يُلتمس له اجلرب. 

 ضمان الوفاء >اللتزام >جلرب  -٤٠ املادة
املناســــبة وفقــــاً  تتخـــذ املنظمــــة الدوليــــة املســــؤولة مجيــــع التــــدابري -١ 

بتزويــدها >لوسـائل الــيت متكنهـا مــن الوفــاء  لقواعـدها لضــمان قيـام أعضــائها
 >لتزاما�ا مبوجب هذا الفصل على حنو فعال. 

يتخذ أعضاء املنظمة الدولية املسؤولة مجيع التدابري املناسـبة الـيت  -٢ 
اما�ـــا ملنظمـــة مــن أجــل متكــني املنظمـــة مــن الوفــاء >لتز قــد تقتضــيها قواعــد ا
 مبوجب هذا الفصل. 

 الفصل الثالث

اخلروق اجلسيمة لاللتزامات الناشئة عن قاعدة قطعية من القواعد 
 العامة للقانون الدويل

 نطاق انطباق هذا الفصل -٤١املادة 
يســري هــذا الفصــل علــى املســؤولية الدوليــة املرتتبــة علــى اخلــرق  -١ 

جــب قاعــدة قطعيــة مـــن اجلســيم مــن جانــب منظمــة دوليــة اللتـــزام �شــئ مبو 
 دويل.القواعد العامة للقانون ال

يكـون خــرق هــذا االلتـزام جســيماً إذا كــان ينطـوي علــى تقصــري  -٢ 
 جسيم أو منهجي يف الوفاء >اللتزام من جانب املنظمة الدولية املسؤولة. 

 نتائج معيَّنة مرتتبة على اخلرق اجلسيم اللتزام مقرر  -٤٢املادة 
 مبوجب هذا الفصل 

وسـائل تتعاون الدول واملنظمات الدولية يف سـبيل وضـع حـد، >ل -١ 
 .٤١املشروعة، ألي خرق جسيم >ملعىن املقصود يف مشروع املادة 

ال تعرتف أي دولة أو منظمة دولية بشرعية وضٍع �جم عن خرق  -٢ 
مسـاعدة  ، وال تقـدم أي عـون أو٤١جسيم >ملعىن املقصود يف مشروع املادة 

 ذلك الوضع.للحفاظ على 

ى املشـار إليهـا يف هـذا ال خيل مشروع املادة هـذا >لنتـائج األخـر  -٣ 
البـاب، وال مبـا قــد يرتتـب، مبقتضـى القــانون الـدويل، مـن نتــائج إضـافية علــى 

 اخلرق الذي ينطبق عليه هذا الفصل.

 الباب الرابع

 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 الفصل األول

 ليةية املنظمة الدو االحتجاج مبسؤول
 احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة >ملسؤولية  -٤٣املادة 

حيـق للدولـة أو املنظمـة الدوليـة، بصـفتها دولـة مضـرورة أو منظمـة دوليـة  
 مضرورة، أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية أخرى إذا كان االلتزام الذي ُخرق واجباً:

 ؛ملنظمة الدولية األوىل مبفردهاجتاه تلك الدولة أو تلك ا (أ) 

جتــاه جمموعــة مـــن الــدول أو املنظمــات الدوليـــة مــن بينهــا تلـــك  (ب) 
أو تلــك املنظمـة الدوليــة األوىل، أو جتـاه ا0تمــع الـدويل ككــل، وكــان  الدولـة

 خرق االلتزام:

بوجـــه خـــاص علـــى تلـــك الدولـــة أو تلـــك املنظمـــة  يــؤثر ‘١’  
 الدولية؛ أو

مجيــع الـدول واملنظمــات  جــذر�ً مـن وضـعذا طـابع يغـري  ‘٢’  
الدوليــة األخـــرى الــيت يكـــون االلتــزام واجبـــاً جتاههــا فيمـــا يتعلـــق 

 >اللتزام.  مبواصلة الوفاء

 اإلبالغ مبطالبة الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة -٤٤املادة 
تقوم الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة اليت حتتج مبسؤولية منظمة  -١ 
 ة أخرى Ðبالغ مطالبتها إىل تلك املنظمة. دولي

 جيوز للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة أن حتدد بشكل خاص:  -٢ 

التصرف الذي ينبغي أن تقوم به املنظمة الدوليـة املسـؤولة لوقـف  (أ) 
 ع إذا كان مستمراً؛الفعل غري املشرو 

 اب الثالث. الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب وفقًا ألحكام الب (ب) 

 مقبولية املطالبات  -٤٥املادة 
ال جيـــوز للدولـــة املضـــرورة أن حتـــتج مبســـؤولية منظمـــة دوليـــة إذا  -١ 

 املطالبة وفقًا للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبنسية املطالبات.  تقدَّم  مل

إذا انطبقت على املطالبة قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احملليـة،  -٢ 
أو املنظمـة الدوليـة املضـرورة أن حتـتج مبسـؤولية منظمـة دوليــة لدولـة جيـوز ل ال

 لفعالة.أخرى إذا مل ُتستنفد مجيع سبل االنتصاف املتوافرة وا
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 سقوط احلق يف االحتجاج >ملسؤولية  -٤٦املادة 
 ال جيوز االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية: 
رة قـد تنازلـت تنــازالً إذا كانـت الدولـة أو املنظمـة الدوليــة املضـرو  (أ) 

 املطالبة؛ صحيحاً عن
أ ا  (ب)  إذا اعُترب، بسبب تصرف الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة، 
 افقت موافقًة صحيحة على سقوط حقها يف تقدمي املطالبة. قد و 

 تعدد الدول أو املنظمات الدولية املضرورة -٤٧املادة 
نفس الفعل غري املشروع دولياً  عندما تتضرر عدة دول أو منظمات دولية من 

أن حتتج،  الذي قامت به منظمة دولية، جيوز لكل دولة أو منظمة دولية مضرورة 
 ، مبسؤولية املنظمة الدولية عن الفعل غري املشروع دولياً.بصورة منفصلة

مسؤولية املنظمة الدولية مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية  -٤٨املادة 
 أكثر أو

ولية مسؤولة مع دولة أو أكثر، أو منظمة ن املنظمة الدعندما تكو  -١ 
تجـاج دولية أخرى أو أكثر، عن نفس الفعـل غـري املشـروع دوليـاً، جيـوز االح

 مبسؤولية كل دولة أو منظمة فيما يتعلق �ذا الفعل. 

جيــوز االحتجـــاج >ملســؤولية التبعيـــة بقـــدر مــا مل يـــؤد االحتجـــاج  -٢ 
 رب.>ملسؤولية الرئيسية إىل اجل

 :٢و ١الفقر�ن  -٣ 
ال جتيزان ألي دولة أو منظمة دولية مضرورة أن تسرتد، بواسـطة  (أ) 

 الضرر الذي تكبدته؛التعويض، أكثر من قيمة 

ال ختالن مبا قد يكون للدولة أو املنظمة الدولية الـيت تقـوم >جلـرب  (ب) 
 ى. من حق يف الرجوع على الدول أو املنظمات الدولية املسؤولة األخر 

االحتجاج >ملسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية غري الدولة  -٤٩املادة 
 أو املنظمة الدولية املضرورة

حيـق ألي دولــة أو منظمـة دوليــة غـري الدولــة أو املنظمـة الدوليــة  -١ 
زام  ٤املضرورة أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية أخرى وفقًا للفقرة  ت ل إذا كان اال

جتــاه جمموعـة مـن الـدول أو املنظمــات الدوليـة، مـن بينهــا الـذي ُخـرق واجبـاً 
محايــة مصـــلحة املنظمــة الــيت حتـــتج >ملســؤولية، وكــان الغـــرض منــه  الدولــة أو

 مجاعية للمجموعة. 
حيق ألي دولة غري الدولة املضرورة أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية  -٢ 

 0تمع الدويل ككل.إذا كان االلتزام الذي خرق واجباً جتاه ا ٤وفقًا للفقرة 

حتــتج  حيـق ألي منظمــة دوليــة غــري املنظمـة الدوليــة املضــرورة أن -٣ 
اً  ٤وفقاً للفقرة مبسؤولية منظمة دولية أخرى  إذا كان االلتزام الذي ُخرق واجب

ند  يست جتاه ا0تمع الدويل ككل، وكان صون مصلحة ا0تمع الدويل ككل اليت 
 وظائف املنظمة الدولية اليت حتتج >ملسؤولية.  إليها االلتزام الذي ُخرق من ضمن

جيــوز ألي دولـــة أو منظمــة دوليـــة حيــق هلـــا أن حتــتج >ملســـؤولية  -٤ 
 أن تطالب املنظمة الدولية املسؤولة مبا يلي:  ٣إىل  ١مبوجب الفقرات من 

الكف عن الفعل غري املشروع دولياً وتقدمي ~كيدات وضما�ت  (أ) 
 ؛٣٠ملادة شروع ابعدم التكرار وفقاً مل

ظمة  و(ب)  ن الوفاء >اللتزام >جلرب وفقاً للباب الثالث لصاحل الدولة أو امل
 أو اجلهات املستفيدة من االلتزام الذي خرق. الدولية املضرورة

تنطبق شروط احتجاج الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة >ملسؤولية  -٥ 
االحتجاج >ملسؤولية من جانب على  ٤٦، و٢، الفقرة ٤٥و ٤٤مبوجب املواد 

 .٤إىل  ١ الدولة أو املنظمة الدولية اليت حيق هلا ذلك مبوجب الفقرات من

 نطاق هذا الفصل  -٥٠املادة 
ال خيل هذا الفصل حبق أي شخص أو كيان من غري الدول أو املنظمات  

 الدولية يف االحتجاج >ملسؤولية الدولية ملنظمة دولية. 

 الفصل الثاين

 ري املضادةدابالت

 موضوع التدابري املضادة وحدودها -٥١املادة 
دولية املضرورة أن تتخذ تدابري أو املنظمة الاملضرورة ال جيوز للدولة  -١ 

لغرض واحد  مضادة جتاه منظمة دولية مسؤولة عن فعل غري مشروع دولياً إال 
 اب الثالث.هو محل هذه املنظمة على االمتثال اللتزاما�ا املقررة مبوجب الب

زامات  -٢  تقتصر التدابري املضادة على عدم الوفاء يف الوقت احلاضر >اللت
 الدولية للدولة أو املنظمة الدولية املتخذة للتدابري جتاه املنظمة الدولية املسؤولة. 

تُتخــذ التــدابري املضـــادة، قــدر اإلمكــان، بطريقـــة تتــيح اســـتئناف  -٣ 
 الوفاء >اللتزامات املعنية. 

 املضادة، قدر اإلمكان، بطريقة حتد من آ�رها على تُتخذ التدابري -٤ 
 ممارسة املنظمة الدولية املسؤولة لوظائفها. 

 الشروط املتعلقة >ختاذ تدابري مضادة من جانب  -٥٢املادة 
 الدولية  أعضاء املنظمة

ل٢رهناً >لفقرة  -١  ي يت ه، ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة ا
 دولية مسؤولة أن تتخذ تدابري مضادة جتاه تلك املنظمة، إال إذا:عضو يف منظمة 

 ؛٥١استوفيت الشروط املنصوص عليها يف مشروع املادة  (أ) 

 كانت التدابري املضادة غري متنافية مع قواعد املنظمة؛ و(ب) 

مل تتـوافر وسـائل مالئمـة حلمـل املنظمـة الدوليـة املسـؤولة، بطريقــة  و(ج) 
 خرى، على االمتثال اللتزاما�ا املتعلقة بوقف اخلرق و>جلرب. أ

عضــو يف يت هــي ال جيـوز للدولــة أو املنظمــة الدوليــة املضـرورة الــ -٢ 
منظمة دولية مسؤولة أن تتخذ تدابري مضادة جتاه تلك املنظمة رداً على خرق 

على ص نتقواعد ال إال إذا كانت هذهتزام دويل مقرر مبوجب قواعد املنظمة، ال
 التدابري املضادة.تلك 

 االلتزامات اليت ال تتأثر >لتدابري املضادة  -٥٣املادة 

 ال متس التدابري املضادة مبا يلي:  -١ 

االلتــزام املنصــوص عليــه يف ميثـــاق األمــم املتحــدة >المتنــاع عـــن  (أ) 
 ؛التهديد >ستعماهلا أواستعمال القوة 
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 وق اإلنسان؛االلتزامات املتعلقة حبماية حق (ب) 
 االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنع األعمال االنتقامية؛ (ج) 
مــن القواعـــد االلتزامــات األخــرى القائمـــة مبوجــب قواعــد قطعيـــة  (د) 

 العامة للقانون الدويل. 
ال تُعَفــى الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املضــرورة الــيت تتخــذ تـــدابري  -٢ 

 مضادة من الوفاء >لتزاما�ا:
مبوجب أي إجراء لتسوية املنازعـات يكـون واجـب التطبيـق بينهـا  (أ) 

 وبني املنظمة الدولية املسؤولة؛

أجهــزة أو وكــالء املنظمــة الدوليــة تتمتــع �ــا حرمــات  ةبصـون أيــ (ب) 
 املسؤولة وأماكن عمل تلك املنظمة وحمفوظا�ا وو�ئقها.

 تناسب التدابري املضادة  -٥٤املادة 
ة متناســبة مــع الضــرر املتكبــد، علــى أن لتــدابري املضــادجيـب أن تكــون ا 

 توضع يف االعتبار جسامة الفعل غري املشروع دولياً واحلقوق املعنية.

 الشروط املتعلقة >للجوء إىل التدابري املضادة  -٥٥املادة 
قبل اختاذ تدابري مضادة، تقوم الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة  -١ 

 مبا يلي:

، إىل الوفـــاء ٤٤ة الدوليـــة املســـؤولة، وفقـــاً للمـــادة و املنظمـــتـــدع (أ) 
 >لتزاما�ا املقررة مبوجب الباب الثالث؛

ملســؤولة ²ي قــرار >ختــاذ تــدابري مضـــادة ختطــر املنظمــة الدوليــة ا (ب) 
 وتعرض عليها التفاوض معها.

(ب)، جيوز للدولة أو املنظمة الدولية املضرورة ١>لرغم من الفقرة  -٢ 
 تتخذ التدابري املضادة العاجلة الالزمة حلفظ حقوقها.أن 

ال جيـــوز اختـــاذ تـــدابري مضــــادة، وإذا كانـــت قـــد اختـــذت وجــــب  -٣ 
 خري ال مربر له:تعليقها من دون ~

 إذا توقف الفعل غري املشروع دولياً؛  (أ) 
إذا كان النزاع معروضاً على حمكمة أو هيئة قضـائية خمولـة سـلطة  و(ب) 

 ت ملزمة للطرفني. إصدار قرارا

إذا مل تنفذ املنظمة الدوليـة املسـؤولة إجـراءات  ٣ال تنطبق الفقرة  -٤ 
 تسوية النزاع حبسن النية. 

 إ اء التدابري املضادة  -٥٦املادة 
تُنَهى التدابري املضادة حاملا متتثل املنظمة الدولية املسؤولة اللتزاما�ا املقررة  

 >لفعل غري املشروع دولياً. مبوجب الباب الثالث فيما يتصل

 التدابري املتخذة من جانب دول أو منظمات دولية  -٥٧املادة 
 غري الدولة أو املنظمة املضرورة

ال خيل هذا الفصل حبق أي دولة أو منظمة دولية، هلـا مبوجـب الفقـرات  
أخرى، يف  ٤٩من مشروع املادة  ٣إىل  ١ من أن حتتج مبسؤولية منظمة دولية 

ابري مشروعة ضد تلك املنظمة ضما�ً لوقف اخلرق وللجرب لصاحل الدولة اختاذ تد
 لتزام الذي ُخرق.مة املضرورة أو لصاحل اجلهات املستفيدة من االأو املنظ

 الباب اخلامس

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية
 تقدمي دولة للعون أو املساعدة إىل منظمة دولية  -٥٨املادة 

 ارتكاب فعل غري مشروع دولياً  يف
ظمة أو تساعد منظمة دولية يف ارتكاب تعني الدولة اليت  -١  هذه املن

 عن ذلك إذا:  دولياً  مسؤولة تكونفعل غري مشروع دولياً ل
فعلــت الدولـــة ذلــك وهـــي تعلــم >لظـــروف احمليطــة >لفعـــل غـــري  (أ) 

 املشروع دولياً؛
 مشــروع دوليــاً لــو ارتكبتــه كــان هــذا الفعــل سيشــكل فعــالً غــري و(ب) 
 الدولة. تلك
الفعل الذي تقوم به الدولة العضـو يف منظمـة دوليـة وفقـاً لقواعـد  -٢ 

 أحكـام ينشئ يف حد ذاتـه املسـؤولية الدوليـة لتلـك الدولـة مبوجـباملنظمة ال 
 مشروع املادة هذا.

 ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب منظمة دولية  -٥٩املادة 
 مشروع دولياً  غري لفعل

هالدولة اليت  -١   السيطرة عليها يف ارتكابومتارس منظمة دولية  توجِّ
 مسؤولة دولياً عن ذلك الفعل إذا: تكوندولياً فعل غري مشروٍع ل هذه املنظمة

الدولة ذلك وهي تعلم >لظروف احمليطة >لفعـل غـري تلك فعلت  (أ) 
 املشروع دولياً؛

ليــاً لــو ارتكبتــه شــكل فعــالً غــري مشــروع دو كــان هــذا الفعــل سي و(ب) 
 الدولة. تلك
لقواعـد الفعل الذي تقوم به الدولة العضـو يف منظمـة دوليـة وفقـاً  -٢ 

 أحكـام املنظمة ال ينشئ يف حد ذاتـه املسـؤولية الدوليـة لتلـك الدولـة مبوجـب
 مشروع املادة هذا.

 إكراه دولة ملنظمة دولية  -٦٠املادة 
 مسؤولة دوليـاً تكون ما منظمة دولية على ارتكاب فعل  هكرِ الدولة اليت تُ  

  :عن ذلك الفعل إذا
دراً  (أ)  كان الفعل، لوال اإلكراه، سيشكل فعالً غري مشروع دولياً صا

 عن املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه؛ 

كانت الدولة اليت متارس اإلكراه تقوم بذلك وهي تعلم >لظروف  و(ب) 
 ل. احمليطة >لفع

  االلتفاف على االلتزامات الدولية للدولة العضو يف منظمة دولية -٦١املادة 

تتحمـل الدولـة العضـو يف منظمــة دوليـة املسـؤوليَة الدوليـة إذا مــا  -١ 
مسـتغلًة اختصـاص املنظمـة فيمــا يتعلـق مبوضـوع التـزام مـن االلتزامــات قامـت، 

²ن تسـبَّبت يف ارتكــاب الدوليـة هلـذه الدولــة، >اللتفـاف علـى ذلــك االلتـزام 
ل خرقًا لال  لتزام. املنظمة فعالً لو ارتكبته هذه الدولة لشكَّ

سواء أكان الفعـل املعـين فعـالً غـري مشـروع دوليـاً  ١تسري الفقرة  -٢ 
 >لنسبة إىل املنظمة الدولية أم مل يكن كذلك. 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   198 13/07/2020   09:06:30



  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٣ - ٣٠٩٧ اجللسة 167
 

 

 مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعٍل غري مشروعٍ  -٦٢املادة 
 املنظمة دولياً ترتكبه تلك

 عـن فعـٍل غــري تتحمـل الدولـة العضــو يف منظمـة دوليـة املســؤوليةَ  -١ 
 مشروٍع دولياً ترتكبه تلك املنظمة إذا:

 قبلت املسؤولية عن ذلك الفعل جتاه الطرف املضرور؛ أو (أ) 

 مسؤوليتها.  يعّول علىجعلت الطرف املضرور  (ب) 

، ١فقــرة ة دوليـة للدولـة، مبوجـب اليُفـرتض أن تكـون أي مسـؤولي -٢ 
 مسؤولية تبعية. 

 أثر هذا الباب -٦٣املادة 

لفعل   ال خيل هذا الباب >ملسؤولية الدولية للمنظمة الدولية اليت ترتكب ا
 املعين أو >ملسؤولية الدولية ألي دولة أو منظمة دولية أخرى. 

 الباب السادس

 أحكام عامة
 قاعدة التخصيص  -٦٤ة املاد

ري مشاريع املواد هذه إذا كانت الشروط املتعلقة بوجود فعـل غـري تس ال 
مشــروع دوليـــاً أو مبضــمون أو إعمـــال املســؤولية الدوليـــة للمنظمــة الدوليـــة، 

للدولة فيما يتعلق بتصرف صادر عن منظمة دولية، خاضعًة لقواعد خاصة  أو
وقـد تــرد تكـون خاضــعة هلـذه القواعـد. مـن قواعـد القـانون الــدويل، وبقـدر مـا 

ويل اخلاصـــة هـــذه ضـــمن قواعـــد املنظمـــة املنطبقـــة علــــى قواعـــد القـــانون الـــد
 العالقات بني املنظمة الدولية وأعضائها.

 مسائل املسؤولية الدولية اليت ال تنظمها مشاريع املواد هذه -٦٥املادة 

ملسـائل املتعلقـة تظل قواعد القـانون الـدويل الواجبـة التطبيـق سـارية علـى ا 
لذي  املنظمة الدولية أو الدولةمبسؤولية  عن الفعل غري املشروع دولياً >لقدر ا

 ال تنظمه مشاريع املواد هذه.

 املسؤولية الفردية  -٦٦املادة 

ال ختـل مشـاريع املـواد هـذه ²ي مسـألة تتصـل >ملسـؤولية الفرديـة املرتتبـة  
نيابــة عــن منظمــة دوليــة مبوجـب القــانون الــدويل علــى أي شــخص يتصـرف 

 لة من الدول. و د أو

 ميثاق األمم املتحدة  -٦٧املادة 

 ال ختل مشاريع املواد هذه ²حكام ميثاق األمم املتحدة.  

 ١١وقــال الســـيد ميليســكانو إن جلنـــة الصــياغة عقـــدت  -٢
. ٢٠١١أ�ر/مايو  ١٩نيسان/أبريل إىل  ٢٩اجتماعاً يف الفرتة من 

 ٦٧الغ عـــددها وقــد اختتمــت أعماهلــا املتعلقـــة مبشــاريع املــواد البــ
بتوصية >عتماد  بكامل هيئتهاوقررت أن تعود إىل اللجنة  مشروعاً 

 مشاريع املواد يف القراءة الثانية. 

واسـتطرد قــائالً إ ـا حلظــة �رخييـة >لنســبة للجنـة القــانون  -٣
، والـــذي كــان مــن بـــني الــدويل. فعملهــا املتعلـــق >ملســؤولية الدوليــة

، يوشـك ١٩٤٩للدراسـة يف عـام املوضوعات األوىل اليت اختـريت 
مــــر الــــذي يشــــكل بــــال ريــــب أحــــد أهــــم اآلن علــــى االنتهــــاء، األ

مسامهات اللجنة يف تدوين القانون الدويل وتطـويره التـدرجيي. ويف 
أعقـــاب إجنـــاز املــــواد املتعلقـــة مبســــؤولية الـــدول عــــن األفعـــال غــــري 

، حولــت اللجنـة انتباههــا إىل )٢٤٣(٢٠٠١يــاً يف عـام املشـروعة دول
وضوع الذي كان حمـط انشـغاهلا ولية املنظمات الدولية، وهو املمسؤ 

 طيلة اجلزء األكرب من العقد املنصرم. 
ومــن حســن حـــظ اللجنــة بوجـــه خــاص أنـــه أتيحــت هلـــا  -٤

خدمات خنبة من املقررين اخلاصني الذين كانوا على قـدر >لـغ مـن 
ر ربة، ووظفوا طاقا�م ومـواهبهم الفكريـة يف وضـع إطـاالكفاءة واخل

نظمات الدوليـة مفاهيمي للنظام الدويل ملسؤولية كل من الدول وامل
ويف رسـم مالمــح ذلــك النظــام. وقــد انضــم املقــرر اخلــاص احلــايل، 
السيد جورجيو غا�، إىل خنبة خمتارة من املقررين اخلاصني ممن تركوا 

ر للقـانون الـدويل. وأعـرب >سـم جلنــة بصـما�م علـى الفهـم املعاصـ
يف ملـا أبـداه مـن كفـاءة ق تقـديره للمقـرر اخلـاص الصـياغة عـن عميـ

مقاربـة القـراءة الثانيــة ملشـاريع املــواد. وقـال إن إملامــه >ملوضـوع قــد 
سهل إىل حد كبري مهمة جلنـة الصـياغة. وأعـرب أيضـاً عـن تقـديره 

ـه >لشـكر ألعضاء جلنة الصياغة ملا أجنزوه من أعمـال ب نـاءة، وتوجَّ
 اعدة قيمة.إىل األمانة ملا قدمته من مس

وقال إن مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية  -٥
 قد ُقسمت إىل ستة أبواب، عنوان الباب األول منها "مقدمة". 

بنطـــاق مشــــاريع املــــواد. وقــــد  ١ويتصـــل مشــــروع املــــادة  -٦
اء  ،)٢٤٤(القراءة األوىلحسبما صيغت يف  ١اعُتمدت الفقرة  >ستثن

انون الدويل"، ي "الفعل غري املشروع مبوجب القالعبارة اخلتامية، وه
 اليت ُعدلت لتصبح "الفعل غري املشروع دولياً".

لكي تعرب بشكل أدق عن  ٢وعدلت جلنة الصياغة الفقرة  -٧
نطاق مشاريع املواد. وسعت إىل إجياد صيغة تراعي حقيقة أن النص، 

 ، يشـمل حالـة مسـؤولية الدولـة عـن٦١و ٦٠وعي املادتني يف مشر 
 غـري مشــروعة األفعـال الـيت ترتكبهــا منظمـة دوليـة وال تكــون أفعـاالً 

>لنسبة لتلك املنظمة. وقد ُنظر يف صيغ خمتلفة �ذا اخلصوص. وكان 
املادة   ،٦٢مطلو>ً أن تشمل الفقرة أيضاً الوضع املتوخى يف مشروع 

حيث ال تكون الدولة مسؤولة عن أفعال غري مشروعة صادرة عنها، 
ولـدى إعـادة . الدوليـةل غري مشروعة ترتكبهـا املنظمـة بل عن أفعا

صــياغة العبــارة اخلتاميــة للفقـــرة، اســتوحت جلنــة الصــياغة الصـــيغة 
__________ 

ديســمرب /األول كــانون  ١٢املــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيــة العامــة  قــرار )٢٤٣( 
يها يف ٢٠٠١ ، املرفق. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة والتعليقات عل
 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية 

 .٣٣ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٢٤٤( 
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لتصبح العبارة كمـا يلـي: "عـن  اجلديدة من عنوان الباب اخلامس،
 اً املتعلق بتصرف صادر عن منظمة دولية".الفعل غري املشروع دولي

إدراج إشـارة حمــددة إىل  ونظـرت جلنــة الصـياغة أيضــاً يف -٨
خلامس، لكنها قررت عدم القيام بذلك، ألنه >لرغم من أن الباب ا

األحكـام املتصــلة مبســؤولية الــدول قـد ُمجعــت يف البــاب اخلــامس، 
دول، إذ إن فإنه ليس الباب الوحيـد الـذي ينطبـق علـى مسـؤولية الـ

هنـــاك أبـــوا>ً أخـــرى تتصــــل �ـــذه املســـألة، كالبـــاب األول والبــــاب 
لسـادس. ونظـرت جلنــة الصـياغة يف صــيغ خمتلفـة مــن أجـل التعبــري ا

 تعــاجل �ـا مشــاريع املـواد مســألة مسـؤولية الــدول، عـن الطريقــة الـيت
" و"حتيل إىل" ـ"تتصل بيف ذلك استخدام مصطلحات من قبيل  مبا

لكنهــــا قــــررت يف النهايــــة االحتفــــاظ Ðشــــارة أكثــــر "، ـو"تتعلــــق بــــ
 لى" مسؤولية الدول.عمومية، وهي "تنطبق [...] ع

واختــارت جلنــة الصــياغة أيضـــاً صــيغة النكــرة [يف الـــنص  -٩
بـدالً مـن أداة التعريـف  "a"أداة التنكـري اإلنكليزي]، فاستخدمت 

"the لـدى اإلشـارة إىل الفعــل غـري املشـروع دوليــاً، وذلـك �ــدف "
. وظـل عنــوان ١حتقيـق االتسـاق مـع الصــيغة املسـتخدمة يف الفقـرة 

 ، وهو "نطاق مشاريع املواد هذه"، كما هو عليه. ١دة مشروع املا

>ملصــــطلحات املســـــتخدمة.  ٢ويتصــــل مشــــروع املـــــادة  -١٠
القـراءة الثانيـة علـى تعـاريف وحتتـوي الصـيغة املقدَّمـة للنظـر فيهـا يف 

ألربعــة مصــطلحات، مقارنـــة بثالثــة مصــطلحات وردت يف الـــنص 
 املعتمد يف القراءة األوىل.

ان لفقر�ن الفرعيتاوقد احتفظت ا -١١ ن (أ) و(ب)، ومها اللت
تعّرفان "املنظمة الدولية" و"قواعـد املنظمـة" علـى التـوايل، >لصـيغة 

تثناء إدخــال كلمــة "الدوليــة" بعـــد املعتمــدة يف القــراءة األوىل، >ســ
اإلشارة األوىل إىل "املنظمة" يف الفقرة الفرعية (ب). وقد مت ذلك 

ارة املـواد إىل املنظمـات الدوليـة. وقـد حتقيقًا لالتساق يف طريقة إش
أجريت التحسينات الطفيفة ذا�ا يف عدد من األماكن على امتداد 

جلنـــــة الصــــــياغة  رعيــــــة (ب)، قـــــررتالـــــنص. و>لنســـــبة للفقـــــرة الف
تعتمد مقرتحاً يدعو إىل التشديد على تلك القواعد اليت تشكل  أال

للمنظمـــة  جــزءاً مــن القــانون الــدويل، وذلــك لوجــود قواعــد أخــرى
تكون >لضرورة قواعد للقانون الدويل لكنها مع ذلك ذات صلة  ال

علــى سـبيل املثــال، فيمــا يتعلـق بتحديــد االختصــاص  ->ملوضـوع 
فقــة. ورأت أيضــاً جلنــة الصـياغة أنــه مــن غــري املناســب مـنح املوا أو

إدراج التسلســـل اهلرمـــي للقواعـــد ألن هـــذا التسلســـل قـــد خيتلــــف 
 ولية املعنية. >ختالف املنظمة الد

وأ�رت الفقـر�ن الفرعيتـان اجلديـد�ن (ج) و(د) قضــا�  -١٢
شـائكة للغايـة. وقــد ُأدرجـت الفقــرة الفرعيـة (ج) مــن أجـل تقــدمي 

بارة "جهـاز املنظمـة الدوليـة". وقـد مت ذلـك علـى أسـاس تعريف لع
من املواد  ٤من املادة  ٢مقرتح املقرر اخلاص املستوحى من الفقرة 

. واختــــريت كلمـــة "يعـــين" بـــدالً مــــن )٢٤٥(ســـؤولية الـــدولاملتعلقـــة مب
"تشــمل" مــن أجــل اتســاق الـــنص مــع تعريــف "الوكيــل" يف الفقـــرة 

اً يف مقــرتح بشــأن وضــع الفرعيـة (د). ونظــرت جلنــة الصــياغة أيضــ
جمـرد اإلشــارة إىل ال يقتصـر علــى تعريـف أكثــر موضـوعية للجهــاز 

 أو كيــا�ً قواعـد املنظمــة. وبـذلك كــان التعريــف سيصـبح "شخصــاً 
تكلفــــــه ²داء إحــــــدى وظائفهــــــا أو و تتصــــــرف املنظمــــــة بواســــــطته 

". وقد قررت جلنة الصياغة االحتفاظ >لصيغة >ملساعدة يف أدائها
يـة الــيت اقرتحهـا املقـرر اخلــاص، ألن ملفهـوم "اجلهــاز" األكثـر عموم

الفــرد أو  دالالت خمتلفـة >لنسـبة للمنظمـات الدوليــة املختلفـة. أمـا
يـف "اجلهــاز" >إلشـارة إىل قواعــد ذي قـد ال يشــمله تعر الكيـان الــ

املنظمة الدولية، فيمكن اعتباره مع ذلك "وكيالً" إذا مـا اسـتوفيت 
 شروط الفقرة الفرعية (د).

وتعّرف الفقرة الفرعيـة (د) "وكيـل املنظمـة الدوليـة". وقـد  -١٣
ت ُأدخل تغيريان على النص املعتمد يف القراءة األوىل. فأوًال، أضيف

عبارة "املنظمة الدولية" بعد كلمة "وكيل" من أجل اتساق النص مع 
لت ا غيري الصيغة املستخدمة يف الفقرة الفرعية اجلديدة (ج). وتضمن 

الصادرة الثاين تقر  يب احلكم إىل التعريف األوسع الوارد يف الفتوى 
 وذلــك ،التعــويض عــن األضــرارعـن حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن 

نفيذ إحدى وظائفها أو >ملساعدة كلفه املنظمة بتÐضافة عبارة "ت
يف تنفيذها". أما عبارة "تتصرف املنظمة بواسطته" فقد نُقلـت إىل 

وأصــــبح نصـــها " وبــــذلك تتصــــرف املنظمــــة  ايـــة الفقــــرة الفرعيــــة 
بواسطته". فكلمة "وبذلك" تشري إىل أنه لـيس شـرطاً إضـافياً وإمنـا 

ية وظيفة من وظائف املنظمة هو يقدم املزيد من التوضيح لشرط ~د
أو املساعدة يف ~ديتها، حسبما صاغته احملكمة يف فتواها. وُأدرجت 

افاً >ملمارسة اليت تقوم " اعرت [...] أو كيان[...]شخصاإلشارة إىل "
فيها املنظمات الدولية بتفويض أشـخاص أو كيـا�ت أخـرى بتأديـة 

 الشركات.  مهامها، من قبيل املنظمات األخرى أو
وقد نظرت جلنة الصياغة يف القضية ذات الصلة املتمثلة  -١٤

فيمــا إذا كـــان مــن املتوجـــب تفــادي التـــداخل بــني فئـــيت "اجلهـــاز" 
مــــن  و"الوكيـــل" مـــن خـــالل إدراج عبـــارة "غـــري اجلهـــاز". و>لـــرغم

احتمال وجود أوضاع يعنيَّ فيها األشخاص أو الكيا�ت، مبوجب 
ء يف الوقـــت نفســـه، فمـــن قواعـــد املنظمـــة، بصـــفتهم أجهـــزة ووكـــال

، علــى ٨إىل  ٦املنطقــي التمييــز بــني االثنــني. ومشــاريع املــواد مــن 
أو وكيـل". وألغـراض مشــاريع  تتضـمن عبـارة "جهـاز سـبيل املثـال،

املواد، فإن األثر املشرتك للفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) هو أن كـل 
ه مـن ما تعتربه قواعد املنظمـة جهـازاً يكـون "جهـازاً"، وكـل مـا عـدا

شــيء ُتســـَند إليــه ~ديـــة وظيفــة مـــن وظــائف املنظمـــة،  شــخص أو
 املساعدة يف ~ديتها، يُعترب "وكيالً".  أو

وهــــــو "املصــــــطلحات  ٢ان مشــــــروع املــــــادة وظــــــل عنــــــو  -١٥
 املستخدمة" كما هو عليه. 

__________ 

 .٤٩ ص ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٢٤٥( 
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 دوليـاً  املشـروعة غـري األفعـالوحيمل الباب الثـاين عنـوان " -١٦
 ويتألف من مخسة فصول.عن املنظمة الدولية"،  الصادرة

وحيمل الفصل األول عنوان "مبادئ عامـة"، ويتـألف مـن  -١٧
جديـد، وهـو مشــروع ثالثـة مشـاريع مـواد مـن ضــمنها مشـروع مـادة 

 املادة الوحيد الذي اسُتحدث أثناء القراءة الثانية. 
ومبعزل عن تغيري اإلشارة الثانية إىل "املنظمـة الدوليـة" يف  -١٨

، لتصـبح ٤ النص اإلنكليزي] ومشـروع املـادة [يف ٣مشروع املادة 
هـذين مشـروعي املـادتني  "تلك املنظمة"، فقد اعُتمد نصـا وعنـوا�

تغيــريات جوهريــة. وقــد اقرتحــت إحــدى الــدول إدراج شـــرط دون 
، لكــن جلنــة الصــياغة قــررت ٤التسـبب >لضــرر يف مشــروع املــادة 

ا أن رفض ذلك، حيث إنه مل يكن واضحاً كيف ميكن لعنصر كهذ
يكون مطلو>ً >لنسبة لألفعال اليت ترتكبها املنظمات الدولية وليس 

اد املتعلقة مبسؤولية الـدول عـن لألفعال اليت ترتكبها الدول: إن املو 
مل تتضـــمن  ٢٠٠١األفعــال غــري املشــروعة دوليـــاً املعتمــدة يف عــام 

 تلميحاً من هذا القبيل.
د نشـأ عــن فهـو مشــروع جديـد. وقــ ٥أمـا مشـروع املــادة  -١٩

، وحتديداً مـا ٦٤وع املادة مناقشة قاعدة التخصيص يف إطار مشر 
كان  ضمناً أن الفعل إذا إذا كان ميكن تفسري احلكم على أنه يعين

مشروعاً مبوجب قواعد املنظمة الدولية، فإنه >لضرورة فعل مشروع 
مبوجب القانون الدويل. و>عتبار ذلك مسألة من مسائل السياسـة 

ار~ت جلنــة الصـــياغة أن مشــاريع املــواد ال ينبغـــي أن  قــدف ،العامــة
 تسمح بتفسري كهذا.

اجلديـــد تكييــــف  ٥ وتبعـــاً لـــذلك، تنــــاول مشـــروع املــــادة -٢٠
الفعـل الـذي تقـوم بــه املنظمـة الدوليـة علـى أنــه غـري مشـروع دوليــاً. 
وقد اسُتخدمت فيه، مع التعديالت الضرورية، الصياغة الواردة يف 

، )٢٤٦(من املواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول ٣ن املادة اجلملة األوىل م
ا إذا  وأُقر فيه مبدأ يـنص علـى أن القـانون الـدويل هـو الـذي يقـرر مـ

 كان الفعل الذي تقوم به املنظمة الدولية مشروعاً أم ال.
ومع ذلك، مل ُتدرج جلنة الصياغة اجلملة الثانية من املادة  -٢١
مل يبـد ممكنـاً يف السـياق احلـايل أن املتعلقة مبسؤولية الدول، ألنـه  ٣

مة. ُيدرج ~كيد مفاده أن التوصيف ال ميكن أن يتأثر بقواعد املنظ
ن قواعـد املنظمــة بعــض قواعـد القــانون الـدويل الــيت قــد فقـد تتضــم

تكـون ذات صـلة بتوصـيف الفعـل ²نـه غـري مشـروع دوليـاً. ومـع أن 
، مبا يف ذلك جلنة الصياغة حاولت التعبري عن ذلك الفارق البسيط

عن طريق اإلشارة املقرتحة إىل "القانون الداخلي" للمنظمة، فإ ا 
صـياغة مرضـية. وبنـاء عليـه، فقـد تـتمكن مـن التوصـل إىل إعـادة  مل

قبلت >لصيغة احلالية، على أن يكون مفهومًا أن من األفضل ترك 
 مسألة التفاعل مع قواعد املنظمة ملزيد من التوضيح يف التعليقات. 

__________ 

 .٤٥ ص نفسه، املرجع )٢٤٦( 

وقد وافقت جلنة الصياغة على أن احلكم ينبغي أن يظهر  -٢٢
ملكافئ يف يف بداية مشاريع املواد، ويف موضع مشابه ملوضع النص ا

املواد املتعلقة مبسؤولية الدول. وقد توخت جلنة الصياغة يف مستهل 
، ٤األمـر أن يشــكل هــذا احلكـم الفقــرة الثانيــة مـن مشــروع املــادة 

جتعله حكماً مستقالً، ذلك أنه يعاجل جمموعة لكنها قررت الحقاً أن 
 .٤من القضا� ختتلف عن تلك اليت يشملها مشروع املادة 

عنـــوان "وصــــف فعـــل املنظمــــة  ٥مشـــروع املــــادة وحيمـــل  -٢٣
مـن  ٣الدولية ²نه غري مشروع دولياً"، >لقيـاس علـى عنـوان املـادة 

 املواد املتعلقة مبسؤولية الدول. 

ع مــــواد. وقــــد ثــــاين مــــن أربعـــة مشــــاريويتـــألف الفصــــل ال -٢٤
احـُتفظ فيــه >لعنـوان الــذي اعُتمــد يف القـراءة األوىل، وهــو "إســناد 

 املنظمة الدولية".التصرف إىل 
تصــرف أجهـزة املنظمـة الدوليــة  ٦ويغطـى مشـروع املـادة  -٢٥
وكالئهـا. وقـد احـتفظ الــنص إىل حـد كبـري >لصـيغة املعتمــدة يف  أو

، ١بعض التعديالت يف الصياغة. ويف الفقرة  القراءة األوىل مع إجراء
" an act"كلميت " الواردة قبل  asُحذفت [من النص اإلنكليزي] كلمة "

 .الدوللكي يتماشى النص بصورة أفضل مع املواد املتعلقة مبسؤولية 

واقـُرتح أيضــاً أن حيــدد الــنص أن القيــام >لتصــرف املعــين  -٢٦
مـة وحتــت سـيطر�ا أو بصــفة ينبغـي أن يكـون وفقــاً لتعليمـات املنظ

رمسيـة. ومـع ذلـك، قـررت جلنــة الصـياغة عـدم إدراج ذلـك العنصــر 
ا تضع شرطاً إضافياً. ومت حل املسألة من خالل وكأ  لكي ال تبدو

 . ٨إجراء تعديل على مشروع املادة 
مـــــن خــــالل تعــــديل العبـــــارة  ٢وُهــــّذبت صــــياغة الفقــــرة  -٢٧

The rules of tبح نصها "االفتتاحية [يف النص اإلنكليزي] ليص h e 

organization apply والغـــرض مــــن ذلــــك هــــو ز�دة توضــــيح أن ."
تشـكل أساســاً حصـر�ً لتحديـد مهـام اجلهــاز أو قواعـد املنظمـة ال 

الوكيـل، وهـي نقطـة ُطرحـت يف التعليـق ولكنهـا مل توضَّـح يف الـنص 
يــل املعتمـد يف القــراءة األوىل. فمـن �حيــة، إن إسـناد املهــام إىل وك

مـن الــوكالء مبــا يتجـاوز قواعــد املنظمــة ال ينبغـي أن ميّكــن املنظمــة 
كيـل ال ُيسـَند إليهـا. ومـن �حيـة الدولية من االدعاء ²ن تصرف الو 

أخــــرى، تنطبــــق قواعـــــد املنظمــــة عــــادة يف حتديـــــد مهــــام أجهز�ـــــا 
" إىل صـيغة shall apply toووكالئها. وقد رمى االنتقال مـن صـيغة "

"apply in ذلك الفارق البسيط.إظهار " إىل 

 أجهـزة تصـرفليصـبح " ٦ومت تغيري عنوان مشروع املـادة  -٢٨
"، >عتبـــار هـــذه الصـــيغة أكثـــر وضـــوحاً لدوليـــةا املنظمـــة وكـــالء أو

 ولكو ا تناظر الصيغة املستخدمة يف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول.
اليت  -٢٩ وقد وجدت جلنة الصياغة أن الكثري من املالحظات 

انـت ك  ٧أدلت �ا الدول واملنظمات الدوليـة بشـأن مشـروع املـادة 
من إحدى الدول يدعو معنية >لتعليقات. ونظرت كذلك يف مقرتح 
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إىل النص حتديداً على أن ُتستخدم األجهزة اليت توضع حتت تصرف 
املنظمة الدولية يف القيام مبهام تلك املنظمة. ومل جتد جلنة الصـياغة 

 ء عليه أُبقي على النص املعتمد يف القراءة األوىل. ضرورة لذلك، وبنا
 هــزةأج تصــرفليصــبح " ٧وعـدِّل عنــوان مشــروع املــادة  -٣٠

 حتـــت يوضــعون الــذين الدوليــة املنظمـــة وكــالء أو أجهــزة أو الدولــة
"، وذلـك ليكـون متوائمـاً بشـكل أوثـق أخـرى دوليـة منظمـة تصـرف

 مع النص نفسه. 
داة [من ا ُحذفت ،٨ويف مشروع املادة  -٣١ لنص اإلنكليزي] أ

 "agent of an international organization" الواردة قبل عبارة "anالتنكري "
قــــررت و متاشـــياً مـــع الصـــيغة املســـتخدمة يف مجيـــع مشـــاريع املـــواد. 

الصــياغة أيضــاً االستعاضــة عــن عبــارة "�ــذه الصــفة" بعبــارة  جلنــة
وأدرج احلــرف "و" "بصـفة رمسيـة ويف إطـار مهــام املنظمـة عمومـاً". 

يف تلـك العبـارة لتوضـيح أن األمـر يتعلـق مبسـألتني منفصـلتني. وقــد 
ارة اجلديـــدة إىل مواءمــــة الـــنص مــــع ممارســـة املنظمــــات رمـــت العبــــ

الدولية. ومع أن جلنة الصـياغة كانـت قلقـة حيـال احتمـال أن حيـد 
ذلـك دون مـربر مـن قـدرة املتضـررين علـى الرجـوع علـى املنظمـات 

ا رأت أن مســــألة التصـــرف غــــري املشــــروع للمنظمــــة الدوليـــة، فإ ــــ
وكالئهـا تقـع ضـمن الدولية لعجزها عـن السـيطرة علـى أجهز�ـا أو 

 . ٦نطاق مشروع املادة 

ومت تغيــري عبـــارة "وذلـــك حـــىت" إىل "حـــىت"، متاشـــياً مـــع  -٣٢
الصــيغة املســتخدمة يف املـــادة املقابلــة مــن املـــواد املتعلقــة مبســـؤولية 

، وهــو "جتــاوز حــدود الســلطة ٨مشــروع املـادة الـدول. أمــا عنــوان 
 خمالفة التعليمات"، فظل على حاله.  أو

>لتصـــــرف الــــذي تعــــرتف بـــــه  ٩لــــق مشــــروع املــــادة ويتع -٣٣
املنظمـــة الدوليــــة وتتبنـــاه. ومل يطــــرأ علـــى الــــنص أي تغيـــريات عــــدا 
التحسـينات الطفيفــة الـيت متثلــت يف االستعاضـة عــن عبـارة "املــواد 

" وحـــــذف صـــــفة ٨إىل  ٦"مشـــــاريع املـــــواد مـــــن  الســــابقة" بعبـــــارة
 ليت وردت فيها."الدولية" بعد كلمة "املنظمة" يف املرة الثانية ا

، وهو "التصرف الذي تعرتف ٩وظل عنوان مشروع املادة  -٣٤
 "، كما هو عليه. >عتباره صادراً عنها به املنظمة الدولية وتتبناه

د. وقد ُأبقي ويتألف الفصل الثالث من أربعة مشاريع  -٣٥ موا
 يف القراءة األوىل، وهو "خرق االلتزامات الدولية". على العنوان املعتمد 

وقــــوع خــــرق اللتــــزام دويل.  ١٠يتنــــاول مشــــروع املــــادة و  -٣٦
، أحاطت جلنة الصياغة علماً >قرتاح من إحدى ١و>لنسبة للفقرة 

املنظمـات الدوليـة يـدعو إىل ز�دة توضـيح أن خـرق قواعـد منظمــة 
لقـــانون الــدويل. وقـــد نظــرت جلنـــة لال يعـــد يف حــد ذاتـــه خرقــاً  مــا

قيق >الستعاضة عن كلميت الصياغة يف التعبري عن ذلك الفارق الد
"التزام دويل" بعبارة "التـزام مبوجـب القـانون الـدويل"، لكنهـا قـررت 
عدم فعل ذلك ألنه كان سيعين إدخال التغيري نفسه علـى مشـاريع 

ميكن أن يؤدي إىل تفسريات ال داعي هلا  مواد أخرى، وهو ما كان
 تقـوم علــى االســتدالل >لضـد وتنشــأ عــن االخـتالف بــني مشــاريع
املــواد املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة ومشــاريع املــواد املتعلقــة 

"االلتـزام الـدويل"  ـــوضح التعليق أن املقصود بوسيمبسؤولية الدول. 
 الدويل. هو االلتزام الناشئ مبوجب القانون 

ركــــزت جلنـــــة الصــــياغة عملهـــــا علــــى تعـــــديل العبـــــارة  مث -٣٧
 الصــيغة املعتمــدة يف القــراءة الــيت وردت يفوهــي العبــارة اخلتاميــة، 

 regardless of its originاألوىل [يف الـنص اإلنكليـزي] كمـا يلـي: "

and character ("بغض النظر عن منشأ االلتزام وطابعه"). وار~ت "
" يـؤدي إىل االلتبـاس وقـررت itsأن استخدام كلمـة "جلنة الصياغة 

 regardless of the origin or character" إعادة صياغة العبارة لتصبح

of the obligation concerned") " بغـض النظـر عـن منشـأ االلتــزام
"). أما عبارة "منشـأ االلتـزام وطابعـه" فتحولـت إىل هأو طابعاملعين 

شـــياً مـــع الصـــيغة املعتمـــدة يف اطابعـــه" مت"منشـــأ االلتـــزام [...] أو 
 مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول.

، أحـــدثت جلنــــة الصـــياغة تغيـــرياً اســــتعيض ٢الفقـــرة ويف  -٣٨
زام خرق أي مبوجبه عن عبارة "خرق االلتزامات الدولية" بعبارة " الت

للداللـة علــى أن األمـر ال يعــين إطالقـاً أن مجيــع االلتزامــات " دويل
. كــذلك  قـد تنشـأ مبوجـب قواعــد املنظمـة هـي التزامـات دوليـةالـيت

لعبـارة "قـد ينشـأ"، مبـا يف ذلـك  �قشت جلنة الصـياغة صـيغاً بديلـة
صــيغ "علـــى أســـاس" و"مبوجـــب" و"ينشــأ عـــن". بيـــد أ ـــا قـــررت 
اإلبقـاء علــى الصـيغة املعتمــدة يف القــراءة األوىل الـيت ُيســتدل منهــا 

ون حبد ذا�ا قواعد للقانون الدويل على أن قواعد املنظمة قد ال تك
 الدويل. ولكنها قد تشكل أساساً اللتزامات تنشأ مبوجب القانون

ويكـون واجبـاً عليهـا كما أدخلت جلنة الصـياغة عبـارة " -٣٩
قــد ينشـــأ مبوجــب قواعـــد التـــزام دويل " بعـــد عبــارة "جتــاه أعضــائها
املنظمة يف  "، وذلك للتذكري ²ن قواعد املنظمة تقيداملنظمة الدولية

قام األول. ومـن غـري املـرجح أن تكـون عالقا�ا مع أعضائها يف امل
ملتصـــلة بغـــري األعضــــاء والناشـــئة عـــن قواعـــد املنظمــــة االلتزامـــات ا

التزامات مبوجب القانون الدويل. فهذه العبارة تسـهم يف ~كيـد مـا 
، ٥وما يشري إليه ضمناً مشروع املادة  ٣٢ينص عليه مشروع املادة 

أنــــه ال جيــــوز للمنظمــــة أن تســــتند إىل قواعــــدها لتربيــــر عـــــدم وهــــو 
نون الــــدويل الـــــيت لــــوال ذلـــــك تطبيقهــــا، أو تعــــديلها، لقواعـــــد القــــا

 النطبقت على املنظمة.
، وهو "وقوع خـرق اللتـزام ١٠وظل عنوان مشروع املادة  -٤٠

 دويل"، كما هو عليه. 
وُأجريـــــت بعـــــض التحســــــينات الطفيفـــــة علـــــى نصــــــوص  -٤١

 .١٣و ١٢و ١١شاريع املواد وعناوين م
وحيمـل الفصــل الرابـع مــن البــاب الثـاين عنــوان "مســؤولية  -٤٢
مـة الدوليــة فيمــا يتصـل بفعــل دولــة أو منظمـة دوليــة أخــرى"، املنظ
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ويتألف من ستة مشاريع مواد. وقد قررت جلنة الصياغة عدم إجراء 
 ١٦إىل  ١٤تغيـــــريات يف نصـــــوص وعنــــــاوين مشـــــاريع املـــــواد مــــــن 

، فيمـا عـدا التحسـني الطفيـف الـذي ١٩و ١٨ملادتني ومشروعي ا
 ١٤وعي املــــادتني ُأدخـــل علــــى الفقـــرتني الفــــرعيتني (أ) مـــن مشــــر 

، إذ اســـتعيض عــــن عبـــارة "تلــــك املنظمـــة" بعبــــارة "املنظمــــة ١٥و
األوىل". ومشــروع املــادة الوحيــد الــذي عــدِّل يف هــذا الفصــل هــو 

 . ١٧مشروع املادة 
، نظـــرت جلنــة الصـــياغة يف ١٤ويف إطــار مشـــروع املــادة  -٤٣

لة مـــا إذا كــــان ينبغـــي إضـــافة عنصــــر النيـــة إىل ذلـــك املتعلــــق مســـأ
[العلـــم] >لظـــروف احمليطـــة >لفعـــل"، وذلـــك ألن التعليـــق علـــى " ب

املادة املقابلة املتعلقة مبسـؤولية الـدول قـد أشـار إىل ذلـك العنصـر. 
ملقـــرر ويف التعليــق علــى الـــنص املعتمــد يف القـــراءة األوىل، أحجــم ا

، وذلك ختوفاً من )٢٤٧(اخلاص عن استنساخ اإلشارة إىل معيار النية
وء تبـاين مـع مشـروع املـادة الـذي مل يتضـمن أن يؤدي ذلك إىل نشـ

هذا العنصر. و>لرغم من وجود ~ييد إلدراج معيار النية يف مشروع 
املـادة، فقــد قـررت جلنــة الصـياغة عــدم إدراجـه، ألن ذلــك ســيعين 

التوجه فيمـا يتعلـق مبفهـوم املسـؤولية قـد يرتتـب عليـه  ضمنًا حتوالً يف
 الدول.التأثري على النص املتعلق مبسؤولية 

موضوع بعض املناقشـات الـيت  ١٧وشّكل مشروع املادة  -٤٤
جرت يف جلنة الصياغة، وأعيدت صياغة النص بشكل كبري. وكان 
 املقـرر اخلـاص قــد اقـرتح أن جيعـل مشــروع املـادة مرهـو�ً >ألحكــام

، وذلك Ðدراج ١٦إىل  ١٤اليت أصبحت حالياً مشاريع املواد من 
السـابقة. ومـن شـأن ذلـك  ١ة الفقـرة عبارة �ذا اخلصوص يف بداي

ويوضح  ١٧أن يزيل أي تداخل بني تلك األحكام ومشروع املادة 
يشكل أساساً إضافياً إلقـرار املسـؤولية. وقـد  ١٧أن مشروع املادة 

ا التوضـيح ال ميثـل ضـرورة قصـوى، وأنـه قررت جلنة الصياغة أن هـذ
 ميكن شرح ذلك يف التعليق. 

زيــة >لنســبة للجنــة الصــياغة، مثلمـــا  ومتثلــت القضــية املرك -٤٥
كان األمر يف مناقشات اجللسة العامة، فيما إذا كان ينبغي توسيع 
نطـاق احلكـم ليشــمل االلتفـاف عــن طريـق التوصــيات. فقـد اقــرتح 

لكي حيصر نطاق مشروع املادة يف  ٢املقرر اخلاص حذف الفقرة 
آخر اإلبقاء  املسؤولية املرتتبة على القرارات امللزمة. وتضمن مقرتح

، ٢، مبـا يف ذلـك الفقـرة )٢٤٨(على النص املعتمـد يف القـراءة األوىل
علــــى أن ُحتــــذف اإلشـــــارة إىل حتّمــــل املنظمـــــة للمســــؤولية نتيجـــــة 

سؤولية املرتتبة علـى التوصيات اليت اعتمد�ا وُحيتفظ فقط مبفهوم امل
األذو�ت. وتنــاول مقــرتح آخـــر ذلــك العنصــر مـــن التوصــية الـــذي 

األمــــر،  يتســـبب يف قيــــام األعضـــاء >رتكــــاب فعـــل مــــا. ويف  ايـــة
جلنـــة الصــياغة املقـــرتح الـــداعي إىل حصــر املســـؤولية عـــن  فضــلت

__________ 

(مشـــروع  ٥٤ ص)، الثــاينا0لــد الثـــاين (اجلــزء  ،٢٠٠٩حوليــة  )٢٤٧( 
 .)١٣املادة 

 .)١٦(مشروع املادة  ٥٦نفسه، ص  املرجع )٢٤٨( 

األفعال غري امللزمة يف األذو�ت اليت متنحها املنظمة. وُأعـرب عـن 
ونتـــائج قانونيـــة  معـــاينأن املنظمـــات املختلفـــة تنســـب  رأي مفـــاده

خمتلفـة ملفهــوم "التوصــيات". واملهــم يف األمــر هــو أنــه حــني ُتصــدر 
ع األمــر، ~ذن ألعضــائها >لتصـــرف املنظمــة توصــية فإ ــا، يف واقـــ

بطريقـــة معينــــة. فمفهـــوم "اإلذن" ينطــــوي علــــى تلـــك األنــــواع مــــن 
نظمـــة ²ن يتصــــرفوا التوصـــيات الـــيت تعمـــل علــــى تقييـــد أعضـــاء امل

 بطريقة معينة. وسيتم شرح ذلك يف التعليق.
اغة  -٤٦ و>لعمل على أساس هذا الفهم، اعتمدت جلنة الصي

عُتمـــــد يف القــــــراءة األوىل، ومتثــــــل حكمـــــاً شــــــبيهاً بـــــذلك الــــــذي ا
االخــتالف األساســي بينهمــا يف إعطـــاء مفهــوم "االلتفــاف" أمهيـــة 

 .٢و ١أكرب بوضعه يف مستهل كل من الفقرتني 
على توجه النص الذي اعتمد يف  ١وقد حافظت الفقرة  -٤٧

مـن نطـاق احلـاالت الـيت  ٢وّسـعت الفقـرة يف حني القراءة األوىل، 
الدوليـة مسـؤولية التفافهـا علـى أحـد التزاما�ـا  تتحمل فيها املنظمـة

الدولية >لسماح ألعضائها >رتكاب فعل يكون فعالً غري مشـروع 
الفعل لو أ ا ارتكبته. ومت  أيضاً تعزيز اإلشارة السابقة إىل ارتكاب 

مـن خــالل ربـط ارتكابــه >إلذن، وذلـك >ســتخدام عبـارة جديــدة 
ذلــك اإلذن". والفكــرة  املعــين بســبب هــي "وكــان ارتكــاب الفعــل

الكامنة وراء ذلك هي إساءة استغالل املنظمة الدولية لشخصيتها 
 القانونية املستقلة. 

القراءة األوىل يف  بصيغتها الواردة يف ٣ وأُبقي على الفقرة -٤٨
جمملها. ومتثل ما ُأجري من تغيريات قليلة يف اإلشارة إىل األعضاء 

توصـيات. كـذلك قـررت جلنــة بصـيغة اجلمـع وحـذف اإلشـارة إىل ال
" directedالصـياغة االستعاضـة [يف الــنص اإلنكليـزي] عـن كلمــة "

يــث تصــبح العبـــارة " املســتخدمة يف العنــوان، حبaddressedبكلمــة "
 ". to which the decision or authorization is addressedاألخرية "

االلتفـاف علـى ليصـبح " ١٧وعدِّل عنوان مشروع املادة  -٤٩
"، وذلك إىل األعضاء موجَّهةلتزامات دولية عن طريق قرارات وأذون ا

لكي يعكس مضمون النص بشكل أوثق. وهلذه الصيغة اجلديدة فائدة 
 .١٦و ١٥و ١٤افية تتمثل يف كو ا مشا�ة لعناوين مشاريع املواد إض
وميثـل الفصـل اخلـامس الفصـل األخـري مـن البـاب الثــاين،  -٥٠

الظروف النافيـة لعـدم املشـروعية"، مـن دون وقد ظل عنوانه، وهو "
تغيري. ومن أصل مشاريع املواد الثمانيـة الـواردة يف الفصـل، أجـرت 

 اثنــــني منهــــا. فقــــد اعَتمــــدت نصــــوص جلنـــة الصــــياغة تغيــــريات يف
متامـــــاً كمــــــا  ٢٧و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢٠وعنـــــاوين مشـــــاريع املـــــواد 

ون مــــن د ٢١ادة وردت يف القــــراءة األوىل، و�قشــــت مشــــروع املــــ
أدخلـت تعـديالت علـى مشـروعي يف حـني إدخـال تغيـريات عليـه، 

 .٢٥و ٢٢املادتني 
املتعلــــق  ٢١وقـــد جـــرت مناقشــــة مطولـــة ملشــــروع املـــادة  -٥١

جيهـات >لدفاع عن النفس، وذلـك �ـدف تزويـد املقـرر اخلـاص بتو 
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بشـــأن إعـــداد التعليـــق. وبعــــد النظـــر يف بعـــض املقرتحـــات األوليــــة 
عـــن كلمـــة "يشـــّكل" بعبـــارة "ميكـــن  لتحســني الـــنص >الستعاضـــة
، قـررت جلنـة "يشـّكل" كلمة  حبذف أواعتباره" أو "ميكن أن يُعّد" 

يف القـراءة األوىل، مـع اإلقــرار  الصـياغة اإلبقـاء علـى الـنص املقـرتح
ي يـنص عليـه هـو إىل حـد مـا وضـع نظـري ال يشـبه ²ن الوضع الذ

الـدول. وقـد مت توضـيح ذلـك  الوضـع الـذي أثـري يف سـياق مسـؤولية
عن طريق إدراج العبارة اجلديـدة "وبقـدر مـا يكـون كـذلك"، وهـي 

 الدول. عبارة ال تظهر يف احلكم املقابل من املواد املتعلقة مبسؤولية 
، وهـــــو "الـــــدفاع عـــــن ٢١وظــــل عنـــــوان مشـــــروع املـــــادة  -٥٢

 النفس"، كما هو عليه.
 التـــدابري توصـــيف اللجــوء إىل ٢٢وتنــاول مشـــروع املــادة  -٥٣

املضــادة >عتبـــاره ظرفــاً �فيـــاً لعــدم املشـــروعية. وقــد شـــكل ذلـــك 
موضوعًا ملناقشات مستفيضة داخل كل من جلنة الصياغة واللجنـة 

يف السـابقة و  ٢ومتثلـت املشـكلة الرئيسـية يف الفقـرة  .هيئتها بكامل
ميكن ملنظمة دولية أن تتخذ تـدابري مضـادة ضـد  مىتمسألة حتديد 

. وقـــد قبلــــت جلنـــة الصــــياغة بفرضـــية العمــــل )٢٤٩(اأعضــــائه أحـــد
املقرتحة أثناء مناقشات اجللسة العامة واليت تفيد ²نه مـن املمكـن، 

مييـز بـني التـدابري املضــادة علـى الـرغم مـن صـعوبة ذلــك عمليـاً، الت
املتخــذة ضــد عضـــو النتهاكــه التزامــات ال تتصـــل >لعضــوية وبـــني 

يتصـل >لتزامـات يكــون  التـدابري املضـادة املتخـذة ضـد عضـو فيمـا
مقيدًا �ا بسـبب عضـويته. وبنـاء علـى ذلـك، ركـزت جلنـة الصـياغة 
علــى احلـــاالت الــيت ميكـــن أن تتخــذ فيهـــا املنظمــة الدوليـــة تـــدابري 

دة ضد أعضـائها. وأحـد اخليـارات الـيت ُنظـر فيهـا كـان اخليـار مضا
"عـدم اإلخـالل"، لكـن هـذه  ـإىل شرط لـ ٢املتعلق بتحويل الفقرة 

تلق الدعم الكايف. فقررت جلنة الصياغة، بدالً من ذلك،  كرة ملالف
 هيكلة النص مبا يتماشى مع فرضية عملها. 

املضادة املتخذة ضد تصوراً عاماً للتدابري  ١وحتدد الفقرة  -٥٤
أبقت جلنة الصياغة على النص املعتمـد  الدول غري األعضاء. وقد

 >الســتثناءات الــواردة يف رهنــاً  ١يف القــراءة األوىل. وتطبَّــق الفقــرة 
 اجلديدة. ٣ويف الفقرة  ٢الفقرة 

الوضـع الـذي تُتخـذ فيـه تـدابري مضـادة  ٢وتشـمل الفقـرة  -٥٥
بب انتهاكهـا اللتـزام ال يتصـل ضد دولة أو منظمة دوليـة عضـو بسـ

امــة، بعضـوية الدولـة أو املنظمـة. وكمسـألة مـن مسـائل السياسـة الع
كانت املنازعة املعنية متعلقة >لتزام ار~ت جلنة الصياغة أنه حىت لو  

ال يتصل >لعضوية، فثمة أسباب مؤسسية تدعو للحد من إمكانية 
قـة بـني املنظمـة اختـاذ التـدابري املضـادة مـن أجـل احلفـاظ علـى العال

عدة معايري أُبقي  ٢والعضو فيها. وبناء على ذلك، عرضت الفقرة 
ع إجــــراء بعـــــض عليهــــا مــــن الـــــنص املعتمــــد يف القــــراءة األوىل، مـــــ

 التغيريات يف الصياغة.
__________ 

 .)٢١(مشروع املادة  ٦٠نفسه، ص  املرجع )٢٤٩( 

السيناريو األخري: عندما تُتخذ التدابري  ٣وتناولت الفقرة  -٥٦
للعضــوية.  املضـادة ضـد عضــو رداً علـى خـرق التــزام �شـئ نتيجـة

و>لنظر إىل التعّقد القانوين الذي ينطوي عليـه ذلـك األمـر، ار~ت 
ماح >ختاذ التدابري املضادة يف وضٍع  جلنة الصياغة أنه ال ينبغي الس

ليهـا قواعــد املنظمـة صـراحًة. ويتمثـل تقييــد كهـذا إال حـني تـنص ع
�شـئ مبوجـب قواعـد تشـري إىل التـزام  ٣آخر يف توضيح أن الفقرة 

املنظمة الدولية العضو اليت ارتكبت الفعل غري نظمة إزاء الدولة أو امل
فــإن مســألة إمكانيـــة اختــاذ التـــدابري  ،املشــروع. ويف حــاالت كهـــذه

ا كـان التـزام العضـو �شـئاً عـن املضـادة تقررهـا قواعـد املنظمـة. فـإذ
. وقد أشري إىل ٢قواعد أخرى للقانون الدويل، تنطبق عندئذ الفقرة 

، ٢ الفقرتني >لعبارة الشرطية الواردة يف مسـتهل الفقـرة العالقة بني
 ".٣وهي "رهناً ²حكام الفقرة 

، وهو "التدابري املضـادة"،  ٢٢وظل عنوان مشروع املادة  -٥٧
 كما هو عليه. 

مسألة االحتجاج حبالة الضرورة   ٢٥وتناول مشروع املادة  -٥٨
علـــى كظــرف ينفـــي عـــدم املشـــروعية. وقـــد أبقـــت جلنـــة الصـــياغة 

الفقـــرتني صـــياغة الصـــيغة املعتمـــدة يف القـــراءة األوىل، مـــع حتســـني 
. فـــأجرت تعــديالً علـــى نطـــاق ١الفــرعيتني (أ) و(ب) مـــن الفقــرة 

احل األساسية اليت تصو ا (أ) حبيث أضافت إىل قائمة املص١الفقرة 
املنظمـة الدوليـة "مصـلحة أساســية للـدول األعضـاء فيهـا"، وذلــك 

وىل ميكن أن تكـون قـد اسـتبعدت الكثـري مـن ألن صيغة القراءة األ
املنظمـات الدوليــة الــيت ال تتضــمن مهامهـا محايــة مصــلحة ا0تمــع 

 ككل. وقد ُوضعت [يف النص اإلنكليزي] فاصلة بعد عبارة الدويل
"international community as a whole وُعـدلت صـياغة العبـارة ،"

ملصــــلحة" إىل (أ) مـــن "مهمـــة محايـــة تلـــك ا١األخـــرية مـــن الفقـــرة 
 "مهمة محاية املصلحة املعنية" على سبيل التوضيح. 

(ب)، ُأدخلـــت كلمــة "الـــدويل" بعــد كلمـــة ١ويف الفقــرة  -٥٩
"االلتزام". وقد ُأعرب عـن القلـق حيـال كـون اإلشـارة اجلديـدة إىل 

(أ) ُحتـدث اضـطرا>ً يف ١مصاحل أعضاء املنظمـة الدوليـة يف الفقـرة 
(ب). وار~ت جلنـة الصـياغة أن ١فقـرة التوازن بني ذلـك الـنص وال

تسـهم يف توضـيح أن ذلـك اجلـزء مـن اإلشارة إىل "االلتزام الـدويل" 
الفقـــرة يشـــري إىل مصـــاحل الدولـــة أو الـــدول، مبـــا فيهـــا الـــدول غــــري 

 األعضاء، اليت احُتج جتاهها بظرف �ف لعدم املشروعية. 
ىل ونظرت جلنة الصياغة كذلك يف مقرتح بشأن اإلشارة إ -٦٠

هــا رفضـــته. (ب)، ولكن١مصــاحل املنظمــة الدوليــة ذا�ـــا يف الفقــرة 
(أ) مل تــنص علـى مصـاحل مـن هــذا ١ثلـت حجتهـا يف أن الفقـرة ومت

القبيل وأن املنظمات الدولية ليس لديها "مصـاحل أساسـية" ميكنهـا 
االســـــتناد إليهـــــا لالحتجـــــاج حبالـــــة الضـــــرورة كظـــــرف �ف لعـــــدم 

ن االحتجـــاج يف مواجهتهــا حبالـــة املشــروعية أو ملنـــع كيــان آخـــر مــ
الذي اتفق عليه أثناء القراءة الضرورة. ومت اإلبقاء على ذلك النهج 

 األوىل، ألن تغيريه سيعين توسيع نطاق مفهوم "املصاحل األساسية".
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، وهـو "حالــة الضــرورة"،  ٢٥وظـل عنــوان مشـروع املــادة  -٦١
 كما هو عليه. 

يـه، أي "مضـمون وظل عنوان البـاب الثالـث كمـا هـو عل -٦٢
 ظمة الدولية". املسؤولية الدولية للمن

عنـوان الفصــل األول، وهـو "مبــادئ عامــة"،   وظـل أيضــاً  -٦٣
 ٢٨كما هو عليه. واعُتمدت نصوص وعناوين مشـاريع املـواد مـن 

مـــن دون إدخـــال تغيــــري علـــى الصــــيغة الـــيت اعُتمــــدت يف  ٣٠إىل 
 القراءة األوىل. 

، نظرت جلنـة الصـياغة يف ٣١ وفيما يتعلق مبشروع املادة -٦٤
الفعــل غــري املشـــروع انيــة االستعاضــة عــن عبــارة "النـــاجم عــن إمك

دولياً" بعبارة "الناجم عن فعلها غري املشروع دوليـاً"، لكنهـا قـررت 
عـدم القيـام بــذلك خوفـاً مـن تغيــري املعـىن عـن غــري قصـد. ووافقــت 

يت مفادهـا جلنة الصياغة أيضاً على أن توضَّح يف التعليق النقطـة الـ
ثنائية  أنه ميكن للمنظمات الدولية أن تتفاوض بشأن إبرام اتفاقات

من أجل تنظيم شكل اجلرب ونطاقه، >عتبار ذلك وسيلة للتخفيف 
 من األثر احملتمل لاللتزام >جلرب الكامل. 

 ، وهو "اجلرب"، كما هو عليه.٣١عنوان مشروع املادة  وظل -٦٥
ن جذوره يف احلكم املقابل له فتكم ٣٢أما مشروع املادة  -٦٦

. األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً  عنيف املواد املتعلقة مبسؤولية الدول 
وتُقر افرتاضاً عاماً  )٢٥٠(من ذلك النص ٣٢تقابل املادة  ١فالفقرة 

مفاده أنه ال جيوز للمنظمة الدولية املسؤولة أن تستند إىل قواعـدها 
ئمـــة مبوجـــب البـــاب الثالــــث. لتربيـــر عـــدم االمتثـــال اللتزاما�ـــا القا

فقواعـد املنظمـة ال تنطبـق علـى الـدول أو املنظمـات غـري األعضــاء 
لتنظــيم مل تكــن تلــك الــدول أو املنظمــات الثالثـة قــد قبلــت �ــا  مـا

عالقا�ـا مــع املنظمــة الدوليــة أو تكـن واجبــة التطبيــق بوصــفها مــن 
 املسائل اليت يشملها القانون الدويل العريف.

ويل قد قبلـت أثنـاء القـراءة األوىل ة القانون الدوكانت جلن -٦٧
>لـــرأي القائـــل إنـــه، فيمـــا يتعلــــق >لعالقـــات بـــني املنظمـــة الدوليــــة 

ة يف الواقـع أن ختـرج علـى أحكـام وأعضـائها، ميكـن لقواعـد املنظمـ
، حيــــث ١٠. ويرتتــــب ذلــــك علــــى مشــــروع املــــادة )٢٥١(١الفقـــرة 

ء التزامـــات اعـــرتف ²ن بعـــض قواعـــد املنظمـــة قـــد تـــؤدي إىل نشـــو 
تصدت ببساطة  ٢مبوجب القانون الدويل. وبناء عليه، فإن الفقرة 

 املنظمة الدوليـة واألعضـاء فيهـا واعرتفـت ²ن قواعـد للعالقات بني
 نظمة قد يكون هلا دور يف تفعيل الباب الثالث.امل

__________ 

 .١٢١ ص ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٢٥٠( 
) ٤(الفقرة ( ٦٨ا0لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  ،٢٠٠٩حولية  )٢٥١( 

 .)٣١من التعليق على املادة 

اغة ٣٢وأثناء دراستها ملشروع املادة  -٦٨ ، استمعت جلنة الصي
بيان عام للمبادئ فيما يتعلق >نطباق قواعد إىل مقرتح بشأن إدراج 

مـن املـواد املتعلقـة مبسـؤولية  ٣املنظمة، يناظر ذلك الوارد يف املادة 
 ٥درَج اآلن يف شـكل مشـروع املـادة الدول. وبيان املبـادئ هـذا ُمـ

املتعلقة مبسؤولية الدول.  ٣اجلديد الذي يكرر اجلزء األول من املادة 
أنه ليس مثة حاجة إىل ذكر احلاالت اليت ورأت جلنة الصياغة كذلك 

تصـف فيهــا قواعــد املنظمــة فعــالً مـا ²نــه مشــروع أو غــري مشــروع، 
املنظمة الدولية متشابكان إىل دويل وقواعد وذلك إقراراً ²ن القانون ال

حـد مــا يف العالقــات بــني األعضـاء واملنظمــة و²ن قواعــد املنظمــة 
 ون الدويل.ميكن أن تنطبق بوصفها جزءاً من القان

. ٣٢مـن مشـروع املــادة  ١ومل حيـدث أي تغيـري يف الفقـرة  -٦٩
وقد نظرت جلنة الصياغة يف مقـرتح Ðدراج عبـارة "حبـد ذا�ـا" بعـد 

جيوز [...] أن تستند إىل قواعدها"، للداللة على الفروق  عبارة "ال
الدقيقـة يف الــدور الــذي تؤديــه قواعـد املنظمــة، لكنهــا قــررت عــدم 

ك ألنه قد يوحي Ðمكانية وجود حاالت قد تنطبـق فيهـا القيام بذل
 قواعد املنظمة على غري األعضاء، واألمر ليس كذلك. 

الصياغة أن تستعيض  ، قررت جلنة٢وفيما يتعلق >لفقرة  -٧٠
عـــن العبـــارة اخلتاميـــة "فيمـــا يتعلـــق مبســـؤولية املنظمـــة جتـــاه الــــدول 

 بنيو ت بني املنظمة واملنظمات األعضاء فيها" بعبارة "على العالقا
الــدول واملنظمــات األعضــاء فيهـــا". واهلــدف مــن ذلــك هـــو ز�دة 

تقتصر على  ٢ توضيح النص وتوصيل الفكرة اليت مفادها أن الفقرة
 ألغراض الباب الثالث من مشاريع املواد. ١ع استثناء من الفقرة وض

هـو "عـدم جـواز  ٣٢وكان العنوان السابق ملشـروع املـادة  -٧١
بقواعــــد املنظمــــة". وبعـــد النظــــر يف خمتلــــف اخليــــارات  االحتجـــاج

 ٢ه، قـــررت جلنــــة الصـــياغة أن تقلبـــه ألن الفقــــرة املطروحـــة لتعديلـــ
" القواعـــد وبقــدر أكـــرب عـــن تــتكلم بقـــدر أقــل عـــن "عـــدم انطبــاق

"انطباقها" فيما يتعلق >لباب الثالث. وبذلك أصبح عنوان مشروع 
أبعـد مــا يكـون عــن  مـرواألاملـادة "مـدى انطبــاق قواعـد املنظمــة". 

يف املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الــدول،  اُختـذ الـذيالرجـوع عـن املوقـف 
مــــات فهـــذا التغيــــري ال يعـــدو أن يوضــــح، يف ســـياق مســــؤولية املنظ

>لنســـــبة  ٢الدوليــــة، عمــــل االســــتثناء املنصـــــوص عليــــه يف الفقــــرة 
 . ١للمقرتح العام الوارد يف الفقرة 

لية املبينة نطاق االلتزامات الدو  ٣٣تناول مشروع املادة يو  -٧٢
يف البـاب الثالـث. والتغيـري الوحيـد الـذي أجرتـه جلنـة الصـياغة كـان 

ا0موعات الكثرية احملتملـة ، وهو يتعلق بطريقة وصف ١يف الفقرة 
مـن الــدول واملنظمــات الدوليــة. وقـد نــص أحــد االقرتاحــات علــى 

و أكثر، أو جتاه تغيري عبارة "جتاه منظمة أخرى أو أكثر، أو دولة أ
منظمـة دوليـة أخــرى،  ا0تمـع الـدويل ككـل" لتصـبح "جتـاه دولـة أو

"، عـدة دول أو منظمــات دوليــة، أو جتــاه ا0تمــع الــدويل ككــل أو
النص  ٤٧وهي أقرب إىل الصيغة املستخدمة يف مشروع املادة  من 

احلــايل وإىل تلـــك املســـتخدمة يف املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية الـــدول. 
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جلنة الصياغة أن هذا املقرتح يضيف عنصراً ال لزوم له من وار~ت 
عناصر عدم الدقة وفضلت العمل على أساس الصيغة املعتمدة يف 

ص اقرتاحان آخران على إضافة عبارة "أو جمموعة القراءة األوىل. ون
منهمــا" أو عبـــارة "منفــردة أو جمتمعـــة" لإلحيـــاء بوجــود الكثـــري مـــن 

 مــن االقرتاحـني مل حيصـل علـى الــدعم الرتكيبـات املمكنـة، لكـن أ�ً 
الكـايف. وأبقـت جلنـة الصـياغة علـى نـص القـراءة األوىل وعكسـت 

لدوليـة، حيـث تقضــي فقـط اإلشـارات إىل الـدول وإىل املنظمــات ا
 املمارسة املتبعة >إلشارة إىل الدول أوالً.

، وهـو "نطـاق االلتزامـات ٣٣وظـل عنـوان مشـروع املـادة  -٧٣
 يف هذا الباب"، كما هو عليه. الدولية املبينة 

وظـل عنـوان الفصــل الثـاين مثلمـا كــان عليـه، وهـو "جــرب  -٧٤
ع املـواد الضرر". واعتمدت جلنـة الصـياغة نصـوص وعنـاوين مشـاري

 >لصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل من دون تغيري.  ٣٩إىل  ٣٤من 
مسـألة ضـمان الوفـاء >اللتـزام  ٤٠ويتناول مشروع املـادة  -٧٥

ن، جيمع >جلرب. وقد عرض املقرر اخلاص نصاً منقحاً يف تقريره الثام
بني النص الذي اعُتمد يف القراءة األوىل، بعد تعديله بشكل طفيف 

جديدة، ونص آخر اقُرتح أثناء مناقشة نص  ١دميه يف شكل فقرة وتق
. )٢٥٢(من دون أن تعتمده جلنة الصياغة ٢٠٠٩القراءة األوىل يف عام 

جديـدة يف مقـرتح  ٢ سخ يف شكل فقـرةلنص قد اسُتنوكان ذلك ا
 يف تقريره الثامن.الوارد املقرر اخلاص 

عم والحظت جلنة الصـياغة أن هـذا الـنهج قـد حظـي بـد -٧٦
قبلــت جلنــة الصــياغة >قــرتاح يقضـــي  . وقــدهيئتهــا بكامــلاللجنــة 

بقلــب ترتيـــب الفقـــرتني مـــن أجـــل عـــرض االلتـــزام املفـــروض علـــى 
ومن مث التعامل مع التزامات أعضاء املنظمة،  ،والً املنظمة الدولية أ

 .٢ وهي اليت جيري تناوهلا اآلن يف الفقرة
الوفــاء >اللتـــزام هــو "ضــمان  ٤٠وعنــوان مشــروع املــادة  -٧٧

>جلرب". وهو عبارة عن صيغة معدلة للعنوان الذي اعُتمد يف القراءة 
لفعـــال" األوىل. فقــد اســـتعيض عـــن اإلشـــارة الســـابقة إىل "األداء ا

>إلشارة إىل "الوفاء" حبيث يتسق العنوان مـع نـص مشـروع املـادة، 
" obligation of reparationوُهذبت [يف الـنص اإلنكليـزي] عبـارة "

 ".obligation to make reparationلتصبح "
 اجلســــيمة اخلـــروقوظـــل عنـــوان الفصــــل الثالـــث، وهــــو " -٧٨

 للقــانون العامـة عـدالقوا مــن قطعيـة قاعـدة عــن الناشـئة لاللتزامـات
 ٤١"، كما هو عليه. واعتمدت جلنة الصياغة مشروعي املادتني الدويل

 من دون تغيري.  ٤٢و
ابـع والفصــل األول، ومهـا "إعمــال وبقـي عنـوا� البــاب الر  -٧٩

 املنظمـة مبسـؤولية االحتجـاجاملسؤولية الدولية للمنظمة الدوليـة" و"
__________ 

 .)٣٩ة ) من التعليق على املاد٤(الفقرة ( ٧٢ صنفسه،  املرجع )٢٥٢( 

ُتمـدت نصـوص وعنـاوين " على التـوايل، كمـا مهـا عليـه. واعالدولية
بصــــيغتها الـــواردة يف القــــراءة  ٤٧و ٤٦و ٤٤و ٤٣ مشـــاريع املـــواد

 ٤٥مشـــروع املـــادة األوىل دومنـــا تغيـــري. وُأدخلـــت تعـــديالت علـــى 
 . ٥٠إىل  ٤٨ ومشاريع املواد من

مسألة مقبولية املطالبات. ومياثل  ٤٥تناول مشروع املادة يو  -٨٠
اتفق عليه يف القراءة األوىل، النص املعتمد إىل حد كبري النص الذي 

لتعري ف مع التعديالت التالية [يف النص اإلنكليزي]: ُأدخلت أداة ا
"the" قبــــــل عبــــــارة "nationality of claims ١" يف  ايــــــة الفقـــــــرة، 

 When" بعبـارة "When a rule requiring theواستعيض عن عبارة "

the rule of يف حتسـني  . كـذلك نظـرت جلنـة الصـياغة٢" يف الفقـرة
لتصبح "املتاحة  ٢ظمة" يف  اية الفقرة عبارة "اليت تتيحها هذه املن

ا تقييديـة للغايـة. فمــن وفقـاً لقواعـد هـذه املنظمـة"، لكنهــا رأت أ ـ
احملتمل أن حتجم املنظمة الدولية ببسـاطة عـن التأكيـد علـى متتعهـا 
>حلصـــانة، بيـــد أنـــه مـــن غـــري الواضـــح مـــا إذا كـــان امتناعهـــا هــــذا 

كون >لضــرورة متوافقــاً مــع قواعـد املنظمــة. وُأعــرب عــن القلــق سـي
كن أيضاً من أن العبارة املقرتحة قد تبدو ذات طابع تقديري، ومل ي

القصد كذلك. ويف  اية األمر، قررت جلنة الصياغة حذف العبارة  
 كلية، حمققة بذلك اتساق النص مع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول.

، فإن االحتجاج ٤٩ادة من مشروع امل ٥ة ومبوجب الفقر  -٨١
>ملســؤولية إذا كــان مــن جانــب دولــة أو منظمــة دوليــة غــري الدولــة 

هـــي  ٤٥مـــن مشــروع املـــادة  ٢فــإن الفقـــرة  املنظمــة املضـــرورة، أو
وحـدها الــيت تكــون واجبــة التطبيــق. وبعبــارة أخــرى، ال يكــون مثــة 

 شرط يتعلق جبنسية املطالبات. 

بولية املطالبات"،  ، وهو "مق٤٥املادة  وظل عنوان مشروع -٨٢
 كما هو عليه.

وقد نظرت جلنـة الصـياغة يف مقرتحـات لتحسـني صـياغة  -٨٣
أفضــــل للتعبــــري عــــن  عــــن طريــــق إجيــــاد صــــيغة ٤٧املــــادة مشـــروع 

الرتكيبـات املمكنــة مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة الــيت قــد تتضــرر 
رتحــــات بســـبب نفــــس الفعـــل غــــري املشـــروع دوليــــاً. وتضـــمنت املق

اسـتخدام كلمــة "تعــدد" كمــا ورد يف العنـوان. لكــن جلنــة الصــياغة 
ن، مشـريًة إىل أن قـررت عـدم إجـراء أي تغيـريات يف الـنص أو العنـوا

األشكال املختلفة للرتكيبات احملتملة قد غطتها عبـارة "جيـوز لكـل 
 دولة أو منظمة دولية مضرورة [...]، بصورة منفصلة". 

يت تتعــــدد فيهــــا األوضــــاع الـــ ٤٨دة تنـــاول مشــــروع املـــايو  -٨٤
، نظــرت جلنــة ١الـدول أو املنظمــات الدوليــة املسـؤولة. ويف الفقــرة 

 الطريقة اليت ُوصفت �ا جمموعة الكيا�ت. وقد الصياغة جمدداً يف
أدركــت أن الصــيغة املســتخدمة ســـابقاً يف الــنص مل تكــن مناســـبة، 

منظمـــة وذلــك ألن مشــروع املـــادة يعــاجل الوضــع الـــذي تكــون فيــه 
دولية واحدة مسؤولة جنباً إىل جنب مع واحدة أو أكثر من الدول 

نـــة الصـــياغة علــــى أو املنظمـــات الدوليـــة. وتبعـــاً لـــذلك، أبقـــت جل
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الصــــيغة املعتمــــدة يف القــــراءة األوىل مــــع إجــــراء حتســــينات طفيفــــة 
Ðدخـــــال كلمـــــة "دوليـــــة" بــــــني كلمـــــة "منظمـــــة" وعبـــــارة "أخــــــرى 

الــــيت كانـــــت تــــرد بــــني كلمـــــة أكثــــر"، وحــــذف كلمـــــة "دوليــــة"  أو
 نظمة" وعبارة "فيما يتعلق �ذا الفعل". "م

، أشـــارت جلنـــة الصـــياغة إىل أن ٢وفيمــا يتعلـــق >لفقـــرة  -٨٥
االحتجـاج  ترتيـباملقرر اخلاص ينوي أن يوضح يف التعليـق مسـألة 

>ملسـؤولية التبعيــة >لنســبة لالحتجـاج >ملســؤولية الرئيســية. وســيبّني 
الـــزمين لــيس شــرطاً صـــارماً. وقــد نظــرت جلنـــة  يــبالرتتالتعليــق أن 

مـن خـالل  نفسـه الـنص يف ذلـك عن >إلعرابالصياغة يف مقرتح 
االستعاضة عن عبارة "مل يؤد [...] إىل اجلرب" بعبارة "ال يؤدي إىل 
اجلـرب" أو "مل يسـفر عـن اجلـرب"، لكنهـا قـررت اإلبقـاء علـى الصـيغة 

 املعتمدة يف القراءة األوىل.
 ٦٢راءة األوىل إشارة إىل مشروع املـادة ن نص القوتضم -٨٦

بشكل خمتلف،  االصياغة يف سبل صياغتهاحلايل. وقد نظرت جلنة 
مبا يف ذلك أن يقال "كما يف احلالـة املنصـوص عليهـا يف"، لكنهـا 
ًا  قررت يف النهاية حذف تلك اإلشارة كلياً، وذلك أل ا تعين ضمن

 يف مشاريع مواد أخرى.أن املسؤولية التبعية منصوص عليها 
ح بشــكل طفيـف ليصــب ٤٨وعـدِّل عنـوان مشــروع املـادة  -٨٧

"مســؤولية املنظمـــة الدوليـــة مـــع دولــة أو أكثـــر أو منظمـــة دوليـــة أو 
 .١أكثر"، حبيث يتوافق بصورة أوضح مع نص الفقرة 

مســألة االحتجــاج >ملســؤولية  ٤٩وتنــاول مشــروع املــادة  -٨٨
غــري الدولــة أو املنظمــة الدوليـــة مــن جانــب دولــة أو منظمــة دوليــة 

، فأضـافت  ٣علـى الفقـرة  املضرورة. وقد تركـز انتبـاه جلنـة الصـياغة
كلمـــة "ككـــل" بعـــد عبـــارة "ا0تمـــع الـــدويل"، مســـتخدمًة بـــذلك 
العبـــارة املعتـــادة. ونظـــرت جلنـــة الصـــياغة أيضـــاً يف مقـــرتح يقضــــي 
Ðضــــافة عبــــارة "وكــــان هـــــذا االحتجــــاج مــــن ضــــمن صـــــالحيات 

، ٣نظمة الدوليـة الـيت حتـتج >ملسـؤولية" يف  ايـة الفقـرة ووظائف امل
إلعراب عن معارضة إلدخال مفهوم "الصالحيات"، إال أنه جرى ا

وانتهــت جلنــة الصـــياغة إىل االستعاضــة عــن عبـــارة "ينــدرج ضـــمن 
وظائف" بعبارة "من ضـمن وظـائف"، إذ رأت أ ـا أكثـر وضـوحاً. 

ضـــمن مهامهـــا تعزيــــز  والصـــيغة احلاليـــة تســـمح ملنظمـــة دوليــــة مـــن
يف ا0ـال مصلحة معينة ²ن حتتج >ملسؤولية عـن خـرق االلتزامـات 

 الذي تغطيه تلك املصلحة. 
مـن شــروط  ٤٩مــن مشـروع املـادة  ٥وقـد حـّدت الفقـرة  -٨٩

ملعنية  ا الدولية  االحتجاج >ملسؤولية من جانب الدول أو املنظمات 
نسية املطالبات. وكان غري املضرورة عن طريق استبعاد تطبيق قاعدة ج

املسألة، لكن جلنة أن جيري توضيح هيئتها  بكاملقد اقُرتح يف اللجنة 
 الصياغة اعتربت أن الصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل صيغة ُمرضية.

، وهــــــو "االحتجــــــاج ٤٩وظـــــل عنــــــوان مشــــــروع املـــــادة  -٩٠
 منظمـة دوليـة غـري الدولـة أو املنظمـة >ملسؤولية من جانب دولـة أو

 الدولية املضرورة"، كما هو عليه.

ائياً يتعلق بنطاق الفصل شرطاً وق ٥٠ويُعّد مشروع املادة  -٩١
األول. ويف نـص القـراءة األوىل، كانـت املــادة املكافئـة تقـدم وصــفاً 
لنطاق الباب الثالث ²كمله. وتركز عمل جلنة الصياغة على النظر 

الفصل الثاين املتعلق  فيما إذا كان الشرط الوقائي ينطبق أيضاً على
ول مشــــــروع >لتـــــدابري املضــــــادة. وقـــــد رأت أنــــــه ال ينطبـــــق. ويتنــــــا

احلــق يف االحتجـــاج >ملســؤولية الدوليـــة ملنظمــة دوليـــة.  ٥٠ املــادة
وجْعُلـــه منطبقـــاً علــــى البـــاب بكاملــــه ينطـــوي علــــى اعـــرتاف حبــــق 

الكيــا�ت مـن غــري الـدول أو املنظمــات الدوليــة يف  األشـخاص أو
دابري املضادة، وليس هذا هو املقصود. ومن شأن التعليق اختاذ الت

ألة. وبنـاء عليـه، قـررت جلنـة الصـياغة أن تقيـد يوضح هذه املسـ أن
 النص >الستعاضة عن كلمة "الباب" بكلمة "الفصل".

 ليصبح "نطاق هذا الفصل". ٥٠وُعدِّل عنوان مشروع املادة  -٩٢
 املضادة"، كمـا وظل عنوان الفصل الثاين، وهو "التدابري -٩٣

 ٥٥و ٥٤و ٥١وص وعناوين مشاريع املواد هو عليه. واعُتمدت نص
مـن دون تغيـري، >سـتثناء إضـافة عبـارة "التـدابري املضــادة" يف  ٥٦و

ملضادة". ٥٤عنوان مشروع املادة  ا ، حبيث يصبح "تناسب التدابري 
 . ٥٧و ٥٣و ٥٢اريع املواد وُأدخلت أيضاً تعديالت على مش

الشروط املتعلقة >ختاذ التدابري  ٥٢دة مشروع املا ويتناول -٩٤
املضـادة مـن جانـب األعضـاء يف منظمـة دوليـة. وقـد جعلـت جلنــة 

دراج  ٢٢الصياغة هذه املادة متوافقة مع مشروع املادة  عن طريق إ
ات التمييـز الـذي أجـري يف مشـروع املـادة األخـري هـذا بـني االلتزامـ

منظمـة دوليـة مبعـزل عـن قواعــد الـيت تنشـأ عمومـاً إزاء األعضـاء يف 
بني تلك اليت تستند إىل قواعد املنظمة. وقد تطلب ذلك املنظمة و 

عن أوىل هاتني احلالتني،  ١إدراج فقرة إضافية، حبيث عربت الفقرة 
اجلديدة عن ُأخرامها. وُكرست العالقة بني االثنتني  ٢وعربت الفقرة 

 اجلديدة. ٢مرهونة >لفقرة  ١فقرة جبعل ال
ونقلـت جلنــة الصــياغة العبــارة الــيت كانــت تــرد يف الفقــرة  -٩٥

االســتهاللية الســابقة مــن مشـــروع املــادة، وهــي "مبوجــب الشـــروط 
(أ) وأعادت صياغتها ١املبينة يف هذا الفصل"، إىل الفقرة اجلديدة 

"، ٥١ لتصبح "استوفيت الشروط املنصوص عليها يف مشروع املادة
 .٢٢ة وذلك لكي تتماشى مع مشروع املاد

 (ب) بنص الفقرة الفرعية (أ) السابقة.١وحتتفظ الفقرة  -٩٦
(ج) إىل نـــــص القـــــراءة األوىل للفقـــــرة ١وتســـــتند الفقـــــرة  -٩٧

الفرعية (ب) السابقة، ولكن أعيدت كتابتها من أجـل اتبـاع صـيغة 
 .٢٢(ج) من مشروع املادة ٢الفقرة 

فهـــي جديــدة. وتســـتند صــيغتها إىل صـــيغة  ٢أمــا الفقــرة  -٩٨
 تعديالت.، مع بعض ال٢٢من مشروع املادة  ٣فقرة ال

ونظرت جلنة الصياغة يف خمتلف اخليارات املتعلقة بعنوان  -٩٩
، مبا يف ذلك "اختاذ تدابري مضادة من جانب أعضاء ٥٢مشروع املادة 
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التايل : "الشروط املنظمة الدولية". ولكنها انتهت إىل اختيار العنوان 
 دة من جانب أعضاء املنظمة الدولية". املتعلقة >ختاذ تدابري مضا

 السيد برييرا (املقرر) رÔسة اجللسة. توىل 
تقريـر رئـيس جلنـة الصــياغة يف  تالوتــهقـال، لـدى  الـرئيس -١٠٠

يعاجل أنواع االلتزامات اليت  ٥٣غياب هذا األخري، إن مشروع املادة 
ادة، وإن الـنص مـن حيـث اجلـوهر هـو نفـس ال تتأثر >لتدابري املضـ

 ع التعديالت التايل بيا ا.لنص الذي اعُتمد يف القراءة األوىل، ما
(ب)، أخـــذت جلنـــة الصــــياغة يف ١فيمـــا يتعلـــق >لفقـــرة  -١٠١

االعتبار التعليقات اليت أدلت �ا احلكومات والتعليقات اليت ُطرحت 
اإلشارة إىل "حقوق اإلنسان ، ومفادها أن هيئتها بكامليف اللجنة 

فـق مـع املمارســات املعاصـرة. وبعـد إجـراء بعــض األساسـية" ال تتوا
ناقشات، قررت جلنة الصياغة حذف كلمة "األساسية" على أساس امل

، ٥٣أن التعليق سيشرح أن املقصود ليس توسيع نطاق مشروع املادة 
لتغيري لكي مما حيد من إمكانية اختاذ التدابري املضادة. وقد ُأدخل ا

لـــدى اإلشــارة إىل حقـــوق  يعــرب ببســـاطة عــن االســـتعمال املعاصــر
 من أعمال جلنة القانون الدويل ذا�ا.اإلنسان، مبا يف ذلك ض

 >الستعاضة(أ) ٢وقد قررت جلنة الصياغة تبسيط الفقرة  -١٠٢
عـن عبــارة "الدولـة أو املنظمــة الدوليـة املضــرورة" >لضـمري املتصــل 

يف اقــرتاح إحـدى املنظمــات الدوليــة Ðعــادة  "هـا". ونظــرت أيضــاً 
ت اخلاصـة (ب) لكي توضح االمتيازات واحلصـا�٢غة الفقرة صيا

>ملنظمات الدولية. لكنها أحجمت عن فعل ذلـك أل ـا مل تـر أن 
وظيفة الفقرة هي إدراج أنواع االمتيازات واحلصا�ت اليت تتمتع �ا 

لتغيـــري املقـــرتح ألن ال ميكـــن القبــول > ،املنظمــات الدوليـــة. كــذلك
تــع مجيعهــا بــنفس الدرجــة مــن االمتيــازات املنظمـات الدوليــة ال تتم

" لتصـبح ةجلنـة الصـياغة يف حـذف كلمـة "أيـ ونظرتت. واحلصا�
أجهــزة أو وكــالء املنظمـــة احلرمـــات الــيت تتمتــع �ـــا العبــارة "صــون 

"، لكنهــــا قـــررت عـــدم القيــــام بـــذلك ألنــــه الدوليـــة املســـؤولة [...]
وكالء وجـود قاعــدة عامـة تــنص علـى أن مجيــع األجهـزة والــيـوحي ب

أن الوضع ليس كذلك.  يتمتعون >حلصا�ت واالمتيازات، يف حني
فهناك منظمات ليس لديها أي حصانة على اإلطالق. ومن شأن 

" تعـــــين أينمــــــا وجـــــدت هــــــذه ةالتعليـــــق أن يوضــــــح أن كلمـــــة "أيــــــ
 االمتيازات واحلصا�ت. 

الفقرة ويتمثل التغيري الوح -١٠٣ (ب) يف ٢يد الذي أجري على 
ك �تج ن كلمة "وكالء" بعبارة "أجهزة أو وكالء"، وذلاالستعاضة ع

 .٢"جهاز املنظمة الدولية" يف مشروع املادة  ــعن إدراج تعريف جديد ل
، وهــو "االلتزامــات الـــيت ٥٣وظــل عنــوان مشــروع املــادة  -١٠٤

 تتأثر >لتدابري املضادة"، كما هو عليه.  ال
يتنــاول  إلخـالل""عــدم ا ـبنــداً لـ ٥٧وميثـل مشــروع املـادة  -١٠٥

التــدابري املتخــذة مــن جانـــب دول أو منظمــات دوليــة غــري الدولـــة 

املنظمــة املضــرورة. ويكمـــن أصــله يف احلكــم املقابـــل مــن املـــواد  أو
الصــياغة علــى مواءمـــة املتعلقــة مبســؤولية الـــدول. وقــد ركــزت جلنـــة 

الــنص بشــكل أوثـــق مــع ذلــك احلكـــم وحتســني الصــياغة مـــن دون 
 وهر.إحداث تغيري يف اجل

 is withoutوقد جرى [يف النص اإلنكليزي] حتسني عبارة " -١٠٦

prejudice to the right" الواردة يف نص القراءة األوىل لتصبح "does 

not prejudice the rightية منظمة دولية" فتظهر ". أما عبارة "مسؤول
اآلن علـى النحـو التـايل "مســؤولية منظمـة دوليـة أخـرى". وُعــدلت 

دابري [...] ضــد تلـــك املنظمـــة الدوليــة" لتصـــبح "تـــدابري عبــارة "تـــ
ض عـن عبــارة "الطــرف [...] ضـد تلــك املنظمـة". وأخــرياً، اســتعي

 املضرور" بعبارة "الدولة أو املنظمة املضرورة". 
ليصبح "التدابري املتخذة  ٥٧مشروع املادة  وعدِّل عنوان -١٠٧

ظمــــــة مـــــن جانــــــب دول أو منظمــــــات دوليــــــة غــــــري الدولــــــة أو املن
 املضرورة"، وذلك لكي يّتبع عن كثب مضمون مشروع املادة. 

وقـد تغـري عنـوان البـاب اخلـامس ليصـبح "مسـؤولية الدولـة  -١٠٨
فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية". واعُتمد نص وعنوان 

دون أي تغيري. وأجريت تعديالت على مشاريع  ٦٠مشروع املادة 
 . ٦٣و ٦٢و ٦١و ٥٩و ٥٨املواد 
مسؤولية الدولة لدى تقدميها العون  ٥٨يتناول مشروع املادة و  -١٠٩

أو املساعدة إىل منظمة دولية يف ارتكاب فعل غـري مشـروع دوليـاً. 
تغيري عبارة  - (أ)١و>ستثناء التحسني الذي أُدخل على صياغة الفقرة 

فقد أبقت جلنة الصياغة على النص  -"تلك الدولة" إىل كلمة "الدولة" 
 .اجلديدة ١يف القراءة األوىل الذي أصبح اآلن الفقرة املعتمد 

وانصــــبت مناقشــــات جلنــــة الصـــــياغة علــــى الفقــــرة الـــــيت  -١١٠
اجلديدة. وقد أحاطت جلنة الصياغة علماً  ٢أصبحت اآلن الفقرة 

كومـــات عـــدة قــد طالبـــت Ðجـــراء متييــز أوضـــح بـــني حبقيقــة أن ح
ليـة وبـني تقــدمي املشـاركة يف عمليـة صـنع القـرار داخــل املنظمـة الدو 

 . ًا العون أو املساعدة إىل املنظمة يف ارتكاب فعل غري مشروع دولي
ســــألة ذُكـــــرت يف التقريــــر الثـــــامن كنقطــــة حيتمـــــل ز�دة ومــــع أن امل

لصــياغة أن تــدرج إشـــارة توضــيحها يف التعليــق، فقــد قــررت جلنــة ا
 إليها يف نص مشروع املادة ذاته.

دة، فقــــد أجــــرت جلنـــــة وكمــــا مت >لنســــبة للتــــدابري املضــــا -١١١
ظــر�ً أساســياً بـــني الــدول األعضــاء الــيت تتصـــرف الصــياغة متييــزاً ن

بصفتها أعضاءً والدول األعضاء اليت تتصرف بصفة أخرى خالف 
املســــؤولية عـــن تقــــدمي  صـــفة العضـــوية. وار~ت أن إمكانيــــة حتّمـــل

العـون أو املســاعدة يف ارتكــاب فعــل غـري مشــروع دوليــاً ينبغــي أن 
 احلالة األخرية. تنحصر يف 

ومن االحتماالت اليت مت حبثها إدراُج شرط وقـائي عـام،  -١١٢
، يفيــــد ²نــــه ٦٣أو يف مشـــروع املــــادة  ٦٢رمبـــا يف مشــــروع املــــادة 
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ن مسـؤولية الدولـة تنشـأ يوجد يف الباب اخلامس ما يعين ضمناً أ ال
عـن جمــرد كــون الدولــة عضــواً يف منظمــة مــا. ومــع ذلــك، مل يُقابــل 

 ٦١رتح >لتأييد ألن ~ثريه احملتمل على مشروعي املادتني ذلك املق
صـياغة، فيمـا خيـص طريقــة لـيس واضـحاً. وقـد أبـدت جلنــة ال ٦٢و

العرض، تفضيالً ملعاجلة املسألة يف مستهل الباب اخلامس، وذلـك 
تبيــا�ً دقيقـــاً  ٥٩و ٥٨ن خــالل تِبيــان نطـــاق مشــروعي املــادتني مــ

 Ðدراج فقرة �نية يف كل منهما.
اجلديدة إىل توضيح أن مسؤولية الدولـة  ٢و�دف الفقرة  -١١٣

املساعدة إىل منظمـة دوليـة يف ارتكـاب  العضو اليت تقدم العون أو
يها الدولة فعل غري مشروع دولياً ال تنشأ يف احلاالت اليت تتصرف ف

بصفتها عضواً وفقاً لقواعد املنظمة. ومن شأن التعليق أن يبـني أن 
ؤولية الدولـة عـن أفعاهلـا هـي. وبعبـارة أخــرى، ال ذلـك ال ميـس مبسـ

تتحمل املسؤولية  ال يعين ذلك احلكم أن الدولة العضو يف منظمة ما
عن خرق االلتزامات الدولية اخلاصة �ا والناشئة عن مشـاركتها يف 

نشـطة املنظمــة. فعلـى ســبيل املثـال، إن الدولــة الـيت تــديل بصــو�ا أ
عل يُعّد عمالً من أعمال اإل>دة داخل منظمة ما لصاحل ارتكاب ف

ويل. اجلماعية تظل مسؤولة >ألصالة عن نفسها مبوجب القانون الد
وعنـدما ُجيـرى تصـويت كهـذا وفقــاً لقواعـد املنظمـة، لـن تُعتـرب تلــك 

املساعدة إىل  ىل ذلك مسؤولة عن تقدميها العون أوالدولة >إلضافة إ
 املنظمة يف ارتكاب الفعل املذكور. 

د ُأعـــــرب عـــــن ذلـــــك الشـــــاغل املتعلـــــق >الحتفــــــاظ قـــــو  -١١٤
>لتزامـــات الدولـــة العضـــو الــــيت يفرضـــها القـــانون الـــدويل >لصــــيغة 
التالية: "الفعل الذي تقوم به الدولة العضو [...] ال ينشئ يف حد 
ذاته املسؤولية الدولية لتلك الدولة"، مما يوحي ²ن Ðمكا ـا القيـام 

 بذلك بصفة أخرى. 
، وهـو "تقـدمي دولـة للعـون ٥٨ن مشروع املادة او وظل عن -١١٥

ًا"،   أو املساعدة إىل منظمة دولية يف ارتكاب فعل غري مشروع دولي
 كما هو عليه. 

 "ممارسة دولة للتوجيه والسيطرةـ ب ٥٩ويتعلق مشروع املادة  -١١٦
يف ارتكـاب منظمــة دوليــة لفعــل غـري مشــروع دوليــاً". وعلــى غــرار 

جلنــــة الصــــياغة علــــى الــــنص املعتمــــد  ، أبقــــت٥٨مشــــروع املــــادة 
، مــع بعـض التحسـينات التقنيــة ١القـراءة األوىل >عتبـاره الفقـرة  يف

(أ) >الستعاضــــة عــــن عبــــارة "تلــــك الدولــــة" بكلمـــــة ١يف الفقــــرة 
مـــن مشـــروع  ٢"الدولــة". وقـــررت جلنــة الصـــياغة أن تكـــرر الفقــرة 

 .٥٩اجلديدة يف مشروع املادة  ٢>عتبارها الفقرة  ٥٨ املادة
، وهــــو "ممارســــة دولـــــة ٥٩وظــــل عنــــوان مشــــروع املــــادة  -١١٧

للتوجيـــه والســـيطرة يف ارتكـــاب منظمــــة دوليـــة لفعـــل غـــري مشــــروع 
 دولياً"، كما هو عليه.

فقرة  ٦٠وقررت جلنة الصياغة أال تدرج يف مشروع املادة  -١١٨
 �٥٨نيـــة مثـــل الفقــــرتني اللتـــني أضــــافتهما إىل مشـــروعي املــــادتني 

ســألة مــن مســائل السياســة العامــة، أن اإلحيـــاء مك. وار~ت،  ٥٩و
²ن اإلكراه ميكن أن ُميارس وفقاً لقواعد املنظمة الدولية هـو إحيـاء 
غري مقبول. وبناء عليه، مل مييز النص بني اإلكراه الذي متارسه دولة 

 بوصفها عضواً واإلكراه الذي متارسه بصفة خمتلفة.
بــنفس الصـــيغة  ٦٠واعُتمــد نــص وعنــوان مشـــروع املــادة  -١١٩

اليت اعُتمدت يف القـراءة األوىل، مـع بعـض التحسـينات يف صـياغة 
الفقرة الفرعية (أ)، >الستعاضة عـن عبـارة "تلـك املنظمـة الدوليـة" 
بعبارة "املنظمة الدولية اليت يقع عليها اإلكراه"، ويف صياغة الفقرة 

ولة دل(ب)، >الستعاضة عن عبارة "تلك الدولة" بعبارة "ا الفرعية
 اليت متارس اإلكراه".

مبســؤولية الدولـــة العضــو عـــن  ٦١ويتعلــق مشــروع املـــادة  -١٢٠
االلتفاف على أحد التزاما�ا الدولية. وقد اعتمدت جلنة الصياغة 

 صياغته. ُمعادة ١نصاً للفقرة 
لقــد اقــرتح املقــرر اخلـــاص إدراج عبــارة شــرطية يف بدايـــة  -١٢١

 >ألحكــام الــيت هـــي اآلن �ً و مرهــ ٦١الفقــرة جتعــل مشــروع املــادة 
، وذلــك �ـدف احلــد مـن التــداخل ٦٠إىل  ٥٨مشـاريع املــواد مـن 

لكن االقـرتاح ُسـحب الحقـاً ألنـه مل حيصـل  احملتمل بني األحكام،
. وإزاء ذلك، مضت جلنة هيئتها بكاملعلى دعم كاف يف اللجنة 

. فقــررت وضـــع عبـــارة ١الصــياغة قـــدماً يف إعــادة صـــياغة الفقـــرة 
اختصـــــاص املنظمـــــة فيمــــــا يتعلـــــق مبوضـــــوع التـــــزام مــــــن  ةل"مســـــتغ

االلتزامــات الدوليـــة هلـــذه الدولــة" يف موضـــع غـــري بعيــد عـــن بدايـــة 
الــنص. أمـــا التغيــريات األخـــرى فاشـــتملت علــى اســـتخدام عبـــارة 

"ســــعت [...] إىل  "قامــــت [...] >اللتفــــاف علــــى" حمــــل عبــــارة
تمـدة يف مشـروع ع"، ملواءمـة الـنص مـع الصـيغة املـــتفادي االمتثال ل

، واالستعاضـة عـن عبــارة "فتـدفع" بعبـارة "²ن تســبَّبت" ١٧املـادة 
 اليت اعُتربت أكثر وضوحاً. 

كـذلك نظــرت جلنــة الصـياغة يف مســألة النيــة ويف مقــرتح  -١٢٢
لتعديل عبارة "قامت [...] >اللتفاف" لتصبح "سـعت [...] إىل 

ك، قـررت جلنـة لـذااللتفاف" �دف إبراز ضرورة وجود النيـة. ومـع 
الصياغة عدم اعتماد تلك الصيغة، وذلك أل ا قد تفسَّر على أ ا 
تتـيح ا0ــال لتحمـل مســؤولية غـري �مــة 0ـرد الســعي إىل االلتفــاف 
دون النجاح يف ذلك >لفعل. مث نظرت جلنة الصياغة يف مقرتحات 
جتعــل الــنص أكثــر وضــوحاً Ðدراج كلمــة "عمــداً" أو "عــن قصــد" 

"االلتفاف" أو >عتماد صـيغة "متكنـت مـن د كلمة مد" بع"املتع أو
االلتفاف"، لكنها قررت عدم القيـام بـذلك لتفـادي اإلحيـاء بوجـود 
تغـري يف الطريقـة الــيت مت �ـا تصــور املسـؤولية ضــمن مشـاريع املــواد. 
واعُترب شرط وجود النية شرطاً موجوداً ضمنياً يف كلميت "االلتفاف" 

اج وصف إضايف فائدة أخرى تتمثل دم إدر أن لع و"تسبَّبت". كما
يف اخلروج بنص يشدد على ارتكاب فعل االلتفاف >الستفادة من 

 اختصاص املنظمة. وسوف يتم شرح هذه النقطة يف التعليق.
 .٢مل جير إدخال أي تغيري على الفقرة  -١٢٣
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ونظرت جلنة الصياغة يف مقرتح Ðدراج فقرة أخرى على  -١٢٤
، لكنها قررت ٥٩و ٥٨يف مشروعي املادتني ديدة اجل ٢ة غرار الفقر 

 . ٦١عدم القيام بذلك ألنه سيحد من التأثري العملي ملشروع املادة 
اآلن، بعـد تعديلـه عـدة  ٦١وأصبح عنوان مشـروع املـادة  -١٢٥

مــرات، علـــى النحــو التـــايل: "االلتفـــاف علــى االلتزامـــات الدوليـــة 
يغة الـيت تـوائم ت الصـث اختـري للدولة العضو يف منظمة دولية"، حي

 العنوان بشكل أوثق مع مضمون مشروع املادة.
مســـؤولية الدولـــة العضــــو يف  ٦٢ويتنـــاول مشـــروع املــــادة  -١٢٦

منظمة دولية عن فعل غري مشروع دولياً ترتكبه تلك املنظمـة. وقـد 
عّدلت جلنة الصياغة الصيغة املعتمدة يف القراءة األوىل لكي ~خذ 

 ورد من تعليقات.االعتبار بعض ما يف 
وقد قررت جلنة الصياغة أن حتذف العبارة الشـرطية "مـع  -١٢٧

" مــــن الـــنص االســــتهاليل ٦١إىل  ٥٨عـــدم اإلخـــالل >ملــــواد مـــن 
شــياً مــع مـا فعلتــه يف مشــاريع املـواد الســابقة. ومــع أن امت ١للفقـرة 

ك، فقد هذا قد يفتح ا0ال لقدر من التداخل مع مشاريع املواد تل
 .يف نطاق ما ميكن قبولهموماً رئي أنه ع

(أ)، أخذت جلنة الصياغة يف االعتبار توصية ١ويف الفقرة  -١٢٨
الدولة  مفادها أن النص ينبغي أن يوضح احلاجة إىل وجود قبول إزاء 
أو املنظمة الدولية اليت حتتج >ملسؤولية، حيث إن القبول قد يشكل 

ة النقطة، قررت جلن. وتوضيحاً هلذه مسألة داخلية >لنسبة للمنظمة
 (أ).١الصياغة إضافة عبارة "جتاه الطرف املضرور" يف  اية الفقرة 

ودرســت جلنـــة الصــياغة عـــدة مقرتحــات بشـــأن توضـــيح  -١٢٩
(ب). فنظـــــرت أوالً يف إمكانيــــة التشـــــديد علــــى عنصـــــر ١الفقــــرة 

التصـــرف، وذلـــك >لقـــول: "جعلـــت [...]، مبوجـــب تصــــرفها،"، 
. وكان املقـرتح اآلخـر لنقطة يف التعليقت أن تعاجل هذه الكنها قرر 

يقضــــــي >الستعاضـــــــة عــــــن كلمـــــــة "جعلــــــت" بكلمـــــــة "حثّـــــــت" 
 "تسببت"، لكنه أيضاً مل يؤخذ به.  أو

شياً مع االقرتاحات اليت تشدد ا، ومت٢وفيما يتعلق >لفقرة  -١٣٠
هي  ،يةوهي املسؤولية التبع ،على أن املسؤولية اليت تتناوهلا تلك الفقرة

ائي، تقرَّر إجراء تغيري يف العبارة االفتتاحية ات طابع استثنمسؤولية ذ
"أي مســـؤولية  ـحبيــث يســـتعاض عــن كلمـــيت "املســـؤولية الدوليــة" بـــ

شأن التعليق أن يغطي هذه النقطة أيضاً. وعملت جلنة  ومندولية". 
>الستعاضة يف الـنص  ٢ الصياغة كذلك على ز�دة حتسني الفقرة

بكلمة " which is entailed in accordance withاإلنكليزي عن عبارة "
"under " من أجل حتقيق االتساق مـع الـنص الفرنسـي. وتفهـم جلنـة

ين ضـمناً أن مسـؤولية الدولـة العضـو على أ ا تع ٢الصياغة الفقرة 
تنشأ بطريقة احتياطية، حيث إ ا تتفرع عن مسؤولية املنظمة الدولية 

من مشروع  ٢ولية وفقاً للفقرة نفسها. ويكون االحتجاج بتلك املسؤ 
. أمـا حقيقـة عـدم املسـاس مبسـؤولية املنظمـة الدوليـة فــتم ٤٨املـادة 

 . ٦٣توضيحها يف مشروع املادة 

بشـكل طفيـف [يف  ٦٢عدِّل عنـوان مشـروع املـادة  كما -١٣١
 Responsibility of a State member ofالنص اإلنكليزي] ليصـبح "

an international organization for an internationally wrongful act  

of that organization." 
فهــو األخــري يف البــاب اخلـــامس،  ٦٣أمــا مشــروع املــادة  -١٣٢

ذلـــــك البــــاب. وقــــد أدخلـــــت جلنــــة الصــــياغة ثالثـــــة ويتنــــاول أثــــر 
حتســـينات علـــى صـــياغة الـــنص املعتمـــد يف القـــراءة األوىل، وهــــي: 

قبــــل عبـــــارة اإلنكليــــزي] " [يف الــــنص theإدخــــال أداة التعريــــف "
"international responsibility وإدخــــال عبـــــارة "دولــــة أو" قبـــــل ،"

واءمتـه مــع عبـارة "منظمـة دوليـة أخـرى" يف  ايــة الـنص مـن أجـل م
، وحــذف عبـــارة "مبوجـــب أحكــام أخـــرى مـــن ١٩مشــروع املـــادة 

أحكـام مشـاريع املـواد هـذه". والتعـديل الثالـث هـو نتيجـة للتعــديل 
مــي أيضـاً إىل تفــادي اإلحيــاء ²ن مسـؤولية الدولــة تعــاَجل الثـاين، وير 

 ²حكام غري األحكام الواردة يف الباب اخلامس.

، وهـو "أثـر هـذا البـاب"،  ٦٣وظـل عنـوان مشـروع املـادة  -١٣٣
 كما هو عليه.

وظل عنوان الباب األخـري مـن مشـاريع املـواد، أي البـاب  -١٣٤
نظرت جلنة الصياغة  السادس، كما هو عليه: "أحكام عامة". وقد

يف مقرتٍح >عتماد عنوان "أحكام متفرقة"، لكنها قررت عدم قبول 
 ذلك املقرتح. 

". التخصـــيص قاعــدة"مبــدأ  ٦٤ويتنــاول مشــروع املـــادة  -١٣٥
تقبل جلنة الصياغة مبقرتٍح Ðدراج صيغة مفادها أنه، بغض النظر  ومل

جهـــة  ، ينبغـــي دائمــاً أن تكــون مثــةالتخصــيص قاعــدةعــن تطبيــق 
اً عاماً كهذا ال ميكن مؤازرته. كما مل تقبـل مسؤولة، ذلك أن اقرتاح

جلنة الصياغة مبقرتح Ðضافة حكم يتطلب أخذ اخلصائص املميـزة 
 لمنظمة يف االعتبار. ل

اقتصـرت جلنــة الصـياغة علــى حتسـني نــص  ،وتبعـاً لــذلك -١٣٦
 "أو للدولــة عــن فعــٍل غــري مشــروعٍ  القــراءة األوىل. فتحولــت عبــارة
ات الدوليــة" إىل "أو للدولــة فيمــا دوليـاً صــادر عــن إحــدى املنظمـ

منظمـة دوليـة"، وذلـك مـن أجـل مواءمـة  صـادر عـنيتعلق بتصرف 
تقســيم اجلملـة الطويلــة الــيت   عنــوان البـاب اخلــامس. ومتالـنص مــع 

كان يتشكل منها مشروع املـادة إىل مجلتـني، حبيـث تتنـاول اجلملـة 
 الثانية قواعد املنظمة.

ونظــرت جلنــة الصــياغة يف مقـــرتح لتوســيع نطــاق اجلملـــة  -١٣٧
الثانيـة اجلديـدة حبيـث يسـتدل منهــا علـى أن القواعـد املطبقـة علــى 

املنظمة الدولية وأعضائها ليست وحدها القواعد اليت العالقات بني 
عد  يُنظر فيها، >لرغم من أن تلك القواعد هي >لدرجة األوىل القوا

أن يفسـح ا0ـال أيضـاً أمـام انطبـاق ذات الصلة. ومن شـأن ذلـك 
بعــــض قواعــــد املنظمــــة علـــــى العالقــــات بــــني املنظمــــة والـــــدول أو 
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ح خشــية أن يفســح ا0ــال أمــام املنظمــات الثالثــة. ومل يُقبــل االقــرتا 
تفسري يفيد ²ن قواعد املنظمـة الدوليـة تتغلـب دائمـاً علـى القواعـد 

قواعـد املنظمــة  العامـة للقـانون الـدويل. وقـد رأت جلنـة الصـياغة أن
ذات صلة >لعالقات مع الدول أو املنظمات الثالثة، ليس بوصفها 

علـى سـبيل  -قواعد خاصة ولكن يف سياق تطبيق القواعد العامة 
أو حــــني تقبــــل الدولــــة أو  -املثـــال، لــــدى حتديــــد صــــحة املوافقــــة 

املنظمــــة الثالثــــة بقواعــــد املنظمــــة بوصــــفها ُملزمــــة هلــــا. ويف احلالـــــة 
إن أساس االنطباق يتمثل يف القبول من جانب الدولة، األخرية، ف
 .التخصيص قاعدةوليس يف 

ني ومـن مث انصـب االهتمــام علـى تقســيم الـنص إىل مجلتــ -١٣٨
تسـهيالً للفهــم، مـن دون إحــداث أي تغيـريات أساســية >لضــرورة. 
واسُتخدمت يف الصيغة اليت اتفق عليهـا عبـارة "قواعـد خاصـة مـن 

" لتوضــيح أن هــذه اخلاصــية، أي كو ــا مـــن قواعــد القــانون الــدويل
عبـارة "وقـد تـرد"  قواعـد القـانون الـدويل، هـي اخلاصـية املهمـة. أمـا

عـــد املنظمـــة ال تعمــــل مجيعهـــا كقواعــــد فهـــي للداللـــة علــــى أن قوا
خاصــــة. وتقــــّرر [فيمـــــا يتعلــــق >لــــنص اإلنكليـــــزي] حتويــــل عبـــــارة 

"between the international organization and its members "إىل 
"between an international organization and its members" . 

كانيــة ونتيجـة هلــذه املناقشـة، نظــرت جلنـة الصــياغة يف إم -١٣٩
ميكــــن للمنظمــــة أن تســـــتند إىل  إدراج املبــــدأ الــــذي يفيــــد ²نـــــه ال

قواعـدها الداخليـة لكـي تتفـادى مسـؤوليتها الدوليـة، وذلـك متاشـياً 
مـن املــواد املتعلقـة مبســؤولية الــدول  ٣ل ورد يف املــادة مـع بيــان مماثـ

تلـــــك ُجســــدت . وقــــد ٣٢واســــتكماالً ملناقشــــتها ملشــــروع املـــــادة 
 اجلديد. ٥قحة، يف صورة مشروع املادة الفكرة، بصيغة من

،  "التخصيص"قاعدة ، وهو ٦٤وظل عنوان مشروع املادة  -١٤٠
 كما هو عليه. 

 ٦٥ع املـــــواد مـــــن واعُتمــــدت نصـــــوص وعنـــــاوين مشـــــاري -١٤١
 من دون تغيري يف صيغ القراءة األوىل. ٦٧ إىل

شرطاً وقائياً يتعلق مبيثـاق األمـم  ٦٧ويُعترب مشروع املادة  -١٤٢
ملتحدة. وقد قررت جلنة الصياغة اإلبقاء على النص والعنوان كما ا

ــر وكأنــه  اعُتمــدا يف القــراءة األوىل. ورأت أن احلكــم ينبغــي أال يفسَّ
مم املتحدة، >عتبارها منظمة دولية، مستثناة من أحكام يعين أن األ

مشـاريع املــواد. ونظـرت جلنــة الصـياغة أيضــاً يف مقـرتٍح يهــدف إىل 
ـر وفقـاً ألحكـام ميثـاق اإلشارة إىل  أن مشاريع املـواد جيـب أن تفسَّ

األمم املتحدة، على غرار مـا ورد يف التعليـق علـى احلكـم املكـافٍئ 
. وقــــررت جلنــــة )٢٥٣(لقــــة مبســــؤولية الــــدولمـــن مشــــاريع املــــواد املتع

يف احلكم نفسه وال يف التعليق  الصياغة عدم إدراج هذا التوضيح ال
عليــه، أل ــا رأت أن توكيــداً كهـــذا تســهل مؤازرتــه يف ســياق يتعلـــق 

__________ 

 ١٨٥ ص ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٢٥٣( 
 .)٥٩ املادة على التعليق من) ٢(الفقرة (

يف السـياق املتعلــق  مبسـؤولية الـدول وال ميكــن مؤازرتـه بـذات القــدر
فاً للدول، ال تستطيع >ملنظمات الدولية. فاملنظمات الدولية، خال

عليه ال ميكنهـا أن  دة، وبناءأن تصبح أطرافاً يف ميثاق األمم املتح
تصبح أعضاء يف املنظمة. وهي أيضاً غري ُملزمة >لضرورة ²حكام 
ميثاق األمم املتحدة أو حىت بقرارات أجهزة األمم املتحدة. ولذلك  

مم املتحدة كان التفضيل حلكم يقتصر على عدم املساس مبيثاق األ
ه مـن دون اختـاذ موقـف بشـأن كونــه ُملزمـاً للمنظمـات الدوليـة بوجــ

عــام أم ال. ومل يلــق القبــول داخــل جلنــة الصــياغة مقــرتح يــدعو إىل 
ز�دة توضيح هذا األمر Ðضافة عبارة "²ي التزامات تنشأ مبوجب" 
قبل عبارة "ميثاق األمم املتحدة"، وذلك خشية أن ترتتب عواقـب 

علــــى تعــــديل الصــــيغة املعتمــــدة يف املــــواد املتعلقـــــة  ةغــــري مقصــــود
 مبسؤولية الدول. 

ويف اخلتــام، و>لنيابـــة عـــن رئـــيس جلنـــة الصـــياغة، أعـــرب  -١٤٣
يف وضـٍع هيئتهـا  بكامـلالسيد برييرا عـن أملـه يف أن تكـون اللجنـة 

ميكنهـــا مــــن اعتمــــاد مشــــاريع املـــواد املتعلقــــة مبســــؤولية املنظمــــات 
 الثانية، >لصيغة اليت ُقدمت �ا. الدولية، يف القراءة 

د عناوين ونصوص مشاريع دعا اللجنة إىل اعتما ،ومن مث -١٤٤
املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، حسبما وردت أعاله، يف 

 القراءة الثانية.
 الباب األول

 مقدمة
  ٢و ١مشروعا املادتني 

 .٢و ١اعتُمد مشروعا املادتني  
 الباب الثاين

 ل غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدوليةفعااأل
 مبادئ عامة  - األولالفصل 

  ٥إىل  ٣مشاريع املواد من 

 . ٥إىل  ٣اعتُمدت مشاريع املواد من  
 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية  - الفصل الثاين

  ٩إىل  ٦مشاريع املواد من 

 .٩إىل  ٦اعتُمدت مشاريع املواد من  
 خرق االلتزامات الدولية - الثالثالفصل 

  ١٣إىل  ١٠مشاريع املواد من 

 . ١٣إىل  ١٠اعتُمدت مشاريع املواد من  
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مســؤولية املنظمـة الدوليــة فيمــا يتصـل بفعــل دولــة  - الفصـل الرابــع
 منظمة دولية أخرى أو
 ١٤مشروع املادة 

، إنـه وود مايكـل السـرييؤيده يف ذلك  ،قال نوليت السيد -١٤٥
يسفر ²ي شكٍل من األشكال عـن تغيـري  المشروع املادة فهم أن 
املسـؤولية عمـا يقـدَّم مـن عـون أو مسـاعدة يف ارتكـاب فعـل نطـاق 

املقابلـــة مـــن املـــواد املتعلقـــة  ١٦غــري مشـــروٍع دوليـــاً مقارنـــة >ملــادة 
مبسـؤولية الـدول. فقـد كانـت جلنــة الصـياغة تنظـر ببسـاطة فيمــا إذا  

أن يتضـمن اإلشـارة إىل النيــة  ١٤ كـان ينبغـي لـنص مشــروع املـادة
لـــى الــــنص املتعلـــق مبســــؤولية الــــدول. الـــيت وردت يف التعليقــــات ع

ومتثلت النتيجة اليت متخضت عنها مناقشات جلنة الصياغة يف أنـه 
يفهــم مــن  لـيس مــن املستحســن فعـل ذلــك. وقــال إنــه مـع ذلــك مل
ينبغـــــي  ١٤املناقشــــة أ ـــــا تعــــين أن التعليـــــق علــــى مشـــــروع املــــادة 

 ُيشري إىل مسألة النية.  أال
املقــــرر اخلــــاص يشــــاطره فهمـــــه وتســــاءل عمــــا إذا كــــان  -١٤٦
 الوضع.  هلذا

(املقرر اخلـاص) قـال إن السـيد نـوليت أصـاب  غا� السيد -١٤٧
حني أفاد ²ن نتيجة املناقشات متثلت يف أن النص املتعلق مبسؤولية 

غـــري  املنظمــات الدوليــة ينبغــي أن يتضــمن إشــارة مــا، ولــو بشــكل
املتعلقة مبسؤولية  ١٦مباشر، إىل ذلك اجلزء من التعليق على املادة 

الدول الذي ذكر النية >عتبارها أحد املعايري اليت تنطبق على تقدمي 
العــون أو املســـاعدة يف ارتكــاب فعـــٍل غـــري مشــروٍع دوليـــاً. وتعهـــد 

الــــذي  Ð١٤دراج إشـــارة كهــــذه يف التعليـــق علــــى مشـــروع املــــادة 
 وقت املناسب.لجنة يف الستعاينه ال
 .١٤اعتُمد مشروع املادة  

 ١٩إىل  ١٥اريع املواد من مش

 .١٩إىل  ١٥اعتُمدت مشاريع املواد من  
 الظروف النافية لعدم املشروعية - الفصل اخلامس
 ٢٧إىل  ٢٠مشاريع املواد من 

 .٢٧إىل  ٢٠اعتُمدت مشاريع املواد من  
 الباب الثالث

 ة للمنظمة الدوليةمضمون املسؤولية الدولي
 مبادئ عامة  - الفصل األول

 ٣٣إىل  ٢٨مشاريع املواد من 

 .٣٣إىل  ٢٨اعتُمدت مشاريع املواد من  

 جرب الضرر  - الفصل الثاين
 ٤٠إىل  ٣٤مشاريع املواد من 

 .٤٠إىل  ٣٤اعتُمدت مشاريع املواد من  
اخلروق اجلسـيمة لاللتزامـات الناشـئة عـن قاعـدة  - الفصل الثالث

 قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل
 ٤٢و ٤١مشروعا املادتني 

 .٤٢و ٤١اعتُمد مشروعا املادتني  
 الباب الرابع

 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية
 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية - الفصل األول

 ٥٠إىل  ٤٣مشاريع املواد من 

 .٥٠إىل  ٤٣اعتُمدت مشاريع املواد من  
 التدابري املضادة  - الفصل الثاين
 ٥١مشروع املادة 

قــال إنــه ينبغــي مراجعــة الــنص الفرنســي  كانــديويت  السـيد -١٤٨
 neللتحقـق مـن أن صـيغة النفـي " ٥١من مشـروع املـادة  ١للفقرة 

peuvent prendre de contre-mesures زية " تتماشى مع العبارة اإلنكلي
"may only take countermeasures." 

، رهنـاً بــذلك الــتحفظ املتعلــق ٥١اعتُمـد مشــروع املــادة  
 >لنص الفرنسي. 

  ٥٧إىل  ٥٢مشاريع املواد من 

 .٥٧إىل  ٥٢اعتُمدت مشاريع املواد من  
 الباب اخلامس

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية

 ٥٨مشروع املادة 

 .٥٨اعتُمد مشروع املادة  
 ٥٩مشروع املادة 

أشــــار إىل أنــــه ينبغــــي حــــذف كلمــــة  غالتســــكي الســــيد -١٤٩
(أ) مـــن مشــــروع ١"تلـــك" الـــواردة قبـــل كلمـــة "الدولـــة" يف الفقـــرة 

، وذلــــــك حتقيقـــــــاً لالتســــــاق مـــــــع الصــــــيغة الـــــــواردة يف ٥٩ املــــــادة
 . ٥٨(أ) من مشروع املادة ١ الفقرة

 ، رهناً بذلك التعديل التحريري.٥٩اعتُمد مشروع املادة  
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  ٦٣إىل  ٦٠من  مشاريع املواد

 .٦٣إىل  ٦٠تُمدت مشاريع املواد من اع 
 الباب السادس

 أحكام عامة
 ٦٤مشروع املادة 

" an organizationأشــار إىل أن عبـــارة " كانــديويت  الســيد -١٥٠
 ٦٤للجملـة الثانيـة مـن مشـروع املـادة الـنص اإلنكليـزي الـواردة يف 

ل ملقابــــــمـــــع ا " لكـــــي تتـــــواءمthe organizationينبغـــــي أن تصـــــبح "
 ."l’organisation"الفرنسي 

، مع ذلك التعديل التحريري يف ٦٤اعتُمد مشروع املادة  
 النص اإلنكليزي.

  ٦٧إىل  ٦٥مشاريع املواد من 

 .٦٧إىل  ٦٥اعتُمدت مشاريع املواد من  
أن تعتمـد يف يف قـال إنـه يعتـرب أن اللجنـة ترغـب  الـرئيس -١٥١

املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية ريع مشـــا عنـــاويَن ونصـــوصَ القــراءة الثانيـــة 

، ككـــل، رهنــاً Ðجـــراء التعـــديالت التحريريـــة يف الدوليـــة املنظمــات
 النصني اإلنكليزي والفرنسي. 

 وقد تقرَّر ذلك.  
ــا� الســـيد -١٥٢ (املقـــرر اخلـــاص) رحـــب حبقيقـــة أن اللجنــــة  غـ

جلـزء األول متكنت من اعتماد النص يف القراءة الثانيـة قبـل انتهـاء ا
، حيـث إن ذلــك يشــكل شــرطاً مســبقاً ا الثالثــة والســتنيمـن دور�ــ

العتمادها التعليقات على النص يف اجلزء القادم من الدورة. وقال 
 إن هذا العمل هو مسعى مجاعي يستحق املضي فيه قدماً. 

 *)�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

ام  الرئيسعلن بعد تبادل عبارات ا0املة كاملعتاد، أ -١٥٣ اختت
 اجلزء األول من الدورة الثالثة والستني. 

 .٢٥/١٢رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

__________ 

 .٣٠٩٥من اجللسة  مستأنف * 
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 املوجزة جللسات اجلزء الثاين من الدورة الثالثة والستنياحملاضر 
 ٢٠١١آب/أغسطس  ١٢متوز/يوليه إىل  ٤املعقودة يف جنيف يف الفرتة من 

 

 ٣٠٩٨اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٤، االثنني

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الحقاً 

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــــوديس، الســــــيد برييـــــــرا، الســــــيد بيليــــــه، الســـــــيد  ->ســــــكيس 

التسـكي، السـيد �، السـيد غالسـيد سـابو  حسـونة، السـيد احلمـود،
أوســبينا، الســيد فومبــا، الســـيد   -فارغــاس كــارينيو، الســيد فلنســـيا 

نــــديويت، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، الســـــيد كــــافليش، الســــيد كا
ماكريــه، الســيد ميليســـكانو، الســيد نيهـــاوس، الســري مايكـــل وود، 

 السيد ويسنوموريت.
_________ 

 السيد قنسطنطني إيكونوميدس،  �بني
 اللجنةالسابق يف عضو ال

اجلــــزء الثـــاين مــــن الـــدورة الثالثــــة بدايـــة  إن قــــال الـــرئيس -١
تكسـوها ظـالل مـن احلـزن، إذ بلغـه والستني للجنة القـانون الـدويل 

. ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ١٤ قنســـطنطني إيكونوميـــدس يف وفـــاةنبــأ 
 الـذي كـان عضـواً  ، وهـوقنسـطنطني إيكونوميـدسومضى يقول إن 

 ٢٠٠١و ١٩٩٧يف الفــرتة مــا بــني عــامي يف اللجنــة  للغايــة نشـطاً 
، ساهم مسامهة قيمـة للغايـة ٢٠٠٦و ٢٠٠٣فرتة ما بني عامي وال

لــوزارة  مستشـاراً قانونيــاً طويلــة  دةملــوقــد عمـل  يف أعمـال اللجنــة.
لتـدوين > املعنيـةشارك يف العديد مـن املـؤمترات و  ،اخلارجية اليو�نية

 وأضـــاف قــائالً إنـــه قــد وجـــه، .يلوالتطــوير التــدرجيي للقـــانون الــدو 
 .تعزية إىل زوجة السيد إيكونوميدس ةرسالاللجنة،  >سم

 .صمت دقيقةالتزم أعضاء اللجنة  وبدعوة من الرئيس، 
 السيد فرانسيس ماهون هايس،  �بني

 اللجنةالسابق يف عضو ال
فرانســـيس  وفـــاةنبـــأ  أيضـــاً حبـــزن قـــال إنـــه تلقـــى  الـــرئيس -٢

مهة كبـرية يف أعمـال اللجنـة، إذ كـان مسا قدم الذي ايسماهون ه
. وقــد عمــل ١٩٩١و ١٩٨٧عضـواً فيهــا يف الفــرتة مــا بـني عــامي 

 األيرلنديـة لـوزارة اخلارجيـةفرانسيس ماهون هايس مستشاراً قانونيـاً 
أن يكـرس نفسـه حليــاة مهنيـة يف السـلك الدبلوماسـي، حيــث قبـل 

 دائمــاً ممــثالً مث  ندا،يســلآك والنــرويج و امنر الــد يفلبلــده  عمــل ســفرياً 

 ل أيضـــاً وقــد مثّـــ .لـــدى األمـــم املتحــدة يف جنيـــف ونيويـــوركلبلــده 
وأضـاف قـائالً إنـه قـد املـؤمترات الدبلوماسـية.  العديد من يف أيرلندا
 .فرانسيس ماهون هايسأسرة  تعزية إىل رسالةاللجنة،  >سم وجه،

 .صمت دقيقةالتزم أعضاء اللجنة  بدعوة من الرئيس،و  
 .بسون (�ئبة الرئيس) رÔسة اجللسةيدة جاكو تولت الس 

، الفرع Nء، A/CN.4/638( *)�بع(طرد األجانب 
 )A/CN.4/642و

 من جدول األعمال] ٥[البند 
 التقرير السابع للمقرر اخلاص

، املقـرر اخلـاص، إىل عــرض دعـت السـيد كــامتو الرئيسـة -٣
 .)A/CN.4/642(طرد األجانب  عنتقريره السابع 

 إعـداد ن الغـرض مـنإقال (املقرر اخلاص) تو امك  السيد -٤
 موجز تقدمي عرض الذي يتميز مبحتواه املقتضب هو التقرير السابع

 إعـدادمنـذ طـرأت الـيت و ملوضـوع املتعلقـة > احلديثـة هـم التطـوراتأل
التشــــريعات  فعـــالوة علـــى. )٢٥٤(الســـادس للتقريـــراإلضـــافة الثانيـــة 

احلكـم  فـإن، ك الفـرتةخـالل تلـ دتالوطنيـة الـيت اقرتحـت أو اعتمـ
تشـــــــــــــرين  ٣٠الصــــــــــــادر عـــــــــــــن حمكمـــــــــــــة العــــــــــــدل الدوليـــــــــــــة يف 

هو حكم >لـغ  اديو د�لوص وأمحد قضيةيف  ٢٠١٠ نوفمربالثاين/
سوى اثنني التقرير  ال يذكرو  .املوضوع قيد النظر>لنسبة إىل مهية األ

 الـيت بـادرةامل ا، ومهاليت حدثت على الصعيد الوطين من التطورات
ورفض الربملان الفرنسي  ٢٠١٠ية عام ويسرا يف  ااعتمدت يف س

ة. وقد اجلنسيÐسقاط  يتعلقشروع قانون مل ٢٠١١فرباير شباط/يف 
، حيـث اعتمـد قـانون يتعلـق ركامنيف الـدحدث مؤخراً تطور �لـث 

  ضوع نفسه.>ملو 
والكانتو�ت السويسرية يف  السويسري الشعبوقد وافق  -٥
علـــى  ٢٠١٠نوفمرب رين الثــاين/شـــت ٢٨ يف ُعقــدالـــذي ســتفتاء اال

املؤرخــــــــــــة لتعـــــــــــديل الدســــــــــــتور السويســـــــــــري املبـــــــــــادرة الشــــــــــــعبية 
واملتعلقــــــة بطـــــــرد ا0ــــــرمني األجانـــــــب.  ٢٠٠٨شــــــباط/فرباير  ١٥

ويقضـي الـنص الدسـتوري اجلديـد ²ن تسـحب السـلطات اإلداريـة 
املختصــــة حـــــق اإلقامـــــة ســـــحباً تلقائيـــــاً و²ن ُيطـــــرد مـــــن اإلقلـــــيم 

__________ 

 .٣٠٩٤من اجللسة  مستأنف * 
A/C الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٢٥٤(  N.4/625 
 .Add.1–2و
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ر حبقهــــم حكــــم �فــــذ يـــــدينهم الــــذين صــــداألجانــــب  السويســــري
>رتكــاب جرميــة قتــل أو اغتصـــاب أو أي اعتــداء جنســي خطـــري، 

مـــال عنـــف ذات طبيعـــة أخـــرى، مثـــل اللصوصـــية >رتكـــاب أع أو
االجتـار >ملخــدرات أو السـطو علــى املنــازل،  االجتـار >لبشــر أو أو

 وكـــذلك األشــــخاص الــــذين حصــــلوا بصـــورة غــــري مشــــروعة علــــى
ت االجتماعية أو اإلعانة االجتماعية. وعالوة ميناالتأ استحقاقات
 يمالطــــرد، ُمينـــع هـــؤالء األشــــخاص مـــن دخـــول اإلقلــــ علـــى تـــدبري

سنوات ومخس عشرة سـنة، ومتتـد  السويسري ملدة ترتاوح بني مخس
ويرمـي احلكـم الدسـتوري اجلديــد  .إىل عشـرين سـنة يف حالـة العـود

لســـلطات اإلداريـــة إىل تضــييق الســـلطة التقديريـــة الـــيت تتمتـــع �ـــا ا
املختصـة حاليـاً، وذلـك Ðدراج عنصــر التلقائيـة يف عمليـة ســحب 
وثيقـة اإلقامـة مـن األجنـيب املـدان >رتكـاب اجلـرائم املعنيـة، وÐقـرار 

، يف الواقع العمليو الطرد التلقائي ترتيباً على سحب وثيقة اإلقامة. 
هـــــامش املنــــاورة الــــذي تتمتــــع بـــــه  هــــذا احلكــــم الدســــتوري يزيــــلف
الفــرد  ويلغـي سـلطتها فيمـا يتعلـق بتقيـيم موقـف لسـلطات اإلداريـةا

تشــــــــــرين  ٢٨مـــــــــن مث، فالتعـــــــــديل الدســـــــــتوري املـــــــــؤرخ و . املعـــــــــين
يشـــكل تراجعـــاً، حـــىت مـــن منظـــور التشــــريع  ٢٠١٠ الثـــاين/نوفمرب

عقوبـة ه مثار انتقاد >لفعـل ألنـه يفـرض "السابق الذي كان هو ذات
يسية، وهي عقوبـة السـجن، "، حيث جيمع بني العقوبة الرئمزدوجة
ة الطرد اإلضـافية، وهـي الـيت تكـون أحيـا�ً أشـد وطـأة علـى وعقوب

 النفس من العقوبة الرئيسية. 
وضـع فكـرة  ، فقد اقرتح رئيس الدولـةفرنساب وفيما يتعلق -٦

حون >النفعال مبناسبة تنصـيب احلـاكم يف سياق مشقانون جديد 
قاب أعمـال العنـف اخلطـرية اجلديد ملقاطعة إيزار الذي ُعّني يف أع

خـالل شــهر الـيت وقعـت يف أحــد األحيـاء الشـعبية مبدينــة غرونوبـل 
وأســـفرت عــن وقـــوع ضــحا� يف صـــفوف أفـــراد  ٢٠١٠متوز/يوليــه 

ري أن ما ومل يتعرض النص املقرتح للطرد بصورة مباشرة، غ الشرطة.
نص عليه خبصوص إمكانية إسـقاط اجلنسـية قـد يـؤدي إىل الطـرد، 

فيه املقرر اخلاص أمهية >لنسـبة إىل املوضـوع، علـى الـرغم وقد رأى 
 .٢٠١١له يف شباط/فرباير  جملس الشيوخمن رفض 

 ٢٠١١ يونيـــــه/حزيران ٢٤يف وقــــد اعتمـــــدت الـــــدامنرك  -٧
إذ يــنص علـى الطــرد للتعــديل الدسـتوري السويسـري،  ممـاثالً  قـانو�ً 

ن يف السج عقوبةب ُحكم عليه امنركيف الدالتلقائي لكل أجنيب مقيم 
جدالً واسع النطاق، حيث  قضية جنائية. وقد أ�رت هذه املسألة

هــــذا  أعضـــاء الربملــــان ضـــد مشـــروعصـــّوت عـــدد ال ²س بــــه مـــن 
 انتهاكــــاً احلكوميـــة املنظمـــات غــــري القـــانون، واعتربتـــه العديــــد مـــن 

احملكمــــة إلدانـــة  ، ورأت أنــــه قـــد يعـــّرض الــــدامنركقـــانون الـــدويللل
 .اناألوروبية حلقوق اإلنس

وخـارج نطــاق هــذه املمارســات الوطنيـة الــيت تــدل علــى  -٨
وجـود اجتـاه حنـو تشــديد التشـريعات املتعلقـة >ألجانـب، وال ســيما 

الدوليـــة يف جمــال الطــرد، فــإن احلكــم الصــادر عــن حمكمــة العــدل 
 أمحدو صـاديو د�لـويف قضية  ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠ يف

من حيث  �رخيياً حكماً ه، يشكل، مع كل ما ميكن أن يقال بشأن
اجلــودة القانونيــة، رغــم أن أحــد أهـــم جوانبــه، أال وهــو محايــة حـــق 
األجنيب يف امللكية، يظل حمل جدل. وتتجلى أمهية هذا احلكم يف  

يقـل عـن ســبع مـن املسـائل القانونيـة الـيت تثريهــا  كونـه يتنـاول مـا ال
لتــزام إشـكالية طــرد األجانــب، وهــي: مفهـوم التقيــد >لقــانون؛ واال

Ðبالغ األجنيب احملتجز ألغراض الطـرد ²سـباب اعتقالـه؛ وااللتـزام 
ض الطــرد مبسـوغات هــذا الطــرد؛ Ðخطـار األجنــيب احملتجـز ألغــرا

زام وحظر معاملة األجنيب احملتجز ألغراض  لت الطرد معاملة سيئة؛ وا
الســلطات املختصــة يف دولــة اإلقامــة Ðبــالغ الســلطات القنصـــلية 

من دون ~خـري، >حتجـاز مواطنهـا؛ وحقـوق امللكيـة لدولة املنشأ، 
الطـــاردة لألجنــيب اخلاضـــع للطــرد؛ وأخـــرياً، إقـــرار مســؤولية الدولـــة 

 املوضـوع الــذي جــوهرتشـكل هــذه النقـاط و  وقيامهـا جبـرب الضــرر.
قــد اســتعرض مخــس سـنوات، و  تنظـر فيــه اللجنـة منــذ مــا يزيـد عــن

لق بكل ورد، فيما يتعهذه النقاط وأالسابع  هتقرير املقرر اخلاص يف 
نقطة، مقاطع احلكم اليت تدعمها، وبـّني وجـه التطـابق بـني موقـف 

املقدمــة إىل اللجنــة بشـــأن احملكمــة واحلجــج املعروضــة يف التقـــارير 
تشـــكل نقاطـــاً أحكـــام احملكمــة  ا أنومبـــموضــوع طـــرد األجانــب. 

فيبدو أن اللجنة تسري يف االجتاه ، >لنسبة إىل التدوينهامة  مرجعية
يبّني التقرير السابع أن مشاريع املواد  ،تحديدعلى وجه الالصحيح. و 

املقرر اخلاص  اليت اقُرتحت وفق التوجيهات اليت قدمتها اللجنة إىل 
ملقرر اخلاص ، دعاوأخرياً . ال يقبل اجلدلتستند إىل أساس صلب   ا

>لتقريــر السـابع الــذي  علمـاً  إىل أن تقتصـر علــى اإلحاطـةاللجنـة 
إذا   ماتقرير   صرفاً، على أن يرتك للجنة الصياغةاً إخبار�ً يكتسي طابع

  تستند إليه حينما تنظر يف مشاريع املواد اليت حتال إليها.ت سكان
ــديويت  الســــيد -٩ لفـــــت االنتبــــاه إىل أن التقريــــر الســـــابع  كانــ

"مـــوجز مشــــاريع املـــواد بعــــد إعــــادة  فصـــالً بعنــــوان أيضــــاً يتضـــمن 
فيــه املقــرر اخلـاص قــد عــدل ة ألن وهــو أمــر مهـم للغايــهيكلتهـا"، 

 .وترقيم مشاريع املوادعناوين 
 بـذل مـا يف وسـعهنـه إقـال (املقـرر اخلـاص) كـامتو   السـيد -١٠

علهـــا أكثـــر جلو  لرتتيـــب مجيـــع مشـــاريع املـــواد بطريقـــة أكثـــر تنظيمـــاً 
اجللسـة العامـة  أعضـاء اللجنـة يفوقـد يـود . وأكثر متاسكاً  وضوحاً 

تعليقـات بشـأن اخلطــة املقرتحـة ملشــاريع اقـرتاح تعـديالت أو تقــدمي 
 للجنة. واد اليت قدمها إىل اامل

 املوجز الذي اقرتحه حالةنه ينبغي إإقال  كانديويت  السيد -١١
 .املقرر اخلاص إىل جلنة الصياغة

أيد هذا االقرتاح وشكر املقرر اخلاص وود  السري مايكل -١٢
ي عليه تنطو  ، مبااللجنة على اضطالعه بعرض آخر التطورات على

أن اللجنــة،  مـن معلومــات هامـة. ومــع ذلـك، فإنــه ينبغـي أال يُعتــرب
االنتقــادات Ðحاطتهـا علمـاً >لتقريـر، قــد وافقـت أو مل توافـق علـى 

�م. ال يؤيدها بشكلاليت هي االنتقادات الواردة فيه، و   
ــه الســـــيد -١٣ ــ إن اإلحاطـــــة علمــــــاً >لتقريـــــر قــــــد قــــــال  ماكريـ

ع، ألن ذلـــك يعــــادل كـــرب ممــــا هـــو متوقــــإىل حــــدوث آ�ر أ تـــؤدي
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ســـــيدرج علـــــى للمقـــــرر اخلــــاص الـــــذي إعطــــاء الضـــــوء األخضـــــر 
ويف هــذا الصـــدد،  بعـــض املقــاطع الـــواردة فيــه يف تعليقـــه. األرجــح
مـــا هــــي >لضـــبط أن يعـــرف عـــن رغبتـــه يف  الســـيد ماكريـــه أعـــرب

مع نص  أ ا تتعارض املقرر اخلاصاليت يرى  وادامل مشاريعأحكام 
 لسويسرية.الشعبية ااملبادرة 

(املقرر اخلاص) قال إن التشريع السويسري  توكام  السيد -١٤
وأشــار إىل أن اللجنـة قــد . مــادة حمـددال يتعـارض مــع أي مشـروع 

أسباب الطـرد  بدراسةخالل مناقشة التقرير السادس، اضطلعت، 
أن هــــذه  ورأتزدوجـــة"، املعقوبــــة ال"املتمثلــــة يف توقيـــع مارســـة املو 

بعد  هلسجن وطرد> إدانة شخص، وذلك ألن ة للنقدبلقااملمارسة 
يكـن الطـرد عقوبـة  لـو ملو فرض عقوبة مزدوجـة، حـىت  يعادلذلك 

ال يصدر >لضرورة عن حمكمة ما نتيجة انتهاك حكم  جنائية، ألنه
ومـن مث، . عـن سـلطة إداريـة قد يصـدر ولكن من أحكام القانون،

"عقوبــة تفــادي فــرض  فإنــه ينبغــي أن يشــار يف التعليــق إىل ضــرورة
وهذا هو السياق الذي ميكـن أن تكـون ، خصعلى الش مزدوجة"

صـــياغة  هامـــة أثنــاءاملمارســـة السويســرية األخــرية  فيــه اإلشــارة إىل
 .أسباب طرد األجانبليق فيما يتصل مبسألة التع

أن حيال إىل اللجنة ترغب يف  إ ا تعترب أنقالت الرئيسة  -١٥
يف الــوارد  ادة هيكلتهــااملـواد بعــد إعـمـوجز مشــاريع  جلنـة الصــياغة

 التقرير السابع عن طرد األجانب الذي أعده املقرر اخلاص.

 وقد تقرَّر ذلك. 

 .٤٥/١٥رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣٠٩٩اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٦األربعاء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

، الســــــــــيد الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث :احلاضـــــــــرون 
يس، الســـــيد برييــــــرا، الســـــيد بيليــــــه، الســــــيدة بريمــــــود ->ســـــكيس 

جاكوبســــون، الســــيد حســـــونة، الســــيد احلمـــــود، الســــيد ســـــابو�، 
الســــيد غالتســـــكي، الســـــيد فارغـــــاس كـــــارينيو، الســـــيد فاســـــياين، 

أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد   -الســيد فلنســـيا 
لســـــيد ماكريـــــه، الســـــيد ســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، اكانــــديويت، ال

ســـــي، الســـــيد ميليســـــكانو، الســـــيد نـــــوليت، الســـــيد نيهــــــاوس، مورا
 .السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت

_________ 

، الفرع ألف، A/CN.4/638( *)�بع(التحفظات على املعاهدات 
، Add.1و A/CN.4/647، وAdd.1و A/CN.4/639و

 )A/CN.4/L.795، وA/CN.4/L.793، وA/CN.4/L.779و
 من جدول األعمال] ٢[البند 

 التقرير السابع عشر للمقرر اخلاص
 دعا املقرر اخلاص إىل تقدمي تقريره السابع عشـرالرئيس  -١

 .)Add.1و A/CN.4/647(التحفظات على املعاهدات  عن
أن يعــرب  أوالً (املقــرر اخلـاص) قـال إنــه يـود  هبيليـ السـيد -٢

اللجنــــة.  لرحيـــل عضـــوين ســـابقني مـــن أعضـــاء حزنـــهعـــن عميـــق 
عميقــــة  معتقـــداترجـــالً ذا قنســـطنطني إيكونوميــــدس كـــان  فلقـــد

مفكـــــراً راقيـــــاً  سفرانســـــيس مـــــاهون هـــــايكـــــان يـــــاً >رعـــــاً، و حقوقو 
 ودبلوماسياً مرموقاً. 

أعرب فــواألخـري، تقريـره الســابع عشـر  عـرضإىل  وانتقـل -٣
 ،اجلاد يف ترمجتـه االبالغة وعمله االرتمجة لكفاء�لدوائر عن امتنانه 

وقال فضالً عن مجيع مشاريع التعليقات الواردة يف دليل املمارسة. 
 التمهيديــــةعـــن املالحظـــات  ســــابع عشـــريف تقريـــره ال ســـتغىنا إنـــه

>لتحفظــات  املتعلقــة يــدةالتطـورات اجلدفيهــا وجز الــيت يــ التقليديـة
التقـــارير الســــابقة  علـــىردود الفعـــل  ويســـتعرضعلـــى املعاهـــدات 
 يفمباشــرة  دخـل ، فقـدوبـدالً مـن ذلـك. للجنـة واألعمـال األخـرية

األول مــن التقريــر للحــوار املتعلـــق  الفــرعصــلب املوضــوع خمصصــاً 
>المتنـان لـدانيال مـولر ملـا قدمـه مـن  مـدين>لتحفظـات. وقـال إنـه 

 .ذلك الفرعصياغة  مساعدة يف
لتحفظــــات" ليســــت > املتعلــــقوقــــال إن عبــــارة "احلــــوار  -٤

، مع أنـه أوجـز )٢٥٥(ه يف تقريره الثامنمصطلحًا فنياً بل تعبرياً ابتكر 
. )٢٥٦(احلــــوار يف تقريــــره الثالــــثذلــــك املفهــــوم الــــذي يقــــوم عليــــه 

بغــض  ،لتحفظــات" يعـين ببســاطة أنــه> املتعلــق"احلــوار  فمصـطلح
عـــــد املوضــــــوعية واإلجرائيــــــة الـــــيت تنطبــــــق علــــــى النظـــــر عــــــن القوا

، ميكـن بعينهاالتحفظات يف ظل غياب أحكام حمددة يف معاهدة 
دة أو املنظمات الدولية املتعاقدة، وقد فعلت ذلك يف ول املتعاقللد

يف حـوار غـري رمسـي يتعلـق جبـواز ونطـاق  أن تنخـرطحـاالت كثـرية، 
 ما.ومعىن حتفظات طرف ما أو اعرتاضاته على حتفظ 

صعب يأن تلك املمارسات هي ممارسات غري رمسية  رغمو  -٥
تسـليط الضــوء  ينبغـيمـزا� كثـرية  فـإن هلــاوضـعها يف سـياق قـانوين، 

مناسب لفعل ذلك ألنـه وسـيلة غـري  سياق دليل املمارسةو ها. علي
__________ 

 .٣٠٩٠من اجللسة  مستأنف * 
 A/CN.4/535 الوثيقة)، األوللد الثاين (اجلزء ا0 ،٢٠٠٣حولية  )٢٥٥( 
 .١٠٦-٧٠ الفقرات ،٦٤-٥٥ص  ،Add.1و

 A/CN.4/491ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،١٩٩٨حولية  )٢٥٦( 
 .Add.1-6و
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مــع بـني أحكــام القــانون جتلـزم" امللقــانون غــري ا"مــن وسـائل رمسيـة 
 .صرفة توصياتفضالً عن  ،القانون املنشودالساري وأحكام 

لتحفظـــات > املتعلــقاحلــوار إجـــراء  املقصــود هــوومبــا أن  -٦
مبـــادئ توجيهيـــة  إدراجعـــدم  فضـــلمسيـــة، فقـــد خــارج القنـــوات الر 

قـد يتخـذ و  مرفـق،بشأنه يف منت دليل املمارسـة بـل التطـرق إليـه يف 
شــكل توصـية أو قـرار أو اســتنتاجات أو أي نـوع آخــر هـذا املرفـق 

 مستقلة عنه.  ولكنمن الصكوك املرتبطة >لدليل، 
 املتعلـــــــقاحلـــــــوار  وهـــــــي أن ،امـــــــة مهمـــــــةعومثـــــــة نقطـــــــة  -٧
 كثــريةشــكال  ² جيــريدوليــة النظمــات املدول و الــبــني لتحفظــات >
قبل قد يتم ف. طرق املنوَّعةجمموعة واسعة من ال ماستخد> ،خمتلفةو 

 التفاوض ال يزال جار�ً بشأن كوني، حني أصالً  التحفظات وغص
حرة و املنظمة الدولية ألدولة ا تكون. ففي هذه املرحلة، ما معاهدة

 وأن تشـري ثل إشكاالً ميجتد أنه  نصي االنتباه إىل أ يف أن تسرتعي
 ودردحرية إصدار لشركائها أيضاً  كون. ويظاً حتفقد ُتدرج  اإىل أ 

حتفظـات قـد تكــون أيــة لـى تلـك الشــواغل >إلعـراب عـن الفعـل ع
. وميكن للحوار يف إصدارهلديهم على التحفظ الذي جيري التفكري 

لـة املعنيـة قــد أيضـاً يف مرحلـة الحقـة، بعــد أن تكـون الدو  ريأن جيـ
املعاهـدة أو عنـد إعرا�ـا  هـا علـىحتفظا�ـا، إمـا عنـد توقيع اغتصـ

يف  �ناخلطـــو  هــا�نمــا متــت  ا�ــا، إذ االلتــزامعلــى  تهــاعــن موافق
أوقات خمتلفة. ويف هذه املرحلة، تستطيع الدول املتعاقـدة األخـرى 

مـع  ،بقبول التحفظ أو االعرتاض عليه رمسياً  ُتصدر ردود فعلهاأن 
>إلعراب  ،بصورة غري رمسيةأن تعّرب عن رد فعلها نه ميكنها ²علم ال

اع صـــــاحب عــــن شــــواغلها أو التمــــاس التوضــــيح أو الســــعي إلقنــــ
تقلـيص نطاقـه. فـال شـيء مينـع بأو  إصدارهالتحفظ >إلحجام عن 

تلـك الدولـة أو اســتئناف  التواصــل مـعمـن ة تحفظـاملشـركاء الدولـة 
دة شـــر شـــهراً احملــــدَّ رتة االثــــين عبعــــد انتهـــاء فـــمعهـــا ولـــو  التواصـــل

لتحفظـــات > املتعلــقردود الفعــل الرمسيــة. ويغطــي احلــوار صــدار إل
ــخوهـو مفيـد للغايــة يف احلـؤول دون  ،االحتمــاالتهـذه مجيـع   ترسُّ

ومــــن املـــــرجح أن  ،بــــني الشــــركاء أكــــربتعزيــــز تفــــاهم ويف املواقــــف 
 د.على حممل اجل التعاهديةيشجعهم على أن ×خذوا التزاما�م 

لتحفظات ال ينحصر > املتعلقاحلوار  فإن ،طبيعة احلالوب -٨
يــوفر  فهــو وك،للشــك اً مثــري  يُعتــرب فــظيف تســجيل احتجــاج ضــد حت

فرصــة لصــاحب الــتحفظ لشـــرح وجهــة نظــره والــدفاع عنهـــا أيضــاً 
خطــاب أحــادي الطــرف  احلــوار يفأال ُخيتــزل  وينبغــيتعــديلها.  أو

يف أغلــب األحيـــان ذلك يكـــون كــعلــى اإلطــالق >لـــرغم مــن أنــه 
لتحفظات شكل ردود > املتعلققد يتخذ احلوار و>ملثل، . ألسفل

يف الفقــرات  جــرت مناقشـتهوهــو احتمـال  ،ل مجاعيــة أو منسـقةفعـ
 من التقرير.  ٢٧إىل  ٢١من 

حلـــوار ا فمـــن مـــزا�وبفضــل طبيعتـــه املتعـــددة األشـــكال،  -٩
يينـــــا م فنظـــــا يف إطـــــارجيــــري  ه ميكـــــن أنلتحفظـــــات أنـــــ> املتعلــــق

 احلـوار أن همن تقريـر  ٧إىل  ٤ من الفقرات بّني يفقد و خارجه.  وأ

قبــول مجيـــع املتمثـــل يف النظـــام التقليــدي  يف إطــارحـــىت  قــد جــرى
 يف إطــارجيـري مـا زال وأنـه  الـدول املتعاقـدة للتحفظـات >إلمجــاع،

 علـــىويف ســـياق التحفظـــات  الـــيت ال تـــزال قائمـــة اإلمجـــاعأنظمـــة 
املنظمــة  علــى يتعـنيالــيت  للمنظمـات الدوليــة الصـكوك التأسيســية

 نفسها قبوهلا.

ما مت تعريفهمــــــا ضــــــمنياً يف حســــــبض فــــــالقبول واالعــــــرتا -١٠
دليـل املمارسـة هـو الـذي سـد الثغـرات علماً ²ن  -اتفاقيات فيينا 

التحفظــــات  بشـــأن اً يف الغالـــب حـــوار  ُيطِلقـــان -يف ذلـــك ا0ـــال 
االعرتاضـات، و . ٢٧إىل  ٨ ت مـن>لطريقة الوارد وصفها يف الفقرا

قصـــى األثــر األمة لتســـفر عــن بغــض النظــر عمـــا إذا كانــت مصــمَّ 
فرصة لـيس فقـط غالباً ما تقدم لواضعيها ، األقصى"فوق " ثراأل أو

حملاولة إقناع الدولة أيضاً على التحفظ بل  ملشرح أسباب اعرتاضه
ترحــب الـــدول  ،يف بعـــض األحيــانو تعديلــه أو ســحبه. ب ةتحفظــامل
، ينـدر جـداً أن يكــون ألسـفقرتاحــات. ولثـل هـذه االمب ةفظـحتامل

الوضع على هـذا النحـو، علـى الـرغم مـن إيـراد العديـد مـن األمثلـة 
أن  ةتحفظملعلى ترحيب كهذا يف التقرير. و>ملقابل، ميكن للدولة ا

قلما  و>ملثل،الصيغة األصلية لتحفظها.  إبقائها علىتشرح سبب 
 .تقدم شروحات كهذه

 املتعلــــــقاحلـــــوار تتخاطــــــب يف إطـــــار ول املعنيـــــة الـــــدإن  -١١
إىل اختـــاذ مواقفهــــا،  يت تـــدعوهات وتشـــرح األســـباب الــــلتحفظـــا>

وقــد  ،بعــض املعلومــات اجلوهريــةفتقــدم بــذلك لألطــراف األخــرى 
على هيئات  عنيأو حني يت نزاعمفيد جداً عند نشوء ثبت أن هذا 
 أو نطاقه. امحتفظ  جوازموقفاً بشأن  تتخذأن  اترصد املعاهد

لالهتمام أكثر إ�رة يكون لتحفظات > املتعلقاحلوار إن  -١٢
 يف الفقـــرات بـــنيحــني جيـــري خـــارج نظـــام فيينــا، كمـــا حـــاول أن ي

ردود فعــل  يف صــورةمــن التقريـر. وقــد يــرد احلـوار  ٥٣إىل  ٢٨ مـن
تحفظــات ال تشــكل قبــوالً وال اعرتاضـاً بــل تعليقــات فريــدة ال علـى
 يف االعتبـار مـن قبـل صـاحب الـتحفظ ذلـكتؤخذ مـع نوعها، من 

زعـــات أو هيئـــات رصـــد املعاهـــدات. فعلـــى انهيئــات تســـوية امل أو
 ٣٠يف  يف حكمها الصادر ،هيئة التحكيم الحظتسبيل املثال، 

 ،اإلنكليــــزي القنــــال ـيف املنازعــــة املتعلقــــة بــــ ١٩٧٧حزيران/يونيــــه 
مـن اتفاقيـة  ١٢بشـأن املـادة من التقرير،  ٣٠املشار إليه يف الفقرة 
 أنه ١٩٥٨اجلرف القاري لعام 

للدول  ١٢تتيح املادة  ،]...[غرار ما تؤكده ممارسة عدد من الدول  على 
مبـا  ،ألحكامهـا وفقـاً صادر املتعاقدة حرية الرد حسبما تراه مناسباً على حتفظ 

معرفـة مـا إذا كانـت الدولـة الـيت  أمـا. الـتحفظ قبـول رفضأن تـ حريـة يف ذلـك
 أوأكثـر،  العلـى الـتحفظ  اً تعليقـ تبدي من هذا القبيلفعل  در  يصدر عنها

 أو ،فقــط املعـين الـتحفظ تـرفض أو الصـدد، هـذا يف موقفهـافحسـب  تسـجل
 مسـألة فهـي املعاهـدة، إطـار يف املتحفظـة الدولةمع  متبادلةترفض كل عالقة 

 . ]٣٩الفقرة [ املعنية الدولة نية على >لتايل تتوقف
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آليـــات فيينـــا للقبــــول نطـــاق كـــرة أنــــه خـــارج وتؤكـــد هـــذه الفقـــرة ف
بطريقــة أقـــل رمسيـــة  بـــدي ردود فعـــلميكـــن للــدول أن ت عــرتاضواال

كهذه   ةلردود فعل غري رمسي الدقيقةمرونة. وترد بعض األمثلة وأكثر 
، فإنه مقتنع ٣٨أشارت الفقرة  كما. و ٣٧إىل  ٣٢ من يف الفقرات

بعــــض  املقدمــــة ليســــت ســــوى غــــيض مــــن فــــيض وأن²ن األمثلـــة 
 رمسية. حىت بطريقة أقل جتريلتحفظات > املتعلقةت ااحلوار 

لتحفظــات خـــارج > املتعلـــقأمــا الشــكل اآلخـــر للحــوار  -١٣
نظــام فيينــا فيجــري حتـــت رعايــة هيئــات رصــد املعاهـــدات، نطــاق 

وأمههــا هيئــات رصــد معاهـــدات حقــوق اإلنســان. فلعــدة ســـنوات 
 قتعلـــــــاملاحلــــــوار  فوائـــــــدلــــــك اهليئـــــــات علــــــى خلــــــت، شـــــــددت ت

 أن. كمـا ٤٥إىل  ٤٠ مـن لتحفظات، كما توضح ذلك الفقرات>
تشـــجيع يســعى إىل جملــس حقــوق اإلنســـان التــابع لألمــم املتحـــدة 

علـــى ســـحب تلـــك  كوكحتفظـــات مثـــرية للشـــ لـــديهاالــدول الـــيت 
اإلقناع بدالً مـن اإلدانـة. ويف هـذا  بواسطةلها، يالتحفظات أو تعد

ر.  ٤٨إىل  ٤٥ من تإىل الفقرا صدد، اسرتعى االنتباهال من التقري
احتـوت علـى وصـف مقتضـب  ٥٢إىل  ٤٩ مـن وقـال إن الفقـرات

للممارسة ذات الصلة اليت طوِّرت يف املنتد�ت األوروبية مـن قبيـل 
الفريــــق العامــــل املعــــين >لقــــانون الــــدويل العــــام وجلنــــة املستشــــارين 

 .الدويل العام القانونيني املعنية >لقانون

لتحفظات يتخذ العديد > املتعلقوار إن احل القول خالصةو  -١٤
مــن األشــكال املختلفــة ويســتخدم جمموعــة واســعة مــن األســاليب 

صعب تعريفه على يذلك لأساس رمسي. و  يستند إىلنوعة ويكاد امل
على حنو  اآلخذة يف االتساعمارسات وفرة من املالرغم من وجود 

ان األوروبية بفضل الزخم الوارد من البلد األساسذلك يف و  سريع،
يتعــني علـى اللجنــة و الــدعم املتنـامي يف قــارات أخـرى. فضـالً عـن 

، >لنظر أيضاً ملمارسة بل أن تشجعها تقتصر على تناول تلك ا أال
إىل ما تتمتع به من مزا� واضحة. ومن اجلوهري مبكـان يف الوقـت 

لشكليات القانونية الـيت قـد نفسه عدم تقييد ممارسة مفيدة كهذه >
ة دليــل املمارســو و>لتــايل فعاليتهــا.  ،مرونتهــا وعفويتهــا مــنص قنـتت

وفـق مـا أشـار إليـه يف  هـو يتضـمن،شكلي مفـرط، و  يتميز بنهج ال
 مبادئ توجيهية تنحو حنو تشجيع احلوار ،٦١ إىل ٥٨ من الفقرات

لتحفظـــات. وهــذا ينطبـــق بوجــه خـــاص علــى تلـــك الـــيت املتعلــق >
أسـباب حتفظا�ـا عـن ية لدول واملنظمات الدولا تعرب صت ²نأو 

 علــــىن تبـــدي ردود الفعـــل ²واعرتاضـــا�ا كلمـــا أمكـــن ذلـــك، أو 
علـى الـرغم مـن أن عـدم جـواز  جـائزةالتحفظات اليت تعتربهـا غـري 

تغـري ردود الفعــل  . والآ�رهحتقيـق  بطبيعـة احلــال مـن نعـهالـتحفظ مي
القــانوين للــتحفظ ²ي شــكل مـــن  ركـــزالقــانوين أو امل املوقــفهــذه 

الدولـــة  غـــريلـــدول أن تقـــوم امـــن املفيــد  ولكنـــه يكـــون ،الاألشــك
الـذي ، وهـو ٢-٥-٣املبـدأ التـوجيهي و مواقفها.  Ðعالن ةتحفظامل
إىل إجراء استعراض دوري لتحفظا�ا الدولية الدول واملنظمات  ودعي

شى بصورة ايتم ،هاالغرض منؤدي والنظر فيما إذا كانت ال تزال ت
 >لتحفظات. املتعلقزيز احلوار �مة مع اجلهود املبذولة لتع

 ومبــا أن املبـــادئ التوجيهيـــة الــيت أشـــري إليهـــا يف الفقـــرات -١٥
املتعلـــــــــق مل تكــــــــن ســــــــوى جـــــــــزء مــــــــن احلــــــــوار  ٦١إىل  ٥٨ مــــــــن

: تشـجيع الـدول ، وهـومنهجيةأكثر   جاً لتحفظات، فقد اقرتح >
واملنظمـــات الدوليـــة علــــى املشـــاركة يف احلـــوار كلمــــا أمكـــن ذلــــك 

سباً. وهذا هو الغرض من مشـاريع التوصـيات اه مناشكل تر  و²ي
من التقرير. وقال إن النص  ٦٨يف الفقرة  املقرتحةاالستنتاجات  أو

للجنـة بشــأن التحفظـات علــى  االسـتنتاجات األوليــة نصلــمشـابه 
معاهـدات حقـوق فيهـا مبا  شارعة،ال تعددة األطرافاملعاهدات امل

ص اجلديـــد صــيغ الـــن. ولقـــد ١٩٩٧ املعتمـــدة عــامَ  ،)٢٥٧(اإلنســان
لتحفظات بتقييـد املتعلق >من أجل عدم تطويق احلوار  ة>لغ بعناية

شــكله وطرائقــه، بــل القيــام بـــدالً مــن ذلــك >حلفــاظ علــى مرونتـــه 
اللجنـة . وقال إنه ال يطلب إىل له الفاعلية نتكفال تنيلوعفويته ال

دون مناقشــــة  مــــن أو االســـتنتاجات أن تقبـــل مبشــــاريع التوصــــيات
سـة العامــة ليسـت علـى مـا يبـدو املكــان لكنـه يـرى أن اجلل الـنص،

 ،قـــــرتحفهـــــو يبشـــــكل مفصـــــل. وبنـــــاء عليـــــه،  دراســـــتهاملناســــب ل
إحالــــة الـــنص إىل الفريــــق العامــــل  ،مبوافقــــة غالبيـــة األعضــــاء رهنـــاً 
عمل ممتاز يف مراجعة قام بالذي  >لتحفظات على املعاهدات املعين

 دليل املمارسة. 
قــال إنـــه يؤيـــد مقــرتح املقـــرر اخلـــاص  وود الســري مايكـــل -١٦

 Ð٦٨حالـة مشـاريع التوصــيات أو االسـتنتاجات الـواردة يف الفقــرة 
 من التقرير إىل الفريق العامل املعين >لتحفظات على املعاهدات.

مـــن  ٦٨الفقــرة  نــصقـــال إنــه يؤيــد إحالـــة  نــوليت الســيد -١٧
هـــدات. التقريـــر إىل الفريـــق العامـــل املعـــين >لتحفظـــات علـــى املعا

اجلهـــات "" والفرقــاءاســتخدام عبــاريت " مــنوأعــرب عــن اســتغرابه 
ستحسـن يو  اآلن،ا مل ُيستخدما حـىت وقال إ م ." يف التقريراملعنية

 من هذا القبيل.  مصطلحاتجتنب استخدام 
وفيمـا يتعلـق بنقطـة أكثــر موضـوعية، قـال إن اإلشــارة يف  -١٨

غــــري  اتتحفظـــلامـــن التقريـــر إىل "االعرتاضـــات علـــى  ١٥الفقـــرة 
مــا إذا كـــان تــوحي ²ن األمــور تكـــون واضــحة بشــأن " الصــحيحة

حلـوار مـن افـإن الغـرض الفعلـي  ،. ومـع ذلـكغـري صـحيح الـتحفظ
العبـارة علـى تكـون . واقرتح أن ذلك>لتحفظات هو تبيان املتعلق 

غـــــري "االعرتاضـــــات علـــــى التحفظـــــات الـــــيت تُعتـــــرب  النحــــو اآليت:
اءمتهــا مــع افة إىل ذلـك، علــى مو و>لتــايل العمــل، إضــ ،"صـحيحة

 .٣-٥-٤مشروع املبدأ التوجيهي من  ٢الفقرة 
إىل  ٢١يف الفقرة قد أشار املقرر اخلاص  إن أضاف قائالً و  -١٩

اتفاقية  على ةليبياجلماهريية العربية الاالعرتاضات الكثرية على حتفظ 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أساس أن التحفظ 

بعد مضي و . غري صحيحو>لتايل إىل حد كبري ²نه غري حمدد  سميت
ه أكثر تية الليبية التحفظ وجعلاجلماهريية العرب عدلتمخس سنوات، 

__________ 

 .١٥٧ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٧حولية  )٢٥٧( 
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علـى حـوار  هـذه احلالـة مثـاالً  يعتـرباملقرر اخلاص إن حتديداً. وقال 
>لفعل  غري صحيحكان التحفظ   ولكن لوالتحفظات.  بشأن�جح 

ميكــن موضــوع وغــرض االتفاقيــة، فكيــف بســبب عــدم توافقــه مــع 
س للجماهريية العربية الليبية أن تعّدل ذلك التحفظ بعد مضي مخـ

ال جيـوز  وكأنه حتفـظ متـأخر خالفاً لذلكالتعديل  لقد بداسنوات؟ 
. وطلــب تقــدمي توضــيحات ٣-٢مبوجــب املبــدأ التـوجيهي صـوغه 

 بشأن هذه النقطة.
ر قضية أكثـر اتسـاعاً التباين الظاهر قد أ�هذا وقال إن  -٢٠

 بــــبطالن ، املتعلـــق١-٥-٤املبــــدأ التـــوجيهي  مـــنتعلـــق >حلكمـــة ت
الذي ال حاجة  ١-٣-٣، واملبدأ التوجيهي غري الصحيحالتحفظ 

لعـدم  املختلفـةاملرتتبة على األسـباب  نتائجمبوجبه إىل التمييز بني ال
املبــادئ تلــك قــد فــات لتغيــري  األوانالــرغم مــن أن  وعلــى. وازاجلــ
للجنة على األقل أن تبني أن أمام الـدول فرصـة ينبغي  عامة، فإنهال

مـــن قبـــل  غـــري صـــحيحةلتحفظـــات الـــيت اعُتـــربت ســاحنة لتعـــديل ا
واحــدة أو أكثــر مــن الــدول املعرتضــة �ــدف احلفــاظ علــى مــا قـــد 

. ويبدو أن املقرر اخلاص قد اعرتف بتلك يكون أساسها الصحيح
يشكل "يره السابع عشر تقر من  ٣٣اإلمكانية حني قال يف الفقرة 

اهلدف السحب الكلي أو اجلزئي لتحفظ يعترب حتفظاً غري صحيح 
". ويبدو أن هذا أيضًا الرئيسي قطعاً للحوار [املتعلق >لتحفظات]

. ٣٤يف الفقـرة  ةهو األساس الذي تقوم عليه ممارسة الدول الوارد
ويف  ومــا يليهـــا ٣٠يف الفقــرة  ينبغــي،وميكــن القــول بوجــه عــام إنــه 

الرامـي إىل املزيد من التشديد علـى احلـوار  إضفاء ،التوصية مشروع
 .ن صحة التحفظملتأكد ا

لتحفظــات > املتعلـقألمثلـة علــى احلـوار أن او>لـرغم مـن  -٢١
، تكتسـي >لتأكيـد أمهيـة كبـرية ٥٣إىل  ٣٩مـن الواردة يف الفقرات 

 حقــوق اتفإ ـا تتعلــق مبجــالني حمـددين مهــا هيئــات رصـد معاهــد
ســـان والتنســـيق فيمـــا بـــني الـــدول األوروبيـــة. وتســـاءل عمـــا إذا  اإلن
ذات صــلة >ملوضـوع بشـأن مشـاركة املنظمــات  هنـاك أمثلـة تكانـ

يف حــوار كهـذا. واســتطرد قــائالً إن  ،مبــا يف ذلـك أما��ــا ،الدوليـة
العـام وجلنـة الـدويل >لفريق العامـل املعـين >لقـانون  نياملتعلق ثالنيامل

، األفضــل اليسـ ون الـدويل العـاملقـانونيني املعنيـة >لقـاناملستشـارين ا
الـــدول داخـــل  آراءيف الواقـــع التنســـيق بـــني  انوضـــحيا مـــأ  ذلــك

 .بصفتها هذهاملنظمة مشاركة دولية وليس النظمة امل
 ه ال ينبغـيمـع املقـرر اخلـاص علـى أنـ اً امـتفـق متقال إنه يو  -٢٢

 إطـــار ل يفيـــدخصـــك أو صـــياغة إطـــار قـــانوين أن حتـــاول للجنـــة 
لك، مع ذلتحفظات. و > املتعلقلزم" لتنظيم احلوار املقانون غري ال"

املتمثلـة يف حسـن النيــة تــذكري الـدول >ملبـادئ القانونيــة  لعلـه ميكـن
 قانون املعاهدات. إطار والتعاون يف 

ن مشـــروع التوصــــية الــــوارد يف ²انطباعــــاً لديــــه وقـــال إن  -٢٣
 املتعلـــقة أساســـية للحـــوار مـــن التقريـــر يتصـــدى بصـــور  ٦٨ الفقـــرة

لتحفظــــات مــــن وجهــــة نظـــــر هيئــــات رصــــد معاهــــدات حقـــــوق >

املتعلـــق احلــوار  لكـــنالتحفظــات.  صــحةاإلنســان، >لرتكيــز علـــى 
تنــــــاول يحيــــــث إنـــــه  ،ذهب إىل أبعــــــد مـــــن ذلـــــكيـــــلتحفظـــــات >

 ينبغي ،. وعليهاجلائزةوسحب التحفظات غري  اجلائزةالتحفظات 
تكـــون لغـــة عامـــة بصـــورة بلغـــة للجنــة أن تصـــوغ مشـــروع التوصـــية 

 وموجهة بقدر أقل حنو قضا� حقوق اإلنسان. مناسبة 
عاجل موضوعاً يقال إن التقرير السابع عشر  سابو� السيد -٢٤

وأدائهـا  لصـكوك الدوليـةا >لنسبة الستقرارمة ها نتائج هترتتب علي
لـدول يقـدم للتحفظـات املتعلـق >احلـوار أضـاف قـائالً إن . و األمثـل
بشــأن  االتغلــب علـى خالفا�ــشـجعها علــى ية و ت تكميليــضـما�

أن نص مشاريع التوصيات أو االستنتاجات  وقد تبنيَّ لهالتحفظات. 
مــن  ٦٨لتحفظــات، كمــا ورد يف الفقــرة املتعلــق >حلــوار > اخلاصــة

 . وأعرب عن ~ييده ملقرتح املقرر اخلاصمتاماً التقرير، هو نص مقبول 
Ðاملعاهدات.ل املعين >لتحفظات على حالته إىل الفريق العام 

 املقصــود أن تكـــون عمــا إذا كــان تســاءل ماكريــه الســيد -٢٥
اجلمعيــة العامــة  دهعتمــت نصــاً  تاالســتنتاجامشــاريع التوصــيات أو 

 اللجنة. نصاً تعتمده  أو
رداً على ذلك السؤال  قال، (املقرر اخلاص) هبيلي السيد -٢٦

رخييــــة تعــــود إىل ســــباب �إنــــه أل الـــذي يتســــم بكثــــري مــــن الفطنــــة،
لشــكل لاملســبق  التحديـدى أنــه مـن احلكمــة عــدم يــر  ١٩٩٧ عـام

استناداً إىل مسار العمل و . ٦٨يف الفقرة الوارد يتخذه النص سالذي 
املائة اعتماد املبادئ التوجيهية  بشأناجلمعية العامة اتباعه  تقررالذي 

ميكــن  ة، فإنـهاملمارسـالــواردة يف دليـل عليهـا التعليقـات و  والثمـانني
. عنــهمســتقالً  إبقائـه>لــدليل أو  ٦٨إرفـاق الــنص الـوارد يف الفقــرة 

قــد صـــيغ  ٦٨يف الفقــرة  الــوارد مــع أن مشــروع التوصــيةو  و>لتــايل،
بطريقـة مشـا�ة ملشــروع قـرار، وأنــه ×مـل يف أن توافــق اللجنـة علــى 

كمشروع قرار، فإنه قـد   نفسهااجلمعية العامة  عتمدهمضمونه وأن ت
 لصيغة النهائية مفتوحة للنقاش.د ترك املسألة املتعلقة >تعمّ 
أن اللجنـة ترغـب يف إحالـة الــنص ه يعتـرب قـال إنـ الـرئيس -٢٧

مـــــــن التقريـــــــر إىل الفريـــــــق العامـــــــل املعـــــــين  ٦٨الـــــــوارد يف الفقـــــــرة 
 >لتحفظات على املعاهدات ملواصلة النظر فيه.

 ذلك.  تقرَّرقد و  
املقرتحــات  داً مـنطـرح عـد )صا(املقـرر اخلــ هبيليـ السـيد -٢٨

لفصـــل ل تهامناقشـــيف  نبغـــي أن تتبعــه اللجنـــةيبشــأن الـــنهج الـــذي 
لتحفظات على املعاهدات، من مشروع تقريرها إىل > املتعلق ،الرابع

 الـنص وقـال إندور�ـا الثالثـة والسـتني. أعمـال اجلمعيـة العامـة عـن 
 ـج اعتمـاد يشـكل  ولـذلكمئات من الصفحات، يف بضع  جييء

الـذين  مجيعر للوقت أمراً جوهر�ً. وتوجه >لشكر إىل خِ م ومدَّ ظَّ نم
ســامهوا يف وضــع اللمســات األخــرية علــى الــنص الضــخم واملعقـــد 

ه  الذينالرتمجة  دوائرللفصل الرابع، مبن فيهم أعضاء  ا اسرتعوا االنتب
 . معينة تتعلق >التساقإىل مشكالت 
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وود  لمايكــــ الســــري مناقشــــة إجرائيـــة شــــارك فيهـــا وبعـــد -٢٩
 يعقد أن الرئيس، اقرتح نوليت(املقرر اخلاص) والسيد  هبيلي والسيد

علــى اجتماعـاً الفريـق العامـل املعـين >لتحفظـات علـى املعاهـدات 
من تقرير املقرر  ٦٨الفور من أجل النظر يف النص الوارد يف الفقرة 

 . اجللسةالذي أحيل إليه يف وقت سابق من و اخلاص 
 .٢٠/١١ة ساعال لسةاجل تفعرُ 

_________ 

 ٣١٠٠اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٧اخلميس، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد بريمــــوديس، الســـــيد  ->ســــكيس 

جاكوبسـون، السـيد حسـونة، السـيد احلمـود، السـيد  بيليه، السيدة
اسياين، �، السيد غالتسكي، السيد فارغاس كارينيو، السيد فسابو 

أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد   -الســيد فلنســـيا 
 كانــــديويت، الســــيد كوميســــاريو أفونســــو، الســــيد موراســــي، الســــيد
ميليســـكانو، الســـيد نــــوليت، الســـيد نيهــــاوس، الســـري مايكــــل وود، 

 السيد ويسنوموريت.
_________ 

 األخرى اهليئات مع نالتعاو 
 ]األعمال جدول من ١٣[البند 

 بيان رئيس حمكمة العدل الدولية
ــرئيس -١ رحــــب >لقاضـــــي أوادا، رئــــيس حمكمــــة العـــــدل  الــ

 وأعطاه الكلمة. ،الدولية
(رئـــيس حمكمـــة العــدل الدوليـــة) قـــال إنـــه  أوادا القاضــي -٢

سـتني. يسعده التحدث أمام اللجنة مبناسبة انعقاد دور�ا الثالثة وال
وقـال إ ــا املـرة الثالثــة الـيت حيظــى فيهـا >لتحــدث أمـام تلــك اهليئــة 

فرصـــة للتفاعــل املثمـــر بــني مؤسســـتني املــوقرة، وهــي مناســـبة تتــيح 
تعمـل إحـدامها علـى تـدوين  قانونيتني أساسيتني يف األمم املتحدة،

القـانون الــدويل وتطـويره التــدرجيي، واألخــرى علـى تطبيــق القواعــد 
دوليـــة القائمـــة. وقــال إنـــه يـــود أن يغتــنم الفرصـــة لتهنئـــة واملبــادئ ال

انُتخبوا مؤخراً ورئيسها اجلديد، السيد موريس  الذين أعضاء اللجنة 
يـر حــول كـامتو. وذكـر أنــه، كمـا جــرت العـادة، سـيبدأ عرضــه بتقر 

األنشطة القضائية اليت اضطلعت �ا احملكمة خالل السنة الفائتة، 
بعـــض النقــاط القانونيـــة البــارزة الـــيت مث ينــاقش مبزيــد مـــن التفصــيل 

، ٢٠١٠ميكن أن تثري اهتمام اللجنة بوجه خاص. فمنذ متوز/يوليه 

صــدرت احملكمــة مــا جمموعــه مثانيــة قــرارات: حكــم يف املوضـــوع، أ
حكـم بشــأن الــدفوع االبتدائيـة، وحكمــان بشــأن وفتـوى واحــدة، و 

طلبــاٍت للتــدخل يف الـــدعوى، وأمــر بشــأن طلـــٍب للتــدخل، وأمـــر 
شــأن مقبوليــة طلـــب مضــاد، وأمـــر بشــأن طلـــٍب لإلشــارة >ختـــاذ ب

ر ما كان عليه احلال تدابري مؤقتة. وقال إن هذه القضا�، على غرا
امل وتناولـت يف السنوات السابقة، مشلت دوالً مـن مجيـع منـاطق العـ

مواضيع شديدة التنـوع. وعلـى الـرغم مـن تنـوع القـرارات الصـادرة، 
ل موضــوعية هامـــة وتُلقــي الضــوء بشـــكل فإ ــا تتعلــق مجيعـــاً مبســائ

 مفيد على قضاء حمكمة العدل الدولية. 
 ٢٠١٠متوز/يوليه  ٦قائالً إن احملكمة أصدرت يف  وأضاف -٣

 حصـا�تيـا يف قضـية أمرًا بشأن مقبولية طلب مضـاد قدمتـه إيطال
. وكانـت الــدعوى األصـلية الـيت رفعتهــا القضـائية واليــةلا مـن الـدول

تتعلــق بنــزاع بشــأن مـــا إذا   ٢٠٠٨األول/ديســمرب  أملانيــا يف كــانون
اليـــا قــد انتهكـــت حصــانة أملانيـــا مــن الواليـــة القضـــائية كانــت إيط

>لســـماح برفـــع دعـــاوى مدنيـــة ضـــدها بشـــأن انتهاكـــات للقـــانون 
لدويل ارتكبها الرايخ األملاين أثناء احلرب العامليـة الثانيـة. اإلنساين ا

، ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ٢٢ويف املذكرة املضادة املودعة يف 
فيمـــا يتعلـــق مبســألة اجلـــرب الواجـــب قــدمت إيطاليـــا طلبـــاً مضــاداً "

اإلنســــاين لإليطـــاليني مـــن ضـــحا� االنتهاكـــات اجلســـيمة للقـــانون 
الصادر )٢٥٨("ات الرايخ األملاينالدويل اليت ارتكبتها قو  . ويف األمر 

 ، خلصــــت احملكمــــة إىل أن النــــزاع الــــذي٢٠١٠ متوز/يوليـــه ٦ يف
ق طلبها املضاد يتصل قصدت إيطاليا عرضه أمام احملكمة عن طري

نفاذ االتفاقية  الطرفني بنيحبقائق وأوضاع كانت قائمة قبل أن يبدأ 
األوروبيــة للتســـوية الســـلمية للمنازعـــات، وهــي االتفاقيـــة الـــيت يقـــر 

كمـــة بشـــأن الــــدعوى شـــرط التحكـــيم الـــوارد فيهــــا اختصـــاَص احمل
رأت احملكمـة أن الطلــب املضــاد ال يقــع  ،األصـلية. وهلــذا الســبب

مــــــن  ١ضـــــمن االختصـــــاص الـــــزمين للمحكمـــــة مبوجـــــب الفقـــــرة 
مـــن الئحـــة احملكمـــة، و>لتـــايل مل يكـــن الطلـــب مقبـــوالً  ٨٠ املــادة

 من األمر).  ٣٣-٣٠(الفقرات 
، أصـــــدرت احملكمـــــة فتواهــــــا ٢٠١٠متوز/يوليـــــه  ٢٢ويف  -٤

 القانون مع حدوا جانب من كوسوفو  استقالل إعالن توافق بشأن
، وذلك استجابًة لطلـب اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، يف الدويل
، رأَي احملكمة ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٨املؤرخ  ٦٣/٣قرارها 

هــل يعـد إعــالن مؤسســات احلكــم الــذايت "بشـأن الســؤال التــايل: 
جانـــب واحــد موافقـــاً للقـــانون املؤقتــة يف كوســـوفو االســتقالل مـــن 

احملكمـــة يف فتواهـــا إىل أن إعـــالن اســـتقالل   لصـــتوخ ."الــدويل؟
مل ينتهــــــك  ٢٠٠٨فرباير /شــــــباط١٧كوســــــوفو الــــــذي اعتمــــــد يف 

ويف تناوهلا لطلب اجلمعيـة العامـة، نظـرت احملكمـة  .القانون الدويل
أوالً يف مســـألة مــــا إذا كـــان هلــــا اختصـــاص إلصــــدار الفتـــوى الــــيت 

__________ 

 )٢٥٨( ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. 

Italy), "Counter-memorial of Italy", vol. I, p. 128, para. 7.1 )متاحـة 
 .)www.icj-cij.org: على

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   221 13/07/2020   09:06:31



 190 والستني الثالثة الدورة من ينالثا اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ة األوليـــة، رأت . وفيمـــا يتعلــق �ـــذه املســـألطلبتهــا اجلمعيـــة العامـــة
أن السؤال املطروح أحيل إىل احملكمة من جانـب اجلمعيـة احملكمة 

حملكمـــة إصــدار فتــوى بشـــأن العامــة الــيت جيـــوز هلــا أن تطلــب إىل ا
من ميثـاق األمـم  ٩٦من املادة  ١مبوجب الفقرة مسألة قانونية  أي

 "املسـائل القانونيـة"وأنـه يف حـدود كـون هـذا السـؤال مـن املتحـدة، 
 ٦٥األمم املتحدة ويف املادة  من ميثاق ٩٦قصود يف املادة ىن امل>ملع

كمة خمتصة من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، تكون احمل
تناولـــت احملكمـــة  ،وبعـــد ذلـــك .Ðصــدار فتـــوى اســـتجابة للطلـــب

السؤال الذي طرحه عدد من املشاركني على أسس خمتلفة، وهو ما 
أن تـــرفض، وفقـــاً لســــلطتها  كإذا كـــان ينبغـــي للمحكمـــة مــــع ذلـــ

وبعد دراسة مفصلة . التقديرية، ممارسة اختصاصها Ðصدار الفتوى
ارسة هذه السلطة، خلصت احملكمة إىل ملختلف احلجج املؤيدة ملم

ال توجد أسباب قاطعة تدعو احملكمة إىل اإلحجام عن ممارسة "أنه 
 ، وهــو اسـتنتاج متكــرر يف فتـاوى احملكمــة. مث نظــرت"اختصاصـها

ن اجلمعيــة العامــة احملكمــة بعنايــة يف نطــاق الســؤال املوجــه إليهــا مــ
ات احلكم الذايت ومغزاه، وال سيما فيما يتعلق >إلشارة إىل "مؤسس

املؤقتــة يف كوســوفو" الــواردة يف طلـــب الفتــوى املقــدم مــن اجلمعيـــة 
العامـة. وأفـادت احملكمــة ²نـه مــن مهامهـا القضــائية أن تنظـر، مــن 

 مســـّلمة الســـؤال املطــروح، وهـــي صـــدور إعـــالن تلقــاء نفســـها، يف
االستقالل عن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتـة يف كوسـوفو. ورأت 

اً أن السؤال املطروح يف هذه القضية ال يتعلق بتحديد احملكمة أيض
مــا إذا كـــان القــانون الـــدويل يعطــي كوســـوفو حقــاً إجيابيـــاً إلعـــالن 

ذا كـــان إعــــالن االســـتقالل مـــن جانـــب واحـــد، بــــل بتحديـــد مـــا إ
االستقالل قد اعُتمد بصورة تشكل انتهاكـاً للقـانون الـدويل أم ال. 

ة إعـــالن اســـتقالل كوســــوفو مث انتقلـــت احملكمـــة إىل مســـألة موافقـــ
الحظـت احملكمـة أن ممارســة للقواعـد العامـة للقـانون الـدويل. وقـد 

الــدول خـــالل القـــرنني الثـــامن عشــر والتاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن 
 بوضـــــوح إىل أن القـــــانون الـــــدويل ال مينـــــع إعـــــالن العشــــرين تشـــــري

وأعلنـــت احملكمـــة أن نطـــاق مبـــدأ الســـالمة اإلقليميـــة  .االســتقالل
حللــت احملكمــة ثالثــة   جمــال العالقــات بــني الـدول. مثينحصـر يف

قرارات 0لس األمـن استشـهد �ـا بعـض املشـاركني كأدلـة علـى أن 
، )٨١الفقـــرة ( إعــالن االســتقالل حمظـــور مبوجــب القـــانون الــدويل

ميكن استخالص حظر عام إلعـالن االسـتقالل  واستنتجت أنه ال
يـد البحـث تناولـت من تلك القرارات، ألن قـرارات جملـس األمـن ق

حـــــاالت بعينهـــــا صـــــدرت فيهـــــا إعـــــال�ت االســـــتقالل يف ســــــياق 
وبـــذلك  .اســتخدام غـــري مشــروع للقـــوة أو انتهـــاك للقواعــد اآلمـــرة

انون الـدويل ال تتضـمن العامة للق أن القواعد خلصت احملكمة إىل
وحللـت احملكمـة بعـد  .إعـال�ت االسـتقالل حظر ينطبق علىأي 

ذلـك مـا إذا كـان إعـالن اسـتقالل كوسـوفو حمـل البحـث قـد جـرى 
 ١٠املــــــــــــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٤٤وفقـــــــــــاً لقــــــــــــرار جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

 ١٢٤٤ووجدت أن موضوع وغرض القـرار . ١٩٩٩ يونيه/حزيران
ُجيّب النظام القانوين  ...][ استثنائي مؤقت إنشاء نظام قانوين" مها

ولتحديد مدى  ).١٠٠الفقرة " (قتعلى أساس مؤ  [...]الصريب 

التـزام واضـعي إعـالن االســتقالل >لنظـام القـانوين املؤقـت، حللــت 
احملكمة بعناية ما إذا كان واضعو إعالن االستقالل هم يف احلقيقـة 

وبعـــــد حتليــــــل و". "مؤسســـــات احلكـــــم الـــــذايت املؤقتــــــة يف كوســـــوف
اإلعالن، من حيث املضمون والشكل، إىل جانب السـياق الـذي 
أعلــــن فيـــــه، خلصــــت احملكمـــــة إىل اســــتنتاج أن واضـــــعي إعـــــالن 

" مؤسسات احلكم الذايت املؤقتـة يف كوسـوفو"االستقالل مل يكونوا 
أشخاصــاً عملــوا معــاً بصــفتهم ممثلــني لشــعب  " كــانوا >ألحــرى  بـل

وعلـى هــذا . )١٠٩الفقـرة " (رة املؤقتــةكوسـوفو خـارج إطـار اإلدا
مفاده أن إعالن استقالل األساس، خلصت احملكمة إىل استنتاج 

، وذلك ~سيساً )١٩٩٩( ١٢٤٤كوسوفو مل خيالف أحكام القرار 
أوالً، ألن القرار وإعالن االستقالل يعمالن  :على املسوغني التاليني
الذي  )١٩٩٩( ١٢٤٤ذلك أنه خالفاً للقرار ( على مستويني خمتلفني

كوســــوفو، فـــإن إعــــالن يف  " نظامـــاً قانونيــــاً اســـتثنائياً مؤقتـــاً "وضـــع 
�نيـاً، ؛ و )االستقالل كان حماولة لتحديد الوضع النهـائي لكوسـوفو

التزامات حمددة "ال يفرض  ، وهو قرار)١٩٩٩( ١٢٤٤ألن القرار 
، مل يتضمن حظراً عامًا على "على اجلهات الفاعلة األخرى ...][

وحيــث إن واضـعي إعــالن االســتقالل أخـرياً، و . ن االســتقاللإعـال
 ونــــوا مؤسســـــات احلكــــم الـــــذايت املؤقتــــة يف كوســـــوفو، فـــــإ ميك مل
 ١٢٤٤يكونوا مقيدين >إلطار الدسـتوري املنشـأ مبوجـب القـرار  مل
. ، وعليه فإن إعال م االستقالل مل خيـالف ذلـك اإلطـار)١٩٩٩(

تمــــاد إعـــــالن االســـــتقالل و>لتــــايل، خلصـــــت احملكمـــــة إىل أن اع
بيــق مـــن قواعــد القـــانون يشــكل انتهاكــاً ألي قاعـــدة واجبــة التط مل

 .)١٢٢الفقرة ( الدويل

، أصـدرت احملكمـة ٢٠١٠تشـرين الثـاين/نوفمرب  ٣٠ويف  -٥
. وقــد د�لـو صــاديو أمحـدوحكمهـا يف موضـوع الــدعوى يف قضـية 

تناولت ُعرضت هذه القضية يف إطار قانون احلماية الدبلوماسية، و 
 احلقـــوق األساســــية للســــيد د�لــــو، وهــــو مــــواطن غيــــين اســــتقر يف

، فضــــــــالً عــــــــن ١٩٦٤مجهوريـــــــة الكونغــــــــو الدميقراطيــــــــة يف عـــــــام 
زائـــــــري  -بصــــــفته شـــــــريكاً يف شــــــركيت أفريكــــــوم حقوقــــــه املباشــــــرة 

املســـــــــجلتني لـــــــــدى مجهوريـــــــــة الكونغـــــــــو زائـــــــــري  -وأفريكـــــــــونتينرز 
 ٢٠٠٧مــــايو /أ�ر ٢٤ســــابق صــــادر يف  الدميقراطيــــة. ويف حكــــم

ع االبتدائيــة الـيت أ�ر�ـا مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة، بشـأن الـدفو 
اعتربت احملكمة أن طلب غينيا مقبول "يف حدود ما يتعلق حبمايـة 

زائري  -شركيت أفريكوم احلقوق املباشرة للسيد د�لو بوصفه شريكاً يف 
يتعلق  )(أ)) و"يف حدود ما١( ،٩٨(الفقرة  "زائري -وأفريكونتينرز 

ســيد د�لــو بوصــفه فــرداً"، لكنــه لــيس مقبــوالً "يف حبمايـة حقــوق ال
حـــدود مـــا يتعلـــق حبمايـــة الســـيد د�لـــو فيمـــا يتصـــل >النتهاكـــات 

" زائــــري -زائــــري وأفريكـــونتينرز  -شــــركيت أفريكـــوم املزعومـــة حلقـــوق 
تشـــــرين  ٣٠)(أ)). ويف حكمهـــــا الصــــادر يف ٢(املرجــــع نفســــه، (

بوليـة االدعـاء ²ن ت احملكمة أوالً يف مق، نظر ٢٠١٠ثاين/نوفمرب ال
السـيد د�لـو كـان ضـحية تـدابري توقيـف واحتجـاز يف الفـرتة مـا بــني 

. وخلصــت احملكمــة إىل أن االدعــاء غـــري ١٩٨٩و ١٩٨٨عــامي 
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مقبول ألن غينيا مل تتقدم بـه إال حـني ردهـا علـى الـدفوع االبتدائيـة 
نياً يف الطلــــب اطيــــة، وألنـــه مل يــــرد ضــــمجلمهوريـــة الكونغــــو الدميقر 

وألنه ال ينشأ مباشرة عن املسألة اليت متثل موضـوع ذلـك  األصلي،
. ١٩٩٦و ١٩٩٥الطلب الذي يتعلـق ²حـداث وقعـت يف عـامي 

مث انتقلــت احملكمــة إىل االدعــاءات املتعلقــة حبمايــة حقــوق الســيد 
ملتخذة ضد د�لو بوصفه فرداً وبتدابري التوقيف واالحتجاز والطرد ا

ويف هــــذا اخلصـــــوص، . ١٩٩٦و ١٩٩٥يف عـــــامي  الســــيد د�لــــو
 ١٣ احتجت غينيا أوالً ²ن طرد السيد د�لو يشكل خرقاً للمادة
مـن  ٤من العهد الدويل اخلاص >حلقوق املدنيـة والسياسـية والفقـرة 

مـــــن امليثـــــاق األفريقــــــي حلقـــــوق اإلنســـــان والشــــــعوب.  ١٢املـــــادة 
ال احملكمة إىل أنه، من أوخبصوص هذه النقطة، أشارت  جل االمتث

وجـود بصـفة قانونيـة يف أرض املجنـيب األطرد كام، فإن لتلك األح
جيــــب أن يتقــــرر وفقــــاً للقـــــانون  نيالصـــــك يندولــــة طــــرف يف هــــذ

الداخلي الواجب التطبيق وأال حيمل طابعاً تعسفياً. ورأت احملكمة 
يتقيــد مل  ١٩٩٥تشـرين األول/أكتـوبر  ٣١ أن مرسـوم الطـرد املـؤرخ

ألنــه مل تســبقه مشــاورات مــع الكونغــو الدميقراطيــة  بقـوانني مجهوريــة
ا0لس الوطين للهجرة، وهو الذي كان رأيه ضرور�ً مبوجب املـادة 

 ١٩٨٣أيلول/ســــبتمرب  ١٢الصــــادر يف  التشـــريعي األمــــرمـــن  ١٦
مــن  ١٥واملتعلـق مبراقبـة اهلجـرة، وألنـه مل يــتم "تعليلـه" وفقـاً للمـادة 

قد  كمة أن طرد السيد د�لوت احملاعترب  ،. و>لتايلريعيالتش األمر
مـن امليثــاق  ١٢مـن املــادة  ٤مــن العهـد والفقــرة  ١٣انتهـك املـادة 

األفريقي حلقوق اإلنسان والشـعوب، وأنـه مل يـتم احـرتام حـق السـيد 
مــن  ١٣د�لــو يف عــرض قضــيته أمــام ســلطة خمتصــة وفقــاً للمــادة 

هوريــــة ، وأن مجوالسياســـيةالعهـــد الـــدويل اخلــــاص >حلقـــوق املدنيــــة 
 تبـني "األسـباب االضـطرارية املتعلقـة >ألمـن الكونغـو الدميقراطيـة مل

). واعتــربت ٧٤الـوطين" الـيت تــربر حرمانـه مـن ذلــك احلـق (الفقـرة 
احملكمة كذلك أن القبض على السيد د�لـو واحتجـازه قـد انتهكـا 

مــن امليثـــاق األفريقــي الـــيت تتعلــق حبريـــة الشــخص وأمنـــه.  ٦املــادة 
ذي عاىن منه السيد د�لو حكمة أن احلرمان من احلرية الوتبنيَّ للم

ًا،  مل جير وفقاً لإلجراءات اليت ينص عليها القانون، وأنه كان تعسفي
وأن الســيد د�لــو مل ُحيـــط علمــاً عنــد إلقـــاء القــبض عليــه ²ســـباب 
ذلك القبض أو >لتهم املوجهة ضده. كمـا تبـنيَّ للمحكمـة كـذلك 

املـادة  (ب) مـن١قراطية انتهكـت الفقـرة أن مجهورية الكونغو الدمي
مـن اتفاقيــة فيينــا للعالقـات القنصــلية بعــدم تبليـغ الســيد د�لــو  ٣٦

عند إلقاء القبض عليه حبقه يف طلب املساعدة القنصلية من بلده. 
ومــن جهــة �نيــة، وفيمــا يتعلــق >دعــاء غينيــا ²ن الســيد د�لــو قــد 

املـة الإنســانية أو عـاىن مـن أوضـاع سـيئة أثنــاء احتجـازه تشـكل مع
ت احملكمة إىل أن غينيا مل تتمكن من إثبات أن احلالة  مهينة، خلص

كانت على هـذا النحـو. وبعـد ذلـك انتقلـت احملكمـة إىل جمموعـة 
االدعاءات اليت قدمتها غينيا ²ن احتجاز وطرد السيد د�لو شكال 

 زائــري -شـركيت أفريكـوم انتهاكـاً حلقوقـه املباشـرة بوصـفه شـريكاً يف 
ني أنشــــــــأمها يف مجهوريــــــــة الكونغـــــــــو اللتــــــــ زائــــــــري -فريكــــــــونتينرز وأ

الدميقراطيــة. وبعـــد أن أوضـــحت احملكمــة بعـــض املســـائل املتعلقـــة 
>لوجــود القــانوين للشــركتني وبــدور الســيد د�لــو ومشــاركته فيهمـــا، 
تناولـت أوالً ادعـاء غينيـا ²ن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، عنـدما 

شـــاركة د د�لـــو، قــد انتهكــت حقــه يف املأقــدمت علــى طــرد الســي
والتصويت يف االجتماعات العامة. واختذت احملكمـة موقفـاً مفـاده 
أن مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، عنـدما أقـدمت علـى طـرد السـيد 
د�لـــو، قـــد حالـــت علـــى األرجـــح دون مشـــاركته شخصـــياً يف أي 

لسـيد مـن هـذا القبيـل ال يعـادل حرمـان ا عائقـاً اجتماع عام، لكـن 
اله. مث تناولـت احملكمـة حجـة غينيـا ²ن املذكور أع د�لو من حقه

مجهورية الكونغو الدميقراطية، عندما أقدمت على طرد السيد د�لو 
بشكل غري مشروع، قد انتهكـت حقوقـه املتعلقـة Ðدارة الشـركتني. 
وخلصـــــت احملكمــــــة إىل أن ادعـــــاء غينيــــــا ²ن مجهوريـــــة الكونغــــــو 

دير للشــركة كــت حـق السـيد د�لــو يف تعيـني مـالدميقراطيـة قـد انته
هــو ادعــاء غــري مقبــول ألن تعيــني املــدير هــو مــن مســؤولية الشــركة 
(اجلمعيـة العامــة للشــركة) ولــيس حقـاً مــن حقــوق الشــريك. وفيمــا 
يتعلـق >دعـاء غينيـا ²ن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة قـد انتهكــت 

ن حقــه املزعــوم يف حـق الســيد د�لــو يف أن يعــنيَّ مــديراً، فضــالً عــ
منصـب املــدير، خلصــت احملكمـة إىل عــدم وجــود  عـدم عزلــه مــن

انتهاكات حمتملة ألن الطرف املعين قد عنيِّ يف الواقع مديراً، وبقي 
مـديراً للشـركتني. ورفضـت احملكمــة أيضـاً ادعـاء غينيـا ²ن مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية قد انتهكت حق السـيد د�لـو يف مزاولـة مهـام 

يــة واجباتـه كمــدير رمبــا يكــون قــد دير، مســتنتجًة أنــه مــع أن ~داملـ
ازداد صـعوبة بســبب وجـوده خــارج الــبالد، فـإن غينيــا مل تثبــت أن 

حجـة غينيــا ذلـك األداء قـد أضـحى مســتحيالً. ولـدى انتقاهلـا إىل 
²ن مجهورية الكونغو الدميقراطية، عندما أقدمت على طـرد السـيد 

فضت إلشراف على اإلدارة ورصدها، ر د�لو، قد انتهكت حقه يف ا
احملكمة هذا االدعاء مبينةً أنه، >لرغم من أن احتجاز السيد د�لو 
وطرده من مجهورية الكونغو الدميقراطية قد زادا من صـعوبة ممارسـة 

ميكن أن يكـو� قـد  الاألعمال التجارية للشركتني، فإ ما ببساطة 
دها، أينمــا ُوجــد. عطـال قدرتــه علــى اإلشــراف علــى اإلدارة ورصــ

ضت احملكمة ادعاء غينيا ²ن مجهورية الكونغو الدميقراطية وأخرياً، رف
يف شـركيت  رأس املالقد انتهكت حق السيد د�لو فيما ميلكه من 

 .زائري -زائري وأفريكونتينرز  -أفريكوم 
األنشــطة  بعـضواسـتطرد السـيد أوادا قــائالً إنـه يف قضــية  -٦

، أودعـت كوســتاريكا احلدوديـة املنطقـة يف انيكــاراغو  �ـا تقـومالـيت 
طلبـاً احتجــت فيـه، كأســاس  ٢٠١٠تشـرين الثــاين/نوفمرب  ١٨ يف

الختصاص احملكمة، >ملادة احلادية والثالثني من املعاهدة األمريكية 
املتعلقة >لتسوية السلمية (ميثاق بوغو�) و>إلعال�ت الصادرة عن 

حملكمة األساسي من النظام  ٣٦من املادة  ٢الدولتني طبقاً للفقرة 
بتوغـــل جــــيش ". وقـــد ُقـــدم الطلــــب بشـــأن مـــزاعم العـــدل الدوليـــة

نيكـــاراغوا يف أراضــــي كوســـتاريكا واحتالهلــــا واســـتعماهلا، وكــــذلك 
 ).١الفقــــــرة " (Ðخــــــالل نيكــــــاراغوا >لتزاما�ــــــا جتــــــاه كوســــــتاريكا

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   223 13/07/2020   09:06:31



 192 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

، أصـدرت احملكمـة أمرهـا بشـأن طلــب ٢٠١١آذار/مـارس  ٨ ويف
وكانت كوستاريكا قد قتة يف هذه القضية. اذ تدابري مؤ اإلشارة >خت

أراضـــــيها، يف مناســــــبتني خمتلفتــــــني،  ا�مـــــت نيكــــــاراغوا >حــــــتالل
يتصــل ببنــاء قنــاة عــرب أراضــي كوســتاريكا، فضــالً عــن بعــض  فيمـا

وريثمـا تفصـل احملكمـة  .أعمال التجريف يف جمرى  ر سان خـوان
تدابري كمة أن ~مر بيف موضوع الدعوى، طلبت كوستاريكا من احمل

أال تـــرابط يف  لنيكــاراغوامؤقتــة تشــري إىل مـــا يلــي: أوالً، أنــه ينبغـــي 
وأال تقـوم بشــق  ²ي مــن قوا�ـا أو أفرادهـا اآلخــرين، املنطقـة املعنيـة

وأال تقتلــع األشــجار أو تزيــل النبــا�ت أو تلقـــي  قنــاة أو توســيعها،
 راغوا تعليـــقكـــانيل؛ و�نيـــاً، أنـــه ينبغـــي يف تلـــك املنطقـــة>لرواســـب 

نيكـاراغوا أن حتجـم ل؛ و�لثـاً، أنـه ينبغـي بر�جمهـا ألعمـال التجريـف
 . عن أي عمل آخر من شأنه اإلضرار حبقوق كوستاريكا

قررت احملكمة أن الصكوك اليت  ،ويف األمر الصادر عنها -٧
احتجت �ا كوسـتاريكا يبـدو للوهلـة األوىل أ ـا متـنح أساسـاً يقـوم 

ا ميّكنهــا ممـكمــة للفصـل يف موضـوع الــدعوى، عليـه اختصـاص احمل
من اإلشارة >ختاذ تدابري مؤقتة إذا ما ار~ت أن الظروف تستدعي 

ايتها مبوجب ذلك. وتبنيَّ للمحكمة أيضاً أن احلقوق اليت يتعني مح
وال ســيما احلــق يف ~كيــد الســيادة علــى  -تلــك التــدابري املطلوبــة 
لـة، وأن مثـة صـلة قائمـة قو معهي حقـوق  -األراضي املتنازع عليها 

 بني احلقوق اليت يراد محايتها والتدابري املطلوبة.
وبعـــد أن تبــــني للمحكمــــة أن لـــديها صــــالحية اإلشــــارة  -٨

 يف حبث مـا إذا كـان هنـاك خطـر >ختاذ تدابري مؤقتة، مضت قدماً 
 حلقوق حمل التنازع إخالالً ال سـبيل إىل إصـالحهإلخالل >يهدد >

جــدت احملكمــة أنــه نظــراً إىل اخلطــر وشــيكاً. وو ومـا إذا كــان هــذا 
اعتزام نيكاراغوا القيام ²نشطة معينة، حىت لو كان ذلك بني احلني 

راً حقيقيـاً يهــدد واآلخـر، يف األراضـي املتنـازع عليهـا، فــإن مثـة خطـ
>إلخالل على حنو ال سبيل إىل إصالحه مبا تدعيه كوستاريكا من 

كورة، وهو خطر وشيك، وذلك حق يف السيادة على األراضي املذ 
يف حـدود وجـود مـا يهـدد بوقـوع حـوادث ميكـن أن تسـبب أضــراراً 

 ميكن إصالحها، من قبيل اإلصا>ت البدنية أو الوفاة.  ال
تـدابري مؤقتـة مـن جانـب ختـاذ أن تشـري >وقـررت احملكمـة  -٩

الطرفني كليهما، ودعت كل طرف إىل االمتناع عن إرسال أي من 
راضــي املتنــازع عليهـــا أو إبقــائهم فيهــا، ســواء أكـــانوا أفــراده إىل األ

ذلك إىل أن تتخذ مدنيني أم من عناصر الشرطة أو رجال األمن، و 
األطـراف إىل اتفـاق احملكمة قراراً بشأن موضوع النـزاع، أو تتوصـل 

 بشأن املسألة.
، أصــدرت احملكمـة حكمهــا ٢٠١١نيسـان/أبريل  ١ويف  -١٠

 للقضــاء الدوليـة االتفاقيــة تطبيـققضــية بشـأن الــدفوع االبتدائيـة يف 
ففـي هـذه القضـية، ادعــت . العنصــري التمييـز أشـكال مجيـع علـى

جورجيــا أن االحتـــاد الروســي قـــد انتهــك أحكـــام االتفاقيــة الدوليـــة 
. وقــد ١٩٦٥ضـاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري لعــام للق

مــن تلــك  ٢٢احتجــت جورجيــا بشــرط التحكــيم الــوارد يف املــادة 

تفاقية لتأسيس اختصـاص احملكمـة. وكانـت احملكمـة قـد أمـرت، اال
ة عقــب الطلـــب املقـــدم مـــن جورجيـــا لإلشـــارة >ختـــاذ تـــدابري مؤقتـــ

ايـة يف حكمهــا للحمايـة بشـأن نفـس املوضــوع، بـبعض تـدابري احلم
. وأ�ر االحتــــــــاد ٢٠٠٨تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ١٥الصــــــــادر يف 

كمـــة مبوجـــب الروســي أربعـــة دفـــوع ابتدائيـــة بشـــأن اختصـــاص احمل
مـن االتفاقيـة، وهـي: أنـه ال توجـد منازعـة بـني األطـراف  ٢٢ املـادة

فيمــا يتعلـــق بتفســـري االتفاقيـــة أو تطبيقهـــا؛ وأن الشـــروط اإلجرائيـــة 
وَف بعد؛ وأن التصرف غـري املشـروع املزعـوم قـد مل ُتست ٢٢للمادة 

جرى خارج أراضي االحتاد الروسي، و>لتايل فإن احملكمة تفتقر إىل 
الختصاص املكاين؛ وأن أي اختصاص للمحكمة هو اختصاص ا

حمــدود زمانيـــاً >ألحــداث الـــيت وقعــت بعـــد دخــول االتفاقيـــة حيـــز 
 .١٩٩٩متوز/يوليه  ٢لنفاذ بني الطرفني، أي بعد ا

وقــد نظـــرت احملكمــة يف الـــدفع االبتــدائي األول لالحتـــاد  -١١
منيــة الروسـي فيمـا يتعلــق >ألحـداث الــيت جـرت يف ثــالث فـرتات ز 

متمايزة. أوًال، >لنسبة للفـرتة السـابقة لـدخول االتفاقيـة حيـز النفـاذ 
، خلصت احملكمة إىل أنه حىت ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢بني الطرفني، يف 

الفرتة، إذا تبني وجود خالف بشأن  التمييز العنصري يف أثناء هذه 
فــال ميكـــن أن يكـــون خالفـــاً يتعلـــق بتفســـري االتفاقيـــة أو تطبيقهـــا. 

اليت تعود و�ني اً، استنتجت احملكمة أن أ�ً من الو�ئق أو اإلفادات 
يـــه االحتـــاد الروســـي إىل الفـــرتة الواقعـــة بـــني الوقـــت الـــذي أصـــبح ف

ألعمال العدائية، ال ميكن أن وجورجيا طرفني يف االتفاقية واندالع ا
ُيستند إليه الستنتاج وجود خالف بني االحتاد الروسي وجورجيا فيما 

ري االتفاقيــة أو تطبيقهـا. و�لثـاً، فيمــا يتعلـق >ألحــداث يتعلـق بتفسـ
دائية املسلحة ، وحتديداً بعد األعمال الع٢٠٠٨اليت وقعت يف عام 

، ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٨ إىل ٧يف أوسيتيا اجلنوبية اليت بدأت ليلة 
الحظت احملكمة أنه >لرغم من أن ادعاءات جورجيا تستند أساساً 

املشروع للقوة، فإ ا أشارت صراحة أيضاً  إىل مزاعم >الستخدام غري
إىل تطهـــري عرقــــي ارتكبتــــه القــــوات الروســــية. وقــــد ُوجهــــت تلــــك 

ات ضد االحتاد الروسي مباشرة وجو�ت >لرفض من جانبه. االدعاء
،  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٢اء عليــه، تبــنيَّ للمحكمــة أنــه، يف وبنـ

ثال االحتاد كانت مثة منازعة بني االحتاد الروسي وجورجيا بشأن امت
الروسي اللتزاماته مبوجب االتفاقية. وتبعاً لذلك، رفضـت احملكمـة 

 د الروسي.  الدفع االبتدائي األول لالحتا

الروسي ويف سياق دراستها للدفع االبتدائي الثاين -١٢  لالحتاد 
مـن االتفاقيـة، وجــدت  ٢٢فيمـا يتعلـق >لشـروط اإلجرائيــة للمـادة 

ل أجرتـه للمعـىن العـادي لعبـارة "أي نـزاع احملكمة، استناداً إىل حتلي
[...] تتعذر تسويته >ملفاوضة أو اإلجراءات املنصوص عليها صراحة 

من  بد وضعت شروطاً مسبقة ال ٢٢ هذه االتفاقية"، أن املادة يف
). ١٤١ صـــبح األمـــر يف يـــد احملكمـــة (الفقـــرةيالوفــاء �ـــا قبـــل أن 

تفاقية أيدت االستنتاج وأشارت أيضاً إىل أن األعمال التحضريية لال
 ظر يف املعىن العادي للحكم.الذي توصلت إليه لدى الن
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من االتفاقية  ٢٢وبعد أن خلصت احملكمة إىل أن املادة  -١٣
ء �ــا قبـل اللجــوء إىل احملكمــة، فرضـت شــروطاً مسـبقة جيــب الوفـا

نظرت فيما إذا كانت تلك الشروط املسبقة، مبا فيها الشرط املسبق 
لتفاوض، قد استوفيت. وقد الحظت أنه يف ضوء النتيجة املتعلق >

 نشـأ إال يف شـهر آب/أغسـطستاليت توصلت إليها ²ن املنازعـة مل 
لألطــراف  ، قبـل إيـداع الطلـب مباشـرة، فإنـه مل يكـن ممكنـاً ٢٠٠٨

أن تتفـاوض بشـأن املسـائل حمـل التنـازع إال أثنـاء تلـك الفـرتة. وبعـد 
ة بتلــك الفــرتة، رأت احملكمــة أنــه اسـتعراض الوقــائع املدونــة املتصــل

>لرغم من أن بعض االدعاءات واالدعاءات املضادة اليت تقدمت 
يمــا يتعلــق >لتطهــري العرقــي قــد تشــهد علــى وجــود �ـا األطــراف ف
تبلــغ حـد حماولــة  مل فإ ـافســري االتفاقيـة وتطبيقهــا، خـالف بشـأن ت

إجـــراء مفاوضــــات مـــن قبــــل أي مــــن الطـــرفني. وبــــذلك خلصــــت 
 ١٢و ٩ مة إىل أن جورجيا مل تثبت أ ا، يف الفرتة الواقعة بـنياحملك

، قـــــد حاولـــــت أن تتفـــــاوض مـــــع االحتــــــاد ٢٠٠٨آب/أغســـــطس 
لروســــي الروســـي بشـــأن مســـائل تتعلـــق >التفاقيـــة، أو أن االحتـــاد ا

وجورجيــا قــد اخنرطــا يف مفاوضــات بشــأن امتثــال االحتــاد الروســي 
بذلك أيدت احملكمة الدفع اللتزاماته املوضوعية مبوجب االتفاقية. و 

من االتفاقيـة  ٢٢االبتدائي الثاين لالحتاد الروسي، ورأت أن املادة 
ستخدم لتأسيس اختصـاص احملكمـة، وأن القضـية ال ال ميكن أن تُ 

ي قـــدماً إىل مرحلــــة تنـــاول موضــــوع الـــدعوى، مــــع ميكـــن أن متضــــ
 اإلشـارة إىل أنــه لـيس مثــة حاجـة إىل النظــر يف الـدفعني االبتــدائيني

 الثالث والرابع لالحتاد الروسي.
 اإلقليمـــي النــزاعومضــى الســيد أوادا قــائالً إنـــه يف قضــية  -١٤

، قـدمت كوسـتاريكا وهنـدوراس (نيكاراغوا ضد كولومبيا) والبحري
طلبني لإلذن >لتدخل، لكن احملكمة رفضتهما يف حكمني منفصلني 

. وكانـــت كوســتاريكا قــد أودعـــت، ٢٠١١أ�ر/مــايو  ٤صــدرا يف 
، طلباً لإلذن >لتدخل أفادت فيه ² ا ٢٠١٠شباط/فرباير  ٢٥ يف

تسعى للتدخل بوصفها غري طرٍف، وذلك "لغرض إحاطة احملكمة 
واملصاحل القانونية والسعي لضمان علماً بطبيعة [ما هلا من] احلقوق 

أن قـرار احملكمــة املتعلـق >حلــدود البحريـة بــني نيكـاراغوا وكولومبيــا 
صـــاحل". ويف حكمهــا الصــادر بشـــأن احلقــوق وامل يــؤثر يف تلــك ال

الطلب، >شرت احملكمة عملها مبناقشة اإلطار القانوين للتدخل، 
كمـة العـدل مـن النظـام األساسـي حمل ٦٢املنصوص عليه يف املـادة 

ار من  ٨١الدولية ويف املادة  من الئحة احملكمة. مث حللت كل معي
ي ُيســمح هلـا >لتــدخل، املعـايري الـيت جيــب أن تسـتوفيها الدولــة لكـ

وحتديدًا وجود مصـلحة ذات طـابع قـانوين قـد يـؤثر فيهـا احلكـم يف 
أي أساس لالختصـاص يكـون القضية، واهلدف الدقيق للتدخل، و 

ولـة السـاعية للتـدخل واألطـراف يف القضـية. وعقــب قائمـاً بـني الد
استعراض تلك العناصر املكوِّنة، نظرت احملكمة فيما إذا كانت تلك 

ملصلحة ذات >اصر موجودة يف حالة كوستاريكا. وفيما يتعلق العن
، أشارت احملكمة الطابع القانوين اليت قد يؤثر فيها احلكم يف القضية

اغوا وكولومبيا اختلفتا يف تقييمهما فيما إىل أنه >لرغم من أن نيكار 
يتعلـق حبـدود املنطقــة الـيت قـد يكــون لكوسـتاريكا مصـلحة قانونيــة 

انوين،  فيها، فإ ما اعرتفتا بوجود مصلحة لكوستاريكا ذات طابع ق
وذلـك علـى األقـل يف بعـض املنـاطق الـيت تطالـب �ـا األطـراف يف 

مــــا إذا كانــــت  الرئيســــية. وبعـــد ذلــــك نظــــرت احملكمـــة في الـــدعوى
كوســـتاريكا قـــد أثبتـــت أن مصـــلحتها ذات الطـــابع القـــانوين هـــي 

ئيسية. وخلصت لر ا الدعوىمصلحة "قد يؤثر فيها" قرار احملكمة يف 
امها  احملكمة إىل أن كوستاريكا مل تفعل ذلك، ألن احملكمة، لدى قي

 الـــدعوىبرســـم خـــط لتحديـــد املنـــاطق البحريـــة بـــني األطـــراف يف 
Ð اء اخلط املعين قبل أن يصل  ،إذا اقتضى األمر ،الرئيسية، ستقوم

إىل منطقة قد تتضمن مصاحل ذات طابع قانوين لـدول �لثـة. وبنـاء 
 >لتدخل اإلذن طلب ه، خلصت احملكمة إىل أنه ال ميكن قبولعلي

 كوستاريكا.   قدمته الذييف القضية 

هنــــدوراس، فقـــد قــــدمت إىل احملكمـــة طلبــــاً لــــإلذن  أمـــا -١٥
، أو بوصـــفها دولـــة غـــري طرفـــاً >لتــدخل يف القضـــية بوصـــفها دولـــة 

طـرف إذا مل توافـق احملكمــة علـى ذلـك الطلــب. وبعـد التمييـز بــني 
النـــوعني مــن التـــدخل، أشـــارت احملكمــة إىل أنـــه أ�ً كانـــت هــذين 

فــــي >لشـــــرط فعليهــــا أن ت الصــــفة الــــيت تتــــدخل الدولـــــة مبوجبهــــا،
مـن النظـام األساسـي حملكمـة العـدل  ٦٢املنصوص عليه يف املـادة 

الدولية وأن تثبت أن لديها مصلحة ذات طابع قانوين قد يؤثر فيها 
انتقلت احملكمة إىل النظر فيما  ،القرار املرتقب للمحكمة. و>لتايل

إذا كانـــت هنــــدوراس قـــد اســــتوفت ذلـــك الشــــرط. واملنطقـــة الــــيت 
أن لــديها فيهــا مصـلحة ذات طــابع قــانوين قــد  حـددت هنــدوراس

يــؤثر فيهــا القـــرار يف الــدعوى الرئيســـية هــي املنطقـــة الــيت شـــكلت 
 تشــرين األول/أكتـــوبر ٨موضــوع احلكــم الصــادر عــن احملكمــة يف 

 وهندوراس نيكاراغوا بني والبحري اإلقليمي النزاعية يف قض ٢٠٠٧
بـــــني هنـــــدوراس ، علمـــــاً ²ن النــــزاع املـــــذكور، الكـــــارييب البحــــر يف

ونيكــاراغوا، قــد متــت تســويته مبوجـــب ذلــك احلكــم. وبنــاء عليـــه، 
حيـول  ٢٠٠٧نظرت احملكمة فيما إذا كان احلكم الصادر يف عـام 

 دون منح هندوراس اإلذن >لتدخل. 

إىل حجيـة مـا قضـت بــه  اسـتناداً قـررت احملكمـة أنـه  دقـو  -١٦
، ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتــوبر  ٨احملكمـة يف حكمهـا الصــادر يف 

ميكن أن يكون هلندوراس مصلحة ذات طابع قانوين يف املنطقة  ال
ـــف الـــذي حددتــــه احملكمـــة يف ذلــــك  الواقعـــة جنـــوب اخلــــط املنصِّ

ــف،  احلكـم. وفيمــا يتعلـق >ملنطقــة الواقعـة مشــال ذلـك اخلــط املنصِّ
خلصت احملكمة إىل أنه ال ميكن أن يكون هلندوراس مصلحة ذات 

الرئيسية، وذلك الدعوى لقرار يف طابع قانوين من شأ ا أن تتأثر >
لسبب بسيط هـو أن حقوقهـا يف تلـك املنطقـة مل ينـازَع فيهـا ال مـن 

جانـب كولومبيـا. وتبـني للمحكمـة أيضـاً مـن جانـب نيكـاراغوا وال 
شـأ ا أن  دوراس ليس لديها مصلحة ذات طـابع قـانوين مـنأن هن

أن كمـة تتأثر يف املناطق البحرية اليت حدد�ا يف طلبها. ورأت احمل
هندوراس ليس لديها مصلحة ذات طابع قانوين فيما يتعلق >آل�ر 

علـــى حقـــوق  الرئيســية الـــدعوى يفالــيت قـــد خيلفهـــا قــرار احملكمـــة 
ئيـة املربمـة بــني هنـدوراس وكولومبيــا هنـدوراس مبوجـب املعاهــدة الثنا
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، ذلـك أن املعاهـدة شـأن قـائم بـني هنــدوراس )٢٥٩(١٩٨٦عـام  يف
يس هلـــا أيــــة صـــلة بتحديــــد احملكمـــة للحــــدود وكولومبيـــا فقـــط، ولــــ

البحريـة بـني نيكـاراغوا وكولومبيـا. وبـذلك، رفضـت احملكمـة طلــب 
 هندوراس بشأن اإلذن >لتدخل. 

أمـــراً بشــــأن  ٢٠١١يوليـــه متوز/ ٤وأصـــدرت احملكمـــة يف  -١٧
 الدول حصا�تذن >لتدخل املقدم من اليو�ن يف قضية طلب اإل

يف سـياق منازعــة بـني الطـرفني بشــأن  ، وذلـكمـن الواليـة القضــائية
القضائية  ما إذا كانت إيطاليا قد انتهكت حصانة أملانيا من الوالية 

يخ بسماحها بتقدمي دعاوى مدنية ضدها تستند إىل انتهاكات الـرا
األملـاين للقـانون اإلنســاين الـدويل أثنـاء احلــرب العامليـة الثانيـة. وقــد 

صلحة ذات طـابع قـانوين قـد أفادت اليو�ن يف طلبها ²ن لديها م
يؤثر فيها قرار احملكمة املرتقب يف القضية، وذلك ألن أملانيا، حبسب 

قـد أقـرت ضـمناً، إن مل تكـن قـد اعرتفـت فعـالً، مبسـؤوليتها رأيهـا، "
عمال وما  دولية جتاه اليو�ن عن كافة ما ارتكبه الرايخ الثالث من أال

أثنـاء احلـرب العامليـة الثانيـة (الفقـرة " التقصـري كان منه من حـاالت
). وخالفـــاً لطلبـــات اإلذن >لتــــدخل املقدمـــة مـــن كوســــتاريكا ١٦

نيكــــاراغوا ضــــد  ( والبحـــري اإلقليمــــي النـــزاعوهنـــدوراس يف قضــــية 
ني يف الدعوى الرئيسية بتقدمي اعرتاض ي من الطرف، مل يقم أكولومبيا)

مر الصادر عنها على طلب اليو�ن. و>لتايل مسحت احملكمة يف األ
يتعلق >ملعيار األول  لليو�ن >لتدخل. وفيما ٢٠١١متوز/يوليه  ٤يف 

مـــن الئحـــة  ٨١ مـــن املــادة ٢للتــدخل املنصـــوص عليــه يف الفقـــرة 
كــون لــديها تللتــدخل جيـب أن احملكمـة، وهــو أن الدولـة الســاعية 

مصلحة ذات طابع قانوين قد يؤثر فيها احلكم املرتقب، الحظـت 
 ا، يف احلكم الذي سيصدر عنها يف الدعوى الرئيسية، قد احملكمة أ

جتد أنه من الضروري أن تنظـر يف قـرارات احملـاكم اليو�نيـة يف ضـوء 
لطلـب فيمـا يتعلـق > اختاذ قرارمبدأ حصانة الدول، وذلك لغرض 

يف استنتاجات أملانيا خبصوص مسألة ما إذا كانت إيطاليا قد الوارد 
مـن الواليـة القضـائية Ðعال ـا أن األحكـام انتهكت حصانة أملانيـا 

القضائية اليو�نية قابلة للنفاذ يف إيطاليـا. وقـد اعتـربت احملكمـة أن 
ذلـك األمـر كـاف السـتنتاج أن اليـو�ن لـديها مصـلحة ذات طـابع 

  ميكن أن يؤثر فيها احلكم الذي سيصدر يف الدعوى الرئيسية. قانوين
ين، فقـــد ذكــرت اليـــو�ن أن أمــا فيمــا يتعلـــق >ملعيــار الثــا -١٨

إعــــالم احملكمـــــة بطبيعــــة احلقـــــوق اهلــــدف الــــدقيق لتـــــدخلها هــــو "
واملصــاحل القانونيـــة لليـــو�ن الــيت قـــد تتـــأثر بقــرار احملكمـــة يف ضـــوء 

" يـا يف القضـية املعروضـة علـى احملكمـةاالدعاءات اليت قـدمتها أملان
من الطلب). ويف األمر الذي أصدرته احملكمـة، أشـارت  ١٠(ص 
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ىل أنـه بقـدر مـا أن اهلـدف مــن تـدخل اليـو�ن هـو إعـالم احملكمــة إ
مبصلحتها ذات الطابع القانوين اليت قد تتأثر >حلكم املرتقب، فإن 

وطــة >لتــدخل. ذلـك اهلــدف يبــدو متوافقــاً >لفعــل مــع الوظيفــة املن
مــن الئحــة  ٨١و>لنسـبة للمعيــار الثالــث واألخــري الـوارد يف املــادة 

حملكمــة أنــه لــيس مــن الضــروري إثبــات وجــود احملكمـة، الحظــت ا
أسـاس للواليـة القضــائية فيمـا بــني طـريف الــدعوى والدولـة الســاعية 
للتدخل بوصفها دولة غري طرف؛ ومبا أن اليو�ن قد أوضحت أ ا 

بوصـــفها دولــة غـــري طـــرف، فلــيس مـــن الضـــروري تســعى للتـــدخل 
حــت إثبـات وجــود أســاس كهـذا للواليــة القضــائية. وبنـاء عليــه، من

 احملكمة اليو�ن اإلذن >لتدخل.
و>إلضـــافة إىل ذلــــك، ُرفعــــت يف الســــنة املاضــــية ثــــالث  -١٩

دعـاوى جديــدة مـن دعــاوى املنازعـات وُقــدم طلـب واحــد جديــد 
 �ــا تقـوم الـيت األنشـطة بعـضلـإلذن >لتـدخل. فـإىل جانـب قضـية 

، ُعرضــت علـــى احملكمـــة قضـــيتان احلدوديـــة املنطقـــة يف نيكــاراغوا
، ٢٠١٠متوز/يوليــــه  ٢٠أخـــر�ن مـــن قضــــا� املنازعـــات: أوالً، يف 

رفعـت بوركينــا فاســو والنيجــر بصـورة مشــرتكة دعــوى أمــام احملكمــة 
مبقتضـى اتفــاق تتعلـق بنـزاع إقليمـي يتصـل >حلــدود بينهمـا، وذلـك 

(بوركينـا  احلـدودي النـزاع( ٢٠٠٩عـام ذ يف ص دخل حيز النفـاخا
، قــــــدمت  ٢٠١١نيســـــان/أبريل  ٢٨؛ و�نيــــــاً، يف ))النيجر/اســـــوف

 ١٩٦٢يونيه /حزيران ١٥ يف الصادر احلكم تفسري طلب كمبود�
. وقــد طلبــت كمبــود� مــن معبــد بــر�ه فيهيــارب املتعلقــة القضــية يف

 أي تسحب’التزام �يلند ²ن  نإ" احملكمة أن حتكم مبا يلي وتعلنه:
 شرطة، أو غريهـا مـن احلـراس أو احلفظـة، قوات أو عسكرية قوات
 األراضــــي علـــى منـــه >لقـــرب أو املعبـــد يف يتمركـــزون جعلـــتهم ممـــن

[...] هــــو نتيجــــة خاصـــــة مــــن نتــــائج االلتــــزام العـــــام  ‘الكمبوديــــة
مــــــن  ٤٥[الفقـــــرة  "واملتواصـــــل >حـــــرتام ســـــالمة أراضــــــي كمبـــــود�

ذ ويف اليــوم نفســه، قــدمت كمبــود� طلبــاً لإلشــارة >ختــا الطلــب].
تــدابري مؤقتــة. وتنكــبُّ احملكمــة حاليــاً علــى مناقشــة هــذا الطلـــب 

 وستصدر أمراً بشأنه يف القريب العاجل.
وأخرياً، يف السنة املاضية، ُرفعت أمام احملكمة دعوى �لثة  -٢٠

 . تاركتيكانأ يف احليتان صيدمن دعاوى املنازعات، أال وهي قضية 
وقال القاضي أوادا إنه سيتحدث اآلن بصفته الشخصية  -٢١

وأن آراءه لن تعكس >لضرورة اآلراء اخلاصة مبحكمة العدل الدولية. 
 تعلق >لقضا� اليت تطرق إليها. وسوف يتناول ثالث نقاط ت

وقال إن املسألة األوىل اليت يود تناوهلا هي مسألة السلطة  -٢٢
كمة، وهي السلطة اليت تسمح للمحكمة ²ال تقبل التقديرية للمح

مـم املتحــدة، علـى غــرار النظــام طلبـاً للفتــوى. فقـد نــص ميثــاق األ
ن تفــيت للمحكمــة أ"األساسـي حملكمــة العــدل الدوليــة، علــى أنــه 

[...]". وبــذلك فــإن األمــر ال يشــكل التزامــاً. واملعيــار األساســـي 
ذا رأت احملكمة أن مثة الذي طبقته احملكمة حىت اآلن هو التايل: إ

سـبباً قهــر�ً يـدعو إىل عــدم إصـدار فتــوى بشـأن موضــوع مـا، فإ ــا 
 ستحجم عن ذلك. 
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كمـن ويبني التطور التارخيي لعملية اإلفتاء أن أصـوهلا ال ت -٢٣
يف النظـــام األساســــي حملكمـــة العــــدل الدوليـــة أو يف ميثــــاق األمــــم 

فـــي ذلـــك مـــن عهـــد عصـــبة األمـــم. ف ١٤املتحــدة، بـــل يف املـــادة 
مل تكـن احملكمـة الدائمـة للعدالــة الدوليـة جـزءاً مـن عصــبة  ،الوقـت

األمم >لرغم من االرتباط الوثيق للهيئتني. فكان على جملس عصبة 
كمــة الدائمـــة إصــدار فتـــوى بغيــة تســـهيل األمــم أن يطلـــب إىل احمل

دراسة ا0لس للمسألة املعروضة عليه. ويف ذلك السياق، وجـدت 
  وضـــعأنـــه لـــيس >إلمكـــان إصـــدار فتـــوى بشـــأن  احملكمــة الدائمـــة

الــيت كانـــت حمــل تنـــازع بــني روســـيا وفنلنــدا. وقـــد  الشـــرقية كاريليــا
 أعطــــت احملكمــــة الدائمــــة ســــببني: األول هــــو أن روســــيا مل تعلــــن
موافقتها على إشراك عصبة األمم يف نزاعها مع فنلندا؛ والثاين هو 

ل معينــة تتعلــق أنـه كــان علــى احملكمــة الدائمـة أن تفصــل يف مســائ
>لوقائع، ومبا أن روسـيا رفضـت املشـاركة يف أي حتقيـق، فـإن تـوافر 

لتمكينهـا مــن التوصـل إىل اســتنتاج الدائمــة مـواد كافيــة للمحكمـة 
 كان أمراً مشكوكاً فيه.بشأن تلك املسائل  

ومع إنشاء حمكمة العـدل الدوليـة، مت رمسيـاً إدراج عمليـة  -٢٤
حملكمة العدل الدولية ويف ميثـاق األمـم اإلفتاء يف النظام األساسي 

ن للجمعيـة العامــة املتحـدة، فتغـري الوضـع نوعـاً مـا. فـأوالً، جيـوز اآل
الوكـــاالت 0لــس األمــن أو ألجهــزة األمـــم املتحــدة األخــرى أو  أو

الدولية،  املتخصصة املأذون هلا أن تطلب فتاوى من حمكمة العدل 
قانونيـة الداخلــة يف ل السـائ"امل ـشـريطة أن يكـون الطلـب متصــالً بـ

ملقصود يف ٢، الفقرة ٩٦" (املادة نطاق أعماهلا ا ). ويتمثل اهلدف 
تقــدمي املســاعدة إىل تلــك اهليئــات يف قيامهــا ²عماهلــا، علمــاً ²ن 
الفتــوى املطلوبــة قــد ال تكــون مرتبطــة بشــكل مباشــر بنــزاع معـــني. 

األطراف يف فالفتاوى تُوجَّه إذن إىل اهليئات اليت تطلبها وليس إىل 
ن عدم قبول طرف ما الختصاص احملكمة نزاع ما. وتبعاً لذلك، فإ

ال يُعتـرب ذا صـلة >ملوضـوع. أمـا الفـرق الثـاين فيتمثـل يف أن حمكمــة 
العـدل الدوليـة هـي مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة اجلهـاز القضـائي 
الرئيسي لدى األمم املتحدة. وبناء عليه، فهي تشكل جزءاً ال يتجزأ 

فــق مــع أحكــام الفصــل منظومــة األمــم املتحــدة وتعمــل مبــا يتوامـن 
الســادس مـــن ميثــاق األمـــم املتحــدة. وبـــذلك تُلَقــى علـــى عاتقهـــا 
مسؤولية إضافية هي االلتزام >لتعاون مع األجزاء األخرى للمنظومة. 
وبطبيعة احلال، إذا كانت املسألة اليت أحيلت إىل احملكمة ال تتصل 

 ن تكون ُملَزمة >لنظر فيها. بوظيفتها القضائية، فل

قــد فســـرت حمكمـــة العــدل الدوليـــة الصـــيغة املتســـاهلة ول -٢٥
للمحكمـة أن تفــيت [...]") "مـن نظامهــا األساسـي ( ٦٥للمـادة 

 ،² ـا متنحهـا السـلطة التقديريـة لــرفض إصـدار الفتـوى. ومـع ذلــك
 فإن احملكمة يف الواقع العملي مل تفعل ذلك على اإلطالق.

يــــــة يف أصـــــدر�ا حمكمـــــة العـــــدل الدولويف الفتـــــوى الـــــيت  -٢٦
 الدولية العمل ملنظمة اإلدارية احملكمة أحكاميف قضية  ١٩٥٦ عام

، أ�رت احملكمـــة للمـــرة اليونســكوبشــأن الشـــكاوى املوجهــة ضـــد 
األوىل مسألة "األسباب القهرية" اليت قد متنعها من االمتثال لطلب 

). وقـــد أشـــارت احملكمـــة إىل مـــن الفتــوى Ð٨٦صــدار فتـــوى (ص 
يمــا بعــد، ولكـــن مبــا أ ــا مل تــرفض أبــداً طلبـــاً هــذه املســألة مــراراً ف

إلصــدار فتـــوى، فإنـــه مل يتعـــني عليهـــا قـــط أن توضـــح ماهيـــة تلـــك 
األسـباب. ومـن �حيــة أخـرى، فقـد رفضــت احملكمـة يف أكثـر مــن 
مناســبة بعـــض احلجــج املتعلقـــة بوجــود "أســـباب قهريــة" ُزعـــم أ ـــا 

 ا من إصدار الفتوى املطلوبة. متنعه
الـيت كانــت ُتطــرح غالبـاً يف حــاالت كهــذه وتفيـد احلجــة  -٢٧

²ن موضـوع القضــية الـيت طُلــب إىل احملكمـة إصــدار فتـوى بشــأ ا 
يتعلق بنزاع ثنائي. وحسبما أشري إليه من قبل، كانت عملية اإلفتاء 

قفهــا يف األصـل وثيقــة الصــلة بنزاعــات كهــذه. ومل تغــري احملكمــة مو 
ائي ال يشــكل ســبباً  الـذي مفــاده أن جمــرد ارتبــاط الطلــب بنــزاع ثنــ

كافيـاً لرفضــها إصـدار الفتــوى. والســبب يف ذلـك هــو أن احملكمــة 
ـه الفتـوى إىل األطـراف يف نـزاع حمتمـل، وإمنــا  مل تكـن يف الواقـع تُوجِّ

 توجهها إىل اجلهاز طالب الفتوى. 
يف الطــــابع  وهنـــاك حجـــة أخـــرى كثــــرياً مـــا ُتطـــرح تتمثـــل -٢٨

ة أمهيـة >لنســبة للمحكمــة السياسـي للنــزاع. ولـيس هلــذه احلجـة أيــ
الــيت، بصـــفتها مؤسســة قضـــائية تطبـــق القــانون الـــدويل، ال ُتصـــدر 
اً� إىل  أحكاماً على أساس املعايري السياسية. وكان هذا يؤدي أحي
خلق توتر داخل احملكمة، ولكنها كانت تتقيد على الدوام >لطابع 

 لصارم للمهام اليت تضطلع �ا. القضائي ا
خـر يتعـني أن تنظـر فيـه احملكمـة عنـدما تقــرر ومثـة عامـل آ -٢٩

مــا إذا كانـــت ستصــدر الفتـــوى أو لـــن تصــدرها، أال وهـــو املســـألة 
املتصــلة مبصــلحة اجلهــاز مقــدم الطلــب واألجهــزة األخــرى املعنيــة 
التابعــــة ملنظومــــة األمــــم املتحــــدة. ومبــــا أن احملكمــــة تشــــكل جــــزءاً 

يتجـــزأ مـــن منظومـــة األمـــم املتحــــدة، فهـــي ملزمـــة >لتعـــاون مــــع  ال
املنظومة ككل يف تطبيق الفصل السادس من ميثاق األمـم املتحـدة 
(حل املنازعات حالً سلمياً). فإذا كان اجلهاز الذي قدم الطلـب 
مقتنعًا حباجته إىل فتوى احملكمة، تكون احملكمة ملزمـة ²خـذ هـذه 

جتـد احملكمـة نفسـها يف وضـع حـرج حـني د املسألة يف االعتبار. وق
يتعلق األمر مبصاحل عدة أجهزة من األجهزة التابعة للمنظومة. ففي 

  اسـتقالل إعـالن توافـقالفتـوى الـيت أصـدر�ا احملكمـة بشـأن مسـألة 
، وهـي الفتـوى الــيت الـدويل القـانون مــع واحـد جانـب مـن كوسـوفو

أن للجمعيــة  طلبتهـا اجلمعيـة العامــة، أشـارت احملكمــة صـراحة إىل
مبناقشة قضا� معينة معروضة على جملس األمـن. اختصاصاً العامة 

وبناء عليه، كانت اجلمعية العامة تتمتع >لصالحية اليت متكنها من 
طلـــب فتـــوى بشـــأن الوضــــع يف كوســـوفو. ونتيجـــة لـــذلك، أصــــبح 
للمحكمـة االختصـاص القضـائي Ðصـدار فتـوى رداً علـى الطلــب 

 مة. عااملقدم من اجلمعية ال
غـري أن ثبـوت اختصــاص احملكمـة القضــائي ال يعـين أ ــا  -٣٠

ُملزمـة مبمارســته، ذلـك أن لــديها الســلطة التقديريـة لــرفض إصــدار 
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الفتوى على حنو ما أشري إليه سابقاً. ويتعني على احملكمة أن تنظر 
ملتحدة.  ا يف قضا� حساسة من قبيل فصل السلطات داخل األمم 

يثــاق األمــم املتحــدة حــدوداً واضــحة م مــن ١٢وقــد رمســت املــادة 
لسلطات اجلمعية العامة يف مقابل سلطات جملس األمن. ويف تلك 
احلالة املعّينة، رأت احملكمـة أ ـا تتمتـع >الختصـاص الـالزم لتفسـري 

) بناء على طلب اجلمعية العامة، ١٩٩٩( ١٢٤٤قرار جملس األمن 
قد كتـب أحـد و  وأن جملس األمن مل يقدم أي اعرتاض �ذا الشأن.

 القضاة الذين أحلقوا >لفتوى املذكورة رأ�ً خمالفاً أنه من املهم تقييم 
 وضــوعمب مــا يتعلــقفي كافيــة  مصــلحة الطلــب مقــدم للجهــاز كــان  إذا مــا 

 أو إذا كان يدعي أن لديه مصلحة.  ،الطلب

اجلهاز  تزويد املتمثل يففإن الغرض  صلحة،هذه املحال عدم وجود  ففي 
. موجــوداً  يكــون ال عملــهل أدائـهبعناصــر القـانون الالزمــة لــه يف  لــبلطا مقـدم

كمــا   ،يف هـذا الشـأن >لتعــاون احملكمـة لقيـام ســبب يوجـد ال لـذلك، ونتيجـة
[الـرأي املسـتقل للقاضــي   >لـردأن تقـوم ُيشـار إليـه أحيـا�ً بواجبهــا  مـا يغيـب

 . ]١٦و ١٥كيث، الفقر�ن 

 استجابة مؤاتية لطلبـات ماً وهكذا، فمع أن احملكمة تستجيب دائ
 الفتوى، فإن تلك الطلبات كثرياً ما تضعها يف موقف صعب. 

ولدى انتقال القاضي أوادا إىل املسألة الثانية اليت يرغب  -٣١
بصفته الشخصية يف إ�ر�ا، أال وهي الطلبـات املقدمـة مـن الـدول 
للحصــــول علـــــى إذن >لتـــــدخل، قـــــال إن احملكمـــــة قـــــد رفضـــــت 

ة املوافقــة علــى هــذه الطلبــات. والســبب الرئيســي كثــري حــاالت   يف
لــذلك هــو أنـــه يصــعب يف الكثــري مـــن األحيــان إثبــات أن للدولـــة 
مقدمـة الطلــب مصــلحة ذات طــابع قــانوين يف النــزاع املعــين، وفــق 

من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.  ٦٢تنص عليه املادة  ما
طلبــــات اإلذن عظــــم وقـــد تلقــــت احملكمـــة يف الســــنوات األخـــرية م

>لتدخل يف سياق قضا� ترسيم احلدود البحرية. وقد رفضت قبول 
النظام األساسي  من ٥٩الطلبات لسببني: األول أنه، مبوجب املادة 

حملكمة العدل الدولية، ال يكون لقرار احملكمة قوة ملزمة إال للطرفني 
ز  املعنيني، وبذلك تكون الدولة الثالثة اليت قدمت الطلب غري مة مل

السـبب الثـاين فهـو أكثـر  . أمـاشـكلي سـبب وهـذابقـرار احملكمـة. 
موضوعية، إذ قد تعترب احملكمة أنه من غري املرجح أن تتأثر املصلحة 

 القانونية ذات الصلة لدولة �لثة >لقرار املرتقب. 

إن منشأ إمكانية التدخل يف منازعة مـا مـن جانـب دولـة  -٣٢
اقيتني (األوليني) لتسـوية املنازعـات تفالاليست طرفاً فيها يعود إىل 

. ويف ذلـــــك ١٩٠٧و ١٨٩٩الدوليــــة >لوســـــائل الســــلمية لعـــــامي 
الوقــت، ومــع أن قـــرار التحكــيم مل يكــن ملزمـــاً إال لألطــراف الـــيت 
تتوصل إىل "احلل التـوفيقي"، فحينمـا كانـت املسـألة تتصـل بتفسـري 

لكــٍل  حيــق اتفاقيـة تشــارك فيهـا قــوى غــري األطـراف املتنازعــة، كـان
هذه القوى التدخل يف القضية. وتبعاً لذلك، جرى توسيع جمال  من

لــديها  احلـق يف التــدخل ليشـمل أي دولــة �لثـة ميكنهــا أن تبـّني أن
مصلحة ذات طابع قانوين يف القضية وأن تلك املصـلحة قـد تتـأثر 

الصــدد ²ن  بقـرار احملكمـة. وتفيـد إحـدى احلجـج املقدمـة يف هـذا
اعتمــدت إجـراءات للتــدخل. و>لــرغم مــن صــحة قــد  بلـدا�ً كثــرية

طلبــات التـــدخل  مـــن املهــم أن يوضــع يف االعتبـــار أن فإنــهذلــك، 
احلـاالت مـن ِقبــل  املقدمـة إىل احملـاكم احملليـة كانـت تقـدَّم يف معظـم

أطـراف يف املنازعـة. وقــد اختـارت حمكمـة العــدل الدوليـة لســنوات 
صفها مادة حمايدة ي بو من نظامها األساس ٦٢عدة أن تفسر املادة 

>لنسبة إىل ما إذا كان ينبغي للدولة املقدمة لطلب اإلذن >لتدخل 
أن تكــون طرفـــاً يف النـــزاع املعـــين أم ال. ومـــع ذلـــك، يظـــل الوضـــع 

 املسألة. غامضاً ويتعني مواصلة النظر يف هذه

والنقطة الثالثة اليت تستحق االهتمام تتصل >لتدابري املؤقتة  -٣٣
املادةالعدل الدولية أن تكمة اليت ميكن حمل من  ٤١ فرضها مبوجب 

نظامها األساسي. وقد أشار أحد رؤساء احملكمة السابقني يف سياق 
خماطبته جلنة القانون الـدويل إىل مسـألة االسـتخدام املفـرط للتـدابري 

من >ب  متعلق مبوضوع الدعوى ة للحصول على حكماملؤقتة كطريق
مرحلـــة النظـــر الفعلـــي يف موضــــوع إىل  األمـــر الواقـــع قبـــل الوصـــول

. ومـن املؤكــد أن ذلـك يشـكل خطــراً يتعـني علـى احملكمــة الـدعوى
التمهيدية اليت يقدَّم فيها طلب >ختاذ تدابري  التصدي له. ويف املرحلة

صــعوبة >لغـــة يف تقريــر مــا إذا كـــان مؤقتــة للحمايــة، جتـــد احملكمــة 
ة، ومــا إذا  االختصــاص القضــائي، ومــا إذا كانـت مثــة منازعــ لـديها

كانــت توجــد حقــوق جيــب احلفــاظ عليهــا وماهيــة هــذه احلقــوق. 
واقع األمر، يكون على احملكمة أن تتخذ قراراً مبنياً على الظاهر  ويف

و>ت من دون الدخول يف موضوع الدعوى. وتواجه احملكمة الصع
 ٧٩ ذا�ا يف سياق الدفوع االبتدائية، ولكنها تستطيع، مبوجب املادة

احملكمة، أن تقرر إرجاء قرارها إىل مرحلة النظر يف موضوع من الئحة 
الدعوى. وال ينطبق الوضع نفسه يف حالة طلب اإلشارة >ختاذ تدابري 

 مؤقتة، حيث قد ينطوي الوضع على عنصر االستعجال.

ه >لشــكر إىل رئـيس حمكمــة العــدل الدوليــة توجــ الـرئيس -٣٤
ال شـك أ ـا ســتزود علـى عرضـه أفكـاره ومالحظاتـه املتعمقــة الـيت 

 أعضاء اللجنة بزاد للتفكري.

 .٤٠/١٢رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٠١اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٨اجلمعة، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 

بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 
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جاكوبسـون، السـيد حسـونة، السـيد احلمـود، السـيد  ليه، السيدةبي
سابو�، السيد غالتسكي، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، 

يد  أوســـبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســـ -الســيد فلنســـيا 
كانــــديويت، الســـــيد كوميســـــاريو أفونســـــو، الســـــيد ماكريـــــه، الســـــيد 

نـوليت، السـيد نيهـاوس، الســري  موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد
 مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

 )�بع(التعاون مع اهليئات األخرى 

 من جدول األعمال] ١٣[البند 

 بيان رئيسة جلنة املستشارين القانونيني املعنية 
 >لقانون الدويل العام

ومها: السـيدة بليـار،  ،ي جملس أورو>رحب مبمثلَ  الرئيس -١
، جلنـــة املستشــارين القـــانونيني املعنيـــة >لقــانون الـــدويل العـــام رئيســة

 العـامالقانونيـة والقـانون الـدويل املشـورة  إدارةمـدير رتـوا، يوالسـيد ليزِ 
 اللجنة.إىل  للتحدث، ودعامها (اخلبري القانوين)

جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة (رئيســة  بليــار السـيدة -٢
وضــحت أن جلنـــة املستشــارين القـــانونيني ) أ>لقــانون الــدويل العـــام

للجنــــة األوروبيــــة �بعــــة جلنـــة فرعيــــة ساســــاً بصــــفتها أُنشــــئت أ قـــد
 هـذه اللجنــة أصـبحت، ١٩٩١ عـام يف. و القـانوين>لتعـاون  املعنيـة

وزراء جملــــس أورو>. وقالــــت إن  �بعـــة مباشــــرة للجنـــةجلنـــة كاملــــة 
ت تبــــادل املستشـــارين القـــانونيني مســـؤولة عـــن إجـــراء عمليـــا جلنـــة

بشأن مسائل القانون الدويل العام، مبا يف ذلك أبرز القضا�  لآلراء
الـــــدول األعضـــــاء املطروحــــة. وقـــــد ُيطلــــب منهـــــا تنســـــيق مواقــــف 

مناسـبات عـدة، طلبـت  خمتلف مواضيع القانون الدويل؛ ويف بشأن
تقــدمي اللجنـة التوجيهيــة املعنيــة حبقـوق اإلنســان و  جلنــة الــوزراء إليهـا

 ونية.اآلراء القان

عضوية فريدة وقالت إن عضوية جلنة املستشارين القانونيني  -٣
دولـــة  ٥٥ يفاخلارجيــة  ترااوز لــاملستشــارين القـــانونيني  تضــمأل ــا 

يف أيضـاً يشـارك و منظمات حكومية دولية. لعدة  فضًال عن ممثلني
 مـن عدد من الـدول واملنظمـات بصـفة مراقـببنشاط كبري أعماهلا 

التصــويت. وقـد أدى هـذا التنـوع إىل إثــراء حـق  دون أن يكـون هلـا
 مداوال�ا بشكل كبري.

إن جلنـة املستشـارين القـانونيني هـي أكثــر لـة وأضـافت قائ -٤
ـ وهــذا فهــي متثــل أيضـاً حمفــالً للمناقشــات. ، قةمـن جمــرد هيئــة منسِّ

الــيت يشــغلها أعضــاؤها والتــزامهم  لكبــريةاملناصــب ا فضــالً عــن أن
مصـــداقية ال ميكـــن  يضـــفياناللجنــة  جتـــاه أعمـــالالرفيــع املســـتوى 

 توصيا�ا.إنكارها على تقاريرها وآرائها وتعليقا�ا و 

مـرتني سـنو�ً، وهـو مـا جلنة املستشارين القـانونيني جتتمع و  -٥
درج بشكل آخر التطورات املتعلقة >ملواضيع اليت تُ  مواكبةمن ميكنها 

فظات منتظم يف جدول أعماهلا. وينطبق ذلك بوجه خاص على التح
ها واإلعال�ت التفسريية املتعلقة >ملعاهدات الدولية. ومبا أن الدول لدي

معهـا،  التواصـلأو  ةتحفظـاملالدولـة  للـرد علـىشهراً فقط  ١٢فرتة 
على معاهدة  تلك الدولة املتحفظةبعد إحاطتها علماً بتصديق وذلك 

ى أن تكون جلنة املستشارين القانونيني قـادرة علـ ال بد منمعينة، ف
 االستجابة السريعة.

ويغطي جدول أعمال جلنة املستشـارين القـانونيني طائفـة  -٦
ة جلميع املشاركني جلسا�ا فرصة مناسبواسعة من املواضيع، وتوفر 

. ةاملعلومــات بشــأن التطـــورات الراهنــة واملمارســات الوطنيـــ لتبــادل
ات التبـادل تلــك، اسـتحدثت جلنـة املستشــارين واسـتناداً إىل عمليـ

تنظـــيم مكتـــب  مـــن قبيــلواضــيع مبنونيني قواعـــد بيــا�ت تتعلـــق القــا
 ذلـــك املكتـــب، املستشــار القـــانوين لــدى وزارة اخلارجيـــة ووظــائف

وتنفيـــذ العقـــو>ت الـــيت  ،وممارســات الـــدول فيمـــا يتعلـــق حبصــا��ا
ام واحـــــــــرت  ،تفرضــــــــها األمـــــــــم املتحــــــــدة علـــــــــى املســــــــتوى الـــــــــوطين

 اإلنسان. حقوق
جتماع احلـادي واألربعـني للجنـة يف اال هوأضافت قائلة إن -٧

 ١٨و ١٧د يف سرتاســـــــــــبورغ يف و املستشــــــــــارين القــــــــــانونيني املعقــــــــــ
 جرت مناقشات - أسهرت وهو أول اجتماع ت - ٢٠١١آذار/مارس 

قـد أبـرز فحصا�ت الدول واملنظمـات الدوليـة.  حول للغايةمفيدة 
ممثـــــل املنظمــــة الدوليـــــة للشـــــرطة اجلنائيـــــة ، هالســــيد جويـــــل ســـــوليي

 مبــا ءوالقضـا ةالشـرطأجهــزة بـول)، أمهيـة فــتح قنـوات لتعـاون (اإلنرت 
العامــة بــادئ املمــع ومبــا يتوافــق أيضـاً  ،اإلنرتبـول يتوافـق مــع حياديــة

اإلنرتبــول  أوضــح أن ممارســةو لقــانون الــدويل الــيت تــنظم احلصــانة. ل
تها حمكمة أرسعلى سابقة  يف املقام األولهذا اخلصوص تعتمد  يف

، مــــع أن نطــــاق تلــــك مــــذكرة االعتقـــال يةقضــــالعـــدل الدوليــــة يف 
جلنــــة املستشــــارين يــــزال غــــري واضــــح. ولقــــد أحاطــــت  الســـابقة ال
علماً يف اجتماعهـا احلـادي واألربعـني >خنفـاض مسـتوى القانونيني 

حلصا�ت الدول وممتلكا�ا من  اتفاقية األمم املتحدةاالنضمام إىل 
، وشددت على ماالوالية القضائية إىل درجة خميبة لآلمال إىل حد 

 أمهية تصديق عدد أكرب من الدول عليها.
جلنـــــــة  إىل جلنـــــــة وزراء جملـــــــس أورو> وكثــــــرياً مـــــــا تطلـــــــب -٨

 هـــارأي أن تعطــيبوصــفها هيئـــة استشــارية،  ،املستشــارين القــانونيني
 واســتجابةً اجتماعهــا احلـادي واألربعـني،  بشـأن مسـائل معينـة. ويف

، أجــــرت جلنـــــة ٢٠١١س آذار/مــــار  ٢قــــرار جلنــــة الــــوزراء املــــؤرخ ل
وجهـات النظـر بشـأن مشـروع اتفاقيـة لاملستشارين القانونيني تبـادالً 

نـــع ومكافحــــة العنـــف ضـــد املــــرأة والعنـــف املنــــزيل، ملجملـــس أورو> 
يــة مـع القــانون االتفاقمشـروع مـدى توافــق العديـد مــن مـواد  حبثـتو 

 ةمفعمــ مناقشـةالـدويل، مبـا يف ذلـك قـانون حقــوق اإلنسـان. وبعـد 
دون مــن اعتمـاد االتفاقيـة أنـه ينبغـي اتفقـت الوفـود علـى  ،يويـة>حل
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بعـض الصـيغ اللغويــة حاجـة ~خـري نظـراً ألمهيتهـا، علـى الــرغم مـن 
جلنــــة املستشــــارين وقــــد أوصــــت . )٢٦٠(الــــواردة فيهــــا إىل التوضــــيح

توضـيح وب - وهـي مهمـة ليسـت سـهلة - القانونيني بتعديل العنوان
وعنــد انتهـاء املناقشـة، اعتمــدت ذلـك.  قـد حتقــق هلـاو  ،مـواد معينـة

ت جلنة الوزراء اتفاقية اعتمداللجنة نصاً ميكن اعتباره رأ�ً قانونياً. و 
جملس أورو> بشأن منع ومكافحة العنف ضد املـرأة والعنـف املنـزيل 

 ١١وفــــــــتح >ب التوقيــــــــع عليهــــــــا يف  ٢٠١١أبريل /نيســــــــان ٧يف 
 .٢٠١١أ�ر/مايو 

ين القــانونيني العديـد مــن جلنــة املستشـار  حتــدث أمـاموقـد  -٩
دمت يف �ا. وُقــــجلســـامــــن  جلســـةاملتحـــدثني اخلـــارجيني يف كــــل 

اجتماعها احلادي واألربعني عروض شيقة للغاية تتناول أبرز قضا� 
 ومفيدًا لآلراء. ا أطلق تبادالً حيو�ً مم ،ةعالسا
 التابعة )٢٦١(مربيل بروست، أمينة املظامليالسيدة ك توقدم -١٠

) ١٩٩٩( ١٢٦٧ لقــــــرار> عمـــــالً مـــــن املنشــــــأة لجنـــــة جملــــــس األل
، عرضاً مفصالً للتحد�ت ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥ املؤرخ

مكتب أمني  التعريف بوجودمبا يف ذلك احلاجة إىل  ،اليت تواجهها
إليـــه مـــن جانــــب وصـــول الاملظـــامل احلـــديث النشـــأة �ـــدف تيســــري 

 ،جملس األمن اتة جلزاءاملوحد القائمةاألشخاص الواردة أمساؤهم يف 
 >حلصولواملشكالت املتعلقة  ،النقص يف املوارد واجهةماحلاجة إىل و 
كلـــود بونيشــو، القاضـــي   -الســيد جــان  نـــاوللــى املعلومــات. وتع

لالحتاد األورويب، متحد�ً بصفة التابعة حمكمة العدل  الفرنسي لدى
إىل الــيت يطرحهــا انضــمام االحتـــاد األورويب  ملشــكالتِ اشخصــية، 

رتوم، شــر تفاقيـة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان. أمــا الســيد إيريــك وينَ اال
مراقب جلنة املستشارين القانونيني لـدى الفريـق العامـل غـري الرمسـي 

التفاقيـــــة األوروبيــــة حلقـــــوق إىل ااألورويب  املعــــين >نضـــــمام االحتــــاد
السيد وقام اإلنسان، فقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف عمل الفريق. 

ن لون، األمني العـام ملـؤمتر الهـاي املعـين >لقـانون الـدويل هانس فا
إىل صـــعوبة التوفيــق بـــني قــرارات معينـــة >ســـرتعاء االنتبــاه اخلــاص، 

 املوافقـة علـىعدم بوبية حلقوق اإلنسان اختذ�ا مؤخراً احملكمة األور 
تفاقية املتعلقة االأحكام  وبني إقامتهم طلبات إلعادة أطفال إىل بلد

 .١٩٨٠لعام ملدنية لالختطاف الدويل لألطفال >جلوانب ا
عمــل جلنـــة القـــانون واســتطردت الســـيدة بليــار قائلـــة إن  -١١

جـدول أعمـال جلنـة املستشــارين  علـى ةمنتظمـ بصـفةالـدويل يُـدرَج 
مـــؤخراً إىل  قــد أحيلــتبشــكل مطــّول. و عــادة القــانونيني ويُنــاقش 

ومالحظــات مكتـب وكيـل األمـني العـام للشـؤون القانونيـة تعليقـات 
 املتعلقـــــةالقــــانون الــــدويل مشــــاريع مـــــواد جلنــــة  علــــىجملــــس أورو> 

__________ 

 )٢٦٠( CAHDI, Meeting report, 41st meeting, Strasbourg, 17–18 

March 2011 [CAHDI (2011) 5], Appendix X. 
 )٢٠٠٩( ١٩٠٤ األمن جملس بقرار عمالً  املظامل أمني مكتب أنشئ )٢٦١( 

بروست  السيدةالعام  األمني وعّني ، ٢٠٠٩ديسمرب /األول كانون  ١٧ املؤرخ
 ).S/2010/282( ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣ يف

ى سؤولية املنظمات الدولية. وفيما يتعلق مبوضوع التحفظـات علـمب
 يف أثنـــاءأعضـــاء جلنـــة املستشـــارين القـــانونيني  يُـــدعىاملعاهـــدات، 
بشــــأن الصـــادرة دراســـة التحفظـــات واإلعـــال�ت إىل اجتماعا�ـــا 

، يف خارجهاليت تعقد حتت رعاية جملس أورو> و املعاهدات الدولية 
إعــالن نــوا�هم فيمــا يتعلــق >العرتاضــات. وبــذلك أصــبحت إىل و 

األساســيني يف احلـــوار  املشــاركني أحــد جلنــة املستشــارين القــانونيني
 >لتحفظات. املتعلق

 د يفو ويف اجتمــــــاع جلنــــــة املستشـــــــارين القــــــانونيني املعقـــــــ -١٢
املساعي وأوجزت  شواغلهاول عن ، أعربت الد٢٠١١آذار/مارس 

فيما يتعلق بتحفظات >كستان علـى العهـد الـدويل  اليت قامت �ا
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه حلقوق املدنية والسياسية اخلاص >

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. أما 
ا�مـــا علـــى اتفاقيـــة مـــاليز� >لســـحب اجلزئــي لتحفظو قيــام �يلنـــد 

تمييــــز ضـــد املـــرأة واتفاقيـــة حقــــوق القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال ال
ما  مناقشةإىل جلنة املستشارين القانونيني أعضاء  قد دفعف ،الطفل

قانونيــة. وقـد اتفقــوا علــى  يرتتـب علــى السـحب اجلزئــي مــن نتـائج
إذا كانـت تتصـل تحفظ لـاالعرتاضات علـى الصـيغة األصـلية ل بقاء

الســـــحب، وعلـــــى أن  يشـــــملهوانـــــب الـــــتحفظ ال جبانـــــب مـــــن ج
فيــــه  حيـــدثاضـــات الـــيت تصـــاغ ألول مـــرة يف الوقـــت الـــذي االعرت 

تلــــــــك  تتماشــــــــىالســـــــحب اجلزئــــــــي ال يكـــــــون هلــــــــا أي ~ثـــــــري. و 
القـانون الـدويل جلنـة ما توصـلت إليـه االستنتاجات بصورة �مة مع 

علـى النحــو الـوارد يف دليــل املمارســة.  ،املوضــوع مـن نتــائج بشـأن
 مــا ســتتمخض عنــهجلنــة املستشــارين القــانونيني إىل معرفــة تطلـع تو 

القـراءة الثانيـة للمبـادئ التوجيهيــة وملشـاريع املـواد املتعلقـة مبســؤولية 
املنظمات الدولية. كما أ ا ستتابع >هتمام شـديد نظـر اللجنـة يف 
موضــــوع حصــــانة مســــؤويل الدولــــة مــــن الواليــــة القضــــائية اجلنائيـــــة 

 >لنســـبةطــوي عليـــه ذلــك بطبيعــة احلـــال مــن أمهيــة ملــا يناألجنبيــة، 
أعضــاء اخلارجيـة الــذين يشـكلون  ترااللمستشـارين القـانونيني لــوز 
 جلنة املستشارين القانونيني.

>لقـول إن أعضــاء جلنــة كلمتهــا واختتمـت الســيدة بليـار   -١٣
املستشارين القانونيني ملتزمون بتعزيز دور القانون الدويل العام واحرتام 

 ة القانون يف العالقات الدولية.سياد
 القانونية  إدارة املشورةمدير بيان 

 اخلبري القانوينجملس أورو>؛  يف والقانون الدويل العام
ــوايليز  الســـيد -١٤ القانونيـــة والقــــانون  إدارة املشــــورة مـــدير( رتــ

يف معــــرض قـــال،  )القـــانوين اخلبـــريجملـــس أورو>؛  يف الـــدويل العـــام
يف  >يف ا0ـال القـانوين لـدى جملــس أورو لة احلاصـوصـفه للتطـورات 

السـنة املنصــرمة، إن تركيـا قــد تولـت الرÔســة الدوريـة للجنــة الــوزراء 
. ٢٠١١إىل أ�ر/مــايو  ٢٠١٠الفـرتة مــن تشــرين الثــاين/نوفمرب  يف

 ،إصــالح جملــس أورو>ملسـائل وإ>ن هـذه الفــرتة، ُمنحـت األولويــة 
اآللية اإلشرافية  دعيموت ،سانوإصالح احملكمة األوروبية حلقوق اإلن
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وانضـمام االحتـاد  ،ها االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـانتوضـعالـيت 
 االتفاقية. األورويب إىل

تطــور رئيســـي يف طريقــة عمـــل اللجنــة بـــدافع  ســياق ويف -١٥
الرÔسة  بعد أن ،احلرص على االستمرارية، بدأت أوكرانيا تسلمت 

ومهــا  ،اململكــة املتحــدة وألبانيــاالعمــل >لتشــاور مــع يف  ،مــن تركيــا
مـن أجـل تعزيـز  ،الـوزراء جلنـة سـتخلفا ا يف رÔسـةن االلتـالـدولتان 

تل مرتبة عاليـة يف جـدول أعمـال حيوهو أمر  ،إصالح جملس أورو>
 أمينه العام.

، عـرض األمـني العـام ٢٠١٠كـانون الثاين/ينـاير   ٢٠ويف  -١٦
من جديد  لبث احليوية ممةاملصعلى جلنة الوزراء سلسلة من التدابري 

 ُأعطيـــت وقـــدعملـــه.  حتقيـــق االنســيابية يفا0لــس مـــن خـــالل  يف
إجراء استعراض التفاقيات  لتدبري من تلك التدابري يتمثل يفاألولوية 

االت 0ــقـانوين مشـرتك  منتـدىاسـتحداث  مـن أجـل:جملـس أورو> 
ات اليت وحتديد االتفاقي ،حقوق اإلنسان وسيادة القانون والدميقراطية

تــدابري مــن ال وضــعلــيت حتتــاج إىل حتـديث، و أصـبحت متقادمــة أو ا
أجل تيسري انضمام االحتاد األورويب إىل االتفاقيات القائمة واملرتقبة 

التقرير األويل لألمني العام حول أن يقدَّم 0لس أورو>. ومن املقرر 
قــانون املعنيـة >ل عمليـة االسـتعراض إىل جلنـة املستشـارين القـانونيني

 .٢٠١١ل/سبتمرب يف أيلو  الدويل العام
 األخــرية الــيت رةاملــإنــه منــذ رتــوا قــائالً يالســيد ليز  أضــافو  -١٧

تح >ب التوقيـع علــى اتفــاقيتني جديــدتني اللجنــة، ُفــ فيهــاخاطـب 
، ُفـتح >ب التوقيــع 0٢٠١٠لـس أورو>. ويف تشـرين الثــاين/نوفمرب 

تســــــليم لة األوروبيــــــة علـــــى الربوتوكــــــول اإلضـــــايف الثالــــــث لالتفاقيـــــ
تســليم حــني ال اتإىل تبســيط وتســريع إجـراء وهــو يرمـي املطلـوبني،

يوافـق الشـخص املعـين علـى تسـليمه. وقـد وقعـت علـى الربوتوكــول 
يلزمـه  علمـاً ²نـهدولة وصـدقت عليـه دولـة واحـدة،  ١١ اآلنحىت 

 ١١تصــــــــديق ليصـــــــبح ســــــــاري املفعــــــــول. ويف  ثـــــــالث عمليــــــــات
نـع مل لـس أورو>جمالتوقيع على اتفاقيـة  ، فتح >ب٢٠١١ أ�ر/مايو

االتفاقيــة هــذه  تـَُعـد. و نــزيلة العنــف ضــد املـرأة والعنــف املكافحـوم
ل أول تشــكمبثابـة صـك �رخيـي علـى املسـتوى األورويب، ذلـك أ ـا 

النوع من العنف ووضع  نص ملزم قانو�ً يقدم إطاراً شامالً ملنع هذا
خمتلـف أشـكال  ي حتـددوهـحد حلصانة مرتكبيه ومحاية الضـحا�. 

ج >إلكـراه وتشـويه األعضــاء تـزويالعنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلــك ال
آليــة  تنشـئالتناسـلية لـإل�ث والتحــرش والعنـف البـدين والنفســي، و 

رصد من أجل ضمان التنفيذ الفعال من جانب الـدول األطـراف. 
دولــة مـــن الـــدول األعضـــاء يف  ١٣ اآلنت عليهـــا حـــىت وقــد وقعـــ

 جملس أورو>.
، اعتمـدت ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب   ٨وقـال إنـه يف  -١٨

اتفاقيــة جملــس أورو> املتعلقــة بتزييــف املنتجــات الطبيــة جلنـة الــوزراء 
وتـَُعد . واجلرائم املماثلة اليت تنطوي على أخطار �دد الصحة العامة

تزييــف املنتجــات الطبيــة  جيــّرِمصــك دويل ملــزم أول  هـذه االتفاقيــة

شروط ل اً خرقا يشكل دون ترخيص أو مبمن اد �ا وتصنيعها واإلمد
وأوجزت يف هذا الصدد عقو>ت قد نصت على السالمة الطبية. و 

مايـة الضــحا� وحتســني التنسـيق علــى املســتويني الالزمــة حلتـدابري ال
>ب التوقيـــع عليهـــا يف تشـــرين  ويـــرجَّح أن يُفـــتح ،الــوطين والـــدويل

 .٢٠١١األول/أكتوبر 

إىل موضــــوع العالقـــات بـــني جملــــس أورو>  هلـــاانتق ولـــدى -١٩
التفاقيـــة إىل اواالحتــاد األورويب، قـــال إن انضـــمام االحتـــاد األورويب 

الفريـــق  وقــد أحــرز .األوروبيــة حلقــوق اإلنســان يشــكل أولويــة عليــا
التفاقيـــة إىل احتــاد األورويب العامــل غــري الرمســي املعــين >نضــمام اال

 د يف حزيران/يونيـــهو املعقـــ يف اجتماعــه، األوروبيــة حلقـــوق اإلنســـان
>جتـــاه وضــــع اللمســـات األخــــرية علــــى  ملحوظــــاً تقـــدماً  ،٢٠١١

جولة �نية من أيضاً أجرى الفريق و النضمام. منقح لمشروع اتفاق 
الحتـاد املشاورات مع ممثلي ا0تمع املـدين تناولـت مسـألة انضـمام ا

ت األورويب إىل مجيــــع الربوتوكــــوالت اإلضــــافية لالتفاقيــــة، وتـــــدخال
 املسؤوليات. وزيعوت ة،ف الثالثاطر األ

وأضــاف قــائالً إن أحــد االجتماعــات واملــؤمترات الرفيعـــة  -٢٠
وزراء العدل 0لس لالثالثون ؤمتر املاملستوى اليت ُنظمت مؤخراً هو 

، يف إســـطنبول ٢٠١٠مرب أورو> الــذي عقـــد يف تشـــرين الثـــاين/نوف
علـى افة وكفـوءة، و على احلاجة إىل عدالة عصرية وشـف ورّكز تركيا،

ومحايــــة البيـــــا�ت  ،احلاليـــــةالسياســــة املتعلقـــــة >لســــجون يف أورو> 
يف األلفيــة الثالثـة. وقــد نظمـت الرÔســة الرتكيـة للجنــة  واخلصوصـية

بيـة حلقـوق الوزراء مؤمتراً رفيع املستوى حـول مسـتقبل احملكمـة األورو 
د قـــ. و ٢٠١١يف نيســـان/أبريل  ،اإلنســان، وذلـــك يف إزمـــري، تركيـــا

إىل التقـدم الــذي ُأحـرز يف املــؤمتر املتعلـق بــنفس  هـذا املــؤمتر اسـتند
ومهـد  ٢٠١٠عـام ، سويسـرا، يف املوضـوع الـذي ُعقـد يف إنـرتالكن

الطريـق الختــاذ قــرارات حامسـة بشــأن عمــل احملكمـة ودورهــا علــى 
 املدى البعيد.  

 وقال إن جملس أورو> يعلق أمهية كبرية على التعاون مع جلنة -٢١
علــى حـــل يعمـــل اللجنــة، علــى غـــرار  ،ا0لسفـــ. قــانون الــدويلال

اجلهود تلك  أنوذكر املشكالت القانونية اليت تواجه ا0تمع املعاصر. 
لتمسك >لدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة >تستنري بشكل مستمر 

 أعضاء جملس أورو>.ثل قيماً مشرتكة بني متالقانون اليت 

مهتم مبعرفة مـا إذا كـان أعضـاء جلنـة قال إنه  هبيلي السيد -٢٢
املستشـــارين القــــانونيني املعنيــــة >لقــــانون الــــدويل العــــام قــــد تنــــاولوا 

ــ تكــوينبغيــة القــانون الــدويل >لنقـاش عمــل جلنــة  ق أو موقــف منسَّ
يفيــة ارتبـاط عمــل جلنــة 0لــس أورو>. وطـرح ســؤاالً بشـأن ك موحـد

الــدويل عــين >لقـانون املستشـارين القـانونيني بعمــل الفريـق العامـل امل
اهليئتني.  العام، ألنه يبدو أن مثة درجة معينة من االزدواجية بني عمل 
وسأل عن توقعات أعضاء جلنة املستشارين القانونيني فيما يتعلق بدليل 

ح أن  -املمارسة املتعلق >لتحفظات على املعاهدات  إىل أي حد يرجَّ
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يصبح أن قع تو يُ  مىتيعرف  إنه يود أن ؟ وأخرياً، قالذا حجيةيعتربوه 
 اإلنسان. حلقوقاالحتاد األورويب طرفاً يف االتفاقية األوروبية 

جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة (رئيســة  بليــار السـيدة -٢٣
) قالت إن أعضاء جلنة املستشارين القانونيني >لقانون الدويل العام
 اليتاجتماعا�م يف القانون الدويل جلنة  أعماليناقشون يف العادة 

أيلول/سبتمرب. وقد مكنت تلك املناقشات األعضاء شهر يف تعقد 
االتفــاق علــى مــن و  بعض دواعــي القلــقفهــم مشــرتك لــ تكــوينمـن 

رأيهـا أنـه ب. و موحدةمواقف  تكويننقاط معينة، لكنها ال ترمي إىل 
ازدواجيـــة بــني عمـــل جلنـــة املستشــارين القـــانونيني وعمـــل  توجــد ال

درجــة  ومـع أن هنــاكالعــام. الــدويل املعــين >لقـانون  الفريـق العامــل
املنظـور  فـإنجتـري مناقشـتها، معينـة مـن التـداخل بـني القضـا� الـيت 

الذي جيرى تناوهلا من خالله قد خيتلـف، وكـل مـن هـذين املنتـديني 
نــة املستشــارين وجل. اضـيع حمــل النظــريلقـي ضــوءاً جديــداً علــى املو 

متثـل حمفـالً قيمـاً يف هــذا  ،ة واسـعةمبـا لـديها مـن عضــوي ،القـانونيني
اخلصـــوص. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــدليل املمارســـة، فـــإن أعضـــاء جلنــــة 
املستشارين القانونيني ينتظرون الصيغة النهائية اليت ُحيتمـل أن تؤكـد 

 ادة النظر يف موقفه.دفع البعض اآلخر إىل إعتهم و من بعضالآراء 

ــوايليز  الســـيد -٢٤ انونيـــة والقــــانون القإدارة املشــــورة مـــدير ( رتــ
) قال إنـه مـن الصـعب اخلبري القانوينجملس أورو>؛  يف الدويل العام

الــذي سيصـبح فيـه االحتـاد األورويب طرفــاً يف الـدقيق التنبـؤ >ملوعـد 
لــة االنضــمام مطوّ االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، ألن عمليــة 

إطار ضمن ميضي قدماً يف الوقت احلايل ومعقدة. وقال إن العمل 
لتفـاوض بشــأن ا الــذي أنشـئ مـن أجــلالفريـق العامـل غــري الرمسـي 

عليـه برم االتفاق، فإنه سيتطلب التصديق ومىت أُ اتفاق االنضمام. 
مـــن جانـــب كـــل دولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب. 

 لشروط الدستورية لتلك الدول.وفقاً لالتصديق  عملية وستجري

ــون الســيد -٢٥  الراهنـــةإذا كانــت القضـــية  مـــاعتســاءل  ةحسـ
مبــا يف ذلــك مســألة طـــرد  ،احلــدود املتعلقــة حبركــة األشــخاص عــرب

 قد نوقشت داخل جلنة املستشارين القانونيني.  ،األجانب

(رئيســة جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة  بليــار السـيدة -٢٦
 علىحالياً  ليست حبد ذا�ا>لقانون الدويل العام) قالت إن القضية 
ميكن التصدي  ،ومع ذلك .جدول أعمال جلنة املستشارين القانونيني

عروضة على امل للقضا�خصص املبند الجلوانب معينة من املسألة حتت 
تتعلــق  تنطـوي علـى مسـائلنسـان الـيت احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإل

لدول لتقاسم لهذه املناقشات فرصة قيمة  وتوفر>لقانون الدويل العام. 
 .بشأن قضا� كهذه وتبادل وجهات النظر املعلومات

ــوليت الســـيد -٢٧  فيمــــا يتعلــــقطلــــب املزيــــد مـــن التفاصــــيل  نــ
وعلــى وجــه  حبـاالت الســحب اجلزئــي للتحفظــات اآلنــف الــذكر،

 فيــاً تحفظ مناالـتعتــرب الـيت دول �ـا الــ نظــرتالـيت  فيــةالكي اخلصـوص
 . إىل سحب ذلك التحفظ سحباً جزئياً  عاهدة وغرضهاامل ملوضوع

(رئيســة جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة  بليــار السـيدة -٢٨
عمــا إذا   ت>لقـانون الــدويل العــام) قالــت إن بعــض الــدول تســاءل

جزئياً، لكن  ُسحب سحباً كان عليها جتديد اعرتاضها على حتفظ 
 مل يــزلاالعـرتاض  مـا دامقـررت أن ذلـك لـيس ضـرور�ً تلـك الـدول 

 هنـــاك. و ُيســـحبفظ الــذي مل ينطبــق علـــى ذلــك اجلـــزء مــن الـــتح
اعـــرتاض يف الوقـــت الــــذي  صــــوغ كـــنمي أنـــه العلــــى اتفـــاق عـــام 

إذا مل يكـن قـد صـيغ يف الوقـت  جزئيـاً ُيسحب فيه الـتحفظ سـحباً 
 .األصليفيه التحفظ  صدرالذي 

قالت إن إسبانيا قد نظرت يف  ثرQندإإسكوNر  السيدة -٢٩
اليز� علــى لســحب اجلزئــي لــتحفظ مــ> فيمــا يتصــلالقضــية  تلــك
يـة القضــاء علــى مجيـع أشــكال التمييــز ضـد املــرأة. وخلصــت اتفاق

ومل يـــــزل إىل أن الــــتحفظ قـــــد صــــيغ يف الوقـــــت املناســــب إســــبانيا 
 ، ذلك أن سحبه اجلزئي مل يقدم أية عناصر جديدة.صحيحاً 

ــوليت الســيد -٣٠ ت املعـــايري املســـتخدمة مــا إذا كانـــعســـأل  نـ
معــايري قانونيــة تقادمــت هــي  لتحديـد مــا إذا كانــت اتفاقيــة مــا قــد

 سياسية. أو
ــوايليز  الســـيد -٣١ القانونيـــة والقــــانون  إدارة املشــــورة(مـــدير  رتــ

إن املعايري التقنية جملس أورو>؛ اخلبري القانوين) قال  يف الدويل العام
مـدى أمهيـة االتفاقيـات. عند اسـتعراض هي فقط اليت تطبَّق حالياً 

ا ذلـــك االســـتعراض تلـــك الــــيت تناوهلــــيومـــن بـــني االتفاقيـــات الـــيت 
عامـاً علـى فـتح >ب التوقيــع  ٢٠حيـز النفـاذ بعـد مضــي  تـدخل مل

الـيت حلـت حملهـا اتفاقيـات  تلـكو  تطبَّق،اليت مل تعد وتلك عليها، 
جلنة الـوزراء هـي يف فإن الدول األعضاء  ،. ومع ذلكمنها أحدث

 اليت تبت يف تدابري املتابعة يف هذا الصدد.
اخلطـــوات العمليـــة الـــيت  تســـاءل عــن وود الســري مايكـــل -٣٢

 مثــل ،دولالـميكـن للجنـة املستشــارين القـانونيني اختاذهـا لتشــجيع 
على تسريع عملية التصديق على اتفاقية  ،اململكة املتحدةو فرنسا 

اليــة القضــائية، األمـم املتحــدة حلصــا�ت الــدول وممتلكا�ـا مــن الو 
ل القريب عدد الـدول أن يزيد يف املستقب وعما إذا كان من املتوقع

بعمله املتعلق  معروفطراف يف االتفاقية. وقال إن جملس أورو> األ
 للتعريـفبـذل املزيـد مـن اجلهـود ولكن رمبا ينبغـي حبقوق اإلنسان، 

 خاللمن يف جمال القانون الدويل العام  اهلام الذي يقوم بهعمل >ل
ن قاعــدة جلنـة املستشــارين القــانونيني وغريهــا مــن اهليئــات. وقــال إ

مكتــب املستشـــارين هــام مبو البيــا�ت القيمــة للغايــة املتعلقــة بتنظــيم 
بشـــكل  تســتحق أن يســتعان �ــاالقــانونيني لــدى وزارات اخلارجيــة 

تتخـذ جلنـة املستشـارين القـانونيني  لعـلأوسع خارج جملس أورو>. و 
املمتــــاز  الشــــبكي هـــاموقعتيســـري الوصــــول إىل  خطـــوات يف ســــبيل
وجييـــة بشـــأن خمتلــف األنشـــطة الـــيت يضـــطلع �ـــا وتطــوير املـــواد الرت 
 القانون الدويل العام. الجملس أورو> يف جم

(رئيســة جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة  بليــار السـيدة -٣٣
تعلق >تفاقية األمم املسؤال الرداً على  قالت >لقانون الدويل العام)
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ضـائية إن جلنــة املتحـدة حلصـا�ت الـدول وممتلكا�ـا مـن الواليـة الق
املستشــــارين القــــانونيني قــــد الحظــــت أن عمليــــة التصــــديق تتســــم 

نهائيـــة النتــائج ال بشــأنشــاؤم لكــن ال داعــي للشــعور >لتو  ،>لــبطء
. وقالت إن ما فهمته هو أن الربملان الفرنسي استتمخض عنهاليت 
مسح مؤخراً >لتصديق على االتفاقية وأن صك التصـديق قـد مت  قد

اململكــة املتحــدة علــى اختــاذ ت قائلــة إ ــا تشـجع وأضــافإيداعـه. 
 .>لشيء نفسهبرملا ا كي يقوم ل الالزمة طواتاخل
ــوايليز  دالســـي -٣٤ القانونيـــة والقــــانون  إدارة املشــــورة(مـــدير  رتــ

جملـس أورو>؛ اخلبـري القــانوين) قـال إنـه قـد اُختــذت  يف الـدويل العـام
> يف جمــــال عمـــل جملـــس أورو للتعريــــف ب>لفعـــل بعـــض اإلجـــراءات 

 اً مزيد أنأعرب عن موافقته على ، القانون الدويل العام. ومع ذلك
يف هذا اخلصـوص، وأحـاط علمـاً >القـرتاح ميكن بذهلا من اجلهود 

 الداعي إىل إنتاج مواد إعالمية.
ــودي - Nســــكيس الســــيد -٣٥ ــ ســــأل عــــن اخلطـــــوات  سبريمـ
 جيـــري اختاذهــــا لتشـــجيع انضـــمام الــــدول غـــري األعضــــاء إىل الـــيت

ذات اتفاقيــــات جملـــــس أورو>، وعـــــن االتفاقيــــات الـــــيت قـــــد تعتـــــرب 
وقال إنه يود أيضاً أن يعرف القضا� يف هذا الصدد. خاصة  أمهية

ح أن تشـــكل األســــاس الـــيت ينظـــر فيهـــا ا0لـــس حاليـــاً والـــيت يـــرجَّ 
 التفاقيات مرتقبة.

ــوايليز  الســـيد -٣٦ القانونيـــة والقــــانون  إدارة املشــــورة(مـــدير  رتــ
جملــــس أورو>؛ اخلبـــري القــــانوين) قـــال إن اإلجــــراء  يف العـــام الـــدويل

املتعلق >نضمام الدول غري األعضاء إىل اتفاقيات جملس أورو> قد 
، كـان >ب التوقيـع البدايةتطور بشكل >رز على مر السنني. ففي 

لدول األعضاء فقط، أمـا اآلن فأصـبح مـن لعلى املعاهدات يُفتح 
أن تصـبح أطرافـاً يف بعـض  إىلألعضـاء الـدول غـري ا دعوةاملمكن 

االتفاقيــات. ومــن بــني التطــورات اإلضــافية الــيت اســتجدت مــؤخراً 
للمشــاركة يف التفـــاوض  عضـــاءإ�حــة الفرصــة أمـــام الــدول غــري األ

تفاقيات قبل دخوهلا حيز االلتوقيع على لعاهدات و بعض املبشأن 
ت ا ما أعربذلك. فإذلقيام بدون احلاجة إىل تلقي دعوة لمن النفاذ 

عـن رغبتهــا يف أن تصـبح طرفــاً يف اتفاقيـة، ميكــن  عضــودولـة غـري 
عمليـة تشــاور غـري رمسيــة مـن أجــل حتديـد العقبــات  مباشــرةُ عندئـذ 

. وأضاف قـائالً إن تلـك التطـورات قـد ذلك اليت ُحيتمل أن تعرتض
عــــدد املعاهــــدات الــــيت أصــــبحت الــــدول غــــري  ز�دةســــامهت يف 

أن تتضـمن االتفاقيـات املرتقبـة  املـرجحمـن أطرافاً فيهـا. و  عضاءاأل
د  معاهدات تتعلق >الجتار >ألعضاء البشرية ومبسألة انضمام االحتا

 األورويب إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
 االنضــمامَ قــال إن قـرار االحتــاد األورويب  بيرتيــتش السـيد -٣٧

، هيف جـوهر ب إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان هو قرار صـائ
. هاقـــدر حـــق  رتقـــدّ  ملالـــيت ترتتـــب علــى ذلـــك  ت>و الصـــع ولكــن
أفكـار عامـة يف املـؤمتر الرفيـع املســتوى  عمـا ُأعـرب عنـه مــن وسـأل

املعـــين مبســـتقبل احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان الـــذي نظمتـــه 
 الوزراء. جلنة

ــوايليز  الســـيد -٣٨ القانونيـــة والقــــانون  إدارة املشــــورة(مـــدير  رتــ
جملـــس أورو>؛ اخلبـــري القـــانوين) ذكـــر أن انضـــمام  يف العـــامويل الـــد

االحتـاد األورويب إىل االتفاقيـة األوروبيـة حلقــوق اإلنسـان ميثـل فكــرة 
وكانـت يف الواقــع  ،أواخـر السـبعينيات مـن القـرن العشـرينتعـود إىل 

لـة ملعاهـدة االحتـاد  هعاهـدة لشـبونممن  ٦املادة  تفرضهشرطًا  املعدِّ
جملـس ينخـرط حاليـاً . و جلماعـة األوروبيـةا إنشـاءملعاهـدة األورويب و 

 إنـهاالمتثال لذلك الشـرط. وقـال حتقيق أورو> واالحتاد األورويب يف 
وذلك لسببني  ،املواءمات من عدد إجراءالضروري  منقد تبنيَّ أن 

التفاقيـة محايـة  ١٤الربوتوكـول رقـم  حىت دخـولاألول أنه  رئيسيني:
ل نظـــام مراقبــــة ت األساســــية الـــذي يعــــدِّ حقـــوق اإلنســــان واحلـــر�

توخى انضمام االحتـاد يالذي وهو الربوتوكول  حيَز النفاذ، االتفاقية
،كانت االتفاقيـــــــة مبثابــــــــة معاهـــــــدة مغلقــــــــة إىل االتفاقيـــــــة األورويب

فقـط. و>لــرغم مـن املركـز املتميـز الــذي  عضـاءتسـتهدف الـدول األ
 ؛واً يف جملـــس أورو>نـــه لـــيس دولـــة عضـــفإؤه االحتـــاد األورويب، يتبـــو 

يف حــــني أن  ،والســـبب الثـــاين هـــو أن االتفاقيــــة تســـتهدف الـــدول
يف طريقها هي اآلن االحتاد األورويب ليس دولة. وتلك املشكالت 

تثـــري الــيت حلــاالت تطبَّــق علــى اوضــع آليــات  مــن خــاللإىل احلــل 
الحتــــاد األورويب واالتفاقيــــة كــــل مــــن قــــانون ا  يف إطــــار إشـــكاليات

مـن أجــل متكـني حمكمــة العــدل وذلــك حلقــوق اإلنسـان، األوروبيـة 
معروضـــة مــا الحتــاد األورويب مــن إبــداء رأيهــا بشــأن قضــية التابعــة ل

علــى احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان وضــمان مشــاركة االحتــاد 
 األورويب يف جلنة الوزراء.

مستقبل احملكمة  حولالرفيعي املستوى ين وقال إن املؤمترَ  -٣٩
معظـم الرأي الـذي تعتنقـه حلقوق اإلنسان قد ارتكزا على األوروبية 

أن األحكــام الـيت قــدمها ومفـاده الـدول األعضـاء يف جملــس أورو> 
التفاقيــــة محايـــــة حقــــوق اإلنســـــان واحلـــــر�ت  ١٤الربوتوكــــول رقـــــم 

دخل حيـز مل يـذي الـو ، ل نظام مراقبة االتفاقيةاألساسية الذي يعدِّ 
لكــن و ، هـي أحكـام ضـرورية ٢٠١٠حزيران/يونيـه  ١إال يف النفـاذ 

استكشـــاف طـــرق إضــــافية للغايـــة غـــري كافيـــة، وأن مـــن الضـــروري 
ويشــــكل هــــذان احملكمــــة.  هـــاللتصـــدي للمشــــكالت الــــيت تواجه

يف عمليــة أطــول يقــوم بتنفيــذها  تنياملـؤمتران الرفيعــا املســتوى خطــو 
إنـه مـن أجـل  الً ئقـاأضاف كومية الدولية. و جملس أورو> وهيئاته احل

اليت  وضعب القانون الدويل Ðحاطة أمشلأعضاء جلنة تزويد  القضا� 
االسـتنتاجات الـيت خلـص  إليهـاحلها، فإنـه سـيحيل  عنيزال يتي ال

 املؤمتران.إليها 

(رئيســة جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة  بليــار السـيدة -٤٠
علقة املفاوضات املت بدءاً منذ روف>لقانون الدويل العام) قالت إنه كان مع

ه >نضمام االحتاد األورويب إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أن
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لكنه كان معروفاً أيضاً أنه مشكالت عملية وتقنية، �ذا الصدد  ستنشأ
. وقالت إن املهم يف األمر هو هد يف سبيل التغلب عليهالن ُيدخر ج

ون دمن املمكنة و الظروف ضمان إجناز عملية االنضمام يف ظل أفضل 
إحلاق الضرر °لية االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو >لنظام القانوين 

، فإن تقدماً قد املواءمات املطلوبة>لرغم من صعوبة و لالحتاد األورويب. 
 .هيف هذا اخلصوص ومن املتوقع استمرار فعالً رز ُأح
املعنية >لقانون  -٤١ وبوصفها رئيسة جلنة املستشارين القانونيني 

احلاصلة طالعها بشكل منتظم على التطورات إدويل العام، كان يتم ال
فيما يتعلق مبستقبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. وقد تلقت مؤخراً 

األحكام  لتعديل طمبسَّ  إجراءاستحداث بشأن  إلبداء الرأيطلباً 
املتصلة >ملسائل التنظيمية للمحكمة، �دف ضمان توفري قدر أكرب 

 ١٤٠ ٠٠٠تضـمن تعمـل  اءعبـأونة. ولدى احملكمة حاليـاً من املر 
أدى  قضية كل سنة. وقد ٢٠ ٠٠٠ مبا يقاربد ايز تالرقم ي، وهذا قضية

القضا�، ورفع الوعي بقرارات ذلك إىل اقرتاح حلول من قبيل فرز 
أخرياً، العمل على احملكمة، وتعزيز إجراءات التسوية الودية للمنازعات، و 

ا. ضمان أن ينظر مقد مو االلتماسات إىل احملكمة >عتبارها حمكمة علي
ح أن  ومما ال ريب فيه أن احملكمة يواجهها عدد من التحد�ت، ويرجَّ

 يف التصدي للكثري منها. تساهم جلنة املستشارين القانونيني
ملعرفـــة أن جلنـــة  >لرضـــاشـــعر يقـــال إنـــه  اســـيمور  الســـيد -٤٢

حول اتفاقية األمم املتحدة قد أجرت نقاشاً  املستشارين القانونيني
قت حلصــا�ت الــدول وممتلكا�ـــا مــن الواليــة القضـــائية. وقــد صـــدّ 

تـاج دخوهلـا حيــز وحي اآلنإحـدى عشـرة دولـة علـى االتفاقيــة حـىت 
. وأعرب عن أمله يف أن تعمـل جلنـة صديقاً إضافياً ت ١٩ إىل ذالنفا

الـــدول األعضـــاء يف جملــــس تشـــجيع علـــى  املستشـــارين القـــانونيني
 .على التصديق عليها و>أور 

من املقرر أن تناقش اللجنة السادسة يف الدورة السادسة و  -٤٣
ملشـــاريع املـــواد  عطىوالســـتني للجمعيـــة العامـــة الشـــكل الـــذي ســـيُ 

 نبغـيرأيـه أنـه يومـن املتعلقة بطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود. 
لعامــة يف لجمعيـة ال نبغـيذه الغايـة يهلــاعتمادهـا كاتفاقيـة إطاريـة، و 

بذلك >ملبادئ  ةً قر م ،والستني أن تعتمدها كإعالن السادسةدور�ا 
ن القــانونيني . ولعــل أعضــاء جلنـة املستشــاريتتضـمنهاالقانونيـة الــيت 
 شاريع املواد تلك.ملإجراء مناقشة يتمكنون من 

(رئيســة جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة  بليــار السـيدة -٤٤
م) قالـت إن جلنـة املستشـارين القـانونيني ُجتـري >لقـانون الـدويل العـا

ة للمسائل املتصلة بلجنة القانون الدويل عمقيف العادة مناقشات م
الــــدول  وافقــــتلــــيت تعقــــد يف اخلريــــف. فــــإذا مــــا اجتماعا�ـــا ا يف

ميكــن تنظــيم عمليــة تبــادل لــآلراء بشــأن املواضــيع الــيت  ،األعضــاء
 والستني. السادسة �اور جلمعية العامة يف داتناوهلا أن ت يرجَّح
عـن أيـة  ُأعـربمـا إذا كـان قـد اءل عسـت كانـديويت  السـيد -٤٥

بشـــــــأن جملــــــس أورو>  يفآراء يف جلنــــــة املستشــــــارين القــــــانونيني أو 
تدرجها جلنة القانون الدويل يف  اليت ميكن أنديدة اجلوضوعات امل

سيكون ذلك، ك  يكن احلالمل فإذا بر�مج عملها الطويل األجل. 
اقرتاحـات  صـوغملفيـد أن تنظـر جلنـة املستشـارين القـانونيني يف ا مـن
 وص.هذا اخلص يف

(رئيســة جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة  بليــار السـيدة -٤٦
>لقانون الدويل العام) قالت إن جلنة املستشارين القانونيني ميكنهـا 

اؤها إجر  املقرر اآلراءطلب السيد كانديويت أثناء عملية تبادل  تناول
. كمـا ميكنهـا ٢٠١١يف أيلول/سبتمرب  الذي سيعقديف اجتماعها 

صـا�ت الـدول وممتلكا�ـا مـن األمـم املتحـدة حلاتفاقيـة  أيضًا وضع
جدول أعمال ذلك االجتماع. وتساءلت مع  علىالوالية القضائية 

إىل حقــــــاً مــــــا إذا كانـــــت جلنــــــة القــــــانون الـــــدويل حباجــــــة عذلـــــك 
 ما يكفي من أعباء العمل.موضوعات جديدة أو أن لديها 

صدد إ اء عملها املتعلق بن اللجنة قال إ كانديويت  السيد -٤٧
موضوعات جديدة يف بر�مج  إدراجبثالثة مواضيع منفصلة وعليها 

فهــي ترحــب ²ي اقرتاحـــات  ،عملهــا الطويــل األجــل. وبنــاء عليــه
 ديدة.اجلوضوعات املبشأن 

عاون اجلاري بني قالت إن الت ثرQندإإسكوNر  السيدة -٤٨
منوذجــاً يف  اختـاذهأورو> ميكــن  جلنـة املستشـارين القــانونيني وجملـس

سيما فيما  وال، القانون الدويل عمل جلنة ²ساليباملتعلق سياق ال
املعنيـــة خــرى األدوليــة النظمــات امللتــآزر مـــع لأوجــه  Ðجيــاد يتصــل

 تدعيم سيادة القانون على الصعيد الدويل.ب
عن أعمال دور�ا القانون الدويل  مشروع تقرير جلنة

 والستني الثالثة
 )Add.1-8و A/CN.4/L.783( التحفظات على املعاهدات - الفصل الرابع

رابع  أن تباشردعا اللجنة إىل  الرئيس -٤٩ النظر يف الفصل ال
يف الوثيقة منه واسرتعى االنتباه إىل اجلزء الوارد  ،من مشروع التقرير

A/CN.4/L.783/Add.3. 
 الـذي املعاهدات على Nلتحفظات املتعلق املمارسة دليل نص -ووا

 والستني الثالثة دور�ا يف اللجنة اعتمدته

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

 وثبتاً للمراجع
 )A/CN.4/L.783/Add.3( ات عليهانص املبادئ التوجيهية والتعليق (ب)

 التعاريف -١

 تعريف التحفظات ١-١

 .١-١املبدأ التوجيهي اعتُمد  
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 التعليق

 )١الفقرة (

يف  "précise"كلمة   (املقرر اخلاص) اقرتح أن هبيلي السيد -٥٠
علـى أن "، reflète"بكلمـة  ينبغي االستعاضة عنها النص الفرنسي

 األخرى وفقاً لذلك. اللغات يف ل الصيغ الواردة تعدَّ 

 .املعدلةبصيغتها  )١(اعتُمدت الفقرة  
 )٦) إىل (٢الفقرات من (

 ).٦) إىل (٢من ( اعتُمدت الفقرات 
 )٧الفقرة (

ز�دة و " األخــريةالعبـارة  حـذفاقــرتح  وود السـري مايكـل -٥١
" معقـدة للغايــة ]الوديــع[علـى ذلــك، فـإن هــذا األمـر جيعــل مهمـة 

 ذي أمهية ضئيلة جداً. أل ا ُتشري إىل اعتبار
ــه الســيد -٥٢ (املقــرر اخلـــاص) أعــرب عـــن موافقتــه علـــى  بيليـ

 على مضض.، ولكن املقرتح
 بصيغتها املعدلة.  )٧( اعتُمدت الفقرة 

 ) ٩) و(٨( الفقر�ن

 ).٩) و(٨( الفقر�ناعتُمدت  
 )١٠الفقرة (

ــه الســـيد -٥٣ االنتبــــاه إىل الفتـــاً  ،(املقـــرر اخلـــاص) اقـــرتح بيليـ
إىل ليـزي ²كملـه كيف النص اإلن أن يشار، األخرية للفقرةية احلاش

بـــدالً مـــن  املـــذكور يف تلـــك احلاشــية، للمؤلـَّـف العنــوان اإلنكليـــزي
قـــد  لــذلك املؤلـَّـفاإلنكليزيــة ، حيــث إن الرتمجــة الفرنســي العنــوان

 .٢٠١١ُنشرت يف عام 
 يف صــــياغةالتعـــديل  ذلـــك مـــع )،١٠(اعتمُـــدت الفقـــرة  

 النص اإلنكليزي.
 )١١الفقرة (

 السري مايكلرداً على املالحظات اليت أدىل �ا قال،  الرئيس -٥٤
 االتساق يفإن األمانة ستكفل ، (املقرر اخلاص) هبيلي والسيد وود

 يف دليل املمارسة ²كمله. املؤلفنيأمساء  طريقة اإلشارة إىل
 .)١١(اعتُمدت الفقرة  

 )١٢الفقرة (

وكمــا ) اقـرتح حــذف عبـارة "(املقــرر اخلـاص هبيليـ السـيد -٥٥
 :صــبحوتعـديل بدايـة اجلملـة الثانيـة لت، أحـد أعضـاء اللجنـة" أشـار

 .ن غري احملتمل"ملإنه و "
 بصيغتها املعدلة. )١٢(اعتُمدت الفقرة  

 )١٤) و(١٣الفقر�ن (

 .)١٤) و(١٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٥الفقرة (

كــة مرب ، فهـياقـرتح حــذف اجلملـة األخـرية نـوليت السـيد -٥٦
 ال لزوم هلا. يبدو أنه إىل حد ما و 

 بصيغتها املعدلة. )١٥(اعتُمدت الفقرة  
 )١٧) و(١٦الفقر�ن (

 ).١٧) و(١٦(اعتُمدت الفقر�ن  
 )١٨الفقرة (

ــ الســيد -٥٧ إىل  اإلحالـــة(املقــرر اخلـــاص) أشــار إىل أن  هبيليـ
"Multilateral Treaties…" جيـــــــــب عـــــــــدة حواشــــــــي، الــــــــواردة يف ،

مـن املفيــد قــال إنـه سـيكون ليـل املمارسـة ²كملـه. و توحيـدها يف د
 تشـــــري إىلحبيــــث  احلواشــــيالــــواردة يف  اإلحــــاالتحتــــديث  أيضــــاً 

 .احملال إليهالنصوص ة من اطبعأحدث 
 . )١٨(اعتُمدت الفقرة  

 )١٩الفقرة (

تشــوبه " (املقـرر اخلـاص) اقـرتح تعـديل عبـارة هبيليـ السـيد -٥٨
الــيت التغيـريات  تشــمل". و ئزيكــون غـري جـا"تصـبح ل "الالمشـروعية

cette" االستعاضة عن عبارةلنص الفرنسي وحده تتعلق >  il l icéité" 
ارة "une réserve illicite"عبارة ، وعن "cette non-validité"بعبارة   بعب

"une réserve non-valide" عبـارة ، وعـن"déclarée illicite " بعبـارة
"déclarée non-valide". 

 بصيغتها املعدلة. )١٩(رة اعتُمدت الفق 
 )٢١) و(٢٠الفقر�ن (

 ).٢١(و )٢٠(اعتُمدت الفقر�ن  
 )٢٢الفقرة (

راقرتح حذف عبارة "فيما يتعلق  وود السري مايكل -٥٩  >ألث
 املتوقع للتحفظات" ألن معناها غامض.

لـيس لديـه مـانع مـن (املقرر اخلاص) قال إنـه  هبيلي السيد -٦٠
 ذلك املقرتح.  قبول

 بصيغتها املعدلة. ) ٢٢(مدت الفقرة اعتُ  
  )٢٣الفقرة (

 .)٢٣(اعتُمدت الفقرة  
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 ) ٢٤الفقرة (

  االستعاضة [يف النص اإلنكليزي] عناقرتح  نوليت السيد -٦١
 ،"which lies" و"author of the" يتالواقعة بني عبار  ،"treatyكلمة "
 رنسي.مع النص الفيغدو النص متسقاً لكي  ،"reservationبكلمة "

اقــرتح إضـافًة إىل ذلــك حــذف كلمــة  وود السـري مايكــل -٦٢
 "املبادئ التوجيهية". عبارة"مشاريع" اليت تسبق 

 يف الصياغة.مع هذين التعديلني  )،٢٤(مدت الفقرة اعتُ  
 ) ٢٥الفقرة (

عبـارة  االستعاضة عـن(املقرر اخلاص) اقرتح  هبيلي السيد -٦٣
 ."وحظل" عبارةب" بعض أعضاء اللجنةالحظ "

 بصيغتها املعدلة.  )٢٥(اعتُمدت الفقرة  

 ) ٢٧) و(٢٦الفقر�ن (

 .)٢٧) و(٢٦(اعتُمدت الفقر�ن  
 )٢٨الفقرة (

أل ــا بيـان عــام  )٢٨(الفقـرة  حـذفاقــرتح  نـوليت السـيد -٦٤
ينطبــــق علــــى دليــــل املمارســــة ككــــل، ولــــيس فقــــط علــــى تعريـــــف 

 .١-١التحفظات يف املبدأ التوجيهي 
ــ الســيد -٦٥ (املقـــرر اخلـــاص) قــال إنـــه يعـــارض حـــذف  هبيليـ

التمييـــز بــــني  الـــيت ينطــــوي عليهـــا ت>و الفقـــرة أل ـــا توضــــح الصـــع
درجة معينة  وتدل على أن التحفظات والبيا�ت االنفرادية األخرى

 .صوصيف هذا اخل ستبقى ال حمالة من عدم اليقني
 .)٢٨(اعتُمدت الفقرة  
ككــــــل،   ١-١اعتُمـــــد التعليــــــق علــــــى املبـــــدأ التــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة. 
 اإلعال�ت الرامية إىل احلد من التزامات أصحا�ا ١-١-١

 .١-١-١املبدأ التوجيهي اعتُمد  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤(إىل  )١الفقرات من (اعتُمدت  
 )٥الفقرة (

صاحب [عبارة "شركاء  االستعاضة عناقرتح  نوليت السيد -٦٦
 خرى".األتعاقدة املنظمات املول أو دال" بعبارة "]التحفظ

ال مــانع لديــه مــن (املقــرر اخلــاص) قــال إنــه  هبيليــ السـيد -٦٧
 .مقرتح السيد نوليتقبول 

 بصيغتها املعدلة.) ٥(الفقرة  تاعتُمد 
 )٨) إىل (٦الفقرات من (

 .)٨(إىل  )٦( من اعتُمدت الفقرات 
 )٩الفقرة (

 ممـا إذا كانـتحقـق التاحلاجـة إىل أشار إىل  نوليت السيد -٦٨
األخـرية ورد يف احلاشـية  كمـاإىل "أملانيـا"،   نسـبتالتحفظـات الـيت 

طية و مجه صدرت عن هي يف الواقع حتفظات، للفقرة رية أملانيا الدميقرا
ع "توسِّ  عبارة  بشأنتساؤالً طرح و مجهورية أملانيا االحتادية.  أو السابقة
مضللة وغري دقيقة،  ةهي عبار حقوقها (وليس التزاما�ا)" اليت [...] 

 .)٩(الفقرة  يف يف املرتني اللتني وردت فيهما هاواقرتح حذف
قال إنه هو أيضـاً قـد واجـه صـعوبة يف  وود السري مايكل -٦٩

 وردتحقوقهــا (ولــيس التزاما�ــا)" الــيت [...] فهــم عبــارة "توســع 
ال ما خيص بارة غري صحيحة فيتلك العو . )٩(مرتني يف الفقرة  ملث ا

 ت يف الواقععوسّ  ةتحفظحبصانة سفن الدولة، ألن الدولة امل علقاملت
التـــزام إضــــايف يتمثــــل يف االعــــرتاف  عليهــــاأصــــبح  قــــدلالتزاما�ـــا: 

 املعاهدة. ألطراف األخرى يفالتابعة لسفن الحبصانة مجيع 
(املقــرر اخلــاص) قــال إن االســتخدام األول  هبيليــ السـيد -٧٠

فـــارز، ارينـــا� ز  مؤلفــات أحـــدن مـــيف اقتبـــاس مباشــر  جـــاءللعبــارة 
>القـرتان  )٩(الفقـرة  وجيـب أن تُقـرأ. عليـه كما هوبقى  يأن  وجيب

الــيت تعلــق بنـوعي البيــا�ت فيمــا ي )٦(الشــرح الــوارد يف الفقـرة  مـع
 عة".وسَّ "التحفظات امل :حتت العنوان العامتندرج 

املدرج  وود السري مايكل -٧١ قال إن النوع الثاين من البيا�ت 
فرض التزامات جديدة  اليت يراد �ايشري إىل البيا�ت  )٦(فقرة يف ال

، قامت الدولة بذلكنص عليه املعاهدة. فإن تمل مما على األطراف 
لتزامات ، ألن عليها هي نفسهاالتزامات جديدة  تفرض أيضاً فإ ا  ا

ة حجأن  فإنه يرى ،وبناء على ذلكمتبادلة. هي التزامات املعاهدات 
ارات  ينبغي ،برغم هذاخاطئة. و  فارزاالسيدة ز  للجنة أال تعبث >لعب

ألن الدولة املتحفظة عبارة "ينبغي تعديل  ولكن. مؤلفهااملقتبسة من 
الوق، )]وليس التزاما�ا(ببساطة نطاق حقوقها [توسع  زيد يف  ت وت

نطاق توسع  املتحفظة"ألن الدولة صبح لت "ذاته من التزامات شركائها
بذلك تكون التزامات شركائها". و وقت ذاته من وتزيد يف ال ،حقوقها

اغة ما واقتصرت على اخلاص  رأيهاعن اللجنة قد أعربت  إعادة صي
 .بدالً من اقتباسه فارزاالسيدة ز  قالته

 ذلك. تقرَّروقد  
 أن يستعاض يف اجلملة األوىل عـناقرتح  كانديويت  السيد -٧٢

 ـــا أل ، الشــرقية"عبــارة "البلــدان االشــرتاكية" بعبـــارة "بلــدان أورو>
 حيادية وتعكس االستخدام املعاصر.أكثر عبارة 
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قال إنه كان على الدوام يفسر عبارة "البلدان  نوليت السيد -٧٣
 ،ا أوسع نطاقاً من عبارة "بلدان أورو> الشرقية"على أ االشرتاكية" 

 .عليهااإلبقاء  هو يفضل ا تشمل كو> على سبيل املثال، و لكو 
، وإن  قال إنه يؤيد مقرتح السيد كانديويت ليسكانومي السيد -٧٤
 "بلدان أورو> الشرقية والوسطى". صبحيود تعديله بشكل طفيف لي كان
لبلدان  غالتسكي السيد -٧٥ ارة "ا قال إنه يؤيد االحتفاظ بعب

ولكـن  ،االشرتاكية" أل ا ال تشري إىل جمموعة من البلدان فحسب
امل صدرإىل حقبة من التاريخ  تشري أيضاً  وإىل  ذكورأثناءها التحفظ 

 السفن.  ملكية جتاه ظقتصادي ألصحاب التحفاملوقف السياسي واال
الـيت ينطـوي مهية األقال إنه عجز عن فهم  سابو� السيد -٧٦

اإلشارة إىل فلم ترد يف موضع آخر ذكر نظام سياسي معني. عليها 
واقـــرتح  .مــا حتفــظ أو اعــرتاض يهــاالسياســية الــيت يقــوم عل دوافعالــ

عبارة "البلدان االشرتاكية" بعبارة "عدة بلدان أخرى"،  االستعاضة عن
 رايف.غأي إشارة إىل العقيدة السياسية أو املوقع اجلبذلك عن  فُيستغىن

قبول مقـرتح السـيد  ال مانع لديه منقال إنه  نوليت السيد -٧٧
كقاعــــــدة عامــــــة. فالتحفظــــــات أو املواقــــــف   يؤخــــــذســـــابو� إذا مل 

التاريخ من قبل جمموعة من البلدان  على مر تصدرية كانت اجلماع
 ينبغــــي ،أورو> الشـــرقية؛ وعـــالوة علـــى ذلـــك يفال ميكـــن اختزاهلـــا 

 للجنة أال تزيل من مصطلحا�ا اإلشارات إىل املاضـي الـذي سـاد
 النظام االشرتاكي. فيه
(املقرر اخلاص) قال إنه ال يؤيد إرساء قاعدة  هبيلي السيد -٧٨

>لــــذكر إىل األنظمــــة السياســـــية  مبوجبهــــا التطــــرق كــــنمي عامــــة ال
قــــد يكــــون ذلــــك اجلانــــب وثيــــق  ،وعمومــــاً الســـائدة يف البلــــدان. 

احملــدد املتعلــق حبصـانة ســفن الدولــة،   ثـالويف امل .>ملوضــوع الصـلة
أن الــدول الــيت أبـــدت مــن الداللــة  خــاص كــان ممــا ال خيلــو بوجــه

 ية.دول اشرتاك هي "اً موسع اً "حتفظ تربيع ما
ــرئيس -٧٩ إن  ،اللجنـــــة يف اً عضـــــو بصــــفته متحـــــد�ً  ،قـــــال الــ

من الناحيـة حقاً شرتاكية" هي إشارة مهمة االدول "الاإلشارة إىل 
كتلـة بوصفها  واقف املتتخذ هذه الدول كانت عادة  التارخيية، ألن

ها دولـة سـلوكل�ـا اخليـارات العقائديـة ل ددالطريقة اليت حتو واحدة. 
 .صلة ليست مسألة غري ذات

ــه دالســي -٨٠ قــال إنـــه إذا صــح أن البلـــدان االشـــرتاكية  ماكريـ
اإلبقـاء مـن املناسـب يكون تبدي يف العادة حتفظات موسعة، فإنه 

 كلمة "االشرتاكية".   على
 السري مايكل وود. حسبما عدَّهلا )٩(اعتُمدت الفقرة  

 .٠٥/١٣الساعة  لسةاجل ترُفع
_________ 

 ٣١٠٢ اجللسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١وز/يوليه مت ١١االثنني، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الرئيسة

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

حســــونة، الســـــيد احلمــــود، الســـــيد خوانــــغ، الســـــيد  بيليــــه، الســـــيد
، الســيد غالتســكي، الســيد ، الســيد ســينغدوغـارد، الســيد ســابو�

أوسـبينا، السـيد  -فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السـيد فلنسـيا 
فومبا، السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو أفونسـو، 
السـيد ماكريــه، السـيد موراســي، السـيد ميليســكانو، السـيد نــوليت، 

 وموريت.السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسن
_________ 

 ،.4/638A/CN( )٢٦٢(محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
 ))٢٦٤(.794L./4A/CNو ،)٢٦٣(.4/643A/CNوالفرع دال، 

 ]من جدول األعمال ٧البند [
 تقرير جلنة الصياغة

ــة -١ دعــــت أعضـــــاء اللجنــــة إىل مباشــــرة النظـــــر يف  الرئيســ
حـاالت الكـوارث. وذّكـرت ²نـه قبـل  موضوع محاية األشخاص يف

ملوضوع،  عن هذا عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع االستماع إىل ا
الـيت  ٩إىل  ٦ مـن مشـاريع املـواد جيـب أن يعـود أعضـاء اللجنـة إىل

الـيت أحاطــت و  ٢٠١٠ ا يف عـام أأمتـت جلنـة الصـياغة العمــل بشـ
 ٢٠يف  عقودة، امل٣٠٦٧ها جلست علماً يفالقانون الدويل �ا جلنة 

اللجنة إىل مشاريع املواد الواردة  انتباهاسرتعت . و ٢٠١٠متوز/يوليه 
، وطلبـــت إىل األعضــاء اعتمادهـــا )٢٦٥(.776L./4A/CN يف الوثيقــة

 خر.تلو اآل اً واحد
 لالستجابة يف حاالت الكوارثاملبادئ اإلنسانية  - ٦املادة 

 .٦اعتُمدت املادة  

__________ 

)، مشـاريع ٢٠١٠( والسـتني الثانيـة دور�ـا يف اللجنة، اعتمدت )٢٦٢( 
ا0لـــد الثــاين (اجلـــزء  ،٢٠١٠حوليــة والتعليقـــات عليهــا ( ٥إىل  ١املــواد مــن 

 ٩إىل  ٦) وأحاطـت علمـاً مبشـاريع املـواد مـن ٣٣١و ٣٣٠ الفقر�ن)، الثاين
 .)٢٩٧اليت اعتمد�ا جلنة الصياغة بصفة مؤقتة (املرجع نفسه، الفقرة 

 .)األولاجلزء ا0لد الثاين ( ،٢٠١١حولية يف  ترد )٢٦٣( 
 للجنــة، الشـبكي املوقـع علـى عليهـا االطـالع ميكـن مستنسـخة؛ )٢٦٤( 

 .والستني الثالثة الدورة و�ئق
 للجنــة، الشـبكي املوقـع علـى عليهـا االطـالع ميكـن مستنسـخة؛ )٢٦٥( 

 .والستني الثانية الدورة و�ئق
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 الكرامة اإلنسانية - ٧املادة 

 .٧اعتُمدت املادة  
 حقوق اإلنسان - ٨املادة 

ــافليش  الســيديؤيــده يف ذلـــك  ،قـــال بيليــه الســيد -٢ ، إن كـ
لتكون مقـابالً لكلمـة النص الفرنسي  يف "touché" استخدام كلمة

"affected" يبدو غري مناسب. وهو يفضل أن  يف النص اإلنكليزي
 هماســتخدا عنــد "affecté(e)" نكليــزي بكلمــةم املصــطلح اإليــرتجَ 

 لإلشارة إىل كل من األشخاص والدول.
 هتغيـري  وينبغـيكـرر كثـرياً يتقـال إن املصـطلح  نوليت السيد -٣
 .²كمله النص يف
(املقرر اخلـاص) قـال إنـه ينـوي  أوسبينا - فلنسيا السيد -٤

 التعــــابريلتعـــاريف و حكمـــاً يتنـــاول اأن يقـــرتح يف الوقـــت املناســـب 
" الـــــــيت تـــــــرد يف الـــــــنص affected State" املســــــتخدمة، وإن عبـــــــارة

 ،حـه السـيد بيليـهرت يه. وقال إن التغيـري الـذي اقف سُتدرجاإلنكليزي 
 مله.النص ²ك علىإجراؤه إذن ميكن  ،يده هو شخصياً الذي يؤ و 

 ذلك. تقرَّرقد و  
 التحريــري يف رهنـاً بــذلك التصـويب ،٨اعتُمـدت املــادة  

 النص الفرنسي.
 دور الدولة املتضررة - ٩املادة 

 لنص الفرنسي.ا رهناً بتصويب حتريري يف ،٩اعتُمدت املادة  
اللجنـــة ترغـــب يف اعتمـــاد  ا تعتــرب أنقالـــت إ ـــ الرئيســة -٥

محايـة األشــخاص يف حـاالت الكــوارث،  عــنتقريـر جلنــة الصـياغة 
 .A/CN.4/L.776الذي يرد نصه الكامل يف الوثيقة و 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 التقرير الرابع للمقرر اخلاص

 عـنلرابـع دعت املقرر اخلاص إىل تقـدمي تقريـره ا الرئيسة -٦
 ).A/CN.4/643محاية األشخاص يف حاالت الكوارث (

حسبما  ه،(املقرر اخلاص) قال إن أوسبينا - فلنسيا السيد -٧
لـــدى افتتاحــه الـــدورة الثالثـــة  مـــون - األمـــني العـــام >ن كــيأشــار 

يف  جنيف ، املعقودة يفللمنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث
 يف العـــامل مبنـــأى عــــنأو دولـــة مـــا مـــن مدينـــة ف، ٢٠١١أ�ر/مـــايو 

. فهـــي تصــيب عشـــوائياً ودون متييــز أكثـــر )٢٦٦(التعــرض للكــوارث
__________ 

ملؤمتر  أعمال )٢٦٦(  املنتدى العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث وا
 حــةمتا ؛٤ ص ،٢٠١١أ�ر/مـايو  ١٣-٨ جنيـف، ،العـاملي إلعـادة اإلعمـار

-www.preventionweb.net/globalplatform/2011/documents/GP2011: على

Proceedings.pdf. 

أفقر البلدان وكذلك  ،~هباً ملواجهة الكوارث هاوأفضل تقدماً البلدان 
النامجـة عــن وبئــة األمركـز أحبـاث  قــّدر، ٢٠١٠يف عـام و . أضـعفهاو 

طبيعيـة  ةكارثـ  ٣٧٣ حنـوجامعة لوفـان الكاثوليكيـة أن  يفالكوارث 
 ٢٩٦ ٨٠٠حـوايلقد أودت حبياة وقعت يف أحناء خمتلفة من العامل 

وبلغت خسائرها  ،نسمة ماليني ٢٠٨شخص، وأضرت مبا يقارب 
 . )٢٦٧(مليارات دوالر أمريكي ١١٠ على وجه التقريب

الكــــــوارث حـــــدة وأضـــــاف قــــــائالً إن انتشـــــار وتصــــــاعد  -٨
ة وغري احلكومية الطبيعية قد دفعا الدول واملنظمات احلكومية الدولي

والبحــــــث عـــــــن  املوضــــــوعوالعلمــــــاء إىل حتليــــــل خمتلــــــف جوانـــــــب 
ناســـبة. وقـــد اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة يف دور�ـــا املســـتجا>ت اال

مبا  ،بشأن الكوارث راراً ق اثين عشر ما ال يقل عناخلامسة والستني 
، ٢٠١١ كــانون الثاين/ينــاير  ٢٨املـؤرخ  ٦٥/٢٦٤يف ذلـك القــرار 

ن الـــدويل يف تقــدمي املســـاعدة اإلنســانية يف ميـــدان التعــاو " وعنوانــه
وبعـض ". الكـوارث الطبيعيـة، مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة

الـبعض . أمـا هـي أحكـام تـرد بصـفة متكـررة أحكام تلك القرارات
اعُتمـــد للمـــرة قـــد ف ،اآلخــر، املتعلـــق بدرجـــة أكـــرب مبواضـــيع راهنـــة

كـــانون   ١٥املـــؤرخ  ٦٥/١٣٥مثــل تلـــك الـــواردة يف القــرار  ،األوىل
تقـــــــدمي املســـــــاعدة اإلنســـــــانية " وعنوانـــــــه، ٢٠١٠األول/ديســــــمرب 

واملسـاعدة الغوثيـة الطارئــة إىل هـاييت و~هيلهــا وإنعاشـها وتعمريهــا 
تصـد�ً حلالــة الطــوارئ اإلنســانية فيهــا، مبــا يف ذلــك اآل�ر املــدمرة 

 ، اعتمــد جملــس األمــن بيـــا�ً ٢٠١١نيســان/أبريل  ٦". ويف لزلــزالل
. وقـد أشــار )٢٦٨(ة املتعلقـة �ـاييت"سـألمقـدماً مـن رئيسـه بعنـوان "امل

شـــكل تيف هــاييت  عمليــة اإلنعـــاشا0لــس يف ذلــك البيـــان إىل أن 
ودعا ا0تمع الدويل إىل مواصلة تقـدمي الـدعم  ،حتدً� طويل األجل

ا0موعــات أن يكـون بوسـع إىل سـلطات هـاييت مـن أجــل ضـمان 
اخلدمات االجتماعية األساسية على أن حتصل  ضعفالسكانية األ

>جلهـــود الـــيت تبـــذهلا ا0لـــس أيضــاً أشـــاد و العدالـــة.  أن تلجــأ إىلو 
دون مـن ا�ـا املاليـة ميـع التزامجب أن تفي أهاب �ااجلهات املاحنة و 

~خـري. وشـدد علـى الصـالت القائمـة بـني جهـود اإلنعـاش واألمــن 
قراطية. وذكر أن الوطين وسيادة القانون ومصداقية املؤسسات الدمي

وكــــرر  وثيـــق ومتعاضـــدان،األمـــن والتنميـــة أمـــران مرتبطــــان بشـــكل 
التأكيــد علــى ضــرورة أن يكـــون األمــن مصــحو>ً بتنميــة اقتصـــادية 

ا0لــس أن التقـــدم الســريع وامللمــوس يف إنعـــاش  ورأى. واجتماعيــة
 تحقيق االستقرار الدائم.ل أمر أساسي هو رهااعمإهاييت وإعادة 

فـرتة السـنوات اخلمـس مـن االنتهـاء،  اقـرتابمـع  وقال إنه -٩
آن األوان لتقيــيم عمــل اللجنــة املتعلــق >ملوضــوع، ولــو >قتضــاب. 

 اً خاصــ اً منـذ تعيينــه مقـرر  الـيت مضــتوقـال إنــه يف السـنوات األربــع 
قدم أربعة تقارير مبعـدل تقريـر واحـد يف السـنة. ومحـل التقريـر األول 

__________ 

 United Nations International Strategy for Disaster انظـر )٢٦٧( 

Reduction, Press release, 24 January 2011علـــــى متــــاح ؛ :
www.unisdr.org/files/17613_2011no3.pdf. 

 )٢٦٨( S/PRST/2011/7. 
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فيـه حملـة  أوردقـد ، و )٢٦٩(هيـد�ً طابعـاً مت ٢٠٠٨ يف عـام قدمـهالـذي 
اليت جرت  عامة عن املصادر القانونية ذات الصلة وعن احملاوالت 

. تـــدرجيياً ســابقاً بشــأن تـــدوين القــانون املتصــل >ملوضـــوع وتطــويره 
 حلـلهـا. و حبثالقضـا� القانونيـة الرئيسـية املقـرر أيضـاً أوجـز التقريـر و 

مــن طـاق املوضـوع ن ،٢٠٠٩ املقـدم يف عــام ،)٢٧٠(يف تقريـره الثـاين
 االختصاص املوضوعي واالختصاص الشخصي واالختصاصحيث 

بتعريـــف مصــطلح "الكارثـــة"  ةتصــلاملقضــا� الفضــالً عـــن الــزمين، 
لتعاون األساسي. ااملوضوع، و>شر دراسة واجب  ألغراض دراسة

، املبــادئ الـيت تقــوم ٢٠١٠، يف عـام )٢٧١(يف تقريـره الثالــثحبـث و 
يف ذلك  مبا ص يف حاالت الكوارث،على أساسها محاية األشخا

عن املسؤولية اإلنسانية واحلياد والنزاهة وعدم التمييز، فضالً مبادئ 
املوجـــودين يف محايـــة األشـــخاص  عـــنلدولـــة املتضـــررة األساســية ل

يف أشار  كان املقرر اخلاص قد،  سألةامل ه. وفيما يتعلق �ذإقليمها
يعتـزم أن  أنـهإىل  ٢٠١٠سياق تقدميه لتقريره الثالـث يف متوز/يوليـه 

يقــرتح يف تقريــره الرابــع حكمـــاً أو عــدة أحكــام تعــرض >لتفصـــيل 
 ةدولـــ ملســؤوليتها األساســية بصــفتها ةالدولـــ ارســةنطــاق وحــدود مم

 . ولقد وىف بذلك الوعد. )٢٧٢(متضررة
ثـــاين والثالــــث وأردف قـــائالً إنـــه قـــدم أيضــــاً يف تقريريـــه ال -١٠

ق بنطـــاق املوضـــوع وتعريــــف مقرتحـــات حمـــددة ملشـــاريع مــــواد تتعلـــ
ملبـادئ > وكـذلك فيمـا يتعلـقمصطلح "الكارثة" وواجـب التعـاون، 

واملســـؤولية  يةكرامـــة اإلنســـانالســـتجابة للكـــوارث و يف االاإلنســـانية 
اقرتح فإنه األخرية، ملسألة يتعلق > األساسية للدولة املتضررة. وفيما

 تؤكــد مبــدأ الــيت ٨مشــروع املــادة مــن  ٢ غة الــواردة يف الفقــرةالصـي
بشكل  ذلك احلكماللجنة  تموافقة الدولة املتضررة. وبعد أن درس

إىل جلنـــــة الصـــــياغة الـــــيت  أحالتـــــه، )٢٧٣(مفصــــل يف جلســـــة عامـــــة
 ضيق الوقت.النظر فيه بسبب تتمكن من  مل

اقرتح يف تقريره الرابع ثالثة مشاريع مواد جديدة: قال إنه و  -١١
حجم جتاوز إذا ما املساعدة  التماسبشأن واجب الدولة املتضررة يف 

وبشأن واجبها  )،١٠الكارثة قدر�ا الوطنية على االستجابة (املادة 
 )،١١(املـادة  أال متتنع تعسفاً عن املوافقة على املساعدة اخلارجيـة

 .)١٢(املادة  املساعدة عرضدويل يف وبشأن حق ا0تمع ال
ره وقال إن املفهوم الواسع للحماية الذي اقرتحه من -١٢ ذ تقري

بني التوتر القائمة بني احلماية و  سبابإىل االعرتاف ² ودعياألول 
تقـاريره األربعــة مجيـع قـد أكـد يف و السـيادة وعـدم التـدخل.  مبـدأي

موافقــة أمهيـة علـى أمهيـة هـذين املبـدأين األساسـيني، و>لتـايل علـى 
يف هـــذه التـــوتر  أســـبابانعكســـت  ،الدولــة املتضـــررة. ومـــع ذلـــك

__________ 

 .A/CN.4/598 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية  )٢٦٩( 
 .A/CN.4/615ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠٠٩ولية ح )٢٧٠( 
 .A/CN.4/629ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠ولية ح )٢٧١( 
 .٣٢٩ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد نفسه، املرجع )٢٧٢( 
 .٣٢٤-٣١٦ الفقرات نفسه، املرجع )٢٧٣( 

 ادتنياملـ مشـروعاجنـة للتقـارير الثالثـة األوىل، وخباصـة مناقشـات الل
ملسـؤولية األساسـية للدولـة >و ) ٥(املـادة بواجب التعـاون  اناملتعلق

تباعــد يف مـا بـدا مـن . إال أنـه مت التغلـب علـى )٩(املـادة  املتضـررة
وحظيت مشاريع املواد املقرتحة يف التقريرين الثـاين  ،وجهات النظر

 ،أعضــاء اللجنـة فحســب جانـبمــن  ال، ةعامـال ملوافقــةوالثالـث >
ذلك، ويف غضون بيف اللجنة السادسة أيضاً. و  الدول من ممثلي بل

تســــعة  توافـــق اآلراءباللجنـــة مـــن أن تعتمـــد ســـنتني فقـــط، متكنـــت 
مشاريع تشكل  وسوف. صعبةالاملبدئية القضا�  عاجلمشاريع مواد ت

ة اجلديدة اليت اقرتحها إضافة إىل األحكام الثالث ،املواد التسعة تلك
الــذي  األسـاس - اعُتمــدت كمـا ×مـل فيمـا لـو - يف تقريـره الرابـع

علماً ملوضوع، > املتعلقةشاريع املواد مل0موعة الكاملة ترتكز عليه ا
. الــيت يغلـب عليهـا الطـابع التشــغيلي وانـباجل البـاقي سـيغطي ²ن

يف عملها  ةخبطى سريعقادرة على املضي قدماً إذن وستكون اللجنة 
طلـب األمانــة  بنـاء علــى ،املتعلـق مبوضــوع ُأدرِج يف بـر�مج عملهــا

ميـــدان يف  اجلديــدةالتطـــورات " ضــمن فئــةالعامــة لألمــم املتحـــدة، 
 .)٢٧٤(ككل"0تمع الدويل  دى االقانون الدويل والشواغل امللحة ل

يف  يت اقرتحهــاانتقالــه إىل مشــاريع املــواد الثالثــة الــ ولـدى -١٣
إىل أنــه بعــد اعتمــاد أوســبينا  -الســيد فلنسـيا ابــع، أشــار تقريـره الر 

الدول ة(دور الدول ٩مشروع املادة   ةاملتضررة) الذي أوضح واجب 
ضمان محاية األشخاص وتوفري اإلغاثة  يفحبكم سياد�ا،  ،املتضررة

مـن الضــروري اآلن ف، يف إقليمهــاواملسـاعدة يف حــاالت الكـوارث 
األوضـــاع الـــيت  يف ةتلـــك الدولــعلـــى الواقعــة لتزامـــات االالنظــر يف 

علــــى  ةالدولــــتلـــك يتجـــاوز فيهــــا حجــــم الكارثـــة أو مــــد�ا قــــدرة 
حتقيقـــاً هلــــذه الغايـــة، مــــن الضـــروري يف املقــــام األول و االســـتجابة. 
ســــيادة الــــدول وعــــدم املتمثلـــني يف  نياألساســــي دأينالتـــذكري >ملبــــ

فقــة شـرط مواومهـا املبــدآن اللـذان ينطـوي عليهمــا ضـمناً التـدخل، 
مشـروع من  ٢بوضوح الفقرة  نصت عليهما حسبة، الدولة املتضرر 

التدخل  أيالنظر يف مبدأال يكون  . ويتعني٩املادة  السيادة وعدم 
بــل يف  ،املتضــررة مبعـزل عــن األمـور األخــرى ةوشـرط موافقــة الدولـ

ضوء املسؤوليات اليت تتحملها الدول لدى ممارستها لسياد�ا. وقد 
 جتاه عمودية، دول األخرى، أولا ، جتاهمات أفقيةتكون هذه االلتزا

واليتها. ل اخلاضعنيو  يف إقليم الدولةلسكان أو األشخاص املقيمني ا
األساسـيني دأين هـا >ملبـرتباطنطاق تلك االلتزامـات وكيفيـة ا ويعترب

وعدم التدخل وبشرط موافقة الـدول املتضـررة  املتمثلني يف السيادة
حلول يسعى إلجياد ع الذي نسبة للتقرير الراب>لمن املسائل احملورية 

 .نيشأ ا حتقيق التوازن بني هذين األمرين الضروري من
 يف(واجـب الدولـة املتضــررة  ١٠مشـروع املــادة وقـال إن  -١٤

مـن التقريــر الرابــع  ٤٥، حسـبما ورد يف الفقــرة املســاعدة) التمـاس
  ينص على ما يلي: للمقرر اخلاص،
__________ 

 ٢٥٦ الفقـــــر�ن)، الثــــاينا0لــــد الثــــاين (اجلــــزء  ،٢٠٠٦حوليــــة  )٢٧٤( 
 .الثالث واملرفق، ٢٥٧و
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واجـــــب التمــــــاس ة املتضـــــررة يقـــــع علـــــى كاهـــــل الدولـــــ" 
دول �لثـة، واألمـم املتحـدة،  املساعدة، حسب االقتضاء، مـن

املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة، واملنظمـات  وغريهـا مـن
احلكومية ذات الصلة، إذا جتاوزت الكارثة قدر�ا الوطنيـة  غري

  ".على االستجابة
تضـــررة امل ةحبقـــوق الدولـــ مت االعــرتاففمــن خـــالل هـــذه الصـــيغة، 

إن  ثالثـــة جوانـــب علـــى األقــــل. أوالً،ب مـــا يتعلــــقفي ســـك �ـــاالتمو 
الدولـة املعنيــة  كـونت عنـدما إالينشـأ ال املسـاعدة  >لتمـاسااللتـزام 

يتطلبـه الوضـع. وميثـل ذلـك إعـادة ~كيـد  القيام مباغري قادرة على 
املتعلــق >لــدور  ٩للمبـدأ الــذي ســبق أن نـص عليــه مشــروع املـادة 

ة يف توجيــه عمليـات اإلغاثـة يف حــاالت ولـة املتضـرر األساسـي للد
مــن التقريـــر  ٤٩الكــوارث واإلشــراف عليهـــا. وكمــا ورد يف الفقـــرة 

مــدى  أحسـن مــن يسـتطيع أن حيـددحكومــة الدولـة  تكـونالرابـع، 
الســـتجابة. ة علــى االوطنيـــالقــدرة  حــدودو  يالكـــارثالوضــع شــدة 

اعتمدتـه  مـع مبـدأ "هـامش التقـدير" الـذي فشـى ذلـك املوقـاويتم
الســــلطات " يعتــــرب أنالـــذي و احملكمـــة األوروبيــــة حلقـــوق اإلنســــان 

من االتفاقية [ ١٥الوطنية تتمتع �امش تقدير واسع مبوجب املادة 
يف تقييم ما إذا كانت حياة األمة مهددة ] األوروبية حلقوق اإلنسان

 A. and Others v. the United" (مـن جـراء حالـة طـوارئ عامـة

Kingdom , para. 180.( 
 ،مـا أشــارت إليــه عبـارة "حســب االقتضــاء"ووفــق �نيـاً،  -١٥

يف يعادهلــا  الــيت ال يوجـد مــايف الــنص اإلنكليـزي " among" كلمـةو 
اإلســـباين والفرنســـي، فـــإن للدولـــة املتضـــررة حريـــة طلـــب  النصـــني

 تقـدمياملساعدة من أي كيان آخر يف وسعه، حسب رأي الدولـة، 
لوضـع > اصـةللمتطلبـات اخل>لنسـبة  علـى النحـو األمثـلاملسـاعدة 

الدولــة و سـيادة الدولـة علـى أمت وجـه.  القـائم ومبـا يـتالءم مـع احـرتام
، وهي غري ملزمـة يع الكيا�تغري ملزمة >لتماس املساعدة من مج

د  >لتماسها حىت من تلك الكيا�ت اليت تقف على أهبة االستعدا
 ١يف الفقــرة  رفـتعُ  كمـا،  . فاملسـاعدة اإلنسـانيةلتقـدمي مسـاعد�ا

من القرار املتعلق >ملساعدة اإلنسانية الذي اعتمده معهد القانون 
كــــل "عـــين ت، ٢٠٠٣عــــام يف دة يف بـــروج و الـــدويل يف دورتـــه املعقــــ

األعمال واألنشطة واملوارد البشرية واملادية املخصصة لتقدمي السلع 
واخلـــدمات والـــيت هلـــا طـــابع إنســـاين حصـــراً، وال غـــىن عنهـــا لبقـــاء 

. ويف مشــروع )٢٧٥("حا� الكـوارث وتلبيــة احتياجـا�م األساسـيةضـ
لجوانب لالنطاق الواسع " املساعدة"يعكس مصطلح ، ١٠املادة 

يؤكـــد حـــق الدولـــة و  ت تـــوفري احلمايـــة اإلنســـانية،التشـــغيلية لعمليـــا
املتضررة يف حتديد نطاق وطبيعة املساعدة اللذين يتالءمان ²فضل 

ليا�ا مبوجـب القـانون الـدويل حلقــوق وفائهـا مبسـؤو  صـورة ممكنـة مـع
  .اإلنسان والقانون الدويل العريف

__________ 

 )٢٧٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003), 

Session of Bruges (2003), Part II, p. 265 على:  (متاحwww.idi-iil.org(. 

"التمـاس"  ـبـ�لثـاً، إن اإلشـارة إىل التـزام الدولـة املتضـررة  -١٦
شكل طريقة لتأكيد ي ،"طلب" املساعدةـ ب وليس التزامها ،املساعدة

ال تكون الدولة املتضررة ملزمة بقبول مبوجبه املبدأ األساسي الذي 
الفقرة مج  ٣يع عروض املساعدة. وقد ظهر مصطلح "التماس" يف 
الصادر عن معهد القانون  ٢٠٠٣من قرار بروج لعام  املادة الثالثة من

مىت كانت الدولة املتضررة غري " :نص على ما يليالذي و  ،الدويل
قادرة على توفري ما يكفي من املساعدة اإلنسانية للضحا� املشمولني 

لتمس بواليتها أو اخل اضعني لسيطر�ا حبكم الواقع، يتعني عليها أن ت
ويف  ."أو من الدول الثالثة/لدولية املختصة واملساعدة من املنظمات ا

ملواد  ١٠الوقت نفسه، كرر مشروع املادة  ا ذكر الغرض من مشاريع 
، وهــــو الوفــــاء ٢ورد يف مشـــروع املــــادة  حســــبماقيـــد االســــتعراض 

ن من الكارثة، مع االحرتام التام لمتضرريل>الحتياجات األساسية 
املنصـوص تعبرياً عن واجب التعـاون  أيضاً  ل ذلكمثّ وقد  حلقوقهم.

فرتض وجود صلة بني الدولة ي، حيث إنه ٥يف مشروع املادة  عليه
واملنظمـات األخـرى املتضررة واألطراف الثالثة، مبا يف ذلك الدول 

 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية. 
مـــن التقريـــر الرابـــع أشـــارت إىل أن  ٣٦وقـــال إن الفقـــرة  -١٧

يقـع بـل  ،الـدول الثالثـة فحسـب يقع على عـاتقاون ال واجب التع
الدول املتضررة. وقد أحملت الصكوك الوارد ذكرها أيضاً على عاتق 

إىل ، بشـــــأن التعــــــاون، مـــــن تقريـــــره ٣٩إىل  ٣٦الفقـــــرات مـــــن  يف
>لنســـــــــبة للدولـــــــــة تضــــــــمن، تللســـــــــيادة  عموديـــــــــةاملمارســــــــة ال أن

وز الوضـع قــدر�ا االلتــزام >لتمـاس املســاعدة حـني يتجــا املتضـررة،
ديباجــة علـى االسـتجابة. ووفـق مـا أشـارت إليـه اجلمعيـة العامـة يف 

، فــإن ١٩٩٠كــانون األول/ديســمرب   ١٤املــؤرخ  ٤٥/١٠٠قرارهــا 
ضـــحا� الكـــوارث الطبيعيـــة وحـــاالت الطـــوارئ املماثلـــة بـــال  تــرك"

ة ميثـل خطـراً علــى احليـاة اإلنسـانية وإهانـة لكرامــة مسـاعدة إنسـاني
يف  يةكرامـة اإلنســانالعلــى حموريـة مبـدأ بقـوة  أُكـدلقـد . و "اإلنسـان

وجـرى إبـرازه جمـدداً مـن  ،ما اعتمدته اللجنـةحسب ٧مشروع املادة 
 واجب التماس املساعدة.خالل إرساء 

واجـــب الدولـــة املتضـــررة ( ١١مشـــروع املـــادة قــد أكـــد و  -١٨
مـــن  ٧٧، بصــيغته الــواردة يف الفقــرة )متتنــع تعســفاً عــن املوافقــة أال

الـذي أتـى ذكــره، حسـب مــا ذلـك الواجــب  تقريـر املقـرر اخلــاص،
من  ١٠يفرتضه منطق األمور، �لياً مباشرةً ملا ورد يف مشروع املادة 

مـا سـبق التأكيــد حسـب . و اإلشـارة إىل واجـب التمـاس املســاعدة
 متطلبـاتالتوازن احلساس القـائم بـني  سدجيعليه آنفاً، فإن احلكم 

عليهمــا تقـوم  لـذينادة وعـدم التــدخل الالسـي أيمبــدبـني احلمايـة و 
 احلاجة إىل موافقة الدولة املتضررة.

املستشــهد بـــه  ٤٥/١٠٠وقــد أملــح قــرار اجلمعيـــة العامــة  -١٩
أعـاله إىل حـاالٍت تـدهورت فيهـا أوضـاع ضـحا� الكـوارث بسـبب 

يشــكل كارثــة أو بســبب عــدم املوافقــة  عــدم االعــرتاف ²ن الوضــع
رية أو علـــــى عـــــروض املســـــاعدة، علــــى اســـــتقبال اإلغاثـــــة الضـــــرو 

التأخر يف منح تلك املوافقة. إن مساعدة األشخاص املنكوبني  أو
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تُعتـرب أمــراً ال غــىن عنــه، وخباصـة يف احلــاالت الــيت ميكــن أن يســفر 
ف فيهــا عـــدم قـــدرة الدولــة املتضـــررة علـــى االســتجابة بشـــكٍل كـــا

عــــن  ، أو كو ـــا راغبـــة عــــن االضـــطالع بتلـــك االســـتجابة،وفعـــال
ض حقــــوق وكرامــــة األشـــخاص املتضــــررين للخطــــر، أو حــــىت تعـــرّ 

لالنتهـاك. وميكــن القــول، بصــفة عامــة، إنـه حــىت لــو كــان اشــرتاط 
املوافقـة ينطـوي علـى افـرتاض مفـاده أنـه >إلمكـان رفـض املسـاعدة 

ملساعدة اإلنسانية، فإن القيود املفروضة على احل ق يف رفض هذه ا
مايــة األشــخاص، مــن قبيــل تــرد يف أنظمــة قانونيــة خمتلفــة تتعلــق حب

القــــانون الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان والقــــانون املتعلــــق >ألشـــــخاص 
وهــي جمـاالت ثالثــة  -املشـردين داخليـاً والقــانون اإلنسـاين الـدويل 

مـــن التقريـــر  ٦٦إىل  ٥٩جــرى تناوهلـــا >لتحليـــل يف الفقـــرات مـــن 
من  ٧٠ابع. وقد متخض ذلك التحليل عن استنتاج ورد يف الفقرة الر 
لتقرير، ومفاده أنه لكي تضطلع الدولة بشكل فعال >لتزامها بتوفري ا

احلماية واملساعدة، فال ميكنها االحتجاج حبقها األساسي يف املوافقة 
جنــم عــن ذلــك غيــاب احلمايــة واملســاعدة أو تقليصــهما يف  مـا إذا

 كون فيها املساعدة اخلارجية الزمة ومتاحة.احلاالت اليت ت
حتديـد مـا إذا  قـائالً إن أوسـبينا  -السيد فلنسـيا واستطرد  -٢٠

توقـف علـى الظـروف ي القرار عدم قبول املساعدة تعسفياً أم كان 
تعتـرب أن يتقرر على أساس كل حالة علـى حـدة. و  نبغيوي ،احمليطة

على قيمة إال  ي >لتايلوال تنطو  ،حامسةغري املمارسة يف هذا الصدد 
عــدم ن أ مــن البــديهيقاعــدة عامـة. و  ســتخالص>لنســبة الضـئيلة 
 تقـدمي املسـاعدة قـد يشـكل سـبباً لـرفضإىل حاجـة واضـحة  وجـود

الـرفض غــري مثــة سـبب آخـر قــد جيعـل ال يُعتـرب تعسـفياً. و  املسـاعدة
علـى سـبيل املثـال،  -معايري معينـة وذلك حني ال ُتستوىف  ،تعسفي
 .٦ع املادة يتم احرتام املبادئ اإلنسانية املذكورة يف مشرو حني ال 

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن قـرار رفـض املسـاعدة اإلنسـانية  -٢١
 املقدمــــةالدولـــة  Ðعـــالمة تضــــرر الدولـــة املمـــن ينطـــوي علـــى التــــزام 

اً، جيب على الدولـة أخري قرارها. و ل املشروعةسباب أللمساعدة >ل
مربر اإلطار الزمين لتقرير ما إذا كانت د بشكل غري املتضررة أال متدِّ 

 يفاالستنتاج األول  جلىرض املساعدة اإلنسانية أم ال. ويتستقبل ع
وفقـاً نـه، حيـث إ ،يف سـياق القـانون اإلنسـاين الـدويل أوضـح صـوره

اتفاقيات جنيف  إىلالربوتوكول اإلضايف من  ٧٠للتعليق على املادة 
ق حبمايــــة ضــــحا� املتعلـــو  ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢املعقـــودة يف 

مـنح  رفض جيوز ال، الدولية (الربوتوكول األول)املنازعات املسلحة 
ألســباب تعســفية أو حســب  إال ألســباب وجيهــة، ولــيس"املوافقــة 
من  ١٨على املادة  التعليقفإن  ذلك >إلضافة إىل. و )٢٧٦("األهواء

 ١٢الربوتوكــــــــول اإلضـــــــــايف إىل اتفاقيـــــــــات جنيـــــــــف املعقـــــــــودة يف 
واملتعلق حبماية ضـحا� املنازعـات املسـلحة  ١٩٤٩آب/أغسطس 

ال ميكـــن "يـــنص علـــى مـــا يلـــي:  )الثـــاينالدوليـــة (الربوتوكـــول  غــري
__________ 

 )٢٧٦( ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 

1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Dordrecht, 

Kluwer, 1987, p. 819, para. 2805. 

. )٢٧٧(أن ترفض تلك اإلغاثة دون أسباب وجيهة" ]...[للسلطات 
مــن  ٧٠علـى املـادة التعليـق  ذكريــيتعلـق >السـتنتاج الثـاين،  وفيمـا

 ميكن حقاً تربير التأخري من الوجهة العملية، ال"أنه  األولالربوتوكول 
إذا استحال لدواعي األمن دخول اإلقليم الذي يوجد به السكان  إال

اإلغاثة علـى وجـه السـرعة أمـر  وفري. فت)٢٧٨("للمساعدة احملتاجون
ارجية اخل ةساعد>ملعلق قرار الدولة املتضررة فيما يتو حاسم األمهية. 

ع األطـــراف مجيـــإىل  هجيـــب إبالغـــاخلارجيـــة عــروض املســـاعدة بأو 
العامة  األخرى ²قصى سرعة ممكنة. وهلذا السبب أشارت اجلمعية 

كـــــــــــانون   ٨املــــــــــؤرخ  ٤٣/١٣١قرارهـــــــــــا ديباجــــــــــة كـــــــــــل مــــــــــن  يف
كــــــــانون   ١٤املـــــــؤرخ  ٤٥/١٠٠قرارهــــــــا و  ١٩٨٨ األول/ديســـــــمرب
 لـــدى تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية" أنـــهإىل  ١٩٩١ األول/ديســمرب

د عدد الضحا� بصورة من جتنب ازد� ]سرعة الغوث[متّكن  [...]
االتفاقيــة اإلطاريـــة مــن  ٣ملــادة مـــن ا) ج( للفقــرةووفقــاً  ".مفجعــة

تفحـص الـدول "، ٢٠٠٠لعـام  لمساعدة يف جمال احلمايـة املدنيـةل
 ".اآلجال أقرب عليها يف املستفيدة عروض أو طلبات املساعدة وتردّ 

اللتـــني واســتناداً إىل االعتبـــارات الســـابقة، فــإن الفقـــرتني  -٢٢
 :تنصان على ما يلي ١١مشروع املادة  يتضمنهما

ال جيوز للدولة املتضررة أن متتنع تعسفاً عن املوافقة  -١" 
علــى تلقــي املســاعدة اخلارجيـــة إذا كانــت عــاجزة عــن تقـــدمي 

  راغبة يف ذلك.غري املساعدة املطلوبة أو
عنـــــد تقـــــدمي عـــــرض للمســـــاعدة عمـــــالً مبشــــــروع  -٢" 
د هذه، تقوم الدولـة املتضـررة، دون من مشاريع املوا ١٢ املادة

إبطــاء، Ðخطـــار مجيــع األطـــراف املعنيـــة >لقــرار الـــذي اختذتـــه 
 بشأن هذا العرض".

 عــــرضاحلـــق يف " وعنوانــــه ،١٢تـــألف مشــــروع املـــادة يو  -٢٣
من الفقرة  من تقرير املقرر اخلاص، ١٠٩ويرد يف الفقرة  "املساعدة

  الوحيدة التالية:

تحدة واملنظمات احلكومية الدولية حيق للدول واألمم امل" 
املختصــة األخــرى واملنظمـــات غــري احلكوميــة ذات الصـــلة أن 

 ". تعرض املساعدة يف مواجهة الكوارث على الدولة املتضررة
ان بواجبـات الدولـة قيتعل ١١و ١٠ املادتني يمشروع ويف حني أن

من سواء  ،حق اجلهات الفاعلة يتناول ١٢املتضررة، فإن مشروع املادة 
ملصلحة >عرتف ي هواملساعدة. و  عرضيف  ،غري الدولمن  وأالدول 

الكوارث،  املشروعة للمجتمع الدويل يف محاية األشخاص يف حاالت 
 ،١٧٥٨يعــود إىل عـــام  ،حــددها منـــذ وقــت بعيـــد وهــي مصـــلحة

__________ 

 )٢٧٧( Ibid., p. 1479, para. 4885. 
 )٢٧٨( Ibid., p. 826, para. 2846. 
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حىت و التقرير األويل.  من ١٤يف الفقرة  املستشهد بكالمه )٢٧٩(تيلاف ود
ملتعلق السياق األوسع   تلك املصلحة يفالنظر يف لو تطلب األمر ا

للدولة املتضررة، فإن عرض املساعدة ميثل تعبرياً هاماً  األساسيةملسؤولية >
اً إىل مبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة وعدم التمييز عن التضامن، استناد

املتضررة وت. ٦مشروع املادة  اليت يتناوهلا عترب املسؤولية األساسية للدولة 
يف محايـة  األخـرىاجلهـات الفاعلـة الدول غري املتضـررة و مصلحة و 

ملتضررة يف  ا الدول غري  األشخاص يف حاالت الكوارث مكملة حلق 
ذه العروض هي جتسيد عملي للتضامن ونتيجة املساعدة. فه عرض

 مسألةمنطقية لالعرتاف ²ن محاية األشخاص يف حاالت الكوارث هي 
لدور املركزي للدولة املتضررة بوصفها تتحمل تؤكد ا ، وهيعاملية بطبيعتها

وهذا الطابع الثنائي لالستجابة يف محاية سكا ا. عن املسؤولية األساسية 
املتضررة، من  -حاالت الكوارث  >عتبارها املسؤولية األساسية للدولة 

قد مت إبرازه  - �حية، وحد�ً يهم ا0تمع الدويل ككل، من �حية أخرى
لفرتة من إطار عمل هيوغو) ب(١٣ يف الفقرة ، ٢٠١٥-٢٠٠٥ ل

ملطلوب هو يف سياق ز�دة الرتابط "أنه  على نصت حيث العاملي، فإن ا
تعاون دويل متسق وبيئة دولية ممكِّنة حلفز تنمية املعـارف والقـدرات 

سعياً للحد مـن خطـر  ]ولإلسهام يف تلك التنمية[واإلرادة الالزمة 
الشامل  شكلوقد  .)٢٨٠("الكوارث على مجيع املستو�ت النهج  هذا 

القانون مبا يف طويلة، فرتةجزءاً من تطور القانون الدويل منذ   ذلك 
 من التقرير ٨٧إىل  ٨٥من يف الفقرات  لوحظما حسباإلنساين الدويل، 

ت وحياستفقد املسلح،  نزاعإىل جانب قانون الو . الرابع للمقرر اخلاص
ما تدل على ذلك حسب ،يليف القانون الدو  أحدث عهداً منه تطورات 

إىل  ٨٨من يف الفقرات  املبّينةاملعاهدات وغريها من الصكوك الدولية 
املادة من  ١لفقرة >االستشهاد  ينبغيمن التقرير. ويف هذا الصدد،  ٩٥

الدويل:  ٢٠٠٣من قرار بروج لعام  الرابعة القانون  الصادر عن معهد 
املساعدة اإل" الدولة نسانية للدول واملنظمات احلق يف عرض  على 

وال يعترب هذا العرض تدخالً غري مشروع يف الشؤون الداخلية  .املتضررة
 .)٢٨١("دام طابعه إنسانياً حمضاً  للدولة املتضررة، ما

مصلحة ا0تمع الدويل  عن التعبري على حنو فعالوميكن  -٢٤
تـــــدخل  مــــن خــــالل الكـــــوارثيف محايــــة األشــــخاص يف حــــاالت 

فاعلــة اإلنسـانية األخــرى يف الوقــت هـات الاملنظمـات الدوليــة واجل
املناسب، مع إيالء االحرتام الواجب للمبـادئ املـذكورة يف مشـروع 

وعـدم التـدخل  املتمثلـني يف السـيادة نياألساسـي دأينواملبـ ٦املـادة 
__________ 

 )٢٧٩( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of 

Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nat ions  and 

of Sovereigns, vol. III, book II, Washington D.C., Carnegie Institution 

of Washington, 1916, chap. I, pp. 114–115. 
املعين >حلد من تقرير املؤمتر العاملي  ،٢٠٠٥هيوغو لعام  إعالن )٢٨٠( 

لثاين كانون  ٢٢-١٨ اليا>ن،املعقود يف كويب، هيوغو،  الكوارث اير /ا  ٢٠٠٥ين
)A/CONF.206/6 ،(٢ القـــــــــرار األول، الفصــــــــل )"عمـــــــــل هيوغـــــــــو  إطــــــــار 

 .١١")، ص الكوارث مواجهة على وا0تمعات األمم قدرة بناء: ٢٠١٥-٢٠٠٥
 )٢٨١( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003) … 

 .p. 271أعاله)،  ٢٧٥(انظر احلاشية 

درجت الفقرات شرط موافقة الدولة املتضررة. وقد أَ  يف يناملتجسد
صـوص ذات الصـلة، مبـا يف من التقرير الرابـع الن ١٠٤ إىل ٩٧من 

كــــــــانون   ١٧املـــــــؤرخ  ٣٦/٢٢٥ قـــــــرارات اجلمعيـــــــة العامـــــــة ذلـــــــك
  ١٦ املــــــــــــؤرخ ٤٦/١٠٨و ،٤٣/١٣١، و١٩٨١ األول/ديســـــــــــمرب

تعترب أن األمـني العـام ، وهي قرارات ١٩٩١كانون األول/ديسمرب 
الكوارث  لديه االختصاص ملناشدة الدول تقدمي املساعدة لضحا� 

، أقــرت ٤٣/١٣١ قـراراليف و املماثلــة.  لطبيعيـة وحــاالت الطـوارئا
لمنظمـات اإلنســانية غــري للــدور األساســي >اجلمعيـة العامــة أيضـاً 

تــوفري املسـاعدة. وقــد أبـرزت الكــوارث الـيت أملــت يف  احلكوميـة يف
مبـا فيهـا التسـو�مي الــذي  ،اآلونـة األخـرية مبنـاطق خمتلفـة مـن العـامل

يف هاييت  اوقع لذانال نالاوالزلز  ٢٠٠٤ ة يف عامضرب بلدا�ً آسيوي
، وجـود ممارسـة واسـعة النطــاق ٢٠١١و ٢٠١٠ واليـا>ن يف عـامي

ة. فبعد تضرر تقدمي املساعدة للدول امل يفتتمثل ومتسقة لدى الدول 
، ٢٠١١ مطلــع عـــام التســو�مي اللـــذين ضــر> اليـــا>ن يفالزلــزال و 

 منظمة دولية. ٢٨دمت مساعدات إنسانية من قبل ما جمموعه قُ 
أيضــاً التطــرق >لــذكر إىل مــا هــو غــري مــن املهــم وأخــرياً،  -٢٥

أن الـــنص اعـــرتف >حلــــق يف  فمـــع. ١٢مشـــروع املـــادة  مـــذكور يف
علــى ²ي شـكل مــن األشــكال نــه مل يشــرتط فإســاعدة، امل عـرض

 إقلــيماملســاعدة يف  قــدميالدولـة املتضــررة قبــول تلــك املســاعدة. فت
وينبغــــي أيضــــاً لدولـــة. اتلــــك وافقـــة مب يبقـــى رهنــــاً الدولـــة املتضــــررة 

ـر  أال مجيــع  القائـل ²ن>ملبــدأ  اعـرتافمشـروع املــادة علـى أنــه يفسَّ
²ي شـكل  ال ميكـنعروض املساعدة مشروعة. فعرض املساعدة 

يرتتب عليها شروط لبقبول الدولة املتضررة  أن ير�ن من األشكال
قـد أكـد مشـروع املـادة ببســاطة أن و تقييـد لسـياد�ا أ�ً كـان نوعـه. 

عـروض املســاعدة ال تشــكل حبـد ذا�ــا أفعــاالً غـري مشــروعة دوليــاً 
ميكن تفسريها على أ ا متثل تدخالً يف الشؤون الداخلية للدولة  وال

مــن  ١٨يف التعليـق علـى املـادة املتلقيـة. وقـد وردت النقطـة نفسـها 
 ١٢الربوتوكــــــــول اإلضـــــــــايف إىل اتفاقيـــــــــات جنيـــــــــف املعقـــــــــودة يف 

حبماية ضـحا� املنازعـات املسـلحة  واملتعلق ١٩٤٩آب/أغسطس 
حيـق للجنـة الدوليـة وجبـه مبوالـذي ، )الثـاينالدولية (الربوتوكـول غري 

خــدما�ا دون أن تُعتــرب خطــوة كهـــذه  تعــرضللصــليب األمحــر أن 
تعـد�ً علـى سـياد�ا، ســواء   يف الشـؤون الداخليـة للدولـة أوتـدخالً 

املبـــادئ مـــن  ٢٥املبـــدأ قـــد نـــص و . )٢٨٢(الُقبـــل ذلـــك العـــرض أم 
 نبغـيعلى أن عروض املسـاعدة ي التوجيهية بشأن التشرد الداخلي

. )٢٨٣(تدخالً يف شؤون الدولة الداخلية أال تُعترب أفعاالً غري ودية أو
هلــا أن تــرهن صــبح مـن الواضــح متامـاً أن الدولــة املتضـررة بـذلك يو 

شروط بعض الساعدة >حرتام اجلهة املاحنة لاملض و عر موافقتها على 
وهــي  -تكفــل ممارســة الدولـة املتضــررة لســياد�ا بصـورة �مــة  الـيت

 شروط ستجري دراستها يف التقرير املقبل.
__________ 

 )٢٨٢( ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 

 .p. 1480, para. 4892)، أعاله ٢٧٦ احلاشية(انظر  … 1977
 نــــــــغدي. م فرانســــــــيس الســــــــيد العــــــــام، األمــــــــني ممثــــــــل تقريــــــــر )٢٨٣( 
)E/CN.4/1998/53/Add.2(،  ٢ الفقرة، ٢٥ بدأامل ،١٤إضافة، ص. 
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مقتضـب ريـر وهو تققال إن التقرير الرابع،  سابو� السيد -٢٦
عتمــد علــى مصــادر قانونيــة دوليــة وعلــى ممارســات خمتلـــف يلكنــه 

املـــواد  املنظمــات الدوليـــة واإلقليميــة، قـــدم أساســاً وطيـــداً ملشــاريع
 طلـب عـن املتضـررة الدولـة سـؤوليةمباملتعلـق املقرتحة. ففي الفصل 

يف  >ألخص، و االستجابة على الوطنية قدر�ا قصور عند املساعدة
السـيادة وعـدم  أية مبـدعنايـاملقـرر اخلـاص ب وّضـحمنـه،  ٣١قـرة الف

الدولــة  مســؤوليةمبـدأ و ، جانــبالدولــة مـن موافقـة التـدخل وشــرط 
قدر�ا على حجم الكارثة تماس املساعدة إذا جتاوز ال عناملتضررة 

 ذكر أنه. و من اجلانب اآلخر، وأوجد توازً� بني اجلانبني االستجابة
 ،٤٥ إىل ٣٢مــن لــك يف الفقــرات ذ منحــى التفكــريطـّور وأوضــح 

والصــكوك الدوليـة الــيت  ةالقضـائية واملمارسـ ســوابقمعتمـداً علـى ال
لتمـاس املسـاعدة قاعـدة مــن > االلتـزام اعتبـارجعلـت مـن املمكـن 

. ١٠ مشروع املادة النحو الذي يقرتحه علىقواعد القانون الدويل، 
س" واجـب "التمــااإلشـارة إىل ، فـإن ٤٤ شـرحت الفقـرة حسـبماو 

الدولة  تعين ضمناً  ،"طلب" املساعدة املساعدة، وليس واجب أن 
املتضــررة تواصــل النهــوض بــدور قيــادي يف اإلشــراف علــى جهــود 

شـــى مـــع اتتم ةمـــدَّ املقو  امللتمســـةوتنســـيقها وأن املســـاعدة  اإلعانـــة
مبادئ اإلنسانية والنزاهة وعدم التمييز املنصوص عليها يف مشاريع 

 املواد اليت سبق النظر فيها. 

واجـــب الدولـــة املتضــــررة يعـــاجل  التـــايلالفصـــل  قـــال إنو  -٢٧
عـــن املوافقـــة علـــى املســـاعدة اخلارجيـــة. فواجـــب  تعســـفاً  متتنــع أال
ن ميثاق م ٥٦و ٥٥عليه يف املادتني  هو منصوصما حسب ،تعاونال

يشكل األساس القانوين ملعظـم االلتزامـات املتصـلة  ،األمم املتحدة
تعاون و حبقوق اإلنسان والتعاون االقتصادي واالجتماعي واإلنساين. 

مـن هـذا القبيـل جيـب بطبيعـة احلـال أن يشـكل مسـاراً ذا اجتــاهني. 
 ةاص >ستفاضة مدى أمهية قيام التعاون بني الدولاملقرر اخلولقد بّني 

 غاثةاإلمن أجل توفري يف إطار حسن النية ملتضررة وا0تمع الدويل ا
لة كثرية قد ين من جراء الكوارث. و تضرر للسكان امل الالزمة قدم أمث

و×يت عن املوافقة. تعسفاً على نصوص تتناول واجب عدم االمتناع 
مبـا يف ذلـك  ،القـانون اإلنسـاين الـدويل مثلة مـنالعديد من هذه األ

 هـــــاوبروتوكوالحبمايــــة ضـــــحا� احلــــرب  املتعلقـــــةنيــــف اتفاقيــــات ج
ملتعلق من ، أو ١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨اإلضافيان املؤرخان  القانون ا

يف  بصيغته اليت اقرتح �ا ،١١مشروع املادة و املشردين. ألشخاص >
شـتمل علـى واجـب وييوضـح ذلـك المن التقرير الرابع،  ٧٧ الفقرة

قرتح أضاف السيد سابو� قائالً إنه ي. و ١٢إىل مشروع املادة  حالةإ
عبارة "مبـا يتوافـق مـع املبـادئ احملـددة يف مشـاريع املـواد  تضاف أن

" بعد كلميت "املسـاعدة اخلارجيـة"، وذلـك مـن أجـل التشـديد هذه
 ديهتؤ النزاهة وعدم التمييز والدور األساسي الذي  دأيعلى أمهية مب

 الدولة املتضررة.

 ١٠٩ إىل ٧٨ مـن ويف الفصل األخري الـوارد يف الفقـرات -٢٨
مـن التقريـر والـذي يعـاجل حـق ا0تمـع الـدويل يف عـرض املســاعدة،  
كانـــت احلجـــة املقنعـــة للمقـــرر اخلــــاص هـــي أن ذلـــك احلـــق ينبــــع 

فكــرة أن محايـــة األشــخاص يف بلـــد معــني هـــي حمــط انشـــغال  مــن
حسـب بـل للمجتمـع عين وللدولـة املعنيـة فمشروع، ال للمجتمع امل

الــدويل ككــل، علــى غـــرار مــا عليــه األمـــر >لنســبة حلمايــة حقـــوق 
اإلنسان. وقد شدد أيضاً على حقيقة أن عروض املساعدة ينبغـي 

تُعتــرب أفعــاالً غــري وديـــة أو تــدخالً يف الشــؤون الداخليــة للدولـــة  أال
املبادئ األساسـية املتضررة، ما دامت املساعدة املقدمة تتوافق مع 

تصون سيادة الدولة املتضررة وما هلا من دور رئيسي. فالطبيعة  اليت
املزدوجة اليت تتسم �ا الكوارث، حيث إ ـا ال تعـين البلـد املتضـرر 

اســـتناداً إمـــا إىل  -فحســب بـــل تعــين أيضـــاً ا0تمــع الـــدويل برمتــه 
 - تضــررةالتضـامن أو إىل املصـلحة الذاتيــة املسـتنرية للــدول غـري امل

 )٢٨٤()٢٠٠٥ســد�ا اللـــوائح الصــحية الدوليـــة (هــي طبيعــة قـــد ج
 ،أن تلــك اللـــوائح وممــا ال شــك فيـــه. ٨٢الــوارد ذكرهــا يف الفقـــرة 
نشأت عن التزام قائم على أساس متني قد ذات الطابع اإللزامي، 

 -عدم تعـريض صـحة اآلخـرين للخطـر  وهو -يف التشريع الوطين 
ضـــحا� ومبســـاعدة وقايـــة لصـــل >عناصـــر تت تتضـــمن أيضـــاً لكنهـــا 

مجيــع مشــاريع املــواد  قــال الســيد سـابو� إن ،يف اخلتــامالكـوارث. و 
 إىل جلنة الصياغة.ينبغي أن حتال املقرتحة 

قال إن املقرر اخلـاص كـان حمقـاً حـني  ميليسكانو السيد -٢٩
أشار إىل أن أحداث السنة الفائتة أثبتت مدى أمهية عمـل اللجنـة 

من تقريره، أشار املقرر اخلاص إىل  ٢٧في الفقرة فبشأن املوضوع. 
مبا يف ذلك  - ٢٠١٠كارثة طبيعية وقعت يف عام   ٣٧٣أن حوايل 

اليت  الزلزال والتسو�مي اللذان حد� مؤخراً يف اليا>ن، والفيضا�ت 
اجتاحت كولومبيا وأماكن أخرى، والعواصف اليت ضربت الوال�ت 

نســمة وأحلقــت  ٢٩٦ ٨٠٠ قــد أودت حبيــاة أكثـر مــن -املتحـدة 
 تســببت ²ضــرار بلغــتماليــني آخـرين و  ٢٠٨األضـرار مبــا يقــارب 

مركـــز مليـــار دوالر أمريكـــي، وفقــاً ملـــا ذكـــره  ١٠٠قرابـــة  هــاتكاليف
  .جامعة لوفان الكاثوليكية يف الكوارثمجة عن الناوبئة األأحباث 

تنــــاول ي ناقشـــةوقـــال إن اجلـــزء األول مــــن التقريـــر قيــــد امل -٣٠
 ،التعليقـات وقـد ركـزت تلـك .أدلت �ا احلكوماتاليت يقات تعلال

علـى مشــاريع املــواد  ،يف الـدورة اخلامســة والسـتني للجمعيــة العامــة
الكوارث اليت أعد�ا  التسعة املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت

ا . وميكـن القـول عمومـاً إن احلكومـات رحبـت مبـاآلناللجنة حىت 
 لى أمهية املوضوع وحسن توقيته. تقدم سريع وأكدت عُأحرز من 

وفيمـا يتعلـق بواجـب التعــاون املنصـوص عليـه يف مشــروع  -٣١
نظمات امللتعاون مع إىل ا تطرق، أعرب عن ~ييده لفكرة ال٥املادة 

الـيت تتنــاول كوميـة. وقـال إن األحكــام احلنظمـات غــري املو  دوليـةال
غايـة يف  سـتكونهذا التعاون ترتتب على القضا� احملددة اليت قد 

__________ 

 واخلمسـون الثامنـة العامليـة الصـحة مجعيـة العاملية، الصحة منظمة )٢٨٤( 
)، القـــــــرارات واملقـــــــررات اإلجرائيــــــــة ٢٠٠٥أ�ر/مـــــــايو  ٢٥-١٦(جنيـــــــف، 

)WHA58/2005/REC/1(، الصحية اللوائح"تنقيح  ،٣-٥٨ ع ص ج قرارال 
 .٩ املادة ،١٨ ص املرفق، ،"الدولية
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مبــــدأ عـــــدم التمييــــز يف مشـــــروع  >لتأكيـــــد إدراجاألمهيــــة. وينبغــــي 
وضح أن املعاملة التفضيلية لألشخاص يأن  بي جيذالو ، ٦ املادة

مــن هــم يف وضـــع وال ســيما  حبســب الظــروف الــيت يكونــون فيهــا،
يقــع علــى الــذي  احلكـميــد وقـال إنــه يؤ ل متييــزاً. تشــك، ال أضـعف
ماية فيما يتصل حبوجبه الواجب األساسي لدولة اإلقليمية مبعاتق ا

من ف ،املساعدة اإلنسانية. ومع ذلك وفريوتيف إقليمها األشخاص 
 املهم حتقيق التوازن بني سيادة الدولة ومحاية حقوق اإلنسان.

، حمل املناقشةمن التقرير  التاليةانتقاله إىل الفصول ولدى  -٣٢
حكــيم  عتمـاد  ــجمــن ااملقـرر اخلــاص قـال إنــه يرحــب مبـا قــام بــه 

 آراء، مــع مراعــاة املطروحـةبعــض أهـم القضــا�  جتـاهزن جــداً واومتـ
 القائمة. املمارساتو الدول 

وفيما يتعلق بواجب الدولة املتضررة يف التماس املساعدة  -٣٣
قدر�ا على االستجابة، قال إن ذلك اجلانب الكارثة  تجتاوز إذا ما 

الــذي  ٩ ملشــروع املـادةنطقـي املطبيعــي و المتـداد االمـن الـنص هــو 
مسألة السيادة وواجب ضمان احلماية يف حاالت الكوارث.  يعاجل

الســــيادة وعـــــدم  دأيســــتند إىل مبــــيي ذالــــ لــــنهجلك اذودعمــــاً لــــ
حمكمـة صـادرة عـن استشهد املقرر اخلـاص بقـرارات فقد التدخل، 

كــانون   ١٩املـؤرخ  ٤٦/١٨٢وقـرار اجلمعيـة العامـة  ،العـدل الدوليـة
هيــــــة بشــــــأن الــــــذي تضــــــمن مبـــــادئ توجي ١٩٩١ األول/ديســـــمرب

الدويل  ،املساعدة يف حاالت الكوارث وقرار اعتمده معهد القانون 
أيضـاً، حمقـاً  وقـد أشـار. ٢٠٠٣عام يف دة يف بروج و يف دورته املعق

مسؤولية واضحة  يقع على عاتقهاإىل أن الدول املتضررة يف ذلك، 
دعم لـمقدماً أدلة مقنعة  ،يف إقليمها وجودينفيما يتعلق >ألفراد امل

 >حلقــوق اخلـاصقفـه: علـى سـبيل املثـال، أحكــام العهـد الـدويل مو 
االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وامليثــاق األفريقـي حلقـوق الطفــل 

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. واستناداً إىل حتليله ورفاهه 
ادة،  ‘الداخلي’اجلانب "أن للو�ئق، خلص املقرر اخلاص إىل  للسي

املعرب عنه بتحمل الدولة املتضررة املسؤولية األوىل جتاه األشـخاص 
املوجودين يف إقليمها، قد يشـمل واجـب التمـاس الـدعم اخلـارجي 

ذلــك  أكــدت. وقــد )٣٩الفقـرة " (مـىت عجــزت القــدرات الوطنيــة
املبادئ التوجيهية املوقف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يف 

الوكــــاالت  الدائمـــة املشـــرتكة بـــني الصـــادرة عـــن اللجنــــة التشـــغيلية
الــيت و ، حبمايــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة املتعلقـةو 

مت  وقد. )٢٨٥(لتشرد الداخليبشأن ابرن  - نشرها مشروع بروكينغز
 ٧ يف مشـــروع املـــادة يةكرامــة اإلنســـانالعلـــى مبـــدأ أيضـــاً التأكيــد 

 من قبل جلنة الصياغة.  تةمؤقبصفة مد �ا >لصيغة اليت اعتُ 
أن للدولة املتضررة يعترب املقرر اخلاص قائالً إن  استطردو  -٣٤

يف أن تــرفض عــرض املســـاعدة.  ، يف إطــار القــانون الــدويل،احلــق
__________ 

 )٢٨٥( IASC, IASC Operational Guidelines on the Protection of 

Persons in Situations of Natural Disasters, the Brookings–Bern Project  

on Internal Displacement, September 2011 )علـــــى متاحـــــة :
www.brookings.edu/(. 

فقـد وأضاف قائالً إن ذلك احلق ليس حقـاً غـري حمـدود مـع ذلـك. 
 ٤٣/١٣١قراريهـا  ديباجـة يف بكل وضـوح،اجلمعية العامة  أعلنت

ضحا� الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ  ترك"أن ، ٤٥/١٠٠و
املماثلــة بـــال مســـاعدة إنســانية ميثـــل خطـــراً علــى احليـــاة اإلنســـانية 

 يتعلــقفـإن السـؤال الرئيسـي  ،. ومـع ذلـك"وإهانـة لكرامـة اإلنسـان
يف و . عــن منحهـــامـــنح املوافقــة أو االمتنـــاع الدولــة يف حريـــة  مبــدى

أن يُعتـــــرب اعـــــات املســــلحة، نز ل> قاملتعلــــجمــــال القــــانون اإلنســـــاين 
املتعلقة حبماية ضـحا� التفاقيات جنيف  ني األول والثاينالربوتوكول

ألن عن املوافقة، تعسفًا المتناع انه ال ميكن ² يفيدان ضمناً  احلرب
 هناك. و لو كان األمر خبالف ذلك ُجلردت أحكامهما من معانيها

معهد القـانون الـدويل  مهاداعتماللذين  ينيف القرار ترد ثلة صيغة مما
 الــــذي تقريــــرال، وكــــذلك يف )٢٨٧(٢٠٠٣و )٢٨٦(١٩٨٩يف عــــامي 

ديرتيتش شيندلر ملنظمة األمم املتحدة للرتبية  ١٩٩٥ أعده يف عام
أن رفـض املسـاعدة اإلنسـانية ويتبـني ممـا سـبق . )٢٨٨(والعلم والثقافة

(علـــى إذا مل تكــن معــايري معينــة قــد اســتوفيت ال يكــون "تعســفياً" 
"احليـــاد" و"النزاهــة" أن املســـاعدة يُفهـــم ضــمناً مــن ل املثــال، ســبي

ال يُتوقـع احلصـول علـى أنـه هلـا دالالت سياسـية و  ال يكـوناملقدمـة 
مقابلها). وعالوة علـى ذلـك، فـإن قـرار رفـض املسـاعدة يف شيء 

املتضررة >لقيام على  اإلنسانية ينطوي على التزام من جانب الدولة
مشــــــروع يعـــــّرب قرارهــــــا. و  لتربيـــــرروعة األقـــــل بتقـــــدمي أســــــباب مشـــــ

املمارسة الدولية عن ، >لصيغة اليت اقُرتح �ا يف التقرير، ١١ املادة
 بيــد أنـــه .للجنــة أن تعتمــدهنبغــي يو  ،املســاعدة اإلنســانية اليف جمــ

 أن من ذكر صراحةً تأن  ينبغيمن مشروع املادة  ٢يعتقد أن الفقرة 
ذلـك  درستـ الصـياغةنـة لعـل جلللـرفض. و  تقدمي أسبابٍ  لضروريا

 .١١يف مشروع املادة  لدى نظرهااملقرتح 
فقد  املساعدة،  عرض>لنسبة حلق ا0تمع الدويل يف أما  -٣٥

لــدعم سـألة اكـرس املقـرر اخلــاص اجلـزء األخــري مـن تقريـره الرابــع مل
ات الدولية إىل الدولة الذي ميكن أن تقدمه الدول األخرى واملنظم

مـن تقريـره  ٨٤جاً شامالً وشرح يف الفقـرة املتضررة. وقد اعتمد  
الــنهج املتبــع إىل أحكــام خمتلفــة  يســتندوجهــة نظــره بكــل إتقــان. و 

املنازعـات  األوىل لتسـويةتفاقيـة االو�ئق من قبيل بعض الوردت يف 
ســني واتفاقيــة جنيـف لتح، ١٩٠٧لعـام >لوسـائل الســلمية الدوليـة 

ســــلحة يف امليــــدان حالـــة اجلرحــــى واملرضــــى مــــن أفـــراد القــــوات امل
__________ 

 )٢٨٦( Institute of International Law, Yearbook, vol. 63 (1989), 

Session of Santiago de Compostela (1989), Part II, resolution on the 

protection of human rights and the principle of non-intervention in 

internal affairs of States, p. 338. 
 )٢٨٧( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003) … 

 .أعاله) ٢٧٥(انظر احلاشية 
 )٢٨٨( International Colloquium on the Right to Humanitarian 

Assistance, Paris, 25–27 January 1995, D. Schindler, "The right to 

humanitarian assistance: right and/or obligation?" (SHS-

95/CONF.805/6), rule 6, p. 3. 
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الربوتوكــــــول اإلضــــــايف إىل اتفاقيــــــات جنيــــــف ، و (االتفاقيـــــة األوىل)
واملتعلـــق حبمايــــة ضــــحا�  ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢املعقـــودة يف 

وغريهــا مــن ، )الثــاينالدوليــة (الربوتوكــول غــري املنازعــات املســلحة 
اتفاقية البلدان األمريكية الصكوك مبا يف ذلك اإلقليمية منها، مثل 

 .١٩٩١املساعدة يف حاالت الكوارث لعام  لتسهيل
درس املقـرر اخلـاص  قـائالً إنالسـيد ميليسـكانو وأضـاف  -٣٦

 جرتدولية. و النظمات املقضية عروض املساعدة املقدمة من  أيضاً 
الفقـــرات  الصــدد يف هـــذامعاينــة القواعــد واملمارســـات الدوليــة يف 

كثــرية علـــى األخــرية مـــن التقريــر الرابـــع الــيت اشـــتملت علــى أمثلـــة  
ملقرر املمارسة. وأعرب عن ~ييده ا ا لتام لالستنتاج الذي توصل إليه 

احلــق يف عــرض املســـاعدة "أن وهـــو ، أال ١٠٦يف الفقــرة اخلــاص 
علـــى  يقتصــر علــى الــدول غــري املتضــررة، وإمنــا ينســحب أيضــاً  ال

ر وال��ا على أ ا تشمل عرض تفسَّ  ميكن أناملنظمات الدولية اليت 
 ".املنظمات اإلنسانيةن هذا القبيل، وعلى غريها من مساعدات م

الـذي يكـون  ١٢وقد اخُتتم التقرير الرابـع مبشـروع املـادة  -٣٧
ألمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن املنظمـــات احلكوميـــة لمبوجبــه للـــدول و 

املساعدة  عرضغري احلكومية املختصة احلق يف املنظمات الدولية و 
ت الكوارث. وأعرب عن ~ييده حلاال لدولة املتضررة استجابةً على ا

 فكرة إحالة مشروع املادة إىل جلنة الصياغة. ل
علـى وجـه العمـوم ومـع اسـتثناءات  ،قـال إنـه بيليـه السـيد -٣٨

على مشاريع املـواد الثالثـة الـيت  هامةطفيفة، ليس لديه اعرتاضات 
بســـــبب ثـــــالث >لقلــــق اقرتحهــــا املقـــــرر اخلــــاص. بيـــــد أنــــه يشـــــعر 

املواد الثالثة  >لعالقة بني مشاريع وىل تتصلاألمشكالت منهجية. 
ما اعتمدته اللجنة حسب، ٤والقانون اإلنساين. فوفقاً ملشروع املادة 

احلاالت اليت  على[...] ال تنطبق مشاريع املواد ، "٢٠١٠يف عام 
ذلك  أن يبدو. و )٢٨٩("تسري عليها قواعد القانون اإلنساين الدويل

ذات  تتنــاولأن  ن املالئـملـيس مــنــه إ حيـثالـنص حصـيف جــداً، 
مشــاريع املــواد مســألة محايــة األشــخاص يف حــاالت مــن موعــة ا0
محاية األشـخاص يف حـاالت الكـوارث كذلك عات املسلحة و نزاال

املقرر اخلاص  استنادتساءل عن سبب  ،األخرى. وبناء على ذلك
األمر احلرب،  وقتيف  إالتنطبق اليت ال صكوك ال إىلبشكل كبري 

التصـدي هلـا  ينبغـيتسـاق إىل نشوء مشـكلة تتعلـق >ال ييؤد الذي
علـى درجـة أكـرب  هـييف التعليقـات. أمـا املشـكلة املنهجيـة الثانيـة ف

ملقرر  رغم، للغايةالتقرير الرابع نظري إذ يبدو أن  ،من اخلطورة ا أن 
حقيقيــــة جــــداً. أن املخــــاطر املعنيـــة مـــن البدايــــة  بــــّني اخلـــاص قــــد 

وارث بعـض اإلشـارات إىل الكــ ث تــردحيـ، ١٠٥و>سـتثناء الفقـرة 
عتـربه املقـرر اخلـاص ي العرض بكامله إما علـى مـاقد تركز الفعلية، ف

من األمثلة >لتأكيد أقل فائدة جدير >لثناء لكنه وهو أمر  ،مناسباً 
كيـا�ت مـوقرة وموثوقـة.   اعتمد�انصوص على على املمارسة، أو 

 جمموعة من النصوص يفومع ذلك، فإن املمارسة ال ميكن اختزاهلا 
__________ 

 .٣٣١و ٣٣٠ الفقر�ن)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٢٨٩( 

قولــه اجلمعيــة العامــة أو معهــد ت فقــط ممــاتتــألف ال  فهــي وحسـب،
أيضاً  تتضمنالقانون الدويل أو اللجنة الدولية للصليب األمحر، بل 

 وعـــاىنالفعليـــة للـــدول الـــيت عانـــت أراضـــيها  والتوجهـــاتاملواقـــف 
ار يف ميامنحكومة  تردُّدعلى سبيل املثال،  -من الكوارث  سكا ا

وردود  -ول املســاعدة بعــد حــدوث الفيضــا�ت يف ذلــك البلــد قبـ
فعل الدول األخرى واملنظمات غري احلكوميـة ومـا إىل ذلـك. ومـن 

تطـرق إىل ذكــر هـذه املســائل. يكـد ي ملاملؤسـف أن املقـرر اخلــاص 
اً إذا مـا أخـذت علـى حممـل اجلـد فإن اللجنة سـتفعل خـري  ،وبذلك

مـن التقريــر،  ٢٤هــا يف الفقـرة املشـورة الـيت أســديت هلـا واملشـار إلي
يف الصــــيغة  دلــــدى صـــياغة التعليقـــات الــــيت ســـرت  قيـــدت �ـــاتإذا و 

وبشيء من >الستغراب أيضاً قال إنه شعر و�لثاً، النهائية للمواد. 
فهــوم ن تنـاول املألن التقريـر قــد خـال خلــواً شـبه �م مــ مــلاألخيبـة 

عــــن ســـؤولية املتمثــــل يف امل حبســــب رأيـــه، واملبشــــر >خلـــري ديـــد،اجل
يف  ٨١احلماية. وقد أملح املقرر اخلاص إىل ذلك املفهوم يف الفقرة 

مـــا يســتحقه مـــن االهتمـــام، يف إطالقـــاً مجلــة أمـــور، دون أن يوليــه 
الذي  املبدأَ  ،أن يكون نبغييبل  ،يكون ميكن فيه أنالوقت الذي 

ومــن شـأن ذلــك أن سرتشـد بـه ا0موعــة الكاملـة ملشــاريع املـواد. ت
رتقبــــة املواد املـــشـــاريع املتصـــلة مبالتعليقـــات  توجيـــهعـــادة Ð يســـمح

 توطيد احلجج والتوقف عن توخي احلذر غري املربر.بو 

ذلك املوضوع احلساس  إدراج اً مئرفض داي كانوقال إنه   -٣٩
 مناسـباً يف رأيـه يبدو  وهو موضوعسياسيًا يف بر�مج عمل اللجنة، 

بـل هيئـة مـن اخلــرباء مـن ق للتـدوين منـهلتفـاوض الدبلوماسـي أكثـر ل
  ُعــــــرض علـــــــىومبــــــا أن املوضــــــوع قـــــــد  ،املســــــتقلني. ومــــــع ذلـــــــك

ففـي  - اسـتحوذت عليـه>ألحرى، مبا أن اللجنة قد  أو -اللجنة 
أن تقوم بوثبة جريئـة وحتفيزيـة حنـو التطـوير التـدرجيي،  كذلكوسعها  

 فهواإلفراط يف احلذر واملماطلة. وعلى هذا األساس،  عن يةخلمت
ملقرر  التوجهافقة على مستعد للمو  العام ملشاريع املواد اليت اقرتحها ا

لمنهجية املستخدمة وأنه يـود ل أنه ليس مر�حاً اخلاص، >لرغم من 
 ر حزماً. أكث  جاً  أن يلمس

أن عن رغبته يف السيد بيليه أعرب  وإضافة إىل ما سبق، -٤٠
، ةالبدايــ. ففــي الدقيقـةالفــوارق تعـّرب النصــوص املقرتحــة عـن بعــض 

مفادها  - تكرر ظهورها يف التقرير - من فكرة أعرب عن انزعاجه
غبة يف ل ينبغيأنه  لدولة املتضررة أن تلتمس املساعدة إذا مل تكن را

ذا  غريب. وهذا أمر ؛مساعدة سكا ا الذين حتدق �م األخطار إ ف
و²ي حق  ،اختارت الدولة أال تستخدم ما لديها من موارد، فلماذا

لتضامن الدويل؟ من أجل ا توجيه نداءهلا  جيوزر، قبل أي شيء آخ
ان ب ٣٧ يف الفقرة ، حني استشهدوأضاف قائالً إن املقرر اخلاص بي

 �٧١نية يف الفقرة مرة و  ،ن بلدان الشمال األورويبع به >لنيابةديل أُ 
أنه يقبل بفكرة أن الدولة اليت وك وبديأعرب عن فكرة مماثلة، حيث 
، ٣احملددة يف مشروع املادة  الكوارث ن قبيلمسكا ا بكارثة  ُنكب

ميكنهــا أن تــرفض اســتخدام مواردهــا اخلاصــة ملســاعدة الســكان. 
، لكنها، حبسب رأي السيد بيليه، ال متلك >لتأكيد أن تفعل ذلك
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إذ جيــب  -ألن هـذا هـو اجلـوهر األساسـي ملسـؤولية تـوفري احلمايـة 
حـىت  ،أن يعـرتفميكن للمرء ال و  - على الدولة أن حتمي سكا ا

من الصعب جداً التوفيق بني و عل ذلك.  ا قد ال تف² ،ولو ضمنياً 
بشـأن دور الدولـة  ٩مشـروع املـادة مـن  ١الـرأي وبـني الفقـرة  ذلـك

 ١الفقرة  تتضمنيوافق على أن  فهو الاملتضررة. وانطالقاً من ذلك، 
إىل  تفتقر فيها الدولةاليت  احلاالتبني معادلة  ١١مشروع املادة  من

يت تفتقــر فيهــا الدولــة إىل الــ واحلـاالت الوضــعالقـدرة علــى معاجلــة 
فعل ذلك. واستطرد قائالً إن الدولـة >لطبـع قـد تفتقـر إىل ل اإلرادة

ميكن إلقاء اللوم عليها يف حالة كهذه، لكنه ال حيق هلا أن  املوارد وال
ن أن تكون راغبة يف مساعدة السكامن  بد إذ ال ،تفتقر إىل اإلرادة

 تعــين ١١مشــروع املـادة  مـن ١لفقـرة لاملتضـررين. فالصـيغة احلاليــة 
احلماية  تها عنمسؤولي تنفض يديها منضمناً أن الدولة ميكنها أن 

خرى، األمر الـذي األدول الا0تمع الدويل أو وتضعها على عاتق 
الســيد  ى اســرتعيتالــ ٩مشــروع املــادة  مــن ١ مــع الفقــرة يتوافــق ال

 .إليها اهنتباالميليسكانو 

، قال إنه يرغب يف التعليق ١١وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٤١
، مـن الضـروري حتديـد معـىن "مجيـع أوالً على ثالثة تفاصيل أخـرى. 

فهم أن املقرر اخلاص وقد األطراف املعنية" يف سياق مشاريع املواد؛ 
قـرار الدولـة بإخطار مجيع األطراف املعنيـة إن  اً،فعل ذلك. �نيسي
 ؛القـرار توضيح أسباب أيضاً  من الضروريإذ ، ليس كافياً  ضررةاملت

ًا، يف هذا الصدد وأعرب عن اتفاقه التام مع السيد ميليسكانو . �لث
 ١١من املنطقي بصورة أكرب قلب ترتيب مشروعي املادتني سيكون 

، ١٢مشـــروع املــــادة  حييـــل إىل ١١، أوالً ألن مشـــروع املـــادة ١٢و
 مــا ، وهــوعــرض املسـاعدة رأن يُـذكملنطقــي و�نيـاً ألنــه يبـدو مــن ا

 علىقبل اإلشارة إىل ردود الفعل  ،١٢موضوع مشروع املادة  يشكل
 .١١مشروع املادة  يعاجله ماعرض كهذا، وهو 

وقـــال إنـــه ليســـت لديـــه أيـــة اعرتاضـــات علـــى مشــــروعي  -٤٢
وراءمهــا ، >ســتثناء أنــه وجــد أن املنطــق الكــامن ١٢و ١٠املــادتني 

خالفــاً للســيد ســابو� والســيد أردف قــائالً إنــه ا، و ملتــو إىل حــد مــ
. ٤٤يف الفقـرة ة الـوارد ةالدقيقـ ايزاتمقتنعـاً >لتمـ لـيسميليسـكانو 
فقــد مت احلصـول علـى النتيجــة الصـحيحة، ألن املقــرر  ،ومـع ذلـك

الــيت تــدرك أ ــا تفتقـــر إىل اخلــاص وافــق علــى أن الدولــة املتضـــررة 
وإن كــان مثـــة ســاعدة اخلارجيــة، املــوارد الكافيــة ملزمــة >لتمــاس امل

قد يكون من غري املناسب أن تلجأ الدولة أوًال وحيد هو أنه  حتفظ
يف توفري اإلغاثة األساسية إىل األمم املتحدة اليت ال تتمثل مهمتها 

ته يف التعليق ان أعرب عن رغبتتفصيل ىبقتحاالت الكوارث. و  يف
املتعلـــــق >ملســـــاعدة مـــــن القــــرار  الرابعــــةاملـــــادة إن  أوالً،. عليهمــــا

قـــد معهـــد القـــانون الـــدويل  الـــذي اعتمـــده ٢٠٠٣اإلنســانية لعـــام 
. الرابــع مـن الـنص الفرنســي للتقريـر ٩٥الفقــرة اقتباسـها يف  ُأسـيء

 Les: "ايلالنحو الت يكون نصها علىمن املادة جيب أن  ٢فالفقرة 

États et les organisations ont le droit d’offrir une assistance 

humanitaire aux victimes se trouvant sur le territoire des États 

affectés, sous réserve du consentement de ces derniers")٢٩٠( .
يف الـنص الفرنســي جلميـع مشــاريع املــواد ويستحسـن أن يســتعاض 

 ."affecté" وأنسب ه صطلحمب "touché"كلمة   عن تقريرالواردة يف ال
فق كل مـن جلنـة الصـياغة واملقـرر اخلـاص علـى ذلـك. وايل أن ويؤمَّ 

يف  املشـار إليهـا آخـرون ضـد اململكـة املتحـدةو  أ.، يف قضـية �نيـاً و 
من التقرير، اعرتفت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسـان،  ٤٩الفقرة 

من قرارها، �امش التقدير الواسع الـذي تتمتـع بـه  ١٧٣يف الفقرة 
الدولــة مهـددة حبالــة طـوارئ عامــة، كانـت   تقـدير مــا إذاالـدول يف 

لكنها أضافت "ومع ذلك فإن األطراف املتعاقدة ال تتمتع بسلطة 
 يتناقض مع ما كتبه املقرر اخلاص، بل تقديرية غري حمدودة". وهذا ال

يؤكد احلاجة إىل السعي لتحقيق التوازن بني سيادة الدولة واالعتبارات 
هـو  -بـني عنصـر حتـرري اإلنسـانية األساسـية، أي، بعبـارة أخـرى، 

التضامن، وذلك من  أي -لرفاه والرعاية يتعلق >وعنصر  -السيادة 
 هاً إلميانويـــل جوانيـــمـــؤخر  >ب إعــادة صـــياغة عنـــوان كتـــاب صـــدر

 التحـــرر بـــني األمـــمقـــانون  وهـــو ،ليزيـــةكنشـــر قريبـــاً >للغـــة اإلنيُ سو 
شاريع إنه يود أن ُحتال م وقال. )٢٩١(: �ريخ القانون الدويلوالرفاهية

 إىل جلنة الصياغة. ١٢و ١١و ١٠املواد 
يف معـــرض إشـــارته إىل تعليــــق قـــال،  وود الســـري مايكـــل -٤٣

أن تشـكل مبـدأً  نبغـين مسؤولية احلماية يالذي يفيد ²السيد بيليه 
أن تلـك اإلشـارة  ،السـياقه يظـن، >لنظـر إىل يهتـدي بـه الـنص، إنـ

 أي أن ،اســـكا  أن حتمـــيواجـــب الدولـــة اإلقليميـــة  مقصـــود �ـــا
سـؤولية امل"املتمثـل يف يفكـر يف املفهـوم اجلديـد مل يكـن السـيد بيليـه 

 رفضته اللجنة >لفعل. ذي احلماية" العن 
 نبغــيالـنص اإلنكليـزي ييف قـال إن اإلشـارة  بيليـه السـيد -٤٤

إنــــه مل يـــــرفض علـــــى  أضـــــافأن تكــــون إىل "واجـــــب احلمايــــة". و 
يف  تتعلــقأن القضـية ع فمـ ،احلمايـة عــنسـؤولية املاإلطـالق مفهـوم 

فعلــى محايــة ســكا ا، عــن قليميــة مبســؤولية الدولــة اإل املقــام األول
الدويل أيضـاً واجـب مسـاعدة الدولـة علـى محايـة سـكا ا،  ا0تمع

اً تفق ي ال قال إنه. و إذا دعت الضرورة ذلكب لقيامإلزامها >و   إطالق
هــو، . فرفضـه يتعـنياملفهـوم هـذا إن  يف قولـهمـع السـري مايكـل وود 
ع املوضـوع، مـ متامـاً مفهوم مفيد ويتناسب  ،على العكس من ذلك

أنه كان جيول يف ذهن املقرر اخلاص حني أعد تقريـره، حـىت  وبديو 
 .صراحةلسوء احلظ قد أمهل ذكره  وإن كان

. وودتفـق مـع السـري مايكـل ي قال إنه ويسنوموريت السيد -٤٥
وقررت  )٢٩٢(ة مطوالً احلمايعن سؤولية املاللجنة مفهوم قد �قشت ف

__________ 

 )٢٩٠( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003) … 
 .p. 270أعاله)،  ٢٧٥(انظر احلاشية 

 )٢٩١( E. Jouannet, The Liberal-Welfarist Law of Nations: A 
History of International Law, Cambridge University Press, 2014. 

، ا0لــــد الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)، الفقـــــرات ٢٠٠٨حوليــــة انظــــر  )٢٩٢( 
، ا0لــــــد الثـــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، الفقـــــــر�ن ٢٠٠٩حوليــــــة ، و٢٥٠-٢٤٧
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ملهم تضطلع به حاليًاالعمل الذي عدم استخدامه يف  ا ر. ومن  تذكُّ
اقاتللغايةحمددة معايرياحلماية عن مسؤولية لأن ل وأ ا تتعلق بسي

. )٢٩٣(اإل>دة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
ةهذه احلاليف املقرر اخلاص حيتاجإنقال فاسياينالسيد-٤٦
والواقع احلماية والسيادة احمللية. عن سؤولية املنة إىل التوفيق بني عّيامل
احلماية عنسؤولية عن مفهوم امليف تقريره قد دافع املقرر اخلاص أن

نه يقوم بذلك، كما الحظ السيد بيليه.أدون أن يذكر صراحة 
متناقضــاً: وبـديقــال إن موقـف السـيد بيليــه نـوليتالسـيد-٤٧
يرتبط ويسياسذو طابع النظر يف املوضوع الراهن ألنه عارضلقد
احلمايـــة يف عـــنســؤولية املحـــول وضـــع الــدائرسياســـي النقــاش >ل

املوضوع يف بر�مج عمل ُأدرجأن بعده اآلنالقانون الدويل، ولكن
عـــن ســؤولية املعــرب عــن رغبتــه يف أن تتعامــل اللجنــة مــع ياللجنــة 

ياً يعتقد أن املقـرر اخلـاص قـد ه شخص. وقال إنهاداحلماية كمبدأ 
أبـدى درجــة كبــرية مــن احلكمــة بتفــادي التطــرق إىل الفكــرة املثــرية 

أدرج يف حني،احلماية"عن ملسؤولية ا"املتمثلة يف للجدل سياسيًا
،االلتزام >حلماية-نشأت يف أماكن أخرىعناصرها الرئيسية اليت 

يف جمـاالت ،نلتضـاميف جمـال حقـوق اإلنسـان، ومبـادئ التعـاون وا
. وقــــال إن املعـــروضمـــن أجـــل تطبيقهـــا علـــى املوضـــوع -أخـــرى

عـــن ســؤولية املحقيقــة عــدم تطـــرق املقــرر اخلــاص إىل ذكـــر مفهــوم 
تعـين األساسية، بل عناصرهال تعين أنه يرفض ذكراً صرحيًااحلماية 

أنـــــــــه يطبقهـــــــــا حبنكـــــــــة علـــــــــى موضـــــــــوع محايـــــــــة األشــــــــــخاص يف 
الكوارث.حاالت

فـتح النقـاش بشــأن إعـادة إىل عــدم دعـا تشبيرتيـالسـيد-٤٨
تعثـر ســري جتنبـاً لتقريـره الرابــع، ي اتبعـه املقــرر اخلـاص يفذالـنهجالـ

أن تركـزالعمل بشأن املوضـوع. وقـال إن اللجنـة قـد قـررت >لفعـل 
علــى الكـــوارث الطبيعيــة ولـــيس علــى القـــانون اإلنســاين أو قـــوانني 

النـاجم عــن نهجالـعتـرب وُياحلمايــة. عـن سـؤولية املمفهـوم احلـرب أو
 جـــًاذ يف االعتبــار ~ثـــريات ذلـــك القـــرار، ×خـــوهـــو  ـــجذلــك، 

هااللجنة من مواصلة عملسيمكن ي ذالوحيد الهو واً،اممتزً�وامت
بشأن املوضوع.

علـــى توجــه >لشـــكر إىل املقــرر اخلــاص اســيمورالســيد-٤٩
أن يشــري إىل الرابــع املمتــاز وقـال إنــه يــود قبـل التعليــق عليــه هتقريـر

الــيت ميكـــن و٢٠١١الكارثــة الــيت ضـــربت اليــا>ن يف آذار/مـــارس 
اســـتخالص الكثـــري مـــن الــــدروس منهـــا. فخـــالل األشـــهر األربعــــة 

لتضـــامن واملســــاعدة ل>لقيمـــة العظيمـــةاملاضـــية، أحســـت اليـــا>ن 

٢٩٧٨ا0لد األول، اجللسات من ، ٢٠٠٨حولية . انظر أيضًا١٦٤و١٥٣
، يف مواضع متفرقة.٢٩٨٢إىل 
٦٠/١العامةاجلمعيةقرار، ٢٠٠٥القمة العاملي لعام مؤمترنتائج)٢٩٣(

تقريــرأيضـًاانظــر. ١٣٩و١٣٨الفقـر�ن، ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلول١٦املـؤرخ
اجلمعيـةوقرار،)A/63/677" (احلمايةعناملسؤولية"تنفيذ املعنونالعاماألمني
.٢٠٠٩سبتمرب /أيلول١٤املؤرخ٦٣/٣٠٨العامة

حلـــق الـــدمار وبعـــد أن مباشـــرة،آذار/مـــارس ١١بعـــد و. الــدوليني
، تلقـــت اليــــا>ن الـــذي تــــالهميســـو�توالزلــــزال البســـبب>ليـــا>ن
بلـــدان العــــامل. خمتلــــف وشــــعباً املســـاعدة والتشــــجيع مـــن حكومـــًة

مــــن ١٠٤وحتـــديثاً لألرقـــام الــــيت ذكرهـــا املقـــرر اخلــــاص يف الفقـــرة 
سـاعدة مـن >ملًاعروضـاآلنتقريره، قال إن اليا>ن قد تلقت حىت 

كميـات ضـخمة مـنأيضـًاتلقـت ومنظمـة دوليـة. ٤٣داً وبلـ١٦١
إمدادات اإلغاثة وهبات نقدية ال يستهان �ا ومساعدة عملية من 
عــدد كبــري مــن فــرق اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث مــن الكثــري مــن 

بـد مـن التوجـه >لشـكر احلـار هلـاالوواملنظمـات، واألقاليمالبلدان 
إىل جانبـه يف وقـف العـامل أن. فشعب اليا>ن لـن ينسـى أبـدًامجيعًا

مس احلاجة إىل ذلك.²ه الوقت الذي كان في
ؤسف للغايـة أن تـؤدي احلادثـة النوويـة يف من املوقال إنه -٥٠

فوكوشـــيما إىل هــــذا القـــدر مــــن القلــــق يف اليـــا>ن وخارجــــه. وقــــد 
بشـرية مـل الاوالععـنا0تمـع الـدويل إىلتوجهـت اليـا>ن >العتـذار 

أعربـت عــن ارتياحهـا لنجا�ــا مـن مواجهــةواحلادثــة الـيت أدت إىل 
ارثة أعظم، وذلك بال شك بفضل السلطات اليت عبـأت أفضـل ك

رفعـت حكومــة مـا لـديها مـن مـوارد متاحـة يف تلـك الظـروف. وقـد
)٢٩٥(النـــووي>ألمــانإىل املـــؤمتر الــوزاري املعـــين )٢٩٤(اليــا>ن تقريــرًا

٢٤إىل ٢٠الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الفرتة من 
فيــه علـــى أمهيــة إجـــراء تقيـــيم أويل ، شـــددت٢٠١١حزيران/يونيــه 

ارث، متقامســـة بــذلك مـــع ا0تمـــع الـــدويل وللوضــع يف منـــاطق الكـــ
الدروس والعرب املسـتفادة مـن احلادثـة. وقـال إنـه علـى يقـني مـن أن 

النووي الدويل عن األمانجهودها لتعزيز حكومة اليا>ن ستواصل 
وشفافة.كافية بطريقة سريعةالعلومات املطريق نشر 

أن مبـادئ التضـامن والتعـاون تبنيوذكر أن جتربة اليا>ن -٥١
؛ ²كملهــــاالـــدويل تشـــكل حجــــر الزاويـــة 0موعـــة مشــــاريع املـــواد 

املــواد الـيت اقرتحهــا املقـرر اخلــاص حتمــل فــإن، هلـاحسـب فهمــهبف
، بدالً من أن تكون إلزاميـة أو واجبـة ًاوتروجييوتيسريً�ًاوعظيًاطابع

أنه سـيكون مـن غـري املناسـب للجنـة بديهيالالنفاذ. وقال إن من 
عالقة قانونية صارمة بني احلقوق يف صورةعايري املصياغة حتاولأن 

إرسـاء مســؤولية الدولـة عــن إىل السـعي لــيسوااللتزامـات. فهـدفها 
يف حـال عــدم الوفـاء بتلــك جــزاءاتأو فـرض مــا لتـزام >اإلخـالل 

األشــــخاص يف املســـؤولية. فــــالغرض األساســـي هــــو تيســـري محايــــة
فـــإن املقــرر اخلـــاص كــان حمقـــاً حـــني ،حــاالت الكـــوارث. وبــذلك

__________
)٢٩٤(“ Report of Japanese Government to the IAEA Ministerial 

Conference on Nuclear Safety: The accident at TEPCO’s Fukushima 

nuclear power stations")علىمتاح :http://japan.kantei.go.jp/kan/topics /

201106/iaea_houkokusho_e.html(.
)٢٩٥("IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety, 20–24 

June 2011", report by the Director General)علـــــىمتــــاح :
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC55/GC55InfDocuments/English/gc

55inf-10_en.pdf(.

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   247 13/07/2020   09:06:32



 216 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

أن  فهـو شخصـياً يـرى ،استخدم كلمة "واجـب" بـدالً مـن "التـزام"
الفــرائض األخالقيـــة بـــني  مكـــان وســطمفهــوم "الواجـــب" يقــع يف 

 وااللتزام القانوين.
املساعدة  ترفضوأردف قائالً إن تلك البلدان القليلة اليت  -٥٢
يف أفضـل احلــاالت انتقائيـة يف قبوهلــا، تشــكل  تكــونارجيـة، أو اخل

وال لـزوم  -تلـك البلـدان لكـل يعـرف أن القلـق. ف مصـدربـال ريـب 
ات األلــوف مــن مئـكــان   إذاقــادة وزعمـاء ال يكرتثــون  - لتسـميتها

يف حـاالت  و يعـانون مـن ا0اعـة، حـىت يف األوضـاع العاديـة.  النـاس
صـارم لإلنفـاذ بـدالً مـن الـُنهج   ـجق تطبي إىل قد مييل املرءكهذه، 

اللينـة والتيســريية والتشــجيعية. بيـد أن ذلــك لــن حيـل مشــكلة كيفيــة 
حيـث إنـه مـن املسـتحيل تقريبـاً اعتبـار تلـك  ،تيسـري أنشـطة اإلغاثـة

تنـاول هــذه القضـية مــن منظــور  وينبغــيلـدول مســؤولة عـن ذلــك. ا
ن. وقـد كانـت أوسع بدالً من النظـر إليهـا يف سـياق املوضـوع الـراه

ســؤولية املالتـدخل اإلنسـاين و  هـومياللجنـة حمقـة حـني قــررت أن مف
 بعملها بشأن هذا املوضوع. نتصالي احلماية العن 
طلح عـــــدم اســـــتخدام مصـــــ وإذا كانــــت اللجنـــــة تفضـــــل -٥٣
عليهـا أيضـاً أن حتجـم  فإنـه يتعـني، ١٢زام" يف مشـروع املـادة تـلال"ا

قانوين يعـين الق احلن عن استخدام مصطلح "احلق". فالتحدث ع
ممارســات الـدول واملنظمــات الدوليــة.  املضـي إىل مــا هـو أبعــد مـن

عروضــاً   فـإن، >لتأكيـد أن تعـرض املسـاعدة ميكـن للـدولمـع أنـه و 
بل إ ا تشكل تعبريًا  ،يل ممارسة حق قانوينم على سبكهذه ال تقدَّ 

أن يكـــون  نبغــيعــن النــوا� احلســـنة والتعــاون. وبنــاء علـــى ذلــك، ي
 وأن يستعاضاملساعدة"،  عرضببساطة " ١٢نوان مشروع املادة ع

 أن تعـــــرض [...] ـــــــلعبـــــارة "حيـــــق  عـــــن مشـــــروع املـــــادةيف نـــــص 
 املساعدة". أن تعرض [...] ــل املساعدة" بعبارة "ميكن

ويتمثــل أحـــد اجلوانـــب اهلامــة حلمايـــة ضـــحا� الكـــوارث  -٥٤
 ألشــــخاصاالطبيعيـــة >لتأكيــــد يف تشـــجيع احلــــس >لتضـــامن مــــع 

أن املساعدات املادية واملالية والتعاون أمور قيمـة،  فمعاملتضررين. 
التعبري عن التضامن قـد يضـاهيها مـن حيـث القيمـة. ويف هـذا  فإن

ذكر املثال املتعلق بسفري دولـة جزريـة  ه يفالصدد، أعرب عن رغبت
الـــذي  التســو�مي بســـبب حلقهـــا الــدمارصــغرية يف آســيا كـــان قــد 

يعـرب عـن مــدى تضـامن بلـده مــع  فلكــي. ٢٠٠٤يف عـام ضـر�ا 
بعمله يف طوكيو يف الوقت الذي كان فيه طوعاً التحق فقد  اليا>ن،

فـرون أعضاء السلك الدبلوماسي وأصحاب األعمال يالعديد من 
مــن التلــوث اإلشــعاعي، �ركــني وراءهــم ســكان  خوفــاً مــن املدينــة 

الســفري  قـام يهـيمن علــيهم. وفـور وصــوله >لتخلــيشـعور الاليـا>ن و 
ووهبـت حكومــة  ،ز�رات إىل مراكـز اإلخـالء يف املنــاطق املنكوبـةبـ

بلـــده مليــــون دوالر أمريكــــي وثالثــــة ماليــــني مــــن أكيــــاس الشــــاي 
العسـكرية للمشـاركة يف  امـن قوا�ـ عنصـراً  ١٥ وأرسلت ،للضحا�

التسـو�مي. و>لقيـام مبثــل  الـيت ضـر�اعمليـات التطهـري يف املنـاطق 
 جتــاوزت الدولـة املعنيـة حــدود واجبا�ـا الدبلوماســيةهـذه األفعـال، 

 . يةاليا>ن األمةوفازت >حرتام  األساسية

مـن قواعـد تنفيـذ عمليـات  وجود عـدد هائـل >لنظر إىلو  -٥٥
للجنـــة أال تنخــرط يف عمليـــة مفصـــلة لوضـــع ينبغـــي اإلغاثــة، فإنـــه 

تــــرتك تلـــــك املهمــــة للهيئــــات املســـــؤولة عــــن أنشـــــطة  وأنالقواعــــد 
شــكل تمــن املهـم التأكيــد علـى أن الســرعة فثـة. ومــع ذلـك، اإلغا

ن معدل جنـاة الضـحا� ألعامًال حاسم األمهية يف أعمال اإلنقاذ، 
عــن الــزالزل يهــبط بشـــكل  النـــاجمبــني األنقــاض والركــام  العــالقني

إزالـة العوائــق القانونيــة أيضــاً مــن الضـروري و سـاعة.  ٧٢بعــد  حـاد
إلنقـــــاذ مـــــن الوصـــــول إىل تـــــتمكن فـــــرق اإلنقـــــاذ وكــــالب ا حبيــــث

التطـــرق  أيضــاً  ينبغــي ورمبــااملنكوبــة يف أســرع وقــت ممكــن.  واقــعامل
كــوارث جيــب أن تكــون >لـذكر إىل أن فــرق اإلنقــاذ يف حــاالت ال

مــزودة >لــدعم الــذايت لكــي ال تفــرض عبئــاً إضــافياً علــى املنـــاطق 
 املنكوبة >لكوارث.

 أطراف مة هغري احلكوميت املنظمااملتطوعني و وقال إن  -٥٦
ال غــــىن عنهـــــا يف األنشــــطة املتعلقـــــة >إلغاثــــة. ووفـــــق مــــا اقرتحـــــه 

، قبــــــل وقـــــــوع  ختصــــــةاملدوليــــــة ال للمنظمـــــــات نبغــــــيقبــــــل، ي مــــــن
>ملنظمات غري احلكومية املؤهلـة  سجالً  أن تضع جديدة، وارثك

الضـطالع بعمليـات اإلغاثــة. أن يُعهـد إليهـا >واملوثوقـة الـيت ميكـن 
 فيمــا يتصــلقبولــة دوليـاً املعـايري ملتفــي > وعلـى تلــك املنظمـات أن

 تسـتطيع، حبيـث الـيت تـَُعـد مؤهلـة وموثوقـة وكفـوءةنظمات اإلغاثة مب
أي دولـة متضـررة أن ختتــار املنظمـات املناسـبة مــن ذلـك الســجل. 

الـيت تسـاور الـدول  مشـاعر القلـقآليـة كهـذه مـن بعـض  فقـد ختفـف
ـــــ ،دةاملنظمـــــات املقدمــــة للمســــاع أهليــــة بشــــأنة تضــــرر امل ل وتعجِّ

. وقــد أجـــرت املنكوبـــةق طنــابـــدخول املعمـــال اإلغاثــة >لســماح ل
 يفتعلـق >لتعـاون تاورة ا0ـان بلـدالاحلكومة اليا>نية مفاوضات مع 

 ٩إدارة الكــوارث، وهـــو موضـــوع مت التوصـــل إىل اتفـــاق بشـــأنه يف 
رابطــــة أمـــــم بـــــني خــــاص وزاري اجتمـــــاع  يف ٢٠١١ نيســــان/أبريل

أبرمت مجهورية  عالوة على ذلك، و . )٢٩٦(ا>نشرق آسيا والي جنوب
 اً ، اتفاقـــــــــ٢٠١١مـــــــــايو /أ�ر ٢٢يف  ،الصـــــــــني واليـــــــــا>نو  كــــــــور�
مـــن أجــــل بـــذل احلــــد  )٢٩٧(تعــــاون بشـــأن إدارة الكــــوارثلل ثالثيـــاً 

قــدرات  تــدعيماألقصـى مــن اجلهــود لتعزيــز الوقايــة مــن الكــوارث و 
اإلغاثــة وأنظمـــة املســاعدة يف حـــاالت الكــوارث. ومبوجـــب ذلـــك 

يف واحــد مــن البلــدان الثالثــة،  خطـريةالتفـاق، وعنــد وقــوع كارثــة ا
وحتديــــد احتياجــــات البلــــد  يقـــوم البلــــدان اآلخــــران بتقيــــيم الوضـــع

االت الطوارئ وإمـدادات املختصة حباملتضرر وإرسال فرق اإلنقاذ 
البلــد املتضــرر.  اتطلبــ اســتناداً إىلاإلغاثــة ²قصــى ســرعة ممكنــة 

من خالل السـماح ه على تيسري التعاون ويعمل البلد املتضرر بدور 
 ²سـرعاالت الكـوارث حبـ اخلاصةفرق اإلنقاذ واإلمدادات  بدخول

__________ 

-http://asean.org/chairman-s-statementالعنوان الشبكي التايل:  انظر )٢٩٦( 

on-the-special-asean-japan-ministerial-meeting-jakarta-9-april-2011/. 
) http://tcs-asia.orgي (التعاون الثالث ألمانةاملوقع الشبكي  انظر )٢٩٧( 

-http://tcs( ٢٠١١مـــايو /أ�ر ٢٢ يف املعقـــودة القمـــة عـــن الصـــادر والبيــان

asia.org/bbs/board.php?bo_table=catg&wr_id=1469&sca=217(. 
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 مــع مراعـــاة ،>لقــدر الـــذي يســمح بــه التشـــريع الــوطينو  مــا ميكــن
>لقول  كلمته  املمارسات الدولية والوضع على أرض الواقع. واختتم

اتفاقـات ثنائيـة أن تيسـر وتشـجع إبـرام  إطاريـةٍ  إنـه مـن شـأن اتفاقيـةٍ 
تجـاورة. وقـال إنـه >لـرغم مـن املبلـدان الوثالثية وإقليمية مماثلـة بـني 

اآلن مقتنــع نـه فإتشـككه يف مـدى أمهيـة املوضــوع يف >دئ األمـر، 
ة عملها، ستكون قادرة على تقدمي مسامه من خالل²ن اللجنة، 

 للمجتمع الدويل. مفيدة

لبيانــه  اسـيمور  توجــه >لشـكر إىل الســيد شتبيرتيـ السـيد -٥٧
الـذي  يـدورحـب >لتقـدم اجل ،كـان مـؤثراً  مقنعاً بقدر مـا كانالذي  

ز�ً من شـأنه واأحرزه املقرر اخلاص الذي اختذ تقريره الرابع  جاً مت
أن ميكـــن اللجنـــة مـــن املضــــي قـــدماً يف عملهـــا. وقـــال إن الســــيد 

من الذي ميثل حجر كان حمقاً حني شدد على أمهية التضااسي  مور 
عقـب كيف يكون رد الفعل   :أال وهو ،وية للموضوع قيد النظرالزا

ف مــن البشــر مــن اجلــوع أو الآيعــاين حــني  كارثــة طبيعيــة  حــدوث
²ن  أيضاً  التذكري وقال إنه ينبغيخطر املوت؟  يواجهونالتشرد أو 

أكثر من مليون شخص قد لقـوا حـتفهم يف إثيوبيـا يف غضـون سـنة 
إمهـال الســلطات الــيت مل  وكــذلك مـن جــراء ،اجلـوع واحـدة بســبب

هـو كارثــة  حيـدثورفضـت االعـرتاف ²ن مـا  الالزمـة تـدابريالتتخـذ 
أن تقبلهـا، وتعـّذر يف  ايــة  دع عنـكتطلـب املسـاعدة،  >لفعـل ومل

ذلــك الوضـــع  وكـــان. فعـــالً مــن مســاعداتأُرســل األمــر توزيــع مـــا 
يف  عنه ُعّرب التضامن الذي  حيث إنعن حالة اليا>ن،  متاماً خمتلفاً 
 إثيوبيا اصطدم بطريق مسدود.حالة 

الـيت تضــمن وقـال إن هــدف اللجنـة هــو إرسـاء القواعــد  -٥٨
حصـول السـكان املتضــررين علـى املســاعدة يف حـاالت الكــوارث 

تقـــــدم أي مــــن أجــــل إحــــراز بـــــل الطبيعيــــة. وحتقيقــــاً هلــــذه الغايــــة، 
 اللجنـة ج متـوازن. وهـذا مـا فعلتـه  عتماد>جتاهها، ال بد هلا من ا

يف دور�ا السابقة حني اعتمدت أربعة مشـاريع مـواد مهمـة للغايـة. 
ذهن اللجنة أن االلتزام األساسي بتوفري أال يغيب عن أيضاً  نبغييو 

تتعلـق  ملسـوغات وذلك الدولة املتضررة، على عاتق قعاملساعدة ي
أسـباب عمليـة. فإرسـال العـون دون احلصـول فضـالً عـن بسـياد�ا 

قـــد يطــــرح  ، وبــــال تعـــاون مـــن جانبهــــا،لـــةالدو  تلــــك علـــى موافقـــة
يســـفر عــن نتــائج عكســـية. وقــد اقــرتح املقـــرر قــد بــل  ،مشــكالت

معينــة،  اً حــدود ترسـياخلـاص يف تقريــره الرابــع ثالثـة مشــاريع مــواد 
مـــن وهـــو مــا ميّكــن ســـيادة الدولــة املتضــررة، حــدود ليف ذلــك  مبــا

ل إرسـال املعونـة علــى الـرغم ممــا قـد يكــون لـدى الدولــة مـن شــواغ
 ميكـــــن حتســـــني وهــــي نصـــــوص ،خمــــاوف. وقـــــال إن النصـــــوص أو

وقعهـا اللجنــة: تج الــيت تئاتـمــع الن متامـاً شــى اتتم >لتأكيـد، هاصـيغت
وفقاً ملشروع و . الدعم و>لتايل تستحقاالجتاه السليم  هي تسري يفف

فإن الدولة  ،(واجب الدولة املتضررة يف التماس املساعدة) ١٠املادة 
تُلَزم >لتماس  -حالتا إثيوبيا وميامنار  -كورة آنفاً يف أوضاع كتلك املذ 

 ١١املـادة  الثنـاء. أمـا >لنسـبة ملشـروعاملساعدة، وهذا مما يسـتحق 
(واجــب الدولــة املتضـــررة أال متتنــع تعســفاً عـــن املوافقــة)، فمـــع أن  

التعليــق، فــإن الــنص  كلمــة "تعســفاً" قــد حتتــاج إىل بلــورة أكــرب يف
مـام ألنـه رســم حـدوداً لسـلطات صــنع يشـكل خطـوة مهمــة إىل األ

يعيــة مــن دون القـرار يف الدولــة املتضــررة يف حـاالت الكــوارث الطب
تقــدمي  فعنـدمـن مشـروع املـادة،  ٢ املسـاس بسـياد�ا. ووفقـاً للفقـرة

، تقــوم ١٢ مشــروع املــادةمــن  ١>لفقــرة لمســاعدة عمــالً لعـرض 
عنية >لقرار الدولة املتضررة، دون إبطاء، Ðخطار مجيع األطراف امل

خــري وســـيلة إن ، فـــو>ختصــار. الــذي اختذتــه بشـــأن هــذا العـــرض
يف  املتمثـلواجبهـا أداء رة لتفادي ا�امها >لفشـل يف تضر املدولة لل

االســتجابة بطريقــة شــفافة. هــو  عــن املوافقــةتعســفاً عــدم االمتنــاع 
>حلذر والواقعيـة تسم وهو مشروع ي ،١١ذلك فإن مشروع املادة لو 

يتعلــــق  . وفيمـــاصــــحيحأيضــــاً يف االجتـــاه ال يـــذهب د،يف آن واحـــ
فلعلـه كـان يتعــني  ،املسـاعدة) عــرض(احلـق يف  ١٢مبشـروع املـادة 

"واجب التضامن"، لكن النص املضي قدماً إىل حد احلديث عن 
وهـــو حـــق  - املســاعدة عـــرضفصـــح عــن احلـــق يف يعلــى األقـــل 

 .عالقة له >لطبع >لتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة ال

الرابع إىل أن موضـوع ولقد أشار املقرر اخلاص يف تقريره  -٥٩
الكـوارث الطبيعيــة قــد أ�ر قــدراً >رزاً مـن االهتمــام داخــل ا0تمــع 

فـــإن الــرأي القائـــل ²ن  ،. و>لفعــلمتامـــاً الــدويل، وهــو أمـــر مفهــوم 
حـني يقـع النــاس  بعـض اإلجـراءاتأن يتخـذ ينبغـي ا0تمـع الـدويل 

 ، مــن قبيـــل تلـــك املشــار إليهـــا، هـــو رأييـــةضــحا� لكـــوارث طبيع
للســـيادة الـــذي  القـــدمييف حـــني أن املفهــوم  متزايـــد، ظــى بتأييـــدحي

مبوجبــــه ال جيــــوز ألي شـــــخص يف ظــــل أي ظـــــرف مــــن الظـــــروف 
بــدأ يفقــد بريقــه تــدرجيياً. قـد دولــة لالتـدخل يف الشــؤون الداخليــة ل

 ،االجتـاههـذا املضـي يف يف  تبـالغ كثـرياً للجنـة أال  ينبغـي ،ومع ذلك
. واختتم السيد بيرتيتش  عكسية خوفًا من أن يؤدي ذلك إىل نتائج

شـكل خطـوة يبتهنئة املقرر اخلاص على تقريره الرابـع الـذي  كلمته
مـن حيـث  >رزة إىل األمام بشأن موضـوع مهـم وحسـاس ومناسـب

لقـانون الـدويل االتوازن السليم بني مبـادئ  حقق التقرير. فقد توقيته
ث حــاالت الكــوار  حبمايــة األشــخاص يف يمــا يتصــلفاملعـرتف �ــا 

وضمان احرتام   احلاجة إىل مساعدة ضحا� الكوارثبني الطبيعية و 
كــرامتهم وحقــوق اإلنســان الواجبــة هلـــم يف وقــت تكــون فيــه أمهيـــة 

 .ذلك أشد ما ميكن أن تكون

 .٥٥/١٧الساعة  لسةاجل تفعرُ 
_________ 

 ٣١٠٣ اجللسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ١٢الثال�ء، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الرئيسة

الســيد أدوكــي، الســيدة إســكو>ر إر�نــدث،  :احلاضـرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييرا، السـيد  -السيد >سكيس 
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بيليــــه، الســـــيد حســــونة، الســـــيد احلمــــود، الســـــيد خوانــــغ، الســـــيد 
نغ، الســيد غالتســكي، الســيد ، الســيد ســيدوغـارد، الســيد ســابو�

أوسـبينا، السـيد  -فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السـيد فلنسـيا 
فومبــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد كانــديويت، الســـيد كميشـــه، الســـيد  
كوميساريو أفونسو، السيد ماكريه، السـيد املـري، السـيد موراسـي، 

 لســري مايكـــلالســيد ميليســكانو، الســـيد نــوليت، الســيد نيهـــاوس، ا
 وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

، A/CN.4/638) (�بع( محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
 )A/CN.4/L.794و ،A/CN.4/643الفرع دال، و

 ]من جدول األعمال ٧البند [
�بعالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (( 

ــة -١ دعـــت أعضـــاء اللجنـــة إىل اســـتئناف النظـــر يف  الرئيسـ
ة األشـــــــخاص يف حــــــاالت الكـــــــوارث التقريــــــر الرابــــــع عـــــــن محايــــــ

)A/CN.4/643 ،ورحبت >لسيد أدوكي، العضو اجلديد يف اللجنة .(
 وقالت إن زمالءه يتطلعون إىل العمل معه.

املقرر اخلاص على تقريره الرابع الغين  شكر نوليت السيد -٢
قـــدم أساســـاً ممتـــازاً ملـــداوالت اللجنـــة. فهـــو يـــذّكر واملتــوازن الـــذي 
وية اليت يشملها مصطلح "الكارثة" ا0رد ومبسؤولية >ألوضاع املأسا

 اللجنة عن صياغة قواعد مناسبة ومتوازنة ملعاجلتها.
وقــال إن طريقــة اســتجابة أعضــاء اللجنــة للتقريــر الرابـــع  -٣

عطى إىل دور تعتمـــد إىل حـــد مــــا علـــى الصـــيغة النهائيــــة الـــيت ســــتُ 
غة يف سياق املوافقة، وهي مسألة ال تزال معروضة على جلنة الصيا

. ومع أنه يوافق من حيث املبدأ على ٨من مشروع املادة  ٢الفقرة 
شرط موافقة الدولة املتضررة على توفري املساعدة اإلنسانية من قبل 

يؤيـــد صـــياغة هــــذا  الـــدول أو اجلهـــات الفاعلـــة األخــــرى، فإنـــه ال
بشـــكل مطلـــق: فقـــد توجـــد، علـــى ســـبيل املثـــال، أوضـــاع الشــرط 

 يع فيها الدولة املتضررة منح املوافقة. تستط استثنائية ال

وأعــرب عــن ~ييــده للــنهج األساســي الــذي اتبعــه املقــرر  -٤
، وال ســيما افــرتاض أن ١٢إىل  ١٠ اخلــاص يف مشــاريع املــواد مــن

من واجب الدولة املتضررة التماس املساعدة، وهو واجب ينشأ من 
دين مسؤوليتها األساسية عن ضمان محاية مجيع األشخاص املوجو 

من التقرير إىل التعليق  ٣٣يف إقليمها. وقال إن اإلشارة يف الفقرة 
ادية ) للجنـــــــة املعنيــــــة >حلقــــــوق االقتصـــــــ١٩٩٩( ١٢العــــــام رقــــــم 

هـــي  )٢٩٨(واالجتماعيــة والثقافيـــة املتعلـــق >حلــق يف الغـــذاء الكـــايف
__________ 

عن  )٢٩٨(  ثقافية  تقرير اللجنة املعنية >حلقوق االقتصادية واالجتماعية وال
اخلامس،  املرفق ،)E/2000/22-E/C.12/1999/11( رتيها العشرين واحلادية والعشريندو 
 .١٠٨ ص

فإن ما  ،إشارة وثيقة الصلة >ملوضوع يف هذا اخلصوص. ومع ذلك
مىت من تقريره الرابع، إذ يقول " ٤٠اص يف الفقرة أفاد به املقرر اخل

اسُتنفدت القدرات الوطنيـة لدولـة مـا، رمبـا كـان التمـاس املسـاعدة 
الدوليــة عنصــراً مــن عناصــر الوفــاء >ملســؤوليات األساســية الواقعـــة 

"، هـو قـول ضـعيف إىل حـد مـا؛ فمــىت علـى عـاتق الدولـة املتضـررة
اً استنفدت القدرات الوطنية، يكون التم اس املساعدة الدولية واجب

من واجبات الدولة املتضررة. ويبدو أن املقـرر اخلـاص يعـرتف �ـذه 
إىل أن  ١٠مــر، لكنــه أشــار يف مشــروع املــادة احلقيقــة يف  ايــة األ

واجب الدولة املتضررة هو التماس املساعدة "حسب االقتضـاء". 
ة إىل وينبغي أال تستخدم عبارة "حسب االقتضاء" إال عند اإلشار 

 طريقة تنفيذ واجب التماس املساعدة.
وقــال إن واجـــب التمـــاس املســـاعدة ا0ســـد يف مشـــروع  -٥

وال ينبغي، أن يكون منفصالً ال عـن الواجـب ال ميكن،  ١٠املادة 
، ١١، املعــــرب عنـــه يف مشــــروع املــــادة لـــه الـــذي يعــــد نتيجـــة الزمــــة

رض واملتمثـــل يف عـــدم االمتنــــاع عـــن املوافقـــة وال عــــن احلـــق يف عــــ
. فعنــدما يتجـــاوز ١٢املســاعدة املنصــوص عليــه يف مشــروع املــادة 

ولـــة حجــم الكارثــة قـــدرات الدولــة، يكـــون مــن واجبـــات تلــك الد
التماس املساعدة من الدول األخرى واجلهات الفاعلة ذات الصلة، 
واليت يكون هلا حق تكميلي يف أن تعرض تلـك املسـاعدة؛ وعلـى 

 أن تفــي بواجـــب عـــدم االمتنـــاع الدولــة املتضـــررة يف كلتـــا احلـــالتني
تعسفاً عن املوافقة. وقد يؤدي الفصل بني تلك احلقوق والواجبات 

ة إىل متييــــز مصـــطنع يف املمارســــة وإىل حجــــج املرتابطـــة والتكميليــــ
 شكلية يف أثناء حاالت الطوارئ. 

من تقريره،  ٤٤، كما أملح املقرر اخلاص يف الفقرة صحوإن  -٦
بدء عملية ميكن عن طريقها عدة يعين "أن واجب "التماس" املسا

"، فيتعني إذن أن يكون عدم االمتناع تعسفًا عن التوصل إىل اتفاق
 جباً خالل تلك العملية، وليس بعد انتهائها فحسب.املوافقة وا

إىل احلق يف عرض  ١٢وقال إن اإلشارة يف مشروع املادة  -٧
املســــاعدة ينبغـــــي أن تكـــــون مصـــــحوبة >لتشـــــجيع علـــــى عـــــرض 

ملســاعدة اســـتناداً إىل مبــادئ التعـــاون والتضــامن الـــدويل وحقـــوق ا
م بوجود التزام اإلنسان. و>لرغم من أنه سيكون من املغاالة أن يسلَّ 

قــــانوين حمــــدد بتقــــدمي املســــاعدة يقـــــع علــــى عــــاتق الــــدول الثالثـــــة 
املنظمات، فإن املناقشات اليت جرت مؤخراً قد متخضت على  أو

ة الـدول األخــرى واملنظمـات عــن محايــة األقـل عــن القبـول مبســؤولي
مجيـع األفــراد الـذين تتعــرض حيـا�م أو حقــوق اإلنسـان األساســية 

ر املباشـــر. وقـــال إنـــه ال يـــود إعـــادة فـــتح >ب الواجبـــة هلـــم للخطـــ
النقاش املثري للخالف بشأن املسؤولية عـن احلمايـة، لكنـه يـرى أن 

هــا ا0تمـــع نقـــاط االلتقــاء الــيت يتفـــق عليمــن املهــم التشـــديد علــى 
 .الدويل فيما يتعلق بذلك املفهوم

، فـــــاقرتح ١١مـــــن مشــــروع املـــــادة  ٢وانتقــــل إىل الفقـــــرة  -٨
إخطار مجيع األطراف املعنية >لقـرار الـذي بارة "االستعاضة عن ع
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" بعبارة "تقدمي ردود مسبَّبة". فمن شـأن اختذته بشأن هذا العرض
وهـو ضـمان  ذلك أن يعرب بشكل أفضل عن الغـرض املتـوخى، أال

إمكانية التقييم املوضوعي لاللتزام بواجب عدم االمتناع تعسفاً عن 
ار ، بصيغت٢املوافقة. ويبدو أن الفقرة  ها احلالية، ال ~خذ يف االعتب

مبـــا فيــــه الكفايــــة الـــنهج التفاوضــــي األوســــع نطاقـــاً لتــــوفري املعونــــة 
أيه أنه من التقرير. وبر  ٤٤الدولية، وهو النهج املوصى به يف الفقرة 

فيمـــا يستحســن اعتمــاد صــيغة أكثــر تركيـــزاً علــى اجلانــب العملــي 
 ة. واجب تقدمي أسباب عدم قبول عرض املساعديتعلق ب

وقــال إنـــه يشـــارك الســيد بيليـــه الـــرأي ²نــه ينبغـــي للجنـــة  -٩
تنظر يف احلاالت اليت تكون فيها الدولة غري راغبة يف استخدام  أال

واجـــب عــدم االمتنــاع تعســفاً عـــن  املــوارد املتاحــة لــديها يف ســياق
قبول عروض املساعدة. فالواجب األساسي لكل دولة متضررة يف 

دمي اإلغاثــة واملســاعدة يف حــاالت تقـ"ضـمان محايــة األشــخاص و 
، ينطوي ٩اليت تقع يف إقليمها"، احملدد يف مشروع املادة  الكوارث

 ضـمناً علــى أنــه جيــب علــى تلـك الدولــة اســتخدام املــوارد املتاحــة
 لديها لضمان محاية األشخاص.

 ١٠وهلـذه األســباب اقــرتح أن تُــدمج مشــاريع املــواد مــن  -١٠
 اجلديد التايل: لتشكيل مشروع املادة ١٢ إىل

يف مواجهــــة الكـــــوارث، حيـــــق للـــــدول واملنظمـــــات  -١" 
احلكوميـــة الدوليــــة املختصـــة واملنظمــــات غـــري احلكوميــــة ذات 

دولة املتضـررة، وُتشـجَّع الصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ال
تلـك الــدول واملنظمـات علــى القيـام بــذلك وفقـاً لــروح مبــادئ 

 ق اإلنسان.التعاون، والتضامن الدويل، وحقو 
إذا مــــا جتــــاوزت الكارثـــــة القــــدرة الوطنيــــة للدولـــــة  -٢" 

املتضــررة علــى االســتجابة، فعليهــا واجــب التمــاس املســـاعدة 
رى واملنظمـــات اإلنســانية مـــن جهـــات مـــن بينهـــا الـــدول األخـــ

 الدولية املختصة واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.
املوافقة على تلقي ال متتنع الدولة املتضررة تعسفاً عن  -٣" 

 املساعدة اخلارجية، وتقدم ردوداً مسبَّبة على عروض املساعدة".
وقـد صــيغ مقرتحـه مبــا يتماشـى مــع الـروح الشــمولية الــيت  -١١

فبدأ >لقاعدة العامة اليت تنص على أن احلق اقرتحها املقرر اخلاص. 
يف عرض املساعدة قائم يف كل حالة من حاالت الكوارث، بغض 

ن قدرة الدولة املتضررة. وانتقل بعد ذلك إىل القاعدة اخلاصة النظر ع
ملساعدة ينشأ يف  اليت تفيد ²ن واجب الدولة املتضررة يف التماس ا

الضرورية. احلاالت اليت تكون فيها غري قادرة  على تقدمي املساعدة 
وانتهى Ðيراد قواعد تنطبق على كل من القاعدتني العامة واخلاصة، 

تزامني املتمثلني يف عدم االمتناع تعسـفاً عـن املوافقـة فنص على االل
 وتقدمي ردود مسبَّبة على عروض املساعدة. 

والسند املنطقي هلذا املقرتح ال يتمثل يف عدم االتفاق مع  -١٢
نهج األساسي للمقرر اخلاص وما اعتمـده مـن حجـج، بـل يعـود ال

قــــرر إىل الرغبـــة يف إجيـــاد صــــيغة تعـــرب بشــــكل أفضـــل عــــن نـــوا� امل
 ١٢ إىل ١٠اخلاص. وقال إنه يوافق على إحالة مشاريع املواد من 

 إىل جلنة الصياغة.  

شــكر املقــرر اخلـاص علــى تقريــره الــذي  فاســياين السـيد -١٣
أن قضـية تتســم >ألمهيــة واحلساســية. وقــد حيـض علــى التفكــري بشــ

أحـرز املقـرر اخلــاص و عّلقـت الـدول علـى حسـن توقيــت املشـروع، 
 عمل بوترية جديرة >لثناء. تقدماً يف ال

قال إنه، برغم احتمال الوقوع يف خطأ خيص املنهجيـة، و  -١٤
، وهــو املشــروع الــذي ١٢ سـيديل أوالً بتعليقــه علــى مشــروع املـادة

دول واألمم املتحدة والكيا�ت األخرى يف عرض يؤكد على حق ال
املسـاعدة علـى الدولـة املتضـررة مـن جـراء الكارثـة. ومـع أن الــنص 

بول وميكن إرسـاله إىل جلنـة الصـياغة، ففـي وسـع املـرء أن يـراوغ مق
فيمـا يتعلـق بتعريـف "املنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصـلة". ومــن 

مة للقانون الدويل متـنح �حية أخرى، يصح القول ²ن القواعد العا
الدول احلق يف عرض املساعدة على دولة أخـرى تواجههـا كارثـة. 

ة حبقـوق الـدول وواجبا�ــا الـيت اعتمــدها فبموجـب االتفاقيـة املتعلقــ
املـؤمتر الــدويل الســابع للـدول األمريكيــة، علــى سـبيل املثــال، تُعتــرب 
 القـدرة علــى الـدخول يف عالقــات دوليــة إحـدى الســمات املميــزة
للدولـة؛ وعليـه، يبـدو مسـتغر>ً نوعــاً مـا أال يكـون بوسـع الدولــة أن 

ميكــن  ،و>لتــايلتتواصــل مــع دولــة أخــرى 0ــرد عــرض املســاعدة. 
زائــداً عــن احلاجــة أو اعتبــار أنــه، علــى  ١٢اعتبــار مشــروع املــادة 

 أفضل تقدير، يؤدي دوراً ~كيد�ً وحسب. 

بقليـل، ميكــن  وإذا مـا ُأخـذت األمــور إىل أبعـد مـن ذلــك -١٥
القول ²نه يف ظل غياب حظر حمدد ينطبق يف أوقات احلرب مثًال، 

الشــركات املتعــددة  يشــملفــإن مجيــع األشــخاص االعتبــاريني، مبــا 
اجلنســـيات أو حـــىت األفــــراد واســـعي الثـــراء، ميكــــن أن يكـــون هلــــم 

ررة. وما دام مشروع املادة يف عرض املساعدة على الدولة املتض احلق
لـى احلـق يف عـرض املسـاعدة، فمـن املمكـن توســيع يقتصـر ع ١٢

 نطاقه للتأكيد على أن مجيع األشخاص االعتباريني هلم ذلك احلق.

ال يعـين ضـمناً  ١٢ومن جانب آخر، فإن مشروع املـادة  -١٦
جـواز التـدخل يف الشـؤون الداخليـة للدولـة املتضـررة، بـل إنـه يـنص 

كـــن أن احلــق يف عـــرض املســـاعدة، وهــي مســـاعدة مي فقــط علـــى
ترفضـــها الدولـــة املتضــــررة. وحبســـب مـــا يــــوحى بـــه حتليـــل هوفيلــــد 

، فـإن حـق إحـدى )٢٩٩(للعالقات القانونية بـني احلقـوق والواجبـات
الدول يف عرض املساعدة يقابلـه واجـب أو التـزام الدولـة املتضـررة 

 بدراسة العرض، ولكن ليس >لضرورة القبول به.
__________ 

 )٢٩٩( W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as 

Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays, Yale University  

Press, 1919, reprinted in 1920, p.36. 
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شـــــــروعي فــــــإن م ،وجهــــــة نظــــــر الســـــــيد فاســــــياين ومــــــن -١٧
. ١٢ يثــــريان اجلــــدل أكثـــر مــــن مشــــروع املــــادة ١١و ١٠ املـــادتني

يف جوهره يفرض على الدولة املتضررة واجب  ١٠فمشروع املادة 
التماس املساعدة إذا ما جتاوز حجـم الكارثـة قـدر�ا الوطنيـة علـى 

تقـدير" الـذي االستجابة. وقد شدد املقرر اخلاص على "هـامش ال
تقدير ما إذا كان حجم الكارثة يتجاوز يف  يُرتك للدولة املتضررة يف

الواقـع قــدر�ا علــى االســتجابة. وممـا ينــدرج يف عــداد اإلجيابيــات، 
علـــى الدولـــة املتضــــررة أن تـــويل أمهيــــًة  ١٠ يشـــرتط مشـــروع املــــادة

حلقـوق اإلنسـان الواجبــة للضـحا� يف أوقـات الكــوارث. وقـد متثــل 
من التقرير  ٣٣فقرة احلجج اليت اتبعها املقرر اخلاص يف التسلسل 

يف أن العهــــد الــــدويل اخلــــاص >حلقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة 
والثقافيـة ينــادي >حلـق يف الغــذاء، وأن الـدول ملزمــة حبكـم واجبهــا 
ببذل مجيع اجلهود للوفاء بذلك احلق. وبناء عليه، فحني تقع كارثة 

لغـذاء، تتحمـل الدولــة املتضـررة واجــب وحيـدث إخـالل >حلــق يف ا
 وفاء بذلك احلق.ال

فــــإن هـــذا الـــنهج هــــو إىل حـــد مـــا مصــــدر  ،ومـــع ذلـــك -١٨
إشــكال. فبـــادئ ذي بـــدء، اعتـــربت عـــدة دول أن الـــنص املتعلـــق 
>حلــق يف الغـــذاء مــن العهـــد الـــدويل اخلــاص >حلقـــوق االقتصـــادية 
واالجتماعيـة والثقافيـة هــو نـص تصـويري أو وعظــي إىل حـد كبــري. 

احلق اذ "التدابري الالزمة" لضمان فهو يشري إىل أنه على الدول اخت
التعــاون الــدويل القــائم يف الغـذاء، لكــن ذلــك مقيــد >إلشـارة إىل "

". فــال ميكــن ترمجــة التعــابري العامــة للعهــد إىل علــى االرتضــاء احلــر
"التمـاس املســاعدة" يف  ـــالتـزام حمـدد مـن جانـب الدولــة املتضـررة ب

ا الوطنية. وجيري أوقات الكوارث مىت استوجبت ذلك حدوُد قدر�
لة إبراز ذلك  التمييز، وهو متييز خفي ولكنه مهم، من خالل األسئ

 التايل ذكرها.
ملاذا يفرض احلق يف الغذاء مبوجب العهد الدويل اخلاص  -١٩

واجباً على الدولة املتضررة  >حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدول غري املتضررة أن تلتمس املساعدة دون أن يفرض واجباً على 

ملساعدة؟ كيف ميكن للنص ذي الصلة الوارد يف العهد أن أن تقدم ا
زام  لت ا يفرض التزاماً حمدداً على الدولة املتضررة دون أن يفرض أي 
على الدول األخرى األطـراف يف العهـد؟ إذا كـان اجلـواب هـو أن 
 الدول غري املتضررة حرة بشأن املوافقة علـى مـنح املسـاعدة، فمـن

التماس املنطقي أن تكون الدول املتض ررة حرة بشأن املوافقة على 
املساعدة. ويبدو أن احلق يف الغذاء، املنصوص عليـه يف العهـد، مل 
يكـن مقصــوداً بـه مــن جانـب الــدول أن يشـكل األســاس لواجــب 
يتمثل يف التماس املساعدة يف أوقات الكوارث. فتوسيع ذلك احلق 

روع التفســـري القـــانوين، ويُعتـــرب مشــــأمـــر يصـــعب تربيـــره مـــن منظــــور 
>لتايل عرضة ألن يوصم >الستنباط املثري لإلشكال من  ١٠ املادة

 قواعد ال يقصد �ا تناول اإلغاثة يف حاالت الكوارث. 
وعـالوة علــى ذلـك، فــإن  ــج املقـرر اخلــاص يف مشــروع  -٢٠

قــد يطــرح قضــية التصــنيف، أي مــا إذا كانــت القاعــدة  ١٠املــادة 

ة متثـــل تـــدويناً للقــانون الـــدويل أو تطـــويراً تــدرجيياً لـــه. ففـــي املقرتحــ
وأشد وضوحاً عدداً احلالة األوىل، كان من األوىل تقدمي أمثلة أكثر 

ريها من ممارسات الدول على سبيل على املمارسات التعاهدية وغ
الدعم. وقد شدد املقرر اخلاص يف مقدمة تقريره على كثرة حاالت 

عهد وما متثله من أمهية. ومع ذلك، وقبل القبول الكوارث احلديثة ال
بوجود قاعدة تفرض على الدول التماس املسـاعدة، ينبغـي للجنـة 

تــدعم الــرأي  أن تتحقـق ممــا إذا كانــت تلـك األمثلــة احلديثــة العهـد
القائـل بوجــود هــذه القاعــدة حبكــم القــانون القــائم أو تعمــل علــى 

االنتقــادات الــيت  إضـعاف ذلــك الـرأي. ويف هــذا اخلصــوص، تُعتـرب
وجهها السيد بيليه إىل األساليب املتبعة وإىل استخدام املصادر يف 

 التقرير انتقادات منطقية. 
يف االعتبـار  فـإن املقـرر اخلـاص قـد أخـذ ،وإحقاقًا للحق -٢١

بعضـاً مـن عناصـر ممارسـات الـدول، لكنهـا كانـت حمـدودة ومل تبلـغ 
تندرج يف إطـار  قاعدة بوجودمستوى العمومية املطلوب لالعرتاف 

القانون العريف. وعلى النحو نفسه، فإن بعض املفاهيم الواسعة اليت 
تتعلــق >لعــون، مــن قبيــل اإلنســانية والتعــاون واجلانــب "الـــداخلي" 

ة، ليست حمددة مبا فيه الكفاية لتشكِّل أساساً لنشوء قاعدة للسياد
 قانونية ملزمة.

اجــــب التمــــاس وبـــدالً مــــن ذلـــك، رمبــــا يشــــكل ~طـــري و  -٢٢
املساعدة حالة من حـاالت التطـوير التـدرجيي الـيت تسـتحق الـدعم 
ألسباب تتعلق >لسياسة العامة. وإحدى مـزا� القاعـدة املنصـوص 

أ ا تشدد على محاية حقوق اإلنسـان  ١٠عليها يف مشروع املادة 
للـدول املتضـررة بشـأن واجبهـا توفر درجة من الوثـوق يف الشدائد و 
 . بوصفه واجباً مسلماً به ساعدةيف التماس امل

لــه  ١٠وأضـاف الســيد فاســياين قــائالً إن مشــروع املــادة  -٢٣
التدرجيي. فأوًال، مساوئ فيما لو اعترب داخالً يف إطار التطوير أيضاً 

لتماس املساعدة أو إرغامها على ذلك هو أمر الدولة > إن مطالبة
يف فعـل ذلـك.  يتناقض مع سيادة الدولة يف حـال كو ـا غـري راغبـة

وقد قيل إن مصطلح "الواجب" ال ينطوي على ذات القوة القانونية 
الـــيت ينطـــوي عليهـــا مصـــطلح "االلتـــزام"، لكـــن ذلـــك هـــو موضـــع 

ال املصـطلحني يشــري إىل أن اجلهـة الــيت ُيسـند إليهــا خـالف: إن كــ
الواجب أو االلتزام مرغمة، مبوجب القانون، على التماس املساعدة. 

ذا النوع من اإلرغام يتوافق مع إرادة الدول يف املرحلة وال يبدو أن ه
الراهنـة مـن تطــور القـانون الــدويل: إنـه ملـن املــرجح أال توافـق معظــم 

 حر��ا حمدودة على هذا النحو.الدول على أن تكون 
و�نيـاً، إذا مــا جــرى فـرض شــرط قــانوين مـن قبيــل ذلــك  -٢٤

ق الدولـة املتضـررة ، فلـن يقـع علـى عـات١٠الوارد يف مشروع املـادة 
عبء أن حتاول مواجهة الكارثة فحسب، بـل أيضـاً واجـب البـت 
فيمـــا إذا كـــان عليهــــا التمـــاس املســـاعدة. فــــإن مل تلـــتمس الدولــــة 

وهـــو مفهـــوم مل  ،دة، اســـتناداً إىل "هـــامش تقـــدير" غـــامضاملســاع
يتبلـــور بعــــد يف القــــانون املتعلــــق >لكـــوارث، فســــتقع حتــــت طائلــــة 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   252 13/07/2020   09:06:32



  ٢٠١١متوز/يوليه  ١٢ - ٣١٠٣ اجللسة 221
 

 

لك يكـون علـى الدولـة يف خضـم الكارثــة أن مسـؤولية الـدول. وبـذ
تشعر >لقلق حيال احتمال خـرق القـانون إن اختـارت عـدم تلقـي 

يـة لطاملــا تـذمرت مــن املسـاعدة مـن بلــدان معينـة. إن البلــدان النام
أن يســـتحدث  ١٠العــون "املشـــروط"؛ ومـــن شــأن مشـــروع املـــادة 

قد يسفر عن مفهوماً جديداً يتمثل يف العون "املفروض" قانو�ً، مما 
 ~ثريات معاكسة.

 ١٠وقـــال إنـــه بنــــاء علـــى ذلـــك ال يؤيــــد مشـــروع املــــادة  -٢٥
ع علـى  يقـبصـيغته احلاليـة ويقـرتح االستعاضـة عـن العبـارة اإللزاميـة "

" بعبــارة "ينبغــي كاهـل الدولــة املتضــررة واجــب التمــاس املســاعدة
للدولـــة املتضـــررة التمـــاس املســـاعدة". فمـــن شـــأن ذلـــك أن يــــربز 

ب التمــاس الــدول املتضــررة للمســاعدة وأن يُــزال الشـــرط استصــوا
 اإللزامي املثري للجدل.

وقـال إن مثـة ثـالث مشــكالت رئيسـية علـى األقـل تتعلــق  -٢٦
. فهي، أوالً، تبدو مناقضة للقانون ١١ من مشروع املادة ١>لفقرة 

القائم الذي ميكن مبوجبه أن متتنع الدول عن املوافقة على املساعدة 
ة. و�نيـــاً، إن الطــــابع اإللزامـــي للــــنص منـــاقض للمفــــاهيم اخلارجيـــ

الراسخة لسيادة الدولة. و�لثـاً، حـىت مـن منظـور القـانون املنشـود، 
اعـدة مصــاعب للـدول الـيت قـد ترغــب يف ميكـن أن ختلـق هـذه الق

رفض املساعدة من دول أو كيا�ت أخرى تنظر تلـك الـدول إليهـا 
تـدفعها إىل ذلـك مقنعـة >سـتخفاف، سـواء أكانـت األسـباب الـيت 

أم مل تكن. فقد ترى الدولة املتضررة يف املساعدة اخلارجية نوعاً من 
 ها.  حصان طروادة الذي يفتح ا0ال لضغوط غري مرغوب في

واســتطرد قـــائالً إنـــه يف ظـــل تلــك الظـــروف، ومـــن أجـــل  -٢٧
ضـمان حتقيــق التـوازن بــني محايـة حقــوق اإلنسـان وســيادة الدولــة، 

جمدداً إزالة العنصر اإللزامي عن طريق االستعاضة عن  فإنه سيقرتح
عبـــارة "ال جيـــوز" بعبـــارة "ينبغـــي [...] أال"، حبيـــث يصـــبح الــــنص  

عـن املوافقـة علـى  متتنـع تعسـفاً  أالتضررة للدولة امل ينبغيكالتايل: "
كانــت عــاجزة عـن تقــدمي املســاعدة  تلقـي املســاعدة اخلارجيـة إذا

 ".كذل املطلوبة أو غري راغبة يف

، فـيمكن ١١من مشروع املادة  ٢فيما يتعلق >لفقرة  أما -٢٨
أن تبقى على النحـو الـذي اقرتحـه املقـرر اخلـاص، ألن اشـرتاط أن 

ضررة قرارها دون ~خري هو اشرتاط معقول ويسهم حتدد الدولة املت
يف التشديد على الطابع امللح املرتبط >إلغاثة يف حاالت الكوارث 

 بري مبا للدولة من حقوق يف إقليمها. دون املساس بشكل ك
وأردف قـــــائالً إن الــــــدول املتضـــــررة تتصــــــرف يف معظــــــم  -٢٩

كارثـة. احلـاالت بشـكل معقـول وتلـتمس املسـاعدة عنـد مواجهـة ال
و>ملثــل، تقـــدم الـــدول املاحنــة والكيـــا�ت األخـــرى املســـاعدة دون 
وجود دوافع خفية. ولعـل االخـتالف يف الـرأي بشـأن املسـائل الـيت 
ينطـــوي عليهـــا هـــذا ا0ـــال مـــن جمـــاالت القـــانون يتعلـــق يف الواقـــع 
>حلاالت اليت تتصرف فيها الدول بطرق غري منطقية بشكل كبـري. 

مــع إجــراء نحـاز إىل جانــب القــانون القـائم، أن يوقـال إنــه يفضــل 
بعـــض التعـــديالت اهلامشــــية، وذلـــك يف املقـــام األول ألن القــــانون 

مـن احتمــال التعـرض لالســتغالل. القـائم حيمـي البلــدان األضـعف 
فـإذا مــا رغبـت الــدول يف تطـوير القــانون يف ضـوء الوقــائع املتغــرية، 

ريــق مفهـــوم فيعــود إليهــا قـــرار تشــجيع ذلـــك التطــور، ســواء عـــن ط
 املسؤولية عن احلماية أو من خالل وسائل أخرى.

ــوليت الســـيد -٣٠ طلــــب توضـــيحاً بشــــأن اســــتعمال الســــيد  نــ
السيد فاسياين يقول أن م"؛ وقال إنه فهم فاسياين ملصطلح "اإلرغا

إن واجـب التمــاس املسـاعدة ينطــوي علـى إرغــام. وقـال إن ذلــك 
أن محاية الدول يشكل مسألة مهمة يف ضوء ما يضمره من قلق بش

األضعف من االستغالل. فإذا كان السيد فاسياين يقصد مبصطلح 
أن  "اإلرغـام" اســتخدام القــوة، فثمــة سـوء تفــاهم بــال ريــب، ذلــك

املقرر اخلاص مل يقصد مبفهوم واجب التماس املساعدة أن ُيسمح 
 بفرض املعونة على دولة ال ترغب يف تلقيها.

قــال إنــه ال يرغـب ال مــن قريــب وال مــن  فاســياين السـيد -٣١
بعيـد يف التلمـيح إىل أن اإلرغـام يعـين ضـمنياً اسـتخدام القـوة. فقـد  

ي أن العجـز عـن االلتــزام كـان يشـري إىل اإلرغـام مبعنــاه القـانوين، أ
بواجــــب التمــــاس املســــاعدة ســـــيؤدي إىل نشــــوء مســــؤولية الدولـــــة 

 بصيغته احلالية.  ١٠مبوجب مشروع املادة 
قال إن البيان الذي أدىل به السيد فاسياين  بيرتيتش سيدال -٣٢

قد نّبه اللجنة إىل مشكلة خطرية. فالقضية الرئيسية املطروحـة هـي 
يس سيادة الدول. ويبدو أن اللجنة توافق محاية ضحا� الكوارث ول

بوجه عام على استصواب التنظيم، أو رمبا التدوين، أو حىت التطوير 
تـــوفري املســـاعدة لألشـــخاص يف حـــاالت التـــدرجيي، لكـــي يتســـىن 

الكوارث. ويف ظل الظروف االعتيادية، فإن الدول تتعاون أو تطلب 
فاسياين، فإن  املساعدة أو تقدمها. ومع ذلك، وكما الحظ السيد

أوضاعًا شاذة قد تنشأ أيضـاً، وذلـك عنـدما ال تقـوم الـدول >ختـاذ 
م مباال�ا >حلاجة الالزم أو تتجاهل املساعدة أو ترفضها، نظراً لعد

إىل محاية حياة البشر. وتنظيم األوضاع الشاذة هو >لتحديد الغرض 
ينبغي املتوخى من القانون، وهذا اجلانب من جوانب املوضوع هو ما 

 للجنة أن تسلط تركيزها عليه.
مذّكراً >ملالحظة اليت أبداها السـيد  ،قال فاسياين السيد -٣٣

ني أشار إىل إثيوبيا يف الثمانينيات من بيرتيتش يف اجللسة السابقة ح
القرن العشرين، إنه حىت لو كانت اللجنة قد صاغت مـوادَّ تفـرض 

اإلثيوبيــــة كانــــت  علـــى إثيوبيــــا التمــــاس املســــاعدة، فـــإن احلكومــــة
جيب ستتجاهل تلك األحكام. فوجود حكم ينص على أن الدولة 

مباشـرة،  أن تلتمس املساعدة لن تكون له إَذن أمهية عمليةعليها 
وستكون له مع ذلك أمهيـة قانونيـة، وهنـا تكمـن املشـكلة. فلـو أن 
إثيوبيـا مل تلـتمس املسـاعدة عنـد وقـوع الكارثـة، وبعـد مضـي مخســة 

ك ا�متها دولة قوية >نتهاك القانون الدويل واقرتحت أشهر على ذل
اختاذ تدابري ملعاجلة ذلك الوضع، سينشأ عندئذ احتمـال أن يتخـذ 
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ل استخدام القوة. وقد يؤدي هذا الطريق، لو سلكته اإلرغام شك
اللجنــة، إىل وضـــع قــد جتـــد فيـــه الدولــة الـــيت قــررت عـــدم التمـــاس 

مـن دوافـع  ملقدمة للمسـاعدةااملساعدة بسبب ما تُعرف به الدولة 
عالقة هلا >إلغاثة  خفية أ ا يف مواجهة فوهات املدافع ألسباب ال

التمــــاس  ينبغــــي [...]" يف حـــاالت الكــــوارث. فاســــتخدام عبـــارة
املساعدة" يشري إىل أن اللجنة ترى أنه من املستصوب أن تلـتمس 

الدولة  الدولة املتضررة املساعدة، لكنه ال يتطرق إىل احتمال أن تقع
 اليت ختتار رفض املساعدة املقدمة حتت طائلة املسؤولية القانونية.

قــد أرســـى  ٩قــال إن مشــروع املــادة  ميليســكانو الســيد -٣٤
>لفعل التزام الدولة، حبكم سياد�ا، بضمان محاية األشخاص وتوفري 
اإلغاثــة يف حـــاالت الكـــوارث يف إقليمهـــا. وهـــذا يعـــين أنـــه ينبغـــي 

استنفاد إمكانيا�ا، أن تبحث عن دعم خارجي. للدولة، يف حال 
تـــدخل أو وهــذه الفرضــية املنطقيــة ال تتصــل علــى اإلطــالق حبــق ال

واجب التدخل، لكنها ترتكز على املبدأ الذي يقضي >لتزام الدولة 
برعايـة مواطنيهــا. و>لتـايل، فحــني ال تتـوفر لــديها الوسـائل الالزمــة 

وهي مساعدة ميكن رفضها  لفعل ذلك، حيق هلا التماس املساعدة،
بشكل تعسفي. وحث اللجنة على عدم إعادة  على أال يكون ذلك

 ادئ األساسية اليت تقوم عليها مشاريع املواد. النظر يف املب
قـال إنـه يوافـق السـيد فاسـياين الـرأي ²نــه  دوغـارد السـيد -٣٥

حىت لو كانت اللجنة قد أنتجت نصاً يتعلق حبماية األشخاص يف 
كــوارث قبـل وقــوع الكارثــة يف إثيوبيـا لتجاهلتــه حكومــة حـاالت ال

ومــة مـــا بصـــك فـــإن احتمـــال عــدم تقّيـــد حك ،إثيوبيــا. ومـــع ذلــك
. الصــائب >لعمـلصـاغته اللجنـة ينبغـي أال مينـع اللجنـة مـن القيـام 

ومبا أن مهمة اللجنة هي تدوين القانون الدويل وتطويره التـدرجيي، 
ل علـى الطريقــة الـيت يتعــني فبإمكا ـا أن تضـع مبــادئ توجيهيـة تــد

علـى الـدول أن تتصـرف مبوجبهـا. ومـن الواضـح أن بعـض مشــاريع 
إىل حد ما يف سـلوك الـدول: تشـهد علـى ذلـك املـواد اللجنة تؤثر 

، حىت )٣٠٠(عن األفعال غري املشروعة دولياً املتعلقة مبسؤولية الدول 
 وإن مل تكن موجودة بعد يف شكل معاهدة.

إن مشاريع املواد ستكون مبثابة عامل قال احلمود  السيد -٣٦
ردع بقدر ما ستؤدي إىل جعل الدولة تفكر ملياً قبل رفض عرض 
مـن عــروض املسـاعدة. وقــال إن األحكـام القانونيــة الـيت تصــوغها 
اللجنة ترتتب عليها نتائج أل ا تُوضع يف العادة بلغة حتمل الطـابع 

اريع املواد احلالية ة مشاإللزامي. وقال إنه ما كان ليوافق على صياغ
لو أنه رأى أ ـا قـد تسـمح >سـتخدام القـوة؛ ومـع ذلـك، وكمـا ورد 
علـى لســان السـيد ويســنوموريت يف اجللســة السـابقة، فــإن مســؤولية 
الدولـة عـن احلمايــة ال ميكـن االحتجـاج �ــا إال عنـد وقـوع انتهــاك 
للقانون اإلنساين الدويل. وقـد يكـون مـن املستحسـن مـع ذلـك أن 

__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣معيـــــة العامــــــة اجل قـــــرار )٣٠٠( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية

املواد على بعض الضما�ت اليت تكفل احرتام مبدأي سيادة توي حت
 الدول وعدم التدخل.

قال إن ما أملح إليه السيد ميليسكانو من  فاسياين السيد -٣٧
ألن  ،٩هـــو امتــداد منطقـــي ملشــروع املـــادة  ١٠أن مشــروع املــادة 

 ،واجــب ضــمان احلمايــة ينطـــوي علــى واجــب التمــاس املســـاعدة
حـد مــا. ومــع أنــه يقـع علــى عــاتق الــدول  إىل غائيــاً يعكـس  جــاً 

واجب محاية احلق يف احلياة، فإن انتهـاك احلـق يف احليـاة ال يـؤدي 
تلقائيـاً إىل نشـوء واجـب التمـاس املسـاعدة مـن بلـد آخـر. و>لـرغم 
من أن احلقني متصالن، فهما مستقالن ومتمايزان. وقال إن قبوله 

بل بواجـب التمـاس ه يقبواجب ضمان احلماية ال يعين >لضرورة أن
 املساعدة اخلارجية.

ويف معــــرض رده علــــى الســــيد دوغــــارد، أوضــــح الســـــيد  -٣٨
فاسياين أنه مل يفـرتض أن جمـرد قيـام إثيوبيـا بتجاهـل حكـم مـا يعـين 
أنـه ينبغــي للجنــة أال تعتمــد ذلـك احلكــم. ولــدى تصــديه للمســألة 

 قبـــولالشــائكة الــيت أ�رهــا الســيد بيرتيـــتش، فــإن جوابــه هــو أنــه، ب
القاعـدة الـيت جتـري مناقشـتها حاليــاً، فـإن اللجنـة قـد تثـري احتمــال 
إســــاءة اســــتخدام القاعــــدة. وال يعــــين ذلــــك أن واجــــب التمـــــاس 
املساعدة قد يكون عرضة للتجاهل وحسب، بـل قـد يـؤدي أيضـاً 
إىل نشـــوء مشـــكالت أخـــرى يف جمـــال القـــانون الـــدويل. ويبـــدو أن 

ذه املصـاعب >لقـول إن أن هـالسيد بيرتيتش حيـاول التقليـل مـن شـ
اللجنة مل تكن تناقش قضية سـيادة الـدول بـل قضـية محايـة البشـر. 
بيد أن احلقيقة هي أن املفهومني يسريان جنبـاً إىل جنـب، أو يُنظـر 
إليهما من جانب الدول على أ ما مرتابطان. وبناء عليه، ال ميكن 

علـــى  شــتملللجنــة جتاهــل الصـــلة بينهمــا جتـــاهالً �مــاً. فـــالتقرير ي
العديـد مـن اإلفـادات حـول احلاجـة إىل املوافقـة وإىل عـدم التـدخل 
وسـيادة الـدول، وهـي إفـادات ينبغـي دجمهـا يف نـص مشـاريع املــواد 

 بدالً من إدراجها يف التعليق. 

وقــال إنــه يوافـــق الســيد احلمــود الـــرأي ²ن القواعــد الـــيت  -٣٩
ده ² ـا عتقـاتضعها اللجنة قد تفيـد كعامـل ردع، علـى الـرغم مـن ا

قد تكون عرضة إلساءة االستخدام. فرأي اجلمعية العامة واألمـني 
العام لألمم املتحـدة هـو أن املسـؤولية عـن احلمايـة ال تـربر احلـق يف 
التـدخل يف سـياق أعمـال اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث. وقــال إن 

 هذه النتيجة ينبغي إبرازها يف مشاريع املواد.

 ١٠و ٩شــــروعي املــــادتني قــــال إن م غالتســــكي الســـيد -٤٠
يعاجلان قضية حساسة للغاية. وعليه، ينبغي أن يبني التعليق أ مـا 
يشكالن تطويراً تدرجيياً وليس عملية تدوين وميثالن حماولـة للتوفيـق 
بـــني اجتـــاهني متعارضـــني. وأضـــاف إن إرســـاء واجـــب قـــانوين غـــري 

ة يبقى مشروع املادقد يتسبب يف أن  ١٠مشروط يف مشروع املادة 
حـرباً علـى ورق، يف حـني أن التقليـل مــن تشـدده قـد يثبـت جــدواه 
>لنسبة لعملية التدوين ²سرها. وعلى اللجنة أن تتذكر أن مشاريع 

 املواد جيب أن تطبق عملياً وأن تكون مفيدة للدول.
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قال إنه يوافق على التعليق الذي أدىل  ويسنوموريت السيد -٤١
مفــــاده أن اللجنــــة ينبغــــي يف جلســــة ســــابقة و  بـــه الســــيد موراســــي

تضـع مـوادَّ ترسـي التزامـات قانونيـة شـاملة ال تـدعمها املمارسـة  أال
الدولية. وأردف قائالً إنه يتفق أيضـاً مـع السـيد ميليسـكانو يف رأيـه 

مهــم جــداً ألنــه جيســد مبــدأ مســـؤولية  ٩القائــل ²ن مشــروع املــادة 
يـــة حقـــوق ســـيادة الـــدول ومحاالدولــة املتضـــررة ويوجـــد تـــواز�ً بـــني 

قال إنه من غري املناسـب االسـتناد إىل ذلـك  ،اإلنسان. ومع ذلك
 ١٠احلكم لدعم استخدام مصطلح "الواجب" يف مشروعي املادتني 

أن يسـتعاض عـن عبـارة "يقـع  عندما اقرتح السيد فاسـياينو . ١١و
على كاهل" بكلمة "ينبغي"، فإنه كان يقرتح حـالً وسـطاً قـد يـوفر 

 تصدي لقضية غاية يف احلساسية.أرضية مشرتكة لدى ال
قال إنه على الرغم من موافقته على اآلراء  سابو� السيد -٤٢

اليت أعرب عنها السيد بيرتيـتش، فإنـه يشـاطر السـيد فاسـياين قلقـه 
تمـال إسـاءة اسـتعمال القاعـدة الـيت تشـرتط علـى الــدول بشـأن اح

 قبـول املسـاعدة، وال سـيما يف حالـة البلـدان األضـعف. وقـد شــدد
املقـرر اخلـاص، يف مقدمـة تقريـره الرابـع ويف التقريـر نفسـه، علـى أن 
الـدول املتضـررة حتـتفظ �ـامش واسـع لالختيـار فيمـا يتعلـق مبصــدر 

ملصــدر املوثــوق. وميكــن إدخــال املســاعدة وأن Ðمكا ــا أن تُــؤثر ا
عبـارة مقيِّــدة تشــري إىل أن عــرض املســاعدة جيــب أن "يقــدَّم وفقــاً 

واد احلاليـة"، فمـن شـأن ذلـك أن يعـزز فكـرة أن ملبادئ مشاريع املـ
 املساعدة جيب أن تكون نزيهة وحيادية. 

واحلجة األخرى اليت تؤيد  ج املقرر اخلاص هـي أنـه إذا  -٤٣
ملساعدة تتمكن الدولة ا مل ا ملتضررة من توفري اإلغاثة ورفضت قبول 

رواح اخلارجية، فإن حجم الكارثة و~ثريا�ا من حيث اخلسائر يف األ
ن األمم املتحدة من االحتجاج مببادئ حقوق قد تبلغ مبلغاً كبرياً ميكّ 

اإلنسان وحجج قوية أخرى. ففي أعقاب الفيضا�ت اليت حدثت 
العام    يف ميامنار، على سبيل املثال، كانت الز�رة اليت أجراها األمني 

 كفيلة Ðقناع احلكومة بقبول جهود اإلغاثة اخلارجية. 
الحــظ أن الســيد فاسـياين قــد انتقــد املقــرر  يتنــول السـيد -٤٤

يكفـي مـن املمارسـات لـدعم واجـب  اخلاص لعدم قيامه بعرض ما
التمــاس املســاعدة. وقــال إنـــه علــى يقــني مـــن أنــه يف وســع املقـــرر 

اص أن يشــري إىل حــاالت كثــرية اجتاحــت فيهــا الــدوَل كــوارث اخلـ
ب قد دفعتها إىل طلب املساعدة، حيث يتضح جبالء أن هذا الطل

قـــدِّم مـــن منطلـــق الشـــعور >اللتـــزام القـــانوين. و>ملقابـــل، ميكـــن أن 
ُيطلــب إىل الســيد فاســياين أن يقــدم أمثلــة علــى ممارســات للــدول 

ثـة لـدى وقـوع كارثـة طبيعيـة مـن اسُتخدمت فيها ذريعة تقـدمي اإلغا
 أجل حتقيق أغراض غري مشروعة.   

بلدان قامـت  قال إن مثة أمثلة كثرية على فاسياين السيد -٤٥
>لتماس املساعدة، وإن كانت قد قامت بذلك من منطلق الشعور 
>اللتزام القانوين: لقد عرفت الدول ببساطة أن هلا احلق يف التماس 

واجــب التماســـها. وميامنــار واليـــا>ن مهـــا  املســاعدة، ال أن عليهـــا
 مثاالن يف هذا السياق.

طـرق >لــذكر إىل قــال إن التقريـر الرابــع مل يت فومبـا السـيد -٤٦
املسـؤولية عـن احلمايـة، وهـو مـا سـبق أن أشـار إليـه السـيد بيليــه يف 

فـإن هـذه املسـؤولية تسـتحق االهتمـام،  ،جلسـة سـابقة. ومـع ذلـك
ج على تطوير تدرجيي أكثر جرأة إىل حد حىت وإن انطوى هذا النه

مـــا. فالفلســــفة الــــيت يقـــوم عليهــــا املوضــــوع هـــي >لتأكيــــد فلســــفة 
احلماية. أما األجوبة املناسبة على التساؤالت املتعلقة  املسؤولية عن

مبـن الــذي ينبغـي أن يقــوم حبمايــة الضـحا� يف حــاالت الكــوارث، 
وط وتقييـــــدات، واســــتناداً إىل أي أســــاس قــــانوين، ورهنــــاً ²ي شــــر 

فيتعـــني التماســــها يف كــــل مــــن القـــانون القــــائم والقــــانون املنشــــود. 
لتــزامني: التـزام الدولـة املتضــررة واملسـؤولية عـن احلمايــة تتـألف مـن ا

حبمايــة ومســـاعدة الســكان املنكـــوبني مـــن �حيــة، والتـــزام ا0تمـــع 
الــــدويل مـــــن �حيــــة أخـــــرى مبســــاعدة الدولـــــة املتضــــررة املنهكـــــة، 

إرغامهـا، عنـد الضــرورة، علـى قبــول املسـاعدة. والســيناريوهات  أو
القيــام  احملتملـة هــي التاليـة: أن تكــون الدولـة املتضــررة قـادرة علــى

يلـــــزم وراغبــــة يف ذلـــــك، ويف هــــذه احلالـــــة تكــــون املشـــــكالت  مبــــا
والتداعيات القانونية يف حدها األدىن؛ وأن تكـون الدولـة املتضـررة 

لكنهـــا غــري قــادرة علــى ذلــك، ويف هـــذه  راغبــة يف القيــام مبــا يلــزم
تتمثــل القضـية القانونيــة الرئيســية يف حتديـد األســاس الــذي  ،احلالـة

ري املساعدة للدولة املتضررة فضالً عن طرق ووسائل يستند إليه توف
القيام بذلك؛ وأن تكون الدولة املتضررة قادرة على القيام مبـا يلـزم 

من الضروري البت يف   ،الةويف هذه احل .ولكنها غري راغبة يف ذلك
كيفيــة تعريــف ذلــك الوضــع مــن الناحيــة القانونيــة. فهــل يوجـــد يف 

ض املساعدة املقدمـة إىل السـكان القانون الدويل أساس لفكرة رف
املعرضــــني للخطـــــر، وإذا كــــان األمـــــر كــــذلك، فمـــــا هــــي النتـــــائج 
القانونية؟ وهل ميكن إرغام الدولة على قبول املساعدة، مباشرة أو 

طريق جهة وسيطة؟ والباب هنـا مشـرَع أمـام التطـوير التـدرجيي عن 
مـا هــو  للقـانون الـدويل، حيـث تتمثـل النقطـة األبـرز يف التمييـز بـني

مستصوب وما هو جمٍد. وقال إنه على يقـني مـن أن املقـرر اخلـاص 
مل تغب عن >له تلك املسائل املعقدة. فقـد اختـار حبكمـة أن يتبـع 

، واقرتح جمموعة متوازنة ومقبولـة مـن مشـاريع  جًا موضوعياً وواقعياً 
 املواد، وهو شخصياً يؤيد إحالتها إىل جلنة الصياغة.  

بته يف توجيه النظر إىل نص مل يرد ذكره يف وأعرب عن رغ -٤٧
اتفاقيـــة االحتـــاد األفريقــــي حلمايـــة ومســــاعدة التقريـــر الرابـــع، وهــــو 

فقـــــــد عّرفـــــــت كمبـــــــاال). يف أفريقيـــــــا (اتفاقيــــــة   داخليـــــــاً  النــــــازحني
(ك) منها "النازحني داخليـاً" علـى أ ـم األشـخاص الـذين ١ املادة

يـة أو الكـوارث الـيت مـن نزحوا نتيجة أمور من بينها الكـوارث الطبيع
إىل الواجـــــب  ٥مـــــن املــــادة  ١صــــنع اإلنســــان. وتطرقـــــت الفقــــرة 

واملســــــؤولية األساســــــيني املتمثلــــــني يف تــــــوفري احلمايــــــة واملســــــاعدة 
مــــن  ٤اص النـــازحني داخليـــاً. وفرضـــت الفقـــرة اإلنســـانية لألشـــخ

علــــى الــــدول اختــــاذ التـــدابري الالزمــــة حلمايــــة ومســــاعدة  ٥ املـــادة
نزحــوا نزوحــاً داخليــاً بســبب الكــوارث الطبيعيــة  األشـخاص الــذين

الكـــوارث الـــيت مـــن صـــنع اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك تغـــري املنـــاخ.  أو
علـى أسـاس  علـى االلتـزام >لتعـاون ٥مـن املـادة  ٢ونصت الفقرة 
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مسألة صون  ٥من املادة  ١٢موافقة الدولة املعنية. وتناولت الفقرة 
مــن  ٣ ول. ونصــت الفقـرةمبـادئ السـيادة والســالمة اإلقليميـة للـد

علــــــى أن تكــــــون الدولــــــة مســـــؤولة عــــــن تــــــوفري اجلــــــرب  ١٢املـــــادة 
لألشـخاص النـازحني داخليـاً فيمـا يتعلـق >ألضـرار الـيت تلحـق �ــم 

عــــــن محايـــــة ومســــــاعدة األطـــــراف الـــــدول  عنـــــدما متتنـــــع إحــــــدى
 األشخاص النازحني داخلياً يف حاالت الكوارث الطبيعية. 

عايشــته املباشــرة للكــوارث الـــيت قــال إن م خوانــغ الســيد -٤٨
حـدثت يف بــالده قــد منحتــه فهمـاً عميقــاً للقضــا� املتضــمنة. ويف 
وســــــعه يف هـــــــذا الصــــــدد أن يوصـــــــي مبشــــــاهدة الفـــــــيلم الصـــــــيين 

“Aftershock”  (توابع الزلزال) الذي صور األحداث احمليطة �ـزتني
أرضــيتني كبريتــني وقعتــا يف الصــني، وقــدم منظــورات جديــدة بشــأن 

ارث ومساعدة ومحاية األشـخاص املتضـررين. وقـال إن الفـيلم الكو 
واحملبـــة والتقاليـــد، تكـــون عنــــد الفضــــيلة يبـــني أن القـــيم، مـــن قبيـــل 

الكــــالم النظــــري عــــن مواجهـــة الكــــوارث الكــــربى أكثــــر قــــوة مــــن 
 الواجبات واحلقوق واملسؤوليات.

ولدى انتقاله إىل جوهر التقرير، قال إن من املهم توضيح  -٤٩
 األساسية املتضمنة. وبرأيه أن هناك ثالث قضا� أساسية القضا�

ال بد من التصدي هلا، وهي: تعريف الكـوارث، وتـوفري املسـاعدة، 
 ت. ومسألة احلقوق والواجبات واملسؤوليا

و>دئ ذي بـدء، توجـد ثالثـة أنــواع مـن الكـوارث ختتلــف  -٥٠
لتنبـؤ �ــا، ميكـن ا اختالفـاً كليـاً فيمـا بينهـا، وهــي: الكـوارث الـيت ال

املفاجئـة، الواسـعة النطـاق، مثـل الـزالزل والتسـو�مي والفيضــا�ت؛ 
والكـوارث النامجـة عـن تغـري املنـاخ والتصـحر والتـدهور البيئـي، مثــل 

عة؛ وأخرياً، الكوارث النامجة عن الصراع االجتماعي، اجلفاف وا0ا
مـن قبيـل ا0اعـة وتـدفق الالجئــني. والنـوع األول مـن الكـوارث هــو 

لذي ينبغي للجنة أن تتناوله >لنقاش. فهذا النوع من الكوارث قد ا
يضرب أي بلد بغض النظر عن ثرائه أو موارده، يف حني أن النـوع 

الفقرية واألقل منواً، وهي قضية تتعلق الثاين حيدث فقط يف البلدان 
>لتنمية ينبغي لألهداف اإلمنائية لأللفية أن تتصدى هلـا. أمـا النـوع 

ن الكوارث فيتصل بصورة أكرب >لسلم واألمن ويسـتدعي الثالث م
 حلوالً سياسية. 

وأردف قائالً إنه من الواضح أن الكوارث املختلفة تستدعي  -٥١
جابة للكـوارث املفاجئـة تتضـمن ثــالث اسـتجا>ت خمتلفـة. فاالسـت

الطاغي هو  مراحل. يف املرحلة األوىل، حيث يكون املطلب األول 
كون احلديث عن حقوق اإلنسان غري جمٍد. ويف إنقاذ حياة البشر، ي

الضحا�،  عادة توطني  املرحلة الثانية، تتمثل األولوية األساسية يف إ
ادية اخلارجية. وتركز وهو جهد يتطلب كميات هائلة من املساعدة امل

املرحلة الثالثة على إعادة اإلعمار يف أعقاب الكوارث، وهي قضية 
 ت طويلة األجل.    تتعلق >لتنمية وتتطلب مدخال

فيما يتعلق بتوفري املساعدة، قال إنه يود أن يذكر �نياً، و  -٥٢
د  منوذجني صينيني �جحني. األول، وهو يقوم على أساس االعتما

، يتجسـد يف االســتجابة للزلــزال املـدمر الــذي ضــرب علـى الــذات
. فقــد مت تنفيــذ أعمــال اإلغاثــة يف ١٩٧٦عــام يف مدينـة �نغشــان 

كارثة وإعادة اإلعمار >ستخدام املوارد احمللية دون غريها، أعقاب ال
عامــاً بــرزت إىل الوجـــود مدينــة مزدهــرة جديـــدة.  ٣٠ويف غضــون 

الـذايت واملسـاعدة الدوليـة  ويقوم النموذج الثاين على أساس العون
جمتمعــني، ويتضـــح مــن خـــالل رد الفعــل إزاء الزلـــزال اهلائــل الـــذي 

. فقــــد أطلقــــت حكومــــة ٢٠٠٨عــــام يف ضــــرب مدينــــة وينشــــوان 
الصـــــني فـــــوراً آليتهـــــا اخلاصــــــة >الســـــتجابة يف حـــــاالت الطــــــوارئ 
وخصصــت مبـــالغ كبـــرية لعمليـــات اإلغاثـــة وعبـــأت البلـــد ²ســـره. 

تعلقــة >إلغاثـة يف حــاالت الكـوارث وإعــادة وكجـزء مــن اجلهـود امل
اإلعمــار، قبلــت أيضــاً بتلقــي املســـاعدة مــن مصــادر دوليــة. وقـــد 

لتنمية أُجنزت أعمال إعا دة اإلعمار قبل موعدها املقرر، وجتاوزت ا
االقتصادية مستو��ا اليت كانت سائدة يف املرحلة السابقة للزلزال. 

اإلغاثــــة يف حــــاالت ومــــع ذلــــك، فــــإن املســــؤولية األساســــية عــــن 
الكوارث تقع على عاتق الدولة املتضررة، علماً ²ن العامل احلاسم 

ة يف حاالت الكوارث هو املساعدة يف جناح اجلهود املتعلقة >إلغاث
 اليت تقدمها الدولة املتضررة وليس املساعدة الدولية.

وأضــاف قــائالً إن القضــية الثالثــة الــيت ينبغــي النظــر فيهــا  -٥٣
الواجبات واحلقـوق واملسـؤوليات. وأشـار إىل أن مشـروع  هي قضية

يبني أنه يقع على عاتق الدولة املتضررة واجـب التمـاس  ١٠املادة 
املساعدة اخلارجية إذا ما جتاوز حجم الكارثة قدر�ا الوطنية علـى 

على أن للمجتمع الدويل  ١٢االستجابة، بينما ينص مشروع املادة 
الدولة املتضررة. ومع ذلك، فربأيه أن احلق يف عرض املساعدة على 

العالقــــة القائمــــة بــــني الدولــــة املتضــــررة وا0تمــــع الــــدويل ال ينبغــــي 
ث احلقوق والواجبات، بل ينبغي تناوهلا من منظور حتديدها من حي

التعـاون الـدويل. فاملسـاعدة الـيت قـدمها عـدد كبـري مـن البلــدان إىل 
راً كانت تعبريًا عن الروح اليا>ن يف أعقاب الزلزال الذي ضر�ا مؤخ

اإلنسانية ومل تكن إشارة إىل أن حجـم الكارثـة يتجـاوز قـدرة البلـد 
ت نفسه، يكون للدولة املتضررة احلق يف على االستجابة. ويف الوق

أن تُـؤثر االعتمــاد علـى الــذات؛ وينبغــي أال يُعتـرب رفــض املســاعدة 
عــالوة علـــى اخلارجيــة أمـــراً خاطئــاً أو مناقضـــاً حلقــوق اإلنســـان. و 

ذلك، ينبغي لعروض املساعدة املقدمة إىل الدولة املتضررة أن ~خذ 
تلقــي تلـــك املســـاعدة أيضــاً يف االعتبـــار قــدرة تلـــك الدولــة علـــى 

واالستفادة منها. فمع أن عدداً من الدول قد أعرب عن استعداده 
لتقـدمي املســاعدة يف أعقـاب زلــزال وينشـوان، فــإن األوضـاع احملليــة 

ملتعــــذر قبـــول مجيـــع املســــاعدات الدوليـــة املعروضــــة. جعلـــت مـــن ا
 وينبغي عدم توجيه التهم إىل الدول املتضررة على هذا األساس.  

إنه ينبغي النظر إىل توفري املساعدة بوصفه مسؤولية  قالو  -٥٤
وليس حقاً. فالكثري من املشكالت اليت تواجه الدول األفريقية ليست 

لدان يف الواقع �مجة عن عجز عن التم لب اس املساعدة بل عن فشل ا
املتقدمة يف ~مني املساعدة الكافية. يف الوقت نفسه، فرضت بعض 

ة على أعمال اإلغاثة يف حاالت الكوارث بغية البلدان شروطاً سياسي
تقويض حكومات البلدان املتضررة. ويعترب هذا التصرف مبثابة تدخل 
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ح اإلنسانية. وهلذا يف الشؤون الداخلية لتلك الدول ويتعارض مع رو 
 السبب رفضت إثيوبيا وميامنار املساعدات املقدمة. 

، املســـاعدة وبرأيــه أن للـــدول املتضــررة احلـــق يف التمــاس -٥٥
واجـب التماسـها. وينبغـي أن تتحمـل الـدول األخـرى  أن عليهـا ال

أو ا0تمع الدويل ككـل املسـؤولية األخالقيـة أو الواجـب األخالقـي 
ملساعدة. واستناداً إىل هـذا الفهـم، اقـرتح تعـديل املتمثل يف تقدمي ا
حبيث يشريان إىل أن البلدان املتضررة  ١٢و ١٠مشروعي املادتني 

جتاوز حجم  حلق يف التماس املساعدة من ا0تمع الدويل إذا ماهلا ا
الكارثــة قــدر�ا علــى االســتجابة، وإىل أنــه ينبغــي للــدول األخـــرى 

ساعدة البلدان املتضررة مع التقيد وا0تمع الدويل حتمل مسؤولية م
 بعدم حماولة التدخل يف شؤو ا الداخلية. 

د أ�ر عـدداً مــن قــال إن السـيد خوانـغ قــ دوغـارد السـيد -٥٦
القضا� اهلامة. و>لنسبة إليه شخصياً، فإن جمرد ذكر املبدأ املكرس 

وهــو عــدم  -مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  ٢مــن املــادة  ٧يف الفقــرة 
هو مبثابة الرداء األمحر الذي  - الشؤون الداخلية للدول التدخل يف

يســـتفز الثـــور. فتحــــت حكـــم نظـــام التمييــــز العنصـــري يف جنــــوب 
شـــكلت تلـــك املـــادة مســـة أساســـية مـــن مســـات السياســـة  ،قيــاأفري

اخلارجيــة للحكومــة واســُتخدمت لــدعم احلجــة الــيت تقــول ²نــه ال 
لعنصرية. وقال إنـه  جيوز السماح ألي دولة >لتدخل يف سياسا�ا ا

مل يعــد رائجــاً،  ٢مــن املــادة  ٧كـان لديــه انطبــاع ²ن ذكــر الفقـرة 
شوق لالستماع إىل السـيد خوانـغ لكنه تبني أنه كان خمطئاً. وهو مت

وهو يقول املزيد عن تسييس ا0اعات يف إثيوبيا وميامنار. وحسبما 
حلـالتني يتذكر، فإن املساعدة اليت عرضـها ا0تمـع الـدويل يف كلتـا ا

قـد قوبلـت >لـرفض الفـوري القـاطع. وال بـد مـن توضـيح األحـداث 
مبجرد القول  اليت جرت يف ذلك الوقت، إذ ينبغي أال يكتفي املرء

 إن تلك الكوارث قد ُسيِّست دون تقدمي املزيد من األدلة. 
قال إنه يتسـاءل عمـا إذا كـان >سـتطاعة  فاسياين السيد -٥٧

السـيد خوانـغ أو السـيد دوغــارد، يف ضـوء التعليقـات الـيت أدىل �ــا 
مـن ميثـاق األمـم  ٢مـن املـادة  ٧السيد دوغارد فيما يتعلق >لفقـرة 

 املزيــد مــن التوضـيحات بشــأن مســألة مــا إذا كــان املتحـدة، تقــدمي
قـع علـى عــاتق تقـدمي املسـاعدة يف حـاالت الكـوارث هـو واجـب ي

 الدول غري املتضررة.
قد أ�ر نقطة مثرية  قال إن السيد فاسياين دوغارد السيد -٥٨

لالهتمــام تســـتدعي املزيــد مـــن الدراســة. وأعـــرب عــن أملـــه يف أن 
 ث. يتناوهلا املقرر اخلاص >لبح

إن النتيجـــة الطبيعيــة لواجــب التمـــاس  قــالنــوليت  الســيد -٥٩
املساعدة هو واجب النظر يف طلب من هذا القبيل، وليس واجب 

 تقدمي املساعدة. 
أمله يف أن يكون على الدول  أعرب عن بيرتيتش السيد -٦٠

غــري املتضــررة يف وقـــت مــا يف املســتقبل واجـــب تقــدمي املســـاعدة، 

فـــإن  ،رد احلــق يف فعـــل ذلــك. ومـــع ذلــكولــيس أن يكـــون هلــا جمـــ
القضية املطروحة على بساط البحث يف الوقت احلايل هي واجب 
الـــدول املتضـــررة أال تـــرفض املســـاعدة تعســـفاً. وهـــذه خطــــوة أوىل 

 االجتاه الصحيح.  متواضعة يف

شــكر املقـــرر اخلــاص علــى تقريــره الرابـــع  احلمــود الســيد -٦١
مــن القضــا� األساســية الــيت  املـدروس جيــداً، والــذي عــاجل العديـد

جيــب التصـــدي هلـــا. وقــال إنـــه >لـــرغم مــن وجـــود كيـــا�ت أخـــرى 
تتصدى للجوانب التشغيلية لإلغاثة، فإن اللجنة هي اهليئة املناسبة 

ري الــيت يتعــني تطبيقهـا حــني تكــون احلمايــة القانونيــة لتحديـد املعــاي
لألشــخاص مهــددة بســبب املواقــف الــيت تتخــذها بعــض اجلهــات 

بــد مــن إجيــاد التـوازن بــني حقــوق والتزامــات اجلهــات  اعلـة. والالف
الفاعلــة املختلفــة مـــن أجــل تعزيــز احلمايـــة، مــع العلــم ²ن التـــوازن 

ميكــن للجهـــات ينطــوي علــى عـــدم وجــود حقـــوق مطلقــة وأنـــه ال 
الفاعلــــة التمســـــك حبقوقهــــا �ـــــدف التهـــــرب مــــن التزاما�ـــــا جتـــــاه 

يتمثـل يف ضـمان احلمايـة اآلخرين. فاهلدف الشامل ملهمـة اللجنـة 
القانونيــة لألفـــراد املتضــررين يف أثنـــاء حــاالت الكـــوارث، علـــى أن 

 ُحيَقق التوازن بني احلقوق وااللتزامات على ضوء ذلك اهلدف. 
نقطــــة عامــــة �نيــــة ال بــــد مــــن أخــــذها يف  وقــــال إن مثــــة -٦٢

وهي أن انتهاك االلتزامات الواردة يف صـك قـانوين حيـرك  ،االعتبار
لية القانونيــــة جلهـــــات فاعلــــة معينــــة. وينبغـــــي عــــدم جتاهـــــل املســــؤو 

انتهاكات القانون الدويل هذه يف حاالت الكـوارث. فحـني تـدرك 
بب انتهـاك دولـة أو منظمـة دوليـة أ ـا سـتتحمل مسـؤولية دوليـة بسـ

من هذا القبيل، وأنه ال ميكنها االستفادة من االفتقار إىل الوضـوح 
كعامــــل ردع عــــن ارتكـــــاب   القــــانوين، فمــــن شــــأن ذلــــك أن يفيــــد

 االنتهاك وكحافز للتقيد >لقانون.
ومثة اعتبار �لث يتمثل يف أن مبدأي سيادة الدول وعدم  -٦٣

ينبغي أال يُنظر إىل التدخل مها مبدآن راسخان يف القانون الدويل، و 
دة  ا العملية الراهنة على أ ا تنتقص من شأن هذين املبدأين. فالسي

للـدول فحسـب بـل التزامـات أيضـاً، مبـا يف ال يرتتب عليها حقوق 
ذلـك يف سـياق أوضـاع الكــوارث. وحسـب مـا مت التأكيـد عليــه يف 

، فعلـى الدولــة املتضــررة، حبكـم ســياد�ا، واجــب ٩مشـروع املــادة 
ايـــة األشــــخاص وتـــوفري أعمــــال اإلغاثـــة واملســــاعدة يف ضـــمان مح

صـوص إقليمها. وعالوة على ذلك، فإن مبدأي احلياد والنزاهـة املن
يـــوفران احلمايــة للدولــة املتضــررة مـــن  ٦ عليهمــا يف مشــروع املــادة

التـدخل يف شــؤو ا، ال مـن قبــل اجلهـات الفاعلــة الـيت قــد تتحمــل 
ب غري الدول من اجلهات املسؤولية الدولية فحسب، بل ومن جان

الفاعلـة أيضـاً. ويف وسـع الدولـة املتضـررة أن حتـد مـن حقـوق جهـة 
ت هذه األخرية >نتهـاك مبـدأ عـدم التـدخل فاعلة معينة إذا ما قام

أو أي مبــدأ إنســاين. واحلقيقـــة أن التقريــر أفـــرط يف التشــديد علـــى 
الضــما�ت املمنوحـــة للـــدول املتضــررة يف مواجهـــة اخلـــرق احملتمـــل 

 لسياد�ا أو ملبدأ عدم التدخل من قبل اجلهات الفاعلة األخرى. 
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د وقال إن هناك أساساً قو�ً لوضع قاعدة يف -٦٤  مشاريع املوا
تتصــل بواجــب الدولـــة املتضــررة يف التمـــاس املســاعدة. ويبـــدو أن 
اإلطار القانوين الدويل القائم موجه حنو خلق التزام كهذا، لكنه من 

ســـاطة أنــه عنــدما تعجـــز الدولــة عــن الوفـــاء حقــائق األمــور بكــل ب
مبســؤوليتها األساســية عــن محايــة األفــراد املوجــودين يف إقليمهــا يف 

ت الكـوارث، يتعـني عليهـا التمـاس املسـاعدة اخلارجيـة. ومـن حـاال
شـأن اإلخفـاق يف إرسـاء واجـب التمـاس املسـاعدة أن يسـفر عــن 

ا يؤدي >لتايل إىل عدم الوفاء >لغـرض املتـوخى مـن ممفراغ قانوين، 
املتمثل يف ضمان احلماية القانونية. و>لرغم من أنـه و مشاريع املواد 

عـاون يشـمل واجـب التمـاس املسـاعدة، قـد حيـاَجج ²ن واجـب الت
فــــإن األول يتعلـــــق بتفعيـــــل وإدارة اســــتجابة الدولـــــة املتضـــــررة إزاء 

كثــــر مـــن تعلقـــه >اللتـــزام احملــــدد الكارثـــة، وهـــي عالقـــة متبادلـــة، أ
 >لتماس املساعدة الذي ميثل مبادرة فردية.  

إنه يوافق املقـرر اخلـاص الـرأي بشـأن وجـود هـامش  وقال -٦٥
للدولة املتضررة لتحديد طبيعة ومضمون املساعدة اليت  تقدير متاح

تلتمســـها، ممــــا يعـــين ضــــمناً أن للدولــــة املتضـــررة احلــــق يف اختيــــار 
علـة الــيت تلـتمس املســاعدة منهـا. ويــر�ن التمتـع �ــذا اجلهـات الفا

احلـق، شـأنه شـأن أي حـق سـيادي آخـر، بعـدم إسـاءة اسـتخدامه 
 من قبل الدولة املتضررة. 

، قـال إنـه يوافـق ١٠نتقاله إىل نص مشروع املـادة ولدى ا -٦٦
علــى التفضــيل الــذي أبــداه املقــرر اخلــاص بشــأن اســتخدام كلمـــة 

لب"، حيث إن طلب املساعدة يوحي ²ن "التماس"، بدالً من "ط
الدولة املتضررة قد تنزع إىل قبول أي عروض للمساعدة تقدَّم هلـا، 

 بصورة أكرب.يف حني تنطوي كلمة "التماس" على  ج فاعل 

، أعرب عن موافقتـه علـى ١١وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٦٧
اعدة عليها، الفرضية القائلة ²ن للدولة املتضررة احلق، عند عرض املس

يف حتديد نوع املساعدة الذي توافق عليه، بغض النظر عما إذا كانت 
قدر�ا على توفري اإلغاثة قد استنفدت. ومع ذلك، فإن ذلك احلق 

حقـاً مطلقـاً، ومثــة أسـس قانونيـة وافــرة إلرسـاء واجـب الدولــة  لـيس
املتضـررة يف املوافقــة علــى املســاعدة حـني ال توجــد لــديها أســباب 

كاألسباب املتعلقة >ألمن الوطين، لالمتناع عن تلك املوافقة.   وجيهة،
ومع ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أن مصلحة ا0تمع الـدويل يف محايـة 

الكوارث مل تتطور بعد إىل الدرجة اليت يشكل  األشخاص يف حاالت
 التزاماً إزاء الكافة. ١٢عندها الواجب الذي يغطيه مشروع املادة 

ة درجة من االلتباس يف التقرير بني عدم رغبة ويبدو أن مث -٦٨
الدولة املتضررة يف مساعدة األفراد املوجودين يف إقليمها عند وقوع 

املتضررة يف قبول املساعدة اخلارجية. فقد الكارثة وبني عدم رغبة الدولة 
على أنه ال جيوز للدولة املتضررة أن متتنع تعسفاً  ١١نص مشروع املادة 

لى املساعدة اخلارجية حني تكون غري قادرة على توفري عن املوافقة ع
املساعدة املطلوبة أو غري راغبة يف ذلك. فالدولة املتضررة اليت ال ترغب 

ملتضررين قد تتحمل  يف توفري املساعدة ا املطلوبة يف إقليمها لألفراد 

حبكم التزاما�ا املتعلقة حبقوق اإلنسان مسؤولية دولية عن أفعال غري 
، فإ ا تتحمل مسؤولية دولية ١١ املادة. ومبوجب مشروع مشروعة

 إضافية إذا ما رفضت بشكل تعسفي عرضاً للمساعدة. 
الســلطة التقديريـــة  ويف تلــك احلالــة أيضــاً، يكــون للدولــة -٦٩

السـيادية يف تقيـيم طبيعـة عـرض املسـاعدة الـذي سـتوافق عليــه ويف 
عرضـــاً كهـــذا. حتديــد اجلهـــات الفاعلـــة الـــيت ميكــن أن تقبـــل منهـــا 

ويتسـم ذلـك ²مهيـة عمليـة، حيـث إن الـدول يف حـاالت معينـة قــد 
تـــرفض املســـاعدة مـــن قبـــل جهــــات فاعلـــة حتمـــل دوافعهـــا طابعــــاً 

 اين.خالف الطابع اإلنس
، أشار إىل أنه >لرغم من عدم ١٢وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٧٠

ا جلهات وجود أسس كافية يف القانون الدويل لفرض التزام عام على 
 ٥املاحنة بتوفري املساعدة، فإن واجب التعاون املتجسد يف مشروع املادة 

يكـن موضـوع  قد يوفر أساساً إلرساء هذا االلتزام. بيد أن ذلك مل
الدولة  ١٢روع املادة مش الذي يبدو أنه صيغ �دف فرض التزام على 

الثة. املتضررة ينشأ عن إرساء حق ُمينح للجهات الفاعلة من األطراف الث
الفاعلة من األطراف  وقال إنه ال يوافق على أن ُمتنح مجيع اجلهات 
 الثالثة معاملة متساوية لدى صياغة ذلك احلق. فاملعاملة الوارد ذكرها يف

 من أشخاصاً للمنظمات غري احلكومية بوصفها  ١٢مشروع املادة 
الدول قد تؤدي إىل هلم القانون الدويل  أشخاص حقوق مباشرة إزاء 

نشوء مصاعب قانونية وتتسبب مبشكالت عملية كبرية >لنسبة لتنفيذ 
مشاريع املواد. ومن شأن معاملة كهذه أن تؤدي، على سبيل املثال، إىل 

تتحملها الدولة املتضررة اليت ترفض عرضاً للمساعدة من نشوء مسؤولية 
وال حىت  -القانون الدويل قاعدة منظمة غري حكومية. وال يوجد يف 

تنحو هذا النحو. ويف حاالت الطوارئ،  -قاعدة يف طريقها إىل النشوء 
 ،مبا يف ذلـك عـروض املسـاعدة ،حيث جيب أن تكون االستجابة

عداد كبرية من املنظمات غري احلكومية استجابة سريعة، وحيث تكون أ
من شأن قاعدة  "ذات الصلة" حاضرة للمساعدة يف مواجهة الكارثة، 

كهذه أن تضع الدولة املتضررة يف وضع صعب. ويف هذه احلاالت، 
يتعني على الدولة املتضررة أوالً التأكد من أن عرض املساعدة املقدم من 

ال  ما وهوإنساين حقيقي، املنظمة غري احلكومية هو عرض ذو طابع 
يوجـد لـديها متسـع مـن الوقـت للتحقـق منـه؛ وعندئـذ، إذا رفضــت 

ًا. العر  ض، يكون عليها أن تواجه خطر ارتكاب فعل غري مشروع دولي
، ميكن هلـذا املشـروع أن ١٢ومبوجب الصيغة احلالية ملشروع املادة 

ا يؤدي مميقوض قدرة الدولة على محاية األفراد املوجودين يف إقليمها، 
إىل عدم الوفاء >لغرض املتوخى من مشاريع املواد. وتبعاً لذلك، قال إنه 

املنظمات غري ال ي ؤيد توسيع احلق يف عرض املساعدة حبيث يشمل 
حبيث  ١٢احلكومية. وكبديل لذلك، اقرتح تعديل صيغة مشروع املادة 

وز" ُحيذف منها مفهوم احلق متاماً ويُنص بدالً من ذلك على أنه "جي
للجهات الفاعلة من األطراف الثالثة عرض املساعدة، وهو ما يشكل 

 إذ�ً وليس حقاً. 

 ١١و ١٠واختـــتم قولـــه >لتوصـــية Ðحالـــة مشـــاريع املـــواد  -٧١
 إىل جلنة الصياغة. ١٢و
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عن أعمال دور�ا القانون الدويل  مشروع تقرير جلنة
 *)�بع( والستني الثالثة

 *)(�بعاملعاهدات التحفظات على  -الفصل الرابع
)A/CN.4/L.783 وAdd.1-8( 

 الـذي املعاهدات على Nلتحفظات املتعلق املمارسة دليل نص -واو
 *)�بع( والستني الثالثة دور�ا يف اللجنة اعتمدته

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
ات، والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظ

�بع(وثبتاً للمراجع (* 
�بعنص املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها  (ب))(* 
ــة -٧٢ دعـــت اللجنـــة إىل اســـتئناف النظـــر يف الفصـــل  الرئيسـ

الرابع من مشروع التقرير، واسرتعت االنتباه إىل اجلزء الوارد منه يف 
 .A/CN.4/L.783/Add.3الوثيقة 

 *(ختــام)التزامـات أصـحا�ا  اإلعـال�ت الراميـة إىل احلـد مـن ١-١-١
)A/CN.4/L.783/Add.3( 
�بع( التعليق(* 

 ) ١٢) إىل (١٠الفقرات من (

 ). ١٢) إىل (١٠اعتُمدت الفقرات من ( 
، ككـــل، ١-١-١اعتُمــد التعليــق علــى املبــدأ التــوجيهي  

 بصيغته املعدلة. 

 اإلعال�ت الرامية إىل الوفاء >لتزام بطرق معادلة ٢-١-١

اقـــرتح االستعاضــة عـــن كلمــة "تعتربهـــا"  انــديويتك  الســيد -٧٣
 بعبارة "تعتربها اجلهة اليت أصدرته" تالفياً لاللتباس.

 ،(املقرر اخلاص) اقرتح أن يرد الـنص املعـدل بيليه السيد -٧٤
يف تلـك احلالــة، علـى النحــو التـايل: "تعتربهــا اجلهـة الــيت أصــدرت 

ختيار يف شكلة االاإلعالن" وليس "تعتربها اجلهة اليت أصدرته". وم
عنـــــد  "،il ou elle"" والضـــــمريين il"اللغــــة الفرنســـــية بـــــني الضــــمري 

اإلشـارة إىل الـدول واملنظمـات الدوليـة، قـد نشـأت >لنسـبة ملبـادئ 
توجيهيـة أخــرى أيضــاً. ومل يبــد أنــه مــن املناســب اســتخدام العبــارة 

 " لإلشارة إىل دولة أو منظمة دولية.il ou elle"الالئقة سياسياً 

 بصيغته املعدلة.  ٢-١-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
__________ 

 .٣١٠١من اجللسة  مستأنف * 

 التعليق

 ) ٢) و(١الفقر�ن (

 ). ٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

ــوليت الســيد -٧٥ اقــرتح أن ُحتـــذف [مــن الـــنص اإلنكليـــزي]   نـ
 " اليت اعترب أ ا زائدة عن احلاجة.probablyكلمة "

 املعدلة.) بصيغتها ٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤رة (الفق

اقـــرتح االستعاضــة عـــن كلمــة "يلـــزم"  وود الســري مايكــل -٧٦
الواردة يف اجلملة النهائية بكلمة "ميكن" أو "ينبغي"، حسب املعىن 

 الذي أراد املقرر اخلاص توصيله. 

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه مبـا أن علـى الـدول  بيليه السيد -٧٧
ي مشــــــكلة يف بتســـــوية منازعا�ـــــا ســـــلمياً، فإنـــــه ال جيـــــد أ التزامـــــاً 

" يف الــنص اإلنكليـــزي. وتالفيــاً لاللتبـــاس، mustاســتخدام كلمـــة "
فإنـه يقــرتح االستعاضــة عــن عبــارة "يلــزم أن تلجــأ [...] إىل أحــد 

وفقــاً  ســوي منازعا�ــاأسـاليب التســوية الســلمية" بعبــارة "يلـزم أن ت
 .للقواعد العامة للقانون الدويل"

، يف الـــــــنص قـــــــال إن االستعاضـــــــة وود الســـــــري مايكـــــــل -٧٨
 " يُعترب كافياً. should" بكلمة "mustاإلنكليزي، عن كلمة "

ــافليش   الســيد -٧٩ " mustقــال إن االستعاضـــة عــن كلمـــة "كـ
" الفرنسية. devront"" ال تـَُعد ترمجة صحيحة لكلمة shouldبكلمة "

وينبغي إبقاء النص الفرنسي بصـيغته احلاليـة. أمـا الرتمجـة اإلنكليزيـة 
ميكن ترمجتها  "devront"": إن كلمة mustيف كلمة "فهي ال تنحصر 

 " >لتأكيد.  should" "، لكن ليس بshall" أو"may" ب

يُفـرض علـى الـدول التـزام  قال إنـه قـد وود السري مايكل -٨٠
بتسـوية املنازعـات الـيت مـن شـأ ا أن تشـكل �ديـداً للسـلم واألمـن 

بتسـوية مـا  التزامـاً الدوليني، لكنه مـن الصـعب االعتقـاد ²ن عليهـا 
قد ينشأ من اختالفات يف الرأي فيما يتعلق بـتحفظ علـى معاهـدة 
ــــل اســــتخدام كلمــــة "ينبغــــي" أل ــــا  مـــا. وهلــــذا الســــبب فإنــــه يفضِّ

 تتناسب بشكل جيد مع السياق.  

قــال إنــه مبوجــب هــذا الطــرح ينبغـــي أن  كــافليش  الســيد -٨١
ظـــر عـــن . وبغـــض الن"devraient"يســتخدم الـــنص الفرنســـي كلمــة 

ختتلـف الصـيغة املســتخدمة  صـطلح الـذي يـتم اختيـاره، جيـب أالامل
 اختالفاً ملحوظاً فيما بني اللغتني. 
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(املقرر اخلاص) اقرتح أن تُعاد صياغة اجلملة  بيليه السيد -٨٢
النهائيـــة لتصــــبح كالتــــايل: "وعنـــد االخــــتالف يف التقــــدير، تنطبــــق 

 ة السلمية".ئل التسويالقواعد املعتادة املتعلقة >للجوء إىل وسا

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-١-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 التحفظات املتعلقة >لتطبيق اإلقليمي للمعاهدة ٣-١-١

 .٣-١-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
  التعليق

 ) ١الفقرة (

ــه لســيدا -٨٣ ) ١(املقـــرر اخلــاص) اقـــرتح تعـــديل الفقـــرة ( بيليـ
هذا املبدأ التوجيهي، كمـا يتبـني مـن عنوانـه،  يُعىنلتصبح كالتايل: "

اســتبعاد تطبيـــق  >إلعــال�ت االنفراديــة الـــيت تســتهدف منهــا دولـــة
: املكـــايناختصاصـــها أحكـــام معينـــة مـــن معاهـــدة مـــا مـــن حيـــث 

اختصاصــــــها يـــــث مـــــن حأحكـــــام معينـــــة ترتضـــــي الدولـــــة تطبيـــــق 
األحكـــام مـــن شــأن ، إال >لنســـبة إلقلــيم أو أكثـــر كــان املوضــوعي
مــن  ٢٩مبوجــب املــادة  ، لــوال اإلعـالن،تنطبــق عليــهأن املسـتبعدة 

  ".اتفاقييت فيينا

 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقـرتح االستعاضـة عـن كلمـة  بيليه السيد -٨٤
“seront”  بكلمة"seraient.يف اجلملة األوىل من النص الفرنسي " 
)، مـــع ذلــــك التعـــديل الطفيــــف يف ٢اعتُمـــدت الفقــــرة ( 

 صياغة النص الفرنسي.
 ) ٤) و(٣الفقر�ن (

 ). ٤) و(٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٥الفقرة (

يف  "lequel"عــن كلمــة  اقــرتح االستعاضــة كميشــه  السـيد -٨٥
 ."laquelle"النص الفرنسي بكلمة 

)، مـــع ذلــــك التعـــديل الطفيــــف يف ٥اعتُمـــدت الفقــــرة ( 
 صياغة النص الفرنسي.

 )١٠) إىل (٦الفقرات من (

 ). ١٠) إىل (٦اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

) اليت كانت قد ُحذفت يف ١١إن الفقرة ( قالت الرئيسة -٨٦
ســـابقة مـــن مشـــروع التقريــر قـــد بقيـــت يف الـــنص الفرنســـي نســخة 

ينبغــي حــذف الفقــرة لكــي يتســق  ،قصــود. و>لتــايلبشــكل غــري م
 النص الفرنسي مع مثيله اإلنكليزي.

 ) من النص الفرنسي.١١ُحذفت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-١-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 وســــــيع نطــــــاق التطبيــــــق التحفظـــــات الــــــيت تصــــــاغ عنـــــد ت ٤-١-١
 اإلقليمي للمعاهدة

 .٤-١-١يهي اعتُمد املبدأ التوج 
  التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقـــــرتح حــــذف كلمــــة "النهائيـــــة" يف  وود الســــري مايكــــل -٨٧
اجلملـة األوىل، ألن اللجنــة تتحـدث يف العــادة عـن "املوافقــة علــى 

 االرتباط" دون أية نعوت. 
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٤) و(٣الفقر�ن (

 ).٤) و(٣مدت الفقر�ن (اعتُ  
 )٥الفقرة (

 الـنص (املقـرر اخلـاص) اقـرتح االستعاضـة يف بيليـه السـيد -٨٨
أو بكلمة " moyennant"" بكلمة compte tenu"الفرنسي عن عبارة 

"avec"  .لكي يتالءم مع النص اإلنكليزي 
)، مـــع ذلــــك التعـــديل الطفيــــف يف ٥اعتُمـــدت الفقــــرة ( 

 صياغة النص الفرنسي.
 )٦ة (الفقر 

 ).٦اعتُمدت الفقرة ( 
 املعدلة.بصيغته  ٤-١-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 
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 ٣١٠٤اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ١٣األربعاء، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :الرئيسة

إســكو>ر إر�نــدث، الســيد أدوكــي، الســيدة  :احلاضـرون 
، السـيد بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييرا -السيد >سكيس 

بيليــــه، الســـــيد حســــونة، الســـــيد احلمــــود، الســـــيد خوانــــغ، الســـــيد 
دوغـارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، الســيد 

أوسـبينا، السـيد  -فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السـيد فلنسـيا 
يد كـــافليش، الســـيد كانــديويت، الســـيد كميشـــه، الســـيد  فومبــا، الســـ

ماكريه، السـيد املـري، السـيد موراسـي،  كوميساريو أفونسو، السيد
الســيد ميليســكانو، الســـيد نــوليت، الســيد نيهـــاوس، الســري مايكـــل 

 وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

، A/CN.4/638) (�بع( محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
 )A/CN.4/L.794و ،A/CN.4/643والفرع دال، 

 من جدول األعمال] ٧[البند 
�بعالرابع للمقرر اخلاص (التقرير ( 

ــة -١ دعـــت أعضــــاء اللجنـــة إىل مواصـــلة نظــــرهم يف  الرئيسـ
 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث. عنالتقرير الرابع 

قال إنه يتفق مع األعضاء الذين أكدوا  وود السري مايكل -٢
موضــــع النظـــر، وهـــو تقريــــر مـــوجز ولكنـــه ملــــيء  علـــى أن التقريـــر

 مناسباً بني خمتلف املصاحل اليت ينطوي عليها >ملعلومات، حيقق تواز�ً 
املوضوع. وليس ذلك >إلجناز اهلني، >لنظر إىل حساسية القضا� اليت 
أثريت، على حنو ما لوحظ يف اجللسة السابقة. وقد أ>ن املقرر اخلاص 

الثالثة مرة أخرى عن مهاراته  املواد  الدبلوماسية والقانونية. ومشاريع 
 >لنســـبة ملشـــروع املـــواد برمتـــهطـــابع حمـــوري  هلـــان الــيت يقرتحهـــا اآل

 وتستكمل املشاريع اليت اعُتمدت يف السنة املاضية.
وقـــد أبـــدى الســــيد فاســـياين بعــــض االعرتاضـــات القويــــة  -٣

هـــذه . وقــال إنــه يــتفهم ١١و ١٠املــادتني  يواملــربرة علــى مشــروع
  ويوافق على أنه يتعني علـى اللجنـة أن تتحلـى >حلـذر يف الشواغل

 ،كل عملها. إذ قد خيلِّف هذا العمل أحيا�ً أثـراً أكـرب مـن املتوقـع
بـــــل ورمبــــــا أكثـــــر ممــــــا يســـــتحق. ويتزايــــــد اللجـــــوء إىل االحتجــــــاج 

أمــــام >اللتزامـــات الناشـــئة مبوجـــب القـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك 
د َعـتُـ  ،احملاكم تتابع عمـل اللجنـة بدقـة إىل أننظراً احملاكم احمللية، و 

 مسؤولية اللجنة جسيمة.
وقال إنه يتفق مع كل ما قيـل تقريبـاً أثنـاء تبـادل اآلراء يف  -٤

اجللســة الســـابقة. ولـــو اعُتمـــدت التعـــديالت الـــيت اقرتحهـــا الســـيد 

جلرَّدت تلك األحكام من كل  ١١و ١٠فاسياين ملشروعي املادتني 
 من كل معىن.عملياً ي وألفرغت املوضوع حقيقى مغز 
ر  ،جزئياً على األقل تنخرط،والواقع أن اللجنة  -٥ يف التطوي

هي فإن إشارات السيد فاسياين إىل سيادة الدولة  ،التدرجيي. لذا
مــا وال تعـرتف >لنظــرة املعاصــرة  حــدأحاديــة اجلانـب إىل إشـارات 

وي على حقوق. تنطوي على التزامات كما تنط كو اللسيادة، أي  
 "األضــعفالبلـدان "اإلشـارة إىل  وقـد عفـا الـزمن إىل حـد مـا علـى

. وعمومـــاً فـــإن مشـــاريع املـــواد تتشـــكل بطريقـــة "البلــدان القويـــة"و
متوازنة، وتتسم مشاريع املواد الثالثة املقرتحة يف التقرير الرابع ²مهية 

 جوهرية يف ذلك التوازن.
ولـه ²ن احتمـال عـدم وقـد كـان السـيد دوغـارد حمقـاً يف ق -٦

ينبغــــي أن يثـــين اللجنـــة عـــن عملهــــا؛  �ـــا الاحـــرتام الـــدول اللتزاما
وأوضـح أعضـاء آخـرون عــن حـق أن ذلـك اخلطــر مبـالغ فيـه. وقــد 

بيـان األمـني العــام ب أحاطــت علمـاً علـى حنــو وافسـبق للجنـة أن 
تد إىل الكوارث مي ال "املسؤولية عن احلماية" مفهوم الذي يفيد ²ن

>ملعــىن  "مايــةاملسـؤولية عــن احل"ة، وســبق هلــا أن قــررت أن الطبيعيـ
ليس هلا  )٣٠١(٢٠٠٥لعام  وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي الوارد يف

بشأن هذا املوضوع. وجيب أال تكون  )٣٠٢(اللجنة أعمالمكان يف 
املخـاوف مـن عـدم االمتثـال أو التجــاوز سـبباً يف إثنـاء اللجنـة عــن 

 شاريع املواد. قول ما تراه صوا>ً يف م
اجلزء األول من التقرير الرابع للمقـرر  وحسبما يتضح من -٧

أن أعمـال اللجنـة بشـأن املوضـوع حـىت ألمر مشجع اخلاص، فإنه 
والً حسناً يف اللجنة السادسة. وأُبدي يف نيويورك اآلن قد لقيت قب

صـيفة. ويؤمــل أن تؤخــذ هــذه احلفيــدة و املالحظــات العديـد مــن امل
وأال تغيب عن البال عندما  على حنو وافاالعتبار  املالحظات يف

 حيني وقت تنقيح مشاريع املواد اليت سبق اعتمادها. 
ليديــة ومــن الصــعو>ت الــيت تكتنــف أســاليب العمــل التق -٨

للجنة أن تعليقات احلكومـات واملنظمـات الدوليـة تصـل عـادة إىل 
ألوىل. وقــد مـدت مشـاريع املـواد املعنيـة يف القـراءة االلجنـة وقـد اعتَ 

متـر سـنوات قبـل القـراءة الثانيـة، وعنـدما ُيطلـب مـن الـدول التعليــق 
 على ا0موعة الكاملة ملشاريع املواد املعتمدة يف القراءة األوىل فإ ا
قـد جتــد نفســها مضـطرة إىل تكــرار مــا قالتـه يف مرحلــة ســابقة (لــو 

ي ). ورمبا كانت هذه العملية منطقية يف املاضهاستطاعت أن تتذكر 
عنـــدما كـــان عـــبء العمــــل علـــى املستشـــارين القـــانونيني لــــوزارات 

 اخلارجية أخف.
__________ 

 العامـــة اجلمعيـــة قـــرار ،٢٠٠٥لعـــام  العـــاملي القمـــة مـــؤمتر نتــائج )٣٠١( 
يضاً ١٣٩و ١٣٨ الفقر�ن ،٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٦ املؤرخ ٦٠/١ . انظر أ

) وقــرار A/63/677"تنفيـذ املســؤولية عـن احلمايــة" (تقريـر األمــني العـام املعنــون 
 .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٤املؤرخ  ٦٣/٣٠٨اجلمعية العامة 

 ،٢٥٠-٢٤٧ الفقـــــرات)، ينالثــــاا0لــــد الثـــــاين (اجلــــزء  ،٢٠٠٨حوليــــة  انظــــر )٣٠٢( 
. انظر أيضاً ١٦٤و ١٥٣ الفقر�ن)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية و

 .متفرقة مواضع يف، ٢٩٨٢ إىل ٢٩٧٨ اجللسات األول،ا0لد  ،٢٠٠٨حولية 
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املقرر اخلاص املعين مبسـؤولية  اتبعهالذي  النهجورمبا كان  -٩
االت احلــــــُحيتـــــذى يف   جــــــاً  ٢٠٠٩ دوليــــــة يف عـــــاماملنظمـــــات ال

تعــديالت  )٣٠٣(الئمـة. فقــد اقــرتح الســيد غــا� يف تقريــره الســابعامل
اعتماد  قبلاملواد املعتمدة يف السنوات السابقة على بعض مشاريع 

ر ملاللجنة ا0موعة الكاملة  شاريع املواد يف القراءة األوىل. وقد يسَّ
ذلــك علــى الــدول أن تعلــق علــى نــص القــراءة األوىل، ألن بعــض 

علـى األقـل كانـت قـد ُأخـذت فعـالً يف االعتبـار. وقـال  مالحظا�ـا
بــع هــذا الســبيل نفســه. وقــد إنــه يشــجع املقــرر اخلــاص علــى أن يت

تقـال املنـتظم يعـرتض احملـافظون علـى هـذا الـنهج ألنـه حييـد عـن االن
. إذ األمـر لـيس كـذلكمن القراءة األوىل إىل القراءة الثانيـة، ولكـن 

وهـي  ،تؤدي هذه الطريقة يف العمل إىل حتسني نص القراءة األوىل
 طريقة أكثر كفاءة وأكثر مراعاة آلراء الدول.

عدد من التعليقات بالسيد بيليه  أدىلاجللسة السابقة  ويف -١٠
ن املنهجيــة املســتعملة حــىت اآلن. وأول هـــذه املثــرية لالهتمــام بشــأ

التعليقـات أنـه مــن الصـحيح أن اللجنـة ال ينبغــي أن تشـدد بصــورة 
مفرطــة علــى ~ثــري القــانون اإلنســاين الــدويل علــى عملهــا، ولكـــن 

دين القـانون فينبغـي هلـا أن تقـر عندما تسرتشد �ذا امليـدان مـن ميـا
سبب يف أن اللجنـة بذلك. ورمبا ينبغي بذل جهود أكرب لتوضيح ال

جتـد هـذا املصـدر مفيـداً، حــىت وإن كانـت مشـاريع املـواد ال تنطبــق 
ما يتضـح حسـبعلى احلاالت اليت يغطيها القانون اإلنساين الدويل 

 .٤من مشروع املادة 
من إشــارات غـــري كافيـــة إىل و�نيــاً، قيـــل إن التقريــر يتضـــ -١١

على التعليل املمارسة ويعتمد بدالً من ذلك على نصوص جتريدية و 
املنطقــي. غـــري أن هــذا ا0ـــال يتســم لألســـف بكثــرة املمارســـات، 
ولكــن لـــيس مــن الســـهل دائمــاً جتميعهـــا وتوثيقهــا. و>إلضـــافة إىل 
ذلك، ال متثل املمارسة الدليل األفضل يف جمال جديد من جماالت 

 ،قـانون ظـل يتطـور بسـرعة منـذ عـدة سـنوات. ويف هـذه الظــروفال
قــد يتســـم >لصــعوبة والذاتيـــة بصــورة خاصـــة، فــإن تقيــيم املمارســـة 

ما تبــنيَّ يف اجللسـة الســابقة أثنـاء املناقشــات الكاشـفة بشــأن حسـب
بعـض األمثلــة التارخييــة. وهــذا هـو الســبب يف أن اللجنــة جيــب أن 

تلـك الـيت ص اليت اعتمـد�ا الـدول و توجه اهتماماً دقيقاً إىل النصو 
معيات الصليب األمحر املنظمات، مثل االحتاد الدويل جلاعتمد�ا 

 اجلهـاتمتثل خالصة املمارسة الـيت اتبعتهـا  إذ إ اواهلالل األمحر، 
 يف هذا ا0ال.  املعتربةذات اخلربة 

والنقطة املنهجية الثالثة تتعلق بواجب احلماية. وهو ليس  -١٢
 من أنه يفهم متاماً النقد املوجه يف هذا الصدد، ولكن يكفي متأكداً 
 ذا املوضوع أثناء املناقشات يف اجللسة السابقة.بشأن هما قيل 

قرتحها املقرر اخلاص اوحتوَّل إىل مشاريع املواد الثالثة اليت  -١٣
فقال أوالً إنه جيب أداء واجب التماس املساعدة  ،يف تقريره الرابع

__________ 

 .A/CN.4/610 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٣٠٣( 

القـانون  يفرضهي التزام آخر أل لما هو احلال >لنسبةمث، حبسن نية
حلصـــول علـــى يف جمـــال اجهـــود الدولــة الــدويل. وجيـــب أن تكـــون 

إىل اجلهات اليت يرجَّح أن  توجَّهاملساعدة جهوداً صادقة وجيب أن 
تكـــون مســــتعدة لتقــــدميها، دون النظـــر إىل االعتبــــارات السياســــية 

 اخلارجة عن املوضوع.
على أن الدولة املتضررة جيب  "التماس"طوي كلمة و�نياً، تن -١٤

أن تتخذ خطوات إجيابية لطلب املساعدة. وكما قال السيد احلمود، 
 ~خـذ بزمـام املبــادرة،فـإن هـذا املصـطلح يعـين أن علــى الدولـة أن 

 يكفي أن ُتطلق نداءً شكلياً موجهاً إىل جهة غري حمدَّدة. وال
إذا "رة ة الـيت حتـددها عبـاو�لثـاً، كيـف ميكـن تفسـري العتبـ -١٥

هـــامش "؟ إن "جتـــاوزت الكارثـــة قـــدر�ا الوطنيـــة علـــى االســـتجابة
الـــذي اســـتعملته احملكمــــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســــان يف  "التقـــدير

ال يسـاعد كثــرياً  )املتحـدة اململكـة ضــد وآخـرون. أسـياق خمتلـف (
وال ينبغــــــي أن يظهـــــــر يف التعليـــــــق. ويتطلــــــب األمـــــــر مزيـــــــداً مـــــــن 

 .حسن النيةادر إىل الذهن مفهوم ية. ومرة أخرى يتباملوضوع
عيـــــار هــــو أن الكارثـــــة املورابعــــاً، هــــل ينبغـــــي أن يكــــون  -١٦

فحينمـا يتبـني ؟ "[القدرة] الوطنية علـى االسـتجابة[...] جتاوزت "
الوقت قد ~خر كثرياً، وهـذا إىل حـد كبـري  ، يكونأن احلال كذلك

 مناستخدام صياغة  . وقد يكون من األفضلحبكم التعريف نفسه
 . "تتجاوز القدرة الوطنية أن الكارثةمن املرجح  "بدا قبيل

حسب "ن عبارة إوخامساً، كان السيد نوليت على حق:  -١٧
 .١٠غري مالئمة يف مشروع املادة  "االقتضاء

أن أن تنظر جلنة الصياغة يف مجيع هذه النقاط أو  ميكنو  -١٨
 تناوهلا يف التعليقات.  جيري
الواجــــب األساســــي للدولــــة  ١١دد مشــــروع املــــادة وحيــــ -١٩

املتضررة يف أال متتنع تعسفاً عن املوافقة. وميكن االستعاضة عن كلمة 
، وهو مصـطلح أكثـر عموميـة "دون سبب معقول"بعبارة  "تعسفاً "

ملادة،  ا وأقل عرضة للمماحكات القانونية. ومع ذلك، فإن مشروع 
 أربعة يستحث والنصساسية. ألوهو يؤيده بشدة، يعّرب عن الفكرة ا

 "تعسـفاً " -املستخدمة  الكلماتأوالً، أ�ً كانت  .أخرى تعليقات
ــــر بقــــدر  - "دون ســـبب معقــــول"أو  فــــإن التعليــــق ينبغــــي أن يفسِّ
اق.  ما السي ميكن من الدقة والوضوح ما هو مقصود عملياً يف هذا 

 عتـــرب أي رفــــض إلعطـــاء املوافقــــةوعلـــى ســـبيل املثــــال، ينبغـــي أن يُ 
 سباب سياسية خالصة ومبا يضر املصلحة العامة رفضاً تعسفياً.أل

و�نياً، فإنه يشاطر السيد بيليه ما أعرب عنه من شكوك  -٢٠
يف اجللســة الســابقة حـــول اإلشــارة إىل احلــاالت الـــيت تكــون فيهـــا 

يف تقـدمي املسـاعدة املطلوبـة. وينبغــي  "غـري راغبــة"الدولـة املتضـررة 
دولــة املتضــررة ســوف تتهــرب مــن واجبهــا التفـرتض اللجنــة أن  أال

األساســي يف ~مــني محايــة األشــخاص وتــوفري اإلغاثــة يف حــاالت 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   262 13/07/2020   09:06:33



  ٢٠١١متوز/يوليه  ١٣ - ٣١٠٤ اجللسة 231
 

 

. ويف ٩، وهــو واجــب جيســده مشــروع املــادة إقليمهــاالكــوارث يف 
ضوء مشروع املادة املذكور، سيكون من الغريب أن يشار فقط إىل 

 دميعـــن تقـــ "عـــاجزة"احلــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا الدولــة املتضـــررة 
 ١١املساعدة الالزمة. وميكن حذف املصطلحني من مشروع املادة 

ال جيـوز االمتنـاع تعســفاً عـن املوافقــة " :حبيـث يقتصـر علــى مـا يلــي
. و>لطبــع، إذا مل تكــن املســاعدة "علــى تلقــي املســاعدة اخلارجيــة

 اخلارجية ضرورية فلن يكون من التعسف االمتناع عن املوافقة.
أنـه مـن  آخرون، جيب أن يوضـح الـنصل و�لثاً، وكما قا -٢١

. وإذا مل يـتم ذلـك رفض ملنح املوافقـةألي الضروري إعطاء أسباب 
الدولـة املتضــررة  حسـن نيــةكيفيـة تقيــيم   تصــورسـيكون مــن العسـري 

 .انتفاء التعسف يف سلوكهاو 

كــــان ينبغــــي الســـــماح إذا  وأخــــرياً، ينبغــــي التفكــــري فيمــــا  -٢٢
>ملوافقـة. وعلـى سـبيل املثـال، قـد  >ستثناءات من القاعدة املتعلقة

يسمح هلا Ðعطاء موافقتها أل ا  وضعال تكون الدولة املتضررة يف 
درجـة عـدم وجـود حكومـة قـادرة علــى إىل غارقـة متامـاً يف الكارثـة 

ظــل العمـل. ويف هــذه احلالـة االســتثنائية، وإن مل تكـن مســتحيلة، ي
الـة عـدم ذكـر  مع ذلك إىل احلماية. وحـىت يف حنيتاجحمالسكان 

فينبغـي أن يشـار  ،هـذا االحتمـال صـراحة يف مشـاريع املـواد نفسـها
 إليه يف التعليقات.

(احلـق يف عـرض املسـاعدة)  ١٢وقد يعّرب مشـروع املـادة  -٢٣
عــن أمــر بــديهي، ولكــن أســـباب ذلــك واضــحة ويشــرحها التقريـــر 

أ�رهـا الســيد  فإنـه يتفـق مـع النقطــة الـيت ،جيـداً. ومـع ذلــكشـرحاً 
مود يف اجللسة السابقة فيما يتعلق >إلشارة إىل املنظمـات غـري احل

احلكومية يف مشروع املادة ورمبا يف مواضع أخرى. وأيد أيضاً اقرتاح 
ملراعاة  ١٢و ١١ترتيب مشروعي املادتني  قلبالسيد بيليه ²ن يتم 

 ن عرض املساعدة إىل مسألة املوافقة.التطور الزمين م

 الحظهــــا هــــو نفســــه،اط منهجيـــة وانتقـــل إىل ثــــالث نقــــ -٢٤
فأشـــار إىل أن اللجنــــة مل تتنــــاول بعـــد واجــــب التأهــــب للكــــوارث 
الطبيعيـة، بعــد أن قــررت فحــص ذلــك اجلانــب يف مرحلــة الحقــة. 

 ،أنه واحد من أهم واجبات الدول فيما يتعلق >لكوارثإىل ونظرًا 
قـد يكـون مـن احلكمـة إعـادة ، . و�نياً التعجيل بتناولهيتطلب فإنه 

 إىل أ التفكري يف موقف املنظمات الدولية يف مشاريع املواد، نظراً ا
اإلغاثـــة يف حــــاالت الكــــوارث، جمــــال تـــؤدي دوراً يتزايــــد بـــروزاً يف 

ســــلطات أو وظــــائف أو مســــؤوليات إليهـــا  عنــــدما ُتســــَنداصـــة خبو 
يســمى  هــا مسـؤوليات تتصـل مبمارســة مـاحمـددة. بـل وقــد توكـل إلي

 . "ية الدوليةاإلدارة اإلقليم"أحيا�ً 

و�لثـاً، شــجَّعت اللجنــة السادســة أعضــاء جلنــة القــانون  -٢٥
العاملني يف ميدان مع عن كثب  االستمرار يف التواصلالدويل على 

جمموعــة واسـعة مــن مـع املقــرر اخلـاص نفســه  تواصـلاحلمايـة. وقــد 
األشــخاص. وقــد حـــان الوقــت ليقـــوم مجيــع أعضـــاء اللجنــة ببنـــاء 

األسبوع املاضي، اختذ البعض خطوات أوىل  شبكا�م اخلاصة. ويف
ز�رة االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر. بجيدة 

 ورمبا ينبغي القيام حبوار طويل األجل وأكثر تنظيماً مع االحتاد. 

وقــال إنــه يؤيــد إحالـــة مشــاريع املــواد الثالثــة املقرتحـــة يف  -٢٦
 جلنة الصياغة. التقرير الرابع للمقرر اخلاص إىل

قـال إن التحـدي الرئيسـي أمـام اللجنـة هـو  ماكريه السيد -٢٧
االنتقـــال إىل مـــا هـــو أبعـــد مـــن جمـــرد التعبـــري عـــن مبـــادئ أساســـية 

ف األطراف اإلفصاح عن حقوق ومسؤوليات خمتلمن أجل عريضة 
، الكـــوارث تمحايـــة األشــخاص يف حــاال ضــمان يفســاعد الــيت ت

للسـلطة التقديريـة للــدول مرتوكـاً  ةحبيـث ال يكـون أمـر تلـك احلمايــ
 تذكري الدول ²ن عليها واجبات إىل جانب حقوقها.وحبيث جيري 

وقد توصل املقرر اخلاص إىل التوازن الصحيح يف العالقة  -٢٨
قـال . و "املسـؤولية عـن احلمايـة"وضـوع وبـني عمـل اللجنـة بشـأن امل

سـه مـن كـان هـو نف  ،عندما عرض املقـرر اخلـاص تقريـره األويلإنه، 
بني األشخاص الذين قالوا إنه إذا كانت اللجنة تعتزم اختاذ موقف 
بشـــأن املســـؤولية عــــن احلمايـــة فإ ـــا تفــــتح بـــذلك قضـــية خارجيــــة 

 باينـــةاملتوتســتدعي اســتجا>ت تقــوم علــى أســاس وجهــات النظــر 
املفهوم وليس على أساس االلتزام حبماية األشـخاص. ذلك بشأن 

االلتزامــات يف  بتحديــدلجنــة ال اضــطلعتومـن �حيــة أخــرى، إذا 
فإ ـا تقـدم بـذلك مسـامهة غـري مباشـرة  حتديداً واضحاً، هذا ا0ال

يف تطوير مفهوم املسؤولية عن احلماية، ولكنها مسامهة أكثر فائدة 
 صورة مباشرة.ذكر املفهوم ب من

ما أشـــري يف اجللســة الســـابقة، يركــز التقريـــر الرابـــع حســبو  -٢٩
الدولة يف محاية سكا ا ال على مسؤولية بدرجة أكرب على واجب 

بسـكان دولـة أخـرى. وقــد  اخلطـرالدولـة يف التصـرف عنـدما حييـق 
نشأ عن ذلك توتر كبـري يف اللجنـة، حيـث دعـا كثـري مـن األعضـاء 
إىل إعـادة التأكيــد، صــراحة أو ضــمناً، علــى مبــدأ عــدم التــدخل. 

طريقـة  وجنح املقرر اخلاص يف االلتفاف حول املشـكلة وتوصـل إىل
لفـرض التزامـات علــى الدولـة املتضـررة �شــئة عـن واجـب احلفــاظ 

ة والكرامــة وواجــب التعـاون. وهكــذا توصــل إىل طريقــة علـى احليــا
 للخروج من مأزق حمتمل. 

كـــان إذا  والســؤال احملــوري بصـــدد مشــاريع املــواد هـــو مــا  -٣٠
ينبغــــي أن تكـــــون ملزمــــة. فالواجـــــب الـــــذي يــــنص عليـــــه مشـــــروع 

جــب الدولـــة املتضــررة يف التمـــاس املســاعدة) لـــيس (وا ١٠ املــادة
فقـط يف ظـروف حمـدودة. و>إلضـافة  وهـو ينطبـق ،التزامـاً موضـوعياً 

كـــان هـــذا االشــرتاط يتســـق مـــع إذا   حتديـــد مــاإىل ذلــك، يصـــعب 
 .تلك املمارساتحتليل يف نقص البسبب  ، وذلكممارسات الدول

ناقشة يف اجللستني ميامنار كثرياً أثناء املو  وقد ذُكرت إثيوبيا -٣١
اورة قدمت السابقتني. وحتليل احلالة يف ميامنار يوضح أن الدول ا0
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قد أجرت على األرجح >لفعل املساعدة وأن ميامنار وتلك الدول 
. وهذه املناقشـات قـد تفـي >لفعـل مناقشات بشأن تلك املساعدة

يف إثيوبيــا، مــن �حيــة أخـــرى،  . أمـــا١٠مشــروع املــادة يتطلبــه  مبــا
الســؤال هــو: هــل مت تقــدمي معونــة مــن أي نــوع مــن جانــب دولـــة ف

غري من ف ،ى الدول معونة يف حالة الكارثةأخرى؟ فإذا قبلت إحد
ــل املســـؤولية عــن املــرجح أن  اإلخفـــاق يف التمــاس املســـاعدة. حتمَّ

و>إلضافة إىل ذلك، وكما أشار السيد احلمود، ال يوجد يف مشروع 
 التماس املساعدة منها أو تلقيها. يتعني املادة ما يشري إىل اجلهة اليت

 ن شــــأن حــــاليت إثيوبيــــاوقـــال إنــــه ال حيــــاول أن يقلــــل مـــ -٣٢
لص إىل أن مشروع خيإىل الوقائع فقد  املرء ميامنار، ولكن إذا نظرو 

مــــا حـــدث يف الواقـــع. و>إلضــــافة إىل  ببســـاطةيصـــف  ١٠املـــادة 
 ١٠ملــادة مشـروع اإىل أن االشــرتاطات الـيت يفرضــها ذلـك، ونظـراً 

 الشــــواغل املتعلقــــةأن  يتضـــح، فقــــد هـــي اشــــرتاطات قليلـــة نســــبياً 
عتقــد. ولــذلك فقـد يكــون مــن سـؤولية الــدول هـي أقــل كثــرياً ممـا يُ مب

املالئـم، علـى ســبيل القيـام بعمليـة تطــوير تـدرجيي، اعتمـاد مشــروع 
وهـــــــو  ،واإلشــــــارة يف التعليـــــــق إىل عالقتــــــه >ملمارســــــة ١٠املــــــادة 

إىل النطاق اإلشارة أيضاً يداً من البحث، و دون شك مز  يتطلب ما
 .املعين احملدود لاللتزام

(واجـــب الدولـــة املتضــــررة  ١١ويف حالـــة مشـــروع املـــادة  -٣٣
 بشـأنالسـيد فاسـياين  شواغلكانت   ،متتنع تعسفاً عن املوافقة) أال

هـو عـدم مع ذلـك . والنهج الصحيح أكثر واقعيةاملسؤولية احملتملة 
م، ولكــن توضــيحه ورســم حــدوده. وكمــا أشــار التقليــل مــن االلتــزا

ن يف الفكـرة الـيت تنقلهـا كلمـة أعضـاء آخـرون، فـإن املشـكلة تكمـ
. فما هي املالبسات اليت ميكن فيها اعتبار الدولة املتضررة "تعسفاً "

؟ رفضــاً تعســـفياً  ملســاعدةمــن عــروض امســؤولة عــن رفــض عــرض 
دون أن مــن ة بصــيغته احلاليــ ١١مشــروع املـادة  ميكـن أن يُــرتك وال

ومـن  مبزيد من التفصيل ما هو تعسفي ومـا هـو غـري تعسـفي. حيدَّد
أسـباب قويـة "إىل مـا هـو أبعـد مـن اإلشـارة إىل  الـذهابالضـروري 

جــاء يف التقريـــر الرابـــع. وكمــا الحـــظ األعضـــاء  حســـبما "ووجيهــة
ارتباطاً وثيقـاً. فالدولـة  ١٢و ١١ اآلخرون، يرتبط مشروعا املادتني

يف عـرض املسـاعدة  ١٢حقهـا مبوجـب مشـروع املـادة الـيت متـارس 
دولــة املتضـررة قــد حتـتج مبســؤولية الدولــة الـيت ترفضــها بعـد ذلــك ال

 >ملعىن املقصود يفاملتضررة ²ن تدعي أن رفضها هو رفض تعسفي 
>لنظـر  >لتعسـف. وميكن أيضاً توضيح املقصود ١١مشروع املادة 

 . ١٢وع املادة بتمعن أكرب يف احلق املعرتف به يف مشر 
توضـيحني هـامني يف صـدد  ذكـرويف هذا الصدد، يتعـني  -٣٤

أن حــق عــرض املســاعدة ال ينبغــي أن  أوهلمــا. ١٢مشـروع املــادة 
للدولـة >لنسـبة يشـمل املسـاعدة الـيت تـرتبط �ـا شـروط غـري مقبولـة 

على أ ا تنطوي من طريقة عرضها  يتضحاملتضررة. فاملساعدة اليت 
 تبلغ حـد التـدخل يف الشـؤون الداخليـة للدولـة أهداف سياسية أو

ال ميكــــن اعتبارهـــــا ممارســــة مشـــــروعة للحــــق يف عـــــرض  املتضــــررة
. و�نيـــاً، يتعـــني أن ١٢املســاعدة الـــذي يعــرتف بـــه مشـــروع املــادة 

 حســبماتكـون املعونــة املقدمــة متســقة مــع أحكــام مشــاريع املــواد (
وصــيلها ت عــدم عرضـها أوينبغـي خصوصـاً و  ،أشـار السـيد ســابو�)

 ،١٢مشروع املادة  بطريقة متييزية. وإذا أضيف هذان الشرطان إىل
>ملعـىن  اً تعسـفي ال يُعـدّ فسيتم بذلك وضـع أسـاس متـني لتوضـيح مـا 

عتـــرب الدولـــة قـــد . و>ختصـــار، ال تُ ١١مشـــروع املـــادة  املقصــود يف
 برفضها معونة مشروطة أو متييزية. يةتعسفبصورة تصرفت 

Ðدراج حكـم يفيـد ²نـه  ١٢ع املادة وميكن حتسني مشرو  -٣٥
وتكـون  ،علـى هـذا النحـو لشـروطتُعـرض دة ال ختضـع أي مسـاع"

علـى وجـه اخلصـوص وفقًا ملبادئ مشاريع املواد هذه، مبا يف ذلـك 
كثـرياً للـدول   األمـور. وسيؤدي ذلـك إىل توضـيح "مبدأ عدم التمييز

 شـىتمـن  عروضاً مبختلف أنواع املساعدة جتد أمامهااملتضررة اليت 
اإلضايف لن يكون املصادر. ورفض مساعدة ال متتثل لذلك احلكم 

. وميكن توضيح نطاق ١١مشروع املادة  >ملعىن املقصود يفًا يتعسف
 ذلك احلكم يف التعليق.

وال يعين ذلك أن هذه املعايري هي وحـدها معـايري حتديـد  -٣٦
ألمــن املتعلقــة >ســباب األقــد أشــار املقــرر اخلــاص إىل لالتعســف: 

الــرفض مــن علــى ســبيل املثــال. وهنــاك ظـرف آخــر يــربر  ،القـومي
جانـــب الدولـــة املتضــــررة. فعنـــدما تـــرفض الدولــــة املســـاعدة أل ــــا 

حتتاجهــا، ورمبـــا كـــان ذلــك أل ـــا تتلقـــى >لفعــل مـــا يكفـــي مـــن  ال
بصـورة تتصـرف  اعتبارهـااملعونة من مصـادر أخـرى، فإنـه ال ميكـن 

ولكن سـيكون مـن احلكمـة أن . وقد يكون ذلك واضحاً، يةتعسف
. وإذا اعتمــدت اللجنـــة ١١ ع املــادةيف التعليــق علــى مشــرو  يُــذكر

فسـيتعني عليهـا أن حتـدد بوضـوح أكـرب الظـروف  ١١ مشروع املادة
الــيت تســـتطيع فيهـــا الدولـــة املتضــررة أن تـــرفض عـــروض املســـاعدة 

 . وتكون على يقني من أ ا متلك حرية فعل ذلك

لــــة املتضــــررة يف تفســــري أســـــباب ويف صــــدد واجــــب الدو  -٣٧
ضــرورة تقــدمي  تشــكك يفاصــة إذا رفضــت املســاعدة، خبقرارهـا، و 
كوميـة. فلـيس مـن احلنظمـات غـري مـن هـذا القبيـل إىل املتفسـريات 

أن يتمثـــل يف فــرض علــى دولـــة متضــررة عبئــاً إضــافياً يُ املعقــول أن 
تقدم إىل ما قد يصل إىل عشرات املنظمات غـري احلكوميـة تفسـرياً 

أشـار السـيد احلمــود إىل . وقـد املعروضـة مـن جانبهــالـرفض املعونـة 
اســتبعاد املنظمـــات غــري احلكوميـــة  يتمثـــل يفأحــد احللـــول قــد  أن
قائمة الكيا�ت اليت حيق هلا عـرض املسـاعدة مبوجـب مشـروع  من

فـإن اللجنـة ميكـن  ،. وبدالً من الذهاب إىل هـذا املـدى١٢املادة 
 ١١املتضـررة مبوجـب مشـروع املـادة  أن توضح أن التزامات الدولة

 طبق على املنظمات غري احلكومية.تن ال

شـــروع ينبغـــي ملكـــان   إذاوهـــي مـــا  ،وهنـــاك نقطـــة أخـــرى -٣٨
أن ينطبــق علـى الــدول غـري الراغبــة يف تقـدمي املســاعدة  ١١ املـادة

املطلوبة بنفسها، أو أن ينطبق فقـط علـى تلـك الـدول غـري القـادرة 
 ةالفئـذف اإلشـارة إىل و مـن املغـري أن ُحتـويبـدعلى القيام بـذلك. 

، األمور  ما أشار السيد بيليه، ولكن ذلك ال يغريِّ حسب ،األوىل كثريًا
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هـو كفالـة محايـة األشـخاص  ١١غرض مشروع املـادة  إىل أننظرًا 
املتضـررين بسـبب الكـوارث مـن خـالل تقييـد قـدرة الدولـة املتضـررة 

تمثل يف ياحلماية على رفض املساعدة. وأفضل طرق ضمان تلك 
بغض النظر عن أسباب حاجتها إىل  املتضررة املساعدةَ قبول الدولة 

ينبغي أن يغطي احلاالت  ١١العون. ويوحي ذلك ²ن مشروع املادة 
يوحي و اليت تكون فيها الدولة غري راغبة يف تقدمي املساعدة بنفسها، 

قــدمي خفـاق يف تاإل²ن مسـألة مسـؤولية الدولــة املتضـررة عـن أيضـاً 
وجودين يف إقليمها مع قدر�ا على القيام ألشخاص املإىل ااملساعدة 

 يف موضع آخر. وهذا هو السبب يف أنه جيب بذلك ينبغي أن تعاجلَ 
 فيما يتعلق �ذه النقطة. ١١املادة مشروع عدم تغيري 

يبدو أن مشاريع املواد تنطبق علـى احلـاالت الـيت  ،وأخرياً  -٣٩
اعدة. رثـــة وتعـــرض دول أخــرى تقـــدمي املســـتتــأثر فيهـــا الدولــة بكا

الكـــوارث الــيت تـــؤثر علــى جمموعـــة مـــن  تحـــاال عــنولكــن مـــاذا 
كمـــا مـــع معاملـــة كـــل دولـــة   ،ماحكـــنطبـــق نفـــس األتالــدول؟ هـــل 

دولـــة متضـــررة منفصــــلة؟ ويولِّـــد هـــذا الســـؤال عواقــــب  كانـــت لـــو
 أملح ،من التقرير الرابع ٤٩. ففي الفقرة ١١شروع املادة مل >لنسبة

الكارثـة علـى دول متجـاورة فقـد  قرر اخلاص إىل أنـه عنـدما تـؤثرامل
وقـد  ،شـدة الكارثـة مبفردهـايكون من اليسري أن تقـيِّم كـل دولـة  ال

كانـت هـذه إذا  ختتلف القدرة الوطنية علـى االسـتجابة حسـب مـا 
ـــقة. وقـــال إنـــه يــــود أن يعـــرف مـــا  كـــان املقــــرر إذا  االســـتجابة منسَّ

اليت تؤثر  تقاريره القادمة مسألة الكوارثاخلاص يعتزم أن يعاجل يف 
 على عدة دول.

وقال إنه يؤيد إحالة مجيع مشاريع املواد موضع النظر إىل  -٤٠
جلنـة الصـياغة الــيت سـتكون أفضـل مــن ينظـر يف خمتلـف اقرتاحــات 

قول إنه ل. وسيكتفي يف املرحلة احلالية >ُقدمتإعادة التنظيم اليت 
. فــرغم أ مــا مرتابطــان ١٢و ١٠ ال يؤيــد دمــج مشــروعي املــادتني
ني مـــن األفضـــل ختصـــيص مــــادة فإ مـــا يغطيـــان موضـــوعني خمتلفــــ

 كل مادة التعليق اخلاص �ا.ولمنفصلة لكل منهما، 

ــرا الســــيد -٤١ ــ قــــال إن املقـــــرر اخلــــاص ســـــار يف االجتـــــاه  برييـ
يف معاجلته ملوضوع يتطلـب  جـاً الكبرية الصحيح وجتنَّب العثرات 

 نظــراً ملــا ينطــوي عليــه مـــن مراعــاة الفــروق الدقيقــةلتــوازن و >يتســم 
  متنافسة. مبادئ ومصاحل

ما قال عند عرضه لتقريره حسبوقد حاول املقرر اخلاص،  -٤٢
دون مـن التـوتر أقطاب الرابع، أن يتوصل إىل توازن بني قطبني من 

التضحية ²حدمها. وكان حريصاً أيضـاً علـى عـدم إدخـال عناصـر 
سياسي ميكن أن تغرق عمل اللجنة يف جدل أفكار ذات طابع  أو

 ال  اية له. 
 التعامــــل مـــــع واجـــــب الدولـــــة املتضـــــررة يف التمـــــاس ويف -٤٣

املقـرر  اسـتندقدر�ا الوطنية عـن االسـتجابة،  َقَصرتاملساعدة إذا 
 ٤٦/١٨٢ اخلاص إىل املبادئ التوجيهية املرفقة بقرار اجلمعية العامة

ينبغــي احـــرتام "ارث، أنــه و للكــالــيت أكــدت، يف ســياق االســتجابة 
ووحـد�ا الوطنيــة احرتامـاً كــامالً  سـيادة الــدول وسـالمتها اإلقليميــة

. وخلــص عـن حــق إىل أن )٣(الفقـرة  "وفقـاً مليثـاق األمــم املتحـدة
 تنفيذ اإلغاثة الدولية يتوقف على موافقة الدولة املتضررة.

ازن أدخل املقرر اخلاص العناصر الالزمة للتو  ،وبعد ذلك -٤٤
لســـيادة وعـــدم املتمثلـــة يف اعنــدما أشـــار إىل أن املبـــادئ الرئيســـية 

هــي  يُنظـر إليهـاجيــب أن املتضـررة التـدخل واقتضـاء موافقــة الدولـة 
نفسها يف ضوء مسـؤوليات الـدول يف سـياق ممارسـة سـياد�ا. وقـام 

تضـررة جتـاه األشـخاص بعد ذلك بتحليل نطاق واجبات الدولـة امل
 ا.املوجودين يف إقليمه

قرتحهـــــا املقـــــرر ا حســــبما، ١٢إىل  ١٠ومشــــاريع املـــــواد  -٤٥
اخلـاص يف تقريـره الرابـع، تـرتابط مـن خـالل تفاعـل واجبـات الدولـة 
املتضـررة وواجبــات ا0تمـع الــدويل جتـاه ضــحا� الكـوارث ومبــادئ 

 لة املتضررة. السيادة والسالمة اإلقليمية واقتضاء موافقة الدو 

رر اخلــاص علــى أنـــه مــن املالئـــم وقــال إنــه يتفـــق مــع املقـــ -٤٦
 "التمـاس"واجـب  إىل ١٠يف مشـروع املـادة  يشـاربدرجـة أكـرب أن 

قدَّم املقرر اخلاص قد املساعدة. و  "طلب"واجب  وليساملساعدة 
واجـــب "تفســرياً منطقيـــاً متماســـكاً هلـــذا التفضـــيل عنـــدما قـــال إن 

شــأنه ضـاً باملسـاعدة يعـين اتبـاع  ـج أوسـع نطاقـاً ومتفاوَ ‘ التمـاس’
اً وإن ذلك املصطلح ) ٤٤(الفقرة  "لتوفري املعونة الدولية  يعين ضمني

 بــدء عمليــة ميكــن عــن طريقهــا التوصــل إىل اتفــاق. وقــال إنــه هـــو
نفسـه يؤيــد االسـتنتاج ²ن واجــب التمـاس املســاعدة يكفـل محايــة 

يف الوقـــــت نفســــــه الســـــكان واألشـــــخاص املتضـــــررين مـــــع الوفـــــاء 
فإنـــه  ،موافقــة الدولــة. ومــع ذلــكيف املتمثــل >الشــرتاط األساســي 

يتفق أيضاً مع السـري مايكـل وود علـى أن الدولـة جيـب أن تلـتمس 
ســن مشــروع املــادة لــو نيــة. وسـوف يتحســن املسـاعدة بنشــاط وحب

إذا  علــى أنــه يرجـع إىل الدولــة املتضــررة أن حتــدد مــا  نـص صــراحةً 
ذاكانت الكارثة تتجاوز قدر�ا الوطنية على االستجابة وما  كان   إ

لديها ما يكفي من املوارد للوفاء >حتياجات احلماية. وتندرج هذه 
ك القـرارات يف ا0ــال السـيادي للدولــة املتضـررة، والــنص علـى ذلــ

ومـــع  ملشـــاريع املــواد الســـابقة العـــاميتماشـــى مـــع الــنهج سصــراحة 
ملناقشات يف جلنة فيما يتعلق >. و ٩اصة مشروع املادة خب، و توجُّهها

ل إنـــه يؤيــد أيضـــاً اقــرتاح الســـيد فاســياين يف اجللســـة قــا ،الصــياغة
 . وعظيةالسابقة >ستخدام لغة 

ع تعسـفاً عـن وفيما يتعلق بواجب الدولة املتضررة أال متتنـ -٤٧
يؤيــد  ١١قـال إن مشـروع املـادة  ،املوافقـة علـى املسـاعدة اخلارجيـة

القـول ²ن الســيادة تســتتبع أيضــاً التزامــات وأنــه إذا كــان مــن حــق 
دولـة املتضــررة أن تـرفض عرضــاً >ملسـاعدة فــإن هـذا احلــق لــيس ال

وهو مفهـوم أكـدت عليـه التقـارير السـابقة. ويتسـق  -بدون حدود 
ع اجلهـود املبذولــة مـن أجـل التوصــل إىل نقطـة وســط ذلـك متامـاً مــ

بـــني نظــــام املوافقــــة املطلقــــة ونظـــام يلغــــي متامــــاً اشــــرتاط املوافقــــة. 
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ط جيب أوالً أن ينص مشروع املادة وللتوصل إىل هذه النقطة الوس
²ن املساعدة الدولية ال ميكن تقدميها القائل على الشرط املستقر 

يتلـــو ة أو وافقــت عليهــا. وينبغــي أن إال إذا طلبتهــا الدولــة املتضــرر 
مــن أجــل عــدم االمتنــاع تعســفاً عــن املوافقــة  اشــرتاطُ  ذلــك احلكــمَ 

. ويف هـذا الصـدد، حلفاظ على التوازن املطلوب يف مشروع املادةا
قال إنه يتفق مـع السـري مايكـل وود والسـيد ماكريـه علـى أنـه ينبغـي 

بب يف أن وأنـه مـن الضـروري توضـيح السـ "تعسفاً "تفسري مصطلح 
 تقدمي املساعدة الدولية خيضع لبعض الشروط.

وكما اتضح من املناقشة يف اجللسة السابقة، يثري مشروع  -٤٨
الـيت تسـتدعي نظـراً دقيقـاً. فقـد قـدَّم عـدداً مـن القضـا�  ١٢املـادة 

املقرر اخلاص نصوصـاً توضـح أن عـرض املسـاعدة اإلنسـانية جيـب 
شـؤون الداخليـة للدولـة املتضــررة أال يعتـرب تـدخالً غـري مشـروع يف ال

اإلنســانية وعنــدما تكـون املســاعدة  "طابعــه إنسـانياً حمضــاً "مـا دام 
واملنظمـــات غـــري مقدَّمــة مـــن جانــب املنظمـــات احلكوميـــة الدوليــة 

 ٩٥. وتشري الفقر�ن "اإلنسانية الصرفة األهدافذات "احلكومية 
بشـأن  ٢٠٠٣من التقرير إىل قرار معهد القانون الدويل لعـام  ٩٨و

بشـــأن  ٤٣/١٣١وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  )٣٠٤(املســاعدة اإلنســـانية
إىل ضـحا� الكـوارث الطبيعيـة وحــاالت اإلنسـانية تقـدمي املسـاعدة 

ماثلة، على التـوايل. وجيـب أن تتضـح هـذه العناصـر يف امل الطوارئ
تعليقـــات يؤيــد  ،يف هـــذا الصــدد أيضـــاً وهــو،  ؛١٢ع املـــادة مشــرو 

الســيد ماكريـــه بشـــأن الشـــروط السياســية. ولكنـــه يتفـــق أيضـــاً مـــع 
األعضاء الذين لفتوا االنتباه إىل صعوبة صياغة مشروع مادة جيسد 

مشاكل حمدَّدة ألن النص يثري ذلك إذ  ،يف عرض املساعدة "احلق"
كـــن أيضـــاً تغطيـــة املنظمــــات ال يســـعى فقـــط إىل تغطيـــة الـــدول ول

احلكومية الدولية املختصة واملنظمات غـري احلكوميـة ذات الصـلة. 
وسيفرض ذلك عبئاً ثقيالً على الدولـة املتضـررة، يف أعقـاب وقـوع 

أن تكفــل عــدم إســاءة اســتعمال هــذا يتمثــل يف الكارثــة مباشــرة، 
كمــــا حــــدث لألســــف يف حالــــة ســــري النكــــا بعــــد كارثــــة احلــــق،  

. واجلهــود الوطنيـة للتعامــل مـع حــاالت ٢٠٠٤ عـام تسـو�مي يفال
عرض املسـاعدة حتـت مظلـة  "واجب"الكوارث جيب أن يدعمها 

التعاون والتضامن الدوليني. وقال إنه يتفق مع األعضاء الـذين رأوا 
حـد ممارسـة الكوارث ال يصل إىل  تأن عرض املساعدة يف حاال
ضـامن والتعـاون الت مسـائلمـن  مسـألةحق قانوين، ولكنه >ألحـرى 

الـدوليني. وقـد أوضـح السـيد موراسـي جـوهر هـذا التضـامن عنـدما 
مل "يف اليا>ن، إن  ٢٠١١ قال، مشريًا إىل أحداث آذار/مارس العا

مـس ²يف الوقت الـذي كـان فيـه  [شعب اليا>ن] إىل جانبوقف 
. وعــــربَّ )٤٩أعــــاله، الفقـــرة  ٣١٠٢لســـة " (اجلاحلاجـــة إىل ذلــــك

ون الـــدويل تعبــرياً أفضـــل مـــن ســـرد قائمـــة بــذلك عـــن جـــوهر التعـــا
قال إنه يؤيد إحالـة مشـاريع املـواد قيـد  ،إحصائية جافة. ويف اخلتام

 النظر إىل جلنة الصياغة.
تقـع مبعـدل غـري أصـبحت قال إن الكـوارث  املري السيد -٤٩

جـداً مثـل اليـا>ن بـنفس الشـدة  مسبوق، وتصيب البلـدان املتقدمـة
__________ 

 )٣٠٤( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003) … 
 .أعاله) ٢٧٥(انظر احلاشية 

البلــدان األقـل تقــدماً مثـل هــاييت. وقـد نشــأ عنهــا �ـا الـيت تصــيب 
وقت الكارثة  إزاءهاحاالت طوارئ ممتدة مل تكن املساعدة مطلوبة 

وحســـب ولكنهـــا كانـــت مطلوبـــة أيضـــاً لفـــرتات أطـــول. ويصــــعب 
بـــــني الكــــوارث الطبيعيــــة والكـــــوارث الناشــــئة عـــــن أحيــــا�ً التمييــــز 

يـذكر الكــوارث التقريــر نازعـات املسـلحة أو عــن ا يـار الـدول. و امل
ولكنـه يتجنـب ذكـر املنازعـات املسـلحة أو إعـادة بنـاء املؤسسـات 

. و>ملثـل، ال يعــرِّف التقريـر الكــوارث مـن �حيــة مــا والنظـام يف بلـد
ثـور علــى طــرق لتمكــني طبيعتهـا أو حجمهــا ولكنــه يســعى إىل الع

د مـن اجلـوهري يف هـذا الصـدد أن . و التعامل معهاالدول من  يشـدَّ
مبـادئ سـيادة الـدول وعــدم التـدخل وضـرورة احلصـول علــى  علـى

 موافقة الدولة من أجل حشد املساعدة الدولية.
وقد ُأدرج املوضوع قيد النظر يف جدول أعمال اللجنة يف  -٥٠

فيــه، حيـــث ســـيتم اســـتكمال ، ومت إحـــراز تقـــدم )٣٠٥(٢٠٠٧عــام 
ملستقبل القريب، مبا يف ذلـك مشـروع مـادة تسعة مشاريع مواد يف ا

بشأن واجب الدولة املتضررة يف التماس املساعدة إذا مل تتمكن من 
واجـب التمـاس "إدارة األزمة >ستعمال مواردها اخلاصـة. وغـرض 

هـا، هو متكني الدولة من اختيـار نـوع املعونـة الـيت حتتاج "املساعدة
. ومل يـــذكر املقـــرر الســـيادة وعـــدم التـــدخل مببـــدأيوهــو مـــا يـــرتبط 

اخلاص يف تقريره الرابع ضرورة احلصول على موافقة الدولة املتضررة 
. وجيــب الواجبــة التطبيــقوحسـب ولكنــه ذكــر أيضــاً بعـض املعــايري 

ولكـن لـيس مـن الضـروري  ،دراسة العرض املقدَّم من أي دولة فوراً 
 داعي له. وميكن رفض العروض الـيت ال تسـتند إىلال  بتعجُّلقبوله 

علـــى  وال تركــزسياســية  تكــون هلـــا دوافــعمســوغات كافيــة أو الــيت 
شـى مــع احقـوق واحتياجـات األشـخاص املتضــررين أو الـيت ال تتم

ذكـــره املقــــرر مـــا حســـب  ،٦املبـــادئ املعروضـــة يف مشـــروع املـــادة 
عونة املقدَّمة مـن الرابع. وختتلف امل همن تقرير  ٧٣يف الفقرة اخلاص 

ة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة املنظمـات احلكوميـة املتخصصـ
املقدَّمــة مــن اهليئــات اخلاصــة. وهــذا هــو الســياق الـــذي  تلــكعــن 

 ١٠مشروع املادة  -ينبغي فيه فحص أحكام مشاريع املواد الثالثة 
ومشــــروع  ،بشـــأن واجــــب الدولـــة املتضــــررة يف التمـــاس املســــاعدة

ن شــــأن واجـــب الدولــــة املتضــــررة أال متتنـــع تعســــفاً عــــب ١١ املـــادة
 بشأن احلق يف عرض املساعدة. ١٢ومشروع املادة  ،املوافقة

وقــــــال إن الـــــــدول وبعـــــــض املنظمــــــات الدوليـــــــة تلقـــــــت  -٥١
أنه ينبغي إىل >ستحسان مشاريع املواد اليت سبق اعتمادها. وأشري 

ا حبقـــوق مــالكرامـــة اإلنســانية وعالقتهو  مفهــومي اإلنســانيةتوضــيح 
املــذكورة يف و ن الكـوارث لألشـخاص املتضـررين مـ الواجبـةاإلنسـان 

يف مشــروع  "كارثــةالمصــطلح ". وبفضــل تعريــف ٦مشـروع املــادة 
أصــبح مـن األيســر صـياغة مشــاريع مـواد بشــأن الكــوارث  ٣املـادة 

الدولــة املتضـررة ينبغــي أن تتلقــى أن إىل أشـري أيضــاً قــد اخلطـرية. و 
مساعدة دولية يف كل األحوال، وليس فقط يف حالة ما يعترب كوارث  

د أيضاً على ضرورة ضمان حق الدولة املتضررة يف إدارة ى. وشدِّ كرب 
كذلك   دتنظيم املعونة مع محاية سياد�ا وحقوقها واستقالهلا، وشدِّ و 

التزام الـدول األخـرى >حـرتام مبـدأ عـدم التـدخل. وينبغـي أن  على
__________ 

 .(ح)٣٧٨و ٣٧٥ الفقر�ن)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٧حولية  )٣٠٥( 
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د يف مشروع املادة  أن مبدأ  ٦يالحظ يف صدد مبدأ احلياد املتجسِّ
أكثر اتساعاً وأكثر مالءمة، وأن مبدأ احلياد مبدأ هو عدم االحنياز 

 ل فقط مبجال املنازعات املسلحة.أضيق ويتص
ويعرض التقرير الرابـع حقـوق وواجبـات الـدول املتضـررة،  -٥٢

املفروضـة علــى الـرفض، وااللتـزام >لــرد  ودوهـي مبـدأ املوافقــة، والقيـ
اص يف فــوراً علـــى عــرض املســـاعدة. وينبغـــي أن ×خــذ املقـــرر اخلـــ

نية سن حباحلسبان عواقب رفض الدولة املتضررة للمساعدة املقدَّمة 
ســـاعدة. ويســـتطيع امل لنـــداء مــن الضـــحا� يطلبـــون فيــهرفضــها  أو

املقرر اخلاص أيضاً أن يذكر رفض بعض الدول التمـاس املسـاعدة 
أو قبوهلـا. وعندئــذ سـيكون مبقــدوره القــول ²نـه إذا مل تكــن الدولــة 

املوارد الكافية فإ ا تتحمل واجب التماس املساعدة املتضررة متلك 
اإلذن بتقدميها. فهل تكـون الدولـة مسـؤولة إذا  قبوهلا أوالدولية أو 

الً غـري فعـرفضت املساعدة، مع العلم ²ن هذا الرفض قـد يشـكل 
مشروع دولياً إذا أدى إىل انتهاك حقوق اإلنسان الواجبة للسكان 

أن هذا ما ينطبـق فعـالً لـو أن الدولـة ؟ ويبدو من الواضح املنكوبني
الذين تكون مواطنيها حرمت الضحا� اليت تتحمل مسؤولية محاية 

ممــا ميكــن أن تــوفره املســاعدة الدوليــة مــن حيـا�م معرضــة للخطــر 
هــــــذه العوامــــــل يف االعتبـــــــار  تخــــــذغــــــذاء ومــــــأوى ودواء. وإذا أُ 

ب الـذي جيـوهو فسيكون من احلكمة تعريف دور ا0تمع الدويل، 
أساســية. أال يظـل سـاكناً عنــدما حيتـاج ضـحا� الكارثــة إىل محايـة 

ويف حني أنه يتعني البحث عـن حلـول عنـدما تتقـاعس الدولـة عـن 
فـــــإن مفـــــاهيم مثـــــل التـــــدخل  ،مســــؤوليتها يف مســـــاعدة الضـــــحا�

أ ـــا ذلـــك اإلنســاين أو احلمايـــة اإللزاميـــة ال ميكـــن التطــرق إليهـــا، 
اإل>دة اجلماعيــة.  د اإلنســانية أوتنطبــق يف ســياق منــع اجلــرائم ضــ

االسـتناد للدولـة ميكـن  ، ال٧٠ص يف الفقرة وكما أشار املقرر اخلا
األساسية إذا كان ذلك يؤدي إىل  هاإىل املوافقة >عتبارها من حقوق

يف الوقــت الـــذي تكـــون فيـــه نقــص أو انعـــدام احلمايـــة واملســـاعدة 
يقرتح فحص تلك  فإنه ،ومتوفرة. ولذلك الزمةاملساعدة اخلارجية 

ى عواقـب الـرفض يف املسألة مبزيد من التفصيل والـنص بوضـوح علـ
تشـــريد  اصــة إذا أدى هـــذا الــرفض إىل وفـــاة أوخبذلــك الســـياق، و 

أشـخاص ال حـول هلـم وال قـوة ويعتمـدون علـى دولـة اختـذت ذلـك 
 القرار بصورة غري مشروعة متاماً.

لفرع ألف، ، اA/CN.4/638( *)�بع(التحفظات على املعاهدات 
، Add.1و A/CN.4/647، وAdd.1و A/CN.4/639و

 )A/CN.4/L.795، وA/CN.4/L.793، وA/CN.4/L.779و
 من جدول األعمال] ٢[البند 

�بع(التقرير السابع عشر للمقرر اخلاص (* 
إىل عــرض  ،الســيد بيليــه ،دعــت املقــرر اخلــاص ةالرئيســ -٥٣

ملعاهـــدات اإلضــافة لتقريـــره الســابع عشـــر عــن التحفظـــات علــى ا
)A/CN.4/647/Add.1 .( 

__________ 

 .٣٠٩٩من اجللسة  مستأنف * 

جزء من تقريره آخر (املقرر اخلاص) قال إن  بيليه السيد -٥٤
تسوية "السابع عشر واألخري ينقسم إىل قسمني، القسم األول عنوانه 

املنازعــــات يف جمــــال التحفظــــات"، والقســــم الثــــاين عنوانــــه "دليــــل 
لدهشــة. طريقـة االســتخدام"، وهـو مـا قــد يبـدو مثـرياً ل -املمارسـة 

قال إنه كان قد و عن حمتواه.  عنوان القسم األول ال يعرب فإن ،وبدايةً 
مرفــق تقـدمي ، اعتزامــه )٣٠٦(يف تقريــره الثـاين ،١٩٩٧ يف عـام أعلـن

لدليل املمارسة خيصص لتسوية املنازعات، مث أعرب مرة أخرى يف 
أمـام اللجنـة السادسـة، حيـث أ�ر هـذا  نيته هذهعن  ٢٠١٠ عام

 وهــذا لـــيس -الشــمال  دولاصــة بــني خبامــاً كبــرياً، و اإلعــالن اهتم
وكـذلك بـني الـدول األفريقيـة واألمريكيـة الالتينيـة.  -مسـتغر>ً >ملـرة 

وكلما تقدَّم يف عمله يف ذلك اجلزء من تقريره أدرك أنه من األفضل 
معطيات "الفرع األول ²كمله، وعنوانه  إنأن يكون أقل طموحاً: 

 ٧١ من دده. ولألسباب الواردة يف الفقراتأوجه تر  "، يعرضاملشكلة
اللجنة  ج، مل يكن من املعتاد أن تدر من تقريره السابع عشر ٧٦ إىل
اك أسباب اليت تعّدها تسوية املنازعات يف مشاريع املوادل اً بنود . وهن

عامة، ولكن توجد أيضـاً أسـباب خاصـة بقـانون التحفظـات و²ن 
سيكون من غـري املالئـم أن  ،دليل املمارسة ليس معاهدة. و>لتايل

لتسوية املنازعات، رغم  ،أو حىت اختياريةلزامية، إتُلحق به أي آلية 
بصـكوك مـن هـذا القبيـل تقرتن فيها آليـة على حاالت وجود أمثلة 

، فقـد اعتنـق يف ٧٧آخـر الفقـرة قانونية غري ملزمـة. وكمـا أشـار يف 
نه سيكون معقداً هذا احلل لن يكون مناسباً أل النهاية رأ�ً يقول ²ن

ملنازعـات ليسـت مرادفـاً للتسـوية اإللزاميـة ورمسيًا للغاية: إن تسوية ا
قد يكون من احلكمة أن تفعل  ،٧٩للمنازعات. وكما تشري الفقرة 

اللجنة مثلما فعلت يف حالـة احلـوار املتعلـق >لتحفظـات وأن حتيـل 
يبـدو مـن  إىل اجلمعية العامة، رغـم أنـه قـد املسألة إما إىل الدول أو

رتك املســألة للجمعيــة تُــ ، أن١٠٠حــظ يف الفقـرة األفضـل، كمــا ال
. ويف هذه الظروف، لن تكون هناك املضي قدماً العامة لتقرر طريقة 

جدوى من التوصية ²ن تقوم الدول حبل نزاعا�ا املتصلة >لتحفظات 
>لوسائل السلمية، ألن هذه التوصية نفسها ميكن تقدميها يف صدد 

اب إىل أسباب الذه فقد بذل قصاراه لتوضيح ،. ولذلكعةمناز أي 
السابع من  ٨٢إىل  ٨٠ من يف الفقراتمن ذلك مدى أبعد  تقريره 

 هــوأن احلـوار املتعلــق >لتحفظـات  ،أوالً  فيهــا، عشـر. فقــد الحـظ
ًا،  ؛استجابة أولية للشكوك أو اختالف اآلراء إزاء التحفظات و�ني

دون حل، من ك بعض املنازعات رت ييف كل احلاالت و  أنه ال ينجح
تشكل �ديداً شامالً للسلم واألمن  املنازعات ال تلكويف حني أن 

أنه الدوليني، فإ ا ميكن أن تنطوي على عواقب عملية كبرية؛ و�لثاً، 
القضا� إن سوى مساواة شكلية. كهذه لدول يف منازعات  بني اليس 

 ،ة إىل حد بعيدتقنيقضا� سنة هي  ١٧اليت شغلت اللجنة طوال 
ذه �ــ فيمــا يتعلــقأن أعضـاء اللجنــة لــن يعارضـوه مــن متأكــد  وهـو

بشرية الوارد متلك املالكربى الصاعدة  املتقدمة أو إن الدولالنقطة. 
مع مصاحلها  مبا يتماشىا ا�لصياغة حتفظا�ا واعرتاضالالزمة تقنية الو 

ال ،تحليل حتفظات األطراف األخرىلاخلاصة، و  وسائل والتفكري يف 
__________ 

 A/CN.4/477 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٠٦( 
 .٥٠-٤٧ الفقرات ،٦٦و ٦٥ص  ،Add.1و
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لـدول الصـغرية الفقـرية فإ ـا ال تســتطيع أن املالئمـة للتصـرف. أمـا ا
ســبق، وذلـــك ألســـباب واضــحة، وهـــو مـــا يعـــين أن  تفعــل كـــل مـــا

التحفظــــات واالعرتاضــــات ~يت يف معظـــــم األحيــــان مــــن البلـــــدان 
أن مــن مفـاده الصـناعية وحـدها. وقــد توصـل تـدرجيياً إىل اســتنتاج 

آليــــة لتســـــوية  ولــــيساالختياريــــة احلكمــــة إنشــــاء آليــــة للمســـــاعدة 
املنازعات، ولذلك يقرتح أن توصي اللجنة Ðنشاء آلية للمساعدة يف 
جمال التحفظات واالعرتاضات على التحفظات. وقد استند يف ذلك 

برعاية  اسُتحدثتإىل ترتيبات للنظر املنهجي يف بعض التحفظات 
العام التابعة 0لس لقانون الدويل > املعنيةملستشارين القانونيني اجلنة 

التــابع لالحتـــاد  الفريــق العامــل املعــين >لقـــانون الــدويل العــامأورو> و 
إليها أومأ ، وهي ترتيبات سبق وصفها يف التقارير السابقة و األورويب

. وكـان ذلـك مصـدراً واحـداً فقـط مـن ٩٤إىل  ٨٠ من يف الفقرات
ارين عدة مصادر، ألن آلية جلنـة املستشـ ضمنمصادر االسرتشاد 

قها على الصعيد العاملي ملختلف األسباب القانونيني ال ميكن تطبي
فـــإن آليــة جلنـــة  ،٩٤. وكمـــا توضــح الفقــرة ٩٣املــذكورة يف الفقــرة 

جتمع بني الصرامة التقنية والواقعية وهي آلية املستشارين القانونيني، 
 ،للتعـــاون ال تفضــي إىل أي قــرار ملـــزم السياســية، تــوحي ²ن آليــةً 

. ويف ضـوء وفعالـةُمرضـية  ميكن أن تسفر عن نتـائج ،رمسي حىت أو
هذه االستنتاجات، اقرتح أن توصي اللجنة Ðنشاء آلية للمساعدة يف 
جمــال التحفظــات واالعرتاضــات علــى التحفظــات تتصــف عمومــاً 

أن تكـون مرنــة وأن تكـون اختياريــة متامــاً؛ أوالً، >لسـمات التاليــة: 
الفنيـة  زدوجـة تتمثـل يف تقـدمي املشـورةو�نياً، أن يكون هلـا وظيفـة م

املســاعدة يف حــل يف و  يهــاالتحفظــات وردود الفعــل عل مســائل يف
رة  اآللية مصغَّ اختالفات اآلراء بشأن التحفظات؛ و�لثاً، أن تكون 
وتتألف من عدد صغري من اخلرباء احلكوميني، وليس من الضروري 

ار  ،اً نفس اخلرباء يف كل األوقات؛ ورابعهم أن يكونوا  أن تويل االعتب
لطبع لدليل املزدوجة لقواعد اتفاقيات فيينا، و> الوظيفةيف أداء هذه 

أو أنــه ينبغــي هلـــا اللجنــة مبقـــدور املمارســة. وقــال إنــه ال يعتقــد أن 
تقـدم خمططــاً هلــذه اآلليـة، ولكنــه مقتنــع متامـاً أنــه ينبغــي عــرض  أن

كما قال ف ؛معية العامةاجل�ا ستتلقاها  ية اليتكيفالالفكرة ملعرفة  هذه
ة املمثلــني يف اللجنــآحــاد أثنــت عــدة وفـود وبعــض لقــد قبــل،  مـن

السادسـة علــى هـذه الفكــرة ثنــاًء كبـرياً. وقــال إنــه يعتقـد أيضــاً أنــه 
السابق ألوانه أن جتري حماولة لفرض حل على اجلمعية العامة من  من

ر ذلك الصياغةَ  "بيع"خالل  لتوصية لاحلذرة  منتج جاهز هلا. ويفسِّ
اإلطار الرئيسي ملا ميكن أن تكون  وكونَ  ١٠١قرتحها يف الفقرة االيت 
متاماً. واقرتح أن  ةمؤقتذا صبغة ه اآللية ال يزال إطاراً عاماً جداً و علي

املتعلـق  حلـوار> اخلاصـةتقـوم اللجنـة، كمـا فعلـت يف حالـة التوصـية 
مل املعـين العا النص املتواضع إىل الفريقذلك >لتحفظات، Ðحالة 

>لتحفظات على املعاهدات، على أساس أن تظل فكرة إضافة مرفق 
 .يف مجيع األحوال دليل املمارسة مفتوحة للمناقشةإىل �ٍن 

ويف حــــــــني أن آليــــــــة املســــــــاعدة يف جمــــــــال التحفظــــــــات  -٥٥
لحـوار املتعلـق لواالعرتاضات على التحفظات هـي أساسـاً امتـداد 

التقريـــر الســـابع عشـــر يعيـــد  فـــإن اجلـــزء الثالـــث مــن ،>لتحفظــات
اعتمـد�ا االتصال ببداية هذا العمل كلـه، أي >السـتنتاجات الـيت 

الــذي عرضـه بعــد النظــر يف تقريــره األول يف  املقــرتحاللجنـة بشــأن 
اعرتاض  أيقط ، وهي استنتاجات مل يوجَّه إليها )٣٠٧(١٩٩٥ عام

وتوضـح  ،بعد صدورها. وهي تتعلق بطبيعـة وشـكل دليـل املمارسـة
ن هذا الدليل هو صك من صكوك القانون غري امللزم يهدف إىل أ

إىل توجيه املمارسة دون أن يصل إىل حد وضع قواعد ملزمة، نظرًا 
اتفاقيـــــة فيينــــــا خلالفـــــة الــــــدول يف و  ١٩٦٩ لعــــــامفيينـــــا  ةأن اتفاقيـــــ

 ")١٩٧٨ "اتفاقيـة فيينــا لعــام ـاملعاهـدات (يشــار إليهــا فيمـا يلــي بــ
املبــدأ كمـــا هـــي دون  حيـــثتظـــل مــن  ١٩٨٦ا لعــام اتفاقيــة فيينـــو 

. ورغــم أن اللجنــة ظلــت دائمــاً تؤكــد هــذا الــنهج )٣٠٨(مسـاس �ــا
وتكـرره يف تقاريرهــا وبيا��ـا إىل اللجنــة السادسـة، فإنــه يــدرك أن 
هنـاك بعـض الشـكوك الـيت ال تـزال ختـاجل أعضـاء اللجنـة السادسـة 

يل. وقــد نون الــدو واملستشـارين القــانونيني وبعــض أعضــاء جلنــة القــا
الـيت يعتــزم  "مقدمــة دليـل املمارسـة" عـدَّ دفعـه هـذا اإلدراك إىل أن يُ 

تعليمــات  تتــألف مـنإدراجهـا يف بدايـة ذلــك الصـك والــيت سـوف 
 الستعمال هذا الدليل. 

وهذه املقدمة املقرتحة اليت ميكن االطالع على نصها يف  -٥٦
بــدأً م ١٨٠املمارســة يتـألف مـن توضـح أوالً أن دليـل  ١٠٥الفقـرة 

يتجــزأ مــن  توجيهيــاً ومــن التعليقــات عليهــا، وهــي تشــكل جــزءاً ال
ــر املقدمــة الغــرض مــن الــدليل، أي تقــدمي املســاعدة  الـدليل. وتفسِّ

القـــانون الـــدويل عنـــدما يواجهـــون مشـــاكل يف ميـــدان  ممارســـنيلل
 اجلــــــواز، اتتتصـــــل >لتحفظــــــات (التعريــــــف، الشــــــكل واإلجــــــراء

فظــــات واإلعــــال�ت التفســــريية اآل�ر) وردود الفعـــل علــــى التح أو
شـري تاإلعال�ت اليت قد تنشأ عن هـذه اإلعـال�ت التفسـريية. و  أو

حيث توضح أنه رغم أن  ،املقدمة أيضاً إىل الطابع القانوين للدليل
يستنسـخ بعــض القواعــد  فإنــهالـدليل لــيس لـه قــوة إلزاميـة حبــد ذاتـه 

لقـانون العـريف قو�ـا ال مـن الـدليل ولكـن مـن ااإللزامية اليت تسـتمد 
 ،أو من اتفاقيات فيينا >لنسـبة ألطـراف هـذه االتفاقيـات. و>لفعـل

يف الـــدليل مـــن تلــــك الـــواردة ُأخـــذت بعـــض القواعـــد امللزمــــة لقـــد 
 ٥و ٤أو هي متثل عواقب ضرورية هلا. وتوضح الفقر�ن  ،الصكوك

ى حــرة يف أن تضــع تبقــمـن املقدمــة أن الــدول واملنظمــات الدوليـة 
هـــي ذات طـــابع تكميلــي وطـــوعي حبـــت. ف، جانبــاً تلــك القواعـــد 

الــدول تتمتــع حبريـــة  إن وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى دليــل املمارســة: 
ر املقدمة املقرتحة  كاملة يف صياغة معاهدا�ا كيفما شاءت. وتفسِّ
أيضـاً أن اللجنـة مل ترغـب يف االبتعـاد عـن اتفاقيـات فيينـا الــثالث، 

وهـو مـا يفســر  -ا ترغـب >ألحـرى يف توضــيح أحكامهـبـل كانـت 
ألعمـال التحضــريية لعــرض طويـل نسـبياً  مـنيـرد يف التعليقـات  مـا
 يفاســــــتخالص النتــــــائج الــــــيت مل تتبــــــني يف و  -التفاقيــــــات ا تلـــــكل

عــــرض، يــــراد �ــــا أن تفــــإن املقدمــــة  ،االتفاقيــــات نفســــها. وأخــــرياً 
دليل املمارسة، رغم املتبع يف رتتيب الفسر إذا أمكن، أسباب ت وأن

__________ 

 ،A/CN.4/470ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،١٩٩٥حولية  )٣٠٧( 
 .٤٨٨و ٤٨٧ �ن)، الفقر الثاين(اجلزء  الثاين وا0لد

 .١١٣-١١٠ الفقرات)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٠٨( 
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بدرجــــة معقولــــة، لتوضــــيح كيـــــف أن  منطقيــــاً وديكارتيــــاً أنــــه يبــــدو 
خمتلــف األجــزاء تتســق فيمــا بينهــا ولتفســري نظــام الرتقــيم الــذي قـــد 

 يدعو إىل احلرية أحيا�ً.

تســتطيع اللجنـة أن تقــرر إمــا أن  ،وبعـد مناقشــة املوضـوع -٥٧
حســبما يف بدايـة دليـل املمارسـة،  العشـرتـدرج الفقـرات التمهيديـة 

الرابــع مــن تقريــر اللجنـة عــن أعمــال دور�ــا الثالثــة  يف الفصــل تـرد
)، علـــى أســــاس أن الـــنص ســــيتم A/CN.4/L.783/Add.8والســـتني (

فحصـــه >لتفصـــيل يف الوقـــت املناســــب عنـــدما جتتمـــع اللجنــــة يف 
هــذه الفقــرات إىل الفريـق العامــل املعــين  أن حتيـلأو  ،سـة عامــةجل

ثــري يقــد  قــاطعامل>لتحفظـات علــى املعاهــدات إذا تبــنيَّ أن بعــض 
علمــاً مبشـــروع  حتـــيطأخـــرى، تســتطيع اللجنــة أن  عبــارةاجلــدل. وب

مــن تقريــره وأن تطلــب مــن األمانــة  ١٠٥املقدمــة الــوارد يف الفقــرة 
ابـــع مــن مشـــروع تقريــر اللجنـــة عـــن إدراجــه مباشـــرة يف الفصــل الر 

أعمال دور�ا اجلارية، على أساس أن النص سيقدَّم مرة أخرى إىل 
لستها العامة، عند النظر يف التقرير. وتستطيع اللجنة يف ج ،اللجنة

أيضاً أن حتيل مشروع املقدمة إىل الفريق العامل املعين >لتحفظات 
 ذه املرحلـــــة�ـــــ املـــــرورعلـــــى املعاهـــــدات إذا رأت أنـــــه ال بـــــد مـــــن 

. وطلــب مــن اللجنــة كــذلك أن حتيــل إىل الفريــق العامــل التنقيحيـة
 إىل أنمــــن تقريـــره، نظــــراً  ١٠١ مشـــروع املرفـــق املقــــرتح يف الفقـــرة

صـياغة هـذا املرفـق حتتــاج إىل مناقشـة وال ميكـن إدراجـه يف التقريــر 
 السنوي للجنة قبل هذه املناقشة.

القــرتاح األول للمقــرر قــال إنــه يؤيــد ا وود السـري مايكــل -٥٨
اخلــــاص بفحــــص مشـــــروع املقدمــــة فقــــرة فقـــــرة يف جلســــة عامـــــة. 

حلـرية إىل درجـة مــا جتـاه اآلليــة هــو شخصـياً يشــعر > إىل أنـه ونظـراً 
اجلديـــــدة للمســـــاعدة يف جمـــــال التحفظـــــات واالعرتاضـــــات علـــــى 

فإنه يعتقد أنـه سـيكون مـن املفيـد مناقشـتها Ðجيـاز يف  ،التحفظات
 التالية. اجللسة العامة 

ــكانو الســــيد -٥٩ قــــال إنــــه يتفــــق مــــع الســــري مايكـــــل  ميليســ
دليـــــل  علـــــى أن اللجنـــــة ينبغـــــي أن تفحـــــص مشـــــروع مقدمـــــة وود

املمارسـة يف جلســة عامــة وأن تعتمــده بــدون ~خــري. وفيمــا يتعلــق 
 ،°لية املساعدة يف جمال التحفظات واالعرتاضات على التحفظات

الوقــــت، ســـــيتمثل  يـــــودققــــال إن أكثــــر احللـــــول كفــــاءة، يف ضــــوء 
إىل الفريـــــــق العامـــــــل املعـــــــين >لتحفظـــــــات  تهـــــــا>لتأكيـــــــد يف إحال

 املعاهدات. على

قـال إن احلــل األفضـل هـو >لفعـل إحالــة  نةحسـو  السـيد -٦٠
، ²كملهـا، إىل الفريـق العامـل املعـين اإلضـافة للتقريـر السـابع عشـر
 >لتحفظات على املعاهدات.

كـان احلـل الـذي إذا  قـال إنـه يشـك فيمـا بيرتيـتش  السـيد -٦١
ســيكون حـــالً يقرتحــه الســـيد ميليســكانو ويدعمـــه الســيد حســـونة 

صـــل إىل قــرار  ــائي بشـــأن الوثيقــة املعنيـــة التو  إىل أن، نظــراً موفقــاً 

ولـــيس إىل الفريــق العامـــل املعـــين بكامــل هيئتهـــا يرجــع إىل اللجنـــة 
غـري مـن ة >لتحفظات على املعاهدات. وقد يرغب أعضـاء اللجنـ

األعضاء يف الفريق العامل يف إعادة فتح املناقشة يف اجللسة العامة، 
عامة يف الوثيقة املقدمة ولذلك ينبغي أن تنظر اللجنة يف جلستها ال

 من السيد بيليه.
قال إن قيـود الوقـت ليسـت كبـرية إىل درجـة  نوليت السيد -٦٢

عنــد النظــر  تــربر االبتعــاد عــن اإلجــراء الــذي تتبعــه اللجنــة عمومــاً 
التقــــارير. وينبغـــــي أن ×خـــــذ أعضـــــاء اللجنـــــة الوقـــــت الكـــــايف  يف

لوثيقـــــة يناقشـــــوا يف جلســـــة عامـــــة االقرتاحـــــات الـــــواردة يف ا لكــــي
A/CN.4/647/Add.1. 

ــ -٦٣ اإلضـــافة للتقريــــر أن تنظــــر اللجنـــة يف اقرتحـــت  ةالرئيسـ
يف اجللســة العامــة التاليــة وأن  )A/CN.4/647/Add.1( الســابع عشــر

يف تلـك الوثيقــة يف  الـواردتتخـذ قـراراً بشـأن إدراج مشــروع املقدمـة 
 تقريرها السنوي.

 وقد تقرَّر ذلك. 
الدويل عن أعمال دور�ا  مشروع تقرير جلنة القانون

 )�بع(والستني  الثالثة
 A/CN.4/L.783(�بــع) (التحفظــات علــى املعاهــدات  - الفصـل الرابــع

 )Add.1-8و
ــة  -٦٤ دعـــت أعضـــاء اللجنـــة إىل اســـتئناف النظـــر يف الرئيسـ

 ، فقرة فقرة.A/CN.4/L.783/Add.3الوثيقة 
ات الـذي نص دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على املعاهد -واو

 )�بعاعتمدته اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (

واملبـادئ التوجيهيـة نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة،  -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

�بعوثبتاً للمراجع (( 
�بــــــــــــع) نـــــــــــص املبــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــــات عليهـــــــــــا  (ب))

)A/CN.4/L.783/Add.3( 
 التحفظات اليت تصاغ بصورة مشرتكة ٥-١-١

 .٥-١-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق
 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

 فاسياينوالسيد  وودبعد مناقشة شارك فيها السري مايكل  -٦٥
حذف  الرئيسة اقرتحت ، نوليت(املقرر اخلاص) والسيد  بيليهوالسيد 
 اجلملة األوىل يف النص اإلنكليزي. " منcurrentكلمة "
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 وقد تقرَّر ذلك. 
 التعديل يف النص اإلنكليزي.)، مع ذلك ٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

قــال إنـــه ينبغــي ز�دة توضــيح مفهـــوم  وود الســري مايكــل -٦٦
الـــتحفظ "املشـــرتك" مــــن خـــالل اإلضـــافة التاليــــة يف  ايـــة اجلملــــة 

واحد أكثر من دولـة أو منظمـة األوىل: "مبعىن أن تصوغه يف صك 
وغ" يف دولية واحدة". و>إلضافة إىل ذلك، ينبغي إدراج كلمة "ص

 ).٣بداية الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) من الفقرة (
 اعتُمدت هذه االقرتاحات. 
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٩) إىل (٤الفقرات من (

 ).٩) إىل (٤( من اعتُمدت الفقرات 
 بصيغته املعدلة. ٥-١-١ املبدأ التوجيهي التعليق على تُمداع 

تصاغ مبقتضى شروط ~ذن صراحة >ستبعاد أو التحفظات اليت  ٦-١-١
 تعديل أحكام معيَّنة من املعاهدة

 .٦-١-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 .)١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

  عــنيف الـنص اإلنكليـزي عاضـة االستاقـرتح  نـوليت السـيد -٦٧
 ."examples"كلمة ب "samples"كلمة 

 تقرَّر ذلك.وقد  
 .يف النص اإلنكليزي بصيغتها املعدلة ،)٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

 ).٣مدت الفقرة (اعتُ  
 )٤الفقرة (

 ."ترى اللجنة أن"اقرتح حذف عبارة  وودالسري مايكل  -٦٨
ــه الســـيد -٦٩ أن يســــتعاض [يف ص) اقــــرتح (املقــــرر اخلــــا بيليــ

 يف  اية الفقرة. "nor"كلمة ب "or"كلمة النص اإلنكليزي] عن  
 اعتُمد هذان االقرتاحان. 

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٨) إىل (٥الفقرات من (

 ).١٨) إىل (٥( من اعتُمدت الفقرات 
 ة.بصيغته املعدل ٦-١-١ املبدأ التوجيهي التعليق على اعتُمد 

 تعريف اإلعال�ت التفسريية ٢-١

 .٢-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغـي حـذف عبـارة  بيليه السيد -٧٠
الصمت املشار إليه  إىل أنيف اجلملة األوىل، نظراً  "على ما يبدو"

 .جداً  هو صمت حقيقي
 ) بصيغتها املعدلة.١الفقرة (اعتُمدت  

 )٢لفقرة (ا

قال إن اجلملة األوىل طويلة للغايـة ويصـعب  برييرا السيد -٧١
 )٣٤فهمها، يف حني أن نفس الفكرة قد مت التعبري عنها يف الفقرة (

الصـيغة املسـتخدمة يف بصورة أكثر وضوحاً. ورمبا أمكن استنساخ 
 ).٢) يف الفقرة (٣٤الفقرة (

ــهبيل الســـــيد -٧٢ ــ ) ٢رتني ((املقـــــرر اخلـــــاص) قـــــال إن الفقــــــ يـ
األوىل توضـح معـامل املشـكلة، إن ؤد�ن نفس الغرض: ت) ال ٣٤و(

قد حل هذه  ٢-١يف حني أن الثانية تشري إىل أن املبدأ التوجيهي 
اليت أعرب عنها السـيد  للشواغلقرتح، استجابة ياملشكلة. ولكنه 

مبناسبة إعراب أصحا�ا عن وذلك أحيا�ً "برييرا، أن حتذف عبارة 
ط اجلملة إىل حد ما. "لتزام �اقبوهلم اال  : إن ذلك سيبسِّ

 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

 .)٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

"، يف الفقرة الفرعية hesitant"قال إن كلمة  نوليت السيد -٧٣
 ي.غريب يف النص اإلنكليز هلا وقع  األوىل،

ــه الســــيد -٧٤ قـــــرتح اســــتخدام كلمـــــة ا(املقـــــرر اخلــــاص)  بيليــ
"incertaine" ) ومعادهلا اإلنكليزي"uncertain".( 

هــــي   "inconsistent"قـــال إن كلمــــة  وود الســـري مايكــــل -٧٥
 كلمة أفضل يف النص اإلنكليزي.
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قال إن القارئ اإلنكليزي قد يتساءل عما  ماكريه السيد -٧٦
. ولـــذلك اقــــرتح أن تكـــون الصــــياغة "inconsistent"تصـــفه كلمــــة 

 ."is not used consistently"هي ستخدمة امل
(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي يف هذه احلالة  بيليه السيد -٧٧

 ."n'est pas constante"أن يكون النص الفرنسي 
هلا الســـيد ماكريـــه يف عـــدَّ  حســـبما) ٤اعتُمــدت الفقـــرة ( 

 النص اإلنكليزي والسيد بيليه يف النص الفرنسي.
 )٥الفقرة (

ــوليت الســــيد -٧٨ ــ قــــال إن بدايـــــة اجلملــــة الثانيـــــة يف الـــــنص  نـ
 اإلنكليزي ليست واضحة.

علـــى  ،أشــار إىل أن الــنص الفرنســي وود الســري مايكــل -٧٩
 واضح متاماً. ،العكس

اقـرتح مــن أجــل توضـيح الــنص اإلنكليــزي  ماكريــه السـيد -٨٠
 ."and focuses instead"عبارة ب "to focus  instead"عبارة  االستعاضة عن

 وقد تقرَّر ذلك. 
قال إن بداية اجلملة األخرية تتضمن إطنـا>ً  نوليت السيد -٨١

 ."unquestionably genuine"وعبارة  "obviously"كلمة كل من  >ستعمال  
(املقرر اخلاص) قال إنه يعترب ذلك اجلزء من  بيليه السيد -٨٢

" obviously"يعرتض على حذف كلمة  النص جمرد بيان، ولكنه ال
 ية لطلب السيد نوليت.تلب

 ر ذلك.وقد تقرَّ  
 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )٦الفقرة (

وقـائع قانونيــة "تشـمل [...] قـال إن عبــارة  نـوليت السـيد -٨٣
، غـــــــري واضــــــحة. واقـــــــرتح ١١٥، قبــــــل عالمـــــــة احلاشــــــية "خمتلفــــــة

 ."معاين قانونية خمتلفة"تشمل [...] االستعاضة عنها بعبارة 
 املعدلة.) بصيغتها ٦الفقرة ( اعتُمدت 

 )١٠) إىل (٧الفقرات من (

 .)١٠) إىل (٧(من اعتُمدت الفقرات  
 )١١الفقرة (

لفت االنتباه إىل خطـأ يف الـنص اإلنكليـزي  نوليت السيد -٨٤
ينبغي  "will set out to describe"يف ترمجة اجلملة األخرية: إن عبارة 

 ."described"كلمة ب االستعاضة عنها

 التعديل يف النص اإلنكليزي. مع ذلك ،)١١اعتُمدت الفقرة ( 
 ) ١٤) إىل (١٢الفقرات من (

 ).١٤) إىل (١٢( من اعتُمدت الفقرات 
 )١٥الفقرة (

ينبغي أن  ١٣١(املقرر اخلاص) قال إن احلاشية  بيليهالسيد  -٨٥
 .١-٣-١وليس املبدأ التوجيهي  ٢-٣-١تشري إىل املبدأ التوجيهي 

 .لتعديلذلك امع  ،)١٥لفقرة (اعتُمدت ا 
 )٢٣) إىل (١٦الفقرات من (

 ).٢٣) إىل (١٦(من اعتُمدت الفقرات  
 )٢٥) و(٢٤الفقر�ن (

ــه الســـيد -٨٦ هــــاتني (املقـــرر اخلــــاص) قـــال إن حاشـــييت  بيليـ
ركتــــا فــــارغتني: ينبغــــي مــــلء هــــاتني يف الــــنص الفرنســــي تُ  الفقـــرتني

 اإلنكليزي.النص  احلاشيتني برتمجة احلاشيتني املناظرتني يف
 وقد تقرَّر ذلك. 
 )، رهناً �ذا التعديل.٢٥و( )٢٤( �ناعتُمدت الفقر  

 )٢٩) إىل (٢٦الفقرات من (

 .)٢٩) إىل (٢٦( من اعتُمدت الفقرات 
 )٣٠الفقرة (

يف  "الفوضـوية"كلمـة   االستعاضـة عـناقـرتح  نوليت السيد -٨٧
 . "غري املرغوبة"كلمة باجلملة األخرية 

 ) بصيغتها املعدلة.٣٠الفقرة ( اعتُمدت 
 )٣١الفقرة (

الفرعية  أن يستعاض،اقرتح  وود السري مايكل -٨٨ يف النقطة 
فالتساهل " ("such laxity"عبارة  عن ،االستهاللية الفقرةالثانية بعد 

كلمــــة  وذلــــك ألن ")،إن هــــذا("" this" بكلمــــة ")�ـــذه الطريقــــة
"laxity" ة. ويف النقطـــة الفرعيـــة قلمــا تســـتخدم يف اللغـــة اإلنكليزيــ

وذلـك  ،الثالثة، ينبغي توحيـد الـنص اإلنكليـزي مـع الـنص الفرنسـي
 that an estoppel has not been raised"عبـارة  >الستعاضـة عـن

against them"  بعبارة"have created an estoppel in their favour". 
رتاح ر اخلاص) قال إن املشكلة يف االق(املقر  بيليه السيد -٨٩

مـن بعـض مضـمونه، التعليـق  يفـرغهـو أنـه وود األول للسري مايكل 
 ولكنه لن يعارضه.

 وقد تقرَّر ذلك. 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   271 13/07/2020   09:06:33



 240 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ــوليت الســيد -٩٠ يف  "حقيقـــة"كلمـــة   االستعاضـــة عــناقــرتح  نـ
 ."وجود"كلمة بالنقطة الفرعية الثانية 

 وقد تقرَّر ذلك. 
ــوليت الســـيد -٩١  "invoked"تســــاءل عــــن اســــتعمال كلمــــة  نــ
: إن اإلعــال�ت ]مــن الــنص اإلنكليــزي[طـة الفرعيــة الثالثــة النق يف

املــــذكورة ميكـــــن يف الواقـــــع االعتــــداد �ـــــا، حـــــىت لــــو كـــــان قـــــد مت 
 صراحة. قبوهلا
(املقرر اخلاص) قال إن املشكلة يف جوهرها  بيليه السيد -٩٢

االستعاضــة عــن   رتمجــة وميكــن حلهــا مــن خــاللتتصــل >لمشــكلة 
. ولكـــن الــــنص ســــيكون "formulated"بكلمــــة  "invoked"كلمـــة 

ذا أصــــــــــبح علـــــــــى النحـــــــــو التــــــــــايل: إأوضـــــــــح >للغـــــــــة الفرنســـــــــية 
"être formulées à tout moment et modifiées seulement  …". 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.٣١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣٢الفقرة (

ينبغي  )٣٢(يف الفقرة  اإلحالةقال إن  وود مايكلالسري  -٩٣
ولـــيس إىل الفصـــل الثـــاين، مـــن دليـــل  الثـــاين،تكــون إىل اجلـــزء أن 

املمارسـة، وأنـه سـيكون مـن األسـهل عمومـاً قـراءة الـدليل لـو متــت 
 اإلشارة إىل خمتلف األجزاء >مسها. 

ــه الســـيد -٩٤ (املقـــرر اخلــــاص) قـــال إن ملحوظـــة الســــري  بيليـ
 كــل هلـا مـا يربرهـا متامـاً وميكـن اإلشـارة إىل األجـزاء يف مايكـل وود

 الدليل >مسها.
 ) بصيغتها املعدلة.٣٢اعتُمدت الفقرة ( 

 ) ٣٤) و(٣٣الفقر�ن (

 ).٣٤) و(٣٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 .٠٥/١٣فعت اجللسة الساعة رُ 
_________ 

 ٣١٠٥اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤اخلميس، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :لرئيسةا

الســيد أدوكــي، الســيدة إســكو>ر إر�نــدث،  :احلاضـرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييرا، السـيد  -السيد >سكيس 

يد دوغــــارد، الســــيد بيليـــه، الســــيد حســــونة، الســــيد احلمـــود، الســــ
كــارينيو،   سـابو�، السـيد سـينغ، السـيد غالتسـكي، السـيد فارغـاس

أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 
كــــافليش، الســــيد كانــــديويت، الســـــيد كميشــــه، الســــيد كوميســـــاريو 
أفونســـو، الســـيد ماكريــــه، الســـيد املـــري، الســــيد موراســـي، الســــيد 

نــــوليت، الســـيد نيهــــاوس، الســـري مايكــــل وود،  ميليســـكانو، الســـيد
 السيد ويسنوموريت.

_________ 

، A/CN.4/638) (�بع( محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
 )A/CN.4/L.794و ،A/CN.4/643الفرع دال، و

 ]من جدول األعمال ٧البند [

�بعالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (( 

قالت إن معاجلة املقرر اخلاص  إسكوNر إرQندث السيدة -١
عــــرض للمســـائل احلساســــة الـــيت تتنــــاول حتديـــد مــــن يســـتطيع أن ي

املساعدة يف حالة وقوع كارثة والطابع القانوين لذلك العرض، مـن 
�حية، ودور الدولة املتضررة يف التماس املساعدة وقبوهلا وتقدميها، 

 املساعدة من �حية أخرى، تشري إىل وسيلة للتوفيق بني كال جانيب
ومحاية حقوق املتضررة من خالل ضمان التوازن بني سيادة الدولة 

لجنة إىل أن األساسية. وهذا هو النهج الصحيح، نظراً  اإلنسان ال
مــن خـالل احلفــاظ علـى هــذا التـوازن أن تســاعد يف  ميكنهـا إال ال

حـل مشـكلة تتعــني معاجلتهـا مــن جانـب ا0تمـع الــدويل علـى حنــو 
اتضـح مـن خـالل األحـداث األخـرية مـن قبيـل مــا  عاجـل، وهـو مـا
 وقع يف اليا>ن.

عـــــن محايــــة األشــــخاص يف حـــــاالت ويف التقريــــر الرابــــع  -٢
الكــوارث، حــاول املقـــرر اخلــاص أن يقــدم حتلـــيالً متعمقــاً وشـــامالً 
ملختلف الصكوك الدولية املتصلة >ملوضوع، ولكنـه اسـتخلص يف 

مـربرات كافيـة. فقـد اسـتدل أوالً مـن بعض األحيان نتـائج لـيس هلـا 
بعـض الصـكوك علــى وجـود حقــوق وواجبـات ال نــزاع فيهـا تتصــل 

فــإن  ،املسـاعدة أو قبوهلـا يف حـاالت الكـوارث. ومـع ذلـكبعـرض 
أكثر دقة >لنظر إىل أن العمـل يف  فحصاً بعض الصكوك تستحق 

 ذلك امليدان من ميادين القانون الدويل ينحو إىل التطوير التدرجيي
أكثــــــر ممـــــــا ينحـــــــو إىل التــــــدوين. و�نيـــــــاً، تتطلـــــــب مصـــــــطلحات 

 ويتعني مراعاة االتساق يف " توضيحاً احلق" و"االلتزام" و"املسؤولية"
اسـتعماهلا. و�لثـاً، قالـت إ ـا توافـق املقـرر اخلـاص علـى  جــه إزاء 
العالقة بني الدولة املتلقية للمساعدة والدول األخرى أو املؤسسات 

تود أن تشكل، جزءاً من جهـود اإلغاثـة. ومـا ورد اليت تشكل، أو 
ام حقـوق اإلنسـان يف التقرير من إشارات إىل التعاون الدويل واحـرت 

>عتبارمها حجر الزاوية يف املساعدة هي إشارات صحيحة وتشكل 
 أساساً سليماً ألعمال اللجنة.
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وقد كان املقرر اخلاص حكيماً يف عدم إدراجه املسؤولية  -٣
بــني ُأســس املســاعدة. ولقــد كانــت مناقشــة اجلوانــب  عـن احلمايــة

متزايـد. وينبغـي النظرية مفيدة، ولكن هـذه املسـألة ختضـع لتسـييس 
أن متتنع اللجنة عن االنغماس يف تلك املناقشات أو يف املناقشات 
املتصلة �ا (مثل ما يتعلـق >حلـق يف التـدخل أو واجـب التـدخل)، 

رقلـــة عملهــــا بشـــأن هــــذا ذلــــك ســـيؤدي فقــــط إىل عإىل أن نظـــراً 
 املوضوع.

وتعليقــاً علــى مشــاريع املــواد املعروضــة يف التقريــر الرابــع،  -٤
. ويف ١٠لـت إ ــا توافــق علــى الفكــرة األساســية ملشــروع املــادة قا

قــد تثــري مناقشــة بشــأن األثــر  واجــب" ]...[يقــع حـني أن عبــارة "
غري ر فإن هذا اخلط ،الدولة املتضررة سيادةاملعاكس احملتمل على 

 ياصــة يف ضــوء الضــما�ت الــواردة يف مشــروعخبيف الواقــع، و  قـائم
ألمهيــة احملوريـة ملوافقــة الدولــة املتضــررة واالعــرتاف > ٩و ٦املـادتني 

رد يو  ١١ضمناً يف مشروع املادة  يردعلى املساعدة، وهو اعرتاف 
و>إلضـافة إىل ذلـك، فـإن السـيادة، صراحة يف كل أجـزاء التقريـر. 

سـياق اإلغاثـة يف حـاالت الكــوارث، تسـتتبع واجـب الدولــة يف يف 
وجـودين يف إقليمهــا اعتمـاد التـدابري املطلوبـة حلمايـة األشـخاص امل

وضـمان متـتعهم حبقـوق اإلنسـان األساسـية الواجبـة هلـم. واسـتعمال 
مالئـم ويشـكل هو استعمال  "طلب"بدالً من  مصطلح "التماس"

ومـــع ذلـــك، وفيمـــا يتعلـــق رة. ضــما�ً آخـــر لســـيادة الدولـــة املتضــر 
>لـــنص اإلســــباين، ينبغــــي النظــــر فيمــــا إذا كــــان ينبغــــي اســــتخدام 

الكلمتــني تنطـــو�ن إىل أن ، نظـــراً "buscarأم " "recabarمصــطلح "
 على آ�ر ختتلف اختالفا كبرياً.

 ا توافق على أنه قد إقالت  ،١١و>لنسبة ملشروع املادة  -٥
" بعبـــارة "دون تعســفاً لمــة "يكــون مــن األفضــل االستعاضـــة عــن ك

سبب معقول"، وبدالً من احلديث عن الدولة املتضررة اليت تكـون 
غبة" يف  املطلوبة للسكان قدمي املساعدة" عن تعاجزة" أو "غري را

املسـاعدة.  "ال تقـدِّم" مـن قبيـلعبـارة حمايـدة  أن ُتستعمل، هاتقدمي
قـب يكتفي بعرض مبـدأ بـدون الـنص علـى عوا ١١ومشروع املادة 

عدم االلتزام �ذا املبدأ أو على آليـات وإجـراءات تقـدمي املسـاعدة 
أو غـــري املعقـــول. ولكـــن هـــذه بفعاليـــة يف حالـــة الـــرفض التعســـفي 

 القضية برمتها حتتاج إىل معاجلة يف مشاريع املواد.

التعليقات اليت أدىل �ا  إر�ندث إسكو>روأيدت السيدة  -٦
يمــــا يتعلـــــق >إلشـــــارة إىل الســــيد احلمـــــود وغــــريه مـــــن األعضـــــاء ف

. ويف حـني أن هـذه ١٢املنظمات غري احلكومية يف مشـروع املـادة 
وراً هاماً جداً يف تقدمي املساعدة اإلنسانية، فإن املنظمات تؤدي د

اإلشارة إليها يف النص ينبغي تعديلها. وقالت إ ا تساورها شكوك 
 هـــي الطريقـــة "احلـــق يف عـــرض املســـاعدةجديـــة يف كـــون عبـــارة "

لوصـــف األســـاس الـــذي تســتند إليـــه الـــدول واملنظمـــات  األصــوب
والفكـــرة عدة. الدوليــة واملنظمــات غـــري احلكوميــة يف عـــرض املســا

الرئيسـية هــي أن األمـر يتعلــق بفعـل غــري حمظـور يف القــانون الــدويل 

ميكن اعتباره ²ي حـال مـن األحـوال فعـالً عـدائياً أو فعـالً غـري  وال
فعل ²نه حق ميكن أن تكون له آ�ر  مشروع دولياً. ووصف هذا ال

 صفحكبرية على العالقة بني الدول املتلقية والدول املاحنة. وينبغي 
 هذا املصطلح بدقة يف جلنة الصياغة.

 ١٠قالـــت إ ـــا تؤيـــد إحالـــة مشـــاريع املــــواد  ،ويف اخلتـــام -٧
 إىل جلنة الصياغة. ١٢و ١١و

قال إن التقرير الرابع بشـأن املوضـوع  ويسنوموريت السيد -٨
يوضـح أن املقــرر اخلــاص قــد أحـرز تقــدماً متواصــالً يف أداء املهمــة 

سؤولية الدولة املتضررة يف التماس املساعدة املنوطة به. وفيما يتعلق مب
يف حالــة جتــاوز الكارثــة قــدر�ا الوطنيــة علــى االســتجابة، قــال إن 

" الدولـة املتضــررة. مســؤولية" السـؤال الرئيسـي يتعلــق بكيفيـة تفسـري
أن تضع اللجنة يف اعتبارها  ،عند جتسيد جوهر هذه الفكرة ،وينبغي

 ٣١ دئ الرئيسية املذكورة يف الفقرةضرورة إقامة توازن مالئم بني املبا
مــن التقريـــر، أي الســـيادة وعـــدم التــدخل واشـــرتاط موافقـــة الدولـــة 

ن النتيجـة عكسـية املتضررة، وبني محاية ضحا� الكارثة. وقـد تكـو 
حاولــت اللجنــة أن تضـع التزامــات قانونيــة صـارمة فيمــا يتصــل  لـو

عـرض يف  >لتعاون الدويل. وبعد أن الحـظ أن السـيد فاسـياين قـد 
كلمته منظوراً خيتلف عن منظور املقرر اخلاص، قال إن نتيجة عمل 
اللجنة جيب أن تعربِّ عن توافق اآلراء بني أعضائها الذين ينتمون إىل 

النص خم تلف اخللفيات واألنظمة القانونية من أجل كفالة أن يكون 
النهـائي مقبـوالً لــدى الـدول األعضـاء يف األمــم املتحـدة. وقــال إن 

ءه بشأن التقرير الرابع، مثله مثل السـيد موراسـي، سـتتأثر حتمـاً آرا
 بتجربة بلده يف التعامل مع الكوارث الكربى.

فــإن مشــاريع املـــواد  ،ورغــم جهــود املقــرر اخلــاص اجلــادة -٩
قيل تواً عن التوازن بني املبادئ الرئيسية  الثالثة اجلديدة ال حتقق ما

لطريقـة الـيت مت �ـا تفصـيل ومحاية ضحا� الكارثة، ويصـعب قبـول ا
 مضمون مسؤولية الدولة املتضررة.

، قــال إنـه ال يســتطيع أن ١٠وفيمـا يتعلـق مبشــروع املـادة  -١٠
يقع على كاهل الدولة ". فعبارة "االلتزامو"" الواجبيرى الفرق بني "

" تعين أنه يقع عليها التزام >لتماس املتضررة واجب التماس املساعدة
التدخل مبدأي اللتزام يتعارض مع املساعدة. وهذا ا السيادة وعدم 

 الدولـة حـق مـع أيضـاً  يتنـاىف وهـوواشـرتاط موافقـة الدولـة املتضـررة. 
املبادئ . وال تفرض اخلارجية املساعدة على املوافقة عدم يف املتضررة

واملساعدة على إلغاثة لدولية للعمليات اا لتسهيل وتنظيمالتوجيهية 
الصادرة عن الكوارث عيد احمللي يف حاالت التعايف األويل على الص

اليت و ، )٣٠٩(االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
__________ 

 )٣٠٩( IFRC, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Ini t i al 

Recovery Assistance, Geneva, 2008, p. 8 .علــى متاحــة :www.ifrc.org/ 
PageFiles/41203/introduction-guidelines-en.pdf. 
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املتضــررة  ةالتـزام علــى الدولـ أيَ ، ٤٢ الفقــرة يشـري إليهــا التقريـر يف
" أن ينبغـي>لتماس املساعدة، فهي تشري إىل أن الدولـة املتضـررة "

تنص املبادئ  ،. و>ملثل)٣١٠(قليميةتلتمس املساعدة الدولية و/أو اإل
العسـكري  للـدفاع أجنبيـة أصول التوجيهية املنقحة بشأن استخدام

ســلو و مبـادئ أ( الكــوارث حـاالت يف اإلغاثــة عمليـات يف واملـدين
 ،الدولية اتلمساعدهناك ضرورة لإذا كانت ) على أنه "التوجيهية

. ومـن شـأن )٣١١("ينبغي أن تطلبها أو توافق عليها الدولة املتضـررة
اللغــة الــيت اســتخدمها االحتـــاد الــدويل جلمعيــات الصــليب األمحـــر 

ة وجود مسؤولية على واهلالل األمحر أن تعربِّ بصورة أفضل عن فكر 
لتزام  الدولة املتضررة يف التماس املساعدة عند احلاجة إليها. وفرض ا
على الدولة املتضررة ²ن تلتمس املساعدة يقوض حقها املشروع يف 

كانت حتتاج إىل هذه املساعدة ويف أن حتتفظ   إذاتقرر لنفسها ما أن 
لدولة املتضررة إىل جبميع اخليارات مفتوحة أمامها. وقد تُعرِّض أيضاً ا

 تتصل >إلغاثة اإلنسانية. الضغط خارجي تدفعه اعتبارات 

للجنة عند صياغة أحكـام بشـأن مسـؤولية الدولـة  وينبغي -١١
ر من الـالزم علـى حـاالت منعزلـة مـن رفـض املتضررة أال تعتمد أكث

املسـاعدة، ولكــن ينبغـي هلــا >ألحـرى أن تستشــهد >حلـاالت الــيت  
كانــت فيهــا الـــدول املتضــررة مســـتعدة للعمــل مـــع ا0تمــع الـــدويل 

عنــوان مشـــروع  ملواجهــة الكــوارث الكــربى. وهلــذه األســباب، فــإن
التماس حاجة الدولة املتضررة إينبغي تعديله ليكون " ١٠ املادة ىل 

لتمس "، وينبغي أن يبدأ مشروع املادة >لعبارة "املساعدة ينبغي أن ت
". و>إلضافة إىل ذلك، الدولة املتضررة املساعدة، حسب االقتضاء
ر�ا إذا جتاوزت الكارثة قدتوجد مشكلة حمتملة بشأن تفسري عبارة "

" من �حية أنه ليس من الواضح من الذي الوطنية على االستجابة
حدد أن الكارثـة جتـاوزت القـدرة الوطنيـة للدولـة املتضـررة علــى سـي

االسـتجابة. ومـن اجلـوهري التشـديد علـى أن الدولـة املتضـررة هــي 
 صاحبة احلق يف أن تقرر مىت يبلغ األمر هذا احلد.

مـــن  ١بــول صــياغة الفقــرة وقــال إنــه ال جيــد صـــعوبة يف ق -١٢
دولــة املتضـــررة ، بشــرط أن يكــون مفهومــاً أن ال١١املــادة مشــروع 

يقــع عليهــا أي التــزام >لتمــاس املســاعدة اخلارجيــة: إن مشــروع  ال
حبقهـا التقـديري يف إعطـاء أو املتعلقـة املادة حيدد فقـط البـارامرتات 

ي حجــب املوافقــة. وحظـــر االمتنــاع تعســفاً عـــن املوافقــة علــى تلقـــ
املساعدة اخلارجية هو أمر ضروري لكي ال يؤدي التأخري دون داٍع 

إعطــــاء املوافقـــــة إىل �ديـــــد ســــالمة ورفـــــاه األشـــــخاص الـــــذين يف 
من التقرير  ٧١حيتاجون إىل احلماية. ووافق على ما جاء يف الفقرة 

__________ 

 )٣١٠( Ibid., p. 12 (guideline 3, para. 2). 
التوجيهية، مبادئ أوسلو  مبادئتنسيق الشؤون اإلنسانية،  مكتب )٣١١( 

توجيهية بشأن استخدام أصول أجنبية للدفاع العسـكري واملـدين يف عمليـات 
 ،٢٠٠٧، تشــرين الثــاين/نوفمرب ١-١اإلغاثـة يف حــاالت الكــوارث، التنقـيح 

 /https://docs.unocha.org/sites/dms: علــــــى متاحــــــة( ٥٨، الفقــــــرة ١٦ ص
Documents/OSLO-GUIDELINES-ARABIC.pdf(. 

²ن البت فيما إذا كان تصرف الدولة يشكل عجـزاً أو عـدم رغبـة 
ساعدة ينبغي أن يكـون يف ضـوء مالبسـات  من جانبها يف تقدمي امل

²ن البــت  ٧٢الـوارد يف الفقـرة  كـل حالـة. واتفــق أيضـاً مـع القــول
فيمـا إذا كــان قــرار رفــض املسـاعدة تعســفياً أم ال ينبغــي أن يكــون 

 على أساس كل حالة على حدة.
كانـت هنــاك حاجـة فعليــة إىل مشــروع   إذاوتسـاءل عمــا  -١٣

بشأن احلق يف عرض املساعدة. إن أي دولة غري متضررة  ١٢املادة 
تضررة، رهناً مبوافقة هذه األخرية، تستطيع تقدمي املساعدة إىل دولة م

يف أي وقــت تــراه مالئمـــاً. و>ملثــل، تســـتطيع املنظمــات احلكوميـــة 
لشـــؤون الالجئـــني الدوليـــة، مثـــل مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية 

لصليب ذات املصداقيةواملنظمات اإلنسانية  الدولية ل ، مثل اللجنة 
قاً لوال��ا املنصوص األمحر، أن تقدم املساعدة إىل الدول املتضررة وف

 ،عليها يف نظمها األساسية ورهناً مبوافقة الـدول املتضـررة. ولـذلك
اللجنة  رأت ليس من الضروري تقرير حق عرض املساعدة. ولكن إذا

أن هناك حاجة إىل شكل من أشكال البنود التمكينية فيمكن يف 
ا ١٢هذه احلالة تقسيم مشروع املادة  ألوىل إىل فقرتني. فتنص الفقرة 

الدول غري  على أنه ميكن، رهناً مبوافقة الدولة املتضررة، أن تعرض 
املتضـررة واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة ذات الصـلة، وفقـاً لوال��ــا 

نصوص عليها يف نظمها األساسية، املساعدة على الدولة املتضررة. امل
ملنظما ت وتنص الفقرة الثانية على أن املنظمات احلكومية الدولية وا

غـري احلكوميـة ذات املصـداقية تســتطيع أن تعـرض املسـاعدة علــى 
 الدولة املتضررة رهناً مبوافقة هذه األخرية.

املســؤولية عــن احلمايـــة وقــال إنــه امتنــع عــن اإلشــارة إىل  -١٤
 أل ا تقع خارج نطاق املوضوع قيد املناقشة.

ــاوس الســــيد -١٥ قــــال إن املشـــــاكل الناشــــئة عــــن تزايـــــد  نيهــ
رث الطبيعيــــة وشـــد�ا يف الســــنوات األخــــرية جتعــــل حـــدوث الكــــوا

معاجلــة املــآزق القانونيـــة الــيت تثريهــا اإلغاثـــة يف حــاالت الكـــوارث 
وكثـري منهـا ميكـن أن يعــزى إىل موضـوعاً عـاجالً. وهـذه الكــوارث، 

تغريُّ املناخ، تؤثر على عدد كبري جداً من البلـدان. وهلـذا ×يت نظـر 
، ومن املؤكد أن هذا النظـر يتيسـر اللجنة يف هذا املوضوع يف حينه

 >لتقارير املمتازة اليت أعدها املقرر اخلاص.

وتغطــــي مشــــاريع املــــواد الثالثــــة يف التقريــــر الرابــــع ثالثـــــة  -١٦
اغل حموريــــة. ومـــن الواضــــح أن حمتــــوى هـــذه املشــــاريع، مقــــرت�ً شـــو 

، يهـدف إىل تعزيــز القـانون اإلنســاين ٩و ٨و ٧و ٦مبشـاريع املــواد 
حلقوق األساسية والكرامة اإلنسانية. و>إلضافة إىل ذلك، واحرتام ا

تعــرتف مشــاريع املـــواد اجلديــدة >لتـــوتر القــائم بـــني احلاجــة املاســـة 
املسـاعدة، وهـي مسـاعدة تتوقـف عليهـا حيـاة  للدولة املتضررة إىل

الكثريين من البشر، وإمكانية إساءة استعمال هذه املساعدة، وهو 
لدولـــــة. ويشــــري حتليـــــل أويل لـــــذلك مــــا يـــــؤدي إىل خــــرق ســـــيادة ا

" إىل ضـــرورة وضـــع قواعـــد قانونيـــة دوليـــة مالئمـــة تـــدعم التصـــادم"
املســاعدة. سـيادة الدولــة ويف الوقـت نفســه تسـهِّل بفعاليــة توصـيل 
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ويف معظـم احلــاالت، يــتم عــرض هــذه املســاعدة انطالقــاً مــن روح 
البشر،  التضامن الدويل والرغبة يف توفري الدعم واملواساة ألفراد من

مـــــع تنحيـــــة اخلالفـــــات أو االنقســـــامات اجلغرافيـــــة جانبـــــاً. وهـــــذه 
املساعدة تكون عادة موضع الرتحيب احلار. ولقد كانت احلاالت 

ا دولة أجنبية االستفادة من حالة الكارثة لتحقيق اليت حاولت فيه
 أغراض سياسية هي االستثناء وليس القاعدة. 

األعضاء ركز على  فقد شعر >لدهشة ألن بعض ،ولذلك -١٧
" الذي ميكن أن متثله هذه املسـاعدة علـى سـيادة الدولـة. اخلطر"

 وأشــري إىل حــاليت إثيوبيــا وميامنـــار املعــروفتني، حيــث رفــض النظـــام
الـدكتاتوري املسـاعدة اخلارجيـة، ومل يكـن ذلـك >لضـرورة مـن أجـل 
الدفاع عن سيادة الدولة، ولكن لتلميـع صـورة النظـام علـى اجلبهـة 

خلية واحلفاظ على النظام االستبدادي. وكانت األسباب احلقيقية الدا
اتورية  لرفض املساعدة الدولية تكمن يف عدم ثقة هذه األنظمة الدكت

 التهديد الذي تتعرض له سيادة الدولة. يف ليس و يف متاسكها، 
يطالـب الدولـة املتضــررة  ١٠ويف حـني أن مشـروع املــادة  -١٨

الدوليــة وأن تقبلهــا، فإنــه ال يركـــز  عــن حــق ²ن تلــتمس املســاعدة 
كثـــرياً علــــى واجـــب ا0تمــــع الــــدويل يف أن يتصـــرف انطالقــــاً مــــن 

يعتــربه أمــراً بــديهياً. إحساسـه >لتضــامن والــدعم املتبــادل، وهـو مــا 
ومن الغريب أن اللجنة تقرتح إنشـاء قاعـدة بشـأن واجـب القبـول، 

اجــب ولكنهـا تصــمت عــن املقابـل املنطقــي هلــذا الواجـب، وهــو و 
 وهو جوهر التضامن الدويل الفعال. -التقدمي 

، ينبغـي االستعاضـة عــن ١٢ويف الـنص اإلسـباين للمــادة  -١٩
deberán en la mبعبارة ") "ل حيق(" "tendrán derechoعبارة " edida  

de sus posibilidadesبقـدر اسـتطاعتها")، وهـي  " ("ينبغـي ل ،[...]
 املساعدة.  صياغة أكثر منطقية فيما يتصل بعرض

وأثر الكارثة الطبيعية هو أثر هائل إىل درجة جتعل ا0تمع  -٢٠
ينبغــي أن الـدويل يسـارع عمومـاً إىل تعبئـة جهـود اإلغاثـة. وهـذا مـا 

يكون. ولكن املعا�ة الصامتة ووفاة املاليني من األطفال كـل سـنة 
وهو النوع الثالث من الكوارث الذي  -بسبب ا0اعة وسوء التغذية 

تستدعي أيضاً إجراءات فورية. وقد يكون من  -كره السيد خوانغ ذ 
املنطقـي القـول ²ن اللجنـة متثــل حمفـالً قانونيـاً، يف حـني أن ا0اعــة 

. ومع ذلـك، ميثالن مشكلتني اجتماعيتني سياسيتنيسوء التغذية و 
مـن هــذا القبيـل ينبغــي أن يعتــرب خطــرية ففـي مواجهــة أزمـة إنســانية 

تمع الدويل إىل التزامه بتقدمي املساعدة إىل األشخاص توجيه انتباه ا0
 يف حاالت الكوارث جانباً هاماً من جوانب والية اللجنة. 

، مع هذه التعليقات، على إحالة مشاريع وقال إنه يوافق -٢١
 املواد إىل جلنة الصياغة. 

ــافليش   الســيد -٢٢ قـــال إن الســيادة، كمـــا قـــررت احملكمـــة كـ
مراســـيم يف قضــية  ١٩٢٣وليــة يف فتواهـــا لعــام الدائمــة للعدالــة الد

هــي مــن  ،يف تــونس واملغــرب (املنطقـة الفرنســية)الصــادرة اجلنسـية 

) تتوقــــف ٢٤" يف جوهرهـــا (ص مســـألة نســــبيةالناحيـــة القانونيــــة "
اصــــة قــــانون املعاهــــدات. ويف خبعلـــى تطــــور العالقــــات الدوليـــة، و 

، بلــــدن"البــــاخرة "وميالفتــــوى الصــــادرة يف نفــــس الســــنة يف قضــــية 
الحظت احملكمة أن إبرام معاهدات تقيد ممارسة احلقوق السيادية 

دى إحــــللدولـــة ال يعـــين التخلـــي عـــن ســــيادة الدولـــة ولكنـــه ميثـــل 
 ).٢٥خصائص هذه السيادة (ص 

وهنــاك جانـــب هـــام مـــن جوانــب تطـــور القـــانون الـــدويل  -٢٣
ينبغـي أال يقتصــر  ،املعاصـر يتمثـل يف تنـامي محايــة األفـراد. ولـذلك

لنظــر يف املوضــوع اجلــاري علــى العالقــات بــني الــدول الــيت تقـــدم ا
خل، املساعدة والدول اليت تتلقاها، أو على ثنائية السيادة وعدم التد

إذ ينبغـي أن يكـون األفــراد هـم نقطـة الرتكيــز األساسـية. واالكتفــاء 
>لتدوين ليس أيضـاً الـنهج الصـحيح، فكمـا قيـل مـن قبـل، ينطـوي 

ري منه على صوغ القانون املنشود، وقد تطرق املوضوع يف جانب كب
 املقرر اخلاص إىل املوضوع من تلك الزاوية، وكان حمقاً يف ذلك. 

 ١٠التوجـــه الرئيســـي ملشــاريع املـــواد مـــن  وهــو يفهـــم مــن -٢٤
أن األمـر ينطــوي علـى ثالثــة أنـواع مــن األطـراف الفاعلــة:  ١٢ إىل

واألفــراد الـــذين  الدولــة املتضـــررة؛ والدولــة الـــيت تعــرض املســـاعدة؛
حيتاجون إىل املساعدة. وجيب على الدولة املتضررة اليت ال تستطيع 

يع دولــة أخـــرى أو مواجهــة الكارثــة أن تلــتمس املســـاعدة. وتســتط
منظمة دولية أن تعرض املساعدة، ولكن ال يقع عليها التزام قانوين 

فـــإن الدولــة املتضـــررة ملتزمــة قـــانو�ً  ،²ن تفعــل ذلــك. ومـــع ذلــك
ول عرض املساعدة، ما مل يكن هناك سبب وجيه لرفضها، ألنه بقب

 يتعني عليها أن حتمي األفراد املوجودين يف إقليمها. 
واحلــل العكســـي الــذي يتمثـــل يف إلــزام األطـــراف الثالثـــة  -٢٥

بتقدمي أي مساعدة مطلوبة ولكن يكـون مـن حـق الدولـة املتضـررة 
يـة حقـوق اإلنسـان. أن ترفضها ال يعين شيئاً من منظور حتسني محا

ن  واحلل الذي اقرتحه املقرر اخلاص منطقي متاماً، وهو ال يرتدد يف أ
 إىل جلنة الصياغة. ١٢إىل  ١٠ يوصي Ðحالة مشاريع املواد من

فإنه يود أن يسأل املقرر اخلاص أربعة أسئلة.  ،ومع ذلك -٢٦
املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ذات أوالً، مــا الـــذي يُفهـــم مـــن عبـــارة "

"، ومـن الـذي يقـيِّم صــلتها؟ وهـذا األمـر ينطـوي علـى درجــة الصـلة
يـاً، من األمهية يف ضوء عدد املنظمات غري احلكومية وتنوعها. و�ن

من الذي يُتوجه إليه ليقرر أن الكارثة تتجاوز قدرة الدولة املتضررة 
الدولة املتضررة، إىل أن على االستجابة؟ وهذا أيضاً أمر هام، نظراً 

مســـألة اســـتنتاج أ ــــا غـــري قـــادرة علـــى مواجهــــة يهـــا أوكلـــت إلإذا 
التمـاس  واجـب عليهـا يفـرض أن شـأنه مـن اسـتنتاج وهوالكارثة، 

، حتصل بـنفس القـدر علـى فرصـة الـتخلص مـن سكا ااملساعدة ل
يبدو من الضروري  ،أي واجب يقضي >لتماس املساعدة. ولذلك

 أن توجد آلية رصد من نوع ما.
كانت الدولة املتضررة   إذايري حتديد ما و�لثاً، ما هي معا -٢٧

" عـن املوافقـة علـى تلقـي املسـاعدة، حسـبما جـاء يف تعسفاً متتنع "
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حدوثــه أن الدولــة، الــوارد ؟ ومــن ١١مشــروع املــادة مــن  ١الفقــرة 
زائفـــاً ² ــا تســيطر علـــى ادعــاًء لكــي متنــع املســاعدة، قـــد تــدعي 

وهناك حالة أخرى املوقف. وهنا أيضاً تقوم احلاجة إىل آلية رصد. 
"، تعسفاً ميكن أن يُعترب فيها أن املوافقة على املساعدة قد ُمنعت "

ولة مساعدة مقدمة من دولة أخرى وهي احلالة اليت ترفض فيها الد
مـن دول املنطقــة علــى أســاس أن هــذه الدولــة األخــرية كانــت قــد 
أرسلت يف املاضي قوات معادية للتسلل إىل أراضي الدولة األوىل. 

هذه الظروف، أال ميكن أن يُعتـرب رفـض املسـاعدة رفضـاً مـربراً  ويف
غـــي أن ولــيس تعســفيًا؟ رمبــا كــان األمـــر كــذلك. وهــذه املســائل ينب

 . ١١يغطيها التعليق على مشروع املادة 
ورابعاً، االلتزام بقبول املساعدة يشـمل املسـاعدة املقدمـة  -٢٨

 ختضع >ملرة من املنظمات غري احلكومية. ولكن هذه املنظمات ال
للقــــانون الــــدويل، أو ال ختضــــع لــــه خضــــوعاً كــــامالً، لــــذلك فإنـــــه 

 بقبول املساعدة منها.  كان من املمكن إلزام الدول  إذايتساءل عما 
أثىن على املقرر اخلـاص إلعـداده تقريـراً رابعـاً  ،ويف اخلتام -٢٩

يتسـم >لتـوازن الشـديد. وبـذلك يكـون العمـل يف هـذا املوضـوع قـد 
 قدماً حسناً.أحرز ت

شــكر املقــرر اخلــاص علــى تقريــره الرابــع  حســونة الســيد -٣٠
القـــيم. ومــــع اقــــرتاب فــــرتة الســــنوات اخلمــــس اجلاريــــة مــــن  ايتهــــا 

فإنـه سـيكون مـن املفيـد معرفـة  ،وانضـمام أعضـاء جـدد إىل اللجنـة
لنظـر يف هــذا املوضــوع يف املســتقبل، فيمــا يتعلــق >خريطـة الطريــق 

ي ة متزايــــدة علـــــى الصــــعيدين العـــــاملوهــــو موضــــوع اكتســـــب أمهيــــ
واإلقليمـي. والحـظ أن عـدداً مـن االتفاقـات اإلقليميـة بشـأن إدارة 
الكـوارث قـد ذُكــرت يف التقريـر، وأشـار إىل أن مركــزاً للحمايـة مــن 
أخطـــار الـــزالزل والكــــوارث الطبيعيـــة األخـــرى قــــد أنشـــئ يف عــــام 

، )٣١٢(ةمبوجب اتفاق أُبرم بني أعضاء جامعة الـدول العربيـ ٢٠٠٤
ينشــئ آليــة للتنســيق وتــوفري  ٢٠٠٨ عــام وأُبـرم كــذلك بروتوكــول يف

 .)٣١٣(اخلرباء واملواد على وجه السرعة يف حاالت الكوارث
وقال إنه يتفق مع وجهة النظر القائلة ²ن اإلطار القانوين  -٣١

الذي يعرضه املقرر اخلاص يف تقريره الرابـع ال يشـري إشـارات كافيـة 
لومـــات عـــن وقـــال إنـــه مــن املفيـــد إدراج مع إىل ممارســات الـــدول.

الكـوارث الكـربى األخــرية وكيفيـة تصـرف الــدول املتضـررة وا0تمــع 
كانـت أي حالـة   إذاالدويل إزاءها ودور جملـس األمـن يف حتديـد مـا 

  إذابعينها متثل �ديداً للسلم واألمن الدوليني. ويثري ذلك قضـية مـا 
سـابع مـن ميثـاق األمـم كان ميكن 0لس األمن، مبوجب الفصل ال

__________ 

 خماطر من للحد العربية االسرتاتيجية" العربية، الدول جامعة نظرا )٣١٢( 
الوزراء العرب املسؤولني عن شـؤون البيئـة  جملس اعتمدها ،"٢٠٢٠ الكوارث
: على متاحة( ٨، ص ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢٠-١٩، ٢٢يف دورته 

www.preventionweb.net/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladopted

ara.pdf(. 
 .نفسه املرجع )٣١٣( 

أن يشـارك يف إنشـاء التزامـات قانونيـة دوليـة علـى الــدول  املتحـدة،
 ²ن تقبل أو تقدم املعونة.

وحتول إىل مشاريع املواد الثالثة الـواردة يف التقريـر الرابـع،  -٣٢
فقال إنه يؤيد النهج العام للمقرر اخلاص يف إقامة توازن بني سيادة 

راف، ان، وبـني حقـوق والتزامـات األطــالـدول ومحايـة حقـوق اإلنسـ
وبـني املصـاحل املختلفـة الـيت ينطـوي عليهـا األمـر وخمتلـف األطـراف 
الفاعلة اليت ميسها املوضوع. ووافق أيضاً على أسلوب عدم التعامل 
دة  صراحة مع فكرة التدخل اإلنساين وواجب احلماية، مع االستفا

بـر�ر كوشـنري، من عناصر تلـك الفكـرة بصـورة غـري مباشـرة. وكـان 
الفرنسـي الســابق، قـد عـرض هــذه الفكـرة منـذ فــرتة وزيـر اخلارجيـة 

قريبة، وهي ال تزال موضعاً للجدل. وهناك اتفاق واسع يف اللجنة 
على عدم اعتناق هذه الفكرة، ولكن قد يكون من املالئم اإلشارة 

 إليها وإىل آ�رها يف التعليق على مشاريع املواد. 

دولـة املتضـررة املـواد الثالثـة أساسـاً علـى الوتركز مشاريع  -٣٣
وحقوقهــا والتزاما�ــا، ولكـــن ينبغــي توســيع نطاقهـــا لتشــمل الـــدول 

>لكارثــة وكــذلك املنظمــات الدوليــة الــيت تعطيهــا املتضــررة ا0ـاورة 
وظائفهـــا مســـؤوليات مشـــا�ة ملســـؤوليات الـــدول. ومشـــاريع املـــواد 

لة، وينبغــــي هلـــــا، مرتابطــــة، ولكنهــــا تشــــكل قواعـــــد قانونيــــة منفصــــ
 أن تظل منفصلة وأال ُجيمع بينها.بصفتها هذه، 

ملنصوص  -٣٤ ا وواجب الدولة املتضررة يف التماس املساعدة، 
، ينبغي تفسريه بطريقة مرنة. إذ ينبغـي أن يكـون ١٠عليه يف املادة 

للدولة املتضررة هامش واسع من حرية التصرف لكي حتدد قدر�ا 
رض ختتـــار مـــن بـــني األطـــراف الـــيت تعـــالوطنيـــة علـــى االســـتجابة و 

 املساعدة. وينبغي اختاذ هذه اخلطوات بروح املبادرة وحبسن نية.

" عنصــراً تعســفاً ، ميثــل مصــطلح "١١ويف مشــروع املــادة  -٣٥
رئيسياً ويستحق أن ُيشرح يف التعليق. إذ ميكن االمتناع عن املوافقة 

األسباب. ألسباب متنوعة، ولكن ينبغي دائماً اإلفصاح عن هذه 
البــت يف عـدم قــدرة الدولـة املتضــررة علـى تقــدمي وجيـب أن يكـون 

املســاعدة املطلوبـــة إىل ســكا ا، أو عـــدم رغبتهــا يف ذلـــك، علـــى 
أساس كل حالة على حدة. ويثري ذلك سؤاالً عن اجلهة اليت ينبغي 

الدولة املاحنة أم الدولة املتضررة أم جملس  -أن تبت يف هذا األمر 
 تخدامها للقيام بذلك.املعايري اليت ينبغي اسوعن  -األمن 

، تلتــــزم الدولــــة ١١املــــادة مشـــروع مــــن  ٢ووفقـــاً للفقــــرة  -٣٦
املتضررة Ðبالغ مجيع األطراف املعنية بقرارها فيما يتعلق بعرض من 
عـروض املســاعدة اخلارجيــة. ويلقـي ذلــك عبئــاً ثقـيالً علــى الدولــة 

ة الكارثـة. وقـد يكــون املتضـررة، وهـو لــيس >ألمـر العملـي يف حالــ
ل األفضـل هـو مطالبـة الدولـة ²ن تعلـن علـى املـأل عـن أســبا�ا احلـ

لقبول أو رفض عرض املساعدة. ويف عامل اليوم واتصاالته الفوريـة، 
ميكن أن يكون هذا اإلعـالن بـديالً عـن اإلخطـار الرمسـي. وهنـاك 
قضـية أخـرى تسـتدعي النظـر، وهـي احلالـة الـيت تعطـي فيهـا الدولـة 
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تسحبها. فما هـي القاعـدة الـيت تنطبـق  افقتها على املساعدة مثمو 
 على سحب املوافقة أو إ اء تقدمي املساعدة ²سلوب آخر. 

، قـال إن احلـق يف عـرض ١٢وفيما يتعلق مبشروع املـادة  -٣٧
املساعدة ينبغي أن يُنظر إليه >عتبـاره مظهـراً مـن مظـاهر التضـامن 

ليـة تشـري غم أن معظم الصكوك الدو الدويل والتعاون واإلنسانية. ور 
" فإنـــه يعتـــربه >ألحـــرى واجبـــاً أخالقيـــاً ميكـــن مـــع مــــرور حـــقإىل "

 الوقت أن يتطور ليصبح واجباً قانونياً. 

وقـــال إنــــه يتفــــق مــــع وجهــــة النظــــر القائلــــة ²ن عــــروض  -٣٨
املساعدة على الدولة املتضررة ينبغي دائماً أن تقدَّم حبسن نية مـن 

للمبـــادئ احملـــددة يف اص االعتبـــاريني، وفقــاً جانــب مجيـــع األشــخ
مشاريع املواد، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز. ووافق أيضاً على أن 
املنظمـات غــري احلكوميــة ينبغــي أال توضــع علــى قــدم املســاواة مــع 
الدول واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، حيث ال ميكن 

املنظمــات غــري  إحـدى اعتبـار أن عــدم اسـتجابة دولــة لعـرض مــن
كومية يعرضها للوقـوع حتـت طائلـة املسـؤولية الدوليـة. وال ينبغـي احل

التقليـــل مـــن شــــأن الـــدور الــــذي ميكـــن أن تؤديــــه املنظمـــات غــــري 
احلكومية واملتطوعون يف مساعدة ضـحا� الكـوارث: إ ـم يعملـون 
عـــادة بصـــورة أكثــــر ســـرعة وكفـــاءة مــــن احلكومـــات الـــيت تقيــــدها 

ات غـري احلكوميـة ال ختضـع يف ولكن كثرياً من املنظمـ البريوقراطية؛
الوقــت ذاتــه ملتطلبــات الشــفافية واملســـاءلة. وقــد يكــون احلــل هـــو 
احتفاظ األمم املتحـدة بقائمـة >ملنظمـات غـري احلكوميـة املشـروعة 

 واملوثوقة اليت ميكن أن تقبل الدول عروضها >ملساعدة.

ي تتصل مبسـألة مـا وهناك قضية أخرية يود أن يثريها، وه -٣٩
مسـؤولية تقـدمي املسـاعدة الـدول انت تقع على عـاتق إحـدى ك  إذا

إذا وجــدت تلــك الدولــة نفســها يف أفضــل الظــروف لتقــدمي معونــة 
مالئمة أو كانـت الدولـة الوحيـدة الـيت متلـك تكنولوجيـا أو  فورية أو

أدوية ضرورية. و>إلضافة إىل ذلك، هل يرتتب على هـذا مسـؤولية 
ررة وتفرض عليهـا قبـول املعونـة؟ على عاتق الدولة املتض الزمة تقع

وقـال إن هـذه كانـت بعـض القضـا� العمليـة الـيت قـد يرغـب املقـرر 
 اخلاص يف النظر فيها يف تقاريره القادمة.

ويف اخلتـام، قـال إنـه يؤيـد فكـرة إحالـة كـل مشـاريع املــواد  -٤٠
 الثالثة إىل جلنة الصياغة.

املقرر اخلاص قـد قال إن ديس بريمو  -Nسكيس  السيد -٤١
جنـــح يف تقريــــره الرابـــع يف اتبــــاع  ـــج متــــوازن إزاء مســـؤولية الدولــــة 
املتضررة إذا جتاوزت الكارثة قدر�ا على االستجابة، واملوافقة على 

 املساعدة اخلارجية، وعروض املساعدة يف إطار ا0تمع الدويل.

أ ـــا  احلمايـــة هـــوعـــن ســـؤولية املوقـــال إن موقفـــه بشـــأن  -٤٢
طبـــق يف ســــياق الكـــوارث. وقــــد اعتنـــق أيضــــاً رؤســـاء الــــدول تن ال

مؤمتر القمة العـاملي القرار املتعلق بنتائج واحلكومات هذا الرأي يف 

وهو القرار الـذي وصـف املسـؤولية عـن احلمايـة  ،)٣١٤(٢٠٠٥ لعام
² ا تنطبق فقط على أربع فئات من اجلرائم، وهي اإل>دة اجلماعية 

 ،والتطهــري العرقــي واجلـرائم ضــد اإلنســانية. ولــذلكوجـرائم احلــرب 
فإنــــه لـــــيس مـــــن حــــق اللجنـــــة أن توســـــع هــــذا االنطبـــــاق ليغطـــــي 

 الكوارث.
لو أن النتيجة النهائية  وسيكون عمل اللجنة مفيداً للدول -٤٣

مل تقف عند حد التوصيات أو املبادئ التوجيهية، واليت يوجد منها 
دئ أوسـلو التوجيهيـة الصـادرة >لفعل أمثلة كثـرية مفيـدة تشـمل مبـا

 لتســهيلاملبــادئ التوجيهيــة عـن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنسـانية و 
األويل على واملساعدة على التعايف إلغاثة لدولية للعمليات اا وتنظيم

الكــوارث الصـادرة عــن االحتـاد الــدويل الصـعيد احمللــي يف حـاالت 
ن بعـض جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر. ومـن الواضـح أ

جوانـب أعمــال الصــياغة الــيت تقـوم �ــا اللجنــة ســتدخل يف إطــار 
حتجــم اللجنـــة عـــن اقـــرتاح أي  القــانون املنشـــود، ولكـــن ينبغـــي أال

نصوص تعتربها مالئمة خشية أن تظل االلتزامات اليت تنص عليها 
يتعـني بعيدة عن التنفيذ. ولكفالـة سـري العمـل يف االجتـاه الصـحيح 

دول موضع االعتبار. ويف هذا الصدد، فإن وضع آراء وتعليقات ال
ات التعليقــات املستشـــهد �ـــا يف مقدمـــة التقريـــر الرابـــع هـــي تعليقـــ

 مشجعة.
وحتول إىل مشاريع املواد، فالحظ أ ا تستفيد من املبادئ  -٤٤

الــيت ســـبق أن وافقـــت عليهــا اللجنـــة. وعلـــى ســبيل املثـــال، ينبثـــق 
رة يف التمـــــاس بشــــأن واجـــــب الدولــــة املتضـــــر  ١٠مشــــروع املـــــادة 

 ٩املسـاعدة مـن ا0تمــع الـدويل مـن املبــدأ الـوارد يف مشـروع املــادة 
الدولـــــة املتضـــــررة واجـــــب ضـــــمان محايـــــة ²نــــه يقـــــع علـــــى عـــــاتق 

األشخاص وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث. ويستند 
يف مجلة أمور إىل املبادئ التوجيهية املرفقـة بقـرار  ١٠مشروع املادة 

منه إىل  ٥، وهو القرار الذي تشري الفقرة ٤٦/١٨٢العامة اجلمعية 
لـة الطـوارئ ومـد�ا ضرورة التعاون الدويل عنـدما يتجـاوز حجـم حا

دة   ١٠قدرة الدولة املتضررة على االستجابة. ويتحدث مشروع املا
" املسـاعدة، وهــو ينطــوي، كمـا أشــار املقــرر التمــاسعـن واجــب "

ى  ج أوسع نطاقاً مما ينطوي من تقريره، عل ٤٤اخلاص يف الفقرة 
 ،١٠" املساعدة. ورغم أنه يؤيد مشروع املادة طلبعليه واجب "

ق مــــع الســـيد نــــوليت والســـري مايكــــل وود علـــى أن عبــــارة فإنـــه يتفـــ
" ينبغـــي التمـــاس املســاعدة" الــيت تقيـــد عبــارة "حســب االقتضـــاء"

، ٥حـذفها. وهــو يـرى أنــه ينبغــي أيضـاً حــذفها مـن مشــروع املــادة 
 نطبق على التزام الدول >لتعاون فيما بينها.حيث ت

ع وقــال إنــه يوافـــق علــى املنطــق الـــذي يســتند إليــه مشـــرو  -٤٥
. وتقــــــول املبــــــادئ التوجيهيــــــة املرفقــــــة بقــــــرار اجلمعيــــــة ١١ املــــــادة
ينبغي احرتام ، يف سياق االستجابة للكوارث، "إنه ٤٦/١٨٢ العامة

__________ 

 اجلمعيـــــــة قـــــــرار ،٢٠٠٥لعـــــــام  العــــــاملي القمـــــــة مـــــــؤمتر نتــــــائج )٣١٤( 
 .أعاله) ٣٠١(انظر احلاشية  ١٣٩و ١٣٨ الفقر�ن ،٦٠/١ العامة
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" يـة احرتامـاً كـامالً سيادة الدول وسـالمتها اإلقليميـة ووحـد�ا الوطن
). واألمهية الـيت تعلقهـا الـدول علـى تلـك املبـادئ تتضـح ٣(الفقرة 

الذي  القراركيتو" بشأن التضامن مع هاييت، وهو   رقرايسمى " مما
اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف احتاد أمم أمريكـا اجلنوبيـة يف 

، حيــــث قــــرروا فيــــه، يف مجلــــة أمــــور، )٣١٥(٢٠١٠شــــباط/فرباير  ٩
 لصــاحلالتعـاون الـدويل يكـون مـا جيـري مـن سـامهة يف ضـمان أن امل

واحتياجاتـه وأولو�تـه، يف إطـار االحـرتام طالب البلـد حمققاً ملهاييت 
 . املطلق لسيادته الوطنية ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية

والنتيجة املالزمة لذلك هي ضرورة موافقة الدولة على تقدمي  -٤٦
ذا كانت عروض املساعدة اإلغاثي ة الدولية. وميكن حجب املوافقة إ

لتمييز. املساعدة ال تتفق مع مبادئ اإلنسانية  واحلياد والنزاهة وعدم ا
وميكن سحب املوافقة يف حالة املساس >لطـابع اإلنسـاين البحـت 
لعملية من عمليات املساعدة الدولية وإذا شكَّلت تلك العملية تدخالً 

 لة أو أثرت على أمنها القومي.يف الشؤون الداخلية للدو 
ا ولكـــن إذا مل تكـــن الدولـــة املتضـــررة يف موقـــف يتـــيح هلـــ -٤٧

محاية سكا ا وتقدمي اإلغاثة واملساعدة إليهم يف حالة الكارثة، فال 
ميكن هلا أن ترفض تعسفاً عروض املساعدة اخلارجية املقدمة حبسن 

تهـك واجبهـا يف ذلـك ينإىل أن نية ووفقاً للمبـادئ اإلنسـانية، نظـراً 
محاية األشخاص احملتاجني إىل املساعدة يف إقليمها. واستشهد يف 

 ٤٥/١٠٠و ٤٣/١٣١صدد بديباجة قراري اجلمعية العامـة هذا ال
ترك ضحا� الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اللذين يعلنان أن "

املماثلـة بـال مسـاعدة إنسـانية ميثـل �ديـداً للحيـاة اإلنسـانية وإهانـة 
 ".امة اإلنسانلكر 

 ١١فإن التعليق على مشـروع املـادة  ،وكما أشري من قبل -٤٨
إىل أن ح >لتفصـــيل نطــاق مفهـــوم التعســـف، نظـــراً ينبغــي أن يوضـــ

ذلك حيدد مىت ميكن اعتبار الدولة متحملـة ملسـؤولية دوليـة. وقـال 
يف  "غـري راغبـة" الدولـة املتضـررةإنـه يؤيـد حـذف اإلشـارة إىل كـون 

قبـول إمكانيــة  يعــادلذلـك  إىل أنة املطلوبــة، نظـراً تقـدمي املسـاعد
ســــكا ا. محايــــة يف بواجبهــــا  عـــدم قيــــام الدولــــة املتضــــررة >لوفــــاء

تعـين  ١١فإن الصياغة احلاليـة ملشـروع املـادة  ،و>إلضافة إىل ذلك
كانت الدولة املتضررة غري راغبة يف تقـدمي املسـاعدة  ضمنًا أنه إذا

وافقة على املساعدة اخلارجية، ما دامت فإ ا ميكن أن متتنع عن امل
 مل تفعل ذلك تعسفاً. 

، اتفـق مــع ١١مـن مشـروع املـادة  ٢وفيمـا يتعلـق >لفقـرة  -٤٩
املتحـدثني الــذين أشــاروا إىل أن واجـب الدولــة املتضــررة يف إبــالغ 

راف املعنية بقرارها املتعلق بعرض مـن عـروض املسـاعدة مجيع األط
ملقدمة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة: ال ينبغي أن يشمل العروض ا

__________ 

: التــايل الشـبكي العنـوان علـىكيتــو"   قـراراالطـالع علـى " ميكـن )٣١٥( 
www.sela.org/es/cumbres-regionales/unasur/decisiones/. 

إن ذلك لن يؤدي إال إىل فرض مهام إضافية على الدولة املتضررة 
 يتعني عليها القيام �ا يف ظل ظروف عسرية. 

ديد مرة ، قال إنه ينبغي التش١٢ويف صدد مشروع املادة  -٥٠
أخـرى علـى أمهيـة مبـادئ اإلنســانية واحليـاد والنزاهـة الـيت يتعــني أن 

موضــع اهتمـــام يف ســياق أي جهـــد لالســتجابة اإلنســـانية. تكــون 
وينبغـــي االعـــرتاف حبـــق الــــدول غـــري املتضـــررة واملنظمـــات الدوليــــة 
املختصـة واملنظمـات غـري احلكوميــة اإلنسـانية يف عـرض املســاعدة 

يف حالة وقوع الكوارث، وينبغـي عـدم اعتبـار على الدول املتضررة 
يف الشؤون الداخلية ألي  هذه العروض تصرفاً غري ودي أو تدخالً 

دولـة. فهــذه العــروض ينبغــي اعتبارهـا عمــالً مــن أعمــال التضــامن 
والصداقة، وهي >لفعل كذلك يف معظم احلاالت. واستشهد بقرار 

دسة عشرة من الذي تتحدث الفقرة السا ٦٥/٢٦٤اجلمعية العامة 
ديباجتــه عــن املســاعدة الســخية املقدَّمــة مــن الــدول األعضــاء إىل 

ان والشعوب املتضررة من الكوارث الطبيعية، يف حـني ترحـب البلد
>لتعــاون الفعـال بــني الـدول املتضــررة وا0تمـع الــدويل يف  ٨الفقـرة 

 تقدمي اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

لة مشاريع املواد الثالثة أعرب عن دعمه إلحا ،ويف اخلتام -٥١
 إىل جلنة الصياغة. 

اص علـى تقريـره الـذي يقـيم هنأ املقرر اخلدوغارد  السيد -٥٢
تــواز�ً صــحيحاً بـــني احــرتام ســيادة الدولـــة واحلاجــة إىل املســـاعدة 

 اإلنسانية لضحا� الكوارث.
وأشـار إىل االنتقـاد الـذي أعـرب عنـه بعـض األعضــاء يف  -٥٣

" يف نظمــــات غــــري احلكوميــــة ذات الصـــــلةاملصــــدد اإلشــــارة إىل "
ح أن املنظمـات ، فقال إنه من الصحي١٢و ١٠مشروعي املادتني 

غري احلكومية ال تتسم دوماً >لشفافية واملساءلة، ولكن ذلك ميكن 
حســـب أن يقــال أيضـــاً عـــن كثــري مـــن الـــدول. واســتعمال عبـــارة "

املتضـررة  يعـين أن الدولـة ١٠" التقييدية يف مشـروع املـادة االقتضاء
قد تكون على حق يف رفض املساعدة من دولة معادية وكذلك من 

املنظمـات غــري حكوميـة معاديـة. وهــو يـرى أن عبـارة "منظمـة غـري 
النظر احلكومية ذات الصلة " ال ميكن حتسينها، ولكن األمر ميكن 

 فيه من جانب جلنة الصياغة.
أن  ][هلـاحيـق وقال إنه غـري راض متـام الرضـا عـن عبـارة " -٥٤

وقد كـان السـيد فاسـياين . ١٢ يف مشروع املادة تعرض املساعدة"
تعطــي  أشــار إىل أنـه ميكــن تفسـري هـذه العبــارة ² ـامصـيباً عنـدما 

فقد يكون مـن احلكمـة االكتفـاء  ،الدول حقاً يف التدخل. ولذلك
 .أن تعرض املساعدة" [...] ميكن>لقول إن الدول "

احلمايـــة، قـــال إنـــه خيتلــــف وفيمـــا يتعلـــق >ملســـؤولية عـــن  -٥٥
حامساً  بشدة مع ادعاء السيد حسونة ²ن اللجنة قد اختذت موقفاً 

لجنة  ضد ذلك املبدأ. إذ إن ذلك غري صحيح >ملرة: لقد قررت ال
فقـــــــط أنـــــــه لـــــــيس مـــــــن املالئــــــــم التـــــــذرع �ـــــــذا املبـــــــدأ يف ســــــــياق 
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نشـــــأ فيمــــا يتعلـــــق حتديـــــداً >إل>دة إىل أنــــه ، نظـــــراً )٣١٦(الكــــوارث
 اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.

علـــى مناقشـــات وقــد ســـيطرت أحــداث إثيوبيـــا وميامنــار  -٥٦
اللجنة، وإن كان يبدو أن مثـة اختالفـاً كبـرياً بـني أعضـاء اللجنـة يف 

للوقائع ذات الصلة. وسيكون من املفيد لو استطاع  استحضارهم
ك األحــداث يف املقـرر اخلـاص أن يقـدم معلومـات تفصـيلية عـن تلـ

 تقريره القادم. 
إىل  ١٢و ١١و ١٠وقـال إنــه يؤيــد إحالـة مشــاريع املــواد  -٥٧

 جلنة الصياغة.
ــينغ الســــــيد -٥٨ ــ مــــــن التقريـــــــر  ٢٧أشــــــار إىل أن الفقــــــرة  ســ

كارثــة طبيعيــة أدت إىل مقتــل   ٣٧٣ تتحــدث عــن وقــوع حنـو الرابـع
ماليــني شـــخص  ٢٠٨شــخص وأضـــرت بقرابــة  ٣٠٠ ٠٠٠قرابــة 

وحده. وهذه األرقام تربز بصورة حادة أمهية  ٢٠١٠م آخرين يف عا
 قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات املوضــوع قيــد املناقشــة. واســتناداً إىل

الصلة، أبرز املقرر اخلاص عدداً من املبادئ، منها أنه ينبغي تقـدمي 
واستناداً إىل نداء منـه وأن املتضرر املساعدة اإلنسانية مبوافقة البلد 

ة يقع عليها واجب التماس املساعدة يف حالة عجز الدولة املتضرر 
 قدر�ا الوطنية. 

يع املــواد قيــد النظــر، فقــال إنــه يــرى أنــه وحتـوَّل إىل مشــار  -٥٩
ينبغي االحتفاظ مبشاريع املواد الثالثة منفصلة بدالً من اجلمع بينها 
يف مشــــروع مـــــادة واحـــــد حســـــبما اقــــُرتح. وفيمـــــا يتعلـــــق مبشـــــروع 

واجـب يتفق مع املقرر اخلاص على أن عبارة " ، قال إنه١٠ املادة
واجـب طلــب رة "" مالئمـة بدرجـة أكـرب مـن عبـاالتمـاس املسـاعدة

". إذ إن الدولـة املتضـررة نفســها هـي الـيت تسـتطيع أكثــر املسـاعدة
كـــان لـــديها القـــدرة علـــى االســـتجابة   إذامـــن غريهـــا أن حتـــدد مـــا 

ئ التوجيهية املرفقة للكارثة. وقد سبق االعرتاف �ذا املبدأ يف املباد
ينبغي ، وهي املبادئ اليت تعلن أنه "٤٦/١٨٢بقرار اجلمعية العامة 

". وجيـب أن تقـوم أن توفَّر املساعدة اإلنسانية مبوافقة البلد املتضرر
الدولة املتضررة بتقدير واقعي لقدر�ا على االستجابة يف إطار من 

اعدة الدولية، أن حسن النية، وميكنها أيضاً، إذا قررت التماس املس
 تقرر ما هي الدول أو املنظمات اليت ستقبل منها هذه املساعدة. 

إىل إقامـــة تــوازن بـــني مفهـــوم  ١١يســعى مشـــروع املــادة و  -٦٠
السـيادة والتــزام الدولـة املتضــررة جتـاه مواطنيهــا. ومـع ذلــك، ينبغــي 

املسـاعدة ملشروع املادة أن يعّرب أيضاً عن املبدأ الثابت القائل ²ن 
الدوليـة ال ميكـن تقــدميها إال بنـاًء علــى طلـب مــن الدولـة املتضــررة 

نت أحداث إثيوبيا وميامنار موضع نقاش كثري، مبوافقتها. وقد كا أو
__________ 

 ؛٢٥٠-٢٤٧ الفقـــــرات)، الثــــاينا0لــــد الثـــــاين (اجلــــزء  ،٢٠٠٨حوليــــة  انظــــر )٣١٦( 
. انظـــر ١٦٤و ١٥٣ الفقــر�ن)، الثــاينا0لــد الثــاين (اجلــزء  ،٢٠٠٩حوليــة و

، يف ٢٩٨٢إىل  ٢٩٧٨ مـــن اجللســـات األول، ا0لــد ،٢٠٠٨ حوليـــةأيضــاً 
 مواضع متفرقة.

ولكنـه يــرى أن هـذه األحــداث ال تتصـل بنظــر اللجنـة يف مشــاريع 
املـواد. إذ إن مبــادئ اإلنسـانية واحليــاد والنزاهـة جيــب أن تؤخــذ يف 

ر على النحو الواجب من جانب كـل مـن يشـارك يف تقـدمي االعتبا
ظمـــــات الدوليــــــة املســـــاعدة اإلنســـــانية، مبـــــا يف ذلـــــك الـــــدول واملن

 واملنظمات غري احلكومية.
، قـال إنـه يوافـق علـى أنـه ١٢وفيمـا يتعلـق مبشـروع املـادة  -٦١

"، تقدمي املساعدة. إذ إن حق"، وليس "واجبينبغي اإلشارة إىل "
الذي يعلن أن واجب  ٥ تعليق على مشروع املادةذلك يتسق مع ال

 التعاون واجب متبادل.
مشــــاريع املــــواد الثالثــــة إىل  وأعـــرب عــــن ~ييــــده إلحالــــة -٦٢
 الصياغة. جلنة
شكر أعضاء اللجنة لتصويتهم Ðبداء الثقة  أدوكي السيد -٦٣

الذي اختاروه مبقتضاه الستكمال مدة عضوية السيد أوجو، وقال 
 االستفادة من خربا�م الثرية. إنه يتطلع إىل

وقال إن التقرير الرابع للمقرر اخلاص تقرير شامل ومتوازن  -٦٤
منطقـي. واتفـق مـع املقـرر اخلـاص علـى أنـه يف حالـة جتـاوز القـدرة و 

الوطنيــة للدولـــة املتضــررة علـــى االســـتجابة، فــإن قيامهـــا >لتمـــاس 
وليا�ا األوليـة املساعدة الدولية قد يُعّد خطوة يف سبيل الوفاء مبسـؤ 

مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل العــريف. 
كـان ينبغـي أن يكـون   إذادور حوهلـا النقـاش هـي مـا واملسألة اليت يـ

إلزاميًا على الدولة املتضررة أن تلتمس املسـاعدة أم أن يـرتك ذلـك 
لتقــديرها. ويف ضــوء اآل�ر املــدمرة للكــوارث علــى ظــروف معيشــة 

كان املتضــررين، فســيكون مــن غــري املعقــول أن تــرفض الــدول السـ
القـدرة علـى التعامـل مــع املسـاعدة إذا كـان واضـحاً أ ـا تفتقـر إىل 

الكارثة. والسيادة وعدم التدخل مها من دون شك عامالن هامان 
أسـباب إىل يف عمليات اختاذ القرارات احلكوميـة، وال يفتقـر ذلـك 

إقامــة تــوازن بــني ضــرورة تقـــدمي تــربره. ومــع ذلــك، فمــن الضــروري 
 املساعدة و~كيد احلقوق السيادية.

املتضــــررة علـــى عــــروض  واحلصـــول علـــى موافقــــة الدولـــة -٦٥
املساعدة يتسم ²مهية قصوى، ومع ذلك فإنه ينبغي للدول املتضررة 

ذا  أال متتنع دون سبب معقول عن املوافقة على املساعدة اخلارجية  إ
الالزم كان واضحاً أ ا ضرورية.  وينبغي أن يتاح هلذه الدول ا0ال 

أو لن تلتمسها كانت ستلتمس املساعدة   إذالتقييم الكارثة وتقرير ما 
لّقي عرض  على أساس ظروفها اخلاصة وطبيعة الكارثة. ويف حالة ت
>ملساعدة، ينبغي أن تتمكن هذه الـدول مـن تقريـر نـوع املسـاعدة 

استقباهلا. وبناًء علـى ذلـك، ينبغـي إعـادة املطلوبة وأن تقوم بتيسري 
 لتقليل عنصر اإلرغام يف الصياغة. ١٠ صياغة مشروع املادة

مـــن  ١يكـــون مــن املفيـــد أن يعـــاد النظــر يف الفقـــرة وقــد  -٦٦
صــــيغة ال، و>لتحديـــد بغـــرض االستعاضـــة عـــن ١١مشـــروع املـــادة 

لـــة [...] أال"، مبـــا يســـمح للدو  ينبغـــي" بعبـــارة "ال جيـــوزاإللزاميــة "
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كانـت   إذااملتضررة مبجال أوسع للتحكم يف األمور لدى تقريـر مـا 
 ستعطي موافقتها أو لن تعطيها. 

، ينبغي، إىل جانب االعرتاف حبق ١٢شروع املادة ويف م -٦٧
املنظمات الدولية ذات الصلة يف عرض املساعدة عند االستجابة 

ســـية التأكيـــد مـــرة أخـــرى علـــى املبـــادئ اإلنســـانية الرئي ،للكـــوارث
املنطبقة على تقدمي هذه املساعدة. وسوف ُيطمئن ذلك >لتأكيد 

ض من عروض املساعدة، الدول املتضررة اليت قد ترتدد يف قبول عر 
منظمـــة أخــرى قـــد  اصــة إذا جــاء مـــن منظمــة غـــري حكوميــة أوخبو 
 أن دوافعها تقتصر على مد يد العون. تلك الدول تعترب  ال

إىل  ١٢و ١١و ١٠ع املــواد وقـال إنــه يؤيــد إحالـة مشــاري -٦٨
 جلنة الصياغة.

قـــال إن الــنهج الصــارم للمقـــرر  فارغــاس كــارينيو الســيد -٦٩
تعامل مع موضوع معقد قـد أنـتج مشـاريع مـواد متوازنـة اخلاص يف ال

تؤدي إىل إحراز قبول من شأ ا أن ومتسقة مع املمارسات اجلارية و 
 دويل عام. 

ال يــزال هنـــاك جمـــال للتحســني. وبـــدالً مـــن  ،ومــع ذلـــك -٧٠
فإنه يود أن يعاجل مسألة  ،التعليق على مشاريع املواد الثالثة املقرتحة

بشأن هذا املوضوع. فقد قال املقرر اخلاص يف عمل اللجنة املقبل 
من تقريره إن محاية األشخاص يف حاالت الكوارث هي  ٨٠ الفقرة

مبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة حجر الزاوية يف هيكل قانوين حتدده 
وعدم التمييز ويرتكز على التضامن. ومع أنه هو نفسه يوافق على 

ع املـواد ينبغـي أيضـاً أن تنشـئ فإنه يعتقد أن مشاري ،ذلك >لكامل
قواعد تتصل مبسؤولية ا0تمع الدويل والدول غري املتضررة جتاه الدول 

لقّيم الذي قام به املقرر اخلاص املتضررة من الكارثة، وإال فإن العمل ا
لدولة  >لفعل لن يكون كامالً. ويبدو أن االلتزام >ملساعدة الفورية ل

الدويل من ينبثق بوضوح شديد  اليت تصيبها كارثة هو التزام القانون 
القـائم، وهــو ×مــل يف أن يصـبح هــذا االلتــزام، مـن خــالل التطــوير 

تضــررة. وجيــب أن تــدرس التــدرجيي للقــانون، ملزمــاً للــدول غــري امل
اللجنـة الطــرق الـيت تقــوم �ــا هـذه الــدول غـري املتضــررة يف الوقــت 

  ا0تمع الدويل.احلاضر >الستجابة للكوارث، >عتبارها أعضاءً يف
والوقايـــة جمـــال آخـــر مـــن جمـــاالت االنشـــغال. فقـــد أدت  -٧١

واليــــا>ن يف  ٢٠١٠الـــزالزل الرهيبـــة الــــيت ضـــربت شــــيلي يف عـــام 
إىل موجـــات تســـو�مي يف أجـــزاء أخـــرى مـــن العـــامل،  ٢٠١١ عـــام

وحلسـن احلــظ كانــت آ�رهـا متوقعــة. ولكــن احلـال مل يكــن كــذلك 
الـذي ضـرب فالـديفيا  ١٩٦٠ام سـنة يف أعقـاب زلـزال عـ ٥٠منـذ 

حيث أحلقت  -وهو أقوى زلزال ُسجل على اإلطالق  -يف شيلي 
ت هناك أيضاً اهلزات الالحقة الدمار >ليا>ن يف اليوم التايل. وكان

تسو�مي، وهي كوارث الأنواع أخرى كثرية من الكوارث إىل جانب 
أن مـن املمكـن أن تكـون جهـود الوقايـة حامسـة بشـأ ا. وهـو يــرى 

مــن املمكــن حتســـني جمموعــة مشــاريع املـــواد Ðضــافة قواعــد تتعلـــق 

تستجيب �ا الدول غري املتضررة للكوارث، ينبغي أن >لطريقة اليت 
 تدابري الوقاية.مبا يف ذلك 

إىل  ١٢و ١١و ١٠وقـال إنــه يؤيــد إحالـة مشــاريع املــواد  -٧٢
 جلنة الصياغة.

نة، أثنت على متحدثة بصفتها أحد أعضاء اللج الرئيسة، -٧٣
املقرر اخلاص لكياسته يف التوفيـق يف تقريـره الرابـع بـني ضـرورة قيـام 

وبني  الدولة املتضررة بكفالة محاية األشخاص يف حالة وقوع كارثة
ليمها  حقها مبوجب القانون احمللي يف إدارة املساعدة اإلنسانية يف إق

كيمـة يف ومراقبتها واإلشراف عليها. وقد تبنيَّ أن اللجنة كانـت ح
اتفاقهـا علــى االمتنــاع عـن إ�رة مســألة مســؤولية الدولـة عــن محايــة 

 .٢٠٠٥سكا ا اليت أعلنتها وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 
وجتـــري مناقشــــة التقريــــر الرابــــع للمقــــرر اخلــــاص يف ظــــل  -٧٤

، إىل مبادئ ٦قرارات اللجنة السابقة ²ن يشار، يف مشروع املادة 
ياد والنزاهة وإىل عدم التمييز؛ وأن يُـنص، يف مشـروع اإلنسانية واحل

، علــــى لــــزوم احــــرتام حقـــوق اإلنســــان الواجبــــة لضــــحا� ٨املـــادة 
، أن كلمــة ٢يقهـا علـى مشـروع املـادة وضَّـح، يف تعليالكارثـة؛ وأن 

" اســُتعملت لتشــري إىل حقـوق اإلنســان ولتشــري أيضــاً، يف حقـوق"
 ،ب القـانون احمللـي. وهكـذامجلة أمور، إىل احلقوق املكتسـبة مبوجـ

فإن احلديث عن احرتام حقوق اإلنسان يف حالة وقوع كارثة لـيس  
 كما أشار البعض.  ،كالماً أجوف

كــان   إذااللجنـة، وهــي مـا  هــاوهنـاك قضــية أخـرى تواجه -٧٥
ينبغــي ملشـــاريع املــواد أن تغطـــي حـــاالت النــزاع املســـلح. وتضـــمن 

للمشـكلة، حيـث أوضـح حالً جيـداً  ٤التعليق على مشروع املادة 
وعة مشاريع املواد برمتها ميكن أن تنطبـق يف حـاالت النـزاع أن جمم

اصـــة خباملســلح بقـــدر مــا تكـــون قواعــد القـــانون الــدويل القائمـــة، و 
قواعد القانون اإلنساين الدويل، غري منطبقة عليها. وقد يكون من 

ين املفيــد أن تفكــر اللجنــة يف الــُنهج املســتعملة يف القــانون اإلنســـا
تعلق حباالت الطوارئ املعقدة عنـدما حتـدث اصة فيما يخبالدويل، و 

 الكارثة يف منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً.
وفكرة أحقية ضحا� الكارثة يف احلصول على املساعدة  -٧٦

اإلنسانية وأنه يقع علـى عـاتق الـدول واجـب االضـطالع مبسـاعدة 
نسانية ²ن األشخاص اخلاضعني لسلطتها أو التصريح للوكاالت اإل

ت فكرة جديـدة مـن صـنع اللجنـة. فهـي �شـئة يف تفعل ذلك ليس
الصــادر عــن املــؤمتر  ٤الواقـع عــن مصــادر أخــرى، أحــدها القــرار 

الـدويل السـادس والعشـرين للصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر املنعقـد 
 . )٣١٧(١٩٩٥يف عام 

__________ 

 )٣١٧( International Review of the Red Cross, vol. 36 (January–

February 1996), No. 310, p. 69. 
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ورغـم أن التقريــر الرابــع للمقــرر اخلــاص ال يتضــمن أمثلــة   -٧٧
يتعلـــق حبمايـــة األشـــخاص يف  ة علـــى ممارســـات الـــدول فيمـــاكثـــري 

حـاالت الكــوارث، فــإن هــذه املمارسـات موجــودة >لفعــل حلســن 
احلــظ أو لســوء احلـــظ. وإذا كــان مــن الصـــعب يف بعــض احلـــاالت 

، >إللــزام االعتقـادكانـت هـذه األمثلـة تعـّرب فعـالً عـن   إذاحتديـد مـا 
أن املوضـوع، خاصـة فـإن ذلـك ينبغـي أال يعرقـل أعمـال اللجنـة بشـ

ك اجتاهــــاً صــــوب تطــــوير القـــوانني واللــــوائح الوطنيــــة بغيــــة وأن هنـــا
تســهيل اإلغاثـــة يف حــاالت الكـــوارث. وعلــى ســـبيل املثــال، فـــإن 

لتســــهيل املبــــادئ التوجيهيــــة بشـــأن  ٢٠٠٩التقريـــر املرحلــــي لعــــام 
واملســاعدة علــى التعـــايف األويل  وتنظــيم العمليــات الدوليــة لإلغاثــة

قد أوضح أن الدول  )٣١٨(الكوارثاحمللي يف حاالت  على الصعيد
واملنظمات احلكومية الدولية تعمل على إصـدار أو تعـديل القـوانني 
واللـــوائح بغـــرض التغلـــب علـــى العقبـــات الـــيت تعـــرتض اإلغاثـــة يف 

 حاالت الكوارث.
وقالت السيدة جاكوبسون إ ا تود يف ظل هـذه اخللفيـة  -٧٨

 قرتحة.أن تعلق على مشاريع املواد امل
، قالت إ ا توافـق علـى أن ١٠يتعلق مبشروع املادة فيما  -٧٩

الدولـة املتضــررة يقـع عليهــا واجـب التمــاس املسـاعدة إذا جتــاوزت 
ارة  الكارثة قدر�ا الوطنية على االستجابة. ولكنها تؤيد حذف عب

" الــيت تعطـي انطباعـاً خاطئــاً ² ـا تشــري إىل أن حسـب االقتضـاء"
التمــاس املســاعدة، حـــىت يف  ميكــن أن متتنـــع عــن الدولــة املتضــررة

احلاالت اليت تتجاوز فيها الكارثة قدر�ا الوطنية على االستجابة. 
" تشـــري ضـــمناً إىل اســـتجابة تتســـم بـــروح التمـــاسورغــم أن كلمـــة "

املبادرة من جانب الدولة املتضررة، فإن اللجنة ينبغي أن تؤكد هذه 
للدولـة املتضـررة أن الـيت ينبغـي  النقطة يف التعليق. وحتديد املصـادر

تلـتمس منهـا املسـاعدة يتسـم ²مهيــة عمليـة أقـل يف مشـروع املــادة، 
شـريطة أن تســعى الدولــة إىل الوفـاء مبســؤوليتها املتمثلــة يف ضــمان 

 محاية األشخاص املوجودين يف إقليمها.

ينبغــــي أن يســــبق  ١٢ووافقــــت علــــى أن مشــــروع املــــادة  -٨٠
يعلن، كما سبقت  ١٢ملادة كان مشروع ا  . ورمبا١١مشروع املادة 

اإلشــارة، مــا هـــو بــديهي: أنــه حيـــق للمنظمــات احلكوميــة الدوليـــة 
املختصة واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، بل وقد تضيف هي 

، عرُض املساعدة. والقضـية احلقيقيـة بصفتهم اخلاصةإليهم األفراد 
اً على واجب كان ينبغي للجنة أن تصوغ ما ينص حتديد  إذاهي ما 

الدول غري املتضررة يف تقدمي املساعدة. وهي شخصياً ليست ضد 
ذلك. إذ إن وجود قاعدة �ذا املعىن لـن يكـون أمـراً غـري مسـبوق: 
ميكن االطالع على أمثلة لذلك حىت يف الُنظم األساسية ملنظمات 
دوليــة. وأيـــدت الفقـــرة األوىل مـــن مقـــرتح الســـيد نـــوليت، املقـــدَّم يف 

__________ 

 )٣١٨( IFRC, "The right aid at the right time", Geneva, November 2009 
 .)www.ifrc.org/PageFiles/41203/IDRL-Progress-Report_en.pdf: على متاح(

 ١٢ إىل ١٠ مـنجلمع بني مشاريع املواد ، >٣١٠٣جنة جلسة الل
يف مواجهــــــة الكــــــوارث، حيــــــق للــــــدول ليصـــــبح الــــــنص كالتــــــايل: "

واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املختصــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
ع  ذات الصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل الدولة املتضررة، وُتشجَّ

مبادئ التعاون، وفقاً لروح  تلك الدول واملنظمات على القيام بذلك
وقالت إ ا تفضـل مـع ذلـك  ".والتضامن الدويل، وحقوق اإلنسان

 ".ـــلوفقاً االستعاضة عن عبارة "وفقاً لروح" بعبارة "

ويف الرد على السؤال املتعلـق >آل�ر القانونيـة الـيت ينبغـي  -٨١
أن تـنجم عـن عــرض املسـاعدة، قالـت إنــه مـن الواضـح أن الدولــة 

ق يف رفض املساعدة، شريطة أن تكون قادرة على ضررة هلا احلاملت
الوفاء >حتياجات األشخاص املتضررين مـن الكارثـة. ومـع ذلـك، 

مـن  ٥٢فإنه من الواضح أيضاً، كمـا ذكـر املقـرر اخلـاص يف الفقـرة 
تقريره، أن احلق يف رفـض عـرض مـن عـروض املسـاعدة لـيس حقـاً 

 غري مقيَّد. 

، قالـت إنـه ينبغـي التعبــري ١١وع املــادة وفيمـا يتعلـق مبشـر  -٨٢
، وهي ليست راضية ١بوضوح �م عن الفكرة اليت تتضمنها الفقرة 

"، كما أ ا ليست متأكدة من أن تعسفاً متاماً عن استعمال كلمة "
فائـدة مـا ميكـن أن ُجتـَىن مـن اقـرتاح السـري مايكـل وود >الستعاضـة 

وبغض النظر عما  ".معقول " بعبارة "دون سببتعسفاً عن كلمة "
يتم اختياره يف  اية املطاف، فإنه من الضـروري أن يوضـح التعليـق 

 احلاالت اليت تقصدها اللجنة توضيحاً دقيقاً. 

إذا كـــــان مــــــن املفــــــرتض أن الســــــيادة تســــــتتبع واجــــــب و  -٨٣
املتضـــــررة يف محايـــــة األشـــــخاص املوجـــــودين يف إقليمهــــــا،  الدولـــــة

ال تكــــون قــــادرة علـــــى   يتيرتتــــب علــــى ذلــــك أن الدولـــــة الــــ فإنــــه
هــــذه احلمايــــة وغــــري راغبــــة يف قبــــول عــــرض مــــن عــــروض  كفالـــة

²ن تبّلــــــغ فحســــــب األطــــــراف  املســــــاعدة يقــــــع عليهــــــا التــــــزام ال
�ــــذا القـــــرار ولكــــن ²ن تقـــــدم هلــــم أيضـــــاً األســــباب الـــــيت  املعنيــــة
فمـن الصـحيح أيضـاً أن املسـاعدة  ،إليها قرارها. ومع ذلك يستند

ن مقدمـــــة حبســـــن نيـــــة. ولتوضـــــيح أن كـــــو بعــــض احلـــــاالت ال ت يف
املـــــادة ينطبـــــق فقـــــط علـــــى احلالـــــة املعاكســـــة، أي علـــــى  مشـــــروع

املقدمـــة وفقــاً ملبـــادئ اإلنســـانية واحليــاد والنزاهـــة وعلـــى  املســاعدة
أسـاس عـدم التمييــز، فإ ـا تقـرتح تعــديل الفقـرة األوىل مـن مشــروع 

أن ة ليكــون نصــها كمــا يلــي: "ال جيــوز للدولــة املتضـــرر  ١١املــادة 
متتنع [تعسفاً] عن املوافقة على تلقي املسـاعدة اخلارجيـة املعروضـة 

إذا كانــت عـــاجزة عـــن تقــدمي املســـاعدة املطلوبـــة  ٦وفقــاً للمـــادة 
 .غري راغبة يف ذلك" أو

ومـن �حيــة أخــرى، إذا رفضــت الدولــة املتضــررة عــرض  -٨٤
املساعدة من منظمة غري حكومية أو مل تقم بدراسـة هـذا العـرض، 

شــــرتاط إخطــــار مجيــــع املنظمــــات غــــري احلكوميــــة بقرارهـــــا، ا فــــإن
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طـــالع تلـــك املنظمـــات علـــى إاألســوأ مـــن ذلـــك وهـــو اشــرتاط  أو
أســـباب قرارهـــا، ســـيفرض عبئـــاً ثقـــيالً للغايـــة علـــى الدولـــة. ومــــن 
أصـــعب املشـــاكل الـــيت تثـــور يف حـــاالت الكـــوارث مســـألة تنســــيق 

مبـــادئ  ضــعاملعونــة واملســاعدة اإلنســـانية، وهــذا هــو الســـبب يف و 
توجيهيــــة دوليـــــة بشـــــأن هــــذا التنســـــيق. وبنـــــاًء علــــى ذلـــــك، فـــــإن 

اشــــرتاط ²ن تقــــوم الدولــــة املتضـــــررة بتقــــدمي أســــباب لرفضـــــها  أي
التعسفي لعرض من عروض املسـاعدة ينبغـي أن يُـواَزن جبهـد يرمـي 
إىل جتنـب فــرض التزامــات إداريــة غـري معقولــة عليهــا. وقالــت إ ــا 

 اقرتحـهملنظمات املالئمة، وفقاً ملا > ليست مقتنعة ²ن وضع قائمة
املرونــة إىل أن الســيد حســونة والســيد موراســي، أمــر عملــي، نظــراً 

أمـــراً تتســم ²مهيــة حامســة. و>لفعـــل، رمبــا كــان وضـــع قائمــة كهــذه 
يعـــود إىل اللجنـــة. وقـــد أشـــار الســـيد احلمـــود إىل حـــل ممكــــن:  ال

لـيت حيـق هلـا ا استبعاد املنظمات غري احلكومية من قائمة املنظمات
عــرض املســاعدة. واهلــدف مــن ذلـــك بســيط، وهــو منــع أي دولـــة 
متضـــررة مــــن التهــــرب مــــن مســــؤوليتها األساســــية يف كفالــــة محايــــة 
األشـخاص املوجـودين يف إقليمهـا. ومـع ذلـك، فإنـه مـن الضــروري 
أيضـاً التحــوط حلالـة تكــون فيهــا الدولـة املتضــررة غـري قــادرة علــى 

ة يف ذلك وتوافق على تلقي املساعدة غبتقدمي املساعدة أو غري را
بعـد. وميكـن أن تثــري حالـة مـن هــذا  مث تسـحب هـذه املوافقـة فيمــا
 القبيل مشاكل عملية هائلة.

ويف اخلتــام، قالــت الســيدة جاكوبســون إ ــا تؤيــد إحالـــة  -٨٥
 إىل جلنة الصياغة. ١٢و ١١و ١٠مشاريع املواد 

 *)�بعأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

(رئــيس جلنــة الصــياغة) قــال إن جلنــة ميليســكانو  السـيد -٨٦
الصــياغة املعنيــة مبوضـــوع محايــة األشـــخاص يف حــاالت الكـــوارث 

أوســـبينا (املقــــرر اخلـــاص) والســــيد  -ســـتتألف مـــن الســــيد فلنســـيا 
بيرتيش والسيدة جاكوبسون والسيد  بريموديس والسيد ->سكيس 

ابو� والســــيد ســــينغ والســـــيد دوغــــارد والســــيد ســــ احلمــــود والســــيد
فارغـاس كــارينيو والســيد فاســياين والســيد ماكريــه والســيد موراســي 

برييــرا  السـيدو والسـيد نـوليت والســري مايكـل وود والسـيد ويســنوموريت 
 .)حبكم منصبه(

 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

__________ 

 .٣٠٩٧من اجللسة  مستأنف * 

 ٣١٠٦اجللسة 
 ٠٠/١٠الساعة ، ٢٠١١متوز/يوليه  ١٥اجلمعة، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :الرئيسة

الســيد أدوكــي، الســيدة إســكو>ر إر�نــدث،  :احلاضـرون 
، السـيد بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييرا -السيد >سكيس 

بيليـــه، الســــيد حســــونة، الســــيد احلمـــود، الســــيد دوغــــارد، الســــيد 
يو، سـابو�، السـيد سـينغ، السـيد غالتسـكي، السـيد فارغـاس كــارين

أوســبينا، الســـيد فومبـــا، الســـيد   -الســيد فاســـياين، الســـيد فلنســـيا 
كــــافليش، الســــيد كانــــديويت، الســـــيد كميشــــه، الســــيد كوميســـــاريو 

د املـــري، الســــيد موراســـي، الســــيد أفونســـو، الســـيد ماكريــــه، الســـي
ميليســـكانو، الســـيد نــــوليت، الســـيد نيهــــاوس، الســـري مايكــــل وود، 

 السيد ويسنوموريت.
_________ 

 ، الفرع ألف،A/CN.4/638( *)�بع(حفظات على املعاهدات الت
، Add.1و A/CN.4/647، وAdd.1و A/CN.4/639و

 )A/CN.4/L.795، وA/CN.4/L.793، وA/CN.4/L.779و
 من جدول األعمال] ٢[البند 

 *)ختامالتقرير السابع عشر للمقرر اخلاص (
دعــت اللجنـــة إىل اســتئناف النظــر يف اإلضـــافة  الرئيســة -١
تقريـــــر الســـــابع عشـــــر للمقـــــرر اخلـــــاص عـــــن التحفظـــــات علـــــى لل

 ).Add.1و A/CN.4/647املعاهدات (
قال إن مشروع مقدمة دليـل املمارسـة  وود مايكل السري -٢

من التقريـر سيسـاعد املسـتعملني كثـرياً، وهـو  ١٠٥الوارد يف الفقرة 
من النظر فيها واعتمادها يف  هيئتها كاملباللجنة ×مل أن تتمكن 

تســوية ة مالئمــة كجــزء مــن الــدليل. وعنــوان الفصــل املتعلــق بمرحلـ
من التقرير السابع عشر يثري اللـبس  املنازعات يف جمال التحفظات

إىل درجـة مـا، وهـو مــا أشـار إليـه املقـرر اخلــاص الـذي خلـص عــن 
يـــدة لتســــوية حـــق إىل أنـــه ال يوجـــد مـــا يــــدعو إىل اقـــرتاح آليـــة جد

قــة >لتحفظـــات. فـــإذا نشـــأت املنازعــات ختـــتص >ملنازعـــات املتعل
منازعـــــة أو اخــــــتالف يف وجهـــــات النظــــــر القانونيـــــة بــــــني دولتــــــني 

منظمتــــني دوليتــــني أو أكثــــر بشــــأن أحــــد التحفظــــات ورغبـــــت  أو
إحدى هذه الدول أو املنظمات يف حل هذه املنازعة فإ ا ستجد 

 ٣٣املادة املنازعات املعروضة يف حتت تصرفها مجيع وسائل تسوية 
مـــم املتحــدة. ويبــدأ اجلـــزء األكثــر إ�رة لالهتمـــام يف مــن ميثــاق األ

مزا� إنشاء آلية مرنة للمساعدة يف املعنونة " ٧٨التقرير عند الفقرة 
التوصية حل املنازعات يف جمال التحفظات ". وليست الفكرة هي 

__________ 

 .٣١٠٤من اجللسة  مستأنف * 
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املنازعات، ولكنها تتمثـل >ألحـرى يف Ðنشاء هيئة جديدة لتسوية 
اء احلكـوميني مبهمـة مزدوجـة: املسـاعدة إنشاء فريق صغري من اخلرب 

يف حل اختالفات اآلراء بشأن التحفظـات، وتـوفري مسـاعدة تقنيـة 
للدول اليت حتيل إىل الفريق مسائل من هذا القبيل. ومل جتر صـياغة 

، ولكن يبدو من تفاصيل طريقة عمل هذه اآللية، وهو أمر مقصود
تســـم عملهـــا الواضــح أن واليـــة هـــذه اآلليــة ســـتكون واســـعة وقــد ي

بدرجة كبرية من احلساسية. وأشار املقرر اخلاص لـدى اقـرتاح هـذه 
جلنة السوابق القائمة، وبوجه خاص السابقة اليت أنشأ�ا اآللية إىل "

 "العـــام املعنيـــة >لقـــانون الـــدويلاملخصَّصـــة املستشـــارين القـــانونيني 
جلنـة ولكـن . العام وكذلك إىل الفريق العامل املعين >لقانون الدويل

املستشـارين القـانونيني والفريـق العامــل املـذكور ال يـؤد�ن الوظــائف 
الـــيت يقرتحهـــا املقـــرر اخلـــاص للفريـــق اجلديـــد. فلجنـــة املستشـــارين 
القانونيني ليست هيئـة تسـاعد يف تسـوية املنازعـات، وهـي ال تقـدم 

يف صـــياغة التحفظــــات، ويف حـــني أ ـــا قـــد تنظــــر  مســـاعدة تقنيـــة
رتاض مـــــا، فهنــــاك آراء خمتلفــــة جــــداً، قانونيـــــة أحيــــا�ً يف بنــــود اعــــ

وسياسية، بشأن التحفظات بني الدول األعضاء يف جملس أورو>، 
رغم أن ذلك قد يثـري مشـاكل أقـل بعـد ظهـور دليـل املمارسـة. ويف 

نونيني يف احلقيقـة الوقت احلاضر، فإن هدف جلنة املستشـارين القـا
ــــــ‘ جبهــــــة’تشــــــكيل لـــــيس " ا يتعلــــــق دة قــــــدر اإلمكــــــان فيمــــــموحَّ

)، ألن كثريًا ٩٣(الفقرة  >لتحفظات اليت تصوغها الدول األخرى"
لة  اليت تصدرهامن وقتها خيصص للنظر يف التحفظات  الدول املمث

كانــــت مـــن الـــدول األعضــــاء أو مـــن املــــراقبني. ســـواء  يف اللجنـــة، 
ئيســـي تبــــادل اآلراء بشـــأن هـــذه التحفظــــات ويشـــمل نشـــاطها الر 

ول أخرى. وقد يؤدي ذلك مـن وقـت والتحفظات اليت تصدرها د
ـقة مـن جانـب عـدد مـن الـدول املشـاركة،  آلخر إىل ردود فعل منسَّ
ولكـن ذلـك لــيس اهلـدف الرئيسـي. ويف كثــري مـن األحيـان تُلــتمس 
آراء أو تفســـــريات مـــــن الدولـــــة املتحفظــــــة، وقـــــد جيـــــري، حســــــب 

اء، تشــجيع تلـك الدولــة علــى سـحب حتفظهــا أو تعديلــه. االقتضـ
يعترب أن جلنة املستشارين القانونيني مثال هام للحوار فإنه  ،وهكذا

املتعلق >لتحفظات ولكنها ليست آليـة لتسـوية املنازعـات. وينبغـي 
أن يُــــذكر كــــذلك أن جلنــــة املستشــــارين القــــانونيني هيئــــة حكوميــــة 

اء بشـأن التحفظـات، بطريقـة تتسـم دولية. وأعضاؤها يتبـادلون اآلر 
دقيقـــــة أو حنوهـــــا، يف إطـــــار  بدرجـــــة مـــــن الكفـــــاءة، ملـــــدة ثالثـــــني

 اجتماعات تنعقد مرتني سنو�ً. 

يـؤدي الفريــق العامـل املعــين  ،ويف داخـل االحتــاد األورويب -٣
>لقـانون الـدويل العـام دوراً مشــا�اً فيمـا يتعلـق >لتحفظـات. وهــذا 

تمـع أربـع مـرات سـنو�ً، وهـو مـا يعطـي الفريق هو جمموعة أصغر جت
 بفحـصوتقوم جلنة املستشارين القـانونيني هذا الفريق بعض املزا�. 

التحفظـات اجلديـدة الـيت صـيغت يف العـام املاضـي أو قرابـة ذلــك، 
وتنظر أحيا�ً >إلضـافة إىل ذلـك يف التحفظـات الصـادرة يف جمـال 

اب. وميكن أيضاً اصة يف صدد اتفاقيات مكافحة اإلرهخبحمدَّد، و 
ل، قـال إنــه حضــر أن تركـز علــى اتفاقيـة بعينهــا. وعلــى سـبيل املثــا

مؤخرًا مؤمتراً بشأن التحفظات والبيا�ت التفسـريية يف إطـار اتفاقيـة 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

يســــتخلص املقــــرر اخلــــاص عــــدداً مـــــن  ،٩٤ويف الفقــــرة  -٤
انونيني مث يقـــرتح االســتنتاجات العامـــة بشــأن جلنـــة املستشــارين القـــ

نــة القــانون الــدويل شــيئاً خمتلفــاً إىل حــد مــا، أال وهــو أن توصــي جل
Ðنشاء فريق جديد، ولكنه ال يقول ما هي اجلهة اليت ستنشئ هذا 
الفريـــق أو كيــــف ســــيجري متويلــــه. وســــيكون هــــذا الفريــــق صــــغرياً 

" يعملون فقط عند احلاجة وتدعمهم خرباء حكومينيويتألف من "
". واقـرتاح أن يكــون أعضــاء الفريــق مــن جــّد حمــدود مهــاقواأمانـة "

كوميني يدعو إىل العجب إىل حد ما. إذ إن أعضاء جلنة اخلرباء احل
املستشــــارين القــــانونيني يتحـــــدثون >ســــم حكومـــــا�م وبنــــاًء علـــــى 

ال يبــدو واضــحاً إن كــان  ،تعليمــات. ويف ضــوء الوظــائف املقرتحــة
ي نوع من اهليئات سيكون أعضاء الفريق سيفعلون هذا أيضاً أو أ

تقـد أن كـل هـذه األســئلة ذلـك الفريـق. ويبـدو أن املقـرر اخلــاص يع
  إذاســُيبّت فيهـــا يف اجلمعيــة العامـــة، ولكنــه شخصـــياً يشــك فيمـــا 

كانـت اجلمعيــة العامــة تريـد أن تنشــئ هيئــة جديـدة هلــذا الغــرض. 
ويتمثل أحد األسباب اليت يقـدمها املقـرر اخلـاص لتربيـر اقرتاحـه يف 
ضـرورة سـد الـنقص يف املـوارد واملهــارات الـذي يعـّوق بعـض الــدول 

عضاء، ولكنه شخصياً يرى أن نقص املهارات ال ميثـل مشـكلة األ
ألنـه مــا مـن دولــة أو جمموعـة بعينهــا حتتكـر املهــارات، يف حــني أن 
مجيع البلدان تفتقر إىل املوارد الكافية ألداء املهمـة بنفسـها. وامليـزة 

الــيت تضـطلع �ـا جلنــة املستشـارين القـانونيني هــي  احلقيقيـة للعمليـة
الـدول الرتكيــز علــى التحفظـات وتســاعدها مــن  أ ـا تفــرض علــى

خـالل مناقشــات مجاعيـة. وحــىت إذا مل جتــد الوقـت الــالزم لدراســة 
حتفظ بعينه سوى دولة واحدة أو اثنتني، فإن مجيـع الـدول املشـاركة 

ذلك لن حيدث يف ستستفيد من خالل تقسيم العمل، يف حني أن 
لــن تشــمل إجـــراء  إطــار اآلليــة الــيت يقرتحهــا املقــرر اخلــاص، والــيت

 مناقشة مجاعية.

وقـال إنــه ال يـرى ســبباً مينـع اتبــاع جتربـة جلنــة املستشــارين  -٥
القانونيني والفريق العامل املعين >لقانون الدويل العام يف مكان آخر. 

الستشــارية القانونيــة فاملنظمـات اإلقليميــة األخــرى، مثــل املنظمــة ا
ة للبلدان األمريكية أو رابطة األفريقية أو اللجنة القانوني -اآلسيوية 

تستطيع أن تقوم بعملية مشا�ة إذا رغبت  ،أمم جنوب شرق آسيا
يف ذلـــك. وتســـتطيع الوكـــاالت املتخصصـــة أيضـــاً أن تفعـــل نفــــس 
لجنة  ال الشيء >لنسبة للمعاهدات املعتمدة برعايتها، ورمبا تستطيع 

يوم واحد السادسة أن تنشئ جلنة فرعية أو فريقاً عامالً جيتمع ملدة 
 ستشارين القانونيني.مرة أو مرتني سنو�ً، كما تفعل جلنة امل

وأعرب عن أمله يف أن تقوم جلنة القانون الـدويل بدراسـة  -٦
واعتمـاد املقدمــة املقرتحــة يف جلســة عامـة لتكــون جــزءاً مــن دليــل 
املمارســـة، ولكنــــه ال يؤيـــد أن توصــــي اللجنــــة Ðنشـــاء فريــــق وفقــــاً 

 خلاص. فإىل جانب اآل�ر املتعلقة >مليزانية، وهياملقرر ا يقرتحه ملا
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آ�ر ال ميكن جتاهلها، فإنه يشك يف جـدوى اآلليـة املقرتحـة. ورمبـا 
ينبغي أن تقرر اللجنة أن تضع بعض األفكار أمام اجلمعية العامة، 
ومـــــــن خالهلـــــــا أمـــــــام الـــــــدول واملنظمـــــــات اإلقليميـــــــة والوكــــــــاالت 

اجللسات العادية، >ملشاركة  املتخصصة، من قبيل القيام، يف سياق
راسة اجلماعية للتحفظات، كما حيدث يف يف شكل من أشكال الد

 إطار جلنة املستشارين القانونيني.
قال إنه ليس مقتنعاً، مثله مثل السري مايكل  نوليت السيد -٧

وود، >قرتاح املقرر اخلاص ²ن توصي جلنة القانون الدويل يف إطار 
آليــــــة للمســـــاعدة يف جمـــــال التحفظــــــات  دليـــــل املمارســـــة Ðنشـــــاء

التحفظات. وحتـّدث عـن اعتبـار عـام فقـال إنـه  واالعرتاضات على
لجنة  يشعر >لقلق من أن آلية تسوية املنازعات اليت قد توصي �ا ال
يف إطار دليل املمارسة قد تقوض سلطة هذا الدليل يف حالة عدم 

قد يعتربون أن  االستجابة للتوصية. ويرجع ذلك إىل أن املستعِملني
هذه اآللية، بغض النظر عن أي دليل املمارسة يفرتض مسبقاً وجود 

~كيدات تصدر عن اللجنة بعكس ذلك، وقد تسـتنتج الـدول أنـه 
إذا مل يتم تنفيذ آلية تسوية املنازعات أو إذا مل تعمل هذه اآللية على 

 يكون من الضروري التعامل مع الدليل نفسه النحو املتوخى فقد ال
دة، جبدية. وهذا هو السبب يف أن اللجنة ينبغي أال تق رتح آلية حمدَّ

بل تقتصر على تقدمي توصية عامة تقوم الدول مبقتضاها >لنظر يف 
إنشـاء آليــة لتقيــيم التحفظــات واإلعــال�ت املتصــلة �ــا، آخــذة يف 
االعتبار التجربة املكتسبة على الصعيد اإلقليمي، مثل تلك اخلاصة 

يـــل تشــارين القــانونيني. وقــد ُتطِلــق توصــية مــن هــذا القببلجنــة املس
عملية تفكري جتري فيما بني الدول بشأن كيفية حتسني التعامل مـع 
التحفظات، وهي عملية ينبغي أن جتري بعد أن تكون الفرصة قـد 
أتيحت للدول الستيعاب الدليل ²كمله وتقييم أمهيته. ولن يكـون 

صـة إال بعـد أن تتضـح أمهيـة دليـل الوقت مناسباً لصياغة آليـة خمصَّ 
أمهيـة بعـض عناصـره الرئيسـية. ورمبـا تقـوم الـدول اصة خباملمارسة، و 

عندئذ Ðحالة املوضوع مرة أخرى إىل جلنة القانون الدويل وتطلـب 
 منها اقرتاحات أكثر حتديداً.

ويصــف املقــرر اخلـــاص اقرتاحــه Ðنشــاء تلـــك اآلليــة ²نـــه  -٨
يؤكـد علـى مـا تتصـف بـه مـن كو ــا أداًة  ، وهـو>ملرونـةاقـرتاح يتسـم 
اعدة التقنيـــة للــــدول األصـــغر أو األقــــل منـــواً، رغــــم أن لتـــوفري املســــ

االقرتاح ليس حمدوداً أو تقنيـاً إىل هـذه الدرجـة. و>لطبـع، فإنـه هـو 
شخصــياً، >عتبـــاره حقوقيـــاً دوليـــاً، يؤيـــد ويرحـــب عمومـــاً Ðنشـــاء 

فـإن التقييمـات الذاتيـة أطـراف �لثـة؛ وإال تقوم على توسط آليات 
الف اآلراء يف العالقـات الدوليـة. ومـع املتعارضة قد تؤدي إىل اخـت

فإن احلالة املثارة أكثر تعقيداً. والغرض املعَلن لآللية هو حل  ،ذلك
كــان الــتحفظ غــري صــحيح بســبب عــدم توافقــه مـــع   إذامســألة مــا 

موضـوع املعاهــدة وغرضــها. ويف كثــري مـن األحيــان ال تكــون هــذه 
تقييمـــات املســألة جمـــرد مســـألة تقنيـــة، بـــل ميكـــن أن تنطـــوي علـــى 

عســرية جـــداً تســتند إىل أحكـــام قيميـــة واعتبــارات سياســـية. فمـــن 
الذي سيضطلع �ـذا التقيـيم؟ يشـري املقـرر اخلـاص إىل أن جلنـة مـن 

عشـــرة خــــرباء حكــــوميني ســــتقوم بـــذلك. ويثــــري ذلــــك عــــدداً مــــن 
وميــون مــن دول وّقعـــت الصــعو>ت. فهــل ×يت هــؤالء اخلــرباء احلك

هلـــا علــى األقــل أن تصــبح طرفـــاً يف علــى املعاهــدة املعنيــة أو حيــق 
يسـّوغ أن يكــون مســؤول والواقــع أنــه ال يبـدو أن مثــة مــا املعاهـدة؟ 

حكــــومي مــــن دولــــة ليســــت ذات صــــلة >ملعاهــــدة مــــؤهالً لتقيــــيم 
موضوع املعاهدة وغرضها. وهل ينبغي أن تتخذ هذه اهليئة قرارات 

وصـيات، وإذا كـان األمـر كـذلك، فمـا هـي اإلجــراءات يف شـكل ت
يت ستتبعها يف ذلك؟ وهل تُتخذ القرارات ²غلبية األصوات، وإذا  ال

كـان األمـر كـذلك، فمـا هـي األغلبيـة املطلوبـة؟ وهـل يُنـاِقش مجيـع 
األعضــاء العشــرة حتفظــاً مــا مـــع صــاحب الــتحفظ؟ وهــل تتحـــدد 

ة العامـة، أم علـى حنـو عضوية هذه اهليئة >نتخاب جيري يف اجلمعي
ة أم تكـون العضـوية عائـدة إىل آخر؟ وهل تكون العضوية شخصي

الدول؟ وهناك سؤال أكرب يتجاوز ويعلو على األسئلة ذات الطابع 
كـان منـوذج جلنـة املستشـارين القـانونيني يـدعم   إذاالعملي، وهو مـا 

اقرتاح إنشاء آلية للمساعدة على الصعيد العاملي. وتؤكد تعليقات 
السـري مايكــل وود الــذي يعــرف جلنــة املستشــارين القــانونيني جيــداً 
شكوكه هو شخصياً يف هذا الصدد. ويتطلب السؤال املتعلق مبعىن 

كـان هـذا النمـوذج قـابالً   إذا منوذج جلنة املستشارين القانونيني ومـا
للتكرار على الصعيد العاملي مزيداً مـن املناقشـة، ولـيس لـدى جلنـة 

فإن  ،الوقت الالزم لذلك يف الدورة احلالية. وهكذا القانون الدويل
اقرتاحـات حمـدَّدة، ولكـن ينبغـي هلـا فقـط أن تقدم  اللجنة ينبغي أال

كانيـــة إنشـــاء آليـــة توصــي ²ن تبـــدأ الـــدول تبـــادالً لــآلراء بشـــأن إم
لتقيـــيم التحفظـــات واإلعـــال�ت ذات الصـــلة، آخـــذة يف االعتبــــار 

ى الصعيد اإلقليمي. وقال إنـه التجربة السابقة يف ذلك الصدد عل
كان ينبغـي للجنـة   إذاال ميانع يف أن يقوم الفريق العامل مبناقشة ما 

يؤيّـــد  أن تقــوم بصــياغة توصـــية عامــة علــى هـــذا املنــوال، ولكنــه ال
الــة اآلليــة املقرتحـــة إىل الفريــق العامــل علـــى افــرتاض أن الفريـــق إح

 العامل سيقتصر على إدخال تغيريات يف الصياغة.

 ١٠٥وحتوَّل إىل املقدمة املقرتحة لدليل املمارسة (الفقـرة  -٩
مـن التقريـر) الــيت نظـر الفريـق العامــل يف نصـها، فالحـظ أن املقــرر 

، أن التعليقات هلا نفس ١فقرة اخلاص يرى، يف اجلملة الثانية من ال
قـوة وسـلطة املبـادئ التوجيهيـة نفسـها. ويف حـني أنـه مـن الصــحيح 

كل جزء من أجزاء التعليق، كمـا حيـدث عـادة، أن اللجنة ستعتمد  
فإ ا قضت وقتاً أكثر بكثري جداً يف صياغة املبادئ التوجيهية ذا�ا 

ألعضـاء فـإن مـدخالت ا ،مما قضته يف صـياغة التعليقـات، وهكـذا
أكثر أمهية يف حالة األحكام منها يف حالة التعليقات. ومن املفهوم 

لــوزن الـذي حتملــه األحكــام عمومـاً أن التعليقــات ال حتمـل نفــس ا
نفســـها؛ وإال فلـــن تكــــون هنـــاك فائـــدة مــــن التمييـــز بـــني االثنــــني. 

انية من يقرتح فإنه  ،ولذلك إدراج عبارة جديدة يف بداية اجلملة الث
 لـيس هلـاورغـم أن التعليقـات ليصبح نصـها كمـا يلـي: " )١(الفقرة 

ات هـذه التعليقـ فـإنلمبادئ التوجيهيـة نفسـها، لنفس الوزن الذي 
جــــزءاً ال يتجــــزأ مــــن الــــدليل وتكملــــة أساســــية للمبـــــادئ تشــــكل 
 ".هلا اً وتفسري  اً امتداد تـَُعد ، إذالتوجيهية

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   284 13/07/2020   09:06:34



  ٢٠١١متوز/يوليه  ١٥ - ٣١٠٦ اجللسة 253
 

 

اء ) مـن املقدمـة املقرتحــة الـيت جــ٩وفيمـا يتعلـق >لفقــرة ( -١٠
قــراءة التعليقـــات ال تكــون جمديـــة إال إذا كانــت اإلجابـــة فيهــا أن "

"، قـال بادئ التوجيهيةعلى األسئلة املطروحة غري واردة يف نص امل
يعتقـــد أنــه ينبغـــي اعتمــاد هـــذه الفقــرة بنصـــها احلــايل، فهـــو  إنــه ال

بصفته حقوقياً قد مر بتجارب كثرية كان فيهـا أحـد األحكـام يبـدو 
األوىل مث يتبــني أنـه لــيس واضـحاً متــام الوضـوح بعــد واضـحاً للوهلـة 

ت مزيـد مـن التفكــري أو بعـد الرجـوع إىل التعليــق. ومـن حيـث تقنيــا
" الـيت الـنص الواضـحالتفسـري، فقـد مت التخلـي أيضـاً عـن نظـر�ت "

تفســـري مـــا يبـــدو واضـــحاً للوهلــــة إىل تقـــول ²نـــه لـــيس مثـــة حاجــــة 
الـنص املقـرتح، >سـتثناء  األوىل. وعموماً، ورغم أنه يتفق مع جـوهر

النقطتني اللتني أشار إليهما، فإنه جيد أن هلجة النص هلجة دفاعية 
أن يقال نفس الشيء بعبارات أقصر ومبزيـد مـن  بدون داٍع. وميكن

) ال تبــدو اجلملــة الثالثـــة ١الثقــة، وعلــى ســبيل املثــال، يف الفقــرة (
أحكـام  ضرورية. وأعرب عن أملـه يف أن تـتمكن اللجنـة مـن تنقـيح

 املقدمة وأن ~خذ تعليقاته يف اعتبارها.
ــارد الســيد -١١ قــال إنـــه كــان قـــد عــارض يف مناســـبات  دوغـ

اصة بعد اعتمـاد مشـاريع املـواد خبات تسوية املنازعات، و سابقة آلي
، )٣١٩(عـــن األفعــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً املتعلقــة مبســـؤولية الـــدول 

لـيس مــن الضــروري إدراج واعتنقـت اللجنــة عمومـاً رأ�ً يقــول ²نــه 
 ،أحكام لتسوية املنازعات يف مشاريع املواد "التقليدية". ومع ذلك

مارسة يتضمن أحكامـاً ابتكاريـة، وهكـذا جيب التنويه ²ن دليل امل
يتطلـب األمـر آليـة ابتكاريـة لتســوية املنازعـات. فـإذا مل تقـم اللجنــة 

اللجنـــة  إىل أن>لتوصــية �ـــذه اآلليــة، فمـــن ســيفعل ذلـــك؟ ونظــراً 
السادسة ال تلجأ عادة إىل االبتكـار، فإنـه يرجـع إىل جلنـة القـانون 

القضــية، أشــار املقــرر  الـدويل أن تفعــل ذلــك. وفيمــا يتعلــق جبــوهر
اخلاص إىل أن اتفاقيات فيينا تسكت عن هذا املوضوع، ومع ذلك 
تقوم احلاجة إىل آلية لتسوية املنازعـات. والفقـرة الثانيـة مـن ديباجـة 

تُــدِرك ) تعلــن عــن حـق أن اللجنــة "١٠١التوصــية (الفقـرة مشـروع 
ري الصعو>ت اليت تواجهها الدول واملنظمات الدولية يف سياق تفس

 جوازهـــــا،التحفظـــــات واالعرتاضـــــات علـــــى التحفظـــــات، وتقيـــــيم 
". ويتطلب األمر وجود آليـة خاصـة وغـري رمسيـة مـن أجـل وتنفيذها

صـدد التحفظـات علـى التعامل مع املشاكل الـيت تواجـه الـدول يف 
املعاهـــدات. و>لتأكيـــد ســــيوافق اجلميـــع علــــى أن حمكمـــة العــــدل 

نــوع مـن العمــل الــذي يتوخــاه الدوليـة ليســت اهليئــة املالئمـة هلــذا ال
املقرر اخلاص. وقد نظرت احملكمـة يف مسـألة التحفظـات يف عـدد 
مـن احلـاالت، ولكـن ذلـك كـان مكلفـاً جـداً لألطـراف، وســيكون 

كـن تسـوية هـذه املنازعـات �ـدوء وبطريقـة وديــة مـن األفضـل لـو أم
 بدالً من إرساهلا إىل احملكمة أو إىل هيئة حتكيم.

__________ 

 ،٢٠٠١ديســــــمرب /األول كـــــانون  ١٢املـــــؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعيـــــة العامــــــة  قـــــرار )٣١٩( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية

مــع املقــرر اخلــاص علــى أن أي آليــة يـــتم  وقــال إنــه يتفــق -١٢
إنشاؤها ينبغي أال تكون إلزامية، إال إذا وافقت األطراف على ذلك. 

ملساعدة ورمبا كانت السمة األكثر ابتكاراً يف االقرتاح تتصل  ا مبنح 
التقنيــة للــدول، وهـــي مســاعدة مــن الواضـــح أن مثــة حاجــة إليهـــا، 

فإنـه يوافـق علـى  ،سـبباصة من جانب الـدول الناميـة. وهلـذا الخبو 
) من املرفق. إذ إن فحص التحفظات الصادرة بشأن كثري ٤الفقرة (

اصة من جانب الدول النامية، خبمن املعاهدات املتعددة األطراف، و 
اعـــاً ²ن أصـــحاب هـــذه التحفظـــات ال يـــدركون متامـــاً يعطـــي انطب

السـياق القــانوين العــام الـذي تصــدر فيــه تلـك التحفظــات. وعلــى 
ثال، صاغت موريشيوس مؤخراً حتفظاً على اتفاقية حقـوق سبيل امل

األشـخاص ذوي اإلعاقـة جـاء فيـه أ ـا لـن تنفـذ التزاما�ـا يف حالــة 
س على علـم ²عمـال . فهل كانت موريشيو )٣٢٠(وقوع كارثة طبيعية

فـإن احلاجـة تقـوم إىل وجـود  ،اللجنة بشأن هذا املوضـوع؟ وهكـذا
طار القانوين العـام املتصـل هيئة تسدي النصح إىل الدول بشأن اإل

>لتحفظات. ومن املشاكل اليت واجهت اللجنة عند صياغة املبادئ 
التوجيهية مشكلة تتعلـق برصـد تطبيـق معاهـدات حقـوق اإلنسـان. 

ل فقد نشأ نزاع كبري ومناقشة واسعة حول سلطة هيئات الرصد، مث
جـائزاً كـان الـتحفظ إذا  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تقرير ما 

النوع  أم غري جائز. وميكن جتنب هذه املشاكل لو أنشئت آلية من 
الذي يقرتحه املقرر اخلاص، ليصـبح مـن غـري الضـروري اللجـوء إىل 

 هيئات املعاهدات لذلك الغرض.
نــــه لــــيس وفيمـــا يتعلــــق بتشــــكيل اآلليــــة املقرتحــــة، قــــال إ -١٣

رباء العشرة متأكداً متاماً إن كان املقرر اخلاص يتوخى أن جيلس اخل
معاً أم أ م سيعملون يف أفرقة من ثالثة أو مخسة أعضاء. وقال إنه 
ال يعتقد، مثله مثل السري مايكل وود، ²نه من الضـروري اسـتدعاء 
خـــرباء حكــــوميني. وأشـــار إىل تعليقــــات الســــيد نـــوليت، فقــــال إنــــه 

د أن أعضاء الفريـق ينبغـي أن يكونـوا >لضـرورة مـن مسـؤويل يعتق ال
لدول املعنية. فالفكرة هي إنشاء جمموعة صغرية من اخلرباء إحدى ا

الــــذين يســـــاعدون الــــدول يف إعـــــداد حتفظا�ــــا ويقومـــــون بتســـــوية 
فإن املرفق  ،املنازعات بني الدول فيما يتصل >لتحفظات. و>لطبع

ولكـــن هـــذه اهليئـــة نفســـها ســــتقوم ال يتنـــاول كـــل تفاصـــيل اآلليـــة، 
ًا، بذلك يف الوقت املناسب عندما تعت ام مد نظامها الداخلي. وخت

قال إنه يؤيد مشـروع التوصـية املتعلقـة >ملسـاعدة التقنيـة واملسـاعدة 
يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة >لتحفظات، وهنأ املقرر اخلـاص 

 على اقرتاحه االبتكاري.

إنه كان يتحدث من قبـل علـى افـرتاض قال  نولىت السيد -١٤
يقـــاً مـــن اخلــرباء احلكـــوميني حســـبما أن اآلليــة املقرتحـــة ســتكون فر 

كانـت   إذاأوضح املقرر اخلاص، ويف تلك احلالـة فـإن السـؤال عمـا 
الدولـــة طرفـــاً أو غـــري طــــرف يف املعاهـــدة ســـيكون ســـؤاالً متصــــالً 

__________ 

 )٣٢٠( Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General,  

chap. IV.15 )على متاح :https://treaties.un.org(. 
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سـتقلني، >ملوضوع، ولكن إذا كانت هذه اآللية تتألف من خرباء م
أوضـح  فبالطبع لن يكـون هـذا السـؤال متصـالً >ملوضـوع. وبعـد أن

ذلك، قال إن اقرتاح السيد دوغارد يبدو وكأنـه يـذهب إىل مـا هـو 
 أبعد من اقرتاح املقرر اخلاص.

قال إنه يشعر >لسرور ألن مشـروع املقدمـة  ماكريه السيد -١٥
 هيئتهــا اللجنــة بكامــلسيضــاف إىل دليــل املمارســة وسُريســل إىل 

ت، قال إنه يـود للموافقة النهائية عليه. وفيما يتعلق بتسوية املنازعا
أن يذكر عدة تعليقات على اآللية املقرتحة. ومضى قائالً إنه يعتقد 
من حيث املبدأ أنه من املفيد إنشاء فريق من اخلرباء لتقدمي املشورة 

ان بشــأن التحفظــات واالعرتاضــات أو لتقــدمي املســاعدة إىل البلـــد
، اليت ترغب يف تلقي املساعدة يف صياغة التحفظات واالعرتاضات

ألنــــه يعتـــــرب أن ذلــــك ســـــيكون تطـــــوراً منطقيــــاً يف ســـــياق العمليـــــة 
املعروضة يف دليل املمارسة. ومع ذلك، فإن دراسة الواقـع العملـي 
املتعلق مبا جيري اقرتاحه توضح عدداً من الثغرات واملشاكل. فاآللية 

قــرر اخلــاص ال تزيــد يف جوهرهــا عمــا ســبق قولــه: الـيت يقرتحهــا امل
رباء مـع احتمــال أن تفوضــهم الــدول يف القيــام إنشـاء فريــق مــن اخلــ

²مور معينة. وكما أشار السري مايكل وود والسـيد نـوليت، لـيس مـن 
الواضــــح كيـــــف ســـــتعمل هـــــذه ا0موعــــة مـــــن اخلـــــرباء، ومـــــا هـــــي 

اريرهـا، ومــا إىل ، ومـا هـي اجلهـة الـيت سـتقدِّم إليهـا تقاختصاصـا�ا
سرتشــاد مــن الواضــح كــذلك إىل أي مــدى ميكــن اال ولــيسذلـك. 

جلنة املستشارين القانونيني املعنية >لقـانون الـدويل العـام  مبمارسات
والفريـــق العامـــل املعـــين >لقـــانون الـــدويل العـــام، فهـــو ال يـــزال غــــري 
متأكــد، حـــىت بعـــد قــراءة تقريـــر املقـــرر اخلـــاص، ممــا تقـــوم بـــه جلنـــة 
املستشــــــارين القـــــــانونيني والفريـــــــق العامـــــــل املـــــــذكور فيمـــــــا يتعلـــــــق 

ن لـدى أعضــاء جلنـة القـانون الــدويل ولكـن رمبــا كـا -ات >لتحفظـ
امللّمني بعمل هاتني اهليئتني فهم أفضل يف ذلك الصـدد. وهكـذا، 
يبــدو يف الوقــت الــراهن أن كــل مــا لــدى اللجنــة هــو جمــرد فكـــرة، 

هـو جمـرد فكـرة فإنـه لـيس  يُقـرتحوليس آلية؛ ولكن إذا كـان كـل مـا 
املختصــر.  ر الرمسـي أو االســممتأكـداً أ ــا حتتـاج إىل ُزخــرف القــرا

و>ملثـل، إذا كــان جيـب علــى اللجنـة أن تصــدر توصـية موجهــة إىل 
اجلمعية العامة أو إىل الدول، فإ ا ينبغي أن تفعـل ذلـك يف شـكل 
اقـرتاح داخـل تقريرهــا عـن أعمـال دور�ــا الثالثـة والسـتني ولــيس يف 

 شكل قرار خاص.

م بــه؟ حســـب مــا الــذي يتعــني علــى اللجنــة إذن أن تقــو  -١٦
علـى الـدول إمكانيـة إنشـاء تُقـرتح ألمور، مثة قيمـة مـا يف أن رؤيته ل

جمموعـة مــن اخلــرباء ملســاعدة البلــدان يف تقيــيم صــحة التحفظــات 
واالعرتاضـــات ويف صــــياغة حتفظا�ــــا واعرتاضـــا�ا، ولكــــن الفكــــرة 
تتطلب تطويراً، وميكن إدراج اآللية الناشـئة يف مرفـق يتنـاول احلـوار 

مرفـق آخــر لـدليل املمارسـة. وينبغــي أن >لتحفظـات أو يف  املتعلـق
تُِعد اللجنة نوعاً من اآللية النموذجية اليت ميكن أن تعتمدها الدول 
األطـراف يف نظـام تعاهـدي بعينـه أو تطبقهـا الـدول يف صـورة نظـام 
يشـــمل معاهـــدات عـــدة. ومـــع أخـــذ مـــا ســـبق قولـــه يف االعتبــــار، 

رة املقرتحة ا هو أبعد من الفكسيكون من الضروري الذهاب إىل م
يف تقريــر املقـــرر اخلـــاص لكـــي حتصـــل اللجنـــة علـــى نتيجـــة ميكـــن 

 إدراجها يف مرفق لدليل املمارسة.
يؤيـــد إحالــة املســألة إىل الفريــق العامـــل إنــه ومجلــة القــول  -١٧

الـــــذي ميكــــــن أن ُيســــــِهب يف تفصــــــيل فكــــــرة اآلليــــــة النموذجيــــــة 
 >لتحفظـــات مــــن خــــاللللمســـاعدة يف حــــل املنازعـــات املتعلقــــة 

جمموعة من اخلرباء، مث يقدم اقرتاحاً أكثر تفصيالً للنظر فيـه خـالل 
 اجللسة العامة.

قــال إنـه يوافـق متامــاً علـى التغيـريات الــيت  بيرتيـتش السـيد -١٨
اقرتحها السيد نوليت فيما يتعلق مبشروع مقدمة دليل املمارسة. ويف 

لكـــي  بعــُد بدرجــة كافيــة قــال إ ـــا مل تتطــور ،صــدد اآلليــة املقرتحــة
تســـتطيع اللجنـــة اعتمادهــــا، ولكـــن ذلـــك ال يعــــين رفضـــها، وهــــو 

وجــود تلــك إىل أن يعـارض بشــدة أي قــرار يف هــذا االجتـاه، نظــراً 
ينبغـي للجنـة أن  ،اآللية سيعزز احرتام مبدأ سيادة القانون. ولذلك

تنظر يف كيفية متابعـة املشـروع، ويبـدو االقـرتاح الـذي عرضـه السـيد 
جـــــــداً. ولقــــــد كانــــــت املنازعــــــات املتعلقـــــــة  كريــــــه لتــــــوه معقــــــوالً ما 

>لتحفظــات دائمــاً مصــدراً لصــعوبة كبــرية >لنســبة للــدول األصــغر 
ووزارات خارجيتهــا. وحتتـــاج هــذه الـــدول إىل املســاعدة، ســـواء يف 
صوغ أو سحب حتفظا�ا أو يف االعرتاض على حتفظات اآلخرين. 

م التخلـي من النقـاط، جيـب عـدومع أنه ال يزال يتعني توضيح كثري 
 عن فكرة إنشاء آلية تقدم املساعدة التقنية إىل الدول.

قـال إنــه ×مــل أن تعتمـد اللجنــة مشــروع فاســياين  السـيد -١٩
اقرتحــــه املقـــــرر اخلـــــاص بشــــأن املســـــاعدة التقنيـــــة الـــــذي التوصــــية 

واملساعدة يف تسوية املنازعات بشـأن التحفظـات. والفكـرة العامـة 
يــة استشــارية؛ وبعبــارة أخـــرى، أن تكــون هــذه اآلل ســليمة. وجيــب

لجوء  ال جيب أن تكون ألطراف املنازعات بشأن التحفظات حرية 
إليها، وجيب أال تكون قرارا�ا ملزمة. ويف تسعينيات القرن املاضي، 
صاغت دول منطقة الكارييب حتفظات على العهـد الـدويل اخلـاص 

 ىل صــياغة اعرتاضـــات، ممـــا دفــع إ)٣٢١(>حلقــوق املدنيــة والسياســية
قويــة مـــن جانـــب عــدد مـــن البلـــدان األوروبيــة، ويف  ايـــة املطـــاف 
قامــــــــت اللجنــــــــة املعنيــــــــة حبقـــــــــوق اإلنســــــــان >لنظــــــــر يف مســـــــــألة 

وأبلغـت تلــك الـدول ببســاطة أن حتفظا�ـا كانــت  )٣٢٢(التحفظـات
. ويف ظــل اآلليــة املقرتحــة لــن تــذهب األمــور إىل حــد )٣٢٣(خاطئــة

__________ 

 )٣٢١( Ibid., chap. IV.4. 
 بشـــأن) ١٩٩٤( ٢٤التعليـــق العـــام رقـــم  ،بوجـــه خـــاص انظـــر، )٣٢٢( 

 العهـــــد علـــــى التصــــديق لـــــدى تبــــدى الـــــيت >لتحفظــــات املتعلقـــــة املســــائل
 الصـكوك هـذه إىل االنضـمام لدى أو به املتعلقني االختياريني الربوتوكولني أو
 الو�ئـق العهد، من ٤١ املادة إطار يف تصدر اليت >إلعال�ت يتعلق فيما أو

ا0لـد  ،)A/50/40( ٤٠ رقـم امللحـق اخلمسون، الدورة العامة، للجمعية الرمسية
 .١٣٠األول، املرفق اخلامس، ص 

 .Kennedy v. Trinidad and Tobagoبوجه خاص،  انظر، )٣٢٣( 
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حبقــوق اإلنســان. وهــذا توضــيح آخــر  العـرض علــى اللجنــة املعنيــة
لضـرورة املســاعدة التقنيــة يف جمــال التحفظــات. وميكــن أن تشــمل 
هــذه املســاعدة صــياغة وتفســري التحفظــات وإعــداد االعرتاضـــات 

 والردود على االعرتاضات.
وود حمقـــــاً عنــــدما قــــال إن الـــــدول وكــــان الســــري مايكــــل  -٢٠

ن هــــذه الــــدول فــــإ ،الصـــغرية ال تفتقــــر إىل املهــــارات. ومــــع ذلــــك
متلـك القـدرة علـى معاجلـة مجيـع مسـائل القـانون الـدويل الـيت قـد  ال

تنشــأ يف أي وقـــت. وإذا أ�حـــت اآلليـــة املقرتحـــة للـــدول الصـــغرية 
فــإن  ،احلصـول علـى املسـاعدة علــى أسـاس كـل حالــة علـى حـدة

نطوي على فائدة عملية هلا. و>إلضافة إىل ذلك، سيكون ذلك سي
لــة املوضــوع إىل حمكمــة العــدل الدوليــة. ذلـك أقــل تكلفــة مــن إحا

اآلليـة ال يشــكل عمـل وعـدم الـنص حــىت اآلن علـى تفاصـيل ســري 
أي مشكلة: إن هذه املسائل ميكن معاجلتها يف الوقت املناسب يف 

 ها اجلمعية العامة بذلك.اجلمعية العامة أو يف إطار هيئة تكلَّف
ت وهــو يـــرى أنــه ينبغـــي الســماح للخـــرباء مــن دول ليســـ -٢١

أطرافـاً يف اتفاقيـة دوليـة بعينهــا >إلعـراب عـن تقيـيمهم للتحفظــات 
على تلك االتفاقية. إذ يتناول أعضاء جلنة القـانون الـدويل يف كثـري 
مــن األحيــان معاهــدات ال تنــدرج بلــدا م ضــمن أطرافهــا، ولكــن 

قــال إنــه  ، ميثــل أي مشــكلة. وفيمــا يتعلــق بتشــكيل اآلليــةذلــك ال
ضروري أن يكون اخلرباء ممثِّلني لدوهلم، ولكن يعتقد أنه ليس من ال

هـذه النقطـة ميكـن معاجلتهـا عنــدما حيـني الوقـت املناسـب. ومتويــل 
اآلليــة هـــو موضـــوع تقـــرره اجلمعيــة العامـــة. وهـــو ال يعـــارض اختـــاذ 

الدويل هيئات إقليمية مثل جلنة امل ستشارين القانونيني املعنية >لقانون 
أن طريقـة سـري عمـل جلنـة املستشـارين العام منوذجاً، رغم أنه يبـدو 

القانونيني غري واضحة يف صدد التحفظات. وقد تتَّبع اللجنة أيضاً مثال 
اهليئات  -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  األفريقية. ولكن تلك 

القــانونيني واللجنـــة القانونيـــة  اء جلنــة املستشـــاريناإلقليميــة، >ســـتثن
نشــئ أي آليـــة لتقــدمي املســـاعدة التقنيـــة أو للبلــدان األمريكيـــة، مل ت

لتسـوية املنازعــات املتعلقـة >لتحفظــات، ورمبـا كــان ذلـك ألســباب 
مالية أو بسبب الطابع التقين للمسـائل املعنيـة. وهـذا سـبب أدعـى 

ن هــذا القبيــل يف مشــروع قـــرار ألن توصــي اللجنــة Ðنشــاء هيئــة مـــ
 يقدَّم إىل اجلمعية العامة.

صــواب قـال إنــه كـان يشــك يف البدايـة يف  ســابو� السـيد -٢٢
هذه الثغرات إىل أن فكرة سد مجيع الثغرات يف اتفاقيات فيينا، نظراً 

قــد ُترَكـــت مفتوحــة بســـبب أوجـــه الغمــوض الدبلوماســـي أو ليتـــاح 
السياسي. ولكنه توصل اآلن إىل تغيري رأيه للبلدان هامش للتحرك 

دليــل املمارســـة  وأصــبح يــدرك الفائــدة الكــربى الــيت ينطــوي عليهــا
وكذلك اآللية املقرتحة اليت ستقدم املساعدة التقنية إىل مجيع الدول،  
كبريها وصغريها. وقال إنه يتعني مع ذلك حتديد التفاصيل، ولكـن 

 الفريق العامل.تلك املسائل ميكن معاجلتها يف إطار 
قـال إن اآلليـة الـيت يقرتحهـا املقـرر اخلـاص احلمود  السيد -٢٣

�ا بسبب ما يعرفه الكثريون من عـدم وجـود آليـة مقبولـة تزداد فائد

حقًا لتسوية املنازعات يف جمال التحفظـات. وسـتكون اآلليـة ذات 
"، فوق األقصىقيمة كبرية يف التعامل مع االعرتاضات ذات األثر "

تستطيع سوى هيئة من ذلك النوع أن تساعد حقاً  شكلة الوهي م
ارسة نفسه. وسيكون من األفضل يف معاجلتها، فضالً عن دليل املم

أن تتــــألف هـــــذه اآلليـــــة مــــن خـــــرباء مســـــتقلني ولــــيس مـــــن خـــــرباء 
حكوميني. وينبغي أن تكون اإلحالة إىل اآللية أمراً اختيار�ً، وينبغي 

وينبغي أن يكون هناك فصل صارم بني أن تكون قرارا�ا غري ملزمة. 
ن اآلليـة الـيت وظيفتيها، أي املساعدة التقنيـة وتسـوية املنازعـات، أل

تساعد دولة ما على صياغة حتفظ أو اعرتاض ينبغي أال تقوم >لنظر 
ازعة  يف نفس التحفظ أو االعرتاض إذا عرضت عليها بعد ذلك من

تفاصـيل طريقـة  بشأنه من جانب دولة طرف أخرى. واالفتقـار إىل
عمـــــل اآلليـــــة لـــــيس مشـــــكلة: إن أحكـــــام عـــــدد مـــــن االتفاقـــــات 

ليت تتضمن آلية لتسوية املنازعات هي أحكام واملعاهدات الدولية ا
 موجزة جداً وترتك لآللية نفسها أمر البت يف نظامها الداخلي.

قال إن أعضـاء اللجنـة ينطلقـون يف بيـا��م  نوليت السيد -٢٤
�ـــدف إىل مســـاعدة الـــدول علـــى صـــياغة  مـــن افـــرتاض أن اآلليـــة

فيما  "جبهةالتحفظات، يف حني أن التقرير يتحدث عن تشكيل "
يتعلـق >لتحفظـات، وهـو مــا يعـين فيمـا يبــدو أن اهلـدف مـن اآلليــة 
هـــو تضــــييق نطـــاق التحفظــــات مـــن أجــــل احلفـــاظ علــــى ســــالمة 
املعاهـدات. وقــال إنـه يلــتمس توضـيحات بشــأن هـذه النقطــة مــن 

 اص.املقرر اخل
(املقرر اخلاص) قال إن هذه املناقشة املصغرة  بيليه السيد -٢٥

االهتمام أوحت له >قرتاحات جديدة سيعرضـها  اليت تثري كثرياً من
حـني تسـمح لـه الرئيسـة. ورد علــى السـيد نـوليت فلَفـت انتباهــه إىل 

يف حـني أن اهلـدف املتــوخى مـن التقريـر الـيت تؤكـد أنـه " ٩٣الفقـرة 
املرصــد (األورويب) للتحفظــات علــى املعاهــدات هــو تشـــكيل مــن 

ظات اليت تصوغها موحدة قدر اإلمكان فيما يتعلق >لتحف ‘جبهة’
الــدول األخـــرى، مـــن الواضـــح أن وظيفــة آليـــة املســـاعدة املتوخـــاة 

يتعلــق وحسـب مـا أشـري إليـه يف تلـك الفقـرة، ". "تكـون كـذلك لـن
تقنيـــة للـــدول الــــيت األمـــر >ألحـــرى، مـــن جهـــة، بتقــــدمي مســـاعدة 

تطلبهـا، ومـن جهـة أخــرى، مبسـاعدة الـدول (واملنظمـات الدوليــة) 
ر خمتلفة يف جمال التحفظات على حل هذه اليت لديها وجهات نظ

االختالفات بتقريب وجهات نظرها، وتزويد البلـدان أو املنظمـات 
وميكــن . "املعنيـة مبعلومــات حمــددة عــن األحكــام القانونيــة الســارية

توصـــي ²ن حتـــاول اهليئــات اإلقليميـــة، خـــالف اهليئـــات للجنــة أن 
نـــة املستشــــارين األوروبيـــة، إنشـــاء آليـــة مـــن النــــوع الـــذي أنشـــأته جل

القـانونيني املعنيــة >لقــانون الــدويل العــام، ولكــن ينبغــي عــدم تقليــد 
ميكـــن أن  الجلنــة املستشــارين القـــانونيني رغــم مزا�هــا، ذلـــك أ ــا 

ـم علـى الصـعيد العـاملي.  ومـن جانبـه، أكـد السـيد احلمـود عــن تعمَّ
حق أن اآللية املقرتحة تـؤدي وظيفـة مزدوجـة، أي تقـدمي املسـاعدة 

تقنيـة إىل البلــدان وتقــدمي املسـاعدة يف تســوية املنازعــات. وحــث ال
أعضـاء جلنـة القــانون الـدويل علـى عــرض أفكـار ميكـن أن تؤيــدها 

 د النظر.اجلمعية العامة، مع إبقاء األفكار اليت عرضها لتوه قي
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الحظ أن هنـاك ُطرقـاً كثـرية ميكـن �ـا وود  السري مايكل -٢٦
د التحفظـات إىل الـدول. وقـال إنـه تقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف صـد

يشـك يف إمكانيـة تعيــني خـرباء علــى درايـة جبميــع جمـاالت القــانون 
كان من األفضل االعتماد على األما�ت   إذاالدويل، وتساءل عما 

ف الصـكوك الدوليــة أو حـىت علـى األمانـة العامــة الـيت تنشـئها خمتلـ
أل املقــرر لألمـم املتحـدة الـيت يوجـد �ــا قسـم معاهـدات ممتـاز. وسـ

 اخلاص إن كان قد فكر يف هذا االحتمال.

(املقرر اخلاص) قال إن اخلرباء العشرة املشار  بيليه السيد -٢٧
 -ذلك وميكن أن يكون عددهم أقل من  - إليهم يف مشروع االقرتاح

التحفظات. وليس من  سيكونون خرباء يف قانون املعاهدات ونظام 
جمـاالت القـانون الــدويل  الضـروري أن يكونـوا متخصصـني يف مجيــع
 من أجل تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول.

رحب >لعمل اهلام الذي قام بـه املقـرر  غالتسكي السيد -٢٨
ملفيدة جداً  ا اخلاص بشأن التحفظات على املعاهدات وأيد املقدمة 
لدليل املمارسة اليت يقرتحها يف التقرير السابع عشر. وقال إنه يؤيد 

ملساعدة أيضاً بقوة مش روع التوصية املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية وا
 هي توفر إطاراً ممتازاً لتطبيق دليل املمارسة.يف جمال تسوية املنازعات، ف

لة يف  كميشه  السيد -٢٩ اعترب بدوره أن الفكرة اجلديدة املتمث
إنشاء آلية من قبيـل تلـك الـيت يقرتحهـا املقـرر اخلـاص فكـرة جذابـة 

يعتقد، مثل السيد احلمود، أن وظيفيت تقدمي املساعدة جداً، ولكنه 
أن تظال منفصلتني، فلن يكون من التقنية وتسوية املنازعات ينبغي 

احلكمـة أن تضـطلع هيئـة أو آليــة وحيـدة >لـوظيفتني. وفيمـا يتعلــق 
بطرائـق العمـل، قـال إنـه مـن املـرجح أن اللجنـة سـتجد مـن العســري 

شأن تفاصيل املساعدة التقنية أو تسوية جدًا أن تتخذ قراراً  ائياً ب
رس بتعمق كيفيـة املنازعات أو أن تقوم بصياغة توصية بدون أن تد

 تنفيذ هاتني الوظيفتني.

قال إن املقدمـة الـيت يقرتحهـا املقـرر اخلـاص  فومبا السيد -٣٠
ال تثري لديه أي مشكلة وإنه ينبغي اعتبارها جزءاً من الفصل الرابع 

 وأن تشكل مقدمًة لدليل املمارسة.من تقرير اللجنة 

دداً مــن وفيمـا يتعلـق >آلليـة املقرتحـة، قــال إنـه يشـاطر عـ -٣١
اصة السـيد بيرتيـتش والسـيد دوغـارد والسـيد فاسـياين خباألعضاء، و 

يقرتحـــه املقـــرر الـــذي والســيد ماكريـــه، رأيهـــم ²ن مشـــروع التوصــية 
نطاقـــه  اخلــاص ينبغـــي أن حيــال إىل الفريـــق العامــل ليحـــاول حتديــد

وطرائقـه. وينبغــي أيضــاً إيــالء النظــر إىل النقطــة الــيت أ�رهــا الســيد 
 ها السيد كميشه.احلمود وأيد

أبــدت ~ييـدها لفكـرة إنشــاء  إسـكوNر إرQنـدث السـيدة -٣٢
آلية من قبيـل تلـك الـيت يقرتحهـا املقـرر اخلـاص ملسـاعدة الـدول يف 

 ميكن مقارنة حل املشاكل اليت قد تواجهها يف جمال التحفظات. وال
اآللية املقرتحة بلجنـة املستشـارين القـانونيني املعنيـة >لقـانون الـدويل 

دويل العام ألنه رغم أن هاتني العام أو الفريق العامل املعين >لقانون ال
فإن هلما وظائف خمتلفة تتصل أساساً  ،اهليئتني �تمان >لتحفظات

يف جملـس أورو> يف  بتبادل املعلومات والتعاون بني الدول األعضاء
حالـة جلنـة املستشـارين القـانونيني وبـني الـدول األعضـاء يف االحتــاد 

توخى املقرر اخلـاص أن األورويب يف حالة الفريق العامل املذكور. وي
تكـــون اآلليـــة مكونــــة مـــن خـــرباء يف القــــانون الـــدويل للمعاهــــدات 

ات والتحفظات. وينبغي للجنة القانون الدويل أن تفكـر يف التعليقـ
اليت أدىل �ا السيد احلمود والسيد كميشه فيما يتعلق بضرورة إبقاء 

وقالت وظيفة املساعدة التقنية منفصلة عن وظيفة تسوية املنازعات. 
إ ا ال تعرتض على إحالة مشروع توصـية املقـرر اخلـاص إىل الفريـق 
العامل، ولكن األمر يرجع إىل اجلمعية العامة الختاذ القرار النهائي، 

ينبغـي أن تــرتك اللجنــة األمــر للجمعيـة العامــة لكــي تبــت يف أمــر و 
 التفاصيل املتعلقة بتشكيل اآللية املقرتحة ووظائفها.

ــه الســـيد -٣٣ (املقـــرر اخلـــاص) خلـــص املناقشـــة فقـــال إن  بيليـ
 اينشأ فيما يبدو يف صدد مقدمتـه املقرتحـة، ومفـاده أ ـعاماً اتفاقًا 

الرابع من تقرير اللجنة وأن تشكل ينبغي أن تُعترب جزءاً من الفصل 
مقدمـًة لـدليل املمارسـة، مـع تضـمينها مقرتحـات السـيد نـوليت، مــن 

  الفريق العامل.دون أن يكون من الضروري إحالتها إىل

فـإن اللجنـة ال تسـتطيع،  ،أما فيما يتعلـق >آلليـة املقرتحـة -٣٤
إىل  ينبغـي هلـا، أن حتـاول "بيــع" هيئـة كهـذه يف صـور�ا الكاملــة وال

التوصية  اجلمعية العامة، إذ إن املقصود هو جمرد إطالق فكرة. بل إن 
التوصية املوجهة إىل اجلمعية العامة ينبغي أن تكون أقل  تفصيالً من 

من التقرير وأن تشمل بدائل. وينبغي ببساطة  ١٠١ الواردة يف الفقرة
نازعات. اإلبقاء فيها على فكرة املساعدة التقنية واملساعدة يف تسوية امل

وليس املقصود هو إنشاء هيئة قضائية، ولكنه >ألحرى إنشاء آليـة 
لتحفظات. وبعكس لتقدمي املساعدة يف تسوية املنازعات املتعلقة >

قاله أعضاء اللجنة الثالثة الذين حتدثوا يف املسألة، فهو يعتقد ²نه  ما
قد يكون من األفضل أن يقـوم نفـس األشـخاص ²داء الـوظيفتني. 

قَرتح أن حتال األسئلة املتوخاة يف مشروع التوصية إىل الفريق العامل، وا
إنه سيقدم مشروع على أساس أنه لن يكون ملزماً �ذا املشروع. وقال 

، آخذاً يف االعتبار التعليقات اليت ذُكرت خالل املناقشة منقحاً توصية 
اقرتاحًا،  على اليت جرت تواً. ورمبا ميكن أن يتضمن مشروع التوصية 

نسـق مـا توخـاه السـري مايكـل وود، بتشـجيع اهليئـات اإلقليميـة غـري 
التوصية األوروبية على أن تُعىن مبشكلة التحفظات، وأن يثري مش روع 

أيضًا إمكانية قيام اللجنـة السادسـة >لتفكـري يف نظـام شـبيه بلجنـة 
أن املستشارين القانونيني املعنية >لقانون الدويل العام. وأخريًا، ينبغي 

يقرر الفريق العامل الشكل الذي تتخذه التوصية: هل تكون توصية 
جلنـة  موجهة إىل اجلمعية العامة؛ أم تكون اسـتنتاجات صـادرة عـن

القانون الدويل، كما هو األمر >لنسبة للحوار املتعلق >لتحفظات؟ رغم 
 أنه شخصياً ال يؤيد اتباع اخليار الثاين يف حالة اآللية املقرتحة.

قالت إ ا إذا مل تسمع أي اعرتاض فسوف تعترب لرئيسة ا -٣٥
أن اللجنـة تقـرر أن تشــكل املقدمـة الـيت اقرتحهــا املقـرر اخلــاص يف 
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مــن التقريــر حمــل النظــر مقدمــًة لــدليل املمارســـة، وأن  ١٠٥رة الفقــ
ر  تُعتمد يف اجللسة العامة >عتبارها جزءاً من الفصل الرابع من تقري

 إىل جلنة الصياغة. ١٠١ ية الواردة يف الفقرةاللجنة، وأن حتال التوص
 ذلك.تقرَّر وقد  

مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور�ا 
 *)�بع(والستني  ةالثالث

 A/CN.4/L.783( *(�بـع)التحفظـات علـى املعاهـدات  - الفصـل الرابـع

 )Add.1-8و
، بعدعت اللجنة إىل استئناف النظر يف الفصل الرا الرئيسة -٣٦

 من مشروع تقرير اللجنة. املتعلق >لتحفظات على املعاهدات،
املعاهدات الـذي نص دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على  -واو

 *)�بعاعتمدته اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
ار املتعلق >لتحفظات، والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلو 

�بع(وثبتاً للمراجع (* 
�بـــــــــــع)نــــــــــص املبـــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــات عليهـــــــــــا  (ب))* 

)A/CN.4/L.783/Add.3( 
 اإلعال�ت التفسريية اليت تصاغ بصورة مشرتكة ١-٢-١

 .١-٢-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١-٢-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 التمييز بني التحفظات واإلعال�ت التفسريية ٣-١

 .٣-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

__________ 

 .٣١٠٤من اجللسة  مستأنف * 

 )٥الفقرة (

يف النص اإلنكليزي  "declarantقال إن كلمة " نوليت السيد -٣٧
 بدو غريبة.ت

واقـرتح قال إنه يتفق مـع السـيد نـوليت،  وود السري مايكل -٣٨
) ٥يف الفقرة ( "author"بكلمة  "declarantعن كلمة " االستعاضة

 ويف كل أجزاء دليل املمارسة.
 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 ملعدلة.بصيغته ا ٣-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 يتم �ا التمييز بني التحفظات واإلعال�ت التفسرييةالطريقة اليت  ١-٣-١

 .١-٣-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١الفقر�ن ( اعتُمدت 
 )٣الفقرة (

 يف اجلملـة الثالثـةقـال إنـه ينبغـي االستعاضـة  نوليت السيد -٣٩
 -واملوضــوعية  -احملتملـة حليــل اآل�ر فــال ميكـن إال لتعـن عبـارة "

ال ميكن حتديد الغرض " بعبارة "فأن حيدد اهلدف املنشود نلإلعال
 ".املنشود إال بتحليل موضوعي لآل�ر احملتملة لإلعالن

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

تغيــري  واقــرتحأشــار إىل اجلملـة الثانيــة  وود السـري مايكــل -٤٠
"قواعـــد إىل  رة "القواعـــد العاديـــة للتفســـري يف القـــانون الـــدويل"عبــا

 .التفسري الواجبة التطبيق"

(املقرر اخلاص) قال إنه ليس متحمسـاً جـداً  بيليه السيد -٤١
هلـذا االقــرتاح. إذ إن الغـرض مــن الـنص هــو التأكيـد علــى أنـه مــن 

ود يف عىن املقص" >ملالقاعدة العامة للتفسريالضروري االعتماد على "
الواجبــة القواعـد مـن اتفاقيــة فيينـا. واحلـديث فقــط عـن " ٣١املـادة 

 التطبيق" سيكون غامضاً أكثر من الالزم.

 " على األقل.العاديةاقرتح حذف كلمة " وود السري مايكل -٤٢

ــه  الســـيد -٤٣ القواعــــد اقـــرتح االستعاضـــة عـــن عبـــارة " كميشـ
 ".املعتادةالقواعد " بعبارة "العادية
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يف قــال إنــه يعــرتض علــى حــذف عبــارة " ســابو� الســيد -٤٤
 " حسب اقرتاح السري مايكل وود.القانون الدويل

 ".لتفسريالعامة لقواعد استعمال عبارة "ال اقرتح نوليت السيد -٤٥

قـــال إنــه ال يعـــرتض علــى االحتفـــاظ  وود الســري مايكــل -٤٦
 ".العادية" بشرط حذف كلمة "يف القانون الدويلبعبارة "

قـال إنـه سـيكون مـن األفضـل  أوسـبينا -فلنسيا  السيد -٤٧
"، كما جاء يف اجلملة األخرية قواعد التفسري العاديةاحلديث عن "

 ).٤من الفقرة (

ص اجلملة الثانية (املقرر اخلاص) اقرتح أن يكون ن بيليه السيد -٤٨
 ".تقليدية تفسري مشكلةإذن  املشكلةف: "التايلببساطة على النحو 

 ) حسبما عدَّهلا املقرر اخلاص.٤ة (اعتُمدت الفقر  
 )٥الفقرة (

قال إنه ينبغي حذف ذلك اجلزء من اجلملة نوليت  السيد -٤٩
دليل املمارسة سيقول إىل أن الوارد بعد عالمة احلاشية األوىل، نظراً 

إن التحفظــات ميكــن فصــلها يف الواقــع عــن املعاهــدة الــيت تنطبــق 
 عليها هذه التحفظات.

ــه الســيد -٥٠ (املقــرر اخلـــاص) قـــال إنــه ال يعـــرتض علـــى  بيليـ
حـذف ذلــك اجلــزء مـن اجلملــة، ولكنــه خيتلـف مــع الســبب الــذي 

كــان الســبب صــحيحاً   إذاأورده السـيد نــوليت. وبغــض النظــر عمـا 
 ال، فإن التحفظ غري قابل للفصل عن املعاهدة. أم

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

 .)٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (

(املقـرر اخلــاص) قــال إنـه ينبغــي االستعاضــة  بيليــه السـيد -٥١
" يف  ايـــة اجلملــة األوىل بعبـــارة اإلعـــال�ت االنفراديــةعــن عبــارة "

 ".اإلعال�ت التفسريية"

 ) بصيغتها املعدلة.٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

 قال إنه يؤيد حذف الفقرة الثانية من الـنص نوليت السيد -٥٢
حمكمـــــة البلــــــدان الصــــــادرة عـــــن  OC-3/83املقتـــــبس مـــــن الفتـــــوى 

 عقوبــــة علـــى املفروضــــة القيـــوداألمريكيـــة حلقـــوق اإلنســــان بشـــأن 

. إذ إن هــذه الفقــرة تقــول ²ن التفســري جيــب أن يسرتشــد اإلعــدام
كـــون ²ولويــة الـــنص وأن الوســـائل األخـــرى للتفســـري ال تعـــدو أن ت

 يينا.تكميلية. وليس هذا ما قالته اتفاقية ف
 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٤) إىل (٩الفقرات من (

 ).١٤) إىل (٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٣-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 الصيغة والتسمية ٢-٣-١

 .٢-٣-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢رة (الفق

" ٢-٣-١(املقــرر اخلـاص) قـال إن الرتقــيم " بيليـه السـيد -٥٣
 ".١-٣-١يف اجلملة األوىل ينبغي أن يكون "

" النطاق أوقال إنه ينبغي إدراج عبارة " وود السري مايكل -٥٤
 األوىل." يف النقطة الفرعية املعىنبعد كلمة "

ريها ينبغي تغي "non-relevanceقال إن كلمة " نوليت السيد -٥٥
 يف النقطة الفرعية الثانية من النص اإلنكليزي. "irrelevanceإىل كلمة "
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

(املقرر اخلاص) قـال إنـه ينبغـي حـذف كلمـة  بيليه السيد -٥٦
 " يف احلاشية األوىل للفقرة.حتليل"

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

" ينبغي تغيريها إىل nullifyingقال إن كلمة "نوليت  السيد -٥٧
"decisiveيف النص اإلنكليزي ". 

 النص اإلنكليزي.) بصيغتها املعدلة يف ٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٦الفقرة (

ــه الســيد -٥٨ (املقـــرر اخلـــاص) قـــال إنـــه يـــود تغيـــري مجيـــع  بيليـ
) ٦يف الفقرة ( ،(القنال اإلنكليزي) حبر إيروازضية اإلشارات إىل ق

 ويف كل موضع آخر، إىل العنوان الرمسي.
الربيطاين"  -قال إن عبارة "النزاع الفرنسي وود  السري مايكل -٥٩

 .ينبغي أيضاً تغيريها إىل العنوان الرمسي للقضية

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) إىل (٧الفقرات من (

 ).١٠() إىل ٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

علــى عبـارة " اقـرتح حــذف(املقــرر اخلـاص)  بيليـه السـيد -٦٠
" يف ٢-٣-١تشري إليه اجلملة األخرية مـن املبـدأ التـوجيهي  ما حنو

  اية اجلملة.

 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 
 غته املعدلة.بصي ٢-٣-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 إعالن انفرادي يف حالة حظر التحفظصوغ  ٣-٣-١

 .٣-٣-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

 قال إنه ال يفهم اجلملة األخرية. وود السري مايكل -٦١

عـن عبـارة  عاضةاالستاقرتح (املقرر اخلاص)  بيليه السيد -٦٢
هـذا " بعبارة "فبل إن اهلدف الوحيد املراد �ذا املشروع هو توجيه"

 يوجه". املبدأ التوجيهي

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٣-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 اإلعال�ت التفسريية املشروطة ٤-١

 .٤-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق
 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

وسلَّم أعضاء (املقرر اخلاص) قال إن عبارة " بيليه السيد -٦٣
"، الواردة يف أول اجلملة، ينبغي تغيريهـا إىل اللجنة >إلمجاع بوجود

 ".وسلَّمت اللجنة بوجود"
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

قـال إن املثــال املستشــهد بــه يف  فارغــاس كــارينيو السـيد -٦٤
هـذه الفقــرة، وهــو املثـال املتعلــق >إلعــالن التفسـريي الــذي أرفقتــه 
فرنســـا بتوقيعهـــا علــــى الربوتوكـــول اإلضـــايف الثــــاين ملعاهـــدة حظــــر 
األســــلحة النوويـــــة يف أمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر الكـــــارييب 

توضــيح. وأشــار، لــدى عــض ال("معاهــدة تالتيلولكــو") يســتدعي ب
إىل أنـه تضـمَّن العبــارة  ،استعراضـه سـياق ذلـك اإلعـالن >لتفصـيل

ــر احلكومــة الفرنســية التعهــد الــوارد يف التاليــة: " مــن  ٣ املــادةوتفسِّ
الربوتوكـول ²نـه ال ميــس املمارسـة الكاملـة حلــق الـدفاع عـن الــنفس 

 .)٣٢٤(من ميثاق األمم املتحدة" ٥١ املادةتؤكده الذي 
ررت فرنسا هذا اإلعالن عندما وقَّعت على الربوتوكول وك -٦٥

 .)٣٢٥(١٩٧٩األول يف عام 
وقــد ســبَّب إعــالن فرنســـا قلقــاً عميقــاً بــني دول أمريكـــا  -٦٦

الالتينيــــة األطــــراف يف املعاهــــدة، وأوضــــحت هــــذه الــــدول ذلــــك 
للحكومـة الفرنســية. وكــان هــذا القلـق �شــئاً أساســاً عــن أن حــق 

ع مــن صــك تعاهـــدي مثــل ميثــاق األمـــم ال ينبـــالــدفاع عــن الــنفس 
لذلك الصك الذي يشري إليه بوصفه  املتحدة، ولكن وجوده سابق

حقاً "طبيعياً". وممارسة ذلك احلق ختضع ملبدأي الضرورة والتناسب 
 بعداً خاصاً يف حالة األسلحة النووية. يكتسباناللذين 

ة  وزار وقـد طلـب ممثلــو دول أمريكـا الالتينيـة اجتماعــاً يف -٦٧
الشــــؤون اخلارجيــــة الفرنســــية بغــــرض حــــث فرنســــا علــــى ســــحب 
حتفظهــــا. ومل تســــتجب فرنســــا لــــذلك الطلــــب، ولكــــن ينبغـــــي أن 
يالحظ أن موقف احلكومة الفرنسـية تغـري كثـرياً مـع مـرور السـنوات، 

__________ 

 )٣٢٤( United Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419. 
 )٣٢٥( Journal officiel de la République française, n  243 du 18 

octobre 1992, "Décret n  92-1152 du 14 octobre 1992 portant 

publication du Protocole additionnel I au Traité du 14 février 1967 

visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dit Traité 

de Tlatelolco, signé par la France le 2 mars 1979" )علــى متـاح :
www.legifrance.gouv.fr(. 
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ورغــم أ ــا مل تســحب حتفظهــا فإ ــا اعتــربت نفســها ملتزمــة التزامــاً 
قـــة يف االعتبـــار بصــــورة احلقي راســـخاً >لربوتوكـــولني. ولوضـــع هــــذه

فإنـــه يقـــرتح إمــــا حـــذف اإلشـــارة إىل اإلعـــالن التفســــريي  ،أفضـــل
لفرنسـا أو إضــافة الــنص التــايل: "بيــد أن دول أمريكــا الالتينيــة قــد 
طلبت إىل حكومة فرنسا، عن طريق وكالة حظر األسـلحة النوويـة 
 يف أمريكـا الالتينيـة والكـارييب، أن تســحب مـن اإلعـالن التفســريي

سي اجلزء الـذي يشـري إىل إمكانيـة اسـتخدام األسـلحة النوويـة الفرن
يف حالـة اهلجــوم املسـلح. إذ تــرى هــذه الـدول أن تفســرياً كهــذا ال 
يفـي بشـرطي الضـرورة والتناسـب الـواجبني إلنفـاذ حـق الـدفاع عــن 
النفس وفقاً للقانون الدويل. ومل تقم فرنسا بعد بسـحب هـذا اجلـزء 

ا أعربـت مــراراً وتكــراراً عــن نيتهــا أن ، لكنهــمـن إعال ــا التفســريي
 .تظل دولة طرفاً يف الربوتوكولني اإلضافيني ملعاهدة تالتيلولكو"

أيــد بيـان السـيد فارغــاس كـارينيو واقرتاحــه  سـابو� السـيد -٦٨
 حبذف اإلشارة إىل اإلعالن التفسريي لفرنسا.

 (املقرر اخلاص) قال إنه يعارض بشدة فكرة بيليه السيد -٦٩
ذا املثـال، وأضـاف قــائالً إن إرغامـه علـى ذلـك ســيكون حـذف هـ

صـادمًا، ألنـه يصـل إىل حـد الرقابـة. وقـال إنـه ال يسـتطيع أن يفهـم 
الســبب يف ممارســـة الرقابـــة علـــى شــيء قالتـــه فرنســـا. ومـــن �حيـــة 

فــإن تعليقـات الســيد فارغـاس كــارينيو بشـأن رد فعــل دول  ،أخـرى
افـق متامـاً علـى إدراج الــنص وهـو يو أمريكـا الالتينيـة تثـري االهتمـام، 

املقــرتح، ولكــن لـــيس يف مــنت التقريــر نفســـه، حيــث لــن يكـــون يف 
 موضعه املالئم، بل يف حاشية.

قالت إ ا إذا مل تسمع أي اعرتاض فسوف تعترب  الرئيسة -٧٠
 أن أعضاء اللجنة يرغبون يف اعتماد اقرتاح السيد بيليه.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 غتها املعدلة.) بصي٣الفقرة (اعتُمدت  

 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١٠٧اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ١٨، االثنني
 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :الرئيسة

السيدة إسكو>ر إر�ندث، السيد >سـكيس  :احلاضرون 
 السـيدبرييـرا، السـيد احلمـود، بريمـوديس، السـيد بيرتيـتش، السـيد  -

غالتســكي، الســيد دوغـارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد 
أوسـبينا، السـيد  -فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السـيد فلنسـيا 

، الســـيد كميشـــه، الســـيد فومبــا، الســـيد كـــافليش، الســـيد كانــديويت
 موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، الســري

 نوموريت.مايكل وود، السيد ويس
_________ 

، العضو السابق فياغران كرامر�بني السيد فرانسيسكو 
 اللجنة يف

ــة  -١ ــ قالــــــت إ ــــــا تلقـــــــت حبــــــزن نبــــــأ وفــــــاة الســـــــيد الرئيســ
إىل  ١٩٩٢ فرانسيســكو فيـــاغران كرامـــر، عضـــو اللجنـــة مـــن عـــام

. ٢٠١١متوز/يوليـــــــه  ١٢، الـــــــذي أدركتـــــــه املنيـــــــة يف ١٩٩٦ عــــــام
ميـــدان العمليــة الثريـــة واملثاليــة يف وســوف يظـــل يف الــذاكرة حبياتـــه 

لة القانون  الدويل ومبا قدمه من دعم ال يكل حلقوق اإلنسان والعدا
 والدميقراطية والسالم.

 .صمت دقيقةالتزم أعضاء اللجنة وبدعوة من الرئيسة،  
ــارينيو  الســـــيد -٢ ــ ــاس كــ ــ قــــــال إنــــــه شــــــّرفه أن يكــــــون فارغــ

يعمـل معـه كعضـو  فرانسيسكو فياغران كرامر من بني أصدقائه وأن
. وقد كان فرانسيسكو ١٩٩٦إىل عام  ١٩٩٢يف اللجنة من عام 

فياغران كرامر متفانياً يف خدمة العدالة والسـالم وحقـوق اإلنسـان. 
 يف اجلامعـــة وكانــت لــه مســـامهات >رزة يف ميــدان القـــانون أســتاذاً 

 ومؤلفـاً ملنشــورات هامـة وممــثالً لغواتيمـاال يف املــؤمترات الدوليــة. ويف
فـرتة العنـف الشــديد يف غواتيمـاال، وافــق علـى العمــل �ئبـاً للــرئيس 
حتت رÔسة اجلنرال روميو لوكاس غارسيا الذي اشـتهرت حكومتـه 
>نتهاكا�ا حلقوق اإلنسان. ووجد بعض أصدقائه أن من الصـعب 

هم فهــــم ذلـــــك القــــرار، ولكــــن فرانسيســـــكو كــــان يعتقــــد أنـــــه علــــي
غواتيمــاال. ولألســف كـــان ســيتمكن بــذلك مــن حتســـني احلالــة يف 

خمطئاً، وقرر بعد ذلك أن يرتك احلكومـة وأن يـذهب إىل املنفـى يف 
الــوال�ت املتحـــدة، حيـــث واصـــل عملــه يف خدمـــة قضـــية حقـــوق 

اتيماال بعد تغري اإلنسان والسالم يف أمريكا الوسطى. وعاد إىل غو 
احلالـة السياســية وأصــبح عضــواً يف الربملـان. وكــان أيضــاً عضــواً يف 

 للجنة القانونية للبلدان األمريكية.ا
وقد ساهم بصورة نشطة وفعالة يف أعمال اللجنة بصفته  -٣

أحــــد أعضــــائها، يف موضــــوعات مثــــل خالفــــة الــــدول، ومســــؤولية 
. )٣٢٦(اإلنسـانية وأمنهـاالدول، ومشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم 

 جنة.لقد كان شخصاً طيباً وقانونياً متميزاً وعضواً >رزاً يف الل
، A/CN.4/638( *)�بع( محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

 )A/CN.4/L.794و ،A/CN.4/643الفرع دال، و
 ]من جدول األعمال ٧البند [

 *)ختامالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (

لـدى (املقـرر اخلـاص) شـكر، أوسـبينا  -فلنسـيا  السـيد -٤
اركوا يف هذه املناقشة تلخيصه املناقشة املتعلقة بتقريره الرابع، كل من ش

مبسامها�م الثرية واجلوهرية واستجابتهم املشجعة فيما يتعلق >ملسائل 
 ٢٣اليت عاجلها التقرير. ويف سياق هذه املناقشات احلامية، أعرب 

إىل جلنـة  ١٢إىل  ١٠حالة مشاريع املواد مـن عضوًا عن دعمهم إل
__________ 

 .٣١٠٥من اجللسة  مستأنف * 
 .٥٠ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٢٦( 
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وع الصـياغة، يف حــني وافــق عضـو آخــر صــراحة علـى إحالــة مشــر 
ووافــق ضـمنياً علــى إحالــة مشـروعي املــادتني اآلخــرين.  ١٢ املـادة

 يتحدث العضو الباقي ال ~ييداً وال معارضة هلذه اإلحالة. ومل
ومن الواضح من املناقشة اليت دارت يف اجللسة العامة أن  -٥

اللجنـة تبّنـت  ــج املقـرر اخلــاص بشـأن املوضـوع، وهــو يتـألف مــن 
ن أن تسّهل الوصول إىل توافق يف اآلراء. التماس حلول متوازنة ميك

وينبغي تقييم تعليقات األعضاء على أساس هذا املعيار. وقد متكنت 
فق اآلراء، استناداً إىل مقرتحـات واردة يف اللجنة من أن تعتمد بتوا

للمقــرر اخلـاص، تســعَة مشــاريع  )٣٢٨(والثالـث )٣٢٧(التقريـرين الثــاين
يف فرتة قصرية ال تتعدى سنتني،  . ومل يكن هذا إجنازاً هيناً )٣٢٩(مواد

املواقـف ذوو >لنظر إىل اآلراء املتشددة اليت أعرب عنهـا األعضـاء 
 امية هلذا املوضوع يف اللجنة.املتعارضة يف أثناء املناقشة احل

وجتري أعمال اللجنة بشأن محاية األشخاص يف حاالت  -٦
جيي للقـانون الكوارث يف سياق واليتها املتعلقة بتعزيز التطوير التدر 

الدويل وتدوينه، وقد ُأدرج هذا املوضوع يف بر�مج عمل اللجنة الطويل 
على أساس أنه يعّرب عن تطورات جديدة  )٣٣٠(٢٠٠٦األجل يف عام 

يف القانون الدويل وشواغل ملحة للمجتمع الدويل برمته. وكما أشري 
لية عن حق أثناء املناقشة، ليست مهمة اللجنة معاجلة اجلوانب التشغي

ز اإلطار  لعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث ولكنها >ألحرى تعزي
الكوارث، والذهاب إىل ما هو املعياري حلماية األشخاص يف حاالت 

أبعد من جمرد بيان املبادئ العريضة سعياً إىل تعريف حقوق والتزامات 
د  اقرتاح أي موا خمتلف األطراف املعنية. وينبغي أال ترتدد اللجنة يف 

 عتربها مالئمة 0رد أن بعض الدول قد تتجاهل التزاما�ا. ت
نـة بـني تــدوين مـن النظــام األساسـي للج ١٥ومتيِّـز املـادة  -٧

فــإن اللجنـــة  ،. ومــع ذلـــك)٣٣١(القــانون الــدويل وتطـــويره التــدرجيي
إىل أن ذلـــــك التمييـــــز أمـــــر صـــــعب يف  ١٩٩٦خلصــــت يف عـــــام 

بنــاًء علــى ذلـــك، . و )٣٣٢(املمارســة العمليــة، إن مل يكــن مســـتحيالً 
لتدوين  مضت اللجنة يف عملها استناداً إىل فكرة مركبة جتمع بني ا

 صياغة مشاريعها.والتطوير التدرجيي عند 
__________ 

 .A/CN.4/615 الوثيقة)، األول(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية  )٣٢٧( 
 .A/CN.4/629ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠حولية  )٣٢٨( 
 ٣٣١و ٣٣٠ الفقـر�ن)، الثـاين(اجلزء  الثاين ا0لد نفسه، املرجع )٣٢٩( 
 على ولالطالع). عليها والتعليقات ٥ إىل ١ من املواد مشاريع على لالطالع(

 ٢٠٥ص  أعـاله، ٣١٠٢ اجللسـة انظـر، ٩ إىل ٦ مـن املواد مشاريع اعتماد
 .٢٠٦و

 .الثالث واملرفق ٢٥٧ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦حولية  )٣٣٠( 
 .للجنة الشبكي املوقع على عليه االطالع ميكن )٣٣١( 
(أ) ١٤٧ الفقــــرة)، الثــــاين(اجلـــزء  الثــــاين ا0لــــد ،١٩٩٦حوليـــة  )٣٣٢( 

 .١٥٩-١٥٦ والفقرات

مـن ميثـاق األمـم  ١٣ املادة من(أ) ١وكان واضعو الفقرة  -٨
" ألن وضــعها إىل ]التطــوير التــدرجيي[املتحـدة قــد اختــاروا عبــارة "

ياً إىل إدخال تعديالت وإضافات " يشري ضمنالتدوين"كلمة جوار  
على القواعد القائمة، وبـذلك أقـاموا تـواز�ً بـني االسـتقرار والتغيـري. 

من النظام األساسي  ١٥بتعريفه الوارد يف املادة  ،لتطوير التدرجييوا
يشــري إىل موضــوعات مل ينظمهــا بعــد القــانون الــدويل أو مل  ،للجنـة

كفاية يف ممارسات الدول. وتعّرب يتطور القانون املتعلق �ا مبا فيه ال
"، >لنســـبة ملـــن قـــاموا بصـــياغة النظـــام األساســـي، عــــن املمارســـة"

املمارسة اليت تتضح يف قانون مل يتطور بصورة كافية بشأن موضـوع 
مـا. ومـع ذلـك، تولـَّد عـن املناقشـة الـيت دارت بشـأن التقريـر الرابــع 

ون للمقـــــرر اخلـــــاص انطبـــــاع ²ن بعـــــض أعضـــــاء اللجنـــــة يســـــتعمل
" بطريقـــة أكثـــر اتســـاعاً، بـــل و>ملعـــىن الـــدارج املمارســـةمصــطلح "

" الســــــيئةحمــــــددة مـــــن املمارســـــة " تقريبـــــاً، إذ استشـــــهدوا حبـــــاالت
ـــــعاجليــــدة" أو طالـــــب بعـــــض  ،". واســـــتناداً إىل هـــــذا املعــــىن املوسَّ

األعضـاء مبعاجلــة أكثــر تفصــيالً يف التقـارير املقبلــة للمقــرر اخلــاص 
لكـــوارث. وهــو إذ ينظــر إىل األمــر مـــن لألحــداث الــيت تبلــغ حــد ا

اء ذلـك املنظــور، فإنـه ال يســتطيع إال أن يؤيــد موقـف أحــد األعضــ
الـذي أكــد أن ذكـر املمارســات احملــددة للـدول واجلهــات الفاعلــة 
األخــرى يف هــذا ا0ـــال بطريقــة أكثــر تفصـــيالً مل يكــن ليـــؤدي إىل 

 أي نتائج خمتلفة. 
أيضاً أن عدة أعضـاء ومن �حية أخرى، أثبتت املناقشة  -٩

" >ملعىن التقين األضيق الذي تضفيه املمارسةيستعملون مصطلح "
من النظام األساسي للجنة القانون الدويل، حسبما  ١٥دة عليه املا

. وأيد أحد األعضاء االعتقاد >إللزاميتضح مثًال من اإلشارات إىل 
وتلـك ضرورة إيالء اهتمام دقيق إىل النصوص اليت تعتمدها الدول 

حتاد الدويل جلمعيات الصـليب االاليت تعتمدها منظمات من قبيل 
اليت متثل خالصة ممارسات الكيا�ت الـيت األمحر واهلالل األمحر، و 

متلك خربة واسعة يف هـذا امليـدان. وأكـد عضـو آخـر علـى التطـور 
اهلام للتشريعات الوطنية >جتاه تيسري اإلغاثة يف حاالت الكوارث، 

عـــن منحـــى هـــام يف تفكـــري الـــدول بشـــأن هـــذا وهــو مـــا يكشـــف 
 علــى املوضـوع. وأشــار يف هـذا الصــدد إىل أن اللجنــة قامـت بنــاءً 

اقـرتاح منـه Ðدراج ممارسـة الــدول يف محايـة األشـخاص يف حــاالت 
الكـــــوارث يف تقريرهــــــا إىل اجلمعيــــــة العامـــــة عــــــن أعمــــــال دور�ــــــا 

) بصـــفتها قضـــية حمـــددة ترحـــب >حلصـــول علـــى ٢٠٠٨( الســـتني
. وقــد ردت ثـــالث دول فقــط علـــى نـــداء )٣٣٣(حظــات بشـــأ امال

لك النداء يف تقريرها اللجنة، ولذلك فإن اللجنة قد تود أن تكرر ذ
 عن أعمال الدورة احلالية.

ورحـب >ملعلومــات الـواردة مــن الـدول ومــن زمالئـه حــىت  -١٠
اليوم. وقال إنه قد عّرب، يف التقارير األربعة اليت قدمها إىل اللجنة، 

__________ 

 .٣٣-٣١ الفقرات)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية  )٣٣٣( 
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أحكــام شــىت مــن اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي حلمايــة ومســاعدة عــن 
يــة كمبــاال) ومـــن صــكوك دوليـــة النــازحني داخليــاً يف أفريقيـــا (اتفاق

 واستنسخ تلك األحكام يف معظم احلاالت. -أخرى ذات صلة 
ورغــم التنويـــه >ســتعماله الصـــكوك الدوليــة امللزمـــة وغـــري  -١١

يك، فيما خيص املنهجية، امللزمة لدعم مقرتحاته، فقد جرى التشك
رعت  أو -يف وجاهة أن تُتخذ دليالً على املمارسة صكوٌك اعتمد�ا 

األمحر أو معهد  اجلمعية العامة أو اللجنة الدولية للصليب -اعتمادها 
القـانون الــدويل أو هيئــات أخــرى مــن هــذا القبيــل. ويف الــرد علــى 

شــكل يف ذلـك، قــال إنـه يــود أن يـذُكر جمــدداً أن هـذه النصــوص ت
ذا�ـا خالصــة املمارسـة. واملمارســة يف جمـال محايــة األشــخاص يف 

وجــــه خــــاص. فـــإىل جانــــب بضــــعة حـــاالت الكــــوارث شـــحيحة ب
 -وأغلبهــا علــى الصــعيد اإلقليمـــي  -اتفاقــات متعــددة األطــراف 

وعدد أكرب من املعاهدات الثنائية بشأن املساعدة املتبادلة، تتألف 
من اإلغاثة يف حاالت الكوارث" ون قانمعظم املادة املتاحة بشأن "

كومي مدت يف املقام األول على الصعيد احلصكوك غري ملزمة اعتُ 
ولكـــن اعتمـــدت أيضـــاً مـــن جانـــب مؤسســـات وكيـــا�ت  ،الــدويل

وفكرة قانون اإلغاثة يف حاالت الكوارث هي نفسها فكرة خاصة. 
�شـــئة، وســـيتوقف ترســـيخها بدرجـــة كبـــرية علـــى أعمـــال التطــــوير 

ي الــيت تقـــوم �ــا اللجنــة يف ســـياق املوضــوع قيــد املناقشـــة. التــدرجي
األمهيـــة الواجبـــة لقــــرارات وكيـــف ميكـــن للجنـــة أن تتجاهــــل إيـــالء 

الذي أنشأ اإلطار األساسي  ٤٦/١٨٢اجلمعية العامة، مثل القرار 
الــــذي جتـــــري يف حـــــدوده أنشــــطة اإلغاثـــــة املعاصـــــرة يف حـــــاالت 

انـــب معهــد القـــانون الكــوارث، أو جلهـــود التــدوين اخلاصـــة مــن ج
الدويل بشأن موضوع املساعدة اإلنسانية، بينمـا جـرى االستشـهاد 

راراً جبهود مشا�ة >عتبارها مصادر ذات حجية لإلفصاح مراراً وتك
عـــن القــــانون فيمــــا يتعلــــق مبوضــــوعات أخــــرى، "تقليديــــة" حقــــاً، 

 عاجلتها اللجنة؟
ثالثـــة  ،)٣٣٤(وقــال إنــه قــد أفــرد >لــذكر، يف تقريــره األويل -١٢

مصادر قانونية مباشـرة فيمـا يتصـل >حلمايـة واملسـاعدة الدوليـة يف 
وهــي القـانون اإلنســاين الــدويل  -امل اليــوم حـاالت الكــوارث يف عـ

والقــــــانون الــــــدويل حلقــــــوق اإلنســــــان والقــــــانون الــــــدويل لالجئـــــــني 
وقـد عـاد إليهـا بصـورة منهجيـة يف   -واألشخاص النازحني داخليـاً 

الثالثـــــة الالحقــــــة. ويف ســـــياق القــــــانون  كـــــل تقريــــــر مـــــن تقــــــاريره
هجيـــة اإلنســـاين الـــدويل، تســـاءل بعـــض األعضـــاء عـــن األمهيـــة املن

لــــذكر املبـــــادئ والقواعـــــد املنطبقــــة علـــــى املســـــاعدة اإلنســـــانية يف 
أشار إىل املناقشة اليت  ،حاالت النزاع املسلح. ويف رده على ذلك

وجهـة  دارت بشأن تقريره الثالث، حيث جرى فيهـا اإلعـراب عـن
نظر تقول ²ن املبدأ الذي جيـري تصـوره، مبوجـب تعريفـه، بعبـارات 

ميكـــن تطبيقــه علـــى جمــاالت مـــن جمـــاالت عامــة وجمـــردة هــو مبـــدأ 

__________ 

 .A/CN.4/598 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  نفسه، املرجع )٣٣٤( 

. )٣٣٥(القـــانون خبــــالف تلــــك الــــيت نشـــأ فيهــــا وارتــــبط �ــــا تقليــــد�ً 
واسـتناداً إىل هـذا االفـرتاض، اسـتطاعت اللجنـة أن تعتمـد مشـروع 

ئ اإلنسـانية يف االسـتجابة للكـوارث. وكمـا ملبـاداملتعلق > ٦املادة 
صـالثيدو يف كتا>تـه قال الفقيه القـانوين البـارز خـوان أنطونيـو كـاريو 

علـــى القـــانون  اإلنســـاينيقتصـــر القـــانون  ، ال)٣٣٦(١٩٩٧يف عــام 
يسـتطيع املــرء أن  اإلنسـاين الـدويل املنطبـق علـى النـزاع املسـلح. وال

تتنــاقض مــع االفرتاضــات يتجاهــل وجــود أســباب للمعــا�ة البالغــة 
اتفاقيـــــات جنيـــــف املتعلقـــــة حبمايـــــة ضـــــحا� احلــــــرب  يفاملتوخـــــاة 

 ١٢الربوتوكــــــــول اإلضــــــــايف إىل اتفاقيــــــــات جنيــــــــف املعقــــــــودة يف و 
واملتعلق حبماية ضـحا� املنازعـات املسـلحة  ١٩٤٩آب/أغسطس 

الدوليـــــة (الربوتوكـــــول األول) والربوتوكـــــول اإلضـــــايف إىل اتفاقيــــــات 
يـــــة واملتعلــــق حبما ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢يف جنيــــف املعقــــودة 

. )الثـــــاينالدوليـــــة (الربوتوكــــول  غــــريضــــحا� املنازعــــات املســـــلحة 
ذلــك هـــي أن القــانون اإلنســاين ينطبـــق يف ظــروف كثـــرية،  ونتيجــة

أحـدها النــزاع املسـلح. ورغــم أن القــانون اإلنسـاين الــدويل املنطبــق 
و أكثــر فــروع يف حالـة النــزاع املســلح، دوليـاً كــان أم غــري ذلـك، هــ

اً، فإنــه ال جيـــب اخللــط بــني اجلــزء والكـــل. تطــور  اإلنســاينالقــانون 
وقـــد جعـــل تطــــور القـــانون اإلنســــاين الـــدويل املنطبــــق علـــى النــــزاع 

 -املســلح وكمالــه التقـــين مــن هــذا القـــانون منوذجــاً ميكــن تكييفـــه 
يف ظــروف أخـــرى مــن الظـــروف الـــيت  -ولــيس نظامـــاً يــتم تطبيقـــه 

 نسانية عاجلة. تطرأ فيها حاجات إ
مفــاده أنــه فيمـا يتصــل >ملنهجيــة �لــث وكـان هنــاك لــوم  -١٣

جيعل مفهوم املسؤولية عن احلماية حجر الزاوية يف عمل اللجنـة  مل
بشأن املوضوع. وأشار يف هذا الصـدد إىل أنـه قـد وجـه االنتبـاه يف 
تقريـــره األويل إىل مالحظــــات األمانـــة العامــــة، يف مقرتحهـــا بشــــأن 

التفكـري يف إطار تندرج "أن ²ن محاية األشخاص ميكن املوضوع، 
املعاصــــــر بشــــــأن املبــــــدأ الناشــــــئ الــــــذي يســــــتتبع املســــــؤولية عـــــــن 

فـإن رأيـه الشخصـي الـذي عـرب عنـه يف  ،. ومع ذلـك)٣٣٧(احلماية"
نفــس التقريــر يتمثــل يف أن األمــر يتطلــب فحصــاً دقيقــاً لكــل مـــن 

ك املفهــوم جـدوى توســيع مفهــوم املســؤولية عــن احلمايــة وصــلة ذلــ
>ملوضـــــوع قيـــــد املناقشـــــة. وحـــــىت يف حالـــــة االعـــــرتاف >ملســـــؤولية 

ألشـــخاص يف حـــاالت ااحلمايـــة يف ســـياق محايـــة ومســـاعدة  عـــن
فقــــد توقَّـــــع  ،ث، فــــإن آ�ر ذلــــك ليســـــت واضــــحة. وهلــــذاالكــــوار 
الـــــذي اختـــــذه األمـــــني العـــــام يف الســـــنة التاليـــــة يف تقريـــــره  املوقــــف

__________ 

 .٣٢٥ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية  )٣٣٥( 
 J. A. Carrillo Salcedo, "Reflections on the existence of انظر )٣٣٦( 

a hierarchy of norms in international law", European Journal of 

International Law, vol. 8 (1997), pp. 583–595, at p. 591. 
 ،A/CN.4/598ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠٠٨حولية  )٣٣٧( 
ثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٦حولية . انظر أيضاً ٥٥ الفقرة ،١٨٥ ص ل )، ا

 .٩ الفقرة الثالث، املرفق
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. واستشـهد يف تقريـره الثـاين )٣٣٨(ةتنفيذ املسؤولية عن احلماي بشأن
(ب) مــــن تقريـــــر األمــــني العــــام موافقـــــاً عليهــــا، وهـــــي ١٠>لفقــــرة 

مايـــة ال تنطبـــق إال علـــى الـــيت توضـــح أن املســـؤولية عـــن احل الفقــرة
دة مــن اجلـرائم واالنتهاكــات، وهــي: اإل>دة  الضـروب األربعــة احملـدَّ

املرتكبــــة اجلماعيــــة، وجــــرائم احلــــرب، والتطهــــري العرقــــي، واجلــــرائم 
اإلنســـــانية، وذلـــــك إىل أن تقـــــرر الـــــدول األعضـــــاء خـــــالف  ضــــد
. وأي حماولــــة لتوســـــيع نطــــاق هـــــذه املســــؤولية لتشـــــمل )٣٣٩(ذلــــك

تغري  اإليدز أو/ةى من قبيل فريوس نقص املناعة البشريأخر  ُمِلّمات
املناخ أو االستجابة للكوارث الطبيعية مـن شـأ ا أن تقـوض توافـق 

وأن توســــع مــــن نطـــــاق  ٢٠٠٥ عــــاميف راء الــــذي تُوصــــل إليــــه اآل
املفهــوم إىل حـــد االنتقـــاص مــن مـــدى االعـــرتاف بــه أو مـــن مـــدى 

ملناقشـة الـيت جـرت بشــأن االسـتفادة منـه عمليـاً. ووفقـاً ملــا أكدتـه ا
تقريره الرابع ~كيداً ال حييط به أي شك، فقد أيدت اللجنة موقف 

ه بصـفته األمني العام، وهو املوقف الذي اعتنقـه هـو نفسـه يف عملـ
 مقرراً خاصاً.

وكـان اهلــدف مــن بعــض املالحظـات الــيت ُأديل �ــا أثنــاء  -١٤
الئم يف التعليـق املناقشة هو لفت االنتباه إىل ضرورة وجود تفسري م

علــــى مشــــروع مـــــادة بعينــــه. وينبغـــــي إدراج هــــذه املالحظـــــات يف 
التعليقات بقدر بقائها مالحظات ذات صلة بعد أن تعتمد اللجنة 

 ملواد املعنية.مشاريع ا

ركزت املناقشة إىل درجة كبرية على الصياغة. وُقدمت  وقد -١٥
إىل  ١٠ اقرتاحـات كثــرية لتعـديل شــكل وحمتــوى مشـاريع املــواد مــن

، وهــو مـــا ســيتعني أن تناقشـــه جلنــة الصـــياغة >لتفصــيل. وأثـــري ١٢
على أساس أ ا تتناول  ١٠املادة مشروع اعرتاض حمدد على صياغة 

ترغب يف تقدمي املساعدة إىل األشخاص املتضررين يف  الالدول اليت 
اســتعمال  إقليمهـا. وقيــل إنـه إذا مل تكــن الدولـة املتضــررة راغبـًة يف

الفهم  مواردها اخلاصة فال ينبغي هلا أن تلتمس املساعدة. ولتسهيل 
حســـب " أوضـــح أنـــه يف حــني أن موضـــع عبـــارة ،يف هــذا الصـــدد

االعتقاد خطًأ ² ا  ود القارئ إىل" يف مشروع املادة قد يقاالقتضاء
"، فإن اهلدف املساعدة واجب التماستقيد العبارة السابقة، أي "

التقديرية للدولة املتضررة يف أن  طةاحلقيقي كان التشديد على السل
ختتــار َمـــن تريــد مـــن بــني املـــاحنني احملتملــني املـــذكورين يف القائمـــة. 

" ال يـرد يف مشـروع بـةغـري راغفإن مصـطلح " ،و>إلضافة إىل ذلك
، وهذا األخري ال يتناول ١١ولكن يرد يف مشروع املادة  ١٠املادة 

واجب الدولة املتضررة واجب التماس املساعدة، بل يتناول >ألحرى 
يف عـــدم االمتنــــاع تعســــفاً عــــن املوافقـــة علــــى املســــاعدة اخلارجيــــة 

بعد  تنظر املعروضة. ويف هذا الصدد، أشار إىل أن جلنة الصياغة مل
السـابق الــذي اقرتحــه يف تقريــره  ٨مــن مشــروع املــادة  ٢يف الفقـرة 

__________ 

 )٣٣٨( A/63/677. 
 ،A/CN.4/615 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٣٣٩( 

 .(ج)١٤ لفقرةا

 والذي يؤكد جمدداً بعبارات ال لبس فيها أن أي عرض )٣٤٠(الثالث
املساعدة اخلارجية يتطلب موافقة الدولة املتضررة لكي  من عروض

 ٢يصــبح تقـــدمي هـــذه املســـاعدة ممكنــاً. وقـــد اقـــُرتح إدراج الفقـــرة 
حبيــث تصــبح  ١١الســابق يف مشــروع املــادة  ٨مشــروع املــادة  مــن

 من هذا األخري.  ١الفقرة 

مجيـــع  لرغبــة الصـــرحية الــيت عــرب عنهــاويف اخلتــام، ووفقــاً ل -١٦
األعضـاء، >سـتثناء العضــو الـذي مل يفصـح عــن رأيـه، فإنـه يطلــب 

إىل جلنـة الصـياغة، مشـفوعة  ١٢إىل  ١٠إحالـة مشـاريع املـواد مـن 
قــة بنصــها و>لتعليقــات املمكنــة، آمــالً أن جبميـع االقرتاحــات املتعل

 يؤدي ذلك إىل حتسني مشاريع املواد.
ــة  -١٧ غــــب يف إحالــــة قالــــت إ ـــا تعتــــرب أن اللجنـــة تر الرئيسـ

 إىل جلنة الصياغة. ١٢إىل  ١٠مشاريع املواد من 
 وقد تقرَّر ذلك. 

 *)ختامأعمال الدورة ( تنظيم
 ]األعمال جدول من ١[البند 

السيدة  (رئيس جلنة الصياغة) أعلن أنانو ميليسك السيد -١٨
 الصياغة. إسكو>ر إر�ندث والسيد كانديويت سينضمان إىل جلنة

 .٤٥/١٥اجللسة الساعة رُفعت 
_________ 

 ٣١٠٨اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٠األربعاء، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :الرئيسة

ســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة إ :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

احلمــود، الســـيد دوغــارد، الســـيد ســابو�، الســـيد  حســونة، الســـيد
سينغ، السيد غالتسكي، السيد فارغاس كارينيو، السـيد فاسـياين، 
الســيد فومبـــا، الســـيد كـــافليش، الســيد كانـــديويت، الســـيد كميشـــه، 

__________ 

 .٣١٠٥من اجللسة  مستأنف * 
 :يلي ما على ٨مشروع املادة  ينص )٣٤٠( 

 املسؤولية األساسية للدولة املتضررة" 
تتحمل الدولة املتضررة املسؤولية األساسية عن محاية األشخاص  -١" 

وتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف إقليمهـا. وحتـتفظ الدولـة حبقهـا يف توجيـه تلــك 
 وتنسيقها واإلشراف عليها يف إقليمها، طبقاً لقانو ا الوطين.  مراقبتهااملساعدة و 

 ".الدولة املتضررة مبوافقةال جيوز تقدمي املساعدة اخلارجية إال  -٢" 
يضاً A/CN.4/629 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية   . انظر أ

 .١٣٣٩واحلاشية  ،٣٢٤-٣١٦ راتالفق)، الثاينالثاين (اجلزء  ا0لداملرجع نفسه، 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   295 13/07/2020   09:06:34



 264 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ه، السـيد موراســي، السـيد ميليســكانو، السـيد نــوليت، السـيد ماكريــ
 وموريت.السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسن

_________ 

 *)�بعمع اهليئات األخرى ( التعاون
 من جدول األعمال] ١٣[البند 

 بيان ممثلة اللجنة القانونية للبلدان األمريكية
للجنــة رحبـت >لسـيدة هياســنث ليندسـي، مـن االرئيسـة  -١

 القانونية للبلدان األمريكية، ودعتها ملخاطبة اللجنة.
(اللجنـــة القانونيــة للبلـــدان األمريكيـــة)  ليندســـى الســيدة -٢

عــــن  ٢٠١٠قالـــت إنـــه يشـــرفها أن تعــــرض التقريـــر الســـنوي لعـــام 
أنشـطة اللجنــة القانونيـة للبلــدان األمريكيـة، وهــو مؤلـف مــن ثالثــة 

لجنــــة القانونيــــة وأسســـــها فصــــول. ينــــاِقش الفصــــل األول منشــــأ ال
 نوقشت يف القانونية وهيكلها. وينظر الفصل الثاين يف القضا� اليت

ويتضـمن أيضــاً  ٢٠١٠الـدورتني العـاديتني للجنـة القانونيــة يف عـام 
نصــــوص القــــرارات الــــيت اعتمـــــد�ا اللجنــــة القانونيــــة يف الـــــدورتني 

نشــطة العـاديتني والو�ئــق ذات الصـلة. ويتعلــق الفصـل الثالــث >أل
األخرى للجنة القانونية والقرارات األخرى اليت اعتمد�ا. وينـاِقش 

 ر أيضاً املوضوعات املتصلة >مليزانية.التقري
وفيمــا يتعلـــق >ألشـــكال املبتكـــرة للجـــوء إىل العدالـــة يف  -٣

بلــدان األمــريكتني، قــدَّم املقــرر املعـــين �ــذا املوضــوع وثيقــة بعنـــوان 
". وحيـث إن اللجنـة القانونيـة  رات أوليـةإىل العدالة: اعتبـا "اللجوء

ة مسـألة اللجـوء إىل كانـت قـد قـررت أن القضـية األهـم هـي معاجلـ
زم  العدالة بطرق مبتكرة وتوسيع قنوات اللجوء إىل العدالة، فهي تعت
املوافقة على مبادئ توجيهية عامة بشأن هذا املوضـوع. ومت إعـداد 

رة يف ســـياق إدارة التـــدريب الشــامل للقضـــاة: ضــرو تقريــر بعنــوان "
الـدورة  "، وذلك استناداً إىل املبـادئ التوجيهيـة املعروضـة يفالعدالة

الســابقة ومـــا أعقـــب ذلـــك مـــن مناقشـــات. ويشـــدد التقريـــر علـــى 
احلاجـــة إىل مزيــــد مــــن اجلديــــة يف تـــدريب القضــــاة، وعلــــى أمهيــــة 
اســـتقالل اهليئــــة القضـــائية وحتــــديثها، وإ�حـــة اللجــــوء إىل القضــــاء 

اعات على قدم املساواة ويف الوقت املناسب. ويشـدد جلميع اجلم
املنظومــة القضـــائية وعلــى املـــوارد  أيضــاً علـــى تــدريب العـــاملني يف

 املطلوبة لتبسيط اإلجراءات القضائية.
وفيمـا يتعلـق >حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، اعتمـدت اللجنــة  -٤

وم األمانـة " سـتقالدولية احملكمة اجلنائيةدعم القانونية قراراً بعنوان "
لى العامة ملنظمة الدول األمريكية Ðرساله إىل ا0لس الدائم لعرضه ع

اجلمعية العامة يف دور�ا العادية السادسة والثالثني. وجرى أيضاً توجيه 
طلب عن طريق األمانة العامة إىل الدول األعضاء اليت مل تردّ بعد على 

__________ 

 .٣١٠١من اجللسة  مستأنف * 

رد. وُطلب من استبيان اللجنة القانونية ُيطلب إليها فيه أن  تقوم >ل
لدولية اليت الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا

النظام  اعتمدت القوانني الالزمة وطبقت اجلزأين التاسع والعاشر من 
األساسي أن تقدم تقريراً عن أي تدابري أخرى جرى تنفيذها من أجل 

ية أن تُبقي موضوع تسهيل التعاون مع احملكمة. وقررت اللجنة القانون
ملعين بذلك دعم احملكمة اجلنائية الدولية قيد النظر وطلبت من املقرر ا

 تقدمي تقرير حمدَّث يف الدورة العادية التالية.
وفيمــا يتعلـــق >ملوضـــوع املعنـــون "اعتبـــارات بشـــأن واليـــة  -٥

تقـــــرر يف الـــــدورة العاديـــــة  قضـــــائية خاصـــــة >لبلـــــدان األمريكيـــــة"،
ويف صـدد تعزيــز ~جيــل دراسـة هـذا املوضــوع.  السادسـة والسـبعني

 �ذا املوضوع بتقدمي تقريـر يـربز ودعم الدميقراطية، قام املقرر املعين
أوجـه الــنقص يف اإلجـراءات الوقائيــة املتاحـة للمجلــس الـدائم مــن 
أجـل معاجلـة األعطـال الـيت �ـدد النظـام الـدميقراطي، والعالقـة بـني 

خدام أحكـام ميثــاق منظمـة الــدول الدميقراطيـة والتنميــة، وقلـة اســت
ية. وقد أنشئ فريق األمريكية يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماع

عامــل يتــألف مــن مخســة أعضــاء مــن اللجنــة القانونيــة الســتعراض 
مشروع القرار املتعلـق >ملوضـوع. ومتـت املوافقـة علـى صـيغة منقحـة 

مثيلية وعالقتها العناصر اجلوهرية واألساسية للدميقراطية التبعنوان "
. ">لعمـل اجلمـاعي يف ظـل امليثــاق الـدميقراطي للبلـدان األمريكيــة

وقـررت اللجنـة القانونيـة إعـداد نــص أقصـر لتوزيعـه علـى الصــحافة 
 ونشره على املوقع الشبكي ملنظمة الدول األمريكية.

وفيمــا يتعلــق مبســألة القــانون اإلنســاين الــدويل يف الــدول  -٦
ول األمريكية، اعتمدت اللجنة القانونية تقريراً األعضاء يف منظمة الد

نساين الدويل وتقريراً آخر عن احملاكم عن جرائم احلرب يف القانون اإل
اجلنائية الدولية. وحظيت اللجنة القانونيـة بـز�رة مـن السـيد أنطـون  
كامني من اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر، وقـد أشـار إىل العمـل 

انونية، >الشرتاك مع منظمات أخرى، يف الذي قامت به اللجنة الق
ضــادة لألفــراد واســتعمال صـياغة قــوانني منوذجيــة بشــأن األلغــام امل

حبماية ضحا�  املتعلقةاألسلحة البيولوجية وتنفيذ اتفاقيات جنيف 
ملخصـــاً للتقــــدم احملـــرز يف تنفيــــذ  . وعــــرض الســـيد كــــامنياحلـــرب

ل األعضـاء يف معاهدات القانون اإلنساين الدويل من جانب الـدو 
اليت  منظمة الدول األمريكية وقدم توصيات بشأن التدابري القضائية 

 ينبغي أن تتخذها الدول فيما يتصل >لقانون اإلنساين الدويل.
انون وفيمـــا يتصــــل مبســـألة التنــــوع الثقـــايف يف تطــــوير القــــ -٧

الـــدويل، أُوصـــي >العـــرتاف >لتنـــوع >عتبـــاره تـــرا�ً ثقافيـــاً، وبـــدعم 
ظاهر التعبري الثقايف، واعتبار السـلع الثقافيـة أصـوالً روحيـة خمتلف م

وليسـت جمـرد بضـائع، وتطـوير الفضـاءات التعليميـة مـن أجـل دعـم 
الـوعي اجلمـاعي >لتنـوع الثقـايف، وتعزيـز املبـادرات العامـة واخلاصـة 

يـــة إىل تـــدبُّر املشـــاكل الناشـــئة عـــن االعـــرتاف >لتنــــوع واآل�ر الرام
 ميدان القانون الدويل. املرتتبة عليها يف
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وتشـمل املوضــوعات املتعلقــة >هلجــرة حقــوق املهــاجرين  -٨
وحقـوق الالجئـني واحلـق يف اللجـوء. وأبـرز التقريـر السـنوي أســباب 

متجانسـة، مـع الرتكيـز اهلجـرة، وهـي أسـباب عديـدة ومعقـدة وغـري 
لد  على العامل االقتصادي واالختالفات يف التنمية بني بلد املنشأ وب

جهـــة، والتبــــاين بـــني أســــواق العمــــل، والتطلعـــات الطبيعيــــة حنــــو الو 
التخلص من الفقر وعدم املساواة. وفحـص التقريـر أيضـاً العواقـب 
 اإلجيابيــــة والســــلبية للهجــــرة، مبـــــا يف ذلــــك االجتــــار غــــري املشـــــروع
>ملهاجرين، واإلجراءات اليت تسهِّل الدخول غري القانوين، واالجتار 

لجنة >ألشخاص بغرض استغالهل م يف العمل القسري. واعتمدت ال
"، وُأدرجت يف محاية حقوق املهاجرينالقانونية >إلمجاع قراراً بعنوان "

 ."ئنيالالج" و"[جلوء] ونئالالجالتقرير وثيقتان أخر�ن معنونتان "

وطلبــــت اجلمعيــــة العامــــة ملنظمــــة الــــدول األمريكيـــــة إىل  -٩
ة ضـمان احلـق يف حريــة اللجنـة القانونيـة أن ُجتــري دراسـة عـن أمهيــ

الفكـر والتعبــري، يف ضــوء الواقــع املتمثـل يف قيــام الوســائط املســتقلة 
واحلـــرة ²نشـــطتها مســـتلهمة معـــايري أخالقيـــة ال ميكـــن أن تفرضـــها 

اشــى مــع مبـادئ القــانون الــدويل الدولـة ²ي حــال، ويتعـني أن تتم
الواجبــة التطبيـــق. وأقـــرت اللجنـــة القانونيــة >الخـــتالف بـــني حريـــة 
التعبـــري وحريـــة الفكـــر، والحظــــت أن هـــذين احلقـــني ليســـا حقــــني 
م كل من االتفاقية األمريكية حلقوق  مطلقني. ويف هذا الصدد، ينظِّ

اص اإلنسان: "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا" والعهد الدويل اخل
>حلقــوق املدنيــة والسياســية الشــروط الـــيت ميكــن �ــا تقييــد ممارســـة 

اً إىل سلسـلة مـن التوصـيات الصـادرة عـن حرية التعبري. وأشري أيض
جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان وحمكمـة البلـدان األمريكيـة 
حلقوق اإلنسان بشـأن واجـب الـدول يف التمسـك ²علـى درجـات 

صـــول القانونيــــة يف مجيـــع اإلجـــراءات اإلداريــــة النزاهـــة ومراعـــاة األ
سة إىل أن الشروع والقضائية املتعلقة Ðنفاذ القانون. وخلصت الدرا

يف اختاذ اإلجراءات القانونية وفرض اجلزاءات جيـب أن يكـو� مـن 
ألحكــــام قانونيـــة ومتتثــــل ختضـــع مهـــام وكــــاالت حمايـــدة ومســــتقلة، 

حـال مـن األحــوال أن  الشـرتاطات االتفاقيـات، وأنـه ال ميكــن ²ي
يكـون اخلــط التحريــري إلحـدى وســائط اإلعــالم سـبباً ُيســتند إليــه 

 ق اجلزاءات يف ذلك امليدان.لتربير تطبي

وفيمــا يتعلـــق مبوضــوع القـــانون الــدويل اخلـــاص، يتضـــمن  -١٠
التقرير سرداً لإلجـراءات املتخـذة منـذ اعتمـاد قـرار اجلمعيـة العامـة 

ل >ملوضوع. ووافقت اللجنة القانونية ملنظمة الدول األمريكية املتص
حــــل علـــى اقـــرتاح Ðدراج مســـألة اخليـــارات املختلفـــة مـــن وســـائل 

ؤمتر البلـــدان األمريكيـــة املنازعــات يف جـــدول أعماهلــا اســـتعداداً ملــ
الـذي سـُيعقد قريبـاً. ويف  املتخصص املعين >لقانون الـدويل اخلـاص

ة الــدول األمريكيــة الــدورة العاديــة األربعــني للجمعيــة العامــة ملنظمــ
، مل تـــنجح الـــدول األعضــــاء يف ٢٠١٠املعقـــودة يف حزيران/يونيـــه 

ن افق يف اآلراء بشأن االقرتاحات املتعلقة مبالتوصل إىل تو  ؤمتر البلدا
. املعــــين >لقــــانون الــــدويل اخلـــــاصالســــابع األمريكيــــة املتخصــــص 

 تنـــاِقش اللجنــــة القانونيــــة تلـــك االقرتاحــــات يف دور�ــــا العاديــــة ومل
 .٢٠١٠السابعة والسبعني يف آب/أغسطس 

ويف صــــدد املوضـــــوعات اجلديـــــدة، طُلـــــب مـــــن اللجنـــــة  -١١
ونيــة إجـــراء دراســـة قانونيـــة عـــن آليـــات الدميقراطيـــة التشـــاركية القان

ومشاركة املواطنني املنصـوص عليهـا يف قـوانني بعـض بلـدان املنطقـة 
البلــدان  وإجـراء حتليـل مقـاِرن للصــكوك القانونيـة الرئيسـية يف نظـام

األمريكيـــــة املتعلـــــق >لســـــالم واألمـــــن والتعـــــاون. ووافقـــــت اللجنـــــة 
املوضـوع ينبغـي أن يعـاَجل >سـتخدام تفسـري القانونيـة علـى أن ذلـك 

ضـيق وبصـورة منفصــلة عـن موضـوع تعزيــز الدميقراطيـة، وأال يكــون 
اهلدف هو مناقشة الدميقراطية التشاركية بل >ألحرى تعيـني آليـات 

نني بغية جعل الدميقراطية التمثيلية أكثر فاعلية. وقـد مشاركة املواط
ة العامـــة أن تُِعـــد مـــذكرة طلــب رئـــيس اللجنـــة القانونيـــة مــن األمانـــ

موجَّهة إىل وفود الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية ُتطلب 
 فيها املعلومات الالزمة إلحراز تقدم بشأن هذا املوضوع.

، درست اللجنـة القانونيـة ويف إطار املوضوعات اجلديدة -١٢
أيضـاً قضــية السـالم واألمــن والتعــاون. ويف الـدورة العاديــة األربعــني 
للجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية طُلب من اللجنة القانونية 
ن  أن تقوم بتحليل مقاِرن للصكوك القانونية الرئيسية يف نظام البلدا

وأشــار األعضــاء، يف  األمريكيـة املتعلــق >لســالم واألمــن والتعــاون.
تقتصـر فقـط علـى  مجلـة أمـور، إىل ظهـور مفـاهيم جديـدة لألمـن ال

لحة أو األنشــطة املتصــلة >حلــرب، ولكنهــا تغطـــي اســتعمال األســ
أيضًا مواضيع تتصل ²من اإلنسان و>لفقر. والحظوا أيضاً أنـه مـن 
الضروري البدء بتحليل جديـد للمعاهـدات السـارية داخـل اإلطـار 

ملنظمة الدول األمريكية وأنه ينبغي إيالء النظر إىل مفهوم التنظيمي 
مـن املتعـدد األبعـاد علـى النحـو األمن الدميقراطي، مبـا يف ذلـك األ

املعـروض يف اإلعـالن املتعلـق >ألمـن يف األمـريكتني الـذي اعتمــده 
 ٢٨و ٢٧ألمـــن املعقـــود يف مكســــيكو يف املعــــين >املـــؤمتر اخلـــاص 

. وُشــدد أيضـــاً علــى أن األمـــن )٣٤١(٢٠٠٣تشــرين األول/أكتـــوبر 
بـــل يعــد يُنظــر إليـــه >عتبــاره قضـــية قانونيــة أو إقليميـــة وحســب،  مل

اتسـع هــذا املفهــوم ليشــمل أمــن اإلنســان واألمــن املتعــدد األبعــاد. 
 واُختذ قرار >لعودة إىل املوضوع يف مرحلة الحقة.

وفيمــا يتعلــق بشــركات املســـامهة البســيطة، ُقــدمت وثيقـــة  -١٣
" بشـأن شـركات املسـامهة البســيطة يمشـروع قـانون منــوذجبعنـوان "

ذين شـــرحوا األســــاس مـــن جمموعـــة مـــن احلقـــوقيني الكولـــومبيني الـــ
إىل أن املنطقـــي لـــه لكــــي تقـــوم اللجنـــة القانونيــــة بتحليلـــه. ونظــــراً 

فقد طلب بعض  ،املوضوع يدخل يف نطاق القانون الدويل اخلاص
 األعضاء إدراجه حتت هذا العنوان.

__________ 

 )٣٤١( OAS, "Declaration on security in the Americas" 

(OEA/Ser.K/XXXVIII CES/DEC.1/03 rev. 1)، على عليه االطالع وميكن 
 .www.oas.orgملنظمة الدول األمريكية:  الشبكي املوقع
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و>لنسـبة للموضــوعات الــيت انُتهــي منهــا، قامــت اللجنــة  -١٤
ريـــر >ملوافقـــة علـــى وثيقتــــني القانونيـــة أثنـــاء الفـــرتة الـــيت يغطيهـــا التق

للجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان  االستشــــاريةتعزيـــــز الوظيفـــــة معنــــونتني "
تعليقــــات علـــى مشــــروع اتفاقيـــة البلــــدان األمريكيــــة " و"األمريكيـــة

 ".ع أشكال التمييز والتعصبملناهضة العنصرية ومجي
دعـــت أعضــاء جلنـــة القــانون الـــدويل إىل توجيـــه  الرئيســة -١٥

 ء >لتعليقات.األسئلة واإلدال
ذّكــر ²نـــه مــن املنتظــر أن تقــوم اجلمعيـــة  موراســي الســيد -١٦

العامـــة لألمــــم املتحـــدة >لنظــــر يف مشـــاريع املــــواد املتعلقـــة بقــــانون 
، )٣٤٢(٢٠١١ د يف دور�ـا لعـامطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدو 

وسأل عما يعتقده أعضاء اللجنة القانونية للبلدان األمريكية بشأن 
اصـة مـا خببغي أن تقوم به اللجنـة السادسـة يف هـذا الصـدد، و ما ين
كان ينبغي أن تعتمد اجلمعية العامة قراراً يتوخى إمكانية اعتماد   إذا

اتفاقيـة إطاريــة بشـأن املوضــوع. ويف هـذا الســياق، ينبغـي الرتحيــب 
²ن أربعـــة بلـــدان مــــن أمريكـــا الالتينيـــة قــــد أبرمـــت >لفعـــل اتفاقــــاً 

 .)٣٤٣(يع املواداستناداً إىل مشار 
دول ويف صـــــدد اتفاقيــــــة األمــــــم املتحـــــدة حلصــــــا�ت الــــــ -١٧

وممتلكا�ا من الوالية القضائية، وهي اتفاقية اعُتمدت على أساس 
، قـال إنـه مل تصــدق )٣٤٤(مشـاريع مـواد أعـد�ا جلنـة القـانون الـدويل

تصـديقاً  ١٩دولة فقـط وإنـه ال يـزال يلـزم  ١١على االتفاقية سوى 
لصــــك حيـــــز النفــــاذ. وملــــا كانــــت >راغـــــواي آخــــر ليــــدخل هــــذا ا

وحيدان يف أمريكـا الالتينيـة اللـذان صـّدقا واملكسيك مها البلدان ال
على هذا النص، فإن اللجنة القانونية للبلدان األمريكيـة ينبغـي أن 

 تشجع أعضاءها على التصديق عليه.
سـأل إن كـان مـن املمكـن أن تنظـر اللجنــة  نـوليت السـيد -١٨

لدان األمريكية، مثلما فعلت جلنة املستشارين القانونيني القانونية للب
نيــــــــة >لقـــــــــانون الــــــــدويل العـــــــــام يف أورو>، يف أداء دور يتعلـــــــــق املع

>لتحفظــات علــى املعاهــدات، وذلــك مــثالً يف ســياق البــت فيمــا 
كانــــت التحفظـــــات تتوافــــق مـــــع موضــــوع املعاهـــــدة وغرضـــــها  إذا
ة التحفظــات أو ردود تقـدمي آراء إىل الــدول بشــأن كيفيـة صــياغ أو

 الفعل على التحفظات.

__________ 

 ،٢٠٠٨كــــانون األول/ديســـــمرب   ١١ؤرخ املــــ ٦٣/١٢٤اجلمعيــــة العامـــــة  قــــرار )٣٤٢( 
 والتعليقــات اللجنــة اعتمــد�ا الــيت املــواد مشــاريععلــى  ولالطــالع. ٦الفقــرة 
 .٥٤و ٥٣ الفقر�ن)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية انظر  عليها،

 ســـانيف  املوقـَّـع اجلوفيـــة، للميــاه غــواراين بطبقـــة املتعلــق االتفــاق )٣٤٣( 
 وأوروغــواي، بـني األرجنتــني ٢٠١٠آب/أغســطس  ٢يف (األرجنتــني)  خـوان

على املوقع الشبكي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم  متاح( والربازيلو>راغواي 
 .)http://faolex.fao.org/docs/pdf/mul-143888English.pdfاملتحدة: 

 .٢٨ الفقرة)، اينالثا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩١حولية  )٣٤٤( 

األوروبيـــــة للدميقراطيـــــة مـــــن خـــــالل  اللجنـــــةوالحـــــظ أن  -١٩
التابعـة 0لــس أورو> (جلنـة فينيسـيا)، وهــي مؤسسـة تتنــاول  القـانون

أساساً القانون الدستوري ولكنها تتعامل أيضاً مع القانون الدويل، 
الربازيـــل وبـــريو تضــم أعضـــاء مـــن األمـــريكتني أيضـــاً، مبـــا يف ذلـــك 

اللجنة القانونية للبلدان كانت   عما إذاوشيلي واملكسيك، وتساءل 
 األمريكية قد حبثت العالقة بني عملها وعمل جلنة فينيسيا.

أبــرز أمهيــة أنشــطة التنســيق بــني فارغــاس كــارينيو  الســيد -٢٠
املنــابر العامليــة، مثــل جلنــة القــانون الــدويل، واملنــابر اإلقليميــة، مثــل 

أدىل �ــا  نـة القانونيــة للبلـدان األمريكيــة. وأيــد التعليقـات الــيتاللج
الســيد موراســي والســيد نــوليت، وقــال إنــه ينبغــي تعزيــز االتصــاالت 
لتحســني نشـــر نـــواتج أعمـــال جلنــة القـــانون الـــدويل علـــى الصـــعيد 
اإلقليمي. والحظ أن بعض البنود املدرجة يف جدول أعمال اللجنة 

لصــعيد العــاملي وشــدد علــى أنــه ينبغــي القانونيـة قــد ُدونــت علــى ا
 جتنب ازدواج العمل.

ــياين الســـــيد -٢١ ــ الحـــــظ أن اللجنـــــة القانونيـــــة للبلـــــدان  فاسـ
األمريكية تضطلع ²عمال بشأن موضوع اهلجرة، وسأل عن هدفها 

كانـت اللجنـة القانونيـة تعتــزم مـثالً إعـداد مشـروع اتفاقيــة   إذاوعمـا 
 وثيقة معلومات بشأن املوضوع. أو

والحـظ أيضــاً أن بعــض املوضـوعات املدرجــة يف جــدول  -٢٢
اللجنة القانونية ستحتاج إىل مسامهات من دوهلا األعضاء،  أعمال

وسـأل عـن التــدابري الـيت تتخــذها اللجنـة القانونيــة للحصـول علــى 
 املعلومات من دوهلا األعضاء وعن رد فعل تلك الدول بوجه عام.

للبلدان األمريكية) قالت  (اللجنة القانونية ليندسي السيدة -٢٣
نة القانون الدويل إىل اللجنة القانونية إ ا ستنقل تعليقات أعضاء جل

 .٢٠١١ للبلدان األمريكية يف دور�ا املقبلة يف آب/أغسطس

وفيمـا يتعلـق مبوضـوع اهلجــرة، قالـت إن اللجنـة القانونيــة  -٢٤
 تناولـــــت هـــــذه القضـــــية ألن واليـــــة أريـــــزو� يف الـــــوال�ت املتحـــــدة

ك خمـاوف األمريكية قد اعتمدت قانو�ً بشأن اهلجـرة. وكانـت هنـا
مـن أن يكـون ذلــك القـانون متييـز�ً، ولكــن بعـد النظـر يف املوضــوع 
خلصـت اللجنـة القانونيــة إىل أن مجيـع املهــاجرين يعـاَملون بطريقــة 
واحدة، وأنه ال يوجد استهداف ألي جمموعة بعينها، و>لتـايل فـإن 

 أي متييز.النص ال ينطوي على 

قال إنه يتفـق مـع السـيد فارغـاس كـارينيو  كانديويت  السيد -٢٥
علـى أنـه ينبغـي حتسـني التنسـيق بـني اللجنـة القانونيـة وجلنـة القـانون 
الــدويل وأنــه، حتقيقـــاً لــذلك، ســيكون مـــن املفيــد أن يــتمكن أحـــد 
أعضــاء جلنــة القــانون الــدويل مــن إبــالغ اللجنــة القانونيــة كــل عــام 

. والحـظ أن الفريــق جلنــة القـانون الــدويل مـن أعمــالقامــت بـه  مبـا
العامـــل املعـــين بــــرب�مج العمـــل الطويـــل األجــــل، وهـــو رئـــيس هــــذا 
الفريـــق، يضــــطلع مبهمـــة التوصــــية مبوضـــوعات جديــــدة إلدراجهــــا 
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بـر�مج العمـل الطويـل األجـل للجنــة القـانون الـدويل، وقـال إنــه  يف
دد واملوضــوعات يـود أن يعــرف رأي اللجنــة القانونيـة يف هــذا الصــ

جلنــة القــانون الـدويل ينبغــي أن تنظــر فيهــا ألغــراض الـيت تعتقــد أن 
التـدوين أو التطـوير التـدرجيي. وقـال إنـه يتطلـع أيضـاً إىل االسـتماع 
إىل رد فعــــــل اللجنـــــــة القانونيــــــة بشـــــــأن دليــــــل املمارســـــــة املتعلـــــــق 
>لتحفظــات علـــى املعاهــدات الـــذي سرتســله إليهـــا جلنــة القـــانون 

 د اعتماده يف الدورة احلالية.الدويل بع

الحظ أن اللجنة القانونية  بريموديس -Nسكيس  السيد -٢٦
للبلـدان األمريكيــة تضــطلع بعمــل يتعلــق >لتنــوع الثقــايف يف تطــوير 
القـانون الـدويل، وأشـار إىل أن منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم 

نوع أشكال اتفاقية محاية وتعزيز ت ٢٠٠٥والثقافة اعتمدت يف عام 
فقد أحرزت جناحاً  ،التعبري الثقايف. ورغم أن االتفاقية حديثة العهد

دولـة. وتســاءل عــن  ١١٧واضـحاً، حيــث صـدَّقت عليهــا >لفعــل 
املسامهة اليت تعتـزم اللجنـة القانونيـة تقـدميها يف هـذا الصـدد، وهـل 
ختطط على سبيل املثال لتعزيز االنضمام إىل االتفاقية أو مسـاعدة 

 على سن التشريعات املالئمة لتنفيذها. الدول

اللجنـــة القانونيــة للبلـــدان األمريكيـــة) ( ليندســـي الســيدة -٢٧
قالـت إن موضــوع التنــوع الثقــايف يف تطـوير القــانون الــدويل موضــع 
دراسة متعمقة يف اللجنة القانونية للبلدان األمريكية، ولكن مبا أن 

فـإن اللجنــة القانونيــة  ،العمـل املتعلــق �ـذا املوضــوع ال يـزال جــار�ً 
 ية.تصل بعد إىل حتديد أهدافه النهائ مل

 .٥٥/١٠رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٠٩اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢١اخلميس، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :الرئيسة

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد بريمــــوديس ->ســــكيس 

حســــونة، الســــيد احلمـــود، الســــيد دوغــــارد، الســــيد  بيليـــه، الســــيد
سـابو�، السـيد سـينغ، السـيد غالتسـكي، السـيد فارغـاس كــارينيو، 
الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، الســيد كانـــديويت، 

الســيد  السـيد كميشــه، الســيد كوميســاريو أفونســو، الســيد ماكريــه،
د نيهـاوس، الســري موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـي

 مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال 
 *)�بع(والستني  الثالثة دور�ا

 A/CN.4/L.783( *(�بـــع)التحفظـــات علــى املعاهــدات  - الفصــل الرابــع
 )Add.1-8و

ــة -١ دعـــت اللجنـــة إىل اســـتئناف النظـــر يف الفصـــل  الرئيسـ
الرابـع مـن مشــروع التقريـر، ولفتــت االنتبـاه إىل اجلــزء الـوارد منــه يف 

 .A/CN.4/L.783/Add.3الوثيقة 

نص دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على املعاهدات الـذي  -واو
 *)�بعاعتمدته اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (

سة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة نص دليل املمار  -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

�بع(وثبتاً للمراجع (* 
�بع)نص املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها  (ب))* 

)A/CN.4/L.783/Add.3( 

 *(ختام)اإلعال�ت التفسريية املشروطة  ٤-١

 *)ختام( التعليق
 )٧) إىل (٤الفقرات من (

 ).٧) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٨الفقرة (

ــوليت الســـيد -٢  مـــن" مثـــلكلمـــة "  حـــذفقـــال إنـــه ينبغـــي  نـ
)، وهـو مــا يبـدو أ ــا ٧(تنطبــق علـى الفقــرة  األوىل أل ـا ال اجلملـة

 .)٦( الفقرة لىع >ألحرى تنطبق بل تشري إليه،
 .املعدلة بصيغتها) ٨( الفقرة مدتاعتُ  

 )٩الفقرة (

 .)٩( الفقرة مدتاعتُ  
 )١٠الفقرة (

ــه  الســــــيد -٣ ــ أن تضــــــاف يف (املقــــــرر اخلــــــاص) اقــــــرتح بيليــ
" علــــى قــــانوين أثـــر" يتعبــــار  بــــني" تطبيـــق" كلمــــة  األخــــرية اجلملـــة

 ".املعاهدة أحكامو"
 .املعدلة بصيغتها) ١٠( الفقرة مدتاعتُ  

__________ 

 .٣١٠٦لسة من اجل مستأنف * 
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 )١٤) إىل (١١الفقرات من (

 ).١٤) إىل (١١الفقرات من (اعتُمدت  
 بصيغته املعدلة. ٤-١تُمد التعليق على املبدأ التوجيهي اع 

 اإلعال�ت االنفرادية خالف التحفظات واإلعال�ت التفسريية ٥-١

 .٥-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

[من النص يف اجلملة الثانية أن يستعاض اقرتح  نوليت السيد -٤
إىل أن نظراً  ،"assessment" بكلمة" definition" كلمة  اإلنكليزي] عن

 يعرِّف اإلعال�ت املعنية ولكنه يقيِّمها >ألحرى. املستعمل ال
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢) إىل (٤الفقرات من (

 ).١٢) إىل (٤(اعتُمدت الفقرات من  
 )١٣الفقرة (

ت، رداً على سؤال من السيد كانديويت بشأن قال الرئيسة -٥
األخطـــاء يف تــــرقيم الفقـــرات يف النصــــني اإلســـباين والفرنســــي، إن 
األمانـة العامـة سـوف تكفـل اتسـاق تـرقيم الفقـرات بـني نسـخ دليـل 
املمارسـة بلغاتــه املختلفــة وكـذلك اتســاق اإلحــاالت الداخليــة إىل 

ا يف فقــــرات تواصــــل اللجنـــة نظرهــــ واقرتحـــت أنات التعليــــق. فقـــر 
 التعليق على أساس الرتقيم الصحيح املستعمل يف النص اإلنكليزي.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ).١٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٨) إىل (١٤الفقرات من (

 ).١٨) إىل (١٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٩الفقرة (

" يف ذريعـــة" كلمــة  يســتعاض عــن أناقــرتح نــوليت  الســيد -٦
اإلعــــال�ت  واضـــعي يفيـــد ²ن مــــةءمالر أكثـــ بتعبـــرياألوىل  اجلملـــة

 املعنية يستعملون املعاهدة بطريقة انتهازية.

 )، رهناً Ðدخال التعديالت التحريرية املطلوبة.١٩اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٥-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 إعال�ت عدم االعرتاف ١-٥-١

 .١-٥-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

" يف أملانيــاإىل أنـه ينبغـي تغيــري كلمـة " أشــارنـوليت  السـيد -٧
 ".االحتادية أملانيا مجهوريةاجلملتني األوىل والثالثة إىل "

 .املعدلة بصيغتها) ٣( الفقرة اعتُمدت 
 )٥) و(٤الفقر�ن (

 ).٥(و) ٤( الفقر�ن اعتُمدت 
 )٦الفقرة (

 كلمة  أن ُحتذف [من النص اإلنكليزي]اقرتح  ماكريه السيد -٨
]"sic "[يفكانت قد وردت   إذا إالالنص املستشهد به،  يف ةالوارد 

  خاطئاً. ليس ايسبقه الذي النص إىل أن نظراً  األصلي، النص
 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٣) إىل (٧الفقرات من (

 ).١٣) إىل (٧تُمدت الفقرات من (اع 
 بصيغته املعدلة. ١-٥-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 اإلعــــــــال�ت املتعلقـــــــــة بطرائـــــــــق تنفيـــــــــذ املعاهـــــــــدة علـــــــــى  ٢-٥-١
 الصعيد الداخلي

 .٢-٥-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦ة (الفقر 

ــه الســـيد -٩ " يف اجلملــــة حقيقيــــاً اقــــرتح تغيــــري كلمــــة " ماكريــ
ألن الـــنص الـــذي ×يت بعـــد هـــذه الكلمــــة  ،"بســـيطاً األخـــرية إىل "

 الســـويد تفهــم كيـــف  يوضــحيعــرِّف اإلعــالن املـــذكور ²نــه إعـــالن "
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 ،ذلـك إىل و>إلضـافةبسـيط.  إعـالنمع  يتوافق ما وهو ،"املعاهدة
إذا  " مـا حقيقيـاً " كلمـة  اإلبقاء علىيكون من الواضح يف حالة  لن

 ".طاً مشرو " " أوبسيطاً تفسريً� " إعال�ً كان املقصود 
 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧الفقرة (

اقـرتح أن يسـتعاض، يف اجلملـة األوىل، عـن  نـوليت السـيد -١٠
" ،عبـارة "ال ميكـن أن يكـون هلــا، وال هـي تسـتهدف أن يكـون هلــا

 ،إن اإلعـال�ت اإلعالميــة إذ ".هلـا يكــون أن سـتهدفت ال" بعبـارة
ميكـن مـع ذلـك  ،تسـتهدف أن يكـون هلـا أي أثـر دويل رغـم أ ـا ال

أن تنـــتج أثـــراً بصــــورة غـــري مباشــــرة. ولـــذلك فلــــيس مـــن الصــــواب 
 ميكن أن يكون هلا أثر. التأكيد على أ ا ال

(املقرر اخلاص) قال إن نص حاشـية اجلملـة  بيليه السيد -١١
 )".٤(إىل  )٢( الفقراتىل ينبغي أن يكون: "األو 

 بيليه. ) حسبما عدَّهلا السيد نوليت والسيد٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٢) إىل (٨الفقرات من (

 ).١٢) إىل (٨اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-٥-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 ب شرط اختياراإلعال�ت االنفرادية الصادرة مبوج ٣-٥-١

 .٣-٥-١اعتُمد املبدأ  
 التعليق

 )١٩) إىل (١الفقرات من (

 ).١٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٠الفقرة (

اقرتح إدراج حاشية يف  اية بيليه  السيد -١٢ (املقرر اخلاص) 
اجلملة الثانية لتوضيح النص الوارد بني قوسني قبل ذلك مباشرة. ويكون 

 ٤-٣-٢ ةالتوجيهي املبادئانظر كما يلي: "نص احلاشية اجلديدة  
(السـحب اجلزئـي للـتحفظ)  ١٠-٥-٢(توسيع نطاق الـتحفظ) و

 عليها".  والتعليقات )(أثر السحب اجلزئي للتحفظ ١١-٥-٢و
 ) بصيغتها املعدلة واملستكملة.٢٠اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢١الفقرة (

 .)٢١اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٥-١وجيهي اعتُمد التعليق على املبدأ الت 

 اإلعال�ت االنفرادية فيما يتعلق >ملعاهدات الثنائية ٦-١

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

انية من  نوليت السيد -١٣ اقرتح أن يستعاض يف كل من اجلملة الث
) [من النص اإلنكليزي] عن  ٢) واجلملة األوىل من الفقرة (١الفقرة (
 ".different""، بكلمة definitions"دة قبل كلمة "، الوار individual"كلمة 

 des éléments"قال إن العبارة الفرنسية  وود مايكل السري -١٤

de définitions"  اليت يشري إليها اقرتاح السيد نوليت ميكن التعبري عنها
تتطلب  الهي و  ،"definitions"ببساطة يف النص اإلنكليزي بكلمة 

كلتــــــا " يف  individual"كلمــــــة رتح حــــــذف  أي صــــــفة. ولــــــذلك يقــــــ
 . الفقرتني

) حســــبما عــــدَّهلما الســــري ٢) و(١اعتُمــــدت الفقــــر�ن ( 
 مايكل وود.

 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٦-١اعتُمد التعليق على الفرع  

 "التحفظات" على املعاهدات الثنائية ١-٦-١

 التعليق

 )١٩() إىل ١الفقرات من (

 ).١٩) إىل (١لفقرات من (اعتُمدت ا 
 )٢٠الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقرتح أن ُحتـذف مـن اجلملـة بيليه  السيد -١٥
"، وبـــذلك تبـــدأ اجلملــة علـــى النحـــو معظـــم أعضــاءاألوىل عبــارة "

 ]"....[وعلى الرغم من أن اللجنة ترى التايل: "

اقـرتح أن يسـتعاض [يف الـنص اإلنكليـزي]  ماكريـه السـيد -١٦
 within the"" بعبـارة within the scope of the treaty"عـن عبـارة 

scope of the Guide to Practice ." 
 ) بصيغتها املعدلة.٢٠اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٦-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 التفسريية فيما يتعلق >ملعاهدات الثنائيةاإلعال�ت  ٢-٦-١

 .٢-٦-١جيهي اعتُمد املبدأ التو  
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 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقــرتح االستعاضــة، يف اجلملــة األوىل، عـــن  نــوليت الســيد -١٧
 ".مبدئية" بكلمة "على صعيد املبادئعبارة "

ــه الســـيد -١٨ (املقـــرر اخلـــاص) أشـــار إىل أن رقـــم الفقـــرة  بيليـ
خرية ينبغي أن يكـون األ قبلاملشار إليه يف احلاشية األوىل للجملة 

 ).٧) وليس الفقرة (٩الفقرة (

 ) حسبما عدَّهلا السيد نوليت والسيد بيليه.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩) إىل (٣الفقرات من (

 ).٩) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-٦-١تعليق على املبدأ التوجيهي اعتُمد ال 

ية إلعالن األثر القانوين لقبول الطرف اآل ٣-٦-١ ائ ن خر يف معاهدة ث
 تفسريي صادر بشأ ا

 .٣-٦-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقــرتح االستعاضــة، يف اجلملــة األوىل، عـــن نــوليت  الســيد -١٩
 يتجـزأ مـن املعاهـدة جـزءاً العبارة "يصبح هذا اإلعـالن التفسـريي 

"يشكل هذا اإلعـالن التفسـريي"، وبـذلك تقتصـر  ويشكل" بعبارة
اللجنــة علــى جــزم أكثــر حــذراً، أال وهــو أنــه مــىت حظــي اإلعــالن 

اآلخر فإنه  الصادر يف صدد معاهدة ثنائية بقبول الطرفالتفسريي 
يشكل تفسرياً رمسياً هلا. و>إلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي حـذف عبـارة 

 " يف اجلملة اخلامسة.�بع لسياقها"

 ٢الفقـــــرتني اقـــــرتح تعـــــديل عبـــــارة " وود لســـــري مايكـــــلا -٢٠
 .(أ)"٣ أو ٢ الفقرة" الواردة يف اجلملة اخلامسة لتصبح "(أ)٣و

 املعدلة.) بصيغتها ٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة.  ٣-٦-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 ال�ت التفسرييةبدائل التحفظات واإلع ٧-١

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-١اعتُمد التعليق على الفرع  

 التحفظاتبدائل  ١-٧-١

 .١-٧-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

ــه الســـيد -٢١ " للقلــــقمثـــري تســـاءل عـــن ضـــرورة صـــفة " ماكريـ
ولو أدى به ذلك إىل التباس الواردة يف احلاشية األخرية بعد عبارة "

 "، واقرتح حذفها.يف املصطلحات
 )، مع ذلك التعديل.٢(اعتُمدت الفقرة  

 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

قال إن عبارة "بعضها عن بعضـها اآلخـر"  ماكريه السيد -٢٢
غـري ضـرورية، واقـرتح حـذفها [ليصـبح نـص يف اجلملة األخرية تبدو 

 العبارة كاآليت: "وال يسهل دائماً التمييز بينها بوضوح"].
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

ــه الســيد -٢٣  الثالثـــةأشــار إىل احلاشـــية (املقــرر اخلـــاص)  بيليـ
الواردة يف اجلملة  ،"qu’elle rencontre" عبارة تعديلينبغي  إنه قائالً 

 ".qu’ils rencontrent" األوىل من النص الفرنسي، لتصبح
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ــه الســيد -٢٤ وقـــد نظـَّــم اقــرتح االستعاضـــة عـــن عبــارة " ماكريـ
ملـــــة الرابعــــة مـــــن " يف اجلومل يقـــــم Ðلغائهــــا[...] هــــذه اإلمكانيــــة 
 ".مكانيةهذه اإلتوسَّع [...] يف شرح وقد احلاشية نفسها بعبارة "

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩) إىل (٧الفقرات من (

 ).٩) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

قــال إن اجلملـة األوىل الــيت (املقــرر اخلـاص) بيليـه  السـيد -٢٥
يبــــدو مـــن املفيــــد ذكـــر األســــاليب البديلـــة األخــــرى  التقـــول ²نـــه 

لـه الفريـق العامــل شـى مـع نـص املبـدأ التــوجياتتم ال هي حسـبما عدَّ
املعـــين >لتحفظـــات علـــى املعاهـــدات، حيـــث ذكـــر >لفعـــل عــــدة 

اقـرتح إعـادة صـياغة هـذه اجلملـة لتكـون  ،أسـاليب بديلـة. ولـذلك
كثر ابتعـاداً عـن وهناك أساليب بديلة أخرى أعلى النحو التايل: "

 ."التحفظ أسلوب
 ) بصيغتها املعدلة.١٠اعتُمدت الفقرة ( 

 )١١( الفقرة

قال إنه ينبغي إعادة صـياغة (املقرر اخلاص) بيليه  السيد -٢٦
ولـذلك اجلملة األخرية، ألسباب مشـا�ة، ليصـبح نصـها كـاآليت: "

 ،اإلشـعاراتيوجد أي احتمال حلدوث التباس خطري بني هـذه  ال
 ".من �حية أخرى ،التحفظاتبني و  ،من �حية
 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢فقرة (ال

لتعديل الفقرة  قال إنه نتيجةً (املقرر اخلاص) بيليه  السيد -٢٧
) لتبدأ على ١٢) يتعني إعادة صياغة اجلملة األوىل من الفقرة (١١(

بــديلني أيضـاً ن ميكـن أن يعتــربا ان آخــر أسـلو> مثــةو النحـو التـايل: "
ميكـــن أن يهـــدفا) إىل تعـــديل آ�ر  يهـــدفان (أومهـــا و  ،للتحفظــات

 ."دةعاهامل
 ) بصيغتها املعدلة.١٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٣(الفقرة 

 ).١٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٤الفقرة (

قــال إن اجلملــة األوىل مــن (املقــرر اخلــاص) بيليــه  السـيد -٢٨
احلاشية قبل األخرية ينبغي، ألغراض الدقة، أن تشري إىل تشابه وليس 

ُأنري  -ري ييضرب بإىل اختالف، وينبغي أن يكون نصها كاآليت: "
 ."[...]أمبري مثَلني يربزان هذا التشابه األساسي، وذلك >ملقارنة 

 )، مع ذلك التعديل.١٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٥الفقرة (

قال إنه ليس متأكداً من دقة العبارة الواردة  ماكريه السيد -٢٩
ويقــوم املؤلفــون، ومــنهم أبــرز الفقهــاء، يف اجلملـة الثانيــة والقائلــة: "

تشــري إىل هـــذا  ". فاحلاشـــية الــيت تليهـــا اللـــزوم لــه لتبــاس الخبلــق ا
االلتبــــاس يف املؤلفــــات ولكــــن تشــــري إىل رأي خمــــالف صــــدر عـــــن 

السـري جريالـد واستشهد به  أمباتييلوسالقاضي زوريتشيك يف قضية 
اقـــرتح تعــــديل العبـــارة املـــذكورة لتصــــبح  ،. ولـــذلك)٣٤٥(فيتزمـــوريس

 .لزوم له من االلتباس" ال يزال يوجد، عالوة على ذلك، قدر ال"و 
 ) بصيغتها املعدلة.١٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٠) إىل (١٦الفقرات من (

 ).٢٠) إىل (١٦اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢١الفقرة (

مالءمـة اإلشـارة إىل اسـم مـدى تسـاءل عـن  نوليت السيد -٣٠
 . ن. فراجيستاس) يف منت الوثيقة.خمؤلف التقرير التفسريي (

قال إنه من املهم اإلشارة إىل (املقرر اخلاص) ليه بي السيد -٣١
املؤلـف الوحيـد إىل أنـه مـن الوثيقـة، نظـراً  اسم املؤلف يف موضع ما
) ٢١واقرتح نقل اسم املؤلف من الفقرة (للتقرير التفسريي املذكور. 
 إىل احلاشية ذات الصلة.

 ) بصيغتها املعدلة.٢١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٤) إىل (٢٢الفقرات من (

 ).٢٤) إىل (٢٢اعتُمدت الفقرات من ( 
  ١-٧-١اعتُمـــــــــد التعليــــــــــق علــــــــــى املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة.
 التفسرييةبدائل اإلعال�ت  ٢-٧-١

 .٢-٧-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

اقـرتح أن يشـار يف احلاشــية رر اخلـاص) (املقـبيليـه  السـيد -٣٢
)، ٢٠)، >إلضافة إىل الفقـرة (٢١) إىل الفقرة (٤األخرية للفقرة (

 .١-٧-١التوجيهي من التعليق على املبدأ 
 )، مع ذلك التعديل.٤اعتُمدت الفقرة ( 

__________ 

 G. G. Fitzmaurice, "The law and procedure of the انظـر )٣٤٥( 

International Court of Justice, 1951–4: Treaty interpretation and other 

treaty points", BYBIL 1957, vol. 33, pp. 203–293, at pp. 272–273. 
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 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 عدلة.بصيغته امل ٢-٧-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 نطاق التعاريف ٨-١

 .٨-١اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

يبدو من الضروري إيراد ذلك التفسري  قال إنه ال نوليت السيد -٣٣
" الذي يـَُعد إىل حد ما تفسرياً عفا عليه الـزمن. التعريفملصطلح "

قرتح حـذف العبـارة االفتتاحيـة للجملـة الثانيـة الـيت تقـول: اولذلك 
‘" عرض السمات األساسية لشيء ما’"وحيث إن التعريف يتمثل يف 
 .آليت: "واملهمة الوحيدة للتعريف"][لتصبح بداية اجلملة الثانية كا

أشار إىل أنه سـيتعني أيضـاً حـذف احلاشـية  فومبا السيد -٣٤
 ذات الصلة. 

 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥) إىل (٢الفقرات من (

 ).٥) إىل (٢الفقرات من (اعتُمدت  
 املعدلة. بصيغته ٨-١اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

ــة -٣٥ دعــــت اللجنــــة إىل النظــــر يف ذلــــك اجلــــزء مــــن  الرئيسـ
 .A/CN.4/L.783/Add.4الفصل الرابع الوارد يف الوثيقة 

 )A/CN.4/L.783/Add.4(اإلجراءات  -٢

 شكل التحفظات واإلخطار �ا ١-٢

 تحفظاتشكل ال ١-١-٢

 .١-١-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١١() إىل ١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١-١-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 بيان أسباب التحفظات ٢-١-٢

 .٢-١-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 .)٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

اً يــجعلـه إلزاماقـرتح االستعاضــة عـن عبـارة " نـوليت السـيد -٣٦
"، الــواردة يف اجلــزء األول مـن اجلملــة الثانيــة، مـن الناحيــة القانونيـة

تسـتطيع  اللجنـة ال إىل أن، نظراً اماً قانونياً"االعرتاف به إلز بعبارة "
، ولكنها إلزاماً قانونياً تعليل التحفظات من على أي حال أن جتعل 

بوصفه إلزاماً قانونياً. ويصبح اجلزء الثـاين مـن تستطيع االعرتاف به 
 اجلملة عندئذ زائداً عن احلاجة وميكن حذفه. 

قال إن اللجنة تسـتطيع >ألحـرى أن تفعـل  ماكريه السيد -٣٧
امـاً قانونيــاً. هـو أكثــر مـن جمـرد االعــرتاف بشـيء مـا >عتبــاره إلز  مـا

" حبيـــث يكــون نـــص اإلعــرابطلح "ولــذلك اقــرتح اســـتعمال مصــ
اللجنـة أن مـن املفيـد تشـجيع تعليـل وهلـذا رأت جلملـة كمـا يلـي: "ا

 .التحفظات دون اإلعراب عن كونه إلزاماً قانونياً"
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٤الفقرة (

 .)٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

يف " ال غىن عنهة "قال إن عبار (املقرر اخلاص)  بيليه السيد -٣٨
قوية أكثر من الالزم وينبغي االستعاضة عنها بكلمة  اجلملة األخرية

فهو عنصر حموري يف ". وبذلك يكون نص اجلملة كاآليت: "حموري"
 تحفظات".احلوار املتعلق >ل

 .) بصيغتها املعدلة٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) إىل (٦الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٦اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-١-٢التعليق على املبدأ التوجيهي اعتُمد  

 التمثيل بغرض صوغ حتفٍظ على الصعيد الدويل ٣-١-٢

 .٣-١-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
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 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قــال إن اجلملــة األوىل مــن (املقــرر اخلــاص)  بيليــه السـيد -٣٩
بصيغتها احلالية ليس هلا معىن واضح. واقرتح أن يكون  هذه الفقرة

 ١٩٨٦و ١٩٦٩ يال تتضــمن اتفاقيتـا فيينــا لعــامنصـها كــاآليت: "و 
زة املخولني صوغ التحفظـات األجه حمدداً لألشخاص أو توضيحاً 

 على الصعيد الدويل".
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )١١) إىل (٣الفقرات من (

 ).١١) إىل (٣رات من (قاعتُمدت الف 
 )١٢الفقرة (

اقـرتح أن ُحتـذف مـن احلاشـية ذات الصــلة  ماكريـه السـيد -٤٠
" الــواردة قبــل اإلشـــارة إىل recent"[يف الــنص اإلنكليــزي] الصـــفة 

 ١٩٩٩أغســـطس /آب ١٠ يف وقـــع الــذي اجلـــوي احلـــادثقضــية 
)Aerial Incident of 10 August 1999( ًالقضـية هـذه إىل أن ، نظـرا
 تعد حديثة. مل

 )، مع ذلك التعديل.١٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٨) إىل (١٣الفقرات من (

 ).١٨) إىل (١٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-١-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدويل علـى انتهـاك قواعـد  ٤-١-٢
 التحفظاتداخلية متعلقة بصوغ 

 .٤-١-٢تُمد املبدأ التوجيهي اع 
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦الفقرة (

" يف اجلملة الثانية لألسفأشار إىل كلمة " ماكريه السيد -٤١
ضــرورة التعبـري عــن مـدى مـن احلاشـية األوىل للفقــرة، وتسـاءل عــن 

استبيان اللجنة. وقال إنه ترد على  األسف ألن اجلماعة األوروبية مل
 من املؤكد أن بيان الواقعة سيكون كافياً.

قال إنه كان من الضروري من (املقرر اخلاص)  بيليه السيد -٤٢
تعـد  عن األسف، ومع ذلك فإن هذه العبارة ملوجهة نظره التعبري 

 وهـــــي جملـــــس اجلماعـــــة  -دقيقـــــة ألن إحـــــدى اهليئـــــات األوروبيـــــة 
اغة اجلملة قد قامت > -األوروبية  لرد. ولذلك فإنه اقرتح إعادة صي

ان، مل يرد و>لنسبة للجماعة األوروبيةعلى النحو التايل: " استبي  على 
 اللجنة إال ا0لس".

 )، مع ذلك التعديل. ٦رة (اعتُمدت الفق 
 )٩) إىل (٧الفقرات من (

 ).٩) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

اجلملة األخرية قطعية أكثر من الالزم قال إن  نوليت السيد -٤٣
يف إعال ا أن القواعد الداخلية املتعلقة >ختصاص صوغ التحفظات 

" عادةً كلمة "  إدراجاقرتح غري منصوص عليها يف الدساتري. ولذلك 
". وقـال إنـه خيتلـف أيضـاً مـع عبــارة األمـر لـيس كـذلكبعـد عبـارة "

توريني يف أملانيا، ويف يني الدس"، فمعظم احلقوقمستمد من املمارسة"
يقبلوا القول ²ن القواعد الـيت  بلدان أخرى كثرية على األرجح، لن

حتدد َمن املخـتص بصـوغ التحفظـات نيابـة عـن الدولـة هـي قواعـد 
مستمدة من املمارسة فقط. ويف الواقع، تنشأ هذه القواعد يف معظم 

جانــب  احلـاالت عـن مبـادئ دسـتورية تتعلـق بفصـل السـلطات إىل
مستمد يف يكون نص اجلملة كاآليت: " أناقرتح مارسة. ولذلك امل

"، مث املمارســةمــن معظـم احلــاالت مــن املبــادئ الدسـتورية العامــة و 
توضع نقطة، وما ×يت بعد ذلك يكون مجلة جديدة نصها كالتايل: 

عن  >إلعراب املتعلقة تلكتتماشى >لضرورة مع  وهذه القواعد ال"
 . "املوافقة على االلتزام

يصُدق يف اململكة املتحدة  قال إنه الوود  السري مايكل -٤٤
حـــــىت أن يقــــــال إن القواعــــــد الداخليـــــة بشــــــأن اختصــــــاص عقــــــد 

 املعاهدات منصوص عليها يف الدستور.

قـال، رداً علــى الشـاغل الـذي أعـرب عنــه  ماكريـه السـيد -٤٥
" ميكن أن ُتدرج األحيان يف كثري منالسري مايكل وود، إن عبارة "

 ".ينص عليها الدستورد عبارة "بع

ميكن أن يذكر  (املقرر اخلاص) قال إن التعليق ال بيليه السيد -٤٦
أن القواعد املتعلقة بصوغ التحفظات ُتستمد من مبادئ دستورية عامة 

 ُتستمد يف فرنسا من املمارسة وحدها.إىل أ ا ومن املمارسة، نظراً 
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جهة نظر السيد نوليت أيدا و  سابو� والسيدبيرتيتش  السيد -٤٧
القواعــد الــيت حتكـــم املوافقــة علــى املعاهــدات وصـــوغ إىل أن نظــراً 

 ستمد فعالً من مبادئ دستورية عامة.تُ التحفظات عليها يف بلديهما 

املمارسـة إىل أن اتفـق مـع السـيد بيليـه نظـراً  فومبـا السـيد -٤٨
صـدر ريقية الناطقة >لفرنسية هي وحدها ميف كثري من البلدان األف

يكــــون نـــص العبــــارة  أناقـــرتح القواعـــد املـــذكورة. وهلــــذا الســـبب، 
مـــن املبــادئ الدســـتورية يف معظـــم احلــاالت مســتمد املــذكورة هـــو "

 ". املمارسةمن  العامة أو

مستمد يف معظم احلـاالت قال إن عبارة " كميشه  السيد -٤٩
لدان من " ستجعل من املمكن مراعاة اخلصوصيات الدستورية يف ب

كثرية. وتسمح هذه العبارة >إلحاطة حبقيقة أنه من املمكن، خمتلفة  
يف بعـــــض الـــــوال�ت القضـــــائية، أن تقضـــــي األحكـــــام الدســــــتورية 

كانــت التحفظــات الــيت   إذا مــا بفحــصبوجـوب قيــام جهــاز آخــر 
 دستور.صاغتها السلطة التنفيذية تتماشى مع ال

ــتش  الســيد -٥٠ ــوليت  والســيدبيرتيـ وافقــا علـــى الصــيغة الـــيت نـ
 قرتحها السيد فومبا.ا

ــة  -٥١ قالـــت إ ـــا تعتــــرب أن اللجنـــة ترغـــب يف تقســــيم الرئيسـ
) [بدءاً من كلمة "فبينما" يف النص ١٠اجلملة األخرية من الفقرة (

بينمــا جنـــد أن القواعـــد العــريب] إىل مجلتـــني، نصــهما كمـــا يلـــي: "ف
يـــنص هـــي قواعــد الداخليــة املتعلقــة >ختصـــاص عقــد املعاهــدات 

علــى  ة، يف خطوطهــا العريضـاألحيـانور يف كثــري مـن عليهـا الدسـت
األقل، فإن األمر ليس كذلك عادًة فيما يتعلـق بصـوغ التحفظـات 

هو مستمد يف معظم احلـاالت مـن املبـادئ الدسـتورية العامـة  الذي
 تتماشــى >لضـــرورة مـــع تلـــك رســـة. وهـــذه القواعـــد المــن املما أو

 م".عن املوافقة على االلتزا >إلعراب املتعلقة
 ) بصيغتها املعدلة.١٠اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٣) إىل (١١الفقرات من (

 ).١٣) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٤-١-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 اإلبالغ >لتحفظات ٥-١-٢

 .٥-١-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١لفقرات من (اعتُمدت ا 

 )٨الفقرة (

 ) مع تغيري طفيف يف الصياغة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩الفقرة (

قال إنه ينبغـي ألغـراض االتسـاق عـدم ذكـر  نوليت السيد -٥٢
أمساء فرادى أعضاء وفود الدول، وإن بداية الفقرة ينبغي >لتايل أن 

ون األمــــــم املتحــــــدة لقــــــانويف مــــــؤمتر يكــــــون نصــــــها كمــــــا يلــــــي: "
 ]"....[، أشارت كندا املعاهدات

 ) بصيغتها املعدلة.٩اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠الفقرة (

 مع تغيريات طفيفة يف الصياغة.) ١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٧) إىل (١١الفقرات من (

 ).٢٧) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٨الفقرة (

وي ال تنــقــال إن اجلملــة الرابعــة، ونصــها "و نــوليت  الســيد -٥٣
قــــررت عــــدم ]و[اللجنــــة اختــــاذ أي موقــــف بشــــأن هــــذه املســــألة، 

اً أن "، ينبغـي حـذفها ليكـون واضـحختصـيص أي مبـدأ تـوجيهي هلـا
اللجنـــة تعتــــرب أنــــه ينبغــــي تطبيــــق نفـــس القاعــــدة علــــى كــــل حالــــة 

 ختصص هلا اللجنة مبدأً توجيهياً معيَّناً. ال

لـة (املقرر اخلاص) قال إن حذف تلـك اجلم بيليه السيد -٥٤
ًا  مل ،يكون حكيماً. ولألسف لن تود اللجنة أن تعتمد مبدأً توجيهي

 ميـدان يف اصـةخبو بشأن احلالة اليت تنشـئ فيهـا بعـض املعاهـدات، 
، أجهــــزة تشــــاورية هلــــا أمانــــة البيئـــة محايــــة ميــــدان أو الســــالح نـــزع

يعـرتف هلـا أحيـا�ً بصـفة املنظمـة الدوليـة. واجلملـة الـيت ~يت بعـد  ال
 تتعـــارض مـــع هـــذه رغـــب الســـيد نـــوليت يف حـــذفها التلـــك الـــيت ي

تتعلق مبوضوع آخر، أال وهو التحفظات على إىل أ ا النقطة، نظراً 
 املعاهدات اليت تنشئ هيئات رقابية.

قال إن الفكرة اليت يقوم عليهـا اجلـزء الثـاين  نوليت السيد -٥٥
مــن الفقــرة حتتــاج إىل التعبــري عنهــا بصــورة أكثــر وضــوحاً. ولـــذلك 

فقـرة إلعطــاء املقـرر اخلــاص الوقــت النظـر يف هــذه ال ~جيــلقـرتح ا
 الالزم إلعادة صياغتها.

 ).٢٨تؤجل اللجنة نظرها يف الفقرة ( أناقرتحت  الرئيسة -٥٦

 وقد تقرَّر ذلك. 
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 )٢٩الفقرة (

 ).٢٩اعتُمدت الفقرة ( 
 ) ٣٠الفقرة (

(املقــرر اخلـاص) قـال إن مــا جـاء يف العبــارة بيليـه  السـيد -٥٧
وتعتزم اللجنة حسم هذه املسألة الثانية، ونصها "الثانية من اجلملة 

عدم إمكانيـة) االعـرتاض  عندما تقوم بدراسة متعمقة إلمكانية (أو
يعــد سـار�ً وينبغــي لــذلك  "، ملعلـى حتفــظ جتيــزه املعاهـدة صــراحة

انظــر حـذفها؛ وينبغـي بـدالً منهـا إضــافة حاشـية نصـها كمـا يلـي: "
 ه". علي والتعليق ١٢-٨-٢املبدأ التوجيهي 

 ) بصيغتها املعدلة واملستكملة حباشية.٣٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣٢) و(٣١الفقر�ن (

 ).٣٢) و(٣١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 إجراءات إبالغ التحفظات ٦-١-٢

 .٦-١-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١١) إىل (١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٢لفقرة (ا

(املقـرر اخلــاص) قــال إنـه ينبغــي االستعاضــة  بيليــه السـيد -٥٨
الـدول املتحفظـة يف القيـام >لوظيفـة" بعبـارة  يعوِّل علىعن عبارة "

 >لوظيفة". للدول املتحفظة القياميرتك "
 ) بصيغتها املعدلة.١٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٥) إىل (١٣الفقرات من (

 ).٢٥إىل () ١٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٦-١-٢مد التعليق على املبدأ التوجيهي اعتُ  

 وظائف الوديع ٧-١-٢
 .٧-١-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق
 )١الفقرة (

قال إن معىن اجلملـة األخـرية لـيس واضـحاً.  نوليت السيد -٥٩
هذا  ٧-١-٢ري املبدأ التوجيهي جيُ واقرتح االستعاضة عن عبارة "

 ".على توضيح ذلك ٧-١-٢يعمل املبدأ التوجيهي " بعبارة "النقل
 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٤) إىل (٢الفقرات من (

 ).١٤) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٧-١-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 ~كيد التحفظات ٢-٢
لــيت تصــاغ عنــد التوقيــع علـــى التأكيــد الرمســي للتحفظــات ا ١-٢-٢

 معاهدة
 .١-٢-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق
 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٨الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إن احلاشـية الثانيـة هلـذه بيليه  السيد -٦٠
املعاهـــدات املتعـــددة الفقـــرة ينبغـــي أن توضـــح أن املنشـــور املعنـــون 

 متاح على اإلنرتنت. األطراف املودعة لدى األمني العام 
 )، مع ذلك التعديل.٨اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٥) إىل (٩الفقرات من (

 ).١٥إىل () ٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٢-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

د يشرتط فيها ~كيد التحفظات ال احلاالت اليت ال ٢-٢-٢ عن يت تصاغ 
 التوقيع على معاهدة

 .٢-٢-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٢-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

التحفظات اليت تصاغ عند التوقيع إذا كانت املعاهدة تنص على  ٣-٢-٢
 ذلك صراحة

 .٣-٢-٢التوجيهي  اعتُمد املبدأ 
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-٢-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
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 شكل التأكيد الرمسي للتحفظات ٤-٢-٢

 .٤-٢-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤-٢-٢تُمد التعليق على املبدأ التوجيهي اع 

 صوغ التحفظات املتأخر ٣-٢

 .٣-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣) و(٢الفقر�ن (

 ) مع تغيريات طفيفة يف الصياغة.٣) و(٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٤الفقرة (

وال يبـدو أن عبـارة " (املقرر اخلـاص) قـال إن بيليه السيد -٦١
دولة من الدول األطراف قد استخدمت منذ ذلك احلني اإلمكانية 

اشـية األخـرية هلـذه الفقـرة "، الـواردة يف احلالـيت يتيحهـا هـذا احلكـم
 يف املتبادلــــة يــــةار داإل >ملســـاعدة املتعلقــــة تفاقيـــةالـــيت تشــــري إىل اال

 ، ليست عبارة دقيقة وينبغي حذفها.الضريبيةاملسائل 
 )، مع ذلك التعديل.٤عتُمدت الفقرة (ا 

 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

 طفيف يف الصياغة.) مع تغيري ٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩) إىل (٧الفقرات من (

 ).٩) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

ــوليت الســـــيد -٦٢ ــ أعــــــرب عـــــن قلقـــــه مــــــن أن اجلمـــــع بــــــني  نـ
، "دائماً  الطرف"فيظل  عبارةاشية املضافة بعد ) وبني احل١٠( الفقرة

يف االقتبــاس املنقــول عـــن ف. هــورن، يـــوحي فيمــا يبـــدو ²نــه مـــن 
املمكن نقض معاهدة ما مث االنضمام إليها جمـدداً مـن أجـل صـوغ 

 تتضمن بنداً بشأن االنسحاب. حتفظ، حىت وإن كانت املعاهدة ال
ــه الســـيد -٦٣ ن ينـــوه فقــــط (املقـــرر اخلـــاص) قـــال إنـــه كـــا بيليـ
يتضــــح علـــى ســــبيل املثــــال يف حــــدث يف املمارســـة، حســــبما  مبـــا

حيــال إليهــا يف احلاشـــية )، وهــي الفقــرة الـــيت جيــب أن ١٤( الفقــرة
 ).١٣وليس الفقرة ( املذكورة أعاله،

قــال إنــه يبـدو أن املقــرر اخلــاص يســتند إىل  نــوليت السـيد -٦٤
اردة يف ســـابقة وحيـــدة ليلقـــي الشـــكوك علـــى القاعـــدة العامـــة الـــو 

تشــمل  ميكــن نقــض معاهــدة ال اتفـاقييت فيينــا والــيت مفادهــا أنـه ال
 بنداً ينص على النقض.

(املقــرر اخلــاص) قــال إن ذلــك املقطــع مـــن  بيليــه الســيد -٦٥
فيظل الطرف دائماً ) الذي نصه "١٠االستشهاد الوارد يف الفقرة (

عنـاه يـدقَّق م )٣٤٦("حرًا يف االنضمام مـن جديـد إىل املعاهـدة ذا�ـا
الـــيت توضـــح أن الـــنص املقتـــبس  إليهــا املشـــاراحلاشـــية  مــن خـــالل

إىل معاهـــدة بعينهـــا، وتســـتطرد احلاشـــية لتحيـــل القــــارئ إىل  يشـــري
 ) اليت تعرض مثاالً خمتلفاً إىل حد ما. ١٤الفقرة (

قال إن السيد نـوليت لفـت االنتبـاه إىل  وود السري مايكل -٦٦
شكلة تكمن يف العبارة االفتتاحية فقرة تثري االنزعاج. ورمبا كانت امل

كـن احلـد مـن األثـر الظـاهر )، فهي عبارة غامضـة. ومي١٠للفقرة (
هلــذه الفقــرة لــو ُعــدلت اجلملــة األوىل حبيــث توضــح أن اإلمكانيــة 

 املذكورة هي القبول اإلمجاعي لتحفظ متأخر.
(املقـرر اخلــاص) قـال إن الفقــرة توضــح آراًء بيليــه  السـيد -٦٧

 املؤلفــــات، وهــــي آراء يتفــــق معهــــا، ومفادهــــا أن ُأعــــرب عنهــــا يف
 دائماً تعديلها مبوافقة إمجاعية. أطراف أي معاهدة تستطيع

اآلراء املستنسخة يف قال إن املشكلة ليست  نوليت السيد -٦٨
يف الفقـرة، ولكنهــا تتمثــل يف النقطــة الـيت أ�رهــا املقــرر اخلــاص يف 

تتضـمن بنـداً بشــأن  ال احلاشـية والـيت تشـري إىل أن املعاهــدات الـيت
 االنسحاب ميكن نقضها. 

) إىل حــني ١٠اعتمـاد الفقــرة ( يــل~جاقرتحــت  الرئيسـة -٦٩
 صياغة نص بديل.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 )١٢) و(١١الفقر�ن (

 ).١٢) و(١١اعتُمدت الفقر�ن ( 
__________ 

 )٣٤٦( F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties, The Hague, T. M. C. Asser Instituut, Swedish Institute 

of International Law, Studies in International Law, vol. 5 (1988), p. 43. 
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 )١٤) و(١٣الفقر�ن (

ــوليت  الســـيد -٧٠ ) تتصــــالن ١٤) و(١٣قــــال إن الفقـــرتني (نـ
 ). ولذلك يقرتح أن تؤجل اللجنة النظر فيهما.١٠>لفقرة (

 وقد تقرَّر ذلك. 
 )١٦) و(١٥الفقر�ن (

 ).١٦) و(١٥اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٧الفقرة (

صـادر  اقرتح االستعاضة عـن عبـارة "كتّيـب نوليت السيد -٧١
"، فهــو منشــور صـادر عــن جملــس أورو>" بعبــارة "عـن جملــس أورو>

 وثيقة املذكورة.وصف مالئم بدرجة أكرب لل
 ) بصيغتها املعدلة.١٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٩) و(١٨( الفقر�ن

 ).١٩) و(١٨اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٢٠الفقرة (

طلــب مــن املقــرر اخلــاص أن يوضــح معـــىن نــوليت  الســيد -٧٢
إال إذا كانـــــت معارضــــــة واحـــــدة تكفــــــي جلعـــــل الــــــتحفظ عبـــــارة "
 " يف اجلملة الثالثة.مستحيالً 

(املقرر اخلاص) قال إ ا تعين أن معارضة واحدة  ليهبي السيد -٧٣
 جتعل صوغ التحفظ مستحيالً. واقرتح تعديل الصياغة وفقاً لذلك.

 ) بصيغتها املعدلة.٢٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢١الفقرة (

 ).٢١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٢الفقرة (

االستعاضــة [يف  ،ألغــراض الوضـوح ،اقـرتح نــوليت السـيد -٧٤
should n""، الواردة يف عبارة not"زي] عن كلمة النص اإلنكلي o t  

have a choice بكلمة ،""only." 
 ) بصيغتها املعدلة.٢٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٤) و(٢٣الفقر�ن (

 ).٢٤) و(٢٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 قبول صوغ التحفظات املتأخر ١-٣-٢

 .١-٣-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

  التعليق

 )١٢( ) إىل١الفقرات من (

 ).١٢) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١-٣-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 مهلة صوغ االعرتاض على التحفظ املصاغ متأخراً  ٢-٣-٢

 .٢-٣-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣إىل () ١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٣-٢لتوجيهي اعتُمد التعليق على املبدأ ا 

تعــديل األثـر القــانوين للمعاهــدة  حـدود إمكانيــة اسـتبعاد أو ٣-٣-٢
 بوسائل غري التحفظات

 .٣-٣-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٥الفقرة (

حلقوق عبارة " الثالثة اجلملة يفاقرتح أن تضاف  نوليت السيد -٧٥
 "، وذلك لتجنب أي سوء فهم.[اللجنة] األوروبية" بعد عبارة "اإلنسان

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧) و(٦الفقر�ن (

قال إنه رغم أنـه يفهـم أن القـرارات األخـرى  نوليت السيد -٧٦
يفهم أمهية  املذكورة يف التعليق تدعم النقطة اليت يراد إثبا�ا، فإنه ال

). ٦يف هـذا الصـدد. ولـذلك يقـرتح حـذف الفقـرة ( وازيدولحكم 
) حبيــث تتضـمن إشــارة إىل اللجنــة ٧ويقـرتح أيضــاً تعـديل الفقــرة (

 األوروبية حلقوق اإلنسان.
ــةالرئ -٧٧ ــ اللجنـــــة النظـــــر يف هـــــاتني  أن تؤجـــــل اقرتحـــــت يسـ

 الفقرتني.
 وقد تقرَّر ذلك. 

 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 
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 ٣١١٠اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٢اجلمعة، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونغ. ماري السيدة  :الرئيسة

 (�ئب الرئيس) نيهاوسبريند  السيد :الحقاً 

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

ود، الســــيد دوغــــارد، الســــيد حســــونة، الســــيد احلمـــ بيليـــه، الســــيد
سـابو�، السـيد سـينغ، السـيد غالتسـكي، السـيد فارغـاس كــارينيو، 

افليش، الســيد كانـــديويت، الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــ
السـيد كميشـه، السـيد كوميسـاريو أفونسـو، السـيد موراسـي، الســيد 

 ميليسكانو، السيد نوليت، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور�ا 
 )�بع(والستني  الثالثة

 A/CN.4/L.783(�بــع) (التحفظــات علــى املعاهــدات  - الفصـل الرابــع
 )Add.1-8و

ــة -١ دعـــــت اللجنــــة إىل اســـــتئناف النظــــر يف ذلـــــك  الرئيســ
 مــــن الفصــــل الرابـــع مــــن مشــــروع تقريرهـــا الــــوارد يف الوثيقــــة اجلـــزء

A/CN.4/L.783/Add.4. 
نص دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على املعاهدات الـذي  -واو

 )�بعاللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (اعتمدته 

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

�بع(وثبتاً للمراجع ( 
�بــــــــــــع) نـــــــــــص املبــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــــات عليهـــــــــــا  (ب))

)A/CN.4/L.783/Add.4( 

إمكانيــة اسـتبعاد أو تعــديل األثـر القــانوين للمعاهــدة حـدود  ٣-٣-٢
�بع) بوسائل غري التحفظات) 

�بع( التعليق( 

 )ختام) (٧الفقرة (

ــوليت الســـيد -٢ أشـــار إىل أنــــه كـــان قـــد اقـــرتح يف اجللســــة  نـ
يعين أنه ينبغي حذف اإلشارة  )، وهو ما٦قرة (السابقة حذف الف
 ) إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.٧الواردة يف الفقرة (

ــة -٣ )، وقــــد كانــــت موضـــــوعاً ٦قالــــت إن الفقـــــرة ( الرئيســ
مـع  )، يف نفـس الوقـت٧، هي والفقـرة (سيُنظر فيهاالقرتاح آخر، 

 الفقرات األخرى اليت ال تزال معلَّقة.
 )٨الفقرة (

 ).٨اعتُمدت الفقرة ( 
 توسيع نطاق التحفظ ٤-٣-٢

 .٤-٣-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمَدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

اقــرتح أن يسـتعاض [يف الــنص اإلنكليــزي]  نــوليت السـيد -٤
 ."extensions" بعبارة "extensive changesعن عبارة "

مــــــن األفضــــــل ســــــيكون قــــــال إنـــــه  وود لالســـــري مايكــــــ -٥
عبـارة ب "extensive changes to the scopeاالستعاضـة عـن عبـارة "

"changes that widen the scope". 
 املعدلة.) بصيغتها ٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥) و(٤الفقر�ن (

 ).٥) و(٤اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٦الفقرة (

ديل األثـر أي تعـاقـرتح حـذف عبـارة " وود السري مايكل -٦
" حكام املعاهدة الـيت ينصـب عليهـا الـتحفظ ملصـلحتهاألالقانوين 

) مــن التعليـق تتضــمن تعريفـاً أكثــر اكتمـاالً لعبــارة ١٣ألن الفقـرة (
 ."توسيع نطاق التحفظ"

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (

 ).٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

 "uneبغـي االستعاضـة عـن كلمـة "قال إنـه ين فومبا السيد -٧
كلمـــة عــن  و  "،un" بكلمــةيف الســطر الثالــث مــن الــنص الفرنســي 

"elles"  كلمـــة باألخــري قبـــل يف الســطر"eux،"  ًكلمـــة   إىل أننظــرا
"opposé.يت بصيغة املذكر~ " 
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)، مـــع ذلــــك التعـــديل الطفيــــف يف ٨اعتُمـــدت الفقــــرة ( 
 صياغة النص الفرنسي.

 )٩الفقرة (

 ).٩فقرة (اعتُمدت ال 
 )١٠الفقرة (

 اجلملة األخرية أل ا غري الزمة. حذفاقرتح  نوليت السيد -٨

 ) بصيغتها املعدلة.١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٣() إىل ١١الفقرات من (

 ).١٣) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٤-٣-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 >إلعال�ت التفسرييةاإلجراءات اخلاصة  ٤-٢

 التعليق

كــان مــن املالئــم حقـــاً أن   إذاتســاءل عمـــا  نــوليت الســيد -٩
االستعاضة عـن يقال إن اإلعال�ت التفسريية �درة، ولذلك اقرتح 

عبــارة "ونـــدرة املمارســـة املتعلقـــة �ــا أو غموضـــها النســـيب" بعبـــارة 
 ".والغموض النسيب للممارسة املتعلقة �ا"

 بصيغته املعدلة. ٤-٢العام على الفرع  اعتُمد التعليق 
 شكل اإلعال�ت التفسريية ١-٤-٢

 .١-٤-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

" الواردة يف هذه املرحلةعبارة " حذفاقرتح  نوليت السيد -١٠
 يف السطر األول.

قرر اخلاص) قال إنه ال يعرتض على هذا (امل بيليه السيد -١١
احلذف، ولكن ينبغي االحتفاظ حباشية هذه العبارة، وينبغي >لتايل 

 ".املعاهدة املعنية وتطبيقهاوضع رقم احلاشية بعد عبارة "تفسري 

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٤الفقرة (

تعاضــة (املقـرر اخلــاص) قــال إنـه ينبغــي االس بيليــه السـيد -١٢
بعبـارة  عن عبارة "يدرجها يف منشـور"، الـواردة يف السـطر الثالـث،

 "ينشرها على شبكة اإلنرتنت يف املنشور املعنون".
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٤-٢التوجيهي اعتُمد التعليق على املبدأ  

 رض صوغ اإلعال�ت التفسرييةالتمثيل لغ ٢-٤-٢

 .٢-٤-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٢-٤-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

انتهـاك قواعـد عدم ترتُّب أي أثر على الصعيد الدويل علـى  ٣-٤-٢
 داخلية متعلقة بصوغ اإلعال�ت التفسريية

 .٣-٤-٢تُمد املبدأ التوجيهي اع 
 التعليق

 )١الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي االستعاضة يف  بيليه السيد -١٣
إلســــباين أيضـــــاً، عــــن كلمـــــيت يف الـــــنص ا ورمبــــاالــــنص الفرنســـــي، 

"ce casقبـــل رقـــم احلاشـــية قبــل األخـــرية هلـــذه الفقـــرة،  تني"، الــوارد
 ."un casبكلميت "
 بصيغتها املعدلة يف النص الفرنسي.) ١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣) و(٢الفقر�ن (

 ).٣) و(٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٤-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 تفسرييالوقت الذي جيوز فيه صوغ إعالن  ٤-٤-٢

 .٤-٤-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
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 التعليق

 )١الفقرة (

ه يتعــــــــــني مواءمــــــــــة الــــــــــنص قــــــــــال إنــــــــــ وود الســـــــــري مايكــــــــــل -١٤
 Itمــــع األصــــل الفرنســـــي، وذلــــك ²ن تبــــدأ الفقـــــرة بعبــــارة " اإلنكليــــزي

results from guideline 1.2" ؛ وينبغـــــي حـــــذف عبـــــارة"a contrario"  مـــــن
 النص الفرنسي.

 ) بصيغتها املعدلة.١الفقرة (اعتُمدت  
 )٢الفقرة (

"، يف األطراف املتعاقدةقال إن عبارة " وود السري مايكل -١٥
الـدول أو اجلملة الثانية ويف كل دليل املمارسة، ينبغـي تغيريهـا إىل "

 ".املنظمات املتعاقدة
(املقـرر اخلــاص) قـال إن اللجنـة قـد اختــذت  بيليـه السـيد -١٦

 ملعىن.>لفعل قراراً �ذا ا
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥) إىل (٣الفقرات من (

 ).٥إىل ( )٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦الفقرة (

) الـــــيت ال ٦الفقــــرة ( حــــذفاقـــــرتح  وود الســــري مايكــــل -١٧
)، ولكنهــا تشــكِّل يف الواقــع تكــراراً ٥تضــيف جديــداً إىل الفقــرة (

 ).٥للفقرة (
 ).٦ُحذفت الفقرة ( 

 )٧الفقرة (

قــال إنــه مــن الشــائع جــداً أن تصـــاغ  وود الســري مايكــل -١٨
عاهـدة بشــكل  ــائي، وذلــك اإلعـال�ت التفســريية قبــل اعتمــاد امل

وميكن على سـبيل املثـال صـياغتها  ).٧بعكس ما جاء يف الفقرة (
يف إطار اللجنة السادسة أو عنـد اعتمـاد حكـم بعينـه يف املعاهـدة 

) ال تتسق أيضاً مع املبدأ ٧قبل اعتماد املعاهدة ²كملها. والفقرة (
ياغته التوجيهي نفسه الـذي يقـول ²ن اإلعـالن التفسـريي ميكـن صـ

 ".يف أي وقت"
قـال إنــه لـيس مقتنعــاً >ملــرة (املقـرر اخلــاص)  بيليــه السـيد -١٩

>الســتدالل الــذي ســـاقه الســري مايكـــل وود، وهــو ال يســـتطيع أن 
يـرى كيـف ميكــن أن يصـاغ إعـالن تفســريي يف صـدد معاهـدة غــري 

حمقـاً، فــإن وود موجـودة. ومـع ذلـك، وحـىت إذا كـان السـري مايكـل 
 حذفها ببساطة.الفقرة ال ميكن 

إال بعـد اقـرتح االستعاضـة عـن عبـارة " وود السري مايكل -٢٠
إال بعـد اعتمـاد نـص " بعبـارة "اعتمـاد نـص املعاهـدة بشـكل  ـائي

 ".أحكام املعاهدة املعنية
 ذلك.تقرَّر وقد  
 ) بصيغتها املعدلة.٧اعتُمدت الفقرة ( 

 أن ح)، اقـــــرت ٣( الفقــــرة إىل عائــــداً  ،وود مايكــــل الســــري -٢١
 يفيسـتعاض  وأن ،"و االسـتثنائي" عبـارةُحتذف من حاشية الفقرة 

 ".residual" بكلمة" derogativeكلمة "  عنالنص اإلنكليزي 
 وقد تقرَّر ذلك. 
 بصيغته املعدلة. ٤-٤-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 إبالغ اإلعال�ت التفسريية ٥-٤-٢

 .٥-٤-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 يقالتعل

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥-٤-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

يع  ٦-٤-٢ عدم لزوم ~كيد اإلعال�ت التفسريية اليت تصاغ عند التوق
 على معاهدة

 .٦-٤-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

" يف النهائيـــــةكلمــــة "  حــــذفاقـــــرتح  وود الســــري مايكــــل -٢٢
 السطر األخري.

 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤) إىل (٢الفقرات من (

 ).٤) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
بصـــيغته  ٦-٤-٢اعتُمــد التعليـــق علــى املبـــدأ التــوجيهي  

 املعدلة.
 صوغ إعالن تفسريي متأخر ٧-٤-٢

 .٧-٤-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   312 13/07/2020   09:06:35



  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٢ - ٣١١٠ اجللسة 281
 

 

 التعليق

 )١رة (الفق

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قـال إنـه ينبغـي االستعاضـة عـن عبــارة  وود السـري مايكـل -٢٣
" الـــواردة يف الســــطر الثـــاين بعبـــارة "نـــص أحكــــام املعاهـــدة "نـــص

) مـــن ٧املعاهــدة املعنيــة"، وذلـــك علــى غـــرار مــا اتُّبـــع يف الفقــرة (
 .٤-٤-٢املبدأ التوجيهي  على التعليق

 ) بصيغتها املعدلة.٢ة (اعتُمدت الفقر  
 )٥) إىل (٣الفقرات من (

 ).٥) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٧-٤-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 تعديل اإلعالن التفسريي ٨-٤-٢

 .٨-٤-٢ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمَدت الفقر�ن ( 
 )٣رة (الفق

يف  "اإلعـالن(املقرر اخلاص) قال إن كلمـة " بيليه السيد -٢٤
 ".إعال اينبغي أن تكون " السطر الثاين

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

 ).٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

من >ب قال إنه ينبغي حذف عبارة " وود السري مايكل -٢٥
 " يف السطر الثاين.أوىل

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٨-٤-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 سحب التحفظات واإلعال�ت التفسريية وتعديلها ٥-٢

 سحب التحفظات ١-٥-٢

 .١-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

يف  "recentlyعـن كلمــة " االستعاضـةاقـرتح  يتنـول السـيد -٢٦
 ."late" بكلمةالسطر الثاين من النص اإلنكليزي 

 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩) إىل (٣الفقرات من (

 ).٩إىل () ٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

افة عبـارة (املقرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي إضـ بيليه السيد -٢٧
 .الثانية هلذه الفقرة" يف  اية احلاشية والتعليق عليه"

 )، مع ذلك التعديل.١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٥) إىل (١١الفقرات من (

 ).١٥) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٥-٢املبدأ التوجيهي اعتُمد التعليق على  

 شكل السحب ٢-٥-٢

 .٢-٥-٢يهي اعتُمد املبدأ التوج 
 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٩الفقرة (

الواقـع القـانوين املتمثـل حـذف عبـارة " اقرتح نوليت السيد -٢٨
نتيجـة مــرور النحـو التـايل: ""؛ وعندئـذ يكـون نـص العبـارة علـى يف

د  ".الوقت حىت األجل احملدَّ
 املعدلة.) بصيغتها ٩اعتُمدت الفقرة ( 
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 )١٠الفقرة (

 ).١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )١١الفقرة (

لز�دة وضوح النص اإلنكليزي،  ،قال إنه وود السري مايكل -٢٩
 بعبــــــارةيف الســــــطر الثالــــــث  "itينبغــــــي االستعاضــــــة عــــــن كلمــــــة "

"the reservation". 
 وقد تقرَّر ذلك. 

أشــار أيضـاً إىل الــنص اإلنكليـزي وقــال إن   نـوليت السـيد -٣٠
 بكلمـة عنهـا االستعاضةالسطر السادس ينبغي  يف" chaosمة "كل
"uncertainty." 

 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.١١اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٢الفقرة (

 ).١٢اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 االستعراض الدوري جلدوى التحفظات ٣-٥-٢

 .٣-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 التمثيل لغرض سحب التحفظ على الصعيد الدويل ٤-٥-٢

 .٤-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١٧) إىل (١الفقرات من (

 ).١٧) إىل (١الفقرات من ( اعتُمدت 
 .٤-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

عدم ترتُّب أي أثر على الصعيد الدويل علـى انتهـاك قواعـد  ٥-٥-٢
 داخلية متعلقة بسحب التحفظات

 .٥-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق

 )١الفقرة (

دليــل ن إىل أ(املقـرر اخلــاص) قــال إنـه نظــراً  بيليــه السـيد -٣١
املمارســة ســيكون بـــني يــدي القـــارئ، فلــيس هنـــاك مــا يـــدعو إىل 
استنسـاخ نــص املبــادئ التوجيهيــة يف حاشــية عنــد اإلشــارة إليهــا. 

) مـن ٤وتنطبق هذه املالحظة أيضاً على احلاشية األخرية للفقـرة (
 .٦-٥-٢التعليق على املبدأ التوجيهي 

 ) مع حذف احلاشية.١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣) و(٢( الفقر�ن

 ).٣) و(٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٤الفقرة (

" سـحبقـال إنـه ينبغـي إدراج كلمـة " وود السري مايكل -٣٢
إىل أن بـني كلمـة "بطــالن" وعبـارة "حتفـظ مــن التحفظـات"، نظــراً 

 هذا هو موضوع مشروع املبدأ التوجيهي.
(املقرر اخلاص) قال إنه من املمكن أن يتفق  بيليه السيد -٣٣

ق اح السـري مايكـل وود، ولكنــه لـيس مقتنعـاً ²ن األمـر يتعلــمـع اقـرت 
 فقط بقواعد القانون الداخلي املتصلة بسحب التحفظ.

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦) و(٥الفقر�ن (

 ).٦) و(٥اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٥-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 سحب التحفظإبالغ  ٦-٥-٢

 .٦-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 اآل�ر املرتتبة على سحب التحفظ ٧-٥-٢

 .٧-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
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 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١الفقرات من ( اعتُمدت 
 )٦الفقرة (

ــه الســـيد -٣٤ (املقـــرر اخلــــاص) قـــال إن الــــنص األصــــلي  بيليــ
لالقتباس ينبغي أن يوضع يف منت النص، وفقـاً للممارسـة املعتـادة، 
ولــيس يف احلاشـــية. وينبغـــي حـــل هـــذه املســـألة  ائيـــاً، وينبغـــي أن 

 تصبح قاعدة عامة.
 ة.) بصيغتها املعدل٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )٨) و(٧الفقر�ن (

 ).٨) و(٧الفقر�ن (اعتُمدت  
 )٩الفقرة (

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي إدراج عبـارة  بيليـه السـيد -٣٥
 ."الطرف املتحفظ"بعد عبارة  ظ املعين"بسبب التحف"

 .املعدلة بصيغتها) ٩( الفقرة اعتُمدت 
 )١١) و(١٠الفقر�ن (

 ).١١) و(١٠اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٧-٥-٢التوجيهي مد التعليق على املبدأ اعتُ  

�ريخ نفاذ سحب التحفظ ٨-٥-٢ 

 .٨-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

يف  "،formula(املقرر اخلاص) قال إن كلمة " بيليه السيد -٣٦
ينبغــي أن يســتعاض عنهــا  ]،الــنص اإلنكليــزي [مــننيــة اجلملــة الثا

 ."formulation" بكلمة
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧) إىل (٥الفقرات من (

 ).٧) إىل (٥اعتُمدت الفقرات من ( 

 )٨الفقرة (
ــوليت الســـيد -٣٧ "، مدوَّنــــةاقـــرتح أن يســـتعاض عـــن كلمـــة " نـ

صــبح العبـارة كــاآليت: " [لتيـلدلالـواردة يف السـطر الثــاين، بكلمـة "
 "دليل املمارسات املوصى �ا هذا"].

 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٢) إىل (٩الفقرات من (
 ).١٢) إىل (٩اعتُمدت الفقرات من ( 

 )١٣الفقرة (
(املقرر اخلاص) قـال إنـه ينبغـي حـذف كلمـة  بيليه السيد -٣٨

 ثة.الواردة يف اجلملة الثال ">لتأكيد"
 ) بصيغتها املعدلة.١٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٨-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

نفاذ  ٩-٥-٢ احلاالت اليت جيوز فيها لصاحب التحفظ أن حيدد �ريخ 
 سحب التحفظ

 .٩-٥-٢بدأ التوجيهي اعتُمد امل 
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (
 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٩-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 السحب اجلزئي للتحفظ ١٠-٥-٢
 .١٠-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق
 )١٢) إىل (١الفقرات من (
 ).١٢) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 )١٣الفقرة (

 هلذه األوىل(املقرر اخلاص) قال إنه، يف احلاشية  بيليه السيد -٣٩
، ينبغـي حــذف عبــارة )٣٤٧(هــورن إليـه أشــار مــا تتنـاولالــيت  فقـرةال
بكلمة  "وسُيفردواالستعاضة عن عبارة " "يف النهاية [...]سُتبحث "

 خاص"يُفرد"، ليصبح نص هذا اجلزء من اجلملة كاآليت: "يُفرد فصل 
 ".جلميع مشاكل التحفظ املرتبطة خبالفة الدولمن دليل املمارسة 

 ) بصيغتها املعدلة.١٣اعتُمدت الفقرة ( 

__________ 

 )٣٤٧( F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties, The Hague, T. M. C. Asser Instituut, Swedish Institute 

of International Law, Studies in International Law, vol. 5 (1988), p. 43. 
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 )٢٠) إىل (١٤الفقرات من (

 ).٢٠) إىل (١٤اعتُمدت الفقرات من ( 

 بصيغته املعدلة. ١٠-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
 للتحفظأثر السحب اجلزئي  ١١-٥-٢

 .١١-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦إىل ( )١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١١-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 سحب اإلعال�ت التفسريية ١٢-٥-٢

 .١٢-٥-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .١٢-٥-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 صوغ االعرتاضات ٦-٢

 االعرتاضات على التحفظاتتعريف  ١-٦-٢

 .١-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

) ستكون أكثر وضوحاً ٢قال إن الفقرة ( وود السري مايكل -٤٠
 ".ويتضمن تعريف التحفظات مخسة عناصرلو بدأت بعبارة "

 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥) إىل (٣ت من (الفقرا

 ).٥) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 

 )٦الفقرة (

عبـارة "مسـألة حساسـة  حـذفاقـرتح  وود السـري مايكـل -٤١
 يف اجلملة األخرية. للغاية هي"

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه لـيس لديـه اعـرتاض  بيليه السيد -٤٢
علـى ذلــك االقـرتاح، رغــم أنـه ال يــزال يعتقـد أن املســألة هـي فعــالً 

 سألة حساسة للغاية.م
 بصيغتها املعدلة.) ٦(اعتُمدت الفقرة  

 )٧الفقرة (

 ".ويف هذه املرحلةاقرتح حذف عبارة " نوليت السيد -٤٣
(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ال يتفـق حقيقـًة مـع  بيليـه السـيد -٤٤

ذلك االقرتاح، ولكنه يستطيع أن يقبله شريطة إضافة حاشية توضح 
 رج التفصيلة املعنية يف مرحلة الحقة.السبب يف أن اللجنة ستد

 ).٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

احلاشـــية األوىل هلــــذه  حــــذفاقـــرتح  وود الســـري مايكــــل -٤٥
 الفقرة أل ا ليست ضرورية.

(املقـرر اخلـاص) قـال إن احلاشـية ذات صـلة  بيليه السيد -٤٦
وثيقــــــــة >ملوضـــــــــوع يف الـــــــــنص الفرنســــــــي. واقـــــــــرتح إدراج عبـــــــــارة 

"en français "كلمة  بعد "expression.يف احلاشية " 
أيــد هــذا االقــرتاح شــريطة أن ُتكتــب   وود السـري مايكــل -٤٧

 " يف النص اإلنكليزي خبط مائل.expressionكلمة "
" نـوا� الــدولاقـرتح االستعاضــة عـن عبـارة " نـوليت السـيد -٤٨

 ".النوا� اليت تعّرب عنها الدولبعبارة "
ر اخلاص) قـال إنـه لـيس مقتنعـاً >قـرتاح (املقر  بيليه السيد -٤٩

شـكلة تنشـأ >لضـبط عنـدما ال يـتم التعبـري السيد نوليت. وقال إن امل
 عن النية.

واقـــــــرتح اتفـــــــق مــــــع الســـــــيد نــــــوليت  وود الســــــري مايكــــــل -٥٠
"، الواردة يف السطر األول، قانون املعاهداتعن عبارة " االستعاضة

إذ إن ذلـــك حيــــل  "؛قـــانون التحفظـــات علــــى املعاهـــداتبعبـــارة "
 املشكلة.
 املعدلة.) بصيغتها ٨اعتُمدت الفقرة ( 

 )٩الفقرة (

 اقرتح حذف اجلملة الثانية وحاشيتها. نوليت السيد -٥١
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واقرتح (املقرر اخلاص) أيد اقرتاح السيد نوليت  بيليه السيد -٥٢
 القـــانون معجـــمجـــاء يف  وفقــاً ملـــاو تبــدأ اجلملـــة التاليـــة بعبـــارة " أن

 .)٣٤٨(‘ [...]"االعرتاض’ ، تعين كلمةامالع الدويل
 ) بصيغتها املعدلة.٩الفقرة (اعتُمدت  

 )١١) و(١٠الفقر�ن (

 ).١١) و(١٠اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٤) إىل (١٢الفقرات من (

ــافليش  الســــيد -٥٣ ــ " يف الـــــنص arbitrateقــــال إن الفعـــــل " كـ
 ."arbitralاإلنكليزي ينبغي أن يستعاض عنه >لنعت "

مــــــع ذلــــــك  ،)١٤) إىل (١٢الفقــــــرات مـــــن (اعتُمـــــدت  
 التعديل يف صياغة النص اإلنكليزي.

 )١٥الفقرة (

 ).١٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٦الفقرة (

 il pouvait(املقـرر اخلـاص) قـال إن عبـارة " بيليـه السـيد -٥٤

s’agir aussi" يف النص الفرنسي ينبغـي االستعاضـة عنهـا بعبـارة "il 

peut s’agir aussi." 
، اقــرتح حـــذف وود الســـري مايكــليؤيــده  نــوليت، ســيدال -٥٥

 " الواردة بني قوسني يف اجلملة الثانية.األوروبية يف معظمهاعبارة "
 ) بصيغتها املعدلة.١٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٧الفقرة (

mais au st(املقرر اخلاص) قال إن عبارة " بيليه السيد -٥٦ a tut 

juridique et aux effets incertains" الــنص الفرنســي ينبغـــي يف 
mais dont le statut juridique et" االستعاضة عنها بعبارة  les ef f ets 

sont  incertains". 
)، مــع ذلــك التعــديل الطفيـــف يف ١٧اعتُمــدت الفقــرة ( 

 صياغة النص الفرنسي.
 )١٨الفقرة (

 ).١٨اعتُمدت الفقرة ( 
__________ 

 )٣٤٨( J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public, 

Brussels, Bruylant, 2001, p. 763. 

 )١٩الفقرة (

وصــف  يفعبــارة " اخلــاص) قــال إن املقــرر( بيليــه السـيد -٥٧
"يف  بعبــارة عنهـا االستعاضــة" ينبغـي التحفظــاتردود الفعـل علـى 

 ".التحفظعلى  الفعل ردوصف 
 ) بصيغتها املعدلة.١٩اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٠الفقرة (

يف رأي اللجنــة عبــارة " حـذفاقــرتح  وود السـري مايكــل -٥٨
 رأي اللجنة."، إذ إن كل شيء يقال يف الوثيقة يعرب عن أن

 ) بصيغتها املعدلة.٢٠تُمدت الفقرة (اع 
 )٢٢) و(٢١الفقر�ن (

 ).٢٢) و(٢١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٢٤) و(٢٣الفقر�ن (

ــوليت الســيد -٥٩ ) ٢٣الفقـــرات مـــن (إىل أن قـــال إنــه نظـــراً  نـ
" املتوســـــــــطة"و " و"القصـــــــــوى"الـــــــــدنيا) تتعلـــــــــق >آل�ر "٢٥( إىل

مشـــــــاريع املبـــــــادئ إضـــــــافة حواشـــــــي تشـــــــري إىل لالعرتاضـــــــات، فإنـــــــه ينبغـــــــي 
 ٧-٣-٤التوجيهيــــة ذات الصـــــلة، أي أن يشـــــار إىل مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي 

 ).٢٤( يف الفقرة ٣-٥-٤) وإىل مشروع املبدأ التوجيهي ٢٣يف الفقرة (
)، رهنـــاً بتعــــديل جتريــــه ٢٤) و(٢٣اعتُمـــدت الفقــــر�ن ( 

 الحقاً. العامة األمانة
 )٢٥الفقرة (

"، يف صـــحةضــة عــن كلمــة "اقــرتح االستعا نــوليت الســيد -٦٠
 ".أثرالسطر األول، بكلمة "

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.٢٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٦الفقرة (

 .)٢٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٢٧الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقرتح حذف احلاشية األخرية  بيليه السيد -٦١
 هلذه الفقرة.
 وقد تقرَّر ذلك. 
 بصيغتها املعدلة.) ٢٧اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٢٨الفقرة (

املســـتخدمة يف عبــارة " تعـــديلاقــرتح  وود الســري مايكـــل -٦٢
 الواردة يف اجلملة األوىل، ليصبح "،اجلزء الثالث من التعريف املقرتح

 "املستخدمة يف التعريف".نصها 
 "produisait(املقـرر اخلـاص) قـال إن كلمــة " بيليـه السـيد -٦٣

ص الفرنســــــي ينبغــــــي أن تكــــــون يف يف اجلملــــــة األخــــــرية مــــــن الــــــن
 املضارع. زمن

 ) بصيغتها املعدلة.٢٨اعتُمدت الفقرة ( 
 السيد نيهاوس (�ئب الرئيس) رÔسة اجللسة. توىل 

 )٣٤() إىل ٢٩الفقرات من (

 ).٣٤) إىل (٢٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 االعرتاضاتحق صوغ  ٢-٦-٢

 .٢-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

 "cette faculté(املقرر اخلاص) قال إن عبارة " بيليه السيد -٦٤
 ."ce droit"يف اجلملة الثالثة من النص الفرنسي ينبغي تغيريها إىل 

 ) بصيغتها املعدلة.١٠ة (اعتُمدت الفقر  
 )١٢) و(١١الفقر�ن (

 ).١٢) و(١١اعتُمدت الفقر�ن ( 
  ٢-٦-٢اعتُمـــــــــد التعليــــــــــق علــــــــــى املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة.
 صاحب االعرتاض ٣-٦-٢

 .٣-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 .)٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 )١٠الفقرة (

 "an executive agreementقال إن عبارة " وود السري مايكل -٦٥
يف  اية اجلملة الثالثة من النص اإلنكليزي ينبغي االستعاضة عنها 

 ."a treaty in simplified form"بعبارة 
 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.١٠اعتُمدت الفقرة ( 
بصـــيغته  ٣-٦-٢اعتُمــد التعليـــق علــى املبـــدأ التــوجيهي  

 املعدلة يف النص اإلنكليزي.
 االعرتاضات بصورة مشرتكةصوغ  ٤-٦-٢

 .٤-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 شكل االعرتاضات ٥-٦-٢

 .٥-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١فقرات من (اعتُمدت ال 
 .٥-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

احلـق يف معارضـة بـدء نفـاذ املعاهـدة يف العالقـة مـع صــاحب  ٦-٦-٢
 التحفظ

 .٦-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي إدراج عبـارة  بيليـه السـيد -٦٦
 " يف احلاشية األخرية هلذه الفقرة.أضيف اخلط املائل"

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٩) إىل (٤الفقرات من (

 ).٩) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٦-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 اإلعراب عن نية منع بدء نفاذ املعاهدة ٧-٦-٢

 .٧-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

(املقـرر اخلــاص) قــال إنـه ينبغــي االستعاضــة  بيليــه السـيد -٦٧
) من التعليق ٧للفقرة ( عن نص احلاشية Ðحالة إىل احلاشية الثانية

 .٦-٦-٢على املبدأ التوجيهي 
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٦) إىل (٤الفقرات من (

 ).٦) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٧-٦-٢التوجيهي اعتُمد التعليق على املبدأ  

 إجراءات صوغ االعرتاضات ٨-٦-٢

 .٨-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

يف  "projets(املقـرر اخلـاص) قـال إن كلمـة " بيليـه السـيد -٦٨
الســطر قبــل األخـــري مــن الـــنص الفرنســي ينبغـــي االستعاضــة عنهـــا 

 ."directives"بكلمة 
 فرنسي.) بصيغتها املعدلة يف النص ال٧اعتُمدت الفقرة ( 
بصـــيغته  ٨-٦-٢اعتُمــد التعليـــق علــى املبـــدأ التــوجيهي  

 املعدلة يف النص الفرنسي.
 تعليل االعرتاضات ٩-٦-٢

 .٩-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 لتعليقا

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

يف  واز]"(املقـرر اخلـاص) قـال إن كلمـة "[جـ بيليه السيد -٦٩
 [جواز]".عدم ينبغي تغيريها إىل " السطر الثاين

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧) إىل (٥الفقرات من (

 ).٧) إىل (٥الفقرات من (اعتُمدت  
 بصيغته املعدلة. ٩-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 عــــدم لــــزوم ~كيــــد االعــــرتاض الــــذي يصــــاغ قبــــل ~كيـــــد  ١٠-٦-٢
 التحفظ رمسياً 

 .١٠-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

اقرتح إدراج حاشية يف  اية  بيليه السيد -٧٠ (املقرر اخلاص) 
الصريح  لزوم الفقرة نصها كما يلي: "فيما يتعلق بعدم القبول  ~كيد 

 ".٦-٨-٢، انظر املبدأ التوجيهي رمسياً  لتحفظاالذي يصاغ قبل ~كيد 
 ) بصيغتها املعدلة.١مدت الفقرة (اعتُ  

 )٤) إىل (٢الفقرات من (

 ).٤ () إىل٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١٠-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

لزوم ~كيد االعرتاض الذي يصاغ قبل اإلعراب عن املوافقة على  ١١-٦-٢
 االلتزام >ملعاهدة

قـال إنـه توخيـاً لالتسـاق مـع خلـاص) (املقرر ا بيليه السيد -٧١
" يف موقِّعــةمــن جانـب دولــة غـري مـنت الـنص، ينبغــي إدراج عبـارة "

لزوم ~كيد االعرتاض الذي العنوان، وبذلك يصبح نصه كما يلي: "
يصاغ من جانب دولـة غـري موقِّعـة قبـل اإلعـراب عـن املوافقـة علـى 

 ".االلتزام >ملعاهدة
لك يعطي انطباعاً ²ن مشروع قال إن ذ وود السري مايكل -٧٢

خالف الواقع.  املبدأ التوجيهي يتعلق فقط >لدول غري املوقِّعة، وهو
 " من العنوان.لزوموحلل هذه املشكلة، اقرتح حذف كلمة "
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ــوديس -Nســـكيس  الســيد -٧٣ أشــار إىل أنـــه يف حالـــة  بريمـ
األخذ >قرتاح املقرر اخلاص فإن النص املضـاف ينبغـي أن يكـون: 

 ".انب دولة أو منظمة دولية غري موقِّعةمن ج"
 (املقرر اخلاص) أيد اقرتاح السري مايكل وود. بيليه السيد -٧٤

 بصيغته املعدلة. ١١-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١١-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 مهلة صوغ االعرتاض ١٢-٦-٢

 .١٢-٦-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦الفقرة (

اخلاص) قال إنه ألغراض االتساق مع  املقرر( بيليه السيد -٧٥
[يف الـنص يسـتعاض  أنينبغي  ،املبادئ التوجيهية املعتمدة من قبل

 reservations" عبـارةب" late reservations" عبـارة عـناإلنكليـزي] 

formulated lateأن  وكذلك ،" يف اجلملة الثالثة عّداً من  اية الفقرة
لرابعةاحلاشية  يفيستعاض عن عبارة "التحفظات املتأخرة"  لفقرة ا  ل

 أن أيضاً  اقرتح اليتاحلاشية  وهي ،بعبارة "التحفظات املصاغة متأخراً"
 ."عليه التعليقو  ١-٣-٢املبدأ التوجيهي  انظر" عبارة افيه ُتدرَج

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) إىل (٧الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١٢-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 االعرتاضات املصاغة متأخراً  ١٣-٦-٢

 .١٣-٦-٢لتوجيهي اعتُمد املبدأ ا 
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

االعرتاضـات (املقرر اخلاص) قال إن عبارة " بيليه السيد -٧٦
يف احلاشية السادسة هلذه الفقرة ينبغي االستعاضة عنها بعبارة  "املتأخرة

 ".االعرتاضات املصاغة متأخراً "

 ة.) بصيغتها املعدل٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٨) إىل (٣الفقرات من (

 ).٨) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١٣-٦-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 سحب االعرتاضات على التحفظات وتعديلها ٧-٢

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ). ٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-٢اعتُمد التعليق العام على الفرع  

 االعرتاضات على التحفظاتسحب  ١-٧-٢

 .١-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .١-٧-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 شكل سحب االعرتاضات على التحفظات ٢-٧-٢

 .٢-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٧-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 صوغ وإبالغ سحب االعرتاضات على التحفظات ٣-٧-٢

 .٣-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
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 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٣-٧-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 أثر سحب االعرتاض على التحفظ ٤-٧-٢

 .٤-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

(املقـرر اخلـاص) قـال إن اإلشـارة يف حاشـية  بيليه السيد -٧٧
ينبغـي تصـويبها لتصـبح  ٧-٥-٢الفقرة إىل عنوان املبـدأ التـوجيهي 

 ".اآل�ر املرتتبة على سحب التحفظ"
 بصيغتها املصوبة.) ١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣) و(٢الفقر�ن (

 ).٣) و(٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٤الفقرة (

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي إدراج عبـارة  بيليـه السـيد -٧٨
يف  "٤-٢-٤إىل  ١-٢-٤ من اليت تشكل موضوع املبادئ التوجيهية"

  اية اجلملة قبل األخرية.

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٤-٧-٢مد التعليق على املبدأ التوجيهي اعتُ  

 االعرتاض�ريخ نفاذ سحب  ٥-٧-٢

 .٥-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

 celui ou celle qui(املقرر اخلاص) قال إن عبارة " بيليه السيد -٧٩

avait objecté à la réserve"  يف اجلملة الثالثة من النص الفرنسي ينبغي
 ."l’auteur de l’objection" االستعاضة عنها بعبارة

 ) بصيغتها املعدلة يف النص الفرنسي.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧) إىل (٣الفقرات من (

 ).٧) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 

 .املعدلةبصيغته  ٥-٧-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
احلاالت اليت جيوز فيها لصاحب االعرتاض أن حيدد �ريخ نفاذ  ٦-٧-٢

 سحب االعرتاض

 .٦-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦-٧-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 لالعرتاضالسحب اجلزئي  ٧-٧-٢

، رهناً بتعـديالت طفيفـة ٧-٧-٢دأ التوجيهي اعتُمد املب 
 يف صياغة النص اإلنكليزي سيجري إدخاهلا الحقاً.

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-٧-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 أثر السحب اجلزئي لالعرتاض ٨-٧-٢

 .٨-٧-٢بدأ التوجيهي اعتُمد امل 
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

 األخرية اجلملة" يف weakenedقال إن كلمة " نوليت السيد -٨٠
 ".limited" إىل تغيريها ينبغيالنص اإلنكليزي  من

 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
بصـــيغته  ٨-٧-٢يهي اعتُمــد التعليـــق علــى املبـــدأ التــوج 

 املعدلة يف النص اإلنكليزي.
 توسيع نطاق االعرتاض على حتفظ ٩-٧-٢

 .٩-٧-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي تعديل احلاشية  بيليه السيد -٨١
علــى  ) مـن التعليــق٣الفقــرة ( يــث حتيـل إىلاألخـرية هلــذه الفقـرة حب

 .١٣-٦-٢املبدأ التوجيهي 
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٦) إىل (٤الفقرات من (

 ).٦) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٩-٧-٢ اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي 

 صوغ قبول التحفظات ٨-٢

 على التحفظاتأشكال املوافقة  ١-٨-٢

 .١-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٩الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي إضافة حاشية  بيليه السيد -٨٢
(أثــــر  ١-٣-٤يف  ايـــة الفقــــرة لإلحالــــة إىل املبــــدأين التــــوجيهيني 

املعاهدة بني صاحب االعـرتاض وصـاحب االعرتاض يف بدء نفاذ 
(عــدم بــدء نفــاذ املعاهــدة >لنســبة لصــاحب  ٤-٣-٤الـتحفظ) و

 ليهما.التحفظ عندما ُيشرتط القبول >إلمجاع) والتعليقات ع
 بصيغتها املعدلة. ٩اعتُمدت الفقرة  

 )١٢) إىل (١٠الفقرات من (

 ).١٢) إىل (١٠اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٨-٢املبدأ التوجيهي اعتُمد التعليق على  

 القبول الضمين للتحفظات ٢-٨-٢

 .٢-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١٠) إىل (١الفقرات من (

 ).١٠) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

ــه الســــيد -٨٣ (املقــــرر اخلـــــاص) قــــال إنــــه ينبغــــي تعـــــديل  بيليــ
 ، مـع ذلـك،اللجنـةيت: "وار~ت األخرية ليصبح نصها كـاآل اجلملة

مــــن املفيــــد التــــذكري ²ن القاعــــدة املنصــــوص عليهــــا يف املبــــدأ  أنــــه
 حكـــــممل تــــنص املعاهـــــدة علــــى  مـــــا’تنطبــــق  ٢-٨-٢التــــوجيهي 

 فيينا". اتفاقييت، وذلك بغية احلفاظ على التواؤم مع نص ‘خمالف
 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-٨-٢بدأ التوجيهي اعتُمد التعليق على امل 

 القبول الصريح للتحفظات ٣-٨-٢

 .٣-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقـرتح تعـديل احلاشـية الثالثـة  بيليه السيد -٨٤
صـــوص مســـألة املعاملـــة >ملثـــل يف خبهلـــذه الفقـــرة ليكـــون نصـــها: "

ُمنشأ ـ(أثـر الـتحفظ الـ ٤-٢-٤املبـدأ التـوجيهي انظر  ،التحفظات
(احلاشـــــية [...]  Müllerانظــــر أيضـــــاً و يف العالقــــات التعاهديـــــة)؛ 

 ."pp. 901–907, paras. 30–38أعاله) 
 ) بصيغتها املعدلة.٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )٨الفقرة (

 ).٨اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٨-٢د التعليق على املبدأ التوجيهي اعتُم 
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 للتحفظاتشكل القبول الصريح  ٤-٨-٢

 .٤-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 لتحفظاتإجراءات صوغ القبول الصريح ل ٥-٨-٢
 .٥-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق
 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 .٥-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 عـــــدم لــــــزوم ~كيـــــد القبــــــول الــــــذي يصـــــاغ قبــــــل ~كيــــــد  ٦-٨-٢
 التحفظ رمسياً 

 .٦-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .٦-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 قبول التحفظات >إلمجاع ٧-٨-٢

 .٧-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 الصك التأسيسي ملنظمة دوليةقبول التحفظ على  ٨-٨-٢

 .٨-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 .٨-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
 اجلهاز املختص بقبول التحفظ على صك ~سيسي ٩-٨-٢

 .٩-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١ات من (الفقر 

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٩-٨-٢التعليق على املبدأ التوجيهي  اعتُمد 

 طرائق قبول التحفظ على صك ~سيسي ١٠-٨-٢

 .١٠-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي االستعاضة عن  بيليه السيد -٨٥
 "،١٢-٨-٢املبــدأ التــوجيهي  [...] ذلــك] يوضــح[ وكمــاعبـارة "

 املبــدأ علـى يرتتــب مـا ســبحب"و الـواردة يف اجلملـة األخــرية، بعبـارة 
 ."١٢-٨-٢ التوجيهي
 ) بصيغتها املعدلة.٧اعتُمدت الفقرة ( 
 صيغته املعدلة.ب ١٠-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 بعد نفاذه يبدأ مل ~سيسي صك على التحفظ قبول ١١-٨-٢

 .١١-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١١-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

  رد فعــــل العضـــــو يف منظمــــة دوليـــــة بشــــأن الـــــتحفظ علـــــى ١٢-٨-٢
 صكها التأسيسي

 .١٢-٨-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
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 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١٢-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 الطابع النهائي لقبول التحفظ ١٣-٨-٢

 .١٣-٨-٢التوجيهي اعتُمد املبدأ  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١عتُمدت الفقرات من (ا 
 .١٣-٨-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 صوغ ردود الفعل على اإلعال�ت التفسريية ٩-٢

 املوافقة على اإلعالن التفسريي ١-٩-٢

 .١-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١-٩-٢التعليق على املبدأ التوجيهي  اعتُمد 

 معارضة اإلعالن التفسريي ٢-٩-٢

 .٢-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٩الفقرة (

ــوليت الســــــيد -٨٦ ــ ــ قـــــــال إن اإلشــــــارة يف الـــــــنص الفرنســـــــي  نـ
 إىل >إلشـــارةستعاضـــة عنهــا " (أملانيــا) ينبغــي االl'Allemagne" إىل
"la République fédérale d’Allemagneأملانيا االحتادية). " (مجهورية 

 ) بصيغتها املعدلة.٩اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٥) إىل (١٠الفقرات من (

 ).١٥() إىل ١٠اعتُمدت الفقرات من ( 

 بصيغته املعدلة. ٢-٩-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
 ة تكييف اإلعالن التفسرييإعاد ٣-٩-٢

 .٣-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-٩-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 صوغ موافقة أو معارضة أو إعادة التكييفاحلق يف  ٤-٩-٢

 .٤-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١فقرات من (ال

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤-٩-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 شكل املوافقة واملعارضة وإعادة التكييف ٥-٩-٢

 .٥-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥-٩-٢املبدأ التوجيهي اعتُمد التعليق على  

 تعليل املوافقة واملعارضة وإعادة التكييف ٦-٩-٢

 .٦-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦-٩-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 تكييفصوغ وإبالغ املوافقة أو املعارضة أو إعادة ال ٧-٩-٢

 .٧-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
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 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-٩-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 قرينة املوافقة أو املعارضةانعدام  ٨-٩-٢

 .٨-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١١) إىل (١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .٨-٩-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 السكوت على إعالن تفسريي ٩-٩-٢

 .٩-٩-٢اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤إىل () ١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٩-٩-٢مد التعليق على املبدأ التوجيهي اعتُ  

 .٥٠/١٢رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١١١اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٥االثنني، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســــيد بيرتيـــتش، الســــيد برييــــرا، الســــيدة  ->ســـكيس 

السيد حسونة، السيد احلمود، السيد دوغارد، السيد  جاكوبسون،
، السـيد سـينغ، السـيد غالتسـكي، السـيد فارغـاس كــارينيو، سـابو�

الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، الســيد كانـــديويت، 
، السـيد ماكريـه، السـيد السيد كولودكني، السيد كوميساريو أفونسو

موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، الســري 
 مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

 )aut dedere aut judicare(االلتزام Nلتسليم أو احملاكمة 
)4/638A/CN.4/648، الفرع هاء، وA/CN.)٣٤٩(( 

 ]األعمال جدول من ٦ البند[
 الرابع للمقرر اخلاصالتقرير 

دعـا املقــرر اخلـاص إىل عـرض تقريــره الرابـع عــن  الـرئيس -١
 ).A/CN.4/648االلتزام >لتسليم أو احملاكمة (

(املقرر اخلاص) قال إن تقريره الرابع هو غالتسكي  السيد -٢
خطوة أخرى يف عملية صياغة مشاريع مواد تتناول بعض اجلوانـب 

وبعد أن أشار إىل العمل الذي قام به الفريـق العامة هلذا املوضوع. 
 )٣٥٠(٢٠٠٩العامل املعين >اللتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة يف عـامي 

رر أن يركز أساساً يف تقريره الرابع على ، أوضح أنه ق)٣٥١(٢٠١٠و
 مصادر االلتزام >لتسليم أو احملاكمة. 

وقــد يبــدو اإلطــار العــام الــذي اقرتحــه الفريــق العامــل يف  -٣
أساســـاً مالئمـــاً ملواصــلة أعمـــال التـــدوين، نظـــراً  )٣٥٢(٢٠٠٩ معــا

لقبوله من جانب أعضاء اللجنة السادسة للجمعية العامة. ونقطة 
ك العمــــل هـــــي تعيــــني مصـــــادر االلتــــزام >لتســـــليم أو البدايــــة لـــــذل

. ومقارنـة بــرد )٣٥٣(احملاكمـة، وهـي مهمـة بـدأها يف تقـاريره السـابقة
، ينبغي ٢٠٠٦عن املوضوع يف عام فعل الدول على التقرير األويل 

خفَّت إىل حد ما حدة االنتقادات  ٢٠٠٨أن يالحظ أنه يف عام 
تمــل أن يوجــد يف القــانون املوجهـة إىل الفكــرة القائلــة ²نــه مــن احمل

العريف أساٌس لاللتزام >لتسليم أو احملاكمـة. وقـد كـان هـذا املوقـف 
اللتــني  ٢٠١٠و ٢٠٠٩املخفـف أكثــر وضــوحاً بعــد دوريت عــامي 

 نوقش فيهما هذا املوضوع يف إطار الفريق العامل التابع للجنة.
م والفروع الثمانية للفصل املتعلق مبصـادر االلتـزام >لتسـلي -٤

أو احملاكمـة مـن التقريـر الرابـع تتبـع عـن كثـب اإلطـار العـام املــذكور 
أعـاله. وهــي تتنــاول واجــب التعـاون علــى مكافحــة اإلفــالت مــن 

ام >لتســـليم أو احملاكمــــة يف املعاهـــدات القائمــــة، العقـــاب، وااللتــــز 
الدويل  ومبدأ التسليم أو احملاكمة >عتباره قاعدة من قواعد القانون 

قشــة الطــابع العــريف لاللتـزام يف اللجنــة السادســة أثنــاء العـريف، ومنا
واألسـاس العـريف  )،٢٠٠٨الدورة الثالثة والستني للجمعية العامـة (

م حمكمــــة العـــدل الدوليـــة، وحتديـــد فئــــات للحقـــوق املعتـــد �ـــا أمـــا
__________ 

 .)األولثاين (اجلزء ا0لد ال ،٢٠١١حولية يف  ترد )٣٤٩( 
 .٢٠٤-٢٠٠ الفقرات)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية  )٣٥٠( 
 .٣٤٠-٣٣٧ الفقرات)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية  )٣٥١( 
 .٢٠٤ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية  )٣٥٢( 
A/Cثيقة ، ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الو ٢٠٠٦ حولية )٣٥٣(  N.4/571 

 A/CN.4/585، ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حوليةو ؛(التقرير األويل)
 A/CN.4/603)، الوثيقة األول، ا0لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حوليةو ؛(التقرير الثاين)

 .(التقرير الثالث)
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اجلنا�ت واجلرائم اليت ميكن تصنيفها >عتبارها منشئة لاللتزام العريف 
، والقواعـــد اآلمــرة >عتبارهـــا مصــدراً لاللتـــزام >لتســليم أو احملاكمــة

بشــأن العـــرف  ٤للمــادة ومشــروعاً مقرتحـــاً >لتســليم أو احملاكمــة، 
 م >لتسليم أو احملاكمة.الدويل >عتباره مصدراً لاللتزا

ويتضمن التقرير الرابع عنصراً جديداً متاماً، وهـو مشـروع  -٥
ن العقاب. وقد مادة بشأن واجب التعاون يف مكافحة اإلفالت م

تبوأ ذلك الواجب، بوصفه مصدراً أساسياً ذا طابع خاص لاللتزام 
ضمن األسس القانونيـة هلـذا الصدارة >لتسليم أو احملاكمة، مكان 

، وأكـد الفريــق ٢٠٠٩االلتـزام الـيت اقرتحهــا الفريـق العامـل يف عــام 
. وهلـذا الســبب )٣٥٤(٢٠١٠العامـل علـى أمهيتـه األساسـية يف عـام 

الذي  ٢من تقريره الرابع، مشروع املادة  ٤٠رتح، يف الفقرة فإنه يق
 ينص على ما يلي:

 واجب التعاون -٢"املادة  
تقـوم الـدول، حسـب وفقًا ملشاريع املواد هـذه،  -١" 

االقتضاء، >لتعاون فيما بينها ومع احملاكم الدولية املختصة على 
رائم مكافحـة اإلفــالت مــن العقــاب فيمـا يتعلــق >جلنــا�ت واجلــ

 ذات األمهية الدولية.
وهلذا الغرض، تطبق الدول، كلما وحيثمـا كـان  -٢" 

autاكمة (ملشاريع املواد هذه، مبدأ التسليم أو احمل مناسباً، ووفقاً   
dedere aut judicare"(. 

، قــدم املقـرر اخلــاص شـرحاً تفصــيلياً ٤٠إىل  ٢٦ويف الفقـرات مـن 
ه وبـنيَّ الصـلة بـني واجـب خللفية مشروع املادة واألساس املنطقي ل

التعـــاون علـــى مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب وااللتـــزام >لتســـليم 
 احملاكمة.  أو
 ٢٠٠٦األويل يف عـام  وقـال إنـه كـان قـد اقـرتح يف تقريـره -٦

تصـنيفاً مبــدئياً للمعاهـدات القائمــة الـيت تنشــئ التزامـاً >لتســليم أو 
وعية واالتفاقيـات احملاكمة، وهو تصنيف ميز بني املعاهـدات املوضـ

 ٦٩ إىل ٤٤اإلجرائية. وأردف قائالً إنه يستعرض، يف الفقرات من 
التصنيف  من تقريره الرابع، أشهر تصنيفات هذه املعاهدات، وهي 

، )٣٥٥(١٩٩٥ الذي وضعه شـريف بسـيوين وإدوارد م. وايـز يف عـام
 )٣٥٧(٢٠٠٩و )٣٥٦(٢٠٠١ وتصنيف منظمة العفو الدولية يف األعوام

__________ 

 .٣٣٩ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٣٥٤( 
 )٣٥٥( C. Bassiouni and E. M. Wise, Aut Dedere aut Judicare: 

The Duty to Extradite or Prosecute in International Law , Dordrecht, 

Martinus Nijhoff, 1995. 
 )٣٥٦( Amnesty International, Universal Jurisdiction: the Duty of  

States to Enact and Enforce Legislation, London, 2001 (IOR 53/002–

018/2001). 
 )٣٥٧( Amnesty International, International Law Commission: 

The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare), 

London, 2009 (IOR 40/001/2009). 

 ، وتصنيف)٣٥٩(٢٠٠٩صنيف كلري ميتشل يف عام ، وت)٣٥٨(٢٠١٠و
. ويضـيف تزايــد )٣٦٠(٢٠١٠ األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف عـام

الدولية اليت تتضمن بنـوداً ترسـي االلتـزام >لتسـليم عدد املعاهدات 
احملاكمة دعماً إضافياً لوجهة النظر القائلة ² ا تشكل األساس  أو

لتـــزام >لتســـليم أو احملاكمــــة. األول واألكثـــر تطبيقـــاً بـــني أســــس اال
واحلقــوق التعاهديــة الــيت حتــتج �ـــا الــدول أمــام احملــاكم الدوليـــة يف 
قضـا� تنطــوي علـى االلتــزام >لتسـليم أو احملاكمــة متثـل أداة مفيــدة 

 نزاع.ألطراف أي 
ونظــراً لعـــدم إ�رة أي اعرتاضــات ســـواًء يف جلنــة القـــانون  -٧

الصــــيغة األصــــلية ملشــــروع الـــدويل أو يف اللجنــــة السادســــة بشــــأن 
ملعاهــــدة >عتبارهـــا مصــــدراً لاللتــــزام >لتســــليم املعنــــون "ا ٣ املـــادة

"، ميكـن إذن اإلبقـاء عليهـا. ومـع مراعـاة تنـوع أحكــام احملاكمـة أو
فإنه يبدو من املستصوب، مع  ،>اللتزام املذكور املعاهدات املتعلقة

ليـــاً هلـــذا ذلــك، إضـــافة فقـــرة �نيـــة تتعلـــق بتنفيــذ آحـــاد الـــدول عم
االلتزام. وبذلك يكون نص مشروع املادة، حسبما هو معروض يف 

 من التقرير الرابع، على النحو التايل: ٧١و ٧٠الفقرتني 
 زام >لتســليم املعاهـدة >عتبارهــا مصـدراً لاللتـ -٣"املـادة  

 أو احملاكمة
كل دولة ملزمة إما بتسليم أو حماكمة من يدَّعى  -١" 

ما نصت على هذا االلتزام معاهدة تكون فيها ارتكابه جرمية إذا 
 هذه الدولة طرفاً. 

د الشـــــروط اخلاصــــة مبمارســـــة التســـــليم أو  -٢"  حتــــدَّ
ألحكــام احملاكمـة يف التشـريعات الوطنيــة للدولـة الطــرف، وفقـاً 

املعاهدة الناشئ عنها االلتزام وللمبادئ العامة للقانون اجلنائي 
 الدويل".

مــن التقريـر الرابـع خمتلـف املشــاكل  ويتنـاول الفـرع األخـري -٨
املتصـــــلة >العـــــرتاف مببـــــدأ التســــــليم أو احملاكمـــــة بوصـــــفه قاعــــــدة 

قواعــد القــانون الــدويل العــريف، وهــو موضــوع تتبــاين فيـــه اآلراء  مــن
 واسـعاً. ورغـم أنـه اعتنـق موقفـاً حـذراً إىل درجـة كبـرية يف هــذا تباينـاً 

االلتـــزام >لتســـليم الصـــدد، فـــإن الـــدعم لوجهـــة النظـــر القائلـــة ²ن 
احملاكمـة هــو التــزام قـائم >لفعــل مبوجــب القـانون الــدويل العــريف  أو

دعــــــم قــــــد تزايــــــد بصــــــورة كبــــــرية يف الســــــنوات األخــــــرية. ويف  هـــــو
 املســـــائل بشــــأنمـــــة العــــدل الدوليــــة حمك علــــىاملعروضــــة  القضــــية

__________ 

 )٣٥٨( Amnesty International, Universal Jurisdiction: UN 

General Assembly Should Support this Essential International Justice 

Tool, London, 2010 (IOR 53/015/2010). 
 )٣٥٩( C. Mitchell, Aut Dedere, aut Judicare: the Extradite or 

Prosecute Clause in International Law, Geneva, Graduate Institute of 

International and Development Studies, 2009, No. 2. 
 A/CN.4/630 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٣٦٠( 

 .الشبكي للجنة) املوقع على عليه االطالع أيضاً (ميكن 
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أورد إريــــــك  ،تســـــليمهم أو املتهمـــــني مبحاكمــــــة >اللتـــــزام املتصـــــلة
األوىف ألســس االعتقـاد ²ن هــذا االلتـزام ينشــأ  العـرض )٣٦١(دافيـد

حجـــــج دافيــــــد يف اقُتبســـــت عـــــن القـــــانون الـــــدويل العــــــريف؛ وقـــــد 
. وقــال إنــه انتظــر >هتمــام كبــري، بصــفته مقــرراً خاصــاً، ٨٢ الفقــرة

قد يزيد من إىل أنه القرار النهائي للمحكمة يف تلك القضية، نظراً 
إىل سليم أو احملاكمة. ونظرًا ~ييد فكرة األساس العريف لاللتزام >لت

ال ميكن بعُد القول ²نه ليس هناك شك يف أن االلتزام >لتسليم أنه 
مـة هـو التـزام قـائم مبوجـب القواعـد العامـة للقـانون الــدويل احملاك أو

العريف، فإن النهج األكثر جدوى قد يكون تعيني فئات اجلرائم اليت 
مــع الــدويل، حــىت وإن كــان قـد تنشــئ التزامــاً عرفيــاً يعــرتف بــه ا0ت

ذلك االلتزام حمـدوداً يف نطاقـه وموضـوعه. وينـاقش املقـرر اخلـاص، 
صل األخري من التقريـر الرابـع، عـدة فئـات مـن يف الفرع واو من الف

 هذه اجلرائم.
وقـد نظــر، يف الفــرع زاي مــن التقريــر الرابــع، يف القواعــد  -٩

اكمة. ويف حـني أن اآلمرة >عتبارها مصدراً لواجب التسليم أو احمل
بعـض قواعـد القـانون اجلنـائي الـدويل (مثـل حظـر التعـذيب)، وهـي 

املعاهدات ولكن تستند أيضاً إىل قواعد ال تستند فقط إىل أحكام 
اعرتاف ا0تمع الدويل، قد بلغت مرتبة القواعد اآلمرة، فإن الفقهاء 

فيمـــا يتعلــــق >اللتــــزام صــــحيحاً كــــان هـــذا   إذاخيتلفـــون حــــول مـــا 
تســليم أو احملاكمــة الــذي ُيســتمد مــن هــذه القواعــد القطعيــة يف >ل

 القانون الدويل أو يتصل �ا.
 ٤من التقرير، مشروع املادة  ٩٥ الفقرة ولذلك اقرتح، يف -١٠

 الذي سيكون نصه كما يلي:
العرف الدويل >عتباره مصدراً لاللتزام >لتسليم  -٤"املادة  

 أو احملاكمة
تســليم أو حماكمـة مــن يــدعى كـل دولــة ملزمـة ب -١" 

ارتكابــه جرميــة إذا كـــان هــذا االلتــزام �شـــئاً عــن قاعــدة عرفيـــة 
 الدويل.للقانون 
وميكن أن ينشأ هذا االلتزام على اخلصوص عن  -٢" 

القواعـد العرفيـة للقـانون الـدويل املتعلقـة [>النتهاكـات اجلســيمة 
ملرتكبة للقانون اإلنساين الدويل، و>إل>دة اجلماعية، و>جلرا ا ئم 

 ضد اإلنسانية، وجبرائم احلرب].
واعد وينشأ االلتزام >لتسليم أو احملاكمة عن الق -٣" 

القطعيـة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل الــيت حتظــى بقبــول 
__________ 

 االثنـني يـومالعدل الدولية، جلسة استماع عامـة عقـدت  حمكمة )٣٦١( 
 Ôســةبر  السـالم، قصـر يف، ٠٠/١٠ السـاعة، ٢٠٠٩نيسـان/أبريل  ٦ املوافـق

 أو املتهمـــني مبحاكمــة >اللتـــزام املتصــلة املســـائلالــرئيس أوادا، بشـــأن قضــية 
 Questions relating to the Obligation to: )السنغال ضد(بلجيكا  تسليمهم

Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), verbatim record 

(CR2009/8), pp. 42–44, paras. 19–23  قع الشـبكي حملكمـة (متاحة على املو
 .)www.icj-cij.orgالعدل الدولية: 

واعرتاف ا0تمع الدويل للدول (القواعد اآلمرة)، سواًء كانت يف 
ن األفعــال أعــراف دوليــة جتــرم أ�ً مــ شـكل معاهــدات دوليــة أو

 ".٢الواردة يف الفقرة 
تــزال ال  ٢وقائمـة اجلــرائم الــواردة بــني قوســني معقــوفتني يف الفقــرة 

 مفتوحة ملزيد من النظر واملناقشة.

وأخرياً، أشار إىل أن اللجنة مل تتخذ بعد قـراراً بشـأن أي  -١١
املتعلــق بنطــاق مشــاريع املــواد. وقـــد  ١ نــص مقبــول ملشــروع املــادة

يغ البديلة لتلك املادة، حسبما عرضها يف تقريريـه اسُتنسخت الص
رد بعد  ٣٩الثاين والثالث، يف حاشية الفقرة  من تقريره الرابع اليت ت

 (واجب التعاون). ٢املادة مشروع عنوان 
شكر املقرر اخلاص لعرضه للتقرير الرابـع  موراسي السيد -١٢
شــروع لـه بشـأن موضــوع هـام وإن كـان عســرياً. وفيمـا يتعلـق مبولعم

، اتفق مع املقرر اخلاص على التشديد على أمهية مكافحة ٢املادة 
اإلفالت من العقاب على اجلـرائم الدوليـة اخلطـرية. ولكنـه يـرى أن 
صياغة الفقرة األوىل غامضة أكثـر مـن الـالزم، حـىت >لنسـبة حلكـم 

مكافحـة اإلفــالت مــن اون. فعبــارة "يُقصـد بــه تعريـف واجــب التعـ
ا شــــعار إلحـــدى احلمــــالت وال تـَُعـــد دقيقــــة " تبــــدو وكأ ـــالعقـــاب

بدرجة كافية ألغراض منطوق حكم يف نص قانوين. و>إلضافة إىل 
فيمـــا يتعلـــق >جلنـــا�ت واجلـــرائم ذات األمهيـــة ذلــك، فـــإن عبـــارة "

اجلــرائم " غامضـة إىل حــد بعيـد ال تصـلح معــه لتعريـف نـوع الدوليـة
 اليت ستغطيها مشاريع املواد.

، قـــال إنـــه ٢مـــن مشـــروع املــادة  ٢لفقــرة وفيمــا يتعلـــق > -١٣
>لدهشــــة مــــن الصــــياغة الواســــعة بصــــورة مفرطــــة يف عبــــارة  شـــعر

". فقـــد يســاء تفســري ذلـــك ²نــه يعـــين وحيثمــا كـــان مناســباً  كلمــا"
ب السماح للدول >لتسليم أو احملاكمة حسبما تراه مالئماً. ولتجن

ة بصورة املاد مشروعأي سوء فهم من هذا القبيل، ينبغي أن يشرح 
واضـحة العالقـة بـني مبـدأ التســليم أو احملاكمـة وبـني واجـب الــدول 

ال يبـــدو  ٢التعـــاون فيمـــا بينهـــا. وعمومـــاً، فـــإن مشـــروع املـــادة  يف
مالئمـاً كحكـم يف مــنت املنطـوق، وينبغـي لــذلك نقلـه إىل الديباجــة 

 حذفه.  أو
، قـال إنـه لـيس متأكـداً مـن ٣ا يتعلق مبشـروع املـادة وفيم -١٤

ال يبـدو مـن الضـروري إىل أنـه ، نظـراً ١ الذي ختدمه الفقـرة الغرض
ال يبـدو واضــحاً  ،٢تـذكري الـدول >لتزاما�ـا التعاهديــة. ويف الفقـرة 

ما هي الدولة الطرف املشار إليهـا. فـإذا كـان املقصـود دولـة إقامـة 
ه يتســاءل مــاذا تكــون العواقــب إذا مل يكـــن فإنــ ،ا0ــرم املشــتبه فيــه
هلذه الدولة متوافقاً مع التزامها التعاهدي حسب  القانون الداخلي

يبدو مـن  التفسري الدول األطراف األخرى. و>إلضافة إىل ذلك، 
" مـا هـي املبادئ العامة للقانون اجلنائي الـدويلالواضح من عبارة "

فينبغــــي إعــــادة  ٢الفقـــرة  املبـــادئ املشــــار إليهـــا. وإذا أُبقــــي علــــى
تعاهديـة للدولــة ~خــذ األســبقية صـياغتها لتوضــح أن االلتزامــات ال

 على قانو ا احمللي.
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ويقـــدم التقريـــر استعراضــــاً لعـــدة تصـــنيفات للمعاهــــدات  -١٥
الدولية اليت تنشئ االلتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة، ولكنـه ال يتضـمن 

ك عدد من النواحي لألسف أي حتليل آخر هلذه التصنيفات. وهنا
فها مبـا يعـود >لفائـدة، مثـل اليت تثري االهتمام والـيت ميكـن استكشـا

التقييدات واالشرتاطات واملتطلبات، واالستثناءات احملتملة، املتصلة 
>لتسـليم أو احملاكمــة الــيت تــنص عليهــا هــذه املعاهــدات. وتشــمل 

اسـتثناء  القضـا� األخـرى الـيت ينبغـي معاجلتهـا فيمـا يتعلـق >لتسـليم
 . اجلرائم السياسية واالستثناء املتعلق >جلنسية

فهو أكثـر املشـاريع إ�رة للمشـاكل.  ٤أما مشروع املادة  -١٦
وقد أظهرت املناقشـات الـيت دارت يف اللجنـة السادسـة أن أغلبيـًة 
مـــن الـــدول تشــــك يف أن االلتـــزام >لتســـليم أو احملاكمــــة لـــه طــــابع 

 ٨٦ف املقرر اخلاص نفسه يف الفقرة القانون العريف. و>لفعل، اعرت 
لصــعب إىل حـد مــا إثبـات وجــود التـزام عــريف مـن تقريـره ²نــه مـن ا

دويل عــام >لتســليم أو احملاكمــة. ويبـــدو أنــه جيــزم أيضــاً ²ن بعـــض 
اجلرائم اخلطرية مثل اإل>دة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 

أساس يف القانون العريف من وجرائم احلرب ميكن اعتبارها جرائم هلا 
اجلــرائم املخلــة بســلم اإلنســانية  خــالل االستشــهاد مبشــروع مدونــة

، وهـو غـري ملـزم )٣٦٢(١٩٩٦وأمنها الذي اعتمدتـه اللجنـة يف عـام 
>ملرة، وبنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وهو ملزم 

ال توجد أي إشارة  ،فقط من �حية كونه التزاماً تعاهد�ً. ولألسف
ه علـى االعتقـاد إىل ممارسـات الـدول، والـدليل الوحيـد املستشـهد بـ

 املســـائل قضـــية>إللـــزام يتعلـــق بعـــرض قـــام بـــه حمـــامي بلجيكـــا يف 
. و>إلضـــافة إىل تســليمهم أو املتهمـــني مبحاكمــة >اللتـــزام املتصــلة

فإنـه ال يـذكر شخصـياً أن الفريـق العامـل قـد خفـف املعــايري  ،ذلـك
 علقة بطابع القانون العريف لاللتزام املذكور.املت

طــريقتني حمتملتــني إلثبــات وجــود التـــزام أن هنــاك  ويبــدو -١٧
كان   إذامبوجب القانون العريف. فمن الضروري أوالً أن ُيسأل عما 

هنـاك التـزام >لتســليم أو احملاكمـة خـارج نطــاق معاهـدات حمــددة. 
  إذاال الثـاين هـو مـا واإلجابة ستكون علـى األرجـح >لنفـي. والسـؤ 
الدويل كان من املمكن تصور جرمية استناداً إىل قاعد ة يف القانون 

العـريف، وهــي حبســب التعريـف جرميــة غــري مكتوبـة. وأحــد املبــادئ 
، وهـو جرميـة بـدون نـص"هـو أنـه "ال  اجلنائياألساسية يف القانون 

توجد أي جرمية بدون قـانون مكتـوب. وهـو ال يعلـم  ما يؤكد أنه ال
األفـراد يف إطـار إجـراءات  بوجود أي بلد يف العامل ميكـن فيـه إدانـة

جنائيــة اســتناداً إىل قـــانون عــريف غـــري مكتــوب، ســـواء كــان قـــانو�ً 
 دولياً. داخلياً أو

وقال إنه يتعاطف مع املقرر اخلاص الذي عاجل موضـوعاً  -١٨
يستعصي على املعاجلة. وهو يرى أن اللجنة ينبغي أال تـرغم املقـرر 

خلاص على مواصلة حتمل هذا العـبء الثقيـل وينبغـي أن تنظـر يف ا
ا املشروع أو إ ائه. وهو يفهم أن اللجنة السادسة ختطط وقف هذ

__________ 

 .٥٠ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٦٢( 

إلنشــاء فريــق عامــل معــين >لواليــة القضــائية العامليــة، ولــذلك فقـــد 
يكــون مـــن املستصـــوب وقـــف املشــروع علـــى األقـــل إىل أن ميكـــن 

لفريق العامل. وإ اء مشروع مـا للجنة أن تستفيد من استنتاجات ا
قـــررت اللجنـــة إ ـــاء  ،١٩٩٢لــيس أمـــراً غـــري مســـبوق، ففـــي عـــام 

نظرها يف اجلزء الثاين من موضوع "العالقات بني الدول واملنظمات 
الدولية"، وهو اجلزء املتعلـق مبركـز وامتيـازات وحصـا�ت املنظمـات 

وهـو ×مـل أن تتخـذ اللجنـة موقفـاً واضـحاً  .)٣٦٣(الدولية وموظفيها
بعــد بشـأن مواصـلة أو إ ــاء مشـروع مل يشـهد إحــراز أي تقـدم كبـري 

 سنوات عديدة.
العامل  ميليسكانو السيد -١٩ أثىن على املقرر اخلاص والفريق 

لعملهما املمتاز. وقال إن الفريق العامل كان قد أكد جمدداً، يف الدورة 
ليت تقول ²ن االجتاه العام للتقارير املقبلة ينبغي السابقة، على الفكرة ا

 ت اللجنة.أن يكون عرض مشاريع مواد، وذلك وفقاً ملمارسا
والتجديد الرئيسي يف التقرير الرابع للمقرر اخلاص هو أنه  -٢٠

أو >لتســليم قـرر الرتكيــز علــى مصــدرين فقــط مــن مصــادر االلتــزام 
رف الــدويل، منحيـاً جانبــاً، احملاكمـة، ومهــا املعاهـدات الدوليــة والعـ

وÞمــل أن يكــون ذلــك مؤقتــاً فقــط، املصــادر األخــرى احملــددة يف 
ســابقة، مثـل املبــادئ العامـة للقــانون الـدويل والتشــريعات التقـارير ال

 الوطنية وممارسات الدول.
ويتمثل تطور هام يف  ـج املقـرر اخلـاص إزاء املوضـوع يف  -٢١

وع مـادة بشـأن واجـب الـدول أن أنه قام للمرة األوىل Ðعـداد مشـر 
تتعاون يف مكافحة اإلفالت من العقاب، وذلـك وفقـاً للبنـد األول 

. )٣٦٤(٢٠٠٩ة املسائل اليت أعدها الفريق العامل يف عـام من قائم
وقـال إنــه ال يشــاطر الســيد موراســي رأيــه ²ن اإلشــارة إىل واجــب 

ن التعــاون مكا ـــا ديباجـــة أي وثيقـــة  ائيـــة تصـــدرها اللجنـــة بشـــأ
إنه  ،املوضوع. ورغم أنه يتفهم احلجج اليت عرضها السيد موراسي ف

  من حذفها >ملرة.يؤيد حتسني صياغة تلك املادة بدالً 
وهنــاك جانــب هــام آخــر مــن جوانــب التقريــر يتمثـــل يف  -٢٢

حتليــل املقــرر اخلــاص ملختلـــف تصــنيفات املعاهــدات الدوليــة الـــيت 
ا يف ذلــك التصــنيف القــيم تنشــئ االلتــزام >لتســليم أو احملاكمــة، مبــ

 الذي أعدته األمانة. 

تلـف واجلـزء األخـري مـن التقريـر خمصـص لعـرض وحتليـل خم -٢٣
املشاكل الناشئة فيما يتصل مبحـاوالت االعـرتاف مببـدأ التسـليم أو 
احملاكمة بوصفه قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف. واستناداً إىل 
املناقشات اليت جرت يف اللجنة السادسة والكتـا>ت الـيت ظهـرت 

ء تنقسم حول هذه القضية. وكان السـيد بشأن املوضوع، فإن اآلرا
قــام >لعـرض األكثــر مشـوالً فيمـا يتصــل >ألسـس العرفيــة دافيـد قـد 

__________ 

 .٣٦٢ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٢حولية  )٣٦٣( 
 .٢٠٤ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية  )٣٦٤( 
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 >اللتـــزام املتصـــلة املســـائللاللتــزام >لتســـليم أو احملاكمـــة يف قضــية 
، وكــان ذلـــك جمـــرد رأي، ولـــذلك تســـليمهم أو املتهمـــني مبحاكمــة

املقبلــة بشـــأن ميكــن اســتعماله ليكـــون أساســاً ألعمــال اللجنـــة  ال
 مة العدل الدولية يف تلك القضية.املوضوع انتظاراً لصدور قرار حمك

وأيـــد رأي املقــــرر اخلـــاص ²نــــه مـــن العســــري يف الظــــروف  -٢٤
اجلارية إثبات وجود التزام عريف دويل عام >لتسليم أو احملاكمة وأن 
األكثـر جـدوى هـو حماولـة حتديـد فئــات بعينهـا مـن اجلـرائم الـيت قــد 

 املقرر اخلاص مثل هذا االلتزام العريف. وقال إنه يشاطر أيضاً تنشئ 
كــان مـن املمكــن اعتبــار   إذامـا أعــرب عنـه مــن شـكوك بشــأن مـا 

 االلتزام >لتسليم أو احملاكمة قاعدة من القواعد اآلمرة.
ويف اخلتـام، قــال إنـه ينبغــي للجنــة، مـع بقــاء املوضــوع يف  -٢٥

أهـداف واقعيـة. وهـو يـرى جدول أعماهلا، أن تركز جهودهـا علـى 
سـال مشـاريع املـواد الـيت اقرتحهـا املقـرر بسبب قيود الوقت عـدم إر 

ر  اخلاص إىل جلنة الصياغة. واقرتح >لتايل إرفاق مشاريع املواد بتقري
 اللجنة ²ي شكل يراه األعضاء مالئماً. 

شكر املقرر اخلاص على تقريره الرابع بشأن دوغارد  السيد -٢٦
 يشــمل بعـض أكثـر القضـا� إ�رة للجــدل يف موضـوع صـعب جـداً 

 لالدعــاءون الــدويل، مثــل قــانون التســليم، والســلطة التقديريــة القــان
، واللجوء، والوالية القضائية العاملية، ومبادئ القواعـد اآلمـرة. العام

وقبـل التعليـق علـى التقريـر نفسـه، قـال إنـه يرغـب يف أن يثـري قضـية 
أكثـــر عموميـــة أ�ر�ــــا تعليقـــات املقـــرر اخلــــاص علـــى آراء اللجنــــة 

من التقرير. ومن املألوف >لطبع أن  ١٩و ١٨تني السادسة يف الفقر 
اصون إىل أعمال اللجنة السادسة؛ ولكن من املهم يشري املقررون اخل

النظر يف أسباب القيام بذلك. فهل املسألة هي مسألة التزام أم أ ا 
جمرد اسرتشاد، أم رمبا كانت اآلراء املرتاكمة للجنة السادسة تشكل 

ول؟ وقـال إنـه يـود أن يطلـب مـن اللجنــة دلـيالً علـى ممارسـات الـد
 هذه األسئلة املتعلقة مبكانة عملها. على السادسة نفسها أن جتيب 

ومـن املشـاكل الرئيسـية الـيت واجههـا املقـرر اخلـاص كيفيــة  -٢٧
التمييز بني اجلرائم األساسية واجلرائم األخرى. وأشار املقرر اخلاص 

. ٤من مشروع املادة  ٢رة إىل بعض أمثلة اجلرائم األساسية يف الفق
استعماالً واسعاً إىل حد  "اجلرائم األساسيةوقد اسُتعمل مصطلح "

ما لإلشارة إىل جرائم تندرج يف والية احملكمة اجلنائية الدولية، مثل 
ضـد اإلنسـانية وجــرائم املرتكبــة اإل>دة اجلماعيـة والعـدوان واجلـرائم 

ض جرائم احلـرب فإن اجلميع يتفق على أن بع ،ومع ذلكاحلرب. 
رائم احلـرب ال ميكن أن نؤكد أن مجيـع جـ ،ذات أمهية أقل. وهكذا

مــن التقريـر يــذكر  ٢٤تنـدرج يف فئــة اجلـرائم األساســية. ويف الفقـرة 
يصنفها بني  املقرر اخلاص جرمية القرصنة، وقال إنه هو شخصياً ال

م اجلرائم األساسية، أي إحدى اجلرائم اليت ينطبق عليها مبدأ التسلي
اجههـا أو احملاكمة انطباقاً آلياً، حسبما تبنيَّ مـن الصـعو>ت الـيت و 

ا0تمع الدويل يف مالحقـة القراصـنة الـذين ميارسـون قرصـنتهم قبالـة 
فمــن املهـــم التمييــز بـــني اجلـــرائم  ،الســاحل الصـــومايل. ومــع ذلـــك

األساسية واجلرائم األخـرى، ألن اجلـرائم األساسـية ميكـن تصـنيفها 
نتهاكات لقواعد األحكام اآلمرة أو رمبا >عتبارها جرائم >عتبارها ا
، أعلنـت اللجنــة ١٩٩٦واليـة القضـائية العامليــة. ويف عـام ختضـع لل

يف مشــروع مدونــة اجلـــرائم املخلــة بســلم اإلنســـانية وأمنهــا أن مبـــدأ 
التسليم أو احملاكمة ينطبـق علـى اإل>دة اجلماعيـة واجلـرائم املرتكبـة 

. ورمبا كان ذلك النص مـن قبيـل )٣٦٥(م احلربضد اإلنسانية وجرائ
يشـري علـى األقـل إىل أن اللجنـة ينبغـي أن  القـانون املنشـود، ولكنـه

تــويل اهتمامــاً خاصــاً إىل تلــك اجلــرائم. وهنــاك عامــل آخــر ينبغــي 
يغيب عن البال، وهو أن استثناء اجلرمية السياسية ال ينطبـق يف  أال

 ضد اإلنسانية.كبة املرتصدد اإل>دة اجلماعية واجلرائم 
اجلــرائم األخــرى، وهــي ويـزداد املوقــف صــعوبة يف صــدد  -٢٨

أساســـاً اجلــــرائم احملــــددة مبوجــــب االتفاقيــــات الدوليــــة. وال ميكــــن 
تصنيف مجيع هذه اجلرائم يف إطار جرائم القواعد اآلمرة؛ و>لتأكيد 
قـــد ميكــــن تصـــنيف التعــــذيب يف هـــذه الفئــــة، ولكـــن لــــيس مجيــــع 

يف غيـاب تعريـف لإلرهـاب، يصـعب تصــنيف أشـكال اإلرهـاب. و 
 طوي على اإلرهاب يف إطار جرائم القواعد اآلمرة.اجلرائم اليت تن

ز  -و>إلضافة إىل ذلك، هناك متييز ال بد منه  -٢٩ وهو التميي
بني االتفاقيات األوىل واالتفاقيات الالحقة املتعلقة >إلرهاب. فعلى 

سـتيالء غــري املشـروع علــى سـبيل املثـال، مل تســتبعد اتفاقيـة قمــع اال
ء اجلرميــة السياســية. وقـد كــان ذلــك اسـتثنا ١٩٧٠الطـائرات لعــام 

متعمـداً ألن الــدول يف ذلــك احلــني مل تكــن ترغــب يف قبــول التــزام 
يسـمح ²ي اسـتثناءات يف حالـة اختطـاف  >لتسليم أو احملاكمة ال

فإن االتفاقيات الالحقة، مثل  ،الطائرات بدافع سياسي. ومع ذلك
ستبعد صراحة ، ت١٩٩٩االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام 

استثناء اجلرمية السياسية؛ وهكذا أصبح االلتزام >حملاكمة أو التسليم 
اليت يريد أن يقوهلا هي أنه جيب أال تغيب عن  أكثر صرامة. والنقطة

 البال االختالفات الدقيقة يف الصياغة بني املعاهدات.
ق بنص مشـاريع املـواد، قـال إنـه يشـاطر السـيد وفيما يتعل -٣٠

 ١لكثري مـن الشـكوك الـيت أعـرب عنهـا. فمشـروع املـادة اموراسي 
فيبــدو متعلقــاً  ٢ميكـن أن يــرتك بشـكله احلــايل. أمـا مشــروع املـادة 

والقائلـة ، ١>جلرائم الدولية فقط، رغم أن العبارة الواردة يف الفقرة 
"، هـــي ائم ذات األمهيــة الدوليــةفيمــا يتعلــق >جلنـــا�ت واجلــر "²نــه 

ء وتعـين ضــمنياً أن اجلــرائم غــري الدوليــة عبـارة مضــللة بعــض الشــي
تــدخل يف هــذا النطـــاق أيضــاً. وأيــد تعليـــق الســيد موراســي الـــذي 

" مكا ـــــا يف مكافحـــــة اإلفــــالت مـــــن العقــــابمفــــاده أن عبــــارة "
فإنـه  ،مشـروع املـادة. و>إلضـافة إىل ذلـكنـص الديباجـة ولـيس يف 

مع احملاكم رى بوضوح ملاذا تطاَلب الدول >لتعاون فيما بينها و ال ي
الدوليــة املختصــة. فاملوضــوع يتعلــق أساســاً >حملــاكم احملليــة ولـــيس 
احملــاكم الدوليــة الــيت تنطبــق يف صــددها أحكــام خاصــة >لتســليم. 

واســعة  ٢وقـال إنـه يتفـق أيضـاً مــع السـيد موراسـي علـى أن الفقـرة 
__________ 

 .٢٠-١٧ واملواد ٩ املادة)، الثاين(اجلزء  ا0لد الثاين ،١٩٩٦حولية  )٣٦٥( 
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أن ذلـــك قــــد يكــــون ضـــرور�ً نظــــراً لتنــــوع جـــداً يف نطاقهــــا، رغــــم 
 ينطوي عليها األمر. املعاهدات اليت

، قــال إنـــه يشــاطر الســـيد ٣وفيمــا يتعلــق مبشـــروع املــادة  -٣١
، فهـي ١موراسي رأيه ²نـه لـيس مـن الضـروري اإلبقـاء علـى الفقـرة 

تزيد عن تكرار ~كيد االلتزام بتنفيذ أحكـام املعاهـدات. وتشـري  ال
اً ملبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويل؛ وسيكون ممتنإىل ا ٢الفقرة 

لــو أن املقــرر اخلــاص عــّرب بصــورة أكثــر حتديــداً يف موضــع مــا عـــن 
كانــت الســلطة التقديريــة لالدعــاء إذا  املبـادئ الــيت يقصــدها، ومــا 

 العام، على سبيل املثال، أحد هذه املبادئ. 
ز بــني التمييــ ،٤يف صـدد مشــروع املـادة  ،ومـن الضــروري -٣٢

 عنـه املقـرر اخلـاص اجلرائم األساسية واجلرائم األخرى، وهو ما عرب
فإنــه ال يســـتطيع أن يوافــق علـــى  ،. ومــع ذلـــك٢ضــمناً يف الفقـــرة 

اليت تقول ²ن أساس االلتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة ميكـن  ٣الفقرة 
التماسـه يف القواعــد القطعيــة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل. 

ن مـن التقريـر الـيت تعـرب عــ ٩٤سـتنتاج يتعـارض مـع الفقـرة وهـذا اال
كـان ملبــدأ التسـليم أو احملاكمــة خصـائص القواعــد   إذاالشـك فيمــا 

اآلمـــرة. و>إلضـــافة إىل ذلـــك، هنـــاك شـــك يف مـــدى و�قـــة صــــلة 
واملـأخوذ مـن فتـوى حمكمـة العـدل  ٩٣االستشهاد الوارد يف الفقرة 

ة عـن تشـييد جـدار يف األرض اآل�ر القانونيـة الناشـئالدولية بشأن 
 .الفلسطينية احملتلة

اآلراء التفصــيلية  مـا، مرحلــة يفيعـرف، وقـال إنـه يــود أن  -٣٣
للمقــــرر اخلـــــاص بشــــأن خططـــــه املتعلقــــة >لنظـــــر يف املوضـــــوع يف 
املستقبل. فال ميكـن معاجلـة هـذا املوضـوع ²حكـام واسـعة شـاملة؛ 

بــادئ العامـــة وامل ،وســيتطلب األمـــر حبــث تفاصـــيل قــانون التســـليم
تستطيع  اصة السلطة التقديرية لالدعاء العام، ومىتخبللمحاكمة، و 

الدولة منح اللجوء للمجرمني السياسيني. وهو ال يؤيد التخلي عن 
هــذا املوضــوع: إنــه موضــوع هـــام للغايــة وقــد أثــريت اآلمـــال يف أن 

ال يبدو أن هنـاك  ،اللجنة سوف تتناوله بطريقة مالئمة. ومع ذلك
إحالة مشاريع املواد إىل جلنة الصياغة، حيث لن يكون  جدوى من

مـــن الوقــــت أثنــــاء الـــدورة اجلاريــــة لتنــــاول هــــذه لـــديها مــــا يكفــــي 
املشــــاريع. ولــــذلك يوصــــي ²ن تكتفــــي اللجنــــة >إلحاطــــة علمـــــاً 
مبشاريع املواد وأن تـرتك مهمـة مواصـلة النظـر فيهـا لألعضـاء اجلـدد 

 دمة. يف اللجنة يف فرتة السنوات اخلمس القا
شـكر املقـرر اخلـاص علـى تقريـره الرابــع.  فاسـياين السـيد -٣٤

وقال إنه يشعر >الطمئنان ألن املشروع قد أحرز حىت اآلن تقـدماً 
. أوالً، يثــــري وإن كانــــت مثــــة أمــــور ينبغــــي التنبيــــه إليهــــاال ²س بـــه، 

عــدداً مـــن التســاؤالت وال ميكـــن دعمــه بشـــكله  ٢مشــروع املـــادة 
ال يـذكر مـىت ينبغــي دعو إىل التعـاون، ولكنـه احلـايل. فهـذا الـنص يـ

القيــام �ــذا التعــاون. ورمبــا ينبغــي النظــر يف هــذا احلكــم يف مرحلـــة 
 الســـياق ذلــك يفالحقــة بعـــد أن يــتم حتديـــد آ�ر واجــب التعـــاون 

 بصورة أوضح. 

 ²١كمله. فالفقرة  ٣، ينبغي حذف مشروع املادة و�نياً  -٣٥
الراســخة تعــرض القاعــدة التعاهديــة إىل أ ــا ال فائـدة منهــا، نظــراً 

القائلة ²ن "العقد شريعة املتعاقدين"؛ وإعادة تكرار هذه القاعدة 
فـإن الفقــرة  ،يـؤدي إال إىل إ�رة التشـويش. و>إلضـافة إىل ذلـك ال
 غامضة إىل حٍد ال يتضح معه املطلوب >لضبط.  ٢

مزيــداً مـن الدراســة مــن  ٤و�لثـاً، يتطلــب مشـروع املــادة  -٣٦
ميكـن إحالتـه إىل جلنـة الصـياغة. ويف  انب املقرر اخلاص قبـل أنج

ال تثــــري االعـــرتاض، فـــإن هـــذه الفقــــرة  ١حـــني أن أحكـــام الفقـــرة 
تضيف الكثري. فهي تؤكد أن الدول ملزمة >لتسـليم أو احملاكمـة  ال

إذا كان هذا االلتزام �شئاً عن القـانون العـريف. ويف حـني أن ذلـك 
أخـرى، فـإن القاعـدة رد حشـو. وبعبـارة صـحيح بـال شـك، فإنـه جمـ

ليست �شئة، رغم صحتها، عن أي قاعـدة  ١املعروضة يف الفقرة 
خاصـة تتصــل مببـدأ التســليم أو احملاكمــة، ولكنهـا �شــئة >ألحــرى 
عـن تعريــف مــا تعنيــه القاعــدة العرفيــة. فالدولــة تكــون مطالَبــة ²ن 

 يقضـي ²ن الدولـة تفعل شيئاً معّينـاً إذا كـان القـانون الـدويل العـريف
 جيب أن تفعل هذا الشيء.

تصـبح قاعـدة هامـة، أن تنطـوي علـى إمكانيـة  ٢والفقـرة  -٣٧
ولكــن صـــياغتها احلاليــة مـــرتددة إىل درجـــة ال جتعــل هلـــا أي فائـــدة 

املقــــرر اخلـــاص وضـــع أقواســــاً معقوفـــة حــــول إىل أن حمـــددة، نظـــراً 
د مـن الدراســة القضـا� احملوريـة. وينبغـي أن يقـوم املقـرر اخلـاص مبزيـ

فصيلية ملمارسات الدول ولعنصر االعتقاد >إللزام وأن يصل إىل الت
كانـــت بعــــض اجلـــرائم املرتكبــــة   إذااســـتنتاجاته اخلاصـــة بشــــأن مـــا 

انتهاكًا للقانون اإلنسـاين الـدويل تنشـئ التزامـاً علـى الـدول بتسـليم 
ًا. ا0رم املزعوم أو حماكمته، وبشأن مدى هذا االلتزام إن كان قائم

قرر اخلاص يعتقد بوجود مثـل هـذا االلتـزام، فإنـه ينبغـي وإذا كان امل
أن يقدم احلجج الـيت تدعمـه لكـي يسـتطيع األعضـاء اآلخـرون يف 

كـــــانوا يوافقونــــه علـــــى اســـــتنتاجاته بعـــــد   إذااللجنــــة أن يقـــــرروا مـــــا 
استعراض كامل للمصادر األولية. وينطبق ذلك بنفس القدر على 

د اإلنســانية وجــرائم احلــرب، رائم املرتكبــة ضــاإل>دة اجلماعيـة واجلــ
 ورمبا على جرائم أخرى أيضاً. 

الــذي يتنــاول مصــادر االلتــزام >لتســليم أو  الفصــلوميثـل  -٣٨
احملاكمـة نقطـة بدايـة، ولكنـه ال يغطـي هـذا املوضـوع متامـاً. وينبغـي 
أن يفحــص املقـــرر اخلــاص بعـــض جوانـــب ممارســات الـــدول بدقـــة 

هــذا التحليــل أن يبحـــث  رر اخلـــاص يف إطــارأكــرب. وقــد يــود املقــ
كان تراكم املعاهدات الكثرية اليت تضم بنوداً للتسليم   إذاصراحة ما 

أو احملاكمة يعين أن الدول تقبل القول بوجود قاعدة عرفيـة، أو مـا 
كانت الدول تعتقد أ ا تضع استثناًء من القانون العريف. وميكن   إذا

قــرر اخلــاص للـــوزن مـــاً يف تقيــيم املأن يــؤدي هــذا التحديــد دوراً ها
الــذي يتعــني إعطــاؤه ملختلـــف املصــادر املاديــة للقــانون يف حتديـــد 
وجــود قاعــدة عرفيـــة مــن عدمـــه. وينبغــي أال ينتظـــر املقــرر اخلـــاص 
صدور قرار من حمكمة العدل الدولية بشأن املوضوع، بل ينبغي لـه 

 أن يصل إىل استنتاجه اخلاص، مهما كان ذلك عسرياً.
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لـيس واضـحاً متامـاً.  ٤من مشروع املادة  ٣ومعىن الفقرة  -٣٩
فهــل هـــي تعــين أن اجلـــرائم الــيت تنتهـــك القواعــد القطعيـــة للقـــانون 
الدويل هي وحدها اليت ميكن اعتبارها جرائم تنشـئ التـزام التسـليم 
أو احملاكمــة، أم تعــين أنــه مــا دامــت توجــد قاعــدة قطعيــة فـــإن أي 

فسـري الثـاين لـن خيـل ا االلتـزام؟ والتانتهاك لتلك القاعدة ينشـئ هـذ
بوجود جرائم أخرى تنشئ التزاماً >لتسليم أو احملاكمة، يف حني أن 
التفســـري األول يـــوحي ²ن القواعـــد اآلمــــرة متثـــل األســـاس الوحيــــد 

 للتذرع �ذا االلتزام.
من مشروع  ٣ومع ذلك، فإن التحد�ت اليت تثريها الفقرة  -٤٠

قياً التعامل معهـا يف ل صياغة ميكن منطليست جمرد مسائ ٤املادة 
د  جلنة الصياغة بدون االسرتشاد مبمارسات الدول وبعنصر االعتقا
>إللـزام. إذ تتطلــب هــذه الفقــرة مـن املقــرر اخلــاص حتلــيالً موســعاً 

من تقريره: إن املوضع الـذي  ٩٤ إىل ٩٢ انطالقًا من الفقرات من
 قيقة. ب دراسة كاملة ودحتتله القواعد اآلمرة يف هذا املوضوع يتطل

وبعد تقييم أمهية القـانون العـريف والقواعـد اآلمـرة يف ذلـك  -٤١
كـان مـن املمكــن   إذاامليـدان، قـد ينظـر املقـرر اخلــاص عندئـذ فيمـا 

صياغة قواعد مستصوبة تدون القواعد العرفية القائمة أو تستكملها، 
صـل أو قـد يقـوم بـدالً مـن ذلـك بوضـع األسـاس لقواعـد تعاهديـة تت

تسليم أو احملاكمة. وميكن أيضاً للمقرر اخلاص أن ينظر >اللتزام >ل
بصــورة أكثــر اكتمــاالً، يف تقـــاريره التاليــة، يف العالقــة بــني التســـليم 

كانـت العالقــة   إذااحملاكمـة وبـني الواليـة القضــائية العامليـة وفيمـا  أو
ومع بينهما تؤثر ²ي شكل على مشاريع املواد اليت يتعني إعدادها. 

يظـل مشـروعاً  ٤ر يف االعتبـار، فـإن مشـروع املـادة وضـع هـذا األمـ
جمدً� ومفيداً يستحق أن تتابع اللجنـة عملهـا بشـأنه. وإذا اضـطلع 
اساً  لتب ا املقرر اخلاص بعمل إضايف واستطاع أن يصل إىل نتائج أقل 

ن النتــائج الــواردة يف تقريــره الرابــع، فــإن اللجنــة ســتتمكن علـــى مــ
منقح تنقيحاً جيداً إىل جلنة  ٤ملشروع املادة الة نص األرجح من إح

الصياغة يف دور�ا الرابعة والستني. وقال إنه ال يؤيد إحالة مشروعي 
إنه  ،إىل جلنة الصياغة يف املرحلة الراهنة. ومع ذلك ٣و ٢ املادتني ف

 يعتقد إمجاالً أن هذا املشروع ينبغي أن يستمر.
الذي  اص علىشكر املقرر اخل سابو� السيد -٤٢ تقريره الرابع 

ساعد اللجنة يف إحراز تقدم يف موضـوع صـعب. والشـكر واجـب 
أيضاً للفريق العامل املعين >اللتزام >لتسليم أو احملاكمة للمسامهة اليت 
قدمها. وفيما يتعلق مبصادر االلتزام >لتسليم أو احملاكمة، الحظ أن 

ب راسخ هو واج واجب التعاون يف مكافحة اإلفالت من العقاب
منها ميثاق األمم املتحدة ونظـام رومـا األساسـي  ،يف مجلة صكوك

للمحكمة اجلنائية الدولية. و>إلضافة إىل ذلك، ومنذ وقت أقرب، 
 ج إجيايب إزاء واجب التعاون يف التقرير الرابع عن محاية اتباع جرى 

يتفق  ). وقال إنه الA/CN.4/643األشخاص يف حاالت الكوارث (
مكافحـة ل اليت ُأعرب عنها بشأن اسـتعمال مصـطلح "الشواغ مع

. فــالتعبري ٢مـن مشــروع املـادة  ١" يف الفقـرة اإلفـالت مـن العقــاب
" تستعمل بصورة شائعة يف النصوص مكافحةيسهل فهمه، وكلمة "

القانونيــة يف صــدد املخـــدرات واإلرهــاب. ولكنـــه جيــد مشـــكلة يف 
كون من الضروري القيام ". وسيةاحملاكم الدولية املختصاإلشارة إىل "

ميثل إمجاالً حماولة  ٢بشيء من إعادة الصياغة، ولكن مشروع املادة 
 جيدة لتعريف واجب التعاون.

وفيمـا يتعلــق >لفــرع >ء مــن الفصــل األخــري، وهــو الفــرع  -٤٣
املتعلـق >اللتــزام >لتســليم أو احملاكمــة يف املعاهــدات القائمــة، أيــد 

رورة التمييـــز بوضــوح أكـــرب بـــني د حـــول ضــتعليقــات الســـيد دوغــار 
اجلــرائم األساســية واجلـــرائم األخــرى. ولكــن هـــذه ليســت >ملهمـــة 

 ٤٤السهلة، حسبما يتضح من املعلومات املفيدة املقدمة يف الفقرة 
، وهـو تصـنيف يسـاعد )٣٦٦(من التقرير بشأن تصنيف بسيوين ووايز

إىل التعـاون بشـأ ا يف تعيني أنواع اجلرائم اليت حيتاج ا0تمع الدويل 
لكفالة تقدمي اجلناة إىل العدالة. ووافق أيضـاً السـيد دوغـارد بشـأن 
ضرورة التمييز بني املعاهدات اليت تسمح >سـتثناءات واملعاهـدات 

حلسبان لدى اليت ال تسمح �ا. وجيب أن توضع هذه اجلوانب يف ا
 فإنـــه يؤيـــد وضـــع قائمـــة >جلـــرائم يف ،النظـــر يف املوضـــوع. ولـــذلك

ذ إن  مشروع املادة املناظر، على أال تكون قائمة شديدة التقييد. إ
ا0ـرمني يتصـفون >البتكـار ويتعــني علـى اللجنـة أن تبقـي خيارا�ــا 

²نـه زائـد عـن احلاجـة،  ٣مفتوحة أيضاً. وقد ُوصف مشروع املادة 
مفيـدة: عنـد التعامـل مـع االلتـزام >لتسـليم  ٢ يـرى أن الفقـرةولكنـه 

فـإن الشـروط احملـددة يف القـانون  ،استناداً إىل معاهـدة أو احملاكمة
 الوطين واالجتهاد القضائي ينبغي أن توضع يف االعتبار.

وفيما يتعلق >لفرع جيم املتعلق مببدأ التسليم أو احملاكمـة  -٤٤
القاعدة >عتباره قاعدة من قواعد  القانون الدويل العريف، سلَّم ²ن 

اللجنة يف  ،مالئماً. ومع ذلك يتم بعد تعريفها تعريفاً  مل فقد أعلنت 
، يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، ١٩٩٦عام 

أن الدول األطراف ينبغي أن تسلِّم أو حتاكم األفراد املوجـودين يف 
�م إ>دة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية الذين يدعى ارتكا إقليمها

ملـدهش أن اللجنـة تبـدو وكأ ـا جرائم حرب. ولـذلك كـان مـن ا أو
 سنة، عن التعامل مع هذا احلكم جبدية.  ١٥حتجم، بعد 

حســبما اقرتحـه املقـرر اخلــاص  ٤ورغـم أن مشـروع املـادة  -٤٥
يتطلب قدراً من إعادة الصياغة، فإن عدد املعاهدات الـيت تنشـئ 
االلتــــزام >لتســــليم أو احملاكمــــة وعـــــدد الــــدول األطــــراف يف هـــــذه 

نهضــان دلــيالً حبــد ذا�مــا علــى أن هنــاك أساســاً يف املعاهــدات ي
القانون العريف الدويل لذلك االلتـزام. ومـع ذلـك، وكمـا قـال السـيد 
 فاسياين، يتطلب األمر تفسريًا أكثر تفصيالً هلذا األساس القانوين.

ديـــه أي توصـــية حمـــددة بشـــأن مســـتقبل وقــال إنـــه لـــيس ل -٤٦
الســـيد موراســـي، ولكـــن  يؤيـــد اقـــرتاح النظــر يف املوضـــوع. وهـــو ال

اقرتاح السيد ميليسكانو قد يكون مقبوًال لديه إذا حصل على دعم  
كاٍف من أعضاء اللجنة اآلخرين. ورمبا يكون من األفضل ~جيل 

 اختاذ أي قرار حىت الدورة الرابعة والستني للجنة. 
__________ 

 )٣٦٦( C. Bassiouni and E. M. Wise  انظر احلاشية)أعاله) ٣٥٥. 
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األجنبية اجلنائية نة مسؤويل الدول من الوالية القضائية حصا
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( *)�بع(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
 التقرير الثالث للمقرر اخلاص

دعا املقرر اخلاص إىل عـرض تقريـره الثالـث عـن  الرئيس -٤٧
حصـــانة مســــؤويل الــــدول مــــن الواليــــة القضــــائية اجلنائيــــة األجنبيــــة 

)A/CN.4/646.( 
ه الثالــث (املقـرر اخلـاص) قـال إن تقريـر  كولـودكني  السـيد -٤٨

يتــــوج املرحلـــــة األوىل مـــــن العمـــــل بشـــــأن هـــــذا املوضـــــوع، ويقـــــدم 
لعامة للتوازن املفاهيمي الذي استعراضاً مواضيعياً، ويضع اخلطوط ا

 ولو يف ذهنه هو على األقل. -يتشكل اآلن 
ويركز التقرير الثالث على اجلوانب اإلجرائية للحصانة: يف  -٤٩

ينبغـــي أن تثــار مســـألة ئيــة أي مرحلــة مــن مراحـــل اإلجــراءات اجلنا
احلصانة، ومىت ميكن االحتجاج �ا ومن الذي يستطيع االحتجاج 

ي الدولة اليت تتحمل عبء االحتجاج �ـا، ومـن دولة ه�ا، وأي 
الــذي يســـتطيع التنـــازل عنهــا وكيفيـــة ذلـــك. ويغطــي التقريـــر أيضـــاً 

وهــي العالقــة بــني إعــالن الدولــة أن املســـؤول  ،قضــية غــري إجرائيــة
ابع هلا يتمتع >حلصانة وبني مسؤولية تلك الدولة عن الفعل غـري الت

 املشروع الذي ارتكبه ذلك املسؤول.
، )٣٦٧(وخيتلـف التقريــر الثالـث منهجيــاً عـن التقريــر الثــاين -٥٠

وهـو الــذي أمكـن فيــه مــن خـالل حتليــل ممارسـات الــدول، وآرائهــا 
ام بشـــأن نطــــاق احلصـــانة مــــن الواليــــة القضـــائية األجنبيــــة، وأحكــــ

حمكمة العدل الدولية واحملاكم الوطنية، واملؤلفات التوصُل إىل بعض 
يما يتعلق >لوضـع احلـايل والتطـور النتائج اليت أمكن استخالصها ف

املقبل للقانون الدويل بشأن حصانة مسؤويل الدول. وختتلف احلالة 
بعـض الشــيء يف صـدد اجلوانــب اإلجرائيـة لتلــك احلصـانة، حيــث 

ومـــات وال احملــاكم الوطنيـــة بتحديــد موقفهـــا بشـــأ ا تقــم ال احلك مل
عـــض فـــإن ب ،بــذات القـــدر مـــن الوضـــوح. وفيمــا يتعلـــق >ملؤلفـــات

 اجلوانب اإلجرائية قد عوجل، ولكن معظمها مل تتم تغطيته.
الصلة.  ،ومع ذلك -٥١ ميكن االستناد إىل بعض السوابق ذات 

ا ويتسم العدل  لدولية يف ²مهية خاصة احلكم الذي أصدرته حمكمة 
وهناك أيضاً  .بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنائيقضية 

اخلالف املتصل حبصانة مقرر خاص للجنة حقوق فتوى احملكمة بشأن 
الدول، و اإلنسان من اإلجراءات القانونية أحكام عدة ، وممارسات 

املستخلصة يف  هامة صادرة عن حماكم وطنية. وبعض االستنتاجات 
ر هي استقراء للمنطق وليست استنباطاً يقوم على حتليل مصادر التقري
 ن املنطبق، وهو النهج الذي استُعمل يف التقرير الثاين.القانو 

__________ 

 .٣٠٨٨من اجللسة  مستأنف * 
 .A/CN.4/631 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٣٦٧( 

وينبغـــــي إ�رة مســـــألة احلصـــــانة يف املرحلـــــة األوليـــــة مــــــن  -٥٢
اإلجـراءات اجلنائيــة، رغــم أن الدولــة الــيت متــارس الواليــة القضــائية 

ة مسألة احلصانة يف تلك املرحلة. وعلى اجلنائية ليست ملزمة بدراس
ينبغـي تناوهلـا يف مرحلـة مبكـرة مــن أي حـال، فـإن مسـألة احلصـانة 

مراحل اإلجراءات القضائية، بـل ويف املرحلـة السـابقة للمحاكمـة. 
اخلــالف ما أعلنــت حمكمــة العــدل الدوليـة يف فتواهــا بشــأن حسـبو 

جراءات مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإل املتصل حبصانة
أولية جيب البت فيها مسائل  ]...[مسائل احلصانة  إن" ـــف ،القانونية

على وجه السرعة يف بداية الدعوى. وهـذا مبـدأ مـن مبـادئ قـانون 
النظر يف عدم و ). ٦٣(الفقرة  اإلجراءات املعرتف �ا بصورة عامة"

ن ميكن أن يعترب انتهاكًا ماجلنائية  الدعوىمسألة احلصانة يف بداية 
 جانب دولة احملكمة للقواعد اليت حتكم احلصانة.

غي >ملثل فحص مرحلة اإلجراءات اجلنائية اليت ينبغي وينب -٥٣
فيها النظر يف مسألة احلصانة من منظور اجلهة الـيت تتحمـل عـبء 
االحتجــــاج >حلصــــانة. وإذا كانــــت دولـــــة املســــؤول الــــذي يتمتـــــع 

ملراحــــل األوليــــة مــــن >حلصــــانة املوضــــوعية مل حتــــتج >حلصــــانة يف ا
ر وال تنشـــأ عندئــــذ اإلجـــراءات، فـــإن اإلجـــراءات ميكـــن أن تســـتم

مسـألة انتهـاك االلتزامـات الناشـئة عـن احلصـانة. وعلـى أي حــال، 
فإن االعرتاف >حلصانة الشخصـية أو الوظيفيـة للمسـؤول ال حيـول 
دون إمكانية اختاذ مجيع التدابري يف سـياق ممارسـة الواليـة القضـائية 

اً ئيـة، ولكنــه حيـول فقــط دون اختـاذ التــدابري الـيت تفــرض التزامــاجلنا
 على املسؤول أو التدابري القسرية.

وهناك سؤال �ٍن، وهو ما هي اجلهة اليت تستطيع قـانو�ً  -٥٤
الدولة  ملسؤول أو  إ�رة مسألة احلصانة: هل تكون هذه اجلهة هي ا

ل ولكنها تعود إىل اليت خيدمها املسؤول؟ فاحلصانة ال تعود إىل املسؤو 
 "مستفيد"فاملسؤول هو جمرد الدولة اليت خيدمها أو خدمها املسؤول. 

فإن  ،من احلصانة اليت تعود حبكم القانون إىل الدولة. وبناء على ذلك
 ،احلقوق املتأصلة يف احلصانة هي حقوق عائدة للدولة. وعلى هذا

لناحية  ميكن القول ²ن االحتجاج >حلصانة لن يكون له مغزى من ا
حتـتج >حلصــانة القانونيـة إال عنـدما تكــون دولـة املســؤول هـي الــيت 

تعلنها. وال يعين ذلك أن إعالن هذه احلصانة من جانب املسؤول  أو
ليس له مغزى على اإلطالق يف سياق اإلجراءات القانونية اجلارية 
فيما يتصل بذلك الشخص. فمن غري املرجح أن يقابَل ذلك اإلعالن 

ذلك >لتجاه ائياً  ل بكل بساطة من جانب الدولة اليت تقاضي جن
ول. ولكن إذا مل تؤيده دولة املسؤول، فيبدو أن ذلك اإلعالن لن املسؤ 

 يكون له وزن ومغزى كافيان من الناحية القانونية.
ولكي تستطيع دولة املسؤول أن تعلن أنه يتمتع >حلصانة  -٥٥

ية جيري اختاذها، أو من فإ ا جيب أن تعرف أن هناك إجراءات جنائ
اليت  ،و>لتايلاملقرر اختاذها، جتاه ذلك الشخص.  جيب على الدولة 

تنفذ تدابري من هذا القبيل أو ختطط الختاذها أن تُعلم دولة املسؤول 
بذلك. وبطبيعة احلال، ال ميكن القيام بذلك إال بعد معرفة أن األمر 

 فرتاض ذلك. ميس مسؤوالً أجنبياً، أو عندما توجد أسباب ال
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و>لنســـــبة ملســــــألة الدولــــــة الــــــيت ينبغــــــي أن تثــــــري مســــــألة  -٥٦
ينطلق من موقف يقول ²ن عـبء احلصانة، قال إن تقريره الثالث 

كـان   إذا االحتجاج >حلصانة يقع على أطراف خمتلفة، حسب مـا
ا0موعــــة "أعضــــاء املســـؤول املعــــين شــــاغالً ملنصــــبه بصــــفته أحــــد 

أو   -وزيـر اخلارجيـة  وأو رئـيس احلكومـة أرئـيس الدولـة  -" ةالثالثيـ
 كان أي مسؤول آخر ال يزال يشغل منصبه أو مسؤول سابق.

ويف حالة املسؤولني الـذين يتمتعـون فقـط حبصـانة وظيفيـة  -٥٧
وليس حبصانة شخصية، يقع عبء االحتجاج >حلصانة على دولة 

ون يتمتع �ا املسؤولهي حصانة إن احلصانة الوظيفية إذ  ،املسؤول
لرتـب العاليـة ويتمتــع �ـا املسـؤولون الســابقون، مـن غـري أصــحاب ا

وذلك فقط فيما يتعلق >ألعمال اليت يقومون �ا بصفتهم الرمسيـة. 
وال يقــع علـــى الدولــة الـــيت متـــارس الواليــة القضـــائية أي التـــزام ²ن 
تعرف أ م مسؤولون أجانب، فضـالً عـن أن تعـرف أ ـم مسـؤولون 

²ن تعـرف أ ـم يف انتهـاكهم  يقـع عليهـا التـزام سابقون، كما أنه ال
للقانون كانوا يتصرفون بصفة رمسية. وجيـب علـى دولـة املسـؤول أن 
ختطر الدولة اليت متارس الوالية القضائية بوجود احلصانة وأسـبا�ا: 
وإذا أخفقت يف القيام بذلك، فال يقع على الدولة املمارسة للوالية 

قــــاء نفســــها، ألة احلصـــانة مــــن تلالقضـــائية أي التــــزام ببحــــث مســــ
 وميكنها، تبعاً لذلك، أن متضي قدماً يف احملاكمة اجلنائية.

ويؤدي منطق مشـابه إىل نفـس النتيجـة عنـد تطبيقـه علـى  -٥٨
مــن ليســوا املسـؤولني الــذين يتمتعـون >حلصــانة الشخصــية ولكـنهم 

لــــو ُوجـــــدت فعــــالً هـــــذه الفئــــة مـــــن  - ةالثالثيـــــ أعضــــاء ا0موعــــة
ذه الفئـة موجــودة فعــالً. والدولــة الــيت ، وهــو يعتقــد أن هــاملسـؤولني

متـــارس الواليــــة القضــــائية ليســــت مطالبـــة ²ن تعــــرف أمهيــــة موقــــع 
املسـؤول، والوظــائف الــيت ميارسـها املســؤول، أو أن ذلــك املســؤول 
ميثـل الدولــة يف العالقــات الدوليــة. ويتعــني علــى دولــة املســؤول أن 

ول يتمتع >حلصانة، لقضائية ²ن املسؤ تبلغ الدولة املمارسة للوالية ا
 ويتعني عليها أن تقدم ما يدعم االدعاء >حلصانة.

وتطبيق هذا املنطق نفسه على َمن ال يزالون يف مناصبهم  -٥٩
وزراء اخلارجيــة الـــذين  مــن رؤســاء الــدول أو رؤســاء احلكومــات أو

اليت  يتمتعون حبصانة شخصية يؤدي إىل نتيجة عكسية: إن الدولة 
ئية ينبغي أن تثري مسألة احلصانة بنفسها. فكل ارس الوالية القضامت

هـؤالء املســؤولني، كقاعــدة عامــة، معروفـون للــدول األجنبيــة. وهــم 
صفتيهم بكلتا يتمتعون >حلصانة يف صدد األعمال اليت يقومون �ا 

زام  ،الرمسية والشخصية. و>لتايل لت ا فإن دولة املسؤول ال يقع عليها 
 حلصانة أمام سلطات الدولة املمارسة للوالية القضائية. >الحتجاج >

وهو يرى أن االستنتاجات السابقة ~كدت حبكم حمكمة  -٦٠
  بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنائي.العدل الدولية يف قضية 

>حلصــــانة، خلـــص تقريــــره وفيمـــا يتعلـــق بوســــيلة التـــذرع  -٦١
يســت ملزمـة >الحتجــاج >حلصــانة الثالـث إىل أن دولــة املسـؤول ل

أمام حمكمة أجنبية، وأنه يكفي أن تفعـل ذلـك مـن خـالل القنـوات 
الدبلوماســية. وعــدم وجــود التــزام علــى الدولــة ²ن تتعامــل بصــورة 
مباشـرة مــع حمكمـة أجنبيــة ينبـع مــن مبـدأ املســاواة يف السـيادة بــني 

ائية اجلنائيـة ول. وكثرياً مـا تثـار مسـألة احلصـانة مـن الواليـة القضـالد
 األجنبية، وحتَُل أيضاً، يف مرحلة ما قبل احملاكمة.

وفيمـــا يتعلـــق >لتنــــازل عـــن احلصــــانة، قـــال إن احلــــق يف  -٦٢
التنازل عن حصانة املسؤول، مثله مثل حق االحتجـاج >حلصـانة، 

 وذلك لنفس األسباب.يعود إىل الدولة وليس إىل املسؤول، 
حلصانة. ففي حالة مسـؤويل ويتباين أسلوب التنازل عن ا -٦٣

، جيـب أن يكـون التنـازل ةالثالثيـ ا0موعـة الدول الذين ينتمون إىل
عن احلصانة صرحياً. وأي استثناءات حمتملة هي يف جانبها األكرب 
استثناءات افرتاضية. ومن �حية أخـرى، فـإن التنـازل عـن احلصـانة 

نـازل عـن والت ةالثالثيـا0موعـة شخصـية ملسـؤولني خبـالف أعضـاء ال
احلصـانة الوظيفيــة للمســؤولني اآلخـرين ميكــن أن يكــون صــرحياً أو 

شـكل ×خـذ ضمنياً. واألمر اهلام هو أن التنازل الضمين ميكـن أن 
 عدم االحتجاج >حلصانة من جانب دولة املسؤول.

حتـتج >حلصـانة  فـإن حتديـد اجلهـة الـيت جيـب أن ،وهكـذا -٦٤
الشـــخص الــذي يتمتـــع  والــيت جيــب أن تتنـــازل عنهــا يتوقـــف علــى

أو كـان مسـؤوالً  ةالثالثيـأعضاء ا0موعة إن كان أحد  ->حلصانة 
حيتلــون  ةالثالثيـأعضـاء ا0موعــة آخـر. ويف أٍي مــن احلـالتني، فــإن 

 موقعاً مميزاً. 
ولــة وتنــاول تقريــره الثالــث أيضــاً العالقــة بــني احتجــاج د -٦٥

تلــــك الدولـــــة. تنازهلــــا عنهــــا وبــــني مســــؤولية  املســــؤول حبصــــانته أو
وتستند العالقة إىل أن السلوك الذي يُفـرتض أنـه غـري قـانوين ميكـن 

 أن ينسب إىل املسؤول وإىل دولة املسؤول يف آن واحد.
أوالً، عندما حتتج الدولة حبصانة املسؤول على أساس أن  -٦٦

الشخص هو تصرف ذو طابع رمسي، التصرف الذي يُتهم به ذلك 
رف هو تصرف الدولة ذا�ا. ويضع ذلك فإ ا تعرتف ²ن ذلك التص

الدويل.  مقدمات هامة لنشوء مسؤولية الدولة املعنية مبوجب القانون 
املسؤول يضع  ووقوع عبء االحتجاج >حلصانة الوظيفية على دولة 

ملسؤول أن تعلن أن أفعال  تلك الدولة أمام اختيار: إما ا املسؤول أو 
تعــرتف ²ن الفعـل هــو  السـابق هـي أفعــال رمسيـة بطبيعتهــا، وبـذلك

فعلها، مع كل ما يصاحب ذلك من عواقب سياسـية وقانونيـة؛ أو 
متتنـع عـن القيــام بـذلك، وبـذلك تســمح للدولـة األجنبيـة مبحاكمــة 

 املسؤول املعين. ومن املعروف وقوع حاالت من النوع الثاين.
ميكن أن تعرتف دولة املسؤول ²نه تصـرف بصـفة  و�نياً، -٦٧

رينبـو "ون أن حتتج >حلصانة، كما جـرى يف حادثـة رمسية، ولكن د
. وهـذا االعـرتاف حبـد ذاتـه ال يعفـي املسـؤول مـن املســؤولية، وُوريَـر"
إســـناد الســلوك إىل الدولـــة ال حيــول دون إســـناده إىل إىل أن نظــراً 

 املسؤول أيضاً.
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 التـابع املسؤول أفعالتعلن أن  أال الدولة تارخت قد و�لثاً، -٦٨
طابع رمسي، وبذلك ال حتتج >حلصانة الوظيفية.  ذات لأفعاهلا هي 

تعلن أن املسؤول قد تصرف بصفته الشخصـية و>لتـايل  قد إ ابل 
اليت متارس الوالية  الدولة أن يعينيتمتع >حلصانة. ولكن ذلك ال  ال

بصفة رمسية.  أفعاالً اضطُلع �ا األفعالاعتبار هذه  تستطيعالقضائية 
تسـتطيع فقـط إقامـة الــدعوى  الإن تلـك الدولــة فـ ،ويف هـذه احلالـة

اجلنائيـة ضــد املسـؤول األجنــيب، ولكنهـا تســتطيع أيضـاً، إذا كانــت 
دوليـة لدولـة مشروعة دولياً، أن تثري مسـألة املسـؤولية ال غري األفعال

 .املزدوجاملسؤول على أساس اإلسناد 
يف اخلتام، قال إن النظر يف القضا� اليت جرى تناوهلا  ويف -٦٩

تقريـره الثالـث سيسـاعد علـى إقامــة التـوازن الصـحيح بـني حصــانة 
مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية وبـني املسـؤولية 

 عن اجلرائم املرتكبة.
 .٥٥/١٧جللسة الساعة رُفعت ا

_________ 

 ٣١١٢اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٦الثال�ء، 

 كامتوس السيد موري :الرئيس

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

، السـيد حسـونة، السـيد احلمـود، السـيد جاكوبسـون بيليه، السيدة
دوغـارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، الســيد 

ا، الســيد كــافليش، فارغـاس كــارينيو، الســيد فاســياين، الســيد فومبــ
الســـيد كانــــديويت، الســـيد كولــــودكني، الســـيد كوميســــاريو أفونســــو، 

وليت، السـيد ماكريــه، السـيد موراســي، السـيد ميليســكانو، السـيد نــ
 السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

 *)ختاممع اهليئات األخرى ( التعاون
 من جدول األعمال] ١٣[البند 

 األمني العام للمنظمة االستشارية القانونية بيان 
 األفريقية -اآلسيوية 

رحب >ألمني العام للمنظمة االستشارية القانونية  الرئيس -١
 األفريقية، السيد رمحت حممد، ودعاه ألخذ الكلمة. -اآلسيوية 

(األمني العام للمنظمة االستشـارية القانونيـة  حممد السيد -٢
) قــال إن املنظمـــة االستشــارية تواصــل تعليـــق األفريقيــة -اآلســيوية 

__________ 

 .٣١٠٨من اجللسة  مستأنف * 

وسوف  ،القائمة منذ أمد بعيد مع اللجنةأمهية كربى على عالقتها 
 تبذل قصاراها لز�دة تعزيز هذه العالقة يف السنوات القادمة.

ويتمثـل أحـد االلتزامـات التأسيسـية للمنظمـة االستشـارية  -٣
لـدويل وإبــالغ آراء جلنـة القــانون ا تنظـر فيهــااملسـائل الــيت حبـث يف 

 اللجنة.الدول األعضاء يف املنظمة االستشارية إىل 
 للمنظمة االستشاريةاخلمسون وقد ُعقدت الدورة السنوية  -٤

 ١حزيران/يونيـــه إىل  ٢٧مــن يف الفــرتة النكــا،  يف كولومبــو، ســري
. وكــان فريــق الشخصــيات البــارزة الــذي ُشــكل ٢٠١١ متوز/يوليــه

ته هيئة استشارية لتوجيه أعمال املنظمة، مبناسبة تلك الدورة، بصف
 . )٣٦٨(جلنة القانون الدويل يضم أربعة أعضاء من

وقـد جـرت مــداوالت املنظمـة االستشــارية بشـأن أعمــال  -٥
. وقـــــــال إن األمــــــني العـــــــام ٢٠١١حزيران/يونيــــــه  ٢٧اللجنــــــة يف 

للمنظمـة االستشــارية قــّدم يف بيانــه االســتهاليل يف الــدورة الســنوية 
مـوجزاً ألعمـال اللجنــة يف دور�ـا الثانيـة والسـتني وشــّدد  استعراضـاً 

أن املـــــدخالت املقدمـــــة مــــن الـــــدول األعضـــــاء يف املنظمـــــة علــــى 
االستشـــارية ســـتكون ذات أمهيـــة كـــربى للجنـــة يف رســـم اجتاهـــات 
عملهـا يف املسـتقبل وأن التعليقـات واملعلومـات املتصـلة مبمارسـات 

~خــذ يف اعتبارهــا آراء الــدول يف آســيا وأفريقيــا ســتمكنها مــن أن 
 .القانونيةخمتلف النظم 

عضوان من أعضاء فريق الشخصيات البارزة، ومها وحتدث  -٦
آ�ر أيضاً من أعضاء اللجنة، بصفتهما الشخصية عن موضوعي "

حصانة مسؤويل الدول من الوالية " و"النزاعات املسلحة على املعاهدات
يا�ن الكامالن ملداخلتيهما يف . ويرد الب)٣٦٩("القضائية اجلنائية األجنبية

 توزيعه على مجيع أعضاء اللجنة. حمضر املناقشة الذي سيجري
وأعربـــــت وفــــــود إندونيســـــيا ومجهوريــــــة إيـــــران اإلســــــالمية  -٧

والصـني والكويـت ومـاليز� واململكـة العربيـة السـعودية واليـا>ن عــن 
 آرائها بشأن خمتلف املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اللجنة.

آ�ر النزاعــــات املســــلحة علـــــى وفيمــــا يتعلــــق مبوضـــــوع " -٨
يشمل إشارة  ٢"، الحظ أحد الوفود أن مشروع املادة داتاملعاه

صرحية إىل انطباق مشاريع املواد على النزاعات املسلحة غري الدولية 
قد يتولد  وأنه مل يزل يعترب أن إدراج هذه النقطة غري مالئم. إذ إن ما

مـــن آ�ر علـــى املعاهـــدات خيضـــع اعـــات النز عــن هـــذه الفئـــة مـــن 
د  لألحكام اخلاصة >لظروف ملوا النافية لعدم املشروعية من مشاريع ا
. )٣٧٠(عـــن األفعــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً املتعلقــة مبســـؤولية الـــدول 

__________ 

صـيات البــارزة، انظــر الشخ فريــقعلــى قائمـة أعضــاء  لالطـالع )٣٦٨( 
Summary Report of the Fiftieth Annual Session of the Asian–African 

Legal Consultative Organization, 27 June–1 July 2011, Colombo, Sri 

Lanka, p. 27, para. 5.25. 
 )٣٦٩( Ibid., p. 31–33, paras. 6.4–6.7. 
 ،٢٠٠١ديسمرب /األول كانون  ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعية العامة  قرار )٣٧٠( 

املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 
 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية
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، ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٧٣و>إلضافة إىل ذلك، فإن املادة 
ة بشأن هذا املوضوع، وهي االتفاقية اليت تشكل أساساً لعمل اللجن

تشري حصراً إىل آ�ر النزاعات املسلحة بني الدول على املعاهدات. 
ويف رأي وفــد آخــر، مل يكــن تعريــف النــزاع املســلح تقييــد�ً بدرجـــة  

بسـهولة تفســريه ²نـه يشــري إىل أي اسـتعمال للقــوة، كافيـة، وميكــن 
 .وهو ما ميكن بدوره أن يؤثر على استقرار العالقات التعاهدية

الوفود طرد األجانبوفيما يتعلق مبوضوع " -٩ "، شدد أحد 
على أن الطرد جيب أن يكون مقرت�ً مبراعاة االحرتام الواجب حلقوق 

عدين. ورأى وفد آخر أنه اإلنسان األساسية العائدة لألشخاص املب
ال ينبغي أن يكون هناك ما يعرتض تسليم األجنيب إىل الدولة الطالبة 

ع شـــروط الطــرد وإذا مل يكــن الطـــرد نفســه ميثـــل إذا اســتوفيت مجيــ
انتهاكـاً للقــانون الـدويل أو القــانون احمللــي. والحـظ وفــد �لــث أن 

يل حلقـوق املوضـوع ينبغـي أن يعـاَجل أساسـاً مـن منظـور القـانون الـدو 
اإلنسـان ولـيس مـن منظـور مبـدأي السـيادة وعـدم التـدخل، وشـدد 

العامــة املتاحــة جلميــع ذلـك الوفــد علــى أنــه >إلضــافة إىل احلمايــة 
األجانب، ميكن منح بعض فئات األجانب، مثل الالجئني والعمال 

 املهاجرين، محاية إضافية من الطرد وضما�ت إجرائية أخرى.
محايــــة األشــــخاص يف حـــــاالت ع "وفيمــــا يتعلــــق مبوضــــو  -١٠

ما "، الحظ أحد الوفود أنه يعود للدولة املتضررة أن تقرر الكوارث
الئم أن تتلقى مساعدة خارجية يف حالة وقوع كارثة. كان من امل  إذا

وأي حماولة لفرض عقوبة على الدولة املتضررة سيكون متناقضًا مع 
مي املســـاعدة القــانون الــدويل. والحــظ وفــد آخــر أنــه ال ينبغــي تقــد

اإلنسـانية إال مبوافقـة الدولــة املتضـررة، مـع مراعــاة االحـرتام الصــارم 
لسـالمة اإلقليميـة والوحـدة الوطنيـة وعـدم ملبادئ السيادة الوطنية وا

اً  التدخل يف الشؤون الداخلية للدول. ولكن وفداً آخر شدد جمدد
فيما  على أن الدولة املتضررة متلك احلق الرئيسي، وكذلك االلتزام،

يتصل >لوفاء >حتياجات ضحا� الكوارث داخل حدودها. وحيق 
إلغاثـة ومــىت وكيــف للدولـة املتضــررة أن تقـرر أيــن جتـري عمليــات ا

 جتري، وهي متلك أيضاً سلطة إمالء شروط االستجابة اإلنسانية.
"، أبـرز مسـؤولية املنظمـات الدوليـةوفيمـا يتعلـق مبوضـوع " -١١

املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمـات الدوليـة  أحد الوفود أمهية مشاريع
احلاليــة الـيت اعتمـد�ا جلنــة الصـياغة يف القــراءة الثانيـة أثنــاء الـدورة 

للجنـة القــانون الــدويل، وأوصــى ²ن تقــوم األمانــة العامــة للمنظمــة 
االستشارية >الضطالع بدراسة عـن املوضـوع وتقـدمي تقريـر شـامل 

 ة للمنظمة.عنه إىل الدورة السنوية املقبل
قــانون طبقـات امليــاه اجلوفيــة العــابرة ويف صـدد موضــوع " -١٢

ة قامت، بغية توفري إطار "، أشار أحد الوفود إىل أن اللجنللحدود
قانوين لإلدارة السليمة ملوارد املياه اجلوفية، بصياغة جمموعة مكونة 

. وأشار ذلك الوفـد )٣٧١(مشروع مادة بشأن هذا املوضوع ١٩من 
ريع املواد ميكن اعتمادها إما يف شكل معاهـدة عامليـة إىل أن مشا

عامـة يف مؤمتر دبلوماسي أو يف شكل إعالن صادر عن اجلمعيـة ال
__________ 

 .٥٤و ٥٣ الفقر�ن)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية  )٣٧١( 

لألمم املتحدة. ونوه وفد آخر ²مهية موضوع طبقات امليـاه اجلوفيـة 
العابرة للحدود يف ضوء أزمة املياه العامليـة، وحـاجج مـع ذلـك ²ن 

ائــدة لـــو كانـــت يف شـــكل مبـــادئ مشــاريع املـــواد ســـتكون أكثـــر ف
توجيهية وليس يف شـكل ملـزِم قـانو�ً و²ن الـدول ميكـن أن تـدخل 

علـــى الصـــعيد الثنــائي أو اإلقليمـــي مـــن أجـــل يف ترتيبــات مالئمـــة 
اإلدارة السليمة لطبقات مياههـا اجلوفيـة العـابرة للحـدود، وفقـاً ملـا 

 د الالزمة.أوصت به اللجنة، رهناً ²ن تتوافر هلا القدرات واملوار 
"، الحــظ التحفظـات علــى املعاهـداتوبشـأن موضــوع " -١٣

اريع املبــادئ أحـد الوفـود أن الـدول األعضـاء ينبغـي أن تـدرس مشـ
التوجيهية بدقة يف ضوء ممارسـات كـل منهـا وأن تعـرب عـن مواقفهـا 

 يف أثناء مناقشة املوضوع يف اللجنة السادسة.
وأيد وفد واحد املوضوع املقرتح بشأن القانون البيئي الدويل،  -١٤

اللجنة ستتمكن بذلك من املسامهة بفعالية يف توضيح إىل أن نظراً 
 ساسية يف ذلك امليدان ويف إعادة تعريفها.املبادئ والقواعد األ

وأيد وفدان قيـام جلنـة القـانون الـدويل >لنظـر يف املوضـوع  -١٥
وراسـي بشـأن محايــة الغـالف اجلـوي. وأعلــن الـذي اقرتحـه الســيد م

وفد واحد أن هذا قد أصبح ضرور�ً بسـبب وجـود ثغـرات كبـرية يف 
مليدان. وطلب هذا مبادئ وقواعد القانون الدويل القائمة يف ذلك ا

الوفـد أن تقــوم الــدول األعضـاء يف املنظمــة االستشــارية >لنظــر يف 
 هذا االقرتاح نظراً جد�ً وأن تدعمه.

"، رأى شرط الدولة األوىل >لرعايةفيما يتعلق مبوضوع "و  -١٦
أحــد الوفــود أن هــذا املوضـــوع جيــب أن يعــاَجل يف ســياق اتفاقـــات 

الكبــري مــن االتفاقــات االقتصــادية منظمــة التجــارة العامليــة والعــدد 
اإلقليميـــة واالحتــــادات اجلمركيــــة واتفاقـــات التجــــارة احلــــرة الثنائيــــة 

يــــــة واتفاقــــــات ضــــــمان االســــــتثمار. ومعاهـــــدات االســــــتثمار الثنائ
وتتشـابك شـروط الدولـة األوىل >لرعايــة تشـابكاً وثيقـاً مـع املصــاحل 

سـات احملليـة وقضـا� الثنائية واإلقليمية للدول املعنية، وحتركهـا السيا
ــــــد التقــــــين  ســــــيادة الــــــدول، وتتســــــم >حلساســــــية السياســــــية والتعقُّ

صــــل عملهــــا والتشــــغيلي. وتضــــطلع >لفعــــل اهليئــــات األخــــرى املت
>لتجارة، مثل منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بدراسات 
حول هذا املوضوع؛ وجيب أال يتداخل عمل اللجنة مع الدراسات 

 اجلارية >لفعل اليت تشارك فيها الدول بصورة مباشرة بدرجة أكرب.
وقـــد قامــــت الوفـــود أيضــــاً بصـــوغ عــــدد مـــن التعليقــــات  -١٧

واملالحظات العامة. فأيد وفد واحد إرسـال املتـدربني الشـباب مـن 
انون الدويل، واقرتَح أن يفتح أعضاء املنظمة االستشارية إىل جلنة الق

أبـوا�م أمـام هــؤالء  واألفريقيـة اآلسـيويةإىل البلـدان املنتمـون اللجنـة 
ى توصــية مـن احلكومــات املعنيـة، رهنــاً >لقواعــد الشـباب، بنــاًء علـ

�حـة Ð ًواإلجراءات اليت تطبقها اللجنـة. وطالـب هـذا الوفـد أيضـا
نظر فيه اللجنـة السادسـة بشـهر تقرير جلنة القانون الدويل قبل أن ت

 بصورة متعمقة.حبثه واحد على األقل، وذلك من أجل تسهيل 
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ق ميكــــن أن وأشـــار وفـــد آخـــر إىل أن هنــــاك ثـــالث طـــر  -١٨
حتصل �ا جلنة القانون الدويل على آراء الدول األعضاء يف املنظمة 
االستشــــارية. فهــــي تســـــتطيع أن تلــــتمس آراءهـــــم قبــــل تنـــــاول أي 

ع أن تطلب آراء الدول من خالل تعميم استبيان موضوع، وتستطي
يف أثناء عملها، وميكنهـا أيضـاً أن تطلـب مـن الـدول التعليـق علـى 

عتمدة >لفعل. وحث ذلك الوفد الـدول األعضـاء مشاريع املواد امل
يف املنظمة االستشارية على الرد على هذه الطلبات وعلى املشاركة 

ة القانون الدويل، حبيث ميكن يف نظر اللجنة السادسة يف تقرير جلن
 يكون آلرائها ومواقفها ~ثري على نتيجة أعمال اللجنة.أن 
الـــدول اآلســـيوية وشــدد أحـــد الوفــود علـــى ضـــرورة قيــام  -١٩

واألفريقية بتقدمي مسامهة ملموسـة يف أعمـال جلنـة القـانون الـدويل، 
ي وأشار هذا الوفد إىل أن األمانة العامة للمنظمة االستشـارية ينبغـ

أن تُِعد استبيا�ً بشأن كل موضوع تتناوله اللجنة مث تبلِّغ الردود إىل 
، ~ثـرياً بطيئــاً اللجنـة. وســوف تـؤدي هــذه العمليـة إىل التــأثري أمانـة

 .جوهرهولكن مؤكداً، على تشكُّل القانون الدويل العريف وعلى 
ورأت بعـــــــض الوفـــــــود أن الـــــــدورات الســـــــنوية للمنظمـــــــة  -٢٠

ص مزيداً من الوقت للتـداول بشـأن بنـد  االستشارية ينبغي أن ختصِّ
املتعلق ²عمال اللجنة. ومع وضع هذا االقرتاح يف  هلاجدول أعما

دت املنظمـــة االستشـــارية قـــراراً يف دور�ـــا الســـنوية االعتبــار، اعتمـــ
اخلمســني طلبــت فيــه مــن األمــني العــام أن ينظــر يف عقــد اجتمــاع 

 ية التالية.خاص بشأن هذا املوضوع يف الدورة السنو 
شــــكر الســـيد حممــــد علــــى تقريـــره عــــن أنشــــطة  الـــرئيس -٢١

األفريقيــة، ودعــا أعضــاء  -املنظمـة االستشــارية القانونيــة اآلسـيوية 
 اللجنة الراغبني يف توجيه أسئلة إىل القيام بذلك.

ــي  الســـيد -٢٢ أعـــرب عــــن أســـفه ألن بعــــض أعضــــاء موراســ
ة ال يشــاركون بصــورة  اللجنـة املنتمــني إىل الـدول اآلســيوية واألفريقيـ

كافية يف عمل اللجنة، ويرجع ذلك دون شك إىل أ ـم مشـغولون 
أكثــر مـــن الـــالزم مبهـــام أخـــرى. وال يشـــكل ذلـــك خســـارة للجنـــة 

من شأنه أن يؤدي >لضـرورة إىل اسـتمرار الوضـع أن وحسب، بل 
هن للقــانون الــدويل، وهــو وضــع يتمثــل يف وقوعــه حتــت التــأثري الـرا

 ربية.املهيمن للدول الغ

رحـــب مبــا أعــرب عنـــه عــدد مــن الـــدول  حســونة الســيد -٢٣
األعضـاء يف املنظمـة االستشـارية مـن تصـميم علـى التعـاون بصــورة 

اصــة االقرتاحـات املتعلقــة بتعزيــز املســامهة يف خبأوثـق مــع اللجنــة، و 
لسادسة والرد علـى االسـتبيا�ت الـيت ترسـلها جلنـة أعمال اللجنة ا

األعضـــاء. وشــدد مـــع ذلـــك علـــى أن القــانون الـــدويل إىل الـــدول 
 موضـعهـذه النـوا� الطيبـة  وضـعاملنظمة االستشارية جيب أن تتابع 

الـــيت أقامتهـــا املنظمـــة االستشـــارية  العالقـــات. وســـأل عـــن التنفيـــذ
يف أورو> وأمريكا الالتينية.  وطور�ا مع املنظمات القانونية اإلقليمية

مــات عــن طرائــق وقـال إنــه يــود أيضـاً أن حيصــل علــى بعـض املعلو 
 اصة يف صدد مشاركة القطاع اخلاص.خبمتويل املنظمة، و 

قال إن أحد االلتزامات التأسيسـية للمنظمـة  برييرا السيد -٢٤
 حبــــــثاالستشـــــارية، كمـــــا الحـــــظ األمــــــني العـــــام للمنظمـــــة، هـــــو 

تنظر فيها اللجنة. وينبغي للمنظمة االستشارية أن املوضوعات اليت 
ا البنــد مــن جــدول أعماهلــا: ينبغــي ختصــص مزيــداً مــن الوقــت هلــذ

ختصيص نصف يوم على األقل هلذا الغرض. وقال إن اقرتاح عقد 
جلسة خاصة ألعمال اللجنـة ميثـل خطـوة إجيابيـة يف هـذا االجتـاه. 

ة، أعرب عن ~ييده وفيما يتعلق ²ساليب عمل املنظمة االستشاري
 لفكرة إنشاء أفرقة عاملة، كما حدث يف املاضي.

أشـار إىل أن مكتـب املنظمـة االستشــارية  احلمـود السـيد -٢٥
يف نيويـورك يعمــل بنشــاط كبــري وقـال إن املنظمــة ينبغــي أن تبحــث 
إمكانيـة فـتح مكاتـب يف مـدن أخــرى تشـهد نشـاطاً كبـرياً يف جمــال 

كانت املنظمة االستشارية قد   إذاعما القانون الدويل. وسأل أيضاً 
دول يف خمتلـف جمــاالت اختـذت أي مبـادرات لـدعم التعـاون بـني الـ

املوضـــــوعات ذات األمهيــــــة  القـــــانون، مثـــــل التعـــــاون القضـــــائي أو
ز  اإلقليمية. ومن املثري لالهتمام أيضاً معرفة اخلطوات املتخذة لتعزي

كانــت مثــة خطــط   إذااإلطـار املؤسســي للمنظمــة االستشــارية ومـا 
لتشجيع املزيد من املشاركة من جانب الدول األعضاء يف املنظمـة 

ل ستشــــارية وغريهــــا مـــــن الــــدول اآلســـــيوية واألفريقيــــة يف أعمـــــااال
املنظمـة، حيــث ال يوجــد حاليــاً ســوى ســبع أو مثــاين دول تشــارك 

 بنشاط يف أعماهلا.

كانــت املنظمــة االستشـــارية   إذاســأل عمــا  نــوليت الســيد -٢٦
  إذاومـا  تعتزم معاجلة املسائل اليت أثريت يف سياق "الربيـع العـريب"،

 قد طُلبت أو ُعرضت.االستشارية هلذه املنظمة  اخلدمات تكان

ــنوموريت دالســـي -٢٧ رحــــب Ðنشـــاء فريـــق الشخصــــيات  ويسـ
البارزة الذي أعلن عنه األمني العام للمنظمة االستشارية. ودعا إىل 
ز�دة التعاون بني املنظمة االستشارية وبـني اللجنـة، وهـو مـا ميكـن 

املنظمة االستشارية  حتقيقه من خالل كفالة إرسال تعليقات أعضاء
 .للتدريب الداخلي رامجإىل اللجنة واختاذ خطوات لرتتيب ب

ــينغ الســـيد -٢٨ الحــــظ أن املنظمـــة االستشــــارية �قشــــت  ســ
موضــوعات مدرجــة يف جــدول أعمـــال اللجنــة، ونــوه ²ن املنظمـــة 
االستشارية علقت يف دور�ا األخرية على األعمـال اجلاريـة للجنـة 

أن تركـــــز أيضـــــاً علـــــى األعمـــــال الـــــيت وخلصـــــت إىل أ ـــــا ينبغـــــي 
إىل  ُقــــدمت القرتاحـــات وتوصــــيات وكانــــت موضــــوعاً  اســـُتكملت

اللجنة السادسة. و�قشت املنظمة االستشارية أيضـاً مسـألة تنفيـذ 
اتفاقيـــة األمــــم املتحـــدة حلصــــا�ت الــــدول وممتلكا�ـــا مــــن الواليــــة 

. )٣٧٢(القضائية، وهي اتفاقية تستند إىل أعمال جلنة القانون الدويل
ومجيع هذه املسائل هي مسـائل هامـة للـدول األعضـاء يف املنظمـة 
االستشـــارية، وينبغـــي هلـــا أن تواصـــل رصـــدها لكفالـــة قيـــام الـــدول 

__________ 

(مشـاريع  ٢٨ الفقـرة)، الثـاين (اجلـزء ا0لد الثاين ،١٩٩١حولية  )٣٧٢( 
 .)والتعليقات عليها القضائية الوالية من وممتلكا�ا الدول حبصا�تاملواد املتعلقة 
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األعضــاء بتنفيــذ مــا اعُتمــد مــن اتفاقيــات تنفيــذاً كــامالً. ووفقــاً ملـــا 
شــدد عليـــه األمـــني العـــام للمنظمــة االستشـــارية، ينبغـــي أن ~خـــذ 

دخالت الـــواردة مــــن الـــدول األعضــــاء يف ا املــــاللجنـــة يف اعتبارهـــ
 املنظمة االستشارية عند النظر يف بنود جدول أعماهلا.

الحـظ إنشـاء جلنـة االحتـاد األفريقـي املعنيــة  ماكريـه السـيد -٢٩
كانـــت املنظمـــة االستشـــارية قـــد   إذا>لقـــانون الـــدويل وســـأل عمـــا 
كانـــت تســـتطيع أن تقـــدم بعــــض   إذاأقامـــت اتصـــاالت معهـــا ومـــا 

 صيل عن أعماهلا.لتفاا

قــال إنـه يشـعر >المتنــان لقيـام الســيد  وود السـري مايكـل -٣٠
حبضور الدورة األخرية للمنظمة  سينغ والسيد موراسي برييرا والسيد

االستشارية، ألن ذلك يساعد على إقامة عالقات طيبة بني املنظمة 
ارة االستشارية وجلنة القانون الدويل. وأضاف قائالً، يف معرض اإلش

إىل إ�رة السيد موراسي ملسألة احلضور يف اللجنـة، إن مثـة أعضـاء 
ال يقبــل وجهــة  �شـطني جــداً مــن كــل ا0موعـات اإلقليميــة، وهــو

النظـر الـيت تقـول ²ن بعـض ا0موعـات أقـل نشـاطاً وأقـل ~ثـرياً مـن 
ســينغ، فإنــه مـن املفيــد جــداً أن تنــاقش  غريهـا. وكمــا أشــار السـيد

ية بنـوداً تــرد يف جــدول أعمـال اللجنــة، وكــذلك املنظمـة االستشــار 
األعمال اليت استكملتها، مثل تلك املتعلقة بطبقات املياه اجلوفيـة 

لكا�ا ال عابرة للحدود أو اتفاقية األمم املتحدة حلصا�ت الدول وممت
من الوالية القضائية. وأعرب عن أمله يف أن تؤدي التعليقـات الـيت 

نتائج إجيابية وأن تنضم بلدان أخرى،  أبديت يف جلسة كولومبو إىل
من آسيا وأفريقيا خصوصاً، إىل أطراف ذلك الصك. وتساءل عما 

ة االستشارية ختطط للنظر يف أعمال اللجنة بشأن كانت املنظم  إذا
اصـــــة دليـــــل املمارســـــة الـــــذي خبالتحفظـــــات علـــــى املعاهـــــدات، و 

ستطاعت سُيستكمل يف الدورة احلالية. وسيكون من املفيد جداً لو ا
 وهو ال يتمثل -احلوار املتعلق >لتحفظات حبث املنظمة االستشارية 

مل أيضاً مناقشتها مع فقط يف االعرتاض على التحفظات ولكنه يش
وكذلك أنشطة جلنة املستشارين القانونيني املعنية  -الدول املتحفظة 

تشـكيل ال>لقانون الدويل العام يف ذلك امليـدان. وسـأل أيضـاً عـن 
تتألف منه املنظمة االستشارية، إذ يبدو أن عضويتها حمدودة،  الذي

 وعن وضع الدول املراِقبة والضيوف.
ــديو   الســــيد -٣١ ــ الحــــظ أن جلنـــــة القــــانون الـــــدويل قـــــد  يتكانـ

تفكـر يف وأ ـا اسـتكَملت لتوهـا نظرهـا يف ثالثـة موضـوعات هامـة 
لهــا املوضـوعات املقبلـة احملتملــة الـيت يتعـني إدراجهــا يف بـر�مج عم

كانت املنظمة االستشارية تستطيع، يف ما إذا  الطويل األجل، وسأل 
ملوضوعات اجتماعها الذي سيعقد يف نيويورك مثالً، أن ت شري إىل ا

كانت تعترب أنه من ما إذا  اجلديدة اليت تود أن تفحصها اللجنة أو 
 يف بعض القضا� اليت عاجلتها >لفعل. النظر اللجنة تعاوداملفيد أن 

كانــت املنظمــة االستشــارية مـا إذا  ســأل  فاســياين السـيد -٣٢
تستطيع إحالة تقريرها إىل اللجنة يف موعد أبكر، وعندئذ تستطيع 
اللجنـــة أن تســـتفيد بصــــورة أفضـــل مـــن التعليقــــات علـــى عملهــــا. 

كانـت املنظمـة االستشـارية ختطـط العتمـاد   إذاوتساءل أيضاً عمـا 
ســيكون مــن إىل أنــه مواقــف مجاعيــة بشــأن أيــة موضــوعات، نظــراً 

دولــة تعتنـــق الـــرأي نفســـه  ٣٠ن تعـــرف اللجنـــة، مـــثالً، أن املفيــد أ
 بشأن مسألة بعينها.

ــارد الســيد -٣٣ الحـــظ أن عضــوية املنظمـــة االستشـــارية  دوغـ
تقتصر على الدول، ولكن األشخاص مـن غـري ممثلـي تلـك الـدول 
يسـتطيعون حضـور اجتماعـات املنظمــة، كمـا فعـل السـيد موراســي 

كانــــت املنظمـــة االستشــــارية تشــــجع املمارســــني   إنوســــأل  مـــثالً،
واألكــــادمييني القـــــانونيني مــــن آســـــيا وأفريقيــــا علـــــى حضــــور هـــــذه 

اصة من يعيش منهم يف الشـتات، و>لتحديـد يف خبات، و االجتماع
أورو> والــــوال�ت املتحــــدة، والــــذين قــــدموا مســــامهات عظيمـــــة يف 

مهتهم كافية يف املنطقة القانون الدويل عموماً ولكن رمبا مل تكن مسا
اليت ينتمون إليها. وقد أشار السيد موراسي إىل عدم حضور بعض 

آســـيوية أو أفريقيــــة اجتماعا�ــــا  أعضـــاء اللجنــــة املنتمــــني إىل دول
>نتظـــام. وتتمثـــل إحـــدى املشــــاكل يف أن دولتـــني أفـــريقيتني قامتــــا 

مــا عضـوين يف اللجنــة، وهـو مــا يعـين أ  ُمـدعَييهما العــاَمنيبتعيـني 
يستطيعان منطقياً حضور جلسات اللجنة على حنو منتظم. ورمبا  ال

املمارسـني  تستطيع املنظمة االستشارية أن تعمل كمنتـدى لتحديـد
 القانونيني اآلسيويني واألفارقة الذين ميكن تعيينهم يف اللجنة.

قال إنه من املفيد دائماً أن تتمكن اللجنة  غالتسكي السيد -٣٤
عليقات ترد من منظمة متثل عدداً كبرياً من الدول. من احلصول على ت

وقال إنه يود أن يعرف رأي املنظمـة االستشـارية بشـأن أثـر أعمـال 
كان أعضاء املنظمة االستشارية يرون   إذاجنة، وسأل >لتحديد عما الل

كان ينبغي   إذاأن اللجنة ينبغي أن تواصل إصدار مشاريع مواد أو ما 
اقيـات أو، مثلمـا حــدث يف حالـة موضــوع هلـا أن تقـوم بصــياغة اتف

 التحفظات على املعاهدات، أن تصدر مبادئ توجيهية.
متحــد�ً بصــفته أحــد أعضــاء اللجنــة، قــال إن  الــرئيس، -٣٥

تقرير املنظمة االستشارية يرتك لديه انطباعاً بوجود فجوة زمنية بني 
 تعليق املنظمة االستشارية على موضوع ما وحالة العمل اجلاري يف
اللجنة بشأن هذا املوضوع. ولو ُأعلمت املنظمة االستشارية °خر 

تقــــوم  أنواقــــرتح �ــــا خمتلفــــة. التطـــورات يف اللجنــــة لكانــــت تعليقا
املنظمة االستشارية بـدعوة املقـررين اخلاصـني املعنيـني >ملوضـوعات 
الـيت �مهـا إىل حضــور ذلـك اجلـزء مــن دور�ـا املخصـص ألعمــال 

نظمة االستشارية �ـذه الطريقـة أن تطلـع اللجنة، حيث تستطيع امل
يقا�ـا الـيت على التقدم احملرز بشأن املوضوع يف اللجنة وأن تُِعد تعل

كانــت مـا إذا  تتسـم بفائـدة كبــرية للمقـررين اخلاصــني. وسـأل أيضــاً 
املنظمة االستشارية تستطيع صياغة مواقف مشرتكة، بدون املساس 

هذه املواقف سيكون هلا ~ثري >ملواقف الفردية ألعضائها، ألن مثل 
أكرب كثرياً على أعمال اللجنة ورمبـا علـى املناقشـات الـيت جتـري يف 

مل يكــن مــن الضـــروري عمــا إذا لجنــة السادســة أيضــاً. وتســـاءل ال
حتســني مشـــاركة الــدول األفريقيـــة يف أعمــال املنظمـــة االستشـــارية، 

لـيت حيث إن وجود مقـر املنظمـة يف آسـيا يثـري مشـاكل التكـاليف ا
 قد تشكل عائقاً >لنسبة لكثري من البلدان.
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القانونيـة  (األمني العام للمنظمة االستشـاريةحممد  السيد -٣٦
األفريقية) قال إن بعض املسائل تتجاوز سـلطته كـأمني  -اآلسيوية 

اصـة املسـألة املتصـلة بتشــجيع مزيـد مـن البلـدان اآلســيوية خبعـام، و 
أعمال املنظمة االستشارية. وقد  واألفريقية على املشاركة بنشاط يف 

كرست املنظمة يف دور�ا السنوية ساعة ونصـف السـاعة ألعمـال 
قانون الدويل، ولكن من املخطط له تكريس نصف يوم هلذا جلنة ال

. وجيري أيضاً النظر يف عقد اجتماع ٢٠١٢الغرض اعتباراً من عام 
ل الـيت �ـم بني الدورتني، ُتدعى إليه الدول األعضاء ملناقشة املسـائ

لجنة. وإنشاء فريق الشخصيات البارزة، وهو فريق يشارك فيه عدة ال
اعد املنظمة االستشارية يف احلصول على أعضاء من اللجنة، سيس

للجنة. وجتد معظم الدول األعضاء  عن األعمال اجلاريةمعلومات 
أنه من العسري عليها فهم أعمال اللجنة، وذلك ألنه ليس لديها ما 

اخلربات أو االختصاصيني. ومن املهم أال يغيب عن البـال يلزم من 
لـيس لـديهم، بعكـس  أن معظم أعضاء اللجنـة اآلسـيويني واألفارقـة

نظــرائهم األوروبيــني، أي متــدربني أو >حثــني مســاعدين ملعــاونتهم. 
وهلذا السبب اقَرتح إنشاء مؤسسة تعمل على مجع املسامهات، ألن 

ن املنظمات الدولية، تعاين من نقص املنظمة االستشارية، كغريها م
التمويل. وميكن أيضاً أن تساهم الكيا�ت من غري الدول يف هذه 
املؤسسة يف إطار التعاون يف مشاريع حمدَّدة. وسيكون من الضروري 

يكون دائماً  الأيضاً إقناع الدول األعضاء بدفع مسامها�ا، وهو ما 
فية االستفادة من عضويتها أمراً سهالً. وسعياً إىل تعريف الدول بكي

يف املنظمـــة االستشـــارية، وضـــعت املنظمـــة بـــرامج للتـــدريب وبنــــاء 
القـدرات يف إطـار التعــاون مـع منظمــة التجـارة العامليــة فيمـا يتعلــق 
>ملسائل التجارية، ومع املنظمة العاملية للملكية الفكرية فيما يتعلق 

مـع مــؤمتر  >ملعـارف التقليديــة ومعـارف الشــعوب األصـلية، وكــذلك
 األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

ات، مثل اجتماع بني الدور فيما وجيري عدد من األنشطة  -٣٧
اخلرباء القانونيني املعنيـني بنظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة 
الدولية. ولكن ذلـك يتطلـب مـوارد ماليـة، وال يسـتطيع مجيـع ممثلـي 

يـودهلي. وهلـذا السـبب، الدول األعضاء السفر بصفة منتظمـة إىل ن
ختطط املنظمة االستشارية لعقد حلقات عمل ومـؤمترات وحلقـات 

 ة إلكرتونية على موقعها الشبكي.دراسي

ويف صدد العضوية احملدودة نسبياً يف املنظمة االستشارية،  -٣٨
قال إنه يعمل، بصفته أميناً عاماً، علـى تشـجيع املزيـد مـن البلـدان 

ق الشخصيات البارزة هو املسؤول عن تصبح أعضاء. وفريأن على 
. وقـد دعـت ةللمنظمـ الـرتويج بز�دةالتماس املساعدة فيما يتعلق 

املنظمـة االستشـارية مـراقبني دائمـني مــن الـدول غـري األعضـاء، مبــا 
فيها االحتاد الروسي وأسرتاليا وكازاخستان والكونغو ونيوزيلندا، إىل 

 حضور دورا�ا السنوية.

مة االستشارية مناقشة األعمال املقبلة للجنة وتعتزم املنظ -٣٩
يف  ٢٠١١يف االجتمـــاع الــــذي ســــُيعقد يف تشــــرين األول/أكتــــوبر 

الـــدول التمــاس آراء نيويــورك، وســوف تســعى يف هــذا الصــدد إىل 
األعضاء. وتتعاون املنظمة أيضاً مع رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا 

بعـد مـع اخلـرباء  مـة مل تتواصـلومـع االحتـاد األفريقـي. ورغـم أن املنظ
منظمـة الـدول األمريكيـة، فـإن ذلــك  القـانونيني لالحتـاد األورويب أو

تــدرك قيمــة العمـــل مــع املنظمـــات  األ ـــ اميثــل أولويــة مـــن أولو��ــ
 اإلقليمية األخرى.

 )�بع( )aut dedere aut judicare(االلتزام Nلتسليم أو احملاكمة 
)A/CN.4/638 هاء، و، الفرعA/CN.4/648( 

 ]األعمال جدول من ٦ البند[
�بعالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (( 

ر  الرئيس -٤٠ دعا أعضاء اللجنة إىل استئناف النظر يف التقري
 )aut dedere aut judicareالرابع عن االلتزام >لتسليم أو احملاكمة (

)A/CN.4/648.( 
قــال، يف معــرض إشــارته إىل تنــاول التقريــر  نــوليت الســيد -٤١

ف املصادر احملتملة لاللتزام أو االلتزامات >لتسليم أو احملاكمة، ملختل
االلتزامـات هــي هلـذه إنـه يوافـق علـى أن املصـادر احملتملــة الرئيسـية 

املعاهــدات والقـــانون الـــدويل العــريف وأن مبـــدأ التعـــاون يـــؤدي دوراً 
كان   إذافهو يشك فيما  ،د. ومع ذلكأساسيًا هاماً يف هذا الصد

ملادة املقرر اخلا ا  ٣ص قد ذهب إىل املدى الكايف: رغم أن مشروع 
(املعاهدة >عتبارها مصدراً لاللتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة) صـحيح 
بصورة واضحة، فإنه يف النهاية ليس سوى طريقة للقـول ²نـه جيـب 

تعاقـدين". ولـيس مـن االمتثال للمعاهدات أو ²ن "العقد شريعة امل
ن يتم تصنيف خمتلف أنواع املعاهدات الضروري لتقدمي هذا الطرح أ

اليت تتضمن التزامات >لتسليم أو احملاكمة. فهذا التصنيف سيكون 
هاماً لو تعلق األمر Ðيضاح أن هذه املعاهدات تعرب عن مبدأ عام 

يم أو أو قاعـــدة يف القــــانون الــــدويل العـــريف، أو أن االلتــــزام >لتســــل
ة، أو أنـه ينطـوي علـى احملاكمة ينطبق علـى بعـض اجلـرائم األساسـي

 بعض اآل�ر اإلجرائية األكثر حتديداً.
بقضــــية أكثــــر صــــعوبة، وهـــــي  ٤ويتعلــــق مشــــروع املــــادة  -٤٢

االلتزامـات >لتسـليم أو احملاكمـة،  الطابع العريف احملتمـل لاللتـزام أو
يكن جازمـاً  خلاص ملوتوضح صياغة مشروع املادة هذا أن املقرر ا

رى، بينمـا أنــه مـن الصــحيح بصــورة بشـأن هــذه املسـألة. ومــرة أخــ
واضحة أن الدول ملزمة بتسليم اجلاين املزعوم أو حماكمته إذا كـان 
هذا االلتزام مستمداً من القانون الدويل، فإن املقرر اخلاص مل يصل 

ائم إىل حد القول ²ن هذا االلتزام موجود، ولو يف صدد بعض اجلر 
ملقـرر اخلـاص إلثبـات األساسـية. والواقـع أن النصـوص الـيت قـدمها ا

وجـــود التــــزام عـــريف حمتمــــل >لتســـليم أو احملاكمــــة كانـــت نصوصــــاً 
حمـــدودة. والقـــرارات غـــري امللزمـــة وبعـــض الطروحـــات املقدمـــة مــــن 
أطــراف الــدعاوى القضــائية ال تبــدو، حبــد ذا�ــا وبــدون أي تعليــل 

القــــانون الــــدويل العــــريف لاللتــــزام  آخـــر، كافيــــة إلرســــاء أســــاس يف
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يستبعد إمكانية أن تقود نصوص  احملاكمة. وقال إنه ال>لتسليم أو 
أو اعتبارات أخرى إىل مثل هذا االستنتاج، أما املصادر الواردة يف 

تدعم صياغة أقوى من الصياغة اليت يقرتحها املقرر  التقرير فهي ال
ومــع ذلــك، فــإن هــذا . ٤مــن مشــروع املــادة  ٢اخلـاص يف الفقــرة 

ن دون حتديــدها، ويــرتك املســـألة احلكــم حييــل إىل قواعــد أخـــرى مــ
 ٢مفتوحـة يف النهايــة. ومــع مراعــاة أن الصــياغة الــواردة يف الفقــرة 

" أن ينشـأ عــن ميكــنتعِلـن حبـذر أن االلتــزام >لتسـليم أو احملاكمـة "
ما أن القواعد العرفية للقانون الدويل، فإنه مما يثري الدهشة إىل حد 

احملاكمـــة  زام >لتســليم أوأن االلتــ ٣يف الفقــرة  يؤكــداملقــرر اخلــاص 
" عـن القواعــد القطعيـة للقــانون الـدويل. وكمــا الحـظ الســيد ينشـأ"

فـإن هـذه اللغـة اإللزاميـة تتبـاين مـع الشـكوك الـيت أعــرب  ،دوغـارد
 من تقريره. ٩٤عنها املقرر اخلاص نفسه يف الفقرة 

(واجــــب التعـــاون) فــــإن  ٢يتعلـــق مبشــــروع املـــادة  وفيمـــا -٤٣
كــان هــذا الواجــب العـــام   إذا ، مــرة أخــرى، فيمــااملســألة ال تتمثــل

ق التعــاون موجـوداً، ولكـن تتمثــل فيمـا يعنيـه هــذا الواجـب يف سـيا
اجلنــائي الـــدويل. وهنــا يبـــدو مـــن الضــروري أن يقـــيَّم إىل أي مـــدى 
تبلور اهلدف السياسي املتمثل يف مكافحة اإلفالت من العقاب يف 

اصــة يف القــانون الـــدويل خبصــورة التزامــات قانونيــة أكثـــر حتديــداً، و 
العريف. وسيتطلب ذلك حتليالً ملـا قـد يوجـد مـن آراء متباينـة بشـأن 

دون أن  ٧٤، وهــو مــا أشــار إليــه املقــرر اخلــاص يف الفقــرة املسـألة
 يتوسع يف حبثه.

فــإن التقريــر الرابــع عــن االلتــزام >لتســليم أو  ،و>ختصــار -٤٤
هلـذا املوضـوع، ولكـن احملاكمة ميثل مسامهة قيمة يف دراسة اللجنة 

القضا� اليت يثريهـا تتطلـب مزيـداً مـن البحـث. ولـيس مـن املمكـن 
وانـب املوضـوع الــيت أ�رهـا التقريـر >عتبارهـا مســائل بعـُد معاجلـة ج

يتفق مع السيد موراسي على أن اللجنة ينبغي  صياغة. وقال إنه ال
أن تتخلى عن املوضوع، ألنه، كما الحظ السيد دوغارد، موضوع 

ام وموضــوع نشــأت توقعــات بشــأنه. ومثــة حاجــة إىل الــتمعن يف هــ
ل مـن املالئـم تـرك هـذه طريقة السري قدماً، ولكن ضيق الوقـت جيعـ

املهمـــة للجنـــة بعـــد انتخـــاب أعضـــائها اجلـــدد. وهـــو لـــيس مقتنعـــاً 
>قـرتاح السـيد ميليسـكانو ²ن تقـدم اللجنـة مشـاريع املـواد املقرتحـة 

ا. إذ ينبغي أال تتخلى اللجنة عن أهم إىل اللجنة السادسة ملناقشته
يــزة واجبا�ـا، أال وهــو تكــوين رأي مجــاعي، فتتخلـى >لتــايل عــن م

 تقدمي رأي مدروس بعناية إىل اجلمعية العامة.

شكر املقرر اخلاص على تقريره الرابع وعلى  برييرا السيد -٤٥
العـرض املفصَّـل الــذي قدمـه يف اجللسـة الســابقة. وشـاطر أعضــاء 

اآلخــرين آراءهـم الــيت أعربـوا عنهــا فيمـا يتعلــق >لصــعو>ت  اللجنـة
دة اليت تكتنف معاجلة هذا املو  كان هناك   إذاما اصة خبضوع، و احملدَّ

أســـاس يف القـــانون الـــدويل العـــريف لاللتـــزام >لتســـليم أو احملاكمــــة، 
ومدى هذا األساس إن ُوجد. وقال إن املقرر اخلاص قد سعى إىل 

 الفروع من جيم إىل واو مـن الفصـل األخـري معاجلة هذه املسألة يف
 ليقات عليها.من التقرير، وأردف قائالً إنه يود أن يديل ببعض التع

يف اللجنــــة السادســـــة يف الــــيت جــــرت يف أثنــــاء املناقشــــة  -٤٦
ـــه اهتمــام خـــاص إىل احتمــال أن يكـــون لاللتـــزام  ٢٠٠٩ عــام ُوجِّ

ويف الفـرع دال مـن . )٣٧٣(>لتسليم أو احملاكمة طابُع القانون العريف
التقريــر، ســـعى املقــرر اخلـــاص إىل عـــرض جمموعــة مـــن اآلراء الـــيت 

املناقشة. فقد اعتربت بعض الوفود أن املعاهدات نشأت عن هذه 
الدولية ليست املصدر الوحيد لاللتزام >لتسليم أو احملاكمة، حيث 

اصـة يف صـدد اجلـرائم الدوليـة خبرأت أنه التزام يتسم بطابع عريف، و 
طــرية. واحتجـــت وفــود أخـــرى ²ن االلتــزام غـــري موجــود خـــارج اخل

نة القانون الدويل نفس هذا أحكام املعاهدات الدولية. وشهدت جل
االختالف يف الرأي. ولكن وفـوداً أخـرى أعربـت عـن رأي �لـث، 
وهو رأي يستحق مزيداً من النظر، وهـو يقـول ²ن القاعـدة العرفيـة 

يف صدد فئـة حمـدودة مـن اجلـرائم قد تكون يف سبيلها إىل الظهور، 
 علـى األقـل. والتحــدي يتمثـل يف معرفـة فئــات اجلـرائم الـيت تشــكل

تنـــاول املقــرر اخلـــاص  ،جــرائم أساســـية. ويف الفــرع واو مـــن التقريــر
بطريقـة أوليــة مســألة حتديـد اجلنــا�ت واجلــرائم الـيت ميكــن تصــنيفها 

ة، واقـَرتح يف هـذا >عتبارها تنشئ التزاماً عرفيـاً >لتسـليم أو احملاكمـ
إىل  ٨٧. وأشــار املقـرر اخلـاص يف الفقــرة ٤السـياق مشـروع املـادة 

وهــــي الــــيت تُعتــــرب  -تمييــــز بــــني اجلــــرائم اجلنائيـــة العاديــــة ضـــرورة ال
وبـــــني شــــــكل  -جنـــــا�ت مبوجـــــب التشــــــريعات الوطنيـــــة للــــــدول 

اجلــرائم، وهـو شــكل ُتطلـق عليــه  "موصَّـف" مـن تلــك اجلنـا�ت أو
مــن قبيــل اجلــرائم الدوليــة أو اجلــرائم ذات األمهيــة تســميات خمتلفــة 

ئم املرتكبــة ضــد القـــانون الدوليــة أو االنتهاكــات اجلســيمة أو اجلـــرا
اإلنساين الدويل، أو ما يشار إليه >سم اجلرائم األساسية. ويف هذا 

الحـــظ املقـــرر اخلـــاص يف نفـــس الفقـــرة أن هـــذه اجلـــرائم  ،الصـــدد
شــتمل علـى مــزيج مـن العناصــر األخـرية، >لتحديـد، وهــي جـرائم ت

اإلضــافية ذات النطــاق الــدويل أو الطـــابع اخلطــري بشــكل خـــاص، 
عتبارهــا تقــدم أساســاً عرفيـاً كافيــاً لتطبيــق االلتــزام >لتســليم ميكـن ا

احملاكمـــة. وقــــال إنـــه شخصــــياً يـــرى أن خطــــورة اجلـــرائم جيــــب  أو
تكــون العامــل احلاســم يف حتديـــد قائمــة اجلــرائم الــيت ســـتغطيها  أن

 حامســـة غــري صــياغتها فقــرة، وهــي ٤مــن مشــروع املــادة  ٢الفقــرة 
 د من أعضاء اللجنة.، حسبما الحظ عدالكفاية فيه مبا

وينبغــــي إيــــالء النظـــــر اجلــــدي إىل مســــألة إدراج اجلـــــرائم  -٤٧
احملدَّدة يف جمموعة االتفاقيات املتعلقة بقمع اإلرهاب، وهي تستند 

ذ آمــــن ملـــرتكيب العنــــف يف أساســـها املنطقــــي إىل منـــع إ�حــــة مـــال
العشـــوائي ضـــد املـــدنيني. ويتبــــني مـــن فحـــص املصـــادر التعاهديــــة 

لتســليم أو احملاكمــة أن هــذا االلتــزام كــان يتصــف بطــابع لاللتـزام >
حمدود يف الصكوك الباكرة، مثل االتفاقية الدوليـة ملكافحـة تزييـف 

أو اتفاقيـــة منـــع اإلرهــاب واملعاقبـــة عليـــه الـــيت  ١٩٢٩النقــود لعـــام 
__________ 

أعدته األمانة العامـة  الذيواضيعي املوجز املبوجه خاص،  انظر، )٣٧٣( 
الرابعـة للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامـة خـالل دور�ـا 

(ميكن االطـالع  ٢١-٢٠الفرع واو، ص  ،)Add.1و A/CN.4/620ني (والست
 .عليه على املوقع الشبكي للجنة)
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(ولكنهـا مل تـدخل قـط حيـز  ١٩٣٧اعتمد�ا عصبة األمم يف عام 
تزام ملواجهة مشاكل حمددة �شئة النفاذ)، حيث صيغ فيها هذا االل

عن ممارسات بعـض الـدول املتمثلـة يف عـدم تسـليم مواطنيهـا. ومـع 
مــن التقريـــر، يتضــح يف أفضـــل  ٥٧ذلــك، وكمــا لـــوحظ يف الفقــرة 
احملاكمة >جتاه أن يصبح التزامـاً ذا  صوره تطور االلتزام >لتسليم أو

على الطائرات  طبيعة مطلقة يف اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع
الـــيت اقتضـــت مـــن الـــدول املتعاقـــدة، يف حـــال عـــدم  ١٩٧٠ لعـــام

قيامها بتسليم اجلاين، أن حتيل القضية إىل سلطا�ا املختصة بغرض 
مية على أراضيها من احملاكمة، دون أي استثناء وسواء ارُتكبت اجلر 

عدمــه. وقـــد أرســي هـــذا الصــك ســـابقة وأثــر ~ثـــرياً واضــحاً علـــى 
لـيت أعقبتـه يف هـذا ا0ــال. وجـرى إدمـاج بنـد التســليم االتفاقيـات ا

احملاكمـة، بصـورة تكــاد تكـون حرفيـة، يف عــدد مـن االتفاقيــات  أو
الدولية بشأن اإلرهاب، وتُوج ذلك >التفاقية الدولية لقمع أعمال 

. وظهـــر هــذا البنــد أيضــاً يف الـــنص ٢٠٠٥رهــاب النــووي لعــام اإل
. )٣٧٤(املتعلقة >إلرهاب الدويل التفاوضي ملشروع االتفاقية الشاملة

وعلـى الصـعيد اإلقليمـي، ُأعـرب عـن هـذا االلتـزام بـنفس العبـارات 
واالتفاقيـة  ١٩٧٧تقريبـاً يف االتفاقيـة األوروبيـة لقمـع اإلرهـاب لعـام 

نوب آسيا للتعاون اإلقليمي بشأن قمع اإلرهاب اإلقليمية لرابطة ج
هامة مثل اإلعالن املتعلق وُأعرب عنه أيضاً يف و�ئق . ١٩٨٧ لعام

الذي  ١٩٩٤>لتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل لعام 
ضمان القبض علـى " ــأصدرته اجلمعية العامة وطالبت فيه الدول ب

اكمتهم أو تسليمهم، وفقاً لألحكام مرتكيب األعمال اإلرهابية وحم
ارات اجلمعية . ويقر عدد من قر )٣٧٥("ذات الصلة من قانو ا الوطين

 العامة وجملس األمن ²ن 
أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته تشكل انتهاكاً خطرياً ملقاصد ومبادئ األمم 

لعال قات املتحدة، وقد تشكل �ديداً للسلم واألمن الدوليني، وتعرض للخطر ا
الودية بني الدول، وتعوق التعاون الدويل، وتستهدف تقويض حقوق اإلنسان 

 .)٣٧٦(األساسية والقواعد الدميقراطية للمجتمع واحلر�ت

ويتعـني دراسـة مجيــع هـذه العناصـر علــى النحـو الواجــب  -٤٨
كانت اجلرائم اخلطرية اليت تغطيها تلـك الصـكوك   إذاعند تقييم ما 

مــن خـــالل ممارســات الـــدول  -اف تنطــوي علــى أســـاس عــريف كـــ
 -الطويلة األمد واملستمرة املتميزة عن طابعهـا التعاهـدي األصـلي 

مبــــا يســـــّوِغ إدراجهــــا يف فئـــــة جــــرائم احلـــــرب املتوخــــاة يف مشـــــروع 
املسـألة تثــري  . وقـال إنـه يتفــق مـع السـيد فاســياين علـى أن٤ املـادة

الدراســة االهتمـام، وأن املقـرر اخلـاص ينبغـي أن يضـطلع مبزيـد مـن 
التفصـيلية ملمارســات الـدول، وأن مثــة إمكانيـة ألن يصــبح مشــروع 

 قاعدة موضوعية. ٤املادة 
__________ 

ديسمرب /األول كانون  ٦ املؤرخ ٦٥/٣٤ العامة اجلمعية قرار انظر )٣٧٤( 
 الفقــرات"، الـدويل اإلرهــاب علـى القضــاء إىل الراميـة التــدابري" بشـأن ٢٠١٠

٢٤-٢٢. 
 ،١٩٩٤ديسمرب /األول كانون  ٩ املؤرخ ٤٩/٦٠ العامة اجلمعية قرار )٣٧٥( 

 .(ب)٥ الفقرة املرفق،
 .٢ الفقرة نفسه، املرجع )٣٧٦( 

، قــــال إنـــه يؤيــــد ٣و ٢وفيمـــا يتعلـــق مبشــــروعي املـــادتني  -٤٩
وجهة النظر العامة القائلة ² ما حيتاجان مزيداً من العمـل يف فـرتة 

لتقريـــر الســنوات اخلمـــس القادمــة. وميكـــن إرفـــاق مشــاريع املـــواد >
الســـــنوي للجنــــــة إىل اجلمعيــــــة العامــــــة، وفقـــــاً ملــــــا اقرتحــــــه الســــــيد 

ق عامـل يتشـكل يف إطـار اللجنـة ميليسكانو، حبيث ينظر فيهـا فريـ
 .انتخا�ا املعاداجلديدة 

ــه الســيد -٥٠ قــال إنـــه يـــرى بعكــس اآلخـــرين أن اللجنـــة  بيليـ
اً مفيداً متلك الوالية وتتمتع >خلربة الالزمة للنظر فيما يعتربه موضوع

فقــد كــان مـن األفضــل أن تعـاجل اللجنــة مســألة  ،جـداً. ومــع ذلـك
ل، بــدالً مــن تنــاول املوضــوع الفرعـــي الواليــة القضــائية العامليــة ككــ

احلـايل الـذي يــرتبط ارتباطـاً وثيقـاً >لواليــة القضـائية العامليـة، مبــا يف 
مسألة االلتزام حبث ذلك االرتباط من حيث التعريف. ومن العسري 

لتسـليم أو احملاكمـة دون أن ُتكـوَّن أوالً فكـرة واضـحة عـن ماهيـة >
ذلــك بصـــورة خاصــة يف التقريـــر الواليــة القضـــائية العامليــة. ويظهـــر 

الرابع. ففي هذا التقرير يثري املقرر اخلاص مسألة األسـس القانونيـة 
لاللتزام >لتسليم أو احملاكمة، وهو شخصـياً مييـل إىل االعتقـاد ²ن 

القانونية هـي نفسـها أسـس الواليـة القضـائية العامليـة.  هذه األسس
ية، مثلها مثـل أي فإن تلك األسس ليست أسساً قانون ،ويف الواقع

>عتباره أحد  �ذه احلقيقةأساس للقانون، وهو مقتنع متام االقتناع 
بعـض اجلـرائم يف ا0تمـع إىل أن مؤيدي املوضوعية القانونية. ونظراً 

لقيم اليت حتظى > ميكن التسامح معها وتضر املعاصر هي جرائم ال
 ،الشـروط رمبا رهنـاً بـبعض ،مجيع الدولفإن ²كرب اعرتاف عاملي، 

متلــك حماكمــة األشــخاص املــدعى ارتكــا�م هلــذه اجلــرائم (الواليــة 
القضـائية العامليـة)، وإذا مل تقـم الدولـة مبحاكمـة هـؤالء األشــخاص 

، املبـدأ األخـري هـذا طبـقين لكي ،فيجب عليها تسليمهم. و>لطبع
فإن اختصاص إجراء احملاكمة جيب إثباته، وهو ما يـَُعد يف جـوهره 

نظــر املقـــرر  ،ق >لواليـــة القضــائية العامليـــة. وبعــد ذلـــكمســألة تتعلــ
اخلــاص يف مصـــادر االلتــزام >لتســـليم أو احملاكمــة. وهـــو شخصـــياً 
يعتقـد، يف هــذا الصــدد أيضـاً، أنــه مــن العسـري فصــل دراســة تلــك 
املسألة عن دراسة مصادر الوالية القضائية العاملية، علماً ²ن فهم 
املقـرر اخلــاص ملفهـوم "املصــدر" هـو فهــم >لـغ االتســاع بـال شــك، 

هذا املفهوم واجب التعاون ملكافحة اإلفالت من  حيث أدخل يف
فإن املسألة تتصل >ألساس القانوين أكثر من  ،العقاب. ومع ذلك

ذا كـــان األمـــر يتعلـــق >ملصـــدر فســـيتعني أن اتصـــاهلا >ملصـــادر، وإ
يكون املصدر مصدراً ماد�ً وليس شكلياً. ومع وضـع مـا سـبق يف 

القائلـة ²ن أسـاس مبـدأ االعتبار، أعرب عن موافقتـه علـى الفكـرة 
التسليم أو احملاكمة، أو مصدره املادي، يكمن يف واجب التعـاون 

األمـر ذاتــه فـإن  ،علـى مكافحـة اإلفـالت مـن العقــاب. ومـع ذلـك
ينطبـق أيضـاً علـى الواليـة القضـائية العامليـة، يف حـني أن واجـب أو 

إىل التزام التعاون (وهي كلمة مل يوجه املقرر اخلـاص تفكـريه مطلقـاً 
ر  اختيارها) رمبا يشكل أساساً مباشراً ملبدأ التسليم أو احملاكمة ²كث

 مما هو كذلك >لنسبة ملبدأ الوالية القضائية العاملية.
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إنـــه لــيس لديـــه أي اعـــرتاض مبــدئي علـــى مشـــروع  وقــال -٥١
، وإن داخلتـــــه بعـــــض الشـــــكوك إزاء الصـــــيغة الفرنســـــية. ٢املــــادة 

يــــدات املقرونــــة بواجــــب التعــــاون وأضـــاف قــــائالً إنــــه ال يؤيــــد التقي
>لصـيغة الـيت اقرتحهـا املقـرر اخلـاص، وهـي صـيغة قـد تكـون جيـدة 

من الناحية القانونية.  من الناحية الدبلوماسية ولكنها ليست جيدة
وفيما يتعلق >جلرائم اليت تنطبق عليها الوالية القضائية العاملية ومبدأ 

مـاً أن األمـر ينطـوي علـى التسليم أو احملاكمة، يبدو من الواضح متا
التــزام عــام تلتــزم بــه الـــدول يف مجيــع األوقــات واألمــاكن ويف مجيـــع 

اً >لصـيغة العامـة ، قـال إنـه لـيس مقتنعـأخـرىالظروف. ومن �حيـة 
مـــن مشـــروع  ١جــداً الـــيت يقرتحهــا املقـــرر اخلــاص يف  ايـــة الفقــرة 

مـــن العقـــاب فيمـــا يتعلـــق فـــالت إلمكافحـــة ا، ونصـــها: "٢ املــادة
فـــال الواليـــة القضــــائية . جلنـــا�ت واجلـــرائم ذات األمهيـــة الدوليــــة">

و العامليـة تنطبـق علـى مجيـع اجلنـا�ت الدوليـة وال االلتـزام >لتسـليم أ
ذات األمهيـــة  اجلــرائماحملاكمــة، فضـــالً عــن أن ينطبقـــا علــى مجيـــع 

 اليت ال تشكل جنا�ت.الدولية 
بع تطبيـق مبــدأ ورغـم أن مســألة اجلـرائم الدوليــة الـيت تســتت -٥٢

التســليم أو احملاكمــة ال تشـــكل موضــوعاً لفـــرع منفصــل يف التقريـــر 
اً الرابع، فإن املقرر اخلاص يثري هذه املسألة مراراً. وق ال إنه شخصي

مقتنـــع يف هـــذا الصـــدد أيضـــاً ²ن املســـألة ينبغـــي أال تنفصـــل عــــن 
. مســألة اجلـــرائم الــيت تســـتتبع اللجـــوء إىل الواليــة القضـــائية العامليـــة

واإلجابة على هذا السؤال ال تتغري تقريبًا يف احلالتني: تلك املبادئ 
تنطبـق >لتأكيــد عنـدما تــنص املعاهــدات السـارية علــى ذلــك، ويف 
الظروف اليت حتـددها. ولكـن لـيس هنـاك مـا يـدعو إىل االنـدهاش 

ـــد الـــذي تعرضـــه الفقـــرة  مـــن مشـــروع  ١جتـــاه هـــذا االســـتنتاج املؤكَّ
ل ²ن الدولة ملزمة بتسليم أو حماكمة شخص . إذ إن القو ٣ املادة

مـتهم جبرميـة مــا إذا كـان هــذا مطلـو>ً منهـا مبوجــب معاهـدة تكــون 
ول يعـادل إعـادة اخـرتاع مبـدأ "العقــد هـذه الدولـة طرفـاً فيهـا هـو قــ

شـريعة املتعاقـدين"، وهـو مـا أشــار إليـه السـيد نـوليت للتـو، وال يفيــد  
يعطي انطباعاً ²ن هذا املبدأ كثرياً. بل إن ذلك أمر خطري ألنه قد 

ال يسري لو أن املـواد املقبلـة الـيت ستصـدر عـن اللجنـة بشـأن هـذا 
، وهي فقرة يبدو ٢للفقرة املوضوع مل تنص على ذلك. أما >لنسبة 

أن الغـرض منهـا الــنص علـى تفاصــيل تطبيـق املبــدأ، فهـي إىل حــد 
ون بعيــد فقــرة غــري واضــحة. فهــي تشــري إىل مبــادئ عامــة يف القـــان

اجلنائي الدويل، ولكن هذه املبادئ نفسها هي اليت يتعني تعريفها، 
واملشـــكلة هنــــا ليســـت مشــــكلة املصــــدر ولكنهـــا مشــــكلة تتصــــل 

فإن املشكلة متأصلة يف مبدأ التسليم  ،>لطرائق. و>لتايل>لتطبيق و 
أو احملاكمـــــة مـــــن دون أن تكـــــون منقطعـــــة الصـــــلة متامـــــاً >لواليـــــة 

لـــك ألن املقصـــود، علـــى األقـــل يف الصــــيغة القضـــائية العامليـــة، وذ
، هو التأكد من الشروط اليت تستطيع الدولة، ٧١الواردة يف الفقرة 

تقـــوم >لتســـليم أو احملاكمـــة حينمـــا أو جيــب عليهـــا، مبقتضـــاها أن 
يكون لديها االختصاص الالزم إلجراء احملاكمة، سواء وفقاً للوالية 

 القضائية العاملية أو ألسباب أخرى.
وهنـاك نقطــة أساسـية بدرجــة أكـرب، وهــي مسـألة الطــابع  -٥٣

احملاكمــة. والصــلة بــني هــذا املبــدأ  العــريف احملتمــل ملبــدأ التســليم أو

ضــــــائية العامليـــــة تبــــــدو أيضـــــاً مســــــألة جوهريــــــة. إذ إن والواليـــــة الق
املعاهدات قد تفصل بني املبدأين وتقتضي التسليم أو احملاكمـة يف 

ة عامليـــة، ولكـــن ذلـــك يبـــدو أمـــراً حالـــة عـــدم وجـــود واليـــة قضـــائي
مستبعدًا عند النظر إليـه مـن منظـور العـرف. وقـال إنـه مقتنـع بشـدة 

مـة أو الواليـة القضـائية العامليـة، بعدم انطباق مبدأ التسليم أو احملاك
استنادًا إىل أساس عريف، على مجيع اجلرائم املعرَّفـة دوليـاً مـن دون 

تعلــق >لتأكيـــد >جلــرائم األربـــع كـــا� ينطبقــان، فـــاألمر ي  وإذامتييــز. 
األكثـــر خطـــورة وحـــدها، أو بـــثالث منهـــا علـــى أيـــة حـــال، وهــــي 

انية وجرائم احلرب، رغم اإل>دة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنس
أنــه يبــدو مــن العبــث وضــع جــرائم احلــرب علــى قــدم املســاواة مـــع 

قــــدم اإل>دة اجلماعيـــة واجلــــرائم املرتكبــــة ضـــد اإلنســــانية أو علــــى 
املساواة مع العدوان. والحظ بصورة عرضية أنـه كـان مـن الواضـح، 

ؤمتر االستعراضـــي لنظـــام رومــا األساســـي للمحكمـــة املــحــىت بعـــد 
، أن العـــدوان يثــــري مشـــاكل حمـــددة وأنـــه مــــن )٣٧٧(الدوليـــة اجلنائيـــة

 األفضل أن ينحَّى جانباً يف الوقت احلاضر.
>ت، يف وعلى أي حال، فهو ال يشك، رغم هذه الصعو  -٥٤

أن الوالية القضائية العاملية ومبدأ التسليم أو احملاكمة ينطبقان على 
اعرتفت به  اجلرائم األربع األكثر خطورة على أساس عريف، وفق ما

، )٣٧٨(اللجنة يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها
وهو مشروع مل حيصل لألسف على االهتمام الذي يسـتحقه، وقـد 

مــن التقريــر. ولكــن، هنـــا  ٨٩إليــه املقــرر اخلــاص يف الفقـــرة  أشــار
² ـا ضـعيفة للغايـة وال تقـول  ٤ أيضـاً، تتسـم صـياغة مشـروع املـادة

. إذ إن ١ " يف الفقرةذاهو ليس مقتنعًا >ستعمال كلمة "إالكثري. و 
املسـألة برمتهـا هــي أنـه ينبغــي للجنـة أن توضـح مــىت يتحقـق الوفــاء 

أن االلتـــــزام >لتســـــليم أو  ٢و>ملثــــل، تعلـــــن الفقــــرة �ــــذا الشـــــرط. 
احملاكمة "ميكن أن ينشأ [...] على اخلصوص عن القواعد العرفية 

>النتهاكـات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين للقـانون الــدويل املتعلقــة [
الـــدويل، و>إل>دة، اجلماعيـــة، و>جلـــرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنســـانية، 

مـىت يكـون األمـر كـذلك؟ وقـال إنــه  ، ولكـن. نعـم"]وجبـرائم احلـرب
يتفــق متامـــاً مـــع األمثلـــة الثالثـــة األوىل الـــواردة يف القائمـــة القصـــرية 

، ولكنه يتساءل عن السبب يف املقِنعة الواردة بني قوسني معقوفتني
أن املقـــرر اخلــــاص يشــــري إىل جــــرائم احلـــرب الــــيت تغطيهــــا >لفعــــل 

نسـاين الـدويل، وهــي اإلشـارة إىل االنتهاكـات اجلسـيمة للقـانون اإل
د نطـاق املــادة  تبـدو كافيـة بـل ُمرضــية إىل حـد كبـري، ذلـك أ ــا حتـدِّ

رائم ليقتصـر علـى االنتهاكــات اجلسـيمة وال يتسـع ليشــمل مجيـع جــ
 احلرب، األمر الذي مل يكن ليوافق عليه.

. ويثــري ٤مــن مشــروع املــادة  ٣وقـال إنــه ال يفهــم الفقــرة  -٥٥
ىل االهتمــام، وهــي مســائل كــان مــن التقريـر الرابــع مســائل تــدعو إ

__________ 

 للمحكمة األساسي روما لنظام االستعراضي للمؤمتر الرمسية الو�ئق )٣٧٧( 
 رمنشـو ( ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ -مايو /أ�ر ٣١ كمباال،  ،الدولية اجلنائية

 .٢٢"، ص العدوان جرمية" ،RC/Res.6القرار  ،)RC/9/11 الدولية اجلنائية حملكمةا
 .٥٠ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٧٨( 
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املــرجح أن تكــون أيضـــاً موضــوعاً ملناقشــات هامـــة يف إطــار فريـــق 
ح الوقـــت عامـــل، ولكـــن اللجنـــة وصـــلت إىل  ايـــة دور�ـــا، وأصـــب

متـأخراً >لنســبة للتفكــري يف إعــادة إنشــاء هــذا الفريــق. وملــا كانــت 
اللجنــة تقــرتب أيضــاً مــن  ايــة فــرتة الســنوات اخلمــس، فلــيس مــن 
املالئم أن حتال مشاريع املواد الثالثة اليت يقرتحها املقرر اخلاص إىل 
جلنة الصياغة. ويدفعه هذا الظرف إىل أن يقرتح  جاً آخر. وكمـا 

فــإن املوضــوع قيــد املناقشــة قــد ُفصــل  ،ل أن يوضــح مــن قبــلحــاو 
بصـورة مصـطنعة عـن املوضـوع األوسـع املتمثـل يف الواليـة القضــائية 

 يعــــدو أن يكــــون امتــــداداً لــــه. وموضــــوع الواليــــة العامليــــة، وهــــو ال
القضـائية العامليــة ينـدرج أيضــاً بصـورة ممتــازة يف إطـار واليــة اللجنــة 

ر التـدرجيي للقـانون الـدويل وتدوينـه، وينبغـي الرامية إىل تعزيز التطوي
أن تكـون  ايـة فـرتة السـنوات اخلمــس احلاليـة فرصـة لسـؤال الــدول 

نـة املقبـل يف املوضـوع ليشـمل الواليـة عـن إمكانيـة توسـيع نظـر اللج
يف ذلــك مبــدأ التســليم أو احملاكمــة. وينبغــي  القضــائية العامليــة، مبــا

 الذيمن التقرير، وهو الفصل  إبراز هذه املسألة يف الفصل الثالث
تـدرَج فيــه النقـاط الــيت تكـون التعليقــات املبـداة بشــأ ا ذات أمهيــة 

 خاصة للجنة.
ن املقــرر اخلــاص ســعى يف تقريــره الحــظ أ ماكريــه الســيد -٥٦

الرابــع إىل االســتجابة للــنهج الـــذي ُحــددت خطوطــه الرئيســـية يف 
واد. ورحــب واقــرتح ثالثـة مشــاريع مــ )٣٧٩(مناقشـات الفريــق العامــل

، املوضـوعمبحاولة املقرر اخلاص إحراز تقدم يف العمـل بشـأن هـذا 
ل وقال إن لديه مع ذلك شواغل جدية حول مشاريع املواد والتحلي

، أشـــار املقــــرر ٢الـــذي تســـتند إليـــه. وفيمـــا يتعلـــق مبشـــروع املـــادة 
اخلاص عن حق إىل أن الفريق العامل قد الحظ أن واجب التعاون 

الت مــن العقــاب يبـدو أنــه يشــكل ركيــزة لاللتــزام يف مكافحـة اإلفــ
>لتسليم أو احملاكمة، ولكن ليس من الواضح ما هو السبب يف أن 

ن موضـوعاً اللتـزام منفصـل يف مشـاريع هذا الواجب ينبغي أن يكـو 
املواد. وكان من رأي الفريق العامـل أن واجـب التعـاون هـو أسـاس 

تبـار وحـده ال يـربر مكافحة اإلفالت من العقاب، ولكن هـذا االع
صـياغة مشــروع مـادة. وواجــب التعــاون يف مكافحـة اإلفــالت مــن 

خـذ العقاب يتصل >لتأكيد ²ي نظر يف هذا املوضوع وجيب أن يؤ 
يف االعتبـار عنـد هـذا النظـر، ولكـن يبـدو أن مكانـه لـيس يف مـادة 
موضوعية. والشيء الغائب يف مشروع املادة هو الصلة الصرحية بني 

ون وااللتـزام >لتســليم أو احملاكمــة. وكمـا أشــار الســيد واجـب التعــا
فـــإن املكـــان الصــــحيح لفكـــرة مكافحـــة اإلفـــالت مــــن  ،موراســـي

 جة.العقاب قد يكون يف الديبا
، قــال إنـه لــيس ٢مــن مشـروع املـادة  ٢ويف صـدد الفقـرة  -٥٧

مبـدأ التسـليم الـدول [...]  متأكدًا من معىن العبارة القائلة: "تطبق
فهل هذا لإلشارة إىل وجود التزام قائم بذاته >لتسليم . "أو احملاكمة

احملاكمة؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، وإذا كان املقصود ببساطة  أو
ال هو القول  ²نه يف حالة وجود التزام فإن هذا االلتزام ينبغي االمتث

__________ 

 .٢٠٤ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٣٧٩( 

له، فإنه ال يستطيع عندئذ أن يفهم السبب الذي يـدعو إىل إدراج 
ال يســـــتطيع كــــذلك أن يفهـــــم املقصـــــود مـــــن  وهـــــو .كهـــــذهعبــــارة  
، فهي فقرة بديهية وال تضيف جديداً ٣من مشروع املادة  ١ الفقرة

 ألمر مزيداً من التحليل.من الناحية املوضوعية. ويتطلب ا
مشـــاكل كــربى، وقـــد يكـــون مـــع  ٤ويثــري مشـــروع املـــادة  -٥٨

ذلــك مشــروعاً واعــداً أكثــر مــن غــريه. وقــد كانــت مســألة القــانون 
دويل العريف، وهي أحد املوضوعات اليت عادت إليها جلنة القانون ال

الــــدويل واللجنــــة السادســــة يف مناســـــبات كثــــرية، ســــبباً رئيســـــياً يف 
كذلك مقولة بديهية وتشري   ١ الصعو>ت منذ البداية. وتعِلن الفقرة

فقط إىل أنه يف حالة وجود التزام مبوجب القانون الدويل فإنه جيب 
على أمهية أكـرب مـن  ٣و ٢االلتزام. وتنطوي الفقر�ن االمتثال هلذا 

�حيـة مضـمو ما، كمـا الحـظ السـيد برييـرا والسـيد فاسـياين. ففــي 
د القــول ²ن يكـاد املقـرر اخلـاص أن يصـل إىل حـ ،هـاتني الفقـرتني

االلتــزام >لتســليم أو احملاكمــة هـــو التــزام موجــود، وذلــك يف صـــدد 
وقــــد يكـــون األمــــر كــــذلك، جـــرائم القواعــــد اآلمـــرة علــــى األقـــل. 

هذه احلالة سيكون وضع مشروع مادة �ذا املعىن عنصراً مفيداً  ويف
ولكن ليس لدى جلنة القانون الدويل املصادر يف التطوير التدرجيي. 

للتوصــل إىل هـذا االســتنتاج يف شـكل مشــروع مـادة. وقــد الالزمـة 
للجنـــة أشــار املقـــرر اخلــاص يف التقريـــر إىل املناقشــات اجلاريـــة يف ا

السادسة وتبنيَّ له وجود تغريُّ يف التوجه بشأن هذه املسألة، ولكن 
ملدىل �ا  ا للمرء أن يسأل عن الوزن الذي ميكن أن يعَطى للبيا�ت 

ل متثّـل هـذه البيـا�ت عناصـر مـن عناصـر يف اللجنـة السادسـة. فهـ
؟ >إللـزام االعتقـاد عـن تعبرياً أم  حجية ذات توجيهاتاملمارسة أم 

لبيا�ت اآلراء املعرب عنها يف أي حال فقد انقسمت وعلى  ا هذه 
إىل درجــة كبـــرية، وهكــذا يبـــدو مــن العســـري اســتخالص أي نتـــائج 

 مؤكدة من مناقشات اللجنة السادسة.
قرير الرابع أمهية كـربى علـى دفـوع بلجيكـا أمـام ويعلق الت -٥٩

 مـةمبحاك >اللتـزام املتصـلة املسـائلحمكمة العدل الدولية يف قضية 
القـانون  . وكما أشـار أعضـاء آخـرون يف جلنـةتسليمهم أو املتهمني

الـدويل، كانــت هـذه جمــرد دفـوع ومل تكــن حتلـيالً عقالنيــاً ميكــن أن 
تعتمــــــد عليــــــه اللجنــــــة. ولــــــن يكــــــون مــــــن احلكمــــــة التوصــــــل إىل 

الــواردة يف التقريــر الرابــع؛ إذ إن  العناصــراســتنتاجات اســتناداً إىل 
ضافياً مستقالً. وال تستطيع اللجنة أن تتنـاول األمر يتطلب حتليالً إ

كيفية إدراج الدول مبدأ حبث  نون الدويل العريف من دون مسألة القا
التسليم أو احملاكمة يف تشريعا�ا الوطنية. وقد أشار املقـرر اخلـاص 

وأوضح أنه سيعود إليها يف  )٣٨٠(إىل هذه القضية يف تقاريره السابقة
عـــني أن حيــــدث قبـــل االنتقــــال إىل مرحلـــة الحقـــة، ولكــــن ذلـــك يت

كــان مـــن املمكــن اســتنتاج وجــود مبـــدأ يف   إذااملســألة املتعلقــة مبــا 
__________ 

 A/CN.4/571، ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٦ حولية )٣٨٠( 
، ا0لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء األول)، الوثيقــــــة ٢٠٠٧ حوليــــــةو ؛(التقريـــــر األويل)

A/CN.4/585 (التقريـر الثــاين)األول، ا0لـد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٨ حوليــةو ؛ ،(
 .(التقرير الثالث) A/CN.4/603الوثيقة 
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القانون الدويل العريف. والدول مهتمة جداً >ملوضوع، وتنتظر إحراز 
تقدم فيه، كما تبنيَّ من املناقشات اليت جـرت يف اللجنـة السادسـة 

)A/CN.4/638 ر )، ولكن مشاريع املوا٩٦، الفقرة د الواردة يف التقري
نـة الصـياغة. وهـو ال يسـتطيع الرابع ليست جـاهزة إلحالتهـا إىل جل

د  أن يؤيد اقرتاح السيد برييرا والسيد ميليسكانو Ðرفاق مشاريع املوا
>لتقريــر الســنوي للجنـــة القــانون الــدويل إىل اجلمعيـــة العامــة، وهـــو 

رحلـة مــن يتفـق مـع السـيد نــوليت علـى أن األمـر يتطلــب يف هـذه امل
إىل اللجنـــــة العمــــل مزيــــداً مــــن النظــــر قبــــل تقــــدمي مشــــاريع املــــواد 

السادسـة. وفيمــا يتعلـق >قــرتاح الســيد بيليـه، قــال إنـه مــن الســابق 
كان سيطَلب من اللجنة السادسة أن   إذاألوانه اختاذ قرار بشأن ما 

تـربط هــذا املوضــوع مبوضــوع الواليـة القضــائية العامليــة. ويف الوقــت 
ع ينبغـي أن ~خــذ جلنـة القـانون الــدويل علمـاً >لتقريـر الرابــ ،الـراهن

، متبعــة يف ٢٠١٢املوضــوع بتعمــق يف دورة عــام حبــث وأن تواصـل 
 السيد نوليت. اقرتحهذلك النهج الذي 

ذّكر ²ن الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة  احلمود السيد -٦٠
وضوع كان قد قّدم إرشادات بشأن النظر يف امل  )٣٨١(٢٠٠٨يف عام 

هلـذا النظــر. ومـن شــأن ذلـك أن يتــيح  اً عامــ اً وإطـار  واقـرتح هــيكالً 
التوصــل إىل اســـتنتاجات ســليمة بشـــأن مصــادر االلتـــزام >لتســـليم 

احملاكمة، وحمتواه ونطاقه، وشروط تنفيـذه، وعالقتـه >اللتزامـات  أو
رابع  ل ا واملبادئ القانونية األخرى. وقد سعى املقرر اخلاص يف تقريره 

الرتكيز على مصـادر اذ خطوات يف ذلك االجتاه من خالل إىل اخت
هذا االلتزام. ويف حني أن هناك عدداً وافراً من املعاهدات اليت ميكن 

ذا أن تشكل أساساً تعاهد�ً لاللتزام، فإن التقرير ال حيدد ما كان   إ
يوجد أيضاً أساس يف القانون العريف. واملعاهدات يف جماالت مثـل 

اون القضائي هـي املسلحة، واجلرائم الدولية، والتع قانون النزاعات
معاهدات مفيدة لتعيني االلتزام وحتديد االجتاه الـذي تتخـذه بعـض 
أجزاء مشاريع املواد. فاألفعال ا0رَّمة مبوجب هذه الصكوك ميكن أن 
تـوفر دالالت عــن حمتـوى االلتــزام. وعلـى ســبيل املثـال، هــل يــدرَج 

؟ ورغم رائم اليت تنص عليها مشاريع املواداإلرهاب أو القرصنة يف اجل
ملعنية،  ا أنه ليس من الضروري أن يضع املقرر اخلاص قائمة >جلرائم 
فإنه ينبغي أن يكـون قـادراً علـى التوصـل إىل  ـج بـديل يالئـم هـذا 
املشروع. وقد تكون املعاهدات مفيدة أيضاً يف تعيني شروط تطبيق 

الفعل املعين ويقع على مجيع يعرَّف  ،االلتزام. ففي بعض الصكوك
ف التــزام بتجرميــه وممارســـة بعــض أشــكال الواليــة القضـــائية األطــرا

مبوجب قانو ا الوطين. وال تقوم احلاجة إىل هذا التعريف يف صكوك 
الذي  أخرى، إذ يكفي جترمي الفعل يف تشريع الطرفني، أي الطرف 

ذلك خاصة يطاِلب >لتسليم والطرف املطلوب منه التسليم. وينطبق 
ئي. وتــــوفر أيضــــاً بعــــض املعاهـــــدات يف اتفاقــــات التعــــاون القضــــا

السياسية  إرشادات بشأن ما قد يوجد من استثناءات، مثل اجلرائم 
أو احلق يف اللجوء، والظروف اليت تطبَّـق تلـك االسـتثناءات. وهـي 
مفيدة أيضاً يف تعريف حقوق الفرد اخلاضع ملالحقة جنائية تتصـل 

__________ 

 .٣١٥ الفقرة)، الثاين(اجلزء  ا0لد الثاين ،٢٠٠٨حولية  )٣٨١( 

راءات املقرتنــة . وميكـن أن يقـال هـذا أيضـاً عـن اإلجـبتنفيـذ االلتـزام
يف ذلـــك عمليــة اإلبــالغ الرمســـي. و>ختصــار، تـــوفر  >اللتــزام، مبــا

ملتصلة  ا عد  املعاهدات النصوص الكافية اليت متكن من تدوين القوا
احملاكمـــة. ولكــن هـــذا ال يتحقــق يف مشـــروع  >اللتــزام >لتســليم أو

 .الذي يعلن ما هو بديهي ٣ املادة

القانون العريف، يتطلب األمر و>لنسبة ألساس االلتزام يف  -٦١
ملرتكبة خبمزيداً من الدراسة، و  ا اصة يف صدد جرائم احلرب واجلرائم 

ضد اإلنسانية واإل>دة اجلماعية. وال يكفي االستشهاد °راء بضعة 
أعضاء يف اللجنة السادسة أو بقول حمام يف دعوى قضائية أو برأي 

مدة مـن الـدعاوى ء. وهناك كم كبري مـن املصـادر املسـتأحد الفقها
املرفوعـة أمــام احملـاكم الوطنيــة، وهــي مصـادر ميكــن أن تســاعد يف 

ذاكان االلتزام موجوداً يف القانون الدويل العريف أو ما   إذاحتديد ما    إ
كانت هناك قاعدة يف سبيلها إىل الظهور يف هذا الصدد، وكذلك 

ويل . وسوف يساعد ذلك جلنة القـانون الـديف حتديد اجلرائم املعنية
دراج   إذاأن حتدد، على سبيل التطوير التدرجيي، ما  يف كان ينبغي إ

>لتســـــليم  بعــــض اجلــــرائم ذات األمهيــــة الدوليـــــة يف نطــــاق االلتــــزام
. وعلى سبيل املثال، ال توجد يف أي دولة سياسة تقضي احملاكمة أو

. فهل يعين ذلك وجود اعتقاد مبنح مالذ آمن ملرتكيب اإل>دة اجلماعية
 التسليم أو احملاكمة؟ تفرض>إللزام من شأنه ~ييد وجود قاعدة عرفية 

تعلن  ١يف ذلك االجتاه. فالفقرة  ٤وال يسري مشروع املادة  -٦٢
سـؤاالً بـدالً مـن أن تقـدم قاعــدة.  ٢رح الفقـرة مـا هـو بـديهي، وتطـ
ذار آخرون، ما ، ليس من الواضح، كما أشا٣وفيما يتعلق >لفقرة    إ

كان الغرض منها هو التعبري عن االلتزام >لتسليم أو احملاكمة بوصفه 
كان هدفها إدراج اجلرائم اليت تنتهك قاعدة    إذاما  قاعدة قطعية أو

يوجد أساس يف القواعد  من الواضح أنه الكهذه يف نطاق االلتزام. و 
فينبغــي  ،قصـوداآلمـرة لاللتـزام. ولكــن إذا كـان املعــىن الثـاين هــو امل

يغيب عن البـال أن هـذا االلتـزام ال يوجـد يف فـراغ. إنـه يتطلـب  أال
االتفاقيات  سياقاً ما، حىت لو ُنص عليه >عتباره التزاماً عاماً. ففي 

املثال، يستتبع التعاون التزام األطراف  املتعلقة >إلرهاب، على سبيل
القضائية وإنفاذ ²ن تتعاون يف جماالت الوقاية واحملاكمة واملساعدة 

القانون. وميكن أن ينعكس هذا االلتزام يف مشاريع املواد من خالل 
حتديد احملتوى، كما حـدث يف االتفاقيـات واملعاهـدات الـيت تتنـاول 

ئي. وهــذه الصــكوك مفيــدة أيضـــاً اجلــرائم الدوليــة والتعــاون القضــا
دة للتعاون. وميكن حتليل القوانني الوطنية لت عيني لتحديد شروط حمدَّ

اآلليـات القانونيــة الـيت تســتعملها الــدول للتعـاون يف احلــاالت الــيت 
تنطــوي علــى التســليم أو احملاكمـــة. وميكــن أن يكــون ذلــك مفيـــداً 

يذه. ولكن ذلك ملشاريع املواد يف صدد الواجب نفسه ويف صدد تنف
، فهـو يـنص علـى واجـب التعــاون يف ٢مل حيـدث يف مشـروع املـادة 

الدولية مكافحة اإلفالت من ا لعقاب يف حالة اجلرائم ذات األمهية 
مث جيعل من االلتزام >لتسليم أو احملاكمة أداة للوفاء بذلك الواجب. 
وال يتضـمن التقريــر أي حجـة مقنعــة تفيـد ²ن واجــب التعـاون هــو 

أســس االلتــزام، وذلــك ألنــه ال يوجــد ســياق. و>إلضــافة إىل  أحــد
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الت من العقاب ليست فإن قضية التعاون يف مكافحة اإلف ،ذلك
جزءاً من املوضوع، كما قال أعضاء آخرون، وينبغي على األكثر أن 

 تكون اإلشارة إليها يف الديباجة.

وينبغـي أن يظـل هـذا املوضـوع مـدرجاً يف جـدول أعمــال  -٦٣
اللجنة، ولكن احلاجة تقوم إىل حبث موسع يف داخل اإلطار الذي 

اريع مــواد حتــدد نظامـــاً حــه الفريــق العامــل. وميكــن إصـــدار مشــاقرت 
قانونيًا شامالً بشأن االلتزام >لتسليم أو احملاكمـة، ولكـن ينبغـي أن 
تُرتك ألعضاء اللجنة يف فرتة السنوات اخلمس القادمة مسألة البت 

كان ينبغي إحالة مشاريع املواد اليت اقرتحها املقرر اخلاص   إذافيما 
نشـاء الفريــق العامــل كــان ينبغـي إعــادة إ  إذالصــياغة ومـا إىل جلنـة ا

املعـين >ملوضــوع. وأيــد فكــرة توجيــه ســؤال إىل الــدول، يف الفصــل 
كــان ينبغــي للجنــة أن تواصـــل   إذاالثالــث مــن تقريــر اللجنــة، عمــا 

كان ينبغي إدراجه حتـت   إذانظرها يف املوضوع حبالته الراهنة أو ما 
 ملية.مسألة الوالية القضائية العا

نه يسـرها أن يتضـمن التقريـر قالت إ جاكوبسون السيدة -٦٤
الرابع عن االلتزام >لتسليم أو احملاكمة ثالثة مشاريع مواد جديدة، 

السبيل للتحرك قدماً يف هذا املوضوع يتمثل يف صياغة إىل أن نظراً 
أفكار يف صورة مشاريع مواد. وقالت إ ا ال تشاطر السيد موراسي 

 نظرها يف املوضوع.ل ²ن تقوم اللجنة بتعليق أو وقف رأيه القائ
وقد ركز املقرر اخلاص يف تقريره الرابع على مصادر االلتزام  -٦٥

احملاكمــة، وتنـاول عنــد قيامـه بــذلك ثالثـًة مــن  القـانوين >لتسـليم أو
العقاب،  جوانب االلتزام: واجب التعاون يف مكافحة اإلفالت من 

التسليم >لتسليم أو احملاكمة يف املعاهدات القائمة، ومبوااللتزام  دأ 
احملاكمة بوصفه قاعدة يف القانون الدويل العريف. ودراسة مصادر  أو

لجنة،  ال االلتزامات القانونية تظل أحد اجلوانب الرئيسية يف أعمال 
 ولكنها تتسم ²مهية خاصة يف حالة املوضوع قيد املناقشة.

يشـــري املقـــرر اخلـــاص إىل واجــــب  ،٢ة ويف مشـــروع املـــاد -٦٦
فحـــة اإلفــــالت مـــن العقـــاب بوصــــفه مصـــدراً مــــن التعـــاون يف مكا

مصادر االلتزام >لتسليم أو احملاكمة. وقالت إ ا توافـق علـى هـذه 
الفكرة، وهي تعتقد أيضاً أن مشاريع املواد ينبغي أن تتضمن مادة 

 مــــن ١فــــإن صـــياغة الفقـــرة  ،بشـــأن واجـــب التعــــاون. ومـــع ذلـــك
علن عـن واجـب تتسم >حلذر الشديد وينبغي أن ت ٢مشروع املادة 

" �" حســب االقتضــاءالتعـاون بصــورة مباشـرة بدرجــة أكــرب. وعبـار
" عبـار�ن شـرطيتان أكثـر مـن الـالزم. كلمـا وحيثمـا كـان مناسـباً و"

العقاب  والواجب العام املتمثل يف التعاون يف مكافحة اإلفالت من
اشرة بدرجـة أكـرب. و>إلضـافة إىل ذلـك، ينبغي أن يصاغ بصورة مب

إىل فقــــرتني، تتنـــاول الفقــــرة األوىل منهمــــا  ١م الفقـــرة ينبغـــي تقســــي
التعـاون فيمـا بـني الـدول وتتنــاول الفقـرة الثانيـة التعـاون مـع احملــاكم 

) extraditionالدولية ²نواعها. ورغم أنه جيب التمييز بني التسـليم (
أشـكال التعـاون ينبغـي أن تــدرَج  ، فـإن مجيـع)surrender( واإلحالـة

فإن واجب  ،قة بواجب التعاون. و>إلضافة إىل ذلكيف املادة املتعل

التعـــاون مــــع األمــــم املتحــــدة ينبغــــي أن يــــذَكر صــــراحة، ألن هــــذا 
يف ميثاق األمم املتحدة وحسب ولكـن  الواجب موضع اعرتاف ال

اقيــات اتف إىلالربوتوكــول اإلضــايف يف اتفاقيـات أخــرى أيضــاً، مثـل 
لــــق حبمايـــــة املتعو  ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢جنيــــف املعقــــودة يف 

الذي تـنص  ضحا� املنازعات املسلحة الدولية (الربوتوكول األول)
 املنظمة. منه على االلتزام >لتعاون مع ٨٩املادة 

 ٣مـن مشـروع املــادة  ١ويتطـرق املقـرر اخلـاص يف الفقـرة  -٦٧
>لتســليم أو احملاكمـــة يف  إىل احلالــة الـــيت يُــنص فيهـــا علــى االلتـــزام

ذه الفقــرة علــى تــذكري الــدول >ملبــدأ معاهــدة مــا، حيــث تعمــل هــ
". وهــذا >لفعــل مبـــدأ العقــد شــريعة املتعاقــدينالقــدمي القائــل ²ن "

حموري يف القانون، ولكنها تتساءل عن السبب يف اإلشارة إليـه يف 
 ذلك احلكم.

واضــحة معقـدة وليســت  ٣مــن مشـروع املــادة  ٢والفقـرة  -٦٨
مة ²ن تضع يف قوانينها متاماً. فهذه الفقرة تنص على أن الدول ملز 

وفقاً ألحكام الوطنية الشروط اخلاصة مبمارسة التسليم أو احملاكمة "
عنهــا االلتــزام وللمبــادئ العامــة للقــانون اجلنــائي  الناشــئاملعاهـدة 

اليت. "الدويل  وهذا يثري اللبس إىل حد ما. فمن الواضح أن الدولة 
م أو احملاكمــة تكــون طرفــاً يف معاهــدة تــنص علــى االلتــزام >لتســلي

ختضـع اللتـزام بكفالـة توافـق قانو ــا الـوطين مـع االلتـزام التعاهــدي. 
واملشكلة هي أن الفقـرة تنـاقش شـروط التسـليم واحملاكمـة كليهمـا، 
ولكنهمـــا مفهومـــان قانونيـــان خمتلفـــان وجيـــب أن يبقيـــا منفصــــلني. 

ك فقــــرة بشـــأن الشــــروط املتصـــلة >لتســــليم وينبغـــي أن تكــــون هنـــا
 الشروط املتصلة >حملاكمة. وأخرى بشأن

فـــإن التــزام الدولـــة >لتأكــد مـــن  ،وفيمــا يتعلـــق >حملاكمــة -٦٩
يسـتلزم منهـا أن تكفــل  توافـق قانو ـا الـوطين مـع االلتــزام التعاهـدي

أن تكـون اجلــرائم الــيت تغطيهــا املعاهـدة جمرمــة يف داخــل إقليمهــا. 
ىل حد ما، " تبدو يف غري موضعها إوفقاً ألحكام املعاهدةوعبارة "

املعاهـــــدة ال ميكــــن أن ترســـــي قواعــــد حمليـــــة لعمليـــــة إىل أن نظــــراً 
وط األمر يرجع إىل الدولة لكـي تقـرر هـذه الشـر وإىل أن احملاكمة، 

بشـــــرط أن تفـــــي مبقتضــــــيات القـــــانون الــــــدويل، مثـــــل املقتضــــــيات 
. ٢>حملاكمــة وفـق األصــول املرعيـة. وميكــن تبسـيط الفقــرة  املتعلقـة

فإن املسألة تندرج يف نطاق  ،الوطين أمر جوهريوبرغم أن التنفيذ 
 القانون الوطين.

فإ ـا أيضـاً موضـوع يــدخل  ،و>لنسـبة إلجـراءات التسـليم -٧٠
تشريعات الوطنية للدولة. ويف بعض احلـاالت، قـد تـنص يف إطار ال

املعاهــــدات الثنائيــــة أو اإلقليميــــة علـــــى التزامــــات دوليــــة متنافســـــة 
مشـروع املـادة ال يعـرب عـن هـذا الواقـع، فإن  ،متوازية، ومع ذلك أو

بـرغم أنـه قــائم يف صـدد معاهـدات التســليم. و>إلضـافة إىل ذلــك، 
اكمة له أمهيته يف مكافحة اإلفالت ورغم أن االلتزام >لتسليم أو احمل

مـن العقـاب، فـإن لـه حـدوداً. ومبـدأ عـدم اإلعـادة القسـرية وحظـر 
 ذلك السياق، ورمبا عقوبة اإلعدام يتسمان لذلك ²مهية حامسة يف

 ينبغي أن تنظر اللجنة يف اإلشارة إليهما يف مشاريع املواد.
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اص قد أشار ، كان املقرر اخل٤وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٧١
يف تقريره السابق إىل أن إثبات وجود أساس عريف لاللتزام >لتسليم 

الت)٣٨٢(أو احملاكمة ميثل الغرض الرئيسي للموضوع قيد النظر  . وق
إ ا ترحب مبشـروع املـادة املتعلـق >اللتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة يف 
 القــانون الــدويل العـــريف، ولكنهــا مــن وجهـــة النظــر املنهجيــة تشـــعر
>النـــدهاش ألن املقـــرر اخلـــاص فصـــل يف معاملتـــه بـــني املصـــدرين 
الرئيسيني للقانون الدويل، ومها املعاهدات والقـانون العـريف. وإقامـة 

بـني هـذين املصـدرين ال يفيـد يف املرحلـة احلاليـة، نظـراً  هـذا التمييـز
لوجود مصادر هامة أخرى للقانون الدويل. واملطلوب هو التوصل 

هلـذا فإ ـا ال تعتقـد أن عنـوان املـادة ينبغـي أن يشــري إىل اسـتنتاج. و 
 " لاللتزام.>عتباره مصدراً إىل العرف الدويل "

إلبــرام معاهـــدات ورغــم اســتعداد الــدول بصـــورة متزايــدة  -٧٢
احملاكمة، فإن ممارسات الدول مل تنشئ بعد  تتضمن بنداً للتسليم أو

هـم تـوخي احلــذر قاعـدة يف القـانون العــريف يف هـذا ا0ـال. ومــن امل
ز بني  لتميي بصورة خاصة عند حتليل هذه القضية، ومن املهم أيضاً ا

 لنقطة.خمتلف فئات اجلرائم. وميكن أن يوضح املثاالن التاليان هذه ا
حبمايـة  املتعلقةإن االنتهاكات اخلطرية التفاقيات جنيف  -٧٣

اتفاقيـات جنيـف املعقـودة  إىللربوتوكول اإلضـايف ولضحا� احلرب 
املتعلــق حبمايــة ضــحا� املنازعــات و  ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢يف 

هــي أبــرز اجلــرائم الــيت تنشــئ  املسـلحة الدوليــة (الربوتوكــول األول)
الـيت يوجـد فيهـا الشـخص موضـع االشـتباه ²ن التزامـاً علـى الدولـة 

 التســـــــليم أو  -تقــــــوم بتســـــــليمه أو حماكمتـــــــه. وللدولـــــــة أن ختتـــــــار 
ولكــــن جيــــب أال تظـــل مكتوفــــة األيــــدي. إذ إن هــــذا  -اكمـــة احمل

 املتعلقـةااللتزام منصوص عليه بوضوح يف أحكام اتفاقيـات جنيـف 
ملثــل أن والربوتوكــول األول. ومـن الواضــح >حبمايـة ضــحا� احلـرب 

تلــك االتفاقيـــات كانــت تـــدويناً للقــانون العـــريف. ولكــن لـــيس مـــن 
رى الـيت ال تصـل إىل حـد نتيجة ذلك أن مجيع جـرائم احلـرب األخـ

اخلروقات اخلطرية تنشئ االلتزام >لتسليم أو احملاكمة. واملثال الثاين 
يتعلق >جلرائم األخرى، مثل القرصنة، اليت ختضع للواليـة القضـائية 

مليـة ولكنهــا ال ختضــع >لضــرورة لاللتــزام >حملاكمــة أو التســليم. العا
، ولكـن االلتـزام يركـز ويف هـذا الصـدد، حيـق للـدول إجـراء احملاكمـة

ملادة  ٢فإن الفقرة  ،على التعاون. ويف هذا الصدد ا  ٤من مشروع 
اتفاقيــة ملزمـــة  يفغامضــة لدرجــة ال جتعـــل مــن املمكــن اســـتعماهلا 

" أن ينشـأ عـن ميكـنص فقط على أن االلتزام "قانو�ً، ذلك أ ا تن
أن القواعــد العرفيــة للقــانون الـــدويل املتعلقــة بــبعض اجلــرائم. ورغـــم 

ذلك ليس موضع شك، فإن الفقرة ال حتمل منطوقاً ما. و>إلضافة 
اجلــــــرائم بـــــني القوســــــني املعقـــــوفتني يثــــــري  تعديـــــدفــــــإن  ،إىل ذلـــــك

ات اخلطـرية للقــانون التشـويش. وعلـى ســبيل املثـال، متثّـل االنتهاكــ
 اإلنساين الدويل جرائم حرب بصورة واضحة.

__________ 

 A/CN.4/603 الوثيقة)، األول0لد الثاين (اجلزء ا ،٢٠٠٨حولية  )٣٨٢( 
 .١٢٦ الفقرة ،١٥٤(التقرير الثالث)، ص 

ة االنتشـــار ومـــن املســـلم بـــه أن ممارســـات الـــدول الواســـع -٧٤
ميكن أن تشري إىل قاعـدة �شـئة يف القـانون العـريف. وإذا انضـمت 
الـدول إىل عــدد كبـري مــن املعاهـدات الدوليــة الـيت تتضــمن مجيعهــا 

أو احملاكمـــة، فــإن ذلـــك ميكـــن  صــورة مـــن صـــور االلتــزام >لتســـليم
اعتباره قرينة قوية على أن الدول مستعدة ألن تتقيد بذلك االلتزام، 

مارسة قد تؤدي إىل حتويل هذا االلتزام إىل مبدأ يف القانون وهذه امل
العـــريف. وحتديـــد ممارســـات الـــدول يف هـــذا الصـــدد يشـــكل مهمـــة 

ن الـــدول اصــة ألن التعليقـــات الــيت تلقتهــا اللجنـــة مــخبحساســة، و 
تكـــن كثـــرية >لقـــدر الـــذي كانـــت تتمنـــاه اللجنـــة. وال ميكـــن أن  مل

ممارســات الــدول بوصـــفها  تكــون الكتــا>ت األكادمييــة بــديالً عــن
تعبــرياً عـــن االعتقـــاد >إللـــزام. ويتعــني توضـــيح ذلـــك عنـــدما تنتقـــل 
اللجنـة مـن التـدوين إىل التطـوير التـدرجيي، وينبغـي أن تكـون نقطــة 

دونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها الذي البدء هي مشروع م
 .١٩٩٦اللجنة يف عام  اعتمدته

وجــــود التـــــزام عــــريف >لتســـــليم ويف ضــــوء صــــعوبة إثبـــــات  -٧٥
احملاكمة، قالت السيدة جاكوبسون إ ا تتفق مع املقرر اخلـاص  أو

مــن التقريـر ²ن أفضــل طريــق للتحــرك  ٨٦يف اسـتنتاجه يف الفقــرة 
يز على حتديد تلك الفئات من اجلرائم اليت ميكن أن قدماً هو الرتك

دايـــة. ينشـــأ عنهـــا هـــذا االلتـــزام. وينبغـــي أن تكـــون هـــذه نقطـــة الب
تشرع اللجنة يف تعيـني خمتلـف أنـواع اجلـرائم. وال يعـين  أنواقرتحت 

ذلك القول ²ن اللجنة حتتاج إىل تعريف مجيع اجلرائم، ولكن ينبغي 
رائم بطريقـــة شــاملة ومنهجيـــة. هلــا أن تســـتعرض خمتلــف فئـــات اجلــ

ملنصوص  وعلى سبيل املثال، قد يكون من املفيد النظر يف اجلرائم ا
التفاقيـات املتعلقـة >إلرهـاب، وكـذلك ممارسـات الــدول عليهـا يف ا

والتشـريعات الوطنيــة وأحكـام احملــاكم الوطنيـة بشــأن جرميــة اإل>دة 
اللتزام >لتسليم اجلماعية، حيث ال تنص االتفاقية اخلاصة �ا على ا

أو احملاكمة. وميكن أيضاً أن يـؤدي وضـع قائمـة إرشـادية مبختلـف 
 التعليقات من الدول. فئات اجلرائم إىل استجالب

بوصـــفها مصـــدراً لاللتــــزام  اآلمـــرة >لقواعـــد يتعلـــقوفيمـــا  -٧٦
أشـار املقـرر اخلـاص، اختالفـات  >لتسليم أو احملاكمة، توجد، كما

. ولكــــن حـــىت إذا ُحــــددت جــــرائم تشــــكل يف اآلراء بـــني الفقهــــاء
فإن ذلك ال يستتبع >لضـرورة وجـود التـزام  ،انتهاكًا للقواعد اآلمرة

مـــن مشـــروع  ٣مــواز >حملاكمـــة أو التســليم. وهـــي تعتـــرب أن الفقــرة 
تثــري قــدراً مــن اللــبس يف هــذا الصــدد، ورمبــا يرجــع ذلــك  ٤املــادة 

بة لفعـــل يعتــــرب أنـــه ينبغـــي التمييـــز بوضـــوح أكــــرب بـــني االســـتجا إىل
اإلجرائيـة الـيت قـد تنشـأ انتهاكًا إلحدى القواعد اآلمرة وبني اآل�ر 

 عن هذا االنتهاك.

وقالت إ ا تتفق مع السيد ماكريه والسيد نوليت علـى أن  -٧٧
حتــال إىل اللجنـة السادســة وأنـه يرجــع إىل  مشـاريع املــواد ينبغـي أال

لعمل بشأن املوضوع يف جلنة القانون الدويل أن تقرر كيفية مواصلة ا
 بداية فرتة السنوات اخلمس القادمة.
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قال إنـه يتفـق، يف ضـوء املناقشـة اجلاريـة،  كانديويت  السيد -٧٨
مــع أولئــك الــذين يعتقــدون أنـــه مــن الســابق ألوانــه إحالــة مشـــاريع 
املـــواد الـــيت اقرتحهـــا املقـــرر اخلـــاص إىل جلنـــة الصـــياغة. واملشــــكلة 

كانت املعاهدات   إذاي و ائي بشأن ما تتمثل يف اختاذ قرار فور  ال
لتـــزام >لتســليم أو احملاكمـــة، كمــا أكـــدت هــي املصـــدر الوحيــد لال

كــان القــانون العــريف ميثــل مصــدراً أبكـــر،    إذابعــض الــدول، أو مــا 
زعمت دول أخرى. وإذا اتبعت اللجنة هذا السبيل، بل ومع  كما

لجنة  ،افرتاض أ ا واصلت دراسة املمارسات والفقه القانوين فإن ال
شـكل مشــروع لـن تسـتطيع التحــرك إىل األمـام. وعلـى أي حــال، ي

اجلديــــد، بشــــأن الواجــــب العــــام املتمثــــل يف التعـــــاون يف  ٢املــــادة 
مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، خطـوة يف االجتـاه الصـحيح، نظـراً 

االلتــــزام  إليــــه يســــتند يتعلــــق مببــــدأ السياســــة العامــــة الــــذيإىل أنـــه 
 كمة.>لتسليم أو احملا 

هلـا، ومع ذلك، ينبغي أن تقـرر اللجنـة مـا إذا كـان ينبغـي  -٧٩
يف ســياق التطـــوير التـــدرجيي، أن تـــنص علـــى االلتـــزام >لتســـليم أو 
احملاكمة يف حالة أكثر اجلرائم خطورة، أي تلك اليت تشكل �ديداً 
خطرياً ملصاحل وقيم ا0تمع الدويل ²كمله. وأساس االلتزام >لتسليم 

مـة مـن أجـل مكافحـة إفـالت األشـخاص املتهمـني جبـرائم أو احملاك
العقاب ليس أساساً راسخاً بصورة واضحة يف العرف، خطرية من 

معاهـدات حمـددة. وجيـب أن تكـون صـياغة مـن وال هو ينبثق فقـط 
ذلك االلتزام تعبريًا عن التطوير التدرجيي للقانون الدويل على النحو 

ساســـي للجنــة. وينبغـــي أن مـــن النظــام األ ١٥املعــروض يف املــادة 
والعشرين. وكما أشارت السيدة يكون قانو�ً جديداً للقرن احلادي 

جاكوبســـون لتوهــــا، وكمــــا الحــــظ الســـيد بيليــــه، ســــبق للجنــــة أن 
مــــن  ٩مارســـت التطــــوير التـــدرجيي مــــن خـــالل الــــنص، يف املـــادة 

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنهـا الـذي اعتمدتـه 
على االلتزام >لتسليم أو احملاكمـة يف  ،)٣٨٣(١٩٩٦يف عام  اللجنة

صــدد جــرائم اإل>دة اجلماعيـــة، واجلــرائم املرتكبـــة ضــد اإلنســـانية، 
واجلرائم املرتكبة ضد األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني �ـا، وجـرائم 

مـن تقريـره، كــان  ٩١احلـرب. وكمـا أشـار املقـرر اخلــاص يف الفقـرة 
لصـياغة نظـام رومـا األساسـي ة منـوذج اسـُتخدم مقرتح اللجنة مبثاب

 .١٩٩٨للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام 
تنجح اللجنة يف التغلب على الصعو>ت لو أ ا  وسوف -٨٠

 ٣وضــعت صــياغة جديــدة واضــحة، بــدالً مــن مشــروعي املـــادتني 
مـــن  ٩ ، لاللتــزام >لتســليم أو احملاكمـــة ســرياً علــى نســـق املــادة٤و

يف يف حالة استمرار اخلالف وبنفس نطاقها. و  ١٩٩٦مشروع عام 
للتطـوير التـدرجيي مـن ذلـك النـوع أو عــدم  صـيغةبشـأن تبـين الـرأي 

قبـول االلتــزام إال بقـدر كونــه منصوصــاً عليـه يف معاهــدات حمــددة، 
فقد يكون مـن األفضـل االنتظـار حـىت تتطـور األفكـار ويصـبح مـن 

الدراســة موضــع املمكـن إحــراز تقـدم. ومــن أجـل املضــي قـدماً يف 
__________ 

 .٦٦-٦٣ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٨٣( 

جيــــب إيــــالء االعتبـــار ملــــا ميكــــن استخالصـــه مــــن دراســــة  ،ظـــرالن
املوضـــوعات األخـــرى، مثـــل حصــــانة مســـؤويل الـــدول مـــن الواليــــة 

الواليـــة القضـــائية العامليـــة. ففـــي  القضــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة، ورمبـــا
كـان مثــة   إذااملوضـوعات الثالثـة مجيعهـا يتمثـل جــوهر املسـألة فيمـا 

لية لألفراد و>لتايل قبول لفكرة التسليم ية اجلنائية الدو قبول للمسؤول
أو احملاكمة، يف أي والية قضائية دولية أو وطنية وبدون االستفادة 

 -ســـواء كــانوا مـــن مســؤويل الـــدول أم ال  -مــن احلصـــانة، لألفــراد 
املتهمـني جبـرائم خطـرية تسـبب ضـرراً فادحـاً ملصـاحل ا0تمـع الـدويل 

املرتكبــة ضــد اإلنســانية أو  احلــرب أو اجلــرائم²كملـه، مثــل جــرائم 
. وما دامت اللجنة غري قادرة على اإلجابة اجلماعيةجرمية اإل>دة 

ذلــــك الســــؤال فســــيظل مــــن العســــري إحــــراز تقــــدم يف هــــذه علـــى 
املوضوعات. ورمبا ينبغي أن تلتمس اللجنة رأي الدول بشأن هذه 

 معية العامة.النقطة يف إطار الفصل الثالث من تقريرها إىل اجل

قــال إنـه يعتــرب، بعكـس عــدد مـن األعضــاء  فومبـا السـيد -٨١
يتصــل متامــاً >ملوضـــوع،  ٢اآلخــرين يف اللجنــة، أن مشــروع املــادة 

ذلـــك اجلانـــب مــــن املســـألة يشـــكل العنصـــر احملــــوري إىل أن نظـــراً 
 ،فلســفة املالحقــة اجلنائيــة الدوليـــة ²كملهــا. وبنــاء علــى ذلـــك يف

لنقد هو مشروع  مكان هذا احلكم فإن ا املادة وليس الديباجة. أما 
أل ــا غـــري حمـــدَّدة بصــورة كافيـــة فهـــو  ١املوجــه إىل صـــياغة الفقـــرة 

نطـــــاق واجـــــب التعــــــاون فيمـــــا يتصــــــل إىل أن وجيـــــه، نظــــــراً  نقـــــد
ارة وإىل أن الشخصي ينطوي على قدر من اللبس،  >ختصاصه عب

وقد ة متامًا. " ليست واضحاجلنا�ت واجلرائم ذات األمهية الدولية"
أحســـــن الســـــيد دوغــــــارد عنـــــدما شـــــدد علــــــى أن مبـــــدأ التســــــليم 

احملاكمة ينطبق فقط على احملاكم احمللية، إال إذا اعُترب أن إحالة  أو
اجلـاين املزعــوم إىل حمكمـة جنائيــة دوليـة يعــادل التسـليم، وهــو أمــر 

 موضع خالف.
، قـــال إنـــه ٢مـــن مشـــروع املــادة  ٢وفيمــا يتعلـــق >لفقــرة  -٨٢
" ليســـت كلمــا وحيثمـــا كـــان مناســـباً ن عبـــارة "حظ عـــن حـــق ألــو 

واضـــحة متامـــاً وحتتـــاج إىل التوضـــيح. وتنشـــأ أســـئلة هامـــة يف هـــذا 
كان   إذامبا كذلك الصدد، مثل تلك املتعلقة بتعريف اجلرائم املعنية و 

" صــلة كافيـــة >ملوضـــوع، وهــو مـــا ميكـــن بـــنص ال جرميـــة إالملبــدأ "
ائم موضـوعة سـلفاً مثـل وَّنـة للجـر تصوره بسهولة أكـرب يف سـياق مد
 .١٩٩٦تلك اليت اعتمد�ا اللجنة يف عام 

مــــن  ١وكمـــا أشـــار متحـــدثون آخـــرون، تتضـــّمن الفقـــرة  -٨٣
مقولــة قانونيـــة بديهيـــة، وهــي ال تعـــدو أن تكـــون  ٣مشــروع املـــادة 

" و>لتـايل ليسـت ذات العقـد شـريعة املتعاقـدينإعادة ~كيد ملبـدأ "
بعض األسئلة وتتطلب توضيحًا  ٢ اغة الفقرةفائدة كبرية. وتثري صي

" وأساسها القانوين. وينطبق ذلك أيضاً الشروط اخلاصةيف صدد "
 ".املبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويلعلى عبارة "

وللمرء هنا بعض األسئلة والشكوك.  ٤ويثري مشروع املادة  -٨٤
 تزام عريف.يشاطر املقرر اخلاص حتفظاته يف صدد إثبات وجود الأن 
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ملادة  وكما الحظ السيد فاسياين على وجه اخلصوص، تبدو صياغة ا
كافية  غري كاملة، وهي تستدعي اختاذ موقف واضح وموثَّق بصورة

من خالل حتليل دقيق للممارسة والفقه القانوين، وهو ما مل حيـدث 
على  ١فيما يبدو يف هذه احلالة. ويف املرحلة احلالية، تنص الفقرة 

ة ٢لتزام عريف، بينما تنص الفقرة اوجود  من  "صلبة على وجود "نوا
على وجود التزام  ٣ اجلرائم اليت ينبع منها االلتزام العريف، وتنص الفقرة

يستند إىل القواعد اآلمرة، رغم أن ذلك يتعارض مع احلجة املعروضة 
كان ميكن، وإىل أي   إذا واملشكلة هي مامن التقرير.  ٩٤يف الفقرة 
 الدويل يتسم بنفس خصائص القانون اجلنائيأن القانون  تبارُ عمدى، ا

ما  وذلك - والصرامةأي احلد األقصى من الدقة  -اجلنائي احمللي 
ينبغي أن يكون خالفاً هلذا، وهو ما ال يوافق عليه.  األمريُعترب أن  مل

كانــت اللجنـة تسـتطيع أو ينبغـي هلــا، وإىل   إذاأمـا بشـأن مسـألة مـا 
ســــتفيد مــــن االســــتدالل الــــذي اســــتخدمه الســــيد تمـــدى، أن  أي

 املتصــلة املســائلأمــام حمكمــة العــدل الدوليــة يف قضــية  )٣٨٤(دافيـد
 فقد أشار السيد ميليسكانو ،تسليمهم أو املتهمني مبحاكمة >اللتزام

عن حق إىل أن ذلك االستدالل كان رأ�ً قانونياً ال يؤثر على القرار 
 طاف يف تلك القضية.الذي تتخذه احملكمة يف  اية امل

واالقرتاحـــــات اخلاصـــــة مبـــــا ينبغـــــي أن تقـــــوم بـــــه اللجنــــــة  -٨٥
إما >لتخلي عن العمل  -و>لكيفية اليت ينبغي أن متضي �ا قدماً 

ظرها فيه انتظاراً الستنتاجات الفريق بشأن هذا املوضوع أو تعليق ن
 - العامــل املعــين >لواليــة القضــائية العامليــة التــابع للجنــة السادســة
إىل تبدو اقرتاحات مبالغاً فيها إىل حد ما وليس هلا ما يربرها، نظراً 

الدول مل تعلن بعد بصورة واضحة وجازمة ختليها عن املوضوع. أن 
  إذاالــدول عـن رأيهــا خبصــوص مــا وأيـد اقــرتاح الســيد بيليـه بســؤال 

كان ينبغي توسيع والية جلنة القانون الـدويل بشـأن املوضـوع حبيـث 
 ية القضائية العاملية.تضم الوال

 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١١٣اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧األربعاء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 

بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 
__________ 

 االثنـني يـومالعدل الدولية، جلسة استماع عامـة عقـدت  حمكمة )٣٨٤( 
 Ôســةبر  السـالم، قصـر يف، ٠٠/١٠ السـاعة، ٢٠٠٩نيسـان/أبريل  ٦ املوافـق

 املتهمــــني مبحاكمــــة >اللتــــزام املتصــــلة املســــائلالــــرئيس أوادا، بشــــأن قضــــية 
 Questions relating to the Obligation: )السنغال ضد(بلجيكا  تسليمهم أو

to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), verbatim record 

(CR2009/8), pp. 42–44, paras. 19–23 ملوقع الشـبكي حملكمـة (متاحة على ا
 .)www.icj-cij.orgالعدل الدولية: 

ن، السـيد حسـونة، السـيد احلمـود، السـيد جاكوبسـو  بيليه، السيدة
دوغـارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، الســيد 
فارغـاس كــارينيو، الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، 

لســـيد كانــــديويت، الســـيد كولــــودكني، الســـيد كوميســــاريو أفونســــو، ا
نــوليت، السـيد ماكريــه، السـيد موراســي، السـيد ميليســكانو، السـيد 

 السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

 )�بع) (Naut dedere aut judicareلتسليم أو احملاكمة ( االلتزام
)A/CN.4/638، و هاء، الفرعA/CN.4/648( 

 ]األعمال جدول من ٦ البند[
�بع( التقرير الرابع للمقرر اخلاص( 

لة نظرها يف التقرير الرابع للمقرر دعا اللجنة إىل مواص الرئيس -١
aut dااللتزام >لتسليم أو احملاكمة ( عناخلاص  ed ere a ut judicare( 

)A/CN.4/648(. 
ــتش الســـيد -٢ قـــال إنــــه يتفـــق مــــع الـــرأي القائــــل ²نــــه  بيرتيــ
توجد قاعدة عامة مبوجب القـانون الـدويل العـريف جتسـد االلتـزام  ال

أيضـــاً علــــى أن معاجلـــة املقــــرر  وافـــقهــــو ي>لتســـليم أو احملاكمـــة. و 
اخلــاص للموضــوع مل تتنــاول بصــورة كافيــة مفهــوم الواليــة القضـــائية 

 تمـام للتطـوير التـدرجييأنـه يتعـني إيـالء مزيـد مـن االهعلى العاملية و 
مــن النظـــام األساســي للجنـــة.  ١٥، وفقـــاً للمــادة للقــانون الــدويل

يف تقريره الرابع  وعموماً، تستدعي القضا� اليت أ�رها املقرر اخلاص
 مزيداً من النظر.

والتحفظــات اجلديــة الـــيت  ٢وفيمــا يتعلــق مبشــروع املــادة  -٣
جب التعاون، قال أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة فيما يتعلق بوا

اللجنــة تعـّني إنـه يؤيـد القــول ²نـه قـد يكــون جمـد�ً بدرجـة أكــرب أن 
أو احملاكمــة.  فئـات اجلــرائم الــيت تنــدرج يف نطـاق االلتــزام >لتســليم

متاماً يف القانون الدويل، مبا يف ذلك  راسخورغم أن واجب التعاون 
يــة يبــدو بصــيغته احلال ٢ميثـاق األمــم املتحــدة، فــإن مشـروع املــادة 

كـــــان ضـــــرور�ً   إذاوهـــــو يشـــــك فيمــــا  ،أثـــــر عملــــي مفتقــــراً إىل أي
 مفيداً. أو
م تقيــيال، قــال إنـه يتفــق مـع ٣ وفيمـا يتعلـق مبشــروع املـادة -٤

العقـد "هذا النص ميثل يف جـوهره تعبـرياً آخـر عـن مبـدأ القائل ²ن 
قاعــدة عرفيــة  يــدونال  ٣. وألن مشــروع املــادة "شـريعة املتعاقــدين

قائمــة أو ينشـــئ قاعــدة جديـــدة ولكنـــه يشــري فقـــط إىل أن الدولـــة 
فـإن قيمـة مشــروع  ،تلــك املعاهـدة تطبـقامللتزمـة مبعاهـدة جيـب أن 

 .املادة تبدو غري مؤكدة
الـرأي القائـل  يؤيد، قال إنه ٤وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٥

أكثر من الالزم وأن النص ليس جاهزاً بعد  ²ن صياغة النص شرطية
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بصيغته احلالية  ٤ لدراسته دراسة جدية أو العتماده. ومشروع املادة
 صياغته. ال يشتمل على أي عنصر إلزامي وينبغي لذلك إعادة

املضـي  كيفيةاللجنة هي   هاة اليت تواجهواملشكلة الرئيسي -٦
ا يف ذلــك جهــود مبــ -رغــم جهودهــا الســابقة  إىل أنــه، نظــراً قـدماً 

aut dedere aالفريق العامل املعين >اللتزام >لتسليم أو احملاكمة ( u t 

judicare()فإ ـــا مل حتــرز بعـــد تقـــدماً   -يف الســنتني األخريتـــني  )٣٨٥
 يأن يؤيـد اقـرتاح السـيد موراسـ كبـرياً يف املوضـوع. وهـو ال يسـتطيع

موضــــوع هــــام  إىل أنـــهالنظــــر يف املوضـــوع أو إ ائــــه، نظــــراً  بتعليـــق
يعـين أن فيـه ووثيق الصـلة >لواقـع. فإ ـاء النظـر  مناسب يف توقيتهو 

 أن يتملوفاء بتوقعات الدول األعضاء تفشل وحسب يف ا اللجنة مل
ولكنهـا  ،مـلالتوصل إىل نتائج ذات قيمة بعد عدة سنوات من الع

 عن املوضوع قبل األوان. ختلت أيضاً 
ميكـن االحتجــاج بعــدم وجـود قــانون قــائم  إىل أنــهونظـراً  -٧

فــإن اللجنــة ينبغــي أن تعـــاجل  ،احملاكمــة بشــأن االلتــزام >لتســليم أو
  مـنقانون منشود. ووالية اللجنـة تشـمل كـالً  غصو املوضوع بغرض 

اصة عندما خبيره تدرجيياً، و تدوين القانون العريف الدويل القائم وتطو 
تواجه اللجنة موضـوعاً يتسـم ²مهيـة معاصـرة. ولـذلك ينبغـي للجنـة 

مـــــن روح  مبزيـــــد أن تتنــــاول مســـــألة االلتــــزام >لتســـــليم أو احملاكمــــة
يــــز علـــى مصـــادر االلتـــزام، وهــــي . وال توجـــد ضـــرورة للرتكاملبـــادرة

مصــادر غـــري مؤكـــدة، بســبب عـــدم وجـــود أي قــانون قـــائم واضـــح 
هــذا املوضـوع. وينبغــي أن توجـه اللجنــة اهتمامهـا بــدالً مــن  بشـأن

التـــزام عـــام >لتســــليم أو وجـــود علـــى  الـــيت ترتتـــبذلـــك إىل اآل�ر 
  الطرائق العملية إلنفاذه.إىلاحملاكمة و 

 ـــج اللجنـــة عـــن االجتـــاه الـــدويل وينبغـــي أيضـــاً أن يعـــرب  -٨
الواســع االنتشــار صـــوب ضــمان ســيادة القـــانون علــى الصـــعيدين 

يف  ،يف مجلــة أمــور ،. ويتضــح هــذا االجتــاهكليهمــاالــدويل والــوطين  
األنشــطة الــيت تقــوم �ــا األمــم املتحــدة، مثــل إنشــاء وحــدة ســيادة 

ة القـانون يف املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام وإدراج بنـد عـن ســياد
القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل يف جـدول أعمـال الــدورة 

ــح. وينبغــي أيضــاً أن )٣٨٦(ة العامــةالسادسـة والســتني للجمعيــ  توضَّ
سـيادة القـانون واإلفـالت مـن العقـاب وااللتـزام بـني الصـلة املتبادلـة 

 >لتسليم أو احملاكمة يف أعمال اللجنة بشأن املوضوع يف املستقبل. 
جنـــة يف رأيـــه أن تشـــري بوضـــوح يف تقريرهـــا إىل وينبغــي لل -٩

الستني للجنة إىل املشاكل اجلمعية العامة عن أعمال الدورة الثالثة و 
املوضوع  معاجلةاليت واجهتها يف تناول املوضوع، وأن تذكر إمكانية 

من منظور التطوير التدرجيي. ولـن يكـون مـن املـألوف أو املثمـر أن 
جلنة القانون ع املواد إىل اللجنة السادسة قبل أن تنتهي ير ام مشتقدَّ 

__________ 

 .٢٠٤ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٣٨٥( 
، ٢٠١٠ديسمرب /األول كانون  ٦ املؤرخ ٦٥/٣٢اجلمعية العامة  قرار )٣٨٦( 

 .١٤ الفقرة

ادهـا. وينبغـي للجنـة اعتم أو وضعها يف صيغتها النهائيةمن الدويل 
ج >ألحرى أن تبقي موضـوع االلتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة يف بـر�م

اخلمـــس اجلديـــدة ميكـــن لفريــــق الســـنوات عملهـــا. ويف بدايـــة فـــرتة 
أن ينظـــر مــرة أخــرى يف أفضـــل  ،بعــد تشـــكيله مــن جديــد ،عامــل

 هذا املوضوع اهلام. بشأنالطرق ملواصلة العمل 
ــد الســـيدة -١٠ يف صــــدد مشــــروع  ،قالــــت ثإســــكوNر إرQنــ

و إ ـــا تؤيــد  ـــج املقــرر اخلـــاص يف ربــط مبـــدأ التســـليم أ ،٢ املــادة
احملاكمــة وواجـــب التعــاون >جلهـــود الــيت يبـــذهلا ا0تمــع الـــدويل يف 
مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب. ولكــن ممــا يــدعو لالســـتغراب أن 

فضفاضة أكثر من الالزم يف موضع وتقييدية  ٢صياغة مشروع املادة 
 ،١للغاية يف الفقرة  فضفاضة يكثر من الالزم يف موضع آخر. فهأ

عليه وهي >لطبع توافق  -التعاون يتمثل يف  حيث تعلن واجباً عاماً 
تجاوز نطاق مبدأ التسـليم ت هاولكن - هروحيف خطوطه العامة و  يف

أو احملاكمة؛ واملطلوب هو تعريف واجب التعاون >لنسبة إىل ذلك 
 ١التعاون مع احملاكم الدولية املذكورة يف الفقرة  فإن ،ااملبدأ. ويف رأيه

التسليم  إىل أن، نظراً ٢دة خارج نطاق مشروع املايقع  تطبيق مبدأ 
علـى التعـاون مـع  -مبعناه الكالسيكي علـى األقـل  -أو احملاكمة 

 .مسألة مل ُحيسم النقاش بشأ ا جبالء تلك احملاكم هو

مفرطة يف  ٢مشروع املادة  تبدو صياغة ،ومن �حية أخرى -١١
التســــليم تطبيـــق مبـــدأ  ٢تقصـــر يف الفقـــرة إ ـــا حيـــث  مـــن التقييـــد

، فيها تحقق األوضاع اليت تاحملاكمة على  أو عدة شروط عامة جدًا
دون النص من ، "كلما وحيثما كان مناسباً "حيددها تعبري وهي شروط 

من على الظروف اليت تنطبق فيها هذه الشروط. ولذلك فقد يكون 
املستصوب أن يقرتح املقرر اخلاص يف الدورة القادمة للجنـة صـيغة 

لتعاون من  تعرِّف ٢وع املادة جديدة ملشر  ا بدقة أكرب نطاق واجب 
 حيث انطباقه >لتحديد على االلتزام >لتسليم أو احملاكمة.

 ،~كيــداً بـــديهياً  ١تتضــمن الفقـــرة  ٣ويف مشــروع املـــادة  -١٢
 ٢نبغي حذفه. ويف املقابل، تتضمن الفقرة وي ،و>لتايل غري ضروري

راف يف معاهدة يتجسد فيها أن الدول األط أال وهوحكماً هاماً، 
االلتــزام >لتســليم أو احملاكمـــة جيــب أن تتخــذ تـــدابري إلنفــاذ ذلـــك 

فـإن الـنص الـذي يقرتحـه املقـرر  ،و>لتـايل .االلتزام يف قانو ا احمللي
. ٣جـــوهر مشـــروع املـــادة  يشـــكلينبغـــي أن  ٢اخلـــاص يف الفقـــرة 

قرتح صيغة ولكن ينبغي للمقرر اخلاص يف الدورة التالية للجنة أن ي
أي غموض و×خذ يف احلسبان  ا، يزيل �٣جديدة ملشروع املادة 
الــيت  الـنظم القانونيـة للـدول بــني االختالفـاتِ  علـى النحـو الواجـب

 . وانني~خذ مببدأ وحدة القوانني وتلك اليت ~خذ مببدأ ثنائية الق

إىل عنصــــر جــــوهري يف مبـــــدأ  ٤ويشــــري مشــــروع املـــــادة  -١٣
اجلـرائم الـيت تثـري انشـغاالً اجلنـا�ت و التسليم أو احملاكمة، أي تعيني 

التــزام التســليم أو احملاكمــة مبوجــب  يطبَّــق بشــأ ادوليــاً وينبغــي أن 
اقــرتاح تطبيــق التــزام  فهــي تؤيــدالقــانون العــريف. ويف هــذا الصــدد، 

ضد املرتكبة  صدد اإل>دة اجلماعية واجلرائم و احملاكمة يفالتسليم أ
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ل توافــق واسـع يف اآلراء بــني اإلنسـانية وجـرائم احلــرب، نظـراً لتشـكُّ 
الدول على ضرورة تعزيز قمع هذه اجلرائم الثالث على الصعيدين 

 الوطين والدويل. 
عـدداً مـن العناصـر  ٤يتضـمن مشـروع املـادة  ،ومـع ذلـك -١٤

، ينبغـي حــذف تعبــري �١ً. ففــي الفقــرة تنقيحــاً جـوهر الـيت تتطلــب 
التوصل إىل  ] أوpresunto delincuente[ "من يدعى ارتكابه جرمية"

التعبــري  إىل أنبـديل لــه، ولـو يف اللغــة اإلسـبانية علــى األقـل، نظــراً 
شى مع االحرتام الكامل ملبدأ افرتاض الرباءة. ومن الضروري ايتم ال

 "ميكــــن أن ينشــــأ"ة لتعبـــري  صـــياغة بديلــــالتوصــــل إىل ٢يف الفقـــرة 
]puede procederالدور الذي ينبغـي أن  من ]. فهذه الصياغة تقلل

يف ] املذكورة يف الفقرة crimines nuclearesتؤديه اجلرائم األساسية [
 فـــــإن ،٣احملاكمـــــة. ويف الفقـــــرة  تعريـــــف نطـــــاق مبـــــدأ التســـــليم أو

 قواعد اآلمرةشارة إىل الالصياغة والرتكيب اللغوي املستعملني يف اإل
يف شـكل معاهـدات دوليــة "اصــة عبـارة خب، و ليسـا صـحيحني متامـاً 

 en forma de tratado internacional o de[ "أعـراف دوليـة أو

costumbre internacional ورهناً بقيام املقرر اخلاص بتقدمي اقرتاح .[
 بقـاء عليــهاإلينبغـي  ٤فإ ـا تعتقـد عمومـاً أن مشـروع املـادة  ،مـنقَّح

 يف جمموعة مقبلة من مشاريع املواد بشأن هذا املوضوع.

 يوقالت أخرياً، يف صدد القضية اليت أ�رها السيد موراس -١٥
املوضـوع  اإلبقـاء علـىفيما يتعلق مبستقبل هذا املوضوع، إ ـا تؤيـد 

يلقـى اهتمامـاً كبـرياً مـن وع هـام يف بر�مج عمل اللجنة. فهـو موضـ
، و>لتـــــايل فهـــــو ميثـــــل >لضـــــبط نــــــوع ارســـــا�ويتصـــــل مبماالـــــدول 

املوضـوعات الـيت تنـدرج يف واليـة اللجنــة. ولكـن ذلـك ال يعـين أنــه 
 يتعــني علـــى�يكلــه احلــايل. فقـــد  املضـــي فيــه قـــدماً مــن الضــروري 

ذ يف  جهـا إزاء املوضـوع وأن ~خـ إيالء مزيد من النظر إىلاللجنة 
حملاكمــة ومبـــدأ الواليـــة احلســبان العالقـــة بــني االلتـــزام >لتســـليم أو ا

 القضائية العاملية.

عهد �ــا إىل اللجنــة يف وعلـى أي حــال، فهــذه مهـام ســيُ  -١٦
يف تشــــــرين  ىجر بعــــــد االنتخـــــا>ت الــــــيت ســــــتُ  اجلديــــــدتشـــــكيلها 

فلـيس مـن املالئـم أن حييـل أعضـاء  ،. ولـذلك٢٠١١الثـاين/نوفمرب 
الصــياغة،  مشــاريع املـواد الثالثـة املقرتحــة إىل جلنـةحلـاليون االلجنـة 

يف  أن يقومــوا Ðدراجهـــاتتطلــب تنقيحــاً جــوهر�ً، أو  إىل أ ــانظــراً 
تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامـة عـن أعمـال الـدورة الثالثـة والسـتني 

 للجنة.

قــال إنــه  ،بصــفته أحــد أعضـاء اللجنــة متحــد�ً ، الـرئيس -١٧
ي على املقرر اخلاص لعمله الر�د ثنائهماآلخرين يف األعضاء  يؤيد

 aut dedereااللتزام >لتسليم أو احملاكمة ("موضوع عسري هو  بشأن

aut judicare(". 

 ،"واجـب التعـاون"، ٢املـادة مشـروع وفيما يتعلق بعنوان  -١٨
قـد اختـريت بـدالً مـن كلمـة  "واجـب"كانـت كلمـة   إذاتساءل عما 

عترب معربة عن قاعـدة أخالقيـة، ألن أحكام مشروع املادة تُ  "التزام"
من كلمة  أكثرتعطي إحياءات أخالقية  "واجب"كلمة   إىل أناً نظر 

كانـــت هـــذه األحكـــام تعـــرب فقـــط عـــن  . ومـــع ذلـــك، إذا"التـــزام"
اون التعــ إىل أننظــراً  -بــني الـدول فيمــا لعالقـات يقــرتن >اشـرتاط 

فإ ـا تصـف يف الواقـع التزامـاً  -عنصـر ضـروري يف هـذه العالقـات 
قانونيـــة تنشــئ هـــذا النــوع مـــن  أمثلــة عديـــدة لصــكوك مثـــةعامــاً. و 
يف شـكل قـانون وضــعي أو نـواتج ألعمــال وهـي موجــودة  ،االلتـزام

 يتعلـق ٢يف مشـروع املـادة  األمرفإن  ،يبدو له حسب مااللجنة. و 
 اجب التعاون. وليس و  -لتزام التعاون >

 les Étatsمن نفس مشروع املادة كان تعبري " ١ويف الفقرة  -١٩

coopèrent comme il y a lieu les uns avec les autres ،تقوم الدول] "
يف الــنص الفرنسـي علــى  ،حسـب االقتضـاء، >لتعــاون فيمـا بينهـا]

 صياغة غري موفقة إىل حد ما، وينبغي أن يعاد النظر فيها. ،األقل
، يبدو من غري املعتاد ٤و ٣وفيما يتعلق مبشروعي املادتني  -٢٠

تــدرجيي التطـوير التـدوين أو المـن ممارسـات أن تبـدأ اللجنـة ممارسـة 
بوضع قاعدة عن مصادر القانون ذات الصلة. ويف العادة، عندما 

فإ ـا تفعــل ذلـك مــن أجــل  ،بعينهــاتـدرس اللجنــة مصـادر قاعــدة 
~كيد رسوخ القاعدة يف القانون الدويل، حبيث تستطيع بعدئـذ أن 
تنتقـل إىل تـدوين قواعـد �نويـة علــى هـذا األسـاس. وهـي ال تعمــل 

لى ترسيخ املصدر نفسه، وهو األمر الذي حاول مشروعا املادتني ع
يـد مـا فعله. وهكذا، ويف حني أنه مـن الضـروري >لفعـل حتد ٤و ٣
كان االلتزام >لتسليم أو احملاكمة موجـوداً يف شـكل قاعـدة يف  إذا

القانون الدويل العريف، فإن ذلك ال يعين يف قانون املعاهدات و/أو 
 .املسألةأن تنتج مشروع مادة بشأن أن اللجنة ينبغي 

عــادة صـــياغة Ðشــكلة امل تتفــادىورمبــا أمكــن للجنــة أن  -٢١
كل دولة ملزمة "نسق التايل: العلى  ٣ من مشروع املادة ١الفقرة 

عى ارتكابـه جرميـة، سـواء كـان هـذا حاكمة من يـدَّ مبإما بتسليم أو 
القانون  اعدمن قو االلتزام متضمناً يف معاهدة أو �شئاً عن قاعدة 

أن لألمـر . وبعبارة أخرى، إذا تبني من حبث اللجنة "الدويل العريف
 لــدعم االلتــزام >لتســـليم أو هنــاك أساســاً كافيــاً يف القــانون الــدويل

صـياغة قواعــد  ينصـب اهتمامهـا علــىفعندئـذ ينبغــي أن  ،احملاكمـة
وجـــود  علــى بيــانن الــدول مــن االمتثــال هلــذا االلتــزام، ولــيس متّكــ

 ةااللتــزام عـــن طريــق مشـــروع مــادة. وحســـب صـــياغهلـــذا  مصــادر
يتعلـق بوجـود أسـاس فيمـا ض مسبقاً أي يقـني فرتِ يفإنه ال  مقرتحه،

هـذا  إرسـاءنص فقط على أنـه يف حالـة يولكنه  ،تعاهدي أو عريف
فإن الدول ينبغي  ،أو مبوجب القانون العريفما االلتزام يف معاهدة 

قـرر اخلـاص وللجنـة إحـراز تقــدم أن متتثـل لـه. وهـذا احلـل يتــيح للم
املوضوع. وقال إن دافعه إىل تقدمي هذا االقرتاح هو أن مجيع  بشأن

أعربوا عن  املسألة هين سبقوه يف احلديث عن هذأعضاء اللجنة الذ
شـــكوكهم فيمـــا يتعلــــق بوجـــود أســـاس عــــريف لاللتـــزام >لتســــليم أو 

تزام موجـود احملاكمة، وهو يتفق معهم على أنه مل يثبت أن هذا االل
 يف القانون الدويل العريف.
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التزاماً أساسياً >حرتام املعاهدات  ٣وجيسد مشروع املادة  -٢٢
ومع ذلك فـإن إثبـات ذلـك االلتـزام   فيها،الدول أطرافاً  تكوناليت 

هـو إضـعاف لاللتـزام التعاهـدي العـام الـذي يشــري  مـادةيف مشـروع 
. "شــريعة املتعاقــدينالعقــد "إليـه مشــروع املــادة والناشــئ عـن مبــدأ 
ميكن تفسريه ²نـه يعـين أن  ٣وإدراج هذا االلتزام يف مشروع املادة 

ذا مل أطراف املعاهدة قد ال يكو  ن عليهم أداء التزاما�م التعاهدية إ
فإنـه  ،يكن مشروع املادة قد طالبهم بذلك صـراحة. وهلـذا السـبب

 .٣من مشروع املادة  ١يرى حذف الفقرة 
، قــال إنـــه يــرى أن املقـــرر ٤مبشـــروع املــادة وفيمــا يتعلــق  -٢٣

اخلــاص مل يــنجح يف إثبـــات وجــود أســاس عـــريف لاللتــزام >لتســـليم 
يف رتمجــــــة اليوجـــــد خطـــــأ يف  ،. و>إلضـــــافة إىل ذلـــــكاحملاكمـــــة أو

من النص الفرنسي لتقرير املقرر اخلاص، حيـث ُترمجـت  ٨٢ الفقرة
 made by Eric David in the aforementioned"العبـارة اإلنكليزيـة 

case")إىل ] املشـار إليهـا أعــالهيف القضـية قدمـه إريـك دافيـد [ )٣٨٧
"dans l’ouvrage d’Éric David déjà mentionné" ] يف مؤلـَّف إريـك

. وهــذا اخلطــأ لــيس بســيطاً ألن احلجــج ]دافيـد املشــار إليــه أعــاله
حتتـل كمة احملاملعروضة تشكل موقف الدفاع يف قضية منظورة أمام 

مصــاحل العميــل مكــان األسـبقية، وال تشــكل رأ�ً فقهيــاً خلبــري  فيهـا
كثر فائـدة للجنـة يف من شأنه أن يكون أوهو رأي  ،قانوين مشهور

 متابعة عملها. 
من تقريره أن  ٤٠و ٣٩وأعلن املقرر اخلاص يف الفقرتني  -٢٤

شخصــياً يفضــل  وهــو  -مبـدأ التســليم أو احملاكمــة يتصــل بواجـب 
دولـــة >لتعـــاون يف مكافحــــة اإلفـــالت مــــن  كــــل  - "التـــزام" كلمـــة

ولكنـــه >ألحـــرى قاعـــدة  ،العقــاب. وال يبـــدو ذلـــك قاعـــدة عرفيـــة
ن مبـــدأ إة متضـــمنة يف املـــربر املنطقـــي لقاعـــدة صـــرحية. بـــل منطقيــ

وإمنــا كــان  ،مل يكــن أصـالً قاعــدة عرفيـة "العقـد شــريعة املتعاقـدين"
إذا  الــــدول أن>ألحـــرى قاعــــدة منطقيـــة ضــــمنية تعــــرب عـــن فكــــرة 

فإ ــا  - اصــة االلتزامــات التعاهديــةخبو  - مــا لتزامــات>اضـطلعت 
إىل هــذا املبـــدأ >عتبــاره قاعـــدة  . ومل يبــدأ النظـــرمطالبــة >حرتامهـــا

عرفيــة إال بعــد مــرور فــرتة مــن الــزمن. وإىل حــد مــا ميكــن أن يقــال 
قاعــدة  إىل أنــهنفـس الشــيء عــن مبــدأ التســليم أو احملاكمــة، نظــراً 

أو هي يف سبيلها إىل أن  -وميكن أن تصبح  ،ساسمنطقية يف األ
ر أخـــرى، قاعـــدة عرفيـــة يف طــــو  عبــــارةقاعـــدة عرفيـــة، وب -تصـــبح 

التزامات  بظهورالنشوء. ويتعلق التقرير الرابع للمقرر اخلاص أساساً 
__________ 

 االثنـني يـومالعدل الدولية، جلسة استماع عامـة عقـدت  حمكمة )٣٨٧( 
 Ôســةبر  السـالم، قصـر يف، ٠٠/١٠ السـاعة، ٢٠٠٩نيسـان/أبريل  ٦ املوافـق

 املتهمــــني مبحاكمــــة >اللتــــزام املتصــــلة املســــائلالــــرئيس أوادا، بشــــأن قضــــية 
 Questions relating to the Obligation: )السنغال ضد(بلجيكا  تسليمهم أو

to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), verbatim record 

(CR2009/8), pp. 42–44, paras. 19–23  متاحة على املوقع الشـبكي حملكمـة)
 .)www.icj-cij.orgالعدل الدولية: 

فئة من اجلرائم الدولية يشكل  ظهورجديدة، تنشأ هي نفسها عن 
 يل.ارتكا�ا انتهاكاً خطرياً للقانون الدو 

وإرسـاء قاعـدة تقـول ²ن الـدول تلتـزم بتسـليم أو حماكمــة  -٢٥
دة اجلماعيـة ال يتوقـف علـى اإل> اجلـرائم ضـد اإلنسـانية أو مـرتكيب

وجــود التــزام عــريف >لتســليم أو احملاكمــة، ولكنــه يتوقــف >ألحــرى 
علــى أن االلتــزام مبعاقبــة مــرتكيب اجلــرائم ضــد اإلنســانية أو اإل>دة 

فإن  ،يف حظر ارتكاب هذه اجلرائم. وهكذاضمناً  اجلماعية يندرج
 قاعدة ضمنية. جوهرهمبدأ التسليم أو احملاكمة هو يف 

قــال إنــه مــن املمكــن تصــور صــياغة أحكــام  ،ويف اخلتــام -٢٦
تسـتند إىل الطـابع الفعلـي لاللتزامــات املعنيـة. ولكـن ذلـك يتطلــب 

وانــــب تـــدقيق النظــــر يف املوضـــوع، مبــــا يف ذلـــك التوجــــه العـــام واجل
يف  أمجلــه حسـب مــاعاجلتهــا، الرئيسـية الــيت يقــرتح املقـرر اخلــاص م

األسس اليت ترتكز عليها مناقشات الفريق "الواقع يف ورقته املعنونة 
 aut dedereاحملاكمـة ( االلتـزام >لتسـليم أو’العامـل املعـين مبوضـوع 

aut judicare‘(")٣٨٨(. 
ن بـــر�مج النظــر يف املوضــوع أو ســحبه مــ تعليــقومســألة  -٢٧

الرئيسي  التوجها إال بعد حتديد عمل اللجنة ال ميكن اإلجابة عليه
. هلــا للموضـوع والتشــابكات الرئيســية بــني مشــاريع املــواد املخطــط

وقيـام املقـرر اخلــاص Ðعـداد خطـة عمــل مقرتحـة سـيتيح للجنــة أن 
 وفروســـي ،عملهـــا بشــأن هــذا املوضــوع مــنتتصــور املراحــل التاليــة 

 اللجنـــــــــــــة، بعــــــــــــد انتخــــــــــــا>ت تشـــــــــــــرين ألعضــــــــــــاء اجلــــــــــــدد يفل
 ، ما حيتاجونه الختيار أفضل سبل العمل.٢٠١١ ربالثاين/نوفم

ــكانو الســـــيد -٢٨ ــ قــــــال إنــــــه يــــــود أن يوضــــــح بعــــــض  ميليســ
>قرتاحــــه  يتصـــليف جلســـة ســـابقة فيمـــا  أدىل �ـــاالتعليقـــات الـــيت 

 إعـــالمÐرفــاق مشـــاريع املــواد بتقريـــر اللجنــة. أوالً، ســـيكفل ذلــك 
امـــة >لتقـــدم الـــذي أحرزتـــه اللجنـــة يف هـــذا املوضـــوع. اجلمعيـــة الع

و�نياً، سيتيح للـدول األعضـاء فرصـة التعليـق علـى مشـاريع املـواد. 
األمر يرجع إىل اللجنة السادسة لتتخـذ قـراراً  إنولكنه مل يقل أبداً 

القـانون الـدويل ئيًا بشأن الطريقـة الـيت ينبغـي أن تواصـل �ـا جلنـة  ا
 .املوضوع بشأنعملها 

األجنبية اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( *)�بع(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
�بع(التقرير الثالث للمقرر اخلاص (* 

ــرئيس -٢٩ نظـــر يف التقريــــر الدعـــا اللجنـــة إىل أن تســـتأنف  الـ
يــة القضــائية اجلنائيــة حصــانة مســؤويل الــدول مــن الوال عــنالثالـث 

__________ 

 .٣١١١من اجللسة  مستأنف * 
 .A/CN.4/L.774)، الوثيقة األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٣٨٨( 
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). وقال إنه يفهم أن بعض األعضاء يودون A/CN.4/646األجنبية (
 .)٣٨٩(أيضاً التعليق على التقرير الثاين

 ،إىل التقرير الثاين للمقرر اخلـاص مشرياً  ي،موراس السيد -٣٠
الذين  جمموعةقال إنه يود أوالً أن يتطرق إىل مسألة  مسؤويل الدول 

ينبغي النظر يف مركز ه أشار املقرر اخلاص إىل أنيتعني تغطيتهم. فقد 
ولكـــن هــــل هنـــاك مـــا يــــربر هـــذا الــــنهج  -مجيـــع مســـؤويل الــــدول 

انة واضـــحة وضــوحاً كافيـــاً، األقصــى؟ فهنـــاك >لفعــل قواعـــد حصــ
مبوجـــب املعاهـــدات ذات الصـــلة، وهــــي تغطـــي أعضـــاء البعثــــات 

ق حبصانة الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء البعثات اخلاصة. وفيما يتعل
جيب التمييز بني فئتني:  ،العسكريني يف زمن السلم فرادالضباط واأل

وم بز�رة بلد قت يتأفراد القوات املتمركزة يف اخلارج وأفراد القوات ال
ن حصانة القوات املتمركزة يف اخلارج تستند إىل إبصورة مؤقتة. إذ  ما

أن صكوك تعاهدية خاصـة، مثـل اتفاقـات مركـز القـوات، يف حـني 
علـــى حصــانة القــوات الزائـــرة تســتند إىل القــانون الـــدويل العــريف. و 

مل تعـد هـذه الفئـة األخـرية ذات أمهيـة خاصـة، وملـا كانـت  ،األرجـح
لتنظيم القانون العريف فإنه يعتقد أنه ينبغي  حقاً  األوىل ال ختضع الفئة

 استبعاد الدبلوماسيني واألفراد العسكريني من نطاق املوضوع.
مـن نظـام رومـا األساسـي  ٢٧من املـادة  ١الفقرة وتنص  -٣١

الصفة الرمسية للشخص، سواء  "للمحكمة اجلنائية الدولية على أن 
برملان أو ممثًال  ة أو عضواً يف حكومة أوكان رئيساً لدولة أو حكوم
ال تعفيــه ²ي حــال مــن األحــوال مـــن  ،منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً 

نه ليس من الواضح إىل أي مدى فإ ،. ومع ذلك"املسؤولية اجلنائية
املسؤولني احلكوميني.  تراتباحلصانة هبوطاً على ُسلم  باغميكن إس

وليس كل  ،فئة حمدودة من املسؤولني علىاملوضوع  يركِّزوينبغي أن 
مسؤويل الدولة. وينبغي أن يكون األشخاص الذين تغطيهم احلصانة 

ة وغـريهم مــن  هـم رؤسـاء الـدول ورؤسـاء احلكومـات ووزراء اخلارجيـ
اغة ال ميكن أن يبدأ العمل يف صي ،كبار املسؤولني. وعلى أي حال

 .حتديداً واضحاً  نطاق املشروع حيدَّدمشاريع مواد ما مل 
وحتوَّل إىل املنهجية املستعملة يف حتديد األسس القانونيـة  -٣٢

تقـــول إن  مســلَّمةفقــال إن املقــرر اخلــاص قـــد بــدأ مــن  ،للحصــانة
مث حـاول بعـد ذلـك أن  ،تمتعـون عمومـاً >حلصـانةمسـؤويل الـدول ي

الـنهج العكســي اعــدة العامـة. ولكــن يوضـح االســتثناءات هلـذه الق
: ينبغي معاملة اجلميع علـى قـدم ميكن أيضاً أن يكون النهج املتبع

رئـيس دولـة أو فــرداً الشـخص كـان إذا  املسـاواة، بغـض النظـر عمـا 
إال إذا كانـــت هنـــاك  ، وال يتمتـــع مســـؤولو الـــدول >حلصـــانةعـــاد�ً 

 اللجنــــة يف اعتمـــدتأســـباب خاصـــة تســـتدعي اســــتثناءهم. وقـــد 
اليت املاضي هذا النهج األخري، وذلك على األقل يف حالة اجلرائم 

مـــن التعليــق علـــى  )٦(فـــي الفقــرة فالقـــانون الــدويل.  يــنص عليهــا
__________ 

. A/CN.4/631 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٣٨٩( 
 ٣٠٨٦ اجللسات انظرولالطالع على مناقشة التقرير الثاين يف الدورة احلالية، 

 .أعاله ٣٠٨٨و ٣٠٨٧و

اجلـرائم املخلــة بسـلم اإلنســانية وأمنهــا  مدونــةمــن مشـروع  ٧ املـادة
أن تلــك املــادة �ــدف إىل منـع الفــرد مــن التــذرع مبوقعــه يشـار إىل 

 ١ تنطبـق الفقـرة ،. و>ملثـل)٣٩٠(ليه احلصـانةع يسبغالرمسي كظرف 
من نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة  ٢٧من املادة 

 إىل الصفة الرمسية. يستندعلى مجيع األشخاص بدون متييز 
ســتعماهلا مـــن ولكــن هــذه األحكـــام قــد تتعــرض لســـوء ا -٣٣

جانب هيئة ادعاء مفرطة يف محاسها على الصعيدين الدويل واحمللي. 
ومســؤولو الـــدول الــذين تالحقهـــم جهـــات ادعــاء أجنبيـــة أو حمليـــة 

وظــائفهم الرمسيـة، حــىت  أداء يجدون مــن الصـعب جــداً مواصـلةسـ
ئي. وإذا كانـــت كانــت بـــراء�م مفرتضــة إىل حــني احلكـــم النهــا لــو

فـإن تصــرفات  ،ال يــدعو إىل الشـك يف بلــدهمبـراء�م واضــحة مبـا 
الشؤون عندئذ األجانب ينبغي أن تعترب العامِّني املدعني  تدخالً يف 

ـر ذلـك األسـاسَ   الداخلية للدولة و>لتايل خرقاً للسيادة. وقـد يفسِّ
حصانة عريضة  يسبغ جاً  يتبعاملنطقي الذي جعل املقرر اخلاص 

د أدلـة �بتـة علـى صــحة لـى مسـؤويل الـدول. ومـع ذلــك، ال توجـع
ذ ،األطروحة العامة القائلة ²ن مسؤويل الدول يتمتعون >حلصانة إن  إ

ذلك ال يعدو أن يكون افرتاضاً. وصحة ذلـك االفـرتاض ينبغـي أن 
 القانونية. واملؤلفات املعاصرةتكون موضع حبث يف ضوء املمارسة 

رؤســـــاء الـــــدول يتمتعــــون >حلصـــــانة مبوجـــــب ويقــــال إن  -٣٤
م، ورمبــا كـــان ذلــك اســتناداً إىل نظريـــة قدميــة تتعلــق بشـــرف مركــزه

الدولـة أو كرامتهـا، وهـي تـراث مـن القـرن التاسـع عشـر. وقـد تظـل 
لجنة  هذه املفاهيم هامة يف العالقات الطبيعية بني الدول، ولكن ال

مبوجـب القـانون الـدويل تعاجل املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اخلطـرية 
تلـك  تطبيق بصددللجنة ا تس دولة. وإذا كاناليت قد يرتكبها رئي

فإ ا ستواجه  ،الفكرة القدمية عن الكرامة الوطنية يف العامل املعاصر
 .>لتحذلق تتهمهاانتقادات 

أن يســـتند األســـاس املنطقـــي للحصـــانة أيضـــاً وال ميكــن  -٣٥
 كبــرياً فهـو مفهــوم شــهد تغــرياً   الرمسيـة إىل مفهــوم الســيادة الغــامض،

يُنظـر إليهــا اآلن السـيادة فلثـاين مـن القـرن العشـرين. منـذ النصـف ا
ولكــــن  ،وحســـب>عتبارهـــا جمموعـــة مــــن االمتيـــازات واحلقــــوق  ال

 عــن  >عتبارهـا أيضــاً جمموعـة مــن االلتزامـات الــيت تسـتتبع مســؤوليةً 
ســيادة مل  تذاوأمنهـا. وإذا تبـنيَّ أن رئــيس دولـة  األمــةكفالـة رفـاه 
أو مل يعـــد راغبــــاً يف املســـؤولية تلـــك ب علـــى االضــــطالعيعـــد قـــادراً 

 فينبغي أن ُحيرم من احلصانة.ذلك، 
كفل وجود ضما�ت كافية لتجنب يُ وأخرياً، من املهم أن  -٣٦

. ولكن القول أسهل دعاء العامسوء استعمال السلطة التقديرية لال
نظمـة اجلنائيـة الدوليـة سلطات االدعـاء يف األ برغم أنمن العمل، 

ء تطالَــــب اآلن مبمارســـة ســـلطا�ا التقديريــــة والوطنيـــة علـــى الســـوا
مـن  ١٧بصورة شفافة. ويف هـذا الصـدد، لفـت االنتبـاه إىل الفقـرة 

__________ 

 .٥٧ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٣٩٠( 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   351 13/07/2020   09:06:36



 320 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

مبــــــادئ األمــــــم املتحـــــــدة التوجيهيــــــة بشـــــــأن دور أعضــــــاء النيابـــــــة 
فيهـــا وظــــائف  تســــمالـــيت تعلــــن أنـــه يف البلــــدان الـــيت ت )٣٩١(العامـــة

تـــوفري  فــإن األمـــر يقتضـــي تقديريـــة،بصـــالحيات  العـــامنياملــدعني 
هج عند البت مبادئ توجيهية من أجل تعزيز اإلنصاف واتساق النُ 

األكثر فعالية ملنع ممارسـة  ةيف عمليات املالحقة القضائية. والطريق
ضـــد  لالدعــاء العـــام بصــورة متعســفة أو عدوانيــةلســلطة التقديريــة ا

مبــادئ توجيهيــة وضــع خــالل كــون مــن ترؤسـاء الــدول األجانــب 
ومبـــــادئ  ،يف شــــكل قـــــوانني أو لـــــوائح ،ليـــــنيألعضــــاء النيابـــــة احمل

 لالدعـاء العـامتوجيهية دولية ملنـع سـوء اسـتعمال السـلطة التقديريـة 
 من جانب جهات االدعاء الدولية.

قال إنه يود أوالً أن يعلق على التقرير الثاين  سينغ السيد -٣٧
ديره لقيــام املقـرر اخلــاص بفحــص  للمقـرر اخلــاص. وأعــرب عـن تقــ

وقـــــــال إنـــــــه يوافـــــــق عمومـــــــاً علـــــــى  ،للموضـــــــوعكامــــــل ومتعمـــــــق 
 .٩٤االستنتاجات املعروضة يف الفقرة 

ومبـدأ احلصـانة، الراسـخ متامـاً يف القـانون الـدويل العـريف،  -٣٨
يســتند إىل ا0املــة واملعاملــة >ملثــل والضــرورة احلتميــة إلزالــة خطـــر 

فع سياســي. ويكفـــل هــذا املبــدأ متكـــني إقامــة دعــاوى جنائيـــة بــدا
 إدارةلدول من العمل بصورة مستقلة أثناء متثيل دوهلـم يف مسؤويل ا

، ا0موعـة الثالثيــة ألعضـاءعالقا�ـا الدوليـة. واحلصـانة الشخصـية 
أي رئــيس الدولــة ورئــيس احلكومــة ووزيــر اخلارجيــة، معــرتف �ــا يف 

االت التعاون الدويل يف القانون الدويل العريف. ولكن نظراً لتنامي جم
كــان ينبغــي إذا  احلاجــة تقــوم إىل فحــص مــا  فــإن ،الوقـت احلاضــر

اعتبــــار احلصــــانة الشخصــــية متتــــد لتغطــــي أيضــــاً كبــــار املســـــؤولني 
 مثل وزراء التجارة والدفاع. ،اآلخرين

فقـال إنـه يتفـق  ،وحتول إىل التقرير الثالث للمقرر اخلـاص -٣٩
. وقــال إنــه ٦١املعروضــة يف الفقــرة مــع االســتنتاجات عامــاً اتفاقـاً 

النظر اليت تقول ²نه يتعـني النظـر يف احلصـانة يف  ةوجه يوافق على
ن نتيجــة حيــث إ ،اإلجـراءات القضــائيةمراحــل مرحلـة مبكــرة مــن 

على ممارسة تظل قادرة دولة احملكمة كانت   إذاما حتدد هذا النظر 
واليتها اجلنائية على املسؤول األجنيب. والدولة اليت تدعي احلصانة 

حملكمــة، ولــيس احملكمـة الــيت جتــري جيـب أن تبلــغ ســلطات دولـة ا
احلصانة ميكن االحتجـاج �ـا مـن  إىل أنأمامها اإلجراءات، نظراً 

رئــــيس  خـــالل القنــــوات الدبلوماســــية. ويف حالـــة رئــــيس الدولــــة أو
، جيـب علـى الدولـة الـيت متـارس وزير اخلارجية األجنـيب احلكومة أو

__________ 

 )٣٩١( Report of the Eighth United Nations Congress on the 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 

September 1990 (A/CONF.144/28/Rev.1, United Nations publication, Sales 

No. E.91.IV.2), Guidelines on the role of prosecutors, p. 193  تاح : على(م
www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congress_

1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_

on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf(. 

صــانة. ودولـــة الواليــة القضــائية اجلنائيـــة أن تثــري بنفســها مســـألة احل
املســـــؤول ليســـــت ملزمـــــة >الحتجـــــاج >حلصـــــانة، بعكـــــس حالـــــة 
املســؤولني اآلخـــرين الـــذين يتمتعـــون حبصـــانة شخصـــية. واحلـــق يف 

ولـيس إىل املســؤول. عـود إىل الدولـة يالتنـازل عـن حصـانة املســؤول 
 وجيب أن يكون التنازل عن احلصانة صرحياً يف كل احلاالت. 

ة علــى أســاس أن الفعــل غــري واحتجـاج الدولــة >حلصــان -٤٠
ينطوي حبد ذاته على اعرتافها >ملسؤولية  املشروع كان فعالً رمسياً ال

عن ذلك الفعل غري املشـروع. فالدولـة قـد حتـتج >حلصـانة لتجنـب 
دوث تدخل خطـري يف شـؤو ا الداخليـة لـو قامـت دولـة إمكانية ح

الدولة أجنبية >لتحقيق يف تصرفات مسؤوليها. و>لفعل، قد ترغب 
كذلك، إن توفرت أسـباب كافيـة، نفسها يف أن حتقق يف املوضوع و 

 عى وقوعه.دَّ املشروع املفعل غري الاملسؤول التابع هلا عن  اكمأن حت

تقريـره الثالــث علـى اخلـاص شـكر املقــرر  دوغـارد السـيد -٤١
 يتفـق مـعومعلومـات ممتـازة. ورغـم أنـه ال متعمقـاً  الـذي تضـمن حبثـاً 

يوافــق عمومــاً علـــى الراهنـــة ، فإنــه يف احلالــة حيـــا�ً أاملقــرر اخلــاص 
اإلجرائيـة. وقـال إنـه يوافـق >لتحديــد  >جلوانـباملتعلقـة  هاسـتنتاجات

كرة وأن احلصانة على أن قضية احلصانة ينبغي أن تثار يف مرحلة مب
املتعلقــة ناقشـة املتعـود إىل الدولـة ولــيس إىل املسـؤول، وأيـد عمومــاً 

 .٤٥و ٤٤الفقرتني يف ، >ستثناء ما ورد لتنازل عن احلصانة>

فقال إن املقرر اخلاص  ،من التقرير ١٥وأشار إىل الفقرة  -٤٢
 قد أشار إىل أنه يبدو أن قيام املوظف نفسه Ðعالن متتعه >حلصانة
ال يتضــــمن مغــــزى كبــــرياً مــــن الناحيــــة القانونيــــة. ويعيــــد ذلـــــك إىل 

الســابق لصــندوق  العـاماألذهـان القضــية املعاصـرة املتعلقــة >ملــدير 
كـــــان. ومـــــن املثـــــري   -الســـــيد دومينيـــــك ســـــرتاوس  ،النقـــــد الـــــدويل
حصـانته  أعلـنماذا كان سيحدث لـو أنـه  يعرف املرءلالهتمام أن 

أن تنشــأ  مـن الـوارد متامـاً عنـد قيـام شـرطة نيويـورك >لقــبض عليـه. و 
مشـاكل مشــا�ة يف حالــة رئــيس دولـة أو رئــيس حكومــة مــن دولــة 

هـــل ينبغــــي أن تكـــون الـــدول ملزمـــة Ðبــــالغ فســـبياً. غـــري معروفـــة ن
سلطات الشرطة لديها بتواجد مجيع رؤساء الدول الزائرين؟ ويقول 

 أعضــاء ا0موعـــةإن  ١٩األوىل للفقــرة اشــية املقــرر اخلــاص يف احل
ولكــن ذلـــك  -معروفــون لســلطات مجيـــع الــدول األخــرى  ةالثالثيــ

ينبغي تعليق درجة  ،األحوال. ولذلك بعضليس صحيحاً >ملرة يف 
رئـيس دولــة الصـادر عـن حلصـانة التمتــع >مـن األمهيـة علـى ادعـاء 

 رئيس حكومة. أو

ره الثالث، كما أخفق يف وقد أخفق املقرر اخلاص يف تقري -٤٣
تقاريره السابقة، يف التمييز بني اجلـرائم العاديـة واجلـرائم األساسـية. 

،  ةالثالثي ا0موعة أعضاء وقد أشار املقرر اخلاص مراراً إىل حصانة
أن وزراء اخلارجيـة ينبغـي إدراجهـم علـى لو كان التأكيـد مـراراً  كما

خصـية ســيؤدي إىل املسـؤولني الـذين يتمتعــون >حلصـانة الش ضـمن
اخلارجية موضع  اءقبول ذلك على سبيل العرف. ولكن حصانة وزر 

مل تقّدم حمكمة االعتقال  مذكرةقضية  الصادر يفنزاع. ففي احلكم 
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عـــدل الدوليـــة أي دليـــل علـــى ممارســـات الـــدول وكتـــب القاضــــي ال
رأيــــني خمــــالفني  فــــان دن فينغـــارت ةصـــاملخصَّ  ةاخلواصـــنة والقاضــــي

يتســمان >ألمهيــة. وقــد تعــرض ذلــك احلكــم أيضــاً لنقــد أكـــادميي  
لفــــت املقــــرر  ،مـــن التقريــــر ٥٨األوىل للفقــــرة كبـــري. ويف احلاشــــية 

يـذكر  ملولكنـه  ،)٣٩٢(وشـاهاخلاص االنتباه إىل مقال كتبـه أكانـدي 
. فقد قبل ةالثالثيا0موعة  ضمنآراءمها بشأن إدراج وزير اخلارجية 

بـــــان أن يتمتــــــع رئـــــيس الدولــــــة ورئـــــيس احلكومــــــة >حلصــــــانة الكات
لتشــمل  الواسـعةهـذه احلصــانة  مـدالشخصـية، ولكنهمـا أعلنــا أن 

 ال مربر له.و  أمر خاطئوزراء آخرين، مبن فيهم وزير اخلارجية، 
وقــال إنـــه ال يطلــب مـــن املقـــرر اخلــاص أن يتخلـــى عـــن  -٤٤

بحــث مســـألة يف هــذا النقـــد وأن ي بعنايـــةموقفــه، ولكـــن أن يفكــر 
ذا ممممارسات الدول بطريقة أفضل  ا فعلته حمكمة العدل الدولية. وإ

فإ ــا تبعـــث  ،ةالثالثيــا0موعــة أدخلــت اللجنــة وزيــر اخلارجيـــة يف 
 توســيع نطــاق احلصــانة يف بــذلك برســالة تشــري إىل أ ــا ترغــب يف

بــة بـز�دة املسـاءلة وتقليـل اإلفــالت املطالِ األصـوات وقـت تعلـو فيـه 
 قاب.من الع

ويتصـــل تعليقـــه الثـــاين Ðخفـــاق املقـــرر اخلـــاص يف حبــــث  -٤٥
املشـكلة اإلجرائيـة املثـرية لالهتمـام الـيت تنشـأ عنـدما حيظـر القــانون 

ساسـية. فعلـى سـبيل احمللي أو الوطين احلصانة يف حالة اجلـرائم األ
أدخلـــــت جنـــــوب أفريقيـــــا يف تشـــــريعها نـــــص نظـــــام رومـــــا  ،املثــــال

الـذي يسـتبعد حصـانة رئـيس الدوليـة  للمحكمة اجلنائيـةاألساسي 
الدولـة ورئـيس احلكومـة وغريمهـا مـن كبـار املسـؤولني. فهـل سـتكون 

أي دولـة أخــرى توجــد لـديها تشــريعات مماثلــة،  جنـوب أفريقيــا، أو
رغم أن  االعتقال مذكرةكم الصادر يف قضية مضطرة ألن تتبع احل

كمــة العــدل الدوليــة تقــول إن األساســي حملنظــام المــن  ٥٩املــادة 
بدًال من  مقيدةبقرارات احملكمة؟ أم أ ا ستكون  غري ملزمةالدول 

للمحكمــة اجلنائيــة  ذلـك >لتزاما�ــا مبوجـب نظــام رومــا األساسـي
وينبغي أن  .سود >لتأكيد؟ إن االلتزام التعاهدي هو الذي يالدولية

تصــرف  أن تالـيت يتعـنيطريقـة التقـدم اللجنـة بعـض اإلرشـاد بشـأن 
 الدولة يف هذه احلاالت.�ا 
 كانت حمكمةإذا  ويتصل تعليقه الثالث واألهم مبسألة ما  -٤٦

الدولـة الــيت متـارس الواليـة القضـائية تسـتطيع فحــص  مـا مـن حمـاكم
إذا  ومـــا  ،صـــانة املوضـــوعيةأحقيـــة املســـؤول األجنـــيب يف ادعـــاء احل

تـــربر هـــذا كانــت الدولـــة الـــيت حتــتج >حلصـــانة جيـــب أن تثبــت أو 
احتجت فرنسا  ،من التقرير ٢٥ما أشري يف الفقرة حسباالدعاء. و 
يقع نه ²اجلنائي  ا0المسائل املساعدة املتبادلة يف  بعضيف قضية 

ولكن  .هذا الدولة اليت حتتج >حلصانة أن تربر ادعاءها على عاتق
ما يتضح من استنتاجه حسباملقرر اخلاص خيتلف مع هذا املوقف، 

__________ 

 )٣٩٢( D. Akande and S. Shah, "Immunities of State officials, 

international crimes, and foreign domestic courts", European Journal of 

International Law, vol. 21, No. 4 (2010), pp. 815–852. 

وتعود لدولة املسؤول، وليس ": ه الثالث(ط) من تقرير ٦١رة يف الفق
الســـلوك  توصــيفللدولــة الـــيت متــارس الواليـــة القضــائية، صـــالحية 

رمســــي أو حتديــــد أمهيــــة ذا طــــابع الصـــادر عــــن املســــؤول >عتبــــاره 
ملســـــؤول الرفيـــــع املســــتوى لغـــــرض كفالـــــة الوظــــائف الـــــيت يؤديهــــا ا

عم هـذا االسـتنتاج علـى . واعتمـد املقـرر اخلـاص لـد"الدولة سيادة
 ا0ـــالبعـــض مســـائل املســـاعدة املتبادلـــة يف بعــض عناصـــر قضـــية 

الفتـوى الصــادرة عـن حمكمــة العـدل الدوليــة بشــأن علــى و اجلنـائي 
صـانة مقــرر خـاص للجنــة حقـوق اإلنســان مــن حب املتصــلاخلـالف 

. ولكن مل تكن أٍي من هاتني القضـيتني تتعلـق جراءات القانونيةاإل
 ســـــألةولــــذلك فإ مـــــا ال تتصـــــالن مب ،خطـــــرية أو أساســـــيةجبــــرائم 

 احلصانة يف صدد هذه اجلرائم.
واعتمد املقرر اخلاص أيضاً على قرار صادر عن إحـدى  -٤٧

وآخـرون  صبلحـحمـاكم االسـتئناف يف الـوال�ت املتحـدة يف قضـية 
بقصـف جممَّـع  ١٩٩٦ عام اليت تتعلق بقيام إسرائيل يف ضد يعلون

حبماية األمم املتحـدة. وكـان اجلنـرال السـابق يعلـون يف لبنان يتمتع 
وكـــــان يعمــــــل يف ذلـــــك احلــــــني رئيســــــاً  ،قـــــد أمــــــر �ـــــذا القصــــــف

. وأيدت احملكمة حصـانة اجلنـرال اسـتناداً العسكرية لالستخبارات
وال�ت املتحدة يقـول فيهـا إن  إىل رسالة كتبها سفري إسرائيل إىل ال

اجباتــه الرمسيــة. واألمــر و أداء فعلــه اجلنــرال كــان يف ســياق  كــل مــا
إذا الـذي يثـري االهتمــام هـو أن احملكمـة فحصــت أيضـاً مسـألة مــا 

وهي  -كان املسؤولون يظلون متمتعني >حلصانة بعد ترك مناصبهم 
فيما  أيضاً  يتناوهلا املقرر اخلاص. وقد نظرت تلك احملكمة مسألة مل

 ،ه القضـيةلقواعـد اآلمـرة ينطبـق يف هـذاملتعلـق >سـتثناء االكـان   إذا
 وتبنيَّ هلا أنه ال ينطبق. 

ولكــن املقـــرر اخلـــاص يـــذهب إىل أبعــد ممـــا ذهبـــت إليـــه  -٤٨
مــن تقريـره يعــرتف ²ن  ٣٠حمكمـة الـوال�ت املتحــدة. ففـي الفقـرة 

تقبـل بطريقـة "²ن الدولة اليت متارس الوالية القضائية ليست ملزمة 
يتصـرف مبوجـب التابع هلا املسـؤول ²نـه كـان  الدولةادعاء  "عمياء

يبـدو أن عـدم وجـود أنـه . بيـد يتمتـع >حلصـانة >لتـايلسلطتها وأنه 
 " ال ينطبــــق إال علــــىبطريقـــة عميــــاءالتـــزام بقبــــول هــــذا االدعــــاء "

هي بطبيعتها شخصية أو خاصة. ويف احلاالت اليت اليت تصرفات ال
فـإن احلصـانة  ،سياسـة الدولـةل تطبيقـاً فيها أحد املسؤولني  رفيتص

احملكمـــة الـــيت متـــارس الواليــــة  تشـــككجيـــوز أن  تكـــون مطلقـــة وال
حلصانة. وهذا النهج املطلـق يتبـني مـرة التمتع >القضائية يف ادعاء 

أخرى يف إشارات املقـرر اخلـاص إىل السـيادة وامتيـازات الدولـة يف 
مسألة "تندرج  :، حيث كتب قائالً ٣١قرة الفيف و  ،(ط)٦١ الفقرة

سـؤول ومهامــه وأمهيتـه فيمـا يتعلــق مبمارسـة سـيادة الدولــة، صـفة امل
ومســـألة مــــا إذا كــــان الشــــخص يتصـــرف بصــــفته الرمسيــــة، ضــــمن 

 ."االختصاص احمللي للدولة اليت ينتمي إليها هذا املسؤول
وقال إنه يـود أن يسـأل املقـرر اخلـاص السـؤال االفرتاضـي  -٤٩

إىل االحتــاد  تش قـد ذهــبيــلتـايل: مــاذا لــو أن السـيد راتكــو مالدا
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الروسـي متنكـراً وتعرفـت عليـه الشـرطة الروسـية وقدمتـه إىل حمكمــة 
روسـية، ولكــن حكومـة صــربيا قـدمت إىل احملكمــة خطـا>ً مشــا�اً 

، تعلـن فيـه يعلـون ضـد وآخـرون بلحـصخلطـاب إسـرائيل يف قضـية 
واجباتـــــه أداء يف ســــياق  تش كــــانيــــفعلــــه الســـــيد مالد كــــل مــــاأن  

محكمة الروسية أن تفعل عندئذ؟ هل ينبغي الرمسية؟ ماذا ينبغي لل
تش؛ يـــهلــا أن تقبـــل ~كيـــد صـــربيا للحصـــانة الوظيفيـــة للســـيد مالد

تلــتمس مزيــداً مــن املعلومــات عــن ســلوكه للتأكــد مــن أنــه كـــان  أم
صـــربيا؛ أم حتكــم، وفقــاً للحجـــة الــيت قــدمها أكانـــدي ممــثالً ل فعــالً 
االعتـــــداد ، ²نـــــه ال ميكــــن ٥٨الفقــــرة ا يف مـــــاه املستشــــهد �وشــــ

اجلرائم الدولية اخلطرية اخلاضعة للوالية القضائية حالة >حلصانة يف 
 خارج اإلقليم؟

ورمبـا جييـب املقــرر اخلـاص ²ن تلــك القضـية ذات طبيعــة  -٥٠
خاصـــة. ولكــــن مـــن املمكــــن االســـتدالل بقضــــا� مشـــا�ة كثــــرية. 

ي أن اجلــرائم الــيت تعـىن �ــا اللجنـة هــي جــرائم والنقطـة الرئيســية هـ
عندما ينطوي األمر علـى هـذه اجلـرائم، فـإن الدولـة و طرية جداً، خ

اليت تدعي حصانة املسؤول التابع هلا جيب أن تطاَلب بتربير دفعها 
 >حلصانة. وال يكفي القول ²ن التصرف رمسي بطابعه.

نبغـي أن توافــق يعتــرب أن اللجنـة ياخلـاص وإذا كـان املقـرر  -٥١
فإن  ،ردة يف تقريريه الثاين والثالثعلى االستنتاجات التفصيلية الوا

دون داع يكبـــل  مـــن شــأنه أن ذلــك ســيكون أمـــراً يؤســف لــه ألن
املقــرر اخلــاص القــادم. وينبغــي أن تكتفــي اللجنــة ²ن حتـــيط يَــَدي 

 وإن كانت مثرية للجدل.  ،علماً �ذه االستنتاجات املثرية لالهتمام
وقــــال إن األمــــر يتطلــــب وقتـــــاً طــــويالً إلثبــــات الســـــمعة  -٥٢

الطيبة، ولكنها ميكن أن تضيع بني يوم وليلة. وقد اعتمدت اللجنة 
ولكــن مسعتهــا  ،مــن الصــكوك التقدميــة علــى مــر الســنوات الكثــري

مييل  تتضررقد احلسنة  إذا اختذت يف صدد موضوع احلصانة موقفاً 
توازن  تتوصل إىل حتقيقإذا مل و  ،أكثر من الالزم جتاه مصاحل الدولة

 بني التقاليد القانونية القدمية والتوقعات اجلديدة.
(املقـــرر اخلــاص) قـــال إنـــه ســـيفكر يف  كولـــودكني  الســيد -٥٣

الحق. وقـال  وقتالسؤال االفرتاضي للسيد دوغارد ويرد عليه يف 
ــذإن تشـريع جنــوب أفريقيــا  للمحكمــة  نظـام رومــا األساســيل املنفِّ

الـذي أشـار إليـه السـيد دوغـارد، قـد وهو التشـريع ، لدوليةا اجلنائية
من تقريره الثاين بشـأن املوضـوع  ٧٤الثانية للفقرة ذُكر يف احلاشية 

)A/CN.4/631 هــو الســـؤال ). أمــا الســؤال الثــاين للســيد دوغــارد، و
>إلجـــراء الــذي ينبغـــي أن تتخــذه جنـــوب أفريقيــا يف ضـــوء  املتعلــق

إذا  ج املوضـوع. فالقضـية ليسـت مــا ار وجـود هـذا التشـريع، فإنـه خـ
كان ينبغي جلنوب أفريقيا أن تتبـع منطـق حمكمـة العـدل الدوليـة يف 

 -ال صـلة هلـا جبنـوب أفريقيـا وهـي قضـية  - االعتقـال مذكرةقضية 
للمحكمة أو متتثل لاللتزامات املقررة مبوجب نظام روما األساسي 

وح أن تفعلــه وضـوهـو األمـر الــذي جيـب عليهـا ب - اجلنائيـة الدوليـة
مبا فيها  -. والنقطة األساسية هي أن مجيع الدول هبصفتها طرفاً في

املبادئ العامـة تضطلع ببعض االلتزامات مبوجب  -جنوب أفريقيا 
. معينــــة لقـــانون الـــدويل وعليهـــا أن تتصــــرف وفقـــاً هلـــا يف ظـــروفل

أن استنتاجات حمكمة  ،أو عدم اعتبارها ،اعتبار جنوب أفريقيا أما
لقـانون الـدويل فهـي مسـألة املبـادئ العامـة لل الدولية تتفق مع العد

 .املبادئ تلكمنفصلة. وهو شخصياً يعتقد أ ا تتفق مع 

كمـــة حمل "مؤســـف"وتتحــدث اللجنـــة طــويالً عـــن حكــم  -٥٤
 -للمجموعـــة الثالثيـــة العــدل الدوليـــة بشــأن احلصـــانة الشخصــية 

أكـدت هـذا . ولكـن احملكمـة االعتقـال مـذكرةواملقصود هو قضـية 
بعض مسائل يف قضية  هامن حكم ١٧٠احلكم بوضوح يف الفقرة 

 ،. وعلـى هـذا يوجـد حكمـاناجلنـائي ا0ـالاملسـاعدة املتبادلـة يف 
 .للمجموعة الثالثيةوليس حكماً واحداً، بشأن احلصانة الشخصية 

قـال إنـه يتفــق مـع معظـم النقـاط الـيت ذكرهــا  بيليـه السـيد -٥٥
تســــاءل ملـــاذا يرغـــب الســـيد دوغــــارد يف ولكنـــه ي ،الســـيد دوغـــارد

. فـــإذا كــان مســـؤولو ةالثالثيــا0موعـــة اســتبعاد وزيــر اخلارجيـــة مــن 
، يتمتعــون حبصــانة شخصـــية ةالثالثيــا0موعــة الدولــة اآلخــرون يف 

فــإن وزيــر اخلارجيــة  ،تصــرفا�م يفوظيفيـة الصــانة متييـزاً هلــا عــن احل
وظيفتـه  إىل أنراً ، نظـاإلطـارأيضـاً يف هـذا  يـدرَججيب بوضوح أن 

لـذلك املوقـف ميكـن  الوجيهـة الداعمـةهـي متثيـل الدولـة. واحلجـج 
 ،التماسها يف قانون املعاهـدات ويف السـوابق القضـائية. ومـع ذلـك

أن رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء علــــى فإنـــه يتفــــق مــــع الســــيد دوغـــارد 
ووزراء اخلارجية ال يتمتعون >حلصانة يف حالة ارتكـا�م  اتاحلكوم

 رية. جرائم خط

قال إنه يتفق مع السيد بيليه على أن وزراء  سابو� السيد -٥٦
ولكنه يتفق رغـم  ،ةالثالثيا0موعة يستبعدوا من  اخلارجية ينبغي أال

اصة ما يتصل خبالتقرير، و  بشأنذلك مع معظم آراء السيد دوغارد 
دم استصــواب توســـيع نطــاق احلصــانة الشخصــية لتشـــمل منهــا بعــ

مــــا و  ،ةالثالثيـــ تشـــملهم ا0موعـــةالـــذين  ئـــكأولالف خبـــمســـؤولني 
بوصــفه مــن التقريــر  ٦١الــوارد يف الفقــرة  املــوجزســتعمال > يتصــل

 شكل استنتاجات اللجنة عن املوضوع.ي
ــارد الســـــيد -٥٧ ــ الــــــيت أراد األساســـــية  ةنقطــــــالقـــــال إن  دوغــ

هــي أن اللجنــة ينبغـــي أن تبحــث بدقــة شــديدة قضـــا� توضــيحها 
عقــاب يف حالـة ارتكــاب جــرائم أساســية املسـاءلة واإلفــالت مــن ال

اسـتثناء مـن احلصـانة يف هـذه احلـاالت. أن يوضـع خطـرية. وينبغـي 
 اجلنــائي ا0ـالبعــض مسـائل املسـاعدة املتبادلــة يف ومل تكـن قضـية 

وهلذا السبب فإن هذه القضـية ال تؤيـد قضـية كهذه، رائم  جب متعلقةً 
إذا أخطأت  على صعيد الوقائع. وعلى أي حال، االعتقال مذكرة

حمكمـة مـرة مث كــررت خطأهـا مــرة �نيـة فـإن اخلطــأ يظـل قائمــاً يف 
 احلالة الثانية أيضاً.

قال إنه يتفق مع السـيد دوغـارد علـى أن بيرتيتش  السيد -٥٨
يتمتعون >حلصانة الشخصية توسيعاً توسيع دائرة األشخاص الذين 

لة أن يقع حتت  الرامية إىل ضمانهود اجلسيقوض  ال داعي له طائ
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لديه  ساسية. وقال إناألرائم جرمية من اجليرتكب  كُل من  العقاب
الســيد دوغـارد فيمــا يتعلــق  أيضـاً ذات الشــواغل الـيت أعــرب عنهـا

 حلصانة.التمتع >Ðثبات ادعاء 

إىل التقريـر الثالـث  يف معـرض اإلشـارة ،القـ برييرا السيد -٥٩
ــ يــنم عــنإنــه  ،للمقــرر اخلــاص ر العلمــي يف درجــة عاليــة مــن التبحُّ

حلصـانة، واالحتجــاج املتعلقـة >عتبـارات االل توقيـت تـدخُّ  تـهمعاجل
والتنازل عن احلصانة، ومجيعها مسائل تدعمها السـوابق  ،>حلصانة
 وممارسات الدول واآلراء األكادميية.  القضائية

مســــألة وكـــان املقــــرر اخلــــاص حمقـــاً يف ~كيــــده علــــى أن  -٦٠
هــي مســألة كمـة اجلنائيــة األجنبيـة حصـانة مســؤول الدولـة مــن احملا 

ئية، اإلجـراءات القضـامراحـل ينبغي فحصها يف مرحلة مبكـرة مـن 
حىت يف مرحلة مـا قبـل احملاكمـة. واسـتنتاجه ²ن عـدم النظـر يف أو 

قـد يعتـرب انتهاكـاً اللتزامـات دولـة الدعوى بداية يف احلصانة  مسألة
نتاج صـحيح اسـت هـواحملكمة مبوجب القواعد الـيت حتكـم احلصـانة 

فتــــوى حمكمــــة العـــدل الدوليــــة يف قضــــية  ،يف مجلــــة أمـــور ،تدعمـــه
نة مقــرر خـاص للجنــة حقـوق اإلنســان مــن صـاحب املتصــلاخلـالف 

 .اإلجراءات القانونية

املقرر اخلاص  جاً  اتبعويف معاجلة االحتجاج >حلصانة،  -٦١
ملقـرر إزاء خمتلف فئات مسؤويل الدولة. فبـدأ ا منظماً بعناية و �ً متواز 

مـن الناحيـة  اً مناسب إن احلصانة، لكي تكون إجراءً  >لقولاخلاص 
يتعـني أن  - لكي يكون هلا آ�ر قانونية ،وبعبارة أخرى - القانونية

حتتج �ا دولة املسؤول وليس املسـؤول نفسـه. وهلـذا الغـرض، جيـب 
 الـــيت يُعتـــزم إبــالغ دولـــة املســؤول >إلجـــراءات اجلنائيـــة املتخــذة أو

 ةالثالثيــــا0موعـــة ضـــد املســـؤول املعـــين. ولكـــن يف حالـــة  اختاذهـــا
 إىل أنـهملسؤول عبء إ�رة مسـألة احلصـانة، نظـراً تتحمل دولة ا ال
نتظر من سلطات الدولـة الـيت متـارس الواليـة القضـائية اجلنائيـة أن يُ 

يتصــرف �ـا. ومــن �حيــة كـان تعـرف مركــز الشـخص وصــفته الــيت  
املسؤول الذي يتمتع حبصانة  فإن عبء االحتجاج حبصانة ،أخرى

تلـك الدولـة إىل أن اً وظيفية جيب أن يقع على دولة املسؤول، نظـر 
أن تشـهد مبركـز هــذا  تكـون يف وضـع ميكنهـا مـنوحـدها هـي الـيت 

بصـــفة رمسيـــة. ويف حالـــة عـــدم  قـــد ُأديـــتن تصـــرفاته ²املســـؤول و
�ـذا العـبء، فـإن الدولــة الـيت متـارس الواليـة القضــائية  االضـطالع

وميكـن  ،تكـون ملزمـة >لنظـر يف مسـألة احلصـانة مـن تلقـاء ذا�ـا ال
 أن تستمر يف املالحقة اجلنائية. لتايل >هلا 

ويـزداد املوقــف تعقيـداً فيمــا يتعلـق >ألشــخاص اآلخــرين  -٦٢
 مــن غــري املنتمــني إىلرفيعـي الرتبــة الــذين يتمتعــون حبصـانة وظيفيــة 

الصعوبة يف عدم وجـود . ويكمن جانب من هذه ةالثالثي ا0موعة
املعيار احملتمل معايري متفق عليها لتحديد هذه الفئات. وقد يكون 

مـن منظـور سـيادة  املسـؤولونهو أمهية الوظائف اليت يؤديها هـؤالء 
تسيري الشـؤون الدوليـة. وسـيكون مـن بهذه الوظائف  وصلةالدولة 

فئة املعقول املطالبة ²ن يكون االحتجاج >حلصانة يف صدد هذه ال

بو�ئــق مقنعـة تؤكــد أن املسـؤول املعــين يفــي  اً مـن املســؤولني مـدعوم
بســبب  ، وذلــكعــالً >ملعــايري الالزمــة لتأكيــد حصــانته الشخصــيةف

مركـــزه ووظائفـــه وصــــلتها >لوظـــائف الســــيادية للدولـــة. وســــيتوقف 
وعلى املـواد املتـوفرة الـيت تـربر ذلـك  ،الكثري على ظروف كل حالة

، ففي حـني الثالث من التقرير ٣١يف الفقرة االدعاء. وكما لوحظ 
ال تســـتطيع أن تتجاهــــل القضـــائية يــــة أن الدولـــة الـــيت متـــارس الوال

يــرى أن وهــو  ->حلصــانة الشخصــية هلـؤالء املســؤولني  االحتجـاج
فــإن هــذه  - "يف احلــاالت املالئمــة"يقــول  تنبيــهإىل ذلــك  يضـاف

دعـاء مـن هـذا أي ا "تقبل بطريقـة عميـاء"الدولة ليست ملزمة ²ن 
مـــن غـــري  ،فـــإن فئــة املســـؤولني الرفيعـــي الرتبــة ،القبيــل. و>ختصـــار

الــذين يتمتعــون >حلصــانة الوظيفيــة  ،ةالثالثيــا0موعــة  املنتمــني إىل
 تستحق نظراً دقيقاً جداً.

بشــــأن اعتبــــار وزيــــر قــــال إنــــه مل يــــزل متمســــكاً مبوقفــــه و  -٦٣
فهو يتصرف كوسيط . ةالثالثيأعضاء ا0موعة اخلارجية واحداً من 

0تمع الدويل وميلك سلطة دائمة، يضفيها عليه رئيس بني الدولة وا
بعض بـــــــيلــــــزم الدولــــــة  تتــــــيح لــــــه أنرئــــــيس احلكومــــــة،  الدولــــــة أو

 .١٩٦٩التصرفات، وهي سلطة معرتف �ا يف اتفاقية فيينا لعام 
قال  ،حبصانة املسؤول احملاكموفيما يتعلق بطرائق إشعار  -٦٤

توضح أن اليت لدول ارسات ممامن قدراً وافراً ى أن هناك إنه يوافق عل
ميكن إبالغها من خالل القنوات الدبلوماسية، حبيث  ةهذه املعلوم

 ال حتتاج الدولة أن تؤكد حصانة مسؤوهلا أمام حمكمة أجنبية. 
مع املقرر اخلاص على أن حق  عاماً وقال إنه يتفق اتفاقاً  -٦٥

نة يف وأن التنـازل عـن احلصـا ،الدولـة التنازل عن احلصانة يعود إىل
جيب إعالنه صراحة،  ةالثالثيا0موعة  املنتمني إىلصدد املسؤولني 

يف حني أن التنازل عن احلصانة يف صدد مجيع الفئات األخرى من 
 املسؤولني ميكن أن يكون تنازالً صرحياً أو ضمنياً.

 ٤٤وفيمـا يتعلــق >لســؤال الصــعب الــذي تعاجلــه الفقــرة  -٦٦
كانـــــت الدولـــــة الطـــــرف يف إحــــــدى إذا  بشـــــأن مــــــا  ،مـــــن التقريـــــر
لدفاع عن بعض حقوق اإلنسان تتنـازل ضـمنياً املعنية >املعاهدات 

عن حصانة مسؤوليها إذا ارتكبوا انتهاكات هلذه احلقـوق، قـال إن 
وجهــة نظــره هــي أنـــه يف حالــة عــدم وجـــود أحكــام صــرحية بشـــأن 

ال ينبغي و أمر هازل الضمين التنازل عن احلصانة فإن استنباط التن
. وأشـــــار يف هــــــذه الصـــــدد إىل مــــــذكرة األمانــــــة التســـــاهل بشــــــأنه

تشري إىل هي التقرير، و  من ٤٦ستشهد �ا يف الفقرة امل )٣٩٣(العامة
ىل قبول ينشأ استناداً إ اً ضمني تنازالً أن أن هناك ممانعة عامة لقبول 

ذكور يف املـــــ )٣٩٤(اتفــــاق مــــا. ووفقــــاً لقــــرار معهــــد القــــانون الــــدويل
__________ 

وميكــــن االطــــالع  مستنســــخة؛ ،Corr.1و A/CN.4/596 الوثيقـــة )٣٩٣( 
 .عليها على املوقع الشبكي للجنة (و�ئق الدورة الستني)

 )٣٩٤( Institute of International Law, Yearbook, vol. 69 (2000–

2001), Session of Vancouver (2001), pp. 743 et seq. 
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علــى وضــوح التنــازل عـــن  التشـــديدمــن التقريــر، جيــب  ٤٧ رةالفقــ
 احلصانة وانعدام الغموض فيه. 

 الــــيت احتجـــــتوأخــــرياً، وفيمــــا يتعلـــــق مبســــؤولية الدولـــــة  -٦٧
مـع املقـرر اخلـاص علـى  عاماً حبصانة املسؤول، قال إنه يتفق اتفاقاً 

ميلهـا لتحيـوفر أسسـاً مـن جانـب الدولـة قـد  فعالً أن ذلك يشكل 
. ومـع ذلـك، فإنـه يشـاطر أيضـاً السـيد سـينغ رأيـه املسـؤولية الدوليـة

مـــن جوانـــب حتديــــد  فقـــط اً واحـــد اً جانبـــ هـــذا يشـــكل²ن القائـــل 
 .ال يـَُعد >لضرورة جانباً حامساً ، و املسؤولية

أثــىن علــى املقــرر اخلــاص لعملــه بشــأن هـــذا  ،ويف اخلتــام -٦٨
 الثالثة. تقاريره الذي جتسدهاملوضوع 

ــه الســـيد -٦٩ قـــال إنــــه يعـــرف مـــن جتربتـــه الشخصــــية أن  بيليـ
املقــررين اخلاصــني فريســـة طبيعيــة للصــائدين القـــابعني بــني أعضـــاء 
اللجنــة. وقــال إنــه ســيحاول مـــن جانبــه >لتأكيــد أن يوقــع >ملقـــرر 

مــن النقــاط ألنــه، مثــل الســيد دوغــارد،  اً ددعــ مــا خيــصاخلـاص في
 إىل حد ما.يعتقد أن بعض آراء املقرر اخلاص خطرية 

وقال إن التقرير الثالث يتسم بقـوة احلجـة ويثـري االهتمـام  -٧٠
ن التقرير الثاين. ولكن مما موهو عموماً أقل استفزازاً  ئهيف كل أجزا

ُقـدم إىل اللجنــة  مـا أن التقريـر الثالـث حـديـدعو إىل االنزعـاج إىل 
ردود لتنظر فيه قبل اختاذ أي قرار بشأن التقرير الثاين الذي قوبـل بـ
. )٣٩٥(فعل خمتلطة رغم مـزا�ه التقنيـة الـيت ال سـبيل إىل الشـك فيهـا

يف عملية تدوين لطرائق  الشروعويبدو أنه جيري إرغام اللجنة على 
د علـى منح أو رفض احلصـانة ملسـؤويل الـدول رغـم أ ـا مل توافـق بعـ

أسـس هــذه احلصــانة وحــدودها والظـروف احمليطــة �ــا. وميكــن أن 
يتنـــاول اجلوانـــب اإلجرائيـــة،  وهـــو تقريـــرالثالـــث، يقــال إن التقريـــر 

ولكن عدم توصل مناقشات  ،هذه املوضوعاتيكاد يتطرق إىل  ال
هـو حامسـة  أيـة نتـائجأثناء النصف األول من الـدورة إىل يف اللجنة 

 شراً على بعض جوانب التقرير الثالث.يؤثر ~ثرياً مباأمر 
ة أن تضـع وعلى سبيل املثـال، يصـعب جـداً علـى اللجنـ -٧١
دون أن تكـون قـد حـدَّدت مـن لشروط التنازل عن احلصانة  اً إطار 

مـىت يتمتــع املسـؤول �ــذه احلصـانة وظــروف متتعـه �ــا إن وجــدت، 
كـان إذا  ا مبـ املتعلقـةاملسـألة احلامسـة  أن تكون قد حلتدون من و 

 يتمتعــون >حلصـانة يف حالـة أكثـر اجلــرائم ةالثالثيـا0موعـة أعضـاء 
ضد اإلنسانية املرتكبة مثل اإل>دة اجلماعية واجلرائم  ،ةخطور  الدولية

السيد  واالنتهاكات اخلطرية جداً حلقوق اإلنسان. وقال إنه يشاطر 
 دوغارد آراءه: ال ينبغي االعتداد >حلصانة يف هذه احلاالت.

من التقرير تستشـهد بعبـارة كـان قـد أدىل �ـا  ٢٠والفقرة  -٧٢
بعـض ا يف الـدفوع الشـفوية يف قضـية هو نفسه بصفته حماميـاً لفرنسـ

__________ 

ا0لد الثاين  ،٢٠١٠حولية ( الثاين التقرير مناقشة على لالطالع )٣٩٥( 
 ٣٠٨٦ اجللسات) يف الدورة احلالية، انظر A/CN.4/631 الوثيقة)، األول(اجلزء 

 .أعاله ٣٠٨٨و ٣٠٨٧و

. ورغــــــم أن )٣٩٦(اجلنــــــائي ا0ــــــالمســــــائل املســــــاعدة املتبادلــــــة يف 
. وقـــد يـــؤدي إىل هاالستشـــهاد صـــحيح فإنـــه مـــأخوذ خـــارج ســـياق

 ةالثالثيـا0موعـة عضـاء أن رؤساء الـدول وأمفاده استنتاج خاطئ 
 حبصــانة ،يف رأيــه ،ورؤســاء البعثـات الدبلوماســية يتمتعـوناآلخـرين 

، ال توجـد حصـانة يف مـؤخراً يف املاضي و  ،كما قالفحمدودة. غري 
يعـــود الدولــة تصــبح شــفافة وال إن حالــة اجلــرائم الدوليــة اخلطـــرية: 

القــــانون الـــــدويل. أن يطـــــوهلم أن حتمــــي مســـــؤوليها مــــن  مبقــــدورها
اليت  و>إلضافة إىل ذلك، وكما الحظ السيد دوغارد، فإن القضية 

مسائل أقل  بل ،تتناول جرائم خطريةكن تمشلت جيبويت وفرنسا مل 
 .أمهية بكثري

يف الـــدفوع الشـــفوية ²ن الدولـــة  أقـــروقـــال إنـــه كـــان قـــد  -٧٣
 جرتقد  ةالثالثيا0موعة حتتاج إىل إثبات أن تصرفات أعضاء  ال

رمسية، ألن حصانتهم حصـانة شخصـية، الواجبات أداء اليف إطار 
رر اخلـاص مل يستشـهد وهي �ذا املعـىن حصـانة مطلقـة. ولكـن املقـ

ومن �حية أخرى، وفيما يتعلق ": ما يلي جاء فيه الذي بيانهببقية 
>ملســؤولني اآلخــرين للدولــة، فــإن ذلــك االفــرتاض ال يقــوم، ومـــنح 

ت جيـب أن يتقـرر علـى أسـاس كـل حالـة رفـض مـنح) احلصـا� (أو
على حدة، استناداً إىل مجيع العناصـر الـيت تنطـوي عليهـا القضـية. 

  إذاأن األمر يرجع إىل احملاكم الوطنية لكي تقـّيم مـا ض ذلك ويفرت 
صــــدرت يف ســــياق أداء الوظــــائف كانـــت تتعامــــل مــــع تصــــرفات 

 . )٣٩٧("الرمسية أو خارج ذلك السياق
الفقرة يتضح أنه رغم اتفاقـه مـع املقـرر اخلـاص ومن تلك  -٧٤

إســــباغ دولــــة املســـؤول أن تطلــــب رمسيـــاً  ه ال يتعــــني علـــىعلـــى أنـــ
، فإ ـا حتتـاج ةالثالثيـا0موعـة إذا كـان أحـد أعضـاء  عليهاحلصانة 

ذلك إذا كـــــان األمــــــر يتعلــــــق >ملســــــؤولني بــــــ تقــــــوم>لفعـــــل إىل أن 
>إلضـافة إىل لدولة، على ااآلخرين؛ ويف هذه احلالة األخرية جيب 

األسـباب الــيت تؤيـد الطلــب، ولكـن القــرار بشــأن  أن تقــدم ،ذلـك
 ف إىل احملاكم الوطنية.منح احلصانة يعود يف  اية املطا

إنه يشعر >لقلق يف هذا الصدد إزاء بعض جوانب  وقال -٧٥
الدولـة أن يكـون Ðمكـان . فهو جيد من العسري أن يقبـل أن التقرير

ؤوليها بدون إعالن أسباب هذه احلصانة، وهو ما حتتج حبصانة مس
. ويصــعب أن يتســـق ٢٧يبــدو أن املقــرر اخلــاص يؤكــده يف الفقــرة 

جيـوز للمحكمـة التحقـق بشـكل "نـه إ ٣٠يف الفقـرة  قولـهذلك مع 
__________ 

 اجلمعـة يـومالعدل الدولية، جلسة اسـتماع عامـة عقـدت  حمكمة )٣٩٦( 
 الســالم، قصـر يف، ٠٠/١٠ السـاعة، ٢٠٠٨ ينــاير/الثاين كـانون  ٢٥ املوافـق

 ا0ـالبعض مسـائل املسـاعدة املتبادلـة يف ، بشأن قضية هيغنزالرئيس  Ôسةبر 
Certain Questions of Mutual Assistance in: )فرنسا ضد جيبويت( اجلنائي  

Criminal Matters (Djibouti v. France), verbatim record (CR2008/5), 

pp. 23 et seq. املوقع الشبكي حملكمة العدل الدولية على (متاحة :www. icj -

cij.org(. 
 )٣٩٧( Ibid., p. 51. 
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. ويصل التضارب إىل قمته "مستقل من مدى معقولية هذا االدعاء
وتعــود لدولـــة املســـؤول، "(ط): ٦١يف اجلملــة األخـــرية مــن الفقـــرة 

ولـــيس للدولــــة الـــيت متــــارس الواليــــة القضـــائية، صــــالحية توصــــيف 
حتديد أمهية  ع رمسي أوالسلوك الصادر عن املسؤول >عتباره ذا طاب

الوظــــائف الـــــيت يؤديهــــا املســـــؤول الرفيـــــع املســــتوى لغـــــرض كفالـــــة 
إذ  ،وقـال إنـه ال ميكـن أن يوافـق علـى ذلـك >ملــرة. "الدولـة سـيادة

أن  القضــائية مســـؤولية الدولــة الــيت متــارس الواليــةيقــع علــى عــاتق 
تقرر، آخذة يف االعتبار التوضيحات املقدمة من دولة املسؤول، ما 

 كان املسؤول ينبغي أن حيصل على احلصانة.إذا  
ن نقطــة أخــرى وقــال إنــه خيتلــف مــع املقــرر اخلــاص بشــأ -٧٦

تتصـل >ملناقشـة الـيت جـرت أثنـاء النصـف األول مـن الـدورة، وكــان 
، ٤٤ السيد دوغارد قد أعرب عن قلقه بصددها أيضاً. ففي الفقرة
الواليــــة  يشـــري املقـــرر اخلــــاص إىل أن املعاهـــدات الـــيت تــــنص علـــى

ال تشكل تنازالت ضـمنية  اً معيَّن تصرفاً  فيما خيصالقضائية العاملية 
اصـة عنـدما يتضـمن خبانة. وهذا غري صحيح >لتأكيـد، و عن احلص

 ،بنــد الواليـــة القضـــائية العامليـــة التزامــاً >حملاكمـــة أو التســـليم. وهـــو
 منال يوافق على القول يف اجلملة قبل األخرية  ،>إلضافة إىل ذلك

"ال ميكن تفسري اتفاق دويل على أنه يقضي ضمناً ²نه  ٤٤الفقرة 
ؤويل دولة طرف يف االتفاق ما مل يقم الدليل >لتنازل عن حصانة مس

. فاهلــدف علـى أن الدولـة املعنيــة اعتزمـت ذلـك أو كانــت تنشـده"
ولكنه حتديد اهلدف  ،أو إراد�ا بعينهاليس استكشاف قصد دولة 

جلمعيـــة جلميـــع الـــدول األطـــراف يف املعاهـــدة اجلمعــي أو اإلرادة ا
>سـتعمال القاعـدة العامـة للتفسـري املــذكورة يف وذلـك االتفـاق،  أو

. وال ميكن االختالف على ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٣١املادة 
 ة>لنسـبأن الدول األطراف يف معاهدة تنشـئ واليـة قضـائية عامليـة 

من احملاكمة،  م >لتسليم أوبعض اجلرائم وتفرض على الدول االلتزال
، �دف إىل مكافحة اإلفالت من اندون أي استثناء لزعماء البلد

العقاب الذي تضمنه احلصانة. وجيب تفسـري اإلرادة اجلمعيـة هلـذه 
 احلصانة. بذريعةأ ا حتول دون التهرب على الدول 

 اليت مل تنته إىل نتيجةملناقشة وهناك نقطة أخرى تتصل > -٧٧
يف حاشــية ، وقـد وردت أثنـاء النصــف األول مـن الــدورة يفحامسـة 
الـــيت تستشـــهد بتعليـــق أدلـــت بـــه الســـيدة جاكوبســـون  ٦٠الفقـــرة 
السيدة جاكوبسون  حاجَّت. فقد )٣٩٨(الدورة الستني للجنة خالل

التنــــازل عــــن  ²ن الدولـــة الــــيت تـــرفض حماكمــــة أحــــد مســـؤوليها أو
شـروعة دوليـاً. مسؤولية عن أفعال غـري م تتحمله ميكن أن حصانت

فــإن املشــكلة ميكــن تناوهلــا مــن زاويــة أخــرى، وذلـــك  ،ومــع ذلــك
>لنص على أن هناك حاالت جيب فيها على الدولة أن تتنازل عن 

 اإلقـرار بصـورة حامسـةأو ميكن، وهو األفضـل،  ،حصانة مسؤوليها
، ²ي جــرائم معينــة خيــصمــا ن بعــض املســؤولني، ال يتمتعــون، في²

 انة.شكل من أشكال احلص
__________ 

 ،٢٤٢-٢٤١، ص ٢٩٨٥ا0لد األول، اجللسة  ،٢٠٠٨ حولية )٣٩٨( 
 .٧-٥ الفقرات

 موجزوقد استخلص املقرر اخلاص استنتاجاته يف شكل  -٧٨
بدًال من مشاريع مواد، وبذلك جتنَّـب مشـكلة إحالـة النصـوص إىل 

جلنـــة الصـــياغة. ورغــم أن بعـــض حجـــج املقـــرر  إطـــارالفحــص يف 
الذي قـام  املستفيضفإن البحث  ،اخلاص حتيطها الشكوك أحيا�ً 

قـــرتاح عـــدد مـــن احللــــول. بـــه قـــد أ�ح لـــه معاجلـــة قضـــا� هامـــة وا
تعيينــه املنتظـر فإنـه يوصــي ²ن يبـدأ املقـرر اخلــاص اجلديـد  ،ولـذلك
إىل موقــف بشـأن هـذا املوضـوع مــن نقطـة الصـفر وأن يصـل  عمَلـه

مييــل إليــه املقــرر  مــا ، وهــيوسـط بــني ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب
وهو موقف ، >حلصانة الدول لتمتع قادةاخلاص، والرفض الكامل 

 خياراً حمتمالً.اضح أنه ليس من الو 
ــ الســـيد -٧٩ قــــال إن التقريـــر الثالــــث للمقـــرر اخلــــاص  هماكريـ

كمــا   ،تنتاجاتهيتضـمن قــدراً كبــرياً مــن التحليـل املقنــع، رغــم أن اســ
وليسـت اسـتنتاجات  اتهـي اسـتقراء ،يعـرتف املقـرر اخلـاص نفسـه

 واضحة على أساس ممارسات الدول.
الـث أن بعــض شـكوك اللجنــة ربز النظـر يف التقريــر الثويُـ -٨٠

فيمـــا يتعلـــق >لتقريـــرين األول والثـــاين ال تـــزال قائمـــة؛ وكمـــا أشــــار 
ت قبــل مناقشــة رمبــا كــان ينبغــي حــل هــذه املوضــوعا ،بيليــه السـيد

التقريـر الثالـث. وعلـى سـبيل املثـال، ظهـرت مـرة أخـرى مسـألة مــا 
ليشـــــمل كبـــــار  ةالثالثيـــــا0موعــــة كــــان ينبغـــــي توســـــيع نطـــــاق  إذا

أو وزراء الــــدفاع.  الدوليــــةولني اآلخــــرين مثــــل وزراء التجــــارة املســــؤ 
املقــرر اخلــاص أنـــه يف حالــة األشــخاص أصــحاب احلصـــانة  ويــرى

حلصـــانة مســـؤولية متـــتعهم >الوظيفيــة، تتحمـــل الدولـــة الـــيت تـــدعي 
املوضــــوع مــــع الدولـــــة القائمــــة >ملالحقــــة، بينمـــــا تقــــع علـــــى  إ�رة

تعـــرتف >حلصـــانة يف حالـــة  نمســؤولية أالقائمـــة >ملالحقـــة  الدولــة
>حلصـــانة الشخصـــية.  يتمتعــون حيـــث، ةالثالثيــا0موعـــة  أعضــاء

حقيقــة أن  إنواألسـباب الــيت أوردهـا املقــرر اخلــاص تبـدو جذابــة: 
بعــض األشــخاص هـــم رؤســاء دول أو رؤســاء حكومـــات أو وزراء 

. عمومــاً خارجيــة ويتمتعــون حبصــانة شخصــية هــي حقيقــة معروفــة 
نه إذا كان ذلك صحيحاً ² القائلق السيد دوغارد ولكنه يؤيد تعلي

فقــد ال يكــون صــحيحاً يف حالــة  ،لكبــرية البــارزةيف حالـة الــدول ا
 بعض الدول األخرى.

د  إىل أنونظراً  -٨١ وزير اخلارجية ما هو إال واحد من بني أفرا
فإن توسيع فئات املسؤولني الذين  ،عديدين ميثلون الدولة يف اخلارج

فإن توسـيع  ،حلصانة الشخصية يبدو منطقياً. ومع ذلكيعتد هلم >
ملسؤولني  ةالثالثي نطاق ا0موعة ا ينطوي على قرارات عسرية بشأن 

مــن >ب الـذين تنبغــي إضــافتهم، ورمبــا كــان ذلــك غــري مستصــوب 
تقــع مســـؤولية أن يف مجيــع احلـــاالت ينبغـــي عامـــة. ورمبــا السياســة ال

النظر وجود ~كيد احلصانة على الدولة اليت تدعي  احلصانة، بغض 
. من عدمـه ةالثالثيا0موعة كان الفرد املعين أحد أعضاء إذا  عما 

 هالن تالحظ أن رئيسما أن دولة  املستبعد إىل حد بعيدويبدو من 
حيـاكم يف حمكمـة أجنبيـة، إال إذا تعمـدت أن تتجاهـل ذلـك. ومـن 

القائمة للدو  ²ن تؤكدفإن مطالبة دولة املسؤول  ،الناحية العملية لة 
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يبـدو عبئـاً ثقـيالً. وبنـاًء  الاملعـين >حلصـانة متتع الشخص >حملاكمة 
و(و)  )(ه٦١ ةفإن استنتاجات املقرر اخلاص يف الفقر  ،على ذلك

 النظر.إعادة و(ز) من تقريره قد تستحق 
فـــــإن التأكيـــــد الـــــوارد يف الفقــــــرة  ،و>إلضـــــافة إىل ذلـــــك -٨٢
الســـــلوك  توصــــيفحية (ط) ²نــــه تعــــود لدولـــــة املســــؤول صـــــال٦١

ؤول >عتبـــاره ســــلوكاً رمسيـــاً للدولــــة هـــو ~كيــــد الصـــادر عـــن املســــ
حيق أيضاً للدولة اليت تقوم >حملاكمـة من املؤكد أنه نه إمتطرف. إذ 

كان التصـرف ميكـن توصـيفه ²نـه تصـرف رمسـي: إذا  أن تنظر فيما 
دولـــــة املســـــؤول وحـــــدها. ويف تتمتـــــع �ــــا  "صـــــالحيةهـــــذا "لــــيس 
القائمة >حملاكمة ميكن ، يعرتف املقرر اخلاص ²ن الدولة ٣٠ الفقرة

هلـا أن تتحقـق مـن مـدى معقوليــة هـذا االدعـاء. ويسـتند يف حجتــه 
صـانة حب املتصـلاخلـالف فتوى حمكمة العـدل الدوليـة يف قضـية  إىل

 يشري، فمقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية
ول ينشـئ االفـرتاض ²نـه يتصــرف إىل أن تعيـني أحـد األفـراد كمســؤ 

بصفة رمسية. وهنا ذهب املقرر اخلاص إىل مدى أبعد مـن احملكمـة 
اليت أشارت إىل افرتاض نشأ عن ادعاء األمني العام لألمم املتحدة 

، ومل تكـن تشــري مســؤوالً بصـفته ²ن الشـخص املعــين كـان يتصــرف 
ملـدى > لـقيتع احلقيقـي السـؤال. و هتعيينـرد جمإىل افرتاض يستند إىل 

لتحقق من يف االذي ينبغي أن تذهب إليه الدولة القائمة >حملاكمة 
االدعـــاء ²ن أحــــد املســــؤولني كــــان يتصــــرف بصــــفة رمسيــــة. ومــــن 

، ولكــن هــاالواضـح أنــه سـيتعني تقيــيم كــل حالـة علــى أسـاس وقائع
يـذهب و قـول هـ "افرتاضـاً "ينشـئ ما ²ن جمرد تعيني مسؤول  القول

 .صحته وال ميكن إثبات غيبعيداً أكثر مما ينب
املقـــرر  أعــدهاالــيت  )٣٩٩(والسلســلة الشــاملة مــن التقــارير -٨٣

م اللجنة يف العمل هذا املوضوع تقدم أساساً ممتازاً لتقدُّ  عناخلاص 
املقـرر اخلـاص وكثـري مـن  ال يـزالقضية هامة  مثةبشأنه. ومع ذلك، 

تملة وهي مدى االستثناءات احمل -أ ا أعضاء اللجنة منقسمني بش
اصــــة فيمــــا يتعلــــق >جلــــرائم الدوليـــــة خبحلصــــانة مســــؤويل الــــدول، و 

يف فيـه  يُنظـراخلطرية. وينبغي أن يكون ذلك هو البند األول الذي 
أوليـة يف إطـار فريـق  بصـورةوأن جيـري تناولـه  والسـتنيالدورة الرابعة 

فـإن اللجنـة  ُمرضـية،عامـل. وإىل أن يـتم حـل هـذه القضـية بطريقـة 
 .اً حقيقي اً ن حترز تقدملن تستطيع أ

ويف اخلتام، شكر املقرر اخلاص على مسـامهته القيمـة يف  -٨٤
 أعمال اللجنة.

 .٥٠/١٢فعت اجللسة الساعة رُ 
_________ 

__________ 

)، األولا0لد الثاين (اجلـزء  ،٢٠٠٨حولية التقرير األويل يف  يرد )٣٩٩( 
 .A/CN.4/601 الوثيقة

 ٣١١٤اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٨اخلميس، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

السيدة إسكو>ر إر�ندث، السيد >سـكيس  :احلاضرون 
 بريمـوديس، الســيد بيرتيــتش، الســيد برييــرا، الســيد بيليــه، الســيدة -

جاكوبسون، السيد احلمود، السيد دوغارد، السيد سابو�، السيد 
كارينيو، السـيد فاسـياين،   سينغ، السيد غالتسكي، السيد فارغاس

السيد فومبا، السيد كانديويت، السـيد كولـودكني، السـيد كوميسـاريو 
يه، السيد موراسي، السيد ميليسـكانو، السـيد أفونسو، السيد ماكر 

 نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

األجنبية اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( )�بع(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
�بع( اخلاصالتقرير الثالث للمقرر ( 

دعا أعضاء اللجنة إىل مواصـلة النظـر يف التقريـر  الرئيس -١
الثالـث عــن حصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية اجلنائيــة 

 ).A/CN.4/646األجنبية (
الحظ >رتيـاح أن املقـرر اخلـاص عـنيَّ يف  بيرتيتش السيد -٢

طار القانون تقريره الثالث مجيع القواعد ذات الصلة اليت تندرج يف إ
ي قواعــد مسـتمدة عمومــاً مـن القــانون العـريف، وعــرض القـائم، وهـ

اجلوانــب اإلجرائيـــة حلصـــانة مســـؤويل الــدول. وتســـتند وجهـــة نظـــر 
املقـرر اخلــاص بدقــة إىل مــا يتصــل >ملوضــوع مــن ممارســات الــدول 
واملمارسـات القضــائية الوطنيـة والدوليــة، فضــالً عـن الفقــه، ويتســم 

سـبق لـه أن أشـار أثنـاء  ملاح. وقال إنه كـان قـد  جه مبنطق قانوين
زال  )٤٠٠(التقرير الثاين للمقرر اخلاصيف نظر ال إىل أنه شخصياً ال ي

يعتقـد أن اللجنـة ينبغـي أن تعتمـد  جـاً متـواز�ً إزاء هـذا املوضــوع. 
فقـد مت إرسـاء احلصـانة بصــورة راسـخة يف القـرون املاضـية بوصــفها 

لنـد علــى ل نسـلطاال لتـايل عـن مبــدأ "تعبـرياً عـن سـيادة الدولــة و>
ه" الـذي ُتسـتمد منـه احلصـانة الشخصـية، وكـذلك نتيجـة لتزايــد نـد

احلاجــــة إىل االتصــــاالت الدوليــــة اآلمنـــــة، وهــــو مــــا ميثــــل مصـــــدراً 
للحصانة املوضوعية. وينبغي اليـوم، وبقـدر أكـرب يف املسـتقبل علـى 

اجلرائم  أرجح الظن، أن يكون ملبدأ عدم اإلفالت من العقاب على
جـــب القـــانون الـــدويل وملفهـــوم الواليـــة القضـــائية العامليـــة ا0رَّمــة مبو 

وجهــود إرســاء ســيادة القــانون بوصــفها قيمــة مشــرتكة تســتظل �ـــا 
__________ 

. A/CN.4/631 الوثيقة)، األولد الثاين (اجلزء ا0ل ،٢٠١٠حولية  )٤٠٠( 
 ٣٠٨٦ اجللسات انظرولالطالع على مناقشة التقرير الثاين يف الدورة احلالية، 

 .أعاله ٣٠٨٨و ٣٠٨٧و

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   358 13/07/2020   09:06:36



  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٨ - ٣١١٤ اجللسة 327
 

 

مجيع الشعوب ~ثٌري على مفهوم احلصانة وعلى انطباقها. وهكذا، 
فعنـدما تقـوم اللجنـة بصـياغة مشـاريع املـواد بشـأن حصـانة مسـؤويل 

دمــة، فإنــه ينبغـي هلــا أن تقــوم رتة الســنوات اخلمـس القاالـدول يف فــ
بتدوين القواعد العرفية القائمة، ولكن ينبغـي هلـا أيضـاً أال تـرتدد يف 
دعـم التطــوير التـدرجيي. وينبغــي إيـالء نظــر جـّدي إىل النقطــة الــيت 
أشـار إليهـا السـيد دوغـارد يف اجللســة السـابقة بشـأن أمهيـة التمييــز 

 واجلرائم األساسية. بني اجلرائم العادية
ويتطرق املقرر اخلاص يف عدة فقرات، وبصفة أساسية يف  -٣

 تــدعيممــن تقريــره الثالــث، إىل مشــكلة  ٣١إىل  ٢٣الفقــرات مــن 
املسؤول ادعاءهـا حبصـانته. ويعتنـق املقـرر اخلـاص وجهـة نظـر  دولة

لـــيس مطلــو>ً وال ميكـــن أن تطلبـــه  التـــدعيمقاطعــة تقـــول ²ن هــذا 
يـــرى أي  القضـــائية أو حمكمتهـــا، وهـــو الِرســـة للواليـــة الدولــة املما

اخـــتالف كبـــري بـــني احلصـــانة الشخصـــية واحلصـــانة الوظيفيــــة. ويف 
، يوضـح أن موقفـه يسـتند أساسـاً إىل أنـه إذا كـان جيــب ٢٦الفقـرة 

طلب إىل الدولة اليت ينتمـي يُ  قدتدعيم االحتجاج >حلصانة فإنه "
ســبة للدولــة احلساســية >لن ةإليهـا املســؤول تقــدمي معلومــات شــديد

. "واإلفصــاح عـــن بيـــا�ت ذات صـــلة بشـــؤو ا الداخليـــة الســـيادية
وحـىت إذا كــان مــن املقبــول عمومــاً يف حالــة االحتجــاج >حلصــانة 
املوضـوعية أن التــدعيم يكــون ضــرور�ً، فلــيس هنــاك مــا مينــع دولــة 

تـــدعيم االحتجــاج >حلصــانة إال >لقــدر الـــذي  عــدماملســؤول مــن 
كون االحتجاج >حلصانة مقنعاً وفعاالً. وعلى ضرور�ً لكي يتعتربه 

أي حال، وكما حاّج املقرر اخلاص نفسه، جيب على دولة املسؤول 
أن حتتج على األقل ²ن الشخص املعـين هـو مسـؤول �بـع هلـا وأنـه  
كان يتصرف بصـفة رمسيـة. وهكـذا، قـد ال يكـون التـدعيم يف كثـري 

صورة مفصلة بقدر  اج >حلصانة بمن احلاالت أكثر من جمرد احتج
تقبــــل كـــاف، وهـــو مـــا ال يضــــطر الدولـــة صـــاحبة الواليـــة إىل أن "

) االحتجــاج >حلصــانة وال جيعلهـــا يف ٣٠" (الفقــرة بطريقــة عميــاء
 الوقت نفسه يف وضع يسمح هلا بتجاهله.

وميكن الزعم ²نه يف حالة احلصانة الوظيفية قد تكون هناك  -٤
بل قد يكون ذلك واجباً، نظراً اج >حلصانة، حاجة إىل تدعيم االحتج

قد ال يكون من الواضح أن الشخص الذي ارتكب الفعل غري إىل أنه 
املشـروع هـو مسـؤول �بـع لدولـة يتصـرف بصـفة رمسيـة. وقــد أ�رت 

بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال فرنسا هذه املسألة يف قضية 
أن أي مسؤول، يعين "لتدعيم ، وادعت فرنسا أن عدم وجود ااجلنائي

بصرف النظر عن رتبته أو وظيفته، ما عليـه إال أن يتـذرع ²نـه كـان 
يتصرف يف سياق املهام املوكلة إليه لإلفـالت مـن املالحقـة اجلنائيـة 

وهــذا التحـذير، وهــو ). مـن احلكـم ١٨٩الفقــرة ( "يف دولـة أجنبيـة
ســياق  حتــذير ينبغــي أن يؤخــذ يف االعتبــار، هــام بصــفة خاصــة يف

التـــدرجيي. ومــــن الواضـــح أنـــه إذا مل تكــــن الدولـــة مطالَبــــة  التطـــوير
بتدعيم احتجاجها حبصانة مسـؤوليها فعندئـذ سـيكون مـن املمكـن 
مـــنح احلصــــانة املوضـــوعية بطريقــــة تعســـفية، مــــع جتاهـــل األســــاس 
املنطقــي هلــذه احلصــانة، وميكــن أن تنشـــأ حالــة مــن انعــدام اليقـــني 

للدولـة أن حتـتج حبصــانة لـك، إذا أمكـن القـانوين. و>إلضـافة إىل ذ
مجيع مسؤوليها من دون أن تُثِبت أن الفعل غري املشروع كـان فعـالً 
يتسـم بطـابع رمســي، فـإن ذلــك سـيبلغ حـد مــنح حصـانة شخصــية 
حبكم األمر الواقـع جلميـع مسـؤوليها، وقـد ُمتـنح احلصـانة أيضـاً عـن 

حلصـانة فـإن ا ،األفعال اليت صدرت فعالً بصفة شخصـية. وهكـذا
عية تفقــد طابعهــا الــوظيفي وتصـــِبح امتيــازاً يتمتــع بــه أيضـــاً املوضــو 

. وإذا مل تكن الدولة ملزمة ةالثالثيا0موعة أشخاص ال ينتمون إىل 
فـإن ذلـك قـد يعمـل علــى  ،بتربيـر احتجاجهـا >حلصـانة املوضـوعية

تشجيع اإلفالت من العقـاب بصـورة لـيس هلـا مـا يربرهـا. وقـال إنـه 
مكن املقرر اخلاص من تقدمي بعض التوضـيحات بشـأن ×مل أن يت

 هذا املوضوع.
، وضــمنياً يف فقــرات ٣١ويؤكـد املقــرر اخلــاص يف الفقــرة  -٥

ى جيب على الدولة أن حتدد مربرات االدعـاء ²نـه علـ"أخرى، أنه 
حكومـــــة أو وزيـــــراً  الــــرغم مـــــن أن مســـــؤوهلا لـــــيس رئـــــيس دولـــــة أو

ط املطلوبــــة للحصــــانة للخارجيـــة، فإنــــه مــــع ذلــــك يســـتويف الشــــرو 
واملسـألة موضــع النظـر هنــا هــي . "الشخصـية حبكــم صـفته ومهامــه

احلصـانة الشخصـية وليسـت احلصـانة الوظيفيـة. وفيمـا يتعلـق �ــذه 
ملســـؤول هـــي صـــاحبة األخـــرية، فإنـــه ال يوجـــد شـــك يف أن دولـــة ا

الســـيادة يف أن تقـــرر، مــــن ضـــمن مــــا تقـــرره، مــــن هـــم املســــؤولون 
األفعــــال املصـــرح هلـــم ²دائهـــا نيابـــة عنهــــا. التـــابعون هلـــا ومـــا هـــي 

ا0موعـــة واحلصــانة الشخصـــية عـــن األفعـــال الــيت يؤديهـــا أعضـــاء 
 ،بصفتهم الرمسية تتشابك مع احلصانة الوظيفية. ومـع ذلـك ةالثالثي

الشخصية هلؤالء املسؤولني، وهي حصانة تغطي ليس فإن احلصانة 
دمـــة ولكــن أيضـــاً فقــط األفعــال الـــيت تــؤدَّى بصـــفة رمسيــة أثنــاء اخل

األفعال اليت تؤدَّى بصفة شخصية، مبا يف ذلك بعد خـروجهم مـن 
اخلدمة، هي حسب فهمه امتيـاز يسـتند إىل القـانون الـدويل ولـيس 

وهو امتياز يقتصر على أرفع القانون احمللي. وهذا االمتياز الكبري، 
ثالثة مسؤولني يف الدولة، هـو انعكـاس مباشـر لسـيادة الدولـة الـيت 

ز هلـــا رئـــيس الدولـــة ورئــــيس احلكومـــة، وللمركـــز اخلـــاص لــــوزير يرمـــ
هـــــذه اخلارجيــــة يف العالقــــات بــــني الــــدول. واألعضــــاء الثالثــــة يف 

دويل، يتمتعـون حبـق التمثيـل الكامـل يف القـانون الـ ةالثالثيا0موعة 
يـؤذن للدولـة (بعكـس مـا يبـدو أن املقـرر اخلـاص  أالوهكـذا ينبغـي 

املسؤولني ا0موعة الثالثية اليت تضم سيع ) بتو ٣١يوحي به يف الفقرة 
اليت  الذين يتمتعون >حلصانة الشخصية. إذ إن هذه الدائرة الضيقة 

األمـر الـذي يولّـد أثـراً علـى  -تضم ثالثة أشخاص ميكن توسـيعها 
مـن خـالل اتفاقيـة جديـدة أو  -ن الـدويل ويف جمـال احلصـانة القـانو 

أي  -عتقـاداً >إللـزام بتقارب عام يف ممارسات الـدول يسـتحدث ا
ولـيس مـن جانـب دولـة  - الـدويلقاعدة عرفية جديدة يف القـانون 

 املسؤول منفردة.

يف اجللسـة السـابقة دارت وقال إنه يف أثناء املناقشة الـيت  -٦
ُأعرب عن آراء بشأن احلصانة الشخصية لوزير اخلارجية وغريه من 

حـرتام وضـع وزراء املستفيدين احملتملني من هـذه احلصـانة. وينبغـي ا
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اخلارجية يف العالقات الدولية، وهو وضع ظل تقليد�ً وضعاً خاصًا 
 ةلثالثيـاا0موعـة وراسخًا بدرجة كبـرية يف القـانون الـدويل. وتوسـيع 

مستفيدين جـدد مـن احلصـانة الشخصـية ينبغـي دراسـته يف لتشمل 
 السياق املعاصر: إن التوقعات اليوم تتمثل يف أن احلصا�ت ينبغي

اصــة يف حالـة جــرائم القــانون الــدويل، وأن خبأن تقـل ال أن تزيــد، و 
 هذه اجلرائم ال ينبغي أن متر دون عقاب.

يف توضيح عدد مـن وأعرب عن أمله أن تساعد تعليقاته  -٧
املســــــــائل القائمـــــــــة. وقــــــــال إنـــــــــه، خبــــــــالف ذلـــــــــك، يؤيـــــــــد اآلراء 

 اص.واالستنتاجات الواردة يف التقرير الثالث املمتاز للمقرر اخل
قال إن التقرير الثاين، على غرار استنتاجات  احلمود السيد -٨

، قـد أ�ر اختالفــات يف اآلراء يف اللجنـة، وهــي )٤٠١(التقريـر األويل
بـني الفقهـاء  عّرب عن االنقسـام يف ا0تمـع الـدويل وفيمـااختالفات ت

القانونيني حول نطاق حصانة مسؤويل الـدول مـن الواليـة القضـائية 
ألجنبية. ويقدم املقرر اخلاص حججاً وجيهة للغايـة لـدعم اجلنائية ا

استنتاجاته األساسية، ولكن تبقى قائمةً حقيقة أن املفهوم التقليدي 
قف دفاعي. واحلالة السائدة يف القانون اآلن للحصانة أصبح يف مو 

ليست هي احلالة اليت كانت سائدة يف القرن التاسع عشر. ويف حني 
عرتض علـى ضـرورة تنفيـذ مبـادئ املسـاواة يف أنه قّل أن يوجد من ي

الســيادة وعـــدم التــدخل يف إطـــار العالقـــات الدوليــة، فـــإن حمتـــوى 
ئ يراعي التغريات اليت حدثت احلقوق وااللتزامات املرتبطة �ذه املباد

على الصعيد الدويل واختالف منظور ا0تمع الدويل يف هذا الصدد. 
لية ُوجدت حلماية الدول، أ�ً  فهذه مبادئ أساسية يف العالقات الدو 

حجمهــا أو وز ـــا علـــى املســرح الـــدويل، ولكنهـــا  كــان مركزهـــا أو
ليهـا تلـك تعـين الرتخـيص Ðسـاءة اسـتعمال احلقـوق الـيت تسـتند إ ال

املبادئ. وعلى العكس من ذلك، ميكن يف بعض الظروف استخدام 
املساواة يف السيادة وعـدم التـدخل كحجـة ضـد احلصـانة املطلقـة. 

عنـــدما ترتكـــب دولـــة مـــا أفعـــاالً موجَّهـــة ضـــد إقلـــيم دولـــة أخـــرى ف
مصــاحلها الوطنيــة مبــا ميثــل انتهاكــاً للقــانون الـــدويل  ســكا ا أو أو

ذه الدولـة األخـرية، فإ ــا بـذلك تنتهـك مبــادئ وللقـانون الـوطين هلــ
فـإن احتجـاج الدولـة  ،املساواة يف السيادة وعدم التدخل. وهكذا

يـة مسـؤوليها اسـتناداً إىل نفـس املبـادئ الــيت >حلصـانة املطلقـة حلما
فــإن  ،تنتهكهـا يعـين تقـويض موقفهـا القــانوين بدرجـة كبـرية. وبـذلك

حصـانة مسـؤويل الدولــة مـن الواليـة القضــائية اجلنائيـة لدولـة أخــرى 
تكون على أساس كل حالة على حدة وال تكون حصانة شاملة. 

لثاين ورغم بعض التأكيدات اليت أطلقها املقرر اخلاص ا ره  ، فإن تقري
يؤدي، رمبا بدرجة أكرب من تقريره األويل، إىل منح احلصانة الشاملة، 

أنه أن يؤثر على سري العالقات الدولية ويقود فعالً إىل وهو ما من ش
تـوترات تزيـد عـن تلـك الناشــئة عـن تطبيـق شـامل للواليـة القضــائية 

غلقة أمامها علـى العاملية. وعندما تعَلم الدولة املتضررة أن السبل م
الصعيد الدويل وتكون يف نفس الوقت غري قادرة على ~كيد واليتها 

__________ 
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 حالة انتهاك سياد�ا بفعل إجرامي من جانب القضائية اجلنائية يف
مسؤول �بع لدولة أخرى، فعندئذ ينشأ احتمال قيامها >لرد بصورة 
 غري مشروعة ضد هذه الدولـة األخـرية، وسـيولد ذلـك أثـراً عكسـياً 
على العالقات الدولية. وينبغي أن ~خذ اللجنة ذلـك يف اعتبارهـا 

ع يكــون مــن شــأ ا أن وأن تتوصــل إىل اســتنتاجات بشــأن املوضــو 
إنه  ،تكفل املساواة يف السيادة وحتمي من التجاوز. ونتيجة لذلك ف

يؤيـــد اقـــرتاح قيــــام اللجنـــة Ðنشـــاء فريــــق عامـــل للنظـــر يف املبــــادئ 
كانـت احلصـانة   إذانة مسؤويل الـدول؛ ومـا األساسية املرتبطة حبصا

ة قاعـدة أم اســتثناء، حسـبما قــال السـيد موراســي؛ والعالقـة >لواليــ
الوطنية؛ ونطاق احلصانة الوظيفيـة واحلصـانة املطلقـة؛ والعالقـة بـني 
هذه األنواع من احلصانة وخمتلف اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم الدولية 

ســيحتاج الفريــق العامــل إىل  ،كالقيــام بـذل وعنــداألكثـر خطــورة. 
فحــص االجتهــاد القضـــائي الــدويل ومالحظـــة أن أحكــام حمكمـــة 

بعـــض مســــائل وقضـــية مـــذكرة االعتقـــال قضـــية العـــدل الدوليـــة يف 
تؤيـد مبـدأ احلصـانة املطلقــة  مل املسـاعدة املتبادلـة يف ا0ـال اجلنـائي

وأدخلت يف الواقع تقييدات على هذه احلصانة. ولقد أ�حت قضية 
يف واقـع األمـر خمرجـاً ملمارسـة الواليـة القضـائية يف  مـذكرة االعتقـال

الـة املعنيـة، ذلـك أن احملكمـة حاالت معّينة وأيـدت احلصـانة يف احل
خلصت إىل أن ممارسة الوالية القضائية العاملية من جانب إحـدى 
الدول يعوق األداء املالئم لوظائف وزير خارجية دولة أخرى. ولكن 

ستبعد إمكانية ممارسة الوالية القضائية األجنبية بعد ترك احملكمة مل ت
ر اجلرائم الدولية خطورة، املسؤول الرفيع املستوى وظيفته يف حالة أكث

ومل تشرتط ملمارسة هذه الوالية قيام دولة املسؤول برفع احلصانة عنه. 
و~كـد ذلــك يف الــرأي املســتقل املشــرتك للقضــاة هيغنــز وكوميــانس 

وهكذا سيتعني على الفريق العامل أن يبحث مسألة ما وبويرغنتال. 
كثـر اجلــرائم كانـت احلصـانة الوظيفيــة تسـتمر قائمـة، يف حالــة أ  إذا

الدوليــة خطــورة، بعـــد أن يــرتك مســؤول الدولـــة منصــبه. ويف قضـــية 
، مل تستبعد احملكمة بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنائي

كنهـا مل حتـدد يف الوقـت نفسـه عناصـر تطبيق احلصانة الوظيفية، ول
 بصفة رمسيةاملضطَلع �ا  كانت األفعال  تبني ما إذاهذه احلصانة أو 

 تشكل عتبة كافية هلذه احلصانة.
الفريق العامل مسألة اإلسـناد يف يبحث أيضاً أن  وينبغي -٩

سياق احلصانة الوظيفيـة. وحيـاّج املقـرر اخلـاص ²ن الفعـل الصـادر 
ة هــــو فعـــل دولــــة املســـؤول وذلــــك للـــرد علــــى عـــن مســــؤول الدولـــ

حجـة تقـول ²ن هــذا الفعـل ميكـن أن خيضــع للواليـة القضــائية  أي
. وبعـــد ذلــــك يعلـــن أن إســــناد أجنبيــــة ذات ســـيادة جلهـــةاجلنائيـــة 

"، وهـو مـا يؤكـد مقولـة أن دولـة احملكمـة مـزدوجالفعل إسـناد " هذا
نائيــــة واليتهـــا القضـــائية اجل متـــارستســـتطيع يف بعـــض الظـــروف أن 

مســألة إســناد الفعـــل إىل  املســؤول األجنــيب دون أن تبــت يف علــى
دولـة املسـؤول. وحـىت إذا ُأسـند الفعـل إىل دولـة املسـؤول فـإن هـذه 
الدولـة ال ميكـن، مبوجـب القواعـد العامـة للقـانون الـدويل، أن تُعتـرب 
قــد ارتكبـــت جرميـــة دوليـــة، ولكـــن ميكـــن اعتبـــار أن املســـؤول قـــد 

 ميكن فيهـا الألمر دراسة أدق للظروف اليت ذلك، ويتطلب ا فعل
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يتصـــرف بصــفة رمسيـــة مــن الواليـــة القضـــائية  الــذيمحايــة املســـؤول 
 اجلنائية األجنبية.

ينطوي على استثناء حمدود  مقرتحاً ويعرض املقرر اخلاص  -١٠
يف حالــة الفعــل الــذي يرتكبــه  -ويســميه غيــاب احلصــانة  -جــداً 

مع وجـوده يف أراضـي تلـك  مسؤول الدولة ضد سيادة دولة أخرى
قتهــــا. ويف الواقـــــع، لــــو اتُّبــــع املنطــــق املســـــتعمل الدولــــة بــــدون مواف

التقارير الثالثة بشأن احلصانة، فإن دولة املسؤول تستطيع حىت  يف
يف هـذه احلالـة أن حتـتج >حلصـانة نيابـة عـن املسـؤول؛ فهـذا الفعــل 

نون الدويل  اية األمر هو فعل تلك الدولة، وينبغي مبوجب القا يف
 نائية األجنبية.أال خيضع للوالية القضائية اجل

إن الدولـــة الـــيت تتعـــرض ســـياد�ا لالنتهـــاك مـــن جانــــب  -١١
مســؤول دولــة أخــرى جيــب أن يكـــون هلــا احلــق يف ممارســة واليتهـــا 

مـن القيـام  ، يف مجيـع األحـوال،القضائية اجلنائية وينبغي عدم منعها
فمن حق الدولـة ومـن واجبهـا ". اإلجرائيةبذلك بدعوى احلصانة "

هـــا وأراضــيها مـــن انتهاكــات القـــانون الــدويل الـــيت أن حتمــي مواطني
ا  ترتكبها دولة أخرى، مبا يف ذلك عن طريق مسؤوليها. وإذا افرتضن
اك  أن القانون الدويل العريف ينص على احلصانة ملسؤول الدولة فهن
 مبــــدأ مســــاو، إن مل يكــــن أعلــــى حجيــــة، ينشــــأ عــــن املســـــاواة يف

اً والتزامـات مبوجــب السـيادة، ويعطـي لتلــك الدولـة األخـرى حقوقــ
القانون الدويل فيما يتصل ²راضيها ومواطنيها. وإذا كانت دولة ما 
ضـحية لفعـل ختــرييب ارُتكـب يف إقليمهــا مـن جانــب مسـؤويل دولــة 

يكـــــن هـــــؤالء املســـــؤولون موجـــــودين يف إقليمهـــــا أثنــــــاء  أجنبيـــــة ومل
كـــان أفـــراد مــن ســـكا ا يعيشـــون يف   ارتكــاب هـــذا الفعــل، أو إذا

وقعــوا ضــحية تطهــري عرقــي ارتكبــه مســؤولو دولــة أخــرى، اخلــارج و 
" مــــن ممارســـة حقهــــا وأداء احلصـــانة اإلجرائيـــةفهـــل متنعهـــا تلــــك "

التزامها مبوجب القانون الدويل حبماية أراضيها ومواطنيها؟ إن هذا 
ن املنشـود: السؤال ليس سـؤاالً عـن القـانون القـائم يف مقابـل القـانو 

القائم. وعلى أقل تقدير، حيق للدولة إن األمر يتعلق فقط >لقانون 
الـيت وقــع عليهــا الضـرر، مبوجــب مبــدأ التـدابري املضــادة، أن تعلــق 
تطبيـق التزامهــا جتــاه الدولـة الــيت أوقعــت �ـا الضــرر مبــنح احلصــانة 
ملسؤول هذه الدولـة األخـرية الـذي ارتكـب الفعـل. وهـذا لـيس مـن 

الســـتقرار  قــانون املنشـــود. وســـيكون هـــذا >لتأكيـــد أفضـــل>ب ال
العالقـــات الدوليـــة مــــن جلـــوء الدولــــة الـــيت وقــــع عليهـــا الضــــرر إىل 

 ـبـــاســتعمال القـــوة ألن الدولـــة الـــيت أوقعـــت �ـــا الضـــرر احتجـــت 
"، وســـيدعم بصـــورة أفضـــل مبـــدأ املســــاواة يف احلصـــانة اإلجرائيـــة"

الدولـــــة اللجـــــوء إىل  الســــيادة يف احلـــــاالت الــــيت ال تســـــتطيع فيهــــا
 استعمال القوة.

ينبغـــي أن تفحــــص اللجنــــة يف تشــــكيلها املقبــــل، ورمبــــا و  -١٢
الفريـق العامـل الـذي قـد تشـكله، مسـألة احملاكمـة يف حالـة اجلــرائم 
الدولية اخلطرية اليت تنتهك القواعد اآلمرة وأن تنظر فيما إذا كانت 

ينشـأ تعـارض  هذه القواعد تسود على احلصانة اإلجرائية. وعندما

فإن املبدأ الذي يكتسي قيمة  ،الدويلبني اثنني من مبادئ القانون 
أعلى هو املبدأ الذي ينطبق، حىت لو كانت طبيعة املبدأين خمتلفة. 

غــري مالئــم  تيمــور الشــرقيةوحكـم حمكمــة العــدل الدوليــة يف قضـية 
ة ألغراض املقارنة، ألن املسألة كانت تتعلق بوالية احملكمة وÐمكاني

 االلتزامــات طـابعَ أن يسـتدعي البـت يف اكتســاء بعـض االلتزامــات 
تكــن  أن ُتصـِدر احملكمـة حكمــاً بشـأن سـلوك دولـة مل الكافـة إزاء

 طرفاً يف القضية املعروضة أمامها.
املقــوالت الــيت طرحهــا  وقـال إنــه يتفــق عمومــاً مـع معظــم -١٣

تلــك  املقـرر اخلــاص بشـأن اجلوانــب اإلجرائيــة للحصـانة، >ســتثناء
الــيت �ــدف إىل تعزيــز االســتنتاجات املوضــوعية الــواردة يف التقريــر 
الثـاين. وقـال إنــه يتفـق مــع املقـرر اخلــاص علـى أنــه جيـب النظــر يف 
مسـألة احلصــانة يف مرحلــة مبكــرة مــن مراحــل احملاكمــة وأنــه جيــب 

لبـت فيهــا بسـرعة بســبب الضــرر احملتمـل الــذي قـد ينشــأ عــن أي ا
ا0موعـة ان املسؤول املعين هو أحد أعضاء ~خري. وعموماً، إذا ك

فإن دولة الوالية القضائية جيب أن تفرتض متتعه >حلصانة،  ةالثالثي
حتتاج دولة املسؤول إىل االحتجاج �ا. ولكن ينبغي إيالء مزيد  وال

أي دولة الوالية القضائية ودولة  -ولة أن الدولتني من النظر إىل مق
حتتاجان إىل التعاون. وعندما تعلم دولة  -املسؤول الرفيع املستوى 

ا0موعة الوالية القضائية أن املسؤول املعين قد يكون أحد أعضاء 
، فإنــه ينبغـــي هلــا أن تلــتمس ~كيـــداً مــن دولــة املســـؤول يف ةالثالثيــ

مبركــزه، وينبغـي عندئـذ لدولـة املســؤول  حالـة وجـود أي شـك يتعلـق
بغـي أيضـاً لدولـة املسـؤول أن تنكر متتعه �ذا املركز. وين أن تؤكد أو

تُعِلم دولة الوالية القضـائية مبركـز املسـؤول إذا مل تكـن هـذه األخـرية 
 تعلم به.

ا0موعة وفيما يتعلق >حلصانة الوظيفية، و>ستثناء حالة  -١٤
الذي ، فإن االستنتةالثالثي اج القائل ²ن دولة املسؤول هي الكيان 

تاج مقبـول وتدعمـه املمارسـة حيق له االحتجاج >حلصانة هو استن
 الدولية واالجتهادات القضائية.

قالت إن التقرير الثالث عن حصانة جاكوبسون  السيدة -١٥
مسؤويل الدول يتسم ²مهية حيوية ملواصلة النظر يف املوضوع، ذلك 

جيدة لنهج املقرر اخلاص. وقالت إ ا ~يت من بلد  أنه يقدم صورة
مــــة الواليـــة القضــــائية علـــى اجلــــرائم مييـــز بوضـــوح بــــني احلـــق يف إقا

²ســــاليب تشــــريعية واحلـــــق يف تطبيــــق التـــــدابري التشــــريعية بوســـــائل 
إجرائيـــة، وهــــي تقــــّدر بصـــورة خاصــــة تركيــــز املقـــرر اخلــــاص علــــى 

كن فصله عن القانون اإلجراءات، فهي عنصر متمايز رغم أنه ال مي
جيـــدة  املــادي. ويقـــرتح املقـــرر اخلــاص خطـــاً منطقيـــاً مرتَّبــاً بصـــورة

 وميكن البناء عليه.
املقـوالت الـواردة  علـى التعليقوقالت إ ا ستقتصر على  -١٦

من التقرير الثالث، وال تعين تعليقا�ـا علـى اجلوانـب  ٦١يف الفقرة 
اإلجرائية للحصانة أ ا توافق على اآلراء املتساهلة للمقرر اخلاص 

ذه بشـــأن األشــــخاص الــــذين يتمتعــــون، أو ينبغــــي أن يتمتعــــوا، �ــــ
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 (أ) مـن أنـه٦١جـاء يف الفقـرة  احلصانة. وقالت إ ا توافق على ما
جيــب مــن حيــث املبــدأ النظـــر يف مســألة احلصــانة يف أســرع وقـــت 

إىل أن ممكـن. ويف املمارســة العمليــة، قــد يكـون ذلــك صــعباً نظــراً 
سلطات الشرطة قد تبدأ اإلجراءات السابقة للمحاكمة قبل وقت 

اخلاضـــع لتلـــك اإلجـــراءات قـــد  طويــل يســـبق معرفـــة أن الشـــخص
ي  ــج املقــرر اخلـــاص يكــون مــؤهالً للتمتــع >حلصــانة. وقـــد يقتضــ

اعتماد تشريعات. وحىت إذا كانت التشـريعات الوطنيـة تـنص علـى 
أن املسألة جيب أن تثار يف مرحلة مبكـرة، فـإن السـلطات الوطنيـة 

 قد جتد من العسري تقييم احلالة املعنية.
قالــــت إ ــــا ال تعتقـــــد،  ،(ب)٦١قـــــرة وفيمــــا يتعلــــق >لف -١٧

بــار عـــدم النظــر يف مســـألة ميكـــن اعتبعكــس املقــرر اخلـــاص، أنــه "
علــى دولـــة  الواقعـــةاللتزامــات ل احلصــانة عنــد بـــدء احملاكمــة خرقـــاً 

"، وعلــــى األقــــل احملكمــــة مبوجــــب القواعــــد الــــيت حتكــــم احلصــــانة
يسـري ذلـك يف مجيـع احلـاالت، ألنـه سـيدفع >اللتـزام إىل مــدى  ال

أبعـــد مـــن الـــالزم. وجيـــب أن يتـــاح هـــامش معـــنيَّ لدولـــة احملكمـــة، 
كانــت اعتبـارات احلصــانة   إذامـا لبحـث يها بوجـه خــاص، وملسـؤول

تتصل >لقضية. و>إلضافة إىل ذلك، سيكون من العسري جـداً أن 
حتدَّد بوضوح نقطة زمنية �بتة ينبغي عندها أن تنشـأ مسـؤولية دولـة 

مسـألة احلصـانة جيـب حبـث عـن عـدم  احملكمة. ومشكلة املسـؤولية
 أن تثار يف مرحلة �لية.

إ ـــا تفهـــم األســـاس املنطقـــي الـــذي تســـتند إليـــه  وقالـــت -١٨
(ج)، ولكنهـــا تعتقـــد أن صـــياغة هـــذه القاعـــدة العامـــة ٦١الفقــرة 

ينبغي أن تتوخى درجة أكرب من احلذر. وعنصر الوقت يؤدي دوراً 
طيع االحتجــــــاج يف ذلـــــك الســــــياق. وإذا كانــــــت الدولــــــة ال تســــــت

دئـــذ، إن >حلصــانة (بـــل إ ـــا قــد ال تعلـــم شـــيئاً عــن القضـــية)، فعن
يكـن مـن حــق املسـؤول أن حيـتج >حلصــانة لـدى دولـة احملكمــة،  مل

فيجـــب أن يكــــون مــــن حقــــه أن يبلغهـــا علــــى األقــــل ²نــــه يتمتــــع 
هـذه املعلومـة ومسؤولوها >حلصانة. ويتعني أن ~خذ دولة احملكمة 

يرقــى ذلــك إىل القــول ²ن هــذه املعلومــة تشـــكل يف االعتبــار. وال 
اً قانونياً، ولكنها ستكون >لتأكيد معلومة احتجاجاً >حلصانة ملزم

 .ذات صلة
قالــت إ ـا تتفـق مـع املقــرر  ،(د)٦١وفيمـا يتعلـق >لفقـرة  -١٩

اخلـاص علـى أن احلصـول علـى املعلومـات ميثـل شـرطاً لالحتجـاج 
املرحلــة الــيت ينبغــي فيهــا  >حلصــانة. وينصــب الســؤال علــى حتديــد
غهـا. وقالـت إ ـا يف املقـام إبالغ املعلومات، واجلهة اليت تتـوىل إبال

األول ال تعتقـــد أنـــه مـــن ا0ـــدي إرســـاء التـــزام يفـــرض علـــى دولــــة 
احملكمة إبالغ دولة املسـؤول مبجـرد نظرهـا يف اختـاذ التـدابري. ففـي 

ازن معظـــــم ا0تمعـــــات الدميقراطيــــــة الـــــيت تقـــــوم علــــــى أســـــاس تــــــو 
تعلـم احلكومـة نفســها شـيئاً عمـا تعتزمـه الشــرطة  السـلطات، قـد ال

. ويف الواقع، ستكون حتر�ت الشرطة األولية بشأن العامة النيابة وأ
القضــية ســـرية علــى األرجـــح. ويف حالــة وجـــود التــزام قـــانوين دويل 

يقضـي >إلبـالغ يف مرحلـة مبكـرة جـداً، فقـد يكـون مـن الضــروري 
ســـيتعني علـــى ممثلـــي اهليئـــة إىل أنـــه ين، نظـــراً تعــديل التشـــريع الـــوط

القضائية التشاور مع احلكومة. ولن يكون من السهل اعتماد مثـل 
هذا القانون يف الربملان ألن أحكاماً كهذه ستعترب �ديداً الستقالل 

 عامة.الشرطة والنيابة ال
وقالـت إ ـا ال توافـق متـام املوافقـة علـى املقولـة الــواردة يف  -٢٠

فلــــيس كــــل رؤســــاء الــــدول أو احلكومــــات ووزراء ). ه(٦١ الفقــــرة
ن  اخلارجية هلم شهرة ممثلي القوى السياسية الكربى. ومن الواضح أ
الدولة اليت متارس الوالية القضائية اجلنائية تضطلع مبسؤولية خاصة 

ا0موعة لة املسؤول عندما يتعلق األمر ²حد أعضاء عن إبالغ دو 
ذلك فإ ـــا تكـــون قـــد أوفـــت >اللتـــزام. . وبعـــد أن تقـــوم بـــةالثالثيـــ

وواجب التعاون سيكون له أيضـاً دور يف هـذا الصـدد، وينبغـي أن 
 ×خذ أمهية أكرب يف املوضوع ²كمله.

ويف حـــــني أ ـــــا توافــــــق علـــــى االســـــتنتاجات الــــــواردة يف  -٢١
(و)، فإ ـــا ال توافــق علـــى االفـــرتاض الــذي تســـتند إليـــه ٦١ الفقــرة
هذه الفئة من األشخاص يف الواقـع وأن (ز)، أي وجود ٦١الفقرة 

دولــــة املســـــؤول تســـــتطيع ببســـــاطة أن تعلـــــن أن الشـــــخص يتمتـــــع 
>حلصانة وأن هذه احلصانة جيـب احرتامهـا. ولـذلك فإ ـا سـتمتنع 

ن قبـــل، تتعلــــق (ز). وكمــــا أشـــري مــــ٦١عـــن التعليـــق علــــى الفقـــرة 
(و)، >لنطـــاق املوضــــوعي ٦١(ز)، مثلهــــا مثـــل الفقــــرة ٦١ الفقـــرة
(ح)، قالت إ ا توافق على أنه ٦١نة. وفيما يتعلق >لفقرة للحصا

يكفـــي االحتجــــاج >حلصــــانة مـــن خــــالل القنــــوات الدبلوماســــية، 
ولكنها ليست مقتنعة >ملرة ²ن هـذا االحتجـاج سـيعين ضـمنياً أن 

ارســــة للواليــــة القضـــائية لــــن تســــتطيع مواصــــلة حمكمـــة الدولــــة املم
ر اخلـاص اسـتخدم عبــارة إجراءا�ـا. ومـع ذلـك، الحظـت أن املقـر 

"، وهـو مـا يبـدو أكثـر لكي تنظر تلك احملكمة يف مسألة حصانته"
احملكمة لن يعود مبقدورها أن تواصل إن حذراً من أن يقال ببساطة 

 ــا توافــق عليهــا (ط)، قالـت إ٦١إجراءا�ـا. وفيمــا يتعلــق >لفقــرة 
تج جزئيـاً وختتلـف معهـا جزئيـاً. فهــي توافـق علـى أن الدولـة الـيت حتــ

" Ðثبات األسس اليت تقوم عليها احلصانة، فيمـا تُلَزم"ال >حلصانة 
عـــــــدا األســـــــس املشــــــــار إليهـــــــا يف الفقـــــــرتني (و) و(ز)، ولكنهــــــــا 

تستطيع عندئذ أن تفرتض أن هذا االحتجاج سيكون مقبوالً يف  ال
احلـــاالت. وينبغــــي علـــى األقــــل تشـــجيع الدولــــة الـــيت حتــــتج مجيـــع 

سس الـيت تسـتند إليهـا يف احتجاجهـا >حلصانة على أن توضح األ
>حلصــــانة، وهـــــو مــــا ميكـــــن أن حيــــدث بعبـــــارات بســــيطة وبـــــدون 

 مببدأ املساواة بني الدول وغريه من املبادئ اهلامة. اإلخالل

(ي) تبـــدو قاعـــدة عامـــة، ٦١واملقولــة الـــواردة يف الفقـــرة  -٢٢
 )(ك٦١. واالستنتاج الوارد يف الفقرة حتديداً ولكن االستنتاج يتطلب 

فــــإن  ،حيتـــاج بـــدوره إىل مزيــــد مـــن التفصــــيل. ومـــن �حيــــة أخـــرى
(ل) ليس واضحاً متاماً، وذلك ٦١االستدالل املستخدم يف الفقرة 

أوًال أل ا املرة األوىل الـيت يشـري فيهـا املقـرر اخلـاص إىل رئـيس دولـة 
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، و�نيــاً ألن احلالـة املوصـوفة يف اجلملـة الثانيــة هيـزل يشـغل منصـب مل
 احلصـانة صـرحياً.التنـازل عـن لضرورة >قتضاء أن يكون ترتبط > ال

ولكنهــا توافــق مـــع ذلــك علـــى املثــال الـــذي أورده املقــرر اخلـــاص. 
(م)، ولكــن علــى أســاس أ ــا ال تشـــاطر ٦١وأيــدت أيضــاً الفقــرة 

املقــرر اخلـــاص رأيـــه بشــأن حتديـــد مســـؤويل الدولــة الـــذين يتمتعـــون 
(ن). ٦١ردة يف الفقـرة >حلصانة، ووافقت كذلك علـى املقولـة الـوا

ا توافــــق علـــــى أنــــه جيـــــب (س)، قالـــــت إ ــــ٦١ وخبصــــوص الفقــــرة
االحتجــــاج >حلصـــــانة قبـــــل بـــــدء اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة، >ســـــتثناء 

 تكون فيها الدولة قد علمت مبباشرة اإلجراءات. احلاالت اليت ال

(ع)، ولكنهـا شـددت علـى أنـه ٦١ووافقت على الفقرة  -٢٣
فــإن ذلـــك  ،انة عـــن املســؤول التــابع هلـــاعنــدما ترفــع الدولـــة احلصــ

ورة مــن مســـؤوليتها مبوجــب القــانون الــدويل. فـــإذا  يعفيهــا >لضــر  ال
كــان مســؤول �بـــع لدولــة تتبـــع سياســة فعليــة للتطهـــري العرقــي قـــد 
ارتكــب أفعــاالً غـــري قانونيــة وفقـــاً لتلــك السياســـة، واعرتفــت تلـــك 

سؤول قد ارتكب الدولة (اليت تنكر أ ا تتبع هذه السياسة) ²ن امل
اد ألن ترفـع عنـه احلصــانة، أفعـاالً غـري قانونيــة ولكنهـا علـى اســتعد

فـإن تلـك الدولـة ال ميكـن أن تـزعم أ ـا غـري مسـؤولة عـن السياســة 
غري القانونية وعن األفعال املرتكبة مبوجب تلك السياسة. ولـذلك 

(ف) ٦١يسـرها أن املقــرر اخلـاص قــد أ�ر هـذه النقطــة يف الفقــرة 
على الفقرتني  استنتاجاً هاماً جداً. وقالت إ ا توافق متاماً تضمن اليت ت

. وشكرت املقرر اخلاص على ٦١و(ص) من الفقرة  الفرعيتني (ف)
تقريره الذي يتسم جبودة البناء والبحث، وأعربت عـن أملهـا يف أن 
تعطـي اللجنــة يف تشــكيلها اجلديــد األولويــة ملعاجلــة هــذا املوضــوع 

شــأن املسـألة األهــم، أال وهـي نطــاق احلصــانة، لكـي تتخــذ قـراراً ب
 يع عندئذ أن تنتقل إىل صياغة مشاريع مواد.حبيث تستط

قــال إن املقـرر اخلـاص قــدم إىل اللجنـة مــرة  نـوليت السـيد -٢٤
أخرى تقريراً ينم عن حبث متعمق ومدروس بعنايـة، اسـتوعب بدقـة 

مل يعتمد املصادر املتصلة >ملوضوع ووازن بني احلجج ذات الصلة. و 
، ولكنــه قـام >ألحــرى املقـرر اخلـاص كثــرياً علـى االســتقراء املنطقـي

مارسات الكافية ليكون التقرير أساساً ممتازاً من امل>لبناء على أساٍس 
يتفــق عمومـاً مــع  ــج املقــرر اخلــاص إىل أنــه للعمـل املقبــل. ونظــراً 

راً بضع نقاط. ومع ذلك، ونظـ لن يتطرق إال إىلفإنه  ،واستنتاجاته
املناقشـة بشـأن القضـا� أعضاء اللجنة قد أعادوا فتح >ب إىل أن 

اليت أ�رها التقرير الثاين ونوقشت يف اجلزء األول من الدورة اجلارية، 
 فإنه سيضيف أيضاً بضع مالحظات يف هذا الصدد.

لقد أ ى السيد دوغارد كلمته املشوبة >لعاطفة >لتحذير  -٢٥
عتها إذا مل حتقـق املتوقـع منهـا ²ن تُقـر من أن اللجنة قـد تضـر بسـم

ثناًء مــن احلصــانة يف حـــاالت اجلــرائم األساســية أو انتهاكـــات اســت
حقوق اإلنسان. وليس هناك ما يـربر قلـق السـيد دوغـارد لسـببني. 
السبب األول أن اللجنة سـعت دائمـاً إىل إقامـة تـوازن بـني خمتلـف 

شــد ²حــد هــذه االعتبـارات املشــروعة ومل تســمح لنفســها ²ن تسرت 

ورة غري متناسبة. والسـبب الثـاين هـو االعتبارات مبا يرجح كفَّته بص
أن حمكمة العدل الدولية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مل تضرا 

وقضية مذكرة االعتقال بسمعتهما عند إصدار حكَميهما يف قضية 
ه العدساين ضد اململكة املتحدة اجتا . وعلى أي حال، ورغم وجود 

قضائية الدولية، فإنه ىل تقييد احلصانة يف سياق إنشاء الوال�ت الإ
ميكن أيضاً مالحظة اجتاه مقابل يتمثل يف االعرتاف >حلصانة أمام 

 مذكرة االعتقالالوال�ت القضائية الوطنية، كما يتضح من قضييت 
يتعارضـان  . وهـذان االجتاهـان الالعدساين ضد اململكـة املتحـدةو

ت كافحة اإلفالاألعم مل املنظورمنهما اآلخر من ولكن يكمل كل 
مـن العقــاب، وهـو منظــور يتطلـب تقييــد احلصـانة، وإن كــان ذلــك 
أمــــام الــــوال�ت القضـــــائية الدوليــــة أساســــاً، ولـــــيس بطريقــــة �ـــــدد 
العالقـات الدوليـة السـلمية؛ ومـن هنـا ~يت مشـروعية احلصـانة، مــن 

ية. ويف  اية األمر، فإن �حية املبدأ، أمام الوال�ت القضائية الوطن
سـبيل ملكافحــة اإلفــالت مـن العقــاب مكافحــة هـذا التــوازن هــو ال

 فعالة دون املخاطرة بضياع املصداقية أو دفع مثن >هظ.
وبسـبب ضـيق الوقـت، اقتصــر السـيد بيليـه علـى التأكيــد  -٢٦

بشدة على أنه ال توجد حصانة يف حالة اجلرائم األساسية. وكانت 
ه والسـيد موراسـي علـى مسـتوى شـديد العموميــة حجـج السـيد بيليـ

لتجريد. وينبغي للجنة أن تعاجل املوضـوع بتفصـيل أكـرب أثنـاء فـرتة وا
الســـنوات اخلمــــس القادمـــة، وينبغــــي أن تفحـــص اآل�ر والعواقــــب 

فإنـه يؤيـد اقـرتاح السـيد ماكريـه  ،احملتملة ملثل هذا التأكيد. ولذلك
 بشأن طريقة مواصلة العمل.

>ب نه يوافق علـى أن اللجنـة ينبغـي أال تعيـد فـتح وقال إ -٢٧
املناقشة بشأن احلصانة الشخصية لوزير اخلارجية، وال ينبغي هلا أن 
توسـع نطـاق هــذه احلصـانة لتشـمل وظــائف رمسيـة أخـرى. بيــد أن 
العالقــــات الدوليـــــة يف عــــامل اليـــــوم، يف عصــــر العوملـــــة، ال تقتصـــــر 

وينبغي أال تستبعد اللجنـة  ،ةالثالثيأعضاء ا0موعة >لضرورة على 
ولني آخـــــرين مــــن مســــؤويل الدولــــة، حبســـــب إمكانيــــة وجــــود مســــؤ 

بدرجــة  ةالثالثيـا0موعـة الظـروف، يف موقـف يشـبه موقــف أعضـاء 
 تكفي جلعلهم يستفيدون من احلصانة الشخصية.

إىل املســائل الـيت عاجلهــا املقـرر اخلــاص يف تقريــره  وحتـوَّل -٢٨
كانــــت الدولــــة الـــيت متــــارس الواليــــة   اإذالثالـــث، مبــــا يف ذلــــك مـــا 

القضــائية مطالبــة ²ن تنظــر يف مســألة احلصــانة مــن تلقــاء نفســها، 
، ١٨إىل  ١٦جـاء بـه املقـرر اخلـاص، يف الفقـرات مـن  فقـال إن مـا

يف قضية  الدولية العدل حمكمة عن الصادر للحكممن حتليل دقيق 
حتليـل ينبغـي هـو  بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنـائي

. ووافق على النقطة اليت انطلق منها قليالً املضي فيه إىل مدى أبعد 
الدولـة الـيت املقرر اخلاص، وهـي بيـان احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن "

يُنتظـر ة هلـا التابعـحبصانة أحد أجهـزة الدولـة االحتجاج تسعى إىل 
 ". و>لنظر إىل السـياقمنها إخطار سلطات الدولة األخرى املعنية

الذي ُوضع فيه هذا البيان، فمن الواضح أنه مل يكن يُقصد منه أن 
الدولـة تسـتطيع أن متـارس الواليـة القضـائية اجلنائيـة ضـد واحـد مــن 
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 املسـؤولني الثالثــة األعلــى رتبــة إىل أن حتـتج دولــة هــؤالء املســؤولني
حبصــــــانتهم الشخصــــــية. والحــــــظ املقـــــــرر اخلــــــاص عــــــن حـــــــق أن 

معروفة يف العادة أو ميكن التأكد منها  هؤالء املسؤولني تكون هوية
للدولـة الـيت ، يف هذه احلالـة "ينبغـي ١٩فوراً. وكما أشري يف الفقرة 

متــارس الواليــة القضـــائية اجلنائيــة أن تثــري مـــن تلقــاء نفســها مســـألة 
 اخلطــــــــوات أن تقـــــــررغـــــــي هلــــــــا "" وينبحصـــــــانة ذلـــــــك الشــــــــخص

لب التنازل عن ] دولة املسؤول لطل[خماطبتها  تكون"وأن  "الالحقة
 .احلصانة فحسب"

واحلجة املتعلقة بواجب دولة احملكمة أن تثري املسألة مـن  -٢٩
تلقاء نفسها ال ميكـن أن تقتصـر علـى احلـاالت الـيت متـس مسـؤويل 
الدولـة الثالثــة األعلــى رتبــة. فهــي تنطبــق >ملثــل عنــدما يكــون مــن 

ارس الواضـح، حبسـب الظـروف القائمــة، أن الواليـة القضـائية ســُتم
ة. ويف هــذه احلالـــة، ينبغـــي أن إزاء مســؤول يتصـــرف بصــفته الرمسيـــ

إذا حتققــــت  -تتـــاح لدولـــة املســـؤول فرصـــة االحتجـــاج >حلصـــانة 
قبل اختاذ التدابري ذات الصلة اليت من شأ ا أن  -الشروط املسبقة 

تنتهك احلصانة. ولكنه اتفق مع املقـرر اخلـاص علـى أنـه إذا مل تقـم 
لتعبـري عـن موقفهـا عد إبالغها أو معرفتها >حلالـة، >الدولة املعنية، ب

يف غضون فرتة معقولة مـن الوقـت، فـإن دولـة احملكمـة تسـتطيع أن 
تفــــرتض أن الدولــــة األخـــــرى ال تــــدعي متتــــع املســـــؤول التــــابع هلـــــا 
>حلصانة. وهذا جانب آخر من جوانب إرساء اإلجراءات املتعلقة 

بعـض مسـائل ية يف قضـية >حلصانة اعرتفت به حمكمة العدل الدول
يعــرب عــن مبــدأ هـو جانــب ، و تبادلــة يف ا0ــال اجلنــائياملسـاعدة امل

 حسن النية الذي جيب أن حيكم العالقات الدولية.

واعرتف ²ن استخدام كلمة "ظاهراً" كمعيار يف حاالت  -٣٠
كـان   إذامينع أحيا�ً االختالف بشأن مـا  احلصانة املوضوعية قد ال

ومـع ذلـك،  يتعلق بفعل رمسـي يؤديـه مسـؤول عـام. ظاهرًا أن األمر
لــيس مــن النــادر إرســاء الشــروط اإلجرائيــة املســبقة حســب معيـــار 

"، حيـث إنـه حيـافظ علـى سالسـة املعـامالت الدوليـة ومينــع ظـاهراً "
كانــــت املمارســــة األوليــــة للواليــــة   إذاتبـــادل اال�امــــات حــــول مــــا 

موقف سياسي.  القضائية قد صدرت يف الواقع عن رغبة يف إثبات
يت تشـــمل بصـــورة ظــــاهرة أفعـــاالً يؤديهــــا ولـــذلك، يف احلـــاالت الــــ

املسـؤولون بصـفتهم الرمسيـة، فــإن الدولـة املمارسـة للواليـة القضــائية 
 تــدرسجيـب أن تبــّني مــن تلقــاء نفســها لدولـة املســؤول املعــين أ ــا 

اختـاذ تـدابري تتصــل >لواليـة القضــائية، فتعطـي بــذلك لتلـك الدولــة 
هـــــذه التـــــدابري. الحتجـــــاج حبصــــانة املســـــؤول قبـــــل اختــــاذ فرصــــة ا

يتعارض هذا الشـرط مـع مـا اقتضـته حمكمـة العـدل الدوليـة مـن  وال
أنه جيب على الدولـة املعنيـة أن حتـتج >حلصـانة. بـل علـى العكـس 
مـــن ذلـــك، ميثّـــل هـــذا الشـــرط جـــزءاً مـــن منطـــق الـــنهج اإلجرائـــي 

ون يف العالقـــــات شــــى مــــع قاعـــــدة االحــــرتام املتبـــــادل والتعــــااويتم
يتفـــق مـــع املقــرر اخلـــاص أيضــاً يف اخلـــط العـــام الدوليــة. وقـــال إنــه 

، حيـث يقــول إن التقريــر مـنومــا يليهـا  ٢٥ السـتدالالته يف الفقـرة
العـــبء الواقـــع علـــى دولـــة املســــؤول واملتمثـــل يف تقـــدمي مـــا يــــدعم 

اصـــة خباحتجاجهــا >حلصـــانة املوضـــوعية لـــيس عبئـــاً مبالغـــاً فيـــه، و 
ابع الرمسـي للفعـل ن الصفة الرمسية للشخص املعين والطعندما تكو 

فإنـه شخصـياً مل يكـن ليتحـدث عـن افـرتاض  ،ظاهرين. ومع ذلـك
مفـاده أن أفعــال املسـؤول هــي أفعـال تــؤدَّى بصـفة رمسيــة، وهـو مــا 

مــن تقريـره. وفتــوى  ٣٠و ٢٩يشـري إليــه املقـرر اخلــاص يف الفقـرتني 
ملتصل حبصانة مقرر خاص اخلالف احمكمة العدل الدولية يف قضية 

ال تدعم هذا التفسري  اإلنسان من اإلجراءات القانونيةللجنة حقوق 
الواسع. وعلى العكس مـن ذلـك، تؤكـد الفتـوى املقولـة العامـة الـيت 
مفادهــا أنـــه إذا كانـــت الصـــفة الرمسيـــة للشـــخص والطـــابع الرمســـي 
ألفعالـه ظـاهرين يف موقـف حمـدد، فـإن عـبء اإلثبـات يقـل بدرجــة  

، فإنـــه ٣١املقــرر اخلـــاص يف الفقــرة الحـــظ  ة. و>لفعـــل، كمــاكبــري 
على غرار احلالة اليت توصف فيها أعمال مسـؤول مـا ² ـا أفعـال "

رمسيـة، فـإن الدولــة الـيت متــارس الواليـة القضــائية ليسـت ملزمــة ²ن 
اليت  "من هذا القبيل من جانب الدولة ادعاءً  ‘تقبل بطريقة عمياء’

اضي الذي أعطاه السـيد املثال االفرت إىل رجوع و>لميثلها املسؤول. 
دوغارد يف اجللسة السابقة، فـإن ذلـك يعـين أن الدولـة الـيت حتـاكم 
السـيد مالديــتش ال جيــب أن تقبـل رســالة بســيطة مـن صــربيا تقــول 
²ن السيد مالديتش مسؤول �بع هلا وأن أفعاله املعنية كانت أفعاالً 

أن تــدحض مـــا يبــدو أنـــه  رمسيــة. بــل يتعـــني >ألحــرى علـــى صــربيا
عـروف للعامـة عـن السـيد مالديـتش. ومـن �حيـة أخـرى، إذا كـان م

مـن الواضـح أن الشــخص املعـين هـو قائــد للقـوات املسـلحة ألحــد 
البلدان، وكان اال�ام يتعلق ²نشطة القوات املسلحة لذلك البلـد، 
فإنـه يكفــي لدولــة املســؤول أن تقــول ذلــك. وجيــب أال يغيــب عــن 

كــان   إذاو فقــط حتديـد مـا لغـرض مـن واجــب التـدعيم هـالبـال أن ا
 غــرياملسـؤول قـد تصـرف بصـفة رمسيــة، ولـيس إرغـام الدولـة بصـورة 

مباشرة على أن تـدافع عـن نفسـها يف صـدد أفعاهلـا يف إطـار واليـة 
كانــت دولـــة   إذاقضــائية أجنبيــة. ويعـــين ذلــك أيضــاً أن مســـألة مــا 

الـيت ختـتص >لبــت يف احملكمـة أو الدولـة الــيت حتـتج >حلصـانة هــي 
 فـإن ، اية املطاف ويفلة احلصانة ليست مسألة مفيدة جداً. مسأ

كانـت تعـرتف >حلصـانة، ولكـن   إذاما  تقرر اليت هيدولة احملكمة 
 جيب عليها أن تفعل ذلك يف إطار حدود ضيقة وواضحة.

احلصــانة، ينبغـي التمييــز التنـازل عـن وفيمـا يتعلـق مبســألة  -٣١
احلصـانة يف حـاالت منفـردة التنازل عـن حالتني:  بوضوح أكرب بني

احلصــــانة >لنســـبة لــــبعض فئــــات احلـــاالت الــــيت قــــد والتنـــازل عــــن 
يف  العامتتضمنها قاعدة تعاهدية عامة. وهو يوافق على أن املعيار 

احلصـانة التنـازل عـن تعيـني هـذه االسـتثناءات مـن احلصـانة هـو أن 
ــداً، كمــا ذكــر معهــد القــجيــ انون الــدويل يف قــراره ب أن يكــون مؤكَّ

مـــن  لرؤســاء الـــدول واحلكومــاتبشــأن مــا مينحـــه القــانون الـــدويل 
، )٤٠٢(حصــا�ت مـــن الواليـــة القضــائية ومـــن اإلجـــراءات التنفيذيـــة

وليس أي معيار شكلي حمدَّد، كأن يوضع مثالً افرتاض ما أ�ً كـان 
__________ 

 )٤٠٢( Institute of International Law, Yearbook, vol. 69 (2000–2001), 

Session of Vancouver (2001), pp. 743 et seq. 
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التنـازل هـذين الشـكلني مـن أشـكال  املشرتك بني والعنصراجتاهه. 
الـيت يقــرَّر �ــا أن  الطريقــةصــانة ينبغـي أال ُخيفــي حقيقـة أن احلعـن 

احلصــانة قــد اســُتبعدت ليســت واحــدة يف احلــالتني. فعنــدما تــنص 
فإن اليقني املطلوب  ،عن احلصانةعام تنازل قاعدة تعاهدية على 

التنـازل لدى يتصل أساساً بتفسري القانون املوضوعي، يف حني أنه 
فـإن السـؤال ينصـب علـى تقيـيم فعـل  احلصانة يف حالة منفردةعن 

يف حالة تنازل عن احلصانة  مثة كان  إذاإجرائي حمدد. ولتحديد ما 
ــــد  بعينهـــا، فـــإن فهمــــه لألمـــر يتمثـــل >ألســــاس يف أن معيـــار التأكُّ
ينطـوي علــى واجــب قـائم علــى حســن النيـة يتمثــل يف االستفســار 

يف حالــــة وجــــود أي شـــــك. ولــــيس للـــــدول  لــــدى دولــــة املســـــؤول
�ـا أن تتســاهل يف اعتبــار أن ســلوكاً بعينـه صــادراً عــن دولــة وأجهز 

. ومن �حية أخرى، يرتتـب علـى تنازالً عن احلصانةأخرى يشكل 
قاعدة االحرتام والتعاون املتباَدلني يف العالقات الدولية أن تضطلع 

غضــون فـــرتة  بوضــوح يف نفســها عـــن التعبــريالــدول أيضــاً بواجــب 
يف االحتجاج >حلصانة وتواجه حالة  معقولة إذا كانت ترغبزمنية 

 تتطلب استجابة من جانبها.

عما إذا كان عدم احتجاج الدولة وفيما يتعلق >لتساؤل " -٣٢
"، عن احلصانة ضمنياً  تنازالً  أن يُعتربحبصانة أحد املسؤولني ميكن 

حمكمــة العــدل الدوليـــة قــال إنــه يتفــق مـــع املقــرر اخلــاص علـــى أن 
 ،اجلنائي ا0ال يف املتبادلة املساعدة سائلم بعضتقل، يف قضية  مل

قد تنازلت عنهـا". وقـال  ،>حلصانة إن "جيبويت، بعدم احتجاجها
إنـه يوافــق أيضـاً علــى أن األمــر يتوقـف علــى ظـروف احلالــة املعنيــة 

 كـان عــدم االحتجــاج >حلصـانة يشــكل تنــازالً   إذالـدى حتديــد مــا 
هـي النقطـة الزمنيـة الـيت  فإن املشكلة األكثـر أمهيـة ،عنها. و>لتايل

يثور عندها التساؤل املتعلق >لتنازل الضمين عن احلصانة. وما دام 
أن الدولة مل تكن لديها معرفة مؤكدة مبمارسة الوالية القضائية ضد 
أحـد مســؤوليها أو مل يكـن لــديها مـا يكفــي مـن الوقــت للـرد، فــإن 

. ولكن بعـد جاج >حلصانة ال ميكن اعتباره تنازالً عنهاعدم االحت
اً  أن يتم إبالغ الدولة املعنية >ملعلومات الكاملة وإعطاؤها وقتاً كافي

 ،للنظر يف األمر (وال جيب أن يكون هذا الوقت أطول من الالزم)
فإن عدم االحتجاج >حلصانة يُعترب عادة أنه يشكل تنـازالً ضـمنياً 

يف اً لســـــقوط حقهــــا يف املطالبـــــة >ملعــــىن الـــــوارد أو قبــــوالً صــــحيح
مـن مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعــال  ٤٥ املـادة

غري املشروعة دولياً، وهي املادة املتعلقة بسقوط احلق يف االحتجاج 
) ١١. وميكن للجنة أن تستلهم ما جـاء يف الفقـرة ()٤٠٣(>ملسؤولية

، إذ تنص على ٤٥من التعليق على الفقرة الفرعية (ب) من املادة 
 ما يلي: 

__________ 

 ،٢٠٠١ديسمرب /األول كانون  ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعية العامة  قرار )٤٠٣( 
املرفــــق. وتــــرد مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد�ا اللجنــــة والتعليقــــات عليهــــا يف 

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١ حولية

 ما، قضية يف الصلة ذات للمالبسات مرنة مبوازنة عموماً  الدولية احملاكم وتقوم
ي عليها وأمهية احلقوق اليت ينطو  املدعى الدولة تصرف مثل مسائل مراعاة مع

 قـــد عليهــا املـــدعى الدولــة كانــت  إذا مـــا هــو احلاســم والعامـــلعليهــا األمــر. 
 ميكن كان  عليها املدعى ةالدول أن مبعىن ~خري،][اللضرر ما نتيجة  تعرضت

. وحـىت إذا  املطالبـة [أنـه مل يعـد مـن الـوارد أن تقـدَّم]بشكل معقـول  تتوقع أن
 حتديـد يف االعتبـار بعـني أخـذه املمكـن مـن يكـون قـدفكـان هنـاك ضـرر مـا، 

 .)٤٠٤(مداه أو التعويض شكل

ألســـباب تتعلـــق >ألمــــن القـــانوين واإلجرائـــي، ال ميكــــن و  -٣٣
يشــاطر املقـرر اخلــاص  صـانة، ولــذلك فإنـه الاحل التنـازل عــنإلغـاء 

تســـتبعد  الالضـــمين عــن احلصـــانة  التنـــازلرأيــه أن بعـــض حــاالت 
مرحلـة الحقـة. وهـذا القـول إمكانية قيام الدولة >الحتجاج �ا يف 

غـري ضـروري وخـاطئ، ويبـدو أن املقـرر اخلـاص مل يكـن حباجـة إليـه 
يــة ســري الدولــة إال مـن أجــل تلــك احلـاالت الــيت قبــل بشـأ ا إمكان

املمارسة للوالية القضائية يف إجراءا�ا إىل أن حتتج الدولة األخرى 
ين ضـم تنـازلفـإن هـذه احلالـة ليسـت حالـة  ،>حلصانة. ومع ذلـك

عـن احلصـانة، أل ــا تتعلـق >ألحــرى >لفـرتة الـيت تظــل فيهـا مســألة 
احلصـانة مفتوحـة، وجيــب خالهلـا البـت ²ســرع مـا ميكـن، يف إطــار 

كانـت   إذامـن التعـاون املتبـادل بـني الـدولتني املعنيتـني، فيمـا عمليـة 
كانـت احلصـانة حمتجــاً   إذاالشـروط املسـبقة للحصـانة متحققـة ومـا 

جــــود إشـــــارات جديــــة إىل احتمــــال االحتجـــــاج �ــــا. ويف حالــــة و 
>حلصانة، فإن الدولة املمارسة للوالية القضـائية جيـب أن تتصـرف 

عطــي الدولــة األخــرى الفرصــة بطريقــة تــنم عــن ضــبط الــنفس وأن ت
لالحتجــاج �ــا. ومــا يُتخــذ خـــالل هــذه الفــرتة مــن تــدابري متعلقـــة 

يح إذا >لواليــة القضـــائية، تتســم >لتناســـب، لـــن ُيصــبح غـــري صـــح
احــُتج >حلصـــانة يف  ايــة املطـــاف احتجاجــاً قائمـــاً علــى أســـاس 

ضـمين عــن  تنــازلسـليم، ولكـن صــحة هـذه التــدابري ال تسـتند إىل 
، ولكنهـــا تســتند >ألحـــرى إىل صــالحية حمـــدودة ملباشـــرة احلصــانة

اإلجراءات حىت مع وجود احتمال االحتجاج >حلصانة. وال ينبغي 
 قانونيــــاً عــــن احلصـــانة >عتبــــاره فعـــالً  التنـــازلالتشـــكيك يف طــــابع 

 انفراد�ً حيدد يف النهاية موقف الدولة إزاء حق من حقوقها.
احلصـانة ميكــن أن  التنـازل عــنومـن الصـحيح أن نطــاق  -٣٤

فـإن مـا قــد يكـون يف البدايــة  ،يكـون واسـعاً أو ضــيقاً. وعلـى هــذا
ألوليــة حمــدوداً يســمح لدولــة احملكمــة >ختــاذ بعــض التــدابري ا تنـازالً 

مينع دولة املسؤول من االحتجاج ببقية احلصانة يف مرحلة الحقة  ال
خلـاص يف حالة اختاذ إجراء جنائي نظامي. واتفق أيضاً مع املقرر ا

اصـــة عنـــدما الحـــظ يف خبيف رأيــه بشـــأن قضـــية مســـؤولية الدولــة، و 
إىل كـون  حبصانة مسـؤوهلا اسـتناداً  حتتجالدولة اليت أن " ٦٠الفقرة 

إمنـا هـي تعـرتف ²ن  الطـابعرمسـي  تهم >رتكابـه فعـالً الفعـل الـذي يُـ
وقـال إنـه يوافـق أيضـاً علـى . "هذا الفعل صادر عـن الدولـة نفسـها

قيامها بذلك ال تعرتف >لضرورة مبسؤوليتها عـن هـذا أن الدولة يف 
شــكر املقــرر  ،الفعـل >عتبــاره فعــالً غــري مشــروع دوليــاً. ويف اخلتــام

__________ 

 .١٦٠ ص نفسه، املرجع )٤٠٤( 
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ص على تقريره املمتاز الذي ُيرسي األسس لقيام اللجنة >لنظر اخلا
 يف املوضوع أثناء فرتة السنوات اخلمس القادمة.

وليت أن رفـــض أشــار إىل ~كيـــد الســيد نــ دوغــارد الســيد -٣٥
احلصانة ينبغي أال ينطبق إال يف حالـة احملـاكم الدوليـة وأن احلصـانة 
ينبغــي أن تســـود يف حالـــة احملـــاكم الوطنيـــة، فشـــدد علـــى أن هـــذا 
الوضـع يقـوم يف عــامل مثـايل. أمــا اليـوم، فــإن احملـاكم املخصصــة يف 

لتصديق على نظام دولة > ١١٦ومل تقم سوى االند�ر سبيلها إىل 
ألساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة. ويعـين ذلـك أن معظــم رومـا ا

اجلـرائم الدوليـة اخلطـرية جتـري أمــام علـى حماكمـات مسـؤويل الـدول 
 حماكم وطنية، وهو ما جيب أن يكون يف بؤرة اهتمام اللجنة.

قال إنه أراد فقط أن يربز مشروعية احلصانة  نوليت السيد -٣٦
دداً بشـأن نطاقهـا. وقـد حـاول بدأ، ومل يتخذ موقفاً حمـمن �حية امل

فقـط إبـراز العالقـة املتبادلـة بـني اجتـاهني ينبغـي أن تبحثهمـا اللجنـة 
 مبزيد من التفصيل.

ــنوموريت الســـيد -٣٧ شـــكر املقـــرر اخلـــاص علـــى تقريــــره  ويسـ
الثالث وعلى تقدميه الواضح. ويتضمن التقرير حتلـيالً متعمقـاً وحبثـاً 

ســات الــدول واآلراء القانونيـــة. للقــرارات القضـــائية وممار مستفيضــاً 
ويتناول التقرير اجلوانب اإلجرائية حلصانة مسؤويل الدول من الوالية 
القضائية اجلنائية األجنبية وكذلك املسألة اهلامة املتمثلة يف احلصانة 
الشخصـــية للمســـؤول ومســــؤولية دولـــة املســــؤول. والتقريـــر الثالــــث 

لتقريـــر الــــذي فحــــص ى التقريـــر الثــــاين، وهــــو امنطقيــــاً علــــ يرتتـــب
اجلوانـب املوضـوعية، مبـا يف ذلـك نطـاق احلصـانة الشخصـية، وقــد 
عّلق عليه من قبل. وقال إنه يرى أن احلصانة الشخصية ينبغي أن 

، أي رئـــيس الدولــة ورئـــيس ةالثالثيــا0موعـــة تقتصــر علـــى أعضــاء 
ل غــريهم مـــن  احلكومــة ووزيـــر اخلارجيــة. وال ينبغـــي توســيعها لتشـــم

ني، وال ينبغـي وضــع أي اسـتثناء مــن قاعـدة احلصــانة كبـار املســؤول
الشخصـــية يف حـــال ارتكـــاب وزيـــٍر للخارجيـــة جرميـــة مـــن اجلـــرائم 

 األساسية، حىت إن كان يتصرف بصفة رمسية.
وقـال إنـه يتفـق عمومـاً مــع اآلراء الـيت أعـرب عنهـا املقــرر  -٣٨

قشها التقريـر الثالـث، اخلاص بشأن خمتلف جوانب القضا� اليت �
يـــود أن يـــديل ببضـــعة تعليقـــات. وفيمـــا يتعلـــق بتوقيـــت النظــــر يف و 

موضـوع احلصـانة، قـال إنـه يوافــق علـى أن مسـألة حصـانة مســؤويل 
الدولــة مـــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة ينبغـــي، مـــن �حيـــة 
 املبدأ، النظر فيها يف مرحلة مبكرة من مراحل اإلجراءات القضائية،

لـــة مـــا قبـــل احملاكمـــة. وكمـــا أشـــري يف أو حــىت قبـــل ذلـــك، يف مرح
مـن التقريــر، فإنـه مـن الضــروري النظـر مبكـراً يف مســألة  ١١ الفقـرة

احلصـــانة مـــن أجـــل حتقيـــق أهـــدافها األساســـية: ضـــمان عالقـــات 
طبيعية بني الدول واحلفاظ على سـياد�ا. وبعبـارات أكثـر حتديـداً، 

خصوصــاً اليقــني القــانوين وحيمــي  يكفــل النظــر مبكــراً يف احلصــانة
مســـؤول الدولــــة الــــذي يتصــــرف بصــــفة رمسيــــة، رغــــم أن احلــــق يف 
االحتجـاج >حلصـانة يعـود إىل الدولــة الـيت خيـدمها املسـؤول ولــيس 
إىل املسؤول املعين. وينبغي أال مينع ذلك هذا املسؤول من أن يعلن 

مباشـر�ا  اجلنائيـة، قبـلالقضـائية لسـلطات الدولـة املمارسـة للواليـة 
انونية، أنـه يتمتـع >حلصـانة. ومـن الصـحيح يقينـاً أن اإلجراءات الق

دولة املسؤول جيب أن تسوق إىل الدولة املمارسة للوالية القضـائية 
~كيـدها حلصـانة املســؤول. واالعـرتاف حبــق املسـؤول يف أن يعلــن، 
اً حىت قبل مباشرة اإلجراءات القانونية، أنه يتمتع >حلصانة يعترب أمر 

 عاملة املسؤول.جوهر�ً ملنع إساءة م

والـيت تفيـد ²ن الدولــة  ٣٢وأيـد النقطـة الـواردة يف الفقـرة  -٣٩
وحدها هي اليت تسـتطيع قـانو�ً أن حتـتج حبصـانة مسـؤوليها، سـواء 

الـــذين يتمتعـــون حبصـــانة  ةالثالثيــا0موعـــة املســؤولون مـــن أعضـــاء 
يتمتعـون حبصـانة وظيفيـة. غـريهم مـن املسـؤولني الـذين  شخصـية أو
تنشــأ اآل�ر القانونيـــة لالحتجــاج >حلصــانة إال عنـــدما  وهكــذا، ال
تعلنها دولـة املسـؤول. وقـال إنـه يتفـق مـع حتليـل احلكـم  حتتج �ا أو

بعض مسائل املساعدة الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية 
يقع على : إن عبء االحتجاج >حلصانة املتبادلة يف ا0ال اجلنائي
ي املســؤول التـابع هلـا مـن الواليـة القضــائية الدولـة الـيت تريـد أن حتمـ

اجلنائيـــة األجنبيـــة، يف حـــني يتعــــني علـــى الدولـــة املمارســـة للواليــــة 
القضائية، يف حالة احلصانة الشخصية املنطبقة علـى رئـيس الدولـة 
ورئـيس احلكومــة ووزيــر اخلارجيــة، أن حتــدد موقفهــا بشــأن اإلجــراء 

وفقاً للقانون الدويل. كن أن تتخذه بشأن حصانة املسؤول الذي مي
وقــد اســتنتج املقــرر اخلــاص أن دولــة املســؤول ال تضــطلع يف هــذه 
احلالـة بعـبء إ�رة مسـألة احلصـانة الشخصـية مـع سـلطات الدولـة 

ينبغـي  املمارسة للوالية القضائية اجلنائية، بيد أن هذا االسـتنتاج ال
 دولـة املسـؤول مـن حقهـا األصـيل يف تفسـريه علـى أنـه يعـين حرمـان

إ�رة قضية احلصانة مع سلطات الدولة املمارسـة للواليـة القضـائية 
  إذااجلنائيـة واالحتجـاج >حلصـانة الشخصـية للمسـؤول التـابع هلــا، 

(ط)، ال تُلَزم الدولـة ٦١كان ذلك ضرور�ً. وكما لوحظ يف الفقرة 
تقوم عليها احلصانة، اليت حتتج حبصانة مسؤوهلا ببيان األسس اليت 

يهـا أن تبّلــغ الدولـة املمارسـة للواليـة ²ن الشــخص ولكـن جيـب عل
املعــين هــو مســؤول �بــع هلــا ويتمتــع حبصــانة شخصــية أو وظيفيـــة، 

 كان يتصرف بصفة رمسية.إىل أنه  نظراً 

ومن املهم التشديد على أن الدولة، وليس املسؤول، هي  -٤٠
مسـؤول الدولـة، سـواء كانـت حصـانة التنازل عن اليت متلك سلطة 

خصـية أو حصـانة موضـوعية. وقـد �قـش املقـرر اخلـاص حصـانة ش
احلصـانة صــرحياً أم التنــازل عـن كــان جيـب أن يكـون   إذا مسـألة مـا

ضـمنياً. وقـال إنـه يتفـق عمومـاً مـع املقـرر اخلــاص  يكفـي أن يكـون
عن احلصانة مبن ال يزالون يف مناصبهم  التنازلعلى أنه حني يتعلق 

أو وزراء اخلارجيـة، فيجـب رؤساء الدول أو رؤساء احلكومـات  من
عن احلصانة  التنازلأن يكون Ðعالن صريح، بينما ميكن أن يكون 

إمـــا صـــرحياً وإمـــا ضـــمنياً يف حالـــة غـــريهم مـــن املســـؤولني احلــــاليني 
فإنــــه  ،الســـابقني الــــذين يتمتعـــون حبصــــانة وظيفيـــة. ومــــع ذلـــك أو

يقصـــــده املقــــــرر اخلـــــاص بعبــــــارة مـــــن العســــــري أن يفهـــــم مــــــا  جيـــــد
ولكـــن ‘ ةالثالثيــا0موعــة ’تشـــملهم الــذين ال احلــاليني  نياملســؤول"

 .يتمتعون >حلصانة الشخصية"
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ويف اجلــزء األخـــري مــن التقريـــر يتطــرق املقـــرر اخلـــاص إىل  -٤١
مسألة الصلة بـني حصـانة املسـؤول ومسـؤولية دولـة املسـؤول ويشـري 

حصانة أحد املسؤولني والتنازل عن . إىل اإلسناد املزدوج للمسؤولية
الذين يتصرفون بصفة رمسية مبا يؤدي إىل مباشرة إجـراءات قانونيـة 
من جانب الدولة املمارسة للوالية ميكـن أن يـؤدي إىل االحتجـاج 
مبسؤولية دولة املسؤول إذا كان الفعل الذي قام به املسؤول يشكل 

نون الــدويل. فعنــدما انتهاكـاً اللتــزام يقــع علــى الدولــة مبوجــب القــا
قــام بــه املســؤول فعــالً ُأدي بصــفة رمسيــة، فإنــه  يكـون الفعــل الــذي

يكون فعًال عائداً للدولة املعنية. ومع ذلك، فإن هذا املبدأ ال ميكن 
تطبيقه إال على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الوقائع اليت 

تعلقـــة حتــيط >لفعـــل واملالبســات اخلاصـــة بـــه. وتتضــمن التقـــارير امل
ن الواليــــة القضــــائية اجلنائيــــة مبوضــــوع حصــــانة مســــؤويل الــــدول مــــ

األجنبيـــة عـــدداً مــــن القضـــا� اخلالفيـــة الــــيت يتعـــني حلهـــا قبــــل أن 
فإنـه يوافـق  ،تستطيع اللجنة البدء يف صياغة مشاريع مواد. ولـذلك

 ٢٠١٢علـــى اقـــرتاح الســـيد ماكريــــه Ðنشـــاء فريـــق عامـــل يف عــــام 
 ملناقشة هذه املسائل.

الثالثــة الــيت أعـــدها قــال إن التقـــارير  وود الســري مايكــل -٤٢
تظل  ،)٤٠٥(٢٠٠٨لعام العامة املقرر اخلاص، مقرتنة مبذكرة األمانة 

مراجع أساسية ألي شـخص يتعـني عليـه أن يتنـاول قضـية حصـانة 
مســـؤويل الـــدول مــــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيــــة األجنبيـــة. والتقريــــر 

امة اليت رمسها املقـرر اخلـاص، وهـو الثالث جزء هام من الصورة الع
 يتفق يف هذا الصدد مع الشـواغل الـيت أعـرب عنهـا السـيد بيليـه ال

يف اجللسة السابقة: من الصحيح أن اللجنة مل تتمكن بسبب ضيق 
الوقــت مــن التوصــل إىل اســتنتاجات بشــأن التقريــر الثــاين، ولكـــن 

يكـون جــزءاً يهـم، فـالتقرير الثالـث كــان ميكـن بسـهولة أن  ذلـك ال
كـان ميكــن أن يشــكل التقريــر الثالــث   مـن التقريــر الثــاين. و>ملثــل،

إضـافة للتقريــر الثــاين، حيــث كانـت اإلضــافات ممارســة معتــادة يف 
 سياق النظر يف موضوعات أخرى.

وقــال إنــه، مثلــه مثــل املتحــدثني اآلخــرين، يوافــق عمومــاً  -٤٣
اء تقدميـــه أن علــى التقريــر الثالـــث. وقــد أوضــح املقـــرر اخلــاص أثنــ

خمتلفـة، تقــوم إىل حـد كبـري علـى أســاس التقريـر يسـتند إىل منهجيـة 
االستنتاج واملنطق وليس املمارسة، وهي شحيحة. ومع ذلك، فمن 
الواضــح أيضــاً أن التقريــر يعكــس اخلــربة الواســعة للمقــرر اخلـــاص. 
وقال إنه يوافق على مـا قالـه املقـرر اخلـاص بشـأن توقيـت النظـر يف 

اخلــاص بشـــأن كمــا يتفــق تقريبـــاً مــع كــل مــا قالـــه املقــرر   ،احلصــانة
التنـازل عــن االحتجـاج >حلصـانة، ويؤيــد الفـرعني اللـذين يتنــاوالن 

احلصــــــانة. ومــــــع ذلــــــك، يتبــــــني بوضــــــوح مــــــن تعليقــــــات الســــــيدة 
جاكوبسون على االستنتاجات، ومن رد املقرر اخلـاص عليهـا، أن 

ها. ويف هـــــذا الكثــــري مـــــن التفاصــــيل مل تـــــزل حباجــــة إىل اســـــتجالئ
__________ 

وميكــــن االطــــالع  مستنســــخة؛ ،Corr.1و A/CN.4/596 الوثيقـــة )٤٠٥( 
 .عليها على املوقع الشبكي للجنة (و�ئق الدورة الستني)

صول على مزيد من املعلومات عـن سيكون من املفيد احل ،الصدد
 يف إطار خمتلف النظم القانونية الوطنية. املتبعة اإلجراءات

وقال إن لديه أربعة تعليقـات علـى التقريـر. أوالً، ال يبـدو  -٤٤
أن التقرير يتناول صراحةً حرمة الشخص يف مقابل احلصانة >ملعىن 

جداً يف ن حرمة الشخص ميكن أن تكون أمراً هاماً الضيق. ذلك أ
املمارسة، وقد تكون ذات أمهية خاصة يف سـياق املسـائل املتعلقـة 

 بتوقيت االحتجاج >حلصانة.
و�نياً، ويف صدد االحتجاج >حلصانة، قال إنه ال يشاطر  -٤٥

أعضــاء املقـرر اخلـاص اقتناعـه التـام ²نــه ميكـن التمييـز بوضـوح بـني 
الرفيعـة الـذين  وبني غريهم مـن أصـحاب املناصـب ةالثالثية ا0موع

قد يتمتعون >حلصانة الشخصية. وكما قال أعضاء آخرون، ميكن 
تعرف سلطات الدولة، من قبيل الشرطة أو احملاكم، مجيع  فعًال أال

رؤسـاء الـدول ورؤســاء احلكومـات ووزراء اخلارجيــة يف الـدول املائــة 
، كما ميكن بنفس القدر أن تكون هذه والثالث والتسعني يف العامل

طات على دراية بوضع بعض املسؤولني اآلخرين الرفيعي الرتبة السل
فإنـه يشـك يف إمكانيـة وضـع  ،. ولـذلكةالثالثيا0موعة من خارج 

دة  قواعد راسخة و�بتة؛ ذلك أن الكثري يتوقف على الظروف احملدَّ
ولة ترغب يف لكل حالة على حدة. وعلى أي حال، إذا كانت الد

ول التـابع هلـا، فسـوف يتعـني عليهــا حصـانة املسـؤ  احـرتام تكفـلأن 
أن تكــون واضـــحة يف هــذا الشـــأن. وإذا كانــت املســـائل القانونيـــة 

الوقائعيـــة الــــيت حتــــيط >حلصــــانة معقـــدة، فقــــد يكــــون إذن مــــن  أو
مصـــلحة الدولـــة أن تعمـــد، لــــو اســـتطاعت، إىل املشـــاركة بصــــورة 

علماً ²نه ما من  -أجل توضيح موقفها  مباشرة يف اإلجراءات من
بــــدالً مــــن االعتمــــاد علــــى  -اع علـــى األرجــــح إللزامهــــا بــــذلك د

 سلطات دولة احملكمة أو على احملكمة نفسها إل�رة هذه املسائل.
، شدد مرة أخرى على أنه >0موعة الثالثيةوفيما يتعلق  -٤٦

لـيس مثــة شــك، حســب رأيــه، يف أنــه وفقــاً للقــانون الــدويل العــريف 
رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجيـة السائد اليوم فإن رؤساء الدول و 

اليت  يتمتعون حبصانة شخصية ما داموا يف مناصبهم. أما احملاوالت 
 يبــذهلا الكّتـــاب، أو حـــىت بعــض أعضـــاء اللجنـــة، إل�رة الشـــكوك
حول حكم حمكمة العدل الدولية بشأن هـذه النقطـة فهـي ال تزيـد  

األغلبية يف  كثريًا عن كو ا أمنيات ال عالقة هلا >لواقع. وقد كانت
أغلبية قوية، واحلكم يتضمن تفسريات دقيقة  مذكرة االعتقالقضية 

لــــذلك املوقــــف. واملســــألة احلقيقيـــــة هــــي كيفيــــة حتديــــد أصـــــحاب 
يتمتعون أيضاً حبصانة شخصية. وقال إنه  املناصب اآلخرين الذين

املوجــودين يف  ةالثالثيــا0موعــة ال يوافـق علــى أن حصــانة أعضـاء 
صانة مطلقة، على األقل إذا ُطرح ذلـك >عتبـاره اخلدمة ليست ح

للقانون القائم، وأيد الرأي الذي أعَرب عنه يف هـذا الصـدد  وصفاً 
تبادلـة يف ا0ــال بعــض مسـائل املســاعدة املحمـامي فرنســا يف قضـية 

 .اجلنائي
و�لثـاً، فيمـا يتعلـق >الحتجــاج >حلصـانة، قـال إنـه يتفــق  -٤٧

عني عادًة على دولة املسؤول أن حتتج مع املقرر اخلاص على أنه يت
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>حلصـــانة املوضـــوعية. ويبـــدو أن بعـــض االنتقـــادات الـــيت ُوجهـــت 
صــاغه املقــرر اخلــاص بشــأن دور كـل مــن دولــة املســؤول ودولــة  ملـا

احملكمـة هـي انتقــادات يف غـري حملهــا. وقـال إنــه شخصـياً ال يعتــرب 
"، وهـــــو مصـــــطلح تقـــــين، أمـــــراً يثـــــري امتيـــــازاســــتخدام مصـــــطلح "

التوجس، رغم أنه كـان مـن املمكـن جتنـب اسـتخدامه. وقـد اختـار 
وهي لغة مالئمـة. ولكنـه  ،املقرر اخلاص اللغة اليت استعملها بعناية

ذي أظهرته حمكمة العدل الدولية جتاه ليس متأكداً من أن التوقري ال
اخلــالف املتصـــل يف قضــية  )٤٠٦(بيــان األمــني العــام لألمــم املتحــدة

 جنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونيةحبصانة مقرر خاص لل
يكون مالئمـاً >لضـرورة يف حالــة التأكيـدات الصـادرة عـن دولــة سـ

و وراء مـا، حيــث إنــه سـيكون مــن الضــروري أحيـا�ً النظــر فيمــا هــ
 تقوله الدولة. ما

عن احلصانة من  >لتنازلورابعاً، فيما يتعلق >لفرع اخلاص  -٤٨
 ٤٤ قرر اخلاص تناول، يف الفقرات منالتقرير الثالث، الحظ أن امل

اً  تنازالً عن احلصانة  تنازلت، إمكانية اعتبار أن الدول ٤٦إىل  ضمني
>نضمامها إىل بعض املعاهدات. وقال إنه يتفق مع االسـتنتاجات 
النظر  العامة للمقرر اخلاص بشأن هذه النقطة، حيث تستند وجهة 

 تفسري املعاهدات. وأيد " يفالتمّين املعارضة إىل ما يسميه هو  ج "
يف الوقـت نفســه تعليــق الســيد بيليــه القائــل ²ن اإلشــارة، يف  ايــة 

، إىل نية الدولة املنفردة هـي إشـارة ال حمـل هلـا. فإمـا أن ٤٤الفقرة 
عن احلصانة، وينطبق ذلك على  التنازلتقتضي املعاهدة >لضرورة 

توصـــل  ،بينوشــيهمجيــع األطــراف، أو ال تقتضــي ذلـــك. ويف قضــية 
جملس اللوردات الربيطاين إىل استنتاج كهذا يف صدد اتفاقية مناهضة 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية  ملعاملة أوالتعذيب وغريه من ضروب ا
أو املهينة، ولكن ذلك مل يتأت إال بعد حتليل تفصيلي ألحكام ذلك 

قــام بـه هــو اســتدالل ال ميكــن تطبيقــه  الصـك. واالســتدالل الــذي
 اف على معاهدات أخرى.>ستخف

وينطوي املوضوع قيد النظر على أمهية كبرية للدول ولغـري  -٤٩
وزارات اخلارجيــــة ومستشـــاروها القـــانونيون دائمــــاً الـــدول. وتواجـــه 

أسئلة قانونية جدية يف هذا ا0ـال، وهـي أسـئلة تتطلـب رداً فـور�ً. 
وميكن أن ينطوي عمل املقرر اخلاص علـى مسـاعدة عمليـة كبـرية، 

يستند إىل اخلربة ويسعى إىل التوصل إىل حلول عملية إىل أنه نظرًا 
يف اجللســة الســابقة علــى أن  ملشــاكل عمليــة. وقــد جــرى التأكيــد

مسعة اللجنة ميكن أن تتعرض للخطر لـو أخفقـت يف اعتمـاد  ـج 
أن مـا ميكـن أن ُيِضــر أكثـر بســمعة  بيــدمعـنيَّ جتـاه هــذا املوضـوع. 
ستســلم لــآلراء األكثـــر تف غــري واقعيـــة اللجنــة هــو أن تعتمـــد مواقــ

وأعضـــاء اللجنـــة تطرفـــاً لـــبعض اهليئـــات الناشـــطة يف هـــذا ا0ـــال. 
وجــودون يف اللجنــة بصــفتهم الفرديـــة كحقــوقيني، ومهمــتهم هـــي م

__________ 

 )٤٠٦( ICJ, "Written statement submitted on behalf of the 

Secretary-General of the United Nations", 2 October 1998 )علـى متـاح :
www.icj-cij.org(. 

املسامهة يف تدوين القانون الدويل وتطويره تدرجيياً، وهم ال يتحدثون 
 >سم جمموعات أو مصاحل بعينها.

أن تقــــرر كيفيــــة  ٢٠١٢اللجنــــة يف عـــام  وســـيتعني علــــى -٥٠
مواصـلة عملهـا بشـأن هــذا املوضـوع. ويف األسـاس، تواجـه اللجنــة 
خيارين اثنني: Ðمكا ا أن تسعى إىل تدوين القانون القائم، أو أن 
تتخـذ قــراراً واعيــاً >قـرتاح قواعــد جديــدة لتنظـر فيهــا الــدول. ومــن 

جديـــدة ويســــتند إىل  يتضـــمن قواعـــداملـــأمول فيـــه أن بيـــا�ً متــــواز�ً 
أسس منطقية دقيقـة سـيكون مقبـوالً للـدول وحيظـى حقـاً برتحيبهـا. 
ومـن املفــرتض أنــه سـيكون مــن الضــروري إدمـاج هــذه القواعــد يف 

علــى  اخليـاريناتفاقيـة يف الوقـت املناسـب. وينطـوي كــل خيـار مـن 
مــزا� وعيــوب. فقــد تكــون عمليـــة التــدوين مفيــدة، حيــث توضـــح 

سدها، ومن أمثلة ذلك الثغرات اليت ظهـرت  ت وتعمل علىالثغرا
فيمـا خيـص املسـائل اإلجرائيـة الـيت عوجلـت يف التقريـر الثالـث. أمـا 
صياغة قواعد جديدة فستكون أكثر حتد�ً، ولن تكون ذات فائدة 
إال إذا قبلتها الدول على نطاق واسـع. ومـن املهـم أن يُعـَرف، قبـل 

 .اللجنةن ظره الدول مالدورة القادمة، ما الذي تنت

قال إنه كان قد انتقد نظر اللجنـة يف التقريـر  بيليه السيد -٥١
الثالـث عــن املوضــوع ألسـباب تتصــل >ملــنهج. ففـي العــادة، يقــوم 
املقـــرر اخلـــاص بصـــياغة تقريـــر أويل يكـــون مبثابـــة أســـاس للدراســـة 
املقبلــة. ويف احلالــة اجلاريـــة، تبــنيَّ أن بعـــض جوانــب التقريـــر األويل 

، ومــع ذلــك مضــت اللجنــة قــدماً مــن دون االتفــاق مثــرية للجــدل
 على أساس لعملها.

وفيما يتعلق >خليارين اللذين عرضهما السري مايكل وود،  -٥٢
 شدد على أن التطوير التدرجيي يسبق التدوين يف والية اللجنة.

، الفرع A/CN.4/638( *)ختام(على املعاهدات  التحفظات
، Add.1و A/CN.4/647، وAdd.1و A/CN.4/639ألف، و

 )A/CN.4/L.795، وA/CN.4/L.793، وA/CN.4/L.779و
 من جدول األعمال] ٢[البند 

 تقرير الفريق العامل املعين >لتحفظات 
 **)ختامعلى املعاهدات (

دعا رئيس الفريق العامل املعين >لتحفظات على  الرئيس -٥٣
 املعاهدات إىل عرض تقريره الثاين عن أعمال الفريق العامل.

ــوديس -Nســـكيس  الســـيد -٥٤ (رئـــيس الفريـــق العامــــل  بريمـ
املعــــين >لتحفظـــــات علــــى املعاهـــــدات) أشــــار إىل أن اللجنـــــة يف 

كانــــــت قــــــد   ٢٠١١متوز/يوليــــــه  ٦املعقــــــودة يف  ٣٠٩٩جلســــــتها 
__________ 

 .٣١٠٦من اجللسة  مستأنف * 
 .٣٠٩٠من اجللسة  مستأنف ** 
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لت إىل الفريق العامل املعين >لتحفظات على املعاهدات نص أحا
شــأن احلـــوار مشــروع توصــية أو اســتنتاجات جلنـــة القــانون الــدويل ب

مــن التقريــر الســـابع  ٦٨املتعلــق >لتحفظــات، وهــو يـــرد يف الفقــرة 
عشـــــــر للمقــــــــرر اخلــــــــاص عــــــــن التحفظــــــــات علــــــــى املعاهــــــــدات 

)A/CN.4/647 وAdd.1 للنظــر فيــه. وبعــد حبــث دقيــق، ويف ضــوء ،(
اللجنة يف املاضي، اتفق الفريق العامل على أنه من املالئم  ممارسات

بصــياغة جمموعــة مــن االســـتنتاجات  بدرجــة أكــرب أن تقــوم اللجنـــة
بتوصـــــية إىل  مقرونـــــةبشــــأن مســـــألة احلــــوار املتعلـــــق >لتحفظــــات، 

إىل الدول.  باشرةم بصورةاجلمعية العامة، بدالً من توجيه توصيات 
نــــص االســـتنتاجات التســـعة الــــيت  A/CN.4/L.793ويـــرد يف الوثيقـــة 

ة مــن اعتمـدها الفريـق العامـل بصـورة مؤقتــة، تسـبقها ديباجـة مكونـ
 مثاين فقرات وتليها توصية موجهة إىل اجلمعية العامة.

وبعض التغيريات اليت أدخلهـا الفريـق العامـل علـى الـنص  -٥٥
خلــاص هــي تغيــريات جــديرة >إلشــارة إليهــا. الـذي اقرتحــه املقــرر ا

ففيمـا يتعلـق >لديباجــة، أضـاف إليهــا الفريـق العامــل الفقـرة الثانيــة 
ريــــر الســــابع عشـــر للمقــــرر اخلــــاص. الـــيت تتضــــمن إشـــارة إىل التق

وتشــكل الفقــرة الثالثــة مــن الديباجـــة إعــادة صــياغة للفقــرة الثانيـــة 
ضـرورة حتقيــق إىل "األصـلية مـن فقـرات الديباجـة؛ وهـي تشـري اآلن 

 صـون حرمـة املعاهـدات املتعـددة األطـراف توازن مرٍض بني هـديفَ 
ر�ن ". ونشـأت الفقــوكفالـة املشـاركة فيهـا علـى أوســع نطـاق ممكـن

الرابعـة واخلامســة مــن الديباجــة عــن تقســيم وإعــادة صــياغة الفقــرة 
الثالثــــة األصــــلية مــــن فقـــــرات الديباجــــة. ويف الفقــــرة األخــــرية مـــــن 

اســتعيض عــن اإلشـارة إىل املنظمــات اإلقليميــة Ðشــارة الديباجـة، 
 عامة إىل املنظمات الدولية.

ويف صـــــدد االســـــتنتاجات الـــــواردة حتـــــت الفــــــرع "أوالً"،  -٥٦
يشكل اجلزء األول مـن نـص االسـتنتاج الثالـث نصـاً جديـداً. وهـو 
يشــري إىل أمهيـــة التعليـــل الـــذي يقدمـــه صـــاحب الـــتحفظ يف تقيـــيم 

لفريق العامل أن إدراج هذا العنصر هام من صحة التحفظ. ورأى ا
أجل موازنة العبارة الواردة يف االستنتاج اخلـامس الـيت تشـري إىل أن 

نظمات الدوليـة مـن شـواغل إزاء التحفظـات ما تعرب عنه الدول وامل
لـه فائــدة حمتملـة يف تقيــيم صـحتها. وُأخــذ حمتـوى االســتنتاج الرابــع 

يت كـــان قـــد اقرتحهـــا املقــــرر الـــ ١مـــن اجلملـــة األخـــرية مـــن الفقــــرة 
اخلـــاص، مـــع إضــــافة إشـــارة إىل إمكانيــــة احلـــد مــــن نطـــاق بعــــض 

مخض التحفظــات >عتبــاره إحــدى النتيجتـــني اللتــني ميكــن أن يـــت
عنهمــا االســتعراض الـــدوري للتحفظــات. وأخـــرياً، تنــاظر التوصـــية 
الـــواردة يف الفـــرع "�نيـــاً"، بعــــد إدخـــال تعـــديالت طفيفـــة عليهــــا، 

الـنص الـذي كــان قـد اقرتحـه املقـرر اخلـاص. وأوصــى مـن  ٩ الفقـرة
الفريـــــــق العامــــــــل ²ن تــــــــدرِج اللجنـــــــة الــــــــنص الــــــــوارد يف الوثيقــــــــة 

A/CN.4/L.793 ملمارسة.يف مرفق لدليل ا 

وفيمـا خيــص التوصـية املتعلقــة °ليـات املســاعدة يف جمــال  -٥٧
التحفظــات، أشـــار إىل أن اللجنـــة كانــت قـــد أحالـــت إىل الفريـــق 

 >لتحفظات على املعاهدات مسألة النظر يف مشروع العامل املعين
التوصية املتعلقة >ملساعدة التقنية واملساعدة يف تسوية املنازعات يف 

من التقرير السابع عشر  ١٠١ت، وهو يرد يف الفقرة جمال التحفظا
للمقرر اخلاص. وكان املقرر اخلاص قد قدم أيضاً إىل الفريق العامل 

كان قد صاغه يف ضوء التعليقات اليت ُأديل ،  منقحاً مشروع توصية 
�ــا يف أثنــاء املناقشــة العامــة. وقــد قــام الفريــق العامــل بعملــه علــى 

 فقرة فقرة. حصهوفأساس ذلك النص املنقح، 
وأخذ الفريق العامل يف اعتباره املوقف الـذي أعـرب عنـه  -٥٨

ي بعض األعضاء أثناء املناقشـة العامـة واعَتـرب أن نـص التوصـية ينبغـ
ـه إىل اجلمعيـة العامـة وأن مقرتحـات  أن يصـاغ يف صـورة مقـرتح موجَّ

يُـرتك البـاب مفتوحـاً حبيـث اللجنة ينبغي أن تظل ذات صيغة عامـة 
ليــة الــيت قــد يــتم إنشــاؤها. ويــرد نــص اآلد كبــري أمــام طرائــق إىل حـ

التوصــــية الــــيت اعتمــــدها الفريـــــق العامــــل بصــــفة مؤقتــــة يف الوثيقـــــة 
A/CN.4/L.795 ح الفريــــق العامـــــل إدراج هــــذه التوصـــــية يف ، ويقــــرت

 الفصل الرابع من مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دور�ا احلالية.
يت ُأدخلــــت علــــى الصــــيغة وفيمـــا يتعلــــق >لتعــــديالت الـــ -٥٩

األصــلية للــنص املقــرتح، اعتــرب الفريــق العامــل أنــه مــن األفضــل أن 
 مجيعفت ُحذ ،يقتصر نطاق اآللية املوصى �ا على الدول. وهكذا

 اإلشارات إىل املنظمات الدولية من نص التوصية ومن املرفق.
وفيمــــا يتعلـــــق >لديباجـــــة، ُأدرجـــــت إشـــــارة إىل صـــــياغة  -٦٠

الفقرة الثانية من الديباجة، وأصبحت الفقرة األخرية التحفظات يف 
"، وذلـك لتغطيـة  آليـات تتسـم >ملرونـةمن الديباجة تشـري اآلن إىل "

وآلية املساعدة املتوخاة يف  ١املذكور يف الفقرة " مرصد" لكل من ا
 ويف املرفق. ٢الفقرة 

جديــدة. وهــي تســتند إىل مقــرتح قدمــه املقــرر  ١والفقــرة  -٦١
تتضمن اقرتاحاً مفاده أن تنظر اجلمعية العامة يف أن ُينشأ، اخلاص و 

" للتحفظات على املعاهدات على مرصديف إطار اللجنة السادسة، "
اآلليات الصعيد العامل ي وأن توِصي الدول ²ن تنظر يف إنشاء هذه 

على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. وكما يظهر مـن حاشـية 
ملنشأ يف ، ميكن أن تكون ه١الفقرة  ا ذه املراصد على غرار املرصد 

 إطار جلنة املستشارين القانونيني املعنية >لقانون الدويل العام.
إنه، بعد اقرتاح من املقرر اخلاص  وفيما يتعلق >ملرفق، قال -٦٢

ويف ضــوء التعليقــات الــيت ُأديل �ــا يف أثنــاء املناقشــة العامــة، يشـــري 
". خرباء حكوميني"، ال من "اءخرب النص اآلن إىل آلية تتألف من "

، حيث يشار اآلن إىل ‘٢’وجرى تبسيط الصيغة الواردة يف الفقرة 
ا، بدون ذكر تفسري التحفظات واالعرتاضات على التحفظات وقبوهل

عـــن ‘ ٣’التحفظــات أو جوازهـــا أو آ�رهــا. واســـتعيض يف الفقــرة 
"، حيــث إن هـــذا اختالفـــات اآلراء" بتعبــري "املنازعـــاتمصــطلح "

حاشـية تشـري إىل أن اخلـرباء  وُأضـيفتالتعبري األخري أكثر عمومية. 
إىل مساعدة الدول يف تسوية اختالفات اآلراء ينبغي  ُيدعونالذين 

 كونوا نفس اخلرباء الذين قدموا املساعدة إىل أحد األطراف.أال ي
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وقــال إنـــه ×مــل أن تـــتمكن اللجنـــة مــن اإلحاطـــة علمـــاً  -٦٣
وتوصـــــياته املتعلقــــة مبرفـــــق دليــــل املمارســـــة بتقريــــر الفريـــــق العامــــل 

، ومــــن إدراج توصــــية يف >لتحفظــــات املتعلــــق للحــــوار املخصـــص
 جمال التحفظات. تتناول آليات املساعدة يف هامشروع تقرير 

ــياين الســــيد -٦٤ يف معــــرض إشــــارته إىل التوصــــية  ،قــــال فاســ
املتعلقـــة °ليـــة املســــاعدة يف جمـــال التحفظــــات، إنـــه منــــدهش ألن 

، وطبيعته ليست واضحة متاماً، ×خذ مكان الصدارة و×يت املرصد
قبــــل آليــــة املســــاعدة يف ســــياق االقرتاحــــات املقدمــــة إىل اجلمعيــــة 

 والتمس توضيحاً بشأن هذه النقطة.العامة. 
(رئيس الفريق العامل املعين  بريموديس -Nسكيس  السيد -٦٥

د أحدمها >لتحفظات على املعاهدات) قال إن االقرتاحني ال يستبع
اآلخر، وألغراض الصياغة املنطقية جاء االقرتاح املتصل Ðنشاء آلية 

 آلية املساعدة هذه. املساعدة مباشرة قبل املرفق الذي يرد فيه تعريف
ــياين الســيد -٦٦ قـــال إنــه إذا مل يكـــن ترتيـــب االقرتاحـــني  فاسـ

 مسألة هامة، فإنه يقرتح أن يُعكس هذا الرتتيب.
يظهـر مـن  حسـبماقرر اخلاص) قـال إنـه، (امل بيليه السيد -٦٧

أكثـر أمهيـة مـن املرصـد  ٢تقريره، يعترب أن اآللية املتوخاة يف الفقـرة 
 ، لكنه ليس لديه رأي حمدد بشأن ترتيب الفقرات.١املتصور يف الفقرة 

أشــار، ألغـــراض التيســري، ²ن تتضـــمن  كانـــديويت  الســيد -٦٨
املستشارين القانونيني  عنوان املوقع الشبكي للجنة ١حاشية الفقرة 

كــان مـا إذا  عنيـة >لقـانون الــدويل العـام. ويف هــذا الصـدد، ســأل امل
كانت   إذا املرصد يتمثل يف جلنة املستشارين القانونيني نفسها أو ما

تضم هيئة متارس هذه الوظيفة. وشدد أيضاً على أنه ينبغي تشجيع 
ســـائل علــى حتســني الو  >ســتمرار تعمــلاجلهــات الوديعــة علــى أن 

تحفظـــــات، وذلــــك مـــــثالً Ðنشــــاء قواعـــــد املســــتخدمة يف إبــــالغ ال
بيا�ت، أو مواقع شبكية يسهل الدخول إليها، من أجـل مسـاعدة 

 البلدان ذات املوارد احملدودة يف هذا ا0ال.
بصفتها �ئبـة رئيسـة  متحدثة ،إسكوNر إرQندث السيدة -٦٩

الـدويل العـام، قالـت إن جلنة املستشارين القانونيني املعنيـة >لقـانون 
املستشـارين القـانونيني هـي نفسـها تعمـل كمرصـد للتحفظـات  جلنـة

 بصفة دائمة، وذلك >لتعاون مع أمانة جملس أورو>.
قال إنه يفضل إبقاء ترتيب االقرتاحني علـى  نوليت السيد -٧٠

النحـــو الــــذي وضــــعه الفريـــق العامــــل. إذ إنــــه مـــن األســــهل تنفيــــذ 
للتحفظــات، إذا مـا قـورن بتنفيــذ  مرصـدنشـاء االقـرتاح األول، أي إ

 االقرتاح الثاين، و>لتايل فإن الرتتيب احلايل أكثر واقعية.
اصـــة وأن أيــد اقــرتاح الســيد فاســياين، خدوغــارد  الســيد -٧١

، Ðشـار�ا إىل جلنـة املستشـارين القـانونيني املعنيـة >لقـانون ١الفقـرة 
 ٢ يف حــني أن الفقـــرة "،أوروبيــة الرتكيـــزالــدويل العـــام، هــي فقـــرة "

 تتعلق °لية عامة.

ــتش الســــيد -٧٢ ــ وافـــــق الســـــيد نـــــوليت علـــــى أنـــــه ينبغـــــي  بيرتيـ
 االحتفاظ برتتيب الفقرات احلايل.

ر اخلـاص) قـال إنـه منـزعج مـن السـبب (املقر  بيليه السيد -٧٣
الــذي أورده الســيد نــوليت، وهــو منـــزعج أكثــر فيمــا خيــص الســـبب 

ه أكد مرة أخرى على أن ترتيـب الذي أورده السيد دوغارد، ولكن
 الفقرات ال يهم كثريًا من وجهة نظره.

 بيرتيــتش والسـيد نــوليت السـيدوبعـد مناقشــة اشـرتك فيهــا  -٧٤
ــودي -Nســـكيس  والســيد  والســـيد(رئـــيس الفريـــق العامـــل)  سبريمـ

إنــه إذا مل يسـمع أي اعــرتاض  الـرئيس(املقــرر اخلـاص)، قــال  بيليـه
أن حتـــيط علمــــاً >لتقريــــر الشــــفوي فســـيعترب أن اللجنــــة ترغــــب يف 

لــرئيس الفريـــق العامـــل املعـــين >لتحفظـــات علـــى املعاهـــدات، مـــع 
 إدخال التعديل الـذي اقرتحـه السـيد فاسـياين بشـأن ترتيـب فقـرات

، على أن يكـون مفهومـاً أن اللجنـة سـتنظر A/CN.4/L.795الوثيقة 
تعلقــة يف املرفـق اخلـاص >حلـوار املتعلـق >لتحفظـات ويف التوصـية امل

 °لية املساعدة، فقرة فقرة، لدى اعتماد تقريرها السنوي.
 وقد تقرَّر ذلك. 

األجنبية اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( )�بع(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
�بعالتقرير الثالث للمقرر اخلاص (( 

قالــــت إن التقريــــر الثالــــث ر إرQنــــدث إســــكوN الســــيدة -٧٥
 )٤٠٧(للمقــرر اخلـــاص يتســـق بصـــورة وثيقـــة مـــع التقريـــرين الســـابقني

اجلوانـــب املوضـــوعية يف التقريـــر حبـــث ويتســـم مبنطـــق دقيـــق. وبعـــد 
األويل والتقرير الثاين، ×يت التقرير الثالث الذي يركـز علـى املسـائل 

 اإلجرائية، وهو أقل إ�رة للجدل إىل حد كبري.
فإن بعض املقوالت الواردة يف التقرير الثالث  ،ومع ذلك -٧٦

 من الوثيقة تـَُعد حمل خالف. ٦١وامللخَّصة يف الفقرة 
وممـا يـدعو إىل االنزعـاج بصـورة خاصـة عـدُم الوضـوح يف  -٧٧

اصـة خبصدد مسؤويل الدول أو وكالئها الذين يتمتعون >حلصـانة، و 
سـابقني، أي فئـة لتقريـرين العنـدما يشـار إىل فئـة حمـدَّدة >لفعـل يف ا

املسـؤولني اآلخــرين الــذين يتمتعــون >حلصــانة الشخصــية، وإصــرار 
املقـرر اخلــاص علــى تعريــف احلصــانة تعريفــاً واســعاً يســمح Ðدراج 

 مسؤويل الدول السابقني.
ويف التقريــر الثالـــث، يواصـــل املقــرر اخلـــاص تعليـــق أمهيـــة  -٧٨

اء هــذه ؤدي إىل إعطــمطلقـة علــى رغبـة دولــة املســؤول، وهـو مــا يـ
__________ 

A/Cا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠٠٨حولية  )٤٠٧(  N.4/601 
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الرغبــــة مركــــز الصــــدارة عنــــد حتديــــد األشــــخاص الــــذين يتمتعـــــون 
>حلصانة وإىل مراعاة هذه الرغبة وحدها عند حتديـد مـا ميكـن أن 

 ". أفعال رمسيةيطَلق عليه "
ورغــم أن املقـــرر اخلـــاص يقـــدم عـــدداً مـــن العناصـــر الـــيت  -٧٩

ا كمـة، فـإن هـذ�دف إىل إقامة توازن بني دولة املسؤول ودولة احمل
" ال يكفـي لثالثــة أسـباب. فــأوالً، ميثــل الشـرط الوقــائيالنـوع مــن "

حتديد املستفيدين من احلصـانة مسـألة مـن مسـائل القـانون الـدويل. 
وال ميكن إخضاعها حصراً لقواعد القانون احمللي، بل إن األصعب 
ًا، جيب  هو إخضاعها لقرار من جانب سلطات دولة أخرى. و�ني

" موضـــوعياً وأن خيضـــع ملعـــايري ل الرمسيـــةاألفعـــاهـــوم "أن يكـــون مف
دة أحـاد�ً مـن جانــب  حمـدَّدة مبوجـب القـانون الـدويل وليســت حمـدَّ
دولة املسؤول. وحىت ما الحظه املقرر اخلاص من أن وصف الفعل 

" قــد يســتتبع املســؤولية الدوليــة لدولــة أخــرى ال يصــلح رمســي²نـه "
اواة يف السيادة ومبدأ ي مبدأ املسلتربير هذه احلصرية. و�لثاً، يقتض

ه" أن رأي دولـة احملكمـة جيـب أن يؤخـذ علـى نـد سلطان للندال "
ميكــــــن  االعتبـــــار. ويف حــــــني أنــــــه مـــــن املؤكــــــد أن أي دولــــــة ال يف

إخضـــاعها لواليـــة قضـــائية إلزاميـــة لدولـــة أخـــرى مـــن دون مراعــــاة 
ملطلقة رغبتها، فإن من املؤكد أيضاً بنفس القدر أن إعطاء األولوية ا

ة دولــة املســؤول تــؤدي آليـاً إىل تقييــد احلقــوق الســيادية لدولــة لرغبـ
احملكمــة، إذ لــن تســتطيع حماكمهــا ممارســة واليتهــا القضــائية علـــى 
شخص ما 0رد اختاذ قرار يف هذا الصدد من جانب دولة أخرى، 

 املنازعة يف صحته أو مشروعيته. احملكمة لدولةميكن  وهو قرار ال
فإ ـا ال توافـق علــى مجيـع املقـوالت الــيت وردت  ،و>لتـايل -٨٠

مـــن التقريـــر  ٦١يف الفقــرات الفرعيـــة (د) و(ز) و(ط) مـــن الفقــرة 
الثالث للمقرر اخلاص. ومـن �حيـة أخـرى، قالـت إ ـا توافـق متامـاً 
على التأكيد القائل ²ن مسألة احلصانة جيـب مـن حيـث املبـدأ أن 

 املرحلة السابقة للمحاكمة. تثار ²سرع ما ميكن، مبا يف ذلك أثناء
ازل وقالت إ ا تؤيد أيضاً الفكرة القائلة ²ن احلق يف  -٨١ التن
قالت إن  ،حصانة املسؤول يرجع إىل الدولة املعنية. ومع ذلكعن 

لديها حتفظات بشـأن إمكانيـة االحتجـاج >حلصـانة يف أي وقـت، 
 مبــا يف ذلـــك عنـــدما ال تكـــون الدولــة قـــد أصـــدرت إعـــال�ً ســـابقاً 

 عن حصانةبصورة جزئية تنازلت أو عندما تكون قد >لتنازل عنها 
املسؤول التابع هلا. وتزيد حتفظا�ا قوة بصدد االستنتاج القائل ²ن 
دولــــة املســــؤول ميكــــن أن حتــــتج >حلصــــانة يف مرحلــــة اإلجــــراءات 

ضـــمنياً أو صـــراحة أمــــام تنازلــــت عنهـــا االســـتئنافية إذا كانـــت قـــد 
احلصانة ينطوي على عواقب هامة، والتنازل عن  احملكمة االبتدائية.

على الصعيد السياسي وحده ولكن على الصعيد القانوين أيضاً.  ال
فإنـــه جيـــب أن يكـــون خاضـــعاً لتفســـري صـــارم ملبـــدأ اليقــــني  ،وهلـــذا

القانوين. وهلذا السبب، قالت إ ـا ال تسـتطيع أن تؤيـد متـام التأييـد 
 (س).٦١االستنتاج الوارد يف الفقرة 

وقالــــت إن تعليقــــات املقــــرر اخلــــاص الــــواردة يف التقريــــر  -٨٢
الثالث بشأن املسؤولية الدولية لدولة احملكمة اليت ترتتب على عدم 

إ�ر�ا مسألة احلصانة هي تعليقات مقبولة، رغم أن التأكيد الـوارد 
 (ب) يشتط كثرياً.٦١يف اجلملة األوىل من الفقرة 

ؤول الدولـة مـن الواليـة سـويف صدد العالقة بني حصـانة م -٨٣
القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة واملســؤولية الدوليـة للدولـة املعنيـة، قالــت 
إ ا توافق إمجـاالً علـى االسـتنتاجات الـواردة يف الفقـرتني الفـرعيتني 

 .٦١(ف) و(ص) من الفقرة 
ومن �حية أخرى، قالت إ ا جتد من األصعب عليها أن  -٨٤

والقائـل ²نــه إذا مل  ٦٠  ايـة الفقــرة يفتوافـق علــى التحـذير الــوارد 
حتـــتج الدولـــة حبصــــانة املســـؤول فإ ـــا تفــــتح ا0ـــال حملاكمـــة ذلــــك 
الشـخص جنائيــاً يف دولــة أجنبيــة، وختُلــق >لتــايل إمكانيــة حــدوث 
تـدخل مـن ِقبــل دولـة أجنبيــة يف شـؤو ا الداخليـة، وهــو تـدخل قــد 

 تدخل كهذا ىليكون يف بعض األحيان تدخالً جسيماً. واإلشارة إ
>عتبـاره �جتـاً عــن ممارسـة واليــة قضـائية جنائيـة أجنبيــة هـي إشــارة 

 تشتط كثرياً.
وقالـت إ ـا ~سـف عميـق األسـف ألن السـيد كولـودكني  -٨٥

لـن يتــابع مهمتـه كمقــرر خــاص معـين �ــذا املوضـوع، وأعربــت عــن 
أملهـا يف أن تواصـل اللجنــة اجلديـدة الـيت ستنشــأ عـن االنتخــا>ت 

إعطـاَء األولويـة هلـذا  ٢٠١١جرى يف تشـرين الثـاين/نوفمرب تُ اليت س
 املوضوع يف أعماهلا.

قــال إنــه يؤيــد معظــم االســتنتاجات الــيت  فاســياين السـيد -٨٦
عرضها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث. وكما الحظ السيد ماكريه، 
مل يكــن املقـــرر اخلـــاص جازمــاً عنـــدما كانـــت املمارســة غـــري كافيـــة 

 إجا>ت حامسة.يقرتح  ومل

مــن  ٦١وفيمـا يتعلــق >السـتنتاجات املعروضــة يف الفقـرة  -٨٧
التقريـر، قـال إنـه يتفـق متامـاً مـع املتحـدثني اآلخـرين علـى أنـه جيـب 
النظر يف مسألة احلصانة إما يف مرحلة ما قبل احملاكمة أو يف مرحلة 
 مبكـرة مــن إجـراءات احملاكمــة وأن عـدم النظــر يف مسـألة احلصــانة

 دء احملاكمة قد يوقع دولة احملكمة حتت طائلة املسؤولية.عند ب

(ج) على ٦١وقد أحسن املقرر اخلاص بتشديده يف الفقرة  -٨٨
املسؤول،  أن االحتجاج >حلصانة ينبغي أن يكون من جانب دولة 
رغم أنه شخصياً يعتقد أنه من املمكن توخي درجة من املرونة. وقد 

االحتجــــاج >حلصـــــانة أن " ١٥قــــرة الحــــظ املقــــرر اخلــــاص يف الف
عندما تكون  مغزى من الناحية القانونية إال إعال ا لن يكون ذا أو

احلصـانة  أنتعلنهـا، أي  دولة املسؤول هـي الـيت حتـتج >حلصـانة أو
". وقال إنه ينضم إىل ترتب نتائج قانونية إال يف ظل تلك الظروف ال

أن يوجــد ميكــن  كــان  إذاالســيد دوغــارد وآخــرين يف الســؤال عمــا 
كــــان   إذا اســـتثناء مـــن ذلــــك. وقـــد ينظــــر املقـــرر اخلــــاص فيمـــا أي

االحتجــاج >حلصـــانة مـــن جانـــب املســـؤول نفســـه ينشـــئ أي آ�ر 
قانونيـة، مثـل وقـف اإلجـراءات حـىت يـتم ~كيـد وضـع املسـؤول مــن 
جانــب دولتــه. وقــد يكــون هــذا الــنهج موجــوداً ضــمنياً >لفعــل يف 
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دولـة احملكمـة ²نـه جيـري التفكـري يف عَلم اشرتاط املقرر اخلاص أن تَ 
اختاذ تدابري جنائية لكي ميكن تطبيق قاعدة االحتجاج >حلصانة، 
ولكن قد يكون من املفيد أن يدرك األشخاص املتهمون أنه ينبغي 

 هلم إعالم احملكمة بوضعهم املزعوم يف مرحلة مبكرة من اإلجراءات.
مستندًا يف صلة،  والحظ املقرر اخلاص بصدد نقطة ذات -٨٩

بعـض مسـائل املسـاعدة املتبادلـة يف ذلـك اسـتناداً جزئيـاً إىل قضـية 
، أن حمكمـة دولــة احملكمــة ليسـت ملزمــة >لنظــر يف ا0ـال اجلنــائي

مسألة احلصانة من تلقاء ذا�ا. وقال إنه يوافق على ذلك االستنتاج، 
بشـأن وسأل إن كانت هناك أية مبادئ توجيهية ميكن التوصية �ا 

روف اليت ميكـن أن متـارس فيهـا احملكمـة التابعـة لدولـة احملكمـة الظ
ســلطتها التقديريــة مــن تلقــاء نفســها. ولــن يقــوض ذلــك >لضــرورة 
القاعــدة األساســـية الـــيت تقـــول ²ن احملكمـــة تســـتطيع أن تقـــرر أن 

 تعّول إال على االحتجاج >حلصانة الصادر عن دولة املسؤول. ال
ع املقـرر اخلـاص بشـأن اإلجـراء ه يتفـق مـوعمومـاً، قـال إنـ -٩٠

الـــذي يتعــــني أن تعتمـــده دولــــة املســـؤول يف إبــــالغ دولـــة احملكمــــة 
>حتجاجها >حلصانة، و>لتحديد فكرة أنه ليس من الضروري أن 
يكون هذا اإلبالغ موجهاً إىل احملكمة األجنبية، بل ميكن أن يكون 

أال  ن املفيدمن خالل القنوات الدبلوماسية. ومع ذلك، سيكون م
تصاغ قاعدة جامدة وحامسة تقول ²نـه جيـب علـى دولـة احملكمـة، 

، أن تنظر يف مسألة احلصانة من >0موعة الثالثيةعندما يتعلق األمر 
 تلقاء نفسها وبغض النظر عن احتجاج دولة املسؤول >حلصانة.

، قــال إنـه يوافـق علــى احلصـانة >لتنــازل عـنوفيمـا يتعلـق  -٩١
أعضـاء حصـانة  فالتنازل عناملقرر اخلاص.  يوصي به النهج الذي

جيب أن يكون صرحياً، مع إيالء االعتبار الواجب  ةالثالثيا0موعة 
للحالة اليت تطلب فيها دولة املسؤول من دولة أخرى اختـاذ تـدابري 
تتعلـق >حملاكمــة اجلنائيـة. ويف حالــة املسـؤولني اآلخــرين، ميكــن أن 

أو ضمنياً. وميكن معاجلة القضا� صرحياً  احلصانةالتنازل عن يكون 
احلصانة ضمنياً عندما تنظر اللجنة يف التنازل عن التقنية اليت يثريها 

 مشاريع املواد.
(ص) ويف الفرع السابق ٦١ويبحث املقرر اخلاص، يف الفقرة  -٩٢

للمـوجز مــن تقريــره، العالقـة بــني حصــانة املسـؤول ومســؤولية دولــة 
دولة اليت حتتج حبصانة املسؤول التابع هلا لى أن الاملسؤول، وهو يؤكد ع

فيما يتعلق بتهمة ما إمنا تعرتف ²ن الفعل املعين يشكل فعالً صادراً عن 
الدولة ذا�ا وأن ذلك يستويف متطلبات نشوء املسؤولية القانونية لتلك 
الدولة. وقال إنه خيتلف مع املقرر اخلاص يف هذه النقطة. وكما الحظ 

أسبا>ً متباينة قد تفسر االحتجاج >حلصانة من فإن  ،نغالسيد سي
جانب دولة املسؤول، مبا يف ذلك رغبة دولة املسؤول يف تقصي املسألة 
اليت تشكل أساساً للتهمة اجلنائية. وقد ترغب دولة املسؤول أيضاً يف أن 
حتتج >حلصانة بسرعة لتتجنب إحراج املسؤول بدون داٍع، وقد تقوم 

رأ�ً واضحاً بشأن مسؤوليتها. ويف هذه الظروف، ن تكّون بذلك قبل أ
قد يكون االحتجاج >حلصانة عامالً من العوامل اليت ينبغي وضعها يف 

كانت متطلبات اإلسناد قد استوفيت إزاء   إذااالعتبار عند حتديد ما 

الدولة القائمة >الحتجاج، ولكنه ال يؤيد القاعدة الصارمة اليت يبدو أن 
 (ص).٦١وخاها يف الفقرة املقرر اخلاص يت

وأخــرياً، الحـــظ أن بعـــض املســـائل اهلامـــة الـــيت تعـــود إىل  -٩٣
اليت  التقرير الثاين ال تزال معلقة، مبا يف ذلك طبيعة ومدى احلصانة 

. وقال إنه يتفق مع السيد ماكريه ةالثالثيا0موعة سيتمتع �ا أعضاء 
عامـــل يف ســـألة إىل فريـــق وآخــرين علـــى أنـــه ينبغـــي إحالــة هـــذه امل

ملواصلة النظر فيها يف ضوء خمتلف اآلراء اليت ذُكرت يف  ٢٠١٢ عام
اللجنة. وميكن للجنة أيضـاً أن تنظـر يف تعيـني مقـرر خـاص جديـد 
أوالً، تتاح له الفرصة لصياغة موقف بشأن املسألة قبل إحالتها إىل 

لـدول فريق عامل. ووجه االنتباه إىل الفصل املخصص حلصا�ت ا
الدويل، من الوالية القضائية الوارد يف  وممتلكا�ا حولية جلنة القانون 

مــن  ٢، فأشــار إىل أن الفقـرة )ا0لـد الثـاين، اجلــزء الثـاين( ١٩٨٩
من مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة بصفة مؤقتـة تـنص  ٤املادة 

على ما يلـي: "ال ختـل هـذه املـواد كـذلك >المتيـازات واحلصـا�ت 
لقـــــــانون الــــــدويل لرؤســـــــاء الـــــــدول بصـــــــفتهم ا منوحــــــة مبقتضـــــــىامل

يَضــــــف رؤســــــاء احلكومــــــات ووزراء  مل. فلمــــــاذا )٤٠٨(الشخصــــــية"
 اخلارجيــة؟ لقـــد رد املقـــرر اخلــاص الســـيد سوتشـــاريتكول قـــائالً إن

االمتيازات واحلصا�ت اليت يتمتع �ا هؤالء األشخاص فضالً عن "
املـة الدوليــة اسـتناداً إىل ا0أفـراد أسـر رؤسـاء الـدول إمنــا ُمتـنح هلـم 

ومع . )٤٠٩("أكثر منها استناداً إىل القواعد املستقرة للقانون الدويل
 يفاملقــرر اخلــاص إصــراراً مســتمراً، إذ إنــه يقـــول فقــد القــى  ،ذلــك
، اقـرتح عـدة أعضـاء توسـيع ٢وفيما يتعلق >لفقرة ": الحق موضع

الشخصــية  نطـاق احلكـم الـوارد �ـا ليشــمل رؤسـاء الـدول بصـفتهم
رؤســـــاء احلكومـــــات، ووزراء اخلارجيـــــة، وغـــــريهم مـــــن  فضــــالً عـــــن

يضـيف املقـرر اخلـاص  مث. )٤١٠("األشخاص ذوي املناصب الرفيعـة
قائالً إنه لن يعرتض على إضافة إشارة إىل رؤساء احلكومات ووزراء 
اخلارجية وغريهم من املسؤولني الرفيعي املستوى، ولكنه ال يـرى أن 

يزال يشك يف متتـع األسـر يشمل ذلك أسر رؤساء الدول، ألنه ال 
ويعين  .)٤١١("لقانون الدويلل املستقرةالقواعد بوضع خاص "بناءً على 

ذا  ذلك ضمنياً أن املقرر اخلاص قد غري رأيه بشأن ما  كان أعضاء إ
 يتمتعون >حلصانة حسب القانون القائم. ةالثالثيا0موعة 

وكما يتضح من النص املستشهد به، فإن املسـألة ليسـت  -٩٤
املرة األوىل اليت يتعـني فيهـا علـى اللجنـة ليست هذه هي يدة و جد

يصــــعب تصــــور أن تتوقـــف مسعــــة اللجنــــة علــــى مناقشـــتها. وهلــــذا 
 الطريقة اليت تلتمس �ا حل هذه املسألة.
 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 
__________ 

 .٤٤٣ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٨٩حولية  )٤٠٨( 
 .٤٤٦ الفقرة نفسه، املرجع )٤٠٩( 
 .٤٤٨ الفقرة نفسه، املرجع )٤١٠( 
 .٤٥٠ الفقرة نفسه، املرجع )٤١١( 
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 ٣١١٥اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩اجلمعة، 

 كامتو السيد موريس :الرئيس
الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
، الســــيد بيرتيـــتش، الســــيد برييــــرا، الســــيدة بريمــــوديس ->ســـكيس 

احلمود، السيد دوغارد، السيد سابو�، السيد  جاكوبسون، السيد
سينغ، السيد غالتسكي، السيد فارغاس كارينيو، السـيد فاسـياين، 

يويت، السـيد كولــودكني، السـيد فومبـا، الســيد كـافليش، السـيد كانــد
موراســــــي،  الســـــيد كوميســــــاريو أفونســـــو، الســــــيد ماكريـــــه، الســــــيد

ميليسكانو، السيد نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود،  السيد
 السيد ويسنوموريت.

_________ 

األجنبية اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية 
 )A/CN.4/646و، الفرع واو، A/CN.4/638( )ختام(

 ]األعمال جدول من ٨ البند[
 )ختاماخلاص (التقرير الثالث للمقرر 

هنــأ املقـرر اخلــاص علــى القـدر الكبــري مــن  فومبــا السـيد -١
البحث والتحليل الذي قام به لتزويد اللجنة Ðطار منطقي متناسق 
ملناقشة هذا املوضوع. وأبدى أسفه ألنه مل تتم صياغة مشاريع مواد، 

كان من السابق ألوانه القيام بذلك قبل النظر يف التقرير   لكنه رأى أنه
أن الـنهج املعتمـد بشـأن القضـا� ذلك  ،)٤١٢(الثاين للمقرر اخلاص

 اجلوهرية سيؤثر على اجلوانب اإلجرائية اليت يناقشها التقرير الثالث.
وفيمـا يتعلـق >لســؤال األساسـي بشــأن االسـتثناءات مــن  -٢

(س) مــن ٩٤اص قـد أكــد يف الفقــرة احلصـانة، قــال إن املقــرر اخلــ
لــــــق تقريـــــره الثــــــاين أنــــــه مل تتطــــــور يف القــــــانون الــــــدويل قاعــــــدة تتع

>السـتثناءات مــن احلصــانة، وال يوجــد توجـه حنــو وضــع مثــل هــذه 
منهجــي ببحـث القاعـدة. وينبغـي إقامــة الـدليل علـى هــذا التأكيـد 

 ،صارم للممارسات ذات الصلة. ويف حالة عدم وجود هذا الدليل
ه ينبغـي تطـوير القـانون الـدويل تـدرجيياً >لـنص علـى اسـتثناء مــن فإنـ

 احلصانة فيما يتعلق >جلرائم الدولية اخلطرية.
)، فقـــــال إنـــــه A/CN.4/646وانتقــــل إىل التقريـــــر الثالـــــث ( -٣

فـــإن عبـــارة  ،"ةالثالثيــا0موعـــة "أعضــاء يتعلـــق مبعرفــة هويـــة  فيمــا
إىل أنـه ة متامـاً، نظـراً الئمـم ١٩" الـواردة يف الفقـرة كقاعـدة عامـة"

__________ 

. A/CN.4/631 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٤١٢( 
 ٣٠٨٦ اجللسات انظرالتقرير الثاين يف الدورة احلالية، ولالطالع على مناقشة 

 .أعاله ٣٠٨٨و ٣٠٨٧و

ميكـن أيضـاً أن تكـون هويـة هـؤالء األشـخاص غـري معروفــة. إذ إن 
 حتدث >لفعل. اإلخفاقات الربوتوكولية

 من التقرير بشأن ٥٥ووافق على االستنتاج الوارد يف الفقرة  -٤
 ٦٠. وتتضــمن الفقــرة التنــازل عــن احلصـانةالشـكل الــذي ×خـذه 
واجهـه الدولـة عنـد اختـاذ قرارهـا بشــأن ذي توصـفاً ممتـازاً للمـأزق الـ

االعــرتاف بســلوك املســـؤول >عتبــاره ســلوكاً رمسيـــاً، وبــذلك تنشـــئ 
 املقدمات املنطقية ملسؤوليتها احملتملة عن هذا السلوك. 

يتعني التمييز بني احلصانة الشخصية واحلصـانة  ،وعموماً  -٥
ييـز بـني التمالوظيفيـة. وفيمـا يتعلـق >حلصـانة الشخصـية يلـزم أيضـاً 

"، أي احلصــانة الــيت يتمتــع �ــا احلصــانة األوليـةميكــن تســميته " مـا
". ويتعـني وضـع متييــز احلصـانة الثانويـة، و"ةالثالثيـا0موعـة أعضـاء 

آخــر بـــني احلــاالت الـــيت جيــب فيهـــا إ�رة مســألة احلصـــانة بصـــورة 
واحلاالت اليت تلقائية من جانب الدولة اليت متارس الوالية القضائية 

ب فيها ذلك. والتمييز الثالث هو بني احلاالت اليت تبلَّغ فيها ال جي
 دولة املسؤول مبوقف املسؤول التابع هلا واحلاالت اليت ال تبلَّغ فيها.

ومـن املنطقــي أن ُيســتنبط مــن مقولــة أن مســألة احلصــانة  -٦
أمام  ميكن االحتجاج >حلصانة إال جيب أن تثار منذ البداية أنه ال

يــــة ولـــيس يف مرحلــــة االســــتئناف. ولكـــن هــــذا  ــــج حمكمـــة ابتدائ
مطلـــق، إذ ينبغـــي التفكــــري يف الســـماح >الحتجـــاج >حلصــــانة يف 
مرحلــة االســتئناف إذا تبــنيَّ أن ذلــك ضــروري يف بعــض احلــاالت. 
وعلـــى أي حـــال، جيــــب أن تؤخـــذ وظيفــــة احلصـــانة يف االعتبــــار، 

ة يف يت تعمـل �ـا احلصــانوسـيكون مـن الضـروري حتديـد الكيفيــة الـ
 احملاكم من خمتلف املستو�ت.

وتوضــح النقــاط الثمــاين عشــرة الــواردة يف مــوجز التقريــر  -٧
) القضــــــا� الرئيســــــية الـــــيت يثريهــــــا املوضــــــوع. وتشــــــري ٦١(الفقـــــرة 

(ج) إىل أن احتجـــاج املســــؤول نفســـه >حلصـــانة لــــيس ٦١ الفقـــرة
أن توضـع تلــك  مناسـباً قـانو�ً؛ ومـع ذلــك فقـد يكـون مــن احلكمـة

اصــة أن املقـــرر خبة يف االعتبــار عنـــد صــياغة مشــاريع مـــواد، و احلالــ
إىل أن إعالن احلصانة على هذا النحو  ١٥اخلاص أشار يف الفقرة 

مـن جانــب املســؤول لــيس عـدمي املغــزى يف اإلجــراءات القضــائية. 
(و) قد تكون قطعيـة أكثـر مـن الـالزم ٦١واجلملة الثالثة من الفقرة 

ارس الوالية القضائية غري ملزمة >لنظر ا أن الدولة اليت متيف إعال 
يف مســـألة احلصـــانة مـــن تلقـــاء نفســــها. وقـــد يكـــون مـــن احلكمــــة 

 مواصلة التفكري يف هذا املوضوع.

(ل) ٦١وقــال إنــه يوافــق علــى الوصــف الــوارد يف الفقــرة  -٨
احلصــانة فيهــا صــرحياً التنــازل عــن للحالـة الــيت ال يتعــني أن يكــون 

 انة. عدم االحتجاج >حلص وعلى

ويف اخلتـام، قـال إنـه يؤيــد اإلحاطـة علمـاً >الســتنتاجات  -٩
الواردة يف التقارير ونقل املهمة إىل اللجنـة اجلديـدة الـيت سـُتنتخب 
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. وســيكون مــن مسـؤولية هــذه اللجنــة اجلديــدة أن ٢٠١٢يف عـام 
 كان ينبغي إنشاء فريق عامل لفحص املسألة احلامسةإذا  تنظر فيما 

 اءات من احلصانة.املتعلقة >الستثن

(املقـرر اخلــاص) خلـص املناقشــة بشــأن  كولــودكني  السـيد -١٠
تقريريـه الثـاين والثالـث فقــال إنـه يشـعر >لســرور ألنـه أطلـق مناقشــة 
مفعمة >حليوية ورحب مبـا ُأعـرب عنـه مـن تعليقـات ومـن انتقـادات 

هذه املناقشة  حادة أحيا�ً. وتنصب القضا� احملورية اليت ظهرت يف
حتديـــــد مســـــؤويل الدولـــــة الـــــذين يتمتعـــــون، أو ال يتمتعـــــون، علـــــى 

ينبغـــــي أال يتمتعـــــوا، >حلصـــــانة مـــــن الواليـــــة القضـــــائية اجلنائيــــــة  أو
كانـت احلصــانة قاعــدة دوليــة   إذااألجنبيـة؛ ونطــاق احلصــانة؛ ومــا 

معرتفًا �ا، وإن كان األمـر كـذلك، هـل هنـاك، أو ينبغـي أن يكـون 
كــــان ينبغــــي أن   إذاهلـــا؛ ومــــا  تثناءات أو تقييــــداتهنـــاك، أي اســــ

يكـون الــنهج إزاء احلصــانة متــدرجاً علــى أســاس نــوع اجلرميــة الــيت 
اجلــرائم العاديـة أو أكثــر اجلـرائم خطــورة  -يرتكبهـا مســؤول الدولـة 

 اليت تسبب انشغاالً للمجتمع الدويل ²كمله. 

وقــــد أكـــــد أعضــــاء اللجنـــــة الــــذين يؤيـــــدون اتبــــاع  ـــــج  -١١
افحة اإلفـالت مـن العقـاب، واعتـربوا أن صالحي على ضرورة مكإ

احلصـانة هـي نظـام مـن خملفـات املاضـي ال يسـتقيم مـع االجتاهــات 
احلاليـة يف القــانون الــدويل. وقـد المــوا عليــه عـدم إعطــاء االهتمــام 
الكـايف للوقــائع؛ وتقيـيم بعــض الوقـائع بصــورة خاطئـة؛ واختــاذ  ــج 

 السـيادة وعــدم فاعـه عـن املســاواة يفقـاطع إزاء سـيادة الدولــة؛ ود
التـدخل يف الشــؤون الداخليـة. ووضــع بعـض أعضــاء اللجنـة خطــاً 
متييـــز�ً بـــني احلصـــانة واملســــؤولية، ومزجـــوا احلصـــانة >إلفـــالت مــــن 
العقاب، حيث أشاروا إىل مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون. وعلى 

ة لتقريـره هذا كان هناك اعرتاض شديد على االستنتاجات الرئيسي
 وكذلك على األساس املفاهيمي للتقرير. الثاين، 

وأيـــد أعضــــاء آخــــرون يف اللجنـــة عمومــــاً وجهــــة نظــــره.  -١٢
وبـــــدون التقليـــــل مـــــن أمهيـــــة مكافحـــــة اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب أو 
االجتاهـات احلاليــة يف القـانون الــدويل، أبــرز هـؤالء األعضــاء أمهيــة 

ني الصعيد الدويل وفيمـا بـاحلصانة لكفالة العالقات السليمة على 
 الدول ومنع التعسف يف تلك العالقات.

وكان هناك خط �لث للتفكري اعتنقه بعض أعضاء اللجنة،  -١٣
يربره إىل  وهو يتمثل يف أن حتليله للقانون الدويل القائم قد يكون له ما

حد كبري، ولكن احلصانة ودائرة األشخاص الذين يتمتعون �ا جيب 
التــدرجيي للقــانون الــدويل تقييـدمها بدرجــة أكــرب مــن أجــل التطــوير 

العقاب  املنشود، وإقامة التوازن الصحيح بني مكافحة اإلفالت من 
 وكفالة استقرار العالقات الدولية وانتفاء املفاجآت فيها. 

علـى بعـض االنتقــادات العامـة واحملـددة لتقريريــه  ويف الـرد -١٤
 الثاين والثالث، قال إنه يود أن يديل >لنقاط التالية.

ى سبيل الدفاع عن ~كيده أن معظم حمـاوالت إرسـاء عل -١٥
والية قضائية عاملية أو والية خارج اإلقليم قامت �ا بلدان متقدمة 

ميــة، قـــال إنـــه ضــد مســـؤولني أو مســـؤولني ســابقني مـــن الـــدول النا
بلــداً خضــع مســؤولون �بعــون هلــا أو خيضــعون حاليــاً  ١٨أحصـى 

من البلـدان  ١٥منها جنبية، حملاوالت ممارسة والية قضائية جنائية أ
الناميـة. ومـن بـني البلـدان الــيت اختـذت هـذه اإلجـراءات األرجنتــني 
 وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا واململكة املتحدة
وهولنـدا والــوال�ت املتحـدة. ورمبــا كـان يتعــني عليـه أن يــدرج هــذه 

 القوائم يف أحد تقاريره. 

تطيع أن يقبل النقد املوجه إليه على أساس وقال إنه ال يس -١٦
 ج يتقيد حرفيـاً >لقـانون. ويف اتباع إمهاله املفرتض للوقائع لصاحل 

ئع، فإنـه لـيس مـن حني أن القانون ال يعين شيئاً >لطبع بدون الوقـا
الوالية  الصعب اكتشاف هذه الوقائع فيما يتعلق مبحاوالت ممارسة 

 حمـددين. ولكــن ميكـن النظــر إىل القضـائية اجلنائيــة علـى مســؤولني
الوقائع من زوا� خمتلفة، واللجنة ليست هيئة تقصي حقائق. وينظر 
أعضاء اللجنة إىل العامل من وجهات نظر خمتلفة وختتلف خلفيا�م 

لقانونيــة والشخصــية، وهـــو مــا يـــؤثر >لطبــع علـــى مــواقفهم بشـــأن ا
النظر مفيد، املوضوعات اليت ينظرون فيها. وهذا التنوع يف وجهات 

 حىت ولو أدى إىل تعقيد البحث عن توافق اآلراء.
وختتلف األفكار املعاصرة عن القانون الدويل عموماً وعن  -١٧

 ٢٠آلراء اليت سادت منذ السيادة >لتحديد اختالفاً ملحوظاً عن ا
اً  ٣٠ أو سنة. وحتتل مكافحة اإلفالت من العقاب اآلن مكا�ً رئيسي

ائية يف جدول األعمال الد اجلن ويل املعاصر. وقد أصبحت املسؤولية 
القضائية  الفردية عن اجلرائم اخلطرية مبوجب القانون الدويل والوالية 

ت بديهية. ولكن من اجلنائية الدولية حقائق واقعة. وكل هذه املقوال
الواضح أيضاً، يف نظره على األقل، أن تطور حقوق اإلنسان قد أثر 

املساواة يف السيادة بني الدول وعدم التدخل  ~ثرياً عميقاً على مبادئ
النظر  يف الشؤون الداخلية، ولكنه مل يقوضها. واملشكلة اليت تستحق 

القانون الدويل على ليست مدى ~ثري التغريات يف العامل املعاصر ويف 
سيادة الدول عموماً، ولكن املشكلة على حنو أكثر حتديداً هي كيف 

القضائية  ~ثرت حصانة مسؤويل الدول عموماً واحلصانة من الوالية 
 اجلنائية الوطنية للدول األخرى خصوصاً.

واالجتاه احلايل يف القانون الدويل مييل بصورة واضحة إىل  -١٨
ئية اجلنائيـة الدوليـة ويعـارض احلصـانة مـن هــذه نشـوء الواليـة القضـا

الوالية. ولكن جيب التمييز بني حصانة مسـؤويل الـدول مـن الواليـة 
لقضائية اجلنائية األجنبية واحلصانة يف سياق الوالية القضائية اجلنائية ا

مـن نظــام رومـا األساســي للمحكمـة اجلنائيــة  ٢٧الدوليـة. واملــادة 
ملواقف الدولية، وهي املادة اليت  ا مت االستشهاد �ا كدليل على تغري 

إزاء احلصانة، ال تتصل حقيقة >ملوضوع، حيث إ ا تتناول احلصانة 
الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية، وليس احلصانة من  من

النظام  الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. ولكن مبا أنه قد جاء ذكر 
، وهي املادة اليت تؤكد أنه ٩٨ املادة األساسي فينبغي أن يشار إىل
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ال يزال يتعني الوفاء >اللتزامات الناشئة مبوجب القانون الـدويل يف 
دد متتــــع مســـؤويل الــــدول غـــري األطــــراف يف النظـــام األساســــي صـــ

>حلصـانة يف الــدول األطـراف، حــىت إذا اشـُتبه يف ارتكــاب هــؤالء 
 ئية للمحكمة.املسؤولني جرائم تندرج يف إطار الوالية القضا

ومــــن الواضـــــح أنــــه يعتنـــــق آراًء راســــخة بشـــــأن موضـــــوع  -١٩
يف تقاريره، بدًال من رأى أنه من األفضل التعبري عنها قد احلصانة و 

جمــرد ذكـــر الـــُنهج احملتملـــة، وهـــو مـــا مت بصـــورة شـــاملة يف املـــذكرة 
. وقال إن آراءه تشكلت من )٤١٣(العامة املمتازة املقدمة من األمانة

جتريبيـــة ومل تتشـــكل مـــن خـــالل افرتاضـــات مســـبقة.  خــالل دراســـة
اصــة خربتــه الطويلــة يف خبوقــال إن خلفيتــه الشخصــية والقانونيــة، و 

دارة القانونيـة بــوزارة اخلارجيــة الروســية، قـد أثــرت بطبيعــة احلــال اإل
علــى نظرتــه الوضــعية إىل حــد كبــري إىل القــانون، وهــي نظــرة تقــدم 

 بعض اآلراء املتعمقة القّيمة.
وقــــال إن حتليلــــه ملمارســــات الــــدول ومواقفهــــا وأحكـــــام  -٢٠

أن  حمكمـة العــدل الدوليــة واحملــاكم الوطنيــة واملؤلفــات ال يشــري إىل
ســيادة الدولــة وحصــانة مســؤويل الدولــة فقــد� أمهيتهمــا يف ســـياق 
الوالية القضائية اجلنائية األجنبيـة. والتفاعـل بـني السـيادة واحلصـانة 

>لواليـة القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة، هام بصورة خاصة فيمـا يتصـل 
 يف مقابـل الواليـة القضـائية املدنيـة األجنبيـة. والتـدابري املتخـذة أثنــاء
التحقيقــات اجلنائيـــة تنطــوي يف كثـــري مـــن األحيــان علـــى تقييـــدات 

حرمـان مـن احلريـة أو علـى اسـتجواب للمسـؤولني، مبـا يف ذلـك  أو
االستجواب بصدد أفعال أدِّيت بصـفة رمسيـة. وقـد جيـري احتجـاز 
املسؤولني، مبن فيهم املسؤولون الرفيعو املستوى، أو القبض عليهم. 

رة مباشـرة علـى ممارسـة سـيادة الدولـة وتـؤثر كـل هـذه العوامـل بصـو 
نـا كانـت أمهيــة موافقـة الدولـة، وهــي . ومــن هالوطنيـةقـدر�ا  وعلـى

موافقـة قـد تعــّرب عنهـا الدولــة بشـكل أو آخـر، علــى ممارسـة الدولــة 
األجنبيــــة للواليـــــة القضــــائية اجلنائيـــــة علــــى مســـــؤوليها. ومل ُحتـــــدث 

ه األسـس اجلذريـة التغريات يف القانون الدويل بعـد أي تغيـري يف هـذ
 للنظام الدويل.

ا يتعلـــق بنطــاق احلصـــانة وقــد ُأعــرب عـــن آراء عــدة فيمــ -٢١
. وقـــد ســـار يف عملـــه علـــى أســـاس اتبعـــه" الـــذي العـــامو>لـــنهج "

االفـــــرتاض القائـــــل ²ن كـــــل مســـــؤويل الـــــدول احلـــــاليني والســـــابقني 
يتمتعــون حبصـــانة وظيفيـــة مـــن الواليــة القضـــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة، 

رة أخرى، احلصانة يف صدد األفعال اليت يقومون �ا بصفتهم وبعبا
اصـة خبية. وتضمن تقريره الثاين أسـبا>ً كافيـة هلـذا االفـرتاض، و الرمس

. ويف تلـك األمثلـة، مل تكـن أفعـال املسـؤولني ٢٣و ٢١يف الفقـرتني 
 أفعاالً ختصهم وحدهم، ولكنها كانت يف الواقع أفعال الدولة.

اء بشــأن مــن ينبغــي أن يتمتــع >حلصــانة وقـد تباينــت اآلر  -٢٢
 لة ²ن وزراء اخلارجية أو حىت أعضاءالشخصية. واالدعاءات القائ

__________ 

وميكن االطالع عليها  مستنسخة؛ ،Corr.1و A/CN.4/596 الوثيقة )٤١٣( 
 .على املوقع الشبكي للجنة (و�ئق الدورة الستني)

ال يتمتعــون، أو ينبغـي أال يتمتعــوا، >حلصـانة هــي  ةالثالثيـ ا0موعـة
نظــره، دعمهــا بتحليــل موضـــوعي وجهــة ميكــن، مــن  ادعــاءات ال

ذا املوقــف سياسـي وقـانوين. وأظهــرت املناقشـة أن الـدعم ضــئيل هلـ
لـــذين داخــل اللجنـــة. وقــال عـــدة أعضـــاء إن جمموعــة املســـؤولني ا

ا0موعــــة يتمتعـــون >حلصــــانة الشخصــــية ينبغـــي أن تقتصــــر علــــى 
. ولكنـــه ســـبق لـــه أن وجـــه االنتبـــاه إىل حكـــم صـــادر عـــن ةالثالثيــ

حمكمـــة العـــدل الدوليــــة يشـــري إىل أن املســــؤولني الرفيعـــي املســــتوى 
، يتمتعـــون حبصــــانة ةالثالثيــــموعـــة مــــن غـــري أعضــــاء ا0اآلخـــرين، 

عــدة أحكـــام صــادرة عـــن شخصــية. واســتندت إىل ذلـــك احلكــم 
حماكم وطنية اعرتفت ²ن احلصانة الشخصـية ال يتمتـع �ـا أعضـاء 

وحدهم ولكن يتمتع �ا أيضاً املسؤولون اآلخرون  ةالثالثيا0موعة 
احملـاكم الرفيعو املستوى، مثل وزراء الدفاع ووزراء التجارة. وأخذت 

ومات عندما لدى احلكاملوجودة الوطنية يف اعتبارها النزعة املؤيدة 
توصـــلت إىل مثـــل هــــذه القـــرارات، وهــــي قـــرارات أصــــبحت اآلن 
حقائق حبكم القانون. وينشأ املنطق الذي تستند إليه هذه القرارات 
جزئيـاً عــن تغــريات عامليــة: مل تعــد وظـائف الدولــة اهلامــة، مبــا فيهــا 

 ة يف العالقــــات الدوليــــة، جمــــاالً حصــــر�ً قاصــــراً علــــىمتثيـــل الدولــــ
. وهــو ال يعـــرف بوجــود أي أحكــام قانونيــة تفيـــد ةالثيــالث ا0موعــة

علـــى  ةالثالثيـــا0موعــة بعــدم متتـــع أي مســـؤولني مــن غـــري أعضـــاء 
اإلطـالق >حلصــانة الشخصــية. فــإىل أي مــدى إَذن يســتند الــنهج 

 التقييدي إىل القانون؟
أعضـــاء يف اللجنــة ضــرورة تــوخي احلـــذر  وقــد أبــرز عــدة -٢٣

وهــذا >لطبــع هــو الــنهج الصــحيح.  والصــرامة يف معاجلــة القضــية،
فقد قام بتطبيق هـذا الـنهج يف صـياغة املقرتحـات الـواردة  ،و>لفعل

بشــــــأن وضــــــع معـــــايري يتعــــــني أن يفــــــي �ــــــا  )٤١٤(يف تقريـــــره األويل
مــن  ةثيــالثالا0موعــة أعضــاء مــن غــري املسـؤولون الرفيعــو املســتوى 

أجــل التمتــع >حلصــانة الشخصــية، وكــذلك يف اقرتاحــه يف التقريـــر 
الثالــث الــذي ذهـــب إىل ضــرورة التمييـــز بــني هـــؤالء األفــراد وبـــني 

ألغراض اجلوانب اإلجرائية للحصانة، رغم  ةالثالثيا0موعة أعضاء 
 أن احلصانة الشخصية ال ختتلف >لنسبة هلاتني ا0موعتني. 

الفـــــات مبوضـــــوع االســـــتثناءات مــــــن الختوتتعلـــــق أهـــــم ا -٢٤
احلصــانة. وقـــد �رت مناقشـــات كثــرية بســـبب القـــول ²ن حصـــانة 
مسـؤويل الــدول مـن الواليــة القضـائية اجلنائيــة األجنبيـة قاعــدة �بتــة 
متامــــاً يف القـــــانون الــــدويل و²نـــــه جيـــــب إثبــــات االســـــتثناءات مـــــن 

ال ما قــاصـة فيمـا يتعلـق ²كثــر اجلـرائم خطـورة. وعنـدخباحلصـانة، و 
الـبعض إن احلصـانة قاعـدة عامــة، يف حـني اعـرتض آخـرون، فرمبــا  
كـانوا ينظــرون فقــط إىل مســائل وحـاالت خمتلفــة. فحــق الــدول يف 
ممارسـة الواليــة القضـائية يف صــدد اجلـرائم املرتكبــة يف أقاليمهـا هــو 
قاعـدة دون شـك، ولكــن محايـة أشـخاص بعيــنهم، مثـل املســؤولني 

ة اإلقليميــة بســبب حصــانتهم ميثــل ضــائياألجانــب، مــن الواليــة الق
إذا  استثناًء من هذه القاعدة. ومـن جانـب آخـر، وفيمـا يتصـل مبـا 

__________ 
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كانـت الدولــة تســتطيع اختـاذ تــدابري إجرائيــة جنائيـة تفــرض التزامــاً 
علــى مســـؤويل دولـــة أخـــرى أو تكــون تـــدابري قســـرية، فـــإن إجابتـــه 
 ســــتكون >لنفــــي عمومـــــاً، ولكنهــــا ســـــتكون >إلجيــــاب يف بعـــــض

 االت؛ فاحلصانة هي القاعدة وعدم احلصانة هو االستثناء.احل

عنهـا، فإنــه  ُأعـربمـن االخـتالف يف اآلراء الـيت  و>لـرغم -٢٥
جيد من العسري أن يتخيَّل، حىت يف صدد اجلرائم األساسـية، كيـف 
تستطيع اللجنة أن تبتعد عن املوقف القانوين حملكمة العدل الدولية 

مث حكمهــــا بعــــد ســــت  عتقـــال،ة االمــــذكر يف حكمهـــا يف قضــــية 
. بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف ا0ال اجلنائيسنوات يف قضية 

إذ إن هـذين احلكمــني مل يشــريا فقـط إىل احلصــانة الشخصــية غــري 
القابلـة للتصـرف للمسـؤولني الرفيعـي املسـتوى مـن الواليـة القضــائية 

ت بصـورة ثبـ" اجلنائية األجنبية، ولكن احلكم الثاين أعلـن مـا يلـي:
بعـــض أصــــحاب املناصــــب  ]...أن [راســـخة يف القــــانون الــــدويل 

العاليـة يف الدولـة، مثـل رئــيس الدولـة [...] يتمتعـون >حلصـانة مــن 
الواليــة القضـــائية يف الـــدول األخـــرى، ســـواء كانـــت واليـــة قضـــائية 

وهكــــــذا تعامـــــل احلكمــــــان، . )١٧٠مدنيـــــة أو جنائيــــــة" (الفقـــــرة 
همــا، مـــع احلصــانة >عتبارهـــا بين الصــادران بفاصــل ســـت ســنوات

يتعلق >حلصانة  قاعدة �بتة بصورة راسخة، وذلك على األقل فيما
. و>إلضــــــافة إىل ذلــــــك، ووفقــــــاً للمجموعــــــة الثالثيــــــةالشخصـــــية 
ميكــــن أن توجــــد اســـتثناءات مــــن تلــــك القاعــــدة،  الللمحكمـــة، 

وموقفهــا هـــذا يتمتــع بـــدعم واســع مـــن الــدول، وذلـــك يف أحكـــام 
وطنيـــة ويف املؤلفـــات، رغـــم أن املؤلفـــات تعـــرض >لطبـــع الاحملـــاكم 

 وجهات نظر أخرى.

كان خمطئاً يف استعمال مصطلح أنه  وقال إنه يوافق على  -٢٦
"، ألنـه رغـم تـواتر اسـتخدامه فإنـه يكـون يف غــري املطلقـةاحلصـانة "

موضعه عند تطبيقه على احلصانة الشخصية. فاحلصانة الشخصية 
ن ذات صلة فقط يف أثناء َشغل الشخص كو حمدودة زمنياً. وهي ت

منصــباً مـــن أرفــع املناصـــب يف الدولــة. واحلصـــانة الشخصــية تتـــيح 
احلمايــــة، مثلهـــــا مثــــل احلصـــــانة الوظيفيـــــة، ال مــــن مجيـــــع التـــــدابري 
اإلجرائية اجلنائية ولكن من التدابري اليت تفرض التزاماً على املسؤول 

 أو التدابري القسرية.

للجنـــــــة أن تنظــــــــر يف مســــــــألة  انوعلـــــــى هــــــــذا، إذا كــــــــ -٢٧
فإنــه ســيتعني عليهــا علــى األرجـــح أن  ،االســتثناءات مــن احلصــانة

 وتفعــل ذلــك فيمــا يتعلــق فقــط >حلصــانة املوضــوعية. وحــىت مؤيـــد
االستثناءات من احلصانة ال يستطيعون االتفاق على األسباب اليت 
تــربر االســـتثناءات احملتملـــة، وقـــد ُكتــب الكثـــري يف هـــذا املوضـــوع. 

إلضافة إىل ذلك، ال يظهر من ممارسات الدول وال مـن أحكـام و>
احملــاكم الوطنيــة أي اجتـــاه صــوب االســـتثناءات، رغــم أن احلصـــانة 
الوظيفيــــة يف بعـــــض الظــــروف، كمـــــا ذكـــــر يف تقريــــره الثـــــاين، قـــــد 

 فيهــا ارُتكبــت الــيتتنطبـق أثنــاء ممارســة الواليــة اإلقليميـة للدولــة  ال
اقشة بشأن هذا املوضوع، سيكون من نإحدى اجلرائم. ويف ضوء امل

املفيــد مواصــلة النظــر يف الظــروف الـــيت ميكــن فيهــا ممارســة الواليـــة 
 القضائية اإلقليمية.

ولكـي ميكـن طـرح قاعـدة �شـئة تقيـد احلصـانة جيــب أن  -٢٨
تكون املمارسات املناظرة لذلك سائدة. وقد أظهر حتليله أن ذلك 

 بعض االستثناءات اليت يوجد جمال للنظر يف ،مل حيدث. ومع ذلك
علـــى ســبيل املثــال، عنــد تعليـــق  -مل يــرد ذكرهــا يف التقريــر الثــاين 

 احلصانة كتدبري مضاد. 
لقي  -٢٩ وإذا مل ترد معلومات جديدة إىل اللجنة من الدول لت

الضوء على االستثناءات احملتملة من احلصانة، فعندئذ سيكون من 
اءات ب القانون القائم، الصعب ا0ادلة، حس يف عدم وجود استثن

مـن احلصـانة الشخصـية أو احلصـانة الوظيفيـة، فيمـا عـدا االسـتثناء 
املذكور يف تقريره الثـاين. وال حيـول ذلـك دون قيـام اللجنـة بصـياغة 
معايري قانونية دولية، وذلك مثًال يف شكل معاهدة دولية، إذا رأت 

 أن ذلك أمر مالئم. 
فيه كثري من أعضاء اللجنـة  السياق الذي نظر وحتوَّل إىل -٣٠

يف املوضـوع، وهـو ُأسـس ز�دة تقييــدات احلصـانة، فقـال إن فكــرة 
التقليــل إىل أدىن حـــد مـــن احلصـــانة مــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة 
األجنبية، متاشياً مع مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون، ليست قابلة 

 وأعضــــاء فــــإن املســـؤولني ،ذكورللتطبيـــق. ورغـــم مبــــدأ املســـاواة املـــ
الربملــا�ت يف بلــدان كثـــرية جــداً ال يزالــون يتمتعـــون >حلصــانة مـــن 
الواليــــة القضــــائية اجلنائيــــة يف احملــــاكم احملليــــة. فلمــــاذا إذن ينبغــــي 

 يتمتع املسؤولون >حلصانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية؟ أال
يف   اجلنائيـة األجنبيـة وتوضع احلصانة من الوالية القضائية -٣١

كفـة مضـادة لكـل مـن مكافحــة اإلفـالت مـن العقـاب واملســؤولية. 
وهـذا املوقـف أيضـاً ال يسـتقيم مـن وجهـة نظـره. فقـد قيـل عـن حـق 
إن مكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد الدويل حتدث على 
جبهة عريضة جـداً، ويف مقـدمتها اهليئـات الـيت متلـك واليـة قضـائية 

عاون ملكافحة اجلرمية. وقد قفز القانون لية والدول اليت تتجنائية دو 
الدويل قفزات واسعة يف السنوات األخرية يف هذا ا0ال >لتحديد. 
أما >لنسبة حملاكمة مسؤويل إحدى الدول مبوجب الوالية القضائية 
لدولـــة أخـــرى، ففــــي هـــذه النقطــــة واجـــه املفهــــوم الناشـــئ للواليــــة 

ومل يكــن ذلــك بســـبب مليــة مشــاكل خطــرية، القضــائية اجلنائيــة العا
احلصانة وحدها. فهذا النوع من احملاكمة ميثل جانباً منعزالً وحمدوداً 
إىل حــد كبــري يف اجلهــود الدوليــة ملكافحــة اإلفــالت مــن العقـــاب، 
وهـو لـيس مقبــوالً إىل درجـة كبــرية بـني الـدول نفســها. ولـيس هنــاك 

ينبغـي حمــاكمتهم  أسـاس موضـوعي كبـري للقــول ²ن مسـؤويل الـدول
ى أكثـر اجلــرائم الدوليـة خطـورة يف دول أخــرى. ولـو أن الــدول علـ

اعتربت هذا النهج  جاً مالئمـاً النتفـت احلاجـة عندئـذ إىل إنشـاء 
 احملكمة اجلنائية الدولية. 

ره  -٣٢ وعموماً، كان تقريره الثالث أقل مدعاة للجدل من تقري
أدت إىل بـني التقريـرين قـد  الثاين، رغم أن أوجه التشابه املفاهيميـة
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اصـــــة يف صـــــدد كيفيـــــة توزيــــــع خباختالفـــــات يف الـــــرأي متشـــــا�ة، و 
 االختصاصات بني دولة املسؤول والدولة املمارسة للوالية القضائية.

وحظيــت بعــض اســتنتاجاته بـــدعم واســع إىل حــد كبـــري.  -٣٣
 ويصــدق ذلـــك علـــى الفكـــرة القائلـــة ²ن قضـــية حصـــانة مســـؤويل

ة األجنبيـة جيـب مـن �حيـة املبـدأ الدول من الوالية القضـائية اجلنائيـ
أن تعاجل يف مرحلة مبكرة من إجراءات احملاكمة أو حىت قبل ذلك، 

مرحلـة مـا قبــل احملاكمـة. وبشــأن هـذه املســألة، ُأعـرب عــن  أي يف
القيــام بــذلك ال ميكــن اعتبــاره يف كــل  وجهــة نظــر تقــول ²ن عــدم

مالحظة  وهي -اللتزامات الناشئة عن احلصانة احلاالت انتهاكاً ل
يتفق معها. وقد أُبديت أيضاً تعليقات مفيدة فيما يتعلق مبا لقضية 

اصة يف املراحـل األوىل مـن خبحرمة املسؤولني من صلة >ملوضوع، و 
 اإلجراءات اجلنائية.

وكان هناك أيضاً اتفاق عريض بدرجة معقولة على فكرة  -٣٤
ملسؤول اليت جيب أن حتتج >حلصانة، وليس ا أن دولة املسؤول هي

نفسه، لكي يكون هلذا االحتجاج مغزاه من الناحية القانونية. بيد 
أنه أشري إىل أن االحتجاج >حلصانة من جانب املسؤول ينبغي أن 
يكون له مع ذلك بعض اآل�ر. وهو يوافق على ذلك املوقف: لقد 

الثالـــث إىل أن إعـــالن مـــن تقريـــره  ١٥أشـــار يف الواقـــع يف الفقـــرة 
متـــع >حلصـــانة ينطــــوي >لتأكيـــد علـــى مغـــزى مــــا. املســـؤول أنـــه يت

ميكــن للدولـــة الـــيت متـــارس الواليــة القضـــائية أن تتجاهـــل هـــذا  وال
اإلعالن ببساطة، إذ ميكنها، استناداً إىل هذا اإلعالن، أن تنظر يف 
مســألة حصـــانة املســـؤول. بــل وقـــد تكـــون ملزمــة ²ن تفعـــل ذلـــك 

القـانون الــدويل، شـريعها احمللـي. ومـع ذلــك، ومـن منظـور مبوجـب ت
فإن إعالن احلصانة من جانب الفـرد املعـين ال ميكـن أن يكـون لـه 
نفـس املغـزى الـذي يكـون إلعـالن يصـدر عـن دولـة املسـؤول، ألن 
املســؤول ال يعـــدو أن يكـــون املســـتفيد مــن احلصـــانة الـــيت تعـــود يف 

 الواقع إىل الدولة.
هو  عن احلصانة التنازلد كبري لفكرة أن وُأعرب عن ~يي -٣٥

 من اختصاص دولة املسؤول وليس املسؤول نفسه.
ُأعـــرب عـــن  ،وفيمــا يتعلـــق بعـــبء االحتجــاج >حلصـــانة -٣٦

بعـــض التأييـــد للتمييـــز بـــني األشـــخاص الـــذين يتمتعـــون >حلصـــانة 
واملسـؤولني اآلخـرين. ولكـن  ةالثالثيـا0موعـة >عتبارهم أعضاء يف 

لتمييز ال معىن اإلعراب عن وجهة نظر تقول ²ن هذا اجرى أيضاً 
ميكـن للدولـة أن حتـتج >حلصـانة بـنفس القـدر مـن إىل أنـه له، نظراً 

كما   ةالثالثيا0موعة السهولة يف حالة املسؤولني الذين ينتمون إىل 
يف حالــة املســؤولني اآلخــرين. وقــال إنـــه ال يتفــق متــام االتفــاق مـــع 

ن الــــدول تثــــري بنفســــها يف كثــــري مـــــن تلــــك املالحظــــة. وصــــحيح أ
حيـان مســألة حصـانة املســؤولني الرفيعــي الرتبـة، ولكــن ذلــك ال األ

 يعين أ ا ينبغي أن تكون ملزمة بفعل ذلك.
وقيــل أيضـــاً إن الشـــرطة والســـلطات األخـــرى يف الدولـــة  -٣٧

لـبعض األرفـع تعـرف دائمـاً املسـؤولني  املمارسـة للواليـة القضـائية ال

ضـية احلصــانة ال ينبغـي أن تكـون مسـؤولة عـن إ�رة قالـدول، وإ ـا 
. وقال إنه ليس مقتنعاً ²ن جهـل ةالثالثي أعضاء ا0موعة يف صدد

شرطة الدولة ² ا احتجزت رئيس دولة أخرى يعفي الدولة األوىل 
مـن مسـؤولية ذلــك الفعـل. فالقضــية >لفعـل هـي قضــية تنسـيق بــني 

يـة. وقـد جـرى التأكيـد علـى وكاالت إنفاذ القـانون ووزارات اخلارج
صـال بـني الــدول، مـع التشـديد خاصــة علـى ضـرورة قيــام أمهيـة االت

الدولـة املمارســة للواليـة Ðبــالغ دولـة املســؤول >لتـدابري الــيت جيــري 
 اختاذها.

وأدت مسألة أسس احلصانة الوظيفية إىل إ�رة اختالفات.  -٣٨
ط الدقيقــة وهـو يوافـق علـى أن األمـر يتطلــب مواصـلة تفصـيل النقـا

وازن بني اختصاص دولة املسؤول Ðعالن أن املعنية من أجل كفالة الت
الشخص يتصرف بصفة رمسية واختصاص الدولـة املمارسـة للواليـة 
بعـــدم قبـــول هـــذا اإلعـــالن بطريقـــة عميـــاء. ويتوقـــف الكثـــري علـــى 
دة لكل حالة. وقد حيدث مثالً أن يكون سلوك أحد  الظروف احملدَّ

دولـــة بع رمســـي بصـــورة واضــحة حبيـــث تســـتطيع الاملســؤولني ذا طـــا
املمارسة للوالية أن تستخلص ذلك االستنتاج بنفسها، رغم أن ذلك 

 ال يعين أ ا ملزمة ²ن تفعل ذلك. 
و�رت اخلالفات أيضاً حول مدى ضرورة تقـدمي أسـباب  -٣٩

إىل ا0موعــة احلصـانة الوظيفيــة أو الشخصــية ملســؤولني ال ينتمــون 
 ةالثالثيـ 0موعـةا وجرى االعرتاض مراراً على فكرة وجـود. الثالثية

فقد أشار البعض، وهو يتفق معهم، إىل أن غرض  ،ذا�ا. ومع ذلك
كان   إذاااللتزام ببيان أسباب احلصانة الوظيفية يقتصر على حتديد ما 

املسؤول يتصرف بصفة رمسية من عدمه، ولـيس إرغـام الدولـة علـى 
مة أجنبية. وُأعرب عن قدر معقول من الدفاع عن مصاحلها يف حمك

دعم للقول ²ن أسباب احلصـانة ال يتعـني أن تُعـرض يف احملكمـة ال
 الدبلوماسية تكفي لذلك. القنوات األجنبية، إذ إن 

وُأعرب عن آراء شىت تعرب عن ُ ج مفاهيمية متباعدة فيما  -٤٠
ا ٤٥و ٤٤يتصل >لفقرتني  قشان من تقريره، ومها الفقر�ن اللتان تن

اق دويل جيـرم أفعـاالً معينـة ينطـوي كان توقيع الدولة على اتف  إذاما 
 عن حصانة املسؤولني الذين يرتكبون هذه األفعال.  تنازلعلى 
وعمومــاً تولـَّـد لديــه انطبــاع بوجــود دعــم جيــد إىل درجـــة  -٤١

عـن احلصـانة،  التنـازلبشأن الطرق الـيت ميكـن �ـا  ألفكارهمعقولة 
، ٤٥و ٤٤انبــــاً القضــــا� املثــــارة يف الفقــــرتني وذلــــك إذا ُحنيــــت ج

مــن غـري أعضـاء ا0موعــة عـن احلصــانة الشخصـية ألفـراد  والتنـازل
 .يف حد ذاته الفئة هذه ووجود، ةالثالثي
ويبدو أن مفهوم املسؤولية املزدوجة، أو اإلسناد املزدوج،  -٤٢

قد استحوذ علـى دعـم أكـرب كثـرياً بعـد أن شـرحه بتفصـيل أكـرب يف 
>لنقاط الدقيقة يف هذه  يره الثالث. وتتصل االختالفات الباقيةتقر 

 املسألة، وليس >ملبدأ األساسي.
 كليهما. وأثريت مسألة التوازن فيما يتعلق بتقريريه الثاين والثالث -٤٣
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فــــإن  ،وكمـــا أكــــدت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة عــــن حــــق -٤٤
احلصـــانة مـــن الواليـــة القضــــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة ال تنطـــوي علــــى 

سؤولية. ولذلك ليس من الـدقيق اإلفالت من العقاب وال غياب امل
التمييــز بـــني املســؤولية واإلفـــالت مـــن العقــاب. والتمييـــز الصـــحيح 
يكون بني احلصانة والواليـة القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة، و>لفعـل ال 

لى الوالية القضائية عموماً، ولكن ينطبق فقط علـى ينطبق ذلك ع
على املسؤول أو تتسـم  التدابري اإلجرائية اجلنائية اليت تفرض التزاماً 

² ا تدابري قسرية. وتوفر احلصانة محاية من هذه التـدابري وحـدها، 
 من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية ²كملها.  ال

ثريون، وهو واحد منهم، ميكن والتوازن الذي يلتمسه الك -٤٥
التوصــل إليـــه ال عنــدما يســـتطاع إخضــاع أكـــرب عــدد مـــن مســـؤويل 

واليــة القضــائية لدولـــة أخــرى، ولكــن رمبــا أمكـــن إحــدى الــدول لل
 التوصل إليه >ستعمال املنطق التايل بيانه.

 ةالثالثيـا0موعـة أوالً، قـد يتمتـع مسـؤولون ال ينتمـون إىل  -٤٦
حبصــانة شخصـــية، ولكـــن عـــدد هـــؤالء املســـؤولني جيـــب أن يظـــل 
حمـــدوداً، وجيــــب أن يقتصـــر اإلطــــار الـــزمين حلصــــانتهم علـــى فــــرتة 

 لمنصب. ل شغلهم
و�نياً، تقتصر احلماية اليت توفرها احلصانة الوظيفية على  -٤٧

فة رمسيـة. أمـا األعمــال الـيت تـؤدى بصــفة األعمـال الـيت تـؤدى بصــ
شخصية، مبا يف ذلك أثناء شغل مناصب حكومية رفيعة املستوى، 

 فهي غري مشمولة.
و�لثاً، حتد تقييدات احلصانة الشخصية من احلماية اليت  -٤٨

 متع �ا املسؤولون يف صدد األعمال اليت تؤدى قبل شغل املنصب. يت
ج >حلصـانة الوظيفيـة وتقـدمي ورابعاً، يقع عـبء االحتجـا  -٤٩

أسـبا�ا علـى دولـة املسـؤول، فهـي الـيت جيـب أن تعلـن أن الســلوك 
املعين كان سلوكاً رمسياً بطابعه وأن الشخص املعين هـو مسـؤول يف 

 فيهـا، ويتصــرف بنـاًء علــى تعليما�ــا. تلـك الدولــة أو كـان مســؤوالً 
الدولـة  وهذا اإلعالن ينشئ مقدمات منطقية للتذرع مبسؤولية تلك

مبوجــب القــانون الــدويل. واحلاجــة إىل إصــدار هــذا اإلعــالن تــرتك 
 الدولة يف مواجهة اختيار عسري يف كثري من األحيان.

وخامســـاً، إذا مل تصـــدر دولـــة املســـؤول أي إعـــالن يفيـــد  -٥٠
، طابعــاً رمسيــاً تمتـع >حلصــانة، ويعـين >لتــايل أن لســلوك املسـؤول ال

 صـمت أو ضــمنياً عـن احلصــانة فإ ـا تكـون بــذلك قـد تنازلــت يف
 الوظيفية لذلك املسؤول.

وسادساً، ال توفر احلصانة محاية إال من التدابري اإلجرائية  -٥١
ية. وميكن اجلنائية اليت تفرض التزاماً على املسؤول أو تتسم ² ا قسر 

للدولة املمارسة للوالية القضائية أن ترفع دعوى جنائية ضد املسؤول؛ 
انقضاء أو أن جتمع األ دلة املالئمة عن سلوك املسؤول وتنتظر حىت 

ملستوى، مث  ا احلصانة الشخصية هلذا املسؤول، إذا كان مسؤوالً رفيع 
ئية الدولية؛ تقيم الدعوى اجلنائية؛ أو أن ترسل األدلة إىل احملكمة اجلنا

عن حصانة املسؤول؛ أو  تتنازلأو أن تشري على الدولة األجنبية ²ن 
أن تعـرض عليهـا األدلــة الـيت ُمجعــت وتشـري عليهــا Ðقامـة الــدعوى 
اجلنائيــة بنفســها. ويف كثــري مـــن األحيــان تفضــل الــدول أن تتعامـــل 

 مع مسؤوليها السابقني بصورة مستقلة. بنفسها
مل ما قد ُأدي بصفة رمسية، ينشأ عندئذ وأخرياً، إذا كان ع -٥٢

 سؤولية دولة املسؤول مبوجب القانون الدويل.احتمال االحتجاج مب
ومن الواضح أن هناك خيارات أخرى. وقد نبهته املناقشة  -٥٣

إىل عدم وجود أي إشارة يف تقاريره إىل أمهية التعاون بني الدول يف 
نــب وممارســة الواليــة وضـوعات املتصــلة حبصــانة املســؤولني األجاامل

د تكرس يف عملها املقبل بعض القضائية اجلنائية. وقال إن اللجنة ق
االهتمام لاللتزامات املتصلة >لتعاون. ومل تتضمن تقاريره أيضًا أي 
شيء عن تسوية املنازعات بني الدول يف صدد جوانب حمددة من 

ويف حالـة حصانة املسؤولني من الوالية القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة. 
ة دولية أو يف ظهور منازعة من هذا القبيل ينبغي فحصها يف حمكم

القـانون الـدويل إىل أن هيئـة حتكـيم، ولـيس يف حمكمـة وطنيـة، نظـراً 
 ينظم هذه املنازعات. وقد تنظر اللجنة أيضاً يف هذه القضية.

وأعرب عن أمله يف أن توفر تقاريره الثالثة واملناقشات اليت  -٥٤
ا، مبـا يف ذلـك املناقشـات يف إطـار اللجنـة السادســة، بشـأ  دارت
اصـة يف خب مفيداً ميكن البناء عليه. واألفكار اليت صاغها، و أساساً 

 اية تقريريه الثاين والثالث، ال يقصد منها >ملـرة أن تكـون أساسـاً 
ملشاريع مواد. فهي جمرد تلخيص لتقاريره، وتعرض االستنتاجات اليت 

ه بشأن املوضوع حىت اآلن، وذلك أساساً لفائدة توصل إليها يف عمل
و ال يعــــارض اســـــتعماهلا لصــــياغة مشـــــاريع مـــــواد يف القــــارئ. وهـــــ

املستقبل، ولكنه يعتقد أن األمر يتطلب مزيداً من العمل بشأن هذا 
 املوضوع أوالً لكي ميكن حل بعض القضا� األساسية.

وتســــــتطيع اللجنــــــة >لفعـــــــل أن تتصــــــل >لــــــدول بشـــــــأن  -٥٥
وعني، فتطلــب منهــا أوالً أن تعطــي اهتمامــاً خاصــاً للقضــا� موضــ

املثـارة يف تقريـره الثـاين ويف مناقشـات اللجنـة بشـأنه، وتطلـب منهــا 
�نيــاً أن تقـــدم معلومـــات عـــن تشــريعا�ا وممارســـا�ا، مبـــا يف ذلـــك 
املمارســة القضــائية، يف صـــدد املوضــوعات الـــيت متــت تغطيتهـــا يف 

  مناقشات اللجنة بشأ ما.تقريريه الثاين والثالث ويف
وهي دائماً مسألة ذات  -جنة وقد أثريت مسألة مسعة الل -٥٦

صـــلة. وقــــال إنـــه يــــود بـــدوره أن يتحــــدث عـــن مســــؤولية اللجنــــة، 
ومسؤولية كل من كتب يف القانون الدويل. ولتوضيح أفكـاره بشـأن 

 )٤١٥(فإنــه يستشـــهد مبقــال كتبــه األســتاذ أ. غـــاتيين ،هــذا املوضــوع
أن الطبعــــات املتتاليـــة مـــن أشــــهر الكتـــب التعليميــــة  يوضـــح كيـــف

اإليطالية بشأن القانون الدويل كانت قد اعتنقت، يف حلظات �رخيية 
__________ 

 )٤١٥( A. Gattini, "The dispute on jurisdictional immunities of t he 

State before the ICJ: is the time ripe for a change of law?", Leiden Journal 

of International Law, vol. 24, No. 1 (March 2011), pp. 173–200. 
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خمتلفة، أفكاراً متعارضة متاماً بشأن مسائل حصانة الدولة، مع ظهور 
على حكم  -وهو أثر ضار يف هذه احلالة  -األثر الناجم عن ذلك 

الية. وكما أشار األستاذ غاتيين، ينبغي اكم اإليطأصدرته إحدى احمل
وعواقبهـا تـذكرة  االحتاديـة أملانيـا مجهورية ضد فرّيينأن تكون قضية 

 للحقوقيني الدوليني مبسؤوليا�م كمصادر فرعية للقانون الدويل.
رحـب >لتلخــيص النزيـه للمناقشــة الــذي  دوغــارد السـيد -٥٧

اء تتنــاقض مـــع بوجــود آر  قدمــه املقــرر اخلــاص، والــذي اعــرتف فيــه
يشكل هذا امللخص،  أنواقرتح آرائه وقدم عرضاً ممتازاً للموضوع. 

مقـرت�ً >لتقـارير الثالثـة الـيت أعــدها املقـرر اخلـاص، أساسـاً ملواصــلة 
 النظر يف املوضوع. 

أعرب عن تقديره للمقرر اخلاص لعمله املمتاز يف الرئيس  -٥٨
 .احلصانة يف املستقبلوضع ُأسس لدراسة مسألة 

 .٢٥/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١١٦اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٢الثال�ء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الحقاً 

السيدة إسكو>ر إر�ندث، السيد >سـكيس  :احلاضرون 
 يد احلمـود، السـيد، السـيد بيرتيـتش، السـيد برييـرا، السـبريمـوديس -

خوانــــغ، الســــيد دوغــــارد، الســــيد ســــابو�، الســــيد ســــينغ، الســـــيد 
غالتسكي، السيد غـا�، السـيد فارغـاس كـارينيو، السـيد فاسـياين، 
السـيد فومبــا، السـيد كــافليش، السـيد كانــديويت، السـيد كوميســاريو 

نو، السـيد نـوليت، الســيد أفونسـو، السـيد موراسـي، الســيد ميليسـكا
 ري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.نيهاوس، الس

_________ 

 *)ختام( )aut dedere aut judicare(االلتزام Nلتسليم أو احملاكمة 
)A/CN.4/638الفرع هاء، و ،A/CN.4/648( 

 ]األعمال جدول من ٦ البند[
 *)ختامالتقرير الرابع للمقرر اخلاص (

لتسليم دعا املقرر اخلاص املعين مبوضوع االلتزام > الرئيس -١
إىل تلخـيص املناقشـة الـيت  )aut dedere aut judicare(أو احملاكمـة 

 ).A/CN.4/648جرت بشأن تقريره الرابع (

__________ 

 .٣١١٣من اجللسة  مستأنف * 

(املقـــرر اخلـــاص) أعـــرب عـــن تقـــديره  غالتســـكي الســيد -٢
اخلالص جلميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا بنشاط كبري يف املناقشة 

ان لنقدهم البّناء ا0دي، حول تقريره الرابع. وقال إنه يشعر >المتن
حيث كان ذلك أكثر فائدة من التهاين التقليدية من أجل التحرك 

غايـة يف التعقـد، وهـو قدمًا يف صدد هذا املوضوع الـذي أثبـت أنـه 
مـا شـدد عليـه معظـم املتحــدثني. وقـد اسـتلزم هـذا املوضـوع حتلــيالً 

ائح الوطنيـة، منهـا والعرفيـة، وللـو  التعاهديةمتعمقًا للقواعد الدولية، 
وهي اليت زادت عدداً يف السنوات األخرية وتغـريت إىل حـد بعيـد، 

ليم أو احملاكمة يف وفقاً ملا أكده الفريق العامل املعين >اللتزام >لتس
. ورغــم أن أحـد أعضــاء اللجنــة )٤١٧(٢٠١٠و )٤١٦(٢٠٠٩عـامي 

، فإن األغلبية إ اءهالنظر يف هذا املوضوع أو حىت  تعليقاقرتح قد 
ساحقة من املتحدثني احتجت ²ن العمل ينبغي أن يتواصل دون ال

انقطــاع. وميكـــن أن يولِّــد تعليـــق العمــل انطباعـــاً زائفــاً ²ن اللجنـــة 
أن املوضــــوع غـــري مالئــــم، أو أ ــــا ليســـت مســــتعدة لعمليــــة  تعتقـــد

تدوينــــه، أو أنــــه ينبغــــي أن يتوقــــف ألســــباب أخــــرى. ورأى بعـــــض 
بط مبســــألة الواليــــة القضــــائية األعضـــاء أن املوضــــوع ينبغــــي أن يـــرت

العاملية وأن يعاَجل >القرتان �ا، وهـو مـا سـبق مناقشـته يف عـدد مـن 
 )٤١٨(ن قد اقرتح يف تقريره األويلهيئات األمم املتحدة. وقال إنه كا

حتلـيالً مشــرتكاً للمســألتني، ولكــن ذلــك االقــرتاح تعــرض للنقــد ومل 
يل أو مـن اللجنـة حيصل على الـدعم الكـايف مـن جلنـة القـانون الـدو 

يف  اآلن مدرجةالسادسة. وملا كانت مسألة الوالية القضائية العاملية 
تنظر و حتمياً أن جدول أعمال هيئات األمم املتحدة األخرى، يبد

حبـــــث كــــان ينبغـــــي إذا  مـــــا يف جلنــــة القـــــانون الـــــدويل مــــرة أخـــــرى 
املوضوعني معاً أو بصورة منفصـلة وإىل أي مـدى، وكلمـا سـارعت 

 إىل ذلك كان ذلك أفضل.اللجنة 
وقــد متـــت املوافقـــة علـــى معظـــم مشـــاريع املـــواد اجلديـــدة  -٣

ينبغي يف املرحلة اجلارية أن املقدمة يف التقرير الرابع. واتُفق على أنه 
تعتمــدها أو تقـــدمها  حتــيط اللجنــة علمـــاً فقــط مبشــاريع املـــواد وأال

أنـه ميكـن رمسيـاً إىل اللجنـة السادسـة للنظـر فيهـا. ولكنـه أشـار إىل 
إدراج مشـاريع املـواد للعلـم فقـط يف حاشـية يف الفصـل ذي الصــلة 

 من التقرير السنوي للجنة.
اجلديــــد (واجــــب التعـــــاون)  ٢ وقــــد أ�ر مشــــروع املـــــادة -٤

تعليقات عديدة، واتفق معظم املتحدثني على أن هذا الواجب يقع 
د على عاتق الدول وأن مشروع املادة ينبغي أن يدرَج يف مشاريع ا ملوا

ظهرت اختالفات  ،املتعلقة >اللتزام >لتسليم أو احملاكمة. ومع ذلك
يكـون موضــوعاً كــان هـذا احلكـم ينبغــي أن   إذايف اآلراء بشـأن مـا 

 ،ملشروع مادة منفصل أو أن يدرَج يف الديباجة. و>إلضافة إىل ذلك
" وفضلوا استعمال كلمة واجبانتقد عدة أعضاء استعمال كلمة "

__________ 

 .٢٠٤ الفقرة)، الثاينجلزء ا0لد الثاين (ا ،٢٠٠٩حولية  )٤١٦( 
 .٣٤٠-٣٣٧ الفقرات)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية  )٤١٧( 
 .A/CN.4/571)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٦حولية  )٤١٨( 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   379 13/07/2020   09:06:37



 348 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة اضراحمل 

 

 

كـان واجــب   إذاوأعـرب آخــرون عـن شـكوكهم بشــأن مـا "، التـزام"
التعـاون ميكــن اعتبـاره مصــدراً أوليـاً لاللتــزام >لتسـليم أو احملاكمــة. 

" مكافحة اإلفالت من العقابعدد من األعضاء ²ن عبارة "واحتج 
ليست مالئمة يف نص قانوين. ولكـن اللجنـة سـبق هلـا أن شـددت 

فالت من العقـاب، وهـو على أمهية واجب التعاون يف مكافحة اإل
ميّثل واحداً من أهم األسس القانونية لاللتزام >لتسليم أو احملاكمة يف 

االلتـــزام >لتســــليم اللجنـــة يف موضـــوع  اإلطـــار العـــام املقـــرتح لنظــــر
) الذي أعده الفريق العامل يف aut dedere aut judicare( احملاكمة أو

. و~كدت )٤١٩(لسنةوُأدرِج يف تقرير اللجنة عن تلك ا ٢٠٠٩عام 
يف املناقشات اليت جرت يف إطار الفريق  ٢٠١٠هذه احلجة يف عام 

واجب التعاون يف مكافحة اإلفالت من العامل، حيث أشري إىل أن 
و>إلضـافة . )٤٢٠(العقاب يبدو أساساً لاللتزام >لتسليم أو احملاكمة

مناهضة " أو "مكافحة اإلفالت من العقابإىل ذلك، تظهر عبارة "
" يف كثـري مــن الو�ئـق القانونيـة الدوليـة، وهــي ن العقـابفـالت مـاإل
تكرر استعمال  ،. و>ملثل٢تضِعف القيمة القانونية ملشروع املادة  ال

" بصـــورة ال تقــل، علـــى أقـــل تقـــدير، عـــن واجـــب التعـــاونصــيغة "
"، وقد أقرت اللجنة ²مهيتها عندما االلتزام >لتعاوناستعمال صيغة "
، مشروع مادة بشأن واجب التعاون ٢٠١٠يف عام اعتمدت مؤقتاً، 

أوســبينا يف  -. وقــد أبــرز الســيد فلنســيا )٤٢١(يف حـاالت الكــوارث
 محايـة األشــخاص يف حـاالت الكــوارثتقريـره الرابــع عـن موضــوع 

)A/CN.4/643 أمهيـة هـذا الواجــب عمومـاً، ويف صـدد التعــاون يف (
حتفـاظ حاالت الكوارث خصوصاً. وهكذا فإنه يؤيد شخصـياً اال

مبشـروع املـادة بشـأن واجـب التعـاون يف بدايـة مشـاريع املـواد، وهـو 
 يوافق متاماً على معظم االقرتاحات اليت أبديت لتحسني صياغته.

إىل جــزأين  ٢مـن مشـروع املـادة  ١واقـرتاح تقسـيم الفقـرة  -٥
اقرتاح مفيد جداً، حبيث يتناول اجلزء األول التعاون فيما بني الدول 

ين التعـاون مــع احملــاكم الدوليـة ²نواعهــا. وميكــن زء الثــاويتنـاول اجلــ
 املتحــدة األمـم مــع >لتعـاون االلتــزامأيضـاً إدراج إشــارة حمـددة إىل 

اتفاقيــات  إىلالربوتوكــول اإلضــايف  مــن ٨٩ املــادة نمــ ينبثــق الــذي
املتعلــــق حبمايـــــة و  ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢جنيــــف املعقــــودة يف 

 .(الربوتوكول األول) ضحا� املنازعات املسلحة الدولية
وكـــــان مـــــن رأي بعـــــض املتحـــــدثني أن مســـــألة املصـــــادر  -٦
األســــس القانونيــــة لاللتــــزام >لتســــليم أو احملاكمــــة ليســــت أهــــم  أو

جانــب يف املوضــوع، ولكنــه يوافــق علـــى الــرأي الــذي أعــرب عنـــه 
معظــم األعضــاء ²ن األســـاس القــانوين لــذلك االلتـــزام ميكــن، بـــل 

بدء جيدة للشروع يف حتليل متعمق الحـق  ينبغي، أن يعاَمل كنقطة
(املعاهـــدة  ٣هلــذا املوضــوع. ولــذلك الســبب، يبــدأ مشــروع املــادة 

>عتبارهـا مصـدراً لاللتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة) >ستنسـاخ احلكـم 
__________ 

 .٢٠٤ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية  )٤١٩( 
 .٣٣٩ فقرةال)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية  )٤٢٠( 
 .)٥ املادة(مشروع  ٣٣١و ٣٣٠ الفقر�ن نفسه، املرجع )٤٢١( 

كل دولة ملزمة الوارد فعالً يف التقرير الثالث الذي ينص على أن "
ت على هذا نص ة إذا مامير اجلبتسليم أو حماكمة من يدعى ارتكابه 

ورغــم أن ذلـــك . االلتــزام معاهــدة تكـــون فيهــا هــذه الدولـــة طرفــاً"
يثر أي اعرتاضات يف جلنة القـانون الـدويل أو يف اللجنـة  االقرتاح مل

، فقد شكك عدد من األعضاء يف الدورة ٢٠٠٨السادسة يف عام 
احلاليـــة يف ضـــرورة تكـــرار مبـــدأ معـــروف للكافـــة، وهـــو أن "العقـــد 

. ومـن املسـلم ٣من مشروع املـادة  ١عة املتعاقدين"، يف الفقرة يشر 
بــه أن جلنـــة القـــانون الـــدويل لـــن تقــول مبوجـــب هـــذا احلكـــم شـــيئاً 
زام  جديداً، ولكن الفقرة املتعلقة >ملعاهدات >عتبارها مصدراً لاللت
>لتسـليم أو احملاكمــة هـي نقطــة بـدء جيــدة لتنطلـق منهــا األعمــال 

ثّــل األحكــام التعاهديــة ذات الصــلة الــيت تعلــن متالالحقـة. فــأوالً، 
االلتــزام >لتســليم أو احملاكمــة أقــوى مصــادر هــذا االلتــزام وأكثرهـــا 
قبوالً. وقد يؤدي حذفها من مشروع املادة إىل انطباع خاطئ ² ا 
ليســت هامـــة. و�نيـــاً، يتضـــح مـــن اســـتعراض مـــوجز للمعاهـــدات 

احملاكمــة أن عــددها قــد  والقائمـة الــيت تتضــمن االلتــزام >لتسـليم أ
تزايـد بصــورة كبـرية يف الســنوات األخـرية، وأن عــدد الـدول املرتبطــة 
بــــذلك االلتـــــزام يتزايـــــد بســـــرعة. وكمـــــا يتضـــــح مـــــن تقريـــــره األويل 

، حاول بعض الكّتاب إثبـات وجـود قواعـد عرفيـة مـن ٢٠٠٦ لعام
خالل االستشهاد >ملمارسة العامة املستمدة من املعاهدات. وسبق 

إذا انضـمت ": ١٩٩٨راب عن الرأي التايل يف الفقه يف عـام عاإل
إىل عـدد كبـري مـن املعاهـدات الدوليـة الـيت توجـد �ـا كلهـا  دولـة مـا

احملاكمـــة، فـــإن هـــذا يـــدل بقـــوة علــــى  صـــيغة مـــا ملبـــدأ التســـليم أو
اعتزامها أن تكون ملزمة �ذا احلكم القابل للتعميم، وعلى أن هذه 

ىل ترســـــيخ هــــــذا املبـــــدأ يف القــــــانون إاملمارســـــة ينبغـــــي أن تــــــؤدي 
وليس هذا رأي األغلبية، ولكن إذا كانت الدولة قد . )٤٢٢("العريف

وّقعت وصّدقت على عدد كبري من املعاهدات اليت تتضمن االلتزام 
احملاكمة، فسيكون من املعقول القول ²ن تلـك الدولـة  >لتسليم أو

بـــدأ التســــليم أيضــــاً مبقـــد أثبتــــت مـــن خــــالل ممارســـتها أ ــــا تســـّلم 
احملاكمة كقاعدة عرفية، وذلك على األقل يف صدد بعض اجلرائم  أو

شــدد أحــد  ،الدوليـة. ويف املناقشــة الـيت جــرت أثنـاء الــدورة احلاليـة
املتحـدثني علـى أن املمارسـات الواسـعة االنتشـار للـدول ميكـن أن 
تكون عالمة على قاعدة �شـئة يف القـانون العـريف. فـإذا انضـمت 

 عدد كبري مـن املعاهـدات الدوليـة، وكانـت مجيعهـا تـنص الدول إىل
احملاكمـة بصـيغة أو أخـرى، فـإن ذلـك ميثّـل  على التزام >لتسـليم أو

داللة قوية على أن تلك الدول مستعدة للتقيد بذلك االلتزام. وقال 
عادة  إنه يؤيد وجهة النظر القائلة ²ن املمارسة ميكن أن تؤدي إىل إ

ح مبدأ يف القانون العريف الدويل. و>لتايل، ويف زام ليصبتشكيل االلت
ضوء الصلة احملتملة بني املعاهدات الدولية والعرف الدويل كأساسني 

ُحتذف املعاهـدات  احملاكمة، ينبغي أال متوازيني لاللتزام >لتسليم أو
__________ 

 )٤٢٢( C. Enache-Brown and A. Fried, "Universal crime, 

jurisdiction and duty: the obligation of aut dedere aut judicare in 

international law", McGill Law Journal/Revue de droit de McGill,  vol . 43 

(1997–1998), pp. 613–633, at p. 629. 
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الدولية من مشروع املادة املتعلق >ملصادر. وقال إنه يوافق على أن 
زام القائل ²التأكيد  ن املعاهدات الدولية هي املصدر الرئيسي لاللت

اصة يف خب>لتسليم أو احملاكمة ينبغي توضيحه مبزيد من التفصيل، و 
تنص على أنه ميكن  ٣ جديدة إىل مشروع املادة ٢ضوء إضافة فقرة 

صياغة شروط خاصـة مبمارسـة التسـليم أو احملاكمـة يف التشـريعات 
حــىت إن كـــان االلتـــزام >لتســـليم  املعنيـــة،الداخليــة للدولـــة الطـــرف 

 احملاكمة قائماً مبوجب معاهدة دولية. أو
مــــن  ٢اإلشـــارة الــــواردة يف الفقـــرة  تعرضـــت للنقــــد وقـــد -٧

ومع  ."املبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويلإىل " ٣مشروع املادة 
" املبــــادئ العامــــة للقــــانون اجلنــــائي الـــــدويلفــــإن مفــــاهيم " ،ذلــــك

" تبـدو مقبولـة واسـتخدمت كثــرياً للقـانون اجلنــائياملبـادئ العامـة و"
يف الفقـه. وعلـى سـبيل املثـال، يتنـاول املؤلـَّف الشـهري الـذي وضـعه 

هذه املسألة  )٤٢٣(مبادئ القانون اجلنائي الدويلجريهارد فريل عن 
يف صدد األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة 

مــن النظــام  ٣ البــابأن حــظ فــريل عـن حــق اجلنائيـة الدوليــة. ويال
املبادئ األساسي يتضمن يف الوقت احلاضر أحكاماً شاملة بشأن "

" تشـكل نــواة جمموعـة مســتقلة مـن املبــادئ العامـة للقـانون اجلنــائي
من  ٣العامة للقانون اجلنائي الدويل، وأكد أيضاً أنه رغم أن الباب 

ي، للقانون اجلنـائ النظام األساسي ينص على مبادئ عامة عديدة
يتعـني اسـتكماهلا خصوصـاً بقواعـد إنه مجيعاً، حبيث حيصها فإنه مل 

تشكل جزءاً من القواعد العامة للقانون الدويل. ونظراً ملا يبدو من 
أن كالً من عنصري تنفيـذ االلتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة خيضـع، يف 

معـــاً، فـــإن  املمارســة العمليـــة، للتشــريعات احملليـــة والقـــانون الــدويل
بشــأن الشـــروط اخلاصـــة مبمارســـة  ٣مـــن مشـــروع املـــادة  ٢رة الفقــ

التسليم أو احملاكمة ميكن أيضاً أن تستظهر >ملبادئ العامة للقانون 
اجلنائي الدويل كإطار ميكن وفقاً له أن تقوم الـدول املنفـردة بوضـع 

 شروط خاصة مبمارسة التسليم أو احملاكمة.
ىل النظـر بصــورة قـرتاح الــداعي إإنــه يوافـق علــى اال وقـال -٨

منفصــلة يف املشـــاكل اخلاصــة املرتبطـــة >لتســليم و>حملاكمـــة. ومـــن 
الصـحيح أنـه ال يوجـد يف املمارســة العمليـة تعـادل، أو حـىت تــوازن 
مســــتدام، بــــني املقتضــــيات القانونيـــــة املتعلقــــة >لتســــليم واحملاكمـــــة 

يات القانونيـة املستمدة من املعاهدات الدولية، من �حية، واملقتضـ
ملقـررة يف التشــريعات الوطنيـة، مــن �حيـة أخــرى. ومـن هنــا جتــيء ا

ضــرورة وجــود فقـــرة تتنــاول شــروط التســـليم وفقــرة أخــرى منفصـــلة 
تتناول الشروط املتصلة >حملاكمة. وعلى أي حال، يتطلب مشروع 

يتعلق مبجموعة إىل أنه املادة املقبل مزيداً من تدقيق الصياغة، نظراً 
 سليم.من معاهدات الت معقدة

والنقطــة اهلامــة األخـــرية تتصــل >لعـــرف الــدويل كمصـــدر  -٩
. ورغـم ٤لاللتزام >لتسليم أو احملاكمة، وهو موضوع مشروع املـادة 

__________ 

 )٤٢٣( G. Werle, Principles of International Criminal Law , 

The Hague, T.M.C. Asser Press, 2005. 

أن مجيـع املتحـدثني أقــروا ²مهيـة املســألة، فقـد انتقــد الـبعض عنــوان 
، بل مشروع املادة وحاّجوا ²نه ال ينبغي أن يشري إىل مصدر االلتزام

ام نفسه بوصفه قاعدة يف القانون الدويل العريف. ومل تكـن إىل االلتز 
جامعة، ولكن  ٤من مشروع املادة  ٢قائمة اجلرائم الواردة يف الفقرة 

مت االستشــهاد �ــا فقــط كمجــرد أمثلــة حمتملــة للجــرائم. وقــال إنــه 
" اجلـرائم األساسـية" ـــيعرتف متاماً بضرورة وجود تعريف أكثر دقـة ل

نشئ االلتزام العريف >لتسليم أو احملاكمة. ويبدو أن ليت يرجَّح أن تا
هذا النهج أكثر واقعية وجدوى من حماولة إثبات وجود قاعدة عرفية 

من التقرير الرابـع،  ٨٩إىل  ٨٢عامة. وكما لوحظ يف الفقرات من 
من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها  ٩متثل املادة 

مثـــاالً جيـــداً لقائمــــة  )٤٢٤(١٩٩٦يف عـــام  اعتمدتـــه اللجنـــة الـــذي
 أيضاً يف تقاريره السابقةاقرتح ". وقال إنه كان قد اجلرائم األساسية" ـــــب

منـــط مشـــروع املدونـــة يف تعيـــني اجلـــرائم الـــيت ميكـــن تصـــنيفها  اتبــاع
فهو  ،>عتبارها تنشئ التزاماً عرفياً >لتسليم أو احملاكمة. وعلى هذا

لذي ُأعرب عنه أثناء املناقشـة ²ن يكـون مشـروع يؤيد متاماً الرأي ا
نقطة البداية ألي نظر مقبل يف اجلنا�ت واجلرائم  ١٩٩٦مدونة عام 

ح أن تنشئ ذلك االلتزام. وميكن أيضاً أن يكون نظام روما اليت يرجَّ 
 وفحصاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مفيداً يف هذا الصدد. 

النظر تلك اجلرائم األساسية يف امل ستقبل لن يعفي اللجنة من مهمة 
يف املشاكل املتصلة >لوالية القضائية العاملية، والنقاط املشرتكة بينها 

 ام >لتسليم أو احملاكمة، واالختالف بينهما.وبني االلتز 
مـــن مشــــروع  ٣ويف صـــدد األحكـــام املقرتحــــة يف الفقـــرة  -١٠

حىت إذا كان ، شدد، من أجل جتنب أي سوء فهم، على أنه ٤ املادة
 العامة القواعد من>لتسليم أو احملاكمة ينشأ عن قاعدة قطعية  االلتزام
يقبلها ويعرتف �ا ا0تمع الـدويل للـدول، فـإن هـذا  الدويل للقانون

يكتســب تلقائيــاً مركــز القاعـدة اآلمــرة. ومســألة العالقــة  االلتـزام ال
م أو احملاكمة تتطلب املتبادلة والرتابط بني القواعد اآلمرة ومبدأ التسلي

املوضوع،  مزيداً من التحليل. وفيما يتعلق >لعمل املقبل بشأن هذا 
ق مع الرأي السائد القائل ²نه ينبغي استمرار العمل بشأن قال إنه يتف

املوضوع. وينبغي أن ~خذ اللجنة يف االعتبـار تطـور املوضـوع أثنـاء 
العامـــــل يف الســــنوات اخلمــــس املاضــــية واســــتنتاجات الفريــــق  فــــرتة

، و>لتحديد اإلطار العام املقرتح لنظر اللجنة ٢٠١٠و ٢٠٠٩ عامي
aut dedere aut juاحملاكمة ( يم أو>لتسل االلتزاميف موضوع  d icare( 

 وأدرجته اللجنة يف تقريرها السنوي. ٢٠٠٩الذي ُوضع يف عام 
ــابو� الســيد -١١ كـــان اقـــرتاح املقـــرر اخلـــاص مـــا إذا  ســـأل  سـ

املـواد اجلديــدة ألغـراض العلــم فقـط يف حاشــية يف  Ðدراج مشـاريع
 شى مع املمارسة الثابتة.االتقرير السنوي للجنة يتم

أكــد أن هــذا االقـرتاح ال يثــري أي مشــكلة وميثــل  الـرئيس -١٢
 ممارسة معتادة للجنة.

__________ 

 .٥٠ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٩٦حولية  )٤٢٤( 
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كانت اللجنة ستتخذ قراراً عما إذا  تساءل  دوغارد السيد -١٣
كــان   إذامـا عامليـة يف املوضـوع أو بشـأن إدراج الواليـة القضـائية الع

 السؤال سيرتك لتقرره اللجنة يف تشكيلها اجلديد.
قال إنه رمبا ينبغي توجيه هذا السؤال مباشرة إىل  الرئيس -١٤

 الدول األعضاء يف الفصل املتصل >ملوضوع من التقرير السنوي للجنة.
(املقرر اخلاص) قال إنه ال يعرتض على غالتسكي  السيد -١٥

العملي تو  جيه هذا السؤال مباشرة إىل الدول، ولكن قد يكون من 
 بدرجة أكرب أن تتخذ اللجنة بتشكيلها اجلديد قراراً بشأن هذا السؤال.

املوضــوع للجنــة يف تشــكيلها  تـركاقــرتح  بيرتيــتش السـيد -١٦
اجلديــد لتبــت يف هــذه املســألة اهلامــة املتعلقــة >لصــلة بــني االلتــزام 

مــة والواليـة القضــائية العامليـة، ألن ذلــك يفــرتض >لتسـليم أو احملاك
إجـراء مناقشـة متعمقـة، وهـو مــا مل تـتمكن اللجنـة مـن القيـام بــه يف 

 الدورة اجلارية بسبب ضيق الوقت.
 تقرَّر ذلك.وقد  

  *)ختام( محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
)A/CN.4/638الفرع دال، و ،A/CN.4/643،  

 )A/CN.4/L.794و
 ن جدول األعمال]م ٧[البند 

 **)ختامتقرير جلنة الصياغة (
دعــا رئـيس جلنــة الصـياغة إىل عــرض تقريـر جلنــة  الـرئيس -١٧

" محايــة األشـــخاص يف حــاالت الكـــوارثالصــياغة عــن موضـــوع "
)A/CN.4/L.794.( 

(رئيس جلنة الصياغة) قـال إن التقريـر ميليسكانو  السيد -١٨
 ١١و ١٠شروعي املادتني املعروض على جلنة القانون الدويل يتصل مب

. وقــد ٢٠١١متوز/يوليــه  ١٩ اللــذين اعتمــد�ما جلنــة الصــياغة يف
 ،٢٠١١متوز/يوليه  ١٩و ١٨عقدت جلنة الصياغة ثالث جلسات يف 

الـيت اقرتحهـا  ١٢إىل  ١٠حيث ُعرضت عليهـا مشـاريع املـواد مـن 
). وكانت مشاريع املواد A/CN.4/643املقرر اخلاص يف تقريره الرابع (

للجنـــة  ٣١٠٧لثالثـــة قـــد أحيلـــت إىل جلنـــة الصـــياغة يف اجللســـة ا
. وبسـبب ضــيق ٢٠١١متوز/يوليـه  ١٨القـانون الـدويل املعقــودة يف 

 ١٠متكنــت جلنـة الصــياغة مـن معاجلــة مشـروعي املــادتني  ،الوقـت
يف جلنـــة  ١٢ فقــط. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، يظــل مشـــروع املـــادة ١١و

 .٢٠١٢الصياغة لتنظر فيه أثناء دورة عام 
بواجـــب الدولـــة املتضـــررة يف  ١٠ويتعلـــق مشـــروع املـــادة  -١٩

التمـــــاس املســـــاعدة إذا جتــــــاوزت الكارثـــــة قــــــدر�ا الوطنيـــــة علــــــى 
__________ 

 .٣١٠٧من اجللسة  مستأنف * 
 .٣١٠٢من اجللسة  مستأنف ** 

االستجابة. وينبغي مالحظة ثالث مسائل. أوالً، ينطبـق احلكـم يف 
سياق حمدد، أي عندما تتجاوز الكارثة قدرة الدولة املتضررة على 

اغة أن تنقــــل العبـــارة املتعلقــــة االســـتجابة. وقـــد قــــررت جلنـــة الصـــي
ملــادة للتأكيـد علـى الطـابع االســتثنائي >لسـياق إىل بدايـة مشـروع ا

لذلك الواجب. والدولة املتضررة هي اجلهة اليت يقـع علـى عاتقهـا 
. ومع ٩يف املقام األول االضطالع �ذا التقييم، وفقاً ملشروع املادة 

اعرتافـــاً ²ن  قـــررت جلنـــة الصـــياغة أال تـــذكر ذلـــك صـــراحة ،ذلـــك
واجـب التمــاس املسـاعدة ينشــأ أيضـاً يف حــاالت يكـون فيهــا مــن 
الواضـــح بصـــورة جليـــة أن الكارثــــة جتـــاوزت القـــدرة الوطنيـــة علــــى 
االســـتجابة، ولكــــن الدولــــة املتضــــررة تصـــر علــــى عكــــس ذلــــك. 

جــت جلنـــة واملقصــود أن يكــون التقيــيم موضـــوعياً. ومــع ذلــك، أدر 
ارة االســــــــــتهاللية اجلديـــــــــــدة الصــــــــــياغة عنصــــــــــراً ذاتيـــــــــــاً يف العبــــــــــ

")To the extent  that" [بقــدِر مــا](  مكانيــة التوصـــل إىلÐ للتنويــه
، مبعـــىن أنــه قـــد تنشـــأ حــاالت تتجـــاوز فيهـــا الكارثـــة متباينـــة نتــائج

التماس القدرة على االستجابة جزئياً فقط.  وعندئذ يكون واجب 
 فقط �ذا القدر.املساعدة منطبقاً 

لـيت قـد تكــون قضـية رئيسـية فيمـا يتصــل والقضـية الثانيـة ا -٢٠
تتعلق بطبيعة االلتزام املتوخى. وقد ظهر اختالف  ١٠مبشروع املادة 

كــان املقصــود هــو التــزام   إذايف الـرأي يف اجللســة العامــة بشــأن مـا 
  ذاإ ما قانوين، ينطوي على مجيع العواقب القانونية يف حالة خرقه، أو

بعبــارات  طــابع التوصـية أوكـان ينبغـي صــياغة احلكـم بعبــارات هلـا 
دعوية. وبينما كان معظم األعضاء يؤيدون التزاماً قانونياً، يوضـحه 

"، فقد كان هناك رأي آخر يف جلنة الصياغة واجباستخدام كلمة "
ينبغي أن تلتمس الدولة املتضررة مييل إىل تفضيل صياغة على نسق "

 ،لى عدة أسسال مؤيدو االلتزام القانوين إنه يقوم ع". وقاملساعدة
وإن منها االلتزامات القائمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 

الـذي يرســخ  ٩ذلـك الواجـب ينشــأ كنتيجـة مالزمـة ملشــروع املـادة 
واجــب الدولــة املتضــررة يف كفالـــة محايــة ضــحا� الكارثــة. واعتنـــق 

تــزام ال يعـرب عــن الوضـع القــائم يف آخـرون موقفـاً يقــول إن هـذا االل
إىل أن نه ليس مطلو>ً على سبيل التطوير التدرجيي، نظراً إون و القان

الدول املتضررة، يف معظم حاالت الكوارث، وبغض النظر عن جتاوز 
قدر�ا الوطنية على االستجابة أم ال، تكون مستعدة لتلّقي املساعدة 

التضـامن الـدوليني، ولـيس مـن ا0تمـع الـدويل علـى سـبيل التعـاون و 
اس >لتـزام قـانوين. ووافقـت جلنـة الصـياغة أيضـاً على سبيل اإلحس

" بدًال من كلمة التماسعلى اقرتاح املقرر اخلاص >ستخدام كلمة "
" تنطوي على عملية التماس املساعدةفكرة "إىل أن "، نظراً طلب"

 تفاعل مع مقدمي املساعدة.

مشـروع املـادة يف نظـر الوالقضية الثالثة اليت ظهـرت أثنـاء  -٢١
ألطـراف الـيت ينبغـي التمــاس املسـاعدة منهـا. وقـررت جلنــة تتعلـق >

الصـــياغة االحتفـــاظ >إلشــــارة إىل األمـــم املتحــــدة اعرتافـــاً >لــــدور 
املركــــــزي الــــــذي تؤديــــــه املنظمــــــة يف تنســــــيق مســــــاعدات اإلغاثــــــة 

>إلشـــارة إىل املنظمـــات غـــري  اإلنســانية. وقـــررت أيضـــاً االحتفــاظ
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يـه هـذه الكيـا�ت يف توصــيل احلكوميـة نظـراً للـدور اهلـام الـذي تؤد
نفس الصفة  ١٠يتضمن مشروع املادة  ،املساعدة فعالً. ومع ذلك

"، وهي تشـري ذات الصلة، أي "٥املقيِّدة الواردة يف مشروع املادة 
تلــــك إىل أنـــه يكفــــي أن تلـــتمس الدولــــة املتضــــررة املســـاعدة مــــن 

ل املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع تقدمي املساعدة بصورة أفض
 من غريها.

ويتضــــــمن احلكـــــــم قيـــــــدين آخــــــرين. األول هـــــــو عبـــــــارة  -٢٢
"from among"  [يف النص اإلنكليزي] اليت تعطـي الدولـة املتضـررة

ختيار األطراف الدولية اليت تعتربها أطرافاً مالئمة السلطة تقديرية 
وقررت جلنة الصياغة أيضاً أن تدرج العبارة ملساعدة. لتلتمس منها ا

" الـيت اقرتحهـا املقـرر اخلـاص، ولكـن مـع سب االقتضاءحاملقيِّدة "
إيراد هذه العبارة يف  اية احلكم لتجنب أي تفسري يذهب إىل أن 
واجب التماس املسـاعدة ال يقـوم إال يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا 

وبدالً من ذلـك، تـؤدي هـذه العبـارة  من املالئم التماس املساعدة.
املتـاح للدولـة املتضـررة يف حتديــد إىل ز�دة توضـيح هـامش التقـدير 

األطراف اليت ختتار التماس املساعدة من بينها، وكذلك يف حتديـد 
عــروض املســاعدة الــيت تقبلهــا،  نـوع املســاعدة ومــا جتمــع بينــه مـن

ضررة أن تصل إىل ويدخل يف ذلك ضمنياً أنه يُنتظر من الدولة املت
جــب الدولــة واهـو " ١٠قرارهـا حبســن نيـة. وعنــوان مشـروع املــادة 

 ".املتضررة يف التماس املساعدة
>ملسـألة اهلامـة املتصـلة مبوافقـة  ١١ويتعلـق مشـروع املـادة  -٢٣

 ١الدولـة املتضـررة علــى تلقـي املسـاعدة اخلارجيــة. وترسـي الفقــرة 
اعدة اخلارجية خيضع ملوافقـة املبدأ األساسي القائل ²ن تقدمي املس

قـة). ويسـتند هـذا احلكـم إىل " تلك املوافيتطلبالدولة املتضررة ("
ره  ٨من مقرتح املقرر اخلاص املتعلق مبشروع املادة  ٢الفقرة  يف تقري
. وخبالف التغيري يف الصياغة من خالل إعـادة صـياغة )٤٢٥(الثالث

،  "The provision ofبدايـة الفقـرة [يف الـنص اإلنكليـزي] لتصـبح "
الـوارد  قييـد>لتتصـل تالرئيسـية الـيت نشـأت  اجلوهريـةالقضية  كانت

يـنص علـى أن هـذه املسـاعدة  هـو تقييـدو  ،يف مقرتح املقرر اخلاص
وكــان مـــن رأي مبوافقــة الدولـــة املتضــررة.  "إال"ميكــن تقــدميها  "ال"

د اجلنة الصياغة أن ذلك ال يتم ملوا ا شى مع النهج الشامل ملشاريع 
لذي مينح الدولة الدور الرئيسي، وليس الدور احلصـري، يف محايـة ا

). وهكـــذا ٩اص املتضــررين مــن الكــوارث (مشــروع املــادة األشــخ
استبعدت جلنة الصياغة هذا القيد على أساس أن تقدمي املساعدة 
مـن األطـراف اخلارجيـة يتعـني أن جيــري، مـن �حيـة املبـدأ، اســتناداً 

ة، وهو ما يعرب عن املوقف القانوين السائد إىل موافقة الدولة املتضرر 
احلـاالت. ومــع ذلـك، فــإن الغمـوض البّنــاء يف األغلبيـة اهلائلـة مــن 

الناشـئ عـن ذلــك يتـيح جمــاالً يف بعـض احلـاالت، مثــل حالـة عــدم 
وجود حكومة قائمة ملنح املوافقة أو حالة رفض املوافقة تعسـفاً مـع 

الحتمـال أن تكـون  وجود حاجة واضحة إىل املسـاعدة اخلارجيـة،
__________ 

 .A/CN.4/629 الوثيقة)، األولا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٤٢٥( 

قــاً أمــام تقــدمي هـذه املوافقــة ضــمنية أو أال يكــون عــدم املوافقــة عائ
 هذه املساعدة.

اً  ٢وتقر الفقرة  -٢٤ حبق الدولة املتضررة يف عدم املوافقة، رهن
>لقيد املتمثل يف أنه ليس هلا أن متتنع عـن املوافقـة بصـورة تعسـفية. 

ن تكون الصفة املقيِّدة هي ونظرت جلنة الصياغة أيضاً يف إمكانية أ
إذا  مـا  تقيـيم. إذ إن فالتعس، ولكنها استقرت على عدم املعقولية

ينطوي على حتليل ذايت، وهو مـا  كان القرار غري معقول أم معقوالً 
ميكن أن يصل إىل حد التشكيك يف قرارات الدولـة املتضـررة. أمـا 

وميكن  التعسف فهو ينطوي يف املقابل على معيار أكثر موضوعية.
زيـد مـن " مبمتتنـع تعسـفاً عـن املوافقـةأن يناقش التعليق معىن عبارة "

التفصـيل. وقـررت جلنــة الصـياغة اسـتبعاد اإلشــارة إىل كـون الدولــة 
" يف ذلــك، أو غــري راغبــة" املتضــررة "عــاجزة" عــن إعطــاء املوافقــة

اسـتناداً إىل أن هــذه احلـاالت تصــل إىل حـد االمتنــاع عـن املوافقــة 
 و>لتايل فإ ا مشمولة >لفعل يف النص. ،تعسفاً 

على الدولة املتضررة يتمثل يف إعالن واجباً  ٣وتنشئ الفقرة  -٢٥
قرارها بشأن عروض املساعدة. وفضلت جلنة الصياغة العبارة األكثر 

تفسري يفيد  " لتجنُّب أيوفقاً ملشاريع املواد هذهعمومية اليت تقول "
وحـده الـذي يتنـاول عـروض املسـاعدة، هو  ²١٢ن مشروع املادة 

بدالً من ذلك، يتعني املقرر اخلاص. و  حسبما كان مقرتحاً يف نص
 حتليل عروض املساعدة يف سياق جمموعة مشاريع املواد ²كملها.

نظـرت جلنـة الصـياغة يف مسـألة طبيعـة التـزام  ،وبعد ذلك -٢٦
علــى االســتجابة  بعــض األعضــاء الرتكيــزواقــرتح الدولــة املتضــررة. 

ارة " إمكانيةالسريعة لعرض املساعدة، من خالل  بدون إدخال عب
يقتصر الواجب علـى إعـالن القـرار، بـل يقتضـي أيضـاً  الوأ" ~خري

مـــع ذلـــك، إبـــداء األســـباب يف حالـــة رفـــض عـــروض املســـاعدة. و 
ترغب جلنة الصياغة يف فرض عبء ثقيل على الدولة املتضررة يف  مل

أثناء أزمتها مبطالبتها Ðبداء أسباب قرارا�ا. وبدالً من ذلك، فضلت 
دف إىل إقامـة تـوازن بـني ضـرورة جلنة الصياغة صيغة أكثر مرونـة �ـ

الـرد علــى عــروض املسـاعدة ومقتضــيات االســتجابة للكارثــة. ومت 
"، وهو ما أمكن كلمالك بطريقتني. فأوالً، ينطبق االلتزام "حتقيق ذ

يعــين أنــه ميكــن أن توجــد حــاالت تكــون فيهــا االســتجابة لعـــرض 
صيغة ماد >عت. ومت إدخال مزيد من املرونة أيضاً ممكنةاملساعدة غري 

إىل أصــحاب العــرض. ففــي صــيغة ســابقة، كــان مــن  تشــري تعــد مل
". ومت مجيع األطراف املعنية خطارإ" ــب املقرتح مطالبة الدولة املتضررة

إعــالن القـرار الــذي اختذتـه بشــأن هــذا " ــــتغيـري ذلــك إىل االلتـزام ب
 ". ومن هنا سريجع إىل الدولة املتضررة أن حتدد منط اإلبالغ.العرض

واألمر احلاسم هو النتيجة، أي أن تعرف األطراف اليت تقدم عروض 
املتضـررة بشـأن هـذه العـروض. ويف حـني أن املساعدة قرار الدولـة 

النص ال يتطلب إبداء األسباب، فإن املفهـوم هـو أن اإلخفـاق يف 
تقـــدمي إجابـــة مســـببة يف ســـياق رفـــض املوافقـــة قـــد ينشـــئ افــــرتاض 

 ١١ التعليق. وعنوان مشروع املادة التعسف. وسيتم توضيح ذلك يف
 ".ارجيةموافقة الدولة املتضررة على تلقي املساعدة اخلهو "
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وقال إنه ×مل أن تتمكن جلنة القانون الدويل من اعتماد  -٢٧
 املقّدمة. مشروعي املادتني >لصيغة

ر  الرئيس -٢٨ دعا أعضاء جلنة القانون الدويل إىل اعتماد تقري
 .A/CN.4/L.794رد يف الوثيقة جلنة الصياغة الوا

 ١٠املادة 

ف يعتــرب قــال إنـه إذا مل يســمع أي اعـرتاض فســو  الـرئيس -٢٩
 .١٠أن اللجنة ترغب يف اعتماد مشروع املادة 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ١١املادة 

قــال إنـه إذا مل يســمع أي اعـرتاض فســوف يعتــرب  الـرئيس -٣٠
 .١١أن اللجنة ترغب يف اعتماد مشروع املادة 

 د تقرَّر ذلك.وق 
الـــواردان يف الوثيقــــة  ١١و ١٠اعتُمـــد مشـــروعا املـــادتني  

A/CN.4/L.794. 
عن أعمال دور�ا القانون الدويل مشروع تقرير جلنة 

 *)�بعوالستني ( الثالثة

 آ;ر النزاعـــــــــات املســـــــــلحة علـــــــــى املعاهـــــــــدات - الفصـــــــــل الســـــــــادس
)A/CN.4/L.785 وAdd.1-2( 

اد الفصل السادس من تقريرها، دعا اللجنة إىل اعتم الرئيس -٣١
وهو الفصل املتعلق °�ر النزاعات املسلحة على املعاهدات، بدءاً من 

 .A/CN.4/L.785ذلك اجلزء من الفصل السادس الوارد يف الوثيقة 

 مقدمة -ألف

 ٥إىل  ١الفقرات من 

 .٥إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 ٨إىل  ٦ت من الفقرا

 األمانـــــة، رهنـــــاً بقيــــام ٨إىل  ٦اعتُمــــدت الفقـــــرات مــــن  
 .٧>ستكمال الفقرة 

__________ 

 .٣١١٠من اجللسة  مستأنف * 

 اللجنة توصية -جيم

 ٩الفقرة 
على أسـاس اسـتكماهلا بعـد أن تقـرر  ٩اعتُمدت الفقرة  

 العامة. اللجنة ما توصي به إىل اجلمعية
 اخلاص Nملقرر اإلشادة -دال

 ١١و ١٠الفقر�ن 
 ١٠ل إنــه يشـعر >النــدهاش ألن الفقــرة قـا نــوليت السـيد -٣٢

تـذكر أن مســامهة املقـرر اخلــاص احلــايل، السـيد كــافليش، ُوصــفت 
إىل أن مســامهة املقــرر  ²١١ ــا ">رزة"، يف حــني أشــَري يف الفقــرة 

 ".قّيمةإ�ن براونلي، كانت " السرياخلاص السابق، 
 أشار إىل أن اللجنة قد سبق هلا اإلشادة >لسـري الرئيس -٣٣

 عندما ترك مهامه كمقرر خاص. )٤٢٦(إ�ن براونلي
أعربـــت عــن عبـــارة " االستعاضـــةاقــرتح كانـــديويت   الســيد -٣٤

 ".جمدداً  اللجنة أعربت"بعبارة  ١١" يف الفقرة اللجنة
 بصيغتهما املعدلة. ١١و ١٠اعتُمدت الفقر�ن  

 علــــى املســــلحة النزاعـــات �;ر املتعلقــــة املـــواد مشــــاريع نـــص -هاء
 )A/CN.4/L.785/Add.1–2( املعاهدات

 نص مشاريع املواد -١
أشــار إىل أن اللجنــة قــد ســبق هلــا اعتمــاد نــص  الــرئيس -٣٥

يف  مشاريع املواد املتعلقة °�ر النزاعات املسلحة على املعاهدات، مبا
ع أي اعرتاض فسوف يعترب ، وقال إنه إذا مل يسم)٤٢٧(ذلك مرفقها

 ²كملها. A/CN.4/L.785أن اللجنة ترغب يف اعتماد الوثيقة 
، الـــواردة يف ١-اعتُمـــدت الفـــروع ألـــف و>ء ودال وهـــاء 

 ، بصيغتها املعدلة.A/CN.4/L.785الوثيقة 
 نص مشاريع املواد والتعليقات عليها -٢

  الباب األول
 النطاق والتعاريف

 النطاق -١ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
__________ 

. انظـــر ٦٤ الفقــرة)، الثــاينا0لــد الثــاين (اجلــزء  ،٢٠٠٨حوليــة  )٤٢٦( 
 .١٩١ا0لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة  ،٢٠١٠حولية أيضاً 

 .٩٦-٨٩ الفقرات أعاله، ٣٠٨٩ اجللسة انظر )٤٢٧( 
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 )٢الفقرة (

ــك الســــيد -٣٦ ــوديس  -يس Nســ إىل أن قــــال إنــــه نظــــراً بريمــ
اعتمــاد مشـــاريع املـــواد هــو اعتمـــاد يف القـــراءة الثانيــة، فـــإن مجيـــع 
اإلشــــارات يف التعليقـــــات ينبغـــــي أن تكــــون إىل املـــــواد ولـــــيس إىل 

 مشاريع املواد.

قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف اعتماد اقـرتاح الرئيس  -٣٧
 بريموديس. -السيد >سكيس 

 ر ذلك.وقد تقرَّ  
قـــــــال إن الـــــــنص الفرنســـــــي أكثـــــــر وود  الســــــري مايكـــــــل -٣٨

إىل حــــد بعيــــد مـــــن الــــنص اإلنكليــــزي، ويف الواقــــع، قـــــد  وضــــوحاً 
الرتمجــة احلرفيــة مـــن الفرنســية إىل اإلنكليزيــة مفيــدة أحيـــا�ً.  تكــون

مقرتحاتـــه بتغيـــريات يف  األمانـــةولــذلك فهـــو مســـتعد ألن يقــدم إىل 
 صياغة النص اإلنكليزي.

ــوليت ســــيدال -٣٩  االستعاضـــــة، ألغــــراض االتســــاق، اقـــــرتح نــ
" يف  نـــــزاع مســــلح غـــــري دويل" بعبــــارة "نــــزاع داخلـــــيعبـــــارة " عــــن
 التعليقات. كل

 ) بصيغتها املعدلة.٢عتُمدت الفقرة (ا 
 )٤) و(٣الفقر�ن (

 ).٤) و(٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٥الفقرة (

ــــكيس  الســــــــيد -٤٠ ــ ــ ــوديس  -Nسـ ــ ــ قـــــــــال إنــــــــه ينبغـــــــــي بريمــ
 عبـــارةعــن  اإلنكليـــزي،مــن الــنص  يف اجلملــة الثالثـــة االستعاضــة،

"general proposition "بعبارة "general principle." 

 armed" عبـارة(املقـرر اخلـاص) قـال إن  كـافليش  السـيد -٤١

conflicts االستعاضـة" يف نفس اجلملة من النص اإلنكليزي ينبغي 
 ".treaties" بكلمة عنها

 ها املصوّبة يف النص اإلنكليزي.) بصيغت٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١اعتُمد التعليق على املادة  

 التعاريف -٢ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 )٤الفقرة (

قال  نوليت، السيد يؤيده بريموديس، -Nسكيس  السيد -٤٢
رة إىل القرار الذي أصدره إنه من األفضل يف احلاشية حذف اإلشا

احلاشـــية بعبـــارة  وبـــدء )٤٢٨(١٩٨٥معهــد القـــانون الـــدويل يف عــام 
تشــــري إىل  )٤(نظــــراً إىل أن الفقـــرة ف .]"...[أن  مالحظـــةينبغـــي "

، فال يبدو من املنطقي البدء Ðشارة �ديتشالقرار الصادر يف قضية 
لنـــــزاع االلجنــــة مل تقبـــــل تعريــــف عبـــــارة "إىل أن إىل املعهــــد، نظـــــراً 

 " الوارد يف ذلك القرار.املسلح
، نـــوليت الســيد(املقـــرر اخلــاص)، يؤيـــده  كــافليش  الســيد -٤٣

 األمانــةأن يكــون مفهومـاً أن علـى  ،اقـرتح إعـادة تشــكيل احلاشـية
ستضـع الصـيغة النهائيــة هلـا. وميكـن أن تبــدأ احلاشـية >إلشــارة إىل 

نــــــوان وأن ×يت بعـــــد ذلــــــك الع �ديــــــتشالقـــــرار املتخــــــذ يف قضـــــية 
االستشــهاد  اإللكـرتوين الـذي يـرد >لفعــل يف الـنص. وميكـن بعدئـذ

>جلــزء ذي الصـــلة مـــن القـــرار، وتليــه مالحظـــة تقـــول إن التعريـــف 
خيتلف عن التعريف الذي استخدمه معهد القانون الدويل يف قراره 

 ، من دون توضيح االختالف.١٩٨٥ لعام
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥(الفقرة 

(املقرر اخلاص) قال إن اجلملة الثانية تثري  كافليش  السيد -٤٤
والقصد من صياغة هذا احلكم، وال سيما مشكلة. فهي تبدأ بعبارة "

"، ولكن الكلمات اليت ترد بني عالمات التنصيص التالية اإلشارة إىل
ليست مأخوذة من احلكم املذكور. وملعاجلة هذه املشكلة، يكون من 

 احلكم، هذا صياغة من والقصد: "كالتايل  النص يصبحاألفضل أن 
 ."إىل أعاله اإلشارة وكذلك

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧) و(٦الفقر�ن (

 ).٧) و(٦اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٨الفقرة (

ــوليت الســــيد -٤٥ احلـــــروب اقــــرتح االستعاضــــة عــــن عبــــارة " نــ
 غــــري املســــلحة لنزاعـــاتا"]"، يف اجلملــــة الثانيـــة، بعبــــارة األهليـــة[

" يف اجلملـــة احلــروب األهليـــة. وميكـــن االحتفــاظ بعبـــارة ""الدوليــة
 الثالثة أل ا ُوضعت بني عالمات تنصيص.

__________ 

 )٤٢٨( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, vol. II, 

Session of Helsinki (1985), p. 278 )علـى متـاح :www.idi-iil.org, 

resolutions(. 
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قـال إنـه مـن األفضــل أن بريمـوديس  -Nسـكيس  السـيد -٤٦
 " أل ـــاإن مل يكــن بدرجــة أكــربُحتــذف مــن اجلملــة الرابعــة عبــارة "

 تذهب إىل مدى أبعد من الالزم.
 ) بصيغتها املعدلة.٨عتُمدت الفقرة (ا 
 بصيغته املعدلة. ٢اعتُمد التعليق على املادة  
 .تولت السيدة جاكوبسون (�ئبة الرئيس) رÔسة اجللسة 

  الباب الثاين
 املبادئ

  الفصل األول
 نفاذ املعاهدات عند وجود نزاع مسلح

 التعليق
ة من قال إن اجلملة الثالث بريموديس -Nسكيس  السيد -٤٧

التعليق العام ُتضِعف التأكيد الوارد يف اجلملة الثانية. ولذلك يقرتح 
 قـــد االســـتمرارية فـــإن ولــذلكاالستعاضــة عنهـــا >جلملـــة التاليـــة: "

 ".حالة كل  ظروف حبسب االستثناءات، لبعض ختضع
بريموديس.  -أيد اقرتاح السيد >سكيس  كانديويت  السيد -٤٨

 حذف اجلملة الثالثة >ملرة.وقال إنه مييل يف الواقع إىل 
، فاسـياين السـيد(املقرر اخلـاص)، يؤيـده  كافليش  السيد -٤٩

 علــى الثانيــةقـال إنــه ال يــزال مقتنعـاً ²نــه جيــب االحتفـاظ >جلملــة 
 ، أل ا تعرب >لضبط عن معىن احلكم املعين.حاهلا
أكـدا أن الوقـت لـيس  وود السري مايكـلو  احلمود السيد -٥٠

 املناقشة املوضوعية.وقت إعادة فتح 
ــابو�  الســـيد -٥١ ــوليت والســـيدســ قــــاال إ مـــا، مثــــل الســــيد   نــ

 كانديويت، يؤيدان حذف اجلملة الثالثة.
ــافليش  الســـيد -٥٢ علــــى  يوافـــق(املقـــرر اخلـــاص) قـــال إنـــه  كـ

 حذف اجلملة الثالثة.
قالت إ ا تعترب أن أعضاء اللجنـة يوافقـون علـى  ةالرئيس -٥٣

 .التعليق من الثالثة اجلملة حذف
 اعتُمد التعليق العام على الفصل األول بصيغته املعدلة. 

 العام املبدأ -٣ املادة

 التعليق
 )١الفقرة (

العقد أشار إىل أن مبدأ " بريموديس -Nسكيس  السيد -٥٤
ملواد.  "شريعة املتعاقدين ا املقرر هو أساس مجيع مشاريع  وقد أشار 

، يف حني أنه من املالئم ٨ملادة اخلاص إىل ذلك فعالً يف التعليق على ا

اليت ٣بدرجة أكرب أن ترد هذه اإلشارة فيما يتصل >ملادة  ، فهي املادة 
دراج  ،دات. ولذلكترسي املبدأ العام الستمرارية املعاه إنه يقرتح إ ف

يف " ‘العقد شريعة املتعاقدين’مبدأ هو يهدف إىل احملافظة على و عبارة "
 ."²مهية قصوى ٣ سم مشروع املادةيتاجلملة األوىل بعد عبارة "

(املقرر اخلـاص) قـال إنـه سـعى إىل إقامـة  كافليش  السيد -٥٥
توازن: إن النص يتعلق >ملبدأ العام لالستقرار القـانوين و>سـتمرارية 

تســــتمر مجيعهــــا  املعاهـــدات، لكنــــه يقــــر أيضـــاً ²ن املعاهــــدات ال
مـاً مببـدأ "العقــد ال تتعلــق دو  ٣فـإن املـادة  ،>لضـرورة. و�ـذا املعــىن

 علــــى التعليــــقذلــــك املبــــدأ يف  شــــريعة املتعاقــــدين". واإلشــــارة إىل
 هي إشارة يف موضعها الصحيح. ٨ املادة
أيضاً، واتفق  ٤قال إن األمر يتعلق >ملادة  احلمود السيد -٥٦

 غري ذات صلة. ٣مع املقرر اخلاص على أن املادة 
ــوليت  الســـــــيد -٥٧ ــ ــ الســــــــيد  قــــــــال إن العبـــــــارة الــــــــيت يقـــــــرتحنـ

إدراجهـــــا تتنـــــاقض >لفعـــــل مـــــع اهلـــــدف  بريمـــــوديس ->ســـــكيس 
تســعى إىل احلفـاظ علــى مبــدأ  ٣والقـول ²ن املــادة  املنشـود منهــا.

" يـوحي ²ن املــادة هـي مـن قبيـل القــانون شـريعة املتعاقـدين العقـد"
 املنشود. ومن األفضل عدم تعديل التعليق.

عقـــد شــــريعة القـــال إنـــه يـــرى أن مبـــدأ " كانـــديويت  الســـيد -٥٨
اليت تشري إىل قدرة الدول  ٨وليس >ملادة  ٣علق >ملادة " يتاملتعاقدين

فإن السيد  ،على إبرام اتفاقات، وليس إىل آ�ر االتفاقات. ومع ذلك
نوليت حمق يف رأيه؛ ورمبا ينبغي أن تكون الصياغة قطعية بدرجة أكرب 

 تعاقدين".حتافظ على مبدأ "العقد شريعة امل ²٣ن تقول إن املادة 
) ١(املقرر اخلاص) وافق على أن الفقرة ( كافليش  السيد -٥٩

تتطلب تعديالً، ولكنـه ال يـزال يعتقـد أن  ٨من التعليق على املادة 
 .٣ال حمل هلا يف املادة  "العقد شريعة املتعاقديناإلشارة إىل مبدأ "

كرر رأيه القائل ²ن املبدأ   بريموديس -Nسكيس  السيد -٦٠
، كمــا أشــار السـيد كانــديويت عــن ، فهــي تتعلـق٨>ملــادة  ال يتصـل

حـق، >لقـدرة علـى إبـرام املعاهـدات ولـيس >اللتـزام >المتثـال هلــا. 
ولكنـه يوافـق علـى أن صـيغته املقرتحـة قـد ُتضـِعف املبـدأ. وقـال إنــه 

يــــزال علــــى موقفــــه، ولكــــن يف ضــــوء التعليقــــات الــــيت أدىل �ــــا  ال
 املذكورة.صر على إدراج اإلشارة فإنه لن ي ،املتحدثون اآلخرون

قـــال إنــــه، مثلـــه مثـــل املقـــرر اخلــــاص  وود الســـري مايكـــل -٦١
والسـيد احلمـود، ال يعتقـد أن هـذا اإلدراج مالئـم. وينبغـي أال تعيــد 

 اللجنة فتح مناقشات قدمية.
متحدثــة بصــفتها أحــد أعضــاء اللجنــة، قالــت  الرئيســة، -٦٢

 اقرتحــهعلــى النســق الــذي إ ـا تؤيــد اقــرتاح إعــادة صــياغة اجلملـة 
الســيد نـــوليت والســـيد كانـــديويت، ولكنهـــا تعتـــرب أن أعضـــاء اللجنـــة 

 ) من التعليق بدون تغيري.١يرغبون يف االحتفاظ >لفقرة (
 ) من دون تغيري.١اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٢الفقرة (

معـر>ً عمـا يـَُعــد عبـارة " حــذفاقـرتح  وود السـري مايكـل -٦٣
 .الرابعةن اجلملة " مأساساً آراء بريطانية

أشار إىل وجـود خطـأ يف  بريموديس -Nسكيس  السيد -٦٤
اجلملــة قبـــل األخـــرية مـــن الــنص اإلنكليـــزي: ينبغـــي تعـــديل عبـــارة 

"compatible with the existence of hostilit iesتصـــبح " ل
"incompatible with the existence of hostilit ies." 

 عدلة.) بصيغتها امل٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

اجلملة الثانيـة الـيت تقـول  اقرتح حذف وود السري مايكل -٦٥
من اتفاقية  ٧٣الوارد يف املادة ‘ نشوب’ُيستخدم كذلك تعبري  ومل"

فيينـا ألنــه لـيس مــن املـألوف اإلشــارة إىل نشـوب نزاعــات مســلحة 
إذ إن ذلـك قـد يكـون صـحيحاً يف حالـة اللغـة الفرنســية . داخليـة"
  فيما يتعلق >للغة اإلنكليزية.س صحيحاً ولكنه لي

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥) و(٤الفقر�ن (

 ).٥) و(٤اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٣اعتُمد التعليق على املادة  

 املعاهدات نفاذ بشأن أحكام -٤ املادة
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣إىل () ١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤اعتُمد التعليق على املادة  

 املعاهدات بتفسري املتعلقة القواعد تطبيق -٥ املادة
 التعليق
 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

اقـــرتح حـــذف اجلملـــة األخـــرية الــــيت  وود الســـري مايكـــل -٦٦
�ـدف إىل توضــيح أن عـدم قيــام اللجنـة >إلحالــة إىل اتفاقيـة فيينــا 

يعـــين أ ـــا ال تعتقــــد أن اتفاقيـــة فيينـــا تعــــرب عـــن القـــانون الــــدويل  ال
العــريف. فطريقـــة صــياغة هـــذه اجلملـــة تــوحي ²ن اللجنـــة مل حتســـم 

اقيـة فيينـا تعــّرب كانـت قواعـد تفســري املعاهـدات يف اتفإذا  مسـألة مـا 
 أو ال تعّرب عن القانون الدويل العريف.

 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣قرة (الف

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

) بعد إدخـال تصـويب حنـوي طفيـف ٤الفقرة ( اعتُمدت 
 .اإلنكليزي النص على

 بصيغته املعدلة. ٥اعتُمد التعليق على املادة  
 االنسحاب أو املعاهدات إ اء إمكانية على تدل اليت العوامل -٦ املادة

 تعليقها أو منها

 التعليق

 )١الفقرة (

ــوديس  -Nســـكيس  الســيد -٦٧ عـــن   االستعاضـــةاقـــرتح بريمـ
 "حبكم الواقع"، وذلكعبارة ب الثانية،يف اجلملة  ة"،>لضرور كلمة "

 والتعليق عليها. ٣شى النص مع املادة اليتم
 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

 ).٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

مـــن  "veryكلمـــة "  ذفن حتـــأاقـــرتح  وود الســـري مايكـــل -٦٨
 بصــــيغة وأن يقــــال[مــــن الـــنص اإلنكليــــزي] اجلملـــة قبــــل األخــــرية 

²نــه مــن املــرجَّح بدرجـــة   ،كمــا جــاء يف الــنص الفرنســـي  متواضــعة،
 تستمر هذه املعاهدات يف النفاذ.كبرية أن 
 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٦) إىل (٤الفقرات من (

 ).٦) إىل (٤مدت الفقرات من (اعتُ  
 موضوعها على بناءً  املعاهدات نفاذ استمرار -٧ املادة

 التعليق

 .٧اعتُمد التعليق على املادة  
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  الفصل الثاين
 أخرى متعلقة بنفاذ املعاهداتأحكام 

 املسلح النزاع خالل املعاهدات إبرام -٨ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

اص) اقرتح حذف اإلشارة إىل مبدأ (املقرر اخل كافليش  السيد -٦٩
يصبح وإدماج اجلملتني األوليني، وبذلك  "العقد شريعة املتعاقدين"

املواد  ٨"تتماشى املادة : النص كاآليت مع السياسة األساسية ملشاريع 
 ."املعاهدات واستمرارالقانوين  اليقنيتسعى إىل ضمان  اليت احلالية

 لة.) بصيغتها املعد١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

(املقرر اخلاص) لفت االنتباه إىل تصويبني  كافليش  السيد -٧٠
 عبـارةاالستعاضة عـن  ينبغيالفرنسي:  النص علىإدخاهلما  يتعني

"proposition fondamentale "بعبارة "thèse fon damentale"،  عنو 
 ارةعبب" ’En visant de manière générale le ‘droit international"عبارة 

"En se référant de manière générale au ‘droit international’." 
يف الــــــــنص املصــــــــوبة ) بصــــــــيغتها ٢اعتُمـــــــدت الفقــــــــرة ( 
 الفرنسي.

 )٣الفقرة (

 االستعاضة(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي  كافليش  السيد -٧١
 بعبـارة ،الفرنسـيالـنص  يف ،"à des fins déclaratives" عبـارةعـن 

"pour la clarté de l’exposé." 
 يف النص الفرنسي.املصوبة ) بصيغتها ٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٤الفقرة (

ــافليش  الســيد -٧٢ ه، فيمـــا خيـــص إنــ قـــال) اخلـــاص(املقــرر  كـ
عبـــارة  تصــويبينبغـــي االقتبــاس املـــأخوذ عــن جريالـــد فيتزمــوريس، 

"dans le cadre de ses conférences de La Haye"،  يفالــواردة 
 dans le cadre de son" لتصـبح ،الفرنسـي الـنص مـن الرابعـة اجلملة

cours de La Haye")٤٢٩(. 

 الفرنسي.) بصيغتها املصوبة يف النص ٤اعتُمدت الفقرة ( 
__________ 

 )٤٢٩( G. G. Fitzmaurice, "The juridical clauses of the peace 

treaties", Recueil des cours de l’Académie de droit international de La 

Haye, vol. 73 (1948-II). 

 )٥الفقرة (

vإن كلمة " (املقرر اخلاص) قال كافليش  السيد -٧٣ iser يف "
 ."parler de" ــــالنص الفرنسي ليست مالئمة وينبغي االستعاضة عنها ب

 ) بصيغتها املصوبة يف النص الفرنسي.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

" الثالثــةقـال إنــه ينبغـي حـذف كلمـة " وود السـري مايكـل -٧٤
 يف السطر الثاين.

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٨اعتُمد التعليق على املادة  

 نفاذها تعليق أو منها االنسحاب أو دةاملعاه إ اء بنية اإلخطار -٩ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

 ) مــــــع تغيــــــري طفيــــــف يف صـــــــياغة ٤اعتُمــــــدت الفقــــــرة ( 
 النص اإلنكليزي.

 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

واضــــحة. ) غــــري ٦قــــال إن الفقـــرة ( وود الســـري مايكــــل -٧٥
يتصل >جلملة الثانية >لتحديد، قال إنه ال يفهم ملاذا يكـون  وفيما

) ٩ مـن املـادة ١إشعار استالم اإلخطـار (الصـادر مبوجـب الفقـرة 
مطلبـــاً جـــوهر�ً لقيــــام احلـــق يف االعـــرتاض علــــى حمتـــوى اإلخطــــار 

لعالقــــة ). ويبـــدو أن الفقــــرة كلهـــا تــــوحي ²ن ا٣ (مبوجـــب الفقــــرة
يعنيـه ذلـك  " أو "مشلولة"، من دون أن تقول مـاجممدةالتعاهدية "

فينبغـي أن يقـدم املقـرر  ،فعالً. وإذا كانت هذه الفقرة جوهرية حقاً 
 اخلاص توضيحاً هلا.

ــافليش  الســـيد -٧٦ ) ٦(املقــــرر اخلـــاص) أكــــد أن الفقــــرة ( كــ
ة ، ولكنه لن يعرتض إذا رغبت اللجن�٩دف إىل تيسري فهم املادة 

 يف حذفها.
أشــارت إىل أن حـــذف الفقــرة يعــين أن التعليـــق  الرئيســة -٧٧

 سوف ُحيذف كله. ٩ من املادة ٤على الفقرة 
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قـال إنـه، مثـل السـري مايكـل وود، ال يفهـم   سـابو� السـيد -٧٨
 كيـف ميكـن أن ينشــأ األثـر املـذكور عــن إشـعار اسـتالم اإلخطــار.

الثانيــــة فــــإن بقيــــة الفقــــرة وأضـــاف قــــائالً إنــــه إذا ُحــــذفت اجلملـــة 
 واضحة. ستكون

قال إنه قد ميكن التوصل إىل صياغة جديدة  نوليت السيد -٧٩
 يف مناقشات غري رمسية قبل انعقاد اجللسة التالية.

) ٦اقرتحت أن تواصل اللجنة مناقشتها للفقـرة ( الرئيسة -٨٠
 يف اجللسة التالية.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 .٠٥/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١١٧اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٤، اخلميس
 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الرئيسة

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

، الســـيد ســـابو�، الســــيد خوانـــغ، الســـيد دوغـــارد احلمـــود، الســـيد
غــا�، الســـيد فارغــاس كـــارينيو،  ســينغ، الســيد غالتســـكي، الســيد

الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، الســيد كانـــديويت، 
السـيد كوميسـاريو أفونسـو، الســيد ماكريـه، السـيد موراسـي، الســيد 
ميليســـــــــكانو، الســـــــــيد نيهـــــــــاوس، الســـــــــري مايكـــــــــل وود، الســـــــــيد 

 ويسنوموريت.
_________ 

دور�ا عن أعمال القانون الدويل جلنة مشروع تقرير 
 )�بع(والستني  الثالثة

(�بـــــع) آ;ر النزاعـــــات املســــلحة علـــــى املعاهــــدات  -الســــادس الفصــــل
)A/CN.4/L.785 وAdd.1-2( 

 علــــى املســــلحة النزاعـــات �;ر املتعلقــــة املـــواد مشــــاريع نـــص -هاء
 )A/CN.4/L.785/Add.1–2( )ختام( املعاهدات

 )ختامنص مشاريع املواد والتعليقات عليها ( -٢
ــة  -١ دعـــت اللجنـــة إىل اســـتئناف النظـــر يف الفصـــل الرئيسـ

السادس من مشروع التقرير، ووجهـت االنتبـاه إىل اجلـزء الـوارد منـه 
 .A/CN.4/L.785/Add.1يف الوثيقة 

 منها االنسحاب أو املعاهدات إ اء إمكانية على تدل اليت العوامل-٦ املادة
 )ختام( تعليقها أو

 (ختام) التعليق

 )ختام( ٢و ١الفقر�ن 

قـال إنـه يــود لـو ُمسـح لــه بريمــوديس  -Nسـكيس  السـيد -٢
 ٦) من التعليق على مشـروع املـادة ٢) و(١أن يعود إىل الفقرتني (

اللتني نوقشتا يف اجللسة السابقة، وأن يشري إىل أن اجلملة األخـرية 
)، بصيغتها احلاليـة، تعـين ضـمناً أن مجيـع املعـايري الـيت ١يف الفقرة (
كــــان ميكــــن إ ــــاء املعاهـــــدة   إذاعد يف حتديــــد مـــــا ســــاميكــــن أن ت

 نطــــاقاالنســـحاب منهــــا أو تعليقهـــا هــــي معـــايري خارجــــة عـــن  أو
، وهذا غري صحيح. واقرتح إعادة صـياغة اجلملـة األخـرية املعاهدة

ويلقي مشروع املادة الضوء على بعض املعايري، "على النحو التايل: 
ذلك  >لنظر إىلو  "هدة [...]املعامبا فيها معايري معيَّنة خارجة عن 

 "اخلارجة عن املعاهدة"ينبغي حذف عبارة  )،١(التغيري يف الفقرة 
 .)٢الفقرة ( اجلملة الثانية منمن 

 ).٢) و(١اعتُمد التعديالن اإلضافيان للفقرتني ( 
 بصيغته املعدلة. ٦اعتُمد التعليق على املادة  

 تعليق أو منها نسحاباال أو املعاهدة إ اء بنية اإلخطار-٩ املادة
 )ختام( نفاذها

 (ختام) التعليق

 )ختام) (٦الفقرة (

ــة  -٣ ) مــــن التعليـــق علــــى ٦أشــــارت إىل أن الفقـــرة (الرئيسـ
كانــت قـــد أرجئـــت يف انتظــار إعـــادة صـــياغتها.   ٩مشــروع املـــادة 

 ودعت املقرر اخلاص إىل قراءة النص اجلديد املقرتح.
ــافليش   الســيد -٤ ح أن يكـــون نـــص (املقــرر اخلـــاص) اقــرت كـ

 ) على النحو التايل: ٦الفقرة (
 طـــــرفال دولــــةالمــــن  املقـــــدم اإلخطــــار مفعــــول يســــري" 

الطــرف األخـــرى أو  الدولـــة عنـــدما تتســلمه ١مبوجــب الفقــرة 
�ريـــخ علــى اإلخطــارالــدول األطــراف األخــرى، مـــا مل يــنص  

 زمنيــة فــرتة غضــون يف اعـرتاض يــرد مل وإذا). ٢(الفقــرة  الحـق
للدولة املقدمة لإلخطار أن تتخـذ التـدبري املشـار جيوز  ،معقولة

). وإذا ورد اعـــرتاض فــإن املســـألة ٣(الفقــرة  اإلخطـــارإليــه يف 
تظل مفتوحة بني الدولتني املعنيتني إىل حني التوصل إىل تسوية 

 ".٤دبلوماسية عمالً >لفقرة 
 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٧الفقرة (

 .)٧اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٩اعتُمد التعليق على املادة  

 املعاهدة عن مبعزل الدويل القانون يفرضها اليت االلتزامات -١٠ املادة

 التعليق

 ) ٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .١٠اعتُمد التعليق على املادة  

 املعاهدة أحكام فصل إمكانية -١١ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

قال إن صياغة اجلملة الثانية تثـري لديـه بعـض  غا� السيد -٥
الشـواغل. فهـي تشـري أوالً إىل ممارسـة سـلمت �ـا اللجنـة مـن دون 
توضيح تلك املمارسة. و>إلضافة إىل ذلك، ليس من الواضـح مـن 

ال يكـــون فيهـــا األثـــر (الســـليب) لنـــزاع مســـلح علـــى بعـــض "عبـــارة 
عاهدة ميكـن أن ة فصل أحكام املأن إمكاني "إال جزئياً  اتاملعاهد

تنطبــــق يف االجتــــاهني: إمــــا مبــــا يؤيــــد إ ــــاء املعاهــــدة أو مبــــا يؤيــــد 
الفقــرة تكــون أوضــح إىل أن اسـتمرارها، حســب الظــروف. ونظـراً 

 بدون اجلملة الثانية، فإنه يقرتح حذفها. 
 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣) و(٢الفقر�ن (

 ).٣) و(٢(اعتُمدت الفقر�ن  
 بصيغته املعدلة. ١١مد التعليق على املادة اعتُ  

 نفاذها تعليق أو منها االنسحاب أو املعاهدة إ اء يف احلق سقوط -١٢ املادة

 التعليق
 )١الفقرة (

أشـــــار إىل اجلملــــة األخـــــرية واقـــــرتح  وود الســــري مايكـــــل -٦
 "يسـود حـد مـا مـن حسـن النيـة أنوجـوب "االستعاضة عن عبـارة 

 ."منطبقاً  يظلالنية  حسن مبدأ أن" بعبارة
(املقرر اخلاص) قال إنه يفضل االحتفاظ  كافليش  السيد -٧

حســـــن النيـــــة  مبـــــادئإىل أن >لصــــياغة األصـــــلية للجملـــــة، نظــــراً 

تؤخذ دائماً يف االعتبار يف أوقات النزاع املسلح. و>إلضافة إىل  ال
ولــيس  ١٢ذلـك، ينبغـي أن تشــري اجلملـة األوىل إىل مشــروع املـادة 

 .١١ مشروع املادة إىل
 ) مع ذلك التصويب.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقرتح االستعاضة عن عبارة كافليش   السيد -٨
 ."وتوضيحاً "، يف بداية الفقرة، بعبارة "وحتسباً "

 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

) اقــرتح االستعاضـــة، يف (املقـــرر اخلــاص كــافليش  الســيد -٩
 assez" بعبارة" relativement clairement"النص الفرنسي، عن عبارة 

clairement". 
 ) مع ذلك التعديل يف النص الفرنسي.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٤الفقرة (

 ).٤اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١٢اعتُمد التعليق على املادة  

 مسلح نزاع بعد التعاهدية العالقات استئناف أو إحياء -١٣ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١٣اعتُمد التعليق على املادة  

 الباب الثالث 
 أحكام متنوعة

 املعاهدة على النفس عن الدفاع يف احلق ممارسة أثر -١٤ املادة
 التعليق

 )٢و() ١الفقر�ن (

 � ).٢) و(١ن (اعتُمدت الفقر
 )٣الفقرة (

على  إال ينطبق ال الذي" عبارةقال إن  وود السري مايكل -١٠
 الواردة يف اجلملة الثانية ال تبدو ضرورية، واقرتح حذفها. الدول"

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٤الفقرة (
(املقرر اخلاص) اقرتح حذف الفقرة ²كملها  كافليش  السيد -١١

 ليست ضرورية ومن شأ ا إ�رة اجلدل بدون داع.أ ا  إىلنظراً 
 ).٤ُحذفت الفقرة ( 

 )٥الفقرة (
 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١٤اعتُمد التعليق على املادة  

 املعتدية الدولة استفادة منع -١٥ املادة
 التعليق
 )١(الفقرة 

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قال إن الفقرة طويلة أكثر من بريموديس  -Nسكيس  السيد -١٢
 الالزم، واقرتح تقسيمها إىل فقرتني منفصلتني بعد  اية اجلملة الثالثة.

 (املقرر اخلاص) أيد ذلك االقرتاح. كافليش  السيد -١٣
ــة  -١٤ ــ ــ ــ ــ  قالــــــــــــت إ ــــــــــــا تعتــــــــــــرب أن اقــــــــــــرتاح الســــــــــــيد الرئيســ

الية بريموديس مقبول للجنة. وسيعاد ترقيم الفقرات الت ->سكيس 
 بناًء على ذلك يف النص النهائي.

 وقد تقرَّر ذلك. 
قال إنه يتساءل عن مدى بريموديس  -Nسكيس  السيد -١٥

الواردة يف اجلملة اخلامسة قبل عبارة  "كقاعدة عامة"مالءمة عبارة 
؛ فهذه العبارة تستعمل عادة "ستزعم لنفسها هذا احلق على أية حال"

دة قانونية أو مبدأ قانوين. واقرتح يف نصوص اللجنة عند صياغة قاع
لنفسها هذا وقد حيدث أن تزعم "أن تبدأ اجلملة على النحو التايل: 

 ."دولة معتدية² ا ت الدولة اليت تُنع احلق على أية حال
(املقرر اخلاص) قال إنه حيبذ الصياغة التالية  كافليش  السيد -١٦

 ".احلق هذا هالنفس تزعم قد حال أية على وهي"األكثر حيادية: 
ـــمت وحســبما عـــدَّهلا ٢اعتُمــدت الفقـــرة (  ) حســبما قّسِ

 املقرر اخلاص.
 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

من  ٤ الفقرة إىل اإلشارة حذفاقرتح  وود السري مايكل -١٧
وذلـك حتقيقـاً لالتســاق  ،ذكــر ميثـاق األمـم املتحــدة لـدى ٢املـادة 

 .١٥مع نص مشروع املادة 

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

(املقــرر اخلــاص) اقــرتح االستعاضــة عــن  كــافليش  الســيد -١٨
 ."تستمدها أن"بعبارة  "أن جتنيها"عبارة 

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١٥اعتُمد التعليق على املادة  

 األمن جملس قرارات -١٦ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

أشــــــار إىل اجلملــــــة الثانيــــــة واقــــــرتح  وود مايكــــــل الســـــري -١٩
الواجبات املستندة إىل قرارات ملزمة تتخذها "االستعاضة عن عبارة 
، "االلتزامات النابعة من قرارات ملزمة"عبارة ب "أجهزة األمم املتحدة

من ميثاق  ١٠٣تعملة يف املادة لز�دة االتساق مع اللغة املسوذلك 
 األمم املتحدة.

ــافليش  الســـيد -٢٠ (املقـــرر اخلــــاص) قـــال إنـــه يســــتطيع أن  كـ
علـــى ذلــك االقـــرتاح، رغــم أنـــه ال يــرى ضـــرورة للتمييــز بـــني  يوافــق

 الواجبات وااللتزامات.
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١٦ق على املادة اعتُمد التعلي 

 احلياد قوانني عن الناشئة والواجبات احلقوق -١٧ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

 يفيســتعاض  أن(املقــرر اخلــاص) اقــرتح كــافليش   الســيد -٢١
qui visait" عبــارة عــن الفرنسـي الــنص مــن الثانيــة اجلملـة  plus 

précisément "بعبارة "qui se référait  plus spécifiquement." 
 ذلك التعديل يف النص الفرنسي.) مع ١اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٢الفقرة (

 ).٢اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١٧اعتُمد التعليق على املادة  

 األخرى التعليق أو االنسحاب أو اإل اء حاالت -١٨ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .١٨عتُمد التعليق على املادة ا 
اعتُمـــدت التعليقـــات علـــى مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة °�ر  

 النزاعات املسلحة على املعاهدات، ²كملها وبصيغتها املعدلة.
دعت اللجنة إىل النظر يف اجلزء الوارد يف الوثيقة الرئيسة  -٢٢

A/CN.4/L.785/Add.2 .من الفصل السادس من مشروع التقرير 

 فق املر 

 ٧>ملعاهدات املشار إليها يف مشروع املادة قائمة إرشادية 
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

أشــار إىل اجلملــة األوىل  بريمــوديس -Nســكيس  السـيد -٢٣
يتمثــل أثـر هــذا التصـنيف يف إقامــة جمموعـة مــن و "الـيت تبــدأ بعبـارة 

واقـرتح حــذف عبــارة  ،"هاضــحداالفرتاضـات الضــعيفة الـيت ميكــن 
فنظــراً إىل أن مجيــع االفرتاضـــات . "الضــعيفة الــيت ميكــن دحضـــها"

ميكـــــن دحضـــــها، فـــــإن اســـــتعمال هـــــذه الصـــــفة يــــــدخل يف >ب 
تبدو أيضاً غري مالئمة عند  "الضعيفة"اإلطناب، يف حني أن صفة 

 اإلشارة إىل أنواع املعاهدات الواردة يف القائمة.
اص) قال إنه يستطيع أن يوافق خل(املقرر ا كافليش  السيد -٢٤

، ولكنـه ال يوافـق علـى حـذف عبـارة "الضـعيفة"على حذف صفة 
ألن هنـــــاك افرتاضـــــات ميكـــــن دحضــــــها  "الـــــيت ميكـــــن دحضـــــها"

 وافرتاضات ال ميكن دحضها.
الضــعيفة الـيت ميكــن "أشــار إىل أن عبـارة  احلمـود السـيد -٢٥

عـــرتاض اال~يت مــن التقريـــر األول عــن املوضـــوع ومل يــتم  "دحضــها
 عليها من قبل.

أشـار إىل أن إعرابـه عــن  بريمـوديس -Nسـكيس  السـيد -٢٦
القلـق بشـأن هـذه املسـألة يف القـراءة األوىل ملشـاريع املـواد كـان قــد 

 أ�ر نقاشاً.
قـال إنــه حبسـب مــا يتـذكره فــإن القصــد كانــديويت   السـيد -٢٧

 اتمن مناقشة هذا املوضوع يف جلنة الصياغة مل يكن وضع افرتاض
فإنــــــه ال يســـــتطيع أن يقبــــــل القــــــول ²ن أمثلــــــة  ،قانونيـــــة. ولــــــذلك

 املعاهدات الواردة يف القائمة اإلرشادية تشكل افرتاضات.
جمموعة من "اقرتح الصياغة البديلة اآلتية:  سابو� السيد -٢٨

 ."هميكن دحضبعضها  ،االفرتاضات
(املقـرر اخلــاص) قـال إنــه ال يســتطيع أن  كــافليش  السـيد -٢٩
ل ذلــك االقــرتاح، ألنـه قــد يشــري إىل تـردد مــن جانــب اللجنــة. يقبـ

 وفق اقرتاحه األول. "الضعيفة"وأعلن أنه يفضل حذف كلمة 
 ) مع التعديل الذي اقرتحه املقرر اخلاص.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٤) و(٣الفقر�ن (

 ).٤) و(٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
ة، مبـا فيهــا املعاهـدات املتعلقـة بقـانون النزاعــات املسـلح (أ) 

 املعاهدات املتعلقة >لقانون اإلنساين الدويل

 )٥الفقرة (

 ).٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

قــال إن مقولـة املستشــار العــام لــوزارة  وود السـري مايكــل -٣٠
الدفاع >لوال�ت املتحدة املستشهد �ا يف اجلملة الثانية ال توضـح 

املعاهدة تفسرياً سليماً على ال ميكن أن تفسر "ما يـَُرد عليه بقوله: 
. وسيكون من املفيد لو قدم املقرر اخلاص مزيداً )٤٣٠("ذلك املنوال

 توضيح رأي املستشار العام.من تبيان السياق من أجل 
قال إن تعليقات املستشار العام تتعلق مبسألة  غا� السيد -٣١
�ـا مقصـوداً تجارب النوويـة الشامل للظر احلمعاهدة  كانتإذا  ما 

 أن تنطبق أيضاً يف وقت احلرب. 
قال إنه سيكون من اخلطري اختاذ موقف يف  سابو� السيد -٣٢

ن قضـــــية �ـــــذه الدرجـــــة مـــــن ســـــياق تعليـــــق مـــــن التعليقـــــات بشـــــأ
احلساســية، وهـــي قضـــية ال تتصـــل علـــى أي حـــال >ملوضـــوع قيـــد 

 ).٦النظر. ولذلك اقرتح حذف الفقرة (
__________ 

 )٤٣٠( M. Whiteman (ed.), Digest of International Law,  vol.  14, 

Washington D.C., Department of State publications, 1970, p. 510،  ُّرد 
املتحدة على سؤال من السناتور كوتشل  >لوال�تاملستشار العام لوزارة الدفاع 

 .النووية التجارب حلظر املقرتحة عاهدةاملماع بشأن خالل جلسات االست
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كان إذا  إن مسألة ما (املقرر اخلاص) قال  كافليش  السيد -٣٣
على أ ا تسـري  النوويةمن املمكن تفسري معاهدة حلظر التجارب 

يف زمـــن احلـــرب هــــي فعـــالً مســـألة حساســــة مثـــل معظـــم املســــائل 
املندرجـــة يف هــــذا املوضــــوع، ولكنهـــا مســــألة ذات صــــلة. وقضــــية 

الـيت ُأخــذ منهـا االقتبــاس املــذكور  كـارنوث ضــد الـوال�ت املتحــدة
فهـو ال يوافـق علـى  ،ة يف هذا امليدان. ولـذلكهي قضية كالسيكي
 اقرتاح السيد سابو�.

قــال إنــه يشــاطر الســـيد  بريمــوديس -Nســكيس  الســيد -٣٤
ســابو� مــا أعــرب عنــه مــن قلــق يف صــدد إدراج الفقــرة. ورغــم أن 
املقطـع املعـين هـو جمـرد استشـهاد، فـإن اللجنـة ال ينبغـي أن تدرجـه 

 إذا كان لديها حتفظات بشأنه.
قال إن الفقرة تثري قضا� خطـرية  فارغاس كارينيو السيد -٣٥

فإن االفرتاض الوارد يف اجلملة األخرية والقائل  ،>لتحديدللغاية. و 
²نه ال يوجد حظر على استعمال األسلحة النووية يف أثناء احلرب 

فهو يؤيد متاماً اقرتاح السيد سابو�  ،هو موضع شك كبري. ولذلك
 حبذف الفقرة.

قال إنه يتفق مع وجهة النظر اليت أعرب  كانديويت  السيد -٣٦
بريموديس والسيد سابو� والسيد فارغاس   ->سكيس عنها السيد 

كارينيو. وتلك الفقرة اليت تتناول قضية حساسة ليست ضرورية يف 
 سبيل تبيان املقصود وينبغي حذفها.

(املقرر اخلاص) قال إنه مندهش من ردود  كافليش  السيد -٣٧
 لفعل على تلك الفقرة اليت مل تكن موضع اعرتاض يف القراءة األوىل.ا

قال إنه يفهم أن التعليقات املستشـهد  وود السري مايكل -٣٨
�ا يف الفقرة تتعلق بتفسري املعاهدة وليس >ستمرارها أو إ ائها يف 

 ر كذلك، فإنه يؤيد حذف الفقرة.حالة النزاع املسلح. وإذا كان األم
 )٦قال إن املقطع املستشهد به يف الفقرة ( فاسياين السيد -٣٩

يهـدف إىل توضــيح حالـة واحــدة بـني حــاالت كثـرية مــن ممارســات 
قــد يكـــون مــن املمكـــن  ،الــدول يف صــدد املبـــدأ املــذكور. ولـــذلك

حـذف اإلشـارة إىل ذلــك الـرأي >لتحديـد واالستعاضــة عنـه مبثــال 
ف الفقــرة �رة للجــدل. والبــديل عــن ذلـك هــو ببســاطة حــذأقـل إ

متــس إىل أ ــا ²كملهـا، وهــو مــا لــيس لديــه اعـرتاض بشــأنه، نظــراً 
 قضا� يبدو أ ا مثرية للخالف.

(املقرر اخلـاص) قـال إنـه يعـارض حـذف  كافليش  السيد -٤٠
فإنــه  ،)، ولكـن إذا قــررت أغلبيـة األعضـاء هــذا اإلجـراء٦الفقـرة (

 سيذعن هلذا القرار رغم أنه ال يوافق عليه.
قــال إن ُجــل قلقــه ال يعــود إىل أن الفقــرة  ســابو� الســيد -٤١

ولكنــه  ،تجـارب النوويــةالشــامل للظــر احلمعاهـدة املعنيـة تشــري إىل 
فكــرة أن اإلحالــة إىل رأي الـوال�ت املتحــدة جتعــل اللجنــة يتعلـق ب

 تبدو وكأ ا تؤيد هذا الرأي، وهو أمر ال يستطيع املوافقة عليه.

الـــوال�ت املتحـــدة قـــد كانــت   إنســـأل  موراســـي الســيد -٤٢
 .تجارب النوويةالشامل للظر احلمعاهدة صدَّقت فعًال على 

قال إن املعاهدة املذكورة هي معاهدة موسكو  غا� السيد -٤٣
لنووية يف ١٩٦٣ لعام ، و>لتحديد معاهدة حظر جتارب األسلحة ا

الوال�ت  اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء، وقد وّقعتها 
وصّدقت عليها. وقد ُأدرج هذا االقتباس ال بسبب التفسري املتحدة 

هـذه املعاهـدة >لـذات، الذي ذهب إليه املستشار العام خبصـوص 
ولكن بسبب املبدأ العـام الـذي ذكـره فيمـا يتعلـق >ملعاهـدات الـيت 

رأي املستشـار العــام إىل أن تنطبـق صـراحة يف زمــن احلـرب. ونظــراً 
�ا تفسـري هـذه املعاهـدة يوضـح موقـف املتعلق >لطريقة اليت ينبغي 

طـرف واحـد فقـط مــن أطرافهـا، فإنـه ميكـن حذفــه، ولـن يغـري هــذا 
 حلذف شيئاً من التوجه العام للحجة الواردة يف التعليق.ا

قـال إنـه ملــا كانـت الـوال�ت املتحـدة قــد  موراسـي السـيد -٤٤
 ).٦وّقعت املعاهدة وصّدقت عليها، فإنه ميكن االحتفاظ >لفقرة (

لتعليق ال  تقال إنه إذا كان ماكريه السيد -٤٥ ا هذه الفقرة من 
غري واضح حبيث  إدراجهاجزءاً حيو�ً من التعليق وكان سبب متثل 
 .حذفهاألعضاء اللجنة، فإنه ينبغي  تفسريهتعنيَّ 

النص املعين قد وصل إىل أن قال إنه نظراً  بيرتيتش السيد -٤٦
لجنة تتخذ اآلن موقفاً مغايراً للموقف إىل مرحلة القراءة الثانية وأن ال
 وىل، فينبغي إجراء تصويت إرشادي.الذي اعتمدته يف القراءة األ

، علــــى ســـبيل احلـــل الوســــط، اقـــرتح وود الســـري مايكـــل -٤٧
اجلملـة األخـرية مـن الــنص املقتـبس، فهـي مجلـة تثـري اجلــدل حـذف 

وال تتصــل >ملوضــوع، مــع االحتفــاظ ببقيــة االقتبــاس الــذي يوضــح 
نقطـة هامـة تتعلــق Ðمكانيـة تطبيــق القاعـدة الــيت تقـول ²ن احلــرب 

 ميكن أن تعلِّق أو تنهي سر�ن املعاهدات بني األطراف املتحاربة.

قال إنه جيد أنه ال مناص من أن يصر على  سابو� السيد -٤٨
 ) ²كملها، ووافق على إجراء تصويت.٦حذف الفقرة (

 ُأجري تصويت إرشادي برفع األيدي. 
 ١٨قالت إنه وفقاً للتصويت اإلرشادي تبنيَّ أن  الرئيسة -٤٩

) ²كملها، يف حني يعارضه عضوان. ٦( عضواً يؤيدون حذف الفقرة
 ومع أ ا مل تشارك يف التصويت فإ ا تؤيد أيضاً حذف الفقرة.

 ).٦ُحذفت الفقرة ( 
 )٨) و(٧الفقر�ن (

 ).٨) و(٧اعتُمدت الفقر�ن ( 
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علنة أو املنشـئة أو املنظمـة لنظـام أو مركـز امل املعاهدات (ب) 
 لـةدائم أو ما يتصل به من حقوق دائمة، مبـا فيهـا املعاهـدات املنشـئة أو املعد

 والبحرية الربية للحدود

 )١٥) إىل (٩الفقرات من (

 ).١٥) إىل (٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 األطراف املتعددة الشارعة املعاهدات (ج) 

 )١٦الفقرة (

ميكن تعريف "قال إن العبارة االفتتاحية  وود مايكلالسري  -٥٠
 عّرِفت"إىل عبارة  تغيريهاينبغي  "ت الشارعة على النحو التايلاملعاهدا

 .سالسة النصوذلك لتحسني  ،"التايل النحو على الشارعة املعاهدات
 ) بصيغتها املعدلة.١٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٧الفقرة (

الــنص  ص) قـال إنــه، ملواءمـة(املقــرر اخلـا كـافليش  السـيد -٥١
، ينبغــــي االستعاضــــة عــــن كلمـــــة الفرنســـــيمــــع الــــنص ليــــزي كاإلن

"contour"  بكلمة يف اجلملة األوىل"definition". 
 ) مــــــــــــع ذلـــــــــــك التعــــــــــــديل يف ١٧اعتُمـــــــــــدت الفقـــــــــــرة ( 

 النص اإلنكليزي. 
 )٢٠) إىل (١٨الفقرات من (

 ).٢٠() إىل ١٨اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢١الفقرة (

 ) مع تعديل طفيف يف الصياغة.٢١مدت الفقرة (اعتُ  
 )٢٢الفقرة (

 ).٢٢اعتُمدت الفقرة ( 
 الدولية اجلنائية لعدالة> املتعلقة املعاهدات (د) 

 )٢٥) إىل (٢٣الفقرات من (

 ).٢٥) إىل (٢٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٦الفقرة (

قـال إنـه ينبغـي حـذف العبـارة األخـرية  وود السري مايكل -٥٢
لـــذلك أن تعتـــرب مســـتمرة  جيــبو"اجلملــة األخـــرية الـــيت تقـــول: يف 

رغـــم أن التزامـــات  إىل أنـــه، نظــراً "النفــاذ بعـــد النزاعـــات املســـلحة
القواعـــد اآلمــــرة ستســـتمر ســــارية >لطبـــع، فــــإن ذلـــك لــــن ينطبــــق 

 بعد نزاع مسلح.ذا�ا >لضرورة على استمرار املعاهدة 

 ) بصيغتها املعدلة.٢٦اعتُمدت الفقرة ( 
 واالتفاقــــــات واملالحـــــة والتجـــــارة الصـــــداقة معاهـــــدات )ه( 

 لألفراد اخلاصة >حلقوق املتعلقة

 )٢٧الفقرة (

 ) مع تعديل طفيف يف الصياغة.٢٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٨الفقرة (

والـــيت أ ـــت حـــرب "قـــال إن عبـــارة  وود الســـري مايكـــل -٥٣
 يف اجلملة األوىل غري دقيقة وينبغي حذفها. "االستقالل
 ) بصيغتها املعدلة.٢٨تُمدت الفقرة (اع 

 )٤٧) إىل (٢٩الفقرات من (

 ).٤٧) إىل (٢٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 معاهدات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان (و) 

 )٤٨الفقرة (

لربوز معايري سابقاً كان "قال إن عبارة  وود السري مايكل -٥٤
ستعاضـة عنهـا يف اجلملـة الثالثـة ينبغـي اال "حقـوق اإلنسـان الدوليـة

، نظراً "سابقاً إلبرام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانكان "بعبارة 
 املعاهدات هي اليت تتصل >ملوضوع يف هذا السياق.إىل أن 

 بصيغتها املعدلة. )٤٨(اعتُمدت الفقرة  
 )٤٩الفقرة (

 ).٤٩اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥٠الفقرة (

ة مـن االقتبــاس قـال إن اجلملـة األخـري  وود السـري مايكـل -٥٥
ليســت جوهريـــة يف بيــان تسلســـل احلجــج. و>إلضـــافة إىل ذلـــك، 
وبعكــس مــا تعلنــه هــذه اجلملـــة، لــيس صــحيحاً أن مجيــع أحكـــام 
حقوق اإلنسان الـيت ال جيـوز احليـد عنهـا تـَُعـد تـدويناً لقواعـد آمـرة. 

 لذلك يقرتح حذف هذه اجلملة األخرية.و 

 ) بصيغتها املعدلة.٥٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥١الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي االستعاضة كافليش   السيد -٥٦
 يف اجلملة الثالثة.  "أحكام املعاهدات"بكلمة  "األحكام"عن كلمة 

 ) بصيغتها املعدلة.٥١اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٥٢الفقرة (

 ).٥٢اعتُمدت الفقرة ( 
 للبيئة الدولية >حلماية املتعلقة املعاهدات (ز) 

 )٥٣ة (الفقر 

 ).٥٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥٤الفقرة (

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي أن يشـار كافليش   السيد -٥٧
 دولـــة اســتخدام مشــروعية بشــأنإىل فتــوى حمكمــة العــدل الدوليـــة 

 بعنوا ا الكامل. مسلح نزاع يف النووية لألسلحة ما
 ) بصيغتها املعدلة.٥٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥٦) و(٥٥الفقر�ن (

 ).٥٦) و(٥٥اعتُمدت الفقر�ن ( 
 واملنشـــآت الدوليـــة املائيــة >0ـــاري املتعلقـــة املعاهــدات (ح) 

 �ا املتصلة واملرافق

 )٥٩) إىل (٥٧الفقرات من (

 ).٥٩) إىل (٥٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦٠الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه سيكون أكثر دقة كافليش   السيد -٥٨
معاهـدة السـالم بـني القـوى احلليفـة "لثانية إىل أن يشار يف اجلملة ا

 "بقنـاة كيــل صـلتها حيـثمــن  والشـريكة وأملانيـا (معاهـدة فرسـاي)
الفقرة إىل أن . ونظراً "معاهدة فرساي املتعلقة بقناة كيل"بدًال من 

االتفاقية املعقودة بني إسـبانيا وأملانيـا وإيطاليـا تتضمن إشارة إىل  ال
هنغار� وهولندا  -وفرنسا والنمسا  ا وروسياوبريطانيا العظمى وتركي

فإنـه ، (اتفاقيـة القسـطنطينية) بشـأن حريـة املالحـة يف قنـاة السـويس
 يقرتح إضافتها.

 ) بصيغتها املعدلة.٦٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦٣) إىل (٦١قرات من (الف

 ).٦٣) إىل (٦١اعتُمدت الفقرات من ( 
 واملنشــــآت وفيـــةاجل امليـــاه بطبقـــات املتعلقـــة املعاهـــدات (ط) 

 �ا املتصلة واملرافق

 )٦٦) إىل (٦٤الفقرات من (

 ).٦٦) إىل (٦٤اعتُمدت الفقرات من ( 

 دولية ملنظمات ~سيسية صكوكاً  تشكل اليت املعاهدات (ي) 

 )٦٨) و(٦٧الفقر�ن (

 ).٦٨) و(٦٧اعتُمدت الفقر�ن ( 
 ق>لطر  لمنازعاتالدولية ل تسويةل> املتعلقة املعاهدات (ك) 

 القضائية والتسوية والتحكيم والوساطة التوفيق إىل اللجوء فيها مبا السلمية،

 )٧١) إىل (٦٩الفقرات من (

 ).٧١) إىل (٦٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 والقنصلية الدبلوماسية >لعالقات املتعلقة املعاهدات (ل) 

 )٧٧) إىل (٧٢الفقرات من (

 ).٧٧) إىل (٧٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧٨ة (الفقر 

، يف املعنيــني "املــدعى علــيهم"قــال إن هويـة  غــا� السـيد -٥٩
 غري واضحة. اجلملة الرابعة،

(املقرر اخلاص) قال إن املدعى عليهم هم  كافليش  السيد -٦٠
احلكومة االحتادية للوال�ت املتحدة. ولذلك اقرتح االستعاضة عن 

ودفعــت "ة ، يف اجلملـة الرابعـة، بعبـار "علـيهم ىودفـع املـدع"عبـارة 
 ."احلكومة االحتادية

 ) بصيغتها املعدلة.٧٨اعتُمدت الفقرة ( 
دية اعتُمد التعليق على املرفق الذي يتضمن   القائمة اإلرشا

 ، بصيغته املعدلة.٧املادة  مشروع >ملعاهدات املشار إليها يف
 )�بع( اللجنة توصية -جيم

مــن  ٩أشــارت إىل أن اللجنــة قــد تركــت الفقــرة  الرئيسـة -٦١
املتعلقــــة بتوصــــيتها إىل اجلمعيــــة العامـــــة يف  A/CN.4/L.785الوثيقــــة 

اقرتاح  صدد مشاريع املواد دون أن تستكمل مناقشتها. وقالت إن 
مـن املـذكرة املتعلقـة  ١٥املقرر اخلاص بشأن التوصية يرد يف الفقرة 

>لتوصـــية الــــيت ســـتقدم إىل اجلمعيــــة العامــــة بشـــأن مشــــاريع املــــواد 
 ).A/CN.4/644املعاهدات (ر النزاعات املسلحة على املتعلقة °�

(املقرر اخلاص) قال إنه أشار يف مذكرته إىل  كافليش  السيد -٦٢
أن اللجنة ينبغي أال تقرتح على اجلمعية العامة عقد مؤمتر دبلوماسي 
على الفور. وقد دفعه إىل ذلك املوقف قلقه مما قد حيدث لو فشل 

ضئيل جداً من الـدول >لتصـديق علـى هذا املؤمتر، أو لو قام عدد 
أن املسؤولية الرئيسية للجنة هي إعداد املعاهدة الناجتة عنه. وهو يدرك 

. وتدوينهنصوص معاهدات لتعزيز التطوير التدرجيي للقانون الدويل 
تسمح لنفسها ²ن تشعر >إلحباط  وسلَّم أيضاً ²ن اللجنة جيب أال
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ر بسبب الصعو>ت اليت تنشأ أحيا�ً يف التطوي  سياق أعماهلا بشأن 
إىل اجلمعية العامة. وإذا مل  التدرجيي والتدوين عند تقدمي مقرتحات

مذكرته وقرروا أن يشريوا  يوافق أغلبية األعضاء على اقرتاحاته الواردة يف
ملستقبل  ا على اجلمعية العامة ²ن تنظر يف عقد مؤمتر دبلوماسي يف 

فإن  ،قرار. ويف مجيع األحوالالقريب، فإنه سيقبل مع ذلك هذا ال
 د اجلمعية العامة. القرار النهائي بشأن املوضوع هو يف ي

تساءل، يف ضوء عدم ~ييد املقرر اخلاص  دوغارد السيد -٦٣
كـان هنـاك سـبيل إذا   عمـالعقد مؤمتر دبلوماسي يف تلـك املرحلـة، 

آخر متاح أمام جلنة القانون الدويل، أي صياغة اتفاقية من جانب 
هناك سابقة ملثل هذه اخلطوة. وقال إىل أن لجنة السادسة، نظراً ال

عقد مؤمتر دبلوماسي عمل كبري، ولكن قد يكـون مـن املمكـن إن 
 أن تقوم اللجنة السادسة نفسها بتحويل مشاريع املواد إىل اتفاقية.

لسري  كافليش  السيد -٦٤ (املقرر اخلاص) قال إن هذه الطريقة ل
ألن هذه هي الطريقة اليت مت �ا اعتماد اتفاقية يف العمل ممكنة جداً، 

األمم املتحدة حلصا�ت الدول وممتلكا�ا من الوالية القضائية واتفاقية 
 قانون استخدام ا0اري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية. 

قال إنه يؤيد الـنهج املتعقـل الـذي عرضـه يت كانديو   السيد -٦٥
، ألن أحـــد الوفــــود يف الـــدورة اخلامســــة املقـــرر اخلـــاص يف مذكرتــــه

والستني للجنة السادسة قد وصل إىل حد القول ²ن املوضوع ليس 
فــإن االقـرتاح الــوارد يف  ،مالئمـاً للتــدوين وينبغـي إســقاطه. ولـذلك

ؤسـف لـه أن االقــرتاح مـن املــذكرة اقـرتاح حكـيم. وممــا ي ١٥الفقـرة 
ديباجـــة إىل  Ðضـــافةيقضــي  الــذي قدمـــه يف العــام املاضـــي، وكـــان

مشاريع املواد، قد ُرفض، ذلك أن الديباجة ميكن أن تلقي الضـوء 
 على األسباب اليت استند إليها عمل جلنة القانون الدويل.

قال إنـه يتفـق مـع ضـرورة تـوخي درجـة  وود السري مايكل -٦٦
 ١٥مـن احلـذر. ومــن �حيـة املبـدأ، يُعتــرب االقـرتاح الـوارد يف الفقــرة 

، ولكـن ينبغـي للجنـة أن تنظـر إىل الصـياغة الدقيقـة اقرتاحـاً مالئمـاً 
ملتعلقة  ا للتوصية اليت قدمتها إىل اجلمعية العامة بشأن مشاريع املواد 

، أل ا مل تصل )٤٣١(املشروعة دولياً  مبسؤولية الدول عن األفعال غري
. وال يعود إىل ١٥من الفقرة ‘ ٢’إىل حد ما جاء يف الفقرة الفرعية 

كان ينبغي للجمعية العامة أن تعقد مؤمترًا أو   إذاما اللجنة أن تقول 
 كان ينبغي للجنة السادسة أن حتول مشاريع املواد إىل اتفاقية.  إذاما 
تفق مع السيد كانديويت على أن قال إنه ي بيرتيتش السيد -٦٧

املوضوع  مشاريع املواد تتطلب ديباجة تفسر غرضها نظراً حلساسية 
 ١٥أيضاً على االقرتاحات الواردة يف الفقرة وتشعبه. وقال إنه يوافق 

 مايكل وود. السري اقرتحهمن املذكرة، مع إمكانية تعديلها وفقاً ملا 
يعرتض  نه يف حني ال(املقرر اخلاص) قال إ كافليش  السيد -٦٨

اغة هذه  على إدراج ديباجة، فإن الوقت أصبح حمدوداً ويتعني صي
__________ 

 .٧٣ الفقرة ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٣١( 

ة الصــياغة مث مناقشــتها مــرة الديباجــة ومناقشــتها وإحالتهــا إىل جلنــ
أخرى قبل أن ميكن اعتمادها. ويف املقابل، سيكون من اليسري جداً 

 من مذكرته. ١٥تنقيح االقرتاحات الواردة يف الفقرة 
قال إنه رغـم عـدم اعرتاضـه مـن �حيـة  وود السري مايكل -٦٩

املبــدأ علـــى إدراج ديباجـــة، فإنـــه يشـــاطر املقـــرر اخلـــاص رأيـــه ²ن 
تحتاج بعض الوقت، وهو خيشى أيضاً أ ـا سـتفتح >ب العملية س

فإن الوقت قد  ،املناقشة مرة أخرى بشأن بعض األحكام. ولذلك
 يف ديباجة. أصبح متأخراً من الناحية العملية للنظر

تؤجل اللجنة نظرها يف التوصية وأن  أناقرتحت  الرئيسة -٧٠
ة املالئمـة يفكر األعضاء، إىل حني إعـادة النظـر فيهـا، يف الصـياغ

من مذكرة املقرر  ١٥من املقرتح الوارد يف الفقرة ‘ ٢’للفقرة الفرعية 
 ).A/CN.4/644اخلاص (

 .٣٠/١١رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١١٨ اجللسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٥اجلمعة، 

 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ. السيدة  :الرئيسة
 )�ئب الرئيس( وسنيهاالسيد بريند  :الحقاً 

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

، الســـيد دوغـــارد، الســـيد ســـابو�، الســــيد خوانـــغ احلمـــود، الســـيد
ســينغ، الســيد غالتســـكي، الســيد غــا�، الســـيد فارغــاس كـــارينيو، 

كــافليش، الســيد كانـــديويت، الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد  
السـيد كوميسـاريو أفونسـو، الســيد ماكريـه، السـيد موراسـي، الســيد 

 ميليسكانو، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

تولــــت الســــيدة جاكوبســــون (�ئبـــــة  ،يف غيــــاب الــــرئيس 
 .اجللسة الرئيس) رÔسة
أعمال دور�ا  عنالدويل  القانون جلنةتقرير  مشروع

 )�بعوالستني ( الثةالث
(ختــــام) آ;ر النزاعــــات املســـلحة علــــى املعاهـــدات  - الفصـــل الســـادس

)A/CN.4/L.785 وAdd.1-2( 
  )ختام( اللجنة توصية -جيم
مـن الوثيقــة  ٩ذكَّـرت أعضـاء اللجنـة ²ن الفقـرة  الرئيسـة -١

A/CN.4/L.785  ُتركت دون حسم لتمكني املقرر اخلاص من تقـدمي
 مقرتح بشأ ا.
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يف ضوء املناقشة  ،إنه(املقرر اخلاص) قال  كافليش  السيد -٢
الــيت جــرت يف اجللســة الســابقة فيمـــا يتعلــق >لتوصــية الــيت ترغـــب 
اللجنـة يف تقـدميها إىل اجلمعيـة العامــة إذ حتيـل إليهـا مشـاريع املــواد 
املتعلقــة °�ر النزاعـــات املســلحة علـــى املعاهــدات، يقـــرتح الـــنص 

د  ياً تقريباً التوصية املصاحبة ملشاريعالتايل، وهو نص يكرر حرف املوا
 :)٤٣٢(املتعلقة بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

آب/أغســـــــــطس  ٥، املعقـــــــــودة يف ٣١١٨يف اجللســـــــــة " 
مـــــــن نظامهــــــــا  ٢٣، قـــــــررت اللجنـــــــة، وفقـــــــاً للمـــــــادة ٢٠١١

 األساسي، أن توصي اجلمعية العامة مبا يلي:
ملـــــــواد املتعلقــــــــة °�ر أن حتـــــــيط علمـــــــاً مبشـــــــاريع ا (أ)" 

 ة على املعاهدات يف قرار، وأن ترفقها >لقرار؛النزاعات املسلح
أن تنظـــــر، يف مرحلـــــة الحقــــــة، يف وضـــــع اتفاقيــــــة  (ب)" 

  املواد". استناداً إىل مشاريع
 حسبما اقرتحه املقرر اخلاص. ٩اعتُمد نص الفقرة  
 اعتُمد الفرع جيم بصيغته املعدلة. 
لجنــــة، ²كملـــــه ال تقريــــردس مـــــن اعتُمــــد الفصــــل الســــا 

 وبصيغته املعدلة.
 A/CN.4/L.784( مســــــؤولية املنظمـــــــات الدوليـــــــة - الفصــــــل اخلـــــــامس

 )Add.1-2و
دعت أعضاء اللجنة إىل اعتماد الفصل اخلامس  الرئيسة -٣

فقرة فقرة، بدءاً من اجلزء الـوارد منـه يف الوثيقـة  ،من مشروع التقرير
A/CN.4/L.784. 

 مقدمة -ألف

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء
 ٨إىل  ١الفقرات من 
 .٨إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 اعتُمد الفرعان ألف و>ء. 

 اللجنة توصية -جيم
 اخلاص Nملقرر اإلشادة -دال

 ١٠و ٩الفقر�ن 

(املقــرر اخلــاص) قــال إنــه ســيتم مــلء الفــراغ  غــا� الســيد -٤
رائـه مناقشــات مــوجزة مــع بعــد إج ١٠و ٩الـذي تُــرك يف الفقــرتني 

 أعضاء اللجنة. ولذلك فهو يقرتح أن تُرتك الفقر�ن كما مها مؤقتاً.

__________ 

 .٤٩ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٨حولية  )٤٣٢( 

 وقد تقرَّر ذلك. 
الفــرع هــاء مـن الوثيقــة كوحــدة  اعتمـاداقرتحــت  الرئيسـة -٥

يتضـمن الـنص الكامـل ملشـاريع املـواد املتعلقـة إىل أنه واحدة، نظراً 
 مبسؤولية املنظمات الدولية.

 الدولية املنظمات مبسؤولية املتعلقة املواد ريعمشا نص -هاء

 نص مشاريع املواد -١

 .A/CN.4/L.784الوارد يف الوثيقة  ١-اعتُمد الفرع هاء 

دعــت أعضــاء اللجنـــة إىل بــدء النظــر يف ذلـــك  الرئيســة -٦
 الوثيقـــةيف  الـــوارداجلــزء مـــن الفصـــل اخلـــامس مــن مشـــروع التقريـــر 

A/CN.4/L.784/Add.1-2. 

 يع املــــــــــــــــــواد والتعليقــــــــــــــــــات عليهــــــــــــــــــانـــــــــــــــــص مشــــــــــــــــــار  -٢
)A/CN.4/L.784/Add.1-2( 

 ١الفقرة 

 .١اعتُمدت الفقرة  

 العام التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

قــال إن اجلمــل األخــرية يف الفقــرة ليســت  ماكريــه الســيد -٧
 واضحة متاماً.

 (املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي وصل اجلملتني غا� السيد -٨
ويف اجلملــة األخــرية . الرابعـة واخلامســة بفاصــلة تتبعهـا كلمــة "ألن"

" بعبـارة وهـو ال يعتـرب سـلوكاً غـري مشـروع ألنيستعاض عن عبارة "
 فإن". ومع ذلك"

 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

قال إنه ينبغي، ألغراض الدقة، (املقرر اخلاص)  غا� السيد -٩
 يف اجلملة قبل األخرية من النص اإلنكليزي. "onlyحذف كلمة "

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٦) إىل (٤الفقرات من (

 ).٦) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

قال إن أحد االختالفات بريموديس  -Nسكيس  السيد -١٠
الكــربى بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة هــو أن املنظمــات الدوليــة 

فإنه يقرتح إعادة صياغة بداية  ،متلك اختصاصات عامة. وهلذا ال
وعلى نقيض الدول، ) ليكون نصها: "٧اجلملة الثانية من الفقرة (

 ."نشئتقد أُ فإ ا ال متلك اختصاصات عامة و 
 بصيغتها املعدلة.) ٧(اعتُمدت الفقرة  

 )٩) و(٨الفقر�ن (

 ).٩) و(٨اعتُمدت الفقر�ن ( 
 ق العام بصيغته املعدلة.اعتُمد التعلي 

ــة -١١ ــ دعـــــــت أعضـــــــاء اللجنـــــــة إىل بـــــــدء النظـــــــر يف  الرئيســ
رداملواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية التعليقات على  ، وهي ت

 .A/CN.4/L.784/Add.2يف الوثيقة 
  الباب األول

 مقدمة

 هذه املواد مشاريع نطاق -١ املادة

 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١ت الفقرات من (اعتُمد 
 )١٠الفقرة (

قـــال إنـــه ينبغـــي، ألغـــراض الوضــــوح  وود الســـري مايكـــل -١٢
) ليكون ١٠والدقة، اجلمع بني اجلملتني الثالثة والرابعة من الفقرة (

مبسؤولية الدول  املتعلقةفعلى الرغم من أن املواد نصهما كما يلي: "
ىل املنظمات الدولية عند عن األفعال غري املشروعة دولياً ال تشري إ

روعية، أو مضــمون املســـؤولية النظــر يف الظــروف النافيــة لعــدم املشــ
 الدوليـة، أو االحتجـاج >ملســؤولية الدوليـة للـدول، فإنــه جيـوز أيضــاً 

علــى العالقــة بــني الدولــة املســـؤولة  هــا، علــى ســبيل القيــاس،تطبيق
 ."واملنظمة الدولية

 دلة.) بصيغتها املع١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١اعتُمد التعليق على املادة  

 املستخدمة املصطلحات -٢ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

 السادسـةقال إن اجلملـة  بريموديس -Nسكيس  السيد -١٣
) ليسـت واضـحة متامـاً وميكـن حتسـينها، مبـا يف ذلـك ٣من الفقرة (

 طريق إعطاء أمثلة.عن 
(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي االستعاضة يف  غا� السيد -١٤

قـــد أنشــئت مـــن ِقبــل أجهـــزة �بعـــة عــن عبـــارة " السادســـةاجلملــة 
" وحــذف قـد أنشـئت مبشـاركة أجهـزة �بعـة للـدول" بعبـارة "للـدول

 مات.بقية الكل
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٩) إىل (٤الفقرات من (

 ).٩) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

قــــــال إن اجلملــــــة األوىل يف الــــــنص  وود الســــــري مايكــــــل -١٥
) غـري موفقـة >ملـرة. واقـرتح إعـادة صـياغتها ١٠اإلنكليـزي للفقـرة (

 الحقاً >الشرتاك مع املقرر اخلاص.
 قد تقرَّر ذلك.و  

 )١٣) إىل (١١الفقرات من (

 ).١٣) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٤الفقرة (

قال إن احلاشـية األوىل هلـذه الفقـرة ينبغـي  دوغارد السيد -١٦
) مــن التعليــق، ولــيس إىل ٤أن تشـري إىل احلاشــية األخــرية للفقــرة (

 احلاشية التالية.
الفقرة ( غا� السيد -١٧ ) ١٣(املقرر اخلاص) قال إن حاشية 

) من التعليق. وقال ٤رة (ينبغي أن تشري إىل احلاشية قبل األخرية للفق
 �ذه األخطاء من أجل إدخال التصويبات املطلوبة.  إنه سيبلغ األمانة

 ) مع تلك التصويبات.١٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٥الفقرة (

 ).١٥اعتُمدت الفقرة ( 
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 )١٦الفقرة (

" صكوكاً من قبيلاقرتح إضافة عبارة " وود السري مايكل -١٨
)، ١٦ اجلملـة الرابعـة مـن الفقـرة (" يفقـد تشـمل أيضـاً بعـد عبـارة "

 لكي ال يكون هناك انطباع ²ن القائمة حصرية.

 ) بصيغتها املعدلة.١٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢١) إىل (١٧الفقرات من (

 ).٢١) إىل (١٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٢الفقرة (

قـــال إن اجلملـــة األخـــرية تثـــري بعـــض  وود الســـري مايكـــل -١٩
>لنسـبة �ا، على سبيل االستدالل >لضد، تداعيااملشاكل بسبب 

الدول  للمادة املناظرة يف النص الصادر عن اللجنة بشأن مسؤولية 
. ويف التعليـــق علـــى املـــادة )٤٣٣(عــن األفعـــال غـــري املشـــروعة دوليـــاً 

للتعبـري عـن أن أجهــزة " شــملاملتعلقـة مبسـؤولية الــدول تـرد كلمـة "ي
سب ولكن >ملمارسة مبوجب القانون وح الدولة ميكن حتديدها ال

إىل أن أيضاً. وال ينطبق ذلك >لطبع على املنظمات الدولية، نظراً 
كان  قواعد املنظمة تشمل حسب تعريفها ممارسا�ا الراسخة. ورمبا

 أبسط احللول هو حذف هذه اجلملة.

ــه الســــــيد -٢٠ ــ ال يعـــــــارض تعــــــديل اجلملـــــــة قـــــــال إنــــــه  ماكريــ
وضـــوع قــد نـــوقش يف املإىل أن يفضـــل عــدم حـــذفها، نظــراً  ولكــن
 العامة. اجللسة

الفقــرة اقـرتح أن تبــدأ اجلملـة بعبـارة "و  وود السـري مايكـل -٢١
ختــــول"، مــــع حـــذف كــــل مــــا يســـبق عبــــارة "الفقــــرة  )ج(الفرعيـــة 

 الفرعية" يف النص احلايل.

 بصيغتها املعدلة.) ٢٢(اعتُمدت الفقرة  
 )٢٧) إىل (٢٣الفقرات من (

 ).٢٧() إىل ٢٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٢اعتُمد التعليق على املادة  

__________ 

 ،٢٠٠١ديسمرب /األول كانون  ١٢املؤرخ  ٥٦/٨٣اجلمعية العامة  قرار )٤٣٣( 
. وترد مشاريع املواد اليت اعتمد�ا اللجنة والتعليقات عليها ٢ الفقرة، ٤ املادة املرفق،

 .٧٧و ٧٦ الفقر�ن ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية يف 

 الباب الثاين 

 األفعال غري املشروعة دولياً الصادرة عن املنظمة الدولية

  الفصل األول

 مبادئ عامة

 التعليق

الفقــــرة زائـــدة عــــن احلاجــــة قـــال إن وود  الســـري مايكــــل -٢٢
 حذفها. واقرتح

قرة االستهاللية هلا (املقرر اخلاص) قال إن الف غا� السيد -٢٣
 حذفها.  فائد�ا ولكنه ليس ضد

ــة -٢٤ قالــــت إ ــــا إن مل تســــمع اعرتاضــــاً فســـــتعترب أن  الرئيســ
 ).١اللجنة ترغب يف حذف الفقرة (

 وقد تقرَّر ذلك. 
 دولياً  املشروعة غري أفعاهلا عن الدولية املنظمة مسؤولية -٣ املادة

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١لفقرات من (اعتُمدت ا 
 .٣اعتُمد التعليق على املادة  

 الدولية املنظمة عن الصادر دولياً  املشروع غري الفعل عناصر -٤ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١(اعتُمدت الفقرات من  
 .٤اعتُمد التعليق على املادة  

 دولياً  مشروع غري ²نه الدولية املنظمة فعل وصف -٥ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥اعتُمد التعليق على املادة  
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  الفصل الثاين
 إسناد التصرف إىل املنظمة الدولية

 التعليق
 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٥الفقرة (

ايـة اجلملــة األوىل ال تعــين شــيئاً قــال إن بد ماكريــه السـيد -٢٥
إال ألعضاء اللجنة الذين حضروا القراءة الثانية املشار إليها. واقرتح 
حذفها، حبيث تبـدأ اجلملـة علـى النحـو التـايل: "وال تقـدم مشـاريع 

 املواد هذه سوى معايري إجيابية لإلسناد". 
ــا� الســـيد -٢٦ أن  (املقـــرر اخلــــاص) قـــال إنــــه يوافـــق علــــى غــ

ة إىل القراءة الثانيـة ميكـن حـذفها، ولكنـه يفضـل االحتفـاظ اإلشار 
 ببقية اجلملة االفتتاحية. 

ــه الســـيد -٢٧ أضـــاف قــــائالً إنـــه ينبغــــي االستعاضــــة يف  ماكريــ
 the present" بعبارة "the current draft"النص اإلنكليزي عن عبارة 

draft articles وكـذلك االستعاضــة يف اجلملــة الثانيـة عــن عبــارة ،"
"the present articles" كلمة ب"they". 

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧) و(٦الفقر�ن (

 ).٧) و(٦اعتُمدت الفقر�ن ( 
 اعتُمد التعليق على الفصل الثاين بصيغته املعدلة. 

 الدولية املنظمة وكالء أو أجهزة تصرف -٦ املادة
 التعليق

 )١١) إىل (١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .٦اعتُمد التعليق على املادة  

 يوضعون الذين الدولية املنظمة أو وكالء أجهزة أو الدولة أجهزة تصرف-٧ املادة
 أخرى دولية منظمة تصرف حتت

 التعليق
 )١الفقرة (

ــه الســـــيد -٢٨ ــ قـــــال إنـــــه ينبغـــــي االستعاضـــــة يف الـــــنص  ماكريـ
) ويف الـنص برمتــه، ١الفقــرة ("، يف lendingاإلنكليـزي عــن كلمـة "

 ".secondmentبكلمة "
 ) مع ذلك التعديل يف النص اإلنكليزي.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١١) إىل (٢الفقرات من (

 ).١١) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٢الفقرة (

أن أغلبيــة اآلراء  اوبـدقــال إن عبـارة " وود السـري مايكـل -٢٩
الـواردة يف اجلملـة اخلامسـة،  ...]"،[ تؤيد اآلراء اليت أعربت عنهـا

 توحي بعدم وجود دعم حقيقي هلذه اآلراء.
ر  غا� السيد -٣٠ (املقرر اخلاص) قال إنه سيقرتح صياغة أكث

 مالءمة يف مرحلة الحقة.
الحـق مـن جانــب )، رهنـاً بتعــديل ١٢اعتُمـدت الفقـرة ( 

 املقرر اخلاص.
 )مكرراً  ١٢الفقرة (

) مكررًا  ١٢خلاص) اقرتح إدراج فقرة ((املقرر ا غا� السيد -٣١
 يكون نصها كما يلي:

، اِجلـدة"وعقب صدور حكـم جملـس اللـوردات يف قضـية  
حلقــــوق األوروبيــــة رفـــع الشــــخص نفســــه عريضــــة إىل احملكمــــة 

، اقتبست هذه ضد اململكة املتحدة اِجلدةاإلنسان. ويف قضية 
ادة احملكمة نصوصاً عدة تتعلق >إلسناد، مبا يف ذلك نـص املـ

(وهــو مطــابق لــنص املــادة احلاليــة) الــذي اعتمدتــه اللجنـــة يف 
وبعـض فقـرات التعليـق عليهـا. واعتـربت احملكمــة األوىل قـراءة ال

املتحـدة مل تكـن لـه ال الســيطرة  جملـس األمـن التـابع لألمــم’أن 
على ما تفعله أو تقصر النهائيتان والسيطرة الفعلية وال السلطة 

املشاركة يف القوة املتعددة اجلنسيات،  عن فعله القوات األجنبية
و>لتــــايل فــــإن احتجــــاز صــــاحب العريضــــة ال ميكــــن إســـــناده 

وخلصــت احملكمــة Ðمجــاع أعضـــائها إىل ‘. األمــم املتحــدة إىل
احتجـــــاز صـــــاحب العريضـــــة جيـــــب أن ُيســـــَند إىل الدولـــــة  أن

 عليها". املدعى
"، حكـماقرتح االستعاضة عـن كلمـة " وود السري مايكل -٣٢
واالستعاضــة عــن  "،قــراراردة يف بدايــة اجلملــة األوىل، بكلمــة "الــو 

 ".دةاجلِ  دالسينفسه" بعبارة " الشخص"عبارة 
 .) بصيغتها املعدلةمكرراً  ١٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٣الفقرة (

ــا� الســــيد -٣٣ ــ (املقــــرر اخلـــــاص) اقــــرتح االستعاضـــــة عـــــن  غـ
أيضـــاً إىل التطــرق  جـــرىو مســتهل اجلملــة األوىل >لعبـــارة التاليــة: "

" مــع الهــاياحملليــة يف كمــة احملمسـألة اإلســناد يف حكــم أصــدرته 
بقــاء بقيـــة اجلملـــة دون تغيـــري. ولعـــرض اإلجـــراءات األخـــرى الـــيت 

، اقـرتح أيضــاً إدراج ٢٠١١اُختـذت يف هــذه القضـية يف متوز/يوليــه 
 النص التايل يف  اية الفقرة: 
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 حكمهــــاوأشـــارت حمكمـــة االســــتئناف يف الهـــاي، يف " 
، إىل احملليـــةكمـــة احملاالســتئنايف املتعلـــق >حلكــم الصـــادر عــن 

 القـــــــراءة األوىلاملـــــــادة الـــــــذي اعتمدتـــــــه اللجنـــــــة يف  مشــــــروع
السيطرة ’وطبقت احملكمة معيار ). احلالية مطابق للمادة (وهو

على الظروف احمليطة >لقضية وخلصت إىل أن الدولة ‘ الفعلية
ربينيتسـا الـيت ياث سر املدعى عليها مسؤولة عـن دورهـا يف أحـد

إجالئهـم عـد أدت إىل مقتل ثالثة رجـال مـن مسـلمي البوسـنة ب
 . ]ني[سمن جمّمع الكتيبة اهلولندية"

 كما يلي:   ]سني[ويكون نص احلاشية 
 "Nuhanović v. Netherlands, Appeal judgment of 5 July  

2011, The Hague Court of Appeal, Civil Law Section, 

paras. 5.8 and 5.9  ميكـن االطـالع علـى احلكـم علـى املوقـع)
وقد حاّجت  ).http://zoeken.rechtspraak.nlالشبكي التايل: 

احملكمة ²نه كان بوسـع هولنـدا أن متنـع إخـراج الضـحا�. وإذ 
حبيــث ‘ فعليـةالســيطرة ال’أعطـت احملكمـة معــىن واسـعاً ملفهـوم 

ج الذي اختذه يشمل القدرة على املنع، فإ ا اتبعت بذلك النه
 T. Dannenbaum, ‘Translating the standard ofدانِنبـاوم: 

effective control into a system of effective acco un tability : 

how liability should be apportioned for violations of  h um an 

rights by Member State troop contingents serving as Un it ed 

Nations peacekeepers’, Harvard International Law Journ al ,  

vol. 51, No. 1 (Winter 2010), p. 113, at p. 1 5 . وقد نظرت 7
احملكمة يف إمكانية إسناد التصرف إسناداً مزدوجًا إىل كل من 
دولة املنشأ واألمم املتحدة. وهو حل كان قد حظي >لتأييد من 

C. Leck, ‘International responsibility in Unجانب ِلك:  ited 

Nations peacekeeping operations: command and control 

arrangements and the attribution of conduct’, Melbourne 

Journal of International Law, vol. 10 (2009), p. 346, at 

pp. 362–364." 
 ) بصيغتها املعدلة.١٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٧عليق على املادة اعتُمد الت 
 توىل السيد نيهاوس (�ئب الرئيس) رÔسة اجللسة. 

 التعليمات خمالفة أو السلطة حدود جتاوز -٨ املادة

 التعليق

 )١٠) إىل (١الفقرات من (

 ).١٠) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٨اعتُمد التعليق على املادة  

 عنها صادراً  >عتباره وتتبناه الدولية املنظمة به تعرتف الذي التصرف-٩ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .٩اعتُمد التعليق على املادة  

  الفصل الثالث

 خرق االلتزامات الدولية 

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 على الفصل الثالث. اعتُمد التعليق 

 دويل اللتزام خرق وقوع -١٠ املادة

 التعليق

 )١١() إىل ١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١٠اعتُمد التعليق على املادة  

 دولية منظمة على الواقع النافذ الدويل االلتزام -١١ املادة

 التعليق

 .١١اعتُمد التعليق على املادة  
 دويل التزام خلرق الزمين االمتداد -١٢ املادة

 التعليق

 .١٢اعتُمد التعليق على املادة  
 مركب فعل من املكون اخلرق -١٣ املادة

 التعليق

 .١٣اعتُمد التعليق على املادة  
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  الفصل الرابع
 مسؤولية املنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 الرابع.اعتُمد التعليق على الفصل  

 دولياً  مشروع غري فعل ارتكاب يف املساعدة أو العون تقدمي -١٤ املادة

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١٤اعتُمد التعليق على املادة  

 دولياً  مشروع غري فعل ارتكاب يف لسيطرةوا التوجيه ممارسة -١٥ املادة

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١٥اعتُمد التعليق على املادة  

 أخرى دولية منظمة أو دولة إكراه -١٦ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١٦لى املادة اعتُمد التعليق ع 

 وأذون قرارات طريق عن دولية التزامات على االلتفاف -١٧ املادة
 األعضاء إىل موجَّهة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 )٤الفقرة (

 يسـتعاض [يف الـنص اإلنكليـزي] أناقـرتح ماكريـه  السـيد -٣٤
 ."avoid" >لفعل "elude"عن الفعل 
 املعدلة.) بصيغتها ٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢) إىل (٥الفقرات من (

 ).١٢) إىل (٥اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٣الفقرة (

كــان مـن املمكــن إيــراد مصــدر   إنســأل  دوغــارد السـيد -٣٥
 البيان الوارد به بيان هام.إىل أن النص املقتبس يف الفقرة، نظراً 

النص املقتبس مأخوذ (املقرر اخلاص) قال إن  غا� السيد -٣٦
من رسالة مل تُنشر، وهلذا يصعب جداً العثور عليها. ويرجح أن يكون 

 النص املقتبس قد ورد يف وثيقة قدمها مكتب الشؤون القانونية.
أن املقـرر اخلـاص سـيحاول العثــور يعتــرب  إنـه قـال الـرئيس -٣٧

 لفقرة.على املصدر حبيث ميكن االستشهاد به يف ا
 وقد تقرَّر ذلك. 
 رهناً >حتمال تعديلها الحقاً. ،)١٣اعتُمدت الفقرة ( 

 ) ١٥) و(١٤الفقر�ن (

 ).١٥) و(١٤اعتُمدت الفقر�ن ( 
بصـــيغته املعدلـــة، رهنــــاً  ١٧اعتُمـــد التعليـــق علـــى املـــادة  

 بتعديل الحق حمتمل.
 أخرى دولية منظمة يف العضو الدولية املنظمة مسؤولية -١٨ املادة

 التعليق

 )٢و( )١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .١٨اعتُمد التعليق على املادة  

 الفصل هذا أثر -١٩ املادة

 التعليق

 .١٩اعتُمد التعليق على املادة  
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  الفصل اخلامس

 الظروف النافية لعدم املشروعية 

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢و() ١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 امس.اعتُمد التعليق على الفصل اخل 

 املوافقة -٢٠ املادة

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٠اعتُمد التعليق على املادة  

 النفس عن الدفاع -٢١ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢١اعتُمد التعليق على املادة  

 املضادة تدابريال -٢٢ املادة

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٢اعتُمد التعليق على املادة  

 القاهرة القوة -٢٣ املادة

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٣التعليق على املادة اعتُمد  

 الشدة حالة -٢٤ املادة

 ليقالتع

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٤اعتُمد التعليق على املادة  

 الضرورة حالة -٢٥ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

 ٢٥الشروط احملددة يف املادة  وصفاقرتح  ماكريه السيد -٣٨
 ".بذا�ا"على سبيل القياس" بدالً من " ² ا تنطبق

" ليست بذا�ا(املقرر اخلاص) قال إن كلمة " غا� السيد -٣٩
 مالئمة فعالً وينبغي تغيريها.

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧) إىل (٥الفقرات من (

 ).٧) إىل (٥الفقرات من (اعتُمدت  
 عدلة.بصيغته امل ٢٥اعتُمد التعليق على املادة  

 القطعية للقواعد االمتثال -٢٦ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٦اعتُمد التعليق على املادة  

 املشروعية لعدم �ف بظرف االحتجاج نتائج -٢٧ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٧مد التعليق على املادة اعتُ  
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 الباب الثالث 

 مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 اعتُمد التعليق على الباب الثالث. 

  ولالفصل األ

 مبادئ عامة

 دولياً  املشروع غري للفعل القانونية النتائج -٢٨ املادة

 التعليق

 .٢٨عتُمد التعليق على املادة ا 
 الوفاء واجب استمرار -٢٩ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢٩اعتُمد التعليق على املادة  

 التكرار وعدم الكف -٣٠ املادة

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣٠التعليق على املادة اعتُمد  

 اجلرب -٣١ املادة

 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣١اعتُمد التعليق على املادة  

 املنظمة قواعد انطباق مدى -٣٢ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣٢ملادة اعتُمد التعليق على ا 

 الباب هذا يف املبيَّنة الدولية االلتزامات نطاق -٣٣ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣٣املادة اعتُمد التعليق على  

  الفصل الثاين

 جرب الضرر

 اجلرب أشكال -٣٤ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٣٤اعتُمد التعليق على املادة  

 الرد -٣٥ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٣٥اعتُمد التعليق على املادة  

 التعويض -٣٦ املادة

  التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣٦اعتُمد التعليق على املادة  
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 الرتضية -٣٧ ملادةا

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣٧اعتُمد التعليق على املادة  

 الفائدة -٣٨ املادة

 التعليق

 .٣٨اعتُمد التعليق على املادة  
 الضرر يف املسامهة -٣٩ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤ىل () إ١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣٩اعتُمد التعليق على املادة  

 >جلرب >اللتزام الوفاء ضمان -٤٠ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

حتريـــري طفيـــف يف )، رهنـــاً بتعــديل ١اعتُمــدت الفقـــرة ( 
 النص اإلنكليزي.

 )٥) إىل (٢الفقرات من (

 ).٥) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤٠اعتُمد التعليق على املادة  

  الثالثالفصل 
اخلروق اجلسيمة لاللتزامات الناشئة عن قاعدة قطعية مـن القواعـد 

 العامة للقانون الدويل

 الفصل هذا انطباق نطاق -٤١ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٤١اعتُمد التعليق على املادة  

  مبوجب مقرر اللتزام اجلسيم اخلرق على مرتتبة معيَّنة نتائج -٤٢ املادة
 الفصل هذا

 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 .٤٢املادة اعتُمد التعليق على  

 الباب الرابع 

 إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

  الفصل األول

 االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية

 >ملسؤولية املضرورة الدولية ملنظمةا أو الدولة احتجاج -٤٣ املادة

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 .٤٣التعليق على املادة اعتُمد  

 املضرورة الدولية املنظمة أو الدولة مبطالبة اإلبالغ -٤٤ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 .)٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤٤اعتُمد التعليق على املادة  

 املطالبات مقبولية -٤٥ املادة

 التعليق

 )١١) إىل (١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  

 .٤٥اعتُمد التعليق على املادة  
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 >ملسؤولية االحتجاج يف احلق سقوط -٤٦ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥إىل () ١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤٦اعتُمد التعليق على املادة  

 املضرورة الدولية املنظمات أو الدول تعدد -٤٧ املادة

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤٧اعتُمد التعليق على املادة  

 دولية منظمة أو أكثر أو دولة مع دوليةال نظمةامل مسؤولية -٤٨ املادة
 كثرأ أو

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤٨املادة اعتُمد التعليق على  

 الدولة غري دولية منظمة أو دولة جانب من >ملسؤولية االحتجاج -٤٩ املادة
 املضرورة الدولية املنظمة أو

 التعليق

 )١٣) إىل (١الفقرات من (

 ).١٣( ) إىل١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤٩اعتُمد التعليق على املادة  

 الفصل هذا نطاق -٥٠ املادة

 التعليق

 )٢و() ١الفقر�ن (

  ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٥٠اعتُمد التعليق على املادة  

  الفصل الثاين
 التدابري املضادة 

 وحدودها املضادة التدابري موضوع -٥١ املادة

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

  ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥١اعتُمد التعليق على املادة  

 أعضاء جانب من مضادة تدابري >ختاذ املتعلقة الشروط -٥٢ املادة
 دوليةال نظمةامل

 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

  ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥٢اعتُمد التعليق على املادة  

 املضادة >لتدابري تتأثر ال اليت اتااللتزام -٥٣ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

اقرتح حذف عبارة "ويراعي أيضًا صعوبة  فاسياين السيد -٤٠
  من اجلملة األخرية. حتديد أي حقوق إنسانية ينبغي اعتبارها أساسية"

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٥٣اعتُمد التعليق على املادة  

 املضادة التدابري تناسب -٥٤ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

  ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥٤اعتُمد التعليق على املادة  
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 املضادة التدابري إىل >للجوء املتعلقة الشروط -٥٥ املادة

 التعليق

 )٣ىل () إ١الفقرات من (

  ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥٥التعليق على املادة اعتُمد  

 املضادة التدابري إ اء -٥٦ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

  ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٥٦اعتُمد التعليق على املادة  

 لةالدو  غري دولية منظمات أو دول جانب من املتخذة التدابري -٥٧ املادة
 املضرورة املنظمة أو

 التعليق

 )٢و() ١الفقر�ن (

  ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٥٧اعتُمد التعليق على املادة  

 الباب اخلامس

 مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية
 العام التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

  ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 ليق على الباب اخلامس.اعتُمد التع 

 فعل ارتكاب يف دولية منظمة إىل املساعدة أو للعون دولة تقدمي -٥٨ املادة
 دولياً  مشروع غري

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

  ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥٨اعتُمد التعليق على املادة  

 غري لفعل دولية نظمةم ارتكاب يف والسيطرة للتوجيه دولة ممارسة -٥٩ املادة
 دولياً  مشروع

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

  ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥٩اعتُمد التعليق على املادة  

 دولية ملنظمة دولة إكراه -٦٠ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

  ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦٠اعتُمد التعليق على املادة  

 دولية منظمة يف العضو للدولة الدولية االلتزامات على االلتفاف -٦١ املادة

 التعليق

 )١٠) إىل (١الفقرات من (

  ).١٠) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦١اعتُمد التعليق على املادة  

 مشروع غري فعل عن دولية منظمة يف العضو الدولة مسؤولية -٦٢ املادة
 ملنظمةا تلك ترتكبه دولياً 

 التعليق

 )١٣) إىل (١الفقرات من (

  ).١٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦٢اعتُمد التعليق على املادة  

 الباب هذا أثر -٦٣ املادة

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

  ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦٣اعتُمد التعليق على املادة  
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 السادس الباب
 أحكام عامة

 التخصيص قاعدة -٦٤ املادة

 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

  ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦٤اعتُمد التعليق على املادة  

 هذه مشاريع املواد تنظمها ال اليت الدولية املسؤولية مسائل -٦٥ املادة

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

  ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 

 .٦٥املادة ى اعتُمد التعليق عل 
 الفردية املسؤولية -٦٦ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

  ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦٦اعتُمد التعليق على املادة  

 املتحدة األمم ميثاق -٦٧ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

  ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦٧ادة املاعتُمد التعليق على  
 ،A/CN.4/L.784/Add.1-2، الـــــوارد يف الوثيقـــــة ٢-اعتُمــــد الفـــــرع هـــــاء 

 ²كمله وبصيغته املعدلة.
 .٥٠/١٢رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١١٩اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٨االثنني، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

، الســــــــــيد الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث :احلاضـــــــــرون 
بريمــــوديس، الســـــيد بيرتيــــتش، الســـــيد برييــــرا، الســـــيد  ->ســــكيس 

حســــونة، الســـــيد احلمــــود، الســـــيد خوانــــغ، الســـــيد  بيليــــه، الســـــيد
دوغـارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، الســيد 
غا�، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السيد فومبا، السيد  

أفونســــو، الســـــيد  الســــيد كوميســــاريوكــــافليش، الســــيد كانــــديويت، 
ماكريـه، الســيد موراسـي، الســيد ميليسـكانو، الســيد نـوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

 )، الفرع زايA/CN.4/638املعاهدات عرب الزمن (
 من جدول األعمال] ٩[البند 

 تقرير فريق الدراسة
>ملعاهدات عرب (رئيس فريق الدراسة املعين نوليت  السيد -١

الزمن) أشار إىل أن اللجنة أنشأت فريق الدراسة املعين >ملعاهدات 
وُأعيد تشكيل الفريق يف  ،)٤٣٤(عرب الزمن يف دور�ا احلادية والستني

. ويف الــــدورة )٤٣٦(والثالثــــة والســــتني )٤٣٥(الـــدورتني الثانيــــة والســــتني
أ�ر/مـــايو  ٢٥اجتماعـــات يف  اجلاريــة عقـــد فريـــق الدراســة مخســـة

 .٢٠١١آب/أغسطس  ٢متوز/يوليه و ٢٧و ٢١و ١٣و

ووفقًا ملا اتُفق عليه يف العام املاضـي، �بـع فريـق الدراسـة  -٢
أعمالــه بشـــأن التقريـــر التمهيـــدي املقــدم مـــن رئيســـه عـــن الســـوابق 
القضائية ذات الصلة حملكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم ذات 

�قش األعضاء  ،ى ذلك. وبناءً عل)٤٣٧(ية املخصَّصةالوالية القضائ
الفـــرع املتعلــــق >حتمــــال تعــــديل معاهـــدة مــــا مبوجــــب االتفاقــــات 
الالحقة واملمارسة الالحقة، وعالقة االتفاقات الالحقـة واملمارسـة 
الالحقـــة، مــــن �حيــــة، Ðجــــراءات التعـــديل الرمسيــــة، مــــن الناحيــــة 

عتـرب فريــق الدراســة أنــه األخـرى. وبنــاًء علــى اقـرتاح مــن الــرئيس، ا
نبغــــــــي التوصــــــــل يف هــــــــذه املرحلــــــــة إىل أي اســــــــتنتاج بشــــــــأن ي ال

 املوضوعات اليت يغطيها التقرير التمهيدي. 

__________ 

 .٢١٧ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٩حولية  )٤٣٤( 
 .٣٤٥ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية  )٤٣٥( 
(اجلـزء  الثاين ا0لد ،٢٠١١حولية و؛ ٣٥٣ الفقرة نفسه، املرجع )٤٣٦( 

 .٣٣٤ الفقرة)، الثاين
 .٣٥١-٣٤٨ الفقرات)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠١٠حولية  )٤٣٧( 
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وكـان معروضـاً علـى فريـق الدراسـة أيضـاً تقريـر �ٍن مقـدم  -٣
عرضـــهما الســيد موراســـي رمسيتــني مــن رئــيس الفريـــق وورقتــان غـــري 

ق لثــــاين لـــرئيس الفريــــق >لســــوابوالســـيد بيرتيــــتش. ويتعلـــق التقريــــر ا
القضــــائية يف بعــــض األنظمـــــة االقتصــــادية الدوليـــــة (نظــــام تســـــوية 
املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية، وحمكمة املطالبات بني 
إيران والوال�ت املتحدة، واحملاكم اليت أنشأها املركز الدويل لتسوية 

ب اتفـاق التجـارة منازعات االستثمار، واحملاكم الـيت أنشـئت مبوجـ
يكا الشمالية بني حكومة كندا وحكومة الوال�ت املتحدة احلرة ألمر 

األمريكية وحكومة الـوال�ت املتحـدة املكسـيكية) و>لـُنظم الدوليـة 
حلقـــوق اإلنســــان (احملكمــــة األوروبيــــة حلقــــوق اإلنســــان، وحمكمــــة 

ن) البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسا
ليــة لقــانون البحــار، واحملكمــة اجلنائيـــة ونظــم أخــرى (احملكمــة الدو 

الدوليـة، واحملكمـة الدوليــة ليوغوسـالفيا الســابقة، واحملكمـة الدوليــة 
لروانـدا، وحمكمــة العــدل التابعــة لالحتــاد األورويب). ويشــرح التقريــر 

 سبب تغطية هذه النظم تفضيًال على غريها. 

ســـتنتاجات العامـــة العشــــرين ونظـــر فريـــق الدراســـة يف اال -٤
لـواردة يف التقريـر الثــاين. وركـزت املناقشـات علــى اعتمـاد اهليئــات ا

القضـائية املنشـأة مبوجـب نظـم خاصـة علـى القواعـد العامـة لتفسـري 
املعاهدات؛ ومدى التأثري احملتمل للطابع اخلاص لبعض املعاهدات، 

تنتمي إىل جمال اصة معاهدات حقوق اإلنسان واملعاهدات اليت خبو 
لــدويل، علـــى  ــج اهليئـــات القضــائية املعنيـــة إزاء القــانون اجلنـــائي ا

تفســـري املعاهــــدات؛ واخـــتالف الرتكيــــز الـــذي قــــد تضـــعه اهليئــــات 
القضــــائية علــــى خمتلــــف وســــائل تفســــري املعاهــــدات (حيــــث إ ــــا 

تتبع، على سبيل املثال،  جاً أكثـر تركيـزاً علـى الـنص أو  جـاً  قد
دالً مــــن الــــُنهج  علــــى املقصــــد يف تفســــري املعاهــــدة بــــأكثـــر تركيــــزاً 

التقليدية)؛ واالعرتاف العام >التفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة  
كوسيلة لتفسري املعاهدة؛ وأمهية الدور الذي تعلقه خمتلـف اهليئـات 
القضـائية علـى املمارســة الالحقـة >عتبارهـا إحــدى وسـائل تفســري 

الالحقــة ألغـــراض تفســـري املعاهـــدة،  املعاهــدة؛ ومفهـــوم املمارســـة
يف ذلك النقطة الزمنية اليت ميكن عندها اعتبار املمارسة ممارسة  مبا

الحقـة؛ وأصـحاب املمارسـة الالحقـة احملتملـني؛ والتفسـري التطـوري  
كشـــــكل مــــــن أشـــــكال التفســــــري الــــــذي يركـــــز علــــــى املقصــــــد يف 

يكفـي  الدراسـة لفريـقاملمارسة الالحقة. وكان الوقـت املتـاح  ضوء
االسـتنتاجات املشـار إليهـا أعـاله.  اسـتنتاجاً فقـط مـن ١١ملناقشـة 

قــــام الــــرئيس بصــــياغة االســــتنتاجات  ،ويف ضـــوء هــــذه املناقشــــات
 التسعة األولية التالية:

 القاعدة العامة لتفسري املعاهدات -١" 
"تعـــــرتف العديــــــد مــــــن اهليئــــــات القضــــــائية الــــــيت مشلهــــــا  

مــن اتفاقيــة فيينــا  ٣١ملــادة االسـتعراض >ألحكــام الــواردة يف ا
>عتبارهـا حكمـاً واجـب  ، إمـا١٩٦٩املعاهدات لعـام  لقانون

التطبيق أو مصداقاً للقانون الدويل العريف، وترى فيهـا القاعـدة 
 العامة اليت ُتطبقها يف جمال تفسري املعاهدات.

 النُهج املتبعة يف التفسري -٢" 
دة العامـــة "مبعــزل عــن اعــرتاف اهليئـــات القضــائية >لقاعــ 

 ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعـــام ٣١ة املنصــوص عليهــا يف املــاد
>عتبارهــــا أساســــاً لتفســـــري املعاهــــدات، فقـــــد أولــــت هيئـــــات 
قضـــائية خمتلفــــة يف ســـياقات متنوعــــة اهتمامـــاً يزيــــد أو يــــنقص 
لوسـائل التفســري املختلفــة. وميكــن يف هـذا الصــدد متييــز ثالثــة 

 ُ ج عامة: 
ع حمكمـــة العـــدل الدوليـــة ومعظـــم "الـــنهج التقليـــدي: تتبـــ 

ئـــات القضــــائية (حمكمــــة املطالبــــات بــــني إيــــران والــــوال�ت اهلي
املتحـدة، واحملـاكم الـيت أنشــأها املركـز الـدويل لتسـوية منازعــات 
االسـتثمار، واحملكمـة الدوليـة لقــانون البحـار، وخمتلـف احملــاكم 

وسـائل احلسـبان عمومـاً مجيـع  اجلنائيـة الدوليـة)  جـاً ×خـذ يف
، ١٩٦٩لعـــام اتفاقيــة فيينــا  مـــن ٣١ التفســري الــواردة يف املــادة

 دون تفضيل للبعض منها على البعض اآلخر. من 

"الـــنهج النصــــي: تــــويل تقــــارير هيئــــات اخلــــرباء يف إطــــار  
االتفـــــاق العـــــام بشـــــأن التعريفـــــات اجلمركيـــــة والتجـــــارة وهيئــــــة 

 خاصــاً إىل االسـتئناف التابعـة ملنظمــة التجـارة العامليــة اهتمامـاً 
احلــــــاالت (املعــــــىن العـــــــادي نــــــص املعاهــــــدة يف العديــــــد مــــــن 

يف حـــني اخلــاص للمصــطلحات املســـتخدمة يف االتفــاق)،  أو
تبدي عزوفاً عن استخدام التفسـري املقاصـدي. ويبـدو أن هـذا 
الـنهج يتعلــق يف مجلـة أمــور >حلاجــة إىل التـيقن بشــكل خــاص 

ة يف اتفاقـــــات و>لطــــابع التقــــين للعديــــد مــــن األحكــــام الــــوارد
 منظمة التجارة العاملية.

"الــــــنهج املقاصــــــدي: تركــــــز احملــــــاكم اإلقليميــــــة حلقـــــــوق  
اإلنســان، فضـــالً عــن اللجنـــة املعنيـــة حبقــوق اإلنســـان املنشـــأة 
مبوجب العهد الدويل اخلاص >حلقوق املدنية والسياسية، على 

الغرض يف العديد من احلاالت. ويبدو أن هذا النهج املوضوع و 
ملعاهــــدات  يف مجلـــة أمــــور بطـــابع األحكــــام املوضـــوعية يـــرتبط

حقوق اإلنسان اليت تتعامـل مـع احلقـوق الشخصـية لألفـراد يف  
 كنف جمتمع متغري. 

"واألســـــباب الـــــيت تـــــدعو بعـــــض اهليئـــــات القضــــــائية إىل  
الرتكيــز بشــكل خــاص علــى الــنص وتــدعو بعضــها اآلخــر إىل 

تتعلــــق الرتكيــــز بشــــكل أكــــرب علــــى املوضــــوع والغــــرض قــــد ال 
ا املعاهـــدة ذات الصـــلة مبوضـــوع االلتزامـــات الـــيت تـــنص عليهـــ

وحســــب، وإمنــــا قــــد تــــرتبط أيضــــاً بصــــياغة هــــذه االلتزامـــــات 
وبعوامــل أخــرى، قــد تشــمل عمــر النظــام التعاهــدي واإلجـــراء 
الـــذي تســــري وفقـــه اهليئــــة القضـــائية. ولــــيس مـــن الضــــروري أن 

د بدقـــة درجـــة ~ثـــري هــذه العوامـــل علـــى الـــنهج ال تفســـريي حتــدَّ
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نــه مـن املفيــد وضــع تلــك الــُنهج للهيئـة القضــائية املعنيــة، غــري أ
العامــــــة يف االعتبـــــــار لـــــــدى تقيـــــــيم دور االتفاقـــــــات الالحقـــــــة 

 الالحقة >لنسبة ملختلف اهليئات القضائية.واملمارسة 
تفســــري املعاهـــــدات املتعلقـــــة حبقــــوق اإلنســـــان والقـــــانون  -٣" 

 اجلنائي الدويل

األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان "تشدد احملكمة  
ريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان علــــى الطـــابع اخلـــاص ملعاهــــدات األم

حقــوق اإلنســان الــيت تطبقهــا، وتؤكــد أن هــذا الطــابع اخلــاص 
يؤثر على الـنهج الـذي تتبعـه يف تفسـريها. أمـا احملكمـة اجلنائيـة 

دوليـة الدولية واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة ال
خاصـة مشـتقة مــن  لروانـدا فهـي تطبـق ألغـراض التفسـري قواعـد

املبادئ العامة للقانون اجلنائي ومن قانون حقوق اإلنسان. بيد 
احملـــاكم اإلقليميـــة حلقـــوق اإلنســـان وال احملـــاكم اجلنائيـــة  أنــه ال

الدوليـــة علـــى اختالفهــــا تشـــكك يف انطبــــاق القاعـــدة العامــــة 
كأســـاس   ١٩٦٩قيـــة فيينــا لعـــام مــن اتفا ٣١الــواردة يف املـــادة 

ريها للمعاهــــدات. أمـــا اهليئـــات القضــــائية يســـتند إليـــه يف تفســـ
األخـرى املستعَرضـة فلــم تـزعم أن املعاهـدة املعنيــة الـيت تطبقهــا 

 تربر اتباع  ج خاص يف تفسريها.

االعرتاف املبدئي >التفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة   -٤" 
 كوسيلة للتفسري

ع اهليئــــــــات القضــــــــائية املستعرضـــــــــة ²ن "اعرتفــــــــت مجيــــــــ 
 (أ)٣الالحقـــة واملمارســـة الالحقـــة، مبفهـــوم الفقـــرة االتفاقــات 
، هــــي ١٩٦٩مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٣١املــــادة  و(ب) مــــن

وسائل تفسري ينبغي أن توضع يف االعتبار لـدى قيامهـا بتفسـري 
 املعاهدات وتطبيقها.

 مفهوم املمارسة الالحقة كوسيلة للتفسري -٥" 
تعريفاً ملفهوم "مل تقدم معظم اهليئات القضائية املستعرضة  

املمارسـة الالحقــة. أمـا التفســري الــذي قدمتـه هيئــة االســتئناف 
ـــد (’"العامليــة التابعــة ملنظمــة التجـــارة  تسلســـل متجــانس وموحَّ

منـط واضـح  إلرسـاءيكفـي  اإلعـال�تمن األفعال أو  "ومتسق
ملعاهـــــدة] بشــــــأن ايف طـــــراف [األيـــــوحي بوجـــــود توافـــــق بـــــني 

[...] تسلسل (’ املمارسةصر بني عن جيمعهو ف)، )٤٣٨(‘تفسريها
__________ 

 Japan–Taxes on Alcoholic االســتئناف هيئــة تقريــر انظـر )٤٣٨( 

Beverages, AB-1996-2, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), 1 November 

1996, p. 13، إىل إليـه، حييـل مـا ضـمن مـن حييـل، وهـو I. Sinclair, The 

Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed., Manchester 

University Press, 1984, p. 137. 

وشــرط االتفـاق (الـذي تعـرب عنــه  ‘) اإلعـال�تاألفعـال أو مـن 
ـــد’كلمتــا  علــى النحـــو املنصـــوص عليـــه يف ‘) متجـــانس وموحَّ
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣١(أ) و(ب) من املادة ٣ الفقرة

(املمارسة الالحقة مبعناها الضيق). بيد أن هناك هيئات قضائية 
بوصفه وسيلة  املمارسةضة استخدمت أيضاً مفهوم أخرى مستعر 

للتفسري من دون اإلشارة إىل وجود اتفاق واضح بني األطراف 
 ).الواسعمبعناها اشرتاط هذا االتفاق (املمارسة الالحقة و 

حتديـــــــد دور االتفـــــــاق الالحــــــــق أو املمارســـــــة الالحقــــــــة  -٦" 
 بوصفهما وسيلة للتفسري

ضـائية االتفاقـات الالحقـة "غالبًا ما تستخدم اهليئـات الق 
واملمارســة الالحقــة، شــأ ا شــأن غريهــا مــن وســائل التفســري،  
كواحــدة مـــن عــدة وســـائل أخـــرى بغيــة التوصـــل إىل أي قـــرار 

. لـذا فمـن النـادر أن تعلـن اهليئـات القضـائية أن ممارســة  ،معـنيَّ
الحقــــة معيَّنــــة أو اتفاقــــاً الحقــــاً معيَّنـــــاً كــــان لــــه ~ثــــري حاســـــم 

لنهائي. ومـع ذلـك، يبـدو أن مـن املمكـن يف كثـري القرار ا على
ملمارسـة  من األحيان حتديد ما إذا كان التفاق الحق معنيَّ أو

ستدالل الذي استند إليه الحقة معيَّنة دور هام أو �نوي يف اال
 قرار ما.

"وتســتخدم معظـــم اهليئـــات القضــائية املمارســـة الالحقـــة  
ة أقـــل أمهيــة لـــدى وســيلًة للتفســري. ويكـــون دور هــذه املمارســ

اهليئـات القضـائية الـيت تنـزع إىل اتبـاع الـنهج النصـي (مثـل هيئــة 
النهج املقاصدي  االستئناف التابعة ملنظمة التجارة العاملية) أو

مثل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان). أمـا احملكمـة (
األوروبيـة حلقــوق اإلنســان فهــي تـويل اهتمامــاً أكــرب للممارســة 

برجوعهـــا إىل املعـــايري القانونيــــة املشـــرتكة بـــني الــــدول  الالحقـــة
 األعضاء يف جملس أورو>. 

 التفسري التطوري واملمارسة الالحقة -٧" 
كل مـــــن أشـــــكال التفســـــري "التفســـــري التطـــــوري هـــــو شـــــ 

املقاصـدي. وميكــن أن يسرتشــد >ملمارســة الالحقــة مبفهوميهــا 
تابعة ملنظمة الضيق والواسع. وقلما انتهجت هيئة االستئناف ال

التجارة العاملية، وهي هيئة تتَّبع النهج النصي، أسلوب التفسري 
التطــوري بصــورة صــرحية. ومــن بــني هيئــات معاهــدات حقـــوق 

تسـتخدم احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنســان  مـا اإلنسـان، كثـرياً 
التفسري التطوري الذي يسرتشد صراحة >ملمارسة الالحقة، يف 

األمريكيــة حلقـــوق اإلنســان واللجنـــة  حــني أن حمكمــة البلـــدان
املعنية حبقوق اإلنسان �دراً ما اعتمد� على املمارسة الالحقة. 

ق اإلنسان ميكن وقد يعود ذلك إىل أن احملكمة األوروبية حلقو 
أن تعتمـد علــى وجـود مســتوى متماثـل إىل حــد مـا مــن القيــود 
علـــى حقـــوق اإلنســـان فيمـــا بـــني الـــدول األعضـــاء يف جملــــس 
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. ويبـــدو أن احملكمــــة الدوليــــة لقــــانون البحــــار تلجــــأ إىل أورو>
التفســــري التطــــوري >لســـــري علــــى خطـــــى بعــــض االجتهـــــادات 

 القضائية حملكمة العدل الدولية. 

 ة االستشهاد >التفاقات الالحقةندر  -٨" 
"�دراً مـــــا اســـــتندت اهليئـــــات القضـــــائية املستعرضــــــة إىل  

 ٣١(أ) مـن املــادة ٣ االتفاقـات الالحقـة >ملعـىن الضـيق للفقـرة
. وقــد يعـــود الســـبب جزئيـــاً إىل ١٩٦٩مــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 

ســـــيما االلتزامــــــات  طـــــابع بعـــــض االلتزامــــــات التعاهديـــــة، وال
ب معاهدات حقوق اإلنسـان، وهـي معاهـدات املفروضة مبوج

 ال ختضع أجزاء كبرية منها لالتفاقات الالحقة بني احلكومات. 

هيئتهــا  األجهــزة بكامــلها "وبعـض القــرارات الــيت تتخـذ 
أركان ’الدول األطراف وفقاً ملعاهدة معيَّنة، من قبيل اعتماد  أو

مــن نظـام رومـا األساسـي للمحكمــة  ٩عمـالً >ملـادة ‘ اجلـرائم
املالحظـات التفسـريية بشـأن بعـض أحكـام ’اجلنائية الدولية أو 

اتفــاق التجـــارة يف ســياق  ٢٠٠١ الصــادرة عــامَ ‘ ١١الفصــل 
يكــا الشـمالية بــني حكومــة كنـدا وحكومــة الــوال�ت احلـرة ألمر 

، )٤٣٩(املكسيكيةاملتحدة األمريكية وحكومة الوال�ت املتحدة 
~ثرياً مشا�اً لتـأثري االتفاقـات قد ُحتِدث إذا اعُتمدت >إلمجاع 

 مـــن اتفاقيــة فيينـــا ٣١(أ) مــن املــادة ٣الالحقــة مبفهــوم الفقـــرة 
 . ١٩٦٩ لعام

 حقة ذات الصلةأصحاب املمارسة الال -٩" 
"ميكن أن تتألف املمارسة الالحقة ذات الصلة من أفعال  

التنفيذية والتشريعية والقضائية) الـيت ميكـن مجيع أجهزة الدولة (
أن تعــزى إىل دولـــة مـــا ألغـــراض تفســـري املعاهـــدة. وميكـــن أن 

‘ ممارسـات اجتماعيــة’تشـمل هـذه املمارسـة يف ظــروف معيَّنـة 
 ت للدولة".دامت تتجسد يف ممارسا ما

وأوصى فريق الدراسة >ستنساخ نص هذه االستنتاجات  -٥
>ملعاهدات عرب الزمن من تقريـر اللجنـة. األولية يف الفصل املتعلق 

واعتـــرب فريـــق الدراســــة هـــذه االســــتنتاجات ذات طـــابع أويل نظــــراً 
يتعــــــني العــــــودة إليهـــــــا والتوســــــع فيهــــــا يف ضــــــوء التقـــــــارير أنــــــه  إىل

اليت  املتعلقة مبا األخرى عدا ذلك من جوانب املوضوع واملناقشات 
 ُجترى بشأنه.

__________ 

 )٤٣٩( North American Free Trade Agreement, Free Trade 

Commission, "Notes of interpretation of certain Chapter 11 provi s ions",  

31 July 2001 )على متاح :www.sice.oas.org/TPD/NAFTA/Commission/ 
CH11understanding_e.asp.( 

أعماله املقبلة بشأن املوضوع. و�قش فريق الدراسة أيضاً  -٦
ويتوقــع فريــق الدراســة أن يســتكمل مناقشــة التقريــر الثــاين للـــرئيس 

 ،). وبعــد ذلـــك٢٠١٢أثنــاء الـــدورة الرابعــة والســـتني للجنــة (عـــام 
املتعلقــة >إلجــراءات القضــائية  ســيقوم بتحليــل ممارســة الــدول غــري

ع فريـق وشبه القضائية على أساس تقرير بشأن هذه املسألة. ويتوق
الدراسة أن خيتتم أعماله بشـأن املوضـوع يف فـرتة السـنوات اخلمـس 
القادمــة وفــق مــا كــان متـــوخى أصــالً، وأن تفضــي بــه الدراســـة إىل 
اســـــتنتاجات تســـــتند إىل مرجــــــع للممارســـــات. وميكـــــن أن ينظــــــر 

عضــاء املنتخبـــون اجلـــدد يف الـــدورة القادمـــة للجنـــة يف إمكانيـــة األ
اسة، وذلك ²ن تقوم اللجنة بتعيـني تعديل أسلوب عمل فريق الدر 

 مقرر خاص للموضوع.

، قـــام ٢٠١١آب/أغســـطس  ٢ويف اجللســة املعقـــودة يف  -٧
إمكانيـة تكــرار طلــب احلصــول علــى ببحــث فريـق الدراســة أيضــاً 

الطلـب املـدرج يف الفصـل الثالـث مـن  املعلومـات مـن الـدول، وهـو
وقــد ارتئــي . )٤٤٠(تقريـر اللجنــة عــن أعمــال دور�ــا الثانيــة والســتني

عموماً أنه سيكون من املفيد احلصول على مزيد من املعلومات عن 
حــــاالت املمارســـــة الالحقـــــة واالتفاقـــــات الالحقـــــة الـــــيت مل تكـــــن 

دوليـة. موضوعًا لقرارات قضـائية أو شـبه قضـائية صـادرة عـن هيئـة 
ولـذلك أوصـى فريـق الدراسـة ²ن تـدرج اللجنـة يف الفصـل الثالــث 

دور�ــا الثالثـــة والســتني فرعـــاً تطلــب فيـــه  مــن تقريرهـــا عــن أعمـــال
 معلومات بشأن هذه املسألة. 

وأعرب عن أمله يف أن تتمكن اللجنة من أن حتيط علماً  -٨
 >لتقرير وأن توافق على التوصيتني املذكورتني أعاله.

قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف أن حتيط علماً  لرئيسا -٩
 املعين >ملعاهدات عرب الزمن. >لتقرير املرحلي لفريق الدراسة

 وقد تقرَّر ذلك. 

 )، الفرع حاءA/CN.4/638شرط الدولة األوىل Nلرعاية (

 من جدول األعمال] ١٠[البند 

 تقرير فريق الدراسة
املعين بشرط لفريق الدراسة رك (الرئيس املشا برييرا السيد -١٠

يشــــــرتك الدولـــــة األوىل >لرعايـــــة) قــــــال إن فريـــــق الدراســــــة الـــــذي 
رÔســته مــع الســيد ماكريــه قــد تشــكل جمــدداً يف الــدورة احلاليـــة  يف

 ٤متوز/يوليـــه و ٢٠حزيران/يونيـــه و ١وعقـــد أربعـــة اجتماعـــات يف 
 .٢٠١١آب/أغسطس 

__________ 

 .٢٨-٢٦ الفقرات)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٤٤٠( 
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وط الدولة األوىل ويف حماولة لتحديد احملتوى املعياري لشر  -١١
لك >لرعاية يف ميدان االستثمار وحتليل السوابق القضائية، مبا يف ذ

دور احملكمني؛ والعوامل اليت توضح خمتلف الُنهج يف تفسري شروط 
الدولة األوىل >لرعاية؛ وأوجه التباين واخلطوات اليت اختذ�ا الـدول 

يقــة غــري يف ضـوء الســوابق القضـائية، قــام فريـق الدراســة بفحـص وث
رمسية حددت احملكمني واحملامني يف قضا� االسـتثمار الـيت تنطـوي 

لدولــــة األوىل >لرعايـــة ونــــوع أحكـــام الدولــــة األوىل علـــى شـــروط ا
>لرعاية اليت جرى تفسريها. وكان معروضاً أيضاً على فريق الدراسة 
ورقـة عمـل غــري رمسيـة أعــدها السـيد ماكريـه وســعى فيهـا إىل تبيــان 

يت وضعتها احملـاكم يف اعتبارهـا للتوصـل إىل قرارا�ـا، مـن العوامل ال
نـت تلـك العوامـل تلقـي بعـض الضـوء كاإذا  أجـل الوقـوف علـى مـا 

على أوجه االختالف القائمـة يف السـوابق القضـائية. وكـان اهلـدف 
هو كشف فئـات العوامـل الـيت جـرى االسـتظهار �ـا وتقيـيم أمهيتهـا 

وىل >لرعايــة وتطبيقهــا. وجــرى النسـبية يف تفســري شــروط الدولـة األ
لشروط حبث خمتلف االستخدامات اليت اسُتظهر من أجلها بتلك ا

اصـــة اســتخدام شــروط الدولـــة األوىل خبيف منازعــات االســتثمار، و 
>لرعاية للحصول على منفعة موضوعية منصوص عليها يف معاهدة 
اســـتثمار ثنائيـــة بـــني الدولـــة املـــدعى عليهـــا ودولـــة �لثـــة، وكــــذلك 

تخدام تلـك الشــروط لالسـتفادة مـن أحكــام لتسـوية املنازعــات اسـ
األحكـام املنصـوص عليهـا يف اتفـاق  تكـون مواتيـة بدرجـة أكـرب مـن

 االستثمار الثنائي الذي رفعت الدعوى مبقتضاه. 
وفحصت ورقة العمل أيضاً االعتبارات اليت كان هلا دور  -١٢

يف املعاملـة   يف قرارات حماكم االستثمار، وركزت على مصدر احلق
كدولــــة أوىل >لرعايـــــة، وكـــــذا نطـــــاق ذلـــــك احلـــــق. وفيمـــــا يتعلـــــق 

ظ أن حمـــاكم االســـتثمار قــد اتبعـــت طرقـــاً شـــىت يف >لنطــاق، لـــوح
"، ويف بعـــض احلـــاالت مـــن ذات النــوعحتديــد إطـــار تطبيــق مبـــدأ "

 اتُّبعت ُ ج خمتلفة يف ثنا� القرار الواحد. 

 (الواليــة القضــائية) ومشلـت هــذه الـُنهج: (أ) التمييــز بـني -١٣
املوضــــــوعية واإلجرائيـــــــة؛ و(ب) اتبــــــاع  ـــــــج قــــــائم علـــــــى تفســـــــري 

سـواء عـن طريـق تفسـري أحكـام الدولـة األوىل >لرعايـة  ،هـداتاملعا
بوصـفها مسـألة عامـة مــن مسـائل تفسـري املعاهـدات أو >عتبــار أن 
املسـألة تتعلــق بتفســري الواليـة القضــائية للمحكمــة؛ و(ج) اعتمــاد 

ع أحكـــام املعاهـــدات، وهـــو  ـــج ~خـــذ فيـــه احملــــاكم يف  ـــج تنـــاز 
ب إدراجهـــا يف املعاهـــدة هـــي حســبا ا حقيقـــة أن املســـألة املطلـــو 

مســألة مشـــمولة >لفعــل علـــى حنــو خمتلـــف يف املعاهــدة األساســـية 
نفسها؛ و(د) فحص ممارسات األطـراف مـن أجـل التأكـد مـن نيـة 

 ة.األطراف يف صدد نطاق شرط الدولة األوىل >لرعاي
كـــان لنـــوع املطالبـــة إذا  ونظــرت ورقـــة العمـــل أيضـــاً فيمــا  -١٤

اسـتعداد احملـاكم إلدراج أحكـام أخـرى عـن املقدمة أي ~ثري على 
طريــق شــرط مــن شــروط الدولــة األوىل >لرعايــة، و�قشــت حــدود 
تطبيـــق شــــرط الدولــــة األوىل >لرعايـــة، مبــــا يف ذلــــك االســــتثناءات 

 .مافيزييننة يف قضية املتعلقة >لسياسات العامة املبيَّ 

وخلصت ورقة العمل أساساً إىل أن فحص قرارات حماكم  -١٥
ســتثمار مل يكشــف عــن وجــود  ــج �بــت يف تعلــيالت احملـــاكم اال

يسمح >ستعمال شرط الدولة األوىل >لرعاية، أو يرفض استعماله، 
بوصــــفه وســـــيلة إلدخــــال أحكـــــام تســــوية املنازعـــــات يف معاهـــــدة 

كـان شـرط الدولــة إذا  طـوة األوىل يف تقريــر مـا أساسـية. وكانـت اخل
الغرض هي اختاذ قرار، صريح األوىل >لرعاية ميكن استعماله هلذا 

كانت شروط الدولة األوىل >لرعاية تشمل إذا  أو ضمين، بشأن ما 
مــن �حيـــة املبـــدأ أحكــام تســـوية املنازعـــات. واخلطــوة الثانيـــة هـــي 

كـان ينطبـق إذا  عـين ملعرفـة مـا تفسري شرط الدولـة األوىل >لرعايـة امل
النهجـان  يف الواقع على أحكام تسوية املنازعـات. ومل يكـن هـذان

قالـت احملــاكم إن  ،صـرحيني يف كــل األحـوال. ففــي بعـض األحــوال
 جهــا يقـــوم علـــى تفســـري املعاهـــدة، متجاهلـــة بـــذلك فيمـــا يبـــدو 

 اخلطوة األوىل.
ى أساس وأجرى فريق الدراسة مناقشة واسعة النطاق عل -١٦

ورقة العمل وجمموعة من األسئلة اليت ُأعدت لتقدمي نظرة عامة عن 
القضا� اليت قد تتطلب أن يبحثها فريق الدراسـة. وتراوحـت هـذه 
األســئلة بـــني االعتبــارات القانونيـــة البحتـــة وبــني اجلوانـــب األوســـع 

كان التفسري املتحرر إذا  لت مسألة ما املتعلقة >لسياسة العامة، ومش
شروط الدولة األوىل >لرعاية ميكن أن ينطوي على احتمال  لنطاق

زعزعة التوازن اإلمجايل التفاق استثماري ما يسعى إىل إقامة توازن 
بــني محايـــة املســـتثمر واســـتثماراته، مــن �حيـــة، والســـلطة التقديريـــة 

 ، من �حية أخرى.للدولة املضيفة يف صياغة سياستها العامة
فريق الدراسة هو أن مصدر احلق  وكان الفهم العام لدى -١٧

يف معاملــة الدولــة األوىل >لرعايــة هـــو املعاهــدة األساســية، ولـــيس 
معاهــدة الطـــرف الثالــث. وشـــروط الدولــة األوىل >لرعايـــة ليســـت 
اسـتثناًء مــن قاعــدة الصــلة التعاقديـة يف تفســري املعاهــدات. وســلِّم 

قضــــــا� املســــــألة األساســــــية يف القــــــرارات املتخــــــذة يف  أيضـــــاً ²ن
االسـتثمار هـي طريقــة حتديـد نطـاق احلــق يف معاملـة الدولــة األوىل 

كان ذلك يندرج صـراحة أو ضـمناً إذا  >لرعاية، وبعبارة أخرى، ما 
 يف إطار موضوع الشرط. 

فريق الدراسة الطرق اليت ُحدد �ا حبث ويف هذا الصدد،  -١٨
فيها  اصة يف احلاالت اليت جرىخبمن ذات النوع"، و إطار مسألة "

ذلـــك مـــن خــــالل االســـتظهار >لتمييـــز بــــني األحكـــام املوضــــوعية 
واإلجرائيـة (املتعلقـة >لواليــة القضـائية). ويف حالـة إدراج إجــراءات 
تسوية املنازعات صراحة يف شرط الدولة األوىل >لرعاية، وكذلك يف 

تقـوم إىل  الالواضـح أن احلاجـة حالة استبعادها منه صراحة، فمن 
سري. ولكن ذلك يكون مطلو>ً يف حالة عدم اإلعالن مزيد من التف

صراحة عن نية األطراف بشأن انطباق شرط الدولة األوىل >لرعاية 
على آلية تسوية املنازعات، أو إذا مل يكن مـن املمكـن التأكـد مـن 

لى معاهدات هذه النية بوضوح. وينطبق ذلك يف كثري من األحيان ع
 أحكاماً غري حمددة بطريقة حمكمة.االستثمارات الثنائية اليت تضم 
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وأحاط فريق الدراسة علماً مبا حدث مؤخراً من تطورات  -١٩
أخـرى، مبـا يف ذلــك إصـدار مـؤمتر األمــم املتحـدة للتجـارة والتنميــة 

يف إطار ا0موعة  )٤٤١(معاملة الدولة األوىل >لرعايةاملنشور املعنون 
وليـة، حيـث بــّني الثانيـة مـن سلســلة قضـا� اتفاقـات االســتثمار الد

عنـــــدما تـــــدخل الـــــدول يف اتفاقــــــات  ،مـــــافيزيينأنـــــه، بعـــــد قضـــــية 
كـــــــان إذا  لالســــــتثمار فإ ــــــا تنحــــــو إىل اإلعـــــــراب صــــــراحة عمــــــا 

الدولة األوىل >لرعاية ينطبق على إجراءات تسوية املنازعات  شرط
 أو ال ينطبق عليها. 

ونظــر فريــق الدراســة يف القــرار الصــادر مــؤخراً يف قضــية  -٢٠
 .Impregilo S.p.A. v(ة إمربجييلــو ضــد مجهوريــة األرجنتــني شـرك

Argentine Republic( للُمحكِّمـة  خالفاصة الرأي املوافق واملخب، و
برجييت سترين اليت حاّجت، يف مجلة أمور، ²ن شرط الدولة األوىل 

علــى تسـوية املنازعـات لسـبب رئيســي >لرعايـة ال ميكـن أن ينطبـق 
جبوهر القانون الـدويل: ال توجـد مسـاواة تلقائيـة يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بـني احلقـوق املوضـوعية والوســائل القضـائية إلنفاذهـا، نظـراً لوجــود 
اخــــتالف بــــني الشــــروط املتعلقــــة ²هليــــة احلصــــول علــــى احلقـــــوق 

بل القضـــــائية املوضــــوعية وتلـــــك املتعلقـــــة ²هليــــة اللجـــــوء إىل الســـــ
لقـــانونيني ختتلــــف ). ولـــوحظ أيضــــاً أن آراء الكتـــاب ا٥٦ (الفقـــرة

يوجـد ســبب  بشـأن الـنهج الصـحيح. وحيـتج بعـض املعلقـني ²نـه ال
مقنع للتمييز بني األحكام املوضوعية وأحكام تسوية املنازعات، يف 
حــني يعتـــرب آخــرون أن تفســـري أحكـــام الدولــة األوىل >لرعايـــة هـــو 

لوالية القضائية، حيث جيب التعبـري بوضـوح وبـدون مسألة تتصل >
 نية مشول أحكام تسوية املنازعات.غموض عن 

وجـرى التسـليم ²ن خمتلـف القـرارات تنطـوي ضـمناً علــى  -٢١
كانــت شـروط الدولــة األوىل >لرعايــة إذا   موقـف فلســفي بشـأن مــا

تغطــي مــن �حيـــة املبــدأ أحكـــام تســوية املنازعـــات. وينطلــق أحـــد 
اً الشروط وهات من افرتاض أن تلك السيناري ميكن أن تشمل حقوق

ئيــة، يف حــني يفــرتض ســيناريو آخــر أ ــا ال ميكــن أن تشـــتمل إجرا
تعتمــد عليهـا. ولـوحظ عمومـاً أن املعضــلة تنشـأ عـن أن احملـاكم ال 

 جًا موحداً ومنهجياً يف التفسري. وهلـذا السـبب، يصـعب التوصـل 
لتفســـري يف قـــرارات قضـــا� إىل أي اســتنتاجات عامـــة بشـــأن ُ ــج ا

فريق الدراسـة يف يواجهها اليت  االستثمار. ويتمثل أحد التحد�ت
يوضح اإلطار النظري املرتَكز عليه من ميكن أن التوصل إىل تقييم 

 أجل شرح املنطق الذي تقوم عليه تلك القرارات. 
الرأي املوافق واملخالف أن هذا الصدد، لوحظ أيضاً  ويف -٢٢

يعرض إطاراً ممكناً شركة إمربجييلو ضد مجهورية األرجنتني يف قضية 
"، وذلــك مـــثالً مــن ذات النـــوعلتوصــل إىل طــرق معاجلـــة مســألة "ل

مــدى اسـتيفاء الشـروط املســبقة األساسـية الــيت ببحـث >لقيـام أوالً 
__________ 

 )٤٤١( UNCTAD, Most-Favoured-Nation Treatment, 

UNCTAD/DIAE/IA/2010/1, United Nations publication (Sales No. 

10.II.D.19), Geneva, 2010. 

تتيح املطالبة >حلصول على احلقوق املمنوحة يف معاهدة االستثمار 
صــــية والشــــروط املوضــــوعية والشــــروط الثنائيـــة (أي الشــــروط الشخ
من مشاريع املواد  ١٤شري إىل أن املادة الزمنية). ويف هذا الصدد، أ

تـنص علـى أن  ١٩٧٨املتعلقـة بشـروط الدولـة األوىل >لرعايـة لعـام 
ممارسة احلقوق الناشئة مبوجب شرط الدولة األوىل >لرعاية >لنسبة 

األشــــياء املــــرتبطني للدولـــة املســــتفيدة، أو >لنســــبة لألشــــخاص أو 
واألحكام  للشروطمتثال بعالقة حمددة مع تلك الدولة، مرهونة >ال

ذات الصــلة املنصـــوص عليهــا يف االتفاقيـــة الــيت تتضـــمن الشـــرط، 
املتفــــــق عليهـــــــا خبـــــــالف ذلـــــــك بــــــني الدولـــــــة املاحنـــــــة والدولـــــــة  أو

. وبعبـارة أخـرى، توجـد خطـوة سـابقة >إلضــافة إىل )٤٤٢(املسـتفيدة
كانت إذا  تتألف من خطوتني تتمثالن أوالً يف تقرير ما  العملية اليت

الدولـة األوىل >لرعايـة تغطــي أحكـام تسـوية املنازعـات مــن  شـروط
حيــث املبـــدأ، مث الشـــروع يف تفســـري حكـــم الدولـــة األوىل >لرعايـــة 

كـــان يســـري يف الواقــــع علـــى أحكـــام تســــوية إذا  املعـــين ملعرفـــة مــــا 
وهي خطوة رمبا أغفلتها السوابق املنازعات، وهذه اخلطوة السابقة، 

كانــت إذا  مــن حتـق لــه االسـتفادة ومــا القانونيـة، �ــدف إىل حتديـد 
 الشروط املسبقة اليت تتيح احلصول على املنافع قد اسُتوفيت. 

واعترب فريق الدراسة أنه من املستصوب استعراض خمتلف  -٢٣
كـل  ـج.   الُنهج املتبعة وتوجيه االنتباه إىل نقاط القـوة والضـعف يف
إىل ، نظـراً ولوحظ أن  ج تفسري املعاهدة قد يكون تسمية خاطئة

العمليـــــة ²كملهــــــا تــــــدور حـــــول تفســــــري املعاهــــــدات. ونقطــــــة أن 
، علـى أن تكّملهــا ١٩٦٩االنطـالق العامـة هـي اتفاقيــة فيينـا لعـام 

أي مبـــادئ ميكـــن اســـتنباطها مـــن املمارســـة يف جمـــال االســــتثمار. 
ال يبـدو أن فيهـا مـا  ١٩٦٩فيينـا لعـام  ولـوحظ مـع ذلـك أن اتفاقيـة

ارســات األخـرى ألطــراف اتفاقيــة االســتثمار يؤيـد الرجــوع إىل املم
الثنائيـة يف إبـرام معاهـدات تكـون قـد نشـأت يف صـددها مطالبـات 
يف إطار شرط الدولة األوىل >لرعاية، وذلك كوسيلة للتأكد من نية 

 .األطراف إزاء نطاق شرط الدولة األوىل >لرعاية
وفيمــا يتعلــق بــرب�مج عمـــل فريــق الدراســة يف املســـتقبل،  -٢٤

أكد فريق الدراسة مرة أخرى ضرورة مواصلة دراسة مسـألة معاملـة 
الدولة األوىل >لرعاية فيما يتصـل >لتجـارة يف اخلـدمات واتفاقـات 
االســـتثمار، وكـــذلك العالقـــة بـــني معاملـــة الدولـــة األوىل >لرعايــــة، 

إىل أيضاً  وأشريملنصفة، ومعايري املعاملة الوطنية. او واملعاملة العادلة 
استقصــاء جمــاالت أخــرى مـن جمــاالت القــانون الــدويل مــن  ضـرورة

كان تطبيـق معاملـة الدولـة األوىل >لرعايـة يف إذا  أجل اكتشاف ما 
 تلك ا0االت يوفر بعض املدارك املفيدة. 

. ٢٠١٣وقد يستطيع فريق الدراسة إمتام أعماله يف عـام  -٢٥
ج املتبعـة وينبغي أن يكون اهلدف هو كفالة تعزيز االتساق بني الُنه

يف قـرارات التحكــيم مــن أجــل منــع جتــزؤ القــانون الــدويل. وهكــذا 
أن يســـاهم يف ز�دة اليقــني واالســـتقرار يف  فريـــق الدراســةيســتطيع 

__________ 

 .٣٩ ص)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،١٩٧٨حولية  )٤٤٢( 
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ي أن تنطوي نتائج عمله على فائدة ميدان قانون االستثمار. وينبغ
عمليـة للمنخــرطني يف جمــال االسـتثمار ولصــانعي السياســات. ومل 

دراســــة إعــــداد أي مشــــاريع مــــواد أو تنقــــيح يكــــن هــــدف فريــــق ال
. وبدالً من ذلك، سيقوم فريـق الدراسـة، ١٩٧٨مشاريع مواد عام 

بتوجيـه مـن رئيســيه املشـارَكني، بوضــع مشـروع تقريــر يصـف اخللفيــة 
عامـــة، وحيلــــل الســــوابق القضـــائية يف خمتلــــف الســــياقات، ويوجــــه ال

إىل االهتمـــام إىل أي قضـــا� تكـــون قـــد نشـــأت يف هـــذا الصـــدد و 
التوجهــات الــيت ظهـــرت يف املمارســة العمليــة، مـــع القيــام حســـب 

 منوذجية.  واقرتاح بنوداالقتضاء بتقدمي توصيات 
لماً وأعرب عن أمله يف أن تتمكن اللجنة من اإلحاطة ع -٢٦

 .لفريق الدراسة>لتقرير املرحلي 
قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف اإلحاطة علماً الرئيس  -٢٧

 املعين بشرط الدولة األوىل >لرعاية.الدراسة املرحلي لفريق >لتقرير 
 وقد تقرَّر ذلك. 

مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور�ا 
 )�بع( والستني الثالثة

 A/CN.4/L.784(ختـام) ( مسؤولية املنظمات الدوليـة - خلامسالفصل ا
 )Add.1-2و

 )ختام( اللجنة توصية -جيم

مــن الفــرع جـيم مــن هــذا  ٩ر إىل أن الفقـرة أشــا الـرئيس -٢٨
، وهو الفرع املتعلق بتوصية A/CN.4/L.784الفصل، الوارد يف الوثيقة 

. ودعا ٣١١٨اجللسة اللجنة إىل اجلمعية العامة، قد ُتركت معلَّقة يف 
 املقرر اخلاص إىل إبالغ اللجنة مبقرتحه يف صدد تلك الفقرة.

ل إنه سيكون من احلكمة (املقرر اخلاص) قا غا� السيد -٢٩
أن تعتمد اللجنة فقرة تشبه الفقرة الـيت اعتمـد�ا يف صـدد الفصـل 
الســـــــــادس عـــــــــن آ�ر النزاعـــــــــات املســـــــــلحة علـــــــــى املعاهــــــــــدات 

)A/CN.4/L.785 ُوضعت بدورها على منط توصية اللجنة إىل ) واليت
اجلمعيـة العامــة بشــأن مشــاريع املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن 

 .)٤٤٣(غري املشروعة دولياً األفعال 
اقرتح أن يكون نص الفقرة الوحيدة اليت يتـألف  ،ولذلك -٣٠

 منها الفرع جيم على النحو التايل: 
د ير احتيط علماً مبشتوصي اللجنة اجلمعية العامة (أ) ²ن "  ع املوا

ات الدوليـة يف قـرار يصـدر عنهـا وأن ترفــق املتعلقـة مبسـؤولية املنظمـ
القـرار، و(ب) ²ن تنظـر يف مرحلـة الحقـة يف مشاريع املواد بـذلك 

 .صياغة اتفاقية على أساس مشاريع املواد"
__________ 

 .٧٣ الفقرة ،) والتصويبالثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠١حولية  )٤٤٣( 

 ٩قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف اعتماد الفقرة  الرئيس -٣١
 بصيغتها اليت اقرتحها املقرر اخلاص. A/CN.4/L.784من الوثيقة 
 وقد تقرَّر ذلك. 
 اعتُمد الفرع جيم. 
تقريـــــر اللجنـــــة، ²كملـــــه  اعتُمــــد الفصـــــل اخلـــــامس مــــن 

 وبصيغته املعدلة.
 .٥٠/١٠رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٢٠اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٨االثنني، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه،  - >سكيس

، السيد حسونة، السيد احلمود، السيد خوانغ، لسيدة جاكوبسونا
السـيد دوغــارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، 
السيد غا�، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السيد فومبا، 
السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو أفونسـو، السـيد 

، الســيد نـوليت، الســيد لســيد ميليسـكانوماكريـه، الســيد موراسـي، ا
 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

برQمج اللجنة وإجراءا�ا وأساليب عملها وو;ئقها 
)4/638A/CN.796، الفرع �ء، وL./4A/CN.)٤٤٤(( 

 من جدول األعمال] ١١[البند 
 تقرير فريق التخطيط

لتخطيط) قالـت لـدى (رئيسة فريق ا جاكوبسون السيدة -١
) إن الفريــــق عقـــــد A/CN.4/L.796تقــــدمي تقريــــر فريـــــق التخطــــيط (

جلستني. وقد نظر يف الفرع �ء من املوجز املواضـيعي للمناقشـات 
الــــــيت جــــــرت يف اللجنــــــة السادســــــة للجمعيــــــة العامــــــة يف دور�ــــــا 
اخلامســــة والســـــتني، وعنوانـــــه "القــــرارات واالســـــتنتاجات األخـــــرى 

؛ واإلطــــــار االســــــرتاتيجي املقــــــرتح للفــــــرتة )A/CN.4/638( "للجنــــــة
: الشـــــــــــؤون ٦الـــــــــــرب�مج الـــــــــــذي يغطـــــــــــي " )٤٤٥(٢٠١٣-٢٠١٢

كــــــــانون   ٦املـــــــؤرخ  ٦٥/٢٦"؛ وقـــــــرار اجلمعيــــــــة العامـــــــة القانونيـــــــة
واملتعلـــق بتقريـــر جلنـــة القـــانون الـــدويل عـــن  ٢٠١٠األول/ديســـمرب 
__________ 

 .للجنة الشبكي املوقع على متاحة مستنسخة؛ )٤٤٤( 
 )٤٤٥( A/65/6 (Prog. 6). 
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والفقــرات  ٨و ٧اصــة الفقــر�ن خبأعمــال دور�ــا الثانيــة والســتني، و 
مــن الفصــل الثالــث عشــر  ٣-؛ والفــرع ألــف)٤٤٦(٢١إىل  ١٣مـن 

، وهـــو )٤٤٧(مــن تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دور�ــا احلاديــة والســتني
كــانون   ١١املـؤرخ  ٦٣/١٢٨ يتعلـق >لنظـر يف قـرار اجلمعيــة العامـة

واملتعلـــق بســيادة القـــانون علــى الصـــعيدين  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 
 الوطين والدويل.

تخطـــيط بطريقــة توضـــح نتيجـــة تقريــر فريـــق ال وقــد ُوضـــع -٢
، ٢٠١١املناقشـات بشــأن البنـود املعروضــة علـى الفريــق. ويف عــام 

رّكـز الفريـق أساسـاً علـى قضــيتني: أسـاليب العمـل وبـر�مج العمــل 
 الطويل األجل.

وأعاد فريق التخطيط تشكيل الفريق العامل املعين برب�مج  -٣
فريق التخطيط  العمل الطويل األجل برÔسة السيد كانديويت. وقرر

أن يوصي Ðضافة مخسة مواضيع إىل بر�مج العمـل الطويـل األجـل 
للجنــة. وأثنـــاء فـــرتة الســنوات اخلمـــس اجلاريـــة، كانــت اللجنـــة قـــد 

يف جدول أعماهلا. ويرد وصف أدرجت >لفعل موضوعني جديدين 
 مقرتح الفريق العامل مبزيد من التفصيل يف تقرير فريق التخطيط.

التخطــيط أيضـاً فريقـاً عــامالً معنيـاً ²ســاليب وأنشـأ فريـق  -٤
ح  العمل، برÔسة السيد حسونة، للنظر يف الكيفية اليت ينبغي أن تنقَّ

كامـل إذا لـزم �ا أساليب عمل اللجنة، أو ُتستكمل، أو تطبَّـق >ل
 األمر، مع مراعاة القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن اللجنة. 

 ٣قريـراً اعتمـده فريـق التخطــيط يف وقـدم الفريـق العامـل ت -٥
. ويغطـــي هــذا التقريـــر عــدة مســـائل تتعلـــق ٢٠١١آب/أغســطس 

>ملقــــررين اخلاصــــني وأفرقــــة الدراســــة وجلنــــة الصــــياغة واملنشـــــورات 
ة القانون الدويل واللجنة السادسـة. وُأدمـج هـذا والعالقات بني جلن

وبعـد التقرير يف تقرير فريـق التخطـيط املعـروض اآلن علـى اللجنـة. 
ر  أن توافق اللجنة على التوصيات، سُتدرَج تلك التوصيات يف تقري

 إىل اجلمعية العامة. اللجنة
كـانون   ٦املـؤرخ  ٦٥/٣٢واستجابة لقرار اجلمعيـة العامـة  -٦

، قرر فريق التخطيط إعداد فرع منقح بشأن ٢٠١٠األول/ديسمرب 
 سيادة القانون.

للجنــــة علـــــى وقالــــت إ ــــا تفهـــــم أنــــه يف حالــــة موافقـــــة ا -٧
توصــيات فريــق التخطــيط وفــق مـــا هــو معتــاد فســوف تُــدرَج، بعـــد 
إدخـال أي تعـديالت مطلوبـة، يف الفصـل املعنـون "قـرارات اللجنــة 

 . رير اللجنةواستنتاجا�ا األخرى" من تق
دعا أعضاء اللجنة إىل بدء النظر يف تقريـر فريـق  الرئيس -٨

 التخطيط، فقرة فقرة.
__________ 

 .)الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٤٤٦( 
 .٢٣١ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا0لد ،٢٠٠٩حولية  )٤٤٧( 

 وو;ئقها عملها وأساليب راءا�اوإج اللجنة برQمج -ألف

 ٢و ١الفقر�ن 

 .٢و ١اعتُمدت الفقر�ن  
 الفريق العامل املعين برب�مج العمل الطويل األجل -١

 ٣الفقرة 

قـال إن املوضـوع الثـاين ينبغـي أن يسـمَّى  موراسي السيد -٩
 ".محاية الغالف اجلويببساطة "
 بصيغتها املعدلة. ٣اعتُمدت الفقرة  
 ٧إىل  ٤ن الفقرات م

 .٧إىل  ٤اعتُمدت الفقرات من  
 أساليب عمل اللجنة -٢

 ٢٦إىل  ٨الفقرات من 

 .٢٦إىل  ٨اعتُمدت الفقرات من  
كـــانون   ٦املــؤرخ  ٦٥/٣٢اجلمعيــة العامــة النظــر يف قــرار  -٣

واملتعلــــق بســــيادة القــــانون علــــى  ٢٠١٠األول/ديســـمرب 
 الصعيدين الوطين والدويل

 ٣٣إىل  ٢٧الفقرات من 

 .٣٣إىل  ٢٧عتُمدت الفقرات من ا 
 األتعاب -٤

 ٣٤الفقرة 

 .٣٤اعتُمدت الفقرة  
 تقدمي املساعدة إىل املقررين اخلاصني -٥

 ٣٥الفقرة 

 .٣٥اعتُمدت الفقرة  
النظر يف  -٦ اء   حضور املقررين اخلاصني يف اجلمعية العامة أثن

 تقرير اللجنة
 ٣٦الفقرة 

 .٣٦اعتُمدت الفقرة  
 نشوراتالو�ئق وامل -٧

 ٣٧الفقرة 

 .٣٧اعتُمدت الفقرة  
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 ٣٨الفقرة 

إسـكوNر تؤيده السـيدة  بريموديس، -Nسكيس  السيد -١٠
" جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدةإضافة عبارة "، اقرتح إرQندث

 ".ُيطلع عامة اجلمهوريف اجلملة اخلامسة قبل عبارة "
 بصيغتها املعدلة. ٣٨اعتُمدت الفقرة  
 ٤٣إىل  ٣٩ن الفقرات م

 .٤٣إىل  ٣٩اعتُمدت الفقرات من  
 ٤٤الفقرة 

" يف اجلملة احملليةاقرتح حذف صفة " وود السري مايكل -١١
 ".احملاكمثة بعد كلمة "الثال

 بصيغتها املعدلة. ٤٤اعتُمدت الفقرة  
 ٤٧إىل  ٤٥الفقرات من 

 .٤٧إىل  ٤٥اعتُمدت الفقرات من  
 انعقادها ومكان للجنة والستني الرابعة الدورة موعد -Nء

 ٤٨الفقرة 

 .٤٨اعتُمدت الفقرة  
 ٤٩الفقرة 

الحظ أن الدورة ا0زَّأة مل يرد ذكرها إال يف  فاسياين السيد -١٢
اجلملة األخرية من هذه الفقرة، و>لتايل يف اجلملة األخرية من الوثيقة، 

القادمة. ونظراً ألمهية  ٢٠١٢وجاء ذكرها فيما يتصل فقط بدورة عام 
هذا األمر فقد اقرتح أن ُيذكر املوضوع قبل ذلك يف النص، مع التأكيد 

 .٢٠١٢ظة تنطبق بوجه عام وليس فقط على عام على أن املالح
الفقرة  إدراجاقرتح  غا� السيد -١٣ : ٤٩اجلملة التالية يف  اية 
قد أ�حت الدورات ا0زأة السابقة وقتاً كافياً لرتمجة التعليقات على "و 

 املعتمدة يف اجلزء األول من الدورة إىل مجيع اللغات الرمسية". النصوص
ــه الســـيد -١٤ الســـيد غـــا� ويقــــرتح  اقـــرتاحقـــال إنـــه يؤيـــد  بيليـ

 ".ترمجة" بعبارة "إلعداد و لرتمجةاالستعاضة عن عبارة "
تتناول قضيتني خمتلفتني،  ٤٩الحظ أن الفقرة  نوليت السيد -١٥

الفقرة إىل  تقسيمواقرتح . جزأينىل ومها مدة الدورة وتقسيم الدورة إ
 احلالية. ٤٩ألخرية من الفقرة تبدأ >جلملة ا ٥٠فقرتني وإنشاء فقرة 

قال إنه يتفق مع السيد غـا� والسـيد بيليـه دوغارد  السيد -١٦
علـى ضـرورة التأكيـد علـى االحتفــاظ بنسـق الـدورة ا0ـزأة، خاصــة 

 ثرية. وأن أعضاء اللجنة يضطلعون >لتزامات خارجية ك

قال إنه مع ~ييده القرتاح السـيد غـا�  وود السري مايكل -١٧
فــإن هنـــاك حججــاً إضـــافية تؤيــد االحتفـــاظ بنســق الـــدورة ا0ـــزأة 

من مجلة واحدة  ٤٩وينبغي ذكرها. ولذلك يقرتح أن تتألف الفقرة 
>جلملـة  ٥٠وأن تبـدأ الفقـرة  -وهي اجلملـة األوىل احلاليـة  -فقط 

ويف تلك اجلملة بعبارة "، على أن تبدأ ٤٩من الفقرة الثانية احلالية 
 .)٤٤٨("٢٠٠٠ عاملقرارها باللجنة  تذّكرهذا الصدد، 

متحـــد�ً بصـــفته أحــــد أعضـــاء اللجنـــة، اقــــرتح  الـــرئيس، -١٨
احلاليـة تؤكـد علـى أن  ٤٩إدراج مجلة بعد اجلملة األوىل يف الفقـرة 

تنطبق  ال -وهي تسعة أسابيع  - ٢٠١٢املدة املقرتحة لدورة عام 
مــع بدايــة فــرتة الســنوات إىل أنــه ، نظــراً ٢٠١٢م إال علـى دورة عــا

اخلمـس اجلديــدة لــن يكـون لــدى املقــررين اخلاصـني اجلــدد الكثــري 
يتعــني عرضــه. والفكــرة هــي كفالــة عــدم الضــغط علــى اللجنــة  ممــا

 لتواِصل عقد دورات أقصر يف السنوات التالية.
قرتاح السيد فاسياين، إنه قال، مؤيداً ا ميليسكانو السيد -١٩

نبغي تقدمي احلجج املؤيدة لالحتفاظ >لدورة ا0زأة يف بداية الوثيقة، ي
اليت تتعلق مبوعد ومكان انعقاد الدورة  ٤٨يف الفرع ألف، وإن الفقرة 

 الرابعة والستني هي وحدها اليت ينبغي االحتفاظ �ا يف الفرع >ء.
بصفة استثنائية، عكس  قال إنه رمبا أمكن،نوليت  السيد -٢٠

 الفرعني ألف و>ء. ترتيب
قال إنه يفضل عدم تغيري الرتتيب احلايل،  وود السري مايكل -٢١

تضاف إىل الفـرع  أنواقرتح فهو ترتيب ظل متبعاً منذ مدة طويلة، 
 وتؤكد على أمهية الدورات ا0زأة. ٣ألف فقرة جديدة حتمل الرقم 

التخطيط) أعربت عـن  (رئيسة فريق جاكوبسون السيدة -٢٢
 ~ييدها لالقرتاحات الداعية إىل التأكيد على ضرورة عقد دورات جمزأة.

اقـرتح أن تُـذكر مسـألة الـدورة ا0ـزأة يف كــل  نـوليت السـيد -٢٣
اجلديـدة والفـرع >ء، وهـو الفـرع الـذي يتضـمن عــادة  ٣فقـرة مـن ال

 هذه املسائل، مع إيراد إحالة داخلية بني االثنني.
ــنوموريت  يدالســـ -٢٤ قـــال إن املســــألة تســـتحق اهتمامــــاً ويســ

فإنه  ،. ومع ذلك٣خاصاً وإنه يؤيد إدراج فقرة جديدة حتمل الرقم 
للــــدورة ذات  يعتقـــد أنـــه جيـــب التشــــديد علـــى الطـــابع االســـتثنائي

، كمــا جيــب أيضــاً التأكيــد ٢٠١٢التسـعة أســابيع املطبقــة يف عــام 
 على أسباب هذا القرار. 

، ٤٩قال إن اجلملة الرئيسية يف الفقرة  وود السري مايكل -٢٥
يف  بهاملستشهد  ٢٠٠٠وهي اليت تشري فيها اللجنة إىل قرارها لعام 

اجلديدة.  ٣ احلاشية األخرية للوثيقة، ميكن أن تشكل أساساً للفقرة
وأحد الُنهج املمكن اتباعها يتمثل يف توضيح أن فريق التخطيط قد 

وجتزئة الدورات يتسمان ²مهية ات أن طول الدور  السنة هذه يفرأى 
__________ 

 .٧٣٥ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠٠٠حولية  )٤٤٨( 
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. ٢٠٠٠ خاصة وأشار إىل املناقشة اليت جرت بشأن املوضوع يف عام
وميكـن عندئــذ االستشــهاد بقــرار اللجنـة يف الفقــرة ذا�ــا بــدالً مــن 

 االستشهاد به يف حاشية، وهو ما من شأنه إبراز هذا القرار.
 تعديل قال إنه يعترب أن أعضاء اللجنة يرغبون يف الرئيس -٢٦

يف مســتهل الفـــرع  ٣وإدراج فقــرة جديــدة حتمــل الــرقم  ٤٩الفقــرة 
ألـف. واقـرتح أن تقـوم رئيسـة فريـق التخطـيط وأمانـة اللجنـة Ðعــادة 

 الصياغة على أساس املقرتحات اليت يقدمها األعضاء كتابة.
 وقد تقرَّر ذلك. 
 غتها املعدلة.بصي ٤٩اعتُمدت الفقرة  
 .²كمله) A/CN.4/L.796( طالتخطي فريق تقرير اعتُمد 

عن أعمال دور�ا القانون الدويل مشروع تقرير جلنة 
 )�بعوالستني ( الثالثة

 A/CN.4/L.783( *(�بـع)التحفظـات علـى املعاهـدات  - الفصـل الرابـع
 )Add.1-8و

دعـا اللجنــة إىل اسـتئناف النظــر يف اجلـزء الثــاين  الـرئيس -٢٧
ق >لتحفظات على املعاهدات، من الفصل الرابع من تقريرها، املتعل

مــن التعليقـــات علــى املبـــادئ التوجيهيــة الـــواردة يف  تبقـــى مبــابــدءاً 
 اجلـــزء هــذا مـــن. وذّكــر ²نـــه مل يتبــق A/CN.4/L.783/Add.4الوثيقــة 

 .سوى بضع فقرات يتعني اعتمادها
 الـذي املعاهدات على Nلتحفظات املتعلق املمارسة دليل نص -واو

 *)�بع( والستني الثالثة ور�اد يف اللجنة اعتمدته

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

�بع(وثبتاً للمراجع (* 
�بـــــــــــعنــــــــــص املبـــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــات عليهـــــــــــا  (ب))(* 

)A/CN.4/L.783/Add.4–5( 
 **(ختام)ظات اإلبالغ >لتحف ٥-١-٢

 **)ختام( التعليق

 **)ختام) (٢٨الفقرة (

ذّكر ²نه كان قد اقرتح حذف النصف األول نوليت  السيد -٢٨
لي: " وقررت من اجلملة قبل األخرية حبيث يصبح نص اجلملة كما ي

حذف أيضًا  واقرتح ."اللجنة عدم ختصيص أي مبدأ توجيهي [هلا]
ال يبدو مفيداً. ويبدو كافياً إىل أنه  اجلزء الثاين من اجلملة األخرية نظراً 

__________ 

 .٣١١٠من اجللسة  مستأنف * 
 .٣١٠٩لسة من اجل مستأنف ** 

رأت أن هـــذه القاعــــدة نفســـها تســــري علــــى القـــول ²ن اللجنــــة "
 ".التحفظات على الصكوك التأسيسية مبعناها الدقيق

(املقرر اخلاص) قال إنه يقبـل االقـرتاح األول  بيليه السيد -٢٩
ول ولكنه ال يقبل االقرتاح الثاين. فاجلملة األخرية تؤدي غرض الق

²ن نفـــس القاعـــدة تنطبــــق علـــى املعاهـــدات الــــيت تنشـــئ هيئــــات 
أمـــا�ت، حـــىت وإن مل تكـــن تلـــك املعاهـــدات تشـــكل  هلـــاتداوليــة 

لن  العبارةتلك  >لضرورة صكوكاً ~سيسية ملنظمات دولية. وبدون
 يكون هلذه الفقرة أي معىن.

قال إنه يعترب أن اللجنة توافق على حذف اجلـزء  الرئيس -٣٠
 األخرية. فحسب من اجلملة قبلاألول 

 ) بصيغتها املعدلة.٢٨اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٥-١-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 *(ختام)صوغ التحفظات املتأخر  ٣-٢

 *)ختام( التعليق

 *)ختام) (١٠الفقرة (

 الـواردة، قال إن احلاشية الثانية لتلك الفقرة نوليت السيد -٣١
هـــي الـــيت تثـــري بعــــض ، )٤٤٩(ل االقتبـــاس املـــأخوذ عـــن هـــورنداخـــ

غـري أن اصة العبارة األخرية منها اليت تقـول: "خباملشاكل يف رأيه، و 
" وحتيــل متتـد إىل معاهـدات ال تتضـمن شـرط االنسـحاباملمارسـة 

) مـن التعليـق. ويعــين ذلـك ضـمناً أنـه حــىت ١٣القـارئ إىل الفقـرة (
فــإن االنســحاب  ،االنســحاب إذا كانـت املعاهــدة ال تتضــمن بنـد

يظل خياراً إذا كان الغرض هو صوغ حتفظ سـيكون متـأخراً بـدون 
ي شيء من هذا هذا االنسحاب. وال تستطيع اللجنة أن توحي ²

 القبيل. وهلذا ينبغي حذف هذا اجلزء من احلاشية.
(املقرر اخلـاص) وافـق علـى أن الصـياغة تثـري  بيليه السيد -٣٢

ن الصحيح أن الطرف يظل دائماً حرًا يف بعض املشاكل. وليس م
االنضمام مرة أخرى إىل نفس املعاهـدة، وال بـد أن يقـال ذلـك يف 
احلاشــــية املعنيــــة. ومالحظــــات املؤلــــف بشــــأن هــــذه املســــألة تثــــري 

ن املمارسـة املعنيـة االهتمام وينبغي اإلبقاء عليهـا، ولكـن اإلحيـاء ²
ى اللجنـة بنفســها " هــو حمـل خــالف، وينبغـي أن تنــأدائمـاً تنطبـق "

ومــن عـن هـذا اخلـالف. واحلـل األبسـط هـو إيـراد عبـارة مـن قبيـل "
"، وذلـك مـن املشكوك فيه أن يكون األمر كذلك يف كل احلـاالت

__________ 

 .٣١١٠من اجللسة  مستأنف * 
 )٤٤٩( F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties, The Hague, T. M. C. Asser Instituut, Swedish 

Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5 

(1988), p. 43ع علــى املناقشــات املتعلقــة بتلــك املســألة، انظـــر . ولالطــال
 .٦٩-٦٢ الفقرات أعاله، ٣١٠٩ اجللسة
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ـــد للشـــيكات أو  دون ذكــر االتفاقيـــة الـــيت تـــنص علــى قـــانون موحَّ
 ) اليت تتناول مسائل أخرى.١٣( فقرةاإلحالة إىل ال

 ها املعدلة.) بصيغت١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٤) و(١٣الفقر�ن (

(املقرر اخلاص) قـال إن التعـديل يف احلاشـية  بيليه السيد -٣٣
 ).١٤) و(١٣املذكورة أعاله حيل املسألة اليت أثريت يف صدد الفقرتني (

 ).١٤) و(١٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٢اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

نية استبعاد أو تعديل األثر القانوين للمعاهدة حدود إمكا ٣-٣-٢
 *(ختام)بوسائل غري التحفظات 

 *)ختام( التعليق
 *)ختام) (٦الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه يوافق، بعـد أن تـردد   بيليه السيد -٣٤
 كثرياً، على حذف الفقرة وفقاً لطلب السيد نوليت.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 بصيغته املعدلة. ٣-٣-٢التوجيهي  اعتُمد التعليق على املبدأ 

 (ختام)أشكال املوافقة على التحفظات  ١-٨-٢

 )ختام( التعليق

 )ختام) (٢الفقرة (

أن  ،لـو مسـح لـه املقـرر اخلــاص ،قـال إنـه يــود غـا� السـيد -٣٥
. وقــال )٤٥٠(يعـود إىل تلـك الفقـرة ألنـه كـان غائبـاً عنـدما اعُتمـدت

اجلــائزة" يف بدايـــة ظـــات يف صــدد التحفإنــه يقــرتح إدراج عبـــارة "و 
اجلملة الثانية، على أن ~يت بعدها مباشرة احلاشية اجلديدة التالية: 

ن قبولـه ال يـؤثر علـى عـدم جـوازه؛ إذا كـان الـتحفظ غـري جـائز فـإ"
. ولــذلك فلـن يكــون مــن املنطقــي ٣-٣-٣انظـر املبــدأ التــوجيهي 

هذا و . "افرتاض قبول التحفظ استناداً إىل عدم وجود اعرتاض عليه
 ٢٠تعلن يف املادة  ١٩٦٩التوضيح مطلوب ألن اتفاقية فيينا لعام 

 (وهـو مـا شـهراً  ١٢) أن التحفظ يعترب قد ُقبل بعد مـرور ٥(الفقرة 
يكون واقع احلال  الضمين)، ولكن ذلك ال ميكن أنالقبول يسمى 

يولِّــد نتيجــة ال  الـذي ال فــالقبول>لنسـبة للتحفظــات غـري اجلــائزة. 
يكون مثبطاً عن صوغ اعرتاض  قبوالً ضمنياً، بل وقد ميكن اعتباره

 شهراً.  عشرمتأخر بعد مرور فرتة االثين 

__________ 

 .٣١١٠من اجللسة  مستأنف * 
 .٨٢ الفقرة أعاله، ٣١١٠ اجللسة انظر )٤٥٠( 

كان ذلك يتعلق >لقبول الفردي ما إذا  سأل  نوليت السيد -٣٦
فقــط أم أنـــه ينطبـــق أيضــاً علـــى القبـــول اجلمــاعي. فـــالتعليق علـــى 

دد مييز بني احلالتني يف هـذا الصـ ٣-٣-٣املبدأ التوجيهي  مشروع
 أن إمكانيـةأ ـا ال تتخـذ موقفـاً مـن مسـألة  واللجنة قد أشارت إىل

 .مجاعياً  القبول يكون
ــا� الســـيد -٣٧ قـــال إنـــه ســـيكون مـــن العســـري اســـتنتاج أن  غـ

القبــول إمجـــاعي حــني ال تعـــرب مجيـــع األطــراف عـــن رد فعـــل إزاء 
حتفظ معنيَّ غري جائز. أما يف حالة وجود نوع مـن القبـول اإلجيـايب 

ذ يكــون املوقــف خمتلفــاً وميكـن القــول ²نــه يــؤدي إىل تعــديل فعندئـ
شـــهراً،  ١٢ املعاهــدة. ولكـــن جمـــرد الســـكوت، حـــىت ولـــو اســـتمر

ميكـن أن يكـون لـه األثـر اجلـذري الـذي حيـوِّل حتفظـاً غـري جــائز  ال
 جائز. إىل حتفظ

ــوليت  الســــــيد -٣٨ ــ ــ املبـــــــدأ  مشــــــروعقــــــال إن التعليــــــق علــــــى ن
)، ١٣) إىل (١٠رات مـــــــن (اصـــــــة الفقـــــــخب، و ٣-٣-٣ التــــــوجيهي

يوضح أن املسألة ال تزال مفتوحة: إن السكوت اجلماعي ميكن يف 
إىل قبول حتفظ غري جائز، رغم أن اللجنة  بعض احلاالت أن يؤدي

تتخذ موقفاً بشأن هذه املسألة. ورمبا ينبغي تعديل ذلـك التعليـق  مل
ق علـى يف ضوء العناصر الـيت يقـرتح السـيد غـا� إضـافتها إىل التعليـ

 .١-٨-٢ التوجيهي املبدأ مشروع
ــا� الســـيد -٣٩ قــــال إنـــه قــــد يتعــــني تعـــديل التعليــــق فعــــالً.  غــ

 يكثـــر أن تتبعـــه إن اقرتاحـــه يعـــرب عــن الـــنهج الـــذي وأضــاف قـــائالً 
الــدول يف رد فعلهــا علــى حتفـــظ غــري جــائز بعـــد مــرور فــرتة االثـــين 

 شهراً. عشر
تباطاً وثيقاً وأنـه أكد أن املسألتني ترتبطان ار  نوليت السيد -٤٠

التعليق علـى مشـروع حبث أن يتم أوالً  انتظارسيكون من األفضل 
لتجنـــب احلكــــم مســـبقاً علـــى املســــائل  ٣-٣-٣التـــوجيهي املبـــدأ 

 املتضمنة فيه.
(املقرر اخلاص) قال إن هـذه النقـاط ليسـت  بيليه السيد -٤١

متصـلة يف الواقــع وإنــه سـيكون مــن األفضــل عـدم إدخــال عناصــر 
>جلــزء الثالــث مـن الــدليل يف تعليــق علـى مبــدأ تــوجيهي يف تتصـل 

دد دائمــاً علــى ضــرورة فصــل اجلـزء الثــاين منــه. وقــال إنــه ظــل يشــ
القضــا� املتصــلة بصــوغ التحفظــات وجوازهــا وآ�رهــا. وعلـــى أي 

إىل أن حال، فإنه ليس هناك ما يدعو إىل قلق السيد نـوليت، نظـراً 
" ال متــــسســــيفهم منهـــا أ ـــا "احلاشـــية الـــيت يقرتحهــــا الســـيد غـــا� 

 .٣-٣-٣ جاء يف التعليق على املبدأ التوجيهي ما
قــال إنـــه يســتطيع، يف ضــوء وجــود توضـــيح  نــوليت الســيد -٤٢

 صريح �ذا املعىن، أن يقبل اإلضافة اليت يقرتحها السيد غا�.
) حسـبما عـدَّهلا السـيد غـا� والســيد ٢اعتُمـدت الفقـرة ( 

 ليت. نو  بيليه، بتأييد من السيد
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دعـا اللجنـة إىل بــدء النظـر يف اجلـزء الثالـث مــن  الـرئيس -٤٣
 .A/CN.4/L.783/Add.5  الوثيقةدليل املمارسة، الوارد يف

 )A/CN.4/L.783/Add.5(جواز التحفظات واإلعال�ت التفسريية   -٣
 العام التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

وفيـه ميـزة أنـه اقـرتح االستعاضـة عـن عبـارة "نـوليت  السـيد -٤٤
يف" بعبارة "وكانت سـتكون لـه ميـزة أنـه ال يـؤدي إىل أي  ال ينحاز

وذلـك لـز�دة توضـيح  ،اسـتنتاج خـاطئ بشـأن موقـف اللجنـة إزاء"
يف  "permissibility"الســبب يف أن اللجنــة قــررت اســتخدام كلمــة 

 ."validity" كلمة  وليسالنص اإلنكليزي 
ح (املقـرر اخلـاص) قــال إنـه يؤيـد هـذا االقــرتا  بيليـه السـيد -٤٥

" بعـــد عبــــارة "يف الــــنص الفرنســـيأنـــه ينبغــــي إضـــافة عبـــارة  ويـــرى
 " يف اجلملة األوىل."استخدمت اللجنة فعالً 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥الفقرة (

ــوليت  الســـيد -٤٦ " "مصــــطلحة عـــن كلمـــة اقـــرتح االستعاضـــنـ
 .صرف"املصطلح الفرنسي" لتوضيح أن القضية قضية لغوية بعبارة 

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

ــوليت الســيد -٤٧ ) مـــن التعليـــق علـــى ٦اقـــرتح نقـــل الفقـــرة ( نـ
(عــــــدم جـــــــواز التحفظـــــــات  ٢-٣-٣مشــــــروع املبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

لـيت توضـح بصـورة أفضـل اختيـار واملسؤولية الدولية)، وهـي الفقـرة ا
اللجنة للمصطلحات، لتصبح النقطة الفرعية األوىل. واقرتح كذلك 
تعـــــديل النقطـــــة الفرعيــــــة الثانيـــــة لكــــــي توضـــــح أن املصــــــطلحات 
املســـتخدمة تتــــيح عـــدم اعتنــــاق موقـــف يف اخلــــالف الفقهـــي بــــني 

 مؤيدي احلجية.مؤيدي اجلواز و 
يؤيـد االقـرتاح األول (املقرر اخلاص) قال إنـه بيليه  السيد -٤٨

للســــيد نـــــوليت، ولكـــــن ســـــيتعني صـــــياغة نـــــص جديـــــد حيـــــل حمـــــل 
. ٢-٣-٣) مــن التعليــق علـــى مشــروع املبــدأ التـــوجيهي ٦( الفقــرة

وفيما يتعلق >القرتاح الثاين للسيد نوليت، قال إنه يبدو أن املشكلة 
 رتمجة إىل اللغة اإلنكليزية.تنصب فقط على ال

ها املعدلــة، علـى أســاس أن ) بصـيغت٦اعتُمـدت الفقــرة ( 
 النص اإلنكليزي ستعاد صياغته.

 ) ٧الفقرة (

 ).٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٨الفقرة (

 A specialاقــرتح االستعاضـة عــن عبـارة " نـوليت السـيد -٤٩

section will be devoted،" عبـارة ب ،يف الــنص اإلنكليــزي"An 

additional section is devotedيس فرعــاً ". فــالفرع فـرع إضـايف ولـ
 خاصاً، ومن األفضل استعمال صيغة املضارع يف كل الفقرة.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 اعتُمد التعليق العام على اجلزء الثالث بصيغته املعدلة. 

 تحفظات اجلائزةال ١-٣

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١ت من (اعتُمدت الفقرا 
 )٤الفقرة (

"، power"اقرتح االستعاضة عن كلمة  وود السري مايكل -٥٠
"، وأن تســتعمل هـذه الكلمــة right"يف الـنص اإلنكليــزي، بكلمـة 

 ."faculté"األخرية يف كل ترمجة لكلمة 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 )، مع ذلك التعديل يف النص اإلنكليزي.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقرتح تعديل العبارة االفتتاحية  بيليه السيد -٥١
األحيان عن آراء تقول بعض ليصبح نصها: "ومع أنه قد ُأعرب يف 

فـإن االتفاقيــة ، ‘احلـق يف الــتحفظ’احلـديث عــن ²نـه مـن اإلفــراط 
تنطلـق مــن مبــدأ أنـه يوجــد افــرتاض يقـول جبوازهــا". واقــرتح كــذلك 

النحو التايل: "ومع ذلك، ة ليصبح نصها على تعديل اجلملة األخري 
، >ستخدامها ١٩تنبغي اإلشارة إىل أن العبارة التمهيدية يف املادة 

، تسّلم ²ن للدول حقاً، لكن ‘للدولة [...] أن تضع حتفظاً ’صيغة 
التحفظات"، وذلك للتعبري عن ‘ صوغ’األمر هنا ال يتعلق إال حبق 

 سألة.كريها بشأن هذه املآخر ما توصلت إليه اللجنة يف تف
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 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )٦الفقرة (

قال إن اجلملتني األوليني قد تكو� مضللتني  نوليت السيد -٥٢
واقـرتح إعـادة صـياغتهما ليصـبح نصــهما كمـا يلـي: "وقـد اختــريت 

اً حبد ومؤدامها أن الصوغ ليس كافي‘. صوغ’و‘ تصوغ’بعناية كلمتا 
ذاتـه". و>ملثــل، ميكــن اجلمــع بـني اجلملتــني الثانيــة والثالثــة ليصــبح 

الـتحفظ ال يعـين ‘ صـوغ’أن مؤدامها و نصهما على النحو التايل: "
 من هذا القبيل". إعال�ً وأنه ال ُحيدث أي أثر 0رد كونه ‘ صدوره’

 وقد تقرَّر ذلك. 
0رد كونه قال إنه ينبغي تعديل عبارة " وود السري مايكل -٥٣

 شــيئاً مــن هـذا القبيــل" يف  ايـة املقــرتح الثـاين أل ــا ال تعـين  إعـال�ً 
 ي صياغة حمددة ليقرتحها.وقال إنه ليس لديه مع ذلك أ

ــه، الســـيد -٥٤ رداً علــــى تعليقـــات الســـري مايكــــل وود،  ماكريـ
"، يف العبارة األخرية من املقرتح إعال�ً عن كلمة " االستعاضةاقرتح 

 اً". صوغمة "الثاين، بكل
 وقد تقرَّر ذلك. 

مـن الفقـرة ينبغـي أن  الثالثـةقال إن اجلملة  خوانغ السيد -٥٥
 ،"الصـــنيُحتــذف. فهــي تســبب االلتبــاس مــن �حيــة إشــار�ا إىل "

ذلــك أن مجهوريـــة الصــني الشـــعبية مل تكـــن يف وقــت انعقـــاد مـــؤمتر 
 األمم املتحدة لقانون املعاهدات قد أصبحت بعد عضواً يف األمـم

فإن بلده انضم بعد ذلك إىل اتفاقية  ،املتحدة. و>إلضافة إىل ذلك
 اً كدولــــة طــــرف جديــــدة، ولــــيس بصــــفته خَلفــــ  ١٩٦٩ا لعــــام فيينــــ

 " املزعومة. وهذه اجلملة غري مقبولة.مجهورية الصني" ــــــل
، اعرتض نوليت(املقرر اخلاص)، يؤيده السيد  بيليه السيد -٥٦

ادة كتابـة التـاريخ. ففـي وقـت بشدة على حذف يصل إىل حد إعـ
الكيـان الـذي يسـمى  مـؤمتر األمـم املتحـدة لقـانون املعاهـدات كـان

 " يف األمم املتحدة. الصنياآلن مقاطعة �يوان الصينية يسمى "
قـــال إن اجلملــة املعنيـــة تنطــوي علـــى  وود الســري مايكــل -٥٧

مغـــزى قـــانوين مــــا، ولـــذلك ينبغـــي اإلبقــــاء عليهـــا. ويف الـــرد علــــى 
الــذي غل الــذي يســاور الســيد خوانـغ، اقــرتح حــذف عبــارة "الشـا

مــن اجلملـــة الثالثــة، وكــذلك حــذف عبـــارة " تقــدمت بــه الصــني و
 " الواردة بني قوسني يف احلاشية ذات الصلة.إيضاحات الصني"

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧الفقرة (

 ).٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )٨الفقرة (

" يف إمكانيـةملقـرر اخلـاص) قـال إن كلمـة "(ا بيليه السيد -٥٨
يف"، وذلــك اتســاقاً مــع مـــا  قاحلــينبغــي أن تصــبح " األوىلاجلملــة 

 قررته اللجنة تواً بشأن املوضوع.
 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 

 )٩الفقرة (

 ).٩اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠الفقرة (

بشـكل  سريكزاقرتح االستعاضة عن عبارة " نوليت السيد -٥٩
 ".يتناولعلى" يف اجلملة الثانية، وهي عبارة غامضة، بكلمة " أخص

 ) بصيغتها املعدلة.١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 التحفظات اليت حتظرها املعاهدة ١-١-٣
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤() إىل ١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٥الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغي يف  اية احلاشية  بيليه السيد -٦٠
عن  ]الثالثة للفقرة، توخياً للوضوح، االستعاضة [يف النص اإلنكليزي

 كانــــت  املعاهـــدة هــــذهعبـــارة " وعــــن[" Yasseen" " بheالضـــمري "
 . كان يشري"]  �سني" بعبارة ،يف النص العريب ،تشري"

 )، مع ذلك التعديل يف احلاشية.٥الفقرة (اعتُمدت  
 )٦الفقرة (

يف اجلملة األوىل  "discussionقال إن كلمة " ماكريه السيد -٦١
 "questionبكلمــة " االستعاضــة عنهــامــن الــنص اإلنكليــزي ينبغــي 

 .األنسب اصطالحياً 
 )، مع ذلك التعديل يف النص اإلنكليزي.٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٠( ) إىل٧الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

قـال إنـه ينبغـي االستعاضـة عـن عبــارة  وود السـري مايكـل -٦٢
"، يف اجلملــة الثانيـة، بعبــارة "ســاد يف يكتنـف أعماهلــا التحضـريية"

 أثناء صياغتها".
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(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي اإلبقـاء علـى  بيليه السيد -٦٣
تـــرتجم  وهـــي ،يف الـــنص الفرنســـي "travaux préparatoires"عبــارة 

 ."drafting history"عادة بعبارة [إىل اإلنكليزية] 
 )، مع ذلك التعديل يف النص اإلنكليزي.١١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢الفقرة (

 ).١٢اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١-١-٣التعليق على املبدأ التوجيهي اعتُمد  

 ت احملددةتعريف التحفظا ٢-١-٣
 التعليق
 )١الفقرة (

(املقـرر اخلـاص) قــال إنـه ينبغـي، مـرة أخــرى  بيليـه السـيد -٦٤
" يف حاشية هلذه العبارةألغراض التوضيح، االستعاضة عن عبارة "

 ".‘إصدارها’لكلمة الفقرة بعبارة "
 )، مع ذلك التعديل يف احلاشية.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (

 ).٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

ــه الســيد -٦٥ البلـــدان ض أن تعبـــري "قــال إنـــه مـــن املفــرت  ماكريـ
" يف اجلملة الثانية من الفقرة يشري إىل بلدان أورو> الشرقية، الشرقية

 ويتعني توضيح ذلك.
(املقرر اخلاص)، قال إن  بيليه السيديؤيده  نوليت، السيد -٦٦

أورو> الشـــرقية البلـــدان االشـــرتاكية يف  البلـــدان االشـــرتاكية، ولـــيس
 االسم. يف ذلك الوقت �ذا وحدها، هي اليت كان يشار إليها

قال إن يوغوسـالفيا مل تشـارك يف اجلهـود بيرتيتش  السيد -٦٧
يف هـذه اجلملـة. ولـذلك اقـرتح االستعاضـة عـن عبـارة إليها املشار 

 ".بعض البلدان الشرقية" بعبارة "البلدان الشرقية"
 تها املعدلة.) بصيغ٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٠) إىل (٤الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

قال إنه مندهش إذ يرى أن احلاشية األوىل  ماكريه السيد -٦٨
للفقـرة تشـري إىل مقالـة متخصصـة، بينمـا تبـدأ اجلملـة الـيت تتضــمن 

 Some reservingعالمـة احلاشـية، يف الــنص اإلنكليـزي، بعبــارة "

States thought." 

ر اخلــاص) قــال إن هنــاك مشــكلة يف (املقــر  بيليــه الســيد -٦٩
"، وينبغــي تحفظــةاملدول يشــري إىل "الـ الرتمجـة. فــالنص الفرنسـي ال
مـع الـنص الفرنسـي. ومـع ذلـك، ليتسـق تصحيح النص اإلنكليزي 

اآلراء  توانقســـمينبغـــي يف  ايـــة اجلملـــة الســـابقة حـــذف عبـــارة "
يت دافــع فيهــا األعضــاء عــن وجهــات نظــر حولـه داخــل اللجنــة الــ

 اإلشارة يف التعليقات إىل أيـة، متاشياً مع قرار اللجنة بعدم خمتلفة"
 اختالفات بني األعضاء.

 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٣) و(١٢الفقر�ن (

 ).١٣) و(١٢اعتُمدت الفقر�ن ( 

 ته املعدلة.بصيغ ٢-١-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
 التحفظات اليت ال حتظرها املعاهدةجواز  ٣-١-٣

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

 للوضـــــوح، توخيــــاً قــــال إنـــــه ينبغــــي،  وود الســــري مايكــــل -٧٠
" يف اجلملــة اتفاقيـة فيينــا" بعبــارة "االتفاقيــةاالستعاضـة عــن كلمـة "

 األخرية من الفقرة.
 بصيغتها املعدلة.) ٣تُمدت الفقرة (اع 

 )٤الفقرة (

(املقرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي وضـع فاصـلة  بيليه السيد -٧١
" أعـــالهاألوىل لتلـــك الفقــرة بعــد كلمــة " منقوطــة يف  ايــة احلاشــية

) مـن املقدمــة ٧) إىل (٤انظـر أيضـاً الفقـرات مـن (وإضـافة عبـارة "
�قشـــت اللجنــــة  ،ات". ففـــي تلـــك الفقــــر العامـــة لـــدليل املمارســــة

 ."validité"و "licéité"وأوضحت اختيارها للمصطلحني الفرنسيني 
 )، مع ذلك التعديل يف احلاشية.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥الفقرة (

(املقـــرر اخلــاص) اقـــرتح أن تــدرَج يف الـــنص بيليــه  الســيد -٧٢
"، وذلــــك alinéa c" بعــــد عبــــارة "de l'article 19الفرنســــي عبــــارة "

 لتباس. لتجنب اال
 ) بصيغتها املعدلة يف النص الفرنسي.٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧) و(٦الفقر�ن (

 ).٧) و(٦اعتُمدت الفقر�ن ( 
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 )٨الفقرة (

يفـرغ املعاهـدة اقرتح االستعاضة عن عبارة " نوليت السيد -٧٣
املعاهدة والغرض منافياً ملوضوع " يف  اية الفقرة بعبارة "من حمتواها

ثناٌء من مبدأ صحة التحفظات اليت جتيزها املعاهدة "، وهو استمنها
 أكثُر قوة، كما يتضح من الفقرة اليت ~يت بعد ذلك.

 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) و(٩الفقر�ن (

 ).١٠) و(٩اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-١-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 ظات احملددةجواز التحف ٤-١-٣
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

 favoured by the majority"قال إن عبارة  وود السري مايكل -٧٤

of Commission members"  يف اجلملة الثانية من الـنص اإلنكليـزي
ينبغي االستعاضة عنها برتمجة دقيقة للعبارة الفرنسية املقابلـة، وهـي 

"retenue par la Commission". 
 قال إن األمانة سوف تضطلع بذلك. الرئيس -٧٥

 ) على هذا األساس.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥) إىل (٣الفقرات من (

 ).٥) إىل (٣(اعتُمدت الفقرات من  
، رهنــــاً ٤-١-٣اعتُمـــد التعليــــق علــــى املبـــدأ التــــوجيهي  

 ).Ð٢دخال تعديل على الفقرة (
 موضوع املعاهدة والغرض منها عدم توافق التحفظ مع ٥-١-٣

 التعليق
 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قــال إنـه ينبغـي االستعاضــة عـن كلمــة  وود السـري مايكـل -٧٦
"respect يف النقطــة الفرعيــة األوىل يف الــنص اإلنكليــزي، بعبــارة ،"
"comply with." 

 كليزي.)، مع ذلك التعديل يف النص اإلن٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

قــال إن املالحظــة الــواردة يف بدايــة اجلملــة  نــوليت السـيد -٧٧
ر ذاحلأظهر " املرجح أن املقرر اخلاص قداألخرية، والقائلة ²نه من 

 "، هي تكهن صرف وليس هلا مكان يف التعليق.التكتيكي
ــه الســـــيد -٧٨ ــ حـــــذف العبــــــارة (املقـــــرر اخلـــــاص) اقـــــرتح  بيليـ

االفتتاحيـة مــن اجلملــة املعنيــة، حبيــث تبـدأ بعبــارة "ومــع ذلــك فــإن 
 إىل". املقرر اخلاص نفسه‘ حتّول’

 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٣) إىل (٥الفقرات من (

 ).١٣) إىل (٥اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٤الفقرة (

و له أن يقال، ليس من الدقة فيما يبد قال إنه نوليت السيد -٧٩
مـن الفقــرة  ‘١’ حسـبما جــاء يف اجلملـة األوىل مــن الفقـرة الفرعيــة

موضـوع  قياسـاً إىل‘ عنصـراً أساسـياً ’، إنه "ينبغي فهم عبارة )١٤(
واقــرتح حـذف هــذه . الـتحفظ نفسـه كمــا أبـداه الطــرف املـتحفظ"

عنصــراً ’عبـارة ينبغـي فهــم العبـارة ليكــون نـص اجلملــة كمـا يلــي: "
 ".معنيَّ  حكمتقتصر >لضرورة على  ى أ ا العل‘ أساسياً 

 ) بصيغتها املعدلة.١٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٥الفقرة (

 ).١٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٥-١-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 .٠٠/١٨رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١٢١اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٩الثال�ء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد  :احلاضـــــــــرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه،  - >سكيس

السيدة جاكوبسون، السيد حسونة، السيد احلمود، السيد خوانغ، 
يد ســينغ، الســيد غالتســكي، السـيد دوغــارد، الســيد ســابو�، الســ
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السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السيد فومبا،  السيد غا�،
السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو أفونسـو، السـيد 
ماكريـه، الســيد موراسـي، الســيد ميليسـكانو، الســيد نـوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

أعمال دور�ا  عنالقانون الدويل مشروع تقرير جلنة 
 )�بعوالستني ( الثالثة

 A/CN.4/L.783(�بــع) (التحفظــات علــى املعاهــدات  - الفصـل الرابــع

 )Add.1-8و
 الـذي املعاهدات على Nلتحفظات املتعلق املمارسة دليل نص -واو

 )�بع( والستني الثالثة دور�ا يف اللجنة اعتمدته

ئ التوجيهيـة نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـاد -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

�بع(وثبتاً للمراجع ( 

�بــــــــــــعنـــــــــــص املبــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــــات عليهـــــــــــا  (ب)) (
)A/CN.4/L.783/Add.5( 

دعا اللجنة إىل استئناف النظر يف الفصل الرابع  الرئيس -١
الــوارد منــه يف الوثيقــة مـن مشــروع التقريــر، ووجــه االنتبـاه إىل اجلــزء 

A/CN.4/L.783/Add.5. 

 حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها ١-٥-١-٣

ــوليت  الســـيد -٢ " يف حيثمـــا كــــان مناســــباً قـــال إن عبــــارة "نــ
تعين ضمناً أن املمارسـة الالحقـة  التوجيهي املبدأ مناجلملة الثانية 
ترقى إىل نفس مستوى األعمال التحضريية للمعاهدة  لألطراف ال

والظـروف الـيت عقـدت فيهـا فيمــا يتعلـق بتحديـد موضـوع املعاهــدة 
والغــرض منهـــا. وترتيـــب الكلمـــات يف هــذه اجلملـــة يتعـــارض مـــع 

لتعليـق الـيت ) مـن ا٦ترتيب الكلمات يف العبارة الواردة يف الفقـرة (
علـــى أن تؤخــذ يف احلســـبان تــذكر هــذه العوامـــل الثالثــة نفســها: "

، األعمـال التحضـريية للمعاهـدة كـان مناسـباً  وحيثمـا ]،[املمارسـة
ويتسـق ترتيـب الكلمـات يف تلـك ". ‘الظروف اليت عقدت فيهـا’و

، وهي املادة اليت ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣٢ العبارة مع املادة
عمال التحضريية للمعاهدة تعترب، على عكس املمارسة تقول إن األ

 الالحقة، أداة تكميلية للتفسري.

)، وهو ٧اخلاص قد أ�ر نقطة يف الفقرة ( ورغم أن املقرر -٣
يتفــق معهـــا، مؤداهـــا أن أمهيــة األعمـــال التحضـــريية للمعاهـــدة يف 
حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها تفوق أمهيتها يف تفسري حكم 

يستتبع أن تكون املمارسة  حكام هذه املعاهدة، فإن ذلك المن أ
 الالحقة أقل أمهية من األعمال التحضريية.

كـــان  حيثمــا"وحلــل هــذه املســألة، اقـــرتح حــذف عبــارة  -٤
يضـــــع األعمـــــال  مـــــن نـــــص املبـــــدأ التــــوجيهي، وهـــــو مـــــا "مناســــباً 

 التحضريية واملمارسة الالحقة على مستوى واحد.

، قـال إنــه الــرئيسو احلمـود السـيديــده يؤ  سـابو�، السـيد -٥
مـن األفضـل تعـديل نـص التعليـق ليتسـق مـع نـص املبـدأ التــوجيهي، 

نـص املبـادئ التوجيهيـة قـد مت االتفـاق إىل أن عكس، نظراً وليس ال
عليـــه >لفعــــل يف إطــــار الفريــــق العامـــل املعــــين >لتحفظــــات علــــى 

 املعاهدات بعد حتليل ومناقشة استغرقا وقتاً طويالً.

 .١-٥-١-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 .)٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦لفقرة (ا

ــرئيس، -٦ ــ رداً علـــــى النقطـــــة الـــــيت أ�رهـــــا الســـــيد نـــــوليت  الـ
) مــن ٦يتعلــق >لتضــارب بـني نــص املبــدأ التـوجيهي والفقــرة ( فيمـا

األعمــال "وعبــارة  "املمارســة"مــوقعي كلمــة  تبــديلاقــرتح التعليـق، 
 حبيث توضع كل منهما يف موضع األخرى.  "التحضريية للمعاهدة

 يغتها املعدلة.) بص٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩) إىل (٧ت من (الفقرا

 ).٩) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

اجلملــة يف  "correctly"قـال إن كلمـة  وود السـري مايكـل -٧
يبــدو  ال إىل أنـهالـنص اإلنكليـزي ينبغـي حـذفها، نظـراً األخـرية مـن 

علـى  اعـرتاض لكسـمربغمن املالئم أن تصدر اللجنة حكماً على 
 فظ املذكور.التح

توجد على أي حال  (املقرر اخلاص) قال إنه ال بيليه السيد -٨
 . "correctly"يف النص الفرنسي كلمة تناظر الكلمة اإلنكليزية 

 )، مع ذلك التعديل يف النص اإلنكليزي.١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )١١الفقرة (

 .)١١اعتُمدت الفقرة ( 
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أدىل بـــه الســــري  رداً علـــى التعليـــق العــــام الـــذي الـــرئيس، -٩
مايكـل وود بشــأن وجــود عــدد مـن احلــاالت يف الــنص اإلنكليــزي 
اقتبس فيها نص املبادئ التوجيهية يف التعليقات بصورة ختتلف عن 
الــنص النهـــائي، قــال إن األمانـــة ســوف تكفـــل استنســاخ الصـــيغة 

 ل املمارسة.النهائية للمبادئ التوجيهية بدقة يف كل أجزاء دلي
  ١-٥-١-٣علــــــى املبـــــــدأ التـــــــوجيهي اعتُمــــــد التعليـــــــق  

 بصيغته املعدلة.
 التحفظات الغامضة أو العامة ٢-٥-١-٣

 .٢-٥-١-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

مشــرياً إىل احلاشـية األخــرية للفقـرة، قــال  احلمـود، السـيد -١٠
بعض "بعبارة  "عدة دول إسالمية"الستعاضة عن عبارة إنه ينبغي ا

 توخياً للدقة. "الدول اإلسالمية
 )، مع تعديل احلاشية.٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )١١) إىل (٨الفقرات من (

 ).١١) إىل (٨اعتُمدت الفقرات من ( 
  ٢-٥-١-٣اعتُمــــــد التعليـــــــق علــــــى املبـــــــدأ التـــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة.
 ى نص يعكس قاعدة عرفيةالتحفظات عل ٣-٥-١-٣

 .٣-٥-١-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 .)٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

يف النقطة الفرعية  "as of right"قال إن عبارة  غا� السيد -١١
الثانيــة [يف الــنص اإلنكليــزي] هــي ترمجــة خاطئــة للعبــارة الفرنســية 

"comme étant le droit" وينبغي االستعاضة عنها بعبارة ،"as law" ،
املستشـــهد �ــا مـــن النظــام األساســـي  ٣٨ جـــاء يف املــادة ماحســب

 حملكمة العدل الدولية.
 التعديل يف النص اإلنكليزي.)، مع ذلك ٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )١١) إىل (٨الفقرات من (

 ).١١) إىل (٨اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٢الفقرة (

الــيت تـــدوِّن يف "اقــرتح حـــذف عبــارة  وود الســري مايكــل -١٢
اليت ترد بني قوسني يف اجلملة الثانيـة. فهـذه  "معظمها قانو�ً قائماً 

معاهـدات حقــوق اإلنســان قــد إىل أن العبـارة غــري صــحيحة نظــراً 
تدونـــــه، ويف الواقــــــع تعمـــــل هــــــذه  تـــــدون القـــــانون القــــــائم وقـــــد ال
ن علـى تطـوير القـانون بطريقـة هامـة املعاهدات يف كثري مـن األحيـا

 "حال كل  على"اليوم جداً. وألسباب مشا�ة، اقرتح حذف عبارة 
 الواردة يف اجلملة الثانية من احلاشية الثانية للفقرة.

يوافق على جوهر  (املقرر اخلاص) قال إنه ال بيليه السيد -١٣
اقــرتاح الســري مايكــل وود، ولكنــه يســتطيع أن يوافــق علــى حــذف 

 ص املذكور.الن
 ) بصيغتها املعدلة.١٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٨) إىل (١٣الفقرات من (

 ).١٨) إىل (١٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٩الفقرة (

اقــرتح أن ُحتـــذف مــن اجلملــة األوىل عبـــارة  نــوليت الســيد -١٤
جيـــوز أن ُيســـمح ملعـــرتض ُملـــح ²ن يبطـــل تلـــك  ســيما وأنـــه ال ال"

رى أ ا زائدة عن احلاجة. ورغم أن هذه العبارة يإىل أنه "، نظراً القاعدة
فإن اللجنة ينبغي أال تدرج مقولة فضفاضـة مـن هـذا  ،تبدو منطقية

بقانون التحفظات على املعاهدات إذا  القبيل يف السياق احملدود املتعلق
تكن هناك ضرورة لذلك، ولكن ينبغي أن تنظر يف معاجلتها يف إطار  مل

 .وإثباته"القانون الدويل العريف ن "نشأة موضوع جديد مقرتح بعنوا
(املقرر اخلاص) قال إنه خيتلف مع تقييم السيد  بيليه السيد -١٥

عن احلاجة نوليت لذلك اجلزء من نص املبدأ التوجي هي >عتباره زائداً 
يستطيع من  جدال يف أن املعرتض امللح ال موضعاً للشك. إذ ال أو

يوجــد  واعـد اآلمـرة، وهلـذا الخـالل حتفظـه أن يبطـل قاعـدة مـن الق
فإن القول  ،سبب مينع اللجنة من أن تقول ذلك. و>إلضافة إىل ذلك

مرة غري مقبولة ²ن حتفظات املعرتض امللح على قاعدة من القواعد اآل
 بوجه خاص يضيف يف الواقع شيئاً جديداً إىل النص.

رتح مشرياً إىل احلاشية األوىل للفقرة، اق وود، مايكل السري -١٦
حذف مثال التحفظ الذي صاغته ميامنار عند انضمامها إىل اتفاقية 

ليس من الواضح كيف يتصل هذا املثال إىل أنه حقوق الطفل، نظراً 
 حبظر صياغة التحفظات على القواعد القطعية للقانون الدويل.

خيتلــف مـع جــوهر (املقــرر اخلـاص) قــال إنـه  بيليـه السـيد -١٧
 مايكل وود، ولكنه يسّلم ²ن سبب إدراج النقطة اليت أ�رها السري
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املثــال لــيس بـــديهياً. وهــو يســـتطيع أن يوافــق علـــى حذفــه، ولكنـــه 
 يالحظ أنه يتعني العثور على مثال آخر. 

 )، مع ذلك التعديل يف احلاشية.١٩اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٢) إىل (٢٠الفقرات من (

 ).٢٢) إىل (٢٠اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٥-١-٣ق على املبدأ التوجيهي اعتُمد التعلي 

التحفظات على نصوص تتعلق حبقوق غري قابلة لالنتقاص ²ي  ٤-٥-١-٣
 حال من األحوال

 .٤-٥-١-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 . ٤-٥-١-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 التحفظات املتعلقة >لقانون الداخلي ٥-٥-١-٣

ــوليت الســـيد -١٨ يعتـــربه تضـــار>ً بـــني املبــــدأين  أشـــار إىل مـــا نـ
، واقــــــرتح أن يســـــتعاض عــــــن ٥-١-٣و ٥-٥-١-٣التـــــوجيهيني 

، ٥-٥-١-٣الواردة يف املبدأ التوجيهي  "،وال ببنيتها العامة"عبارة 
التسـاق مـع ل حتقيقـاً  وذلـك"، ضـرور�ً لتوجههـا العـام"يكـون عبـارة ب

واملستنسـخة  ٥-١-٣ الصياغة الرئيسية الواردة يف املبدأ التوجيهي
عنصـراً أساسـياً "ونصـها:  ،يف عدد من املبادئ التوجيهيـة األخـرى

 ."من املعاهدة يكون ضرور�ً لتوجهها العام
(املقرر اخلاص) قال إنه ليس مقتنعًا ²ن نص  بيليه السيد -١٩

عن ذلك  ٥-٥-١-٣هي املبدأ التوجي يعكس تضار>ً، وهو فضالً 
هــا الســيد نـوليت هامــة بدرجــة كافيــة لتربيــر ال يعتـرب النقطــة الــيت أ�ر 

 فإنه سيرتك األمر لتقدير اللجنة. ،تعديل املبدأ التوجيهي. ومع ذلك
 نـوليت السيدو  ميليسكانو السيدبعد مناقشة اشرتك فيها  -٢٠

 بيليــه السـيدو  ســابو� السـيدو  وود السـري مايكــلو  بيرتيــتش السـيدو 
إنــه يعتــرب أن اللجنــة ترغـــب يف أن  الــرئيس، قــال (املقــرر اخلــاص)

تسـمح ألعضـائها >قـرتاح تعـديالت يف نـص املبـادئ التوجيهيــة إذا  
كانــت تتعلــق مبســائل املضــمون الــيت ميكــن يــؤثر ~ثــرياً كبــرياً علـــى 

رة إىل نوعية النص، ولكن التعـديالت املتعلقـة >لشـكل حتـال مباشـ
 اجللسة العامة. األمانة وال تثار يف أثناء املناقشة اليت جتري يف

 وقد تقرَّر ذلك. 
 .٥-٥-١-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥-٥-١-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

دات الـيت تتضــمن حقوقــاً والتزامــات التحفظـات علــى املعاهــ ٦-٥-١-٣
 مرتابطة عديدة

 .٦-٥-١-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٧الفقرة (

" االلتزامـــاتمــن ُحزمــة اقـــرتح االستعاضــة عــن عبـــارة " نــوليت الســيد -٢١
 عىن أوضح يف السياق." اليت حتمل مُحزم من االلتزاماتبعبارة "

 .املعدلة) بصيغتها ٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٩) و(٨الفقر�ن (

 ).٩) و(٨اعتُمدت الفقر�ن ( 
  ٦-٥-١-٣اعتُمــــــد التعليـــــــق علــــــى املبـــــــدأ التـــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة.
نازعات  ٧-٥-١-٣ مل التحفظات على نصوص يف املعاهدة تتعلق بتسوية ا

 رصد تنفيذ املعاهدة أو

 .٧-٥-١-٣ملبدأ التوجيهي اعتُمد ا 
 التعليق

 )١الفقرة (

 .)١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

يف  ،"which had held that"قـال إن عبـارة  ماكريـه السـيد -٢٢
كانت اإلشارة   إذا توضح ما ال ،اجلملة الثانية من النص اإلنكليزي
ذإىل حمكمة العدل الدولية.  وإىل مجهورية الكونغو الدميقراطية أ ا  وإ

 which had claimed"كانت هي األوىل، فإن العبارة ينبغي أن تكون 

that"  تتسق مع النص الفرنسي.  ما شابه ذلك من صيغةأو 
)، على أسـاس أن الـنص اإلنكليـزي ٢اعتُمدت الفقرة ( 

 سيعدَّل ليتسق مع النص الفرنسي.
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 )٥) إىل (٣الفقرات من (

 ).٥) إىل (٣لفقرات من (اعتُمدت ا 
 )٦( الفقرة

  طفيـــــف حتريـــــري تصـــــويب مـــــع ،)٦( الفقـــــرة اعتُمـــــدت 
 .الفرنسي للنص

  ٧-٥-١-٣اعتُمــــــد التعليـــــــق علــــــى املبـــــــدأ التـــــــوجيهي  
 بصيغته املعدلة.

 تقييم جواز التحفظات ٢-٣
 .٢-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  

  التعليق
 )١الفقرة (

قـال إن معــىن اجلملـة الثانيــة ســيكون  وود السـري مايكــل -٢٣
الواردة بعد  "على وجه اخلصوص"وحاً إذا ُحذفت عبارة أكثر وض

 ."يف ذلك مبا"عبارة 
 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 

 ) ٢الفقرة (

 ).٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣الفقرة (

مـــع تصــويب حتريـــري طفيـــف يف  ،)٣اعتُمــدت الفقـــرة ( 
 .النص اإلنكليزي الثالثة للنقطة الفرعية األخرية يف اشيةاحل
 )٤فقرة (ال

 ).٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

كان من الضروري اإلبقاء على إذا  تساءل عما  ماكريه السيد -٢٤
النقطة الفرعية األخرية واقرتح حذفها، وذلك على األقل ألنه ليس 

الذين واضحاً من نصها من هم الناشطون يف جمال حقوق  اإلنسان 
 حال مصطنعة يف معظمها.زادوا تعقيداً مناقشةً جدلية هي على أية 

اإلبقاء  جيب أنه يرى(املقرر اخلاص) قال إنه  بيليه السيد -٢٥
بيــان للحقيقــة: لقــد ركـــز إىل أ ــا علــى هــذه النقطــة الفرعيــة نظــراً 

الناشـطون يف جمــال حقــوق اإلنســان علــى مشــكلة، يف رأيــه، غــري 
 موجودة يف الواقع.

املتعلـــــق  أيــــد اقــــرتاح الســــيد ماكريــــه وود الســــري مايكــــل -٢٦
ها ضــوبع">لنقطـة الفرعيــة األخـرية. وأشــار إىل العبــارة الـيت تقــول: 

ذهـب إىل حـد إنكـار أن يكـون للهيئـات املعنيـة أي اختصـاص يف 

مـدى يف النقطة الفرعية قبـل األخـرية، وتسـاءل عـن "، هذه املسألة
 واقرتح حذفه. "،حد"ذهب إىل دام تعبري مالءمة استخ

ا عدَّهلا السيد ماكريه والسري ) حسبم٥اعتُمدت الفقرة ( 
 مايكل وود.
 )١٠) إىل (٦الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٦اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

كــان مــن الضـــروري إذا  تســاءل عمـــا  وود الســري مايكــل -٢٧
يف اجلملـة  "وخباصـة اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان"اإلبقاء على عبارة 

 األوىل، واقرتح حذفها.
 including jurisdictional"أشـار إىل عبـارة  هماكريـ السـيد -٢٨

or arbitral methods ،" يف النقطة الفرعية الثالثة، واقرتح االستعاضة
. يف الـنص اإلنكليـزي "judicial"كلمة ب "jurisdictional"عن كلمة 

واقــرتح كـــذلك مراجعــة اإلشـــارات املشـــا�ة الــيت تظهـــر يف أمـــاكن 
 ا حسب اللزوم.أخرى من النص اإلنكليزي وتعديله

(املقرر اخلاص) قال إنه يف حني يؤيد اقـرتاح  بيليه السيد -٢٩
يتعلـــــق >لـــــنص اإلنكليــــزي، فـــــإن مصـــــطلح  الســــيد ماكريـــــه فيمــــا

"juridictionnel" الفرنسي النص يفاإلبقاء عليه نبغي ي. 
املصـطلح الفرنســي إىل أن قـال إنـه نظـراً  كـافليش  السـيد -٣٠

"juridictionnel" احملــــــــاكم الدائمـــــــة أو األســــــــاليب  ينطبـــــــق علـــــــى
 y compris" فـإن العبــارة املعادلـة يف الـنص الفرنســي ،التحكيميـة

juridictionnels et arbitraux" ينبغـي أن تصــبح إمـا "y compris 

juridictionnels" أو "y compris judiciaires ou arbitraux" وأضاف ؛
 إنه يفضل العبارة الثانية. الً ئقا

ال إنــه يعتـــرب أن اقرتاحــات الســـري مايكـــل وود قـــ الــرئيس -٣١
 والسيد ماكريه والسيد كافليش مقبولة لدى اللجنة.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢الفقرة (

الوارد  "ال شك أن"شكك يف مالءمة تعبري  نوليت السيد -٣٢
 يف اجلملة الثانية.

ص) اقرتح، توخياً للدقة، االستعاضة (املقرر اخلا بيليه السيد -٣٣
 ."probably"عن هذا التعبري يف النص اإلنكليزي بكلمة 

 )، مع ذلك التعديل يف النص اإلنكليزي.١٢اعتُمدت الفقرة ( 
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 )١٣الفقرة (

والــذي يرمــي إىل ضــمان "أشــار إىل عبــارة  نــوليت السـيد -٣٤
اقـرتح إضــافة  يف اجلملـة قبـل األخـرية، و  "،تقيُّـد األطـراف >ملعاهـدة

للتأكيد على أمهية قيام هيئات املعاهدات برصد  ">ستمرار"كلمة 
 امتثال الدول األطراف بعد انقضاء فرتة االثين عشر شهراً املعنية.

 the relevant texts currentlyأشار إىل عبارة " ماكريه السيد -٣٥

in forceألغــــراض الوضـــــوح،قــــرتح" الــــواردة يف نفــــس اجلملـــــة وا ، 
 " يف النص اإلنكليزي.treaties" بكلمة "textsتعاضة عن كلمة "االس

 ) بصيغتها املعدلة.١٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٤الفقرة (

أنه من الطبيعي أن  كماأشار إىل عبارة " وود السري مايكل -٣٦
أ�طه تقوم هيئات الرصد على الوجه الكامل بدور صون املعاهدة الذي 

دور صون ملة األخرية، وقال إن عبارة ""، الواردة يف اجل�ا األطراف
 ولذلك ينبغي حذفها. " غري ضرورية وتثري اجلدل إىل حد ما،املعاهدة

، قـال سـابو� السـيد(املقـرر اخلـاص)، يؤيـده  بيليه السيد -٣٧
حتب اإلشـارة إىل هيئـات رصـد  إنه يف حني أن بعض الدول قد ال

، فالواقع أن هذا "صون املعاهدات"املعاهدات >عتبارها تقوم بدور 
 والعبارة تعّرب عن جوهر اجلملة. ،هو الدور الذي تؤديه

أنــــه  رمسيـــاً قــــال إنـــه يـــود أن يســــجَّل  وود الســـري مايكـــل -٣٨
 ذه النقطة.خيتلف مع السيد بيليه بشأن ه

 ).١٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٥الفقرة (

 .)١٥اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

اختصــــــــــــاص هيئـــــــــــــات رصــــــــــــد املعاهـــــــــــــدات يف تقيـــــــــــــيم  ١-٢-٣
 التحفظات جواز

 .١-٢-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .١-٢-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 يم حتديــــــد اختصــــــاص هيئــــــات رصــــــد املعاهــــــدات يف تقيـــــــ ٢-٢-٣
 جواز التحفظات

 .٢-٢-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٢-٣املبدأ التوجيهي اعتُمد التعليق على  

 مراعاة التقييم الذي تقوم به هيئات رصد املعاهدات ٣-٢-٣

 .٣-٢-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١من ( الفقرات

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

 there should be" عبــارةاقـرتح حــذف  ماكريــه السـيد -٣٩

reciprocity, and"  اليت تعين أن هيئات الرصد تقف على قدم املساواة
ينبغــي هليئــات الرصــد أن ~خــذ يف االعتبــار  ،و>لطبــعمــع الــدول. 

الـدول واملنظمـات الدوليـة بشـأن حتفـظ مـن املواقف اليت تعّرب عنهـا 
 كانت هناك معاملة >ملثل. إذا  التحفظات، بغض النظر عما 

 بصيغتها املعدلة. )٤اعتُمدت الفقرة ( 
  ٣-٢-٣اعتُمـــــــــد التعليــــــــــق علــــــــــى املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة.
ئة  ٤-٢-٣ هي اهليئات املختصة بتقييم جواز التحفظات يف حالة إنشاء 

 عاهدةلرصد امل

 .٤-٢-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤-٢-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
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 اختصاص هيئات تسوية املنازعات يف تقييم جواز التحفظات ٥-٢-٣

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥-٢-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 نتائج عدم جواز التحفظ ٣-٣

 بني أوجه عدم الصحة عدم أمهية التمييز ١-٣-٣

 .١-٣-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

ــوليت الســيد -٤٠ دقـــة العبــارة الـــواردة يف ى مــدتســاءل عـــن  نـ
عـالوة علـى ذلـك، لـيس يف نـص املـادة "اجلملة األوىل اليت تقـول: 

ن مثة جماالً ²يدفع إىل االعتقاد  يف األعمال التحضريية ما وال ١٩
. ففـــي حـــني أنــه مـــن الصـــحيح أن "للتمييــز بـــني خمتلـــف احلــاالت

تتضـــمن  مل ١٩٨٦و ١٩٦٩ مـــن اتفـــاقييت فيينـــا لعـــامي ١٩ املـــادة
من التعليق  )٣ئاً من هذا القبيل، فإن النقاط الفرعية يف الفقرة (شي

تــوحي بوجـــود تفكــري يف هـــذا التمييـــز أثنــاء األعمـــال التحضـــريية. 
ـــــد ذلــــــك مبقولــــــة الســــــري مهفــــــري والــــــدوك املقتبســــــة يف  )٤٥١(و~كَّ

. ولـــذلك ٣-٣-٣) مــن التعليــق علـــى املبــدأ التــوجيهي ٣( الفقــرة
وىل لتبــــدأ علـــــى النحــــو التـــــايل: اقــــرتح إعـــــادة صــــياغة اجلملـــــة األ

 ."يدعو إىل االعتقاد ما ١٩ يوجد يف نص املادة وال"
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧) إىل (٥الفقرات من (

 ).٧) إىل (٥اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٨الفقرة (

دخل على نوليت  السيد -٤١ اقرتح، اتساقاً مع التعديل الذي ُأ
 لالتفاقيتني". وال يف األعمال التحضرييةارة ")، حذف عب٤الفقرة (

 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
__________ 

 )٤٥١( Official Records of the United Nations Conference on the 
Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March–24 May 1968, 
Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 
Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, 

Sales No. E.68.V.7), 25th meeting, 16 April 1968, p. 144, para. 2. 

 بصيغته املعدلة. ١-٣-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  
 عدم جواز التحفظات واملسؤولية الدولية ٢-٣-٣

 .٢-٣-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١قرات من (اعتُمدت الف 
 )٦) و(٥الفقر�ن (

(املقرر اخلاص) أشار إىل القرار الذي اختذته  بيليه السيد -٤٢
) إىل التعليق العام ٦اللجنة يف جلسة سابقة بنقل حمتو�ت الفقرة (

) حتيـل ٥( على اجلزء الثالث. واقرتح إدراج حاشية يف  اية الفقرة
مشـــاكل العـــام لالطــالع علـــى ) مــن التعليـــق ٦القــراء إىل الفقـــرة (

 املصطلحات ذات الصلة.
 ) بعد استكماهلا حباشية.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 ).٦ُحذفت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٢-٣-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 انعدام أثر القبول الفردي للتحفظ على جواز هذا التحفظ  ٣-٣-٣

 .٣-٣-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 تعليقال

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦الفقرة (

ــوليت  الســــيد -٤٣ ــ كـــــان اســـــتخدام كلمـــــة إذا  تســـــاءل عمــــا نـ
إىل نظـراً  "،اجلـوازعـدم "واقـرتح بـدالً منهـا كلمـة  " مالئماً البطالن"

 حتفظ غري جائز. قبول القضية موضع املناقشة هي  أن
 املعدلة.غتها ) بصي٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧الفقرة (

ــوليت  الســيد -٤٤ يف اجلملـــة األوىل  "بطـــالن"قـــال إن كلمـــة نـ
 ينبغي حذفها ألسباب مشا�ة.

 ) بصيغتها املعدلة.٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) إىل (٨الفقرات من (

 .)١٠) إىل (٨اعتُمدت الفقرات من ( 
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 )١١الفقرة (

يعين  لطرف الافسكوت الدولة "قال إن عبارة  نوليت السيد -٤٥
حتتاج إىل تكييف. ولذلك  "ضمناً أ ا تتخذ موقفاً من جواز التحفظ

 ."ضمناً  يعين"بعد كلميت  ">لضرورة"اقرتح إدراج كلمة 
 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢الفقرة (

 ).١٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٣الفقرة (

ــوليت الســـيد -٤٦  ]ديلتعــــ"[اقــــرتح االستعاضـــة عــــن عبــــارة  نــ
ات عليها" اليت تغيري إدخال  أواملعاهدات تعديل " بعبارة "املعاهدات

 .١٩٨٦و ١٩٦٩ستكون أكثر اتساقاً مع اتفاقييت فيينا لعامي 
 ) بصيغتها املعدلة.١٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٣-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 جواز ردود الفعل على التحفظات ٤-٣

 عليقالت

 )١الفقرة (

يف اجلملــة األخـــرية  "ميكــن"قــال إن كلمـــة  نــوليت الســيد -٤٧
توخيـاً لالتسـاق مـع التعليـق  "ينبغي"ينبغي االستعاضة عنها بكلمة 

يف صــدد ضـــرورة مراعـــاة مواقـــف  ٣-٢-٣علــى املبـــدأ التـــوجيهي 
الـدول واملنظمــات الدوليــة. والصــياغة احلاليــة تــوحي ²ن وجهــات 

 يعها نفس الوزن.النظر ال تعَطى مج
(املقـــرر اخلــاص) قـــال إن اللجنــة ينبغـــي أال  بيليــه الســيد -٤٨

قيـد مبواقـف الـدول واملنظمـات تعطي انطباعاً ²ن هيئات الرصـد تت
 الدولية. وهناك ضرورة لتوخي احلذر يف هذا الصدد.

قـــال إنــــه يتفـــق مــــع املقـــرر اخلــــاص.  وود الســـري مايكــــل -٤٩
 ."ميكن"كلمة وسيكون من احلكمة اإلبقاء على  

(املقــرر اخلــاص) قــال إن العبــارة االفتتاحيــة  بيليــه الســيد -٥٠
,The fact remainsللجملة األخرية، ونصها يف الوقت احلايل يقول: "  

however, that acceptances and objections provide a  m eans] "I l  

n’en reste pas moins que les acceptations et les objections 

constituent un moyen،[  أن تعـاد صـياغتها ليكـون نصــها ينبغـي
"Acceptances and objections, however, provide a  m eans] "Les 

acceptations et les objections constituent cependant un moyen.[ 
 ) حسبما عدَّهلا املقرر اخلاص.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢الفقرة (
 ).٢اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٤-٣ اعتُمد التعليق على الفرع 

 جواز قبول التحفظ ١-٤-٣
 .١-٤-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق
تعتمــد اللجنـة الفقــرات برتقيمهـا الــوارد  أناقـرتح  الـرئيس -٥١

يف النســخة اإلنكليزيــة، نظـــراً لضــرورة تصـــحيح تــرقيم الفقـــرات يف 
 النص الفرنسي. 

 .وقد تقرَّر ذلك 
 )١الفقرة (

 ، مع تصويب حتريري يف النص اإلنكليزي.١اعتُمدت الفقرة  
 )٥) إىل (٢الفقرات من (

 .)٥) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٤-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 جواز االعرتاض على التحفظ ٢-٤-٣

 .٢-٤-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١ة (الفقر 

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قال إنه ينبغي إدراج كلمة "بعض" قبل عبارة  نوليت السيد -٥٢
"، يف اجلملـــة نفســها ١٩٦٩اقيــة فيينـــا لعــام التحفظــات علــى اتف"

 .، وذلك توخياً للدقة وسالسة التعبريالثانية
قــال إنــه يــود أن يلفــت االنتبــاه إىل خطــأ  خوانــغ الســيد -٥٣

قـد املعلومة املتصلة >لصني يف احلاشية الثانيـة للفقـرة. ف وقائعي يف
مــــن اتفاقيــــة فيينــــا  ٦٦قامـــت الصــــني بصــــوغ حتفــــظ علـــى املــــادة 

 ١٩٩٧عندما انضمت إىل أطـراف االتفاقيـة يف عـام  ١٩٦٩ لعام
يــــتم ســـــحب هــــذا الـــــتحفظ. وأصــــدرت الصـــــني إعــــال�ً عنـــــد  ومل

ت �يـوان علـى انضمامها إىل االتفاقية ذكـرت فيـه أن توقيـع سـلطا
وين و>لتــايل >طــل >ســم الصــني غــري قــان ١٩٧٠االتفاقيـة يف عــام 

. وبنــاًء علــى ذلــك، اقــرتح حــذف املعلومــة الــواردة عـــن )٤٥٢(والغٍ 
 الصني من احلاشية.

__________ 

 )٤٥٢( Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-

General, chap. XXIII.1 )على متاح :https://treaties.un.org(. 
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كانـت إذا قال إنـه مـن الضـروري توضـيح مـانوليت السيد-٥٤
من عدمه. ١٩٧١اإلشارة إىل الصني تتعلق بتحفظ صادر قبل عام 

فإن ،الشعبيةإذا كان التحفظ قد صيغ من جانب مجهورية الصني ف
اإلشـــارة تكــــون صـــحيحة. واجلملــــة التاليـــة الــــيت تتصـــل بســــحب 

تذكر الصني.التحفظات ال
مـن الوقــائع املتصـلة >إلشــارة إىل التحقــقاقـرتح الـرئيس-٥٥

الصني يف احلاشية املذكورة أعاله.
لسـيد نــوليت، رهنــًا) حسـبما عــدَّهلا ا٢اعتُمـدت الفقــرة (

صدد احلاشية الثانية للفقرة.>لتحقق من الوقائع يف 
)١٩) إىل (٣الفقرات من (

).١٩) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من (
بصيغته املعدلة، ٢-٤-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي 

).٢حواشي الفقرة (إحدىرهناً >لتحقق من الوقائع يف صدد 
التفسرييجواز اإلعالن ٥-٣

.٥-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي 
تعليقال

)٤) إىل (١الفقرات من (

.)٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من (
)٥الفقرة (

أمهيــة اإلشـــارة يف مــدى تســاءل عــن وودالســري مايكــل-٥٦
 ايـــة الفقــــرة إىل املشــــروع الثالــــث التفـــاق منطقــــة التجــــارة احلــــرة 

.٢٠٠٣نوفمرب املؤرخ تشرين الثاين/)٤٥٣(لألمريكتني
(املقرر اخلاص) قال إن أمهية اإلشارة تكمن بيليه السيد-٥٧

يف أن هـذه هـي املعاهــدة الوحيـدة املتعـددة األطــراف الـيت توضــح 
ت التفسريية.إمكانية حظر اإلعال�

نقـلاقـرتح ، متحد�ً بصفته أحد أعضاء اللجنة، الرئيس-٥٨
إىل خـرية للفقـرة، نظـرًااإلحالـة إىل االتفـاق املـذكور إىل احلاشـية األ

يُعتمد.هذا االتفاق ملأن 
) بصــــيغتها املعدلـــــة، مبــــا يف ذلـــــك ٥اعتُمــــدت الفقـــــرة (

التعديل الذي ُأدخل على احلاشية األخرية.
__________

)٤٥٣(Third draft agreement on the Free Trade Area of the 

Americas, document FTAA.TNC/w/133/Rev.3, 21 November 2003, 

chap. XXIV, art. 4)علـــىمتـــاح :www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/

Index_e.asp(.

)١٤) إىل (٦الفقرات من (

).١٤) إىل (٦اعتُمدت الفقرات من (
)١٥الفقرة (

دائمــة قـال إن االستشــهاد بـرأي احملكمــة النــوليتالسـيد-٥٩
يبدو داعماً للتأكيـد الـوارد يف الجاوُرزينا للعدالة الدولية يف قضية 

د مــن حيــث مضـــمونه بدايــة الفقــرة علــى أن قيمــة التفســري ال حتــدَّ
من حيث حجيته. ولذلك اقرتح حذف هذه الفقرة.ولكن 

كان الغرض من االستشهاد هو قال إنه رمباماكريهالسيد-٦٠
يكتسب لذي يبَدى بعد صياغة اتفاق ما الأنه يشري إىل أن الرأي ا

نفس احلجية اليت تكون للرأي الذي يعَرب عنه عند الصياغة.
(املقرر اخلـاص) قـال إنـه، بعـد التفكـري مليـاً، بيليهالسيد-٦١

لنقطة اليت أريد إثبا�ا يف يوافق على أن االستشهاد يبدو متعارضاً مع ا
احلكمة حذف الفقرة.موضع سابق من الفقرة. ولذلك سيكون من 

.)١٥ُحذفت الفقرة (
)١٧) و(١٦الفقر�ن (

).١٧) و(١٦اعتُمدت الفقر�ن (
بصيغته املعدلة.٥-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي 

الواقع حتفظًاجواز اإلعالن التفسريي الذي يشكل يف ١-٥-٣

.١-٥-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي 
التعليق

)٤ () إىل١الفقرات من (

).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من (
.١-٥-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي 

جواز ردود الفعل على اإلعال�ت التفسريية٦-٣

.٦-٣اعتُمد املبدأ التوجيهي 
التعليق

)٧) إىل (١الفقرات من (

).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من (
.٦-٣اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي 

دعا أعضاء اللجنة إىل النظـر يف اجلـزء الـوارد يف الرئيس-٦٢
من دليل املمارسة.A/CN.4/L.783/Add.6الوثيقة
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 اآل�ر القانونيــــــــــة للتحفظـــــــــــات واإلعـــــــــــال�ت التفســـــــــــريية  -٤
)A/CN.4/L.783/Add.6( 

 التعليق

 )٢١) إىل (١الفقرات من (

 ).٢١) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 ليق على اجلزء الرابع من دليل املمارسة.اعتُمد التع 

 إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة دولية أخرى ١-٤
إىل املبــدأ التــوجيهي  مشــريةً  ،إســكوNر إرQنــدث السـيدة -٦٣
إنشـاء "واملبـادئ التوجيهيـة األخـرى الـيت تـرد فيهـا إشـارة إىل  ١-٤
ني قالـت إن هـذين املصـطلح "،ُمنشأـالـ التحفظ"أو إىل  "تحفظال

يتسقان مع لغة النص اإلسباين التفاقيـة فيينـا  يف النص اإلسباين ال
. وكــان األعضــاء النــاطقون >إلســبانية يف اللجنــة قــد ١٩٦٩لعــام 

بصياغة حاشية لذلك املبدأ التوجيهي، وهي  ٢٠١٠قاموا يف عام 
 تقرتح إعادة إدراج تلك احلاشية.

ــه الســيد -٦٤ ه لقلـــق اخلـــاص) قــال إنـــه مـــع فهمـــ(املقـــرر  بيليـ
ميكــن ببســـاطة  فإنـــه يتســاءل ملــاذا ال ،إســكو>ر إر�نــدث الســيدة

 تعديل النص اإلسباين حبيث يتسق مع لغة اتفاقية فيينا.
إســكوNر إرQنــدث  السـيدةوبعـد مناقشــة اشـرتكت فيهــا  -٦٥

، عرض هذا األخري السيد كانديويت(املقرر اخلاص) وبيليه  والسيد
، ²ن يوضـح أعضـاء بريمـوديس -Nسـكيس  السـيد، أيـده اقرتاحـاً 

اللجنة الناطقون >إلسبانية أفضل الطرق اليت تكفل أن يكون دليل 
 املمارسة أيسر فهماً ملستعمليه املتحدثني >إلسبانية.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ، رهناً بتوضيح النص اإلسباين.١-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢قرة (الف

ــه  الســـيد -٦٦ (املقـــرر اخلـــاص) قـــال إنـــه ينبغـــي تصــــويب بيليـ
إىل ال تشـري  ٢١مـن املـادة  ٣الفقـرة "حاشية الفقرة ليكـون نصـها 

 ."]...[صحة التحفظ 
 )، مع ذلك التعديل يف احلاشية.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٠) إىل (٣الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٣(اعتُمدت الفقرات من  

 )١١الفقرة (

صحة التحفظات قال إنه ينبغي تصويب عبارة " نوليت السيد -٦٧
"، الواردة بني قوسني يف احلاشية األوىل للفقرة، واإلعال�ت التفسريية
 التفسريية".لتحفظات واإلعال�ت ا ليكون نصها: "جواز

)، مــع ذلـــك التصــويب للحاشـــية ١١اعتُمــدت الفقـــرة ( 
 للفقرة.األوىل 
 )١٢الفقرة (

اليت  ليهبي السيد -٦٨ اقشة  ملن (املقرر اخلاص) قال إنه يف ضوء ا
، فإن العبارة ٣-٣-٣جرت يف اجللسة السابقة بشأن املبدأ التوجيهي 

اتفاق بينها،  مل ماالواردة يف اجلملة الثالثة، ونصها " تقرر، بناءً على 
مبا يبقى "عبارة ينبغي االستعاضة عنها ب التحفظ"،‘ إجازة’ من رهناً 

 التحفظ".‘ إجازة’رر، بناءً على اتفاق بينها، إمكانية أن تق
ــوليت الســـــيد -٦٩ ــ الصـــــحيح مـــــن الناحيــــــة "قـــــال إن تعبــــــري  نـ

ُيســــتعمل يف ســــياقات  يف اجلملــــة الرابعــــة، ال "، الــــوارداملوضـــوعية
 ."من الناحية املوضوعية"أخرى، ولذلك ينبغي حذف عبارة 

 ) بصيغتها املعدلة.١٢( اعتُمدت الفقرة 
 )١٦إىل ( )١٣الفقرات من (

 ).١٦) إىل (١٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٧الفقرة (

ُحتــذف مـن اجلملــة األخــرية  أناقـرتح  وود السـري مايكــل -٧٠
وهـــو الفـــرع املخصـــص آل�ر التحفظـــات علـــى العالقـــات "عبـــارة 

ألن اجلملــة  "،بــني الـدول واملنظمــات املتعاقـدة األخــرى التعاهديـة
نهـا آ�ر قانونيـة مـن هـذا تـنجم ع السابقة توضح أن التحفظـات ال

 ،القبيل. ويف حالة االحتفاظ �ذا اجلزء األخري من اجلملـة األخـرية
فـإن ذلــك سـيكون مــدعاة للتشـويش، ألن هــذا اجلـزء مــن اجلملــة 

املخصص لبيان عـدم وجـود لفرع وهو ا"ينبغي أن يقول يف الواقع: 
املتعاقـــدة لتحفظــات علـــى العالقـــات التعاهديــة بـــني الـــدول ل آ�ر

 ."املنظمات املتعاقدة األخرىو 
 ) بصيغتها املعدلة.١٧اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ١-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 إنشاء التحفظ الذي جتيزه املعاهدة صراحة ١-١-٤

 .١-١-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 .)٤( ) إىل١اعتُمدت الفقرات من ( 
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 )٥الفقرة (

وقبول هذا الرأي قال إن اجلملة الثالثة، ونصها " نوليت السيد -٧١
 ،"، تتسم >لغموض. ولتبديد هذا الغموضسيجرد نظام فيينا من معناه

وقبول احلق غري " بعبارة" وقبول هذا الرأيينبغي االستعاضة عن عبارة "
 ". هذه الظروفظل تحفظات يف الاحملدود يف صياغة 

 ) بصيغتها املعدلة.٥تُمدت الفقرة (اع 
 )٦الفقرة (

أي حتفظ يصاغ �ذا الشكل "قال إن عبارة  نوليت السيد -٧٢
ينبغــــــي  األخــــــرية،"، الــــــواردة يف اجلملــــــة قبــــــل صـــــحيح >لضــــــرورة

أي حتفــــظ يصـــاغ �ــــذا الشــــكل جــــائز "االستعاضـــة عنهــــا بعبــــارة 
تشـري إىل  اإلحالة يف احلاشـية ذات الصـلةإىل أن نظراً  "،>لضرورة

 (جواز التحفظات احملددة).  ٤-١-٣املبدأ التوجيهي 

(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه ميكـن تـوفري الوقـت  بيليه السيد -٧٣
>إلنكليزية Ðعطاء األمانة قائمة مبواضع  لو قام األعضاء الناطقون

 ."جائز"إىل  "صحيح"النص اليت ينبغي فيها تغيري كلمة 
ــوليت الســـــــيد -٧٤ ــ ــ ــ كلة هـــــــي أن اســــــــتبدال قـــــــال إن املشــــــــ ن

ميكن أن يكون آلياً. ففي النص اإلنكليزي يغطي  املصطلحات ال
احلاالت اليت تشمل كالً من اجلـواز املوضـوعي  "الصحة"مصطلح 
اإلجرائيـة. ولـذلك ســيكون مـن املالئـم يف بعـض املواضــع  والصـحة

ينبغــــي  "اجلـــواز"يف حـــني أن مصــــطلح  "،الصــــحة"احلـــديث عـــن 
 ق األمر >لقضا� املوضوعية فحسب.استخدامه عندما يتعل

 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٤) إىل (٧الفقرات من (

 ).١٤) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٥الفقرة (

قال إن الفقرة املعنية تقـول >لفعـل إنـه  وود السري مايكل -٧٥
 ٢٠مــن املــادة  ١إذا كـان أي حتفــظ بعينـه ينــدرج يف نطــاق الفقـرة 

ميكــن إصــدار أي اعــرتاض  ، فإنــه ال١٩٨٦مـن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
على ذلك الـتحفظ. وتسـرتعي اجلملـة قبـل األخـرية االنتبـاه إىل أن 

فرنسا يف مـؤمتر األمـم تعتمد التعديل الذي اقرتحته  جلنة الصياغة مل
، وهو تعـديل ُأعـرب فيـه عـن نفـس )٤٥٤(املتحدة لقانون املعاهدات

__________ 

 )٤٥٤( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 26 March–24 May 

1968 and 9 April–22 May 1969, Documents of the Conference 

(A/CONF.39/11/Add.2, United Nations publication, Sales No. 

E.70.V.5), document A/CONF.39/C.1/L.169, p. 137. 

تشــــري احلاشـــــية األخــــرية للفقـــــرة إىل أن هــــذه الفكــــرة >لضـــــبط. و 
أُنــري أمبــري قــد خلــص إىل أن الــدول املمثلــة يف املــؤمتر قـــد  -بيــري 

تكــــن ترغــــب يف تقييــــد احلــــق يف  رفضـــت ذلــــك التعــــديل أل ــــا مل
. وإدراج تلك )٤٥٥(ى التحفظات املسموح �ا صراحةاالعرتاض عل

ة توافق أل ا توحي ²ن اللجن احلاشية قد يكون مضلالً إىل حد ما
يقـرتح حـذف  ،على املوقف الذي تعرب عنه هذه احلاشـية. ولـذلك

احلاشـــية. وكبـــديل عـــن ذلــــك، تســـتطيع اللجنـــة أن حتـــذف كامــــل 
اجلملة اليت ترد فيها إشارة إىل التعديل الفرنسي. واإلشارة إىل هذا 
التعـــديل تتعلـــق فقـــط Ðحــــدى تفاصـــيل األعمـــال التحضــــريية، وال 

 ملنطقي للفقرة.تضيف شيئاً إىل األساس ا
كانــت إذا   ة هـي مـاقـال إن القضــية الرئيسـي نـوليت السـيد -٧٦

األطـــراف يف معاهـــدة مـــا قــــد اعتزمـــت اســـتبعاد إمكانيـــة إصــــدار 
االعرتاضـات عنــد قبوهلـا إمكانيــة إصـدار التحفظــات املسـموح �ــا 

ينبغي أن تتحلى اللجنة بدرجة أكرب من املرونة، وأال  صراحة. ورمبا
يـة اسـتبعاد االعرتاضـات إذا كانـت هنـاك إمكانيـة تعلن بصورة قطع

نظــر�ً املمكـن  مـنإىل أنــه ظ مسـموح بــه صـراحة، نظـراً لصـوغ حتفـ
ترغـب يف رفـض تلـك اإلمكانيـة. وقـد شـدد  تصور أن األطراف مل

املقرر اخلاص عن حق على أن االعرتاضات ميكن صوغها من دون 
 تقدمي أية أسباب.

ــه الســيد -٧٧ ) قـــال إنـــه مـــن الواضـــح أن (املقـــرر اخلـــاص بيليـ
موقـف أمبـري، ولكــن حـذف كــل موقـف اللجنـة يتعــارض متامـاً مــع 

إشـــارة إىل التعـــديل الفرنســــي ســـيكون أمـــراً يؤســــف لـــه ألن هــــذا 
التعــديل كـــان موجــوداً >لفعـــل. وميكــن ببســـاطة أن تعلــن احلاشـــية 

(انظـــر احلاشـــية  Pierre-Henri Imbertمعارضـــة: "املعنيـــة مـــا يلـــي: 
ورغـــــــم أن أمبـــــــري حجـــــــة يف موضـــــــوع . "p. 55ه)، (ســـــــني) أعـــــــال

يعرتض شخصياً  املعاهدات، فإن املقرر اخلاص لنالتحفظات على 
 على حذف احلاشية.

قال إن معىن هـذه احلاشـية املختصـرة  وود السري مايكل -٧٨
 فإنه يفضل حذف احلاشية. ،سيكون غامضاً. وهلذا السبب

الـيت تسـتند إليهـا قال إن اثنـني مـن املصـادر نوليت  السيد -٧٩
يلغـــي  ح بـــه صـــراحة الالفقــرة يشـــريان إىل أن وجـــود حتفـــظ مســمو 

>لضـــرورة إمكانيـــة إصـــدار اعرتاضـــات؛ ورفـــض التعـــديل الفرنســـي 
واالستشــهاد >ملصـــدر األكــادميي املوثـــوق يؤيــدان ذلـــك املوقـــف. 

ينبغي للجنة أن تسمح Ðمكانيـة صـوغ االعرتاضـات حـىت  ،ولذلك
 �ا صراحة.  على التحفظات املسموح

ــا� الســــيد -٨٠ ــ قــــال إن الســـــيد نـــــوليت يبــــدو وكأنـــــه يقـــــول  غـ
الدول قد ُتصِدر اعرتاضـات حـىت إذا كانـت أطـراف املعاهـدة  ²ن

قــد أعلنـــت صـــراحة يف املعاهـــدة أنــه ميكـــن إصـــدار حتفـــظ بعينـــه. 
__________ 

 )٤٥٥( P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris ,  

Pedone, 1979, p. 55. 
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يـود أن يشـجع الـدول علـى أن تفعـل ذلــك،  إنـه شخصـياً ال وقـال
 كــانإذا   تغـري رأيهـا بشــأن مـا فلـيس هنـاك ســبب للسـماح هلــا ²ن

ميكـــــن إصـــــدار حتفـــــظ مســـــموح بـــــه صـــــراحة مبوجـــــب املعاهـــــدة. 
يـــــتم اعتمـــــاد التعـــــديل الفرنســــــي ألنـــــه اعُتـــــرب زائـــــداً عــــــن  مل ورمبـــــا

فرفضـه ال يعــين >لضـرورة أن مـؤمتر األمــم املتحـدة لقــانون  احلاجـة،
املعاهـــدات أراد الســــماح للــــدول ²ن تغـــري رأيهــــا. وهــــو يعتــــرب أن 

لصـحيحة لــو أ ـا حــذفت سـتكون قــد تصـرفت >لطريقــة ا ةاللجنـ
 احلاشية املعنية.

 )، مع حذف احلاشية األخرية للفقرة.١٥اعتُمدت الفقرة ( 
 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٢٢اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ٩الثال�ء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة إســــــــــكو> :احلاضـــــــــرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه،  - >سكيس

السيدة جاكوبسون، السيد احلمود، السيد خوانغ، السيد دوغارد، 
السيد  السيد سابو�، السيد سينغ، السيد غالتسكي، السيد غا�، 
فارغـاس كــارينيو، الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، 

د كوميسـاريو أفونسـو، السـيد ماكريـه، السـيد يد كانـديويت، السـيالسـ
موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، الســري 

 مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور�ا 
 )�بع(والستني  الثالثة

 الكــــــــــــوارثحــــــــــــاالت  محايــــــــــــة األشــــــــــــخاص يف - التاســــــــــــع الفصـــــــــــل
)A/CN.4/L.788 وAdd.1-2( 

دعا اللجنة إىل بدء النظر يف الفصل التاسع من الرئيس  -١
تقريرهــــا، وهـــــو الفصـــــل املتعلــــق حبمايـــــة األشـــــخاص يف حـــــاالت 

 .Add.1-2و A/CN.4/L.788الكوارث، الوارد يف الوثيقة 
 مقدمة -ألف

 ٦إىل  ١الفقرات من 

 .٦إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 تُمد الفرع ألف.اع 

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 ٩إىل  ٧الفقرات من 

 .٩إىل  ٧اعتُمدت الفقرات من  
 ١١و ١٠الفقر�ن 

 ، رهنــــــــاً Ðدراج تــــــــواريخ ١١و ١٠اعتُمــــــــدت الفقــــــــر�ن  
 وأرقام اجللسات.

 عرض املقرر اخلاص للتقرير الرابع -١
 ١٤إىل  ١٢الفقرات من 

 .١٤إىل  ١٢من الفقرات اعتُمدت  
 ١٢موجز للمناقشات املتعلقة مبشروع املادة  -٢

 ١٥الفقرة 

ســأل عــن الســبب يف تلخــيص املناقشــة  فاســياين السـيد -٢
 فقط. ١٢املتعلقة مبشروع املادة 

قــد ســبق  ١١و ١٠ذّكــر ²ن مشــروعي املـادتني  الـرئيس -٣
تعلقـة اعتمادمها. وليس من عادة اللجنـة أن تلخـص املناقشـات امل

 شاريع املواد اليت سبق اعتمادها يف نفس السنة مع التعليقات عليها.مب
ــا الســـــيد -٤ ــ (أمــــــني اللجنــــــة) أوضــــــح أنــــــه لكــــــي  ميكولكــ
تتعـرض أمهيـة التعليقــات ألي انتقـاص، فقـد اعتــربت اللجنـة أنــه  ال

من األفضل تقدميها إىل اللجنة السادسة بدون موجز للمناقشـات 
أن يوضـع يف احلسـبان أيضـاً أن التعليقـات، علـى الـيت أ�ر�ـا تلـك 

 تلك املناقشات تنعكس يف التعليقات.
، مـن أجـل تبسـيط القـراءة علـى اقـرتح وود السـري مايكـل -٥

حاشية تقول مثًال إنه  إدراجهؤالء الذين ال ×لفون تلك املمارسة، 
ال يتضــمن هــذا التقريــر مــوجزاً  ،للجنــة الراســخةوفقـاً للممارســة "
، وذلـــــك ألن ١١و ١٠شـــــروعي املـــــادتني مبشــــات املتعلقـــــة مناقلل

 على أن تعقب، اللجنة اعتمدت التعليقات عليهما يف هذه السنة"
 .تلك التعليقات ترد فيهاذلك إشارة إىل الفقرات اليت 

 تــردن املناقشـات إيقــال  أيضـاً أناقــرتح  كانـديويت  السـيد -٦
 على النحو الواجب يف احملضر املوجز للجلسة.

وافق على احلل املقرتح، ولكنه أعرب  ويسنوموريت السيد -٧
 ١١و ١٠عــن أســـفه هلـــذه املمارســـة. فقـــد أ�ر مشـــروعا املـــادتني 
 مناقشات حامية ينبغي أن تطلع عليها اللجنة السادسة.
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قــال إن هـذه املمارسـة، وهــي ممارسـة يوافــق  بيليـه السـيد -٨
 اصة آراءخبعليها شخصياً، هلا ما يربرها من �حية أن املناقشات، و 

األقلية، تظهر من حيث املبدأ يف التعليقات املقدمة يف القراءة األوىل. 
فإن األمر ليس كذلك إطالقاً فيما يتعلق مبشروعي املادتني  ،ومع هذا

الوثيقة . إذ إن قراءة ال١١و ١٠ تعليقات ذات الصلة، وهي ترد يف 
A/CN.4/L.788/Add.2 تعطي االنطباع ²ن اللجنة كانت جممعة على ،

وعهما، ومع ذلك أعرب األعضاء عن آراء متباينة متامًا. وقال موض
إن السيد فاسياين والسيد ويسنوموريت كا� على حق يف اعتقادمهـا 

السادسـة يف حالـة عـدم ²ن شيئاً هاماً سيغيب عن أنظـار اللجنـة 
توضيح هذا اخلالف. وأيد اقرتاح السري مايكل وود ²ن يتم توضيح 

جلنة القانون الدويل، ولكنه سيكون من األفضل املمارسة اليت تتبعها 
 بيان ذلك يف فقرة وليس يف حاشية.

قـــال إن احلالــة اســتثنائية: إنـــه لــيس مـــن  بيرتيــتش الســيد -٩
الصــياغة جانبـاً مشـروع مـادة وحيــداً. املـألوف أبـداً أن تنحـي جلنـة 

مناقشـــة حاميــة جـــداً يف اجللســـة  ١٢تنشــأ عـــن مشــروع املـــادة  ومل
، ولكنـــه أدى أيضــاً إىل مناقشـــات طويلــة يف جلنـــة العامــة وحســب

 ١١و ١٠الصـياغة. ويتعـني توضـيح ذلـك. وميثـل مشـروعا املــادتني 
عض اللـذان مت اعتمادمهـا مــا قيـل يف صـددمها، حــىت إن مل جيـد الــب

تعليقـا�م مستنســخة يف الــنص. وأيــد فكــرة توضــيح املمارســة الــيت 
ن من العسري إدخال تتبعها جلنة القانون الدويل. ومع ذلك، سيكو 

 تغيريات على التعليقات يف غياب املقرر اخلاص.
أعرب عن تقديره هلذه التفسريات، ولكنه  فاسياين السيد -١٠

أن اتباع القاعدة لـيس لـه  تلك التفسريات توضح أنقال إنه يعتقد 
فقرة تلخص املناقشة؛ وهلذا  إضافةواقرتح ما يربره يف احلالة الراهنة. 

ستخدام املوجز الذي قدمه رئيس جلنة الصياغة وعّرب الغرض ميكن ا
 فيه عن جوهر املناقشة.

ــوليت  الســيد -١١ قــال إنـــه يتفــق مـــع الســيد بيرتيـــتش والســـيد نـ
القانون الدويل ينبغي أن تنظر أيضاً فاسياين، ولكنه يعتقد أن جلنة 

إىل مـــا جـــرى يف املاضـــي. فقــــد اتســـمت املناقشـــات األخــــرى يف 
الفات كبرية يف اآلراء، وسيكون مما يثري االهتمام اللجنة أيضاً >خت

 أن يُعَرف إىل أي مدى تعّرب التعليقات عن هذا اخلالف.
 قـال إنــه ال يعـرف كيــف ميكـن التعبــري عــن ماكريــه السـيد -١٢

اخــــتالف اآلراء يف التعليقــــات إذا كـــــان كــــل مـــــا يقــــال يعـــــزى إىل 
عـــــــض ب". ويف النهايــــــة، يوضـــــــح مــــــوجز املناقشــــــات أن "اللجنــــــة"

 " أعربوا عن رأي أو آخر.األعضاء
قـــال إن التعليقــات يف القـــراءة األوىل  وود الســري مايكــل -١٣

تعـرب عــن املناقشــة، يف حـني أن املوقــف الــذي يعـربَّ عنــه يف مرحلــة 
راءة الثانية هو موقف اللجنة. وأيد اقرتاح إضافة فقـرة توضـيحية الق

داً. ورمبــا ينبغــي مـع إحالــة إىل احملاضــر املــوجزة، فهــذا أمـر هــام جــ
الـنص علـى أنـه ميكـن االطــالع علـى احملاضـر املـوجزة علـى املوقــع 
الشــبكي للجنــة. ولكـــن لــيس مــن املفيـــد استنســاخ املــوجز الـــذي 

ن تلـــك املناقشــــة كانـــت مناقشــــة عرضـــه رئـــيس جلنــــة الصـــياغة، أل
أخرى. وهو ال يعتقد أيضـاً أنـه مـن احلكمـة االبتعـاد عـن املمارسـة 

القانون الدويل ألن ذلك سريسي سابقة. ويستطيع  اليت تتبعها جلنة
األعضاء الذين يعتقدون أن وجهات نظرهم ال تظهر بصورة كافيـة 

 توضيح ذلك للمقرر اخلاص عند النظر يف التعليقات.
ــرئيس -١٤ قــــال إنــــه يعتــــرب أن اللجنـــة توافــــق علــــى إضــــافة  الـ

جديــــدة، وهــــي فقــــرة ستصــــوغها األمانــــة وفقــــاً القرتاحــــات  فقــــرة
بيليـــــــه والســــــــيد كانـــــــديويت والســــــــري مايكـــــــل وود. ولكــــــــن  يدالســـــــ

إىل احملاضـــر املـــوجزة، فهــــي  اإلحالـــة عــــدممـــن األفضـــل  ســـيكون
روعي عـن مجيـع املناقشـات ولـيس فقـط عـن تلـك املتعلقـة مبشــ تعـرب

 .١١و ١٠املادتني 
 بفقرة جديدة. ستُـتـْبَع، على أساس أ ا ١٥اعتُمدت الفقرة  
 ١٩إىل  ١٦الفقرات من 

 .١٩إىل  ١٦مدت الفقرات من اعتُ  
 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣

 ٢٢إىل  ٢٠الفقرات من 

 .٢٢إىل  ٢٠اعتُمدت الفقرات من  
 ٢٣الفقرة 

قال إنه ينبغي االستعاضة عن عبارة "مبشاريع  غا� السيد -١٥
، ألن موجز املناقشة "١٢"مبشروع املادة  بعبارة "١٢إىل  ١٠املواد 

 .روع املادة ذاكمبشيتعلق فقط 
 وقد تقرَّر ذلك. 
 بصيغتها املعدلة. ٢٣اعتُمدت الفقرة  
 اعتُمد الفرع >ء بصيغته املعدلة، رهناً Ðضافة فقرة جديدة. 

ــرئيس -١٦ ــ ــ ــ دعـــــــــا اللجنـــــــــة إىل بـــــــــدء النظـــــــــر يف الوثيقـــــــــة  الـ
A/CN.4/L.788/Add.1  الـيت تتضـمن التعليقـات علـى مشـاريع املـواد

اية األشخاص يف حاالت الكوارث، وهي املتعلقة حبم ٩إىل  ٦من 
 مشاريع مواد سبق اعتمادها بصفة مؤقتة يف اللجنة.

لكوارث حاالت يف األشخاص حبماية املتعلقة املواد مشاريع نص -جيم  ا
 والستني الثالثة دور�ا يف مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد�ا اليت

 نص مشاريع املواد والتعليقات عليها -٢

 الكوارث حاالت يف لالستجابة اإلنسانية املبادئ -٦ املادة

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
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 .٦التعليق على املادة اعتُمد  
 اإلنسانية الكرامة -٧ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

 نـوليت والسـيدماكريـه  السـيد بعد تبادل لآلراء اشـرتك فيـه -١٧
إنــه يعتــرب أن اللجنــة ترغـــب يف  الــرئيسل قــا وود، الســري مايكــلو 

" مـــــن اجلملـــــة األوىل، الــــذي يقـــــوم بـــــدور حمــــوريحــــذف عبـــــارة "
 a guidingالــــنص اإلنكليـــزي] عــــن عبــــارة "واالستعاضـــة [يف 

principle" يف اجلملة الثالثة، بعبارة ،"the guiding principle " ويف]
 يف ةاإلنســــاني الكرامـــة تقـــع" عبـــارة عـــن يســـتعاض العـــريب، الـــنص
 اإلنســـانية الكرامـــة تشـــكل" بعبـــارة" التطـــور ويفأي [...]  مقدمـــة

ه املبدأ  ."][...] وللتطور يأل املوجِّ
 .ذلك تقرَّر وقد 
 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥) إىل (٢الفقرات من (

 ).٥) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦الفقرة (

ــرئيس -١٨ يف  ،"traduisent" كلمــــة  االستعاضـــة عـــناقـــرتح  الـ
 ".dénotent" كلمةب ،اجلملة الثالثة من النص الفرنسي

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة يف النص الفرنسي.٦الفقرة (اعتُمدت  
 .املعدلة بصيغته ٧املادة  على التعليقاعتُمد  

 اإلنسان حقوق -٨ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

عـــــــن عبــــــــارة  االستعاضــــــــةاقـــــــرتح وود  الســـــــري مايكــــــــل -١٩
"maintained by way of النص اإلنكليـزي، "، يف اجلملة األوىل من

 "، وذلك توخياً ملزيد من الوضوح.reflected inبعبارة "
 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥) إىل (٣الفقرات من (

 ).٥) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٨اعتُمد التعليق على املادة  

 املتضررة الدولة دور -٩ املادة

 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

ــوليت الســـيد -٢٠ اقــــرتح إدراج إحالـــة يف احلاشــــية إىل قــــرار  نــ
 ٤كمـــــة الدائمـــــة للتحكـــــيم الـــــذي أصـــــدره مـــــاكس هـــــوبر يف احمل

يف النزاع بـني الـوال�ت املتحـدة وهولنـدا فيمـا  ١٩٢٨نيسان/أبريل 
يتعلق >لسيادة على جزيرة >ملاس، وجاء فيه أن "السيادة اإلقليمية 
[...] يـرتبط �ــا واجــب مــالزم هلــا: االلتــزام حبمايــة حقــوق الــدول 

من القرار الصادر يف قضية  ٨٣٩(ص األخرى يف داخل اإلقليم" 
 .)>ملاس جزيرة

الـيت هلـا عـن عبـارة " االستعاضـةاقرتح  وود السري مايكل -٢١
اليت تستفيد من ، بعبارة "الرابعة اجلملة يف"، احلق يف عدم التدخل

 ".مبدأ عدم التدخل
ــا�  الســـــيد -٢٢ ــ قــــــال إن اجلملـــــة األخــــــرية مثـــــرية للجــــــدل غـ

 حذفها. وينبغي
 .املقرتحات تلك قُبلت وقد 
 ) بصيغتها املعدلة.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

"، نياملفهومَ اقرتح االستعاضة عن كلمة " وود السري مايكل -٢٣
 يف اجلملة الثانية، بكلمة "املبدأَين".

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٦) إىل (٤الفقرات من (

 ).٦) إىل (٤ات من (اعتُمدت الفقر  
 بصيغته املعدلة. ٩اعتُمد التعليق على املادة  

دعا اللجنـة إىل بـدء النظـر يف بقيـة الفـرع الـواردة  الرئيس -٢٤
، وهـــي تتضــمن التعليقـــات علـــى A/CN.4/L.788/Add.2يف الوثيقــة 
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املتعلَقــــــني حبمايــــــة األشـــــــخاص يف  ١١و ١٠مشــــــروعي املــــــادتني 
 مؤقتة.بصفة حاالت الكوارث واللذين سبق أن اعتمد�ما اللجنة 

 املساعدة لتماسا يف املتضررة الدولة واجب -١٠ املادة

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

اقرتح أن تُـدرَج يف بدايـة اجلملـة الثالثـة عبـارة  غا� السيد -٢٥
" عدم وجود أي كارثة يف حالةيف حني أن ذلك قد حيدث أيضاً "و 

 أول [مـــع االستعاضـــة يف الـــنص العــــريب عـــن عبـــارة "وهنــــاك"، يف
اجلملة، بعبارة "، فهناك"]، وذلك لتوضيح أن الكارثة ليست هي 

 ه األفراد.اليت ُتطِلق االلتزامات الدولية للدول جتا
 ) بصيغتها املعدلة.٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧) إىل (٥الفقرات من (

 ).٧) إىل (٥اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٨الفقرة (

املستشهد به من قال إنه ميكن حذف النص  غا� السيد -٢٦
)، ألنه يظهر أيضاً ٨قرار اجلمعية العامة يف اجلملة الثانية من الفقرة (

 ، ومكانه هناك أفضل.١١) من التعليق على املادة ٢يف الفقرة (
قال إنه يؤيد اقرتاح السيد غا�، ولكنه يشري  نوليت السيد -٢٧

" مــن كـذلكإىل أنـه سـيكون مــن الضـروري عندئــذ حـذف كلمــة "
 ة التالية.اجلمل

 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) و(٩الفقر�ن (

 ).١٠) و(٩اعتُمدت الفقر�ن ( 
 اخلارجية املساعدة على املتضررة الدولة موافقة -١١ املادة

 التعليق
 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٦الفقرة (

ــا� الســـــيد -٢٨ ــ ) مـــــن التعليــــــق علــــــى ٨(قـــــال إن الفقــــــرة  غــ
تقــــول نفــــس الشــــيء، ولكنهــــا تقولــــه بطريقــــة أفضــــل.  ١١ املــــادة
 ).٦الفقرة ( حذفاقرتح  ،ولذلك

 ).٦ُحذفت الفقرة ( 
 )٩() إىل ٧الفقرات من (

 ).٩) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٠الفقرة (

عما قال إنه ال يفهم اجلملة األخرية ويتساءل  غا� السيد -٢٩
 ك أي ضرر من حذفها.كان هناإذا  
وافق على أن اجلملة ليست واضحة،  وود السري مايكل -٣٠

" (موافقـة positive consentوقال إنه يشعر >النـدهاش مـن عبـارة "
إجيابيــة) يف الـــنص اإلنكليـــزي، فهـــي تــوحي ²نـــه قـــد توجـــد أيضـــاً 

 ". ولذلك أيد اقرتاح السيد غا� حبذف اجلملة.موافقة سلبية"
 ) بصيغتها املعدلة.١٠رة (اعتُمدت الفق 

 )١١الفقرة (
 ).١١اعتُمدت الفقرة ( 

 A/CN.4/L.783(�بــع) ( التحفظــات علــى املعاهــدات - الرابــع الفصـل
 )Add.1-8و

 الـذي املعاهدات على Nلتحفظات املتعلق املمارسة دليل نص -واو
 )�بع( والستني الثالثة دور�ا يف اللجنة اعتمدته

متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة نص دليل املمارسة،  -٢
والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 

�بع(وثبتاً للمراجع ( 
�بــــــــــــعنـــــــــــص املبــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــــات عليهـــــــــــا  )(ب) (

)A/CN.4/L.783/Add.6( 
دعا اللجنة إىل استئناف النظر يف ذلك اجلزء من  الرئيس -٣١

، وذّكر ²ن اللجنة  A/CN.4/L.783/Add.6د يف الوثيقة دليل املمارسة الوار 
 .١-١-٤كانت قد أمتت النظر يف التعليق على املبدأ التوجيهي 

 إنشاء التحفظ على معاهدة يلزم تطبيقها >لكامل ٢-١-٤

 .٢-١-٤املبدأ التوجيهي  اعتُمد 
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

ــوليت الســـيد -٣٢ وهـــي قاعـــدة تعــــود عبـــارة " حـــذفاقـــرتح  نـ
 " من اجلملة األوىل.ممارستها إىل وقت بعيد

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٤الفقرة (

 ).٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥الفقرة (

قـــال إن االقتبـــاس الـــوارد يف اجلملــــة  وود الســـري مايكـــل -٣٣
وال يلقــــي أي ضـــوء علــــى ينـــاظر نــــص املبـــدأ التـــوجيهي  الرابعـــة ال

الفقـرة بـدءاً مـن  مـن األخـري اجلـزءاقـرتح حـذف  ،املوضوع. ولذلك
 اجلملة الرابعة.

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )٦الفقرة (

قـال إنـه ينبغـي حـذف كلمـة (املقرر اخلاص)  بيليه السيد -٣٤
"intrinsically يف الــــــنص اإلنكليــــــزي] [ويف [" مـــــن اجلملــــــة األوىل
نص العريب، يستعاض عن عبارة "وهو األمر الذي يُفرتض دائماً ال

 صعوبته" بعبارة "، وهو أمر ال خيلو من الصعوبة"].
 ) بصيغتها املعدلة.٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٣ىل () إ٧الفقرات من (

 ).١٣) إىل (٧اعتُمدت الفقرات من ( 
  ٢-١-٤التعليــــــــــق علــــــــــى املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  اعتُمـــــــــد 

 .ةاملعدلبصيغته 
 إنشاء التحفظ على صك ~سيسي ملنظمة دولية ٣-١-٤

 .٣-١-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

شـياً اقال إنـه ينبغـي حـذف احلاشـية مت وود السري مايكل -٣٥
مــع قــرار اللجنــة يف هــذا الصــدد، ألن احلاشــية ال تفيــد أكثــر مــن 

 لتوجيهي.تكرار املبدأ ا
 )، مع حذف احلاشية.٢اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣الفقرة (

 ).٣اعتُمدت الفقرة ( 
 .بصيغته املعدلة ٣-١-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 التحفظ اـلمُنشأآ�ر  ٢-٤

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٢-٤الفرع  على التعليق اعتُمد 

 صاحب التحفظ الـمُنشأوضع  ١-٢-٤

 .١-٢-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

(املقـرر اخلـاص)،  بيليـه السـيديؤيـده  وود، مايكـلالسـري  -٣٦
قـال إنـه ال يفهـم هـذه الفقــرة. فمـن البـديهي أن صـاحب الــتحفظ 

هدة عندما تدخل املعاهدة حيز النفاذ >لنسبة يصبح طرفاً يف املعا
 يقرتح حذف هذه الفقرة. ،له. ولذلك
 ).٤( الفقرة ُحذفت 

 )٥الفقرة (

 )٤(املقرر اخلاص) قال إنه نظراً حلذف الفقرة ( بيليه السيد -٣٧
 ).٥" يف بداية الفقرة (لكنفإنه ينبغي أيضاً حذف كلمة "

 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) إىل (٦الفقرات من (

 ).١٠) إىل (٦اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

مشــرياً إىل اجلملـة األوىل، قــال إنـه مل يكــن  نـوليت، السـيد -٣٨
مــــن  ٢٠)(ج) مــــن املــــادة ٤مـــن رأي اللجنــــة أن تطبيــــق الفقــــرة (

كــان متضــار>ً. ولــذلك أنــه  اتفــاقييت فيينــا كــان مشــو>ً >لــرتدد، بــل 
 هذا النص بناًء على ذلك.ينبغي تعديل 

 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٣) و(١٢الفقر�ن (

 ).١٣) و(١٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
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 )١٤الفقرة (

" يف  ايـة الفقـرة لذلكقال إن كلمة " وود السري مايكل -٣٩
مبوجب الصك يكتنفها الغموض، وينبغي االستعاضة عنها بعبارة "

 ".حب التحفظ >اللتزامالذي يعِرب عن رضا صا
 ) بصيغتها املعدلة.١٤اعتُمدت الفقرة ( 
  ١-٢-٤ التــــــــــوجيهي املبــــــــــدأ علــــــــــى التعليــــــــــق اعتُمـــــــــد 

 .بصيغته املعدلة
 أثر إنشاء التحفظ يف بدء نفاذ املعاهدة ٢-٢-٤

 .٢-٢-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 .)٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٢-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 أثـــر إنشـــاء الــــتحفظ يف وضـــع صــــاحب الـــتحفظ كطــــرف  ٣-٢-٤
 يف املعاهدة

 .٣-٢-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-٢-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 حفظ الـمُنشأ يف العالقات التعاهديةأثر الت ٤-٢-٤

 .٤-٢-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٢١) إىل (١الفقرات من (

 ).٢١) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٣) و(٢٢الفقر�ن (

ــا� الســيد -٤٠ قـــال إنـــه جيـــد أن األمثلـــة املستشـــهد �ـــا يف  غـ
على  ) تثري بعض املشاكل. فاخلالف ينصب٢٣) و(٢٢الفقرتني (

التحفظـات الـيت تعــدل االلتزامـات املنصـوص عليهــا بدايـة مبوجــب 
املعاهـدة مبـا ال يقتصــر علـى إلغـاء بعــض جوانـب هـذه االلتزامــات 

ندما �قشت ولكن ميتد أيضاً إىل إضافة التزامات جديدة. ولكن ع
(تعريف التحفظات) فإ ا اعتربت أن  ١-١اللجنة املبدأ التوجيهي 

 �ت االنفرادية ال ينبغي اعتباره حتفظاً.هذا النوع من اإلعال
(املقرر اخلاص) قال إنه سيعكف على دراسة  بيليه السيد -٤١

 هذه املسألة مبزيد من التفصيل ويعود إليها يف اجللسة التالية.
 ).٢٣) و(٢٢د الفقرتني (~جل اعتما 

 )٣٢) إىل (٢٤الفقرات من (

 ).٣٢) إىل (٢٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٣٣(الفقرة 

(املقرر اخلاص) قال إنه ينبغـي حـذف عبـارة  بيليه السيد -٤٢
"effet en" يفللفقـرة  األوىليف اجلملة الثالثة مـن احلاشـية  اليت ترد 

 .الفرنسي النص

 بصيغتها املعدلة.) ٣٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣٤الفقرة (

 ).٣٤اعتُمدت الفقرة ( 
 تعلق �ا التحفظالتطبيق غري املتبادل لاللتزامات اليت ي ٥-٢-٤

 .٥-٢-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٥الفقرة (

(املقـرر اخلــاص) قــال إنـه ينبغــي االستعاضــة  بيليــه السـيد -٤٣
 ".تبدوتبدو"، يف اجلملة األوىل، بكلمة "قد عن عبارة "
 املعدلة. ) بصيغتها٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٢) إىل (٦الفقرات من (

 ).١٢) إىل (٦اعتُمدت الفقرات من ( 
 .بصيغته املعدلة ٥-٢-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 تفسري التحفظات ٦-٢-٤

 .٦-٢-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
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 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٩() و٨الفقر�ن (

ــه الســــيد -٤٤ (املقــــرر اخلــــاص) قــــال إنــــه ينبغــــي إدمـــــاج  بيليــ
 ) معاً.٩) و(٨الفقرتني (

 ) بصيغتهما املعدلة.٩) و(٨اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٠الفقرة (

أشار إىل أن هناك ثالث نقاط فرعية يف  وود السري مايكل -٤٥
 النص اإلنكليزي يف حني توجد أربع نقاط فرعية يف النص الفرنسي.

هنـــاً Ðدخــال تصــويبات علـــى )، ر ١٠مــدت الفقــرة (اعتُ  
 صياغة النص اإلنكليزي.

 )١٣) إىل (١١الفقرات من (

 ).١٣) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٤الفقرة (

قـال إنـه ينبغـي االستعاضـة عـن عبــارة  وود السـري مايكـل -٤٦
. بعبارة "ختضع التحفظات" ،اجلملة األوىل يف "خيضع كل حتفظ"،

ياغة احلالية تعين اجلملة ضمنياً أن معظم التحفظـات فحسب الص
 ينبغي تفسريها تفسرياً تقييد�ً.

(املقرر اخلاص) قـال إنـه لـيس متحمسـاً هلـذا  بيليه السيد -٤٧
االقـــرتاح ألن واقـــع األمـــر هــــو أنـــه ال ميكـــن أن ُيســـتبعد أن بعــــض 

 التحفظات جيب تفسريها تفسرياً تقييد�ً.

صياغة اجلملة على النحو  إعادةح اقرت  وود السري مايكل -٤٨
كقاعدة   ليس معىن هذا أن التحفظات ينبغي،ومع ذلك، التايل: "

 ".تفسري تقييديختضع لعامة، أن 

هذا املبدأ اقرتح االستعاضة عن عبارة "مثل  ماكريه السيد -٤٩
" الــيت تــرد يف اجلملــة الثانيــة، وهــي عبــارة غــري واضــحة، التفســريي
 ".تقييديال تفسريال مبدأبعبارة "

مبدأ قال إنه سيكون من األفضل أن يقال " نوليت السيد -٥٠
 ".ري التقييدي للتحفظاتسالتف
) ١٤اقـــرتح إعــــادة صـــياغة الفقــــرة ( وود الســـري مايكــــل -٥١

لـيس معـىن هـذا أن ومـع ذلـك، ليكون نصها علـى النحـو التـايل: "

تفســــري تقييــــدي. ختضـــع لكقاعـــدة عامــــة، أن   التحفظـــات ينبغــــي،
ة العـــدل الدوليـــة مل تشـــر عمومـــاً إىل التفســـري التقييـــدي يف وحمكمـــ

 .تفسريها للتحفظات"
 ) بصيغتها املعدلة.١٤اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٥الفقرة (

 ).١٥اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٦الفقرة (

" يف اجلملة consubstantialityقال إن كلمة " نوليت السيد -٥٢
ة، وينبغي االستعاضة يزي] كلمة غري مألوفاألوىل [من النص اإلنكل

" [ويستعاض يف الـنص العـريب عـن interdependenceعنها بكلمة "
 عبارة "الرتابط املوضوعي" بكلمة "الرتابط"].

  "consubstantialityوافق على أن كلمة " وود السري مايكل -٥٣
كلمة غريبة يف هذا السياق، وذلك يف الـنص اإلنكليـزي علـى أيـة 

" (الرابطـة substantive linkنهـا بعبـارة "حـال، واقـرتح االستعاضـة ع
 املوضوعية) من أجل االحتفاظ بفكرة الصلة املوضوعية.

ــرئيس -٥٤ ــ ) يف ١٦أعلــــــن أنــــــه ســـــُينظر يف بقيــــــة الفقــــــرة ( الـ
) مــــن ٢التاليــــة. ودعــــا اللجنــــة إىل االنتقــــال إىل الفقــــرة ( اجللســــة
، الــــــــوارد يف الوثيقــــــــة ٢-٤-٣علــــــــى املبــــــــدأ التـــــــوجيهي  التعليـــــــق

A/CN.4/L.783/Add.5 حيـث كانــت نقطـة تتعلــق >حلاشـية الثانيــة ،
 .)٥٥أرجئت يف اجللسة السابقة (الفقرة للفقرة قد 

 *(ختام)جواز االعرتاض على التحفظ  ٢-٤-٣

 )A/CN.4/L.783/Add.5( *)ختام( التعليق

 *)ختام) (٢الفقرة (

ــه  الســـيد -٥٥ (املقــــرر اخلــــاص) قــــال إنــــه بعــــد التحقــــق، بيليــ
ضـه السـيد نــوليت، تبـني أن مجهوريـة الصـني الشــعبية وحسـب مـا افرت 

فيينــــــا مـــــن اتفاقيـــــة  ٦٦هـــــي الـــــيت صـــــاغت حتفظـــــاً علـــــى املـــــادة 
. وقــال إنــه ال يســتطيع أن يفهــم الســبب الــذي جيعــل ١٩٦٩ لعــام

 من الضروري إجراء تغيري يف احلاشية املعنية.
ــغ الســــيد -٥٦ ــ شـــــكر املقـــــرر اخلـــــاص هلـــــذا التوضـــــيح،  خوانـ

" املســتخدمة الصـنييـود أن يؤكـد جمــدداً أن كلمـة "قـال إنــه  ولكنـه
وريــــــــــة دون متييـــــــــز يف تقريــــــــــر املقـــــــــرر اخلــــــــــاص لإلشـــــــــارة إىل مجه

" يـؤدي إىل التضــليل. مجهوريـة الصـنيالشـعبية ومـا يسـمى " الصـني
" جيــــــب أن يشــــــري فقــــــط الصـــــنيفهنـــــاك صــــــني واحــــــدة، واســــــم "

فــــإن مجيـــع اإلشــــارات يف  ،مجهوريـــة الصـــني الشــــعبية. ولـــذلك إىل
" مجهورية الصني" اليت تشري إىل ما يسمى "الصنيإىل اسم " لتقريرا

 ينبغي حذفها.
__________ 

 .٥٥، الفقرة ٣١٢١مستأنف من اجللسة  * 
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ــرئيس -٥٧ هـــذه املســــألة، كمـــا شــــدد يف اجللســــة قــــال إن  الـ
السابقة، ليست جمـرد مسـألة تقنيـة. و>إلضـافة إىل ذلـك، ال ميكـن 

 ،تكليـــف املقــــرر اخلـــاص ²داء هــــذه املهمـــة. ومــــن �حيـــة أخــــرى
التدخل بصياغة اقرتاح كلما رأى وجوداً هلذه حرية  للسيد خوانغ فإن

ن املشكلة  املشكلة. وعلى أية حال، يوضح تفسري املقرر اخلاص أ
تنشأ يف احلاشية حمل النقاش. وقال إنه إذا مل يسمع أي اعرتاض  ال

 احلالية. فسيعترب أن اللجنة ترغب يف اعتماد احلاشية بصيغتها
 وقد تقرَّر ذلك. 
 .بصيغته املعدلة ٢-٤-٣ التوجيهي املبدأ على يقالتعل اعتُمد 

 .٠٠/١٨رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١٢٣اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١٠األربعاء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس
 (�ئبة الرئيس) جاكوبسونماري غ.  السيدة :الحقاً 

 - ، السيد >سكيسالسيدة إسكو>ر إر�ندث :احلاضرون 
وديس، السيد بيرتيتش، السيد برييرا، السيد بيليه، السيد حسونة، بريم

السيد  السيد سابو�،  السيد احلمود، السيد خوانغ، السيد دوغارد، 
السيد  سينغ، السيد غالتسكي، السيد غا�، السيد فارغاس كارينيو، 

الســـيد  فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافليش، الســيد كانــديويت، 
و، السيد ماكريه، السيد موراسي، السيد ميليسكانو، كوميساريو أفونس

 السيد نوليت، السيد نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

عن أعمال دور�ا القانون الدويل مشروع تقرير جلنة 
 )�بعوالستني ( الثالثة

 A/CN.4/L.783(�بــع) ( املعاهــداتالتحفظــات علــى  - الفصـل الرابــع
 )Add.1-8و

نص دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على املعاهدات الـذي  -واو
 )�بعاعتمدته اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
، والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات

�بع(وثبتاً للمراجع ( 
�بــــــــــــع) ئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــــات عليهـــــــــــا نـــــــــــص املبــــــــــــاد (ب))

)A/CN.4/L.783/Add.6( 
دعا اللجنة إىل استئناف النظر يف الفصل الرابع  الرئيس -١

من مشروع التقرير، ووّجه االنتباه إىل اجلزء الرابع من دليل املمارسة 
 .A/CN.4/L.783/Add.6الوارد يف الوثيقة 

 أثر االعرتاض على حتفظ صحيح ٣-٤

 .٣-٤املبدأ التوجيهي اعتُمد  
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

قال إن املقولـة الـيت تـرد يف اجلملـة األخـرية،  نوليت السيد -٢
وتفيد ²ن التحفظات ورضـا الدولـة >اللتـزام >ملعاهـدة هلمـا جـوهر 
واحد، ينبغي تعديلها وفقاً للصياغة املعتمـدة يف اجلملـة األوىل مـن 

 .٦-٢-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١٦فقرة (ال
 ) بصيغتها املعدلة.٢رة (اعتُمدت الفق 

 )٧) إىل (٣الفقرات من (

 ).٧) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

أثر االعرتاض يف بدء نفاذ املعاهـدة بـني صـاحب االعـرتاض  ١-٣-٤
 صاحب التحفظو 

 .١-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 .)٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

ُوصفت يف اجلملة  "االعرتاض"قال إن كلمة  نوليت السيد -٣
، ولذلك ينبغي إعادة صياغة اجلملة الثانية، "بسيط"األوىل بكلمة 

وهـذا مـا يشـكل، يف "ا: ألغراض الوضوح واالتساق، ليكون نصـه
واقع األمر، أحد الفروق اجلوهريـة بـني االعـرتاض البسـيط والقبـول، 
وهـــو فــــرق يســــاهم، إىل جانــــب اعتبــــارات أخــــرى، يف إثبــــات أن 

 ."‘ [...]معادالً للقبول’االعرتاض ليس 
 بصيغتها املعدلة.) ٣(لفقرة اعتُمدت ا 

 )٥) و(٤الفقر�ن (

 ).٥) و(٤اعتُمدت الفقر�ن ( 
بصـــيغته  ١-٣-٤عتُمــد التعليـــق علــى املبـــدأ التــوجيهي ا 

 املعدلة.
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 أثر االعرتاض على التحفظ املصاغ متأخراً  ٢-٣-٤

 .٢-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .٢-٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 عاهدة بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاضبدء نفاذ امل ٣-٣-٤

 .٣-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 .)٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

عـدم بــدء نفـاذ املعاهــدة >لنســبة لصـاحب الــتحفظ عنــدما  ٤-٣-٤
 يُشرتط القبول >إلمجاع

 .٤-٣-٤عتُمد املبدأ التوجيهي ا 
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 .٤-٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

الــتحفظ وصـــاحب عــدم بــدء نفـــاذ املعاهــدة بــني صـــاحب  ٥-٣-٤
 االعرتاض ذي األثر األقصى

 .٥-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١٣ىل () إ١الفقرات من (

 .)١٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥-٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 أثر االعرتاض يف العالقات التعاهدية ٦-٣-٤

 .٦-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 قالتعلي
 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١) و(١٠الفقر�ن (

ــوليت الســـيد -٤ ) ١١قـــال إنـــه لـــيس واضـــحاً مـــن الفقــــرة ( نـ
؛ فقـد يفهـم أ ـا "احلادثـة"بصياغتها احلالية ماهية املقصـود بكلمـة 

بعض التغيريات غري املوفقة اليت سـرعان مـا تراجـع عنهـا "تشري إىل 
). واقرتح، توخياً للبساطة والوضوح، ١٠املذكورة يف الفقرة ( "املؤمتر

بغــي أن تبــدأ الفقــرة اجلديـــدة  إدمــاج الفقــرتني يف فقــرة واحــدة. وين
ملـا  األمـم املتحـدة لقـانون املعاهـداتوأثناء مناقشة مؤمتر "كاآليت: 

، وقعت حادثة ذات أمهيـة ٢١من املادة  ٣أصبح فيما بعد الفقرة 
 ."فلجنة الصياغة التابعة للمؤمتر [...]املادة.  لفهم هذه

(املقــرر اخلــاص) قـال إنــه يفضــل االحتفــاظ  بيليــه السـيد -٥
ستختفي اإلشارة إىل التغيريات  )، فبدون ذلك١٠بكامل الفقرة (

غـري املوفقـة. وعلـى سـبيل إجيـاد حـل، اقـرتح إعـادة صـياغة اجلملــة 
غـري أن حادثــة ") لتبـدأ علــى النحـو التـايل: ١١األوىل مـن الفقـرة (

 ."]...[ هلا أمهيتها يف فهموقعت يف ذلك الوقت 
لسـيد بيليــه فيمـا يتعلــق قـال إنــه يعتـرب أن اقــرتاح ا الـرئيس -٦

 ) مقبول للجنة.١١) و(١٠ني (>لفقرت
 ).١٠اعتُمدت الفقرة ( 
 ) بصيغتها املعدلة.١١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٣) و(١٢الفقر�ن (

 ).١٣) و(١٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٤الفقرة (

مالءمــة اســتخدام صــفة مــدى تســاءل عــن  نــوليت السـيد -٧
، واقــــرتح "احلقيقــــي اض معنــــاهيعيــــد لالعـــرت "يف عبــــارة  "احلقيقـــي"

 . "األصلي"االستعاضة عنها بكلمة 

هي  "احلقيقي"(املقرر اخلاص) قال إن كلمة  بيليه السيد -٨
ترمجـــــــة دقيقـــــــة للكلمـــــــة املســـــــتعملة يف الـــــــنص الفرنســـــــي، وهـــــــي 

"véritable" . ًإىل أن وهــــو ال يفهــــم مــــا يعنيــــه الســــيد نــــوليت، نظــــرا
كـــون مثــــة شـــكل مــــن ســـيتطلب أن ي "األصــــلي"اســـتعمال كلمـــة 
 أشكال املقارنة.

يعـين ضـمنياً  "املعـىن احلقيقـي"قـال إن تعبـري نـوليت  السـيد -٩
وجود تعريف واحد حمدد حلاالت االعرتاض والقبول، ولكن الدول  
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كانت حرة أثناء مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات يف تعريف 
مت تعـاريف عــدة و تلـك املصـطلحات كيفمــا رغبـت. وقـد اقُرتحــت 
 قبوهلا، ولكن التعريف األصلي اسُتعيد يف النهاية.

) تصف ١٤(املقرر اخلاص) قال إن الفقرة ( بيليه السيد -١٠
احلالـة الــيت وافــق خالهلــا املــؤمتر يف حلظــة مــا علــى تعريــف مل يكــن 
منطقيـاً (االعـرتاض يعـين القبـول) ولكنـه عـاد بعـد ذلـك إىل تعريـف 

 ).االعرتاضعرتاض يعين االمعقول بدرجة أكرب (
 ).١٤( الفقرة اعتُمدت 

 )٤٠) إىل (١٥الفقرات من (

 ).٤٠) إىل (١٥اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤١الفقرة (

قــال إنـه رغـم أن الفقــرة تتعلـق >لتحفظــات  نـوليت السـيد -١١
تقــــــــدم أي أمثلـــــــة علـــــــى هــــــــذه  ذات األثـــــــر التعـــــــديلي، فإ ـــــــا ال

علــــى  التحفظـــات، بعكــــس الفقــــرات الســــابقة الـــيت تعطــــي أمثلــــة
اقرتح إضـافة حاشـية  ،التحفظات ذات األثر االستبعادي. ولذلك

علـى ميكن االطالع علـى أمثلـة "هلذه الفقرة يكون نصها كاآليت: 
) ٢٣) إىل (٢٠لتحفظات ذات األثر التعـديلي يف الفقـرات مـن (ا

 ."٤-٢-٤من التعليق على املبدأ التوجيهي 

 اشية.) بعد استكماهلا بتلك احل٤١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤٢الفقرة (

 ).٤٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤٣الفقرة (

ذات ’اإلعال�ت "(املقرر اخلاص) قال إن عبارة  بيليه السيد -١٢
 ."‘ذات األثر املتوسط’االعرتاضات "ينبغي أن تصبح  "‘األثر املتوسط

 ) بصيغتها املعدلة.٤٣اعتُمدت الفقرة ( 
 بصيغته املعدلة. ٦-٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 �ا التحفظأثر االعرتاض يف أحكام غري تلك اليت يتعلق  ٧-٣-٤

 .٧-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

 )٧الفقرة (

ــوليت الســيد -١٣ جمموعــة مـــن األحكـــام "إىل عبـــارة مشــرياً  ،نـ
 اجلملـــة قبـــل األخـــرية، اقـــرتح إدراج عبــــارة الـــواردة يف "[املرتابطـــة]

ـح بصـورة أفضـل "املرتابطـة"بعـد كلمـة  "ترابطـاً وثيقـاً " ، وذلـك لتوضِّ
 فكرة الصلة الوثيقة بني جمموعة األحكام املعنية.

 "ترابطاً وثيقاً "(املقرر اخلاص) قال إن إضافة عبارة  بيليه السيد -١٤
 ."connexes"عمل كلمة ي الذي استسيشكل ابتعاداً عن النص الفرنس

ــه الســـيد -١٥ اقـــرتح، حــــالً للمســـألة، أن يســــتعاض يف  ماكريــ
(املرتابطــــة) بكلمـــــة  "interrelated"الــــنص اإلنكليـــــزي عــــن كلمـــــة 

"connected" (املتصلة). 
 ) بصيغتها املعدلة.٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )٩) و(٨الفقر�ن (

 ).٩) و(٨اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٠(الفقرة 

ــوليت الســـــيد -١٦ ــ الصــــــلة "اقـــــرتح االستعاضـــــة عـــــن عبـــــارة  نـ
، وذلــك متاشــياً مــع صــيغة املبــدأ "الصــلة الكافيــة"بعبــارة  "احملــددة

 .٢-٤-٣التوجيهي 
 ) بصيغتها املعدلة.١٠اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٥) إىل (١١الفقرات من (

 ).١٥) إىل (١١اعتُمدت الفقرات من ( 
 صيغته املعدلة.ب ٧-٣-٤املبدأ التوجيهي اعتُمد التعليق على  

حق صاحب التحفظ الصحيح يف عـدم االمتثـال للمعاهـدة  ٨-٣-٤
 من دون االستفادة من حتفظه

 .٨-٣-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )١الفقرة (

 .)١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٣) و(٢الفقر�ن (

) تشـري إىل اعـرتاض أبدتـه ٢قال إن الفقرة ( نوليت السيد -١٧
اغته السـلفادور عنـد التصـديق علـى اتفاقيـة السـويد علـى حتفـظ صـ

حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وكـان الـتحفظ املـذكور غامضــاً. 
عـن االتفاقيــة وأنـه >طــل  احليـدواعتـربت السـويد أنــه مل حيـدد مــدى 

. "وق األقصـىفـ"أثر  ) االعرتاض ²نه ذو٣والغ. وتصف الفقرة (
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ملقـرر اخلــاص ويف حـني أنـه ال يشـكك يف جـوهر النقطـة الـيت يريـد ا
كــان مـن املمكــن العثـور علــى مثــال إذا  إثبا�ـا، فإنــه يتسـاءل عمــا 

) من التعليق ١١أفضل. ويف هذا الصدد، وجَّه االنتباه إىل الفقرة (
اليت أعلنت مجلة أمور يف صدد  ٢-٥-١-٣على املبدأ التوجيهي 

الغامضة، من ضـمنها أ ـا تثـري مشـاكل بعينهـا وأنـه مـن  التحفظات
رمبـا  ،. وعلـى هـذاحبكـم القـانونلقـول ² ـا غـري صـحيحة العسـري ا

تكــون حالـــة االعرتاضـــات الغامضـــة >لوضــوح الـــذي تظهـــر بـــه  ال
اقــرتح ~جيـــل اختــاذ قــرار بشـــأن  ،). ولــذلك٣) و(٢الفقــرتني ( يف

ى مثـال أفضـل العــرتاض ) إىل أن يـتم العثـور علـ٣) و(٢الفقـرتني (
 على حتفظ غامض.

اخلـاص) قـال إنـه يشـك يف أن األمـر  (املقـرر بيليـه السـيد -١٨
فإنـه لـيس لديـه أي  ،سيختلف يف حالة أي مثال آخر؛ ومـع ذلـك

ملسألة  مشكلة إذا كان السيد نوليت يرغب يف البحث عن مثال. وا
كــان الـتحفظ >طــالً والغيـاً، ولكــن إذا  موضـع املناقشـة ليســت مـا 

، وما تعتـرب كانت الدولة املعرتضة تعترب التحفظ >طالً والغياً إذا   ما
 ،هـذه الدولـة أنـه سـيرتتب علــى اعرتاضـها مـن عواقـب. ومـع ذلــك

إن االعرتاضات ذات األثر فوق األقصى، أو تلك اليت �دف إىل ف
أن يكـــــون هلــــــا أثـــــر فــــــوق األقصـــــى، تتعلــــــق يف معظـــــم احلــــــاالت 

 بتحفظات غامضة.

قال إنه لن حيتـاج، يف ضـوء تعليقـات السـيد  نوليت السيد -١٩
فإنــه يقـرتح تعــديل  ،البحـث عــن مثـال آخــر. ومـع ذلـكبيليـه، إىل 

وبصـرف النظـر عـن ") ليصـبح نصـها: ٣( اجلملة األوىل من الفقـرة
يف حالــــة  ،فــــوق األقصـــى كهـــذا، ذي أثــــر مزعـــومنتـــائج اعــــرتاض  

، إذ إن ذلـك سـيبني أن األمـر لـيس "]...غـري الصـحيح [الـتحفظ 
ق >لوضـــوح الــــذي ادعتـــه حكومــــة الســـويد بشــــأن ترتـــب أثــــر فــــو 

األقصى على االعرتاضات املتعلقة >لتحفظات الغامضة. وسيكون 
) مـن التعليــق علـى املبــدأ ١١أيضـاً أكثــر اتسـاقاً مــع الفقـرة (ذلـك 

 .٢-٥-١-٣التوجيهي 

 )٢قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف اعتماد الفقرة ( الرئيس -٢٠
 .) حسبما عدهلا السيد نوليت٣بصيغتها احلالية واعتماد الفقرة (

 ).٢اعتُمدت الفقرة ( 
 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 ).٥) و(٤الفقر�ن (

 ).٥) و(٤اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ٨-٣-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 أثر التحفظ يف احلقوق وااللتزامات غري املرتبطة >ملعاهدة ٤-٤

 اللتزامــــــات القائمــــــة مبوجـــــــب انعــــــدام األثــــــر يف احلقـــــــوق وا ١-٤-٤
 معاهدات أخرى

 .١-٤-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١-٤-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

القــانون انعـدام األثـر يف احلقـوق وااللتزامــات القائمـة مبوجـب  ٢-٤-٤
 العريف الدويل

 .٢-٤-٤تُمد املبدأ التوجيهي اع 
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 . ٢-٤-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

مـــن القواعـــد العامـــة قطعيـــة انعــدام األثـــر يف تطبيـــق قاعـــدة  ٣-٤-٤
 (قاعدة آمرة)للقانون الدويل 

 . ٣-٤-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 تعليقال

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

ــوليت الســيد -٢١ فممـــا ال شـــك فيـــه أن "إىل عبــارة  مشـــرياً  ،نـ
يف اجلملــة األخــرية،  "مفهـوم القواعــد اآلمـرة [سيســتمر يف التطـور]

فمما ال شك فيه أن القواعد اآلمرة "عبارة ب االستعاضة عنهااقرتح 
 ."ستستمر يف التطور

ــه الســيد -٢٢ (املقــرر اخلـــاص) اقـــرتح بــدالً مـــن ذلـــك أن  بيليـ
 مفهوم" بكلمة "أحكام". "يستعاض عن كلمة 

 )، مع ذلك التعديل األخري.٣اعتُمدت الفقرة ( 
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 )٤الفقرة (

 ).٤الفقرة (اعتُمدت  
 )٥الفقرة (

 )، مــــع تعــــديل حتريــــري طفيـــــف يف ٥اعتُمــــدت الفقــــرة ( 
 النص الفرنسي.

  ٣-٤-٤علــــــــــى املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي اعتُمـــــــــد التعليــــــــــق  
 بصيغته املعدلة.

 النتائج املرتتبة على التحفظ غري الصحيح ٥-٤

 التعليق

 )٧) إىل (١الفقرات من (

 ).٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٨الفقرة (

ــوليت الســــيد -٢٣ ــ قــــال إنـــــه ينبغـــــي االستعاضــــة عـــــن كلمـــــة  نـ
 ."التحفظ"، يف السطر األول، بكلمة "االعرتاض"

ــه الســـيد -٢٤ قــــال إنــــه ســـيكون مــــن األفضــــل، توخيــــاً  ماكريــ
هـذا األثـر "لتصـبح  "أثر االعـرتاض"للوضوح، إعادة صياغة عبارة 

 ."حفظاملرتتب على الت
(املقـرر اخلـاص) قـال إنـه يعتـرب، بعـد التفكـري  بيليـه السـيد -٢٥

سيكون أكثر حكمة،  "االعرتاض"يف األمر، أن االحتفاظ بكلمة 
 رب حمتمل بني اجلملتني األوىل والثانية. وذلك لتجنب أي تضا

ر"قال إن احلل قد يتمثل يف حذف كلمة  غا� السيد -٢٦  "أث
 .من اجلملة األوىل

يتفـــق مــع جـــوهر إنــه (املقـــرر اخلــاص) قـــال  بيليــه الســيد -٢٧
ينبغـــي  "آنــذاك"اقــرتاح الســيد غــا� ولكنــه يعتقــد أن موضــع كلمــة 

ويتضــح "ىل ليصــبح نصــها: يتغــري وأن تعــاد صــياغة اجلملــة األو  أن
كـــــان خيضـــــع، الـــــذي   -مــــن هـــــذه الصـــــيغة أيضـــــاً أن االعــــرتاض 

لشــــرط التوافـــق مـــع موضــــوع املعاهـــدة وغرضـــها وفقــــاً  أيضـــاً، هـــو
مل يكــــــن متصــــــوراً آنـــــــذاك إال  -حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة  تــــــوىلف

يتعلــــق حبــــاالت التحفظــــات املنافيــــة (أو الــــيت تعتــــرب منافيــــة)  فيمـــا
 ."ضهاملوضوع املعاهدة وغر 

وهــو األمــر الــذي اســـتمر "قــال إن عبــارة  ماكريــه الســيد -٢٨
يف اجلملـة األخــرية تبـدو غامضـة، ورمبــا  "حـىت اعتمـاد اتفاقيــة فيينـا

ينبغـي حـذفها. وقـال إنـه يفــرتض أ ـا تعـين أن اعتمـاد اتفاقيـة فيينــا 
 غري اجلائزة. التحفظاتنفسها مل حيل مسألة 

ل إنه ال يؤيد حذف هذه (املقرر اخلاص) قا بيليه السيد -٢٩
العبـارة. وبـدالً مـن ذلــك اقـرتح تعـديل  ايــة اجلملـة األخـرية بوضــع 

وبدء مجلة جديـدة يكـون نصـها:  "اللجنة واملؤمتر"نقطة بعد عبارة 
 ."املسألةهذه فيينا إىل  مؤمترشري يوال "

 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٢) إىل (٩الفقرات من (

 ).١٢) إىل (٩قرات من (اعتُمدت الف 
 )١٣الفقرة (

يف اجلملة  "ولكن من الواضح"قال إن عبارة  نوليت السيد -٣٠
األخرية عبارة قوية وقد تكون مضللة إىل حد ما؛ ولذلك قد يكون 
مــن املالئــم إعـــادة صــياغة اجلــزء األول مـــن اجلملــة ليصــبح نصـــه: 

ر اعتـربا أن ولكن يبدو مـن الواضـح أن جلنـة القـانون الـدويل واملـؤمت"
يف الـيت اعُتمــدت لقواعـد لال ختضـع  اجلـائزةحالـة التحفظـات غـري 

 ."هلماختام أعما
 ) بصيغتها املعدلة.١٣اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٠) إىل (١٤الفقرات من (

 ).٢٠) إىل (١٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 بصيغته املعدلة. ٥-٤اعتُمد التعليق على الفرع  

 حيحبطالن التحفظ غري الص ١-٥-٤

 .١-٥-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٤الفقرة (

)، مـــع تصــويب حتريـــري طفيـــف يف ٤اعتُمــدت الفقـــرة ( 
 النص اإلنكليزي.

 )٥الفقرة (

قال إنه غري راض عن املقابل الذي اختري يف  نوليت السيد -٣١
  إذاعما ". وتساءل valeur juridique"مجًة لعبارة النص اإلنكليزي تر 

 عبـــارة نمــ أنســب ترمجــة تشــكل قــد" legal forceكانــت عبــارة "
"legal value الفقرة هذه يف مرتني ترد" اليت. 

 والســــيدوود  الســـري مايكــــلبعـــد مناقشــــة اشـــرتك فيهــــا و  -٣٢
 إنـه الـرئيسقـال غا�،  والسيد(املقرر اخلاص)  بيليه والسيدماكريه 
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 "legal value"يعتــرب أن اللجنــة ترغــب يف االستعاضــة عــن عبــارة 
 .(األثر القانوين) "legal effect"عبارة ب (القيمة القانونية)

)، مــــــع ذلـــــك التعـــــديل يف الــــــنص ٥اعتُمـــــدت الفقـــــرة ( 
 طفيف يف النص الفرنسي. اإلنكليزي ومع تصويب حتريري

 )٦الفقرة (

األخـــري مــن اجلملـــة  قـــال إن ترتيــب اجلــزء ماكريــه الســيد -٣٣
األخـــرية ينبغــــي أن يكـــون معكوســــاً حبيـــث يكــــون نصـــه كالتــــايل: 

أمـــــر مـــــن شـــــأنه أن يكـــــون متعارضـــــاً مـــــع أحكـــــام املبـــــدأ  وهـــــذا"
 جواز على للتحفظ الفردي(انعدام أثر القبول  ٣-٣-٣ التوجيهي

 ."من مضمو ا ١٩) وأن يفرغ املادة التحفظ هذا

 لة.) بصيغتها املعد٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٨) و(٧الفقر�ن (

(املقرر اخلاص) قال إنـه ينبغـي تغيـري اإلحالـة  بيليه السيد -٣٤
)، ٧، يف اجلملـة الثانيـة مـن احلاشـية األوىل للفقـرة ("٣الفقـرة "إىل 

 .")٤(الفقرة "لتصبح 

) ينبغي ٧قال إن اجلملة األخرية من الفقرة ( نوليت السيد -٣٥
ك توخيــاً ملزيـــد مـــن الوضـــوح )، وذلـــ٨( أن تنقــل إىل بدايـــة الفقـــرة

 وسالسة النص.

 ) بصيغتهما املعدلة.٨) و(٧اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٤) إىل (٩الفقرات من (

 ).١٤) إىل (٩اعتُمدت الفقرات من ( 
 اجللسة. رÔسة(�ئبة الرئيس)  جاكوبسون السيدة تولت 

 )١٥الفقرة (

يف قال إنـه يشـعر >النزعـاج مـن اإلشـارة  بيرتيتش السيد -٣٦
 ]"الشــــرقية بلــــدان"[ال)، إىل ١٥عـــدة مواضــــع، مبــــا فيهـــا الفقــــرة (

. وهذه املصطلحات ~يت من عصر سابق ومل تعد "الدول الغربية"و
 ذات صلة.

ــه الســيد -٣٧ (املقــرر اخلـــاص) قــال إنـــه يتفــق مـــع الســـيد  بيليـ
نـــة يف أورو>. ولكــــن بيرتيـــتش بقــــدر مـــا يتعلــــق األمـــر >حلالــــة الراه

ذف كـــل اإلشـــارات إىل الصـــعو>ت الـــيت ســيكون مـــن العبـــث حـــ
نشــأت يف املاضــي بســبب وجــود كتلتــني سياســيتني داخــل أورو>. 
وســيبلغ ذلــك حـــد إعــادة كتابــة التـــاريخ بغيــة جتاهــل وجودمهـــا يف 
السابق واحلديث عن املاضي كما لو أن احلالة الراهنة كانت سائدة 

 األ�م. يف تلك

إعادة كتابة التاريخ،  قال إنه ال يدعو إىل بيرتيتش السيد -٣٨
ألنـه مصـطلح  "بلدان الشـرقيةال"ولكنه ال يزال خمتلفاً مع مصطلح 

ميثل إشارة أوضح  "بلدان الكتلة الشرقية"غامض. ورمبا كان تعبري 
إىل السياق التارخيي. وسيكون مفيداً أن تقرر األمانة استخدام لغة 

 أنسب يف مرحلة التحرير النهائي للنص.

(املقرر اخلاص) قال إنـه ال يسـتطيع أن يتفـق  هبيلي السيد -٣٩
الدول املعنية كانت ستحتج على إىل أن مع ذلك املصطلح، نظراً 

يف الوقــت الــذي انعقــد فيــه  "الشـرقية بلــدان الكتلــة"وصـفها ² ــا 
 مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات.

قال إن السيد بيرتيتش قد أ�ر نقطة هامة.  خوانغ السيد -٤٠
 العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين ال يـزال بعـض الـزمالء ويف

يعربون عن ذهنية احلرب الباردة اليت سادت يف سبعينيات ومثانينيات 
رن املاضي. ويف سياق التحفظات على املعاهدات، ينبغي أال مييَّز الق

بني البلدان الشرقية والغربية، ولكن بني البلدان اليت قدمت حتفظات 
رتاضــات. وإذا كـــان الــنص الصـــادر عــن اللجنـــة ســيعرب عـــن أو اع

فإنه لن يكون مقبوالً بصورة واسعة لدى ا0تمع  ،عتيقة أيديولوجية
 الدويل. وينبغي أن تواكب اللجنة اختالف األزمنة.

الحظ أن هناك إشارات يف بعض املواضع  ماكريه السيد -٤١
يف مواضــــــع  "يةبلـــــدان أورو> الشـــــرق"وإىل  "البلـــــدان الشـــــرقية"إىل 

 أخرى. ولذلك سيكون من املستصوب أن ُيكَفل اتساق أفضل يف
 املصطلحات املستخدمة يف النص.

 ).١٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٦الفقرة (

 .)١٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٧الفقرة (

ــوليت الســـيد -٤٢ بلجيكــــا يف  اختذتـــهقـــال إن الــــنهج الـــذي  نـ
  ومملكـــةاملتحـــدة علـــى حتفظــات اجلمهوريـــة العربيــة  )٤٥٦(اعرتاضــها

للعالقات الدبلوماسية يوصف يف اجلملة فيينا كمبود� على اتفاقية 
، ولكـن نـص احلاشــية ذات "[غـري مـألوف] نوعـاً مـا"األوىل بعبـارة 

شى مع نوع االعرتاض الذي صاغته االصلة يعطي أمثلة أخرى تتم
بلجيكا. ومؤخراً، أصدرت الوال�ت املتحدة أيضاً اعرتاضاً مشا�اً 

ق على العهد ى التحفظات اليت صاغتها >كستان عند التصديعل
الــــدويل اخلــــاص >حلقــــوق املدنيــــة والسياســــية. وأعلنــــت الــــوال�ت 

تعتــرب "أ ــا  ٢٠١١حزيران/يونيـه  ٢٩املتحـدة يف اعرتاضــها املــؤرخ 
__________ 

 )٤٥٦( Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-

General, chap. III.3 )على متاح: https://treaties.un.org(. 
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العهـــد  موضـــوعحتفظــات >كســـتان يف جمموعهـــا غـــري متوافقــة مـــع 
تعـرتض بـدء نفـاذ العهــد وال يشـكل هـذا االعـرتاض عقبـة ه. غرضـو 

و>كستان، وتنطبق املواد املذكورة أعاله بـني  بني الوال�ت املتحدة
. )٤٥٧("الــدولتني، >ســتثناء مـــا ينــدرج منهـــا يف حتفظــات >كســـتان

وهـــذا املثـــال، مقـــرت�ً >ألمثلـــة املستشـــهد �ـــا يف احلاشـــية املـــذكورة 
رتاضـها بلجيكـا يف اع اختذتـهأعاله، ُيظهر بوضوح أن النهج الذي 

 نوعـاً مــا"ح حـذف عبــارة مل يكـن  جـاً غــري مـألوف. ولــذلك يقـرت 
واقرتح . اليت تليهاونقل حمتوى احلاشية إىل احلاشية  "[غري مألوف]

أيضاً أن ُيدرَج يف احلاشية اعرتاض الوال�ت املتحدة، املستشهد به 
 أعاله، على حتفظ >كستان. 

حفظــات الــيت واملوجــة األخــرية مــن االعرتاضــات ضــد الت -٤٣
صاغتها >كستان عند التصديق على العهد الدويل اخلاص >حلقوق 

بلجيكا هو  اختذتهاملدنية والسياسية تثبت فيما يبدو أن النهج الذي 
، غربية دولدولة، معظمها  ٢٤القاعدة وليس االستثناء. فمن بني 

ضـد حتفظـات >كسـتان علــى قامـت حـىت اآلن بصـوغ اعرتاضـات 
تحفظات ال تتوافق مع موضوع املعاهدة وغرضها، أساس أن تلك ال

يعين  قالت سبع دول فقط إ ا تعترب أن التحفظات غري صحيحة مبا
أن املعاهدة تنطبق ²كملها بني الدولة املتحفظة والدولة املعرتضة. 

ن دولـة علــى القـول ² ـا تعتــرب أ ١٧ومـن �حيـة أخــرى، اقتصـرت 
عاهــدة وغرضـها وأنــه مــع حتفـظ >كســتان ال يتوافــق مـع موضــوع امل

ذلك ال مينع بدء نفاذ املعاهدة بني >كستان والدولة املعرتضة. ورغم 
من اتفاقية فيينـا  ٢١من املادة  ٣أن تلك الدول مل تشر إىل الفقرة 

بنفس وضوح إشارة الوال�ت املتحدة إليهـا، فإنـه مـن  ١٩٦٩لعام 
أن اعرتاضــها فـرتض أن كثـرياً مــن تلـك الـدول اعتـربت املعقـول أن يُ 

سيكون له األثر املوصوف صراحة يف اعـرتاض الـوال�ت املتحـدة. 
فإن املوجة األخرية من ردود فعل الدول على حتفظات  ،ويف الواقع

إىل أن >كستان تنطوي على أمهية خاصة فيما خيص املشروع، نظراً 
إىل مشاريع املبادئ التوجيهية  ردود الفعل هذه قد صيغت استناداً 

فـإن املمارسـة األخــرية إزاء  ،أو مـع إدراك وجودهـا. وهكـذاللجنـة 
التحفظات اليت صاغتها >كستان عند تصديقها علـى العهـد تـَُعـد 

 ."[غري مألوف] نوعاً ما"سبباً إضافياً حلذف عبارة 
(املقـــرر اخلــــاص)  بيليـــه الســـيدورداً علـــى تســـاؤالت مـــن  -٤٤

إلضـافة إىل ذلـك أنه يقرتح، > نوليت، أوضح السيد موداحل السيدو 
احلـــذف، دمـــج احلاشـــيتني وإضــــافة إحالـــة إىل اعـــرتاض الــــوال�ت 

 املتحدة يف احلاشية من دون التعليق عليه.
) بصـــــيغتها املعدلــــة، مــــع تعـــــديل ١٧اعتُمــــدت الفقــــرة ( 

 احلاشية ذات الصلة.
 رÔسة اجللسة جمدداً. توىل السيد كامتو 

__________ 

 )٤٥٧( Ibid., chap. IV.4. 

 )١٨الفقرة (

الفقرة  يفشكلة اليت نشأت قال إن نفس امل نوليت السيد -٤٥
). إذ ١٨تظهـــر يف الفقـــرة ( ٥-٤ الفـــرع) مــن التعليـــق علـــى ١٣(

يبـدو "بعبـارة  "يتبـني"ينبغي يف اجلملة الثانية االستعاضـة عـن كلمـة 
 ."واضحاً 

 ) بصيغتها املعدلة.١٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٠) و(١٩قر�ن (الف

 ).٢٠) و(١٩اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٢١الفقرة (

ــتش  لســـــــيدا -٤٦ ــ ــ أكـــــــد مـــــــرة أخـــــــرى ضـــــــرورة اتســـــــاق بيرتيـ
 املصطلحات اليت تشري إىل بلدان أورو> الشرقية.

(املقـرر اخلــاص) قـال إنـه ال ينبغـي أن يُنتظــر  بيليـه السـيد -٤٧
مـــن األمانـــة اختيـــار املصــــطلحات فيمـــا يتعلـــق بقضـــية حساســــة. 
وينبغـي للسـيد بيرتيـتش أن يوضــح املصـطلحات الـيت يرغــب يف أن 

 ا اللجنة يف كل حالة.تستعمله
 ).٢١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٢الفقرة (

 ).٢٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٣الفقرة (

وحـىت "قـال إنـه ينبغـي االستعاضـة عـن عبـارة  غا� السيد -٤٨
 ."االحتاد األورويبكذلك و "بعبارة  "بعض املنظمات الدولية

 ) بصيغتها املعدلة.٢٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٦() إىل ٢٤الفقرات من (

 ).٢٦) إىل (٢٤اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٧الفقرة (

)، مــع تصـويب حتريـري طفيــف يف ٢٧اعتُمـدت الفقـرة ( 
 النص اإلنكليزي.

 )٢٨الفقرة (

 ).٢٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٩الفقرة (

بطالنــه ال مسـألة ذاتيــة لـيس "قــال إن عبـارة  غـا� السـيد -٤٩
، الواردة "موضوعياً وال نسبية وإمنا هي مسألة ميكن وجيب حسمها 
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ميكن "يف اجلملة قبل األخرية، ينبغي أن يستعاض فيها عن كلميت 
وذلـــك ألن الــبطالن ال ميكــن يف معظـــم  ،"ينبغــي"بكلمــة  "وجيــب

 احلاالت التثبُّت منه بطريقة موضوعية.
(املقرر اخلـاص) قـال إنـه ينبغـي إضـافة عبـارة  بيليه السيد -٥٠

 ."كلما كان ذلك ممكناً "
 ) بصيغتها املعدلة.٢٩ت الفقرة (اعتُمد 
  ١-٥-٤اعتُمـــــــــد التعليــــــــــق علــــــــــى املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  

 بصيغته املعدلة.
 ردود الفعل على حتفظ يُعترب غري صحيح ٢-٥-٤

 .٢-٥-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  
 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣الفقرة (

كانت هذه الفقرة تصف جمموعة قال إنه ملا   نوليت السيد -٥١
واســعة مــن اآل�ر القانونيـــة الــيت ميكــن أن تنشـــأ عــن االعرتاضـــات 
علـــى التحفظــــات، فـــإن حاشــــية الفقــــرة ينبغـــي أن تشــــمل املثــــال 

بردود الفعل على حتفظ >كستان الذي سبق أن أشار إليه  اخلاص
أ ) مــــــن التعليـــــــق علــــــى املبـــــــد١٧فيمــــــا يتصــــــل حباشـــــــية الفقــــــرة (

املثــال األحـدث عهـداً واألوســع إىل أنـه ، نظـراً ١-٥-٤ التـوجيهي
 نطاقاً يف استناده إىل اعرتاضات متنوعة ذات آ�ر عديدة وخمتلفة. 

 )، مع ذلك التعديل يف احلاشية.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤الفقرة (

)، مـــع تصــويب حتريـــري طفيـــف يف ٤اعتُمــدت الفقـــرة ( 
 النص الفرنسي.

 )٦) و(٥الفقر�ن (

 ).٦) و(٥لفقر�ن (اعتُمدت ا 
 ) ٧الفقرة (

تســاءل عــن مــدى استصــواب االستشـــهاد  نــوليت الســيد -٥٢
بــنفس بيـــان الســويد يف التعليـــق علـــى مبــدأين تـــوجيهيني متتـــاليني. 

 ).٧ولذلك اقرتح حذف الفقرة (
شــددت علـــى أنــه كلمـــا اسُتشـــهد  جاكوبســـون الســيدة -٥٣

ملهم التأكد فمن ا بلدان الشمال األورويب،ببيان صادر عن إحدى 

كـــــان ذلـــــك البلـــــد يتحـــــدث >ألصـــــالة عـــــن نفســـــه فقـــــط إذا  ممـــــا 
 بلدان الشمال األورويب. يتحدث أيضاً >سم أم

 ).٧ُحذفت الفقرة ( 
 )١٠) إىل (٨الفقرات من (

 .)١٠) إىل (٨اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١١الفقرة (

(املقرر اخلاص) قال إن عالمة احلاشية الثانية  بيليه السيد -٥٤
مبـا يف "عبـارة إىل أن غي أن تُنقل إىل  اية النص املقتـبس، نظـراً ينب

تعـرب عـن رأي اللجنـة  "ذلك بطبيعة احلال فيمـا يتعلـق >لتحفظـات
 وليست جزءاً من القرار املعين.

 "marginal existence"اعــرتض علـى تعبـري  نـوليت السـيد -٥٥
مالئمة  قد تكون "scarcity"وقال إن كلمة  [يف النص اإلنكليزي]،

 بدرجة أكرب.

 there is no point in"قــال إن عبـارة  ماكريـه السـيد -٥٦

obsessing about"  [يف النص اإلنكليزي] عبارة جمازية إىل حد كبـري
 ولكنها قد ال تكون أكثر العبارات مالءمة. وقد يكون من املنطقي

This is all the more important because of the scarcit"أن يقال  y  

of bodies"  ويصبح الـنص العـريب املقابـل كـاآليت: "وممـا يزيـد أمهيـة]
 ذلك أن هناك ندرة يف اهليئات"].

 il" ةالفرنسـي(املقرر اخلاص) قال إن العبـارة  بيليه السيد -٥٧

ne faut pas se laisser obnubilerبدقـة أكـرب يف  االتعبـري عنهـ " ميكـن
النص " [there is no need to focus onهذا السياق بعبارة " ويصبح 

 .ت هناك حاجة إىل الرتكيز على"]وليسالعريب املقابل كاآليت: "
ــرئيس -٥٨ الحـــظ أن نــــص هـــذه العبــــارة ســـيكون عندئــــذ  الـ

 ."لرتكيز على ندرة اهليئاتا حاجة إىلهناك  توليس"
 ) بصيغتها املعدلة.١١الفقرة (اعتُمدت  

 )١٥) إىل (١٢الفقرات من (

 ).١٥) إىل (١٢ت من (اعتُمدت الفقرا 
 بصيغته املعدلة. ٢-٥-٤اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 املعاهدة وضع صاحب التحفظ غري الصحيح >لنسبة إىل ٣-٥-٤

من هذا املبدأ التوجيهي قد  ٣قال إن الفقرة  نوليت السيد -٥٩
ُأدرجت واعتمدت أثناء اجلزء األول من الدورة احلالية بعد مناقشـة 

عة إىل حد ما يف إطار الفريق العامل املعين >لتحفظات على متسر 
املعاهـــدات. ويف حـــني أنـــه ال يرغـــب يف أن يشـــكك يف مضـــمون 
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ة إىل حــد مــا وقـــد فــإن صــياغتها احلاليــة صــياغة مضــلل ،٣الفقــرة 
تؤدي إىل عواقب غري مقصودة. ويبـدو أ ـا تـوحي ²ن التعبـري عـن 

السـتفادة مـن الـتحفظ ينشـئ نية عدم االلتـزام >ملعاهـدة مـن دون ا
أثـراً يف حلظـة إعـالن هـذه النيـة. ومـن املفـرتض أن هـذا التعبـري عــن 

أثــراً النيـة يولّـد أثـراً مشـا�اً ألثـر االنسـحاب مـن املعاهـدة، و>لتـايل 
إذا  ). وقـال إنـه يشـك فيمـا ex nuncمن نوع "من اآلن فصـاعداً" (

يشـري إىل أن ذلـك إىل أن كان ذلك هو قصـد اللجنـة حقـاً، نظـراً 
الـيت صـاغت حتفظـاً غـري صـحيح سـتكون ملتزمـة >ملعاهـدة  ةالدولـ

إىل وقت إعرا�ا عن نية معاكسـة، ولكـن لـيس بعـد ذلـك. وسـيثري 
د اليقني القانوين. وقال إنه يفـرتض ذلك مشاكل خطرية على صعي

فإ ا كانت تعتنق وجهة  ،٣أنه عندما قامت اللجنة بصياغة الفقرة 
عالن الدولـة عـن نيتهـا عـدم االلتـزام >ملعاهـدة مـن نظر تقول ²ن إ

دون االســـتفادة مــــن الـــتحفظ يقصــــد منــــه توضـــيح النيــــة األصــــلية 
عــــادة فإنـــه ينبغـــي إ ،لصـــاحب الـــتحفظ. وإذا كـــان األمــــر كـــذلك

 ليكون نصها على النحو التايل: ٣صياغة الفقرة 
، جيوز لصاحب التحفظ ٢و ١"على الرغم من الفقرتني  

ن يعلن يف أي وقت أن نيته كانت عدم االلتزام غري الصحيح أ
 >ملعاهدة من دون االستفادة من التحفظ".

(املقـــرر اخلــاص) قـــال إن الســيد نـــوليت أ�ر  بيليــه الســيد -٦٠
ال تشـري إىل النقطـة الزمنيـة  ٣>ملضـمون ألن الفقـرة  مشكلة تتصل

ثغرة اليت تنشأ فيها آ�ر إعراب، أو إعالن، الدولة عن نيتها. وهذه 
كــان معــىن ممــا إذا  يف املبـدأ التــوجيهي ²كملــه. وهــو لــيس متأكــداً 

املبدأ التوجيهي هو املعىن الذي يسنده إليه السيد نـوليت. ويف حـني 
إىل اإلحجــام عـن تعـديل أي مبـدأ تــوجيهي أنـه مييـل بعـض الشـيء 

، فإنه لـيس لديـه اعـرتاض علـى االستعاضـة عـن  كهذه  ثغرةيتضمن 
ولكنـه يــود أن يسـتمع إىل مـا يــراه . "تعلـن"بكلمــة  "بتعـر "كلمـة 

األعضاء اآلخرون بشأن هذا املوضوع. وحجج السيد نوليت بشأن 
) ex tuncأو بصورة رجعيـة (الذي يسري "من اآلن فصاعداً" األثر 

والصــياغة الـيت يقرتحهــا قـد ال حتــل املشـكلة احلقيقيــة،  ،غـري مقنعـة
آ�ره. وقـد يكـون مــن  وهـي معرفـة مـىت ُحيــِدث التعبـري عـن النيــة أال

، أن يوضَّـح يف فقـرة أو فقــرتني ٣األفضـل، بـدالً مـن تعـديل الفقـرة 
 ٣إضـافيتني يف التعليــق أن النقطـة الزمنيــة ليسـت حمــددة يف الفقــرة 

يشــار إىل الــنهج الــذي تعتــربه اللجنـــة  جــاً مالئمــاً أكثــر مـــن  وأن
. غامضان إىل حد ما ex tuncو ex nuncغريه. وقال إن مصطلحي 

وسيكون من احلكمة القول ²ن نية الدولة عـدم االلتـزام >ملعاهـدة 
مـن دون االسـتفادة مـن الـتحفظ ال تنطـوي علـى آ�ر رجعيــة، ألن 

 توجد قط، رغم أ ا كانت تُعترب من التصرف كما لو أن حالة ما مل
 قبل حالة قائمة، قد يستتبع صعو>ت ال  اية هلا.

ــود الســـيد -٦١ اقـــرتاح املقـــرر اخلــــاص يف  قـــال إنـــه يؤيـــد احلمـ
جممله، رغم أنه يعترب أن اللجنة ينبغي أال تقـرر يف اللحظـة األخـرية 

ره. مـا هــي النقطــة الزمنيـة الــيت ُحيــِدث فيهـا اإلعــراب عــن النيــة آ�
وهذه قضية هامـة جـداً والـنص بصـيغته احلاليـة كـاف. ورمبـا ينبغـي،  

يف تلـــك  كمــا قـــال املقـــرر اخلــاص، توضـــيح أنـــه مل يــتم بعـــد البـــت
القضـــــية. أمــــــا القـــــول ²ن مجيــــــع آ�ر الــــــتحفظ الـــــذي تبــــــنيَّ أنــــــه 

 ،شى مع موضـوع املعاهـدة وغرضـها هـي آ�ر غـري موجـودةايتم ال
ذلــك لــن يكــون لــه أثــر قــانوين. فإنــه يعــين أن كــل مــا حــدث قبــل 

وسينشئ هذا االفرتاض صعو>ت كثرية. فإن أشارت الدولة املعنيـة 
مـــن دون االســـتفادة مـــن حتفظهـــا، فــــإن  تنـــوي االلتـــزام إىل أ ـــا ال

النيـة هـذا يكـون لـه نفـس أثـر االنسـحاب. ورغــم أن  اإلعـراب عـن
إن مل تتضمن حكماً يغطي هذه احلالة، ف ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

 اللجنة ميكن أن متارس عملية صياغة قانون منشود يف هذا الصدد.

من قبل (املقرر اخلاص) قال إنه كان يعارض  بيليه السيد -٦٢
املوقف الذي اقرتحه السيد احلمود ألنه كان متشككاً يف توافقه مع 

، ولكــن يبــدو، يف ضــوء املناقشــات الـــيت ١٩٦٩لعــام  اتفاقيــة فيينــا
دسة أثنـاء الـدورة اخلامسـة والسـتني للجمعيـة جرت يف اللجنة السا

جيــداً. واعتمــاد موقــف الســيد وســطاً العامـة، أن ذلــك ميثــل حــالً 
يبلـغ حـد القــول إىل أنــه إىل مشــاكل عمليـة، نظـراً  نـوليت قـد يـؤدي

²ن مشاركة الدولة يف املعاهدة قد ُحميت ²ثر رجعي. ومن الناحية 
املشاكل اليت قـد يثريهـا  ، ولكنجذا>ً النظرية قد يكون ذلك حالً 

يف املمارسـة العمليــة سـتكون حبجــم جيعــل مـن األفضــل اعتبــار أن 
بـاراً مـن حلظـة اإلعـراب عــن مشـاركة تلـك الدولـة سـوف تنتهــي اعت

النية. وينبغي أال حتجم اللجنة عن الدخول يف عملية صياغة قانون 
منشـود. وسـيكون مـن األفضـل أن يُــرتك الـنص كمـا هـو وأن يُــدرَج 

يف التعليق يوضح أن اللجنة مل حتدد النقطة الزمنية اليت ُحيِدث  شرح
ة مــن مســائل فيهـا التعبــري عــن النيـة آ�ره، ألن ذلــك ال يــزال مسـأل

القانون املنشود ومن الضروري حتديد كيفية معاجلة هذه القضية يف 
 املمارسة العملية.

ذا   ميليسكانو السيد -٦٣ أيد موقف السيد احلمود وقال إنه إ
كانت اللجنة تريـد حقـاً إدراج حكـم يف دليـل املمارسـة ينـدرج يف 

ل إطـــــار القـــــانون املنشــــــود، فســـــيتعني عليهــــــا أن تســـــتند إىل حتليــــــ
ممارسـات الــدول واملمارســات الدوليـة. وهــذا مســتحيل يف املرحلــة 
احلاليـة مــن عمــل اللجنــة. ويف حـني أن احلــل الــذي اقرتحــه املقــرر 

فإنـــه أفضــل مـــا ميكــن حتقيقـــه يف هـــذه  ،اخلــاص لـــيس حــالً مثاليـــاً 
 الظروف. ورمبا ميكن معاجلة شواغل السيد نوليت يف التعليق.

ســيكون مـــن العســـري علـــى  قـــال إنـــه وود الســري مايكـــل -٦٤
اللجنة أن تنص بدقة أكرب على النقطة الزمنيـة الـيت تنشـأ فيهـا آ�ر 

ن التعبــري عـــن نيـــة عـــدم االلتـــزام >ملعاهـــدة مـــن دون االســـتفادة مـــ
الــتحفظ. وأيــد اقــرتاح املقــرر اخلــاص ²ن يشــار يف التعليـــق إىل أن 

هنــاك اللجنــة تســّلم بوجــود مشــكل وأ ــا مل تعاجلــه معاجلــة �مــة. و 
هـذا الـنهج، وهـو أن النقطـة الزمنيـة قـد تتبـاين العتماد سبب آخر 

ميكـن أن  ،يف الواقع حبسب الظـروف اخلاصـة بكـل حالـة. ولـذلك
أن ُحتـل علـى أسـاس كـل  جيب أن املسألة يشري التعليق اجلديد إىل

 حالة على حدة ويف ضوء املمارسة.
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ح املقــرر قـال إنـه هـو أيضـاً يوافـق علـى اقـرتا  نـوليت السـيد -٦٥
كــان يهــدف مـــن اقرتاحــه إىل إبــراز القضـــية إىل أنـــه  اخلــاص، نظــراً 

واسـتباق اال�امـات املمكنـة ²ن اللجنـة قـد جتاهلتهـا. ومـع ذلــك، 
قد يكون هناك ما يستدعي قيام اللجنـة >لتفكـري يف  إىل أنهونظرًا 

املقــرر  يعـّدهانـص املبـدأ التـوجيهي يف ضـوء الصـياغة اجلديـدة الـيت 
فــإن اللجنـــة ميكــن أن تنتظـــر حــىت يُعـــرض عليهــا الـــنص اخلــاص، 

كانــت ســتعدل املبـدأ التــوجيهي. ومــن إذا  املقـرتح قبــل أن تقــرر مـا 
إىل أنه قدر اإلمكان، نظراً املهم حل هذه القضية بطريقة مناسبة ب

 من احملتمل أن تُعترب قضية أساسية يف دليل املمارسة.

يع ~جيل البت يف  قال إن اللجنة ال تستط سابو� السيد -٦٦
كيفيـــة املضـــي قــــدماً يف عملهـــا انتظـــاراً النتهائهــــا مـــن اســــتعراض 
اإلضافات اليت سيقرتح املقرر اخلاص إدخاهلا على التعليق. وبـدالً 

لـك، ينبغــي هلـا أن تعتمــد اقرتاحـه بـرتك نــص املبـدأ التــوجيهي مـن ذ
دون تغيري، حيث إن هذا االقرتاح هو االقرتاح الذي حظي بـدعم 

 .اللجنةية أعضاء أغلب

قال إن اللجنة لـديها >لفعـل فكـرة واضـحة  فومبا السيد -٦٧
إىل حــد كبـــري عـــن طـــابع وحمتـــوى الفقـــرة الـــيت ينبغـــي إضـــافتها إىل 

لك ينبغــي أال تنتظـــر االطــالع علـــى الفقــرة اجلديـــدة التعليــق. ولـــذ
 .٣-٥-٤لكي تعتمد املبدأ التوجيهي 

ــه الســيد -٦٨ ه يقــرتح أن يســـتند (املقــرر اخلـــاص) قــال إنـــ بيليـ
التعليـق اجلديــد إىل املبــدأ التــوجيهي القـائم حاليــاً، حيــث ســتكون 
صـياغة التعليـق أكثــر صـعوبة إذا كــان هنـاك احتمــال لقيـام اللجنــة 

ل املبـــدأ التـــوجيهي بعــــد ذلـــك. وميكـــن أن توضـــح الفقــــرات بتعـــدي
تعمــدت أن تـرتك دون حســٍم مســألة النقطــة  ٣اجلديـدة أن الفقــرة 

ة الـيت تنشــأ فيهـا آ�ر اإلعـراب عــن نيـة عـدم االلتــزام الزمنيـة احملـ ددَّ
>ملعاهدة من دون االستفادة من التحفظ. وميكن أن تصف هـذه 

عزمهــا إمـا االلتــزام >ملعاهــدة الفقـرات عواقــب إعـراب الدولــة عـن 
عــدم االلتــزام >ملعاهــدة مــن دون االســتفادة مــن الــتحفظ، وأن  أو

يف أن ترتك ا0ال إلمكانية تطور تشري كذلك إىل أن اللجنة ترغب 
املمارسـة يف ذلــك امليـدان. وميكــن أيضــاً أن يـذكر التعليــق اجلديــد 

ول املسألة قد النقطة اليت أ�رها السري مايكل وود ومفادها أن حل
 تتباين حسب الظروف اخلاصة بكل حالة.

قال إن اللجنة قد ترغب يف النظر يف إضافة  غا� السيد -٦٩
ال يوجــد يف الوقـت احلاضــر إىل أنـه  التعليــق، نظـراً فقـرة أخـرى إىل

الـيت توصـي ²نـه إذا أعربـت هيئـة رصـد  ٤تفسري يتعلق >لفقـرة  أي
الــــتحفظ غــــري صـــــحيح وكانــــت الدولـــــة املعاهــــدة عــــن رأيهـــــا ²ن 

املنظمة الدولية املتحفظة تعتزم عـدم االلتـزام >ملعاهـدة مـن دون  أو
الدولـة أو املنظمـة الدوليـة أن االستفادة من الـتحفظ، فينبغـي هلـذه 

عشر شهراً اثين تعرب عن انصراف نيتها إىل ذلك يف غضون فرتة 
. وينبغـي أن يوضـح من �ريخ قيام هيئـة رصـد املعاهـدة �ـذا التقيـيم

يف سياق املبدأ التوجيهي  ٤التعليق اجلديد كيف تفهم اللجنة الفقرة 
نظمات الدولية الذي يتناول التوصية ²ن تراعي الدول وامل ٣-٢-٣

الـيت صـاغت حتفظـات علـى معاهـدة منشـئة هليئـة رصـد تقيـيم هــذه 
 ٣-٢-٣اهليئة جلواز تلك التحفظات. ويف حني أن املبدأ التوجيهي 

ر   يعطي التقييم الصادر عن هيئة رصد املعاهدة أثراً ال األث يزيد عن 
مــن املبـــدأ  ٤القــائم مبوجــب املعاهـــدة الــيت ترصـــدها، فــإن الفقـــرة 

ويبــــــدو أ ــــــا  ،تــــــذهب إىل أبعـــــد مــــــن ذلـــــك ٣-٥-٤يهي التـــــوج
ضمنياً أنه حىت إذا كان تقييم هيئة رصد املعاهدة جلواز التحفظ  تعين

 ٤فإن املوعد النهائي احملـدد يف الفقـرة  ،ظةغري ملزم للدولة املتحف
ينبغــي أن ينطبـــق مـــع ذلــك. ويف حـــني أنـــه ال يعــرتض علـــى اختـــاذ 

نه جيد من الضروري أن يوضَّح ذلك هذه اخلطوة اإلضافية، فإ اللجنة
 يف التعليق.

ضروري  ٤وافق على أن تفسري الفقرة  وود السري مايكل -٧٠
ولكنــه أضـــاف قـــائالً إن هـــذا التفســري ينبغـــي أن يســـتند إىل املبـــدأ 
القائــل ²ن ســلطات هيئــة رصــد املعاهــدة ال تزيــد عــن الســـلطات 

مل تكـــن هـــذه املمنوحــة هلـــا مبوجــب املعاهـــدة الـــيت ترصــدها. وإذا 
تحفظ كـان الــإذا  السـلطات تشـمل اختـاذ قـرار ²ثـر ملـزم بشـأن مـا 

ينبغـي أن  ٤فإن التعليـق املتصـل >لفقـرة  ،صحيحًا أو غري صحيح
 يوضح ذلك.

قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف أن يقوم املقرر  الرئيس -٧١
فقرات إضافية للتعليق على املبدأ التوجيهي  اخلاص بصياغة فقرة أو

فيمـا يتصـل >لقضـية الـيت أ�رهـا السـيد نـوليت وأن يكــون  ٣-٥-٤
ذلــك اســـتناداً إىل االقرتاحــات الـــيت أبــداها علـــى األخــص الســـيد 
احلمود والسري مايكل وود. وسيشري التعليق اجلديـد املقـرتح إىل أن 

ة واعترب�ا من >ب اللجنة قد تعمدت أن ترتك هذه القضية مفتوح
ترسل إشارة إىل اللجنة السادسة ²ن جلنة  القانون املنشود، وبذلك

القانون الدويل تعي متاماً هذه القضية وترتك جماالً للباحثني املهتمني 
ملسألة  ا ²عماهلا ملواصلة استكشاف هذه املسألة. وسيجري تناول 

ا�ة استناداً إىل بطريقة مش ٤اليت أ�رها السيد غا� يف صدد الفقرة 
 .وود سري مايكلاقرتاحات السيد غا� وال

 وقد تقرَّر ذلك. 
 .٣-٥-٤اعتُمد املبدأ التوجيهي  

 التعليق

 )١٧) إىل (١الفقرات من (

 ).١٧) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٨الفقرة (

ــغ الســـــيد -٧٢ ــ قـــــال إن التعليــــــق الكلـــــي علــــــى املبــــــدأ  خوانــ
، وهو تعليق يتضمن عدداً قياسياً من الفقرات، ٣-٥-٤ التوجيهي

من الالزم وينبغي النظر يف إجيازه حبيث يقل عدد فقراته  طويل أكثر
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الكثري من إىل أنه فقرات. ولكن نظراً  ١٠ فقرة إىل ٥٠من  مل يتبق 
 فإنه لن يصر على تلك النقطة. ،الوقت حىت  اية الدورة

دراجها ف ،)١٨أما >لنسبة للفقرة ( -٧٣ إنه يعرتض متاماً على إ
عــدة حواشـي يف مشــروع التقريــر يف التعليـق. ويعــرتض أيضـاً علــى 

وتشري دون شك إىل  "الصني"تتضمن إحاالت إىل حتفظات صاغتها 
اللجنة  مجهورية الصني وليس إىل مجهورية الصني الشعبية. وتستطيع 

أن  إمـا أن تنظـر يف كـل حاشـية مـن احلواشـي املعنيـة علـى حــدة أو
 سلفاً. تطلب من األمانة أن تتعامل معها وفقاً ملبادئ يُتفق عليها

) ٣من الفقرة ( األخرية الفرعية ةنقطلل الثالثة احلاشيةويف  -٧٤
اقـــرتح ببســـاطة حـــذف  ،٢-٣مــن التعليـــق علـــى املبـــدأ التــوجيهي 

مــن الواضـــح أ ــا ال تشـــري إىل إىل أنــه نظـــراً  "الصــني"اإلشــارة إىل 
الصــني الشــعبية. و>لنســبة للحواشــي التاليــة: (أ) احلاشــية مجهوريـة 

؛ ٦-٥-٢) مـــن التعليـــق علـــى املبـــدأ التـــوجيهي ٥( رةالثانيـــة للفقـــ
) مــن التعليـــق علــى املبـــدأ ٧احلاشــية قبــل األخـــرية للفقــرة ( و(ب)

) مــن ٧؛ و(ج) احلاشــية قبــل األخـرية للفقــرة (٦-٦-٢التـوجيهي 
؛ و(د) احلاشــــــية األوىل ٢-٨-٢التعليـــــق علـــــى املبـــــدأ التـــــوجيهي 

، فهـــي ١١-٨-٢) مـــن التعليــق علـــى املبــدأ التـــوجيهي ٣( للفقــرة
على أن  تتفق، وميكن للجنة أن "الصني"تتضمن أيضاً إشارات إىل 

يبقى يف احلواشي ما ورد مـن إشـارات إىل التحفظـات املسـندة إىل 
اليت تكون قد صاغتها مجهورية الصني الشـعبية، يف حـني  "الصني"

 تلك اليت تشري إىل التحفظات اليت صاغتها مجهورية الصني.حتذف 
قال إنه ال يرى كيـف ميكـن للجنـة أن وود  ايكلالسري م -٧٥

تقبل خياراً يتمثل ببساطة يف حذف مجيع اإلشـارات الـيت ال تالئـم 
إذا  أحد أعضاء اللجنة. وإنه يعود إىل اللجنة ²كملها أن تقرر ما 

كانـت ستسـتعرض أجـزاء دليـل املمارسـة الـيت سـبق أن اعتمــد�ا. 
ع املســائل الــيت أ�رهــا ســيكون مـن العســري حــل مجيـإىل أنــه ونظـراً 

السيد خوانغ يف الوقت املتبقي، فإنه يقرتح أن يسجل عضو واحد 
 اجللسة.  من أعضاء اللجنة آراءه بشأن املوضوع يف حمضر

إحاالت احلواشي تشري إىل قال إنه رغم أن  دوغارد السيد -٧٦
بيـا�ت صــادرة عــن حكومــة صــينية ســابقة، فــإن احلكومــة احلاليــة 

. ولـــيس مـــن لبيـــا�ت إال إذا كانـــت قـــد تـــربأت منهـــاملتزمــة �ـــذه ا
كانــت مجهوريـة الصــني الشـعبية قـد تــربأت فعـالً مــن إذا  الواضـح مـا 

ا ؛ وإذا مل تكن قد تربأت منهحذفهاالسيد خوانغ  يودالبيا�ت اليت 
 فهو ال يستطيع أن يرى كيف ميكن للجنة أن تعّدل هذه البيا�ت.

وافق  سابو�، والسيدحلمود ا السيديؤيده ماكريه،  السيد -٧٧
الصني  على أن اللجنة ال تستطيع أن حتذف ببساطة اإلشارات إىل 

السيد خوانغ قد سبق إىل أن اليت يعرتض عليها السيد خوانغ. ونظراً 
له أن أعرب عـن موافقتـه علـى احلـل الـذي مت التوصـل إليـه >لنسـبة 

اليت تتضمن ) من التعليق احلايل، وهي ١٨( للحاشية األوىل للفقرة
تسـتنكر فيـه تصـديق السـلطات  إعالً� من مجهورية الصـني الشـعبية

>سم الصني على اتفاقية منع جرمية اإل>دة اجلماعية واملعاقبة  ةالتايواني

الغياً و>طًال، غري قانوين وتـَُعده، >لتايل، عليها وتعترب هذا التصديق 
اإلشارات األخرى فإن اللجنة قد تستطيع اتباع ذلك النهج فيما خيص 

لتبسيط، إىل التحفظات اليت أُسندت إىل ل  مجهورية الصني. وتوخياً 
Ðحاالت  "الصني"ميكن االستعاضة عن اإلحاالت ذات الصلة إىل 

وإضافة حاشية تتضمن إحالة داخلية إىل احلاشية  "مجهورية الصني"إىل 
 ) من التعليق احلايل.١٨( األوىل للفقرة

مداخلــة الســـيد دوغـــارد الســابقة، قـــال إن األمـــر  رداً علـــى ،الــرئيس -٧٨
لــيس جمــرد إعــادة للنظـــر يف موقــف مــا بعــد تغيـــري حكومــة، ولكنــه يتصــل أيضـــاً 
>لعالقــــة بــــني مجهوريــــة الصــــني الشــــعبية ومقاطعــــة �يــــوان الصــــينية، وهــــي الـــــيت  

 ."مجهورية الصني"كانت تشري إىل نفسها من قبل >سم 
األخـرية يف احلاشـية األوىل قـال إن اجلملـة  خوانـغ السـيد -٧٩

) تعرب عن موقف دائم للحكومة الصينية يف صدد مجيع ١٨للفقرة (
االتفاقيات اليت وقعتها السلطات التايوانية >سم الصني، أي أ ا غري 
قانونية و>لتايل الغية و>طلة. وهو موقف اعرتفت به واحرتمته مجيع 

ملنطقي، من حدة. ولذا فإنه الدول األعضاء يف األمم املت ليس من ا
، أن تستشـهد اللجنـة بـتحفظ كهـذا. ولـيس ةوجهة نظر قانونية حبتـ

من املفهوم كيف أن مسألة �ذه البساطة ميكن أن تصبح بكل هذا 
التعقيــد. وإذا أصـــرت اللجنـــة علــى إدراج هـــذه اإلحالـــة يف دليـــل 

 ه.فإنه سيضطر إىل معارضة دليل املمارسة ²كمل ،املمارسة
كـان اقـرتاح السـيد ماكريـه ميكـن أن إذا  أل مـا سـ الـرئيس -٨٠

 يعاجل شواغل السيد خوانغ.
قال إن هناك ما يكفي من أمثلة التحفظات  خوانغ السيد -٨١

اليت تستطيع اللجنة أن تستعملها دون أن تكون مضطرة إىل اللجوء 
 إىل حتفظ غري صحيح يعارضه أحد أعضاء اللجنة.

ــه الســـيد -٨٢ ال إن تعليقـــات الســــيد (املقـــرر اخلـــاص) قـــ بيليـ
خوانـغ تبــدو وكأ ــا تعليقـات أحــد ممثلــي مجهوريـة الصــني الشــعبية؛ 

فإنه خياطب اجلهة اخلطأ. ورغـم أن السـيد  ،ا كان األمر كذلكوإذ
) ألن حاشـيتها األوىل تفســر ١٨خوانـغ قـد ســبق لـه قبـول الفقــرة (

نغ السيد خواأن ، فلو الصني مجهوريةاإلحالة الواردة يف الفقرة إىل 
)، تسـتطيع اللجنـة، يف ١٨مل يعد موافقاً على اإلبقاء على الفقرة (

دل الفقـــرة مــن دون حتريــف احلقيقــة التارخييـــة، تلــك احلالــة، أن تعــ
 أنه من املمكن العثور على أمثلة أخرى تتصل >ملوضوع. مبا

ومع ذلك، فإنه يرى يف صدد احلواشـي الباقيـة أنـه ينبغـي  -٨٣
د كتابة التاريخ. وعنـد القيـام بدراسـة علميـة للمرء أال حياول أن يعي

بوســـع املـــرء أن  يف حمفـــل يتـــألف مـــن خـــرباء مســـتقلني، فإنـــه لـــيس
يتظــاهر ²نــه مل حيـــدث أي شــيء قبــل اســـتعادة احلقــوق املشـــروعة 
جلمهورية الصني الشعبية. ويف حني أنـه هـو نفسـه واحـد مـن الـذين 

عــارض ال يسـاورهم أي شــك يف وجــود صــني واحــدة فقــط، فإنــه ي
بشدة، يف صدد األعمال التحضريية، جتاهل وجود مجهورية الصني 

أن ممثــل �يبيــه الصـــينية كــان قــد اختـــذ  ، يف حـــني١٩٧١ قبــل عــام
 >لفعل موقفاً ُأسند، يف ذلك الوقت، إىل الصني.
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وقال إنه يستطيع أن يوافق علـى األسـلوب الـذي اقرتحـه  -٨٤
أن الصـــني، قبــــل  الســـيد ماكريـــه، رغــــم أنـــه مــــن املعـــروف للكافــــة

، كانت متثلها حكومـة غـري شـرعية يف األمـم املتحـدة. ١٩٧١ عام
فإذا رغبت اللجنة أن توضـح تلـك احلقيقـة يف كـل مـرة  ،ومع ذلك

تشـري فيهـا إىل مجهوريـة الصـني، فإنـه لـن يعـارض ذلـك. وهـذا حــل 
 معقول، وينبغي أن يكون Ðمكان اللجنة اعتماده بتوافق اآلراء.

قال إن هناك ثالثة مبادئ ينبغي أن تسرتشد  غخوان السيد -٨٥
ا. األول هو وجود صني واحدة �ا اللجنة يف تناول القضية اليت أ�ره

فقــط. والثـــاين هــو أن أي حتفظـــات صــدرت عـــن مجهوريــة الصـــني 
الشعبية هي حتفظات مقبولة ألغراض إدراجها يف دليـل املمارسـة. 

مبقاطعة �يوان  حدة أووالثالث هو أن القضا� املتصلة >لصني الوا
ستطيع فإنه ي ،الصينية تثري مشكلة سياسية جدية. واستناداً إىل ذلك

أن يقرتح حلني اثنني. أوالً، عندما ترد الصـني يف أي قائمـة بلـدان 
. ولـن يثـري ذلــك أي "الصـني"ينبغـي للجنـة أن حتـذف اإلشـارة إىل 

اً  ، يف حالة ورود مشكلة يف دليل املمارسة أو يف الفقرة املعنية. و�ني
إشارة إىل الصني وحسب، فإنه يستطيع أن يقبل إدراج حاشية تشبه 

دراج  ). ولكنه ال١٨ية األوىل للفقرة (احلاش يستطيع أن يوافق على إ
 إحاالت داخلية يف كل دليل املمارسة تشري إىل حالة استثنائية واحدة.

 نقطة نظام، قال إنه يرغب يف أن موضحاً  ،احلمود السيد -٨٦
لجنة  يُعِلم األعضاء اجلدد يف اللجنة ² م، وفقاً  للنظام األساسي ل

، يعملون يف هذه اهليئة بصفتهم خرباء مستقلني. ورغم القانون الدويل
أن العديد من أعضاء اللجنة قد يكونون سفراء لدوهلم األصلية، فإ م 
الشخصية،  مطالبون يف اجللسات العامة للجنة >لتحدث بصفتهم 

 عدم إبداء إشارات توحي بغري ذلك. هلم  وينبغي
اقرتح أن تؤجل اللجنة نظرهـا يف املوضـوع الـذي  الرئيس -٨٧

 أ�ره السيد خوانغ.
 .٠٠/١٣رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٢٤اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١٠األربعاء، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة إســــــــــكو>ر إر� :احلاضـــــــــرون 
بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه، بريموديس، السيد  - >سكيس

السيدة جاكوبسون، السيد حسونة، السيد احلمود، السيد خوانغ، 
السـيد دوغــارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، 
السيد غا�، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السيد فومبا، 

أفونسـو، السـيد ليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو السيد كاف
ماكريـه، الســيد موراسـي، الســيد ميليسـكانو، الســيد نـوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

عن أعمال دور�ا القانون الدويل مشروع تقرير جلنة 
 )�بعوالستني ( الثالثة

 A/CN.4/L.783(�بــع) ( علــى املعاهــدات التحفظــات - الفصـل الرابــع
 )Add.1-8و

نص دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على املعاهدات الـذي  -واو
 )�بعاعتمدته اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
حفظات، والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لت

�بع(وثبتاً للمراجع ( 
�بــــــــــــع) نـــــــــــص املبــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة والتعليقــــــــــــات عليهـــــــــــا  (ب))

)A/CN.4/L.783/Add.6-7( 
دعـا اللجنــة إىل اسـتنئاف النظــر يف اجلـزء الرابــع الـرئيس  -١

من دليل املمارسة املتعلق >لتحفظات على املعاهدات، وهو اجلزء 
 .A/CN.4/L.783/Add.6الوارد يف الوثيقة 

وضــــــع صـــــــاحب الـــــــتحفظ غــــــري الصـــــــحيح >لنســـــــبة إىل  ٣-٥-٤
�بع) املعاهدة) 

�بع( التعليق( 

�بع) (١٨الفقرة (( 

اعتماد هذه الفقرة إىل حني التوصل  ~جيلاقرتح  الرئيس -٢
إىل حل للمشكلة اليت أثريت يف اجللسـة السـابقة، علـى أن يكـون 

 >نقسـامها حـالً مقبـوالً للجميـع. وينبغـي أال تعطـي اللجنـة انطباعـاً 
 حول هذه املسألة.

 وقد تقرَّر ذلك. 
 )١٩الفقرة (

قــال إن هــذه الفقــرة تستشــهد >آلراء الـــيت  نــوليت الســيد -٣
رب عنهـــــــا أثنـــــــاء إحـــــــدى مناقشـــــــات اللجنـــــــة السادســــــــة يف ُأعـــــــ
. وسيكون من املفيد أيضاً أن يشار، يف حاشية مثًال، ٢٠٠٥ عام

ت يف اللجنــة السادســة إىل املناقشــة الــيت ال تقــل حيويــة والــيت جــر 
 .٢٠١٠ بشأن نفس املسألة يف عام

ــه الســيد -٤ (املقــرر اخلـــاص) أيـــد اقــرتاح الســـيد نـــوليت.  بيليـ
فقــرة جديــدة تتضــمن  إدراجاقـرتح مــن إدراج حاشــية  ولكـن بــدالً 

موجزاً قصرياً للمناقشة. وليس املقصود الدخول يف التفاصيل ولكن 
ت مع انقسام حاد يف اآلراء، االكتفاء >لقول ²ن املناقشة قد تكرر 

 وهو ما أدى بلجنة القانون الدويل إىل التماس حل وسط.
الذي  وود السري مايكل -٥ قال إن اجلملة اليت تلي السؤال 

ينبغي أن تنص على أن  ٢٠٠٥ُطرح على الدول األعضاء يف عام 
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اآلراء اليت أعرب عنها عـدة أعضـاء يف اللجنـة السادسـة هـي آراء 
، وينبغــي وضـــع هــذه اجلملــة، واجلملــة الـــيت ٢٠٠٥م تعــود إىل عــا

غي إدراج تليها [يف النص اإلنكليزي]، يف زمن الفعل املاضي. وينب
هذه الفقرة األخـرية إىل أن )، نظراً ٢٠الفقرة اجلديدة بعد الفقرة (

 .٢٠٠٥تتعلق أيضاً >ملناقشة اليت جرت يف عام 
 ) بصيغتها املعدلة.١٩اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٠ة (الفقر 

 .)مكرراً  ٢٠الفقرة ()، على أن تليها ٢٠اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢٩) إىل (٢١الفقرات من (

 .)٢٩) إىل (٢١الفقرات من (اعتُمدت  
 )٣٠الفقرة (

قال إن هذه الفقرة ميكن أن تُقـرأ >عتبارهـا  نوليت السيد -٦
اليت وضعها  -) ٢٩املشار إليها يف الفقرة ( -~كيداً لالستنتاجات 

ممارســـات لبحــث فريــق العامــل املعــين >لتحفظــات الــذي أنشــئ ال
منهـا  ٧هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وقد نصت يف التوصية 

تظـل طرفـاً يف  على أن الدولة الـيت تقـوم بصـوغ حتفـظ غـري صـحيح
انصراف نيتها  يثُبتما مل املعاهدة من دون االستفادة من التحفظ "

. وأشار إىل أنه كـان قـد تقـرر )٤٥٨("إىل ما خيالف ذلك ثبو�ً قطعياً 
 " يف املبدأ التوجيهي موضع النظر.قطعياً استعمال كلمة " عدم

(املقرر اخلاص) وافق على ما قيل واقرتح إدراج  بيليه السيد -٧
وإن كانــت اللجنــة قــد تعمــدت عبــارة التاليــة يف اجلملــة الثانيــة: "ال

 .يد الصرامة"اليت رأت أ ا تفرض معياراً شد‘ قطعياً ’كلمة إسقاط  
 ) بصيغتها املعدلة.٣٠اعتُمدت الفقرة ( 

 )٣٦) إىل (٣١الفقرات من (

 ).٣٦) إىل (٣١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٣٧الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقرتح إدراج اجلملة التالية يف  بيليه السيد -٨
؛ انظـر ‘عـدم اجلـواز’يعـين  ‘ةقبوليـعدم امل"’احلاشية الثانية للفقرة: 

من التعليق العام على اجلزء الثالـث مـن  )٧( إىل) ٤(من الفقرات 
 .دليل املمارسة"

 ) بصيغتها املعدلة.٣٧اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤٠) إىل (٣٨الفقرات من (

 ).٤٠) إىل (٣٨دت الفقرات من (اعتُم 

__________ 

 )٤٥٨( HRI/MC/2007/5, p. 7. 

 )٤١الفقرة (

ــوليت الســـــــيد -٩ ــ ــ إىل اجلملـــــــة األوىل [يف الــــــــنص  مشــــــــرياً  ،نـ
عـاً ²نـه مـن املمكـن اسـتعمال كلمـة اإلنكليزي]، قال إنه لـيس مقتن

"rigour" فإمـــا أن ُحتـــذف عبـــارة "لوصـــف القرينـــة .rigour of the "
 ".force"كلمة ب "rigourيستعاض عن كلمة " أو

 ) بصيغتها املعدلة.٤١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤٣) و(٤٢الفقر�ن (

) ٤٣" يف بدايـة الفقـرة (أوالً قال إن كلمة " ماكريه السيد -١٠
 " بعدها.�نياً ال يوجد "إىل أنه ن ُحتذف نظراً ينبغي أ

قـــال إنــه ينبغــي يف هـــذه احلالــة أن ُحتـــذف  فومبــا الســيد -١١
) اليت تشري إىل تعديد للعوامـل ٤٢( أيضًا اجلملة األخرية يف الفقرة

 سيأيت بعدها ("ويتوقف األمر على عدة عوامل").
 حلذف.(املقرر اخلاص) وافق على اقرتاحي ا بيليه السيد -١٢

 ) بصيغتهما املعدلة.٤٣) و(٤٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٤٤الفقرة (

 ).٤٤اعتُمدت الفقرة ( 
 )٤٥الفقرة (

ــه الســــيد -١٣ إعالنــــه (املقــــرر اخلــــاص) قــــال إن عبــــارة " بيليــ
" يف اجلملة الثانيـة مـن الفقـرة األوىل ينبغـي أن توضـع بـني التفسريي

كـان حتفظــاً. ويف عالمـات تنصـيص، ألنــه تبـنيَّ أن إعـالن سويســرا  
إدراج حاشية تشري إىل املبدأ اجلملة األوىل من الفقرة األخرية، ينبغي 

 ".بسبب التأثري النسيب لكل حتفظالتوجيهي ذي الصلة بعد عبارة "
) بصـــــيغتها املعدلــــة، مــــع تعـــــديل ٤٥اعتُمــــدت الفقــــرة ( 

 طفيف يف صياغة النص اإلنكليزي.
 )٤٦الفقرة (

بعض أعضاء اخلاص) قال إن عبارة "(املقرر  بيليه السيد -١٤
رأت"،  اللجنـــةرأوا" يف اجلملـــة األخــرية ينبغـــي أن تصــبح " اللجنــة

مت االتفاق على عدم اإلعراب عن آراء األعضاء، حىت إىل أنه نظراً 
 وإن كانت متثل مواقف األقلية، يف القراءة الثانية.

قـال إن األمــر يتعلـق يف هـذه احلالـة بوجهــة  نـوليت السـيد -١٥
 ها يف اتفاقية فيينا.نظر هامة، ألن طبيعة املعاهدة مشار إلي

 قال إن النقطة اليت أ�رها السيد نوليت هي ماكريه السيد -١٦
آراء  نقطـة تؤخـذ بعـني االعتبـار. وقــد اتُفـق علـى أنـه ميكـن توضــيح

>لقراءتني  األمر يتعلقإىل أن األقلية يف القراءة األوىل، ولكن نظراً 
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ا فرصـة النظـر هلـ ية يف هذه احلالة، فإن الدول لـن تتـاحاألوىل والثان
علـى أن اللجنـة قـررت  يف هذه املسألة. وينبغـي علـى األقـل الـنص

 املعاهدة. أال ُتدرِج إشارة صرحية إىل طبيعة
(املقرر اخلاص) قال إن ذلك ليس صحيحاً:  بيليه السيد -١٧

العامـة لقد أشري إىل ذلك املوقف على النحـو الواجـب يف اجللسـة 
فــق علـى القــول ²ن اللجنــة، فإنــه يوا ،. ومــع ذلـك٢٠١٠يف عـام 

بعــــد تفكـــــري، اعتــــربت أنـــــه ينبغـــــي أال يشــــار إىل طبيعـــــة املعاهـــــدة 
صـراحة. وســيجعل ذلـك مــن املمكــن إظهـار وجــود مشــكلة دون 
القــول ²ن اللجنـــة كانـــت منقســـمة بشـــأن هـــذا املوضـــوع. وميكـــن 

أن عـدة  )مكـرراً  ٢٠يدة (فضًال عن ذلك أن ُيذكر يف الفقرة اجلد
 هذا الرأي. دول أيدت أيضاً 

ــوليت الســــيد -١٨ قــــال إنــــه ســــيكون مــــن األفضــــل حـــــذف  نــ
بـــــدالً مــــــن خلـــــق انطبــــــاع ²ن اللجنـــــة رأت >إلمجــــــاع أن  اجلملـــــة
املعاهـــدة ال تـــؤدي أي دور. ورمبــــا يســـتطيع املقـــرر اخلــــاص  طبيعـــة

ثيقة، إذا الو  من آخر موضع يفيدرِج إشارة إىل طبيعة املعاهدة  أن
 رأى ذلك مالئماً.

ــرئيس -١٩ قـــال إنــــه يعتـــرب أن اللجنـــة توافــــق علـــى حــــذف  الـ
 اجلملة األخرية من الفقرة.

 ) بصيغتها املعدلة.٤٦اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥٠) إىل (٤٧الفقرات من (

 ).٥٠) إىل (٤٧اعتُمدت الفقرات من ( 
األخــــرى انعـــدام أثـــر الــــتحفظ يف العالقـــات بــــني األطـــراف  ٦-٤

 املعاهدة يف

 .٦-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )١١) إىل (١الفقرات من (

 ).١١) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 آ�ر اإلعالن التفسريي ٧-٤

قال إنه ينبغي تعديل عنوان ( املقرر اخلاص)  بيليه السيد -٢٠
لـنص اإلنكليـزي، و>لتـايل يصـبح  الفرنسي حبيث يتسـق مـع االنص 
ملبدأكما جاء يف   ،"Effets d’une déclaration interprétative: "كاآليت  ا

 .٦-٤ التوجيهي
 .٧-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 ح أحكام املعاهدة بواسطة إعالن تفسرييتوضي ١-٧-٤

 .١-٧-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٨) إىل (١الفقرات من (

 ).٨) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٩الفقرة (

" يف اجلملـة الثالثــة حمايـداقـرتح تغيــري كلمـة " نـوليت السـيد -٢١
ومسـتقل"، وذلـك لوصـف الطـرف الثالـث الـذي حيــدد  إىل "مؤهَّـل

 تفسري املعاهدة بصورة موضوعية.
قال إنه يرى أن كلمة "مؤهـل" تكفـي نظـراً  ماكريه السيد -٢٢

تنطوي على معىن االستقالل. واقرتح أيضاً االستعاضة عن  إىل أ ا 
 ."party" يف النص اإلنكليزي بكلمة "bodyكلمة "

قـال إن كلمـة "مؤهـل" غامضـة، فهـل  وود مايكـل السـري -٢٣
"من جانب ؟ ويكفي أن يقال "خموَّل"أم تعين  "تعين "مؤهل فكر�ً 

 .طرف �لث"
 قال إن الطرف الثالث مستقل حبد ذاته. كانديويت  السيد -٢٤
ــرئيس -٢٥ قـــال إنـــه يعتـــرب أن اللجنـــة قـــررت حـــذف كلمـــة  الـ

زي، يف الــــنص اإلنكليــــ "،body" واالستعاضــــة عــــن كلمـــة "حمايـــد"
 ."partyبكلمة "

 املعدلة. ) بصيغتها٩اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٢) إىل (١٠الفقرات من (

 .)١٢) إىل (١٠اعتُمدت الفقرات من ( 
 )١٣الفقرة (

قال إنه ينبغي أن ُيذكر [يف النص اإلنكليزي]  نوليت السيد -٢٦
 االسم األول للمؤلفة املشار إليها يف اجلملة األوىل.

(املقرر اخلـاص) قـال إنـه لـيس مـن املعتـاد يف  بيليه السيد -٢٧
لفرنســــية أن يُــــذكر االســــم األول للمؤلِّــــف. وملعاجلــــة هــــذه اللغــــة ا

صـــــياغة بدايـــــة الفقـــــرة ليصـــــبح نصــــــها:  إعـــــادةاقـــــرتح املشـــــكلة، 
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وعندئـذ ميكــن أن  وجهـة نظـر أخـرى، مـن �حيـة، [...]". "وتؤكـد
>لطريقـة الـيت جـرت عليهـا العـادة يف يف حاشـية  ةُيذكر اسم املؤلفـ
 خمتلف اللغات.

 صيغتها املعدلة.) ب١٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٥) و(١٤الفقر�ن (

 ).١٥) و(١٤اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٦( الفقرة

إىل أن احلاشــية األوىل، نظــراً  حـذفاقــرتح  نــوليت السـيد -٢٨
املقولة اليت تشري إليها هي مقولة غاية يف التجريد والعموميـة حبيـث 

 ال تنطوي على أي فائدة عملية.
 حلاشية األوىل.)، مع حذف ا١٦اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٨) و(١٧الفقر�ن (

 ).١٨) و(١٧اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )١٩الفقرة (

هليئـة تســوية قــال إنـه ينبغــي حـذف عبــارة " ماكريـه السـيد -٢٩
 " يف اجلملة األوىل.اخلالفات
 ) بصيغتها املعدلة.١٩اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٦) إىل (٢٠الفقرات من (

 ).٢٦) إىل (٢٠اعتُمدت الفقرات من ( 
 )٢٧الفقرة (

حملكمـة قال إن اجلملة الثالثة اليت تقول إن ا نوليت السيد -٣٠
رومانيــــا تعطـــي انطباعــــاً الصـــادر عـــن مل تُِعـــر التفـــا�ً إىل اإلعــــالن 

غري أن احملكمة >الزدراء. واقرتح إعادة صياغتها لتصبح كما يلي: "
>إلشـــارة يف  ارومانيـــصـــادر عـــن اكتفــت فيمـــا يتعلـــق >إلعـــالن ال

 ".كم الذي أصدرته إىل ما يلياحل
 ) بصيغتها املعدلة.٢٧اعتُمدت الفقرة ( 

 )٢٩) و(٢٨الفقر�ن (

 ).٢٩) و(٢٨اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٣٠الفقرة (

minoقال إنه يصعب فهم عبارة " ماكريه السيد -٣١ r k ey"  يف
 ".subdued mannerعنها بعبارة " االستعاضةواقرتح النص اإلنكليزي، 

 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.٣٠لفقرة (اعتُمدت ا 

 )٣٣) إىل (٣١الفقرات من (

 ).٣٣) إىل (٣١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .بصيغته املعدلة ١-٧-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 أثر تعديل أو سحب اإلعالن التفسريي ٢-٧-٤

 .٢-٧-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٧-٤ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

األثر املرتتب على إعالن تفسريي وافقت عليه مجيع الـدول  ٣-٧-٤
 املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة

 .٣-٧-٤ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 )٢الفقرة (

ــوليت الســـــيد -٣٢ ــ ــ يف اجلملــــــة  ،"véritableقــــــال إن كلمــــــة " ن
 ولــيس" trueينبغـي أن تــرتجم بكلمــة " ،مـن الــنص الفرنســي األوىل
 ".genuine" بكلمة

 ) بصيغتها املعدلة يف النص اإلنكليزي.٢اعتُمدت الفقرة ( 
 )٥) إىل (٣الفقرات من (

 ).٥) إىل (٣اعتُمدت الفقرات من ( 
  ٣-٧-٤ التــــــــــوجيهي املبــــــــــدأ علــــــــــى التعليــــــــــق اعتُمـــــــــد 

 .بصيغته املعدلة
أشـــارت إىل أ ــا كانــت قـــد  إســكوNر إرQنــدث الســيدة -٣٣

للجنة، يف أثناء اعتماد التعليق على املبدأ  ٣١٢١أ�رت يف اجللسة 
 reserva"، املشكلة الناشـئة عـن اسـتعمال تعبـريي ١-٤التوجيهي 

establecida"و "establecimiento de una reserva" ص اإلسباين  الن يف
الــــــــُمنشأ)  (الــــــتحفظ "established reservation"كرتمجــــــة لتعبـــــــريي 

التحفظ). وبعد التشاور،  إنشاء( "establishment of a reservation"و
َمته يف  قرر أعضاء اللجنة الناطقون >إلسبانية تبين املقرتح الذي قدَّ
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ملمارسة درَج يف النسخة اإلسبانية من تلك اجللسة، أي أن تُ  ا دليل 
يتضمن كل مبدأ توجيهي   عنوانعالمة جنمية تشري إىل حاشية بعد 

 أحد هذين التعبريين، ويكون نص هذه احلاشية كما يلي:
 “* En las versiones oficiales del Artículo 21, de las 

Convenciones de Viena se utilizan los siguientes términos: ‘1. 

A reservation established with regard to another party in 

accordance with articles 19, 20 et 23’ (version inglesa); ‘1. Un e 

réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux 

articles 19, 20 et 23’ (version francesa); y ‘1. Una reserv a q u e 
sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de 

conformidad con los artículos 19, 20 y 23’ (versión española). 

 “En la presente Guía de la práctica se ha optado por 

utilizar en la versión española los términos ‘reserva establecida’  

y ‘establecimiento de una reserva’ a fin de homogeneizar los 

términos empleados en las versiones española, francesa e 

inglesa. No obstante, el empleo de estos términos se realiza en 

el entendimiento de que los mismos equivalen a la expresión 

‘una reserva que sea efectiva’ en el sentido y con el significado 

que a dicha expresión le corresponde en virtud de las 

Convenciones de Viena.” 

 وقد تقرَّر ذلك. 
دعا اللجنة إىل النظر يف اجلزء اخلامس من دليل  الرئيس -٣٤

 .A/CN.4/L.783/Add.2املمارسة، وهو اجلزء الوارد يف الوثيقة 

رتاض عليهـــــا واإلعـــــال�ت التفســـــريية يف حالـــــة التحفظــــات وقبـــــول التحفظـــــات واالعـــــ -٥
 )A/CN.4/L.783/Add.2(خالفة الدول 

 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 )٧الفقرة (

" يف احلاشــــية الثانيــــة pleonasticقــــال إن كلمــــة " وود الســــري مايكــــل -٣٥
 ا أمكن تغيريها.للفقرة [يف النص اإلنكليزي] ليست مستساغة، ورمب

 ".tautologicalعنها بكلمة " االستعاضةاقرتح  نوليت السيد -٣٦

 التعديل يف احلاشية.)، مع ذلك ٧اعتُمدت الفقرة ( 
اجلــزء اخلــامس مــن دليــل املمارســـة  علــى التعليــق اعتُمــد 

 .بصيغته املعدلة

 التحفظات يف حالة خالفة الدول ١-٥

 الدول املستقلة حديثاً  ١-١-٥

 .١-١-٥ التوجيهي املبدأ مداعتُ  
 التعليق

قال إنه جيد أن هناك مشكلة عامة يف التعليق  غا� السيد -٣٧
. وهــــو يتضـــمن تــــذكرياً مفيــــداً يف ١-١-٥علـــى املبــــدأ التـــوجيهي 

يشــري إىل أن الــتحفظ الــذي تصــوغه دولــة  ٢موضــعني: يف الفقــرة 
شروط مستقلة حديثاً لدى إصدارها إشعاراً >خلالفة جيب أن يفي ب

ينص على أن  ٣الفقرة ؛ ويف ١-٣اجلواز املبينة يف املبدأ التوجيهي 
القواعد اإلجرائية املتعلقة >لتحفظات تنطبق أيضاً يف تلك احلالة. 

ال يوجد شيء يف التعليقات بشأن هاتني الفقرتني، وهو  ،ومع ذلك
) من التعليق علـى احلكـم ١٦الفقرة (إىل أن أمر غريب جداً نظراً 

ملسـألتني. اتتعلـق أيضـاً �ـاتني  ٢-١-٥زي يف املبدأ التوجيهي املوا
>لتحديد،  ١-١-٥من املبدأ التوجيهي  ٣ومن املهم، يف صدد الفقرة 

ًا حرية صوغ  أن ينص دليل املمارسة على أن للدولة املستقلة حديث
ذا  ،حتفظ جديد لدى إصدارها إشعاراً >خلالفة، ولكن جيب عليها إ

رك أن إشعار اخلالفة ال ميكن أن يسري بصورة أن تد ،قامت بذلك
ألنه يتعني على هذه الدولة أن تنتظر القبول من جانب دولة  فورية،

فقـــرتني إىل التعليــق علــى املبـــدأ  إضــافةيقــرتح أخــرى. وهــو لـــذلك 
) مـن التعليـق ١٦، إحدامها على غرار الفقـرة (١-١-٥التوجيهي 

آ�ر تطبيق القواعد  ، واألخرى توضح٢-١-٥على املبدأ التوجيهي 
 لن ُحيدث أثراً فور�ً.اإلجرائية، وخاصة أن اإلشعار 

(املقرر اخلاص) قال إن مالحظات السيد غا�  بيليه السيد -٣٨
هلـا مـا يربرهـا متامــاً، وقـال إنـه مسـتعد ألن يتشــاور معـه بشـأن نــص 

 الفقرتني اجلديدتني املقرتحتني متهيداً لتقدميهما إىل اللجنة.

 ر ذلك.وقد تقرَّ  
 )٢٠) إىل (١الفقرات من (

 ).٢٠) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 احتاد الدول أو انفصاهلا ٢-١-٥

 .٢-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )١٠) إىل (١الفقرات من (

 ).١٠) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 

1908045_A_A_CN.4_SER.A_2011.pdf   455 13/07/2020   09:06:40



 424 والستني الثالثة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

 )١١الفقرة (

 bout de" عبــارة إن(املقـرر اخلــاص) قـال  بيليــه السـيد -٣٩

phrase"، االستعاضة ينبغي  ،يف اجلملة األخرية من النص الفرنسي
 ".membre de phrase" عنها بعبارة
 ) بصيغتها املعدلة يف النص الفرنسي.١١اعتُمدت الفقرة ( 

 )١٦) إىل (١٢الفقرات من (

 ).١٦) إىل (١٢اعتُمدت الفقرات من ( 
  ٢-١-٥ التــــــــــوجيهي املبــــــــــدأ علــــــــــى التعليــــــــــق اعتُمـــــــــد 

 .املعدلةته بصيغ
 عدم االعتداد بتحفظات معيَّنة يف حالة احتاد الدول ٣-١-٥

 .٣-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-١-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 تها اإلبقـــاء علـــى النطـــاق اإلقليمـــي للتحفظـــات الـــيت صــــاغ ٤-١-٥
 الدولة السلف

 .٤-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٤-١-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 النطاق اإلقليمي للتحفظات يف حالة احتاد الدول ٥-١-٥
 .٥-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق
 )٩) إىل (١( الفقرات من

 ).٩) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٥-١-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

النطـاق اإلقليمـي لتحفظـات الدولـة اخللـف يف حالـة اخلالفــة  ٦-١-٥
 املتعلقة جبزء من اإلقليم

 .٦-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٥) إىل (١الفقرات من (

 ).٥) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦-١-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

توقيــت اآل�ر املرتتبــة علــى عــدم إبقــاء الدولــة اخللــف علـــى  ٧-١-٥
 حتفظ صاغته الدولة السلف

 .٧-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٧-١-٥ التوجيهي بدأامل على التعليق اعتُمد 

 التحفظات املتأخرة اليت تصوغها دولة خلف ٨-١-٥
(املقرر اخلاص) قال إنـه مـن الضـروري احليـد  بيليه السيد -٤٠

هنـا عـن مبـدأ مقـدس وإدخــال تغيـري علـى عنـوان املبـدأ التــوجيهي، 
املصـــطلحات الـــيت تســـتخدمها اللجنــــة شـــى مـــع افهـــو مل يعـــد يتم

ن العنــــوان احلـــايل >لعنــــوان التــــايل: حاليـــاً. واقــــرتح االستعاضـــة عــــ
 ".لفاخلدولة املتأخر لتحفظ من جانب الصوغ "ال

 اعتُمد اقرتاح املقرر اخلاص. 
 .بصيغته املعدلة ٨-١-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٤) إىل (١الفقرات من (

 ).٤) إىل (١ت من (اعتُمدت الفقرا 
 .٨-١-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 االعرتاضات على التحفظات يف حالة خالفة الدول ٢-٥

 إبقـــــاء الدولـــــة اخللـــــف علـــــى االعرتاضـــــات الـــــيت صــــــاغتها  ١-٢-٥
 الدولة السلف

 .١-٢-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٩) إىل (١الفقرات من (

 ).٩) إىل (١الفقرات من (اعتُمدت  
 .١-٢-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 
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 عدم االعتداد >عرتاضات معيَّنة يف حالة احتاد الدول ٢-٢-٥
 .٢-٢-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٢-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 بقاء االعرتاضات اليت صيغت على حتفظات الدولة السلف ٣-٢-٥

 .٣-٢-٥ التوجيهي املبدأ مداعتُ  
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٣-٢-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 بشأ ا اعرتاضاتحتفظات الدولة السلف اليت مل تصدر  ٤-٢-٥
 .٤-٢-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١دت الفقرات من (اعتُم 
 .٤-٢-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 حق الدولة اخللف يف صوغ اعرتاضات على التحفظات ٥-٢-٥

"، يف droit(املقرر اخلاص) اقرتح كتابة كلمة " بيليه السيد -٤١
، التـوجيهي املبـدأ ملشـروعمـن الـنص الفرنسـي  ٣العنـوان ويف الفقـرة 

ُيدرَج يف التعليق نُص  أيضاً أنواقرتح  >خلط املائل. >خلط العادي ال
، التوجيهي املبدأ عنوان يفاحلاشية اليت ترد عالمتها بعد كلمة "حق" 

 ).٣أو يف  اية الفقرة ( )مكرراً  ١(رة إما >عتباره الفق
 اعتُمد اقرتاح املقرر اخلاص. 
 .بصيغته املعدلة ٥-٢-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )١الفقرة (

(املقرر اخلاص) اقـرتح االستعاضـة عـن كلمـة  بيليه السيد -٤٢
 ".حق"، يف اجلملة األوىل، بكلمة "أهلية"

 بصيغتها املعدلة.) ١اعتُمدت الفقرة ( 

 )٨) إىل (٢الفقرات من (

 ).٨) إىل (٢اعتُمدت الفقرات من ( 
 .بصيغته املعدلة ٥-٢-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

ظل  ٦-٢-٥ ت ثاً  اعرتاضات دولة خلف ليست من الدول املستقلة حدي
 معاهدة �فذة إزاءها

 .٦-٢-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٣) إىل (١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٦-٢-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 قبول التحفظات يف حالة خالفة الدول ٣-٥

غته  ١-٣-٥ لذي صا إبقاء الدولة املستقلة حديثاً على القبول الصريح ا
 السلف الدولة

 .١-٣-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٦) إىل (١الفقرات من (

 ).٦) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .١-٣-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

ة حديثاً على القبول إبقاء دولة خلف ليست من الدول املستقل ٢-٣-٥
 الصريح الذي صاغته الدولة السلف

 .٢-٣-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 )٣إىل () ١الفقرات من (

 ).٣) إىل (١اعتُمدت الفقرات من ( 
 .٢-٣-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

بول  ٣-٣-٥ توقيت اآل�ر املرتتبة على عدم إبقاء الدولة اخللف على ق
 ح صاغته الدولة السلفصري

 .٣-٣-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 
 التعليق

 .٣-٣-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 
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يها  ٤-٥ اآل�ر القانونية للتحفظات وقبول التحفظات واالعرتاض عل
 يف حالة خالفة الدول

 .٤-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١( اعتُمدت الفقر�ن 
 .٤-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 الدولاإلعال�ت التفسريية يف حالة خالفة  ٥-٥

 اإلعال�ت التفسريية اليت صاغتها الدولة السلف ١-٥-٥

يكــون رقــم هــذا املبــدأ التــوجيهي  أناقــرتح  نــوليت الســيد -٤٣
 .٢-٥-٥ال يوجد مبدأ توجيهي حيمل رقم إىل أنه ، نظراً ٥-٥ هو

 اعتُمد اقرتاح السيد نوليت. 

 .٥-٥برتقيمه املعدل إىل  ١-٥-٥ التوجيهي املبدأ اعتُمد 

 التعليق

 )٢) و(١الفقر�ن (

 ).٢) و(١اعتُمدت الفقر�ن ( 

 )٣الفقرة (

ــه الســــــــــيد -٤٤ ــ ــ ــ ــ (املقـــــــــــرر اخلــــــــــاص) قـــــــــــال إن عبـــــــــــارة  بيليـ
"la réglementation des déclarations  interprétatives dans le Guide 

de la pratique،"  يف اجلملة قبل األخرية من النص الفرنسي، ينبغي
 les règles applicables aux déclarationsبعبـارة "االستعاضـة عنهـا 

interprétatives figurant dans le Guide  de la pratique." 

 ) بصيغتها املعدلة يف النص الفرنسي.٣اعتُمدت الفقرة ( 
 )٧ىل () إ٤الفقرات من (

 ).٧) إىل (٤اعتُمدت الفقرات من ( 

 .بصيغته املعدلة ٥-٥ التوجيهي املبدأ على التعليق اعتُمد 

 اعتُمد اجلزء اخلامس من دليل املمارسة بصيغته املعدلة. 

دعــــا اللجنــــة إىل بــــدء النظــــر يف االســــتنتاجات  الـــرئيس -٤٥
اخلاصـــــــة >حلــــــــوار املتعلــــــــق >لتحفظــــــــات الــــــــيت تــــــــرد يف الوثيقــــــــة 

A/CN.4/L.783/Add.7 وهـي االســتنتاجات الـيت ســتدرَج يف مرفــق ،
 دليل املمارسة.

 املرفق
 االســـــــــــــــتنتاجات اخلاصـــــــــــــــة >حلـــــــــــــــوار املتعلـــــــــــــــق >لتحفظـــــــــــــــات

)A/CN.4/L.783/Add.7( 
 األوىل إىل الرابعة من الديباجةالفقرات من 

 من الديباجة. إىل الرابعةاألوىل  من اعتُمدت الفقرات 

 ديباجةالفقرة اخلامسة من ال

قال إنه سيكون من األفضل احلديث عن  وود السري مايكل -٤٦
 ".اتفاقية فيينا" بدالً من "اتفاقييت فيينا"

ــغ الســــيد -٤٧ فيينــــا لعــــام كانــــت اتفاقيــــة مــــا إذا  ســــأل  خوانــ
 سارية املفعول. ١٩٨٦

 إ ا ليست سارية املفعول. (املقرر اخلاص) قال بيليه السيد -٤٨

العـــدد الكبـــري مـــن ن اإلشــارة إىل "قـــال إ خوانـــغ الســيد -٤٩
التحفظات اليت تبدو غري متماشية مع احلـدود الـيت يفرضـها قـانون 

االستعاضــة  واقـرتح" تــذهب إىل مـدى أبعــد ممـا ينبغــى. املعاهـدات
 ".عدد" بكلمة "العدد الكبريعن عبارة "

 اعتُمدت الفقرة اخلامسة من الديباجة بصيغتها املعدلة. 
 لديباجةالفقرة السادسة من ا

قـــال إنـــه ال يوافـــق علـــى صـــياغة الفقـــرة،  خوانـــغ الســـيد -٥٠
ملــــا قــــد تواجهــــه الــــدول منهـــا  وإدراكــــاً لتصــــبح: " تعــــديلهاواقـــرتح 

 ".واملنظمات الدولية من صعو>ت يف تقييم صحة التحفظات
ــه الســيد -٥١ (املقــرر اخلـــاص) قــال إنـــه يفضــل الصـــياغة  بيليـ

 عـض الـدول واملنظمـات الدوليــةملـا تواجهـه ب منهـا وإدراكـاً التاليـة: "
 .من صعو>ت يف تقييم صحة التحفظات"

منها  وإدراكاً ليصبح نصها: " اقرتح تعديل الفقرة الرئيس -٥٢
 ".للصعو>ت اليت يثريها تقييم صحة التحفظات

 .ذلك تقرَّر وقد 
 اعتُمدت الفقرة السادسة من الديباجة بصيغتها املعدلة. 
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 الفقرة السابعة من الديباجة

قال إنه ينبغي حذف هذه الفقرة. ورغم أنه  خوانغ السيد -٥٣
 يستطيع أن يوافق من �حية املبدأ على فائدة احلوار الرباغمايت مـع
اجة.  صاحب التحفظ، فإنه ال يرى سبباً للنص على ذلك يف الديب

املستحيل يف كثري  فذلك، أوالً، ليس >ألمر الواقعي ألنه سيكون من
مارسـة العمليــة، نظـراً للعــدد هـذا احلــوار يف املمـن احلـاالت إجــراء 

بصــوغ حتفظــات.  الكبـري مــن الــدول واملنظمـات الدوليــة الــيت تقـوم
و�نياً فإن الفقرة ال طائل منها، إذ من الواضح أنه عندما تقوم دولة 

دول أطـراف أخـرى، فـإن  عليـهبصوغ حتفظ على معاهدة تعرتض 
 التحفظ. الدول املعنية ستتشاور مع الدولة صاحبة

رداً علــى الســيد خوانــغ، قــال إن الفقــرة  ،ســابو� الســيد -٥٤
تشـــري فقـــط إىل ممارســـة بنـــاءة ميكـــن أن تســـاعد يف حـــل مشــــاكل 
دبلوماســــية أو سياســــية �شــــئة عــــن بعــــض التحفظــــات. واللجنــــة 

 تضيف جديداً بذلك. ال
قال إنه رمبـا ميكـن للجنـة أن تنـاقش املسـألة  نوليت السيد -٥٥

اصة مث تستأنف النظر يف الفقـرة يف اجللسـة العامـة يف مشاورات خ
 بعد أن تصل إىل اتفاق.

(املقرر اخلاص) قال إنه ال يوافـق علـى ذلـك  بيليه السيد -٥٦
االقرتاح. فمرفق دليل املمارسة الذي يتضمن استنتاجات اللجنة بشأن 

>لتحفظات ينبغي أن يُعتمد دومنا مزيد من التـأخري،  احلوار املتعلق
أنه قد خضع >لفعل للمناقشة يف اجللسة العامة، ويف أثناء تلك ذلك 

 املناقشة مل يدِل السيد خوانغ ²ي تعليق.
قال إنه يعترب أن اللجنة ترغب يف اعتماد الفقـرة  الرئيس -٥٧

 احلايل. السابعة من الديباجة بنصها
 .ذلك تقرَّر وقد 
 اعتُمدت الفقرة السابعة من الديباجة. 
 نة من الديباجةالفقرة الثام

 اعتُمدت الفقرة الثامنة من الديباجة. 
 اعتُمدت فقرات الديباجة بصيغتها املعدلة. 

 اجلزء األول من املنطوق

دعا أعضاء اللجنة إىل النظر يف منطوق الوثيقة،  الرئيس -٥٨
 سبق اعتمادها يف جلسة سابقة. ١فقرة فقرة، وأشار إىل أن الفقرة 

 ٩إىل  ٢الفقرات من 

 .٩إىل  ٢مدت الفقرات من اعتُ  
 اجلزء الثاين من املنطوق

" يف undertakeحــذف كلمـــة " اقــرتح وود الســري مايكــل -٥٩
 النص اإلنكليزي.

قــال إنــه يــرى أن التوصــية ال فائــدة منهــا،  وانــغخ السـيد -٦٠
ألن الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة تعــــرف >لفعـــل كيـــف تتعامـــل مــــع 

 املشاكل اليت تثريها التحفظات.
قال إنه يعتـرب أن اللجنـة ترغـب يف اعتمـاد اجلـزء  الرئيس -٦١

 الثاين من املنطوق، مع األخذ >قرتاح السري مايكل وود.
 .ذلك تقرَّر وقد 
 اعتُمــــد اجلـــــزء الثـــــاين مــــن املنطـــــوق بصـــــيغته املعدلـــــة يف  

 النص اإلنكليزي.
املتعلـــــــــق  >حلـــــــــوار اخلاصـــــــــة االســـــــــتنتاجات اعتُمـــــــــدت 

 دلة.بصيغتها املع >لتحفظات
دعا أعضاء اللجنة إىل بدء النظر، فقرة فقرة، يف  الرئيس -٦٢

 .A/CN.4/L.783/Add.8مقدمة دليل املمارسة الواردة يف الوثيقة 
 )A/CN.4/L.783/Add.8( مقدمة (أ)

 )١الفقرة (

) ال ميكـن اعتمادهـا يف ١قال إن الفقـرة ( خوانغ السيد -٦٣
املمارســـــة املتعلــــــق يتـــــألف دليــــــل اجللســـــة احلاليـــــة أل ــــــا تقـــــول: "

مبـادئ توجيهيــة اعتمــد�ا جلنــة  >لتحفظـات علــى املعاهــدات مــن
، ولكـــــن هـــــذه املبـــــادئ القـــــانون الـــــدويل، ومت استنســـــاخها أد�ه"

وينبغي أن تكـون هـذه هـي النقطـة بعد. مجيعها التوجيهية مل تُعتمد 
 اليت يبدأ منها عمل اللجنة.

تؤجل  أنواقرتح قال إنه يفهم قلق السيد خوانغ،  الرئيس -٦٤
 ).٢ن تبدأ >عتماد الفقرة ()، وأ١اللجنة اعتماد الفقرة (

 وقد تقرَّر ذلك. 
 )٢الفقرة (

قـــال إنـــه ينبغـــي ذكـــر اتفاقيـــات فيينـــا  غالتســـكي الســـيد -٦٥
) أو يف كــــــل أجــــــزاء دليــــــل ٢( برتتيبهـــــا الــــــزمين، ســــــواء يف الفقــــــرة

حـظ أن املمارسة. وفيما خيص موضوعاً أكثر عمومية، قال إنـه يال
املساواة رغم أن مثة اختالفاً بينها تلك االتفاقيات تعاَمل على قدم 

 ١٩٨٦مـــــن منظـــــور القــــــانون الـــــدويل، إذ إن اتفاقيــــــة فيينـــــا لعــــــام 
ينبغي  تصبح بعد مصدراً ملزماً من مصادر القانون الدويل؛ ورمبا مل

 اإلشارة إىل ذلك.
لسيد قال إنه يتفق مع االقرتاح األو  وود السري مايكل -٦٦ ل ل

إن معاملــة اتفاقيـــات فـــ ،ح الثــاينغالتســكي. وفيمــا يتعلـــق >القــرتا 
يثــــري أي  علــــى قــــدم املســــاواة ال ١٩٨٦و ١٩٧٨و ١٩٦٩ أعـــوام

مشــكلة يف حقيقـــة األمـــر، ألن دليـــل املمارســـة ال يشـــري إىل تلـــك 
الصـكوك بقــدر مـا يشــري إىل القواعـد املتضــمنة فيهـا، وهــي قواعــد 

د تعاهدية. وقال إنه يود أيضًا أن يديل عرفية إىل جانب كو ا قواع
"، يف السطر permissibility: ينبغي االستعاضة عن كلمة ">قرتاحني
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لتغطية كل  "، وذلكvalidityالنص اإلنكليزي، بكلمة "الثالث من 
من الصحة املوضوعية والصحة اإلجرائية للتحفظات؛ وينبغي حذف 

" يف  تفيد خبالف ذلـك>لرغم من االفرتاضات املتكررة اليتعبارة "
 ويفاجلملة الثانية، ألن املقدمة ليست املكان املناسب لعبارة كهذه. 

 إىل عام، بوجه تفتقر،رتمجة اإلنكليزية قال إن ال أخرى،صدد نقطة 
 ؛ وسوف يقدم اقرتاحات لتصويبها إىل األمانة.الدقة
قال إنـه رمبـا ينبغـي اإلشـارة يف حاشـية إىل  سابو� السيد -٦٧
 مل تدخل بعد حيز النفاذ. ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام أن 
اعتمـــاد  اســـتئنافواقـــرتح الحـــظ ~خـــر الوقـــت  الــرئيس -٦٨

 يف اجللسة التالية.املقدمة 
 .٠٥/١٨رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٢٥اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١١اخلميس، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة  :احلاضـــــــــرون 
، السـيد بيليـه، بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييـرا - >سكيس

السيدة جاكوبسون، السيد حسونة، السيد احلمود، السيد خوانغ، 
السـيد دوغــارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، 

، السيد غا�، السيد فارغاس كارينيو، السيد فاسياين، السيد فومبا
السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو أفونسـو، السـيد 

الســيد موراسـي، الســيد ميليسـكانو، الســيد نـوليت، الســيد  ماكريـه،
 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

عن أعمال دور�ا القانون الدويل مشروع تقرير جلنة 
 )�بعوالستني ( الثالثة

 A/CN.4/L.783(ختــام) ( التحفظــات علـى املعاهـدات - الفصـل الرابـع
 )Add.1-8و

دليل املمارسة املتعلق Nلتحفظات على املعاهدات الـذي نص  -واو
 )�بعاعتمدته اللجنة يف دور�ا الثالثة والستني (

نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢
ملتعلق >لتحفظات، والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار ا

�بع(وثبتاً للمراجع ( 
�بع)  مقدمة )(أ))A/CN.4/L.783/Add.8( 

دعا اللجنة إىل استئناف النظر يف الفصل الرابع  الرئيس -١
مــن مشـــروع التقريــر، وال ســـيما مقدمـــة دليــل املمارســـة الـــواردة يف 

. وأشار إىل أن عدداً من التعـديالت A/CN.4/L.783/Add.8الوثيقة 
 ) كان قد اقُرتح يف اجللسة السابقة.٢ة (للفقر 

 )ختام) (٢الفقرة (

قــال إنـه امتنــع عمومـاً أثنــاء الـدورة احلاليــة  خوانـغ السـيد -٢
×يت من إىل أنه عن التعليق على مشاكل ذات طبيعة لغوية. ونظراً 
 جـاً هـادÔً اتبـع بلد يفخر برتاثه يف التماس املواقف الوسط، فقـد 

 مـا خيـصولكن ذلك ال يعـين أنـه سـيتنازل فيبشأن بعض القضا�. 
 القضا� املبدئية.

و>لنســبة للصــني، متثـــل قضــية �يــوان مســـألة مبــدأ. وقـــد  -٣
أشـار يف جلســة سـابقة إىل خطــأ يف معاجلــة اللجنـة لتلــك املســألة 
واقرتح حالً معقوالً. ولكن هذا احلل قوبل >لرفض، ورمبا كان ذلك 

 ،. وأ�ً كـان األمــرآخـر بـدافعو بسـبب الرغبـة يف معارضـة الصــني أ
 فإن هذا غري مقبول.

الفقرة ( -٤ ) من ٢لقد اسُتشهد بثالث من اتفاقيات فيينا يف 
االتفاقيات دخلتا  مقدمة دليل املمارسة، ولكن اثنتني فقط من هذه 
اتفاقية فيينا  حيز النفاذ. وعندما تساءل يف اجللسة السابقة عن وضع 

ص أوالً Ðبالغ اللجنة ² ا دخلت حيز قام املقرر اخلا ،١٩٨٦لعام 
 ١١بعد ذلك إىل االعرتاف خبطئه. وقد انضمت اضطر النفاذ، ولكنه 

، ومع ذلك ١٩٨٦منظمة دولية فقط إىل أطراف اتفاقية فيينا لعام 
 اللجنة عدة أسابيع ملناقشة مسألة حتفظات املنظمات الدولية. أنفقت

جلنة القانون الدويل سادسة مراراً من وقد طلبت اللجنة ال -٥
أن تعمـــد إىل تقصـــري تقاريرهــــا. والطـــول املفــــرط للتعليقـــات علــــى 

مــا املبـادئ التوجيهيــة الـواردة يف تقريــر اللجنـة احلــايل يتعـارض مــع 
 طالبــت بــه اجلمعيـــة العامــة، ويفـــرض عبئــاً ال يطـــاق علــى األمانـــة

ل الـنص بطريقـة ، وجيعل من العسري على أعضاء اللجنة حتليـالعامة
فقرة للتعليق  ٥٠يدة وعلمية. فهل من الضروري حقاً أن توضع رش

صـفحة لــن  ٨٠٠علـى مبـدأ تـوجيهي واحـد؟ إن تعليقـاً يبلـغ طولـه 
صـفحة ســيؤدي  ٢٠٠الكثـريون؛ واختصـار هـذا التعليـق إىل  يقـرأه

 .معتربةإىل وفورات 
ين وقال إنه قد سّلم Ðجنازات جلنة القانون الدويل يف تشر  -٦

يف نـــــــدوة عقـــــــدت مبقــــــر األمـــــــم املتحـــــــدة  ١٩٩٧األول/أكتــــــوبر 
لالحتفال >لذكرى اخلمسني إلنشاء اللجنة، ولكنه أشار أيضاً إىل 
بعض االنتقادات احلادة من ا0تمع الدويل لبعض أعمـال اللجنـة. 
واآلن، وقـد أصــبح عضــواً يف اللجنــة، فإنـه جيــد أن املشــاكل أكثــر 

هـــو نـــوع  ومـــا هـــي واليـــة اللجنـــة؟خطـــورة ممـــا كـــان يتصـــور. فمـــا 
اإلرشاد القانوين الذي ينبغي أن تقدمه إىل الدول األعضاء؟ وبدالً 
من تبديد املوارد البشرية واملادية، ينبغي للجنـة أن تنهـي علـى وجـه 

 السرعة نظرها يف البند املتعلق >لتحفظات على املعاهدات.
لسـابقة رمبـا وقال إن تعليقاته يف اجللسة احلالية واجللسة ا -٧

قد آذت مشاعر بعض األعضاء، ولكنه مل يقل إال احلقيقة.  تكون
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وهو يتحمل املسؤولية الكاملة عن كل هذه التعليقات اليت يود أن 
تسـجَّل يف حمضـر اجللســة وأن تُـدرَج يف تقريـر جلنــة القـانون الــدويل 

 إىل اللجنة السادسة.
ــرئيس -٨ ــ قــــــال إنـــــه قــــــد جـــــرت اإلحاطــــــة علمـــــاً ببيــــــان  الـ

 خوانغ. السيد
)، مـــع التعــديالت الــيت عُرضـــت يف ٢تُمــدت الفقــرة (اع 

 اجللسة السابقة.
 )٤) و(٣الفقر�ن (

 ).٤) و(٣اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٥الفقرة (

قال إن العبارة االفتتاحيـة مـن اجلملـة الثانيـة،  غا� السيد -٩
، ينبغـــي "ومثلمــا هـــو احلــال >لنســـبة لقواعــد فيينـــا نفســها"ونصــها 

مـن غـري املالئــم أن توضـع املبـادئ التوجيهيــة إىل أنــه حـذفها، نظـراً 
 على نفس مستوى اتفاقية فيينا.

(املقــرر اخلــاص) قــال إنــه يوافــق علــى هــذه  بيليــه الســيد -١٠
املالحظة ويقرتح إعادة صياغة بداية اجلملة ليصبح نصها كالتايل: 

دق ذلــــك "وقواعـــد فيينـــا هـــي قواعـــد ذات طـــابع تكميلـــي، ويصـــ
 ."واردة يف دليل املمارسة>ألحرى على القواعد ال

قال إن هذه املقولة مفرطة التعميم. وال ميكن  غا� السيد -١١
أن يقــال إن كـــل قواعـــد فيينـــا قواعــد تكميليـــة، إذ إن بعـــض هـــذه 
القواعد يستنسخ ببساطة قواعد القـانون الـدويل العـريف. وينبغـي أال 

ة يف يشـار إىل نظــام فيينــا: ينبغــي فقـط أن يقــال إن القواعــد الــوارد
 للدول. الدليل ال يُقصد �ا أن تكون ملزمة 

ــرئيس -١٢ يكــــون نــــص اجلملــــة الثانيــــة كــــاآليت:  أناقــــرتح  الـ
، يف أحســن األحـــوال، هــيالقواعــد املعروضــة يف دليــل املمارســـة "

 ."ذات طابع تكميلي
 ) بصيغتها املعدلة.٥اعتُمدت الفقرة ( 

 )٧) و(٦الفقر�ن (

 ).٧) و(٦اعتُمدت الفقر�ن ( 
 )٨لفقرة (ا

ــوديس -Nســكيس  الســيد -١٣ قــال إن احلاشـــية األوىل  بريمـ
قد تعطي انطباعاً ²ن التعليقات إىل أ ا للفقرة ينبغي حذفها، نظراً 

ُتستعرض يف الدورة احلالية. و>إلضافة إىل ذلك، اقرتح أن ُحتذف  مل
 .">لرغم من أنه غالباً ما تعرض لالنتقاد"عبارة  الثانيةمن اجلملة 

األخـري  اجلزء يفمع ما قيل قال إنه خيتلف  خوانغ السيد -١٤
 التقنيــــة الطبيعــــةبعبــــارة "ويف ضـــوء  يبـــدأ الــــذي الثانيـــة اجلملــــةمـــن 

 أن التعليقات الطويلة ضرورية.ومفاده ، "واملعقدة

 ) بصيغتها املعدلة.٨اعتُمدت الفقرة ( 
 )١٠) و(٩الفقر�ن (

 ).١٠) و(٩اعتُمدت الفقر�ن ( 
 (ختام)  والتعليقات عليهابادئ التوجيهية نص امل (ب)

 *(ختـــــام)أثـــــر الـــــتحفظ الــــــمُنشأ يف العالقـــــات التعاهديـــــة  ٤-٢-٤
)A/CN.4/L.783/Add.6( 
 *)ختام( التعليق

 *)ختام) (٢٣) و(٢٢الفقر�ن (

ــرئيس  -١٥ دعـــــا أعضـــــاء اللجنــــة إىل اســـــتئناف النظـــــر يف الــ
 ٤-٢-٤وجيهي ) من التعليق على املبدأ التـ٢٣) و(٢٢الفقرتني (

(أثـــر الـــتحفظ الــــُمنشأ يف العالقـــات التعاهديـــة) الـــوارد يف الوثيقـــة 
)A/CN.4/L.783/Add.6.( 

لة ٢٣) و(٢٢قال إن الفقرتني ( غا� السيد -١٦ ) تقدمان أمث
التزامـات إضـافية علـى دول أخــرى. علـى حتفظـات للـدول تفـرض 

ق مـع فـإن هـذه التحفظـات تعـدِّل املعاهـدة بطريقـة ال تتفـ ،وهكـذا
 أنواقــرتح . ١-١تعريـف الـتحفظ حسـبما يــرد يف املبـدأ التـوجيهي 

 ينظر املقرر اخلاص يف هذه املسألة بغرض كفالة االتساق يف النص. 
 ).٢٣) و(٢٢اعتُمدت الفقر�ن ( 
²كملــه  ،٤-٢-٤التعليــق علـى املبــدأ التـوجيهي  اعتُمـد 

 .املعدلة وبصيغته
لنسـبة إىل املعاهـدة وضـع صـاحب الـتحفظ غـري الصـحيح > ٣-٥-٤

 )A/CN.4/L.783/Add.6( **(ختام)
 **)ختام( التعليق

 )مكرراً  ٢٠الفقرة (

ــرئيس -١٧ دعـــا املقـــرر اخلــــاص إىل عـــرض مقرتحـــه بشــــأن  الـ
) الــــــيت ستضــــــاف إىل التعليــــــق علــــــى املبــــــدأ مكــــــرراً  ٢٠( الفقــــــرة

(وضع صاحب التحفظ غري الصحيح >لنسبة  ٣-٥-٤ التوجيهي
 إىل املعاهدة).

ــه الســـيد -١٨ (املقــــرر اخلـــاص) قـــال إنــــه يـــود، اســــتجابة  بيليـ
، أن يقــرتح إدراج فقـــرة ٣١٢٣لتعليقــات الســيد نـــوليت يف اجللســة 

 جديدة نصها كما يلي: 
) وظهر عدم االتفاق ذاتـه يف أثنـاء املناقشـة مكرراً  ٢٠(" 

اليت جرت يف اللجنة السادسة خالل الدورة اخلامسة والستني 
__________ 

 .٣١٢٢ اجللسة من مستأنف * 
 .٣١٢٤و ٣١٢٣ اجللستني من مستأنف ** 
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ظــات احلكومـــات علـــى ليقـــات ومالحللجمعيــة العامـــة ويف تع
 ٣-٥-٤ (املبــدأ التــوجيهي ٢-٥-٤مشــروع املبــدأ التــوجيهي 

. (س)٢٠١٠احلايل) الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة يف عام 
وانقســـمت الـــدول إىل جممـــوعتني متســـاويتني تقريبـــاً، إحـــدامها 
تؤيــد القرينـــة اإلجيابيـــة الـــيت تبّنتهـــا اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة ومبـــدأ 

غــــري الصـــحيح عــــن بقيـــة املعاهــــدة، فصــــل الـــتحفظ إمكانيـــة 
واألخرى تعارضهما. ولكن اجلميع اتفقوا على أن نية صاحب 

كـــان صـــاحب إذا  الــتحفظ هـــي املعيـــار الرئيســـي لتحديــد مـــا 
التحفظ يلتزم أو ال يلتزم >ملعاهدة، وعلى أن صاحب التحفظ 
هــو أفضـــل مـــن يوضــح مـــاذا كانـــت نيتــه. وأدى ذلـــك بـــبعض 

يعطـي وز�ً أكـرب للـدور الـذي  اً وسـط حـالً تقـرتح  الـدول إىل أن
تؤديه نية صاحب التحفظ؛ وهكذا اقرتحـت النمسـا واململكـة 
املتحـدة اإلبقـاء علـى القرينـة اإلجيابيـة الـواردة يف مشـروع املبــدأ 

الســـــــــابق، مـــــــــع الســـــــــماح ألصـــــــــحاب  ٢-٥-٤التـــــــــوجيهي 
التحفظــــات ²ن يكــــون هلــــم القــــول األخــــري، وذلــــك مبـــــنحهم 

. ويســتند املبـدأ التــوجيهي (ص)يــة خمالفـةإلعــراب عـن نإمكانيـة ا
 ."بصورة وثيقة إىل هذه االقرتاحات ٣-٥-٤

_________ 
، ا0لــــد الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)، الفصـــــل ٢٠١٠حوليــــة  "(س) 

 .٢-الرابع، الفرع جيم

 ،اخلامسة والستون الدورة العامة، للجمعية الرمسية الو�ئق "(ص) 
(النمسا)؛  ٨٢ )، الفقرةA/C.6/65/SR.19( ١٩ اجللسة ،اللجنة السادسة

 A/CN.4/639، ا0لـــــد الثــــــاين (اجلـــــزء األول)، الوثيقــــــة ٢٠١١حوليـــــة و
، تعليقـــــــات ومالحظـــــــات النمســـــــا بشـــــــأن التحفظـــــــات غـــــــري Add.1و

املبـدأ  مشـروعالصـحيحة، وتعليقـات ومالحظـات اململكـة املتحـدة بشـأن 
>لنسـبة إىل  (وضع صـاحب الـتحفظ غـري الصـحيح ٢-٥-٤التوجيهي 

اخلامســة  الــدورة العامـة، للجمعيــة الرمسيـة الو�ئــقاملعاهـدة). انظــر أيضـاً 
 ٣٩)، الفقرة A/C.6/65/SR.21( ٢١اجللسة  ،اللجنة السادسة ،والستون

، ا0لـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــزء األول)، الوثيقـــــــة ٢٠١١حوليـــــــة (اليــــــو�ن)؛ و
A/CN.4/639 وAdd.1 روعمشــــ، تعليقـــات ومالحظـــات سويســــرا بشـــأن 

 ".٢-٥-٤املبدأ التوجيهي 

 ).مكرراً  ٢٠اعتُمدت الفقرة ( 

 )٥٣) إىل (٥١الفقرات من (

دعا املقرر اخلاص إىل عرض اإلضافات األخرى  الرئيس -١٩
 .٣-٥-٤اليت يقرتح إدراجها يف التعليق على املبدأ التوجيهي 

(املقرر اخلاص) قال إنه يوصي Ðضافة ثالث  بيليه السيد -٢٠
 ) يكون نصها كما يلي: ٥٠الفقرة ( فقرات بعد
مــــن  ٤و ٣تــــدرك اللجنــــة أن الفقــــرتني  ،) و>ملثـــل٥١(" 

النقطـــة مســألة  حســمدون بــترتكــان  ٣-٥-٤جيهي املبــدأ التــو 
ة إعـراب صـاحب الـتحفظ  اليت تنشأ عندها آ�ر الزمنية احملددَّ

دون مـــن >ملعاهـــدة  -أو عـــدم االلتـــزام  -عـــن عزمـــه االلتـــزام 
 . هحتفظاالستفادة من 

) وإذا أعلـــن صــــاحب الــــتحفظ أنــــه يقبــــل تطبيــــق ٥٢(" 
فلــــن تنشــــأ أي ظ، دون االســــتفادة مــــن الــــتحفمــــن املعاهــــدة 

مشكلة حقيقية، وميكن اعتبـار أن املعاهـدة سـتظل منطبقـة يف 
املســــتقبل، علــــى أســــاس أن الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة الــــيت 

بة أصـــدرت الــــتحفظ ال ميكنهــــا أن تســــتند إليــــه، ســــواء >لنســــ
للماضي أو للمستقبل. ومن األصعب الرد على السؤال املثـار 

إلعــالن يعتـــزم أال يلتـــزم يف الفقــرة الســـابقة إذا كــان صـــاحب ا
>ملعاهدة؛ ففي ظل هذا السيناريو، سيكون منطقياً دون شك 

يكــن ملتزمــاً قــط >ملعاهــدة،  أن يُعتـرب أن صــاحب اإلعــالن مل
بصاحب التحفظ إىل ألن بطالن التحفظ (من البداية) يؤدي 

فإن هذا احلـل  ،أن يعترب نفسه غري ملتزم >ملعاهدة. ومع ذلك
عمليـة هائلــة مـن �حيـة العـودة إىل احلالــة قـد ينشـئ صـعو>ت 

اليت كانت قائمة عندما أعربت الدولـة أو املنظمـة الدوليـة عـن 
 موافقتها على االلتزام (رهناً >لتحفظ).

ينــــدرج  ٣-٥-٤جيهي املبــــدأ التـــو  إىل أن) ونظـــراً ٥٣(" 
إىل حد كبري يف إطار التطوير التدرجيي للقـانون الـدويل، فيبـدو 

يُـرتك ا0ـال للممارسـة لكـي تتطـور، بـرغم أن  مـن املناسـب أن
 . "الظروف املختلفة قد تستدعي حلوالً خمتلفة

ــود الســيد -٢١ ســأل عـــن الســبب يف أن اجلملـــة الثانيـــة  احلمـ
صـاحب اإلعــالن ولــيس إىل تتضـمن إشــارة إىل ) ٥٢(الفقــرة  مـن

 صاحب التحفظ.
(املقـرر اخلـاص) أوضـح أن العامـل اجلـوهري  بيليـه السـيد -٢٢

يف هذا السياق هو أن الدولة املعنية هـي صـاحبة الـتحفظ وكـذلك 
صــاحبة اإلعــالن الـــذي تعلــن فيــه أ ـــا غــري ملتزمــة >ملعاهـــدة ألن 

 حتفظها مل يُقبل. 
 ).٥٣( إىل) ٥١( من الفقراتاعتُمدت  
بصـــيغته  ٣-٥-٤اعتُمــد التعليـــق علــى املبـــدأ التــوجيهي  

 املعدلة واملستكملة.
 )A/CN.4/L.783/Add.2( (ختام)الدول املستقلة حديثاً  ١-١-٥

 )ختام( التعليق

 )�لثاً  ١٩) و(مكرراً  ١٩الفقر�ن (

ــرئيس -٢٣ دعـــــا الســـــيد غــــا� إىل عـــــرض مقرتحـــــه بشـــــأن  الــ
) اللتني ستدرجان بعد �لثاً  ١٩و( )مكرراً  ١٩الفقرتني اجلديدتني (

الـوارد يف  ١-١-٥ التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي) من ١٩الفقرة (
 .A/CN.4/L.783/Add.2الوثيقة 
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قال إنه قام، بناًء على طلـب املقـرر اخلـاص،  غا� السيد -٢٤
يبدو أ ما تثريان خالفاً أل ما تكرران  بصياغة فقرتني إضافيتني ال

. وفيما يلي نص الفقرتني ١٩٧٨لعام فيينا ة فقط ما جاء يف اتفاقي
 ): �لثاً  ١٩) و(مكرراً  ١٩(

مـن اتفاقيــة  ٢٠مـن املــادة  ٢وفقـاً للفقــرة ) مكـرراً  ١٩(" 
أن تضــــع  ]...[للدولـــة املســـتقلة حـــديثاً ’، ١٩٧٨فيينـــا لعـــام 

حتفظــاً، إال إذا كـــان مـــن تلـــك التحفظـــات الـــيت متنـــع وضـــعها 
 ١٩ (ب) أو (ج) مــن املـــادةأحكــام الفقــرات الفرعيــة (أ) أو 

وتتضـمن  .]‘١٩٦٩ فيينـا لقـانون املعاهـدات [لعـاممن اتفاقية 
²ن أي حتفـظ تـذكرياً  ١-١-٥) من املبدأ التوجيهي ٢الفقرة (

إشـعاراً >خلالفـة  تصوغه الدولة املستقلة حـديثاً لـدى إصـدارها
خيضع لشرط اجلواز الوارد يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) 

 يستنسخهي الذي ، وهو املبدأ التوجي١-٣بدأ التوجيهي من امل
 .١٩٨٦و ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ١٩نص املادة 

-١-٥ مـن املبـدأ التـوجيهي ٣ر الفقـرة ) تـذكّ �لثـاً  ١٩(" 
²ن القواعـد الـواردة يف اجلـزء الثـاين (اإلجـراءات) مـن دليــل  ١

تقلة دولـة مســ ا تصــوغهيتالـ اتاملمارسـة تنطبـق علــى التحفظـ
 ٣ذلك مع الفقرة  ويتفقحديثاً عند إصدارها إشعاراً >خلالفة. 

اليت تنص على أنه  ١٩٧٨من اتفاقية فيينا لعام  ٢٠من املادة 
، تنطبـق ٢حني تضع دولة مستقلة حـديثاً حتفظـاً وفقـاً للفقـرة ’

من اتفاقية  ٢٣إىل  ٢٠على هذا التحفظ القواعد الواردة يف املواد 
(ج) من ٤وتشمل هذه اإلحالة الفقرة . ‘عاهداتانون املفيينا لق
الــيت تــنص علـــى أن  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينـــا لعــام  ٢٠املــادة 

>ملعاهـــــدة  >الرتبـــــاطدولــــة ال رضـــــاعــــن  بيعـــــر  تصــــرفأي ’
التحفظ  مبجرد أن تقبلفعول يصبح �فذ امل ما ويتضمن حتفظاً 

ويستتبع  .‘األخرى واحدة على األقل من الدول املتعاقدةدولة 
ار >خلالفـــة يتضـــمن حتفظـــاً يســـري مفعولــــه شـــعذلـــك أن أي إ

 ."اعتباراً من ذلك التاريخ فقط
 ).�لثاً  ١٩) و(مكرراً  ١٩اعتُمدت الفقر�ن ( 
 بصيغته املعدلة. ١-١-٥اعتُمد التعليق على املبدأ التوجيهي  

 تعديالت إضافية يف دليل املمارسة
ــرئيس -٢٥ نظـــــر يف دعـــــا أعضـــــاء اللجنــــة إىل اســـــتئناف ال الــ

التعديالت اليت اقُرتحت يف اجللسة السـابقة مـن قبـل السـيد خوانـغ 
فيمـــا يتعلــــق مبـــا ورد مــــن إشـــارات إىل التحفظــــات الصـــادرة عــــن 

 الصني، بينما هي يف الواقع إشارات إىل مجهورية الصني السابقة.
اظ جبميــــع ويقـــرتح الســـيد خوانـــغ مـــا يلـــي: أوالً، االحتفـــ -٢٦

ل املمارسـة إىل مجهوريــة الصـني الشــعبية؛ اإلشـارات الـواردة يف دليــ
ســلطات " أو "مجهوريــة الصــني"و�نيـاً، االحتفــاظ >إلشــارات إىل 

مجهوريــــة "إذا كــــان املقصــــود يف الواقــــع هــــو  "الصــــني"أو  "�يــــوان

، شــــــريطة أن تقــــــرتن حباشـــــية تفســــــريية؛ و�لثــــــاً، حــــــذف "الصـــــني
لطات الـيت هـي يف الواقـع إشـارات إىل ســ "الصـني"اإلشـارات إىل 

�يوان تظهر ضمن قائمة مع دول أخرى. 
قــال إن ذلـــك كــان اقرتاحــه منــذ البدايـــة،  خوانــغ الســيد -٢٧

يتعلـــق إىل أنــه وســيكون ممتنــاً لــو متكنـــت اللجنــة مــن قبولـــه، نظــراً 
 بقضية حساسة من الناحية السياسية.

ــرئيس -٢٨ قـــال إن األعضـــاء اآلخـــرين يف اللجنـــة يـــدركون  الـ
لنسبة لبلد السيد خوانغ، ولكنهم يواجهون حساسية هذه القضية >

يف الوقت نفسه احتمال االبتعاد عن تقاليد اللجنة إذا قاموا بتعديل 
و�ئــق رمسيــة لألمــم املتحــدة بعــد نشــرها وتوزيعهــا. ومــن املؤكـــد أن 

تصل جبمهورية الصني الشعبية. اللجنة ال تعتزم خلق مشاكل فيما ي
ب، وهـو أن احلكومـة الــيت وقـد أوضـح املقـرر اخلـاص موقفـه Ðسـها

تكـن شــرعية.  مل ١٩٧١ مثلـت الصـني يف األمـم املتحـدة قبـل عـام
وليس لدى اللجنة أي جدول أعمال خفي، ولكنها تسعى فقط إىل 

 احلفاظ على سالمة الو�ئق الرمسية لألمم املتحدة. 
قـــال إنـــه يقـــّدر هـــذه التفســـريات، ولكـــن  نـــغخوا الســيد -٢٩
ء الفهـم، وهـو لـذلك يـود أن يوضــح تـزال هنـاك بعـض نقـاط سـو  ال

أربــــع نقــــاط عامــــة. النقطــــة األوىل هــــي أن مســــألة �يــــوان مســــألة 
سياسية هامة للغاية >لنسبة للشعب الصيين، وينبغي أن تظل هذه 

مبا فيها  ،دةماثلة يف أذهان أعضاء مجيع هيئات األمم املتحاحلقيقة 
ية الصني الشعبية جلنة القانون الدويل. والنقطة الثانية هي أن مجهور 

قد أعلنت أن مجيع االتفاقيات الدولية اليت وقعتها وصدقت عليها 
هـي اتفاقيـات غـري  ١٩٧١سـلطات �يـوان >سـم الصـني قبـل عـام 

و>لتـايل >طلـة والغيـة. ومـن مبـادئ القـانون األساسـية أن  ،قانونيـة
ثـة صرفات غري القانونيـة ال يتولـد عنهـا آ�ر قانونيـة. والنقطـة الثالالت

اليت يود إيضاحها تتعلق ²ن حذف اإلشارة إىل الصني من قائمـة 
�يوان مقاطعة سلطات إىل إشارة الواقع يف وهيتضم عدة بلدان،  

، لــن ترتتــب عليــه أي آ�ر متــس مضــمون دليــل املمارســة، الصـينية
هــذه اإلشــارة هـي جمــرد مثــال واحـد مــن أمثلــة كثــرية. إىل أن نظـراً 

وهــي تقاليــد  -بتقاليـد جلنــة القــانون الـدويل والنقطـة الرابعــة تتصــل 
املتمثلــة يف العمـــل  -ســنة أو يزيـــد  ٦٠تشــبثت �ـــا اللجنــة لنحـــو 

ي اعرتاضـات قويـة لـدى عضـو مـن على حتقيق التوافق مع احـرتام أ
 أعضائها بشأن أي قضية.

يف دليـل املمارســة،  >لصـني تتعلــقوهنـاك مثـاين إشـارات  -٣٠
فعــل. ومـن بـني اإلشـارات اخلمــس وقـد مت تصـحيح ثـالث منهـا >ل

الباقية ميكن قبول إشارتني، بينما تتعلق اإلشارات الثالث األخرى 
لك غـري مقبولـة. وقـال Ðجراءات اختذ�ا سلطات �يوان، وهـي لـذ

إنـه يعـرض اقرتاحـاً واضـحاً ومـوجزاً: أن ُحتـذف ببسـاطة اإلشــارات 
لتعليــق علــى ) مـن ا٧(أ) احلاشــية قبـل األخــرية للفقــرة (الـواردة يف 

) مــن ٣للفقــرة ( األوىل احلاشـية؛ و(ب) ٦-٦-٢املبـدأ التــوجيهي 
الثالثـــة  احلاشــية) ؛ و(ج١١-٨-٢التعليــق علـــى املبــدأ التـــوجيهي 
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) مـــن التعليـــق علـــى املبـــدأ ٣مـــن الفقــرة ( نقطــة الفرعيـــة األخـــريةلل
 .٢-٣التوجيهي 

(املقـرر اخلــاص) قـال إنـه ال جيـد مشــكلة يف  بيليـه السـيد -٣١
) من التعليق ٧قبل األخرية للفقرة (املثال الوارد يف احلاشية  حذف

الذي يشري إىل الصني والعثور على  ٦-٦-٢على املبدأ التوجيهي 
) مــــن ٣للفقـــرة ( األوىلمثـــال آخـــر ليحــــل حملـــه. أمـــا يف احلاشــــية 

فسـيكون مـن الصـعب، ، ١١-٨-٢التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي 
صيين، ألن الة اإلشارة إىل التعديل البل ومن غري املقبول علمياً، إز 

ذلك سيعادل إنكار شيء وقع >لفعل. وهو يقرتح بـدالً مـن ذلـك 
أن يضـــاف تفســـري يقـــول إن الصـــني يف ذلـــك احلـــني كانـــت ممثلــــة 
حبكومة �يوان غري الشرعية وأن مجهورية الصني الشعبية قد أعلنت 

ال إىل بعد ذلك أن موقف �يوان الٍغ و>طل. وميكـن أيضـاً أن حيـ
تشــــــــــرين  ٢٥) املــــــــــؤرخ ٢٦-(د ٢٧٥٨ ةقـــــــــرار اجلمعيــــــــــة العامـــــــــ

) ١٨، كما حدث يف احلاشية األوىل للفقرة (١٩٧١األول/أكتوبر 
 . ٣-٥-٤من التعليق على املبدأ التوجيهي 

وأخرياً، وبعكس ما قاله السيد خوانغ، ال تعرض احلاشية  -٣٢
ملبدأ ) من ٣من الفقرة ( لفرعية األخريةا ةنقطلل الثالثة ا لتعليق على  ا

جمموعًة من األمثلة، ولكنها تتضمن قائمة جامعـة  ٢-٣ي التوجيه
>لدول اليت اختـذت موقفـاً بعينـه أثنـاء اجتمـاع مـؤمتر األمـم املتحـدة 

. ومع أنه يعارض بصورة مطلقـة ١٩٦٨لقانون املعاهدات يف عام 
لتوصل إىل "الصني"حذف اإلشارة إىل  ل  وحدها، فإنه ميكن، توخياً 

على حذف قائمة الدول ²كملها من اجلملة  توافق يف اآلراء، أن يوافق
Summary recordsانظر "األوىل من احلاشية واالستعاضة عنها بعبارة:   

(A/CONF.39/11)  احلاشية)XXX (اإلبقاء على "أعاله . وذلك مع 
 ).")٩] (الفقرة ...[ر~ى ممثل السويد او "اجلملتني األخريتني (

ــغ  الســــيد -٣٣ ــ يقبـــــل اقرتاحـــــات قـــــال إنــــه يســـــتطيع أن خوانـ
 اخلاص. املقرر
، ذلك(املقرر اخلاص) قال إنه، >إلضافة إىل  بيليه السيد -٣٤

 ٣-٥-٤) مـن التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي ١٨ميكن يف الفقرة (
أن يستعاض عن املثال احلايل املتصل جبمهورية الصني مبثال آخر، 

 ة األخرية للفقرة.أال وهو النص الوارد يف احلاشي
ــ -٣٥ قــــال إنـــــه يعتــــرب أن اللجنـــــة ترغــــب يف اعتمـــــاد  رئيسالــ

قبل األخرية  التعديالت اإلضافية التالية يف دليل املمارسة: يف احلاشية
يسـتعاض ، ٦-٦-٢) من التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي ٧للفقرة (

احلاشــية  عـن املثـال الــذي يشـري إىل الصـني مبثــال مالئـم آخـر؛ ويف
، ١١-٨-٢) مــن التعليــق علــى املبــدأ التــوجيهي ٣ للفقــرة (األوىل

الثالثة احلاشية مع االحتفاظ ببقية احلاشية؛ ويف " صيين"ُحتذف كلمة 
) مـــن التعليـــق علـــى املبـــدأ ٣مـــن الفقــرة ( للنقطــة الفرعيـــة األخـــرية

انظــــــر "يســـــتعاض عـــــن اجلملـــــة األوىل بعبـــــارة: ، ٢-٣التـــــوجيهي 
Summary records (A/CONF.39/11)  احلاشية)XXX (مع  ،"أعاله

لتعليق على ١٨( ؛ ويف الفقرةتنيري خألاجلملتني ااإلبقاء على  ا ) من 
، يسـتعاض عــن املثـال املتصــل جبمهوريــة ٣-٥-٤املبـدأ التــوجيهي 

 الصني >لنص الوارد يف احلاشية األخرية للفقرة.
 وقد تقرَّر ذلك. 
 ل املمارسة.اعتُمدت التعديالت اإلضافية لدلي 

قال إنه يـود أن يسـجَّل يف حمضـر اجللسـة  دوغارد السيد -٣٦
 علـى رأيـه يف ذلـك ينطـوي إذأنه ليس راضياً عما اتُّبـع مـن إجـراء، 

�رخيية ملعطيات تغيري. 
دعـا اللجنـة إىل النظـر يف اجلـزء الـوارد يف الوثيقـة  الـرئيس -٣٧

A/CN.4/L.783 .من الفصل الرابع 
 مقدمة -ألف

 ٥إىل  ١الفقرات من 

 .٥إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 ١٤إىل  ٦الفقرات من 

 .١٤إىل  ٦اعتُمدت الفقرات من  
 السابع عشر للمقرر اخلاصالنظر يف التقرير  -١
 عرض املقرر اخلاص (أ)

 ١٨إىل  ١٥الفقرات من 

 .١٨إىل  ١٥اعتُمدت الفقرات من  
 ات بناء على التقرير السابع عشرما اُختذ من إجراء (ب)

 ٢١إىل  ١٩الفقرات من 

 .٢١إىل  ١٩اعتُمدت الفقرات من  
 Nلتحفظـات املتعلـق املمارسـة بـدليل يتعلـق فيمـا اللجنة توصية -جيم

 املعاهدات على

 ٢٢الفقرة 

(املقــرر اخلـاص) اقــرتح إدراج العبــارة التاليــة بيليــه  السـيد -٣٨
علمــــاً بـــــدليل  حتــــيط²ن ": "مــــةتوصــــي اجلمعيــــة العا"بعــــد عبــــارة 
 ."ممكن ن تكفل نشره على أوسع نطاق²املمارسة و
 بصيغتها املعدلة. ٢٢اعتُمدت الفقرة  
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 التحفظات جمال يف املساعدة �ليات يتعلق فيما اللجنة توصية -دال
 املعاهدات على

 ٢٣الفقرة 

 .٢٣اعتُمدت الفقرة  
 اخلاص Nملقرر اإلشادة -هاء

 ٢٤الفقرة 

 >لتزكية. ٢٤مدت الفقرة اعتُ  
الفـــروع مــن ألـــف إىل هـــاء مــن الفصـــل الرابـــع  تاعتُمــد 

 .بصيغتها املعدلة
 الـذي املعاهدات على Nلتحفظات املتعلق املمارسة دليل نص -واو

 )ختام( والستني الثالثة دور�ا يف اللجنة اعتمدته

 نص املبادئ التوجيهية اليت يتألف منها دليل املمارسة -١
 ٢٥الفقرة 

 .٢٥اعتُمدت الفقرة  
نص دليل املمارسة، متضمناً مقدمة، واملبـادئ التوجيهيـة  -٢

والتعليقات عليها، ومرفقاً عن احلوار املتعلق >لتحفظات، 
 )ختام( وثبتاً للمراجع

 ٢٦الفقرة 

 .٢٦اعتُمدت الفقرة  
 A/CN.4/L.783/Add.1لفــت االنتبــاه إىل الوثيقـــة الــرئيس  -٣٩

دئ التوجيهيــــة املكوِّنــــة لــــدليل املمارســــة والــــيت الــــيت تتضــــمن املبــــا
اعتمدها الفريق العامل املعين >لتحفظات على املعاهدات يف وقت 
سابق من الدورة اجلارية. وسوف ُتدرَج املبادئ التوجيهية يف الفرع 
واو من الفصل الرابع من التقرير مع ما أدخل عليها مـن تعـديالت 

فإنــه يعتــرب أن اللجنــة  ،األســاس التقريــر. وعلــى هـذاأثنـاء اعتمــاد 
 .A/CN.4/L.783/Add.1ترغب يف اعتماد الوثيقة 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 )A/CN.4/L.783/Add.8(ختام) (مقدمة  أ)(

 A/CN.4/L.783/Add.8لفــت االنتبــاه إىل الوثيقـــة  الــرئيس -٤٠
انتظاراً الستكمال ) كان قد ~جل ١( وأشار إىل أن اعتماد الفقرة

ق >ألجــزاء األخــرى مـن الفصــل الرابــع. واآلن، وبعــد العمـل املتعلــ
اعتماد مجيع هذه النصوص، فإنه يعترب أن اللجنة ترغب يف اعتماد 

 .A/CN.4/L.783/Add.8) من الوثيقة ١( الفقرة

 )ختام) (١الفقرة (

 ).١اعتُمدت الفقرة ( 
 ته املعدلة.اعتُمد الفرع واو من الفصل الرابع بصيغ 
 بع، ²كمله وبصيغته املعدلة.اعتُمد الفصل الرا 

(املقرر اخلاص) قال إنه يود أن يشـكر مجيـع  بيليه السيد -٤١
أعضاء اللجنة لروح التعاون اليت حتلوا �ا. وهو يشكر بوجه خاص 
أعضاء الفريق العامل املعين >لتحفظات على املعاهدات الذين ساعدوه 

هارته يف تسيري دليل املمارسة، وكذلك الرئيس مل يف استكمال عمله يف
 املداوالت. ويشكر أيضاً مساعديه وأعضاء األمانة ملسامها�م القيمة.

 .٥٥/١٢رُفعت اجللسة الساعة 
_________ 

 ٣١٢٦اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١١اخلميس، 

 كامتوالسيد موريس  :الرئيس

إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة  :احلاضـــــــــرون 
لسيد بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه، بريموديس، ا - >سكيس

السيدة جاكوبسون، السيد احلمود، السيد خوانغ، السيد دوغارد، 
السيد  السيد سابو�، السيد سينغ، السيد غالتسكي، السيد غا�، 

ش، فارغـاس كــارينيو، الســيد فاســياين، الســيد فومبــا، الســيد كــافلي
السـيد ماكريـه، السـيد السـيد كانـديويت، السـيد كوميسـاريو أفونسـو، 

موراسـي، السـيد ميليسـكانو، السـيد نـوليت، السـيد نيهـاوس، الســري 
 مايكل وود، السيد ويسنوموريت.

_________ 

، الفرع Nء، A/CN.4/638( *)ختام(طرد األجانب 
 )A/CN.4/642و

 من جدول األعمال] ٥[البند 
 جلنة الصياغةتقرير 

ــرئيس -١ رض التقريــــر دعــــا رئــــيس جلنــــة الصــــياغة إىل عــــ الـ
" قبــل أن طـرد األجانــباملرحلـي للجنــة الصـياغة بشــأن موضــوع "

 تعتمد جلنة القانون الدويل الفصل الثامن من مشروع تقريرها.
(رئــيس جلنــة الصــياغة) قــال إن جلنــة  ميليســكانو السـيد -٢

اجتماعـاً، نظـرت خالهلـا  ١٢الصياغة عقدت أثناء الـدورة احلاليـة 
__________ 

 .٣٠٩٨من اجللسة  مستأنف * 
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إليهــا أثنــاء اجلــزء الثــاين مــن الــدورة  يف ســتة مشــاريع مــواد أحيلــت
الثانية والستني للجنـة القـانون الـدويل بعـد مناقشـة التقريـر السـادس 

إليهـا أثنـاء اجلـزء ، وسبعة مشاريع مواد أحيلت )٤٥٩(للمقرر اخلاص
األول مــــن الـــــدورة احلاليــــة بعـــــد مناقشــــة اإلضـــــافة الثانيــــة للتقريـــــر 

رد طــالد عــن "ومشــروع مــادة واحــ ،)٤٦٠(الســادس للمقــرر اخلــاص
 الثانيــة الـدورة أثنـاءنقحـه  قـداخلـاص  املقـرر كـان"  املتصـل >لتسـليم

وأحيـــل أيضـــاً إىل جلنـــة الصـــياغة يف الـــدورة احلاليـــة.  )٤٦١(والســتني
قدم املقرر اخلاص إىل جلنة الصياغة، يف ضوء  ،افة إىل ذلكو>إلض

 املناقشة اليت دارت يف اجللسة العامة، عدداً من االقرتاحات بغرض
تعــديل نـــص بعـــض مشـــاريع املــواد احملالـــة إىل جلنـــة الصـــياغة أثنـــاء 

بشـــأن األثــــر إضـــافياً الـــدورة احلاليـــة، واقــــرتح أيضـــاً مشـــروع مــــادة 
الطـــرد. ومـــن اجلـــدير >لـــذكر أن جلنـــة  اإليقـــايف للطعـــن ضـــد قـــرار

القانون الدويل أحالت أيضاً إىل جلنة الصياغة، يف الـدورة احلاليـة، 
املعــاد تنظيمـــه الــذي يـــرد يف التقريــر الســـابع  مــوجز مشــاريع املـــواد

 ).A/CN.4/642للمقرر اخلاص (
وقــد كــان العمـــل الــذي قامــت بـــه جلنــة الصــياغة بشـــأن  -٣

ذكورة مثمـــراً للغايــــة. واســـتطاعت جلنــــة خمتلـــف مشــــاريع املـــواد املــــ
الصياغة أن تعتمد بصفة مؤقتة مشاريع املواد اخلمسة عشر التالية: 

شـــروط احتجـــاز "، و"مســوغات الطـــرد"، و"حظــر الطـــرد املقنَّـــع"
احلقوق "، و"التقيد >لقانون و"اشرتاط، للطرد" نياخلاضع األجانب

(ويتضـــمن قائمـــة واحـــدة  "اإلجرائيـــة لألجانـــب اخلاضـــعني للطـــرد
األجانب املوجودين بصورة كل من >حلقوق اإلجرائية املنطبقة على  

إقليم الدولـة مشروعة واألجانب املوجودين بصورة غري مشروعة يف 
اخلاضــع إعــادة األجنـيب "، و"الطـرد املتصــل >لتسـليم)، و"الطـاردة

محاية املطرود"، و"األجنيب  وجهةدولة "، و"لطرد إىل دولة الوجهةل
لطــرد يف دولـــة املـــرور ل اخلاضـــعلألجنـــيب الواجبــة حقــوق اإلنســـان 

العودة "، و"محاية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد"، و"العابر حق 
الطـــرد غــــري  تحـــاال يف الــــدول مســـؤوليةو ""، لدولـــة الطـــاردةإىل ا

االنتصـــــــاف  إجــــــراءات"و"، الدبلوماســـــــية احلمايــــــة"واملشــــــروع"، 
 ".يف قرار الطرد للطعن األثر اإليقايف"، و"الفردي

وقـد نظـرت جلنــة الصـياغة أيضـاً يف إعــادة ترتيـب وتــرقيم  -٤
األخري من  مشاريع املواد على أساس اإلطار العام الوارد يف الفصل

التقرير السابع للمقرر اخلاص الذي مت النظر فيه يف الدورة احلالية. 
رار ولكن جلنة الصياغة مل تتمكن بسـبب ضـيق الوقـت مـن اختـاذ قـ

__________ 

 A/CN.4/625ا0لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،٢٠١٠ حولية )٤٥٩( 
 .Add.1-2و

 من الفصوليف دراسة  والستني، الثانية دور�ا يف اللجنة، شرعت )٤٦٠( 
وواصلت يف  اخلاص، للمقرر السادس التقريرمن  جيم، الفرع الرابع، إىل األول

 إىلالفـرع دال،  ع،الرابـ مـن الفصـول يف >لنظـر للتقريـر تهاالدورة احلالية دراس
عاله انظريف اإلضافة الثانية للتقرير السادس ( الواردة الفصولالثامن، وهي   أ

 .)٣٠٩٤ إىل ٣٠٩١ من للجلسات املوجزة احملاضر
 .١٧٦ الفقرة)، الثاينا0لد الثاين (اجلزء  ،٢٠١٠حولية  )٤٦١( 

 ائي بشأن بعض املسائل اليت ال تزال معلقـة. ولكنـه واثـق مـن أن 
جلنة الصياغة ستتمكن من استكمال األعمال الباقية ووضع النص 

ه النهائيـــة حبيـــث ميكــــن تقدميـــه إىل جلنـــة القـــانون الــــدويل يف صـــورت
. وســـيتم عندئـــذ ٢٠١٢العتمـــاده يف القـــراءة األوىل يف دورة عـــام 

 شاريع املواد.إدراج مقدمة جلميع م

عن أعمال دور�ا القانون الدويل  مشروع تقرير جلنة
 )�بع( والستني الثالثة

 )A/CN.4/L.787( طرد األجانب - الفصل الثامن
دعا اللجنة إىل بدء النظر يف الفصـل الثـامن مـن  الرئيس -٥

املتعلـــق بطـــرد األجانـــب الـــوارد يف وهـــو الفصـــل مشــروع تقريرهـــا، 
 .A/CN.4/L.787الوثيقة 

 مقدمة -ألف

 ٧إىل  ١الفقرات من 

 .٧إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 ١٠إىل  ٨الفقرات من 

 .١٠إىل  ٨دت الفقرات من اعتُم 
الســادس عـرض املقــرر اخلــاص اجلــزَء املتبقــي مــن تقريــره  -١

 السابع وتقريَره
 ٢٤إىل  ١١الفقرات من 

 .٢٤إىل  ١١اعتُمدت الفقرات من  
 موجز املناقشة -٢
 مالحظات عامة (أ)

 ٢٩إىل  ٢٥الفقرات من 

 .٢٩إىل  ٢٥اعتُمدت الفقرات من  
 واد املقرتحةمالحظات بشأن مشاريع امل (ب)

 ٤٨إىل  ٣٠الفقرات من 

 .٤٨إىل  ٣٠اعتُمدت الفقرات من  
 مسألة سبل الطعن يف قرار الطرد (ج)

 ٥٣إىل  ٤٩الفقرات من 

 .٥٣إىل  ٤٩اعتُمدت الفقرات من  
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 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
 ٥٩إىل  ٥٤الفقرات من 

 .٥٩إىل  ٥٤اعتُمدت الفقرات من  
قــد تقــرَّر، بعــد التشــاور، أن تُــدرَج بعــد  قــال إنــه الــرئيس -٦

 : يلينصها كما  مكرراً  ١٠من الفصل الثامن فقرة  ١٠الفقرة 

بتقريـــر  ،٣١٢٦يف جلســـتها  ،وأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً " 
دى مبــيُعِلـم جلنــة القـانون الــدويل مرحلـي لــرئيس جلنـة الصــياغة 

املتعلقـة بطـرد املـواد  مشـاريع مبجموعـةفيما يتصل  العملتقدم 
متهيــــداً  يف صــــور�ا النهائيــــة هاجيــــري وضــــع ، حيــــثألجانـــبا

الرابعة والستني  �اأثناء دور القانون الدويل يف لعرضها على جلنة 
 ".اعتمادها يف قراءة أوىلبغية 

 .مكرراً  ١٠اعتُمدت الفقرة  
 اللجنــــــة، ²كملــــــه  تقريــــــراعتُمـــــد الفصــــــل الثــــــامن مــــــن  

 وبصيغته املعدلة.
 )N)aut dedere aut judicareلتسليم أو احملاكمة  االلتزام - الفصل العاشر

)A/CN.4/L.789( 
دعا اللجنة إىل بدء النظر يف الفصل العاشر من  الرئيس -٧

مشروع تقريرها، وهو الفصل املتعلـق >اللتـزام >لتسـليم أو احملاكمـة 
)aut dedere aut judicare والوارد يف الوثيقة (A/CN.4/L.789. 

 مقدمة -ألف

 ٣إىل  ١ات من الفقر 

 .٣إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
  احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 عرض املقرر اخلاص للتقرير الرابع -١
 ١٦إىل  ٥الفقرات من 

 .١٦إىل  ٥ من الفقرات اعتُمدت 
 موجز املناقشة -٢
 تعليقات عامة (أ)

 ١٨و ١٧الفقر�ن 

 .١٨و ١٧اعتُمدت الفقر�ن  

 : واجب التعاون٢ملادة مشروع ا (ب)

 ٢٦إىل  ١٩الفقرات من 

 .٢٦إىل  ١٩اعتُمدت الفقرات من  
 : املعاهـــدة >عتبارهـــا مصـــدراً لاللتـــزام >لتســـليم ٣مشــروع املـــادة  (ج)

 أو احملاكمة

 ٣٠إىل  ٢٧الفقرات من 

 .٣٠إىل  ٢٧اعتُمدت الفقرات من  
 تـزام >لتسـليم : العرف الدويل >عتباره مصـدراً لالل٤مشروع املادة  (د)

 أو احملاكمة

 ٣٧إىل  ٣١الفقرات من 

 .٣٧إىل  ٣١اعتُمدت الفقرات من  
 األعمال املقبلة (ه)

 ٣٨الفقرة 

قــال إن اجلملــة األوىل جتمــع بــني مســـألتني   نــوليت الســيد -٨
كانتـا حســبما يتـذكر منفصــلتني، أال ومهـا تعليــق أو إ ـاء النظــر يف 

 الوالية القضائية العاملية. املوضوع وتوسيع نطاق املوضوع ليشمل
Ðعـادة  يقـوم أناقـرتح (املقرر اخلاص)  غالتسكي السيد -٩

، حيــث إن تعليقــه صــياغة بدايــة الفقــرة >لتشــاور مــع الســيد نــوليت
يسـتند إىل أسـاس ســليم؛ وقـال إ مــا سـيقدمان عقــب ذلـك نصــاً 

 منقحاً إىل اللجنة. 
 وقد تقرَّر ذلك. 

 ر اخلاصاملالحظات اخلتامية للمقر  -٣
 ٤٣إىل  ٣٩الفقرات من 

 .٤٣إىل  ٣٩اعتُمدت الفقرات من  
اعتُمــــد الفصــــل العاشـــــر مــــن تقريـــــر اللجنــــة، الـــــوارد يف  

الــيت ســتعود  ٣٨، ²كملــه، >ســتثناء الفقــرة A/CN.4/L.789 الوثيقـة
 إليها اللجنة.

حصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية اجلنائيــة  - الفصــل الســابع
 )Add.1و A/CN.4/L.786( األجنبية

دعا اللجنة إىل بدء النظر يف الفصل السابع من  الرئيس -١٠
تقريرهــا، وهــو الفصــل املتعلــق حبصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليـــة 

 .Add.1و A/CN.4/L.786القضائية اجلنائية األجنبية والوارد يف الوثيقة 
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 )A/CN.4/L.786( مقدمة -ألف
 ٢و ١الفقر�ن 

 � .٢و ١ن اعتُمدت الفقر
 )A/CN.4/L.786( احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 ٤و ٣الفقر�ن 

 .٤و ٣اعتُمدت الفقر�ن  
 تقدمي املقرر اخلاص لتقريره الثاين  -١

 ١٤إىل  ٥الفقرات من 

 .١٤إىل  ٥اعتُمدت الفقرات من  
 موجز املناقشة -٢
 تعليقات عامة (أ)

 ١٩إىل  ١٥الفقرات من 

 .١٩إىل  ١٥قرات من اعتُمدت الف 
 مسألة االستثناءات املمكنة من احلصانة (ب)

 ٢٩إىل  ٢٠الفقرات من 

 .٢٩إىل  ٢٠اعتُمدت الفقرات من  
 نطاق احلصانة (ج)

 ٣٣إىل  ٣٠الفقرات من 

 .٣٣إىل  ٣٠اعتُمدت الفقرات من  
 تعليقات أخرى (د)

 ٣٦إىل  ٣٤الفقرات من 

 .٣٦إىل  ٣٤اعتُمدت الفقرات من  
 )A/CN.4/L.786/Add.1ره الثالث (املقرر اخلاص لتقري عرض -٣

 ١٥إىل  ١الفقرات من 

 .١٥إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 موجز املناقشة -٤
 تعليقات عامة (أ)

 ١٨إىل  ١٦الفقرات من 

 .١٨إىل  ١٦ من الفقرات اعتُمدت 

 ١٩الفقرة 

على ضرورة أن ُيكفل التعبري بصورة  مشدداً  ،نوليت السيد -١١
اجلملة الثانية بعد  أن تنتهياقرتح حة عما دار يف املناقشات، صحي

" وأن تبدأ اجلملـة الثالثـة اجلديـدة املساءلة عبارة "[اليت ترّجح كفة]
". وأشـار وازنتـحتقيق المن األعضاء يفضل والبعض اآلخر بعبارة "

يــــــة اجلملــــــة الثالثــــــة احلاليـــــــة أيضــــــاً إىل أن العبــــــارة الــــــواردة يف بدا
") تشري خطأً إىل أن مـا ×يت بعـدها خيـالف مـا جـاء يف و>ملقابل("

والحظ بعض الصياغة التالية: " يقرتحاجلملة السابقة، ولذلك فإنه 
تســـعى دائمـــاً إىل إجيــاد تـــوازن بـــني جيــب أن األعضــاء أن اللجنـــة 

تسمح لنفسها >مليل بصورة غري وأال ختلفة املشروعة املعتبارات اال
[ينبغـي هلــا] ال ". أمـا عبــارة "عتبـاراتهــذه اال أي مـنمتناسـبة إىل 

" فينبغـــــي [...] أن ختشــــى علــــى مسعتهــــا حبكــــم أن مــــن وظائفهــــا
الذي كان السيد  -حذفها، وميكن إدراج اإلشارة إىل ذلك اخلطر 

 يف موضع سابق من النص. -دوغارد قد أشار إليه 
ــوليت الســيدقشـــة اشــرتك فيهـــا منا وبعــد -١٢ ــه والســيد نـ  ماكريـ

معلقة إىل حني  ١٩ترتك الفقرة  أنالرئيس اقرتح  ،فاسياين والسيد
 اقرتاح صياغة منقحة متفق عليها.

 .معلقة ١٩تُركت الفقرة  
 التوقيت (ب)

 ٢٠الفقرة 

 .٢٠اعتُمدت الفقرة  
 االحتجاج >حلصانة  (ج)

 ٣٢إىل  ٢١الفقرات من 

 .٣٢إىل  ٢١اعتُمدت الفقرات من  
 التنازل عن احلصانة (د)

 ٣٩إىل  ٣٣الفقرات من 

 .٣٩إىل  ٣٣اعتُمدت الفقرات من  
 العالقـــة بــــني االحتجــــاج >حلصــــانة ومســـؤولية الدولــــة عــــن فعــــل  )(ه

 غري مشروع دولياً 

 ٤٢إىل  ٤٠الفقرات من 

 .٤٢إىل  ٤٠اعتُمدت الفقرات من  
 اخلتامية للمقرر اخلاصاملالحظات  -٥

 ٦٠إىل  ٤٣الفقرات من 

 .٦٠إىل  ٤٣اعتُمدت الفقرات من  
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 )A/CN.4/L.791( شرط الدولة األوىل Nلرعاية - فصل الثاين عشرال
دعا اللجنة إىل بدء النظر يف الفصل الثاين عشر الرئيس  -١٣

مـــن تقريرهـــا، وهـــو الفصـــل املتعلـــق بشـــرط الدولـــة األوىل >لرعايـــة 
 .A/CN.4/L.791والوارد يف الوثيقة 

 مقدمة -ألف

 ٢و ١الفقر�ن 

 .٢و ١اعتُمدت الفقر�ن  
Nاحلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء  

 ٤و ٣الفقر�ن 

 .٤و ٣الفقر�ن اعتُمدت  
 مناقشات فريق الدراسة -١

 ١٢إىل  ٥الفقرات من 

 .١٢إىل  ٥اعتُمدت الفقرات من  
 ١٣الفقرة 

ــه  الســيد -١٤ قـــال إن  ايـــة اجلملـــة األوىل غـــري كاملـــة، ماكريـ
بـــني شـــروط أهليــــة فـــرق ليصـــبح نصـــها كـــاآليت: " تعـــديلهاواقـــرتح 

املوضوعية ذا�ا وشروط احلصول على احلقوق املوضوعية واحلقوق 
 ".ية اللجوء إىل الوسائل القضائية وممارسة الوالية القضائية ذا�الأه

 بصيغتها املعدلة. ١٣اعتُمدت الفقرة  
 ١٤الفقرة 

 .١٤اعتُمدت الفقرة  
 ١٥الفقرة 

ــه الســـــيد -١٥ ــ ري واضــــــحة قــــــال إن اجلملـــــة الثالثــــــة غــــــ ماكريــ
 حذفها. وينبغي

 .ذلك رتقرَّ  وقد 
 بصيغتها املعدلة. ١٥اعتُمدت الفقرة  

 بر�مج األعمال املقبلة -٢
 ١٨و ١٧الفقر�ن 

 .١٨و ١٧الفقر�ن  اعتُمدت 
اللجنــة، ²كملـــه  تقريــراعتُمــد الفصــل الثــاين عشـــر مــن  

 .وبصيغته املعدلة

 A/CN.4/L.790( املعاهــــــدات عـــــرب الــــــزمن - الفصـــــل احلــــــادي عشـــــر
 )Add.1و

دعــا اللجنــة إىل بــدء النظــر يف الفصــل احلـــادي  الــرئيس -١٦
عشر من تقريرها، وهو الفصل املتعلق >ملعاهدات عرب الزمن والوارد 

 .Add.1و A/CN.4/L.790يف الوثيقة 
 )A/CN.4/L.790( مقدمة -ألف

 ١الفقرة 

 .١اعتُمدت الفقرة  
 )A/CN.4/L.790( احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 ٣و ٢الفقر�ن 

 .٣و ٢اعتُمدت الفقر�ن  
 مناقشات فريق الدراسة -١

 ٧إىل  ٤الفقرات من 

 .٧إىل  ٤اعتُمدت الفقرات من  
 ٨الفقرة 

ــود  الســــيد -١٧ ــ تســـــعة االستعاضـــــة عــــن عبـــــارة " اقــــرتحاحلمـ
اسـتنتاجاته "، الواردة يف اجلملـة األخـرية، بعبـارة "استنتاجات أولية

 تسعة".ال األولية
 تقرَّر ذلك.وقد  

 بصيغتها املعدلة. ٨اعتُمدت الفقرة  
 ٩الفقرة 

اقرتح تعديل اجلملة األخرية ليصبح نصـها   احلمود السيد -١٨
ووافق فريق الدراسة على أن تلك االستنتاجات األولية املقدمة كاآليت: "
 ]"....[ التوسع فيها جريوسي سُينظر فيها جمدداً من رئيسه 
 ذلك. وقد تقرَّر 

 بصيغتها املعدلة. ٩اعتُمدت الفقرة  
 األعمال املقبلة وطلب املعلومات -٢

 ١١و ١٠الفقر�ن 

 .١١و ١٠اعتُمدت الفقر�ن  
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 *(ختــــــام)محايـــــة األشـــــخاص يف حـــــاالت الكـــــوارث  - الفصـــــل التاســـــع
)A/CN.4/L.788/Add.1-2( 

 حــــاالت يف األشــــخاص حبمايــــة املتعلقــــة املــــواد مشــــاريع نـــص -جيم
 الثالثــة دور�ـا يف مؤقتــة بصـفة اللجنــة اعتمـد�ا الــيت الكـوارث
 *)ختام( والستني

 *)ختامنص مشاريع املواد والتعليقات عليها ( -٢
ــرئيس -١٩ دعـــــا اللجنــــة إىل العـــــودة إىل التعليقــــات علـــــى  الــ

(واجـب الدولـة املتضـررة يف التمـاس املسـاعدة)  ١٠مشروع املادة 
تضـــــررة علـــــى املســـــاعدة (موافقـــــة الدولـــــة امل ١١ومشـــــروع املـــــادة 

 .A/CN.4/L.788/Add.2اخلارجية) الواردة يف الوثيقة 

 *)ختام( املساعدة التماس يف املتضررة الدولة واجب -١٠ املادة

 *)ختام( التعليق

 *)ختام) (١الفقرة (

اجلملة التالية يف  اية الفقرة:  إدراجاقرتح فاسياين  السيد -٢٠
 ،ود واجب التماس املساعدةوج وقد أيدت غالبية أعضاء اللجنة"

آخـرون أعضـاء ، وإن كـان ١٠على النحو املبنيَّ يف مشروع املـادة 
 ا ذلك".قد عارضو 
 وقد تقرَّر ذلك. 
 ) بصيغتها املعدلة.١اعتُمدت الفقرة ( 

 )مكرراً  ٢الفقرة (

ــياين الســـيد -٢١ ) جديــــدة مكـــرراً  ٢اقـــرتح إدراج فقـــرة ( فاسـ
 يكون نصها كالتايل: 

، اعارضو قد أن بعض أعضاء اللجنة  >لذكر من اجلديرو " 
 يقـع ه، فكـرة أنـ١٠ أثناء مناقشة اللجنة لصياغة مشروع املادة

واجـــب أو أنـــه ينبغــي أن يقـــع عليهـــا،  ،علــى الـــدول املتضـــررة
التمـــــاس املســــــاعدة اخلارجيـــــة يف حــــــاالت يتمثــــــل يف قـــــانوين 

وتقـوم هـذه املعارضـة علـى رؤيـة مفادهـا أن القـانون الكـوارث. 
وضعه احلـايل، ال يفـرض أي واجـب ملـزِم مـن هـذا  ويل، يفالد

القبيـــل علـــى الـــدول املتضـــررة. وأشـــار أعضـــاء اللجنـــة الـــذين 
يتشاطرون وجهة النظر هذه إىل أنه ينبغي صياغة مشروع املادة 

للـدول املتضــررة أن ‘ ينبغــي’بعبـارات نصـحية مؤداهــا أنـه  ١٠
ا كارثـة اوز فيهـتلتمس املساعدة اخلارجية يف احلاالت اليت تتج

 .ما قدرا�ا الوطنية على االستجابة"

__________ 

 .٣١٢٢من اجللسة  مستأنف * 

 وقد تقرَّر ذلك. 
 ).مكرراً  ٢اعتُمدت الفقرة ( 
 .بصيغته املعدلة ١٠املادة  على التعليق اعتُمد 

 *)ختام( اخلارجية املساعدة على املتضررة الدولة موافقة -١١ املادة

 *)ختام( التعليق

 *)ختام) (٣الفقرة (

ــياين الســـــــيد -٢٢ ــ ــ اجلملتـــــــني التـــــــاليتني يف  إدراجاقـــــــرتح  فاسـ
 الفقرة:   اية

عضــــاء اللجنـــة فكــــرة أن ويف املقابـــل، عــــارض بعـــض أ" 
الطابع الثنائي للسيادة يعين >لضرورة أنه ينبغي للجنة أن تؤيد 

. ويـرى أعضـاء ١١من مشروع املـادة  ٢النهج املتبع يف الفقرة 
ينبغـــي أال  ١١ املـــادةمــن مشـــروع  ٢اللجنــة هـــؤالء أن الفقـــرة 

ال ’تصـــاغ حبيـــث تتضــــمن اإللـــزام الـــذي تنطــــوي عليـــه عبــــارة 
أال ُحتجــب ‘ ينبغـي’أن يشــري احلكـم إىل أنــه  ، بــل ينبغـي‘جيـوز

  .املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفاً"
 وقد تقرَّر ذلك. 

 ) بصيغتها املعدلة.٣اعتُمدت الفقرة ( 

 .بصيغته املعدلة ١١املادة  على التعليق اعتُمد 

 وبصيغته املعدلة. الفرع جيم، ²كمله اعتُمد 

 وبصيغته املعدلة. ²كملهالفصل التاسع،  اعتُمد 

حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية  - الفصل السابع
 )Add.1و A/CN.4/L.786(ختام) (

 )ختام( احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 )A/CN.4/L.786/Add.1) (ختام(موجز املناقشة  -٤

 (ختام)تعليقات عامة  (أ)

اليت ~جل  ١٩دعا اللجنة إىل العودة إىل الفقرة  الرئيس -٢٣
 اعتمادها انتظاراً لصياغة نص جديد.

__________ 

 .٣١٢٢من اجللسة  مستأنف * 
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 )ختام( ١٩الفقرة 

 أن تصاغ الفقرة كاآليت:  اقرتح نوليت السيد -٢٤
خمــــاطر معيَّنــــة  طرحــــتولــــوحظ أيضــــاً أن بعــــض اآلراء " 

ملســـــــتقبل ال �ـــــــدد اللجنـــــــة فحســـــــب بـــــــل �ـــــــدد أيضـــــــاً ا يف
وقـــــــد ُحــــــــذر مــــــــن خطــــــــر القــــــــانوين الــــــــدويل نفســــــــه.  تطـــــــور

بســمعة اللجنــة إذا كــان هنــاك ميــل كبــري حنــو تـــرجيح  اإلضــرار
حتقيـق التـوازن  مصـاحل الدولـة، ذلـك أن اللجنـة لـن تـتمكن مـن

الـذي يقـوم علـى تصـور مطلـق  -الضروري بني القانون القـدمي 
 والتوقعات اجلديدة للمجتمع الدويل اليت ترّجح كفة -للسيادة 
من األعضاء يفضل حتقيق التوازن بني  والبعض اآلخر. املساءلة

املصـــاحل املشـــروعة للـــدول ذات الســـيادة وبـــني احلـــرص علــــى 
املسـاءلة. والحــظ بعــض األعضــاء أن اللجنــة ال ينبغــي هلــا أن 

مـاً إىل ختشى على مسعتها حبكم أنه من وظائفها أن تسعى دائ
إجيـــاد تـــوازن بـــني االعتبــــارات املشـــروعة املختلفـــة وأال تســــمح 

هــــــــذه  أي مــــــــنمليــــــــل بصــــــــورة غـــــــري متناســــــــبة إىل >لنفســـــــها 
 ".االعتبارات

 .ذلك تقرَّر وقد 

 بصيغتها املعدلة. ١٩اعتُمدت الفقرة  
 وبصيغته املعدلة. الفصل السابع، ²كمله اعتُمد 

 aut dedere aut(احملاكمـة  االلتـزام Nلتســليم أو - الفصـل العاشــر

judicare( (ختام) )A/CN.4/L.789( 
 )ختام( احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

 )ختامموجز املناقشة ( -٢
 (ختام)األعمال املقبلة  (ه)

من الفصل  ٣٨دعا اللجنة إىل العودة إىل الفقرة  الرئيس -٢٥
 ة مقرتحة هلا.العاشر اليت ~جل اعتمادها انتظاراً لوضع صياغ

 ٣٨الفقرة 

(املقــرر اخلـاص) تــال الصــيغة اجلديــدة  غالتســكي السـيد -٢٦
للفقرة اليت ُوزعت يف قاعة االجتماع، وقال إ ا تشكل حالً وسطاً 

 ن األعضاء. وفيما يلي نصها: بني مجيع املقرتحات املقدمة م
عرب هذا املوضوع، أُ  عمال املقبلة بشأنفيما يتعلق >أل" 

 بـل أشــريَ  .فــاده أن مثـة صــعوبة متأصـلة يف املوضــوععـن رأي م
ليـق أو إ ــاء إمكانيـة تع حبـثيف أال تـرتدد للجنـة إىل أنـه ينبغـي 

النظر يف املوضوع، كما فعلت يف املاضـي فيمـا يتعلـق مبواضـيع 
. بيـد أن بعــض األعضـاء اآلخــرين الحظـوا أن املوضــوع أخـرى

ي فيــه اللجنــة يـزال مشــروعاً جمــد�ً ومفيــداً يســتحق أن متضــ ال

قــدماً. وعـــالوة علــى ذلـــك، تبـــدي الــدول اهتمامـــاً >ملوضـــوع 
ولديها بشأنه توقعات مشروعة، وهي حترص على حتقيـق تقـدم 

ة يف فيــه. وقــد ذكِّـــر أيضــاً ²ن هـــذا اجلانــب كـــان حمــل مناقشـــ
املاضــــي و²ن مــــا جنــــم عــــن ذلــــك مــــن إعــــداد اإلطــــار العــــام 

 ضوع. قد بّني جدوى تناول هذا املو  ٢٠٠٩ لعام
"وأشـــَري أيضــــاً، يف ضـــوء التســــليم ²ن اللجنـــة السادســــة  

تتناول بنداً ذا صلة يتعلق بنطاق وتطبيق مبـدأ الواليـة القضـائية 
تعلــــق العامليــــة، إىل إمكانيــــة إدمــــاج املوضــــوع مــــع املوضــــوع امل

 .>اللتزام >لتسليم أو احملاكمة"
حــذف اإلشــارة إىل التوقعــات  اقــرتح وود الســري مايكــل -٢٧

وعالوة املشروعة يف اجلملة الرابعة، حبيث يصبح نصها كما يلي: "
تبــدي الـدول اهتمامــاً >ملوضــوع وحتـرص علــى حتقيــق  ،علـى ذلــك

فإنـه يقـرتح إضـافة عبـارة  ،وإذا أُبقي علـى الفقـرة الثانيـة ."تقدم فيه
تفيــد بوجــود وجهـــات نظــر خمتلفــة بشـــأن هــذه املســألة يف اللجنـــة 

 السادسة أيضاً. 
(املقرر اخلاص) قال إن املقصـود لـيس غالتسكي  سيدال -٢٨

لقــانون الــدويل، بـــل بيــان مــا دار خـــالل التعبــري عــن موقــف جلنـــة ا
املناقشـة. وقـال إنـه لـيس متأكـداً مـن أن الفقـرة ينبغـي أن تشــري إىل 

 آراء اللجنة السادسة.
قـال إنـه، علـى العكـس مـن ذلـك، يؤيــد  كانـديويت  السـيد -٢٩

وود. وينبغـــي للجنــــة أن تتـــوخى احلــــذر وأال اقـــرتاح الســـري مايكــــل 
هــم أن يشــار إىل أن اللجنـــة فمــن امل ،تشــجع اختــاذ قــرار. وهكـــذا

السادسـة كانــت منقســمة هـي أيضــاً بشــأن هـذا املوضــوع. واقــرتح 
"، يف اجلملــة املوضـوع مــع االستعاضـة عــن عبـارة "إمكانيــة إدمــاج

لتوضـيح  ك"، وذلـمـع هذه املسألة األخرية، بعبارة "إمكانية إدماج
 أن املسألة مل تصبح بعد موضوعاً.

 ٣٨اللجنة توافق على اعتماد الفقرة  قال إنه يعترب أن الرئيس -٣٠
 بصيغتها اجلديدة، حسبما عدهلا السري مايكل وود والسيد كانديويت

 السيد نوليت. اقرتحهمع تغيري طفيف يف الصياغة 
 .ذلك تقرَّر وقد 
 عدلة.بصيغتها امل ٣٨اعتُمدت الفقرة  
 وبصيغته املعدلة. الفصل العاشر، ²كمله اعتُمد 

 مـــــوجز أعمــــــال اللجنـــــة يف دور�ــــــا الثالثـــــة والســــــتني - الثــــــاينالفصـــــل 
)A/CN.4/L.781 وAdd.1( 

دعا اللجنـة إىل بـدء النظـر يف الفصـل الثـاين مـن  الرئيس -٣١
تقريرها، وهو الفصل املتعلق مبوجز أعمال اللجنة يف دور�ا الثالثـة 

 .A/CN.4/L.781تني، بدءاً من اجلزء الوارد منه يف الوثيقة والس
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 A/CN.4/L.781 الوثيقة
 ١٧إىل  ١الفقرات من 

 .١٧إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 ١٨الفقرة 

(رئيســـة فريــق التخطـــيط) اقرتحـــت جاكوبســـون  الســيدة -٣٢
لتشـــري إىل أن بعــــض القضـــا� اهلامـــة الــــيت  مكـــرراً  ١٨إدراج فقـــرة 

يف الفصـل الثالـث. ويكـون نـص يُنظـر فيهـا ا ردود الُتمسـت بشـأ 
 الفقرة اجلديدة كاآليت: 

 الـــيت تتعلــــقوتـــرد يف الفصـــل الثالــــث القضـــا� احملــــددة " 
ا يبــدى كــون ملـيالـيت و  اللجنـة قيـد نظــر>ملواضـيع الـيت ال تــزال 

 ".لجنةدى التعليقات أمهية خاصة لبشأ ا من 
 .مكرراً  ١٨ بفقرةاستكماهلا  مع ١٨اعتُمدت الفقرة  

 A/CN.4/L.781/Add.1 الوثيقة
 ١الفقرة 

(رئيســـة فريــق التخطـــيط) اقرتحـــت جاكوبســـون  الســيدة -٣٣
ونتيجة لألعمال اليت الثانية: "إدراج العبارة التالية يف بداية اجلملة 

اضـطلع �ـا الفريـق العامـل املعـين بـرب�مج العمـل الطويـل األجـل يف 
مـن املهـم أن يعـرف القــارئ  ". إذ إنــهفـرتة السـنوات اخلمـسخـالل 

 إدراجواقرتحـت أن األمـر يتعلـق بنتيجـة مخـس سـنوات مـن العمـل. 
على مشـاريع  وإعداد التعليقاتالعبارة التالية يف اجلملة األخرية: "

" بعـد عبـارة >ملعلومـات وكيفية جعل تقرير اللجنة أكثر غىن ،املواد
وجلنـة  ،دراسـيةواألفرقـة ال ،تتعلق بصورة خاصة >ملقررين اخلاصني"

". واقرتحت أيضاً إدراج إحالة يف  اية الفقرة إىل الفصل الصياغة
 الثالث عشر، على غرار ما ُأدرج يف الفقرات األخرى. 

 بصيغتها املعدلة. ١اعتُمدت الفقرة  
 ٤إىل  ٢الفقرات من 

 .٤إىل  ٢اعتُمدت الفقرات من  
 وبصيغته املعدلة. الفصل الثاين، ²كمله اعتُمد 

قضا� حمددة تكـون للتعليقـات الـيت تبـدى بشـأ�ا أمهيـة  - لفصل الثالثا
 )A/CN.4/L.782( خاصة للجنة

نظر يف الفصل الثالث من الدعا اللجنة إىل بدء  الرئيس -٣٤
تقريرها، وهو الفصل املتعلق >لقضا� احملددة اليت تكون للتعليقات اليت 

 .A/CN.4/L.782وثيقة تبدى بشأ ا أمهية خاصة للجنة والوارد يف ال

 األجنبية اجلنائية القضائية الوالية من الدول مسؤويل حصانة -ألف

 ٤إىل  ١الفقرات من 

 .٤إىل  ١اعتُمدت الفقرات من  
 ٥الفقرة 

حـذف  اقـرتح، فاسـياين السيديؤيده وود،  السري مايكل -٣٥
 تغطي مضمو ا. ٢ الفقرةإىل أن هذه الفقرة نظراً 

 وقد تقرَّر ذلك. 
Nاألجانب طرد -ء 

 ٧و ٦الفقر�ن 

 .٧و ٦اعتُمدت الفقر�ن  
 ٨الفقرة 

قــال إنـــه مــن األفضــل حــذف عبـــارة  وود الســري مايكــل -٣٦
"، حيث إن السؤال موجه إىل ويف حال عدم وجود هذه املمارسة"

 مجيع الدول.

، متحــد�ً بصــفته عضــواً يف اللجنــة، أعــرب عــن الــرئيس -٣٧
كس ليست مربرة إال فيما خيص الدول اعتقاده ²ن الفقرة على الع

أمـا الـدول الــيت الـيت مل تُـدخل يف تشـريعا�ا األثـر اإليقــايف للطعـن. 
 قامت بذلك فعًال فال حتتاج إىل إبداء رأيها بشأن املسألة.

قال إنه حىت الدول اليت توجد لديها ممارسة  نوليت السيد -٣٨
كانـــت إذا  حمــددة يف هــذا ا0ـــال قــد يكـــون هلــا رأي يف صـــدد مــا 

املمارسة املعنية مطلوبة مبوجب القانون الدويل. وهـذه هـي فحـوى 
 طروح عليها.سؤال اللجنة امل

، متحــد�ً بصــفته أحــد أعضــاء اللجنــة، قــال إن الــرئيس -٣٩
السؤال حيتاج إىل إعادة صياغة يف هذه احلالة. ففي الصيغة احلالية، 

ُتسـأل عـن  وحـدها الـدول الـيت لـيس لـديها ممارسـة يف هـذا الصـدد
 احلاجة إىل األثر اإليقايف، من دون أية إشارة إىل القانون الدويل. 

اقــرتح إعـــادة صــياغة الفقـــرة ليصـــبح  وود ري مايكـــلالســ -٤٠
آراء الدول بشأن مسألة أن تتلقى اللجنة أيضاً  نصها كاآليت: "تود

، أن يكـون مـا سـواهكان ينبغي، مبقتضـى القـانون الـدويل أو   إذاما 
 .رار الطرد أثر إيقايف على تنفيذ القرار"ق للطعن يف

 املعدلة.بصيغتها  ٨اعتُمدت الفقرة  
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 الكوارث حاالت يف األشخاص محاية -جيم

 ٩الفقرة 

 .٩اعتُمدت الفقرة  
 ١٠الفقرة 

قـال، يف معـرض اإلشـارة إىل اجلملـة األوىل،  غـا� السـيد -٤١
ت جلنــة أكـد" بــدالً مـن "و اللجنـة إنـه مـن األفضـل أن يقــال "وتـرى

 ".القانون الدويل
ــوليت الســــيد -٤٢ قــــال إن الفقــــرة غــــري واضــــحة: إ ــــا تبــــدأ  نــ

تقريريـــة مث تطـــرح ســـؤاالً بشــــأن مـــا مت ~كيـــده تـــواً. وينبغــــي  جبملـــة
" بـــدالً Doesتبــدأ اجلملــة الثانيـــة يف الــنص اإلنكليـــزي بكلمــة " أن
 ".Should" من
 تسـاءل عــن السـبب يف وجـود إشــارة ميليسـكانو السـيد -٤٣

يف حـني أن الواجـب املشـار  " يف اجلملـة الثانيـة،الدول الثالثةإىل "
 إليه يف اجلملة األوىل يتعلق جبميع الدول.

الحـظ أنـه سـيتعني >لتـايل إعـادة صـياغة  فاسـياين السـيد -٤٤
 هذه الفقرة ليصبح نصها كاآليت: 

واجـب الـدول التعــاون مـع الدولــة مــن وتـرى اللجنـة أن " 
يشمل فهل ئل املتصلة >إلغاثة من الكوارث. املتضررة يف املسا

واجــب التعـــاون هـــذا واجـــب الــدول تقـــدمي املســـاعدة عنـــدما 
 تطلبها الدولة املتضررة؟"

 بصيغتها املعدلة. ١٠اعتُمدت الفقرة  
 .٠٠/١٨رُفعت اجللسة الساعة 

_________ 

 ٣١٢٧اجللسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١آب/أغسطس  ١٢، اجلمعة

 كامتويس السيد مور  :الرئيس
إســــــــــكو>ر إر�نـــــــــدث، الســــــــــيد الســـــــــيدة  :احلاضـــــــــرون 
بريموديس، السيد بيرتيتش، السيد برييـرا، السـيد بيليـه،  - >سكيس

السيدة جاكوبسون، السيد حسونة، السيد احلمود، السيد خوانغ، 
السـيد دوغــارد، الســيد ســابو�، الســيد ســينغ، الســيد غالتســكي، 

، السيد فاسياين، السيد فومبا السيد غا�، السيد فارغاس كارينيو،
السيد كافليش، السيد كانديويت، السيد كوميساريو أفونسـو، السـيد 
ماكريـه، الســيد موراسـي، الســيد ميليسـكانو، الســيد نـوليت، الســيد 

 نيهاوس، السري مايكل وود، السيد ويسنوموريت.
_________ 

أعمال دور�ا  عنالدويل  القانون جلنةتقرير  مشروع
 )ختاموالستني ( الثالثة

قضا� حمددة تكـون للتعليقـات الـيت تبـدى بشـأ�ا أمهيـة  - الفصل الثالث
 ) A/CN.4/L.782(ختام) ( خاصة للجنة

دعا اللجنة إىل استئناف النظر يف الفصل الثالث  الرئيس -١
 .A/CN.4/L.782من تقريرها، وهو الفصل الوارد يف الوثيقة 

 )aut dedere aut judicare( ةااللتزام Nلتسليم أو احملاكم -دال
 ١٣إىل  ١١الفقرات من 

ــه الســـيد -٢ تعطــــي انطباعــــاً ²ن  ١١قــــال إن الفقـــرة  ماكريــ
ة إىل حـد كبـري بشـأن املصـدر القـانوين اللجنة أجرت مناقشـة واسـع

لاللتــزام >لتســـليم أو احملاكمـــة. ولكنـــه ال يـــذكر أن اللجنـــة فعلـــت 
ل للجنة السادسـة إ ـا ذلك، وهو ال يظن أن اللجنة ينبغي أن تقو 

 فعلت ذلك.
ــتش  الســــيد -٣  يف "مســـــألة"قــــال إن اســــتعمال كلمــــة بيرتيــ

 سؤال مطروح.يبدو غري مالئم ألنه ليس هناك  ١١ الفقرة
ــياين الســــيد، يؤيـــــده وود الســــري مايكـــــل -٤ ــ ، قـــــال إن فاسـ

ال تثـــري مســـائل حقيقيـــة، ولكنهـــا تقـــدم  ١٣إىل  ١١الفقــرات مـــن 
 ية. وينبغي حذف هذه الفقرات.غري ضرور  سياقيةمعلومات 
 وقد تقرَّر ذلك. 

 ١٤الفقرة 

قال إنه يبدو من الغريب نوعاً مـا أن جتـري  ماكريه السيد -٥
كــان هنــاك أســاس يف القــانون الــدويل إذا  حماولــة الستكشــاف مــا 

العــريف لاللتــزام >لتســليم أو احملاكمــة مــن خــالل القيــام >ســتطالع 
طلوب هو حتليل تفصيلي للمؤلفـات رأي يف اجلمعية العامة: إن امل

اللجنة السادسة إن  وممارسات الدول. ومن احملتمل جداً أن تقول
كانـت هنــاك إذا  األمـر يرجـع إىل جلنـة القـانون الــدويل كـي تقـرر مـا 

كــــان مـــــن عمـــــا إذا  قاعــــدة عرفيـــــة يف القــــانون الـــــدويل. وتســــاءل 
 الضروري اإلبقاء على هذه الفقرة.

إنــه يفضـــل حــذف الفـــرع دال،  قـــال وود الســري مايكــل -٦
من التعديالت  فينبغي إدخال عدد ١٤ ولكن إذا أُبقي على الفقرة

يف صـياغتها. فالعبــارة األخــرية مــن اجلملــة االســتهاللية [يف الــنص 
، "as to their views on these matters"اإلنكليـزي]، وهـي عبـارة 

 as to their views on the"ينبغي أن تعاد صياغتها ليصبح نصـها: 

following matters"ويف النقطة الفرعية األوىل، ينبغـي االستعاضـة . 
هـل تعتـرب أن "بعبـارة  "هل يوجد أساس"عن الكلمات االفتتاحية 

االلجنة تلتمس آراء الدول بشأن ما  إىل أن، نظراً "هناك أساساً  ذ   إ
تعتقــد أن هنــاك أساســاً يف القــانون الــدويل العــريف لاللتــزام كانــت 
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ويف النقطـــة الفرعيـــة الثانيـــة، ينبغـــي حـــذف ليم أو احملاكمـــة. >لتســـ
، نظراً لوجود جمموعة واسعة من اإلجـا>ت "النفييف حالة "عبارة 

 احملتملة على السؤال السابق.
. ١٤قــال إنــه يؤيــد أيضــاً حــذف الفقــرة  دوغــارد السـيد -٧

والنقطـة الفرعيــة األوىل تــوحي >لفعــل ²نــه ينبغــي إجــراء اســتطالع 
أي يف اللجنة السادسة بشأن املوضوع. ومن املؤكد أنه يقع على للر 

كــان هنــاك أســـاس يف إذا  عــاتق جلنــة القــانون الــدويل أن تقـــرر مــا 
 ،ة للنقطـة الفرعيـة الثانيــةالقـانون العـريف هلـذا االلتـزام أم ال. و>لنسـب

كـان قـد سـبق للجنـة يف أي وقـت مضــى إذا  فإنـه لـيس متأكـداً ممـا 
كان ينبغي هلا االخنراط يف عمل يهدف حتديداً إذا  أن سألت عما 

إىل صياغة قانون منشود. فاألمر يرجـع إىل اللجنـة لكـي تقـرر أمـراً  
يــع كهـذا. واخلــط الفاصـل بــني التـدوين والتطــوير التـدرجيي خــط رف

جــداً، وقلمـــا اخنرطــت اللجنـــة يف عمليــة خالصـــة لصــياغة قـــانون 
ي ولكـن يف حــدود منشـود. فهـي تعمـل عمومــاً يف التطـوير التـدرجي

ضـــوابط التـــدوين. والســــؤال الوحيـــد الـــذي تســــتطيع جلنـــة القــــانون 
كانــت الـــدول إذا  الــدويل أن توجهــه إىل اللجنـــة السادســة هــو مـــا 

ا. ولــذلك ينبغــي حـــذف تســتطيع أن تقــدم شــواهد علـــى ممارســا�
 النقطة الفرعية الثانية.

قال إنه يفضـل االحتفـاظ >لفـرع دال ميليسكانو  السيد -٨
جلنة القـانون الـدويل عاجلـت موضـوع االلتـزام >لتسـليم إىل أن رًا نظ

أو احملاكمة، وحذف هذا الفرع من التقرير قد يساء فهمه. ولذلك 
تند إىل مقـرتح الســري اقـرتح أن يتضـمن هــذا الفـرع فقــرة واحـدة تســ

مايكـل وود وتشــري إىل أن اللجنـة ســتكون ممتنــة لـو حصــلت، مــن 
ة بشـــأن املوضــوع، علــى معلومــات مـــن أجــل توجيــه أعماهلــا املقبلــ

احلكومـــات بشـــأن ممارســــات تلـــك احلكومــــات يف هـــذا امليــــدان، 
كانـــت تعتـــرب أن هنـــاك أساســـاً يف القــــانون إذا   اصـــة بشـــأن مـــاخبو 

م يقتضي تسليم أو حماكمة األشخاص املتهمني الدويل العريف اللتزا
 >رتكاب أكثر اجلرائم الدولية خطورة.

ــون الســــــيدة -٩ ــ ــ لــــــت إ ـــــــا تتفــــــق مـــــــع الســـــــيد قا جاكوبسـ
على أنه من املهم اإلبقاء على الفرع دال. وينبغي أيضاً  ميليسكانو

أن يذكِّر هذا الفرع الدول >ألسئلة اليت ُوجهـت إليهـا أثنـاء الـدورة 
الســابقة وأن يبــني أن اللجنــة ســـرتحب بتلقــي ردود الــدول الـــيت مل 

أن اللجنــة ترسـل ردودهـا بعـد. وقالـت إ ـا تتفـق مـع الـزمالء علـى 
كــان ينبغــي عمــا إذا  بشــأن ســؤال الــدول ينبغــي أن تتــوخى احلــذر 

للجنـــــة أن تنخـــــرط يف التطـــــوير التـــــدرجيي أم ال. إذ إن هـــــذا مـــــن 
 اختصاص اللجنة.

ــابو�  الســـيد -١٠ قـــال إنــــه يؤيـــد آراء الســـيدة جاكوبســــون سـ
 والسيد ميليسكانو.

 ١٤قــال إنــه ينبغــي اإلبقــاء علــى الفقــرة  فاســياين السـيد -١١
>لشكل الذي اقرتحه السري مايكل وود. وقد أ�رت اللجنة مسألة 

القانون املنشود فيما يتصل بعدد من املوضوعات األخرى يف أجزاء 
أخــــرى مــــن تقريرهـــــا، وينبغــــي أن ينطبــــق علـــــى االلتــــزام >لتســـــليم 

 األخرى.احملاكمة نفس املعيار املطبق على املوضوعات  أو
و من العسري أن حياّج ²ن اللجنة قال إنه يبد بيليه السيد -١٢

ال تســـتطيع، نظــــراً ملــــا لـــديها مــــن اختصاصــــات، أن تلــــتمس آراء 
الـــدول. وملـــا كانـــت مســـألة ممارســـات الـــدول تنطـــوي علـــى أمهيــــة 
حقيقيـــة للجنـــة، فـــإن األســــئلة املوجهـــة إىل احلكومـــات ينبغــــي أن 

تشريعا�ا وسوابقها القضائية تشتمل  كانتإذا  تنصب أوًال على ما 
علـى جــرائم أو فئـات مــن اجلـرائم جــرى يف صـددها تنفيــذ االلتــزام 
>لتسليم أو احملاكمة، وإذا كان األمر كذلك، ينبغي أن ُيسأل �نيـاً 

كانت أي من احملاكم على اختالفها قد اعتمدت يف هذا إذا  عما 
 الشأن على القانون الدويل العريف. 

ــرئ -١٣ اعتمـــــاد قــــال إنـــــه يعتــــرب أن اللجنـــــة ترغــــب يف  يسالــ
 على النسق الذي اقرتحه السيد بيليه.  ١٤ الفقرة

 بصيغتها املعدلة. ١٤اعتُمدت الفقرة  
 الزمن عرب املعاهدات -هاء

 ١٦و ١٥الفقر�ن 

توخيــاً  ١٦و ١٥الفقـرتني  دمـجاقـرتح  وود السـري مايكـل -١٤
 للوضوح وسالسة النص.

 واعتُمد�. ١٦و ١٥الفقر�ن  ُدجمت 
 Nلرعاية وىلاأل الدولة شرط -واو

 ١٧الفقرة 

 .١٧اعتُمدت الفقرة  
 جديدة مواضيع -زاي

 ١٩و ١٨الفقر�ن 

 .١٩و ١٨اعتُمدت الفقر�ن  
 اللجنـــــة، ²كملــــــه  تقريــــــراعتُمـــــد الفصـــــل الثالــــــث مـــــن  

 وبصيغته املعدلة.
 A/CN.4/L.790(ختـام) (املعاهدات عرب الـزمن  - الفصل احلادي عشر

 ) Add.1و

ــرئيس -١٥ إىل اســــتئناف النظـــــر يف الفصـــــل  دعـــــا اللجنـــــة الــ
 يفاحلــادي عشـــر مـــن مشــروع تقريرهـــا، مـــع النظــر بصـــفة خاصـــة 

لــرئيس فريـــق الدراســة الـــيت تــرد يف اإلضـــافة  األوليـــة االســتنتاجات
A/CN.4/L.790/Add.1. 
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 )ختام( احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -Nء

ت الدراســة الـيت أعيــداالسـتنتاجات األوليـة لــرئيس فريـق  -٣
 صياغتها يف ضوء مناقشات فريق الدراسة

 ٧إىل  ١االستنتاجات من 

 .٧إىل  ١اعتُمدت االستنتاجات من  
 ٨االستنتاج 

 "أركان اجلرمية"قالت إن عبارة  إسكوNر إرQندث السيدة -١٦
 ."أركان اجلرائم"يف الفقرة الثانية ينبغي أن يستعاض عنها بعبارة 

 عدلة.بصيغته امل ٨اعتُمد االستنتاج  
 ٩االستنتاج 

 .٩ اعتُمد االستنتاج 
لـــــرئيس فريـــــق  التســـــعة األوليـــــة االســـــتنتاجاتاعتُمــــدت  

 ،الدراسـة الـيت أعيـدت صــياغتها يف ضـوء مناقشـات فريـق الدراســة
 عدلة.وبصيغتها امل ²كملها

 .املعدلة²كمله وبصيغته  ،اعتُمد الفصل احلادي عشر 
 )A/CN.4/L.780( تنظيم أعمال الدورة - الفصل األول

دعا اللجنـة إىل بـدء النظـر يف الفصـل األول مـن  الرئيس -١٧
 مشروع تقريرها.

 ١الفقرة 

ــه الســـيد -١٨ أشـــار إىل أن الســـيد ويســـنوموريت، ولـــيس  ماكريـ
 الذي افتتح الدورة احلالية.السيد بيرتيتش، هو 

 ، مع إدخال هذا التصويب.١اعتُمدت الفقرة  
 اللجنة أعضاء -ألف

 ٢الفقرة 

 .٢تُمدت الفقرة اع 
 الطارئة الشواغر -Nء

 ٣الفقرة 

 .٣الفقرة  اعتُمدت 
 املوسع واملكتب املكتب أعضاء -جيم

 ٦إىل  ٤الفقرات من 

 .٦إىل  ٤اعتُمدت الفقرات من  

 الصياغة جلنة -دال

 ٧الفقرة 

 .٧اعتُمدت الفقرة  
 ٨الفقرة 

رهنــاً بقيــام األمانــة Ðضــافة عناصـــر  ،٨اعتُمــدت الفقــرة  
 ئعية معيّنة.وقا
 الدراسة وأفرقة العاملة األفرقة -هاء

 ١٠و ٩الفقر�ن 

 .١٠و ٩اعتُمدت الفقر�ن  
 األمانة -واو

 ١١الفقرة 

 .١١اعتُمدت الفقرة  
 األعمال جدول -زاي

 ١٢الفقرة 

 .١٢اعتُمدت الفقرة  
 اعتُمد الفصل األول من تقرير اللجنة، ²كمله وبصيغته املعدلة. 

 قـــــــرارات اللجنــــــــة واســــــــتنتاجا�ا األخــــــــرى - رالفصـــــــل الثالــــــــث عشــــــــ
)A/CN.4/L.792( 

دعا اللجنة إىل أن تبدأ النظر يف الفصل الثالـث  الرئيس -١٩
عشـر مــن مشــروع التقريــر، ولفــت االنتبــاه إىل اجلــزء الــوارد منــه يف 

 .A/CN.4/L.792الوثيقة 
 وو;ئقها عملها وأساليب وإجراءا�ا اللجنة برQمج -ألف

 ٢و ١الفقر�ن 

 .٢و ١اعتُمدت الفقر�ن  
 برب�مج العمل الطويل األجلالفريق العامل املعين  -١

 ٧إىل  ٣الفقرات من 

 .٧إىل  ٣اعتُمدت الفقرات من  
 أساليب عمل اللجنة -٢

 ٩و ٨الفقر�ن 

 .٩و ٨اعتُمدت الفقر�ن  
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 دور املقررين اخلاصني (أ)

 ١٠الفقرة 

 .١٠اعتُمدت الفقرة  
 أفرقة الدراسة (ب)

 ١١الفقرة 

 .١١اعتُمدت الفقرة  
 جلنة الصياغة (ج)

 ١٥إىل  ١٢فقرات من ال

 .١٥إىل  ١٢اعتُمدت الفقرات من  
 فريق التخطيط (د)

 ١٦الفقرة 

 .١٦اعتُمدت الفقرة  
 إعداد التعليقات على مشاريع املواد )ه(

 ٢٠إىل  ١٧الفقرات من 

 .٢٠إىل  ١٧اعتُمدت الفقرات من  
 الشكل النهائي (و)

 ٢١لفقرة ا

 .٢١اعتُمدت الفقرة  
 القانون الدويلتقرير جلنة  (ز)

 ٢٣و ٢٢الفقر�ن 

 .٢٣و ٢٢اعتُمدت الفقر�ن  
 طول وطابع الدورات املقبلة (ح)

 ٢٦إىل  ٢٤الفقرات من 

 .٢٦إىل  ٢٤اعتُمدت الفقرات من  
 العالقة مع اللجنة السادسة (ط)

 ٢٩إىل  ٢٧الفقرات من 

 .٢٩إىل  ٢٧اعتُمدت الفقرات من  

كـــانون   ٦املــؤرخ  ٦٥/٣٢النظــر يف قــرار اجلمعيــة العامــة  -٣
واملتعلــــق بســــيادة القــــانون علــــى  ٢٠١٠األول/ديســـمرب 

 الصعيدين الوطين والدويل
 ٣٢إىل  ٣٠الفقرات من 

 .٣٢إىل  ٣٠اعتُمدت الفقرات من  
 ٣٣الفقرة 

قـــال إن االستشــهاد بكـــالم رئــيس حمكمـــة نــوليت  الســيد -٢٠
ة ينبغـي أن تســبقه عبـارة توضــح أن اللجنـة تؤيــد آراء العـدل الدوليــ

قبل عبارة  "بصورة مقنعة"رئيس احملكمة. ولذلك اقرتح إدراج عبارة 
 يف اجلملة األوىل.  "على املضمون املوضوعي"

 بصيغتها املعدلة. ٣٣اعتُمدت الفقرة  
 ٣٦إىل  ٣٤الفقرات من 

 .٣٦إىل  ٣٤اعتُمدت الفقرات من  
 األتعاب -٤

 ٣٧ة الفقر 

 .٣٧اعتُمدت الفقرة  
 تقدمي املساعدة إىل املقررين اخلاصني -٥

 ٣٨الفقرة 

 .٣٨اعتُمدت الفقرة  
النظر يف  -٦ اء   حضور املقررين اخلاصني يف اجلمعية العامة أثن

 تقرير اللجنة
 ٣٩الفقرة 

 .٣٩اعتُمدت الفقرة  
 ملنشوراتالو�ئق وا -٧
 ارهاجتهيز تقارير املقررين اخلاصني وإصد (أ)

 ٤٠الفقرة 

 .٤٠اعتُمدت الفقرة  
 احملاضر املوجزة ألعمال اللجنة والنشر على املوقع الشبكي (ب)

  ٤٣إىل  ٤١الفقرات من 

 .٤٣إىل  ٤١اعتُمدت الفقرات من  
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 حولية جلنة القانون الدويل (ج)

 ٤٧إىل  ٤٤الفقرات من 

 .٤٧إىل  ٤٤اعتُمدت الفقرات من  
جلة األعمال املرتاكمة املتعلقة حبولية جلنـة الصندوق االستئماين ملعا (د)

 القانون الدويل

 ٤٨الفقرة 

 .٤٨اعتُمدت الفقرة  
 املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين )ه(

 ٤٩الفقرة 

 .٤٩اعتُمدت الفقرة  
 املواقع الشبكية (و)

 ٥٠الفقرة 

 .٥٠رة اعتُمدت الفق 
 دهاانعقا ومكان للجنة والستني الرابعة الدورة موعد -Nء

 ٥٣إىل  ٥١الفقرات من 

 .٥٣إىل  ٥١اعتُمدت الفقرات من  
 للمنازعات السلمية التسوية -جيم

 ٥٥و ٥٤الفقر�ن 

 .٥٥و ٥٤اعتُمدت الفقر�ن  
 األخرى اهليئات مع التعاون -دال

 ٥٨إىل  ٥٦الفقرات من 

 .٥٨إىل  ٥٦الفقرات من اعتُمدت  
 ٥٩الفقرة 

ة االستشـارية القانونيــة قـال إن نظــر املنظمـ ماكريـه السـيد -٢١
األفريقيــــة يف أعمــــال اللجنــــة نقطــــة جــــديرة >لـــــذكر.  -اآلســــيوية 

 ما تضطلع به استعرض بوجه خاصو "اقرتح إدراج عبارة  ،ولذلك
 اجلملة قبل األخرية. لتصبح "أعمال اللجنةمن نظر يف املنظمة 

 بصيغتها املعدلة. ٥٩اعتُمدت الفقرة  
 ٦٠الفقرة 

 .٦٠اعتُمدت الفقرة  

 العامة للجمعية والستني السادسة الدورة يف اللجنة متثيل -هاء

 ٦١الفقرة 

 .٦١اعتُمدت الفقرة  
 ٦٢الفقرة 

أبلغته ²نه لن يكون ممكناً، بسبب  األمانةقال إن  الرئيس -٢٢
قيـود امليزانيــة، اختيـار واحــد أو أكثـر مــن املقـررين اخلاصــني للجنــة 

 ة والستني للجمعية العامة.القانون الدويل حلضور الدورة السادس
ظلــت نصــاً �بتــاً  ٦٢قــال إن صــيغة الفقـرة  بيليــه السـيد -٢٣

تستخدمه اللجنة منذ سنوات يف تقريرها. واقرتح أن تعـرب اللجنـة 
يف تلــك الفقــرة عــن أســـفها ألنــه لــن ُيطلـــب مــن أي مــن املقـــررين 

 اخلاصني حضور الدورة القادمة للجمعية العامة.
 ، مع ذلك التعديل.٦٢اعتُمدت الفقرة  

 التذكارية دوأما جيلربتو حماضرة -واو

 ٦٣الفقرة 

 .٦٣اعتُمدت الفقرة  
 الدويل للقانون الدراسية احللقة -زاي

 ٦٤الفقرة 

 .٦٤اعتُمدت الفقرة  
 ٦٥الفقرة 

ــود الســيد -٢٤ مـــن مجيـــع منـــاطق "اقـــرتح حـــذف عبــارة  احلمـ
احللقــة الدراســية مل حيضــر إىل أنــه مــن اجلملــة األوىل، نظــراً  "العــامل

أي مشـــاركني مــــن املنطقــــة العربيــــة.  ٢٠١١للقـــانون الــــدويل لعــــام 
وانضم إليه عدد من الزمالء يف اإلعراب عـن األسـف للتغيُّـب غـري 
املسبوق للمشاركني من املنطقة العربية، وهي منطقة يقوم فيها نظام 

 قانوين راسخ منذ زمن بعيد.
 بصيغتها املعدلة. ٦٥اعتُمدت الفقرة  
 ٦٩إىل  ٦٦الفقرات من 

 .٦٩إىل  ٦٦ت من اعتُمدت الفقرا 
 ٧٠الفقرة 

ــه  الســـــيد -٢٥ ــ قـــــال إن اإلشـــــارة إىل احللقـــــة الدراســـــية ماكريـ
 التذكاريــــة الــــيت أقيمــــت تكرميـــــاً لــــذكرى الســــيدة >وال إســـــكاراميا
تسـتحق أن تعـاجل يف فـرع خـاص جيـيء قبـل الفـرع زاي. وينبغـي أن 

ول ²ن هــــذه احللقـــة الدراســــية يتضـــمن الفـــرع اجلديــــد معلومـــة تقـــ
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نظمتها السيدة جاكوبسون >الشرتاك مع املعهد العايل للدراسات 
لتشـري فقـط  ٧٠الدوليـة واإلمنائيـة يف جنيـف، وينبغـي تعـديل الفقـرة 

>حللقــة الدراســـية التذكاريـــة. واقـــرتح أن  إىل الفــرع اجلديـــد املتعلـــق
 واملعدل. يعمل مع األمانة يف صياغة النصني، اجلديد منهما 

 على هذا األساس. ٧٠اعتُمدت الفقرة  
 ٧٥إىل  ٧١الفقرات من 

 .٧٥إىل  ٧١اعتُمدت الفقرات من  
 ٧٦الفقرة 

وال سيما من "اقرتح االستعاضة عن عبارة  احلمود السيد -٢٦
إىل  البلـدان الناميـة و املنتمـني إىل وال سـيما "بعبـارة  "البلـدان الناميـة

 ."اليد القانونيةكل املناطق اجلغرافية والتق
 بصيغتها املعدلة. ٧٦اعتُمدت الفقرة  

 ٧٧الفقرة 

 .٧٧اعتُمدت الفقرة  
، ²كملــه اللجنـة تقريــراعتُمـد الفصــل الثالـث عشــر مـن  

 وبصيغته املعدلة.

 اعتُمد تقرير جلنة القانون الدويل، ²كمله وبصيغته املعدلة. 
 املالحظات اخلتامية للرئيس

ــرئيس -٢٧ ــ ضــــــاء اللجنــــــة ملســــــامها�م يف شــــــكر مجيــــــع أع الـ
الدورة الثالثة والستني. و>لنسبة لألعضاء الذين سـيغادرون  أعمال
قال إنه يرغب  -عقود فيها وبعضهم يغادرها بعد قضاء  -اللجنة 

يف أن ينقــــل إلـــــيهم امتنـــــان اللجنـــــة وتقـــــديرها العميقـــــني لتميُّـــــزهم 
أعمـال وإخالصهم يف أداء مهامهم، مما ساعد يف املضي قـدماً يف 

التــــدوين والتطـــــوير التـــــدرجيي للقـــــانون الــــدويل. وقـــــال إنـــــه يشـــــعر 
انــة. >المتنـان أيضـاً للمسـاعدة القــديرة واملسـتمرة املقدمـة مـن األم

احملاضـر املـوجزة ومـوظفي  مـدوينوشـكر مجيـع املرتمجـني الشـفويني و 
املــؤمترات وغـــريهم مـــن أعضـــاء خــدمات املـــؤمترات ملـــا قـــدموه مـــن 

 ومساعدة. تعاون
 تتام الدورةاخ

ــرئيسبعـــد تبــــادل ا0ـــامالت املعتــــادة، أعلـــن  -٢٨ اختتــــام  الــ
 الدورة الثالثة والستني للجنة القانون الدويل. 

 .٢٥/١١اجللسة الساعة رُفعت 
_________ 
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