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 مالحظة
تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف وأرقاا.  ويعاإ رياراح أحاد اارم الرماوز ا حالاة 

 رىل رحدى واثئق األمم املتحدة 
(، فهاا  2011حوليااة متبوعااة سلساانة ًمااث    “ حوليااةوحيثمااا ورحت ه ااارا اجمللااد  لمااة  

، تشااأ أرقااا. 1981حوليااة عاان الساانة املاار ورة  وحاا   حوليااة جلنااة النااانون الاادويتعااإ ا حالااة رىل 
تصدر سللغة  حولية، وا  أول 1982حولية   وابتداء  من للحوليةالصفحات رىل النص ا نكليزي 

 يب العربية، تشأ أرقا. الصفحات رىل النص العر 
 من جملدين  حوليةوتتألف  ل 

 يتضمن احملاضر املوجزة جللسات الدورة؛  األول اجمللد 
 يتألف من جزأين   اجمللد الثاين 

يتضاامن تنااارير املنااررين اااوااني والواثئااق األتاارى الاا  جاارت   اجلاازء األول 
 دورة؛ال حراستها ت ل

 مة يتضمن تنرير اللجنة رىل اجلمعية العا  اجلزء الثاين 
ومجيااا ا رااارات رىل ااارم األعمااال واملنتطفااات منهااا تتعلااق سلنصااوع النهائيااة املطبوعااة 

 والصاحرة  منشورات لألمم املتحدة  احلوليةجمللدات 

* 
 *       * 

ماااااان والسااااااتني للجنااااااة ًالرابعااااااة يتضاااااامن ااااااارا اجمللااااااد احملاضاااااار املااااااوجزة جللسااااااات الاااااادورة  
A/CN.4/SR.3128 رىل A/CN.4/SR.3158)مل ما طلب أعضاء اللجنة رحتاله عليها من   تش، وا

 اقتضته أعمال التحرير من تعدي ت أترى  وما تصويبات
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 vii  ......................................... املكتب أعضاء
 viii  .........................................األعمال جدول

 ix  ............................................ املختصرات
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 x  ........................ اجمللد هذا يف إليها املشار القضااي
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 xviii  ............... والستني ةابعالر  الدورة بواثئق مرجعية قائمة

 3158رىل  3128احملاضر املوجزة للجلسات من 
 والستني الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر
 2012 يونيه/حزيران 1 رىل مايو/أاير 7 من الفرتة ه جنيف ه املعنوحة

 3128 اجللسة
 05/15 الساعة ،2012 مايو/أاير 7 ،االثنني
 1                                           الدورة افتتاح
 السااااابق العضااااو روحريغاااايس،  ااااالأو   ااااارلو   الساااايد أتبااااني
 1                                          اللجنة ه
 1                                واليته املنتهية الرئيس بيان

 2                                 املكتب أعضاء انتخاب
 2                                    األعمال جدول رقرار
 2                                     الدورة أعمال تنظيم 

 3129 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 8 ،الث اثء
 ه السااابق العضااو روحريغاايس،  ااالأو   ااارلو   الساايد أتبااني

 3                                      (تتا.ً اللجنة
 4                                          األجانب طرح

 4                         اااع للمنرر الثامن التنرير

 3130 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 11 اجلمعة،
 13                              (اتباً الدورة أعمال تنظيم 

 3131 اجللسة
 00/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 18 اجلمعة،
 14                              (اتباً الدورة أعمال تنظيم 

 3132 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 22 الث اثء،
 واملستشااااااارة النانونيااااااة للشاااااا ون العااااااا. األمااااااني و يلااااااة بياااااان

 14                               املتحدة لألمم النانونية
 25          وواثئنها عملها وأساليب ورجراءاهتا اللجنة برانمج

 3133 اجللسة
 00/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 25 اجلمعة،
 25                               (اتباً ورةالد أعمال تنظيم 

 3134 اجللسة
 10/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 29 الث اثء،

 26                                    (اتباً األجانب طرح
 26                                  الصياغة جلنة تنرير

 3135 اجللسة
 00/15 الساعة ،2012 مايو/أاير 29 الث اثء،

 46                                   (تتا.ً األجانب طرح
 46                           (تتا.ً الصياغة جلنة تنرير
 55                                    الزمن عرب املعاادات
 55                                  الدراسة فريق تنرير

 3136 اجللسة
 10/10 الساعة ،2012 مايو/أاير 31 ااميس،
 58                              (اتباً الزمن عرب املعاادات

 3137 اجللسة
 10/10 الساعة ،2012 يونيه/حزيران 1 اجلمعة،
 58                               (اتباً الدورة أعمال تنظيم 

 والستني الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر
 2012 أغسطس/آب 3 رىل يوليه/متوز 2 من الفرتة ه جنيف ه املعنوحة

 3138 اجللسة
 05/15 الساعة ،2012 يوليه/متوز 2 ،االثنني
 59                     الكوارث حاالت ه األرخاع محاية

 59                        اااع للمنرر ااامس التنرير
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 3139 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 3 الث اثء،
 71              (اتباً الكوارث حاالت ه األرخاع محاية

 71                 (اتباً اااع للمنرر ااامس التنرير

 3140 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 4 األربعاء،
 85                              األترى اهليئات ما التعاون

 85                              بياان ممثَل  جملس أوروس
 92              (اتباً الكوارث حاالت ه األرخاع محاية

 92                 (اتباً اااع للمنرر ااامس التنرير

 3141 لسةجلا
 10/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 5 ااميس،
 94      اللجنة ه السابق العضو تش ، رل تشونغ السيد أتبني
 95              (اتباً ارثالكو  حاالت ه األرخاع محاية

 95                 (اتباً اااع للمنرر ااامس التنرير
 107                              (اتباً الدورة أعمال تنظيم 

 3142 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 6 اجلمعة،
 107              (اتباً الكوارث حاالت ه األرخاع محاية

 107                 (تتا.ً عااا للمنرر ااامس التنرير

 3143 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 10 الث اثء،
 اجلنائيااااااة النضااااااائية الواليااااااة ماااااان الاااااادول مساااااا وي حصااااااانة

 108                                           األجنبية
 108                         ةاااو ةللمنرر  األوي التنرير

 3144 اجللسة
 00/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 12 ااميس،
 اجلنائيااااااة النضااااااائية الواليااااااة ماااااان الاااااادول مساااااا وي حصااااااانة

 121                                     (اتباً األجنبية
 121                  (اتباً اااوة للمنررة األوي التنرير

 3145 لسةاجل
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 13 اجلمعة،
 اجلنائيااااااة النضااااااائية الواليااااااة ماااااان الاااااادول مساااااا وي حصااااااانة

 132                                     (اتباً األجنبية
 132                  (اتباً اااوة للمنررة ياألو  التنرير

 3146 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 17 الث اثء،
 146                        (اتباً األترى اهليئات ما التعاون

 146         بياان ممثَل  جلنة االحتاح األفرين  للنانون الدوي
 اجلنائيااااااة النضااااااائية الواليااااااة ماااااان الاااااادول مساااااا وي حصااااااانة

 152                                     (اتباً األجنبية
 152                   (اتباً اااوة للمنررة األوي التنرير

 3147 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 20 اجلمعة،
 اجلنائيااااااة النضااااااائية الواليااااااة ماااااان الاااااادول مساااااا وي حصااااااانة

 154                                    (تتا.ً األجنبية
 154                  (تتا.ً اااوة للمنررة األوي التنرير

 3148 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 24 الث اثء،
 157                         ورثباته العره الدوي النانون نشأة

 157                           اااع املنرر أعداا مر رة
 165                        (اتباً األترى اهليئات ما التعاون
 165                      الدولية العدل حمكمة رئيس بيان

 3149 اجللسة
 00/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 25 األربعاء،
 174                        (اتباً األترى اهليئات ما التعاون
 174            األمريكية للبلدان النانونية اللجنة ممثل بيان
 180                              (تتا.ً الدورة أعمال تنظيم 

 3150 اجللسة
 00/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 26 ااميس،
 180                       (تتا.ً األترى اهليئات ما التعاون

 النانونياااااااة االستشاااااااارية للمنظماااااااة العاااااااا. األماااااااني بياااااااان
 180                             األفرينية - اآلسيوية

 184                  (اتباً ورثباته العره الدوي النانون نشأة
 184                    (اتباً اااع املنرر أعداا مر رة
 188      ( اتبا ً   وواثئنها   عملها   وأساليب   ورجراءاهتا   اللجنة  برانمج

 3151 اجللسة
 00/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 27 اجلمعة،
 189                  (اتباً ورثباته العره الدوي النانون نشأة

 189                    (اتباً اااع املنرر أعداا مر رة
 198                               سلرعاية األوىل الدولة ررط

 198                        الدراسة لفريق الشفوي التنرير
 200                              للمعاادات امل قت التطبيق

 200                        الدراسة التنرير الشفوي لفريق
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 3152 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 30 ،االثنني
 202                 (تتا.ً ورثباته العره الدوي النانون نشأة

 202                   (تتا.ً اااع املنرر أعداا مر رة
 204      (aut dedere aut judicare)  احملا مة  أو   سلتسليم  االلتزا.

 204                                 العامل الفريق تنرير
 206                             (تتا.ً الزمن عرب املعاادات
 206                           (تتا.ً الدراسة فريق تنرير
 208     ( تتا. ً   وواثئنها   عملها   وأساليب   ورجراءاهتا   اللجنة  برانمج

 208                                التخطيط فريق تنرير
 209             (تتا.ً الكوارث حاالت ه األرخاع محاية

 209                                  غةالصيا جلنة تنرير
 حورهتاااااا أعماااااال عااااان الااااادوي الناااااانون جلناااااة تنريااااار مشااااارو 

 213                                     والستني الرابعة
 213                          األجانب طرح -الرابا الفصل 

 213                                 مندمة  -ألف 
 213      [ احلالية الدورة ه املوضو  ه]النظر  -سء 
 رحطااااااااا ب املتعلناااااااااة املاااااااااواح مشااااااااااريا ناااااااااص  -جيم 

 الناراءة ه اللجنة اعتمدهتا ال  األجانب
 214                                 األوىل

 3153 اجللسة
 00/15 الساعة ،2012 يوليه/متوز 30 ،االثنني
 الرابعااة حورهتااا أعمااال عاان الاادوي نونالنااا جلنة تنرير مشرو 

 217                                     (اتباً والستني
 217                   ( اتباً األجانب طرح -الرابا الفصل 

 بطااااااااارح املتعلناااااااااة املاااااااااواح مشااااااااااريا ناااااااااص  -جيم 
 الناراءة ه اللجنة اعتمدهتا ال  انبجاأل

 217                           ( اتباً األوىل

 3154 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 يوليه/متوز 31 الث اثء،
 حورهتاااااا أعماااااال عااااان الااااادوي نوننااااااال جلناااااة تنريااااار مشااااارو 

 222                               (اتباً والستني الرابعة
 222                   ( اتباً األجانب طرح -الرابا الفصل 

 بطااااااااارح املتعلناااااااااة املاااااااااواح مشااااااااااريا ناااااااااص  -جيم 
 الناراءة ه اللجنة اعتمدهتا ال  األجانب
 222                           ( اتباً األوىل

 3155 اجللسة
 05/15 الساعة ،2012 يوليه/متوز 31 الث اثء،
 الرابعااة حورهتااا أعمااال عاان الاادوي النااانون جلنة تنرير مشرو 

 232                                     (اتباً والستني
 232                   ( تتا.ً األجانب طرح -الرابا الفصل 

 بطااااااااارح املتعلناااااااااة املاااااااااواح مشااااااااااريا ناااااااااص  -جيم 
 الناراءة ه اللجنة اعتمدهتا ال  األجانب
 232                           ( تتا.ً األوىل

[ احلالياااااة الااااادورة ه املوضاااااو  ه]النظااااار  -سء 
 235                                ( تتا.ً

 3156 اجللسة
 10/10 الساعة ،2012 أغسطس/آب 2 ااميس،
 الرابعااة حورهتااا أعمااال عاان الاادوي النااانون جلنة تنرير مشرو 

 236                                     (اتباً والستني
 236     الكوارث حاالت ه عرخااأل محاية -ااامس الفصل 

 236                                 مندمة  -ألف 
 236         احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -سء 
  حبمايااااااااااة   املتعلنااااااااااة   املااااااااااواح   مشاااااااااااريا   نااااااااااص  -جيم 

  الاااااااا    الكااااااااوارث   حاااااااااالت   ه   األرااااااااخاع 
 239       اآلن   ح    م قتة   بصفة   اللجنة   اعتمدهتا 

 الوالياااااااة مااااااان الااااااادول مسااااااا وي حصاااااااانة -الساح  الفصل 
 239                 بية األجن اجلنائية النضائية

 239                                 مندمة  -ألف 
 239         احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -سء 

 3157 لسةجلا
 05/15 الساعة ،2012 أغسطس/آب 2 ااميس،
 حورهتاااااا أعماااااال عااااان الااااادوي الناااااانون جلناااااة تنريااااار مشااااارو 

 244                               (اتباً والستني الرابعة
 الوالياااااااة مااااااان الااااااادول مسااااااا وي حصاااااااانة -الساح  الفصل 

 244          ( تتا.ً األجنبية اجلنائية النضائية
 احلاليااااااااة الاااااااادورة ه املوضااااااااو  ه النظاااااااار -سء 

 244                                ( تتا.ً
 احملا ماااااااااااااااااااااة أو سلتساااااااااااااااااااااليم االلتااااااااااااااااااااازا. -التاسا لفصال 

ًaut dedere aut judicare )              245 
 245                                 مندمة  -ألف 
 246         احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -سء 

 246               سلرعاية  األوىل الدولة ررط -عشر احلاحي الفصل 
 246                                 مندمة  -ألف 
 246         احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -ءس 

 247               للمعاادات امل قت التطبيق -السابا الفصل 
 247                                 مندمة  -ألف 
 247         احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -سء 

 247      [ األترى واستنتاجاهتا اللجنةقرارات ]  -عشر الثاين الفصل 
 247            الدوي  للنانون  الدراسية احللنة -ايء 

 3158 اجللسة
 05/10 الساعة ،2012 أغسطس/آب 3 اجلمعة،
 الرابعااة حورهتااا أعمااال عاان الاادوي النااانون جلنة تنرير مشرو 

 248                                     (تتا.ً والستني
 248         ورثباته  العره الدوي النانون  نشأة -الثامن الفصل 

 248                                 مندمة  -ألف 
 248         احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -سء 
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 249                    الزمن عرب املعاادات -العارر الفصل 
 249                                 ة دم من -ألف 
 249        احلالية  الدورة ه املوضو  ه النظر -سء 

[ األتاااارى واسااااتنتاجاهتا اللجنااااةقاااارارات ] -عشر الثاين الفصل 
 250                                ( تتا.ً

 الوالياااااااة مااااااان الااااااادول مسااااااا وي حصاااااااانة -ألف 
 250                األجنبية  اجلنائية النضائية

 250              للمعاادات امل قت التطبيق -سء 
 250         ورثباته  العره الدوي النانون  نشأة -جيم 
 250                    الزمن عرب املعاادات -حال 
 وأسااااااااااليب ورجراءاهتااااااااا اللجنااااااااة باااااااارانمج -ااء 

 250                         وواثئنها  عملها
 للجناااة والساااتني ااامساااة الااادورة]موعاااد  -واو 

 251                       [ انعناحاا ومكان 
 251              األترى اهليئات ما التعاون  -زاي 

 الرابعااااة حورهتااااا ه اللجنااااة أعمااااال مااااوجز -الثاين الفصل 
 251                                والستني 

 تُبَدى  ال   للتعلينات تكون  حمدحة قضااي -الثالث الفصل 
 252                للجنة  تاوة أمهية بشأهنا

 252         ورثباته  العره الدوي النانون  نشأة -سء 
 الوالياااااااة مااااااان الااااااادول مسااااااا وي حصاااااااانة -ألف 

 252                 األجنبية  اجلنائية النضائية
 253                   [ الدورة أعمالتنظيم ] -األول الفصل 

 253                           اللجنة  أعضاء -ألف 
 253           وسا امل واملكتب املكتب أعضاء -سء 
 253                           الصياغة  جلنة -جيم 
 253           [الدراسة]أفرقة و العاملة األفرقة -حال 
 253                                 األمانة  -ااء 
 253                         األعمال جدول -واو 
 254                              للرئيس ااتامية امل حظات

 254                                           الدورة اتتتا.
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 أعضاء اللجنة
 بلد اجلنسية  االسم

 نيجأاي  أدوكيالسيد حممد بيلو 
 رسبانيا  إسكوابر إرانندثالسيدة  ونثبسيون 
 مجهورية  وراي  ابركالسيد    غاب 
مجهورية تنزانيا   بيرتالسيد  ريس .  

 املتحدة
 سلوفينيا  يتشرت بيالسيد ريرِنست 
 جنوب أفرينيا  تالديالسيد حيري ح  
 السويد  جاكوبسونالسيدة ماري غ  
 مصر  حسونةالسيد حسني    
 األرحن  احلمودالسيد حمموح ض  
 الصني  خوانغالسيد تويكانغ 

 الربازيل  سابوايالسيد جيلبأتو فأين 
 اهلند سينغالسيد انريندر 
 التشيكية  اجلمهورية شتورماالسيد سفيل 
 اجلزائر  العرابةالسيد أمحد 

 املكسيك غوميس روبليدوتوان مانويل السيد 
 االحتاح الروس   غيفورغيانالسيد  أيل 

 جامايكا  *فاسياينالسيد ستيفن ت  
  ولومبيا  أوسبينا -َفِلنسيا السيد رحوارحو 

 بلد اجلنسية  االسم
 فرنسا  فورتو السيد ماتيا   

 سويسرا  كافليش السيد لوسيو  ك   
 الكامأون  كامتو س  موري   السيد 

 األرجنتني  كانديوت   أ   خ السيد رنريكيه  
 موزامبيق  كوميساريو أفونسو السيد بيدرو  

 اتيلند كيتيشايساري السيد  راينغساك  
  ندا ماكريه السيد حوانلد .   
 ليبيا  املرتضى سليمان قويدر السيد عبد الرازق  

 قطر  املري السيد عل  حمسن فطّيس  
 الياسن  موراسي   السيد رينيا 

الوالايت املتحدة   مرييف السيد رون ح   
 األمريكية 

 أملانيا  نولت السيد غيورغ  
  وستاريكا  نيهاوس السيد بأند ه   
  ينيا  واكو السيد آمو      

اململكة املتحدة   وود السأ مايكل  
لربيطانيا العظمى  
 وأيرلندا الشمالية 

 رندونيسيا  ويسنومورت السيد نوغرواو  

_ _________ 

 املكتبأعضاء 
 كافليش ك   لوسيو السيد الرئيس  

 نيهاوس  ه    السيد بأند النائب األول للرئيس 
 حسونة    السيد حسني  النائب الثاين للرئيس  
 احلمودض  حمموح  السيد    رئيس جلنة الصياغة
 شتورماسفيل السيد  املنرر  

 __________ 

ل ألماني العاا. للشا ون النانونياة واملستشااقامت السيدة ستريشايا أوباراين، و يلاة ا  رة النانونياة لألمام املتحادة، بتمثيال األماني العاا.  وعماِ
نية ، وقا. بتمثيل األمني العا. ه غياب املستشارة النانو للجنةالسيد فا  ف ميكولكا، مدير رعبة التدوين مبكتب الش ون النانونية، أمينا  

 با  ألمني اللجنة ورونتزيس، انئب مدير رعبة التدوين، انئلألمم املتحدة  وعِمل السيد جورج  

__________ 
 ( 42أحانم، الفنرة  3149وموجهة رىل رئيس اللجنة، استنال السيد فاسياين من عضوية اللجنة أبثر فوري ًانظر اجللسة  2012متوز/يوليه  22برسالة م رتة  *
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 لجدول األعما
 ، جدول األعمال التاي 2012أاير/مايو  7وحة ه ، املعن3128 ات اللجنة ه جلستهأقرّ  
 تنظيم أعمال الدورة  -1 
 طرح األجانب  -2 
  (aut dedere aut judicareًاحملا مة  أو االلتزا. سلتسليم -3 
 محاية األرخاع ه حاالت الكوارث  -4 
 الوالية النضائية اجلنائية األجنبية حصانة مس وي الدول من  -5 
 قت للمعاادات ق امل  التطبي -6 
  ورثباته نشأة النانون الدوي العره -7 
 املعاادات عرب الزمن  -8 
 ررط الدولة األوىل سلرعاية  -9 
 برانمج اللجنة ورجراءاهتا وأساليب عملها وواثئنها  -10 
 للجنة ومكان انعناحاا موعد الدورة ااامسة والستني  -11 
  التعاون ما اهليئات األترى -12 
 مسائل أترى  -13 



 

ix 

 املختصرات
 فيما يل  تفصيل املختصرات ال  ورحت ه ارا اجمللد  

ASEAN  رابطة أمم جنوب ررق آسيا 
ECHR   احملكمة األوروبية حلنوق ا نسان 
IFRC   واهل ل األمحراالحتاح الدوي جلمعيات الصليب األمحر 
OAS  منظمة الدول األمريكية 

WTO  العاملية منظمة التجارة 

* 
 *       * 

I.C.J. Reports International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. All judgments, 

advisory opinions and orders of the Court are available from the Court’s website (www.icj-cij.org). 

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

ILR International Law Reports 

ITLOS Reports International Tribunal for the Law of the Sea, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 

P.C.I.J., Series A Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments (Nos. 1-24: up to and including 1930) 

* 
*         * 

جلسايمة للناانون ه ارا اجمللد، تشاأ عباارة  احملكماة الدولياة ليوغوسا فيا الساابنة“ رىل احملكماة الدولياة حملا ماة األراخاع املسا ولني عان االنتها اات ا 
كمااة اجلنائيااة الدوليااة حملا مااة ؛ وتشااأ عبااارة  احملكمااة الدوليااة لرواناادا“ رىل احمل1991 الاا  ارتكباات ه رقلاايم يوغوساا فيا السااابنة مناار عااا. ا نساااين الاادوي

املاااواطنني الرواناااديني و األرااخاع املسااا ولني عااان أعماااال ا سحة اجلماعياااة وغأااااا مااان االنتها اااات اجلسااايمة للناااانون ا نسااااين الااادوي املرتكباااة ه رقلااايم روانااادا 
 اااانون   31 اااانون الثاين/ينااااير و  1الااادول اجملااااورة ه الفااارتة باااني املسااا ولني عااان ارتكااااب أعماااال ا سحة اجلماعياااة وغأااااا مااان االنتها اااات املماثلاااة ه أقااااليم 

  1994األول/حيسمرب 
* 

 *       * 

 مالحظة بشأن االقتباسات
 ترح خبط مائل ه النص األول   ال املناطا املكتوبة خبط مائل بني ع م  اقتبا  معنام أهنا أو وضا ع مة جنمية ً*( بعد الكلمات 
 ير ر ت ف ذلك مل  ما باسات املأتوذة من أعمال بلغات غأ اللغة العربية،ة ترمجة االقتاألمانة العامتولت  

* 
 *       * 

   /https://legal.un.org/ilcربكة ا نرتنت   علىعنوان جلنة النانون الدوي 

https://www.icj-cij.org/
https://legal.un.org/ilc/
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 القضااي املشار إليها يف هذا اجمللد 

 نرار ومصدرمة الطبيع النضية
اآلاثر النانونيااااة الناراااائة عاااان تشااااييد جاااادار ه األرض الفلسااااطينية 

 Legal Consequences of the Construction of aً احملتلاة
Wall in the Occupied Palestinian Territory) 

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

 Ahmedً الشاااعبيةنراطياااة أمحاااد حممدياااة ضاااد مجهورياااة اجلزائااار الدم
Mahamdia v. People’s Democratic Republic of Algeria) 

Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), Case No. C-
154/11, judgment dated 19 July 2012, Reports of Cases 2012, p. 491 
(published in the electronic Reports of Cases (Court Reports - general), 
ECLI:EU:C:2012:491). 

 ,Ahmadou Sadio Diallo) (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)أمحدو واحيو حايلو ً
Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324. 

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

 ية ورااااااااابه العساااااااااكرية ه نيكااااااااااراغوا وضااااااااادااالعساااااااااكر  األنشاااااااااطة
ًMilitary and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua) 

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

 Armed( ً 2002املسلحة ه رقليم الكونغو ًطلاب جدياد     األنشطة 
Activities on the Territory of the Congo 

)2002Application:  (New ) 

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and 
Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6. 

 .S.S. “Wimbledon”) Judgments, 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1ً ن“ ومبلدُ  الباترة

 Certainمسااااااائل املساااااااعدة املتباحلااااااة ه اجملااااااال اجلناااااااائ  ً بعاااااا  
Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters) 

(Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177. 

 Pinochet) Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parteً بينوريه
Pinochet Ugarte (No. 3), United Kingdom, House of Lords, 24 March 
1999, [1999] UKHL 17, ILR, vol. 119 (2002), p. 135. 

 Reservations toً اتفاقياة مناا ا سحة اجلماعياةالتحفظاات علاى 

the Convention on Genocide) 
Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1951, p. 15. 

ومنتجااااااااات اللحااااااااو.  اجلماعااااااااة األوروبيااااااااة بشااااااااأن اللحااااااااو.تاااااااادابأ 
 EC Measures concerning Meat and Meatً ًاهلرماوانت(

Products (Hormones)) 

WTO, report of the Appellate Body (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R), 
13 February 1998. 

 1995سااااااااااااابتمرب أيلول/ 13 املااااااااااااا رختطبياااااااااااااق االتفااااااااااااااق امل قااااااااااااات 
ًApplication of the Interim Accord of 13 September 

1995) 

(the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 
5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644. 

اتفاقيااااااااة منااااااااا جرمااااااااة ا سحة اجلماعيااااااااة واملعاقبااااااااة عليهااااااااا  تطبيااااااااق
ً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. 
Reports 2007, p. 43. 

 Maritimeًتعياااااااااااااااني احلااااااااااااااادوح البحرياااااااااااااااة ه البحااااااااااااااار األساااااااااااااااوح 
Delimitation in the Black Sea) 

(Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 61. 

 استن ل  وسوفو من جانب واحد ما النانون الادوي رع ن  توافق
ًAccordance with International Law of the Unilateral 

Declaration of Independence in Respect of Kosovo) 

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

 .North Sea Continental Shelf) Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3ً شمالري لبحر الاجلرف النا
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 Jones andً الساااااعوحية جاااااونز وميتشااااال ضاااااد اململكاااااة العربياااااة

Mitchell v. Saudi Arabia) 
Jones v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the 

Kingdom of Saudi Arabia), Mitchell and others v. Al-Dali and others 
and Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the 
Kingdom of Saudi Arabia), Jones v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-
Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia), House of Lords, 14 
June 2006, [2006] UKHL 26, reproduced in ILR, vol. 129 (2007), p. 
713. 

 Jurisdictionalً حصااااااااااااانت الااااااااااادول مااااااااااان الوالياااااااااااة النضاااااااااااائية
Immunities of the State) 

(Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012,  
p. 99. 

احملكمة ا حارية ملنظمة العمل الدولية الصاحر عن   2867احلكم رقم 
ًJudgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of 

the International Labour Organization) 

Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International 
Labour Organization upon a Complaint Filed against the International 
Fund for Agricultural Development, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
2012, p. 10. 

 .Respublica v. De Longchamps ) 1 U.S. 111 (1784), United States Supreme Court, October Sessions, 1784ً   ريسبوبليكا ضد حو لونشان 

 .Soering) Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, Series A no. 161ً سورينغ

ضااااااد يكااااااا ًبلج الطاقااااااة، احملاااااادوحةو  انرةوا  للجاااااار برراااااالونةراااااار ة 
 Barcelona Traction, Light and Powerً رساااابانيا(

Company, Limited (Belgium v. Spain)) 

Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3. 

 Pulp Mills on the Riverً اللبااب علاى هنار أوروغاواي اطاحونتا 
Uruguay) 

(Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14. 

 .Al-Adsani vً [الكااربى الاادائرة]العدساااين ضااد اململكااة املتحاادة 
the United Kingdom [GC]) 

No. 35763/97, ECHR 2001-XI. 

 ,Ayyash and others) The Prosecutor v. Salim Jamil Ayyash and others, case STL-11-01/I/PTJً ن و عياش وآتر 
indictment of 10 June 2011 (www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01). 

Appeals Chamber, Interlocutory Decision on the applicable law: terrorism, 
conspiracy, homicide, perpetration, cumulative charging, 16 February 
2011, Case No. STL-11-01/I. 

  ,Corfu Channel) Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949ً قناة  ورفو
p. 4. 

 Kaing Guek Eav aliasً  اااينغ غويااك ايف، الشااهأ باادوت 
Duch) 

Case No. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Trial Chamber of the Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia, Appeal Judgment, 3 February 
2012 (www.eccc.gov.kh). 

 Cudak v. Lithuaniaً ]الااادائرة الكاااربى[  اااوحاك ضاااد ليتوانياااا
[GC] ) 

No. 15869/02, ECHR 2010. 

 .Lotus”) Judgment No. 9, 7 September 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10“ً  لوتس“

 Lozano v. Italy) Appeal Judgment, Case No. 31171/2008, ILDC 1085 (IT 2008), 24 Julyً لوزانو ضد ريطاليا
2008, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts 
(www.oxfordlawreports.com). 

 Maffezini) Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, International Centre forً مافيزيإ
Settlement of Investment Disputes, Case No. ARB/97/7, decision of the 
tribunal on objections to jurisdiction of 25 January 2000, ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 16, No. 1 (2001), p. 1; 
the text of the decision is also available from https://icsid.worldbank.org 
and ILR, vol. 124 (2003), p. 1. 

https://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01
https://www.eccc.gov.kh/
https://opil.ouplaw.com/home/oril
https://icsid.worldbank.org/
https://icsid.worldbank.org/
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 Prosecutor v. Antoً فوروناااادز ا نطااااوأ املاااادع  العااااا. ضااااد

Furundžija) 
Case No. IT-95-17/1-T, Trial Chamber, Judgment of 10 December 1998. 

 The Prosecutorاملاااادع  العااااا. ضااااد تشااااارلز غااااانك  اتيلااااور ً
v. Charles Ghankay Taylor) 

Case No. SCSL-03-01, Judgment of 26 April 2012. The judgments of the 
Trial Chamber and the Appeals Chamber in this case are available from 
the website of the Special Court for Sierra Leone: 
www.rscsl.org/Taylor.html. 

 The Prosecutorًتوماااااا  لوسنغاااااا حييلاااااو املااااادع  العاااااا. ضاااااد 
v. Thomas Lubanga Dyilo) 

Case No. ICC-01/04-01/06, International Criminal Court, Trial Chamber I, 
14 March 2012 (www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF). 

 .The Prosecutor vاملاااادع  العااااا. ضااااد جااااان أوفنكناااادي ً
Jean Uwinkindi) 

Case No. ICTR-01-75-AR11bis, decision of 28 June 2011, confirmed by 
the Appeals Chamber on 16 December 2011 (available from 
www.ictrcaselaw.org/docs/20111216-dco-0175-01-en.PDF). 

 .The Prosecutor vً راتكااااو م حياااات دع  العااااا. ضااااد املاااا 
Ratko Mladić) 

Case No. IT-09-92, International Tribunal for the Former Yugoslavia: the 
decisions and judgments concerning this case are available from 
www.icty.org/case/mladic/4. 

 .The Prosecutor vً ااااراحزيت  املااادع  العاااا. ضاااد راحوفاااان  
Radovan Karadžić) 

Case No. IT-95-5/18, International Tribunal for the Former Yugoslavia: 
the decisions and judgments concerning this case are available from 
www.icty.org/case/karadzic/4. 

 The Prosecutorً البشاااأأمحاااد  حسااان عمااار ضاااد العاااا.املااادع  
v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir) 

Case No. ICC-02/05-01/09, Corrigendum to the decision [of 12 December 
2011] pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the failure by the 
Republic of Malawi to comply with the cooperation requests issued by 
the Court with respect to the arrest and surrender of Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, 13 December 2011 (www.icc-cpi.int). 

Decision pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the refusal of 
the Republic of Chad to comply with the cooperation requests issued by 
the Court with respect to the arrest and surrender of Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, 13 December 2011 (www.icc-cpi.int). 

 Arrestً 2000نيسااااااااان/أبريل  11 ماااااااار رة االعتنااااااااال الصاااااااااحرة ه
Warrant of 11 April 2000) 

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 
2002, p. 3. 

 Questionsً تساااااااااليمال أو ا ماااااااااةحملاللتااااااااازا. سساملساااااااااائل املتصااااااااالة 
relating to the Obligation to Prosecute or Extradite) 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422. 

Provisional Measures, Order of 28 May 2009, I.C.J. Reports 2009, p. 139. 

 Legality ofً اساتخدامها أو ألسالحة النووياةسمشاروعية التهدياد 

the Threat or Use of Nuclear Weapons) 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226. 

 .Fisheries case) Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116ً مصائد األمساكضية ق

 ,Factory at Chorzów) Case concerning the Factory at Chorzów (Claim for Indemnity) (Merits)ً فورزو تمصنا 
Judgment No. 13, 13 September 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17. 

 gotten gains”-“Ill) “Biens mal acquis”, Court of Cassation, Criminal Chamber, 9 Novemberً “غأ املشروعة املكاسب 
2010, Case No. 09-88272 (judgment not published in the Bulletin; 
available from www.legifrance.gouv.fr). 

Court of Appeal, Paris, 29 October 2009 (cancelled). 

 Territorialًالنااازا  ا قليمااا  والبحاااري ًنيكااااراغوا ضاااد  ولومبياااا( 
and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)) 

Applications for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011, 
p. 348 (Costa Rica) and p. 420 (Honduras). 

http://www.rscsl.org/Taylor.html
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF
http://www.ictrcaselaw.org/docs/20111216-dco-0175-01-en.PDF
http://www.icty.org/case/mladic/4
http://www.icty.org/case/karadzic/4
https://www.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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احلاااادوح البحريااااة بااااني باااانغ حي  وميا ااااار ه  عياااانيالناااازا  املتعلااااق بت

 Dispute concerningً ميا اااااار(/تلااااايج البنغاااااال ًبنغ حي 
delimitation of the maritime boundary between 
Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal 

(Bangladesh/Myanmar)) 

Case No. 16, Judgment of 14 March 2012, ITLOS Reports 2012, p. 4. 

 Disputeيتصااال ماااا مااان حناااوق ً  وماااا   النااازا  املتعلاااق حبناااوق امل حاااة 
regarding Navigational and Related Rights ) 

(Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213. 

 .Nottebohm) Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: I.C.Jً بو.ينوت
Reports 1955, p. 4. 

 Fisheries Jurisdiction) (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reportsً مصائد األمساك والية علىال
1998, p. 432. 

(Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. 
Reports 1974, p. 175. 

(United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3. 
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 ددة األطراف املشار إليها يف هذا اجمللدالصكوك املتع
 املصدر  

 العالقات الودية والتعاون بني الدول 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 34, No. 541  (1949نيسان/أبريل  4معاادة حلف مشال األطلس  ًوارنطن، 

p. 243. 

 تسوية املنازعات الدولية ابلوسائل السلمية 
  ااااانون الثاااااين/  31ًأبوجااااا،  عتااااداء والاااادفا  املشاااارتكفريناااا  بشااااأن عااااد. االميثاااااق االحتاااااح األ

 (2005يناير 
 Available from the website of the African 

Union (www.au.int/en/treaties). 

 ليها إ  االمتيازات واحلصاانت، والعالقات الدبلوماسية والقنصلية، وما
  ,United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4  (1946 رباط/فرباير 13ًنيويورك،  اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاانهتا

p. 15, and vol. 90, p. 327. 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95  (1961نيسان/أبريل  18ًفيينا،  اتفاقية فيينا للع قات الدبلوماسية

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261  (1963نيسان/أبريل  24فاقية فيينا للع قات الننصلية ًفيينا، تا

 .Ibid., vol. 1400, No. 23431, p. 231  (1969 انون األول/حيسمرب   8اتفاقية البعثات اااوة ًنيويورك، 

 اااانون  2نضاااائية ًنيوياااورك، اتفاقيااة األمااام املتحااادة حلصااااانت الااادول وممتلكاهتاااا مااان الوالياااة ال
 (2004األول/حيسمرب 

التاسااااااعة  الاااااادورة العامااااااة، للجمعيااااااةالرمسيااااااة  الواثئااااااق 
، اجمللااااااد (A/59/49ً 49 رقاااااام امللحااااااق ،واامسااااااون 

  59/38األول، النرار 
 حقوق اإلنسان

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 78  (1948  انون األول/حيسمرب  9اتفاقية منا جرمة ا سحة اجلماعية واملعاقبة عليها ًسريس، 
No. 1021, p. 277. 

اتفاقية محاية حنوق ا نسان واحلرايت األساسية ًاالتفاقية األوروبياة حلناوق ا نساان( ًروماا، 
 (1950تشرين الثاين/نوفمرب  4

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

من ن واحلاارايت األساسااية الااري يضاا التفاقيااة محايااة حنااوق ا نسااا 4الربوتو ااول رقاام 
بروتو وهلاااا  حنوقاااا  وحااارايت معّيناااة غاااأ تلاااك الااا  سااابق رحراجهاااا ه االتفاقياااة وه

 (1963أيلول/سبتمرب  16األول ًسرتاسبورغ، 

 Ibid., vol. 1496, No. 2889, p. 263. 

 .Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171  (1966 رب انون األول/حيسم  16يويورك، نً املدنية والسياسيةالعهد الدوي اااع سحلنوق 

 اااااانون  16ًنيوياااااورك، واالجتماعياااااة والثنافياااااة  االقتصااااااحيةالعهاااااد الااااادوي ااااااااع سحلناااااوق 
 (1966األول/حيسمرب 

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

 ًسااان توساايه، “ميثاااق سااان توساايه،  وسااتاريكا االتفاقيااة األمريكيااة حلنااوق ا نسااان  
 (1969تشرين الثاين/نوفمرب  22

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

 ااانون   28ًسرتاساابورغ،  ملعاجلااة اآلليااة للبياااانت الشخصاايةس يتعلااق فيمااااتفاقيااة محايااة األفااراح 
 (1981الثاين/يناير 

 Ibid., vol. 1496, No. 25702, p. 65. 

 ملهينةا ال رنسانية أو العنوبة الناسية أو ملة أواتفاقية منااضة التعريب وغأم من ضروب املعا
 (1984 انون األول/حيسمرب   10ًنيويورك، 

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

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3  (1989تشرين الثاين/نوفمرب  20اتفاقية حنوق الطفل ًنيويورك، 

 جااااااراء تنااااااد  الب غاااااااتإب طفاااااال املتعلااااااقلاالربوتو ااااااول االتتياااااااري التفاقيااااااة حنااااااوق 
 (2011 حيسمرب انون األول/  19ًنيويورك، 

  66/138قرار اجلمعية العامة  

 اااانون  18ًنيويااورك،  الدوليااة حلماياااة حنااوق مجيااا العماااال املهاااجرين وأفااراح أساااراماالتفاقيااة 
 (1990األول/حيسمرب 

 United Nations, Treaty Series, vol. 2220, 
No. 39481, p. 3. 

اتفاقيااة البلاادان األمريكيااة املتعلنااة سلنضاااء علااى مجيااا أرااكال التمييااز ضااد األرااخاع ذوي 
 (1999حزيران/يونيه  8ًغواتيماال سي ،  ا عاقة

 OAS, AG/RES. 1608 (available from 
www.oas.org/juridico/english/treaties/a-
65.html). 

https://au.int/en/treaties
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html
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املشااامة املنطوياااة علااى أتطاااار  اتفاقيااة جملااس أوروس املتعلناااة بتزييااف املنتجااات الطبياااة واجلاارائم

 (2011تشرين األول/أ توبر  28ًموسكو، هتدح الصحة العامة 
 Council of Europe, Treaty Series, No. 211. 

 ية الالجئون واألشخاص عدميو اجلنس
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 189  (1951متوز/يوليه  28االتفاقية اااوة بوضا ال جئني ًجنيف، 

No. 2545, p. 137. 

 .Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267  (1967 انون الثاين/يناير   31ًنيويورك،  الربوتو ول اااع بوضا ال جئني

 .Ibid., vol. 360, No. 5158, p. 117  (1954أيلول/سبتمرب  28ًنيويورك،    اجلنسيةاع عدماألرخ بوضا اااوةاالتفاقية 

 ال جئاااني ه أفرينياااا مبشاااك تاااواااة  املظااااارالوحااادة األفرينياااة الااا  حتكااام  منظماااةاتفاقياااة 
 (1969أيلول/سبتمرب  10ًأحيس أسس، 

 Ibid., vol. 1001, No. 14691, p. 45. 

 ية والتنمية التجارة الدول 
 17ًمكسااايكو ساااي ،  اتفاقياااة البلااادان األمريكياااة بشاااأن الناااانون املنطباااق علاااى العناااوح الدولياااة

 (1994آذار/مار  
 OAS, Treaty Series, No. 78. 

 ,United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869  (1994نيسان/أبريل  15اتفاق مرا   املنشئ ملنظمة التجارة العاملية ًمرا  ، 
No. 31874, p. 3. 

تفااااق مااارا   املنشااائ ملنظماااة العاااا. املتعلاااق سلتجاااارة ه ااااادمات ًاملرفاااق س االتفااااق
 ( التجارة العاملية

 Ibid., vol. 1869, annex 1B, p. 183. 

 الطريان املدين 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 15  (1944 انون األول/حيسمرب   7ًريكاغو،  اتفاقية الطأان املدين الدوي

No. 102, p. 295. 

 املسائل اجلنائية 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 359  (1957 انون األول/حيسمرب   13املطلوبني ًسريس، تسليم املتعلنة بالتفاقية األوروبية ا

No. 5146, p. 273. 

املطلاوبني ًسرتاسابورغ، تساليم لناة باملتعا ضاه الثالث ل تفاقياة األوروبياة  الربوتو ول
 (2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10

 Council of Europe, Treaty Series, No. 209. 

املطلاااااوبني ًفييناااااا، تساااااليم املتعلناااااة بل تفاقياااااة األوروبياااااة  الراباااااا ا ضااااااه الربوتو اااااول
 (2012أيلول/سبتمرب  20

 Ibid., No. 212. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1316  (1979 انون األول/حيسمرب   17ًنيويورك،  الراائن االتفاقية الدولية ملنااضة أتر
No. 21931, p. 205. 

 .Ibid., vol. 1752, No. 30597, p. 177  (1981رباط/فرباير  25ً را ا ،  اتفاقية البلدان األمريكية املتعلنة بتسليم املطلوبني

 .Ibid., vol. 1496, No. 25703, p. 91  (1983آذار/مار   21، سرتاسبورغً . عليهمحملكو ننل ااملتعلنة بتفاقية اال

 .Doc. E/1996/99, annex  (1996آذار/مار   29ً را ا ،  اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساح

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2187  (1998متوز/يوليه  17نظا. روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية ًروما، 
No. 38544, p. 3. 

 اإلرهاب
األعمال ا راابية ال  أتتر ركل جارائم ضاد األراخاع من  حولية تطورةله  مااتفاقية منا 

 (1971رباط/فرباير  2ًوارنطن، واالبتزاز املتصل ما، واملعاقبة عليها 
 United Nations, Treaty Series, vol. 1438, 

No. 24381, p. 191. 

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197  (1999 انون األول/حيسمرب   9ًنيويورك،  االتفاقية الدولية لنما متويل ا رااب

 قانون البحار 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1833  (1982  انون األول/حيسمرب  10اتفاقية األمم املتحدة لنانون البحار ًمونتيغو سي، 

No. 31363, p. 3. 

اتفااااق بشاااأن تنفيااار اجلااازء احلااااحي عشااار مااان اتفاقياااة األمااام املتحااادة لناااانون البحاااار 
 (1994متوز/يوليه  28ًنيويورك،  1982 انون األول/حيسمرب   10امل رتة 

 Ibid., vol. 1836, No. 31364, p. 3. 
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 املصدر  
 ااااانون   10ار امل رتاااة اتفااااق تنفيااار ماااا تتضااامنه اتفاقياااة األمااام املتحااادة لناااانون البحااا 

مان أحكاا. بشاأن حفاد ورحارة األروادة السامكية املتداتلاة  1982األول/حيسمرب 
 (1995آب/أغسطس  4املناطق واألرودة السمكية الكثأة االرحتال ًنيويورك، 

 Ibid., vol. 2167, No. 37924, p. 3. 

 قانون املعاهدات 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155  (1969مايو ر/أاي 23اتفاقية فيينا لنانون املعاادات ًفيينا، 

No. 18232, p. 331. 

فيمااا بااني املنظمااات الدوليااة  اتفاقيااة فيينااا لنااانون املعاااادات بااني الاادول واملنظمااات الدوليااة أو
 (1986آذار/مار   21فيينا، ً

 A/CONF.129/15 in Official Records of the 
United Nations Conference on the Law of 
Treaties between States and International 
Organizations or between International 
Organizations, Vienna, 18 February-21 
March 1986, vol. II (United Nations 
publication, Sales No. E.94.V.5), p. 93. 

 االتصاالت السلكية والالسلكية 
املتعلنااااة بتنااااد  مااااوارح االتصاااااالت الساااالكية وال ساااالكية للحااااد ماااان الكااااوارث بااااأ اتفاقياااة اتم

 (1998حزيران/يونيه  18ًاتمبأ،  غاثةولعمليات ا 
 United Nations, Treaty Series, vol. 2296, 

No. 40906, p. 5. 

 املساعدة 
 ,League of Nations, Treaty Series, vol. 135  (1927متوز/يوليه  12ًجنيف،  االتفاقية املنشئة الحتاح ا غاثة الدوي

No. 3115, p. 247. 

حزيران/يونيااه  7ًسااانتياغو،  لتسااهيل املساااعدة ه حاااالت الكااوارث اتفاقيااة البلاادان األمريكيااة
1991) 

 OAS, Treaty Series, No. 74, OEA/Ser.A/49 
(SEPF) (available from 
www.oas.org/juridico/english/treaties/a-
54.html). 

 الطاااوار ه حااااالت اتفااااق رابطاااة أمااام جناااوب رااارق آسااايا بشاااأن رحارة الكاااوارث واالساااتجابة 
 (2005متوز/يوليه  26ًفيينتيان، 

 ASEAN, Documents Series 2005, p. 157. 

ًاتفاقية  مباال( ً مباال،  حاتليا  ه أفرينيا ومساعدة النازحنيماية  حلين  األفر  االحتاحاتفاقية  
 (2009تشرين األول/أ توبر  23

 Available from the website of the African 
Union (www.au.int/en/treaties). 

 ت املسلحة القانون الواجب التطبيق يف النزاعا
 ( ًجنياف،1949اتفاقيات جنيف املتعلنة حبماية ضحااي احلرب ًاتفاقيات جنياف لعاا. 

 (1949آب/أغسطس  12
 United Nations, Treaty Series, vol. 75, 

Nos. 970-973, p. 31. 

 ه وقاات احلااارب ًاالتفاقيااة الرابعاااة(املااادنيني اتفاقيااة جنياااف بشااأن محاياااة األرااخاع 
 (1949سطس آب/أغ 12جنيف، ً

 Ibid., No. 973, p. 287. 

 1949آب/أغساااااطس  12الربوتو ااااول ا ضااااااه رىل اتفاقياااااات جنيااااف املعناااااوحة ه 
 جنياف،ً واملتعلق حبماية ضحااي املنازعاات املسالحة الدولياة ًالربوتو اول األول(

 (1977حزيران/يونيه  8

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

 1949آب/أغسااااااطس  12جنيااااااف املعنااااااوحة ه  فاقياااااااتات رىلالربوتو ااااااول ا ضاااااااه 
واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات املسلحة غأ الدولية ًالربوتو ول الثاين( ًجنيف، 

 (1977حزيران/يونيه  8

 Ibid., No. 17513, p. 609. 

 .Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215  (1954أاير/مايو  14 ًالااي، سلحامل نزا ال حالة ه الثنافية املمتلكات اتفاقية محاية

 ًالااااي، ساالحاملناازا  الاملمتلكااات الثنافيااة ه حالااة  بروتو ااول اتفاقيااة محايااة
 (1954أاير/مايو  14

 Ibid. 

 ه الثنافيااة املمتلكااات حبمايااة اااوااة 1954 لعااا. الااااي تفاقيااةالربوتو ااول الثاااين ال
  (1999آذار/مار   26ًالااي،  سلحامل نزا ال حالة

 Ibid., vol. 2253, No. 3511, p. 172. 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-54.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-54.html
http://www.au.int/en/treaties
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 البيئة واملوارد الطبيعية 

أاير/ماايو  21نيوياورك، ًاتفاقية قانون استخدا. اجملااري املائياة الدولياة ه األغاراض غاأ امل حياة 
1997) 

احلاحية  الدورة العامة، للجمعيةالرمسية  الواثئق 
 ، اجمللد(A/51/49ً 49 رقم امللحق ،واامسون 
  ، املرفق229/ 51النرار  الثالث،

 القواعد العامة للقانون الدول 
 ,League of Nations, Treaty Series, vol. 6  (1920 انون األول/حيسمرب   16ًجنيف،  للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية النظا. األساس 

No. 170, p. 379. 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 119  (1948يل نيسان/أبر  30ًبوغوات،  الدول األمريكية منظمةميثاق 
No. 1609, p. 3. 

 .Ibid., vol. 529, No. 7660, p. 141  (1955 انون األول/حيسمرب   13ًسريس،  االتفاقية األوروبية بشأن رقامة األجانب

 .Ibid., vol. 2158, No. 37733, p. 3  (2000متوز/يوليه  11ًلوم ،  ل حتاح األفرين  التأسيس النانون 

 OAS, Official Documents, OEA/Ser.G/CP-1  (2001أيلول/سبتمرب  11ًليما،  للبلدان األمريكية الدمنراط امليثاق 
(www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Dem
ocractic_Charter.htm). See also ILM, vol. 40, 
No. 5 (September 2001), p. 1289. 

 اااانون الثاين/ينااااير   30سس، ًأحياااس أ واالنتخااااست واحلكااام الدمنراطياااةامليثااااق األفرينااا  بشاااأن 
2007) 

 Available from the websites of the African 
Union (http://au.int/en/treaties) or the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights 
(www.achpr.org/instruments/charter-
democracy). 

http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm
http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm
https://au.int/en/treaties
http://www.achpr.org/instruments/charter-democracy
http://www.achpr.org/instruments/charter-democracy


 

xix 

 الستني الرابعة و قائمة مرجعية بواثئق الدورة 
 م حظات ورحاالت  العنوان   رمز الوثينة 

A/CN.4/649   األعمااااااااال   جااااااادول   علااااااااى   ل طااااااا   مستنساااااااخة  و   للدورة الرابعة والستني  جدول األعمال امل قت  
   أع م   viiiع   انظر   ما،   اعتمد   ال    سلصيغة 

A/CN.4/650   وAdd.1    ماااااوجز مواضااااايع  أعدتاااااه األماناااااة العاماااااة للمناقشاااااة الااااا  جااااارت ه اللجناااااة
 والستني  الساحسة عية العامة ت ل حورهتا  الساحسة للجم 

   ة مستنسخ  

A/CN.4/651    ،األول( ، اجمللد الثاين ًاجلزء 2012حولية  ترح ه    السيد موريس  امتو، املنرر اااع  أعدم التنرير الثامن عن طرح األجانب   

A/CN.4/652    السااايد   أعااادم ،  راااخاع ه حااااالت الكاااوارث عااان محاياااة األ   اااااامس التنريااار  
 أوسبينا، املنرر اااع   -فلنسيا  ارحو رحو 

 مثله   

A/CN.4/653   مايكاال ووح، املناارر    السااأ أعااداا  ماار رة    ، نشااأة النااانون الاادوي العااره ورثباتااه
 اااع 

 مثله   

A/CN.4/654    حصانة مس وي الدول من الوالياة النضاائية اجلنائياة األجنبياة تنرير أوي عن  ،
 اااوة ررانندث، املنررة    ونثبسيون رسكوسر   السيدة أعدته  

 مثله   

A/CN.4/655   وAdd.1-2    الوثيناااة    تااارح   األمانة العامة   أعدهتا مر رة    اللجنة ملء الشواغر الطارئة هA/CN.4/655   اجمللااااد  ،  2012حولياااة    ه
  Add.1  ا ضااااااااافتان  أماااااااا   ؛ الثااااااااين ًاجلاااااااازء األول( 

 تان  مستنسخ  ما فه   ، Add.2و 

A/CN.4/L.797     الااا  اعتماادهتا جلنااة الصاااياغة    32-1شاااريا املااواح  ع م نصاااو طاارح األجانااب
 م قتا  ه النراءة األوىل ه الدورة الرابعة والستني للجنة النانون الدوي 

   مستنسخة  

A/CN.4/L.798   مثله   تنرير فريق التخطيط   

A/CN.4/L.799   و[Corr.1 ]   تني  الفصال  مشرو  تنرير جلنة النانون الادوي عان أعماال حورهتاا الرابعاة والسا
 األول ًمندمة( 

الواثئاااق  ، انظااار  املعتماااد ول طااا   علاااى الااانص      مثلاااه  
والسااتون،    السااابعة الرمسيااة للجمعيااة العامااة، الاادورة  

  النهااائ    الاانص   وياارح (   A/67/10ً   10 امللحااق رقاام 
 ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(  2012  حولية   ه 

A/CN.4/L.800   مثله     حورهتا الرابعة والستني( لجنة ه    الفصل الثاين ًموجز أعمال ال مثله 

A/CN.4/L.801   الفصل الثالث ًقضااي حمدحة تكون للتعلينات ال  تبادى بشاأهنا أمهياة  مثله  
 تاوة للجنة( 

 مثله   

A/CN.4/L.802   وAdd.1   مثله      الفصل الرابا ًطرح األجانب( مثله 
A/CN.4/L.803   مثله     ( حاالت الكوارث   محاية األرخاع ه   الفصل ااامس ً مثله 

A/CN.4/L.804   وAdd.1   حصاانة مسا وي الادول مان الوالياة النضاائية اجلنائياة    الفصل السااح  ً مثله
 ( األجنبية 

 مثله    

A/CN.4/L.805   مثله    ( التطبيق امل قت للمعاادات   الفصل السابا ً مثله 
A/CN.4/L.806   مثله    ( ورثباته العره  الدوي نشأة النانون    الفصل الثامن ً مثله 

A/CN.4/L.807   احملا مااااااة  االلتاااااازا. سلتسااااااليم أو   الفصاااااال التاسااااااا ً مثلااااااه   ًaut dedere aut 
judicare )) 

 مثله   

A/CN.4/L.808   مثله    ( املعاادات عرب الزمن   الفصل العارر ً مثله 

A/CN.4/L.809   له مث   ( األوىل سلرعاية ررط الدولة   الفصل احلاحي عشر ً مثله   

A/CN.4/L.810   مثله    ( النرارات واالستنتاجات األترى   الفصل الثاين عشر ً مثله 



 

xx 

 م حظات ورحاالت  العنوان   رمز الوثينة 

A/CN.4/L.811   مثله    [ ( اتبا ً ]  ( النرارات واالستنتاجات األترى   الفصل الثاين عشر ً مثله 

A/CN.4/L.812   نصاااوع وعنااااوين مشااااريا املاااواح      محاياااة األراااخاع ه حااااالت الكاااوارث
ال  اعتمدهتا جلناة الصاياغة بصافة م قتاة ه    15و   14و   13و   12و   مكررا   5

 2012متوز/يوليه   11رىل    5الفرتة من  

 مستنسخة   

A/CN.4/SR.3128  -  
A/CN.4/SR.3158 

 اجمللد    ارا يرح النص النهائ  ه  و مثله     3158رىل    3128  من  احملاضر املوجزة امل قتة للجلسات  



 

1 

 جلنة القانون الدول 

 الستنيو الرابعة من الدورة  لسات اجلزء األولاحملاضر املوجزة جل

 2012حزيران/يونيه  1أاير/مايو إىل  7املعقودة يف جنيف يف الفرتة من 

 

 3128اجللسة  
 15/ 05 الساعة، 2012 أاير/مايو  7 ، االثنني

 كامتو السيد موريس   الرئيس املنتهية واليته 
 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس

ر رراننااادث، السااايد  السااايدة رساااكوس   السااايد أحو ااا ،   ن  احلاضااارو 
سرك، الساااااااايد بياااااااارت، الساااااااايد بيرتياااااااات ، الساااااااايد تاااااااا حي، الساااااااايدة  
جا وبسااون، الساايد حسااونة، الساايد احلمااوح، الساايد توانااغ، الساايد  
ساابواي، الساايد سااينغ، الساايد راتورما، الساايد العرابااة، الساايد غااوميس  

فورتاو،    وسابينا، السايد أ   -روبليدو، السايد غيفورغياان، السايد فلنسايا 
 اناااديوا، السااايد  وميسااااريو أفونساااو، السااايد  يتيشايسااااري،    السااايد 

الساايد ما ريااه، الساايد املرتضااى سااليمان قوياادر، الساايد املااري، الساايد  
موراساا ، الساايد مااأه، الساايد نااول ، الساايد نيهاااو ، الساايد وا ااو،  

 ويسنومورا   السأ مايكل ووح، السيد 

 ________ 

 رة افتتاح الدو 
ـــ الـــــــرئيس  -1 أعلااااااان افتتاااااااااح الاااااااادورة الرابعااااااااة  ة واليتــــــــهاملنتهـيـــ

السنوات  فرتة ه األوىل الدورةللجنة النانون الدوي، وا   والستني
 اامس اجلديدة 

أتبني السيد كارلوس كالريو رودريغيس،  
 اللجنة  يف  السابق  العضو

 قاااااال رن الاااادورة تبااااادأ بنبااااأ حمااااازن،الــــرئيس املنتهيـــــة واليتـــــه  -2
وحريغااايس مااا ترا   وقاااد  اااان  اااارلو   اااالأو ر وااااو وفااااة السااايد   أال

 1982السايد  االأو روحريغاايس عضاوا  ه اللجناة ه الفاارتة مان عااا. 
الفاارتة مسااامهة  بااأة ه تلااك ، حيااث ساااام تاا ل 1996رىل عااا. 

سيما ه جماالت حنوق ا نسان وقانون البحاار  ال أعمال اللجنة،
 ا نساين الدوي والنانون 
، التاااز. أعضااااء اللجناااة املنتهياااة واليتاااه وبااادعوة مااان الااارئيس 

  حقينة ومت

 واليته  املنتهية بيان الرئيس 
قاااد. استعراضااا  مااوجزا  للمناقشااات الااا   الــرئيس املنتهيــة واليتــه   -3

جاارت ه اللجنااة الساحسااة للجمعيااة العامااة أثناااء نظراااا ه تنرياار جلنااة  
   جز مواضايع   ويارح ماو والستني   الثالثة النانون الدوي عن أعمال حورهتا  
    A/CN.4/650/Add.1و   A/CN.4/650هلااااااااارم املناقشاااااااااات ه الاااااااااوثينتني  

ناااة الناااانون الااادوي ااااو الشااااغل  يااازال تعزياااز قناااوات االتصاااال ماااا جل  وال 
يتماراااى ماااا   مباااا   الرئيسااا  للوفاااوح ه اللجناااة الساحساااة  وقاااد واوااالت، 

أيلول/سااابتمرب    12املااا رخ    313/ 59مااان قااارار اجلمعياااة العاماااة    12الفنااارة  
، ممارساااااااتها املتمثلاااااااة ه عناااااااد مناقشاااااااات تفاعلياااااااة الساااااااتكمال  2005

ني املوجاااوحين ه  مناقشااااهتا الرمسياااة ماااا أعضااااء اللجناااة واملناااررين اااوااا 
نيويورك  ور زت املناقشات ال  جرت ه االجتماعات ما املستشاارين  

ايااة األرااخاع ه   مح و   “ طاارح األجانااب   النااانونيني علااى موضااوع   
ا اجلديدة الا  ستضااف رىل بارانمج  املواضي ، وعلى  “ حاالت الكوارث 

   ( 1ً عمل اللجنة الطويل األجل 
اللجناااة الساحساااة ه تنريااار جلناااة وبناااء علاااى ماااا   مااان نظااار  -4

  9املااا رخ  66/98 الناااانون الااادوي، اعتمااادت اجلمعياااة العاماااة النااارار
الااااري أثناااات ه فنرتااااه الرابعااااة علااااى  2011 ااااانون األول/حيساااامرب 
اهلاااا املتعلناااة مبسااا ولية املنظماااات الدولياااة وآاثر اللجناااة  متامهاااا أعم

  عااااداتالتحفظااات علااى املعااات املساالحة علااى املعاااادات و النزا
ماان ااارا الناارار إبحراج  7وأحاطاات اجلمعيااة العامااة علمااا  ه الفناارة 

مخساااة مواضااايا جديااادة ه بااارانمج عمااال اللجناااة الطويااال األجااال، 
  عو ولوياااة ملوضااا ء األرعطااامواوااالة ىل ر 8وحعاات اللجناااَة ه الفناارة 

 “الاادول ماان الواليااة النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة يصااانة مساا و ح 
ورىل  “(aut dedere aut judicareً ا ماةاحمل أو ساليمتلاللتازا. سا و

العمل علاى رمتاا. نظرااا فيهماا  واعتمادت اجلمعياة العاماة أيضاا  ه 
ين اللااار 66/100و 66/99 النااارارين 2011 اااانون األول/حيسااامرب   9
املتعلناة اثاثر النزاعاات املسالحة املواح شاريا مباطت فيهما علما  أح

ومشااااااريا املاااااواح املتعلناااااة مبسااااا ولية املنظماااااات  (2ًعلاااااى املعااااااادات

__________ 
 367-365الفنااااارات  ،(الثااااااينًاجلااااازء  الثااااااين اجمللاااااد ،2011حولياااااة  (1ً 

  ااامس رىل األول منواملرفنات 
  101و 100 الفنراتن  ،نفسه املرجا (2ً 



 2 والستني  الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

، علاى التاواي، وقاررت النظار ه مساألة الشاكل الاري قاد (3ًالدولية
 تتخرم ارم النصوع ه حورهتا التاسعة والستني 
 انتخاب أعضاء املكتب 

 خب السيد  افلي  رئيسا  سلتز ية انتُ  
  رائسة اجللسةتوىل السيد  افلي   

أعااارب عااان تاااالص امتناناااه ألعضااااء اللجناااة لتشاااريفه الـــرئيس  -5
برائسااااتها، وأراااااح سلساااايد  ااااامتو، رئاااايس الاااادورة الثالثااااة والسااااتني، 

قاااموا بااه ماان عمااال  ملااا وأبعضاااء املكتااب اآلتاارين ه تلااك الااادورة
ن ا بدايااة فاارتة الساانوات اامااس اجلدياادة، أرائااا  وقااال رنااه يااوح، ماا 

د انتخاااامم، وأضااااف يرحاااب أبعضااااء اللجناااة الساااابنني الااارين أعيااا 
قاااائ   رناااه واثاااق مااان أن األعضاااااء اجلااادح سااايتمكنون مااان التكيااااف 

 سريعا  ما وتأة عمل اللجنة وأساليب ارا العمل 
 خب السيد نيهاو  انئبا  أوَل للرئيس سلتز ية انتُ  
 نة انئبا  اثنيا  للرئيس سلتز ية يد حسو خب السانتُ  
 صياغة سلتز ية خب السيد احلموح رئيسا  للجنة الانتُ  
 خب السيد رتورما منررا  سلتز ية انتُ  

 ( A/CN.4/649)إقرار جدول األعمال 
 أقرت اللجنة جدول األعمال  
  35/16 نفت الساعة تواس 40/15اجللسة الساعة  لنتعُ  

 ة تنظيم أعمال الدور 
 [من جدول األعمال 1]البند 

العماااال لألساااابو  وجااااه انتبااااام األعضاااااء رىل باااارانمج الــــرئيس  -6
األول من حورة اللجنة  وستبدأ اللجنة سالستما  رىل العرض الري 
سايندمه املنارر ااااع املعاإ مبوضااو  طارح األجاناب لتنريارم الثااامن 

  وستنصااااااب أعمااااااال جلنااااااة (A/CN.4/651ً بشااااااأن ااااااارا املوضااااااو 
ال األسبو   وسيجتما أيضا  ت ل ياغة على ارا املوضو  طو الص
األساابو  فريااق الدراسااة املعااإ مبوضااو  املعاااادات عاارب الاازمن  ااارا 

وأتااأا ، اقاارتح املكتااب أن لصااص اجللسااة العامااة الناحمااة ل راااحة 
 بر رى السيد  ارلو   الأو روحريغيس 

 اعتُمد برانمج العمل لألسبو  األول من الدورة  
 أرار رىل أنه ما بداية فرتة السنوات ااماسكانديوت   السيد -7

اجلديدة سيكون ثلث أعضااء اللجناة حاديث  العهاد أبعماهلاا  وقاد  
__________ 

  88و 87الفنراتن  ،نفسه املرجا (3ً 

 بشاااااأن لفاااات اجلمعياااااة العامااااة اللجناااااة بوضاااااوح أبن حتاااارز تنااااادما  
 aut dedere autاحملا مااااة ً أو االلتاااازا. سلتسااااليم موضااااوع  

judicare)“  ية النضائية اجلنائية من الوالالدول    يحصانة مس و  و
يلز. اآلن اتتيار مواضيا جديدة   وع وة على ذلك، س‘‘األجنبية

للعمااااال بعاااااد أن انتهااااات لتّوااااااا األعماااااال املتعلناااااة بث ثاااااة مواضااااايا 
رئيساية  وجلمياا اارم األساباب، رمباا يكاون مفيادا  أن تعناد اللجناة 

أفضاال وجااه  بشااأن  يفيااة تنظاايم أعماهلااا علااى تباااحال  مفتوحااا  لاا راء
الادورات تا ل فارتة يليهاا مان  وماا الادورة احلالياة خياص ممكن فيماا

 السنوات اامس اجلديدة 
قااال رن اللجنااة ه حاجااة، نظاارا  لتشااكيلها اجلديااد،  الــرئيس -8

صاانة مسا وي  حرىل تعيني منررين تاواني ملوضاوعني جديادين  
 لتسااليما. ساللتااز  او “الادول ماان الواليااة النضااائية اجلنائياة األجنبيااة

وحعا أعضااء اللجناة رىل   “(aut dedere aut judicareً احملا مة أو
عنااد مشاااورات هلاارا الغاارض  واقاارتح أيضااا  أن يااوي أعضاااء اللجنااة 
بعاا  االعتباااار رىل الااانهج العاااا. الااري يلاااز. اتباعاااه بشاااأن أعماهلاااا  
ري مشاااورات غااأ رمسيااة، مااا أعضاااء املكتااب املوساااا،  وسااوف  ااُ

 ح اجلديدة ال  يلز. رحراجها ه برانمج العمل بشأن البنو 
قااااااااال رنااااااااه لماااااااال ه أن تواواااااااال اللجنااااااااة  حســــــــونة دالسااااااااي -9

يتمارااااااااى  مبااااااااا أساااااااااليب عملهااااااااا أثناااااااااء الاااااااادورة احلاليااااااااة، حتسااااااااني
الناااارارات الاااا  الاااارت ه الاااادورة السااااابنة  وقااااال رنااااه يتطلااااا  مااااا
عاادح بدايااة مثماارة لفاارتة الساانوات اامااس اجلدياادة يتحنااق فيهااا  رىل

 من ا جنازات 
   50/16فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 
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 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس

السااايد أحو ااا ، السااايدة رساااكوسر رراننااادث،  :احلاضااارون 
الساايد سرك، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة 

د حساونة، السايد احلماوح، السايد تواناغ، السايد جا وبسون، السي
سابواي، السيد سينغ، السيد رتورما، السيد العرابة، السيد غوميس 

وسااااابينا، السااااايد أ -السااااايد غيفورغياااااان، السااااايد فلنسااااايا  روبليااااادو،
فورتاو، الساايد  اامتو، الساايد  انااديوا، السايد  وميساااريو أفونسااو، 

ان قويدر، السيد املاري، السيد  يتيشايساري، السيد املرتضى سليم
السيد موراس ، السيد مأه، السيد نول ، السايد نيهااو ، السايد 

 ويسنومورا  وا و، السأ مايكل ووح، السيد

 ________ 
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 السيد كارلوس كالريو رودريغيس،   أتبني
 ( ختام العضو السابق يف اللجنة )

قااال رن اجللسااة احلاليااة سااتكر ، علااى النحااو الااري الــرئيس  -1
و روحريغاايس نااه ه اجللسااة السااابنة، لتااأبني الساايد  ااارلو   ااالأ أعل

رىل  1982الااااااااري  ااااااااان عضااااااااوا  ه اللجنااااااااة ه الفاااااااارتة ماااااااان عااااااااا. 
و روحريغااايس مساااامهة  باااأة،   وقاااد أساااهم السااايد  اااالأ 1996 عاااا.

بفضااااال تربتاااااه الواساااااعة ه اجملاااااال الدبلوماسااااا  ورعاااااداح الصاااااكوك 
تطوير النانون الدوي بوجاه  وه الدولية، ه أعمال اللجنة النانونية

أعاااام ه جماااااالت مثاااال قااااانون البحااااار وحنااااوق ا نسااااان والنااااانون 
 ا نساين الدوي وحصانة الدول 

أثىن على اللجنة لنيامها بتأبني السايد  اارلو    سابواي السيد -2
 اااالأو روحريغاااايس الاااري عماااال معااااه ه جلناااة حنااااوق ا نسااااان ه 

نا  عاما  لوزارة ااارجية الربازيلية الثمانينيات، و رلك عندما  ان أمي
ه التساعينيات  وعاا وة علاى رسااهامه ه تطاوير النااانون الاادوي ه 

يس،  اااان السااايد  اااالأو روحريغااايس اجملااااالت الااا  أراااار رليهاااا الااارئ
عضاااوا  ه جلناااة حناااوق ا نساااان ه فااارتة عصااايبة سلنسااابة للربازيااال، 

ماااان ضااااروب  اتفاقيااااة منااضااااة التعااااريب وغااااأمورااااارك ه وضااااا 
  وعلااى الااارغم املهينااة أو ال رنسااانية أو العنوبااة الناسااية أو املعاملااة

نسااان،  ماان املشااا ل الاا   ااان يعاااين منهااا بلاادم ه جمااال حنااوق ا 
 ان يرى أنه مكن رتبا  هنج ر ايب ورحراز تند.  وارم ا  الروح 
 ال   ان يعمل ما ه جلنة النانون الدوي أيضا ، حيث  ان منتنعا  
أبنااه مكااان التوفيااق باااني املواقااف املتعارضاااة وأبنااه يلاااز. ر اااح حلاااول 
تاااا حي رىل حتنيااااق نتااااائج ُمرضااااية، وذلااااك عاااان طريااااق البحااااث عاااان 

ه تعزيااااز  أو م حنااااا  ه النهااااوض سلنااااانون الاااادويتسااااوايت تساااااا
حنااوق ا نسااان  وقااد تناااول الساايد  ااالأو روحريغاايس  ديااة  بااأة 

ا اللجنااة حون أن يفنااد روح الدعابااة مجيااا املواضاايا الاا  نظاارت فيهاا 
و اناات سااخريته الذعاة ه بعاا  األحيااان   -الا   ااان يتحلااى ماا 

، و اان مان حواعا  فخارم ن أعمال اللجنة  انت أاام ماا يعنياهبيد أ
مستشااارين  وأضاااف الساايد  أو أن يعمال بنفسااه، باادون مساااعدين

يس، فنااد تعلااّم  ثااأا  ماان الساايد  ااالأو روحريغاا  رذ سااابواي قااائ   رنااه
اتاه، وأحاس سالمتناان للجناة ألهناا رعر حبزن عميق عنادما علام بوف

  ت بّنهقررت أن 
واي قاال سلفعل قال رن الرئيس والسيد ساب وود السأ مايكل -3

ما  ان يريد أن ينوله بشأن السيد  ارلو   الأو روحريغيس، واو 
اواال يفاارق ه املعاملااة بااني مجيااا ماان يتو  ال مااا ياادل علااى أنااه  ااان

يغيس واحدا  من  بار فنهاء النانون معهم  و ان السيد  الأو روحر 
الااادوي ه عصااارم فضااا   عااان  وناااه مااان األراااخاع ذوي الكفااااءة 

ه اجملااااال الدبلوماساااا ، فجمااااا باااارلك بااااني  اااال الصاااافات العاليااااة 
اللجنااة الساحسااة،  ااان يااتم  وه وااااربات ال زمااة ألعمااال اللجنااة 

بتنرير  يتعلق فيماسيما  ال اتما. رديد،االستما  رىل مدات ته س
جلنة النانون الدوي، ليس ألنه  ان حائماا  أول املتكلماني فحساب، 

تمياااز سحلكماااة و انااات ترسااام ا اااام ولكااان أيضاااا  ألن آراءم  انااات ت

املناقشاات التالياة ملدات تاه  وقاد تعلام ااو أيضاا  الكثاأ مان الساايد  
هاراتااه الواسااعة، مثاااال   ااالأو روحريغاايس الااري  ااان، عاا وة علااى م

للشخص اجملامل وحبلوماسيا  مبعىن الكلمة  لند  ان يبدي ااتماما   
يكان قاسايا  ه  مل ، فإناه بأا  سجلمياا؛ وماا أناه  اان سااترا  أحيااان  

أي وقاات ماان األوقااات  وفااوق ذلااك، ساايتر ر الكافااة رسااهامه ه 
ائسااااته ساااايما عنااااد ر  ال ،وتطااااويرم التاااادر  الاااادوي تاااادوين النااااانون 

رعااااااة للجنااااااة الساحسااااااة أثناااااااء املشاااااااورات الاااااا  أجرياااااات بشااااااأن البا
الاادول ماان الواليااة النضااائية  وقااد سااامهت التنااارير الاا   تحصاااان

بدايااة التساعينيات مسااامهة  بااأة ه اعتمااح اتفاقيااة األماام  أعاداا ه
املتحاادة حلصااااانت الااادول وممتلكاهتاااا مااان الوالياااة النضاااائية ه عاااا. 

نون الاااااادوي ه ااااااارم املسااااااألة، ت جلنااااااة النااااااا  عناااااادما نظاااااار 2004
اعتمدت علاى املواضايا الا  عاجلهاا السايد  االأو روحريغايس والا  

وجااتهااا  وتُعاد ااارم االتفاقياة ماان ا جنااازات قاد. هلااا حلاوال  ثبتاات 
ورنااااه ملاااان حواعاااا  ساااارورم أن يعاااارتف، ه معاااارض  الكبااااأة للجنااااة،

 ان له  مبا روحريغيس،ا عراب عن حزنه البالغ لوفاة السيد  الأو 
 من فضل  بأ ه وضعها 

قاااااال رناااااه  اااااان يعااااارف السااااايد   كوميســـــاريو أفونســـــو  السااااايد -4
 اااارلو   اااالأو روحريغااايس معرفاااة رخصاااية، حياااث عمااال معاااه ه 
مناساابات عدياادة، ورن ع قتهمااا ااارم تر اات لديااه انطباعااا  عمينااا  
ن وحائماااا   لناااد  اااان السااايد  اااالأو روحريغااايس رخصاااية سرزة، و اااا

مسلكه يتسم حوما  سلوح واالحرتا.  و ان حنوقيا  ممتازا ، تد. بلدم 
جلناة الناانون الادوي واألمام املتحاادة واجملتماا الادوي أبسارم بشاارف و 

 هواقتاااادار  وقااااد تشاااارف مبنابلااااة الساااايد  ااااالأو روحريغاااايس ماااارارا  
اارا األتاأ ه أثناء حورات جلناة حناوق ا نساان الا   اان  جنيف

  وقابله أيضا  مبناسبة االجتماعات ال   انت هلا متاما  يكر  نفسه  
الناطنة سللغة الربتغالية لتنسيق مواقفها بشأن رقارار  تعنداا البلدان

الاانص الربتغااااي التفاقياااة األمااام املتحااادة لناااانون البحاااار الاااري  اااان 
ساايعرض علااى احلكومااات والربملاااانت املعنيااة للموافنااة عليااه  وقابلااه 

  1991 يااورك ه اللجنااة الساحسااة الاا  ترأسااها ه عااا.جماادحا  ه نيو 
روحريغايس بتفاان ماا ممثلاني آتارين، وعلاى  وقد عمل السيد  الأو

وجه ااصوع ما السأ مايكل، لضمان أن تا حي أعماال اللجناة 
الساحسااااة رىل نتااااائج ر ابيااااة  و اناااات ااااارم سلفعاااال رحاااادى املاااارات 

فحااااة ا رااااااب بتوافااااق الناااااحرة الاااا    فيهااااا الاااااذ قاااارار بشااااأن مكا
بنة والساانوات  ااان عليااه األماار ه الساانوات السااا ملااا اآلراء، ت فااا  

التاليااة  و ااان الساايد  ااالأو روحريغاايس وااوات  قااواي ، ولكاان حكيمااا ، 
ه اللجناااة الساحساااة، و اااان يناااد. حججاااه النانونياااة بطريناااة مننعاااة 

تااربة وحقينااة  وسلنظاار رىل مااا متتااا بااه الساايد  ااالأو روحريغاايس ماان 
واسعة  مفاوض، فند استطلا السيد  وميساريو أفونسو رأياه مارارا  

رارا  مااااان أجااااال التووااااال رىل حلاااااول للمساااااائل الشاااااائكة الااااا  وتكااااا 
واجهاااااا  لناااد  اااان  اااارلو   اااالأو روحريغااايس فنيهاااا  قانونياااا  سرزا  
يتبىن حبما  النضااي الكربى املعنية سلنايم ا نساانية العاملياة  و اان 

وة انتها اااات حناااوق ا نساااان، وعلاااى وجاااه ااصاااوع يعاااارض بنااا 
اغة العدياااد مااان الصاااكوك املتعلناااة عنوباااة ا عااادا.، وراااارك ه واااي



 4 والستني  الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

حبنوق ا نسان  وقد ترأ  أيضا  اللجنة الثالثة مل متر األمام املتحادة 
والاري  1972املعإ سلبيئة البشارية الاري عناد ه ساتكهومل ه عاا. 

لسااااااويدية مباااااارور أربعااااااني عامااااااا    االحتفااااااال ماااااا ترا  ه العاواااااامة ا
قااائ   رنااه لاارلك  انعناااحم  وأضاااف الساايد  وميساااريو أفونسااو علااى

يرحاااااااب سملبااااااااحرة الااااااا  الااااااارهتا جلناااااااة الناااااااانون الااااااادوي ل رااااااااحة 
حنااااوق  سرز  اااار  حياتااااه  لهااااا للمثاااال العليااااا املتمثلااااة ه  باااار رى

الاادوي لتاادوين النااانون الساالم والعدالااة وحنااوق ا نسااان، و اارلك 
  وتطويرم التدر  

الساايد  ااارلو   قااال رنااه  ااان يعاارف أيضااا  غيفورغيــان  الساايد -5
 اااالأو روحريغااايس معرفاااة رخصاااية ورناااه  اااان يشاااعر حائماااا ، علاااى 

يكناه لاه السايد   مباا املكاناة، وه بينهما من فارق ه العمار مما الرغم
 الأو روحريغيس من موحة  وأ د أن السيد  الأو روحريغيس  ان 

جااة ومرجعااا  ه اللجنااة الساحسااة عنااد نظراااا ه تنرياار جلنااة حبااق ح
الدوي ألن مدات ته  انت حقينة ومفصلة بندر ما  انت  النانون

منفتحااة  وقااال رنااه ي يااد لاارلك مجيااا مااا قالااه املتكلمااون السااابنون 
ويااوح أن يعاارب عاان احرتامااه العميااق للساايد  ااالأو روحريغاايس وعاان 

  تالص تعازيه لعائلته ومواطنيه
 قال رنه يرغب ه املشار ة ه أتبنيأوسبينا    -فلنسيا    السيد -6

الساااايد  ااااارلو   ااااالأو روحريغااااايس ألنااااه العضااااو الوحيااااد ه جلناااااة 
 1982الناااانون الااادوي الاااري تشااارف سلعمااال معاااه فيهاااا، ه عاااام  

، ومكنااه سلتاااي أن يشااهد علااى ا سااها. الااري قدمااه ااارا 1983و
فعااااا وة علاااااى رساااااها. السااااايد   ناااااة احلناااااوق  الباااااارز ه أعماااااال اللج

، يلاز. وتطويرم التادر  الدوي تدوين النانون روحريغيس ه   الأو
التأ يااد علااى اجلانااب الااري أرااار رليااه الساايد سااابواي، واااو الاادور 
الرئيس  الري قا. به ه التوفياق باني اآلراء املتبايناة الا   اان يُعارب 

هاوحا   باأة للتووال عنها ه اللجنة، فناد  اان يبارل علاى الادوا. ج
بطريناااة بنااااءة مااان رىل واايغ للتنرياااب باااني وجهاااات النظااار املختلفاااة 

أجااال املضااا  قااادما  ه عملياااة التااادوين  ومساااح أيضاااا  الااادور النشاااط 
 الااااري قااااا. بااااه الساااايد  ااااالأو روحريغاااايس ه جلنااااة النااااانون الاااادوي

 اان  مماا بني ااتني اهليئتني، تشكيل رابطةاللجنة الساحسة ه  وه
م ه موافنة اجلمعية العامة على عدح من املشاريا ال  ثأ حاسله أت

وضااعتها جلنااة النااانون الاادوي  وقااد  ااان الساايد  ااالأو روحريغاايس، 
بشاكل ماا، مثال جاازءا  مان تنلياد عاائل ، حيااث  اان زوجاا  ألتاات 
السااايد توسااايه ساااي   اماااارا الاااري سااابنه ه عضاااوية اللجناااة قبااال 

الحاد  و ماا العادل الدولياة  وأتاأا ،انتنال ارا األتأ رىل حمكمة 
و روحريغاااايس حااااس حعابااااة رائااااا، الكافااااة،  ااااان لاااادى الساااايد  ااااالأ 

مولعاااااا  حناااااا   -يعرفاااااه الااااابع   ال وااااااو ماااااا - اااااان أيضاااااا   ولكناااااه
 سملوسينى الك سيكية 

 بااأين قااال رناه  ااان ااو أيضااا  يكان تنااديرا  ورعجااس   الـرئيس  -7
 اااان رخصاااية فااارة، وقاااد للسااايد  اااارلو   اااالأو روحريغااايس  لناااد  

ماااال معاااه ه رطااااار مااا متر األماااام املتحااادة لنااااانون أساااعدم احلاااد سلع
الادول حصااانت  سألةمب يتعلق فيماالبحار، مث ه اللجنة الساحسة 

ماان الواليااة النضااائية  وأعاارب الااارئيس عاان سلااغ أتثاارم وحزنااه لوفااااة 
 السيد  الأو روحريغيس 

  ،(4ً ابء الفرع  ،Add.1و A/CN.4/650)  األجانب  طرد
A/CN.4/651 ً5)، A/CN.4/L.797 ً6) ) 
 من جدول األعمال[ 2]البند 

 التنرير الثامن للمنرر اااع 
حعاا املنارر ااااع رىل عارض تنريارم الثاامن عان طارح الـرئيس  -8

 ( A/CN.4/651األجانب ً
ًاملنااارر ااااااع( قاااال رناااه أراااار عنااادما عااارض  كـــامتو  السااايد -9

، ه الادورة الثالثاة والساتني، رىل (7ًتنريرم السابا عان طارح األجاناب
أن ااارا التنرياار اااو آتاار تنرياار يندمااه قباال رحالااة جمموعااة مشاااريا 

لمااال،   مااا  املااواح املتعلنااة سملوضااو  رىل جلناااة الصااياغة واعتماحاااا،
املناقشاااات الااا  جااارت ه  مااان جاناااب اللجناااة  بياااد أناااه تباااني مااان

حساة والساتني أن اللجنة الساحسة للجمعياة العاماة أثنااء حورهتاا السا
لق ال  مثة حاجة رىل قيامه إبعداح تنرير اثمن للرح على أسباب الن

من التنرير الثامن(   31-5أعربت عنها بع  الدول ًانظر الفنرات  
 ( 48-32واالحتاح األورويب ًاملرجا نفسه، الفنرات 

يثنال علاى زم ئاه بتناد  بياان مفصال ألساباب  لان وقال رنه -10
ت والرحوح الا  حااول أن ينادمها بشاأهنا، العتنااحم النلق ال  أبدي

اللجنة قد متكنوا مان االطا   علاى تنريارم الثاامن، وااو  أن أعضاء
تنرير موجز رىل حد ما  وترجا معظم تلك امل حظات ه رأيه رىل 

لتنااد. الااري أحرزتااه جلنااة النااانون الاادوي ه التفاااوت احلاواال بااني ا
املعلوماات ذات الصالة املندماة حراسة موضاو  طارح األجاناب وباني 

ه رطاااار حراساااتها رىل اللجناااة الساحساااة لتنظااار فيهاااا تلاااك األتاااأة 
 للتنرير السنوي للجنة النانون الدوي عن أعماهلا 

اام وقاااال رن الغااارض مااان تنريااارم الثاااامن ااااو رزالاااة ساااوء التفااا  -11
النارااائ عااان اااارا التفااااوت، و ااارلك، عناااد االقتضااااء، أتااار بعااا  

اقاااااارتاح بعااااا  التعااااادي ت ه وااااااياغة  أو حلساااااباناملنرتحاااااات ه ا
مشاااريا املاااواح  وقاااد أحالااات اجللساااة العاماااة للجناااة الناااانون الااادوي 
مشاااريا املااواح رىل جلنااة الصااياغة، ولاارلك فإنااه ساايتناول املنرتحااات 

غة ه معظااام األحاااوال، ه اااارا الساااياق  املااار ورة، املتعلناااة سلصااايا
بيان أن املنارر ااااع واللجناة والتنرير ه الواقا يهدف أساسا  رىل 

،  االحتااااااح مهتماااااان جااااادا  مب حظاااااات الااااادول وجمموعاااااات الااااادول
األورويب، وحريصاااااان علاااااى تناااااد  رحوح مناسااااابة هلاااااا  ولااااارلك قاااااد 

__________ 
  للجنة الشبك  املوقا على متاحة (4ً 
  (األولاجمللد الثاين ًاجلزء  ،2012ولية حه  ترح (5ً 
  للجنة الشبك  املوقا على متاحة (6ً 
  A/CN.4/642الوثينة  ،(األولًاجلزء  الثاين اجمللد ،2011حولية  (7ً 
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تنااد   تكتفاا  اللجنااة س حاطااة مااا علمااا ، ولكاان  ااوز ألعضااائها
 اقرتاح  أو امل حظات ال  يروهنا، واو منفتح ألي تعليق

ا ، رناااااااه ياااااااوح أن يشاااااااأ رىل مساااااااألة أثاااااااأت ه أتاااااااأ  وقاااااااال، -12
املناقشااااات الاااا  جاااارت ه  اااال ماااان جلنااااة النااااانون الاااادوي واللجنااااة 
الساحسة، وا  الشكل النهائ  ألعمال جلنة النانون الادوي بشاأن 

ر من قبل، قليلة ا  املواضيا ال  ذَ َ  و ما  موضو  طرح األجانب 
  وقااااااااااد عاااااااااارض تنباااااااااال التاااااااااادوين مثلمااااااااااا ينبلااااااااااه ااااااااااارا املوضااااااااااو 

احلجج امل يدة لرلك على جلنة النانون الدوي ه حورهتا  سستفاضة
وعلاااااااااااااى اللجناااااااااااااة الساحساااااااااااااة ه تشااااااااااااارين  (8ًالثالثاااااااااااااة والساااااااااااااتني

2011 الثاين/نوفمرب
، ولرلك فإناه سايكتف  بتكارار ا عاراب عان (9ً

اقتناعه أبنه سايتبني بوضاوح حاال االنتهااء مان واوغ مشااريا املاواح 
كااا. الااري يتساام بااه العماال املنجااز، وساايتبدح ماادى االتساااق وا ح

فإنه يوح بشدة  ،ولرلكحون رك الرتحح رزاء تدوين ارا املوضو   
أن تناااو. جلناااة الناااانون الااادوي، ه الوقااات املناساااب، بتناااد  نتاااائج 

رىل اجلمعياة العاماة ه راكل األجاناب ح أعماهلا بشاأن موضاو  طار 
لشااكل النهاائ  الااري مشااريا ماواح، علااى أن تنارر اجلمعيااة العاماة ا

 يتعني أن تتخرم تلك النتائج 
انااأ املناارر اااااع علااى تنرياارم الثااامن عاان طاارح مــرييف  الساايد -13

األجانب الري تناول فيه العديد من امل حظات ال  أبدهتا الدول 
واملراقااااب التااااابا ل حتاااااح األورويب ه اللجنااااة الساحسااااة وقااااد. رحوحا  

تباااااااني مااااااان اااااااارم  ملاااااااا ح، طبناااااااا  عليهاااااااا  ويبااااااادو أن مشااااااااريا املاااااااوا
تكان موضاعا  للنباول الكامال مان الكافاة، ورن  اان  مل امل حظاات،

اناااك سلتأ يااد اتفاااق عااا. علااى ضاارورة أن متااار  الاادول احلااق ه 
الاادوي، وعلااى وجااه ااصااوع، وفنااا   طاارح األجانااب وفنااا  للنااانون

   للنواعد املتعلنة حبماية حنوق ا نسان  وأرحف السايد ماأه قاائ
رناااه ياااوح أن يلفااات انتباااام اللجناااة رىل أربعاااة أساااباب رئيساااية للنلاااق 

 ة سيلز. أن تراعيها جلنة الصياغ
أوال ، أ د عدح من الادول أن انااك سلفعال عادة نظام عاملياة  -14

رأي  وه ية تتناول طرح األجانب ه سياقات خمتلفة ورقليمية ووطن
اناك ما يدعو،   ارم الدول، تعمل تلك النظم بصورة ُمرضية وليس

داا، رىل رتضاااعها للمز  يااد ماان التاادوين بواسااطة جمموعااة نظاارا  لتعنااّ
مااااان النواعاااااد البسااااايطة نسااااابيا   واكااااارا، أعربااااات بلااااادان الشااااامال 

يتصاال  اادوى اجلهااوح  لشااكوك الاا  تساااوراا فيمااا ااألورويب عاان 
الاا  تباارهلا اللجنااة ماان أجاال الوقااوف علااى النواعااد العامااة للنااانون 

  ورأت ارم البلدان (10ً“يتصل مبوضو  طرح األجانبالدوي فيما  
 “موعاة  باأة مان النواعاد ا قليمياة التفصايلية جمأن اناك سلفعل 

__________ 
  258الفنرة  ،(الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  نفسه، املرجا (8ً 
 اللجناة لساتون،وا الساحساةالرمسياة للجمعياة العاماة، الادورة  الواثئق (9ً 

  54-46 الفنرات(، A/C.6/66/SR.25ً 25 اجللسة ،الساحسة
  59 الفنرة(، A/C.6/66/SR.21ً 21 اجللسةنفسه،  املرجا (10ً 

يُعاد اساتخداما  أمثال  ال وأن العمل علاى تادوينها (11ًه ارا الشأن
 نفس السياق، أ دت أملانيا أن وه للوقت 

  [ الااا  تتناوهلاااا أيضاااا  مثاااة قواعاااد وأنظماااة وطنياااة  ثاااأة حتكااام مساااألة الطااارح ]  
وااكوك وضااماانت حنااوق ا نسااان املتعلنااة حبمايااة األفااراح  ولاايس مثااة حاجااة 

  (12ًرىل مزيد من التدوين
ارى أناه لايس ا ]تا ال أ دت اململكة املتحادة أهناا وسملثل،  ازال ]تا[ا [ا

]توحيااااادم[ ه الوقااااات  أو مااااان املناساااااب ]   [ تااااادوين ]املوضاااااو [
لعديد من املساائل  ادت اليوانن أن   ومن جهتها، أ (13ً“الراان

تصااالح  وال حُتسااام بعاااد ه الناااانون الااادوي مل املتصااالة مااارا املوضاااو 
  وطلباااات حكومااااة الياااااسن رىل (14ً“ التطااااوير التاااادر  أو للتاااادوين

 رح على االنتنااح الاري مفااحم ]   [ أن اارا املوضاو ت اللجنة أن 
  (15ً“للتدوين يصبح جاازا  بعد مل

دول أن انااااااااك سلفعااااااال عااااااادة ظااااااام تلاااااااك الااااااا والحظااااااات مع -15
معاااادات حوليااة مفصاالة ومنبولااة علااى نطاااق واسااا بشااأن جوانااب 
خمتلفة من جوانب مسألة الطرح  االتفاقية اااواة بوضاا ال جئاني 

حولاااة طرفاااا ، والربوتو اااول ااااااع بوضاااا ال جئاااني  145الااا  تضااام 
ملدنياة سحلناوق احولة طرفا ، والعهد الدوي ااااع  146الري يضم 

حولاة طرفاا ، واتفاقياة منااضاة التعاريب  167لسياسية الاري يضام وا
 ال رنسااااااانية أو العنوبااااااة الناسااااااية أو وغااااااأم ماااااان ضااااااروب املعاملااااااة

حولاة طرفاا ، واتفاقياة جنياف الرابعاة بشاأن  150املهينة الا  تضام  أو
 12محاياااااااااااة األراااااااااااخاع املااااااااااادنيني ه وقااااااااااات احلااااااااااارب امل رتاااااااااااة 

حولاااة طرفاااا    ااارلك، انااااك  194 والااا  تضااام 1949آب/أغساااطس 
غأااا مان  وه عدة اتفاقيات ووكوك رقليمية، اعُتمادت ه أوروس

األقاااليم، تعاااض موضااو  الطاارح، ورن  اااان ذلااك بطاارق خمتلفااة تبعاااا  
فإنااه يعتنااد أن مااا  اناات تنصاادم حول مثاال  ،للاانظم املعنيااة  ولاارلك

ه ا أ اادت أناا ناادا، عناادمأملانياا واولناادا ومجهوريااة ريااران ا سا مية و 
مبااااح ، حبياااث تعااارب  أو كااان واااياغة مشااااريا مبااااح  توجيهياااة م

بوضاااوح عاااان أفضاااال املمارساااات ماااان قبياااال تلاااك املدرجااااة فعاااا   ه 
ينبغ  أن حتاول اللجنة وضاا  ال ، او أنه(16ً“مشاريا املواح احلالية

جمموعااة وحياادة ماان النواعااد بشااأن ااارا املوضااو  يكااون ماان رااأهنا 
ملختلفة، ولكن ينبغا  هلاا النظم التعاادية اأوجه التمايز بني طمس 

أن تسااتخد. عملهااا لتااوفأ توجيهااات للاادول الاا  ترغااب ه وضااا 
تشاااريعات وطنياااة وأن تشاااجا تلاااك الااادول، عناااد االقتضااااء، علاااى 

 االنضما. رىل النظم النائمة  أو وضا نظم تعاادية جديدة

__________ 
  نفسه املرجا (11ً 
  26(، الفنرة A/C.6/66/SR.23ً 23 اجللسةنفسه،  املرجا (12ً 
  46 الفنرةنفسه،  املرجا (13ً 
  16(، الفنرة A/C.6/66/SR.24ً 24 اجللسةنفسه،  املرجا (14ً 
  23(، الفنرة A/C.6/66/SR.25ً 25 اجللسةنفسه،  املرجا (15ً 
  ًأملانيا( 26(، الفنرة A/C.6/66/SR.23ً  23 اجللسةنفسه،    املرجا (16ً 
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ن ول يشاااعر سلنلاااق ألواثنياااا ، يبااادو أيضاااا  أن عااادحا  مااان الاااد -16
املااواح لاايس تاادوين النااانون النااائم ولكاان فاارض  الغاارض ماان مشاااريا

زايحة االلتزاماات  أو التزامات جديدة على الدول مان راأهنا تعاديل
الااااا  قبلتهاااااا ه ممارساااااتها العملياااااة  فعلاااااى سااااابيل املثاااااال، أ ااااادت 

عااااا  األحكاااااا. ]   [ تتجااااااوز رطاااااار ب اجلمهورياااااة التشااااايكية أن 
أهناا ساُتنبل علاى  ي، ومكان الشاك هدونة للناانون الادو النواعد امل

عكاااااس تطاااااويرا  ي ، ورأت اولنااااادا أن املوضاااااو  (17ً“نطااااااق أوساااااا
، واعرتضاات قائلااة “تاادر يا  للنااانون ]وال يعكااس[ ممارسااات الاادول

 ينبغااا  رراااراك اللجناااة ه تصاااميم واااكوك جديااادة متعلناااة ال رناااه 
 راي أن  ومن جهتها، أ دت انغا(18ً“حبنوق ا نسان
يااازال مساااألة مثاااأة للجااادل، وأن  ال و  املاااواحعلاااى أساااا  مشااار وضاااا اتفاقياااة 

تننطاااا بشاااأن ضااارورة حتنياااق تاااوازن باااني اال تفااااء بتكااارار ممارساااة  مل املخااااوف
  (19ًالدول واستحداث نظا. جديد ينو. على معايأ عليا حلنوق ا نسان 

 املااااواحويكمااان جاااازء ماااان املشاااكلة، ببساااااطة، ه أن مشاااااريا  -17
ه الاااانظم التعااديااااة  طلحات املسااااتخدمةتسااااتخد. نفااااس املصاااا  ال

علاااى ناااص مشااارو   (20ًالرئيساااية  ولااارلك، ماااث  ، اعرتضااات فرنساااا
 الااري سيصاابح، رن (21ًًحولااة وجهااة األجنار املطااروح( 1املااحة ااااء 

وفنااا  للرتقاايم اجلديااد الااري ينرتحااه املناارر  17يكاان خمطئااا ، املاااحة  مل
 ااوز  ال أنااهماان مشاارو  املاااحة علااى  2فناارة اااااع  فنااد نصاات ال

حتمااااال ا لدولااااة أن تطاااارح أجنبيااااا  رىل حولااااة جنساااايته رذا  ااااان مثااااة 
ملعاملاااااة غاااااأ رنساااااانية ومهيناااااة ه الدولاااااة  أو [تعرضاااااه للتعاااااريبل]

يتفااااق مااااا  ال   والحظاااات فرنسااااا، حبااااق، أن ااااارا الاااانص“املاااار ورة
الناعااادة املنصاااوع عليهاااا ه اتفاقياااة منااضاااة التعاااريب وغاااأم مااان 

املهيناة، حياث  أو ال رنسانية أو العنوبة الناسية أو ضروب املعاملة
 اوز لدولاة أن تطارح  ال مان اارم االتفاقياة علاى أناه 3نصت املااحة 

ذا تاااوافرت لاااديها أساااباب حنينياااة  ررخصاااا  رىل حولاااة مااان الااادول 
  وقاد “عتناح أبنه سيكون ه تطر التعرض للتعريبتدعو رىل اال

يسااتوي  وال متأنيااة، وضااعت الاادول منطااوق ااارم املاااحة بعااد حراسااة
للتعاااارض للتعااااريب مااااا النااااول  “حتمااااال ارط قااااا  النااااول بوجااااوح 

أسااااااباب حنينيااااااة تاااااادعو رىل االعتناااااااح أبن ]الشااااااخص[  بوجااااااوح 
  “سيكون ه تطر التعرض للتعريب

ل املشاكلة األ اارب ه أن بعا  الادول تاارى  وماا ذلاك، رمبااا تتمثا  -18
فاااااايم خمتلفااااة  أن مشااااريا املااااواح للااااط علااااى مااااو غاااأ مناسااااب بااااني م 

مستخدمة ه نظم وطنية ورقليمية وحولية بعينها، ه حني أهناا وضاعت  
 ااااان   وملااااا   السااااياق اااااااع لكاااال نظااااا. ماااان الاااانظم املعنيااااة  ماااان أجاااال  

األساساا  للدولااة ه  األسااا  الااري ينااو. عليااه مشاارو  املااواح اااو احلااق  
__________ 

  18 الفنرة نفسه، املرجا (17ً 
  47 الفنرة نفسه، املرجا (18ً 
  54 الفنرة(، A/C.6/66/SR.24ً 24 اجللسةنفسه،  املرجا (19ً 
  37 الفنرة(، A/C.6/66/SR.23ً 23 اجللسةنفسه،  املرجا (20ً 
، 218 الفناااااااااارة ،(الثاااااااااااينًاجلاااااااااازء  الثاااااااااااين اجمللااااااااااد ،2011حوليااااااااااة  (21ً 

  564 احلارية

  (، فإن النيوح الا  تارح علاى 3 طرح األجانب من رقليمها ًمشرو  املاحة 
تنرة متاماا  ه ممارساة الادول  بياد أن اارم  ارا احلق ينبغ  أن تكون مس 

املمارساااة، املساااتمدة ماااان نظاااا. تعااااادي معااااني، اااا  ممارساااة تبااااني أن  
االسااااتناح رليهااااا  يسااااتنيم   وال   بعاااا  النيااااوح منبولااااة ه حاااااالت معينااااة، 

سااايما عناااد   ال   -الساااتخ ع قواعاااد عاماااة تنطباااق ه مجياااا الظاااروف  
واعااد العامااة  ولاارلك  سااتنرة للاادول لتأييااد ااارم الن عااد. وجااوح ممارسااة م 

أعرباات الااوالايت املتحاادة األمريكيااة عاان قلنهااا ألن بعاا  األحكااا. ه  
  تاازا. ، واااو ال ( 22ً مشاااريا املااواح تنطااوي علااى التاازا. بعااد. ا عاااحة النساارية 

مناباااال لااااه ه أي اتفاقيااااة ماااان االتفاقيااااات العامليااااة املتعلنااااة حبنااااوق   ال 
 صديق عليها على نطاق واسا  ا نسان ال    الت 

، الحااااد 1ماااان مشاااارو  املاااااحة ااااااء  2وسلرجااااو  رىل الفناااارة  -19
[الرنساااانية ال[معاملاااة ]ال] السااايد ماااأه أن اااارم الفنااارة تشاااأ رىل 

ماان العهااد الاادوي اااااع سحلنااوق  7ملاااحة   بيااد أن ا“[مهينااةالو]
التعاريب وغاأم ، وا  املااحة الا  متناا 1966املدنية والسياسية لعا. 

 املهيناااة، أو ال رنساااانية أو العنوباااة الناسااية أو ملعاملااةماان ضاااروب ا
متنااا ا عاااحة النساارية رىل البلااد الااري قااد يتعاارض فيااه الشااخص  ال

االلتااااازا. بعاااااد. ا عااااااحة النسااااارية هلااااارم املعاملاااااة   ااااارلك، ينتصااااار 
من اتفاقية منااضاة التعاريب وغاأم مان  3 املنصوع عليه ه املاحة

املهيناااة الااا   أو ال رنساااانية أو العنوباااة الناساااية أو املعاملاااة ضاااروب
، واا  اتفاقيااة يُعتارب أهناا تشااكل 1984اعتمادت بعاد ذلااك ه عاا. 

فيها تطر التعرض  تطويرا  للنانون الدوي، على احلاالت ال  يوجد
العنوبااة  أو أم ماان ضااروب املعاملااة غاا  الاا  للتعااريب ولاايس التعاارض

من  16املنصوع عليها ه املاحة   “املهينة أو  سانيةال رن أو  الناسية
االتفاقياااة  وعنااادما وااايغت املعااااادات الرئيساااية الااا  وااادق عليهاااا 

نص عدح  بأ من الدول، أثأت مسألة ما رذا  ان مان املناساب الا 
علاااااى التااااازا. بعاااااد. ا عااااااحة النسااااارية عناااااد وجاااااوح تطااااار التعااااارض 

يكااااان  ومل ح سلنفااااا  ، و اااااان الااااار “مهيناااااة أو عاملاااااة الرنساااااانية م ل
املنصوح او غ  النظر عان اارا الناو  مان املعاملاة، ولكان ا قارار 
أبهنااااا لتلااااف عاااان التعااااريب  وعلااااى الاااارغم ماااان وجااااوح اجتهاااااحات 

ة املتعلنااة حبنااوق ا نسااان تنضاا  قضاائية ه رطااار اآلليااات األوروبياا 
 اااوز  ال مباااد مظلاااة مناااا ا عااااحة النسااارية رىل تلاااك احلااااالت، فإناااه

أ ادم  ملاا يب تلنائيا  على بنية أماء العاامل، طبناا  لنظا. األورو تطبيق ا
2011املراقب التابا ل حتاح األورويب نفسه ه تريف عا. 

ً23)  
تشااااايتها مااااان أن تنلااااال واثلثاااااا ، أعربااااات بعااااا  الااااادول عااااان  -20

، و اارلك (24ًمشاااريا املااواح ماان احلمايااة النائمااة  فنااد عااربت فرنسااا
مااان مشااارو   2هاااا مااان أن الفنااارة قلن ، عااان(26ًوالربتغاااال (25ًانغااااراي

__________ 
 اللجناة والساتون، الساحساةالرمسياة للجمعياة العاماة، الادورة  الواثئق (22ً 

  66 الفنرة(، A/C.6/66/SR.21ً 21 اجللسة ،الساحسة
  51-45 الفنرات نفسه، املرجا (23ً 
  37 (، الفنرةA/C.6/66/SR.23ً 23اجللسة املرجا نفسه،  (24ً 
  57 (، الفنرةA/C.6/66/SR.24ً 24اجللسة املرجا نفسه،  (25ً 
  63 املرجا نفسه، الفنرة (26ً 
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تااانص علاااى عاااد. ا عااااحة النسااارية عناااد وجاااوح تطااار  1 املااااحة اااااء
بطرح األجنار رىل بلاد جنسايته فناط،  يتعلق فيماالتعرض للتعريب 

ه حني أن احلكم املتعلق بعد. ا عاحة النسرية ه اتفاقية منااضة 
 العنوباااااااااة الناساااااااااية أو التعاااااااااريب وغاااااااااأم مااااااااان ضاااااااااروب املعاملاااااااااة

يعااااح رلياااه األجنااار،  املهيناااة ينطباااق علاااى أي بلاااد أو ال رنساااانية أو
ولااايس علاااى بلاااد جنسااايته فناااط  وقاااد قامااات اولنااادا، تعليناااا  علاااى 
اتت فات مشامة لص نصووا  أترى،  االتفاقياة اااواة بوضاا 
ال جئااني، بتحاارير اللجنااة ماان أن ااارم االتت فااات قااد تاا حي رىل 

طبيناه علاى نوين الادوي الاري ينبغا  تاثرة لبس حول النظاا. الناا ر
  (27ً“نةحاالت معي

ورابعاااااا ، أعربااااات بعااااا  الااااادول عااااان راااااكوك تتعلاااااق بنطااااااق  -21
املوضو ، وأرار البع  منها رىل قلنه لتناول مسألة التسليم ضمن 

لتسااااليم والطاااارح فئتااااان خمتلفتااااان ا املوضااااو   وأ اااادت رساااابانيا أن 
راءات الطاااااارح و ااااااب أن تظاااااا  منفصاااااالتني لتفاااااااحي اسااااااتغ ل رجاااااا 

وا   ح   اااارلك، ذ اااارت راااايل  أن لااااديها (28ً“ألغااااراض التسااااليم
حمااادحة للنلاااق تنباااا مااان الصااالة باااني م سساااتني مرتابطتاااني ورن  انتاااا 
خمتلفتااني، لااتص رحاادامها سلطاارح واألتاارى بتسااليم املطلااوبني، بيااد 

 اهلند، فند رأت أنه أما  (29ً“أن لكل منهما أنظمتها اااوة
ص مااا  قلاايم حولااة رىل مغاااحرة رااخ والتسااليم ياا حاين رىلسلاارغم ماان أن الطاارح 

رقلااايم حولاااة أتااارى، خيتلاااف األساااا  الناااانوين والناااوانني الااا  تااانظم العملياااات 
  (30ً وز استخدا. أحدمها  بديل ل تر وال وا جراءات املتبعة اتت فا  اتما ،

املتعلاق حبظاار الطاارح  8وحعات  ناادا أيضاا  رىل حاارف مشارو  املاااحة 
 ل سلتسليم، وأ دت أنهاملتص
شاريا املواح أن حتاول معاجلة مسألة التسليم، سعتبار أهنا مسألة لتلف ليس مل

من الناحيتني النانونية واملفاايمية عن مساألة طارح األجاناب  ففا  العدياد مان 
مكااان تساااليم املاااواطنني، لكااان األجاناااب   ماااا  البلاادان، مكااان تساااليم األجاناااب
للتسااليم اااو ضاامان عااد. حام  واهلاادف الرئيساا  وحاادام ااام الاارين مكاان طاار 

اهلاارب مااان امل حناااة النضاااائية مبجاارح اهلاااروب مااان حولاااة رىل  متكاان اجملااارمني مااان
تكااااون ذات أمهيااااة ه الكثااااأ ماااان  ال أتاااارى  وقااااال رن مثاااال ااااارم االعتبااااارات

  (31ًحاالت طرح األجانب

وتتامااا ، حااث الساايد مااأه جلنااة الصااياغة علااى مراعاااة أربعااة  -22
أن جلناااة الناااانون الااادوي ينبغااا  أن تنظااار ه باااارات عاماااة  أوال ، اعت

مسألة ما رذا  ان  ب أن تعتمد جمموعة  املاة مان مشااريا املاواح 
ه النااااراءة األوىل أو، علااااى العكااااس ماااان ذلااااك، أن تعيااااد تشااااكيل 
 مشاااريا املااواح احلاليااة لتحويلهااا رىل جمموعااة ماان املباااح  التوجيهيااة

ُتمااادت مشااااريا املاااواح، اعلى  واثنياااا ، رذا مااان املمارساااات الفضااا  أو
__________ 

  47 (، الفنرةA/C.6/66/SR.23ً 23اجللسة املرجا نفسه،  (27ً 
  49 ةاملرجا نفسه، الفنر  (28ً 
  7 (، الفنرةA/C.6/66/SR.24ً 24اجللسة املرجا نفسه،  (29ً 
  14 (، الفنرةA/C.6/66/SR.25ً 25اجللسة املرجا نفسه،  (30ً 
  76 (، الفنرةA/C.6/66/SR.24ً 24اجللسة املرجا نفسه،  (31ً 

ينبغا  أن تكااون الفكاارة احلا مااة ااا  رعاااحة تشااكيل تلااك املشاااريا 
لكاا  تعاارب حنااا  عاان االلتزامااات النائمااة الواقعااة علااى عاااتق الاادول 

ماان  أو واملسااتمدة ماان املعاااادات الاا  واادقت عليهااا ااارم الاادول
قباااوال  حسااانا  رذا  تلنااى مشااااريا املاااواح ااارم ولااان ممارسااتها املساااتنرة 

وتت رنشاء التزامات جديدة مان تا ل طماس االتت فاات باني ت
رذا اساااتنبطت  أو االتفاقااات امللزمااة قااانوان  واالتفاقاااات غااأ امللزمااة،

ماان اتفاقاااات ملزمااة قاااانوان  التزامااات غاااأ منصااوع عليهاااا ه تلاااك 
االتفاقات  واثلثا ، ينبغا  احلارع بوجاه تااع علاى عاد. احلاد مان 

للطاااارح  اااضااااعون اليااااا  األرااااخاع ت الاااا  يتمتااااا مااااا حالضااااماان
يكون اهلدف من مشاريا املواح او تنظيم مسائل  أال ورابعا ، ينبغ 

 تعترب حبق غأ ذات ولة سملوضو  
ولكاا  تنظاار الاادول رىل أعمااال اللجنااة علااى أسااا  أهنااا تعاارب  -23

أن عن االلتزامات الا  وافنات تلاك الادول علاى التنياد ماا، ينبغا  
اب النلاااق الااا  أعربااات عنهاااا الااادول وأن تناااد. تراعااا  اللجناااة أساااب

حلاااااوال  هلاااااا  ومااااارا ااصاااااوع، يااااارى السااااايد ماااااأه أن اجلمهورياااااة 
رن  2011التشيكية أحر ت ذلك متاما  عندما قالات ه ترياف عاا. 

ُيضااااامن مساااااتوى عاااااال مااااان احلماياااااة لألراااااخاع  أال ن املهاااااممااااا  
ق للمجتمااا واسااا النطاااالنبااول ال املتضااررين فحسااب، ولكاان أيضااا  
  (32ً“الدوي سلنواعد ه ارا الشأن

قاااال رناااه منتناااا أبن م حظاااات املنااارر ااااااع املـــري  السااايد -24
حول املناقشات ال  جرت ه اللجنة الساحسة للجمعية العامة، ه 

، بشاااأن تنريرياااه الساااابنني تااادل علاااى أناااه منفاااتح علاااى 2011عاااا. 
طاااار أعماااال جلناااة تنااادرج ه ر لبنااااءة الااا حراساااة مجياااا املنرتحاااات ا

الصاااياغة  وأعااارب عااان تناااديرم حلماااا  املنااارر ااااااع بشاااأن محاياااة 
حنااوق األجاناااب اااضاااعني  جاااراءات الطااارح، فضااا   عااان اجلهاااوح 

لتوجيااااه الاااا  باااارهلا مناااار رحراج املوضااااو  ه جاااادول أعمااااال اللجنااااة 
يهم، أو ما لادأعضائها رىل معلومات ذات فائدة  بأة ورىل ااتما. 
وااااااااااون بشااااااااااأن ون لااااااااااديهم، ماااااااااان راااااااااواغل ينبغاااااااااا  أن يكااااااااا ماااااااااا 
 األجانب  حنوق

رن املرحلااة الراانااة مرحلااة وااعبة، فاحلكومااات ه مجيااا أماااء  -25
العاامل تر از ااتمامهاا بصاورة متزايادة علاى األجاناب املنيماني بصااورة 
ررعية ه أراضيها وأتمل ه رعاحهتم رىل بلداهنم األولية  وارا او 

تنليااااااداي  لألجانااااااب  وااااااا  الاااااا  تعتاااااارب ملجااااااأاحلااااااال ه أوروس تصو 
الناااااحمني ماااان أفرينيااااا وماااان مناااااطق أتاااارى ماااان العااااامل  وقااااد أحت 

والتطلاااااااا رىل حيااااااااة أفضااااااال رىل تساااااااار  وتاااااااأة اهلجااااااارات،  العوملاااااااة
واألزمااااااات  البشاااااارية املنشااااااأ أو عاااااان أن الكااااااوارث الطبيعيااااااة فضاااااا   

تُعاد أيضاا  طق  ثاأة مان العاامل االقتصاحية والسياسية الا   تااح مناا
 اهلجرة  من أسباب

وه نفس الوقت، فإن التطورات ال  رهدهتا ما ترا  جمااالت  -26
مكافحة ا رااب واجلرمة املنظمة واال ار سملخدرات، من انحياة، 

__________ 
  18 (، الفنرةA/C.6/66/SR.23ً 23اجللسة املرجا نفسه،  (32ً 
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وتنااام  الشااعور بعااد. األمااان بساابب ارتفااا  معاادالت اجلرمااة، ماان 
ة علاااااى لفاااااي  عااااادح انحياااااة أتااااارى، يشاااااجعان الااااادول الصاااااناعي

املوجاااااااوحين ه أراضااااااايها  وقاااااااد ترتبااااااات علاااااااى التبااااااااط  ب جانااااااا األ
االقتصاااااااحي وازحايح أعباااااااء الااااااديون ه أوروس والااااااوالايت املتحاااااادة 
عواقاااب ساااالبية أثااارت علااااى الظاااروف املعيشااااية لألجاناااب، وأواااابح 
سلتاااااي احلااااد ماااان تاااادفنات املهاااااجرين ولفااااي  أعااااداح األجانااااب 

ية ال  تلجأ الرئيس األحواترحدى طرح او مسألة أ ثر رحلاحا   وال
رليهااااااا الاااااادول، حيااااااث رهنااااااا تتمتااااااا مااااااام  تناااااادير يكاااااااح يكااااااون 

فيمااااااا خيااااااص الااااااتحكم ه حتااااااول األجانااااااب رىل أقاليمهااااااا  مطلنااااااا  
 ورجبارام على مغاحرهتا 

رن التناارير ومشاااريا املااواح الاا  قادمها الساايد  ااامتو تسااتحق  -27
ضامان  عم بندر ما هتادف رىلأبلغ االاتما.، و ب أن حتظى سلد

مااااا الصاااااحر بطاااارح األجناااار متفنااااا  مااااا النااااانون و  أن يكااااون األماااار
هنا ترم  رىل محاية وألاملعايأ الدولية والضماانت ا جرائية الواجبة، 

ملاااا  الطااارح املنناااا  و  تثبااايطرىل حناااوق ا نساااان الواجباااة لألجاناااب و 
املاااواح املتعلناااة   متاااا. الناااراءة الثانياااة ملشااااريا انااات اللجناااة جااااازة 

وىل ملشاريا املواح املتعلنة مبوضو  اثلث، فند وضوعني والنراءة األمب
آن األوان  عطاااء األولويااة ملشاااريا املااواح الاا  قاُادمت وأحيلاات رىل 

ااااارا السااااياق، ينبغاااا  أن أتتاااار جلنااااة النااااانون  وه جلنااااة الصااااياغة 
الاااا  الاااادوي بعااااني االعتبااااار بعاااا  امل حظااااات والتعلينااااات اهلامااااة 

وتضيينه بدقة حتديد نطاق املوضو  عت فيها رىل حو قدمتها الدول  
املساائل األتارى، مثال  أماا بغية الرت يز على املسائل ذات األولوية 

حناوق ا نساان بوجاه عاا.، فها  مساائل  اب  أو تسليم املطلوبني
ا معاجلتهااا تبعااا  ألمهيتهااا، ومكاان أن تكااون موضااوعا  لبنااوح د.  عاا  لاا

 حبسب الضرورة  “ا ت ل
افق على وجاوب أن تساتبعد مان نطااق مشااريا املاواح يو  واو -28

املسائل الا  مان قبيال رفا  الادتول، وتساليم املطلاوبني، وأراكال 
ننل األرخاع األترى ألسباب تتعلق حبفد النظا. العا.، والطرح 
ه حاالت النزا  املسلح، و رلك املسائل املتصلة سلطرح عن طريق 

 ،بفكاارة عااد. جااواز طاارح املااواطننيلرتحياال  وينبغاا  أيضااا  االاتمااا. ا
واألفااراح الاارين ا تساابوا جنسااية أتاارى واحاادة أو أ ثاار، واملااواطنني 

  الرين ا تسبوا جنسيتهم سلتجنس أو سملولد
حبناااوق ا نساااان الواجباااة لألجاناااب، ينبغااا  أن  يتعلاااق فيمااااو  -29

متفنة ما مبدأ ساياحة  تكون مجيا الص حيات ال  متارسها الدول
ومباااادأ املساااااواة أمااااا. مااااا الضااااماانت ا جرائيااااة الواجبااااة النااااانون و 

النااااااانون  وينبغاااااا  أن يكااااااون أسااااااا  حتديااااااد ااااااارم احلنااااااوق اااااااو 
واحلناااوق وااللتزاماااات املنصاااوع عليهاااا ه احلكااام الصااااحر  املبااااح 

ه  2010تشااارين الثااااين/نوفمرب  30عااان حمكماااة العااادل الدولياااة ه 
ع  رلياه انتباام واو حكم سابق أن اسارتُ  ،احيو حايلوو أمحدوقضية 
 اللجنة  ضاءأع

قال رنه ي يد بوجاه عاا. معظام التعليناات ويسنومورت  السيد -30
الا  قادمها املناارر ااااع ه تنرياارم الثاامن املمتاااز بشاأن اآلراء الاا  

أثنااااء املناقشاااة الااا  جااارت ه وتصوواااا  ه  أعربااات عنهاااا الااادول،
مااا ذلااك لديااه  نوأرحف قااائ   راللجنااة الساحسااة للجمعيااة العامااة  

مشااارو  تتنااااول مااان التنريااار الااا   10 سلفنااارة يتعلاااق فيماااام حظاااة 
املتعلق حبماية حنوق ا نسان الواجبة لألجنر اااضا   1 املاحة واو

 وز  ال اع رىل أنهللطرح ه حولة املرور العابر  فند أرار املنرر اا
ولااة الطااارحة اتفاقااات التعاااون الثنائيااة الاا  تربمهااا الد ال أن تتعااارض

النانون الداتل  ما قواعد النانون الدوي  وال ما حولة املرور العابر
حلنوق ا نسان ال  ينبغ  أن يساتفيد منهاا أيضاا  األجنار اااضاا 

يصعب عليه املوافنة للطرح  وعلى الرغم من أتييدم هلرا الرأي، فإنه 
ور العاابر على اقرتاح املنارر ااااع توسايا نطااق التزاماات حولاة املار 

لك  يشمل مجيا قواعد النانون الدوي حلنوق ا نسان ال  لضا 
، وليس فنط النواعاد الاوارحة ه الصاكوك الا  اا  طارف فيهاا  هلا

 فهاااااارا االقاااااارتاح ئيااااااد عاااااان املباااااااح  األساسااااااية للنااااااانون الاااااادوي 
 ااااااب أن تتنياااااااد الااااااادول ساللتزاماااااااات املنصاااااااوع عليهاااااااا ه  ال رذ

 تكون طرفا  فيها  ال ات ال االتفاق أو املعاادات
املتعلق سحلق ه العوحة رىل  1 مبشرو  املاحة حاء يتعلق فيماو  -31

الدولااة الطااارحة، فنااد اسااتعرض املناارر اااااع امل حظااات املختلفااة 
اناب مشاارو  اارم املاااحة  الا  أعرباات عنهاا الاادول بشاأن بعاا  جو 

ظااااات واااااو ي يااااد عمومااااا  رح فعاااال املناااارر اااااااع علااااى ااااارم امل ح
أعلنه بشأن ارا املوضو  ه الدورة السابنة من أناه ي ياد  مبا ويرّ ر

علاى أساا  أنااه ئناق تاوازان  مناسابا  باني حااق  1 مشارو  املااحة حااء
األجنااااار الاااااري تضاااااا لطااااارح غاااااأ مشااااارو  ه العاااااوحة رىل الدولاااااة 

ارحة وبني احلق السياحي هلرم الدولة ه رف  عوحة األجنر رىل الط
العاااااا. انااااات اااااارم العاااااوحة متثااااال تطااااارا  علاااااى األمااااان رقليمهاااااا رذا  

رحا   ،مان تنريارم 18النظا. العا.  وينرتح املنارر ااااع ه الفنارة  أو
لسااااماح باااادتول  اأن ُتسااااتخد. عبااااارة  ،علااااى م حظااااات الاااادول

بااادال  مااان عباااارة  “حااااالت الطااارح غاااأ املشااارو األجنااار جمااادحا  ه 
األمار يتعلااق  لتجناب أي تا ف حااول ماا رذا  اان “ق العاوحة حا 

رذا  اناات الدولااة  أو تضااا لطاارح غااأ مشاارو  حبااق لألجناار الااري
حتول األجنر  رف  أو الطارحة حتتفد بسلطتها التنديرية ه قبول

  االقرتاح وينبغ  أن تنظر اللجنة ه اراجمدحا  رىل رقليمها  

وقااااال رن رح املناااارر اااااااع علااااى م حظااااات الاااادول بشااااأن  -32
، الوارح (33ً(الطرح املتصل سلتسليمً املننحة غتهبصي 8مشرو  املاحة 
، يشهد مبدى تعّند املوضاو   وعلاى الثامنمن تنريرم  23ه الفنرة 

املناااد. مااان  8الااارغم مااان عاااد. اعرتاضاااه عموماااا  علاااى مشااارو  املااااحة 
فإنه ينرتح، نظرا  للجدل الاري أاثرم اارا الانص، أن  املنرر اااع،

التعمااق مان أجاال التوفياق بااني نظااا. تناو. اللجنااة بدراساته مبزيااد مان 
  نظا. التسليمو  الطرح

__________ 
، 224الثاااااااااااين ًاجلاااااااااازء الثاااااااااااين(، الفناااااااااارة  ، اجمللااااااااااد2011حوليااااااااااة  (33ً 
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سلشااااااكل النهااااااائ  لألعمااااااال املتعلنااااااة بطاااااارح  يتعلااااااق فيماااااااو  -33
يوافااااق علااااى الاااارأي الااااري أعرباااات عنااااه بعاااا   ال األجانااااب، فإنااااه

الااري ي ياادم الساايد و ماان التنرياار،  55الاادول، املشااار رليااه ه الفناارة 
للتدوين  وعلاى صلح ي المأه، ومفاحم أن موضو  طرح األجانب 

مبكااارا  ه اااارم املرحلاااة  يااازال ال الااارغم مااان موافنتاااه علاااى أن الوقااات
اللاااذ قاارار بشااأن الشااكل الااري ينبغاا  أن تتخاارم النتيجااة النهائيااة 

راااك فياااه أن التناااارير املمتاااازة للمنااارر  ال مماااا ألعماااال اللجناااة، فاااإن
 ااااااع، واااا  تناااارير تساااتند رىل مصااااحر قانونياااة راااديدة التناااو ،
 مسحاات بوضااا مشاااريا مااواح اامااة تشااكل قاعاادة متينااة للتااادوين 

أن يشر    ،قال بع  أعضاء اللجنة  ما  ارا الصدح، من املهم وه
املنارر اااااع ه وضااا ايكاال تنظيما  ملشاااريا املااواح لكاا  تااتمكن 

ينبغاا  الرتحيااب  ،  ولاارلكأمشاالماان منظااور  هااااللجنااة ماان النظاار في
 دمه املنرر اااع مبشرو  تطة العمل اجلديد الري ق

قااال رنااه حضاار املناقشااة الاا  جاارت ه كيتيشايســاري   الساايد -34
 الساحسة الدورةاللجنة الساحسة بشأن موضو  طرح األجانب أثناء 

ورنااه مكاان تنساايم  2011 عااا. تريااف هللجمعيااة العامااة  والسااتني
الاادول رىل ثاا ث فئااات وفنااا  للتعلينااات املندمااة منهااا  وأوىل ااارم 

 وضاا قواعاد ال  تدعو رىل األورويب الشمال بلدان  فئة الفئات ا
وااااارمة حلمايااااة حنااااوق ا نسااااان ورىل تطبيااااق ااااارم النواعااااد علااااى 

الااادول األجانااب، وبوجاااه تاااع علاااى ال جئااني  والثانياااة ااا  فئاااة 
الاااا  تفضاااال ممارسااااة حنهااااا السااااياحي ه طاااارح األجانااااب بناااادر مااااا 

ة الثالثة ه الدول الا  يسمح به النانون الدوي  وأتأا ، تتمثل الفئ
 مارساااات لتوجياااه سياسااااهتا ه اااارا الشاااأن تبحاااث عااان أفضااال امل

ارا الصدح، تلز. مراعاة امل حظة ال  أبدااا املنارر ااااع ه  وه
مل يساابق أن اسااتُند  ماان تنرياارم الثااامن والاا  مفاحاااا أنااه  56 الفناارة

ه تاااادوين أي موضااااو  آتاااار ماااادرج ه جاااادول أعمااااال اللجنااااة ه 
س متينااة وواساااعة رتات الساانوات اامااس الاااث ث األتااأة رىل أساا فاا 

  “النطاق مرا الندر سوى موضو  طرح األجانب

سالعرتاضاات علاى التادوين الا  أُعارب عنهاا ه  يتعلق فيماو  -35
اللجنااااة الساحسااااة للجمعيااااة العامااااة، وااااا  االعرتاضااااات الاااا  قااااد. 

نون الدوي أن أتتراا السيد مأه موجزا  هلا وال  ينبغ  للجنة النا
داء امل حظاااااااات التالياااااااة  أوال ، رذا  اااااااان ه احلسااااااابان، مكااااااان ربااااااا 

واااحيحا  أن انااااك سلفعااال قواعاااد بشاااأن طااارح األجاناااب وأن اااارم 
النواعاااد تعمااال بصاااورة جيااادة ولااايس انااااك ماااا يااادعو رىل تااادوينها، 

املبااااح   أو مكااان للجناااة أن تااادرج اااارم النواعاااد ه مشااااريا املاااواح
ملمارسااااات سماااار يتعلااااق ه الواقااااا لاااا  تعااااداا اآلن  واألالتوجيهيااااة ا
ال  ينبغ  للمجتما الدوي أن يتبعها  واثنيا ، قالت بع    الفضلى

الوفاااوح رهناااا لشاااى مااان أن تااا حي نتيجاااة أعماااال اللجناااة رىل فااارض 
تعااديل االلتزامااات النائمااة ماان تاا ل االبتعاااح  أو التزامااات جدياادة

لجناااة أن تزيااال اااارم املخااااوف ه عااان املمارساااة املساااتنرة  ومكااان ل
جديادة  واثلثاا ،  مرحلة الصياغة سحلرع على عد. رنشاء التزامات

قياال رن نتااائج أعمااال اللجنااة قااد لاال أبوجااه احلمايااة النائمااة  وانااا 

والتنياااااد  ارسااااات الفضاااالىاملمأيضااااا  مكاااان رزالااااة املخااااااوف ستبااااا  
تااأا ، قالاات سلنواعااد الدوليااة الاا  تعماال سلفعاال بطرينااة مرضااية  وأ
املطلاوبني  وااو وفوح  ثأة رهنا لشى أن ياتم املساا  بنظاا. تساليم 

يشااااطراا ااااارم املخاااااوف وياااارى أن اللجنااااة ينبغاااا  أن تتجنااااب أي 
 ررارة رىل التسليم ه النص الري تعدم اآلن 

سلشاااكل الاااري ينبغااا  أن تتخااارم النتيجاااة  علاااقيت فيمااااورأى  -36
  طاااارح األجانااااب أن علااااى النهائيااااة ألعمااااال اللجنااااة بشااااأن موضااااو 

 اللجنة الساحسة أن تتخر قرارا  ه ارا الشأن 
قااااال، بعااااد ا رااااارة رىل عااااد. ارتياحااااه لعنااااوان  تــــالدي    الساااايد  -37

رنااه، ت فااا     -“ جانااب  أ  لمااة   أو   “ رح  طاا سااواء  لمااة    -املوضااو   
للسيد مأه، يرى أن ننطة البداية لألعمال املتعلنة سملوضو  ليست  

أي   وه   ول ه تنرير من  اوز لاه البنااء ه رقليمهاا احلق السياحي للد 
ظروف، ولكن التوازن الري ينبغ  حتنينه بني ارا احلق وبني ضارورة  
محايااة حناااوق ا نسااان ومحاياااة األفاااراح  وقااد أعربااات وفااوح  ثاااأة عااان  

حبماية األجانب، ولكان ماا العمال علاى أن تكاون النتيجاة   ااتمامها 
ملوضاو  منبولاة لادى الادول  وينطبااق  النهائياة ألعماال اللجناة بشاأن ا 

الوالياااة  ااارا الناااول أيضااا  علاااى موضاااو  حصااانة مسااا وي الاادول مااان  
النضااائية اجلنائياااة األجنبياااة، وموضاااو  محاياااة األراااخاع ه حااااالت  

  وقد  احملا مة  أو   سلتسليم   اللتزا. ا الكوارث، وبندر أقل على موضو   
دى التطااااور ه  خيتلااااف ااااارا التااااوازن سلطبااااا تبعااااا  للسااااياق وتبعااااا  ملاااا 

غ  أن أتتر اللجنة ذلك ه  اجملاالت املختلفة من النانون، ولكن ينب 
 احلسبان عند النظر ه مشاريا املواح املنرتحة  

عاادح وقااد أاثر مباادأ عااد. ا عاااحة النساارية الااري يسااتند رليااه  -38
من مشاريا املاواح قلناا  لادى الادول، وااو ذات النلاق الاري أعارب 

 حاني أن ااارا املباادأ يُعاد ماان املباااح  املسااتنرة عناه الساايد مااأه، ه
سااان  وقااد أرااار املناارر اااااع متامااا  ه النااانون الاادوي حلنااوق ا ن

ملشااااريا  8ه تنااااريرم الساااابنة، وعلاااى وجاااه ااصاااوع ه احلاراااية 
2009حاااة واملعااااح تشاااكيلها الااا  قااادمها ه عاااا. املاااواح املنن

، رىل (34ً
املبادأ، فضا   عان أناه مار ور وكوك حولية خمتلفاة تانص علاى اارا 

االجتهااااح النضاااائ  للمحاااا م الوطنياااة للااادول  وساااي حي أيضاااا  ه 
عاااد. الااانص علياااه ه النتااااج النهاااائ  ألعماااال اللجناااة، ساااواء  اااان 

 سلتوازن املر ور غأ ذلك، رىل ا ت ل  أو مشاريا مواح
بدولة وجهة األجنر املطروح، فإن العارض الاوارح  يتعلق فيماو  -39
سيما ه ا ضافة الثانياة،  ال ،(35ًالتنرير الساح  للمنرر اااع ه

رااامل ومفيااد جاادا  ه ااارا الشاااأن  وعنااد معاجلااة ااارم املساااألة ه 
الساياحي للدولاة أثناء املناقشات،   التأ يد علاى احلاق  وه التنرير

الطاااارحة وحولاااة الوجهاااة ه وضاااا الشاااروط الااا  تراااااا للااادتول رىل 
__________ 

 A/CN.4/617، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 2009حوليااااة  (34ً 
  (14ًحارية مشرو  املاحة 

 A/CN.4/625، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 2010حوليااااة  (35ً 
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اااروج منهااا  وااارا سلطبااا اعتبااار اااا. للغايااة، أراضاا   اال منهمااا وا
خص املعاإ، ولكن ينبغ  أن ي تار  ارلك ه االعتباار اتتياار الشا 
تاااانص، ه  1 حروااااا  علااااى التااااوازن أيضااااا   ووااااحيح أن املاااااحة ااااااء

رىل  “نااااد االقتضاااااء ععلااااى طاااارح الشااااخص املعااااإ حااادوح معينااااة، 
أن تكااااون الدولااااة الاااا  ينااااا عليهااااا اتتيااااارم، لكاااان ينبغاااا  ه رأيااااه 

وجهة الشخص اااضا للطرح بداية  اا  الدولاة الا  خيتارااا،  حولة
رذا وافناااات ااااارم الدولااااة علااااى اسااااتنباله  وماااان املناسااااب أن تعاااااح 

لشاخص املطاروح لايس وياغة ارم املااحة  نباا  ل ئااء أبن اتتياار ا
 له قيمة  بأة 

ه وتنااادرج أيضاااا  مساااألة احلاااق ه العاااوحة رىل الدولاااة الطاااارحة  -40
ولااااااة رطااااااار التااااااوازن الااااااري يلااااااز. حتنينااااااه بااااااني احلااااااق السااااااياحي للد

حنوق ا نسان الواجبة للشخص املطروح  واملساألة األساساية  وبني
ملعاإ ه الشخص ا مثة مسوغ الستمرار ربعاحا  معرفة ما رذا  ان 

حالاااة رلغااااء قااارار الطااارح  ومااان املسااالم باااه أن للدولاااة احلاااق ه طااارح 
ينبغا   ،ق ئكمه الناانون الادوي  ولارلكاألجانب، ولكن ارا احل

أن ياااا حي رلغاااااء قاااارار الطاااارح رىل حمااااو النتااااائج املرتتبااااة علااااى الطاااارح  
 واكااااااارا، رذا ترتاااااااب علاااااااى قااااااارار الطااااااارح ساااااااحب تصاااااااريح البنااااااااء

ينبغاااا  أن تتاااااح للشااااخص املطااااروح رمكانيااااة اسااااتعاحة ا قامااااة،  أو
بغاأ الوضا الري  ان يتمتاا باه مبوجاب التصاريح املار ور  والناول 

 ذلاااااك سااااايعإ الساااااماح سلطااااارح ه واقاااااا األمااااار ه احلااااااالت الااااا 
جااائزا  مبوجااب النااانون الاادوي  ومثااة مياازة أتاارى هلاارا فيهااا يكااون  ال

واا  أناه  أال ل طرحم،النهج الري يراع  وضا الشخص املطروح قب
يراعاا  التمييااز بااني األجانااب الاارين  ااانوا ه وضااا قااانوين ه رقلاايم 

ين  ااانوا ه وضااا غااأ قااانوين ه ذلااك ا قلاايم  الدولااة وأولئااك الاار
ي ينااو. بااه املناارر وماان جهااة أتاارى، فإنااه لاايس منتنعااا  سلتمييااز الاار

سااتناحا  اااااع ه التنرياار قيااد البحااث بااني نتااائج رلغاااء قاارار الطاارح ا
رىل انتهاك قاعدة موضوعية، مان انحياة، وباني نتاائج رلغائاه بسابب 

أتاارى  فاهلادف ماان الضااماانت انتهااك قاعاادة رجرائيااة، مان انحيااة 
ا جرائيااااة اااااو ضاااامان ساااا مة األحكااااا. املوضااااوعية  فااااإذا قاماااات 

سااالطة أتااارى خمتصاااة إبلغااااء أمااار الطااارح بسااابب انتهااااك  أو حمكماااة
(، audi alteram patemً “اآلتاار االسااتما  رىل اجلانااب قاعاادة 

ماااث  ، سااايكون مااان ااطااار أن يناااال رن النتاااائج املرتتباااة علاااى ااااارا 
 قاال رااأان  ماان رلغاااء قاارار الطاارح اسااتناحا  رىل أن الشااخصاالنتهاااك أ

االستما  رىل  مثل تطرا  على األمن العا.  فاهلدف من قاعدة  ال
مبوضاو   تعلاقامل النارار اساتناح ضمانالواقا  ه او“ اجلانب اآلتر

  سليمة أسس رىلالدعوى 
سلشكل الري ينبغ  أن تتخرم النتيجاة النهائياة  يتعلق فيماو  -41
خار قارارا  ه عمال اللجناة، فإناه سايكون مان األيسار للجناة أن تتأل

ااارا الشااأن عناادما يكااون لااديها جمموعااة  املااة ماان مشاااريا املااواح  
ا  وااااحيح، بيااااد أن املضاااامون ياااا ثر علااااى الشااااكل، والعكااااس أيضاااا 

ولااااارلك ينبغااااا  أن تكاااااون لااااادى اللجناااااة ه املرحلاااااة احلالياااااة فكااااارة 
يلااز. حتديااد مااا رذا  اناات واضااحة ه ااارا الشااأن  وللنيااا. باارلك، 

يسامح إبعاداح  مباا انااك جمموعاة  افياة مان قواعاد الناانون الوضاع 

مشااارو  ماااواح  وتنبغااا  ا راااارة ه اااارا الصااادح رىل امل حظاااة الااا  
يسااابق أن اساااتُند ه أي  مل والااا  مفاحااااا أناااه أبااادااا املنااارر ااااااع

موضااو  آتاار ماان املواضاايا الاا  نظاارت فيهااا اللجنااة تاا ل فاارتات 
لساااانوات اامااااس الااااث ث األتااااأة، سسااااتثناء موضااااوع  احلماياااااة ا

ول، رىل أسس مكينة للتدوين  تلك ال  الدبلوماسية ومس ولية الد
و أام من ذلك  يتمتا ما املوضو  حمل الدراسة  ولكن اناك ما ا

بدال  من أن تنو. اللجنة بتدوين ما تنو. به الدول فع  ، قد يكون 
ر أ ااارب سلتطاااوير التااادر   للناااانون عااان مااان األفضااال أن هتاااتم بناااد

ينبغا  أن تكااون، حلاي   ملمارسااة  أو طرياق وضاا مباااح  قاد تكااون،
  بااااد ماااان االتتيااااار، ال الاااادول ه جمااااال طاااارح األجانااااب  ورذا  ااااان

تااااوفر محايااااة  افيااااة  ال ساااايد مااااأه، بااااني مشاااااريا مااااواحقااااال ال  ماااا
راأان   مباح  تكفل محاياة أعظام أو لألجانب وبني مباح  توجيهية

 ار حون ترحح ارم الفئة األتأة هلم، فإنه سيخت
أرااااح سلسااايد  اااامتو لكفاءتاااه العالياااة ه وود  الساااأ مايكااال -42

الساااايد تاااا حي ه رائسااااة الاااادورة السااااابنة للجنااااة وقااااال رنااااه ي يااااد 
 امل حظة ال  أعرب عنها بشأن عنوان املوضو  

وضااوعا  رن املوضااو  قيااد البحااث موضااا جاادل  بااأ ويعتاارب م -43
دح  بأ مان الادول، وااو حساسا  على الصعيد الداتل  سلنسبة لع

 ما مثل حتداي  حنينيا  أما. اللجنة 
قشااات الاا  وقااد ر ااز التنرياار الثااامن للمناارر اااااع علااى املنا -44

جاارت ه اجلمعيااة العامااة بشااأن املوضااو ، وماان الضااروري أن تااوي 
ربااات عنهاااا الوفاااوح  اللجناااة االاتماااا. الكامااال للم حظاااات الااا  أع

وينبغ  أيضا  توجيه الشكر رىل األمانة العامة لنيامها إبعداح املوجز 
 جارت ه اللجناة الساحساة بشاأن تنريار املواضيع  للمناقشاات الا 

(، واااااو مااااوجز يضاااام Add.1و A/CN.4/650نون الاااادوي ًجلنااااة النااااا
جااازءا   باااأا  يتعلاااق مبوضاااو  طااارح األجاناااب و اااب أن يكاااون أيضاااا  

ا  ل اتمااا. ماان جانااب اللجنااة  وا جااراء الااري اتبعااه املناارر موضااع
تحفظااات علااى املعاااادات يشااكل  وذجااا  اااااع املعااإ مبوضااو  ال

دما   لنااد حر  الساايد رائعااا  للساابيل الااري ينبغاا  الاااذم للمضاا  قاا 
  االسلتفصاايل مجيااا امل حظااات الاا  أعرباات عنهااا   تناااريرمبيليااه ه 

تطيااا ، وراارح األسااباب الاا  حعاات  أو حولااة، ه اللجنااة الساحسااة
رىل موافنتااه علااى بعضااها وعااد. موافنتااه علااى الاابع  اآلتاار  ورمبااا  
 ان من الواجب االستفاحة من ارا النموذج ه املرحلة احلالية من 

  املوضو عمال اللجنة بشأن أ
وقاد أرااار املنارر اااااع ه تنريارم الثااامن رىل احتماال رساااءة  -45

عماال ماان جاناب بعاا  األعضااء ه اللجنااة فهام الوضاا احلاااي لأل
فعااا  ، فإناااه يلاااز. الساحساااة  ورذا  اااان األمااار  ااارلك، واااارا حمتمااال 

تنااد  ثاا ث م حظااات  األوىل، أن ااارا قااد يرجااا رىل رمهااال ماان 
 اااان مااان الواجاااب عليهاااا  رذ جاناااب جلناااة الناااانون الااادوي نفساااها،

ل وأن احلاي لألعماالوضا عندما وضعت تنريراا أن تبني بوضوح 
   رىل وجاااوح مشاااريا ماااواح قيااد البحاااث ه جلنااة الصاااياغة تشااأ مااث

وغأ مشار رليها ه التنرير، وذلك لتجنب تعليق الوفوح ه اللجنة 
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والثانيااااة، أن بعاااا  أعضاااااء جلنااااة  الساحسااااة علااااى نصااااوع الغيااااة 
 ااااانوا ضاااامن أعضاااااء الاااارين  األعضاااااء  مباااان فاااايهم النااااانون الاااادوي،

يعلماون اام أيضاا   ال ااماس الساابنة، قاداللجنة ه فارتة السانوات 
يااازال  ال بيناااني  امااال الوضاااا احلااااي لألعماااال  ومااان جانباااه، فهاااو

يتطلاااااا ساتماااااا.  باااااأ رىل تناااااد  مشااااارو  ماااااواح  امااااال رىل اللجناااااة 
رليهاا مان  أراأمن بيان مواطن عد. االتساق احملتملة الا   لتتمكن

  امل حظاات الا ينبغ  أن تنظر رىل ال قبل  والثالثة ا  أن اللجنة
 أبااديت ه اللجنااة الساحسااة علااى أهنااا ان ااة عاان سااوء الفهاام، ألهنااا

  ب أن تبدو و أهنا تنلل من أمهيتها  ال
أن تتخرم النتيجاة النهائياة سلشكل الري ينبغ   يتعلق فيماو  -46

مااان املاااوجز املواضاااايع   27ألعماااال اللجناااة، فإناااه ئياااال رىل الفنااارة 
يتباني منهاا  رذ ( Add.1و A/CN.4/650ًامة الع األمانةأعدته الري 

بوضااوح أن انااااك اتت فااا  ه اللجناااة الساحساااة نفسااها حاااول اااارم 
امل حظاااة الااا  اااارا الصااادح، فإناااه ي ياااد  وه املساااألة اهلاماااة للغاياااة 
واااا  أن املوضاااو  يااا ثر علاااى الشاااكل،  أال أبااادااا السااايد تااا حي،

حظااااات والعكااااس وااااحيح  وأرااااار ه ااتااااا. رىل أنااااه ساااايند. م 
بشااأن مضاامون مشاااريا املااواح ه رطااار جلنااة الصااياغة، و اارلك ه 

 بعد رمتا. جلنة الصياغة أعماهلا اجللسة العامة 

الاري  علاى تنريارم الثاامن ركر املنرر ااااعبيرتيتش  السيد -47
يتباااني مناااه أن الااادول تعلاااق أمهياااة  باااأة علاااى املوضاااو  قياااد البحاااث 

للغاية  ومن األمور ذات  وأهنا ترى، عن حق، أنه موضو  حسا 
الداللة ما لوحد من ااتما.  بأ من جانب الادول ه رحوح فعلهاا 

ن قبيل حولة الوجهة للشخص اااضا للطرح، ومحاية رزاء مسائل م
، واحلاااااق ه العاااااوحة ه حالااااااة الطااااارح املخاااااالف للنااااااانون، تلكاتاااااهمم

ه  التسااليم والطااارح، واألثاار ا يناااه للطعاان النضاااائ بااني والع قااة 
ناقشاات حااحة أيضاا  قرار الطرح؛ وقد  انت اارم املساائل موضاعا  مل
 ه  ل من جلنة النانون الدوي وجلنة الصياغة 

ضاااااا مشااااااريا املاااااواح، وقاااااد حااااااول املنااااارر ااااااااع، عنااااادما و  -48
التااوازن الااري أرااار رليااه الساايد تاا حي بااني احلااق السااياحي  حتنيااق

 الء األجانااااب  للاااادول ه طاااارح األجانااااب وبااااني محايااااة حنااااوق ااااا 
وأرااار الساايد بيرتياات  ه ااارا الصاادح رىل الاارأي الااري أعاارب عنااه 

أتتاااار بااااه اللجنااااة، واااااو أنااااه  ااااب التمييااااز  مل مناااار البدايااااة والااااري
انب املوجوحين ه وضا قاانوين ه الدولاة وأولئاك بوضوح بني األج

ينبغا  طارح األجاناب ذوي  ال املوجوحين ه وضا غاأ قاانوين، وأناه
أبماان ه حاااالت اسااتثنائية جاادا ، مثاال املسااا   رال نوينالوضااا النااا

 يتعلااااق فيمااااالنظااااا. العااااا.، بينمااااا خيتلااااف الوضااااا متامااااا  س أو الدولااااة
  ورمباااااا  اااااان قياااااا. اللجناااااة سألجاناااااب ذوي الوضاااااا غاااااأ الناااااانوين

او السبب ه  “لة واحدة سبني الفئتني من األجانب ه  سجلما
ورذا  ااان قااد  اريا املااواح،بكثااأ ماان مشاا  يتعلااق فيماااوجااوح مشااا ل 

وقا سوء فهم ه رطار اللجنة الساحسة، فهو راجا رىل عد. األتر 
  التمييزمرا 

سلشكل الري ينبغ  أن تتخرم النتيجاة النهائياة  يتعلق فيماو  -49
لألعمااال املتعلناااة سملوضاااو ، فإناااه يعتنااد أن اللجناااة، نظااارا  لنيامهاااا 

 تند.باااااح  عامااااة، ساااا مااااواح ولاااايس م مناااار البدايااااة بوضااااا مشاااااريا
مشاااارو  مااااواح بغيااااة وضااااا اتفاقيااااة ه املسااااتنبل  وقااااال، مشااااأا  رىل 

ماااان التنرياااار الثااااامن للمناااارر اااااااع الاااا  جاااااء مااااا أنااااه  57الفناااارة 
ريااب أنااه ماان السااابق ألوانااه الاااذ قاارار بشااأن الشااكل النهااائ    ال

رنااه ، “ألعمااال جلنااة النااانون الاادوي بشااأن موضااو  طاارح األجانااب
الااري أعاارب عنااه الساايد تاا حي  فااإذا أراحت  مااا  مااا الاارأييتفااق متا

اللجناااة أن تناااد. مشااااريا ماااواح مااان أجااال وضاااا اتفاقياااة، فسااايتعني 
عليها أن توي املزيد من االعتبار ملمارسة الدول، وا  ممارسة وفأة 
ولكن متنوعة للغاية، وساتكون نوعاا  ماا منيادة ماا  وسلعكاس، رذا 

ز تشااااّكل االعتناااااح ة تتااااوتى تعزياااا ضااااا مباااااح  عاماااا تعلااااق األماااار بو 
بوجاااوح رلااازا. قاااانوين علاااى ماااو فياااه مصااالحة األفاااراح ومحاياااة حناااوق 
ا نساااان، فسااايكون لااادى اللجناااة املزياااد مااان احلرياااة وسااايمكنها أن 

 تراب رىل مدى أبعد 
ورذا طااارأت اااارم الفكاااارة ه اللجناااة الساحسااااة، وتعاااني علااااى  -50
ه الشااااكل النهااااائ   النااااانون الاااادوي سلتاااااي أن تعيااااد النظاااار جلنااااة

احلكماااة ه رأياااه عاااد. اساااتبعاح رجاااراء ننااااش ألعماهلاااا، فمااان سب 
املساااألة  ومااان األفضااال ه الواقاااا أن ياااتم اااارا الننااااش اااارم بشاااأن 

اآلن ولاايس عنااد اتتتااا. أعمااال اللجنااة  وماان انحيااة أتاارى، ونظاارا  
ر اااااع، فإنااه يوافااق أيضااا  علااى للعماال املمتاااز الااري قااا. بااه املناار 

نااااة حاااا  الوقاااات العماااال وفنااااا  للمنظااااور الااااري تبنتااااه اللج مواواااالة
احلاضر، وذلك رىل حني تند  النتيجة النهائية رىل اجلمعية العامة، 
وااااا  الاااا  سااااتحدح الشااااكل النهااااائ  الااااري ترياااادم رعطاااااءم لتلااااك 
ة النتيجاااة  وت واااة النااااول رناااه رذا اتتاااارت أغلبيااااة أعضااااء اللجناااا 

توجااد  مل يااار  وسملناباال، رذاتيااارا  حون آتاار، فإنااه سااي يد ذلااك اا
أغلبيااة واضااحة، ساايكون ماان األفضاال أن تواواال اللجنااة عملهااا ه 

  اآلنرطار املنظور الري اتبعته ح  
راكر املناارر اااااع علااى تنرياارم الثااامن  وقااال ســابواي  السايد -51

رنه يتفق متاما  ما السيد ت حي على ضرورة التوول رىل تاوازن باني 
ألفاااراح املعرضاااني للطااارح  وااااو يوافاااق أيضاااا  حناااوق الااادول وحناااوق ا

علااى عاادح  بااأ ماان امل حظااات الاا  أعاارب عنهااا الساايد بيرتياات  
 أنااهاملوضااو ، وياارى ل اللجنااة بشااأن بشااأن النتيجااة النهائيااة ألعمااا

علاى وراك االنتهااء  ينبغ  أال يعدَّل ركل الناتج النهاائ  واللجناة
  من النظر ه مشاريا املواح ه النراءة األوىل

لااايس م ئماااا   وااااو يااارى، ت فاااا  للااارأي النائااال أبن املوضاااو  -52
بساابب اتاات ف الاانظم واالتفاقيااات النائمااة ه اااارا  بعاادُ  للتاادوين

النواعاااااد املنطبناااااة علاااااى طااااارح األجاناااااب ااااااو الشاااااأن، أن تشااااات ت 
سلتحديد السبب الري يدعو رىل تدوينها  والحد ه ارا الصادح 

املشار رليه من قبال، ااو نظاا. تااع  أن النظا. املتعلق سل جئني،
ينطباااق علاااى ال جئاااني فناااط ولااايس علاااى مجياااا األجاناااب  ولااارلك 



 12 والستني  الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

املختلفاة،  تلاك االتفاقياات ب االستفاحة من األحكا. الاوارحة ه 
عناادما تكااون قابلااة للتطبيااق تطبينااا  عامااا   وعلااى جلنااة الصااياغة أن 

 توائم بني ويغ ارم األحكا. 
با رىل احلكام الصااحر اع ه تنريارم السااوقد أرار املنارر ااا  -53

أمحاادو واااحيو ه قضااية  2010عاان حمكمااة العاادل الدوليااة ه عااا. 
وتشااااأ احملكمااااة ه ااااارا احلكاااام رىل عاااادح ماااان االلتزامااااات حايلااااو  

املسااتمدة ماان النااانون الاادوي  وينبغاا  أن تسرترااد احملااا م الوطنيااة 
  انبجاأل بطرح املتعلنة املسائل خيص فيمامرم األحكا. 

بتسااليم املطلااوبني، فهااو ياارى أنااه موضااو   يتعلااق فيماااوأتاأا ،  -54
ينبغاااااا  تر يااااااز االاتمااااااا.  وال خيتلااااااف متامااااااا  عاااااان موضااااااو  الطاااااارح،

راااك   ه احلالاااة الااا  يكاااون فيهاااا الطااارح ه واقاااا األمااار  رال علياااه،
   من أركال التسليممننَّعا  

ألعمااااال قااااال رنااااه ياااارى أنااااه ينبغاااا  مواواااالة ااحلمــــود  الساااايد -55
جاناااااب ه جلناااااة الصاااااياغة، سلنظااااار رىل املتعلناااااة مبوضاااااو  طااااارح األ

مرحلاااااة متندماااااة ه  جلناااااة الناااااانون الااااادوي قاااااد بلغااااات سلفعااااال أن
األوىل للااانص  وااااو ياااوح أيضاااا  أن يعناااب علاااى املااادات ت  الناااراءة

الساااااابنة املتعلناااااة سلتنريااااار بوجاااااه عاااااا. وسألعماااااال املنبلاااااة للجنااااااة 
 املوضو   بشأن

تنرياااااار الثااااااامن قيااااااد البحااااااث، يعااااااوح املناااااارر اااااااااع رىل  ل ا   ففاااااا   -56
  الااااادورات الساااااابنة، التعليناااااات الااااا  أعااااارب عنهاااااا أعضااااااء اللجناااااة ه  

ساايما التعلينااات املتعلنااة بعااد. احلاجااة رىل مشاااريا املااواح مااا وجااوح   ال 
النااوانني السااارية  ولنااد رااغلته ااارم املسااألة  ثااأا  وقااد. عاادة تعلينااات  

ابنة  واااو يااوح ه ااارا الصاادح أن يعاارب عاان  بشااأهنا ه الاادورات الساا 
ينبغااا  عاااد.  أتييااادم لااابع  احلجاااج الااا  قااادمها السااايد ماااأه، بياااد أناااه  

التخلاا  عاان مشاارو  يعتاارب ماان أااام املشاااريا الاا  اضااطلعت مااا اللجنااة  
علااى ا طاا ق، وقااد ياا ثر أتثااأا  سلغااا  علااى الع قااات الدوليااة  واناااك،  

احر النانونية ال  مكان االساتعانة  ع وة على ذلك، عدح  بأ من املص 
لنواعااااد  ه ذلااااك ممارسااااة الاااادول وا  مبااااا   مااااا ه وااااياغة مشاااااريا املااااواح، 

املنطبناااة عليهاااا  ونظااارا  ل تااات ف الناااائم باااني ممارساااات الااادول، يلاااز.  
وجوح قواعد معيارية  ويعزى أيضا  اارا االتات ف، الكباأ أحيااان ، رىل  

ل الطااارحة  وساات ثر  داتليااة للاادو السياسااات ال  أو   التوجهااات السياسااية 
ية،  أعمااال اللجنااة املتعلنااة مبشاارو  املااواح علااى ااارم التوجهااات السياساا 

 على  ل من الصعيد الداتل  والصعيد الدوي  
لناااد افرتضااات اللجناااة منااار البداياااة أن مساااألة طااارح األجاناااب  -57

تاادتل ه نطاااق سااياحة الاادول الاا  متلااك احلااق ه محايااة أراضاايها 
ليها التزا. برلك  بيد أن ارا احلق ليس حنا  مطلناا  وحدوحاا، وع

احااااارتا. حناااااوق و اااااب أن خيضاااااا لااااابع  النياااااوح  واكااااارا، يلاااااز. 
اجلاري طرحم، ويلز. أيضا  احرتا. حنوق الدول  أو  الشخص املطروح

يمااة  قالدولااة الطاارحة  و اب أن ينااد. مشارو  املاواح  غاأاألتارى 
ينتنص من قيمة  وأال النائمةسلنسبة رىل النواعد النانونية    “مضافة

 النظم املعمول ما حاليا  

حتديااااد الشااااكل النهااااائ  ألعمااااال يعتنااااد أنااااه ينبغاااا   ال واااااو -58
اللجناااة ه اااارم املرحلاااة، ولااارلك فإناااه ي ياااد املنااارر ااااااع ه اااارا 
الشااأن  فضاا   عاان أنااه  ااوز ه مجيااا األحااوال أن تعااوح اللجنااة رىل 

 ااااوز هلااااا أن تاااارتك األماااار   مااااا  ة،ااااارم املسااااألة عنااااد النااااراءة الثانياااا 
 للجمعية العامة لك  تبت فيه مبعرفتها 

ياااازال مبكااااارا   ال قااااال رناااااه يعتنااااد أن الوقااااات رماشـــــتو  الساااايد -59
لتحديااااد الشااااكل النهااااائ  لألعمااااال الاااا  تنااااو. مااااا اللجنااااة بشااااأن 
املوضو  قيد البحث ورنه سيلز. قطعا  مناقشة ارم املسألة مبزيد من 

سلصياغة، فإنه يوافاق علاى الناول أبن مشااريا  لقيتع فيماالعمق  و 
مل  ماااا معظااام املعااااادات،ينبغااا  أن لتلاااف ه ذلاااك عااان  ال املاااواح

يكاان اناااك ساابب وجيااه لاارلك  واألماار ماارتوك للجنااة الصااياغة ه 
مبسااألة تسااليم املطلااوبني، فإنااه  يتعلااق فيمااامجيااا األحااوال  وأتااأا ، 

للمنرر اااع ويرى أن احلل  الثامنمن التنرير  25ئيل رىل الفنرة 
 مناسب متاما   “د. ا ت ل عاملتمثل ه حكم ينص على 

ــامتو   السااايد -60 ًاملنااارر ااااااع( راااكر أعضااااء اللجناااة الااارين كـ
 ماادات هتمتنرياارم الثااامن  وقااال رن بعاا  بشااأن آرائهاام أعربااوا عاان 

تكارر رمجاااال  م حظااات سابق أن أاثرت مناقشااات، حاااحة أحياااان ، 
 اجللساة ه سواءنة، وحاولت اللجنة أن تند. هلا حلوال  حاتل اللج

يااتم حاال مجيااا املشاااا ل،  مل سلطبااا،  و الصااياغة جلنااة ه أو العامااة
وسيساااتمر النظاااار ه مشااااريا املااااواح ه جلناااة الصااااياغة، ماااا مراعاااااة 

 ا سهامات اجلديدة املندمة ه الدورة احلالية 
الثااامن، ه معظاام  باابع  النناااط، ينااد. التنرياار يتعلااق فيماااو  -61

، مااث  ، يتعلااق فيمااااقرتاحااات  وااارا اااو احلااال  أو رحوحا  األحيااان، 
ساألة الطاارح املتصال سلتسااليم  فنااد رأى، ه ضاوء املناقشااات الاا  مب

جرت ه اللجنة الساحسة، أن من األفضل أن ت تر رواغل الدول 
 مان التنريار رحراج بناد يانص علاى 25ه احلسبان، واقرتح ه الفنارة 

يكاان املفضاال  مل ، علااى الاارغم ماان أن ااارا اايااار“د. ا تاا ل عاا 
احلاال، رذا وافناات عليااه جلنااة الصااياغة، حاا   لديااه  وسيشااكل ااارا 

منبوال  يعاض الشواغل ال  أعربت عنها الدول ه ارا الشاأن  وقاد 
أتااااااار أيضاااااااا  مساااااااألة احلاااااااق ه العاااااااوحة ه االعتباااااااار، واساااااااتجاب 

 ه ارا الشأن ل قرتاحات املندمة من الدول 
تزل  مل أما خبصوع تعدح النظم، فه  ننطة تعيدم رىل مسألة -62
رذا  اااان املوضاااو   مباااا واااا  اجلااادل األزي املتعلاااق أال أ حاشاااته،تثااا 

قاااااب   للتاااادوين  والواقااااا أن موضااااو  طاااارح األجانااااب ماااان املواضاااايا 
ممارسااااة مناااار الناااارن التاسااااا عشاااار ًرمبااااا  أوفاااارالااااري توجااااد بشااااأنه 

ا ، ضو  مس ولية الادول عان األفعاال غاأ املشاروعة حوليا سستثناء مو 
ة الدبلوماسااية(  وعاا وة علااى ذلااك، ورىل حااد مااا، موضااو  احلماياا 

رذا  اان ااارا املوضاو  غااأ قاباال للتادوين، فإنااه يتسااءل عمااا تفعلااه 
تساتند رىل  ال اللجنة حاليا  وملاذا قامت بتدوين بع  املواضيا ال 

 ره وترتكز على ممارسة حمدوحة للغاية أسا  ه النانون الدوي الع
ح بشاأن اارا املوضاو ، وقد أقرت اللجنة إبمكان وضا مشاريا موا
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و  تند  مشااريا املاواح اارم رىل اجلمعياة العاماة وأحاطات اجلمعياة 
 العامة علما  ما 

وقد تنتصر اللجنة سلطبا على ما اتفق على تسميته التدوين  -63
، أي علااى  ميااا األحكااا. الااوارحة “لراساا سااتناحا  رىل النااانون ا ا

 ارم ليست مهمة اللجنة، رأيه أن وه سلفعل ه ر  االتفاقيات 
رن مهمتهااااا، وفنااااا  لنظامهااااا األساساااا ، ااااا  التطااااوير التاااادر    رذ

للناااانون الااادوي وتدويناااه  والحاااد، مااان انحياااة أتااارى، أن اللجناااة 
 يتعلق فيما  قامت ح  اآلن بندر ضئيل جدا  من التطوير التدر 

مبوضو  طرح األجانب، وأن ارا التطوير يعتمد عموما  على ممارسة 
 الدول وعلى االجتهاح النضائ  الدوي 

وحون استباق النرار الري قد تتخرم اللجنة، فإنه يوو  مرة  -64
فعاااااال منااااار البداياااااة، أبن تنااااااد. اللجناااااة، ه الوقاااااات   ماااااا  أتااااارى،

العامة ه ركل مشاريا ماواح   املناسب، نتائج أعماهلا رىل اجلمعية
الشاااأن عااان  وخيااارج النااارار الاااري ساااتتخرم اجلمعياااة العاماااة ه اااارا

 اتتصاع اللجنة 
قااال رن جلنااة الصااياغة  ًرئاايس جلنااة الصااياغة(احلمــود  الساايد -65

املعنية مبوضو  طرح األجانب تتاألف مان األعضااء التالياة أمساا ام  
يد بيرت والسيد بيرتيت  السيدة رسكوسر ررانندث والسيد سرك والس

والسااااايد تااااا حي والسااااايد ساااااابواي والسااااايد ساااااينغ والسااااايد غاااااوميس 
 والسايد  وميسااريوأوسبينا والسيد فورتاو  -روبليدو والسيد فلنسيا 

أفونسااو والساايد  يتيشايساااري والساايد مااأه والساايد نااول  والسااأ 
الساايد رااتورما ًحبكاام فضاا   عاان مايكاال ووح والساايد ويساانومورا، 

 رر اااع( به( والسيد  امتو ًاملنمنص
   00/13فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 

 3130اجللسة  
 10/ 05 الساعة، 2012أاير/مايو    11 ، اجلمعة

 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

د بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، السااي
حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، الساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، الساااايد 

وميس روبلياااادو، سااااينغ، الساااايد رااااتورما، الساااايد العرابااااة، الساااايد غاااا 
أوساابينا، الساايد فورتااو، الساايد   -الساايد فلنساايا الساايد غيفورغيااان، 

 ااااااامتو، الساااااايد  انااااااديوا، الساااااايد  وميساااااااريو أفونسااااااو، الساااااايد  
د املرتضااااى سااااليمان قوياااادر،  يتيشايساااااري، الساااايد ما ريااااه، السااااي

الساايد املااري، الساايد موراساا ، الساايد مااأه، الساايد نااول ، الساايد 
 نومورا يسنيهاو ، السيد وا و، السأ مايكل ووح، السيد و 

 ________ 

 * (اتبع)تنظيم أعمال الدورة  
 [األعمال جدول من 1]البند 

ن يستكمل بعد مشااوراته غاأ الرمسياة بشاأ مل قال رنهالرئيس  -1
ضااايا املدرجاااة ه جااادول أعماااال الطريناااة الااا  سااايتم ماااا تنااااول املوا

املواضاايا اجلدياادة  وأعااارب عاان أملااه ه أن يااتمكن مااان  أو اللجنااة
تنااااد  املزيااااد ماااان املعلومااااات ه اجللسااااة العامااااة الاااا  سااااتعند يااااو. 

 أاير/مايو  16األربعاء 
رااااكرت الاااارئيس علااااى اسااااتط   رأي  جاكوبســــون الساااايدة -2

أبعمااال الاادورة احلاليااة ورأت أنااه قااد يكااون ماان  تعلااقي افيماا زم ئااه 
تصاااع فريااق التخطاايط بتنااد  املشااورة رىل احلكمااة، سلنظاار رىل ات

اللجناااااااة بشاااااااأن تنظااااااايم أعماهلاااااااا، أن يعناااااااد الفرياااااااق اجتماعاااااااا  ه 
أاير/مايو، جراي  على املمارسة السابنة  وسيكون اجتما  الفريق ه 

 لألعضاء اجلدح ه اللجنة  وقت مبكر من الدورة مفيدا  أيضا  
ووافق على      قال رن املكتب نظر ه ارم املسألة فعالرئيس   -3

أن يعنااااد فريااااق التخطاااايط اجتماعااااا  بعااااد اسااااتكمال مشاااااوراته غااااأ 
 الرمسية مباررة 

ــديوت    السااااايد  -4 قاااااال رناااااه ي ياااااد فكااااارة عناااااد اجتماااااا  لفرياااااق  كانـــ
ه أحاء وعمال    يق التخطيط ه أقرب فروة ممكنة  وينبغ  أن ينظر الفر 
وينبغااا  أيضاااا  أن  اللجنااة فيماااا خياااص فااارتة السااانوات ااماااس أب ملهاااا،  

 يكون مستعدا  للرح على أي أسئلة لألعضاء اجلدح ه ارا الشأن  
قااااال، م ياااادا  مااااداتل  الساااايدة جا وبسااااون  وود    السااااأ مايكاااال  -5

والسااايد  اناااديوا، رن مااان احلكماااة أن يعناااد فرياااق التخطااايط اجتماعاااا   
  الناح.  ومن املهم أن يكون مجيا أعضاء اللجنة على بينة من  األسبو 
جاااراءات الااا  يتعاااني أن يتبعهاااا املناااررون اااواااون، ومااان الضاااروري  ا  

أيضا  أن توضا تطة عمال لفارتة السانوات ااماس، علاى النحاو الاري  
ماااان تنريراااااا رىل اجلمعيااااة العامااااة عاااان    378أوضااااحته اللجنااااة ه الفناااارة  

  وقااد يرغااب األعضاااء ه  10/66A/( ً36 )(ثااة والسااتني  أعمااال حورهتااا الثال 
   2011  االتفاق عليه ه ارا الشأن ه عا.   ا مب   تر أ أنفسهم 

قال رنه يعتند، بصفته عضوا  جديدا  غوميس روبليدو    السيد -6
ه اللجنة، أنه سيستفيد  ثأا  من اجتما  فريق التخطيط ه أقارب 

 فروة ممكنة 
 18طاااايط يااااو. اجلمعاااااة مااااا فريااااق التخاقاااارتح أن  تالــــرئيس  -7

 أاير/مايو 
 وقد تنرر ذلك  

   15/10فعت اجللسة الساعة  ُر 
 ________ 

__________ 
  3128 اجللسة من مستأنف * 
  اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين( ،2011حولية  (36ً 
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 3131اجللسة  
 10/ 00 الساعة، 2012أاير/مايو    18 ، اجلمعة

 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس

السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 
، الساايدة جا وبسااون، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي

ساااايد حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، الساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، ال
أوسااابينا،  -ساااينغ، السااايد راااتورما، السااايد العراباااة، السااايد فلنسااايا 

لسااايد  وميسااااريو السااايد فورتاااو، السااايد  اااامتو، السااايد  اناااديوا، ا
أفونسااااو، الساااايد  يتيشايساااااري، الساااايد املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، 

موراس ، السيد مأه، السيد نول ، السايد نيهااو ، السايد  السيد
  ح، السيد ويسنومورا وا و، السأ مايكل وو 

 ________ 

 ( اتبعأعمال الدورة )  تنظيم
 [األعمال جدول من 1 البند]

املكتب اعتمد برانمج العمل لألسبو  الناح.، قال رن  الرئيس   
 وأنه قد ُوز  لتوم على أعضاء اللجنة 

   05/10اجللسة الساعة   فعتُر 
 ________ 

 3132اجللسة  
 10/ 05 الساعة، 2012أاير/مايو    22الث اثء، 

 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
السااااايد ساااااينغ، السااااايد  حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي،
أوسااابينا، السااايد فورتاااو،  -راااتورما، السااايد العراباااة، السااايد فلنسااايا 

 يتيشايسااااري، السااايد  اااامتو، السااايد  وميسااااريو أفونساااو، السااايد  
السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى ساااليمان قويااادر، السااايد موراسااا ، 
السااايد ماااأه، السااايد ناااول ، السااايد نيهااااو ، السااايد وا اااو، الساااأ 

  وح، السيد ويسنومورا مايكل و 
 ________ 

األمني العام للشؤون القانونية    ةوكيل بيان 
 لألمم املتحدة  ة القانوني ةاملستشار و 

األمااني العااا.  ةو يلاا رحااب سلساايدة ستريشاايا أوباراين، الـرئيس  -1
ة لألماام املتحاادة، وحعااااا رىل النانونياا  ةاملستشااار و للشاا ون النانونيااة 

رات النانونياة األتاأة ه األمام املتحادة  رحاطة اللجنة علما  سلتطو 

لسيد اانز  وريل، املستشار النانوين السابق، الاري ورحب أيضا  س
  املناقشاتة حضر ملتابع

األمااااااني العااااااا. للشاااااا ون النانونيااااااة  ةو يلاااااا أوبــــــراين ) الساااااايدة -2
ة لألماااام املتحاااادة( قالااات، بعااااد هتنئااااة األعضاااااء النانونياااا  ةاملستشاااار و 

لى انتخامم، رن اللجنة الساحسة راهدت عادحا  اجلدح ه اللجنة ع
مة أثناء الدورة الساحسة والستني للجمعية العامة  من التطورات اهلا

 اااااانون   9املااااا رخ  66/98دمت اجلمعياااااة العاماااااة ه قرارااااااا فناااااد قااااا 
نرياااار جلنااااة النااااانون الاااادوي عاااان  تواملعنااااون  2011األول/حيساااامرب 

سياساااة العاماااة تتعلاااق سلررراااحات  “الساااتنيو أعمااال حورهتاااا الثالثاااة 
 ألعمال اللجنة  وتواول اللجنة الساحسة ااتمامها أبعمال اللجناة

 هلا من رسها. قيم ه التطوير التدر   للنانون الدوي وتدوينه  ملا
وقااد اتتتماات جلنااة النااانون الاادوي ه حورهتااا الثالثااة والسااتني  -3

 (37ًلياةظماات الدو ولية املنأعماهلا بشاأن مشااريا املاواح املتعلناة مبسا  
 (38ًومشاريا املاواح املتعلناة اثاثر النزاعاات املسالحة علاى املعااادات
 ابكلتاا والتعلينااات عليهمااا، وأحاطاات اجلمعيااة العامااة علمااا  سلتاااي 

وأووات بعرضاهما  (39ًمان قراراهتاا جمموع  املاواح وأرفنتهماا بنارارين
مسااااألة علااااى احلكومااااات، ماااان حون رواااادار حكاااام مساااابق بشااااأن 

الااااااذ رجاااااراء مناساااااب آتااااار بشاااااأهنما ه املساااااتنبل   أو مهاااااااعتماح
وقررت اجلمعية العامة أيضا  الرجو  رىل ارين املوضوعني ه حورهتا 
التاسعة والستني من أجال النظار ه عادة أماور، مان ضامنها مساألة 

 الشكل الري قد توضا فيه املواح 
لتحفظااااات  اأبعمااااال اللجنااااة بشااااأن موضااااو   يتعلااااق فيماااااو  -4

الااا  تضااامنت اعتمااااح مشااااريا مبااااح  توجيهياااة  “ملعاااااداتعلاااى ا
والتعليناااااات عليهاااااا ه حليااااال املمارساااااة املتعلاااااق سلتحفظاااااات علاااااى 

رت أبن اجلمعيااة العامااة قااررت، ماان أجاال النيااا. (40ًاملعاااادات ، ذ ااّ
سااااااااابعة مبناقشاااااااة أول، مواوااااااالة النظاااااااار ه املوضاااااااو  ه حورهتاااااااا ال

 ذات الصلة متاحة ، حاملا تصبح مجيا الواثئق (41ًوالستني
أمااااا خبصااااوع املواضاااايا األتاااارى املدرجااااة ه باااارانمج عماااال  -5

أبن  66/98اللجناااة احلااااي، فناااد أووااات اجلمعياااة العاماااة ه قرارااااا 
تواوااال اللجناااة أعماهلاااا بشاااأهنا، آتااارة م حظاااات احلكوماااات ه 

ع  للمناقشاة الا  جارت ه اللجناة االعتبار  ويرح ه املوجز املواضاي
( Add.1و A/CN.4/650ًتنرير جلناة الناانون الادوي  الساحسة بشأن

 بيان تفصيل  ل راء ال  أُعرب عنها 

__________ 
  88و 87، الفنراتن ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2011حولية  (37ً 
  101و 100املرجا نفسه، الفنراتن  (38ً 
 اااااااااااانون   9امل رتاااااااااااان  66/99و 66/100قااااااااااارارا اجلمعياااااااااااة العاماااااااااااة  (39ً 

 ، على التواي 2011األول/حيسمرب 
اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء ، و زء الثالاااث(، اجمللاااد الثااااين ًاجلااا 2011حولياااة  (40ً 

  75، الفنرة الثاين(
  5، الفنرة 66/98قرار اجلمعية العامة  (41ً 
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سااااااابنت-6 موضاااااااوعني ه أيضاااااااا  الساحساااااااة اللجناااااااة ونظااااااارت
نسااااااية  جومهااااااا الاااااادوي،النااااااانونجلنااااااةهمناقشااااااتهما ماااااان قباااااال 

الااااري أمتااااات (42ً“ت فااااة الاااادولاألرااااخاع الطبيعيااااني ه حالااااة 
انون طبناات املياام اجلوفياة  قو1999 عا. اللجنة أعماهلا بشأنه ه

 2008الري أمتته ه عا. (43ً“العابرة للحدوح
سملوضاااااااااو  األول، أراااااااااارت رىل أن اللجناااااااااة يتعلاااااااااقفيمااااااااااو -7

اعتماادت ه حورهتااا احلاحيااة واامسااني مشاااريا مااواح بشااأن جنسااية 
األراااااخاع الطبيعياااااني ه حالاااااة ت فاااااة الااااادول وتعليناااااات عليهاااااا 

  وأرفنااات (44ًة العاماااة سعتماحااااا ه راااكل رعااا نوأووااات اجلمعيااا 
 ااااانون 12املاااا رخ 55/153اجلمعيااااة العامااااة مشاااااريا املااااواح بنراراااااا 

، وعاااحت رىل املوضااو  ماارة أتاارى ه حورتااني 2000األول/حيساامرب 
متتااااليتني للنظااار ه الشاااكل النهاااائ  الاااري ينبغااا  أن تتخااارم اااارم 

، 2011يساااامرب األول/ح ااااانون 9املاااا رخ 66/92قراراااااا وهاملااااواح 
ردحت اجلمعية العاماة علاى أمهياة اارم املاواح ه توجياه الادول الا  

ة  نساية األراخاع الطبيعياني ه حالاة ت فاة تعاض مسائل متصال
الاااادول، وتاوااااة مااااا يتعلااااق منهااااا بتفاااااحي وقااااو  حاااااالت انعاااادا. 
اجلنساااية، وقاااررت أن تعاااوح، بنااااء علاااى طلاااب أي حولاااة، رىل تنااااول 

وقاااات مناسااااب، ه ضااااوء التطااااورات ه ممارسااااة الاااادول املسااااألة ه 
 الشأنارا ه
ىل أن اللجنااااااااة سملوضااااااااو  الثاااااااااين، أرااااااااارت ريتعلااااااااقفيماااااااااو -8

ه حورهتااااااااا السااااااااتني مشاااااااااريا املااااااااواح املتعلنااااااااة بنااااااااانون اعتماااااااادت
امليااام اجلوفيااة العااابرة للحاادوح والتعلينااات عليهااا واقرتحاات طبنااات

ماارحلتني ذا ة العامااة مشاااريا ن ترفااق اجلمعياا   األوىل ااا  أ(45ًهنجااا 
؛ والثانيااة 63/124املااواح بناارار ماان قراراهتااا، واااو مااا فعلتااه ه قراراااا 

أساسااا  الساحسااة اللجناة ور اازت الحناا   اتفاقيااة وضاا رمكانيااة اا 
علاااااى الشاااااكل النهاااااائ  الاااااري ينبغااااا  أن تتخااااارم مشااااااريا املاااااواح، 

العاماااااةوراااااجعت  اااااانون 9املااااا رخ 66/104، ه قرارااااااا اجلمعياااااُة
الاااادول املعنيااااة علااااى وضااااا ترتيبااااات ثنائيااااة، 2011األول/حيساااامرب 

رحارة طبنااات امليااام اجلوفيااة العااابرة حساان تكفاالرقليميااة مناساابة أو
، وراااجعت مشاااريا املااواحأحكاااا. ، مااا مراعاااة التابعااة هلااااللحاادوح 
الاااربانمج اهليااادرولوج  الاااادوي ملنظماااة األمااام املتحااادة للرتبيااااة أيضاااا 

افاااة علااى أن ياااوفر املزيااد مااان املساااعدة العلمياااة والتننياااة والعلاام والثن
ظااااار اللجناااااة الساحساااااة ه اااااارا   ومااااان املتوقاااااا أن تنللااااادول املعنياااااة

املوضو  مرة أترى ه حورهتا السابعة والستني 
__________

 ااااااانون األول/حيساااااامرب 12املاااااا رخ 55/153قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة (42ً
، املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 2000
 48و47ًاجلزء الثاين(، الفنرتني ، اجمللد الثاين1999حولية 
 ااااااانون األول/حيساااااامرب 11املاااااا رخ 63/124قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة (43ً

، املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 2008
 54و53، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرتني 2008حولية 
 44ة ين ًاجلزء الثاين(، الفنر ، اجمللد الثا1999حولية (44ً
 49ة الثاين(، الفنر ، اجمللد الثاين ًاجلزء 2008حولية (45ً

وقالااات رهناااا تاااوح أن تطلاااا جلناااة الناااانون الااادوي إب ااااز علاااى -9
العااااادل رقاماااااة جماااااال ه مااااا ترا  حااااادثت الااااا  ه األمااااام التطاااااورات

التعاادي ت بعاا  ه ماا ترا  الساحسااة اللجنااة نظاارت فنااد املتحاادة 
حمكمة و حملكمة األمم املتحدة للمنازعاتنيسياألسانيالنظامعلى  

  ووافنااااات اجلمعياااااة العاماااااة، ه قرارااااااا األماااام املتحااااادة ل ساااااتئناف
تعاااادي ت علااااى ، 2011 ااااانون األول/حيساااامرب 9املاااا رخ 66/107
مرفاق ه ةالاوارحبصايغتها ئناف، املتحدة ل ساتحمكمة األمم ةالئح
ًرحارة 19ى تعديل املاحة ، بيد أهنا قررت عد. املوافنة علالنرارارا

النضااي( من الئحة حمكمة األمم املتحدة للمنازعاات، وااو تعاديل 
 (46ًيرح ه املرفق األول لتنرير األمني العا. بشأن ارم املسألة

الساااالونظاااارت اللجنااااة الساحسااااة أي-10 قواعااااد مدونااااة ه وك ضااااا 
ألمااااااااام احمكماااااااااة األمااااااااام املتحااااااااادة للمنازعاااااااااات وحمكماااااااااة لنضااااااااااة 
ل ستئناف ال  أعاداا جملاس العادل الاداتل   وبنااء علاى املتحدة

66/106تووية اللجنة الساحسة، وافنت اجلمعية العامة، ه قراراا 

مدونااة قواعاد الساالوك ، علاى 2011 اانون األول/حيساامرب 9املا رخ 
النرار تها الوارحة ه مرفق ارابصيغ

وقاااررت اجلمعياااة العاماااة مواوااالة اساااتعراض سااابل االنتصااااف -11
ئملاون واافة السملنازعاات مااا العااملني الاارينيتعلااقفيمااالفعالاة 

املوظفني، مثل فراحى املتعاقدين وااارباء االستشااريني  وطلبات رىل 
حورهتااااااألمااااني العااااا. أن ينااااد. رل ه تنريااارا ، السااااابعة والسااااتني، يهااااا

منرتحاااات بشاااأن آليااااة  جاااراءات التحكااايم املعجلاااة لغااااأ يتضااامن 
جانااب ماان احملتماال السالوك سااوء ملعاجلااة آلياة عاان فضاا   املاوظفني،

، 2011 اااانون األول/حيسااامرب 24املااا رخ 66/237النضااااة ًالنااارار 
( 38الفنرة 

الوأجرت اجلمعياة العاماة -12 رقاماة نظاا. لساأ تنييماا  عادل أيضاا 
واولة رود التطاورات ه االجتهااح اجلديد وأرارت رىل ااتمامها مب

االستئناف، ومواوالة النظار ه ملنازعات وحمكمة اكمة النضائ  حمل
مسائل حمدحة مثل التعوي  عن األضرار املعنوية  وقد مضت اآلن 

 سنتان ونيف على بدء العمل ه ااتني احملكمتني
560نازعااااااات أ ثاااااار ماااااان وحاااااا  اآلن، أواااااادرت حمكمااااااة امل-13

مااان أ ثاار االساااتئناف وحمكماااة   وتناولااات (47ًحكماااا 180حكمااا ،
األحكا. الصاحرة عن حمكمة االستئناف مسائل جوارية، مثل حور 
املراجعة النضائية ومساتوى األحلاة املطلوباة  قارار التادابأ التأحيبياة  

حكمت حمكماة االساتئناف أبن األمام املتحادةوعلى سبيل املثال، 
ينبغااا  أن تتنياااد سلساااوابق النضاااائية للمحكماااة ا حارياااة ملنظماااة ال

رثبااات  التأحيبية التهم رثبات تتطلب ال  الدولية جمااال الالعمل ياد 
ألي رااااكوك معنولااااة، وذلااااك ألن النضاااااااي التأحيبيااااة قضااااااي غاااااأ 

اف أنااااه رذا  ااااان رهناااااء جنائيااااة  وسلعكااااس، رأت حمكمااااة االسااااتئن
__________

ً46)A/66/86 
مكاااان االطاااا   علااااى ااااارم األحكااااا. ه املوقااااا الشاااابك  التاااااي  (47ً
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لوك احملتملااة للناازا ، فإنااه  ااب رثبااات سااوء الساا اادمااة ماان النتااائج 
أبحلاة واضاحة ومننعاة  وتواوال حمكماة االساتئناف توضايح مباااح  

ه ذلك املباح  ال  حتكم التعوي  مبااامة أترى،
وسااايكون هلااارم التطاااورات أتثاااأ  باااأ علاااى تطاااور السياساااات -14

ارية مياااااة ه األمااااام املتحااااادة وعلاااااى املهاااااا. االستشااااا ا حارياااااة والتنظي
النانونية العامة الش ون عبة ملكتب الش ون النانونية، حيث تنو. ر

التابعة هلرا املكتب بدور حاسم ه ارا الشأن 
وسالنتنال رىل األنشطة األترى ال  قاا. ماا مكتاب الشا ون -15

ار النانوين  ان النانونية ه السنة املاضية، قالت رن مكتب املستش
احملااا بشااا ون جااادا  ا م الدولياااة  وللمكتاااب اتريااا  طويااال ه مشااغوال 

ء وتشغيل احملا م اجلنائية الدولياة، ورناه ملان حواعا  ساروراا أن رنشا
اجلنائيااةت حااد أن احملكمااة الدوليااة ليوغوساا فيا السااابنة واحملكمااة 
بواليتيهماا الدولية لرواندا، بعد ما أحارزاتم مان تناد.  باأ ه الوفااء 

بلغتااااا املرحلااااة النهائيااااة ألعماهلمااااا مناااار رنشااااائهما ه التسااااعينيات، 
ان اآلن ل غ ق وتستعد

 اانون 22( املا رخ 1966ً2010وبناء على قرار جملس األمان -16
الدوليةاآللية، أُحرز تند.  بأ مو بدء عمل 2010األول/حيسمرب  

  وانتخبت اجلمعية اجلنائيتنيللمحكمتنياملتبنيةاألعماللتصريف
، و  تعيااني الاارئيس واملاادع  والعشااريناامسااة العامااة قضاااة اآلليااة 

النواعااادومااانالعاااا. وأماااني الساااجل   رعااداح قريبااا  ينتهااا  أن املتوقااا
ا جرائياااة وقواعاااد ا ثبااااات املتعلناااة سآلليااااة، وسياساااة الووااااول رىل 

واتفاااق املنااار املعلومااات والسياسااة األمنيااة لألررااايف والسااج ت، 
املتحااادة، البلااادين املضااايفني ماااا حكاااوم  اولنااادا ومجهورياااة تنزانياااا 

ستشاااار الناااانوين ااااو املر اااز الرئيسااا  هلااارا ل لياااة  و اااان مكتاااب امل
العمل الرائد 

وماان التطااورات اهلامااة ه احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة لرواناادا ه -17
روانادا  جاراء النرار الصاحر إبحالة رحدى النضاااي رىل 2011عا. 

النضاااي رىل احملاا م رحالاة ل كشا ت  و (48ًوطنياةحمكمة أما.احملا مة 
اجلنائية احملكمة أعمال اتتتا. اسرتاتيجية ه أساسيا  عنصرا  الوطنية
الدوليااة لرواناادا، واااو يتفااق مااا مفهااو. أن الاادول تتحماال املساا ولية 

ماان الناحيااة ااطااأة  و الدوليااةالرئيسااية عاان حما مااة ماارتكر اجلاارائم 
قضااااي املتهمااني السااتة العمليااة، قااد يشااجا ااارا الناارار علااى رحالااة

 لروانداالوطنية احملا ماحملا مة رىل غأ الرئيسيني اهلاربني من 
ه وبعد رلناء النب  على راتكو م حيت  وغوران اااحيت -18
يعااد لاادى احملكمااة الدوليااة ليوغوساا فيا السااابنة أي مل،2011عااا. 

عاااادحام الباااالغ املتهماااني مجياااا د. قااااُ حياااث اااااربني، 161متهماااني

__________
ً48)The Prosecutor v. Jean Uwinkindi, Case No. ICTR-01-75-

AR11bis, decision of 28 June 2011, confirmed by the Appeals Chamber 

on 16 December 2011 (available from www.ictrcaselaw.org/docs/

20111216-dco-0175-01-en.PDF) 

للمحا مااااااة  (49ًراتكااااااو م حياااااات حااااااني أن حما مااااااة وهمتهمااااااا 

سااااتتم أمااااا. احملكمااااة الدوليااااة ليوغوساااا فيا (50ًيت ز  اااااراحراحوفااااانو 
ا  الا  ساتنظر ه أي املتبنيةاألعمالتصريفآليةالسابنة، فإن 

األمااااان جملاااااس لنااااارار وفناااااا  الصااااااحرة، لألحكاااااا. حمتمااااال اساااااتئناف
1966ً2010) 

، أحانااات احملكماااة اااواااة لساااأاليون 2012ريل وه نيساااان/أب-19
تشااارلز اتيلااور، رئاايس ليبااأاي السااابق، ه هتاام التخطاايط والتحااري  

  (51ًا نساااانيةواملساااعدة علاااى ارتكاااب جااارائم حااارب وجاارائم ضاااد 
، حيااث  للعدالااة اجلنائيااة الدوليااةو اناات ااارم حلظااة اترخييااة سلنساابة 

ة سابق من حمكمة أول رحانة تصدر حبق رئيس حولارم ا    انت  
ة منر حنبة حمكمة نورمربغ  بيد أن تشارلز اتيلور ليس جنائية حولي

يكااون ولاانأول رئاايس حولااة يرتكااب جاارائم حوليااة واااو ه منصاابه،
لري ستتم مساءلته عن جرائمه أماا. النضااء  ويبعاث اارا األتأ ا

أحااد فااوق النااانون، ويعتاارب اللاابس فيهااا أبنااهالاحلكاام رسااالة قويااة
العنانتص من ا ف ت ملكافحة عهدارا  أن على واضحا  وحلي   اب

املساااءلة قااد باادأ  وماان املتوقااا أن ينتهاا  النظاار ه االسااتئناف، رن 
وعندئر سترتك احملكماة اااواة لساأاليون وجد، حبلول هناية العا.،

الا  لمحكمة اااوة لتصريف األعماال املتبنياة لساأاليون لمكاهنا 
 (52ًكومة سأاليونبني األمم املتحدة وحأنشئت سالتفاق 

حما ممل للمحا م األترى، وت فا -20 ه االستثنائية الدوائر تَبُلغ
 مباوحاي حا  اآلن مرحلتهااا النهائياة  وأيادت حائاارة احملكماة العليااا ه  

اينغ غويااك  ، رحانااة  اا 2012أول حكاام اسااتئناه هلااا، ه رااباط/فرباير  
وزاحت  ، م ضاااااد ا نساااااانية جااااارائ رتكااااااب س ايف، الشاااااهأ بااااادوت ،  

رىل الساااجن مااادى  عاماااا 35العنوباااة احملكاااو. ماااا علياااه مااان الساااجن  
، انتنااال  دوت  باا  اااينغ غويااك ايف، الشاااهأ  احلياااة  وسنتهاااء قضاااية  

2011الرت يااز رىل احملا مااة الثانيااة الاا  باادأت ه تشاارين الثاااين/نوفمرب  

لارين ااماأ احلمار ا النااحة ه نظاا. أبولئك األربعة من  بار واملتعلنة 

__________
ً49)The Prosecutor v. Ratko Mladić, Case No. IT-09-92, the 

decisions and judgments concerning this case are available from 

www.icty.org/case/mladic/4 
ً50)The Prosecutor v. Radovan Karadžić, Case No. IT-95-5/18, 

the decisions and judgments concerning this case are available from 

www.icty.org/case/karadzic/4 
ً51)The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. 

SCSL-03-01, judgment of 26 April 2012 
اق بني األمم املتحدة وحكومة سأاليون  نشااء حمكماة تاواة اتف(52ً

11وفريتااااون،يولياااه، /متوز29نيوياااورك،ًلتصاااريف األعماااال املتبنياااة لساااأاليون 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2871, No(  2010أغساطس /آب

50125, p. 333   رنشاااء اتفاااق بااني األماام املتحاادة وحكومااة سااأاليون بشااأن
 United(  2002يناااير /الثاين ااانون 16فريتااااون،ًحمكمااة تاوااة لسااأاليون 

Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137 
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املت( 53ً يزالون على قيد احلياة ال  سان لكارب ونظارا  هماني، اتباا النضااة   
تباعا   فيها النظر سيتم مراحل عدة رىل احملا مة بتنسيم جديدا  هنجا 
ويرى معلنون  ثأون أن ارم احملا مة ا  أام حما مة جنائياة حولياة  

أتاااراي قضااايتان وانااااك حالياااا   العاااامل ه ن موضاااا جااادل  باااأ جارياااة
نضاااااة  تاااازاالن ه مرحلااااة التحنيااااق  وقااااد اسااااتنال قاضاااايان ماااان ال ال 

الااااادوليني املشاااااار ني ه التحنياااااق ه اااااااتني النضااااايتني أحااااادمها تلاااااو  
اآلتر، وخيشاى مان أن يا حي ذلاك رىل عاد. رمكاان مسااءلة املشاتبه  

تازال ملتزماة بعاد. الساماح  ال مم عن أعماهلم  بيد أن األمم املتحادة 
عااااان اجلااااارائم الااااا  ارتكبااااات ه عهاااااد  مبوتشااااايا   ت املسااااا ولني إبفااااا 

العناب  الدمنراطية من  
، أ دت احملكمة اااوة بلبنان اهتا. 2011وه حزيران/يونيه -21

أربعااااة أرااااخاع سالراااارتاك ه االعتااااداء الااااري أوحى حبياااااة رئاااايس 
آتااااااارين،22الاااااااوزراء اللبنااااااااين الساااااااابق رفياااااااق احلرياااااااري و رخصاااااااا 

الاا (54ًر سلنااب  علاايهموأواادرت أواماا  اجلهااوح جناااح لعااد. ونظاارا   
بااارلت ملعرفاااة أماااا ن املتهماااني األربعاااة والناااب  علااايهم حااا  اآلن، 
ااارم ماان الحااق وقاات ه غيابيااا  حمااا متهم اااوااة احملكمااة قااررت
الساانة  وئنااق املاادع  العااا. ه أربعااة اعتااداءات أتاارى ذات واالة 

نتهااات توجياااه االهتاااا.  واللنظااار فيماااا رذا  انااات انااااك أحلاااة  افياااة ل
الوالياااة األوااالية للمحكماااة اااواااة الااا  مااادهتا ثااا ث سااانوات ه 

جملااس2012رااباط/فرباير  قاارار مرفااق ه الااوارحة سألحكااا. وعماا    
، مادح (21ًاملااحة 2007أاير/ماايو 30( املا رخ 1757ً2007األمن 

األمني العا.، بعاد التشااور ماا حكوماة لبناان وجملاس األمان، والياة
 ث سنوات أترى احملكمة اااوة ث

ويشااكل نظااا. رومااا األساساا  للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة ه -22
الوقت احلاي الر ن األساس  لنظا. العدالة اجلنائية الدولية ه األمم 
املتحاااادة  وتشااااكل الاااار رى الساااانوية العاراااارة لاااادتول نظااااا. رومااااا 

علااى بااه ساايحتفل رماازاي  معلمااا  النفاااذ حيااز ماادار العااا.  األساساا 
فر ااارا احلاادث فروااة السااتعراض ا جنااازات الاا  حتنناات ه وساايو 

جمااال العدالااة اجلنائيااة الدوليااة علااى ماادى الساانوات العشاار املاضااية، 
ومااان املاااأمول أن يكاااون مبثاباااة تااار رة جلمياااا الااادول امللتزماااة إبقاماااة 

العدل بضرورة استمرار الدعم الري تندمه للمحكمة 
14حكمهاااا األول ه  الدولياااة اجلنائياااة ماااة احملك أوااادرت  وقاااد -23

، فأحاناااات تومااااا  لوسنغااااا حييلااااو الرتكابااااه جاااارائم  2012آذار/مااااار   
أطفاال حون ساان ااامساة عشاارة ه  وتسااجيل  نياد حارب تتمثاال ه  

الناازا  ه فعليااا  للمشااار ة واسااتخدامهم املساالحة اجلماعااات واافوف
__________

جنب(53ً رىل ًجنبا  سامفان وتيو تشيا نوون من رىل ل االهتا. ُوجه
نااااغ ثأيااااث( فيمااااا يتعلااااق سرتكاااااب جاااارائم ضااااد ا نسااااانية ينااااغ ساااااري ويمااااا
ه النضاااية 1949مجاعياااة وانتها اااات جسااايمة التفاقياااات جنياااف لعاااا. سحةور

املنظااورة أمااا. حائاارة احملا مااات سلاادوائر االسااتثنائية ه حمااا م  مبااوحاي 002رقاام 
ًwww.eccc.gov.kh/en/case/topic/2 )

ً54)The Prosecutor v. Salim Jamil Ayyash and others, Case No. 

STL-11-01/T/TC (www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01) 

الكونغاااااااو  املسااااااالح الاااااااري وقاااااااا ه املنطناااااااة الشااااااارقية مااااااان مجهورياااااااة  
نراطية  ومن املنرر أن تبادأ جلساات النطاق سحلكام ه منتصاف  الدم 

احملكمااااااةوه حزيران/يونيااااااه   رىل االنتنااااااحات بعاااااا  ُوجهااااات حااااااني
السااتغراقها أ ثاار ماان مخااس ساانوات للفصاال ه ااارم النضااية، ينبغاا   
أن ت تاااااار ه احلساااااابان مجيااااااا املشااااااا ل الاااااا  تواجههااااااا أي حمكمااااااة  

توجااااد  وال يااااة غااااأ مألوفااااة اءات النانون جدياااادة، عناااادما تكااااون ا جاااار 
مااان احملكماااة تسااارّ  أن املتوقاااا ومااان رليهاااا  ل ساااتناح قضاااائية ساااوابق
وتاأة عملهاا ماا مضا  الوقات، ماا  فالاة تضاو  األراخاع الاارين  
ئا مون أمامها حملا مة تراع  األوول النانونية الواجب اتباعها  

يتعلااااقفيماااااومتااااار  احملكمااااة ه الوقاااات احلاااااي اتتصاوااااها -24
سااابا حااااالت، ه مجهورياااة الكونغاااو الدمنراطياااة ومجهورياااة أفرينياااا ب

الوسطى ومشال أوغندا وحارفاور وليبياا و ينياا و اوت حيفاوار  والادور 
الاااري تناااو. باااه احملكماااة يناااا ه واااميم اجلهاااوح الااا  يبااارهلا اجملتماااا 
الاادوي لضاامان املساااءلة ووضااا حااد ل فاا ت ماان العناااب وتعزيااز 

ارمنانون، ورذا  سياحة ال حتنيق ه جداي  يرغب الدوي اجملتما  ان
األاداف، فيجب عليه أن يند. الدعم ألعمال احملكمة 

وبناااااااء علااااااى طلااااااب الاااااادول األعضاااااااء واملنظمااااااات الدوليااااااة -25
املاااااي الاااادعم تنااااد  رىل متزايااااد بشااااكل املنظمااااة دعى تااااُ ا قليميااااة،

د أن تند  املتحدة  بيواللوجس  للنوات األمنية غأ التابعة لألمم
ارا الدعم قد ي حي رىل تورط األمم املتحدة ه انتها اات للناانون 
الاااادوي ترتكبهااااا ااااارم النااااوات  وتاااادل األحااااداث الاااا  وقعاااات ه 

علااااى وااااحة ذلااااك  2009مجهوريااااة الكونغااااو الدمنراطيااااة ه عااااا. 
عاان 2011و حارة تلااك املخاااطر، أعلاان األمااني العااا. ه متوز/يوليااه 

، واا  حناوق ا نساانه مراعااةلعناياة الواجباة ياسة بارل اسرقرار
قادَّ. ّلتنطباق  سياسة  ينادِّ.،اأو،ماا أن اتباا لألمام  ياان أُيعتاز.

الادعَم وقاد قاا.   (55ًأمنياة غاأ اتبعاة لألمام املتحادةةو رىل قا املتحدة
مكتااب املستشااار النااانوين باادور أساساا  ه وضااا ااارم السياسااة  

 لماااا أراح  ياااان اتباااا لألمااام املتحااادة تناااد  ساااة،  هلااارم السياووفناااا 
أوال أمنيااة غااأ اتبعااة لألماام املتحاادةاتنااو الاادعم ل ينااو. أن ، ااب

النوات بتنييم املخاطر ذات الصلة، وبوجه تاع احتمال ارتكاب 
انتها اااااااات جسااااااايمة للناااااااانون ا نسااااااااين الااااااادويللااااااادعم املتلنياااااااة 

جااااادتو   وحيثمااااااقاااااانون ال جئااااانيأوناااااانون حناااااوق ا نساااااانلأو
مكااان الااااذ والاااارم املخااااطر حنينياااة عتنااااح أبن لقوياااةأساااباب 
لفيضااها رىل مسااتوايت معنولااة،  ااب أن متنااا أو زالتهاااتاادابأ 

منياة األاتناو الادعم لتلاك الاملتحدة عن تند  التابا لألمم كيان ال
عا  فاملتحادةاتباا لألمام ياان   ورذا قاا.  تابعة لألمام املتحادةالغأ 

__________
 58(، الفنارة A/67/1ًاملنظمةأعمالعنالعا.األمنيتنريرانظر(55ً
سياساة بارل العناياة الواجباة ه مراعااة حناوق ا نساان عناد تناد   نص ويرح

“ ه مرفاااااق املتحااااادةلألماااامحعاااام األمااااام املتحاااادة رىل قاااااوات أمنياااااة غااااأ اتبعاااااة 
 مان األمااني نيوجهتاملا ،2013راباط/فرباير 25ني رتتاملا ،نيتطاابنتاملنيالرساالت

–A/67/775ورىل رئااااااايس جملاااااااس األمااااااان ًالعاااااااا. رىل رئااااااايس اجلمعياااااااة العاماااااااة 

S/2013/110 )

https://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2
https://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01
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، ، يتعااني عليااهغااأ اتبعااة لألماام املتحاادة أمنيااة اتنااو بتنااد  الاادعم ل
أن يتخار تادابأ لرواد سالوك اارم الناوات  مبوجب اارم السياساة،

 ألساباب   ورذا تلنى بعد ذلك معلومات تا حي، اساتناحا  عن  ثب
انتها ااات جساايمة ااارم النااوات ارتكاااب معنولااة، رىل االرااتبام ه 
قاااااانون  أو لناااااانون حناااااوق ا نساااااان أو يللناااااانون ا نسااااااين الااااادو 

، يتعني عليه أن يتصل فورا  سلعناور النياحية املعنية لوضا ال جئني
يااااانجح اااااارا االتصاااااال واساااااتمرت  مل حاااااد هلااااارم االنتها اااااات  ورذا

الاادعم التااابا لألماام املتحاادة غاا  أن يوقااف الكيااان االنتها ااات، ينب
 لدعم أن يسحب ارا ا أو الري يندمه للنوات املعنية

وتسااتند ااارم السياسااة رىل ث ثااة أسااس قانونيااة خمتلفااة  أوهلااا  -26
ماان ميثاااق األماام املتحاادة الاا  تعهااد رىل  1ماان املاااحة  3اااو الفناارة 

املنظماااة مبهمااااة تعزياااز وتشااااجيا احااارتا. حنااااوق ا نساااان واحلاااارايت 
األساسية  واثنيها او قانون املس ولية الدولية الري ئظر على أي 

منظماة حولياة  أو تسااعد حولاة مان الادول أو أن تعانيمنظمة حولياة 
اثلثهاااا فينشاااأ  أماااا ياااة أتااارى علاااى انتهااااك التزاماهتاااا النانونياااة الدول

عندما تكون النوات األمنية غأ التابعة لألمم املتحدة طرفا  ه نزا  
مسلح وتصبح األمم املتحادة طرفاا  ه اارا النازا  ألهناا تناد. الادعم 

ااااارم احلالااااة، يتطلااااب النااااانون ا نساااااين ل مثاااا  وه هلاااارم النااااوات 
تفاقيات جنيف املشرت ة بني ا 1الدوي، على النحو الوارح ه املاحة 

، أن تتخاااار املنظمااااة ا جاااااراءات 1949آب/أغسااااطس  12امل رتااااة 
 تابعااة لألماام املتحاادةالغااأ  يااةمناأل اتنااو املتاحااة هلااا لضاامان أحاء ال

 النانون ا نساين الدوي يتفق ما التزاماهتا مبوجب  مبا لعملياهتا
الت الاا  يهااتم مااا مكتااب املستشااار النااانوين أيضااا  اماان اجملاا و  -27
أبلاغ األماني فمنار ماا يزياد علاى عشار سانوات،  لة العفو العا. مسأ

تفاقاات السا . أن للتفااوض بشاأن ااااواني  هوممثليا  هالعا. مبعوثيا 
ا سحة  مارتكرتضمن العفو عن تينبغ  أن  ال مثل ارم االتفاقات

 جااااااارائم حااااااارب أو جااااااارائم ضاااااااد ا نساااااااانيةمااااااارتكر  أو اجلماعياااااااة
انتها اااات جسااايمة حلناااوق ا نساااان، مثااال ا عااادا. إبجاااراءات  أو

والتعااريب واالتتفاااء النسااري  انونالنتاال تااارج نطاااق الناا و مااوجزة 
الاااا  ااااا  علااااى االغتصاااااب وجاااارائم العنااااف اجلنساااا  و االساااارتقاق و 

باااادور ستشااااار النااااانوين امل مكتاااابوقاااا.   النااادر ذاتااااه ماااان اجلسااااامة
فضا   عان  ،السياساةتلاك  رقاراره املسااعدة علاى واياغة و رئيس  

لعمااااال  اماااااا زايحة جلاااااوء األماناااااة العاماااااة رىل هناااااج  قياماااااه حالياااااا ،
ه جمال الوساطة وحعام الوسااطة، بادور مماثال ه ضامان  “املشرتك

 التنفير السليم لتلك السياسة 
حناااوق ا نساااان ه  جماااال بفحاااص الساااوابق ه يتعلاااق فيمااااو  -28

حااالت ساوء رة علاى الارغم مان نادسياق عمليات حفد الس .، و 
 ،ه ذلااك االسااتغ ل اجلنساا  ورساااءة املعاملااة مبااا ،اجلساايمالساالوك 

ه عملياااات حفاااد  شاااار نياملمااان جاناااب ماااوظف  األمااام املتحااادة 
، سلتساابب ه رساااءة  باااأة رىل حاادوثها عناادفإهنااا تناارر، الساا .، 
بوالايهتا املعندة  هاعند اضط عفاملنظمة،   اوأعماهلنظمة مكانة امل

ه نظااااار  اورااااارعيته اعلاااااى مصاااااداقيتهتعتماااااد ه ظاااااروف واااااعبة، 

األماااام املتحاااادة خياااالف موظفااااو الساااكان احملليااااني  واكاااارا، عناااادما 
 هااوحاجلنااوض توااورة املنظماة و ااارم املخالفاة شاوم تالناوانني احملليااة، 

تضاااعف ي  و اهااا. املسااندة رليهاا ماان أجاال االضااط   سملالاا  تباارهلا 
جلاااارائم بشااااأن امساااااءلة حنينيااااة  عنااااد عااااد. وجااااوحساااالر التااااأثأ ال
عنادما  أو احلال ه  ثأ من األحياان،واو ما يكون عليه املرتكبة، 

لبلاادان لبلااد ماان االنضااائية بواسااطة األجهاازة تاادابأ املساااءلة  تخاارتُ 
 رتكااابحماال اعاان  أي ه مكااان قااد يكااون بعياادا  املسااامهة بنااوات، 

 ن الضحااي عاجلرمة و 
وقااو  تاادابأ ملنااا ه الاااذ املنظمااة راارعت علااى ذلااك، وبنااء  -29

متعادح األبعااح   حتاداي  كلت ارم العملياة رو سيم، اجلسلوك سوء ال
ضامان اساتيفاء مجياا األراخاع الارين  فند تضمنت ارم التادابأ

ه عمليااااات األماااام املتحاااادة حلفااااد الساااا . أعلااااى معااااايأ  ندمو خياااا 
راااكلت هلااارم الغاياااة،  حتنيناااا  و نزاااااة املنصاااوع عليهاااا ه امليثااااق  ال

 حارة عمليااات حفاادالتابعااة  املمارسااات أفضاال حائاارة السياسااات و 
وضاااا سياساااة ومعنياااا  بباااني ا حارات  مشااارت ا  عاااام    فريناااا   السااا .

الرين فراح األفحص بالشرطة أبفراح من  أو  طالبة املسامهني بنواتمل
ااارم نفياار وعنااد ت  األماام املتحاادةعمليااات ة ه لمشااار لهنم ناادمو ي

حلاااق ه ساااتحتفد األمااام املتحااادة ساملنظماااة، علاااى واااعيد السياسااة 
نشاار أحااد األرااخاع التاابعني لنااوات حفااد الساا . وسحلااق رفا  

علااى حساااب الساالطة الوطنيااة ه رعاحتااه ه وقاات مبكاار رىل وطنااه 
كاااب رتا هأساااباب تااادعو رىل االعتنااااح أبنااا  ُوجااادتذات الصااالة رذا 

يشاااكل     ارتكاااب فعااا  أو بياااة جسااايمةخمالفاااة أتحي أو جنائياااةخمالفاااة 
 النانون ا نساين الدوي  أو  للنانون الدوي حلنوق ا نسان  انتها ا  

ينبغاااا  أن تكااااون سااااياحة النااااانون، سلتمسااااك ب يتعلااااق فيماااااو  -30
قوات حفد السا . التابعاة لألمام املتحادة مثااال  ئتارى باه ه اارا 

تادابأ  الااذيارتحح ه  لان األمني العا.  ا ء أناه أوضحوقد   اجملال
 مااة، ا حملاحلاااالت املعنيااة رىل ارحالااة  عنااد االقتضاااء، ه ،أتحيبيااة أو

وحون املسااااا  سالمتيااااازات مااااا مراعاااااة األوااااول النانونيااااة الواجبااااة 
عليهااااا ه اتفاقيااااة امتيااااازات األماااام املتحاااادة  املنصااااوعواحلصاااااانت 
ق، ه بشااااكل وثياااا  املنظمااااةتعاوناااات  وقااااد  1946عااااا. لوحصاااااانهتا 

واارم الادول اا    الادول األعضااء املعنياةتناوهلا هلرم املسائل، ماا 
لفااارح احولااة جنساااية  أو الدولاااة املضاايفة لعملياااة حفااد السااا .عاااحة 
  املشارك ه عملية حفد الس . املعإ

ه تنفيااار النواعاااد تشاااغيلية واااعوست وقاااد واجهااات املنظماااة  -31
امل سسااات تكااون فيهااا  الاا ه احلاااالت التطبيااق جبااة الواواآلليااات 

فأ وتفتناااار رىل الناااادرة علااااى تااااو ضااااعيفة  النضااااائية للدولااااة املضاااايفة
أن التعااااون باااني مارساااة العملياااة أثبتااات املو   للماااتهم حما ماااة عاحلاااة

وبعباارة  - مجيا األطراف املعنية أمر حيوي لنجاح اآلليات النائماة
 الفاااارح املعااااإحولااااة جنسااااية و  يفةالتعاااااون بااااني الدولااااة املضاااا  ،أتاااارى

  واألمم املتحدة املشارك ه عملية حفد الس .
التزامهاااااا سلتعااااااون ماااااا وتنفااااار األمااااام املتحااااادة بكااااال جدياااااة  -32

هيل رقامااة العاادل تساا ماان أجاال الساالطات املختصااة للدولااة املضاايفة 
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عنصاار ن ااارا ر، حيااث 1946عااا. التفاقيااة  ، وفنااا  حبسااب األوااول
وقاد نشاأت اارم املساألة ماث    ة الناانون عناوار ساياحمن أساس  

عندما حاول بع  مواطإ البلد املضيف  نب قيا. سلطات رنفاذ 
الناااانون احمللياااة سلناااب  علااايهم عااان طرياااق اللجاااوء رىل مبااااين األمااام 

حاااني  اااب علاااى املنظماااة أن تتعااااون ماااا السااالطات  وه املتحااادة 
تعاوهناا اارا بد مان أن يكاون  ال ث ذلك،عند حدو  املعنيةالوطنية 
روطا  سحلصاااااول علاااااى ضاااااماانت مااااان الدولاااااة املضااااايفة مبراعااااااة مشااااا 

األوااااااول النانونيااااااة الواجباااااااة ه  افااااااة ا جاااااااراءات النانونيااااااة الااااااا  
 ستتخراا ما األفراح املعنيني، وبوجه أعم، بعد. تعرضاهم للتعاريب

 غأم من االنتها ات اجلسيمة حلنوق ا نسان  أو
اياة، وااو  مفهو. املس ولية عن احلم  وه السنوات األتأة،  ان  -33

ماااان املفاااااايم السياسااااية والنانونيااااة اجلدياااادة نساااابيا  واملثااااأة ل اتمااااا.،  
االجتماا  العاا. الرفياا   وه  موضعا  ملناقشات  ثاأة ه األمام املتحادة  

، تبااىن أ ثاار ماان  2005املسااتوى للجمعيااة العامااة الااري عنااد ه عااا.  
ملسا ولية عان   ا مجاا  مفهاو.  من ر سااء الادول واحلكوماات س   150

ملسااااا ولية عااااان محاياااااة الساااااكان مااااان ا سحة  ا   وأعلناااااوا أن    “ احلماياااااة 
اجلماعياااااة وجااااارائم احلااااارب والتطهاااااأ العرقااااا  واجلااااارائم املرتكباااااة ضاااااد  

[اااانا  تا ]   وأناااه    ( 56ً “  نساااانية تناااا علاااى عااااتق  ااال حولاااة علاااى حااادة ا 
 ولية  على عاتق اجملتما الدوي أيضا ، من ت ل األمم املتحادة، ]مسا 

 من ارم اجلرائم    ( 57ً “ املساعدة[ ه محاية السكان 
وحاااادح األمااااني العااااا. ثاااا ث ر ااااائز للعماااال ماااان أجاااال رنفاااااذ  -34

أوىل ااارم الر ااائز ااا  مساا ولية الااادول و   (58ًاملساا ولية عاان احلمايااة
واثنيتهمااا اااا  حور اجملتماااا الااادوي ه الدائمااة عااان محاياااة ساااكاهنا  

ل اساااااتفحال األزماااااات مسااااااعدة الااااادول علاااااى محاياااااة ساااااكاهنا قبااااا 
 رىل مساتوى ارتكااب انتها اات للمسا ولية عان احلماياة والنزاعات 

داح للنياا. الر يزة الثالثة فه  التازا. الادول أبن تكاون علاى اساتع أما
بعمل مجاع  ه الوقت املناسب وبطرينة حامسة، عن طريق جملاس 
األمااان، وفناااا  مليثااااق األمااام املتحااادة، وذلاااك رذا عجااازت السااالطات 

وطنياااة بوضاااوح عااان محاياااة ساااكاهنا  ومتاااد اااارا االلتااازا. أيضاااا  رىل ال
ا جاراءات الاا  تتخاار مبوجااب الفصالني الساااح  والثااامن، و اارلك 

امليثاااااق، ويشااامل التعااااون ماااا أي منظمااااات  ، مااانالفصااال الساااابا
رقليميااااة معنيااااة، حسااااب االقتضاااااء  وبطبيعااااة احلااااال، يتنيااااد ذلااااك 

حملاادح ه امليثاااق  لكاا  يصااادر املفهااو. سلضاارورة س طااار النااانوين ا
أن أي قرار من جملس األمن سلاذ رجراءات ه ارا الشاأن،  اب 

الشاااارط أن  ئظااااى مبوافنااااة مجيااااا األعضاااااء الاااادائمني  وي  ااااد ااااارا
تضيف استثناء  جديدا  من حظر استخدا.  ال املس ولية عن احلماية

ق  النااااااوة رىل االسااااااتثناءين املعااااااروفني املنصااااااوع عليهمااااااا ه امليثااااااا
__________ 

نتاائج  ، 2005أيلول/سابتمرب  16 املا رخ 60/1قرار اجلمعياة العاماة  (56ً 
  138، الفنرة “2005م متر النمة العامل  لعا. 

  139املرجا نفسه، الفنرة  (57ً 
(، A/63/677تنفياااار املساااا ولية عاااان احلمايااااة  تنرياااار األمااااني العااااا. ً (58ً 

  66-11الفنرات 

األفعااااال الاااا  تتخاااار للاااادفا  عاااان الاااانفس واألفعااااال الاااا  لذن مااااا 
 األمن  جملس

واتفنات معظاام الادول علااى أن األمام املتحاادة ينبغا  أن تر ااز  -35
 البداياااة علاااى املناااا  و عطااااء معاااىن عملااا  لااارلك املفهاااو.، يلاااز. ه

حباث الكيفيااة الاا  مكاان مااا للمنظماة، علااى أفضاال مااو ممكاان، أن 
سايما ه  ال على محاية سكاهنا قبال وقاو  األزماات، تساعد الدول

احلاااااااالت الاااااا  لاااااايس ماااااان احملتماااااال أن لذن فيهااااااا جملااااااس األماااااان 
يزل قائما  وتتعني  مل با  وارا حتدإبجراءات رنفاذ وفنا  للفصل السا

مواجهتااه، واااو خيتلااف، بطبيعااة احلااال، ماان حالااة رىل أتاارى، ألن  
  ل حالة تكون فريدة من نوعها 

املساا ولية عاان احلمايااة عاان اقتنااا  عااامل  أبنااه ماان غااأ  رّب وتعاا  -36
األت قاا  وماان غااأ املنبااول أن تساامح الاادول سرتكاااب انتها ااات 

لواجبااااة لسااااكاهنا، وأبن اجملتمااااا الاااادوي جساااايمة حلنااااوق ا نسااااان ا
مس ول عن منا ارم االنتها ات  وقد انبثق مفهو. املسا ولية عان 

ة، أوهلاااا االعااارتاف سلطبيعاااة احلماياااة مااان عااادح مااان التطاااورات اهلامااا 
  1945مناار وااياغة ميثاااق األماام املتحاادة ه عااا. للنزاعااات املتغااأة 

يس فيماااا بينهاااا  احلالياااة تناااا حاتااال الااادول ولااا النزاعاااات رن معظااام 
ويعاااإ اااارا قباااول املبااااح  األساساااية حلناااوق ا نساااان علاااى نطااااق 

ماعيااة واسااا، وتعزيااز ا طااار املعياااري للتعاماال مااا جاارائم ا سحة اجل
وجااااارائم احلااااارب واجلااااارائم املرتكباااااة ضاااااد ا نساااااانية، وأت ياااااد التااااازا. 

مبوجاااااااب الناااااااانون الااااااادوي مبناااااااا تلاااااااك اجلااااااارائم وم حناااااااة  الااااااادول
 اقبتهم ومع مرتكبيها

وااا  األسااا  ه الع قااات  -واالعاارتاف أبن سااياحة الدولااة  -37
ت حي رىل املسا ولية ااو اعارتاف يشاكل جاوار املسا ولية  -الدولية 
احلماية  وبينما يتعني على الدول أن حتم  سكاهنا من اجلارائم عن 

تمااا الاا  تشااملها املساا ولية عاان احلمايااة، ينااا سملثاال علااى عاااتق اجمل
الاادوي التاازا. ر ااايب أبن يساااعد الاادول علااى الوفاااء مبساا ولياهتا وأن 
يتخااار رجاااراءات ه حالاااة عاااد. قيامهاااا بااارلك  وفكااارة أن الساااياحة 

ملس ولية ا  فكرة ت  د أن السياحة ا  األسا  تعإ ضمنا  وجوح ا
ه ا تساااااب مر ااااز معااااني وساااالطة معينااااة مبوجااااب النااااانون الاااادوي، 

 ت حائمة من جانب الدولة  ام سكاهنا و رلك ه حتم ل التزاما

 ومااااااان اجلااااااادير سلااااااار ر أن مفهاااااااو. املسااااااا ولية عااااااان احلماياااااااة -38
باادأ ويساالط ينااتنص ماان مباادأ سااياحة الدولااة ولكنااه يعاازز ااارا امل ال

ذ ر األمني العا.،  و ما يها الضوء على حور الدولة ه محاية مواطن
  (59ً“ هلاااتصااما   ال حيااف للسااياحة،ر  فااإن املساا ولية عاان احلمايااة 

حاماات محايااة السااكان ماان الساامات املمياازة للدولااة وللسااياحة،  ومااا
فإن منا الفظائا يبدأ علاى الصاعيد الاوطإ  ونظارا  لرت ياز املسا ولية 

حلماياااة علاااى املناااا، فهااا  تعااازز آلياااة األمااان اجلمااااع  املنشاااأة عااان ا
 مكن أن تُتخر ال مبوجب امليثاق واملبدأ الناض  أبن تدابأ ا نفاذ

 وفنا  ل طار النانوين املنصوع عليه ه امليثاق  رال
__________ 

 ًأ( 10املرجا نفسه، الفنرة  (59ً 
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وقد يتساءل البع  رذن عن اجلديد ه ارا املفهو.  وتتمثل  -39
ن احلماية ه أهنا  ما ه املس ولية ع  ال   لبها  “لنيمة املضافةا 

غاا ف واحااد  اال املتطلبااات األت قيااة والنانونيااة للمجتمااا الاادوي 
ستهدفة مرم احلماية  فمن املمكن أن تكون بشأن اجلرائم األربا امل

وسيلة فعالة لتحريك عملية سياسية مهماة قاد تساأ فيهاا الضاغوط 
نيااااة واملاحيااااة ال زمااااة السياسااااية جنبااااا  رىل جنااااب مااااا املساااااعدة التن

 ملساعدة الادول علاى االضاط   مبسا ولياهتا  فها  تفارض ضاغطا ،
ت الفاعلااة ه علاى احلكوماات الوطنياة فحساب، بال علاى اجلهاا ال

اجملتما الدوي أيضاا   رهناا تعكاس تغاأا  ملحوظاا  ه املنظاور  وبينماا 
ى ترتاااب أثااارا  راااارعا ، يااار  ال يااارى الااابع  أن املسااا ولية عااان احلماياااة

حااني أهنااا ليساات قاعاادة  وه ياادة للتمكااني؛آتاارون أهنااا قاعاادة جد
ه  مباا ملزمة تفرض واجبات جديدة، فإهنا ترتب مس ولية رضاافية،

 ك املس ولية عن التحرك والاذ رجراء ذل
 يتعلااااق فيماااااما   االحتجاااااج سملساااا ولية عاااان احلمايااااة ناااادوع -40

 26( امل رخ  1970ً2011بليبيا، أرار جملس األمن، ه حيباجة قرارم 
ساااا ولية الساااالطات الليبيااااة عاااان تااااوفأ  م، رىل 2011رااااباط/فرباير 

تا ل األمام املتحادة   والر اجملتما الدوي، مان “احلماية لسكاهنا
وايئااااات أتاااارى ثنائيااااة ومتعاااادحة األطااااراف، سلساااالة ماااان التاااادابأ، 
مبوجااااب الر يااااازتني الثانياااااة والثالثاااااة، للمسااااااعدة ه محاياااااة الساااااكان 

هلجماااات املمنهجاااة الواساااعة  ا اووااافه جملاااس األمااان بااا  مماااا املااادنيني
 “النطاااااق الاااا  ]   [ قااااد ترقاااااى رىل مرتبااااة جاااارائم ضااااد ا نساااااانية

نفساااااااااه(، ووضاااااااااا بااااااااارلك اااااااااارم اهلجماااااااااات ه رطاااااااااار ًاملرجاااااااااا 
املرتكبة ضد املس ولية عن احلماية  وتراوحت ااطاوات الا   اجلرائم

رت بااااااني الطاااااارق الدبلوماسااااااية، وتوقيااااااا الع نااااااوست، ورحالااااااة الااااااُ
اجلنائيااااااة الدوليااااااة، وا ذن ماااااان جملااااااس األماااااان احملكمااااااة رىل  احلالااااااة
سلاااااذ  2011آذار/مااااار   17( املاااا رخ 1973ً2011 قاااارارم مبوجااااب

ياااااا التااااادابأ ال زماااااة ]   [ حلماياااااة املااااادنيني واملنااااااطق اآلالاااااة مج 
(  و اناات 4 ًالفناارة “سلسااكان املاادنيني املعرضااني اطاار اهلجمااات

الاااادوي ه ليبيااااا سااااريعة ومتعاااادحة  الاااا  الااااراا اجملتماااااا جااااراءات 
اهلاادف، واا  أوضااح وأقاوى تطبيااق للمسا ولية عاان  الوجاوم وحمادحة
 اآلن  احلماية ح 

ياازال مبكاارا  للحكاام علااى ماادى  ال ومكاان النااول أبن الوقاات -41
جناااااح ا جااااراءات الاااا  الااااراا اجملتمااااا الاااادوي ه ليبيااااا ه سااااياق 

ة  وقاااد ُوجهااات انتنااااحات رىل التااادتل الاااري املسااا ولية عااان احلمايااا 
قاماات بااه منظمااة حلااف مشااال األطلساا  لتجاااوزم احلاادوح املبينااة ه 

احر مااان جملاااس األمااان، وتسااابَّب اااارا التااادتل ه زايحة ا ذن الصااا 
ملخاااااوف ماااان أن تكااااون املساااا ولية عاااان احلمايااااة قااااد اساااااُتعملت، ا

أجال مان  ، أي“عتباارات سياساية ا لوُئتمل أن ُتساتعمل جمادحا ، 
رضاااافاء الشاااارعية علااااى التاااادتل ه الشاااا ون  أو “غيااااأ نظااااا. مااااات 

 الداتلياااااااة للااااااادول  ورأى آتااااااارون، ه الوقااااااات نفساااااااه، أن أحااااااادا  
، وأن محاياة املادنيني ه يتجاوز احلدوح الا  وضاعها جملاس األمان مل

رت وأن آالف  ليبيااااا  اناااات تتطلااااب ا جااااراءات اجلرريااااة الاااا  الااااُ
 هلرا التدتل األرواح قد أُننرت نتيجة 

يفوقهم عدحا  من اجلرحى،  وما وما وقو  اآلالف من النتلى -42
بلغااات احلالاااة ااطاااأة ه ساااورية مكاااان الصااادارة ه بااارانمج العمااال 

حنينيااا  للمساا ولية عاان احلمايااة  وتسااعى الاادوي وأواابحت اتتبااارا  
الااادول واجملتماااا الااادوي، مااان تااا ل جامعاااة الااادول العربياااة وآلياااات 

حااادة، رىل تناااد  املساااااعدة وممارساااة الضاااغط مااان تاااا ل األمااام املت
ا األمااني اجلهااوح الاا  تباارهلا ه رطااار الر ياازتني الثانيااة والثالثااة  وحعاا 

انفااك ياار راا  ومااا عناافالعااا. الساالطات السااورية ماارارا  رىل وقااف ال
مبسااااا ولياهتا  وقاااااد أبااااادت جامعاااااة الااااادول العربياااااة وجملاااااس حناااااوق 

جلمعية العامة ااتماما   باأا  سلوضاا ا نسان التابا لألمم املتحدة وا
 تتوان عن اجلهر بشواغلها بشأنه  ومل ه سورية

قاااارارم  وه وقااااد اعتمااااد جملااااس األماااان قاااارارين بشااااأن سااااورية  -43
، حعاااااااا رىل التنفيااااااار 2012نيساااااااان/أبريل  14 ( املااااااا رخ2042ً2012

العاجاال والشااامل والفااوري جلميااا عناواار املناارتح املكااون ماان ساات 
 رح ه املرفااااق( الااااري قدمااااه املبعااااوث اااااااع املشاااارتك نناااااط ًالااااوا

، قارر اجمللاس 2012نيسان/أبريل  21( امل رخ 2043ً2012قرارم  وه
 90رنشاااء بعثااة األماام املتحاادة للمراقبااة ه سااورية لفاارتة أوليااة ماادهتا 

(  ونظرا  لضارورة وواول البعثاة رىل حجمهاا األقصاى 5 يوما  ًالفنرة
 لتأتأ، فإن نشراا يتواول خبطى حثيثة املأذون به حون مزيد من ا

رراقااة وعلااى الاارغم ماان أن الوقاات قااد ست متااأترا  جاادا  ملنااا  -44
اجملتمااا الاادوي اااو  هالاادماء ه سااورية، فااإن التحاادي الااري يواجهاا 

 ر اااح ساابل ملنااا املزيااد ماان التصااعيد للناازا   واملساا ولية عاان احلمايااة
م راااعوما، ور اااا تعمااال فناااط علاااى أت ياااد مسااا وليات الااادول  اااا ال

علااى اجملتمااا الاادوي وحشااد قااوام ملساااعدة  غطتاا حي أيضااا  رىل الضاا 
ء بتلااااك االلتزامااااات، وقااااد يكااااون ذلااااك سلاااااذ الاااادول علااااى الوفااااا

يتعااني عليهااا النيااا. بااه   مبااا رجااراءات مجاعيااة عنااد عااد. قيااا. الاادول
وقد أمهلت السلطات السورية حا  اآلن مسا ولياهتا رىل حاد  باأ، 

د قاااوام  وبينماااا مل تماااا الااادويلكاان اجمل  يتخاال عااان مسااا ولياته وَحشااَ
فاااإن اااارا العمااال يعتماااد يااازال انااااك الكثاااأ الاااري يتعاااني عملاااه،  ال

 بشدة على مبدأ املس ولية عن احلماية 
وسالنتناال رىل أنشاطة رااعبة را ون احمليطااات وقاانون البحااار  -45

لنااااانون الاااا  تنااااو. مبهااااا. متعاااادحة ه رطااااار اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة 
 البحاااار، قالااات رن الشاااعبة تناااد. الااادعم للتطبياااق املوحاااد واملتساااق،

املنفااارين هلاااا فحساااب، ولكااان أيضاااا  لساااائر ل تفاقياااة واالتفااااقني  ال
الصااكوك واالتفاقااات ذات الصاالة  وقااد ساااعدت الشااعبُة اجلمعيااَة 
العاماااااَة بنجااااااح ه استعراضاااااها السااااانوي للنضاااااااي املتصااااالة بشااااا ون 

ه  واااةحاااار، واااا  قضاااااي ا تسااابت أمهياااة تااحمليطاااات وقاااانون الب
سايعند ه  ضوء م متر األمم املتحدة للتنمياة املساتدامة املنبال الاري

  2012ريو حي جانأو ه حزيران/يونيه 
وسلنظر رىل أمهية املشار ة العاملية ه االتفاقية من أجل وجوح  -46

 نظااااا. قااااانوين موحااااد ومتسااااق بشااااأن احمليطااااات، فااااإن ااااارم املسااااألة
تزال من املسائل ذات األولوية سلنسبة للجمعية العامة  ولرلك،   ال

 ااااااااانون   24املاااااااا رخ  66/231ا  ااااااااررت اجلمعيااااااااة العامااااااااة ه قرارااااااااا 
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، بشاأن احمليطاات وقاانون البحاار، حعوهتاا رىل 2011األول/حيسمرب 
االتفاقياااااة اااااارم ه أطرافاااااا  تصااااابح أن الااااادول االتفااااااقني وهمجياااااا

األرباااا األعضاااء ا األمااني العاااا. الاادول املنفاارين هلااا  وسملثااال، رااج
أملوالث ثني ال  على االتفاقية ه أطرافا  بعد ن تنضم رليها  تصبح

وقاد أعلناات  مباوحاي اعتزامهااا التصااديق علاى االتفاقيااة ه املسااتنبل 
النريااااب  ول حتفااااال سلاااار رى الث ثااااني لفااااتح سب التوقيااااا علااااى 

علااىاالتفاقيااة، قااررت اجلمعيااة العامااة أن ل ننارااا  ل تفاقيااة صااص
األماااني2012مااادار يااااومني ه  ااااانون األول/حيسااامرب  رىل وطُلاااب ،

العا. أن ينظم أنشطة ل حتفال مرم املناسبة 
ل ب غ-47 املنتظمة سلعملية املعنية األوىل العمل حلنة وُعندت

ه ذلاك مبااعن حالة البيئة البحرية وتنييمها على الصعيد العامل ،
االقتصاااااحية، ه راااايل  ه أيلول/ساااابتمرب -ب االجتماعيااااة اجلواناااا 
ة ه الصاااني، ه راااباط/فرباير ، وعنااادت حلناااة العمااال الثانيااا 2011
  وعرض البلدان املضيفان نتاائج حلنا  العمال ه االجتماا  2012

الثالاااث للفرياااق العامااال املخصاااص اجلااااما املعاااإ سلعملياااة املنتظماااة 
نيسان/أبريل ه ُعند  2012الري

وه السياق املتعلق مبصائد األمساك، استعرضت اجلمعية العامة  -48
امل رخ  72/ 64و 2006 انون األول/حيسمرب  8 رخ امل 105/ 61قراريها  

املتعلنني سلصيد ه قا  البحار، وا   2009 انون األول/حيسمرب  4
الضاعيفة البحرياة ا يكولوجياة الانظم علاى سالبا  تا ثر أن مكن ممارسة

ساااااتدامة األروااااادة السااااامكية ه أعمااااااق البحاااااار ه األجااااال  وعلاااااى ا 
أيلول/ساابتمرب ه وُعناادت حلنااة عماال ماادهتا يومااان  2011الطوياال 

ه نيويورك ملناقشة تنفير ارين النرارين، وأُترت ارم املناقشات ه  
االعتبار من جانب اجلمعية العامة حني قررت الاذ رجراءات عاجلة  

البحاار ه املنااطق الواقعاة تاارج نطاااق  رضاافية لتنظايم الصايد ه قاا  
6، املاااا رخ  68/ 66ار  ا جااااراءات ه الناااار تلااااك الوالياااة الوطنيااااة  وتاااارح 

، بشااااااأن اسااااااتدامة مصااااااائد األمساااااااك  2011األول/حيساااااامرب  ااااااانون 
ًالفصل العارر(  

وعلااى الااارغم ماان االمفااااض ه معاادل حااااالت االتتطااااف، -49
دح حيااااة البحاااارة ل هتااا تااازاالفاااإن النروااانة قبالاااة ساااواحل الصاااومال

يبعاااث وممااااوسااا مة وأمااان امل حاااة الدولياااة واالساااتنرار ه املنطناااة 
األرااهر ه غينيااا تلاايج ه النرواانة أعمااال زايحة أيضااا  النلااق علااى
األتااأة  وقاااد عماال مكتاااب الشاا ون النانونياااة، ه رطااار عااادح مااان 
ة احملافاال، علااى مساااعدة الاادول ه معاجلااة اجلوانااب النانونيااة املتصاال

بنماااا النروااانة مبوجاااب الناااانون الااادوي  ور اااز املكتاااب أعمالاااه ه 
ومها اآلليات ا قليمية حملا مة أالى جمالني رئيسيني،عل2011عا.

ه ذلاااك احملاااا م املتخصصاااة ملكافحاااة مبااااالنراوااانة املشاااتبه فااايهم،
النرونة، والتشريعات الوطنية املتعلنة سلنرونة 

تجابة لطلااااب جملااااس قليميااااة، واساااا سآلليااااات ا يتعلااااقفيماااااو -50
، أعااد 2011أبريل نيسااان/11( املاا رخ 1976ً2011األماان ه قاارارم 

طرائااق بشااأن العااا. األمااني أواادرم تنرياارا  النانونيااة الشاا ون مكتااب
، (60ًرنشاء حما م وومالية متخصصة حملا مة النراونة املشتبه فيهم

__________
ً60)S/2011/360 

كمااااااة ه ذلااااااك رنشاااااااء حممباااااااه املنطنااااااة،أوسااااااواء ه الصااااااومال
متخصصااااة تااااارج احلاااادوح ا قليميااااة للصااااومال ملكافحااااة وااااومالية 

النروااانة، يكاااون منرااااا ه حولاااة أتااارى مااان حول املنطناااة  وأجااارى 
مثاال إبنشاااء احمليطااة والعمليااة النانونيااة ل عتبااارات تنييمااا  املكتااب

ه ذلاااك املشاااار ة احملتملااااة للماااوظفني الاااادوليني، مبااااااااارم احملاااا م،
التكاليف عن املتوقعة فض  

أ تااااااوبر تشاااااارين األول/24( املاااااا رخ 2015ً2011وه الناااااارار -51
، قاارر جملااس األماان مواواالة النظاار، علااى ساابيل االسااتعجال، 2011

ه رنشاء حما م متخصصة ه مكافحة النرونة ه الصومال وحول 
أتاارى ه املنطنااة  وبناااء علااى ااارا الناارار، أعااد مكتااب املستشااارة 

آتااار تنريااارا  يتضااامن منرتحاااات تفصااايلية (61ًلألماااني العاااا.النانونيااة
تنييما بشأن رنشاء مثل ارم   التنرير ارا ويتضمن يل   ملااحملا م 

ه ذلااااك تااااوفأ مااااوظفني مباااااًأ( نااااو  املساااااعدة الدوليااااة املطلوبااااة،
حوليااااااني للمساااااااعدة ه تشااااااغيل احملااااااا م املتخصصااااااة ه مكافحااااااة 

ننل النراونة املنبوض النرونة؛ وًب( الرتتيبات ا جرائية ال زمة ل
ناااادرة املتوقعااااة هلاااارم يتصاااال باااارلك ماااان أحلااااة؛ وًج( الوماااااعلاااايهم

احملااا م ماان حيااث عاادح النضااااي الاا  مكاان الفصاال فيهااا، و اارلك 
ا طار الزمإ والتكاليف املنتظرة هلرم احملا م 

(، حعااا جملااس األماان مجيااا الاادول رىل  2011ً 2015وه الناارار  -52
الااادوليني ااار  النروااانة ه تشاااري  الشااار اء أيضاااا  وحعاااا الوطنياااة  عاهتا

الااااادول ه وضاااااا قاااااوانني ملكافحاااااة النروااااانة  وطلاااااب  مسااااااعدة  رىل 
رىل األمااااااني العااااااا.  ميااااااا وتعماااااايم املعلومااااااات الااااااوارحة ماااااان  اجمللااااااس 
األعضاااء بشااأن التاادابأ الاا  الاارهتا لتجاار  النرواانة مبوجااب  الاادول 

األفااااااااراح املشااااااااتبه ه  قوانينهااااااااا احملليااااااااة وحملا مااااااااة، وحعاااااااام حما مااااااااة،  
الصاومال وساجن املادانني  ه أعمال النروانة قبالاة ساواحل ضلوعهم 

وأربعااني حولااة ماان  اثنتااني  ماانهم  وقااد ورحت حاا  اآلن معلومااات ماان  
الدول األعضاء  

أمااااا املسااااألة ذات الصاااالة املتمثلااااة ه االسااااتعانة أبفااااراح أمااااان -53
مااا علاااى ليكوناااوا تاواااا  تعاقااادا  معهااام يُتعاقاااد نت السااافن  مسااالحني
املساائل تدبأ وقائ  للحماية من النرونة، فناد أاثرت عاد مان حا 

النانونية املعندة  ونظر فريق االتصال املعإ مبكافحة النرونة قبالاة 
املسائل  ارم ه م ترا  الدولية البحرية واملنظمة الصومال سواحل

وسالنتنال رىل أنشاطة راعبة الناانون التجااري الادوي، قالات -54
ل2011رن عااا.  املتحاادة األماام للجنااة آتاار مثماارا  عامااا  لنااانون  ااان

التجااااري الااادوي ًاألونسااايرتال(  فناااد   تننااايح قاااانون األونسااايرتال 
املكتسابة(62ًالنموذج  ل ررتاء العموم  اااربات من ليعكس   

__________
ً61)S/2012/50 
   2011متوز/يوليه  1،  العموم  ل ررتاء النموذج  األونسيرتال قانون (62ً

-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediaمتاااااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااااى   

documents/uncitral/ar/2011-model-law-on-public-procurement-a.pdf  

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/2011-model-law-on-public-procurement-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/2011-model-law-on-public-procurement-a.pdf
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ماان اسااتخدامه والتطااورات ه املمارسااة مناار اعتماااح الاانص األواال  
1994ه عااااا. 

دف الرئيساااا  ماااان النااااانون النمااااوذج  اااااو اهلاااا   و (63ً
الفعاليااة ه عمليااة االراارتاء  وقااد أواادرت اللجنااة تعزيااز الكفاااءة و 

بعنااوان منشااورا  قااانون األونساايرتال النمااوذج  بشااأن ا عسااار أيضااا 
يهادف رىل تعزياز التفساأ املوحاد (64ًعارب احلادوح  املنظاور النضاائ 

ماااات والتوجياااه للنضااااة للناااانون النماااوذج  عااان طرياااق تاااوفأ املعلو 
رب احلادوح  وتشاارك األونسايرتال بشأن املسائل املتصالة س عساار عا 

بعااااادة املتعلناااااة األعماااااال ه العاملاااااة، أفرقتهاااااا تااااا ل مااااان أيضاااااا ،
موضااوعات أتاارى، ماان ضاامنها الشاافافية ه التحكاايم النااائم علااى 
املعاااادات بااني املسااتثمرين والاادول، وتسااوية املنازعااات علااى راابكة 

خمتاارة نت، والسج ت ا لكرتونية النابلة للتحويل، ومفااايم ا نرت 
بشاااااااأن ا عساااااااار عااااااارب احلااااااادوح، وتساااااااجيل حناااااااوق الضااااااامان ه 

املوجوحات املننولة 

وماااااااان املتوقااااااااا أن تنظاااااااار األونساااااااايرتال ه حورهتااااااااا ااامسااااااااة -55
25واألربعاااني، واااا  الااادورة الااا  ساااتعند ه نيوياااورك ه الفااارتة مااان 

، ه حلياااااااااااااال االراااااااااااااارتا  2012متوز/يوليااااااااااااااه 6حزيران/يونيااااااااااااااه رىل 
املزما ررفاقه بنانون األونسيرتال النموذج  ل ررتاء العموم  املننح

ه(65ًوأن تضااااااااعه ه واااااااايغته النهائيااااااااة أيضااااااااا  اللجناااااااة وساااااااتنظر  
املنبلااااة املمكنااااة ه جماااااالت االراااارتاء العمااااوم  والتموياااال األعمااااال

سااااي تعزيااااز ه حوراااااا عاااان فضاااا   الصااااغر، احة النااااانون علااااى البااااالغ
الصعيدين الوطإ والدوي 

ومااااااان التطاااااااورات امللحوظاااااااة ه اااااااارا الشاااااااأن رنشااااااااء مر اااااااز -56
األونساااايرتال ا قليماااا  آلساااايا واحملاااايط اهلاااااح  الااااري يعتاااارب تطااااوة 
مساااااتحدثة وااماااااة مااااان راااااأهنا أن متكااااان األونسااااايرتال مااااان تناااااد  

ا  املر ز وافتُتح النامية  البلدان رىل التننية هاملساعدة رمسياا  قليم 
، وادفااه الرئيساا  اااو حتسااني التجااارة 2012 ااانون الثاين/يناااير 10

الدوليااااااة وحفااااااا عجلااااااة التنميااااااة ه منطنااااااة آساااااايا واحملاااااايط اهلاااااااح  
تاااااا ل تعزيااااااز الينااااااني ه املعااااااام ت التجاريااااااة الدوليااااااة عاااااان ماااااان
الااا طرياااق تلاااك تصوواااا  الدولياااة، التجاااارة ومعاااايأ قواعاااد نشااار

ال وضعتها األونسيرت 
ت، أراااارت املستشاااارة وسالنتناااال رىل أنشاااطة قسااام املعااااادا-57

النانونيااااااة رىل أن تعزيااااااز املشااااااار ة الواسااااااعة النطاااااااق ه املعاااااااادات 
وآتراااا الربوتو ااول -املتعادحة األطااراف املوحعااة لاادى األماني العااا. 

__________
ءاتالساااااااالا وا نشاااااااااالراااااااارتاءالنمااااااااوذج  األونساااااااايرتالقااااااااانون (63ً

(  متاااح علااى  1995املتحاادة، ًنيويااورك، األمااماالراارتا حلياال ماااواااادمات
https://uncitral.un.org/ar 

متااااااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااااااى املوقاااااااااااااااااااااااااا الشااااااااااااااااااااااااابك  لألونساااااااااااااااااااااااااايرتال  (64ً
https://uncitral.un.org/ar 

ل راارتاء النمااوذج  ل األونساايرتاقااانون حلياال اراارتا  األونساايرتال، (65ً
  متااااااااح علااااااااى املوقاااااااا الشاااااااابك  لألونساااااااايرتال  (2014نيويااااااااورك، ًالعماااااااوم  

https://uncitral.un.org/ar 

، جاراء تناد  الب غااتإبالطفال املتعلاقاالتتياري التفاقياة حناوق 
66/138قراراااا اجلمعيااة العامااة ههاعتمدتاا ريالاا ولواااو الربوتو اا 

املناسابات من تا ل يتم -2011حيسمرب  انون األول/19امل رخ
وساتتزامن املناسابة ات ملعااادالسنوية واملناسبات اااوة املتعلناة س

االجتماا  سياحة النانون ماا ال  سرت ز على 2012التعاادية لعا. 
ساااياحة الناااانون علاااى ويتنااااولا واحااادا يومااا الاااري سيساااتغرق العاااا. 

أثناء اجلزء الرفياا املساتوى والري سيعندالصعيدين الوطإ والدوي
 لدورة السابعة والستني للجمعية العامةمن ا

املاوارح ومناااخ وه ظال ماا تشااهدم الفارتة احلالياة ماان نناص ه -58
علااى ساابيل ، يلااز. أن تفكاار جلنااة النااانون الاادوي،اقتصااحي وااعب

يتمثاال   و تهااانتاجيرو تهاااوفعاليهتااازايحة  فاءيااة  يفسااتعجال، هاال
مااادة اللجناااة ه فيهاااا يتعاااني أن تنظااار الرئيساااية الااا  أحاااد اجلواناااب 

ولنااااد تنساااايم الاااادورات  ماااادى احلاجااااة رىل ه ذلااااك مبااااا،اهتاااااحور 
اضاااااطرت املستشاااااارة النانونياااااة، سلنظااااار رىل تطاااااورة الوضاااااا املااااااي 

بضاااارورة أن تاااادير اللجنااااة الساحسااااةأن تشااااأ علااااىللمنظمااااة، رىل 
مجياااا  يااااانت اللجناااة طريناااة عملهاااا حبصاااافة  وسااايلز. أن تبحاااث 

أن احت لتحنيااااق أااااادافها رذا أر مبتكاااارة األماااام املتحاااادة عاااان طاااارق 
ه رطار النيوح املتعلنة سمليزانية اهلاعمأتواول 

رااااكر الساااايدة أوبااااراين، املستشااااارة النانونيااااة، علااااى  الــــرئيس-59
عا أعضاء اللجنة رىل تند  تعليناهتم وأسئلتهم  لمتها وح

سملس ولية عن احلماية، عما يتعلقفيماتساءل،  نولتالسيد-60
املفهاو. ارا أن فهمه ه مصيبا  يفارض واجباات قانونياة الرذا ان
جديدة جديدة، ولكن يفرض التزامات سياسية 

ه  اال قااال رن اجلمعيااة العامااة حعاات اللجنااةحســونة الساايد-61
2008عااا.، مناار عااا. 

، رىل التعليااق علااى حوراااا ه تعزيااز سااياحة (66ً
فإنه يرغاب ه ،اللجنة  ولرلكملالنانون، سعتبار ذلك جوار ع

العااا. االجتمااا  ه للمشااار ة سااُتدعى اللجنااة رذا اناات مااا معرفااة
الصعيدين على النانون سياحة ويتناول واحدا  يوما  سيستغرق الري

ي والري سيعند أثناء اجلزء الرفيا املستوى مان الادورة الوطإ والدو 
تت ماا معرفاة ه أيضاا  ويرغاب العامة، للجمعية والستني وقاا السابعة

املستشارة النانونية أن يسفر عنه ذلك االجتما   ال سيكون جمرح 
مناقشااااة أتاااارى، مثاااال املناقشااااة الاااا  جاااارت ه اللجنااااة الساحسااااة،

احة ياادة لتفعياال مفهااو. تعزيااز ساايسااي حي رىل اعتماااح آليااات جدأ.
النانون ه مناطق خمتلفة من العامل؟

مااة اجلاريااة ه  سااأل عاان التنااد. احملاارز ه احملا كــامتوالساايد-62
 وت حيفوار للمس ولني الرئيسيني عن اجلرائم املرتكبة ت ل الفرتة 

__________
2008 انون األول/حيسمرب 11امل رخ 63/128قرار اجلمعية العامة (66ً

  انظااار 7، الفنااارة “لاااوطإ والاادويساااياحة الناااانون علااى الصاااعيدين ا واملعنااون 
النااااااارار ، 9، الفنااااااارة 2009 اااااااانون األول/حيسااااااامرب 16املااااااا رخ 64/116أيضاااااااا 

، 10، الفناااااااااااااارة 2010 ااااااااااااااانون األول/حيساااااااااااااامرب 6املاااااااااااااا رخ 65/32والناااااااااااااارار
 12، الفنرة 2011 انون األول/حيسمرب 9امل رخ 66/102والنرار

https://uncitral.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar
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املشاااامولة بتحنينااااات احملكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة  وقااااال رن احملكمااااة 
لتحااااول علااااى مااااا يباااادو رىل حمكمااااة أفرينيااااة ماااان حيااااث آتاااارة ه ا

اتتصاوااها الشخصاا   وتساااءل عاان التنااد. احملاارز ه التحنينااات 
واقعااااة ه قااااارات أتاااارى الاااا  ساااابق أن أعلاااان عنهااااا ه احلاااااالت ال

مكتااااب املااااادع  العااااا.؛ وقاااااال رن ماااان الشاااااروط األساسااااية لعاملياااااة 
أن  تتوقااف فنااط علااى عاادح التصاادينات، ال احملكمااة، وااا  مسااألة

 رى ت ف أفرينيا توجد حما مات ه قارات أت
األمااااااني العااااااا. للشاااااا ون النانونيااااااة  ةو يلاااااا ) أوبــــــراين الساااااايدة -63
سملساا ولية  يتعلااق فيماااة لألماام املتحاادة( قالاات، النانونياا  ةاملستشااار و 

عن احلماية، رن التمييز بني االلتازا. الناانوين وااللتازا. السياسا  ااو 
سايما الر يازة الثالثاة  ال -لية عن احلماية متييز حقيق  ومفهو. املس و 

يرتتب عليه وجوح طبنة  ال -ال  تتعلق سلفصل السابا من امليثاق  
حق ه التادتل ا نسااين  رن أحكاا.  أو النانون الدوي أترى من

 امليثاااق الاا  تشاارتط وجااوح رذن ماان جملااس األماان السااتعمال النااوة
و. التزامااااا  سياسااااايا  تاااازال ااااا  العليااااا  ومااااا ذلااااك، ينشاااائ املفهاااا  ال

رأيها، ينشائ املفهاو. التزاماا  أت قياا  وسياسايا  سلااذ  وه وأت قيا  
نونيا  يفرض الاذ رجراء  بيد أهنا تعرتف أبن رجراء، وليس واجبا  قا

 احلدوح بني األنوا  الث ثة من االلتزامات متداتلة رىل حد ما 
ا  العاا. الاري وقالت رهناا ليسات متأ ادة مان نتيجاة االجتما  -64

لري سيساتغرق يوماا  واحادا   ومان املتوقاا ستعندم اجلمعية العامة وا
وى رفيااا جاادا   ومااان أن يشااارك ه االجتمااا  أرااخاع علااى مساات

وجهة نظار مكتاب الشا ون النانونياة، ينبغا  أن تر از املناقشاة علاى 
حاني أناه  وه النانون الدوي وسياحة النانون على املساتوى الادوي 

جلنااة النااانون الاادوي اااو املمثاال الوحيااد  رر أن يكااون رئاايسماان املناا 
 للجناااة ه اااارا االجتماااا ، مااان احملتمااال أن تنظااار راااعبة التااادوين ه

 مشار ة أوسا نطاقا  من جانب اللجنة 

سلوضااااا ه احملكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة سلنساااابة  يتعلااااق فيماااااو  -65
 للمحا مااااات املتصاااالة سألحااااداث الاااا  وقعاااات ه  ااااوت حيفااااوار،
أرارت رىل أن لوران غباغبو قيد االحتجاز وأن ا جراءات املتعلنة 

دع  العااااا. اسااااتعراض احلالااااة مبحا متاااه جاريااااة حاليااااا   ويواواااال املاااا 
ملتاحة أمامه أن ينظر ه أب ملها، وحترايته مستمرة، ومن اايارات ا

جااارائم أوساااا نطاقاااا  مااان اجلااارائم املنساااوبة رىل رئااايس الدولاااة الساااابق 
ب املستشااااارة النانونيااااة يعماااال سلتعاااااون الوثيااااق مااااا وحاااادم  ومكتاااا 

عماال الداتلياة احملكمة اجلنائية الدولية، ولكنه ليس على حراياة سأل
 ملكتب املدع  العا. 

حااااااالت أتااااارى قياااااد وقالااااات رن انااااااك علاااااى حاااااد علمهاااااا  -66
خبا ف احلااالت النارائة ه  ياةاالستعراض ه احملكمة اجلنائية الدول

 يتعلاق فيماالاة ه أفغانساتان واحلالاة ه  ولومبياا  و أفرينيا، مثال احلا
سلرت يز املزعو. على أفرينيا، مان اجلادير سلار ر أن الادول األفرينياة 

نائية الدولية هلا الفضل ه وجوح نظا. روما األساس  للمحكمة اجل
وأهنااااا  اناااات أوسااااا اجملموعااااات ا قليميااااة أتيياااادا   نشاااااء احملكمااااة، 

الااادول األفرينياااة أطرافاااا  ه نظاااا. روماااا  وأوااابحت نسااابة  باااأة مااان
األساسااا   ومااان املهااام التااار أ أبن العدياااد مااان احلااااالت اااضاااعة 
للتحنيق ال  وقعت ه أفرينيا ا  حاالت أحيلت رىل احملكمة من 

دول األفرينياة ذاهتاا الا  حادثت فيهاا تلاك احلااالت، وأن جانب ال
ه  حصالت  احلااالت الا  مانجملس األمن قاد أحاال حاالتني فناط 

مهااا احلالااة ه ليبيااا واحلالااة ه حارفااور  وقااا. املاادع  العااا.  - أفرينيااا
 سلتحنيق ه احلالة ه  ينيا من تلناء نفسه 

بغا  أن يفهام مان ساأل عماا رذا  اان ينكيتيشايساري   السيد -67
الر ياازة الثالثااة ملفهااو. املساا ولية عاان احلمايااة أهنااا  يااز ممارسااة الواليااة 

عامليااااة علااااى ماااارتكر اجلاااارائم ااطااااأة اااضااااعة للنااااانون النضااااائية ال
ياوفرون احلماياة ملاواطنيهم   ال سيما ر ساء الادول الارين ال الدوي،

ز تساليم اا الء وتساءل أيضاا  عماا رذا  اان ينبغا  أن يُفهام أهناا  يا 
 حما متهم  أو الر ساء

اتت فاا  سلنرونة أن اناك علاى ماا يبادو  يتعلق فيماوالحد  -68
 ممارسة األمم املتحدة وممارسة املنظمة البحرية الدولية  فاملنظمة نيب

البحرية الدولياة ت  اد أن النراوانة الصاوماليني ليساوا ررااابيني ألهنام 
يرتكباون جارائمهم ألغاراض رخصااية ولايس ألغاراض سياساية  بيااد 
أناااه مبوجاااب االتفاقياااات الدولياااة املختلفاااة ملكافحاااة ا راااااب، مثااال 

، يُعتارب النراوانة الصاوماليون لية ملنااضة أتر الرااائنو داالتفاقية ال
االتفاقية الدولية لنما متويل جمرمني، ومكن سلتاي أن تطبَّق عليهم 

 من أجل احلد من أنشطتهم  ا رااب
بسااياحة النااانون، الحااد وجااوح انتناااحات  ثااأة  يتعلااق فيماااو  -69

 هللمحكمااااااااة اااوااااااااة بلبنااااااااان بساااااااابب التعريااااااااف الااااااااري اعتمدتاااااااا 
  وقااد حلااق مبحااا م (67ًيتفااق مااا مباادأ املشااروعية ال الااري ل رااااب
ضارر سلاغ نتيجاة  -الدوائر االستثنائية ه حما م  مباوحاي  -أترى 

الستنالة املدعني والنضاة  فسياحة الناانون علاى ماا يبادو ه أزماة، 
ألن األرااخاع وامل سسااات الاارين ئاااولون الاادفا  عنهااا يتعرضااون 

 ت ام أنفسهم لصعوس
ساااااأل عااااان مااااادى راااااعور مكتاااااب الشااااا ون تـــــالدي  السااااايد -70

النانونية، عند رسهامه ه رعداح التناارير املتعلناة سملساائل النانونياة 
باني تناد  معلوماات  املوازنةالصاحرة عن األمني العا.، سحلاجة رىل 

رفيعااااااة املسااااااتوى، ماااااان انحيااااااة، وتااااااوفأ معلومااااااات تنبلهااااااا الاااااادول 
 يتعلااااق فيماااااساااابيل املثااااال،  لااااىوعاألعضاااااء، ماااان انحيااااة أتاااارى  

ه ذلاك احملاا م  مباا -سلنرونة،   تناول آليات احملا مة ا قليمية 
ه التناااارير بشاا ء مااان التفصااايل،  -املتخصصااة ملكافحاااة النرواانة 

__________ 
 ً67) Special Tribunal for Lebanon, Appeals Chamber, interlocutory 

decision on the applicable law: terrorism, conspiracy, homicide, 

perpetration, cumulative charging, 16 February 2011, Case No. STL-11-

01/I, paras. 145–148  ، ب على احملكمة أن تطبق جرماة    ارا النرار    ومبوجب 
  ( para. 145ً   “ نانون اللبناين ا رااب حسبما ُعرّفت ه ال 



 24 والستني  الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

بينمااا متاات تغطياااة املسااائل املتعلناااة سملااوارح الطبيعياااة، وااا  مساااائل 
 اقتضاس  ترى بع  الدول أهنا مهمة، بشكل أ ثر 

تف  فيها حولة ما   ال   سحلالة ال    يتعلق  فيما سأل،    واكو   السيد  -71
األوليااااة عاااان محاياااة مواطنيهااااا ويصاااادر عااان جملااااس األماااان    مبسااا وليتها 

قارار يادعو فياه رىل الااذ رجاراء مجااع ، عماا رذا  انات   لارلك  نتيجة 
،  سلنروانة   يتعلاق  فيماا النتيجة احلتمية لنرار  هرا اا  تغياأ النظاا.  و 

ان مااادعيا  عاماااا  ه  ينياااا عااادحا  قياسااايا  مااان  جااارى عنااادما  ااا قاااال رناااه أ 
التحنينااات ضااد النراواانة، ولاارلك فإنااه ينااّدر العماال الااري ينااو. بااه  
مكتااب الشاا ون النانونيااة ه ااارا الشااأن  ونظاارا  لطااول الوقاات الاا ز.  

التشااريعات   أو   ت ماان قبياال احملااا م ا قليميااة يااا للاادول املعنيااة  قاارار آل 
بتااوفأ األمااوال   ه اجلهااوح الاا  تباارهلا   غاا  مساااعدهتا ة، فإنااه ينب الوطنياا 

واملااوارح البشاارية ال زمااة هلااا  وانرااد املستشااارة النانونيااة النيااا. باارلك  
املااوارح الشااحيحة  ذات   الاادول ألن احملا مااات تلناا  عبئااا  ثنااي   علااى  

 مثل  ينيا وجيبوا وسيشيل ومجهورية تنزانيا املتحدة  
األمااااااني العااااااا. للشاااااا ون النانونيااااااة  ةو يلاااااا ) أوبــــــراين الساااااايدة -72
ة لألماااااام املتحاااااادة( قالاااااات، رحا  علااااااى الساااااايد  النانونياااااا  ةاملستشااااااار و 

 يتيشايسااااااري، رن املبااااااح  النانونياااااة الدولياااااة الااااا  تنطباااااق علاااااى 
 aut dedereًاحملا ماة  أو النضاائية العاملياة وااللتازا. سلتساليم الوالياة

aut judicare)    سياق املس ولية عن املباح  ال  تنطبق ه ا  نفس
 يُنصاااااااد مبفهاااااااو. املسااااااا ولية عااااااان احلماياااااااة أن يغاااااااأ، وال اياااااااة احلم
  ومكان النااول ويغاّأ، أي عنصاار مان عناوار النااانون الاد ااو وال

د التزامااااا  أت قيااااا  وسياساااايا   واجبااااا  علااااى الاااادول ينضاااا   أو رنااااه يولااااّ
 احملا مااااااااة أو ومباااااااادأ التسااااااااليم بتنفياااااااار الواليااااااااة النضااااااااائية العامليااااااااة

ًaut dedere aut judicare)  
وقالاات رهنااا تناار ستاات ف الاانهج الااري تتبعااه  اال ماان األماام  -73

سلنرواانة، ورن ذلااك  يتعلااق فيمااااملتحاادة واملنظمااة البحريااة الدوليااة 
يرجا رىل اتت ف الدور الاري تناو. باه  ال منظماة  بياد أن األمام 

وخباواة  يق ما املنظماة البحرياة الدولياة،املتحدة تعمل سلتعاون الوث
، مااان ألمااام املتحااادة املعاااإ سملخااادرات واجلرماااةمااان تااا ل مكتاااب ا

والتماا  حلاول هلاا  وعلاى سابيل  ااهنتواجهأجل فهم املشا ل ال  
املثال، عندت املنظمة البحرية الدولية ه األسبو  املاض  م مترا  ه 

ساائل النانونياة الصاعبة، لندن ملناقشة أمور مان ضامنها عادح مان امل
 تعاقاادا  تاوااا  املساالحني املتعاقااد معهاام  تخدا. أفااراح األماانمثاال اساا 
  وياارى مكتااب الشاا ون النانونيااة أن ماان علااى ماانت الساافنليكونااوا 

واجبااااه أن يعاااازز االتفاقيااااات ذات الصاااالة وأن يكفاااال تنفيااااراا عاااان 
 طريق تشجيا الدول على الوفاء سلتزاماهتا مبوجب ارم الصكوك 

 الااا باااوحاي ثنائية ه حماااا م  م رن الااادوائر االساااتضاااا  أي لاااتوقا -74
امللناااااة علااااى عاااااتق احملااااا م  املهااااا. أوااااعب ماااان لواحاااادة تتصاااادى
احملا م الدولية واجهت منر بدايتها مشا ل  ثأة، من  أو املختلطة

بينهاااا االساااتناالت والتهدياااد سالساااتنالة و ااارلك، مااا ترا ، احتماااال 
نهااا احملا مااات بساابب املشااا ل الصااحية الاا  يعاااين مرلغاااء رحاادى 

 حمفوفااااة سلتاااادتل أحااااد املتهمااااني  والتحنينااااات ه بعاااا  النضااااااي

اقتضاااى تااادتل املستشاااارة النانونياااة لااادى احلكوماااة  مماااا السياسااا ،
ه عاادح ماان املناساابات بغيااة وقااف ااارا التاادتل  ومااا  الكمبوحيااة

عطاااات ذلااااك، وعلااااى الاااارغم ماااان ااااارم التحاااادايت والصااااعوست، أ
ياادل علااى أمهيتهااا سلنساابة  وممااا احملكمااة قااوة حافعااة لسااياحة النااانون 

رخص جاءوا من مجيا أماء البلد   30 000لكمبوحاي أن أ ثر من  
حلضور اجللسات وليكونوا ه  نف حمفل من حمافل العدالاة  ونظارا  
للااادور اهلااااا. جاااادا  الااااري قاماااات بااااه احملكمااااة ه ااااارا الشااااأن، فااااإن 

لياااااة والصاااااعوست احملتملاااااة األتااااارى اااااا  مااااان مااااواطن الضاااااعف احلا
 ماما  تاوا  ل ال  يوليها مكتب املستشارة النانونية ااتاملسائ

وقالاااات، رحا  علااااى ساااا ال الساااايد تاااا حي، رن ضاااامان جااااوحة  -75
املنااتج الااري يندمااه مكتبهااا واالسااتجابة لتوقعااات الاادول األعضاااء 

وفر رح املكتااب وااعوبة  وياا يواجههااا مهااا ماان أ ثاار التحاادايت الاا  
ة مثااال  جيادا  علاى ذلاك  املكتب على مسألة تتعلق بنضية النروان

ه بدايااة األماار تنرياارا  عاان رمكانيااة رنشاااء  فنااد طلااب جملااس األماان
حمكمااة حوليااة للتعامااال مااا النرواانة، حياااث أعرباات بعاا  الااادول، 
وبوجه تاع فرنسا واالحتاح الروسا ، عان أتيياداا الشاديد  نشااء 

ا املكتب التنارير ال زمة مبوضوعية ومهنية مثل ارم احملكمة  ووض
وبناء على املشورة وأمانة وأحاهلا حسب األوول رىل جملس األمن  

املندمااة رليااه، لاايس ماان مكتااب الشاا ون النانونيااة فنااط ولكاان ماان 
املستشااارين النااانونيني الااوطنيني أيضااا ، قاارر جملااس األماان أنااه لاايس 

وعمل مكتبها بعد ذلك من املرغوب فيه رنشاء مثل ارم احملكمة  
س األماان للنظااار ه طاارق أتااارى لتحساااني سلتعاااون الوثياااق مااا جملااا 

اء مااان أجااال التعامااال ماااا النروااانة، مثااال تعزياااز الااانظم نظاااا. النضااا 
النضائية ا قليمية والوطنية ومساعدهتا على تطوير قدراهتا ملكافحة 

 يزل يتعني أن يتخر جملس األمن قرارا  ه ارا الشأن  ومل النرونة 
وسااااا نطاقااااا  ومكاااان أن يساااااق مثااااال آتاااار علااااى املسااااألة األ -76

ج واالستجابة لتوقعات الدول األعضاء، املتعلنة بضمان جوحة املنت
وذلاااااك س راااااارة رىل حالاااااة حااااادثت األسااااابو  املاضااااا  ه ساااااياق 
رو ح جملس األمن  فند قد. عدح من الدول، املعروفة ه جمملها 

 اجلمعيااااة ه، مشاااارو  قاااارار سساااام جمموعااااة الاااادول اامااااس الصااااغأة
جملس األمن يتضمن بنادا  بشاأن يب العمل ه لتحسني أسال العامة

استخدا. حق النن   وبناء على طلب رئيس اجلمعية العامة، أعد 
مكتاااب الشااا ون النانونياااة، ه رطاااار زماااإ ضااايق جااادا ، رأاي  قانونياااا  
قائما  على حتليل حقيق جلميا اجلهوح ال  بارلت  وا ح أسااليب 

ملكتااب، تحاادة  ونظاار ااء األماام املالعماال ه جملااس األماان مناار رنشاا 
تشااارين  23، املااا رخ 53/30بوجاااه تااااع، ه قااارار اجلمعياااة العاماااة 

، الااري  ااان حااافزا  للطلااب املنااد. ماان جمموعااة 1998الثاااين/نوفمرب 
الدول اامس الصاغأة، وذلاك مان أجال حتدياد ماا رذا  اان يرتتاب 

 وضااو عليااه اراارتاط تااوفر أغلبيااة الثلثااني لصاادور أي قاارار بشااأن امل
أ د مندمو مشرو  النارار، ااو تاوفر األغلبياة   ما  وب،ملطلأن ا أ.

العاحيااة  ورأى مكتااب املستشااارة النانونيااة، ه حالااة مشاارو  الناارار 
ارا، أن من املستصوب أن تعتمدم اجلمعية العامة أبغلبياة الثلثاني  
وااا  تاارى أن املشااورة الاا  قاادمها املكتااب  اناات موضااوعية ومهنيااة 
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ى اجلمعياااة العاماااة، مااان ورة ُووااافت لااادلكااان اااارم املشااا ومتوازناااة، و 
جاناااب اااا الء الااارين أوااايبوا خبيباااة األمااال مااان النتيجاااة الااا  تووااال 

  متاما  رليها املكتب، أبهنا تاطئة ومتحيزة 
   10/12واست نفت الساعة  40/11لنت اجللسة الساعة  عُ 

  برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها وواثئقها
ًA/CN.4/650 وAdd.1 اي، الفرع ز ) 

 من جدول األعمال[ 10]البند 
أرار رىل أناه، بنااء علاى املشااورات الا  أجراااا بشاأن  الرئيس  -77

النهج الري ينبغ  اتباعه ه أعمال اللجنة، تنرر تعيني رئيس للفرياق  
 aut dedere autاحملا ماة ً  أو   االلتزا. سلتسليم   العامل املعإ مبوضو   

judicare ) “   حصااانة مساا وي    وضااو   ومناارر تاااع جديااد معااإ مب
  “ ئية اجلنائية األجنبية الدول من الوالية النضا 

وقااد اقاارتح املكتااب تعيااني الساايد  يتيشايساااري رئيسااا  للفريااق  -78
 aut dedereاحملا مااة ً أو االلتاازا. سلتسااليم العاماال املعااإ مبوضااو  

aut judicare)“يكاااااان اناااااااك اعاااااارتاض، فإنااااااه ساااااايعترب أن  مل   ورذا
 ق على ذلك اللجنة تواف

  ضاو  يتيشايسااري رئيساا  للفرياق العامال املعاإ مبو عني السيد   
  (“aut dedere aut judicareًاحملا مة  أو يمااللتزا. سلتسل 

ــرئيس -79 قاااااال رن املكتاااااب اقااااارتح تعياااااني السااااايدة رساااااكوسر  الـــ
صانة مسا وي الادول مان  حررانندث منررة تاوة معنية مبوضو  

يكااان انااااك اعااارتاض،  مل   ورذا“نائياااة األجنبياااةالوالياااة النضاااائية اجل
 فإنه سيعترب أن اللجنة توافق على ذلك 

 مبوضاو  معنياة تاواة مناررة ررانندثعُينت السيدة رسكوسر  
  “مس وي الدول من الوالية النضائية اجلنائية األجنبية صانة ح
ه قااال رنااه   التووااال، بعااد املشاااورات، رىل توافاااق الــرئيس  -80
 أن رحراج موضاااوعني جدياااادين ه بااارانمج عمااال اللجنااااة،ء بشااا آلراا
الناااانون الااادوي  شاااأةن و “لتطبياااق امل قااات للمعااااادات اومهااا  أال

  “العره ورثباته
 “لتطبيق امل قت للمعاادات  اواقرتح املكتب رحراج موضو    -81

ه برانمج العمل احلاي وتعيني السيد غوميس روبليدو منررا  تاوا  
يكاان اناااك اعاارتاض، فإنااه سااايعترب أن  مل املوضااو   ورذا معنيااا  ماارا

 اللجنة توافق على ذلك 
 “لتطبيااق امل قاات للمعاااادات اوضااو  قااررت اللجنااة رحراج م 

ه برانمج العمل احلاي وتعيني السيد غوميس روبليدو منررا  تاوا  
 معنيا  مرا املوضو  

ــرئيس   -82 ـ نااااانون  ال   شااااأة  ن قااااال رن املكتااااب اقاااارتح رحراج موضااااو   اـل
ه بارانمج العمال احلااي وتعياني الساأ مايكال ووح    “ الدوي العره ورثباتاه 

يكاااان اناااااك اعاااارتاض، فإنااااه   مل   عنيااااا  ماااارا املوضااااو   ورذا منااااررا  تاوااااا  م 
 سيعترب أن اللجنة توافق على ذلك  

شااااأة النااااانون الاااادوي العااااره  نقااااررت اللجنااااة رحراج موضااااو   
ووح منااررا   ي وتعيااني السااأ مايكااله باارانمج العماال احلااا “ورثباتااه

 تاوا  معنيا  مرا املوضو  
ًرئيس فريق التخطيط( أعلان أن فرياق التخطايط    نيهاوس   السيد  -83

ساااايتألف ماااان األعضاااااء التاليااااة أمسااااا ام  الساااايدة رسااااكوسر ررانناااادث  
والساااايد سرك والساااايد بياااارت والساااايد بيرتياااات  والساااايد تاااا حي والساااايدة  

ة والساااايد احلمااااوح والساااايد سااااابواي والساااايد  جا وبسااااون والساااايد حسااااون 
تاااااو والسااااايد  وميسااااااريو  أوسااااابينا والسااااايد فور   -ساااااينغ والسااااايد فلنسااااايا  

أفونساو والساايد  يتيشايساااري والساايد ما ريااه والساايد املرتضااى سااليمان  
ووح    كاال قوياادر والساايد موراساا  والساايد مااأه والساايد نااول  والسااأ ماي 

 نرر، حبكم منصبه(  والسيد ويسنومورا والسيد رتورما ًامل 
 . 20/12فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 

 3133  اجللسة
 10/ 00، الساعة 2012أاير/مايو    25اجلمعة، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
أوسااابينا،  -ساااابواي، السااايد ساااينغ، السااايد فلنسااايا  حساااونة، السااايد

الساايد فورتااو، الساايد  ااامتو، الساايد  يتيشايساااري، الساايد ما ريااه، 
السايد ناول ، الساايد  رتضاى ساليمان قويادر، السايد ماأه،السايد امل

  نيهاو ، السيد وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 
 ________ 

 * (اتبع)  الدورة أعمال  تنظيم
 من جدول األعمال[ 1]البند 

قال رن املكتب اعتمد برانمج العمال لألسابو  النااح. الرئيس  
نه يكن اناك اعرتاض، فإ مل ورنه ُوز  للتّو على أعضاء اللجنة  ورذا

سيعترب أن اللجنة توافق على ارا الربانمج  واسارتعى انتباام أعضااء 
 مااان الااادورة، اللجناااة أيضاااا  رىل بااارانمج العمااال امل قااات للجااازء الثااااين

 وأ د أنه ل سرتراح فنط 
   05/10فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 

__________ 
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 3134  اجللسة
 10/ 10، الساعة 2012أاير/مايو    29الث اثء، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون
حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد 

أوسبينا،   -فورغيان، السيد فلنسيا  رتورما، السيد العرابة، السيد غي
و، الساااايد  ااااامتو، الساااايد  وميساااااريو أفونسااااو، الساااايد  الساااايد فورتاااا 

 يتيشايساااااري، الساااايد ما ريااااه، الساااايد املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، 
مأه، السيد نول ، السايد نيهااو ، السايد السيد موراس ، السيد 

 وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 

  ابء، الفرع  ، Add.1و A/CN.4/650) ( اتبع)  األجانب  طرد
A/CN.4/651 ، A/CN.4/L.797 ) 

 من جدول األعمال[ 2]البند 
 تنرير جلنة الصياغة 

ن ونصوع ًرئيس جلنة الصياغة( عرض عناوي احلمود السيد -1
الااااااا  تشاااااااكل اجملموعاااااااة الكاملاااااااة  32 رىل 1مشااااااااريا املاااااااواح مااااااان 

املااواح املتعلنااة بطاارح األجانااب الاا  اعتماادهتا جلنااة الصااياغة  ملشاااريا
بصاااااافة م قتااااااة ه النااااااراءة األوىل، علااااااى النحااااااو الااااااوارح ه الوثينااااااة 

A/CN.4/L.797 ؛ ونصها  اآلا 
 الباب األول 

 ا. عامة كأح
 تطبيق ل ا نطاق -1 املاحة مشرو 

موجاوحين تسري مشاريا املواح ارم علاى قياا. حولاة بطارح أجاناب  -1 
 غأ قانونية ه رقليمها  أو بصورة قانونية

ال تسااااري مشااااااريا املاااااواح اااااارم علااااى األجاناااااب الااااارين يتمتعاااااون  -2 
 سمتيازات وحصاانت مبوجب النانون الدوي 

 املصطلحات  استخدا. -2 املاحة مشرو 
 واح ارم ألغراض مشاريا امل 

امتناا  عان  أو يتمثل ه فعلسلو ا   أو عم   رمسيا ، “لطرح ايعإ  ًأ( 
 فعاال منسااوب رىل حولااة، و اارب بسااببه األجناار علااى مغاااحرة رقلاايم تلااك الدولااة؛

 التسااااااااااليم رىل حمكمااااااااااة أو يشاااااااااامل الطاااااااااارح التسااااااااااليم رىل حولااااااااااة أتاااااااااارى، وال
تا ف ال جئاني، عد. الساماح بادتول األجاناب،  أو جنائية حولية، ايئة أو

 رىل الدولة؛

ئمااااااال جنسااااااية الدولاااااااة الااااااا  يوجاااااااد  ال فااااااارحا   “ألجنااااااار ايعااااااإ  ًب( 
 رقليمها  ه

 الطرح حق -3 املاحة مشرو 
ئااااق للدولااااة أن تطاااارح أجنبيااااا  ماااان رقليمهااااا  و ااااب أن يااااتم الطاااارح وفنااااا   

 ملشاااريا املااواح ااارم وقواعااد النااانون الاادوي األتاارى الواجبااة التطبيااق، وخباوااة
 النواعد املتعلنة حبنوق ا نسان 

 سلنانون  التنيد واجب -4 املاحة مشرو 
 تنفيرا  لنرار يتخر وفنا  للنانون  رال ال  وز طرح أجنر 

 الطرح أسباب -5 املاحة مشرو 
  ب أن يكون  ل قرار طرح مسببا   -1 

لألسااباب املنصااوع عليهااا ه  رال ال  ااوز لدولااة أن تطاارح أجنبيااا   -2 
 النظا. العا. ه ذلك، على وجه ااصوع، األمن النوم  و  مبا نانون،ال

 ب أن تنيَّم أسباب الطرح تنييما  معنوال  وحبسن نية، ما مراعااة  -3 
ه ذلااك ساالوك األجناار املعااإ،  مبااا ضااوء مجيااا الظااروف، وه تطااورة الوقااائا،

 ئا وعند االقتضاء، الطابا الراان للتهديد املرتتب على تلك الوقا

 يتنال ما النانون الدوي ال  وز للدولة أن تطرح أجنبيا  لسبب  -4 

 الباب الثاين 
 حاالت الطرح احملظور 

 ال جئني  طرح حظر -6 املاحة مشرو 
 ال  ااوز لدولااة أن تطاارح الجئااا  موجااوحا  ه رقليمهااا بصااورة قانونيااة -1 
 النظا. العا.  أو ألسباب تتعلق سألمن النوم  رال

أيضاا  علاى أي الجائ وجاوحم غاأ قاانوين ه رقلايم  1الفنرة  ريتس -2 
ياتم البات ه  ومل الدولة، يكون قد تند. بطلب للحصول علاى وضاا ال جائ،

 طلبه بعد 

 تاااااارحم أبي رااااااكل رىل حولااااااة أو ال  ااااااوز لدولااااااة أن تطاااااارح الجئااااااا   -3 
 حينااااه أو حريتااااه مهاااادحة فيهااااا بساااابب عرقااااه أو حاااادوح رقلاااايم تكااااون حياتااااه أو
بسابب آرائاه السياساية، ]رال  أو تمائاه رىل فئاة اجتماعياة معيناةان أو سيتهنج أو

 رذا  انت مثة[ أسباب معنولة العتبارم تطرا  على أمان البلاد الاري يوجاد فياه،
] ان ارا الشاخص يشاكل[ تطارا  علاى جمتماا ذلاك البلاد بسابب وادور  أو

 حكم هنائ  عليه الرتكابه جرمة سلغة ااطورة 

 اجلنسية  عدم  حطر  حظر -7 ةاملاح مشرو 
ال  ااوز لدولااة أن تطاارح رخصااا  عااد  اجلنسااية يكااون وجااوحم ه رقليمهااا  
 النظا. العا.  أو ألسباب تتعلق سألمن النوم  رال قانونيا  

 اجلنسية  وعدم  ال جئني[ بطرح اااوة األترى النواعد] -8 املاحة مشرو 
املنصاوع عليهاا ه مشااريا ب ال ُلل النواعاد املطبناة علاى طارح األجانا  

املواح ارم سلنواعد األترى املتعلنة بطرح ال جئني وعدم  اجلنساية الا  يانص 
 عليها النانون 

 فنط الطرح لغرض اجلنسية من التجريد -9 املاحة مشرو 
ال  اااوز لدولاااة أن  عااال أحاااد مواطنيهاااا أجنبياااا ، بتجريااادم مااان جنسااايته،  

 لغرض طرحم فنط 
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 اجلماع  الطرح حظر -10 املاحة مشرو 
ألغااراض مشاااريا املااواح ااارم، ينصااد بعبااارة الطاارح اجلماااع  طاارح  -1 

 األجانب بووفهم جمموعة 

ئظاااار الطاااارح اجلماااااع  لألجانااااب، مباااان فاااايهم العمااااال املهاااااجرون  -2 
 وأفراح أسرام 

 اااوز للدولاااة أن تطااارح ه آن واحاااد أفاااراح جمموعاااة مااان األجاناااب،  -3 
م مناساب وموضاوع  للحالاة اااواة لكال فارح مان عد تنييالطرح بعلى أن يتم 

 أفراح اجملموعة واستناحا  رىل ذلك التنييم 

ال خُيل مشرو  املااحة اارا بنواعاد الناانون الادوي الواجباة التطبياق  -4 
 على طرح األجانب ه حال نشوب نزا  مسلح يشمل الدولة الطارحة 

 ااملننَّ  الطرح حظر -11 املاحة مشرو 
 ئظر أي ركل من أركال الطرح املننَّا ألجنر  -1 

ا مغااااحرة  -2  ألغاااراض مشااااريا املاااواح اااارم، ينصاااد بعباااارة الطااارح املنناااَّ
امتناعهااا  أو أجناار ]لدولااة[ قساارا ، ماا   اناات نتيجااة غااأ مباراارة لفعاال الدولااة

يرتكبهااااا ه ذلااااك احلاااااالت الاااا  ت يااااد فيهااااا الدولااااة أعماااااال   مبااااا عاااان الفعاااال،
أرااااااخاع آتاااااارون، بنصااااااد التحفيااااااز علااااااى مغاااااااحرة األجانااااااب  وأ مواطنواااااااا
 تتغاضى عن تلك األعمال  أو  قليمها،

 األموال مصاحرة لغرض الطرح حظر -12 املاحة مشرو 
 ئظر طرح األجنر لغرض مصاحرة أمواله  

 التسليم  رجراءات على ل لتفاف الطرح رىل اللجوء حظر -13 املاحة مشرو 
اف علاااااااااى ]رجاااااااااراءات أ رىل الطااااااااارح ل لتفااااااااا  اااااااااوز لدولاااااااااة أن تلجااااااااا  ال 
 جارية[  تسليم

 الباب الثالث 
 محاية حنوق األجانب اااضعني للطرح 

 الفصل األول 
 أحكا. عامة 

 ا نسان  وحنوق ا نسانية الكرامة سحرتا. االلتزا. -14 املاحة مشرو 
 للطرح اااضعني لألجانب

نية حتاااارت. اااضااااعني للطاااارح معاملااااة رنسااااايعاماااال مجيااااا األجانااااب  -1 
 ل نسان ه مجيا مراحل عملية الطرح الكرامة األويلة 

 لألجاناااب اااضاااعني للطااارح احلاااق ه احااارتا. حناااوقهم ا نساااانية، -2 
 سيما احلنوق املنصوع عليها ه مشاريا املواح ارم  وال

 التمييز بعد. االلتزا. -15 املاحة مشرو 
متييااز ]يسااتند رىل الدولااة حنهااا ه طاارح األجانااب حون أي متااار   -1 

الااااارأي  أو الاااادين أو اللغااااة أو اجلااااانس أو اللااااون  أو عاااارقأسااااباب ماااان قبيااااال[ ال
 االجتمااع  أو ا ثاإ أو األوال الناوم  أو غأم مان اآلراء ]   [ أو السياس 

]رىل غاأ[ ذلاك مان األساباب الاا   أو أي وضاا آتار، أو النساب أو الثاروة أو
 ظراا النانون الدوي ئ

أيضاااا  علاااى متتاااا األجاناااب اااضاااعني للطااارح  التميياااز يساااري عاااد. -2 
ه ذلاااااااك احلناااااااوق املنصاااااااوع عليهاااااااا ه مشااااااااريا  مباااااااا حبناااااااوقهم ا نساااااااانية،

 ارم  املواح

 [الضعفاء ] األرخاع -16 املاحة مشرو 
 اااب مراعااااة األطفاااال، واملسااانني، و]األراااخاع[ ذوي ا عاقاااة،  -1 

يتناسااب مااا  مبااا ني للطاارحواحلواماال، واألرااخاع ]الضااعفاء[ اآلتاارين اااضااع
 حاهلم، و ب معاملتهم ومحايتهم ]على مو يوي[ االعتبار الواجب لضعفهم 

]وعلاااى وجاااه ااصاااوع،[ ه مجيااااا ا جاااراءات املتعلناااة سلطفاااال  -2 
 ]   [ اااضا للطرح، يوىل االعتبار األول ملصلحة الطفل الفضلى 

 الفصل الثاين 
 احلماية ال زمة ه الدولة الطارحة 

 احلياة  ه للطرح اااضا األجنر حق حبماية االلتزا. -17 املاحة مشرو 
 حتم  الدولة الطارحة حق األجنر اااضا للطرح ه احلياة  

 العنوبة أو املعاملة ضروب من غأم أو التعريب حظر -18 املاحة مشرو 
 املهينة  أو ال رنسانية أو الناسية

 ألجناااار اااضااااا للطاااارح للتعااااريبال  ااااوز للدولااااة الطااااارحة أن تعاااارض ا 
 املهينة  أو ال رنسانية أو العنوبة الناسية أو لغأم من ضروب املعاملة أو

 للطرح اااضا األجنر احتجاز رروط -19 املاحة مشرو 
 طابا عنايب؛ال يكون احتجاز األجنر اااضا للطرح ذا  ًأ( -1 

االت االساتثنائية،  ُئتجز األجنار اااضاا للطارح، ماا عادا ه احلا  ًب( 
 احملكو. عليهم بعنوست سالبة للحرية    ه مكان منفصل عن األرخاع 

ال يكون االحتجاز ألجال غاأ مسامى  وينتصار علاى الفارتة  ًأ( -2 
 لطول؛املعنولة ال زمة لتنفير الطرح  وُئظر أي احتجاز ملدة مفرطة ا

مان  أو بنارار مان احملكماة رال ال يكون متدياد مادة االحتجااز ًب( 
 رخص خمول ممارسة الوظائف النضائية 

يعااااح النظااار ه االحتجااااز علاااى فااارتات منتظماااة اساااتناحا  رىل  ًأ( -3 
 معايأ حمدحة ينص عليها النانون؛

ًأ(، ينتهااا  االحتجاااااز عناااد اساااتحالة تنفياااار 2راناااا  سلفنااارة  ًب( 
 رذا  انت أسباب ذلك تعزى رىل األجنر املعإ  رال ،[الطرح]

 األسرية  احلياة ه  احلق سحرتا. االلتزا. -20 حةاامل  مشرو 
حتاااااااااارت. الدولااااااااااة الطااااااااااارحة حااااااااااق األجناااااااااار اااضااااااااااا للطاااااااااارح ه  -1 
 األسرية  احلياة

ال  اااااوز للدولاااااة الطاااااارحة أن تتااااادتل ه ممارساااااة احلاااااق ه احليااااااة  -2 
احلاااالت الاا  ياانص عليهااا النااانون وعلااى أسااا  التااوازن العاااحل ه  رال األساارية
 حل الدولة ومصاحل األجنر املعإ بني مصا
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 الفصل الثالث 
 احلماية املتعلنة بدولة املنصد

 املنصد  حولة رىل املغاحرة -21 املاحة مشرو 
تتخااار الدولاااة الطاااارحة التااادابأ ]املناسااابة[ لتيساااأ ]قياااا.[ األجنااار  -1 

 اااضا للطرح ]مبغاحرهتا[ طواعية 

تتخااااار الدولاااااة الطاااااارحة  ه حالاااااة التنفيااااار النساااااري لنااااارار الطااااارح، -2 
ماة حا  تضامن، بنادر ا مكاان، ننال األجنار اااضاا للطارح رىل التدابأ ال ز 

 حولة املنصد أبمان، وفنا  لنواعد النانون الدوي 

مهلاااة زمنياااة معنولاااة متااانح الدولاااة الطاااارحة األجنااار اااضاااا للطااارح  -3 
 ف ]ل عداح لرحيله[، ما ري ء االعتبار ال ز. جلميا الظرو 

 للطرح اااضا األجنر منصد حولة -22 املاحة مشرو 
أي حولاة أتارى  أو يُطرح األجنر اااضا للطرح رىل حولاة جنسايته -1 

أي حولاااااة أتااااارى توافاااااق علاااااى  أو ملزماااااة سساااااتنباله مبوجاااااب الناااااانون الااااادوي،
اسااتنباله بناااء علااى طلااب الدولااة الطااارحة أو، حيثمااا  ااان ذلااك مناساابا ، بناااء 

 ألجنر املعإ على طلب ا

أي حولاااة أتااارى  أو ه حالاااة عاااد. حتدياااد حولاااة جنساااية األجنااار -2 
ملزمة سستنبال األجنر مبوجب النانون الدوي، وعاد. موافناة أي حولاة أتارى 

جناار رىل أي حولااة يكااون لااه حااق علااى اسااتنبال األجناار،  ااوز طاارح ذلااك األ
 للتطبياق، رىل الدولاة الا  ا قامة فيها أو، رذا  ان ذلك قااب    أو الدتول رليها

 نها رىل الدولة الطارحة حتل م

  حريته أو حياته تكون  حولة رىل أجنر طرح بعد. االلتزا. -23 املاحة مشرو 
 للخطر معرضة فيها

حريتااه فيهااا معرضااة  أو تكااون حياتااهال  ااوز طاارح أجناار رىل حولااة  -1 
 الاااادين أو اللغااااة أو اجلاااانس أو اللااااون  أو للخطاااار ]ألسااااباب ماااان قبياااال[ العاااارق

 ا ثاااااإ أو األوااااال الناااااوم  أو غاااااأم مااااان اآلراء ]   [ أو الااااارأي السياسااااا  أو
لغااااأ ذلااااك ماااان  أو أي وضااااا آتاااار، أو النسااااب أو الثااااروة أو االجتماااااع  أو

 النانون الدوي األسباب ال  ئظراا 

تطبااق عنوبااة ا عاادا. أن تطاارح أجنبيااا  رىل  ال ال  ااوز للدولااة الاا  -2 
حتصااال مل  ماااا حيااااة ذلاااك األجنااار فيهاااا مهااادحة مااارم العنوباااة]،[حولاااة تكاااون 

تنفاااااار ه  لاااااان أو توقااااااا عليااااااه لاااااان مساااااابنا  علااااااى أت يااااااد أبن عنوبااااااة ا عاااااادا.
 توقيعها  حالة

  فيها يتعرض قد حولة رىل أجنر حطر  بعد. االلتزا. -24 املاحة مشرو 
  الناسية العنوبة أو املعاملة ضروب من لغأم أو للتعريب

 املهينة  أو نيةرنساال  أو
ال  وز لدولة أن تطرح أجنبيا  رىل حولة عند وجوح أسباب قوياة ل عتنااح  

 لغااااأم ماااان ضااااروب املعاملاااااة أو أبنااااه ساااايواجه فيهااااا تطاااار التعاااارض للتعااااريب
 املهينة  أو ال رنسانية أو العنوبة الناسية أو

 الفصل الرابا 
 احلماية ه حولة العبور 

  اااضا لألجنر ا نسان  وقنح محاية -25 املاحة مشرو 
 العبور حولة ه للطرح

حتمااااا  حولاااااة العباااااور حناااااوق ا نساااااان لألجنااااار اااضاااااا للطااااارح، وفناااااا   
 اللتزاماهتا مبوجب النانون الدوي 

 الراباالباب 
 النواعد ا جرائية اااوة 

 للطرح اااضعني لألجانب ا جرائية احلنوق -26 املاحة مشرو 

 وق ا جرائية التالية اضا للطرح سحلنيتمتا األجنر اا -1 

 احلق ه أن خُيطَر بنرار الطرح؛ ًأ( 

 احلق ه الطعن ه قرار الطرح؛ ًب( 

 أقواله؛احلق ه استما  سلطة خمتصة رىل  ًج( 

 احلق ه أن تُتاح له ]سبل انتصاف[ فعالة للطعن ه قرار الطرح؛ ًح( 

 تصة؛ ]   [احلق ه أن ُمثَّل أما. السلطة املخ (اً 

 احلااااق ه احلصااااول جمااااااان  علااااى مساااااعدة مااااارتجم راااافوي رذا  اااااان  ًو( 
 يتكلم اللغة ال  تستخدمها السلطة املختصة  أو يفهم ال

ل احلنااااااااااوق املنصااااااااااوع عليهااااااااااا ه الفناااااااااارة  -2   سحلنااااااااااوق 1ال لااااااااااُ
 الضماانت ا جرائية األترى ال  ينص عليها النانون  أو

 لية ه التمااااا  املساااااعدة الننصااااا  لألجناااار اااضااااا للطاااارح احلااااق -3 
تااااااااااااوفأ  أو  ااااااااااااوز للدولااااااااااااة الطااااااااااااارحة أن تعااااااااااااوق ممارسااااااااااااة ااااااااااااارا احلااااااااااااق وال

 الننصلية  املساعدة

ل احلنااوق  -4  ا جرائيااة املنصااوع عليهااا ه ااارم املاااحة بتطبيااق ال لااُ
أي قااانون للدولااة الطااارحة يتعلااق بطاارح األجانااب املوجااوحين ه رقليمهااا بصااورة 

 أقل من ستة أرهر غأ قانونية منر 

 الطرح قرار[ ضد املند.] ل ستئناف ا يناه األثر -27 املاحة مشرو 

]اااضا للطرح[ املوجوح بصورة قانونية ل ستئناف الري يندمه األجنر  
 ه رقليم الدولة الطارحة أثر ريناه ]على[ قرار الطرح 

 [الفرحي] االنتصاف رجراءات -28 املاحة مشرو 

لطاااارح اللجااااوء رىل أي رجااااراء متاااااح ل نتصاااااف ر اااضااااا ل ااااوز لألجناااا  
 الفرحي أما. ايئة حولية خمتصة 



  2012 أاير/مايو 29 - 3134 اجللسة 29
 

 

 الباب ااامس 
 لطرح النتائج النانونية ل

 الطارحة  الدولة رىل جديد من  سلدتول السماح -29 املاحة مشرو 
لألجناار املوجااوح بصااورة قانونيااة ه رقلاايم حولااة مااا، والااري تطاارحم  -1 

ه أن ُيسمح له سلدتول من جدياد رىل الدولاة الطاارحة رذا  تلك الدولة، احلق
عوحتاه هتديادا  تشاكل مل  ماا طارحم  اان غاأ مشارو ، ثبت للسلطة املختصاة أن 

يصاابح األجناار لساابب آتاار غااأ مسااتوف  أو النظااا. العااا.، أو لألماان النااوم 
 لشروط الدتول مبوجب قانون الدولة الطارحة 

لسااابق غااأ ال، اسااتخدا. قاارار الطاارح اال  ااوز]،[ ه مجيااا األحااو  -2 
 املشرو  ذريعة لعد. السماح بدتول األجنر من جديد 

 للطرح اااضا األجنر تلكاتمم محاية -30 املاحة مشرو 
تتخاار الدولااة الطااارحة التاادابأ املناساابة حلمايااة ممتلكااات األجناار اااضااا  

حاا  لااو  ااان ذلااك للطاارح، وتساامح لااه، وفنااا  للنااانون، سلتصاارف فيهااا حبريااة، 
 ااارج  من

 املشرو  غأ الطرح حاالت ه الدول مس ولية -31 املاحة مشرو 
خياااالف االلتزاماااات الدولياااة مبوجاااب مشااااريا املاااواح  مباااا يثااأ طااارح األجنااار 
أي قاعااااادة أتااااارى مااااان قواعاااااد الناااااانون الااااادوي، املسااااا ولية الدولياااااة  أو اااااارم
 الطارحة  للدولة

 الدبلوماسية  احلماية -32 املاحة مشرو 
 ااوز لدولااة جنسااية األجناار اااضااا للطاارح ممارسااة احلمايااة الدبلوماسااية  
  برلك األجنر يتعلق فيما

ويشمل التنرير  ال ماا اضاطلعت باه جلناة الصاياغة مان عمال  -2
بشااااأن موضااااو  طاااارح األجانااااب، واااااو عماااال  اناااات قااااد بدأتااااه ه 

تالياااة،   وقاااد قاااررت جلناااة الناااانون الااادوي، ه حورات مت2007 عاااا.
لصااياغة الاا  قااررت أن تُبناا  رحالااة خمتلااف مشاااريا املااواح رىل جلنااة ا

واااياغة م قتاااة قياااد نظرااااا رىل أن مشااااريا املاااواح اااارم الااا  وااايغت 
 تكمل عملها بشأن ارا املوضو  

وبعاااد أن قاااد. رئااايس جلناااة الصاااياغة استعراضاااا  ماااوجزا  ألوااال  -3
 12ة عناااادت مشاااااريا املااااواح وتطوراااااا، أرااااار رىل أن جلنااااة الصااااياغ

جلساااااة ه الااااادورة احلالياااااة، استعرضااااات ت هلاااااا اجملموعاااااة الكاملاااااة 
ملشاااااريا املااااواح وقااااررت أن توواااا  جلنااااة النااااانون الاااادوي، ه  اماااال 

 وىل ايئتها، أبن تعتمداا ه النراءة األ
وأراااح سملناارر اااااع الااري سااهل  ثااأا  عماال جلنااة الصااياغة  -4

ناه، وراكر أعضااء جلناة بفضل متكنه مان املوضاو  وتوجيهاتاه وتعاو 
الصياغة على مشار تهم النشطة ورسهاماهتم اهلاماة، وراكر األماناة 

 ا النيمة على مساعدهت
وقال رن مشااريا املاواح قاد نُظمات ه مخساة أباواب، وأعارب  -5

رغبتااه ه أن يباادأ عرضاااه بتناااول الباااب األول ًأحكااا. عاماااة(  عاان
 والباب الثاين ًحاالت الطرح احملظور( 

علاااى النحاااو  “طااااق التطبياااق ن 1ناااون مشااارو  املااااحة عُ  وقاااد -6
غأ  أو وجوحين بصورة قانونية ماملنرتح ه البداية  وأُحرجت عبارة  

اح تتطااااارق رىل ل راااااارة رىل أن مشااااااريا املاااااو  1ه الفنااااارة  “قانونياااااة
جمموعاااة واساااعة مااان األجاناااب الااارين قاااد يوجااادون ه رقلااايم الدولاااة 

وجااوحام  وتعكااس ااارم العبااارة  النظاار عاان قانونيااة الطااارحة، بغاا 
الارأي السااائد ه جلنااة النااانون الاادوي منار بدايااة عملهااا بشااأن ااارا 

مفاااااحم أن مشاااااريا املااااواح ينبغاااا  أن تشاااامل  لتااااا فئاااا  املوضااااو ، و 
تنطبق مجيعها سلتساوي  ال  أن أحكا. مشاريا املواحاألجانب  غأ 

ين بصااورة علاى األجانااب املوجاوحين بصااورة قانونيااة وأولئاك املوجااوح
تعاماال الفئتااني علااى قااد. املساااواة  وعاا وة علااى  ال أو غااأ قانونيااة،

ذلك، ينبغ  أن يُفهم رحراج األجانب املوجوحين بصورة غأ قانونية 
رتان  سألحكاااا. املنصاااوع عليهاااا ه ضااامن نطااااق مشااااريا املاااواح منااا 

ال  تساتبعد املساائل املتعلناة  2الفنرة الفرعية ًأ( من مشرو  املاحة 
تطبيااق  وسااأح توضاايح ااارم بعااد. السااماح سلاادتول ماان نطاااق ال

 الننطة ه التعليق 
  “ لطرح  ا مفهو.    2وتعّرف الفنرة الفرعية ًأ( من مشرو  املاحة   -7

  الاااااري ئااااادح نطااااااق تطبياااااق مشااااااريا املاااااواح مااااان حياااااث املوضاااااو   
بنطاااق التطبيااق ماان حيااث األرااخاع املعنيااني، فنااد    يتعلااق  فيمااا  أمااا 

لصاااااياغة ه مناقشاااااة ماااااا رذا  اااااان ينبغااااا  تعرياااااف  استفاضااااات جلناااااة ا 
فاااااا  ر ابيااااااا  بسااااارح خمتلااااااف فئاااااات األجانااااااب  مصاااااطلح األجناااااار تعري 

تعريفاااا  سااالبيا ، بااار ر   أو   ع، املشااامولني باااه، مثلماااا اقااارتح املنااارر اااااا 
األجاناااب غاااأ املشااامولني باااه  وأعااارب بعااا  األعضااااء عااان تفضااايل  

قائمااااة بفئااااات    اايااااار األول، غااااأ أن أعضاااااء آتاااارين رأوا أن وضااااا 
األجانب الرين يدتلون ه نطاق التطبيق من حيث األراخاع قاد  

بغااااا   ياااا حي، ه مجلااااة مااااا ياااا حي رلياااااه، رىل رغفااااال فئااااات أتاااارى ين 
ضاااااا   واتتاااااارت جلناااااة الصاااااياغة ه هناياااااة املطااااااف وضاااااا  رحراجهاااااا أي 

 استبعاح   بند 
مااان نطااااق  1مااان مشااارو  املااااحة  2تساااتبعد الفنااارة  ،ومااان مث -8

يتمتعون سمتيازات وحصاانت   املواح األجانب الرين  تطبيق مشاريا
مبوجاب الناانون الادوي  وسيوضااح التعلياق أن اا الء اام األجانااب 

لدولااااة لنواعااااد تاوااااة ماااان قواعااااد الاااارين لضااااا مغاااااحرهتم رقلاااايم ا
 النانون الدوي؛ ويشمل اا الء الدبلوماسايني واملسا ولني الننصاليني

وو اا ء املنظماات الدوليااة، غاأام مان مساا وي الادول األجنبياة،  أو
ن أفاراح الناوات العساكرية املنتشارة ه اااارج عما   ستفااق فض   ع

شاريا املواح من من اتفاقات مر ز النوات  ورغم أن نطاق تطبيق م
حيااث األرااخاع معاارَّف تعريفااا  ساالبيا  ه بنااد االسااتبعاح الااوارح ه 

دحة مااان ، سااايعدح التعلياااق، ألغاااراض التوضااايح، فئاااات حمااا 2الفنااارة 
واح، س ضاافة رىل األجاناب األجانب تناا ضامن نطااق مشااريا املا 

عمومااا   وتشاامل تلااك الفئااات ال جئااني وعاادم  اجلنسااية والعمااال 
 وأفراح أسرام املهاجرين 

 “لطااااااارح اتعاااااااريفني ملصاااااااطلح   2ويناااااااد. مشااااااارو  املااااااااحة  -9
اللرين يرحان ه خمتلف أجزاء النص  ووفنا  للممارسة   “ألجنر او
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ت جلنااااة لاااا  تتبعهااااا جلنااااة النااااانون الاااادوي ه وااااياغة املااااواح، عنوناااا ا
باااااادال  ماااااان  “سااااااتخدا. املصااااااطلحات االصااااااياغة مشاااااارو  املاااااااحة 

  (68ًاااع ه البداية اقرتحه املنرر ، على مو ما“لتعريفات ا
الااااااا  تعاااااااّرف مصاااااااطلح  سلفنااااااارة الفرعياااااااة ًأ( يتعلاااااااق فيمااااااااو  -10
د أقاااارت، بعااااد مناقشااااة ، أرااااار رىل أن جلنااااة الصااااياغة قاااا “لطاااارح ا

مناااارتح املناااارر اااااااع الااااري ياااادعو رىل اعتماااااح واااايغة مستفيضااااة، 
رَب  تعكااااس التمييااااز بااااني العماااال الرمساااا  الااااري تنااااو. بااااه الدولااااة و ااااُ
األجنر مبوجبه على مغاحرة رقليمها، مان جهاة، والسالوك املنساوب 

ة الاااري مكااان أن يفضااا  رىل النتيجاااة نفساااها، مااان رىل اااارم الدولااا 
رئااااا  أناااااه ينبغااااا  رحراج  لتاااااا احلاااااالتني ه تعرياااااف جهاااااة أتااااارى  و 

ألغااراض مشاااريا املااواح  وقااررت جلنااة الصااياغة اسااتخدا.  “لطاارح ا
، ليكاااااون منااااااب   رنكليااااازاي  للتعباااااأ الفرنسااااا  “formal act تعباااااأ 

 acte juridique“ بااادال  مااان تعباااأ ، legal act“  الاااري قاااد يااا حي
 السامة النانونياة للطاارح رىل حادوث لابس رذا مااا ُفهام أناه يشااأ رىل 

 اااان مااان امل ئااام الساااماح سساااتمرار الغماااوض ه اااارا الصااادح  وماااا
 “لطااااارح ابتعرياااااف مصاااااطلح  رال يتعلاااااق ال 2ألن مشااااارو  املااااااحة 

 خيل مبسألة مدى قانونية طرح بعينه  وال
السلوك الري مكن  أو نص وراحة على أن العمل الرمس وال -11

سالو ا  قاااب   ألن يُنسااب  أو أن يشاكل طاارحا   اب أن يكااون عماا   
رىل حولاااة مااان الااادول، وعلاااى أن اااارا السااالوك مكااان أن يتمثااال ه 

، يتماراااى ماااا الصااايغة املساااتخدمة ه “امتناااا  عااان فعااال أو عااال ف
لية الادول عان األفعاال غاأ مواح جلناة الناانون الادوي املتعلناة مبسا و 

 (70ًليااااةوتلااااك املتعلنااااة مبساااا ولية املنظمااااات الدو  (69ًاملشااااروعة حوليااااا  
 ، علااااى التااااواي 2011و 2001اللتااااني اعتماااادهتما اللجنااااة ه عااااام  

عنصااار ا  ااارام، وااااو عنصااار يشاااكل مساااة أساساااية مااان مساااات  أماااا
السلوك ه سياق الطرح وسبق أن أرأ رليه ه فنارة فرعياة منفصالة 
اقرتحهااا املنااارر ااااااع، فسااايتناوله التعلياااق  وسااايند. التعلياااق أيضاااا  

الدولاة،  “لوك سا ح الاري مكان أن يانجم عان تفسأا  حلاالت الطر 
الدولاااة ه حفعهاااا األجنااار رىل  “ياااة نوسيشااأ ه اااارا الصااادح رىل 

مغاحرة رقليمها  وسيتناول التعلياق أيضاا  حااالت امتناا  الدولاة عان 
فعااال مااان األفعاااال، واااا  حااااالت قاااد تتخااار راااكل التغاضااا  عااان 

ك، ساااالوك  ياااااانت تاوااااة  ااااام األجناااار  وباااارل أو ساااالوك أفااااراح
اسيشاااأ التعلياااق رىل حظااار الطااارح املن ااااو حمااادح ه مشااارو    ماااا  ناااَّ

  ومان اجلادير سلار ر أن جلناة الصاياغة قاد فضالت واايغة 11املااحة 
__________ 

، 258، الفناااااااااارة ، اجمللااااااااااد الثاااااااااااين ًاجلاااااااااازء الثاااااااااااين(2007حوليااااااااااة  (68ً 
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، 2001 انون األول/حيسامرب   12امل رخ  56/83قرار اجلمعية العامة  (69ً 

لاااد الثااااين ، اجمل2001حولياااة املرفاااق  وتااارح مشااااريا املاااواح والتعليناااات عليهاااا ه 
  77و 76ًاجلزء الثاين( والتصويب، الفنرتني 

، 2011 انون األول/حيسامرب   9امل رخ  66/100قرار اجلمعية العامة  (70ً 
، اجمللاااد الثااااين 2011حولياااة املرفاااق  وتااارح مشااااريا املاااواح والتعليناااات عليهاااا ه 

  88و 87ًاجلزء الثاين(، الفنرتني 

املبإ للمجهول الوارحة ه اجلملاة األوىل مان الفنارة الفرعياة ًأ( مان 
رَب بساااببه األجنااار علاااى مغااااحرة رقلااايم تلاااك   اااُ ً 2مشااارو  املااااحة 

ملبإ للمعلو. ال  يتضمنها النص املنارتح مان ويغة ا( على “الدولة
يغة املباااااإ للمجهاااااول تسااااامح أبن يشااااامل املنااااارر ااااااااع، ألن وااااا 

مشاارو  املاااحة حالااة الطاارح الناااتج عاان امتنااا  ساالطات الدولااة عاان 
الفعاال،  االمتنااا  عاان محايااة األجناار ماان أعمااال عدائيااة تنااو. مااا 

 متثل الدولة  ال جهات فاعلة
اح الصاااااريح، ه اجلااااازء الثااااااين مااااان الفنااااارة االساااااتبع ويبااااادو أن -12

وا  تساليم  -ل من نطاق مشاريا املواح ًأ(، لث ث مسائ الفرعية
ايئاااااة  أو األجناااار رىل حولاااااة أتااااارى، وتساااااليم األجنااااار رىل حمكماااااة

قضائية جنائية حولية، وعد. السماح بدتول أجنر غاأ الجائ رىل 
 ة النااااانون الاااادويقااااد حظاااا  باااادعم واسااااا سااااواء  ه جلناااا  -الدولااااة 

مبسااألة عااد. السااماح سلاادتول،  يتعلااق فيمااافيمااا بااني الاادول  و  أو
سيند. التعلياق علاى الفنارة الفرعياة ًأ( توضايحات بشاأن احلااالت 
الااا  ينطباااق عليهاااا بناااد االساااتبعاح  وسيوضاااح التعلياااق، علاااى وجاااه 
ااصوع، ضرورة التمييز بني عد. السماح سلدتول، واو ئادث 

ل األجنر رىل احلدوح، وترحيال أجنار  اان موجاوحا  عاحة عند ووو 
سلفعاال، ورن  ااان وجااوحم ااارا غااأ قااانوين، ه رقلاايم الدولااة، وااارم 

 احلالة األتأة ا  ال  تنا ضمن نطاق مشاريا املواح 
الاوارح ه الفنارة الفرعياة  “ألجنر اويطابق تعريف مصطلح  -13

عاادا االستعاضااة عاان ًب( مااا  ااان قااد اقرتحااه املناارر اااااع، فيمااا 
كااااون واضااااحا  أن لكاااا  ي “رح فاااا مبصااااطلح  “خص راااا مصااااطلح 

األرااااخاع الطبيعيااااني  وقااااررت جلنااااة  رال تشاااامل ال مشاااااريا املااااواح
الصياغة حرف الشرط الوارح ه النص الري اقرتحه املنرر اااع، 

ياانص تشااريا  مل ا ماا منياادا  بعبااارة  “ألجناار احيااث  ااان تعريااف 
، ألن عاااادة أعضاااااء اعتااااربوم (71ً“تلااااك الدولااااة علااااى تاااا ف ذلااااك

رااك ه أن الدولااة مكاان أن متاانح محايااة واضااح  ولاايس اناااك  غااأ
تاواة مان الطارح لفئاات معيناة مان األجاناب، مكان اعتباارام بنااء  
علاااى ذلاااك ماااواطنني فيماااا خياااص الطااارح، وماااا ذلاااك تنااارر أن اااارم 
املسااااااألة ينبغاااااا  أن لضااااااا للنااااااانون احمللاااااا  ًأو للاااااانظم التعااديااااااة 

وعااا وة وأن ا راااارة رليهاااا ه التعلياااق رمباااا تكاااون  افياااة  اااواااة( 
علااى ذلااك، رئاا  أن اسااتبعاح ااارم الفئااات ماان األفااراح ماان تعريااف 

الااوارح ه الفناارة الفرعيااة ًب( قااد يكااون لااه أثاار غااأ  “ألجانااب ا
مرغاااوب فيااااه يتمثااال ه حرماااااهنم ماااان احلماياااة املنصااااوع عليهااااا ه 

 مشاريا املواح 
ياغة حااارف تعرياااف ة، قاااررت جلناااة الصااا وبعاااد مناقشاااة طويلااا  -14

الوارح ه الفنرة الفرعية ًح( من النص األول   “ قليم امصطلح 
الاري اقرتحاه املنارر ااااع  فناد رئا  أن التعرياف املنارتح ملصاطلح 

جملاااااااال الاااااااري متاااااااار  فياااااااه الدولاااااااة  امااااااال  اسعتباااااااارم  “ قلاااااايم ا
 ثاااارأ ماااان املشااااا ل أ قااااد يثاااا  “واااا حياهتا الناراااائة عاااان سااااياحهتا

__________ 
، 258، الفناااااااااارة اجلاااااااااازء الثاااااااااااين(اجمللااااااااااد الثاااااااااااين ً، 2007حوليااااااااااة  (71ً 
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ئاال، وتاوااة ه احلاااالت الاا  متااار  فيهااا الدولااة واا حياهتا  ممااا
السياحية ه رقليم حولة أترى، مثل األراض  اااضعة  حارة أجنبية 

 واألراض  احملتلة والنواعد العسكرية 
وقاااااااررت جلناااااااة الصاااااااياغة أيضاااااااا  حااااااارف تعرياااااااف مصاااااااطلح  -15
لاااانص ( ماااان ااالفرعيااااة ًعلااااى مااااو مااااا ورح ه الفناااارة  “حلاااادوح ا
تاااارى حاجااااة رىل تعريااااف  ال   فهاااا 2007واااال  املناااارتح ه عااااا. األ

الاا  تستنساا   6ماان مشاارو  املااحة  3ه الفنارة  رال ياارح ال مصاطلح
من االتفاقياة اااواة بوضاا  33من املاحة  1بدوراا مضمون الفنرة 

  وترى جلنة الصياغة أيضا  أن التعريف املنارتح 1951ال جئني لعا. 
ماان رااأنه أن يااا حي رىل  “منطناااة سعتباراااا  “حلاادوح املصااطلح 

وااااعوست  فا رااااارة، مااااث  ، ه التعريااااف األواااال  رىل عااااد. متتااااا 
ضااامن منطناااة احلااادوح غاااأ م ئماااة ألن  “ر اااز املنااايم م ااألجناار بااا 

يتمتعااون  ال األجانااب املوجااوحين بصااورة قانونيااة ه رقلاايم الدولااة قااد
ن أن ي حي تعريف مرا املر ز  وع وة على ذلك، مكأنفسهم ام 

رىل أثار غاأ منصاوح يتمثال ه تشاجيا  “نطنة م احلدوح سعتباراا
الوقاات الااري الاادول علااى أن تبناا  األجانااب تاضااعني لواليتهااا ه 

 حترمهم من االستفاحة من حنوقهم 
  ورىل حاااااد  باااااأ، “ق الطااااارح حااااا  3وُعناااااون مشااااارو  املااااااحة  -16

 قتااة رىل واايغة يسااتند الاانص الااري اعتمدتااه جلنااة الصااياغة بصاافة م
فيهااا الفنااراتن  مننحااة قاادمها املناارر اااااع رىل ااارم اللجنااة ُحجماات

ة الا  أحيلات من نصه األول   وت فا  لصيغة مشارو  املااح 2و 1
ملبااح   ارىل جلنة الصياغة، للو الصايغة احلالياة مان أياة رراارة رىل 

، فه  ررارة اعترباا عدح من أعضاء (72ً“األساسية للنانون الدوي
ة، وتشااااأ باااادال  ماااان ذلااااك رىل جلنااااة النااااانون الاااادوي تنييديااااة للغاياااا 

شااااااريا املاااااواح اااااارم وقواعاااااد الناااااانون الااااادوي األتااااارى الواجباااااة  م
  وير ر مشرو  املاحة على وجه التحديد حنوق ا نسان “التطبيق

تر  مل ة الصياغةنظرا  رىل أمهيتها اااوة ه سياق الطرح، غأ أن جلن
 رارة رىل حسن النية يتضمن مشرو  املاحة رأن من الضروري أن 

ًواجب التنياد سلناانون(، فيماا عادا  4ويطابق مشرو  املاحة  -17
تغيااأات طفيفاااة، الاانص املنااارتح أواا   مااان املناارر ااااااع ه تنريااارم 

، واو ناص حظا  بتأيياد واساا ه جلناة الناانون الادوي (73ًالساح 
  (74ًة والستنياملناقشة ال  جرت ه حورهتا الثانيأثناء 

مااان العهاااد الااادوي ااااااع سحلناااوق املدنياااة  13وتاانص املااااحة  -18
والسياساااية، املتصااالة بطااارح األجاناااب املوجاااوحين بصاااورة قانونياااة ه 

 وز مبوجبها رودار أمر  ال رقليم الدولة الطارحة، على الناعدة ال 
ناة تخر وفنا  للنانون  وما ذلاك، قاررت جلتنفيرا  لنرار يُ  رال سلطرح

__________ 
  321، احلارية 196املرجا نفسه، الفنرة  (72ً 
 A/CN.4/625، الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(2010حوليااااة  (73ً 
 ( 1-ًمشرو  املاحة سء Add.l-2و

، احلاراااية 144، الفنااارة ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(نفساااه املرجاااا (74ً 
  167-164فنرات ، وال1293

من نص املنرر اااع ألن  “صفة قانونية بالصياغة حرف عبارة 
معظاام أعضاااء جلنااة الصااياغة رأوا أن واجااب التنيااد سلنااانون يتعلااق 
بناعدة راسخة من قواعد النانون الدوي تسري على أي تدبأ مان 
تاادابأ الطاارح، مبعاازل عاان مشااروعية وجااوح األجناار ه رقلاايم الدولااة 

تاه أبناه علياق اارم الننطاة، مساّلما  ه الوقات ذاالطارحة  وسي  د الت
ماااان املمكاااان أن تاااانص النااااوانني احملليااااة الاااا  تاااانظم طاااارح األجانااااب 
املوجااااوحين ه الدولااااة بصااااورة غااااأ قانونيااااة علااااى قواعااااد ورجااااراءات 
خمتلفااااااة  وسيوضااااااح التعليااااااق أيضااااااا  أن واجااااااب التنيااااااد سلنااااااانون، 

الطرح الشكلية  ، ئيل رىل رروط4املنصوع عليه ه مشرو  املاحة 
الساواء؛ ومان مث فاإن نطااق تطبيناه أوساا ورروطه املوضاوعية علاى 

 5مان مشارو  املااحة  2من الشرط املماثل املنصوع عليه ه الفنرة 
 بشأن أسباب الطرح 

، على النحو املنرتح “سباب الطرح أ  5وُعنون مشرو  املاحة   -19
ري أ اااد علاااى الشاارط اجلاااواري الاا  1  وتااانص الفناارة (75ًه األواال

واااو أن قاارار  أال النااانون الاادوي،لااف أعضاااء جلنااة علااى أمهيتااه خمت
الطرح  ب أن يكون مسببا   وقد أُعيدت وياغة النص ا نكليازي 

 للفنرة بغية مواءمته ما النص الفرنس  الري ظل حون تغيأ 
ورغاااام ا قاااارار، أثناااااء مناقشااااات جلنااااة الصااااياغة بشااااأن نااااص  -20

عليهماا مان ا. سببان متفق وم  والنظا. الع، أبن األمن الن2 الفنرة
أسااااباب الطاااارح، ساااااح رأي مفاااااحم أن اناااااك أيضااااا  أسااااباس  وجيهااااة 

 اوز لدولاة أن تطارح  ال الوقت نفسه، ُسّلم عموما  أبنه وه أترى 
لألسااباب املنصااوع عليهااا ه قانوهنااا، وسلتاااي َتناارَّر أن  رال أجنبيااا  

الانص علاى  ا ذلك، أُبنا  هوفنا  لرلك  وم 2تعاح وياغة الفنرة 
رراااارة حمااادحة رىل األمااان الناااوم  والنظاااا. العاااا.، نظااارا  رىل وااالتهما 

 “لناانون ااااوة بطرح األجانب  وسيوضح التعليق أن مصاطلح 
يُفهم علاى أناه يشاأ رىل الناانون احمللا   ينبغ  أن 2الوارح ه الفنرة 

 “لناوم ن األم اللدولة الطارحة  وسيوضح التعليق أيضا  مفهوم  
بوواافهما سااببني ماان أسااباب طاارح األجناار، مااا  “لنظااا. العااا. او

تنص عليها  -من بينها انتهاك قانون اهلجرة   -ذ ر أسباب أترى 
 النوانني احمللية 

دا تعاادي ت طفيفااة، الاانص الااري ، فيمااا عاا 3وتطااابق الفناارة  -21
اقرتحاااه املنااارر ااااااع ه البداياااة  واااا  حتااادح معاااايأ عاماااة لتنيااايم 
أساباب الطارح ماان جاناب الدولااة الطاارحة  ولكاا  يتباني أن ا رااارة 

 تساري ال “لطابا الاراان للتهدياد املرتتاب علاى تلاك الوقاائا ارىل 
ا.، قااررت أبسااباب مثاال األماان النااوم  والنظااا. العاا  يتعلااق فيمااا رال

جلنة الصياغة أن تننل ارا العنصر رىل هناية الفنرة وأن تنيدم بعبارة 
  وس ضااافة رىل ذلااك، أُحتلاات بعاا  التغيااأات “نااد االقتضاااء ع

اللغوية الطفيفة على النص ا نكليازي مان أجال مواءمتاه ماا الانص 
 الفرنس  األول  

__________ 
 ( 9ًمشرو  املاحة  1288، احلارية 140الفنرة املرجا نفسه،  (75ً 



 32 والستني  الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

رر مماثاااال للاااانص األواااال  الااااري اقرتحااااه املناااا  4ونااااص الفناااارة  -22
 وز للدولاة أن  ال اااع، والغرض الوحيد منه او ا رارة رىل أنه

  ما النانون الدوي تطرح أجنبيا  لسبب يتنال
سلبااب الثااين مان مشااريا املاواح ًحااالت الطارح  يتعلق فيماو  -23

، 13 رىل 6احملظااور(، واااو الباااب الااري يتضاامن مشاااريا املااواح ماان 
قال رن جلنة الصياغة قد اعتربت أن التطرق رىل تعريف مصاطلح  

ه التعلياااق أنساااب مااان تناولاااه ه  “د  اجلنساااية عااا و “ل جااائ ا
لتعلياااق علاااى ريا املاااواح  وخبصاااوع ال جئاااني، سيشااادح اناااص مشاااا

ضرورة أن تُراَعى لايس فناط االتفاقياة اااواة بوضاا ال جئاني، بال 
ه ذلاك اعتمااح واكوك رقليمياة مثال  مباا التطورات ال حنة أيضاا ،

اتفاقيااااااة منظمااااااة الوحاااااادة األفرينيااااااة الاااااا  حتكاااااام املظاااااااار اااوااااااة 
  1969عُتماااااادت ه عااااااا. مبشااااااك ت ال جئااااااني ه أفرينيااااااا الاااااا  ا

لاااال  ال يشااااأ التعليااااق رىل أن مشاااااريا املااااواحااااارا الصاااادح، س وه
بصااور قاعاادة التخصاايص الاا  ماان قبياال التعريااف األوسااا ملصااطلح 

 من االتفاقية ا قليمية املر ورة أع م   1 الوارح ه املاحة  “ل جئ ا
  وقد  “ ظر طرح ال جئني  ح اآلن او    6وعنوان مشرو  املاحة   -24

جلنااة الصااياغة ه عملهااا رىل نااص ننحااه املناارر اااااع بناااء     اسااتندت 
على طلبهاا، ه الادورة الساتني للجناة الناانون الادوي، أن يّتباا الانص  
بشاااكل أوثاااق مضااامون وايكااال األحكاااا. ذات الصااالة مااان االتفاقياااة  

  ومان اجلادير سلار ر أن الصايغة  1951اااوة بوضا ال جئاني لعاا.  
ه البداياااة لنيااات انتنااااحا  مااان عااادح مااان    ااااااع   املنااارر الااا  اقرتحهاااا  

  32 املااحتني  أعضاء جلنة النانون الدوي لكوهناا تساعى رىل اجلماا باني 
ا عااااااحة  مااااان حون تنااااااول مبااااادأ عاااااد.    1951مااااان اتفاقياااااة عاااااا.    33و 

   ( 76ً النسرية 
استنساااااتا  حرفيااااا   6ماااان مشاااارو  املاااااحة  1وتستنسااا  الفناااارة  -25

 االتفاقيااة اااوااة بوضااا ال جئاانيماان  32ماان املاااحة  1نااص الفناارة 
 “لدولاااة املتعاقااادة ا، فيماااا عااادا االستعاضاااة عاان عباااارة 1951لعااا. 
على ال جئني املوجوحين  رال 1تسري الفنرة  وال  “لدولة ابكلمة  

 بصورة قانونية ه رقليم الدولاة الطاارحة، وتنصار أساباب طارح اا الء
النظااا. العااا.   وأ ال جئااني علااى األسااباب املتعلنااة سألماان النااوم 

، اساااتعي  عااان 1951وبغياااة مواءماااة ناااص الفنااارة ماااا اتفاقياااة عاااا. 
ه ]النسخة ا نكليزية من[ النص الري اقرتحه  “may not عبارة 

  وعا وة علاى ذلاك، ومتشايا  ماا “shall not املنارر ااااع بعباارة 
رفت ا راااارة رىل رغباااة عااادح مااان أعضااااء جلنااا  ة الناااانون الااادوي، حاااُ

رفت   “ رااب ا  سابب مساتنل مان أساباب طارح ال جئاني  وحاُ
 اااان  ذا رأيضاااا  رراااارة أتااارى رىل سااابب رضااااه لطااارح ال جئاااني ً

 املعااااإ سألماااار الااااري واااادر ه حنااااه حكاااام هنااااائ  س حانااااة جلرمااااة
جنحااااااة سلغااااااة ااطااااااورة يشااااااكل تطاااااارا  علااااااى اجملتمااااااا ه ااااااارم  أو

 1951 ماااااان اتفاقيااااااة عااااااا. 32ماااااان املاااااااحة  1( ألن الفناااااارة “الدولااااااة
تتضاامن أيااة ررااارة رىل ااارا الساابب  واقاارُتح أن يبااني التعليااق أن  ال

__________ 
، احلاراااية 198، الفنااارة ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(2007حولياااة  (76ً 
  235(، والفنرة 5ًمشرو  املاحة  323

تعاااإ ال جااائ  “جئاااا  موجاااوحا  ه رقليمهاااا بصاااورة قانونياااة العباااارة 
 الري ُمنح وضا اللجوء ه الدولة املعنية 

 2وقااد أجاارت جلنااة الصااياغة مناقشااات مطولااة بشااأن الفناارة  -26
، 1951اتفاقيااااة عااااا.  الاااا  لاااايس هلااااا نظااااأ ه 6ماااان مشاااارو  املاااااحة 

ولكن املنرر اااع اقرتحها على أساا  األحكاا. النضاائية والارأي 
ليشامل   1نطاق انطباق الفنارة رىل توسيا  2الفنه   وترم  الفنرة 

 ااال الجااائ، حااا  لاااو  ااااان موجاااوحا  بصاااورة غاااأ قانونياااة ه رقلاااايم 
 الدولة املساتنبلة، يكاون قاد قاّد. طلباا  ل عارتاف لاه بوضاا ال جائ

يااازال طلباااه قياااد النظااار  وانقشااات جلناااة الصاااياغة مااادى ضااارورة  وال
رحراج حكااام ينطاااوي علاااى اساااتثناء مااان اااارا الشاااكل مااان أراااكال 

على ماو ماا اقرتحاه املنارر ااااع ه البداياة، ه احلااالت  احلماية،
ال  يكون فيها اهلدف البنّي من طلب احلصول على وضا ال جئ 

م  وبعاااد ننااااش مكثاااف، ااااو وقاااف أثااار أمااار الطااارح احملتمااال وااادور 
تلصااات جلناااة الصاااياغة رىل أن وضاااا حكااام ه اااارا الصااادح لااايس 

ى األفاااااراح الااااارين علااااا  رال ينطباااااق ال 6ضاااااروراي  ألن مشااااارو  املااااااحة 
مبوجااب  “ل جاائ ايسااتوفون الشااروط املنصااوع عليهااا ه تعريااف 

الصااكوك األتاارى ذات الصاالة  ورأى معظاام  أو 1951اتفاقيااة عااا. 
أمهيااااة  فاااا  ن الشااااخص الجئااااا  حنينيااااا ،األعضاااااء أنااااه عناااادما يكااااو 

 لألسااباب الاا  حاادت بااه رىل طلااب احلصااول علااى وضااا ال جاائ،
ب اااااو تفاااااحي األماااار بطاااارحم  لكااااون اهلاااادف ماااان ذلااااك الطلاااا  وال

وسيوضاااح التعلياااق اااارم الننطاااة، م  ااادا  ه الوقااات ذاتاااه أناااه يتعاااني 
اعتبار الشخص الجئاا  رذا ماا اساتول الشاروط احملادحة ه الصاكوك 

نونية ذات الصلة، بصرف النظر عما رذا  ان ارا الشخص قد النا
نح وضااا ال جاائ نح رايم  مل أو مااُ يااق أن املناباال، ساايبني التعل وه مااُ
 تمااااااااا فيااااااااه الشااااااااروط الااااااااوارحة ه تعريااااااااف  ال الشااااااااخص الااااااااري

، 1 وز أن يُطرح ألسباب غأ تلك املار ورة ه الفنارة  “ل جئ ا
أن تطرح فرحا  تند. رليها لدولة ه خيل حبق ا ال 6وأن مشرو  املاحة 

بطلااب احلصااول علااى وضااا ال جاائ عناادما يكااون ماان الواضااح أن 
مال حااق اللجااوء  واقاارُتح أيضااا  أن ذلااك الطلااب مثاال رساااءة السااتع
مكاااان أن تُعتاااارب اسااااتثناء  ماااان املباااادأ  2يشااااأ التعليااااق رىل أن الفناااارة 

رقلااايم الاااري يااانص علاااى أن وجاااوح األجنااار بصاااورة غاااأ قانونياااة ه 
 الدولة مكن أن يربر ه حد ذاته طرح ذلك األجنر 

بااني    ا عاااحة النساارية الاا  تتناااول مسااألة عااد.    3و مااا الفناارة   -27
   1951مااااااان اتفاقياااااااة عاااااااا.    33 مااااااان املااااااااحة   2و   1أحكاااااااا. الفنااااااارتني  

مااا رضااافة    1951وتستنساا  واايغتها الصاايغة الااوارحة ه اتفاقيااة عااا.  
تنتصار علاى   وال   رح يا حااالت الطا لك  تشمل مج  “ ىل حولة  ر عبارة 
التعلياق رىل أن الفنارة  الضايق  وسيشاأ   ا مبعنااا ا عااحة النسارية حالة 

تسااري، علااى حااد سااواء، علااى ال جئااني املوجااوحين بصااورة قانونيااة    3
 ه رقليم الدولة وعلى أولئك املوجوحين فيه بصورة غأ قانونية  

يشامل مشارو  وانقشت جلناة الصاياغة ماا رذا  اان ينبغا  أن  -28
 ،أيضااا  اجلوانااب النانونيااة األتاارى املتعلنااة بطاارح ال جئااني 6املاااحة 
مان اتفاقياة عاا.  32ه ذلك عن طريق استنساخ مضمون املااحة  مبا
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بتفاويله  وبعد حراسة متأنية، تلصت جلنة الصياغة رىل أنه   1951
 “د. ا تا ل عا من األفضل تناول ارم اجلواناب مان تا ل بناد 

ًالنواعاد األتارى اااواة بطارح ال جئاني  8احة مشرو  امل الوارح ه
 وعدم  اجلنسية( 

ًحظااار طااارح عااادم  اجلنساااية( مااان  7ويتاااألف مشااارو  املااااحة  -29
د أحتلاات عليااه جلناة الصااياغة عادحا  ماان التغيااأات فنارة واحاادة  وقا 

من  31من املاحة  1من أجل مواءمة النص األول  ما نص الفنرة 
  1954لعاااا.    اجلنسااايةبوضاااا األراااخاع عااادماالتفاقياااة اااواااة 

ه  “may واكااارا، اساااتعي  ]ه الااانص ا نكليااازي[ عااان الفعااال 
عاادح ماان أعضاااء ، وبناااء  علااى اقاارتاح “shall بدايااة الفناارة سلفعاال 

جلناة النااانون الاادوي، احاُتفد بعبااارة  بصاافة قانونياة“، الااوارحة بااني 
 ورحت ه ، حسااااابما(77ًقوساااااني معناااااوفتني ه ناااااص املنااااارر ااااااااع

رفت ا رااااااارة رىل 1954اتفاقياااااة عااااااا.    وعاااااا وة علااااااى ذلااااااك، حااااااُ
 سبب ممكن من أسباب طرح رخص عد  اجلنسية،   “ رااب ا

  وس ضااافة رىل ذلااك، قااررت 6علااى غاارار مااا   ه مشاارو  املاااحة 
، 6جلنة الصياغة، مثلما فعلت خبصوع ال جئني ه مشرو  املاحة 

 ضاااه ماان أسااباب طاارح رااخص أن حتاارف ا رااارة رىل الساابب ا
  الاااري اجلنساااية، وااااو السااابب الاااري يااارح ه الااانص األوااالعاااد  

ماان  31ماان املاااحة  1ياارح ه الفناارة  ال اقرتحااه املناارر اااااع ولكنااه
ذا  اااان املعاااإ سألمااار الاااري  ر، ونصاااه  ااااآلا  1954 اتفاقياااة عاااا.

جنحاة سلغاة ااطاورة  أو ودر ه حناه حكام هناائ  س حاناة جلرماة
  “تما ه ارم الدولةيشكل تطرا  على اجمل

 ان ينبغ  أن يُدرَج ه مشرو  وانقشت جلنة الصياغة ما رذا   -30
مماثل لارلك الاري أُبنا  ا عاحة النسرية حكم بشأن عد.  7املاحة 

  وقاااررت جلناااة الصاااياغة ه 6املااااحة مشااارو  مااان  3علياااه ه الفنااارة 
ن األرااخاع عاادم  هنايااة املطاااف عااد. رحراجااه، علااى أن يُفهاام أ

 24و 23 املاحتنياجلنسية يتمتعون سحلماية املعرتف ما ه مشروع  
والسارية على األجانب بوجه عا.  وع وة على ذلاك، قاررت جلناة 

، أن يشامل بناد 6مبشارو  املااحة  يتعلاق فيماالصياغة، مثلما فعلت 
املساااااائل األتااااارى  8الاااااوارح ه مشااااارو  املااااااحة  “د. ا تااااا ل عااااا 
 اجلنسية نة بطرح األرخاع عدم  املتعل

ًالنواعااااد األتااارى اااواااة بطاااارح  8ويتضااامن مشااارو  املااااحة  -31
ال جئاااااني وعااااادم  اجلنساااااية(، وااااااو مشااااارو  مااااااحة جدياااااد، بنااااادا  

يكفاال أن تطبااَّق علااى طاارح ال جئااني وعاادم   “د. ا تاا ل عاا  الاا 
النااانون ولكنهااا غااأ  اجلنسااية النواعااد األتاارى املنصااوع عليهااا ه

 “لنااانون ا  ويُنصااد مبصااطلح 7و 6  ورة ه مشااروع  املاااحتنيماار 
ا رااارة رىل النواعااد الااوارحة ه الصااكوك  8الااوارح ه مشاارو  املاااحة 

الدولية ذات الصلة ال  تتناول ال جئني وعدم  اجلنساية، و ارلك  
ا  اال قاعاادة ماان قواعااد النااانون الااداتل  للدولااة الطااارحة، بناادر ماا 

 وجب النانون الدوي التزامات تلك الدولة مبتكون غأ متنافية ما 
__________ 

 ( 6ًمشرو  املاحة  324، احلارية 198املرجا نفسه، الفنرة  (77ً 

يتصااال تصوواااا  سلنواعاااد املتعلناااة  “د. ا تااا ل عااا وبناااد  -32
عااد  اجلنسااية، الااوارحة، علااى  أو سلشااروط ا جرائيااة لطاارح ال جاائ

االتفاقيااااة اااوااااة بوضااااا ماااان  32ماااان املاااااحة  2التااااواي، ه الفناااارة 
االتفاقياااااة مااااان  31مااااان املااااااحة  2الفنااااارة  هو  1951عاااااا. ال جئااااني ل

  ويتصل اارا 1954لعا. اااوة بوضا األرخاع عدم  اجلنسية 
 1951ماان اتفاقيااة عااا.  32ماان املاااحة  3البنااد أيضااا  أبحكااا. الفناارة 

الااا  تُلاااز.  1954مااان اتفاقياااة عاااا.  31مااان املااااحة  3وأحكاااا. الفنااارة 
عااد  اجلنسااية اااضااا للطاارح  أو الدولااة الطااارحة أبن متاانح ال جاائ

ورة قانونياااة ه بلاااد آتااار، معنولاااة ليلاااتمس ت هلاااا قبولاااه بصااا  مهلاااة
ه أن تطبق، ت ل ارم املهلة، ما حنها وحتفد أيضا  هلرم الدولة 

 ترام ضروراي  من التدابأ الداتلية 
واطنني، أرار رىل أن املنرر اااع  مبسألة طرح امل  يتعلق فيماو  -33

بعنااااوان  4لماااااحة ل، مشااااروعا  (78ً اااان قااااد اقاااارتح، ه تنرياااارم الثالااااث
أحالتاه جلناة الناانون الادوي رىل  “د. جواز طرح الدولة لرعاايااا ع

  وقااد أاثر مشاارو  املاااحة املاار ور ننارااا  حاميااا  ه (79ًجلنااة الصااياغة
األعضااااء أن ياااُدرَج ه مشااااريا جلناااة الصاااياغة  بينماااا فضااال بعااا  

املااااواح حكاااام بشااااأن حظاااار طاااارح الدولااااة لرعااياااااا، تساااااءل أعضاااااء 
عااان مااادى ضااارورة، بااال ماادى استصاااواب، حكااام مااان اااارا  آتاارون

ينبغاااا  أن تاااادتل ضاااامن نطاااااق  ال النبيااال يتناااااول فئااااة ماااان األفاااراح
املوضاااااو   وعااااا وة علاااااى ذلاااااك، أُعااااارب عااااان آراء متبايناااااة بشاااااأن 

نرتح  فند ذاب بع  األعضاء رىل عاد. مضمون مشرو  املاحة امل
ا اعرتضوا جواز قبول أي استثناء من مبدأ حظر طرح املواطنني، ولر

علاااااى الااااانص األوااااال  الاااااري اقرتحاااااه املنااااارر ااااااااع وتاااااوتى فياااااه 
املناباااال، رأى آتاااارون أن النااااانون الاااادوي  وه اسااااتثناءات حمتملااااة 

راساااة يتضااامن أي حظااار مطلاااق لطااارح املاااواطنني  وبعاااد ح ال احلااااي
متأنية، تلصت جلنة الصياغة رىل أنه من غأ املناسب رحراج حكم 

مشاااريا املااواح ألن املااواطنني ينعااون تااارج بشااأن طاارح املااواطنني ه 
  1نطاق املوضو  على النحو احملدح ه مشرو  املاحة 

ًالتجرياااد مااان اجلنساااية لغااارض  9مبشااارو  املااااحة  يتعلاااق فيمااااو  -34
لصاااياغة قاااد انقشااات ماااا ذلاااك مااادى الطااارح فناااط(، قاااال رن جلناااة ا

استصااواب تضاامني مشاااريا املااواح حكمااا  يتناااول حاااالت التجريااد 
جلنسااية ه سااياق الطاارح  وأتاارت جلنااة الصااياغة ه احلساابان ماان ا

ات الفرياااق العاماال املعااإ مااارا رقاارار جلنااة الناااانون الاادوي السااتنتاج
أاااا املوضااو  الااري أنشاائ ه الاادورة السااتني لبحااث املسااائل الاا  يث

متعادحي اجلنسايات والتجرياد  أو طرح األرخاع مزحوجا  اجلنساية
  ويتمثاال أحااد تلااك االسااتنتاجات (80ًماان اجلنسااية ه سااياق الطاارح

الاا  طُلااب ماان جلنااة الصااياغة أن تراعيهااا ه عملهااا ه أن يتضاامن 
ينبغ  للدول أن تلجأ  ال  التعليق على مشاريا املواح نصا  يوضح أنه

__________ 
  A/CN.4/581الوثينة ، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(املرجا نفسه،  (78ً 
وانظار أيضاا   ؛188، الفنارة املرجا نفسه، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين( (79ً 

  322، احلارية 197الفنرة 
  170، الفنرة ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(2008حولية  (80ً 
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نسااية للتهاارب ماان التزاماهتااا مبوجااب مباادأ عااد. رىل التجريااد ماان اجل
 انت مشااريا  ملا   غأ أن جلنة الصياغة رأت أنه(81ًطرح املواطنني

تاانص علااى أي حظاار لطاارح املااواطنني، فماان غااأ املناسااب  ال املااواح
التطاارق فيهااا رىل مسااألة االلتفاااف علااى ااارا احلظاار  وأُعاارب أيضااا  

دعو رىل عاااد. رحراج أي عااان رأي أ ثااار تطرفاااا  ه جلناااة الصاااياغة يااا 
حكم يتناول جمال اجلنسية احلسا  الري تتمتا فياه الادول ماام   

 لسلطة التنديرية  بأ من ا
وبعد وضا  ل األمور ه االعتباار، رأت أغلبياة أعضااء جلناة  -35

الصااياغة أنااه ماان املفيااد تناااول احلالااة احملاادحة الاا   اارح فيهااا الدولااة 
ل مناه أجنبياا ، لغارض وحياد اااو أحاد مواطنيهاا مان جنسايته، فتجعا 

مل  مااا ااارا الصاادح، رُئاا  أن ااارا التجريااد ماان اجلنسااية، وه طاارحم 
ن له أي مربر آتر ساوى رغباة الدولاة ه طارح الشاخص املعاإ، كي

مان املااحة  2 مثل رساءة، ورمبا تعسفا  أيضا ، سملعىن الاوارح ه الفنارة
  وسيشدح التعليق علاى (82ًمن ا ع ن العامل  حلنوق ا نسان 15

يُنصاااااد مناااااه التااااادتل ه التطبياااااق العااااااحي  ال 9أن مشااااارو  املااااااحة 
ا تاا ل حبااق الدولااة ه  ريااد فاارح ماان األفااراح  وأ لنااوانني اجلنسااية

 من جنسيتها لسبب منصوع عليه ه تشريعات تلك الدولة 
 علااى العنااوان املناارتح ه البدايااة، 10وأُبناا  ه مشاارو  املاااحة  -36
  وقاااااد جااااارى ننااااااش ه جلناااااة “ظااااار الطااااارح اجلمااااااع  حوااااااو  أال

رح استصااااواب رحراج تعريااااف للطاااا  أو الصااااياغة بشااااأن ماااادى ضاااارورة
واح، وقااررت جلنااة الصااياغة ه هنايااة املطاااف اجلماااع  ه مشاااريا املاا 

  غااااأ أن 10ماااان مشاااارو  املاااااحة  1رحراج ااااارا التعريااااف ه الفناااارة 
رياااف الاااري اعتمدتاااه جلناااة الصاااياغة، ت فاااا  للمنااارتح األوااال  التع

 العنصاااااااار اجلماااااااااع  رال يتناااااااااول ال املنااااااااد. ماااااااان املناااااااارر اااااااااااع،
ه الفنارة الفرعياة لتعرياف الطارح الاوارح  يستنس  العناور العامة وال

  وسلتااااااي، يعااااارَّف الطااااارح اجلمااااااع  ه 2ًأ( مااااان مشااااارو  املااااااحة 
  “األجانب بووفهم جمموعةرح  طسعتبارم  1 الفنرة

ال  تانص علاى حظار الطارح اجلمااع  اجلملاة  2ومتاثل الفنرة  -37
مااااان الااااانص الاااااري اقرتحاااااه املنااااارر ااااااااع ه  1األوىل مااااان الفنااااارة 

ماااان  3  وينبغاااا  أن يُفهاااام ااااارا احلظاااار ه ضااااوء الفناااارة (83ًالبدايااااة
 مشرو  املاحة 

رىل واااايغة اجلملااااة  10ماااان مشاااارو  املاااااحة  3وتسااااتند الفناااارة  -38
ماااان الاااانص الااااري اقرتحااااه املناااارر اااااااع ه  1الثانيااااة ماااان الفناااارة 

البداياااة  واااا  تباااني أناااه  اااوز للدولاااة أن تطااارح ه آن واحاااد أفااااراح 
نااااب، علااااى أن يااااتم الطاااارح بعااااد تنياااايم مناسااااب جمموعااااة ماااان األجا

احا  رىل وموضوع  للحالة اااوة لكل فرح من أفاراح اجملموعاة واساتن
__________ 

  171الفنرة  املرجا نفسه، (81ً 
 ااااااااااانون   10( املاااااااااا رخ 3-ألااااااااااف ًح 217امااااااااااة قاااااااااارار اجلمعيااااااااااة الع (82ً 

  1948األول/حيسمرب 
، احلاراااية 199الفنااارة  ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(،2007حولياااة  (83ً 
 ( 7ًمشرو  املاحة  325

لتنياااايم املناسااااب  اذلااااك التنياااايم  وسيشااااأ التعليااااق رىل أن معيااااار 
مساااتلهم مااان الساااوابق النضاااائية للمحكماااة األوروبياااة  “واملوضاااوع 

 حلنوق ا نسان 
يشأ رىل حاالت  “د. ا ت ل ع ابندا  ل 4وتتضمن الفنرة  -39

النزا  املسلح  ومن اجلدير سلر ر أن مشرو  املاحة األول  املتعلاق 
سلطااااارح اجلمااااااع  الاااااري اقرتحاااااه املنااااارر ااااااااع وأحيااااال رىل جلناااااة 
الصياغة  اان يتضامن فنارة  ياز طارح األجاناب مجاعياا ، ه ظاروف 

ة معاجلاااة وقااات الحاااق، وبغيااا  وه معيناااة، ه أوقاااات النااازا  املسااالح 
ل الاا  أعاارب عنهااا عاادح ماان أعضاااء جلنااة النااانون الاادوي، غالشااوا

قاااد. املنااارر ااااااع رىل جلناااة الصاااياغة وااايغة مننحاااة لتلاااك الفنااارة 
تااانص علاااى مزياااد مااان النياااوح علاااى حاااق الدولاااة ه طااارح األجاناااب 
مجاعياااا  ه حالاااة النااازا  املسااالح  وتااا ل املناقشاااات الااا  جااارت ه 

مكن النص على استثناء  ال األعضاء أنهجلنة الصياغة، رأى بع  
رزاء  رال ماااااان حظاااااار الطاااااارح اجلماااااااع ، ه أوقااااااات الناااااازا  املساااااالح،

األجاناااب احلااااملني جلنساااية حولاااة تكاااون ه حالاااة نااازا  مسااالح ماااا 
الدولااااااة الاااااا  يوجاااااادون ه رقليمهااااااا، حون سااااااواام ماااااان األجانااااااب 
 أنااهاملوجااوحين ه رقلاايم تلااك الدولااة  وأُعاارب أيضااا  عاان رأي مفاااحم 

رذا   رال ا  أولئاااك األجاناااب لتااادابأ الطااارح اجلمااااع مكااان رتضااا  ال
 ااانوا يشااار ون مجاعيااا  ه أنشااطة تشااكل تطاارا  علااى أماان الدولااة  

يفرض النانون الدوي احلااي اارم النياوح علاى  ال ووفنا  لرأي آتر،
حق الدولة ه طرح األجانب من مواطإ حولة أترى تشاتبك معهاا 

 رىل أن مسااألة الطاارح ه وة علااى ذلااك، أرااأه ناازا  مساالح  وعاا 
أوقاااات النااازا  املساااالح مساااألة معناااادة، وأناااه ينبغاااا  للجناااة النااااانون 

ينسااجم متامااا  مااا  ال الاادوي أن متتنااا عاان وااياغة مشاارو  ماااحة قااد
قواعد النانون ا نساين الدوي  وبسبب ارم الصاعوست، اتتاارت 

 “د. ا تاااا ل عاااا  اجلنااااة الصااااياغة ه هنايااااة املطاااااف رحراج بنااااد لاااا 
صاغا  وياغة فضفاضة حبياث يشامل مجياا قواعاد الناانون الادوي م

الااا  مكااان أن تنطباااق علاااى طااارح األجاناااب ه حالاااة نشاااوب نااازا  
 مسلح تشارك فيه الدولة الطارحة 

 علااى العنااوان املناارتح ه البدايااة، 11وأُبناا  ه مشاارو  املاااحة  -40
 جارت الا اقشاة العاماة   وتا ل املن“ظار الطارح املنناَّا حواو  أال

أثنااااء الااادورة الثانياااة والساااتني للجناااة الناااانون الااادوي، اقااارتح بعااا  
 “حلكمااااااااااا  ااألعضااااااااااااء وااااااااااايغة بديلاااااااااااة، مااااااااااان قبيااااااااااال الطااااااااااارح 

ً constructive expulsion“) لوواااااااااااااف “كااااااااااااام الواقاااااااااااااا حب أو ،
11احلاالت املشار رليها ه مشرو  املاحة  

  غأ أن جلنة الصياغة (84ً
ا اعبااااارة قااااررت ا بناااااء علااااى  الاااا  اقرتحهااااا املناااارر  “لطاااارح املننااااَّ

اااااع  واعتااُرب ااارا املصااطلح مناساابا  ألنااه يعكااس سلناادر الكاااه 
 وااااااو ا راااااارة رىل أناااااه أال الغااااارض الرئيسااااا  مااااان مشااااارو  املااااااحة،

 تننيااات مننَّعااة تفضاا  رىل أو ينبغاا  للدولااة أن تلجااأ رىل وسااائل ال
رح، أي مغاااااحرة األجناااار النتيجااااة ذاهتااااا الاااا  ياااا حي رليهااااا قاااارار الطاااا 

__________ 
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 وة علاااى ذلااك، أرااأ ه جلنااة الصاااياغة رىل أن رقليمهااا قساارا   وعاا 
قد تكون له رئاءات ر ابية غاأ  “constructive expulsion تعبأ 

مرغااوب فيهااا، وساايكون ماان الصااعب ر اااح مناباال مناسااب لااه ه 
 اللغة الفرنسية 

تانص  لاك الا ، واا  ت11مان مشارو  املااحة  1اثل الفنارة ومت -41
على حظر أي ركل من أركال الطرح املننَّا، النص الري اقرتحاه 

 2  وتسااتند الفناارة (85ًاملناارر اااااع ه البدايااة، ه تنرياارم الساااح 
أيضاا  رىل الانص الاري اقرتحاه املناارر ااااع  غاأ أن جلناة الصااياغة 

ذلاااك الااانص بغياااة توضااايح تعرياااف أحتلااات بعااا  التغياااأات علاااى 
ا ا  ورئااا  بوجاااه تااااع أن مفهاااو. “الطااارح املنناااَّ  ا  “لطااارح املنناااَّ

 ب أن ئادح حتديادا  أ ثار حقاة مان أجال تفااحي التاداتل احملتمال 
الااوارح ه الفناارة الفرعيااة ًأ(  “لطاارح امااا التعريااف العااا. ملصااطلح 

  وبعد حراسة متأنية، اتفنت جلنة الصياغة على 2من مشرو  املاحة  
للتعبااااأ عاااان تصووااااية  2 رةه الفناااا  “أ مباراااارة غاااا رحراج عبااااارة 

  وتكمان اارم ااصوواية ه  اون الدولاة الطاارحة، “لطرح املننَّا ا
اعهاا عان أفعااال سمتن أو تتخار قارارا  سلطارح، تتساابب أبفعاهلاا مل ورن

النتيجاة نفساها، أي مغاااحرة األجنار رقليمهاا قسارا   وبغيااة ه معيناة 
تكاااون فيهاااا  زايحة توضاايح أن احلكااام يشاااأ فناااط رىل احلااااالت الااا 

يُنسب رىل الدولة املعنية من  مما املغاحرة النسرية ا  النتيجة املرجوة
ه  امتنااا  عاان أفعااال، قااررت جلنااة الصااياغة االستعاضااة، أو أفعااال

بصااايغة  “غااارض التسااابب ه مغااااحرة ب، عااان عباااارة 2هناياااة الفنااارة 
  “نصد التحفيز على مغاحرة بأ ثر حتديدا  ا  

اغل رزاء ا راارة ه صاياغة عان بعا  الشاو وأُعرب ه جلنة ال -42
رىل احلااااااالت الاااااا  ت ياااااد فيهاااااا الدولااااااة أعمااااااال  يرتكبهااااااا  2الفنااااارة 

أعضاااااء جلناااااة  تتغاضااااى عنهااااا  ورأى بعاااا  أو أرااااخاع عاااااحيون
التغاضاااا  مبثابااااة رااااكل ماااان  أو الصااااياغة أن اعتبااااار ذلااااك التأييااااد

اال   أرااكال الطاارح املننااَّا الااري ئظاارم النااانون الاادوي ساايثأ ررااك
غاااأ أن أغلبياااة األعضااااء أيااادت رمكانياااة ا بنااااء علاااى ا راااارة رىل 

، أن “ا ه ذلاك مبا علاى أن يوضاَّح، إبحراج عباارة تلك احلااالت، 
عال  فالتغاض  الري مكن أن يُعتارب  أو املنصوح حصرا  او التأييد

امتناعهااا عاان الفعاال ]   [ بنصااد التحفيااز علااى مغاااحرة  أو الدولااة
  وبعبااارة أتاارى، فااإن العنصاار املتعلااق سلنصااد “هااااألجانااب  قليم

احملدح للدولة الطارحة، الوارح ه هناياة الفنارة، يشاأ أيضاا  رىل احلالاة 
فيهااااا ااااارم الدولااااة األعمااااال الاااا  يرتكبهااااا األرااااخاع  الاااا  ت يااااد
تتغاضاااى عنهاااا  واقااارُتح أن يباااني التعلياااق ضااارورة فااارض  أو العااااحيون

الدولااة طاارحا  مننَّعااا   ومااا  “ضاا اغ تعتبااة عاليااة العتبااار حاااالت 
 “لتأييااااااد ا اذلااااااك، رأت جلنااااااة الصااااااياغة أن الساااااايناريو املتعلااااااق باااااا 

الت يكاون فيهاا مرتكباو مكن أن يشمل أيضاا  حاا “لتغاض  ا أو
تتغاضااااى عنهااااا أجانااااب  أو األفعااااال الاااا  ت يااااداا الدولااااة الطااااارحة

ناارر موجااوحين ه رقليمهااا  وماان مث، فخ فااا  للاانص الااري اقرتحااه امل
__________ 

 A/CN.4/625، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، الوثيناااة نفساااه املرجاااا (85ً 
  Add.1–2و

رىل األفعاااااال الااااا  يرتكبهاااااا  رال يشاااااأ ال ااااااااع ه البداياااااة، وااااااو
مواطناااو الدولاااة الطاااارحة، يشاااأ مشااارو  املااااحة الاااري اعتمدتاااه جلناااة 

عمااااال ]   [ يرتكبهااااا  ألصاااياغة بصاااافة م قتااااة، بعباااارة أعاااام، رىل ا
ر ر ه التعلياااااق أن “أراااااخاع آتااااارون أو مواطنوااااااا   وساااااوف ياااااُ
واألرخاع  خاع الطبيعيونينصد به األر “رخاع أمصطلح 

 االعتباريون على حد السواء 
ًحظاااااار الطاااااارح لغاااااارض مصاااااااحرة  12وماثاااااال مشاااااارو  املاااااااحة  -43

مان مشارو  املااحة املنارتح ه البداياة بشاأن محاياة  1األموال( الفنارة 
تغااأ جلنااة الصااياغة واايغة ذلااك  ومل أمااوال األجناار املعاارض للطاارح 

رتاح قدمااه بعاا  أعضاااء جلنااة الاانص  غااأ أهنااا قااررت، بناااء  علااى اقاا 
ن تتنااول مساألة حااالت الطارح النانون الدوي ه الدورة الساابنة، أ
رو  مااااااحة مساااااتنل وأن تدرجاااااه املنرتناااااة مبصااااااحرة األماااااوال ه مشااااا 

الباااااااب الثاااااااين، ألنااااااه يتطاااااارق رىل حالااااااة تاوااااااة ماااااان حاااااااالت  ه
 احملظور  الطرح

ء للجاااو ظاار ا حليصااابح  13مشااارو  املاااحة و  تعااديل عنااوان  -44
  ولعاال أعضاااء جلنااة “رىل الطاارح ل لتفاااف علااى رجااراءات التسااليم

ه الناااانون الااادوي يستحضااارون أن املنااارر ااااااع  اااان قاااد اقااارتح، 
تنريارم الساااح  املناد. رىل اللجنااة ه حورهتااا الثانياة والسااتني ه عااا. 

ا ه راااااكل  ح، مشااااارو  مااااااحة معناااااوان  2010 ظااااار التساااااليم املنناااااَّ
واغل ال  أاثراا بع  األعضاء الرين عاجلة الش  وسعيا  مل(86ً“طرح

اعتربوا مشرو  املاحة املنرتح فضفاضا  للغاية، قد. املنرر ااااع رىل 
النااانون الاادوي ه الاادورة نفسااها مشاارو  ماااحة مننحااا  عنوانااه جلنااة 
، وأحالتااه جلنااة النااانون الاادوي رىل جلنااة “لطاارح املتصاال سلتسااليم ا

لثاااة والساااتني  و انااات وااايغة مشااارو  املااااحة الصاااياغة ه الااادورة الثا
 املننح  اآلا 

مصاالحة رىل حولااة هلااا  أو  اوز طاارح رااخص رىل حولااة تطلااب تسااليمه، ال 
رذا  انت رروط  رال تاوة ه تسليم ارا الشخص رىل الدولة طالبة التسليم،

  (87ًالطرح مستوفاة طبنا  للنانون الدوي ]أو ألحكا. مشرو  املواح ارا[

ه جلنة الصياغة بشأن مدى فائدة ارا املنرتح   مناقشة وقد جرت
ة الرئيسية يعاض املسأل ال ورأى عدة أعضاء أن مشرو  املاحة املنرتح

واا  اساتخدا. الطارح وسايلة ل لتفااف علاى راروط  أال قيد النظر،
التسليم  فاقرُتح أن تعاح وياغة مشرو  املاحة من أجل الرت يز على 

   ارا املنرتح سلتأييد ه جلنة الصياغة مسألة االلتفاف  وحظ
وراااهدت جلناااة الصاااياغة نناراااا  حامياااا  بشاااأن حتدياااد وااايغة  -45

  ورأى بعاا  األعضاااء أن الاانص علااى 13املاااحة ومضاامون مشاارو  
حظاار الطاارح الااري يهاادف رىل االلتفاااف علااى التسااليم  ااان ينبغاا  
اسااتكماله بفناارة رضااافية تبااني عااد. جااواز طاارح أي رااخص طُلااب 

رىل حولاة اثلثاة هلاا  أو يمه، سواء رىل الدولاة الا  طلبات التساليمتسل
__________ 

، احلاراااية 138الفنااارة  املرجاااا نفساااه، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(، (86ً 
 ( 8ًمشرو  املاحة  1286
  1299، احلارية 176الفنرة  املرجا نفسه، (87ً 
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ماااا حامااات مصااالحة ه تساااليم ذلاااك الشاااخص رىل الدولاااة الطالباااة، 
 ألساااباب تتعلاااق سألمااان النااااوم  رال تكتمااال، مل رجاااراءات التساااليم

النظاااا. العاااا.  ورأى أعضااااء آتااارون أن واااياغة  هااارم ساااتكون  أو
 أن األمااان الناااوم  والنظاااا. قاطعاااة للغاياااة  وأراااأ بوجاااه تااااع رىل

 العااا. ليساااا السااببني الوحيااادين اللاارين  يااازان للدولااة طااارح راااخص
ت ه اارا الساياق أساباب أتارى، مثال ُقد. طلب لتساليمه، وذُ ار 

انتهاااك قااانون اهلجاارة  ورئاا  أن ماان الصااعب وااياغة حكاام يتجاااوز 
نطاااق االفاارتاض العااا. الااري ياارّجح حاادوث االلتفاااف ه احلاااالت 

ون فيها رجاراءات التساليم جارياة  وأثاأت ه جلناة الصاياغة ال  تك
د.  عاااا أيضااااا  رمكانيااااة معاجلااااة ااااارم املسااااألة بوضااااا بنااااد ماااان بنااااوح 

، وذلاااك بنااااء  علاااى منااارتح قاااُد. ه اللجناااة الساحساااة ه “ا تااا ل
أثناااء مناقشااة تنرياار جلنااة النااانون الاادوي عاان أعمااال حورهتااا الثالثااة 

 ( 19الفنرة  ،Add.1و A/CN.4/650والستني ً
ومااا مراعاااة تلااك الصااعوست، قااررت جلنااة الصااياغة ه هنايااة  -46

ينبغا  للدولاة أن تلجاأ  ال أناهاملطاف اعتماح ويغة عامة تشاأ رىل 
رىل الطرح من أجل االلتفاف على سأ رجراءات التسليم  وسايند. 

رذا   رال ينطبق ال التعليق توضيحات بشأن ارا احلظر، وسي  د أنه
ه التعليااق،  جاريااة  وسااوف يشااار أيضااا   اءات التسااليم اناات رجاار 

 حبسب االقتضاء، رىل السوابق النضائية ذات الصلة 
نون الباب الثالث، واو الباب الري يشمل مشاريا املواح وعُ  -47
  وقاد “اية حنوق األجاناب اااضاعني للطارح مح، 25رىل  14من 

ناة الصاياغة اعُتمدت مشاريا املواح ارم بصفة م قتة مان جاناب جل
نون الدوي، مث أحيلت رىل ه أثناء الدورة الثانية والستني للجنة النا

بعاااد أن ننحهااااا املنااارر اااااااع ه ضاااوء النناااااش  (88ًجلناااة الصااااياغة
  (89ًالري حار ه اجللسة العامة

وقاااال رناااه ياااوح، قبااال عااارض فاااراحى مشااااريا املاااواح، أن يوجاااه  -48
نااش ه جلناة الصاياغة االاتما. رىل مسألة مصطلحية  فند جرى ن

 طاااااروح ماألجنااااار أبناااااه  أو بشاااااأن العباااااارة الااااا  تصاااااف الشاااااخص
رة ورحت ه عاادة مشاااريا مااواح اقرتحهااا ، وااا  عبااا“جااار طاارحم أو

املنارر ااااع  واعتارب بعا  أعضااء جلناة الصاياغة أن اارم الصايغة 
يوجاد وضااوح بشاأن املرحلااة الا  ينبغاا  أن  ال غامضاة  ولاوحد أنااه

 جناار مطااروحا   ااال عناادما يتلنااى ررااعارا  بناارار الطاارحيُعتاارب فيهااا األ
ر قاارار الطاارح ماان تاا ل مغاااحرة  أ. األجناار رقلاايم الدولااة عناادما ينفااَّ

الطارحة قسرا ؟ وبعد حراسة متأنية، اتتارت جلنة الصياغة اساتخدا. 
ل رارة رىل األجانب املعنياني، وقاد رئا   “ااضعني للطرح اعبارة 

طرح بووفه رجراء  رمسيا ، أي الااذ قارار الطارح أهنا تشمل     من ال
طاوات الا  لطرح بووفه عملياة تتاألف مان مجياا ااه حد ذاته، وا

 مكن الاذاا العتماح قرار الطرح ورنفاذم 

__________ 
  114الفنرة  املرجا نفسه، (88ً 
  A/CN.4/617الوثينة  ، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(،2009ة حولي (89ً 

ويتضااامن الفصااال األول مااان البااااب الثالاااث ًأحكاااا. عاماااة(  -49
ا. ًااللتاازا. سحاارت  14  ومشاارو  املااحة 16 رىل 14مشااريا املااواح مان 

انية وحنوق ا نسان لألجانب اااضعني للطارح( ااو الكرامة ا نس
املننحاااني اللااارين اقرتحهماااا  9و 8نتيجاااة لااادمج مشاااروع  املااااحتني 

  (90ًاملنرر اااع
ل مجيااا  14ماان مشاارو  املاااحة  1وتاانص الفناارة  -50 علااى أن يعامااَ

األجانااب اااضااعني للطاارح معاملااة رنسااانية حتاارت. الكرامااة األواايلة 
سااان ه مجيااا مراحاال عمليااة الطاارح  ورأى بعاا  أعضاااء جلنااة ل ن

رىل الكرامة ا نسانية ه مشرو  الصياغة أنه ما  ان ينبغ  ا رارة 
تشااااكل حنااااا  ماااان حنااااوق ا نسااااان يفاااارض  ال ماااااحة بعينااااه، ألهنااااا

مات حمدحة على الدول، بل ا  مصدر ا هلا. حلنوق ا نسان التزا
، ومنهم املنرر اااع، رأوا أناه بصورة عامة  غأ أن أعضاء آترين

امااااة ماااان املهاااام أن ياااارح ه أحااااد مشاااااريا املااااواح واجااااب احاااارتا. الكر 
ا نسانية لألراخاع اااضاعني للطارح  ولاوحد أن األجاناب  ثاأا  

ات الطااارح، ملعاملاااة حاطاااة سلكراماااة، ماااا يتعرضاااون، ه أثنااااء رجاااراء
لاااة تشاااكل سلضااارورة ضااارس  مااان ضاااروب املعام ال واااا  معاملاااة قاااد

املهيناااة، ولكنهاااا تُعاااد ماااا ذلاااك مساساااا   أو ال رنساااانية أو الناساااية
 بكرامتهم ا نسانية 

وقااااررت جلنااااة الصااااياغة ه هنايااااة املطاااااف أن تتناااااول مسااااألة  -51
  غااااأ أن ا رااااارة 14املاااااحة  احاااارتا. الكرامااااة ا نسااااانية ه مشاااارو 

رر الوارحة ه النص الري اقرتحاه املنا  “رامة الشخص  العامة رىل 
لكراماااااة  اثااااار حتديااااادا  رىل ااااااااع قاااااد اساااااتعي  عنهاااااا إبراااااارة أ 

مان العهاد  10، وا  عبارة اساُتمدت مان املااحة “األويلة ل نسان
الاااااادوي اااااااااع سحلنااااااوق املدنيااااااة والسياسااااااية الاااااا  تتناااااااول حالااااااة 

ألرخاع احملرومني من حريتهم  والنصد من الصيغة ال  اتتارهتا ا
الكرامااااة املشاااااار رليهااااا ه مشااااارو  جلنااااة الصاااااياغة اااااو توضااااايح أن 

ينبغااا  أن تُفهااام سعتبارااااا وااافة أوااايلة ه  ااال رنساااان،  14 املااااحة
 خب ف مفهو. الكرامة الراا 

الااااري ياااارّ ر أبن  14ماااان مشاااارو  املاااااحة  2أمااااا نااااص الفناااارة  -52
لألجانااااب اااضااااعني للطاااارح احلااااق ه احاااارتا. حنااااوقهم ا نسااااانية، 

املاااننح الاااري اقرتحاااه  8احة فيطاااابق رىل حاااد  باااأ ناااص مشااارو  املااا 
املناااارر اااااااع  وقااااد اسااااتعي  ]ه الاااانص ا نكلياااازي[ عاااان عبااااارة 

 in particular“ وااااااا  العبااااااارة الاااااا   اناااااات تساااااابق ا رااااااارة رىل ،
وع عليهاااااااا ه مشااااااااريا املاااااااواح، بكلماااااااة حناااااااوق ا نساااااااان املنصااااااا 

 including“ ربت اااااارم األتاااااأة أ ثااااار حيااااااحا  ألهناااااا ، حياااااث اعتاااااُ
النطبااا  اااااطئ أبنااه ينبغاا  أن يُنظاار رىل احلناااوق تتفاااحى رعطاااء ا
ا ه مشااااااريا املاااااواح سعتبارااااااا أاااااام مااااان حناااااوق املنصاااااوع عليهااااا 

 ا نسان األترى ال  يتمتا ما األجنر اااضا للطرح 

__________ 
املرجا نفسه؛ ول ط   على نظر جلنة النانون الدوي ه مشااريا  (90ً 
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ًااللتزا. بعد. التمييز( رىل حد    15وتستند ويغة مشرو  املاحة   -53
رتحاااااااه املنااااااارر  املاااااااننح الاااااااري اق   10 باااااااأ رىل ناااااااص مشااااااارو  املااااااااحة  

  يتعلااااق  فيمااااا علااااى مباااادأ عااااد. التمييااااز    1  وتاااانص الفناااارة  ( 91ً اع اااااا 
سلطاارح  وقااد أحتلاات جلنااة الصااياغة تعاادي   طفيفااا  علااى بدايااة الفناارة  

الدولااااة حنهاااااا ه طاااارح األجاناااااب حون أي  ار    متااااا ليصاااابح نصااااها  
  وجاارت ه  3، وذلااك بغيااة تنريبهااا ماان واايغة مشاارو  املاااحة  “ متييااز 

أ الشااملة الا  تتضامن  اقشة بشأن حمتوى النائماة غا جلنة الصياغة من 
أسباب التمييز احملظورة  و ان املنرر اااع قد اقرتح ه النص احملاال  

ماان العهااد    2ماان املاااحة    1ناارة  رىل جلنااة الصااياغة قائمااة تسااتند رىل الف 
الدوي اااع سحلنوق املدنية والسياساية  واقارتح بعا  أعضااء جلناة  

ناقشااااة، رحراج أسااااباب رضااااافية معّينااااة، مثاااال املياااال  الصااااياغة، أثناااااء امل 
االنتماااء رىل أقليااة ماان األقليااات  وذاااب أعضاااء آتاارون   أو   اجلنساا  

على استنساخ    15من مشرو  املاحة    1رىل أنه  ب أن تنتصر الفنرة  
النائماااة غاااأ الشااااملة الاااوارحة ه العهاااد، حون ذ ااار أي سااابب حمااادح  

تزال مثأة للجدل  وأرأ   ال   سيما رذا  انت ارم األسباب  ال  آتر، 
أيضا  رىل أن رضافة أي سابب رىل النائماة املنصاوع عليهاا ه العهاد  
ر علااى أهنااا تعااإ اسااتبعاحا  ضاامنيا  ألي أسااباب أتاارى   مكاان أن تفسااَّ
غااااأ ماااار ورة  وتوواااالت جلنااااة الصااااياغة ه هنايااااة املطاااااف رىل حاااال  

لعهاااااد،  تاااااوفين  يتمثااااال ه االحتفاااااا  بنائماااااة األساااااباب الاااااوارحة ه ا 
سلصااايغة الااا  اقرتحهاااا املنااارر ااااااع، ماااا رضاااافة سااابب وحياااد ااااو  

الري يبدو أن له أمهية تاوة ه سياق الطرح، ما    “ ألول ا ثإ  ا 
غاأ[ ذلاك مان األساباب   ] عاماة رىل استكمال ارم النائمة إبرارة 
  وميااازة اااارا احلااال اااا  أناااه يساااتوعب  “ الااا  ئظرااااا الناااانون الااادوي 

الاا  تتجاااوز نطاااق العهااد ويُبناا  ه الوقاات ذاتااه    التطااورات النانونيااة 
معينااة ماان  أوجهااا   رمكانيااة ا حالااة رىل نظاام قانونيااة تاوااة  يااز  علااى  

 ورويب  التفرقة بني األجانب، مثل قانون االحتاح األ 
ورغم أن بع  أعضاء جلنة الصياغة اقرتحوا أن ينص التعليق  -54

وأن يتضااامن  “مليااال اجلنساا  اوااراحة علااى حظااار التمييااز بساابب 
ررااارة رىل السااوابق النضااائية ه ااارا الشااأن، ذاااب آتاارون رىل أن 

ئظى سعرتاف عامل    ال ارم املسألة مثأة للجدل وأن ارا احلظر
وسُيشااار ه التعليااق رىل وجااوح اسااتثناءات ممكنااة ماان حظاار التمييااز 

سيما ه سياق رابطاات الادول الا  يتمتاا  ال على أسا  اجلنسية،
 ل، مثل االحتاح األورويب رية التننمواطنواا حب

  فاااارأى 2وقااااد حارت مناقشااااات  ثااااأة بشااااأن واااايغة الفناااارة  -55
  ،“لنانون الدوي حلنوق ا نسان ابع  األعضاء أن ا رارة رىل 

اقرتحهااااا املناااارر اااااااع ه البدايااااة، غااااأ حقينااااة وذات طااااابا   مااااا
 ببساااطة رىل قااررت جلنااة الصااياغة أن تشااأ ،فنهاا  مفاارط  ولاارلك

ه ذلااك  مبااا تااا األجانااب اااضااعني للطاارح حبنااوقهم ا نسااانية، مت
  “احلنوق املنصوع عليها ه مشاريا املواح ارم

__________ 
، A/CN.4/617الوثيناااة زء األول(، ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااا 2009حولياااة  (91ً 

حوليااة ول طاا   علااى نظاار جلنااة النااانون الاادوي ه مشاارو  املاااحة ااارا، انظاار 
  1274، احلارية 119، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرة 2010

ألرااااااخاع  اليصاااااابح  16واتُتصاااااار عنااااااوان مشاااااارو  املاااااااحة  -56
  وينو. نص املاحة رىل حد  بأ على مشرو  املاحة املننح “الضعفاء 

حلمايااااة اااوااااة الااااري قدمااااه املناااارر اااااااع بغيااااة توساااايا نطاااااق ا
املمنوحة لألطفال ه مشرو  املاحة األول  لتشمل فئات أترى من 

تساءلت جلنة الصياغة عن  يفية وياغة األرخاع الضعفاء  وقد 
لضااااعفاء تلااااك احلمايااااة الشاااارط املتعلااااق بوجااااوب ماااانح األرااااخاع ا

ب   ااا  -اااواااة، ألن بعااا  األعضااااء رأوا أن الصااايغة األوااالية 
غااااأ  - (92ً“يتفااااق مااااا حااااالتهم مبااااا ]   [ مراعاااااة ومعاملااااة ومحايااااة

ب   واضحة  واتفنت جلنة الصياغة ه هناية املطاف على عبارة 
يتناساااب ماااا حااااهلم، و اااب معااااملتهم ومحاااايتهم  مباااا مراعااااة ]   [
الاا  ت  ااد علااى أن  “وي[ االعتبااار الواجااب لضااعفهم]علااى مااو ياا 

وجه ضعف الدولة الطارحة ملزمة أبن تعرتف على النحو الواجب أب
 ااا الء األرااخاع، سعتبااار ذلااك أساسااا  ملاانحهم املعاملااة واحلمايااة
ال زمتني  وانقشت جلنة الصياغة أيضا  مدى استصواب االحتفا  

  فنااااد أرااااأ رىل أن “غاااا  النظاااار عاااان ]وضااااا[ رقااااامتهم ببعبااااارة 
الوضاا الناانوين ل قامااة قاد يكاون اامااا  ه حااالت معيناة، غااأ أن 

أن ااارم العبااارة قااد تعطاا  انطباعااا  تاطئااا  أبن  رأاي  آتاار ذاااب رىل
اااو الوحيااد ماان بااني مشاااريا املااواح الااري يتناااول  16مشاارو  املاااحة 

ياة محاية احلنوق السارية على األجاناب املوجاوحين بصاورة غاأ قانون
ه رقلايم الدولااة الطااارحة  وهلاارا الساابب، قااررت جلنااة الصااياغة، بعااد 

 ة بع  الرتحح، حرف العبارة املر ور 
  16وانقشااااات جلناااااة الصاااااياغة أيضاااااا  نطااااااق مشااااارو  املااااااحة  -57

والحااااد بعاااا  األعضاااااء أن ماااان املمكاااان أن تكااااون اناااااك فئااااات 
أتاااارى ماااان األرااااخاع الضااااعفاء، مثاااال املصااااابني مباااارض عضااااال، 

قااااررت جلنااااة  ، محايااااة تاوااااة ه سااااياق الطاااارح  ولاااارلكحتتاااااج رىل
ا قائماااة األراااخاع الضاااعفاء الااا  اقرتح هاااا املنااارر الصاااياغة أن تُتباااِ

  وسيفّصل التعليق “األرخاع الضعفاء اآلترين و اااع بعبارة 
ارم الننطة بتند  أمثلة على فئات أترى من األرخاع الضعفاء 
الاارين مكاان أن يتمتعااوا سحلمايااة اااوااة املمنوحااة مبوجااب مشاارو  

  16املاحة 
ماان مشاارو  املاااحة، وااا  الفناارة الاا  تتناااول  2وتشااأ الفناارة  -58
مد املست “صلحة الطفل الفضلى مطفال تصووا ، رىل مفهو.  األ

ماان اتفاقيااة حنااوق الطفاال  وقااد أعاارب  3ماان املاااحة  1ماان الفناارة 
بع  أعضاء جلنة الصاياغة عان النلاق مان أن الصايغة الا  اقرتحهاا 
 املناااارر اااااااع مفرطااااة ه التنييااااد، ألن مصاااالحة الطفاااال الفضاااالى

ري ينبغاااااا  تطبينااااااه مكاااااان أن تكااااااون ااااااا  املعيااااااار الوحيااااااد الاااااا  ال
لصاياغة ه هناياة املطااف وايغة سلطرح  واتتارت جلنة ا يتعلق فيما

أ ثاار اسااتناحا  رىل املاااحة املاار ورة أعاا م ماان اتفاقيااة حنااوق الطفاال، 

__________ 
؛ A/CN.4/617الوثيناااة ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، 2009حولياااة  (92ً 

حوليااة انظاار  ون الاادوي ه مشاارو  املاااحة ااارا،ول طاا   علااى نظاار جلنااة النااان
  1277، احلارية 122، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرة 2010
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 مجياااااا ا جاااااراءات املتعلناااااة سلطفااااال اااضاااااا  هنصاااااها  ااااااآلا  
  “للطرح، يوىل االعتبار األول ملصلحة الطفل الفضلى

ة  سلفصل الثااين مان البااب الثالاث ًاحلماياة ال زما  علق يت  فيما و  -59
ه الدولة الطارحة(، واو الفصل الاري يتاألف مان مشااريا املاواح مان  

ًااللتاااااازا. حبمايااااااة حااااااق    17 ، أوضااااااح أن مشاااااارو  املاااااااحة 20رىل    17
األجناار اااضااا للطاارح ه احلياااة( ماثاال، فيمااا عاادا تغيااأات حتريريااة  

املاااننح الاااري اقرتحاااه املنااارر    11املااااحة  مااان مشااارو     1طفيفاااة، الفنااارة  
غااأم مااان   أو   ًحظاار التعاااريب   18  ويرتكااز مشااارو  املاااحة  ( 93ً اااااع 

ملهيناة( رىل حاد  ا  أو   ال رنساانية  أو  العنوبة الناسية  أو  ضروب املعاملة 
مااان مشااارو  املااااحة املاااننح نفساااه  غاااأ أن جلناااة    2 باااأ علاااى الفنااارة  

فناد اساتعي ، ماث  ،  الصياغة أحتلت تعدي ت طفيفة علاى نصاه   
  لغاااااأم مااااان ضاااااروب املعاملاااااة ال رنساااااانية  أو   لتعاااااريب  ل عااااان عباااااارة  

  لغاأم مان ضاروب املعاملاة  أو   لتعاريب  ل بعبارة أمشل ا   “ املهينة  أو 
  وانقشت جلنة الصياغة  “ املهينة  أو   ال رنسانية  أو   بة الناسية العنو  أو 

ضاااا  حاتااال رقلااايم خي  أو   اتااال رقليمهاااا  ح أيضاااا  مااادى م ءماااة عباااارة  
ال  ترح ه النص الري اقرتحه املنرر اااع  واقرتح بع    “ لواليتها 

  األعضااااء أن يشاااار رىل األراااخاع اااضاااعني لوالياااة الدولاااة الطاااارحة 
ن أعضاااء آتاارين اعرتضااوا علااى ااارا املناارتح ورأوا  لساايطرهتا، غااأ أ  أو 

يكفاااا  ليشاااامل احلاااااالت الاااا  يتناوهلااااا   مبااااا   أن مفهااااو. الواليااااة واسااااا 
يُتفاااق علاااى اااارم الننطاااة، قاااررت جلناااة   مل  وملاااا   احة املااار ور  مشااارو  املااا 

  “  قلااايم  ا الصااياغة حاارف أيااة ررااارة ه مشاارو  املاااحة رىل مفاااايم  
، ألن اجلانااب املتعلااق س قلاايم مشاامول  “ لساايطرة  ا  أو   “ لواليااة  ا  أو 

   2ه الفنااارة الفرعيااة ًأ( ماان مشاارو  املااااحة    “ لطاارح  ا فعاا   بتعريااف  
ضاااا الااري يااتم فياااه  ن يكااون التعليااق اااو املو ورئاا  أنااه ماان األفضااال أ 

تناول مسألة األفعال املرتكباة تاارج رقلايم الدولاة الطاارحة فيماا يتصال  
 بطرح األجنر  

روط احتجاااز   راا اااو    19ديااد ملشاارو  املاااحة  وأواابح العنااوان اجل  -60
  وقااااد ورح املناااارتح األواااال  املتعلااااق مبشاااارو   “ األجناااار اااضااااا للطاااارح 

، غااأ أن الاانص احملااال رىل  ( 94ً ساااح  للمناارر اااااع املاااحة ه التنرياار ال 
جلنة الصياغة  اان وايغة مننحاة قادمها املنارر ااااع رىل جلناة الناانون  

   ( 95ً املناقشات ال  جرت ه حورهتا الثانية والستني الدوي ت ل  
رف، مان الانص  -61 وتلصت جلناة الصاياغة رىل أناه مكان أن حتاُ

الاااا  ورحت ه الاااانص الااااري والعنااااوان علااااى حااااد السااااواء، ا رااااارة 
باااة اقرتحااه املناارر ااااااع رىل االلتاازا. سحاارتا. حناااوق ا نسااان الواج

__________ 
، A/CN.4/617الوثيناااة ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، 2009حولياااة  (93ً 

حوليااة ول طاا   علااى نظاار جلنااة النااانون الاادوي ه مشاارو  املاااحة ااارا، انظاار 
  1275، احلارية 120ين ًاجلزء الثاين(، الفنرة ، اجمللد الثا2010
 A/CN.4/625الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، 2010حوليااااة  (94ً 
ًاجلاازء الثاااين(،  ، اجمللااد الثاااينًمشاارو  املاااحة سء(، أو املرجااا نفسااه Add.1-2و

  1289، احلارية 141الفنرة 
، 141(، الفنااااااااارة ، اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء الثاااااااااايناملرجاااااااااا نفساااااااااه (95ً 
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ذلااك ماان أجاال تفاااحي تكاارار لألجانااب احملتجاازين انتظااارا  للطاارح، و 
  14 حمتوى مشرو  املاحة

وقلبااات جلناااة الصاااياغة ترتياااب الفنااارتني الفااارعيتني ًأ( وًب(  -62
 اع،الااري اقرتحااه املناارر اااا  الااري ورحات بااه ه الاانص 1مان الفناارة 

رئ  أنه من األفضل بدء املاحة بتحديد املبدأ العا. الري ينضا   رذ
أبال يكون احتجاز األجنر اااضا للطرح ذا طابا عناايب  وينبغا  

ًب( احلالية سعتباراا نتيجة هلارا املبادأ العاا.  1أن يُنظر رىل الفنرة 
ة، أ ااد بعاا  أعضاااء وتاا ل املناقشااة الاا  جاارت ه اجللسااة العاماا 

الدوي أن مشرو  املاحة سء الري اقرتحه املنرر اااع جلنة النانون  
بشرط احتجااز األجاناب انتظاارا   يتعلق فيماسيما  ال وار. للغاية،

للطااارح ه مكااااان غااااأ مكااااان احتجاااااز األرااااخاع الاااارين ينضااااون 
عنوباة السااجن  واتفناات جلنااة الصاياغة، سااعيا  منهااا رىل االسااتجابة 

ًب( حبيااث تتفاااحى 1فناارة الشااواغل، علااى أن تعيااد وااياغة ال هلاارم
رعطاااااء االنطبااااا  أبن الدولااااة الطااااارحة ملزمااااة بتااااوفأ مرافااااق تاوااااة 
الحتجاااز األجانااب اااضااعني للطاارح  فاااألام ه ااارا الصاادح اااو 
احتجاااااز األجناااار اااضااااا للطاااارح مبعاااازل عاااان األرااااخاع احملكااااو. 

االحتجااااز ه مرفاااق  علااايهم بعناااوست ساااالبة للحرياااة، ساااواء  أ اااان
جناااح مسااتنل ه املرفااق نفسااه  وعاا وة علااى ذلااك، ه  أ. منفصاال

ًب( 1قررت جلنة الصاياغة أن تضايف رىل الشارط احملادح ه الفنارة 
علااى غاارار العبااارة الااوارحة  “ا عاادا ه احلاااالت االسااتثنائية ماا عبااارة 

مااان العهاااد الااادوي ااااااع سحلناااوق  10ًأ( مااان املااااحة 2ه الفنااارة 
ق األراخاع املتهماني ه أن نية والسياسية، واا  عباارة تنار حا املد

يُفصااالوا عااان األراااخاع املااادانني سرتكااااب جرماااة مااان اجلااارائم وأن 
يعاَملوا معاملة خمتلفة تتفق ما  وهنم أرخاوا  غأ مدانني  وتوتيا  

رىل  رال تشاااااااااأ ال ًب(1للوضاااااااااوح، ساااااااااي  د التعلياااااااااق أن الفنااااااااارة 
لاااال حبالااااة  ال رار الطاااارح، وأهنااااااالحتجاااااز ماااادف ضاااامان تنفياااار قاااا 

اااضااعني للمحا مااة بتهمااة ارتكاااب  أو األجانااب احملكااو. علاايهم
ه ذلاك احلااالت الاا  مكان أن يصادر فيهااا  مبااا جرماة مان اجلارائم،

  بديل للسجن  أو أمر بطرح األجنر  عنوبة رضافية

، املتعلناااااااة مبااااااادة  19مااااااان مشااااااارو  املااااااااحة    2وتتاااااااألف الفنااااااارة   -63
أبنات جلناة الصاياغة علاى  وقاد  من فنرتني فرعيتني أيضاا    االحتجاز، 
ًأ( الااري اقرتحااه املناارر اااااع، فيمااا عاادا االستعاضااة  2نااص الفناارة  
ه النص ا نكليزي   “ shall  بكلمة  “ must  و  “ may  عن  لم  

للجملتني األوليني مان الفنارة الفرعياة  وانقشات جلناة الصاياغة ماا رذا  
ه اجلملاة الثانياة،    “ ملعنولاة ال زماة  ا رة   ان ينبغا  ا بنااء علاى عباا 

فحاّج بع  األعضاء أبن حظر االحتجاز ملدة مفرطة الطول، الوارح  
 ، راج عنصااااار ذاا  حاجاااااة سلتااااااي رىل رح  وال   ه اجلملاااااة الثالثاااااة  ااااااف 

يتمثااال ه وااافة املعنولياااة  غاااأ أن أغلاااب األعضااااء أيااادوا االحتفاااا   
النضااااائية معيااااارا   ح الساااالطات  ألهنااااا متاااان   “ ملعنولااااة ال زمااااة  ا بعبااااارة  

 م ئما  لتحديد املدة ال  مكن أن يستغرقها االحتجاز  
 يكاون ال ًب( على أن متديد مادة االحتجااز2وتنص الفنرة  -64
مااااان راااااخص خماااااول ممارساااااة الوظاااااائف  أو احملكماااااةبنااااارار مااااان  رال
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النضااااائية  ورغاااام الشااااكوك الاااا  أعاااارب عنهااااا بعاااا  أعضاااااء جلنااااة 
إبمكانيااة تطبيااق ااارا الشاارط ه سااياق قااوانني  يتعلااق فيماااالصااياغة 

اهلجرة، قررت جلنة الصياغة االحتفا  سلفنرة الفرعية سلصيغة الا  
نصااوح ماان الشاارط اقرتحهااا املناارر اااااع، وذلااك سلنظاار رىل أن امل

احملااادح فيهاااا ااااو تااا ه أي  ااااوزات حمتملاااة مااان جاناااب السااالطات 
 اااضا للطرح ا حارية عند حتديد مدة احتجاز األجنر 

ًأ( 3وأحتلاات جلنااة الصااياغة تغيااأا  طفيفااا  علااى نااص الفناارة  -65
الااا  تااانص علاااى رااارط رعااااحة النظااار ه احتجااااز األجنااار اااضاااا 
للطااارح وحتااادح طرائاااق فعااال ذلاااك، وذلاااك لتوضااايح أن رعااااحة النظااار 
تلااك تتناااول مسااألة اسااتمرار احتجاااز األجناار املعااإ، ولاايس الناارار 

حتجاااازم  وتااارى جلناااة الصاااياغة أن العباااارة األوااالية األول املتعلاااق س
لاازو. لااه، وماان مث  ال تنطااوي علااى تكاارار “وراي  ه آجااال حماادحة ح

  وبينما رئ  أن الفنرة “لى فرتات منتظمة عاسُتعي  عنها بعبارة  
ًأ( ينبغ  أن تُعترب تووية تادتل ه رطاار الناانون املنشاوح، أراأ 3

ضوء مبااح  الناانون املعاوار حلناوق  أيضا  رىل أن رحراجها مربَّر ه
عنااايب الحتجاااز األجناار ا نسااان، و اارلك ه ضااوء الطااابا غااأ ال

 انتظارا  لطرحم 
ًب(، أيااد بعاا  األعضاااء فكاارة وجااوب 3وه سااياق الفناارة  -66

عد. رهناء احتجاز األجنر اااضا للطرح عند استحالة تنفيار قارار 
غاأ أن أعضااء آتاارين رأوا الطارح لسابب يُعازى رىل األجنار املعاإ  

ن طااارحم أوااابح أن احتجااااز األجنااار  اااب أن يُنهاااى حاملاااا يتباااني أ
مساااتحي   ألي سااابب مااان األساااباب  واحاااُتفد ه النهاياااة بصااايغة 
تزياااد توضااايح الع قاااة باااني الناعااادة واالساااتثناء وتّتباااا الااانص الاااري 

 “ًأ(2انااا  سلفناارة  ر اقرتحااه املناارر اااااع ولكاان مااا رحراج عبااارة 
 أ حبظر أي احتجاز ملدة مفرطة الطول تر لل

اللتااازا. سحااارتا. احلاااق ه احلياااااة ًا 20ويساااتند مشااارو  املااااحة  -67
األساارية( رىل حااد  بااأ رىل مشاارو  املاااحة املااننح الااري قدمااه املناارر 

ا رارة رىل احلياة اااوة الا  ورحت ه مشارو  املااحة  أما اااع 
، (96ًاألماار ه تنريااارم اااااامس الااري اقرتحاااه املناارر ااااااع ه سح 

  (97ً جلناة الصاياغةفند ُحرفت ه النص الري أحيال فيماا بعاد رىل
، واا  الفناارة الا  تبااني 20ماان مشارو  املاااحة  1ويكارر نااص الفنارة 

التازا. الدولاة الطاارحة سحارتا. حاق األجنار اااضاا للطارح ه احليااة 
األمااار، فيماااا األساارية، الااانص الاااري اقرتحاااه املناارر ااااااع ه سح  

 عدا تغيأات حتريرية طفيفة 
الشااروط الاا  مكاان أن ينيااَّد مبوجبهااا حااق  2وتوضااح الفناارة  -68

األجناار اااضااا للطاارح ه احلياااة األساارية  وتلصاات جلنااة الصااياغة 
( الوارحة ه الانص “derogate from ً “ستثىن من تُ رىل أن عبارة 

__________ 
 A/CN.4/611، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 2009حوليااااة  (96ً 

  (13ًمشرو  املاحة 
، احلاراااية 121الفنااارة ، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(، 2010حولياااة  (97ً 
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ق بند تنييدي، ألن هلا املنرتح من املنرر اااع غأ مناسبة ه سيا
ااو االساتثناءات مان االلتزاماات املتعلناة حبناوق معىن قانونيا  حمادحا  

ا نسان ال  مكن الساماح ماا، ه ظال راروط معيناة، ه حااالت 
ماان العهااد الاادوي  4الطاوار  العامااة ً مااا ااو مباانيَّ مااث   ه املااحة 

سااتعي  عاان اااااع سحلنااوق املدنيااة والسياسااية(  وهلاارا الساابب، ا
الاا  تتفاااق ماااا  “ ممارساااةتااادتل ه تبعبااارة  “ساااتثىن مااان تُ عبااارة 

العبااااااارة املسااااااتخدمة ه العهااااااد الاااااادوي اااااااااع سحلنااااااوق املدنيااااااة 
اتفاقياااة محاياااة حنااوق ا نساااان واحلااارايت األساساااية  وه والسياسااية

  ًاالتفاقية األوروبية حلنوق ا نسان(
ما واحااادا  ساااتيفائهباااد مااان ا ال علاااى رااارطني 2وتااانص الفنااارة  -69

دتل ه ممارساة حاق األجنار اااضاا بعد اآلتر من أجل تربير التا 
ه  رال يكون ال  للطرح ه احلياة األسرية  فتُبنّي أوال  أن ارا التدتل

  واساااتجابة  القاااارتاح قدمااااه “نص عليهااااا النااااانون يااا احلااااالت الاااا  
 بعاااا  أعضاااااء جلنااااة النااااانون الاااادوي ه الاااادورة احلاحيااااة والسااااتني،

اقرتحاااه املنااارر تضااامنت الصااايغة املننحاااة مااان مشااارو  املااااحة الاااري 
فنااط   “لنااانون اباادال  ماان  “لنااانون الاادوي ااااااع ررااارة رىل 

غأ أن جلنة الصياغة تلصت رىل أن املنصوح فع   من ارا احلكام 
اااااو أن تاااادت ل الدولااااة الطااااارحة ه ممارسااااة حااااق األجناااار ه احلياااااة 

أسااااا  م ئاااام ه النااااانون الااااداتل   األساااارية  ااااب أن يسااااتند رىل
أعاااااااحت جلنااااااة الصااااااياغة ا رااااااارة رىل  ،للدولااااااة الطااااااارحة  وباااااارلك

 لتنرياااااااار ااااااااااامس للمناااااااارر اااااااااااع ورحت ه ا  مااااااااا  “لنااااااااانون ا
 الشرط الثاين فهو أن التدتل ه ممارسة احلق ه احليااة األسارية أما
 علااى أسااا  التااوازن العاااحل بااني مصاااحل رال مكاان أن يُساامح بااه ال

فضلت جلنة الصياغة عبارة  ،ومن مثالدولة ومصاحل األجنر املعإ   
الاا  أرااارت  علااى الصاايغة األواالية “لااى أسااا  التااوازن العاااحل ع

التاااوازن العااااحل باااني مصااااحل الدولاااة ومصااااحل  “راعااااة مرىل ضااارورة 
الشاااخص املعاااإ  وسيتضااامن التعلياااق رراااارة رىل الساااوابق النضاااائية 

لتااوازن  اوق ا نسااان، حيااث طُبااق معيااار للمحكمااة األوروبيااة حلناا 
مااان أجااال تنيااايم مااادى قانونياااة التااادتل ه ممارساااة احلاااق  “العااااحل

ماااااااان االتفاقيااااااااة األوروبيااااااااة  8ه ضااااااااوء املاااااااااحة  احلياااااااااة األساااااااارية ه
 ا نسان  حلنوق

ويتضاامن الفصاال الثالااث ماان الباااب الثالااث ًاحلمايااة املتعلنااة  -70
  24 ىلر 21بدولة املنصد( مشاريا املواح من 

أ عناااااوان مشااااارو  املااااااحة  -71 ملغااااااحرة رىل  اليصااااابح  21وقاااااد غاااااُ
بكلماااااة  “عااااااحة ر، حياااااث اساااااتعي  عااااان  لماااااة “املنصاااااد حولاااااة
يساااابق قااااّط أن  مل ألن حولااااة املنصااااد قااااد تكااااون حولااااة “ملغاااااحرة ا

 حتلها األجنر 
، حسابما اعتماادهتا 1ويعكاس جاازء  باأ ماان مضامون الفناارة  -72

الصااااااايغة األوااااااالية الااااااا  اقرتحهاااااااا  جلناااااااة الصاااااااياغة بصااااااافة م قتاااااااة،
لاااادورة الثالثااااة اااااااع  وتاااا ل املناقشااااة الاااا  جاااارت أثناااااء ا املناااارر

والساتني، اقاارتح بعا  أعضاااء جلناة النااانون الادوي أن تعاااح وااياغة 
 الفناااارة لتفاااااحي تفسااااأاا علااااى أهنااااا تشااااجا علااااى ممارسااااة ضااااغوط



 40 والستني  الرابعة الدورة من األول اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

  وذاااب أحااد اآلراء رىل أن الفعاال (98ًموجااب هلااا علااى األجناار ال
يفتناار رىل الدقااة النانونيااة وقااد يفااتح الباااب أمااا. رساااءة  “شااجا ت

االساااااتعمال  ورحا  علاااااى ااااااارم الشاااااواغل، ننحاااااات جلناااااة الصااااااياغة 
الاا  تاانص واايغتها احلاليااة علااى أن تتخاار الدولااة الطااارحة  1 الفناارة
يساااأ ]قياااا.[ األجنااار اااضاااا  تمااان أجااال  “لتااادابأ ]املناسااابة[ ا

  “للطرح ]مبغاحرهتا[ طواعية
املنارتح ه البدايااة ماان    2واحتفظات جلنااة الصاياغة باانص الفناارة   -73

جاناااب املنااارر ااااااع أب ملاااه تنريباااا   غاااأ أهناااا حااارفت ا راااارة رىل  
جااااء ه اقاااارتاح    مااااا   قواعاااد الناااانون الاااادوي املتعلناااة سلنناااال اجلاااوي، 

بعاا  أعضاااء جلنااة النااانون الاادوي وعاادح ماان الاادول تاا ل املناقشااة  
 orderly  لساحساااة، واستعاضااات عااان عباااارة  ناااة ا الااا  جااارت ه اللج 

transportation “    بعبارة  safe transportation “     ه النص ا نكليزي
ورغم رقرار جلنة الصاياغة سألمهياة اااواة للننال اجلاوي ه تنفيار قارار  
الطااارح، فضااا   عااان وجاااوح جمموعاااة  باااأة مااان أحكاااا. الناااانون الااادوي  

أن ا راااااارة رىل اااااارا الناااااانون ه    املتعلناااااة سلسااااافر جاااااوا ، فناااااد رأت 
ا  لتنفيار  سايما أن وساائل ننال أتارى ُتساتخد. أيضا  ال  التعليق  افية، 

قااارارات الطااارح  وسملثااال، سيشااارح التعلياااق علاااى مشااارو  املااااحة نطااااق  
ويبني    “ ]   [ أبمان، وفنا  لنواعد النانون الدوي  نل  ن ومعىن عبارة 

طااائرة اآلتاارين، باال  تشاامل فنااط ضاارورة ضاامان أماان ر اااب ال  ال   أهنااا 
ايااة حنااوق ا نسااان الواجبااة لألجناار اجلاااري طاارحم،  تشاامل أيضااا  مح 

   نب أي استخدا. مفرط للنوة و رلك  
الااري اقرتحااه  3وأُحتلاات بعاا  التغيااأات علااى نااص الفناارة  -74

املناارر اااااع  فتمشاايا  مااا اقاارتاح قدمتااه عاادة حول، اسااتعي  عاان 
  وعا وة علاى “معنولاةمنياة هلة ز  مبعبارة  “هلة م ئمة معبارة 

البدايااة ه ذلااك، رأت جلنااة الصااياغة أن االسااتثناء الااري تاُاوتِّ  ه 
ارا الساياق، أي احلالاة الا  يكاون فيهاا مثاة ماا يادعو رىل االعتنااح 

يعكااس  وال أبن األجناار قااد يلااوذ سلفاارار، اااو اسااتثناء ضاايق للغايااة
حتدح الدولة املدة العوامل املمكنة األترى ال   ب مراعاهتا عندما 

 ، عاااااداح لرحيلاااااه  ولااااارلكالزمنياااااة الااااا  ينبغااااا  منحهاااااا لألجنااااار ل
تاارت جلنااة الصاياغة واايغة بسايطة ل رااارة رىل أن النارار املتعلااق ات

ا ريااا ء االعتباااار الااا ز. جلمياااا  مااا سملااادة الزمنياااة  اااب أن يُتخااار 
  وسيوضح التعليق أن احتمال فرار األجنر عامل مكن “الظروف
ت جلنة راعيه الدولة الطارحة سلفعل ه ارا السياق  وأتأا ، رأأن ت

الا  ورحت ه  “ه مجياا األحاوال و ارة التمهيدية الصياغة أن العب
غأ ضرورية، ورمبا تكون مضللة  ومن   3الصيغة األولية من الفنرة  

حاارفت جلنااة الصااياغة ااارم العبااارة، علااى أن يشاارح التعليااق أن  ،مث
املغااااحرة الطوعياااة والتنفيااار النساااري لنااارار    مااان تشااامل  ااا  3الفنااارة 

مااان مشااارو   2و 1ه الفنااارتني  الطااارح، ومهاااا حالتاااان مشاااار رليهماااا
 املاحة، على التواي 

__________ 
؛ ويرح مشرو  235ة ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنر 2011  حولية (98ً 

  563، احلارية 216ه املرجا نفسه، الفنرة  1 املاحة حال

وأحتلااااات جلناااااة الصاااااياغة عااااادحا  مااااان التغياااااأات علاااااى الااااانص   -75
منصاااد األجنااار اااضاااا للطااارح(    ًحولاااة   22األوااال  ملشااارو  املااااحة  

طاااابا موضاااوع  ويهااادف رىل الااارح علاااى  وبعااا  اااارم التغياااأات ذو  
املناقشاة    وي تا ل نها أعضاء جلنة النانون الاد الشواغل ال  أعرب ع 

2011ال  جرت ه الدورة الثالثة والستني ه عا.  
  فند أيد بع   ( 99ً 

األعضاااء األولويااة املعطاااة ه الاانص األواال  لدولااة اجلنسااية سعتباراااا  
أن آترين رأوا    ضا للطرح، غأ لألجنر ااا   “ لطبيعية  ا حولة املنصد  

رمكانية طرح األجنر رىل  يوجد أي سبب يدعو رىل أن تنتصر   ال   أنه 
مكااان أن حتاادَّح فيهاااا   ال   حولااة غااأ حولاااة جنساايته علاااى احلاااالت الاا  

ااارم الدولااة  وعاا وة علااى ذلااك، ذاااب بعاا  أعضاااء جلنااة النااانون  
 ه حتدياد  الدوي رىل أن تيار األجنار ينبغا  أن يكاون لاه حور أ ارب 

ة  رن  اناااات حولااااة اجلنسااااية ااااا  وحااااداا امللزماااا و حولااااة املنصااااد، حاااا   
سسااتنبال الشااخص املطااروح ماان حولااة أتاارى  واتفناات جلنااة الصااياغة  

 ه هناية املطاف على نص توفين  يتألف من فنرتني  
رىل حول منصاد أتارى حمتملاة،  1ويشأ النص احلاي للفنرة  -76

تزال على رأ   ال  غم أن حولة اجلنسيةس ضافة رىل حولة اجلنسية، ر 
جدال، سستنبال األجنر مبوجب النانون  ب   النائمة، ألهنا ملزمة،

الاااادوي  غااااأ أن جلنااااة الصااااياغة مالاااات رىل الاااارأي النائاااال رنااااه ماااان 
املمكااااان تاااااوت  تياااااارات أتااااارى، تشااااامل الوجهاااااة الااااا  يفضااااالها 

ر ر األجناااار، حيثمااااا  ااااان ذلااااك ممكنااااا  عمليااااا   وهلاااارا الساااابب، تاااا 
غاأ حولاة أيضا ، من باني حول املنصاد املمكناة، أي حولاة ً 1 الفنرة

اجلنساااية( ملزماااة سساااتنبال األجنااار مبوجاااب الناااانون الااادوي، وأي 
حولة توافق على استنباله بناء  على طلب الدولة الطارحة أو، حيثما  
 ااان ذلااك مناساابا ، بناااء  علااى طلااب األجناار املعااإ  و سااد ااارم 

األواالية سحتفاظهااا سملباادأ  3ة أيضااا  جااوار الفناارة الصاايغة اجلديااد
  خبضااااو  طاااارح األجناااار رىل حولااااة ماااان الاااادول لشاااارط الااااري ينضاااا 

موافنة ارم الدولة، سستثناء احلاالت ال  تكون فيها الدولاة ملزماة 
سساااااتنبال األجنااااار مبوجاااااب الناااااانون الااااادوي  وسيوضاااااح التعلياااااق 

نباله مبوجااب النااانون ي حولااة أتاارى ملزمااة سساات أاملنصااوح بعبااارة 
موقااااف اللجنااااة املعنيااااة    وسُيشااااار، ه ااااارا السااااياق، رىل“دويالاااا 

ماااان العهااااد  12ماااان املاااااحة  4سلفناااارة  يتعلااااق فيماااااحبنااااوق ا نسااااان 
الاادوي اااااع سحلنااوق املدنيااة والسياسااية، وااا  الفناارة الاا  تاانص 

  اااوز حرماااان أحاااد، تعسااافا ، مااان حاااق الااادتول رىل  العلاااى أناااه 
بشاااأن حرياااة التننااال، ذ اااارت  27تعلياااق العاااا. رقاااام   ال  ففااا “بلااادم

أوسا ه معنام من  “لدم بعنية حبنوق ا نسان أن تعبأ اللجنة امل
 شاامل، علاى األقال، الشاخص الااري يوأناه  “لاد جنسايته بتعباأ 
 مكن اعتبارم جمرح أجنر، وذلك حبكم روابطه اااوة ببلد معني ال
ملعنياااااة حبناااااوق لياااااق اللجناااااة ا  ووفناااااا  لتع(100ً“اساااااتحناقاته فياااااه أو

__________ 
ه  1 املاااحة ااااء؛ وياارح مشاارو  242-239املرجااا نفسااه، الفناارات  (99ً 

  564، احلارية 218املرجا نفسه، الفنرة 
 للجمعيااااة الرمسيااااة الواثئااااقتنرياااار اللجنااااة املعنيااااة حبنااااوق ا نسااااان،  (100ً 

(، اجمللاد األول، A/55/40ً 40 رقام امللحاق واامساون، مساةااا الادورة العامة،
  20، الفنرة 12املرفق الساح ، التعليق العا. بشأن املاحة 
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حبت ماااانهم ا نساااان، يساااري اااارا الوضاااا علاااى األ فاااراح الااارين ساااُ
جنساايتهم سملخالفااة للنااانون الاادوي، واألفااراح الاارين   رحماااج بلااد 

حتويله رىل  يان وطإ آتر ُحرماوا  أو جنسيتهم ه  يان وطإ آتر
ئااات أتارى ماان األرااخاع  فمان اجلنسااية فيااه، ومكان أن يشاامل 

  (101ً“يمني فرتات طويلة األجلاملن
يتسااىن  ال احلالااة الاا  22املاااحة مشاارو  ماان  2وتتناااول الفناارة  -77

أي حولااااة أتاااارى ملزمااااة سسااااتنبال  وال فيهااااا حتديااااد حولااااة اجلنسااااية
توافاااق أي حولاااة أتااارى علاااى  وال األجنااار مبوجاااب الناااانون الااادوي،

يكاون لاه استنباله  و وز ه ارم احلالة طرح األجنار رىل أي حولاة 
رذا  ان ذلك قاب   للتطبيق،  مة فيها أو،ا قا أو  حق الدتول رليها

  وينبغااا  فهاااام “ىل الدولاااة الاااا  حتااال منهااااا رىل الدولاااة الطااااارحة ر
العباااارة األتاااأة علاااى أهناااا تشاااأ ه املناااا. األول رىل حولاااة الر اااوب، 
ورن  اناااااات الصاااااايغة املسااااااتخدمة واااااايغة عريضااااااة تساااااامح بتغطيااااااة 

رحة بطارق أتارى دتل فيهاا األجنار رىل الدولاة الطاااحلاالت ال  يا 
وواااايغتها ننارااااا   2غااااأ النناااال اجلااااوي  وقااااد أاثر مضاااامون الفناااارة 

حاميا  حاتال جلناة الصاياغة  فناد ذااب رأي رىل أناه عناد اساتحالة 
، ينبغ  آنراك للدولة الطاارحة 1حتديد أي حولة منصد وفنا  للفنرة 
مكن ررغا. أي حولة  ال  ، ألنهأن تسمح لألجنر سلبناء ه رقليمها

ى علااااى اسااااتنباله  واسااااتحال التوفيااااق بااااني اآلراء املتباينااااة الاااا  أتاااار 
أعرب عنهاا أعضااء جلناة الصاياغة بشاأن ماا رذا  انات حول معيناة، 

 رذن حتااول أو مثاال الدولااة الاا  منحاات األجناار املعااإ وثينااة ساافر
ال األجناار غااأ ملزمااة سسااتنب أ. حولااة الر ااوب، ملزمااة أو رقامااة، أو

وقياال أيضااا  رنااه إبمكااان الدولااة أن تسااتند  النااانون الاادوي  مبوجااب
النظااا. العااا. سعتباراااا أسااباس   أو رىل أسااباب تتعلااق سألماان النااوم 

نح رذن حتااااول  مشااااروعة لاااارف  عااااوحة األجناااار الااااري  ااااان قااااد مااااُ
رقامة مث طُرح، فيما بعد، مان حولاة أتارى  وتباينات آراء أعضااء  أو

الر وب  ه حاني أراار مبوقف حولة  يتعلق فيمااغة أيضا  جلنة الصي
الااابع  رىل أن طااارح األجنااار رىل حولاااة الر اااوب ااااو ممارساااة مألوفاااة 
وينبغااا  سلتااااي أن تاااُر ر بووااافها أحاااد ااياااارات املمكناااة، ذااااب 

ينااااااا عليهاااااااا أي التااااااازا. قاااااااانوين  ال آتاااااارون رىل أن حولاااااااة الر اااااااوب
 سستنبال األجنر 

ة م قتة دته جلنة الصياغة بصفنص الري اعتموُحرفت من ال -78
، بصايغتها األوالية الا  اقرتحهاا 2 ا رارة ال   انت ترح ه الفنرة

غاأم  أو املنرر اااع، رىل احلالاة الا  تنطاوي علاى تطار التعاريب
املهيناااااة ه حولاااااة  أو ال رنساااااانية أو مااااان ضاااااروب املعاملاااااة الناساااااية

اللتزا. بعاد. طارح األجنار رىل جنسية األجنر اااضا للطرح، ألن ا
حولااة مكاان أن يتعاارض فيهااا هلاارا ااطاار ينطبااق علااى أي حولااة ماان 

  24 حول املنصد، واو التزا. منصوع عليه فع   ه مشرو  املاحة
اللتاازا. بعااد. طاارح أجناار  ا 23وأواابح عنااوان مشاارو  املاااحة  -79

  وقاااااد “حريتاااااه فيهاااااا معرضاااااة للخطااااار أو رىل حولاااااة تكاااااون حياتاااااه
__________ 

 املرجا نفسه  (101ً 

اجلدياااد لكااا  توضاااح أن اااارا  ة الصاااياغة اااارا العناااوانتاااارت جلنااا ات
، 1الفنارة  وه احلكم ينص علاى التازا. بعاد. الطارح رىل حول معيناة 

مان  “حريته فيها معرضة للخطار أو كون حياته تاسُتمدت عبارة 
ماان االتفاقيااة اااوااة بوضااا ال جئااني، وااا  املاااحة الاا   33املاااحة 

م   واستعاضات جلناة الصاياغة ماريةا عاحة النسار تنص على حظر 
الصيغة عن الصيغة األولية ال  وضعها املنرر ااااع والا   انات 

حريتاااااه الفرحياااااة  أو كاااااون فيهاااااا حناااااه ه احليااااااة يتشاااااأ رىل حولاااااة 
  (102ً“معرَضني ل نتهاك

علاااااى حظااااار طااااارح  23مااااان مشااااارو  املااااااحة  1وتااااانص الفنااااارة  -80
لخطاااار ا معرضااااة لحريتااااه فيهاااا  أو الشااااخص رىل حولااااة تكااااون حياتااااه

  وتشاامل ااارم 15ألحااد األسااباب الااوارح ذ راااا ه مشاارو  املاااحة 
مان العهاد الادوي ااااع  2مان املااحة  1األسباب ما يرح ه الفنرة 

 “ألوااال ]   [ ا ثاااإ اسحلناااوق املدنياااة والسياساااية، ماااا رضاااافة 
  ورأت “أ ذلاااك مااان األساااباب الااا  ئظرااااا الناااانون الااادوي غااا و

يوجد أي سبب يربر أن تكون قائمة األسباب  ال أنهالصياغة    جلنة
خمتلفااة عاان النائمااة الااوارحة ه  23التمييزيااة املبينااة ه مشاارو  املاااحة 

رب الااانص الاااري أحيااال رىل جلناااة الصاااياغة، 15مشااارو  املااااحة    واعتاااُ
ماان  33األسااباب التمييزيااة الااوارحة ه املاااحة  رال ياار ر مل واااو نااص

، ضينا  للغاية، سلنظار 1951لعا.  جئنيبوضا ال  االتفاقية اااوة
الااري ينطبااق علااى األجانااب  23 رىل النطاااق األوسااا ملشاارو  املاااحة
 بوجه عا. وعلى حاالت متنوعة 

، حارت مناقشاة 15و ما  ان احلال فيما خيص مشرو  املاحة  -81
مطولااة حاتاال جلنااة الصااياغة بشااأن مسااألة مااا رذا  ااان ينبغاا  رحراج 

ظورة  ونظرا  التت ف اآلراء أسباب التمييز احملامليل اجلنس  ضمن  
 الاااا  أُعاااارب عنهااااا، اعتماااادت جلنااااة الصااااياغة حاااا   توفينيااااا  حبيااااث

ياُار ر املياال اجلنساا  ه نااص مشاارو  املاااحة باال يُعاااض ه التعليااق  ال
الااااري ساااايعكس بصااااورة متوازنااااة خمتلااااف آراء األعضاااااء  وسيشااااأ 

ب قائمااااااة األساااااابا أيضااااااا  رىل أن 23ة التعليااااااق علااااااى مشاااااارو  املاااااااح
  15التمييزية ال  يتضمنها مطابنة للنائمة الوارحة ه مشرو  املاحة 

احلالة ال  تكون فيهاا  23من مشرو  املاحة  2وتتناول الفنرة  -82
حيااااااة األجنااااار اااضاااااا للطااااارح مهااااادحة بعنوباااااة ا عااااادا. ه حولاااااة 

ح لسااة العامااة، اقاارت املنصااد  وتاا ل املناقشااات الاا  جاارت أثناااء اجل
النانون الدوي تعزيز احلماية املمنوحة ه مشرو  بع  أعضاء جلنة 

املاحة األول   ولوحد على وجه التحديد أن الصايغة الا  اقرتحهاا 
املناارر اااااع تنييديااة للغايااة ألهنااا تنصاار االلتاازا. بعااد. الطاارح علااى 

حوال   الاادول الاا  ألغاات عنوبااة ا عاادا. فنااط  وأرااأ رىل أن انااااك
تطبَّق فيها ه  ال بعد عنوبة ا عدا. ولكن ارم العنوبةِغ تُل مل ر 

الواقا  وع وة على ذلك، اقرُتح توسيا نطاق تلك احلماية ليشمل 
يكاااان  مل احلاااااالت الاااا  يكااااون فيهااااا األجناااار اااضااااا للطاااارح، ورن

حمكوماااا  علياااه س عااادا. ه حولاااة املنصاااد، معرضاااا  ألن ُئكااام علياااه 
__________ 

، احلاراااية 124، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(، الفنااارة 2010 حولياااة (102ً 
 املننح(  14ًمشرو  املاحة  1278
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لشاااواغل ه جلناااة بعااا  األعضااااء اااارم اعنوباااة فيهاااا  و ااارر بتلاااك ال
الصياغة، حيث رئ  أيضا  أنه مكان تطبياق االلتازا. املنصاوع علياه 

 على الدول بوجه عا.، ه رطار التطوير التدر    2ه الفنرة 
وقامااااااات جلناااااااة الصاااااااياغة، ساااااااعيا  رىل معاجلاااااااة بعااااااا  تلاااااااك  -83

 تاازا. املنصااوع عليااهليصاابح االل 2الشااواغل، بتعااديل واايغة الفناارة 
  وأعيادت “تطباق عنوباة ا عادا. ال لدولاة الا  افيها ساراي  علاى 

أيضااا  وااياغة اجلااازء الثاااين ماان اجلملاااة ليشاامل  اا   مااان احلالااة الااا  
تكون فيها عنوبة ا عدا. قد أوقعات فعا   ه حولاة املنصاد واحلالاة 

 ال  يكون فيها تطر ريناعها قائما  
جلنااااة ة، ينبغاااا  أن تنظاااار د. ه جلنااااة الصااااياغووفنااااا  ملناااارتح قااااُ  -84

النانون الدوي أيضا  ه رمكانية تضمني مشاريا املواح االلتزا. بعد. 
طاارح رااخص رىل حولااة مكاان أن يتعاارض فيهااا اطاار السااجن حون 

 احلصول على احلق ه ا فراج املشروط 
الااري  ااان قاد قاُاد. رىل جلنااة  23وتضامن نااص مشاارو  املااحة  -85

 1وحااة ه الفناارتني أن احلمايااة املمن ناارة اثلثااة تاانص علااىالصااياغة ف
علااى طاارح عاادم  اجلنسااية  وتاا ل املناقشااة الاا  أيضااا  تنطبااق  2و

جرت ه اجللسة العامة ه الدورة الثانية والستني، أُعرب عن بع  
الشااااكوك رزاء احلاجااااة رىل تلااااك الفناااارة ا ضااااافية  وبعااااد املناقشااااة، 

غاأ ضارورية، وأناه  تلصت جلنة الصياغة رىل أن تلك الفنرة الثالثاة
يسااري أيضااا  علااى  23و  املااحة يكفا  أن ئاادَّح ه التعليااق أن مشاار 

عاااااادم  اجلنسااااااية الاااااارين يشااااااملهم، علااااااى أي األحااااااوال، تعريااااااف 
الااااوارح ه الفناااارة الفرعيااااة ًب( ماااان مشاااارو   “ألجناااار امصااااطلح 
  ورئا  أيضااا  أن رحراج رراارة حماادحة رىل عادم  اجلنسااية ه 2املااحة 

قاااد يعطااا  انطباعاااا  تاطئاااا  أبهنااام غاااأ مشااامولني  23ة مشااارو  املااااح
 اريا املواح األترى مبش
ًااللتزا. بعد. طرح أجنار رىل حولاة  24ويتألف مشرو  املاحة  -86

العنوبااة  أو لغااأم ماان ضااروب املعاملااة أو قااد يتعاارض فيهااا للتعااريب
املهينااااة(، سلصاااايغة الاااا  اعتماااادهتا جلنااااة  أو ال رنسااااانية أو الناسااااية
وقااا  الاا الصاايغة  مااا أنياغة بصاافة م قتااة، ماان فناارة واحادة  و الصا 

مان ناص ماننح  1 ، رىل حد بعيد، رىل الفنارةعليها االتتيار تستند
عاادحا   الصااياغةجلنااة  فنااد أحتلاات عليهااا، (103ًاقرتحااه املناارر اااااع

 تهايهدف رىل مواءمة ويغ  ارم التعدي ت  بع و    من التعدي ت
عاريب وغاأم مان ضاروب منااضاة الت من اتفاقياة 3املاحة  ويغةما 

 ،املهيناااااة  ومااااان مث أو ال رنساااااانية أو العنوباااااة الناساااااية أو املعاملاااااة
عاااان ا رااااارة رىل التعااااريب وغااااأم ماااان  الصااااياغةاستعاضاااات جلنااااة 

 الري اقرتحاهاملهينة الوارحة ه النص  أو ضروب املعاملة ال رنسانية
العنوبة  أو عاملةملا[    ] أو لتعريب ااملنرر اااع إبرارة أمشل   

  واسااااتعي  أيضااااا  عاااان عبااااارة “املهينااااة أو ال رنسااااانية أو الناسااااية
نااد وجااوح أسااباب  عبعبااارة  “واجااه فيااه تطاارا  حنينيااا  للتعاارض ي

__________ 
ًمشاااااااارو  املااااااااااحة  1279حلارااااااااية ، ا126املرجااااااااا نفسااااااااه، الفناااااااارة  (103ً 
 ( املننح 15

  وعااا وة علاااى “قوياااة ل عتنااااح أبناااه سااايواجه فيهاااا تطااار التعااارض
وبغيااة  ؛“ىل حولااة ربعبااارة  “ىل بلااد رذلااك، اسااتعي  عاان عبااارة 

املااواح األتاارى الاا  تاانص علااى حظاار  ق مااا مشااارياضاامان االتسااا
بعباارة  “may not عن عباارة ه النص ا نكليزي معني، استعي  

 shall not“  ه بداية املاحة 
املنارر ااااع    الاري اقرتحاه شارو  املااحة مل الانص األوال    ان و  -87

2009ه عا. 
فنرة اثنياة  ، و رلك النص املننح، يتضمنان   مها  ( 104ً 

غاأم مان   أو   ن فيها تطار التعارض للتعاريب احلاالت ال  يكو  تتناول 
  راااخاع أب   مرتبطاااا  املهيناااة   أو   ال رنساااانية  أو   ضااروب املعاملاااة الناساااية 

  غاااأ أن  ة غاااأ رمسياااة جمموعاااات مااان األراااخاع يتصااارفون بصاااف  أو 
بعااا  أعضااااء جلناااة الناااانون الااادوي أعرباااوا، ه مناقشاااات جااارت ه  

ة، عااان راااواغل رزاء الصااايغة  جلساااات عاماااة تااا ل الااادورات الساااابن 
بعا  تلاك الشاواغل    تكارر ا عاراب عان   و ( 105ً لتلاك الفنارة  األولية 

  وأُعرب بوجاه تااع عان  2010ه عا.  ت ل مناقشة النص املننح 
رغاام أن    ، ( 106ً للغايااة   فضفاضااة تاازال   ال   2ة  رأي مفاااحم أن واايغة الفناار 

    ارا حت يتعلق بعجز الدولة املساتنبلة عان   تنبيها  املنرر اااع أضاف 
 ناسبة  امل ماية  احل تند   من ت ل  املعاملة    رساءة تطر  

من غأ الضروري أن   هورأى عدح من أعضاء جلنة الصياغة أن -88
مسائل تتعلق بنطاق حظر التعريب وغأم  24 يتناول مشرو  املاحة

من ضروب سوء املعاملة، ألهنا مسائل يُفضل ه  ثأ من األحيان 
الصاااياغة حراساااة متأنياااة، قاااررت جلناااة تاارك أتويلهاااا للمحاااا م  وبعاااد 

حظااار التعاااريب مساااألة ، علاااى أن ينااااق  التعلياااق 2 حااارف الفنااارة
 ال رنسااااااانية أو العنوبااااااة الناسااااااية أو ضااااااروب املعاملااااااة وغااااااأم ماااااان

ه ذلك العوامل ال  ينبغ  أتراا  مبا  املهينة ه النانون الدوي، أو
ضروب من  غأم أو ه االعتبار لدى تنييم تطر التعرض للتعريب

 2سوء املعاملة ه حولة املنصد ًوا  عوامل تتناوهلاا حتديادا  الفنارة 
قية منااضة التعريب( واحلااالت الا  مكان أن من اتفا 3من املاحة 

جمموعاات مان األراخاع  أو أراخاع رىلفيها ذلك ااطار رجا ي
رتح ررااااارة، بشااااأن ااااارم الننطااااة ة غااااأ رمسيااااة  وساااا يتصاااارفون بصااااف
فيهاااااا أحكاااااا.  مباااااا حكاااااا. النضاااااائية ذات الصااااالة،األتاااااأة، رىل األ

 احملكمة األوروبية حلنوق ا نسان 
ابااا ماان الباااب الثالااث ًاحلمايااة ه حولااة ويتضاامن الفصاال الر  -89

ًمحايااة  25العبااور( مشاارو  ماااحة واحاادا  فنااط، واااو مشاارو  املاااحة 
حناوق ا نساان لألجنار اااضااا للطارح ه حولاة العباور(  ويشااكل 

الصاااياغة بصااافة ما اعتمدتاااه جلناااة حساااب اااارا، احةناااص مشااارو  املااا 
اااااع املنااارر ا الاااري اقرتحاااهللااانص األوااال  رعااااحة واااياغة  ة،م قتااا 
الاااااري تاااااوتى توسااااايا نطااااااق محاياااااة حناااااوق ا نساااااان لألجاناااااب و 

__________ 
 845، احلاراية 97، اجمللد الثاين ًاجلزء الثااين(، الفنارة 2009 حولية (104ً 

 ( 11ًمشرو  املاحة 
  125-120املرجا نفسه، الفنرات  (105ً 
  134، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرة 2010 حولية (106ً 
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  وقد أيد عدح من أعضااء (107ًاااضعني للطرح ليشمل حولة العبور
ت الا  تناا جلنة النانون الادوي رحراج مشارو  مااحة بشاأن االلتزاماا

على حولة العبور ه جمال حنوق ا نسان، غاأ أن بعا  األعضااء 
رعااحة واياغة مشارو  املااحة مان أجال تفااحي رعطااء نه ينبغ  رأوا أ

انطبااااا  تاااااطئ أبن حولااااة العبااااور ملزمااااة سالمتثااااال لنواعااااد حنااااوق 
الدولااة الطاارحة  وأثاأت الننطاة نفسااها ه  رال تُلاز. ال ا نساان الا 
اللجناااة اااارم أعااااحت  ،اااارا الشااااغل معاجلاااةوبغياااة  ؛ياغةجلناااة الصااا 

رىل التزامااات حولااة العبااور  وااياغة مشاارو  املاااحة لكاا  يشااأ حتدياادا  
ح ه التعليااااق أن  رم املنصااااوح ماااا مبوجااااب النااااانون الاااادوي  وسيوضااااَّ

العبارة االلتزامات ال  تنشأ رما عن معاادة تكون حولة العبور طرفا  
 لنانون الدوي ل العامة اعدو نال من عن قاعدة أو فيها
شاااريا  ويتااألف الباااب الرابااا ًالنواعااد ا جرائيااة اااوااة( ماان م  -90

حلنااوق ا جرائيااة   ا   26  وُعنااون مشاارو  املاااحة  28رىل    26املااواح ماان  
  و اااااان املنااااارر ااااااااع قاااااد اقااااارتح ه  “ لألجاناااااب اااضاااااعني للطااااارح 

ه تنرياااارم  الااااوارحين    1وجاااايم    1البدايااااة، ه مشااااروع  املاااااحتني ألااااف  
  الواجباااة التطبياااق حلناااوق ا جرائياااة  س ، أن توضاااا قائماااة  ( 108ً السااااح  

على طرح األجانب املوجوحين بصورة قانونية ه رقليم الدولة الطارحة،  
مااا رذا  اااان ينبغااا  مااانح    سااالطة تنااادير علااى أن تاااُرتك للدولاااة الطااارحة  
مجيعهااااا لألجانااااب املوجااااوحين ه   أو   بعاااا  ااااارم احلنااااوق ا جرائيااااة 

عاااادح ماااان أعضاااااء جلنااااة النااااانون  ى  أ ر ا بصااااورة غااااأ قانونيااااة  و رقليمهاااا 
ا الثانيااة والسااتني، أنااه ينبغاا  االعاارتاف أيضااا  باابع   الاادوي، ه حورهتاا 
سألجانب املوجوحين بصورة غاأ قانونياة   يتعلق  فيما احلنوق ا جرائية 

اااارم    رىل معاجلااة   وساااعى املناارر ااااااع  ( 109ً ه رقلاايم الدولاااة الطااارحة 
شاااااارو  املاااااااحة  مل تلااااااك الاااااادورة واااااايغة مننحااااااة    ه   نااااااد. ف   الشااااااواغل، 

وق رجرائيااة معيناة علااى األجانااب  تاانص علااى انطبااق حناا   ( 110ً 1 ألاف 
بصااورة غااأ قانونيااة، يتمتعااون بوضااا تاااع ه    ام وجااوح رغاام  الاارين،  

، تصال رىل ساتة أراهر  ينيمون فيها منار فارتة معيناة  أو  الدولة الطارحة 
ىل جلناة الصاياغة مشارو   مث    ومان مث أحالات جلناة الناانون الادوي ر 

 املننح    1، س ضافة رىل مشرو  املاحة ألف  1املاحة جيم 
ه مساااألة احلنااااوق ا جرائيااااة  الصاااياغة بتعمااااقونظااارت جلنااااة  -91

لألجاناااب اااضاااعني للطااارح  وجاااارت مناقشاااة أولياااة بشاااأن مسااااألة 
شااااريا املاااواح أن ملواااا  حتدياااد ماااا رذا  اااان ينبغااا   أال ،اواااط حية

رىل الضاااماانت ا جرائياااة  والحاااد  أ. وق ا جرائياااةتشاااأ رىل احلنااا 
أن اناك نظما  قانونية متيز باني احلناوق الصياغة بع  أعضاء جلنة 
__________ 

، 219زء الثاااااااااااين(، الفناااااااااارة ، اجمللااااااااااد الثاااااااااااين ًاجلاااااااااا 2011 حوليااااااااااة (107ً 
  565 احلارية

 A/CN.4/625، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 2010 حوليااااة (108ً 
  Add.1-2و
؛ 164و 163املرجاااا نفساااه، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء الثااااين(، الفناااراتن  (109ً 

، 145و 143ه املرجااا نفسااه، الفناارتني  1 وجاايم 1 وياارح مشااروعا املاااحتني ألااف
  1294و 1292 احلاريتني

  1300، احلارية 179املرجا نفسه، الفنرة  (110ً 

الضماانت ا جرائية األترى  وقاررت بني ا جرائية سملعىن الضيق و 
حلناااااااوق  اه هناياااااااة املطااااااااف االحتفاااااااا  بتعباااااااأ الصاااااااياغة جلناااااااة 

علااى ذلااك،    وعاا وة26ملاااحة عااا. ه مشاارو  اال اممبعناا  “ا جرائيااة
بشااااأن الاااانهج العااااا. الااااري ينبغاااا  اتباعااااه  مطولااااةعنااااب مناقشااااة و 

احلناوق ا جرائياة، أياد أغلبياة أعضااء جلناة  سلنص علاى يتعلق فيما
حلناوق سمان مشارو  املااحة قائماة واحادة  1 تضمني الفنرةالصياغة 

ن علاى األجاناب املوجاوحي ، علاى حاد الساواء،ا جرائية الا  تنطباق
األجانااب املوجااوحين علااى ه رقلاايم الدولااة الطااارحة و بصااورة قانونيااة 

وجااااوح اسااااتثناء ماااان ذلااااك، فيااااه بصااااورة غااااأ قانونيااااة، مااااا رمكانيااااة 
 يتعلااق سألجانااب املوجااوحين ه رقلاايم ،4الفناارة منصااوع عليااه ه 

 بصورة غأ قانونية منر أقل من ستة أرهر  الدولة الطارحة
، قاااال رن 1ه الفنااارة  ناااوق الاااوارحةمبختلاااف احل يتعلاااق فيمااااو  -92

 “حلق ه استما  سالطة خمتصاة رىل أقاوال اجلنة الصياغة رأت أن 
اااو أماار ًج(، 1 األجناار اااضااا للطاارح، املنصااوع عليااه ه الفناارة

واو ما مار  األجنر حنه ه الطعن ه قرار الطرح، ك   أساس  ل
ا ه نبغاااا  أت يااااداًب(، وأن ااااارم الننطااااة ي1 عليااااه الفناااارة تاااانص
ق  وجرى نناش بشأن حمتوى حق األجنر ه أن يُستما رليه التعلي

وبشأن الصيغة الدقينة هلرا احلق  واسُتخدمت ه النص ا نكليزي 
للفناااارة الفرعيااااة الاااا  أحيلاااات رىل جلنااااة الصااااياغة ه البدايااااة عبااااارة 

 right to a hearing“،  الحظاات أن ااارم الصااياغة غااأ أن جلنااة
ر علااى أهناا مكاان أن تف الصاايغة عنااد جلسااة راافوية، وااارا  تعااإا سااَّ
يعاااارتف بااااه النااااانون الاااادوي سلضاااارورة ه سااااياق رجااااراءات  ال حااااق

ااا  و  ،واايغة أ ثاار حياااحا  الصااياغة اتتااارت جلنااة  ،الطاارح  وسلتاااي
 right to be heard“ فواءمات بارلك الانص ا نكليازي ماا الانص ،

  “droit d’être entendu الفرنسا  األوال  الاري يساتخد. عباارة 
ينطاوي  ال وسيبني التعليق أن حق األجنر ه أن يُستما رىل أقوالاه

جلسااة أن تُعنااد علااى احلااق ه  ،سلضاارورة، مبوجااب النااانون الاادوي
 ح رفوية، ألن ممارسات الدول لتلف ه ارا الصد

ألجناااار اًح( الاااا  تاااانص علااااى حااااق 1سلفناااارة  يتعلااااق فيماااااو  -93
فعالااة للطعاان ه قاارار  انتصاااف ساابللااه اااضااا للطاارح ه أن تتاااح 

رف ماان  هرأت أناا الصااياغة الطاارح، قااال رن جلنااة  ماان املمكاان أن حتااُ
ه الاانص  ةنااص مشاارو  املاااحة ا رااارة رىل مباادأ عااد. التمييااز الااوارح

درَج بصاااورة عاااابرة، ه البداياااة، وأن  الاااري اقرتحاااه املنااارر ااااااع تاااُ
 ه التعليق  حسب االقتضاء،

( رىل حاااق األجنااار اااضاااا للطااارح ه أن ا1ًوتشاااأ الفنااارة  -94
ل أمااااا. الساااالطة املختصااااة  وقااااد اتتااااارت جلنااااة  ااااارم الصااااياغة مثااااَّ

الااا   “حلاااق ه االساااتعانة مبحاااا. االصااايغة العاماااة بااادال  مااان عباااارة 
اقرتحهااا املناارر اااااع ه البدايااة، ألهنااا رأت أن حااق الشااخص ه 

ل ه سااااياق رجااااراءات الطاااارح النااااانون جااااب مبو سااااتتبا، ي ال أن مثااااَّ
الصيغة تتمارى حنه ه أن مثله حما.  وع وة على ذلك،   الدوي،

ماان العهااد الاادوي  13مااا واايغة املاااحة الصااياغة الاا  اتتارهتااا جلنااة 
 املدنية والسياسية اااع سحلنوق 
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رىل أن حااق األجناار ه  الصااياغة  وذاااب عاادح ماان أعضاااء جلنااة   -95
  رذا  اااان   ، ًو(( 1ًالفنااارة    احلصاااول جمااااان  علاااى مسااااعدة مااارتجم رااافوي 

  ، اااااو يااااتكلم اللغااااة الاااا  تسااااتخدمها الساااالطة املختصااااة  ال  أو   يفهاااام  ال 
حنااااااااااه ه أن يُسااااااااااتما رىل أقوالااااااااااه  عناواااااااااار  عنصاااااااااار أساساااااااااا  ماااااااااان  

  يااااااة ًج((، ولااااااه أمهيااااااة أيضااااااا  فيمااااااا يتصاااااال سحلنااااااوق ا جرائ 1 ًالفناااااارة 
الصااااااايغة الااااااا     اثااااااال ًب(  ومت 1ًأ( و 1املنصاااااااوع عليهاااااااا ه الفنااااااارتني  

س جاااااراءات    يتعلاااااق  فيماااااا ًو( الصااااايغة املساااااتخدمة  1فنااااارة  اتتاااااأت لل 
من العهد الدوي اااع سحلنوق    14ًو( من املاحة  3 اجلنائية ه الفنرة 

ه  شاااار رليهاااا  أناااه ه احلالاااة امل الصاااياغة  جلناااة  املدنياااة والسياساااية  ورأت  
  ة ارسااااا ر الرتمجااااة الشاااافوية جمااااااان  لكفالااااة مم أن تاااااوفَّ   نبغاااا  ًو(، ي 1الفناااارة  
اارا   وه     فعالاة ماا لاه مان حناوق رجرائياة أتارى ممارساة  املعاإ    األجنر 

  الساااااياق، ينبغااااا  أن يااااادل األجنااااار السااااالطات املختصاااااة علاااااى اللغاااااة 
يُفهاام حااق   أال   ينبغاا    الصااياغة أنااه   جلنااة رأت  اللغااات الاا  يفهمهااا  و  أو 

على أنه يشامل    ان  مرتجم رفوي جما   ة األجنر ه احلصول على مساعد 
ة احلجااام   رمجااة حتريريااة لواثئااق رمبااا تكااون  بااأ احلااق ه احلصااول علااى ت 

 الصلة   ه التعليق ذي إب از  مجيا ارم املسائل  رىل    يشار وس 
بعناياااة ه مناارتح املناارر ااااااع رحراج الصااياغة ونظاارت جلنااة  -96

احلااااق ه احلصااااول علااااى املساااااعدة النانونيااااة ضاااامن قائمااااة احلنااااوق 
 را احلاااقأن اااا رىل الصاااياغة ا جرائياااة  وأراااار بعااا  أعضااااء جلناااة 

قااوانني حمليااة معينااة، وأن وجااوحم ياارتبط ه الواقااا  رال تاانص عليااه ال
نااااااة بشاااااروط حتاااااادحاا التشااااااريعات ذات الصااااالة  وعليااااااه، قااااااررت جل

حرف الفنرة الفرعية املتعلنة سملساعدة النانونية، على أن الصياغة  
من مشرو  املاحة ررارة رىل رمكانياة  2ج ه التعليق على الفنرة تُدرَ 
 الطارحة وح ارا احلق ه التشريا احملل  للدولة وج
علاى أن قائماة احلناوق  26من مشرو  املااحة  2وتنص الفنرة  -97

ل سحلنااااااوق ال 1  الفناااااارةا جرائيااااااة الاااااااوارحة ه الضاااااااماانت  أو لاااااااُ
 بناد التعلياق أن ا جرائية األترى ال  ينص عليها النانون  وسيبنّي 

عاارتف مااا حلنااوق ا جرائيااة امليشااأ أساسااا  رىل ا “د. ا تاا ل عاا 
الطارحة، ولكنه يشمل أيضاا  أي حاق  لدولةمبوجب النانون احملل  ل

ب قواعاااد الناااانون الااادوي باااه مبوجااا  يكاااون معرتفاااا  رجرائااا  آتااار قاااد 
  الواجبة التطبيق

مااااااان مشااااااارو  املااااااااحة مساااااااألة املسااااااااعدة  3وتتنااااااااول الفنااااااارة  -98
ه املنارر ااااع  حاهالاري اقرت الننصلية  وقد ورح ه مشرو  املااحة 

ضاااامن قائمااااة احلنااااوق  “حلااااق ه احلمايااااة الننصاااالية اسح  األماااار 
ا جرائيااااة الاااا  يتمتااااا مااااا األجناااار اااضااااا للطاااارح  غااااأ أن جلنااااة 
الصااااااياغة رأت أنااااااه ماااااان األفضاااااال تناااااااول ااااااارم املسااااااألة ه فنااااااارة 

ماااااان أجاااااال حتديااااااد آاثراااااااا النانونيااااااة، مااااااا االعاااااارتاف ه  مسااااااتنلة
لننصااالية سعتبارااااا ضاااماان  الحااارتا. املسااااعدة ا ذاتاااه بوظيفاااة الوقااات

  احلنوق األترى
وحارت مناقشااااات ه جلنااااة الصااااياغة بشااااأن الصاااايغة الدقينااااة  -99

حلاق  ا  فند رأى بع  األعضاء أن ا راارة األوالية رىل 3للفنرة 
ليست مناسبة ألن ارا احلق غأ معارتف باه  “ه احلماية الننصلية

عااان رأي مفااااحم أناااه رغااام أن احلاااق ه  ه الناااانون الااادوي  وأُعااارب
املسااااعدة الننصااالية معااارتف باااه ه نظااام  أو احلصاااول علاااى احلماياااة

قانونية حملية معينة، تظال الدولاة الا  ئمال األجنار اااضاا للطارح 
عاد.  أو جنسيتها حرة، مبوجاب الناانون الادوي، ه أن تنارر تناد 

الوقااات ذاتاااه،  وه مسااااعدة رىل اااارا األجنااار  أو تناااد  أي محاياااة
رح يتمتا، مبوجب أرار بع  األعضاء رىل أن األجنر اااضا للط

، حبنااوق 1963مان اتفاقياة فييناا للع قاات الننصالية لعاا.  36املااحة 
سالتصال سملوظفني الننصليني التابعني للدولة ال    يتعلق فيمامعينة  

رم ئماال جنساايتها وااللتناااء ماام  فنااررت جلنااة الصااياغة، مراعاااة هلاا 
األجنار  حبيث تشأ رىل حاق 3االعتبارات، أن تعيد وياغة الفنرة 

والتازا. الدولاة الطاارحة أبال تعاوق  “ التما  املساعدة الننصالية ه
ممارسة ارا احلق وأبال تعوق تند  ارم املسااعدة، عناد االقتضااء  

 3الااوارحة ه الفناارة  “ملساااعدة الننصاالية اوينبغاا  أن تُفهاام عبااارة 
رىل أيااة مساااعدة قااد ترغااب حولااة جنسااية األجناار  ا تشااأعلااى أهناا 
ا للطرح ه تندمها رليه وفنا  لنواعد النانون الدوي ال  تنظم اااض

الع قات الننصلية  وسيشأ التعلياق رىل األحكاا. ذات الصالة مان 
 5ساااايما املاااااحة  وال ،1963لعااااا.  اتفاقيااااة فيينااااا للع قااااات الننصاااالية

املتعلناااة سالتصاااال  36ة ظاااائف الننصااالية واملااااحاملتعلناااة بتعرياااف الو 
ة املوفاادة وااللتناااء ماام  وساارتح أيضااا  ررااارة حماادحة رىل برعااااي الدولاا 

ًب( 1حالة األجانب احملتجزين، واا  احلالاة الا  تتناوهلاا الفناراتن 
لعاااا.  اتفاقياااة فييناااا للع قاااات الننصاااليةمااان  36ًج( مااان املااااحة 1و

يتوتى النص على  ال أن مشرو  املاحة    وسيبني التعليق أيضا  1963
ننصاالية مكاان أن ئاتج بااه األجناار اااضااا أي حاق ه املساااعدة ال

 للطرح رزاء حولة جنسيته مبوجب قانوهنا الداتل  
احلالاااااة اااواااااة  26مااااان مشااااارو  املااااااحة  4وتتنااااااول الفنااااارة  -100

ر لألجانب املوجوحين بصورة غأ قانونية ه رقليم الدولة الطارحة من
أقاااااال ماااااان سااااااتة أرااااااهر  وقااااااد واااااايغت ه رااااااكل بنااااااد ماااااان بنااااااوح 

يتاااايح ه ااااارم احلاااااالت تطبيااااق أي قااااانون ماااان  “ا تاااا ل د. عااا 
قاااوانني الدولاااة الطاااارحة يتعلاااق بطااارح اااا الء األجاناااب  وقاااد تسااااءل 

عان مادى استصاواب حتدياد فارتة زمنياة  بع  أعضاء جلنة الصياغة
تطبياق حاد أح  ه ارا السياق، وأُعرب أيضاا  عان رأي يادعو رىل 

من احلنوق ا جرائية األساسية على مجيا األجانب بدون استثناء  
أ  ااارلك رىل أن مساااتوى انااادماج األجنااار علاااى واااعد خمتلفاااة وأرااا 

مكن أن   األسري( أو  املهإ أو  االقتصاحي أو ًالصعيد االجتماع 
ي تر أيضا  بعني االعتبار لدى النظر ه مدى التزا. الدولة الطارحة 

حنااوق رجرائيااة معينااة تاا ل عمليااة طاارح األجانااب املوجااوحين  مباانح
ونيااة  ولكاان جلنااة الصااياغة رأت ه هنايااة ه رقليمهااا بصااورة غااأ قان

املطااااف أن تطبياااق معياااار يشاااأ رىل مساااتوى االنااادماج قاااد ينطاااوي 
، فاتتااااااااااارت حتديااااااااااد فاااااااااارتة زمنيااااااااااة موضااااااااااوعية علااااااااااى وااااااااااعوست

لااة الطااارحة  ورئاا  أن مباادة وجااوح األجناار ه رقلاايم الدو  يتعلااق فيمااا
سااايما أن اااارم الفااارتة منصاااوع  ال مااادة معنولاااة، ساااتة أراااهر اااا 

عليهاااا ه النواعاااد ا جرائياااة الااا  تااانظم عملياااة الطااارح ه تشاااريعات 
 بع  الدول 
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ألثاار ا يناااه ل سااتئناف ًا 27مبشاارو  املاااحة  يتعلااق فيماااو  -101
ح ه رت ينااا  مل املناااد. ضاااد قااارار الطااارح(، أراااار رىل أن املنااارر ااااااع

البدايااة مشاارو  ماااحة بشااأن ااارا املوضااو ، ألنااه رأى أن ممارسااات 
يكف  لصياغة ارا احلكام، ولاو  مبا تتنارب ال الدول ه ارا اجملال

لسااة ه رطااار التطااوير التاادر    وتاا ل املناقشااة الاا  جاارت ه ج
، أيد بعا  أعضااء جلناة الناانون (111ًعامة ه الدورة الثالثة والستني

اماة مان املنرر ااااع الاري يفياد بعاد. وجاوح قاعادة عالدوي رأي 
قواعد النانون الدوي تُلز. الدولاة الطاارحة مبانح حاق للطعان ه قارار 
الطاارح يكااون لااه أثاار ريناااه  غااأ أن أعضاااء آتاارين رأوا أنااه ينبغاا  
للجنااااة النااااانون الااااادوي أن تصااااوغ مشاااارو  مااااااحة، ولااااو ه ساااااياق 

مل  ما ناه للطعن ه قرار الطرح،التطوير التدر  ، ينص على أثر ري
تستوجب ت ف ذلك أسباب قاارة تتعلق سألمن النوم   وأرار 

مل  مااا يكااون فعاااال   ال بعاا  األعضاااء رىل أن الطعاان ه قاارار الطاارح
مان املاارجح أن يواجاه األجناار الاري يُلااَز. يكان لاه أثاار رينااه، ألنااه 

ىل الدولاااااة مبغااااااحرة البلاااااد واااااعوست اقتصااااااحية حتاااااول حون عوحتاااااه ر
الطاارحة  ووفناا  لاارأي آتار، ينبغا  أن تعاارتف جلناة الناانون الاادوي، 

ون املوجااااااوح، سألثااااار ا ينااااااه لطعاااااان ياااااتمكن فيااااااه ه رطاااااار الناااااان
ال تعرضاااه الشاااخص املعاااإ مااان أن ئاااتج علاااى ماااو معناااول سحتمااا 

 سوء املعاملة ه حولة املنصد  أو للتعريب
املنرر اااع رىل جلنة  واستجابة  لبع  ارم الشواغل، قد. -102

ه رطااار التطااوير التاادر  ، مشاارو  ماااحة جدياادا  يتناااول  الصااياغة،
األثار ا يناااه للطعان ه قاارار الطاارح  ومياز نااص مشارو  املاااحة ااارا 

ورة قانونيااة ه رقلاايم الدولااة الطااارحة بااني حالااة األجناار املوجااوح بصاا 
ا  هلارا املنارتح، وحالة األجنار املوجاوح فياه بصاورة غاأ قانونياة  ووفنا 

يُعرتف سألثر ا يناه لطعن يندمه أجنر موجوح بصورة قانونية ه 
الدولة الطارحة، وقد يُعرتف أيضا  سألثر ا يناه لطعن يندمه   رقليم

م بصاااورة غاااأ قانونيااة ولكناااه يساااتوه أجناار موجاااوح ه ذلاااك ا قلااي
حتنااق  أو راروطا  رضااافية معينااة،  نضاااء حااد أح  ماان ماادة ا قامااة
 حد أح  من االندماج االجتماع  ه رقليم الدولة الطارحة 

 وبعد مناقشات مطولة، اتتارت جلنة الصياغة مشرو  ماحة -103
ح بصااورة لطعاان يندمااه األجناار املوجااو  رال يعارتف سألثاار ا يناااه ال

قانونياااااة ه رقلااااايم الدولاااااة الطاااااارحة  وسيشاااااأ التعلياااااق رىل أن األثااااار 
ه ه مشااريا املاواح، حا  ه اارم احلااالت، علاى ا يناه معرتف ب

 ااارا اجملااال ليساات ساابيل التطااوير التاادر  ، ألن ممارسااة الاادول ه
موحاادة  وسااير ر التعليااق أيضااا  أن بعاا  أعضاااء جلنااة  وال متساانة

ي  ااااااانوا يفضاااااالون أن ماااااانح مشاااااارو  املاااااااحة نفااااااس النااااااانون الاااااادو 
جاوحام بصاورة الضماانت لفئات معينة من األجانب الرين، رغم و 

 غااأ قانونيااة ه رقلاايم الدولاااة الطااارحة، ينيمااون فياااه مناار فاارتة معيناااة
 يستوفون رروطا  أترى ينبغ  حتديداا  أو

__________ 
  257-255، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرات 2011 حولية (111ً 

ًرجااراءات االنتصاااف الفاارحي( مشاارو   28ومشاارو  املاااحة  -104
  فخااا ل املناقشاااة الااا  جااارت أثنااااء الااادورة الثالثاااة والساااتني جدياااد

ماية الدبلوماسية املنرتح من جاناب بشأن مشرو  املاحة املتعلق سحل
 املناااااارر اااااااااع، اقاااااارتح عاااااادة أعضاااااااء أن تاااااارح ررااااااارة رىل آليااااااات
الشاااااكاوى الفرحياااااة املتاحاااااة لألجاناااااب اااضاااااعني للطااااارح مبوجاااااب 

 نساااان، رماااا ه مشااارو  مااااحة املعااااادات املتعلناااة حبماياااة حناااوق ا
ياااُدرج ه مشااارو   “د. ا تااا ل عااا ه بناااد مااان بناااوح  أو مساااتنل
  وبنااااء  علاااى ذلاااك، قاااد. املنااارر ااااااع رىل جلناااة (112ًاملنااارتح املااااحة

ه ركل فنرة اقرُتح رضافتها   “د. ا ت ل ع االصياغة نص بند ل
رىل مشاارو  املاااحة املتعلااق سحلمايااة الدبلوماسااية  وتاا ل املناقشااات 
الاااا  جاااارت ه جلنااااة الصااااياغة، باااارز تياااااران  مشاااارو  ماااااحة وحيااااد 

، احلمايااااة الدبلوماسااااية واالنتصاااااف يشاااامل، ه فناااارتني مسااااتنلتني
تناول  الفرحي أما. ايئة حولية خمتصة؛ ومشروعا ماحتني مستن ن، ي

 ااال واحاااد منهماااا مساااألة مااان املساااألتني املااار ورتني  وبعاااد حراساااة 
متأنيااااة، اتتااااارت جلنااااة الصااااياغة احلاااال الثاااااين، فنااااررت أن يوضااااا 
ة مشااارو  مااااحة تااااع مبساااألة االنتصااااف الفااارحي أماااا. ايئاااة حوليااا 

درج ه هنايااااة الباااااب الرابااااا الااااري يتناااااول النواعااااد  خمتصااااة، وأن يااااُ
رأت جلناة الصاياغة أناه مان األفضال  ا جرائية  وع وة علاى ذلاك،

، بااال  “د. ا تااا ل عااا  بناااد مااان بناااوح  ال واااياغة مشااارو  املااااحة
 تاار أ أبنااه ينبغاا  أن يااتمكن األجناار اااضااا للطاارح ماان اللجااوء 

 ف الفرحي أما. ايئة حولية خمتصة رىل أي رجراء متاح ل نتصا
تنريار قال رن جلنة النانون الدوي ستُنه  نظراا ه  الرئيس -105

 جلنة الصياغة ه اجللسة العامة املنبلة 
   00/13فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 

 3135  اجللسة
 15/ 00، الساعة 2012أاير/مايو    29الث اثء، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  ون احلاضااار 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد 

أوسبينا، السيد فورتاو،  -رتورما، السيد غيفورغيان، السيد فلنسيا 
د  يتيشايسااااري، لسااايالسااايد  اااامتو، السااايد  وميسااااريو أفونساااو، ا

السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى ساااليمان قويااادر، السااايد موراسااا ، 
السااايد ماااأه، السااايد ناااول ، السااايد نيهااااو ، الساااأ مايكااال ووح، 

 السيد ويسنومورا 

 ________ 
__________ 

ه  1 ؛ ويااارح مشااارو  املااااحة ايء252و 251املرجاااا نفساااه، الفناااراتن  (112ً 
  570، احلارية 223املرجا نفسه، الفنرة 
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  ابء،  الفرع  ،Add.1و A/CN.4/650( )ختام)  األجانب  طرد
A/CN.4/651 ، A/CN.4/L.797 ) 

 ال[من جدول األعم 2]البند 
 ( تتا. ًتنرير جلنة الصياغة 

حعاااا رئااايس جلناااة الصاااياغة رىل مواوااالة عااارض تنريااار الـــرئيس  -1
  (A/CN.4/L.797ً “رح األجانب طجلنة الصياغة بشأن موضو  

ًرئاايس جلنااة الصااياغة( تناااول الباااب ااااامس احلمــود  الساايد -2
والاري يتضامن  “لنتائج النانونية للطرح امن مشرو  املواح املعنون 

  32رىل  29املواح من يا ار مش
لسماح سلدتول مان ا اآلن او  29رن عنوان مشرو  املاحة  -3

  وماان اجلاادير سلاار ر أن مشاارو  املاااحة “جديااد رىل الدولااة الطااارحة
ق العااااوحة رىل  حاااا اقرتحااااه املناااارر اااااااع، املعنااااون األواااال  الااااري 
 ، قاد أاثر بعا  النلااق أثنااء املناقشاات الا  جاارت“الدولاة الطاارحة

2011ه جلنااة النااانون الاادوي ه عااا. 
  وعلااى وجااه ااصااوع، (113ً

رأى عاادح ماان األعضاااء أن مشاارو  املاااحة فضاافاض للغايااة، وذلااك 
املشاارو  سااواء  ااان وجااوح العرتافااه حبااق العااوحة ه حالااة الطاارح غااأ 

غااأ قااانوين وأاي    أو األجناار ه رقلاايم الدولااة الطااارحة وجااوحا  قانونيااا  
 عو رىل اعتبار الطرح غأ مشرو   ان السبب الري يد

و انااات مساااألة ماااا رذا  اااان مااان املناساااب الااانص ه مشااااريا  -4
املاااواح علاااى احلاااق ه الااادتول جمااادحا  ه حالاااة الطااارح غاااأ املشااارو ، 

للمناقشااااااة ه جلنااااااة الصااااااياغة  ورأى بعاااااا  األعضاااااااء أن  موضااااااعا  
ينبغاااا   ممااااا االعاااارتاف ماااارا احلااااق سيشااااكل ذااااااس  رىل ماااادى أبعااااد

كون حماا   للتسااا ل حاا  لااو نُظاار رليااه ه رطااار ب رليااه، وساايالااراا
النااانون املنشااوح  ورأى الاابع  اآلتاار أن النواعااد املتعلنااة مبساا ولية 

الااا  يشاااأ رليهاااا بناااد  (114ًلياااا  الااادول عااان األفعاااال غاااأ املشاااروعة حو 
، وسلتحديد النواعد املتعلنة 31ه مشرو  املاحة   “د. ا ت ل ع

 restitutio inعاحة الوضا رىل ما  ان عليه“ ًسجلرب، وتصووا   ر

integrum   حيثماااااا  ااااااان ذلااااااك م ئمااااااا ، ااااااا  قواعااااااد تااااااوفر حاااااا )
جمادحا  ه  حاجة سلتاي رىل معاجلاة مساألة الادتول ال وأنه مناسبا ،

حالااة الطاارح غااأ املشاارو  بوواافه حنااا  رخصاايا  لألجناار املطااروح  
مشارو  مااحة مساتنل  وقررت جلنة الصياغة ه هناية األمر لصايص

 هلرم املسألة 
واعتمااادت جلناااة الصاااياغة ه عملهاااا علاااى ناااص ماااننح قدماااه  -5

املنااارر ااااااع ملعاجلاااة الشاااواغل الااا  أاثرااااا مشااارو  املااااحة األوااال  
عند مناقشته ه اجللسة العامة  واقرتح املنارر ااااع تضاييق نطااق 

__________ 
؛ 249-247رات اجلاااازء الثاااااين(، الفناااا ، اجمللااااد الثاااااين 2011ً حوليااااة (113ً 

  568، احلارية 222ه املرجا نفسه، الفنرة  1 ويرح مشرو  املاحة حاء
، 2001 انون األول/حيسامرب   12امل رخ  56/83قرار اجلمعية العامة  (114ً 

حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 
  77و 76ًاجلزء الثاين( والتصويب، الفنرتني  ، اجمللد الثاين2001

رو  علاى مشرو  املاحة لينتصر حق العوحة ه حالة الطارح غاأ املشا 
بصااااورة قانونيااااة ه رقلاااايم الدولااااة  األجانااااب الاااارين  ااااانوا موجااااوحين

الطارحة  ومن انحية أترى، وسلنظر رىل الشكوك ال  أعربت عنها 
بع  الدول بشأن وجوح حق تلنائ  ه العوحة رىل الدولة الطارحة، 
اقااارتح املنااارر اااااااع علاااى جلناااة الصااااياغة أن يساااتعاض عااان  لمااااة 

ورحباات جلنااة   “لسااماح سلاادتول ماان جدياادا بعبااارة  “لعااوحة ا
الصااااياغة ماااارم االقرتاحااااات، ولكنهااااا رأت ماااان انحيااااة أتاااارى أنااااه 

ه الدتول جمدحا  على احلاالت الا   سحلقاالعرتاف  قصر يصعب
موضااوعية، ولاايس قانونيااة تكااون فيهااا قاارارات الطاارح خمالفااة لناعاادة 

ا تكااااون ه لناعاااادة رجرائيااااة، سلنظاااار رىل أن ااااارم النواعااااد بنوعيهاااا 
 بطة ويصعب الفصل بينها أحيان  ثأة مرتا

وبعااد مناقشااة مستفيضااة، وافناات جلنااة الصااياغة علااى واايغة  -6
فياااه الكفاياااة، ماان حياااث رهناااا تنطبااق فناااط علاااى  مبااا اعتربهتااا حاااررة

األجاناااب الااارين  اااانوا موجااااوحين ه رقلااايم الدولاااة الطاااارحة بصااااورة 
جمااااادحا  رىل الدولاااااة تعااااارتف حباااااق األجنااااار ه الااااادتول  وال قانونياااااة
رذا تبني لسلطة خمتصة أن طرحم  ان طرحا  غأ مشرو ،  رال  الطارحة

 ما استثناء احلاالت الا  تشاكل فيهاا عوحتاه هتديادا  لألمان الناوم 
يعااد فيهااا األجناار يسااتوه رااروط  مل النظااا. العااا. واحلاااالت الاا  أو

اغة الدتول مبوجب قانون الدولاة الطاارحة  وقاد وااغت جلناة الصاي
ب التطاااوير التااادر   للناااانون الااادوي ه مشااارو  املااااحة اااارا مااان س

 ارا اجملال، وليس من سب تدوين النواعد النائمة 
املستخدمة ه مشرو   “لطرح غأ املشرو  اواملنصوح بعبارة   -7

املاااااحة اااااو  اااال طاااارح خمااااالف لناعاااادة ماااان قواعااااد النااااانون الاااادوي  
من   13املاحة   ء املبدأ الوارح هالنظر رليها ه ضو   ،ما ذلك  ،وينبغ 

العهاد الادوي ااااع سحلناوق املدنياة والسياساية، وااو مبادأ ي  ادم 
  اااااوز طااااارح األجنااااار ال الاااااري يااااانص علاااااى أناااااه 4مشااااارو  املااااااحة 

تنفيااارا  لنااارار يُتخااار وفناااا  للناااانون، أي وفناااا  للناااانون الاااداتل   رال
 ننطة ه التعليق للدولة الطارحة ه املنا. األول  وستوضَّح ارم ال

االعااارتاف سحلاااق ه الااادتول جمااادحا ، وفناااا  ملشااارو   وينتصااار -8
، علاااى احلااااالت الااا  يتجساااد فيهاااا الطاااابا غاااأ املشااارو  29املااااحة 

 للطاااارح ه وااااورة قاااارار ملااااز. ماااان جانااااب ساااالطات الدولااااة الطااااارحة
ايئااة  أو جانااب ايئااة حوليااة خمتصااة، قااد تكااون مااث   حمكمااة ماان أو

نااء علاى  بصدح، رأت جلنة الصياغة أن عباارة ال ارا وه قضائية 
، الاااوارحة ه ناااص مشااارو  املااااحة الاااري “رجاااراء  لغااااء قااارار الطااارح

عااُرض علااى جلنااة الصااياغة، عبااارة تنييديااة بشااكل مفاارط  واعتااربت 
أنااه لاايس ماان املناسااب أن يتوقااف حااق األجناار ه الاادتول جماادحا  

اء ااارا الناارار ااا  رلغاا لااك علااى رلغاااء قاارار الطاارح، ألن اجلهااة الاا  مت
عاااحة رحاادى ساالطات الدولااة الطااارحة  وعاا وة علااى ذلااك، يغطاا  

يكااون  ال الاانص الااري اعتمدتااه جلنااة الصااياغة أيضااا  احلاااالت الاا 
فيهاااا الطااارح غاااأ املشااارو  ان اااا  عااان اعتمااااح قااارار رمسااا  ًاحلااااالت 

ح املتعلق حبظر الطرح املنناَّا(  وسيوضا  11املتوتاة ه مشرو  املاحة 
 ليق خمتلف ارم اجلوانب لتعا
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على أناه يرتاب علاى النارارات    29وال ينبغ  تفسأ مشرو  املاحة   -9
الصاااااحرة عاااان ايئااااات حوليااااة نتااااائج غااااأ النتااااائج املنصااااوع عليهااااا ه  
الصكوك التأسيسية لتلك اهليئات  فهو يعرتف فنط، ه رطار التطاوير  

الدولااة الطااارحة   ىل التاادر  ، حبااق مسااتنل لألجناار ه الاادتول جماادحا  ر 
سواء ودر اارا النارار   بناء  على قرار ي  د الصفة غأ املشروعة لطرحم، 

 خمتصة   من سلطة حولية  أو   من سلطة وطنية 
و ما يتبني بوضوح من مشرو  املااحة، حتاتفد الدولاة الطاارحة  -10

حبااق رفاا  حتااول األجناار جماادحا  رذا  اناات عوحتااه تشااكل هتدياادا  
يعااااااد يسااااااتوه رااااااروط  مل رذا أو عااااااا.،ال ظااااااا.الن أو لألماااااان النااااااوم 

الدتول مبوجب قانون الدولة الطارحة  فناد رأت جلناة الصاياغة أناه 
يلز. االعرتاف مارم االساتثناءات للحفاا  علاى التاوازن باني حناوق 
األجنر املطروح على وجه خمالف للنانون وبني السلطة ال  متلكهاا 

رىل رقليمهاا وفناا  ناب جاالدولة الطارحة فيما خيص مراقبة حتاول األ
أيضااا  احتمااال  1لنااانون اهلجاارة  وتراعاا  العبااارة األتااأة ماان الفناارة 

أن تتغااااأ األوضااااا  الاااا  مسحاااات حبصااااول األجناااار علااااى تصاااااريح 
ا قاماااة ه بعااا  احلااااالت  بياااد أناااه ينبغااا  أن تفصااال  أو الااادتول

 ااوز هلااا  فاا  الدولااة الطااارحة حبساان نيااة ه طلااب الاادتول جماادحا ،
تستند رىل قاعدة تشريعية حاتلية  عل من جمرح وجوح قرار أن    مث   

سابق سلطرح مانعا  للدتول جمدحا   ويستفاح ارا النيد بوضوح من 
 مجيااااا  هماااان مشاااارو  املاااااحة، حيااااث تاااانص علااااى أنااااه  2الفناااارة 

قرار الطرح السابق غأ املشرو  ذريعة األحوال، ]ال  وز[ استخدا.  
  وساي  د التعلياق علاى “ مان جديادبدتول األجنرلعد. السماح 

ماااان االتفاقيااااة  22ماااان املاااااحة  5ااااارم الننطااااة، وسيشااااأ رىل الفناااارة 
الدوليااة حلمايااة حناااوق مجيااا العمااال املهااااجرين وأفااراح أساارام الااا  

  29من مشرو  املاحة  2يستند رليها نص الفنرة 
 أن مشرو  وأتأا ، سيكون من امل ئم ا رارة ه التعليق رىل -11
خيل سلنظاا. الناانوين ملسا ولية الادول عان األفعاال غاأ  ال 29ملاحة ا

سايما النواعاد  ال ،31ه مشارو  املااحة رلياه املشروعة حوليا ، املشار 
 ال  حتكم األركال املختلفة للجرب 

اياة ممتلكاات األجنار مح اآلن ااو  30وعنوان مشرو  املاحة  -12
ماان  1ة نناال نااص الفناار ماان قباال،    ذُ اار و مااا  “للطاارحاااضااا 

مشاارو  املاااحة الااري اقرتحااه املناارر اااااع ه األواال، وااا  الفناارة 
، رىل األماااوالالااا   انااات تااانص علاااى حظااار الطااارح لغااارض مصااااحرة 

  12الباب الثاين من مشرو  املواح، حيث أوبحت مشرو  املاحة 
بصاااايغته الاااا   30يشاااامل مشاااارو  املاااااحة  ال ونتيجااااة لاااارلك، -13

ماااااان الاااااانص  2الفناااااارة  رال لصااااااياغة بصاااااافة م قتاااااةاعتمااااادهتا جلنااااااة ا
األول   وقد حبثت جلنة الصياغة اقرتاحا  ُقد. ه اجللسة العاماة ه 

بعبااااارة  “تلكااااات ممماااان أجاااال االستعاضااااة عااان  لمااااة  2011 عاااا.
  وبعد حراسة متأنياة، رأت جلناة الصاياغة أناه (115ً“نوق امللكية ح

__________ 
؛ ويرح مشرو  244، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرة 2011  حولية (115ً 

  567، احلارية 221ه املرجا نفسه، الفنرة  1 املاحة زاي

و ناا ب  “لكاااتمتمل اتفااا  س رااارة العامااة رىل ماان األفضاال االح
تاازال موضااعا  للجاادل ه  ال الاا  “نااوق امللكيااة حاسااتخدا. عبااارة 

الناااااانون املتعلاااااق حبناااااوق ا نساااااان  والااااانص الاااااري اعتمدتاااااه جلناااااة 
الصياغة بصفة م قتة يستند رىل حد  بأ رىل الانص األوال  الاري 

رأت أنه من األفضل أن   اقرتحه املنرر اااع  بيد أن جلنة الصياغة
لتزا. العا. املر ور ه مشرو  صيغة املستخدمة للتعبأ عن االتعزز ال

تخر ]   [ التدابأ ت بعبارة    “م  حتاملاحة سالستعاضة عن  لمة  
 حاادوح  ه  وقااررت أيضااا  االستعاضااة عاان عبااارة “املناساابة حلمايااة

 ، بعباارة ، الوارحة بني قوسني معناوفتني ه الانص األوال“ا مكان
نة الصياغة أن العبارة األوىل، وقد  انت أت جل  ور “فنا  للنانون و 

موضااعا  ل نتناااح ماان جانااب عاادح ماان أعضاااء جلنااة النااانون الاادوي 
وعاادح مااان الااادول، قااد تااا حي رىل رضاااعاف احلمايااة بغاااأ منتضاااى، 

رض  “فناااا  للناااانون و بينماااا تسااامح عباااارة  سلتصااادي علاااى ماااو ماااُ
عة ه احلاد يها للدولة الطارحة مصلحة مشرو للحاالت ال  تكون ف
ى التصارف ه ممتلكاتاه  وينطباق ذلاك، ماث  ، من قدرة األجنر عل

علاااى النياااوح املفروضاااة علاااى التصااارف ه األماااوال املكتسااابة بطريناااة 
أنشطة  أو سيما األموال النا ة عن أنشطة جنائية ال  غأ مشروعة،

التعليااااق ااااارم الننطااااة، وساااايند. أتاااارى غااااأ مشااااروعة  وساااايتناول 
ا رارة رىل الساماح سلتصارف ه املمتلكاات توضيحات خبصوع 

رية، ولو من ااارج  ومن انحية أترى، وبناء علاى توواية املنارر حب
اااااااع، قااااررت جلنااااة الصااااياغة حاااارف اجلاااازء األتااااأ ماااان الاااانص 
األول  الري  ان يشأ رىل االلتزا. إبعاحة املمتلكات رىل األجنر 

وق ماااااان احلنااااا ذوي  أو طلاااااب ورثتااااااه أو ملطاااااروح بنااااااء علااااااى طلباااااها
املساااتفيدين، وذلاااك ملراعااااة أساااباب النلاااق الااا  أُعااارب عنهاااا أثنااااء 

وتكاارر ا عااراب عنهااا ه  2011املناقشااة ه اجللسااة العامااة ه عااا. 
جلنة الصياغة نفسها  فند أرار البع ، سلتحديد، رىل أن االلتزا. 

يتعااااارض مااااا حااااق الدولااااة الطااااارحة ه باااارح املمتلكااااات ه ااااااارج 
ًوتاواة نر من ممتلكاته ما حامت الضماانت الدولياة حرمان األج

حفاااا تعاااوي  مناساااب( قاااد اساااتوفيت  وعااا وة علاااى ذلاااك، مكااان 
 اللجااااوء رىل ساااابل أتاااارى للجاااارب، خباااا ف الاااارح، ه حالااااة فناااادان

ه الوقاااات  30تاااادمأ ممتلكااااات األجناااار  وياااارح مشاااارو  املاااااحة  أو
املعناااون   البااااب اااااامس مااان مشااارو  املاااواح، وااااو البااااباحلااااي ه

  وقد ترغب جلنة النانون الدوي ه ننلاه “لنتائج النانونية للطرح ا
  20رىل الفصل الثاين من الباب الثالث، بعد مشرو  املاحة 

سااااا ولية الااااادول ه  ماآلن ااااااو  31وعناااااوان مشااااارو  املااااااحة  -14
االقاارتاح املنااد. ماان املناارر   وقااد حاااز “حااالت الطاارح غااأ املشاارو 

، وااااااو االقااااارتاح (116ًة الثانياااااة لتنريااااارم السااااااح ااااااااع ه ا ضااااااف
الااداع  رىل رحراج حكاام ه مشاارو  املااواح ئياال رىل النظااا. النااانوين 
ملس ولية الدول عان األفعاال غاأ املشاروعة حولياا ، علاى أتيياد واساا 

 اااااارا ه جلناااااة الناااااانون الااااادوي  و اااااان الااااانص األوااااال  يشاااااأ، ه
__________ 

 A/CN.4/625الوثينااااة ، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، 2010حوليااااة  (116ً 
، اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء 2011 حولياااةه  1 احة طااااءمشااارو  املااا ؛ ويااارح Add.1-2و

  569، احلارية 223الثاين(، الفنرة 
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املشرو ، غأ أن املنرر ح غأللطر “لنتائج النانونية االسياق، رىل 
يشااااأ املاااااحة ملشاااارو  مننحااااا  نصاااا  الصااااياغة جلنااااة رىل قااااد. ااااااع
مباراارة رىل نشااوء املساا ولية الدوليااة للدولااة الطااارحة ه حالااة الطاارح 
ه م قتااة بصاافة اعُتمااد الااري املاااحة مشاارو  وياانص املشاارو   غااأ

حولياااة ه صاااياغة علاااى أن تتحمااال الدولاااة الطاااارحة مسااا ولية جلناااة ال
جااااء ه مشااارو  و مااااولياااة حالاااة الطااارح املخاااالف ل لتزاماااات الد

ماان أي أو، قااد تنبثااق ااارم االلتزامااات ماان مشاارو  املااواح31املاااحة 
قاعااادة أتااارى مااان قواعاااد الناااانون الااادوي  وسااايتناول التعلياااق علاااى 

سجلااارب نتيجاااة للمسااا ولية الدولياااة مساااألة االلتااازا. 31مشااارو  املااااحة 
رحة ه حالة الطرح غأ املشرو  للدولة الطا

املاااااااااااحة-15 مشاااااااااارو  ياااااااااانص حلمايااااااااااة  ااملعنااااااااااون 32وأتااااااااااأا ،
حولاة“الدبلوماسية حق على األول، ه اقرُتح الري العنوان واو ،

جنسية األجنر اااضا للطارح ه ممارساة احلماياة الدبلوماساية فيماا 
بسيطة، خيص ارا األجنر  وسستثناء بع  التعدي ت التحريرية ال

ماثااال الااانص الاااري اعتمدتاااه جلناااة الصاااياغة الااانص األوااال  الاااري 
مشاارو  املاااحة ااارا بوواافه مثاال اقرتحااه املناارر اااااع  وينبغاا  فهاام 

رحالااة عامااة رىل النظااا. النااانوين للحمايااة الدبلوماسااية، واااو نظاااا. 
العامااة والطرائااق الشااروط وتنطبااق الاادوي  النااانون ه متامااا  مسااتنر

الا ملمارسة احلم احلماياة علاى الادوي للناانون وفنا  الدبلوماسية اية
ري وااادر بشاااأنه قااارار متارساااها حولاااة اجلنساااية سلنسااابة لألجنااار الااا 

املاااواح رىل أيضاااا  وسيشاااأ الننطاااة، اااارم التعلياااق وسيوضاااح سلطااارح 
املتعلنة سحلماياة الدبلوماساية الا  اعتمادهتا جلناة الناانون الادوي ه 

2006عا. 
6امل رخ 62/67نرار اجلمعية العامة ق نصها ب، واملرف(117ً

ضاااائية ، و ااارلك رىل االجتهااااحات الن2007 اااانون األول/حيسااامرب 
ذات الصلة 

أرااااار رىل أن املناااارر اااااااع اقاااارتح ه تنرياااارم ســــابواي الساااايد-16
د. جاااااواز طااااارح الدولاااااة  عااااا بعناااااوان 4مشااااارو  املااااااحة (118ًالثالاااااث
ق“لرعااياا عموما  املشرو  ارا ولن  العام  اجللسة ه حسنا  ة بوال 

تتمكن ارم اللجنة لألسف مل، ولكن(119ًوأحيل رىل جلنة الصياغة
التووال رىل اتفااق بشاأنه وقااررت عاد. ا بنااء علياه ه تنريراااا مان 

رىل جلنة النانون الدوي  و انت احلجاة املندماة ه اارا الشاأن اا  
مشارو  أن املوضو  قيد البحث خيص طارح األجاناب، ه حاني أن 

املاحة املنرتح ينطوي على تناول مسائل تتعلق حباق الادول ه وضاا 
قواعد بشأن اجلنسية 

الااااااادول الوه رأياااااااه،-17 حبناااااااوق رط قاااااااا  احلكااااااام اااااااارا خيااااااال
وسلعكاااس، يااا حي اساااتبعاحم رىل حرماااان جلناااة الناااانون الااادوي مااان 
رمكانيااااة ساااالوك الطريااااق الااااري مهدتااااه هلااااا وااااكوك اامااااة، حوليااااة 

__________
، اجمللاد الثاااين 2006حوليااةتارح مشاااريا املاواح والتعلينااات عليهاا ه (117ً

 50و49ًاجلزء الثاين(، الفصل الرابا، الفنرتني 
 A/CN.4/581، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 2007حولية(118ً
؛ 232-226و 188نفسه، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرات  املرجا (119ً

 322، احلارية 197ه املرجا نفسه، الفنرة 4ويرح مشرو  املاحة 

لى حد سواء، متعلنة حبناوق ا نساان  وساتحر. نفساها ورقليمية ع
وت الاادوي النااانون تاادوين ه ا سااها. ماان طااويرم التاادر   ه أيضااا 

أن ينبغاا  اللجنااة أن بيااد األفااراح  حنااوق فيااه تُنتهااك مااا جمااال ثااأا 
جماااالت أتاارى، علااى حتنيااق التااوازن بااني وهتعماال، ه ااارا اجملااال

ضوء البحاوث املتعمناة الا  قاا. وهحنوق الدول وحنوق األفراح 
ماان الفنااارات ه رمجاااال  الااوارحة ااااااع، املناارر مااان 39رىل 34مااا

طارح الدولاة حظار أن يساتنتج أن رالمكان للمارءالتنريرم الثالاث،
مان العهاد 12لرعااياا او نتيجة م زمة لألحكا. الوارحة ه املاحة 

احة الثامنة من ا ع ن واملالدوي اااع سحلنوق املدنية والسياسية
2واملاااحة (120ً(1948األمريكا  حلنااوق ا نسااان وواجباتاه ًبوغااوات، 

امللحااق سالتفاقيااة األوروبيااة حلنااوق ا نسااان، 4ماان الربوتو ااول رقاام 
وغأاا من األحكا. 

39أ اااد املناارر ااااااع ه الفنااارة و مااااوعاا وة علاااى ذلااك،-18

من تنريرم الثالث 
لاااوفرة مارساااة الوطنياااة والدولياااة الااا  سااابنت ا راااارة رليهاااا ورأي املنظااارا 

فاإن املوضاو ، اارا بشاأن علياه جممعاا  يكاون يكااح الاري العهد الند  الفنهاء
ال توجااد قاعاادة  ياادعو علااى األقاال رىل الااتحفد رزاء النااول اجلاااز. أبنااه مثااة مااا

 (121ً“عامة ه النانون الدوي العره حتظر طرح املواطنني

رم امل حظااة أن املناارر ااااع يناار أبنااه توجااد علااى ح ماان ااا ويساتفا
طرح الدولة حظراألقل بع  األسباب ال  تدعو رىل االعتناح أبن 

لرعااياااا اااو أماار مسااتنر ه املمارسااة بناادر يكفاا  العتبااارم قاعاادة 
عرفية من قواعد النانون الدوي 

وقاااال، مااان انحياااة أتااارى، رناااه ياااوح أن يسااارتع  انتباااام جلناااة-19
قرارا  الرت الصياغة جلنة أن رىل الدوي مبساألة يتعلاقفيماالنانون

موضااوعية اامااة، بينمااا  ااان ماان الواجااب عليهااا، ماان حيااث املباادأ، 
رنااه قااائ   وأرحف العامااة  اجللسااة رىل حتيلهااا يرغااب ه رعاااحة الأن

ن ااارا املوضااو ، ولكنااه يااوح أن يسااجل ه فااتح سب املناقشااة بشااأ
أن تطرح ئظر على الدولة  تناعه أبن النانون الدويحمضر اجللسة اق

رعاايااااا  وااااو ياااوح ه اااارا الصااادح أن يشاااكر املنااارر ااااااع علاااى 
املااحة مشرو  حاليا  او نص، مشرو  الصياغة جلنة على 9اقرتاحه

علااااااااى ماااااااان اجلنسااااااااية لغاااااااارض الطاااااااارح فنااااااااط(، يساااااااامح التجرياااااااادً
طاارح ظاارئلااة حبسالحتفااا  باابع  عناواار الناعاادة العامااة النااألقاال

الدولة لرعااياا 
املااواح-20 مشااريا علاى عموماا  يوافااق رناه تتاا. لمتاه، ه وقاال،

ال  اعتمدهتا جلنة الصياغة 

__________
www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.American%20  انظر (120ً

Declaration.htm 
، A/CN.4/581الثااااين ًاجلااازء األول(، الوثيناااة ، اجمللاااد2007حولياااة(121ً
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حعا أعضاء جلنة الناانون الادوي رىل اعتمااح نصاوع  الرئيس -21
الاااا  اعتماااادهتا جلنااااة الصااااياغة بصاااافة  32رىل  1مشاااااريا املااااواح ماااان 

  A/CN.4/L.797والوارحة ه الوثينة  م قتة ه النراءة األوىل
 أحكا. عامة -الباب األول

 (نطاق التطبيقً 1مشرو  املاحة 

ــان  السااايد -22 اء رعااا ن موقفاااه قاااال رناااه يرغاااب ه ررجااا غيفورغيـ
يساااااعه أن يبااااادي رأياااااه خبصاااااوع مااااادى  ال ألناااااه 1بشاااااأن الفنااااارة 

غاأ الناانوين لألجنار  أو استصواب معاجلاة مساألة الوجاوح الناانوين
ه ضوء احلل الري ستنررم جلناة الناانون الادوي  رال رقليم الدولة ه

 يتعلاااق فيماااابشاااأن عااادح مااان املساااائل األتااارى الااا  تطااارح نفساااها 
 املواح األترى ببع  مشاريا 

، رانااااا  بتلااااك امل حظااااة الاااا  أباااادااا 1اعتُمااااد مشاااارو  املاااااحة  
 السيد غيفورغيان 

 (استخدا. املصطلحاتً 2مشرو  املاحة 

  2شرو  املاحة مد ماعتُ  

 (حق الطرحً 3مشرو  املاحة 

ــكوابر إراننـــدث  السااايدة -23 قالاااات رهناااا ساااتند. رىل األمانااااة إسـ
التعااادي ت التحريرياااة بشاااأن الااانص ا ساااباين ملشااارو  العاماااة بعااا  
 املاحة ارا 

 قاااااال رن الااااانص الروسااااا  ملشااااارو  املااااااحةغيفورغيـــــان  السااااايد -24
رناااااه سااااايند. أيضاااااا  بعااااا  يتفاااااق متاماااااا  ماااااا الااااانص ا نكليااااازي و  ال

لتحريرية  وأضاف قائ   رن جاوار مشارو  املااحة نفساه التعدي ت ا
ب أن  اا  بعبااارة  يتعلااق فيمااايثااأ لديااه بعاا  الشااواغل  وتساااءل، 

يااتم الطاارح وفنااا  ملشاااريا املااواح ااارم وقواعااد النااانون الاادوي األتاارى 
 ااااارم الصاااايغة، وعمااااا رذام ءمااااة ، عاااان ماااادى “الواجبااااة التطبيااااق

يكن  ب سألحارى أن يُتخار قارار الطارح وفناا  للناانون الاداتل   مل
 الدوي الري  ب أن يكون او نفسه متفنا  ما النانون 

ًرئاايس جلنااة الصااياغة( قااال رن جلنااة الصااياغة احلمــود  الساايد -25
قااررت ماان حيااث املباادأ الرجااو  رىل النااانون الاادوي  ورذا  ااان ماان 

ار الطرح وفناا  للناانون الاداتل ، املفرتض  ناعدة عامة أن يُتخر قر 
يتفااق أحياااان  مااا النااانون الاادوي  وقااد  ال فااإن النااانون الااداتل  قااد

لتاي أن ي  َّد، من سب االحتياط، علاى أن الطارح  اب أن تنرَّر س
ئارت. فيهاا الناانون  ال يتم وفنا  للنانون الدوي، مراعاة  للفرضية ال 

 الداتل  أحكا. النانون الدوي 
 ، رانا  سمل حظات املر ورة أع م 3اعتُمد مشرو  املاحة  

 (واجب التنيد سلنانون ً 4مشرو  املاحة 

  4مشرو  املاحة  اعتُمد 

 (أسباب الطرح ً 5مشرو  املاحة 

  5اعتُمد مشرو  املاحة  
 حاالت الطرح احملظور -الباب الثاين

 (حظر طرح ال جئنيً 6مشرو  املاحة 

قاااال رناااه ياااوح أن يشاااأ رىل بعااا  الننااااط الااا   مـــرييف السااايد -26
اجللساة العامااة أاثرااا ااو وغاأم مان أعضااء جلناة الناانون الادوي ه 

تتمكن من حبثها  وسيتناول سلتحديد الفنرة  مل  ولكن جلنة الصياغة
  6من مشرو  املاحة  2

ئاااادح مشاااارو  املااااواح ه أي موضااااا منااااه املنصااااوح  مل وبداياااة، -27
رذا  ااان يشاامل  مبااا مكاان النااول ال ، وسلتاااي“ئل جاا  امبصااطلح 

سملعاااىن الااااوارح ه االتفاقياااة اااوااااة بوضاااا ال جئااااني  “ل جئاااني ا
سملعاىن الاوارح ه الربوتو ااول ااااع بوضاا ال جئااني  أو 1951 لعاا.
الااري غااأ التعريااف الااوارح ه االتفاقيااة تغيااأا   بااأا   و   1967لعااا. 

لح ه وكوك رقليمية ه أفرينيا وأمريكا أيضا  تعديل تعريف املصط
 أساسا  ليشمل األراخاع الارين فاروا مان احلاروبال تينية، وذلك 

ماان أعماااال العنااف األتااارى ه بلااداهنم األوااالية  وتشاامل اااارم  أو
اتفاقيااة منظمااة الوحاادة األفرينيااة الاا  حتكاام الصااكوك بوجااه تاااع 

ورعا ن   1969لعاا.  املظاار اااوة مبشك ت ال جئني ه أفرينياا
1984راتتينااااا بشااااأن ال جئااااني لعااااا. ا 

  واااااو يعتنااااد حسااااب (122ً
مفهومااااه أنااااه سااااتتم ا رااااارة ه التعليااااق رىل أن املنصااااوح مبصااااطلح 

اااو املعااإ الااوارح ه االتفاقيااة اااوااة بوضااا ال جئااني  “ل جاائ ا
دلت سلربوتو اااول اااااع بوضااا ال جئاااني 1951لعااا.  ، حساابما عااُ
 الوارح ه الصكوك ا قليمية ىن املع، وليس 1967لعا. 

 1951ما اتفاقياة عاا.  6من مشرو  املاحة  2رة وال تتفق الفن -28
 تطااارح  المنهاااا علاااى أن الدولاااة املتعاقااادة  32 الااا  تااانص ه املااااحة

ألساباب تتعلاق  رال ]   [ الجئا  موجاوحا  ه رقليمهاا بصاورة نظامياة
املوجااوحون  جئااون ياادتل ال وال  “النظااا. العااا. أو سألماان الااوطإ

ة املتعاقادة ه نطااق تطبياق املاااحة ه رقلايم الدولا  غاأ نظامياةبصاورة 
سيما  وال  ، ورن  انت مواّح أترى ه االتفاقية توفر هلم احلماية،32

ًال جئااااون املوجااااوحون بصااااورة غااااأ مشااااروعة ه بلااااد  31املاااااحتني 
ة أن الارح(  وت  اد األعماال التحضاأي أو ًحظر الطارح 33امللجأ( و

وا أن ينطباااق أراح 32 ذلاااك املااااحة واضاااع  الااانص الاااري أوااابح بعاااد
حتلوا البلاد بصاورة قانونياة فناط  الرين تنييد الطرح على ال جئني 

__________ 
الناااااادوة املتعلنااااااة سحلمايااااااة الدوليااااااة ل جئااااااني ه أمريكااااااا  اعُتمااااااد ه   (122ً 

اراتتينااا،  ، املعناوحة ه   النانونياة وا نساانية   املشاا ل الوساطى واملكسايك وبنماا   
؛ وياااارح نااااص االسااااتنتاجات الاااا   1984تشاااارين الثاااااين/نوفمرب    22-19 ولومبيااااا،  

، اجلمعياااااااة  OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 10, rev. 1تضااااااامنها ا عااااااا ن ه الوثيناااااااة  
(، النااارار  1985العاماااة ملنظماااة الااادول األمريكياااة، الااادورة العاحياااة ااامساااة عشااارة ً 

 اااانون    7نعنااادت ه حورهتاااا ااامساااة ه  الااري وافنااات علياااه اللجناااة العاماااة الاا  ا 
   1985األول/حيسمرب 
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 32تراعاا  الاانص الصااريح للماااحة  ال 6ماان مشاارو  املاااحة  2فااالفنرة 
 رراحة واضع  ارا النص  وال من االتفاقية

عاان النااانون املوجااوح،  6ة ماان مشاارو  املاااح 2وال تعاارب الفناارة  -29
وليس اناك ه تنرير املنرر اااع ما يشأ رىل وجوح ممارسة حولية  
 افية لتأييد ارا احلكم  ومكن ه أحسن األحوال أن يُعترب حماولة 

تشكل تطويرا ،  ال للتطوير التدر   للنانون  بيد أن الفنرة املر ورة
جئاا  موجاوحا   الة باار بل تراجعا  رىل الاوراء، ألهناا تناوض مضامون ع

 1951  وقاد اتتاار واضاعو اتفاقياة عاا. “ه رقليمها بصاورة نظامياة
 ااارم العباااارة عااان قصااد لتجناااب رعطااااء االنطبااا  أبناااه يلاااز. ا قاماااة

 “نيماااااا  بصاااااورة نظامياااااة مالساااااكن  واساااااتبعدوا لااااارلك عباااااارة  أو
ً résidant régulièrement“ الاا  جاارت العاااحة علااى اساااتخدامها )

لنانونيااااة الفرنسااااية، ألهناااام رأوا أهنااااا تنييديااااة بشااااكل ع اه النصااااو 
ُقصااد مااا أن  “وجااوحا  ه رقليمهااا بصااورة نظاميااة ممفاارط  وعبااارة 

تكااون أوسااا نطاقااا  بكثااأ، حيااث رهنااا ماان املمكاان أن تنطبااق علااى 
 يستغرق وجوحم ه رقليم الدولة سوى بضا ساعات  مل رخص

مااااان  2الفنااااارة ه ويبااااادو أن جلناااااة الناااااانون الااااادوي تفااااارتض  -30
 “وجاااوحا  ه رقليمهاااا بصاااورة نظامياااةم أن عباااارة  6مشااارو  املااااحة 

عباااارة تنييدياااة بشاااكل مفااارط وأناااه مكااان معاجلاااة اااارا الوضاااا عااان 
طريااق الفناارة املاار ورة  بيااد أن ااارم العبااارة ليساات تنييديااة، فضاا   

يسهم رط قا  ه حتسني الوضاا   ال عن أن توت  املوقف العكس 
ااارم  صااوع، رذا أرااارت اللجنااة ه التعليااق رىل أنوعلااى وجااه اا

الاارين منحااتهم الدولااة املعنيااة مر ااز األرااخاع  رال لااص ال العبااارة
ال جاائ، فإهنااا سااتنحرف بصااورة جررياااة عاان املعااىن املعطااى هلاااا ه 

يوافاااق أعضاااء آتااارون علاااى ذلاااك  مل   وحااا  رذا1951اتفاقيااة عاااا. 
فااإن تطااوير التاادر  ، تاادتل ه نطاااق ال 2وأوااروا علااى أن الفناارة 

 عيباااة،م 1951عاااا. اااارم الفنااارة ساااتعإ أن اللجناااة تااارى أن اتفاقياااة 
مااان االتفاقيااااة  32غاااأ م ئماااة علاااى األقااال، وأن واااياغة املااااحة  أو

الفنااه رىل  أو تشااأ ممارسااة الاادول ال رحيئااة ويلااز. تصااحيحها، بينمااا
وجااوح مشااكلة ه تطبيااق ااارم املاااحة  وعاا وة علااى ذلااك، ساات  د 

يتفاق ماا الانهج املتباا  ال ه ا اام 32ة ضرورة تصاحيح املااحة اللجن
مااان  2ناااد رواااداراا قاااانوان  وطنياااا  وفناااا  للفنااارة مااان جاناااب الااادول ع

من   74و  73  فند الحد املنرر اااع ه الفنرتني  6مشرو  املاحة  
أن بعااااا  الااااادول لاااااديها قاااااوانني تكااااار  احلاااااق  (123ًتنريااااارم الثالاااااث

ففااا   -ا بعااا  النيااوح علياااه وضااا  مااا 2املنصااوع علياااه ه الفنااارة 
غاارض الوحيااد ماان ينطبااق ااارا احلااق عناادما يكااون ال ال فرنسااا مااث  ،

الطلب املند. من األجنر للحصول على مر ز ال جئ او التهرب 
مااان أماااار برتحيلااااه  وأتااااأا ، سااايكون ماااان الغريااااب أن ت  ااااد اللجنااااة 

غاااااأ م ئماااااة   أو ه حاجاااااة رىل تصاااااحيح 1951عاااااا. اتفاقياااااة  أن
االتفاقيااااااة تاااااانص علااااااى نظااااااا. تعاااااااادي متعاااااادح األطااااااراف  فهاااااارم
حولااة طرفااا  فيهااا  وليساات االتفاقيااة وااكا   145وأواابحت  وفعااال،
تشااااارف اااااا  اتفاقياااااة بعيااااادا  عااااان اال اااااااات املعاوااااارة  و  أو سلياااااا  

__________ 
  A/CN.4/581، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 2007 حولية (123ً 

مفوضية األمم املتحدة السامية لش ون ال جئني بشاكل وثياق علاى 
 -جديااااادة  تنفياااااراا، وتنضااااام رليهاااااا سااااانة بعاااااد أتااااارى عااااادة حول

ه عاا. حولة منر مطلا ارا النرن، آترااا انورو  12انضمت رليها 
تشر أي من ارم الادول رىل أن وايغة  مل   وعلى حد علمه،2011
تاااُدِتل الصاااكوك ا قليمياااة الااا   ومل تثاااأ أياااة تساااا الت، 32املااااحة 

تعاااادي ت علااااى  1951هتاااادف رىل اسااااتكمال وتنفياااار اتفاقيااااة عااااا. 
ممثلاااو يساااتفاح مااان امل حظاااات الااا  أبااادااا أحكاااا. تلاااك املااااحة  و 

، أن تلاااك الااادول تشاااعر 2011ياااف عاااا. الاادول ه نيوياااورك، ه تر 
سلنلاااق لنياااا. اللجناااة بتعاااديل أحكاااا. الصاااكوك األساساااية املتعلناااة 

  فعلااى ساابيل املثااال، 1951عااا. ساايما اتفاقيااة  ال حبنااوق ا نسااان،
وك مااان أ ااادت اولنااادا أن عاااد. التنياااد سلااانظم الااا  وضاااعتها واااك

د يتسااابب ]   [ ه راثرة لااابس حاااول قااا   1951قبيااال اتفاقياااة عاااا. 
النظاااااااا. الناااااااانوين الااااااادوي الاااااااري ينبغااااااا  تطبيناااااااه علاااااااى حااااااااالت 

ه الصااااكوك الاااا  وضااااعتها مااااأه   وقااااد حبااااث الساااايد (124ً“معينااااة
اللجناااة ه املاضااا  عااان حالاااة حاولااات فيهاااا اللجناااة تعاااديل حكااام 

األساسااااية املتعاااادحة أساساااا  ماااان األحكااااا. الااااوارحة ه املعاااااادات 
فهااو  ،د  ولارلك ا  ومل األطاراف الا  انضاامت رليهاا معظام الاادول،

، ولمااال أن 6مااان مشااارو  املااااحة  2يااارى أناااه ينبغااا  حااارف الفنااارة 
 يكون ذلك ممكنا  ه النراءة الثانية 

وتثااااأ مشاااااريا املااااواح مشااااكلة مرتبطااااة باااارلك ولكاااان أوسااااا  -31
من ناواح  ثاأة عان األحكاا. نطاقا   فاللجنة لرج ه مشاريا املواح 

املتفااااق عليهااااا بااااني الاااادول ه الصااااكوك األساسااااية املتعلنااااة حبنااااوق 
فنااااااط، ولكاااااان ه العهااااااد  1951عاااااا. ساااااان؛ لاااااايس ه اتفاقيااااااة ا ن

االتفاقيااااااااااة  وه ية،اااااااااااااع سحلناااااااااوق املدنيااااااااااة والسياسااااااااا  الااااااااادوي
 ،1954بوضااااااااااا األرااااااااااخاع عاااااااااادم  اجلنسااااااااااية لعااااااااااا.  اااوااااااااااة

أيضااااا   ولاااايس ماااان  حبنااااوق ا نسااااان رقليميااااة متعلنااااة وااااكوك وه
املاااااارجح، نتيجااااااة هلاااااارا احليااااااد، أن ترحااااااب الاااااادول بنتااااااائج أعمااااااال 

أن تناااو. بتنفياااراا  وأوضاااح مثاااال علاااى ذلاااك ااااو عاااد.  أو اللجناااة
لاااادول سلتزاماهتاااااا ه جماااااال اعاااارتاف اللجناااااة إبمكانيااااة عاااااد. تنياااااد ا

ا نسااااااااان ه حااااااااالت الطااااااااوار  العاماااااااة  والعديااااااااد ماااااااان  حناااااااوق
وعلااااااى وجااااااه  -ملنصااااااوع عليهااااااا ه مشاااااااريا املااااااواح االلتزامااااااات ا

ه حااااااالت معيناااااة،  رال بعاااااد. طااااارح األجاناااااب ااصاااااوع االلتااااازا.
تسااااتند رىل  -سحلياااااة األساااارية  أو وااللتزامااااات املتعلنااااة سالحتجاااااز

ى رمكانيااااة عااااد. التنيااااد ماااارم االلتزامااااات ه معاااااادات تاااانص علاااا 
مااان  4احة حاااالت الطاااوار  العاماااة  ولاايس تفياااا  علاااى أحااد أن املااا 

 العهد الدوي اااع سحلنوق املدنية والسياسية تنص على أنه 
ه حاااالت الطااوار  االسااتثنائية الاا  تتهاادح حياااة األمااة، واملعلاان قيامهااا  

العهااد أن تتخاار، ه أضاايق احلاادوح الاا  رمسيااا ،  ااوز للاادول األطااراف ه ااارا 
عليهاااااا مبنتضاااااى اااااارا  تتنياااااد ساللتزاماااااات املرتتباااااة ال يتطلبهاااااا الوضاااااا، تااااادابأ

 ]   [  العهد

__________ 
 اللجناة والساتون، الساحساةالرمسياة للجمعياة العاماة، الادورة  الواثئق (124ً 
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فيجااوز للاادول سلتاااي عااد. التنياااد ه مثاال ااارم احلاااالت أبحكاااا. 
مان  15من العهد املتعلنة بطارح األجاناب  وتارح ه املااحة  13املاحة 

ماااان االتفاقيااااة  27املاااااحة  وه االتفاقيااااة األوروبيااااة حلنااااوق ا نسااااان
ساااااتاريكا( األمريكياااااة حلناااااوق ا نساااااان ًميثااااااق ساااااان توسااااايه،  و 

 أحكا. مماثلة 
جانااااب واحااااد فنااااط ماااان جوانااااب املشااااكلة  رال ولاااايس ااااارا -32

تشاأ ه أي موضاا مان  ال أن اللجنةاألوسا نطاقا   ومن امل سف 
لاال سألحكااا. الااوارحة ه  ال مواضااا مشاارو  املااواح رىل أن أحكامااه

الصااااكوك األساسااااية املتعاااادحة األطااااراف املتعلنااااة حبنااااوق ا نسااااان، 
ضا توازان  حقينا  باني حناوق األفاراح وحناوق الادول  وا  وكوك ت

 تفياد أبناه 3ملااحة وقد يرى البع  أن األحكاا. الاوارحة ه مشارو  ا
ينبغاااااا  املسااااااا  سحلنااااااوق وااللتزامااااااات الااااااوارحة ه املعاااااااادات  ال

النائمااااة؛ ورذا  ااااان األماااار  اااارلك، فرمبااااا تلااااز. ا رااااارة رىل ااااارا ه 
 8تفاح من وايغة مشارو  املااحة التعليق  وع وة على ذلك، قد يس

ينبغااا  املساااا  سحلناااوق وااللتزاماااات الاااوارحة ه املعااااادات  ال أناااه
بشأن ال جئني وعدم  اجلنسية  واناا أيضاا ، رذا  اان اارا النائمة 

ااااااو ماااااا تنصااااادم اللجناااااة، فرمباااااا تنبغااااا  ا راااااارة رلياااااه ه التعلياااااق  
 8و 3ني وسملناباااال، رذا  اناااات اللجنااااة تنصااااد ماااان مشااااروع  املاااااحت

ريئا  آتر، فإهنا ستتعرض، حباق، ل نتنااح حملاولتهاا تعاديل واكوك 
ظاام الاادول أطرافااا  فيهااا  واااو أساسااية حلنااوق ا نسااان أواابحت مع

أن يُعاَض ماا طُارح مان  وه لمل ه أن يشار رىل رواغله ه التعليق
 مشا ل ه النراءة الثانية 

م حظااااااات قااااااال، مشااااااأا  رىل ضاااااارورة أن تنتصاااااار الــــــرئيس  -33
، رن األماااار يتعلااااق سلتفسااااأ ورن 6 ةاألعضاااااء علااااى مشاااارو  املاااااح

مااان راااأهنا أن تزيااال أساااباب  8األحكاااا. الاااوارحة ه مشااارو  املااااحة 
النلاااق الاااري يشاااعر باااه السااايد ماااأه  وساااأل عماااا رذا  انااات اااارم 
املسااألة قااد نوقشاات ه جلنااة الصااياغة وعمااا رذا  اناات لاادى رئاايس 

 ع تعلينات ه ارا الشأن جلنة الصياغة واملنرر ااا
ًرئاايس جلنااة الصااياغة( قااال رن جلنااة الناااانون احلمــود  الساايد -34

الدوي قاررت ه اجللساة العاماة ه الادورة التاساعة واامساني رحالاة 
رىل جلنة الصياغة، وقررت أيضاا ، مان سب التطاوير  6مشرو  املاحة 

2التاادر  ، ا بناااء علااى الفناارة 
املوجااوحين  املتعلنااة سل جئااني (125ً

 ااااب تااااوفأم هلاااام ماااان  ومبااااا دولااااةأ قااااانوين ه رقلاااايم اله وضااااا غاااا 
احلمايااة  وقااد أاثر الساايد مااأه مسااائل موضااوعية، وأجاااب عليهااا 

، حياااااث 8ومشااااارو  املااااااحة  3جزئياااااا  س راااااارة رىل مشااااارو  املااااااحة 
يهدف ارا األتأ سلتحديد رىل ا راارة رىل عاد. رتا ل النواعاد 

 مشااااارو  املاااااواح أبحكاااااا. االتفاقياااااات املتعلناااااة املنصاااااوع عليهاااااا ه
سل جئااني وعااد. مساسااها سحلمايااة والضااماانت املنصااوع عليهمااا 

ساااااااااايما احلمايااااااااااة  وال ه الصااااااااااكوك املتعلنااااااااااة حبنااااااااااوق ا نسااااااااااان،
والضاااااماانت الااااا  تساااااتفيد منهاااااا الااااادول  ومااااان املهااااام أن تُعاااااَرض 

__________ 
  237-235لد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرات ، اجمل2007 حولية (125ً 

 نطااق على اجملتما الادوي، وذلاك حتديادا  ألهناا تادتل ه 2 الفنرة
ة النااانون الاادوي علااى تاادوين التطااوير التاادر  ، ورذا اقتصاارت جلناا 

الناااانون النااااائم، فااااإن نصااااف أعماهلاااا ساااايكون زائاااادا  عاااان احلاجااااة، 
 وسيلز. أيضا  تعديل واليتها 

ــامتو    السااااااايد  -35 ًاملنااااااارر ااااااااااع( قاااااااال رناااااااه يرحاااااااب حائماااااااا   كـــــ
ح  سمل حظااااات الاااا  يبااااديها أعضاااااء آتاااارون ه اللجنااااة والاااا  تساااام 

يتفاق ماا احلجاج الا  سااقها   ال   بتحسني ما أجنز مان أعماال، ولكناه 
  6مااااان مشااااارو  املااااااحة    2السااااايد ماااااأه ألهناااااا غاااااأ حقيناااااة  فاااااالفنرة  

ماااااان االتفاقيااااااة اااوااااااة بوضااااااا    32تتعااااااارض رط قااااااا  مااااااا املاااااااحة   ال 
الااااااا  تعااااااااض حالاااااااة ال جئاااااااني ذوي الوضاااااااا    1951 ال جئاااااااني لعاااااااا. 

 تتناااول طاارح ال جئااني ذوي الوضاااا  لاا  ا   31مااا املاااحة   وال   النظااام ، 
النظااام   وااا  هتاادف رىل أن أتتاار ه االعتبااار التطااورات الاا     غااأ 

علاااى األقاال، س ضاااافة    1951حاادثت ه املمارسااة الدولياااة مناار عااا.  
رىل الصااااكوك النانونيااااة ا قليميااااة ذات الصاااالة، مثاااال الصااااكوك الاااا   

   1985و   1969اعتمااااااادت ه أفرينياااااااا وأمريكاااااااا ال تينياااااااة ه عاااااااام   
مخسني عاما ، وحدثت   أو   منر أربعني  ومعظم ارم االتفاقيات اعُتمد 

تطااااورات ه املمارسااااة مناااار ذلااااك احلااااني  ولنااااد عاااارض أعمالااااه علااااى  
مفوضية األمم املتحادة الساامية لشا ون ال جئاني وتنااق  بشاأهنا ماا  
موظفيهااا، و ااانوا حريصااني علااى أن يراعاا  التاادوين مااا اااو سااائد ه  

علااى   رال   6احة  ماان مشاارو  املاا   2تاانص الفناارة   ال   النهايااة،  وه   الواقااا  
عااد. جااواز أن تطاارح الدولااة الجئااا  موجااوحا  ه رقليمهااا ه وضااا غااأ  

ياتم   ومل   نظام  رذا  ان قد تند. بطلب للحصول علاى مر از ال جائ 
  وااو مااا يتفاق ماا املمارسااة الساائدة ه الواقااا    -البات ه طلباه بعااد  

  لكان ينبغا  االتفااق ن ارم قاعدة عرفياة، و مكن النول سلطبا أب  وال 
يتعلااق   وال   علااى األقاال علااى أهنااا تاادتل ه نطاااق التطااوير التاادر    

، وليس وحيحا  أن مشاريا  1951األمر رط قا  بتنوي  اتفاقية عا.  
املااواح سااتكون عنبااة ه طريااق الاادول الاا  ترغااب ه االنضااما. رليهااا   

  رىل األعماال الا  أجنازت حا  يتمكن السايد ماأه مان النظار  مل  ورمبا 
فيه الكفاية  فاملناطا ال  استند رليها من تنارير   مبا   راملة   اآلن نظرة 

املنرر اااع ا  تلك ال  تتفاق ماا وجهاة نظارم فناط، ه حاني أناه  
جاااااء ه ااااارم التنااااارير وأن يراعاااا     اااان ينبغاااا  أن لتاااار  ميااااا مااااا 

جللساااااة العاماااااة  عناوااااار املمارساااااة أيضاااااا   ولناااااد أجااااارت اللجناااااة ه ا 
املساااائل، ومكااان للسااايد ماااأه أن    مناقشاااات مستفيضاااة بشاااأن اااارم 

يطلااا، ه احملاضااار املااوجزة ألعماااال الاادورات ااماااس السااابنة، علاااى  
، وااا   6ماان مشاارو  املاااحة    2مجيااا العناواار الاا  تااربر وجااوح الفناارة  

فناارة تتفااق مااا املمارسااة الراانااة علااى أرض الواقااا ماان جانااب أولئااك  
 مر ال جئني  املعنيني أب 

ــاري   السااايد -36 عااارب عااان بعااا  التحفظاااات بشاااأن أكيتيشايسـ
الوارحة ه الفنارة  “جئ وجوحم غأ قانوين ه رقليم الدولة العبارة 

 “جاائ ال، واقاارتح أن يسااتعاض عاان  لمااة 6ماان مشاارو  املاااحة  2
  فبمجااارح حصااول األجناار علاااى مر ااز ال جااائ، “جناار أبكلمااة 

علااى ئصاال  مل ة وجااوحا  قانونيااا   ورذايصاابح وجااوحم ه رقلاايم الدولاا 
 سملعىن الضيق هلرم الكلمة  “جئا   اليكون  ال ارا املر ز،
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 قال رن السيد مأه أاثر ننطة اامة بشأنوود    السأ مايكل -37
  ووافق على أن ويغة ارم الفنرة تثأ 6من مشرو  املاحة  2الفنرة  

يشايساري ألنه من مشا ل، وأيد امل حظات ال  أبدااا السيد  يت
أيضااا  أن يووااف األجنار أبنااه الجاائ قباال حصااوله الغرياب ه رأيااه 

علااااى ااااارا املر ااااز  ومااااا ذلااااك، فهااااو ياااارى أنااااه مكاااان معاجلااااة ااااارم 
املشاااااا ل ه الناااااراءة الثانياااااة، و ااااارلك ه ضاااااوء امل حظاااااات الااااا  

فيما  أو 2012ستُبَدى ه اللجنة الساحسة ه وقت الحق من عا. 
 بعد 

مكن أن يوافق علاى  ال ًاملنرر اااع( قال رنهكامتو   السيد -38
مكن أن يكون ه وضا غأ قانوين  ال ال جئ أن تنول اللجنة رن

 يتيشايسااااري  ذ اارم السااايد ملاااا ه رقلاايم حولاااة ماان الااادول  فخ فااا  
االتفاقياااااة اااواااااة بوضاااااا مااااان  31والساااااأ مايكااااال، تعااااااض املااااااحة 

ئاااون املوجاااوحون بصاااورة غاااأ جل  ا، املعنوناااة 1951عاااا. ال جئاااني ل
، اارم احلالاة حتديادا   فهارا املفهاو. سلتااي “مشروعة ه بلاد امللجاأ

 ليس جديدا  
ماا توضاايح  6اقاارتح أن تعتماد اللجنااة مشارو  املاااحة الـرئيس  -39

أنه أاثر اتت فات ه الرأي على النحو املباني سلتفصايل ه احملضار 
 املوجز للجلسة 

 وقد تنرر ذلك  
  6مشرو  املاحة مد اعتُ  

 (حظر طرح عدم  اجلنسيةً 7مشرو  املاحة 

  7اعتُمد مشرو  املاحة  
 ( اجلنسية  النواعد األترى اااوة بطرح ال جئني وعدم    ً  8مشرو  املاحة 

قااااااااال، مشااااااااأا  رىل ترمجااااااااة العبااااااااارة ا نكليزيااااااااة  ابرك الساااااااايد -40
 by law“  ه الانص الفرنسا  بعباارة par le droit“ وأ  par la 

loi“ ، رنه يعلم نتيجة حلضورم جلسات جلنة الصياغة أنه   اتتيار
ااااتني العبااارتني بدقااة وأن العبااارة األوىل تشااأ، حسااب فهمااه، رىل 
النااااااانون الاااااادوي والنااااااانون الااااااوطإ معااااااا ، بينمااااااا تشااااااأ الثانيااااااة رىل 
التشريعات الداتلية فنط  وتسااءل عان رمكانياة النياا.، ه الناراءة 

 د ي حي رليه اران التعبأان من غموض نية، إبزالة ما قالثا
ًرئايس جلناة الصاياغة( قاال رن التعلياق ساايبني  احلمـود السايد -41

تشااأ  ال “par la loi املنصاوح مان اااتني العباارتني، ولكان عباارة 
 رىل التشريعات الداتلية فنط 

  8اعتُمد مشرو  املاحة  
 (لغرض الطرح فنط التجريد من اجلنسيةً 9مشرو  املاحة 

  9اعتُمد مشرو  املاحة  

 (حظر الطرح اجلماع ً 10مشرو  املاحة 

  10اعتُمد مشرو  املاحة  

 (حظر الطرح املننَّاً 11مشرو  املاحة 

  11اعتُمد مشرو  املاحة  

 (حظر الطرح لغرض مصاحرة األموالً 12مشرو  املاحة 

  12اعتُمد مشرو  املاحة  

 ( التسليم  الطرح ل لتفاف على رجراءات اللجوء رىل  ر حظ ً  13مشرو  املاحة 

  13اعتُمد مشرو  املاحة  
 محاية حنوق األجانب اااضعني للطرح -الباب الثالث

 أحكا. عامة -الفصل األول

الكرامااااااة ا نسااااااانية وحنااااااوق ا نسااااااان  االلتاااااازا. سحاااااارتا.ً 14مشرو  املاحة 
 (لألجانب اااضعني للطرح

  14 اعتُمد مشرو  املاحة 
 (االلتزا. بعد. التمييزً 15مشرو  املاحة 

  15اعتُمد مشرو  املاحة  
 (األرخاع الضعفاءً 16مشرو  املاحة 

  16اعتُمد مشرو  املاحة  
 احلماية ال زمة ه الدولة الطارحة -الفصل الثاين

 (احلياةااللتزا. حبماية حق األجنر اااضا للطرح ه ً 17مشرو  املاحة 

  17و  املاحة اعتُمد مشر  
العنوباااة  أو غااأم مااان ضااروب املعاملاااة أو حظاار التعاااريبً 18مشرو  املاحة 
 (املهينة أو ال رنسانية أو الناسية

قال رن مثاة تطاأ  رم ئياا  ه الانص ا نكليازي، ماكريه  السيد -42
ه هنايتهااااا،  “e  باااادون احلااارف “inhuman  حياااث ورحت  لماااة

ون الدوي وائرة رىل تكارار ااطاأ وتساءل عما رذا  انت جلنة النان
أن  أ.  ه منر عدة سنوات ه عنوان رحدى االتفاقيات،الري ارتكبت

 إبمكاهنا أن تتدارك ارا ااطأ 
يعتنااااد أن اناااااك تطااااأ  ورنااااه  ال قااااال رنااااهوود  السااااأ مايكاااال -43

 املسألة ه النراءة الثانية يفضل أن يتم البت ه ارم 
 وقد تنرر ذلك  
  18املاحة  اعتُمد مشرو  
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 (رروط احتجاز األجنر اااضا للطرحً 19مشرو  املاحة 

 19قااااال رنااااه ماااان املاااادا  أن مشاااارو  املاااااحة فورتــــو  الساااايد -44
ئتااوي علااى أي قاعاادة بشااأن احلااق، ه حااد ذاتااه، ه احتجاااز  ال

ااااارا الصااااادح رىل رساااااهامني الشااااخص اااضاااااا للطاااارح  وأراااااار ه 
أمحاادو واااحيو ة ه قضااية أساساايني قاادمتهما حمكمااة العاادل الدولياا 

مااان حكمهاااا، أهناااا اعتاااربت أن حظااار  77  األول، ه الفنااارة حايلاااو
ينطباق فناط علاى تادابأ احلرماان  ال التوقيف واالحتجاز التعسافيني

ماان احلرياااة الااا  تتخااار ه رطااار ا جاااراءات اجلنائياااة، ولكااان ينطباااق 
ر ا ، مان حيااث املبادأ، علاى تاادابأ احلرماان مان احلريااة الا  تتخاا أيضا 

ه رطااااار ا جااااراءات ا حاريااااة، وبوجااااه تاااااع ه رطااااار رجااااراءات 
من نفس احلكم، أهنا ارأتت أيضا  أن  82الطرح؛ والثاين، ه الفنرة 

 التوقياااااف واالحتجاااااااز مااااادف راتحااااااة تنفيااااار قاااااارار الطااااارح، عناااااادما
مكاااان الاااادفا  عنااااه،  ااااب أن  يكااااوان مسااااتندين رىل أي أسااااا  ال

الاااادوي  وينبغاااا  النااااانون  ماااان منظااااور “عساااافيان تيوواااافا أبهنمااااا 
للجناااااة أن تنظااااار، ه رطاااااار الناااااراءة الثانياااااة، ه رضاااااافة ناااااص مااااان 

 18ه مشاااارو  ماااااحة رقمااااه  أو ،19النبياااال ه مشاااارو  املاااااحة  ااااارا
االحتجاااز التعساافيني لغاارض تنفياار  أو ، يتناااول منااا التوقياافمكاررا  

 رجراء الطرح 
رىل حالاة ًب( ا 3اقرتح أن حترف من الفنارة ماكريه  السيد -45

ًب(، ه حاني أهناا أيضاا  2ًأ( ألهنا توح  سستبعاح الفنرة 2الفنرة 
ًب( علااى مااا يلاا    رانااا  3واجبااة التطبيااق  وسااتنص رذن الفناارة 

 ، ينته  االحتجاز ]   [“ 2سلفنرة 
 اغة( قاااال رن اااارم الننطاااةًرئااايس جلناااة الصاااي احلمـــود السااايد -46
لديااه اعاارتاض علااى رلغاااء تُبحااث ه الاادورة احلاليااة، ولكنااه لاايس  مل

 لفنرة الفرعية ًأ( ا حالة رىل ا
ــامتو  السااايد -47 ًاملنااارر ااااااع( قاااال رن األمااار مااارتوك للجناااة  كـ

 النانون الدوي 
بصيغته املعدلاة، راناا  إبحتاال تعاديل  19اعتُمد مشرو  املاحة  

 حتريري طفيف على النص الفرنس  
 (احلياة األسرية االلتزا. سحرتا. احلق هً 20مشرو  املاحة 

  20اعتُمد مشرو  املاحة  
 احلماية املتعلنة بدولة املنصد -الفصل الثالث

 (املغاحرة رىل حولة املنصدً 21مشرو  املاحة 

  21اعتُمد مشرو  املاحة  

 (للطرححولة منصد األجنر اااضا ً 22مشرو  املاحة 

ا  يثماا ح عبااارة  1اقاارتح أن حتاارف ماان الفناارة تــالدي  الساايد -48
الااا  يااارى أهناااا زائااادة عااان احلاجاااة، ألن رراحة  “ان ذلاااك مناسااابا   ااا 

 الدولة ا  حائما  الغالبة على رراحة األجنر اااضا للطرح 

ًرئيس جلنة الصياغة( قال رن اهلدف من ارم احلمود    السيد -49
رىل  العبااارة اااو سلتحديااد وضااا تسلساال ارماا  ماان تاا ل ا رااارة

بلة والدولاااااة ل مااااان الدولاااااة املساااااتنتضاااااو  رراحة األجنااااار  راحة  ااااا 
 الطارحة 
  22اعتُمد مشرو  املاحة  

حريتاه  أو االلتزا. بعد. طرح أجنار رىل حولاة تكاون حياتاهً 23مشرو  املاحة 
 (فيها معرضة للخطر

راااكر رئااايس جلناااة الصاااياغة علاااى وضاااوح بياناااه  بيـــرت السااايد -50
هاات النظار وأراح بروح االنفتاح ال  أبادااا املنارر ااااع  اام وج

املختلفاااة الاااا  أُعااارب عنهااااا، وقاااال رنااااه ماااا ذلااااك ياااوح الرجااااو  رىل 
 “تطبااااق عنوبااااة ا عاااادا. ال لاااا  االاااا  تثااااأ فيهااااا عبااااارة  2 الفناااارة

لااا  ياااراح توجيههاااا رىل سلرساااالة غاااأ املبارااارة ا يتعلاااق فيماااامشاااكلة 
يزال تشريعها  ال الدول  فهل يتعني أن يُستنتج منها أن الدولة ال 

رة ه طااارح األجنااار رىل حولاااة أتااارى لاااى عنوباااة ا عااادا. حااا يااانص ع
ينص تشريعها أيضا  على عنوباة ا عادا.؟ وعا وة علاى ذلاك، اال 
 من املرغوب فيه التمييز باني الادول الا  تطباق عنوباة ا عادا. وباني

تطبنهاااا؛ وعناااد النياااا. بااارلك، اااال يُفهااام أناااه  اااوز  ال الااادول الااا 
 تلفاااااة عااااان الااااادول األتااااارى؟للااااادول األوىل أن تتصااااارف بطريناااااة خم

مكاااااان للجنااااااة النااااااانون الاااااادوي، سعتباراااااااا ايئااااااة ماااااان اااااااارباء  وال
املستنلني، أن تتجاال أعمال األمم املتحدة الرامية رىل رلغاء عنوبة 

ارات الااا  اعتمااادهتا اجلمعياااة العاماااة بشاااأن سااايما النااار  ال ا عااادا.،
 2لفناارة   ولاارلك، فااإن ا(126ًالوقااف االتتياااري لتنفياار ااارم العنوبااة

الاا  تااوح  بنصااها احلاااي أبنااه  ااوز للاادول الاا  ترغااب ه مواواالة 
توقيا عنوبة ا عدا. أن تفعل ذلاك، ه حاجاة رىل تعاديل  واقارتح 

 “تطبق عنوبة ا عادا. ال ل  االسيد بيرت سلتاي أن حُترف عبارة 
  2الوارحة ه بداية الفنرة 

 الاا  2رن الفناارة  ًرئاايس جلنااة الصااياغة( قااالاحلمــود  الساايد -51
 ااوز مبوجبهااا طاارح األجناار رىل حولااة تطبااق عنوبااة ا عاادا. تتفااق  ال

عموماااا  ماااا ماااا تااانص علياااه الناااوانني الساااارية ه الااادول الااا  ألغااات 
راك ه  وال أعلنات وقفاا  اتتيااراي  لتوقيعهاا الا   أو عنوبة ا عدا.

 أن أي حكم عا. ه انطباقه سيثأ حتفظات من جانب الدول ال 
تزال تطبق اارم العنوباة  واارم املساألة، ه مجياا األحاوال، اا   ال

مسألة تتعلق سلسياسة النانونية ويتعني على جلنة النانون الدوي أن 
 تتخر قرارا  بشأهنا 

ــا  السااايد -52  املنااارر ااااااع( قاااال رن احلكااام قياااد البحاااثمتو )كـ
ة الا  بشأن الرساال أو يثأ فنط مشكلة بشأن السياسة النانونية ال

توجيههاااا رىل اجملتماااا الااادوي، ولكناااه يثاااأ أيضاااا  مساااائل ذات  ياااراح
طااابا قاااانوين  وعلاااى الاارغم مااان مشاااروعية النلااق الاااري أعااارب عناااه 

__________ 
 2007 انون األول/حيسمرب   18امل رخ  62/149قرار اجلمعية العامة  (126ً 

املاا رخ  65/206والناارار  2008 ااانون األول/حيساامرب   18املاا رخ  63/168والناارار 
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فااإن اللجنااة ااا  املختصااة حبنااوق ا نسااان،  يتعلااق فيماااالساايد بياارت 
توجااد ه النااانون الاادوي  وال ببيااان الوضااا الااراان للنااانون الاادوي 

أي قواعااااد حتظاااار عنوبااااة ا عاااادا.   قااااانون املعااااااداته  أو العااااره
قااال الساايد بياارت، اااو ساابب النيااا. حبماا ت   مااا  وااارا ه الواقااا،

يااار قااارارات اجلمعياااة العاماااة الااا  تااادعو رىل وقاااف تنف أماااا  لغائهاااا 
أحكا. ا عدا. ه ر  أماء العامل، وا  النرارات الا  أراار رليهاا 

لااادول رىل حظااار اااارم العنوباااة  و اتااادع ال السااايد بيااارت أيضاااا ، فإهناااا
واملسااائل الاا  تاادتل ه نطاااق اتتصاااع اللجنااة، سعتباراااا ايئااة 
من اارباء املو ل رليهم توضيح الوضا الراان للنانون، اا  مساائل 

 أن تكون سياسية قانونية قبل 
قال رن املنرر اااع علاى حاق ه تار أم وود  السأ مايكل -53

اللجناااة اااا ، قبااال  ااال رااا ء، مساااائل  أبن املساااائل املعروضاااة علاااى
ننطة مهمة للغاية عند التسا ل عن   قانونية  بيد أن السيد بيرت يثأ

الرساااالة غاااأ املبارااارة الااا  ترياااد اللجناااة أن توجههاااا رىل الااادول مااان 
  ومكن معاجلاة النلاق الاري أعارب عناه السايد بيارت 2الفنرة  ت ل

لااااادوي ااااااااع سلرجاااااو  رىل احلااااال الاااااري اتتاااااارم واضاااااعو العهاااااد ا
سحلنااوق املدنياااة والسياساااية  فناااد واجهاااتهم نفاااس املشاااكلة بسااابب 

مااان العهاااد والنائااال أبن بعااا  الااادول  6ملااااحة االفااارتاض الاااوارح ه ا
ا أنه من املفيد أن توضح اارم سيواول تطبيق عنوبة ا عدا.، ورأو 

 اااااوز التااااارر  أبي حكااااام مااااان  ال منهاااااا، أناااااه 6املااااااحة، ه الفنااااارة 
مناااا رلغااااء عنوباااة ا عااادا. مااان قبااال أياااة حولاااة  أو أحكامهاااا لتاااأتأ
 طرف ه العهد 

 ألهناا حتااث الاادول الاا  2قااال رنااه يوافاق علااى الفناارة  الـرئيس -54
رلغائهااااا  واقاااارتح سلتاااااي تطبااااق عنوبااااة ا عاااادا. علااااى النظاااار ه  ال

ا بناااااء علااااى ااااارم الفناااارة وا رااااارة، ه تعليااااق يتناااااول  اااال فناااارة 
أعاارب عنهااا املنااارر  رىل امل حظااات الاا  فناارا مشاارو  املاااحة، ماان

 اااع لتّوم 
 وقد تنرر ذلك  
  23اعتُمد مشرو  املاحة  

 االلتااااازا. بعاااااد. طااااارح أجنااااار رىل حولاااااة قاااااد يتعااااارض فيهااااااً 24مشرو  املاحة 
 ال رنساانية أو العنوباة الناساية أو لغأم مان ضاروب املعاملاة أو للتعريب

 (املهينة أو

  24اعتُمد مشرو  املاحة  
 احلماية ه حولة العبور -الفصل الرابا

محاياااااااة حناااااااوق ا نساااااااان لألجنااااااار اااضاااااااا للطااااااارح ه ً 25مشرو  املاحة 
 (العبور حولة

  25اعتُمد مشرو  املاحة  

 النواعد ا جرائية اااوة -الباب الرابا

 (احلنوق ا جرائية لألجانب اااضعني للطرحً 26مشرو  املاحة 

تكن الفنراتن الفرعيتان ًب(  مل  ذاعما ر  تساءل  فورتو  السيد -55
تنييااديتني أ ثاار ماان الاا ز. مااا حا. املنصااوح ماان  1وًح( ماان الفناارة 
سلوك يرتتب  أو مشرو  املواح او  ل فعل رمس مصطلح الطرح ه 

علياااه ر ااارام األجنااار علاااى مغااااحرة رقلااايم الدولاااة  فبموجاااب الصااايغة 
حلااااق ه الطعاااان علااااى احلاليااااة هلاااااتني الفناااارتني الفاااارعيتني، ينتصاااار ا

الطعن ه قرار الطارح، ولايس الطعان ه الطارح بوجاه أعام  وقاد يلاز. 
اااااتني الفنااارتني الفااارعيتني حااارف  لماااة  قااارار“ ه  ااال فنااارة مااان 

ماان العهااد الاادوي  13 ل تساااق مااا الصااياغة األوسااا نطاقااا  للماااحة
ااااااع سحلناااوق املدنياااة والسياساااية، واااا  واااياغة تسااامح بعااارض 

 ااضة للطرح ه حد ذاته األسباب املن
ًاملناارر اااااع( قااال رن م حظااة الساايد فورتااو كــامتو   الساايد -56

غااااا  أن ي تااااار ه االعتباااااار أن تبااااادو م حظاااااة وجيهاااااة، ولكااااان ينب
واحلنوق ال  يكفلها يستندان رىل عادة اتفاقياات  26مشرو  املاحة 

حوليااة وقاارارات للجمعيااة العامااة وتوجيهااات ل حتاااح األورويب  ومااا 
ك، مكااان أن ينااادِّ. التعلياااق بعااا  التوضااايحات بغياااة أن ي تااار ذلااا 

 السيد فورتو ه احلسبان عنه الشاغل الري أعرب 
اساااارتعى انتبااااام أعضاااااء اللجنااااة رىل الفناااارة  بيرتيـــــتش الساااايد -57

الا  تانص علاى حاق األجنار ه احلصاول  1الفرعية ًو( من الفنرة 
يااتكلم  ال أو ميفهاا  ال سجملااان علااى مساااعدة ماارتجم راافوي رذا  ااان

اللغااااة الاااا  تسااااتخدمها الساااالطة املختصااااة  ورذا أراحت اللجنااااة أن 
تفاقياات يصادق عليهاا عادح  تتحول مشاريا املواح ال  تضعها رىل ا

 اف من الدول، فينبغ  هلا أن أتتر ه احلسبان أنه قد يصاعب، 
را الناااو  مااان هلااا  االمتثاااال بااال يتعااارر، علاااى بعااا  الااادول الصاااغأة 

الفناااارة الفرعيااااة  ن معاجلااااة ذلااااك، ماااان حون تعااااديلاألحكااااا.  ومكاااا 
  “سبما يكون مناسبا   حتعدي   جواراي ، إبضافة عبارة 

الحااااد أن عاااادحا  ماااان مشاااااريا املااااواح يشااااأ رىل  حســـونة    الساااايد  -58
ماان حون    “ لا  يانص عليهاا الناانون  ا الضاماانت ا جرائياة   أو   احلناوق 

الناااانون الااادوي    و أ   حتدياااد ماااا رذا  اااان املنصاااوح ااااو الناااانون الاااداتل  
 املعنية   وسيكون من املفيد حتديد ذلك ه التعليق على مشاريا املواح 

عتنااد أن اللجنااة ترغااب ه اعتماااح مشاارو  قااال رنااه ي الــرئيس -59
  26املاحة 
 وقد تنرر ذلك  
  26اعتُمد مشرو  املاحة  

 (األثر ا يناه ل ستئناف املند. ضد قرار الطرحً 27مشرو  املاحة 

  27مد مشرو  املاحة عتُ ا 
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 (رجراءات االنتصاف الفرحيً 28مشرو  املاحة 

  28اعتُمد مشرو  املاحة  
 النتائج النانونية للطرح -الباب ااامس

 (السماح سلدتول من جديد رىل الدولة الطارحةً 29مشرو  املاحة 

  29اعتُمد مشرو  املاحة  
 (ضا للطرحمحاية ممتلكات األجنر اااً 30مشرو  املاحة 

  30اعتُمد مشرو  املاحة  
 (ه حاالت الطرح غأ املشرو مس ولية الدول ً 31مشرو  املاحة 

اقااارتح أن يساااتعاض ه الااانص ا نكليااازي وود  الساااأ مايكااال -60
لكاا  يتسااق ااارا الاانص  “entails بكلمااة  “engages عاان  لمااة 

 ما نص املواح املتعلنة مبس ولية الدول 
 وقد تنرر ذلك  
، رانااااا  ماااارا التعااااديل التحريااااري ه 31د مشاااارو  املاااااحة تُماااا اع 
 ا نكليزي النص 

 (احلماية الدبلوماسيةً 32مشرو  املاحة 

  32اعتُمد مشرو  املاحة  
الااااااوارحة ه الوثينااااااة  32رىل  1اعتُماااااادت مشاااااااريا املااااااواح ماااااان  

A/CN.4/L.797 بصيغتها املعدلة ، 
ــامتو  السااايد -61 ياااوح أن يعااارب عااان ًاملنااارر ااااااع( قاااال رناااه  كـ

لغ لاارئيس جلنااة الصااياغة احلاااي والرئيسااني السااابنني هلااا، رااكرم البااا
قااموا باه مان  ملاا ميليساكانو، بأموحيس والسايد -السيد سسكيس 

أحى رىل  ممااااااا عماااااال رائااااااا ولصااااااربام ومهااااااارهتم ه تساااااايأ العماااااال،
العاماااااة للجناااااة  الوواااااول رىل النتيجاااااة املعروضاااااة اآلن علاااااى اجللساااااة

وح أيضاا  أن يشاكر مجياا الاارين دوي  وأرحف قاائ   رناه يا الناانون الا 
رااار وا ه أعمااال جلنااة الصااياغة وساااعدوا ه حتسااني مشاااريا املااواح 
وتعزيزاااااا  وعلااااى الاااارغم ماااان عااااد. بلااااوغ حااااد الكمااااال، فااااإن جلنااااة 
النااانون الاادوي متتلااك اآلن أساسااا   افيااا  لتبااإ عليااه وهتتاادي بااه ه 

وأتاااأا ،  ااارا املوضاااو  غاااأ اليساااأ  اا قااادما  ه أعماهلاااا بشاااأنسااأ 
قدمتااه لاه ولر ساااء  وماا قامات بااه مان عمال متميااز ملااا راكر األماناة

جلنة الصياغة املختلفني من مساعدة؛ فاجلوحة العالية ال  يتسام ماا 
تنرير جلنة الصياغة رىل جلنة النانون الدوي ه جلستها العامة تُعزى 

ارا الصادح، قاد يلاز.  وه نة أ منها رىل مسامهة األماه جانب  ب
رحتال بع  التعدي ت على اجلزء األول من اارا التنريار لايعكس 
بتااوازن أ اارب مجيااا اجلهااوح الاا  باُارلت للووااول رىل النتيجااة احلاليااة  
وسساااتطاعة األماناااة أن تناااو. بااارلك بساااهولة، سلتنسااايق ماااا املنااارر 

 ة لرئيس جلنة الصياغة ظل ا حارة احلكيم وه اااع

 ، .1Addو .650/4A/CN)  (127) الزمن عب  اهدات عامل
 ( هاء  الفرع 

 من جدول األعمال[ 8]البند 
 تنرير فريق الدراسة

ًرئايس فريااق الدراساة املعاإ مبوضاو  املعاااادات نـولت  السايد -62
عااارب الااازمن( أراااار رىل أن فرياااق الدراساااة املعاااإ مبوضاااو  املعااااادات 

ورة احلالياااة للجناااة، عااارب الااازمن اساااتهل، تااا ل اجلااازء األول مااان الاااد
النظاااااار ه التنرياااااار الثالااااااث الااااااري أعاااااادم رئاااااايس الفريااااااق، وعنوانااااااه 

ال حنااااااة للاااااادول تااااااارج رطااااااار التفاقااااااات ال حنااااااة واملمارسااااااة  ا
  ونظاار فريااق الدراسااة (128ً“راابه النضااائية أو ا جااراءات النضااائية

أيضا  ه ايكل األعمال املنبلاة املتعلناة سملوضاو  والشاكل النهاائ  
خرم  والحد بع  األعضاء أناه علاى الارغم مان اساتناح الري ستت

 عاااان ااتمامهاااااالتنريااار رىل معلومااااات وافيااااة ورعااااراب معظاااام الاااادول 
سملوضاااو ، فلااام تنااادَّ. أمثلاااة مساااتمدة مااان املمارساااة العملياااة، تلبياااة 

  والحااد (129ًماان جانااب عاادح قلياال ماان الاادول رال لطلااب اللجنااة،
للتناااارير الث ثاااة األوىل  اااا الء األعضااااء أيضاااا  أن التحليااال الناااانوين

سيجراين  (130ًل  أعداا رئيس فريق الدراسةومناقشة ارم التنارير ا
ال حتليلهااااا ومناقشااااتها جمتمعااااة، حيااااث رهنااااا بشااااكل أفضاااال ه حاااا 

مرتابطااة بشاااكل وثياااق  وسلنظااار رىل األعمااال التحضاااأية الااا  متااات 
ح  اآلن وضرورة توجيه األعمال رىل نتيجة حمادحة، رأى عادح مان 

عضاء أن الوقت قد حان ألن تنو. اللجنة بتعديل ايكل حراسة األ
 تاع  املوضو  وتعيني منرر

، ومعه بع  األعضاء، أن الدول  ان من ورأى السيد نول  -63
املاارجح أن تباادي املزيااد ماان امل حظااات املوضااوعية بشااأن املوضااو  
لو أتيحت هلا التنارير وملخصات املناقشات، بيد أن ارم التنارير 

تُنشر وفنا  ل جراءات املنطبنة علاى أفرقاة الدراساة   ال وامللخصات
راساة املوضاو  ه اارم فإنه يرحب سعتماح رطار جديد لد ،ولرلك

املرحلااة ماان األعمااال، واااو مااا سيساامح للجنااة أبن تر ااز علااى وجااه 
__________ 

، اجمللااااد الثااااين ًاجلاااازء 2008 حولياااةتطااااة حراساااة املوضااااو  ه تااارح  (127ً 
الثاين(، املرفق األول، ويرح نص االستنتاجات األولية لرئيس فرياق الدراساة الا  

، اجمللااد الثاااين ًاجلاازء 2011 حوليااةنُنحات ه ضااوء مناقشااات فريااق الدراساة ه 
  344الثاين(، الفنرة 

متاحاااااااااااة  ILC(LXIV)/SG/TOT/INFORMAL/1/Rev.1الوثيناااااااااااة  (128ً 
 سللغة ا نكليزية فنط، وقد اقتصر توزيعها على أعضاء اللجنة فحسب 

  28-26، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرات 2010 حولية (129ً 
انظااار مناقشاااة التنريااار التمهيااادي بشاااأن االجتهااااحات ذات الصااالة  (130ً 

 حوليااااةه  صااااةالواليااااة املخصحملكمااااة العاااادل الدوليااااة وايئااااات التحكاااايم ذات 
، اجمللااد 2011 حوليااة، و352-348، اجمللاد الثاااين ًاجلازء الثاااين(، الفنارات 2010

؛ ول طااا   علااااى مناقشاااة التنرياااار 338و 337الثااااين ًاجلاااازء الثااااين(، الفناااارتني 
الثااااين بشاااأن االجتهااااح النضاااائ  ه ظااال بعااا  األنظماااة االقتصااااحية الدولياااة 

، اجمللاااد 2011 حولياااةماااة أتااارى، انظااار حلناااوق ا نساااان وأنظاألنظماااة الدولياااة و 
  341-339الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرات 
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ااصااااوع علااااى الشااااكل النهااااائ  هلاااارم األعمااااال  لنااااد  ااااان ماااان 
ألساسااااية للمعلومااااات املتعلنااااة الضااااروري الباااادء بتحديااااد املصاااااحر ا

سملوضااو  واسااتخدامها وتنظيمهااا وحتليلهااا، واااو مااا   ه التناااارير 
أثنااااء النظااار ه اااارم التناااارير  ومكااان مجاااا اااارم  وه ىلالث ثاااة األو 

 التنارير ه وثينة واحدة تتاح للدول وتناَق  ه اجللسة العامة 
سااامح ومااان راااأن وضاااا رطاااار جدياااد لدراساااة املوضاااو  أن ي -64

ل  وماان األساااباب للجنااة بتحديااد نطاااق املوضااو  علاااى وجااه أفضاا 
املوضاو  ه رطااار  الرئيساية الا  حعات اللجنااة رىل مواوالة النظار ه

فريق حراسة  رغبُتها ه معرفاة ماا رذا  اان  اب معاجلاة املوضاو  مان 
يفارتض رجاراء حتلياال متعماق الننضااء املعاااادات  ممااا -زاوياة عاماة 

أناااه يلاااز. الرت ياااز علاااى املساااألة األ ثااار حتديااادا   أ. -وتعاااديلها رمسياااا  
رسة ال حنة  املتمثلة ه اجلوانب املتصلة سالتفاقات ال حنة واملما

وقااد تلااص فريااق الدراسااة رىل أنااه ماان األفضاال أن تنتصاار الدراسااة 
علااى املسااألة األ ثاار حتدياادا  املتمثلااة ه األمهيااة النانونيااة ل تفاقااات 

 حنااة، وزال سلتااااي أحااد األساااباب الرئيساااية ال حنااة واملمارساااة ال
 لوجوح فريق الدراسة 

ة على رطار البحث الري واقرتح السيد نول ، ه حالة املوافن -65
يتوتام، أن يُاعاَد تنريار  ميعا  للتناارير الث ثاة األوىل للنظار فياه ه 
الدورة الناحمة  وينبغ  أن لتر ارا التنرير ه احلسبان املناقشات 

  أجرااااااااااا فريااااااااق الدراسااااااااة وأن يتضاااااااامن أيضااااااااا  اسااااااااتنتاجاتالاااااااا 
حورهتااا توجيهااات حماادحة  وبعااد نظاار اللجنااة ه ااارم الوثينااة ه  أو

، ونظاار اللجنااة الساحسااة ه تنرياار 2013ااامسااة والسااتني ه عااا. 
د تنرياار رضاااه تنريااران رضااافيان بشااأن  أو اللجنااة عاان أعماهلااا، يُاعااَ
هااااااااحات النضاااااااائية للمحااااااااا م ممارساااااااة املنظماااااااات الدوليااااااااة واالجت

  ااااان منااااررا  ه األواااال  وسيتضاااامن ااااارا التنرياااار  مااااا  الداتليااااة،
توجيهاااات جديااادة، وتعلينااااات  أو التنرياااران اساااتنتاجاتااااران  أو

عليهاا، الساتكمال األعماال الا  أجنازت اساتناحا  رىل التناارير األوىل 
ئار أو، عند االقتضاء، تعديلها  وستتمكن جلنة النانون الدوي عند

من اتتتا. أعماهلا بشأن املوضو  ه فرتة السنوات اامس احلالية، 
ن املوضاو  سايظل مادرجا  ه نطااق قاانون على أن يكون مفهوماا  أ

املعااادات  وسايتم الرت ياز أساساا  علاى األمهياة النانونياة ل تفاقاات 
 31ال حنااة واملمارسااة ال حنااة ألغااراض تفسااأ املعاااادات ًاملاااحة 

 ( 1969ون املعاادات لعا. فيينا لنان من اتفاقية
احاااات ويووااا  أعضااااُء فرياااق الدراساااة، وقاااد وافناااوا علاااى اقرت  -66

الساايد نااول ، أبن تعاادِّل اجللسااة العامااة للجنااة رطااار حبااث املوضااو  
وأبن تعااني منااررا  تاوااا   وقااد اتفنااوا أيضااا  علااى أن مسااألة العنااوان 

فيها قبال هناياة الادورة  احملدَّح للموضو  ينبغ  أن تناَق  وأن يُفصل
، وعلى أن فريق الدراسة ينبغ  أن يواول أعماله ح  ذلاك احلالية
 ني احل
ركر السيد نول  على تنريرم الري يوو  فياه فرياُق الرئيس  -67

الدراسااة املعاااإ مبوضاااو  املعااااادات عاارب الااازمن بتعاااديل رطاااار حباااث 
ن فرياااق املوضاااو  وتعياااني منااارر تااااع ملعاجلتاااه  وقاااال رناااه يعتناااد أ

الدراسااة يرغااب ه تااويِّ الساايد نااول ، رئيسااه احلاااي، ااارم املهمااة  
ترغاب ه املوافناة علاى توواية  وسأل اللجنة سلتااي عماا رذا  انات

وتعيااني الساايد  “عتياااحاي   افرياق الدراسااة واعتبااار املوضااو  موضااوعا  
 نول  منررا  تاوا  له 

ياااااق الدراساااااة الحاااااد أوال  أن أعضااااااء فر وود  الساااااأ مايكااااال -68
الا  تاوح  بوجاوح  “عتيااحي اناب اساتعمال  لماة حرووا على  

اقاااارتح فريااااق الدراسااااة  مواضاااايا غااااأ اعتياحيااااة  وماااان انحيااااة أتاااارى،
تعاااااديل عناااااوان املوضاااااو   واااااارم مساااااألة سااااايلز. تناوهلاااااا ه مرحلاااااة 

 رذا  ان لدى السيد نول  اقرتاح ه ارا الشأن  رال الحنة،
ــرئيس  -69 جياال ااارم املسااألة رىل نااول  اقاارتح أتقااال رن الساايد ال

 مرحلة الحنة 
يعتنااد أن  رذ قااال رنااه التاابس عليااه األماار،غيفورغيــان  الساايد -70

السيد نول  أعرب عان رأي آتار ه هناياة بياناه  ومان جانباه، فهاو 
يعتنااد أنااه يصااعب الفصاال ه مسااألة تعيااني املناارر اااااع ماان حون 

 معرفة عنوان املوضو  ونطاقه احملدح 
ًرئايس فريااق الدراساة املعاإ مبوضاو  املعاااادات نـولت  السايد -71

أعضاء اللجنة ا  نفاس  عرب الزمن( أ د أن الوثينة املعروضة على
الوثيناااة الااا  نوقشااات ه فرياااق الدراساااة  وينابااال ماااا   رحتالاااه مااان 
تعاااااااادي ت امل حظااااااااات الاااااااا  أباااااااادااا أعضاااااااااء فريااااااااق الدراسااااااااة  

يكاااون عناااواان   أال ق الدراساااة علاااىسلعناااوان، اتفاااق فريااا  يتعلاااق فيمااااو 
 خمتلفا  متاما   واتفق فريق الدراساة أيضاا  علاى أن أو جديدا  سلكامل

 ه العناااوان، “التفاقاااات ال حناااة واملمارساااة ال حناااة اتااارح عباااارة 
 ئاااادِّح مااااا رذا  ااااان ينبغاااا  ا بناااااء علااااى أثاااار للعنااااوان األواااال ، ومل
ارم املسائل ليست أن  رأيه وه  واو  املعاادات عرب الزمن“  أال

 عاجلة وأنه مكن أن تفصل فيها اللجنة ه وقت الحق 
عمااا رذا  ااان موافنااا  علااى ا بناااء  سااأل الساايد نااول الــرئيس  -72

 على املوضو  وعما رذا  ان موافنا  على أن يكون منررا  تاوا  له 
أرااااااار رىل أن الفناااااارتني األتأتااااااني ماااااان وود  السااااااأ مايكاااااال -73

ف فريق  عرضها السيد نول  أما. اللجنة تعربان عن موقالوثينة ال 
اع ه الدراساااااة   اااااب اعتمااااااح عناااااوان جدياااااد وتعياااااني منااااارر تااااا 

 1نفسااااه  واقاااارتح أن تفصاااال اللجنااااة ه ذلااااك يااااو. اجلمعااااة  الوقاااات
  2012حزيران/يونيه 

قااال، بعااد قااراءة املنطااا حماال النناااش، رنااه يفضاال أن  الــرئيس -74
 ا الشأن على الفور تتخر اللجنة قرارا  ه ار

الحاد أن توواية فرياق الدراساة واضاحة وأناه نيهاوس  السيد -75
 تعمل ما ينبغ  للجنة أن 

اقرتح أن تبدأ اللجنة بتعيني السيد نول  مناررا  احلمود  السيد -76
سيرتك ذلك متسعا  من الوقت لفريق الدراساة  رذ تاوا  للموضو ،

 نوان ملواولة أعماله والاذ قرار بشأن الع
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ــتورما  السااايد -77 تسااااءل رن  اااان مااان غاااأ املاااألوف أن تنبااال شـ
ه بعااد ذلااك  ورذا  ااان حاال ماان ااارا اللجنااة عنااواان  م قتااا  وأن تعدلاا 

النبياال ممكنااا ، فإنااه يشاااطر الساايد احلمااوح رأيااه ويناارتح ا رااارة رىل 
 العنوان اجلديد بني قوسني معنوفتني 

ــاري  السااايد -78 توضاااا املساااألة ه قاااال رناااه ينبغااا  أن  كيتيشايسـ
اقها الصحيح  فعلى سبيل املثال، ما ا  ا جاراءات الا  ساتتم سي

تماعااااات املنبلااااة لفريااااق الدراسااااة رذا   تعيااااني مناااارر وفنااااا  هلااااا االج
 تاع اآلن؟

ًرئايس فريااق الدراساة املعاإ مبوضاو  املعاااادات نـولت  السايد -79
ماااان  يغااااأ راااايئا   لاااان عاااارب الاااازمن( أوضااااح أن تعيااااني املناااارر اااااااع

 عمل فريق الدراسة  أساليب
  قااال رنااه ينبغاا  للجنااة أن تّتبااا رأي رئاايس فريااق بيرتيــتش    الساايد  -80

سلعنااوان، مكاان للجنااة أن تنظاار ه ااارم املسااألة    يتعلااق  فيمااا الدراسااة  و 
 ت ل اجلزء الثاين من الدورة   أو   حزيران/يونيه   1يو. اجلمعة  

منحى عمليا   طلب من اللجنة أن تتخر ويسنومورت    السيد -81
األواااال  راااااعري جااادا  و ااااب تغيااااأم، وبعاااد ذلااااك يعاااانيَّ فاااالعنوان 

 منررا  تاوا   ومكن برلك حل املشكلة حون أتتأ السيد نول  
 قالت رهنا تشاطر السيد ويسنومورا رأيهجاكوبسون    السيدة -82
 ترى حاعيا  لتأجيل النرار  وال
 مبوضاو  املعااادات عارب  ًرئيس فريق الدراسة املعاإ نولت    السيد  -83
  لاازمن( قااال، رحا  علااى الاارئيس الااري طلااب منااه أن يعيااد علااى مساااما ا 

ينااد. اقرتاحااا  ه   مل   اللجناة العنااوان املنارتح للموضااو ، رناه ه واقااا األمار 
ذ ار مان قبال، ينبغا    و ماا   ارا الشأن، وذلاك احرتاماا  لفرياق الدراساة  

ساااااااة  حناااااااة واملمار التفاقاااااااات ال   ا أن ئتاااااااوي العناااااااوان علاااااااى مفهاااااااو.  
  ويفضااااال بعااااا  أعضااااااء فرياااااق الدراساااااة أن يباااااني العناااااوان  “ ال حناااااة 

الدراسااة تر ااز علااى تفسااأ املعاااادات، ولكنااه ياارى أنااه ماان  بوضااوح أن  
فإناه يناارتح العنااوان التاااي     ، املهام عااد. تضااييق نطااق املوضااو   ولاارلك 

   “ التفاقات ال حنة واملمارسة ال حنة فيما يتصل سملعاادات  ا 
أوضح، للعلم، أنه ليس لديه اعرتاض على أن احلمود  السيد -84

مناررا  تاوااا  حون أتتااأ  فمسااألة عنااوان تعاني اللجنااة الساايد نااول  
 املوضو  ا  ال  حتتاج رىل أتجيل 

قال رن من الغريب رىل حد ما أن يعنيَّ منرر تاع الرئيس  -85
فق اللجنة على رأيه أنه ينبغ  أن توا وه  قبل معرفة عنوان املوضو  

 أوال  قبل تعيني منرر تاع  املوضو 
نااد أن اللجنااة ينبغاا  أن تعااني قااال رنااه يعتوود  السااأ مايكاال -86

املنااارر ااااااع وأن حتااارع علاااى أن يعكاااس العناااوان احملاااور الرئيسااا  
يوافاااق  ال وااااو تفساااأ املعااااادات  وقاااال أيضاااا  رناااه أال للموضاااو ،

املعااااادات، واااارا لااايس  علاااى العناااوان املنااارتح ألناااه يشااامل تعاااديل
 اللجنة  اهلدف الري تسعى رليه

ــامتو   السااايد -87 ه أعماااال فرياااق الدراساااة ورن قاااال رناااه راااارك كـ
أ ثااااار  وقاااااال رن مااااان  ال املساااااائل املطروحاااااة اااااا  مساااااائل رجرائياااااة

الواضح أن فريق الدراسة يرغب ه تعيني السيد ناول  مناررا  تاواا  
اض ماان جانااب اللجنااة للموضااو   ولاايس اناااك علااى مااا يباادو اعاارت 

ياارى سلتاااي سااببا  ياادعو رىل أن تتخاار اللجنااة  ال علااى ذلااك  واااو
را  على وجه االستعجال  ومن انحية أترى، قُاد. اقارتاح بتعاديل قرا

أي سااياق   وه عنااوان املوضااو ، ماان حون حتديااد ماا  ساايتم ذلااك
فإنااه ي يااد احلجااج املندمااة ماان الساايد احلمااوح وماان رئاايس  ،ولاارلك

يشاااعر سالرتيااااح لتعياااني منااارر تااااع قبااال معرفاااة  ال ناااهاللجناااة، أل
 النطاق احملدح للموضو  

ــرئيس  -88 الحاااد، ماااا األساااف، أن اللجناااة ليسااات مسااااتعدة الـ
 ان من املستبعد أن تنو. برلك  وملا  للفصل فورا  ه ارم املسائل 

يااو. اجلمعاااة الناااح.، فإناااه سااايلز. النظاار ه اااارم املسااألة مااارة أتااارى 
 اين من الدورة ت ل اجلزء الث

يفهااااام أيااااان تكمااااان املشاااااكلة   ال قاااااال رناااااهنيهـــــاوس  السااااايد -89
رأيه أن  وه سلعنوان، يكف  اتبا  تووية فريق الدراسة  قيتعل فيما

اللجنة ينبغ  أن توافق على العنوان الري اقرتحه السيد نول ، على 
أن يكون مفهوما  أنه مكن تغيأم بعد ذلك، وينبغ  أيضا  أن تعنّي 

 املنرر اااع 
يرى ح   سوى حتديد جلسة عامة أترى  ال  قال رنهالرئيس   -90

  اللجنة من الفصل ه ارم املسائل لتمكني
اقرتح أن تُعند جلساة عاماة ه واباح ياو. وود  السأ مايكل -91

  2012أاير/مايو  31ااميس 
حث أعضاء اللجنة علاى االتفااق فيماا بيانهم حبياث الرئيس  -92

  2012أاير/مايو  31ذ النرار ممكنا  يو. ااميس يصبح الا
 . 00/18فعت اجللسة الساعة  ُر 
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 10/ 10، الساعة 2012أاير/مايو  31ااميس،  
 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس

السااااايدة رساااااكوسر رراننااااادث، السااااايد بيااااارت، السااااايد    احلاضااااارون  
يد حسااونة، الساايد  بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساا 

احلماااوح، السااايد ساااابواي، السااايد ساااينغ، السااايد راااتورما، السااايد العراباااة،  
أوساااابينا، الساااايد فورتااااو، الساااايد    -غيفورغيااااان، الساااايد فلنساااايا  الساااايد  

لسااااايد  يتيشايسااااااري، السااااايد   اااااامتو، السااااايد  وميسااااااريو أفونساااااو، ا 
،  ما ريه، السيد املرتضى ساليمان قويادر، السايد موراسا ، السايد ماأه 
 السيد نول ، السيد نيهاو ، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا  

 ________
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  ،Add.1و A/CN.4/650( )اتبع )  الزمن  عب  املعاهدات 
 ( هاء  الفرع 

 من جدول األعمال[ 8]البند 
ــرئيس  -1 ر أبن رئاااااايس فريااااااق الدراسااااااة املعااااااإ مبوضااااااو  الــــ ذ ااااااّ

فواي  عاااان تنرياااارا  راااا  3135املعاااااادات عاااارب الاااازمن قااااد. ه اجللسااااة 
عماااال فرياااق الدراساااة تااا ل اجلااازء األول مااان الااادورة احلالياااة  وقاااد أ

أرار رئيس فريق الدراسة على وجه ااصوع رىل أن فريق الدراسة 
اعتمد تووية تدعو رىل أن تغاأ اللجناة أسالوب عملهاا بشاأن اارا 

ة، ذاب رليه فريق الدراس ملا املوضو  وأن تعنّي منررا  تاوا   ووفنا  
ومااا  أن الرت يااز الرئيساا  هلاارا املوضااو  ساايكون ن يكااون مفهينبغاا  أ

علاااااى األمهياااااة النانونيااااااة ل تفاقاااااات ال حنااااااة واملمارساااااة ال حنااااااة 
ماان اتفاقيااة فيينااا لنااانون  31بتفسااأ املعاااادات ًاملاااحة  يتعلااق فيمااا

( وعلاااى املساااائل ذات الصااالة، علاااى النحاااو 1969املعااااادات لعاااا. 
  (131ًاملوضو  ألول  بشأناملنرتح ا الري سبق بيانه ه

وأثناااء املناقشااة الاا  جااارت ه اللجنااة، حظياات تووااية فرياااق  -2
الدراساااااة بتأيياااااد عاااااا.، واقااااارُتح تعياااااني السااااايد ناااااول  مناااااررا  تاواااااا  

اجللسااة نفسااها، جاارت أيضااا  مناقشااة بشااأن مااا رذا   وه للموضااو  
اساة، أن  ان من املناسب، ه حالة املوافنة علاى توواية فرياق الدر 

ذات الوقااات بشااأن العنااوان الاااري سُيسااتكمل علاااى خاار قاارار ه يُت
 أساسه النظر ه املوضو  

وقااد أُبلااغ أبنااه   التوواال، بناااء علااى املشاااورات غااأ الرمسيااة  -3
ال  أجرااا رئيس فريق الدراساة ماا أعضااء الفرياق، رىل اتفااق عاا. 

ة التفاقااااااات ال حناااااا  اينضاااااا  أبن يكااااااون عنااااااوان املوضااااااو  اااااااو 
  “بتفسأ املعاادات يتعلق فيماال حنة  واملمارسة

يكاااان اناااااك اعاااارتاض، فإنااااه ساااايعترب أن اللجنااااة   مل   وسلتاااااي، رذا  -4
تغيااأ أساالوب العماال بشااأن ااارا املوضااو  علااى   ترغااب فيمااا يلاا   ًأ( 

النحااو الااري اقرتحااه فريااق الدراسااة اعتبااارا  ماان الاادورة ااامسااة والسااتني  
التفاقاااات   ا ا  تاواااا  ملوضاااو   للجناااة؛ وًب( تعياااني السااايد ناااول  منااارر 

   “ بتفسأ املعاادات   يتعلق  فيما ال حنة واملمارسة ال حنة  
 وقد تنرر ذلك  

   20/10  فعت اجللسة الساعةُر 
 ________ 

__________ 
  11، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، املرفق األول، الفنرة 2008 حولية (131ً 

 3137  اجللسة
 10/ 10، الساعة 2012حزيران/يونيه   1اجلمعة، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
سرك، السااايد السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد  احلاضااارون 

، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات 
حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد 

أوسبينا،   -رتورما، السيد العرابة، السيد غيفورغيان، السيد فلنسيا  
يو أفونسااااو، الساااايد  الساااايد فورتااااو، الساااايد  ااااامتو، الساااايد  وميسااااار 

د نيهااااو ، لسااايد ما رياااه، السااايد موراسااا ، الساااي يتيشايسااااري، ا
 السيد وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 

 * (اتبع)  الدورة أعمال  تنظيم
 من جدول األعمال[ 1]البند 

أراار رىل أن بارانمج العمال امل قات للجازء الثااين مان الرئيس  -1
يل، ورىل أن ُوز  ه األساابو  املاضاا  قااد خيضااا للتعاادالاادورة الااري 

ني سااايوزَّ  ه بداياااة اجلااازء بااارانمج العمااال النهاااائ  لأل سااابوعني األولاااَ
الثاااين ماان الاادورة  وحعااا رئاايس الفريااق العاماال املعااإ بااربانمج العماال 

 الطويل األجل رىل تند  أمساء األعضاء ه ارا الفريق العامل 
ــه ) السااايد -2 لفرياااق العامااال املعاااإ باااربانمج العمااال رئااايس اماكريـ
ألف من األعضاء التالياة طويل األجل( قال رن الفريق العامل سيتال

أمسااااا ام  الساااايدة رسااااكوسر ررانناااادث والساااايد سرك والساااايد بيااااارت 
والسااااايد بيرتيااااات  والسااااايد تااااا حي والسااااايدة جا وبساااااون والسااااايد 

غيفورغيااااان والساااايد والساااايد سااااينغ والساااايد العرابااااة والساااايد  احلمااااوح
متو الساااايد  ااااافلي  والساااايد  اااااأوساااابينا والساااايد فورتااااو و  -فلنساااايا 

والساايد  يتيشايساااري والساايد موراساا  والساايد مااأه والساايد نااول  
والسااايد نيهااااو  والساااأ مايكااال ووح والسااايد ويسااانومورا والسااايد 

 رتورما ًحبكم منصبه( 
   15/10فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 

 
__________ 

  3133 اجللسة من مستأنف * 
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 لستنياو الرابعة احملاضر املوجزة جللسات اجلزء الثاين من الدورة  
 2012 أغسطس/آب  3 إىل  يوليه/متوز  2 من  الفرتة يف  جنيف يف  املعقودة

 

 3138  اجللسة
 15/ 05، الساعة 2012متوز/يوليه   2، االثنني

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، 
حساااااونة، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد راااااتورما، السااااايد 

أوسابينا، السايد فورتاو،  -سايا العرابة، السيد غيفورغيان، السايد فلن
 ريااه، الساايد املااري، الساايد  ااامتو، الساايد  يتيشايساااري، الساايد ما 

السيد موراس ، السيد ماأه، السايد نيهااو ، السايد وا او، الساأ 
 ويسنومورا  مايكل ووح، السيد

 ________ 

  .650/4A/CN) (132) الكوارث  حاالت يف  األشخاص محاية
 652/4A/CN. (133) ، 812L./4A/CN. ) (134) ،جيم  الفرع ،.1Addو

 من جدول األعمال[ 4]البند 
 التنرير ااامس للمنرر اااع 

ــرئيس  -1 حعاااا املنااارر ااااااع رىل عااارض تنريااارم اااااامس عااان الـ
الااااااااااوارح ه الوثينااااااااااة محايااااااااااة األرااااااااااخاع ه حاااااااااااالت الكااااااااااوارث 

A/CN.4/652. 
املناااارر اااااااع( قااااال رن تنرياااارم أوســــبينا ) -فلنســــيا  الساااايد -2

ااااامس عاان محايااة األرااخاع ه حاااالت الكااوارث يتضاامن عاادة 
فصااااول  وتصااااف املندمااااة إب اااااز التنااااد. الااااري أحرزتااااه اللجنااااة ه 

2008حراسااااااة املوضااااااو  مناااااار أن قااااااد. تنرياااااارم األوي ه عااااااا. 
ً135)  

ترتباات علااى ااارا التنااد. واضااحة، فباالسااتناح لعمليااة الاا  والنتااائج ا
__________ 

( 2010ه حورهتاا الثانياة والساتني ً م قتاة، بصافة اللجناة، اعتمدت (132ً 
ًاجلازء  الثااين اجمللد ،2010 حوليةً عليها والتعلينات 5 ىلر 1 من املواح مشاريا
ه حورهتااااا الثالثاااااة  م قتااااة، بصااااافة ،(  واعتماااادت331و 330 الفنااااراتن (، الثاااااين
 ،2011 حولياةً عليها والتعلينات 11 رىل 6 من املواح مشاريا( 2011ً نيوالست
 ( 289و 288الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنراتن اجمللد 
 ( األولاجمللد الثاين ًاجلزء  ،2012 حولية ه ترح (133ً 
 ( للجنة الشبك  املوقا على متاحةًوثينة  مستنسخة (134ً 
  A/CN.4/598الوثينة  ،(األولًاجلزء  الثاين اجمللد ،2008 حولية (135ً 

، (137ًوالراباا (136ًملنرتحات ال   ان قد قدمها ه تنريرياه الثااينرىل ا
اعتمااااادت اللجنااااااة بصااااافة م قتااااااة أحاااااد عشاااااار مشااااارو  ماااااااحة مااااااا 
التعلينات عليها  واو لمل ه أن يُعتمد ه الادورة احلالياة مشارو  

بشأنه ه الادورة الثالثاة الاذ قرار  يكن س مكان مل الري 12املاحة 
 لوقت والستني بسبب ضيق ا

وبعاااد ذلاااك، يناااد. الفصااال األول ماااوجزا  مفصااا   لااا راء الااا    -3
أعرباات عنهااا الاادول واملنظمااات بشااأن املوضااو  ه اللجنااة الساحسااة  

(   54-10ت ل الدورة الساحسة والستني للجمعياة العاماة ًالفنارات  
بينما تلخاص  الفصل التعلينات العامة،    ويعرض الفر  ألف من ذلك 

وجااااايم وحال واااااااء وواو م حظاااااات الااااادول واملنظماااااات  الفااااارو  سء  
الدولياااااة بشاااااأن مشااااااريا املاااااواح األحاااااد عشااااار الااااا  سااااابق للجناااااة أن  

 املنرتح    12 اعتمدهتا بصفة م قتة وبشأن مشرو  املاحة 
ويلخااااااص الفاااااار  زاي التعلينااااااات املندمااااااة راااااافواي  رحا  علااااااى  -4

ااااع، الري قررت جلناة الناانون الادوي، ه غيااب املنارر  الس ال
طرحاااه ه الفااار  جااايم مااان الفصااال الثالاااث مااان تنريرااااا عااان أعماااال 

الدول  واجب تعاونواو ما رذا  ان  أال ،(138ًحورهتا الثالثة والستني
واجباا  فيما يتصل س غاثاة مان الكاوارث يشامل  تضررةملاما الدولة 

 أبن تنااد. املساااعدة عناادما تطلبهااا ينااا علااى عاااتق الاادول وينضاا 
ماان تنرياارم ااااامس موقفااه بشااأن  68  وتبااني الفناارة تضااررةاملالدولااة 

 ارم املسألة 
وطلب تنريار اللجناة عان أعماال حورهتاا الثالثاة والساتني أيضاا   -5

 املوضااو ،تنااد  معلومااات عاان املمارسااة الاا  تتبعهااا الاادول بشااأن 
وقاااات وااااياغة  وه  (139ًليااااةه ذلااااك أمثلااااة ماااان التشااااريعات احمل مبااااا

تكاااان أي رحوح تطيااااة بشااااأن أي ماااان ااااااتني  مل التنرياااار ااااااامس،
املسااألتني قااد ورحت بعااد، ولكاان مناار ذلااك احلااني، بعثاات بلجيكااا 
برسااااالة قاااادمت فيهااااا وواااافا  مفصاااا   للممارسااااة الاااا  تتبعهااااا حولااااة 

ت احمللياة واالتفاقاات الدولياة املتعلناة بلجيكا فيماا يتصال سلتشاريعا

__________ 
  A/CN.4/615 الوثينة(، األولاجمللد الثاين ًاجلزء  ،2009 حولية (136ً 
  A/CN.4/643ًاجلزء األول(، الوثينة  اجمللد الثاين ،2011 حولية (137ً 
  44اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرة  ،2011 حولية (138ً 
 الثااااين اجمللاااد ،2008 حولياااة  انظااار أيضاااا  43نفساااه، الفنااارة  املرجاااا (139ً 

  31 الفنرة(، الثاينًاجلزء 
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ى سااا ال اعدة املتباحلاااة، وأوضاااحت أساااباب رحااااا سلنفااا  علااا سملسااا 
اللجنة املتعلق بواجب تند  املساعدة 

وسملثاال، رح العديااد ماان املتحاادثني ه اللجنااة الساحسااة علااى -6
، واااااو (39، الفناااارة Add.1وA/CN.4/650ذلااااك الساااا ال سلنفاااا  ً

للممارساااةمبااااملنااارر ااااااع،موقاااف يتفاااق معاااه ا حتلاااي   أجااارى أناااه
  وهلااارا 12املاااحة شااارو  املتعلااق مبذات الصاالة قبااال وااياغة منرتحاااه

حلاااااق ه عااااارض  اوااااايغ مشااااارو  املااااااحة حبياااااث يتنااااااول ،السااااابب
  وماان جهااة أتاارى، “اجااب تنااد  املساااعدة و ولاايس “املساااعدة

“الادول التعااونرى اللجنة أن من واجب  تفإن العبارة التمهيدية 
تنريااار جلناااة الناااانون ن مااا 44الااا  مهااادت لطااارح السااا ال ه الفنااارة 

اااا  عباااارة مضاااللة،(140ًعااان أعماااال حورهتاااا الثالثاااة والساااتنيالااادوي 
ينبغ  5أن اللجنة سبق أن قررت بتوافق اآلراء أن مشرو  املاحة  مبا

بصااورة قاطعااة علااى واجااب التعاااون، واااو واجااب يشااكل أن ياانص 
ماان املبااااح  السااابعة املعلاان عنهاااا ه رعااا ن مبااااح  الناااانون واحاادا 

مليثاااقدوي املتعلنااة سلع قااات الوحيااة والتعاااون بااني الاادول وفالاا  نااا 
24( امل رخ 25-ًح2625األمم املتحدة، املرفق بنرار اجلمعية العامة 

 1970تشرين األول/أ توبر 
واملنظماااااات و لاااااى مااااان جدياااااد االنشاااااغال املتناااااام  للااااادول -7

ملتعادحة الدولية بتنظيم خمتلف مراحل التصادي للكاوارث ولعواقبهاا ا
حورهتااا ه االاتمااا. اااااع الااري أولتااه اجلمعيااة العامااة للمسااألة ه 

تعاضالملااعتماحااوهالساحسة والستني قرارا  عشر اثإ عن ينل
جوانب خمتلفة من املوضو  وحاالت معينة ظهارت ه أمااء خمتلفاة 

من العامل 
ات ،  ثفت املنظماات الدولياة املختصاة واجلها 2011وه عا. -8

األ للصليب الدولية للحر ة محر واهلا ل األمحار جهوحااا ه املكوِّنة
الثالثااة الاادورة نفسااه العااا. ه وُعناادت رليهااا  املو لااة األنشااطة رطااار
للمنتادى العاامل  للحاد مان أتطاار الكاوارث و ارلك املا متر الادوي 

احي والث ثااون للصااليب األمحاار واهلا ل األمحاار  وتاا ل املاا متر، احلا 
االحتاح الدوي جلمعيات الصليب األمحر واهل ل األمحر نسخة قد.  
ة مااان الناااانون النماااوذج  لتساااهيل وتنظااايم العملياااات الدولياااة  ريبيااا 

  (141ًه حااااالت الكاااوارثل غاثاااة واملسااااعدة علاااى التعااااه األوي 
ماح النص النهائ  حبلول هناية العا. احلاي وي مل أن يتسىن اعت

املتحاااااادة للتنميااااااة تاميااااااة ملاااااا متر األمااااااموتضاااااامنت الوثينااااااة اا-9
ملساااااتنبل الاااااري نصااااابو  ا( املعنوناااااة 20+املساااااتدامة ًمااااا متر رياااااو

ماان(142ً“رليااه الفناارات ه بشااأن احلااد ماان 189رىل 186أحكامااا 
أتطاااااااااااااار الكاااااااااااااوارث  وجااااااااااااادح ر سااااااااااااااء الااااااااااااادول واحلكوماااااااااااااات 

__________
 أع م138احلاريةانظر(140ً
متاحااة علااى 2011نوفمرب /ينالثاااتشاارينامل رتااةالتجريبيااةالنسااخة(141ً

  األمحاااارواهلاااا لاألمحاااارالصااااليبجلمعياااااتالاااادوي حتاااااحلالشاااابك املوقااااا
https://media.ifrc.org/ifrc/ 

 املرفق، 2012يوليه /متوز27امل رخ66/288العامةاجلمعيةقرار(142ً

الرفيعاااااااااو املساااااااااتوى أت يااااااااادام االلتااااااااازا. إبطاااااااااار عمااااااااال واملمثلاااااااااون
5201-2005ايوغاااااو

، وأقاااااروا أبمهياااااة أنظماااااة ا نااااارار املبكااااار، (143ً
ورجعوا اجلهاات املاماة واجملتماا الادوي علاى تعزياز التعااون الادوي 

الكااااوارث ه البلاااادان الناميااااة، لاااادعم رجااااراءات احلااااد ماااان أتطااااار 
وتعهاااااادوا أبن يضااااااعوا ويعااااااززوا ه الوقاااااات املناسااااااب أحوات تنياااااايم 

أمهياااةاملخااااطر واحلاااد مااان أتطاااار الكاااوارث  ورااادحوا أي علاااى ضاااا 
تاادعيم الااروابط فيمااا بااني احلااد ماان أتطااار الكااوارث والتعاااه منهااا 

صاالحة والتخطايط ا  ااائ  الطويال األمااد، وحعاوا مجيااا أواحاب امل
 الاااذ تاادابأ مناساابة وفعالااة للحااد ماان التعاارض للمخاااطر بغيااة رىل

محاية األرخاع والبنية األساسية وغأااا مان األواول الوطنياة مان 
كوارث أتثأ ال

وسلنظر رىل التعلينات املندمة ه اللجنة الساحسة، فند رأى -10
أن ماان احلكمااة حتلياال واجااب التعاااون مبزيااد ماان التفصاايل ه فصاال  

(  ومثلمااا أوضااح ه 116-79تنرياارم ااااامس ًالفناارات  اماال ماان 
حاالت ه ا غاثة سياق ه مر زاي  حورا  للتعاون فإن سابنة، تنارير

ئدح وماغىن عنه للتصدي للكوارث بسرعة و فاءة والالكوارث
سياق وهرك اهلدف املتوتى من التعاون ب طبيعة التعاون او

تاوازان ا غاثة ه حاالت الكاوارث،  ا  التعااون واجاب ئناق أن ب
يثبت لك  الدوي النانون مباح  من مهمة مباح  ث ثة بني حقينا 

والعملياة  وأول اارم املبااح  اااو أن فعاليتاه مان النااحيتني النانونياة 
  تضاااررةاملماااس سلساااياحة الوطنياااة للدولاااة أالواجاااب التعااااون  اااب

املعناااون التنريااار، مااان ألاااف الفااار  ه اجلاناااب اااارا بيعاااة  طويعااااَض
واجاااب“املتضاااررةالتعااااون واحااارتا. ساااياحة الدولاااة  يفااارض واثنياااا ،  

التزاماااا  املسااااِعدة الااادول علاااى مساااألة  سلتصاااارفالتعااااون ى وتغطااااَ
الفااار اااارم ه الفااار سلتصااارفااللتااازا.  يوضاااح مثلماااا واثلثاااا ، سء 

مناسااابا “ت التعااااونئاااا فجااايم املعناااون  التعااااون يكاااون أن ، اااب
حالاااة ه ال زماااة املسااااعدة أراااكال خمتلاااف تناااد  علاااى ومنتصااارا 
وقااو   ارثااة  وقااد أظهاارت قااراءة للصااكوك الدوليااة ذات الصاالة أن 

نطااوي علااى العديااد ماان األنشااطة التننيااة والعلميااة واجااب التعاااون ي
علوماااات، املوتبااااحل تشااامل تنسااايق االتصااااالت اااا  واللوجساااتية  و 

التصاادي علااى الناادرة لرفااا والتننيااة العلميااة ااااربة تنااد  عاان فضاا  
وتاااااوفأ املاااااوظفني وا ماااااداحات واملعااااادات تضاااااررةامللااااادى الدولاااااة 

ماااووه الرت ياااز حتاااول عهااادا ، أحااادث التأااااب للكاااوارث واااكوك
ن آاثراا واتنائها والتخفيف م

التنرياااار، وه ضااااوء االعتبااااارات املبينااااة ه ذلااااك الفصاااال ماااان-11
مشاارو  رحراج رىل تاادعو أسااباس  اناااك أن رىل اااااع املناارر تلااص
مااحة رضاااه ي  ااد أمهياة واجااب التعاااون املنصاوع عليااه ه مشاارو  

__________
 ااويب، املعنااوح هالكااوارث،ماانسحلااداملعااإامل العاا املاا مترتنرياار(143ً

الفصل ،(2005ًA/CONF.206/6يناير /الثاين انون 22-18الياسن،ايوغو،
األمااااااامقااااااادرةبنااااااااء  2015-2005ايوغاااااااوعمااااااال رطاااااااار’’، 2األول، النااااااارار 

 ‘‘الكوارثمواجهةعلىواجملتمعات

https://media.ifrc.org/ifrc/


  2012متوز/يوليه  2 - 3138اجللسة  61
 

 

( عناااواان  116الفنااارة   وئمااال مشااارو  املااااحة ألاااف اجلدياااد 5ًاملااااحة 
 ، وينص على ما يل  “فاويل واجب التعاون تم قتا  او 
ات الفاعلاااة األتااارى املااار ورة ه تعااااون الااادول واجلهااا ت  

ه اجملااااااالت العلمياااااة  تضاااااررةاملماااااا الدولاااااة  5مشااااارو  املااااااحة 
والتننيااااة واللوجسااااتية وغأاااااا، حسااااب االقتضاااااء  ومكاااان أن 

التصااالت الغوثياة الدولياة يشمل التعاون تنسيق ا جراءات وا
وتااوفأ مااوظف  ا غاثااة ومعاادات ورمااداحات ا غاثااة وااااربات 

  “دة ا نسانيةالعلمية والتننية واملساع
رىل حااد  بااأ وااياغة  وقااد واايغ مشاارو  املاااحة وااياغة تشاابه -12

ًحاالت الطوار ( من املواح املتعلناة بناانون  17من املاحة  4الفنرة 
الاا  اعتماادهتا اللجنااة ه  (144ًالعااابرة للحاادوح طبنااات امليااام اجلوفيااة

  وياااربَّر التشاااابه الشاااديد باااني النصاااني 2008حورهتاااا الساااتني ه عاااا. 
عنااادما تااانص علاااى واجاااب التعااااون  17مااان املااااحة  4بكاااون الفنااارة 

ه  “الاة الطاوار  حتواجه حول أترى حالة طوار   ويرح تعرياف 
مااان اتفاقياااة  28حة مااان املااااحة نفساااها، وقاااد أُتااار مااان املاااا 1الفنااارة 

قاااانون اساااتخدا. اجملااااري املائياااة الدولياااة ه األغاااراض غاااأ امل حياااة 
ماان  28ماان املاااحة  1  وقااد أوضااح التعليااق علااى الفناارة 1997 لعااا.

مشااااريا املاااواح املتعلناااة بناااانون اساااتخدا. اجملااااري املائياااة الدولياااة ه 
نشاوء األغراض غأ امل حية العناوَر ال   ب أن تكاون موجاوحة ل

، وا  مفهو. ربيه مبفهاو. الكارثاة حسابما يعرفهاا (145ًحالة طوار 
املتعلق سملوضو  قيد النظر  وبينما يوضاح  ال مان  3مشرو  املاحة 

ومشااارو  املااااحة ألاااف املنااارتح ماااان  17مااان مشااارو  املااااحة  4الفنااارة 
رىل  1جانبه فئات التعااون األرباا نفساها الا  تنااَق  ه البناوح مان 

الري يتضمن حبث واجب التعاون ه   يم من الفصلمن الفر  ج  4
يشاااأ أي مااان املااااحتني رىل التعااااون ه جمااااالت  ال تنريااارم اااااامس،

رطااااااار  وه خفيااااااف ماااااان آاثراااااااا التأاااااااب للكااااااوارث واتنائهااااااا والت
املوضاااو  قياااد النظااار، يرجاااا اااارا احلااارف امل قااات رىل أن العناوااار 

تستبعد  مل  ا  عناورالنانونية ذات الصلة مبرحلة ما قبل الكارثة، و 
 من نطاق مشاريا املواح، ستخضا للدراسة ه تنرير الحق 

واجلهات املندمة  تضررةاملويشكل واجب التشاور بني الدولة  -13
لمساااعدة لتحديااد ماادة املساااعدة ااارجيااة وجهااا  آتاار ماان أوجااه ل

واجب التعاون  وارا الواجاب يتضاح مان وواف املمارساة املتعلناة 
األتاأ مان التنريار  ورغام أن قبال ة الاوارح ه الفصال إبهناء املساعد

واجلهاات الفاعلاة املندماة للمسااعدة يبناى هلاا احلاق  تضاررةاملالدولة 
ه ا عااراب عاان رراحهتااا فيمااا خيااص الوقاات الااري ينبغاا  أن تنتهاا  
فيااااه املساااااعدة، فااااإن واجااااب التعاااااون يلااااز. الطاااارفني سلتشاااااور فيمااااا 

 راء املشااورات قبال تناد  املسااعدةبينهما بشأن املسألة  ومكن رج
__________ 

األول/حيساااااامرب   ااااااانون   11املاااااا رخ  63/124اجلمعيااااااة العامااااااة  قاااااارار (144ً 
املتعلناة بنااانون طبناات امليااام اجلوفياة العااابرة  املااواح مشااريا، املرفاق  وتاارح 2008

 اجمللااااد ،2008 حوليااااةاللجنااااة، والتعلينااااات عليهااااا، ه  اعتماااادهتاللحاااادوح الاااا  
  54و 53 الفنرتني(، الثاينًاجلزء  الثاين
  278و 277 عاجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(،  ،1994 حولية (145ً 

أحد الطرفني  وينص مشرو  املااحة  ه أثناء تندمها، مبباحرة من أو
 ، على ما يل  “هناء املساعدة ر، املعنون 14

واجلهااااااات الفاعلااااااة املندمااااااة  املتضااااااررةتشاااااااور الدولااااااة ت  
للمساااااعدة فيماااااا بينهاااااا لتحدياااااد املاااادة الااااا  تنااااادَّ. ]ت هلاااااا[ 

  “يةاملساعدة ااارج
ه    ( 146ً وقد أ د املنرر اااع، عند اتتتا. عرضه لتنريرم الرابا  -14
أن تران    تضررة امل ، أنه من الواضح متاما  أن إبمكان الدولة  2011عا.  

قبوهلا لعرض مساعدة ببع  الشروط ال  تضامن هلاا املمارساة التاماة  
   ( 147ً لسااياحهتا، وقااال رنااه سااينظر ه ااارم الشااروط ه تنرياارم ااااامس 

ص فص   ملسألة راروط تناد  املسااعدة، متنااوال  رايااا مان  د تصَّ وق 
(  فاااااالفر  ألاااااف يتعلاااااق  181-117ثاااا ث وجهاااااات نظااااار ًالفناااارات  

سالمتثاااال للناااوانني الوطنياااة، ويتنااااول الفااار  سء االحتياجاااات النابلاااة  
جايم النياوح املفروضاة   للتحديد ومراقبة النوعية، ه حني يبحث الفر  

 نون الدوي والنانون الوطإ  النا وجب  على الشروط مب 
وليس اناك أي تط يفصل بصورة قاطعة بني اارم الشاروط  -15

املتعلنة بتند  املساعدة  فه  توجاد جنباا  رىل جناب ورمباا تتاداتل 
 رىل حااد مااا  وتتجلااى ااارم الشااروط، بصااورة عامااة، بشااكل ضاامإ

صااافة بواااريح ه مشااااريا املاااواح الااا  سااابق أن اعتمااادهتا اللجناااة  أو
  فعلى سبيل املثال، يرح عنصر االحتياجات النابلة للتحدياد ةم قت

لغرض من مشاريا  االري ينص على ما يل    2ه مشرو  املاحة 
املااااواح ااااارم اااااو تيسااااأ حاااادوث اسااااتجابة  افيااااة وفعالااااة حلاااااالت 
الكااااوارث تلاااار االحتياجااااات األساسااااية لألرااااخاع املعنيااااني، مااااا 

مااااان  2الفنااااارة  حملاااااتوسملثااااال،  “ احااااارتا. حناااااوقهم احرتاماااااا   اااااام   
( رىل ضارورة االمتثاال للناوانني تضررةاملًحور الدولة  9مشرو  املاحة 

الوطنية ورىل النيوح املفروضاة علاى الشاروط مبوجاب الناانون الاوطإ 
الدور األساس  ه توجيه  املتضررةتوىل الدولة  ته نصها على أن 

نهما وا راااراف تلاااك ا غاثاااة واملسااااعدة والسااايطرة عليهماااا وتنساااي
رين معاا  ه   وانااك رراارة، رىل حاد ماا، رىل اارين العنصا “عليهما

ه التمااااااا   تضااااااررةاملاملتعلااااااق بواجااااااب الدولااااااة  10مشاااااارو  املاااااااحة 
املسااااااعدة ه حالااااااة  اااااااوز حجاااااام الكارثااااااة قاااااادرهتا الوطنيااااااة علااااااى 

الااااري ينضاااا  سحاااارتا. حنااااوق  2 مشاااارو  املاااااحة أمااااا االسااااتجابة 
 4احرتامااا  اتمااا ، ومشاارو  املاااحة الكارثااة  املتضااررين مااناألرااخاع 

اريا املاااااواح سلناااااانون ا نسااااااين الااااادوي، الاااااري يتنااااااول ع قاااااة مشااااا 
املتعلاق سملبااح  ا نساانية ل ساتجابة ه حااالت  6ومشرو  املااحة 

املتعلاااق سلكراماااة ا نساااانية، ومشااارو   7الكاااوارث، ومشااارو  املااااحة 
يعهاااا مشااااريا ماااواح تتنااااول املتعلاااق حبناااوق ا نساااان، فجم 8املااااحة 
وااو النياوح املفروضاة علاى  أال نصر اآلتر املدرج ه الفر  جيم،الع

الشروط مبوجب الناانون الادوي  ويارح املبادأ الاري تناو. علياه فكارة 
 11مااان مشااارو  املااااحة  1وضاااا راااروط لتناااد  املسااااعدة ه الفنااارة 

__________ 
  A/CN.4/643اجمللد الثاين ًاجلزء األول(،  ،2011 حولية (146ً 
  25 الفنرة، 3102نفسه، اجمللد األول، اجللسة  املرجا (147ً 
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الدولاة ال  تانص علاى أن تناد  املسااعدة ااارجياة يتطلاب موافناة 
ب أن علااى فاارض الشااروط الاا   اا  تضااررةاملفناادرة الدولااة   تضااررةامل

يساااتوفيها أي عااارض للمسااااعدة اااا  نتيجاااة طبيعياااة للااادور احملاااوري 
الااااااري تضااااااطلا بااااااه ااااااارم الدولااااااة ه تنااااااد  ا غاثااااااة ه حاااااااالت 

ال   9من مشرو  املاحة  1الكوارث، واو حور معرتف به ه الفنرة 
، حبكاااام املتضااااررةق الدولااااة ى عاااااتنااااا علاااا ي تاااانص علااااى مااااا يلاااا   

األرخاع وتند  ا غاثة واملساعدة سياحهتا، واجب ضمان محاية 
  “ه حاالت الكوارث ه رقليمها

وه ضااااوء مااااا تنااااّد.، يثااااور التسااااا ل حااااول مااااا رذا  ااااان ماااان  -16
الضااروري وااياغة سلساالة ماان األحكااا. لتغطيااة الشااروط الاا  مكاان 

كن فيها تند  املسااعدة، وطرائاق فرضها ه خمتلف اجملاالت ال  م
مكن ا جابة على ارا  وال  رم اجملاالت تندمها ه  ل جمال من ا

بعاااد حماولاااة حتدياااد وتنيااايم جمموعاااة الشاااروط احملتملاااة،  رال التساااا ل
 وارا او ادف الفصل املتعلق بشروط تند  املساعدة 

ويتناااااول الفااااار  ألااااف مااااان ذلااااك الفصااااال االمتثااااال للناااااوانني  -17
علااااة فاطنيااااة، مااااا الرت يااااز علااااى جااااانبني  أوال ، التاااازا. اجلهااااات الالو 

ضااارورة أن  املندماااة للمسااااعدة سالمتثاااال للناااوانني الوطنياااة؛ واثنياااا ،
 استثناءات لتيسأ املسااعدة العاجلاة والفعالاة  تضررةاملتضا الدولة 

رطار اجلانب األول، يبحث املنرر ااااع أيضاا  التازا. اجلهاات  وه
ندمااة للمساااعدة سلتعاااون مااا الساالطات الوطنيااة للدولااة الفاعلااة امل

، ويناق  سألتاص مسا وليات رئايس عملياة ا غاثاة وغاأم ضررةتامل
رطاااار اجلاناااب الثااااين، يبحاااث التااازا. الدولاااة  وه مااان أفاااراح العملياااة 

بتنااااد  املعلومااااات املناساااابة بشااااأن قوانينهااااا ولوائحهااااا رىل  تضااااررةامل
مساعدة، ويناق  ضرورة رعفاء عمليات اجلهات الفاعلة املندمة لل
ت مااان االمتثاااال للناااوانني الوطنياااة املتعلناااة ا غاثاااة ه بعااا  احلااااال

سألتاااااااااص سالمتياااااااااازات واحلصااااااااااانت، والتأراااااااااأات ومتطلباااااااااات 
الاادتول، واملتطلبااات والرسااو. اجلمر يااة، ونوعيااة الساالا واملعاادات، 

 وحرية احلر ة 
أن  تضااررةاملن مااا للدولااة ويناااق  الفاار  سء الكيفيااة الاا  مكاا  -18

 عاال تنااد  املساااعدة متوقفااا  علااى احتياجااات األرااخاع املعنيااني 
النابلااااة للتحدياااااد ونوعياااااة املسااااااعدة  ويتنااااااول الفااااار  جااااايم النياااااوح 
املفروضااااة علااااى الشااااروط مبوجااااب النااااانونني الاااادوي والااااوطإ، مااااا 
الرت يااااز علااااى االلتزامااااات ا نسااااانية األساسااااية وحنااااوق ا نسااااان  

اقشااة رعاااحة ا عمااار والتنميااة املسااتدامة؛ رق الفاار  أيضااا  رىل منوتطاا 
، 1والساابب وراء ذلااك، مثلمااا يوضااح التعليااق علااى مشاارو  املااااحة 

ينتصااااار علاااااى مواجهاااااة  ال ااااااو أن النطااااااق الااااازمإ ملشااااااريا املاااااواح
 الكااااوارث بعااااد حاااادوثها مباراااارة باااال يغطاااا  أيضااااا  مرحلااااة التعاااااه،

سااتدامة هلااا مااا رىل التنميااة امل رااارة  وا (148ًفيهااا رعاااحة ا عمااار مبااا
أن الصااالة باااني اااارا املفهاااو. ومراحااال حورة الكارثاااة اااا   مباااا يربرااااا،

وااالة يشااادَّح عليهاااا بصاااورة متزايااادة ه ا عااا انت والنااارارات ذات 
__________ 

( 4ً الفناااارة ،233 عاجمللاااد الثاااااين ًاجلااازء الثااااين(،  ،2010 حولياااة (148ً 
  التعليق من

الصااالة الصااااحرة عااان األمااام املتحااادة وعااان املااا مترات املنعنااادة حتااات 
 ااتا.، يشمل وه ا  املعنوح م تر  20 + فيها م متر ريو مبا  رعايتها،

الفر  جيم مناقشاة حاول االلتزاماات الا  قاد تفرضاها قاوانني الدولاة 
 ذاهتا فيما خيص حتديد الشروط  تضررةامل

لشااروط بشااأن  تضااررةاملويبااني ذلااك الفصاال أن فاارض الدولااة  -19
تنااد  املساااعدة يشااكل وجهااا  حماادَّحا  ماان أوجااه ممارسااة ساالطة تنبااا 

، حبكم سياحهتا، أن تضمن تضررةاملالدولة  فورا  ومباررة  من واجب
محاية األرخاع وتند  ا غاثة واملساعدة ه حاالت الكوارث ه 

  وبناااء  9ماان مشاارو  املاااحة  1تاانص عليااه الفناارة  ملااا رقليمهااا، وفنااا  
علاى ذلاك، يكفا  ألغااراض مشااريا املاواح الاانص علاى أناه إبمكااان 

اعدة ه حدوح معيناة، فرض رروط على تند  املس تضررةاملالدولة 
خدا. وياغة عامة ومبساطة  و اان املنارر ااااع قاد اقارتح ه سست

ملسااا ولية األساساااية  ابعناااوان  8مشاااروعا  للماااحة  (149ًتنرياارم الثالاااث
تفد الدولاة حبنهاا ه توجياه  حتا ياه ماا يلا   يرح ف “تضررةاملللدولة 

تلاااااااك املسااااااااعدة ه رقليمهاااااااا وممارساااااااة الرقاباااااااة عليهاااااااا وتنساااااااينها 
  ومشال مشارو  املاااحة (150ً“وا راراف عليهاا، طبناا  لنانوهنااا الاوطإ

املتعلنااة  املااأتوذة ماان اتفاقيااة اتمبااأ “بنااا  لنانوهنااا الااوطإ طعبااارة 
ل سالكية للحاد مان الكاوارث بتناد  ماوارح االتصااالت السالكية وا

ولعمليااااات ا غاثااااة، م  اااادا  سلتاااااي أن الساااابيل املناسااااب ملمارسااااة 
مراقبتهااا التشاغيلية اااو اتباا  نظامهااا الناانوين  لكاان  ررةتضا املالدولاة 

املناارتح  8اللجنااة عناادما اعتماادت بصاافة م قتااة نااص مشاارو  املاااحة 
حاااارفت  (،تضااااررةاملاحلاااااي ًحور الدولااااة  9ليصاااابح مشاااارو  املاااااحة 

  وأوضااحت جلنااة الصااياغة أن ااارم “بنااا  لنانوهنااا الااوطإ طعبااارة 
ابنة للفنرة  انات قاد أراارت العبارة قد ُحرفت، برغم أن ويغة س

وجاااب قانوهناااا  مبا  يااا حَّى رىل مصااادر الااادور األساسااا  سعتباااارم حور 
يوجاد حائماا  قاانون حاتلا  يانظم املساألة،  ال ، نظرا  رىل أنه“الوطإ

يشااامل حائماااا  مجياااا اجلواناااب ذات  ال أن اااارا الناااانونفضااا   عااان 
على مشرو  ( من التعليق 6الصلة  ويتجلى ارا املوقف ه الفنرة ً

9احة امل
ً151)  

ومكاااان فهاااام املوقااااف الااااري الرتااااه جلنااااة النااااانون الاااادوي ه  -20
  ولكان ه الساياق املختلااف تضاررةاملساياق ناص ئادح حور الدولااة 
املسااعدة، فإناه يارى أن مان  علاى تناد  جدا  املتعلق بفرض راروط

املفياااد اقاااارتاح رحراج مشااارو  ماااااحة جديااااد يشااامل املسااااألة بكاملهااااا 
ب عاااا. ومبسااط  وساااي  د مشاارو  املااااحة جماادحا  حاااق الدولاااة أبساالو 

، حبكم سياحهتا وتعبأا  عن موافنتها، ه فرض رروط علاى تضررةامل
ونني الدوي النانتند  املساعدة، وا  رروط  ب أن تتمارى ما  

الااااري اقرتحااااه ه الفناااارة  13  وهلاااارا ياااانص مشاااارو  املاااااحة والااااوطإ
 يل   ، على ما“ساعدةروط تند  امل ر، واملعنون 181

__________ 
  A/CN.4/629الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة  اجمللدنفسه،  املرجا (149ً 
 ،230الثاااااااين ًاجلاااااازء الثاااااااين(، ع  اجمللااااااده املرجااااااا نفسااااااه،  تاااااارح (150ً 

  1339 احلارية
  190 عاجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(،  ،2011 حولية (151ً 
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 فرض رروط على تند  املساعدة املتضررةوز للدولة    
  “قانوهنا الوطإ والنانون الدويتتفق ما 

أبدتاه الادول والكيااانت ورىل جانب االاتماا. املتناام  الاري  -21
الدولياااة واملنظماااات غااااأ احلكومياااة مبوضااااو  الكاااوارث، ست العااااامل 

ين لدورة الكوارث  على التنظيم النانو ير ز بشكل متزايد     األ احم
وللجنااااة أن تشااااعر سالرتياااااح ألن ااااارا االاتمااااا. املتزايااااد سملوضااااو  
 يتاااازامن مااااا اضااااط   اللجنااااة بوضااااا مشاااااريا مااااواح تتعلااااق حبمايااااة
األرااااخاع ه حاااااالت الكااااوارث ومااااا حتنينهااااا تناااادما  سااااريعا  ه 

ر أبن عضاااوا  ساااابنا  ه اللجناااة    اااان قاااد وضاااا تلاااك املشااااريا  وذ اااَّ
ووااف املوضااو  أبنااه فكاارة قااد تباادو جرابااة للوالااة األوىل، لكنهااا 

رف مااان بااارانمج العمااال،  أناااه لااايس لااادى اللجناااة مباااا ينبغااا  أن حتاااُ
حراساااااة وافياااااة  بياااااد أن اللجناااااة،  اااااااربة لدراساااااتها وال الوساااااائل ال

سعتماحااا أحاد عشاار مشارو  مااحة ه حورتااني متتااليتني ًه عااام  
متامااااا  علااااى أن  عاااال عملهااااا هنااااا قاااااحرة (، أظهاااارت أ2011و 2010

 بشأن املوضو  مثمرا  
وقااد رااارك أيضااا  أعضاااء ماان اللجنااة بشااكل فاارحي ه عاادح  -22

ماان املباااحرات املتصاالة مبوضااو  الكااوارث، ويشاامل املنشااور الصاااحر 
 Challenges of Contemporary International Law بعناوانما ترا  

and International Relations: Liber Amicorum in Honour of 

Ernest Petrič  ًةالدولي  والع قاتاملعاور    يالدو   النانون  حتدايت  
مناالت ئيال فيهاا ث ثة ( بيرتيت تكرما   يرنست  عةجممَّ  مناالت

أعضاء من اللجنة رىل أعماهلاا بشاأن موضاو  محاياة األراخاع ه 
 تباه ري  وااو الا ارم املناالت، أحد   وردح (152ًالكوارثحاالت 

اآلن بصافة م قتاة اعُتماد حا   ملاا السيد بأيرا، على الطابا املتاوازن
  (153ًمن مشاريا املواح

املر ور أع م عضو آتر ه  و تب املنال الثالث ه الكتاب -23
الاري واااغ الساا ال الااري طرحتااه  (154ًاللجناة، واااو الساايد فاسااياين
اطاوة حتويال و ان العنصر احملرك  2011اللجنة على الدول ه عا. 

جزات للمناقشاة  رىل ماو  11و 10ت على مشروع  املااحتني التعلينا
وير اااااز السااااايد فاساااااياين، ه الفااااار  املتعلاااااق حبماياااااة األراااااخاع ه 

تكااان  مل ، علاااى مساااألتنيالكتاااابمااان منالاااه ه  الكاااوارثحااااالت 
  األوىل اا  ماا رذا  اان (155ًاللجنة قاحرة علاى حلهماا حساب رأياه

__________ 
 ً152) M. Pogačnik (ed.), Challenges of Contemporary 

International Law and International Relations: Liber Amicorum in 

Honour of Ernest Petrič (Nova Gorica, Slovenia, European Faculty of 

Law, 2011)  
 ً153) Ibid., “The role and contribution of the ILC in meeting 

challenges of contemporary international law and international 

relations”, pp. 313–325, in particular pp. 322–324  
 ً154) Ibid., “The International Law Commission: A Caribbean 

perspective”, pp. 385–404  
 ً155) Ibid., pp. 402–404  

 ارثاة ماا متضررة من  النوة لك   رب حولة  إبمكان الدول استخدا.
 ر املناقشة ه الواقا على النحو  ومل  على قبول املساعدة ااارجية 

الااااري يصاااافه الساااايد فاسااااياين، مثلمااااا يتبااااني ماااان احملاضاااار املااااوجزة 
ارم مجيا األحوال، فإن اللجنة قد حسمت  وه اللجنة جللسات 

ة املوقاف الاري تبناام املسألة بشكل هنائ ، حيث أيادت منار البدايا 
اضااااااااح وقااااااااااطا ه تنااااااااااريرم، وااااااااااو أن املناااااااارر ااااااااااااع بشاااااااااكل و 

ينطبااااق ه سااااياق التصاااادي  ال “ملساااا ولية عاااان احلمايااااة ا مفهااااو.
من تنرير اللجنة عن أعمال  164يتضح من الفنرة   و ما  للكوارث 

للجناااة موقاااف املنااارر ااااااع ، أيااادت ا(156ًحورهتاااا احلاحياااة والساااتني
 بشأن ارم املسألة 

الساااايد فاسااااياين بواجااااب وتتعلااااق املسااااألة الثانيااااة الاااا  أاثراااااا  -24
التعاااون، واااو مباادأ أساساا  ماان مباااح  النااانون الاادوي مكاار  ه 

هلارا املبادأ ه منالاه،  السايد فاسايايننند  وه ميثاق األمم املتحدة 
اقتابس أتيياادا  ملوقفااه نصااا  قياال رن جلنااة الصااياغة قااد اعتمدتااه  لكاان 

املنال ليس لألسف او النص الاري قدمتاه جلناة  احلكم املنتبس ه
وي الصااياغة ه الاادورة احلاحيااة والسااتني واعتمدتااه جلنااة النااانون الااد
 5ملاااااحة بصاااافة م قتااااة ه الاااادورة الثانيااااة والسااااتني بوواااافه مشاااارو  ا

  (157ًًواجب التعاون(
وه ااتااااا.، قااااال رنااااه يااااوح أن يشاااادح علااااى أن املوضااااو  قيااااد  -25

املواضااايا األتااارى املدرجاااة ه بااارانمج عمااال النظااار، ت فاااا  لااابع  
اقارتاح أي عضاو آتار  أو يُادرج بنااء علاى اقرتاحاه مل اللجنة احلااي،

تشااكل ماان أعضاااء اللجنااة، باال بناااء علااى اقاارتاح أمانااة اللجنااة الاا  
مااان مكتاااب الشااا ون النانونياااة  فناااد رأت األماناااة، يتجااازأ  ال جااازءا  

لتطاورات اجلديادة ا ئاة رأهنا رأن اللجنة، أن املوضو  يندرج ه ف
ه جمال النانون الدوي والشواغل امللحة ال  تسااور اجملتماا الادوي  

، وااارا واحااد ماان معااايأ اتتيااار املواضاايا الاا  حاادحهتا (158ً“ كاال
اللجنااااة ه حورهتااااا اامسااااني  وواااااغ اااااو، بصاااافته املناااارر اااااااع، 

ه رطار محلاة رخصاية، بال لتمكاني اللجناة مان  ال تناريرم اامسة
تم الا ز.  حاراز تناد. وضا هنج متوازن لدراساة املساألة وتاوفأ الاز 

ومهااا ااادفان حننتهمااا اللجنااة  ليهمااا  وأعاارب أيضااا  عاان  -سااريا 
 عملهااا املنباال املتعلااق سملوضااو  ماان أملااه ه أن تااتمكن اللجنااة ه

احلفا  على ارا النهج واارا الازتم لتوطياد املكاساب احملنناة حا  
 ماعية اآلن بفضل جهوحاا اجل

قااال رنااه يوافااق علااى مضاامون مشاارو  املاااحة  موراســي الساايد -26
ل أن يعااااَض واجاااب  ألاااف مثلماااا اقرتحاااه املنااارر ااااااع، لكناااه يفضاااِّ

أضاف قائ   رنه يوح ه الواقا أن تكاون التعاون من منظور آتر  و 
 وااااااياغة مشاااااااريا املااااااواح، بشااااااكل عااااااا.، عمليااااااة رىل حااااااد أبعااااااد،

__________ 
 ( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2009 حولية (156ً 
 ول طاااا  ، 233 ع(، الثاااااينًاجلاااازء  الثاااااين اجمللااااد ،2010 حوليااااة (157ً 
  239-237  ع التعليق على
  553 الفنرة(، الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،1998 حولية (158ً 
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النزاااة واحليااح، جمرحة مثل التضاامن و تنتصر على ذ ر مفاايموأال
حااني أنااه مااا ماان أحااد ساايعرتض وه وسألتااص، واجااب التعاااون  

أياه لانهج على الطرح العا. الوارح ه مشرو  املاحة ألف، ينبغا  ه ر 
اللجنااااة أن يكااااون أ ثاااار م ءمااااة ل حتياجااااات الفعليااااة للمجتمااااا 

يد نو  الدوي وأن يستخد. حاالت الكوارث الفعلية  أسا  لتحد
التعاون املطلوب 

وفور وقو  الكوارث الكبأة، مثال الزلازال والتساوانم  اللارين -27
ط قبالة سااحل تواو او املطال علاى احملاي2011ضرس الياسن ه عا. 

الاا  الوحياادة اجلهااة ااا  املساالحة النااوات تكااون مااا اهلاااح ، ثااأا 
علاااى تاااوفر وساااائل رغاثاااة فعالاااة  واااا ، سعتبارااااا وحااادات تعتماااد 

ذاهتا، تتمتا سلتنظيم اجليد وتستطيا النيا. بعمليات واسعة النطاق 
بتكنولوجيااابشاكل ساريا ومنهجاا   جيادا  جمهازة هياازا  أيضااا  واا 

ماان التكنولوجيااات، ولااديها مسااتوى عااال ماان االتصاااالت وغأاااا
ذلاك عان فضا   ولاديها املادربني، األفاراح من ضخمة وأعداح ااربة

ات عائماااااااااة ومعااااااااادات أساساااااااااية أتااااااااارى مروحياااااااااات ومستشااااااااافي
تعتماااد علاااى فااا املنظماااات غاااأ احلكومياااة واجلهاااات التطوعياااةأماااا

ا غاثاااة املناسااابة مكنهاااا سلتااااي أن تناااد. مبفرحااااا والذاهتاااا عااااحة،
عنب وقو  الكارثة مباررة 

قاادرة البلااد 2011وه حالااة الياااسن،  اااوز حجاام زلاازال عااا. -28
بلادالوطنية على االساتجابة،  مان عروضاا  سمتناان اليااسن ان وقبلات

، وااو تضاررةأترى إبرسال أفراح من قواهتاا العساكرية رىل املنااطق امل
اح  لكااان حعاااوة حولاااة ماااا قاااوة ماااا سااااعد ه رننااااذ العدياااد مااان األرو 

عسااكرية أجنبيااة رىل رقليمهااا حون رباارا. اتفاااق بشااأن مر ااز النااوات 
الااوالايت املتحاادة ااا  مسااألة حساسااة  وحاا  ه حالااة بلاادان مثاال 

األمريكياااة الااا  أبرمااات معهاااا اليااااسن معااااادة أمنياااة تسااامح بتمر اااز 
ن عمليااااات قااااوات الااااوالايت املتحاااادة علااااى األراضاااا  الياسنيااااة، فااااإ

لااارج عااان نطااااق 2011 غاثاااة الااا  أجرهتاااا تلاااك الناااوات ه عاااا.ا
أن ل يفضاااَّ و ااان مااا  املتصاال الناااوات مر ااز واتفاااق املعاااادة تلااك

الناواتتكون اليا مر از بشاأن اتفاقا  أبرمت قد ير از سلتحدياد ،سن
علااى أنشاااطة ا غاثاااة ه حااااالت الكااوارث، ماااا الاااوالايت املتحااادة 

دمت هلااااا املساااااعدة سسااااتخدا. أفااااراح وغأاااااا ماااان البلاااادان الاااا  قاااا 
عسكريني ورمداحات عسكرية  وعد. وجاوح اتفااق مان اارا النبيال 

تر ال  البلدان على وعبا  األمر والبلادان عل عساكريني أفاراحا  سل
ال  تستنبلهم على حد سواء 

مكااان علاااى ا طااا ق أن ترسااال الااادول الومااان الواضاااح أناااه-29
  وبعااااد رعصااااار عااااا. تضااااررةاملدولااااة قااااوات عسااااكرية حون موافنااااة ال

سافنا 2008 املتحدة والوالايت فرنسا أرسلت ميا ار، ضرب الري
عدة ضااااحااي ا عصااااار، عسااااكرية حمملااااة إبمااااداحات رنسااااانية ملسااااا

حتصاال علااى رذن ماان حكومااة ميا ااار للاادتول رىل ميناااء مللكنهااا
مهااا غأ أواينغااون  وبغاا  النظاار عاان النااوااي احلساانة هلاااتني الاادولتني

مااان الااادول الااا  عرضااات املسااااعدة،  اااان ينبغااا  ننااال ا مااااداحات 
ماان بادال  ساافن ارياة، سساتخدا. احلالاة ااارم ه املندماة ا نساانية

فن العسااكرية، ه ظاال عاد. وجااوح اتفاقااات ه اارا الشااأن مااا السا 
 تضررةاملالدولة 

سلتاااي أن تضااا اللجنااة  ااوذج اتفاااق الساايد موراساا  واقاارتح -30
ر ااااز النااااوات فيمااااا خيااااص عمليااااات ا غاثااااة ا نسااااانية ه بشااااأن م

املااااواح مبشااااريا النمااااوذج اااارا ق يرفااااَ أن ومكاااان الكاااوارث، حااااالت
النبيااالاملتعلناااة سملوضاااو   اااارا مااان أن وذجاااا  ورغااام حبثاااه  اجلااااري

عان تارجاا  يُعتارب أن ومكان الكارثاة قبال ماا مبرحلاة متعلناا  سيكون
ااااااع، فإنااااه سااايكون مااااا ذلااااك ياااارام املناااارر ماااانطااااق املشاااارو 

مسامهة مفيدة من جانب اللجنة 
وه الفاااارتة الاااا  تلاااا  مباراااارة وقااااو  الكارثااااة، تفتناااار الدولااااة -31
أغلاب األحياان رىل النادرة علاى التفااوض بشاأن اتفااق هتضررةامل

ملر ااز النااوات  وعناادما أرساالت الياااسن قواهتااا اااوااة سلاادفا  عااان 
النفس رىل رندونيسيا واتيلند عنب التسوانم  الري حدث ه عا. 

، حاولااات مجياااا األطاااراف التفااااوض بشاااأن اتفااااق مااان اااارا 2005
ف اتفاااااااق راطاااااا النبياااااال، لكاااااان حون جاااااادوى  ولااااااو  ااااااان لاااااادى األ

بشاااأن مر اااز الناااوات مااان رعاااداح اللجناااة، لكاااان إبمكاهناااا  اااوذج 
تااااع  اتفااااق رىل التووااال حاااني رىل م قتاااا  تطبيناااه علاااى االتفااااق
التعجياااال ه أيضااااا  يساااااعد أن اتفاااااق ااااوذج  هاااارا رااااأن وماااان

إبعداح االتفاق النهائ  
ة لورقا  ارنه يرغب ه توجيه االنتباام رىل السيد موراس وقال-32
األساااارتالية  هنااااج عملاااا  لتعزيااااز التعاااااون ا قليماااا  -ندونيسااااية ا 

ال  حظيت مبوافنة م متر قمة “بشأن االستجابة السريعة للكوارث
10ررق آسيا واملنتدى ا قليم  لرابطة أمم جناوب رارق آسايا ه 

من ارا املنارتح أناه 17  ويرح ه الفنرة2011تشرين األول/أ توبر 
آليااات متر قمااة راارق نبغاا  لبلاادان ماا  ي ه تنظاار أن املشااارِ ة آساايا

للساااااماح بنشااااار وقباااااول أفاااااراح املسااااااعدة وا ماااااداحات علاااااى وجاااااه 
السااارعة، بوساااائل منهاااا وضاااا واساااتخدا. ترتيباااات  وذجياااة طوعياااة 
و/أو اتفاقاااااااات ثنائياااااااة ملزماااااااة، ماااااااا مراعااااااااة اآللياااااااات النائماااااااة ه 

 (159ً“املنطنة
اتفاقا  و-33 اللجنة تضا أن منومكن النوات مر ز بشأن ذجيا 

ستفاااقأجاال ع راابيها  يكااون الكااوارث حاااالت ه ا غاثااة مليااات
األمااام املتحااادة النماااوذج  بشاااأن مر اااز الناااوات مااان أجااال عملياااات 

، واو اتفااق يرما  رىل تساهيل االساتنبال والنشار (160ًحفد الس .
تفاوااايل عااان جواناااب مااان 1990ا. الساااريعني  ويتضااامن  اااوذج عااا 

احلر ة، وارتداء من رجراءات الدتول وااروج، وحرية قبيل ا عفاء 
الضرائب والنيوح على تصدير أوالزي املوحد، وا عفاء من الرسو.

واسااااااتأاح الساااااالا واملعاااااادات، واالتصاااااااالت، واسااااااتخدا. املر بااااااات 
__________

ااارجيااااااااة ا ندونيسااااااااية  لاااااااوزارةعلااااااااى املوقاااااااا الشاااااااابك  متاحاااااااة(159ً
www.kemlu.go.id 

تنرياار  الساالمواايانةلعملياااتالنااواتمر اازلتحديااداتفاااق ااوذج(160ً
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ه ذلااااك  امبااا  والسااافن والطاااائرات، واملر اااز النااااانوين احمللااا  امل قااات،
 بلاااد املضااايف وتساااوية املطالباااات احلصاااانة مااان الوالياااة النضاااائية لل

املمارسة احلديثة العهد جمللس األمن، يطبَّق االتفاق النماوذج   وه
ملر اااااز الناااااوات بصااااافة م قتاااااة رىل حاااااني ربااااارا. اتفااااااق تااااااع باااااني 

 املعنية  األطراف
وقااال الساايد موراساا  رنااه لاايس ماان الواضااح مااا  ااان ينصاادم  -34

لتزاماااااا  ا فه املنااااارر ااااااااع ه حديثاااااه عااااان واجاااااب التعااااااون بووااااا 
ماااان  88و 86ه الفناااارتني  “التزامااااا  بتحنيااااق غايااااة ال [سلتصاااارف]

السااايد موراسااا  أن الطاااابا العاااا. والتناااديري تنريااارم اااااامس  ورأى 
رىل  وال  “. بتحنيق غايةلتزا ايصل رىل مستوى   ال  لواجب التعاون

، مثلمااا يُفهاام ه سااياق نظااا. مساا ولية “سلتصاارفلتاازا.  امسااتوى 
 (161ً“التزا. بتحنياق غاياة ال [سلتصرفلتزا. ]ا ح عبارة الدول  وتر 
مان مشااريا  17مان املااحة  2( من التعليق علاى الفنارة 4ه الفنرة ً

املياام اجلوفياة العاابرة للحادوح،  املواح النهائية املتعلنة بنانون طبناات
وااا  الفناارة الاا  تاانص علااى االلتزامااات احملاادحة الواقعااة علااى عاااتق 

( ماان التعليااق 9تاارح ه الفناارة ً ال لكاان ااارم العبااارة الاادول املعنيااة،
 الاا  تاانص علااى واجااب عااا. 17ماان مشاارو  املاااحة  4علااى الفناارة 

 ينض  سلتعاون 
 13علاى مضامون مشارو  املااحة  السايد موراسا ورغم موافنة  -35

ًرااااروط تنااااد  املساااااعدة(، فنااااد رأى أنااااه ماااان املهاااام أيضااااا   فالااااة 
يااااااد سلنااااااانون الااااااوطإ ه حاااااااالت االسااااااتثناءات ال زمااااااة ماااااان التن

الكااااوارث  وعلااااى ساااابيل املثااااال، ينبغاااا  السااااماح لكاااا ب ا نناااااذ 
حون ااضااااااو   جااااااراءات احلجاااااار  تضااااااررةملالاااااادتول رىل الدولااااااة س

الصااااح  العاحيااااة، وينبغاااا  السااااماح لألطباااااء األجانااااب سلعماااال ه 
رااهاحات  وينبغاا  رحراج ااارا املباادأ  أو حون رتااص تضااررةاملالدولااة 
  بند وقائ    13 و  املاحةه مشر 

قاال الساايد ًرهنااء املسااعدة(،  14وفيماا خياص مشارو  املااحة  -36
دا  مااااان ضاااااارورة ذ ااااار مااااااا ااااااو واضااااااح، رنااااااه لااااايس متأ اااااا  موراسااااا 
ه  “تشااور تعان عاد. ارتياحاه الساتخدا. الفعال املضاار   وأعرب

اارا السااياق  وماا ذلااك، فهاو ي يااد رحالاة مجيااا مشااريا املااواح رىل 
 غة جلنة الصيا

ــو السااايد -37 قاااال رناااه يرحاااب سالاتماااا. الاااري أوالم املنااارر  فورتـ
ماااااان  115و 114اااااااااع ملسااااااأل  الوقايااااااة والتأاااااااب ه الفناااااارتني 

ومهاااا مساااألتان رااادحت عليهماااا جلناااة الناااانون الاااادوي ه  - تنريااارم
حورهتا الثالثة والستني  وسايكون مان املفياد رحراج رراارة أوضاح رىل 

ه مشاارو  املاااحة ألااف  ساايما ال ريا املااواح،ااااتني املسااألتني ه مشااا
 الري اقرتحه املنرر اااع ه تنريرم ااامس 

 ولتناااااااول مااااااا مكاااااان تسااااااميته  اجلانااااااب النااااااانوين“ للوقايااااااة -38
التأاااب، ينبغاا  للجنااة أن تنظااار ه رضااافة حكاام يعااّدح خمتلاااف  أو

__________ 
  51 عاجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(،  ،2008 حولية (161ً 

أنوا  النوانني احمللية ال  مكن أن تسنها الدول لتمكينها من عرض 
أن التشاريعات عامال  مباا ه حااالت الكاوارث،تلنيهاا  أو املساعدة

مهاام ه جناااح جهااوح املساااعدة ماان الناحيااة التشااغيلية  وعلااى ااارا 
مااان التنريااار اااااامس عااادحا  مااان األمثلاااة  11املنااوال، تتضااامن الفنااارة 

مااان  190علاااى التشاااريعات احمللياااة  وا راااارة الااا  ورحت ه الفنااارة 
وضاعه مان  يماوذج  اجلاار تجريبية للناانون النالتنرير رىل النسخة ال

 (162ًجانب االحتاح الدوي جلمعيات الصليب األمحر واهل ل األمحار
مكن أن تكون جّد مفيدة ه ارا الصادح  واقارتاح السايد موراسا  
الااداع  رىل وضااا مشاارو  اتفاااق  ااوذج  بشااأن مر ااز النااوات اااو 

 ظر فيه جداي  مثال جيد على الوقاية النانونية ويستحق أن يُن
وفيما خياص مشارو  املااحة ألاف، قاال السايد فورتاو رن اقارتاح  -39

أ راااااملة بوسااااائل التعاااااون قااااد يثااااأ املناااارر اااااااع رحراَج قائمااااة غاااا 
أن النطاق املعياري هلارا احلكام غاأ واضاح  ورغام اارا،  مبا اجلدل،

فاااإن النائماااة تاااوفر بعااا  العناوااار التفصااايلية املفيااادة جااادا ، ومكااان 
استكماهلا مبزيد من ا ضافات  وعلى سبيل املثال، يبدو من  أيضا  

  مكن أن تكون وسيلة املعنول رحراج ررارة رىل املساعدة املالية ال
مااااان الوساااااائل الااااا  تساااااتخدمها الااااادول األتااااارى ملسااااااعدة الدولاااااة 

علااى التصاادي للكارثااة  ورىل جانااب ااارا، قااد يلااز. رحراج  تضااررةامل
 تضاررةاملالادول املسااِعدة ماا الدولاة  فنرة تنص علاى ضارورة تشااور

ماااان أجاااال حتديااااد نااااو  املساااااعدة الاااا  تعترباااااا ااااارم األتااااأة أ ثاااار 
على غرار ما تنص عليه اتفاقية البلدان األمريكية لتساهيل  م ءمة،

مان  113املساعدة ه حاالت الكوارث ال  اسُتشهد ما ه الفنارة 
ة ألااف أيضااا  بعاا  التنرياار ااااامس  وينبغاا  أن ئاادح مشاارو  املاااح

ه رطااار واجااب التعاااون   تضااررةاملالشااروط املتعلنااة بساالوك الدولااة 
 101ة أمثلاااة مااارا الشاااأن ه الفنااارات وقاااد قاااد. املنااارر ااااااع عاااد

يغطاا  حاليااا   ال ماان تنرياارم، لكاان مشاارو  املاااحة ألااف 108و 102و
  تضررةاملالتزامات الدولة 

شااكلة أساسااية، ومااا ذلااك، فااإن مشاارو  املاااحة ألااف يطاارح م -40
اولااة لرساام حم ماان تنرياارم أبهنااا  81لفناارة وواافها املناارر اااااع ه ا

  وبعبااارة أتاارى، فااإن املتااوتى ماان مشاارو  “معااامل واجااب التعاااون
  لكاان األماار 5املااحة ألااف اااو تنااد  تفاواايل بشااأن مشاارو  املاااحة 

يتطااارق رىل  ال أن مشااارو  املااااحة ألاااف مباااا ه الواقاااا لااايس  ااارلك،
 -وارا أمر خمتلاف متاماا   -ح ن ه حد ذاته، بل ينرت واجب التعاو 

را، فااإن احلكاام واجبااا  ينضاا  سلتعاااون، أي تنااد  املساااعدة  واكاا 
 5الري يند. مشرو  املاحة ألف تفاويَل بشأنه ليس مشرو  املاحة 

ًاحلااااق ه عاااارض املساااااعدة(، وااااارا  12سملاااارة، باااال مشاااارو  املاااااحة 
وماان تاا ل ه جلنااة الصااياغة  ياازال قيااد الدراسااة  ال احلكاام األتااأ

 “اجاااااب التعااااااون و ا راااااارة ه عناااااوان مشااااارو  املااااااحة ألاااااف رىل 
، يبدو أن “تعاون تمشرو  املاحة سستخدا.  لمة  وتعريفه ه نص  

املناااارر اااااااع ينااااول رنااااه ينااااا علااااى عاااااتق الاااادول واجااااب تنااااد  
مااااان تنريااااارم، ي  اااااد اساااااتنتاجه أن  68املسااااااعدة  لكناااااه، ه الفنااااارة 

__________ 
  أع م 141 احلارية انظر (162ً 
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يشاااامل ه الوقاااات احلاااااي  ال مسااااائل ا غاثااااة عاااااون هاجااااب الت و 
اء علاااى طلاااب مااان واجباااا  قانونياااا  ملزماااا  للااادول بتناااد  املسااااعدة بنااا 

   وارا تناق  ينبغ  حله “متضررةحولة 
وقال السيد فورتو رنه ميل او نفسه رىل االعتنااح أبناه ينبغا   -41

ا النبياال، للجنااة النااانون الاادوي قبااول فكاارة أن اناااك واجبااا  ماان ااار
وتناد  تفاوايل بشاأنه  12من ت ل النص علياه ه مشارو  املااحة 

التاااوازي باااني الواجباااات   أو  للتاااوازنه مشااارو  املااااحة ألاااف، توتياااا  
ينض   تضررةاملوسيكون من الصعب فرض التزا. حوي على الدولة 

بتناااااد  املسااااااعدة لساااااكاهنا حون فااااارض التااااازا. ماااااواز علاااااى الااااادول 
علاااااااى  تضاااااااررةاملى الكارثاااااااة قااااااادرة الدولاااااااة األتااااااارى عنااااااادما تتعاااااااد

االساااتجابة  ويااارى السااايد فورتاااو أناااه مااان الضاااروري فااارض واجباااني 
ه  “لكارثة اسيما سلنظر رىل تعريف  ال زيني من ارا النبيل،متوا
قاو  تساائر ه و  الري ئيال، مان باني ماا ئيال رلياه، رىل  3 املاحة

  “األرواح واسعة االنتشار
األعضااااااااء ه  واجاااااااب يلاااااااز. الااااااادول والناااااااول بعاااااااد. وجاااااااوح -42

الاااادوي بتنااااد  املساااااعدة ه حاااااالت الكااااوارث اااااو قااااول  اجملتمااااا
اعتبااارم، ماان بعاا  اجلوانااب، تطااوة رىل الااوراء، علااى األقاال  مكاان

فيمااااا خيااااص بعاااا  جماااااالت النااااانون الاااادوي النااااائم  وعاااا وة علااااى 
مااان التنريااار اااااامس رىل عااادح مااان  72و 71ذلاااك، تشاااأ الفناااراتن 

ا فكاارة أن جهااوح ه املعاااادات الاا  يباادو أهنااا تتعااارض ماا  السااوابق
 ااااا  جهااااوح طوعيااااة حائمااااا  ا غاثااااة الاااا  تباااارهلا الاااادول املساااااِعدة 

يعااإ ااارا أنااه  ااب التعبااأ عاان ااارا الواجااب بعبااارات مطلنااة  وال
وغاااأ منيااادة  علاااى سااابيل املثاااال، مكااان حصااار الواجاااب ه تناااد  

تساااامح بااااه  مااااا ناااادر بو “سااااب قاااادرات  اااال حولااااة حاملساااااعدة 
  “الظروف

املتعلق بشروط تند  املساعدة  13وفيما خيص مشرو  املاحة  -43
، ينااارتح السااايد فورتاااو، سح  ذي بااادء، رحتاااال رراااارة ه ااارجياااة

بدايااة اجلملااة تبااني أنااه  ااب تطبيااق مشاارو  املاااحة رانااا  ساللتزامااات 
ًحور الدولااااة  9ماااان مشاااارو  املاااااحة  1 املنصااااوع عليهااااا ه الفناااارة

 تضااررةاملًموافنااة الدولااة  11ماان مشاارو  املاااحة  2( والفناارة تضااررةامل
يااااااا حي فااااااارض راااااااروط  أال وينبغااااااا علاااااااى املسااااااااعدة ااارجياااااااة(  

تناااااااااد  املسااااااااااعدة رىل االلتفااااااااااف علاااااااااى واجاااااااااب ضااااااااامان  علاااااااااى
يشاكل وسايلة غاأ مبارارة لارف  املسااعدة  وأال األراخاع، محاية

 رفضا  تعسفيا  
 جااّد منتضاابة 13اليااة ملشاارو  املاااحة واثنيااا ، تباادو الصاايغة احل -44
الاااا  نُوقشاااات ه الفصاااال املتعلااااق  تااااربز مجيااااا العناواااار املهمااااة وال

يناارتح الساايد  ،بشااروط تنااد  املساااعدة ماان التنرياار ااااامس  ولاارا
اسااتكماله  أو فورتااو رمااا تضاامني مشاارو  املاااحة مزياادا  ماان التفاواايل
التاازا. اجلهااات  مبشاااريا مااواح أتاارى ماادف معاجلااة املسااائل التاليااة 

طنية، والتزا. الدولة نني الو الفاعلة املندمة للمساعدة سالمتثال للنوا
املناباال أبن تضاامن محايااة الكياااانت واألرااخاع املناادمني  تضااررةامل

بتنييم حجم وطبيعة احتياجاهتا،  تضررةاملللمساعدة، والتزا. الدولة 

تشااااااغيلية ينبغاااااا  تنظاااااايم الطرائااااااق ال أو واملباااااادأ النائاااااال أبنااااااه مكاااااان
 ة اتفاقات تربَ. بني األطراف املعنية للمساعدة بواسط

واثلثا ، يبدو أن مسألة الرتابط بني النواعد املتعلنة سملساعدة  -45
الاوطإ تاربر وضاا وايغة أ ثار  وأالادوي النانون وغأاا من قواعد 

  ومان الصاعب، 13حقة للناعدة املنصوع عليها ه مشارو  املااحة 
واجاب ضامان  تضررةاملنه ينا على عاتق الدولة سألتص، تصور أ

علاى ماو ماا  “لتنازل عن تطبيق النوانني الوطنية، عند االقتضااءا 
مان التنرياار اااامس  فمطالبااة حولاة ماان الاادول  119جااء ه الفناارة 

بعاااد. التنياااد بنوانينهاااا الوطنياااة ااااو أمااار يتعاااارض ماااا مبااادأ ساااياحة 
ه ارا السياق او  “لتنازلا رذا  ان املنصوح بكلمة   رال  النانون،

اعتماااح تشااريعات وطنيااة بشااأن حاااالت الطااوار   وساايلة للسااماح 
بتناااد  املسااااعدة ااارجياااة  لكااان جعااال تناااد  املسااااعدة ااارجياااة 
مرااااوان  سعتمااااح مثااال اااارم التشاااريعات قاااد يااا حي رىل تبدياااد وقااات 

ند  ارم املساعدة ه الوقت مثني، بل قد ي حي رىل احليلولة حون ت
 الري تشتد فيه احلاجة رليها 

وسلتاي، قاال السايد فورتاو رناه ياوح اقارتاح هناج خمتلاف يتمثال  -46
ه وضا حكم يشمل مرحلتني وينص على ًأ( أنه،  مسألة مبدأ، 
 اااااب تنفيااااار عملياااااات املسااااااعدة وفناااااا  للناااااانون الااااادوي والناااااوانني 

رم ًب( عناادما ينطااوي االمتثااال هلاا  ، لكاانتضااررةاملالوطنيااة للدولااة 
مليااات املساااعدة،  ااب أن يسااامح النواعااد علااى تطاار تنااوي  ع

املبااااااااادأ الساااااااااالف الااااااااار ر سساااااااااتثناءات، علاااااااااى أن تساااااااااتند اااااااااارم 
االستثناءات من الناحية النانونية رماا رىل البناوح االساتثنائية الواجباة 

 ،النااااانون الااااوطإ أو التطبيااااق املنصااااوع عليهااااا ه النااااانون الاااادوي
حالااااااة الضااااارورة، مثلمااااااا  أو الااااااة الشااااادةرىل النواعاااااد املتصااااالة حب أو

مااان املاااواح املتعلناااة مبسااا ولية الااادول عااان  25و 24حتااادحمها املااااحاتن 
  (163ًاألفعال غأ املشروعة حوليا  

ًرهناااااء املساااااعدة(  14وقااااال الساااايد فورتااااو رن مشاااارو  املاااااحة  -47
يباادو  لكاان ماان احملباار  ئظااى متامااا  سلنبااول واالستحسااان علااى مااا

أن ياارّ ر  طاارق خمتلفااة  ففاا  املنااا. األول، ينبغاا اسااتكماله بااث ث 
من التنرير ااامس   182مشرو  املاحة سملبدأ الري نوق  ه الفنرة  

 ةتضاارر املللمناارر اااااع، واااو املباادأ الااري ينضاا  أبن تظاال الدولااة 
واااحبة الساالطة ه حتديااد املاادة الاا  تناادَّ. ت هلااا املساااعدة وأبن 

عنادما  تضاررةاملمبغااحرة رقلايم الدولاة تكون اجلهات املسااِعدة ملزماة 
يطلااب منهااا ذلااك  واثنيااا ، ينبغاا  أن ئاادح مشاارو  املاااحة أن ااارا 

يشاااكل طلاااب مغااااحرة رقلااايم الدولاااة رفضاااا   أال املبااادأ ينطباااق راااريطة
فنااة علااى املساااعدة ااارجيااة  وينبااا ذلااك ماان احلكاام تعساافيا  للموا

و حكم ينبغ  وا،  11من مشرو  املاحة    2املنصوع عليه ه الفنرة  
  واثلثا ، قد يكاون 14أن يتجلى أيضا  رىل حد ما ه مشرو  املاحة 

ماااااان الضااااااروري الاااااانص علااااااى أنااااااه، ه حالااااااة االنسااااااحاب،  ااااااب 
__________ 

، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (163ً 
حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 

  77و 76 فنرتنيال والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001



  2012متوز/يوليه  2 - 3138اجللسة  67
 

 

رة رقلااايم الدولاااة تتعااااون األطاااراف املعنياااة مااان أجااال ضااامان مغااااح أن
إبعاااااحة الساااالا واألرااااخاع  يتعلااااق فيمااااابشااااكل ماااانظم،  تضااااررةامل
 أوطاهنم  رىل
م التحفظااات، النابعااة بشااكل مباراار ماان املمارسااة  ماارورانااا   -48

الواسعة ال  مجّعها املنرر اااع، قال السيد فورتاو رناه ي ياد رحالاة 
 مشاريا املواح رىل جلنة الصياغة 

رناااااه،  عضاااااو جدياااااد ه جلناااااة الناااااانون قاااااال  تـــــالدي السااااايد -49
الاادوي، سيضااايف رىل تعلينااه علاااى التنريااار احلاااي تعليناااات ماااوجزة 

ى مشاريا املواح ال    سلفعل اعتماحاا بصفة م قتة من جانب عل
نرير اااامس للمنارر ااااع، ه اللجنة  وقد أتثرت آرا م بشأن الت

 اح السابنة جانب  بأ منها، مبوقفه العا. رزاء مشاريا املو 
قال السيد ت حي رناه ياوح ا عاراب عان رأياه أن  ،وه البداية -50

الكاااوارث موضاااو  مهااام، سلنظااار رىل ت الحاااامحاياااة األراااخاع ه 
قااد تسااببه ماان عواقااب تطااأة  ورأى  ومااا تااواتر الكااوارث وحجمهااا

أن النرار الري الرم املنرر اااع أبن يتناول املوضو  مان منظاور 
ا نساااان، وااااو النااارار الاااري أيدتاااه اللجناااة، قااارار واااحيح  حناااوق 

 ورأى أيضااااااا  أن املباااااادأ األساساااااا  الااااااري ينبغاااااا  أن يشااااااكل تااااااط
 األسا  طوال حبث املوضو  او مبدأ التعاون 

ومضى السيد تا حي يناول رناه يوافاق علاى اجلازء األ ارب مان  -51
ويشااطر حمتوى مشاريا املواح ال  اعُتمدت بصفة م قتاة حا  اآلن 

 املنارر اااااع آراءم عموماا ، غااأ أن معارضاته لاابع  األحكاا. الاا 
ع  فأثنااااء نظااار يوافاااق عليهاااا اااا  معارضاااة راااديدة بشاااكل تاااا ال

ألجانب، حتدث السيد ت حي عن ضرورة اللجنة ه موضو  طرح ا
حتنيااق تااوازن بااني سااياحة الدولااة ومحايااة حنااوق ا نسااان  وقااال رن 

تحنااق حائمااا  سلطرينااة نفسااها، فالسااياق مكاان أن ي ال ااارا التااوازن
وماادى تطااور جماااالت النااانون املختلفااة ياا ثران أتثااأا   بااأا  ه طرينااة 

ق ارا التوازن  وهلرا، ينرتح النظر من جديد ه ارا التوازن ه حتني
غااأ منتنااا مشاااريا املااواح  ورىل جانااب ذلااك، ظاال الساايد تاا حي 

لضاارورة الااري مكاان أن أبن مشاااريا املااواح ااا  الشااكل األواالح س
لتااارم املناااتج النهاااائ   وقاااد أعربااات بعااا  الوفاااوح أيضاااا  عااان اااارا 

 (164ًتاااص وفااادا اململكاااة املتحااادةالااارأي ه اللجناااة الساحساااة، وسأل
  (165ًومجهورية ريران ا س مية

وفيمااا خيااص املضاامون، قااال الساايد تاا حي رن مشاااريا املااواح  -52
 تنشئ أي حنوق ال ا ال تشمل العديد من األحكا. النائمة براهت

تاااانص علااااى أي معااااايأ تاوااااة ه سااااياق  وال التزامااااات معينااااة، أو
  وبتعباااأ آتااار، فاااإن تلاااك محاياااة األراااخاع ه حااااالت الكاااوارث

يبااادو أهناااا  رذ  ،األحكاااا. ليسااات أحكاماااا  تنفيرياااة بشاااكل حنينااا 
__________ 

اللجناة  ،والساتون  الساحساة الادورة ة العاماة،يا الواثئق الرمسياة للجمع (164ً 
  45 الفنرة(، A/C.6/66/SR.23ً 23اجللسة  ،ةالساحس

  50 الفنرة(، A/C.6/66/SR.24ً 24 اجللسة نفسه، املرجا (165ً 

حتاادح مباااح  عامااة يُتااوتى منهااا تااوفأ معلومااات تساااعد ه تفسااأ 
لكااان لااايس مااان الواضاااح، علاااى سااابيل املثاااال، ماااا الااانص ه جمملاااه  

املتضااررين مااان أن لألراااخاع  8يُتااوتى ماان رعااا ن مشاارو  املاااحة 
لو    ما  ،“أن حُترت. حنوق ا نسان الواجبة هلم ه حلق االكوارث  

 ان ارا األمر قد وضا موضا الشك ه أي وقت من األوقاات  
النااانون الاادوي ويكاااح يااوح  ااارا التعبااأ أبن التطااور الااري رااهدم 

السااابعني عامااا  املاضاااية قاااد  أو حلنااوق ا نساااان علاااى ماادى الساااتني
ارث الطبيعياااة  كاااو التضاااررين مااان املاساااَتبعد بشاااكل ماااا األراااخاع 

 ،  وهلااارا7و 6ومكااان رباااداء تعلياااق مماثااال بشاااأن مشاااروع  املااااحتني 
اقاارتح الساايد تاا حي رضااافة حكاام مسااتنل يعااّدح مجيااا املباااح  الاا  

اريا املواح وال  تعد ذات ولة بتفسأاا ه جمملها  تنو. عليها مش
منااا ماان معاجلااة مباادأ التعاااون، املنصااوع عليااه ه  ولاايس اناااك مااا

 ، سلطرينة نفسها أيضا  5و  املاحة مشر 
وقاااال السااايد تااا حي رن األحكاااا. األقاااوى مفعاااوال  ه الااانص  -53

  والعنصااااار 12رىل  8املعتماااااد حااااا  اآلن اااااا  مشااااااريا املاااااواح مااااان 
احملاااوري ااااو حماولاااة حتنياااق التاااوازن باااني املبااادأين األساسااايني اللااارين 

وارث، يناااااو. عليهماااااا تناااااد  املسااااااعدة ا نساااااانية ه حااااااالت الكااااا 
وضرورة ضمان املسااعدة الكافياة  تضررةاملاحرتا. سياحة الدولة  ومها

  وقاااااد  انااااات طريناااااة حتنياااااق اااااارا التاااااوازن تضاااااررينلألراااااخاع امل
للجنااة الساحسااة، و ااان اناااك اتاات ف موضااو  تعلينااات  ثااأة ه ا

ه الرأي بني الوفوح بشأن املسألة  وأحىل وفد س ستان بتعليق مثأ 
، يبدو أنه يلّمح رىل 11و  10ص مشروع  املاحتني  ل اتما. فيما خي

  (166ًتلااااااتمس املساااااااعدة ال ماااااان الكارثااااااة قااااااداملتضااااااررة أن الدولااااااة 
التماااا   عاقلاااة تااارف وتسااااءل السااايد تااا حي عماااا سااايجعل حولاااة 

املسااعدة بعاد أن يثبات هلاا أن الكارثاة تتعادى قادرهتا الوطنياة علااى 
بساااابب التاااازا.  رذا  اناااات جمااااربة علااااى ذلااااك رال التصاااادي للكارثااااة،

ينبغااا  التساااليم أبن اااارا أمااار مااان أماااور السياساااة العاماااة، قاااانوين  و 
لكنااااه ينطااااوي علااااى ساااا ال قااااانوين حنيناااا  يشااااكل أساسااااا  ملسااااألة 

الساااياحة والتعاااون  ويُطااارح السااا اُل نفسااه بشاااأن املعاااىن  التااوازن باااني
   ورذا11مان مشارو  املااحة  2ه الفنارة  “عسافا   تاملنصوح بكلمة 

 ساااااايبنى 11را التعبااااااأ، فااااااإن مشاااااارو  املاااااااحة تعريااااااف هلاااااا يناااااادَّ.  مل
 معىن  فالتعسف،  مفهو. قانوين، ئيل رىل قرارات غأ منطنية ب 
يد أن  ل حولة يكون لديها مربرات قرارات اُلرت حون مربر  ب أو

 ألفعاهلا، ح  رن  ان س مكان التشكيك ه وجااة تلك املربرات
 معارضتها  أو

 ألة النانونيااااااة احلنينيااااااة الاااااا  حي رن املساااااا وقااااااال الساااااايد تاااااا  -54
مكنااه أن يعاجلهااا، ااا   ال ، والاا  رمبااا11يعاجلهااا مشاارو  املاااحة  ال

وجااب النااانون الاادوي أن تناارر مااا رذا  ااان ئااق لدولااة ماان الاادول مب
تنبل منها املساعدة، والشروط ال  خيضا هلا  ال أو  اجلهة ال  تنبل

هلااا ه التمااا  املساااعدة وقبو  حتجاام أي حولااة أباادا  عاان ولاان ذلااك 
حالاااة وقاااو   ارثاااة لااايس بوساااعها التصااادي هلاااا  لكااان مااان املمكااان 

__________ 
  7 الفنرة(، A/C.6/66/SR.25ً 25 اجللسة نفسه، املرجا (166ً 
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تصااااور رحجااااا. حول، ألساااااباب سياسااااية، عااااان التمااااا  املسااااااعدة 
مان جمموعاة معيناة مان الادول  واارا يثاأ أوهلا من حولة معينةوقبو 

ملزماة الدولاة أن ضامنا  يعاإ املااحة مشارو  رذا اان ما بشأن س اال 
تربطها ما ع قات طيبة النبول املساعدة من حولب

املاحتني-55 مشروع  على ه اللجنة الساحساة، 11و10وتعلينا 
أرااار االحتاااح الاادوي جلمعيااات الصااليب األمحاار واهلاا ل األمحاار رىل 
ه توجااِّ الاا  اجلهااة اتتيااار حريااة الاادوي، النااانون مبوجااب للاادول، أن

  (167ًتنباااال منهااااا عااااروض املساااااعدةرليهااااا طلبااااات املساااااعدة والاااا 
فهااام تكااان جلناااة الناااانون الااادوي راغباااة ه ا راااارة رىلمل مااااوهلااارا،

أثار حمادوح مان الناحياة 11و10خمالف، سيكون ملشاروع  املااحتني 
ااارا الصاادح، وهالعمليااة، خباا ف أت يااد املباااح  العامااة للتعاااون 
ه وفد رسرائيل ه وجه السيد ت حي االنتبام رىل البيان الري أحىل ب

الدولااةأالاللجنااة الساحساااة، ومفااااحم أناااه ينبغااا  بااني الع قااة تُفهاام
والااادول األتااارى علاااى أساااا  احلناااوق، بااال سألحااارى مااان ةتضااارر امل

 (168ًمنظور التعاون الدوي
وتاااا ل مااااداوالت جلنااااة النااااانون الاااادوي حااااول املوضااااو  ه -56

ميا اار  مثاال علاى حورهتا الثالثة والستني، أرار السيد حوغارح رىل
واجاااب-حولاااة امتنعااات عااان املوافناااة  رقااارار عااان الواقاااا ه مااادافعا 

  وقد أ د حبث السيد ت حي ه مواقا (169ًول املساعدةينض  بنب
األتباااار الدولياااة علاااى رااابكة ا نرتنااات أن حكوماااة ميا اااار قااادمت 
للاااوالايت التابعاااة احلربياااة السااافن مااان املسااااعدة قبوهلاااا لعاااد. أساااباس 

تحاااادة وفرنساااااا واململكاااااة املتحاااادة ومتساااااكت سحلاااااق ه أن تاااااوز  امل
موراساا  ه وقاات سااابق  فهاال املعونااة بنفسااها، مثلمااا ذ اار الساايد

انااا املسااألة وتتعلااق املوافنااة؟ عاان تعساافيا  امتناعااا  ااارا اعتبااار مكاان
رذا  انت ارم الشاروط مبامبن يند. املساعدة وأبية رروط، وليس

وارار علاى واجاب ينضا  د تا حي رن ا ال  وقاال السايأ.منبولاة
، لكنااه بتنااد  املساااعدة ساايتطلب ماان اللجنااة معاجلااة ااارم املسااألة

يشااك ه أنااه مبناادور اللجنااة أن تفعاال ذلااك  وماان امل  ااد أن ااارم 
مكن حلها من ت ل التعلينات المسألة

وقاااااااااد عاااااااااززت آراء املنااااااااارر ااااااااااااع وتعليناااااااااات الااااااااادول ه -57
نااااد  املساااااعدة وح واجااااب ينضاااا  بتالساحسااااة بشااااأن وجاااا اللجنااااة
بااانيمااان الع قاااة ه التفكاااأ األفضااال مااان رن النائااال الااارأَي عدماااه

والاااادول األتاااارى ماااان منظااااور التعاااااون ولاااايس ماااان تضااااررةاملالدولااااة 
منظااور احلنااوق والواجبااات  ورذا  ااان فاارض واجااب قااانوين ينضاا  
الااااادوي اجملتماااااا يناااااد. لكااااا  جااااادا  ضاااااروراي  أمااااارا  املسااااااعدة بتلنااااا 

ت الكاوارث، فاإن السايد تا حي ساعدة ا نسانية الفعالة ه أوقااامل
االعاااارتاف علااااى عامليااااا  يكااااون يكااااح اعاااارتاض يوجااااد ملاااااذا يتسااااءل

املساعدة، على مو ماا حعاا رلياه السايد فورتاو  وقاال تند بواجب 
__________

 41نفسه، الفنرة املرجا(167ً
 33الفنرة(، 23ًA/C.6/66/SR.23اجللسةنفسه،املرجا(168ً
 56الفنرة، 3103اجللسةاألول،اجمللد،2011حولية(169ً

حاااادوح رىل تسااااتند والاااا  دمت قااااُ الاااا  سألسااااباب منتنااااا غااااأ رنااااه
ووفنااااا  األتاااارى  الاااادول ، فااااإن واجااااب 10ملشاااارو  املاااااحةقاااادرات

  وليس انااك تضررةاملا  املساعدة يرهتن حبدوح قدرات الدولة التم
ماااا مناااا مااان رحراج قياااد مماثااال علاااى واجاااب تناااد  املسااااعدة، عناااد 

تعسااافيا ،أوطلبهاااا، حجباااا  املسااااعدة اااارم حجاااب عاااد. ارااارتاط
أيضا   فورتو السيد ذ ر مثلما

ينارتح أبي حاال مان األحاوال اللكن السيد ت حي قال رناه-58
علاااىأن تفااا  يااارى، فهاااو الناااو   اااارا مااان واجباااا  املاااواح مشااااريا رض

مفيااااااادا  لااااااايس حق/واجاااااااب ع قاااااااة علاااااااى ا حلااااااااح أن العكاااااااس،
ينبغا وال الاري الشاكل علاى انعكاسات االستنتاج وهلرا ضروراي  

أن أتترم أعمال جلنة النانون الدوي بشأن املوضو  
بشااااأنحي رن لديااااه رااااكو وقااااال الساااايد تاااا -59 الفكاااارة  ا  بااااأة

عااان يعاارب تعسااافيا  حجبااا  املوافناااة حجااب عاااد. واجااب أبن النائلااة
رىل (170ًممارساااة الااادول  وقااااد أراااار املنااارر اااااااع ه تنريااارم الرابااااا

املااحة مشارو  أساا  تشاكل أهناا يُفارتض الا  الصكوك   11بع 
الو ااارا علااى وااراحة تاانص الاا  الصااكوك أوال  خيااص اجااب، وفيمااا

تشكل ممارسة ال(171ًشأن التشريد الداتل فإن املباح  التوجيهية ب
للادول، باال اا  جمموعااة ماان املبااح  الاا  مجعهااا ممثال األمااني العااا. 
مسااألة عان النظار بغا  لكاان حاتلياا   املشارحين سألراخاع املعاإ

، وااا  الفناارة الااا  25ماان املباادأ التااوجيه  2الشااكل، فااإن الفناارة 
ا بعااا  املشاااا ل  ، تثاااأ اااا  نفسااه11رو  املاااحة يسااتند رليهاااا مشااا 

25من املبادأ التاوجيه  2، تستند الفنرة (172ًحسب رروح املباح 

رىل اتفاقياااااات جنياااااف والربوتو اااااوالت امللحناااااة ماااااا  وتااااانص اااااارم 
الصكوك على أن أعمال ا غاثة ينبغا  أن لضاا ملوافناة األطاراف 

ت ل ول( وأن قااوة االحاا ، الربوتو ااول األ1، الفناارة 70املعنيااة ًاملاااحة 
، اتفاقيااة 1، الفناارة 59أن توافااق علااى تطااط ا غاثااة ًاملاااحة ينبغاا 

جنياااف الرابعاااة( وأن تنفيااار أعماااال ا غاثاااة ينبغااا  أن يااارهتن مبوافناااة 
، الربوتو ول الثاين( 2، الفنرة 18الطرف السام  املتعاقد ًاملاحة 

قانوين عا. يوجد أي مربر الستنتاج وجوح التزا.ال،وببساطة-60
األحكاا. بعد. رفا  املساا اارم رىل سالساتناح تعسافيا ، رفضاا  عدة

ماان اتفاقيااة جنيااف الرابعااة تنطبااق علااى 59وماان الواضااح أن املاااحة 
مثل ارم احلاالت، مكن تصور أنه قاد تكاون وهاألراض  احملتلة 

لدولة االحات ل مصالحة ه رفا  مسااعدة الساكان املوجاوحين ه 
علاى تطاط “ملوافنة اا بن مث يكون فرض التزا. قانوينا قليم، وم

نطااااق متدياااد ه قاااانوين اتسااااق وجاااوح لكااان مفهوماااا   أمااارا  ا غاثاااة
__________

 A/CN.4/643اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة ،2011حولية(170ً
ً171)E/CN.4/1998/53/Add.2،املرفق 
ً172)W. Kalïn, Guiding Principles on Internal 

Displacement: Annotations (Washington, D.C., American 

Society of International Law and the Brookings Institution, 

2008), p. 115; available from www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/spring_guiding_principles.pdf 

http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/spring_guiding_principles.pdf
http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/spring_guiding_principles.pdf
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الواجااب ليشاامل احلاااالت غااأ اااضااعة ل حاات ل اااو مسااألة  ااارا
 موضا رك 

ينتصار علاى احلااالت  “ملوافناة ا اويتضح أيضاا  أن االلتازا. با  -61
من املبدأ  2حكا. أترى يُفرتض أن الفنرة اااضعة ل حت ل من أ

 ماااان الربوتو ااااول األول 70املاااااحة  فاااا  تسااااتند رليهااااا  25التااااوجيه  
 تضاررةاملمن الربوتو ول الثاين تلز. الدولة  18من املاحة  2الفنرة  وال
ينضاا   تضااررةامليُفاارض أي واجااب علااى الاادول  وال ،“املوافنااة  اباا 

ومبوجااااب ااااارم األحكااااا.،  أبال حتجااااب موافنتهااااا بصااااورة تعساااافية 
افناااااة الااااادول املعنيااااة حون تنيياااااد اااااارم املوافناااااة لضااااا املسااااااعدة ملو 

  25املبدأ التوجيه   وه 11سألسلوب املنرتح ه مشرو  املاحة 
جلمعياااة العاماااة ويشاااأ التنريااار الراباااا للمنااارر ااااااع رىل أن ا -62

ه  الواقاااا، أقااارت اجلمعياااة العاماااة وه رحبااات سملبااااح  التوجيهياااة 
، ااااااارم 2007 ااااااانون األول/حيساااااامرب   18، املاااااا رخ 62/153قراراااااااا 

املبااااح   إطاااار وراااجعت اجلهاااات الفاعلاااة املعنياااة علاااى تطبينهاااا  
أن النرار حتدث أساسا  عن املعايأ وتطبينهاا  مبا وفض   عن ذلك،

ارة رىل املباااح  ه سااياق النااانون، فااإن أتييااد اجلمعيااة و نااب ا راا 
ر فيماااا يبااادو علاااى جوانبهاااا العملياااة املتعلناااة العاماااة للمبااااح  ينتصااا 

، رااجعت اجلمعيااة العامااة الاادول بتيسااأ التعاااون  ورىل جانااب ااارا
 علاااااااى اعتمااااااااح تشاااااااريعات تنفااااااار املبااااااااح ، لكااااااان املنااااااارر ااااااااااع

ب قبول املسااعدة  يستشهد أبي تشريعات قد تنطوي على واج مل
ة وأتااااأا ، رغاااام أن اجلمعيااااة العامااااة اعتماااادت مااااا يزيااااد علااااى عشاااار 

 بشأن املساعدة ا نسانية ه حورهتا الساحسة والستني، فإهنا قرارات
تشاااار ولااااو ماااارة واحاااادة رىل واجااااب ماااان قبياااال ذلااااك املاااار ور ه  مل

  11مشرو  املاحة 
مان  60وقال السيد ت حي رن املنرر اااع ساعى ه الفنارة  -63

تنريااااارم الراباااااا رىل االساااااتناح رىل احلكااااام العاااااا. املنصاااااوع علياااااه ه 
من العهد الدوي ااااع سحلناوق االقتصااحية  2من املاحة  1 رةالفن

تتضاااامن  60واالجتماعياااة والثنافيااااة  وبغاااا  النظااار عاااان أن الفناااارة 
رلك احلكاام، فلاايس مفهومااا  مااا الااري تفسااأا  مفرطااا  ه السااخاء لاا 

تنطااوي علااى واجااب ينضاا  بعااد. رفااا   2منااا، لااو  اناات املاااحة 
املاحة أيضاا  لفارض واجاب ينضا  املساعدة املندمة، أن تطبَّق ارم 

 بتند  املساعدة 
وقاااد  اااان املنااارر ااااااع حمناااا  ه م حظتاااه أن للتعااااون حورا   -64

وارث  وقااد يكااون عماال أساساايا  ه سااياق ا غاثااة ه حاااالت الكاا 
اللجناااة مفيااادا  للااادول مااان الناحياااة العملياااة ه توضااايح حااادوح مبااادأ 

 جاااااد ه الواقااااااو ت ال التعااااااون ولااااايس ه رنشااااااء حناااااوق وواجباااااات
أتا أبي منفعة  وأيد السيد ت حي العوامل ال  حدحاا املنارر  وال

 اااع  عوامل مهمة لتناول واجب التعاون سلتفصيل 
شاارو  املاااحة ألااف، اعتاارب الساايد تاا حي قائمااة وفيمااا خيااص م -65

اجملاالت احملدحة ال  ينبغا  أن تناد. فيهاا الادول األتارى املسااعدة 
، لكنااه رأى أن النااربة “غأاااا و ة ورحااب إبحراج عبااارة قائمااة  منبولاا 

ناااربة  “تعااااون الااادول واجلهاااات الفاعلاااة األتااارىت ا لزامياااة لعباااارة 
ن اااارم العباااارة ببسااااطة تبااادو غريباااة لعااادح مااان األساااباب  أوال ، أل

و أهناا تنشاائ التزامااا  قانونياا  بتنااد  املساااعدة، بينماا توضااح مشاااريا 
يوجاد أي التازا. مان اارا النبيال؛ واثنياا ، ألناه  ال املواح ه الواقا أنه

يباااااادو أن هلجااااااة مشاااااارو  املاااااااحة تلغاااااا  الساااااالطة التنديريااااااة للدولااااااة 
 لا  مكان أن تنادمهااملساِعدة فيماا خياص حتدياد طبيعاة املسااعدة ا

يعتناااااد الساااااايد تااااا حي أن رضاااااافة عبااااااارة  وال ساااااوف تنااااادمها  أو
علاى أهناا حتيال حتل املشكلة  رنه يفهم العبارة  “سب االقتضاءح 

  املساعدة للكارثة وليس رىل وضاا قياوح علاى رىل مدى م ءمة نو 
النااادرة علاااى تندماااه   أو الرغباااة ه تناااد  ناااو  معاااني مااان املسااااعدة

 وما ارا، فإن ارم مسألة مكن حبثها ه جلنة الصياغة 
 املساااعدة مهمااة أيضااا ،وقاال الساايد تاا حي رن رااروط تناد   -66
رمكانياااة الوواااول رىل منطناااة  ائل عملياااة، مثااالأهناااا تتعلاااق مبسااا  مباااا

الكارثة، وا  رمكانية سيكون تند  املساعدة ا نسانية أمرا  وعبا  
حااني يرحااب الساايد تاا حي  وه يكاان مسااتحي    مل ماان حوهنااا، رن

ا أتييد يستطي ال  سلعديد من املسائل ال  أاثراا املنرر اااع، فإنه
لا  انطلنات منهاا مشااريا الننطاة ا يوافق على ال النهج املتبا، ألنه

والدولاااااة  تضاااااررةاملاملااااواح، واااااا  ع قاااااة احلق/الواجاااااب بااااني الدولاااااة 
من  117املساِعدة  ويتضح هنج احلق/الواجب على الفور ه الفنرة 

التنرير ااامس ال  يفيد فيها املنرر اااع أبنه سينظر ه الشروط 
 د  املسااااااعدة،أن تفرضاااااها علاااااى تنااااا  تضاااااررةامل  اااااوز للدولاااااة الااااا 
ياُاوح  أبن الشااروط الاا   ااوز فرضااها حماادوحة العاادح  والعكااس  ممااا

 ااوز فرضااها،  ال اااو الصااحيح ه الواقااا  ورغاام أن بعاا  الشااروط
،  ناعادة عاماة، أن تفارض أي راروط تضاررةاملفإنه إبمكان الدولة 

يعكااس  13رن مشاارو  املاااحة  تعترباااا ضاارورية  وقااال الساايد تاا حي
 تااي فاإن االنتنااح الاري يبدياهنون الدوي ارا، وسلبدقة موقف النا

 يستهدف مشرو  املاحة بندر استهدافه مضمون التنرير  ال
 13وسلتااااااي، وماااااا أن السااااايد تااااا حي يعتااااارب مشااااارو  املااااااحة  -67

ل ووغه  مبدأ توجيه ، فهو يرى أناه باد  ال مناسبا ، رغم أنه يفضِّ
 120 لتهاا الفنارات مانمن زايحة توضيح عدح من النضاااي الا  تناو 

فيهاا واجاب تساهيل حتاول أفرقاة  مباا من التنرير اااامس، 181رىل 
املساعدة، ليس سعتباراا رروطا  مكن فرضها بل  فئات را  مان 

اقاااارتح الساااايد فورتااااو  وعلااااى ساااابيل املثااااال،  فئااااات التعاااااون، مثلمااااا
ينطاااوي واجاااب التعااااون الواقاااا علاااى عااااتق الااادول املسااااِعدة علاااى 

ّدحت ه مشاارو  املاااحة واجااب رجناا  از مهااا. معينااة، علااى مااو مااا عااُ
لاااى ألاااف، لكااان النتيجاااة الطبيعياااة لواجاااب التعااااون اااارا ااااو أناااه ع

ملتعلنااة واجااب تسااهيل املساااعدة  ولاايس للمسااائل ا تضااررةاملالدولااة 
س عفااااء مااان رااارط أتراااأة الااادتول وتناااد  املسااااعدة أي ع قاااة 

سألحاارى انبعااة ماان بفاارض رااروط علااى تنااد  املساااعدة، باال رهنااا 
التعاااون الراماا  رىل تيسااأ املساااعدة  وينبغاا  هلاارا التعاااون أن ئاادح 

، و اب أن يكاون مااا تضاررةاملسااِعدة والدولااة الع قاة باني الدولاة امل
 جبات انبعا  من ارا التعاون وضروراي   عماله ئدَّح من وا
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يوجااااد أي  ال وقااااال الساااايد تاااا حي رنااااه يااااوح أن يوضااااح أنااااه -68
أبن تناااو. أبي مااان األماااور  تضاااررةاملعاااا. علاااى عااااتق الااادول  ا.التاااز 

  لكااااااان مبجااااااارح عااااااارض 181رىل  120املااااااار ورة ه الفنااااااارات مااااااان 
 املساااااعدة وقبوهلااااا، ينطااااوي واجااااب التعاااااون علااااى واجااااب تسااااهيل
 الاادتول، سااواء ماان تاا ل ا عفاااء ماان ااضااو  للنااوانني النائمااة

  وقاااد اساااتند سساااتخدا. اساااتثناءات تااانص عليهاااا اااارم الناااوانني أو
يداتااااه ه ااااارا الصاااادح رىل عاااادة املناااارر اااااااع ه العديااااد ماااان أت 

 2005فيهاا اتفااق رابطاة أمام جناوب رارق آسايا لعاا.  مباا اتفاقات،
الطاااااوار  واتفاقياااااة ه حااااااالت  بشاااااأن رحارة الكاااااوارث واالساااااتجابة

ماااااوارح االتصااااااالت السااااالكية  املتعلناااااة بتناااااد  1998اتمباااااأ لعاااااا. 
ن الكااااوارث ولعمليااااات ا غاثااااة  لكاااان ماااان وال ساااالكية للحااااد ماااا 

أن أحكاااا. اااارم االتفاقاااات تناااو. علاااى  اااوذج يتاااألف مااان  الواضاااح
  وسلتااااي، ه حاااني يبااادو أن ‘‘طلاااب املسااااعدة وعرضاااها وقبوهلاااا’’

املنرر اااع يشأ ه تنريرم ااامس رىل وجوح التزا. عا. سلسماح 
ب التعاون ارا بدتول األفراح وا مداحات و/أو املعدات، فإن واج

والدولاة املسااِعدة بشاأن  تضررةاملنتيجة التفاق بني الدولة  رال ليس
 تند  املساعدة 

وقاااال الساااايد تاااا حي رن ااااارم األماااور ااااا  بعاااا  التفاواااايل  -69
عملياااة الااا  مكااان االساااتفاحة مااان حراساااتها مااادف واااياغة واااك ال

يسااااعد الاااادول ه تعاوهنااااا ماااان أجاااال تنااااد  املساااااعدة لألرااااخاع 
جاادوى ماان  ال ه حاااالت الكااوارث  وأضاااف قااائ   رنااه نرريتضاا امل

الرت يااااز علااااى احلنااااوق والواجبااااات، علااااى النحااااو املتبااااا ه مشاااااريا 
احلنااوق والواجبااات أي يوجااد فيااه هلاارم  ال املااواح، ه الوقاات الااري

قيماااة معيارياااة  وفيماااا خياااص الشاااكل النهاااائ   أو مضااامون معيااااري
يد تا حي رنااه غاأ منتنااا ألعماال اللجنااة بشاأن املوضااو ، قاال الساا 

أبن وضااااا وااااك قااااانوين ه رااااكل اتفاقيااااة تاااانص علااااى التزامااااات 
اااوة وحمدوحة النيمة من الناحية العملية،  رال يفهمها ال قانونية،

ااااااارا الصاااااادح، أعاااااارب  وه اج رليااااااه اجملتمااااااا الاااااادوي اااااااو مااااااا ئتاااااا 
أتيياادم لاادعوة الساايد موراساا  رىل األتاار باانهج عملاا  رىل حااد  عاان

مااااان راااااأنه أن يفياااااد اجملتماااااا الااااادوي، ماااااا تضااااامينه  أبعاااااد يكاااااون
املتعلنااااة مبختلااااف فئااااات التعاااااون واملساااااعدة ال زمااااة ه  التفاواااايل

 حاالت الكوارث 
قال رن املنرر اااع يستحق الثنااء علاى تنريارم  املري السيد -70

ااامس  وأضاف قاائ   رن محاياة األراخاع ه حااالت الكاوارث 
وواجباهتاااا مهاااا ماان االلتزاماااات الااا   رةتضاار املوحتديااد حناااوق الااادول 

تغطيها التشريعات والنواعد واملمارسات الدولياة والوطنياة  وللتنريار 
باااااه مااااان تاااااوازن واساااااتناح رىل يتسااااامان  ملاااااا والتووااااايات قيماااااة سلغاااااة

املمارساة الفعليااة للاادول  وينااد. التنريار أيضااا  معلومااات مفياادة عاان 
ملااواح  ويسااتحق مشاااروعا الع قااة بااني املباااح  التوجيهيااة ومشاااريا ا

اتباا  رذ حعم اللجنة التا.  وقاال السايد املاري رناه، 14و 13املاحتني 
أن لتاار النناااش ساتمااا. البياااانت الاا  أُحي مااا حاا  اآلن، لماال 

سايما فيماا خياص  فالاة  ال بعاني االعتباار، تضاررةاملمس ولية الدولة 
ل جيااد  وقااال رمكانيااة تلنااّ  ا غاثااة ورحارة عمليااات ا غاثااة بشااك

أنااه لااوحد  مبااا رنااه يرغااب ه التشااديد علااى ااارم الننطااة سألتااص،
علااى ماار الساانني أن بعاا  الاادول رفضاات املساااعدة ااارجيااة، رغاام 

 ا على مساعدة سكاهنا املنكوبني من جراء الكوارث عد. قدرهت
 قاااااال، بعااااد ا راااااحة سملناااارر ااااااااع كيتيشايســــاري  الساااايد -71
داء موقفااه بشااأن رنااه يرغااب ه ررجاااء رباا قااا. بااه ماان عماال رائااا،  ملااا

أن ير اااز علاااى مساااألة أتااارى   وه األحكاااا. احملااادحة ملشااااريا املاااواح
الساحسااة يباااني أن انااااك اتت فاااات فالنناااش الاااري حار ه اللجناااة 

مفاايمية بشأن املوضو ، وا  اتت فاات عارب عنهاا املنارر ااااع 
رحباات إبضاافاء ه التنرياار  ويباادو أن ث ثااة عشاار وفاادا  ماان الوفااوح 

سياسية، علاى واجاب الدولاة  أو وفة قانونية، وليس فنط أت قية
ظاااار ًان 10أن تلااااتمس املساااااعدة مبوجااااب مشاااارو  املاااااحة  تضااااررةامل

عشرة حولة تسا من التنرير ااامس(، ه حني اعرتضت   24الفنرة  
لضاا اللتازا. قاانوين سلتماا   تضاررةاملأترى علاى فكارة أن الدولاة 

رهتا رجياااة ه احلاااااالت الااا  تتعااادى فيهااااا الكارثاااة قااااداملسااااعدة ااا
 ( 28الوطنية على االستجابة ًاملرجا نفسه، الفنرة 

كاااااررة ه اللجنااااة الساحسااااة ااااااو أن و ااااان أحااااد املواضاااايا املت -72
تشااااامل مفهاااااو.  ال أعماااااال جلناااااة الناااااانون الااااادوي بشاااااأن املوضاااااو 

ن   وقااااد أياااادت وفااااوح رأي جلنااااة النااااانو “ملساااا ولية عاااان احلمايااااة ا
وقااااااف األمااااااني العااااااا.، أبن مفهااااااو. الاااااادوي النائاااااال، اسااااااتناحا  رىل م

 ينطبااااق وال يناااا تاااارج نطااااق املوضاااو  “املسااا ولية عااان احلماياااة 
أربعاااة أناااوا  حمااادحة مااان اجلااارائم  ا سحة اجلماعياااة وجااارائم  علاااى رال

  لكاان (173ًاحلاارب والتطهااأ العرقاا  واجلاارائم املرتكبااة ضااد ا نسااانية
نظاار ه توساايا النااول أبن الوقاات قااد حااان للوفااد بولناادا ذاااب رىل 

  والحظاات عاادة حول (174ًنطااق املفهااو. ليشامل الكااوارث الطبيعياة
ااو أمار حمال  9ه مشارو  املااحة  “اجاب و أن استخدا. مصاطلح 

ترحيب ألسباب خمتلفة، منها سألتص تفاحي أي لبس ما مفهو. 
 ( 23ًاملرجا نفسه، الفنرة  “ملس ولية ا
ى ماان احتمااال تلااط اللجنااة ل األعضاااء لشاا ويباادو أن الاادو  -73

 تضاااررةاملالدولاااة  معظااام احلااااالت، يكاااون لااادى وه باااني النظاااامني 
ااتمااا. واااحق حبمايااة األرااخاع املوجااوحين ه رقليمهااا، لكاان ه 
حاالت متطرفة قد تكون لدى السلطات نياة سايئة تتمثال ه عاد. 

فاور، التما  املساعدة مدف حتادي املعارضاة، مثلماا حادث ه حار 
ملسااا ولية  احياااث اساااتتبعت اجلااارائم املرتكباااة ضاااد ا نساااانية نشاااوء 

  (175ً“احلماية عن
واقاارتح سلتاااي أن تنظاار اللجنااة ه اعتماااح هنااج خمتلااف  فااأوال ،   -74

تكاون ه موقاف   ال   سيكون اناك نظا. عاا. ينطباق علاى الادول الا  
__________ 

 ( A/63/677ً احلماية عن املس ولية تنفيراألمني العا. عن  تنرير (173ً 
اللجناة  ،والساتون  الساحساة الادورة ة العاماة،يا الواثئق الرمسياة للجمع (174ً 

  85نرة (، الفA/C.6/66/SR.21ً 21 اجللسة ،ةالساحس
أغساااطس /آب 31 املااا رخ( 1706ً2006جملاااس األمااان  قاااراري انظااار (175ً 

  2007يوليه /متوز 31 امل رخ( 1769ً2007و 2006
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ق  متطرف، حيث سُيفرتض عموما  ه ارا النظا. أن هلارم الادول احلا 
أي وقاااااات وأبي طرينااااااة   وه   الساااااياحي ه أن حتاااااادح ماااااان أي جهااااااة 

  ، “ ملتشاادحة  ا تلااتمس املساااعدة ااارجيااة  واثنيااا ، فيمااا خيااص الاادول  
والفنرة    10بد للجنة من أن تستعرض بعناية أحكا. مشرو  املاحة   ال 
، وذلااك ماان حيااث انطباقهااا علااى احلاااالت  11ماان مشاارو  املاااحة    2

يهاا  لندرة الوطنية علاى االساتجابة وتارف  ف ال  تتعدى فيها الكارثة ا 
بسااوء نيااة، ماانح موافنتهااا    أو   غااأ معنولااة  أو   الدولااة، بصااورة تعساافية 

ورذا اعتمااادت اللجناااة اااارا الااانهج، فمااان املااارجح أن عااادحا  أ ااارب مااان  
الاااادول األعضاااااء ساااايكون مسااااتعدا  لتأييااااد توواااايات املناااارر اااااااع   

م جناااوب رااارق آسااايا  وينبغااا  ا راااارة رىل أناااه حااا  اتفااااق رابطاااة أمااا 
الطاوار ، املاار ور ماارارا   ه حاااالت  واالساتجابة  بشاأن رحارة الكااوارث  

يفاارض التزامااات قانونيااة علااى أعضاااء الرابطااة، باال رنااه   ال   ه التنرياار، 
 يسرح فنط أفضل املمارسات ال  ينبغ  لألعضاء اتباعها  

أعرب عن راكرم للمنارر ااااع علاى عرضاه تنريارم    ابرك   السيد  -75
سايما   ال   ون الادوي، س الري سيسااام حون راك ه تطاوير الناان ااام 
سملباااااااح  األساسااااااية ذات الصاااااالة س غاثااااااة واملساااااااعدة،    يتعلااااااق  فيمااااااا 

من الكوارث الطبيعياة، وحاق اجلهاات الفاعلاة  املتضررة  وواجبات الدول  
املختلفاااة ه الوواااول  وقاااال رناااه مااان الصاااعب حائماااا  حتنياااق تاااوازن باااني  

  ومضااى ينااول رنااه يااوح  تضااررة امل وسااياحة الاادول    مباادأي محايااة الضااحااي 
أن يعرف أي ارين املبدأين يكتس  األمهياة األساساية مان وجهاة نظار  

املهاام أيضااا  اسااتخ ع الاادرو   املناارر اااااع  وأضاااف قااائ   رنااه ماان  
مااان التجاااارب املاضاااية، ومنهاااا ماااث   أساااباب عاااد. جنااااح احتااااح ا غاثاااة  

  وقااال رنااه سااأحب  1927.  عااا   ه   الاادوي الااري أنشااأته عصاابة األماام 
أيضااا  ه املسااتنبل باابع  املنرتحااات املتعلنااة سالمتيااازات واحلصاااانت  

 اثة واملعونة  ال  يتمتا ما األرخاع املشار ون ه أعمال ا غ 
وفيماااا خياااص املساااائل األ ثااار حتديااادا ، قاااال رن لدياااه اقرتاحاااا   -76

اللاارين  11و 10بشااأن رزالااة أسااباب التنااافر بااني مشااروع  املاااحتني 
يتنااااوالن واجاااب التماااا  املسااااعدة ورااارط املوافناااة  وقاااال رن حااال 

 151التضارب يكمن ه تنييم االحتياجاات، مثلماا جااء ه الفنارة 
  ورأى أن اارم املساألة تساتحق أن خيصاص هلاا مشارو  من التنريار

ياااارتك تنياااايم االحتياجااااات للدولااااة  أال ماااااحة مسااااتنل  لكاااان ينبغاااا 
اارا  وه م سساة حولياة حمايادة  أن تضاطلا باه، بل ينبغا  تضررةامل

الصدح، ئيل السيد سرك األعضاء رىل الناانون النماوذج  لتساهيل 
ه اعدة علاى التعااه األوي وتنظيم العمليات الدولياة ل غاثاة واملسا 

االحتاااح الاادوي جلمعيااات الصااليب حاااالت الكااوارث الااري وضااعه 
من التنرير، فهو   190لفنرة  ، واملر ور ه ا(176ًاألمحر واهل ل األمحر

 نص يكر  مفهوما  مماث   
  12ومشاروع  املااحتني    5وفيما خياص الع قاة باني مشارو  املااحة   -77

وألف املنرتحني، فإنه من املثأ ل اتماا. أن معظام الادول رحت سلنفا   
املتضااررة  علااى ساا ال اللجنااة املتعلااق بواجااب تنااد  املساااعدة رىل الاادول  

__________ 
  أع م 141 احلارية انظر (176ً 

رىل احلااق    12يشااأ مشاارو  املاااحة  طلااب املساااعدة  و مان الكااوارث عنااد  
يوجااد واجااب مناباال   وال   ه عاارض املساااعدة، وبتعبااأ آتاار يوجااد حااق 

يتعلااق بواجااب التعاااون  وقااد سااعى املناارر    5ن مشاارو  املاااحة  لااه  بيااد أ 
ااااااع رىل ر ااااح حااال عملااا  ه راااكل مشااارو  املااااحة ألاااف اجلدياااد   

يد من التوضايحات بشاأن  لكن السيد سرك يرغب ه احلصول على مز 
ومشارو  املااحة ألاف اجلدياد  فهال الغارض    5الع قة بني مشارو  املااحة  

 او وضا حدوح؟  أ.   تند  تفاويل   من مشرو  املاحة ألف او جمرح 
وه ااتااا.، تساااءل الساايد سرك ااال مااا زال ماان املمكااان أن  -78

تظااال اللجناااة متمساااكة سلااارأي النائااال بعاااد. وجاااوح واجاااب ينضااا  
املساااعدة ه حاااالت الكااوارث الطبيعيااة ااطااأة الاا  تساافر بتنااد  

 عن تسائر فاححة قد تربر تدتل جملس األمن 
   00/18فعت اجللسة الساعة  ُر 
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 10/ 05، الساعة 2012متوز/يوليه  3الث اثء، 
 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس

السااايد  السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، احلاضااارون 
حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا 

حساااااونة، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد راااااتورما، السااااايد 
أوسابينا، السايد فورتاو،  -العرابة، السيد غيفورغيان، السايد فلنسايا 

 ريااه، الساايد املااري، الساايد  ااامتو، الساايد  يتيشايساااري، الساايد ما 
الساأ  يد مأه، السايد ناول ، السايد نيهااو ،السيد موراس ، الس

 مايكل ووح، السيد ويسنومورا 
 ________ 

  A/CN.4/650( )اتبع)  الكوارث  حاالت يف  األشخاص محاية
 ( A/CN.4/652، A/CN.4/L.812 جيم، الفرع ،Add.1و

 من جدول األعمال[ 4]البند 
 (اتباااامس للمنرر اااع ً التنرير 

 مواواااالة النظاااار ه التنرياااار اللجنااااة رىل حعااااا أعضاااااء الــــرئيس -1
ااامس للمنرر اااع عن محاية األراخاع ه حااالت الكاوارث 

ًA/CN.4/652 ) 
انااااااأ املناااااارر اااااااااع علااااااى تنرياااااارم املاااااادعم  حســــــونة الساااااايد -2

مسااائل سألسااانيد الااري يااوفر أساسااا  متينااا  يُسااتند رليااه ه مناقشااة 
رأى أناه ماا  اان  ادر اامة من مسائل النانون والسياسة العاماة  و 

العمااااال رعااااااحة فاااااتح سب املناقشاااااة سللجناااااة ه اااااارم املرحلاااااة مااااان 
املوضوعية بشأن مشاريا املاواح األحاد عشار والتعليناات عليهاا الا  
اعُتماادت سلفعاال وبشااأن مشاارو  املاااحة قيااد النظاار  وقااال رنااه  ااان 
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ئ ذلااااك رىل النااااراءة الثانيااااة  ولكاااان سلنظاااار رىل ينبغاااا  هلااااا أن ترجاااا 
أعضااء اللجناة ابط بني مجيا مشااريا املاواح ورىل ماا أبادام بعا  الرت 

الساحسة وبع  أعضاء جلنة النانون الدوي ه تشكيلها احلاي من 
آراء بشأن عدح من ارم النصوع، فإنه يوح بدورم أن يدي ببع  

سية ال  ورحت ه تنرير املنرر امل حظات بشأن مشاريا املواح الرئي
أملااه ه أن يسااعد النناااش الاادائر علااى وضااا ااااع  وأعاارب عاان 

 مل املتوقا رجنازم ه النراءة الثانية أسس الع
ماان  43وأراار رىل أن جلنااة النااانون الاادوي أرااارت ه الفناارة  -3

رىل أهناا سارتحب أبي  (177ًتنريراا عن أعمال حورهتا الثالثة والستني
لبحاث، معلومات تتعلق مبمارسة الدول فيما يتصل سملوضو  قياد ا

لكااااان امل ساااااف أن عااااادح الااااادول الااااا  أعلمااااات اللجناااااة بتشاااااريعاهتا 
يتعاااد ه البداياااة ثااا ث  مل صااالة س غاثاااة مااان الكاااوارثالداتلياااة املت

انضاااامت  - (180ًورندونيساااايا (179ًوانغاااااراي (178ًااااا  النمسااااا -حول 
متلاك  ال يادل علاى أن غالبياة الادول رليها بلجيكا الحناا   وااو ماا
رورته لاااى الااارغم مااان أمهياااة املوضاااو  وضااا تشاااريعات ه اااارا اجملاااال ع

امللحاااة  وقاااد اتفاااق معظااام أعضااااء اللجناااة علاااى أن الااانهج الشاااامل 
املعتمد ه معاجلاة املوضاو  قياد املناقشاة  اب أن يوفاق باني ضارورة 

الكوارث وبني احرتا. مبدأي سياحة تضررين من  املمحاية األرخاع  
 م الغايااااة،الاااادول وعااااد. التاااادتل ه راااا وهنا الداتليااااة  ولبلااااوغ ااااار

باااااد أيضاااااا  مااااان التمساااااك حائماااااا  سملوضاااااوعية واحليااااااح ه تناااااد   ال
املساعدة ا نسانية لألرخاع الرين ئتاجوهنا وتفااحي تسييساها  

دة علاااى مبااادأي وعااا وة علاااى ذلاااك، ينبغااا  أن تناااو. اااارم املسااااع
 التضامن والتعاون بني مجيا اجلهات الفاعلة املعنية 

الاري يعاجلاه مشارو  املااحة  تضررةاملبدور الدولة  يتعلق فيماو  -4
وواجبهاااا ه التماااا  املسااااعدة املنصاااوع علياااه ه مشااارو  املااااحة  9

رذا  ااان األماار يتعلااق  ، يُطاارح الساا ال بشااأن اجلهااة الاا  تناارر مااا10
 تضررةاملرذا  انت الدولة  وما  تستدع  التدتل، من انحية،بكارثة  

انحية أترى  ويتعني تف  سلتزاماهتا مبوجب مشروع  املاحتني، من 
نااااادير اااااارا األمااااار يعاااااوح رىل األجهااااازة رذا  اااااان ت أيضاااااا  معرفاااااة ماااااا

أنااه  ااوز لفااراحى الاادول أن  أ. السياسااية لألماام املتحاادة حون غأاااا
تف  سلغرض، ويتعني   ال الدولة للكارثة رذا  انت استجابة تنرر ما

 رذا  اناات الكارثااة تتجاااوز قاادرة  اارلك حتديااد اجلهااة الاا  تناارر مااا
ملااااك  ال علااااى االسااااتجابة  وااااارم أساااائلة جواريااااة تضااااررةاملالدولااااة 
سلطة من ارا النبيال تُنشاأ بغارض  أو ايئة حولية حمايدة رال جواما

رث، واااااااو ا راااااراف علااااااى محاياااااة األرااااااخاع ه حااااااالت الكااااااوا
سبق أن أرار رليه ه مناقشاات ساابنة  واارا رأي يشااطرم رايم   ما

__________ 
 ( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2011 حولية (177ً 
اللجناة  والساتون، الساحساة الادورة ة العاماة،يا الواثئق الرمسياة للجمع (178ً 
  23(، الفنرة A/C.6/66/SR.23ً 23 اجللسة ،ةاحسالس
  58 الفنرة(، A/C.6/66/SR.24ً 24 اجللسة نفسه، املرجا (179ً 
  71نفسه، الفنرة  املرجا (180ً 

رك الري قد. السابق، والسيد سغااي، عضو اللجنة   ل من السيد
  اقرتاحا  مرا املعىن ه اجللسة السابنة

 تضااااررةاملحتجااااب الدولااااة  أال علااااى 11وياااانص مشاااارو  املاااااحة  -5
، وااااارا “عسااااف  ت موافنتهااااا علااااى املساااااعدة ااارجيااااة علااااى مااااو

ه التعليااااق   أو التعبااااأ غااااام  للغايااااة وينبغاااا  توضاااايحه ه الاااانص
ن مشاارو  املاااحة ااارا  ماان ينااّيم طااابا وُتطاارح األساائلة نفسااها بشااأ

ااااا  تبعاتااااه؟ مث رن مشاااارو  املاااااحة  ومااااا تعسااااف ه رفاااا  الدولااااةال
يفرتض مسبنا ، ه أت يدم على ضرورة احلصول على موافنة الدولة 

علااى املساااعدة ااارجيااة، وجااوح حكومااة ه تلااك الدولااة   تضااررةامل
قضات ولكن ال يظال رارط احلصاول علاى املوافناة قائماا  ه حاال 

حااااااال وجااااااوح حر ااااااة متاااااارح  وه الكارثااااااة الطبيعيااااااة علااااااى احلكومااااااة؟
لحة، ملن تعَطى أولوية املوافنة؟ وال  وز لدولة تعرتف حبكومة مس

موافنااة ااارم احلكومااة ه تنااد  املساااعدة؟  ه املنفااى أن تسااتند رىل
 عليها  ارم  لها أسئلة تتطلب من اللجنة تند  أجوبة

يهااااااادف رىل االعاااااااارتاف ري الااااااا  12ويااااااانص مشااااااارو  املااااااااحة  -6
اياة األراخاع ه حالاة سملصلحة املشروعة للمجتماا الادوي ه مح

وقااو   ارثااة علااى أنااه ئااق للاادول ولألماام املتحاادة وسااائر املنظمااات 
وللمنظمات غاأ احلكومياة املعنياة عارض املختصة احلكومية الدولية 

ياد بغياة التصادي للكارثاة  واارا أت  تضاررةاملاملساعدة على الدولاة 
غاا  لااه قيمااة قانونيااة حنينيااة  وينب يناار فحسااب أماارا  واقعااا  وليساات

عوضا  عن ذلك أن يشأ مشرو  املاحة رىل اجملتماا الادوي موضاحا  
استناحا  رىل مبدأي  تضررةاملأنه  وز له عرض املساعدة على الدولة  

سلساا ال الااري طرحتااه اللجنااة  يتعلااق فيمااا أمااا التضااامن والتعاااون 
 تضااررةاملا  ااان واجااب الاادول أن تتعاااون مااا الدولااة خبصاوع مااا رذ
ثة ه حاالت الكوارث ينطوي على التزا. ينض  أبن ه جمال ا غا

بنااااء علاااى طلبهاااا، فناااد  تضاااررةاملتنااد. الااادول املسااااعدة رىل الدولاااة 
وجاوح اللتازا.  ال أ د املنرر ااااع ه حتليلاه للممارساة الدولياة أناه

وأن قيااااا. حولااااة ماااان الاااادول بتنااااد  قااااانوين ماااان ااااارا النااااو  حاليااااا  
لاااااى طلبهاااااا يساااااتند رىل الطاااااابا ىل حولاااااة أتااااارى بنااااااء عاملسااااااعدة ر

أ د املنرر اااع أناه  ،الطوع  ملباحرة الدولة املساِعدة  وما ذلك
اقاااد يوجاااد التااازا. ينضااا    “يااا ء االعتباااار علاااى النحاااو الاااا ز.ر  بااا

ح التازا. ، رغام عاد. وجاو متضاررةلطلبات املساعدة املندمة من حولة 
وجاااوح أمثلاااة مااان   اااارم املسااااعدة عناااد الطلاااب  وسلنظااار رىل بتنااد

املمارسة تدعم ارا الطرح، حبسب ما أورحم املنرر اااع، سيكون 
 مان املناسااب رعااداح مشاارو  ماااحة رضاااه يشاادح علااى ااارا االلتاازا. 

يشكل ارا احلكم سأا  س ام التطوير التدر   للنانون الدوي  ولن
ُيزيد أيضاا  مان التأ ياد علاى ضارورة الوفااء ساللتاازا. وحساب، بال سا 

لتعااااون، وفناااا  ملبااادأ حسااان النياااة، مااان جاناااب الدولاااة الااا  طُلبااات س
 منها املساعدة 

وقااد سااعى املناارر اااااع، ه الفصاال املتعلااق ببحااث واجااب  -7
التعااااون مااان تنريااارم، رىل رااارح واجاااب التعااااون مبزياااد مااان التفصااايل 

 رارة رىل أن التعاون يا حي حورا  حماوراي  ه وحتديد معامله  وتنبغ  ا
غاثااااة ه حاااااالت الطااااوار  وأنااااه قااااد ذُ اااار وااااراحة، هلاااارا سااااياق ا 
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اتفاقيااات وهالساابب، ه عاادة قاارارات واااحرة عاان األماام املتحاادة
متعاادحة األطااراف واتفاقاااات رقليميااة وثنائيااة  فنااارار اجلمعيااة العاماااة 

يشاجا علاى تعزياز 2002 انون األول/حيسمرب 16امل رخ 57/150
ن ا قليماا  وحون ا قليماا  التعاااون فيمااا بااني الاادول علااى الصااعيدي

ه جماااال التأااااب ملواجهاااة الكاااوارث والتصااادي هلاااا  وتااا ل مااا متر 
ه اجلزائاار ه ُعنااد الااري العربيااة الاادول جلامعااة عشاار السااابا النمااة

، حعا املشار ون رىل رنشاء آلية للتنسيق 2005آذار/مار   23و22
لياااااة حلكومياااااة الدو التعااااااون باااااني احلكوماااااات العربياااااة واملنظماااااات او 

، تووال أعضاااء اجلامعااة 2008عااا.وهواملنظماات غااأ احلكومياة 
العربية رىل اتفاق بشأن رنشاء تلك اآللياة واعتمااح بارانمج لتنفياراا 

  ويساااتند اااارا االتفااااق رىل (181ًعلاااى الصاااعيدين الاااوطإ وا قليمااا 
لث ث ال  تنطوي عليها مواجهة الكوارث، التعاون ت ل املراحل ا

مرحلة التأاب ومرحلة التصدي ومرحلة التعاه أي 
وأرار املنارر ااااع، ه معارض حتليلاه لواجاب التعااون، رىل -8

الوقاياااة علاااى األول املناااا. ه تنصاااب حاااديثا  املربماااة االتفاقياااات أن
للكااواروملوالتأااب التصاادي علااى ينااو. تتبااىن وذجااا  ث حااال تعااد

ر اااااااع ه اجللسااااة ناااار وقوعهااااا  وس ضااااافة رىل ذلااااك، عاااارض امل
الساااااابنة نتااااااائج مااااا متر األماااااام املتحاااااادة للتنمياااااة املسااااااتدامة ًماااااا متر 

املشااار ون20+ريااو حعااا ماا متر واااو البيئااة، ملوضااو  ر  الااري ااُ )
فياااه رىل مزياااد مااان التعااااون ه جماااال احلاااد مااان أتطاااار الكاااوارث ه 

ما مااااااان تاااااا ل رنشاااااااء أنظمااااااة ل نااااااارار يساااااا الالبلاااااادان الناميااااااة،
  وماااااا أن مشااااارو  املااااااحة ألاااااف املنااااارتح بشاااااأن واجاااااب (182ًاملبكااااار

ه املساااعدة تناد  رطااار ه للتعااون العامااة املنوماات عااّدح التعااون
يتطرق رىل مسألة التعاون ه جمال الوقاية ملحاالت الكوارث، فإنه

ر اااااع وعااد ماان الكااوارث والتخفيااف ماان آاثراااا  وباارغم أن املناار 
اريرم املنبلة، سيكون من املستحسان مبعاجلة ارم املسألة ه أحد تن

أن يشأ مشرو  املاحة املر ور رىل التعاون السابق لوقو  الكارثة 
ه-9 املسااعدة تناد  راروط لتنااول ُتصاص الري الفصل وه

التنرير، أراار املنارر ااااع رىل رعااحة ا عماار والتنمياة املساتدامة  
وقبااالغااا  أوال  الكارثاااة اااب وقاااو  حاااال ه أناااه  ااال رااا ء تاااوفأ أ

رعاااااحة رىل االاتمااااا. ه يوجااااَّ وبعااااداا املشاااارحين، لألرااااخاع املااااأوى
ا عمااار، وعندئاار فنااط مكاان االنشااغال حبمايااة البيئااة  فماان وجهااة 
طوياااال ااااادفا  املسااااتدامة التنميااااة تكااااون أن ينبغاااا  الواقعيااااة، النظاااار

املتعلاااق بشاااروط تناااد  13احة األجااال فناااط  وخبصاااوع مشااارو  املااا 
الساايد حسااونة رن وااياغته عامااة وغامضااة للغايااة، املساااعدة، قااال
__________

عااان املسااا ولنيالعاااربالاااوزراءجملاااسالصااااحر عااان 295رقااامالنااارار(181ً
، 2009عاا.وه  2008حيسامرب /األول اانون 21و20، العشرينالبيئة، الدورة 

أعضااااء جامعاااة الااادول العربياااة علاااى وضاااا اسااارتاتيجية عربياااة للحاااد مااان وافاااق
الكوارث ًانظار، خماطررقليم  عريب للحد من منتدىرنشاءالكوارث و خماطر

( www.unisdr.org/arabstates  ترىضمن مصاحر أ
املرفاااق، ،2012يولياااه/متوز27املااا رخ66/288قااارار اجلمعياااة العاماااة(182ً

 187الفنرة 

أن واقاارتح وحقااة  حتدياادا  أ ثاار مااو علااى وااياغته تعاااح أبن وأرااار
يل  يتضمن النص اجلديد فنرتني تنصان على ما

فااارض راااروط علاااى تناااد  تضاااررةامل اااوز للدولاااة -1 
تعسااافيةالروطاملسااااعدة، ماااا حامااات اااارم الشااا  قيااوحا  تشاااكل

معنولة على تند  املساعدة غأ أو
تستخد. قانوهنا الوطإأالتضررةاملينبغ  للدول  -2 

غااأ معنااول للحيلولااة أوالنااانون الاادوي علااى مااو تعسااف أو
حون تنااااااد  املساااااااعدة، رذا  ااااااان ذلااااااك يعاااااارض أماااااان ورفااااااام 

 “الكارثة للخطرتضررين من املاألرخاع 
ق إبهنااااء املسااااعدة، املتعلااا 14فيماااا خياااص مشااارو  املااااحة ا أمااا -10

يل  فاقرتح  رلك أن يضم فنرتني تنصان على ما
واجلهااااااااات املندمااااااااة تضااااااااررةاملتتشاااااااااور الاااااااادول -1 

للمساعدة لتحديد أمد املساعدة ااارجية 
يتم رهناء املسااعدة، مان جاناب الدولاة أالينبغ -2 

غأ أوتعسف املساعدة، بشكل الدولة ال  تند.أوتضررةامل
 “معنول

وأبدى السيد حسونة موافنته على رحالة مجيا مشاريا املواح -11
وأتأا ، االعتبار  ه املنرتحة الصيغ أتر رريطة الصياغة، جلنة رىل

سمل حظااااات الاااا  أحىل مااااا املناااارر اااااااع ه اجللسااااة يتعلااااقفيمااااا
رات املساتجدة ه تنريارم، السابنة بشأن الفصل الري يتنااول التطاو 

احلااااالينيوحتدياااا  اللجنااااة أعضاااااء بعاااا  أباااادااا الاااا  االنتناااااحات دا 
بشااااأن الااااانهج الاااااري أووالسااااابنني بشاااااأن املوضااااو  قياااااد البحاااااث

اعتمدم املنرر اااع، أعرب السيد حسونة عن اعتناحم أن أعضاء 
اللجناااة احلااااليني والساااابنني ينبغااا  أن متنعاااوا عااان رعااا ن تعلينااااهتم 

تتخار ملنون الادوي، فها  أعماالأن األعمال اجلارية للجنة النابش
طااور ه مشااروعا  متثاال ور ااا العامااة اجلمعيااة رىل مناادما  هنائيااا  رااك  
أن لااو أيضااا  يااوح رنااه ااان قااائ   وأضاااف للمراجعااة  وقاااب   ا جناااز
املناارر اااااع أحىل ببيانااه ه حضااور األرااخاع املعنيااني، واااو مااا  

علااىفروااة رجااراء حااوار بااني األفكااار ا ااان ساايتيح  ويولاّاد ملطروحااة
سحليوية  مفعما  ننارا  األرجح

ساالم أبنااه مااان غااأ املعتااااح معاااوحة النظااار ه بيرتيـــتشالساايد-12
ماان رن ذلااك مااا قااال لكنااه سلفعاال، اعُتماادت الاا  املااواح مشاااريا

ال يشار وا ه أعمملاملفيد االستما  رىل آراء األعضاء اجلدح الرين
فرتة السنوات اامس السابنة، ألن ارم امل حظاات اللجنة ت ل

املنجااااز  العماااال ه ويااااد رااااك حون وستساااااام نيااااة حبساااان تناااادَّ.
عاان مااوجزا  يتضاامن اااااع للمناارر ااااامس التنرياار أن رىل وأرااار

أبدتااه وماااويلخااص مااا حار ماان مناقشاااتللجنااة األعمااال السااابنة 
وذ َّفعل ه اللجنة  الدول من رحوح   ر السيد بيرتيت  أبن الساحسة 

اللجنااااة الساحسااااة أياااادت مناااار البدايااااة حبااااث املوضااااو  قيااااد النظاااار، 
عااا.وأبن قبااول حمااط حومااا  الاادوي اناات النااانون جلنااة ماان أعمااال
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 74 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ه ذلااااك الطرينااااة الاااا   ااااب أن  مبااااا الاااادول  فموضااااو  الكااااوارث،
ت صاااد أحيااااان  مئاااااجملتماااا الااادوي ه مواجهاااة  اااوارث حت يعتماااداا

رواح ه بضااااعة أاي. وللااااف أضاااارارا  جساااايمة، مثاااال اآلالف ماااان األ
رحاادى قضااااي الساااعة رن جاااز النااول، ألن اجملتمااا الاادوي يتحماال 
مسااا ولية مجاعيااااة ويتعاااني عليااااه تناساااام اااارم املساااا ولية اسااااتناحا  رىل 

 مبدأي التضامن وا نسانية 
الساااايد سرك ه غااااأ أن املوضااااو  يظاااال عويصااااا   فنااااد أرااااار  -13

وبااني  تضااررةاملرىل التناااز  النااائم بااني سااياحة الدولااة  اجللسااة السااابنة
محاية األرخاع، واو تناز  ملسته اللجنة طوال عملها بشأن اارا 

ومهاااا ه اااارم احلالاااة  -املوضاااو   فتعاااارض مبااادأين بااانفس األمهياااة 
سااياحة الدولااة، ماان جهااة، ومحايااة األرااخاع وحنااوقهم ا نسااانية، 

جهة الا  تشار  الناوانني ائما  معضلة لليشكل ح -أترى  من جهة
واجلهة ال  تطبنها على السواء  وقد ظلت املسألة الشائكة املتعلنة 
بكيفية حتنيق التوازن السليم تشغل ااتماا. اللجناة تا ل السانوات 
املاضااية  فهناااك، علااى ساابيل املثااال، تناااز  حائاام بااني سااياحة الدولااة 

لصااكوك لاادى وضااا مجيااا اَجبااَت مراعاتااه وبااني حنااوق ا نسااان وَ 
النانونيااة الدوليااة ذات الصاالة حبمايااة حنااوق ا نسااان  وينااو. ااارا 

تنرير مصأاا  التناز  أيضا  بني سياحة الدولة وبني حق الشعوب ه
يتساواين ه النيمة  اللرين مث ن مبدأين من مباح  النانون الدوي

الصعوبة ه  وتتجلى -تحدة النانونية ويستندان رىل ميثاق األمم امل
نياااق التاااوازن بينهماااا ه النصاااوع الااا  يعاااداا اجملتماااا الااادوي ه حت

الواقااا العملاا   وينطبااق ذلااك أيضااا  علااى الع قااة بااني مباادأ الواليااة 
الوطنيااة للاادول وبااني تاادتل اجملتمااا الاادوي ه حاااالت معينااة  وقااد 

نااااارن ( أن تطاااارق ه الThomas Aquinasساااابق لتومااااا  األ ااااويإ ً
وازن ه الناانون  واارا التاوازن مطلاوب رىل مشكلة الت الثالث عشر

سااايما باااني محاياااة حناااوق ا نساااان  ال أيضاااا  ه الناااانون الاااداتل ،
ومحاية النظا. العا. وأمن الدولة، و رلك، بصورة أ ثر حتديدا ، بني 

رىل ذلاك مان  وما احلق ه الووول رىل املعلومات وحرية الصحافة،
أن ااارا النااو  ماان  ان  ونظاارا  رىلفااد  رامااة ا نساا حنااوق، وبااني ح

التناز  أمر رائا ه النانون، فاإن علاى اللجناة أن تساعى سساتمرار 
 رىل حتنيق توازن سليم 

 أي الساااياحة واحلماياااة -ومجياااا املبااااح  الااا  تتناوهلاااا اللجناااة  -14
تعد فنط  مل ا  مباح  تتطور سستمرار  فالسياحة -رىل ذلك  وما

 مفهاااو. الساااياحة ه نظاااا. وساااتفاليا، ماااا هياااراح   ماااا  للدولاااة،حناااا  
املنااااا. األول، التاااازا.  وه -ور ااااا ستاااات تتحااااول تاااادر يا  رىل التاااازا. 

حبماياااة ساااكان الدولاااة مااان أعماااال العناااف ومااان انتها اااات حناااوق 
تسااببه  ومااا ااارا السااياق، محااايتهم ماان آاثر الكااوارث وه ا نسااان،
ة وحوائراا النانوني،  انت بع  الدول  اامسينيات وه  من معاانة 

وبع  الفنهاء الناانونيني الباارزين يتمساكون بارأي مفااحم أن نظاا. 
مان ميثااق األمام  2مان املااحة  7الفصل العنصري يُعد، وفنا  للفنارة 

املتحدة، رأان  حاتلياا  مان را ون احتااح جناوب أفرينياا، وااو االسام 
ا ارا أفرينيا  ومهما بدالري  انت تُعرف به آنئر مجهورية جنوب 

حأب بعااا  األراااخاع مااان الثناااات ه  س ، فهاااو مااااالناااول مساااتغر 

  مث تغاأت املواقاف فيماا بعاد (183ًجمال الناانون الادوي علاى ترحيادم
  (184ًوأوبح نظا. الفصل العنصري رأان  يهم اجملتما الدوي برمته

ماااااان أن تسااااااتند رىل مباااااادأ  ،بطبيعااااااة احلااااااال ،وال بااااااد للجنااااااة -15
ن فيمااا بااني الاادول اريُا املااواح التعاااو ون، و ااب أن تشااجا مشاا التعااا

وتيساارم وتساامح بتحنينااه  فعناادما يكااون تصاارف اجلهااات املعنيااة، 
والاادول والكياااانت الاا  تنااد. املساااعدة، انبعااا   تضااررةاملأي الدولااة 

ماان نيااة سااليمة، أي عناادما يكااون ادفااه الوحيااد محايااة األرااخاع 
قاااد الاااة، و الكاااوراث، ياااتم التعااااون بصاااورة سلساااة وفعتضاااررين مااان امل

تنتف  ه ارم احلالة احلاجة رىل برل اجلهد  قامة توازن قانوين بني 
ه ذلاااااك الناااااانون  مباااااا ،احلناااااوق وااللتزاماااااات  لكااااان حور الناااااانون

الدوي، يتمثل أيضا  ه وضا نظا. ئكم احلاالت ال  تنطوي على 
يتمتااااا فيهااااا  ال املباااااح  املعنيااااة والاااا  أو احتمااااال النتهاااااك النواعااااد

تتصرف الدول وغأاا مان  لضرورة  وعاحة  ماراف حبسن نية ساألط
حتنيق اجلهات الفاعلة املعنية حبسن نية ه حاالت الكوارث  لكن 

الفعالياااااة ينتضااااا  ررسااااااء قواعاااااد ه جماااااال الناااااانون الااااادوي تتعلاااااق 
والسايد موراسا  سجلانب العمل  ه املنا. األول  وقد اقارتح السايد 

اع لسااااة السااااابنة أن ينااااو. املناااارر اااااا تاااا حي والساااايد سرك ه اجل
إبضااافة مشاااريا مااواح ذات أتثااأ عملاا ، ومكاان للمناارر اااااع أن 

نية  غاأ أن اللجناة تتعااون بشاكل وثياق، منار ينظر ه ارم ا مكا
انطاااا ق عملهااااا بشااااأن املوضااااو  قيااااد النظاااار، مااااا االحتاااااح الاااادوي 

وضااوح جلمعيااات الصااليب األمحاار واهلاا ل األمحاار الااري أ ااد هلااا ب
اتتصاوه سلنظر ه املسائل العملياة وعاد. جادوى حباث األمار ه 

ن التعمااق جعال املناارر ااااع ئجاام عا  اللجناة  وقاد يكااون اارا مااا
أ ثاار ه ااارا اجلانااب  وقااال الساايد بيرتياات  رنااه ي يااد رىل حااد مااا 
اآلراء الااا  تااادعو رىل الااارااب رىل مااادى أبعاااد مااان تااا ل رضاااافة 

يااازال انااااك متساااا مااان  وال العملياااة  مشااااريا ماااواح تعااااض الناااواح 
أهناا تساتطيا االنتهااء مان الناراءة الثانياة ه  مباا الوقت أما. اللجناة،

  2016 عا.
تتصااارف الااادول وغأااااا مااان الكيااااانت  ،وه بعااا  احلااااالت -16

بساااوء نياااة  وعلاااى الناااانون أيضاااا  أن يضاااا مبااااح  وقواعاااد تسااامح 
غاااأ  ماااا اااوو  و ااااو مشاار  ماااباااني و  سلتمييااز بااني الصاااواب وااطااأ،

 ،مشاااارو ، وبااااني حساااان النيااااة وسااااوء النيااااة  فعناااادما حتاااال الكارثااااة
تتصرف الدول عموما  حبسن نية وتبدي التضاامن واحلاس ا نسااين 

ئااادث حائماااا ، ورمباااا تااا حي  ارثاااة  ال ولكااان ذلاااك -وروح التعااااون 
واحاااادة رىل تعاااري  حيااااة مئااااات اآلالف مااان البشاااار  اااربى وطنياااة  

__________ 
 املعنيااااة املتحاااادةاألماااام  جلنااااة تنااااارير أتاااارى، مراجاااااضاااامن  انظاااار، (183ً 

 ،A/2719و ،Add.1و A/2505جناااااوب أفرينياااااا   احتااااااح ه العنصاااااري سلوضاااااا
  A/2953و
 ،(14-ًح1375اجلمعياة العاماة  قاراري أتارى، قارارات ضامن انظر، (184ً 
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االت، علاى نادرهتا، وضاا قواعاد حتادح للخطر  وتستدع  ارم احلا 
هااا مان واجبااات  وقااد ذ اار علي ومااا للجهااات املعنيااة مان حنااوق ماا

بع  املتكلماني ه اجللساة الساابنة حاال  ميا اار وحارفاور  ومكان 
ا راااارة أيضاااا  رىل ماااا وقاااا ه رثيوبياااا، حياااث فتكااات اجملاعاااة حبيااااة 

ت ، فيماااا ظلااا 1986و 1984أ ثااار مااان ملياااون راااخص باااني عاااام  
نغيستو تصر على رنكار رمكانية حدوث جماعة ه رثيوبيا حكومة م
 ية  وعلاااى العكاااس مااان ذلاااك،  انااات بعااا   منظماااات االرااارتا 
  اار به  ملا النكا لد. غاايت خمالفة ه حالة سري “ا غاثة

ومن الضروري فيما خيص املوضاو  قياد النظار أن يوضاا حاد  -17
 لنياااةجهاااة، وساااوء ا ااااو مشااارو ، مااان وماااا فاوااال باااني حسااان النياااة

ااااو غاااأ مشااارو ، مااان جهاااة أتااارى، وأن ياااتم حتدياااد حناااوق  وماااا
، مااان جهاااة، وحناااوق والتزاماااات الااادول تضاااررةاملوالتزاماااات الدولاااة 

والكياااانت األتاارى الاا  تنااد. املساااعدة، ماان جهااة أتاارى  ووضااا 
ااارا احلااد النااانوين الفاواال يسااتلز. بدااااة  التوواال رىل حتنيااق تااوازن 

عمول ما ه النانون الدوي، واو تاوازن يتوقاف علاى بني املباح  امل
  للعمال علااى التطااوير التادر   هلاارا النااانون،مادى اسااتعداح اللجنااة 

يتوقاااف علااااى املساااافة الااا  ترغااااب الااادول ه قطعهاااا ه ااااارا   ماااا
اال ام  وينتضا  حتنياق اارا التاوازن احارتا. املبااح  املعارتف ماا ه 

األساساا   سااياحة الاادول اااو املباادأ الاادوي، علمااا  أبن مباادأ النااانون
وسايبنى  ارلك  - لياه حائماا  الري يتصرف اجملتما الادوي اساتناحا  ر

باارغم تطااور ااارا املفهااو.  ومااا ذلااك، ينبغاا  أن تراعااَى أيضااا  محايااة 
األراخاع ومحايااة  ارامتهم وحنااوقهم ا نسااانية، حياث ستاات ااارم 

رتنز وميثاااق احلمايااة جاازءا  ماان النااانون الاادوي مناار اعتماااح راارط مااا
 األمم املتحدة 

الكاااوارث، قاااال حبماياااة األراااخاع ه حااااالت  يتعلاااق فيمااااو  -18
السيد بيرتيت  رنه منتناا أبن اللجناة قاد تووالت رىل تاوازن منباول 

اااا  املسااا ولة ه املناااا.  تضاااررةاملمكااان تلخيصاااه سلناااول رن الدولاااة 
األول، حبكاااااام سااااااياحهتا، عاااااان الاااااااذ تاااااادابأ حلمايااااااة السااااااكان ه 

وقااااااو   ارثااااااة  وعماااااا   مبباااااادأ ا نسااااااانية، ئااااااق لغأاااااااا ماااااان  لااااااةحا
واملنظماااااااات الدولياااااااة واملنظماااااااات غاااااااأ احلكومياااااااة عااااااارض  الااااااادول

تُلااااَز. الدولااااة  وال طبنااااا  ملباااادأ التضااااامن  -تناااادمها  ال - املساااااعدة
رذا  اناات تننصااها الناادرة  رال لتمااا  املساااعدة ااارجيااةس تضااررةامل

 انات  أو الكارثةتضررين من املاع على توفأ محاية فعلية لألرخ
تننصااها ا راحة  وااا  غااأ ملزمااة سملوافنااة علااى املساااعدة املعروضااة 

يكان اارا الارف  تعسافيا  وانبعاا  مان مل  ماا عليها و وز هلاا رفضاها،
لواجبها املتمثل ه توفأ احلماية لألرخاع من  اال   أو سوء نية

ئااااااق  ال ،تضااااااررةاملة   ومتشاااااايا  مااااااا مباااااادأ سااااااياحة الدولاااااا تضااااااررينامل
للكياانت ال  تعرض مساعدهتا تند  ارم املساعدة حون احلصول 

رذا  رال  ااااوز هلااااا تنااااد  املساااااعدة وال علااااى موافنااااة الدولااااة املعنيااااة 
نااب املساااعدة ه  اال أباادت تلااك الدولااة موافنتهااا علااى مجيااا جوا

، حبكاااااام سااااااياحهتا، أن حتجااااااب تضااااااررةاملمراحلهااااااا  و ااااااوز للدولااااااة 
علااى بعاا  جوانبهااا  وااا  ملزمااة فنااط  أو ا علااى املساااعدةموافنتهاا 

أبال حتجاااب تعسااافيا  موافنتهاااا علاااى املسااااعدة، أبن يكاااون تصااارفها 

انبعا  من سوء نية  وعلاى الكيااانت الا  تعارض املسااعدة أن حتارت. 
والكيااانت الا   تضررةامل  ومن واجب الدولة تضررةامللة سياحة الدو 

حااالت أجال محاياة األراخاع ه  تعرض املساعدة أن تتعاون من
الكوارث  و ب أن يكون تصرفهما، سواء فيما خيص املوافنة على 

تناااادمها، مبنيااااا  علااااى حساااان النيااااة وانبعااااا  فنااااط ماااان  أو املساااااعدة
 الكارثة تضررين من املاحلرع على محاية األرخاع 

ورأى الساايد بيرتياات  أن مشاااريا املااواح الاا  اعُتماادت بصاافة  -19
ن أن ترسااااام، بتوازهنااااا احملكاااام، م ماااااح النااااانون الااااادوي م قتااااة مكاااا 

ملساااعدة ه حبنااوق وواجبااات اجلهااات الفاعلااة املعنيااة س يتعلااق فيمااا
والاادول واملنظمااات الدوليااة  تضااررةاملحاااالت الكااوارث، أي الدولااة 

واملنظماااات غاااأ احلكومياااة الااا  تناااد. املسااااعدة تدماااة  للمصااالحة 
ن ااااارا التاااادوين والتطااااوير الفضاااالى للسااااكان املنكااااوبني  وماااان رااااأ

التااااادر   للناااااانون أن يشاااااكل تطاااااوة  باااااأة رىل األماااااا. ه سااااابيل 
هم وحناااوقهم ا نساااانية ه أساااوأ حااااالت األراااخاع و ااارامت محاياااة

الكااوارث وأن يفسااح اجملااال  ظهااار التضااامن الاادوي عناادما تشااتد 
 احلاجة رليه 

حة ألف ومشرو  املا 14و 13و 12مبشاريا املواح  يتعلق فيماو  -20
اقرتحهااا املناارر اااااع، قااال الساايد بيرتياات  رن مشاارو  املاااحة الاا  

اجلهاااااات الفاعلاااااة ه عااااارض  املتعلاااااق حباااااق الااااادول وغأااااااا مااااان 12
املشاااارو  الااااري عاجلااااه املناااارر اااااااع ه التنريااااار  املساااااعدة، واااااو

وأحالته رىل  (186ً، قد نظرت فيه اللجنة ه جلستها العامة(185ًالرابا
يتسااااان هلاااااا اعتمااااااحم بصااااافة م قتاااااة لضااااايق  مل جلناااااة الصاااااياغة الااااا 

يتعااااني مناقشااااته واعتماااااحم  واقاااارتح أن تبااااني  ،  ولاااارلك(187ًالوقاااات
حلق ه عرض  ا اويغة مشرو  املاحة ارا بوضوح أن األمر يتعلق ب

يعاااإ أبي  ال املساااعدة “رض عاا أقاال  و وال أ ثاار ال ،“املساااعدة
، حبكااام ررةتضااا املاملسااااعدة  وللدولاااة  “ناااد  تحاااال مااان األحاااوال 

بعااااا   أو حجبهاااااا عااااان  ااااال أو ساااااياحهتا، حرياااااة رعطااااااء موافنتهاااااا
 غأاا مان الكيااانت أو عروض املساعدة ال  قد تندمها هلا الدول

اهليئاااااااات  أو املنظماااااااات غااااااأ احلكومياااااااة أو املنظمااااااات الدولياااااااة أو
اااواااة، بغااا  النظااار عااان الطريناااة الااا  تنااادَّ. ماااا اااارم العاااروض  

التسا ل عن مدى ضرورة ارا احلكام، لكوناه والواقا أنه من اجلائز 
ئاادث ه واقااا احلااال، أي قيااا. الاادول والكياااانت  ملااا جماارح أت يااد

 تضاااررةاملاألتااارى عناااد وقاااو   ارثاااة بعااارض مسااااعدهتا علاااى الدولاااة 
عم   مببادأي التضاامن وا نساانية  واا ، ه اارم احلالاة، تتصارف 

رذا  انت انااك  رال -بصفتها  ياانت تتمتا سلسياحة واالستن ل 
ثنائيااااة( قُبلاااات  أو طاااارافاتفاقااااات حماااادحة ًمعاااااادات متعاااادحة األ

 مسبنا  ه رطاراا التزامات سملساعدة املتباحلة 
__________ 
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وال  ااااوز النظاااار رىل عااااروض املساااااعدة علااااى أهنااااا تاااادتل ه -21
انتهاااااك لسااااياحهتا  وتتحماااال أوتضااااررةاملالشاااا ون الداتليااااة للدولااااة 

عان محايااة األرااخاع ه حااال األساسااية املساا وليةتضااررةاملالدولاة 
تاارف  أورقليمهاا و اوز هلاا حبكام ساياحهتا أن تنبالوقاو   ارثاة ه 

مااا ينااد. هلااا ماان عااروض املساااعدة، وهلااا حريااة االتتيااار والتصاارف 
الاااري 11حون قياااد ساااوى النياااد املنصاااوع علياااه ه مشااارو  املااااحة 
بشكل الدولة حتجب أبال ينض  واو م قتة، بصفة تعسف  اعُتمد

فتنااار رىل النااادرة علاااى املوافناااة علاااى املسااااعدة ااارجياااة رذا  انااات ت
رىل ا راحة املطلوباة للنياا. بارلك  ومثال أوتند  املساعدة ال زماة

عاااارض املساااااعدة ه حاااااالت الكااااوارث ممارسااااة راسااااخة وحمباااارة ه 
2003عاملنااا اليااو.  وقاااد أ ااد معهاااد النااانون الااادوي ه قاارارم لعاااا. 

لاادول واملنظمااات احلااق ه عاارض  لنسااانية أن ساااعدة ا بشااأن امل
حلاق  ا  وسلتاي فاإن (188ً“تضررةاملاملساعدة ا نسانية على الدولة 

تشاكل واليتعارض ما مبدأ سياحة الدولةال“ه عرض املساعدة
الداتلية  الش ون ه تدت   النبيل ارا من ال  العروض

لتنااااااول-22 مكاااارَّ  حكااااام رحراج راااااأن حلاااااق ه عااااارض  اوماااان
عااارض“املسااااعدة علاااى النااااحرة للجهاااات حاااافزا  أيضاااا  يعطااا  أن

أن تنباال عاارض املساااعدةتضااررةاملمساااعدهتا  ومثلمااا ئااق للدولااة 
منأو مساعدهتا عرض لتار أن أيضا  األترى للدول ئق ترفضه،

عدمااه، حسااب قاادراهتا وماادى تضااامنها  بيااد أن محايااة األرااخاع 
وعم  من مصلحة اجملتما الدويه حاالت الكوارث ا  أبسرم،

ارم ضمان رىل يُنظر أن ينبغ  رلك والتضامن، ا نسانية مببدأي
احلماياااة علاااى أناااه مسااا ولية مشااارت ة  وينبغااا  فهااام احلاااق ه عااارض 
املسااااااعدة ه اااااارا الساااااياق األوساااااا وتعزيااااازم مااااان تااااا ل التااااادوين 

والتطوير التدر   للنانون الدوي 
اقرُتح-23 لثالثاة والساتني، املعناوحة ه ة ه حورهتا اعلى اللجنوقد

رقااااارار2011عاااااا.  رمكانياااااة ه أيضاااااا  تنظااااار أن اجاااااب عااااارض  و ،
  ورفضااات اللجناااة الساحساااة للجمعياااة العاماااة اااارم (189ً“املسااااعدة

الفكارة ألن ااارا الواجااب يعااإ ه الواقاا نفاا  مباادأ التضااامن الااري 
ورأى االنتشاار  ه آترا  ساميا  مبدأ ذلاك السايد بيرتيات  أن مثل

سااابيل رىل حلهاااا،السااايثأ مشاااا ل عملياااة ويطااارح مساااائل نظرياااة
بنطااااق اااارا الواجاااب وطبيعاااة املسااااعدة الااا  يتعلاااقفيمااااسااايما ال

ه ظال مبادأي ،رىل ذلاك  وأ اد ه املنابال أناهومااينبغ  عرضاها
عاملنااا،ا نساانية والتضاامن ه املسااعدة عارض رىل يُنظاار أن ينبغا 

واجبا اليو  سعتبارم أت قيا  .
املنظماااااااتيتعلااااااقفيماااااااو -24 وتصووااااااا  األتاااااارى، سلكياااااااانت

رقرارالالدولية واملنظمات غأ احلكومية، مكن واضحا  يف يبدو
__________

ً188)Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II, 

Session of Bruges (2003), p. 263, at p. 271ًمنالراباالفصلمن1نرةالف
(  متاااااح علااااى املوقااااا الشاااابك  للمعهااااد  ا نسااااانيةساااااعدةسملاملتعلااااقالناااارار
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مبوجاااب الناااانون الااادوي  وماااا ذلاااك، “اجاااب عااارض املسااااعدة و 
ياوح  أبن “اجب التعااون و فإن مشرو  املاحة ألف الري يتناول 

ك، وااااارا يعااااد مبالغااااة ه نظاااار الساااايد اااااااع ينااااز  رىل ذلاااا املناااارر 
بنبااااول اليوجااااد التاااازا. قااااانوينأالبيرتياااات  الااااري رأى أنااااه ينبغاااا 

واجاابوالاملساااعدة بااني املااواح مشاااريا تااوازِن أن واقاارتح بتناادمها 
وبااااني احلااااق ه عاااارض -أ ثاااارالالتماسااااها-التمااااا  املساااااعدة 
اعُتمااادتمشااااريا املاااواح الااا حتناااق سلفعااال هاملسااااعدة، وااااو ماااا  

تضاااف اثنيااة فناارة ه توضااَّح، أن ينبغاا  ذلااك، ومااا م قتااة  بصاافة
احملادَّحةأو5مشرو  املاحة رىل ااصائص مستنل، ماحة مشرو  ه

من مباح  النانون الادوي يساتند مبدأ عا.واو-لواجب التعاون 
ث، ه سااااياق محايااااة األرااااخاع ه حاااااالت الكااااوار -رىل امليثاااااق 

رعاداحوذلك  ه ااااع املنارر ماا اساتعان ال  املصاحر رىل استناحا 
ألف مشرو  املاحة

قاااااال أعضااااااء آتااااارون أن يشاااااار بوضاااااوح، ه  مااااااوينبغااااا -25
ه التعليااق عليااه، رىل ضاارورة أن تراعاا  أونفسااه13مشاارو  املاااحة 

، ه املناااااا. األول، التشاااااريعات الوطنياااااة والناااااانون تضاااااررةاملالدولاااااة 
جمااال حنااوق ا نسااان فيمااا قااد تفرضااه ماان رااروط علااى لاادوي ها

تنااد  املساااعدة  وينبغاا  عاا وة علااى ذلااك أن ياانص مشاارو  املاااحة 
الدولااة تنيااد عااد. جااواز علااى رمبااا، اثنيااة فناارة ه تضااررةاملوااراحة ،

تعليااااق تطبينهاااااأوبنوانينهااااا ااااا  نفسااااها، باااال سلتزاماهتااااا الدوليااااة،
ماح بتاااوفأ محاياااة فعالاااة أجااال السااا ذ ااار السااايد حساااونة، مااان ماااا

املساااااعدةتضااااررينلألرااااخاع امل ريصااااال ساااارعة ضاااامان وحتدياااادا  ،
ااارجياااة الااا    قبوهلاااا رىل الساااكان املنكاااوبني  وينبغااا  أن يتاااوتى 
مشاارو  املاااحة ااارا وغااأم ماان مشاااريا املااواح،  هاادف أمسااى، محايااة 

األرخاع وأرواحهم و رامتهم وحنوقهم األساسية 
سلشكل الري ينبغ  أن لرج به مشاريا املاواح، تعلقيافيمو -26

يازال انااك متساا مان الوقات ل تتياار  الرأى السيد بيرتيت  رناه
وقاااال رن ااياااار يتوقاااف علاااى اآلراء الااا  ساااتعرب عنهاااا الااادول ه 
اللجنااة الساحسااة  ومكاان مواواالة العماال وفااق الشااكل احلاااي، أي 

بشاااأن حتويلهاااا رىل النااارار واااياغة مشااااريا ماااواح، ه انتظاااار حسااام
رىل وك قانوين أومباح  توجيهية

اقرتحااااه مباااااوه ااتااااا.، رأى أنااااه ساااايكون ماااان املفيااااد األتاااار-27
سجلواناااب تتعلاااق أحكاماااا  املاااواح مشااااريا وتضااامني األعضااااء بعااا 
العمليااااة حلمايااااة األرااااخاع ه حاااااالت الكااااوارث، بغيااااة تسااااهيل 

نكاااوبني  وقاااال رن جلناااة ملامسااااعدة ساااريعة وفعالاااة للساااكان تناااد 
تنااااول اجلواناااب العملياااة حااا  الناااانون الااادوي أغفلااات رىل حاااد ماااا

اآلن، ولكاااان املناااارر اااااااع ينااااوي علااااى األرجااااح املضاااا  ه ااااارا 
اال ام ه املستنبل 

تنرياااارم انااااأ املناااارر اااااااع علااااى جااااوحةويســــنومورت الساااايد-28
 للنناااش ا ااااامس  وقااال رن املناارر اااااع أعطااى، ماارة أتاارى، زمخاا 

بشااأن املوضااو  عاارب اقاارتاح ث ثااة مشاااريا مااواح جدياادة تسااتند رىل 
حتلياااال مفصاااال ملختلااااف جوانااااب مشاااارو  املااااواح  كاااال ورىل حراسااااة 
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لتساااااهيل وتنظااااايم العملياااااات الدولياااااة معمناااااة للمبااااااح  التوجيهياااااة 
ه ل غاثاااااة واملسااااااعدة علاااااى التعااااااه األوي علاااااى الصاااااعيد احمللااااا  

لمعاااااااادات الثنائيااااااة واملتعاااااادحة للكو اااااار،(190ًحاااااااالت الكااااااوارث
الادقيق حتليلاه على أيضا  الثناء يستحق واو الصلة  ذات األطراف

أعرباات عنااه الاادول ه اللجنااة الساحسااة ماان آراء  وقااد أراااحت ملااا
الوفوح املشار ة ه اللجنة الساحسة ه معرض تعلينها على مشاريا 

حت ه تنرياار ور ااملااواح الاا  اعتماادهتا جلنااة النااانون الاادوي، حساابم
املنااااارر ااااااااع، حبااااارع اللجناااااة علاااااى التوفياااااق باااااني ضااااارورة محاياااااة 

الكااوارث وضاارورة احاارتا. مباادأي سااياحة تضااررين ماان املاألرااخاع 
الدول وعاد. التادتل ه را وهنا الداتلياة  وأُحي  ارلك بتعليناات 

بوجاه8و7و6و5ر ابية واقرتاحات تتعلق مبشااريا املاواح  وأرايَد  
ساااا  ملباااااح  ا نسااااانية املناااارر اااااااع سلاااادور األساتاااااع إبقاااارار 

واحلياح والنزااة وعد. التمييز ه تنسيق أعمال ا غاثة وتنفيراا ه 
حااااالت الكاااوارث، واااا  مبااااح   رساااتها اللجناااة سعتمااااح مشااارو  

املاااااااحة6املاااااااحة  مشاااااارو  أيضااااااا  الاااااادول وأياااااادت ًحور الدولاااااااة 9 
وياااانص تضااااررةاملدولااااة ي يسااااتند رىل مباااادأ سااااياحة ال( الاااارتضااااررةامل

واجبها ه ضمان محاية األرخاع وتند  ا غاثاة واملسااعدة على
رقليمها ه

مااان التنريااار اااااامس 28لاااوحد ه الفنااارة  مااااوماااا ذلاااك،-29
اللجنااة ه جاارت الاا  املناقشااات تاا ل ماان تباانيَّ اااااع، للمناارر

ه تضاااااررةاملاجاااااب الدولاااااة وو 10الساحساااااة بشاااااأن مشااااارو  املااااااحة 
ملساااااااعدة، وجااااااوح اتاااااات ف  بااااااأ ه وجهااااااات النظاااااار تمااااااا  اال
الااااري 10أعرباااات بعاااا  الاااادول عاااان معارضااااتها ملشاااارو  املاااااحة رذ

املسااااااعدةتضاااااررةامليفااااارض علاااااى الدولاااااة  سلتماااااا  قانونياااااا  التزاماااااا 
ااارجيااة  ورأت أن ااارا االلتاازا. ماان رااأنه أن مااس بسااياحة الدولااة 

يكاون لان وة على ذلك،اون والتضامن الدوليني  وعوينوض التع
الااادوي الناااانون ه رلياااه يُساااتند أساااا  أي االلتااازا. الناااانون أوهلااارا

ه ممارسة الدول  وأيد بع  أعضاء جلناة الناانون الادوي أوالعره
ااارا الاارأي، ورأى الساايد ويساانومورا نفسااه أن فاارض ااارا االلتاازا. 

لتوفيااق ل الوقاات رىل حتنينااه، واااو اسااعت اللجنااة طااو يتنااال مااا مااا
ورة احارتا. مبادأ سااياحة الادول وضارورة محايااة قادر ا مكاان باني ضاار 

ينااالتضااررين ماان األراخاع امل أن أيضااا  ذلااك رااأن ومان الكارثااة 
املشرو ، بووفها حولة ذات سياحة، ه أن تضررةاملمن حق الدولة  
رذا  انت حباجة رىل املساعدة ااارجية وأن حتتفد تنرر بنفسها ما
تتيااااار بااااني مجيااااا الباااادائل املمكنااااة  وماااان السااااالبيات إبمكانيااااة اال

األترى ال  ينطوي عليها واجب التما  املساعدة أن عد. التنياد 
دولااة عاان فعاال غااأ جااب مكاان أن يرتااب مساا ولية علااى الماارا الوا

أماار واااو حوليااا ، اعتاارب الساايد ،يوجااد مااا يااربرم  ولاارلكالمشاارو 
يتعااارض ،غته احلاليااةصاايب،10ويساانومورا باادورم أن مشاارو  املاااحة 

__________
ً190)IFRC, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial 

Recovery Assistance (Geneva, 2011); available from www.ifrc.org/

PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf 

الااا  تشااارتط احلصاااول علاااى موافناااة 11ماااا أحكاااا. مشااارو  املااااحة 
علااى املساااعدة ااارجيااة، واااو مباادأ رااديد الرسااوخ تضااررةاملالدولااة 
نون الدوي ه النا

يسااابق ملوس ضاااافة رىل ذلاااك، تكشاااف املمارساااة  ااا ء أناااه-30
رن  اناات و أن رفضاات املساااعدة ااارجيااة حاا  متضااررةألي حولااة 

اساتثناء ، ميا اار ورمباا انات االساتجابة، علاى الكافياة الندرة متلك
البلاااادانمللكاااان رفضااااها ماااان املساااااعدة قبلاااات ألهنااااا يكاااان ااااام  
، مكااان التشاااكيك بناااوة ه مااادى جااادوى مشااارو  اجملااااورة  وعلياااه

، بصيغته احلالية على األقل 10املاحة 
ا اللجناااة بناااوة تناااد.، حاااث السااايد ويسااانومور وه ضاااوء ماااا-31

ال  أُبديت ه اللجنة الساحسة ه احلسبان على أتر االعرتاضات 
لك  حتظى بنبول الدول 10ورعاحة النظر ه أحكا. مشرو  املاحة 

الصاااااياغةأنولعااااال احلااااال يكمااااان هاألعضااااااء   جلناااااة رىل يُطلاااااب
]   [ أن تلااااااااتمس تضااااااااررةاملنبغاااااااا  للدولااااااااة  ياسااااااااتخدا. واااااااايغة 

عبارةد النصح، ال  تفي“املساعدة عن عوضا  كون على  يوذلك
الا  تفياد ا لازا.  “]   [ واجب التما  املساعدةتضررةاملالدولة 

وس ضااافة رىل ذلااك، تثااأ عبااارة  بناادر مااا يتجاااوز حجاام الكارثااة 
قاااااااادرهتا الوطنيااااااااة علااااااااى االسااااااااتجابة“ مشااااااااكلة تتعلااااااااق سلتفسااااااااأ 

فمااا أن الدولااة لااوحد ه اللجنااة الساحسااة  علااى مااو ماااوالتنياايم،
هلاااتضااررةامل رذا  ااان حجاام الكارثاااة يتجاااوز قااادرهتا تنياايم مااااياُارتك

مااااوالوطنياااا  علااااى عبااااارة بناااادر“ ر تفسااااَّ قااااد االسااااتجابة، علااااى ة
ه الااااااوارحة األواااااالية الصاااااايغة اسااااااتعاحة ل يفضااااااَّ ولاااااارلك متباااااااين،

رذا  اااااوزت الكارثااااة قاااادرهتا الرابااااا للمناااارر اااااااع، أي  التنرياااار
 “االستجابةالوطنية على 

11ويبااادو مااان حتليااال املنااارر ااااااع أن ناااص مشااارو  املااااحة -32

على املسااعدة ااارجياة( قاد حظا  ستفااق تضررةملاًموافنة الدولة 
سااايما العاااا.  وتساااتحق اقرتاحاااات بعااا  الوفاااوح ااتماااا. اللجناااة،

علاى النحاو التااي  2اقرتاح اتيلند الداع  رىل رعاحة وياغة الفنارة 
املسااعدة[ علاى ما ]حُتجبال  علاى املوافناُة ماربر وغاأ تعساف  و

لغارض حصاري ااو تاوفأ املسااعدة ااارجية ]املعروضة[ حبسان نياة 
واقاااارتاح اولناااادا الااااري ياااادعو رىل اسااااتخدا. عبااااارة (191ً“ا نسااااانية

من لمة“دون مربر معنول ب  (192ً“عسفا  تبدال 
ح ، حسااابما ور “اجاااب تناااد  املسااااعدة و وخبصاااوع مساااألة -33

ماان52ة ه الفناار  العديااد رح  سلنفاا  جاااء اااااع، املناارر تنرياار ماان
ممثلااا  الااادول املشاااار ني ه اللجناااة الساحساااة علاااى السااا ال املتعلاااق

رذا  اااان واجااب التعااااون يشاااتمل علااى واجاااب ينااا علاااى عااااتق مبااا
  تضااررةاملالاادول وينضاا  بتنااد  املساااعدة بناااء علااى طلااب الدولااة 

أساا  لاه ه الناانون الالواجاباارا و انات حجاتهم ه ذلاك أن 
__________

اللجناة الادورة الساحساة والساتون،ة العاماة،يا للجمعالواثئق الرمسياة (191ً
 91(، الفنرة 24ًA/C.6/66/SR.24اجللسة،ةالساحس
 48الفنرة(، 23ًA/C.6/66/SR.23اجللسةنفسه،املرجا(192ً

http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf


 78 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ه املمارساة  ورحَّ املنارر ااااع سلناول  أو النانون العاره أو الدوي
رن تند  املساعدة من حولة رىل حولة أترى، بناء علاى طلاب اارم 
األتااااأة، ينااااو. علااااى الطااااابا الطااااوع  لتصاااارف الدولااااة املساااااِعدة  

ي تلاص رلياه الار وأعرب السيد ويسانومورا عان أتييادم ل ساتنتاج
يشامل  ال املنرر اااع ومفاحم أن واجب التعااون ه جماال ا غاثاة

ه الوقاات احلاااي واجبااا  قانونيااا  ملزمااا  للاادول بتنااد  املساااعدة بناااء 
  لكناااه قاااال رناااه يشااااطر بعااا  ممثلااا  تضاااررةاملعلاااى طلاااب الدولاااة 

الاادول املشااار ني ه اللجنااة الساحسااة رأيهاام النائاال بضاارورة وااياغة 
ز. الدولة ال  ُتطلب منها املساعدة إبي ء االعتبار الواجاب ص يلن

 لطلبات املساعدة ال  تندَّ. رليها 

وأعاارب الساايد ويساانومورا عااان رااكرم للمناارر اااااع علاااى  -34
ًواجااااب التعاااااون( ه مشاااارو   5توضاااايحه لفحااااوى مشاااارو  املاااااحة 

 املااااحة ألاااف الاااري يساااتند رىل حتليااال حقياااق لصاااكوك منظوماااة األمااام
تحاااااادة ول تفاقيااااااات املتعاااااادحة األطااااااراف واالتفاقااااااات ا قليميااااااة امل

والثنائياااة ذات الصااالة  وأبااادى أتييااادم للفكااارة الااا  أوضاااحها املنااارر 
مااان تنرياااارم اااااامس، وااااا  أن التااازا. الاااادول  81ااااااع ه الفناااارة 

سلتعاااون ه جمااال ا غاثااة ه حاااالت الكااوارث  ااب أن يوفااق بااني 
مس ارا التعااون بساياحة الدولاة  أال ،أوال  ث ثة متطلبات أساسية  

ينا على عاتق  سلتصرف؛ واثنيا ، أن يكون ه وورة التزا. تضررةامل
الاادول الاا  تعاارض املساااعدة؛ واثلثااا ، أن يكااون ذا واالة سملساااعدة 
ه حاااااالت الكااااوارث وأن ينتصاااار عليهااااا، حبيااااث يشاااامل خمتلااااف 

اااارا اجملاااال عااااحة   ه  العناوااار احملااادَّحة الااا  يشاااتمل عليهاااا التعااااون
تطارق رىل طبيعاة  رذ وقد ورح بيان اارم اجلواناب الث ثاة ه التنريار،

، وسلتااااي، رىل الع قاااة تضاااررةاملالتعااااون ورىل احااارتا. ساااياحة الدولاااة 
املتعلق بدور الدولة  9بني مشرو  املاحة ألف املنرتح ومشرو  املاحة 

هلااا التنرياار تعريااف تناو   وماان املسااائل املهمااة األتاارى الاا  تضااررةامل
  الطوار فئات التعاون ه جمال ا غاثة ه حاالت 

فإن حتليل املنارر ااااع للجواناب املختلفاة لواجاب  ، رلك -35
، قد ركل أساساا  ملشارو  5التعاون، ه رطار رعداح مشرو  املاحة 
يكتسااااب اااااارا األتااااأ قيماااااة  املاااااحة ألاااااف  وس ضااااافة رىل ذلاااااك،

مان املاواح  17مان املااحة  4غ على نسق الفنرة رضافية لكونه قد وي
  وينبغاا  (193ًاملتعلنااة بنااانون طبنااات امليااام اجلوفيااة العااابرة للحاادوح

أنااه  مبااا  فناارة اثنيااة،  5رحراج مشاارو  املاااحة ألااف ه مشاارو  املاااحة 
 يتناول واجب التعاون سلتوضيح 

ًراااااروط تناااااد  املسااااااعدة( الاااااري  13احة ومثاااال مشااااارو  املااااا  -36
باااح  املنصااوع عليهااا ه املناارر اااااع امتااداحا  منطنيااا  للم اقرتحااه

ًموافنااااة الدولااااة  11( وتضااااررةاملًحور الدولااااة  9مشااااروع  املاااااحتني 
علاااى املسااااعدة ااارجياااة(  و عاااداح مشااارو  املااااحة اااارا،  تضاااررةامل

__________ 
 ااااااانون األول/حيساااااامرب   11املاااااا رخ  63/124اجلمعيااااااة العامااااااة  قاااااارار (193ً 

املتعلناة بنااانون طبناات امليااام اجلوفياة العااابرة  املااواح مشااريااملرفاق  وتاارح  ،2008
 اجمللااااد ،2008 حوليااااةاللجنااااة، والتعلينااااات عليهااااا، ه  اعتماااادهتاللحاااادوح الاااا  

  54و 53 الفنرتني(، الثاينًاجلزء  الثاين

عاااااادات املتعاااادحة أجاااارى املناااارر اااااااع حبثااااا  مستفيضااااا  تناااااول امل
 حاادة وممارسااة الاادول ومصاااحر أتاارى األطااراف ووااكوك األماام املت

اااااارا الساااااياق، حباااااث املنااااارر ااااااااع، علاااااى األتاااااص، بعااااا   وه
ه رتضااا  تنااد  املساااعدة  تضااررةاملاالسااتثناءات ماان حااق الدولااة 

لشارط االمتثااال لنانوهنااا الااوطإ  وتشامل ااارم االسااتثناءات ضاارورة 
عاان تطبيااق بعاا  أحكااا. قوانينهااا ماان أجاال  ررةتضاا املتنااازل الدولااة 

يااااة الوفاااااء بواجبهااااا ه سااااأ تنااااد  املساااااعدة العاجلااااة والفعالااااة بغتي
ضااااامان محاياااااة األراااااخاع املوجاااااوحين ه رقليمهاااااا  وسااااالم السااااايد 
ويسنومورا أبن ارا االستثناء يستند رىل املمارسة، لكناه أراار رىل 

التنيااد سلتشااريعات  املشاا ل الدسااتورية الاا  قاد ينطااوي عليهااا عاد.
ن عااد. التنيااد بنواعااد معينااة،  النواعااد ه بعاا  احلاااالت  وقااال ر

الشاروط املتعلناة سحلصاول علاى  أو مة ل متيازات واحلصااانتاملنظ
تلااااك اااوااااة سلرسااااو. والتعريفااااات  أو التأرااااأات وحتااااول ا قلاااايم

الناااو  مااان املشاااا ل  ولااارلك، أعااارب عااان  يطااارح اااارا ال اجلمر يااة،
مان تنريارم،  145أتييدم للفكرة ال  طرحها املنارر ااااع ه الفنارة 

عاان  تضااررةاملومفاحااا أن فاارض واجااب ملاز. ينضاا  بتخلاا  الدولاة 
قوانينهااا الوطنيااة ه مجيااا الظااروف ماان رااأنه أن ئااول حون ممارسااة 

ملوجاوحين ه الدولة لساياحهتا مان أجال محاياة ساكاهنا واألراخاع ا
رقليمهااااا واااضااااعني لساااالطتها  وسلتاااااي، ينبغاااا  أن تنظاااار الدولااااة 

رذا  ااان ااارا التخلاا  أماارا  معنااوال ، ه ظاال الظااروف  مااافي تضااررةامل
النائمااااة، وأن تااااوازن بااااني التزامهااااا بتنااااد  مساااااعدة عاجلااااة وفعالااااة 

 والتزامها حبماية سكاهنا 
 14شااااارو  املااااااحة وه ااتاااااا.، رأى السااااايد ويسااااانومورا أن م -37

ًرهناء املساعدة( الري اقرتحه املنرر اااع سيوفر قادرا  مان اليناني 
بتنااد  املساااعدة، لكنااه ساايكون أ ثاار حقااة رذا  يتعلااق فيمااانااانوين ال

ق الدولاااة  واجلهاااات املندماااة  تضاااررةاملناااص أيضاااا  علاااى ضااارورة توافاااُ
ينبغا  للمساعدة على رجراء  هناء املساعدة  وحتنيناا  هلارم الغاياة، 

تشاااااور الدولااااة  تتعااااديل وااااياغة مشاااارو  املاااااحة لتصاااابح  التاااااي  
ة فيما بينهما بشأن حتدياد مادة ندمة للمساعدواجلهات امل تضررةامل

  “املساعدة ااارجية ورجراءات رهنائها

أعااارب عااان راااكرم للمنااارر ااااااع علاااى  وودالساااأ مايكااال  -38
تنرياارم ااااامس وقااال رنااه يتوقااا، رااأنه رااأن العديااد ماان األعضاااء 
الااارين أرااااروا رىل أمهياااة اجلواناااب العملياااة ه محاياااة األراااخاع ه 

ث، أن يوجااااه االاتمااااا. رىل ااااارم املسااااائل العمليااااة حاااااالت الكااااوار 
دحا   باأا  حاملا يتم ررساء املبااح  األساساية  وأراار رىل أن انااك عا 

سااايما لااادى  ال ماان الواثئاااق والبيااااانت املتعلناااة سلتجاااارب الساااابنة،
املنظمااات املتخصصااة ه ا غاثااة ه حاااالت الكااوارث، الاا  ينبغاا  

مكن أن تندمها اللجناة  وقاد ئمال حراستها لتحديد املسامهة ال  
 ا حالة رليها مغزى ااما   أو جمرح رحراج أعمال قا. ما آترون

قاااال الساااأ مايكااال رناااه ياااوح أن يعلاااق علاااى ماااا ذ ااارم السااايد و  -39
تااا حي بعباااارات قاساااية عااان األحكاااا. العاماااة جااادا  الااا  اعُتمااادت 

اللجناة سلفعل، رغم أنه أياد ه الوقات نفساه الانهج الاري اعتمدتاه 



  2012متوز/يوليه  3 - 3139اجللسة  79
 

 

ه تنااااول املوضاااو  وووااافه أبناااه هناااج قاااائم علاااى حناااوق ا نساااان  
  عن تلك األحكا. العامة وأعرب السأ مايكل عن رغبته ه الدفا 

يساااعه املوافناااة علاااى  ال ورباااداء راااكه ه ذلاااك الوواااف  وقاااال رناااه
فكاااارة السااااع  رىل حتنيااااق تااااوازن بااااني السااااياحة وبااااني محايااااة حنااااوق 

وق ا نسااان تراعاا  سلفعاال املتعلنااة حبناا  رن االلتزامااات رذ ا نسااان 
ااااااو احلاااااال سلنسااااابة حلظااااار   ماااااا  مبااااادأ الساااااياحة  وبعضاااااها مطلاااااق

د، بااال  اااوز التحلااال مناااه ه حااااالت  التعاااريب، لكااان أغلبهاااا منياااَّ
حاجااااة رىل الاااارااب أبعااااد ماااان ذلااااك ه  فاااا  الطااااوار   وسلتاااااي،

 الشأن  ارا

ق محايااااااة وعلااااااى أيااااااة حااااااال، فااااااإن املوازنااااااة املطلوبااااااة ه ساااااايا -40
تكااااون بااااني حنااااوق ا نسااااان  ال ه حاااااالت الكااااوارث األرااااخاع

حي أيضااااا ، بااااني ذ اااار الساااايد تاااا   مااااا  وبااااني السااااياحة، باااال تكااااون،
املبااااح  األساساااية الااا  يناااو. عليهاااا تناااد  املسااااعدة ا نساااانية ه 

، مااان جهاااة، تضاااررةاملحاااالت الكاااوارث، أي احااارتا. ساااياحة الدولااة 
 مة للمتضررين، من جهة أترى وضرورة ضمان املساعدة امل ئ

مناع من أن يثأ املوضو  مسائل مبدئية مهمة  ال ورأى أنه -41
ناقشاااات املتعلناااة بطبيعاااة النظاااا. الناااانوين الااادوي تشاااكل جاااوار امل

املعاواار  ولكاان اناااك ه الوقاات نفسااه أساائلة عمليااة جاادا  ُتطاارح، 
الكاااوارث تضاااررين مااان والااارح عليهاااا قاااد ئااادح مصاااأ األراااخاع امل

املوت سملعىن احلره للكلماة  ولكا   أو سبة هلم رما احلياةيعإ سلنو 
  أتارهتا علاى عاتنهاا مبعاجلاة تكون اللجنة علاى قادر املسا ولية الا 

ااااارا املوضااااو ، يتعااااني عليهااااا أن تعاااااض املسااااائل املبدئيااااة واملسااااائل 
ينبغاا  أن يثنيهااا اتاات ف وجهااات  ال العملياة ه آن واحااد  ولكاان

اح ائل مبدئية، رمبا تكون عصية على احلل، عن ر النظر بشأن مس
ا غاثااة،  احللاول للمسااائل العمليااة،  الساابل الكفيلااة بتيسااأ أعمااال

 ال  مكن أن حتدث أثرا  ملموسا  على أرض الواقا 

وينبغ  أن تعااَض احلناوق وااللتزاماات والتعااون ه آن واحاد   -42
نظاار  وماان املعااايأ الاا  وينبغاا  أيضااا  مراعاااة طبيعااة املوضااو  قيااد ال

تنصااار  ال أتساااتند رليهاااا اللجناااة ه اتتياااار املواضااايا الااا  تدرساااها 
ااتمامهااا علااى املواضاايا التنليديااة، باال ]   [ أن تنظاار ]أيضااا [ ه 

عكس التطورات اجلديدة ]   [ واالاتمامات امللحاة املواضيا ال  ت
ة اااارا   ويكاااح الاانهج الااري اعتمدتااه اللجنااة ه معاجلاا (194ً“]   [

    للناانون حون تدويناه املوضو  ينحصار ه عملياة التطاوير التادر 
يعإ ذلك أن اللجنة ينبغ  أن تغفل املباح  األساسية للناانون  وال

تناااول ااارم املباااح  بااروح العصااار الاادوي، باال أن تباادي اسااتعداحا  ل
 والتطلا رىل األما. 

فاعلااااة وتتجلااااى أمهيااااة املوضااااو  سلنساااابة للاااادول واجلهااااات ال -43
هدهتا اللجنااااااة األتاااااارى ماااااان تاااااا ل املناقشااااااات احلاميااااااة الاااااا  راااااا 

الساحساااااة  فناااااد استفاضااااات الااااادول واملنظماااااات ه التعلياااااق علاااااى 
__________ 

 حوليااااةو، 238اجمللاااد الثاااااين ًاجلااازء الثاااااين(، الفنااارة  ،1997 حولياااة (194ً 
  256 الفنرة(، الثاينًاجلزء  الثاين لداجمل ،2006

ة النااانون مشاااريا املااواح الاا  اعتماادت حاا  اآلن  وماان واجااب جلناا 
الاادوي  ااام ااارم األطااراف أن تنظاار إبمعااان ه م حظاهتااا، و ااب 

اجلاادح ه الوقاات  تعلينااات األعضاااءتااوي االعتبااار ل عليهااا أيضااا  أن
أن أتتر  أو املناسب  وبوسعها أن تفعل ذلك ت ل النراءة الثانية

  بعاااا  االقرتاحااااات ه حسااااباهنا حاااا  قباااال حلااااول ااااارم املرحلااااة،
فعلااات بشاااأن مواضااايا أتااارى، رذا وجاااد املنااارر  سااابق هلاااا أن  ماااا

 اااع فائدة ه ذلك 

من تنريارم،  78رىل  55الفنرات من وحر  املنرر اااع، ه  -44
رحوح الدول على األسئلة ال  طرحتها عليها اللجنة ه تنريراا عان 

بشاأن وجاوح التازا. ينضا  بتناد   (195ًأعمال حورهتاا الثالثاة والساتني
ه  وقااال السااأ مايكاال ه ااارا الصاادح رنااه يتفااق املساااعدة ماان عدماا 

ا. وأن وجاوح هلارا االلتاز  ال ما املنرر اااع وغالبية الدول على أناه
 ضه ه مشاريا املواح ستكون حماولة غأ واقعية حماولة فر 

وقال رن املنرر اااع  ر  فص   من تنريرم لواجب التعاون  -45
سلفعاال، ومثال ذلااك ه جازء منااه  5الاري نااص علياه مشاارو  املااحة 

اساااتجابة للم حظاااات الااا  أُباااديت ه اللجناااة الساحساااة  وينااارتح 
 4وايغ رىل حاد  بااأ علاى غارار الفناارة  املنارر ااااع مشارو  ماااحة

املتعلنة بنانون طبنات امليام اجلوفية من مشاريا املواح    17 من املاحة
اااااارم حااااااالت الطاااااوار   17  وتتنااااااول املااااااحة (196ًالعاااااابرة للحااااادوح

النائمااااة، ه حااااني ينطبااااق مشاااارو  املاااااحة ألااااف اجلديااااد أيضااااا  بعااااد 
رة املتعلناااااة حااااادوث الكارثاااااة الطبيعياااااة  بياااااد أن النصاااااوع املعاوااااا 

ملسااألة يكاان أ ثاار،  مل سملوضااو  تااوي نفااس الناادر ماان األمهيااة، رن
التأاب للكوارث؛ وارا ما ررحه املنرر اااع  ويطرح ارا األمار 
مسألة عاماة سابق للجناة الناانون الادوي أن أحاطات ماا علماا ، ه 

تتوواال رىل حساامها  مل مااث  ، لكنهااا 1التعليااق علااى مشاارو  املاااحة 
تتووااال رىل حتدياااد مااادى ضااارورة تضااامني مشااارو   مل أهناااابعاااد، أي 

  وتسااءل الساأ (197ًن املرحلة ال  تسابق الكارثاةاملواح أحكاما  بشأ
رذا  ان املنرر اااع ينوي اقرتاح ماحة  مايكل ه ارا الصدح عما

 بشأن ارم املسألة 

مبشاااارو  املاااااحة ألااااف نفسااااه، يباااادو أن  لماااا   يتعلااااق فيماااااو  -46
حتمااااا ن نفاااااس املااااادلول املنصاااااوح ه  ال “ونعاااااالت او “تعااااااون ت

علاى  -وااو  ،واجب التعااونيتعلق بتأ   فهرا األ5مشرو  املاحة 
من املباح  الا  تنطاوي عليهاا النواعاد العاماة مبدأ اا.  - غموضه

 املتعلناااةه رعااا ن مبااااح  الناااانون الااادوي مكااار   لناااانون الااادوي ل
مليثاااااااااق األماااااااام  نااااااااا  وف سلع قااااااااات الوحيااااااااة والتعاااااااااون بااااااااني الاااااااادول

الاوارحة ه مشارو   “تعااونلا ه حني يبدو أن  لماة  ،(198ًاملتحدة
__________ 
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يتااح مان  أو .ماا ينادَّ  واو أال املاحة ألف حتمل معىن أ ثر حتديدا ،
يوضااااح واجااااب  ال مساااااعدة  وسلتاااااي، فااااإن مشاااارو  املاااااحة ألااااف

مان وجاوح واجاب ينضا  بتناد  املسااعدة مسألة التعاون بل يعاض 
لااك، يكتفاا  مشاارو  ون ااارا الواجااب  وفضاا   عاان ذضاامومعدمااه 
الدولااااة  التعاااااون الواقااااا علااااى عاااااتق س رااااارة رىل واجااااب 5املاااااحة 

، بينمااا ياانص مشاارو  املاااحة ألااف علااى أن واجااب التعاااون تضااررةامل
جلهاات الفاعلاة األتارى املار ورة  اينا على عاتق الادول عموماا  و

يااه ه اجااب املنصااوع علتباادو طبيعااة الو  وال  “5ه مشاارو  املاااحة 
 ؛ وقاد ذ ار املنارر ااااع أن األماراحلكم األتأ واضاحة متاماا  ارا 
  ولكاان سلتصارفسلتازا.  ببلاوغ نتيجاة، ور اا يتعلاقيتعلاق سلتازا.  ال
اا  الاادول  وماا ؟اا  اجلهاة الا  يناا عليهاا اارا االلتازا. حتديادا  ماا 

 ااان ا  رذو ؟ ااال ااا  مجيااا الاادول؟ “تعاااونت  أنالاا   ااب عليهااا 
س مان املنطاق ه را ء  اال املنصاوح بارلك فهاو لاي ،األمر  ارلك

الااادول الااا  هلاااا رواباااط  أ. حول املنطناااة أ. تااارىاأل تضاااررةاملدول الااا 
لااااديها التزامااااات  ااهااااا؟ وااااال ينااااا  أو تضااااررةاملتاوااااة سلدولااااة 

الواجب على الدول الناحرة على تند  املساعدة حون غأاا؟ يبدو 
جلهااات  اا يفاارض ااارا الواجااب علااى مجياا  أن مشاارو  املاااحة ألااف

  وارم اجلهات  ثاأة “5الفاعلة األترى املر ورة ه مشرو  املاحة 
 الدوليااااة احلكوميااااة ملنظمااااات اتشاااامل األماااام املتحاااادة وغأاااااا ماااان 

واالحتااااااح الااااادوي جلمعياااااات الصاااااليب األمحااااار واهلااااا ل  “املختصاااااة
 أغااااااا ملنظماااااااات  اواللجناااااااة الدولياااااااة للصاااااااليب األمحااااااار و األمحااااااار
فع   رقرار النانون الدوي   فهل  وز للجنة “الصلةذات   احلكومية

ه  “األترى جلهات الفاعلة امجيا تلك  عاتق  على   التزامات تنا
 ؟مشاريا املواح

 ،اااااامس متنريااار  ذلاااك الفصااال مااانه املنااارر ااااااع  وأراااار -47
العدياد  رىل، الفصل الري يلياه املتعلاق بشاروط تناد  املسااعدة وه
علااى أمهيااة عااد. رعاقااة الدولااة  راادحلتعاااون و ل لعمليااةاجلوانااب ا ماان
عاان حاااالت فكثااأة ااا  النااواحر الاا  حُتكااى هلاارا التعاااون   تضااررةامل

أقفلات فيهاا احلاادوح ه وجاه رماداحات وعمااال ا غاثاة الارين تعاارر 
 ،طارئااااااةحالااااااة وجااااااوح علاااااايهم ر مااااااال طاااااارينهم علااااااى الاااااارغم ماااااان 

أترأة حتول  وقد يكاون لبت طُ  أو ،رسو. مجر يةفيها فُرضت  أو
 ،تضاررةاملما يربر التأتأ ه بع  األحيان، ولكن علاى الادول  مثة

بكاااال أت يااااد، أن تفعاااال مااااا ه وسااااعها ماااان أجاااال تسااااهيل ريصااااال 
 املعدات وا مداحات اااوة س غاثة 

حراساااااة مفصااااالة ومتوازناااااة للمساااااألة ذلاااااك الفصااااال ويتضااااامن  -48
أن تفرضاااها  تضاااررةاملولاااة ق للدالشاااائكة املتعلناااة سلشاااروط الااا  ئااا 

على تند  املساعدة  واو يتناول جمموعة  املة من املساائل اهلاماة 
ال  سبق أن أرار رليها أعضاء آترون  وأعرب الساأ مايكال عان 

 - 13أي مشرو  املااحة  - رزاء مشرو  املاحة ذي الصلةأمله  ةتيب
طاااا  ه مفر و  واعتاااربم ضاااعيفا   ،مااان التنريااار 181الاااري ورح ه الفنااارة 

  عتارب علاة ه حاد ذاتاهيُ  ال واو ماا ،  وقال رنه خمتزل  ثأا  التبسيط
  منتضااابا  وقاااد ووااافه املنااارر ااااااع سملبساااط واعتاااربم السااايد فورتاااو 

قااال عاادة أعضاااء آتاارين، أن تناارتح اللجنااة   مااا  ،ولكاان ماان املهاام
حا   أو - ، رمباا ه عادة فناراتأ ثار تفصاي    مرا الشأن أحكاماا  

ذلااااك  سااااد النناااااط الاااا  تناوهلااااا املناااارر اااااااع ه  - مااااواحعاااادة 
الساايد ه اقاارتاح ماان تنرياارم  وينبغاا  للجنااة أن تنظاار بعنايااة  الفصاال
التفكااأ ه وضااا اتفاااق  ااوذج  بشااأن مر ااز الااداع  رىل موراساا  

النوات واجلهات الفاعلة األترى ال  تشارك ه أعماال ا غاثاة ه 
 منرتحاا  جادا  أن يناد. املنارر ااااع حاالت الكوارث  ومان املفياد 

عاماة عنادما يادي بكلمتاه اللساة اجل، رما ه 13 ثراء مشرو  املاحة 
ه تنرياار قاااح.   أو رىل جلنااة الصااياغة أو اجلاااريبعااد انتهاااء النناااش 

 ال ماا جااء ه املناقشاة علاى لساان   املنارتحومكن أن يتضمن اارا 
 ،وأعضاااء آتاارين حيوالساايد تاا فورتااو الساايد و  موراساا  ماان الساايد

بشأن ارا االستعانة سملر رة ال  أعدهتا األمانة العامة أيضا   مكن  و 
اعتماااااح هنااااج النااااانون الاااادوي حااااال قااااررت جلنااااة  وه  (199ًاملوضااااو 

رضاافة رىل العاماة عمل  أ ثر، قد يكون من املفيد أن تعاد األماناة 
 حورن  انااات قياااو  ،الوثيناااة تتضااامن آتااار التطاااورات املساااتجدة تلاااك

 امليزانية ستحول حون ذلك على األرجح 

ويتناول آتر مشاريا املواح املنرتحة ه التنريار اااامس، وااو  -49
عمليااااة يتعلااااق األماااار مبسااااألة ، رهناااااء املساااااعدة  و 14مشاااارو  املاااااحة 

اامة، وقد  ان تشاديد احلكام املنارتح علاى التشااور ه حملاه  لكان 
 ، مبعااااىن أنااااهفيمااااا يباااادواملساااااعدة اااارا احلكاااام يعتااااربم راااارطا   هناااااء 

ساااواء أ اااان اااارا الطااارف ااااو  ،مااان طااارف واحاااد ا ياااز رهناءاااا  ال
 الدولة ال  تند. املساعدة، وارا أمر مبالغ فيه  أ. تضررةاملالدولة 

 ةالنهائياااااا الاااااري سااااااتتخرم احلصاااااايلة سلشااااااكل  يتعلااااااق فيمااااااو  -50
ر ل اللجنة بشأن ارا املوضو ، قاال الساأ مايكال رناه يشااطاعمأل

 مشاااريا أنااه ساايكون ماان املستحساان أن توضااا  حي رأيااهالساايد تاا 
 مشاريا مواح  ال “مباح  توجيهية 

يناااااوي التعلياااااق علاااااى املنااااااالت  ال وقاااااال الساااااأ مايكااااال رناااااه -51
ساااااااابنون ه اللجناااااااة،  أو الفنهياااااااة الااااااا  أّلفهاااااااا أعضااااااااء حااااااااليون

ا فااااراط ساااايكتف  إببااااداء م حظتااااني  أوال ، أنااااه ينبغاااا  عااااد.  باااال
ملناااالت الفنهيااة؛ واثنيااا ، أنااه ياارى أنااه ئااق تمااا. رىل ارياا ء االا ه

متاما  ألعضاء اللجنة، خب ف ما ذاب رليه السيد حسونة رذا  ان 
قد فهم قصدم جيدا ، أن يكتبوا منااالت عان األعماال اجلارياة، بال 
قد يكون مان املفياد أن يفعلاوا ذلاك، راريطة تاوافر الدقاة واالحارتا. 

 ا يكتبونه فيم

قااال السااأ مايكاال رنااه ي يااد رحالااة مشاااريا املااواح تااا.، وه اا -52
الث ثاااااااة املنرتحاااااااة ه التنريااااااار اااااااااامس للمنااااااارر ااااااااااع رىل جلناااااااة 
الصااياغة  وطلااب رىل املناارر اااااع أن يشااأ، ولااو بصاافة مبدئيااة، 

__________ 
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رىل تصااااورم فيمااااا خيااااص األعمااااال املنبلااااة بشااااأن املوضااااو ، وذلااااك 
  ه بعد انتهاء املناقشةعندما يدي بكلمت

أرااار رىل أن األعمااال املتعلنااة ماارا املوضااو   شــتورما الساايد -53
تكااااون انفاااارة  ال هتااادف، علااااى مااااا يبااادو، رىل وضااااا مباااااح  عاماااة

بشااكل مباراار وقااد تسااتلز. اعتماااح تاادابأ تنفيريااة حماادحة ماان قبياال 
التشاااريعات الوطنياااة  وسلتااااي، فاااإن النتيجاااة  أو االتفاقاااات الدولياااة

مبااااح   أو ارياااةد تتخااار راااكل اتفاقياااة رطنهائياااة هلااارم األعماااال قااا ال
توجيهية، وينا علاى عااتق جلناة الناانون الادوي أن تتخار قارارا  مارا 

 الشأن ه مرحلة الحنة 

سلاانهج املعتمااد، أيااد الساايد رااتورما الاانهج النااائم    يتعلااق  فيمااا و  -54
رم، رىل  على حناوق ا نساان والتعااون، لكناه قاال رناه ااو أيضاا  تسااو 

عااادح مااان أعضااااء اللجناااة  شاااواغل الااا  أعااارب عنهاااا  حاااد ماااا، ذات ال 
يوجاد ه   ال   بشأن تضمني مشاريا املواح حنوقاا  وواجباات  ورأى أناه 

  النااانون الاادوي الوضااع  التاازا. مطلااق وغااأ مشااروط بتنااد  املساااعدة 
 ب فهم ا رارة رىل التعاون سعتباراا رراارة رىل   ، قبوهلا  ولرلك  أو 

ائج  فمان واجاب  ال مان  زا. بتحنيق نتا وليس رىل الت  سلتصرف  التزا. 
والدولااااة الاااا  تنااااد. املساااااعدة أن تتفاااااوض وتتعاااااون    تضااااررة امل الدولااااة  

حبسن نية ما مراعاة االحتياجات ال    حتديداا والندرات املتاحة   
حبجااام    يتعلاااق  فيمااا الشااافافية   ويفاارتض التعااااون أيضااا  تاااوت  قااادر ماان 

 ا  وقدراهت  تضررة امل الكارثة واحتياجات الدولة  

ن حتنااق تااوازان  ويباادو أن مشاااريا املااواح الاا  ُوضااعت حاا  اآل -55
سليما  بني سياحة الدولة وبني ضارورة محاياة األراخاع ه حااالت 
الكاوارث  وماا ذلااك،  اب قباول اسااتثناءات مان مبادأ السااياحة ه 

 تضااااااااررةاملمتلااااااااك الدولااااااااة  ال حاااااااااالت الكااااااااوارث الكبااااااااأة عناااااااادما
 ال زمة  الندرات

ر اللجنااة حمنااة ه التمييااز بااني املوضااو  قيااد النظاا  اناات ولنااد   -56
وبااني املساا ولية عاان تااوفأ احلمايااة، حاا  ورن  ااان رفاا  املساااعدة 

التميياازي، مكاان أن  أو النااابا ماان سااوء النيااة، أي الاارف  التعسااف 
يفض  من جراء املعاانة ال  يسببها للعديد من الضحااي رىل وضاا 

مباااادأ املساااا ولية عاااان احلمايااااة   مشااااابه لألوضااااا  الاااا  تااااربر تطبيااااق
 سيد بيرتيت  والسأ مايكل، ا  مساألة حيااةقال ال  ما  فاملسألة،

 موت سلنسبة للعديد من األرخاع  أو

مبشااااريا املاااواح اجلديااادة املنرتحاااة ه التنريااار قياااد  يتعلاااق فيماااو  -57
النظار، ينبغا  تعااديل مشارو  املااحة ألااف راك   ومضاموان   وينبغاا  

وتوضااايح طبيعاااة واجاااب التعااااون   5املااااحة شااارو  مب حتدياااد ع قتاااه
ه ذلااااك  مبااااا ويثااااأ ااااارا املشاااارو  أيضااااا  مسااااائل تتعلااااق سلصااااياغة،

رمكانيااة رحراج أرااكال أتاارى ماان املساااعدة  وأتااأا ، ساايكون ماان 
امل ئاام، علاااى األتااص، أن ئااادَّح املوضااا الاااري سااأح فياااه مشااارو  

مشااارو  يااادرَج ه  السااايد راااتورما، ينبغااا  أن رأي وه املااااحة ألاااف؛
 فنرة اثنية  ولكن سيكون إبمكان جلنة الصياغة أن تعاض   5املاحة 

 مجيا ارم املسائل 

وأعرب السيد رتورما عن أتييادم للسايد فورتاو الاري قاال رن  -58
يااربرم لكونااه ياانص علااى ضااماانت رضااافية  لااه مااا 13مشاارو  املاااحة 
راااروطا   ، حياااث يكاااون بوساااعها أن تفااارضتضاااررةامللساااياحة الدولاااة 

ى تند  املساعدة  لكنه حعا رىل عد. املساواة بني النانون معينة عل
الااادوي والنااااانون الاااداتل  ألن ااااارا األتاااأ  ااااب أن يتطاااابق مااااا 
النانون الادوي  ومثاة حاجاة فيماا يبادو رىل رحراج حكام رضااه، ه 

توافااااق  أو ه فناااارة، لتاااار أ الدولااااة الاااا  تطلااااب املساااااعدة أو ماااااحة
تااادابأ التشاااريعية وا حارياااة وغأااااا مااان لجبهاااا أن تعتماااد اعليهاااا بوا

 التدابأ ال زمة لتسهيل تند  املساعدة 

 وتاااااتم السااااايد راااااتورما  لمتاااااه قاااااائ   رناااااه يااااارى أن املوضاااااو  -59
بااد ماان مواواالة العماال للتوواال رىل  ال يشااكل فكاارة ساايئة وأنااه ال

 نتائج تف  سحتياجات اجملتما الدوي الفعلية 

ــه السااايد -60 أن املنااارر ااااااع أجااارى ه تنريااارم  أراااار رىل ماكريـ
حتلاااااي   معمناااااا  لااااا راء الااااا  أعربااااات عنهاااااا احلكوماااااات ه اللجناااااة 
الساحسااة تاا ل الاادورة الساحسااة والسااتني للجمعيااة العامااة ه عااا. 

  فاالاتمااااا. الكباااااأ الااااري أبااااادام أعضاااااء اللجناااااة الساحساااااة 2011
واال يا  ئااث علااى التو سملوضااو  اااو حمااط ترحيااب ومثاال سااببا  رضاااف

ينبغااا  ه اااارم املرحلاااة مااان العمااال أن  ال رىل نتاااائج ر ابياااة  ولكااان
تكون آراء الدول عام   ينيد حرية جلنة النانون الدوي ه التصرف 
ويااادفعها رىل التساااا ل عماااا رذا  اااان عااادح الااادول الااا  ت ياااد وااايغة 

 عشر حول  أ. مشرو  ماحة من املواح او ست حول

لدياه م حظاات حمادحة بشاأن التنريار  ما ريه رن وقال السيد -61
سيما بشأن ما اقرتحه من مشاريا مواح  ال  ااامس للمنرر اااع،

جدياادة، لكنااه ساايدي مااا بعااد التعليااق علااى املوضااو  بصاافة عامااة، 
وتصووااا  ه ضاااوء الننااااش الاااري جاارى ه اجللساااة الساااابنة  لناااد  

ى املوضاااو  علاااا   اااان املنااارر اااااااع حائااام احلاااارع ه معاجلتاااه هلاااارا
تضااررين حتنيااق تااوازن حقيااق بااني حماولااة محايااة مصاااحل األرااخاع امل

الكاااوارث وباااني تفااااحي تلاااق انطباااا  أبناااه يناااتنص مااان ساااياحة مااان 
الااادول علاااى ماااو غاااأ ماااربر  وقاااد قاااا. املنااارر ااااااع منااار البداياااة 
بتعريااااف املوضااااو  علااااى أنااااه يتعلااااق حبمايااااة األفااااراح، و اناااات ااااارم 

، لكناه أمعان ه احلارع فيماا قدماه ه معاجلتاه احلماية حماور الرت ياز
اقرتحاااه مااان مشااااريا ماااواح علاااى عاااد. الااارااب رىل  وماااا مااان تناااارير

مدى مبالغ فيه فيما يتصل مرم احلماية تشية راثرة راواغل تتعلاق 
سابق أن الحاد السايد   ماا  سلسياحة  وقد ركلت تلك الشواغل،

ر بيرتيااات ، واااالب الننااااش مناااار بداياااة تناااااول اااارا املوضاااا  و   وذ ااااَّ
السيد ما ريه أبنه أعرب او نفسه قبل سانوات تلات عان تشايته 

محاياة األراخاع، ه  ال من أن يتحول املوضو  رىل محاية الادول،
 حاالت الكوارث 

ربااداء بعاا  امل حظااات  11و 10وينتضاا  مشااروعا املاااحتني  -62
ه اااارا الصااادح  فالنصاااان وااايغا بعناياااة و ااااان مثااارة حااال تاااوفين    

التماااااا   تضاااااررةاملي  فمااااان واجاااااب الدولاااااة رلياااااه بعاااااد ألأ  التووااااال
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املسااعدة ولكاان لاايس عليهاا التاازا. ر ااايب بنبوهلاا، فهاا  ملزمااة فنااط 
بعد. رفضها تعسفيا   وقد تعرر على اجلميا، ت ل النناش الاري 

جلناااة الصاااياغة ه أثنااااء الااادورة السااااابنة  وه حار ه اجللساااة العاماااة
حولاااة عااااجزة عااان أحجمااات فيهاااا للجناااة، تناااد  مثاااال علاااى حالاااة 

 التصاارف مبفرحاااا رزاء  ارثااة طبيعيااة عاان التمااا  املساااعدة ااارجيااة
يعااارب عااان  10عااان االساااتعانة ماااا  وسلتااااي، فاااإن مشااارو  املااااحة  أو

يناااد. أحاااد مثااااال  علاااى حولاااة  مل أ ثااار  وسملثااال، ال املمارساااة املتبعاااة
ر السايد رفضت بشكل تعسف  املساعدة املعروضة عليها؛ وقد أرا

 يت  رىل حالة أنكرت فيها الدولة وقو   ارثة، لكن تلك احلالةبيرت 
  و ثااأا  11املاااحة مشاارو   وال 10 املاااحة مشاارو  تناادرج ه نطاااق ال

أمر  2008ما تُر ر حالة ميا ار، لكن ما حدث ه ميا ار ه عا. 
مغاير، على النحو الري أوضحه السيد ت حي ه اجللسة الساابنة 

لة بصااورة معمنااة  وس ضااافة رىل ذلااك، عناادما ن حر  املسااأبعااد أ
 تضاررةاملترسل حولة ما تكون على ت ف سياس   بأ ماا الدولاة 

ساااافينة حربيااااة رىل ميااهااااا ا قليميااااة بُعيااااد وقااااو  الكارثااااة الطبيعيااااة 
وتاار ر أهنااا جااااءت للمساااعدة، يصااابح االرتياااب ماااربرا  متامااا   وقاااد 

ا يساء تفسأ حوافا الدولة ورمب  عنبام،حُتمد  ال  ي حي الرف  رىل ما
 ااوز اعتبااار الاارف  تعساافيا   وقااال الساايد ما ريااه  ال املعنيااة، ولكاان

علاااااى أساااااا  عاااااد.  “عسااااافا   تي ياااااد أيضاااااا  انتنااااااح  لماااااة  ال رناااااه
وضااوحها  فهاارم العبااارة تسااتخد. بكثاارة ه النااانون الااداتل ، ورذا 

توجياه الا ز. بشاأن قُرنت أبمثلة مناسبة ه التعليق مكن أن تاوفر ال
 وز فيها للدولة رف  املساعدة  فإيصال  ال أو احلاالت ال   وز

تشااأ   “ديق واا املساااعدة علااى ماانت ساافينة حربيااة قاحمااة ماان بلااد 
ياا من جانبااه، مثاال  وذجااا  للحاااالت الاا   ال الاادالئل رىل أنااه اال 

تطرت ببال السيد فاسياين عندما انرد اللجنة بك . بليغ وما ثر 
 متضااررةرن رجبااار حولااة  رذ رغفااال املسااائل املتعلنااة سلسااياحة  عااد.

على قبول املساعدة حون رروط يفتح اجملال أما. التدتل السياس  
حاااالت الكااوارث  وااارا التهديااد للسااياحة حتاات غطاااء ا غاثااة ه 

 او حتديدا  ما  ب أن يوليه أعضاء اللجنة ااتمامهم 

عملياااا  رىل حاااد موراسااا  وه اااارا الصااادح،  اااان هناااج السااايد  -63
حعا رىل وضا ترتيبات عملية مكن اللجوء رليها ه  رذ أبعد بكثأ 

مبعىن   حالة وقو  الكارثة لضمان ريصال املساعدة رىل من ئتاجها،
تر يز االاتما. على محاية األرخاع حون االنشاغال  ثاأا  مبوضاو  

ماان السااياحة عناادما تكااون الكارثااة قااد وقعاات سلفعاال  وقااد يكااون 
املفيد، بطبيعة احلال، وضاا اتفااق  اوذج  بشاأن مر از الناوات ه 
حالااة وقاااو  الكارثااة  واملهااام ه األماار ااااو اتساااق  ااال ماان مشااارو  

ما ممارسة الدول  فالدول ال  تتعرض  11احة ومشرو  امل  10ملاحة  ا
ه  أو تتوا  ه التما  املساعدة وال لكارثة تلتمس ا غاثة سلفعل

حتجب بشكل تعساف   ال أهنا  ما  ا،ة املعروضة عليهقبول املساعد
موافنتهااا عليهاااا، وااااو مااا أقااار باااه الساايد فاساااياين نفساااه  ورذا  اااان 

يت  سلسالوك الناابا مان ساوء اناك مثال على ما ووفه السيد بيرت 
نية، فمن امل  د أنه ليس نو  السلوك الري ينبغ  أن تعاززم اللجناة 

ظهار ممارساة الادول، ه رأي س حجا. عن واوغ مشااريا ماواح  وتُ 

السااااااايد ما رياااااااه، أن االلتزاماااااااات املنصاااااااوع عليهاااااااا ه مشاااااااروع  
تناااو. باااه الااادول سلفعااال  ولااارلك  ملاااا اااا   سااايد 11و 10 املااااحتني

ب احلرع على عاد. تلاق انطباا  بعاد. وجاوح التزاماات ه اارا  
الاااانص علااااى  أو الشااااأن، و نااااب اال تفاااااء بتنااااد  ووااااف للتعاااااون

اع ه حالاااة وقاااو  فكياااف مكااان محاياااة األراااخ ممارساااات فضااالى 
يكاان اناااك التاازا. سلاااذ تاادابأ تضاامن محااايتهم؟ رن مل  مااا الكارثااة
الوجاه الساليم رذا قالات ت حي الدور املطلوب منهاا علاى  لن اللجنة

رن للدول أن تفعل ما تشاء رريطة أن متتثل للواجب العاا. املتعلاق 
ية األرخاع ه حاالت سلتعاون  ورذا  ان اهلدف او ضمان محا

يبدو  ال الكوارث، فإن مطالبتها للدول سالستمرار فيما حأبت عليه
أنه ينطوي على ماس غاأ مشارو  بساياحهتا  وتكمان مهماة اللجناة 

ال  ينبغ  رقرارااا ه  أو ه حتديد االلتزامات النانونية النائمة فع   
  را الصدح ما رذايهم  ثأا  ه ا وال رطار التطوير التدر   للنانون 

مبااااح   أو  اااان نتااااج عملهاااا سااايخرج علاااى راااكل مشااااريا ماااواح
توجيهيااة، مااا حا. األماار يعااوح ه هنايااة املطاااف رىل احلكومااات الاا  

 عله سلنص الري تعتمدم اللجنة تنرر ما تف

وارم امل حظات املتعلنة بعد. استصواب امتنا  اللجنة عان  -64
تصااادق أيضاااا  علاااى رلااازا. الااادول  تضاااررةاملفااارض التااازا. علاااى الدولاااة 

تنادمها  و اب ه اارا الصادح تفااحي املبالغاة  أو بعارض املسااعدة
الساحساااة  ه اساااتخ ع االساااتنتاجات بشاااأن ماااا قيااال ه اللجناااة 

ومن املرجح أن لا رح الدول سلنف  رذا سئلت عان التزامهاا بفعال 
تفرضاااه عليهاااا أي معااااادة، ويكااااح يكاااون مااان امل  اااد أن  ال رااا ء

هااااا جلنااااة نااااد. رحا  مشاااااما  لرحاااااا علااااى الساااا ال الااااري طرحتااااه عليت
تنولاااااه الااااادول ه اللجناااااة  وماااااا الناااااانون الااااادوي ه العاااااا. املاضااااا  

ك وحتلياال املناارر اااااع لااه ه ااارا الصاادح الساحسااة مهاام حون راا 
مفيااااد، ويتعااااني علااااى جلنااااة النااااانون الاااادوي أن تضااااعه ه اعتباراااااا 

تني األوىل والثانية  غأ أن ارا ليس العتماح مشرو  املواح ه النراء
 اااو األماار الوحيااد الااري ينبغاا  مراعاتااه، ألن حتديااد ممارسااة الاادول

ة الساحساااة  رن الوقاااوف يكاااون سلتماااا  آرائهاااا ه رطاااار اللجنااا  ال
علااااى ااااارم املمارسااااة يااااتم ماااان تاااا ل البحااااث الاااادقيق ولاااايس عاااارب 

 استط   اآلراء 

يد فورتااو رأيااه النائاال فااإن الساايد ما ريااه يشاااطر الساا  ،ولاارلك -65
اعاا  االتساااق تنتضاا  علااى أقاال تناادير رلاازا. الاادول بتنااد  أبن حو 

 مطلناااا    اااوز أن يكاااون اااارا االلتااازا. ال املسااااعدة  وبطبيعاااة احلاااال،
علاااى الااادول النااااحرة علاااى الوفااااء باااه  واناااا  رال  اااوز أن ينطباااق وال

حساااة أيضاااا ، رذا وضاااا املااارء جانباااا  ماااا تنولاااه الااادول ه اللجناااة السا
والحاااد ماااا تناااو. باااه، سااايجد أن عااادحا  منهاااا يفخااار بندرتاااه علاااى 

رلااازا. الااادول بعااارض عااارض املسااااعدة ويساااار  رىل النياااا. بااارلك  و 
يتعارض ما ممارستها، ألنه يعإ النول أبنه  ال  ابتندمه أو املساعدة

تنااو. بااه أواا    ورذا  ااان ااارا مثاال  مبااا ماان واجااب الاادول أن تنااو.
مااان تااا ل رضااافة االعتنااااح س لااازا. رىل  -انون تطااويرا  تااادر يا  للناا 

فإنااااه تطااااوير ر ااااايب متامااااا  لا ه سااااياق  -ول الثابتااااة ممارسااااة الااااد
 رخاع مشروِ  نص يرم  رىل محاية األ
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سألحكاا. احملادحة الا  اقرتحهاا املنارر  يتعلاق فيماوالواقا أنه،  -66
 رلااازا. تكااان لدياااه الرغباااة ه مل ااااااع ه تنريااارم اااااامس، يبااادو أناااه

د  املساعدة، ه حني أن ارا او ماا يانص علياه حتديادا  الدول بتن
الحاد عادح مان األعضااء  ومان امل  اد أن   ماا  مشرو  املاحة ألاف

راك أناه حااول، مان تا ل وواف  وال يفته ذلاك مل املنرر اااع
بتحنيااق نتااائج، أن ئنااق  ولاايس سلتصارفااللتازا. املعااإ أبنااه التاازا. 

 استعصاااى علياااه سألسااالوب املبارااار  لكااان ذلاااكأبسااالوب ملتاااو ماااا 
قااال الساايد موراساا ، ألن احلكاام املنصااوع عليااه ه   مااا   اادي ال

ملياااام اجلوفياااة العاااابرة للحااادوح الاااري املاااواح املتعلناااة بناااانون طبناااات ا
يااااانص علاااااى التااااازا.  ال سالساااااتناح رلياااااهوااااايغ مشااااارو  املااااااحة ألاااااف 

لاك النادرة علاى يُفرض على الدول ال  مت ال   فلماذا(200ًسلتصرف
ملساااااعدة التاااازا. غااااأ وااااار. ينضاااا  بتنااااد  املساااااعدة الاااا  تنااااد  ا

ألااف ينطااوي تناادمها سلفعاال علااى أيااة حااال؟ مث رن مشاارو  املاااحة 
أوضااح أعضاااء آتاارون  فهااو ياانص علااى   مااا  علااى مشااكلة أتاارى

التعاااون ه الظاااار، بينمااا يعاااض ه الواقااا مسااألة املساااعدة  ولااائن  
ياد ناو  املسااعدة الا  مكان تنادمها، فاإن ااارا  اان مان املفياد حتد

يتوسااا ه توضاايح واجااب التعاااون  ورمبااا يعاازى ذلااك رىل  ال احلكاام
ب األمر جمارح رحراج مشارو  املااحة  انص مساتنل العنوان، ورمبا تطل

او احلال   ما  5براته حون تضمينه رحالة مباررة رىل مشرو  املاحة 
يتناااااوالن نطاااااق واجااااب  11و 10أن مشااااروع  املاااااحتني  ومبااااا اآلن 

التعااااون، فااايمكن أن يشاااكل مشااارو  املااااحة ألاااف حكماااا  مساااتن   
شرو  املاحة مفهوما ، حا. اهلدف العا. مل وما بشأن تند  املساعدة 

 فإن إبمكان جلنة الصياغة تسوية ارم املسألة 

، رأى الساااااااايد ما ريااااااااه، 13مبشاااااااارو  املاااااااااحة  يتعلااااااااق فيماااااااااو  -67
 يعاااااااااارب ال رأيهاااااااااام، أن ااااااااااارا احلكااااااااااممشاااااااااااطرا  أعضاااااااااااء  آتاااااااااارين 

بصاااااورة جزئياااااة عاااااان ذلاااااك الفصااااال ماااااان التنريااااار الاااااري ينااااااد.  رال
بتنااااد  املساااااعدة   وواااافا  مفياااادا  جاااادا  ملختلااااف الشااااروط املتعلنااااة

علاااااى حاهلاااااا، فاااااإن جاااااوار  13ورذا ظلااااات وااااايغة مشااااارو  املااااااحة 
احلكااااام سااااااأح ه التعليااااااق ولاااااايس ه ماااااانت املاااااااحة نفسااااااها  وئاااااادح 

  الشاااااااروط الااااااا  ينبغااااااا  توافرااااااااا، ساااااااواء مااااااان التنريااااااار ه األساااااااا
الاااااادول والكياااااااانت الاااااا  تنااااااد.  أو تضااااااررةاملوجهااااااة نظاااااار الدولااااااة 

تنااااااد  املساااااااعدة حو ااااااا تاااااادتل  املساااااااعدة، لضاااااامان الفعاليااااااة ه
  ومكاااااااااان أن يتناااااااااااول تضااااااااااررةاملغااااااااااأ مااااااااااربر ه راااااااااا ون الدولااااااااااة 

مبزياااااد مااااان الوضاااااوح تيساااااأ ريصاااااال املسااااااعدة  13مشااااارو  املااااااحة 
اق وح، واملساااااااائل املتعلناااااااة سهلجااااااارة واجلماااااااارك، واالتفااااااا عااااااارب احلاااااااد

النمااااااااوذج  بشاااااااااأن مر ااااااااز الناااااااااوات الاااااااااري أرااااااااار رلياااااااااه السااااااااايد 
ا. النااااااااااااانون الااااااااااااداتل ، وحتديااااااااااااد ، وااللتاااااااااااازا. سحاااااااااااارت موراساااااااااااا 

فاااااااإن الساااااااايد ما ريااااااااه ي يااااااااد  ،االحتياجاااااااات وتنييمهااااااااا  وسلتاااااااااي
الساااااأ مايكااااال ه اقرتاحاااااه أن يعاااااّد املنااااارر ااااااااع مشااااارو  مااااااحة 

ثاااااااار مشااااااااوال  يعاااااااااض ااااااااارم املسااااااااائل ليندمااااااااه رىل جلنااااااااة النااااااااانون أ 
 رىل جلنة الصياغة  أو الدوي ه جلسة عامة

__________ 
  أع م 193 احلارية انظر (200ً 

  يفا  سلغارض متاماا   ال ، فإناه14أما فيما خيص مشارو  املااحة  -68
تاااوح  وااايغته احلالياااة أبن الدولاااة  رذ الحاااد أعضااااء آتااارون   ماااا

لانن  بشاأن ال  تند. املسااعدة ئاق هلاا أن متاار  ماا يشابه حاق ا
رهناااء املساااعدة  ولاايس ذلااك مااا ينصاادم املناارر اااااع الااري يشااأ 

تاتحكم ه  تضررةاملرىل أن الدولة من تنريرم  182فنرة بوضوح ه ال
باد مان توضايح ذلاك ه مشارو   وال املدة ال  تستغرقها املسااعدة 

تبناااااى اااااا  وااااااحبة النااااارار ه هناياااااة  تضاااااررةامل  فالدولاااااة 14املااااااحة 
 ان موعد   ن حتديد املدة ال  تستغرقها املساعدة، ورناملطاف بشأ

الدولة والدولاة الا  رهنائها ئدَّح عمليا  من ت ل التشاور بني ارم 
تند. املساعدة  وينبغ  أن تتوتى اارم املشااورات سلتأ ياد حتدياد 
ماااا رذا  ااااان الوضااااا قااااد حتساااان سلناااادر الااااري تنتفاااا  معااااه احلاجااااة 

رىل ريضاااح ماان تاااج ااارم الننطااة أيضااا  مزيااد ماان املساااعدة  وحت رىل
 جلنة الصياغة 

ي يااد رحالااة  وقااال الساايد ما ريااه رنااه، رانااا  ماارم االعتبااارات، -69
مشااريا املااواح املنرتحاة رىل جلنااة الصاياغة  وأعاارب أيضاا  عاان أتيياادم 
ل قاارتاح الااداع  رىل أن يعااارض املناارر اااااع تصاااورم لسااأ العمااال 

. بااااه حون لااااى املضاااا  قاااادما  فيمااااا ينااااو املرحلااااة املنبلااااة  وحثااااه ع ه
ما قد يثأم  أو قد يتعرض له عمله أحياان  من انتناحات مبا يتأثر أن

 من ت ف 

قال رنه يشارك األعضاء اآلترين ه هتنئة املنرر مرييف  السيد -70
اااااااع علااااى تنرياااارم ااااااامس عاااان محايااااة األرااااخاع ه حاااااالت 

العماااال ويتضاااامن الكااااوارث الااااري يعاااارض مااااا أُحاااارز ماااان تنااااد. ه 
مشاريا مواح جديدة مدعومة ببحث معمق  ورأى السيد مأه أن 

الدول ه اللجنة الساحسة يعاّد أمارا   مجأا امل حظات ال  أحلت ما
مفيدا  للغاية ومكن أن يشاكل  وذجاا  تعتمادم جلناة الناانون الادوي 

غااااأم ماااان  أو فيمااااا تعاااادم ماااان تنااااارير بشااااأن املوضااااو  قيااااد النظاااار
 رن موضو  املناقشاة مهام للغاياة  ففا   ال يا  وأضاف قائ   املواض

خمتلفااة ماان العااامل  ااوارث رااهر، باال ه  اال أساابو ، تشااهد مناااطق 
 موجاااااات تساااااوانم  أو زالزل -رايباااااة ان اااااة عااااان عوامااااال طبيعياااااة 

 اااوارث ماان وااانا  أو -أوبئااة  أو جفااااف أو انفجااارات بر انيااة أو
السكان منهاا عمادا  ان حرم أو بسبب سوء رحارة املوارح - ا نسان

اسااتمرار ا مساااك مبناليااد األمااور   أو لضاامان محايااة ساالطة احلكاام
مباح  توجيهياة مفيادة  أو متكنت اللجنة من وياغة قواعد ورذا ما

التعاااون فيمااا بااني الاادول ماان أجاال التصاادي هلاارم  تساااام ه تعزيااز
 تراب سدى  لن الكوارث، فإن جهوحاا

ماااة تف  س حالء مب حظاااات عاوقاااال السااايد ماااأه رناااه سااايك -71
ااامس جدا  تتعلق مبشااريا املاواح اجلديادة الا  اقرُتحات ه التنريار ا

وال  ينبغ  أن حتال رىل جلنة الصياغة  وأرحف قائ   رنه يتطلاا رىل 
مناقشاااااتها علاااااى ماااااو مفصااااال عنااااادما تنظااااار فيهاااااا جلناااااة الصاااااياغة  

ه جلنااة  ذلااك، وعلااى مااو مااا فعلااه غااأم ماان األعضاااء اجلاادح ومااا
 حظتااني عااامتني عاان مشاارو  النااانون الاادوي، فإنااه يااوح أن ياادي مب

 املواح  كل 



 84 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

يااانص  ال وال ، وافاااق السااايد ماااأه علاااى أن الناااانون الااادويفاااأ -72
الوقاااات الااااراان علااااى أي واجااااب يلااااز. الاااادول بتنااااد  املساااااعدة  ه
بناااااااااء علاااااااى طلبهااااااااا  وأرااااااااار رىل أن املناااااااارر  تضااااااااررةاملالدولاااااااة  رىل

مااااان تنريااااارم اااااااامس أن فااااارض اااااارا  53د ه الفنااااارة  ااااا أ ااااااااع
بااول ه حااق الدولااة تاادت   غااأ من الواجااب امللااز. مكاان أن يعتاارب 
  وقاااااااال السااااااايد ماااااااأه رناااااااه ميااااااال “الساااااااياحي ه ]الااااااااذ[ النااااااارار

رىل املوقااااف الااااري ياااارى أنااااه لاااايس ماااان احلكمااااة أت يااااد  سألحاااارى
ة الواجاااااااب ه مشااااااارو  املاااااااواح ه ظااااااال عاااااااد. وجاااااااوح ممارسااااااا  اااااااارا
اعتنااااااح س لااااازا.  وأعااااارب ه الوقااااات نفساااااه عااااان  أو للااااادول اثبتاااااة
حتفظاااات علاااى اساااتناح بعااا  مشااااريا املاااواح أُبااادي مااان  ملاااا أتييااادم
ساااايما  ال الاااادول، “اجبااااات و  أو “نااااوق حهنااااج قااااائم علااااى  رىل

عاااااارض  أو (10املاااااااحة مشاااااارو  سلتمااااااا  املساااااااعدة ً يتعلااااااق فيمااااااا
مشااارو  عدة ًعلاااى املساااااملوافناااة  أو (12 املااااحةمشااارو  املسااااعدة ً

(  والحااد أنااه رغاام تلااو مشاارو  املاااحة ألااف اجلديااد ماان 11املاااحة 
 “تعااااون ت، فإناااه يااانص علاااى أن “اجاااب و  أو “ق حااا مصاااطلح 

الااااادول ه جمااااااالت حمااااادحة، وااااااو ماااااا يعاااااد ه الواقاااااا مبثاباااااة رقااااارار 
 “لواجااب او “حلااق اويثااأ الاانهج النااائم علااى مفهااوم   واجااب 

يكااح  ال الواجبات أو ح ارم احلنوقمشكلة بوجه تاع ألن وجو 
عتنااااااااااح ه اال أو  اااااااااد لاااااااااه أساساااااااااا  يدعماااااااااه ه ممارساااااااااة الااااااااادول

تبااااانيَّ مااااان البحاااااث الواساااااا النطااااااق الاااااري قاااااا. باااااه   ماااااا س لااااازا.
 رااك فيااه أن الاادول تلااتمس املساااعدة عاااحة ال وممااا اااااع  املناارر
توافاااق عليهاااا عناااد وقاااو   ارثاااة مااان الكاااوارث، وااااو  أو تعرضاااها أو
تشاااااجا علياااااه وتساااااهله خمتلاااااف الصاااااكوك الدولياااااة ًومعظمهاااااا  ماااااا
ه  مباااا يبااادو أن الااادول تتفاااق عموماااا ، ال ملاااز.(  وماااا ذلاااك، غاااأ
فيمااا أحلاات بااه ماان بياااانت ه اللجنااة الساحسااة، علااى اعتبااار  ذلااك

 قبوهلاااااا ينااااادرج ه رطاااااار حناااااوق أو عرضاااااها أو التماااااا  املسااااااعدة
 رسااااة الثابتااااة للاااادولواجبااااات انبعااااة ماااان النااااانون الاااادوي  واملما أو
لادوي، واجباات مبوجاب الناانون ا أو تنشائ ه حاد ذاهتاا حنوقاا   ال

ولايس ماان احلكمااة أن ينااال للادول رن التطااو  لعاارض املساااعدة ه 
حالااة الكااوارث يرتتااب عليااه واجااب يلزمهااا حوليااا  سلنيااا. سملثاال ه 
املسااااتنبل  ورقاااارار ااااارا الواجااااب ماااان رااااأنه أن يثنيهااااا عاااان عاااارض 

أنااه ماان   مااا  ولاايس ااارا مااا تبغيااه جلنااة النااانون الاادوي  املساااعدة،
علاااى  “لواجباااات او “حلناااوق انطبااااق اااارم غاااأ املنناااا الناااول س

املنظمات الدولية أيضا ، بل وعلاى اجلهاات الفاعلاة مان غاأ الادول 
على مو ما ورح ه مشرو  املاحة ألف  وبعد ارا التر أ سلناانون 

ئباااار  ال ت فااااا  للسااااأ مايكاااال، املوجااااوح، قااااال الساااايد مااااأه رنااااه،
ا  انت والية اللجناة استبعاح أي رواغل تتعلق مبمارسة الدول  فإذ

 ااادر ماااا أن  ال تشااامل سلتأ ياااد التطاااوير التااادر   للناااانون، فإناااه
تتجاااااال النااااانون املوجااااوح رذا مااااا أراحت أن تعتاااارب الاااادول أعماهلااااا 

 مفيدة ومنبولة 

رى شاااااااااااكلة أتااااااااااا يطااااااااااارح م “لواجباااااااااااات اوحتدياااااااااااد اااااااااااارم  -73
ل رن عد. االمتثا رذ بعواقب عد. امتثال حولة من الدول هلا  تتعلق

اللتاااازا. مااااا يرتتااااب عليااااه عمومااااا  مبوجااااب النااااانون تبعااااات معينااااة  
تكااااااااون التبعااااااااات، ه سااااااااياق املوضااااااااو  قيااااااااد النظاااااااار، رذا  فماااااااااذا
املسااااااعدة ااارجياااااة واعتاااااربت حول أتااااارى  متضاااااررةحولاااااة  رفضااااات
؟ 11املاااااااااااحة مشاااااااااارو  ملنصااااااااااوح ه سملعااااااااااىن ا “عساااااااااافا   ت قراراااااااااااا
عاااااد. امتثاااااال مكااااان أن تتصااااارف الااااادول املعنياااااة ه حاااااال  و ياااااف
لواجبهااا أن توافااق علااى تلناا  ااارم املساااعدة؟ فماان  تضااررةامل الدولااة

الصااعب تكااريس واجااب تنااد  املساااعدة رذا تعااررت ا جابااة عاان 
ااارا الساا ال  وقااال الساايد مااأه رنااه يتشااكك، علااى أيااة حااال، ه 

د حنااااوق وواجبااااات ه جمااااال املساااااعدة ه حاااااالت جاااادوى حتدياااا 
ناااااو. ه معظاااااام األحيااااااان سلتمااااااا  ت تضااااااررةاملالكاااااوارث  فالاااااادول 

املسااااعدة وتوافااااق عليهااااا  وت وااااة الناااول رنااااه ماااان األفضاااال عااااد. 
ا سراف ه الرت يز علاى حتدياد احلناوق والواجباات واتتياار وايغة 

وقبوهلاا تتوتى فنط تشجيا الادول علاى عارض املسااعدة الضارورية 
 ه حاالت الكوارث 

اء اللجنة الارين وأعرب السيد مأه  رلك عن أتييدم ألعض -74
ارأتوا أن يشاااتمل مشااارو  املاااواح علاااى مزياااد مااان األحكاااا. املتعلناااة 
سجلواناب العمليااة  وقااال رنااه ي يااد متاماا  االقاارتاح الااري قدمااه الساايد 
ن موراساا  ه اجللسااة السااابنة خبصااوع وضااا اتفاااق  ااوذج  بشااأ

مر اااز الناااوات  وأضااااف قاااائ   رن اتفاقاااا  مااان اااارا النبيااال مكااان أن 
ه مااانح موافنتهاااا  تضاااررةاملثاباااة أساااا  تساااتند رلياااه الااادول يكاااون مب

علاااى وجاااوح قاااوات عساااكرية أجنبياااة ه رقليمهاااا بغااارض ا غاثاااة ه 
حااااالت الكاااوارث  ورذا متكنااات اللجناااة مااان اقااارتاح  اااوذج يسااامح 

ا االتفاق، فساتكون بارلك قاد أسادت سلتوول سريعا  رىل ربرا. ار
ت جمرحة  ورضافة رىل ما تدمة أ ثر فائدة من رقرار حنوق وواجبا

قالاه السايد موراسا ، أرااار السايد ماأه رىل أن حور ا غاثاة املدنيااة 
يناااااال أمهيااااااة عاااااان االسااااااتعانة سلوحاااااادات  ال ه حاااااااالت الكااااااوارث

ل، رأهنا العسكرية  ورأى أن اجلهوح املدنية مكن أن تصاب سلشل
يكن اناك اتفاق مسبق ما  مل ه ذلك رأن اجلهوح العسكرية، رذا

بشااااأن وضااااا العاااااملني ه ااااارم اجلهااااوح ومعااااداهتم  تضااااررةاملالدولااااة 
حاتال الاب ح  وتلاص سلتااي رىل أناه ينبغا  للجناة أن حتارع علاى 
تضاااامني االتفاااااق النمااااوذج  بشااااأن مر ااااز النااااوات، رذا مااااا وضااااا، 

 غاثة غأ العسكرية أحكاما  تشمل جهوح ا 

نااة أعماهلاااا وه ااتااا.، اقاارتح الساايد ماااأه أن تسااتكمل اللج -75
تكاان أعماال اللجنااة  مل بوضاا مشارو  نااص م لاف ماان راّنني، ورن

فيما مضى قد رهدت أي ساابنة مان اارا الناو  علاى حاد علماه  
مباااح   أو واقارتح أن يتضاامن الشااق األول جمموعااة مباااح  توجيهيااة

اليا  ه مشرو  املواح، ملباح  املنصوع عليها حتكون على را لة ا
لى أن يتضمن الشق الثاين مشرو  اتفاق  ب، ع  ما  بعد تعديلها
مااان مشااااريا االتفاقاااات النموذجياااة تكاااون مبثاباااة عااادحا   أو  اااوذج 

رطااار للتوواال سااريعا  رىل رباارا. اتفاقااات ثنائيااة بااني الدولااة املساااِعدة 
ال ا غاثااااااة ه ت العمليااااااة ألعماااااا بشااااااأن الرتتيبااااااا تضااااااررةاملوالدولااااااة 
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ــونة السااااايد -76 قاااااال رناااااه ياااااوح أن يوضاااااح رحااااادى الننااااااط  حســـ
الاااا  جاااااءت ه مداتلتااااه ورمبااااا أُساااا ء فهمهااااا ماااان جانااااب السااااأ 

ينصاااااد أن متناااااا أعضااااااء اللجناااااة احلااااااليون  مل مايكااااال  وذ ااااار أناااااه
 ا حالء بتعلينااااااهتم علناااااا   بااااال أو والساااااابنون عااااان نشااااار املنااااااالت

لك ألناااااه يعااااازز حور اللجناااااة علاااااى العكاااااس، ينبغااااا  الرتحياااااب بااااار
تها الكباااااااأة ه جماااااااال الناااااااانون الااااااادوي  فكااااااال ماااااااا  اااااااان ومساااااااامه

ل  ينصااااااادم ااااااااو أن ينتظااااااار األعضااااااااء احلااااااااليون والساااااااابنون تووااااااا 
سااااايما عنااااادما يتعلاااااق األمااااار أبعماااااال أولياااااة  ال اللجناااااة رىل نتاااااائج،

ايااااااارات تكااااااون حراسااااااة خمتلااااااف الاااااانهج والتوجهااااااات وا ال حيااااااث
دَر  انتهاااات بعااااد، سااااواء أ اناااات تااااُ املمكنااااة ملعاجلااااة املوضااااو  قااااد 

فاااااإن األعضااااااء قاااااد  ورال جلساااااات عاماااااة  أ. ه جلساااااات مغلناااااة
ينااااادمون واااااورة  أو يبناااااون اساااااتنتاجاهتم علاااااى افرتاضاااااات مغلوطاااااة

تاطئااااااة عاااااان األعمااااااال اجلاريااااااة، واااااااو مااااااا يتعااااااارض مااااااا اجلهااااااوح 
 ال  تبرهلا اللجنة لتحسني أساليب عملها 

راااااكر السااااايد حساااااونة علاااااى توضااااايحه  وودالساااااأ مايكااااال  -77
ضااااااااارورة أن يتفااااااااااحى أعضااااااااااء اللجناااااااااة احلااااااااااليون  ووافناااااااااه علاااااااااى

مناقشاااااتها  يوالساااااابنون رعااااا ن اساااااتنتاجاهتم بشاااااأن مساااااائل  ااااار 
ه جلنااااااة الصااااااياغة أو، بصاااااافة أعاااااام، ه رطااااااار جلسااااااات مغلنااااااة  

ق يفهااااام ملااااااذا ينبغااااا  أن يتفااااااحوا التعليااااا  ال وقاااااال، ماااااا ذلاااااك، رناااااه
 جلساااااااااات عاماااااااااة علاااااااااى اااااااااارم املساااااااااائل رذا  انااااااااات تنااااااااااق  ه

 حماضر موجزة  تصدر بشأهنا

قااال رن األماار يرجااا رىل  اال عضااو ه قااول مااا لديااه  الــرئيس -78
لل سألاداف ال  تتوتااا جلنة النانون الدوي ه رطار  ال  بطرينة

حتديد املدى الري مكن بلوغه عند ررارته رىل  وه  أعماهلا اجلارية،
 ملداوالت العلنية للجنة ه مناالته ا

   55/12فعت اجللسة الساعة  ُر 
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 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، 
حساااااونة، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد راااااتورما، السااااايد 

أوسابينا، السايد فورتاو،  -سايا العرابة، السيد غيفورغيان، السايد فلن
ايسااااااري، السااااايد السااااايد  اااااامتو، السااااايد  اناااااديوا، السااااايد  يتيش

ما رياااااه، السااااايد املرتضاااااى ساااااليمان قويااااادر، السااااايد املاااااري، السااااايد 
د نول ، السيد نيهاو ، السايد وا او، موراس ، السيد مأه، السي

 السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 

 األخرى   اهليئات  مع التعاون
 من جدول األعمال 12البند 

 بياان ممثَل  جملس أوروس 
رحاااب مبمثلاااَ  جملاااس أوروس، السااايدة بلياااار، رئيساااة  الـــرئيس -1

الااادوي العاااا.، والسااايد جلناااة املستشاااارين الناااانونيني املعنياااة سلناااانون 
ليزيرتااوا، ماادير رحارة املشااورة النانونيااة والنااانون الاادوي العااا. واابااأ 

 النانوين، وحعامها رىل خماطبة اللجنة 
شاااااارين الناااااانونيني املعنياااااة جلناااااة املسترئيساااااة ً بليـــــارالسااااايدة  -2

سلنانون الدوي العاا.( أوضاحت، ه رطاار تناد  ماوجز عان اتريا  
ين النااااانونيني خماطبااااة  بااااه األعضاااااء اجلاااادح ه جلنااااة جلنااااة املستشااااار 

أنشااااائت ه الناااااانون الااااادوي، أن جلناااااة املستشاااااارين الناااااانونيني قاااااد 
اون األوااال بووااافها جلناااة فرعياااة منبثناااة عااان اللجناااة األوروبياااة للتعااا 

جلنااااااة قائمااااااة بااااااراهتا تتبااااااا  1991النااااااانوين، مث أواااااابحت ه عااااااا. 
د جلناة امل مباررة ستشاارين الناانونيني، مارتني ه للجنة الوزراء  وَتعناِ

سااانة، اجتماعاااات للمستشاااارين الناااانونيني لاااوزارات ااارجياااة مااان ال
ومخسااني حولااة وممثلاا  عاادة منظمااات حوليااة  ويو اال رىل جلنااة مخااس 

نيني حبااث املسااائل املتعلنااة سلنااانون الاادوي العااا. املستشااارين النااانو 
لاف النضاااي ه وتباحل اآلراء وتنسيق هنُج الادول األعضااء  اام خمت

جمااااال النااااانون الاااادوي، ويو اااال رليهااااا  اااارلك رواااادار آراء قانونيااااة  
مماثلااة رىل حااد  بااأ لتلااك الاا   2013-2012 واتتصاواااهتا للفاارتة

دحت ه العااامني السااابنني، عاادا اتتصاوااها ماان اآلن فصاااعدا   حااُ
 ماااان اللجااااان التوجيهيااااة أو إببااااداء آرائهااااا بطلااااب ماااان جلنااااة الااااوزراء

علااااى أن حتااااال رليهااااا تلااااك الطلبااااات عاااان األتاااارى،  املخصَّصااااة أو
طريااااااق جلنااااااة الااااااوزراء  وقااااااد أاتح هلااااااا  ديااااااد اتتصاواااااااهتا فروااااااة 

ه رليهاا استعراض أولوايهتاا وأت ياد األمهياة الا  تعلنهاا علاى ماا  يوجاَّ
تباحل اآلراء  وجرى التشديد أيضا  على  أو من طلبات ربداء الرأي

فها املرواااااااااااد األورويب حور جلناااااااااااة املستشاااااااااااارين الناااااااااااانونيني بووااااااااااا 
د ماااان للتحفظااااات علااااى املعاااااادات الدوليااااة واجلهااااة املااااديرة للعدياااا 

قواعااااد البيااااااانت املتعلناااااة بكااااال مااااان حصااااااانت الااااادول، واهليا ااااال 
املستشااااااااارين النااااااااانونيني لااااااااوزارات ااارجيااااااااة التنظيميااااااااة ملكاتااااااااب 

ووظائفهااااا، وتنفياااار اجلاااازاءات الاااا  تفرضااااها األماااام املتحاااادة  وماااان 
رية األترى التواول ما جلنة النانون الدوي واللجنة أنشطتها اجلوا

 الساحساااة واالتصاااال املساااتمر ساااارباء الناااانونيني وأقساااا. ااااادمات
 لية األترى املنظمات الدو  أو النانونية ه اهليئات

لناااد  انااات جلناااة املستشاااارين الناااانونيني منهمكاااة ه العماااال  -3
جلساتها الثانياة  على مدى االثإ عشر رهرا  املاضاية  فناد عنادت

، مث جلسااتها الثالثااة واألربعااني ه 2011واألربعااني ه أيلول/ساابتمرب 
  وأجاباات جلنااة املستشااارين النااانونيني ه ااااتني 2012آذار/مااار  

تبااحل اآلراء واسُتشاأت  أو ربداء الارأياجللستني عدحا  من طلبات 
 املتعلق مرتني بشأن مشرو  التنرير األوي لألمني العا. جمللس أوروس

مبوجز عملية استعراض اتفاقياات جملاس أوروس، ذلاك أن اساتعراض 
تفاقيااات وتنااد  تنرياار رااامل بشااأهنا رىل جلنااة الااوزراء أمهيااة ااارم اال
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راواغل األماني العاا. الرئيساية  اان من2011بنهاية أيلول/سبتمرب 
اجللسااة الثانيااة واألربعااني، رأت الوفااوح، رغاام اتفاقهااا علااى أمهيااة وه

ذلك العمل، أهناا حباجاة رىل مزياد مان الوقات  عاداح حتليال قاانوين 
اجللساااااااة الثالثاااااااة واألربعاااااااني، عنااااااادت جلناااااااة وهمفصااااااال للتنريااااااار 

بشاأن التنرياار املستشاارين الناانونيني جلساة موضاوعية لتبااحل اآلراء
واعتماادت م حظااات راادحت فيهااا علااى أنااه ينبغاا  جمللااس أوروس، 

فيااهلكوناه منظمااة رقليمياة، أن ئاا  األعضاااء الادول تشااجيا أوال  اول
علااااى التصااااديق علااااى االتفاقيااااات املربمااااة ه رطااااارم قباااال النظاااار ه 

لة انضااااما. الاااادول غااااأ األعضاااااء رليهااااا  وقااااد الحظاااات جلنااااة مسااااأ
يني عااد. اتسااق تصاانيف االتفاقيااات ه مشاارو  املستشاارين النااانون

الاادول ماان مزياادا  أن رىل مث، ماان وأرااارت، األوي، قااد  ااد التنرياار
مااامااا رذا االتفاقيااات ه أطرافااا  تصاابح أن علااى هئفزاااا نظِّماات

اي  اتفاقيااااااات حاواااااالة علااااااى أربااااااا جمموعااااااات علااااااى النحااااااو التاااااا 
واتفاق رئيساية، اتفاقيات وتُعّد عديدة ياات حاوالة علاى تصدينات

نشااطة واتفاقيااات رئيسااية، اتفاقيااات تُعااّد لكنهااا تصاادينات بضااعة
وقااد أياادت جلنااة املستشااارين النااانونيني أتاارى، واتفاقيااات تاملااة  

اساااتخدا. معاااايأ تصااانيف موضاااوعية لكااال مااان اااارم اجملموعااااات  
غااااأواقرتحاااات تصاااانيفا  أوروس جملااااس اتفاقيااااات تصاااانيف سملثاااال، ،

باااني الاااادول ساااابان اتت فاااات اآلراء فيماااااراااامل  اااا  ت تااار ه احل
األعضااااء حاااول اااارم النضاااية  وعااا وة علاااى ذلاااك، أووااات جلناااة 

ين الناااانونيني أبن تتضااامن  ااال جمموعاااة أمثلاااة التفاقياااات املستشاااار 
وجيهيااة سنتظااا. وافناات عليهااا  اال الوفااوح وأبن تستشااار اللجااان الت

غيااأ رذا  اان ينبغا  تبشاأن تصانيف االتفاقياات مان أجاال تنريار ماا
جلناااةالنظاااا. ه ضاااوء ماااا وجهااات وأتاااأا ، تطاااورات  مااان يساااتجد

 حيات الااادول األطاااراف ه املستشاااارين الناااانونيني االنتباااام رىل وااا 
يتصااال سألحكاااا. املتعلناااة سلتحفظااااتاالتفاقياااات، وخباواااة فيماااا

ننااا  االتفاقياااات  وقاااد روعيااات تلاااك أوتنفيااار آلياااات الروااادأو
تنريااار الاااري قدماااه األماااني العاااا. رىل امل حظاااات بصاااورة  باااأة ه ال

 (201ًجلنة الوزراء
 نساان، أبادت وبطلب من اللجنة التوجيهياة املعنياة حبناوق ا-4

لتعااديلجلنااة املستشااارين النااانونيني ر  مبسااط رجااراء رقاارار بشااأن أاي 
أحكاااااا. بعينهاااااا ه االتفاقياااااة األوروبياااااة حلناااااوق ا نساااااان  وبوجاااااه 

 جلناااة املستشاااارين الناااانونيني تااااع، طلبااات اللجناااة التوجيهياااة رىل
رذا  اااااان اعتمااااااح نظاااااا. أساسااااا  للمحكماااااة النظااااار ه مساااااألة ماااااا

ورمبااألوروبية حلنو  االتفاقية، من معينة أحكاما  يتضمن ا نسان ق
متوافناا  ساايكون فيهاا، وارحة غاأ أتاارى عناوار  ماا النااانون يشامل

ماااان الاااادوي العااااا. ومااااا النااااوانني الداتليااااة للاااادول األعضاااااء  ويك
اهلدف املتوتى من ذلك ه راتحة تعديل بع  األحكاا. النانونياة 

__________
ً201)“Report by the Secretary General on the review of Council 

of Europe conventions” (information document, SG/Inf(2012)12); 

available from https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?

ObjectID=09000016805ca7b0 

ماار مشانة تصاديق الربملاااانت املتصالة سحملكماة حون أن يساتدع  األ
الوطنية على تلك التعدي ت 

واعتمدت جلنة املستشارين النانونيني ه جلستها املعنوحة ه -5
مشاااااارو  رأي يلناااااا  الضااااااوء علااااااى النضااااااااي2011أيلول/ساااااابتمرب 

الرئيسية ال  يثأاا استحداث ارا ا جراء املبسط  وتتعلق املساألة 
يااااة ال زمااااة  قاااارارم  وقااااد يكااااون أحااااد األوىل مباايااااة العمليااااة النانون

احللااول هلاارم املسااألة رضااافة بنااد رىل نااص االتفاقيااة ئاادح األحكااا. 
   ااوز تعااديلها علااى ااارا النحااو، بينمااا قااد يكااون اعتماااح نظااا. الاا 

آتااار أساسااا  للم حااا    لتاااا احلاااالتني، سااايتعني علاااى وهحكماااة
ل تفاقيا معاادِّل بروتو اول اعتمااح األعضاااء الادول ة والتصااديق مجياا

عليه ه رطار رجراء متثل لنوانينها الداتلية 

املسألة الثانية، فتتعلق س جراء املبسط لعملية التعديل ه أما-6
م الااا  األحكاااا. طبيعاااة وحتديااادا ، ذاتاااه، كااان تعاااديلها مبوجباااه حاااد

والشروط ال  حتكم اعتماحااا  ويبادو أن األحكاا. النابلاة للتعاديل 
بغاااا  أن تنتصاااار علااااى تلااااك املتعلنااااة سملسااااائل علااااى ااااارا النحااااو ين

الاادول املتندمااة أومتااس حنااوق الاادول األعضاااءالالتنظيميااة الاا 
بطلباات عضاوية والتزاماهتاا  ولعال ااارا ااو السابيل الوحياد لتجنااب 
مشاانة رجااراءات املوافنااة ه بعاا  الاادول  وعاان أساالوب االعتماااح، 

منتضااااايات بينااااات املعلوماااااات املندماااااة مااااان خمتلاااااف الوفاااااوح بشاااااأن 
س مجااا   االعتماااح تاا أثِر الوفااوح معظاام أن الداتليااة أن رالالنااوانني

جلنااااة املستشااااارين النااااانونيني أرااااارت رىل أنااااه مكاااان تااااوت  حلااااول 
ماااة  وأوااارت الوفاااوح علاااى أن تلاااك انلااات موافناااة عاأتااارى رذا ماااا

تنطوي على ا ط ق على أي حكم مسبق بشأن حاجة الالرحوح
عد. حاجتها، رىل تادوين األحكاا. الا  أوبع  الدول األعضاء،

املستشارين جلنة ورأت الوطإ  النانون ه النحو ارا على سُتعتمد
تعمنا النانونيني أنه ليس بوسعها ه ارم املرحلة رجراء حتليل أ  ثر

للمسألة املعروضة عليها من جانب اللجنة التوجيهية املعنياة حبناوق 
ظر ه منرتح يتضمن احاا  عاحة النأهنا أبدت استعدرالا نسان 

وااااو فياااه، رأيهاااا واااوغه باااداء بعاااد عليهاااا يُعااارض فعلياااا  مشاااروعا 
اآلن ملما ح  رليها يُطلب
عان الع قاات باني جلناة مث انتنلت السيدة بلياار رىل احلاديث -7

املستشااارين النااانونيني واملنظمااات األتاارى، فنالاات رن االتصاااالت 
املنظماااات الدولياااة أوء الناااانونيني سهليئااااتالااا  أجريااات ماااا اااااربا

األتاارى ومااا أقسااا. اااادمات النانونيااة مااا  اناات تتعلااق سملواضاايا 
ال  تتكرر مناقشتها ه جلنة املستشارين النانونيني 

وقااااد انقاااا  الساااايد سااااتيفن ماتيااااا ، األمااااني العااااا. املساااااعد -8
عاان احلمايااة للشاا ون النانونيااة ه األماام املتحاادة، مسااألة املساا ولية
اساتجد مان مبااما جلنة املستشاارين الناانونيني  وأبلاغ اارم األتاأة

تطورات ه احملا م اجلنائية الدولية واآللية الدولية لتصريف األعمال 
العدلاملتبنية للمحكمت توت  أمهية على أيضا  وردح اجلنائيتني، ني

ااااارا والشاااافافية ه أنظمااااة األماااام املتحاااادة للجاااازاءات  وأراااااح، ه 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ca7b0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ca7b0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ca7b0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ca7b0
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، أميناااة (202ًالصاادح، سلعمااال الااري أجنزتاااه السااايدة  يمااربي بروسااات
التابعاة للجناة جملاس األمان املنشاأة عما   بنارار جملاس األمان  املظامل
  وأحىل السايد 1999تشرين األول/أ توبر  15امل رخ ( 1267ً1999

لاااااويس روماااااأو ريكيناااااا، املااااادير العاااااا. للااااادائرة النانونياااااة سملفوضاااااية 
ديث عااان النظاااا. الناااانوين ل حتااااح األورويب والناااانون األوروبياااة، حبااا 

ه االنتباام ت لاه رىل وجاوب تفساأ قاانون االحتااح  الدوي العاا.، وجاّ
لعاره، املنياد لنطاقاه  وقاد. أيضاا  األورويب ه ضوء النانون الادوي ا

عرضااا  مااوجزا  للتعاادي ت ال زمااة  اتحااة انضااما. االحتاااح، بوواافه 
الوالية الوطنية، رىل االتفاقية األوروبية حلنوق منظمة تتجاوز حدوح  

ا نسااااان  وحتاااادث الساااايد موريثيااااو مورينااااو، رئاااايس املعهااااد الاااادوي 
وضااح التحااادايت ا نساااين، ه ساااان رمااو، عاان معهااادم وأللنااانون 

الاا  يواجههااا النااانون ا نساااين الاادوي بساابب تغااأ طبيعااة احلاارب 
املديريااة التنفيريااة اي، ماان التنليديااة  وأتااأا ، قااد. الساايد حيفيااد رااار 

جلناااة للجناااة مكافحاااة ا راااااب التابعاااة لألمااام املتحااادة، رحاطاااة رىل 
ة املستشااارين النااانونيني عاان التعاااون النااائم مناار أمااد طوياال بااني جلناا 

 وجملس أوروس  مكافحة ا رااب
وتتابا جلنة املستشارين النانونيني أعمال جلنة الناانون الادوي  -9

ا املدرجااة سنتظااا. ه جاادول أعمااال ملواضاايتشاامل ا رذ عاان  ثااب 
جلناااااة املستشاااااارين الناااااانونيني حصاااااانة الااااادول وحصاااااانة املنظماااااات 

ملعاااادات الدوليااة والنااانون واملمارسااة املتعلنااني سلتحفظااات علااى ا
وا عاااا انت التفسااااأية  ومااااا أن قاعاااادة بياااااانت جلنااااة املستشااااارين 

جلنااة  فااإن الاادول، النااانونيني تر ااز تر ياازا  أ اارب علااى مسااألة حصااانة
تعنااد جلسااات لتباااحل اآلراء بشااأن  املستشااارين النااانونيني  ثااأا  مااا

حصااااانة ممثلاااا  الاااادول  وتُعلاااام الاااادول جلنااااة املستشااااارين النااااانونيني 
يسااتجد علااى سااوابنها النضااائية املتعلنااة ماارا املوضااو   مبااا سنتظااا.

 ماان تطااورات  وماان مث، رحبااات جلنااة املستشااارين النااانونيني بتعياااني
مناارر تاااع جديااد معااإ ماارا املوضااو   وتعمااد جلنااة املستشااارين 

ت علاااااى الناااااانونيني سنتظاااااا.، بصااااافتها املرواااااد األورويب للتحفظاااااا
ة سلتحفظاااااات املعّرضاااااة ألن املعااااااادات الدولياااااة، رىل تااااادقيق قائمااااا 

ل سعرتاضااااات، فتشااااارك سلتاااااي مشااااار ة نشااااطة ه  حلااااوار  اتنابااااَ
ملستشااارين النااانونيني حتياال جلنااة ا   و ثااأا  مااا“املتعلااق سلتحفظااات

الااري  (203ًرىل حلياال املمارسااة املتعلااق سلتحفظااات علااى املعاااادات
 يند. معلومات وافرة عن موضو  رديد التعنيد 

، ُسرت جلنة املستشارين النانونيني سالستما  2011وه عا.  -10
رىل العرض الري قدمته السيدة رسكوسر ررانندث عن أعمال جلنة 

ون الدوي ه حورهتا الثالثة والستني، وا  تتطلا رىل االساتما  النان
عاة والسااتني  رىل عارض الساأ مايكال ووح بشااأن أعماال الادورة الراب

__________ 
( 1904ً2009 األماان لاسجم بنارار عما    املظااامل أماني مكتاب أنشائ (202ً 

وقاااااا. األماااااني العااااا. بتعياااااني السااااايدة  ،2009حيساااامرب /األول  اااااانون   17 املاااا رخ
 ( S/2010/282ً 2010حزيران/يونيه  3بروست ه 

، 76و 75 الفنااااااراتن (، الثاااااااينًاجلاااااازء  الثاااااااين اجمللااااااد ،2011 حوليااااااة (203ً 
 ( الثالثًاجلزء  الثاين اجمللد نفسه، واملرجا

الرابعة واألربعون للجنة املستشارين النانونيني، وسوف تُتبا اجللسة 
ه سريااااس، حبلنااااة حراسااااية  2012املزمااااا عنااااداا ه أيلول/ساااابتمرب 

رم ة والنااانون الاادوي العااره، واااو موضااو  أاثحااول موضااو  النضااا
شاااأة الناااانون  نرحراج املوضاااو  الاااري يعاااىن باااه الساااأ مايكااال، أي 

جلنة النانون الدوي  وجلناة ، ه برانمج عمل “الدوي العره ورثباته
تعناادم ماان جلسااات  املستشااارين النااانونيني تنااّدر سلااغ التناادير مااا

 وي لتباحل اآلراء ما جلنة النانون الد
ًمادير رحارة املشاورة النانونياة والناانون الاادوي  ليزيرتـوا السايد -11

جملااااااس أوروس( قااااااال، ه رطااااااار عرضااااااه ه  العااااااا. واابااااااأ النااااااانوين
للتطااااورات الرئيساااااية الااااا  راااااهداا جملاااااس أوروس ه جماااااال الناااااانون 
الاااااادوي العااااااا.، رن اململكااااااة املتحاااااادة لربيطانيااااااا العظمااااااى وأيرلناااااادا 

ساااة للمجلاااس وأول حولاااة الشااامالية، رحاااد ى الااادول األعضااااء امل سِّ
جلنااة  تصااّدق علااى االتفاقيااة األوروبيااة حلنااوق ا نسااان، قااد ترأساات

رىل أاير/ماااااايو  2011الاااااوزراء ه الفااااارتة مااااان تشااااارين الثااااااين/نوفمرب 
  وت ل رائسة اململكة املتحدة، ر زت جلنة الوزراء ااتمامها 2012

ماااة األوروبياااة حلناااوق ا نساااان علاااى النضاااااي التالياااة  روااا ح احملك
وتعزيااز تنفياار االتفاقيااة األوروبيااة حلنااوق ا نسااان؛ ورواا ح جملااس 

ااااا  عمليااااة تشااااتمل، فضاااا   عاااان اجلوانااااب النانونيااااة الاااا  وس، و أور 
، علاااى جواناااب متعلناااة سمليزانياااة وأتاااارى ةالساااابن ةا املتحدثااا هتااا ذ ر 

 تنظيمية وم سسية وسياسية؛ وتعزيز سياحة النانون 
أاير/مايو، انتنلت رائسة جلنة الوزراء رىل ألبانيا ألول مرة   وه -12

  وستسااعى 1995ه عااا.  مناار انضااما. ااارا البلااد رىل جملااس أوروس
ألبانيااا جاااادة،  سااابناهتا ماان الاادول، رىل احلفااا  علااى اسااتمرارية 
أولوايت جلنة الاوزراء  ولارلك، سايبنى روا ح املنظماة الاري بادأم 

وحظ  بتأييد الدول األعضاء  افة أحد   2009األمني العا. ه عا.  
 الشواغل احملورية للجنة الوزراء 

وي لألمااني العااا. بشااأن ااارا املوضااو ، التنرياار األتااوتى وقااد  -13
وااااو التنريااار الاااري  اااان قاااد أراااار رلياااه ه الااادورة الثالثاااة والساااتني 

يلاا   التمييااز بااني االتفاقيااات  مااا ، حتنيااقَ (204ًالنااانون الاادوي للجنااة
ح االتفاقياات الاا  سايكون ماان رئيساية واالتفاقيااات اااملاة؛ واقاارتا ال

الادول غاأ  اح األورويب، ورمباااملفيد حتديثها؛ وتشجيا انضما. االحت
األعضاااااااااء أيضااااااااا ، رىل اتفاقيااااااااات جملااااااااس أوروس؛ واقاااااااارتاح تاااااااادابأ 

رىل ترقياة مر از اتفاقياات جملاس أوروس وزايحة عادح األطاراف  هتدف
تعزياااز أثااار انضااامامها  وينظااار حالياااا  الفرياااق املناااّرِر املنضااامة رليهاااا و 

بشااأن  (205ًالنهااائ  لألمااني العااا.سلتعاااون النااانوين ه التنرياار  املعااإ
 ارا املوضو  

مث انتنااااال السااااايد ليزيرتاااااوا رىل احلاااااديث عااااان أنشاااااطة مكتاااااب  -14
املعاادات، فنال رن اتفاقية جملس أوروس املتعلنة بتزييف املنتجاات 

ائم املشااامة املنطويااة علااى أتطااار هتاادح الصااحة العامااة الطبيااة واجلاار 
__________ 

  16 الفنرة، 3101 اجللسةجمللد األول، ا ،2011 حولية (204ً 
  أع م 201 احلارية انظر (205ً 
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فاقية ال  اعتمدهتا جلنة الوزراء ه ًاتفاقية اجلرائم الطبية(، وا  االت
ه2010 اااااانون األول/حيسااااامرب8 عليهاااااا التوقياااااا سب تح 28وفاااااُ

سلفعاال2011تشاارين األول/أ تااوبر  عليهااا وقَّعاات قااد موسااكو، ه
لز. يهادف رىل فاقية أول وك قانوين محولة  وتشكل ارم االت15

تسااااوَّ الاااا  الطبيااااة املنتجااااات وتوزيااااا ووااااناعة تزييااااف ق حون  اااار 
تفاا  مبعااايأ الساا مة  وسب التوقيااا علااى االتفاقياااة الأوتاارتيص

ولتعزياااز الااادوي للتعااااون رطاااارا  متثااال واااا  البلااادان، جلمياااا مفتاااوح
، نظاام  اال ماان 2012أاير/مااايو وهالتنساايق علااى الصااعيد الااوطإ 

الااادا رك رائساااة رسن مااا مترا  لألحوياااة الدا ر ياااة واهليئاااة أوروس جملاااس
اح األورويب يهااااااادف رىل توجياااااااه االنتباااااااام رىل أمهياااااااة التوقياااااااا ل حتااااااا 

والتصديق على ارم االتفاقية 
، اعتماااااااااااادت جلنااااااااااااة الااااااااااااوزراء 2012حزيران/يونيااااااااااااه 13وه -15

وروبيااااااة املتعلنااااااة بتسااااااليم الربوتو ااااااول ا ضاااااااه الرابااااااا ل تفاقيااااااة األ
بع حتديث عن فض   يهدف، الري االتفاقية،   أحكا. املطلوبني

وسااُيفتح املطلااوبني  تسااليم مسااألة بشااأن الاادوي التعاااون تعزيااز رىل
  وقاااااااااد حتااااااااال 2012أيلول/سااااااااابتمرب 20سب التوقياااااااااا علياااااااااه ه

أاير/ماااايو 1الربوتو اااول ا ضااااه الثالاااث ل تفاقياااة حياااز النفااااذ ه
، وااااااااو بروتو اااااااول يهااااااادف رىل تبسااااااايط رجاااااااراءات التساااااااليم 2012

افنة الشخص املعإ على تسليمه والتعجيل به ه حالة مو 
مااااان 2009أجريااااات ه عاااااا. (206ًوأظهااااارت حراساااااة مشااااارت ة-16

جانب جملس أوروس واألمم املتحدة أن اال ار سألعضاء واألنسجة 
لتان ذواات وااااا اي واال اااار سلبشااار بغااارض انتااازا  أعضاااائهم مشاااك

ا أبعاح عاملية، تنتهكان حنوق ا نساان األساساية وتشاك ن هتدياد
اااارباء جلنااة ُ ّلفاات ولاارلك، العامااة  والصااحة الفاارح لصااحة مباراارا 
املعنياة مبسااألة اال اار سألعضاااء واألنساجة واااا اي البشارية إبعااداح 
مشااارو  اتفاقيااااة جنائيااااة ملكافحاااة اال ااااار سألعضاااااء البشاااارية، ورذا
اقتضاااى األمااار، مشااارو  بروتو اااول رضااااه ملشااارو  االتفاقياااة يتعلاااق 

ألنسجة واا اي البشرية سال ار س
األفاااراح-17 محاياااة اتفاقياااة حتاااديث عملياااة يتعلاااقفيمااااواساااُتهلت

2011سملعاجلااااة اآلليااااة للبياااااانت الشخصااااية ه  ااااانون الثاين/يناااااير 

احلكوماااات إبطاا ق عملياااة تشااااور عاماااة مااان أجااال حتدياااد راااواغل 
ا اجملااال  ومان باني األاااداف واجملتماا املادين والنطااا  ااااع ه اار

الرئيسااية هلاارم العمليااة التصاادي للتحاادايت الاا  يفرضااها اسااتخدا. 
تكنولوجيااات املعلومااات واالتصاااالت احلديثااة علااى احلياااة اااوااة  

رىلوتنظار اللجنااة االستشااارية ل هتاادف منرتحااات ه حاليااا   تفاقياة
افناة رىل تفاقية، وساوف حتيال املنرتحاات الا  حتظاى سملو حتديث اال
جلنة الوزراء 

__________
ً206)Council of Europe/United Nations, Trafficking in Organs, 

Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose

of the Removal of Organs (Strasbourg, 2009); available from 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCT

MContent?documentId=09000016805ad1bb 

وقاااد راااكل انضاااما. االحتااااح األورويب رىل االتفاقياااة األوروبياااة -18
حلنااااوق ا نسااااان رحاااادى النضااااااي الرئيسااااية جمللااااس أوروس ه العااااا. 

، أحاااال فرياااق عامااال غاااأ رمسااا  2011املاضااا   ففااا  حزيران/يونياااه 
هم ماااان الاااادول األعضاااااء ه االحتاااااح ، نصاااافتبااااأا 14م لااااف ماااان

يتصاال بااه ماان واثئااق رىل ومااا(207ًاألورويب، مشاارو  اتفاااق انضااما.
اللجنااة التوجيهيااة املعنيااة حبنااوق ا نسااان الاا  أحالاات باادوراا ااارم 

، 2012حزيران/يونيااه13وهالواثئااق رىل جلنااة الااوزراء للنظاار فيهااا 
ياة املعنياة حبناوق ا نساان قررت جلنة الوزراء تكليف اللجناة التوجيه

فاوضااات مااا االحتاااح األورويب بغيااة وضااا الصاايغة مبهمااة مواواالة امل
النهائيااااااااة للصاااااااااكوك النانونيااااااااة الااااااااا  حتاااااااادح تفاوااااااااايل رجاااااااااراءات 

الغاااارضاالنضااااما.  هلااارا أنشاااائ الاااري ص املخصااااَّ الفرياااق واجتمااااا
، واو خيطط لعند اجتماعني آتارين ه 2012حزيران/يونيه21ه

 2012عا. 
و ااان ماان بااني االجتماعااات واملاا مترات الرفيعااة املسااتوى الاا  -19

نظمها جملس أوروس ت ل العا. املاض  الدورة السابعة عشرة مل متر 
اجمللااس للااوزراء املساا ولني عاان احلكاام احمللاا  وا قليماا ، واااو املاا متر 

الثاااااين/نوفمرب تشاااارين ه ُعنااااد ه  ييااااف ور ااااز علااااى  2011الااااري
معات احمللية حلالة الكسااح الا  تشاهداا أوروس جملت يفية استجابة ا

ومسااااألة التعاااااون عاااارب احلاااادوح والشاااارا ة بااااني جلنااااة الااااوزراء وماااا متر 
الاوزراء  وقاد نظماات جلناة الااوزراء تا ل رائساة اململكااة املتحادة هلااا 
حلناااااوق األوروبياااااة احملكماااااة مساااااتنبل بشاااااأن املساااااتوى رفياااااا مااااا مترا 

نيسان/أبريل ه ُعند ه برايتون، وقيم امل متر التند. 2012ا نسان
احملااااارز منااااار عناااااد املااااا مترين الساااااابنني عااااان املوضاااااو  نفساااااه وقاااااد. 

ه ذلااااك مبااااتووااايات حمااادحة تتعلاااق  واناااب مااان عمااال احملكماااة،
رمكانياااة تعاااديل االتفاقياااة األوروبياااة حلناااوق ا نساااان ملااانح احملكماااة 
ساااالطة رواااادار فتاااااوى، عنااااد الطلااااب، بشااااأن تفسااااأ االتفاقيااااة ه

الت حمدحة حا
الادوي-20 الناانون جلنة رب غ يوح رنه ليزيرتوا السيد قال وأتأا ،

أبن جملس أوروس سوف يعند م مترم احلاحي والث ثني لاوزراء العادل 
صادي نظاا.  ته أيلول/سبتمرب ه فيينا  وسيكون موضاو  املا متر 

 “العدالة للعنف احلضري
لجنااااةة علااااى التعاااااون مااااا الويعلااااق جملااااس أوروس أمهيااااة  بااااأ -21
هوال رسااهاما  بااأا  يسااهم أن التعاااون هلاارا مكاان أبنااه منتنعااا  ياازال

تطوير النانون الدوي 
رااكر الساايد ليزيرتااوا علااى العاارض الااري قدمااه وحعااا الــرئيس-22

أعضاااااء اللجنااااة رىل طاااارح أي أساااائلة قااااد يرغبااااون ه طرحهااااا علااااى 
السيد ليزيرتوا أوالسيدة بليار

__________
ً207)“Draft revised explanatory report to the agreement on the 

accession of the European Union to the European Convention on 

Human Rights” (CDDH-UE(2011)08) 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805ad1bb
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805ad1bb
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ساااأل السااايدة بلياااار عااان تصاااوراا لطبيعاااة وود الساااأ مايكااال  -23
الع قة بني جملس أوروس واالحتاح األورويب ه ميدان النانون الادوي 

رذا  انت تعتند أن جملس أوروس او اهليئة األنشاط ه  العا.، وعما
ارا امليدان  وعن تصنيف االتفاقيات رىل أربا فئات، قال رناه ياوح 

 ن ارا التصنيف قد أُعلن على املأل رذا  ا أن يعرف ما
وقاال، خماطباا  السايد ليزيرتااوا، رناه الحاد أنااه غاأ مساموح لااه  -24

سالط   على مواضا معينة من املوقا الشبك  للجناة املستشاارين 
النانونيني املعنية سلنانون الادوي العاا. ألناه لايس عضاوا  فيهاا؛ لارا، 

عااان املوقاااا وتطاااويرم   فهاااو ياااوح احلصاااول علاااى مزياااد مااان املعلوماااات
حولااااااااة قااااااااد حضااااااااروا حورة جلنااااااااة  55وأرااااااااار أيضااااااااا  رىل أن ممثلاااااااا  

 47أن عااادح أعضااااء جملاااس أوروس ااااو  رال املستشاااارين الناااانونيني،
فإنااه يرحااب بتلنااّ  مزيااد ماان املعلومااات عاان  ،عضااوا  فنااط  وماان مث

 مر ز الدول الثماين املشار ة ال  ليست أعضاء ه اجمللس 
قاال رن  ثااأين يارون أن جلناة الناانون الاادوي  سـيمورا السايد -25

ستاااات تاااازحاح تناحمااااا  وهُتمااااَّ  أ ثاااار فااااأ ثر ه رطااااار عمليااااة وضااااا 
املعااااادات ه األمااام املتحااادة  وبينماااا انضااام ااااو نفساااه رىل اللجناااة 
منر ث ثة أعوا. و انات حتادوم آنئار آماال وطموحاات عاراض، فناد 

نهااااا انعاااادا. تاااااب أملااااه مناااار ذلااااك احلااااني بساااابب مظاااااار ماااان بي
حااني أن  وه الشافافية وبااطء تطااى التنااد. وقلااة املواضاايا املناساابة 

ااارم األمااور ااا  مسااائل حاتليااة تتعلااق بعماال اللجنااة، يااوح الساايد 
موراسااااااااا  أن يوجاااااااااه االنتباااااااااام رىل قضاااااااااااي معيناااااااااة تتعلاااااااااق بعمااااااااال 

الساحسااااااة، سلنظاااااار رىل أن جلنااااااة املستشااااااارين النااااااانونيني،  اللجنااااااة
ين  ه بعااا  املساااائل املتعلناااة تنسااا  بااادورحساااب فهماااه، تضاااطلا 

 الساحسة  سللجنة
 اان يعمال ه أماناة اللجناة  لند انبهر السيد موراس  حينماا -26

الساحساااة، ه الثمانينياااات ماااان النااارن املاضااا ، بعمااااق فهااام الوفااااوح 
ه ذلااااك أعمااااال جلنااااة النااااانون  مبااااا للبنااااوح املعروضااااة علااااى نظراااااا،

حورات اللجنااة  آتاار د هالاادوي  وعلااى الننااي  ماان ذلااك، الحاا 
الساحساااااة، واااااا  الااااادورة الااااا  حضاااااراا بصااااافته مماااااث   لاااااب حم، أن 
الكثاااأين مااان أعضاااائها اااام موفااادون أقااال تاااربة يعّلناااون مااارارا  علاااى 
أعماااال جلناااة الناااانون الااادوي حون قاااراءة مسااابنة لواثئاااق املعلوماااات 
األساسااااية ذات الصاااالة  و ااااري حاليااااا  حتر ااااات ل سااااتعانة مبنظمااااة 

للرتبيااااة والعلاااام والثنافااااة ًاليونسااااكو(  بااااديل للجنااااة  تحاااادةامل األماااام
 الساحسة بووفها حمف   لوضا املعاادات 

مان النظاا.  15ولتص اللجنة الساحسة أيضا ، مبوجاب املااحة  -27
األساس  للجنة النانون الدوي، سقرتاح مواضايا مناسابة علاى جلناة 

ن أي اآل حاااااااا  تتلااااااااقَ  مل أن ااااااااارم األتااااااااأة رال النااااااااانون الاااااااادوي،
منرتحااااات ماااان ااااارا النبياااال ماااان اجلمعيااااة العامااااة   اااارلك ياااادتل 

ه نطاااق اتتصاااع اجلمعيااة  انتخاااب أعضاااء جلنااة النااانون الاادوي
العامة، ويرى السيد موراس  أنه مان الا ز. روا ح مساألة عضاوية 
اللجناااة، وذلاااك إبيااا ء مزياااد مااان االاتماااا. رىل حتنياااق التاااوازن باااني 

حصااااص لألجيااااال، وأنااااه يلااااز. أيضااااا  رار ة رقاااا اجلنسااااني ورىل رمكانياااا 

معاجلة مسألة التغيّاب  لارلك، لمال السايد موراسا  أن تنظار جلناة 
 املستشارين النانونيني ه جلساهتا ه النناط ال  أاثراا للتو 

رذا  انااااات جلناااااة  ساااااأل الساااايدة بلياااااار عمااااااحســـــونة  الساااايد -28
همااااة بشااااأن نناااااط ماملستشااااارين النااااانونيني تصاااادر أحياااااان  فتاااااوى 

سلناااانون الااادوي حون أن تطلاااب رليهاااا جلناااة الاااوزراء ذلاااك  متعلناااة 
رذا  انااااات جلناااااة املستشاااااارين  وقاااااال أيضاااااا  رناااااه ياااااوح أن يعااااارف ماااااا

النانونيني قد نظرت ه مساألة رقاماة ع قاات ماا منظماات أتارى 
 غاااااأ تلاااااك الااااا  ذ رهتاااااا السااااايدة بلياااااار ه العااااارض الاااااري قدمتاااااه،

تباااحل اآلراء بااني جلنااة  فهااو ياارى أن ا قليميااة  ساايما املنظمااات وال
 املستشارين النانونيني وبني ارم املنظمات سيكون مفيدا  للطرفني 

رئيساااااة جلناااااة املستشاااااارين الناااااانونيني املعنياااااة ًبليـــــار السااااايدة  -29
( قالت رن جلنة املستشارين النانونيني تضطلا سلنانون الدوي العا.

ألورويب ه واالحتااااح ا جملاااس أوروسبااادور حياااوي ه الع قاااات باااني 
فتئاات الاادوائر النانونيااة سالحتاااح  ومااا مياادان النااانون الاادوي العااا. 

األورويب تواجه بصورة متزايدة قضااي متصلة سلنانون الادوي العاا.، 
واو ما تشهد عليه املنازعات املعروضة على  ل من حمكمة العادل 

 ق ا نسان وروبية حلنو التابعة ل حتاح األورويب واحملكمة األ
وعااان تصاااانيف االتفاقيااااات رىل أرباااا فئااااات، قالاااات رن تلااااك  -30

العملية هتدف رىل حتديد االتفاقيات الرئيسية ال  ينبغ  أن تشجَّا 
علاااى االنضاااما.  -ورمباااا الااادول غاااأ األعضااااء  -الااادول األعضااااء 

رليها، و ارلك رىل حتدياد الصاكوك الا  أوابحت سلياة  وبارغم أناه 
عبة التنفياار، فااإن املفهااو. نفسااه تصاانيف ااارم واا أن عمليااة الاتضااح 

ساااليم وينبغااا  الساااع  رىل حتنيناااه  وقاااد ُجعلااات النائماااة الاااوارحة ه 
مشاارو  تنرياار األمااني العااا. بشااأن اسااتعراض االتفاقيااات قائمااة  غااأ 

 حصرية عن عمد، وذلك حتاريا   اثرة اجلدل بشأن حمتوااا 
جلنة  موراس ، رن لينات السيدوقالت، ه ررارة منها رىل تع -31

ايئااااة معنيااااة سلاااااذ  ال املستشااااارين النااااانونيني ااااا  حمفاااال للنناااااش،
الناااارارات  ورغاااام أهنااااا قااااد تتفااااق أحياااااان  مااااا األمانااااة العامااااة لألماااام 

تُبرل أي حماوالت  قرار مواقف مشارت ة  وقالات، رحا   ال املتحدة،
تضااا جاادول علااى الساايد حسااونة، رن جلنااة املستشااارين النااانونيني 

ب ه تناريراااا علااى أي قضااااي تاارى  ماهلااا اااااعأع مااا، وقااد تعنااّ
أهنااا جااديرة سلتعنيااب  وساالمت أبنااه رمبااا ينبغاا  للجنااة املستشااارين 
الناااانونيني أن تنااايم ع قاااات أوثاااق ماااا املزياااد مااان اهليئاااات الدولياااة، 
 وخباوااااااة املنظمااااااات ا قليميااااااة؛ بيااااااد أنااااااه تنبغاااااا  ا رااااااارة رىل أنااااااه

ني تعند حورتاني فحساب سانواي ، ين النانونينة املستشار  انت جل ملا
لعاادح حماادوح مان الضاايوف، فإنااه  رال يتساا ال  ادول أعمااال ماا ن

 يتعرر ه الواقا العمل  رضافة منظمات رىل برانمج العمل 
ًمادير رحارة املشاورة النانونياة والناانون الاادوي  ليزيرتـوا السايد -32

اب رن النظااار ه أساااب جملاااس أوروس( قااااله  العاااا. وااباااأ الناااانوين
رىل عدح قليل نسبيا  من اتفاقيات  رال  عد. انضما. االحتاح األورويب

جملااس أوروس قااد علااِّق رىل حااني االتفاااق علااى رااروط انضاامامه رىل 
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املسااألة،أوماااا نسااان االتفاقيااة األوروبيااة حلنااوق  ااارم تسااوَّى ن
  تعارتض سيتسىن استئناف احملاحاثت الرامية رىل حتديد العنبات الا 

انضمامه رىل سائر اتفاقيات جملس أوروس 
وينص مشارو  تنريار األماني العاا. بشاأن اساتعراض اتفاقياات -33

جملاااس أوروس علاااى عاااادح مااان التااادابأ، تشاااامل الااارتويج التفاقيااااات 
عمالحمدحة و  بارانمج ه االتفاقياات حاول يتمحاور بُعاد استحداث

مااااان جاناااااب جلاااااان اجمللاااااس واساااااتعراض اتفاقياااااات اجمللاااااس سنتظاااااا. 
توجيهية بغية تنييم مدى أمهيتها 

للجناااة-34 الشااابك  املوقاااا ايكلاااة إبعااااحة قااارار مااا ترا  ر الاااُ وقاااد
املستشااارين النااانونيني ماان أجاال رجااراء التحسااينات ال زمااة  وقااال 

د ليزيرتااوا رنااه لماال أن يعاارب أعضاااء جلنااة النااانون الاادوي، ه السااي
ممثلااو جلنااة املستشااارين النااانونيني، عاان املاارة املنبلااة الاا  يزوراااا فيهااا 

استفاحهتم من ارم التحسينات 
وماان بااني املشااار ني ه اجللسااات العاحيااة للجنااة املستشاااارين -35

جملااااس أوروس، النااااانونيني، عاااا وة علااااى ممثلاااا  الاااادول األعضاااااء ه
وااا  أالممثلااو الاادول الاا  حتظااى مبر ااز املراقااب لاادى جملااس أوروس،

لاااوالايت املتحااادة األمريكيااااة و نااادا واملكساااايك واالكرسااا  الرساااوي
للجناة العاحياة اجللساات ه املراِقبة الدول تشارك ما و ثأا  والياسن 

رم يبااااني أن االاتمااااا. أبعمااااال ااااا املستشااااارين النااااانونيني، واااااو مااااا
9املاااا رخ اللجنااااة يتجاااااوز حاااادوح أوروس  وئكاااام قاااارار جلنااااة الااااوزراء 

املتعلاااااق سللجاااااان احلكومياااااة الدولياااااة و 2011تشااااارين الثااااااين/نوفمرب
واهليئااات الفرعيااة واتتصاواااهتا وأساااليب عملهااا، الااوارح ه الوثينااة 

CM/Res(2011)24 تفاوااايل عملياااة املشاااار ة ه اجللساااات العاحياااة ،
ه ذلاااك مبااااأوروس،  لجناااة املستشاااارين الناااانونيني،للجاااان جملاااس 

قاااب  اااز املراحتظاااى مبر المساااألة حضاااور الااادول غاااأ األعضااااء الااا 
لدى اجمللس 

وحتاادح جلنااة املستشااارين النااانونيني جااداول األعمااال اااوااة -36
 لساهتا وترفا تناريراا مباررة رىل جلنة الوزراء؛ وهلاا، مببااحرة منهاا، 

بعينهااااا وتطلااااب أن يااااتم النظاااار فيهااااا علااااى أعلااااى أن حتاااادح قضااااااي
مستوى ه املنظمة 

ــولتالساااايد-37 أن تصاااانيف خمتلااااف يفهمااااه اااااوقااااال رن مااااانــ
يرتتاااب علياااه أي أثااار قاااانوين  الاقياااات جملاااس أوروس رىل فئااااتاتف

مناع مان االاوع رىل اساتنتاج مفااحم الوما ذلك، فهو يرى أنه
، علاى سابيل املثاال، “املة تبووفهاأنه عند تصنيف اتفاقية ما

ورعااراب الاادول األطااراف س مجااا  عاان اتفاقهااا مااا ااارا التصاانيف،
تتجارح مان أي قاوة قانونياة  ومان متناحماة و سلتااي مها تصبح أحكا

تنطاوي علاى “املة تمث، ه مثل ارم احلاالت، يبدو أن تسمية 
الننطة  هلرم توضيحا  نول  السيد وطلب قانونية  آاثر

جملاسكيتيشايساري السيد-38 أماناة أوادرهتا مار رة  أن أوضاح
امة حلناوق ملديرية الع، وأعدهتا ا2011آذار/مار  14أوروس بتاري  

املعنياااة األوروبياااة للجناااة رأاي  تتضااامن النانونياااة، والشااا ون ا نساااان

را. خبصااااوع مباااادأ الواليااااة النضااااائية العامليااااة ومباااادأ مبشااااا ل ا جاااا 
  فنااد ذاباات تلااك اللجنااة رىل أنااه، سلنظاار (208ًاحملا مااةأوالتسااليم

الن الواليااااة مباااادأ تعريااااف علااااى حوليااااا  اآلراء توافااااق عااااد. ضااااائية رىل
العامليااااة وعلااااى نطاقااااه، سعتبااااار أن ممارسااااة ااااارم الواليااااة ه الواقااااا 

ما غالبا  قانونية حمدحة ه التشاريعات الوطنياة، وحلضا لنيالعمل 
ينبغا  جمللاس أوروس أن يلتااز. موقفاه احملاياد ماان اارا املبادأ وأن يعاازز 

احملا ماااة  سااابيل  تضاااا  جااارائم احلااارب أوتطبياااق مبااادأ التساااليم
فيهاا ممارسااة الواليااة اضااة بصااورة فعالاة ه احلاااالت الا  يتعااررللمن

متّسكيشايساري عماالسيد  يتوتساءل  النضائية العاملية    رذا ان
جملس أوروس مرا الارأي قاد أسافر عان رحاراز تناد. ه تعزياز تطبياق 

احملا مة أومبدأ التسليم
 املعنياااااة رئيساااااة جلناااااة املستشاااااارين الناااااانونينيًبليـــــار السااااايدة -39

تصاانيفسلنااانون الاادوي العااا. رن نااول ، الساايد علااى رحا  قالاات، )
يرتتااااب عليااااه ه حااااد ذاتااااه أثاااار قااااانوين  الأوروساتفاقيااااات جملااااس 

، علاااى سااابيل “تفاقياااة رئيساااية اأبهناااا فمجااارح وواااف معااااادة ماااا
األعضااااء،مليعااااإ أنااااه رنالاملثااااال، الااادول بعااا  عليهاااا تصاااّدق

رغاااام ُملَزمااااة ذلااااك أبحكامهااااا  فنااااوائم االتفاقيااااات الاااا  أواااابحت
م رررااااااحية، قاااااوائرالاملستشااااارين الناااااانونيني ليسااااتواااانفتها جلناااااة 

رحارة واللجااان التوجيهياااة املعنيااة ه جملاااس أوروس ااا  املسااا ولة عااان 
نتااائج عمليااات اسااتعراض االتفاقيااات  ورغاام اعتماااح معااايأ خمتلفااة 

وروس، فاإن أي رجاراء عديدة ه تنييم مدى أمهية اتفاقياات جملاس أ
التنييماااات اااارم رىل اساااتناحا  علاااى أساااا   ااال راليُتخاااراليُتخااار

لى حدة حالة ع
مادير رحارة املشاورة النانونياة والناانون الاادوي ليزيرتـوا )السايد -40

السااااايد(جملااااااس أوروسه العااااااا. واابااااااأ النااااااانوين علاااااى رحا  قاااااال،
جملاس أوروس تعاارب  يتيشايسااري، رن أحكاا. العديااد مان اتفاقيااات

احملا مة، ورنه سوف يواه جلنة النانون الدوي أوعن مبدأ التسليم
ائمة ما بن

سااأل عاان  يفيااة تنفياار اتفاقيااات جملااس أوروس كــامتو الساايد -41
الاا  انضاام رليهااا االحتاااح األورويب ه رطااار النظااا. النااانوين ل حتاااح  

ن االمتثال ألحكا. ارم فسيكون من املفيد معرفة اهليئة املس ولة ع
االتفاقياااات وتلاااك املسااا ولة عااان رواااد مااادى اااارا االمتثاااال  وقاااال 

مااالسيد   معرفة يوح رنه أيضا  الا امتو الادول ه يُشارتط رذا اان

__________
بتوواااايةاملتعلااااقاألوروبيااااة املعنيااااة مبشااااا ل ا جاااارا. اللجنااااة رأي(208ً

لك ال  هلا مر از ( بشأن التزا. الدول األعضاء وت1953ً2011الربملانية اجلمعية
 Opinion of“  احلاارب“جارائممناضاااةهراقاب ه جملااس أوروس سلتعاااون امل

the European Committee on Crime Problems (CDPC) on Parliamentary 

Assembly recommendation 1953 (2011) on the obligation of member 

states and observer states of the Council of Europe to co-operate in the 

prosecution of war crimes” (CDPC (2011) 5)  ،تاااع،بوجااهانظاار
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تطلاااب احلصاااول علاااى مر اااز املراقاااب لااادى جملاااس أوروس أن تكاااون 
 بلداان  أعضاء ه منظمة التعاون والتنمية ه امليدان االقتصاحي 

ــكوابر إراننـــــــدثالسااااااايدة  -42 رن تبااااااااحل اااااااااربات  لاااااااتقا إســـــ
واملعلوماااات باااني جلناااة املستشاااارين الناااانونيني وجلناااة الناااانون الااادوي 
مسألة مهمة لكلتا اهليئتني  وسلنظر رىل قرار حتسني املوقا الشبك  

رذا  ااان قااد أُوي أي  للجنااة املستشااارين النااانونيني، تساااءلت عمااا
بياااانت  املسااتخدمني ااااارجيني علااى قواعااد اعتبااار  اتحااة اطاّا  

مااااة ماااان فااااراحى الاااادول  جملااااس أوروس الاااا  تتضاااامن معلومااااات مندَّ
األعضااء ومنظَّماة حبساب املواضايا، واا  معلوماات يتصال بعضااها 

 مباررة أبعمال جلنة النانون الدوي 
وسألت عن احتماالت رحياء املشاورات غاأ الرمسياة املتعلناة  -43

ُعنااادت مااان قَبااال اجلنائياااة الدولياااة الااا   اناات قاااد  مبوضااو  احملكماااة
حتااات رعاياااة جملاااس أوروس  فرمباااا يكاااون اااارا ااااو الوقااات املناساااب 
اللاااذ ااارم املباااحرة، نظاارا  رىل أن املاا متر االستعراضاا  األول املتعلااق 
بنظااا. رومااا األساساا  للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة قااد ُعنااد ه عااا. 

نظاا. ى السانوية العارارة لادتول الورىل أنه قد احُتفل سلر ر  2010
  2012متوز/يوليه  1األساس  حيز النفاذ ه 

رذا  انااااات قاعااااادة بيااااااانت جلناااااة  ساااااأل عماااااا مـــــرييفالسااااايد  -44
املستشاااارين الناااانونيني املتعلناااة مبمارساااة الااادول فيماااا خياااص مساااألة 
حصاااانت الاادول تتضاامن معلومااات تتصاال اتصاااال  مباراارا  أبعمااال 

ية  وقال السيد  املتعلنة مبسألة احلصانة الشخصجلنة النانون الدوي
مأه رنه يرحب بتلّن  أية معلومات مكن ملمثلا  جلناة املستشاارين 

بتباحل املعلومات عن املمارسات  يتعلق فيماالنانونيني أن يندمواا 
الوطنيااة الااري جاارى ه جلسااة جلنااة املستشااارين النااانونيني املعنااوحة 

اضااااط   وزارات ااارجيااااة مكانيااااة بشااااأن ر 2012ه آذار/مااااار  
بعااارض املساااائل املتصااالة سلناااانون الااادوي العاااا. ه رطاااار الااادعاوى 

 أمااا. احملااا م الوطنيااة واملتصاالة حبصاااانت الاادولالنظاار فيهااا اجلاااري 
 املنظمات الدولية  أو

رئيساة جلنااة املستشاارين الناانونيني املعنياة سلنااانون  ً   بليـار السايدة   -45
رحا  علاااااى سااااا ال السااااايد  اااااامتو بشاااااأن مر ااااااز  لااااات،  ( قا عاااااا. الااااادوي ال 

املعاااادات ه رطااار قااانون االحتاااح األورويب، رنااه مبجاارح انضااما. االحتاااح  
األورويب رىل أي معاادة تصبح ارم املعاادة جازءا  مان النظاا. الناانوين  

أن ل حتااح األورويب رخصاية قانونياة حولياة، فهاو مسا ول   ومباا   ل حتاح  
ياا االتفاقاات الا  يربمهاا، حتات رراراف  ي عن مج ون الدو مبوجب النان 

حمكمااااااة العاااااادل األوروبيااااااة  وحاملااااااا يصاااااابح االحتاااااااح األورويب طرفااااااا  ه  
االتفاقياااة األوروبياااة حلناااوق ا نساااان، سيخضاااا تطبياااق اااارم االتفاقياااة  

 لرود احملكمة األوروبية حلنوق ا نسان أيضا   
ر رسااااااكوس وقالااااات، ه معااااارض رحااااااا علاااااى سااااا ال السااااايدة -46
دث بشاااااأن احملكماااااة اجلنائياااااة الدولياااااة، رن جلناااااة املستشاااااارين رراننااااا 

ِر مااا ترا  أي اتصااااالت ماااا احملكماااة، لكنهاااا تعتاااز.  مل الناااانونيني  اااُ
 استئناف التواول معها ه املستنبل 

وه معااااااارض رحااااااااا علاااااااى السااااااايد ماااااااأه، قالااااااات رن جلنااااااااة  -47
صااااانت  متعلناااة سحلاملستشاااارين الناااانونيني تنااااق  سلفعااال قضاااااي 

تنتج عنها أي تنارير مفصلة  وال ارم املناقشات مفتوحة جدا  لكن  
 قد ترااا جلنة النانون الدوي مفيدة بوجه تاع 

ًمادير رحارة املشاورة النانونياة والناانون الاادوي  ليزيرتـواالسايد  -48
جملااااس أوروس( قااااال رن مر ااااز املراقااااب ه ه  العااااا. واابااااأ النااااانوين

املتعلق   26(93األول سلنرار النظام  ًه املنا.    وروس حمكو.جملس أ
، 1993أاير/مااايو  14مبر از املراقاب والاري اعتمدتااه جلناة الاوزراء ه 

يفرض على الدول ال  تطلب مر ز املراقب أي قيوح تتصل  ال  واو
أي وضاااااا آتاااااار  وللااااادول املراِقباااااة احلااااااق ه  أو سألوااااال اجلغاااااراه

وز ماانح أي حولااة مر ااز نريبااا   و اا طة اجمللااس تاملشااار ة ه مجيااا أنشاا 
وااااا   أال املراقااااب، رااااريطة أن تنباااال املباااااح  األساسااااية للمنظمااااة،

الدمنراطياااااة وساااااياحة الناااااانون والتمتاااااا حبناااااوق ا نساااااان واحلااااارايت 
األساسااية، وأن تكااون راغبااة ه التعاااون مااا جملااس أوروس ه تعزيااز 

 ارم املباح  والدفا  عنها 
أن ماانح مر ااز املراقااب ه  ألمااني العااا.يُطلااب رىل اومكاان أن  -49

جلنة بعينها،  لجنة املستشارين النانونيني  وارا رجاراء أبساط مانح 
الدولااة املتندمااة سلطلااب احلااق ه املشااار ة ه أعمااال اللجنااة املعنيااة 

 حون احلق ه التصويت 
ومثاااة تياااار آتااار، وااااو أن تصااابح الدولاااة مااادعوة  تاواااة  رىل  -50

ز منحااه أعضااء اجلمعيااة الربملانياة لاادول ة، وااارا مر ا ة الربملانيا اجلمعيا 
بعينهااا بناااء علااى ع قاهتااا الربملانيااة مااا اجلمعيااة  بيااد أن ااارا املر ااز 

يتاايح هلااا  وال منصااور علااى مشااار ة ااارم الاادول ه أعمااال اجلمعيااة
 مباررة أي أنشطة حكومية حولية 

ا   ياز  اآلن بنوحوأتأا ، تتضمن معظم اتفاقيات جملس أوروس -51
نة الوزراء حعوة الدول غأ األعضااء الا  لايس هلاا مر از املراقاب للج

 رىل االنضما. رىل االتفاقية املعنية واملشار ة ه األنشطة املتصلة ما،
ه ذلك املشار ة ه آليات متابعة تنفياراا  وقاد حظيات بعا   مبا

ل ملتعلنااااة بنناااا تفاقيااااة ااالتفاقيااااات باااادعم وااتمااااا. سلغااااني، مثاااال اال
 ليهم احملكو. ع

وانتنل السيد ليزيرتوا رىل احلاديث عان مساألة املوقاا الشابك   -52
تتضمن بعا   ال  أاثرهتا السيدة رسكوسر ررانندث قائ   رنه بينما

قواعاااااد البيااااااانت معلومااااااات مندماااااة مااااان الاااااادول األعضااااااء، فااااااإن 
املستشااارين النااانونيني  ألعضاااء جلنااة  رال االطاا   عليهااا غااأ متاااح

تشاااارين الناااانونيني سلطباااا أن دة عاماااة  وإبمكاااان جلناااة املس ناعااا 
تنظر ه مساألة راتحاة اطا   اجلمهاور علاى بعا  قواعاد البيااانت 
ارم بعد اننضاء فرتة زمنية معينة وبعد أن تصبح املعلوماات املعنياة 

. أن ارم مسألة حساسة، حيث رن الدول تند قدمة نوعا  ما  بيد
  حاااارتا. سااااريتها  وعليااااه، سينتضاااا ااااارم املعلومااااات علااااى أسااااا  ا

توافاااااق األعضااااااء أوال  قبااااال الااااااذ أي تطاااااوات ماااااو راتحاااااة  األمااااار
املنظمااات الدوليااة علااى  أو جلنااة النااانون الادوي أو اجلمهااور اطا  

 تلك املعلومات 
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وأرحف قاااائ   رناااه يتفاااق ماااا السااايدة بلياااار ه أن الوقااات قاااد  -53
عاااان  أمااااا الدوليااااة  لتواواااال مااااا احملكماااة اجلنائيااااةحاااان السااااتئناف ا

املشاااورات غااأ الرمسيااة، فنااد افاارتض أن الساايدة رسااكوسر ررانناادث  
 اناات تشااأ رىل جااوالت املشاااورات املعاادوحة الاا  ُعناادت لتيسااأ 
تصديق الدول األعضاء ه جملس أوروس على نظا. روما األساس   

 صك حيز النفاذ وقد انتهت ارم املشاورات عنب حتول ارا ال
الرح علاى السايد ماأه، رن قاعادة البيااانت  معرض وقال، ه -54

احلاليااااة تتضاااامن معلومااااات عاااان مسااااائل متصاااالة حبصاااااانت الاااادول 
فحسااااب، لكاااان جلنااااة املستشااااارين النااااانونيني تناااااق  أيضااااا  تاااا ل 
جلساااهتا املغلنااة معلومااات عاان حاااالت متعلنااة حبصااانة املنظمااات 

لوماااااات ه مكااااان رحراج اااااارم املع وال ل مسااااا وي الااااادو  أو الدولياااااة
اانت حون موافنة ورئة من جلنة املستشارين الناانونيني  قاعدة البي

 الوزراء عليها جملس بيد أن تنارير اجللسات تُنشر عنب موافنة 
 ركر السيد ليزيرتوا والسيدة بليار على بيانيهما  الرئيس -55

  A/CN.4/650( )اتبع)  الكوارث  حاالت يف  األشخاص محاية
 ( A/CN.4/652، A/CN.4/L.812 ،جيم  الفرع ،Add.1و

 من جدول األعمال[ 4]البند 
 (اتباالتنرير ااامس للمنرر اااع ً 

انااأ املناارر اااااع علااى تنرياارم ااااامس الااري ســابواي الساايد  -56
اااو معتاااح، بوضااوحه وجااوحة اجلهااد البحثاا  املباارول فيااه   مااا  متااز،

جاوحة أيضاا  علاى مشولياة العارض الاري قدماه و وموضوعيته  وركرم 
لعارض بعا  النضاااي الا  أاثرت االستدالل فياه، فناد أجلاى اارا ا

اتت فات ه اآلراء ت ل املناقشاة الا  جارت ه اللجناة الساحساة 
ه أثنااااء الااادورة الساحساااة والساااتني للجمعياااة العاماااة  وقاااال السااايد 

لية مان الننااش بشاأن اارا سابواي رنه سأ ز تعليناته ه املرحلة احلا
بادو أهناا أاثرت   مرحلة متندماة، علاى النضاااي الا  ياملوضو ، وا

باااني األعضااااء، و ااارلك علاااى مشااااريا  راااكو ا  وحواعااا  قلاااق فيماااا
 املواح املنرتحة حديثا  

ويتضاامن التنرياار ساارحا  مفصاا   للنناااش املوسااا الااري حار ه  -57
اعُتمادت سلفعال بصاورة  اللجنة الساحساة بشاأن مشااريا املاواح الا 

رنااااه ماااان  رذ (  وااااارا الساااارح مفيااااد حنااااا ،54-10ات م قتااااة ًالفناااار 
الضروري أن تضا جلنة النانون الدوي ه اعتباراا آراء الدول  غأ 
أن السيد ساابواي يتفاق ماا السايد ما رياه ه أن حصاول مناقشاات 

ينبغاااا  أن يصااابح قيااادا  علااااى جلناااة النااااانون  ال ه اللجناااة الساحساااة
 وا رىل جلنااة النااانون الاادوييُتوقااا ماان األعضاااء أن يناادم رذ دوي الاا 

 أفضل آرائهم وأعماهلم خبصوع املوضو  حمل النظر 
تعلينااات عدياادة وبعاا   11و 10وقااد أاثر مشااروعا املاااحتني  -58

حواعااا  النلاااق، رغااام أن مناقشاااة اااارين النصاااني  انااات قاااد انتهااات 
تاااوازن حقياااق باااني  رمسيااا   وقاااد وااايغت أحكامهماااا بعناياااة لتعااارب عااان

واااا   أال املتعلناااة بنضاااية ذات أمهياااة قصاااوى، االلتزاماااات واحلناااوق

محاياااااة األراااااخاع، ماااااا التشاااااديد ه الوقااااات نفساااااه علاااااى الااااادور 
ووجااوب احاارتا. سااياحهتا و نااب التاادتل  تضااررةاملاألساسا  للدولااة 

ياااار الساااايد سااااابواي تناقضااااا  بااااني املاااااحتني   ومل ه راااا وهنا الداتليااااة 
 10املاااحة  ، يتصاال مشارو (209ً( ماان التعلياق1فنارة ًتوضااح ال فكماا

  فهو نتيجة طبيعية لفهم السياحة سعتباراا 5و 9مبشروع  املاحتني 
أراااار الناضااا    ماااا  متااانح الااادول حنوقاااا  وتفااارض عليهاااا واجباااات،

وماااان مث، فحمايااااة   قناااااة  ورفااااوقضااااية ألفاااااريز ه رأي مسااااتنل ه 
األراااااخاع واجاااااب يناااااا علاااااى عااااااتق الااااادول، ووفناااااا  لعااااادح مااااان 

ايئاااات رواااد املعااااادات املااار ورة ه الصاااكوك الدولياااة وتعليناااات 
أن  تضااااررةامل،  ااااب علااااى الدولااااة 10التعليااااق علااااى مشاااارو  املاااااحة 

تلاااتمس املسااااعدة بنااادر ماااا يتجااااوز حجااام الكارثاااة قااادرهتا الوطنياااة 
ماس  ال بواجبها اارا تضررةاملتزا. الدولة على االستجابة  بيد أن ال

اعدة األنسب سحتفاظها بدوراا األساس  وحنها ه أن لتار املس
ل األتاااارى واألماااام الحتياجاهتااااا اااوااااة ماااان بااااني مااااا تتيحااااه الاااادو 

 الفاعلة األترى واجلهات املتحدة 
علااااااى  تضااااااررةاملًموافنااااااة الدولااااااة  11وياااااانص مشاااااارو  املاااااااحة  -59

دة ه جمااااال  املساااااعدة ااارجيااااة( علااااى رنشاااااء نظااااا. للموافنااااة املنيااااَّ
ا  الطبيعاااة عملياااات ا غاثاااة ه حااااالت الكاااوارث يناااو. علاااى أسااا 

املزحوجة ملفهو. الساياحة الاري ينطاوي علاى حناوق وواجباات علاى 
( ماان التعليااق  3( و1ًحااد سااواء، وفنااا  للشاارح الااوارح ه الفناارتني ً

الاااااوارح ه  “عسااااافا   تتحااااادثني أبن تعباااااأ وقاااااد حااااااجَّ عااااادح مااااان امل
مااااان مشااااارو  املااااااحة مااااابهم، ويتعااااارر تعريفاااااه ه املمارساااااة  2 الفنااااارة

 (210ً( مان التعلياق7املنارر ااااع وضاا ه الفنارة ً العملية  بيد أن
رذا  ااان قارار حجااب املوافنااة  عادحا  ماان املعاايأ املمكنااة لتحديااد ماا

ت ل املناقشة الا   (211ًتعسفيا   وفض   عن ذلك، قد. وفد اتيلند
جرت ه اللجنة الساحسة اقرتاحا  بناء  مكن أترم ه االعتبار عند 

 لنراءة الثانية تننيح مشاريا املواح ه ا
بع  التعليناااااات العاماااااة علاااااى وماااااا رحالء السااااايد ساااااابواي بااااا  -60

النناااش الااري حار ه اجللسااات العامااة تاا ل الاادورة احلاليااة، فنااد 
أيااد الاارأي الااري يفيااد أبنااه لاايس ماان املناسااب احلااديث عاان حتنيااق 
توازن بني السياحة وبني حنوق ا نسان، فالتوازن احلنين   ب أن 

وباااااني ضااااارورة تناااااد   تضاااااررةاملرتا. حناااااوق الدولاااااة يكاااااون باااااني احااااا 
رن قواعاااااد حناااااوق  رذ ملسااااااعدة رىل األراااااخاع احملتااااااجني رليهاااااا ا

بااني الاادول ماان أجاال محايااة  ا نسااان ااا  معااايأ متفااق عليهااا فيمااا
اجلماعااات، وااا  قواعااد مساتنلة بااراهتا تشااكل التزامااات  أو األفاراح

هاااا وللاااو ماااان علاااى الااادول  افاااة ماااو األراااخاع اااضاااعني لواليت
ومرتابطاااة ومتثااال أحاااد الشاااواغل  عنصااار املعاملاااة سملثااال  واااا  عاملياااة

 املشروعة للمجتما الدوي 
__________ 

  190 ع(، اينالثاجمللد الثاين ًاجلزء  ،2011 حولية (209ً 
  195 عه، نفس املرجا (210ً 
اللجناة  ،والساتون  الساحساة الادورة ة العاماة،يا الواثئق الرمسياة للجمع (211ً 

  91 الفنرة(، A/C.6/66/SR.24ً 24اجللسة  ،ةالساحس
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وركر السيد سابواي السيد بيرتيت  على رراارته رىل الطبيعاة -61
الديناميكيااااة لاااابع  املفاااااايم،  مفهااااو. االتتصاااااع احمللاااا   فنااااد 

حدة املنظمة، حا  من ميثاق األمم املت2من املاحة 7منعت الفنرة 
من التصدي جلرماة الفصال العنصاري تينيات من النرن املاض ، الس

ومن معاجلة أي ركاوى تتعلق سنتها ات حنوق ا نسان  وحتت 
تكاااون أن وتنااارَّر الحناااا ، الناااانوين الااارأي تغاااأ السياسااا ، الضاااغط

  وقاد (212ًجرمة الفصل العنصري أحد رواغل اجملتما الدوي أبسرم
احلاي لرواد رىل رنشاء نظا. األمم املتحدةالتغيأ الطريقمهد ارا 

حنوق ا نسان الري تطور نتيجة للمعاادات املربمة والعمل الري 
قامت به ايئات حنوق ا نسان 

عان عاد. جادوى ا راارة باه وقد أحاشاه التعلياق الاري أُحي -62
الكااوارث، تضااررين ماان رىل حنااوق ا نسااان الواجبااة لألرااخاع امل

أحدا أل يشكك قط ه ارم احلنوق  فمان املارجح أن يتعارض ملن
الكوارث ملعاملة متس حبنوقهم و رامتهم،تضررون من املاألرخاع 

سيما م  أسفرت الكارثاة عان حالاة تشارح طويلاة األماد ه ظال ال
، تضاررةامليعاإ اارا سلضارورة أن الدولاة الأحوال وعبة  وسلطبا،
يناساايه سااكاهنا علااى  اال ماااكارثااة، تاا .املنكوبااة ماان جااراء آاثر ال

من معاانة؛ ورغم ذلك، مثة ما ياربر سلتأ ياد أتار حناوق ا نساان 
مفر من بع  االستثناءات اله االعتبار، ح  ما التسليم أبنه

وقاااال الساااايد سااااابواي رنااااه يااااوح، حون الاااادتول ه التفاواااايل، -63
رم فصال مان تنريا أتييد املوقف الري الرم املنارر ااااع ه ذلاك ال

الااااري طرحتااااه جلنااااة النااااانون الاااادوي ه الساااا ال الااااري تناااااول فيااااه 
(213ًالفصاال الثالااث ماان تنريراااا عاان أعمااال حورهتااا الثالثااة والسااتني

( 78-55ًالفنرات 
سلفصاال التاااي املتعلااق ببحااث واجااب التعاااون، يتعلااقفيماااو -64

نرات من قال رنه يتفق ما التحليل الري قدمه املنرر اااع ه الف
مااااان التنريااااار وماااااا اساااااتنتاجه أن واجاااااب التعااااااون، ه 116رىل 79

التزاماااا الساااياق احلااااي، ااااو التااازا.  ولاايس بتحنياااق غاياااة  سلتصااارف
منظ ه مهاام زاويااة  حجاار اااو التعاااون ومااة األماام املتحاادة،فواجااب

سلنضاااي االقتصااحية واالجتماعياة وا نساانية  يتعلاقفيمااسيما ال
التشااديد علااى أنااه ه بعاا  احلاااالت، عناادما يكااون بيااد أنااه ينبغاا 

أباااادافاااارا الواجاااب حماااد التزاماااات مكااان قياساااها ولضاااا أوحا 
أيضاا  التعااون واجب ينطوي قد املعاادات، رود ايئات  رراف

  عناور االلتزا. بتحنيق غاية على بع
اقااارُتح،-65 سلفاااار  جاااايم ماااان ذاك الفصاااال ماااان يتعلااااقفيماااااوقاااد

غوثياااة ه ي يصاااف فئاااات التعااااون املتصااالة سملسااااعدة الالتنريااار الااار
__________

( 14-ًح1375ضااامن قااارارات أتااارى، قااارار اجلمعياااة العاماااة انظااار،(212ً
6املاااااااااا رخ( 17-ًح1761وقرارااااااااااا،1959نوفمرب/الثاااااااااااينتشااااااااارين17املااااااااا رخ

S/134، وقاااارار جملااااس األماااان 1962نوفمرب/لثااااايناتشاااارين 1املاااا رخ (1960)

 1960نيسان/أبريل 
 44و43الفنراتن (، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء ،2011حولية(213ً

حاااااااالت الكاااااااوارث، أن يشاااااااار رىل التعاااااااون ه جمااااااااالت أتااااااارى،
بعااااد ساااايما ه جمااااال التأاااااب والوقايااااة، و اااارلك ه مراحاااال ماااااال

،  إعااااااحة ا عماااااار والتنمياااااة املساااااتدامة  غاااااأ أناااااه ينبغااااا الكارثاااااة
مانأال املتكبادة الشخصية األضرار حجم أن جاراء الكاوارث يُغفل

مااا حالااةغالبااا  رىل ه ذلااك االفتنااار رىل السااكن مباااالفناار،يُعااَزى
املأمون وامل ئم ورىل رمكانية احلصول على ميام الشرب واالساتفاحة 

ماااااانماااااان املرافااااااق  رنااااااه قااااااائ   سااااااابواي الساااااايد وأضاااااااف الصااااااحية 
لناد حاال، وعلى ال العوامل  ارم رىل حتديدا  ا رارة املستحسن

قبااال الكارثاااةاملنااارر ااااااع اعتزاماااه التطااارق رىل مااارحل  مااااأبااادى 
بعداا ه مرحلة الحنة وما
وأعاارب الساايد سااابواي عاان أتيياادم ملشاارو  املاااحة ألااف الااري -66

أوضااااااا بصاااااااورة ل ح واجاااااااب التعااااااااون ه ساااااااياق ا غاثاااااااة ه يفصاااااااّ
املاااااحةحاااااالت مشاااارو  ه الااااوارحة النائمااااة أن وافاااارَتض الكااااوارث 
كاااااااااان للجنااااااااااة أن تاااااااااادرج فيهااااااااااا ة وأنااااااااااه مليساااااااااات راااااااااااملااااااااااارا
جااااارتبعااااا  الااااا  املناقشاااااات تااااا ل طُرحااااات الااااا  االقرتاحاااااات
اجللسااااات العامااااة، مثاااال اقاااارتاح الساااايد فورتااااو إبحراج ررااااارة رىل ه

عدة املالية مسألة املسا
ئتاااااج رىل 13ووافاااق الساااايد سااااابواي علااااى أن مشاااارو  املاااااحة -67

رىل أيضاااا  ئتااااج ورمباااا مضااامونه، رحراج عباااارة تنبيهياااة تفياااد تااادعيم
لااال بتاااوفأ املسااااعدة ه الوقااات أالالشاااروط املفروضاااة ينبغااا أبن

ه تعااااَض أن مكااان املساااألة اااارم أن بياااد فعالاااة  وبصاااورة املناساااب
ياغة الصجلنة
املاحة-68 مشرو  أبن النائل الرأي ما أيضا  ئتااج رىل 14واتفق

مااا واتساااقا  للدقااة توتيااا  التحسااني، فرضااية احتفااا  الدولااة بعاا 
بسلطة تنرير الوقت الري ينبغ  فيه رهناء املساعدة تضررةامل

وأراااار السااايد ساااابواي، ه معااارض رحم علاااى التعليناااات الااا  -69

للمساااااااعدة، رىل أن 
النااااانوواهلاااا  جلنااااة تاااارتك أن حتدياااادا  طلااااب قااااد األمحاااار ل

جانباااا  التشاااغيلية ، ذ(214ًاملساااائل
االحتااااح لنواعاااد تكااارارا  ه جمااااالت ل حتااااح فيهاااا تاااربة(215ًتشاااك

تناادال ه ذلااك عاان عوضااا  اللجنااة مهمااة دحت وحااُ فيهااا  جاادال
ياااة املتعلنااااة مببااااح  النااااانون رطاااار

وماان الفاعلااة الرئيسااية اجلهااات لواجبااة التطبيااق وحنااوق وواجبااات ا
يبدو منرتح السيد موراس  النائل بصياغة اتفاق  وذج  مث، بينما

__________
اجمللااااد الثاااااين ،2009حوليااااةاااااااع،للمنااااررالثاااااينالتنرياااارانظاااار(214ً

 28الفنرة،A/CN.4/615ًاجلزء األول(، الوثينة 
ً215)IFRC, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial 

Recovery Assistance (Geneva, 2011); available from www.ifrc.org/

PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf 

http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
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بشااأن مر ااز النااوات ه حاااالت الكااوارث مثااأا  جاادا  ل اتمااا. وقااد 
 اناات ااارم رذا   يكااون مفياادا  حنااا ، يتعااني علااى اللجنااة أن تناارر مااا

تغيأ نطاق املوضو ؛ وساتكون آراء املنارر ااااع املهمة ستنتض  
  بأ   ترحيبرتح حمل بشأن ارا املن

وتتاما ، أووى السيد سابواي إبحالة مشاريا املواح الث ثة رىل  -70
 جلنة الصياغة و رر ركرم للمنرر اااع على جهدم املتميز 

   45/12فعت اجللسة الساعة  ُر 
 ________ 

 3141  لسةجلا
 10/ 10 الساعة، 2012متوز/يوليه   5ااميس،  

 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بيااااااارت، السااااااايد بيرتيااااااات ، السااااااايد تااااااا حي، السااااااايدة جا وبساااااااون، 
حسونة، السيد سابواي، السيد سينغ، السيد راتورما، السايد  السيد

غاااااااوميس روبليااااااادو، السااااااايد غيفورغياااااااان، السااااااايد العراباااااااة، السااااااايد 
فورتااو، الساايد  ااامتو، الساايد  انااديوا، أوساابينا، الساايد  - فلنساايا

السااايد  وميسااااريو أفونساااو، السااايد  يتيشايسااااري، السااايد ما رياااه، 
الساااايد املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، الساااايد املااااري، الساااايد موراساااا ، 

مايكااال ووح، السااايد ماااأه، السااايد ناااول ، السااايد نيهااااو ، الساااأ 
 السيد ويسنومورا 

 ________ 

 ، ل تشي إالسيد تشونغ أتبني  
 العضو السابق يف اللجنة 

 قاااال رناااه ي سااافه أن يبلاااغ أعضااااء اللجناااة أن السااايدالـــرئيس  -1
  وبوواااافه 2012أاير/مااااايو  1 قاااد وافتااااه املنياااة ه ل تشاااا رتشاااونغ 

 وحنوقيااااا  مرموقااااا   2006رىل  2002عضااااوا  ه اللجنااااة ه الفاااارتة ماااان 
ات أ احمية خمتلفة، فند رارك الراحل ه  ثاأ مان وعضوا  ه رابط

صاااائد األمسااااك املااا مترات الدولياااة اهلاماااة، وتاواااة ماااا تعلاااق منهاااا مب
أستاذا  للنانون الادوي العاا. ه جامعاة  تش  السيد  وعمل لبيئةسو 

ت اانيااااانغ ه سااااول، و تااااب أيضااااا  العديااااد ماااان امل لفااااات واملناااااال
صااااحر املرجعياااة ه جماااال الناااانون باااأة ه رثاااراء املوسااااام مساااامهة  

الااادوي  وساااتبنى تربتاااه الواساااعة ومعارفاااه العميناااة وع قاااات الاااوح 
 والزمالة ال  ربطته بكل من عرفه ماثلة ه األذاان 

 وبدعوة من الرئيس، التز. أعضاء اللجنة حقينة ومت  
ألوااااالة عاااان نفسااااه قااااال رنااااه يااااوح أن يشااااكر س ابرك الساااايد -2
ئمة جلمهورية  وراي لدى مكتب األمام املتحادة ه سسم البعثة الداو 

جنياااف أعضااااَء املكتاااب ومجياااا أعضااااء اللجناااة بصااافة عاماااة علاااى 

مبااااحرهتم رىل تنظااايم اااارا التاااأبني  ومضاااى ه حديثاااه مشاااأا  رىل أن 
أهنى حراسته ه جامعة سول وحر  بعد ذلاك الناانون  تش السيد 

وجامعااة نيويااورك  جامعااة جااورج اتون  قااات الدوليااة هالاادوي والع
سلااااوالايت املتحااااادة، حيااااث عمااااال ه جماااااال التاااادريس ملااااادة عشااااار 
ساانوات  وعاااح الحنااا  رىل مجهوريااة  ااوراي ه منتصااف الساابعينيات، 
حياث عماال ه التاادريس أيضااا  وأعااد حبااواث  قيمااة  ورااارك، سعتبااارم 

علنااااة ن املاااا مترات املتتبااااأا  ه جمااااال مصااااائد األمساااااك، ه  ثااااأ ماااا 
ار  وقااد رحاال اتر ااا  عاادحا  ماان امل لفااات ذات احلجيااة، بنااانون البحاا 

 سللغتني الكورية وا نكليزية 
 تشااا  قاااال رناااه تلناااى أبساااى نباااأ وفااااة السااايد موراســـيالساايد  -3

الااااري تساااانت لااااه فروااااة لنائااااه أ ثاااار ماااان ماااارة تاااا ل اجتماعااااات 
لصااا  ه طو يااو  وقااد  ااان رجاا   خم اجلمعيااة الياسنيااة للنااانون الاادوي

خيف  مشاعرم  وال ن يكرم النفاق بوجه تاعوورئا  وواضحا ، و ا
رزاء ماض  الياسن االستعماري ه  اوراي وينتنادم بشادة ويشاأ رلياه 
أحيااااان  ه رطاااار أعماااال اللجناااة، فكاااان حينئااار خيااارج سلننااااش عااان 

لكوناااه مااان نطااااق املساااائل املطروحاااة، و اااان لاااه  ااال احلاااق ه ذلاااك 
 ، قااائ   رنااه ئا جساايمة  وأ ااد الساايد موراساا رعااااي بلااد رااهد فظااا

، أناااه  اااان ليفعااال تشااا  يكااارم النفااااق بااادورم وياااتفهم غضاااب السااايد
 15مثلااه  و اناات حاحثااة وفاااة الدبلوماساا  الكااوري ياا  جااون، ه 

، الاااااري ذااااااب رىل الاااااااي للااااادفا  عااااان قضاااااية 1907متوز/يولياااااه 
ثااارا  ه  الثاااين للسااا .، قااد تر اات أاسااتن ل  ااوراي ه املااا متر الاادوي

 الاااري  اااان ي  ااد بوضاااوح علاااى أن ذلاااك  اااب تشااا  نفااس السااايد
 يتكرر مرة أترى  أال

ضاام وااوته رىل  اال الاارين أعربااوا عاان حاازهنم    كانــديوت الساايد   -4
وقاااال رناااه تشااارف سلعمااال رىل جانباااه باااني عاااام     تشااا  لوفااااة السااايد  

االااق ولطااف  واستحضار وااورة رجاال يتحلاى بدماثااة     2006و   2002
ورااديد االلتاازا. بعماال    علاام ه جمااال النااانون الاادوي املعشاار، راساا  ال 

  اللجنة  وأضاف السيد  انديوا قائ   رنه يوح أن يند. تعازيه، سسام 
 ، رىل ذوي الفنيد ورىل مجهورية  وراي  جمموعة بلدان أمريكا ال تينية 

ــامتوالسااايد  -5 قاااال رن تاااواي أنبااااء وفااااة أعضااااء ساااابنني ه  كـ
سان بضعفه  ورأى ه ذلك عربة لألعضاء اللجنة يبدو  تر أ ل ن

 حوا عملهم إبتنان ويتوتوا فيه الدقاة احلاليني، وقال رن عليهم أن ي
والكياساااة حااا  تنطباااا ه الااارا رة أطياااب ذ ااارى عااان اااارا املكاااان 

متو أنه حظ  بشارف وعن حلظات العمل املشرتك  وذ ر السيد  ا
ضااااوية الااااري انضاااام رىل ع تشاااا  التعاااارف عاااان قاااارب رىل الربوفسااااور

بعاااد السااايد  اااامتو، و اااان  لاااس قريباااا  مناااه   2002ا. اللجناااة ه عااا 
وأرحف قااائ   رنااه يستحضاار عنااه أنااه  ااان رخصااا  حمببااا  رىل الاانفس 
وواسا االط   على الوضا الدوي الاري سااح بعاد احلارب العاملياة 

ينسااااى األحاحيااااث الاااا  مجعاااات بينهمااااا عاااان فاااارتة  ال نااااهالثانيااااة، ور
مسااااواي   اجلنوبياااة  اااورايمساااتوى التنمياااة ه   الساااتينيات عنااادما  اااان
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يكاان ياارتحح أباادا  ه مااد يااد  مل تشاا  وأضاااف قااائ   رن الساايد -6
سالسااتنامة العاون  و اان رخصااا  حا  الضامأ يعطاا  انطباعاا  قاواي  

ويتحلااى بشااامائل رنساااانية رفيعااة  وأضااااف السااايد  ااامتو قاااائ   رناااه 
سيحتفد بر رى طيبة عنه  وطلب من السيد سرك، سسم جمموعة 

نيااة، أن ينناال تعازيااه احلااارة رىل أساارة الفنيااد وأواادق البلاادان األفري
 حتياته رىل حكومة مجهورية  وراي 

ش  ه اللجنة  انات قال رن عضوية السيد ت بيرتيتشالسيد  -7
قااااااد انتهاااااات حااااااني تسااااااّلم اااااااو مهامااااااه، لكنااااااه حظاااااا  مااااااا ذلااااااك 

لنائاااااااه مااااااارتني  وقاااااااد ملاااااااس لااااااادى الفنياااااااد، فضااااااا   عااااااان  بفرواااااااة
النانونياااة الراساااخة، ساااعة ه األفاااق الفكاااري تتخطاااى جماااال  املعرفاااة

النااااااانون وتاااااانم عاااااان معرفااااااة عمينااااااة سلع قااااااات الدوليااااااة والنضااااااااي 
ساسااااااية املطلوبااااااة ه السياسااااااية، وتلااااااك تصاااااالة ماااااان ااصااااااال األ

. تعازيااه، احلنااوق   وأضاااف الساايد بيرتياات  قااائ   رنااه يااوح أن ينااد
وحول أتاارى، رىل ذوي الفنيااد  الشاارقيةسساام جمموعااة بلاادان أوروس 
 ورىل حكومة مجهورية  وراي 

  A/CN.4/650( )اتبع)محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  
 ( A/CN.4/652، A/CN.4/L.812 جيم، الفرع ،Add.1و

 [األعمال جدول من 4 البند]
 (اتباالتنرير ااامس للمنرر اااع ً 

للمنارر ااااع علاى  أعرب عن ركرم اجلزيلنيهاوس د سيال -8
تنرياارم ااااامس عاان محايااة األرااخاع ه حاااالت الكااوارث  وقااال 
رن تلااااك الوثينااااة الاااا  تتساااام بناااادر  بااااأ ماااان الوضااااوح واالتساااااق 

األعماااااال املنبلاااااة بشاااااأن املوضاااااو  قياااااد ساااااتكون سلغاااااة الفائااااادة ه 
واضايا ته أحد مالوقت ذا وه البحث، واو موضو  قد  ه أمهيته

السااااعة، وااااو ماااا يتضاااح مااان تاااواي الكاااوارث النارااائة عااان عوامااال 
بشرية وال  هتدح حيااة اآلالف، بال مئاات اآلالف، مان  أو طبيعية

مان  األرخاع وتتطلب استجابة سريعة وفعالة  وستتحنق الفائدة
أعماال اللجنااة رذا توواالت رىل وضااا قواعاد واضااحة وعمليااة مكاان 

 ل  بأة أن تسهم ه حل مشا 
ر بوجااوب عااد.  -9 ولنااد  ااان السااأ مايكاال علااى حااق حااني ذ ااّ

رعاحة فتح سب الننااش بشاأن مشااريا املاواح الا  اعُتمادت سلفعال 
ساايما مشاارو   ال والرت يااز سألحاارى علااى مضاامون التنرياار ااااامس،

ًرااروط  13احة ألااف ًتفاواايل واجااب التعاااون( ومشاارو  املاااحة املاا 
يكااون  ولاان ًرهناااء املساااعدة(  14ملاااحة تنااد  املساااعدة( ومشاارو  ا

ذلااااك أماااارا  سااااه   حائمااااا ، ألن مشاااااريا املااااواح اجلدياااادة ااااارم وثينااااة 
الصلة مبسائل مثل ضرورة تعزيز املباح  ا نسانية والتعاون جنبا  رىل 

على احارتا. مبادأي ساياحة الدولاة وعاد. التادتل جنب ما احلرع 
من الضاروري العاوحة ه ر وهنا، وا  مسائل من املرجح أن يكون 

الحنا  رىل مناقشتها  ومراعاة لطبيعاة املوضاو  نفساه، ينبغا  للجناة 
ن تعمل على وضا قواعد قابلاة للتنفيار ساريعا ، أي قواعاد بسايطة أ

قااااارتاح السااااايد موراسااااا  اااااارا الصااااادح، ينبغااااا  أتيياااااد ا وه وعملياااااة 

يااتم تطبينااه  وضااا اتفاااق  ااوذج  بشااأن مر ااز النااواتالااداع  رىل 
 تفاق هنائ  ريثما يتم ربرا. ا م قتا  

والتعاااون أماار ممكاان وواجااب ه العديااد ماان اجملاااالت، واااا   -10
جمااالت تتسااوى مجيعااا  ه أمهيتهاا  ومان انااا يساتمد مشارو  املاااحة 

عيته ويُعتارب موفناا   وينبغا  أيضاا  ألف املتعلق بواجب التعاون مشرو 
لتاوازن املناساب الري يتناول ضارورة حتنياق ا 13أتييد مشرو  املاحة 

ملسااااعدة، مااان جهاااة، واحااارتا. مبااادأي الساااياحة وعاااد. باااني تناااد  ا
التااااادتل، مااااان جهاااااة أتااااارى  وتتسااااام االعتباااااارات املتصااااالة بتنيااااايم 

مااان  153رىل  151االحتياجاااات الااا  أراااأ رليهاااا ه الفنااارات مااان 
أبمهيااة قصااوى، و اارلك الشااأن سلنساابة ل عتبااارات املتصاالة التنرياار 

  وتكشف 156رىل  154ملشار رليها ه الفنرات من  مبراقبة النوعية ا
التجربااااة ه ااااارا الصاااادح أنااااه حاااا  لااااو  اناااات الرغبااااة ه املساااااعدة 

املسااعدة الغوثياة مكان أن يلحاق جاوحة واحقة، فإن تدين مستوى 
ا يضااحات الا  قُادمت بشاأن  أماا ن يتلنوهناا الضرر أبولئاك الاري

، 160رىل  157ماااان مساااأل  نطاااااق املسااااعدة ونوعهااااا ه الفنااارات 
 فه  ريضاحات سلغة األمهية  رلك 

ورمبا تطلاب األمار التطارق أيضاا  رىل مساألة علاى ذات النادر  -11
من أمهية تنييم االحتياجاات ومراقباة النوعياة، واا  مساألة تثاار ماا 

ساااايما جمااااال العماااال  ال العديااااد ماااان جماااااالت النشاااااط، األسااااف ه
ت وقعاات ساااح  ففاا  حاااالوااا  مسااألة الف أال ا نساااين والتعاااون،
األقااد. عهاادا ، اسااتفاح موظفااون وأعضاااء ه  أو ه املاضاا  النريااب

حكومااااات فاسااااادة مااااان املسااااااعدة الدولياااااة أ ثااااار مااااان مساااااتحنيها 
نيكاااراغوا، ه الشارعيني  فبعااد الزلاازال الااري حمار ماااانغوا، عاواامة 

، استحوذت أسرة الديكتاتور سوموزا على جزء  بأ من 1972عا.  
حالاااة أحااادث  وه لدولياااة الااا  قاااُدمت بكمياااات وافااارة املسااااعدة ا

عهدا ،   حتويل جزء من املسااعدة الدولياة الا  قُادمت بعاد الزلازال 
الري أواب ااي  مو بلدان أترى، مث جرى توزيعها مبنابل على 

  ولارلك، ينبغا  جمااان  الرين  ان ينبغا  أن ئصالوا عليهاا الضحااي 
اماااة مبمارساااة الرقاباااة امل ئماااة ملناااا تاااوت  رمكانياااة قياااا. اجلهاااات امل

  انحرةم األفعال، ورن  انت تكرار ار
، قااال الساايد نيهاااو  رنااه ماان 14وفيمااا خيااص مشاارو  املاااحة  -12

املهم حتديد الوقات الاري تنتها  فياه املسااعدة بوضاوح، وذلاك مان 
واجلهاااات الفاعلاااة الااا   تضاااررةاملتااا ل الااانص علاااى تشااااور الدولاااة 

الناااول أبناااه  أماااا طرائاااق اااارا التشااااور  ، وحتدياااداملسااااعدة تناااد. هلاااا
 اان   رذا رال ينبغ  على مجيا الدول أن تعرض املساعدة ا نسانية،

 ماااان رااااأن ذلااااك أن يلحااااق أضاااارارا  جساااايمة بوضااااعها االقتصاااااحي
السياس ، فإنه يطرح السا ال املتعلاق سجلهاة الا   أو االجتماع  أو

أمااار التنيااايم ساااُيرتك تنااو. بتنيااايم قااادرات الااادول  وعلاااى افااارتاض أن 
للدولة املنتَظر منها تند  املسااعدة، سايكون مان الصاعب الثناة ه 

رن ااا  رفضاات مااد يااد العااون، وااارا ساابب  ة ااارا التنياايمموضااوعي
عد. تند  املساعدة ال  تطلبها  أو  رضاه لُترتك للدول حرية تند 

 ررةتضااا امل  وتتاماااا ، مااان الباااديه  أن ممارساااة الدولاااة تضاااررةاملالدولاااة 
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حلنها ه فرض بع  الشروط على تند  املساعدة  ب أن تكون 
، وااااو ماااا ناااص علياااه تاضاااعة لتشاااريعاهتا الوطنياااة وللناااانون الااادوي

  واساااااتناحا  رىل اااااارم امل حظاااااات، أياااااد السااااايد 13مشااااارو  املااااااحة 
 نيهاو  رحالة مشاريا املواح حمل النناش رىل جلنة الصياغة 

وقااال رنااه قااد. ماان  ملناارر اااااع،أراااح باادورم س نــولتالساايد  -13
جديااااد تنرياااارا  ممتااااازا  يسااااتند رىل أحباااااث مستفيضااااة و ااااان موفنااااا  ه 

وبعدم املأساوي الري أرار رلياه هنجه  ويربز التنرير تعّند املوضو  
السيد بيرتيت  بطرينة م ثرة  وقال السايد ناول  رناه قبال أن يتنااول 

ضااح وجهااة رر اااااع، سيو اقرتحهاا املناا  مشااريا املااواح اجلدياادة الاا 
نظرم بشأن عدح من املسائل العامة ال  أاثرااا املنارر ااااع نفساه 

أاثرااا  أو ه استعراضه للمناقشاات الا  جارت ه اللجناة الساحساة
 بع  األعضاء 

 وقااااال الساااايد نااااول  رنااااه،  الساااايد ما ريااااه وأعضاااااء آتاااارين، -14
رتيريااااد رعاااااحة فااااتح سب النناااااش بشااااأن  ال  سلفعاااال قاااارارات الااااُ
رعاحة النظر فيها  وأوضح أنه يوح سألحرى أن يسااام ه تعزياز  أو

توافاااق اآلراء علاااى الطااارح النائاااال أبن املطلاااوب لااايس حتنياااق تااااوازن 
بااااني السااااياحة وحنااااوق ا نسااااان ور ااااا تنياااايم األمهيااااة النساااابية  جماااارح

ن للمباح  والنواعد ه حاالت معينة وبشأن قضااي حمدحة  ورأى أ
النااانون الاادوي ماارم الننطااة األساسااية  مايكاال للجنااة  تاار أ السااأ
  ان ه حمله 

املتعلااااااق بواجااااااب الدولااااااة  10وأرااااااار رىل أن مشاااااارو  املاااااااحة  -15
أن تلااتمس املساااعدة عناادما يتجاااوز حجاام الكارثااة قاادرهتا  تضااررةامل

علااى مواجهتهااا  ااان حماااط انتناااح عاادح  باااأ ماان الاادول ه اللجناااة 
يوح  ما ذ رم   ما  ي،النانون الدو   ب على جلنة الساحسة  فهل

السااااايد ما رياااااه، أن تتجااااااال تلاااااك التصااااارئات وأن تشااااادح علاااااى 
حنينة أن الدول تلتمس املساعدة عموما  عناد وقاو   ارثاة تتجااوز 

أن تعتاارب، حساابما أووااى الساايد مااأه  أ. قاادرهتا علااى االسااتجابة،
تنااح علاى وجاوح االعبوجه تااع، أن املمارساة ليسات حلاي    افياا  

مكان  ال غاىن عناه؟ ورأى السايد ناول  أناه ال الري او أمار س لزا.
 الارح علاى اارا الساا ال مان تا ل حبااث املمارساة واالعتنااح س لاازا.
حون غأمهاااا  وحعااااا رىل مراعاااااة الساااياق األعاااام ل لتزامااااات املتصاااالة 

التزاماااااات  أ. حبناااااوق ا نساااااان، ساااااواء أ انااااات التزاماااااات تعاادياااااة
سااية الااا  تناااا علااى عااااتق الااادول ه لتزاماااات األسارفيااة  ومااان االع

ارا اجملاال ضاماُن احلاق ه احليااة والسا مة اجلسادية والغاراء، وااو 
ما يعإ سلضرورة أن تلتمس الدول املساعدة ملواجهاة الكارثاة حاني 

تكااون ملزمااة بنبااول  ال تتجاااوز قاادرهتا علااى االسااتجابة، علااى أهنااا
ااارم االعتبااارات النانونيااة، ء ضااو  وه نوعهااا املساااعدة مهمااا  ااان 

رااابه موحااادة تتمثااال ه  أو مكااان الناااول أبن وجاااوح ممارساااة موحااادة
قيا. الدول سلتماا  املسااعدة عنادما يتجااوز حجام الكارثاة قادرهتا 
 علااى االسااتجابة ااااو مظهاار ل عتناااح العاااا. س لاازا.  وماارا املعاااىن،

يكاااااون واجاااااب التماااااا  املسااااااعدة املنصاااااوع علياااااه ه مشااااارو   ال
اللجنااة، باال قاعاادة راسااخة ماان  “فرضااه تالتزامااا  جدياادا   10 ملاااحةا

ساببا   10 يستحدث مشرو  املاحة ال قواعد النانون الدوي  وعليه،
أعرب السيد نول  عان  ،رضافيا  تعزى رليه مس ولية الدولة  ولرلك

ضاااأ ه أن حتاااتفد اللجناااة  ال أناااه ماااا السااايد ما رياااه علاااى اتفاقاااه
 سلصيغة املنرتحة 

وأراار الساايد ناول  رىل أن بعاا  الادول واألعضاااء اجلاادح ه  -16
ال  تنص على  11من مشرو  املاحة  2اللجنة انتندوا ويغة الفنرة 

موافنتها على املساعدة ااارجية  تضررةاملحتجب الدولة  أال وجوب
املعتااح بشاأن اجلهاة الا  يُفارتض  ، وااو ماا يطارح السا ال“عسفا   ت

ن قاارار الاارف  تعساافيا   وماان الصااائب أن وضااا أن تناارر مااا رذا  ااا
وين، حااا  لاااو  اااان بعمومياااة معياااار التعساااف وغموضاااه، معياااار قاااان

ياات ز. سلضاارورة مااا الفكاارة النائلااة أبن انطباقااه ماان عدمااه اااو أماار 
ضاو  لاه  تنررم بصورة انفراحية الادول الا   اب عليهاا اا أال  ب

مكاان أن  ال اااو أماار لكاان ذلااك يعااإ أيضااا  أن انطباااق ااارا املعيااار
عاادة حول بصااورة انفراحيااة تبعااا  مليوهلااا  ومثاال  أو تنااررم حولااة واحاادة

ااارا املعيااار، املاارن نساابيا ، أح  حااد  ااب أن تتنيااد بااه الاادول الاا  
ينااا عليهااا التاازا.، قااائم علااى احاارتا. حنااوق ا نسااان، حبمايااة أرواح 

األساسااية   كاهنا وساا متهم اجلساادية وتلبيااة احتياجاااهتم الغرائيااةساا 
مل  ما قيمة ب  سيكون 11وقد رأى السيد ت حي أن مشرو  املاحة 

  بيااد أن ااارا التعبااأ مفيااد حتدياادا  “عساافا   تئاادح املنصااوح بعبااارة 
ه ترك اام  واسا للتصرف، ما رلزا. األطراف املعنياة ه الوقات 

بتعليل موقفها ه ظال اهلادف العاا. املتمثال ه تاوفأ مسااعدة عينه 
 ية فعالة غوث
املتعلاق سحلاق  12وقاد رأى بعا  األعضااء أن مشارو  املااحة  -17

ه عاااااارض املساااااااعدة يعكااااااس هنجااااااا  ضااااااينا  ير ااااااز علااااااى احلنااااااوق 
والواجبات ه الوقت الري مثل فيه التعاون املسألة العملياة األاام  

بطبيعة احلال على سائر مشاريا املواح ال  تانص وارا النند ينطبق 
ات قانونية ه جمال يكون فيه للرغباة ه التعااون على حنوق وواجب
واجلهاااات الفاعلاااة األتااارى وعطائهاااا وانفتاحهاااا  مااان جاناااب الااادول

حور حاساام األمهيااة  غااأ أنااه ينبغاا  عااد. املنابلااة بصااورة ومهيااة بااني 
جيا التعاااون الطااوع ، حتديااد احلنااوق والواجبااات، ماان جهااة، وتشاا 

علااى اللجنااة بكاال  ماان جهااة أتاارى  ورأى الساايد نااول  أنااه يتعااني
  ننطة سيعوح رىل أت يد أن تنشغل سجلدوى العملية ألعماهلا، وا

تناوهلا الحنا ، بيد أنه  ب عليها أيضا  أن تضطلا بواليتها املتمثلة 
سااعدة ه حتديد وتطوير مباح  وقواعد قانونية  واحلق ه عرض امل

  ليس من رأنه أن ينال أبي ركل من األركال من البعد الطوع
 لتند  املساعدة 

مبادى وجااوح التازا. ينضاا   يتعلااق فيمااوقاال رن األمار خمتلااف  -18
عجااب أن الاادول قااد أمجعاات  لهاااا  ال بتنااد  املساااعدة، ولاارلك،

تنريباااا  علاااى عاااد. وجاااوح اااارا االلتااازا. عنااادما طاااُرح عليهاااا السااا ال  
را االلتاازا. ماان رااأنه أن يثااأ مسااائل رااائكة تتعلااق إبسااناح فااإقرار ااا 
لية وبتنييم الندرة النسبية ملختلف الدول  ولرلك، ينبغ  أن املس و 

فااااحى اللجناااة املضااا  ه اااارا اال اااام، ورن  اااان مااان املمكااان ه تت
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حاااالت معينااة تصااو ر أن تتحماال بعاا  الاادول التزامااات حماادحة ه 
ثلاة ذلاك أن يكاون رقلايم الدولاة الا  جمال تند  املسااعدة  ومان أم
 ة راااابه  املااااة إبقلاااايم حولااااة أتاااارى،تعرضاااات للكارثااااة حماطااااا  رحاطاااا 

مكان ه اارم احلالااة أن يناا علااى عااتق ااارم األتاأة التاازا. أبن  رذ
أتذن للدول واجلهات األترى إبيصال املساعدة  وارا ا ذن ليس 

ة، باال رنااه ضااروراي  فنااط لتمكااني الاادول األتاارى ماان تنااد  املساااعد
تندمها  يشكل ه حد ذاته رك   من أركال املساعدة ال  مكن
مكان أن  حون أن تتكبد الدولاة اجملااورة أي تكااليف  وبصافة أعام،

يصل األمر رىل رلزا. الدول األتارى، مبوجاب الناانون الادوي ووفناا  
لناااااادراهتا، مبنااااااا االنتها ااااااات اجلساااااايمة حلنااااااوق ا نسااااااان ه حول 

ملفهاو. الاري طرحتاه حمكماة العادل الدولياة ه قضاية أترى  وارا ا
او مفهو.  سحة اجلماعية واملعاقبة عليهامنا جرمة ا  تطبيق اتفاقية

مكن تطويرم وتطبينه مستنب   ه بع  حاالت الكوارث الكربى  
عاااد. وجاااوح  أو وينبغااا  للجناااة أن تتجناااب البااات ه مساااألة وجاااوح

رتك اجملال مفتوحا  أما. رمكانية التزا. ينض  بتند  املساعدة لك  ت
 الحنا  تطور النانون ه ارا اجملال 

مبشااارو  املاااااحة ألاااف املتعلااااق بواجاااب التعاااااون،  يتعلااااق فيمااااو  -19
الحاااااد السااااايد ناااااول ، راااااأنه ه ذلاااااك راااااأن  ثاااااأ مااااان األعضااااااء 
اآلترين، تناقضاا  باني االستفاضاة الا  طبعات الفصال املكار  هلارا 

االتتاازال الااري اتساام بااه نوعااا  مااا مشاارو  الواجااب ه التنرياار وبااني 
السايد ناول  رناه يشاجا املنارر ااااع علاى املاحة ذو الصالة  وقاال 

مااااااان ذلاااااااك وأن ئااااااااول التوساااااااا ه أن ياااااااراب رىل مااااااادى أبعاااااااد 
رن مباااادأ التعاااااون اااااو مباااادأ قااااانوين  رذ املاااااحة اهلااااا. ااااارا  مشاااارو 
 باااه ومكااان أن ينطاااوي، ه حااااالت معيناااة، علاااى التزاماااات معااارتف

، اارا الصادح وه عملية حبسب طبيعة وأمهية اهلادف املاراح حتنيناه 
يد نااااول  ه جاااادوى التمييااااز بااااني االلتزامااااات املتعلنااااة رااااكك الساااا 
وتلك املتعلنة بتحنيق نتائج  وقال رن اهلدف املتمثل ه  سلتصرف

تنااد  مساااعدة فعالااة ه الوقاات املناسااب وتسااهيل ااارم املسااااعدة 
ملنااا. األول، وحعاا رىل التشااديد علاى ااارا ااو ماا  ااب مراعاتاه ه ا

ه ه حااااالت معيناااة التزاماااات بتحنياااق اهلااادف الاااري قاااد تنشاااأ عنااا 
يد نااول ،  غااأم ماان األعضاااء، ه نتااائج  وانااا أيضااا ، رااكك الساا 

مااان املاااواح املتعلناااة بناااانون  17مااان املااااحة  4جااادوى اعتمااااح الفنااارة 
 4  فصايغة الفنارة (216ًطبنات امليام اجلوفية العابرة للحدوح  نماوذج

اللجناااااة أن  جاااااءت ه واااااورة التاااازا. انفاااااراحي، بينماااااا ينبغاااا  علاااااى
ه توضااااايح واجاااااب التعااااااون علااااااى أناااااه التااااازا. قاااااائم علااااااى  تشااااادح
سملثااااال  وعااااا وة علاااااى ذلاااااك، لااااائن  اااااان تصاااااد ر التعااااااون  املعاملاااااة

مان  4أركال التعاون املمكنة ال  نصات عليهاا الفنارة  “لعلم  ا
كااون مفهومااا  ه سااياق طبنااات امليااام اجلوفيااة ي مكاان أن 17املاااحة 

__________ 
 ااااااانون األول/حيساااااامرب   11املاااااا رخ  63/124اجلمعيااااااة العامااااااة  قاااااارار (216ً 

املتعلناة بنااانون طبناات امليااام اجلوفياة العااابرة  املااواح مشااريافاق  وتاارح ، املر 2008
 اجمللااااد ،2008 حوليااااةوالتعلينااااات عليهااااا، ه  اللجنااااة، اعتماااادهتاللحاااادوح الاااا  

  54و 53 الفنرتني(، الثاينًاجلزء  الثاين

يباادو ذا أولويااة ه  ال ااارا النااو  ماان التعاااونالعااابرة للحاادوح، فااإن 
 معظم حاالت الكوارث 

، املتعلاق 13وقد الحد عادح مان األعضااء أن مشارو  املااحة  -20
سلشااروط املفروضااة علااى تنااد  املساااعدة، مثاال حكمااا  مااوجزا  نوعااا  

تفاضااة املناارر اااااع ماارا الشااأن ه تنرياارم  وانااا مااا قياسااا  رىل اس
املنرر اااع واللجنة نفسها أن يتوسعا ه معاجلة   أيضا  يتعني على
ينبغااا  ا رااارة بوضاااوح رىل أن تعليااق العمااال  رذ ط  ثااأ مااان الننااا

بابع  النواعاد ه حالاة وقااو  الكارثاة لايس جماارح أمار يتعلاق حبساان 
ضاااا  مساااائل ااماااة تتصااال بساااياحة النياااة واألرئياااة، بااال رناااه يطااارح أي

جانبا  مرم البساطة، ة النوانني ينبغ ، تنحي وال  مكن، ف   النانون 
يُفهم أن اللجنة تشاجا علاى  أال الكوارث، و ب تح  ه حاال

ااااااااروج سساااااااتخفاف علااااااى ساااااااياحة النااااااانون، حااااااا  ه احلااااااااالت 
رذا  االسااتثنائية  والساا ال الااري ينبغاا  أن يُطاارح يتعلااق بتحديااد مااا 

 اناات األنظمااة النانونيااة الداتليااة للاادول تاانص علااى رعاا ن حالااة 
ة  طوار  تعلَّق مبوجبها بع  النوانني ال  تطبق ه األحوال العاحيا 

فااااألمر يتعلاااق سلتأااااب للكاااوارث ويتصااال سلتااااي سملرحلاااة الساااابنة 
ماان التنرياار  173لوقاو  الكارثااة  وس ضااافة رىل ذلااك، تشااأ الفناارة 

ربااط قبوهلااا للمساااعدة بشاارط حتسااني  تضااررةاملق للدولااة رىل أنااه ئاا 
اال تفااااااء إبعاحهتاااااا رىل ماااااا  انااااات علياااااه قبااااال وقاااااو  احلالاااااة وعاااااد. 

الكارثااااة، وذلااااك عماااا   مبباااادأ التنميااااة املسااااتدامة  ومكاااان أن يُنظاااار 
ارا الشرط من الناحية املنطنية البحتاة علاى أناه يساتند سلفعال  رىل

كوك فيااااه أن رىل مباااادأ حتنيااااق التنميااااة املسااااتدامة، ولكاااان ماااان املشاااا 
ت، وللماارء أن يتساااءل عمااا تكااون لااه فائاادة فعليااة ه معظاام احلاااال

ن تعطاا  اللجنااة انطباعااا  أبهنااا تشااجا فاارض رذا  ااان ماان احلكمااة أ
مثل ارم الشروط ال  قاد تثاإ الادول وبعا  اجلهاات الفاعلاة عان 

 تند  مساعدهتا 
مان ، رأى السايد ناول ،  غاأم 14مبشارو  املااحة  يتعلاق فيماو  -21

ياااااة قاااااد تاااااوح  أبن األعضاااااء الااااارين حتااااادثوا قبلاااااه، أن واااايغته احلال
ينبغا  ه  ال هناء املساعدة  وقاال رناهاملشاورات متثل ررطا  الزما   

ه رهنااء املسااعدة  تضررةاملالوقت نفسه اال تفاء إبقرار حق الدولة 
من جانب واحد  وأرار السيد نول  رىل أنه مان الصاعب جادا  أن 

 تفاسأحتتمل  ال ماحة متعلق إبهناء املساعدة وياغة   يصاغ مشرو 
متناقضااة، وتساااءل سلتاااي عمااا رذا  ااان ينبغاا  حاارف  أو مغلوطااة

مشااارو  املااااحة اااارا بكااال بسااااطة، علاااى أن خيضاااا رهنااااء املسااااعدة 
للنواعد العامة املتعلنة بضارورة احلصاول علاى املوافناة وواجاب عاد. 

ق ه فاارض رااروط علااى حجااب ااارم املوافنااة بصااورة تعساافية واحلاا 
 14أترى تتمثل ه تضمني مشرو  املاحة املساعدة  وَطرَح رمكانية  
ئياال رىل املباااح  العامااة  “د. ا تاا ل عاا  ابصاايغته احلاليااة بناادا  لاا 
 السابق ا رارة رليها 

وه ااتااا.، اعتاارب الساايد نااول  اقاارتاح الساايد موراساا  الااداع   -22
جيااااا  بشااااأن مر ااااز النااااوات وترفنااااه رىل أن تضااااا اللجنااااة اتفاقااااا   وذ

ل رن قرتاحا  مهماا  للغاياة ويساتحق أن ينظار فياه  وقاامبشرو  املواح ا
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مثااال اااارا االتفااااق النماااوذج  مكااان أن يكاااون سلفعااال واااكا  سلاااغ 
يكاون حمبارا  أن ينتصار  ال الفائدة ه املمارساة العملياة  بياد أناه قاد

بشاأن مر از  عمل اللجنة ه ارا الصدح على وضا اتفااق  اوذج 
تاطئا  أبن أعمال ا غاثاة ه النوات، ألن ذلك قد يعط  انطباعا  

املنااا. األول، رااأن عساااكري   وه ، عمومااا  حاااالت الكااوارث ااا 
وللماارء أن يتساااءل أيضااا  عمااا رذا  ااان بوسااا اللجنااة وضااا اتفاااق 
 وذج  رامل بشأن مر ز النوات، بل ما رذا  ان مان املستصاوب 

  وهلرين السببني، رمبا  ان من األفضل أن تضا أو   النيا. برلك
لنواعد األساساية املتعلناة  االلجنة ما مكن أن يسمَّى جمموعة من 

سألفااااااااراح األجانااااااااب املشااااااااار ني ه أعمااااااااال ا غاثااااااااة ه حاااااااااالت 
الااا  مكااان أن تساااّهل وتسااارّ  عملياااة التفااااوض ووضاااا  “الكاااوارث

يد نول  رنه ي ياد ه اتفاقات حمدحة بني األطراف املعنية  وقال الس
ه السايد سااابواي مان أنااه ينبغا  أن ياُارتك مجياا األحاوال مااا ذااب رلياا 

اااااع رىل حااد  بااأ مسااألة حتديااد مااا رذا  ااان يتعااني علااى للمناارر 
اللجناااة أن تتاااوىل وضاااا أي اتفااااق  اااوذج   ويصااادق ذلاااك أيضاااا  
علااى حتديااد املاادى الااري  ااب أن تبلغااه اللجنااة ه معاجلااة مسااائل 

ر اللجنااةعمليااة أ أبن  تاارى  وقااد أواااب املناارر اااااع عناادما ذ ااّ
هلاا ل األمحاار  ااان قااد االحتاااح الاادوي جلمعيااات الصااليب األمحاار وا
، ورمبااااا  ااااان علااااى (217ًحعااااااا رىل مراعاااااة اتتصاوااااات  اااال منهمااااا

جااء ه اقارتاح الساأ مايكال، س حالاة رىل   ما  اللجنة أن تكتف ،
لكوهنااا متلااك االتتصاوااات العمليااة أعمااال ايئااات مثاال االحتاااح، 

 ماهلا حتظى سالعرتاف بوجه عا. ال زمة فض   عن أن أع
ــان الساااااايد  -23 قااااااال رن أعمااااااال اللجنااااااة بشااااااأن ااااااارا غيفورغيــــ

أتا ه الوقاات املناسااب نظاارا  لكثاارة وتفاااقم الكااوارث الاا   املوضااو 
توحي حبياة عشرات اآلالف من األراخاع وللّاف تساائر ماحياة 

ا ياادل علاى أمهيااة املوضااو  أن مشااريا املااواح الاا  أعاادهت وممااا اائلاة 
ن اللجناااااة اللجناااااة حااااا  اآلن قاااااد لنيااااات ه جمملهاااااا استحسااااااان  مااااا 

د سلشااكل  يتعلااق فيماااو  .الساحسااة، باارغم مااا تنطااوي عليااه ماان تعنااّ
 تووايات أو مشااريا ماواح -الري ينبغ  أن خيرج به عمال اللجناة 

ورغيان أناه مان الساابق ألواناه رأى السيد غيف -مباح  توجيهية  أو
اللجنة ستكون أقدر على أن تنرر ذلاك  الاذ قرار مرا الشأن وأن

 ه وقت الحق 
وأضاف قائ   رنه من الصعب تنييم مشاريا املاواح الاوارحة ه  -24

ساااايما  ال التنرياااار ااااااامس حون التعمااااق ه فهاااام املسااااائل املبدئيااااة،
ارا الصدح، أعرب  وه تعاون مسألة حتنيق التوازن بني السياحة وال

مبباادأ  يتعلااق فيمااالاارأي السااأ مايكاال الساايد غيفورغيااان عاان أتيياادم 
السااياحة والتزامااات الاادول ه جمااال حنااوق ا نسااان  ورأى أنااه ماان 
املهاااام جاااادا ، ه ضااااوء النناااااش الااااري حار ه اللجنااااة الساحسااااة، أن 
ن تتااااوتى جلنااااة النااااانون الاااادوي احلاااارر ه معاجلااااة ااااارا اجلانااااب ماااا 

 مااا حاليااا   املوضااو  وأن تسااتند رىل معااايأ النااانون الاادوي املعمااول
__________ 

اجمللااااد الثاااااين  ،2009 حوليااااةالتنرياااار الثاااااين للمناااارر اااااااع،  انظاااار (217ً 
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رنه من املستبعد أن ت يد الدول األعضاء رقرار معايأ جديدة ه  رذ
ااااارا الشااااأن ماااان قبياااال التاااازا. قااااانوين بتنااااد  املساااااعدة  وحعااااا رىل 
التحلااا  سلواقعياااة قاااائ   رن الننااااش الاااري حار ه اللجناااة الساحساااة  

ينضاا   10املاااحة مشاارو   شااف أن الاادول تعااارض رقاارار التاازا. ه 
جااء   ماا  املسااعدة  فهارا احلكام يثاأ، ضاررةتامل لاتمس الدولاةأبن ت

ه امل حظااة الصااائبة الاا  أباادااا العديااد ماان أعضاااء اللجنااة وعلااى 
رأسااهم الساايد حسااونة، جمموعااة  بااأة ماان املسااائل النانونيااة، وماان 

أن  أو بينهااااا حتديااااد اجلهااااة امل الااااة ألن تناااارر أن  ارثااااة قااااد وقعاااات
 على االستجابة  تضررةاملالدولة حجم الكارثة يتجاوز قدرة 

وع وة على ذلك، لو أُقرت التزامات قانونية وارمة فسوف  -25
تفاااا  مااااا مساااا ولية حوليااااة، واااااو مااااا يطاااارح  ال تتحماااال الدولااااة الاااا 
يكاااااون س مكاااااان معاجلتهاااااا معاجلاااااة تفااااا   ال مساااااائل أتااااارى رمباااااا

ه وورة واجب  ال 10سلغرض  ولرلك،  ب رعاحة وياغة املاحة 
قااانوين يهاادف رىل تنااد  توجيااه تسرترااد بااه  صنوين ملااز. باال  اانقااا

الاادول فيمااا تتخاارم ماان تاادابأ  وتوتيااا  ملزيااد ماان املرونااة،  ااب أن 
علاى التازا. قاانوين  ال تنص ارم املاحة على التزا. أت قا  وسياسا 

 سملعىن الدقيق للكلمة 
وسملثل، رفضت حول عديدة فكارة رقارار التازا. ينضا  بعارض  -26

 55أواب املنرر اااع حني أرار ه الفنرات من  املساعدة  وقد
يلاااز. الااادول  ال مااان تنريااارم رىل أن الناااانون الااادوي الوضاااع  78رىل 

بنااء  تضاررةاملأبي واجب قانوين ينض  بتند  املساعدة رىل الدولاة 
ينبغا  أن يُنظار رىل عارض املسااعدة ه رطاار  ،على طلبها  ولرلك
فيما بني الادول مان أجال محاياة األراخاع ه  تطبيق مبدأ التعاون
 حاالت الكوارث 

سلطرائاااق العملياااة لتنفيااار اااارا التعااااون، فاااإن  يتعلاااق فيمااااأماااا  -27
ه الفصال علاى ماو ماا يتجساد العمل الري قا. به املنرر اااع، 

ساايما  ال املتعلااق بشااروط تنااد  املساااعدة ماان تنرياارم، سلااغ الفائاادة،
فرضاها علاى تناد   تضاررةامل مكان للدولاة فيما يتصل سلشروط ال 

الفكااارة النائلاااة  13املسااااعدة  ومااان املهااام أن يكااارِّ  مشااارو  املااااحة 
، ه رطاااار ممارسااااة ساااياحهتا، أن تفاااارض تضاااررةاملأبناااه  اااوز للدولااااة 

راااااروطا  علاااااى تناااااد  املسااااااعدة  فمشااااارو  املااااااحة اااااارا مفااااارط ه 
زايحة تفصايله العدياد مان األعضااء، وينبغا  الحد   ما  االقتضاب

 تفسااااأا  أوسااااا تضااااررةاملال تفسااااأم ماااان قباااال الاااادول تفاااااحاي  الحتماااا 
 ااااب أبن تااااربط موافنتهااااا علااااى املساااااعدة بشااااروط  اااارح ااااارم  ممااااا

 املوافنة من أية قيمة 
وفيما خيص مشرو  املاحة ألف، أعرب السيد غيفورغيان عن  -28

علااى  واااغ ااارا احلكاام رذ ناارر اااااعأتيياادم للاانهج الااري اتبعااه امل
من املواح املتعلناة بناانون طبناات املياام  17من املاحة  4رة نسق الفن

اجلوفيااااة العااااابرة للحاااادوح  ولكاااان يباااادو أن املعااااىن املنصااااوح بكلمااااة 
الحااد  ثااأ ماان األعضاااء،   مااا  ه مشاارو  املاااحة ااارا، “عاااون ت

الااري ئيال رلياه مشاارو   5مغااير للمعاىن املنصااوح ه مشارو  املااحة 
ياوح   - “تعااون ت - رن استخدا. ويغة املضاار  املاحة ألف  مث
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يتفااااق مااااا املمارسااااة  ورأى الساااايد غيفورغيااااان أن  ال بوجااااوح التاااازا.
يصاغ مشرو  املاحة ارا أبسلوب يتفاحى احتمال تفسأم على أناه 

 قرار لواجب ملز. قانوان  ينض  بتند  املساعدة ر
فيبدو أنه ينص املتعلق إبهناء املساعدة،   14أما مشرو  املاحة  -29

 تضااااررةاملتاااازا. قااااانوين ينضاااا  سلتشاااااور بااااني الدولااااة باااادورم علااااى ال
 يباادو منطنيااا ، ال واجلهااات الفاعلااة الاا  تنااد. هلااا املساااعدة  وااارا

 تضاررةاملاحلصاول علاى موافناة الدولاة  يُشرتط ه تند  املسااعدة رذ
 ال  ئق هلا فرض الشروط، ولكن ماا أن يُشار  ه تناد  املسااعدة

 ااااااوز ألي ماااااان الطاااااارفني رهنا اااااااا حون تشاااااااور  وحعااااااا الساااااايد  ال
غيفورغيان رىل توت  قادر  ااف مان املروناة ه معاجلاة مساألة رهنااء 

 حاااني تااارى أهناااا رهنااااء املسااااعدة تضاااررةامليتااايح للدولاااة  مباااا املسااااعدة
تعااد حباجاااة رليهاااا ويتااايح للدولاااة الااا  تناااد. املسااااعدة رهناءااااا رذا  مل

 ن تند  املزيد وجدت نفسها عاجزة ع
وس ضافة رىل ذلك، أرار السيد غيفورغيان رىل أمهية اقارتاح  -30

السااايد موراسااا  الاااري حعاااا فياااه اللجناااة رىل وضاااا اتفااااق  اااوذج  
عدة  ه حاالت الكاوارث  وقاال بشأن مر ز النوات ال  تند. مسا

رن ررفاق ارا النص مبشرو  املواح سيكون مفيدا  للغاية من الناحية 
لياة  وذ ار السايد غيفورغياان أناه  ثاأا  ماا  اان يتلناى أساائلة ه العم

حاااالت الكااوارث و ااان  رطااار مهامااه الوظيفيااة بشااأن املساااعدة ه
لسااا ال املتعلاااق يتعااارر علياااه الااارح عليهاااا، ومنهاااا علاااى سااابيل املثاااال ا

ه رطااااار تنااااد   تضااااررةاملإبحتااااال أحويااااة أجنبيااااة رىل رقلاااايم الدولااااة 
واعااااد احلجاااار الصااااح  الاااا  تنطبااااق علااااى نب أو املساااااعدة الطبيااااة،

الك ب املرافنة لعمال ا غاثاة والواثئاق الا  يتعاني تنادمها ه اارا 
الشااأن  وأرحف قااائ   رن عشاارات األساائلة ماان ااارا النااو  ُتطاارح ه 

فاااإن وضاااا  ،ت الكاااوارث وحتتااااج رىل رح ساااريا عليهاااا  وهلاااراحااااال
أ امل  ااد أن اتفاااق  ااوذج  ساايكون لااه فائاادة  بااأة، ولكاان ماان غاا 
ذلاااك ينطاااوي  اللجناااة اااا  اهليئاااة األنساااب لوضاااا واااك  هااارا ألن

 على مسائل تننية حبتة 
ــامتوالسااايد  -31 قاااال رن التنريااار اااااامس للمنااارر ااااااع عااان  كـ

محاية األرخاع ه حاالت الكاوارث قاد أاثر منار بادء استعراضاه 
ب ننارا  غنيا ، واو نناش يثأ النلق، من انحية، فيما خيص اجلوانا 

 يتعلاااق فيمااااالعامااة، ويساااتدع  سلاااغ االاتماااا.، مااان انحياااة أتااارى، 
شاااااريا املااااواح الث ثااااة ساااايما م ال سجلوانااااب التننيااااة ملشاااااريا املااااواح،

 املنرتحة حديثا  
فعلااى الصااعيد العااا.، مكاان متييااز مسااألة الاانهج الااري ساالكه  -32

 املنااارر ااااااع واملساااألة، املتكاااررة، املتعلناااة سلشاااكل النهاااائ  الاااري
خبصااااوع  أمااااا ينبغاااا  أن خياااارج بااااه عماااال اللجنااااة بشااااأن املوضااااو  
 رىل حاد  باأ النهج، فند أعد املنرر اااع موجزا  مفص   وراام   

مل حظااات الااادول ه اللجناااة الساحساااة  وقااد وواااف السااايد ماااأه 
اااارا املاااوجز سلنماااوذج ، و اااان حمناااا  ه ووااافه  وماااا ذلاااك، قاااال 

لسااايد ما رياااه فيماااا أحىل باااه مااان السااايد  اااامتو رناااه يتفاااق متاماااا  ماااا ا
 أنااااهرأى  رذ تعلينااااات ه ااااارا الشااااأن، أياااادم فيهااااا الساااايد سااااابواي،

 م حظات الدول على أهنا قالب جامد  ب أن  وز النظر رىل ال
 تضااابط جلنااااة النااااانون الاااادوي أعماهلاااا علااااى مناسااااه  فاااادور اللجنااااة

يتمثاال ه تسااجيل  اال طرفااة عااني تصاادر عاان الاادول ه اللجنااة  ال
احسااااااة  وعلااااااى جلنااااااة النااااااانون الاااااادوي أن تصااااااغ  رىل اللجنااااااة الس
ر فنااااادت اويتهاااااا ومااااارب  ورال أن تكاااااون وااااااغرة هلاااااا، ال حساااااةالسا

وجوحاا  فلجنة النانون الدوي ايئة ترباء و ب أن تظال  ارلك، 
وااا  تعماال ماان أجاال مصاالحة الاادول، لكنهااا متثاال ه املنااا. األول 

نون الااادوي  ومااان اااارا ايئاااة تااارباء تعمااال وفناااا  ألمساااى معاااايأ الناااا
من منطلاق  وهناا تناوب عان اللجناة الساحساة ه النياا.  ال املنطلق،

سياساااا ، سااااتحظى جلنااااة النااااانون الاااادوي سلعماااال الدبلوماساااا  وال
 سحرتا. ارم األتأة وسحرتا. من يتابعون أعماهلا 

وفيما خيص الشاكل الاري سايتخرم النااتج النهاائ  لألعماال  -33
 اامتو أن اارم الننطاة تارتبط سلننطاة الساابنة    اجلارية، رأى السايد

ن الدوي نشغال الزائد من جانب جلنة النانو رهنا النتيجة املنطنية ل 
أبماااار اللجنااااة الساحسااااة  وقااااال رن جلنااااة النااااانون الاااادوي هلااااا نظااااا. 
أساساا  ئاادح مهمتهااا، لكاان يباادو ماان سااأ األمااور أهنااا أواابحت 

عااان تدويناااه  ويبااادو بوجاااه عازفاااة عااان التطاااوير التااادر   للناااانون و 
را ء  وال تاع أن اللجنة، ه تشكيلها اجلديد، متيل رىل التادوين

أن يكون اارا التادوين ه جمااالت تنطاوي علاى غأ التدوين، على 
تعاد تتطلاب أي  مل قواعد ا  من الرسوخ ه الناانون الادوي حبياث

ن أن ُتطرح مسألة تتطلب قدرا  م وما  جهد جللأِواا، لشدة بدااتها 
لاادوي حاا  ترتعااد فاارائص اللجنااة  فهاا  التطااوير التاادر   للنااانون ا

وحة، مثااال اا واااات تفضااال االحتمااااء أبراااكال قانونياااة غاااأ معهااا 
املبااااح  العاماااة، واااا   أو املبااااح  التوجيهياااة أو األحلاااة أو الدراساااية

ئنااااق للاااادول فائاااادة عمليااااة  ال أرااااكال تتساااام سلعموميااااة رىل حااااد
علاى أناه لايس ضاد االبتكاار وأناه ينادر  تُر ر  وردح السيد  اامتو

 ق لااادى الااابع ، وعلاااى أناااه يعلااام أيضاااا  أن الشاااكل التفكاااأ ااااا 
لعمااال مااان األعماااال قاااد يااا ثر أتثاااأا   باااأا  علاااى مضااامونه  النهاااائ  

وأضاااف قاااائ   رناااه  ااب علاااى اللجناااة،  لمااا أمكااان، أن تناااد. رىل 
تنظيمااااا  الاااادول جمموعااااة ماااان املعااااايأ الكفيلااااة بتنظاااايم جمااااال بعينااااه 

قانونيا ، ولكن  ب عليهاا ه الوقات نفساه أن تعمال علاى التطاوير 
اجملااااالت  وقاااال رناااه مااان اااارا التااادر   للناااانون الااادوي ه بعااا  

املنطلق ي يد متاما  السيد سابواي ه اقرتاحاه أن يُساأل املنارر ااااع 
عن رأيه بشأن الشاكل النهاائ  الاري ياوح أن تتخارم األعماال الا  

اارا الصادح،  اب أن يساعى  وه ، بدال  مان رم ئاه علياه ينو. ما
وحمادحة تساتند  املنرر اااع،  لما أمكن، رىل اقارتاح قواعاد عملياة

رىل املمارساااة الدولياااة، واااا  ممارساااة يتبعهاااا اجملتماااا الااادوي ه اااارا 
اجملال منار أ ثار مان رباا قارن ه تناد  املسااعدة ا نساانية، بال ه 

الغاياااة، مكااان للجناااة الدولياااة  حتنيناااا  هلااارما نسااااين  و  “لتااادتل ا
ألي ايئاة معنياة أتارى، أن تسااام ه أعماال  أو للصليب األمحر،

أن تعتاااارب نفسااااها  ال نااااة النااااانون الاااادوي  لمااااا تسااااىن هلااااا ذلااااك،جل
وحداا واحبة االتتصاع  فابغ  النظار عان وا حيات اللجناة 

ة، يبناااى الدولياااة للصاااليب األمحااار ه جماااال تناااد  املسااااعدة الدوليااا 
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التطااااوير التاااادر   للنااااانون الااااادوي وتدوينااااه ماااان اتتصاااااع جلناااااة 
 النانون الدوي 

لنانونيااة والتننيااة، يثااأ وقااو  الكارثااة مسااائل وماان الناااحيتني ا -34
متس الوالية ا قليمية للدولة ومتس سياحهتا ه آن واحد، وتضعهما 

ببسااط  علااى احملااك  فالنااانون الاادوي يلااز. الدولااة، حبكاام سااياحهتا،
سيطرهتا على رقليمها وعلى  ل ما  اري فياه، ومان نفاس املنطلاق، 

املنيماااني فياااه  ولااايس يناااا عليهاااا واجاااب ضااامان محاياااة األراااخاع 
للدول األترى حتل مبارر ه ذلك، والنانون الدوي ئظار عليهاا 

 ئااااق هلااااا التاااادتل ال التعاااادي علااااى ااااارم الصاااا حيات  وسلتاااااي،
  وقااد أرااار املناارر اااااع رىل ضااررةتاملبناااء علااى طلااب الدولااة  رال

 ارا املبدأ بوضوح 
 احل أحاد  ال وه املنابل، فإن واجب التعاون، واو واجب -35

علاااى األقااال سعتباااارم مبااادأ  عاماااا  مااان  - ه أن الناااانون الااادوي ينااارم
جماااالت بعينهااا، سعتبااارم معيااارا  حماادحا   وه مباااح  النااانون الاادوي،
 ااوز  ال بصااورة مباراارة ورلزاميااة، اااو واجاابوقاعاادة قانونيااة تنطبااق 

أن يُفرض على الادول ه حالاة الكاوارث الطبيعياة  فالادول ليسات 
زمااة سلتعاااون علااى مااو مطلااق، باال عليهااا أن تتعاااون مااا وسااعها مل

مكاان النااول أبن واجااب  ال ذ اار أعضاااء آتاارون،  مااا  ذلااك ألنااه،
وضاع  بصاورة التعاون ه حاالت الكوارث قد َتكرَّ  ه الناانون ال

 وز النول رن من واجب الدول أن تتعاون ه جماال  رذ موضوعية 
محاياة األناوا  املهادحة سالنناراض، علاى  أو املشرت ةاستغ ل املوارح 

مكن النول رن مثة واجبا  يلزمها سلتعاون من  ال  سبيل املثال، ولكن
ا. تاا ل تنااد  املساااعدة ه حاااالت الكااوارث  والتمييااز بااني االلتااز 

بتحنيق نتائج وااللتزا. بتوفأ الوسائل املطلوبة او متييز ه غأ حمله 
ماااا  ه احلاااالتني  لتيهماااا  وواجاااب التعااااون مكااان أن ألناااه يظااال التزا

وباني ايئاات  تضاررةامليكون وارما  ه سياق الع قاات باني الدولاة 
األمم املتحدة ومجعيات الصليب األمحار واهلا ل األمحار واملنظماات 

ولية، لكنه  ب أن يكون أ ثر مروناة ه ساياق الع قاات فيماا الد
 والدول األترى  تضررةاملة بني الدولبني الدول والع قات 

مشارو   أماا مبدأ واجب التعااون، 5وقد أرسى مشرو  املاحة  -36
يتنااااول أت ياااد اااارا املبااادأ، بااال يباااني مضااامون  ال املااااحة ألاااف، فهاااو

الا  يبادو أن مشارو  املااحة ألاف  التعاون ومنوماتاه  وحلال املشاكلة
ضاامون  ماحلاااي بعبااارة يثأاااا، رمبااا تكفاا  االستعاضااة عاان عنوانااه 

 ، على سبيل املثال “واجب التعاون
ًرروط تند  املساعدة(، قال  13مبشرو  املاحة  يتعلق فيماو  -37

السيد  امتو رن ا رارة املنتضبة رىل النانون الدوي تبدو غامضاة، 
لناااانون الااادوي الااا  تنطباااق ه حااااالت الكاااوارث غاااأ ألن قواعاااد ا

ماااا قانوهناااا الاااوطإ  تفاااق تمعروفاااة بعاااد  ورأى أن اساااتخدا. عباااارة 
 “وماااااااا مشااااااااريا املاااااااواح اااااااارم وقواعاااااااد الناااااااانون الااااااادوي األتااااااارى

تفاااااق ماااااا قانوهناااااا الاااااوطإ  تأمشااااال وأنساااااب مااااان عباااااارة  سااااايكون
  “الدوي والنانون

املتعلاق  14حلالياة ملشارو  املااحة وقال، ه ااتا.، رن الصيغة ا -38
اء الحااد عاادح ماان أعضاا   مااا  إبهناااء املساااعدة تباادو منتضاابة جاادا ،

اللجنااااة اآلتاااارين  وس مكااااان التوسااااا فيهااااا اسااااتناحا  رىل عاااادح ماااان 
االقرتاحااااات الاااا  طُرحاااات ماااارا الشااااأن  ومكاااان أن يشااااكل الاااانص 

  اوأن تضااف رليهاا فناراتن أتاراين تكاون واياغتهم 1احلااي الفنارة 
 يل    ما

رهناء املساعدة ه أي وقت رذا    تضررةامل وز للدولة   -2  
  ان متديداا قد مس أبمنها النوم  واستن هلا الوطإ 

ال ئق للجهة ال  تند. املساعدة ااارجية املكوث  -3’’ 
بعاد التااري  الاري حتادحم تلاك الدولاة  تضررةامله رقليم الدولة 
  “ هناء املساعدة

املنرتحااة  2ا رااارة رىل االسااتن ل الااوطإ ه الفناارة  تندوتساا  -39
ه  تضاررةاملرىل املبدأ األساس  الري ينضا  سحارتا. ساياحة الدولاة 

التعااااون ه حااااالت الكاااوارث، وبطبيعاااة  أو ساااياق تناااد  املسااااعدة
ا رااارة رىل األماان، فنااد  أمااا احلاال، عااد. املااس سسااتن هلا الااوطإ 

والغاارض ماان املباادأ املنصااوع عليااه ه ة  ملياا أُحرجاات العتبااارات ع
، مااان جهاااة، رىل أن تضاااررةاملاملنرتحاااة ااااو طمأناااة الدولاااة  3الفنااارة 

اهلااادف الوحياااد مااان تناااد  املسااااعدة هلاااا ه حااااالت الكاااوارث ااااو 
مساعدهتا على مواجهة الوضا الصعب، ومن جهة أترى، رىل أنه 

حرت اا  س واءسيتم احرتا. التاري  الري حتدحم  هناء املسااعدة سا 
رىل حتدياادم، النتفاااء األسااباب الداعيااة رىل اسااتمرار املساااعدة ورىل 
 اساااتمرار وجاااوح اجلهاااة الااا  تنااادمها ه رقليمهاااا مااان وجهاااة نظرااااا،

 اتفنت ما ارم اجلهة على حتديدم  أو
وأوضح السيد  امتو أن ارم املنرتحات تستند رىل حد  باأ  -40

رىل  184الفناارات ماان  ه اعرىل التحلياال الااري قااا. بااه املناارر اااا 
مان تنريارم اااامس، وقااال رناه ي ياد رحالااة مشااريا املاواح ألااف  186
 رىل جلنة الصياغة  14و 13و

انأت املنرر اااع على تنريرم اااامس جاكوبسون السيدة  -41
عاااان محايااااة األرااااخاع ه حاااااالت الكااااوارث وعلااااى املااااوجز الناااايم 

م  وقالاات رهنااا تشااعر، ملناقشااات اللجنااة الساحسااة الااري ضاامَّنه راي
جماادحا ، س عجاااب ماان براعااة املناارر اااااع الاا  مكنتااه ماان الرت يااز 

رغفااااال ن سسااااتمرار علااااى اهلاااادف املتمثاااال ه محايااااة األرااااخاع حو 
املبااادأ األساسااا  الاااري ينضااا  سضاااط   الدولاااة سلااادور الرئيسااا  

بتوجياااه أعماااال ا غاثاااة واملسااااعدة ه رقليمهاااا والرقاباااة  يتعلاااق فيماااا
 ا وتنسينها وا رراف عليها عليه

ورة  حوقاااد ذ ااار املنااارر ااااااع ه عرضاااه لتنريااارم أن مفهاااو.  -42
الاادوي جلمعيااات  يتكاارر ه واثئااق األماام املتحادة واالحتاااح “الكارثاة

الصاااااليب األمحااااار واهلااااا ل األمحااااار وغأمهاااااا مااااان املنظماااااات، ورأى 
وااو حماق ينبغ  للجنة النانون الدوي أن تشأ رليه ه أعماهلاا،  أنه

 ه ذلك 
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وقالاات الساايدة جا وبسااون رن اقاارتاح الساايد موراساا  الااري -43
يدعو اللجنة رىل وضا اتفاق  وذج  بشأن مر از الناوات يساتحق 

األفااراحالد يناادمها الاا  اهلامااة للمسااامهة نظاارا  ه العساااكريون راسااة
املسااااااعدة  لكنهاااااا أوضاااااحت أن ايكااااال رحارة عملياااااات عملياااااات 

بع  البلدان،  بلداا علاى سابيل املثاال، حياث ا غاثة خيتلف ه 
ية مس ولية التخطيط ملواجهة الطاوار  وتنظايم تتوىل السلطات املدن

على املساتوى الادوي، أووى الوطإجهوح ا غاثة سواء على املست
يعااإ عاااد. االساااتعانة أبفااراح اجلاااي  ومعداتاااه  ورأت اللكاان ذلاااك

شااأن مر ااز النااواتالساايدة جا وبسااون أن وضااا اتفاااق  ااوذج  ب
يف  سلغرض، وقالت رن املطلوب ااو اتفااق  اوذج  أعام علاى ال

ااا ه السااويد عليهااا وّقعاات الاا  الثنائيااة املعاااادات بعاا  را منااوال
الساويد باني ما ترا  أُبر. الري التعاون اتفاق وساقت مثال اجملال 
والتأااااب الطاااوار  حااااالت تاااوّق  جماااال ه التعااااون بشاااأن والتفياااا

، واااو يتضاامن ماااحة بشااأن الشااروط العامااة لعبااور (218ًهلاااصااديوالت
احلدوح وأترى تنص على ضرورة احلصول على رذن تاع لدتول 

أفاااراح عساااكريني تناااد  املسااااعدة عااان طرياااق ا قلااايم ه حاااال تاااوىل 
املر بات العسكرية أوالطائراتأوالسفن

ولاائن  ااان وضااا اتفاااق  ااوذج  بشااأن مر ااز النااوات مكاان أن  -44
اتفاااق ااوذج فاا  ئنااق فائاادة عمليااة  بااأة،  وضااا عاان أيضااا  غااىن

وقاو  قبال املسااعدة اتفاقاات تُارب. ماا وغالبا  املساعدة  الكارثاة  بشأن
بعاداا،  وماا ما قبل الكارثاة وأثنااء الكارثاة -وتشمل املراحل الث ث 

أي أهناااا تشااامل الااادورة الكاملاااة للكارثاااة  وتااانص اااارم االتفاقاااات ه  
ألحيااااااان علااااااى تاااااادابأ تعاونيااااااة، ماااااان قبياااااال التاااااادريبات   ثااااااأ ماااااان ا 

فضاا   الاا ، املشاارت ة تُعاادوالتمرينااات عمليااة، فائاادة ماان حتننااه عمااا
البُلدان وسيلة مه  بني التوتر حدة لفيف وسائل من مة

املااواح-45 مبشاااريا يرفااَق أن جا وبسااون الساايدة اقرتحاات ولاارلك،
ث اتفاق  وذج  بشأن  املتعلنة حبماية األرخاع ه حاالت الكوار 

يتعارضااا  لان املسااعدة وآتار بشااأن مر از الناوات، وأرااارت رىل أهنماا 
لتسااهيل  ملباااح  التوجيهيااة  ا ومااا ( 219ً سلضاارورة مااا النااانون النمااوذج  

وتنظيم العمليات الدولية ل غاثاة واملسااعدة علاى التعااه األوي علاى  
اح  حتاااا اال اللاااارين وضااااعهما  ( 220ً ه حاااااالت الكااااوارث الصااااعيد احمللاااا   
__________

السااويدمملكااةوحكوماةاملاارب. باني حكومااة مجهورياة التفيااا االتفااق(218ً
ًريغااا، هلاااوالتصااديوالتأااابالطااوار حاااالتتااوّق جمااالبشااأن التعاااون ه 
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2011ه عاااام   الااادوي جلمعياااات الصاااليب األمحااار واهلااا ل األمحااار 

  خمتلفة الواثئق غاايت  هلرم أن  مبا ، على التواي، 2007و 
وقالاات الساايدة جا وبسااون رهنااا، رااأهنا رااأن املناارر اااااع، -46

تاااارى أن رثبااااات وجااااوح التاااازا. ينضاااا  بتنااااد  املساااااعدة رىل الدولااااة 
النااانون علااى األقاال ه ،أماار وااعببناااء علااى طلبهااا اااوتضااررةامل

  وسملناباااال، اتتااااارت الاااادول رباااارا. اتفاقااااات ثنائيااااة الاااادوي العااااره
ليميااة تلتااز. فيهااا بتنااد  املساااعدة رىل غأاااا ماان الاادول، وعلااى ورق

علااااى وّقعاااات املثااااال، ساااابيل علااااى فالسااااويد، اجلااااوار  حول رأسااااها
تصاال مبباراارة العديااد ماان املعاااادات الثنائيااة املتعلنااة مبسااائل راا  ت

التعاون بني األطراف ه حاالت الطوار  
النائاال أبن عااد. رح ورااككت الساايدة جا وبسااون ه الاارأي -47

تشريعاهتا عن معلومات لتند  رليها ُوجه الري الطلب على الدول
الوطنيااة يعااإ عااد. وجااوح ااارم التشااريعات  وارأتت أنااه قااد يكااون 

أتارى بصايغة السا ال يُطرح أن الضروري عانمن أيضاا  يُساأل وأن
أنوا  االتفاقات الثنائياة وا قليمياة النائماة وعان  يفياة  سايداا ه 

املمارسة العملية وهالتشريعات الوطنية
ايئااة-48 تكليااف ضاارورة ه أيضااا  جا وبسااون الساايدة ورااككت

9مسااتنلة بتنياايم امتثااال الاادول اللتزاماهتااا مبوجااب مشااروع  املاااحتني  

ووسااااااااائل  سااااااااوية املنازعااااااااات  لت رجااااااااراءات  اك    وقالاااااااات رن اناااااااا 10و 
الدولاااة لااال عنااادما عااااحة  رليهاااا يُلجاااأ ناااا عليهاااا مااان  ي مباااا حبلوماساااية
تاااارى فائاااادة ماااان  ال التزامااااات مبوجااااب النااااانون الاااادوي  وااااا  لاااارلك 

تتصااور الطااابا الااري مكاان أن تتخاارم ااارم  وال رنشاااء ايئااة جدياادة 
وىل ااارا الاادور  مكاان، ألسااباب واضااحة، أن تتاا ال اهليئااة  وقالاات رنااه 
اللجناااااة الدولياااااة  ساااااواء  -املنظماااااات املوجاااااوحة  أو ات أي مااااان اهليئااااا 
االحتاح الدوي جلمعياات الصاليب األمحار واهلا ل  أو للصليب األمحر 

مااااأو رحااادى ايئاااات أو األمحااار  وغالباااا  املتحااادة  األمااام م سساااات
بشاأن أحكاماا  املتباحلاة سملسااعدة املتعلناة الثنائياة املعااادات تتضمن

  ا تسوية املنازعات تساام رىل حد  بأ ه منا وقوعه 
ااا مان أعضااء اللجناة،وقالت السيدة جا وبساون رهناا،  غأ -49
بااااني حنااااوق ا نسااااان ومباااادأ التوفيااااقتعتنااااد أن مثااااة حاجااااة رىل ال

ساااياحة الدولاااة  فحناااوق ا نساااان قائماااة بغااا  النظااار عااان احااارتا. 
بااة  ورمكانيااة أن حتيااد سااياحة الدولااة  واملعاملااة سملثاال ليساات مطلو 

تعإ انتفاء وجوح حنوق ا نسان الالدولة عن التزاماهتا
ورحبت السيدة جا وبسون بنيا. املنرر اااع ببيان عناور -50

التعاون ه مشرو  ماحة جديد  وقالات رن الابع  قاد رأى واجب 
تتفاق ماا الأن أمثلة التعاون ال  تضامنها مشارو  املااحة ألاف اارا

، وأبدت تفهمها هلرا “اجب التعاون و بارة املنصوح عاحة بعاملعىن  
نص وقد ر   أركاال  يتخر قد الدول بني التعاون أن بيد الرأي 

سلع قات الوحية والتعاون بني املتعلنةي  رع ن مباح  النانون الدو 
وفنا  علاى واجاب التعااون، ونصات (221ًمليثاق األمم املتحادةالدول

__________
أ تااوبر /األولتشاارين24املاا رخ( 25-ًح2625العامااةاجلمعيااةقاارار(221ً

 املرفق، 1970

http://www.ifrc.org/PageFiles/88609/Pilot%20Model%20Act%20on%20IDRL%20(English).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/88609/Pilot%20Model%20Act%20on%20IDRL%20(English).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf
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احلااااااالتني  لتيهمااااااا، يشااااااكل  وه ت عدياااااادة عليااااااه أيضااااااا  معاااااااادا
ا تاااا ل ماااارا االلتاااازا. ترقااااا  للنااااانون  غااااأ أن اتاااات ف أرااااكال 

ويكفااا  فناااط مثااال مشاااكلة ه ساااياق أعماااال اللجناااة   ال التعااااون
، علااااى “دابأ التعااااون تاااا يعااادَّل عناااوان مشاااارو  املااااحة ليصااابح  أن

ات سااااابيل املثاااااال، وااااااو عناااااوان يااااارح سلفعااااال ه  ثاااااأ مااااان االتفاقااااا 
  الدوليةاحلكومية 

ورأت السايدة جا وبسااون أن األساا  املنطناا  الاري يسااتند  -51
ًراااروط تناااد  املسااااعدة( يتسااام سلوضاااوح  13رلياااه مشااارو  املااااحة 

يساااتند مشااارو  املااااحة رىل اتفاقاااات وقاااوانني  وذجياااة  رذ واالتسااااق 
تساااااهيل الناااااانون النماااااوذج  لسااااايما  ال ومبااااااح  توجيهياااااة قائماااااة،

 هاألوي  املسااعدة علاى التعااهو الدولياة ل غاثاة  لياتالعموتنظيم 
عيااات الصااليب االحتاااح الاادوي جلمالااري وضااعه  الكااوارث حاااالت

  وااارا يعطيااه وزان  ويبااني بوضااوح أنااه يسااتند األمحاار واهلاا ل األمحاار
 رىل منطق منبول على نطاق واسا 

وأعربت السيدة جا وبسون،  غأاا من أعضاء اللجنة، عن  -52
تتضامن مزيادا   13لها أن ياتم رعاداح وايغة جديادة ملشارو  املااحة أم

مة للمساعدة أن تتعاون من التوضيح لواجب اجلهات الفاعلة املندِّ 
ه ظااااااال احااااااارتا. التشاااااااريعات الوطنياااااااة وراااااااروط اجلاااااااوحة ومراعااااااااة 
االحتياجااات الاا    حتديااداا  وارأتت، فضاا   عاان ذلااك، أن يااتم 

جاااااب الناااااانون الااااادوي والناااااانون تنااااااول مساااااألة تنيياااااد الشاااااروط مبو 
، وأن ياتم الانص فياه مكاررا   13الداتل  ه مشرو  مااحة ئمال رقام 

رتضااا  تنااد  املساااعدة  تضااررةاملئااق للدولااة  ال أنااه بوضااوح علااى
لشاااااروط تتعاااااارض ماااااا مبااااااح  ا نساااااانية واحليااااااح والنزاااااااة وعاااااد. 
 التمييااز، علااى أن يااتم تعلياال ذلااك ه التعليااق علااى مشاارو  املاااحة 
ومكن أن تكون ارم فروة أيضا  لتوضيح الع قة بني عد. التميياز 

ينبغااا  فااارض أي  ال وضااارورة تلبياااة االحتياجاااات اااواااة   ااارلك،
 رذا تعلق األمار حبناوق تنبال التنيياد  رال ى حنوق ا نسانقيوح عل
أراار رىل أن  رذ مان تنريارم، 170ذ ارم املنارر ااااع ه الفنارة  وماا

ه عدح مان حناوق ا نساان، مثال احلاق ه  [ ثر ]    تالكوارث 
، او أمر خمتلف متاماا  عان الساماح “الغراء واملاء واحلق ه السكن
 النبيل  بتنييد عا. حلنوق من ارا

ورأت أن املنااارر ااااااع قاااد أوااااب حاااني أراااار بوضاااوح رىل  -53
2015-2005 رطاااار عمااال ايوغاااو

ورىل ضااارورة اعتمااااح منظاااور  (222ً
ية، ألن مراعااة االحتياجاات اااواة للرجاال يراع  الفوارق اجلنساان

ء، فض   عن التنو  الثناه وغأ ذلك من االعتبارات،  عل وللنسا
 ماااان حيااااث فاعليتهااااا وساااارعتها وم ءمتهااااا املساااااعدة أفضاااال  ثااااأا  

واقتصااااااحاا ه املاااااوارح  والحظااااات أن املراعااااااة املنهجياااااة للجواناااااب 
جمااااال املساااااعدة اجلنسااااانية أواااابحت أماااارا  ئاااادث أ ثاااار فااااأ ثر ه 

__________ 
 ااويب، املعنااوح ه   الكااوارث، ماان سحلااد املعااإ العااامل  املاا متر تنرياار (222ً 

فصل ال ،(A/CONF.206/6ً 2005يناير /الثاين  انون   22-18 الياسن، ايوغو،
 األمااااااام قااااااادرة بنااااااااء  2015-2005 ايوغاااااااوعمااااااال  رطاااااااار ، 2األول، النااااااارار 

  “الكوارث مواجهة على واجملتمعات

تاازل رىل حااد مااا مهملااة ه حاااالت  مل ا نسااانية، ومااا ذلااك، فإهنااا
صليب األمحار لاألتأ ل الدوي الكوارث، واو ما تلص رليه امل متر

  2011املنعند ه عا.  واهل ل األمحر
وتتامااااا ، أباااادت الساااايدة جا وبسااااون أتييااااداا للاااارأي الااااري  -54

 14فااحم أن مشارو  املااحة أعرب عنه أعضاء آترون ه اللجنة، وم
تبني   ء اآلاثر  ال  ئتاج رىل مزيد من ا يضاح ألن ويغته احلالية

ال  ترتتب عليه  وقالت رهنا ت ياد رحالاة مشااريا املاواح الث ثاة الا  
 اع رىل جلنة الصياغة اقرتحها املنرر اا

انااأت املناارر اااااع علااى تنرياارم إســكوابر إراننــدث السايدة  -55
، وقالااات رناااه الكاااوارثعااان محاياااة األراااخاع ه حااااالت  اااااامس

  تنرير زاتر سألسانيد واحلجج ومفياد جادا  ألعماال اللجناة احلالياة،
ا  العاحة  ورأت أن املنرر اااع قد أواب متاما  حني أ د   ما

 -ومباااادأ التعاااااون بصاااافة عاماااااة  -ريرم أن واجااااب التعاااااون ه تنااااا
 حااااالت الكاااوارث، يااادتل ه واااميم مساااألة محاياااة األراااخاع ه

ولرلك، فإن ا رارة رىل أمهيته من جديد ه التنرير اااامس تلناى  
رتحيااب  وأراااحت أيضااا  سحلاارع الااري أباادام املناارر اااااع  اال ال

 ة واحرتا. سياحة الدولة على املوازنة سستمرار بني ضرورة املساعد

أن رغبة املنرر اااع ه  رسكوسر ررانندثالسيدة واعتربت  -56
عدة ه االعتباار، علاى ماو ماا يتجلاى أتر اجلواناب العملياة للمساا

ه مشاارو  املاااحة ألااف، أماار  ر ااايب للغايااة  لكنهااا، ورن  اناات  ااد 
مااا املناارر تتفااق  ال أن واياغة مشاارو  املاااحة اجلديااد منبولاة رمجاااال ،

ااااااع ه رأياااه بشاااأن طبيعاااة اااارا الااانص وبشاااأن ع قتاااه بواجاااب 
طبيعة واجب التعاون ًواو موضاو  مشارو  التعاون  فه  ترى أن 

( لتلف عن طبيعة أراكال التعااون ًمشارو  املااحة ألاف(  5املاحة 
نص ذو طبيعة ايكلية ويرسا  مبادأ ، ه حاني أن  5فمشرو  املاحة 

ديااااد يتعلااااق سملسااااتوى التنفيااااري  والاااانص مشاااارو  املاااااحة ألااااف اجل
رتتااب عليااه  يفساار واجااب التعاااون، ور ااا يشااأ رىل مااا ي ال اجلديااد

 طااار العااا. ملشاارو  املااواح واضااحة، ولاائن  اناات فائاادة رحراجااه ه ا
سيكون من ال ز. حتديد املوضا األنسب لرلك، وتلك مهمة جلنة 

 الصياغة من حون رك 

ورروط تند  املسااعدة، رأت  13مبشرو  املاحة  يتعلق فيماو  -57
ااااع ه السيدة رساكوسر رراننادث أن احلجاج الا  سااقها املنارر 

ير ر سوى رروط  ال 13تنريرم مهمة للغاية  غأ أن مشرو  املاحة 
حمدوحة للغاية تتعلق، فيما يبدو، سالمتثال للنانون الوطإ والنانون 

ر ااارا الاانص تفسااأا  خمتلفااا  وأقاال تنيياادا  رذا  الاادوي  ومكاان أن يفسااَّ
ل يشاام ال ، لكاان الاانصعلااى حاادة  اال  نظاار املاارء رىل راانَّ  اجلملااة  

ا ذلك مجيا املسائل األساسية املتعلنة بفرض رروط علاى تناد  م
املسااااعدة والااا  تناوهلاااا املنااارر ااااااع بدقاااة ه تنريااارم  ورمباااا يكاااون 

وااياغته وتضاامينه فناارة س مكااان أن ينظاار املناارر اااااع ه رعاااحة 
ه رعااداح مشاااريا مااواح أتاارى  رن التوسااا ه معاجلااة  أو رضااافية،

مان راأنه أن ئناق مزيادا  مان األمان الناانوين  مسألة فارض الشاروط
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وااو تطار قاائم حائماا ، وأن يعازز النظاا. وأن يبعد تطار التعساف، 
 النانوين حلماية األرخاع ه حاالت الكوارث 

، قالااااات السااااايدة رساااااكوسر 14مبشااااارو  املااااااحة  يتعلاااااق فيمااااااو  -58
ررانندث رن رهناء املسااعدة يشاكل سلتأ ياد واحادة مان اللحظاات 

 تتجلاااااى فيهاااااا بوضاااااوح مشاااااكلة الع قاااااة اجلدلياااااة باااااني محاياااااة الااااا 
حاااااارتا. سااااااياحة الدولااااااة، األرااااااخاع ه حاااااااالت الكااااااوارث وبااااااني ا

ّل فياه  و رلك احلاجة رىل ضمان التاوازن بينهماا  والساياق الاري حتاَِ
مساااعدة  تضااررةاملااارم املرحلااة يُعتاارب أماارا  مهمااا   لنااد قبلاات الدولااة 

ا تناااد  اااارم املسااااعدة لشااااروط  حولاااة أتااارى وأُتااايح هلاااا أن ُلضاااِ 
تلاااف اجلهاااات الفاعلاااة قاااد بااارلت جهاااوحا   باااأة ويكاااون وتكاااون خم

األرخاع املنكوبون قد بدأوا ه االستفاحة من املساعدة، واو ماا 
د معااه آماال قااد لياب، ورمبااا حناوق قااد تتاأثر، ماان جاراء رهناااء تتولا 

اذ قارار بد من مراعاة مجياا اارم االعتباارات عناد الا  وال املساعدة 
، رغااام 14يباادو مشاارو  املاااحة  رهناااء املساااعدة  وماان ااارا املنطلااق،

أمهيته، حمدوح النطاق رىل حد بعيد، فهو يوي حتديد املدة ا مجالية 
رهنا ااا ا  أ رب من ااتمامه سلوقت الاري ياتم فياه للمساعدة ااتمام

وسلظاروف والشااروط املتعلناة إبمكانيااة رهنائهاا  ولعاال املنارر اااااع 
يوافاااق علاااى أناااه سااايكون مااان املفياااد أن توضاااا منرتحاااات رضاااافية 

هاا خمتلااف اجلواناب الا  ينطااوي عليهاا رهنااء املساااعدة وأن تراعاَى في
  14يعاح النظر ه ويغة مشرو  املاحة 

رن  رساااكوسر رراننااادثوس ضاااافة رىل ذلاااك، قالااات السااايدة  -59
ن مر از اقرتاح السيد موراس  الداع  رىل وضاا اتفااق  اوذج  بشاأ

ملسلحة غالبا  ما النوات مهم للغاية وينبغ  أن يُنظر فيه  فالنوات ا
تشاااااارك ه أعماااااال ا غاثاااااة ه حااااااالت الكاااااوارث، بااااال رن انااااااك 

اااااو احلااااال ه رساااابانيا   مااااا  وحاااادات عسااااكرية ه بعاااا  البلاااادان،
حاااااالت  أو اعدة ه حاااااالت الطااااوار مااااث  ، مهمتهااااا تنااااد  املساااا 
 توسايا ن اقرتاح السيد ناول  الاداع  رىلالكوارث الطبيعية  ورأت أ

نطاق األعمال اجلارية ليشمل حتدياد املر از الناانوين ملختلاف فئاات 
 األفراح املشار ني ه تند  املساعدة او بدورم اقرتاح سلغ األمهية 

جناااة أن توساااا مااان نطااااق رذا  اااان ينبغاا  لل يتعلاااق مباااا فيماااو  -60
الكااوارث حبيااث يشاامل  حبثهااا ملسااألة محايااة األرااخاع ه حاااالت
لكااوارث والوقايااة منهااا بعاا  أرااكال التعاااون ه جماااالت التأاااب ل

رن تطااور  رسااكوسر ررانناادثوالتخفيااف ماان آاثراااا، قالاات الساايدة 
املناقشااات بشااأن ااارم املسااألة وتناااول املناارر اااااع هلااا ياادل علااى 

 لعل املنرر اااع يرغب ه التعمق ه حتليلها مستنب   أمهيتها  و 
وه ااتااااااا.، أوواااااات الساااااايدة رسااااااكوسر ررانناااااادث إبحالاااااااة  -61

مشااريا املاواح الا  قادمها املنارر ااااع ه تنريارم اااامس رىل جلنااة 
 هلا من أمهية واضحة  ملا الصياغة، نظرا  

ت ال  لم حظالقال رن تلخيص املنرر اااع   سينغالسيد   -62
البحاث مفياد  ه اللجنة الساحسة بشأن املوضاو  قياد الدول أبدهتا 

 ياااد الوفاااوح علاااى أمهياااة املوضاااو  وتوقيتاااه للغاياااة  فناااد أراااار رىل أت

املناساااااب ه ضاااااوء تزاياااااد حجااااام ااساااااائر النامجاااااة عااااان الكاااااوارث 
الطبيعية، ورىل رقراراا س سها. الكباأ الاري ساتندمه جلناة الناانون 

 ل عملياااة التااادوين والتطااااوير التااادر   للنااااانون مااان تاااا  -الااادوي 
تطااااوير النااااوانني املنظمااااة ملسااااألة مواجهااااة الكااااوارث،  ه -الاااادوي 
 هوح اللجنة ه سبيل حتديد ا طار النانوين الاري يانظم  ورراحهتا

تيسأ الووول ه حاالت الكوارث، واو ما من رأنه زايحة فاعلية 
 ولفيااااااف آاثر الكااااااوارث  املساااااااعدة ا نسااااااانية وحتسااااااني نوعيتهااااااا

ماان ممثلاا  الاادول علااى جلنااة أرااار املناارر اااااع، أثااىن عاادح  و مااا
نون الاادوي لتمكنهااا ماان التوفيااق بااني ضاارورة محايااة األرااخاع النااا
الكارثااة وضاارورة احاارتا. مباادأي سااياحة الاادول وعااد. تضااررين ماان امل

التاااادتل ه راااا وهنا  وقااااد راااادحت بعاااا  الوفااااوح علااااى أن عمليااااة 
وارث ينبغااااا  أن تساااااتند حوماااااا  رىل االحااااارتا. الكامااااال مواجهاااااة الكااااا 
تنطاااوي أبي حاااال مااان األحاااوال علاااى  وأال تضاااررةاملدولاااة لسااياحة ال

اسااااااتخدامها ذريعااااااة  للتاااااادتل ه  أو تساااااييس املساااااااعدة ا نسااااااانية
  وجارى أيضاا  التأ ياد علاى أمهياة تضاررةاملالش ون الداتلياة للدولاة 

سلسا ال الاري  يتعلاق فيمااالكاوارث  و التضامن الدوي ه حااالت 
حورهتااااااا الثالثااااااة والسااااااتني طرحتااااااه اللجنااااااة ه تنريراااااااا عاااااان أعمااااااال 

 تضااررةاملواااو مااا رذا  ااان واجااب التعاااون مااا الدولااة  أال (،2011ً
، (223ًتضااررةامليلااز. الاادول بتنااد  املساااعدة بناااء علااى طلااب الدولااة 

لكثأ من الصكوك أجرى املنرر اااع حتلي   لرحوح الدول وحراسة   
 يااااااد الدوليااااااة املتصاااااالة بتخفيااااااف آاثر الكااااااوارث وأعاااااااح، حمنااااااا ، أت

 اساااااتنتاجه الساااااابق النائااااال أبن واجاااااب التعااااااون ه جماااااال ا غاثاااااة
ينطااوي، ه الوقاات الااراان، علااى التاازا. الاادول بتنااد  املساااعدة  ال

ب منهاااا تضاااررةاملبنااااء علاااى طلاااب الدولاااة    ورحوح الااادول الااا  ُتطلاااَ
تعتماااااد عموماااااا  علاااااى مااااادى قااااادرهتا علاااااى تناااااد  اااااارم املسااااااعدة 

، ه املمارسة العملية، بتند  املساعدة املساعدة، وتنو. الدول فع   
أ التضاامن  ورأى السايد ساينغ أن ه حاالت الكاوارث، عما   مبباد

ماااان تنرياااارم أن  80املناااارر اااااااع  ااااان حمنااااا  ه أت ياااادم ه الفناااارة 
، ت الطاوار اق ا غاثاة ه حاااله ساي أساسايا  التعاون ي حي حورا 

حلاااااااالت  وسااااااريعةفعالااااااة اسااااااتجابة حتنيااااااق  هغااااااىن عنااااااه  ال أنااااااهو 
باد مان التوساا ه  ال وسلنظار رىل اارا الادور األساسا ،الكاوارث  

تنااااول منتضااايات تنفيااار اااارا االلتااازا. املنصاااوع عليهاااا ه مشااارو  
 ومااان اجلهااااات تضاااررةاملوناااو  التعااااون املتوقاااا مااان الدولاااة  5املااااحة 

الفاعلة ال  تند. املساعدة  وقد انتهى املنرر اااع، ه سعيه رىل 
يد م مح واجب التعاون، رىل أن طبيعة التعاون تتحدح استناحا  حتد

ة املتوتااااة مناااه، واااا  ه اااارا الساااياق تناااد  املسااااعدة ه رىل الغايااا 
حاااااالت الكااااوارث، ورأى أن واجااااب الاااادول ه التعاااااون ه جمااااال 

ت الطااااوار  ينبغاااا  أن  مااااا بااااني ث ثااااة رااااروط ا غاثااااة ه حاااااال
ينطوي على تعد  أال وا  أال نغ،أساسية، واو ما ي يدم السيد سي

يناا  سلتصارفالتازا. ، وأن يتخار واورة تضاررةاملعلى سياحة الدولاة 
على عاتق الدول ال  تناد. املسااعدة، وأن يكاون ه حملاه وينتصار 

 على املساعدة املتصلة سلكارثة 
__________ 

  44(، الفنرة الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،2011 حولية (223ً 
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مبشاارو  املاااحة ألااف الااري اسااتُند ه رعااداحم رىل  يتعلااق فيماااو  -63
لة لطبيعااة االلتاازا. بتنااد  املساااعدة رىل الاادول حراسااة مفصاالة ورااام
قااال الساايد سااينغ رنااه يتفااق مااا املناارر اااااع ه ولفئااات التعاااون، 

تعداحم للمجاالت احملادحة الا   اب أن تناد. فيهاا الادول األتارى 
من جماالت  “أاا غارة ال  أُحرجت رىل املساعدة  ورأى أن ا ر

ح للاادول املرونااة ال زمااة لتلبيااة التعاااون ااا  ررااارة مفياادة، ألهنااا تتااي
ويغة مشرو  املاحة  أما نارئة عن احلاالت اااوة االحتياجات ال

سلشااروط الاا  تُفاارض علااى تنااد  املساااعدة فهاا  واايغة املتعلااق  13
وجبهاااااا حبنهاااااا، املكفاااااول حتاااااتفد مب تضاااااررةاملم ئماااااة، ألن الدولاااااة 

حاتااااال  مبوجاااااب تشاااااريعاهتا الوطنياااااة، ه توجياااااه املسااااااعدة املندماااااة
رقليمهاااااااااا والرقاباااااااااة عليهاااااااااا وتنساااااااااينها وا راااااااااراف عليهاااااااااا  وماااااااااا 

حعا   ما  سيكون من املفيد زايحة تفصيل مشرو  املاحة ارا، ذلك،
 بع  األعضاء 

وقد ذ ر املنرر اااع، ه سياق حتديد نطااق الشاروط الا   -64
 اااااوز وضاااااعها، أناااااه مااااان الضاااااروري التااااار أ سملبااااادأين األساسااااايني 

 تضااررةاملياحة الاادول وعااد. التادتل وأنااه ئااق للدولااة املتمثلاني ه ساا 
سيما االمتثال لنوانينهاا  ال أن تفرض رروطا  على تند  املساعدة،

ت الا    حتدياداا  لكناه رادح ماا ذلاك الوطنية وتلبياة االحتياجاا
علاااااى أن املبااااادأين األساسااااايني املتمثلاااااني ه ساااااياحة الااااادول وعاااااد. 

رطااار املساا وليات الاا  تتحملهااا  التاادتل ينبغاا  أن يُنظاار رليهمااا ه
الدول، ه ممارستها لسياحهتا،  ام الدول األترى و ام األرخاع 

ها  وعلياه،  اب أن اااضعني لسالطت أو املوجوحين ه رقليم الدولة
يناوض واجاب  وأال معناوال   تضاررةامليكون  ل ررط تفرضاه الدولاة 

قليمهااااا  اااارم الدولااااة ه ضاااامان محاياااة األرااااخاع املوجااااوحين ه ر
واجبااا  م زمااا  ينضاا   تضااررةاملوعاا وة علااى ذلااك، تتحماال الدولااة 

بتيسأ ريصال املسااعدة بصاورة عاجلاة وفعالاة، ويشامل ذلاك عاد. 
انني الوطنياااة عناااد االقتضااااء  وقاااد حباااث املنااارر ااااااع التنياااد سلناااو 

مان تنريارم،  181رىل  120أيضا  على ماو مفصال، ه الفنارات مان 
ألفرقااااة وعلااااى رأسااااها واجااااب تيسااااأ حتااااول ا عاااادحا  ماااان املسااااائل،

وا مداحات واملعدات ا غاثية ه حاالت الكوارث، واو ما ينبغ  
 ص مشاريا املواح ا رارة رليه على مو أ ثر حتديدا  ه ن

املتعلاااق إبهنااااء  14 ااارلك اعتااارب السااايد ساااينغ مشااارو  املااااحة  -65
ع عليااه ساايتيح املساااعدة مفياادا  جاادا  وعمليااا ، ألن التشاااور املنصااو 

والدولة ال  تند. املساعدة حتديد الرتتيبات العملية  تضررةاملللدولة 
اثاة الا  قاد سيما الرتتيبات املتعلناة مبواوالة أعماال ا غ ال ال زمة،

تساااتمر احلاجاااة رليهاااا بعاااد انساااحاب الدولاااة الااا  تناااد. املسااااعدة، 
احة  وعن ورأى أنه من املفيد التطرق رىل ارا اجلانب ه مشرو  امل

اقااارتاح السااايد  اااامتو الاااداع  رىل تضااامني مشااارو  املااااحة اااارا فنااارة 
للمساعدة من جانب واحد ه  تضررةاملجديدة تتعلق إبهناء الدولة 

التنياااد سلشاااروط الااا  فرضاااتها، قاااال السااايد ساااينغ رهناااا  حاااال عاااد.
ورن  اناااات مهمااااة، فااااإن تناوهلااااا ينبغاااا  أن  ،مسااااألة خمتلفااااة، وااااا 
اقارتاح السايد موراسا  الاداع   أماا مساتنل  يكر  له مشارو  مااحة

رىل أن تنظر اللجنة ه وضا اتفاق  وذج  بشأن مر ز النوات ه 

ماا.  وأعارب السايد ساينغ حاالت الكوارث، فهو اقارتاح مثاأ ل ات
ينتصاااار ااااارا  أال ه ااااارا الشااااأن عاااان مشاااااطرته الساااايد نااااول  رأيااااه

مااال ا غاثااة االتفاااق علااى األفااراح العسااكريني، باال يشاامل مجيااا ع
 األجانب ه حاالت الكوارث 

قاال رناه يوافاق بوجاه عاا. علاى الطريناة الا   كانـديوتالسيد  -66
رىل  1طرح ما املنرر اااع املوضو   وقد أُقرت مشاريا املواح من 

حاجة رىل حبثها من جديد  وأعارب أيضاا   وال ه النراءة األوىل 12
لسا ال الاري طرحتاه اللجناة عن أتييدم ملوقف املنرر اااع بشأن ا
حورهتاااا الثالثاااة والساااتني  مااااله الفصااال الثالاااث مااان تنريرااااا عااان أع

 ، ورأى أن واجب التعاون ه حاالت ا غاثة من الكوارث(2011ً
يرتتب عليه، ه الوقت الراان، أي التزا. قانوين أبن تند. الدول  ال

 لكنااه رااك التزامااا  بعاارض املساااعدة باا  املساااعدة  وقااال رن اناااك
ت اتفاقاات رذا ُوجاد رال ينض  سلضرورة بتند  ارم املسااعدة، ال

رذا فرضته منظمات حولية  أو  تاوة تنص وراحة  على ارا االلتزا.
سلساا ال املطااروح ه الفصاال  يتعلااق فيماااخمتصااة ه جمااال ا غاثااة  و 

الثالااث ماان التنرياار الساانوي للجنااة، قااال رنااه ماان الضااروري احلاارع 
أوثااق بااني أعمااال مناارر اللجنااة املكلااف إبعااداح  علااى وجااوح تعاااون
املنررين اااوني ور ساء األفرقاة العاملاة وغاأام  ذلك الفصل وبني

بصياغة األسائلة املوجهاة رىل الادول والا  تكتسا  أمهياة  يتعلق فيما
تاوة سلنسبة للجنة  وقد. املنارر ااااع ه فصال  تنريارم اللارين 

ط تناااااد  املسااااااعدة، علاااااى يتناااااوالن حباااااث واجاااااب التعااااااون ورااااارو 
عاون ولشروط تند  املساعدة، وااو التواي، حتلي   ممتازا  لواجب الت

حتليل يربز مكامن التعّند والصعوبة ه ااتني املساألتني، لكناه يباني 
أيضاااااا  خمتلاااااف ا مكانياااااات املتاحاااااة ه جماااااال تناااااد  املسااااااعدة ه 

واح اجلديادة حاالت الكوارث  ورمبا تطلب األمر ر مال مشاريا امل
، 13ملااحتني ألاف وسايما مشاروع  ا ال الا  اقرتحهاا املنارر ااااع،
تبااني أااام أرااكال وطرائااق التعاااون   أو مبشاااريا مااواح تتضاامن أمثلااة  

بشااااروط تنااااد  املساااااعدة، مكاااان أن يُنظاااار أيضااااا  ه  يتعلااااق فيماااااو 
رمكانيااة رحراج مشاارو  ماااحة توضاايح  مسااتنل ينااد. أمثلااة ويعاادح 

نااب املتعلنااة بشااروط تنااد  املساااعدة  ولاايس ااارا أماارا  خمتلااف اجلوا
طبناااات املياااام اجلوفياااة العاااابرة وف، فااااملواح املتعلناااة بناااانون غاااأ ماااأل

للحااادوح تضااامنت مااااحة مااان اااارا النبيااال تااانص علاااى العوامااال الااا  
ينبغاا  أتااراا ه االعتبااار لاادى حتديااد االنتفااا  املنصااف واملعنااول 

نت املاواح الا  اعُتمادت ما ترا  بطبنات املياام اجلوفياة   ارلك تضام
علااى املعاااادات مرفنااا  أُحرجاات فيااه  بشااأن آاثر النزاعااات املساالحة

قائمة ررراحية سملعاادات ال  يُفهم من موضوعها استمرار نفاذاا 
  ورأى السيد  انديوا،  غأم مان (224ًه حال حدوث نزا  مسلح

كمال حباجااااة رىل اساااات 13األعضاااااء، أن مشااااروع  املاااااحتني ألااااف و
نطااوي ديااد نطاااق ومعااىن التعاااون الاادوي وتوضاايح مااا يوتوسااا لتح

عليه اارا التعااون ه جماال مسااعدة ومحاياة األراخاع ه حااالت 
__________ 

  2011 ااانون األول/حيساامرب   9املاا رخ  66/99اجلمعيااة العامااة  قاارار (224ً 
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ه  14الكاااوارث  وقاااال رناااه س مكاااان أيضاااا  تننااايح مشااارو  املااااحة 
ااتااا.، أعاارب الساايد  انااديوا  وه ضااوء االقرتاحااات الاا  قاادمت 
املااواح الث ثااة الااوارحة ه التنرياار ااااامس عاان أتيياادم  حالااة مشاااريا 

 غة صيارىل جلنة ال
 رأى أن عنااوان املوضااو  قيااد البحااث، يكيتيشايســار الساايد  -67
، يغااااإ عاااان “ايااااة األرااااخاع ه حاااااالت الكااااوارث محواااااو  أال

علاااى  ال البياااان وأن الااانهج املعتماااد ير اااز بوضاااوح علاااى األراااخاع
أسااوأ موجااة  2011. سااياحة الاادول  وقااال رن اتيلنااد رااهدت ه عااا

مناطعة واساتمرت لعادة  60مشلت حواي  رذ فيضاانت ه اترخيها،
أرااهر ه بعاا  اجلهااات  وبعااد ااارم الكارثااة، نظماات جلنااة اتيلنااد 
الوطنيااة حلنااوق ا نسااان حلنااة حراسااية جلمااا رااهاحات األرااخاع 
األ ثااار تضاااررا   وبفضااال اااارم احللناااة الدراساااية، جااارى اساااتخ ع 

رَب قااال السااي رنااه ي يااداا متامااا ، وحعااا جلنااة  يشايسااار  يتي  دثاا ث عااِ
النااانون الاادوي رىل وضااعها ه احلساابان تفاااحاي   غفااال وجهااة نظاار 

الكاوارث  وأوىل ااارم العاارب اا  أنااه ئااق تضااررين ماان األراخاع امل
هل الء األرخاع احلصول بصورة عاجلة على معلومات حقيناة مان 

عداح اجليااد االساات احلكومااة وماان اهليئااات املختصااة لكاا  يتسااىن هلاام
للتصااادي للكارثاااة والتعامااال معهاااا، وسلتااااي التخفياااف مااان عواقبهاااا 

وماااان أرااااكال املعاااااانة الاااا  تاااانجم عنهااااا  وينبغاااا ، اثنيااااا ، الساااالبية 
متكينهم من املشار ة فعليا  ه اتناء الكوارث ورحارة عملية التصدي 
 هلااااا، وحتنينااااا  هلاااارم الغايااااة، ينبغاااا  للحكومااااة أن هتياااائ هلاااام الفاااارع

سااابة للنياااا. بااارلك قبااال وقاااو  الكارثاااة وأثناءااااا وبعاااد انتهائهاااا  املنا
ويتعني على احلكومة، اثلثا ، محاية األرخاع من الكاوارث ورغاثاة 
املتضاااااررين بطريناااااة ساااااريعة وم ئماااااة وتالياااااة مااااان التميياااااز ه ظااااال 

 االحرتا. التا. حلنوق ا نسان 
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ك،  ااب أن تتوواال محايااة مصاااحلها الوطنيااة وأمنهااا النااوم   ولاارل
الاري يانص علاى  10اللجنة رىل التوازن املناسب بني مشارو  املااحة 

 11ه التمااااا  املساااااعدة ومشاااارو  املاااااحة  تضااااررةاملواجااااب الدولااااة 
سااايما  ال املسااااعدة ااارجياااة، علاااى تضاااررةاملاملتعلاااق مبوافناااة الدولاااة 

ى عاااتق ااارم الدولااة التزامااا  أبال حتجااب  تضااا علاا منااه الاا  2الفناارة 
جدال   بأا  حاتل  “عسفا   ت  وقد أاثرت  لمة “عسفا   تموافنتها 

اللجناة الساحساة  ورذا نظاار املارء رىل املسااألة مان وجهااة نظار الدولااة 
حلفااااا  علااااى ذات السااااياحة، ساااايمكنه أن يااااتفهم انشااااغاهلا بشااااأن ا

تبادو عباارة  ال    عان ذلاك،األمن النوم  واملصلحة الوطنية  وفضا 
م ئمااااة، ألن افاااارتاض أن قاااادرة  “تجاااااوز ]   [ قاااادرهتا الوطنيااااة ي

الدولااة علااى محايااة سااكاهنا حماادوحة قااد مااس سلكااربايء الااوطإ، باال 
رمباااا يضااار بتصاااانيف اااارم الدولاااة  وجهااااة ل ساااتثمار األجناااار  رن 

 ز عاان حرء ضاارر الفيضاااانت عاان املرا ااز الصااناعيةالدولااة الاا  تعجاا 
تكاااااون قااااااحرة، سلتااااااي، علاااااى محاياااااة االساااااتثمارات األجنبيااااااة  نلااااا 

 -وساايرتاجا تصاانيفها ه ااارا اجملااال بينمااا سااتزحاح تكلفااة التااأمني 
 يتم تناوله بوضوح ح  اآلن  مل وارا جانب

 “حلاق اأن يساتعاض عان  لماة  ي يتيشايساار   واقرتح السيد -69
( بعباااااارة ًاحلاااااق ه عاااارض املساااااعدة 12الااااوارحة ه مشاااارو  املاااااحة 

، 14و 13مبشااااريا املاااواح ألاااف و يتعلاااق فيماااا  و “اللتااازا. ا  اااايب ا
قال رنه ي يد مبدئيا  النهج الري اعتمدم املنرر اااع ورناه سايند. 

قاال رناه ااتاا.،  وه اقرتاحاات لادى رعااحة واياغة اارم النصاوع 
رذا استبعدت اللجنة رمكانية رعاحة النظر ه مشاريا املاواح  ،خيشى
اعتماااادهتا بصاااافة م قتااااة ه النااااراءة األوىل، أن تطلااااب اللجنااااة  الاااا 

ة ماان جلنااة النااانون الاادوي رعااداح مشاااريا مباااح  توجيهيااة الساحساا 
بشااأن ااارا املوضااو  عوضااا  عاان مشاااريا مااواح مكاان االسااتناح رليهااا 

 قية مستنب   ه وضا اتفا
أعارب عان رغبتاه ه التحادث مارة أتارى للارح  تـالديالسيد  -70

ا بادال  مان احدة على  ل التعلينات ال  يرى نفسه معنياا  ما حفعة و 
فتح ننارات مصغرة عنب انتهاء  ل متحدث من الك .  فأوال ، 
رااّكك السااأ مايكاال ه ضاارورة املوازنااة بااني حنااوق ا نسااان وبااني 

رو  املااااواح، ألن حنااااوق ا نسااااان هلااااا آليااااة تااااوازن السااااياحة ه مشاااا 
ماااا أي رااا ء آتااار تنطاااوي علاااى تاواااة ماااا وألن حماولاااة موازنتهاااا 

فمان تطر  وارا زعم يطرح مشاا ل قانونياة مان جواناب متعادحة  
رن  رذ تتسااااام حناااااوق ا نساااااان بتاااااوازن حاتلااااا  بداااااااة ، ال جهاااااة،

قا، ه النيوح ال  أرار رليها السأ مايكل تتمثل، ه الوا  “آللية ا
املفروضاااة علاااى حناااوق ا نساااان مبوجاااب واااكوك   التووااال رليهاااا 

لتفااااوض، وسلتااااي، فهااا  ليسااات آلياااة متأوااالة ه حناااوق نتيجاااة ا
رن  اناااات حنااااوق ا نسااااان و ا نسااااان  وماااان جهااااة أتاااارى، حاااا  

 -رن  اناات ااارم العبااارة تعااإ راايئا   -تنطااوي علااى تااوازن حاتلاا 
متثاال باادوراا مفهومااا   ال فااإن ذلااك ينطبااق أيضااا  علااى السااياحة الاا 

ني مااااا سااااوااا أبي ئاااااول املوازنااااة بينهااااا وباااا  ال مطلنااااا ، لكاااان أحاااادا  
األراااكال، واااارا أمااار مثاااأ ل اتماااا. حناااا   والواقاااا أن راااكل مااان 

املفاايم النانونياة املطلناة قليلاة جادا   وقاد اعتارب الساأ مايكال اارم 
ة  ثاااأا ، لكااان   ماااه سيساااجل ه احملضااار املاااوجز الننطاااة غاااأ مهمااا 

للجلسااة، والساايد تاا حي يااوح لاارلك أن يصااوب بعاا  أوجااه عااد. 
تطاأ  أو ح السيد ت حي أنه بغا  النظار عان واوابالدقة  وأوض

ما ذاب رليه الساأ مايكال بشاأن طبيعاة حناوق ا نساان، فاإن ماا 
نسااان قالااه الساايد تاا حي ماان ضاارورة حتنيااق التااوازن بااني حنااوق ا 

قااااد ورح ه  -واااااو مااااا أياااادم فيااااه الساااايد سااااابواي  -وبااااني السااااياحة 
ملوضو  قيد معرض تعلينه على موضو  طرح األجانب وليس على ا
اجللساااة  وه البحاااث، و اااان ذلاااك تااا ل اجلااازء األول مااان الااادورة 

األوىل ماان اجلاازء الثاااين ماان الاادورة، أرااار الساايد تاا حي رىل ضاارورة 
  الرئيسية الا  يناو. عليهاا تناد  املسااعدة حتنيق التوازن بني املباح

وااااا  احاااارتا. سااااياحة الدولااااة  أال ا نسااااانية ه حاااااالت الكااااوارث،
، مااااااان جهاااااااة، وضاااااااارورة تلبياااااااة احتياجاااااااات األرااااااااخاع ةتضااااااارر امل
، من جهاة أتارى  واثنياا ، بادا مان حاديث الساأ مايكال تضررينامل

مشارو  مان  2علاى األرجاح الفنارة  -أن مشروع  املاحتني املعنياني 
سعتبارمهااا احلكمااني الوحياادين اللاارين  10ومشاارو  املاااحة  11املاااحة 

يسااتندان ه  ال - ل رأى الساايد تاا حي أهنمااا ينطااواين علااى مشااا 
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الواقاااا رىل ممارساااة الااادول وأناااه يتعاااني علاااى اللجناااة، ماااا ذلاااك، أن 
تُبِن  عليهما  وقال السيد ت حي رن ارا يتناق  ماا احلجاج الا  

 رياااه والاااا  سااايعوح رىل تناوهلااااا فيماااا بعااااد  واعتاااارب سااااقها الساااايد ما 
م حظة السأ مايكل غريبة لعدة أسباب  فهو، أوال ، مان  اان ه 
أ ثر األحيان يشدح على االستعانة مبمارسة الدول  أسا  تساتند 

املااااااوجزة رلياااااه اللجناااااة ه أعماهلاااااا، وااااااو مااااااا يتضاااااح مااااان احملاضااااار 
ل اتماا. الا  حارت بيناه للجلسات السابنة ومن املناقشاات املثاأة 

وبااني الساايد حوغااارح بشااأن ااارا املوضااو   وأضاااف الساايد تاا حي 
اعتماااد الساااأ مايكااال الااانهج نفساااه  قاااائ   رناااه سااايكون مسااارورا  لاااو

عندما تنظار اللجناة ه موضاو  حصاانة مسا وي الادول مان الوالياة 
 األجنبياااة  واثنياااا ، رن مشاااروع  املااااحتني، ت فاااا  النضاااائية اجلنائياااة 

ذااااب رلياااه الساااأ مايكااال، يساااتندان حتديااادا  رىل ممارساااة الااادول  ملاااا
وعلاااى افااارتاض أن جااااء ه التنريااار الراباااا للمنااارر ااااااع   ملاااا وفناااا  

يساااتندان رىل ممارساااة  ال شاااروع  املااااحتنيالساااأ مايكااال حماااق وأن م
 الادول، فماا ااو األساا  الاري اساتندا رلياه رذن؟ رن الساأ مايكال

يرياااد  ال تااار ملشاااروع  املااااحتني حبجاااة أناااهيشااار رىل أي أساااا  آ مل
 ااوض ه نناش يتعلق  وار مسائل جرت مناقشتها سلفعل 

أتدي عباااااءة حمااااام  الاااادفا  ه تاااا حي رنااااه ساااا وقااااال الساااايد  -71
قضااية تاساارة  رمبااا  ااان السااأ مايكاال لماال ه ضاامان أ اارب قاادر 

الكوارث واو ما جعله تضررين من ممكن من احلماية لألرخاع امل
يااّدع  أن مشااروع  املاااحتني يسااتندان رىل أسااا  منطناا   غااأ أن 

واااا  رذا تااارف ، عااااحة، املسااااعدة املعروضاااة عليهاااا، تصو  ال الااادول
ستجابة، واو ما سابق أن ذ ارم  اوز حجم الكارثة قدرهتا على اال

السيد ت حي مث ررحه السيد ما ريه  ولرلك، يتعرر على املرء أن 
 10نصااااوع عليهااااا ه مشااااروع  املاااااحتني ينتنااااا أبن االلتزامااااات امل

انبعااة ماان الرغبااة ه ضاامان أقصااى محايااة ممكنااة  وقااد الحااد  11و
حاااق، أن احلكوماااات قاااد تتصااارف ه بعااا   السااايد بيرتيااات ، عااان

ذلاك، ه اارم احلااالت  احلاالت على ماو يشاوبه ساوء النياة  وماا
االت احلكوماااااات  حااااا  االساااااتثنائية الااااا  يصااااافها السااااايد تااااا حي ب

تاااتعد أن  -ه الحاااد السااايد ماااأ   ماااا  -، مااان املساااتبعد “املعتوااااة
ن ااارم االلتزامااات املبهمااة ماا  حكومااة ماان ااارا النااو  مبجاارح مطالعااة

ية أتاااارى، ه حااااني أن ااااارا النااااو  ماااان حون تعزيزاااااا بتاااادابأ قساااار 
دح سلاااااذ  ال األنظمااااة، ه الغالااااب األعاااام، يتااااأثر  ثااااأا  حاااا  رن اااااُ

تناد. يناوح  رجراءات مجاعية ضادم  وقاال السايد تا حي رن  ال ماا
مان  2والفنارة  10نتاج وحيد مفااحم أن مشارو  املااحة حتما  رىل است

تربرمهااااااااا  وال دان رىل ممارسااااااااة الاااااااادولتنيساااااااا  ال 11مشاااااااارو  املاااااااااحة 
 ضرورة  أي
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مفهااو.  رااائا ه النااانون، وضاارب مثاااال  علااى ذلااك بنظااا. منظمااة 
. يشااااتمل علااااى آليااااة لتسااااوية التجااااارة العامليااااة  بيااااد أن ااااارا النظااااا

لاااري ااااو املنازعاااات تسااامح بتحدياااد املنصاااوح مبصاااطلح التعساااف ا
مصطلح غام  وفضافاض، ه حاني أن مشااريا املاواح الا  تعاداا 

تااانص علاااى أي آلياااة لتساااوية املنازعاااات، ح  عناااك آلياااة   ال اللجناااة

قااال الساايد حسااونة، فااإن  و مااا تشاابه آليااة منظمااة التجااارة العامليااة 
يُعطى له من تفسأ ااو  مبا النظا. الري يتحدح فيه مضمون النص

ن ه تسااااوية مساااااائل ااماااااة وحساساااااة،  نظااااا. ينتضااااا  عاااااد. الر اااااو 
د البحااث، رىل النيااة احلساانة للاادول فنااط  وقااد عاارض  املسااائل قياا 

سلغاياااة مااان اساااتخدا.  يتعلاااق فيمااااالسااايد ناااول  بااادورم حجاااة قوياااة 
ن تندمه لتعليل عد. قبول معيار التعسف  سيتوفر حائما  سبب مك

لتعسااف املساااعدة، وااارا حتدياادا  مااا  عاال ماان غااأ املمكاان اعتبااار ا
رذا  ااان الساابب املنااد. مننعااا   مبااا فاملسااألة تتعلااق -معيااارا  م ئمااا  

رذا  ااااان اناااااك ساااابب  وسلتاااااي، مااااا الااااري يُفاااارتض أن  مبااااا ولاااايس
معظام تعادم  ال املسااعدة لسابب تضاررةاملئدث رذا رفضات الدولاة 

اجلهااات الفاعلااة املعنيااة سااببا   افيااا ؟ ورااكك الساايد تاا حي ه أن 
رفا   تضاررةاملجااة السابب الاري تعلال باه الدولاة تكون مناقشة و 

الكارثااة، واااو مااا تضااررين ماان املساااعدة مفياادة   ثااأا  لألرااخاع امل
يتضااح ماان َمثاَال رثيوبيااا الااري ذ اارم الساايد بيرتياات   حاا  لااو  ااان 

قائماااا   11املااااحة مشااارو  مااان  2علياااه ه الفنااارة  االلتااازا. املنصاااوع
ى األرجااح للنااداءات الاا  آنااراك، مااا  ااان ااارا البلااد ليسااتجيب علاا 

 بول املساعدة ااارجية تدعوم رىل ق
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املاااااحتني يسااااتندان سلفعاااال رىل ممارسااااة الاااادول  لكنااااه قصااااد بتلااااك 
يُعرض عليها من  املمارسة أن قيا. الدول بعرض املساعدة وقبول ما

قاااال السااايد ماااأه  و ماااا نة املسااااعدة ئااادث بصاااورة راااائعة ومتسااا 
بصورة مننعة، فإن ما ينشئ احلنوق والواجبات ليس نو  املمارسة  

يوجاد سابب وجياه يادعو رىل االنطا ق  ال واألام من ذلك او أنه
ا. قيد البحث، ما حا. لادى الادول  من حنوق وواجبات ه األحك

 ل ارا االستعداح لنبول املساعدة وعرضها  و رلك، رأى السيد 
ريه أن قبول الدول بصورة رائعة أن تلتمس املساعدة ينبغ  أن ما 

أن الااادول قاااد رفضااات بصااافة  ينشااائ التزاماااا  بتناااد  املسااااعدة  غاااأ
د فورتاو  ي يدم ه اللجنة سوى الساي ال عامة ارا الرأي، واو رأي

وقاااال رن السااايد ناااول  أاثر ننطاااة سلغاااة األمهياااة حاااني أراااار رىل أن 
حنااااوق ا نسااااان تاااانص سلفعاااال علااااى  الصااااكوك النائمااااة ه جمااااال

واجااب التمااا  املساااعدة وواجااب عااد. رفضااها علااى مااو تعسااف   
يكااح يتصااور أن احلاق ه احليااة، ماث  ، يُعااد  ال تا حيلكان السايد 

زا. ينشااائ التزاماااا  سلتماااا  املسااااعدة وعاااد. تعباااأا  عااان اعتنااااح س لااا 
ليااة رفضااها علااى مااو تعسااف   وقااال رن أحكااا. حمكمااة العاادل الدو 

تظهر بوضوح أن االعتناح س لزا.  ب أن ينو. على قاعدة حمدحة 
ح بناعدة لوضا أترى  لاو  اان األمار  وأنه من غأ اجلائز االسرترا

 ا عدا.   رلك لرتتَّب على احلق ه احلياة حظر عنوبة
أن السأ مايكل قد نعت   مبا وه ااتا.، قال السيد ت حي، -74

ات، رنااااه يااااوح أن ي  ااااد أتيياااادم للهاااادف   مااااه أبنااااه قاساااا  العبااااار 
تشاجيا الادول علاى التماا  ه مشارو  املاواح واملتمثال املتوتى مان 

وعرض املساعدة وعلى قبول تلك املساعدة  و ال ماا ه األمار ااو 
أنه غأ واثق من أن اعتماح هنج قائم على احلناوق والواجباات مثال 

وال  بديلااة ضاال ساابيل لبلااوغ ااارا اهلاادف  وأوضااح أنااه سااينرتح حلاا أف
 راءة الثانية لدى النظر ه مشاريا املواح ه الن
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 * (اتبع)  الدورة أعمال  تنظيم
 من جدول األعمال[ 1]البند 

ًرئاايس جلنااة الصااياغة( قااال رن جلنااة الصااياغة  ماكريــهالساايد  -75
املعنيااة مبوضااو  محايااة األرااخاع ه حاااالت الكااوارث تتااألف ماان 

رتياااات  والساااايدة جا وبسااااون األعضاااااء التاليااااة أمسااااا ام  الساااايد بي
والسايد  اامتو والسايد  والسيد حسونة والسيد سابواي والسايد ساينغ

يسنومورا الرين  موراس  والسيد نول  والسأ مايكل ووح والسيد و 
 ااانوا أعضاااء فيهااا ه الاادورة السااابنة، والساايدة رسااكوسر ررانناادث 

 يار والسااايد سرك والسااايد تااا حي والسااايد فورتاااو والسااايد  يتيشايسااا 
والسيد مأه الرين انضموا حديثا  رىل عضوية جلنة النانون الدوي، 

 حبكم منصبه( والسيد رتورما ً
   00/13فعت اجللسة الساعة  ُر 

____ ____ 

 3142  اجللسة
 10/ 05، الساعة 2012متوز/يوليه  6اجلمعة، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
، السااايد السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك احلاضااارون 

تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد 
حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد 
رتورما، السيد العرابة، السيد غوميس روبليدو، السيد غيفورغياان، 

 اناااديوا، السااايد    أوسااابينا، السااايد فورتاااو، السااايد -السااايد فلنسااايا 
ساايد الساايد  يتيشايساااري، الساايد ما ريااه، ال وميساااريو أفونسااو، 

املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، الساااايد املااااري، الساااايد موراساااا ، الساااايد 
مااأه، الساايد نااول ، الساايد نيهاااو ، الساايد وا ااو، السااأ مايكاال 

 ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 

  A/CN.4/650( )اتبع)  الكوارث  حاالت يف  األشخاص محاية
 ( A/CN.4/652، A/CN.4/L.812 جيم، الفرع ،Add.1و

 من جدول األعمال[ 4]البند 
 (تتا.التنرير ااامس للمنرر اااع ً 

ــرئيس -1 حار مااان  ملاااا ااااااع رىل تناااد  ملخاااص املناااررحعاااا  الـ
نناااااش حااااول تنرياااارم ااااااامس عاااان محايااااة األرااااخاع ه حاااااالت 

  (A/CN.4/652)الكوارث 
املناقشة قد ًاملنرر اااع( قال رن أوسبينا    -فلنسيا  السيد   -2

ل املداوالت الطويلة واملوضوعية الا  حارت حاول أساا  أُثريت بفع
__________ 

  3137 اجللسة من مستأنف * 

وأاااداف مشاارو  املااواح وماادى حتنيااق مشاااريا املااواح الاا  اعُتماادت 
مشااااااروعا ، لتلااااااك األاااااااداف   11بصاااااافة م قتااااااة، والبااااااالغ عاااااادحاا 

عااد. وأضاااف أن مااا جاارى ماان تباااحل لاا راء  ااان ه الواقااا، باارغم 
عااحة مناقشاة مشااريا اتماة الوضاوح، حماولاة   ا قرار برلك بصورة

املاواح الا  اعُتمادت سلفعال ه الناراءة األوىل بعاد أرباا سانوات مان 
اجلهااااوح احلثيثااااة اجلماعيااااة املبرولااااة ماااان أجاااال التوفيااااق بااااني املواقااااف 
املتعارضة  غأ أن املشار ني ه املناقشة سّلموا، متشايا  ماا املمارساة 

النظااااار ه  ن طوياااال، أبناااااه مااااان املمكااااانتبعااااة ه اللجناااااة منااااار زمااااا امل
تعليناهتم ت ل النراءة الثانية ملشاريا املاواح  كال، وذلاك ه ضاوء 
التعلينات املندمة من الدول بعد تند  النص رىل اللجناة الساحساة 
للجمعيااة العامااة  وأرااار رىل أنااه، ه الوقاات الااراان، سااُتدرج اآلراء 

 اضر املوجزة للمداوالت،ألسبو  املنصر. ه احملال  طرحت ت ل ا
 وأنه سيأتر ارم اآلراء ه احلسبان ه الوقت املناسب 

وذ اار أن مسااألة الشااكل النهااائ  ملشاارو  املااواح طُرحاات عاادة  -3
 تتخر موقفا  مرا الصدح، مل  مرات  وأضاف أن جلنة النانون الدوي

قرارا  بشأنه  وقال  سيوضا األمر بني يدي اجلمعية العامة لتتخر رذ
واوغ مشااريا ماواح لايس اساتباقا  للنارار  مض  اللجنة قُادما  ه  رن

ومكاااان ه هنايااااة املطاااااف تنااااد  النصااااوع النا ااااة سلشااااكل الااااري 
ه راااكل حليااال  أو ساااواء ه راااكل اتفاقياااة -أ ثااار م ءماااة  يُعتااارب

 للممارسة 
نااااات وأرااااار رىل أن املااااوجز الااااوارح ه التنرياااار ااااااامس للتعلي -4

لجناة الساحسااة قاد حفااا املنظماات الدوليااة ه الاملندماة مان الاادول و 
بع  أعضاء جلنة النانون الدوي رىل مناقشة الدور الري ينبغ  أن 
ت حياااه تلاااك التعليناااات ه أعماااال اللجناااة  وأعااارب عااان اتفاقاااه ماااا 

يلَق معارضة، والنائل أبن  ومل الرأي الري أبدام عدح من األعضاء،
 نهااا ليساات عااام   حامسااا  تشااكل عنصاارا  مهمااا  ولك ااارم التعلينااات

 ه أعمال اللجنة املتعلنة مبهمة أسندهتا رليها اجلمعية العامة 
مبشاريا املواح الث ثة املنرتحة ه التنرير ااامس،   يتعلق فيماو  -5

قال املنرر اااع رن أعضاء اللجنة قرروا س مجا  رحالتها رىل جلنة 
ن تناوهلااا تاا ل عمليااة تعليناااهتم احملاادحة مكاا  الصااياغة وسااّلموا أبن

 13لصاياغة  وأرااار رىل أناه اقاارُتح تكملااة مشاروع  املاااحتني ألااف وا
أبحكاااااا. تعكاااااس خمتلاااااف العناوااااار الااااا  اساااااتندت رليهاااااا املااااااحاتن 

، بشكل تاع، ينبغ  13 معروضة  بصورة منهجية  ومشرو  املاحة
 مشاارو  املاااحة أن يباانيِّ علااى مااو غااأ حصااري، علااى غاارار مااا   ه

دتل ه نطاق تطبياق املااحة  وأعارب االت الرئيسية ال  تألف، اجمل
عن موافنته علاى ذلاك الانهج، واقارتح أن ينادِّ. منرتحاات الصاياغة 

حاتال  13ال زمة هلرا الغرض فيماا خياص مشاروع  املااحتني ألاف و
 جلنة الصياغة 

ورحا  علاااااااى بعااااااا  التعليناااااااات الااااااا  أباااااااديت بشاااااااأن مشااااااارو    -6
ر مشااارو  املااااحة    ألاااف، أوضاااح املنااارر  املااااحة  ،  5ااااااع أناااه بينماااا يُناااِ

بعبااارات عامااة، واجااب التعاااون ه سااياق التصاادي للكااوارث، ئاادح  
مشرو  املاحة ألاف اجملااالت الرئيساية الا  ينبغا  أن ئادث فيهاا اارا  
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لاا  أُبااديت أثناااء النناااش األتااأ  التعاااون  وقااال رن بعاا  الشااكوك ا 
األوىل ماان مشاارو  املاااحة    تتعلااق بكلمااة  تتعاااون“ الااوارحة ه اجلملااة 

ند  أركال معينة من  ألف وال  يبدو أهنا تعإ ضمنا  وجوح التزا. بت 
املسااااااعدة، باااااادال  مااااان تفصاااااايل واجااااااب التعااااااون الااااااوارح ه مشاااااارو   

مااا    “ تتعاااون       وأرااار رىل أن احلاال يكماان ه حاارف  لمااة 5 املاااحة 
ل  رحتااال التعاادي ت ال زمااة علااى الاانص، وقااال رنااه سااينرتح ااارا احلاا 

ت مناار  ه جلنااة الصااياغة  وأرحف قااائ   رن جلنااة النااانون الاادوي الاار 
بضااااا ساااانوات هنجااااا  مماااااث   ه املااااواح املتعلنااااة بنااااانون طبنااااات امليااااام  

واح على  من تلك امل   7  ومثلما تنص املاحة  ( 225ً اجلوفية العابرة للحدوح 
العابرة    االلتزا. العا. سلتعاون ه استخدا. ومحاية طبنات امليام اجلوفية 

مااان الااانص موضاااو  النظااار الااادور    5للحااادوح، يااا حي مشااارو  املااااحة  
ل املاااحاتن   نفسااه ه سااياق الكااوارث  ورضااافة  رىل ذلااك، مثلمااا تفصااّ

مااااان املاااااواح املتعلناااااة بناااااانون طبناااااات املياااااام اجلوفياااااة العاااااابرة    17و   16
لحدوح اجملاالت ال  يتجلى فيها االلتزا.، ي حي مشارو  املااحة ألاف  ل 

 حباالت الكوارث    يتعلق  فيما رو  احلاي وظيفة مماثلة  من املش 
وأضااااااف قااااااائ   رن املناقشااااااة أمثااااارت منرتحااااااات أتاااااارى مفياااااادة   -7

ورنااااه سااايوجه نظاااار جلنااااة    14و   13 لتحساااني وااااياغة مشاااروع  املاااااحتني 
الصااياغة رىل ااارم املنرتحااات  وأرااار رىل أن مرونتااه ه مراعاااة جمموعااة  

ضااء جلناة الناانون الادوي ر اا اا   واسعة مان املنرتحاات املندماة مان أع 
تعبااأ عاان اقتناعااه أبن حور املناارر اااااع ينتضاا  التااأليف بااني خمتلااف  

 راحة اجلماعياااة   أفضااال تعباااأ ممكااان عااان ا اآلراء مااان أجااال التووااال رىل 
للجناااة، ولااايس فااارض تفضاااي ته الشخصاااية  ماااوح  وانط قاااا  مااان اااارا  

رىل    14و   13ألااف و  اح األسااا ، اقاارتح املناارر اااااع رحالااة مشاااريا املااو 
ه   مبااا   جلنااة الصااياغة، مرفنااا  مااا خمتلااف الصاايغ املنرتحااة ماان األعضاااء، 

   13 ذلك النص البديل املنرتح ملشرو  املاحة 
اقرتاح  أبن ترفق جلناة الناانون الادوي مبشارو  املاواح وأرار رىل  -8

اتفاقااا   وذجيااا  يسااتند رىل االتفاقااات النموذجيااة املربمااة بشااأن مر ااز 
لناااااوات باااااني األمااااام املتحااااادة والبلااااادان املضااااايفة لعملياااااات حفاااااد ا

  واقرُتح أيضا  وضا اتفاق  وذج  مماثل يتناول اجلهات (226ًالس .
ندِّمااااة للمساااااعدة  ورغاااام اعاااارتاف املناااارر الفاعلااااة غااااأ العسااااكرية امل

اااع سلفائدة العملية هلرم النماذج البالغة التفصيل، فإنه يرى أن 
تاااادتل، علااااى أيااااة  وال تصاااااع اللجنااااة،ه اتتاااادتل  ال وااااياغتها

 حال، ضمن والية املنرر اااع 
وقااال رنااه يعتااز. تكااريس معظاام تنرياارم الناااح. ملواضاايا الوقايااة  -9

والتخفيف من أثر الكاوارث  وعناد رعاداح مشااريا املاواح، والتأاب 
سيضا ه اعتبارم بع  التعلينات ال  ُقدمت أثناء النظر ه تنريرم 

ل التعليناااات الااا  أباااديت بشاااأن التااادابأ الااا  ينبغااا  اااااامس، مثااا 
__________ 

 ااااااانون األول/حيساااااامرب   11املاااااا رخ  63/124اجلمعيااااااة العامااااااة  قاااااارار (225ً 
املتعلناة بنااانون طبناات امليااام اجلوفياة العااابرة  املااواح مشااريا، املرفاق  وتاارح 2008

 اجمللااااد ،2008 حوليااااةاللجنااااة، والتعلينااااات عليهااااا، ه  اعتماااادهتاالاااا  للحاااادوح 
  54و 53 الفنرتني(، الثاينًاجلزء  الثاين
 تنرياار  الساالم واايانة لعمليااات النااوات مر ااز لتحديااد اتفاااق  ااوذج (226ً 

 ( A/45/594ً العا. األمني

سيما  ال رحراجها ه التشريعات الوطنية وتدابأ محاية أفراح ا غاثة،
ة  وأضاف أنه سينرتح أيضا ، ه تنرير منبال، موظف  األمم املتحد

مشاريا مواح بشأن استخدا. املصطلحات وأحكاماا  متفرقاة تتنااول 
املتحدة واالحتاح الدوي جلمعيات الصليب احملافظة على مر ز األمم 

 األمحر واهل ل األمحر واللجنة الدولية للصليب األمحر 
عتمااادت جلناااة الصاااياغة  وأضااااف املنااارر ااااااع قاااائ   رناااه، رذا ا  -10

ورأت جلنااااة النااااانون    14و   13ألااااف و  النصااااوع املننحااااة ملشاااااريا املااااواح 
يناد. اقرتاحاات  الدوي أن ارم النصوع غاأ  افياة، فساوف يسارم أن  

ااتاا.، راكر املنارر ااااع األعضااء الارين راار وا   وه   أ ثر تفصاي    
 ه مناقشة التنرير ااامس على ما قدموم من رسهامات  

يكان انااك اعارتاض، سايعترب أن اللجناة  مل   ما   قال رنه،  الرئيس  -11
 رىل جلنة الصياغة    14و   13ترغب ه رحالة مشاريا املواح ألف و 

 ذلك وقد تنرر  
   30/10فعت اجللسة الساعة  ُر 
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 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس

السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 
بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 

ساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، الساااايد حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، ال
سااااينغ، الساااايد رااااتورما، الساااايد العرابااااة، الساااايد غااااوميس روبلياااادو، 

السااايد  اناااديوا، السااايد   أوسااابينا، السااايد  اااامتو، -السااايد فلنسااايا 
 يتيشايساااااري، الساااايد ما ريااااه، الساااايد املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، 

لسايد السيد موراس ، السيد مأه، السيد نول ، السايد نيهااو ، ا
 وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 
 ________ 

  (227) األجنبية اجلنائية  القضائية  الوالية   من  الدول  مسؤول حصانة
(A/CN.4/650 وAdd.1،  ألف،  الفرع A/CN.4/654 ) 

 من جدول األعمال[ 5]البند 
 ةاااو ةالتنرير األوي للمنرر 

وي عاااان اااااا األتنرير عاااارض حعااااا املنااااررة اااوااااة رىل  الـــرئيس -1
حصااااانة مساااا وي الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة األجنبياااااة 

ًA/CN.4/654 ) 
__________ 

، عينااات اللجناااة 2012أاير/ماااايو  22املعناااوحة ه  3132اجللساااة  ه (227ً 
الاااري   ولاااوح نيلتحااال حمااال السااايد   تاواااة   مناااررة   رراننااادث رساااكوسريدة السااا 
 يعد عضوا  ه اللجنة  مل
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ًاملنااررة اااوااة( قالاات رنااه نظاارا   إســكوابر إراننــدثالساايدة  -2
رىل أهناا املارة األوىل الاا  تتحادث فيهااا أماا. اللجنااة ه جلساة عامااة 

لاادول ماان بصافتها املنااررة اااوااة املعنيااة مبوضااو  حصااانة مساا وي ا
الوالياة النضااائية اجلنائياة األجنبيااة، فساتدي بتصاارئني ماوجزين قباال 

المتناااان ألعضااااء اللجناااة تنريرااااا األوي  أوال ، رهناااا تشاااعر سعااارض 
لتعيينها منررة تاوة، فهو ررف وامتياز حنين  هلا، وستبرل  ال 
ما ه وسعها ألحاء ارم املهمة، وئدواا األمل ه أن يرقاى عملهاا 

احلاليااااة رىل مسااااتوى تطلعااااات  فاااارتة الساااانوات ااماااسهنايااااة  حبلاااول
مان  اللجنة  وأضافت قائلة رهناا، اثنياا ، تاوح ا عاراب عماا تادين باه

رااعور سلعرفااان واالمتنااان للساايد  ولااوح ني، املناارر اااااع السااابق 
املعإ مرا املوضو ، سواء سلنسبة للعمال الاري أجنازم تا ل مخاس 

الاا   (228ًه التنااارير الث ثااة املتمثلااة -ينااة ملسااامهاته الثم أو ساانوات
األسااااا  التااااارخي  ألعمااااال  (229ًتشااااكل مااااا ماااار رة األمانااااة العامااااة

الاا  ينبغاا  أتااراا ه احلساابان علااى النحااو الواجااب ه  -اللجنااة 
 أثناء النظر ه املوضو  

وقالااااات رن التنريااااار األوي ُوز   مياااااا اللغاااااات الرمسياااااة لألمااااام   -3
رجاراء بعا  التصاويبات التحريرياة ه النساخة  نبغ  أنه ي  رال  املتحدة، 

عان الكلماة    73و   66ة ه الفنارتني ا سبانية، حيث ينبغ  االستعاض 
“،  représentant de l’État  بعباااااااااااااااااارة    “ fonctionnaire  الفرنساااااااااااااااااية  

بتعباااأ    “ rationae personae  عااان تعباااأ    70 واالستعاضاااة ه الفنااارة 
  rationae materiae “ النسااااااااخة  غاااااااا  االستعاضااااااااة ه ؛ وسملثاااااااال، ينب 

ه اجلملاااة    “ impunity  بكلماااة    “ immunity  ا نكليزيااة عااان  لمااة  
عاااااااان  لمااااااااة    54، واالستعاضااااااااة ه الفناااااااارة  49الثالثااااااااة ماااااااان الفناااااااارة  

  contention “    بكلمااااااااااااة  consensus “  واالستعاضااااااااااااة جماااااااااااادحا  ه ،
رة  بعباااااا   “ fonctionnaire  عااااان الكلماااااة الفرنساااااية    73و   66الفنااااارتني  

  représentant de l’État “     رراننااااااادث   وأرحفااااااات السااااااايدة رساااااااكوسر
رهنا ترجو من أعضاء اللجنة التكر. س حاطة علما  سلتصويبات   قائلة 

املااااااار ورة ألن تلاااااااك التعاااااااابأ الاااااااا  أسااااااا ء اساااااااتخدامها مكاااااااان أن  
  النار   تضلل 

 وأضاااااافت قائلااااااة رن التنرياااااار األوي يتضاااااامن ث ثااااااة فصااااااول  -4
مااااال الاااا  ااوااااة إب اااااز اترياااا  األعاملندمااااة، تعاااارض املنااااررة ا وه

اضطلعت ما اللجنة بشأن املوضو  قيد النظر  وفيما يليها، تتناول 
 ااااوار املوضااااو ،  يتعلااااق فيمااااااملرحلااااة الاااا  بلغهااااا تنااااد. األعمااااال 

وتسااتعرض العناواار الرئيسااية للتنااارير الاا  قاادمها الساايد  ولااوح ني 
 النااانون الاادويقشااات الاا  حارت ه جلنااة وااطااوط العريضااة للمنا

الفصااال التااااي، تباااارل  وه اللجناااة الساحساااة للجمعياااة العاماااة  وه
حتظااااى بتوافااااق اآلراء، وماااان مث  ال جهااااداا لتحديااااد املواضاااايا الاااا 

__________ 
 A/CN.4/601 الوثينااااة(، األولاجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء  ،2008 حوليااااة (228ً 

اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء األول(، الوثيناااااااااة  ،2010 حولياااااااااةو(، األويًالتنريااااااااار 
A/CN.4/631  اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(،  ،2011 حوليااااةو ،(الثاااااينًالتنرياااار

 ( الثالثًالتنرير  A/CN.4/646الوثينة 
 ً229) A/CN.4/596  وCorr.1  ًللجنة  الشبك  املوقا على  متاحة  وثينة  ) 

ينبغ  اعتباراا مبثاباة مواضايا تنتظار حبثهاا مان جاناب جلناة الناانون 
ر الكيفية ال  تعتاز. الدوي  وأتأا ، تنرتح تطة عمل منهجية تظه

 ااااوار  يتعلاااق فيمااااايرااااا املنبلااااة، ساااواء ا تنااااول املوضااااو  ه تنار مااا 
أبساليب العمل ال  ينبغا  اتباعهاا  وذ ارت أيضاا  أهناا  أو املوضو 

مشااااورات غاااأ رمسياااة مفتوحاااة ماااا  2012 أاير/ماااايو 30أجااارت ه 
أعضاااااااء اللجنااااااة مكاااااان اعتباراااااااا أول مناقشااااااة غااااااأ رمسيااااااة بشااااااأن 

ا ه تلااك ا اآلراء الاا  أُعاارب عنهاا و   وقااد أحرجاات ه تنريرااا املوضاا 
املناسبات، وذلك سلندر املمكن، نظرا  رىل حرجة التند. ال  بلغها 
الاانص الااري واااغته آنااراك ورىل الطااابا األوي للتنرياار  وحيااث رن 
التنرير متوفر حبوزة مجيا أعضاء اللجنة، فليس من الضروري تناد  

يز عرضها على مسائل رتحت املنررة اااوة تر موجز له، ومن مث اق
موضاااوع ، واااا  مساااائل يبااادو مااان  أو ة ذات طاااابا منهجااا معينااا 

املهاام ه رأيهاااا ربرازااااا ملسااااعدة اللجناااة علاااى رجاااراء مناقشاااة أفضااال 
تناااوي أبي حاااال مااان األحاااوال،  ال وقالااات رهناااا سلطباااا -تنظيماااا  

وتوتياااااا  للوضاااااوح توجيههاااااا   أو بنيامهاااااا بااااارلك، تنيياااااد املناقشاااااة
تتناااول  ساامت عرضااها رىل جممااوع  م حظااات،والبساااطة، فنااد ق

 األوىل منهما املنهجية والثانية جوار املوضو  
سحلالة الراانة للموضو ، واا  أمار أساسا   يتعلق فيماأوال ،  -5

مكان، علاى  ال ألهنا حتدح الشكل الري ستتخرم األعماال املنبلاة،
أن  ية اهلامااااة الاااا  أجناااازت، اسااااتنتاجالاااارغم ماااان األعمااااال التحضااااأ 
ويت أناااه مكااان ر ياااة حااال هناااائ  ه  أو املساااائل قياااد النظااار قاااد ساااُ

أن املناقشااات الاا  حارت  اناات حامسااة  فعلااى العكااس  أو األفااق،
ماان ذلااك، أظهااارت تنااارير املناارر ااااااع السااابق واملناقشااات الااا  

وضاو  قياد اللجنة الساحسة أن امل وه حارت ه جلنة النانون الدوي
حتنيااق  يااة وأن نناطااه الرئيسااية بعياادة عاانالنظاار معنااد وحسااا  للغا

حااا  بداياااة توافاااق ه اآلراء  وسلتااااي، رذا  اااان يتعاااني سلضااارورة ه 
األعمااااال املنبلااااة أن أتتاااار بعااااني االعتبااااار التنااااارير الث ثااااة للساااايد  
 ولاااوح ني، فيجاااب أيضاااا  أن أتتااار ه االعتباااار اآلراء الااا  أعااارب 

شاااأن اااارم التنااااارير  ضااااء اللجناااة وأعربااات عنهااااا الااادول بعنهاااا أع
تااااع أن ت تااار ه احلسااابان وجهاااات وزوااي النظااار وينبغااا  بوجاااه 

خُيشى أن يا حي عاد.  رذ العديدة واملتنوعة ال  ُعرضت ح  اليو.،
أتراا ه االعتبار رىل رعاقة أعمال اللجنة  وينبغ  سلضرورة البدء 

  حتناااااااااق فيهاااااااااا توافاااااااااق ه بتحدياااااااااد الننااااااااااط النليلاااااااااة جااااااااادا  الااااااااا 
التت فااااات الكثااااأة النائمااااة ه وجهااااات النظاااار، واااااو مااااا او  اآلراء

حاولااات أن تفعلاااه ه تنريرااااا األوي الاااري يشاااكل ننطاااة انطااا ق 
 جديدة للجنة 

واثنيااااا ، قالااااات السااااايدة رساااااكوسر رراننااااادث رهناااااا تاااااوح رباااااداء  -6
 م حظة ذات طابا منهج ، وا  م حظة تتعلق أيضاا  علاى ماو

السايد  ولاوح ني، و ارلك ه  تناارير أثاأ ه رذ عا. بوالياة اللجناة،
ه ذلاااك ه املشااااورات غاااأ  مباااا -مناقشاااات جلناااة الناااانون الااادوي 
مناقشات اللجنة الساحسة،  وه -الرمسية ال  أجريت ه أاير/مايو  

تسااا ل  عمااا رذا  ااان املوضااو  ينبغاا  تناولااه علااى وجااه احلصاار ماان 
لاى العكاس مان ماا رذا  اان ينبغا  ع أو املوجاوح وجهة نظر الناانون
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، وبعباارة أتارى، ماا رذا  ثه أيضا  من منظور الناانون املنشاوحذلك حب
أن تنتصااار علاااى عمااال تااادويإ الناااانون الااادوي  اااان ينبغااا  للجناااة 

ينبغااا  هلاااا أيضاااا  العمااال علاااى التطاااوير التااادر   للناااانون  أ. بسااايط
رىل أن اآلراء متباينة ه وأرارت السيدة رسكوسر ررانندث   الدوي 
ه رااأن الكثااأ ماان املسااائل األتاارى، ورن  ااان   مااا  لشااأن،ااارا ا

يبااادو هلاااا أن األغلبياااة تاااوح اتباااا  اااارين النهجاااني بطريناااة مت زماااة  
وااااا  تاااارى، حون رغبااااة منهااااا ه ااااااوض ه نناااااش يتكاااارر حدوثااااه 

تر ز حديثها فحسب على املوضو  قياد النظار،  ورذ حاتل اللجنة،
ر ه احلصاار ماان وجهااة نظاا مكاان تناولااه علااى وجاا  ال املوضااو  أن ااارا

 ه رطاااااار التااااادوين فحساااااب  بااااال سلعكاااااس، أو الناااااانون املوجاااااوح
أرأ مرات عديدة أثناء فرتة السانوات ااماس املنصارمة، فاإن  و ما

ريب موضو    سايك  مان مواضايا الناانون  ب  ارا املوضو  او
ئا اجلدياادة والتطااور الاادوي، لكاان  ااب النظاار فيااه علااى ضااوء الوقااا

 من النرن العشرين  النانون الدوي منر الثلث األتأالري يشهدم 
يغيب عن انظري أي مراقب فطن أن الوضا النانوين  ال  وقالت رنه

السااائد اليااو. لاايس اااو نفااس الوضااا الااري  ااان سااائدا  ه النصااف 
احلرب أعنبا اللرين ح  ه العندين  وال  األول من النرن العشرين،
تغأات ال  طرأت ت ل العنوح الث ثة العاملية الثانية  والواقا أن ال

املاضاااية واملمارساااات اجلديااادة الااا  نشاااأت تااا ل الفااارتة ذاهتاااا اااا  
وحداا الا  تفسار  اد ح ااتماا. اجملتماا الادوي مبوضاو  اعتُارب حا  

يُ باه لاه   وال بال قليال األمهياة ال عهد قريب مبثابة موضو  عارض،
الادوي والناانون الاادوي  ومان راأن رغفاال اارم التغااأات ه اجملتماا

وم أعمال اللجنة وأن  علها عدمة الفائدة وعنيماة، املعاور أن يش
أتتر ه احلسبان املباح  والنيم واحلنائق النانونية اجلديدة  ال ألهنا

ه نطاقهاا الياو. مفهاو. احلصااانة  -و اب أن يتطااور  -الا  يتطاور 
أتتاار ااارم  ذر .، واحلصااانة اجلنائيااة بوجااه تاااع  وااا ،بوجااه عااا

العناواار ه االعتباااار، تااارى أناااه ينبغاا  للجناااة معاجلاااة املوضاااو  قياااد 
النظر املزحوجة للتادوين والتطاوير التادر   للناانون  النظر من وجهة

حاااا  لااااو باااادا منطنيااااا ، ألسااااباب عمليااااة، أن ت تاااار ه  -الاااادوي 
ه احلصاار، العناواار الاا  تتعلااق االعتبااار أوال ، ولكاان لاايس علااى وجاا 

  مكوانت النانون املوجوح أي سلتدوين،
واثلثااااا ، رأت الساااايدة رسااااكوسر ررانناااادث أنااااه ينبغاااا  تناااااول  -7

املوضاااو  قياااد النظااار بطريناااة تكفااال أن تشاااكل مشااااريا املاااواح الااا  
ساااتوافق عليهاااا اللجناااة عنصااارا  ينااادرج سنساااجا. ه النظاااا. الناااانوين 

وااااارا التناااااول النظااااام  للموضااااو  ه رطااااار النظااااا. الاااادوي  كاااال  
ع قاة باني حصاانة النانوين الدوي يفرتض أن تتساءل اللجنة عان ال

مسا وي الدولاة مان الوالياة النضاائية اجلنائياة األجنبياة وباني املباااح  
اهليكلياااة والناااايم النانونياااة الاااا  ئميهااااا ويساااانداا النااااانون الاااادوي  

قااد حلااّل سلتفصاايل ه تناااريرم الث ثااة وقالاات رن الساايد  ولااوح ني 
والناايم  سااا  النااانوين هلاارا النااو  ماان احلصااانة واملباااح مشااكلة األ

الااا  يساااتند رليهاااا  غاااأ أن املناقشاااات الااا  حارت ه جلناااة الناااانون 
اللجنااة الساحسااة أظهاارت ضاارورة أن ت تاار ه احلساابان  وه الاادوي

مااااا وئميهااااا  أيضااااا  مباااااح  وقاااايم أتاااارى للمجتمااااا الاااادوي يعاااارتف

ومكافحاة ا فا ت نوق ا نسان سيما محاية ح ال النانون الدوي،
ماااان العناااااب  وهلاااارا الساااابب، وماااان حون سااااع  رىل تعااااديل نطاااااق 

مكاان  ال املوضااو  قيااد النظاار، تاارى الساايدة رسااكوسر ررانناادث أنااه
معاجلة ارا املوضو  حون أن ي تر ه احلسبان التاوازن باني خمتلاف 

 نمكااا  ال النانونياااة الدولياااة املعنياااة، وبوجاااه تااااع،املبااااح  والنااايم 
ت تر ه احلسبان ًمن حيث املبدأ، رن  ان ارا ممكنا ( الوقائا  أال

اجلديادة الاا  طارأت ه جمااال الناانون اجلنااائ  الادوي تاا ل العنااوح 
 األتااأة  فهاارا الفاار  الااديناميك  اجلديااد ماان أفاار  النااانون الاادوي

علااااى رنشاااااء نظااااا.  -التاااار أ بااااه  وااااارا أماااار ينبغاااا  -ينتصاااار  ال
 ضااالنضااائية اجلنائيااة الدوليااة، ور ااا يشاامل أيضااا  و حنيناا  للواليااة ا

تعزيااز أساااليب وطنيااة ملكافحااة ا فاا ت ماان العناااب بوجااه عااا.  أو
سيما قواعد رسناح  ال ومكافحة أتطر اجلرائم الدولية بوجه تاع،

ساااااااعدة االتتصاااااااع رىل احملااااااا م الوطنيااااااة وأساااااااليب التعاااااااون وامل
ه األمهياة  وحا  رن  ااان الناانونيني الادوليني، واا  أمااور متسااوية 

ينبغاا  أن ياا حي سلضاارورة رىل أن يُنناال تلنائيااا  رىل املوضااو   ال اارا
تج مااا  أو قيااد النظاار  اال مباادأ قاعاادة ماان املباااح  والنواعااد الاا  ئااُ

 أمااا. النضاااء اجلنااائ  الاادوي ه جمااال احلصااانة، فااإن ماان امل  ااد أنااه
تج مكاان أيضااا   اااال ااارم املباااح  والنواعااد ببساا  ال اطة عناادما ئااُ

طنية  واارا واحيح أيضاا ، ورن  اان علاى سحلصانة أما. احملا م الو 
مسااتوى خمتلااف جزئيااا ، سلنساابة للع قااة غااأ املتكافئااة النائمااة بااني 
مسااا ولية الدولاااة ومسااا ولية الفااارح، وباااني حصاااانة الدولاااة واحلصاااانة 

طار وارم الع قة ينبغ  أن تعاض معاجلة تاوة ه راجلنائية للفرح   
بااااااح  والنااااايم املوضاااااو  قياااااد النظااااار، وذلاااااك أيضاااااا  علاااااى ضاااااوء امل

تكن اللجنة راغبة ه رعداح  مل األساسية للنظا. النانوين الدوي، رذا
مشاارو  مااواح بشااأن احلصااانة ماان الواليااة النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة 

لاااااا  ُتطاااااارح ه املمارسااااااة، رىل ياااااا حي، باااااادال  ماااااان حاااااال املشااااااا ل ا
دة للخااا ف وعاااد. االتسااااق ه النظاااا.  اساااتحداث عناوااار جديااا 

واليااة اللجنااة  ررة اااوااة رهنااا منتنعااة اقتناعااا  واااحقا  أبنوقالاات املناا 
وطبيعتها ذاهتا تنتضيان من أعضائها أن يسهموا أبعماهلم ه تعزيز 

ااارا اهلاادف  الطااابا النظااام  للنظااا. النااانوين الاادوي واتساااقه، وأن
 املستنبل  تعداا هينبغ  أن ينعكس ه التنارير ال  س

رى  -8 وأتااأا ، قالاات رن ماان الضااروري تنظاايم املناقشااات الاا   ااُ
 اللجناااااة الساحساااااة  وه بشاااااأن املوضاااااو  ه جلناااااة الناااااانون الااااادوي

أراااااارت ه بداياااااة بياهناااااا، فهااااا  تااااارى أن املناقشاااااة اتسااااامت  و ماااااا
يُسهم ه تنريب وجهات النظار  مل الريسلعمومية الشديدة، األمر 

املوضاااو   بشاااأن رااا  جواناااب املوضاااو   واااا  تعتناااد أناملختلفاااة 
يكن من املساتحيل،  مل معند وحسا  للغاية وأنه من الصعب، رن

تناوله من وجهة النظر املنهجية  كل مت حم  وعلى العكس، مان 
تلفااااة األفضاااال جاااادا  للجنااااة النااااانون الاااادوي أن تعاااااض اجلوانااااب املخ

سلنظاااااااار ه  يللمسااااااااألة بتطبيااااااااق سياسااااااااة ااطااااااااوات الصااااااااغأة، أ
 جمموعاااات املواضااايا احملااادحة حتديااادا  واضاااحا  واحااادة بعاااد األتااارى،

ساايتيح للمناااررة اااوااة أن تناااد. تنااارير سااانوية تتناااول مساااائل  ممااا
موضااااوعية متمااااايزة  وينبغاااا  أن تشاااامل ااااارم التنااااارير، ه رأيهاااااا، 
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مسألة من املسائل ال  تضعت للتحليل، مشاريا مواح تتناول  ل 
ه أن يااا حي رىل راثرة مناقشاااة حمااادحة حاتااال جلناااة وااااو ماااا مااان راااأن

ن الااادوي، مث حاتااال اللجنااة الساحساااة حاااني لا أوان ذلاااك  النااانو 
وقالت رهنا تادرك رحرا اا  اتماا  أن عادحا  مان املساائل املوضاوعية الا  

ابا مستعِرض ماس يتعني معاجلتها ه املستنبل ا  مسائل ذات ط
ه أعمااااال جلنااااة النااااانون  مواضاااايا متعاااادحة، وماااان مث فإهنااااا تتكاااارر

بارل جهاد جدياد لبحاث اارم املساائل الدوي، ولكنها منتنعة أبن 
بطرينة منهجية سايتيح تناد. األعماال بصاورة ساريعة وواثناة ااطاى 
وواضحة املسار وفعالة  وهلرا السبب، فند وزعت وثينة غأ رمسياة 

لسبب الغرض أثناء املشاورات غأ الرمسية ال  أجرهتا  ولمعدة هلرا 
بتجمياااا اااارم  ذاتاااه، قامااات ه الفصااال األتاااأ مااان تنريرااااا األوي

املسائل ه أربا جمموعات  بأة يتعني، ه رأيها، تناوهلا ه التنارير 
 ال  تعتز. تندمها رىل اللجنة ه حوراهتا املنبلة 

أراحت أن توجه نظر األعضاء أوال  وقالت املنررة اااوة رهنا  -9
ت املنهجياااة للتشاااديد، مااان انحياااة، علاااى األمهياااة رىل اااارم االعتباااارا

ليهااا راياااا، وماان انحيااة أتاارى، ألن املوقااف الااري سااتتخرم الاا  تو 
اللجنااة ه ااارا الصاادح سااي ثر علااى طرينااة معاجلااة خمتلااف جوانااب 
ابا املوضااو  ماان حيااث اجلااوار  وعلااى الاارغم ماان أن تنريراااا ذو طاا 

جلوارية ال  يتمحاور حتجم عن أن تُدرج فيه املسائل ا مل أوي، فإهنا
ساااااعت رىل رحصااااااء اااااارم  ،ضاااااو  قياااااد النظااااار  ومااااان مثحوهلاااااا املو 

املسااائل، وبوجااه تاااع، املسااائل احملاادَّحة الاا  يتعاارر تبااني  حاادوث 
 توافااااق ه اآلراء بشااااأهنا، سااااواء ورحت ه تنااااارير الساااايد  ولااااوح ني

الا  حارت بشاأهنا  وقالاات رهناا أراارت أيضااا ، ه ه املناقشاات  أو
ل قباااال األتااااأ، رىل عناواااار مكاااان أن حتاااادح الطريااااق الااااري الفصاااا 

ستساالكه أعمااال اللجنااة املنبلااة  وباادون الاادتول ه تفاواايل ااارا 
الفصل، قالت رهنا ترى أنه من الضروري ذ ر املسائل اجلوارية ال  

 ل حتديااااد املشااااا ل يتعااااني معاجلتهااااا ه تناريراااااا املنبلااااة، ماااان تاااا 
لاا  ُعرضاات مبزيااد ماان التفصاايل ه الرئيسااية الاا  تثأاااا  اال منهااا وا

ال ، ساااايتعني النظاااار ه التمييااااز الااااري ينااااا. بااااني التنرياااار األوي  فااااأو 
النتااائج الاا  مكاان أن  وه احلصااانة الشخصااية واحلصااانة املوضااوعية

يني تااانجم عااان اااارا التميياااز سلنسااابة  مكانياااة رنشااااء نظاااامني قاااانون
ان علااى  اال ماان فئاا  احلصااانة ااااتني   واثنيااا ، ينبغاا  متمياازين يطبنااَّ

يف  البااارز هلاااتني الفئتااني ماان أن تنصااب املناقشااة علااى الطااابا الااوظ
ماا ينبغا  أن يكاون لاه،  أو احلصانة، وعلى ما هلرا البعد الاوظيف ،

ماان نطاااق ومعااىن سلنساابة لكاال ماان ااااتني الفئتااني وسلنساابة للنظااا. 
رنشااااااا م  واثلثااااااا ، ساااااايتعني حتديااااااد  املناااااااظر الااااااري ينبغاااااا الناااااانوين 

رذا  ااان ماان  ومااا ،الشخصااية األرااخاع الاارين يتمتعااون سحلصااانة
عد. املفيد وضا قائمة مم، ما النيا.، رن اقتضى األمار،  أو املفيد

تنييديااااة  ورابعااااا ،  أ. بتحدياااد مااااا رذا  اناااات ااااارم النائماااة مفتوحااااة
ألغااااراض احلصااااانة ماااان  “ لفعاااال الرمساااا  اساااايتعني حتديااااد مفهااااو. 

االعتباااااار ألجنبياااااة، علاااااى أن ت تااااار ه الوالياااااة النضاااااائية اجلنائياااااة ا
املساااائل املتعلناااة سلتعااااي  احملتمااال باااني املسااا ولية املزحوجاااة للدولاااة 
والفارح واحلصاانة املزحوجااة للدولاة والفارح اللتااني تنجماان  لتامهاا عاان 

 النتااااائج الاااا    ويتعااااني أيضاااا  التفكااااأ ه“ألعمااااال الرمسيااااة ااااارم 
تحديد فئة مس وي الدولاة بد من أن ترتتب على ذلك سلنسبة ل ال

كاااانهم التمتااااا سحلصااااانة  وتامسااااا ، ينبغاااا  حبااااث املكااااان الاااارين م
 يتعااااااني أن تشااااااغله االسااااااتثناءات ماااااان احلصااااااانة الشخصااااااية الااااااري

واحلصااااانة املوضااااوعية، وحتديااااد مااااا رذا  ااااان ماااان املمكاااان رحصاااااء 
النواعد واملباح  املختلفة ال  ستنطبق علاى  ال مان اااتني الفئتاني 

يتعاني أن تشاغله  ة  وساحساا ، ينبغا  حباث املكاان الاريمن احلصان
سايما مكافحااة  ال محاياة املبااح  والناايم النانونياة للمجتماا الاادوي،

مااااان حياااااث  أو ة، ساااااواء مااااان حياااااث النياااااوحأتطااااار اجلااااارائم الدوليااااا 
االساااااااااتثناءات سلنسااااااااابة لكااااااااال مااااااااان راااااااااكل  احلصاااااااااانة اااااااااارين  

وضاااااااعها ينبغااااااا  حباااااااث النواعاااااااد ا جرائياااااااة الااااااا  يتعاااااااني  وأتاااااااأا ،
 مُتار  ارم احلصانة على النحو الواجب ه  ل حالة حمدحة  لك 
ينبغاا  أن تتضاامن ااارم النواعااُد قواعااَد االتتصاااع والنواعااَد  و مااا
ياة سملعاىن الادقيق للكلماة، ينبغاا  أيضاا ، علاى أرجاح تناادير، ا جرائ

أن تتضاامن النواعااَد الناظمااة لتننيااات التعاااون واملساااعدة النااانونيني 
 بني الدول  الدوليني

وترى السيدة رسكوسر رراننادث أناه حا  لاو  انات املواضايا  -10
 الااا  عااادحهتا للتاااو قاااد عوجلااات، بنااادر  ماااا، ه التناااارير الث ثاااة الااا 
 أعداا السيد  ولوح ني، فإن الرحوح ال  ُقدمت علاى اارم األسائلة

مربرة بصورة  افية  وس ضاافة رىل ذلاك،  أو تكن معززة سحلجج مل
اللجنااة  وه يت املناقشااات الاا  حارت ه جلنااة النااانون الاادو أظهاار 

الساحسة عد. وجوح رح موحد وتوافن  علاى اارم األسائلة، ويتعاني 
وضااااا نظاااار أ ثاااار تفصااااي   ه التنااااارير املنبلااااة سلتاااااي أن تكااااون م

للمنااررة اااوااة  وهلاارا الساابب، يتضاامن التنرياار األوي تطااة عماال 
رىل أرباااا جمموعاااات  باااأة ألغاااراض  ُقسااامت فيهاااا املساااائل املااار ورة

النظر فيها على ماو منهجا   وت ئام اارم اجملموعاات األرباا أيضاا  
اماااااس اجلارياااااة، ات ااملااااادة املخصصاااااة للعمااااال تااااا ل فااااارتة السااااانو 

ويُفااااارتض أن يتااااايح ذلاااااك رمتاااااا. النظااااار ه املوضاااااو  تااااا ل الفااااارتة 
أن املاار ورة  ومااا ذلااك، وألغااراض تنلياال ا جااراءات، ينبغاا  توقاا ا 

يُلتاااز. علاااى الااادوا.  وأال يعااااَض بعااا  اااارم املساااائل علاااى ماااو أفنااا 
 برتتيب املواضيا املختلفة 

رت الساااايدة رساااكوسر رراننااا  -11 دث أبن تنريراااااا وه ااتاااا.، ذ اااّ
يساتهدف ضامان أن ت تار مجياا األعماال  “نتنااي ااألوي تنرير 

و الاااا  أجناااازت ه املاضاااا  بشااااأن املوضااااو  ه االعتبااااار علااااى النحاااا 
الواجاااب، ماااا ضااامان أن تراعااا  األعماااال املنبلاااة بصاااورة ملموساااة 

عضاء وأعربت عنها الادول خمتلف احلساسيات ال  أعرب عنها األ
يتعلاااق أبي حاااال مااان األحاااوال  ال فاااإن األمااار حاا  الياااو.  واكااارا،

بتجاال األعمال املمتاازة الا  اضاطُلا ماا ه املاضا ، ور اا سقارتاح 
ى األسئلة العديدة ال  أثاأت تا ل فارتة طريق جديد يتيح الرح عل

السااانوات ااماااس الساااابنة، وذلاااك مااادف تاااوفأ اساااتجابة قانونياااة 
جملتماا الادوي اللاران أباداي، استشاعرهتا الادول وافعالة للحاجاة الا  

أبرااااااكال رااااااديدة التنااااااو ، األمهيااااااة الكبااااااأة الاااااا  يعلناهنااااااا علااااااى 
ة اجلنائياااااة حصاااااانة مسااااا وي الااااادول مااااان الوالياااااة النضاااااائي موضاااااو 
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طالباة جلناة الناانون الادوي بشاكل وتاواة مان تا ل م -األجنبية 
واضاااح مااان تااا ل اجلمعياااة العاماااة مبااانح األولوياااة هلااارا املوضاااو  ه 

مج عملها  وقالات رن أمهياة اارا املوضاو  تارتبط ارتباطاا  وثيناا ، بران
س ضااافة رىل ذلااك، سلاادفا  عاان املباااح  والناايم الاا  ينااو. عليهااا  

السبب، ينبغا  للجناة أن تعاجلاه بطريناة متوازناة وحبارر، حون  وهلرا
أن تتجاال ماا ذلاك احلناائق واال اااات اجلديادة الا  ظهارت ه 

 يتعلاااق فيمااااسااايما  ال ، جماااال الناااانون الااادوية هالسااانوات األتاااأ 
سملس ولية اجلنائية عن أتطر اجلارائم الدولياة، علاى املساتوى الاوطإ 

مكان رجناازم علاى  ال وقالات رن اارا العمال وعلى املستوى الادوي 
ه رطار اجلهد اجلماع  الري تضطلا به ايئة مجاعية  رال أية حال

قالاات رهنااا تتطلااا ساتمااا.  بااأ رىل التعلينااات  ،مثاال اللجنااة  ولاارا
 وامل حظات ال  سيدي ما األعضاء بعد العرض الري قدمته 

ــولتالساايد  -12  “نتناااي ااوااة تنرياار قااال رن تنرياار املنااررة اا ن
ذ اارت  ومااا ذلااك، ينبغاا  للجنااة ا عااراب عاان امتناهنااا   مااا  فعاا   

قااات واجلهاااد ال زماااني للمناااررة اااواااة ألهناااا متكنااات مااان ر ااااح الو 
لصاااياغة التنريااار تااا ل الفااارتة النصاااأة الااا  اننضااات منااار تعيينهاااا 
منررة تاوة وح  بداية اجلزء الثاين من الادورة  وأضااف قاائ   رن 

را التنرياار، علااى الاارغم ماان  ونااه وجياازا ، يتضاامن عاادحا   بااأا  ماان ااا 
اوااة، العناواار اهلامااة  ويتااوت  التنرياار، علااى حااد تعبااأ املنااررة اا

، ويسااتهدف التوواال رىل “مناقشااة منظمااة متهيااد األرض  جااراء 
 توضيح“ لكل من اجلاناب  املنهجا “ واجلاناب  املفااايم “  

 سااائل املوضااوعية واضااحا  بشااأن امليتضاامن رذن منرتحااا   ال فااالتنرير
عندما ت حد املنررة اااوة توافر توافق ه اآلراء  واو ينتصر  رال

ائل منهجياااة ومفاايمياااة وايكلياااة بغياااة فيماااا يبااادو علاااى عااارض مسااا 
استخ ع ااطوط العريضة لألعمال املنبلة للجنة  ومن الضروري 

تحق التهنئااة فعاا   مواواالة حتنيااق ااارا اهلاادف، واملنااررة اااوااة تساا 
علاااى اجلهاااوح الااا  بااارلتها وعلاااى ماااا ياااوفرم تنريرااااا مااان أساااا  قااايم 

قياااد النظااار  ملناقشاااات اللجناااة  وماااا ذلاااك، ونظااارا  رىل أن املوضاااو 
رائك بصورة سلغة من وجوم عديدة ورىل أن اللجنة تناق  توجهه 
العااااا.، قااااال الساااايد نااااول  رنااااه يااااوح ربااااداء عاااادح ماااان التحفظااااات  

طااااابا املنهجاااا  واملفاااااايم  ينبغاااا  أن تظاااال فالتوضاااايحات ذات ال
يعإ أنه يعترب أن  ال  ت ثر على املسائل املوضوعية  وارا وأال  حمايدة

ة قد اتتارت توضيحات غأ حمايدة  رنه يريد ببساطة املنررة اااو
وجااه ماان  أو التأ ااد ه أبكاار وقاات ممكاان ماان أن اتتيااار ماانهج مااا

نة بشأن جاوار تنتاجات معيميل مو اس ال أوجه التمايز املفاايم 
املوضاااو ، ألن اااارم االساااتنتاجات ينبغااا  أن تعااازَّز بصاااورة مساااتنلة 

 من مصاحر أترى 
األول يتمثااال ه أن املناااررة اااواااة تنااارتح وقاااال رن الاااتحفد  -13

علاااى اللجناااة فيماااا يبااادو اعتمااااح أسااالوب جمااارح ومنهجااا  يتمثااال ه 
واااو ماااا  اسااتخ ع اسااتنتاجات ماان بعااا  التمااايزات املفاايميااة،

يااارّ ر سلطاااابا املنهجااا  للااانهج التنليااادي للناااانون املااادين الرومااااين  
 ررارات رىل أحكا. قضائيةيتضمن أية  ال  وأضاف قائ   رن التنرير

واو  -نصوع قانونية مكن أن تشكل أساسا  لتحليل املمارسة   أو

ماااا ذلاااك يااادرك أن اااارا لااايس غااارض التنريااار  بياااد أن االساااتدالل 
مارسااااة والنااااائم علااااى االسااااتنراء ضااااروري ماااان أجاااال املوجااااه مااااو امل

التووااال رىل حتدياااد راسااا  للناااانون الااادوي، ساااواء أ انااات اللجناااة 
رىل تناااد  اقرتاحاااات بشاااأن  أ. دياااد الناااانون املوجاااوحتساااعى رىل حت

النااااانون املنشااااوح  وقااااال رنااااه مااااا اعرتافااااه بنيمااااة االسااااتدالل اجملاااارح 
اااوااة، ينحاادر ماان  واملنهجاا ، نظاارا  ألنااه اااو نفسااه، مثاال املنااررة

بلااد لتاار سلنااانون املاادين الروماااين، فإنااه يااوح أن ي  ااد أن الفئااات 
ئا التجريبياااة، ومااان مث ينبغااا  تربيرااااا  اجملااارحة  اااد أساساااها ه الوقاااا

يشك ه أن املناررة اااواة تادرك ذلاك جيادا ،  ال وأرحف قائ   رنه
وسااتظهر  لكنااه ياارى أنااه ماان املفيااد راثرة ااارم الننطااة مناار البدايااة 

سملمارساة لادى تنااول الع قاة  يتعلاق فيمااأمهية ذلاك علاى األرجاح 
الدولياة للفارح، واا  مساألة  بني املسا ولية الدولياة للدولاة واملسا ولية

ماان تنريراااا، ورمبااا أيضااا  فيمااا  59تعاجلهااا املنااررة اااوااة ه الفناارة 
 “الفعاال[ غااأ املشاارو ] و “الفعاال[ الرمساا ] خيااص التمييااز بااني 

  67ح ه الفنرة وار ال
وقال السيد نول  رن حتفظه الثاين يعازى رىل أن املناررة اااواة   -14

ا ااام ]   [ مااو احلااد ماان    نريراااا، رىل  ماان ت   29 أرااارت، ه الفناارة 
  وااارم ا رااارة وغأاااا ماان ا رااارات الااوارحة ه  “ احلصااانة ونطاقهااا 

  “  اام ال  ا التنرير مكن أن تفهم على أهناا نساخة جديادة مان حجاة  
اساااااتخدمت ه املاضااااا  للحاااااد مااااان حصاااااانة الااااادول   الااااا   ثاااااأا  ماااااا 

ومساااا وليها  وأضااااااف قاااااائ   رن اااااارم احلجااااة يتعاااااني تناوهلاااااا حبااااارر   
وتاادلي   علااى ذلااك، ذ اار أن حمكمااة العاادل الدوليااة ححضاات ماا ترا   

رأي احملاا م ا يطالياة    حصاانت الدول من الوالية النضاائية ه قضية 
احلد من حصانة الدول ه    ه النانون الدوي مو  املتعلق بوجوح ا ام 

اجملاال قياد النظاار، وأثبتات علااى العكاس مان ذلااك أن حصاانة الاادول  
أُعيد أت يداا ه السانوات األتاأة   ارلك ُتظهار بعا  الادالئل أن  
حصاااانة مسااا وي الااادول مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة رمباااا  

رض اااا  ه    را الااارأي ه مناااال سااايظهر راااهدت تطاااورا  ممااااث    وقاااد عاااُ
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Law يسااتند رىل حتلياال مسااتفي  ل جتهاااح النضااائ  ه    (، واااو رأي
  وااارا اال ااام  ( 230ً بلاادان عدياادة ه الساانوات اامااس عشاارة األتااأة 

اجلنائيااة الوطنيااة،  مااو رعاااحة أت يااد احلصااانة أمااا. الااوالايت النضااائية  
 ااان لااه وجااوح حنااا ، يتفااق جياادا  مااا اال ااام مااو تنييااد احلصااانة    رذا 

ارا الصدح، من املهام أن ي تار   وه   أما. الوالايت النضائية الدولية  
 اانون    13و   12ه االعتبار قرارا احملكمة اجلنائية الدولية الصااحران ه  

 الادول أماا.  بشأن عد. وجاوح حصاانة ملسا وي  2011األول/حيسمرب 
املااادع   النضاااائية الدولياااة مبوجاااب الناااانون الااادوي العاااره ً   الاااوالايت 

( واللاااااران أاثرا احتجاجاااااات  العاااااا. ضاااااد عمااااار حسااااان أمحاااااد البشاااااأ 
راااديدة مااان جاناااب مفوضاااية االحتااااح األفرينااا   وبوجاااه أعااام، ينبغااا   

   “  ام  ا سملنصوح من  لمة    يتعلق  فيما توت  غاية احلرع  

__________ 
 ً230) I. Wuerth, “Pinochet’s legacy reassessed”, American Journal 

of International Law, vol. 106, No. 4 (October 2012), pp. 731–768  
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اجملتماا الادوي  “يم قا اااوة أرارت مرات عديدة ه تنريرااا رىل 

سايما النايم املرتبطاة مبكافحاة  ال ال  ينبغ  وضعها موضاا التنفيار،
ا فااااااااا ت مااااااااان العنااااااااااب  وقاااااااااال رن املساااااااااألة احلامساااااااااة ه اااااااااارا 

الاادوي موضااا ضااا قاايم اجملتمااا رذا  ااان ينبغاا  و  ليساات مااا الصاادح
ور ااا معرفااة الكيفياااة الاا  ينبغاا  ماااا  -واااو أماار باااديه   -نفياار الت

النيااااا. باااارلك  ومكاااان ه ااااارا الصاااادح رجااااراء منارنااااة مفياااادة مااااا 
  فهاارم املساا ولية ااا  حون رااك “ملساا ولية عاان احلمايااة ا مسااألة

املطاروح مان وجهاة نظار  قيمة من قيم اجملتماا الادوي، لكان السا ال
اجلهة ال  ينا على عاتنهاا ترمجاة  او اآلا  ما ا النانون الدوي 

اارم النيماة رىل أفعاال؟ سلتأ يااد يناا ذلاك علااى عااتق الدولاة الاا  
والااا  يناااا عليهاااا اااا  نفساااها  -تُرتكاااب ه أراضااايها جااارائم حولياااة 

التزا. بتوفأ احلماية، و رلك على عاتق األمام املتحادة، مان تا ل 
يناااا ذلااااك علااااى عاااااتق الاااادول  ال  ئمااااة، ولكاااانالااااذ رجااااراءات م

األتاااااااارى  وااااااااارا اااااااااو مااااااااا تلااااااااص رليااااااااه ماااااااا متر النمااااااااة العااااااااامل  
2005 لعاااا.

حبصاااانة مسااا وي الااادول مااان الوالياااة  يتعلاااق فيماااا  و (231ً
النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، مكاان أن يكااون الوضااا مماااث   رىل حااد  

جاااة  باااأ مااان وجهاااة النظااار اهليكلياااة  وعااا وة علاااى ذلاااك، فاااإن ح
كاااان أن تُنناااال ماااارم السااااهولة رىل قواعااااد ومباااااح  م ال “لنيمااااة ا

سااايما النواعاااد املتعلناااة  وال الناااانون الااادوي  فنواعاااد اااارا الناااانون،
يكف  السع    ااح تاوازن باني  وال سحلصانة، متثل ا  ذاهتا قيما  

الناايم املختلفااة  فمثاال ااارم املوازنااة ااا  أماار ينبغاا  رجاارا م ه رطااار 
ي العااره وسألحلااة علااى شااأة النااانون الاادو عامااة املتعلنااة بنالنواعااد ال

وجوحم  وبطبيعة احلال، يتعني أيضا  النظر مليا  ه الطبيعاة النانونياة 
 املتفاوتة للنيم ال  أرارت رليها املنررة اااوة 

نااااول  رن حتفظااااه الرابااااا خيااااص الع قااااات بااااني  الساااايدوقااااال  -16
العامااااة خمتلاااف جوانااااب قااااانون احلصااااانة وخمتلاااف جوانااااب النواعااااد 

للنااانون الاادوي  وأضاااف قاااائ   رن املنااررة اااوااة تناارتح ه تطاااة 
رىل عااادة مساااائل ياااتم تناوهلاااا الواحااادة بعاااد عملهاااا تنسااايم املوضاااو  
ه مياااحين ريااب حنااق نتااائج جياادة  باا  األتاارى، واااو هنااج سااليم

ينبغااا  نسااايان أن اااارم املساااائل املختلفاااة مرتابطاااة  ال أتااارى، لكااان
  مواواالة أتاار تفاع هتااا ه احلساابان  واكاارا، ترابطااا  وثينااا  وينبغاا 

لشخصاية واحلصاانة الرغم مان أن احلصاانة على سبيل املثال، على ا
ملوضوعية متمايزاتن، فإهنما جانبان ملبدأ قاانوين واحاد ااو حصاانة ا

يتعلاااااق ساااااوى  ال وسملثااااال، رذا  اااااان املوضاااااو  قياااااد النظااااار الدولاااااة 
يعااااإ أن  ال فااااإن ذلااااك سحلصااااانة ماااان الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة،

متاات رىل  ال التطاورات ه جمااال احلصاانة فيمااا خيااص الشا ون املدنيااة
أعمال اللجنة بصلة  فاحلصانة ه اجملال اجلنائ  واحلصانة ه اجملال 

ألساااا  النااانوين، بااال رناااه مااان الصاااعب املاادين تساااتندان رىل نفاااس ا
الوالية  أحياان  حتديد ما رذا  انت قضية من النضااي تندرج ه رطار

املدنيااااااة  وبدراسااااااة الصاااااا ت بااااااني اجلوانااااااب  أ. النضااااااائية اجلنائيااااااة
__________ 

  نتاائج، 2005سابتمرب /أيلول 16 املا رخ 60/1 العاماة اجلمعياة قرار (231ً 
  139و 138 الفنراتن  “،2005 لعا. العامل  النمة م متر

، “وجاه غماوض أاملختلفة لنانون احلصانة، من املمكن ا تشاف 
راا بعاااني حسااابما ووااافتها املناااررة اااواااة ه تنريرااااا، ينبغااا  أتااا 

 االعتبار ومعاجلتها 
الساايد نااول  رن حتفظااه ااااامس يتعلااق سملصااطلحات،  وقااال -17
ماان تنريراااا متيياازا   62و 34اااوااة ه الفناارتني  املنااررةأجاارت  فنااد

  “نيااادة مومااان يااارون أهناااا  “طلنااة مبااني مااان يااارون أن احلصاااانة 
باال وقااال رن ااارا التمييااز غااأ مفيااد ه سااياق املوضااو  قيااد النظاار، 

خُيشاااى أن يااا حي رىل لااابس، فهااارم املساااألة غاااأ مطروحاااة ألناااه مااان 
نة املطلناااة  وقااااال رن املناااارر للحصاااااوجااااوح  ال املساااّلم بااااه اليااااو. أناااه

ر اللجناااة سالساااتثناء ا قليمااا  املساااّلم باااه علاااى  ااااااع الساااابق ذ اااّ
مكن لدولة ما االحتجاج سحلصانة  ال نطاق واسا والري يعإ أنه

ارتكبهااا أحااد مساا وليها ه أراضاا  الدولااة مناار فيمااا خيااص أعماااال  
ارا  بااني مفهااو. احملكمااة  وأضاااف قااائ   رن املسااألة رذن ليساات اتتياا 

للحصانة، ور ا سألحرى حتديد املادى  “نيد مومفهو.  “طلق م
 الري ينبغ  فيه فرض قيوح على احلصانة 

وقااال السااايد نااول  رن الاااتحفد السااااح  الااري يبدياااه يتعلاااق  -18
مااان  27اااواااة ه الفنااارة املناااررة مب حظاااة مثاااأة ل اتماااا. أبااادهتا 

يكفااا  ه البيااااانت الااا   مباااا ميياااز ياااتم الت ملواااا  أناااه  أال تنريرااااا،
مااااا أعضاااااء اللجنااااة لاااادى تناااااوهلم ااااارا املوضااااو  ]أي أسااااا   أحىل

احلصانة[ بني تطبيق األساسني ًالوظيف  والتمثيلا ( علاى احلصاانة 
  وقااال رن ااارم امل حظااة تااوح  “الشخصااية واحلصااانة املوضااوعية

كااام أبن املناااررة اااواااة تعتااارب األساااا  الاااوظيف ، علاااى ماااو ماااا وحب
ماان األسااا  التمثيلاا  للحصااانة  تنيياادا   أو طبيعتااه، أ ثاار حمدوحيااة

مارتبط قبال  ال را ء  “لوظيف  اغأ أن املعىن املنصوح من  لمة 
 ينطااااااوي سلضاااااارورة علااااااى تفسااااااأ تنيياااااادي  وال بتعريااااااف الكلمااااااة

ماااان  57ذ رتااااه املنااااررة اااوااااة، ه الفناااارة  رااااك ه وااااحة مااااا وال
حلصاااانة مسااا وي الااادول مااارتبط تنريرااااا، مااان أن الطاااابا الاااوظيف  

، لكاااان ااااارم امل حظااااة “باااااح  اجملتمااااا الاااادوي وقيمااااهون م واااا  ب
واو ما رذا   أال أتتر ه احلسبان جانبا  وعبا  من املسألة، ال  عامةال

 انااات الوظيفاااة األوىل للحصاااانة تتغاااأ ماااا تطاااور اجلهاااوح املبرولاااة 
 ملكافحة ا ف ت من العناب على أرض الواقا 

ول  رن حتفظاااه الساااابا يتعلاااق إبمكانياااة رقااارار لسااايد نااا وقاااال ا -19
ملوضاوعية  فناد أراارت املناررة اااواة ه ااستثناءات من احلصاانة 

 نتهااااااااك النواعاااااااد اآلمااااااارة امااااااان تنريرااااااااا رىل حااااااااالت  68الفنااااااارة 
مكانية الانص علاى اساتثناء  روقالت رن  “ارتكاب جرائم حولية أو

أتيياادا  أ ارب ماان  يبادو، علاى مااامان احلصاانة املوضااوعية قاد لنياات، 
  بياااد أناااه قاااد “التأيياااد الاااري أُبااادي ه حالاااة احلصاااانة الشخصاااية

يتعني معاجلة النواعد اآلمرة بصورة منفصلة عن اجلرائم الدولية، بل 
قااد يتعااني التمييااز، فيمااا خيااص احلصااانة، بااني خمتلااف أنااوا  اجلاارائم 

دماااه الاااري ققااارتاح الدولياااة  وأتاااأا ، قاااال رناااه ينبغااا  التااار أ أبن اال
السايد غاااي ه العااا. املاضا ، وما حام أن االسااتثناءات مان احلصااانة 
مكان أن تانجم عاان أناوا  خمتلفااة مان املعااادات، قااد حظا  آنااراك 

 بندر من التأييد بني أعضاء اللجنة 



 114 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

وقال السيد نول  رن حتفظه الثامن يتعلق سجلوانب ا جرائياة  -20
ريرااااا رىل أن اللجناااة ه تن اااواااةللحصاااانة  فناااد أراااارت املناااررة 

عاجلت اجلواناب  مما عاجلت ح  اآلن اجلوانب ا جرائية بندر أقل
املوضوعية، واو، ت فا  للمنررة اااوة، يتر ر أن اللجنة انقشت 
ارم اجلوانب بشكل مستفي  رىل حد  بأ ه العا. السابق  واو 

ائيااااااة وا جر يعتنااااااد، س ضااااااافة رىل ذلااااااك، أن املسااااااائل املوضااااااوعية 
رتبطة ارتباطا  وثينا  ه ارا امليدان، فاإذا أمكان ماث   حتدياد قواعاد م

رجرائية تكفل رثناء الدول عن التارر  حبصاانتها ه حااالت معيناة، 
تنشااااااأ سلتاااااااي  ال فااااااإن احلاجااااااة رىل رقاااااارار اسااااااتثناءات معينااااااة قااااااد

الطرينااااة  واكااااارا، فااااإن الباااادء مبعاجلاااااة اجلوانااااب ا جرائياااااة  باااانفس
سني فارع التووال رىل توافاق ه اآلراء بشاأن يتيح حتو  قد للموض

 بع  املسائل املوضوعية 
 48وأتأا ، قال السيد نول  رن حتفظاه التاساا يتعلاق سلفنارة  -21

ان اناااك تباااين    اا ماان تنرياار املنااررة اااوااة الااري ذ اارت فيااه أنااه 
لادور س يتعلاق فيماا بأ ه اآلراء ال  أُحي ما ه اللجناة الساحساة 

  “الناانون املنشاوح أو كان أن ي حياه حتليال الناانون املوجاوحالاري م
وأضاف قائ   رنه، على العكس مان ذلاك، لدياه انطباا  أن أغلاب 
الدول أعربت ه اللجنة الساحسة عان رغبتهاا ه قياا. جلناة الناانون 

ينفاااا  أن بعاااا   ال الاااادوي بتحلياااال النااااانون املوجااااوح، وااااارا األماااار
ن املفياااااد أن تصاااااوغ اللجناااااة م حظاااااات الااااادول رأت أيضاااااا  أن مااااا 

واستنتاجات بشأن النانون املنشوح  وقال رنه يشعر أبن الدول توح 
أوضاااااح متيياااااز ممكااااان باااااني االعتباااااارات اااواااااة سلناااااانون املوجاااااوح 

وقاااال رن اااارم رغبتاااه اااااو واالعتباااارات اااواااة سلناااانون املنشااااوح  
تااارى ه  يشااااطر املناااررة اااواااة رأيهاااا عنااادما ال أيضاااا ، حياااث رناااه

تعاارر تناااول مسااألة حصااانة مساا وي  يماان تنريراااا أنااه  77الفناارة 
الادول ماان الواليااة النضاائية اجلنائيااة األجنبيااة مان منظااور واحااد ماان 

  فهاو يارى أن املوضاو  مكان، بال  اب، “املنظورين املشار رليهماا
توتيا  ملزيد من الشفافية،  أن يعاض من الزاويتني معا ، ولكن ينبغ ،

ى ماااااو منفصااااال بنااااادر املعاجلاااااة التحليلياااااة لكااااال زاوياااااة علااااا  رجاااااراء
يسااااااتبعد أن ت تاااااار ه احلساااااابان اال ااااااااات  ال ا مكااااااان، وااااااارا

اجلديااادة وتطاااور الناااانون الااادوي اللاااران ذ رهتماااا املناااررة اااواااة ه 
، لكاان ينبغاا  أن تتحلااى اللجنااة سلشااجاعة لتناارر مااا رذا  48الفناارة 

الناااانون  أ. لناااانون املوجاااوحانااات اال اااااات اجلديااادة هلاااا طاااابا ا 
فإهنااااا سااااتفعل نفااااس مااااا فعلتااااه احملااااا م ا يطاليااااة ه  ورال املنشااااوح،

النضاااااي الااا  أسااافرت عااان روااادار قااارار حمكماااة العااادل الدولياااة ه 
الااري وااححت فيااه  حصاااانت الاادول ماان الواليااة النضااائيةقضااية 

 انون املنشوح والنانون املوجوح احملكمة عد. وجوح متييز بني الن
ــغ السااايد  -22 قاااال رناااه يهنااائ املناااررة اااواااة لنجاحهاااا، ه خوانـ

وقت قصأ للغاية، ه تند  تنرير أوي ثري للغاية وموجز ومنطن  
وجياااد التنظااايم ويتضااامن تطاااة عمااال تغطااا  مخاااس سااانوات منرتناااة  
أباداف واضحة  وأضاف أن النهج اجلديد الري تنرتحه سايعط  

مساااا وي ة بشااااأن حصااااانة ا يباااادو زمخااااا  أ اااارب ملناقشااااات اللجناااا فيماااا 
 الدول وسيعزز تندمها ه تناول ارا املوضو  

وقاااال رن اللجناااة وااااغت عااادة مشااااريا ماااواح بشاااأن املساااألة  -23
 (232ًيتجزأ من اتفاقية فيينا للع قات الدبلوماسية ال أوبحت جزءا  

، واساُتخد. بعضاها ه اتفاقياة (233ًواتفاقية فيينا للع قاات الننصالية
  (234ًصاانت الدول وممتلكاهتا من الوالية النضائيةاألمم املتحدة حل

وأضاااف قااائ   رن ااارم األعمااال الاا  أسااهمت ه تنساايق وحتسااني 
نظا. احلصاانت متثل أحد أجمد املنجزات ال  تّلفتها اللجنة  وما 

توجد ح  اآلن قواعد منسنة بشأن املساألة اهلاماة للغاياة  ال ذلك،
مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائيااااة املتمثلاااة ه حصاااانة مسااا وي الااادول 

ملتعلناة األجنبية  وينبغا  ه املناا. األول مجاا وتصانيف املعلوماات ا
مبمارسااااات الاااادول، وعلااااى اللجنااااة أن تاااا حي ه ااااارم املهمااااة حورا  

  9املاااا رخ  66/98، وفنااااا  لناااارار اجلمعيااااة العامااااة ر ابيااااا   فينبغاااا  هلااااا
  لويااة للموضااو (، ماانح األو 8ًالفناارة  2011 ااانون األول/حيساامرب 

 النظر  قيد
مناع من أن ُتطرح مسألة الع قة باني األعماال  ال وقال رنه -24

ال  أجنزاا املنرر اااع السابق، السيد  ولاوح ني، الاري تادين لاه 
ال السااايدة رساااكوسر رراننااادث  فتناااارير اللجناااة سلكثاااأ وباااني أعمااا 

جتهااح السيد  ولوح ني الث ثة تضامنت حراساة ملمارساة الادول ول 
  وينبغا  (235ًالنضائ  ولنظرايت خمتلفة، و رلك حتلي ت تفصايلية

أن ت سااااس املنااااررة اااوااااة اجلدياااادة أعماهلااااا علااااى أعمااااال الساااايد  
ذلاك تبدياد تنطلق من ننطة الصفر، ألن من رأن  وأال  ولوح ني

 املوارح والنيل من فعالية اللجنة 
ه رطااار  وقااال رن مسااألة املاانهج مسااألة تطاارح نفسااها أيضااا   -25

أعماهلاا علاى التادوين ولايس  املوضو  قيد النظار ينبغا  للجناة تر ياز
علاااى التطاااوير التااادر   للناااانون الااادوي  فمساااألة احلصاااانة، وااااا  

وليااة والنااانون الاادوي، مسااألة تتعلااق مبباااح  أساسااية للع قااات الد
مسااااألة معناااادة وحساسااااة للغايااااة  وسلرت يااااز علااااى تطااااوير النواعااااد 

انة، سااتثأ اللجنااة ت فااات  ثااأة جاادا ، وسيصااعب املتعلنااة سحلصاا 
ا تووااالت رىل عليهاااا التووااال بسااارعة رىل توافاااق ه اآلراء، وحااا  رذ

نتيجة ما، سيكون من الصعب عليها ضمان االعرتاف العامل  ما  
ف قاااائ   رناااه ينبغااا  للجناااة سألحااارى تر ياااز أعماهلاااا ه اااارم وأضاااا

واعاااااد النائماااااة علاااااى الظاااااروف علاااااى مجاااااا املمارساااااات احلالياااااة والن
تكاون  أال املستوى الدوي وعلاى رعاداح توجيهاات واضاحة  فينبغا 

 اللجنة مفرطة الطموح 

__________ 
الفصااااال الثالاااااث،  ،A/3859 الوثيناااااة، اجمللاااااد الثااااااين، 1958حولياااااة  (232ً 

، مشااااااااريا املاااااااواح املتعلناااااااة سلع قاااااااات واحلصااااااااانت الدبلوماساااااااية 53الفنااااااارة 
 التعلينات عليها و 
 الثاااااااين، الفصاااااال ،A/4843 الوثينااااااة، اجمللااااااد الثاااااااين، 1961حوليااااااة  (233ً 

 عليها  والتعلينات الننصليةمشاريا املواح املتعلنة سلع قات  ،37 الفنرة
، مشاريا املاواح 28(، الفنرة الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1991 حولية (234ً 

  عليها والتعلينات ائيةالوالية النض نماملتعلنة حبصاانت الدول وممتلكاهتا 
  أع م 228 احلارية انظر (235ً 
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وأتاااأا ، قااااال رناااه ينبغاااا  عاااد. اسااااتخدا. املعااااادات الدوليااااة   -26
 طبياااق قواعااد احلصاااانة  وينبغاا ، فضااا   عاان ذلاااك، رريعااة لعااد. ت

ي يغياااب عااان الاااران أن املوضاااو  ينتصااار علاااى حصاااانة مسااا و  أال
يتعلاااق حبصاااانة  وال ة،الااادول مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائياااة األجنبيااا 

الننصااليني، ومااان مث ينبغاا  الرت ياااز علاااى  أو املااوظفني الدبلوماسااايني
 ا عفاااااااااااءاتفااااااااااإن  ،قواعااااااااااد النااااااااااانون الاااااااااادوي العااااااااااره   اااااااااارلك

 االساااتثناءات الااا  مكااان أن تضاااعها الااادول مبوجاااب املعااااادات أو
 ن املوضو  تشكل ا  األترى جزءا  م ال

قااال رنااه يعتاارب أنااه قااد أثااأت ه أثناااء الاادورة  موراســيالساايد  -27
( مساألتان رئيسايتان، تتعلاق أوالمهاا بتحدياد 2011الثالثة والساتني ً

انة ماااان الواليااااة النضااااائية مساااا وي الاااادول الاااارين يتمتعااااون سحلصاااا 
اجلنائية األجنبية، والثانياة بتحدياد اجلارائم الا  ينبغا  اساتثنا اا مان 
احلصاااانة  وأضااااف قاااائ   رن اااااتني املساااألتني طرحتاااا علاااى الااادول 

 (236ًللجنة رىل اجلمعية العامةاألعضاء ه الفصل الثالث من تنرير ا
ماان أجاال اسااتط   آرائهااا بشااأن املوضااو   واملثااأ للداشااة اااو أن 

بشاكل عاابر ه تنريرااا األوي رىل مساألة  رال تشر مل املنررة اااوة
تثىن ماان مشاااريا املااواح املتعلنااة ماارا املوضااو  ًوااا  اجلاارائم الاا  ُتساا 

 ب متييزاا عان مساألة النواعاد اآلمارة الا    تناوهلاا إب ااز  مسألة
تكن لدى اللجنة فكارة واضاحة عان مل  ما لتنرير(  فف  الواقا،ه ا

 نااااااااو  اجلاااااااارائم الاااااااا  يسااااااااتهدفها املشاااااااارو ، سااااااااتكون أي مناقشااااااااة
ئ   رناااه يفااارتض أن اجلااارائم جااادوى  وأرحف السااايد موراسااا  قاااا بااا 
ملنصوحة ا  فنط أتطر اجلارائم مبوجاب الناانون الادوي ورناه، ماا ا

لااو قاادمت توضاايحات بشااأن ذلااك، ساايكون ممتنااا  للمنااررة اااوااة 
 ارم الننطة 

مبسااااااا وي الااااااادول الااااااارين ينبغااااااا  أن يتمتعاااااااوا  يتعلاااااااق فيمااااااااو  -28
ااارم  سحلصااانة، قااال الساايد موراساا  رنااه يوافااق علااى فكاارة اقتصااار

رئيس الدولة ورئيس احلكومة ووزيار ًاحلصانة على اجملموعة الث ثية 
ومااة، ورمبااا ، لكنااه ياارى أن عاادحا  حماادوحا  ماان أعضاااء احلك(ااارجيااة

مااان أعضااااء الربملااااان، مكااان أيضاااا  أن يتمتااااا سحلصاااانة سلنظاااار رىل 
مان نظاا. روماا األساسا  للمحكماة اجلنائياة  27من املاحة  1الفنرة 
الصاافة الرمسيااة للشااخص، سااواء  ااان  الاا  تاانص علااى أن الدوليااة 

ممااااث    أو برملااااان أو عضااااوا  ه حكوماااة أو حكوماااة أو رئيساااا  لدولااااة
تعفياااه أبي حااال ماان األحااوال مااان  ال موظفااا  حكوميااا ، أو منتخبااا  

يعتند ما ذلاك أن  ال   وقال السيد موراس  رنه“املس ولية اجلنائية
متااا حبصااانة  املااة  فينبغاا  أن تظاال اجملموعااة الث ثيااة ينبغاا  أن تت

رىل حد   “لتنييدي اما أعماهلا السابنة وما النهج اللجنة متسنة  
قال سلنسابة للجارائم اااضاعة للناانون  بأ الري اعتمدته، على األ

ًالصاافة الرمسيااة واملساا ولية( ماان  7الاادوي  وأضاااف قااائ   رن املاااحة 
ة وأمنهاا، وااو املشارو  مشرو  مدوناة اجلارائم املخلاة بسالم ا نسااني

 ، تنص على ما يل  1996الري اعتمدته اللجنة ه عا. 

__________ 
  38و 37 الفنراتن (، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،2011 حولية (236ً 

ماااان  ا نساااانية وأمنهااااال يُعفاااى الفااارح الاااري يرتكاااب جرماااة خملاااة بسااالم  
لفااَّف عنوبتااه لصاافته الرمسيااة، حاا  ولااو تصاارَّف بوواافه  وال مساا وليته اجلنائيااة

  (237ًحكومة أو رئيس حولة

حكماة مد ه نظا. روماا األساسا  للموقال رن املوقف ذاته قد اعتُ 
 على ما يل   27من املاحة  2 اجلنائية الدولية الري تنص فيه الفنرة

النواعااد ا جرائيااة اااوااة الاا  قااد تاارتبط سلصاافة  أو ال حتااول احلصاااانت 
]الناانون[ الادوي،  أو الرمسية للشاخص، ساواء  انات ه رطاار الناوانني الوطنياة

 صاوها على ارا الشخص حون ممارسة احملكمة اتت

وأرحف السااايد موراسااا  قاااائ   رناااه يااارى أن الشاااخص املااادان  ااارائم 
 سااواء أحانتااه حمكمااة حوليااةتطااأة ينبغاا  أن يعاماال باانفس الطرينااة، 

حمكمة وطنية، ورنه، حبسب وجهة النظر ارم، ينبغ  للجناة أن  أو
 تسأ على منوال نظا. روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية 

وقاااال رن مثاااة مساااألة غاااأ ظااااارة للعياااان، ولكااان ااماااة، اااا   -29
سمل حناااااات  يتعلاااااق فيماااااامساااااألة الرقاباااااة علاااااى السااااالطة التنديرياااااة 

النضائية  ولتجنب رسااءة اساتخدا. السالطة ه اارا اجملاال، ينبغا  
تااااوفأ ضااااماانت م ئمااااة  وو اااا ء النيابااااة العامااااة، ه نظاااام العدالااااة 

لسااااواء، مطااااالبون مبمارسااااة ااااارم ا اجلنائيااااة الوطنيااااة والدوليااااة علااااى
ر الساااايد موراساااا  بوجااااوح  الساااالطة التنديريااااة بطرينااااة راااافافة  وذ ااااّ

، وقااال رن (238ًاملباااح  التوجيهيااة املتعلنااة باادور و اا ء النيابااة العامااة
وضاااا مبااااح  توجيهياااة موجَّهاااة رىل و ااا ء النياباااة العاماااة ه راااكل 

لاااوطإ، االئحاااة تنظيمياااة مكااان أن يكااون، علاااى الصاااعيد  أو قااانون
أفضل وسيلة لتفاحي استخدا. بعضهم لسلطتهم التنديرية ه جمال 

عدوانياة  اام ر سااء الادول  أو امل حنات النضائية بطرينة تعسفية
األجنبياااة  ومكااان أيضاااا  وضاااا مبااااح  توجيهياااة أتااارى هتااادف رىل 
تفاااااحي رساااااءة اسااااتخدا. الساااالطة التنديريااااة ه جمااااال امل حنااااات 

عني العامني الدوليني  وقال السيد موراس  دالنضائية من جانب امل
رنه لمال ه أن تنظار املناررة اااواة واللجناة ه رحراج اارم املساألة 

 ه برانمج عمل اللجنة بشأن املوضو  قيد النظر 
وقاااال السااايد موراسااا  رن رااايئا  مااان النلاااق يسااااورم، راااأنه ه  -30

ااانالظاااا. ] نذلاااك راااأن السااايد ناااول ، رزاء تعباااأ  ملساااتخد. ا “يم[ا
ماااااااان التنرياااااااار األوي للمنااااااااررة اااوااااااااة ًه الفناااااااارة  72الفناااااااارة  ه

(، ورناااه ئااادوم األمااال، بااال ويثاااق، ه  اااون األمااار غاااأ 2-1 الفرعياااة
 متعلق على ا ط ق بفرض النيم الغربية على سائر العامل 

وأتااأا ، قااال الساايد موراساا  رناااه يتساااءل عاان ماادى سااا مة  -31
مان التنريار األوي للمناررة اااواة  77رة احلجة الا  قُادمت ه الفنا 

__________ 
  55 ع(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1996 حولية (237ً 
 ً238) Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990, 

Report prepared by the Secretariat (A/CONF.144/28/Rev.1, United 

Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), Guidelines on the Role of 

Prosecutors, p. 189  
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فيمااااا خيااااص مسااااألة النااااانون املوجااااوح والنااااانون املنشااااوح  فاللجنااااة، 
عتباراا ايئة مكلفة سلتادوين والتطاوير التادر   للناانون، ليسات س

سلناانون املنشاوح  وأضااف قاائ   رن املناررة  يتعلاق فيماالديها والياة 
ملنشاوح، ير التادر   والناانون اوي فيماا يبادو باني التطاو ااااوة تس

وااارا تطااأ  فعماال اللجنااة املتعلااق سلتاادوين يتأسااس علااى مااا رساا  
ماااان الناااااانون الااااادوي العاااااره، بينمااااا يساااااتند التطاااااوير التااااادر   رىل 

، األمااار الاااري خيتلاااف عااان النواعاااد النارااائة للناااانون الااادوي العاااره
ون وضااااا النواعااااد اجلدياااادة الااااري يفرتضااااه بوجااااه عااااا. تعبااااأ النااااان

تسااتخد. حائمااا  ااارا التعبااأ علااى  مل املنشااوح  وقااال رن اللجنااة ذاهتااا
وجهااات اللجناااة  - رىل حاااد ماااا -النحاااو الساااليم، فضااا   عااان أهناااا 

ينبغااا  تاااوت   ،الساحساااة توجيهاااا  تاطئاااا  ه اااارا الصااادح  ومااان مث
لتطااااااوير  االشاااااديد ه الطرينااااااة الااااا  يساااااتخد. مااااااا تعباااااأ احلااااارر 
 للجنة ه سياق أعمال ا “التدر  

قااال رنااه يعتنااد، رااأنه ه ذلااك رااأن  كيتيشايســاريالساايد  -32
املناررة اااواة، أناه ينبغا  ه البدايااة تنااول املوضاو  قياد النظار ماان 
رىل زاويااة النااانون املوجااوح، وتناولااه الحنااا ، رذا  اناات اناااك حاجااة 

ذلك، من زاوية النانون املنشوح  وقد أووت عدة حول ستبا  ارا 
م على مرحلتني  وما ذلك، مثة س ال يطرح نفسه حول النهج النائ

وم  تصبح قاعادة منبثناة مان واك  مااية النانون املوجوح، و يف
 حوي قاعدة من قواعد النانون الدوي العره تنطبق انطباقا  عاما  

سملسائل العامة ذات الطابا املنهج  واملفاايم    يتعلق فيماو  -33
من املسائل الا  يتعاني النظار فيهاا وفناا  ال  تشكل اجملموعة األوىل 

ااوة، قال السايد  يتيشايسااري اطة العمل ال  اقرتحتها املنررة ا
رناااه ي ياااد احملافظاااة علاااى التميياااز باااني احلصاااانة املوضاااوعية واحلصاااانة 

يااث يااتم تضااييق جمااال التطبيااق املاااحي لااألوىل وجمااال الشخصااية، حب
رن احلصاااااانة الشخصااااااية  التطبياااااق الااااازمإ للثانياااااة  وأضااااااف قاااااائ   

واحلصااااانة الوظيفيااااة مكاااان أن يتزامنااااا معااااا ، وذلااااك مااااث   ه حالااااة 
ص الري يتمتا سحلصانة األوىل ويساتفيد أيضاا  مان احلصاانة الشخ

أ اد  و ماا ة  وفض   عن ذلاك،الثانية ه رطار أحائه لوظائفه الرمسي
فياق السيد نول  والسيد موراس ، ينبغا  أن تساهر اللجناة علاى التو 
فناد  بني احلصاانة وباني نظاا. قايم ومبااح  الناانون الادوي املعاوار 

مكاان مبوجبااه ماانح  ال يتساااءل املاارء مااث   عمااا رذا  ااان املباادأ الااري
جملتمااااا الاااادوي  احلصااااانة فيمااااا خيااااص اجلاااارائم ااطااااأة الاااا  تتعلااااق س

له األسبنية على مبدأ الدمنراطية الري تنرر مبوجبه حكومة   كل
نراطياااااااااا ، توتياااااااااا  للمصااااااااااحلة الوطنياااااااااة، مااااااااانح العفاااااااااو منتخباااااااااة حم

جاااارائم ماااان ااااارا النبياااال وأتمااااني احلصااااانة هلاااام ماااان الواليااااة  ملاااارتكر
 النضائية األجنبية 

لة وقاااال رناااه ينبغااا  النظااار أيضاااا  ه مساااألة أتااارى اااا  مساااأ -34
الع قاااات باااني احلصاااانة، مااان انحياااة، ومسااا ولية الدولاااة واملسااا ولية 

انحيااة أتاارى  فاحلصااانة الوظيفيااة تاانجم عاان اجلنائيااة الفرحيااة، ماان 
م الرمسيااة  وقااد احلاجااة رىل متكااني مساا وي الدولااة ماان أحاء وظااائفه
مكاااان اعتبااااار  ال أعاااارب الساااايد  ولااااوح ني عاااان موقااااف مفاااااحم أنااااه

ن انتهاك  للنانون الدوي ارُتكب ه سياق مس ول الدولة مس وال  ع
دولااااة الاااا  تتحمااااال أحاء مهامااااه الرمسيااااة، ألن أفعالااااه تُنساااااب رىل ال

الادوي  ولكان بعا  الادول، مثال  علاى الصاعيدوحداا مس وليتها 
فرنسااا، تاارى ضاارورة حتديااد مااا رذا  ااان مساا ول الدولااة قااد تصاارف 

 ف بااني فعاا   بصاافته الرمسيااة، وبوجااه تاااع، حتديااد ماادى االتاات
التصارف  وباني  “بصفته ارم‘’ فعل واحر عن مس ول تصرف 

حول أتااارى،  أماااا ،(239ً“ظيفياااة الرمسياااةالاااداتل ه نطااااق املهاااا. الو 
لفعاااااال  امثاااااال رساااااابانيا، فتفضاااااال رعطاااااااء تفسااااااأ تنيياااااادي لتعبااااااأ 

  وقاااال السااايد  يتيشايسااااري رنااه يااارى أن األمااار يتعلاااق ه “الرمساا 
ن الفعاااال املعاااااإ مكاااان أن يُنساااااب، املنااااا. األول مبعرفااااة ماااااا رذا  ااااا

الفعال   مبوجب النانون الدوي، رىل الدولة الا  مثلهاا مرتكاب اارا
وعلااااى العكااااس ماااان الساااايد  ولااااوح ني الااااري يعتاااارب األفعااااال ذات 

املتجااااااوزة حلااااادوح السااااالطة الااااا  يرتكبهاااااا  أو الطاااااابا غاااااأ املشااااارو 
مساااا ول مااااان مسااااا وي الدولاااااة يتصااااارف مااااارم الصااااافة اااااا  أفعاااااال 

ة سحلصانة املوضوعية، يرى السيد  يتيشايساري أن مس ول مشمول
ذا طاااابا  ا  اااان الفعاال الاااري أاتميتمتاااا ماارم احلصاااانة رذ ال الدولااة

 متجاوزا  حلدوح سلطته وفنا  لنوانني تلك الدولة  أو غأ مشرو 
رذا  ان الفعال  رال مكن أن حتمَّل املس ولية ال غأ أن الدولة -35

يُنسب رليها  وقد أرست حمكمة العدل الدولية ارا املعإ مكن أن  
ه العسااااكرية ه األنشااااطة العسااااكرية ورااااب املباااادأ بوضااااوح ه قضااااية

تطبيااااق اتفاقيااااة منااااا جرمااااة ، و اااارلك ه قضااااية وا وضااااداانيكاااااراغ
الااااا  تعااااانّي فيهاااااا حسااااام املساااااألة  ا سحة اجلماعياااااة واملعاقباااااة عليهاااااا

نة الارين ارتكبااوا أعمااال رذا  ااان وارب البوساا  مباا األساساية املتعلنااة
أجهاااازة  أو و اااا ء اتبعااااني، ا سحة اجلماعيااااة يُعتااااربون حبكاااام الواقااااا

ة مجهوريااااة يوغوساااا فيا االحتاحيااااة، وذلااااك ألغااااراض عااااة، حلكوماااا اتب
حتدياااد ماااا رذا  اااان يرتتاااب علاااى اااارم األفعاااال مسااا ولية تتحملهااااا 
الدولاااة  وتلصااات احملكماااة رىل عاااد. وجاااوح حليااال علاااى أن الدولاااة  

 على أسا  تطة مدبرة ال يها نية ارتكاب رسحة مجاعية، انت لد
مكااان، سلنظااار رىل  ال علاااى أساااا  وجاااوح  اااط سااالو   ممااانهج وال

أن يشأ رىل وجوح نية مان اارا النبيال  ويساتتبا ذلاك  رال الوقائا،
أن األفعااااال غااااأ املشااااروعة الااااا  يرتكبهااااا مساااا ول الدولااااة تُنساااااب 

 سلتواطااا  معهاااا أو أبمااار منهاااامبارااارة رىل تلاااك الدولاااة رذا ارُتكبااات 
رذا أمكااااان نسااااابتها رليهاااااا بتطبياااااق مفهاااااو. العمااااال  أو مبوافنتهاااااا، أو
أرااار  و مااا مفهااو. مساا ولية الناااحة  وماان مث، أو جراما  املشاارتكا 

عاادح ماان أعضاااء اللجنااة ه الاادورة السااابنة، فااإن مساا ولية الدولااة 
تزامناااا فيماااا  واملسااا ولية اجلنائياااة الفرحياااة متماااايزاتن متاماااا ، حااا  ورن

 خيص بع  األفعال 
والابع  ياارى أن نساب املساا ولية رىل الدولاة مكاان أن يكااون  -36
  عله أثر على منح احلصانة الشخصية ملس ول الدولة مرتكب الفل

تساااتند رىل أساااا ، ألن احلصاااانة الشخصاااية  ال لكااان اااارم احلجاااة
__________ 

اللجناة  ،والساتون  الساحساة الادورةة العاماة، يا الواثئق الرمسياة للجمع (239ً 
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تاانجم عاان مر ااز الشااخص املعااإ ولاايس عاان الطااابا الرمساا  للفعاال 
له املس ولية اجلنائية الفرحياة الري  أراارت حمكماة العادل  و ماا ئمِّ

نيساااااان/أبريل  11 ال الصااااااحرة همااااار رة االعتنااااا الدولياااااة ه قضاااااية 
، فإن احلصانة الشخصية تربراا ضرورة متكني مس وي الدولة 2000

ماان ممارسااة مهااا. وظااائفهم، حون عااائق، ه  افااة أماااء العااامل  وقااد 
أعاحت احملكمة ه تلك املناسبة أت يد أن أعضاء اجملموعة الث ثياة 

املوظفااون  اارلك ًرئايس الدولااة ورئايس احلكومااة ووزياار ااارجياة(، و 
، يتمتعاااون سحلصااانة الشخصااية مبوجاااب ليونالدبلوماساايون والننصاا 

النااااانون املوجااااوح سلنساااابة ألي فعاااال رمساااا  قاااااموا بااااه أثناااااء رااااغلهم 
ملناوبهم، ويشمل ذلك متتعهم مرم احلصانة بعد انتهااء تادمتهم  
وقااال رن بعاا  الاادول ت يااد احلااد ماان احلصااانة الشخصااية سلنساابة 

وبااني الرغبااة  ثيااة علااى مااو يوفااق بااني مباادأ احلصااانةللمجموعااة الث 
املتزايااادة ه مكافحاااة ا فااا ت مااان العنااااب علاااى اجلااارائم الدولياااة، 
لكااان حوال  أتااارى تااارى علاااى العكاااس مااان ذلاااك أناااه ينبغااا  توسااايا 

سااايما الاااوزراء الااارين  ال للدولاااة،آتااارين نطاقهاااا لتشااامل مسااا ولني 
املواقاف بشاأن  ونظارا  التات ف تتطلب وظاائفهم تانن ت عديادة 

ن ياااااااربَّر بوضاااااااوح أي توسااااااايا للحصاااااااانة رم الننطاااااااة، ينبغااااااا  أاااااااا 
وساااط ه أن تاااُرتك لكااال حولاااة  الشخصاااية  ومكااان أن يتمثااال حااال

حريااة ماانح اااارم احلصااانة ألي مسااا ول ماان حولاااة أتاارى يكاااون ه 
 زايرة رمسية ألراضيها، ت ل مدة تلك الزايرة 

صية من ة الشخاحلصانومن مث، يرى السيد  يتيشايساري أن   -37
نح لر سااااء   ماااا  نائيااة األجنبياااة تتحاادحالواليااة النضاااائية اجل يلاا   متاااُ

نح للمااااااوظفني  الاااااادول ور ساااااااء احلكومااااااات ووزراء ااارجيااااااة؛ ومتااااااُ
الدبلوماسااايني والننصاااليني وفناااا  للنواعاااد الواجباااة التطبياااق للنااااانون 

 املعاادات، ومكن أيضا  أن متنحها الدولة ملس وي أو  الدوي العره
ا، رانااااا  بشااااروط معينااااة عنااااد حولااااة أتاااارى ينومااااون باااازايرة رمسيااااة هلاااا 

االقتضاااء  والشااخص الااري حتااق لااه احلصااانة ماان الواليااة النضااائية 
اجلنائية األجنبية يتمتا مرم احلصانة ه  ل وقات أثنااء تولياه مهاا. 

عناادما يتصاارف  أو ه ذلااك عناادما ينااو. باازايرة تاوااة مبااا منصاابه،
 ااااان حملااااا م حولاااة ماااان الاااادول اتتصاااااع بصااافته الشخصااااية  ورذا  

وجاااب الناااانون الااادوي، مكااان هلااارم احملاااا م أن حتاااا م املسااا ولني مب
بعااد  أو الاارمسيني السااابنني لدولااة أتاارى علااى أي فعاال ارتكبااوم قباال

ماادة واليااتهم، وعلااى أي فعاال ارتكبااوم بصاافة رخصااية تاا ل ماادة 
 واليتهم تلك 

 لطاااااااابا املطلاااااااقوانتنااااااال السااااااايد  يتيشايسااااااااري رىل مساااااااألة ا -38
الاري  أو سيما الوضا املمناوح، ال للحصانة الشخصية،احملدوح  أو

 ب منحه، للجرائم الدولية، فأرار رىل أن أعضااء اللجناة والادول 
ه االعتناح أبن النانون الدوي ينبغ  أن يتيح على السواء متفنون 

ة التوفيق بني ضرورة احملافظة على اساتنرار الع قاات الدولياة وضارور 
احملظااااورة مبوجااااب النواعااااد النطعيااااة  ومااااا حماساااابة ماااارتكر اجلاااارائم 

أ اادت أملانيااا، فااإن انتهاااك قاعاادة ماان النواعااد اآلماارة  و مااا ذلااك،
يرتتااب عليااه سلضاارورة رفااا  ال تشااكل جاازءا  ماان النااانون املوضااوع 

احلصااانة، سعتبااارم يناادرج ه رطااار النااانون ا جرائاا   ويعتاارب عاادح 

العاره ااو رفا  رساباغ م احلاي للنانون الدوي من الدول أن اال ا
احلصااااانة علااااى ماااارتكر اجلاااارائم الدوليااااة ًا سحة اجلماعيااااة وجاااارائم 

ه ذلاااااك رن  اااااان  مباااااا احلاااارب واجلااااارائم املرتكباااااة ضاااااد ا نسااااانية(،
مرتكبواااا ماان أعضاااء اجملموعااة الث ثيااة  وعلااى العكااس ماان ذلااك، 

ماا  وناه منصوواا  ترى حول أترى أن عاد. رساباغ احلصاانة، حا  
بعاا  الصااكوك مثاال اتفاقيااة منااضااة التعااريب وغااأم ماان عليااه ه 

نظا.  أو املهينة أو  ال رنسانية أو  العنوبة الناسية أو  ضروب املعاملة
يشاااكل قاعااادة مااان  ال روماااا األساسااا  للمحكماااة اجلنائياااة الدولياااة،

قواعاااااد الناااااانون الااااادوي العاااااره  واااااارا املوقاااااف ااااااو أيضاااااا  موقاااااف 
 لوح ني و   السيد

 رن احلكم الاري أوادرته ما ترا  حمكماة العادل وأضاف قائ    -39
مكااان أن  حصاااانت الاادول ماان الواليااة النضااائيةالدوليااة ه قضااية 

يوسااا رمكانيااة رفاا  االعاارتاف حبصااانة مساا وي الاادول ماان الواليااة 
النضائية اجلنائية األجنبية  فند أعرب بعا  النضااة ه الواقاا عان 

ية الاا  ُمنااا فيهااا ضااحااي أنااه ه احلالااة االسااتثنائ رأي خمااالف ماا حام
 الا  أو اجلرائم الدولية، بفعل احلصانة، من احلصول علاى تعاوي ،

يتاح هلم فيها أي سبيل انتصاف آتر، ينبغا  للمحاا م الوطنياة  ال
رسااناط احلصااانة، سااواء  اناات األفعااال املعنيااة تناادرج ه فئااة أفعااال 

صاااانة راااك أن األمااار يتعلاااق اناااا حب وال تنااادرج فيهاااا  ال أو الدولاااة
الدولااة ماان الوالياااة النضااائية ولاايس حبصاااانة مساا وليها، ومااا ذلاااك 
ة أبن مباااادأ حصااااانة مساااا وي الدولااااة ينبثااااق ماااان مباااادأ  مكااان احملاجااااّ

ه السااياحة، وسلتاااي، ه احلاااالت الاا  ياُارف  بااني الاادول املساااواة 
 ارلك التمتااا مكان ملسا وليها   ال فيهاا االعارتاف للدولاة سحلصااانة،

  ما
وقاااال السااايد  يتيشايسااااري رناااه يااارى، مااان حياااث املبااادأ، أن  -40

ينبغاااا  أن متنااااا امل حنااااة اجلنائيااااة ملساااا وي الدولااااة، مااااا  ال احلصاااانة
 تعااّرض اسااتنرار الع قااات الدوليااة للخطاار ال حاماات ااارم امل حنااة

خُيشى أن ت حي رىل تفاقم ونوف املعاانة ال  يكاباداا ساكان  وال
داا  وبغياااة التوفياااق باااني احلصاااانة وباااني رطالاااة أمااا  أو ة املعنياااةالدولااا 

ضرورة معاقبة مرتكر اجلرائم الدولية، مكن أن تتوتى اللجنة وضا 
نص بشأن الع قة باني احلصاانة وباني ا فا ت مان العنااب يساتند 
رىل الساااااوابق النضاااااائية حملكماااااة العااااادل الدولياااااة ويتضااااامن املبااااااح  

مبوجاب  أو ي العارهحاة مبوجاب الناانون الادو التالية  احلصاانة املمنو 
التزامات تعاادية واجبة التطبيق تظل قابلة ل حتجاج ما ه حما م 
 الدولاااة األجنبياااة، حااا  لاااو  اااان هلااارم احملاااا م اتتصااااع رخصااا 

موضااااوع  للنظاااار ه النضااااية املعنيااااة؛ واحلصااااانة تشااااكل عائنااااا   أو
 فاا ت ماان العناااب رجرائيااا  أمااا. امل حنااة النضااائية، ه حااني أن ا

الشاااااخص مااااان حتمااااال املسااااا ولية اجلنائياااااة الفرحياااااة الااااا  اااااا  ينااااا  
 مساا وليته مبوجاااب الناااانون اجلناااائ  املوضااوع ؛ ومااان حياااث املبااادأ،

 يوجااااااد راااااااخص فاااااااوق الناااااااانون، والوظيفاااااااة الرمسياااااااة للشاااااااخص ال
بتنليال العنوباة الواجباة  وال تسمح إبعفائه من مسا وليته اجلنائياة ال

متنااااا ماااان  ال الشااااخصصااااانة الاااا  يتمتااااا مااااا التطبيااااق عليااااه؛ واحل
امل حناااة النضاااائية اجلنائياااة هلااارا الشاااخص ه حولاااة هلاااا اتتصااااع 
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رريطة جنائيا ، تكون ارم املناضاة مناقضة اللتزامات أالمناضاته
الدولة مبوجب النانون الدوي 

املوضوعية، فأى السيد  يتيشايساري، أما خبصوع احلصانة  -41
نحساااابق، أن م حمهااااا ينبغاااا سلنظاااار رىل مااااا متااااُ تكاااون ااااآلا  أن  

يتصاارفون أوجلميااا مساا وي الدولااة الاارين ياا حون وظااائفهم الرمسيااة
ب ويُنصااد الرمسيااة؛ يُنسااب“لفعاال الرمساا  ابصاافتهم فعاال أي انااا

يتمتاا والرىل الدولة ال  مثلها الشاخص الاري يا حي اارا الفعال؛
يُنمس ولو الدولة سحلصانة الوظيفياة عنا  فعا   يرتكباون ساب رىل دما
وفنااا أوالدولااة ويتساام بطااابا غااأ مشاارو  الساالطة حاادوح بتجاااوز

لنوانني تلك الدولة 
ر يتعلااقفيماااوأتااأا ،-42 الاا  ااُ للحصااانة ا جرائيااة سجلوانااب

، الحااااااااااد الساااااااااايد  (240ًهلاااااااااا التنرياااااااااار الثالااااااااااث للسااااااااايد  ولااااااااااوح ني
اااا ف ماان قاادرا  أاثرت أهنااا -التعلينااات وماان - يتيشايساااري

فهاا  مرتبطااة ماارم ،أاثرتااه اجلوانااب املوضااوعية  ومااا ذلااكمماااأقاال
األتااااأة، ألن بعاااا  اجلوانااااب ا جرائيااااة قااااد يتوقااااف علااااى تطااااورة 
اجلرائم املنسوبة رىل مسا ول الدولاة  وينبغا  رذن أن تتووال اللجناة 
رىل توافااااق ه اآلراء بشااااأن اجلوانااااب املوضااااوعية للحصااااانة قباااال أن 

نبها ا جرائية جواتنظر ه
قاااال رناااه يعتناااد أن موضاااو  حصاااانة مسااا وي تـــالدي الساايد -43

الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة اااااو أااااام املواضاااايا 
أيضا   حساسية أ ثراا رك وب  اللجنة، عمل برانمج ه املدرجة
وساايكون ملشاااريا املااواح املتعلنااة ماارا املوضااو  سلتأ يااد أتثااأ  بااأ 

هلاااااى تع أيضاااااا  تساااااهم أن املاااااأمول ومااااان الااااادوي  الناااااانون طاااااور
حون املساااا  أبوجاااه التناااد. الااا  مكافحاااة ا فااا ت مااان العنااااب،
أُحرزت ه ذلك اجملال ح  اآلن 

، واااااو (241ًوقاااال رن السااايد  ولااااوح ني حااادح ه تنرياااارم الثااااين-44
ماانالتنرياار عاادحا  املوضااو ، ه النظاار بشااأن هنجااه فيااه عاارض الااري
عااااامل ه رليهاااا اللجناااة نظااار أفرينياااا جناااوب وفاااد ه وجاااّ الااا  . ساااائل

األمهياااااة2009 سلغاااااة ساااااتكون املساااااائل اااااارم رن قاااااائ   وأضااااااف  
اا  -وأ ثرااا أمهياة -ألعمال اللجنة املنبلة  وأُوىل ارم املساائل 

ام ماااان مساااا وي الدولااااة يتمتعااااون مااااا رذا  ااااان وزراء ااارجيااااة وغااااأ 
الادويبنفس احلصاانت ال  يتمتا  للناانون وفناا  الادول ر سااء ما

  وقااااال رن املناااارر اااااااع السااااابق انطلااااق ماااان مباااادأ أن (242ًالعااااره
ه-أعضاااااااء اجملموعااااااة الث ثيااااااة  آتاااااارون مساااااا ولون أيضااااااا  ورمبااااااا

لضاا الالشخصية وأن ارم احلصاانةيتمتعون سحلصانة -الدولة
ة للجناااة ألي اساااتثناء  بياااد أناااه يتضاااح مااان تناااارير الااادورات الساااابن

__________
 A/CN.4/646الوثينة(، األولاجمللد الثاين ًاجلزء ،2011حولية(240ً
،A/CN.4/631اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، الوثيناااة ،2010حولياااة(241ً
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ولااارا، مااان عاااد. التووااال رىل توافاااق ه اآلراء بشاااأن اااارم الننطاااة 
الساااابق ألواناااه تنااااول جواناااب أتااارى للمساااألة، مثااال االساااتثناءات

رفاا احلصاانة، ه غيااب تفاااام خبصاوع حتدياد مسا وي الدولااة أو
لشخصااااااية  وانااااااك قااااادر  ااااااف ماااااان االااااارين يتمتعاااااون سحلصاااااانة

راء حتليااال متعماااق ملمارساااة الشاااكوك بشاااأن اااارم الننطاااة يساااوغ رجااا 
سااابيل املثاااال، التااار أ أبن الااادول ه اااارا الصااادح  وينبغااا ، علاااى

، ه مشاااريا املااواح املتعلنااة حبصاااانت 1991تشااأ ه عااا. ملاللجنااة
، أن تضاااا علاااى نفاااس (243ًالااادول وممتلكاهتاااا مااان الوالياااة النضاااائية

ساااتوى حصاااانة وزراء ااارجياااة وحصاااانة ر سااااء الااادول  وسملثااال،امل
وزراءمل رىل الشخصاااية احلصاااانة نطااااق الااادوي الناااانون معهاااد ماااّد

ااارجية ه قرارم بشأن احلصانة من الوالية النضائية ومن رجراءات 
  (244ًال  منحها الناانون الادوي لر سااء الادول واحلكومااتالتنفير

هينبالومااا ذلااك، الث ثااة األعضاااء أن ذلااك ماان يُسااتنتج أن غاا 
ور اااجملموعة الث  الشخصاية، احلصاانة ه احلاق مجيعاا  هلام ليس ثية

راسة املسألة بعناية، ما أتر ارم الفرضية ه االعتبار ينبغ  ح
يبادو،-45 فيماا أيضاا  اا  تفارتض اجلديدة اااوة املنررة أن بيد

مااااااان تنريرااااااااا األوي، أن اجملموعاااااااة الث ثياااااااة تتمتاااااااا 63ه الفنااااااارة 
ااصاوعأناه تعتاربوالسحلصانة الشخصاية، مارا ُتطارح أن ينبغا 

أسئلة سوى ما رذا  ان مكن ملس ولني آترين ه الدولة أن يتمتعوا 
احلصان مرم أيضا  ة  ووحيح أن حمكمة العدل الدولياة أعلنات ام

أن 2000نيساااان/أبريل 11مااار رة االعتناااال الصااااحرة ه ه قضاااية 
يتمتعاااونوزراء ااارجياااة، ورمباااا مسااا ولون آتااارون ه الدولاااة أ يضااا ،

ول ور ساااء احلكومااات، باانفس احلصااانة الاا  يتمتااا مااا ر ساااء الااد
ا الارأي، وأرااروا لكن ينبغ  التر أ أبن عدة قضاة تنصلوا مان اار

بصاااافة تاوااااة رىل أن املسااااألة بعياااادة  اااال البعااااد عاااان الوضااااوح ه 
يوجااااااد راااااا ء ه السااااااوابق الرىل أنااااااهأوالنااااااانون الاااااادوي العااااااره

امل لفاات النانونياة ي ياد أواالعتناح س لازا.ظااره مأوالنضائية
 (245ًذلك االستنتاج

 أاثراااا ااارا وقااال رنااه علااى الاارغم ماان الشااكوك احلنينيااة الاا -46
االتاااااات ف ه اآلراء، تلصاااااات حمكمااااااة العاااااادل الدوليااااااة أبغلبيااااااة 
أعضاااائها رىل أن لاااوزراء ااارجياااة نفاااس احلصاااانة املمنوحاااة لر سااااء 

أي مناقشااة بشااأن حتديااد املتمتعااني سحلصااانة الاادول  وماان مث، فااإن
ينبغاااا  بطبيعااااة احلااااال أن تباااادأ ماااان ااااارم الننطااااة  بيااااد أن احملكمااااة

ومااااان امل  اااااد أن -االعتنااااااح س لااااازا. والالااااادولتااااار ر ممارساااااة ال
اللجناااة ساااتعيد تنااااول اااارم املساااألة عنااادما تنظااار ه موضاااو  نشاااأة 

بيعاة الوظاائف  ط رىل وتساتند لياا -النانون الدوي العره ورثباتاه 
__________

 أع م234احلاريةانظر(243ً
ً244)Institute of International Law, Yearbook, vol. 69 (2000–

2001), Session of Vancouver (2001), p. 743; available from the 

Institute’s website (http://justitiaetpace.org)

وبورغنتااااااال،و ومااااااانسايغناااااازاملسااااااتنل املشاااااارتك للنضاااااااة الاااااارأي(245ً
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  واارا الاانهج يثاأ مشاكلة، حيااث رن “الا  مارساها وزياار ااارجياة
ة لتشااااااااامل وزيااااااااار أت ياااااااااد رمكانياااااااااة ماااااااااد حصاااااااااانة رئااااااااايس الدولااااااااا 

يكفااااااا   رسااااااااء اااااااارم احلصاااااااانة  ال ألساااااااباب سياساااااااية ااارجياااااااة
واألااااااام ماااااان ذلااااااك اااااااو أن احملكمااااااة، سعتماحاااااااا علااااااى  قانونيااااااا  
حااااااد رعاااااااحة النظاااااار ه علااااااة  الاااااانهج الااااااوظيف ، تااااااراب رىل ااااااارا
يتمتاااااا سحلصااااااانة  ال احلصاااااانة الشخصاااااية  فاااااارئيس الدولاااااة وجاااااوح
جاارى العاارف علااى اعتباااارم بساابب وظائفااه فحسااب، ور ااا  املطلنااة

فاااااإن  ،يتمتاااااا مااااارم احلصاااااانة ألناااااه يُعاااااد  سااااايدا  للدولاااااة  ومااااان مث
 احلصااااانت الساااياحية للدولاااة تااارتبط أيضاااا  بشاااخص رئااايس الدولاااة،

 ساااااد الدولااااة أبي حاااااال ماااان األحاااااوال،  فاااا  جياااااةوزياااار ااار  أمااااا
وسيكون من ااطأ رذن مد احلصاانة رىل وزيار ااارجياة قياساا  علاى 

يس الدولاة  وبعباارة أتارى، رذا  اان وزراء ااارجياة  اوز حصانة رئ
 اااوز أن  ال أن يتمتعاااوا فعلياااا  مااارم احلصااااانت، فاااإن مااانحهم رايااااا

 يكون قياسا  على حصانة ر ساء الدول 
وتبنى مساألة رثباات أن اارم احلصااانت موجاوحة ه الناانون  -47

يكون حالااة عااد. تااوافر عناواار رثبااات ذلااك، ساا  وه الاادوي العااره 
مااان الصاااعب اساااتنتاج أن وزراء ااارجياااة ور سااااء الااادول يتمتعااااون 
بانفس احلصاااانت  فاملمارساة غااأ  افياة لتأ يااد ذلاك، وقااد تلااص 

ه رأيهااام املساااتنل املشااارتك ه  النضااااة ايغناااز و وماااانس وبورغنتاااال
رىل أن  2000نيسااان/أبريل  11ماار رة االعتنااال الصاااحرة ه قضااية 

وزراء ااارجيااااااااة وغااااااااأام ماااااااان  بااااااااار  احلصااااااااانة الاااااااا  يتمتااااااااا مااااااااا
الدولااة تُعتاارب بوجااه عااا. ه الفنااه النااانوين حصااانة وظيفيااة  مساا وي

فحساااااااب، واااااااااو رأي أتاااااااارت باااااااه اللجنااااااااة ه مشاااااااااريا مواحاااااااااا 
صااااانت الااادول وممتلكاهتاااا مااان الوالياااة النضاااائية، وأتااار حب املتعلناااة

يااة احلصااانة ماان الوالأيضااا  معهااد النااانون الاادوي ه قاارارم بشااأن  بااه
الا  منحهاا الناانون الادوي لر سااء  النضائية ومن رجراءات التنفيار

  الدول واحلكومات
يتضاامن أي قاعاادة  ال وحاا  رذا  ااان النااانون بوضااعه احلاااي -48

ا رئاااايس الدولااااة لتشاااامل وزيااااار د احلصااااانة الاااا  يتمتاااااا ماااا عرفيااااة متاااا 
ااارجيااة، مكاان التسااا ل عمااا رذا  ااان ينبغاا  للجنااة اقاارتاح تطااوير 
النانون بشأن ارم املسألة، وذلك اساتناحا  رىل طبيعاة وظاائف وزيار 
ااارجيااة حساابما وواافتها حمكمااة العاادل الدوليااة ه احلكاام املشااار 

ماساااا  ارجيااااة ياااادير العماااال الدبلو نفااااا   فصااااحيح أن وزياااار اارليااااه آ
حلكومتااااااه ومثلهااااااا ه الساااااااحة الدوليااااااة ويتمتااااااا بساااااالطات  املااااااة 
للتصرف سمسها ويتعني عليه السفر  ثأا  ألحاء مهامه  بيد أن ارم 
االعتبارات ذات الطابا السياس  ينبغ  أن يعااح وضاعها ه ساياق 

 توااااارم الناااايم، ورن  اناااا ي  نشااااوء قاااايم جدياااادة ه النااااانون الاااادو 
املفاايم النامجة عنه، مثل احلصانة،  وه  تشكك ه مبدأ السياحة ال

تنحااااااو رىل تبااااااإ فلساااااافة قانونيااااااة رنسااااااانية ورىل االعاااااارتاف بوجااااااوح 
نظاااااا. النااااايم اجلديااااادة اااااارا، تكاااااون وظيفاااااة  وه  “حوي تماااااا جم

ااااا  التخفيااااف  وااللتزامااااات  ااااام الكافااااة مفهااااوم  النواعااااد اآلماااارة
د يانجم ف ت مان العنااب الاري قا حادة عواقاب الساياحة،  اا  من

السااايد وقاااد حتااادث  -عااان تباااإ مفهاااو. للحصاااانة مفااارط االتساااا  

  وتتمثاال رحاادى النتااائج الرئيسااية هلاارا “جااة اال ااام حنااول  عاان 
اااواحة وتعزيااز  باا  الاانهج اجلديااد ه مكافحااة ا فاا ت ماان العناااب

ثأ قلق أبتطر اجلرائم ال  ت يتعلق فيماسيما  ال العدالة واملس ولية،
  اجملتما الدوي

وحجاة النواعااد اآلماارة مكاان أن تكااون ه احلنينااة ساا حا  ذا  -49
حادين  قاد يتسااءل املارء عماا رذا  انات احلصااانت، نظارا  ألمهيتهااا 

لكوهنااااا تسااااتهدف تعزيااااز  -احلامسااااة ه النااااانون الاااادوي التنلياااادي 
نواعد تشكل جزءا  من ال ال  ت الثنائية،الع قات بني الدول/الع قا

وقال السيد ت حي أنه يشاك ه ذلاك، ألناه لاو  اان األمار  اآلمرة  
ذاهتاا الا  قادمها  “ملعااادات احملظاورة ا رلك لتعاارض ماا فكارة 

  وأضاف (246ًألفريد فون فرحرو  ه الث ثينيات من النرن العشرين
شااكل جاازءا  ماان النواعااد قااائ   رنااه رذا اعتاُارب عرضااا  أن احلصاااانت ت

ينبغاا  نساايان أن احلصااانة ذاهتااا تشااكل حاادا  للسااياحة،  فاا  اآلماارة،
حسبما ذ رت احملكماة الدائماة للعدالاة الدولياة ه حكمهاا الشاهأ 

   لوتس“ه قضية 
ُتساااتبعد فكااارة أن احلصاااانة مكااان أيضاااا  أن أن وقاااال رناااه ماااا  -50

 يااااداا الساااايد ي ال تكااااون جاااازءا  ماااان النواعااااد اآلماااارة، وااااا  فكاااارة
يوجاد حا  اآلن  ال ححا  الناول أبناه ت حي، يصبح من الصعب

سااوى النلياال ماان عناواار املمارسااة وعناواار االعتناااح س لاازا. الاا  
تتمارى ما فكرة منح حصانة مطلنة ملس وي الدولاة اآلتارين غاأ 

أ اد السايد حوغاارح،  و ماا رئيس الدولة ورئيس احلكومة  وسلتااي،
باد هلاا، نظارا   ال إنهق الري لتار اللجنة املض  فيه، فأاي   ان الطري

لنااادرة املمارسااااة، ماااان رجااااراء قاااادر ماااان التطااااوير التاااادر   للنااااانون  
وأضااااف السااايد تااا حي قاااائ   رناااه، علاااى العكاااس مااان رأي السااايد 

يرى أناه مان املفياد ه اارا الصادح رجاراء متيياز واار. باني  ال نول ،
 وح  ولئن  ان مان الصاحيح أن النايماملوجوح والنانون املنشالنانون 

تصاااابح سلضاااارورة قواعااااد، فإنااااه  ااااب أتااااراا ه االعتبااااار لاااادى  ال
 وياغة النواعد 

اااواة رىل احلكام الاري أوادرته حمكماة وقد أراارت املناررة  -51
حصاااااااانت الاااااادول ماااااان الواليااااااة العااااادل الدوليااااااة ماااااا ترا  ه قضااااااية 

وأرارت أيضا  على مو مفيد للغاية ه تنريراا رىل اآلراء ،  النضائية
صااادرا  احتياطيااااا   مملخالفاااة، وااااا  آراء مهماااة بصاااافتها املساااتنلة وا

مااان النظاااا. األساسااا  حملكماااة  38 ، وفناااا  للمااااحة“لنواعاااد الناااانون
تتصاال اتصاااال  مباراارا  سملوضااو   ال العاادل الدوليااة  والنضااية املعنيااة

حبصاااااانة مسااااا وليها   ال ق حبصاااااانة الدولاااااةقياااااد النظااااار ألهناااااا تتعلااااا 
وقاااال السااايد تااا حي رناااه ياااوح  ذلاااك، مااان املفياااد النظااار فيهاااا  وماااا

ا حالء بعااادة م حظاااات ه اااارا الصااادح رمباااا تاااوح املناااررة اااواااة 
 أتراا ه احلسبان 

__________ 
 ً246) A. von Verdross, “Forbidden treaties in international law: 

comments on Professor Garner’s report on ‘the law of treaties’”, 

American Journal of International Law, vol. 31, No. 4 (October 1937), 

pp. 571–577  
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رب احلكااااُم املاااار ور آنفااااا  وبعااااُ  اآلراء الفرحيااااة أن  -52 فااااأوال ، اعتااااَ
واألفعااال  (actiones jure imperiiاحية ًالتمييااز بااني األفعااال السااي

راساا  ه النااانون  ورذا  اناات  (actiones jure gestioneا حاريااة ً
حصااانة الدولااة، وااا  الاا  ُتسااتمد منهااا حصااانة مساا وليها، لضااا 
للنياااااوح الااااا  ينطاااااوي عليهاااااا اااااارا التميياااااز، سااااايكون مااااان املتعااااارر 

د أيضاااااا  احلصاااااانة امللحناااااة الااااا  يتمتاااااا ماااااا مسااااا ولو  أال تربيااااار تنياااااَّ
خالف الري أي املو د املرء بياان  جليا  هلرم املسألة ه الر  - الدولة

 21أبااااادام الناضااااا  يوساااااف ًانظااااار بصااااافة تاواااااة الفنااااارات مااااان 
(  واثنيااااااا ، ماااااان الصااااااعب تصااااااور أن لذن النااااااانون الاااااادوي 23 رىل

احلديث، واو قانون يتسام بنزعاة رنساانية ويساعى رىل النضااء علاى 
آفااااة اجلاااارائم الدوليااااة، بفاااارض قيااااوح علااااى احلصااااانة سساااام املصاااااحل 

 ياااة مطلناااة للساااياحة عنااادما يتعلاااق عااان ر  التجارياااة بينماااا ااااو يااادافا
األمر سلتصدي جلارائم حولياة تطاأة  واثلثاا ، تنبغا  ا راارة رىل أن 
ص ه  الساااايد غااااااي، العضااااو السااااابق ه اللجنااااة والناضاااا  املخصااااَّ

 يتعلااق فيماااالنضااية اآلنفااة الاار ر، أجاارى حراسااة عاان ممارسااة الاادول 
لارغم مان أناه ل  وسمان حصاانة الادو  “االستثناء املتعلق سلضرر  ب

يتعلااق حبصااانة الاادول، فااإن اللجنااة مكاان أن تسرترااد بااه ه تطااوير 
سااايما بسااابب عاااد. وجاااوح  ال الناااانون بشاااأن املوضاااو  قياااد النظااار،

ممارسة للدول اثبتة الرسوخ  ومكن للجنة االسرتراح أيضا  سلطرينة 
الاا  عاجلاات مااا حمكمااة العاادل الدوليااة مسااألة التنااافر بااني النواعااد 

يسااعها أن تتجاااال الاارأي املخااالف الااري  ولاان واحلصاااانت، آلماارةا
حصاااانت الاادول ماان ه قضااية  ينساااحو ترينااداحاأباادام الناضاا   
الاااااارأي املسااااااتنل املشاااااارتك للنضاااااااة ايغناااااااز  وال ،الواليااااااة النضااااااائية

و ومااااااانس وبورغنتااااااال واآلراء املخالفااااااة الاااااا  أباااااادااا النضاااااااة أُوحا 
الصااحرة ه  مر رة االعتنال ة قضيوااصاونة وفان ِحن فينغارت ه

ياوح توجياه رناه   وأتاأا ، قاال السايد تا حي 2000نيسان/أبريل  11
نظاار أعضاااء اللجنااة رىل سااوء الفهاام الشااائا الااري ماا حام أن احلكاام 
الصااااحر ه النضاااية األتاااأة يفااارتض أن تكاااون مجياااا األفعاااال الااا  

 ةالشخصااااااية أفعاااااااال  مشااااااموليرتكبهااااااا رااااااخص يتمتااااااا سحلصااااااانة 
 61 ، ه حااني مكاان ه واقااا األماار االسااتدالل ماان الفناارةحااد باا 

اضاة مس وي الدولة، مبن فيهم ر سااء من احلكم على أنه مكن من
الدول، بعد تر هم ملناوبهم على األفعال غأ الرمسياة الا  ارتكبوااا 
ه أثناااء رااغلهم لتلااك املناوااب  وينبغاا  أتاار ااارا النيااد اهلااا. ه 

 مشاريا املواح  وه نارير املنبلةاالعتبار ه الت
ــليمان قويــــدر الساااايد  -53 رة وجااااه الشااااكر رىل املناااار املرتضــــى ســ

اااوة على تنريراا األوي الري يعاض موضوعا  ااما  رىل حد  باأ 
ومعناادا  يثااأ مسااائل حساسااة ووااعوست عمليااة  وقااال رن املسااائل 

تناوهلااا مسااائل  املوضاوعية الرئيسااية األربااا الاا  تنارتح املنااررة اااوااة
ااماااة وحساساااة مجيعهاااا  وأضااااف قاااائ   رناااه يتعاااني راتحاااة الوقااات 

امل حظات ال  يندمها أعضاء اللجنة  وه  للنظر فيهاال ز. للجنة  
ه اجللسااة اجلاريااة  وماان املهاام أن حتاارع املنااررة اااوااة، ه رطااار 

لدولية أعماهلا، على التمييز بني املس ولية الدولية للدولة واملس ولية ا
الفرحية، فهرم مسألة أساساية سلنسابة للموضاو  قياد النظار  ويبادو 

ه اقاارتاح مشاااريا مااواح  لمااا   النظاار ه واحاادة  أن هنجهااا املتمثاال
بصاااوغ  يتعلاااق فيماااا أماااا مااان املساااائل املطروحاااة ااااو الااانهج الساااليم،

اقرتاحااات بشااأن الشاااكل الااري سااتتخرم النتيجاااة النهائيااة للعمااال، 
 ل مبكرا  للغاية للنيا. برلك ز ي مل فإن الوقت

قاال رناه ياوح سح  ذي بادء ا عاراب عان ترحيباه  بيـرتالسيد  -54
 يتعلااااااق فيماااااااسملشااااااار ني ه احللنااااااة الدراسااااااية للنااااااانون الاااااادوي  و 

سملوضو  قيد النظر، قال رنه يهنئ السيدة رسكوسر ررانندث ألهناا  
  انااات علاااى قااادر التحااادي الاااري وضاااعته أمامهاااا اللجناااة، حياااث

وااااو تنريااار يااادل  متكنااات مااان رعاااداح تنريااار انتنااااي ه فااارتة قصاااأة،
عاااادح حواراااايه علااااى تضاااامنه حتلااااي   معمَّنااااا  للمسااااائل الاااا  يثأاااااا 
 املوضو   وأضاف قائ   رنه، سلنظار رىل أن التنريار ااو تنريار أوي،

ياااادتل ه تفاواااايل املسااااائل املطروحااااة، وسينتصاااار علااااى عاااادة  لاااان
 املتعلاق خبطاة العمال، وااو الفصاال م حظاات علاى الفصال األتاأ

ه املناااررة اااواااة أن املوضاااو  قياااد النظااار مااادرج ه الاااري تااار ر فيااا 
برانمج عمال اللجناة منار سات سانوات وأن املنارر ااااع الساابق، 

  وقاال رن املناررة (247ًالسيد  ولوح ني، قاد قاد. بشاأنه ث ثاة تناارير
ااو أمار يادعو اااوة تعتز. فيما يبدو عاد.  ااال اارم التناارير، و 

معرفة املزيد عن الطرينة ال  تعتز. ماا رىل االغتباط، لكن من املهم 
املض  قدما  ه عملهاا، علماا  أبن املساائل الا  سابق أن ساويت ه 
النانون الدوي قد حُبثت حبثا  مطاوال   وينبغا  رذن للمناررة اااواة، 
نيااة ماا عااد. االنطا ق ماان ننطاة الصاافر، أن تر از علااى املساائل اآل

ه وضاامان اسااتجابته لتطلعااات بغيااة رمتااا. العماال ه الوقاات املناارر لاا 
 اجملتما الدوي 

وسيكون مان املهام أيضاا  معرفاة الكيفياة الا  تعتاز. ماا املناررة  -55
املنيااَّد للحصااانة املوضااوعية  أو اااوااة تناااول مسااألة الطااابا املطلااق

مااان  72مااان تطاااة العمااال املنصاااوع عليهاااا ه الفنااارة  3-3البناااد ً
(  وتنبغ  ا رارة ه ارا 3-2 التنرير( وللحصانة الشخصية ًالبند

الصاااااادح رىل أن اناااااااك اسااااااتثناءات سلفعاااااال ماااااان الناعاااااادة العامااااااة 
  تعاااااااد مطروحااااااااة، مل للحصاااااااانة ورىل أن مساااااااألة احلصااااااااانة املطلناااااااة

ينبغ  التهوين مان أمهياة املبااح  الاوارحة  وال ذ ر السيد نول    ما
ماان أمهيااة  وال للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة،ه نظااا. رومااا األساساا  

املباااااح  اجلدياااادة ماااان قبياااال الواليااااة النضااااائية العامليااااة، فضاااا   عاااان 
املساااا ولية عاااان احلمايااااة، وااااا  مباااااح  حتاااارز تناااادما  سااااريعا   فهاااارم 
املباااح  تتاايح، بناادر مااا، ا سااها. ه ا جابااة علااى الساا ال املتعلااق 

عمان  اءل فيه اللجنةالوقت الري تتس وه حبصانة مس وي الدول 
ر. ر سااء بعا  البلادان األفرينياة أثنااء  وز له التمتا سحلص انة، ئاُ

ر ساااء وزرائهااا، ماان احلصااانة ويطااارحون ه العااامل  أو فاارتة واليااتهم،
أبسااارم  اااأي جمااارمني ه نظااار الناااانون العااااحي  وقاااد وااادرت أوامااار 

ما. احملا م  جمرح أوامر سملثول أ ال  اعتنال حبنهم من احملا م الوطنية
م املنااررة اااوااة رىل تنرياار فريااق ااااارباء أيضااا  اساارتعاء انتباااوينبغاا  

التننيااني املخصااص املشاارتك بااني االحتاااح األفريناا  واالحتاااح األورويب 
__________ 

  أع م 228 احلارية انظر (247ً 
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2009واملعاااإ مببااادأ الوالياااة النضاااائية العاملياااة لعاااا. 
، وااااو تنريااار (248ً

ظار ه مساألة ينبغ  أن أتتارم املناررة اااواة ه االعتباار حينماا تن
وبادونالكيفية ال  ينبغ  ما تطب رنصاافا  أ ثر تطبينا  املبدأ ارا يق

متييز على النطاق العامل   وبوجه أعم، من املهم معرفة املدى الري 
تعتاااز. فياااه املناااررة اااواااة مراعااااة االساااتثناءات مااان مبااادأ احلصاااانة 

ا للمجتمااااا اللجنااااة أعمااااال وفائاااادة أمهيااااة رن آنفااااا   لاااادوي املاااار ورة
تتوقفان على ذلك 

يدة رسااكوسر ررانناادث قااد اسااتطاعت بس سااة وقااال رن الساا -56
سملوضااو  قيااد النظاار، يتعلااقفيماااأن للااف املناارر اااااع السااابق 

لكاان ماان املهاام معرفااة النواعااد الناظمااة بوجااه عااا. لتسااليم املواضاايا 
رذا  ااااان  ااااب علااااى اللجنااااة، مبجاااارح رحراج أحااااد وماااااورسااااناحاا،
أعماهلااااااملواضاااااي تاااااتم أن أعماهلاااااا، جااااادول ه رمسياااااا  ا بشاااااأن اااااارا ا

أن إبمكاهناااا أن تنااارر مااان تلنااااء نفساااها التخلااا  عااان أ.املوضاااو ،
النظر فيه 

  55/12فعت اجللسة الساعة  ُر
 ________

3144اجللسة

10/ 00، الساعة 2012متوز/يوليه  12ااميس،  

كافليش لوسيو السيد   الرئيس
السااايد سرك، السااايد سر رراننااادث،السااايدة رساااكو احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، الساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، الساااايد 
سااااينغ، الساااايد رااااتورما، الساااايد العرابااااة، الساااايد غااااوميس روبلياااادو، 

تو، السااااايد  أوساااابينا، السااااايد فورتاااااو، الساااايد  اااااام-الساااايد فلنسااااايا 
د  يتيشايسااااري، السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى ناااديوا، الساااي ا

سليمان قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السايد ناول ، السايد 
نيهاو ، السيد وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________

حصانة مسؤول الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية
( A/CN.4/654، الفرع ألف، Add.1وA/CN.4/650( )اتبع)

من جدول األعمال[5]البند 
(اتباالتنرير األوي للمنررة اااوة ً

حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل مواواااالة النظاااار ه التنرياااار الــــرئيس-1
األوي للمناااررة اااواااة املعنياااة حبصاااانة مسااا وي الااادول مااان الوالياااة 

ً م ترا  ُعينت ال  األجنبية اجلنائية ( A/CN.4/654النضائية
__________

ً248)Council of the European Union, document 8672/1/09 Rev.1, 

annex, 16 April 2009 (http://register.consilium.europa.eu) 

أراااار رىل أن تبااااين آراء الااادول بشاااأن احلصاااانةابركالسااايد -2
يااااازال يعاااااوق حتاااااول اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة حلصااااااانت الااااادول ال

وممتلكاهتااا ماان الواليااة النضااائية حيااز النفاااذ، وااا  اتفاقيااة وضااعتها 
2املاااا رخ 59/38واعتماااادهتا اجلمعيااااة العامااااة ه قراراااااا (249ًاللجنااااة

وت فاااا 2004حيسااامرب  اااانون األول/  انااات اللجناااة تتوقعاااه،ملاااا 
متوز/يولياهمل حا  االتفاقياة على حولاة، ه 13ساوى 2012يصّدق

30حااااني أن العاااادح املطلااااوب لاااادتول االتفاقيااااة حيااااز النفاااااذ اااااو 

  ومااااا وجاااوح احتمااااال حلاااادوث تبااااين مماثاااال ه وجهااااات (250ًحولاااة
ئية اجلنائيااة الواليااة النضاااالنظاار بشااأن حصااانة مساا وي الاادول ماان

ألجنبياااة، ينبغااا  للجناااة أن تتاااوتى سلاااغ احلااارر عناااد رسااام املساااار ا
تعد وأن املوجوح النانون على ابتداء  تر ز أن فينبغ  لعملها  املنبل

ساايما السااوابق النضااائية الوطنيااة  الحراسااة عاان ممارسااات الاادول،
رن احلساااابان ه املنشااااوح النااااانون أتاااار مكاااان ذلااااكوعمومااااا ، ّد عااااُ

تشااااااامل حصاااااااانة الرطاااااااار الناااااااانون املنشاااااااوح، قااااااادوه ضاااااااروراي 
غأاااا ماان االنتها ااات اجلساايمة أوالاادول اجلاارائم الدوليااةمساا وي

للنانون الدوي 
ولااااادى حتدياااااد نطااااااق احلصاااااانة، تكاااااون أول تطاااااوة ينبغااااا  -3

الاذاااااا ااااا  حتديااااد األرااااخاع املتمتعااااني سحلصااااانة الشخصااااية  
ني من تارج ل  بار املس ولة الشخصية ليشموتوسيا نطاق احلصان

قاد ( رئيس الدولة ورئيس احلكومة ووزيار ااارجياةًجملموعة الث ثية ا
يثاااأ مشاااا ل  ثاااأة  فلكااال حولاااة بنيتهاااا الوزارياااة وا حارياااة اااواااة، 

نظاأمالومها. مس ول ه حولة من الدول مهاا. ماا حائماا  تتطاابق
ضاا ، أي الدولااة احملكمااة ه حولااة التناه حولااة أتاارى  وقااد تواجااه 

وز هلا ممارسة الوالية النضاائية اجلنائياة، واعوست راديدة ه ال   
ال أ.حتدياد ماا رذا  اان مسا ول بعيناه يتمتاا سحلصاانة الشخصاية

مفااار مااان طااارح مساااائل مااان قبيااال ماااا رذا  انااات األولوياااة تكاااون وال
لك الاري تنتها  رلياه ذأ.ل ستنتاج الري تنته  رليه حولة احملكمة

رذا  اااان علاااى حولاااة احملكماااة أن تنبااال وماااالاااة جنساااية املسااا ول،حو 
أن توسايا  ماااالستنتاج الاري للاص رلياه حولاة جنساية املسا ول 

تاااارج مااان أرخاواااا  ليشااامل الشخصاااية احلصاااانة جملموعاااة انطااااق
احلصاااانة، لتنيياااد حالياااا  املبرولاااة اجلهاااوح ماااا يتعاااارض قاااد الث ثياااة

للم جتما الدوي تدمة 
سحلصاانة املوضاوعية، قاال السايد سرك رناه  اب لقيتعفيماو -4

على اللجنة أن تنظار ه االساتثناءات احملتملاة مان حصاانة مسا وي 
الدول عن طرياق حتليال األحكاا. النضاائية الوطنياة والدولياة  وذ ار 
قضاااية ه مااا ترا  الدولياااة العااادل حمكماااة أوااادرته الاااري احلكااام أن

__________
املاواحمشاريا، 28الفنرة،ًاجلزء الثاين(الثايناجمللد،1991حولية (249ً

 عليهاوالتعليناتالنضائيةالواليةمنوممتلكاهتاالدولحبصاانتاملتعلنة
ً250)Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, 

chap. III.13 ً أغساطس  / آب ه املنشاور ذلاك الورقياة مان  النساخة روادار توقف
واااا  متاحاااة علاااى   ، حتااادَّث بصااافة يومياااة الشااابكية ، ه حاااني أن النساااخة  2011

https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx ) 

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx


والستني الرابعةالدورةمنالثايناجلزءجللساتاملوجزةاحملاضر 122

مااار رة وحكمهاااا ه قضاااية ةول مااان الوالياااة النضاااائيحصااااانت الاااد
يشااااااك ن جمااااااالني 2000نيسااااااان/أبريل 11االعتنااااااال الصاااااااحرة ه 

الدولياة اجلنائياة احملكماة أحكاا. رن قاائ   وأضااف للبحاث  ممتازين
ليساات وثينااة الصاالة سملوضااو ، لكاان أحكااا. احملااا م الوطنيااة سلغااة 

ل ء علااى  اال اسااتثناء حمتماا األمهيااة، ألهنااا قااد تساااعد ه رلناااء الضااو 
للناااانونمااان احلصاااانة اجلنائياااة العامااة النواعاااد مبوجااب حالياااا  متاااح

تاااارى أن ممارسااااات الاااادول موحاااادة الالاااادوي  ورذا  اناااات اللجنااااة
ومتسنة، يلز. رذن البت ه املدى الري ينبغ  أن ي تر به النانون 

مستنب    احلسبان ه املنشوح
ن ماااا 57حديثااااه عاااان الفناااارة وقااااال الساااايد سرك، ه معاااارض-5

التنرير، رن املنررة اااوة تبدو و أهنا تارى أن اهلادف مان احلصاانة 
ااااو احلفااااا  علااااى مباااااح  اجملتماااا الاااادوي وقيمااااه ومصاااااحله  لكنااااه 

الوضااع ،لاايس الاادوي النااانون ففاا  األماار اارلك  أن ماان متأ اادا 
ومباادأ ينااو. مفهااو. احلصااانة علااى مباادأ تساااوي الاادول ه السااياحة 

ماااان أحاء دف احلصااااانة رىل متكااااني الدولااااة السااااياحة ا قليميااااة  وهتاااا 
 ااااب ورىل حتنيااااق االسااااتنرار ه الع قااااات الدوليااااة   مااااامهامهااااا
أناااه مكااان النظااار رىل قااايم اجملتماااا الااادوي ومصااااحله مااان منظاااور بياااد

النانون املنشوح 
ر للمنار (251ًماداوالهتا بشاأن التنريار األويو انت اللجنة، ه-6

سااتنرت علااى اتتيااار مصااطلح د ا، قاا 2008اااااع السااابق ه عااا.
 official“ًه اللغة ا نكليزية ً“س ول م ) représentant“ ه

  ولعاااال اللجناااة تنظاااار، علاااى مااااو ماااا اقرتحاااات (252ًاللغاااة الفرنساااية(
املنررة اااوة، ه اساتعمال مصاطلح يعكاس بوضاوح أ ارب أساا  

الاري “ يال و   ومن البادائل املمكناة مصاطلح املوضوعيةاحلصانة
بشاأن 2009النانون الدوي ه قرارم الصااحر ه عاا. مدم معهد اعت

من الوالياة حصانة الدولة واألرخاع الرين يتصرفون سسم الدولة
“هاااز الدولااة ج، ومصااطلح (253ًالنضااائية ه حالااة اجلاارائم الدوليااة

الااوارح ه املااواح املتعلنااة مبساا ولية الاادول عاان األفعااال غااأ املشااروعة 
لعااا. 2001حوليااا 

الااري اقرتحتااه “ساا ول الدولااة م، ومصااطلح (254ً
 اااوةاملنررة 

يناساااب “سااا ول الدولاااة مويااارى السااايد سرك أن مصاااطلح -7
املوضاااااو  حمااااال النظااااار  وقاااااد اساااااتعملته حمكماااااة العااااادل الدولياااااة ه 

__________
 A/CN.4/601اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة ،2008حولية(251ً
أيضاا وانظار؛ 306الفنارة(، الثاينًاجلزء الثايناجمللدنفسه، املرجا(252ً

 288الفنرة
ً253)Institute of International Law, Yearbook, vol. 73, Session of 

Naples (2009), p. 226; available from the Institute’s website 

(http://justitiaetpace.org) 
، 2001األول/حيسامرب  انون 12امل رخ56/83قرار اجلمعية العامة (254ً

الثااااينلاااداجمل،2001حولياااة املرفاااق  وتااارح مشااااريا املاااواح والتعليناااات عليهاااا ه 
 77و76الفنرتنيوالتصويب،( الثاينًاجلزء 

ماااانحصاااااانت الاااادوله قضااااية 2012حكمهااااا الصاااااحر ه عااااا. 
ء ه الاااااااا  أرااااااااار رليهااااااااا لتااااااااوم  رن أااااااااام راااااااا النضااااااااائيةالواليااااااااة

ور اااا تعرياااف املصاااطلح املاااراح اساااتعماله  مبناااااااملصااطلحات لااايس 
“ساا ول الدولااة مة بعباارة ومان املهاام رذن حتدياد مااا تنصادم اللجناا 

وحتديد األرخاع الرين ينبغ  رحراجهم ه خمتلاف فئاات مسا وي 
الدولااة املتمتعاااني سحلصااانة مااان الواليااة النضاااائية اجلنائيااة األجنبياااة  

حتنياق تاوازن باني “سا ول الدولاة مف مصاطلح ومن أاداف تعريا 
حة تسااااتند رليهمااااا احلصااااانة، أي املساااااواة ه الساااايااللاااارين املباااادأين 

والثااين وظيفا  طاابا ذو األول املبادأ أبن علماا  ا قليمياة، والسياحة
ذو طابا متثيل  

قاااال رناااه يوافاااق علاااى الااانهج الاااري غـــوميس روبليـــدوالسااايد -8
والري ينو. على التدرج ماا حتدياد املواضايا اقرتحته املنررة اااوة 

واضحا  الرئيسية ال  حتديدا  معاجلتها ينبغ 
املتعلنااااة-9 املساااائل مجياااا رىل النظااار ينبغاااا  رناااه قاااائ   وأضااااف

سلنظاااااا. الناااااانوين الاااااري ئكااااام حصاااااانة املسااااا ولني الدبلوماسااااايني 
، علااى ه بعثااات تاوااةاملساا ولون املوفاادون نصااليني، و اارلك والن
فعا  ،سا  أهنأ مشامولة فها  احلااي، املوضاو  نطااق تاارج تناا ا

1961علاااااى التاااااواي، ستفاقياااااة فييناااااا للع قاااااات الدبلوماساااااية لعاااااا. 

واتفاقيااااة البعثااااات 1963واتفاقيااااة فيينااااا للع قااااات الننصاااالية لعااااا. 
م املعااااادات تباااني جاااوار مفهاااو.   بياااد أن اااار1969اااواااة لعاااا. 

من النانون الدوي العره احلصانة وتتضمن جوانب ر  
نظاااارا -10 مهماااة، ننطااااة ياااارام الاااابع  ماااان أن احلصااااانة ملاااااواااارم

ينبااااال أي اساااااتثناء ماااااس احلصاااااانة ويااااارتبط المطلناااااة، واااااارا رأي
الدولة بووفها املستفيد من احلصاانة  لكان متثيال الادول بشخصنة

خمتلف رىل حد بعيد عن رخصنتها مبعىن أن تكون السياحة منوطة 
م، فند انتنلت السياحة ه عامل اليو. من احلا م رىل األمة سحلا 

وقاال الساايد غااوميس روبلياادو رن املعااادات الاا  أرااار رليهااا -11
معناااااو تاااااوازان  حتناااااق قليااااال احلصاااااانةقبااااال بكاااااون االعااااارتاف باااااني ال 

بااااانيعنصاااارا  والتعااااااون الصااااداقة ع قاااااات علاااااى للحفااااا  أساسااااايا 
بضرورة وبني التسليم -الدولية ومن مث استنرار الع قات-الدول

سااواء أ ااان مرتكبهااا الدولااة -مساااءلة ماارتكر اجلاارائم عاان أفعاااهلم
املفياد أتار فمان ، ليهما  وعليهأ.أحد املس ولني فيهاأ.نفسها

الغرض من احلصانة ه احلسبان ه املرحلة االنتنالية احلالية ال  متر 
ما حراسة املوضو  ه اللجنة 

صاااانة مااان الوالياااة النضاااائية، مااان منظاااور حاااديث، . احلوتناااو -12
علااااى افرتاضااااني  أوهلمااااا أن احلصااااانة ذات طااااابا وظيفاااا  ه املنااااا. 

ذاتاألول، ألهنا متكن الدول من أحاء مهامها حوال  بصفتها  املة 
ع قة ألحكا. النانون الداتل  للدول املتصلة حبصاانة والسياحة 

يهااام ه اااارا الصااادح ااااو ان  فماااااملسااا ولني أبغاااراض التحليااال الااارا
الطاابا الااوظيف  للع قاات باني الاادول، محاياةاجلواناب الا  تضاامن 

وسلتاي استنرار ارم الع قات 

http://justitiaetpace.org/
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أن احلصانة من الوالياة النضاائية ليسات  واالفرتاض الثاين او -13
مطلنة وأناه مكان للدولاة أن متاار  واليتهاا النضاائية علاى راخص 

فعال يدَّعى أهنا تشكل جرماة  وباني اارين يتمتا سحلصانة بشأن أ
مكان حصارم ه عمال يناو. علاى  ال الطرفني املتباعدين نظا.  وسط

رىل حاد  سلدتولأيضا  يسمح  أن ب  ور ا املوجوح، النانون تتب ا
 ما ه جمال النانون املنشوح، واو جمال أوسا 

 ضاةوأ اد السايد غاوميس روبليادو أن اال اااات املرابياة احمل -14
ترقااى رىل مسااتوى النواعااد النانونيااة  لكاان بعاا  التطااورات الاا   ال

حااادثت ه  اااال ماااان التشااااريعات الدوليااااة وا قليميااااة واالجتهاااااحات 
دى الساانوات اامااس عشاارة املاضااية ليساات جماارح النضااائية علااى ماا 

ا ااات، وقد ت حي رىل تغيأ تفسأ احلصانة الري  ان سائدا  ه 
س أ ثار فاأ ثر لنظاا. السابق  فالطابا الوظيف   للحصانة بدأ ي ساِّ

 قانوين حلصانة مس وي الدولة من الوالية النضائية اجلنائية األجنبية
للمجتماا الادوي  اري رحراجهاا يتعارض ما مباح  وقيم أتارى  ال

أرااارت رليااه املنااررة اااوااة، عاان  ه النااانون الاادوي؛ علااى مااو مااا
 من تنريراا األوي  58حق، ه الفنرة 

وعاان احلصااانة الشخصاااية، قااال الساايد غاااوميس روبلياادو رناااه  -15
 اااب علاااى اللجناااة أن تتخااار ااطاااوات ال زماااة لتحدياااد الكيااااانت 

جملموعااااة اا سحلصااااانة، ت فاااا  ألعضاااااء األتااارى الاااا  مكنهاااا التمتاااا 
الث ثيااااة  ففاااا  عصااااران ااااارا، يُطلااااب رىل وزياااار التجااااارة أن ياااا حي 

يااار ااارجياااة  وعلاااى تنااادرج ضااامن اتتصاواااات وز  وظاااائف  انااات
تكاااااون قااااااحرة علاااااى  ال ، بااااادال  مااااان وضاااااا قائماااااة رااااااملة قاااااداااااارا

أما. اتتبار الزمن، قد يكون من األفضل حتدياد عادح مان  الصموح
  املناسبة املعايأ

وقال رن أام مسألة مان املساائل املطروحاة اا  حتدياد ماا رذا   -16
ص منيااادة  واثنياااا ، فيماااا خيااا  أ.  انااات احلصاااانة الشخصاااية مطلناااة

سا ول  ماملفياد النظار فيماا ياراح مبصاطلح  احلصانة املوضاوعية، مان
  واااو ياارى أن املعيااار املناسااب اااو مااا رذا  ااان مكاان عاازو “الدولااة

ما رذا  اان مكان حتميلهاا  أو رىل حولة جنسية املس ولالفعل املعإ 
 مس ولية ذلك الفعل 

بشااأن ماان التنرياار  69وأتااأا ، ه معاارض ا رااارة رىل الفناارة  -17
باااد مااان حتدياااد احلااااالت  ال ا جرائياااة للحصاااانة، قاااال رناااه اجلواناااب

مكان فيهاا االحتجااج ماا  أو الفعلية ال   ب فيها احرتا. احلصانة
التنااازل عنهااا  فااإن  ااان الغاارض ماان احلصااانة اااو  أو بصااورة جمديااة

أتمااااني حساااان سااااأ الع قااااات بااااني الاااادول، يصاااابح حتديااااد نطاااااق 
ئيااااة بوضااااوح اااااو األااااام بوجااااه تاااااع ه احلصااااانة وجوانبهااااا ا جرا

احلاالت ال  ترتكب فيها سلطات الدولاة الا  يوجاد فيهاا مسا ول 
رك فياه أناه  اب علاى  ال ومما ه أجنر فع   ينتهك حرمة رخص

حولة جنسية املس ول أن تتخر مجيا التدابأ ال زمة لضمان احرتا. 
 احلصاااااانة سلكامااااال فاااااور ظهاااااور ماااااا يااااادل علاااااى بااااادء ا جاااااراءات

 التمهيدية للدعوى النضائية 

قااال رنااه ي يااد مناارتح املنااررة اااوااة الااداع  رىل  مــرييفالساايد  -18
رعداح مشاريا مواح وتندمها ه ظل انتهاج هنج ينو. على التدرج، 
وذلااااك بنصااااد االنتهاااااء ماااان النااااراءة األوىل ملشاااااريا املااااواح تاااا ل 

هنااااج، ه الساااانوات اامااااس احلاليااااة  وأرحف قااااائ   رن أفضاااال  فاااارتة
ملااواح الاا  تعاااض النضااااي رأيااه، اااو رعااداح عاادح قلياال ماان مشاااريا ا

األساساية عوضاا  عان عادح أ ارب يتنااول قواعاد مفصالة بشاأن مجياا 
 جوانب املوضو  

وأضاف قائ   رناه ي ياد أيضاا  رأي املناررة اااواة النائال أبناه  -19
نبغ  النظر ليس من املفيد الاذ قرار منر البداية بشأن ما رذا  ان ي

النااااااانون املنشااااااوح   أو وجااااااوحرىل املشاااااارو  ماااااان منظااااااور النااااااانون امل
رك عناور من  ا  الناانونني، جاراي  علاى  ب  وسيتضمن املشرو 

املمارسااة املتبعااة ه مجيااا أعمااال اللجنااة  واتفااق مااا املنااررة اااوااة 
فيمااااا رأتااااه ماااان فائاااادة النظاااار ه النااااانون املوجااااوح، ه أول األماااار، 

ا رذا  وجااوح ممارسااة مكرسااة تتبعهااا الاادول، مث حتديااد ماا  للتأ ااد ماان
  ان من امل ئم التحول رىل ا ام جديد 

وقااال الساايد مااأه رن ماان املهاام ا بناااء علااى نطاااق املوضااو   -20
يتنااول املوضاو   ال على ما او عليه  فكما ذ ارت املناررة اااواة،

حصااااانة  أو قضاااااي احلصاااانة مااان الواليااااة النضاااائية اجلنائياااة الدولياااة
احلصاانة مان الوالياة  أو جنسايتهاملس ول من الوالية النضائية لدولة 

 النضائية املدنية لدولة أترى 
ورغاام رقاارار الساايد مااأه أبن حراسااة املوضااو   ااب أن أتتاار  -21

ه احلسبان احلصاانت املوجوحة ه رطار الع قات التعاادياة، فإناه 
نااانون الادوي العااره ذات يارى أن املوضاو  يتعلااق بتحدياد قواعاد ال

متنااا  ال ون املعاااادات  فتلااك النواعااد العرفيااةقواعااد قااان ال الصاالة،
ينتضاااايه  ممااااا الاااادول ماااان ماااانح حصااااانة أوسااااا ه قوانينهااااا الوطنيااااة

تتمثااال مهماااة اللجناااة ه النظااار فيماااا رذا  اااان  وال الناااانون الااادوي 
جلنائية ه النانون الدوي ينتض  أن متار  الدولة واليتها النضائية ا

ى ما رذا  ان يتعني على الدولة، بع  احلاالت، ور ا ه الرت يز عل
رن ااااا  اتتااااارت ممارسااااة تلااااك الواليااااة، ماااانح احلصااااانة مااااا ذلااااك 

 للمس ول املعإ 
ورأى الساايد مااأه أنااه ينبغاا  للمنااررة اااوااة أن تساااتمر ه  -22

هاااا ه مناربت التميياااز باااني احلصاااانة الشخصاااية واحلصاااانة املوضاااوعية
ية، وا  متيل رىل ذلك على مو ماا يتضاح مان الفنارات مان املنهج

مااان تنريرااااا  ووافاااق علاااى أت ياااداا أن ناااوع  احلصاااانة  58رىل  54
يهادفان رىل حتنيااق الغارض العااا. نفساه، واااو الساماح مبواواالة أحاء 
الوظااااااائف التمثيليااااااة وغأاااااااا ماااااان الوظااااااائف احلكوميااااااة وسسااااااتنرار 

احلصااااانت انباااا رىل حاااد وجاااوح تلاااك ورأى أن  الع قاااات الدولياااة 
بعيااد ماان املفهااو. العااا. الااري يااراب رىل أن الاادول حمصاانة عمومااا  
من الوالايت النضائية للدول األترى، من تا ل  ال مان حصاانة 

 تنطبااق بعاا  االسااتثناءات  وااارامل  مااا الدولااة وحصااانة املساا ولني،
نه يرى بنتان، لكيعإ أن حصانة الدولة وحصانة املس ولني متطا ال
 لتااااا احلصااااانتني تسااااتندان رىل افاااارتاض أنااااه، ماااان زاويااااة النااااانون   أن
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الدوي العره، يصاعب أن تصادر حولاة حكماا  ه حاق حولاة أتارى 
يتعلاااااق سلفااااارح وحااااادم ور اااااا  ال رن ذلاااااك رذ ه حما مهاااااا الوطنياااااة،

سلدولة األترى أيضا   و انت حمكمة العدل الدولية قد أ ادت ه 
مسااااااائل  بعاااااا ه قضااااااية  2008 عااااااا. أواااااادرته ه احلكاااااام الااااااري

أن احعاااء حصااانة مساا ول ماان  املساااعدة املتباحلااة ه اجملااال اجلنااائ 
مس وي الدولاة ااو ه جاوارم احعااء حبصاانة الدولاة، واا  حصاانة 
يستفيد منها املس ول  وهلرا تستطيا الدولة أن تتنازل عان حصاانة 

 س ول امل ال املس ول، ألن اهلدف او محاية الدولة
ويباااادو أن النااااانون الاااادوي العااااره ماااانح احلصااااانة الشخصااااية  -23

جملموعااة الث ثيااة ه أثناااء رااغلهم ملناواابهم، ولاايس اجلميااا أعضاااء 
فنط لرئيس الدولة ورئيس احلكومة  وتتجلى الفائدة األساساية مان 
تلااااك احلصااااانة ه السااااماح لعاااادح قلياااال ماااان  بااااار مساااا وي الدولااااة 

الااادول  واااارا ماااربر قاااوي   قاااات بااانيتسااايأ العسملشاااار ة حبرّياااة ه 
ملنحها لوزير ااارجية ه أثناء رغله ملنصبه، حيث ير ز عمله على 
تعزيز الع قات بني الادول ويتننال باني الاوالايت النضاائية األجنبياة 

 رئيس احلكومة  أو يفعل رئيس الدولة مما أ ثر
اسااتدالل  جملموعااة الث ثيااة مااااوينسااجم رحراج مجيااا أعضاااء  -24

ه  2002دل الدولياااة ه احلكااام الاااري أوااادرته ه عاااا. حمكماااة العااا 
، حيااث 2000نيسااان/أبريل  11 ماار رة االعتنااال الصاااحرة هقضااية 

مجعاات بااني أوااحاب املناوااب الث ثااة  لهاام معتااربة  رايااام متمتعااني 
 ه مناواااابهم  ومااااا أهنااااا  ميااااا احلصاااااانت املدنيااااة واجلنائيااااة وااااام

، فإهناا تشاأ رليهاا فيماا “خصيةحلصانة الش اتستعمل مصطلح  مل
، ولاايس “اغل الوظيفااة راا يباادو برت يزاااا علااى مر ااز وزياار ااارجيااة 

على السلوك احملدح لوزير ااارجية حمل النظر ه النضية، وإبرارهتا 
رىل اتت ف الوضا بعد اننضاء والية الوزير  وينسجم رحراج مجيا 

الصااااااحر ه ثياااااة أيضاااااا  ماااااا حكااااام احملكماااااة جملموعاااااة الث اأعضااااااء 
ًطلاااب  األنشاااطة املسااالحة ه رقلااايم الكونغاااوه قضاااية  2006 عاااا.

  ويباااااااادو أن ااااااااارا االسااااااااتدالل سااااااااائد أيضااااااااا  ه (2002جديااااااااد  
 ا جراءات النضائية الوطنية 

وانتناال الساايد مااأه رىل تناااول املسااألة املتعلنااة مبعرفااة مااا رذا   -25
، تشامل وجاب الناانون الادوي العاره انات احلصاانة الشخصاية، مب

ين ه أثناء رغلهم ملناوبهم، فنال رن ممارسات مس ولني  بارا  آتر 
 تشااااأ ال الاااادول واالجتهاااااحات النضااااائية احملليااااة ه الوقاااات الااااراان

جملموعاااة الث ثياااة، فيماااا يبااادو  وأضااااف قاااائ   رن احلصاااانة ارىل  رال
 ماااان األفعااااال رهنااااا تشاااامل  اااا    رذ الشخصااااية حصااااانة قويااااة جاااادا ،

ماااان توساااايا جمموعااااة  اوااااة، واااااو أماااار يسااااتدع  احلااااررالرمسيااااة واا
املسااااتفيدين علااااى مااااو قااااد يرتتااااب عليااااه حاااادوث احتكا ااااات بااااني 
الدول، وارا حتديدا  ما تسعى قواعد احلصانة رىل اجتناباه  وأتاأا ، 

افرُتض وجاوب وجاوح الشاخص املادعى ارتكاباه اجلرماة ه رقلايم  رن
سااا ولني الااارين ت املحصااااان الوالياااة النضاااائية األجنبياااة، فاااإنحولاااة 

جملموعااة الث ثيااة قااد تعاااَض بوسااائل أتاارى، مثاال اليسااوا أعضاااء ه 
 حصانة البعثات اااوة 

ماااان  51بيااااد أن حمكمااااة العاااادل الدوليااااة أرااااارت، ه الفناااارة  -26
نيسااااان/أبريل  11ماااار رة االعتنااااال الصاااااحرة ه حكمهااااا ه قضااااية 

وعااااة ماجمل “وااااحاب املناوااااب الرفيعااااة ]   [، مثاااالأ ، رىل 2000
الث ثياة، وااو األماار الاري يااوح  بتغطياة أمشاال  ورذا  انات األمهيااة 
األساسية للحصانة الشخصية ا  متكني بع  املس ولني، ه أثناء 
راااغلهم ملناوااابهم، مااان أحاء مهاااامهم التمثيلياااة حبرياااة علاااى السااااحة 

ا عاااااحة وزراء غااااأ وزراء الدوليااااة، ورذا  اناااات ااااارم املهااااا. ينااااو. ماااا 
الشخصية على  مبا  ان من املناسب النظر رىل احلصانةااارجية، فر 

أهنااا تشاامل عاادحا  حماادوحا  ماان املساا ولني الكبااار اآلتاارين  وتكماان 
املشاااكلة ه معرفاااة طريناااة حتديااادام  وماااا أناااه مكااان النياااا. بااارلك 

تجارة، الوزير  وأالدفا   وزير  منصباستناحا  رىل مناوب بعينها،  
ساااابب اتاااات ف املسااااميات فااااإن ااااارا الاااانهج قااااد يطاااارح مشااااكلة ب

علاى الصاعيد العاامل   و انات حمكماة العادل الدولياة  واملها. الوزارية
مااان حكمهاااا ه قضاااية  53قاااد ووااافت وزيااار ااارجياااة، ه الفنااارة 

، أبنااه رااخص 2000نيسااان/أبريل  11مار رة االعتنااال الصاااحرة ه 
ولياااة واللنااااءات احلكومياااة الدولياااة، مثااال الدولاااة ه املفاوضاااات الد

لااااارلك  “كفالاااااة األحاء الفعاااااال لحة  أن حصاااااانته ضااااارورية موضااااا 
الاااااااادور  ومكاااااااان اجلمااااااااا بااااااااني وجهاااااااا  االسااااااااتدالل الااااااااوارحين ه 

ماااااااان ذلااااااااك احلكاااااااام حبيااااااااث تطبااااااااق احلصااااااااانة  53و 51 الفناااااااارتني
واااااحاب املناواااااب  أجملموعاااااة الث ثياااااة وعلاااااى اعلاااااى  الشخصاااااية

 عندما ينتض  اضط عهم مبهامهم بفعالية نيابة عن حوهلم  “الرفيعة
 متتعهم بتلك احلصانة 

وقال السيد مأه رن املناررة اااواة الحظات، عان حاق، ه  -27
احلصااانة الشخصااية تشاامل مجيااا أفعاااال  ماان تنريراااا أن 62الفناارة 

الشخصااااااااية   أو املتمتااااااااا مااااااااا، سااااااااواء قااااااااا. مااااااااا بصاااااااافته الرمسيااااااااة
ملنطااق الاري ينبااإ علياه ااارا الناول ه الفناارة الوقااوف علاى ا ومكان

ماااار رة االعتنااااال الدوليااااة ه قضااااية حمكمااااة العاااادل ماااان حكاااام  55
  ومثة س ال مهم يُطرح ه حال 2000نيسان/أبريل  11الصاحرة ه 

ه نظا.  أو عد. وجوح تنازل عن احلصانة من جانب حولة اجلنسية
ات مان احلصاانة وااو ماا رذا  انات توجاد أياة اساتثناء أال تعاادي،

عااااءات سرتكااااب ه ذلاااك عنااادما تكاااون انااااك اح مباااا الشخصاااية،
تطأة  وقد عاجلات احملكماة اارم املساألة ه الفنارات  جرائم حولية

ماار رة االعتناال الصاااحرة ه مان حكمهااا ه قضاية  58رىل  56مان 
، بعااااااااااااد مراجعاااااااااااااة حقينااااااااااااة ملمارساااااااااااااات 2000نيسااااااااااااان/أبريل  11

وجاااوح لتلاااك االساااتثناءات ه الناااانون  ال وانتهااات رىل أناااه الااادول،
 الدوي العره 

أُوي ااتماااا.  باااأ للااارأي املساااتنل املشااارتك الاااري أبااادام د وقااا  -28
مااااار رة االعتناااااال ه قضاااااية  النضااااااة ايغناااااز و وماااااانس وبورغنتاااااال

خيتلفااااوا مااااا مااااا  مل   بيااااد أهناااام2000نيسااااان/أبريل  11الصاااااحرة ه 
ه ذلااااك عااااد. وجااااوح  مبااااا تلصاااات رليااااه احملكمااااة بشااااأن احلصااااانة،

لااوزير ااارجيااة ه أثناااء  اسااتثناءات ماان الناعاادة الاا  متاانح احلصااانة
احملكمة النائل حبصاانة وزيار ااارجياة رغله ملنصبه  والواقا أن قرار 

الشاغل للوظيفة، ح  لو  ان يدَّعى ارتكابه جارائم حولياة تطاأة، 
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ضاااة الث ثااة قااد لنااى قبااوال  ماان أغلااب قضاااة احملكمااة  وماان بااني الن
وحا الااري الاار الارين وااوتوا ضااد النارار النائاال سحلصااانة الناضا  أُ 
ة ه املناااا. األول، اااارا املوقاااف اساااتناحا  رىل مساااألة منبولياااة النضاااي

وا تفاااااى سلناااااول رن الناااااانون الااااادوي العاااااره بشاااااأن احلصاااااانة غاااااأ 
واضح  ومكن، رىل حد ما، النول رن الناض  ااصااونة والناضا  

ص فااااان ِحن فينغااااارت مهااااا وحاااادمها اللااااران عارضااااا بصااااورة  املخصااااَّ
احملكمة النائل بعد. وجوح استثناء من قاعدة احلصانة واضحة قرار 
 اجلرائم الدولية ااطأة ه حالة 

سحلصاااانة املوضاااوعية، يبااادو أن الناااانون الااادوي  يتعلاااق فيمااااو  -29
صاافته العااره منحهااا ملساا ول الدولااة بشااأن األفعااال الاا  ينااو. مااا ب

الرمسية، ه أثناء رغله منصبه وبعد تر ه علاى الساواء  بياد أن اارم 
ه  مباااا يناااو. ماااا بصااافة رمسياااة، ال تشااامل األفعاااال الااا  ال احلصاااانة

ذلك األفعال ال  تكون سابنة لتنلدم املنصب  واتفق السيد مأه 
ما املناررة اااواة خبصاوع ضارورة رجاراء حتليال حقياق للع قاة باني 

ملتصاالة مبساا ولية الدولااة وتلااك املتصاالة حبصااانة املسااا ولني النواعااد ا
ال  وقاد  أ. لدى حتديد ما رذا  ان املس ول يتصرف بصفته الرمسياة

أثبتاااات حمكمااااة العاااادل الدوليااااة وجااااوح ع قااااة بااااني متسااااك الدولااااة 
سحلصااانة وبااني مساا وليتها عاان التصاارف، وذلااك عناادما ذ اارت ه 

 تباحلة ه اجملاال اجلناائ مسائل املساعدة امل بع حكمها ه قضية 
أن الدولاااااااة الااااااا  لطااااااار حمكماااااااة أجنبياااااااة أبناااااااه ينبغااااااا ، ألساااااااباب 

سحلصاااااانة، عاااااد. حترياااااك الااااادعوى النضاااااائية ضاااااد أجهااااازة  تتعلاااااق
الدولااااة تتحماااال املساااا ولية عاااان أي فعاااال غااااأ مشاااارو  حوليااااا   ااااارم

 ارتكبته تلك األجهزة 
 اان ورأى السيد مأه أناه مان املستصاوب التساا ل عماا رذا   -30

مكااان نسااابة السااالوك ا جرامااا  املزعاااو. رىل حولاااة املسااا ول سعتباااارم 
 يااااادتل ه رطاااااار مسااااا ولية الدولاااااة  فاااااإن  اااااان اجلاااااواب سلسااااالب،

تكااون  أال ، وينبغاا “عاا   رمسيااا   فمكاان اعتبااار ساالوك املساا ول  ال
اناااااك حصااااانة موضااااوعية  واقاااارتح أن تستكشااااف املنااااررة اااوااااة، 

رينة معاملة األفعال الرمسية ه سياق املسألة، طلدى نظراا ه ارم 
احلصاااانت الدبلوماسااية والننصاالية وغأاااا ماان احلصاااانت، منارنااة 
مااااا ه حالااااة النواعااااد املتعلناااااة مبساااا ولية الاااادول، وذلااااك لتحنياااااق 

 االتساق ه خمتلف جماالت احلصانة 
فااإن جاااز عاازو الساالوك رىل الدولااة،  اناات اناااك علااى األقاال  -31

عو املناااررة اااواااة رىل النظااار فيهاااا ه عملهاااا حتمااااالت يااادث ثاااة ا
، “عااا   رمسياااا   فالنااااح.  أوهلاااا ااااو أن يكاااون السااالوك ه حاااد ذاتاااه 

ومااااااان مث ئاااااااق للمسااااااا ول، ه  ااااااال الظاااااااروف، التمتاااااااا سحلصاااااااانة 
، “عا   رمسياا   فاملوضوعية  واثنيها، أن يكون السلوك ه حد ذاته 

نة املوضاااوعية،  طبياااق احلصاااالكاان بعااا  الظاااروف االساااتثنائية متنااا ت
 اأن يشاكل الساالوك جرماة حولياة تطااأة  واثلثهاا، أن رمكانيااة أن 

 “عال رمسا  فتعاإ ه حاد ذاهتاا أناه  ال يُنسب السالوك رىل الدولاة
من زاوية احلصانة املوضوعية، ويصبح من ال ز. االستناح رىل معيار 

وي خمتلاااف، رمباااا يُساااتمد مااان جماااال آتااار مااان جمااااالت الناااانون الاااد
 للحصانة  املنظم

رذا  ااااان ينبغاااا  النظاااار رىل اجلاااارائم  مبااااا وعاااان املسااااألة املتصاااالة -32
 الدوليااااة ااطااااأة مبوجااااب النااااانون الاااادوي العااااره علااااى أهنااااا أفعااااال

، أرااار الساايد “فة رمسيااة واا  مكاان حبكاام طبيعتهااا النيااا. مااا ب ال
رأيهم مأه رىل أن النضاة ايغنز و ومانس وبورغنتال استشّفوا، ه 

 11ماااااااار رة االعتنااااااااال الصاااااااااحرة ه تنل املشاااااااارتك ه قضااااااااية املساااااااا 
، ا اااااا  ياااراب اااارا املااراب  غاااأ أهنااام  اااانوا 2000نيسااان/أبريل 

 “دَّعى أ ثاار فااأ ثر ياا حااررين ه وواافهم ااارا اال ااام، فنااالوا رنااه 
 مكان اعتباار اجلارائم الدولياة ااطاأة أفعااال  رمسياة ورن الفكارة ال أنه
أن  ومباااااا تااااادر يا  ه ممارساااااات الااااادول ه التجساااااد تااااازل آتااااارة  مل

 11ماار رة االعتنااال الصاااحرة ه تعاااض املسااألة ه قضااية  مل احملكمااة
ه أي حكااااام آتااااار، راااااجا السااااايد ماااااأه  أو 2000نيساااااان/أبريل 

املنررة اااوة على أن تتوىل ارم املهمة، ما أنه يساتغرب نوعاا  ماا 
تشااااكل  ال هااااا،حبكاااام تعريفووااااف اجلاااارائم الدوليااااة ااطااااأة أبهنااااا، 

مبااا   ويباادو أن اهليئااات النضااائية اجلنائيااة الدوليااة، “مسيااة ر أفعاااال  
احملكماااة اجلنائياااة الدولياااة، تفااارتض أن اجلااارائم الدولياااة ااطاااأة فيهاااا 

  فالغرض من “فة رمسية و على األقل قد ترتكب، ب أو  تُرتكب،
 ماان نظااا. رومااا األساساا  للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة اااو 27املاااحة 

  “فة رمسيااة واا  عااد. ماانح احلصااانة لألرااخاع الاارين يتصاارفون ب
وعاا وة علاااى ذلاااك، يبااادو أن الفكاارة الااا  تاااراب رىل أن مسااا وي 

 ه جاااارائم ضااااد ا نسااااانية أو الاااادول املتااااورطني ه ا سحة اجلماعيااااة
ل مان حور الدولاة، و اأن اا  فكارة تنلا  “مسية ر ينومون أبفعال  ال

ون قارروا فجاأة التاورط ه أفعاال سايئة ا الء املس ولني فااعلون ماارق
ن حتاار ك مااو تاادوين االسااتثناءات  بصاافتهم الشخصااية  فااإن  ااان مااِ
من احلصاانة ه اارا امليادان، فرمباا  اان مان األفضال وواف اجلارائم 

. ، مااا عاااد“تماال أن تكاااون رمسيااة ئالدوليااة ااطااأة أبهناااا أفعااال 
 منح مرتكبيها احلصانة 

تحدياااد مااا رذا  اااان النااانون الااادوي ومثااة ساا ال آتااار يتعلااق ب -33
العره ينظر رىل من يدَّعى أهنم ارتكبوا جرائم تطأة، ح  بووفها 

يستحنون احلصاانة املوضاوعية ه احملاا م  ال أفعاال  رمسية، على أهنم
حكمهااا ه  اجلنائيااة الوطنيااة  وقااد قضاات حمكمااة العاادل الدوليااة ه

أبن  2012 عااااا. ه حصاااااانت الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائيةقضااااية 
يعتارب حاق الدولاة ه احلصاانة متوقفاا  علاى  ال النانون الادوي العاره

على الطابا النطع  للناعدة ال   أو تطورة الفعل املتهمة سرتكابه
 91ياادعى أهناااا انتهكتهاااا  وبااارغم أن احملكماااة أوضاااحت، ه الفنااارة 

، أهناااااا تناااااّيم حصاااااانة الدولاااااة فناااااط، ولااااايس حصاااااانة مااااان حكمهاااااا
، يبنااى اسااتدالهلا األساساا  مهمااا  ألعمااال اللجنااة املتعلنااة املساا ول

 سملوضو ، ألسباب ر  
فاااااأوال ، رأت احملكماااااة مشاااااكلة ه اساااااتبعاح حصاااااانة الدولاااااة  -34

اساتناحا  رىل احعااء ارتكااب جرماة حولياة تطاأة، ألن األتار باارلك 
علاى واوغ االحعااءات مبهاارة، ألجال نفا  انطبااق يشجا ااصاو. 
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 ثار  ومضاامون ماا تنولاه احملكمااة ااو أن السااماح أبن أ ال احلصاانة
لتاار التناضاا  جماارام،  لمااا اح عاا  ارتكاااب أفعااال راانيعة، ساايجرح 

ئما  الدولاة بعاد  لان نظا. احلصانة من قدر  باأ مان غرضاه، ألناه
ذلك من املثول أما. احملا م الوطنية  وقد يصُدق االستدالل نفساه 

 “ملرافعااااات املااااا رةا علااااى حصاااااانت مساااا وي الاااادول  فمشااااكلة 
مكن حوما  حملا. حاذق أن  رذ تظهر  لما  انت احلصاانت منيدة،

يكماااان احلاااال  وال يكيااااف االحعاااااءات مااااا أي اسااااتثناءات متاحااااة 
ر وجااااااوح اسااااااتثناءات ماااااان احلصااااااانة، ور ااااااا ه سلضاااااارورة ه رنكااااااا

يساااااتحق  ال أن يُثبااااات االحعااااااء بصاااااورة بيناااااة أن املسااااا ول ارااااارتاط
أسا   ال تيح للمحكمة استبعاح االهتامات ال احلصانة، واو ما ي
 هلا من الصحة 

سلنواعاد اآلمارة، تلصات احملكمااة رىل أن  يتعلاق فيمااواثنياا ،  -35
حبصاانة الادول  يتعلاق فيمااعاد النائماة خيل سلنوا ال احعاء انتها ها

ماان الواليااة النضااائية الوطنيااة، وأن الناعاادة اآلماارة وقاعاادة احلصااانة 
تتعارضان  فند تُثبت الناعدة اآلمارة  وال تني خمتلفتنيتعاجلان مسأل

يعاإ، مان الناحياة  ال أن الفعل غأ مشارو  ه جاوارم، لكان ذلاك
الفعاال غااأ النااانوين أمااا. ا جرائيااة، أنااه مكاان التناضاا  بشااأن ااارا 

حمكمة وطنية  ومرة أترى، يبادو أن نفاس االساتدالل ينطباق علاى 
فإناه يادح  احلجاج املتعلناة  حصانة املسا ولني؛ فاإن  اان  ارلك،

 بينورايهسلنواعد اآلمرة ال  قدمها  ل مان اللاورح ميليات ه قضاية 
 ،لوزانااو ضااد ريطاليااا(، وحمكمااة الاانن  ا يطاليااة ه قضااية 3ًرقاام 

العدسااااين ضاااد اململكاااة والنضااااة الااارين تبناااوا آراء خمالفاااة ه قضاااية 
نااوق ا نسااان  ]الاادائرة الكااربى[ أمااا. احملكمااة األوروبيااة حل املتحاادة

وع وة على ذلك، رن  ان ينبغ  للناعدة اآلمرة أن تُبطال انطبااق 
احلصاااانة املوضاااوعية، لاااز. منطنياااا  أن تبطااال أيضاااا  انطبااااق احلصاااانة 

 د أن َمن يتبنون ارا املوقف قليلون فيما يبدو بي -الشخصية 
توافق احملكمة على أن نز  احلصانة عن الدولة  لما  مل  واثلثا ، -36
 د أحلاة تثبات  مل قتضى األمر لضمان املساءلة أمر مناسب  فه ا

أن حق الدولة ه احلصاانة مشاروط بتاوفر حمفال للاتظلم غاأ احملاا م 
ينبغاا  حرمااان مسا وي الدولااة ماان  ال الوطنياة  وعلااى نفااس املناوال،

احلصااانة الاا  يسااتحنوهنا أمااا. احملااا م الوطنيااة، جملاارح أنااه قااد يكااون 
ماار رة االعتنااال قضااية  وه م ه حمفاال آتاار ماان الصااعب حمااا مته

، تبااااىن النضاااااة الث ثااااة الاااارين 2000نيسااااان/أبريل  11الصاااااحرة ه 
يتجلاااى ه   ماااا  أيضاااا ،أضاااافوا رأاي  مساااتن   مشااارت ا  ذلاااك املوقاااف 

يا حي االعارتاف سحلصاانة  ال من ذلك الانص  وسلطباا، 79الفنرة 
حااااا  ه حالاااااة  املوضاااااوعية سلضااااارورة رىل ا فااااا ت مااااان العنااااااب،

االحعااااااءات املتعلناااااة سجلااااارائم ااطاااااأة  فناااااد ئاااااا م مسااااا ول مااااان 
املسااااا ولني ه حولتاااااه، وقاااااد تتناااااازل تلاااااك الدولاااااة عااااان احلصاااااانة ه 

تنطباق احلصاانة  ال مبنتضاى نظاا. تعااادي، وقاد أو حااالت بعينهاا
 ه حالة احملا مة أما. حمكمة جنائية حولية 

ساااية الااا  أتااارت ماااا احملكماااة وأتاااأا ،  انااات املنهجياااة األسا -37
 اااد مااا ي ياااد  ومل ااا  رجااراء استنصااااء ملمارسااات احملاااا م الوطنيااة،

ساتناحا  االفرتاض الاري ياراب رىل أناه مكان تنيياد حصاانة الدولاة ا
رىل تطاااااورة االنتهااااااك  وبعباااااارة أتااااارى، افرتضااااات احملكماااااة وجاااااوح 

دول  حصانة للدولة، مث حبثت عن استثناءات استناحا  رىل ممارسة ال
سحلصانة املوضوعية   يتعلق فيماورمبا توح اللجنة فعل الش ء نفسه  

وعلياااه، ينبغااا  للمناااررة اااواااة أن تعياااد النظااار بدقاااة ه ممارساااات 
طنيااة، فيمااا يتصاال سحلصااانة املوضااوعية، مراعيااة  األحباااث احملااا م الو 

الااااا  أعاااااداا السااااايد  ولاااااوح ني واألماناااااة العاماااااة، و ااااارا التطاااااورات 
مااااان األمثلاااااة علاااااى ذلاااااك أناااااه ه بعااااا  النضاااااااي الااااا  ال حناااااة  و 

حا ماات فيهااا حمااا م أجنبيااة مساا ولني سااابنني علااى جاارائم حوليااة 
تنازلااااااااات  أو ُتطااااااااارح مساااااااااألة الااااااااادفا  عااااااااان احلصاااااااااانة مل تطاااااااااأة،

 عااال ماان تلاااك  ال املسااا ول عاان احلصاااانة، واااو األمااار الااري حولااة
رف  مبوجبهااااا انط باااااق النضااااااي حلااااي   قااااواي  علااااى وجااااوح قاعاااادة يااااُ

 احلصانة املوضوعية 
تكن ممارسة الدول راساخة، فرمباا  مل وقال السيد مأه رنه رذا -38

ُوجاااادت بعاااا  امل راااارات علااااى تشااااك ل ا ااااام مااااو وضااااا قاعاااادة 
رف  مبنتضاااااااا احلصاااااانة جد يااااادة، ه رطاااااار الناااااانون املنشاااااوح، تاااااُ

املوضوعية عندما يُتهم مس ول من املس ولني سرتكاب جرماة حولياة 
  وأضااااف قاااائ   رن اااارا األمااار أوااابح مساااألة مااان مساااائل تطاااأة

السياسة العامة النانونية ال   ب فيها املوازناة باني احتماال تصاد  
وباااني الرغباااة ه  ناااب ا فااا ت مااان  الع قاااات الوحياااة باااني الااادول

العناااااب علااااى اجلاااارائم الشاااانيعة  وللتوفيااااق بااااني األماااارين، مكاااان أن 
 بعاااا  اجلوانااااب  فينبغاااا  تكااااون أي قاعاااادة جدياااادة حماااادوحة ماااان

ال   أو للدولة ال  وقعت فيها اجلرمة رال  يُسمح برف  احلصانة أال
حضااور  لدولااة يكااون فيهااا للجاااين أو تضاارر مواطنواااا ماان اجلرمااة،

نظااأ لااه ماان مساا وي الدولااة،  أو لذن فيهااا وزياار العاادل، أو ماااحي
ة سحملا مااااة  غااااأ أن عاااادحا  ماااان املسااااائل الاااا  أثااااأت بشااااأن قضااااي

قاااد تبااادو مانعاااة ل عااارتاف  حصااااانت الااادول مااان الوالياااة النضاااائية
بوجاااوح قاعاااادة جدياااادة، ومنهاااا مااااث   ضاااارورة تااا ه التضااااارب بااااني 

تتحمااال الدولاااة تبعاااة  ال  ول، حياااثحصاااانة الدولاااة وحصاااانة املسااا 
األضااارار الااا  تتسااابب فيهاااا اجلااارائم الدولياااة ااطاااأة، لكااان مسااا ول 

 ئية بسبب اجلرائم نفسها الدولة قد يتعرض للم حنة اجلنا
واتفااااق الساااايد مااااأه مااااا املنااااررة اااوااااة علااااى أن اجلوانااااب  -39

ا جرائياااااااااة للحصاااااااااانة ينبغااااااااا  أن تكاااااااااون عنصااااااااارا  مااااااااان عناوااااااااار 
املوضااااو ، وأن  ثاااااأا  ماااان اجلواناااااب الاااا  ورحت ه التنريااااار  معاجلااااة

هنايااااة املطاااااف،  وه تثااااأ جاااادال   ال (255ًالثالااااث للساااايد  ولااااوح ني
دي وضااااا نظااااا. رجرائاااا  وحيااااد، بيااااد أن الاااانهج ساااايكون ماااان اجملاااا 

النهاااااائ  املتعلاااااق مبعاجلاااااة اجلواناااااب املوضاااااوعية قاااااد يساااااتلز. بعااااا  
اوااة رىل معاجلااة العناواار التغيااأات  ومااا أنااه ياادرك مياال املنااررة اا

املوضااوعية أوال ، مث العناوااار ا جرائيااة الحناااا ، فإنااه يااارى أن بعااا  
نديريااة املمنوحااة للماادع  اجلواناب ا جرائيااة، مثاال ماادى السالطة الت

__________ 
  A/CN.4/646اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة  ،2011 حولية (255ً 
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العاااا.، مااان راااأهنا، رن ُحلااات ه مرحلاااة مبكااارة، أن تساااّهل توافاااق 
 املوضوعية  اآلراء بشأن املسائل

مساااألتني مااان املساااائل الااا  ورحت ه قاااال رن  تـــالديالساايد  -40
بيان السيد مأه املهم للغاية حتتاجاان رىل توضايح  فاأوال ، رن  اان 

ا ، يبدو أن النانون الدوي العره منح فهمه لبيان السيد مأه سليم
لمجموعااة الث ثيااة  ويباادو أن حجتااه م سسااة  لاحلصااانة الشخصااية 
وح احلصااانة الشخصااية بااد ماان افاارتاض وجاا  ال جزئيااا  علااى فكاارة أنااه

مااانا لديااه ماان قبااول ااارا النااول،  ال ورثبااات اسااتثناءاهتا  ورذا  ااان
علاى االفارتاض العاا. يرتتاب سلضارورة  ال فإنه يوح التشديد على أنه

جملموعااة الث ثيااة يتمتعااون االنائاال بوجااوح احلصااانة أن مجيااا أعضاااء 
 سحلصانة الشخصية 

سيد مأه ذّ ر، عن حق، أبن وأما املسألة الثانية، فه  أن ال -41
الناضااايني ااصااااونة وفاااان ِحن فينغاااارت مهاااا وحااادمها مااان اساااتطاعا 

النانون الدوي العاره   العثور على استثناءات من احلصانة ه رطار
وماااااا أن النضااااااة ايغناااااز و وماااااانس وبورغنتاااااال عجااااازوا، ه رأيهااااام 

 11ماااااااار رة االعتنااااااااال الصاااااااااحرة ه  املسااااااااتنل املشاااااااارتك ه قضااااااااية
العثاااااور علاااااى أي اساااااتثناءات مااااان اااااارا  ، عااااان2000نيساااااان/أبريل 

يكاااان احلصااااانة  مل النبياااال، فماااان املهاااام التاااار أ أبن منطلااااق حبااااثهم
حلصاااااانة املوضاااااوعية  فناااااد انقشاااااوا ماااااا رذا  اااااان ور اااااا ا الشخصاااااية

فع   رمسيا ، وذلك حتديدا  ألهنم  ارتكاب جرائم حولية تطأة يشكل
 ني للحصانة املوضوعية اعتربوا وزراء ااارجية مستحن

قال رنه، ما أتييادم مل حظاات السايد تا حي،  كامتوالسيد  -42
 11ل الصاحرة ه مر رة االعتنايوح ا رارة رىل أن احلكم ه قضية  

ئاادح بوضااوح نطااق احلصااانة الاازمإ، أي مااا  مل 2000نيساان/أبريل 
ي رذا  انت حصانة مس ول الدولة حُتدث مفعوهلا فنط ه أثناء تو 

تساتمر ساارية بعاد ذلاك  ومان الصاعب الناول  أ. املسا ول منصابه،
تتعلاااااااق  “حلصاااااااانة الكاملاااااااة ارنأ  انااااااات ا راااااااارة ه احلكااااااام رىل 

 سحلصانة الزمنية  أ. ضوعيةسحلصانة املو 
وأضاااف الساايد  ااامتو قااائ   رن الساايد مااأه أرااار رىل املاااحة  -43
من نظا. روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية  وقد أوضح   27

تعفاااا  الشااااخص ماااان املساااا ولية  ال ذلااااك الاااانص أن الصاااافة الرمسيااااة
 أنه 27من املاحة  2جاء ه الفنرة  رذ اجلنائية 
وة الا  قاد تارتبط سلصافة الرمسياة النواعد ا جرائية ااا أو صاانتال حتول احل

الااادوي، حون ممارسااااة  أو للشاااخص، ساااواء  اناااات ه رطاااار ]الناااانون الااااوطإ[
 احملكمة اتتصاوها على ارا الشخص 

جرماااة ، ينتهااا   وزيااار تارجياااة أو وسلتااااي، رن ارتكاااب رئااايس حولاااة
 وَل حولة مفعول احلصانة ال  ُمنح راياا بصفته مس  

رنه يتفق، رىل حد ما، ما السيد تا حي  قال بيرتيتشالسيد  -44
يعاارتض علااى  ال جملموعااة الث ثيااة  ومااا أنااهافيمااا ذاااب رليااه بشااأن 

يغياااب عااان  أال تعليناااات السااايد ماااأه، فإناااه يااارى أيضاااا  أناااه ينبغااا 
األذااااااان أن احلصاااااانة الشخصاااااية مرتبطاااااة بصااااافة املسااااا ول الاااااري 

بوظيفته  وعليه، ينبغ  للجنة  ال  الدولة،  تتجسد ه رخصه سياحة
 تعريفا  ضينا  جدا   احلصانة الشخصيةأن تعّرف 

قال رن تنرير املنررة اااوة األوي املعاّد بعناياة  سابوايالسيد  -45
مثل منطلنا  جيدا  ملواولة النظر ه موضو  حصانة مس وي الدول 

لتعنا د  وضاو  يتسام سمن الوالية النضائية اجلنائية األجنبية، واو م
فهرا التنرير سيمكن اللجنة مان االعتمااح علاى جواناب مان تناارير 
املنرر اااع السابق ت يداا اللجنة رىل حد  بأ، ه الوقات الاري 
تستكشااااف فيااااه سااااب   لتجاااااوز هنجااااه النااااائم حصاااارا  علااااى النااااانون 
املوجاااوح  وقاااد حظيااات اجلواناااب التننياااة لتنااااريرم بنباااول عاااا.، لكااان 

د، ومااااان مث فاااااإن املناااااررة  أو تنااااااَق  مل اتهاته واساااااتنتاجملخصااااا  ت ياااااَّ
 األحوال  اااوة احلالية غأ ملزمة ما أبي حال من

ومضااااى الساااايد سااااابواي ينااااول رن مثااااة توافنااااا  ه اآلراء بشااااأن  -46
، علمااا  احلصااانة املوضااوعيةو  احلصااانة الشخصاايةفائاادة التمييااز بااني 

وقااااايم   علاااااى مبااااااح  أبهنماااااا لااااادمان الغااااارض نفساااااه، أي احلفاااااا
 ومصاااااحل اجملتمااااا الاااادوي  كاااال  بيااااد أن بعاااا  املسااااائل النانونيااااة

تاازال مطروحااة للنناااش  ووافااق الساايد سااابواي علااى أنااه نظاارا  رىل  ال
االتت فااات بااني نااوع  احلصااانة، فااإن وضااا نظااا. قااانوين مسااتنل 
لكل منهما سيسااعد علاى  ناب االاط والغماوض  وأياد أيضاا  ماا 

ماان أن فئاا  احلصااانة تسااتندان ه املنااا. نااررة اااوااة ذاباات رليااه امل
األول رىل أسااا  وظيفاا ، وأنااه ينبغاا  للجنااة سلتاااي أن تر ااز علااى 

 العنصر الوظيف  الرئيس  
يتفاااق ماااا األعضااااء الااارين أبااادوا  ال وقاااال السااايد ساااابواي رناااه -47

ة موقفا  انقدا  لتبّإ هنج يراع  قيم اجملتما الدوي واال اااات النائما 
يوجاد ه فاراغ  رن الغارض مناه اااو  ال الناانون الادوي  فالناانونه 

ه ذلاك العدالااة،  مباا احلفاا  علاى النايم الا  يعااّداا اجملتماا مهماة،
وتعزيااز ااارم الناايم  وماان األمثلااة علااى النواعااد املسااتمدة ماان قيمااة 

  وينبغااا  أيضاااا  عااااد. “لعناااد رااااريعة املتعاقااادين اأت قياااة قاعااادة 
واااة أن االساااتثناءات مااان احلصاااانة ليسااات ت، تا ااااال اال اااااا

قضية جديدة  فعندما وضعت اللجنة مشرو  مدونة اجلارائم املخلاة 
 - 7ااااااا  املاااااااحة  -، أفاااااارحت ماااااااحة (256ًبساااااالم ا نسااااااانية وأمنهااااااا

للمس ولية اجلنائية الفرحية للمس ولني، مبن فيهم ر ساء الدول، عن 
ناادما َوضااعت ل، عارتكاااب اجلاارائم املاار ورة ه ذلااك الصااك  وسملثاا 

مباااااح  النااااانون الاااادوي املعاااارتف مااااا ه النظااااا. األساساااا  حملكمااااة 
، أحرجات مبادأ  (257ً(“باح  نورمربغ محكم احملكمة ً وه نورمربغ

يتعلق مبس ولية ر سااء الادول عان ارتكااب اجلارائم الدولياة اجلسايمة 
 ًاملبدأ الثالث( 

__________ 
  50(، الفنرة الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1996 حولية (256ً 
 ً257) Official Records of the General Assembly, Fifth Session, 

Supplement No. 12 (A/1316), paras. 95–127  ه  نااورمربغمباااح   وتاارح
  45 الفنرة(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1985 حولية
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رات تطااو ومضااى الساايد سااابواي ينااول رنااه ينبغاا  عااد. رغفااال  -48
مان قبيال رنشااء اهليئاات النضاائية اجلنائياة الدولياة واحملكماة اجلنائياة 
الدولياااة، وتزاياااد االاتماااا. بتوضااايح طبيعاااة الوالياااة النضاااائية العاملياااة 
ومضااااااموهنا، واالعاااااارتاف أ ثاااااار فااااااأ ثر سلتعاااااااي  والتكاماااااال بااااااني 

حماضاااارة  وه املساااا ولية العامليااااة للاااادول واملساااا ولية اجلنائيااااة لألفااااراح 
ت ه أ احميااااااة الااااااااي للنااااااانون الاااااادوي، أرااااااار الربوفسااااااور  لنياااااا أ

الاااري أوااابح منرئااار قاضااايا  ه حمكماااة  - (258ً انسااااحو تريناااداحي
رىل أن اجلرائم الدولية اجلسيمة خيطَّط هلا وتنفَّر ه   -العدل الدولية  

الغالااااب األعاااام أبماااار ماااان أجهاااازة الدولااااة ورىل أن عنصااااري النصااااد 
 عاا ن  ا  الطارفني مسا وال  جنائيااا   ة والارنب لادى األفاراح والدولا 

وااااو يااارى، علاااى غااارار ااااانز  يلسااان والساااأ رليهاااو لوترستااات، أن 
 عوق حتنيق العدالة ت زئة نظم املس ولية 

وقد أرأ  ثأا  أثناء النناش املتعلق سملوضو  قيد البحث رىل  -49
مااار رة احلكماااني الصااااحرين عااان حمكماااة العااادل الدولياااة ه قضاااي  

حصاانت الدول من و  2000نيسان/أبريل    11تنال الصاحرة ه  االع
املخالفة ه احلكماني  أو   وتضمنت اآلراء املستنلةالوالية النضائية

االعتناح س لزا. تشأ رىل ا ااات انرئة عناور مهمة من عناور  
ه النانون الدوي ينبغ  أيضا  أتاراا ه احلسابان  وأراار الناضا   

رىل قضااااية أتاااارى اامااااة ه رأيااااه املخااااالف ه  انساااااحو ترينااااداحي 
العدسااين ، واا  قضاية حصاانت الدول من الوالية النضائيةقضية 

ن احملكمااة األوروبيااة ]الاادائرة الكااربى[  فمااا أ ضااد اململكااة املتحاادة
حلنااااوق ا نسااااان أياااادت احلصااااانة املمنوحااااة للكوياااات،  ااااان عاااادح 

انياة قضااة، ه أووات امل يدين واملعارضني متنارس  جادا ، وتلاص مث
 رأيهم املخالف املشرتك، رىل ما يل  

ه حال وقاو  تعاارض باني قاعادة مان النواعاد اآلمارة وأي قاعادة أتارى  
تكااون الغلبااة لااألوىل  ونتيجااة هلاارم الغلبااة، تصاابح ماان قواعااد النااانون الاادوي، 

تناتج عنهاا آاثر قانونياة  ال الغية وسطلاة أو، علاى أياة حاال، الناعدة املتعارضة
  (259ًتتعارض ما مضمون الناعدة النطعية

ل اال ااااااااات والتطاااااورات املتساااااارعة ه قااااااانون  -50 وماااااا أن جاااااُ
دث سلضااارورة وممارسااة األماام املتحاادة لااه أساااا  سياساا ،  فإهنااا حتااُ

أتثاااأا  ه الناااانون الااادوي  فعلاااى سااابيل املثاااال، ترتاااب علاااى مفهاااو. 
هاااو. اعتمااااح املسااا ولية عااان احلماياااة وتطبياااق جملاااس األمااان هلااارا املف

، أي قاارارات ملزمااة (260ًقاارارات مبوجااب الفصاال السااابا ماان امليثاااق
جلمياااا البلااادان،  ياااز اساااتخدا. الناااوة ورنشااااء منااااطق حظااار جاااوي 

__________ 
 ً258) See A. A. Cançado Trindade, “International law for 

humankind: towards a new jus gentium (I and II)”, Collected Courses …, 

vols. 316 and 317 (2005)  
منضاااااما   و اااااافلي  روزا ااااايساملخاااااالف املشااااارتك للناضااااايني  الاااارأي (259ً 

رأي  وااو، 1الفنارة  وفااجيت ،و وساتا و اابرال سريتاو  فيلاداابر النضاة رليهما
  لو ايد أيدم الناض  

فرباير /رباط 26 امل رخ( 1970ً2011 النرارين  تاوة،  بصفة انظر، (260ً 
  9الفنرة  ،2011آذار/مار   17 امل رخ( 1973ً2011و 2011

وفرض عناوست علاى الادول ور سااء الادول واحلكوماات،  تجمياد 
حساسهتم ومنعهم من السفر رىل ااارج  وجاءت تلاك ا جاراءات 

رة رىل الاااااااذ تاااااادابأ عاجلااااااة للتصاااااادي اسااااااتجابة للحاجااااااة املتصااااااوَّ 
ل نتها اااااات املنهجياااااة الواساااااعة النطااااااق حلناااااوق ا نساااااان، واااااا  

 فحسب، ور ا ا  أيضاا  تشكل هتديدا  لألمن الدوي ال انتها ات
جااارائم حولياااة مرفوضاااة  وتشااااأ تلاااك ا جاااراءات أيضاااا  رىل توساااايا 
 مفاارط التتصاوااات جملااس األماان، ينابلااه بااطء اجلمعيااة العامااة ه

يااتم توساايا نطاااق النااانون  مل ومااا اعتماااح وااكوك النااانون الاادوي 
الاادوي علااى مااو يتاايح لااه التصاادي لتلااك التحاادايت ومنااا اجلاارائم 

ة اجلساايمة وقمعهااا، ساايظل التحاارك راااني األاااواء السياسااية الدولياا 
 ال  يكثر أن تكون غأ م ئمة وانتنائية 

وحاااة ه التنريااار وقاااال، ه معرضاااه حديثاااه عااان املساااائل املطر  -51
جملموعاااة الث ثياااة ورناااه يااارى أن ااألوي، رناااه يعاااارض توسااايا نطااااق 

ن مغلناة  قائمة األرخاع الرين يتمتعون سحلصانة ينبغ  أن تكاو 
رىل ااااارج، فااإهنم يوفاادون  اآلتاارينفعناادما يسااافر  بااار املساا ولني 

عااااااحة بصااااافة تسااااامح هلااااام سلتمتاااااا سحلصااااااانت املمنوحاااااة لر سااااااء 
 عثات اااوة وأعضاء الب

جملموعاة اوأضاف قاائ   رناه ي ياد االساتثناءات مان حصااانت  -52
ريااار األوي مااان التن 64الث ثياااة ه احلااااالت املشاااار رليهاااا ه الفنااارة 

للمناااررة اااواااة، واالساااتثناءات مااان احلصاااانة الشخصاااية املمنوحاااة 
للمسااااا ولني األقااااال حرجاااااة مااااا  اح عاااااى أهنااااام ارتكباااااوا جااااارائم حولياااااة 

تاااادعو احلاجااااة، ه الوقاااات نفسااااه، رىل  نااااب احتمااااال جساااايمة  و 
تعاارض  بااار مساا وي حولااة ذات سااياحة وممثليهااا حملا مااات جنائيااة  

 ب رفا احلد  ،  ه حولة أجنبية  ولراذات حافا سياس أو  يدية
األح  للنرائن املطلوبة  ثبات التهم املوجهة رىل من يد عى ارتكاباه 

ن البحااااااث ه مصاااااااح ر مثاااااال النظااااااا. األساساااااا  جرماااااة  واستحسااااااَ
املباااااح  للمحكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة وغأاااااا ماااان احملااااا م الدوليااااة و 

ملعرفااة الضااماانت  (261ًمااةالتوجيهيااة املتعلنااة باادور و اا ء النيابااة العا
ال  توفراا، برغم التحدي الكبأ الري يطرحه أتمني امتثال احملا م 

 األجنبية لتلك الضماانت 
ى جااااادة رىل وضاااا تعرياااف جملموعاااة وينبغااا  للجناااة أن تساااع -53

املساا ولني الااارين تشااملهم احلصاااانة املوضااوعية أضااايق ماان التعرياااف 
اريرم  واملاااااواح املتعلناااااة الاااااري قدماااااه املنااااارر ااااااااع الساااااابق ه تنااااا 

قاد تسااعد ه  (262ًمبس ولية الدول عان األفعاال غاأ املشاروعة حولياا  
 جاادا  ألجهاازة تنااد. تعريفااا  واسااعا   4ااارا اجملااال  فااإذا  اناات املاااحة 

 تنص على املزياد مان النياوح بشاأن األراخاع 5الدولة، فإن املاحة 
بعاا  عناواار الساالطة احلكوميااة  ورمبااا  مماان مارسااونالكياااانت  أو

أمكااااان تنيياااااد فئاااااات املسااااا ولني املساااااتحنني للحصاااااانة املوضاااااوعية 
__________ 

  أع م 238 احلارية انظر (261ً 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (262ً 

حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 
  77و 76 الفنرتني والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001
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الكيااااان قااااد  أو شاااارط أن يكااااون الشااااخص بانط قااااا  ماااان عبااااارا 
  ورمبا “لسلطة احلكومية او “حلالة املعّينةتصرف مرم الصفة ه ا

أيضااااا  علااااى ررساااااء بعاااا   “لساااالطة احلكوميااااة اساااااعد مصااااطلح 
، وااااااو تعرياااااف سااااايوفر بااااادورم “لفعااااال الرمسااااا  اتعرياااااف  عناوااااار
لتحدياااااااد فئااااااات األفعاااااااال الااااااا  قااااااد تفضااااااا  رىل انطبااااااااق  أساسااااااا  
  املوضوعية احلصانة

سملسائل اجلوارية وقال رنه ي يد تطة العمل الشاملة املتعلنة  -54
واملنرتحاة ه الفصاال األتااأ، و اارلك هنااج التاادرج املناارتح ه الفناارة 

رأى أنه قد يكون من احلكمة أن تنظر اللجناة ه من التنرير  و  75
املوضااو ، سح  ذي باادء، ماان زاويااة النااانون املوجااوح، لكاان رجااراء 
حتلياااال للنااااانون املنشااااوح أساساااا  أيضااااا ، وماااان رااااأنه أن يسااااهم ه 

يق نتيجة أ ثار تاوازان  تنساجم ماا والياة اللجناة املزحوجاة املتمثلاة حتن
 ر يا  ه تدوين النانون الدوي وتطويرم تد

ــنومورتالسااايد  -55 قاااال رن املناااارست املنهجياااة واملفاايمياااة  ويسـ
اجلديدة املنرتحة ه التنرير األوي للمناررة اااواة ستسااعد اللجناة 

 از املزيد من التند. على ر اح نناط اتفاق وعلى رحر 
ز علااى بعاا  املسااائل املطروحااة ه التنرياار، فنااال رن ماان  -56 ور ااّ

نظار رىل املوضاو  العبث التورط ه نناش بشأن ما رذا  ان ينبغ  ال
ماا رذا  اان ينبغا   أو الناانون املنشاوح، أ. من زاوية النانون املوجاوح

ل اللجنااة أتاار  اا  اجلااانبني بعااني االعتبااار  وماان املنطناا  أن تواواا 
تُغفاااال ه الوقاااات ذاتااااه  أال عملهااااا املتصاااال سلتاااادوين، لكاااان عليهااااا

عاادل التطااوير التاادر   وحاجااة اجملتمااا الاادوي رىل تعزيااز الساا . وال
مبكافحة ا ف ت من العناب  غأ أنه من الضاروري تاوت  احلارر 

 واحليطة ه ارا امليدان املشحون سياسيا  
، قاااال  احلصاااانة املوضاااوعية و   ة سحلصاااانة الشخصاااي   يتعلاااق  فيماااا و  -57

السااايد ويسااانومورا رناااه ينبغااا  التميياااز بشاااكل واضاااح باااني احلصااااانة  
 مسااااتنل لكاااال  الشخصااااية واحلصااااانة الوظيفيااااة ووضااااا نظااااا. قااااانوين 

منهما  فمن راأن املعاجلاة املساتنلة أن متكان اللجناة مان التووال رىل  
ماواح تتعلاق  مشااريا  فهام واضاح لطبيعاة  ال منهماا وأن تيسار واياغة  
  احلصااااانة الشخصااااية ممااااا  ووافااااق علااااى وجااااوح ع قااااة وظيفيااااة بااااني  

، من جهة، وبني الغرض العا. املتمثل ه احلفا   احلصانة املوضوعية و 
ح  اجملتمااااا الاااادوي وقيمااااه، ماااان جهااااة أتاااارى، لكنااااه رأى  علااااى مبااااا 

ضرورة  لتوت  احلرر بشأن املراح من تلاك العباارة، فمان راأن التأويال  
عكسااية  واااو ياارى أهنااا تشااأ حتدياادا  رىل    الفضاافاض أن لا بنتااائج 

 حاجة اجملتما الدوي رىل مكافحة ا ف ت من العناب  
أتاارى تسااتدع  ااتمااا. وأرااار الساايد ويساانومورا رىل قضااية  -58

واااا  الع قاااة باااني املسااا ولية الدولياااة للدولاااة واملسااا ولية  أال اللجناااة،
ذلك الفعل  ونسبة “لفعل الرمس  االدولية للفرح  ورأى أن تعريف  

رىل الدولااة هلمااا أمهيااة حموريااة ه ااارا الصاادح  و ااب أتاار العناواار 
مااان التنريااار ه احلسااابان عناااد النظااار ه  60املشاااار رليهاااا ه الفنااارة 

 وع قته مبس ولية الدولة  “ألفعال الرمسية امفهو. 

، سحلصاانة الشخصايةوعن قائمة األراخاع الارين يتمتعاون  -59
العااااره أقاااار ااااارم احلصااااانة لر ساااااء الاااادول  قااااال رن النااااانون الاااادوي

أي ور ساء احلكومات ووزراء ااارجية  وأرحف قائ   رنه يعارض الر 
يتمتعااااون حبصااااانة رخصااااية، وأوضااااح  ال النائاااال رن وزراء ااارجيااااة

بصااااااافتهم أعلاااااااى مسااااااا وي احلكوماااااااة املكلفاااااااني سلشااااااا ون  -أهنااااااام 
ية لنيامهم غىن عن احلصانة الشخص وال مثلون الدولة، - ااارجية

تشككه ه ضرورة توسيا نطاق أبدى مبهامهم  ومن جهة أترى، 
جملموعة ا ولني من غأ أعضاء احلصانة الشخصية لتشمل  بار املس

 الث ثية 
 مطلنااااة احلصااااانة الشخصاااايةأمااااا عاااان مسااااألة مااااا رذا  اناااات  -60
منياادة، رأى الساايد ويساانومورا أهنااا مسااألة أ ثاار وااعوبة، ألنااه  أ.

 دياااد ماااا رذا  انااات النياااوح علاااى احلصاااانة الشخصااايةمااان الااا ز. حت
ل املخالفاة االستثناءات املتعلنة ماا ينبغا  أن تنطباق علاى األفعاا أو

رذا  ااااان ينبغاااا  أن يشاااامل االسااااتثناء ر ساااااء  ومااااا للنواعاااد اآلماااارة،
بعاد انتهااء  أو الدول ور ساء احلكومات ه أثنااء راغلهم مناوابهم

ا  انااااات االسااااااتثناءات ضاااااارورية ه  لتااااااا احلااااااالتني  ورذ أو والياااااتهم
للتصدي ل ف ت من العناب، فمن املهم أيضا  مراعاة احلاجاة رىل 

اسااتنرار الع قااات الدوليااة ورىل التوفيااق املناسااب بااني   احلفااا  علااى
    الشاغلني 

احلصااااااااانة وقااااااااال الساااااااايد ويساااااااانومورا رن مسااااااااألة تضااااااااو   -61
وينبغاااا  قيااااوح ااااا  أيضااااا  حماااال جاااادل،  أو السااااتثناءات املوضااااوعية

معاجلتهااااا  وقااااد حظاااا  احتمااااال االسااااتثناء بتأييااااد أوسااااا ه حالااااة 
انة الشخصااااية  ورأى أنااااه احلصااااانة املوضااااوعية منااااه ه حالااااة احلصاااا 

ساايتعني علااى اللجنااة أن تبحااث نطاااق احلصااانة الوظيفيااة، و اارلك 
الوقات نفساه،  وه  “عل رمس  فو “س ول متعريف مصطلح  

ن تشاامل جمموعااة  واحاادة ماان عليهااا أن تباات فيمااا رذا  ااان ينبغاا  أ
 ،احلصااانة الشخصااية واحلصااانة الوظيفيااةالنواعااد ا جرائيااة  اا   ماان 

أنااه ماان الضااروري وضااا جممااوعتني منفصاالتني  وأتااأا ، قااال رن  أ.
من التنرير ستكون وسيلة مفيدة   72تطة العمل املنرتحة ه الفنرة  

وجيااااه للجنااااة مااان التنااااد. ه عملهااااا املتعلاااق سملوضااااو  ولتلتمكاااني ا
 املنررة اااوة ه رعداح تنريراا املنبل 

قااال رن التنرياار األوي منتضااب لكنااه واضااح  حســونةالساايد  -62
ورامل  ومضى ينول رن املنررة اااوة ذ رت أهنا تنوي االنط ق 
 مااااان حياااااث انتهاااااى السااااايد  ولاااااوح ني الاااااري حتلاااااى حائماااااا  سملروناااااة

ى هنجااه ماان واسااتحق الشااكر علااى مسااامهته املهمااة، رغاام مااا اعاارت 
ذاتيااة أحياااان   وعاان الاانهج الااري ينبغاا  اتباعااه ه معاجلااة املوضااو ، 
قاااال رناااه ي ياااد الااارأي الاااري عااارب عناااه  ثاااأون أثنااااء املناقشاااات الااا  

اللجنة الساحسة، والنائل أبنه  وه جرت حاتل جلنة النانون الدوي
ة يم توازان  بني ضرورة أت يد مبدأ احلصانة وضرور ينبغ  للجنة أن تن
سجلرائم ال  تُعد جرائم تطأة مبوجاب  يتعلق فيمااستبعاح احلصانة 
 النانون الدوي 
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دحت ه  -63 ورأى الساااايد حسااااونة أن املسااااائل اا فيااااة الاااا  حااااُ
باد مان معاجلتهاا  ا   ال التنرير وتطة العمل تشاكل قضاااي رئيساية

لاااااق سملوضاااااو  راااااام  ، وأن التميياااااز باااااني نظاااااا. يكاااااون العمااااال املتع
قاااد يبااادح الغماااوض  احلصاااانة الشخصاايةونظاااا.  انة املوضاااوعيةاحلصاا 

املسااتمر املتعلااق سملسااتفيدين ماان نااوع  احلصااانة وبنطاااق  اال نااو   
، فهرا “لفعل الرمس  اويبدو من املهم أيضا  حتديد املنصوح بعبارة 

أيضاااا  مااان راااأنه أن يسااااعد علاااى توضااايح نطااااق احلصاااانتني؛ ومااان 
ىل الدولاة أن  لا  الع قاة باني ر “لفعال الرمسا  اراأن حتليال عازو 

احلصانة وبني مس ولية الدولة  ومان املفياد ه اارا الشاأن أن يُلناَى 
الضوء على أي ع قة بني العمل احلاي وبني أعماال اللجناة بشاأن 

األمم املتحدة حلصاانت الادول وممتلكاهتاا مان الوالياة رعداح اتفاقية 
ممثلاااااو الدولاااااة الااااارين النضاااااائية  وألغاااااراض اااااارم االتفاقياااااة، يشااااابَّه 

يتصااارفون بصااافتهم الرمسياااة سلدولاااة نفساااها  ويوضاااح التعلياااق علاااى 
‘( أن 5ًب(’1، الفنااااااارة 2احلكااااااام املتصااااااال مااااااارم املساااااااألة ًاملااااااااحة 

نح  توضاايح أن “رم الصاافة ماا املنصااوح  ملااة  تلااك احلصاااانت متاااُ
  (263ًملمثل  الدولة بصفتهم التمثيلية املوضوعية

، يشااأ التنرياار رىل أن “لفعاال الرمساا  ابتعريااف  يتعلااق فيماااو  -64
اللجنااة قااد  ااد أنااه ماان املفيااد التمييااز بااني األفعااال الرمسيااة واألفعااال 
غاااأ املشاااروعة  غاااأ أن وجاااااة اااارا التميياااز  انااات حمااال راااك ه 

ة العامااااة بشاااأن حصاااانة مساااا وي الااادول مااان الواليااااة مااار رة األمانااا 
تلاك املار رة رىل    ويشاأ التحليال ه(264ًالنضائية اجلنائياة األجنبياة

اجلنائيااة، ماان حيااث املباادأ،  أو أنااه رن عااُّدت األفعااال غااأ املشااروعة
، فااااإن مفهااااو. احلصااااانة املوضااااوعيةألغااااراض  “أ رمسيااااة غاااا أفعاااااال  

مضااامونه  فاحلصاااانة تشااامل مجياااا احلصاااانة ذاتاااه سااايفند  ثاااأا  مااان 
 أن مباا األنشطة املتعلناة سملهاا. الرمسياة، بنطاا النظار عان قانونيتهاا،

تكون مبثاباة الناضا  الاري  أن أساسها املنطن  او منا الدول من
 يصدر أحكاما  بشأن أفعال حول أترى ذات سياحة 

حمنااة وأضاااف الساايد حسااونة قااائ   رن املنااررة اااوااة احلاليااة  -65
ه التخطااايط ل ساااتمرار ه استنصااااء وحتليااال ممارساااات الااادول ه 

نضااااااائية اجلنائياااااااة جمااااااال حصااااااانة مسااااااا وي الاااااادول ماااااان الوالياااااااة ال
يستعرضاااها  مل حبياااث أتتااار ه احلسااابان املمارساااات الااا  األجنبياااة،

سااالفها  وينبغااا ، ه ااااارا املناااا.، االاتماااا. تاوااااة  سحلكااام الااااري 
حصاانت الدول من م ترا  ه قضية حمكمة العدل الدولية  أودرته

  فالتحليال الناانوين الاري جااء فياه، ماا أناه يتعلاق الوالياة النضاائية
نة الاااادول، قااااد يتاااايح رطااااارا  مفياااادا  للنظاااار ه مسااااائل عاااادة  حبصااااا

لت الناااول ه مساااألة االعتنااااح  فاحملكماااة، علاااى سااابيل املثاااال، فصاااّ

__________ 
 املتعلناااة املاااواح مشااااريا(، الثاااايناجمللاااد الثااااين ًاجلااازء  ،1991 حولياااة (263ً 
 تااااع، وبوجاااه 28 الفنااارة ،صااااانت الااادول وممتلكاهتاااا مااان الوالياااة النضاااائيةحب

 ‘ 5ًب(’1 الفنرة، 2 املاحة مشرو ( من التعليق على 17الفنرة ً
 ً264) A/CN.4/596 وCorr.1، املوقاااااا علاااااى متاحاااااة وثيناااااةً 160 الفنااااارة 

 ( للجنة الشبك 

انة، ممارسااااااات الاااااادول ذات الصاااااالة ه سااااااياق احلصاااااا  وه س لاااااازا.
 وحللت الع قة بني النواعد اآلمرة وبني حصانة الدول 

ىل أتسايس نتاائج وقال السيد حساونة رناه رذا  انات احلاجاة ر -66
العماال املتعلااق سملوضااو  الااراان علااى ممارسااة الاادول مسااألة مفروغااا  
منها، فمن املهم أيضا  فهام مكاناة احلصاانة ه منظوماة قايم الناانون 

ئاه  ومضاى يناول رن االقارتاح الاوارح ه التنريار الدوي املعاور ومباح
نة والاااداع  رىل تنااااول األساااا  املنطنااا  الاااري ترتكاااز علياااه احلصاااا

مبزيااد ماان التفصاايل اقاارتاح  جاادير سلتأييااد، ألن احلاادوح بااني النااانون 
املوجاااوح والناااانون املنشاااوح  ثاااأا  ماااا تكاااون حمااال تااا ف  وسااايكون 

الناانون الادوي املعاوار تند  عرض واضح عن مكاناة احلصاانة ه 
مفياادا  ه تنياايم خمتلااف اال ااااات، ومنهااا مااث   اال ااام الااداع  رىل 

ه  أو اءات مان احلصاانة ه حالاة انتهااك النواعاد اآلمارةرقرار استثن
 حالة اجلرائم الدولية 

وقااال الساايد حسااونة رنااه ي يااد مناارتح املنااررة اااوااة املتعلااق  -67
ة املوضااو ، لكنااه رأى أنااه ينبغاا  وضااا ستبااا  هنااج متاادرج ه معاجلاا 

تريطاااااااة طرياااااااق ورطاااااااار زماااااااإ لتحدياااااااد املساااااااار املنبااااااال، و ااااااارلك 
عيااااة العاماااة أن تعطااا  اللجنااااة املوضاااو  أولويااااة ه طلاااب اجلم تلبياااة

 برانمج عملها 
قالاااات رن تنرياااار املنااااررة اااوااااة األوي  جاكوبســــونالساااايدة  -68

ئاااادح للجنااااة  حساااان التعلياااال والتنظاااايم ورنااااه، رىل جانااااب املندمااااة،
ساابي   بناااء  للمضاا  قاادما  ه تناااول املوضااو   وأضااافت قائلااة رهناااا 

عاجلة ر  جوانب احلصانة ه رطار ِحَز. ت يد عز. املنررة اااوة م
 العمل  من املسائل، األمر الري يسر  وتأة

ومضاات تنااول رن ماان بااني املسااائل اا فيااة الرئيسااية املتعلنااة  -69
مان التنريار، تااوي  53رياة، والااوارحة ه الفنارة  واناب املوضاو  اجلوا

 اااااا  أمهياااااة تاواااااة للع قاااااة باااااني املسااااا ولية الدولياااااة للدولاااااة وباااااني
 املس ولية الدولية للفرح وللتمييز بينهما ولتأثأاهتما على احلصانة 

وقد اقرتحت املنررة اااوة التطرق رىل النواح  ا جرائية من  -70
ماان التنرياار بعااد النااواح   70و 69احلصااانة الاا  حُبثاات ه الفناارتني 

اجلواريااة، عناادما يتسااىن الاااذ قاارار بشااأن احلاجااة رىل رنشاااء نظاااا. 
  احلصانة املوضوعيةللحصانة الشخصية و   -اثنني   أو    واحدرجرائ

بيد أن مسألة احلصانة ترتبط ارتباطا  عضواي  س جراءات  ورمبا  ان 
التنلياادي  ماان األفضاال الباادء س جااراءات باادال  ماان األتاار سلاانهج

لتنااااااول املواضااااايا، أي معاجلاااااة املضااااامون مث ا جاااااراءات  وينطاااااوي 
ن املااازااي  فاملساااائل ا جرائياااة أقااال راثرة الااانهج املنااارتح علاااى عااادح مااا 

اثنااني،  أو للجاادل؛ وبصاارف النظاار عاان اتتيااار نظااا. رجرائاا  واحااد
سيكون  ثأ من األحكا. متشااما ؛ وأتاأا ، مان راأن الاتمكن مان 

  جرائية تسهيل االتفاق على اجلزء املتعلق سملضمون تصور البنية ا
حمادحة مان التنريار، وانتنلت السيدة جا وبساون رىل جواناب  -71

فنالاات رن املنااررة اااوااة حمنااة ه اعتبااار احلصااانة الوظيفيااة حجاار 
اعتزامهاااا معاجلاااة مساااألة حتدياااد ماااا يشاااكل  وه الزاوياااة ه احلصاااانة
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رىل مصااااحل وقااايم ومبااااح  الناااانون   وتعاااإ رراااارهتا “عااا   رمسياااا   ف
ن مكااان تنااااول احلصاااانة مااا  ال تااارى أناااه الااادوي واجملتماااا الااادوي أهناااا

منظاااور الناااانون املوجاااوح فناااط  ويبااادو أن املناااررة اااواااة تناااول رن 
مهمااة اللجنااة ااا  معاجلااة مسااألة احلصااانة ه رطااار واليااة اللجنااة، 

الساااابق ثاااوري  فناااد قاااال املنااارر ااااااع  وال وااااو قاااول غاااأ جدياااد
  وقااااد راااادح علااااى مفهااااومني  (265ًالشاااا ء نفسااااه ه خمططااااه العااااا.

يتحملوا مسا ولياهتم عان اجلارائم  أوهلما، أن على مس وي الدولة أن
وأن الدولاااة ينبغااا  أن تكاااون قااااحرة علاااى ممارساااة واليتهاااا النضاااائية 
اجلنائياااة ه التعامااال ماااا املشاااتبه ه ارتكاااامم جااارائم؛ واثنيهماااا، أن 

ين يتصرفون سسم حوهلم ينبغ  أن يكونوا مستنلني ه املس ولني الر
 قااات بااني الاادول مواجهااة الاادول األتاارى حروااا  علااى اسااتنرار الع

ورمكانيااة التنباا  مااا  مث أ ااد أن إبمكااان اللجنااة ا سااها. ه حتنيااق 
توازن سليم بني املفهومني عن طريق تدوين الناانون الادوي وتطاويرم 

ك، قاااررت اللجناااة رحراج املوضاااو  ه   وبنااااء علاااى ذلااا (266ًالتااادر  
برانمج عملها الطويل األجل  وذ رت املنررة اااوة الش ء نفساه 

 من التنرير  58ه الفنرة 

وعاااان تطااااة العماااال الااااوارحة ه الفصاااال األتااااأ ماااان التنرياااار،  -72
الاوارح  “لفعال الرمسا  اأرارت السيدة جا وبساون رىل أن تعرياف 

  وقالاات 2-2أيضااا  ه رطااار البنااد وجيهااا  قااد يكااون  2-3ه البنااد 
رناااه ينبغااا  للمناااررة اااواااة أيضاااا  أن تنظااار ه رحراج بناااد مااان بناااوح 

سجلرائم الدولية، رمبا ما ضارب أمثلاة  يتعلق فيما “د. ا ت لع 
على ارم اجلرائم لتجنب الدتول ه مناقشاات مطولاة بشاأن املاراح 

  “جلرائم الدولية امن مصطلح 
ــودالسااايد  -73 ه حسااان وااااياغته األوي أثاااىن علاااى التنريااار  احلمـ

ضااااي واسااتناحم رىل حبااوث  افيااة، وقااال رنااه يعكااس فهمااا  عمينااا  للن
املطروحاااة  وأضاااااف قااااائ   رن التنرياااار يشااااأ رىل أن املنااااررة اااوااااة 
تعتااااز. وااااوغ اساااااتنتاجات علااااى أسااااا  الفناااااه النااااانوين واملمارساااااة 

ن االنطا ق مان منادمات منطنياة واالجتهاحات النضائية عوضا  ع
 قانونية ومنهجية وحماولة رثباهتا 

تر اللجنة ه وقال السيد احلموح رنه، ما موافنته على أن أت -74
احلسبان أعماهلا السابنة املتعلنة سملوضو  واملاحة البحثية الوارحة ه 
تنارير املنرر اااع السابق، يرى أيضا  أن النهج الري أُتر باه ه 

التنارير مثأ للجدل وأحاحي البعاد  فنارارات  ال مان احملاا م  تلك
قواعد  أو ولاحمللية والدولية تشأ رىل عد. وجوح ممارسة متسنة للد

متساانة للنااانون الاادوي العااره  باال علااى العكااس ماان ذلااك، يوجااد 
غماااوض ه جواناااب عاااادة  اااب تبدياااادم رذا أراحت اللجناااة املضاااا  

 اااوة ه تنريراا قدما ، وارا ما ذ رته املنررة 
م عمال اللجناة بشاأن  ال وقال السيد احلموح رنه -75 يرى أن ينساَّ

علاى  -ا مواح قد ياتمخ  عنهاا تنسَّم أي مشاري وأال -املوضو  
__________ 

  األول املرفق(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،2006 حولية (265ً 
  18و 17 الفنراتن  نفسه، املرجا (266ً 

سلتطااااوير التاااادر    وأرحف قااااائ   رن  أو أسااااا  الع قااااة سلتاااادوين
هنجااا  ماان ااارا النبياال ساايكون عااد  اجلاادوى وسااُيغفل أن املسااائل 

أراارت رلياه املناررة  نونية املطروحة مرتابطاة  ورأى، علاى ماو مااالنا
احلصاااانة اااواااة، أن مااان األفضااال أن تااادر  اللجناااة التميياااز باااني 

 احلصاااانة املوضاااوعية، وأن تناااو. ه رطاااار اااارم الدراساااةو  الشخصاااية
 الوظيفة املشرت ة بينهما  وه بتمحيص النظر ه أسس  ل منهما

السااايد احلماااوح أن رخصااانة الدولاااة، واااا  وماااا ذلاااك، رأى  -76
، ينبغاااا  تفسااااأاا علااااى أهنااااا رخصاااانة لحصااااانة الشخصاااايةر ياااازة ل

الدولياة، ه حكمهاا ه قضاية حمدوحة  فند أراارت حمكماة العادل 
، رىل أن 2000نيساااااااااان/أبريل  11مااااااااار رة االعتناااااااااال الصااااااااااحرة ه 

نح ملصااالحتهم الشخصاااية، ور اااا ألحاء  ال حصاااانة وزراء ااارجياااة متاااُ
تنااق  احملكماة مساألة التميياز  ومل مهامهم بفعالياة نياباة عان حوهلام 

ية باااني راااكل  احلصاااانة، وااااو أمااار ذو حاللاااة سلنظااار رىل أن النضااا 
تتعلاااق  ااارائم حولياااة رئيساااية  فلاااو  انااات احملكماااة منتنعاااة أبن فعااا   
منسااوس  رىل وزياار للخارجيااة اااو فعاال ماان أفعااال الدولااة، وأن الااوزير 

الوالية النضائية، لكانت قالت ذلك بادال  من صنا  يكون سلتاي حم
مان االعتماااح علااى حجااة اجلاناب الااوظيف   وذاباات احملكمااة أيضااا  

ستطيا أن تستنبط من ممارسات الادول أي اساتثناء ه ت ال رىل أهنا
رطااار النااانون الاادوي العااره ماان الناعاادة الاا  متاانح احلصااانة لااوزراء 

ىل أن احلصانة تنته  برتك املس ول ااارجية الشاغلني ملناوبهم، ور
 ملنصبه 

حصااانت الادول وه احلكم الري أودرته احملكمة ه قضاية  -77
ال  أرار رليها السيد حسونة ه وقت سابق،   من الوالية النضائية

 انااات الفرواااة متاحاااة هلاااا جمااادحا  للحكااام أبن فعااال املسااا ول وفعااال 
ائم الا  تُعاد ه نظار الدولة يتماث ن ألغراض احلصانة ه حالة اجلر 

النااانون الاادوي جاارائم تطااأة  وباادال  ماان ذلااك، راادحت علااى أهنااا 
واليااة النضااائية حملااا م تكتفاا  مبعاجلااة حصااانة الدولااة نفسااها ماان ال

الاادول األتاارى، وأن مسااألة مااا رذا  ااان مكاان أن تنطبااق احلصااانة، 
ورن انطبنت فإىل أي مدى مكان أن تنطباق، ه الادعاوى اجلنائياة 

مسااا ول حولاااة مااان الااادول ليسااات مطروحاااة للننااااش  وبااارلك  ضاااد
ميزت احملكمة بني فعل الدولاة وفعال املسا ول، حا  لاو  اان الفعال 

   لتيهمايُعزى رىل اجلهتني   قاب   ألن
وقال السيد احلموح رن احلناوقيني الارين يفضالون مانح حصاانة   -78

ن تلااك  موضااوعية مطلنااة ه حالااة اجلاارائم الدوليااة ااطااأة ئتجااون أب 
األفعاال أفعاال  لادول بنادر مااا اا  أفعاال املسا ولني الارين ارتكبواااا   

فعال رىل نفساها  وام ينكرون وجوح املسا ولية حا  رن عازت الدولاة ال 
حلمايااااة مساااا وهلا ماااان حتماااال املساااا ولية وحاااا  رن اسااااُتوفيت الشااااروط  

 ااااالوا أن اللجناااة، سعتماحااااا   رذ   األتااارى للمسااا ولية  وقاااال رهنااام، 
،  ( 267ً ملتعلنااة مبساا ولية الاادول عاان األفعااال غااأ املشااروعة حوليااا  املااواح ا 

رفضااات فكااارة أن الدولاااة قاااد ترتكاااب جرماااة حولياااة، قاااالوا خمطئاااني رن  
__________ 

  أع م 262 احلارية انظر (267ً 
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حما ماااااة املسااااا ول املعاااااإ ه حمكماااااة أجنبياااااة تعاااااإ حما ماااااة الدولاااااة   
و اااااالوا أيضااااا  أن ذلااااك املنطااااق قااااد رُفاااا  عناااادما أنشاااائت حمكمااااة  

العساكرية الدولياة للشارق األقصاى ًحمكماة طو ياو(  نورمربغ واحملكماة  
 وعندما اعُتمد نظا. روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية  

احلموح رنه من املشاكوك فياه رىل حاد وستتصار، قال السيد  -79
 حصاااانة موضاااوعيةبعياااد أن يكاااون الناااانون الااادوي العاااره قاااد أقااار 

ا األمار، يبادو أن الارأي واقا  وه أبتطر اجلارائم الدولياة  يتعلق فيما
املستنل املشرتك الري أبادام النضااة ايغناز و وماانس وبورغنتاال ه 

يشأ رىل  2000بريل نيسان/أ 11مر رة االعتنال الصاحرة ه  قضية  
توجااد قاعاادة تتعلااق سحلصااانة املوضااوعية، ولكاان رمبااا أمكاان  ال أنااه

 استشفاف بع  اال ااات النارئة 
د احلمااوح أنااه ينبغاا  للجنااة أن تبحااث الساايرأى ومااا ذلااك،  -80

نطاق اجلرائم، ت فا  ألتطر اجلرائم الدولية، ال  مكن أن تساتبعد 
ة، وااو ماا قاد يساتلز. بادورم حتدياد أيضا  انطباق احلصاانة املوضاوعي

يوجاااد اتفااااق ه االجتهاااااح  وال  “لفعااال الرمسااا  ااملنصاااوح بعباااارة 
ض حتدياد اجلارائم الا  النضائ  بشأن املنصوح سلفعل الرمسا  ألغارا

وسا اللجنة  وه تندرج فيه  ال تندرج ه نطاق احلصانة وتلك ال 
 احلساابان أن أن تنااد. مسااامهة ه ااارا املضاامار، علااى أن أتتاار ه

املوقاااف املبااادئ  ااااو عاااد. وجاااوح قواعاااد حتكااام احلصاااانة ماااا حامااات 
 حتدَّح  مل اجلرائم ال  تنطبق بشأهنا احلصانة

رذا  اان ينبغا  أن تكاون   مباا   املناررة اااواة املتعلاق وعن سا ال  -81
  حلصاااانة الشخصاااية قائماااة مغلناااة قائماااة املسااا ولني الااارين يتمتعاااون س 

ا  بتحديااد املساا ولني الاارين ينبغاا  رحراجهاام  مفتوحااة، واملتعلااق أيضاا  أ. 
احلماوح رن اجلاواب يتوقاف علاى ماا رذا  انات   ه النائمة، قال السيد 

 حلسن سأ وظائف الدولة وسياحهتا  مها. مس ول بعينه ضرورية  
   00/13فعت اجللسة الساعة  ُر 
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 كافليش   لوسيو  سيد ال   الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، الساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، الساااايد 
سااااينغ، الساااايد رااااتورما، الساااايد العرابااااة، الساااايد غااااوميس روبلياااادو، 

تو، السااااايد  ينا، السااااايد فورتاااااو، الساااايد  اااااامأوسااااب -الساااايد فلنسااااايا 
 اناااديوا، السااايد  يتيشايسااااري، السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى 
سليمان قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السايد ناول ، السايد 

 نيهاو ، السيد وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا

 ________ 

  األجنبية اجلنائية  القضائية  الوالية   من  الدول  مسؤول حصانة
 ( A/CN.4/654 ، ألف الفرع   ، Add.1و A/CN.4/650( )اتبع)

 من جدول األعمال[ 5]البند 
 (اتباالتنرير األوي للمنررة اااوة ً

حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل مواواااالة النظاااار ه التنرياااار الــــرئيس  -1
صااانة مساا وي الاادول ماان األوي للمنااررة اااوااة اجلدياادة املعنيااة حب

 ( A/CN.4/654األجنبية ًلنضائية اجلنائية الوالية ا
 أعرب عن موافنتاه علاى الانهج الاري اعتمدتاهشتورما السيد  -2

املنااررة اااوااة  ورأى أهنااا قااد أوااابت حااني اتتااارت أن تنظاار أوال  
ه النااااايم األساساااااية الااااا  تناااااو. عليهاااااا النواعاااااد النانونياااااة املتعلناااااة 

ماااااا بينهاااااا  و ساااااد سحلصاااااانة والااااا  غالباااااا  ماااااا تكاااااون متضااااااربة في
ماااا تعلاااق مبسااا وليها،  أو حلصااااانت، ساااواء ماااا تعلاااق منهاااا سلدولاااةا

املباادأ األساساا  املتمثاال ه ساااياحة الدولااة ه سااياق الع قااات باااني 
تعاااااد احلصاااااانة تتمياااااز بطاااااابا مطلاااااق، بااااال  مل الااااادول  وماااااا ذلاااااك،

أواابحت ذات طاااابا وظيفااا   واااارا اااو السااابب الاااري يااادعو رىل 
  وعاااحة مااا يشااكل احلاارع ووظائفهااا األساساايةتربيراااا بناايم الدولااة 

على احلفا  على ع قات وحية وسلمية جزءا  من اارم النايم، غاأ 
أن مثة قيما  أترى ه وقتنا احلاضر، مثل التصميم على منا رف ت 
ماارتكر أتطاار اجلاارائم ماان العناااب  وماان وجهااة النظاار ااارم، فااإن 

دوي مباح  النانون ال رىل غأاا من أو ا رارة رىل النواعد اآلمرة،
تعااااااإ سلضاااااارورة االستعاضااااااة عاااااان النااااااانون املوجااااااوح  ال وقواعاااااادم،

سلنااانون املنشااوح  و ااب سلتأ يااد احلفااا  علااى التمييااز بااني ااارين 
مكاان االقتصااار علااى النااانون األول و اااال  ال النااانونني، غااأ أنااه

مبادأ تطوير النانون الدوي  ومن مث، تدعو احلاجاة رىل التوفياق باني 
 املباح  والنيم األترى النائمة  احلصانة وبني

 اااب علااااى اللجنااااة أن تساااتند ه أعماهلااااا رىل االجتهاااااحات و  -3
النضااااائية، ورمبااااا أمكاااان أن تساااااتند أيضااااا  رىل التشااااريعات الوطنياااااة 
املتعلناة سحلصاااانت، فهاا  تعكااس أيضااا  ممارسااات الاادول  غااأ أنااه 

يتمثااااال ه وضااااااا  يغياااااب عااااان األذااااااان أن حور اللجناااااة أال  اااااب
واعاد العاماة، ه حااني أن اهليئاات النضاائية، مثاال حمكماة العاادل الن

حالة  وه الدولية، مدعوة رىل تطبيق النواعد على احلاالت احملدحة 
عد. وجوح معاادات، ينصب التادوين علاى قواعاد الناانون الادوي 
العااااره أساسااااا   و ااااب علااااى اللجنااااة أن تسااااتند أيضااااا  رىل أعماهلااااا 

مدوناااة اجلااارائم املخلاااة بسااالم ا نساااانية  سااايما مشااارو  ال نة،السااااب
ونظاا.  (268ًوأمنها الري اعتمدته اللجناة ه حورهتاا الثامناة واألربعاني

 روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية 
ورأى السااااايد رااااااتورما أن التمييااااااز باااااني احلصااااااانة الشخصااااااية  -4

د البحاااث  سملوضاااو  قيااا  يتعلاااق فيمااااواحلصاااانة املوضاااوعية أساسااا  
وعلااى الااارغم مااان رمكانياااة اعتبااار أن  لتاااا احلصاااانتني تتميااازان الياااو. 

__________ 
  50(، الفنرة الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1996 حولية (268ً 
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بطاااابا وظيفااا  عوضاااا  عااان الطاااابا املطلاااق، فاااإن غااارض  ااال منهماااا 
انة األوىل  باااااار يظاااال خمتلفاااااا  عاااان غااااارض األتاااارى  وحتمااااا  احلصاااا 

مسااا وي الدولاااة، ه حاااني حتمااا  احلصاااانة الثانياااة أرخاواااا  آتااارين 
بااااد أيضااااا  أن يكااااون عاااادح  ال وماااان مث، لاااادى أحائهاااام ملهااااا. رمسيااااة 

األرااااااخاع الاااااارين يتمتعااااااون سحلصااااااانة الشخصااااااية قلااااااي   بناااااادر 
املساااااتطا   ويتمثااااال اال اااااام الساااااائد ه حصااااار اااااارا الشاااااكل مااااان 

حون استبعاح رمكانية  جملموعة الث ثية،اأركال احلصانة ه أعضاء 
 بوزراء ااارجية  يتعلق فيماتنييداا 

دل الدولياااااة ه مناساااابات عديااااادة وقااااد أعاااااحت حمكماااااة العاااا  -5
تعااإ ا فا ت ماان العنااب، وأن ااارم  ال التأ ياد علااى أن احلصاانة

تساتثإ املساتفيدين منهاا مان  ال احلصانة، سعتباراا قاعادة رجرائياة،
رض مل حنات جنائية  وما ذلك، مكن أيضا  لناعدة احتمال التع

لدولة غأ راغبة من النواعد ا جرائية رعاقة رقامة العدل رذا  انت ا
ه حما مااة مواطنيهااا، و ااان النيااا. باارلك لاايس ماان اتتصاااع أيااة 
ايئااااة قضااااائية أجنبيااااة  ونظااااا. رومااااا األساساااا  للمحكمااااة اجلنائيااااة 

ياال  وماان املستصااوب التفكااأ الدوليااة نفسااه يسااتند رىل مباادأ التكم
ه االسااااتثناءات املمكنااااة ماااان احلصااااانة الشخصااااية لكبااااار مساااا وي 

ساااايما  ال املسااااا  سلناااايم األساسااااية األتاااارى، الدولاااة، ولكاااان حون
اساتنرار الع قااات باني الاادول  ورأى السايد رااتورما أن تطار الاااذ 
 تاادابأ انتناميااة مااربر  اااف  لعااد. ماانح الاادول تفويضااا  مطلنااا  لتناارر

 من جانب واحد أن جرمة معينة تربر رفا احلصانة الشخصية 
تشاااااااااكل  وقاااااااااال السااااااااايد راااااااااتورما رن احلصاااااااااانة املوضاااااااااوعية -6

الرئيسااا  للنواعاااد املتعلناااة سحلصاااانة مااان الوالياااة النضاااائية  املوضاااو 
تطويراااااااااا تاااااااادر يا    أو اجلنائيااااااااة األجنبيااااااااة الاااااااا  ينبغاااااااا  تاااااااادوينها

  علاى النحاو التااي  مان ث ث مساائل ه اارا الساياق، واا  وتثار
لفعااال  اااااو  وماااا اااام األراااخاع املساااتفيدون مااان اااارم احلصاااانة؟

سملسااااألة  يتعلااااق فيماااااثناءات املمكنااااة؟ و ااااا  االساااات ومااااا ؟“الرمساااا 
لعادح  رال األوىل، مكن سلفعل الناول رناه ينبغا  عاد. مانح احلصاانة

و ا ء الدولاة الارين ينوماون أبفعااهلم الرمسياة  أو حمدوح مان مسا وي
ااااارا الصاااادح، فااااإن النيااااا  علااااى املااااواح املتعلنااااة  وه مااارم الصاااافة 

حمدوح الفائدة،  (269)حوليا   مبس ولية الدول عن األفعال غأ املشروعة
 ينطباااااق ال وذلااااك ألن ماااانح احلصااااانة بنااااااء علااااى املعيااااار الااااوظيف 

علااى مساا ولية الدولااة، واااو عااد  اجلاادوى سلنساابة رىل حصااانة  رال
ليسااااوا ماااان مساااا وي الدولااااة، ولكاااانهم مارسااااون األرااااخاع الاااارين 

يتصاااااااااااارفون ه رطاااااااااااار الساااااااااااالطة  أو بعااااااااااا  الساااااااااااالطات العاماااااااااااة
 ضاااااااافة رىل ذلاااااااك، تتفااااااااوت نظااااااام اادماااااااة للدولاااااااة  وس الفعلياااااااة
تفااااوات   باااأا ، وبعااا  األراااخاع الااارين يُعتاااربون ه بعااا   العاماااة

 الادول مان مااوظف  الدولاة ًمثال املدرسااني ه نظاا. التعلايم الااوطإ(
يُعاااااااادون  اااااااارلك ه حول أتاااااااارى، وماااااااان الواضااااااااح أن اااااااااا الء  ال

__________ 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (269ً 

حوليااة   وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه املرفااق
  77و 76 الفنرتني والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001

 يتمتعون سحلصانة، على الرغم من  اوهنم يعملاون ه ال األرخاع
تدمااة الدولااة  فكيااف مكاان رذن حتديااد مساا وي الدولااة ألغااراض 
احلصانة من الوالية النضاائية اجلنائياة األجنبياة؟ قاد يكمان احلال ه 

ماااال ا حارياااة، وااااو متيياااز قاااد التميياااز باااني األعماااال الساااياحية واألع
تسااااااىن سلفعاااااال تكريسااااااه ه النواعااااااد املتعلنااااااة حبصاااااااانت الاااااادول  

يضاااااا  ه حتدياااااد الفعااااال الرمسااااا   وبعباااااارة ويُساااااتخد. اااااارا املعياااااار أ
رن األرااااااااخاع الوحياااااااادين الاااااااارين يتمتعااااااااون سحلصااااااااانة  أتاااااااارى،
ام أولئك الرين يضطلعون أبعمال رمسياة للدولاة ًأعماال  الوظيفية
تضاااااطلا ماااااا   أو مكااااان أن ي حيهااااا أراااااخاع عاااااحيون ال سااااياحية(

  ياانت تاوة 
ال الرمسية  تغط  احلصانة سلضرورة مجيا األفع ال  وما ذلك، -7

وتكماان املهمااة األوااعب ه حتديااد نطاااق االسااتثناءات، وساايكون 
املتجاااوزة حلاادوح  أو ماان املبالغااة اسااتبعاح  اال األفعااال غااأ املشااروعة

حلصااانة، مثلهااا ه ذلااك مثاال املساا ولية، الساالطة املنااررة  وتفاارتض ا
أنااااه مكاااان للشااااخص املعااااإ ارتكاااااب أفعااااال غااااأ مشااااروعة لضااااا 

فإن ارا املفهو. نفسه سيكون تاليا  مان  ورال -ة للمناضاة اجلنائي
فاااااإن أراااااد اجلااااارائم تطاااااورة مبوجاااااب الناااااانون  ،أي معاااااىن  ومااااان مث

ساااانية، الااادوي، مثااال التعاااريب وا سحة اجلماعياااة واجلااارائم ضاااد ا ن
اااا  وحاااداا ماااا  اااب اساااتبعاحم مااان األفعاااال الرمسياااة الااا  تغطيهاااا 

، مبوجااااب النااااانون احلصااااانة املوضااااوعية  ويباااادو أنااااه ماااان املسااااتحيل
الدوي املعاور، النول رن ارم األفعاال تتعلاق بوظاائف الدولاة الا  
حتميهااااا احلصااااانة  ومكاااان وضااااا قائمااااة ماااارم األفعااااال اسااااتناحا  رىل 

ىل النااااااانون الاااااادوي العااااااره، وحاااااا  رىل بعاااااا  النواعااااااد اآلماااااارة ور
املعاادات، غأ أنه لتفاحي أن تصبح النائمة مفرطة الطول، ينبغ  

جاااو  أساساااا  رىل مشااارو  مدوناااة اجلااارائم املخلاااة بسااالم ا نساااانية الر 
 وأمنها ونظا. روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية 

أن تنظر ه املنا.  وأتأا ، قال السيد رتورما رنه ينبغ  للجنة -8
األول ه اجلوانااااااااب اجلواريااااااااة للحصااااااااانة، وااااااااا  أرااااااااد اجلوانااااااااب 

أن تتطارق رىل اجلواناب ا جرائياة  وأ ثراا راثرة للجادل، قبال تعن دا  
 ذات الصلة 

ــغ السااااايد  -9 رناااااه ياااااوح التطااااارق رىل بعااااا  اجلواناااااب قاااااال خوانـــ
واالساااااااتثناءات اجلوارياااااااة للحصاااااااانة، مااااااان قبيااااااال نطااااااااق التطبياااااااق 

 تنطبااااااق وال وا جااااااراءات  واحلصااااااانة الشخصااااااية حصااااااانة مطلنااااااة
 على بع  األرخاع أثناء وجوحام ه مناوبهم، وماا ذلاك، رال
جملموعاااااة الث ثياااااة التنليدياااااة  وتنطباااااق اصااااار سلضااااارورة علاااااى تنت ال

احلصاااااانة املوضاااااوعية علاااااى مجياااااا ممثلااااا  الدولاااااة حينماااااا يتصااااارفون 
ناعاااادة املنبولااااة عمومااااا  ه النااااانون بصاااافتهم الرمسيااااة  وااااارم ااااا  ال

ماار رة الاادوي العااره والاا  أ اادهتا حمكمااة العاادل الدوليااة ه قضااية 
  وتشااااكل حصاااااانة 2000بريل نيسااااان/أ 11االعتنااااال الصاااااحرة ه 

مس وي الدول من الوالية النضائية اجلنائياة األجنبياة مبادأ مكرساا ، 
ُتطارح حفاعاا   ح  ورن  انت اناك جمموعة متنوعة من احلجج الا 

عاااان االسااااتثناءات، وااااا  ليساااات حائمااااا  حججااااا  مننعااااة  وبعاااا  
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تعاربينرااا الناانون الادوي، ولكنهااالاالستثناءات ا  استثناءات
ما ذلك عن ا ام متنا. 

ويتعااني علااى احملااا م أن أتتاار ه االعتبااار حصااانة الشااخص -10
املعنية، حيث رن ارم املعإ منر بداية ا جراءات وأن لطر الدولة 

الدولااة، فيمااا عاادا حالااة اجملموعااة الث ثيااة، تكااون ااا  الوحياادة الاا  
مكان وال عد. التنازل عنهااأومكن أن تنرر التنازل عن احلصانة

أيضااا الاسااتعاحة احلصااانة بعااد رفعهااا  بيااد أن رفااا احلصااانة ئااول
س من بني الشخص املعإ وبني  نب حتمل املس ولية  وعلى العك

ذلك، بينما تنف احلصانة حجر عثرة أما. التدابأ النضائية، فإهناا
تعف  الشخص املعإ من  ل مس ولية جنائية ال

تااا ل املناقشاااة أن ارتكااااب جااارائم  وأ اااد عااادح مااان األعضااااء -11
انتها ااااااات للنواعااااااد اآلمااااارة ياااااا حي رىل فناااااادان احلصااااااانة  أو حولياااااة 
احلصااانة،يشاااطر الساايد توانااغ  ومل  أبن ر وذ ااّ الاارأي، ااارا األعضاااء

حصاااانت الاادول مااان  أعلناات حمكمااة العاادل الدوليااة ه قضااية   مااا 
مارة املتعلناة  ، ا  قاعدة رجرائية تتميز عن النواعد اآل الوالية النضائية 

يكاون فنادان  ال س سحة اجلماعية واجلرائم الدولياة األتارى  ومان مث، 
تلنائيااا  سلنساابة رىل ممثليهااا حيثمااا  وال الدولااة سلنساابة رىل ال احلصااانة

وينبغ  الدولة  حصاانت من ُتستمد ا الء حصانة أن اعتبار أمكن
للجنة أن تستند رىل ارم السابنة النضائية  

مكاان منارنااة احلصااانة، سعتباراااا قاعاادة رجرائيااة، الثاال،وسمل-12
مكافحاااة ا فااا ت مااان العنااااب  أوماااا قااايم مثااال العدالاااة الدولياااة

واجملتماااا الااادوي يعتااارب أن اجلااارائم الدولياااة لضاااا للوالياااة النضاااائية 
أن اارم الناعاادة غاأ مصاحوبة، حاا  يومناا ااارا، أبي رالالعاملياة،

ة علاااى الناعااادة املتعلناااة سحلصااااانت ه رجاااراء قاااد منحهاااا األسااابني
مكااان تكاااريس العدالاااة املتعلناااة الالناااانون الااادوي، وبعباااارة أتااارى،

ضوعية على حساب العدالة ا جرائية سلوقائا املو 
ويساتند مانح احلصاانة رىل معاايأ متأوالة ه احلصاانة نفساها -13

اعتبار ينبغ  الوليس رىل تطورة الفعل املرتكب  ويرى البع  أنه
غاأ الدولاة، متثيال رطاار ه ياتم رمسياا  فع   الدولية اجلرائم من جرمة

ااااو حتديااادا  الرمسااا  الفعااال مياااز ماااا تنفيااارم بصااافة رمسياااة، بغااا  أن
مكاااان ارتكااااب فظااااائاالالواقاااا،وهالنظااار عااان ماااادى تطورتاااه 

مان طاارف آليااة الدولااة ومبوارحااا ه رطااار سياسااة تنتهجهااا ااارم رال
رمسيا  الدولة، وا فع   سلضرورة تشكل  

تشاجا علااى ا فاا ت ماان الوقاعادة احلصااانة قاعاادة حماياادة-14
عدياد مان العوامال الا  عااحة ماا تكاون العناب  ومكان تفساأاا سل

سياسااية  تاادابأ الاااذ رَذن تتطلااب وااا  سياسااية  تتاايح والعواماال
ناوي  االستثناءات من احلصانة مناا اجلارائم، بال تا حي فناط رىل ت

الوضا الراان للع قات الدولية، وهاستنرار الع قات بني الدول 
غأ متوقعة قد ت حي االستثناءات غأ امل ئمة رىل عواقب

يااااا حي ارتكااااااب اجلااااارائم الدولياااااة رىل فنااااادان الوستتصاااااار،-15
مسااااا وي الدولاااااة حصاااااانتهم، بصااااارف النظااااار عااااان تطاااااورة الفعااااال 

تبناام املنارر ااااع الساابق الاري املرتكب  وارا او املوقف الاري 
أ اااد بشااادة علاااى أن احلصاااانة الشخصاااية للمجموعاااة الث ثياااة اااا  

بطبيعتهااا، وأ ااد  اارلك علااى ضاارورة احلفااا  علااى حصااانة مطلنااة 
موقاااف أيضاااا  واااارا اآلتااارين  الدولاااة ملسااا وي املوضاااوعية احلصاااانة
معهاااد الناااانون الااادوي ه قااارارم بشاااأن حصاااانة الدولاااة واألراااخاع 

يتصاارفون سساام الدولااة ماان الواليااة النضااائية ه حالااة اجلاارائم الاارين
مار رة ولياة ه قضاية ، و رلك موقاف حمكماة العادل الد(270ًالدولية

، حياااث وااارحت ه 2000نيساااان/أبريل 11االعتناااال الصااااحرة ه 
أبنه59الفنرة 

هاا رغم أن اتفاقيات حولية خمتلفة متعلنة مبنا بع  اجلرائم ااطأة واملعاقباة علي
تساااليمهم، وتلزمهاااا سلتااااي أوتفااارض علاااى الااادول التزاماااات مبحا ماااة اجلنااااة

ماس الئية اجلنائية، فإن توسيا نطاق الوالياة اارابتوسيا نطاق واليتها النضا
حبااال ماان األحااوال احلصاااانت الاا  ينراااا النااانون الاادوي العااره ]   [  وتظاال 

لدولااة األجنبيااة قائمااة، حاا  رمكانيااة االحتجاااج ماارم احلصاااانت أمااا. حمااا م ا
اااارم رىل اساااتناحا  النبيااال اااارا مااان قضاااائية والياااة احملاااا م تلاااك متاااار  عنااادما

التفاقيات ا

الحد أن التنريار قياد النظار يهادف رىل أتماني ماكريه السيد -16
االنتناااال باااني األعماااال الااا  تساااىن رجنازااااا ه رطاااار ا ررااااح الاااري 

فارتةقدمه املنرر اااع السابق واألعما تا ل ماا سُيضطلا ال  ل
السنوات اامس ال  بدأت لتواا، ومان مث فإناه مان الساابق ألواناه 

تعلينااااات مفصاااالة عاااان اجلوانااااب اجلواريااااة ه ااااارم املرحلااااة  تنااااد  
ووافق السيد ما ريه على تطاة العمال الا  اقرتحتهاا املناررة اااواة 

 أعاااداا الااا  اساااتندت علاااى ماااو واااائب رىل التناااارير الشااااملة الااا 
  ورح السيد ما ريه على النائلني بضرورة أن هتتم اللجنة (271ًسلفها

األقاااال راثرة للجاااادل، فنااااال رنااااه -سجلوانااااب ا جرائيااااة ه البدايااااة 
سيكون من غأ املناسب أتجيل النظر ه مسائل اجلوار رىل الدورة 

مادات هتم الاملنبلة، ه تناولوااا قد األعضاء من عدحا  أن سيما
ذلك، فإن النرار املتعلق سلرتتيب الري يتعني اتباعه يرجا رىل وما

املنررة اااوة 
يتعلااااااقفيمااااااا، أوالمهاااااااوأباااااادى الساااااايد ما ريااااااه م حظتااااااني  -17

يم ومباااح  النااانون  قاا سملنهجيااة، اااو أن ررااارة املنااررة اااوااة رىل 
قاااد أاثرت بعااا  أوجاااه النلاااق  ومكااان سلتأ ياااد التساااا ل “الااادوي

ن لاه وا حية حتدياد اارم النايم  بياد أن اللجناة تشااأ عمان ساتكو 
ألهنا تطرح نفسها ه  ل مناقشة ه الواقا رىل ارم النيم سستمرار 

واارئة  وعاا وة علااى ذلااك، فااإن أوقانونيااة، سااواء بصااورة ضاامنية
وااا  معرفااة مااا أالاملساألة الاا  تنااا ه واميم املوضااو  قيااد النظار،

__________
ً270)Institute of International Law, Yearbook, vol. 73, Session of 

Naples (2009), p. 226; available from the Institute’s website 

(http://justitiaetpace.org) 
A/CN.4/601الوثينااااة(، األولاجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء ،2008حوليااااة(271ً

اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء األول(، الوثيناااااااااة ،2010حولياااااااااةو(، األويًالتنريااااااااار 
A/CN.4/631 د الثاااااين ًاجلاااازء األول(، اجمللاااا ،2011حوليااااةو،(الثاااااينًالتنرياااار

( الثالثًالتنرير A/CN.4/646الوثينة 

https://www.idi-iil.org/en/
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لادول هلاا الغلباة علاى قيماة مكافحاة رذا  انت قيمة الع قات باني ا
 ا فااااا ت مااااان العنااااااب، متثااااال فرواااااة  جاااااراء ننااااااش بشاااااأن قااااايم

الاادوي ومباحئااه  واللغااة واملنهجيااة النانونيتااان املسااتخدمتان  اجملتمااا
االتتياااارات السياسااااتية األساساااية  -متحاااوان  ال ولكااان -تاااواراين 

رى بصاورة فرحيااة مسااألة ماان مجاعيااة علاى ماادار النظار ه  أو الا   ااُ
املسااااائل  ويكماااان الفااااارق الوحيااااد ه الوقااااات احلاااااي ه أن املناااااررة 

را الوضااا بشااكل وااريح  ومكاان النااول رن ااارا اااوااة تعاارتف ماا 
خيشاى   ماا  التوجه اجلديد ليس علاى ا طا ق توجهاا  ذاتياا  وتطاأا  

و أوسااا ه طبيعيااة المااراط النساااء علااى ماا  نتيجااة الاابع ، باال اااو
يغياب عان فهام أولئاك  لان ونياة الدولياة، وااو مااحبث النضااي النان

  وبادال  الفناه الناانوين املطلعني علاى الانهج النساوي ه التعامال ماا
ماان التظاااار إبجااراء نناااش تاااال ماان أي راااغل ماان ااارا النبيااال، 
 ااب علااى اللجنااة أن تسااعى بااوع  رىل التوفيااق بااني الناايم واملباااح  

نائماة ه االعتباار، علاى املعنياة، ماا تاوت  احلارر وأتار املمارساة ال
 النحو الري أووى به السيد نول  

السايد ما رياه املساألة ماا ياة الا  أحىل وتناولت امل حظة الثان -18
وااااا   أال املطروحااااة ه الفناااارة األتااااأة ماااان تنرياااار املنااااررة اااوااااة،

مسألة التوازن بني التدوين والتطوير التدر    ورأى السيد ما ريه، 
ماااا أعضااااء آتااارين مااانهم السااايد موراسااا  والسااايد  متفناااا  ه ذلاااك

مساااااواة التطااااوير بيرتياااات  علااااى وجااااه ااصااااوع، ضاااارورة تفاااااحي 
التااادر   سلناااانون املنشاااوح  فعنااادما يناااو. أعضااااء اللجناااة سلتطاااوير 

يكتفااون مبجاارح حتديااد مااا يرغبااون ه أن يكااون عليااه  ال التاادر  ،
يوجاد أيضااا   وال ماا يعتنادون أناه ينبغاا  أن يكاون علياه  أو الناانون

 متييز واضح بني التدوين والتطوير التدر  ، وقد ت حي مساواة ارا
األتاااااأ سلناااااانون املنشاااااوح رىل التنليااااال مااااان قيماااااة أحاااااد اجلواناااااب 

 األساسية من والية اللجنة 
ي ياااد  ال مااارم الننطاااة، قاااال السااايد ما رياااه رناااه يتعلاااق فيمااااو  -19

و، مااان اقااارتاح املناااررة الااارأي الاااري يُفهااام بصاااورة ضااامنية، فيماااا يباااد
قباال أن  اااوااة الااداع  رىل أن تتناااول اللجنااة أوال  النااانون املوجااوح

بعبااااارة أتاااارى، الباااات أوال  فيمااااا مكاااان  أو هتااااتم سلنااااانون املنشااااوح،
تدوينااه قباال الباات فيمااا يتعااني تطااويرم تاادر يا   وعلااى مااو مااا أرااار 

راااديدة رلياااه السااايد تااا حي، عملياااة التطاااوير التااادر   اااا  عملياااة 
مكاااان متييزاااااا بوضااااوح عاااان التاااادوين  وسلتأ يااااد، يشااااأ  وال الدقااااة

مباااحة مان املاواح، ماان وقات رىل آتار، رىل أن احلكاام  التعلياق املتصال
وااو ماا  -يتعلاق سلتادوين  مماا املعإ يتعلق سلتطوير التادر   أ ثار

يتجلاااى، علاااى سااابيل املثاااال، ه التعلياااق العاااا. علاااى مشااااريا املاااواح 
 غاأ أن اارا مثال اساتثناء   - (272ًمبس ولية املنظمات الدوليةاملتعلنة 

جااااء ه  لماااة السااايد احلماااوح، لااايس مااان  مااااو  مثااال الناعااادة  وال
عااااحة اللجناااة أن تشاااأ رىل أن أحاااد أجااازاء أعماهلاااا يتعلاااق سلناااانون 
املوجااوح وأن جاازءا  آتاار يتعلااق سلتطااوير التاادر    وقااد  ااان الساايد 

__________ 
 بوجااهًانظاار  88(، الفناارة الثااايناجمللااد الثاااين ًاجلاازء  ،2011 حوليااة (272ً 

 ( العا. التعليق من( 5ً الفنرة تاع

ن أعمال اللجنة تتمثل ه حتليل املمارساة ت حي حمنا  حينما أ د أ
 ندماة ه اللجناة الساحساةواالجتهاحات النضائية وبياانت الدول امل

غأاا من اجلهات، فض   عان اآلراء الفنهياة، مان أجال حتدياد  وه
السابل الكفيلااة بتحنيااق توافااق ه اآلراء بشاأن مااا قااد يكااون رااك   

 مناسبا  لتدوين املوضو  املعروض عليها 
 تفعلاااه اهليئاااات النضاااائية، ملاااا وجلناااة الناااانون الااادوي، ت فاااا   -20
ااارا  وه األماار بتحديااد النااانون مث تنااو. بتطبينااه  تباادأ ه واقااا ال

واملخالفاااة الاا  ترفاااَق بنااارارات اهليئاااات املساااتنلة الصاادح، فاااإن اآلراء 
ذ ااار السااايد تااا حي، نفاااس   ماااا  النضاااائية الدولياااة قاااد يكاااون هلاااا،

يكااااان لااااا راء  مل ظاااااى ماااااا آراء األغلبياااااة  وحااااا  رناألمهياااااة الااااا  حت
نوين نفسه، فإن رأاي  منها يستند رىل املخالفة الوضا النا أواملستنلة  

منطق ولب قد يكون أ ثر أمهية ألعمال اللجنة من رأي لألغلبية 
 تدعمه املمارسة  ال أو واا  احلجة

وال أن تواولرلك، رجا السيد ما ريه املناررة اااواة علاى  -21
عملها حون أي أفكاار مسابنة بشاأن ماا رذا  اان يتعاني عليهاا جارح 

وااادر عااان  ملاااا املوجاااوح، وعلاااى أن  اااري حتلاااي   موضاااوعيا  الناااانون 
الاادول واحملااا م الدوليااة والوطنيااة ه ااارا املياادان ماان أقااوال وأفعااال، 

ه ذلك ما جرى قبوله منهاا علاى نطااق  مبا و رلك آلراء الفنهاء،
الاا  يباادو أهنااا آتاارة ه التبلااور، وأن تنااو.، ه  واسااا واال ااااات

تعتااااربم قيمااااا  ومباااااح  ذات واااالة ه  ضااااوء  اااال ذلااااك ومبراعاااااة مااااا
النااااانون الاااادوي املعاواااار، سقاااارتاح مشاااااريا املااااواح الاااا  تعتنااااد أهنااااا 
مناساااابة  وسااااأى بعاااا  األعضاااااء أن نتااااائج عماااال املنااااررة اااوااااة 

  اآلتاار أهنااا تتعلااق تتعلااق سلنااانون املوجااوح، ه حااني سااأى الاابع
هناياااااة  سلتطاااااوير التااااادر  ، غاااااأ أن اللجناااااة اااااا  الااااا  ساااااتنرر ه

اقرُتح عليها  ملا املطاف، بتوافق اآلراء  املعتاح، ما رذا  ان اعتماحاا
يعاااااإ وفاءااااااا علاااااى النحاااااو الواجاااااب بواليتهاااااا املتمثلاااااة ه التطاااااوير 

 التدر   للنانون الدوي وتدوينه 
ناه يعتاز. أوال  تنااول املساائل املنهجياة قبال قاال ر فورتـوالسايد  -22

عليناااات علاااى اجلواناااب اجلوارياااة الااا  االنتناااال رىل تناااد  بعااا  الت
تكتس ، حسبما يرى، أمهية أ رب من الناحية اهليكلية، وذلك حون 
أن يتناول تفاويل مجيا املساائل الا  تثاار ه اارا اجملاال  وأضااف 

ب ه أن يااادي ه البداياااة السااايد فورتاااو قاااائ   رناااه، ماااا ذلاااك، يرغااا 
عتماااااااحم مب حظااااااة بشااااااأن املوقااااااف الااااااري ساااااايتعني علااااااى اللجنااااااة ا

سالساااتثناءات املمكناااة مااان احلصااااانت ه حالاااة وقاااو   يتعلاااق فيماااا
جرمااة حوليااة  ويتعلااق األماار انااا مبسااألة معناادة للغايااة تسااتدع  أن 
يُنظاار فيهااا بشااكل متعمااق  وحيااث رن املشااكلة احلنينيااة تتمثاال ه 

عند ارتكااب  ال دى رمكانية حدوث استثناء من احلصانة،معرفة م
عناااد االحعااااء سرتكااااب اااارم اجلرماااة، فإناااه مااان جرماااة حولياااة ور اااا 

الضااااروري التفكااااأ ه الضااااماانت ا جرائيااااة الاااا  يتعااااني أن حتاااايط 
سستخدا. ارم االستثناءات، وذلك تفاحاي  ألي ركل من أركال 

ز ه اااارا ومااان األماااور البالغااا   رسااااءة االساااتخدا. ة الصاااعوبة أن مياااَّ
   ااصوع بني اجلانب اجلواري واجلانب ا جرائ
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وسلعااوحة رىل مسااألة املنهجيااة والاانهج الواجااب اعتماااحم، قااال  -23
 ةاملناارر  امل حظااات األوليااة الاا  أباادهتا الساايد فورتااو رنااه ي يااد متامااا  

علااى  ماان تنريراااا 75و 51و 5ة، حيااث أ اادت ه الفناارات اااواا 
منظمااة،  األعمااال بطرينااةواواالة ومالنناااش  ضااوابط وضاايحضاارورة ت

وردحت بصفة تاوة على تناول اجملموعات املختلفة من املساائل  
يباادو أنااه ماان األمهيااة  رذ  الساانوات الناحمااة تاا لعلااى حاادة   اال  

فاإن أعماال  ورال مبكان عد. تلاط األماور ه جماال حساا   هارا،
يز على النظر الفعل  اللجنة ستنزلق مو ننارات نظرية عوض الرت 

محااااور املناقشااااة حااااول منرتحااااات ه مشاااااريا املااااواح  و ااااب أن تت
 الصياغة وليس حول املواقف املبدئية 

سلاااانهج الواجااااب اعتماااااحم، رأى الساااايد فورتااااو  يتعلااااق فيماااااو  -24
 السااوابق النضااائية األتااأة، االسااتفاحة ماانماان الضااروري باادورم أنااه 

العااااااااادل الدولياااااااااة ه حمكمااااااااة  ري أوااااااااادرتهاحلكااااااااام الاااااااا  ساااااااايما ال
 الواليااااااة ماااااان الاااااادول تحصاااااااانقضااااااية ه  2012فرباير رااااااباط/ 3

 الاا   ااان ااصاامان املتناضاايان فيهااا مهااا أملانيااا وريطاليااا، النضااائية
عد. استخدامه ألغراض النيا  واملنهجياة فناط،  واو حكم ينبغ 

سآلاثر اجلواريااة  يتعلااق فيماااباال أيضااا  السااتخ ع حرو  أساسااية 
ماارة علااى نظااا. احلصاااانت  ومااا ذلااك، ينبغاا  حومااا  أن للنواعااد اآل

يوضااااااا ه االعتبااااااار أن ااااااارا احلكاااااام يتعلااااااق حبصااااااانة الدولااااااة ماااااان 
حبصاااااانة مسااااا وليها مااااان الواليااااااة النضاااااائية املدنياااااة ولااااايس  الوالياااااة

 النضائية اجلنائية 
تنتصااار أعماااال اللجناااة علاااى  أال وس ضاااافة رىل ذلاااك،  اااب -25

رليها بع  اهليئات النضائية الدولية  تسجيل النتائج ال  توولت 
مااان تنريرااااا  77وقاااد أراااارت املناااررة اااواااة عااان حاااق، ه الفنااارة 

ى ه ذات الوقااات رىل األوي، رىل أناااه يتعاااني علاااى اللجناااة أن تساااع
يعااإ ااارا النااول اميااازا   وال تاادوين النااانون وتطااويرم ه ااارا اجملااال 

اعتماحااا ه هنايااة سحللاول الا  ساايجري  يتعلااق فيماارىل أي طارف 
املطااااف  و اااب العمااال علاااى تفااااحي حتويااال التميياااز باااني التااادوين 
والتطاوير التاادر   رىل تعااارض بااني مفهااو. قااانون احلصاااانت، علااى 
 أسا  اعتبارم مفهوما  حمافظا ، ومفهاو. آتار يُعتارب مفهوماا  تنادميا  

أمر أنه يوجد قدر من عد. الينني النانوين ه ارا اجملال، واو  مباو 
 منااااع مااان حااادوث بعااا  التطاااوير التااادر    فااا  يدر اااه اجلمياااا،

ااارا ا طااار، يتعااني علااى اللجنااة ضاامان احملافظااة علااى التااوازن  وه
لاااف املصااااحل النائماااة علاااى النحاااو املشاااار رلياااه ه املناساااب باااني خمت

مااان التنريااار قياااد النظااار، واااا  الفنااارة الااا  حتااادثت عااان  48الفنااارة 
احلفاا  علاى اساتنرار الع قاات الدولياة  نيق التوازن بني ضارورة حت

وضرورة  نب ا ف ت من العناب على اجلرائم اجلسيمة املنصوع 
  “عليها ه النانون الدوي

ا الصادح، ينبغا  للجناة سلتأ ياد أن تتسااءل عماا رذا  وه ار -26
أنااه يتعااني  أو  اناات تعتااز. تاادوين قااانون احلصاااانت ه حااد ذاتااه،

يلهاااا ليشااامل الع قاااات النائماااة باااني اااارا عليهاااا توسااايا نطااااق حتل
النانون، من جهة، والنواعد النانونية األترى ال  قد تتفاعل معه، 

ااوااة رىل ااارا اجلانااب، ه مان جهااة أتاارى  وقااد أرااارت املنااررة ا
، مان زاوياة الع قاات مااا قايم أتارى، غاأ أن املساألة قااد 58الفنارة 

واعد النانونية الا  تتبااين تتمثل أساسا  ه الص ت املتباحلة بني الن
ه طبيعتهااا،  تلااك املتعلنااة سحلصاااانت والنواعااد األتاارى الاا  قااد 

واعااد التعاادياااة سااايما احلااق ه التناضاا  والن ال حتااد ماان تطبينهااا،
  الااا  قاااد يكاااون هلاااا أتثاااأ علاااى الناعااادة العرفياااة املتعلناااة سحلصاااانة،

ساسااااا  مااااان نظاااااا. روماااااا األ 98ااااااو احلاااااال ماااااث   ه املااااااحة   ماااااا
ى هلااااا  أن للمحكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة والتفسااااأ الااااري مكاااان  يعطااااَ

يغيااااب عاااان األذاااااان أن تاااادوين العاااارف ه ااااارم احلالااااة  أال و ااااب
 عاادي حمدح ينبغ  أترم ه االعتبار ئدث ه سياق ت

سجلوانب اجلوارية للموضو ، اتفاق السايد فورتاو  يتعلق فيماو  -27
 ، ه البداياة علااى األقال، احلفااا  ماا املنااررة اااواة علااى أناه ينبغاا 

 علااى التمييااز النااائم بااني احلصااانة الشخصااية واحلصااانة املوضااوعية،
رناه يضااف  بعاا  الوضااوح علاى النناااش ويضااا نظااامني قااانونيني  رذ

رتاو راك بشاأن حنيناة مستنلني  وما ذلك، فناد حاتال السايد فو 
سااعيهما  أو اراارتاك ااارين النااوعني ماان احلصااانة ه األسااا  نفسااه

مان التنريار  ففا  حاني  57ورح ه الفنارة   ماا  تحنيق الغرض ذاتاهل
أن احلصااااانة الشخصااااية تضاااامن للشااااخص املسااااتفيد منهااااا حساااان 
ممارسااااة مهامااااه، ترماااا  احلصااااانة املوضااااوعية عوضااااا  عاااان ذلااااك رىل 

حولة من الدول مبثابة الناض  الاري يصادر احليلولة حون أن تكون 
تااارى، وااااران األماااران أحكاماااا  بشاااأن األنشاااطة الساااياحية لدولاااة أ

خمتلفان، واو ما يشكل على األرجح تفسأا  لكون احلصانتني غاأ 
 متطابنتني ولكون احلصانة الشخصية تغط  األفعال اااوة 

وافااق سحلصااانة الشخصااية علااى وجااه التحديااد،  يتعلااق فيماااو  -28
السايد فورتااو بوجاه عااا. علااى املنظاور الااري اعتمدتاه املنااررة اااوااة 

، وذلك ما تعديل اا. واحد، حياث رأى أناه 64و 63ني ه الفنرت
ليس اناك ما يربر السع  رىل وضا قائماة سألراخاع املساتفيدين 

تكااون ااارم النائمااة قابلااة  لاان ماان احلصااانة، لسااببني اثنااني  فااأوال ،
حيااث رن توزيااا الساالطات العليااا للدولااة لاايس حتمااا  ل سااتخدا.، 

 او ما أرار رليه السيد ماأه سلضرورة متماث   ه مجيا البلدان، و 
الساابب الثاااين ه عااد. استصااواب وضااا قائمااة فهااو أن حمكمااة  أمااا

ماار رة االعتنااال الصاااحرة ه تناام باارلك ه قضااية  مل العاادل الدوليااة
ياار عاا. استخلصات ، بل اعتمدت على مع2000نيسان/أبريل  11

عاااإ  مناااه اساااتنتاجات ه احلالاااة احملااادحة املتعلناااة باااوزير ااارجياااة امل
من ارا احلكم، يتوقف نطاق احلصانة على طبيعة   53ووفنا  للفنرة  

الوظائف  ويرى السيد فورتو أن األمر يتعلق انا مبعيار يستحق أن 
 يُنظر فيه 

ث ث م حظات   سحلصانة املوضوعية، فهناك  يتعلق فيماأما   -29
ن ما  18سلتميياز الاوارح ه الفنارة  يتعلاق فيمااتفرض نفساها  فاأوال ، 

التنرير قيد النظر باني الطبيعاة الرمسياة والطبيعاة الشخصاية للسالوك، 
تساااءل الساايد فورتااو، مثلااه ه ذلااك مثاال الساايد رااتورما، عمااا رذا  
 انااااات انااااااك حالاااااة اثلثاااااة تنااااادرج باااااني احلاااااالتني األتاااااريني  مااااااذا 
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ث رذا راااااكل فعااااال مااااان األفعاااااال املضاااااطلا ماااااا ه رطاااااار سااااايحد
و ااااب التسااااا ل عاااان املاااادى الااااري  الوظااااائف املو لااااة فعاااا   رحاراي ؟

يضطلا فيه التميياز باني األعماال ا حارياة واألعماال الساياحية بادور 
 ه جمال احلصانة اجلنائية ملس وي الدولة 

و أن مسااألة ماان التنرياار، يبااد 66سلفناارة  يتعلااق فيماااواثنيااا ،  -30
 متثل مشكلة حنينية، ال تعريف املستفيدين من احلصانة املوضوعية

يتعلااق  ال متثال سااوى مساألة اثنويااة ه مجيااا األحاوال  فاااألمر ال أو
ه الواقاااا مبعرفاااة ماااا رذا  اااان لفئاااة معيناااة مااان األراااخاع احلاااق ه 
احلصاااانة املوضاااوعية، بااال يتعلاااق مبعرفاااة ماااا رذا  اااان ناااو  معاااني مااان 

مااانح للشاااخص الاااري ارتكاااب الفعااال، بغااا  النظااار عمااان األفعاااال 
اجلنائياة  وبادا للسايد فورتااو يكاون، حصاانة موضاوعية مان احملا مااة 

سااايما علاااى املساااتوى  ال أن اااارا العنصااار قاااد يكاااون عنصااارا  مااا ثرا ،
 ا جرائاا   فااإذا جاارى الرت يااز علااى طبيعااة الفعاال ولاايس علااى وضااا

مسااااااألة االحتجااااااااج واااااافة الشااااااخص الاااااااري ارتكبااااااه، ساااااااتعوح  أو
 سحلصانة ه أثناء ا جراءات النضائية رىل الدولاة ولايس رىل الفارح 

ياااا األحاااوال، يبااادو أن اااارا ااااو الااارأي الاااري تبنتاااه حمكماااة مج وه
ه  2008حزيران/يونيه  4العدل الدولية ه احلكم الري أودرته ه  

، حياااث بعااا  مساااائل املسااااعدة املتباحلاااة ه اجملاااال اجلناااائ  قضاااية
رىل أن االحتجاااااااج سحلصااااااانة املوضااااااوعية  188رت ه الفناااااارة أرااااااا

انة الدولاااة  وعااا وة علاااى ه االحتجااااج حبصااا  “ جاااوارم هيتمثااال 
أناه علاى الدولاة الا  تناوي  196ذلك، أوضحت احملكمة ه الفنارة 

االحتجاااج سحلصااانة فيمااا يتصاال أبحااد األجهاازة التابعااة هلااا رباا غ 
يعاإ سلضارورة  ال ذلك، فهارا سلطات الدولة األترى املعنية  وما

أن نظاااا. حصاااانة مسااا وي الااادول يتطاااابق متاماااا  ماااا نظاااا. حصاااانة 
لاااادول، وذلااااك علااااى األقاااال ألن احلصااااانة األوىل تتعلااااق سلصااااعيد ا

اجلناااائ ، ه حاااني أن احلصاااانة الثانياااة، أي حصاااانة الااادول، تتعلاااق 
 سلوالية النضائية املدنية 

واثلثا ، تثار مسألة الع قة ما مس ولية الادول، واملشاار رليهاا  -31
سايد فورتااو ماان التنريار األوي  وياارى ال 60و 59حتديادا  ه الفنارتني 

أن األمار يتعلاق مبجاالني يظا ن مساتنلني حا  ورن ارتبطات بعاا  
عناوااارمها  وااااران اجملااااالن مساااتن ن مااان حياااث عاااد. وجاااوح تاااواز  

حلاااات  رذ لااااق سملساااا ولية ونظااااا. احلصااااانة،حقيااااق بااااني النااااانون املتع
التطورات األتأة ال  رهداا النانون اجلنائ  الدوي على رمكانياة 

لفرح الو يل للدولة والدولة التابا هلا بسبب الفعل م حنة  ل من ا
أبراااااد اجلااااارائم تطاااااورة علاااااى األقااااال   يتعلاااااق فيماااااانفساااااه، وذلاااااك 
 ون مثااااااة حصااااااانةيكاااااان الفعاااااال رمسيااااااا ، فلاااااان تكاااااا  مل وسلتأ يااااااد، رذا

مسا ولية للدولاة، ولكان العكاس لايس سلضارورة واحيحا   فاإذا   وال
، فليس اناك ما منا  ان الفعل رمسيا  وترتتب عليه مس ولية الدولة

 من رقرار عد. انطباق احلصانة من املناضاة اجلنائية ه تلك احلالة 
 ارا الصدح، مكن أيضا  ا رارة رىل أن اللجنة قد رأت ت ل وه

األعماااااال الااااا  اضاااااطلعت ماااااا، ه هناياااااة التساااااعينيات مااااان النااااارن 
ناه املاض ، بشأن حصاانت الدول وممتلكاهتا من الوالية النضاائية أ

ماان غااأ الضااروري مواءمااة قااانون احلصاااانت مااا نظااا. التحكاايم ه 

النااانون املتعلااق مبساا ولية الاادول  ورأى الساايد فورتااو أن ااارا الناارار 
 جدا  ه ذلك الوقت يظل  رلك ه سياق الري  ان قرارا  حكيما  

 املوضو  احلاي 
قال رنه على الرغم من رقرارم بوجه عا. ألسلوب   واكوالسيد   -32
ماااان  75ه الفناااارة   تبنيااااهرىل ةاااواااا  ةلعماااال الااااري حعاااات املناااارر ا

سااائل  الااري يتمثاال ه معاجلااة اجملموعااات املختلفااة ماان املو  ،تنريراااا
رحراك أن  علاى ضاارورة السايد نااول  ، فهااو يتفاق ماااعلااى حادة  ال  

ارم املواضيا مرتابطة، وبصفة تاوة، ضرورة مواولة أتر التميياز 
 املوضوعية ه احلسبان ة واحلصانة احلصانة الشخصيالنائم بني 

 مااا   باااار مسااا ويحلصاااانة الشخصاااية الااا  حتس يتعلاااق فيمااااو  -33
ه  جنبيااةاحملااا م األماان أيااة م حنااة قضااائية أمااا.  ، عمليااا ،الدولااة

، اجملموعاة الث ثياةأن أعضااء  أثناء وجوحام ه مناوبهم، فند ذُ ر
يتمتعاااون مااارم  رئااايس احلكوماااة ووزيااار ااارجياااة،و  رئااايس الدولاااة أي

احلصاااانة، غاااأ أن السااايد وا اااو يتفاااق ماااا السااايد تااا حي علاااى أن 
، بال ويارى أناه رئايس الدولاة ماثل منصب ال وزير ااارجيةمنصب 
يكاااون  ال أن رئااايس احلكوماااة، ه احلااااالت الااا  املشاااكوك فياااهمااان 
نفسااااه، يتمتااااا  مهااااا الشاااخصرئاااايس احلكومااااة ورئااايس الدولااااة  فيهاااا
رئااايس  رال يتمتاااا مااارم احلصاااانة أال فينبغااا   احلصاااانة مااارم تلنائياااا  

ينبغاا  للمنااررة اااوااة أن  ال وماان مث،الدولااة    سااد الدولااة الااري
اجملموعاااة الث ثياااة يتمتعاااون تنطلااق مااان الفرضاااية النائلاااة أبن أعضاااء 

بطرينااة حراسااة ااارم املسااألة  هلااا حلصااانة الشخصااية، ولكاان ينبغاا س
 أ ثر تعمنا  

ة املوضوعية، ينبغ  أن يتمتا ما أساساا  سحلصان يتعلق فيماو  -34
يكن او رئيس الدولة، ووزير ااارجياة  وماا  مل رئيس احلكومة، رذا

ين من ارم احلصانة قائمة ينبغ  أن تكون قائمة املستفيد ال  ذلك،
دا  ماااان  مغلنااااة  فالدولااااة ه وقتنااااا احلاضاااار تتميااااز بتنظاااايم أرااااد تعناااا 

  العشاااارين أو لتاسااااا عشااااره النااارنني ا التنظااايم الااااري  ااااان سااااائدا  
 اآلن ه مر ااااااازالع قاااااااات االقتصااااااااحية والتجاااااااارة ااارجياااااااة تناااااااا و 

، فاااإن وزياااري لسااا . واألمااانس يتعلاااق فيماااا  و الع قاااات باااني الااادول
لاادور الرئيساا  ه الع قااات س مهااا اللااران يضااطلعانالاادفا  واألماان 
ماااان مث، مكاااان للمنااااررة اااوااااة أن تضااااا معيااااارا  يتاااايح ااارجيااااة، و 

قائمااة ديااد املسااتفيدين ماان احلصااانة املوضااوعية عوضااا  عاان وضااا حت
 رم احلصانة الرين يتمتعون م ةالدولس وي مب

نطااااااق  ينحصااااارتنريااااار قيااااد النظااااار، المااااان  12للفنااااارة  وفنااااا  و  -35
ماان الواليااة النضااائية ماان الاادول  مساا وي حولااةحصااانة  هاملوضااو  
 اجلنائياة الدوليااة  الوالياة النضااائيةيشامل  وال ،أتاارىلدولاة اجلنائياة 

ذ رتااه املنااررة  مبااا ترحيبااهعاان  الساايد وا ااو أعااربااارا الصاادح،  وه
سااا ولية الدولياااة سمل يتعلاااق فيماااامااان تنريرااااا،  60اااواااة ه الفنااارة 

لألفاراح واآلاثر احملتملاة هلارم املساا ولية علاى حصاانة مسا وي الاادول 
علااق مبسااألة ، ماان أن األماار يتالواليااة النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة ماان
وأن اللجناة قاد ترغاب ه معاجلاة اارم املساألة مان تناوهلاا  “بد ال 
، م املساألةمار يتعلاق فيماو   س اجلاريةبداية فرتة السنوات اام منر
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أن مفهاو. الوالياة  يارت مانالسيد ب ورح به ما رىل السيد وا و أرار
واليتهااااا حمكمااااة وطنيااااة  ممارسااااةالنضااااائية العامليااااة، وبعبااااارة أتاااارى 

حملا مااة رااخص يشااتبه ه ارتكابااه جرمااة حوليااة تطاااأة، لنضااائية ا
حولاااااة  مااااان ماااااواطإالضاااااحية  وال املشاااااتبه باااااه ال يكااااان مل رنو حااااا  
يكفااا   وال ه تطاااة العمااال  سرزا   مكااااان   ئتااال، ينبغااا  أن احملكماااة
األسااس النانونيااة واالجتماعيااة حلصااانة مساا وي  التسااا ل عاانجماارح 

 ةاملناارر  تاقرتحاا   مااا  جلنائيااة األجنبيااة،الاادول ماان الواليااة النضااائية ا
فاااألمر يتعلااق مبجااال ماان التنرياار قيااد النظاار   73 الفناارة ة هاااواا 

 يتعلاق فيمااالشاواغل الا  جارى ا عاراب عنهاا  حسا ، وقاد أحت
، 2009أن أنشاااائ، ه عااااا. رىل  ةالواليااااة النضااااائية العاملياااا  بتسااااييس

 حتااح األورويب ولنا   حتااح األفريل اتباا صخمصَّ  تننيني ترباء فريق
، رىل حاااااد  باااااأو ومعاااااإ بدراساااااة مبااااادأ الوالياااااة النضاااااائية العاملياااااة  

ضاااد قااااحة أفارقاااة، مااان جاناااب تساااببت لاااوائح االهتاااا. الااا  ُوجهااات 
متلكون م ا ت حمادحة ه الناانون الادوي  ال قضاة حما م ابتدائية

ان البلاده بلد مان ه بع  املناطق الريفية ويعملون بصورة منفرحة 
واااااورة الوالياااااة النضاااااائية العاملياااااة ه البلااااادان ه تشاااااويه  ،املتندماااااة
املر ور  ارباءيوو  فريق اليس من املستغرب أن  من مث،و   النامية
الساااايد بياااارت، الاااادول األعضاااااء ه االحتاااااح  ، واااااو فريااااق ضاااامأعاااا م

 يباااااااني اعتمااااااااح تشاااااااريا سلنظااااااار هاالحتااااااااح األورويب  وه األفرينااااااا 
الااااا  مكااااان أن تُرفاااااا أمامهاااااا  للهيئاااااة النضاااااائيةناساااااب املساااااتوى امل

تاوفأ ب أيضاا  اارا الفرياق أوواى و   (273ًالدعاوى املتعلنة مرم اجلرائم
وامل حنااااااة التحنيااااااق  بعمليااااااات يتعلااااااق فيماااااااتخصااااااص متاااااادريب 

ومكااان للجنااة ه اااارا الصاادح أن تضاااا،   واحملا مااة ه اااارا اجملااال
احملنناااني واملااادعني  لتوجياااه معاااايأ حولياااة مبسااااعدة املناااررة اااواااة،
اارا ااو و   الوالياة النضاائية العاملياة مارسونالعامني والنضاة الرين 

للتعساااف ه ممارساااة اااارم وضاااا حاااد ري يتااايح الااا السااابيل الوحياااد 
، ه رأياه باوال - الناضا  املخصاص باوال وااو تعساف حفاا الوالية،

حلكاام الصاااحر عاان حمكمااة العاادل الدوليااة ه املسااتنل الااري أُرفااق س
، رىل 2000 نيسااااان/أبريل 11ماااار رة االعتنااااال الصاااااحرة ه  قضااااية

  بشكل متارَ الية ذات اندسة متغأة،  و ووف ارم الوالية أبهنا  
  (104ًالفنرة  “وتستثإ حوال  أترىانتنائ  ضد بع  الدول 

 مان أن حناقللتحراساة متعمناة سيكون من الضروري رجراء و  -36
 ه النااانون الاادوي العااره  مكاار  مفهااو. الواليااة النضااائية العامليااة

املوضااو  ه رأي ه ، مااا األسااف، باا حمكمااة العاادل الدوليااة تاُادلِ  ومل
، ألن 2000 نيسااااان/أبريل 11ماااار رة االعتنااااال الصاااااحرة ه قضااااية 

أعرب   وما ذلك، تكن حمل نزا  مل أن ارم املسألة األطراف رأت
رئااايس احملكماااة، الناضااا   فأ اااد ،وجهاااة نظاارام بعاا  النضااااة عااان

النرونة اا  احلالاة الوحيادة الا  لضاا  أن ،.، ه رأيه املستنلغيو 
 االتفاقيات الدولية مكن أن تنص أنو النضائية العاملية    حنا  للوالية

 تكميلياااة بغاااارض حما ماااة بعاااا علاااى رنشااااء واليااااة قضاااائية عامليااااة 
 أجناار بلاادرىل  يساالَّموا ومل الاارين أوقفااوا ه ا قلاايم الااوطإاجملاارمني 

__________ 
 ً273) Report of the Technical Ad Hoc Expert Group, Council of 

the European Union, document 8672/1/09 Rev.1, annex, 16 April 2009  

لواليااااااة س يعاااااارتف ال الاااااادويوقااااااد رأى أن النااااااانون   (12ًالفناااااارة 
تااارج نطاااق ااااتني احلااالتني، ح  عنااك أن متاااَر   النضااائية العامليااة

، ه رأيااااااه الناضاااااا  أوحاأ ااااااد   و غيابيااااااا  الواليااااااة النضااااااائية العامليااااااة 
يتطااور بعاد بشااكل   مل الوالياة النضااائية العاملياة مفهااو.أن  املخاالف،

 وماااااانس ايغناااااز و النضااااااة  رأىو  ( 12 ااااااف ه الناااااانون ًالفنااااارة 
راساااخة ممارساااة  وبورغنتاااال ه رأيهااام املساااتنل املشااارتك عاااد. وجاااوح

 غاأ أنالوالية النضائية العاملياة،  تطبيق هالدول  من جانب متبعة
 ةمشااااروعيعااااإ سلضاااارورة أن ااااارم املمارسااااة سااااتكون غااااأ  ال ااااارا

الاا  مكاان  فئااة اجلاارائم الدوليااة اار بوضااوح حتديااد  ومل  (45ًالفناارة 
 ،لااااابع لسلنسااااابة و الوالياااااة النضاااااائية العاملياااااة   شاااااأهناب  أن متاااااارَ 

املنصااوع النرواانة واجلاارائم  يناادرج ه نطاااق تلااك الواليااة سااوى ال
جااارائم احلااارب الااا   ن قبيااالبعااا  املعااااادات الدولياااة، مااا  عليهاااا ه

 ا سحة اجلماعياااةرمباااا ، و 1949. اتفاقياااات جنياااف لعاااا تااانص عليهاااا
 تكار  ال املعااادات رىل أن اارم ا راارة تنبغ لك، أيضا   وما ذ

هاا تكار  والياة رقليمياة الوالية النضائية العاملية ه حاد ذاهتاا، ولكن
ت تتعلاق أبفعاال ارتكبات ه رن  انا و األرخاع،  خيضا هلارلزامية 

 مكان آتر 
 نوعااا  مماااث   حصااانة مساا وي الاادول  وبوجااه عااا.، تثااأ مسااألة -37

عاحة  ربعنوان  هلا رث ه منالو د و رنغريرأت  وقد    تمن الصعوس
أراار رلياه السايد ناول ، ، وااو مناال سابق أن “تنييم ررث بينوريه

احملااااا م الوطنيااااة والدوليااااة  بعاااا  الناااارارات اهلامااااة الاااا  أواااادرهتاأن 
وحصاانة رئايس  ةحصانة الدولستت متيل بشكل واضح مو أت يد 

ه   ه ذلك مبا  األجنبية، ا مأما. احمل  ه أثناء رغله ملنصبه،  ،الدولة
وي حي ارا األمر    (274ًاحلاالت املتعلنة سنتها ات حنوق ا نسان

ضاد احلصاانة ويتعاارض ماا الا  تثاار احلجاج الرئيساية  رىل رضعاف
والاااا  رفضاااات فيهااااا  بينوراااايهبعاااا  الناااارارات الصاااااحرة بعااااد قضااااية 

 لاادوي العاارها النااانونعااد. تضاام ن رث و و ورأت الساايدة   احلصااانة
 سااااااتندياسااااااتثناء ماااااان احلصااااااانة الوظيفيااااااة  ه الوقاااااات احلاااااااي ألي

النااانون اجلنااائ  الاادوي  وس ضااافة رىل رىل  أو حنااوق ا نسااان رىل
تصااوب تااوت  جانااب احليطااة ه حراسااة ذلااك، قااد يكااون ماان املس

الساااااااوابق النضاااااااائية للمحاااااااا م الوطنياااااااة ه اااااااارا الشاااااااأن، حياااااااث 
تلجاأ رىل اارم  مل سحلصاانة ا االحتجااجالدولة ال   اان إبمكاهنا  رن

الوساايلة ه معظاام احلاااالت، رمااا ألهنااا  اناات ت يااد املضاا  قاادما  ه 
ألنااااه  اااااان إبمكاهناااااا  أو املناضاااااة اساااااتناحا  رىل اعتبااااارات سياساااااية،

  سالتتصاع يتعلق فيماسيما  ال أترى، قانونية حفو   رىلاللجوء  

  ياااة الدولياااة  ريهاااا احملكماااة اجلنائ ال راااك أن احملا ماااات الااا   و  -38
املوضاااو     ه نطااااق   تنااادرج  ال   ا قليمياااة احملاااا م   أو   اااواااة احملاااا م   أو 

. مااا، واالاتمااا.  ا االاتماا املفيااد  قيااد النظاار  ومااا ذلااك، ساايكون ماان  
رى مبوجااب بعاا  املعاااادات، وذلااك بغيااة   أيضااا     سحملا مااات الاا   ااُ

__________ 
 ً274) I. Wuerth, “Pinochet’s legacy reassessed”, American 

Journal of International Law, vol. 106, No. 4 (October 2012), pp. 731–

768, in particular p. 739  
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ا فا ت  نظور مكافحاة  من م   جمال أساس    ه   تطوير النانون تدر يا  
  فإنااه مااان ،  قرياااة  ونيااة أواابح    قااد   العاااامل   وسلنظاار رىل أن     ن العناااب ماا 

  تتمثاااال  وال   أفضاااال وتنظيمهااااا    ااااارم املسااااائل بشااااكل   الضااااروري فهاااام 
  املطروحاااااااة فيمااااااا رذا  اااااااان مااااااان الضااااااروري تااااااادوين الناااااااانون املسااااااألة  

تطاااويرم، فكماااا أراااار السااايد ما رياااه عااان حاااق، مااان غاااأ املمكااان   أو 
ه رطاااار املوضااو  قيااد النظااار     وح باااني ااارين املفهااومني التمييااز بوضاا 

سلتأ ياد جانبااا  اامااا  ه  التطاوير التاادر    سيشااكل    وعلاى أيااة حاال، 
الناااانون  ومااان مث، ينبغااا  للجناااة املوافناااة علاااى تطاااوير  اللجناااة     أعماااال 

تاادابأ مكافحااة ا فاا ت    دعم الع قااات بااني الاادول وتاا بطرينااة تعاازز  
  ملااه ه أن عاان أ الساايد وا ااو  ااارا الصاادح، أعاارب   وه   ماان العناااب  

االحتااااح    مااا متر ة ه االعتباااار الااادعوة الااا  أطلنهاااا  اااوااا   ة املنااارر   أتتااار 
الوالية النضائية العاملياة    مسألة   تناول رىل    ، حيث حعا اللجنة األفرين  

علاااى  ،  واملساااامهة ه التطاااوير التااادر   للناااانون الااادوي ه اااارا اجملاااال 
   مس ولية الدول   ا نظرت ه مسألة مو ما قامت به حينم 

    “ لفعاااال الرمساااا  ا   تعريااااف مفهااااو.    علااااى اللجنااااة أيضااااا  يتعااااني  و  -39
 اااب أن تشااامل   ال   اااارا الصااادح، ساااّلم السااايد وا اااو أبن احلصاااانة  وه 

غاأ  احلااالت    حتدياد اللجناة  ومان مث، يتعاني علاى     األفعال الرمسية مجيا  
  ماااان قاعاااادة   احلااااالت الاااا  تشااااكل اساااتثناء    ، ، وبعبااااارة أتاااارى املشااامولة 
  الاا  اعُتماادت   االتفاقيااات الدوليااة يباادو أن  ،  طااار ا  ااارا   وه   احلصااانة  

  مثااال اتفاقياااة مناااا جرماااة ا سحة اجلماعياااة   -منااار احلااارب العاملياااة الثانياااة  
النظااااااا. األساساااااا     الاااااا  ماااااان قبياااااال نصااااااوع  ال  أو   -  واملعاقبااااااة عليهااااااا 

النظااااااااا. األساساااااااا   و   ( 275ً سااااااااابنة للمحكمااااااااة الدوليااااااااة ليوغوساااااااا فيا ال 
نظااااا. رومااااا    ، ، وبطبيعااااة احلااااال ( 276ً ناااادا لمحكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة لروا ل 

لاايس إبمكااان أي   أنااه    تاادل علااى األساساا  للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة،  
  ، ر ساااااء الاااادول ور ساااااء احلكومااااات   مباااان فاااايهم الاااادول،    مساااا وي   ماااان 

  لدولياااااة أراااااد اجلااااارائم ا سرتكااااااب    لااااادى اهتاااااامهم حلصاااااانة  االحتجااااااج س 
  جاازءا    يشااكل أنااه  ه املمارسااة و   مكاار  ااارا املوقااف  يباادو أن  تطااورة  و 

 غأ أنه سيعوح رىل اللجنة أمر التحنق من ذلك  من النواعد اآلمرة،  
أعرب عن جزيل ركرم للمنررة اااواة علاى نيهاوس السيد  -40

تنريراا األوي الري متيز سلوضوح الشديد والتنظيم احملكم، واو ماا 
أمهيااة   رااأنه تيسااأ النظاار ه املوضااو   ويكتساا  ااارا املوضااو ماان 

رأت أناااه مااان اجلمعياااة العاماااة الااا   طلااابمااان  يتضاااح ماااا    اااربى،
ورنااه ملاان البااديه  أن   علااى ساابيل األولويااة الضااروري أن يُنظاار فيااه

التناااارير الث ثاااة الاااا  وضاااعها املناااارر  رىله أعماهلااااا تساااتند اللجناااة 
ممارساااات الااادول ه نظااارة مفيااادة  ناااد.ت فهااا ، (277ًااااااع الساااابق

  نهاا مان مساائلمينبثق  وما هيةواآلراء الفنالنضائية  جتهاحاتواال
علااى أبدتااه املناررة اااوااة ماان تشااديد  مبااا ومان مث، ينبغاا  الرتحيااب

__________ 
؛ ويااارح 1993أاير/ماااايو  25( املااا رخ 827ً1993 األمااان جملاااس قااارار (275ً 
 ( S/25704ا. األساس  ه مرفق تنرير األمني العا. ًالنظ
 تشااااااااااااااااااارين 8( املااااااااااااااااااا رخ 955ً1994جملاااااااااااااااااااس األمااااااااااااااااااان  قااااااااااااااااااارار (276ً 

  1994 نوفمرب/الثاين
  أع م 271 احلارية انظر (277ً 

التعلينااااات الاااا   اااارلك و  ه احلساااابان، تلااااك التنااااارير أتاااارضاااارورة 
ه تلك واللجنة الساحسة النانون الدوي جلنة  ُقدمت ه رطار نظر

، واااو تنرياار ةاااواا  ةاملناارر  الااري قدمتااهالتنرياار وسااي حي   التنااارير
انتناااي يرماا  رىل توضاايح نطاااق النناااش الااري جاارى رىل حااد اآلن 

تاازال قائمااة، رىل حتسااني نوعيااة  ال وحتديااد أااام نناااط اااا ف الاا 
 الننارات املنبلة بشكل  بأ 

ال   املسائل الرئيسية ه تنريراانررة اااوة أيضا  وطرحت امل -41
 ناولاااات ماااان جدياااادوتتطااااة عماااال   تواقرتحاااا يتعااااني النظاااار فيهااااا، 
، وااااا  نناااااط، املناااارر اااااااع السااااابق حبثهاااااالنناااااط الرئيسااااية الاااا  

 تثاااأ أياااة واااعوست  ال حبساااب ماااا أحىل باااه األعضااااء مااان بيااااانت،
احلصااانة فيد ماان املسااتأن حااق الشااخص ويتضااح، ه املنااا. األول، 

اللتاازا.  يشااكل املناباالللواليااة النضااائية األجنبيااة  ااضااو ه عااد. 
مااارا علاااى اااارا الشاااخص  و واليتهاااا  بعاااد. ممارساااةبياااة جناألدولاااة ال

بااني حاادا  للسااياحة، قائمااا  ملصاالحة الع قااات احلصااانة املعااىن، متثاال 
 وتعزيزاا  عن رراحة مشرت ة لتطوير ارم الع قات تعبأا  و  ،الدول

بااااااني احلصااااااانة  الفنهااااا  ه ضاااااوء مااااااا تناااااد.، فااااااإن التميياااااازو  -42
وياارى بعاا   يااة سلغااة املوضااوعية يكتساا  أمهالشخصااية واحلصااانة 
حلاااااد مااااان نطااااااق احلصاااااانة ه الاااااداع  رىل اأنصاااااار اال اااااام العاااااا. 

ه احلصااانة الشخصااية أنااه ماان الضااروري حصاار  الع قااات الدوليااة
رئااااايس الدولاااااة ورئااااايس احلكوماااااة ووزيااااار  اجملموعاااااة الث ثياااااة، أي ه

ه احلصاااانة الشخصاااية  ويبااادو أن حصااار االساااتفاحة مااانااارجياااة  
حتنيااق األماان  يتمشااى مااارفيعاا  املسااتوى ال  الث ثااةااا الء املساا ولني
مشكلة  يثأ ال ورذا  ان ارا األمرنانون العره   ال  ويندرج ه رطار

الوضاااا خيتلااااف فاااإن رئيس الدولاااة ورئااايس احلكوماااة، بااا  يتعلاااق فيماااا
سلنسااااابة رىل وزيااااار ااارجياااااة  فناااااد أ اااااد عااااادح مااااان األعضااااااء أن 

 ، ماان قبياال وزراء الاادفا مساا ولني آتاارين رفيعاا  املسااتوى ه الدولااة
 حاضاااارينكثاااأ ماااان األحيااااان ال ، يكونااااون هالصااااحة أو العمااال أو

مااااان غاااااأ املنطنااااا   رأوا أناااااهعلاااااى السااااااحة الدولياااااة، و بصاااااورة سرزة 
وزيار ااارجياة،  عن املعاملة ال  ئظاى ماابشكل خمتلف  معاملتهم

  اجملموعة الث ثيةتارج احلصانة رىل ارم  حعوا رىل أن متد نطاقو 

ال  تتمثل ه معرفة مان املعندة  سألةارم امل حللاقرُتح، وقد  -43
، أن تصااااااغ راااااروط مااااانح اااااارم احلصاااااانة الشخصاااااية يساااااتفيد مااااان

احلصانة بصورة مفصلة، واو ما يبدو وعبا  ومثأا  للمشا ل ه آن 
 أنظمة الادول  ورأى السايد نيهااو  أناه سايكونلتنو   نظرا  واحد، 

املفهااااو. رىل ه أعماهلااااا  االسااااتناحل ماااان األفضاااال للجنااااة أن تواواااا 
  وفيمااااااااا خيااااااااص احلصااااااااانة جملموعااااااااة الث ثيااااااااةاملتعلااااااااق سالتنلياااااااادي 

ملوضوعية، ليس اناك رك ه أن مس ول الدولة يستفيد من ارم ا
وبعباااارة سألفعاااال الااا  ي حيهاااا بصااافة رمسياااة،  يتعلاااق فيماااااحلصاااانة 

 بصفته ارم الدولة مس ول  تصرفيأترى عندما 

احلصانة  سائل اهلامة للغاية مسألة معرفة ما رذا  انتومن امل -44
من  اتاستثناءمثة  ترذا  انما ، على العكس من ذلك،  أوطلنة  م
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  جرائم حولياة ارتكاب أو ترق النواعد اآلمرة لدى تنطبقاحلصانة 
احلصااانة مكاان أن رن  النائلااة فكاارةسل وماان الصااعوبة مبكااان النبااول

 ضااارورة بشااادة علاااى لتأ يااادا نبغااا ومااان مث، ي األفعاااال تغطااا  اااارم 
احلصاااانة رىل ا فااا ت مااان العنااااب، واااارا ااااو السااابب  تااا حي أال

  احلصاااانة املطلناااة الاااري  عااال مااان غاااأ املمكااان الااادفا  عااان فكااارة
 ماان احلصااانة، يناملسااتفيد تعياانينسااب لاأل للمصااطلحسلنساابة  أمااا

تكماااان ه اتتيااااار   ال فنااااد رأى الساااايد نيهاااااو  أن املسااااألة املهمااااة
ل ه أن حتاااادَّح ، باااا “ملمثاااال ا أو “لو ياااال ا أو “ملوظااااف ا  لمااااة

بدقة املعايأ ال   ب أن يستوفيها ارا الشخص ح  يتمكن من 
 االستفاحة من احلصانة 

اجلوانااب ا جرائيااة  تتمثاال رحاادى املسااائل اهلامااة األتاارى هو  -45
ة علاى حاق حينماا اااوا  ةاملنرر  تارا الصدح،  ان وه  حصانةلل

رذا  ااااااان ماااااان  عمااااااا ماااااان تنريراااااااا 70و 69الفناااااارتني  تساااااااءلت ه
وضااااا نظااااا. رجرائاااا  واحااااد مشاااارتك لكاااال ماااان احلصااااانة  الضااااروري

ما رذا  انت تصووية  ل فئة  أو الشخصية واحلصانة املوضوعية،
ماان ااااتني الفئتااني تسااتلز.، علااى العكااس ماان ذلااك، وضااا قواعااد 

من  72رة العمل املنرتحة ه الفن وتطة رجرائية خمتلفة لكل منهما 
 تغطا اا  و  تطة  واضحة وبسيطة ومفيدة على حد ساواء  التنرير

ه الوقااات  يتعاااني النظااار فيهاااا ماااا االعااارتافاملساااائل الرئيساااية الااا  
األعمااال تجاااال تأن   ااب عليهااا، وال مكاان للجنااة، ال هنفسااه أبناا 

 ةاملنااارر  منااارتحو اااارا املوضاااو   بشاااأن  الااا  أجنااازت ه وقااات ساااابق
سلتااااوازي مااااا رىل اللجنااااة  احمااااو مشاااااريا  تنااااد  الراماااا  رىل ةاااواااا 

املضاااا  قااااادما  ه النظاااار ه خمتلاااااف املسااااائل املطروحاااااة اااااو منااااارتح 
يتعااااني  مبساااألة ماااا رذا  اااان يتعلااااق فيمااااو ، وأتاااأا  يساااتحق التأيياااد  

،  علاااى الناااانون املنشاااوح أ. قاااائم علاااى الناااانون املوجاااوحهناااج  اعتمااااح
املمكان ذ ارت أناه مان غاأ ة حمنة متاما  حينماا اااو ةاملنرر   انت

وأنااه  زاويااة واحاادة ماان ااااتني الاازاويتني،املوضااو  ماان  النظاار ه ااارا
املوجااوح، اعتبااارات النااانون  االنطاا ق ماانساايكون ماان املستحساان 

  لنانون املنشوحل حتليل على أن يدرَج فيما بعد، رن اقتضى األمر،
ة توجااااه  زياااال الشااااكر رىل املنااااررة اااواااا وود السااااأ مايكاااال  -46
املناارر  الاا  قاادمهابااارزة السااامهة املوأثااىن علااى  ،تنريراااا األوي علااى

  نياااع السابق، السيد  ولوح 
 37ه الفنااارات أواااابت املناااررة اااواااة حاااني أراااارت  وقاااد -47
رىل مسااااألة اتبااااا  هنااااج قااااائم علااااى النااااانون  ماااان تنريراااااا 77و 48و

مييز باني الت ة، مسأل، وبعبارة أترىعلى النانون املنشوح أ. املوجوح
 علااى النحااو الااري أوضااحه -التاادوين والتطااوير التاادر   للنااانون 

واااو مااا ينطااوي علااى أمهيااة تاوااة  بصااورة مفياادة، بيرتياات الساايد 
تساعى رىل للجناة أن ا ويتعاني علاى قيد النظار  املوضو سلنسبة رىل 
 الواقاااااا، تتعلااااااق أعماااااال اللجنااااااة وه ااااااارا التميياااااز  علاااااىاحلفاااااا  

ه  احملليااة احملااا م هاااعااد النااانون الاادوي الاا  تطبنقواجموعااة ماان مب
عاجلااااة سااااياق قضااااااي  املنااااا. األول، وغالبااااا  مااااا يكااااون تطبينهااااا ه

النواعااااد التمييااااز بااااني  حومااااا  لاااايس ماااان السااااهل بيااااد أنااااه   وحساسااااة

جديااادة   وتلاااك الااا  تُعتااارب قواعااادلناااانون الااادوي الناااائم س املتعلناااة
واضاح  أن تبات بشاكل ،ألقلى اعل ،ينبغ  للجنةعلى أية حال، و 

 ت تريااد أن متضاا  رىل مااا اااو أبعااد ماان جماارحمااا رذا  اناا  ه مسااألة
 النائم  النانون أت يد

، عااااد. االقتصااااار علااااى النااااانون النااااائم اتتااااارت اللجنااااةذا ور -48
، منبولاة لادى الادولتكاون رىل اقارتاح قواعاد  الساع عليها سيتعني 

يدة ومرتوياااااة لسااااادومااااان مث واااااياغة منرتحاااااات مدعوماااااة سحلجاااااج ا
اتفاقيااااة  مثااااال ه اجللسااااة الساااابنةوقااااد أورح السااايد سرك  ومتوازناااة 

لعاا.  من الوالية النضائيةوممتلكاهتا صاانت الدول حل األمم املتحدة
نليال مان التصادينات علاى العادح ال ورأى الساأ مايكال أن  2004

بااال وافاااق علاااى مضااامونه، ت ال أن الااادول رىل يُعااازى ال اااارا الصاااك
العديد   وجهات نظرالتوفيق بني   ورىل ضرورةدم  تعن   حرجة  يُعزى رىل
وعلااى أيااة   راء واألطااراف املعنيااة ماان أجاال التصااديق عليااهماان الااوز 

ه اتفاقيااة ه  علااى األرجااحمنرتحااات اللجنااة حااال، سااوف تاُادمج 
 فعالياة تلاك االتفاقياة علاى قادرهتا علاىوستتوقف  ،الوقت املناسب

ماااان احملتماااال أن يُنظاااار ه هنايااااة ورذا  ااااان   فااااز االنضااااما. رليهاااااح
 علاى أهناا مكرساة هر التادر   يالتطاو  معينة من حرجة املطاف رىل

مان  فإناه، انفارةعد. وجاوح اتفاقياة  ماالنانون الدوي العره، ح  
قياد النظار رذا  رطاار املوضاو ه  مر  ارلكغأ املرجح أن يكون األ

  النانون الوضع  ا  عنابتعدت اللجنة  ثأ 
السأ مايكل  التنرير األوي، أعرب  الدتول ه تفاويلقبل  و  -49

التطارق رىل ننطاة ااماة أاثرااا السايد ناول  عان حاق  عن رغبته ه 
رىل نشاوء  سيما ه اآلراء الفنهياة، ال ه بع  األحيان، فند أرأ

تنيياااد حصاااانة مسااا وي الااادول مااان الوالياااة  ا اااام جدياااد يرمااا  رىل
مااان  29ه الفنااارة  ةاااوااا  ةاملنااارر  رلياااهوتطرقااات  ،النضاااائية اجلنائياااة

 قااد نشااأ حينمااا راارعت “ال ااام اأن ااارا  الاابع  يعتااربو   تنريراااا
 راااايل  ضااااد رئاااايسواااادر تنفياااار أماااار تسااااليم ه  ربيطانيااااةاحملااااا م ال

قرار من جملس  واو ما انتهى رىل ودورالسابق، أوغستو بينوريه،  
 لنااة مااراوتشااكل الفكاارة املتع  1999مااار  آذار/ 24اللااورحات ه 

  التمااإضاارس  ماان ضااروب رمبااا  أو ،نوعااا  ماان األساااطأ “ال ااام ا
حتااد سملتابعااة  مل الواقااا، رن السااابنة النضااائية املتعلنااة ببينوراايه وه

 الناول رن اال اام مكانو   حا  سلفهام اجلياد أو نطااق واساا،علاى 
ه املمارساااة  املعااا س ااااو سألحاارى اال اااام الااري مكااان م حظتااه

، واا  بينوريهقضية    ورنه ملن الصعوبة مبكان االستناح رىليةالعمل
االساتئناف مبجلاس اللاورحات آراء  قضااةمان سابعة  قضية قد. فيهاا
الناانون الادوي  بشاأنعامة  للخلوع رىل منرتحات، فرحية مستنلة

 علااااىه النهايااااة جملااااس اللااااورحات وقااااد ر ااااز ه جمااااال احلصاااااانت  
اتفاقياااااة اااااا  معاااااادة حمااااادحة، و  ياااااقاملسااااائل املتعلناااااة بتفساااااأ وتطب

 العنوباااة الناساااية أو منااضاااة التعاااريب وغاااأم مااان ضاااروب املعاملاااة
رااايل  واململكاااة  تضااام باااني أطرافهااااالااا   ،املهيناااة أو ال رنساااانية أو

املعنياة  األطرافأن الدول  اللورحاتجملس اعترب و   رسبانيااملتحدة و 
وذلك ئية اجلنائية، احلصانة من الوالية النضاعن  قد تنازلت ضمنيا  

تسااااتهدف سااااوى أعمااااال التعااااريب الاااا   ال بناااادر مااااا أن االتفاقيااااة
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ولااايس مااان الباااديه    أراااخاع يتصااارفون بصااافتهم الرمسياااةيرتكبهاااا 
جاااارائم حوليااااة ارتكااااب علااااى  أيضاااا  ااااارا  علاااى ا طاااا ق أن ينطباااق

جاااااونز النضاااايتني األحااااادث عهااااادا ،  وه  جااااارائم احلااااارب أتاااارى،  
 ماااان الاااادول حصاااااانتو يااااة السااااعوحيةوميتشاااال ضااااد اململكااااة العرب

جنااائيتني، حاارع  ال ، ورن  انتااا قضاايتني ماادنيتنيالنضااائية الواليااة
علااى عااد.  ، علااى التااواي،وحمكمااة العاادل الدوليااة جملااس اللااورحات

  بينوريهاستخ ع النتائج من قضية 
، لاادى تطااار ق الساااأ مايكاال رىل التنريااار األوي ه حاااد ذاتاااهو  -50

تلخيصااها للتنااارير الث ثااة  ة علااىاااواا  ةر للمناار  أعاارب عاان رااكرم
الاا  قاادمها املناارر اااااع السااابق، و اارلك تلخيصااها للمناقشااات 

 2008ساحسااة ه عااام  الاا  أجرهتااا جلنااة النااانون الاادوي واللجنااة ال
 بشااأن عااا.اتفاااق  رىل حصااولااارم املناقشااات وقااد أحت   2011و

 اازت أ ثاار قااد تكااون ر  ةاااواا  ةاملناارر  ، حبيااث رنعاادح ماان النناااط
ماان  54ماان الاا ز. علااى أوجااه االتاات ف لاادى أت يااداا ه الفناارة 

علااااى العكااااس ماااان ذلااااك، و  التنرياااار علااااى أن نناااااط التوافااااق انحرة 
 مايكاال عاان اعتناااحم أبن أوجااه االتفاااق ااا  الغالبااة أعاارب السااأ 

أن احلصااانة النااانون الاادوي يتفنااون علااى أعضاااء جلنااة يباادو أن  رذ
نانون الدوي العره وأن مسألة احلصاانت ال  تستند رىلم سسة  ا  

 مكااان أن تضااااف رليهااااو  - النارااائة عااان قواعاااد تعاادياااة خمصصاااة
تااادتل ه نطاااااق  ال -ره الناااانون الاااادوي العااا  املنااااظرة هالنواعاااد 
 احلصااااانت الااا تنظااار اللجناااة رط قاااا  ه  ال الواقاااا، وه املوضاااو  

 الننصاليات أو يةأعضااء البعثاات الدبلوماسا  مكن أن يستفيد منهاا
فضااااا   عااااان األراااااخاع الااااارين يضاااااطلعون  ،اااواااااة البعثاااااات أو

 األفاااراح العساااكريني  أو ممثلااا  املنظماااات الدولياااة أو بااازايرات رمسياااة
غااأ معنيااة أن اللجنااة  أيضااا   واضااحا  رأي السااأ مايكاال، يباادو  وه

سلنظر ه مسألة احلصانة أما. والايت قضائية أترى غأ الوالايت 
احلصااااانة أمااااا. احملااااا م اجلنائيااااة الدوليااااة وتاااانظَّم  الوطنيااااة  النضااااائية
املثاااول أماااا. وخيتلاااف النضاااائية املعنياااة   والايتللااا  ةاألساساااي سلااانظم

اتت فا  رديدا  عن املثول أما. حمكمة جنائية حولية   أو  ايئة قضائية
 تنطبااق الاا  اوااةاانواعااد الفااإن وبناااء  علااى ذلااك،  حمكمااة وطنيااة 

مان  27املااحة  مثالاحملاا م اجلنائياة الدولياة، نضاائية و اهليئات العلى 
حتمااال ساااوى  ال ،للمحكماااة اجلنائياااة الدولياااة نظاااا. روماااا األساسااا 

يباادو أيضااا  أن التمييااز ، اللجنااة  وأتااأا   ألعمااال األمهيااةالنلياال ماان 
ئظى سالعارتاف علاى  بني احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية

 نطاق واسا 
 عان رغبتاهالسأ مايكال  نطاق املوضو ، أعربب يتعلق فيماو  -51

، ما التسليم أبهنا مسألة الوالية النضائية العاملية  أن  أوال  ه توضيح
 ااا  مسااألة رااك س طااار العااا. للموضاو  وتااربز أمهيتااه، باا  تتصال
بع  عما وخبصوع تسا ل ال أن يتم حبثها ه حد ذاهتا  يتعني ال
حرماة الشاخص، أيضا  مسألة   ان  ب على اللجنة أن تتناولرذا  

رح الساااأ مايكااال علاااى اااارا التساااا ل س  ااااب  فحرماااة الشاااخص 
ه الكثاأ مان األحياان أن  ترتبط ارتباطا  وثينا  سحلصانة، وقد ثبات

حرمااة الشااخص تنطااوي علااى أمهيااة أ اارب ماان الناحيااة العمليااة، وأن 

عاااد. مراعاهتاااا قاااد يااا حي رىل اضاااطراب الع قاااات الدولياااة بشاااكل 
 يتسبب فيه رفا حعوى جنائية  مما وأرد أسر 

ماااان  قباااال األتااااأه الفصاااال وقااااد أرااااارت املنااااررة اااوااااة،  -52
املتعلاااااااق سملساااااااائل الااااااا  يتعاااااااني النظااااااار فيهاااااااا، رىل  تنريرااااااااا األوي

رىل التطاااور الاااري ت أراااار و  ايئاااات تاواااة الدراساااات الااا  أجرهتاااا
ئااات حمااا م وايرنشاااء ساايما ماان تاا ل  ال ،النااانون الاادوي رااهدم

خيلاااو اااارا التااار أ مااان الفائااادة، غاااأ أن اااارم  وال قضاااائية حولياااة 
 رادحتمن انحية أتارى، ية حمدوحة  و االعتبارات تنطوي على أمه

أمهية احلكم الصاحر عن حمكمة العدل  على  حقعن    ةاااو  ةاملنرر 
تعاااني ي  و حصااااانت الااادول مااان الوالياااة النضاااائيةقضاااية الدولياااة ه 

 املساااااتنلةراء االاتماااااا. أيضاااااا  سآل دح،، ه اااااارا الصااااا للجناااااةا علاااااى
يوسااااف  الناضاااا  انطااااوى رأي رذ -احلكاااام  ماااارا املخالفااااة املرفنااااةو 

 اان ماان املفهااو. أنااه   ورنحاا   - بوجاه تاااع علااى رجا ء لألمااور
 وزن مماثل لوزن احلكم نفسه  اهل ليس

 58رىل  54ه الفنارات مان وقد أرارت املنررة اااواة أوال ،  -53
التمييااااز املفاااااايم  بااااني احلصااااانة الشخصااااية  أن ، رىلماااان تنريراااااا
املوضااااااوعية يشااااااكل موضااااااعا  لتوافااااااق اآلراء، واااااااو أماااااار واحلصااااااانة 

 نيالنظااااامني النااااانونيتناااااول أنااااه ماااان الضااااروري وااااحيح  واعتااااربت 
 بشاكل منفصال، مان احلصاانة اارين الناوعنيعلاى  الواجر التطبيق

 بعد ذلك  ااوةردحت املنررة ا  و واو ما مكن املوافنة عليه أيضا  
، واااو أماار معاارتف بااه حرجااة ماان الوحاادة بااني النظااامني علااى وجااوح

أن االعتباارات النظرياة  يارى ال بياد أن الساأ مايكال بشكل أ ياد 
ا رااارة  ساايما ال ،58و 57ه الفناارتني الاا  ساااقتها املنااررة اااوااة 

مبااح   علاى يرمياان رىل احلفاا أن ارين النوعني مان احلصاانة رىل 
 ألعمااال ااا  اعتبااارات مهمااة كاال، اجملتمااا الاادوي   مصاااحلوقاايم و 

وللمااارء أن يتشاااكك فعااا   ه جااادوى رجاااراء ننااااش بشاااأن اللجناااة  
س ضاااافة رىل ذلاااك، مااان املثاااأ للمشاااا ل أن ياااتم و  اااارم املساااائل 
ما اساتبعاح  ،ميا أركال احلصانةجلوظيف  السا  األالرت يز على 

 ه السياحة  التساوي أو  يلالتمثيزال هلا حور اا.،   ال  أترىأسس  
عااان اعتنااااحم  وأعااارب الساااأ مايكااال مااارة أتااارىعاااد. التااادتل   أو

رذا قااررت اللجناااة الشااارو  ه بعااد. جااادوى النناااش بشاااأن النااايم  و 
 اهلامااة الناايم فإنااه  ااب عليهااا عااد. رغفااالنناااش ماان ااارا النبياال، 
والاا  تشااكل أيضااا  جانبااا  حمااوراي  ماان جوانااب  الاا  حتميهااا احلصااانة

سلطات االحعاء مستنلة عان السالطة  وحينما تكون املوضو   ارا
 العاحيني أنفسهم استصادار أوامار ألفراحمكن لا حينم أو التنفيرية،
فاااااإن خمااااااطر حااااادوث اضاااااطراست راااااديدة ه الع قاااااات توقياااااف، 

عام   ااماا  انة احلصتبنى ارا السياق،  وه  الدولية ستكون  بأة
  الوحية بني الدول احلفا  على الع قات من عوامل

 ةاملناااارر  الاااا  تناولتهااااا حلصااااانة الشخصاااايةس يتعلااااق فيماااااأمااااا  -54
 أوال   يتعاااني فإناااهمااان تنريرااااا،  64رىل  61ه الفنااارات مااان  ةاااوااا 
رم اااااا  هلااااام حاااااق االساااااتفاحة ماااااناألراااااخاع الااااارين  فئااااااتحتدياااااد 
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مبوجب النانون الدوي العره ه، اعترب أنأنه  رال ،يشاطرونه الرأي ال
ر سااااء و ر سااااء الااادول لااايس انااااك راااك ه أن  ااا   مااان املعاوااار، 

طيلاااااة يتمتعاااااون سحلصاااااانة الشخصاااااية  زراء ااارجياااااةوو احلكوماااااات 
السايد ومن مث، أعرب عن اتت فه ماا رأي   وجوحام ه مناوبهم

ون سحلصاااانة وا اااو الاااري أ اااد أن ر سااااء الااادول فناااط اااام املتمتعااا 
 يشااكل متيياازا  الشخصااية، مسااتثنيا  ر ساااء احلكومااات، ألن ذلااك س

 وظاااااائففيهاااااا رئااااايس الدولاااااة  ار مااااا  ال ضاااااد الااااادول الااااا  تطاااااأا  
النتيجاة الا   مدى معنوليةقد ركك بع  األعضاء ه و تنفيرية  

احلكام الاري ، ه حني أرارتية توولت رليها حمكمة العدل الدول
نيسااااان/أبريل  11الصاااااحرة ه االعتنااااال ماااار رة ه قضااااية  أواااادرته

باااوزراء ااارجياااة،  يتعلاااق فيماااا، أن احلصاااانة الشخصاااية، رىل 2000
لناا  املمارسااة العمليااة،  وه ( 51 ًالفناارة “اسااخةر  ااا  حصااانة 

مان  النطااققباوال  واساا  2002احملكمة ه عا. الرأي الري أودرته 
 دوي عكااااااس احلالااااااة الراانااااااة للنااااااانون الاااااا يألنااااااه  ،جانااااااب الاااااادول

تعاارتض الاادول علااى ااارا الناارار، باال حظاا ، علااى العكااس ماان  ومل
، حياث اعُتماد النارار مفاجئاا   يكن ارا املوقاف ومل  ذلك، بدعمها

مااااربرات أبغلبيااااة  بااااأة، و اناااات املااااربرات الاااا  اسااااتند رليهااااا احلكاااام 
على رىل حد  بأ اعتمدت أن احملكمة قد على الرغم من   -مننعة  
يكاان  مل هلاارم النتيجااةبعاا  الكتاااب وانتناااح   اه اسااتدالهل النيااا 
اااو أماار أ ثاار راثرة احملكمااة  أحااد قاارارات، ألن انتناااح  أيضااا  مفاجئاا  

رأي الاا رىل  أراأ  ثاأا  اارا الصاادح،  وه ل اتماا. مان املوافنااة علياه 
 ايغناااز و وماااانس وبورغنتاااالة النضاااا الاااري أرفناااه شااارتكاملساااتنل امل

 11عتنااااااااال الصاااااااااحرة ه ماااااااار رة االقضااااااااية سحلكاااااااام الصاااااااااحر ه 
  وينبغااا  اناااا م حظاااة ماااا قالاااه اااا الء النضااااة 2000نيساااان/أبريل 

 رهنام، ه الواقاا، الرأي الري قدموم من  84و 83بدقة ه الفنرتني 
، باال الوظيفيااةحلصااانة س رال يتمتعااون ال وزراء ااارجيااة ينولااوا رن مل

وزيااار فناااه مفااااحم أن واساااا النطااااق ه ال أ ااادوا علاااى وجاااوح اتفااااق
الا   احلصانة الكاملة تا ل الازايرات الرمسياةه احلق ه  لااارجية 
وأنااه، تاا ل الاازايرات اااوااة  “لوظائفااه تهممارساا  رطااار ه يناو. مااا

 ال  ينو. ما وزير ااارجية، سيكون
من رأهنا منعه من ممارسة وظائف وزير  لتدابأ يتم رتضاعهغأ اجلائز أن  من

مان  ا  بأ االعتنال أن يشكل تاد أو االحتجاز رأن  منو ااارجية بشكل فعال  
يتمتاااا باااه وزيااار ااارجياااة مااان  ملاااا انتها اااا   اعتبارمهاااا اااب سلتااااي اااارا النبيااال، و 

  اجلنائية امل حنة رجراءات منصانة ححرمة و 

بوضوح رىل أن فئاة  احملكمة أيضا   أرارت، وه رطار النضية نفسها
 بااااااار الشخصااااااية تتجاااااااوز   حلصااااااانةس الاااااارين يتمتعااااااون املساااااا ولني

را الشااااكل ماااان ماااا  يتعلااااق فيمااااا  و املساااا ولني الث ثااااة املشااااار رلاااايهم
من الضروري توضيح نطاق ما  ان املنرر اااع ،  أركال احلصانة

 ائاااارة ضااااينة ماااان مساااا وي الدولااااة ح ب قااااد أحساااان وواااافهالسااااابق 
علااى مااو مفيااد  ،الساايد مااأهوقااد عاارض   (278ً“املسااتوى  رفيعاا ال

__________ 
 ،A/CN.4/631 الوثيناااة(، األولاجمللاااد الثااااين ًاجلااازء  ،2010 حولياااة (278ً 

 ًط( 94 الفنرة

الاااا  تاااادعو رىل توساااايا نطاااااق  املبدئيااااة النانونيااااة اباألساااابللغايااااة، 
وماااا ذلاااك،  وتلاااك الااا  تنااااا  ذلاااك التوسااايا  اجملموعاااة الث ثياااة

ماان روبلياادو  سالساايد غااومياتفااق السااأ مايكاال مااا مااا ذاااب رليااه 
هلاارا  ال زمااة عااايأاملوحتديااد  اجملموعااة الث ثيااة نطاااقتوساايا  ضاارورة

حااق حينمااا رأى أن ذلااك علااى الساايد نيهاااو  ورمبااا  ااان الغاارض  
أن تضااطلا  ساايكون وااعب التحنيااق، غااأ أنااه يتعااني علااى اللجنااة

علاااى احلكااام الصااااحر ه  مكنهاااا االعتمااااح ه ذلاااكو ، مااارم املهماااة
والااري  2000ل نيسااان/أبري 11ماار رة االعتنااال الصاااحرة ه قضااية 

عااادة ورأى الساااأ مايكااال، مساااتندا  رىل مفيااادة  يتضااامن توجيهاااات 
، أناااه ماان الضاااروري توساايا نطااااق احملاااا م الوطنيااة أواادرهتا قاارارات

السافر رىل  مثال أعضااء احلكوماة الارين احلصانة الشخصاية ليشامل
ممثلاة الدولاة  من املهم أن تكاونف  ا  سلنسبة رليهمأساسي ا  ااارج أمر 
أرااخاع  ماان طاارفاألتاارى علااى املسااتوى السياساا   دوللاادى الاا 
ه   ثافاة  التعاون الادوي فيه الري يزحاح العامل املعاور وه  لتارام

 ،تطاااورا  ساااريعا  اهليا ااال احلكومياااة  تشاااهد فيااهالعديااد مااان اجملااااالت و 
مان  من الدول علاى الصاعيد العاامل حولة  يكون س مكان متثيل لن

غاااأ  يكاان مبنااادور األرااخاع مل رذاأرااخاع مااان اتتياراااا  طاارف
ألمار حتديادا  وقاد يتعلاق ا  السفر حبرياة اجملموعة الث ثيةاملنتمني رىل 

حلصااانة سسلفعاال  اللاارين يتمتعااانالتجااارة ااارجيااة والاادفا   بااوزيري
ت رذا  انااا و   علاااى ماااو ماااا قررتاااه عااادة حماااا م رنكليزياااةالشخصاااية، 

فنااااد يكااااون مبناااادوراا ، قااااد يتشااااعب  ثااااأا  تاااارى أن األماااار اللجنااااة 
سااتنل املرأي الاا  رىل املنطااق املعتمااد هعلااى ساابيل املثااال،  االسااتناح،

نيسااااان/أبريل  11الصاااااحرة ه  ماااار رة االعتنااااالك ه قضااااية شاااارت امل
يشاامل أرخاوااا  لحصااانة الشخصااية حماادوح لوتطبيااق نظااا.  2000

ه ماان أناا  ان  أحيااا وي  ااد الاابع اجملموعااة الث ثيااة  تااارج  آتاارين ماان
اسااااااتثناءات ماااااان  أن توجااااااد، الساااااااري، مبوجااااااب النااااااانون املمكاااااان

 سلنسااااااابة رىلبياااااااة احلصاااااااانة مااااااان الوالياااااااة النضاااااااائية اجلنائياااااااة األجن
بيااااد أن السااااأ حلصااااانة الشخصااااية، ساألرااااخاع الاااارين يتمتعااااون 

 يعتناااد، ال أنااه  مااا  ،رم االسااتثناءاتهلاا أي أسااا   ياارى ال مايكاال
النانون أنه ينبغ  للجنة، ه رطار لبع  األعضاء اآلترين،    ت فا  
  حلصانة الشخصيةمن استثناءات اال ، اقرتاح بع املنشوح

يتعااني علااى اللجنااة، علااى ، ةاملوضااوعي سحلصااانة يتعلااق فيماااو  -55
مساألة ماا  ، تنااولالعدياد مان األعضااءالنحو الري سبق أن أ دم 
 يثاااأينبغااا  أن  ال و ماااا، واااا “سااا ول م  اااب فهماااه مااان مصاااطلح

 ااارا الصاادح ه وأعاارب السااأ مايكاال عاان أتيياادم - بااأة مشااا ل  
يااف للتحليال الاري قدماه السايد فورتااو  وسايكون مان األواعب تعر 

املااااواح املتعلنااااة مبساااا ولية ، غااااأ أن النيااااا  علااااى “لفعاااال الرمساااا  ا
ينطااوي علااى فائاادة قااد  (279ًعاان األفعااال غااأ املشااروعة حوليااا   الاادول

 غاااااراضالااااا  تعااااازى رىل الااااادول أل وتُعاااااد األفعاااااال  الشاااااأنه اااااارا 
األفعال غاأ  ، ويشمل ذلكألغراض احلصانة أفعاال  رمسيةاملس ولية 

__________ 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 مل رخا 56/83قرار اجلمعية العامة  (279ً 

حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 
  77و 76 الفنرتني والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001



  2012متوز/يوليه  13 - 3145اجللسة  143
 

 

، علااى ساابيل املثااال، بينوراايهه قضااية ويباادو يااة  نائاجل أو املشااروعة
ي قاااوا أيااة واااعوبة ه تنريااار انطبااااق  مل أعضاااء جملاااس اللاااورحاتأن 

 الرتكاب جرمة قتل التآمر بتهمة  يتعلق فيمااحلصانة 
ورأى الساااأ مايكااال أن حراساااة مساااألة االساااتثناءات األتااارى  -56

حلصااانة مان احلصاانة ماان جاناب اللجناة  ااب أن تكاون ه ساياق ا
السااايد   املوضاااوعية  ولكااان ماااا اااا  اااارم االساااتثناءات؟ لناااد اقااارتح

أتتااااارم ه للجناااااة أن ااااااو ماااااا يتعاااااني علاااااى ا، و أحاااااداا ني ولاااااوح 
الفعاال ه رقلااايم  يُرتكااب فيهاااااحلالااة الااا   تمثااال هو ي، وااا احلساابان

؟ اسااتثناءات أتاارى فهاال ماان الضااروري أن توجااد  الدولااة األجنبيااة
املعااااىن الااااري ئملااااه ااااارا  ااااان   ليااااة، أاي  اجلاااارائم الدو  رىل نااااد أرااااأل

 “تطاااورةاجلااارائم راااد أ رىل و  ،طاااأةاادولياااة الرائم اجلااا ، و املصاااطلح
 ةاجلساااايم تا تاااا ال أو ،األساساااا نظااااا. رومااااا يسااااتهدفها الاااا  
خد. ه سااتُ اتعبااأ واااو  -النواعااد اآلماارة عاان لتزامااات الناراائة الس

تُعاد سا ولية الادول  و مب ةاملواح املتعلن مشارياه  سياق خمتلف متاما  
 “النااانون الاادويه نظاار رائم جاا   أو “رائم حوليااة جاا مصاطلحات 

 تتااااااا ال ر أو “الناااااااانون الااااااادوي رائم تطاااااااأة ه نظااااااارجااااااا   أو
علااااى اللجنااااة  ويتعاااانيغااااأ حقينااااة،  مصااااطلحات “لنواعااااد اآلماااارةس
أراحت أن  عااااال منهاااااا ساااااببا  رذا  املعنياااااةاألفعاااااال  بعناياااااة حتااااادح أن

  استثناءات لوضا
الحاد الساأ مايكال ماا التنادير، طة العمال، خب يتعلق فيماو  -57
 أت ياااد، ه ه ذلاااك مثااال األعضااااء اآلتااارين الااارين حتااادثوا قبلاااهمثلااا 
ماااانظم بشااااأن و رجاااراء نناااااش منهجاااا   علااااى ضاااارورة ةاااواااا  ةنااارر امل

  ه عاااام وقاااد ا تسااات املناقشاااات الساااابنة الااا  جااارتاملوضاااو   
اما ، وتناولت التعلينات ال  ، بطبيعة احلال، طابعا  ع2011و  2008

الساااايد  يناااارتح  ومل  سااااائلجمموعااااة واسااااعة ماااان املقاااادمها األعضاااااء 
ه هناياة   ملخصاا   بشاكل مفياد قاد. ولكناه واحما  مشاريا ني ولوح 
قاااد حاااان أن الوقااات  رأى الساااأ مايكااالمااان تنااااريرم  و  تنريااار  ااال

ة، حياااث رناااه غاااأ العامااا  اتالتعلينااا  للااارااب رىل ماااا ااااو أبعاااد مااان
مثلمااا قااال ماان قباال، أبن املناقشااة اجملاارحة للمفاااايم النظريااة  منتنااا،

ستمضااااا  سألعماااااال قااااادما ، وأعااااارب عااااان راااااكه ه قااااادرة اللجناااااة 
واااااول رىل اتفااااااق بشاااااأن املنرتحاااااات ذات الطاااااابا العاااااا. الو  علاااااى
رىل تعنياد املهمااة الاا   رال حماولاة النيااا. باارلكتاا حي  ولاان - واجملارح

نواعاااد العلاااى  جهوحاااا تر ااازعلاااى اللجنااة أن  ويتعااني تضااطلا ماااا 
الاا  ينبغاا  أن تكااون  اارلك، علااى مااو  أو الواجبااة التطبيااق دحةاحملاا 

وعلاااى مااان تنريرااااا،  52  الفنااارةماااا أراااارت رلياااه املناااررة اااواااة ه
، واو ما تزال قائمة ح  اآلن ال  ال الرئيسية    اا فنناط    حتديد

غامضاااة  ، ولااايس نناطاااا  حمااادحةنناطاااا  أناااه يعاااإ يااارى الساااأ مايكااال 
  جمرحةمرتبطة مبفاايم 

واااا   أال ئل،اسااا التنريااار األوي ثااا ث قاااوائم مااان امل ويتضااامن -58
دمت رىل قااااااُ  وااااااا  قائمااااااة ،73ه الفناااااارة قائمااااااة املسااااااائل الااااااوارحة 

 30ه  الااااااا  عنااااااادت عضااااااااء تااااااا ل املشااااااااورات غاااااااأ الرمسياااااااةاأل
 الفاااارو ه  تاااارح سااااائلمخااااس جمموعااااات ماااان املو ؛ 2012مااااايو أاير/

ه  الااوارحة تطااة العماالو  ؛ماان التنرياار قباال األتااأفصاال للاامسااة 
 اااااان مكااااان   73حة ه الفنااااارة الاااااوار ساااااائل ويبااااادو أن امل  72الفنااااارة 

ه  االستعاضااااة عنهااااا سملسااااائل املعروضااااة علااااى مااااو أ ثاااار حتدياااادا  
املتعلاااق سملساااائل الااا  يتعاااني النظااار فيهاااا والااا   قبااال األتاااأ الفصااال

تشاكل النائماة الثالثاة و  املنبلاة جنة الل تشكل برانجما  جيدا  ألعمال
سبق  ال ألسباب وسلنظر رىل ا  72طة العمل املنرتحة ه الفنرة ت

فيماا رذا   النظر ة رىلاااو ةاملنرر السأ مايكل ، حعا أن أرار رليها
، 1-1، رمبااا سسااتثناء املسااألة 1الننطااة املسااائل املدرجااة ه  ت اناا 

سائل األترى سُتطرح ن املألوذلك ،  ب أن تعاَض بصورة مستنلة
سلنسبة رىل و  املسألة املر ورة أثناء نظر اللجنة ه  ه    ةطبيعي  بصورة

املنرتحاة طاة العمال ا أعرب السأ مايكل عن أتييدم، بنية املسائل
الساااابنة  اجللساااةه السااايدة جا وبساااون ه تااا عااان اتفاقاااه ماااا ماااا قالو 

 مثاال ل رنااه،ومااا ذلااك، قااال السااأ مايكاا  ات أمهيااة ا جااراء بشااأن
تنظار أوال  ه  على اللجنة أن ه  بمن أنا ريه، غأ واثق السيد م
باال قااد  -ا جرائيااة بصااورة مسااتنلة عاان املسااائل اجلواريااة املسااائل 

اجلوانااب ا جرائيااة أن تتناااول  ينبغاا  هلااا، علااى العكااس ماان ذلااك،
تطاااااة العمااااال مااااان  3و 2حصاااااانة ه رطاااااار النظااااار ه الننطتاااااني لل

أن تتنااول املساائل ا جرائياة ، ورذا لز. األمار، 72نرة املنرتحة ه الف
أرااااارت املنااااررة ، وضااااوعية  وأتااااأا  لمسااااائل امله أثناااااء معاجلتهااااا ل

رتئااا  ت الاااري عمااال البااارانمج رىل  مااان تنريرااااا 5ه الفنااارة اااواااة 
]اتباعااااااه[ ه املسااااااتنبل بغاااااارض رهناااااااء حراسااااااة ااااااارا  ةضاااااارور  ]   [

 ااادفا  و مااا يشااكل ، وااا “حلاليااةاملوضااو  ه فاارتة الساانوات اامااس ا
النراءة الثانية  وما ذلك، قد يشكل رجناز  -يستحق الثناء الشديد 

 ةاملنارر  مان املفياد أن تشاأ، وسايكون  باأا    حتاداي   2016حبلول عاا. 
 اجلااادول الااازمإ الاااري تناااوي االلتااازا. باااهرىل  ة بشاااكل أوضاااحاااوااا 
الننااط  سايما ال لدورات املتبنية من فرتة السانوات ااماس،ت ل ا
 وح أن تنظر فيها اللجنة ت ل الدورتني الناحمتني ال  ت

ماان  27ملاااحة س سستشااهاحم يتعلااق فيماااقااال،  يموراســ لساايد ا -59
رنه يدرك جيادا  أن األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية، روما  نظا.

مسااااألة  ه ماااان الضااااروري النظاااار هوأناااا  بنظااااا. تاااااع األماااار يتعلااااق
مااا لكنااه ياارى، خمتلااف  و  ماان منظااور م الوطنيااة احلصااانة أمااا. احملااا 

وااااا  أن  أال ،حمااااج النظااااامني تاااادعمحجااااة قويااااة ، أن اناااااك ذلااااك
الشاااخص الاااري مثااال أماااا. العدالاااة الهتاماااه سرتكااااب جااارائم حولياااة 
ل معاملااة متماثلااة، سااواء حااو م أمااا. حمكمااة  معينااة ينبغاا  أن يعامااَ

 حمكمة حولية  أو وطنية
لاادى مناقشااة ااارم املسااألة  نااه  اابرقااال  وودالسااأ مايكاال  -60
 يتعلااق فيماااوأعاارب عاان اعتناااحم، و   اللجنااة ه جااوار املوضاا  نظاار

رذا   ملااااا تاااادتل ه احلساااابان وفنااااا  اعتبااااارات خمتلفااااة سحلصااااانة، أبن 
 حمكمة حولية  أو املناضاة  ري أما. حمكمة وطنية  انت

الاااري    ة علااى التنرياار املمتاااز اااوااا   ة انااأ املناارر   كانــديوت الساايد   -61
متيز اارا التنريار، علاى  أعدته ت ل الوقت احملدوح الري أتيح هلا  وقد  

النحاو الواجاب مجياا اجلواناب  أبنه تناول علاى    الرغم من طابعه املوجز، 
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املوضااو ، وس ضااافة رىل  ونااه تنرياارا   ه    ملواواالة نظراااا الاا  هتاام اللجنااة  
ملواوالة    يناا  مت   أساساا    واضحا  ومنظما  وموثنا  بشكل جيد، فهاو يشاكل 

علااى املسااامهة النيمااة الاا     ضااا  أي   الساايد  انااديوا   وأثااىن     اللجنااة   أعمااال 
ذات    ( 280ً  الااري قااد. ث ثااة تنااارير ني الساايد  ولااوح    ساااام مااا  اال ماان 

األماناااة  و عالياااة تااا ل فااارتة السااانوات ااماااس املاضاااية،  قانونياااة    جاااوحة 
ساااايكون ماااان    ( 281ً تااااازة مم ماااار رة    ، 2008ه عااااا.    الاااا  أعاااادت،   العامااااة 

أن يضاف رليها مرفاق بغارض    السأ مايكل، جاء ه اقرتاح    ما   ، ملفيد ا 
واآلراء  الناانون الادوي    جلنة   ال  رهدهتا أبرزت املداوالت  وقد    حتديثها  

را  لطبيعاة املعنادة للغاياة هلا ا ال  أعربت عنها الدول ه اللجنة الساحساة  
ألساساية  بعا  جوانباه ا   أاثرهتاا الرئيسية الا     أوجه االتت ف ملوضو  و ا 

ذ ارت    ماا   اناديوا رن التنريار األوي، قاال السايد     و للغاياة واحلساسة  
املناااررة اااوااااة، يشااااكل ننطاااة انطاااا ق جدياااادة، وأعااارب عاااان أتيياااادم  

يسااامح   مباااا   للمساااار املنااارتح للمضااا  قااادما  ماااو واااياغة مشااااريا ماااواح 
لنظامهاا    وتضاطلا جلناة الناانون الادوي، وفناا    بتجاوز اارم الصاعوست  

أبااواب  اهلااا. ماان    الباااب را  هلاا تعزيااز التطااوير التاادر    مبهمااة   ،  األساساا 
  تاااازل معّلنااااة   مل   ه، وااااا  مهمااااة لنااااانون الاااادوي وتدويناااا النواعااااد العامااااة ل 
األعمااااال الاااا  ساااابق أن أجنزهتااااا  أن ت تاااار ه االعتبااااار    ويتعااااني سلطبااااا 

مااااااان    بااااااادءا    رااااااا ،   واااااااكوك   والااااااا   رساااااااتها ه اااااااارا اجملاااااااال    اللجناااااااة 
لية  الننصااااااا الع قاااااااات  لع قاااااااات الدبلوماساااااااية و س   املتعلناااااااة  االتفاقياااااااات 

الاااا  ُوضااااعت ه سااااتينيات الناااارن املاضاااا  وووااااوال   والبعثااااات اااوااااة  
ماااااااااان    وممتلكاهتااااااااااا   صاااااااااااانت الاااااااااادول حل   اتفاقيااااااااااة األماااااااااام املتحاااااااااادة  رىل 

  الرجااااو  رىل يكااااون ماااان الضااااروري    وقااااد     2004لعااااا.    النضااااائية  الواليااااة 
حلفااااااا   ا   ماااااان أجاااااال ساااااايما   ال   ، ه الوقاااااات املناسااااااب   الصااااااكوك  ااااااارم 
مااا تشااتمل عليااه النواعااد العامااة للنااانون الاادوي  وانسااجا.    اتساااق  علااى 
   التطااااورات الاااا   مراعاااااة صاااااانت، مااااا  متصاااالة سحل   مباااااح  وقواعااااد ماااان  

ذ ااااارت املناااااررة    ماااااا   الواضاااااح،   ومااااان    حااااادثت مااااا ترا  ه اااااارا اجملاااااال 
مااان    تاااع،   بوجااه   ، ة الدولااا   مساا وي    بااار   حصاااانة   ألة اااوااة، أن مساا 
ة ساتمااا. متجاادح،  تاا ل العنااوح األتااأ   حظياات   قااد   امل حنااة اجلنائيااة 

  قاايم ومباااح  ومفاااايم   ، ذلااك   مااا   تااوازي فيااه، سل   باارزت الوقاات الااري    ه 
  مساااااامهة   تنااااد.   أن   أراحت   رذا تتجاالهااااا    أن اللجناااااة    بوسااااا   يكااااون  لاااان 

وماان مث، اتفااق الساايد  انااديوا مااا مااا ذاباات      املياادان   ااارا   ه   مفياادة 
  طلا اللجنااااة ه املنااااا. األول، رليااااه املنااااررة اااوااااة ماااان ضاااارورة أن تضاااا 

اااو احلاال سلنساابة رىل مواضاايا أتارى،  اارح عناوار االتفاااق الاا     ماا 
ُتسااااااتخلص ماااااان حتلياااااال املعاااااااادات والتشااااااريعات وممارسااااااات الاااااادول  

راء الفنهيااااااة، مااااااا توضاااااايح  والسااااااوابق النضااااااائية الوطنيااااااة والدوليااااااة واآل 
ناوار تتعلاق  ترام مناسبا  من ع  مبا   ور مال ارم العناور ه وقت الحق 

  حراساااة نظاايم  ت علاااى أنااه ماان الضااروري  أيضااا   ووافااق  سلتطااوير التاادر     
  وتناوهلاااااا  مجموعاااااات متتالياااااة    مااااان تااااا ل معاجلتهاااااا   ناااااة املساااااائل املعلّ 

  ة اااواااا   وهلاااارا السااابب، أعاااارب عااان امتنانااااه للمناااررة ،  بشاااكل تااادر   
ترماااا  رىل  تطااااة عماااال    ، ماااان تنريراااااا األوي   72ه الفناااارة    القرتاحهااااا، 
 اريا املواح بصورة منظمة ومنهجية  وضا مش 

__________ 
  أع م 271 احلاريةانظر  (280ً 
 ً281) A/CN.4/596  وCorr.1  ًجنةلل  الشبك  املوقا على  متاحة  وثينة  ) 

ا تفاااى الااا  تناوهلاااا التنريااار،  اجلوارياااةملساااائل س يتعلاااق فيمااااو  -62
ويبدو  السيد  انديوا بتند  بع  امل حظات ذات الطابا العا. 

املوضااوعية احلصااانة الشخصااية واحلصااانة  التنلياادي باانيلتمييااز أن ا
وعلاى النحاو   عماالاألننطة انطا ق منبولاة لتنظايم يشكل مبدئيا  

ااااارين النااااوعني ماااان  فااااإن ماااان التنرياااار، 58املشااااار رليااااه ه الفناااارة 
 واااو مااا يتفااق مااا الاانهج املعاواارطااابا وظيفاا ، يتمياازان باحلصااانة 

الاارين ينبغاا   فااإن املسا ولنيمان حيااث املبادأ، و   لناانون احلصاااانت
حون سواام سحلصانة الشخصاية، نظارا  ألمهياة الوظاائف  أن يتمتعوا

ر ساااااء الاااادول يضااااطلعون مااااا بصاااافتهم ممثلااااني للدولااااة، ااااام الاااا  
الع قاااااااات  أو ، ورمباااااااا أيضاااااااا  وزراء ااارجياااااااةاحلكومااااااااتر سااااااااء و 

أاثراا النناط اا فية ال    رحدى  واو ما يشكل حاليا   -ااارجية  
أن لضاا رمكانياة  نبغ يو   وأعضاء آتروند ت حي السيعن حق 

 تحليالآتارين ل مسا ولنيحبياث تشامل اارم احلصاانة  توسيا نطاق
تشااكل ه حااد  ااب أن يوضااا ه االعتبااار أن احلصااانة و متعمااق  

وماان مث ، لدولااة احملكمااةماان الواليااة النضااائية اجلنائيااة  اسااتثناء   ذاهتااا
 تفسأا  بد من تفسأاا  ال فه  حتد من سياحة ارم الدولة، ولرلك

ن أناه سايكو  علاىماا أعضااء آتارين  السايد  اناديوا واتفق ا  ضين
اآلتارين ماان احلصااانة سملسااتفيدين وضااا قائماة  مان الصااعب للغاياة

مجيا األحوال، سيكون من األفضل أن توضا، رن  وه  الشخصية 
املسااااتفيدين، مااااا ااااا الء  لتحدياااادعااااايأ واضااااحة أمكاااان، قائمااااة مب

 تنييدي ه ارا الشأن هنج  االستمرار ه اعتماح
التنرياااار األوي، ماااان  67ه الفناااارة  شااااار رليااااهامل وعلااااى النحااااو -63

يُعااااد   و “لفعاااال الرمساااا ا تعريااااف رىل ينبغاااا  رياااا ء ااتمااااا. تاااااع 
 لنظااار ه التمييااازوالاااداع  رىل ا تورمارااا السااايد  قدماااهاالقااارتاح الاااري 

الساااااياحية  باااااني األعماااااالالساااااياحية  صاااااانةالاااااري يناااااا. ه جماااااال احل
 مراعاااة وساايكون ماان املفيااد أيضااا   واألعمااال ا حاريااة اقرتاحااا  اامااا  

على املاواح  فيما خيص النيا لينات ال  أحىل ما السأ مايكل التع
 عااااااان األفعاااااااال غاااااااأ املشاااااااروعة حولياااااااا   املتعلناااااااة مبسااااااا ولية الااااااادول

ساتخدمة، املشاار رليهاا بضرورة توضيح املصطلحات امل يتعلق فيماو 
يكون مااااان األنساااااب رأى السااااايد  اناااااديوا أناااااه سااااا  ،66ه الفنااااارة 

ح ضمن مصطلحات أترى، الري اقرتُ  “ثلمم استخدا. مصطلح 
  “س ول م بدال  من مصطلح الدولة، “يئة ا أو “ يل و منها 

بعبااااارة  أو ويشااااكل تنرياااار وجااااوح اسااااتثناءات ماااان احلصااااانة، -64
مكاااان معهااااا االحتجاااااج أبي نااااو  ماااان أنااااوا   ال أتاااارى انتها ااااات

الادورة  وه احلصانة، أحد اجلوانب األساسية للموضاو  قياد النظار 
ر  السااااااابنة للجنااااااة، ماااااان تاااااا ل استشااااااهاحم الساااااايد حوغااااااارح، ذ ااااااّ

ساااان النااااوانني لاااايس ممارسااااة ه علاااام  أبن ، بفيلاااايكس فرانكفااااورتر
 علاى   ويتعاني(282ً، ولكنه مساألة اتتياار“ه علم اجلدل أو املنطق

__________ 
 ً282) F. Frankfurter, “Some reflections on the reading of statutes”, 

Columbia Law Review, vol. 47, No. 4 (May 1947), pp. 527–546, at 

p. 529 اجمللاااد  ،2011 حولياااةانظااار  حوغاااارح،  ول طااا   علاااى مداتلاااة السااايد
  31 الفنرة، 3086 اجللسة األول،



145 2012متوز/يوليه 13-3145اجللسة 

أن حتسااام أمرااااا باااني ماااوقفني ، ةاااوااا ةاملنااارر بتوجياااه ماااناللجناااة، 
وعبا الاثنني يبدو، فيما بينهما، التوفيق تنتصر على   رما أن يزال
رىل تتووالأنأوندر ا مكان،مبعنااا التنليدي باحلصانة تدوين

ع قاات التوفيق بني احرتا. مبدأ املساواة ه السياحة واحلفاا  علاى 
حااادوح مناسااابة رسااامضااارورة ، مااان جهاااة، وبااانيطبيعياااة باااني الااادول

متاار أرااد اجلاارائم تطااورة الاا  الللحصااانة، ماان جهااة أتاارى، حاا 
اجملتماااا الااادوي برمتاااه حون عنااااب، حبكااام األمااار الواقاااا، وحااا  هتااام 

تسااااوح العدالاااااة وساااااياحة الناااااانون بصاااااورة حنينياااااة  وأعااااارب السااااايد  
  ساااقها غااأم ماان األعضاااء علااى  انااديوا عاان أتيياادم للحجااج الاا 

ماااو بلياااغ، ورأى بااادورم أن الوقااات قاااد حاااان لكااا  تعتماااد اللجناااة، 
ون الااادوي وتطاااويرم التااادر  ، لواليتهاااا املتعلناااة بتااادوين الناااانوفناااا 

اايار الثاين 
أراااار رىل أن السااايدة رساااكوسر رراننااادث اااا  كـــامتو السااايد -65

ا أتسااايس منااار تاواااة مناااررة تعااانيَّ امااارأة للجناااة، وانأااااا علاااى أول
بطرينة تناول املوضو  قيد النظر، يتعلقفيماتنريراا األوي الرائا  و 

، 2011أراار رلياه ه عاا. قال رنه يرى، على النحو الري سبق أن 
أنااه علااى اللجنااة أن تسااعى رىل حتنيااق التااوازن بااني ضاارورتني اثنتااني، 
ومهااااااا ضاااااامان االسااااااتنرار ه الع قااااااات بااااااني الاااااادول، ماااااان جهااااااة، 

مكافحااة ا فاا ت ماان العناااب، ماان جهااة أتاارى  وقااد أحاطاات و 
املناااررة اااواااة رحاطاااة جيااادة مااارم ا راااكالية، وااااو ماااا يتضاااح ه 

ارا الصادح، اتفاق السايد  وهمن تنريراا 34رىل 27الفنرات من 
سملنهجياة، ماا رأي األعضااء الارين أرااروا رىل يتعلاقفيماا امتو، 

تطاااوير التااادر  ، أي باااني الناااانون التاااداتل الناااائم باااني التااادوين وال
على الرغم مان عاد. اساتيعابه ه بعا  -املوجوح والنانون املنشوح 

الاااري يضاااعه السااايد بيرتيااات  باااني األحياااان للتميياااز الااادقيق للغاياااة
التطوير التدر   والنانون املنشوح 

سيكر  مداتلتاه لتنااول ثا ث ننااط رنه وقال السيد  امتو -66
رااااك ه أن التمييااااز بااااني احلصااااانة الشخصااااية الفااااأوال ،رئيسااااية  

واحلصاااانة املوضاااوعية ااااو متيياااز مفياااد مااان الناحياااة املنهجياااة، علاااى 
أنهاألقل سعتبارم يشكل هن غأ املوضو ، هلرا أساسيا  مفاايميا  جا 

التمييااز ااارا وأن دا  تعنااا  أ ثاار املشااكلة أن سااريعا  يظااال السيتضااح
بساابب الاادوا. علااى تاااداتل اااارين الناااوعني مااان احلصاااانة ه قائمااا 

وماااا الدولااة  لااص احلصااانة أن يباادو واثنيااا ، احلاااالت  ماان عاادح
احلصاانة حالاة ه جلياا  يبادو ماا فإن تُعادذلك، حياث املوضاوعية،

رمكانية رفعها من جانب الدولة من األمور املتفق عليها، يبدو أقل 
دولااااة رفااااا سحلصااااانة الشخصااااية  ااااال مكاااان لليتعلااااقفيماااااجاااا ء 

واثلثا ، الث ثية؟ اجملموعة أعضاء أحد عن تشكل اجلواناب احلصانة
ا املناررة أحر ات وقاد املوضاو   اارا مان ااما  جزءا  ااواة ا جرائية
70و69ذلااك، وأرااارت رليااه بشااكل منتضااب للغايااة ه الفناارتني 

اااارا الصاااادح، تسااااتحق التحلاااي ت الاااا  أجرااااااا وهمااان تنريراااااا 
جاناااب(283ً ه تنرياااارم الثالاااثالسااايد  ولاااوح ني مااان ااتماماااا  باااأا 
__________

 A/CN.4/646لد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة اجمل،2011حولية(283ً

اللجنة  ومكن التسا ل عما رذا  انات احلصاانة تشاكل وسايلة مان 
ي وساااايلة مفااااروض علااااى الناضاااا  وسااااائل فاااارض النظااااا. العااااا.، أ

اساااتخدامها حااا  لاااو ماااا  اااان املساااتفيد مااان احلصاااانة ليحاااتج ماااا  
غاااأ أن ويبااادو أن حمكماااة العااادل الدولياااة قاااد مااات اااارا املنحاااى،

ت  ااد، فيمااا يباادو، ااارم البعاا  السااوابق النضااائية الوطنيااة للاادول
الناعدة، وذلك سلنظر رىل النرارات الصاحرة عن احملا م السويسرية

سيما تلك ال  ودرت قبل بضا سنوات ه النضية الوالفرنسية،
عهااااادا وه،(284ًموبوتاااااوساااااتعاحة أمااااا ك املتعلناااااة س أحااااادث وقااااات

غااااااأبكثااااااأ، ه النضاااااا  قضااااااية املكاسااااااب سساااااام ُعرفاااااات الاااااا  ية
أفرينياااااة  حول ثااااا ث ر سااااااء ضاااااد فيهاااااا اح عااااا  والااااا  املشاااااروعة“

لباااريس رااكوى ماان ااارم النضااية، تلنااى مكتااب املاادع  العااا.وه
املنظمااة الدوليااة للشاافافية ومنظمااة رااأس ضااد ر ساااء الاادول الث ثااة 

تفااء اارم بتهمة سوء التصرف ه األموال العاماة واتت ساها ماا ر
أاتح لألراخاع املعنياني احلصاول مماااألموال ه مصارف بفرنسا،

علااااى ممتلكااااات ضااااخمة  وقااااد رفاااا  قاضاااا  التحنيااااق ه حمكمااااة 
ى لعااد. االتتصاااع، وأيدتااه ه ذلااك حمكمااة سريااس ااارم الشااكو 

  ومااا ذلااك، 2009االسااتئناف ه سريااس ه حكاام واادر ه عااا. 
ئناف، ه حكام وادر فند ألغت حمكمة النن  قرار حمكماة االسات

  (285ً، وطلبت التحنيق ه النضية2010تشرين الثاين/نوفمرب 9ه 
ة ئتجاااوا بصاااورة مبارااار ملاألراااخاع املعنيااانيحماااام  وي حاااد أن 

ورئيسية حبصانة ر ساء الدول املعنيني  ومكان، علاى أياة حاال، أن 
يستخلص من قرار حمكمة النن  الفرنسية، وا  أعلاى حمكماة ه 

رذنفرنساااااا، أ مكااااان فهااااال رلزامياااااا   لااااايس سحلصاااااانة االحتجااااااج ن
االحتجاج سحلصانة عند بداية احملا مة ما احتمال فندان رمكانية 

أُجاااااّ رذا منهاااااا ل اساااااتخدامها رىل وقااااات الحاااااق تااااا ل االساااااتفاحة
تناااد. أن مكاان الااا  املسااائل رحااادى املسااألة اااارم وتُعااد احملا مااة؟

فة رىل ذلاااك، رذا  اااان مااان املناااررة اااواااة أجوباااة بشاااأهنا  وس ضاااا
الواجااب ا راااحة سجلهااوح الاا  باارلتها املنااررة اااوااة القاارتاح تطااة 

ت72عماااال ه الفناااارة  أن مراعاااااة أيضااااا  يتعااااني فإنااااه املواضاااايا، د عناااا 
رحتااليا حاين وتطور املناقشات ال   ري حاتل اللجناة  رىل حوماا 

تعدي ت على تطط  انت راسخة ه البداية 
ه-67 اقااارُتح ماااا ماااو علاااى والنااايم، املبااااح  مناقشاااة رن وأتاااأا ،

مكاان الالتنرياار األوي وأياادم الساايد ما ريااه ه مداتلتااه، ااا  أماار
ينبغاا  رجااراء ااارم القااال السااأ مايكاال،ا ماا غااأ أنااه،-تفاحيااه 

تكاون انااك منفعاة مان مواوالة حراساة ولاناملناقشة بطريناة جمارحة 
__________

 Chronologie du blocage des avoirs Mobutu en Suisse“  انظر(284ً

28املاااااااااا رخاالحتاااااااااااحي،النااااااااااانون مشاااااااااارو ماااااااااان2املرفااااااااااق،”(2009–1997)

مااانغاااأ مشاااروعة بطااارق  احلصاااول علياااه ماااا، بشاااأن رح 2010أبريل /نيساااان 
العاماااااةمناوااااابهمحبكااااامللفسااااااحمعرضاااااون أراااااخاعملكهااااااالااااا األواااااول

ًwww.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2010/2995.pdf )
اارمهتطاوراتمانحدثماعلى معلومات خبصوع ل ط  (285ً

/www.transparency-france.org(  فنااااااطالفرنساااااايةًسللغااااااة انظاااااارالنضااااااية،

ewb_pages/div/Chronologie_Biens_mal_acquis.php 

http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2010/2995.pdf
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Chronologie_Biens_mal_acquis.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Chronologie_Biens_mal_acquis.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Chronologie_Biens_mal_acquis.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Chronologie_Biens_mal_acquis.php
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رذا  انت حراسته مستندة، على األتاص،  رال املوضو  قيد البحث
رىل مااا قااد يتااوفر ماان أحكااا. املعاااادات، ورىل السااوابق النضااائية، 

لاري أوضاحه السايد ورىل حد ما، رىل اآلراء الفنهياة، علاى النحاو ا
ياراب  لان نول  والسيد ما ريه  وما ذلك، أ د السيد  امتو أناه
اان  وضااا اآلراء رىل حااد أتييااد الساايد ما ريااه ه قولااه رنااه  ااب أحياا 

املخالفة لبع  قضاة حمكمة العدل الدولياة علاى نفاس  أواملستنلة 
 مستوى أحكا. احملكمة، ألن ذلك سيكون فيه ر ء من املبالغة 

   00/13اجللسة الساعة  فعت ُر 
 ________ 

 3146  اجللسة
 10/ 05، الساعة 2012متوز/يوليه   17الث اثء، 
 ( الرئيس  انئبً   نيهاوس بأند السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
الساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، الساااايد حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، 

ساااينغ، السااايد راااتورما، السااايد العراباااة، السااايد غيفورغياااان، السااايد 
الساايد  انااديوا، أوساابينا، الساايد فورتااو، الساايد  ااامتو،  -فلنساايا 

السااااايد  يتيشايسااااااري، السااااايد ما رياااااه، السااااايد املرتضاااااى ساااااليمان 
د وا ااو، قوياادر، الساايد موراساا ، الساايد مااأه، الساايد نااول ، السااي

 السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 
 ________ 

 * (اتبع ) األخرى   اهليئات  مع التعاون
 من جدول األعمال[ 12]البند 
 االحتاح األفرين  للنانون الدويبياان ممثَل  جلنة 

رحب مبمثلَا  جلناة االحتااح األفرينا  للناانون الادوي،  الرئيس -1
امهاااااااا رىل خماطباااااااة جلناااااااة السااااااايد تشااااااايكااي والسااااااايد غيتاااااااااون، وحع

 الدوي  النانون
ًجلناة االحتاااح األفرينا  للناانون الادوي( نناال تشـيكااي السايد  -2

جلناااة االحتااااح األفرينااا  للنااااانون رىل احلضاااور أطياااب متنياااات رئااايس 
ياتمكن مان احلضاور،  مل الدوي، السيد أحي رحو   ي جن ، الاري

الاااادوي الاااا   وقااااال رنااااه لشاااارف لااااه حنااااا  أن خياطااااب جلنااااة النااااانون
تضااطلا باادور حاساام األمهيااة فيمااا خيااص الع قااات الدوليااة والساالم 

 يتني،واألمان الادوليني  وأضااف قاائ   رناه ساأ ز ه بياناه علاى قضا 
 ومها أسباب رنشاء جلنة االحتاح األفرين  وأساليب عملها  أال

__________ 
  3140 اجللسة من مستأنف * 

 4وقال رن الدول األعضاء ه االحتاح األفرين  اعتمدت، ه  -3
، النظااااااا. األساساااااا  للجنااااااة االحتاااااااح األفريناااااا  2009ير راااااباط/فربا

للناااااانون الااااادوي مبناسااااابة االحتفااااااال سلااااار رى السااااانوية اامسااااااني 
يااة  علمااا  أبنااه قااد أرااأ رىل ضاارورة رنشاااء السااتن ل الاادول األفرين

ارم اللجنة ه ميثاق االحتاح األفرين  بشأن عد. االعتداء والدفا  
، انُتخب 2009 متوز/يوليه وه  2005املشرتك الري اعتمد ه عا. 

أعضاء جلنة االحتاح األفرينا  الباالغ عادحام أحاد عشار عضاوا ، مان 
ا االضااااط   سألنشااااطة بياااانهم اماااارأة  وللجنااااة ااااادفان رئيساااايان مهاااا 

املتعلناااااة بتااااادوين الناااااانون الااااادوي وتطاااااويرم التااااادر   مااااان املنظاااااور 
اح األفريناا  األفريناا ، ورسااداء املشااورة رىل الاادول األعضاااء ه االحتاا 

ااارا  وه وأجهزتااه املعنيااة سلسياسااة العامااة بشااأن املسااائل النانونيااة 
جااان األتاارى اجملااال األتااأ، لتلااف جلنااة االحتاااح األفريناا  عاان الل

 املعنية سلنانون الدوي 
وقااد أنشاائت جلنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي بوواافها  -4

مااان الناااانون  5ن املااااحة مااا  2ايئاااة استشاااارية مساااتنلة، وفناااا  للفنااارة 
التأسيسااااا  ل حتااااااح األفرينااااا   وتعمااااال اللجناااااة أساساااااا  بطااااارينتني  
األوىل، ستباااا  هناااج مماثااال لااانهج جلناااة الناااانون الااادوي حينماااا حتاااال 

يعاانيَّ منااّرِر يُعااىن إبجااراء  رذ رليهااا مسااألة قانونيااة عامااة للنظاار فيهااا،
تنظار فياه  الدراسات واستشاارة الادول األعضااء وواياغة تنريار أوي

جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  ه جلسااااة عامااااة، مث ئااااال التنرياااار، رااااريطة 
موافنااااة النظااااا. اهلرماااا  ا حاري ل حتاااااح األفريناااا  عليااااه، رىل ماااا متر 

عن الطرينة الثانية، فيُلجأ رليها حينما تلتمس  أما  االحتاح األفرين  
 رحدى اهليئات األترى مشاورة جلناة االحتااح األفرينا  بشاأن مساألة

الغالب مطولة، مان  وه ُ رى مناقشات تاوة، رذ عينها،قانونية ب
أجااال النظااار سستفاضاااة ه املساااألة املعنياااة مااان مجياااا جوانبهاااا، ماااا 

 رجراء تصويت رن اقتضى األمر 
وقااد حنناات جلنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي مناار باادء  -5

ظامهااا رجنااازات مهمااة  ففضاا   عاان اعتماااح ن 2010 أعماهلااا ه عااا.
، بطلاب مان جملاس السالم واألمان 2011أاير/ماايو  19تل  ه الادا

التاابا ل حتااح األفرينا ، أوادرت جلناة االحتااح األفرينا  رأاي  قانونياا  
بشاااأن بعااا  جواناااب احلالاااة ه ليبياااا وبشاااأن نطااااق قاااراري جملاااس 

راااااااباط/فرباير  26( املااااااا رتني 1973ً2011( و1970ً2011األمااااااان 
، وآاثرمها النانونية وااللتزامات على التواي، 2011آذار/مار   17و

االحتااااح  وه الواقعاااة علاااى عااااتق الااادول األعضااااء ه األمااام املتحااادة
 األفرين  مبوجب ارين النرارين 

وعاااا وة علااااى ذلااااك، سلنظاااار رىل أن جلنااااة االحتاااااح األفريناااا   -6
للناااانون الااادوي  اااوز هلاااا أيضاااا  روااادار آراء مببااااحرات ذاتياااة، فناااد 

ه حورهتا السابنة مسألة احلالة ه ماي  وقد ُعني سلدراسة    تناولت
، و اااااري حاليااااا  رعاااااداح حراسااااات بشاااااأن اااااارم الغاااارضمنااااّرِر هلااااارا 

 املسألة 
وجلنة االحتااح األفرينا  للناانون الادوي ايئاة فريادة مان نوعهاا  -7

ألسااباب ماان بينهااا حمدوحيااة عاادح أعضااائها وقاادرهتا علااى أن تنااو.، 
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حراساات بشاأن املواضايا الا  تراااا ذات  ها، إبجاراءمبباحرة ذاتية من
أمهية تاوة  ومن أمثلة ارم املواضيا  النرونة ه أفرينيا، وحتنيق 
االتسااااق ه رجااااراءات التصااااديق، واملنازعااااات احلدوحيااااة، وحصااااانة 
مسا وي الادول، ونظاا. رومااا األساسا  للمحكماة اجلنائياة الدوليااة  

متر قمااااة االحتاااااح غاااااان ه ماااا  وأتااااأا  ولاااايس آتاااارا ، طلباااات حكومااااة 
رجاااراء حراساااة عااان  2010األفرينااا  الاااري ُعناااد ه  مبااااال ه عاااا. 

األسااااااااس النانونيااااااااة الواجااااااااب االسااااااااتناح رليهااااااااا ماااااااان أجاااااااال جاااااااارب 
النامجة عن ممارسات الرق وغأااا مان األضارار الا  حلنات  األضرار

 سلنارة األفرينية 
ن الادوي( قاال ًجلناة االحتااح األفرينا  للناانو  غيتـاهونالسيد  -8
أن أحاااااد أااااااداف االحتااااااح األفرينااااا  الرئيساااااية ااااااو حتنياااااق  مباااااا رناااااه

التكامااال علاااى مساااتوى الناااارة، فاااإن جااازءا  مااان والياااة جلناااة االحتااااح 
األفريناا  للنااانون الاادوي اااو ا سااها.، إبجااراء الدراسااات ال زمااة، 

دويناااه ه أفرينياااا مااان أجااال ه التطاااوير التااادر   للناااانون الااادوي وت
متخااري الناارار األفارقااة ماان حتنيااق اتساااق النااوانني وتنناايح متكااني 

ه عااااا.  ةاألفرينياااا الوحاااادة املعاااااادات النائمااااة مناااار رنشاااااء منظمااااة 
  ويتصاال رنشاااء جلنااة االحتاااح األفريناا  اتصاااال  مباراارا  حبفااد 1963

ساايد ذ اار ال  مااا  السالم واألماان ه أفرينيااا، حيااث يرتكاز أتسيسااها،
األفرينااااا  بشاااااأن عاااااد. االعتاااااداء  تشااااايكااي، علاااااى ميثااااااق االحتااااااح

 املشرتك  والدفا 
حالياااا  علاااى  وتعكاااف جلناااة االحتااااح األفرينااا  للناااانون الااادوي -9

ه ذلاااك  مباااا مباراارة مهاااا. متصااالة بعملياااة رنشاااائها احلديثاااة العهاااد،
ني بعااااا   اساااااتكمال وضاااااا أسااااااليب عملهاااااا  ومنااااار رنشاااااائها، عاااااُ

قاد عُاني ه مناواب أعلاى ه جهاات أتارى؛ و  أعضائها األواليني
سلفعال عضاو جدياد بادال  مان أحاد األعضااء الارين راغر مكاااهنم، 

  2013وسُتعند انتخاست أترى ه  انون الثاين/يناير 
ومن بني األولاوايت الرئيساية للجناة االحتااح األفرينا  للناانون  -10

جاراء حراساات الدوي، وفنا  لواليتها احملدحة ه نظامها األساسا ، ر
ونيااااة  وقااااد أُجرياااات حراسااااات بشااااأن حصااااانة بشااااأن املسااااائل النان

الااار مااان قااارارات ه مااا مترات قماااة االحتااااح  املسااا ولني ه ضاااوء ماااا
بتنفير نظا. روما األساسا  للمحكماة اجلنائياة  يتعلق فيمااألفرين  

الدولياااة، و ااارلك بشاااأن مساااألة الوالياااة النضاااائية العاملياااة ه ساااياق 
ولني األفارقاة الارين ل  الارهتا بعا  الادول ضاد املسا  ا جراءات ا
 يزورون أوروس 

و مااا ذ اار الساايد تشاايكااي، تشاامل أيضااا  واليااة جلنااة االحتاااح  -11
األفريناا  للنااانون الاادوي رواادار آراء قانونيااة  وعلااى الاارغم ماان أهنااا 

الطرينة تنته بعد من حتديد  مل فإهنا قد أودرت سلفعل رأاي  قانونيا ،
اماة أن تلاتمس املشاورة النانونياة ال  ينبغا  ماا ألجهازة السياساة الع

 وأن تتعامل معها 
وأولاااات أيضااااا  جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون الاااادوي أمهيااااة  -12

قصااااااوى لتاااااادريس النااااااانون الااااااادوي ونشاااااارم  وقااااااد أجناااااازت بعااااااا  

الدراسااات ه ااارا الشااأن، و اناات رحاادى نتائجهااا وضااا مشاارو  
ومساعدة النازحني   تيح تنفير اتفاقية االحتاح األفرين  حلمايةقانون ي

 حاتليا  ه أفرينيا 
ماان النظااا. األساساا  للجنااة  25ماان املاااحة  3ومبوجااب الفناارة  -13

االحتاح األفرين  للنانون الدوي، فإهنا مطالبة إبقامة تعاون وثيق ما 
نون الادوي جلنة النانون الدوي من أجل تعزيز التعاون ه جماال الناا

واقارتح الساايد غيتاااون،  خطااوة أوىل سلناارة األفرينيااة   يتعلااق فيماا
من أجل رنشاء رطاار رمسا  للتعااون، أن لتاار جلناة الناانون الادوي 
بضاااااعة أعضااااااء حلضاااااور حورات جلناااااة االحتااااااح األفرينااااا  واألنشاااااطة 
املضطلا ما فيما بني الدورات  ومكن أيضا  رجاراء ترتيباات لتبااحل 

ة أعضاااء اهليئااات لومااات املتعلنااة سلدراسااات واملنشااورات ولاادعو املع
 األترى رىل تنظيم مناسبات مشرت ة،  عند حلنات حراسية 

وماان بااني املسااائل الاا  تشاااغل ااتمااا. جلنااة االحتاااح األفرينااا   -14
للناااااانون الااااادوي احلاجاااااُة رىل وضاااااا ترتياااااب رمسااااا  يضااااامن وجاااااوح 

جنة االحتاح األفرينا  أمانتهاا ع قات جيدة بني أمان  اهليئتني  ولل
ل، وقااد عااُني هلااا أمااني قباال سااتة أرااهر  بيااد أن جلنااة اااوااة سلفعاا 

حتظااااى بااااه جلنااااة النااااانون  متلااااك ماااان املااااوارح مااااا ال االحتااااح األفريناااا 
الدوي، ورغم أهنا قد وّقعت مار رة تفااام ماا األماناة العاماة لألمام 

نانون الدوي من وضا ترتيب مستنل ما أمانة جلنة ال  فإن  املتحدة،
 حة من  ربة ارم األتأة رأنه أن يساعداا على ا فا

قااال رنااه ملاان حواعاا  ساارورم أن يرحااب مبمثلااَ   تــالديالساايد  -15
رنااااااه قااااااد رااااااارك ه  رذ جلنااااااة االحتاااااااح األفريناااااا  للنااااااانون الاااااادوي،

  2008املفاوضااااااات املتعلنااااااة بوضااااااا نظامهااااااا األساساااااا  ه عااااااا. 
لاك، رباداء بعا  امل حظاات ه اارا وأضاف قائ   رنه يوح، ماا ذ

أن أمهياة ممارساة الادول منصاوع عليهاا بوضاوح  مباا ال ،الصدح  فاأو 
ه النظااااا. األساساااا  للجنااااة االحتاااااح األفريناااا ، ساااايكون ماااان املثااااأ 
ل اتما. معرفة النهج الري تنتهجه جلنة االحتاح األفرين  رزاء عد. 

ينا  أحيااان   فعلاى اتساق ممارسات الدول األعضاء ه االحتاح األفر 
دول األعضاااء قاارارا  مااا ه ماا متر االحتاااح ساابيل املثااال، قااد تتخاار الاا 

األفرين ، مث تتبىن موقفاا  خمتلفاا  بشاأن مضامون الناانون وتوج هاه ه 
حمافاااال أتاااارى، باااال ه تشااااريعاهتا الداتليااااة  وعاااا وة علااااى ذلااااك، 
سلنظااااار رىل أن حتنياااااق االتسااااااق ه رجاااااراءات التصاااااديق قاااااد ذُ ااااار 

توفياق باني قارارات وفه أولوية، تساءل السيد ت حي عن  يفية البو 
املاا متر املتعلنااة سلتصااديق علااى الصااكوك وبااني األحكااا. الدسااتورية 

بابع   يتعلاق فيماااملتباينة ه الدول األعضااء  ويساوح وضاا مماثال 
مواضاااااااايا الدراساااااااااات املاااااااار ورة،  املنازعاااااااااات احلدوحيااااااااة وتنفيااااااااار 

سار السايد تا حي عماا رذا  انات جلناة املعاادات وتفسأاا  واستف
 األفرين  قد رمست سلفعل اسرتاتيجية ملعاجلة ارم املشا ل االحتاح  

واثنياااا ، قاااال السااايد تااا حي رناااه ياااوح معرفاااة ماااا رذا  انااات قاااد  -16
باُارلت أيااة جهااوح للتعريااف أبعمااال جلنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون 

س ضااااافة رىل جلنااااة رااااك أهنااااا هتاااام ايئااااات أتاااارى  ال الاااادوي الاااا 
 النانون الدوي 
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جلناااة ، قاااال السااايد تااا حي رن مااان باااني جواناااب عمااال وأتاااأا   -17
االحتاح األفرين  للنانون الدوي ال  متيزاا عان جلناة الناانون الادوي 
قدرهتا على رسداء املشورة النانونية ألجهزة السياسة العاماة والادول 

صااااوع، تساااااءل الساااايد األعضاااااء ه االحتاااااح األفريناااا   وماااارا اا
ائمااة بااني جلنااة االحتاااح األفريناا  وبااني تاا حي عاان طبيعااة الع قااة الن

 مكتب املستشار النانوين ل حتاح األفرين  
قاال رناه سلارغم مان مشاار ته  املرتضى سليمان قويـدرالسيد  -18

ه وياغة النظا. األساس  للجنة االحتاح األفرين  للنانون الادوي، 
اللجناااة ومهمتهاااا مااان العااارض تلاااك عااان رنشااااء فناااد عااارف الكثاااأ 

د. للتااو  وأضاااف قااائ   رن جلنااة االحتاااح األفريناا  هلااا واليااة الااري قااُ 
يا حي بوضاوح رىل نشاوء بعا   مماا واسعة جادا  مان حياث نطاقهاا،

إبساااداء املشاااورة النانونياااة  وتكمااان  يتعلاااق فيمااااسااايما  ال املشااا ل،
حتاح األفرين  آراء  رحدى املشا ل األترى ه جواز رودار جلنة اال ه ذلااااااك ه رااااااأن املسااااااائل احلساسااااااة،   مبااااااا مبباااااااحرة ذاتيااااااة منهااااااا،

 املنازعاااااات احلدوحياااااة واملساااااائل السياساااااية الااااا  حتاااااال رليهاااااا مااااان 
اهليئااااات األتاااارى  غااااأ أن الساااايد املرتضااااى سااااليمان قوياااادر ئيااااّ  

 املبرولة ح  اآلن األفرين  جهوح جلنة االحتاح 
املرتضى سليمان قويدر قائ   رنه يوح ما ذلك وأرحف السيد  -19

ف الكيفيااااة الاااا  حتنااااق مااااا جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون أن يعاااار 
التااوازن بااني أعماهلااا املتعلنااة بتاادوين النااانون الاادوي وتطااويرم  الاادوي

 يتعلاق فيمااسايما  ال التدر   وبني ضرورة مراعاة املنظور األفرين ،
 واتتيار املواضيا مبباحرة ذاتية منها  إبودار اآلراء النانونية

قال رن جلناة االحتااح األفرينا  للناانون الادوي  وراسيمالسيد  -20
األفرينيااة  معهمااا علااى  -واملنظمااة االستشااارية النانونيااة اآلساايوية 

واااااو حتوياااال النااااانون الاااادوي الااااري  أال مااااا يباااادو ااااادف مشاااارتك،
. قانوين حوي أ ثر عدال  تسيطر عليه تنليداي  الدول الغربية رىل نظا

أثنااء الادورة السانوية للمنظماة  وه ألفرينية  ام البلدان اآلسيوية وا
االستشارية النانونية ال  ُعندت م ترا  ه أبوجا، نوقشت املواضيا 
الااا  نظااارت فيهاااا جلناااة الناااانون الااادوي  واقااارتح السااايد موراسااا  أن 

قااااات عماااال وثينااااة مااااا تبااااحر جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  رىل رقامااااة ع 
حاي  ألي ازحواجيااااااة ه العماااااال  املنظمااااااة االستشااااااارية النانونيااااااة تفااااااا

املستحب أن تتزامن الزايرات الا  يناو. ماا  وع وة على ذلك، من
ممثلاو جلناة االحتاااح األفرينا  وممثلاو املنظمااة االستشاارية النانونيااة رىل 

 جلنة النانون الدوي ه املستنبل 
موراسااا  عااان تصاااور جلناااة االحتااااح األفرينااا  واستفسااار السااايد  -21

ي للكيفيااة الااا  مكاان مااا تنفيااار نتااائج عملهااا تاااارج للنااانون الاادو 
رطااار االحتاااح األفريناا ، ذلااك أن نظامهاااا األساساا  خيلااو علااى ماااا 
يبادو ماان أي ررااارة رىل ااارم االحتمالياة، ه حااني ينبغاا  أن يطبااَّق 

ا ااصاااوع، معرفاااة الناااانون الااادوي عاملياااا   وأضااااف أناااه ياااوح، مااار
 نة الساحسة ع قة جلنة االحتاح األفرين  سللج

ًجلنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي( قااال  تشــيكاايالسايد  -22
رن السيد ت حي ألنى الضوء على مشكلة اتضحت للجنة االحتااح 

، واا  اتاات ف 2010األفرينا  منار حورهتاا األوىل املعنااوحة ه عاا. 

الااااانُاُهج النانونياااااة ستااااات ف الااااادول  واااااا  مشاااااكلة جدياااااة بوجاااااه 
سااوابق قضااائية يس لاادى جلنااة االحتاااح األفريناا  تاااع، ذلااك أنااه لاا 

تسرتراااد ماااا ه عملهاااا املتعلاااق سلتااادوين  ولااارلك، ستساااعى جلناااة 
االحتاااح األفريناا  رىل التوواال رىل حلاااول هلاارم املشااكلة اساااتناحا  رىل 
نتائج ما  رياه مان نناراات مادف ضامان حتنياق التاوا . فيماا باني 

 الدول األعضاء ه االحتاح األفرين  
سات ال  أجريت بشأن حتنيق وذ ر السيد تشيكااي أن الدرا -23

 االتساااااق ه رجااااراءات التصاااااديق  شاااافت عااااان وجااااوح ت فاااااات،
إبجاااااااراءات التصاااااااديق الداتلياااااااة فحساااااااب، بااااااال  يتعلاااااااق فيماااااااا ال

أيضاااا  اثراء الااادول واحلكوماااات بشاااأن احلناااوق الدولياااة  يتعلاااق فيماااا
املعاادات ال   يتم التصديق بعد على حواي ثلث مل رذ  بوجه عا. 
يها وجرى التفاوض بشاأهنا ه رطاار االحتااح األفرينا ،   التوقيا عل

واااو وضااا ررااكاي واضااح  وقااد أظهاارت نتااائج حراسااة استنصااائية 
تصااااّدق علااااى املعاااااادات بعااااد  ال أجرياااات ماااارا الشااااأن أن الاااادول

التوقيا عليهاا جملموعاة متنوعاة مان األساباب، منهاا تغاأ احلكوماات 
مة نصاااوع املعااااادات  املعرفاااة سلناااانون الااادوي، وواااراواملواقاااف، و 

ويشااااكل ااااارا الوضااااا مسااااألة مثااااأة للنلااااق بصاااافة تاوااااة بساااابب 
السياق العاا. للتكامال السياسا  والناانوين الاري يبارار فياه االحتااح 
األفرين  أعماله  فتباين النُاُهج الا  تنتهجهاا الادول ااو وضاا  قاائم 

 اااب، رغااام ذلاااك، تااار أ حبكااام الواقاااا  اااب التعااااي  معاااه، لكااان 
 جبها التصديق على املعاادات ال  وّقعت عليها الدول بوا

ووافاااق السااايد تشااايكااي علاااى ضااارورة التعرياااف بصاااورة أفضااال  -24
أبنشطة جلناة االحتااح األفرينا  للناانون الادوي  و اري حالياا  رنشااء 
املوقااا الشاابك  للجنااة االحتاااح األفريناا   ورىل أن يااتم ذلااك، يُنصااح 

تااااا ل املوقاااااا الشااااابك   اي سالطااااا   علاااااى املعلوماااااات مااااانسلتااااا 
 األفرين   ل حتاح

ًجلنة االحتاح األفرين  للنانون الادوي( قاال،  غيتاهونالسيد  -25
رحا  علااااى ساااا ال الساااايد تاااا حي بشااااأن ممارسااااات الاااادول، رن جلنااااة 

تسرتراااد ه أعماهلاااا بااانص ه نظامهاااا األساسااا   االحتااااح األفرينااا 
ا هااااايكلف احلصااااول علااااى األحلااااة ه رنشاااااء آليااااات تيساااار   النظاااار باااا

ماااان تاااا ل  ميااااا الواثئااااق  (286ًاملتعلنااااة سلنااااانون الاااادوي العااااره“
 املتعلناااة مبمارساااات الااادول ونشاااراا  بياااد أن جلناااة االحتااااح األفرينااا 

تااازال ه مرحلاااة وضاااا أسااااليب عملهاااا، وااااو لااارلك ئاااث جلناااة  ال
  بندر ا مكانالنانون الدوي على أن تتفهم وضعها وأن تدعمها 

للناااانون الااادوي  تاااوىل أحاااد أعضااااء جلناااة االحتااااح األفرينااا وي -26
ه ذلك أساليب التعريف أبعماهلا  غاأ  مبا رعداح أساليب عملها،
ليساات علااى بينااة ماان أمراااا بشااأن حتديااد  أن جلنااة االحتاااح األفريناا 

رن بعاااا  الواثئااااق  رذ العاااادح الااااري ينبغاااا  أن تنشاااارم ماااان واثئنهااااا،
__________ 

 ً286) African Union, Executive Council, fourteenth ordinary 

session, 16–30 January 2009, Statute of the African Union Commission 

on International Law (EX.CL/478 (XIV)a), art. 6, para. 13  
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رىل ه احلكومااااااات األفارقااااااة، وعلااااااى  ر ساااااااء الاااااادول ور ساااااااءموجااااااَّ
االحتاااح األفريناا  أن يناارر مااا رذا  ااان ماان املمكاان نشاار ااارم ماا متر
ال أ.الواثئق

وعااااان اآلراء النانونياااااة، أراااااار السااااايد غيتاااااااون رىل أن جلناااااة -27
للنااااانون الاااادوي ليساااات مكلفااااة إبسااااداء املشااااورة االحتاااااح األفريناااا 

حراساااات قانونياااة بشاااأن املساااائل ى، إبعاااداح النانونيااة، بااال، سألحااار 
ال  هتم االحتاح األفرين   وا   نح ه ارم الدراسات رىل اعتماح 

حالاة الارأي الاري أوادرته جلناة وههنج فنه  أ ثر منه تفساأي 
يكاان بعاا  أعضااائها مله املسااألة املتعلنااة بليبيااا،االحتاااح األفريناا 

ماا الُتمسااات الاا  الطرينااة عاان يبااادو أن رذلجناااة،ا مشاااورة الراضاايا 
توقعااات وااادور نتاااائج بعااا  األطاااراف الااا  التمسااات مشاااورهتا قاااد

معينااااة مكنهااااا اسااااتخدامها لتأييااااد مواقااااف سياسااااية حماااادحة  ور يااااة 
عملية رعداح الدراسات النانونية من ارا املنظور  عل جلنة االحتاح 

ة تارباء تبدو و أهنا رحارة للشا ون النانونياة أ ثار منهاا ايئا األفرين 
عاادحمج أن أيضااا  غيتااااون الساايد وذ اار مسااتنلة  اثراء تاادي اعيااة

األفرينااا  االحتااااح جلناااة رىل يُطلاااب الااا  رباااداء رأي بشاااأهنا املساااائل
  فاأام مساألة عملهااتناوي عدح اائل، واو وضا قاد يا حي رىل 

علااااى ا طاااا ق ه عمليااااة رواااادار اآلراء النانونيااااة ااااا  أن يكااااون 
أفالنصد منها أن تعكس  رينيا  منظورا 

بسااا ال السااايد موراسااا  بشاااأن  يفياااة اساااتخدا. يتعلاااقفيمااااو -28
للناااانون الااادوي تاااارج رطاااار االحتااااح عمااال جلناااة االحتااااح األفرينااا 

تربطهاااا ع قاااة مبارااارة الاألفرينااا ، قاااال رن جلناااة االحتااااح األفرينااا 
سللجنة الساحسة  بيد أن اآلراء الصاحرة عن جلناة االحتااح األفرينا 

الدول األفرينية ه توحيد آرائهاا بشاأن را  النضاااي ه قد تساعد 
أفرينياا ألن نظارا  ااماا ، اعتباارا  يشاكل ما واو املتحدة، األمم رطار

متثل رحدى أ رب الكتل ا قليمية ه املنظمة 
ــوالسااايد -29 رحاااب إبنشااااء جلناااة االحتااااح األفرينااا  للناااانون واكـ

“راءة أفرينياااة قااا لاااى تناااد  الااادوي الاااري مااان راااأنه أن يشاااجا ع
الدوي النانون رن قائ   وأضاف الدوي  النانون ينتصار اللنضااي

األفرينياة الدول رسها. وسيتعزَّز عاملية  مسألة او بل أفرينيا، على
ه تطاااوير الناااانون الااادوي أبعماااال جلناااة االحتااااح األفرينااا   لااارلك، 

عضااااء احلاليااة ألأعاارب الساايد وا اااو عاان أملاااه ه أن تكااون الااازايرة 
اااارم امل سساااة األفرينياااة اااا  األوىل ضااامن زايرات أتااارى عديااادة  

قااد تكااون ه وضااا أفضاال بكثااأ والواقااا أن جلنااة االحتاااح األفريناا 
من جلناة الناانون الادوي نفساها فيماا خياص حتدياد ممارساات الادول 
الدوي النانون جلنة تواجه ما فكثأا  الدوي، النانون بنضااي املتعلنة

عانوعوبة ه  وفضا   الادول  مان واآلراء املعلومات على احلصول
حبااااق، عامليااااا  يصاااابح أن رىل طرينااااه ه الاااادوي اجملتمااااا فااااإن ذلااااك،

ه حتديد اال ااات السائدة وسيكون رسها. جلنة االحتاح األفرين 
جدا   مفيدا  الدوي النانون ه

ساااابيل وخبصااااوع موضااااو  الواليااااة النضااااائية العامليااااة، علااااى-30
ثااال، أرااار الساايد وا ااو رىل أن ماا متر االحتاااح األفريناا  أعاارب ه امل

حورته العاحية احلاحية عشرة عن أمله أن تتناول جلنة الناانون الادوي 
ارا املوضو  بغية مساعدة جلنة االحتاح األفرين  للنانون الدوي ه 

رينا   وقال السيد وا و رنه لمل أن توي جلناة االحتااح األف(287ًحبثه
التصااديأول ه حوليااا  موحااد هنااج اتبااا  أن ذلااك املوضااو ، هلاارا ويااة

للجااارائم الدولياااة ااطاااأة سااايكون أ ثااار فعالياااة مااان التصااادي هلااارم 
تسييسا  الالنضية مبعايأ وطنية أ ثر تكون أن يندر

أبنيتعلااقفيماااو -31 وا ااو الساايد سااّلم النانونيااة، اآلراء إبواادار
مبوجاابللنااانون الااادويجلنااة االحتاااح األفريناا   املهمااة ماارم ُ لفاات

نظامهاااا األساسااا ، ومااان مث، فإناااه يرغاااب ه معرفاااة وجاااه اتااات ف 
عان احملكماة األفرينياة للعدالاة جلنة االحتااح األفرينا  ه اارا الصادح

االحتاااحوحنااوق ا نسااان  وأعاارب عاان ارتياحااه جلنااة ممثلااَ  لتسااليم
حتديدا  سلطبيعة ا ركالية هلرم املهمة األفرين 

وقال السيد وا و رنه مكن حتسني الع قات بني جلنة االحتاح -32
للناااااانون الااااادوي وجلناااااة الناااااانون الااااادوي ه العدياااااد مااااان األفرينااااا 

اجملااااالت، ومكااان أن يكاااون تبااااحل اآلراء حاااول عااادح مااان املواضااايا 
األفرين مفي االحتاح جلنة وحث علاى أن تناد. تناريرااا السانوية دا  

الناانون الاادوي الا  تتلنااى سلفعال تناارير ماان ايئاات مثاال رىل جلناة
اللجناااة النانونياااة للبلااادان األمريكياااة واملنظماااة االستشاااارية النانونياااة 

األفرينيااة، و ثااأ ماان أعماهلمااا يتشااابه مااا أعمااال جلنااة -اآلساايوية 
األفريناااا   وجلميااااا ااااارم املنظمااااات ا قليميااااة حور اااااا. ه االحتاااااح 

للنانون الدوي التطوير التدر   
األفريناا بيــرتالساايد -33 االحتاااح جلنااة ممثلااَ  باازايرة باادورم رحااب

م سساااة األفرينااا  االحتااااح جلناااة أن رىل ه نباااّ لكناااه الااادوي، للناااانون
مغااِمرة  تكاون أن سلتاي ومبندوراا هلاا أن تنولاب ينبغا فا ايفعة

عملهاا نفسها ه قالب جلنة الناانون الادوي، ور اا عليهاا أن تا حي
ااا ، باال رمبااا يكااون بوسااعها أن حتاادح ماايااة ا سااها. الااري مكاان 
للناااارة األفرينيااااة أن تندمااااه رىل جلنااااة النااااانون الاااادوي  واحلنينااااة أن 

الدوي، النانون تطوير ه أسهمت ثأا  قد األفرينية أن رالالبلدان
رسااهامها قااد أُغفاال رىل حااد  بااأ  فعلااى ساابيل املثااال، اسااتحدثت 

فرينيااة مفهااو. املنطنااة االقتصاااحية ااالصااة، واااو جانااب الاادول األ
أن بع  جوانب النانون  مااا. من جوانب نظا. قانون البحار 

ا نسااااين الااادوي، مثااال اآللياااات البديلاااة لتساااوية املنازعاااات وجلااااان 
مل بصمة أفرينية مميزة احلنينة واملصاحلة، حت

جلناة مان واجاب واتفق السيد بيرت ما السيد ت حي على أنه -34
أن تشاااجا الااادول األفرينياااة علاااى االحتااااح األفرينااا  للناااانون الااادوي

__________
ً287)See Assembly of the African Union, eleventh ordinary 

session, 30 June–1 July 2008, Sharm El-Sheikh, Egypt, “Decisions, 

declarations, tribute and resolution” (Assembly/AU/Dec.193–207

(XI)), decision 199 (XI) on the report of the Commission on the abuse 

of the principle of universal justice (Doc. Assembly/AU/14 (XI)); 

available from http://au.int/en/decisions/assembly-african-union-eleventh-

ordinary-session 

https://au.int/en/decisions/assembly-african-union-eleventh-ordinary-session
https://au.int/en/decisions/assembly-african-union-eleventh-ordinary-session
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 اوز  فا  توت  االتساق ه هنجها ه التعامل ما الناانون الادوي 
للاااادول أن تصااااّدق علااااى وااااك حوي مث تناااارر عااااد. االمتثااااال لااااه  

أن تكون وارمة ما الدول ه حثها   االحتاح األفرين   جنةللوينبغ   
 ثال اللتزاماهتا على االمت

االحتاااح األفريناا  للنااانون جلنااة تواجهااه  مبااا وسااّلم الساايد بياارت -35
األمهياااة مااان حتااادايت، وأوهلاااا التمويااال، وااااو مساااألة حامساااة  الااادوي

 اللجنة  فما أن تُنشأ م سسات رقليمية،تلك  سلنسبة رىل استن ل  
يكون من الصواب البحاث عان مصااحر تارجياة لتمويلهاا، رغام  ال

الحاااد أن االحتااااح األفرينااا  قاااد متكااان مااان حتنياااق حتساااني  باااأ أنااه 
باادعم ايئاتااه  ويكماان التحاادي الثاااين املاثاال  يتعلااق فيمااالألوضااا  

األفرين  ه احتفاظها سستن هلا مان تا ل عاد.  االحتاحجلنة أما. 
االنصااايا  للضاااغوط السياساااية  وبصااانيعها اااارا، ستكساااب احااارتا. 

 أفرينيا والعامل 
أعرب عن رغبته ه معرفة  يفية اتتيار أعضاء متو  كاالسيد   -36
رذا  اان  اوز ألي حولاة  وماا االحتاح األفرينا  للناانون الادوي،جلنة 

االحتااااح األفرينااا  اقااارتاح بناااد للنظااار فياااه  وقاااال أيضاااا  رناااه عضاااو ه 
سااايكون ممتناااا  للحصاااول علاااى نساااخة مااان النظاااا. األساسااا  للجناااة 

 االحتاح األفرين  
االحتااااح األفرينااا  للناااانون الااادوي، أعااارب  جلناااةوعااان أعماااال  -37

الساااايد  ااااامتو عاااان رغبتااااه ه معرفااااة الشااااكل الااااري تتخاااارم نتااااائج 
املنررون اااوون، فسأل عما رذا  انت جلنة الدراسات ال   ريها  

اساتنتاجات  ورحاب سملعلومااات  أو االحتااح األفرينا  تصادر تنااارير
جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  املندمااااة للتااااو عاااان الكيفيااااة الاااا  تعتااااز. مااااا 

التعريااااف بنتااااائج أعماهلااااا، وذلااااك ألمهيااااة ااااارم املعلومااااات لفنهاااااء 
الوقاات نفسااه،  تساااءل، ه أنااه رال النااانون وللجنااة النااانون الاادوي 

عن مدى ضرورة احلفا  على سرية أعمال جلنة االحتاح األفرين  ما 
 حامت تشكل ايئة ترباء مستنلة 

ن ممارساااات الااادول ااماااة جااادا  ه وأراااار السااايد  اااامتو رىل أ -38
النااااانون الاااادوي  وسلنظاااار رىل قلااااة األمثلااااة املتاحااااة للجنااااة النااااانون 

ألفرينيااااة، تساااااءل عمااااا رذا  اناااات الاااادوي علااااى ممارسااااات الاااادول ا
االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون لجنااااة الاااادول األفرينيااااة أ ثاااار اسااااتجابة  ل

رسااااات  الاااادوي حينمااااا تطلااااب رليهااااا تنااااد  أمثلااااة علااااى ااااارم املما
وبوجاااااااااه أعااااااااام، تسااااااااااءل السااااااااايد  اااااااااامتو عماااااااااا رذا  انااااااااات جلناااااااااة 

األفرينااا  تعتااز. حراساااة املواضااايا املدرجااة ه جااادول أعماااال  االحتاااح
املنظماااة االستشاااارية النانونيااااة الناااانون الااادوي، مثلماااا فعلااات  جلناااة

  األفرينية - اآلسيوية
وأتااااأا ، قااااال الساااايد  ااااامتو رنااااه يشاااااطر الساااايد وا ااااو ذات  -39

إبودار اآلراء النانونية، فهرم   يتعلق فيمال ال  أعرب عنها  الشواغ
مسااألة جااديرة بدراسااة متأنيااة، حيااث رن ااارم املهمااة تنطااوي فيمااا 

، احملكمة األفرينياة للعدالاة وحناوق ا نساانو على تكرار لعمل يبد
االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون الاااادوي لااااديها أواااا   جلنااااة ه حااااني أن 

حاااارر الساااايد وا ااااو، تشااااكل  و مااااا جاااادول أعمااااال حافاااال جاااادا  
رمكانيااة قيااا. الاادول سسااتغ ل ااارم اآلراء لتحنيااق مااآرب سياسااية 

 تطرا  حائما  
االحتاااح األفريناا  للنااانون ن رنشاااء جلنااة رقااال حســونة الساايد  -40

 ،نتاازامن ماا رنشاااء اجلمعياة األفرينيااة للناانون الاادوي واملنااارَ  الادوي
ا أفرينياا علاى الناانون الادوي  األمهياة الا  تعلنها واو ما يدل علاى 

أيضاا  املواضايا االحتااح األفرينا  وأعرب عن أمله ه أن تدر  جلناة 
تعتماد آراء  بشاأهنا مث تّبلااغ أن ناانون الاادوي و الا  تنظار فيهااا جلناة ال
  فمن رأن مثل اارا التعااون املهام تلك اآلراءجلنة النانون الدوي ب

  أن يثري مناقشات جلنة النانون الدوي
أحاد البناوح املدرجاة يشاكل والحاد أن اساتعراض املعااادات  -41

رن  االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي  وقاااله جاادول أعمااال جلنااة 
 توقيا البلدان على املعاادات مث عد. تصدينها عليها مسألة حمأة،

للنارة األفرينية فحسب، بل لألمم املتحدة أيضا   وحث االحتاح  ال
جلنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي، علااى تباااحل األفريناا ، عاارب 

اااااااااربات ماااااااا غاااااااأم مااااااان املنظماااااااات ا قليمياااااااة والدولياااااااة بشاااااااأن 
 املوضو   ارا
وأتاااااأا ، ذ ااااار السااااايد حساااااونة أن قضاااااية السااااالم واألمااااان ه  -42

 جلنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي،أفرينيااا، وااا  أحااد رااواغل 
ة الااا  تعاااىن ماااا جلناااة الناااانون تااادتل ه نطااااق جمااااالت الدراسااا  ال

الاادوي الااا  تساااعى رىل تفااااحي النضاااااي السياساااية، رمااااان  منهاااا أبن 
السياسية قد حُتدث اننسامات فيما بني أعضائها  غأ أن املسائل 

النظر ه ارم املسائل، سلتطرق رليها مان وجهاة نظار قانونياة حبتاة، 
نة عن ااتمامه قد يسفر عن تسوية املنازعات  وأعرب السيد حسو 

من جناحات ه ارا اجملال    حننته جلنة االحتاح األفرين  بسما  ما
ن ، واالحتاح األفرين  بصفة أعم، على أن وحث جلنة االحتاح األفري

ئافظااااا علااااى التنساااايق الوثيااااق مااااا األماااام املتحاااادة، بوواااافها اهليئااااة 
 الرئيسية املس ولة عن حتنيق السلم واألمن ه العامل 

ًجلنة االحتاح األفرين  للنانون الدوي( راكر  تشيكااي السيد -43
ل جلنة االحتاح أعضاء جلنة النانون الدوي على أسئلتهم بشأن أعما

ق ه  األفرينااا   والحاااد أن معظااام قواعاااد الناااانون الااادوي الااا  تطباااَّ
ُوضااعت تااارج املنطنااة، وماان مث فااإن وجااوح  1960أفرينيااا مناار عااا. 

عاه احلاجاة رىل وجاوح ايئاة متصالة سلواقاا جلنة االحتاح األفرين  مرج
 األفرين  وتتحدث سسم األفارقة ه جمال النانون الدوي 

ل السيد تشيكااي رنه يوح أن ي  د للسيد وا و أن مساألة وقا -44
الوالياااة النضاااائية العاملياااة  اااري النظااار فيهاااا حالياااا  ه جلناااة االحتااااح 

مناااارر تاااااع معاااااإ  وأنااااه قااااد   تعياااااني األفريناااا  للنااااانون الااااادوي
 املسألة  مرم
ماااان  ويعاااانيَّ أعضاااااء جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون الاااادوي -45

الااااادول، وحتااااادَّح أالياااااتهم وفناااااا  للمعاااااايأ املبّيناااااة ه النظاااااا. جاناااااب 
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األساساااا  للجناااااة االحتاااااح األفرينااااا ، مث يشاااار  اجمللاااااس التنفياااااري، 
امل لف من وزراء العدل األفارقة، ه عملية التصويت 

حراسااااات أوويتخاااار عماااال املنااااررين اااوااااني رااااكل تنااااارير-46
يوافاااق األفرينااا  للناااانون الااادوي، مثيناقشاااها أعضااااء جلناااة االحتااااح 

عليهااا اجمللااس التنفيااري وحتااال رىل املاا متر ليعتمااداا  وألي حولااة أن 
اجمللاس علاى املنرتحاة املواضايا تُعارض مث فيه، للنظر موضوعا  تطرح

مثلني الدائمني للموافنة عليها التنفيري وجلنة امل
منااا-47 سااابب مااان ماااا رناااه قاااائ   تشااايكااي السااايد ا جلناااة وأرحف

ماان النظاار ه املواضاايا املدرجااة ه االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي
سايما رذا  انات ذات أمهياة الجدول أعمال جلناة الناانون الادوي،

االحتااا جلنااة حتياال أن متامااا  و ااوز ألفرينيااا  ح األفريناا  آراءاااا تاوااة
ه ارم املواضيا رىل جلنة النانون الدوي 

منا-48 حاليااااا  قشااااة رااااروط نشاااار النصااااوع علااااى املوقااااا و ااااري
الشبك  للجنة االحتاح األفرين  للناانون الادوي، ولكان العدياد مان 

 (288ًالواثئق متاحة سلفعل على املوقا الشبك  ل حتاح األفرين 
ا-49 ماااان رنااااه قااااائ   ملسااااتبعد أن يكااااون واضااااعو النظااااا. وأضاااااف

الاادوي قااد فكااروا وقاات األساساا  للجنااة االحتاااح األفريناا  للنااانون 
واااياغته ه مساااألة ماااا رذا  اااان روااادار اللجناااة لفتااااوى  اااور علاااى 
ا نسان حلنوق األفرينية احملكمة آنراك تُدعى ما انت اتتصاع
والشااااعوب  وجااااواز روااااداراا للمشااااورة ر ااااا يعااااإ وجااااوح مصاااادرين 
متاااااااحني مكاااااان التمااااااا  الاااااارأي النااااااانوين منهمااااااا  وجلنااااااة االحتاااااااح 

منظمتهااألفرين ، رأهن من ماحاي  قريبة الدوي، النانون جلنة رأن ا
تُعند بينما األفرين ، االحتاح منر أسس، أحيس ه فه  تما األ. 
حورات احملكمااااااة األفرينيااااااة للعدالااااااة وحنااااااوق ا نسااااااان ه أرورااااااا، 

ا املتحاااادة  وعليااااه، مكاااان رىل حااااد مااااا املااااوازاة بااااني  مهوريااااة تنزانياااا 
للعدالاااة وحناااوق ا نساااان ووضاااا حمكماااة احملكماااة األفرينياااة وضاااا

العدل الدولية 
رأاي أوسلنضاااااي اااواااة أبفرينياااا،يتعلاااقفيمااااو -50 تساااتلز. الااا 

األفريناااا  االحتااااح ألجهااازة يتساااىن أن املنطنااا  فمااان وااارفا ، أفرينياااا 
ة االحتاح األفرين  للنانون الدوي التما  مشورة جلن

االحتاااح األفريناا  للنااانون رحااب إبنشاااء جلنااةبيرتيــتشالساايد -51
الااادوي الاااري مثاااال تطاااوة رئيساااية مااااو ترساااي  ساااياحة النااااانون ه 
أفرينيااا وتاانعكس آاثرم علااى الصااعيد العااامل   بيااد أنااه ماان املهاام أن 

اال وجلنااااة الاااادوي النااااانون جلنااااة ماااان لكاااال أن ر ر حتاااااح األفريناااا  يااااُ
االحتااح للنانون الدوي والية خمتلفاة  ومان احلكماة أن تساتفيد جلناة

األفرينااا ، بووااافها ايئاااة جديااادة، مااان اااااربة الااا  ا تسااابتها جلناااة 
تعماال60النااانون الااادوي علااى مااادى  أهنااا رىل سلنظاار لكاان عامااا ،

جديااااادة ه ساااااب   تساااااتطلا أن هلاااااا ينبغااااا  متاماااااا ، خمتلاااااف ساااااياق
ايئاااات ناااة الناااانون الااادوي، بووااافها ايئاااة فرعياااة مااانوتضاااطلا جل

__________
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ة ضاااينة رىل حاااد  باااأ تنتصااار علاااى تااادوين اجلمعياااة العاماااة، بواليااا 
للتعااون السامة الفرع ا  و ثأة تدر يا   وتطويرم الدوي النانون

أن ارا التعاون امل سسا  سايكون رالبني اهليئتني ه ذلك امليدان،
سالتاااااات ف مااااااا حااااااد رىل الرئيساااااا  ه اتتصاوااااااات  اااااال منياااااادا 

وا حية-منهما نا  ه جماال روادار االحتااح األفريجلناة وحتديدا ،
الادول فااراحى طلبااات علاى رحا  قانونيااة وأبن أعمااال ااارم -فتااوى

سياس  بأ بُعد هلا  األتأة
جلناة-52 ه ممثَّلاة العاامل ه النانونية النظم مجيا رن قائ   وأضاف

مان أفرينيااا النااحمون قاد أساهم أعضااا اا الثمانياة الناانون الادوي  و 
وتطويرم الدوي النانون تدوين عملية ه جدا  وقيما  ملموسا  رسهاما 

عااان وجاااوح أي وساااائل بيرتيااات التااادر    لااارلك، تسااااءل السااايد 
االحتااح األفرينا  للناانون الادوي أن تسااعد لجناة ا لأترى مكان ما 

ارة األفرينيااااااة ه أعمااااااال جلنااااااة ه رحراج األفكااااااار النابعااااااة ماااااان الناااااا 
االحتااااااح جلناااااة الااااادوي  واقااااارتح طااااارينتني قاااااد تساااااهم مماااااا الناااااانون

ومهااا الاادعم أال،الاادويلنااانوناألفريناا  ه تطااوير النواعااد العامااة ل
لاااادوي األفارقاااااة وتشااااجيا الااااادول النشااااط ألعضااااااء جلنااااة الناااااانون ا

نااة النااانون األفرينيااة علااى زايحة وتااأة رحاااا علااى مااا توجهااه رليهااا جل
الدوي من أسئلة 

ــاريالسااايد -53 قاااال رناااه يتفاااق ماااا السااايد بيااارت علاااى كيتيشايسـ
االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون الاااادوي سالسااااتن لية جلنااااة وجااااوب متتااااا 

النااانون الاادوي، ذلااك أهناااا وضاارورة زايحة رسااها. أفرينيااا ه ميااادان
رنقارة ثرية أبوجه احلكمة وغنية سلندرات البشرية  وأضاف قا  ائ  

أمريكا اجلنوبية قدمت مبدأ  الفو، وتساءل عن سابب عاد. وجاوح 
للجنااة مفياادا  يكااون قااد رنااه وقااال أفرينيااا؟ جانااب ماان مماثاال ُمنااتج

ع مااااااالحتاااااح األفريناااا ، ق توثااااّ أن موراساااا ، الساااايد  قتهااااا اقاااارتح
  ففاااا  ماااا متر األفرينيااااة-ملنظمااااة االستشااااارية النانونيااااة اآلساااايويةس

املنظماااة االستشاااارية دة الثالاااث لناااانون البحاااار، تولااات األمااام املتحااا 
تنسااايق مواقااااف الااادول األفرينياااة واآلساااايوية بشاااأن قضااااية النانونياااة 

إبجناااااز ذلاااك، عاااان فضااا   وقاماااات، ااالصاااة  االقتصاااااحية املنطناااة
تضررةاملحنوق ومصاحل الدول غأ الساحلية والدول الكثأ حلماية

 حتديااااد األنصاااابة ماااان حااااق ولضاااامان مراعاااااة ا نصاااااف هجغرافياااا 
التعدين ه قا  البحار العمينة 

محايااة يتيشايساااريوأضاااف الساايد  -54 ألفرينيااا مكاان رنااه قااائ  
مصااااااااحلها علاااااااى أحسااااااان وجاااااااه رذا نعمااااااات سلسااااااا . واالساااااااتنرار 

االحتااح األفرينا  للناانون الادوي علاى جلناة الداتل   لرلك، حاث 
حونالدفا س ام سياحة النانون ه أفريني للحيلولاة سبي   بووفها ا

لااااادول رسااااااءة اساااااتغ ل الوالياااااة النضاااااائية العاملياااااة  فاااااإذا ساااااعت ا
األفرينيااااااة جاااااااادة رىل مناضااااااااة اجملاااااارمني ه حما مهااااااا الداتلياااااااة، 
ستنتف  احلاجة رىل تدتل احملكماة اجلنائياة الدولياة  وهلارا السابب، 

عن ورح من رفاحات أبن حكومة السنغال قد أعربتمبافند رحب
الاااااديكتاتور احلاااااا م الساااااابق حساااااني حاااااربي، اسااااتعداحاا ملناضااااااة 

عدة من االحتاح األفرين  لتشاح، ه حما مها مبسا
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االحتااح األفرينا  للناانون الادوي( قاال جلناة ً غيتـاهون السيد -55
بشااأن مساااألة الوالياااة   يتيشايسااااريرنااه يتفاااق ماااا تعلينااات السااايد  

تاا ه التسااييس واالسااتهداف غااأ بينمااا يلااز.  رذ النضااائية العامليااة؛
عناااب ه ، فااإن حماربااة ا فاا ت ماان الاألفارقااة لمساا ولنياملنصااف ل

ه  ال الناااارة األفرينياااة االحتااااح جلناااة تنااال عااان ذلاااك أمهياااة  لااارا، توجاااِّ
األفريناا  جهوحاااا مااو مكافحااة ا فاا ت ماان العناااب ماان تاا ل 
ياااااة تشاااااجيا املناضااااااة مااااان جاناااااب احملاااااا م الوطنياااااة وممارساااااة الوال

  ا قليم النضائية على الصعيد 
وجاااوح لاااه ه أي  ال “لفتاااوى اواساااتطرح قاااائ   رن مصاااطلح  -56

 دوي ة االحتاح األفرين  للنانون الجنموضا من النظا. األساس  لل
مكن منارنة آراء جلنة االحتاح األفرين  سلفتاوى الصاحرة عان  ال رذ

از استشاااري مسااتنل ر ااا ااا  جهاا  احملااا م  وجلنااة االحتاااح األفريناا 
يساعد أجهزة االحتااح األفرينا  األتارى ه رسام السياساات  وهلارا 
ري حراساااات بشاااأن مساااائل قانونياااة هتااام االحتااااح  الغااارض، فهااا   اااُ

  له األعضاءاألفرين  وحو 
ة  جنااا مااان النظاااا. األساسااا  لل   11للمااااحة    وفناااا  وأرحف قاااائ   رناااه   -57

أعضاااااء اللجنااااة سالقاااارتا   االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون الاااادوي، يُنتخااااب  
الساااري مااان جاناااب اجمللاااس التنفياااري  مث ئاااال اااارا النااارار رىل املااا متر  

أقصااى ماان  للموافنااة النهائيااة عليااه  و ااوز ترراايح مررااَحني اثنااني  حااد  
 ل حولاة عضاو  و اب عناد انتخااب األعضااء اجلادح ه جلناة االحتااح  

 ني ه احلسبان  األفرين  أن ي تر التوزيا اجلغراه ونسب متثيل اجلنس 
وال وجااااوح اطاااار حنيناااا  يتمثاااال ه أن تشااااكل أعمااااال جلنااااة   -58

االحتاح األفرينا  للناانون الادوي تكارارا  ألعماال جلناة الناانون الادوي،  
  ذا ور أن اتريااا  جلناااة االحتااااح األفرينااا  وواليتهاااا خمتلفاااان متاماااا    ذلاااك  
ن تكااون  مبساا ولياهتا، فعليهااا أ   النهااوض جلنااة االحتاااح األفريناا     أراحت 

ه النانون    النارة األفرينية مبتِكرة  والسبل ال  مكن ما تعزيز رسها.  
بااني جلناااة  تنتصااار علااى حتنيااق التعاااون   ال   الاادوي علااى الوجااه األمثاال 

تعنااادم   وجلناااة الناااانون الااادوي، بااال تشااامل أيضاااا  ماااا حتااااح األفرينااا   اال 
ليات أترى  اجلمعية األفرينية للنانون الدوي واملناَرن من م مترات، وآ 
 متنوعة، مثل اجتماعات وزراء العدل ووزراء ااارجية  

وأضاف السيد غيتاااون قاائ   رن لكال مان اللجنتاني جادول  -59
أنااه ماان املمكاان أن توجااد جماااالت تتااداتل فيهااا  رال ،خمتلفااا  أعماال 

االحتاااااح جلنااااة أعماهلماااا  فنااااد قاااادَّ.، علااااى ساااابيل املثااااال، تنرياااارا  رىل 
لاااادوي عاااان قااااانون  ااااوذج  بشااااأن األرااااخاع األفريناااا  للنااااانون ا

ر املنااااارر ااااااااع املعاااااإ حبمايااااااة املشااااارحين حاتلياااااا   و انااااات تناااااااري
األراخاع ه حااالت الكاوارث التااابا للجناة الناانون الادوي أحااد 

  “لكااوارث ااملصاااحر الاا  رجااا رليهااا ماان أجاال تعريااف مصااطلح 
رىل  ترجااا علااى مااو منهجاا  ال فمااا أن جلنااة االحتاااح األفريناا  قااد

أعماال جلنااة الناانون الاادوي، فها  تعمااد سلفعال ه بعاا  األحيااان 
 ىل االستعانة بنصووها  مصدر للمعلومات ر

ومااااان املسااااااتبعد أن يتسااااابب رنشاااااااء جلناااااة االحتاااااااح األفريناااااا   -60
ه  از  الناانون الاادوي،  عنهااللناانون الادوي والدراساات الصاااحرة 

لااى مااو فعااال ه العديااد باال مهااا منحااان أفرينيااا الفروااة ل سااها. ع
جاااارراي   تطااااويرا   لمتثاااا ماااان جماااااالت النااااانون الاااادوي سعتماااااح قواعااااد 

 حلماياااة األفرينااا  االحتااااح اتفاقياااةتااادر يا   ومااان األمثلاااة علاااى ذلاااك 
 مباال(  واعتماح مثل   ًاتفاقية  أفرينيا  ه  حاتليا    النازحني  ومساعدة

د االحتمااال اارا الصااك امللااز. علااى مسااتوى األمام املتحاادة أماار بعياا 
امليثاااق متاماا   ومان األمثلااة األتارى علااى رساهامات النااارة األفرينياة 

الاااري أَحتااال ه األفرينااا  بشاااأن الدمنراطياااة واالنتخااااست واحلكااام 
الناااااااانون الااااااادوي مبااااااادأ وجاااااااوب رفااااااا  التغياااااااأ غاااااااأ الدساااااااتوري 

 ( 26-23، واملواح 10، الفنرة 3كومات ًاملاحة للح
االحتاح األفرين  للناانون الادوي تساعى وأرحف قائ   رن جلنة  -61

رىل تعزياااز االنااادماج باااني الااادول األفرينياااة مااان تااا ل ساااد الثغااارات 
النائمة ه جمال االنادماج ا قليما ، واملواءماة باني الناوانني، ووضاا 

وبعبارة أترى، من ت ل رجناز ما  -قواعد تنظيمية ألنشطة معينة  
ليهااا الااوالايت املتحااادة يلااز.  رساااء األسااس الاا  مكاان أن تنااو. ع

األفرينياااااة  وقاااااد وضاااااعت جلناااااة االحتااااااح األفرينااااا  رجاااااراءات تتااااايح 
ألعضائها قراءة تنارير املنررين اااوني قبل نشراا  ومبجرح اعتماح 

 األفرين  ارم التنارير رمسيا  تصبح تنارير للجنة االحتاح 
واستطرح السيد غيتااون قاائ   رن عادح األسائلة الا  طُرحات  -62

ه االجتماااا  احلااااي تااادل علاااى  ثااارة املواضااايا الااا  مكااان للجنتاااني 
مناقشتها  وبينما أعرب عن سارورم لبادء العملياة، قاال رناه سايكون 
من ال ز. ه املستنبل رجراء مناقشات أ ثر انتظاما  وايكلة بشأن 

املصاحر  وأضاف قائ   رن أعضاء جلنة االحتاح األفرين   ال  األفكار
ي سااايحاطون علماااا  بتعليناااات جلناااة الناااانون الااادوي، للناااانون الااادو 

وأعاااااارب عاااااان أملااااااه ه أن ئضاااااار أعضاااااااء جلنااااااة النااااااانون الاااااادوي 
 اجتماعات جلنة االحتاح األفرين  

 راااكر ممثلاااَ  جلناااة االحتااااح األفرينااا  للناااانون الااادوي الـــرئيس -63
علاااااى زايرهتماااااا وعلاااااى اقرتاحاهتماااااا بشاااااأن سااااابل تعزياااااز الع قاااااات 

 اللجنتني  بني
  األجنبية اجلنائية  القضائية  الوالية   من  الدول  مسؤول حصانة

 ( A/CN.4/654 ألف،  الفرع   ، Add.1و A/CN.4/650( )اتبع)
 من جدول األعمال[ 5]البند 

 (اتباالتنرير األوي للمنررة اااوة ً
سملنااااررة اااوااااة لتناااادمها تنريراااااا أراااااح  غيفورغيــــانالساااايد  -64

  ه تاا ل وقاات قصااأ ماان تعيينهااا  األوي املتعلااق  ااوار املوضااو 
وقااد أجناازت جلنااة النااانون الاادوي واملناارر اااااع السااابق قاادرا   بااأا  
من األعمال اهلاماة بشاأن اارا املوضاو   وقاال رناه ينبغا  ملاداوالت 

لتحليل الواه الري أجرام املنرر اااع اللجنة املنبلة أن تسرترد س
ينبغااااا   وال رايت ااااااو موجاااااوح مااااان ممارساااااة ومااااان نظااااا  ملاااااا الساااااابق

يكاااااون تعياااااني مناااااررة تاواااااة جديااااادة حافعاااااا  للجناااااة رىل تغياااااأ  أن
 مساااااراا، ذلااااك أن رغفااااال العماااال املنجااااز سااااابنا  ساااايكون رااااادارا  

 مربر له للموارح  ال
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األسااااائلة اجلوارياااااة املثاااااارة ه التنريااااار، قااااااال،  وسالنتناااااال رىل -65
الشخصاااية  رناااه ي ياااد التميياااز باااني احلصاااانةسملنهجياااة،  يتعلاااق فيماااا

واحلصانة املوضاوعية  وحلسان احلاد، يوجاد حاتال اللجناة توافاق ه 
اآلراء بشااأن ااارم املسااألة  وسيساامح ااارا التمييااز بدراسااة املوضااو  

اااااع بكاال فئااة ماان فئاا  علااى مااو ماانظم ومراعاااة النظااا. النااانوين 
مااا الساايد فورتااو والساايد نااول  غيفورغيااان  احلصااانة  واتفااق الساايد

من التنرير تر ز بصورة مبالغ فيها   57على أن الفنرة    مايكلوالسأ  
حلصاااااانة مسااااا وي الااااادول مااااان الوالياااااة  “لطاااااابا الاااااوظيف  اعلاااااى 

السااايد ماااأه وعااادح مااان فكماااا أراااار  النضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة 
تحااادثني اآلتااارين، عااان حاااق، تناااو. احلصاااانة أيضاااا  علاااى مبااادأين امل

وعاااااد. التااااادتل ه  ه الساااااياحةباااااني الااااادول مهماااااني مهاااااا املسااااااواة 
باد ماان النظار رىل الطاابا الاوظيف  للحصااانة  وال الشا ون الداتلياة 

 املوضوعية من ارا املنظور 
ينبغاا  غيفورغيااان مااا املنااررة اااوااة علااى أنااه الساايد واتفااق  -66

للجنااااة أن تعتمااااد هنجااااا  متاااادرجا   فتنساااايم النضااااااي رىل جمموعااااات 
 تساااب وااورة عامااةمنااا اللجنااة ماان ا  لاان والتحاارك تطااوة  تطااوة

 فكرة واضحة عن اال ام الري يتعني الاذم  أو
وقااااال رنااااه ساااايتعني أن تتخاااار األعمااااال املنبلااااة للجنااااة رااااكل  -67

ياار آتار، نظارا  ألن مشاريا مواح ه اتفاقياة  ولايس لادى اللجناة ت
الصااااعوبة البالغااااة هلاااارا املوضااااو  حتااااول حون التعاماااال معااااه ه رطااااار 

  وقاااد أحاشاااته “انون غاااأ ملاااز. قااا عااان طرياااق  أو مبااااح  توجيهياااة
رراااااارة السااااايد سرك رىل اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة حلصااااااانت الااااادول 
وممتلكاهتا من الوالية النضائية  وت فا  للسأ مايكل الري يرى أن 

عاااد. احلصاااول علاااى تصااادينات  افياااة علاااى اااارم االتفاقياااة سااابب 
د رجااراءات التصااديق الداتليااة ، لتاادتل حيااز النفاااذ اااو راادة تعناا 

الساابب ه ذلااك يُعاازى رىل  يعتناد الساايد غيفورغيااان، رخصايا ، أن
ردة حساسية املسألة الا  متساها االتفاقياة سلنسابة رىل العدياد مان 

كوماة قاد متضا  قادما  ه الدول  فهو ليس على علام بوجاوح أي ح
تنفياار ا جااراءات الرمسيااة علااى أسااا  االفاارتاض النائاال أبن الاادول 

رغااام وجاااوح اتفااااق عاااا. علاااى أن حصاااانة تتمتاااا حبصاااانة مطلناااة  و 
الاادول وظيفيااة بطبيعتهااا، تاُاوِجس الاادول تيفااة  ماان أن تصاابح طرفااا  
ه وك قانوين ملز.  ومان مث،  اد اللجناة نفساها ه وضاا حقياق، 

ا تتعاماال مااا موضااو  وااعب ينااا علااى احلااد الفاواال بااني ذلااك أهناا 
 الوظيفية  الطبيعتني الوظيفية وغأ

حملتملاااااة علااااى احلصاااااانة، أراااااارت املناااااررة وه سااااياق النياااااوح ا -68
 29اااواة عاادة ماارات ه تنريراااا ًعلاى ساابيل املثااال، ه الفناارتني 

وانب جديدة نشأت ه النانون  ج( رىل ضرورة مراعاة وقبول  60و
ا اام[ ماو احلاد ] و “دوي تتعلق مبكافحة ا ف ت من العناابال

تنيياااااااد  (  وواااااااحيح أن ا اااااااااا  ماااااااو29ًالفنااااااارة  “مااااااان احلصاااااااانة
احلصاااانت آتاار اآلن ه النشااوء بوضااوح، لكنااه يتجسااد ه وجااوح 
احملااااا م الدوليااااة وعملهااااا، رغاااام طااااول الفاواااال الاااازمإ بااااني حمكمااااة 

املنشأة حديثا   ومكن م حظة   نورمربغ وبني احملا م اجلنائية الدولية

ا ااااام عكساااا  عناااادما حتااااال النضااااااي رىل احملااااا م الوطنيااااة  فعناااادما 
رسااااابانيا وبلجيكاااااا واململكاااااة املتحااااادة حملا ماااااة  جاااارت حمااااااوالت ه

ر سااااااااااء حول أجانااااااااااب، اعُتماااااااااادت تشاااااااااريعات حاتليااااااااااة لتنييااااااااااد 
 ا مكانية  ارم
بوجاااوح ا اااام عااااا.، فاااإن حكااام حمكماااة العاااادل  يتعلاااق فيمااااو  -69

وااو حكام  ،حصاانت الدول من الوالية النضائيةالدولية ه قضية 
ة مااارا املوضاااو ، جااااء مهااام سلنسااابة ألعماااال اللجناااة املنبلاااة املتعلنااا 

م يااادا  للناعاااادة النانونيااااة الدوليااااة النائماااة وللموقااااف الااااري الرتااااه 
 رة االعتناااااال مااااار احملكماااااة قبااااال ذلاااااك ببضاااااا سااااانوات ه قضاااااي  

بعااااااا  مساااااااائل املسااااااااعدة و 2000نيساااااااان/أبريل  11الصااااااااحرة ه 
  املتباحلة ه اجملال اجلنائ 

ب على اللجنة أن تبإ  أرارت رليه املنررة اااوة،    ملا   ووفنا   -70
عمليااااة النظاااار ه ااااارا املوضااااو  علااااى أسااااا  قاااايم معينااااة،  اسااااتنرار  

  وبينمااا تتساام اااااتن  الع قااات الدوليااة وحماربااة ا فاا ت ماان العناااب 
النيمتاان سلتعنا د علاى املساتويني السياسا  والفلساف ، فهماا رااديدات  

د علاااى املسااتوى الناااانوين  فماان الساااهل النااول أبناااه    عدالاااة   ال التعناا 
َتُسد على الدوا.  وأضاف قائ     مل   ، ولكن ارم الناعدة “ بغأ س . 

النظريااة قااد يكااون وااعبا    رنااه ي يااد سلطبااا ااارا الاارأي، لكاان تطبيااق  
 ومن ال ز. أن حتنق اللجنة التوازن الدقيق بني النظرية والتطبيق  

غيفورغياااان قاااائ   رن حصاااانة مسااا ول الدولاااة السااايد وأرحف  -71
يااة النضااائية اجلنائيااة األجنبيااة تعااإ احلصااانة ماان الاادعاوى ماان الوال
 عاان أن ماان النااانون املوضااوع  للدولاة األجنبيااة، فضاا    ال اجلنائياة،

تعإ حصانته من قانون الدولة ال  عمل ارا املس ول ه تدمتها  
يعإ استحالة بدء حتنينات وحعاوى  ال وعليه، فإن وجوح احلصانة

ملضاا  قاادما  فيهااا، علااى الصااعيد الااوطإ ضااد اسااتحالة ا أو جنائيااة،
 مس ول  بأ بعيناه  وسلطباا، حائماا  ماا ساتواجه الدولاة الا  يعمال،

عمااااال، ه تاااادمتها املسااااا ول املتمتااااا سحلصاااااانة معضااااالة   ااااان ي أو
جدية، وذلك حينما يورك ارا الشخص على املثول أما. حمكمة 

 اان ينبغا  هلارم   أجنبية ملناضاته، وتكمان املعضالة حتديادا  فيماا رذا
سألفعااال الاا  ياُاتهم سرتكامااا  يتعلااق فيماااالدولااة أن حتااتج سحلصااانة 

م احلالااة أفعاااَل الدولااة نفسااها، رئاايس الدولااة، حيااث تصاابح ه ااار
 يستتبعه ذلك من عواقب  بكل ما

وأياااد السااايد غيفورغياااان االقااارتاح املناااد. مااان املناااررة اااواااة ه   -72
ل أبن اللجنة ينبغ  أن تنظر ه مسألة ما  من تنريراا والنائ   63الفنرة  

د نطاقهاا لتشامل أرخاواا   رذا  انت احلصانة   الشخصية مكان أن ماُ
اء اجملموعة الث ثية  ومكن سلتأ يد توسايا نطااق اارم  من غأ أعض 

إبحراج األرااخاع املعنياااني ه قائمااة، بااال بتحديااد فئاااات   ال   الاادائرة، 
علااى اللجنااة البحااث عاان    معينااة  وعاان احلصااانة املوضااوعية، ساايكون 

   “ ع   رمسيا   ف يشكل   معايأ موضوعية لتحديد مااية ما 
التطاااارق رىل املوضااااو  ماااان أمااااا خبصااااوع مااااا رذا  ااااان ينبغاااا   -73

غيفورغيااان التطااوير التاادر  ، فنااد اتفااق الساايد  أ. منظااور التاادوين
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مااا الساايد مااأه علااى أن وااياغة قواعااد ه رطااار النااانون املنشاااوح 
غااااااة ااطااااااورة تتعلااااااق سلسياسااااااة العامااااااة النانونيااااااة، ااااااا  مسااااااألة سل
 متأنيا  على مو استثنائ   واتفق أيضاا  ماا  ال مان وتستدع  هنجا  

السيد توانغ والسأ مايكل على أنه يتعني علاى اللجناة أن تتاوتى 
احلرر الشديد فيما خيص أي عملية تطوير تادر   للناانون الادوي 

ه اللجنااااااة  ال ح رمجااااااا ه ااااااارا الصاااااادح  فبااااااالنظر رىل عااااااد. وجااااااو 
ه جلنااة النااانون الاادوي علااى مااا رذا  ااان ينبغاا  هلاارم  وال الساحسااة

املوضو  بغية تطويرم تدر يا ، سايكون مان  األتأة أن تنظر ه ارا
ينرتحه التنرير، البدء بتدوين قواعد النانون الادوي  ملا الفطنة، وفنا  

رىل عمليااة التطااوير  النائمااة، مث االنتنااال بعااد تاادوينها، ولاايس قبلااه،
النضاااااي الاا  تفتناار رىل التنظااايم  أو “ملناااطق الرماحيااة ا لالتاادر   

بوجااوح اتفاااق   أو تتمتااا ماا ذلااك بتوافااق اآلراء بشاأهناالكااه والاا  
 واسا عليها 

   40/12فعت اجللسة الساعة  ُر 
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 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، الساااايد توانااااغ، الساااايد سااااابواي، الساااايد 
سااااينغ، الساااايد رااااتورما، الساااايد العرابااااة، الساااايد غااااوميس روبلياااادو، 

يد  انااديوا، الساا الساايد  ااامتو، الساايد فورتااو،  الساايد غيفورغيااان،
السااااايد  يتيشايسااااااري، السااااايد ما رياااااه، السااااايد املرتضاااااى ساااااليمان 
قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السيد نول ، السيد نيهاو ، 

 السيد وا و، السيد ويسنومورا 

 ________ 

  األجنبية اجلنائية  القضائية  الوالية   من  الدول  مسؤول حصانة
 ( A/CN.4/654 ألف،  الفرع ، Add.1و A/CN.4/650( )تامخ)

 من جدول األعمال[ 5]البند 
 ( تتا.التنرير األوي للمنررة اااوة ً

حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل مواواااالة النظاااار ه التنرياااار  الــــرئيس -1
األوي عااان حصاااانة مسااا وي الااادول مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائياااة 

واة اجلديادة  والاتمس مان السايدة األجنبية الري أعدتاه املناررة ااا
 رسكوسر ررانندث تلخيص ما حار من مناقشات حول املوضو  

اواااااااة( راااااااكرت ًاملناااااااررة ااإســـــــكوابر إراننـــــــدث السااااااايدة  -2
األعضاااء علااى تاارحيبهم سلتنرياار األوي، و اارلك علااى م حظاااهتم 

البناءة  وأعلنت عزمها أن تلخص أوال  املناقشات املتعلنة سملساائل 
 رية قبل أن تعرّج على املنهجية وتطة العمل اجلوا

وقالاااات رنااااه ينبغاااا  التأ يااااد بدايااااة  علااااى أن مجيااااا األعضاااااء  -3
لاااى التميياااز باااني احلصاااانة الشخصاااية متفناااون علاااى فكااارة احلفاااا  ع

واحلصاااانة املوضاااوعية ماااا االعااارتاف أبن لكااال منهماااا بعااادا  وظيفياااا  
ه السااياحة بااني الاادول أساسااه احلاارع علااى احلفااا  علااى املساااواة 

واسااتنرار الع قااات الدوليااة  ويعتاارب الاابع  أن احلصااانة الشخصااية 
ثلااااون، باااال ممثلااا  الدولااااة  اااد تربيراااااا ه أهنااام م أو لكباااار مساااا وي

 ساادون، الدولااة، لكاان عضااوا  واحاادا  علااى األقاال خيتلااف مااا ااارم 
يعاااد متوافنااااا ، ه  مل احلجاااة علاااى أساااا  أن مفهااااو.  سااايد الدولاااة

مااا املباادأ الااري يعتاارب أن سااياحة الدولااة تسااتند رىل  الوقاات احلاضاار،
 الشعب 

سحلصااانة الشخصااية، يتفااق عاادح ماان األعضاااء  يتعلااق فيماااو  -4
تطبينها ينبغ  أن ينتصر على اجملموعة الث ثية، أي على أن نطاق  

رئيس الدولة ورئيس احلكومة ووزير ااارجية  بياد أن مانح احلصاانة 
 لتحفظااااات لاااادى الاااابع ، ه حاااانيلااااوزراء ااارجيااااة يثااااأ بعاااا  ا

يستبعد البع  اآلتر، على العكس مان ذلاك، رمكانياة توسايا  ال
ومة ممن ملهامهم ولة احلصانة لتشمل غأام من  بار مس وي احلك

سلع قات ااارجية  ولكان اارا التوسايا يثاأ بادورم حتفظاات نظارا  
لصااعوبة تصاانيف أرااخاع تتحاادح مهااامهم وفنااا  للنااانون الااداتل  

كل حولة  وعلى أية حال، يتفق اجلميا على أن نظا. النائمة غأ ل
جمد  وأناه يفضاَّل حتدياد معاايأ  مكانياة تطبياق احلصاانة الشخصاية 
تارج نطاق اجملموعة الث ثية، حيث مكن أن ينتصر ارا التمدياد 

 ظااااااااااروف حماااااااااادحة، مثاااااااااال البعثااااااااااات اااوااااااااااة  أو علااااااااااى فاااااااااارتات
ة، فيعترب عدح  باأ مان األعضااء سحلصانة املوضوعي يتعلق فيما أما

أن املعيااااار الرئيساااا  لتحديااااد املسااااتفيدين منهااااا اااااو وجااااوح الصاااافة 
ه الفعاااااال مااااان عدمااااااه  ورضاااااافة رىل ذلااااااك، يباااااادو أن  “لرمسياااااة ا

لوواف اا الء املساتفيدين ئاوز  “س وي الدولاة ماستخدا. عبارة 
 أغلبية األووات 

امااا  تاوااا ، ه حااد ذاتااه ااتم “الفعاال الرمساا  وأاثر مفهااو.  -5
خياااااص احلصاااااانة املوضاااااوعية  ال حياااااث اعتااااارب بعااااا  األعضااااااء أناااااه

دح علااااى أن فحسااااب، باااال خيااااص احلصااااانة الشخصااااية أيضاااا  ا   ورااااُ
رطاار املهاا. املساندة  وه الفعل الرمس  ي تى سلضرورة سسام الدولاة،

رىل أحااااد ممثليهااااا  ويتفااااق اجلميااااا علااااى أنااااه ماااان الضااااروري تعريااااف 
ق تطبيااق احلصااانة، ولكاان التعريااف لتحديااد نطااا “الفعاال الرمساا  

 اب البحاث عان املعاايأ الا  مكان  ،ذاته موضا ت ف  ولارلك
اااارا الصااادح،  وه  “مسااا  ر أبناااه  ليهاااا لوواااف فعااال ماااااالساااتناح ر

يوو  عدح من األعضاء سستخدا. املعايأ الوارحة ه املواح املتعلنة 
اتفاقياااة  وه (289ًمبسااا ولية الااادول عااان األفعاااال غاااأ املشاااروعة حولياااا  

__________ 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (289ً 

حوليااة اريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه املرفااق  وتاارح مشاا 
  77و 76 الفنرتني والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001
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األمااام املتحااادة حلصااااانت الااادول وممتلكاهتاااا مااان الوالياااة النضاااائية، 
را الننال  واثر تساا ل أيضاا  بشاأن ولكن الابع  اآلتار يعاارض اا 

املرتكبااااااااة ه  اااااااااوز   أو مااااااااا رذا  اناااااااات األفعااااااااال غااااااااأ املشااااااااروعة
للصاااا حيات تاااادتل ضاااامن فئااااة األفعااااال الرمسيااااة  وأتااااأا ، اقاااارُتح 

ز بااني األفعااال السااياحية واألفعااال ا حاريااة، ورمبااا االسااتناح رىل التميياا 
ما ذلك، بصفة أيضا  توت  رمكانية وجوح أعمال رحارية قد ت تى،  

 اجلنائية  رمسية وئتمل أن تتسبب ه رتضا  فاعلها للمساءلة
وال راك أن املوضااو  الااري أاثر أ ثاار املناقشااات حيويااة اااو  -6

لااااادول مااااان الوالياااااة االساااااتثناءات املمكناااااة مااااان حصاااااانة مسااااا وي ا
النضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة، وخباواااااة ه حالاااااة اجلااااارائم الدولياااااة  

جماال ألن تكااون مثاال اارم األفعااال مشاامولة  ال فبالنسابة للكثااأين،
سحلصااانة، ألن ااارا ساايكون منافيااا  ملكافحااة ا فاا ت ماان العناااب 
علااى النحااو الااري لماار بااه النااانون الاادوي املعاواار  ولاارلك، ماان 

تشملها مظلة احلصاانة، ورمباا يكاون  ال ي حتديد اجلرائم ال الضرور 
األعضااء يعتاربون أن اارا لكن عدحا  مان  -ذلك حبسب تطورهتا 

املعيار ليس له أية ولة سملسألة قيد النظر  وترى املنررة اااوة أن 
اجلااارائم الااا  تاااربر احلياااد عااان مبااادأ احلصاااانة اااا  تلاااك الااا  يعتربااااا 

ه ذات تطورة وأثر سلغني، مثل ا سحة اجلماعية اجملتما الدوي برمت
 وجرائم احلرب واجلرائم ضد ا نسانية 

كل عااا.، يباادو ماان الصااعب  اااال اال ااااات احلديثااة وبشاا  -7
للنااانون الاادوي بشااأن املساا ولية اجلنائيااة الدوليااة للفاارح  وقااد أرااار 
أحاااد األعضااااء رىل أناااه مااان غاااأ املنباااول أتااار املساااائل التجارياااة ه 
االعتباااار لااادى حتدياااد االساااتثناءات مااان حصاااانة الااادول بينماااا ياااراح 

االستثناءات من حصانة مس وي   اال اجلرائم الدولية لدى حتديد
الدول  ويرى البع  أن النظم التعاادية، مثل نظا. روما األساس  

تفيد ه حتديد االستثناءات املمكنة،  ال للمحكمة اجلنائية الدولية،
علااى العكااس ماان ذلااك، أهنااا ُتظهاار ا ااااات  ياارون،آتاارين لكاان 

ل مساألة بد من تنااو  ال ليس للجنة أن تتجاالها  وعلى أية حال،
االساااااتثناءات حبااااارر وبشاااااكل يراعااااا  ممارساااااة الااااادول، فضااااا   عااااان 

 األعمال السابنة للجنة 
 اااارلك أاثر اقاااارتاح املنااااررة اااوااااة أن يشااااار رىل قاااايم ومباااااح    -8

شااات ساااتنة  ويعتاارب عاادح ماان األعضاااء  النااانون الاادوي املعاواار مناق 
احلفاا  علاى    ارا النهج مفيدا  ه ر اح التاوازن الضاروري باني الرغباة ه 

املساااواة بااني الاادول ه السااياحة واسااتنرار الع قااات الدوليااة، ماان جهااة،  
يارون،  آتارين  ومكافحة ا ف ت من العناب، مان جهاة أتارى، لكان  

علااااى عناواااار تتجاااااوز    علااااى الننااااي  ماااان ذلااااك، أن أي حتلياااال ينااااو. 
النظا. الناانوين الادوي لايس مناسابا   واقارتح    “  ااات  ا النانون وعلى  

  ومااا ذلااك،  “ لسياسااة العامااة النانونيااة  ا األعضاااء احلااديث عاان  أحااد  
أحد يعارض وراحة  مراعااة اارم النايم واملبااح ، لكان   ال   بشكل عا.، 

اارا الصادح،   وه   املشكلة األ رب تكمن ه حتديد ارم النيم واملباح   
مكااان متيياااز ا اااااني رئيسااايني حاتااال اللجناااة  يااارى الااابع  أن املبااااح   

ة اااااا ، حصااااارا ، املسااااااواة باااااني الااااادول ه الساااااياحة  والنااااايم ذات الصااااال 

وسا مة أراضايها واسااتنرار الع قاات الدوليااة، واا  مااا هتادف احلصااانة  
حتديدا  رىل محايته، ه حني يارى الابع  اآلتار ضارورة رباط اارم النايم  
واملباح  ذاهتا أبترى أحدث منها، ظهرت ه العنوح األتأة وتُرمجات  

تااوافر  الاادوي، ومنهااا علااى وجااه ااصااوع  رىل قواعااد راا  ه النااانون  
كافحااااة ا فاااا ت ماااان العناااااب علااااى اجلاااارائم الدوليااااة األ ثاااار  ا راحة مل 
الوقاااات نفسااااه،  اااادر النااااول ه ااااارا الصاااادح رن سااااياحة   وه   تطااااورة  
حمادوحة سحلصاانة، وااو    -ا املتعلق سلوالية النضائية  ه بعدا   -الدولة  

 ما ينبغ  أترم ه االعتبار أيضا   
ت وااة النااول ااا  رن ا رااارة غااأ املنياادة رىل قاايم ومباااح   و  -9

قائماااة، ه جوانبهاااا النانونياااة الصااارفة وسلنظااار رىل موقعهاااا ه النظااااا.  
باااات املنااااررة  أعر  النااااانوين الاااادوي، حتظااااى رذن بتوافااااق اآلراء، واااااو مااااا 

اااواااة عااان ارتياحهاااا لاااه  بياااد أناااه ينبغااا ، اناااا أيضاااا ، التناااد. حبااارر  
واالستناح رىل ممارسات الدول واملعايأ الدولية وتطور النانون الدوي   
وينبغ ، على وجه ااصوع، التمسك سلنيم واملباح  الا  يتنامسهاا  

يم   قااا يتعلاااق األمااار علاااى ا طااا ق  لاااب   وال   اجملتماااا الااادوي أبسااارم  
يبااادو أن   ال   مثلماااا لاااوف أحاااد األعضاااء  وعلاااى أياااة حاااال،   “ غربيااة 

ط مسألة مكافحة ا ف ت من العناب من النيم واملباح   أحدا  يُسنِ 
ال  ينبغ  أتراا ه االعتبار، واو أمر يكتس  أمهية تاواة سلنظار  

 رىل تنو  الثنافات والنظم النانونية املمثلة ه اللجنة  
األعضاء ما اقرتاح املنررة اااوة الداع  رىل واتفق عدح من  -10

دولة واملس ولية الفرحياة، و ارلك أثرااا حتليل الع قة بني مس ولية ال
سيما الع قة بني حصاانة الدولاة وحصاانة الفارح   ال على احلصانة،

ويتفق البع ، ه ارا الصدح، ماا فكارة االساتناح رىل قارار حمكماة 
، لكن الدول من الوالية النضائية  حصاانتالعدل الدولية ه قضية  

 انة مس وي الدول يتعلق حبص ال آترين يعتربون أن ارا النرار
وأُوليااات أمهياااة  باااأة للجواناااب ا جرائياااة للحصاااانة الااا  يتفاااق   -11

اجلميااا علااى أهنااا تسااتحق الدراسااة  ومااا ذلااك، فااإن اآلراء مننساامة  
ان معظام األعضااء  سلتوقيات امل ئام هلارم الدراساة؛ فاإذا  ا  يتعلق  فيما 

املساااائل  يوافناااون علاااى منااارتح املناااررة اااواااة الرت ياااز ه البداياااة علاااى  
اجلوارياااة، يفضااال الااابع  اآلتااار تنااااول املساااائل ا جرائياااة ه وقااات  
 أبكر، حون متييزاا سلضرورة عن اجلوانب اجلوارية ملوضو  احلصانة  

تنااول  وأتأا ، من اجلادير سلار ر أن عضاوين أراارا رىل ضارورة   -12
مساااألة الوالياااة النضاااائية العاملياااة ه ساااياق األعماااال املتعلناااة حبصاااانة  

 وي الدولاااة مااان الوالياااة النضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة، وأحااااال رىل  مسااا 
التنرير املتعلق سملوضو  الري أعدم فريق اارباء التننيني الاري أنشائ  

   بصورة مشرت ة من جانب االحتاح األفرين  واالحتاح األورويب 
وتلصاااااات املنااااااررة اااوااااااة رىل أن حصااااااول توافااااااق ه اآلراء  -13

يازال بعياد  ال املسائل اجلوارية ال  تناولتهاا ه تنريرااا األويبشأن 
املنااال، مثلمااا يتبااني ماان مااداوالت اللجنااة، لكاان ااارم املسااائل ااا  
اآلن موضو  تفكأ منظم ينبغ  أن يتواول ت ل الدورات التالياة 

 يل معمَّق وأن يستند رىل حتل
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النناراات املتعلناة سملنهجياة  وانتنلت املناررة اااواة رىل تنااول   -14
وتطااة العماال، فاارّ رت أبن تنريرااااا األوي تنرياار انتناااي يهااادف رىل  
تناااد  األساااس املنهجياااة لألعماااال الااا  تعتاااز. النياااا. ماااا تااا ل فااارتة  

معااارض احلاااديث عااان أمهياااة النضاااااي   وه   السااانوات ااماااس احلالياااة  
اء  نهجياااااة ه اااااارم املرحلاااااة مااااان العمااااال، قاااااد. عااااادح مااااان األعضااااا امل 

م حظااااات مفياااادة ه ااااارا الصاااادح  بيااااد أن النناااااش ظاااال متمحااااورا   
بشااااكل أساساااا  حااااول الاااانهج املناااارتح ه التنرياااار و ساااايدم املباراااار  
املتمثل ه تطة العمل  وتساءل أحد األعضاء عن مدى حيااح اارا  

حااال ماان األحااوال علااى    ياا ثر أبيااة  أال   الاانهج مشاادحا  علااى أنااه  ااب 
  اجلادير سلار ر ه اارا ااصاوع أنااه   مناقشاة املساائل اجلوارياة  ومان 

مكاان ألي هنااج أن يكااون حماياادا ، ألن مفهااو. الاانهج ذاتااه يفاارتض   ال 
اتتياااار مساااار لاااه اااادف حمااادح  ومااان مث، فاااإن أي حيااااح رزاء اااادف  

اجلاااااة  رزاء الزاوياااااة املعتمااااادة ملع  أو   األعماااااال اجلارياااااة وغايتهاااااا النهائياااااة 
علااااق بوضااااا  املوضااااو  اااااو أماااار ومهاااا ، وتاوااااة ه سااااياق أعمااااال تت 

مشاااريا قواعااد قانونيااة، وااا  عمليااة تتطااابق رىل حااد  بااأ مااا مهمااة  
 التدوين والتطوير التدر   للنانون ال  تنا على عاتق اللجنة  

و مااااااا ئاااااادث  ثااااااأا  ه أعمااااااال اللجنااااااة،  اناااااات أول مسااااااألة   -15
رفااة مااا ينبغاا  أن تكااون عليااه حصااة  منهجيااة أاثراااا األعضاااء ااا  مع 

طاااوير التااادر   للنااااانون الااادوي مااان األعمااااال   ااال مااان التاااادوين والت 
رذا  ااان ينبغاا  رعطاااء األفضاالية لتحلياال   ومااا   املتعلنااة ماارا املوضااو ، 

الناااانون املنشاااوح  وبشاااكل عاااا.، اتفاااق األعضااااء   أ.   الناااانون املوجاااوح 
ماان رحاادى ااااتني  علااى أنااه ماان غااأ املمكاان تناااول املوضااو  انط قااا   

  لطبيعااة املسااائل اجلاااري حبثهااا ذاهتااا، الازاويتني فنااط  واعتااربوا أنااه نظاارا   
مكااان للجناااة االقتصاااار علاااى تبياااان الناااانون املوجاااوح، ور اااا يتعاااني   ال 

عليهااا أن تباراار تطااوير النااانون  ووافااق ااا الء األعضاااء علااى الاانهج  
النطا ق مان  احلرر الري حعت رليه املناررة اااواة والاري يناز  رىل ا 

مث االنتناااال رىل رحتاااال حتليااال   االعتباااارات املتعلناااة سلناااانون املوجاااوح  
للنااانون املنشااوح، مااا أتاار تطااور النااانون الاادوي ه االعتبااار  واعتاارب  
بع  األعضاء، حون التشكيك ه ارا النهج، أنه  ب  نب رقامة  

دوين  متيياااز واااريح باااني الناااانون املوجااااوح والناااانون املنشاااوح، وباااني التاااا 
ليسات ملزماة ببياان ماا    والتطوير التدر   للنانون  وأ دوا أن اللجناة 

يناااادرج ه سااااياق التطااااوير التاااادر     ومااااا   يناااادرج ه سااااياق التاااادوين 
أن واليتهااااا تشاااامل  اااا  اجلااااانبني  فهاااا  مكلفااااة فنااااط   مبااااا   للنااااانون، 

سقاارتاح جمموعااة متساانة ماان مشاااريا املااواح الاا  حتظااى بتوافااق اآلراء   
  األعضااااء أناااه  اااب، علاااى العكاااس مااان ذلاااك، التميياااز   واعتااارب أحاااد 

فيااااه الكفايااااة بااااني النااااانون املوجااااوح والنااااانون املنشااااوح  واساااارتعى   مبااااا 
آتاااااارون االنتبااااااام رىل أن مفاااااااايم حتلياااااال النااااااانون املنشااااااوح والتطااااااوير  

 ُتستخد. سلدقة املطلوبة ه عمل اللجنة   مل   التدر   للنانون 
لاانهج النااائم علااى االسااتناح رىل ، وافااق األعضاااء علااى اواثنيااا   -16

 لرئيسااية الاا ااا ف االسااابق لتحديااد نناااط اأعمااال املناارر اااااع 
 األعضااااء تااازال قائماااة وتتطلاااب رجااااست جديااادة  وعموماااا ، أياااد ال

علاى حادة،  املختلفاة  ال  املساائل االقارتاح النائال بتنااول جمموعاات 
دح  بياااد أناااه تااارىتلاااو األ ةواحاااد باااني علاااى أن الفصااال املفااارط  راااُ

املشا ل  قد ي حي رىل حجب بع   ال  يتعني النظر فيها  املسائل  
وجمموعاااات  - واثلثاااا ، وافنااات أغلبياااة األعضااااء علاااى تطاااة العمااال

الاوارحة  - حتيال رليهاا املطروحاة للبحاث الا األربا الرئيسية ملسائل ا
التشااكيك ه ماان التنرياار  وحااث الاابع ، حون  األتااأه الفصاال 

العامااااة املسااااائل ومعاجلااااة اح هنااااج عملاااا  العماااال، علااااى اعتماااا تطااااة 
 األتارى الا  يثأااا املوضاو  املساائل  لتوازي ماس متواولةبطرينة 
معاجلاة اجلواناب ا جرائياة  ينبغا أناه  ر سابنا ، رأى البع  ُذ  و ما

 الاااري تعااااَض فياااه املساااائلالوقااات  ذات همنااار البداياااة، للموضاااو  
اتيجية الا  بشاأن االسارت  توضايحاتطُلب تناد  ية  وأتأا ، وار اجل

 تنرتحها املنررة اااوة واجلدول الزمإ لألعمال 
أن تطة العمل  أوال  مبتابعة العمل، يظهر  يتعلق فيماوأتأا ،  -17

، الااوارحة ه تلااك ااطااة األربااا الاا  حتياال رليهااااملسااائل وجمموعااات 
تسااااءل أحاااد قاااد تااازال وااااحلة  و  ال مااان التنريااار األوي، 72الفنااارة 

، مااا اتباعهااا املنااررة اااوااة تعتااز.عضاااء عاان االساارتاتيجية الاا  األ
الفنرة  واثنيا ، من أجل حبث املسائل   تلكأهنا معروضة بوضوح ه  

املطروحااااااااة، سااااااااتعتمد املنااااااااررة اااوااااااااة علااااااااى ممارسااااااااات الااااااااادول 
وقواعاااد ومبااااح  الناااانون  ةوالوطنيااا  ةالدوليااا  ةالنضاااائي اتواالجتهااااح

ناه  واساتناحا  رىل أعماال املنارر ااااع الفعلى صلة و الدوي ذات ال
رىل ، و ااارلك (291ًالعاماااة والدراساااة الااا  أعااادهتا األماناااة (290ًالساااابق

للموضاااو ، سلنسااابة مجياااا أعماااال اللجناااة الااا  قاااد تكاااون هلاااا أمهياااة 
حبياث  ،“ظارة جديادة نستسعى املنررة اااواة جااادة رىل تناد  

 ة تزال قائم ال اا فية ال يتسىن تسوية النناط 
واثلثااااا ، سااااُتنرتح حلااااول عمليااااة علااااى الاااادول، وبصااااورة أ ثاااار  -18

حصاانة مسا وي الادول مان مبساائل على السالطات املعنياة  ،حتديدا  
 وااام، علاى وجااه ااصااوع، أال الوالياة النضااائية اجلنائياة األجنبيااة،

أن تادرج ه  ةاملنررة اااوعليه، تعتز. ن  و و النضاة واملدعون العام
ة مشااريا ماواح تساتند رىل هناج متماساك وراامل رزاء تناريراا املنبل

 حصااااانة مساااا وي الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة 
ارا الصدح، يبدو أن االقرتاح الداع  رىل وضا حليل للمدعني  وه

فماان رااأن وضااا مشاارو  مااواح  - العااامني سااابق ألوانااه رىل حااد مااا
ال زمااة أن يكااون  افيااا  ة املعنيااة التوجيهااات العملياا ات يتاايح للساالط
لتاادوين كاال ماان اورابعااا ، ينبغاا  رياا ء األمهيااة نفسااها لحون رااك  

تتعاااني حراساااة املوضاااو  مااان زاوياااة  رذ - والتطاااوير التااادر   للناااانون
  وتامسااااااا ، معااااااا   وماااااان زاويااااااة النااااااانون املنشااااااوح املوجااااااوحالنااااااانون 

 ،ماالعمااال،  اناات املنااررة اااوااة أتسجلاادول الاازمإ لأل يتعلااق فيمااا
فارتة السانوات تا ل  األعماال رمكانياة االنتهااء مان َطرحاتعندما 
وىل  األنااااراءة المشاااارو  مااااواح ه  أن يااااتم اعتماااااحاحلاليااااة،  اامااااس
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ساااايتعني وحساساااة، املساااائل املطروحاااة للبحاااث معنااادة ن روحياااث 
ه  ه االعتبار قبل الشرو م حظات الدول  أن أتتر على اللجنة  

مكن أن ا  قراءة ثانية، و النراءة ال ه النظر ه مشرو  نص قانوين
رمكانياااة  راتحاااةضااارورة علاااى املناااررة اااواااة توافاااق تكاااون ساااريعة  و 

تعاااديل تطاااة العمااال، حساااب االقتضااااء، ه ضاااوء املناقشاااات الااا  
اللجنااة الساحساااة  وعلااى أياااة  وه جلنااة الناااانون الاادويجري ه ساات

رجااااااة ه املنبااااال أساسااااااا  للمساااااائل املد ص التنرياااااارحاااااال، سيخصاااااَّ 
مان التنريار األوي  وأتااأا ،  72مان الفنارة  2و 1الفنارتني الفارعيتني 

ن عدة أعضاء أرااروا رىل أهناا املارة األوىل ه اتريا  اللجناة روحيث 
 فيهاااااا اماااارأة منااااررة تاواااااة، أعرباااات الساااايدة رساااااكوسر الاااا  تعاااانيَّ 
عضوية اللجناة  تعرّب  أن مرا التطور، عن أملها همرحبة ررانندث، 

رن الدوليني، حيث   احلنوقينيجمتما  عن  ل أفضل ه املستنبل  بشك
  فيه أ رب بندر ملحو نسبة النساء 

   55/11فعت اجللسة الساعة  ُر 
 ________ 

 3148اجللسة  
 10/ 05 الساعة، 2012متوز/يوليه   24الث اثء، 

 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس
يد السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااا  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد 
رتورما، السيد العرابة، السيد غوميس روبليدو، السيد غيفورغياان، 

السااااايد   اااااامتو،   الساااايدأوساااابينا، السااااايد فورتاااااو،  -الساااايد فلنسااااايا 
ي، السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى  اناااديوا، السااايد  يتيشايساااار 

سليمان قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السايد ناول ، السايد 
 نيهاو ، السيد وا و، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 

  ،.1Addو .650/4A/CN)  (292)نشأة القانون الدول العريف وإثباته 
 ( A/CN.4/653 ،زاي  الفرع 
 عمال[من جدول األ 7]البند 

 مر رة أعداا املنرر اااع 
حعاااا الساااأ مايكااال ووح ًاملنااارر ااااااع( رىل عااارض  الـــرئيس -1

املاااااار رة الاااااا  أعااااااداا عاااااان نشااااااأة النااااااانون الاااااادوي العااااااره ورثباتااااااه 
ًA/CN.4/653 ) 

__________ 
 برانمج هالثالثة والستني،  حورهتاه   ،ارا املوضو   اللجنة أحرجت (292ً 

 حولياااةعاان املوضااو  ً مباادئ مشاارو   إبعاااداحوأوواات عملهااا الطوياال األجاال 
 وهاألول(   واملرفااااق 366و 365 الفناااراتن (، الثااااايناجمللاااد الثاااااين ًاجلااازء  ،2011

السااأ  وعينااتالاادورة احلاليااة، قااررت اللجنااة رحراج املوضااو  ه باارانمج عملهااا 
 ( أع م 3132منررا  تاوا  ًانظر اجللسة  ووحمايكل 

عاد. اليناني  رن حالاةقاال  ًاملنرر ااااع(وود السأ مايكل  -2
قاد اعتُاربت العاره قواعاد الناانون الادوي  نشأةعملية ب ال  أحاطت

 تو انا   النانون الادوي عموماا  ه بع  األحيان موطن ضعف ه 
ليااة عرىل التنلياال ماان أمهيااة وفا يسااعونألولئااك الاارين  سااه    ااادفا  

وقاد تسااام حراساة    ناانون  تاهطبيع رنكارح   أو النانون الدوي،
  قبول سياحة النانون ه الش ون الدوليةاللجنة هلرا املوضو  ه 

الا  تادفا رىل تناااول  “األقال ب غاة ويتمثال أحاد األساباب  -3
 ألولئاك الارينارا املوضاو  ه تناد  رررااحات ًولايس تعليماات( 

سلضااارورة  يكوناااوا مل حااا  ورن، ياااُدَعون رىل تطبياااق الناااانون الااادوي
الوطنياة ، وبعباارة أتارى، قضااة احملاا م اارا الناانونني ه تخصصم

مني ه بع  احملكّ وسملثل، قد يكون ل   اءسو العليا والدنيا على حد 
كيفيااة حتديااد قواعااد النااانون ل فهاام فطاارى حماادوحاالسااتثمار  قضااااي

وقد يشكل تند  رارح ألحاد النضااة الاوطنيني عان   الدوي العره
يشااااكل، قاعاااادة ماااان  ال أو مااااا يشااااكل، األسااااباب الاااا   عاااال أماااارا  

ننطة تكون اناك  ال قواعد النانون الدوي العره حتداي   بأا  حينما
 الصاااحرة عاانوجيزة الاا بعاا  التصاارئات  سسااتثناء، راسااخةمرجعيااة 

 أيضاااا  ات مفيااادة ا ررااااحوقاااد تكاااون اااارم حمكماااة العااادل الدولياااة  
ه املنااا. األول ه رطااار الاانظم الوطنيااة،  للحنااوقيني الاارين يعملااون

لنانون الدوي متعلنة س ولكنهم يواجهون ه بع  األحيان مسائل
ومن مث، أعرب السأ مايكل عن أملاه ه  أعماهلم اليومية . ه العا

 احلناوقينيو  النضااةَ أن تساعد أعماال اللجناة املتعلناة مارا املوضاو  
  الته طائفة واسعة من اجملاعاملني ال
رىل  جنبااا   وقااال السااأ مايكاال رنااه ينبغاا  قااراءة مر رتااه األوليااة -4

أعمااااال حورهتااااا الثالثااااة تنرياااار اللجنااااة عاااان ل األولجنااااب مااااا املرفااااق 
واسااعة  خمططااا  عامااا  وقائمااة الااري تضاامنواااو املرفااق ، (293ًوالسااتني

أبي  رااااملة ولكنهاااا غاااأ، ت ذات وااالةو تااااس ماااواحَّ النطااااق تضااام 
 األحوال  حال من

حراج املوضاااااو  ه بااااارانمج وسلنظااااار رىل أن املنااااارتح ااااااااع إب -5
رطااار  ه 2011و 2010  عااامقااد جاارت مناقشااته ه عماال اللجنااة 

 ساانواتالطوياال األجاال لفاارتة ال العماال الفريااق العاماال املعااإ بااربانمج
سلفعاااال  ه اللجنااااةن و ن وسااااابنو أعضاااااء حااااالي فنااااد قااااد.اامااااس، 
رىل تلنااا   املنااارر ااااااع يتطلااااو  للغاياااة فيااادة امل املساااامهاتبعااا  

العماااال ، حيااااث رن تاااا ل املناقشااااة احلاليااااة املسااااامهاتاملزيااااد ماااان 
 مثل مسعى مجاعيا   را املوضو م املتعلق

ااااااااو راثرة ننااااااااش أوي بشاااااااأن اااااااارم املااااااار رة والغااااااارض مااااااان  -6
سابا ننااط وقد أورح املنرر اااع، بعاد مندماة مر رتاه،   املوضو 

وتتفااوت اارم   2013 ه عاا. يصادر ريارغطيهاا تنيأولياة مكان أن 
ويشااأ   غااأ أنااه ينبغاا  تغطيتهااا مجيعااا  ، النناااط ماان حيااث األمهيااة

 اااااااارا املوضاااااااو  بشاااااااأنالرائااااااادة   أعماااااااال اللجناااااااةالفااااااار  ألاااااااف رىل

__________ 
  219(، ع الثاينًاجلزء  الثاين لداجمل ،2011 حولية (293ً 
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1949 عاامه
0195و(294ً

وتكااح تلااك األعماال تشااكل أول   (295ً
نظامهاااااا  مهماااااة اضاااااطلعت ماااااا اللجناااااة، واااااا  مهماااااة يااااانص عليهاااااا  

أعمااال وال األساس    للغاياة العملا  الطاابا ذات األعمال ارم تزال
الك رليااه اسااتندت أساسااا  رااكلت وقااد سملوضااو ، واالة ثااأ ماان  ذات

ه ذلاك بعا   مباا منشورات األمام املتحادة ه جماال الناانون الادوي، 
 املنشورات اجلديرة س عجاب ال  أعدهتا رعبة التدوين 

ماااااان الكثااااااأ مكااااان اسااااااتخ ع وس ضاااااافة رىل ذلااااااك، قااااااد -7
حينماا  سايماالاللجناة بشاأن مواضايا أتارى،أعماالمان الدرو  

ألعمااال جهوحاااا ل جااُ وماان املفاارتض أن اللجنااة التاادوين   رساات
حتدياااد قواعاااد جماااالعلاااى مااار السااانني تاااربة  باااأة هقاااد ا تسااابت 

والية مزحوجة، ة بضط   اللجناسلنظر رىلو  النانون الدوي العره
فناااد أعااارب الساااأ مايكااال عااان واااا  التطاااوير التااادر   والتااادوين، 

حتديد ممارسة اللجنة ه ارا الصدح، أت دم من مدى سهولة عد.
لتحنياااااقاجلهاااااوحباااارل ذلاااااكماااااينبغااااا  رنااااهقااااائ  حفوأر  سااااعيا 
 الغايةارم

نة طبنملباح  املبشأن ااالنتبام رىل بيان لندن فر  سءوجه اليو -8
وااو بياان قاد ، (296ًلناانون الادوي العارهالنواعد العامة لعلى نشأة

الشاكل الاري ينبغا  أن يتخارم انتاج عند النظر ه يكون ذا فائدة 
أيضااا   جناااة بشاااأن اااارا املوضااو اللأعمااال يساااعد ه حتدياااد وقااد
، مان وماا ذلاكتغطيتهاا ،ينبغ الأو،املسائل ال  ينبغ خمتلف

مناااارقااااد جاااارت وااااياغتهبيااااان لناااادنأنحنينااااة مراعاااااةالضااااروري 
__________

النااانون رثباااتجعاالووسااائل ساابل  العااا.األماانيقاادمهاماار رة(294ً
النظااااا.ماااان 24رطااااار املاااااحة هحتضااااأية مااااال  أعمناااااال أيساااارالعاااارهالاااادوي

املوقااااعلاااىمتاحاااة؛Corr.1وA/CN.4/6ًالااادوي“الناااانون للجناااةاألساسااا 
األوىل، حورهتاااى مناقشااة اللجنااة للموضااو  ه (  ول طاا   علاا للجنااةالشاابك 
ورقاااة العمااال الااا  تااارحًيليهااااوماااا89الفنااارة، 31اجللساااة،1949حولياااةانظااار 
العااااااااا.األماااااااانيمااااااااناملندمااااااااةاملاااااااار رةرىلاسااااااااتناحا األمانااااااااة العامااااااااة أعاااااااادهتا

ًA/CN.4/W.9 )أيضاااااا 89للفنااااارة10احلارااااايةه انظااااار رىلاللجناااااةتنريااااار( 
 36و35الفنرتنينفسه،املرجاامة،العاجلمعية
جلناااة الناااانون تنريااار،A/3116اجمللاااد الثااااين، الوثيناااة ،1950حولياااة(295ً

النااانون رثباااتجعاالووسااائل ساابلالاادوي عاان حورهتااا الثانيااة، اجلاازء الثاااين، 
الوثيناة94-24الفنارات،“منااال أيسرالعرهالدوي أيضاا  انظار  A/CN.4/16

عمااالورقاااة  الااادويالناااانون للجناااةاألساسااا النظاااا.مااان24حةاملااااAdd.1ًو
 يليهاوما24عنفسه،املرجا،(ادُسن  أُ مانل أعداا
العاماااةالنواعاااداملنطبناااة علاااى نشاااأة املبااااح بشاااأن لنااادن  بياااان (296ً
سلناااراراعُتمااادالاااري،التعليناااات املصااااحبة للبياااان و “،لناااانون الااادوي العااارهل

لناااااانون لالعاماااااةالنواعااااادنشاااااأةبشاااااأن 2000يولياااااه /متوز29املااااا رخ16/2000
-Report of the Sixty  انظار  الادويالناانون رابطاةعنوالصاحرالدوي العره 

ninth Conference held in London, 25–29th July 2000, p. 39 (available 

from the website of the International Law Association: www.ila-

hq.org/en/committees/index.cfm/cid/30)  حارت الاااا ناقشاااااتاملأيضااااا انظاااار
.ibid., ppالعاماة  اجللسةه  هلنادن“ بياان يارح  و 926–922  ,.ibid أيضاا 

pp. املعنياااة اللجناااةعنااادهتا الااا عمااالالورةلااادالنهاااائ التنرياااريااارحو ؛777–712
.ibid., pp( ه  ةالعامالنواعدًالعرهبنشأة النانون الدوي  778–790 

آراء مناارري وأعضاااء رابطااة رااكباا مضاات وأنااه يعكااسساانوات 
اجات اللجناااة اساااتنت انااات رذا  مااااويتبناااى معرفاااة الناااانون الااادوي
تباني2000َّالتووال رليهاا ه عاا.  لتلك ال  ستكون مماثلة والا 

 أن أيضاااا يكون مااان الضاااروري وسااا   أن الااابع  منهاااا حمااال تااا ف
أجال مان بُارلت قد تكون رمبا ال  األترى اجلهوح ه اللجنة تنظر

 ةراملبصورةارا املوضو  تناول
مان-9 واو رىل جايم مان الفارو  املار رةماناألولصالالفوتُعىن
مساااائل و مااان النظاااا. األساسااا  حملكماااة العااادل الدولياااة؛ 38ملااااحة س

والنظااارايت املختلفاااة ؛وأمهياااة الناااانون الااادوي العاااره؛املصاااطلحات
الاُنهجالنانون الدوي العره، مثال التميياز املفارتضنشأةبشأن  باني
هعااااان أملاااااهالساااااأ مايكااااالوأعااااارب  “حلديثاااااةا و“لتنليدياااااة ا
 حباااث اجلواناااب النظرياااة، وأن بصاااورة مفرطاااة هاللجناااة تساااتغرق الأ

 تر ز بشكل رئيس  على اجلوانب العملية للموضو 
املتبعااااة، راااادح السااااأ نهجيااااةاملوه رطااااار الفاااار  زاي بشااااأن-10

أي ، اهليئاااة الااا  سااابنتهاحمكماااة العااادل الدولياااة و مايكاال علاااى هناااج 
قالتاااهفة رىل النظااار فيماااا  وس ضااااالدائماااة للعدالاااة الدولياااةاحملكماااة

املنهجيااااة، ساااايكون ماااان الضااااروري بشااااأنحمكمااااة العاااادل الدوليااااة
أتتارم،ملأوأترتاه،ومااقامت به ه قضااي بعينها،التدقيق فيما
لاااادى نظراااااا ه مسااااألة وجااااوح قاعاااادة مااااا ماااان قواعااااد ه االعتبااااار 
أيضا وسيتعني على   من عدمهالنانون الدوي هجُنالا حراسة اللجنة

الدوليااااااااة األتاااااااارى يئااااااااات النضااااااااائية واهلاحملااااااااا م  اعتماااااااادهتاالاااااااا 
الوطنية واحملا م

اتممارسا وقال السأ مايكل رنه على الرغم من اتسا  نطاق -11
يكااون الفإنااه قااد،النااانون الاادوي العاارهنشااأةبيتعلااقفيماااالاادول 

ماا انحرا  الدول ألن املمارسات، ارم تعيني السهل تفصاح عان من
قانونيااة؛رذارالشااأن ااارا املوضااو ،آرائهااا ب منازعااة ه طرفااا   اناات

ومدى متثيل احلجج ال  تسوقها الدول ه رطار منازعاهتا النضائية 
ملمارسااااات تلااااك الاااادول اااااو ساااا ال مثااااأ ل اتمااااا.  ومااااا ذلااااك، 

قاانوان ينبغ  ملزماة نفساها الادول تعتارب م  حتديد حتاول أن للجنة
سلعرف الدوي 

تاااربة اجلهااات الااا  حاولااات لساااأ مايكاال يناااول رن ومضااى ا-12
حتديااااد النااااانون الاااادوي العااااره ه جماااااالت معينااااة مكاااان أن تنااااد. 

ااااارا وهمسااااامهة اامااااة ه أعمااااال اللجنااااة بشااااأن ااااارا املوضااااو  
السااياق، قااال رنااه يستحضاار، علاااى ساابيل املثااال، الدراسااة املتعلناااة 

ب للجنة الدولية للصليسلنانون ا نساين الدوي العره ال  نشرهتا ا
2005األمحااار ه عاااا.

النانونياااة(297ً املصااانفات أيضاااا  تسااالِّط وقاااد  
املوضاااو   اااارا علاااى الضاااوَء العاااره الااادوي الناااانون بنشاااأة املتعلناااة
وتتناااول مجياااا الكتاااب الدراساااية األساساااية اااارم املساااألة، راااأهنا ه 

__________
ً297)J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law, vol. I (Rules) and vol. II (Practice) 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2005) 

https://www.ila-hq.org/index.php/committees?committeeID=22
https://www.ila-hq.org/index.php/committees?committeeID=22
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ذلك رأن بع  الدراساات املتخصصاة اهلاماة، فضا   عان جمموعاة 
املناااالت الاا  غطاات مسااألة حتديااد النواعااد ه جماااالت سااعة ماان وا

معينة  وليس مان املساتبعد أن تتعادح النظارايت الا  تتنااول الع قاة 
بني املمارسة وباني االعتنااح س لازا. بنادر ماا يتعادح الكتّااب الارين 
تنااااولوا اااارا املوضاااو   ومااان املساااائل الرئيساااية الااا  اننسااام الكتااااب 

رذا  ااان يتعااني اعتبااار ا عاا انت الصاااحرة  ديااد مااابشااأهنا مسااألة حت
جمارح رراارة رىل  أو عن الدول مبثابة ممارسة منرتنة سالعتناح س لازا.

االعتناااااااح س لاااااازا.  وقااااااد تلااااااص الاااااابع  رىل أن ممارسااااااة الاااااادول 
يشااك ن ه احلنينااة أماارين يتعااني رثبااات  اال  ال واالعتناااح س لاازا.

فصلني مكن اجلما رطني منمنهما بشكل منفصل، بل يشك ن ر
بينهمااا  وقااد تاا حي ااارم الااُنهج املختلفااة رىل نتااائج مماثلااة ه بعاا  

 األحيان، ولكن ليس حائما  
ويبحاااث الفصااال التااااي مااان املااار رة نطااااق املوضاااو  والنتاااائج  -13

الاااا  مكاااان أن تااااتمخ  عنهااااا حراسااااته  ومهااااا مسااااألتان مرتبطتااااان 
كون ممتناا  للحصاول رناه ساي ولكنهما خمتلفتاان  وقاال املنارر ااااع

مان  22رىل  20على أت ياد أبن الارأي الاري أورحم ه الفنارات مان 
مر رته ئظاى بنباول عاا.  وعلاى النحاو الاري أراار رلياه ه الفنارة 

 ، فاااإن رأياااه األوي ياااراب رىل أن نشاااأة وحتدياااد النواعاااد اآلمااارة23
 يشك ن ه احلنينة جزءا  من املوضو   ال

لااااري أباااادام املناااارر اااااااع بشااااأن  يفيااااة ألوي اوياااارح الاااارأي ا -14
من مر رته  وعلى الرغم   27رىل    24تناول املوضو  ه الفنرات من  

ماان أنااه أرااار رىل أن انتااج أعمااال اللجنااة قااد يتخاار رااكل جمموعااة 
مااااان االساااااتنتاجات املصاااااحوبة بتعليناااااات، فناااااد اعتااااارب أن املبااااااح  

التسااامية    اناااتالتوجيهيااة قاااد تكااون مصاااطلحا  مناسااابا  أيضااا   وأاي  
املبااااح  التوجيهياااة  أو تتخااار االساااتنتاجات أال املساااتخدمة، ينبغااا 

مسااااوغ لااااه  ويتعااااني علااااى اللجنااااة أن تتوواااال رىل  ال طابعااااا  رلزاميااااا  
حتنيااق التااوازن الصااحيح بااني ا رراااحات املفياادة وبااني وضااا قواعااد 

يتفق ما آراء اللجنة الساحساة علاى النحاو  رديدة التنييد، واو ما
تضاااطلا جلناااة الناااانون  ولااان مااان مر رتاااه  3از ه الفنااارة رح إب ااا الاااوا

، ألن وضااا “اتفاقيااة فيينااا للنااانون الاادوي العااره الاادوي بصااياغة 
يتسق ما ضارورة ا بنااء علاى  وال يتناسب ال اتفاقية ه ارا اجملال

الناادر الاا ز. ماان املرونااة  وينبغاا  هلااا عااد. السااع  رىل رواادار نااص 
عدياادة ماان العماال، باال ينبغاا  هلااا السااع  رااامل يسااتدع  ساانوات 

رىل االنتهاااااء مااااان حباااااث اااااارا املوضاااااو  ه غضاااااون فااااارتة السااااانوات 
 اامس احلالية، رذا  ان ذلك ممكنا  

وأعاارب املناارر اااااع عاان رحرا ااه التااا. للصااعوبة املتأواالة ه  -15
املوضاااو  ولضااارورة تناولاااه بشااا ء مااان الرّوياااة  وماااا ذلاااك،  اااب أن 

لجنااة واارئا  وواضااحا  ومفهومااا  رىل حااد  بااأ انتااج أعمااال اليكااون 
لدى مجيا أولئك الارين يتعااملون ماا قواعاد الناانون الادوي العاره 

يكونوا سلضرورة ترباء ه النانون الادوي  مل ه عملهم اليوم ، ورن
العا.  ويشكل ارا املوضو ، مثله ه ذلك مثل قانون املعااادات، 

ون الدوي، على الرغم من أن التمييز جزءا  من النواعد الثانوية للنان

يكون واضحا  حوما   بيد أن  ال  بني النواعد األولية والنواعد الثانوية
تتمثال  ال النول أبن اللجنة تعااض النواعاد الثانوياة ي  اد أن مهمتهاا

 ه حتديد النواعد اجلوارية للنانون 
وقااااد يكااااون ماااان املناسااااب السااااع  رىل احلصااااول علااااى بعاااا   -16
مااان رااأنه أن يسااااعداا علاااى  مااات مااان احلكومااات، وااااو مااااملعلو 

املشار ة ه أعمال اللجنة ه مرحلة مبكرة  ومكن أن تتضمن ارم 
املعلومااات، أوال ، أي تصاارئات رمسيااة تتعلااق بنشااأة النااانون الاادوي 
العااااره تصاااادر، مااااث  ، ه ساااااياق الاااادعاوى املرفوعااااة أمااااا. احملاااااا م 

ه رطاار  أو ه رطاار األمام املتحادة، أو واهليئات النضائية الدولياة،
ه الربملاااااانت الوطنيااااة؛ واثنيااااا ، مجيااااا  أو منظمااااات حوليااااة أتاااارى،

حون  أو ا قليميااااااة أو النضااااااااي اهلامااااااة احملالااااااة رىل احملااااااا م الوطنيااااااة
ا قليميااااة الاااا  تساااالط الضااااوء علااااى نشااااأة النااااانون الاااادوي العااااره؛ 

ه اجلامعاااااااااات  األعماااااااااال املنجااااااااازة أو واثلثاااااااااا ، مجياااااااااا الكتااااااااااست
وامل سسات خب ف تلك املدرجة ه املرفق األول لتنرير اللجنة عن 

  (298ً(2011أعمال حورهتا الثالثة والستني ً
 وراجا املنارر ااااع أعضااء اللجناة الارين لاديهم معلوماات -17
أفكار بشأن أي مسألة من املسائل املر ورة آنفا  على أن يبّلغوم  أو

ت  وسلنظاااار رىل أن الدراسااااات الاااا  امااااا ه أي وقاااات ماااان األوقاااا 
أجرهتاااااا األماناااااة العاماااااة ه ساااااياق مواضااااايا أتااااارى قاااااد ثبااااات أهناااااا 
حراسااااات عاليااااة النيمااااة، فنااااد اقاااارتح أن يُطلااااب رىل األمانااااة العامااااة 
رعداح مر رة تصف أي أعماال ساابنة مان أعماال اللجناة هلاا والة 
ة نا سملوضو  قيد النظر ومن راأهنا أن تسالط الضاوء علاى فهام اللج

ملفهاااو. الناااانون العااااره  وأوضاااح املنااارر اااااااع أن اجلااادول الاااازمإ 
الاااوارح ه الفصااال األتاااأ مااان مر رتاااه يتسااام بطاااابا أوي متاماااا  وأناااه 

  2013 سيخضا للمراجعة ت ل الدورة التالية ه عا.
رااكر املناارر اااااع علااى مر رتااه، غااأ أنااه  موراســيالساايد  -18

سبق له أن أعرب عنها بشأن أرار رىل بع  الشكوك اجلدية ال  
موضو  نشاأة الناانون الادوي العاره ورثباتاه ه رطاار الفرياق العامال 

تبااااني ه  ملااااا املعااااإ بااااربانمج العماااال الطوياااال األجاااال  وأباااادى أساااافه
ئل غاااأ املدرجاااة ه الااادورة احلالياااة مااان عاااد. رمكاااان مناقشاااة املساااا

ب جلوانااااا  املخطاااااط العاااااا.، حياااااث رن التحليااااال والننااااااش املتعمناااااني
رضافية عديدة من ارا املوضو  اهلا. ه الناانون الادوي  ااان مكان 
أن يكوان مفيدين  ويتمثل حوما  قسم من األعمال ال  تضطلا ماا 

رذا  ااااان قااااد جاااارى تكااااريس قاعاااادة بعينهااااا   اللجنااااة ه النظاااار فيمااااا
حوي عاااره ه جماااال معااانّي  وعلاااى سااابيل املثاااال، تبحاااث  ناااانون 

احملا مااة  أو رذا  ااان مباادأ االلتاازا. سلتسااليم اللجنااة حاليااا  مسااألة مااا
ومكااان هلاااا أن تفعااال الشااا ء  .قاااد أوااابح جااازءا  مااان الناااانون العاااره

نفسااه فيمااا خيااص االسااتثناء املتعلااق سلضاارر ا قليماا  ماان حصااانة 
على حمكمة العادل الدولياة ه قضاية الدول، وا  املسألة املعروضة 

ن أن تاا ا مااداوالت   ومكاا حصاااانت الاادول ماان الواليااة النضااائية
__________ 
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اللجنااااة مثاراااااا لكوهنااااا ساااارت ز ه  اااال حالااااة علااااى قاعاااادة حماااادحة  
يكااااان مااااان املساااااتحيل، النظااااار  مل وسااااايكون مااااان غاااااأ العملااااا ، رن

النااانون الاادوي العااره برمتااه، حاا  لااو  ااان ذلااك علااى مسااتوى  ه
 متاما   جمّرح
ونبااا موقااف الساايد موراساا  الناقااد خبصااوع ااارم املسااألة ماان   -19

ه ه أعماااااال اللجناااااة املعنياااااة بنشاااااأة الناااااانون الااااادوي العاااااره  مشاااااار ت 
ًالنواعاااد العاماااة( التابعاااة لرابطاااة الناااانون الااادوي والااا  حرسااات ااااارا  

(  ورذا أراح  2000رىل عاااا.    1984عاماااا  ًمااان عاااا.    15املوضاااو  ملااادة  
اع أن يساااتخد. بياااان لنااادن بشاااأن املبااااح  املنطبناااة علاااى  املنااارر ااااا 

لنااانون الاادوي العااره، واااو بيااان رااار   واسااا  نشااأة النواعااد العامااة ل 
النطاااق،  نمااوذج ملشااروعه، فااإن ااارا املشاارو  ساايكون حمكومااا  عليااه  

رىل   أو   اااااو واضااااح سلفعاااال  سلفشاااال، ألنااااه سااااينته  رىل توضاااايح مااااا 
 اال املباااح  التوجيهيااة الااوارحة ه  الاادتول ه حائاارة الغمااوض  وتكاااح  
، رماااا بسااابب عاااد. اتفااااق  رااارطيا   أو   بياااان لنااادن تتضااامن بنااادا  وقائياااا  

ألنااه  اناات لااديهم   أو   أعضاااء تلااك اللجنااة بشااأن املنرتحااات العامااة، 
راااااواغل جدياااااة خبصاااااوع اااااارم املنرتحاااااات ه ضاااااوء النضاااااااي الااااا   
م  انطااااوت علااااى مسااااائل تتعلااااق سلنااااانون الاااادوي العااااره و ااااان احلكاااا 

غاااااأ متساااااق معاااااه    أو   الصااااااحر فيهاااااا مناقضاااااا  للمنااااارتح العاااااا. املعاااااإ 
ا املباح  التوجيهية املزيد من التجلياة نظارا  الفتنارااا رىل  وتتطلب مجي 

الوضوح ولطبيعتها املشروطة  وقد خيتلط األمر علاى الادول رذا جارى  
 تند  تلك املباح  التوجيهية بووفها مباح  رارعة ذات حجية  

يناازعج املستشاارون النااانونيون للاادول مان الفكاارة النائلااة وقاد  -20
ماان املباااح  التوجيهيااة الاا  وضااعتها اللجنااة بضاارورة اتبااا  جمموعااة 

والااااا  يفااااارتض أن تغطااااا  مجياااااا جمااااااالت الناااااانون الااااادوي العاااااره  
واللجنة متتلك سلطة  بأة وتضطلا مبس ولية اامة، ولكنها ليست 

ون الاادوي  وهلاارا الساابب، فنااد م سسااة أ احميااة مثاال رابطااة النااان
ن علااااى اللجنااااة ه أرااااار املعهااااد الربيطاااااين للنااااانون الاااادوي واملنااااارَ 

 بعد. رحراج ارا املوضو  ه جدول أعماهلا  1998 عا.
املناااا. األول، تُعاااد مساااألة حتدياااد وجاااوح الناااانون الااادوي  وه -21

العره من عدمه مسألة تتعلق سألسلوب املستخد.  وهلرا السبب، 
أعرب السيد موراس  عن رفضاه للعناوان املنارتح للموضاو ، فكلماة 

يعااإ النظاار رىل النااانون  ومااا  حيناميكيااا ، واااو مااامتثاال مفه “شااأة ن
متثاال مفهومااا  سااا نا   “ثبااات رعلااى أنااه عمليااة، ه حااني أن  لمااة 

وتستند رىل الفكرة الا  مفاحااا أن الناانون يتاألف مان جمموعاة مان 
على عملية سوسيولوجية تتكاون  “شأة ن النواعد  ويدل مصطلح

زمن  وتعااااإ  لمااااة ت هلااااا قاعاااادة عرفيااااة علااااى ماااادى فاااارتة ماااان الاااا 
وقاف حر اة الازمن وحماولاة حتدياد الناانون املعماول باه ه  “ثباات ر

حلظااة معينااة  وماان املسااتحيل التحاادث ه الوقاات ذاتااه عاان النشااأة 
وا ثبات حون التسبب ه حدوث ر ء من االضاطراب املنهجا   
وقاااال السااايد موراسااا  رناااه  اااان قاااد اقااارتح ه رطاااار الفرياااق العامااال 

نطااااااااق املوضاااااااو  ه مساااااااألة رثباااااااات الناااااااانون حتصااااااار اللجناااااااة  أن
 العره  الدوي

وسااااايكون مااااان الضاااااروري أيضااااااا  البااااات ه مساااااألة اجلهااااااات  -22
املنصوحة أبعمال اللجناة املتعلناة مارا املوضاو   وانااك أرباا فئاات 

ااااا اللجناااة نفساااها  ومااان اجللااا  أن أوالمساااتهدفة مكااان تصاااوراا، و 
مان النظاا. األساسا   24ة املعادَّة وفناا  للمااح 1950ورقاة عمال عاا. 

بل ووسائل جعل رثبات النانون  سللجنة النانون الدوي، واملعنونة  
ُوضاااعت لتساااتخدمها اللجناااة  قاااد ،(299ً“الااادوي العاااره أيسااار منااااال  

املرحلاااة األولياااة حتدياااد نفساااها، حياااث  اااان مااان الضاااروري ه تلاااك 
نون املاااحة املرجعيااة املناساابة الاا  ُتسااتخد.  أسااا  عااا. لتاادوين النااا

قاااوائم مبجموعاااات مااان  1950 الااادوي العاااره  وتتضااامن وثيناااة عاااا.
املعااااادات ومااان النااارارات النضاااائية وماااواح مشاااامة، لكااان حمتواااااا 

ملادر  املعياري ليس  بأا ، و انت أربه سلورينات ال  قد يوزعها ا
 على ط ب السنة األوىل ه  ليات احلنوق 

مكاااان اسااااتهدافها ه  وتتمثاااال الفئااااات الااااث ث األتاااارى الاااا  -23
سااايما الااادول األطاااراف ه نااازا  يتطلاااب تفساااأ وتطبياااق  ال الااادول،

النااااانون الاااادوي العاااااره، وااااارم موقفهااااا ذاا؛ ووااااانا  الناااارار مااااان 
يصدرون أحكاما  ه   األطراف الثالثة، وبعبارة أترى، النضاة الرين

ل النزاعات، وا الء يتسم موقفهم سلراتية اجلمعية؛ واملراقاب املساتن
الااااري يرغااااب ه النظاااار ه املسااااائل ماااان منظااااور موضااااوع   وماااان 
الضاااااروري التميياااااز باااااني وجهاااااات النظااااار الراتياااااة والراتياااااة اجلمعياااااة 

 واملوضوعية بغية تفاحي أي لبس 
أن الاانهج الااري اقرتحااه  وينبغاا  للجنااة تااوت  جانااب احلاارر بشاا  -24

املناااارر اااااااع، واااااو هنااااج يتساااام بسااااهولة نساااابية ويتمثاااال ه حراسااااة  
ابق النضااائية للمحااا م واهليئااات النضااائية الدوليااة، وذلااك ألن  السااو 

اهلاااادف األساساااا  الااااري تتوتااااام حمكمااااة ماااان احملااااا م الدوليااااة لاااادى  
نظراااا ه مسااألة ماان مسااائل النااانون الاادوي العااره يكماان ه تسااوية  

زا  بااااني األطااااراف  وحتنينااااا  هلاااارم الغايااااة، فنااااد تنظاااار احملكمااااة ه  الناااا 
دول  والطالاب الاري يُعِاد أطروحاة ينتصاار  ممارساة عادح حمادوح مان الاا 

  فيهااا علااى االستشااهاح أبحلااة مسااتناة ماان عاادح قلياال ماان بلاادان العااامل 
ئصل حا  علاى حرجاة النجااح مان أساتاذم، وذلاك لعاد. اساتناح   لن 

بد من   ال   ارسة العامة للدول، وا  املعيار الري ورقته البحثية رىل املم 
حصاااانت  قضااية   وه   فياة  اساتيفائه قباال احلاديث عاان نشاأة قاعاادة عر 

، واااا  النضاااية الااا  أراااار رليهاااا املنااارر  الااادول مااان الوالياااة النضاااائية 
ماان ممارسااات  العشاارة  ماان مر رتااه، فااإن األمثلااة    18اااااع ه الفناارة  

  ماا الطرفاان، أملانياا وريطالياا    الدول  انات اا  األمثلاة الا  استشاهد 
لعاااامل  وعلاااى  تنظااار احملكماااة ه ممارساااة مجياااا الااادول األتااارى ه ا  ومل 

خمالفاة، مان عاد.   أو   الحظه بع  النضاة، ه آراء مساتنلة  مما  الرغم 
الااااادول األتااااارى، فناااااد  اااااان رأي    “ مت  وااااا وجاااااوح تنيااااايم ملساااااألة  

األغلبيااة يناااول سجلااواز بسااابب االفاارتاض املنباااول عمومااا  والنائااال أبن  
أعضااااااء احملكماااااة يعرفاااااون الناااااانون ًاحملكماااااة أحرى سلناااااانون(، وألن  

تتمثل ه وياغة أطروحة موضوعية بال تتمثال   ال  لرئيسية مس وليتهم ا 
عاا  ل جااراءات  ه تسااوية ناازا  يعاارض علاايهم ه السااياق الااراا اجلم 

__________ 
  أع م 295 احلارية انظر (299ً 
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النضائية  وبعبارة أترى، فالشاغل األول للمحكمة يتمثل ه حتديد  
مر اااز الناعاااادة ذات الصااالة سلنساااابة رىل النااااانون العاااره علااااى النحااااو  

تساااااتند رلياااااه احملكماااااة ه روااااادار   الاااااري ي  ااااادم الطرفاااااان، وااااااو ماااااا 
حكمها  ومان مث، فاإن حور احملكماة ه الننااش الادائر بشاأن الناانون  

العااااره ينحصاااار ه وظيفتهااااا النضااااائية، واااااو خيتلااااف سلتاااااي    الاااادوي 
 رن أعماهلا موجهة رىل العامل أبسرم   رذ   اتت فا   بأا  عن حور اللجنة، 

ملنااطا ذات الصالة مان ولئن  ان الرأي النائل بسهولة مجا ا -25
احملكماة الدائماة للعدالاة  أو السوابق النضائية حملكمة العدل الدولياة

 وااحيحا ، فااإن ااارا الاانهج قااد يكااون مضاال   ألن ااارم الدوليااة رأاي  
مان جمااالت الناانون جماال حمادوح تغط  سوى  ال السوابق النضائية

ث الااادوي  وهلااارا السااابب، ينبغااا  للمنااارر ااااااع أن  تهاااد ه حبااا 
تغطيهااا السااوابق النضااائية  ال سملائااة ماان النااانون الاادوي الاا  95 ال

 للمحا م الدولية 
أن النااانون  غم ماان رمكانيااة أن يُفاارتض بشااكل عااا.وعلااى الاار  -26

الادوي العااره ئظاى سعاارتاف عااامل  مان جانااب مجياا الاادول، فإنااه 
مااان الضاااروري أن يوضاااا ه االعتباااار العنصااار الاااراا الاااري تُدتلاااه 

مان اتفاقياة فييناا لناانون  38راحى الدول ه اعرتافها  وتنص املاحة ف
 يل   على ما 1969املعاادات لعا. 

منااا أي قاعاادة ورحت ه معاااادة ماان  مااا 37رىل  34لاايس ه املااواح ماان  
أن تصاابح ملزمااة لدولااة اثلثااة بوواافها قاعاادة عرفيااة ماان قواعااد النااانون الاادوي 

 معرتفا  ما مرم الصفة 

رى ننااااش  باااأ ه مااا متر األمااام املتحااادة لناااانون املعااااادات وقاااد جااا 
ضاااارورية،  “عرتفااااا  مااااا ماااارم الصاااافة مرذا  اناااات عبااااارة  بشااااأن مااااا

جلهات ال   ب عليها االعرتاف، رذا اعُتربت اارم وبشأن حتديد ا
العبااااارة ضاااارورية، أبن هلاااارم الناعاااادة طااااابا النااااانون العااااره  الدولااااة 

 اجملتما الدوي  كل  أو ىبع  الدول األتر  أو الثالثة
عاد. االعارتاف،  أو وقد أاثرت األركال املتطرفاة ل عارتاف، -27

تجسادة ه االعرتاضاات الفرحي سلنواعد العرفياة، مان قبيال تلاك امل
 يتعلاااااق فيمااااااالتااااادابأ املتخااااارة انفاااااراحاي ، أسااااائلة ااماااااة  أو املساااااتمرة

ة الا  ينبغا  ه ذلاك معرفاة مادى األمهيا  مبا سلنانون الدوي العره،
عااد. اعرتافهااا  أو بشااكل تاااع تضااررةاملأن تااوىل العاارتاف الاادول 

ب  بتلاااك النواعاااد  وينبغااا  وضاااا اااارم األسااائلة ه الساااياق املناسااا 
 ويُستخد. مفهو. احلجية  أحاة لوضا قواعد عرفية جديدة 

وأعااارب السااايد موراسااا  عااان انزعاجاااه بعااا  الشااا ء مااان تعباااأ   -28
مان    19تخدمه املنارر ااااع ه الفنارة  الاري اسا   “ لبحوث التجريبية  ا 

ينبغاااا  للجنااااة، ه سااااياق املوضااااو  قيااااد النظاااار، النياااااا.   فاااا    مر رتااااه  
رجراء حراسات متعلنة بسوسايولوجيا الناانون، بال  ببحوث  ريبية مبعىن  

ينبغ  هلا رجراء حبوث اساتنرائية سملعاىن الاري قصادم جاورغ راوارزنربغر  
   ( 300ً  ام النانون الدوي   النهج االستنرائ    ه م لفه املعنون 
__________ 

 ً300) G. Schwarzenberger, The Inductive Approach to International 

Law (London, Stevens and Sons, 1965)  

وتُعااد عمليااة نشااأة النااانون الاادوي العااره عمليااة غااأ رمسيااة   -29
، عمليااة عفويااة  (301ًوبرتااو آغااوأوضااحه ر  وااا  متثاال، علااى مااو مااا

وحبكم التعريف، فإن النانون الدوي العره او قانون غأ مكتوب  
ويتأواال الغمااوض ه جااوار ذلااك النااانون، ويشااكل علااى األرجااح 

وجاااااوحم، حياااااث رن فائااااادة الناااااانون الااااادوي العاااااره تنباااااا مااااان  علااااة
غموضااااه  وماااان مث، قااااد يكااااون ماااان األفضاااال ا بناااااء عليااااه  شاااا ء 

أن توضحه، رذا لز. األمر، حمكمة من احملاا م حينماا غام  مكن 
 يثور ت ف بني الدول بشأن قاعدة حمدحة 

 ، وسلنظر رىل الصعوبة واحلساسية املتأولتني ه ارا املوضاو  -30
تفااارط اللجناااة ه الطماااوح   أال أعااارب السااايد موراسااا  عااان أملاااه ه

وهلرا السبب، رأى أنه ينبغ  أن يعتمد املنرر اااع هنجاا  تادر يا  
مان اتفاقياة فييناا  38وأن يبدأ سلنظر ه املسائل ال  طرحتهاا املااحة 

  وماان الااوارح أن تكتفاا  اللجنااة إبجااراء حراسااة متواضااعة 1969لعااا. 
زت العديااااد ماااان شااااا ل املتأواااالة بطرينااااة جماااارحة  وقااااد أجناااا حتاااادح امل

الدراسااااات النظريااااة بشاااااأن ااااارا املوضااااو  لااااايس فنااااط ماااان طااااارف 
األ اااااحميني الغاااااربيني، باااال أيضاااااا  مااااان جانااااب علمااااااء ينتماااااون رىل 

أتاارى  وماان مث، ينبغاا  أن يكااون نظاار اللجنااة ه املوضااو   مناااطق
ونياااة ه مجياااا نظااارا  واساااا النطااااق وأن يعكاااس تناااو  الثنافاااات النان

 أماء العامل 
قااااال رنااااه ساااايكون ماااان املفيااااد فعاااا   اسااااتعراض مــــرييف  الساااايد -31

مااان النظااااا.  38مااان املاااااحة  1 األعماااال التحضااااأية املتعلناااة سلفناااارة
األساساا  حملكمااة العاادل الدوليااة، علااى النحااو الااري اقرتحااه املناارر 
اااااااع، ورن  ااااان ذلااااك سااااي حي، بطبيعااااة احلااااال، رىل اسااااتعراض 

ظرة ه النظااااا. األساساااا  مااااال التحضااااأية املرتبطااااة سملاااااحة املنااااااألع
للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية  وقد أواب املنارر ااااع أيضاا  
حينماااا رااادح علاااى أن أحاااد العناوااار اهلاماااة ه املوضاااو  يتمثااال ه 
التمييااااااز بااااااني النااااااانون الاااااادوي العااااااره ومصاااااااحر النااااااانون الاااااادوي 

 ته سملباااااااح  العامااااااة للنااااااانون مكاااااان تساااااامي واااااااو مااااااا - األتاااااارى
ساااااااااابة ملسااااااااااألة املصااااااااااطلحات ورمكانيااااااااااة وضااااااااااا قائمااااااااااة سلن أمااااااااااا

سملصطلحات ذات الصلة، راجا السايد ماأه املنارر ااااع علاى 
الااري يظهاار بشااكل متكاارر ه  “انون األماام قاا النظاار ه مصااطلح 

الناااااوانني وأحكاااااا. احملاااااا م واملنشاااااورات، وحااااا  ه الدسااااااتأ، وأن 
 لعره ع قة ارا املصطلح سلنانون الدوي ا يسعى رىل توضيح

وأيااد الساايد مااأه اقاارتاح املناارر اااااع رياا ء بعاا  االاتمااا.  -32
أناااه حاارر ماان الوقاااو  ه راارك التمييااازات  رال رىل اجلانااب النظااري،

ل أن  ال النظريااة الاا  قيمااة عمليااة هلااا  واناااك ميااداانن حماادحان َلمااَ
واا ، ومهاا ااماان ألن العدياد مان يوليهما املنرر ااااع ااتماماا  تا

__________ 
 ً301) See, among others, R. Ago, “Science juridique et droit 

international”, Collected Courses of The Hague Academy of 

International Law, 1956-II, vol. 90, pp. 857–954, and “Positive law and 

international law”, American Journal of International Law, vol. 51 

(1957), pp. 691–733  
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معّينااااة بااادائل اسااااتخد. رىل تلجاااأ العاااره الاااادوي الناااانون حتلاااي ت
الااااادول تنتهجهاااااا ااااال الااااا  الفعلياااااة املمارساااااة حتدياااااد عااااان عوضاااااا 

االساتداللأو ماا اري فأوال ، ثأا  العامل  أماء خمتلف ه أغلبيتها
لنااارار مااان علاااى وجاااوح قاعااادة عرفياااة ماااا مااان تااا ل اعتمااااح الااادول 

رطا ه عااحة  ار منظماة حولياة  وأغلاب اارم النارارات غااأ النارارات،
فيمااا الرئيساا  الساا ال يتمثاال مث، وماان قااانوان ، رذا  اناات ااارم ملااز.

الااادوي الناااانون قواعاااد مااان قاعااادة لوجاااوح رثبااااات  تشاااكل النااارارات
العااره  وسلتأ يااد، سينصااب اجلااواب رىل حااد  بااأ علااى مضاامون 

وجهاااةذلااااك ماااااالناااارار ًمبااااا ه حناااا  نظاااار قانونيااااةرذا اااان ساااد
أفضاالية سياسااية(، وعلااى قبااول الناارار وقاات اعتماااحم وفيمااا يلاا  ال

ذلك، ومادى اتسااق النارار ماا ممارساة الادول  ويناد. قارار حمكماة 
مشاروعية التهدياد سألسالحة النووياةالعدل الدولية ه فتوااا بشاأن 

واثنياااااا ، ثاااااأا رررااااااحات مفيااااادة ه اااااارا الاساااااتخدامها أو صااااادح 
علااى وجااوح قاعاادة عرفيااة ماان وجااوح قاعاادة ه معاااادة يسااتدل مااا

عرفيا  التزاما  ينشئ أنه يُزعم ما واو واسا، نطاق على عليها ُودق
ال  للدول حني أن التصديق وهتنضم رىل ارم املعاادة ململزما 

علااااى رحاااادى املعاااااادات علااااى نطاااااق واسااااا قااااد يشااااأ رىل وجااااوح 
تنيااايمة راساااخة ه الناااانون الااادوي العااار قاعاااد أناااه ااب يُفاارتض ه،

ماادى التنيااد أبحكااا. املعاااادة، وأسااباب عااد. التنيااد مااا، وممارسااة 
الااااادول غاااااأ األطاااااراف ه املعااااااادة  وقااااادمت قااااارارات احملكماااااة ه 

األنشاااطة العساااكرية وقضاااية اجلااارف النااااري لبحااار الشااامال قضاااي  
ررراااااحات خبصااااوع ااااارم وراااابه العسااااكرية ه نيكاااااراغوا وضااااداا 

ا أسافرت أعماال اللجناة بشاأن اارا املوضاو  عان انتاج املسألة  ورذ
أنيتعلقفيمايند. توضيحات  يُفارتض اللارين املر ورين سمليدانني

مرموقا   رراث  ستمثل فإهنا فيهما، يتشكل العرف
وقاااد تنشاااأ واااعوست ه التنيااايم عنااادما يتطلاااب سااالوك حولاااة -33

تاوااااا جمموعااااة ماااان أومعينااااة ااتمامااااا  بنشااااأة قيتعلاااا فيماااااالاااادول
لاااادول  االنااااانون العااااره  ويتمثاااال أحااااد وجهاااا  األماااار ه مفهااااو. 

لنشأة“بشكل تاعتضررةامل ضرورية ا  ابية مشار تها تُعد ال 
اّرملعارتض  اقاعادة معيناة، ويتمثاال الوجاه اآلتار ه مفهااو.  “الاُمصااِ

اعاادة مااا علااى بعاا  تنطبااق فيهااا قالالااري يااربز ه احلاااالت الاا 
بسببالدول، ح   فع  ، نشأت قد الناعدة رن النول أمكن ورن

ااااارم وتُعااااد مسااااتمر  بشااااكل الناعاااادة لتلااااك الاااادول ااااارم رفاااا 
قااايم ماان قيمتاااني بااني جساارا  تشاااكل أن حتاااول ألهناااا اامااة املفاااايم
الناااانون الااادوي مهاااا اجملتماااا الااادوي وساااياحة الااادول  وينبغااا  للجناااة 

ني ااتني النيمتني لتوازن الري يبدو أنه قائم ب نب ا ت ل س
ووافق السيد مأه على أنه سايكون مان األفضال عاد. رحراج -34

حراسة مفهو. النواعد اآلمرة ه نطاق البحث  وعلى الرغم مان أن 
ينباا مان الارا املفهو. قد يكون ذا ولة ه بعا  اجملااالت، فإناه

لتلاكأي مصدر من مصاحر النانون الدوي، بل منيادا  عام   يُعد
بااااهامل تاوااااة وااااعوست علااااى ذلااااك عاااان فضاااا   وينطااااوي صاااااحر،

ينااادرج تاااارج واااعيد ا ثباااات والنشاااأة والتصااانيف، وااااو مااااعلاااى
نطاق املوضو  

وأعااارب السااايد ماااأه عااان أتييااادم للنطااااق املنااارتح للموضاااو  -35
مااان 22و21علاااى النحاااو الاااري حااادحم املنااارر ااااااع ه الفنااارتني 

رىلمر رتااه ينظاار رنااه قااائ   وأضاااف املشاارو  علااى أنااه يتعلااق رىل  
حاااد  باااأ سلناااانون املوجاااوح ورن اااادف اللجناااة مااان اااارا املشااارو  
يتمثاال ه توضاايح النواعااد النائمااة الاا  حتكاام نشااأة النااانون الاادوي 

بشاكل يتعلاقفيمااالعره ورثباته، وليس ه اقرتاح قواعد جديادة  و 
عاااان أتيياااادم لصااااياغة جمموعااااة مااااناملشاااارو ، أعاااارب الساااايد مااااأه

أناه علاى يوافاق رناه قال وأتأا ، بتعلينات  املصحوبة االستنتاجات
سايكون مان املفياد الساع  رىل احلصااول مان الادول علاى املعلومااات 

الاوارحة ه هناياة الفنارة الفرعياة األوىل املشار رىل أنواعها ه احلاراية 
 27من الفنرة 

ته حعا أعضاء اللجنة رىل مساعدوحيث رن املنرر اااع قد-36
ه حتديد مصاحر مفيادة للتعارف علاى ممارساة الادول، أراار السايد 
بعنااوان أّلفااه لكتاااب حديثااة  طبعااة  ماان نسااخة لااه قااد. أنااه رىل ماأه

يتضاامن معلومااات عاان املصاااحر املتعلنااة (302ًمباااح  النااانون الاادوي
سلنظار رىل أن مبمارسة الوالايت املتحدة ه جماال الناانون الادوي  و 

تعلنااة مبمارسااة الاادول تصاابح متاحااة أ ثاار فااأ ثر علااى املعلومااات امل
راابكة ا نرتناات، فنااد يكااون ماان املفيااد أن يضااطلا املناارر اااااع

األمانااة العامااة بفهرسااة أااام قواعااد البياااانت ا لكرتونيااة ومواقااا أو
ا نرتنت ذات الصلة 

داياة، حياث رناه  البرقاال اناه ي ياد املوضاو  منا تالدي السايد -37
ماااا تسااااءل  ياااف يكاااون مبنااادور تااارباء الناااانون احمللياااني فهااام  ثااأا 

النانون الدوي العره ه حني يعتمد احلنوقيون الدوليون، مبن فيهم 
متناقضاة هُنجاا  األحياان مان الكثأ ه الدولية، العدل حمكمة قضاة

نظم ن الاا العديااد ماا وهبشااأن نشااأة النااانون الاادوي العااره ورثباتااه 
قااانوان ، تلنائيااة بصااورة العااره الاادوي النااانون يُعتاارب احملليااة، النانونيااة
النانون ه رحراجها الغالب ه يتعني ال  للمعاادات ت فا  وذلك

ريساابوبليكا ضااد حو الااداتل   وقااد أفاااح الناضاا  مااا ني ه قضااية 
خمتلفااااة اأبن النااااانون لونشااااان أماااام ممارسااااة ماااان ا يشااااكل “جملمااااَّ

ب  ستون“مامهت ب أحىل بينما املتحدة، الوالايت قانون من جزءا 
بعااااا  الاااااانظم وه (303ًبتعلياااااق مماثااااال بشاااااأن النااااااانون ا نكليااااازي

النانونية، مثال النظاا. الناانوين جلناوب أفرينياا، يانص الدساتور علاى 
__________

ً302)S. Murphy, Principles of International Law, 2nd edition 

(Saint Paul, Minnesota, West Academic Press, 2012) 
األمااام قاااانون  فاااإن ب  ساااتون، لاااَيمو الساااأرلياااهذاااابملااااوفناااا (303ً

األنكلوسكسااوين،العااا.النااانون تاا لماانبتمامااهتبنيااه انااا جاارى]   [ قااد 
 W. Blackstone, Commentaries“  بلادالقانون منجزءا سعتبارمرليهويُنظر

on the Laws of England in Four Books, Notes Selected from the 

Editions of Archibold, Christian, Coleridge, Chitty, Stewart, Kerr, 

and Others, Barron Field’s Analysis, and Additional Notes, and a Life 

of the Author by George Sharswood in Two Volumes, Book IV,

chap. V (Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1893); available from 

http://oll.libertyfund.org/titles/2142#Blackstone_1387-02_801 

https://oll.libertyfund.org/title/sharswood-commentaries-on-the-laws-of-england-in-four-books-vol-2#Blackstone_1387-02_801
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أن النااانون الاادوي العااره يشااكل جاازءا  ماان قااانون البلااد  وماان مث، 
للجناااة أن تناااد. مساااامهة عملياااة مااان مكااان رأى السااايد تااا حي أناااه 

 ت ل النظر ه ارا املوضو  
وأفضااااى التفكااااأ ه ااااارا املوضااااو  علااااى مااااو أ ثاااار واقعيااااة  -38

سلساااايد تاااا حي رىل أن يتساااااءل عاااان الساااابب الااااري منااااا اللجنااااة، 
تناول موضو   1949 حينما قررت ه حورهتا األوىل املعنوحة ه عا.

ول موضاااو  الناااانون الااادوي مااان تناااا، (304ًتااادوين قاااانون املعااااادات
العاره أيضااا   وقاد يشااكل قاانون املعاااادات والناانون الاادوي العااره 
املوضوعني األ ثر أمهية ه حراسة الناانون الادوي، وينبغا  التساا ل 
عن سبب عد. معاجلة اهليئة املس ولة عن التطوير التدر   للنانون 

تني عاماا ، ملوضاو  ثاة وسا الدوي وتدوينه، تا ل اترخيهاا املمتاد لث 
نشااأة النااانون الاادوي العااره، فيمااا تاا  بعاا  ا رااارات العرضااية  
وتسااااءل عماااا رذا  اااان مااان غاااأ امل ئااام ه الواقاااا أن تناااو. اللجناااة 

تسااااتوى علااااى ا طاااا ق حماولااااة تاااادوين  وال بتناااااول ااااارا املوضااااو  
وين جمموعااة النااوانني الاا  يسااتند رليهااا النااانون املكتااوب وحماولااة تااد

موعة النوانني ال  يستند رليها النانون غأ املكتوب، وذلك ح  جم
تبارر اللجنة التدوين مبعنام التنليدي  وحينما ررعت اللجنة  مل لو

ه أعماهلاا املتعلناة سملعااادات، أعرباات عان حتفظاات بشاأن ماادى 
تشاااار  ه التاااادوين سملعااااىن  ومل حصااااافة تاااادوين قااااانون املعاااااادات،

1961 ه عاااااا. رال احلنينااااا 
  ولااااائن  اااااان اااااارا التغياااااأ منطنياااااا  (305ً

سلنسبة رىل قانون املعاادات، فند يكون من احلكمة احلفاا  علاى 
املسااااااار الااااااري اقرتحااااااه املناااااارر اااااااااع خبصااااااوع النااااااانون الاااااادوي 

ينبغااا  للجناااة ه أياااة حلظاااة أن تتاااوتى ممارساااة التااادوين  وال العاااره 
 مبعنام الدقيق 

ذاااب رليااه ماان  اع متامااا  فيماااساايد تاا حي املناارر اااا وأيااد ال -39
ضااااااارورة أن يتخاااااااار انتاااااااج أعمااااااااال اللجناااااااة رااااااااكل جمموعاااااااة ماااااااان 

املنرتحات املصحوبة بتعلينات  ومتشيا  ما اهلدف  أو  االستنتاجات
الري حدحته اللجنة ت ل حورهتا السابنة، أعرب عن عاد. أتييادم 

حتاااول تنياايم  الأ لكاال هنااج يتساام بشاا ء ماان ا لاازا.  وينبغاا  للجنااة
اب النساااار ألي هنااااج ماااان الااااُنهج النظريااااة املعاااادوحة املتعلنااااة الصااااو 

ج يسااابق وجوحااااا وجاااوح اللجناااة   سلنااانون الااادوي العاااره، واااا  هناااُ
يكااون فنااط  لاان وأعاارب عاان تشاايته ماان أن عماا   ماان ااارا النبياال

تاااارج نطااااق أي مشااارو  يرمااا  رىل وضاااا مبااااح  توجيهياااة عملياااة 
ىل تبااين الاُنهج املتعلناة بوء سلفشال سلنظار رللممارسني، بل رنه ساي

بنشأة النانون الدوي العره ال  تبينت لاه تا ل األساابيا الثمانياة 
 األوىل من مشار ته ه أعمال اللجنة 

وأرار السيد ت حي رىل أناه  اان قاد قاال، أثنااء نظار اللجناة  -40
فناااا   ه موضاااو  املعااااادات عااارب الااازمن، رن تفساااأ املعااااادات يُعاااد

__________ 
 A/CN.4/13ً العاماااااة، اجلمعياااااة رىل املناااااد. التنريااااار ،1949 حولياااااة (304ً 
  19و 16 الفنراتن (، Corr.1–3و
  39و 38 الفنراتن  ،A/4843الوثينة  الثاين، اجمللد ،1961 حولية (305ً 

يشاااااطرم رايم اجلميااااا، ولكاااان  مل واااااو سلفعاااال رأي -ولاااايس علمااااا  
 األماار قااد يشااكل مسااألة حرجااة أ ثاار ماان أن يشااكل مسااألة مباادأ 

 حااني أن الطبيعااة املائعااة للنااانون الاادوي العااره قااد تثااأ خماااطر، وه
سيما سلنسبة للمبتدئني، فإن مرونته متثل عنصر قاوة  باأة وتُعاد  ال

بكل حرع وعد. الت عب ماا   نبغ  احملافظة عليهاميزة أساسية ي
واااا  تتااايح للناااانون الااادوي، بااال لناااانون املعااااادات ه ظااال أتثاااأ 

، أن يتطاور 1969مان اتفاقياة فييناا لعاا.  31ًج( من املاحة 3الفنرة 
مااااا تطااااور ممارسااااة الاااادول  وحااااث الساااايد تاااا حي اللجنااااة، واضااااعا  

رر وبطمااااااوح ه حساااااابانه، علاااااى التعاماااااال ماااااا مهمتهااااااا حبااااا  ذلاااااك
 واقعية سل يتسم

وقااااد أاثر املناااارر اااااااع ننطااااة اامااااة بشااااأن وحاااادة النااااانون  -41
يرتتب على ذلك من توحيد لعملية نشأة النانون الدوي  وما  الدوي

العاااره  وعلاااى الااارغم مااان عاااد. اتااات ف السااايد تااا حي ماااا املنااارر 
ينبغاا   ال اااااع، فإنااه حاارر ماان أن تلااك مسااألة نظريااة أتاارى قااد

حال هلاا  وينبغا  عاد. املبالغاة ه تعظايم  ة أن تساعى ري ر ااحللجن
أمهية اارم الننطاة  ولائن  اان يُساتند رىل ذات العملياة النظرياة فيماا 
خياااص  ااا   مااان املمارساااة واالعتنااااح س لااازا. لتناااد  احلجاااج النائلاااة 
بوجااوح قواعااد للنااانون الاادوي العااره، فااإن النااانون  غااأ امللااز.“، 

 نشااااأة النواعااااد العرفيااااة ل، يضااااطلا باااادور أااااام هعلااااى ساااابيل املثااااا
املتعلناااة حبماياااة البيئاااة مناااه ه حالاااة الناااانون املتعلاااق بناااز  السااا ح 
الناااووي مااااث    ورذا  اااان غاااارض اللجنااااة يتمثااال سلفعاااال ه توضاااايح 
ا اااااات الااادول وممارساااتها، فإناااه ينبغااا  سلتااااي أن تكاااون ا جاباااة 

ج خمتلفااااااة رجابااااااة  رذا  انااااات توجاااااا  مبااااااا علاااااى الساااااا ال املتعلاااااق  د هناااااُ
ينبغا  اساتبعاح رمكانياة وجاوح اارم  وال رىل حراساة املمارساة، تستند

 الُنهج مسبنا  
وأاثر املنااااارر ااااااااع مساااااألة ااماااااة أتااااارى تتصااااال مبوضاااااو   -42

النواعااد النطعيااة للنااانون الاادوي  ووافااق الساايد  أو النواعااد اآلماارة،
اسااتبعاح النواعااد اآلماارة ماان تاا حي املناارر اااااع علااى أنااه ينبغاا  

أن األساااااباب الااااا  حعتاااااه رىل ذلاااااك أساااااباب  رال املوضاااااو ،نطااااااق 
خمتلفاااة  فناااد رغاااب املنااارر ااااااع ه اساااتبعاح النواعاااد اآلمااارة ألن 

توجاااد ه الناااانون الااادوي   ماااا  اااارم النواعاااد توجاااد ه املعااااادات
العره، بيد أن ارا الناول يساري بارات النادر علاى قواعاد الناانون 

وجااااد ه املعاااااادات أيضااااا   دوي العااااره، حيااااث رهنااااا مكاااان أن تالاااا 
والناعااادة اآلمااارة، ورن وجااادت ه رحااادى املعااااادات، اااا  قاعااادة 
تستمد قوهتاا امللزماة مان مصادر مساتنل عان املعااادة وأعلاى حرجاة 

رىل املعااادات منها  ويستند  ل من الناانون الادوي العاره وقاانون 
لاه،  يبادو تستند النواعد اآلمرة، فيمانظرية موافنة الدولة، ه حني 

رىل ر ء خمتلف  وينبغ  استبعاح النواعد اآلمرة من رطار النظر ه 
املوضااو  ألهنااا تنطااوي علااى تعنياادات لتلااف متااا. االتاات ف عاان 
 تلاااك املوجاااوحة ه الناااانون الااادوي العاااره  وعلاااى وجاااه ااصاااوع،

  فنااااط رىل مكاااان تفسااااأ عمليااااة حتديااااد النواعااااد اآلماااارة سلرجااااو  ال
ح س لاازا.  وعاا وة علااى ذلااك، أرااار الساايد املمارسااة ورىل االعتنااا

جرى ا عراب عنه حاتل اللجنة من مفاايم حمافظاة  ت حي رىل ما
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رىل حاااد  باااأ بشاااأن النااااانون الااادوي، وأبااادى راااكه ه أن تكااااون 
اللجنة قاحرة على التوول رىل اتفاق بشأن خمتلف جوانب النواعاد 

ة ه املساتنبل ، أعرب عن أملاه ه أن تنارر اللجنا اآلمرة  وما ذلك
التصدي ملعاجلة ارا املفهو. الك سيك  الري يُعد ه الوقت ذاته 

 مفهوما  حديثا  
وقااال الساايد تاا حي رنااه يرغااب ه أن خيااتم حديثااه س رااارة  -43

يعتناااد أناااه سااايكون مااان واااميم أعماااال اللجناااة بشاااأن اااارا  رىل ماااا
مهياااااة امل ئماااااة لكااااال مااااان املمارساااااة وااااااو رعطااااااء األ أال املوضاااااو ،

واالعتناااح س لاازا. وحتدياادمها والتعبااأ عنهمااا وتوضاايحهما ه رطااار 
البحاااث املتعلاااق سلناااانون الااادوي العاااره  وتسااااءل عماااا رذا  انااات 
املرونة املتأولة ه النانون الدوي العره، وا  مرونة ينبغ  احملافظاة 

ا ، تشااكل سلفعاال عليهااا بكاال حاارع علااى النحااو الااري ذ اارم آنفاا 
ماان عنصااري املمارسااة واالعتناااح س لاازا.  ورأى أنااه يتجاازأ  ال جاازءا  

ينبغاا  أن تراعاااِ  حراسااة اااارا املوضااو  مااادى االعتماااح الفعلااا  مااان 
ساااايما حمكمااااة العاااادل الدوليااااة، والاااادول علااااى  ال جانااااب احملااااا م،

ه  أو العنصااااااااارين لااااااااادى تناااااااااد  احلجاااااااااج أماااااااااا. احملاااااااااا م اااااااااارين
 ة الدبلوماسي احملافل

د. االتساااااق املعااااروف ماااان وه بعاااا  األحيااااان، يتجلااااى عاااا  -44
مباادى األمهيااة الاا  يتعااني  يتعلااق فيماااجانااب حمكمااة العاادل الدوليااة 

ري  اااااا لكاااال ماااان ااااارين العنصاااارين حاااا  ه رطااااار قضااااية واحاااادة 
مااااار رة االعتناااااال وحكااااام واحاااااد  وعلاااااى سااااابيل املثاااااال، ه قضاااااية 

حااااا  علااااى احملكمااااة  ااااان مطرو   2000نيسااااان/أبريل  11الصاااااحرة ه 
رذا  ااان وزيار ااارجيااة يتمتااا سحلصااانة مبوجااب  ماااسا االن، أوهلمااا 

النااانون الاادوي العااره، واثنيهمااا، ه حااال الاارح علااى الساا ال األول 
رذا  اناااات توجااااد اسااااتثناءات ماااان ااااارم احلصااااانة،  س  اااااب، مااااا

واعتماااااادت احملكمااااااة معياااااااري واااااارامة خمتلفااااااني خبصااااااوع اااااااارين 
، هنجاا  ماران  قليال رت، سلنسبة رىل املساألة األوىلالس الني  فند ال

 رىل االعتنااح س لازا.  أو يشأ حا  رىل ممارساة الادول ال اال رتاث
سلنساااابة رىل النظاااار ه وجااااوح اسااااتثناءات ماااان عدمااااه ه حالااااة  أمااااا

اجلرائم الدولية، فند تناولت مسألة حتديد أي  مان اارين العنصارين 
سية قد لوحد سلفعل أن اناك ع قة عكقد تبنيَّ عد. استيفائه  و 

بني استنتاج احملكمة وجوَح قاعادة مان قواعاد الناانون الادوي العاره 
وبني برهلا العناية ه تطبيق ارين العنصرين  وأعرب السيد ت حي 

تاارتحح اللجنااة ه معاجلااة أي تبعااات قانونيااة مرتتبااة  أال عاان أملااه ه
 على حالة عد. االتساق ارم 

ليال املنارر ااااع قالت رهناا تتفاق ماا حت جاكوبسونالسيدة  -45
سألسااااباب الاااا   عاااال ماااان املوضااااو  املناااارتح موضااااوعا   يتعلااااق فيمااااا

ااما   وقاد يكاون النااتج مفيادا  بشاكل تااع للممارساني العااملني 
ه وزارات ااارجيااة وأولئااك الاارين يتولااون الاادفا  عاان الاادول أمااا. 
احملاااااااا م  ووافنااااااات أيضاااااااا  علااااااااى أناااااااه ينبغااااااا  أن تساااااااعى اللجنااااااااة 

السااااااااتنتاجات  انتااااااااج يتمثاااااااال ه جمموعااااااااة ماااااااان االووااااااااول رىل رىل
 املصحوبة بتعلينات 

وماااا ذلاااك، يثاااأ اااارا املوضاااو  عااادحا  مااان املساااائل الصاااعبة   -46
رذا  انات العملياة الا  ينشاأ ماا  وتتمثل املساألة األوىل ه معرفاة ماا

النااانون الاادوي العااره قااد تغااأت مااا التزايااد الكبااأ ه عاادح الاادول 
رب ه وااااااعوست أ ااااااا  جااااااه الاااااادول بوجاااااااه عااااااا.ذات السااااااياحة  وتوا

االعرتاض عليها، ويعوح ذلك  أو التجاوب ما ظهور قواعد جديدة
ببساطة رىل تزايد وعوبة تتبا التطاورات النانونياة احلاوالة ه مجياا 

ساايما تلااك الاا  حتاادث ه مناااطق مغااايرة  وتكماان  ال أماااء العااامل،
ا قليمياااااة  رحااااادى املشاااااا ل الصاااااعبة األتااااارى ه ع قاااااة املمارساااااة

دوي  نظاا.، وقاد تغاأت اارم الع قاة أيضاا  علاى بوحدة النانون الا 
ضااوء ااارم التغااأات، قااد يتعااني  وه ماادى اامسااني ساانة املاضااية 

علااى اللجناااة أن تفكااار ملياااا  فيماااا يرتتاااب علاااى وااامت الدولاااة  اااام 
 تطور بعينه من آاثر سلنسبة لنشأة النانون الدوي 

ممارساة  ليال أعماق ملساألة التميياز بانيومن الضاروري رجاراء حت -47
الااادول العاحياااة وممارساااة الااادول سملعاااىن الناااانوين  وقاااد تطباااق الااادول 
الناااانون الاااادوي  مساااألة تتعلااااق سلسياساااة العامااااة، ولكنهاااا تاااارف  

ألسااباب أتاارى،  أو قاعاادة معّينااة لتعارضااها مااا رحاادى املعاااادات
ن األطعمااة وماان مث تتعاماال مااا النااانون الاادوي  مجموعااة منوعااة ماا 

تشااء  وتثاأ املمارساة املتمثلاة ه تطبياق الناانون  اال  لتاار منهاا ما 
الاادوي ألسااباب تتعلااق سلسياسااة العامااة، ولاايس ه رطااار االعتناااح 

 س لزا.، حتدايت على وعيد التفسأ 
وأعربت السيدة جا وبسون عن أتييداا ل قرتاح الداع  رىل  -48

ا  أنااه راسااة ه ااارا الشااأن  ورأت أيضاا قيااا. األمانااة العامااة إبجااراء ح
مكان طاارح أساائلة علااى الاادول، بياد أنااه ماان الضااروري وااياغة ااارم 
األسااائلة بعناياااة  وأعربااات عااان خماوفهاااا مااان أن يسااااء، علاااى سااابيل 

الاااوارحة ه املثااال، تفساااأ منااارتح املنااارر ااااااع املااار ور ه احلاراااية 
رة والااداع  رىل ماان املاار  27هنايااة الفناارة الفرعيااة األوىل ماان الفناارة 

العاره، فناد يُفهام الادوي مسية تتعلاق بنشاأة الناانون طلب بياانت ر 
على أنه طلب  آلراء ارم الادول بشاأن الناانون العاره نفساه ولايس 
بشأن نشأته  وأبدت أيضا  ترححا  بشأن طلب معلومات من الادول 
عن األعمال ذات الصلة ال  ُيضاطلا ماا ه املعاااد الوطنياة، فناد 

 ااد وقتااا   ال شااغولة للغايااة وقادلمات ماان تربهتااا أن احلكوماات متع
 للرح على ارم الطلبات 

وأعربت السايدة جا وبساون عان ثنتهاا ه قادرة اللجناة علاى  -49
اسااااتخ ع الاااادرو  ماااان األتطاااااء الاااا  ارتكبتهااااا رابطااااة النااااانون 

ه حراسااااااهتما   (307ًواللجناااااة الدولياااااة للصاااااليب األمحااااار (306ًالااااادوي
لاال أيااة  أال تاار ننطااة تتناوهلااا ه مااداتلتها، ضاارورةوأ اادت، ه آ

استنتاجات للص رليها اللجنة سلتطورات املستنبلية املتعلنة بنشأة 
 النانون الدوي 

__________ 
  أع م 296 احلارية انظر (306ً 
  أع م 297 احلارية انظر (307ً 
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 * (اتبع ) األخرى   اهليئات  مع التعاون
 من جدول األعمال[ 12]البند 

 بيان رئيس حمكمة العدل الدولية
س حمكمااااة العاااادل رحااااب سلساااايد بياااارت تومكااااا، رئاااايالــــرئيس  -50

 الدولية، وحعام رىل خماطبة اللجنة 
ًرئاايس حمكمااة العاادل الدوليااة( قااال رنااه سااعيد  تومكــاالساايد  -51

ساااانوات علااااى مغاحرتااااه راياااااا،  10سلعااااوحة رىل اللجنااااة بعااااد ماااارور 
وأعاارب عاان امتنانااه للفروااة الاا  أتيحاات لااه ل سااتمرار ه تكااريس 

كااااار  وأرااااار رىل أن طوياااال األمااااد ماااان التعاااااون وتباااااحل األفتنليااااد 
التعاااااون واملساااااعدة املتباحلااااة بااااني امل سسااااتني سيشااااك ن موضااااو  
العارض الاري سايندمه  وأعارب عاان رغبتاه ه تساليط الضاوء بوجااه 
تاااع علااى بعاا  قاارارات احملكمااة األتااأة الاا  تسااتند رىل أعمااال 

 ال  ا  على ولة وثينة ما  أو اللجنة
ة للمحكمااة وجااوح ا ااام  وقااد أ اادت السااوابق النضااائية األتااأ  -52

راس  مو التفاعل بني امل سستني، وبرانت على أتثأ أعمال اللجناة  
  20على طرينة تفكأ احملكمة  ويتضح ارا التفاعل ه احلكم امل رخ  

املساااائل املتصااالة  الاااري أوااادرته احملكماااة ه قضاااية    2012متوز/يولياااه  
 اارم النضاية    فند اراتكت بلجيكاا ه التسليم  أو  مة ساللتزا. سحملا  

ماااان ساااالوك الساااانغال وماااان عااااد. امتثاهلااااا اللتزاماهتااااا مبوجااااب اتفاقيااااة  
  العنوبااااة الناسااااية  أو   منااضااااة التعااااريب وغااااأم ماااان ضااااروب املعاملااااة 

املهيناااة  وأ ااادت بلجيكاااا أن السااانغال، واااا  بلاااد   أو   ال رنساااانية  أو 
ي، الااااارئيس الساااااابق  املنفاااااى الاااااري يعاااااي  فياااااه السااااايد حساااااني حااااارب 

تساتجب للمطالاب املتكاررة الا    مل   ، 1990 منر عاا. جلمهورية تشاح،  
قاااادمتها بلجيكااااا والاااا  ترماااا  رىل ضاااامان حما مااااة الساااايد حااااربي ه  

تسليمه رىل بلجيكاا بشاأن ارتكااب أعماال توواف أبهناا   أو  السنغال 
جرائم تعريب  واعتربت بلجيكا أن السنغال، بعد. مناضاهتا للسايد  

ون قااد أتلاات سلتزاماهتااا  تسااليمه رىل بلجيكااا حملا متااه، تكاا  أو   حااربي 
مااان    1والفنااارة    6مااان املااااحة    2والفنااارة    5 مااان املااااحة   2مبوجاااب الفنااارة  

 من االتفاقية    7املاحة  
ولاااايس مساااااتغرس  أن يكاااااون للنااااانون الاااااري ئكااااام املسااااا ولية  -53

الناااانون الدوليااة للااادول حور ااااا. ه تلاااك النضاااية  وقاااد حعااام اااارا 
هلااااا احلااااق ه طلااااب أيضااااا  حفااااو  بلجيكااااا ماااان حيااااث رهنااااا رأت أن 

االاااوع رىل وجاااوح عاااد. مشاااروعية انجااام عااان انتها اااات السااانغال 
ورح ه الفنااااااااااااارة  التفاقياااااااااااااة منااضاااااااااااااة التعاااااااااااااريب مبوجاااااااااااااب ماااااااااااااا

مااان املااواح املتعلنااة مبساا ولية الااادول  42ماان املاااحة  ‘1’ًب( الفرعيااة
علااى  أو ،(308ً  أعاادهتا اللجنااةعاان األفعااال غااأ املشااروعة حوليااا  الاا 

 من ذلك النص  48ة األقل مبوجب املاح
__________ 

  3146 اجللسة من مستأنف * 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (308ً 

حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 
  77و 76 الفنرتني والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001

وقااااااد تطرقاااااات احملكمااااااة رىل ااااااارا اجلانااااااب ه احلكاااااام الااااااري  -54
أوااادرته لااادى تناوهلاااا املساااائل املتعلناااة مبنبولياااة مطالباااات بلجيكاااا  
 فند اعرتضت السانغال علاى منبولياة تلاك املطالباات، وأ ادت أناه

االحتجاااااج سملساااا ولية الدوليااااة للساااانغال بساااابب ئااااق لبلجيكااااا  ال
تسليمه، ألن أاي   أو . سلتزامها مبناضاة السيد حربيا ت ل املزعو 

يكاان  مل ماان الضااحااي املزعااومني لألفعااال املنسااوبة رىل الساايد حااربي
 ئمال اجلنساية البلجيكيااة حلظاة ارتكاااب اارم األفعااال، وااو احعاااء

 تعرتض عليه بلجيكا  مل
ت بلجيكااااا، ه حعوااااااا، أن تعلاااان احملكمااااة منبوليااااة والتمساااا  -55

أن حتكااام بااارلك، وأرااارت رىل أناااه  سلنظااار رىل اساااتناح مطالبتهااا و 
الوالياااة النضااااائية احلاليااااة للمحااااا م البلجيكيااااة رىل رااااكوى قاااادمها 
مااواطن بلجيكاا  ماان أواال تشاااحي، فااإن احملااا م البلجيكيااة تنااوي 

ماااان  65ظاااار الفناااارة ممارسااااة الواليااااة النضااااائية لدولااااة الضااااحية“ ًان
وقااف  ميكااا أهنااا ه املرافعااات الشاافوية، احعاات بلج وه احلكاام( 
ماااان اتفاقيااااة  5 ، ألهنااااا اسااااتخدمت حنهااااا مبوجااااب املاااااحة“تاااااع

منااضة التعريب ه ممارسة واليتها النضاائية وطلاب تساليم السايد 
حربي ًاملرجا نفسه(  وقد ازحاح اتسا  نطااق احلجاج الا  قادمتها 

ااصااااااوع لاااااادى تصااااااريح حماميهااااااا، ه مرحلااااااة بلجيكااااااا ه ااااااارا 
ناه  ئاق لكال حولاة طارف، مبوجاب االتفاقياة املرافعات الشفوية، أب

وبغ  النظر عن جنسية الضحااي، املطالبة سلوفاء ساللتازا. املعاإ، 
ومن مث، مكن هلا االحتجاج سملس ولية النا ة عن عد. الوفاء مرا 

 االلتزا.“ ًاملرجا نفسه( 
وقااااد الحظاااات احملكمااااة أن التباااااين ه وجهااااات النظاااار بااااني  -56

اااارم الننطاااة أاثر مساااألة مااادى أحنياااة بلجيكاااا ه  بشاااأنالطااارفني 
تساتند بلجيكاا  مل الاذ املوقف الري الرتاه  وس ضاافة رىل ذلاك،

ه احعاءاهتا رىل مر زاا  طرف ه االتفاقية فحساب، بال اساتندت 
ا أن متيااز بلجيكااا عاان جااوح مصاالحة تاوااة ماان رااأهن و أيضااا  رىل 

نااااا  حماااادحا  ه قضااااية األطااااراف األتاااارى ه االتفاقيااااة وأن متنحهااااا ح
رذا   (  ولاادى نظاار احملكمااة ه مسااألة مااا66 ًالفناارة “السايد حااربي

 انت وفة الطرف ه االتفاقية  افية  عطاء رحادى الادول احلاق 
زعم أناااااه  بوقاااااف ماااااا يتعلاااااق فيمااااااه رفاااااا حعاااااوى أماااااا. احملكماااااة  ياااااُ

حولااااة طااااارف أتاااارى اللتزاماهتااااا مبوجاااااب ااااارا الصاااااك،  انتها ااااات
  وغرض اتفاقية منااضة التعاريب يتماث ن، أرارت رىل أن موضو 

ايحة فعاليااة النضاال ضااد التعااريب  ز حسابما ورح ه حيباجتهااا، ه 
  ومااااان مث، الحظااااات احملكماااااة أن للااااادول “]   [ ه العاااااامل قاطباااااة
ىل ما تتنامسه من صلحة مشرت ة، سلنظر ر ماألطراف ه االتفاقية  

رتكبيهااا ماان قاايم، ه ضاامان منااا أعمااال التعااريب وعااد. رفاا ت م
(  ورأت احملكماة، بنااء  علاى 68ًالفنارة  “العناب ه حالاة وقوعهاا

ذلاااك، أن اااارا األمااار يساااتتبا أن يُطلاااب رىل الدولاااة الااا  يوجاااد ه 
رقليمها من يُزعم انتها ه ل تفاقياة أن تفا  سلتزاماهتاا مبوجاب تلاك 

 يل   تفاقية  والحظت احملكمة مااال
راء حتنياق أوي ه الوقاائا ورحالاة النضاية رن التزامات الدولة الطرف إبج 

رىل سلطاهتا املختصاة ملبارارة احملا ماة ئر هاا وجاوح اجلااين املزعاو. ه رقليمهاا، 
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املكاان الاري وقعات فياه  أو الضاحااي أو وذلك بغ  النظر عن جنساية اجلااين
 ( 68اجلرائم املزعومة ًالفنرة 

 انرة والطاقاااة، رااار ة بررااالونة للجااار واوسالساااتناح رىل قضاااية  -57
 واا  قضاية مان النضاااي الشاهأة، ،ًبلجيكا ضد رسابانيا( احملدوحة

 ذابت احملكمة مبسألة املصلحة املشرت ة رىل مدى أبعد، فنالت 
ن االلتزامات املعنية اا  التزاماات علاى  ال تعإ ارم املصلحة املشرت ة أ 

جلميااا الاادول حولااة طاارف  ااام مجيااا الاادول األطااراف األتاارى ه االتفاقيااة  و 
 [  ومكاان تعرياااف  ه محايااة احلنااوق املعنيااة ]  “صاالحة قانونيااة ماألطااراف 

، مبعاااىن أن “لتزامااات ه مواجهاااة  افاااة األطاااراف اااارم االلتزاماااات علاااى أهناااا 
مصااالحة  ه االمتثاااال هلااارم االلتزاماااات ه أياااة حالاااة بعينهاااا  لكااال حولاااة  طااارف  

 ( 68ًالفنرة 

هلا، ماثلااات احملكماااة باااني اتفاقياااة  وحااا  تااادعم احملكماااة اساااتدال  -58
منااضة التعريب واتفاقية منا جرمة ا سحة اجلماعية واملعاقبة عليها،  

متاثال تلاك الاوارحة  األوىل  معتربة أن األحكا. ذات الصلة ه االتفاقية  
اااارا الصااادح، أراااارت احملكماااة رىل فتواااااا   وه   ه االتفاقياااة األتاااأة  

التحفظااااات علااااى اتفاقيااااة منااااا  أن  بشاااا   1951أاير/مااااايو    28تااااة  امل ر 
 يل    ، حيث  انت قد الحظت فيها ما ا سحة اجلماعية 

ه اتفاقية  هرم، ليس للدول املتعاقدة أية مصاحل تاوة ما، بل لديها فناط، 
وااا  حتنيااق تلااك األاااداف السااامية الاا  ااا   أال مجيعهااا، مصاالحة مشاارت ة،
 من الفتوى(  12 علة وجوح االتفاقية ًع

ضحت احملكمة أن وجوح تلك املصلحة املشرت ة ينتض ، وأو  -59
ماااان الناحيااااة العمليااااة، ماااانح  اااال حولااااة طاااارف ه اتفاقيااااة منااضااااة 
التعريب حق تند  مطالبة تتعلق بوقف انتهااك مزعاو. مان جاناب 
حولة طرف أترى  والحظت احملكمة أنه رذا اررُتط وجوح مصلحة 

ه الكثااأ ماان رض، فلاان تكااون أيااة حولااة، تاوااة لتحنيااق ااارا الغاا 
احلاالت، ه وضا مكنها من تند  مطالبة من ارا النبيل  وناص 

 املساائل املتصالة ساللتازا. سحملا ماةه قضاية حكم احملكماة بوضاوح 
 على أنهالتسليم  أو

 ااوز لكاال حولااة طاارف ه االتفاقيااة أن حتااتج مبساا ولية حولااة طاارف أتاارى بغيااة 
ماهتاا ه مواجهاة  افاة األطاراف،  تلاك التحنق من عد. االمتثال املزعاو. اللتزا

مان االتفاقياة،  7مان املااحة  1والفنارة  6من املااحة  2املنصوع عليها ه الفنرة 
 ( 69ولوضا حد لعد. االمتثال ارا ًالفنرة 

مث، تلصااات احملكماااة رىل أن بلجيكاااا، بووااافها حولاااة طرفاااا  ه    ومااان 
نغال عاااان  اتفاقيااااة منااضااااة التعااااريب، خمولااااة أن حتااااتج مبساااا ولية الساااا 

االنتها ااات املزعومااة اللتزاماهتااا مبوجااب االتفاقيااة؛ وبناااء  علااى ذلااك،  
  1والفنارة    6مان املااحة    2فإن مطالبات بلجيكا ال  تستند رىل الفنرة  

  ّد مطالبات تتسم سملنبولية  وسلنظر رىل ارم النتيجاة، تع  7من املاحة 
رذا  اناات   تكاان اناااك أيااة ضاارورة تاادعو احملكمااة رىل أن تباات فيمااا  مل 

 لبلجيكا مصلحة تاوة أيضا  مكن أن تدعم مطالباهتا  
لسنغال،  اوبعد النظر ه وقائا النضية، أ دت احملكمة أن  -60

 6ماااااان املاااااااحة  2الفناااااارة نتيجااااااة لعااااااد. وفائهااااااا سلتزاماهتااااااا مبوجااااااب 

 “ماااان االتفاقيااااة، تتحماااال مساااا ولية حوليااااة 7ماااان املاااااحة  1 والفناااارة
اعتماادت منظااورا  يتوافااق  رذ ة أيضااا ،(  وأ اادت احملكماا 121ًالفنارة 

ماااا أعماااال اللجناااة، الطاااابا املساااتمر الاااري اتسااامت باااه انتها اااات 
الساااانغال اللتزاماهتااااا مبوجااااب االتفاقيااااة، وأرااااارت رىل أن الساااانغال 

كاااف عااان اااارا الفعااال غاااأ املشااارو  املساااتمر امتثااااال   تملزماااة أبن 
ل ول عان األفعااللنواعد العامة للنانون الدوي املتعلنة مبسا ولية الاد

تخاار حون مزيااد ماان  تًاملرجااا نفسااه( وأبن  “غااأ املشااروعة حوليااا  
التأتأ التدابأ ال زمة لعرض النضية على السلطات املختصة فيها 

 ًاملرجا نفسه(  “تنم بتسليمه مل بغرض حما مة السيد حربي، رن
  19ويوضااااااااااح حكاااااااااام آتاااااااااار أواااااااااادرته احملكمااااااااااة ماااااااااا ترا  ه   -61

أمهياااة أعماااال  دو وااااحيو حايلاااو،  أمحااا ه قضاااية    ، 2012حزيران/يونياااه  
اللجنااة ه جمااال مساا ولية الاادول  ويرتتااب ااارا احلكاام املتعلااق مبسااألة  

تشارين الثااين/نوفمرب    30التعوي  على احلكام املتعلاق سلوقاائا املا رخ 
، رأت  2012احلكااااام الصااااااحر ه عاااااا.   وه   ه النضاااااية ذاهتاااااا    2010

راطية قد أتلت ببع  االلتزاماات  احملكمة أن مجهورية الكونغو الدمن 
الدولياااة حبكااام أن السااايد حايلاااو، وااااو ماااواطن غياااإ، قاااد احُتجاااز ه  

  12يومااا  ًالفناارة    72مناساابتني منفصاالتني وبلااغ رمجاااي فاارتة احتجااازم  
تساتطا رثباات تعارض   مل   من احلكم(  وتلصت احملكمة رىل أن غينياا 

فرتا احتجازم ًاملرجا  مهينة أثناء   أو   لو ملعاملة غأ رنسانية السيد حاي 
نفسااه(  وس ضااافة رىل ذلااك، وجاادت احملكمااة أن الساايد حايلااو قااد  

  1996 انون الثاين/يناير    31طُرح من مجهورية الكونغو الدمنراطية ه  
 وتلنى ررعارا  سلطرح ه اليو. نفسه ًاملرجا نفسه(  

تشااارين الثااااين/نوفمرب  30كمهاااا املااا رخ وقالااات احملكماااة ه ح -62
رن مجهوريااة الكونغااو الدمنراطيااة ملزمااة باادفا تعااوي  لغينيااا  2010

عااان األضااارار الااا  تعااارض هلاااا السااايد حايلاااو نتيجاااة النتهااااك الدولاااة 
الكونغوليااة اللتزاماهتااا مبوجااب عاادح ماان اتفاقيااات حنااوق ا نسااان 

فإن منادار التعاوي  (  ووفنا  للحكم املتعلق سلوقائا، 161ًالفنرة 
األضرار النامجة عن فرتا االحتجاز غاأ  ب أن يستند رىل حجم 

ه  مباااا ،1996-1995املشااارو  للسااايد حايلاااو وطااارحم تااا ل عاااام  
ذلااك ااسااارة النا ااة عاان فناادان متعلناتااه الشخصااية  وسلنظاار رىل 
عااد. توواال الطاارفني رىل اتفاااق بشااأن مناادار التعااوي  قباال املوعااد 

ت احملكمااااااة ه ااااااارم املسااااااألة ه حكمهااااااا املاااااا احملاااااادح، ب  19 رخ تااااااّ
  2012حزيران/يونيه 

، 2012حزيران/يونياه  19و ررت احملكماة، ه حكمهاا املا رخ  -63
، واااا  وااايغة ورزوفتااا مصااانا الصااايغة الااا  اساااُتخدمت ه قضاااية 

ورحت أيضا  ه التعليق علاى مشااريا املاواح املتعلناة مبسا ولية الادول 
ن مبااااح   مااا ، فأ ااادت أناااه (309ًروعة حولياااا  عااان األفعاااال غاااأ املشااا 

انون الاادوي أن جاارب الضاارر قااد يتخاار رااكل تعااوي  يتفااق مااا الناا 

__________ 
تااااع  وبوجاااهًالتعاااوي (،  36 املااااحة  مشااارو  علاااى التعلياااق انظااار (309ً 

 ،( والتصويبالثايناجمللد الثاين ًاجلزء   ،2001  حولية،  511( واحلارية  2الفنرة ً
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نتيجاااة للفعااال  تضاااررةاملمنااادار ااساااارة الااا  حلنااات مباااواطإ الدولاااة 
 من احلكم(  13ًالفنرة  “املخالف للنانون الدوي

سااايما  ال وبغياااة تنيااايم املبااااح  العاماااة الااا  حتكااام التعاااوي ، -64
الطارح،  أو أ املشارو سألضارار النا اة عان االحتجااز غا  يتعلاق فيما

نظرت احملكمة ه ممارسة احملا م واهليئات النضائية الدولية األترى 
واللجااااان الدوليااااة، ماااان قبياااال احملكمااااة األوروبيااااة حلنااااوق ا نسااااان، 
وحمكمة البلدان األمريكية حلنوق ا نسان، وحمكمة املطالباات باني 

بااااني رثيوبيااااا والااااوالايت املتحاااادة، واللجنااااة املعنيااااة سملطالبااااات ريااااران 
 ورريرتاي، وجلنة األمم املتحدة للتعويضات 

وه تلااك املرحلااة ماان ا جااراءات، سااعت غينيااا رىل احلصااول  -65
فيها وورة  مبا على تعوي  عن أربا وور رئيسية من وور الضرر،

ارة املزعومااة واحاادة غااأ ماحيااة وثاا ث وااور ماحيااة تتمثاال ه ااساا 
لألجر املهإ أثناء االحتجااز ملمتلكات رخصية، والفندان املزعو. 

رطاار تنيايم  وه وبعد الطرح، واحلرمان املزعو. مان عائادات حمتملاة 
التعوي  املطالب به عن الضارر غاأ املااحي، اساتندت احملكماة رىل 
حتلي ت وأمثلة من سوابق قضاائية تتساق ماا أعماال اللجناة بشاأن 

الضاارر غااأ   التعااوي  واملساا ولية الدوليااة، مااا ا قاارار أبن  موضاو 
يتعاارض لااه رااخص ماان األرااخاع ومكاان االعاارتاف  املاااحي الااري

 ( 18به ه النانون الدوي قد يتخر أركاال  ر “ ًالفنرة 
ولاادى نظاار احملكمااة ه العواماال ذات الصاالة و/أو املشاادِّحة الاا    -66

شاااأن التعاااوي ، اعتمااادت احملكماااة  أتااارهتا بعاااني االعتباااار ه قرارااااا ب 
واقف ال  الرهتا اللجنة وانعكست ه التعلياق علاى  هنجا  يتوافق ما امل 

مشاريا املواح املتعلنة مبس ولية الادول عان األفعاال غاأ املشاروعة حولياا    
وتلصاااات احملكمااااة، ماااان تاااا ل اسااااتناحاا رىل  اااام وفااااأ ماااان السااااوابق  

لتنااادير الكمااا  للتعاااوي  عااان   ا النضاااائية حملاااا م حولياااة رااا ، رىل أن  
ًالفناارة    “ سلضاارورة رىل اعتبااارات ا نصاااف   الضاارر غااأ املاااحي يسااتند 

حوالر ماااان حوالرات    85  000(  ورأت احملكماااة ه النهاياااة أن مبلاااغ  24
سلضاارر غاااأ    يتعلااق  فيمااا الااوالايت املتحاادة ساايند. التعااوي  املناساااب  
 (  25املاحي الري تعرض له السيد حايلو ًالفنرة  

مجهورياة بتنادير التعاوي  الاري  اب أن تدفعاه  يتعلاق فيماو  -67
الكونغاااو الدمنراطياااة عااان الفنااادان املزعاااو. ملمتلكاااات السااايد حايلاااو 
الشخصاااااية، اساااااتندت احملكماااااة مااااارة أتااااارى رىل مفهاااااو. اعتباااااارات 
ا نصاااااف واطّلعاااات علااااى السااااوابق النضااااائية للمحكمااااة األوروبيااااة 

كياااااة حلناااااوق ا نساااااان  حلناااااوق ا نساااااان وحمكماااااة البلااااادان األمري
ل، قضاات احملكمااة أبن حتصاال غينيااا وسالسااتناح رىل ذلااك االسااتدال

ماااااااااان حوالرات الااااااااااوالايت املتحاااااااااادة حوالر  10 000علااااااااااى مبلااااااااااغ 
 ( 36مرم الصورة من وور الضرر ًالفنرة  يتعلق فيما
واساااتندت احملكماااة مااارة أتااارى رىل الساااوابق النضاااائية حملاااا م  -68

ا النائل أبن النظر ه املطالباة سحلصاول حولية ر  لتدعم استنتاجه
يعااااحل الكساااب الفائااات نتيجاااة االحتجااااز غاااأ املشااارو  علاااى ماااا 

يااااادتل ضااااامن وااااا حيات احملكماااااة بووااااافه عنصااااارا  مااااان عناوااااار 

التعوي ، وذلك ح  لو  ان اللجوء رىل التندير ضروراي ، ألنه من 
غاااأ املمكااان حسااااب منااادار الكساااب الفائااات بدقاااة  وماااا ذلاااك، 

ة بصورة تثبت للمحكم مل ينيا غكمة ه هناية املطاف أن رأت احمل
ُمرضااااية أن الساااايد حايلااااو قااااد تعاااارض لفناااادان األجاااار املهااااإ نتيجااااة 

 ( 46ًالفنرة  “اضوعه لفرتا االحتجاز غأ املشرو 
بفندان األجر املهإ الاري ُزعام أن السايد حايلاو  يتعلق فيماو  -69

قااد تعاارض لااه ه الفاارتة الاا  تلاات طاارحم غااأ املشاارو ، اسرتراادت 
مكاااان رلاااازا. الدولااااة  ال ري أ ااااد أنااااهاحملكمااااة بتحليلهااااا السااااابق الاااا 

الكونغولياااة بتناااد  تعاااوي  رىل غينياااا عااان اااارا الناااو  مااان الضااارر  
مال اللجنة وتعلينها واحتجت احملكمة  ملة مصاحر، من بينها أع

ماااان مشاااااريا املااااواح املتعلنااااة مبساااا ولية الاااادول عاااان  36علااااى املاااااحة 
 يل   األفعال غأ املشروعة حوليا ، لتوضح ما

أبجار السايد حايلاو تا ل الفارتة ال حناة  يتعلاق فيمامطالبة غينيا تستند  
لطااااارحم رىل لماااااني مباااااالغ فياااااه، وتفااااارتض أن السااااايد حايلاااااو  اااااان سيساااااتمر ه 

 حوالر ماان حوالرات الااوالايت املتحاادة رااهراي  لااو 25 000احلصااول علااى مبلااغ 
 يتعلااااق فيماااااحااااني أن ماااانح تعااااوي   وه  اااار طاااارحم بصااااورة غااااأ مشااااروعة  مل

وي حتماااا  علاااى رااا ء مااان عاااد. اليناااني، فاااإن دان عائااادات مساااتنبلية ينطااا بفنااا 
مكااان أن تناااو.  لياااة علاااى التخماااني ]   [ ومااان مث،  ال مطالباااة مااان اااارا الناااو 

تلصاات احملكمااة رىل عااد. رمكااان ماانح أي تعااوي  فيمااا خيااص مطالبااة غينيااا 
 ( 49املتعلنة سألجر غأ املدفو  عنب طرح السيد حايلو ًالفنرة 

كمااا  آتار يوضااح  ا ء  بااأ أوادرت احملكمااة ما ترا  ح وقاد -70
ماا اااو قااائم ماان تفاعاال بااني احملكمااة وبااني اللجنااة  وقااد أاثر احلكاام 

حصاااانت الاادول ، والصاااحر ه قضااية 2012رااباط/فرباير  3املاا رخ 
جمماااوعتني مااان املساااائل اجلاااديرة سالاتماااا.  ، مااان الوالياااة النضاااائية

أبعماااال حاااني تتعلاااق األتااارى  تتعلاااق رحااادامها مبسااا ولية الااادول، ه
ال  قدمت األسا  الاري  (310ًاللجنة ه رطار رعداح مشاريا املواح

تسااتند رليااه اتفاقيااة األماام املتحاادة حلصاااانت الاادول وممتلكاهتااا ماان 
 الوالية النضائية 

ترا  احلصانة من  مل  وه ارم النضية، اّحعت أملانيا أن ريطاليا -71
 النااااانون الاااادوي، مااااا أملانيااااا مبوجاااابالواليااااة النضااااائية الاااا  تتمتااااا 

مسحااات برفاااا حعااااوى مدنياااة ضاااد أملانياااا أماااا. احملاااا م ا يطالياااة  رذ
للمطالبااااة  اااارب األضاااارار النامجااااة عاااان انتها ااااات النااااانون ا نساااااين 
الااادوي الااا  ارتكبهاااا الاااراي  األملااااين تااا ل احلااارب العاملياااة الثانياااة  

نتهكااات أبن ريطالياااا قاااد ا وطلبااات أملانياااا رىل احملكماااة ا قااارار أيضاااا  
حصانتها من الوالية النضائية من تا ل الااذ تادابأ تنييدياة فيماا 

(، واااااا  عناااااار مملاااااوك للدولاااااة Villa Vigoniخياااااص فاااااي  فيغاااااوين ً
األملانيااة ينااا ه األراضاا  ا يطاليااة ويُسااتخد.  مر ااز ثناااه أملاااين، 

ا م و اارلك ماان تاا ل ا عاا ن عاان أن الناارارات الاا  أواادرهتا احملاا 
اننياااة ضاااد أملانياااا، اساااتناحا  رىل أعماااال مماثلاااة لتلاااك الااا  املدنياااة اليو 

أاثرت الاادعاوى املرفوعااة أمااا. احملااا م ا يطاليااة، ااا  قاارارات قابلااة 
 ل نفاذ ه ريطاليا 
__________ 

  28 الفنرة(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1991 حولية (310ً 
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واستندت احملكمة ه حكمها بدرجة  بأة رىل مشااريا املاواح  -72
روعة حوليااااا  الاااا  املتعلنااااة مبساااا ولية الاااادول عاااان األفعااااال غااااأ املشاااا 

وضاااااعتها اللجناااااة وتعليناهتاااااا عليهاااااا، و ااااارلك رىل أعماهلاااااا املتعلناااااة 
رذا   حبصاانت الدول وممتلكاهتا من الوالية النضائية، بغية حتديد ما

 انت ايطاليا قد أتلت سلتزاماهتا الدولية املتعلنة حبصاانت الدول 
التسااليم ماان الواليااة النضااائية حينمااا امتنعاات حما مهااا الوطنيااة عاان 

التمتااااا مااااا لااااوال ااااارا االمتنااااا    الاااا   ااااان ئااااق ألملانياااااسحلصااااانة 
باادأت احملكمااة سلنظاار فيمااا للمباااح  الاا  حتكاام احلصااانة ماان  وقااد

الوالياااة النضاااائية مااان وااالة سألمااار ضااامن ا طاااار األوساااا لنواعاااد 
 النانون الدوي 

والحظااات احملكماااة أن الطاااارفني  ااااان  متفنااااني بصااافة عامااااة  -73
دول وعلى أمهيتهاا  جازء مان الناانون الادوي ا قرار حبصانة العلى 

(، ولكنهمااا اتتلفااا بشااأن النااانون الااري يتعااني 58العااره“ ًالفناارة 
تطبينااااه  فنااااد احعاااات أملانيااااا أن النااااانون الااااري يتعااااني تطبينااااه اااااو 
النااانون الااري ئاادح نطاااق وماادى حصااانة الاادول ه الفاارتة مااا بااني 

األحاااداث  وقااات الاااري وقعااات فياااه، أي ه ال1945و 1943عاااام  
الاااااا  أحت رىل رفااااااا الاااااادعاوى أمااااااا. احملااااااا م ا يطاليااااااة، ه حااااااني 
متسااكت ريطاليااا بضاارورة تغليااب النااانون الساااري ه الوقاات الااري 

رطاااااار معاجلاااااة احملكماااااة هلاااااارم  وه رُفعااااات فياااااه الااااادعاوى نفسااااااها 
مااان  13املساااائل، أراااارت، وفناااا  للمبااادأ املنصاااوع علياااه ه املااااحة 

ة الادول عان األفعاال غاأ املشاروعة حولياا  الا  املتعلناة مبسا ولي املواح
 مكان حتدياد مادى توافاق فعال ماا ماا  الوضعتها اللجنة، رىل أنه 

سلرجو  رىل النانون املعمول باه وقات وقاو  اارا  رال النانون الدوي
ًاملرجااااا نفسااااه(  وسلنظاااار رىل أن الاااادعوى املرفوعااااة أمااااا.  “الفعاااال

جااااراءات احملااااا م ا يطالياااة، فااااإن النااااانون الاااادوي احملكماااة تتعلااااق إب
املعمااول بااه وقاات حصااول تلااك الاادعاوى اااو النااانون الااري يتعااني 
علااااى احملكمااااة تطبينااااه  وأ اااادت احملكمااااة أيضااااا  أن النااااانون الااااري 

ون ذو طبيعااااة رجرائيااااة ئكاااام حصااااانة الاااادول اااااو ه األسااااا  قااااان
ب عليهاااا ًاملرجاااا نفساااه(  وهلااارم األساااباب، رأت احملكماااة أناااه  ااا 

حبث وتطبيق النانون املتعلق حبصانة الدول علاى النحاو الاري  اان 
عليه وقت النظار ه الادعاوى ا يطالياة، ولايس الناانون الاري  اان 

 ًاملرجا نفسه(  1945و 1943قائما  ه الفرتة ما بني عام  
رذا  ااان  نّي علااى احملكمااة بعااد ذلااك أن تعاااض مسااألة ماااوتعاا  -74

قواعد، من النواعد اآلمرة وبني قاعدة  أو  دة،اناك تعارض بني قاع
النانون العره ال  تشارتط أن متانح حولاة مان الادول احلصاانة لدولاة 

احلالة املنظورة، رّحت احملكمة على ارا الس ال سلنف    وه  أترى 
ن أعاحت أت يد الطابا ا جرائ  للنواعاد وتلصت احملكمة، بعد أ

تا ثر علاى مادى  ال اارم النواعادال  حتكم حصانة الدول، رىل أن 
مشروعية األفعال ال  ارتكبها اجلي  األملااين تا ل احلارب العاملياة 
الثانياة، واا  األفعاال الا  أاثرت الادعاوى الا  رُفعات أماا. احملاا م 

 يل   امب ا يطالية  وأفاحت احملكمة  رلك
اااارا ااااو السااابب الاااري  عااال تطبياااق الناااانون املعاوااار ه جماااال حصاااانة  

 1943الااادول علاااى حعااااوى تتعلاااق أبحاااداث وقعااات ه الفااارتة ماااا باااني عاااام  

يشااااكل انتها ااااا  للمباااادأ النائاااال بعااااد. تطبيااااق النااااانون أبثاااار رجعاااا   ال 1945و
عااارتاف لتحدياااد مساااائل املشاااروعية واملسااا ولية ]   [  وللسااابب ذاتاااه، فاااإن اال

عرتاف مبشروعية يرقى رىل اال ال حبصانة حولة أجنبية وفنا  للنانون الدوي العره
املساااعدة  أو مبشااروعية تنااد  العااون  أو وضااا نشااأ نتيجااة انتهاااك قاعاادة آماارة،

مكاان سلتاااي أن خيااالف املباادأ املنصااوع عليااه  وال للحفااا  علااى ااارا الوضااا،
دوي املتعلناااة مبسااا ولية الااادول ًاملرجاااا مااان ماااواح جلناااة الناااانون الااا  41ه املااااحة 

 ( 93نفسه، الفنرة 

ة احملكماااااااة للااااااادفو  النهائياااااااة ألملانياااااااا وسااااااابل ولااااااادى معاجلااااااا  -75
االنتصاف املطلوبة، استندت مرة أترى وبشكل واضح رىل أعمال 

تااااامس حفوعهااااا،  ااااان مااااا  وه اللجنااااة ه جمااااال مساااا ولية الاااادول 
تطلبه أملانيا من احملكمة يتمثال سألساا  ه أن أتمار ريطالياا سلااذ 

رات الصااااحرة عااان ااطاااوات ال زماااة لضااامان أن تصااابح مجياااا النااارا
حما مهااا وساالطاهتا النضااائية األتاارى واملنتهكااة للحصااانة السااياحية 

(  137رة ألملانيااا قاارارات غااأ قابلااة للنفاااذ وأن يبطاُال مفعوهلااا ًالفناا 
وقد أيدت احملكمة الادفا اااامس ألملانياا، وأراارت واراحة، لادى 
حراسااة العواقااب النامجااة عاان ذلااك، رىل حكمااني ماان أحكااا. املااواح 

تعلنااااة مبساااا ولية الاااادول عاااان األفعااااال غااااأ املشااااروعة حوليااااا  الاااا  امل
ًالكااف  30ومهااا الفناارة الفرعيااة ًأ( ماان املاااحة  أال وضااعتها اللجنااة،

 ًالرح( ًاملرجا نفسه(  35ر( واملاحة وعد. التكرا
وقاااد اساااتند االساااتدالل الاااري اتبعتاااه احملكماااة ه حكمهاااا ه  -76

رىل اتفاقيااااة األماااام  ائيةحصاااااانت الاااادول ماااان الواليااااة النضاااا قضااااية 
املتحدة حلصاانت الدول وممتلكاهتا من الوالية النضائية ال   انت 

 أيضا  رىل قدراللجنة قد وضعت مشاريا مواحاا  وأرارت احملكمة 
يساااااتهان باااااه مااااان ممارساااااة الااااادول الااااا  مكااااان العثاااااور عليهاااااا ه  ال

والياة األحكا. الصااحرة عان احملاا م الوطنياة ه جماال احلصاانة مان ال
النضااائية  ورأت احملكمااة أن ااارم املمارسااة تتجسااد ه التشااريعات 

املطالباااات سحلصاااانة الااا  حتاااتج ماااا الااادول أماااا.  وه احمللياااة للااادول
 فاحات ال  قدمتها الدول، ه سح  األمر  ا وه  م األجنبيةاحملا 

ه سااااياق الدراسااااة املستفيضاااااة الاااا  أجرهتااااا جلناااااة النااااانون الااااادوي 
مث ه سااياق اعتماااح اتفاقياااة األماام املتحاادة ]حلصااااانت  للموضااو ،

 ( 55ًالفنرة  “الدول وممتلكاهتا من الوالية النضائية[
ق يوضااااح  اااا ء أن االعتناااااح ورأت احملكمااااة أن ااااارا الساااايا -77

س لاازا. فيمااا خيااص النواعااد الاا  حتكاام حصااانة الاادول ماان الواليااة 
الادول الا  حتاتج  النضائية يتجسد، على وجاه التحدياد، ه أت ياد

 سحلصااااااانة أن النااااااانون الاااااادوي منحهااااااا احلااااااق ه ااااااارم احلصااااااانة،
اعااارتاف الااادول الااا  متااانح احلصاااانة أبن الناااانون الااادوي يفااارض  وه

عليها التزاما  سلنياا. بارلك، ويتجساد  ارلك، بشاكل عكسا ، ه 
أت يااد الااادول ه قضاااااي أتااارى حنهااا ه ممارساااة واليتهاااا النضاااائية 

 ألجنبية ًاملرجا نفسه( على الدول ا
واستندت احملكمة رىل االستنتاجات ال  استخلصاتها اللجناة  -78

ذات عاماااا  مااان أجااال أت ياااد ذياااو  الناعااادة  30يزياااد عااان  منااار ماااا
الصاالة ماان قواعااد النااانون الاادوي العااره  وأرااارت ه احلكاام الااري 

 1980 أوااادرته رىل االساااتنتاج الاااري تووااالت رلياااه اللجناااة ه عاااا.
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ل أبن قاعاادة حصااانة الاادول قااد اعُتماادت  ناعاادة عامااة ماان والنائاا 
قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره وترساااخت بناااوة ه املمارساااة احلالياااة 

 يل   ذلك، رأت احملكمة ما   وع وة على(311ًللدول
تدل املمارسة على أن الدول بوجه عا.، سواء لادى احتجاجهاا بتمتعهاا  

صااانة لاادول أتاارى، تنطلااق ماان لاادى منحهااا ااارم احل أو ااا  نفسااها سحلصااانة
املبادأ النائال بوجاوح حاق ه احلصاانة مبوجاب الناانون الادوي، ماا التازا. الاادول 

 ( 56األترى ه املنابل سحرتا. ارم احلصانة ووضعها موضا النفاذ ًالفنرة 

وتناولت احملكماة ه موضاا الحاق مان احلكام الاري أوادرته  -79
الساتثناء  اة ال  تانص علاى التشريعات الوطنيرذا  انت  مسألة ما

متياااااز واااااراحة باااااني األعماااااال ا حارياااااة  “املتعلاااااق سلضااااارر ا قليمااااا 
بعاااد  واألعماااال الساااياحية، واااا  مساااألة رحت عليهاااا احملكماااة فيماااا

سلساااالب  والحظاااات احملكمااااة أن الفكاااارة الاااا  تفيااااد أبن حصااااانة 
ال الا  ارُتكبات سألفع يتعلق فيماتشمل الدعاوى املدنية  ال الدولة

 ا وابة الشخصية أو ه رقليم حولة احملكمة وال  تسببت ه الوفاة
ا ضاارار سملمتلكااات ااا  فكاارة انبعااة ماان قضااااي تتعلااق حبااواحث  أو

الطااارق وخمااااطر أتااارى قابلاااة للتاااأمني  والحظااات احملكماااة  ااارلك، 
ماااااان اتفاقيااااااة األماااااام املتحاااااادة  12ضاااااامن أمااااااور أتاااااارى، أن املاااااااحة 

متياااااز اااااا   ال الوالياااااة النضاااااائيةل وممتلكاهتاااااا مااااان حلصااااااانت الااااادو 
األترى بني األعمال ا حارية واألعمال السياحية ه ذلك الساياق  

 عاااال ماااان حصااااانة الاااادول ماااان  12وتنبغاااا  ا رااااارة رىل أن املاااااحة 
 الوالية النضائية حصانة غأ قابلة للتطبيق

عاان  أو بتهروااا أو ه الاادعاوى الاا  تتصاال سلتعااوي  املاااي عاان وفاااة رااخص 
امتناااا  يااادَّعى عااازوم رىل  أو فناااداهنا نتيجاااة  لفعااال أو ر مبمتلكاااات ماحياااةا ضااارا

جزئياا  ه رقلايم تلاك  أو االمتناا  قاد وقاا  لياا   أو الدولة، وذلك رذا  اان الفعال
املمتناا موجاوحا  ه ذلاك ا قلايم وقات حادوث  أو الدولة األترى و ان الفاعل

 كم( من احل 69االمتنا  ًنص منتبس ه الفنرة  أو الفعل

وذ ااااارت احملكماااااة، بعاااااد أن أتااااارت ذلاااااك ه االعتباااااار، أن  -80
مان  12عليق جلنة النانون الدوي على النص الاري أوابح املااحة  ت

يوضااح  اا ء أن األماار يتعلااق ستتيااار  [(312ً]اتفاقيااة األماام املتحاادة
 األعماااااال متعماااااد وأناااااه مااااان غاااااأ املنصاااااوح حصااااار اااااارا احلكااااام ه

ا حاطااااة علمااااا  سآلراء الاااا  أباااادهتا (  وبعااااد 64ًالفناااارة  “ا حاريااااة
يُطلب رليها  مل  بع  الدول أثناء وياغة االتفاقية، رأت احملكمة أنه

رذا  ان النانون الدوي العره يتضمن استثناء  متعلنا   حل مسألة ما
ق علااااى األعمااااال السااااياحية  سلضاااارر ماااان حصااااانة الاااادول الاااا  تطبااااَّ

نتصاااار علااااى  تا بشااااكل عااااا.، حيااااث رن املسااااألة املعروضااااة عليهاااا 
األفعال ال  ارتكبتها ه رقليم حولة احملكماة الناوات املسالحة لدولاة 

__________ 
( 26ًالفنااارة ً 142 ع ،(الثااااينًاجلاازء  الثااااين اجمللاااد ،1980 حوليااة (311ً 

 وممتلكاهتاا الادول حبصااانت املتعلنة املواح مشاريامن  6 ملاحةا علىمن التعليق 
 ( النضائية الوالية من
 الفناارةً 106و 105 ع ،(الثااايناجمللااد الثاااين ًاجلاازء  ،1991 حوليااة (312ً 
 ( 12 املاحة مشرو  على التعليق من( 8ً

أجنبيااااة واألجهاااازة األتاااارى للدولااااة الاااا  تعماااال سلتعاااااون مااااا ااااارم 
 ( 65ًالفنرة  “النوات املسلحة ه سياق نزا  مسلح

وه رطار ارا التحليل، وضعت احملكمة ه اعتباراا أنه برغم  -81
اتفاقياة األمام املتحادة حلصااانت الادول وممتلكاهتاا  من 12أن املاحة 

تستبعد بصورة ورئة  ال - واالتفاقية  كل -من الوالية النضائية 
ماان نطاااق تطبينهااا تصاارفات النااوات املساالحة، فااإن تعليااق اللجنااة 

ينطبااااق ه  ال يفيااااد أبن ااااارا احلكاااام 12علااااى نااااص مشاااارو  املاااااحة 
يضااااا  ااااارا الفهاااام   وقااااد أ اااادت أ(313ًحاااااالت النزاعااااات املساااالحة

اللجنة املخصصة حلصااانت الادول وممتلكاهتاا مان الوالياة النضاائية 
  وس ضااافة رىل (315ًرىل اللجناة الساحساة (314ًحينماا قادمت تنريرااا

الادول، يكن ارا الفهام موضاعا  ألي اعارتاض مان جاناب  مل ذلك،
وانعكاس ه ا عاا انت الا  أواادرهتا بعا  الاادول لادى التصااديق 

ة  ومااان مث، أيااادت احملكماااة اااارا الفهااام للنواعاااد الااا  علاااى االتفاقيااا 
 حتكم احلصانة من الوالية النضائية 

والحظت احملكماة أيضاا  أن ا بنااء علاى احلصاانة قاد تكار   -82
ه السوابق النضائية الوطنية ه مثل ارم الظاروف، واارا يعاإ أناه 

  حالااة األفعااال الاا  تتساابب ه هئااق للدولااة أن حتااتج سحلصااانة 
ا ضارار سملمتلكاات والا  ترتكبهاا  أو ا وابة الشخصاية أو الوفاة

ة األتاارى لدولااة ماان الاادول ه رطااار ناازا  النااوات املساالحة واألجهااز 
مسااالح، حااا  ه حالاااة وقاااو  األفعاااال ذات الصااالة ه رقلااايم حولااااة 

رراااااارة مااااان احملكماااااة رىل  وه مااااان احلكااااام(  77ًالفنااااارة  “احملكماااااة
 ال  ت يد ارا التفسأ، الحظت أن حاالت االعتناح س لزا.

االنعدا. ربه الكامال ل جتهااحات النضاائية املخالفاة ينطاوي علاى أمهياة  باأة 
أبعماااال جلناااة  يتعلاااق فيمااااأيضاااا ، فضااا   عااان عاااد. روااادار الااادول أياااة بيااااانت 

ه  الناااانون الااادوي بشاااأن حصاااانة الااادول واعتمااااح اتفاقياااة األمااام املتحااادة أو،
 أي سااياق آتاار احملكمااة التوواال رليااه ماان معلومااات، هحاادوح مااا  ااان بوسااا 

يفرض احلصانة ه احلاالت  ال فيه التأ يد على أن النانون الدوي العره ي ر 
 ال  من ارا النبيل ًاملرجا نفسه( 

ولادى نظار احملكماة ه نطاااق احلصاانة مان الوالياة النضااائية،   -83
ائال أبن تنيياد تلاك  ان عليها أن تنظار أيضاا  ه احعااء ريطالياا الن

ماااان الطااااابا النطعاااا   أو ماااان جسااااامة ا تاااا ل الناعاااادة قااااد ينبااااا
تاانص عليهاااا االتفاقيااة املااار ورة  مل للناعاادة املنتهكاااة، وااا  رمكانياااة

 ذ رتااه احملكمااة  ملااا الصااكوك األتاارى ذات الصاالة، وفنااا   أو أعاا م
ااارا الصاادح، الحظاات احملكمااة أن عااد. وجااوح أي حكاام ماان  وه

 ة االتفاقية او أمر يكتس  أمهية تاو ارا النبيل ه
وأرااارت احملكمااة  اارلك رىل أن الفريااق العاماال الااري أنشااأته  -84

، للنظار ه خمتلاف التطاورات ه املمارساة الا  1999 اللجنة ه عا.
__________ 

 ( التعليق من( 10ًالفنرة ً 106نفسه، ع  املرجا (313ً 
 ً314) A/59/22  
اللجناة  ،واامساون  التاساعة الادورة ة العامة،ياثئق الرمسية للجمعالو  (315ً 
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ساالطت اللجنااة الساحسااة الضااوء عليهااا، قااد ذ اار ه تنرياارم ضاارورة 
واابة الشخصاية ا  أو عد.  اال مسألة املطالبات ه حالة الوفاة

لة تنتهك قواعد حنوق ا نسان الا  هلاا طاابا النا ة عن أفعال حو 
يااوع إبحتااال  مل   ومااا ذلااك، فااإن ااارا الفريااق(316ًالنواعااد اآلماارة

أي تعديل على ناص املاواح الا  وضاعتها جلناة الناانون الادوي  وقاد 
نظاار الفريااق العاماال التااابا للجنااة الساحسااة الحنااا  ه ااارم املسااألة، 

للشاااارو  ه عمليااااة تاااادوين  وتاااا ل ئاااان بعااااُد  مل رر أن الوقااااتوقاااا 
تثااار أي حولاااة اعرتاضاااا   مل املناقشاااات ال حناااة ه اللجناااة الساحساااة،

واقااا األماار، تلصاات احملكمااة رىل أن اترخيااا   وه علااى ااارا الناارار 
تعتاارب، لاادى اعتماااح اتفاقيااة  مل ماان ااارا النبياال يشااأ رىل أن الاادول

اليااة النضااائية ه الاادول وممتلكاهتااا ماان الو  األماام املتحاادة حلصاااانت
، أن النانون الدوي العره ئاّد مان احلصاانة علاى النحاو 2004 عا.

 الري رأته ريطاليا 
قاااااااااااارارين متعلناااااااااااااني  2011 وأواااااااااااادرت احملكمااااااااااااة ه عاااااااااااااا. -85

 ااانون   5الاادعوى  وأاثر الناارار األول، واااو احلكاام املاا رخ  مبوضااو 
 13 ياااق االتفااااق امل قااات املااا رختطبه قضاااية  2011األول/حيسااامرب 
بعاااااااااا  املسااااااااااائل ذات الصاااااااااالة أبعمااااااااااال  ،1995أيلول/ساااااااااابتمرب 

ااارم النضااية، احعاات مجهوريااة مناادونيا  النااانون الاادوي  ففاا  جلنااة
جلهااااااة  ا( أن اليااااااوانن ً“جلهااااااة املدعيااااااة االيوغوساااااا فية سااااااابنا  ً

مااان االتفااااق  11مااان املااااحة  1( قاااد ترقااات الفنااارة “عليهاااا املااادعى
1995 ا.امل قاااااات لعاااااا 

سعرتاضاااااااها علااااااى قباااااااول اجلهااااااة املدعياااااااة  (317ً
منظمااااااة حلااااااف مشااااااال األطلساااااا   وئفااااااد ااااااارا الاااااانص حااااااق  ه

ه االعااااارتاض علاااااى أياااااة عضاااااوية مشاااااار رليهاااااا ه الااااانص  الياااااوانن
رذا  ااااااان ماااااان املناااااارر أن يشااااااار، وبناااااادر مااااااا يشااااااار، رىل  املاااااار ور
امل سسااااااة  أو مناااااادونيا اليوغوساااااا فية سااااااابنا  ه املنظمااااااة مجهوريااااااة

ماااان قاااارار جملااااس  2 مااااو خمتلااااف عمااااا ورح ه الفناااارةعلااااى  عنيااااةامل
 ( 817ً1993 األمن

وتتضمن املربرات ال  قادمتها اجلهاة املادعى عليهاا، رحا  علاى  -86
، 1995 االحعااااااء النائااااال أبهناااااا قاااااد ترقااااات االتفااااااق امل قااااات لعاااااا.

ررااارات رىل جوانااب ماان النااانون املتعلااق مبساا ولية الاادول  وذ اارت 
أي عاد. امتثاال اللتزاماهتاا مبوجاب االتفااق عليها أن  اجلهة املدعى

امل قت مكن تربيرم أبنه تادبأ مضااح وفناا  للناانون املتعلاق مبسا ولية 
الاادول  وأ اادت اجلهااة املاادعى عليهااا أن انتها ااات اجلهااة املدعيااة 
تُعااّد انتها ااات جساايمة وأن رحوحاااا ااا  تتفااق مااا الشااروط الااوارحة 

عان األفعااال غااأ املشااروعة حوليااا ، لية الاادول ه املاواح املتعلنااة مبساا و 
وال  ووفتها أبهنا تنضا  أبن تكاون التادابأ املضااحة متناسابة وأن 
تُتخر لغرض حتنيق الكف عن الفعل غأ املشرو  وأن تنتصر على 
عااد. الوفاااء م قتااا  ساللتاازا. الااري يفاارض علااى اجلهااة املاادعى عليهااا 

__________ 
  3 الفنرة املرفق،(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1999 حولية (316ً 
 United(  1995سااااااابتمرب /أيلول 13امل قااااااات ًنيوياااااااورك،  االتفااااااااق (317ً 
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أبلغااات اجلهاااة ليهاااا أهناااا عاااد. االعااارتاض  وذ ااارت اجلهاااة املااادعى ع
 املدعية مبواقفها ارم مرارا  

ووجهااات اجلهاااة املدعياااة، مااان جانبهاااا، االنتباااام رىل الشااااروط  -87
املنصاااوع عليهاااا ه املاااواح املتعلناااة مبسااا ولية الااادول والااا  ت  اااد أن 
التاااادابأ املضاااااحة  ااااب أن تُتخاااار رحا  علااااى انتهاااااك ارتكبتااااه الدولااااة 

 اب  وال االنتها اات،بة ما تلك األترى، و ب أن تكون متناس
 بعااد رتطااار الدولااة األتاارى  ورأت اجلهااة املدعيااة أنااه رال أن تتخاار

ياااااتم اساااااتيفاء أي رااااارط مااااان تلاااااك الشاااااروط  ورأت  ااااارلك أن  مل
سلااذ  يتعلاق فيمااالشروط الوارحة ه املاواح املتعلناة مبسا ولية الادول 

 وي لنانون الدالتدابأ املضاحة ا  رروط تعرب عن النواعد العامة ل
وفضااااااا   عااااااان ذلاااااااك، اساااااااتندت اجلهاااااااة املااااااادعى عليهاااااااا رىل  -88

والااااري اعتربتااااه أحااااد  - االسااااتثناء املتعلااااق بعااااد. تنفياااار العنااااد“ 
لادعم أت يااداا النائال أبن الدولااة  -املبااح  العاماة للنااانون الادوي 

الاا  تعرضاات النتها ااات االلتزامااات التعااديااة الواجبااة  ااهااا هلااا 
رة  ياااااق تنفيااااار ااحلاااااق ه تعل اللتزاماااااات املنابلاااااة  اااااام الدولاااااة املنصاااااّ

وذ رت، على وجه ااصوع، أن اناك ع قة تباحلية باني التزامهاا 
مان االتفااق امل قات  11من املااحة  1بعد. االعرتاض مبوجب الفنرة 

ماااان ااااارا  11و 7و 6و 5والتزامااااات اجلهااااة املدعيااااة مبوجااااب املااااواح 
املدعى عليهاا أن انتهااك اجلهاة  االتفاق  وستتصار، اعتربت اجلهة

املدعياااة اللتزاماهتاااا التعاادياااة ينفااا  وااافة عاااد. املشاااروعية عااان أي 
تعلياااق ماااان جانااااب اجلهااااة املاااادعى عليهااااا اللتزاماهتااااا رحا  علااااى ااااارا 
االنتهاك  وع وة على ذلك، رأت اجلهة املدعى عليها أن الشروط 

لااااك السااااتثناء املاااار ور ااااا  رااااروط أقاااال واااارامة ماااان تالاااا  حتكاااام ا
نفااااااا  عاااااااد. املشاااااااروعية عااااااان طرياااااااق  أو املتصااااااالة بتعلياااااااق معااااااااادة

خيضااااا أليااااة  ال تاااادابأ مضاااااحة، ألن تطبيااااق ااااارا االسااااتثناء الاااااذ
 رروط رجرائية 

 وأ دت اجلهة املدعياة، مان جانبهاا، أن اجلهاة املادعى عليهاا -89
عاااااااو. ل ساااااااتثناء املااااااار ور  تفلاااااااح ه رثباااااااات الوضاااااااا العاااااااره املز  مل

ينباال  ال لنااانون الااري ئكاام مساا ولية الاادولوالحظاات  اارلك أن ا
ارا االستثناء  مربر لتعليق تنفير االلتزامات الدولياة  وأراارت رىل 

رحا   1969 من اتفاقية فيينا لعا. 60أنه ينبغ  سألحرى تطبيق املاحة 
وة علاى ذلاك، على االنتها ات املاحية ل لتزامات التعاادية  وعا 

جاة اجلهاة املادعى عليهاا الرامياة رىل اعرتضت اجلهاة املدعياة علاى ح
توجياااااااه االنتباااااااام رىل الع قاااااااة التباحلياااااااة املزعوماااااااة باااااااني االلتزاماااااااات 

 املنصوع عليها ه األحكا. ذات الصلة من االتفاق امل قت 
 وتلصااااات احملكماااااة ه النهاياااااة رىل أن اجلهاااااة املااااادعى عليهاااااا -90
سساااتثناء ت انتهاااك اجلهااة املدعيااة ل تفاااق امل قاات، تسااتطا رثبااا مل
  7ماااان املاااااحة  2تعلااااق سسااااتخدا. الرمااااز الااااري حتظاااارم الفناااارة  مااااا

تاااربان علاااى  مل والحظااات احملكماااة  ااارلك أن اجلهاااة املااادعى عليهاااا
 2004 وجااوح واالة بااني اسااتخدا. اجلهااة املدعيااة هلاارا الرمااز ه عااا.

هااة املدعيااة ه منظمااة واعاارتاض اجلهااة املاادعى عليهااا علااى قبااول اجل
  ومان مث، ذ ارت احملكماة أن 2008 عاا. حلف مشاال األطلسا  ه
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تشاأ رىل أهناا اعرتضات  ال احلجج ال  ساقتها اجلهة املادعى عليهاا
ستناحا   اعلى قبول اجلهة املدعية ه منظمة حلف مشال األطلس  

رىل اعتنااااح مفااااحم أن ’االساااتثناء‘ ينفااا  وااافة عاااد. املشاااروعية عااان 
ماااااة أن اجلهااااااة (  وستتصاااااار، رأت احملك161ًالفنااااارة  “اضاااااهااعرت 

ترا  رروط تطبيق االستثناء على مو ما بينتها ا   مل  املدعى عليها
نفسها ه مرافعاهتا  وبناء  على ذلك، رأت احملكمة أهنا غأ مدعوة 

رذا  ااااان ااااارا االسااااتثناء يشااااكل جاااازءا  ماااان النااااانون  رىل حتديااااد مااااا
 .الدوي املعاور

ت املتعلنااااة ويتمثاااال آتاااار قاااارار جاااادير سمل حظااااة ماااان الناااارارا -91
مبواضااايا الااادعاوى، علاااى الااارغم مااان عاااد. تطرقاااه رىل املساااائل الااا  

احلكام  اتعكف اللجنة حاليا  علاى النظار فيهاا، ه الفتاوى املتعلناة با 
الصااحر عان احملكماة ا حارياة ملنظماة العمال الدولياة بنااء  2867رقم 

  فنااد صااندوق الاادوي للتنميااة الزراعيااةعلااى رااكوى مرفوعااة ضااد ال
كمة ه ارم الفتوى أنه من الضاروري تساليط الضاوء علاى رأت احمل

بعاااا  أوجااااه عااااد. املساااااواة ه العمليااااة املتعلنااااة مبراجعااااة األحكااااا. 
الصاااااحرة عاااان احملكمااااة ا حاريااااة ملنظمااااة العماااال الدوليااااة، حيااااث رن 

رح املعإ  اللجوء رىل سبل االنتصاف متاح للمنظمة فنط وليس للف
دة إبواا ح نظااا. العدالااة اااااع وعلااى الاارغم ماان قيااا. األماام املتحاا 
تفعاال ذلااك  بيااد أن الوقاات قااد  مل مااا، فااإن منظمااة العماال الدوليااة
ساايما أن احملكمااة ا حاريااة ليساات  ال حااان ل ضااط   ماارا األماار،

حمكمة  ملنظمة العمال الدولياة فحساب، بال اا  حمكماة تلجاأ رليهاا 
  تحكيمللفيها احملكمة الدائمة  مبا نظمات األترى،الكثأ من امل

انتهات رلياه األنشاطة  ملاا ومرا اتتتم السيد تومكاا استعراضاه -92
النضائية الرئيسية ال  اضطلعت ما احملكمة ت ل األراهر العشارة 
املاضاااااية  لناااااد متيااااازت الع قاااااة باااااني احملكماااااة واللجناااااة علاااااى مااااادى 

املتبااااحل، فهماااا أاااام ايئتاااني مااان ايئاااات سلتاااأثأ  اترخيهماااا الطويااال
حني  وه ه اجملالني النضائ  والنانوين، على التواي  األمم املتحدة

حرست اللجنة بعناية األحكا. الصاحرة عن احملكمة الدائمة للعدالة 
الدوليااااة وحمكمااااة العاااادل الدوليااااة، وراعااااى منررواااااا اااوااااون ااااارم 

ل  مل فاااإن احملكمااة األحكااا. لاادى واااياغة املنرتحااات املختلفااة، َتغفاااَ
تفاقيات ال  اساتندت رىل اجلهاوح الا  عن أعمال اللجنة، سواء اال

 النصاااااااوع الااااااا  وضاااااااعتها أو بااااااارلتها اللجناااااااة ه جماااااااال التااااااادوين
تتحاااااول رىل اتفاقياااااات،  ااااااملواح املتعلناااااة مبسااااا ولية الااااادول عااااان  ومل

 األفعال غأ املشروعة حوليا  

الع قاااااة النائماااااة باااااني  وانااااااك أيضاااااا  اجلاناااااب الشخصااااا  ه -93
قضااة عملاوا  103قاضيا ، من أول  34احملكمة واللجنة، حيث رن 

ه احملكمة ح  اآلن،  انوا من أعضاء اللجنة، وأوبح تسعة منهم 
ر سااااء للمحكماااة  وأعااارب عااان أملاااه أن تساااتمر وتتطاااور مساااتنب   
اااااااارم األراااااااكال املثمااااااارة مااااااان التعااااااااون وتبااااااااحل وجهاااااااات النظااااااار 

 احل املتب والتأثأ
عضاااء اللجنااة رااكر الساايد تومكااا علااى بيانااه وحعااا أ الــرئيس -94

 رىل طرح أسئلتهم وا حالء بتعليناهتم 

قااااال، متحااااداث  بصاااافته رئاااايس الفريااااق  كيتيشايســـاريالسااايد  -95
احملا ماااة، رن الفرياااق قاااد انتظااار  أو العامااال املعاااإ ساللتااازا. سلتساااليم

تصاااالة ساللتاااازا. املسااااائل املبفااااارغ الصاااارب واااادور احلكاااام ه قضااااية 
يباادو،  ق ااارا احلكاام جاااء، فيمااا  بيااد أن نطاااالتسااليم أو سحملا مااة

حمااادوحا  للغاياااة  وأضااااف قاااائ   رناااه ياااوح أن يساااأل السااايد تومكاااا، 
رذا  اااان يااارى أناااه مبناااادور  سعتباااارم عضاااوا  ساااابنا  ه اللجناااة، عماااا

 اللجنااااااة تنااااااد  مسااااااامهة ذات مغاااااازى ه جمااااااال االلتاااااازا. سلتسااااااليم
لاادوي احملا مااة ماان تاا ل التاادوين والتطااوير التاادر   للنااانون ا أو

 املمارسة التعاادية  أو العره
ويباااادو أن الناضاااا  أبرااااااا. قااااد تااااّط، ه رأيااااه املساااااتنل ه  -96

النضية، عتبة عالية بصاورة منافياة للواقاا  ثباات االعتنااح س لازا.  
بشاأن موضاو  وقد الحظات اللجناة ه املناقشاة الا  أجرهتاا ما ترا  

 200ينااارب مااان  مااا وجاااوح “شااأة الناااانون الااادوي العااره ورثباتاااه ن
يزيد من وعوبة تنرير وجاوح اعتنااح  حولة ه الوقت احلاي، واو ما

س لاااازا. ماااان عدمااااه  ويباااادو أن الناضاااا  أبرااااااا. قااااد أ ااااد ه رأيااااه 
املساااتنل أن بعااا  الااادول تاااّدع  وجاااوح والياااة قضاااائية عاملياااة علاااى 

حاا  رراحهتااا وسالسااتناح رىل قاارار سااياحي، حون أن جاارائم معينااة مب
فساااااها ملزماااااة مبمارساااااتها  وماااااا مراعااااااة االحااااارتا. الواجاااااب تعتااااارب ن

 لصاحب ارا النول، فإن ما قال به يفتنر رىل الواقعية 
قال رن لديه استفسارين يتعلنان سملساائل  وودالسأ مايكل  -97

ساائلة الاا  طُرحاات ا جرائيااة  فأرااار أوال  رىل العاادح الضااخم ماان األ
 ساللتاااااااازا. سحملا مااااااااةاملسااااااااائل املتصاااااااالة علااااااااى الطاااااااارفني ه قضااااااااية 

الحظااااه الناضاااا  أبرااااااا. ه رأيااااه املسااااتنل   ، واااااو ماااااالتسااااليم أو
رذا  انااات احملكماااة متيااال علاااى ماااو متزاياااد رىل طااارح  وتسااااءل عماااا

األساائلة، ورأى ه ااارا األماار تطااورا  مستحساانا ، حيااث رن األساائلة 
ة للغاية لكل من احملكمة واألطراف املعنية ه حتديد قد تكون مفيد

 ار النضية املنظورة رط
والحااد اثنيااا  عااد. نشاار املراساا ت املتعلنااة مبواضاايا النضااااي  -98

 عاال  ممااا علااى املوقااا الشاابك  للمحكمااة ه الكثااأ ماان األحيااان،
متابعاة قارارات احملكماة  ومان األمثلاة علاى  من الصعب رىل حاد ماا

املساااائل املتصااالة ساللتااازا. ست الااا  أُرسااالت ه قضاااية ذلاااك ااطاااا
 ااارحوح تطياااة علاااى األسااائلة الااا  طُرحااات ه   التساااليم أو حملا ماااةس

مااارحل  التااادابأ امل قتاااة والنظااار ه وقاااائا النضاااية  وقاااد يكاااون مااان 
 املفيد نشر ارم املعلومات على املوقا الشبك  ه املستنبل 

ــتشالسااايد  -99 قاااال رن سااا اله يتعلاااق سلصااا حية النانونياااة  بيرتيـ
اآلاثر ة ماااان قبياااال فتوااااااا بشااااأن لفتاااااوى احملكمااااة ه مسااااائل ااماااا 

  النانونياااة النارااائة عااان تشاااييد جااادار ه األرض الفلساااطينية احملتلاااة
فعلاااى الااارغم مااان اساااتناح اااارم الفتااااوى رىل نفاااس النواعاااد النانونياااة 

ناااااااب نفاااااااس واعتماحااااااااا عناااااااب رجاااااااراءات مماثلاااااااة تُتخااااااار مااااااان جا
 األراااااخاع، فإناااااه يتسااااااءل عااااان مااياااااة أتثأااااااا احلنينااااا  منارناااااة

ر ماان أحكااا.  وأرحف الساايد بيرتياات  قااائ   رنااه، سعتبااارم يصااد مبااا
قاضيا  ه حمكماة حساتورية وطنياة،  اد واعوبة ه التعامال يوماا  ماا 
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الياااااااو. التااااااااي ماااااااا  وه ت تااااااار علاااااااى حممااااااال اجلاااااااد، ال فتااااااوى قاااااااد
 ملز.  حكم
ًرئاايس حمكمااة العاادل الدوليااة( قااال، ه رحم تومكــا الساايد  -100

رذا   ه يتعااني علااى اللجنااة أن تناارر ماااعلااى الساايد  يتيشايساااري، رناا 
جاء ه احلكام الصااحر  مما  ان مبندوراا أن تستلهم أعماهلا املنبلة

  واحملكمااة التسااليم أو املسااائل املتصاالة ساللتاازا. سحملا مااة ه قضااية
تساتطيا  ال ريح الاري توجاد فياه اللجناة، فها ليست ه املوقاف املا 

نظار ه النضاااي الا  تُعارض اتتيار املواضايا، ولكان يتعاني عليهاا ال
تساااااااتطيا أن تااااااادتل ه  ال عليهاااااااا  وعااااااا وة علاااااااى ذلاااااااك، فهااااااا 

مناقشاااات نظرياااة، بااال يتعاااني عليهاااا أن تباااّت ه قضاااااي حمااادحة وأن 
الاااااري احلكااااام  وه تنظااااار فناااااط ه املساااااائل ذات الصااااالة بنرارااااااا 

، التساااليم أو املساااائل املتصااالة ساللتااازا. سحملا ماااةأوااادرته ه قضاااية 
كمااة اتفاقيااة منااضااة التعااريب، وعلااى وجااه ااصاااوع فساارت احمل

مان  1والفنارة  6مان املااحة  2االلتزامات املنصاوع عليهاا ه الفنارة 
  وقااد رأت احملكمااة أن االلتاازا. الرئيساا  الااري تاانص عليااه 7املاااحة 
ل ه رحالااااة النضااااية رىل احملا مااااة وأن التسااااليم لاااايس يتمثاااا  7املاااااحة 

ة ولكنااااه تيااااار متاااااح للدولااااة، واااااو التزامااااا  سملعااااىن الاااادقيق للكلماااا 
 يعفيها، ه حالة اتتيارم، من التزامها سحملا مة 

واعترب السيد تومكا أنه مان غاأ املناساب التعلياق علاى آراء  -101
 حاني أن آتارين مانهمزم ئه، فبعضاهم  تّااب ذوو رنتااج غزيار، ه 

عناااااد الضااااارورة  ومااااان مث، فهاااااو يفضااااال  رال يعرباااااون عااااان آرائهااااام ال
ا  عاااان التعليااااق علااااى الاااارأي املسااااتنل الااااري أباااادام الناضاااا  االمتناااا 
الفتااااوى واألحكاااا.، فهااا  ذاهتاااا تاااأ ماااا يعااارب عنهاااا   أماااا أبراااااا. 

وحورم  ااارئيس للمحكماااة يتمثااال ببسااااطة ه تااار أ زم ئاااه بضااارورة 
لطبيعااة الساارية للمااداوالت وأبن الغاارض ماان ربااداء عااد. املسااا  س

باال راارح األسااباب الاا   رأي مسااتنل لاايس انتناااح احلكاام الصاااحر،
حفعاات الناضاا  املعااإ رىل عااد. أتييااد مااا ذاباات رليااه احملكمااة ماان 

اسااتنتاجات  ويتعااني علااى النااار  أن يسااتخلص بنفسااه  أو تفسااأ
الرأي املساتنل  أو كمةرذا  ان استنتاج احمل النتائج املتعلنة مبعرفة ما

اااااااو الااااااري ينااااااد. حتلااااااي   أ ثاااااار رقناعااااااا  للوضااااااا املعااااااإ وللنواعااااااد 
 الصلة  ذات
ورحا  علاااى الساااأ مايكااال، أ اااد السااايد تومكاااا وجاااوح ا اااام  -102

متزاياد لادى أعضااء احملكماة لطاارح أسائلة علاى األطاراف  وتنتضاا  
رحهااا سألساائلة الاا  يط يتعلااق فيماااالسياسااة الاا  تنتهجهااا احملكمااة 

فراحى األعضاء أن يبلغ الناض  املعإ زم ءم بنّيته طرح س ال من 
كن لزم ئه تند  املشاورة بشاأن مضامون السا ال  بياد األسئلة، وم

أنه  ب على أغلبية األعضاء أن يتفنوا على املضمون مسبنا  فيما 
 خيص األسئلة ال  ُتطرح سسم احملكمة 

تكاان تُنشاار فيااه  مل لمحكمااة،ولاادى رنشاااء املوقااا الشاابك  ل -103
فعاات ه بداية األمر سوى األحكا. الصاحرة عنهاا، مث أضايفت مرا

وقااات الحااااق، ولكااان حون مرفناهتااااا، وبعباااارة أتاااارى،  هاألطاااراف 
اقُتصاار علااى رحراج عاارض الوقااائا واحلجااج النانونيااة  وياادور حاليااا  

 رذا  ااان يتعااني نشاار املرافعااات ااطيااة الاا  تناادمها نناااش بشااأن مااا
سالقاارتاح احملادح الااري أبادام السااأ مايكاال،  يتعلاق فيمااااألطاراف  و 

ا رىل أنااه  ااري سلفعاال نشاار مراساا ت خمتااارة ه أرااار الساايد تومكاا 
جملااادات جممَّعاااة تتضااامن املرافعاااات ااطياااة وتااادوينا  جلمياااا احلجاااج 

بعااد ماارور بعاا  الوقاات علااى  رال يااتم ال املعروضااة، ورن  ااان ذلااك
  ودور قرارات احملكمة

سلسااا ال الاااري طرحاااه السااايد بيرتيااات ، قااااال  يتعلاااق فيمااااو  -104
تبا  بع  الفتاوى من جانب األجهزة ال  السيد تومكا رنه  ري ا
يشااكل ه الواقاااا الغاارض املنصاااوح منهاااا   طلبتهااا حتديااادا ، واااو ماااا

وبصاافة عامااة، توافااق احملكمااة علااى طلبااات اجلمعيااة العامااة إبواادار 
أن احملكماة تسااام مان تا ل روادار فتاوى  ويارى معظام النضااة 

تحداث  بصفته الفتاوى ه أعمال األمم املتحدة  وما ذلك، فهو، م
يكون منتنعا  حوما  بوجوح حاجة فعلية تدعو اجلهااز  ال الشخصية،

يتعلاااق األمااار ه  ثاااأ مااان  رذ املعاااإ رىل طلاااب مثااال اااارم الفتااااوى،
ا ه عمليااة األحيااان مبجاارح فاارض أغلبيااة ماان الاادول األعضاااء لرأيهاا 

التصااويت الاا  تساافر عاان اعتماااح قاارار اجلمعيااة العامااة ذي الصاالة  
فتااوى  2010 املثااال، حينمااا أواادرت احملكمااة ه عااا. وعلااى ساابيل

توافق رع ن استن ل  وسوفو من جانب واحد ماا الناانون بشأن 
، تبااىن مخسااة قضااة رأاي  مفاااحم أنااه  اان ينبغاا  للمحكمااة أن الادوي

نديرياااااة وتااااارف  طلاااااب روااااادار اااااارم الفتاااااوى  متاااااار  سااااالطتها الت
  ة للجمعيااااة العامااااة،تتصاااال سألعمااااال اجلارياااا  ال واعتااااربوا أن املسااااألة

  على 2010أيلول/سبتمرب  9امل رخ   64/298اتضح من النرار    ما
الاااارغم ماااان أن مشاااارو  الناااارار نااااص علااااى رحراج بنااااد بشااااأن متابعااااة 

رفت الفناارة الاا  الفتاوى ه جاادول أعماال اجلمعيااة العاماة، فنااد  حاُ
تتضاااامن قاااارار رحراج ذلااااك البنااااد، وذلااااك بعااااد مفاوضااااات حمتدمااااة 

  (318ًاألطراف الراعية للنرار ورجراء تغيأ ه
قاااال رن لدياااه سااا الني يتعلناااان سلكيفياااة الااا  فورتـــو السااايد  -105

تعاملت ما احملكمة ه اجتهاحاهتا ما املواح املتعلنة مبس ولية الدول 
تشر احملكمة ه حكمهاا  مل شروعة حوليا   فأوال ،عن األفعال غأ امل

 اللتااااااازا. سحملا ماااااااةاملساااااااائل املتصااااااالة سالصااااااااحر مااااااا ترا  ه قضاااااااية 
بشاااأن مساااألة  1970و 1951 رىل اجتهاحاهتاااا لعاااام  رال التساااليم أو

ماان  48و 42تناام س حالاة رىل املااحتني  ومل املر از الناانوين لبلجيكاا،
ول عااان األفعاااال غاااأ املشاااروعة حولياااا   املاااواح املتعلناااة مبسااا ولية الاااد

ة مان اارا تر ضرورة  حراج رراار  مل وتساءل عما رذا  انت احملكمة
سلوضااا العااره  يتعلااق فيمااارذا  اناات لااديها رااكوك  مااا أو النبياال،

 هلرين احلكمني 
ساللتااازا. بوقااااف  يتعلاااق فيمااااواثنياااا ، الحاااد السااايد فورتاااو،  -106

األفعااااال غااااأ املشااااروعة، راااايئا  ماااان عااااد. االتساااااق ه اجتهاااااحات 
 ه قضية 2009 احملكمة  فف  احلكم الري أودرته احملكمة ه عا.

تسااند  مل ،يتصاال مااا ماان حنااوق ومااا لناازا  املتعلااق حبنااوق امل حااةا
__________ 

 ( حمدوح توزيا ذاتًوثينة  A/64/L.65 الوثينة (318ً 
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احملكمااة االلتاازا. بوقااف األفعااال غااأ املشااروعة رىل قااانون املساا ولية، 
 أسندته رىل ضرورة االمتثاال ألحكاا. احملكماة، وأراارت رىل أهناابل 
رذا  اان ذلاك م ئماا   رال تر ر ارا االلتزا. ه منطوق حكمهاا لن

 تاواااة  بياااد أهناااا، ه حكمهاااا الصااااحر ه قضااايةواقتضاااته ظاااروف 
، أسااااندت االلتاااازا. التسااااليم أو املسااااائل املتصاااالة ساللتاااازا. سحملا مااااة

وعة رىل مساااا ولية الاااادول وذ اااارت ااااارا بوقااااف األفعااااال غااااأ املشاااار 
االلتااازا. ه منطاااوق احلكااام، حون أن توضاااح الظاااروف الااا  تنتضااا  

 2009 ه عاا.ذلك  وتساءل عما رذا  انت السابنة ال  تكرست 
تعااااد واااااحلة ه الوقاااات احلاااااي، وعمااااا رذا  ااااان االلتاااازا. بوقااااف  مل

ة األفعااال غااأ املشااروعة سااُير ر بصااورة منهجيااة ه أحكااا. احملكماا 
 استناحا  رىل مس ولية الدول 

استفساار أوال  عاان الكيفيااة الاا  تسااتطيا مااا احلمــود الساايد  -107
علاااى الصاااعد احملكماااة مواجهاااة عااابء العمااال امللناااى علاااى عاتنهاااا 

اللوجسااتية والنانونيااة واملاليااة، وعمااا رذا  اناات اجلمعيااة العامااة تلاار 
للجنة حالياا  ه احتياجاهتا سلكامل  واثنيا ، الحد أنه بينما تنظر ا

موضاااااو  حصاااااانة مسااااا وي الااااادول مااااان الوالياااااة النضاااااائية اجلنائياااااة 
حصاااااانت الاااادول ماااان  األجنبيااااة، تناااااول حكاااام احملكمااااة ه قضااااية

مسألة حصانة الدول فيما يتصل سلوالية النضائية  لنضائيةالوالية ا
املدنية، ولايس الوالياة النضاائية اجلنائياة  وقاال رناه سايكون ممتناا  رن 

 توضيح املنطاق الاري اساتندت رلياه احملكماة ه تلاك النضايةأمكن 
 رذا  انت تعترب أن ااتني املسألتني مرتبطتان  وما

اغل الا  سابق أن أُعارب عنهاا أرار رىل الشاو ماكريه السيد  -108
رزاء تعدح احملا م الدولية واملشا ل احملتملة ال  قد تواجهها حمكماة 

ات  وعلااى الاارغم ماان أن العاادل الدوليااة بسااب تااداتل االتتصاواا 
الرئيسة السابنة للمحكمة، السيدة روزالني ايغنز، قد أ دت أثناء 

كلة، تعاااااد تشاااااكل مشااااا  مل آتااااار زايرة هلاااااا للجناااااة أن اااااارم املساااااألة
السايد ما رياه عماا رذا  اان الوضاا قاد تغاأ ه ضاوء النارار  تساءل

املتعلاااق مبوضاااو  النضاااية الاااري وااادر مااا ترا  عااان احملكماااة الدولياااة 
 ون البحار لنان

ًرئااااايس حمكماااااة العااااادل الدولياااااة( قاااااال، ه  تومكـــــاالسااااايد  -109
 معااااارض رحم علاااااى السااااا الني اللااااارين طرحهماااااا السااااايد فورتاااااو، رناااااه

ا رااارة حتدياادا  رىل رقاام املاااحة، باال ينبغاا  أن يشااار ينبغاا  حومااا   ال
 رىل مضاااااموهنا  وتُبااااانّي الناااااراءة املتأنياااااة للحكااااام الصااااااحر ه قضاااااية

أن آراء احملكماااااة  التساااااليم أو املساااااائل املتصااااالة ساللتااااازا. سحملا ماااااة
مان املاواح املتعلناة مبسا ولية  48تعكس بشكل وثياق مضامون املااحة 

وجوح  وعة حوليا   ومن املفيد بوجه عا.الدول عن األفعال غأ املشر 
أعضاء سابنني ه اللجنة ضمن أعضاء احملكمة، لكوهنم ميلون رىل 

يكااان ذلاااك ااااو  مل شاااكل أ ااارب رىل أعماااال اللجناااة، ورناالساااتناح ب
احلااال حائمااا   والناضاا  الوحيااد الااري أ ااد بصااورة قاطعااة أن املاااحة 

عاااال غاااأ املشاااروعة مااان املاااواح املتعلناااة مبسااا ولية الااادول عااان األف 48
 تعرب عن النانون الدوي العره او عضو سابق ه اللجناة  ال حوليا  
مجيا املسائل النانونية املمكنة، بل تنظر تنظر احملكمة حائما  ه  وال

او احلال حينما   ما  او ضروري متاما  للبت ه النضية، فنط فيما
 أثأت مسألة املر ز النانوين لبلجيكا 

ساللتاازا. بوقااف األفعااال غااأ املشااروعة، مالاات  تعلااقي فيماااو  -110
الادول  احملكمة فع   رىل االساتناح رىل ماواح اللجناة املتعلناة مبسا ولية

يكااان احلكااام الصااااحر ه  مل عااان األفعاااال غاااأ املشاااروعة حولياااا   ورذا
يتصاال مااا ماان  ومااا الناازا  املتعلااق حبنااوق امل حااةبشااأن  2009 عااا.

فاية بشأن ارم الننطة، فند يعزى تفسأ فيه الك مبا  واضحا  حنوق  
ذلك رىل تشكيل جلناة الصاياغة  وعلاى أياة حاال، لناد  انات اارم 

يشااااارك فيهااااا مشاااار ة  املااااة بساااابب  مل دة الااا اااا  النضااااية الوحياااا 
 مشا ل وحية تعرض هلا 

وقال، ه معرض رحم على السيد احلموح، رن احملكمة لديها  -111
قضاية  11كل حائم  اناك حاليا  من األعمال ما يبنيها مشغولة بش

مدرجاااة ه جااادول حعاواااااا، وقاااد أوااادرت مخساااة قااارارات متعلناااة 
 2012 د  وتساىن للمحكماة ه عااا.واحا  سملوضاو  ه أقال مان عااا.

عنااد جلساااات للنظااار ه قضااايتني اثنتااني، ه حاااني أُحرجااات قضاااااي 
 أتاااااارى لتنظاااااار فيهااااااا احملكمااااااة ه وقااااااات الحااااااق ماااااان ااااااارا العاااااااا.

تزايد حجم العمل الري تضطلا باه احملكماة،    وما2013 عا. وه
تعااانّي عليهاااا أن تبااارل جهااادا  أ ااارب لتجنياااب الااادول عنااااء االنتظاااار 

 طوي   ح  يُنظر ه النضااي ال  رفعتها 
حصاااااانت الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائية وال تتعلااااق قضااااية  -112

للفاااارح، باااال تتعلااااق بتنااااد  تعاااااوي   أو سملساااا ولية اجلنائيااااة للدولااااة
اي  وقد نظرت احملكمة ه مسألة حصاانة الادول مان الوالياة للضحا

متيياااز الوالياااة  تنظااار فيهاااا مااان تااا ل ومل اااارا الساااياق، النضاااائية ه
النضاائية اجلنائيااة عاان الواليااة النضااائية املدنيااة  وماان انحيااة أتاارى، 
حرواات احملكمااة علااى ا رااارة رىل أنااه ه حالااة وجااوح أيااة مسااائل 

الضحااي، فإنه تنبغ  تسويتها عن طريق بتعوي   يتعلق فيمامعلنة  
 املفاوضات الثنائية 

 كاااااااااا رناااااااااهورحا  علاااااااااى السااااااااايد ما رياااااااااه، قاااااااااال السااااااااايد توم -113
بصااااافته الشخصاااااية، أي سااااابب يااااادعو رىل اااااااوف مااااان  يااااارى، ال

احملاااا م الدولياااة  وقاااد أثبتااات التطاااورات األتاااأة أن احملكماااة  تعااادح
النزا  املتعلق بتعيني حتد ه حكمها بشأن  مل الدولية لنانون البحار

احلاااااااادوح البحريااااااااة بااااااااني باااااااانغ حي  وميا ااااااااار ه تلاااااااايج البنغااااااااال 
لساوابق النضااائية الراساخة حملكماة العاادل عان ا ًبنغ حي /ميا اار(

الواقاااا، لنااااد اتبعاااات  وه الدولياااة ه جمااااال تعياااني احلاااادوح البحريااااة 
احملكمة الدولية لناانون البحاار عان  ثاب الساوابق النضاائية حملكماة 

ه ذلك من ت ل ا رارة رىل حكمها الصااحر  مبا العدل الدولية،
الوقااااات  وه  ألساااااوحتعياااااني احلااااادوح البحرياااااة ه البحااااار اه قضاااااية 

نفسااااااااه، أرااااااااارت األطااااااااراف ه النضااااااااية املعروضااااااااة حاليااااااااا  علااااااااى 
النااازا  ا قليمااا  والبحاااري ًنيكااااراغوا العااادل الدولياااة بشاااأن  حمكمااة

رته احملكماااة الدولياااة لناااانون رىل احلكااام الاااري أواااد ضاااد  ولومبياااا(
البحاااار مااا ترا ، وااااو حكااام تعكاااف حمكماااة العااادل الدولياااة حالياااا  

 حراسته  على
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ركر السيد تومكا، سسم اللجناة، علاى بياناه اهلاا. الرئيس -114
ه ذلااااااك رحم علااااااى مباااااااوعلااااااى املعلومااااااات الااااااوفأة الاااااا  قاااااادمها،

املطروحة األسئلة
  10/13فعت اجللسة الساعة  ُر

 _____ ___

3149اجللسة

10/ 00، الساعة 2012متوز/يوليه  25األربعاء،  

كافليش لوسيو السيد   الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد احلاضااارون 

بيرتياااات ، الساااايد تاااا حي، الساااايدة جا وبسااااون، الساااايد حسااااونة، 
السيد احلموح، السيد سابواي، السايد ساينغ، السايد راتورما، السايد 

باااااااة، السااااااايد غاااااااوميس روبليااااااادو، السااااااايد غيفورغياااااااان، السااااااايد العرا
متو، الساايد  انااديوا، أوساابينا، الساايد فورتااو، الساايد  ااا-فلنساايا

السااااايد  يتيشايسااااااري، السااااايد ما رياااااه، السااااايد املرتضاااااى ساااااليمان 
قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السيد نول ، السيد نيهاو ، 

د ويسنومورا السيد وا و، السأ مايكل ووح، السي
 ________

( اتبع )األخرى اهليئاتمعالتعاون
من جدول األعمال[12]البند 

بيان ممثل اللجنة النانونية للبلدان األمريكية
النانونياااااةالـــــرئيس-1 للجناااااة مماااااث   ساااااتيوارت، سلسااااايد رحاااااب

للبلدان األمريكية، وحعام رىل خماطبة اللجنة 
نية للبلدان األمريكية( قال رنه ًاللجنة النانو ستيوارتالسيد  -2

اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان يشاااارفه أن يعاااارض األعمااااال الاااا  أجنزهتااااا
اللجناااة أنشاااطة عااان السااانوي التنريااار رن وحياااث مااا ترا   األمريكياااة

2011النانونيااااة للبلااااادان األمريكياااااة لعااااا. 
وااااااو تنريااااار راااااديد ،(319ً

يكتف  قاااد أتااايح ألعضااااء جلناااة الناااانون الااادوي، فإناااه سااا ، التفصااايل
النانونيااااة ه بتنااااد  حملااااة عاااان أااااام املسااااائل الاااا  تناولتهااااا اللجنااااة 

املاضية السنة
لعااااا.-3 األمريكيااااة الاااادول منظمااااة مليثاااااق تُعتاااارب1948ووفنااااا  ،

اللجنة النانونية للبلدان األمريكية اهليئة االستشارية الرئيسية ملنظمة 
واااامع11الااادول األمريكياااة  وتتاااألف اللجناااة النانونياااة مااان  ضاااوا ،
الاادول األمريكيااة، تاارباء مسااتنلون تنتخاابهم اجلمعيااة العامااة ملنظمااة 

ساتماا. حتظاى حمادحة مساائل بشاأن استشارات وتند. آراء  وتبدي
__________

ً319)Document OEA/Ser.G-CP/doc.4695/12; available from 
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الادوي، وتعمال مان أجال تنسايق أومشرتك على الصاعيد ا قليما 
تشاااريعات الاااادول األعضااااء ه منظمااااة الااادول األمريكيااااة، وتصااااوغ 

غأ ذلك من الصكوك، وتعد حراسات تتناول أومشاريا اتفاقيات
يااااة الاااا  يثأااااااا التكاماااال ا قليماااا ، وتناااارتح عناااااد املشااااا ل النانون

م مترات واجتماعات تتناول املسائل النانونياة الدولياة، وتتعااون ماا 
تدوينه أواهليئات األترى املعنية بتطوير النانون الدوي

ألمريكياااة ه واااياغة  وقاااد أساااهمت اللجناااة النانونياااة للبلااادان ا -4
فاقيااااة األمريكيااااة حلنااااوق  عاااادح  بااااأ ماااان الصااااكوك اهلامااااة، منهااااا االت 

يثااق ساان توسايه،  وساتاريكا( واتفاقياة مناا  م ً 1969ا نسان لعا. 
مااا لااه تطااورة حوليااة ماان األعمااال ا راابيااة الاا  أتتاار رااكل جاارائم  

قية  ( واتفا 1971ضد األرخاع واالبتزاز املتصل ما، واملعاقبة عليها ً 
  ورار ت اللجنة  ( 1981البلدان األمريكية املتعلنة بتسليم املطلوبني ً 

الناااانون بشاااأن األمريكياااة البلااادان اتفاقياااة رعاااداح ه مااا ترا  النانونياااة
( واتفاقياااااة البلااااادان األمريكياااااة  1994املنطباااااق علاااااى العناااااوح الدولياااااة ً 

املتعلناااة سلنضااااء علاااى مجياااا أراااكال التميياااز ضاااد األراااخاع ذوي  
(  1996الفسااح ً ( واتفاقية البلادان األمريكياة ملكافحاة  1999قة ً ا عا 

(، ومجيعها نصوع تعرب  2001وامليثاق الدمنراط  للبلدان األمريكية ً 
عاان احاارتا. الدمنراطيااة الاا  تكتساا  أمهيااة حيويااة ه املنطنااة  وتاانظم  

عاااا. منااار سااانواي  النانونياااة حورة حراساااية ذائعاااة الصااايت  1974اللجناااة
هاما الشاباب ه الادول األعضااء، وتساهم اارم الادورة رسا للحناوقيني 

أب ملهاااااااا  املنطناااااااة ه وتطاااااااويرم الااااااادوي الناااااااانون تعزياااااااز ه  باااااااأا 
لناانون   ا ااو  2011املوضو  الري وقاا علياه االتتياار ه عاا.  و ان 

  “ الدوي والدمنراطية 
للبلادان-5 النانونية اللجنة أولت الدوي، النانون للجنة وت فا 
 اااااع، واااو مااا  ألمريكيااة مكانااة ممياازة ه أعماهلااا للنااانون الاادويا

واا  اللجناة الدائماة أال انت تنو. به من قبل اهليئة الساالفة هلاا،
اااارا ا طاااار، تااانظم اللجناااة النانونياااة مااا مترات وهاااارباء الناااانون 

سساام تُعاارف ملااا مترات املتخصصاااة للبلااادان األمريكياااة  امتخصصااة
، وتتناول ارم املا مترات قضاااي متنوعاة مثال“ااعبشأن النانون ا

اتتياااااااار الناااااااانون املنطباااااااق ه اجملاااااااال التعاقااااااادي، وتنفيااااااار قااااااارارات 
التحكااايم، وأحلاااة الناااانون األجنااار، وحتصااايل النفناااة علاااى الصاااعيد 
الاادوي، واملسااا ولية املدنياااة غاااأ التعاقدياااة، والساااج ت ا لكرتونياااة 

ألمريكيااااة بشااااأن الضااااماانت لتطبيااااق النااااانون النمااااوذج  للبلاااادان ا
هلك على الصعيد الدوي  وعلى مر السانني، العنارية، ومحاية املست

مااااا26أحت تلااااك املاااا مترات املتخصصااااة رىل اعتماااااح  واااااو وااااكا ،
ساااااعد علااااى رنشاااااء رطااااار فعااااال للتعاااااون النضااااائ  وتعزيااااز األماااان 
النااااااانوين للصاااااافنات ا قليميااااااة عاااااارب احلاااااادوح ه اجملاااااااالت املدنيااااااة 

ية والتجارية وا جرائية واألسر 
لاااااا  أجنزهتااااااا اللجنااااااة النانونيااااااة للبلاااااادان وتناولاااااات األعمااااااال ا-6

األمريكيااة طائفااة واسااعة ماان املواضاايا، منهااا سااتة مواضاايا تكتساا  
أعاادت فااأوال ، الاادوي  النااانون جلنااة ااتمااا. تثااأ وقااد تاوااة أمهيااة

نااوق اللجناة النانونيااة حراسااة عاان أسااليب تعزيااز النظااا. ا قليماا  حل
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ا بنشاط، وقدمت ا نسان، وا  مسألة أساسية ما انفكت تدرسه
ماااااث   تااااادمات استشاااااارية ه رطاااااار رعاااااداح واااااك رقليمااااا  يتعلاااااق 
سألرااااكال املعاواااارة للتمييااااز  وأعاااادت اللجنااااة النانونيااااة ه تلااااك 
الدراسااة توواايات تتعلااق بصاا حيات أااام ايئااات منظومااة البلاادان 

لبلاااااادان األمريكيااااااة حلنااااااوق ساااااايما جلنااااااة ا ال األمريكيااااااة ومهامهااااااا،
األمريكيااة حلنااوق ا نسااان  وأباادت فيهااا  ا نسااان وحمكمااة البلاادان

اللجناااااة النانونياااااة  ااااارلك م حظاااااات ومنرتحاااااات تتعلاااااق بتساااااوية 
اا فاااات سلسااابل الوحياااة واعتمااااح تااادابأ احلماياااة  وتناولااات فيهاااا، 
فض   عن ذلك، تدابأ جديدة مكن للمحكمة واللجنة املر ورتني 

ات متكاان تماحاااا ماان أجاال تعزيااز حنااوق ا نسااان، واقرتحاات آلياا اع
مااان تعزياااز متابعاااة النااارارات وفعاليتهاااا  واعتاااربت اللجناااة النانونياااة، 
أتاااأا ، ه ااااارم الدراساااة أنااااه مااان األمهيااااة مبكاااان أن يصااااّدق عاااادح 

مااان الااادول علاااى واااكوك البلااادان األمريكياااة املتعلناااة حبناااوق  أ ااارب
ة تتعلاق بتمويال احملكماة واللجناة ا نسان، وقدمت منرتحات خمتلفا 

 السالف ذ رمها 
واثنيااااا ، أعاااادت اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان األمريكيااااة حراسااااة  -7

تناولاات حرياااة الااارأي والتعباااأ  وبصااورة أحق، طلبااات رليهاااا اجلمعياااة 
العامة ملنظمة الدول األمريكية أن تنظار ه أمهياة  فالاة حرياة الارأي 

ا ع . احلرة واملستنلة تفرض علاى  والتعبأ، سلنظر رىل أن وسائط
تفرضاااها عليهاااا الدولاااة،  مكااان أن ال للسااالوك املهاااإ نفساااها قواعاااد

وفنا  ملباح  النانون الدوي الواجبة التطبياق  ويارتبط أحاد الشاواغل 
الضاامنية املتعلنااة ماارا الطلااب باازايحة اسااتخدا. راابكة ا نرتناات ه 

ا حبرياااة  وبعاااد ننااااش نشااار املعلوماااات وسملخااااطر الااا  هتااادح تاااداوهل
 للماااحة مسااتفي ، اعتماادت اللجنااة النانونيااة تنرياارا  يتضاامن حتلااي   

مااان االتفاقياااة األمريكياااة حلناااوق ا نساااان، وللع قاااة باااني اااارم  13
املااااااحة وتعزياااااز الدمنراطياااااة، والنياااااوح املفروضاااااة علاااااى حرياااااة الااااارأي 

ها  والتعبأ، والعنوست املنصوع عليها ه حالة ا فراط ه ممارسات
احلريااة ااا  رحاادى حعااائم الدمنراطيااة، ااارم وير ااز التنرياار علااى أن 

الصااااااحافة ااااااا  أفضاااااال وساااااايلة للتعاااااارف علااااااى أفكااااااار  وأن حريااااااة
ومااواقفهم وأعماااهلم وتنييمهااا  بيااد أن التنرياار  املساا ولني السياساايني

يشدح، علاى غارار حمكماة البلادان األمريكياة حلناوق ا نساان وجلناة 
ا نسااااان ه قراراهتمااااا، علااااى أن حريااااة  البلاااادان األمريكيااااة حلنااااوق

احلنوق األتارى املعارتف  التعبأ ليست مطلنة و ب أن تتوافق ما
ما، مثل احلق ه احلفا  علاى السامعة  ويشادح التنريار أيضاا  علاى 
ضارورة رحجاا. الادول حومااا  عان فارض رقابااة مسابنة وينارتح مباااح  

احلنينية ا  ال    توجيهية الحرتا. حرية التعبأ، وي  د أن الصحافة
عامااة تنشااغل حومااا  مبعرفااة احلنينااة وتبنااى مسااتنلة عاان الساالطات ال

والسياسية واالقتصاحية وتستطيا االعرتاف أبتطائها  ويرى التنرير 
أن احاااارتا. قواعااااد الساااالوك املهااااإ الصااااحفية اااااو أفضاااال الوسااااائل 
لكفالة حرية التعبأ، وا  حرية  ب أن تتمتا ما وسائط ا ع .  

 فيها ربكة ا نرتنت  مبا ة، اف
مريكيااة تنرياارا  عاان واثلثااا ، أعاادت اللجنااة النانونيااة للبلاادان األ -8

آلية مشاار ة  13مشار ة املواطنني ه النظا. الدمنراط  تناولت فيه 

ر ه خمتلااف بلاادان املنطنااة  وبينمااا يسااّلم التنرياار أبمهيااة  مباراارة تنفااَّ
نااااارتح تااااادابأ  فيلاااااة اااااارم اآللياااااات، فإناااااه ير اااااز علاااااى حااااادوحاا وي

ويشادح سلتشجيا على احرتا. النظا. الدستوري وحناوق املاواطنني  
 “لدمنراطياااة النيابياااة االتنريااار بصااافة تاواااة علاااى أن التميياااز باااني 

 قااااد ياااا حي رىل التضااااليل  “لدمنراطيااااة النائمااااة علااااى املشااااار ة او
تعااااإ الدمنراطيااااة النيابيااااة رفاااا  مشااااار ة املااااواطنني، باااال تاااادعو  وال
حتاااال  وال واطنني رىل املشاااار ة بنشاااااط ه عملياااات الاااااذ النااارار املااا 

 ة املبارااارة حماااال م سساااات الدمنراطيااااة النيابياااة، باااال آلياااات املشااااار 
 تستكملها وتنو. بتعزيزاا 

ورابعااااا ، أعاااادت اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان األمريكيااااة حتلااااي    -9
والتعااون ه  مناران  ألاام الصاكوك النانونياة املتعلناة سلسالم واألمان

البلااااادان األمريكياااااة  وسلااااارغم مااااان أن املنطناااااة راااااهدت فااااارتة مااااان 
االسااتنرار النساار تربااو علااى نصااف قاارن، فااإن وااون الساالم واألماان 

تاوي  رذ يزال ئظى ساتما. منظمة الادول األمريكياة، ال ا قليميني
عناية تاوة ملبدأ عد. التدتل وتسوية النزاعات سلطرق السالمية  

نااة النانونيااة ه تنريراااا وااورة متعاادحة األبعاااح للوضااا وقاادمت اللج
رساات التهدياادات اجلدياادة النامجااة عاان أمااور ماان األمااإ الااراان، وح

بينهاااا ا راااااب واجلرماااة املنظمااااة عااارب الوطنياااة واال اااار سملهاااااجرين 
وهترياااااااب املخاااااااادرات واألسااااااالحة اافيفااااااااة وتغاااااااأ املناااااااااخ واجلرمااااااااة 

ضااااارورة وضاااااا أحوات وآلياااااات ا لكرتونياااااة  وتلاااااص التحليااااال رىل 
 نطنة ه امل “حلنائق اجلديدة اابتكارية ملواجهة ارم 

وتامساااااااا ، أولااااااات اللجناااااااة النانونياااااااة للبلااااااادان األمريكياااااااة، ه   -10
الووول   السنوات املاضية، عناية تاوة رىل املسائل املتعلنة سحلق ه 

ت  رىل الواثئااااق ا حاريااااة واحلااااق ه احاااارتا. ااصووااااية ومحايااااة البياااااان 
الشخصااااية، وااااا  حنااااوق أساسااااية حلساااان أحاء الدمنراطيااااة واحاااارتا.  
حناااااوق ا نساااااان ه عصااااار املعلوماااااات الرقمياااااة  وأساااااهمت اللجناااااة  
النانونية ه رعداح قانون  وذج  يتعلق سلووول رىل الواثئق ا حارياة  

،  2012عااااا.   وه     2010ل ممارسااااة، اعُتماااادا ه عااااا.  رىل جانااااب حلياااا 
منرتحاااا  للمبااااح  بشاااأن ااصوواااية ومحاياااة  اعتمااادت اللجناااة رعااا ان   

البياااانت الشخصااية ه األمااريكتني، حيااث رن العوملااة والثااورة الرقميااة  
تتمخضااان عاان حتاادايت غااأ مساابوقة وتناااالن ماان املفهااو. التنلياادي  

دايت التوفيااق بااني مصاااحل  للخصووااية  وتفاارتض مواجهااة ااارم التحاا 
حرتا. ااصووية،  ومباح  متناقضة  وعليه،  ب أن يتسق احلق ه ا 

وحرية ااطاب والرأي والتعبأ، وحرية تداول املعلوماات عارب احلادوح،  
ماااااا احتياجاااااات  ااااال حكوماااااة ه جماااااال األمااااان  ووااااااغت اللجناااااة  
رىل  النانونيااة، اسااتناحا  رىل األعمااال الاا  قاماات مااا منظمااات حوليااة و 

مبااااحرات الااارهتا حول أعضااااء ه منظماااة الااادول األمريكياااة، رعااا ان   
مبدأ  تتعلق حبماية ااصووية والبياانت الشخصية مكان   12 من يتض 

أن تسرترااااد مااااا أعمااااال الاااادول األعضاااااء مسااااتنب   ه ااااارا اجملااااال   
ويتعلق األمر أساسا  سلشفافية واملوافنة واحلفاا  علاى السارية، وبوجاه  

سااااا ولية  وتتضااااامن املبااااااح  معاااااايأ بشاااااأن الوواااااول رىل  أتااااص، سمل 
ومعاجلاااااة البيااااااانت احلساساااااة، ومساااااا ولية  املعلوماااااات وتصاااااحيحها،  

اهليئااااااااااات املكلفااااااااااة إبحارة املعلومااااااااااات، واسااااااااااتعمال   أو   األرااااااااااخاع 
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احلاادوح، والتعريااف سالسااتثناءات  ومتثاال ااارم املباااح    املعلومااات عاارب 
األعضاااء ه حتديااد هُنجهااا    قاعادة متينااة مكاان أن تسااتند رليهاا الاادول 

 الوطنية وسن التشريعات  
اللجنااة النانونيااة للبلاادان األمريكيااة مسااألة  وساحسااا ، تناولاات -11

تتصل اتصاال  واضحا  سلنانون الدوي اااع وتكتس  أمهية حيوية 
سلنسبة للنمو االقتصاحي ملنطناة األماريكتني، حياث ثبات أن  لفاة 

ا يشك ن عائنني اامني ئوالن رجراءات تسجيل الشر ات وبطئه
لنليلاااااة املاضاااااية حون رنشااااااء مشااااااريا جديااااادة  وراااااهدت العناااااوح ا

أركاال  جديدة من الشر ات اهلجينة ه خمتلف بلدان العامل، تيسر 
رنشاء املشاريا الصغأة جدا  واملشاريا الصغأة واملتوسطة  واستناحا  

ديااااد ماااان رىل مباااااحرة  ولومبيااااة تشااااجا اسااااتخدا. ااااارا الشااااكل اجل
الشر ات ورىل أعمال السيد فرانسيسكو رايس في ميزار، اعتمدت 

لجنااة النانونيااة مشاارو  قااانون  ااوذج  يتعلااق سلشاار ات املسااامهة ال
عنادما  رال املبّسطة  ويتضمن املشرو  احلد من مس ولية املساامهني،

 ااوزات  ويانص  أو يستخدمون الشر ة الرتكااب أعماال اتات  
لاى محاياة األطاراف الثالثاة وعلاى رقاباة فعالاة وقليلاة املشرو  أيضا  ع

جعااا  حسااااست تاااارجيني  ومتتااااز النواعاااد الكلفاااة مااان جاناااب مرا
 املتعلنة بتصفية الشر ة وحلها سلبساطة النسبية 

واعتماادت اللجنااة النانونيااة للبلاادان األمريكيااة أيضااا  ه العااا.  -12
األماريكتني،  ء هاملاض  حلي   للمباح  بشأن االحتكا. رىل النضاا

ائية واحارتا. وفيه تُنرتح وسائل ابتكارية تكفل استن ل الانظم النضا 
حنوق مجيا املواطنني ه ظل زايحة عدح الادعاوى وامفااض املاوارح 
املتاحاااااااة  ويتضااااااامن الااااااادليل منرتحاااااااات تتعلاااااااق بتااااااادريب النضااااااااة 
واتتيااااارام، وحتااااديث النظااااا. النضااااائ  واسااااتن له، واحاااارتا. مباااادأ 

بل االنتصاااف النضااائية، وضااماانت االحتكااا. املتساااوي فعاليااة ساا 
اجملاااالت، وآليااات العدالااة البديلااة، ومساااعدة رىل النضاااء ه مجيااا 

 الفئات الضعيفة، واالعرتاف بتعدح الثنافات 
، اعتمدت اللجنة النانونياة للبلادان األمريكياة 2011وه عا.  -13

الثناااااه ه تطااااوير النااااانون أيضااااا  حلااااي   للمباااااح  املتعلنااااة سلتنااااو  
نااااه ه الااادوي، وااااو حليااال يهااادف رىل تشاااجيا مراعااااة التناااو  الث

الاانظم الوطنيااة و فالااة االعاارتاف بااه حسااتوراي  وقانونيااا   وُحعياات فيااه 
الااااادول األعضااااااء ه منظماااااة الااااادول األمريكياااااة رىل واااااون الااااارتاث 

رث اللغااااوي ه املنطنااااة ورعاااااحة أتاياااال املناااااطق املتضااااررة ماااان الكااااوا
الطبيعياااة ورنشااااء م سساااات وآلياااات مااادف محاياااة الااارتاث الثنااااه 

الثناه ه عملياات االنادماج ا قليما   وفضا   عان ومراعاة التنو  
ذلاااك، ئااادح الااادليل حور اجملتماااا املااادين واملنظماااات غاااأ احلكومياااة 
والنطاااا  ااااااع ه جماااال تعزياااز التناااو   وأتاااأا ، اعتمااادت اللجناااة 

رارا  يتعلق سللجوء ومبر ز ال جئني حعت فيه الدول النانونية أيضا  ق
نح مر از ال جائ ه الناانون الاداتل  رىل  فالة أن تكون راروط ما 

 مناسبة ومتسنة ما مباح  النانون الدوي ذات الصلة 
ويتضااااامن جااااادول أعماااااال الااااادورة احلاحياااااة والثماااااانني للجناااااة  -14

تتعلاااق األوىل النانونياااة للبلااادان األمريكياااة مخاااس مساااائل جديااادة  و 

إبعاداح حليال لتنظايم اسااتخدا. الناوة ومحاياة األراخاع ه حاااالت 
ف الداتل  ت فا  حلاالت النزا  املسلح  فف  عدح من بلادان العن

لتهدياااادات سلغااااة بسااااابب والساااا مة املنطنااااة، قااااد يتعاااارض األمااااان 
املظااااااااااارات اجلمااأياااااااااة ذات الطاااااااااابا  أو املنظماااااااااات ا جرامياااااااااة

اللجنااة النانونيااة اااو رعااداح رطااار قااانوين  السياساا   وااادف أعمااال
تااااارتبط  ال الااااا  ملماااااو  ينطباااااق علاااااى حااااااالت العناااااف الاااااداتل 

ن املاااوظفني املكلفاااني إبنفااااذ الناااوانني مااان واااون  مباااا ماااا، بنااازا  مكاااّ
النظاااا. ومحاياااة أنفساااهم واحااارتا. حناااوق ا نساااان ه الوقااات ذاتاااه  

ضاا  حراساة تتنااول وأثناء الدورة الناحمة، سُتجري اللجنة النانونياة أي
 طار، ارا ا وه حنوق ا نسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية 

ستسااااااااتند اللجنااااااااة النانونيااااااااة سلتأ يااااااااد رىل مباااااااادأ عااااااااد. التمييااااااااز 
الستخ ع املباح  النانونية ذات الصلة  وستنظر اللجنة النانونية 

افياة أيضا  ه مسألة رعداح تشريا  وذج  يتعلق حبماياة امللكياة الثن
ه حالااة نشااوب ناازا  مساالح  وقااد باادأت مناار عاادة ساانوات، بناااء 

العامااااة ملنظمااااة الاااادول األمريكيااااة، النظاااار ه علااااى طلااااب اجلمعيااااة 
وسائل تعزيز احرتا. النانون ا نساين الدوي ه املنطنة  وسيسااعد 
ارا التشاريا النماوذج  الادول األطاراف ه الصاكوك الدولياة ذات 

ناازا  الاملمتلكاات الثنافيااة ه حالااة  محايااةة ساايما اتفاقياا  ال -الصالة 
علااااى  - وبروتو وليهااااا ،1954، املربمااااة ه الااااااي ه عااااا. ساااالحامل

تصااّدق بعااد علااى ااارم  مل الوفاااء سلتزاماهتااا، وسيساااعد الاادول الاا 
الصاااكوك علاااى اعتمااااح تشاااريعات احلماياااة املناسااابة  وأثنااااء الااادورة 

اح  توجيهيااااة عامااااة ذاهتااااا، ستشاااار  اللجنااااة النانونيااااة ه وضااااا مباااا 
بشأن التكامل احلدوحي من أجال تيساأ التعااون عارب احلادوح علاى 
الصاااااعيد ا قليمااااا  ه جمااااااالت عديااااادة  وأتاااااأا ، ساااااتنظر اللجناااااة 
النانونياااااة ه املساااااائل اجلديااااادة املتعلناااااة سلناااااانون الااااادوي ااااااااع، 
وسااااتدر  رمكانياااااة النظااااار ه أماااااور مااااان بينهاااااا التحكااااايم ه جماااااال 

لية واالستثمارات الدولية، واحلصاانت، وتطبيق النانون التجارة الدو 
 تلية الدوي ه احملا م الدا

ويعطاااا  ااااارا االسااااتعراض املااااوجز ألعمااااال اللجنااااة النانونيااااة  -15
للبلادان األمريكياة فكاارة عان تنااو  املواضايا الاا  تعاجلهاا، حاا  ورن  
 انااات تتصااال بطبيعاااة احلاااال أباااام املشاااا ل الااا  تواجههاااا الااادول 

 ذ اااااار ماااااان قباااااال، و مااااااا منظمااااااة الاااااادول األمريكيااااااة  ضاااااااء هاألع
سااااائل التنليدياااة للنااااانون الاااادوي تنتصااار ااااارم األعماااال علااااى امل ال

العاااا.  واللجناااة النانونيااااة، سعتبارااااا ماااادعوة رىل تنااااول التحاااادايت 
اجلديدة ال  يطرحها التعاون اليوم  عرب احلدوح، لديها عز. واضح 

 لعملياااااة، مثااااال محاياااااة املساااااتهلكعلاااااى رعطااااااء األولوياااااة للمساااااائل ا
مكافحاااااااة  أو حاااااااق اللجاااااااوء أو الوواااااااول رىل الواثئاااااااق ا حارياااااااة أو

 األركال احلديثة للتمييز 
ئكاام اليااو. الع قااات  ال وغااإ عاان البيااان أن النااانون الاادوي -16

املنظمااات الدوليااة فحسااب وأن مفهااو. النظااا. العااا.  أو بااني الاادول
يناايَّم ه سااياق أوسااا بكثااأ سلنظاار علااى الصااعيد الاادوي  ااب أن 

الاا  تضااطلا  فيهااا األنشااطة مبااا رىل اتسااا  نطاااق األنشااطة الدوليااة،
جمموعاات  أو مان األفاراح -ما اجلهاات الفاعلاة غاأ التابعاة للدولاة 
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والااا  متتاااد مااان التجاااارة والنضاااااي الثنافياااة واألسااارية، بااال  -األفاااراح 
، ماااارورا  حبماياااااة البيئاااااة واألنشااااطة ا جرامياااااة، رىل محايااااة املساااااتهلك

وتساااوية اا فاااات اااواااة ذات الطاااابا املااادين والتجااااري  وعلياااه، 
ثناااه يفتناار  أو اجتماااع  أو يصااعب التفكااأ ه نشاااط اقتصاااحي

أبتاارى مسااألة قانونيااة حوليااة   أو يثااأ بطرينااة وال رىل البعااد الاادوي
 ويثاااأ التطاااور الساااريا للتكنولوجيااااا واالتصااااالت والتجاااارة مشااااا ل

يسبق هلا مثيل سلنسبة للنظاا. الناانوين الادوي  فالتهديادات الا   مل
تنبا فنط من الدول النومية، بل  ال ألمن الدولينيترتبص سلسلم وا

تكتس  بصورة متزايدة طابعا  متعدح األبعاح يتجاوز احلدوح الوطنية 
ويتطلب برل جهاوح مجاعياة اساتثنائية  وسملثال، فاإن عملياة التنمياة 

هاااوح املبرولاااة الرامياااة رىل النضااااء علاااى الفنااار تتضااامن جواناااب واجل
االجتماعية والثنافية ال  ترتبط ارتباطا  متعلنة سحلنوق االقتصاحية و 

وثينا  فيما بينها ويتعني النظر فيها بدقة  وأتأا ، فإن احرتا. وتعزيز 
حنااااوق ا نسااااان املعاااارتف مااااا حوليااااا  يشااااك ن عنصاااارين أساساااايني 

 حمنراط    قامة نظا.
وه مجيااااا ااااارم اجملاااااالت، يتضااااااءل التمييااااز التنلياااادي باااااني  -17

والنانون الوطإ وبني النانون العا. والنانون اااع  النانون الدوي  
وعليااااه، اعتماااادت اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان األمريكيااااة، ه الوفاااااء 
بواليتهااا، هنجااا  موسااعا  ملعاجلااة أااام املشااا ل املطروحااة علااى منظمااة 

دول األمريكيااااة والاااا  مكنهااااا أن تنااااد. بشااااأهنا رسااااهامات اامااااة الاااا 
يد سااتيوارت أبنااه ه بعاا  األحيااان ور ابيااة  ومااا ذلااك، أقاار الساا 

تكااون وتااأة أعمااال اللجنااة النانونيااة وجاادول أعماهلااا املثناال سلبنااوح 
مااان األماااور املضااانية، وقاااد يكاااون مااان املفياااد أن يتااااح هلاااا مزياااد مااان 

حراساااة بعااا  املساااائل وزايحة تفصااايلها   الوقااات واملاااوارح للتعماااق ه
احلكااااااوم  مث وبصاااااافته ممارسااااااا  وحنوقيااااااا  سااااااابنا  ه جمااااااال العماااااال 

أ احميا ، أعرب عن ارتياحه للفرواة الا  تتااح لاه حالياا  للتعماق ه 
التفكااأ ه املشااا ل املعناادة  بيااد أن اللجنااة النانونيااة تواجااه حومااا  

م بااني حراسااة املسااائل وحتليلهااا، حتااداي  يتمثاال ه ر اااح التااوازن امل ئاا 
ة ماااان جهاااااة، ووااااياغة رررااااااحات عمليااااة ملعاجلاااااة املشااااا ل الساااااريع

 التطور، من جهة أترى 
وه ااتااااا.، رااااكر الساااايد سااااتيوارت جلنااااة النااااانون الاااادوي علااااى   -18

راتحتها الفروة له لعرض أعمال اللجنة النانونية للبلدان األمريكية ال   
وار بينهااا وبااني جلنااة النااانون الاادوي، وقااال  تااوي أمهيااة قصااوى لتعزيااز احلاا 

نبل ه حورهتاا السانوية الا   رن اللجنة النانونية ستكون ساعيدة أبن تسات 
سااُتعند ه ريااو حي جااانأو، الربازياال، ممااث   عاان جلنااة النااانون الاادوي،  
و اااارلك ه الاااادورة الدراسااااية الساااانوية للنااااانون الاااادوي الاااا  سااااُتعند ه  

 وقد  د اهليئتان سب   أترى للتعاون بينهما  ارا   -الفرتة نفسها  
وي رىل توجياه أسائلتهم حعاا أعضااء جلناة الناانون الادالرئيس  -19

  ستيوارترىل السيد 
قااال رنااه ُحعاا  عاادة ماارات بصاافته أوســبينا  -فلنســيا الساايد  -20

حماضاااااااارا  رىل الاااااااادورة الدراسااااااااية للنااااااااانون الاااااااادوي الاااااااا  تُعنااااااااد ه 
الااااادول جاااااانأو حتااااات رراااااراف الااااادائرة النانونياااااة ملنظماااااة  حي رياااااو

احملاضااارات ه األمريكياااة ورناااه يشاااهد علاااى األمهياااة الااا  تاااُوىل هلااارم 
الناااارة  وتُنشااار اااارم احملاضااارات عااااحة ه جملاااد منفصااال  ااال عاااا.  
ولند تعززت الع قات بني اللجنة النانونية للبلدان األمريكية وجلنة 

 ت الشخصااية، نظاارا  رىل أن عاادحا  الناانون الاادوي ماان تاا ل الصا 
سااايما السااايد  ال مااان األعضااااء الساااابنني ه جلناااة الناااانون الااادوي،

ساااواِر  والسااايد ريرحوثياااا سا اساااا،  اااانوا أعضااااء ه اللجناااة  سييناااا
النانونياااة للبلااادان األمريكياااة  و انااات اللجناااة النانونياااة، ه راااكلها 

را  رىل أن أنشاااطة الساااابق، مبثاباااة سااالف  للجناااة الناااانون الااادوي، نظااا 
التدوين والتطوير التدر   للنانون الدوي  انات جازءا  مان أااداف 

تكن اارم املنظماة  مل كية منر الث ثينيات، ورنمنظمة الدول األمري
 يُوقااااا علااااى ميثاقهااااا مل رذ قاااد تشااااكلت بعااااُد بصاااافتها اااارم وقتئاااار،

  وعلااى أيااة حااال، فااإن العديااد ماان املواضاايا الاا  1948ه عااا.  رال
ظيااات ساتماااا. اللجناااة النانونياااة واألسااااليب الااا  اعتمااادهتا اااا  ح

 لنانون الدوي الحنا  مواضيا وأساليب تناولتها واتّبعتها جلنة ا
ورسااااها. البلاااادان األمريكيااااة ه تطااااوير النااااانون الاااادوي العااااا.  -21

حاجاة رىل تنااول  ال مكان رنكاارم  ورغام أناه ال واااع او رساها.
األعضااء معرفاة اتماة، فإناه مان املهام تساليط الضاوء مواضيا يعرفها 

علااااى العماااال الرائاااااد الااااري ماااااا انفكاااات اللجناااااة النانونيااااة للبلااااادان 
األمريكية تنجزم  وقد أحسن السيد ستيوارت ر از جهاوح التادوين 
والتطوير التدر   ال  تبرهلا اللجنة النانونية اليو. ه جمال الناانون 

ا تر از علاى مصااحل املنطناة، وااو أمار الدوي  سلرغم مان أن أعماهلا 
بديه ، فإهنا تكتس  بعدا  عامليا ، وإبمكان جلنة النانون الدوي أن 

ذ ااار السااايد ساااتيوارت مااان  و مااا تفيد مااان اتباااا  اااارا النماااوذج تساا 
تعاد اللجناة النانونياة هتاتم ااتماماا   باأا  سملواضايا التنليدياة  مل قبال،

فهم حناائق اجملتماا احلديثاة ور ااح للنانون الدوي، ور ا هتدف رىل 
حلول قانونية للمشا ل املرتابطة املطروحة الياو.  وسلتااي، بارغم أن 

ناااة النانونياااة تتنااااول مساااائل مطروحاااة علاااى الصاااعيد ا قليمااا ، اللج
فااااإن ااااارم املسااااائل تتجاااااوز احلاااادوح ومكاااان أن تكااااون ذات أمهيااااة 

 ا  عاملياااا ، فإهناااااعاملياااة  وسلااارغم مااان أن للجناااة النااااانون الااادوي بعاااد
متشااابثة بفكااارة وجاااوب تر ياااز  ،ت فاااا  لااارلك فيماااا يبااادو ،تااازال ال

    للناااااانون الااااادوي أساساااااا ، رنعملياااااة التااااادوين والتطاااااوير التااااادر 
ومكاان  -يكان حصاارا ، علااى مواضاايا تنليديااة ه النااانون الاادوي  مل

أن تاااارتك رىل حااااد مااااا انطباعااااا  أبهنااااا أواااابحت ايئااااة تسااااعى بكاااال 
ور سلفعاااال ه الوسااااائل رىل  تاااادوين وتطااااوير مااااا ساااابق أن ُحون وطااااُ

ء مان ، وتنظار رىل املواضايا االبتكارياة بشا 1969اتفاقية فيينا لعاا. 
التخااااوف  وإبمكااااان جلنااااة النااااانون الاااادوي أن تسااااتلهم ه أعماهلااااا 
 التالية ما او مدرج من مواضيا ه جدول أعمال اللجنة النانونية 

طيااااة، واااااو موضااااو  عزيااااز علااااى بتعزيااااز الدمنرا يتعلااااق فيماااااو  -22
أوسبينا  -قلوب مجيا سكان أمريكا ال تينية، أعرب السيد فلنسيا 

ضاااااح السااااايد ساااااتيوارت آراء اللجناااااة النانونياااااة عااااان رغبتاااااه ه أن يو 
للبلااااادان األمريكياااااة بشاااااأن ماااااا ذ ااااارم مااااان عاااااد. وجاااااوح وااااالة باااااني 

الواساااااااا االنتشاااااااار  -املاااااااواطنني ه الدمنراطياااااااة واال اااااااام  مشاااااااار ة
املتمثاال ه بناااء بعاا  املساا ولني ه  -ه أمريكااا ال تينيااة  لألسااف
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 ملااااانتالسااالطة عااان طرياااق روااا حات حساااتورية تصاااّوت عليهاااا الرب 
 تعتمداا استفتاءات  أو

سلع قة بني اللجنة النانونياة  يتعلق فيماقال،  حسونةالسيد  -23
للبلاادان األمريكيااة وجلنااة النااانون الاادوي، رن الساايد سااتيوارت أفاااح 
أبن للجناااة النانونياااة والياااة وااتماماااات خمتلفاااة، نظااارا  رىل أهناااا تعاااىن 

ا مسااتعدة لتطاوير ع قاهتااا أساساا  مبواضايا هتاام األماريكتني، بيااد أهنا 
وتاأ راااد علاى ذلاك ااو الادعوة الا   -ما جلنة النانون الدوي 

وجهتهاااااا رىل جلناااااة الناااااانون الااااادوي  يفااااااح عضاااااو حلضاااااور حورهتاااااا 
تنظاار ه  ن للجنااة النانونيااة، ه ااارا الصاادح، أنالساانوية  وقااد مكاا 

ي املواضايا املدرجاة ه جاادول أعماال جلناة النااانون الادوي وأن تبااد
م حظات مكن أن تثري النناش املخصص هلرم املواضيا  وأعرب 
السيد حسونة عن رغبته ه معرفة ما رذا  ان للجنة النانونية، وا  

شااارتك باااني البلااادان األمريكياااة، رىل حاااد ماااا متثااال النظاااا. الناااانوين امل
 أرااااكال تعاااااون مااااا آليااااات قانونيااااة رقليميااااة أتااااارى، أو ع قااااات

املنظماااااة االستشاااااارية  أو نونياااااة األوروبياااااةسااااايما امل سساااااات النا ال
جلنااااة االحتاااااح األفريناااا  للنااااانون  أو األفرينيااااة -النانونيااااة اآلساااايوية 

الاادوي ماا ترا ، ورذا  الاادوي الاا  قااا. وفااد منهااا باازايرة جلنااة النااانون 
 انااات اللجناااة النانونياااة تزماااا تعزياااز   اااان الااارح س  ااااب، ماااا رذا

 ة هلاااارم املنظومااااات، نظاااارا  رىل أن خيااااد. املصاااااحل املشاااارت  مبااااا تعاوهنااااا
تباااااحل ااااااربات واملعااااارف ااااارا ماااان رااااأنه أن يثااااري أعمااااال ااااارم 

 رك  ب  اهليئات  افة
دان األمريكياة( أعارب ًاللجناة النانونياة للبلا ستيوارت السيد  -24

عااااان ارتياحاااااه لتفكاااااأ جلناااااة الناااااانون الااااادوي ه رجاااااراء مشااااااورات 
ياة وقاال رناه سايطلا زما ءم علاى مستنب   بينها وبني اللجناة النانون

فاإن اهليئتاني بينهماا قواسام مشارت ة  لناد أنيطات  ،ذلك  وسلتأ يد
رغم بكاال منهمااا واليااة تعزيااز التطااوير التاادر   للنااانون الاادوي، سلاا 

مااااان اتااااات ف هنجهماااااا وأولوايهتماااااا، حياااااث رن ألعماااااال اللجناااااة 
لنظاار رىل النانونيااة ساصااوع طابعااا  عمليااا  وآنيااا  بدرجااة أ اارب  وس

رمكانياة االنتفااا  املتباااحل مان التعاااون بااني اهليئتاني، فنااد يكااون ماان 
 املفيد استكشاف وسائل رقامته عمليا  

األمريكيااااة مااااا ايئااااات  وال تتعاااااون اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان -25
 اناااات تتااااابا املسااااتجدات ه النااااارة  قانونيااااة رقليميااااة أتاااارى، ورن

ة  وفض   عن ذلاك، فاإن اقارتاح ه أوروس بصورة تاو أو األفرينية
السايد حساونة اقارتاح مهام ساتتناوله اللجناة النانونياة بدراساة وافيااة  

أن أوساابينا بشاا  -سلساا ال الااري طرحااه الساايد فلنساايا  يتعلااق فيماااو 
الع قة بني الدمنراطية النائماة علاى املشاار ة وا اام بعا  األنظماة 

ت اجلمعيااة العامااة رىل البناااء ه الساالطة بوسااائل مريبااة، فنااد طرحاا 
ملنظمااة الاادول األمريكياااة ااارم املساااألة علااى اللجناااة النانونيااة  وقاااد 
حروت اللجنة النانونياة علاى عاد. ا حالء برأيهاا بشاأن حالاة بلاد 

عااد. أت يااد أن رااك   معينااا  ماان أرااكال الدمنراطياااة  بعينااه وعلااى
أعلى حرجة منارنة بشكل آتر  وعليه، فإنه من  أو  سيكون أفضل

اعتباااار أن الدمنراطياااة النائماااة علاااى املشاااار ة باااديل مناساااب  ااطاااأ

للدمنراطيااااة النيابيااااة ه احلاااااالت الاااا  يتعاااارر فيهااااا علااااى املااااواطنني 
مكاانهم  وال املوجااوحين ه الساالطة ا حالء اثرائهاام بشااأن املساا ولني

ه رحارة بعاا  الشا ون العامااة  فاألنظماة الاا  تظاال ه  رال املشاار ة
 الوقت نفسه أهنا أنظمة حمنراطية ليست  رلك السلطة وتّدع  ه

ه الواقا  رن الدمنراطية، أاي   انت الصبغة ال  تكتسيها، تفرتض 
تتاااح الفروااة  ثااأا  للجنااة  ال أن مااار  املواطنااون سااياحهتم  وأتااأا ،

النانونيااة للنظاار ه املسااائل املتعلنااة سلنااانون الاادوي العااا.، بيااد أهنااا 
مااااال جلنااااة النااااانون الاااادوي وسااااتكون سااااعيدة تتااااابا عاااان  ثااااب أع
 اثتر  أو س سها. فيها بشكل

رااكر الساايد سااتيوارت علااى عرضااه الشااامل  نيهــاوسالساايد  -26
يحات عان الادور الاري يضاطلا والبالغ األمهية  وطلب تناد  توضا 

باااه معهاااد البلااادان األمريكياااة حلناااوق ا نساااان ه منظوماااة البلااادان 
ق والطرينااة الاا  تنسااق مااا ااارم اهليئااة األمريكيااة حلمايااة ااارم احلنااو 

أعماهلاااا ماااا ايئاااات أتااارى مثااال حمكماااة البلااادان األمريكياااة حلناااوق 
 ارلك ا نسان وجلنة البلدان األمريكية حلنوق ا نسان  واستفسر  

املشاكلة املتعلناة  -يزماا تنااول  أو -عما رذا  ان املعهد قد تناول 
واااا  أن  أال اجلنوبياااة، سلوالياااة النضاااائية املطروحاااة ه قاااارة أمريكاااا

بعااا  اهليئاااات ا قليمياااة، مثااال حمكماااة العااادل ألمريكاااا الوساااطى، 
تتجاااااوز واااا حياهتا وتسااااعى لفاااارض قراراهتااااا علااااى بلاااادان ليساااات 

 مريكا الوسطى أعضاء  ه منظومة أ
أ اااد أن اللجناااة النانونياااة للبلااادان غـــوميس روبليـــدو السااايد  -27

مان تادمات قانونياة األمريكية تضطلا بدور اا. بفضل ماا تندماه 
رىل منظمااااااة الاااااادول األمريكيااااااة، باااااال و اااااارلك رىل فااااااراحى الااااااادول 

حورة اسااااتثنائية  2013األعضاااااء  وسااااتكرَّ  ه  ااااانون الثاين/يناااااير 
للجمعياااة العاماااة ملنظماااة الااادول األمريكياااة لتعزياااز منظوماااة البلااادان 

رطااااار األعمااااال التحضااااأية بااااني  وه األمريكيااااة حلنااااوق ا نسااااان 
  جااارت ه منااار منظماااة الااادول األمريكياااة، أعااادت احلكوماااات الااا 

اللجنة النانونية تنريرا  رحبت به الدول األعضاء ترحيباا  حاارا ، ومان 
رااك علااى الاااذ قاارارات وااعبة  باا  ظاار أن يساااعد ااارم الاادولاملنت
اجملااااال املعااااإ  و اااادر سلتاااار أ، ماااان جهااااة أتاااارى، أن اللجنااااة  ه

ه حالة النضية   ما  أن متكِّن،النانونية تبدي آراء  استشارية مكن 
الشااااهأة بااااني املكساااايك والااااوالايت املتحاااادة ه التسااااعينيات، ماااان 

تنبغا  ا راارة رىل الادور األساسا    و (320ًتسوية سالمية للخ فاات
الري تضطلا به النوانني النموذجية ال  تعّداا اللجنة النانونياة ه 

النااانون  أو عجماااالت خمتلفااة، سااواء ه جمااال النااانون الاادوي ااااا
الدوي العا.، واو حور اا. نظرا  رىل أن النارة األمريكية ذات نظا. 

ة النانونياااة أحيااااان  ه مكاااان مااازحوج أساساااا   وأتاااأا ،  تماااا اللجنااا 
آتااار تاااارج منرااااا  وقاااد يكاااون إبمكاااان جلناااة الناااانون الااادوي أن 

 تستلهم ارم املمارسة 

__________ 
 املتحااااادة للاااااوالايت العلياااااا احملكماااااة بنااااارار املتعلاااااق الناااااانوين الااااارأي (320ً 
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جنة النانونية للبلادان بعد أن أرار رىل أن الل احلمود،السيد  -28
األمريكيااااة ااااا  واحاااادة ماااان أنشااااط اهليئااااات ه اجملااااال النااااانوين ه 

للجماعاااااات املسااااالحة  املنطناااااة، تسااااااءل، فيماااااا يتصااااال سلتصااااادي
النانونياااة الااا  تناااو. أبنشااااطة رجرامياااة، عماااا رذا  انااات محايااااة  غاااأ

حناااااوق ا نساااااان مهااااادحة أبن توضاااااا ه املناااااا. الثااااااين  واستفسااااار 
 ااااان الاااادليل الااااري تزمااااا اللجنااااة النانونيااااة رعااااداحم   عمااااا رذا أيضااااا  

 سااايمّكن ماااان تعزيااااز اااارم احلمايااااة، علمااااا  أن أوضاااا  العنااااف ااااارم
ل بينهااااا  ب االجتهااااحات النانونيااااةمكااان، حبسااا  ال الدولياااة، أن ماثاااَ

 وبني النزاعات املسلحة 

ًاللجنة النانونية للبلدان األمريكية(، مشأا    ستيوارت  السيد -29
ة الاا  طرحهااا الساايد نيهاااو  بشااأن املكانااة الاا  ئتلهااا رىل األساائل

معهااااااد البلاااااادان األمريكيااااااة حلنااااااوق ا نسااااااان ه منظومااااااة البلاااااادان 
فيها حمكمة البلدان األمريكية  مبا  األمريكية حلماية حنوق ا نسان،
ن املعهااااد ينسااااق أعمالااااه مااااا رذا  ااااا حلنااااوق ا نسااااان، وبشااااأن مااااا

نااه مكاان للمعهااد أن يعماال ايئااات أتاارى، قااال رنااه ياارى رخصاايا  ر
بطرينة مستنلة  فند واجهت اللجنة النانونية مرارا  أوضاعا  حرجة، 

املساااااألة  أماااااا نظااااارا  رىل أن بعااااا  اهليئاااااات حتمااااا  اساااااتن هلا بناااااوة 
 األتاارى الاا  أاثراااا الساايد نيهاااو  بشااأن حمكمااة العاادل ألمريكااا

 تتجاوز حون ا قليمية ال  أو  الوسطى وغأاا من اهليئات ا قليمية
تنظااار ه اااارم املساااألة بصاااورة  مل وااا حياهتا، فاااإن اللجناااة النانونياااة

مبارااارة، بياااد أهناااا تعتاااز. النظااار ه النضاااااي املتعلناااة س حمااااج والااا  
مكااااان  ال حون ا قليميااااة  وحاليااااا ، أو تاااارتبط سملباااااحرات ا قليميااااة

ساااياحة رذا  اااان رنشااااء ايئاااات جديااادة سااايعزز  مباااا أن يتنباااأ ألحاااد
 سينال منها  أو نونالنا
ورحا  علااااى الساااايد غااااوميس روبلياااادو الااااري أرااااار رىل الاااادورة  -30

االساااتثنائية املنبلاااة واآلراء االستشاااارية الااا  تباااديها اللجناااة النانونياااة 
نونياة للبلدان األمريكية، أ د السيد ستيوارت أمهية حور اللجناة النا

 ثاااااأ لااااا راء الااااا  تباااااديها مااااان أت وماااااا ه تعزياااااز حناااااوق ا نساااااان
سملمارسة ال  أراار رليهاا عضاو اللجناة نفساه، أفااح  يتعلق فيما أما

السيد ستيوارت أبنه عندما  تما اللجنة النانونية ه أما ن أترى 
تارج منراا، وس ضافة رىل أهنا تلنى عامة ترحيبا   بأا ، فإن ذلك 

تكاان لتسااتفيد منهااا ه  مل هااا ماان أن تسااتما رىل وجهااات نظاارمّكن
 ا، من جانب أساترة النانون والنضاة واحلنوقيني مث   منرا

ورحا  علااى الساايد احلمااوح، أوضااح الساايد سااتيوارت أنااه سااعيا   -31
لتفاااحي أي نياال ماان محايااة حنااوق ا نسااان حتدياادا ، تزمااا اللجنااة 

حليااال يااانظم اساااتعمال الناااوة ه النانونياااة للبلااادان األمريكياااة رعاااداح 
م احلاااالت مسااائل تاازحاح أمهيااة حاااالت العنااف الااداتل   وتثااأ ااار

دا  ماان منظااور النااانون الاادوي، تاوااة وأن اجملموعااات املعنيااة  وتعناا 
تصاااأ مدججاااة سلسااا ح أ ثااار فاااأ ثر وأن ماااا  اااان يُعتااارب معاااارك 
 رااوار  يننلااب أحياااان  رىل نزاعااات مساالحة حنينيااة  وتنظاار ايئااات

 سااايما مكتاااب األمااام املتحااادة ال عديااادة سلفعااال ه اااارم املساااائل،
املعااإ سملخاادرات واجلرمااة، وباادأت الاادول تعاجلهااا بطرائااق خمتلفااة  

رأي الساايد سااتيوارت، ينبغاا   وه وساارتاع  اللجنااة النانونيااة ذلااك 
للهدف األساس  لألعمال أن يتمثل ه محاية حنوق ا نسان ًمبا 

راح اجلماعات املسلحة(، ح  ورن  ان ينبغ  فيها تلك الواجبة ألف
 ينبغ  ر اح توازن  رذ تنو. بعملها أيضا  لنوات األمن أن 

أعاااارب عاااان رغبتااااه ه معرفااااة املر ااااز النااااانوين شــــتورما الساااايد  -32
للميثااااق الااادمنراط  للبلااادان األمريكياااة، واستفسااار عماااا رذا  انااات 

 ارا امليثاق توجد آليات م سسية متّكن من مراقبة تطبيق 
الساااايد    أعاااارب عاااان ارتياحااااه للاااارح الااااري قدمااااه   ســــابواي الساااايد   -33

سااتيوارت علااى ساا ال الساايد احلمااوح، واااو ساا ال  ااان يااوح اااو أيضااا   
أن يلنيااه  و عطاااء مثااال علااى التااداتل بااني أعمااال اللجنااة النانونيااة  
للبلدان األمريكية وجلنة النانون الدوي، ذّ ر أبن جلنة النانون الدوي  

ملوضااو   النااراءة األوىل ملشاااريا املااواح املتعلنااة س  هناات لتواااا النظاار ه أ 
، واااا  نصاااوع تتنااااول بعااا  أحكامهاااا  “ رح األجاناااب  طااا املعناااون  

مر ااز ال جئااني وملتمساا  اللجااوء  وأعاارب الساايد سااابواي عاان رغبتااه  
حا  ورن  اناات السايدة رساكوسر ررانناادث ساتثأ املسااألة    - ارلك  

 تلناا  معلومااات عاان توجهااات اللجنااة  ه   -ااا  أيضااا  علااى األرجااح  
 لدولية ه النانون الداتل   النانونية ه جمال احلصاانت ا 

بعااااد أن الحااااد أنااااه بناااادر مااااا تتعلااااق أعمااااال واكــــو، الساااايد  -34
 اللجنة النانونية للبلدان األمريكية سلتطوير التدر   للنانون الدوي

الاادوي،  فااإن ااارم األعمااال تتشااابه بشاادة مااا أعمااال جلنااة النااانون
التنريار  أعرب عن رغبته ه تلن  توضيحات عن التنرير املر ور ه

2011الساااانوي لعااااا. 
واملتعلااااق باااادور التنااااو  الثناااااه ه تطااااوير  (321ً

النااانون الاادوي  وماان جهااة أتاارى، يسااوح لديااه انطبااا  أبن اللجنااة 
املناااا. األول بكفالاااة التعااااون باااني حوهلاااا األعضااااء  النانونياااة هتاااتم ه

وبني احملكمة اجلنائية الدولية، بيد أنه أعرب عن رغبته ه معرفة ماا 
ة أن تاااراب رىل مااادى أبعاااد مااان ا  اااان إبمكاااان اللجناااة النانونيااا رذ

ذلك فتعّرف اجملااالت الا  مكان فيهاا تعاديل نظاا. روماا األساسا  
للمحكمة اجلنائية الدولية  وأتأا ، وسلنظر رىل أن مسألة النزاعات 
الداتليااة مدرجااة ه جاادول أعمااال اللجنااة النانونيااة، أعاارب الساايد 

حاادوح حريااة  فاة رأي اللجنااة النانونيااة بشاأنوا او عاان رغبتااه ه معر 
التعبااااأ  ففاااا  النااااارة األفرينيااااة، علااااى أيااااة حااااال،  ثااااأا  مااااا يكااااون 
للنزاعااات املساالحة الداتليااة بُعااد رثااإ، و ثااأا  مااا تغااريها تصاارئات 
حت  على الكرااية  وسيكون من املهم معرفة ما رذا  انت اللجنة 

لتعبأ وضرورة حظر التحاري  النانونية تفكر ه التوفيق بني حرية ا
 ى الكرااية عل
أعربت عن رغبتهاا، أساوة سلسايد  إسكوابر إرانندثالسيدة  -35

ساااااااابواي، ه معرفاااااااة املكاناااااااة الااااااا  حتتلهاااااااا احلصااااااااانت الدولياااااااة ه 
التشاااااريعات الداتلياااااة  ومااااان جهاااااة أتااااارى، أعربااااات عااااان رغبتهاااااا 

ياة تزماا، ه معرفة ما رذا  انت اللجناة النانونياة للبلادان األمريك ه
ي أعدتااه بشااأن تعزيااز منظومااة البلاادان األمريكيااة رطااار التنرياار الاار
__________ 
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حلنااااوق ا نسااااان، رنشاااااء آليااااِة تعاااااُون وتباااااحل لاااا راء مااااا ايئااااات 
سااايما جلناااة البلاااادان  ال املنظوماااة املكلفاااة حبماياااة حناااوق ا نساااان،

األمريكياااااة حلناااااوق ا نساااااان وحمكماااااة البلااااادان األمريكياااااة حلناااااوق 
 اهليئتني انة الدائمة ال  لد. ااتني ا نسان واألم

قاااال رناااه  ًاللجناااة النانونياااة للبلاادان األمريكياااة(    ســـتيوارت الساايد   -36
ساايحاول الاارح إب اااز علااى الساا ال الااري طرحااه الساايد رااتورما بشاااأن  
امليثاااق الاادمنراط  للبلاادان األمريكيااة  فامليثاااق لاايس معاااادة، باال اااو  

ا راراف  ة  واآلليات الا  تكفال  أقرب رىل رع ن ذي قيمة رارعة قوي 
مكان لدولااة ماا أن تباااحر   وال   علاى تطبينااه اا  آليااات سياساية أساسااا   

رأي   وه   رىل م حنااة حولااة أتاارى قضااائيا  بساابب انتهاااك ااارا الصااك  
الساايد سااتيوارت، فإنااه ماان املمكاان أن يااتم االمتثااال ل لتزامااات األ ثاار  

 رطار قضائ    ه   تكن متابعة تنفيراا تندرج  مل   أمهية ح  رذا 
حا  علاااى السااا ال الاااري طرحاااه السااايد ساااابواي بشاااأن أوجاااه ور  -37

التااااداتل بااااني أعمااااال اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان األمريكيااااة وجلنااااة 
النااانون الاادوي ه بعاا  اجملاااالت، أرااار الساايد سااتيوارت رىل َمثاَال 
راااخص أُنكااار علياااه اللجاااوء ومر اااز ال جااائ بسااابب عاااد. احرتاماااه 

النانونيااة أن ااارا الاارف   جبااة  لنااد اعتااربت اللجنااةا جااراءات الوا
غاااأ ماااربر بسااابب تعارضاااه ماااا التزاماااات الااادول وماااا ضااارورة عاااد. 
االحتجاااج سلنواعااد ا جرائيااة حلرمااان رااخص ماان مر ااز مكاان أن 

 يسعى للحصول عليه مبوجب النانون الدوي 
وتتسااااام مساااااألة احلصااااااانت ه الناااااانون الااااادوي أبمهياااااة واضاااااحة   -38

ة للبلاااادان األمريكيااااة، سااااواء  تعلااااق األماااار  رىل املنظومااااة النانونياااا   سلنساااابة  حبصااااانة األفااااراح  بيااااد أن اللجنااااة النانونيااااة للبلاااادان   أو   حبصااااانة الاااادول 
تنرر بعد رحراج املوضو  ه جادول أعماهلاا، و هال السايد   مل   األمريكية 

 ستيوارت الشكل الري مكن أن يتخرم املوضو  ه حال رحراجه  
الساايد وا او بشاأن التنااو   سلساا ال الاري طرحاه تعلاقي فيمااو  -39

الثناااه، أحالااه الساايد سااتيوارت رىل تنرياار اللجنااة النانونيااة للبلاادان 
األمريكيااااة بشااااأن ااااارا املوضااااو ، واااااو تنرياااار يشاااادح علااااى حنااااوق 

يكمن اهلادف ه  فالاة احارتا.  رذ الشعوب األولية بصفة تاوة،
ا مان الشاعوب، الا  غأاا  أو حنوق مجيا الشعوب، سواء األولية

 ف منها اجملتمعات املتعدحة الثنافات تتأل
ومل تنااااارتح اللجناااااة النانونياااااة للبلااااادان األمريكياااااة رحتاااااال أي  -40

تعااديل علااى نظااا. رومااا األساساا  للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة، باال 
ر ااازت علاااى التصاااديق علاااى النظاااا. األساسااا  ورحمااااج أحكاماااه ه 

 النانون الداتل  
النانونيااااة للبلاااادان األمريكيااااة بعااااد تعكااااف اللجنااااة  مل وأتااااأا ، -41

علااااى حراسااااة مسااااألة حريااااة التعبااااأ والنزاعااااات املساااالحة الداتليااااة  
سلس ال الري طرحته السيدة رسكوسر ررانندث بشأن   يتعلق فيماو 

تعزيااااز منظوماااااة البلاااادان األمريكياااااة حلنااااوق ا نساااااان، قااااال السااااايد 
ات املعنياة لا راء ماا اهليئا ستيوارت رنه يوجد سلفعل تعاون وتبااحل 

األتااااارى لكناااااه  اااااري بطريناااااة غاااااأ رمسياااااة، وأرحف قاااااائ   رن اااااارا 
 التعاون يتسم أحياان  سحلساسية 

 * ( ختام)  الدورة أعمال  تنظيم
 من جدول األعمال[ 1]البند 

رااكر ممثاال اللجناة النانونيااة للبلادان األمريكيااة وأبلااغ  الـرئيس -42
مشاااورات غااأ رمسيااة قااد أجرياات  أعضاااء جلنااة النااانون الاادوي أبن

ايااااة الغاااا ف  محماااادف النظاااار ه ماااادى م ءمااااة رحراج موضااااو  
ه باااارانمج عماااال اللجنااااة، واااااو ماااادرج ه باااارانمج عماااال  “اجلااااوي

ن راك أثناااء اللجناة الطويال األجال  وستسااتمر اارم املشااورات حو 
الااااادورة الناحماااااة  ويفكااااار املكتاااااب، مااااان جهاااااة أتااااارى، ه رجاااااراء 

تتنااااول موضااااوعا  آتااار مااان مواضااايا باااارانمج  مشااااورات غاااأ رمسياااة
سلنزاعاات  يتعلاق فيمااية البيئة  مح واو أال العمل الطويل األجل،

، وذلااااك أيضااااا  بغيااااة رحراجااااه ه باااارانمج عماااال اللجنااااة  “املساااالحة
األعضاااء أبن الساايد فاسااياين قااد اسااتنال ماان وأتااأا ، أبلااغ الاارئيس 

 ته اجلديدة عضوية اللجنة أبثر فوري، وذلك بسبب مس وليا
   40/11فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 
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 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
سرك، الساااايد  الساااايدة رسااااكوسر ررانناااادث، الساااايد   احلاضاااارون 

بيرتيت ، السيد ت حي، السيدة جا وبسون، السايد حساونة، السايد  
واي، الساايد ساينغ، الساايد راتورما، الساايد العرابااة،  احلماوح، الساايد سااب 

أوسبينا،    -السيد غوميس روبليدو، السيد غيفورغيان، السيد فلنسيا  
الساايد فورتااو، الساايد  ااامتو، الساايد  انااديوا، الساايد  يتيشايساااري،  
الساااايد ما ريااااه، الساااايد املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، الساااايد موراساااا ،  

نيهاااااو ، الساااايد وا ااااو، السااااأ    الساااايد مااااأه، الساااايد نااااول ، الساااايد 
 مايكل ووح، السيد ويسنومورا  

 ________ 

 ( ختام) األخرى   اهليئات  مع التعاون
 من جدول األعمال[ 12]البند 

 االستشارية النانونية بيان األمني العا. للمنظمة 
 األفرينية  -اآلسيوية 

رحاااااااب سلسااااااايد حمماااااااد، األماااااااني العاااااااا. للمنظماااااااة  الـــــــرئيس -1
األفرينياااااااااااااة، وحعاااااااااااااام رىل  -نونياااااااااااااة اآلسااااااااااااايوية االستشاااااااااااااارية النا

 اللجنة  خماطبة

__________ 
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ًاألمااااني العااااا. للمنظمااااة االستشااااارية النانونيااااة  حممـــدالسااايد  -2
األفرينياااة( قاااال رن رحااادى الوظاااائف الااا  تضاااطلا ماااا  -اآلسااايوية 

املنظمااااة وفنااااا  لنظامهااااا األساساااا  تتمثاااال ه حراسااااة املواضاااايا الاااا  
حالة آراء حوهلا األعضاء رىل اللجنة  تعاجلها جلنة النانون الدوي ور

لى مدى السنني ه رقامة ع قاة وقد ساام قيامها بوظيفتها ارم ع
وثيناااة باااني اهليئتاااني اللتاااني تكااارَّ  لاااديهما أيضاااا  تنلياااد ينضااا  أبن 

 تكون  ل واحدة ممثلة ه حورات األترى 
ونُظااااام ه الااااادورة احلاحياااااة واامساااااني للمنظماااااة االستشاااااارية  -3

األفرينيااة الاا  عناادت ه أبوجااا، نيجااأاي، ه  -ة اآلساايوية النانونياا 
اجتماااااا  تااااااع ملااااادة  2012حزيران/يونياااااه  22رىل  18الفااااارتة مااااان 

نصاااف ياااو. لبحاااث بناااوح خمتاااارة مااان جااادول أعماااال اللجناااة  و اااان 
اياة األراخاع  محاملوضوعان اللران نوقشاا ه اارا االجتماا  مهاا 

ل مااااان الوالياااااة صاااااانة مسااااا وي الااااادو  حو “ه حااااااالت الكاااااوارث
رواااان بأياارا، واااو  أ    وأراارف السايد“النضاائية اجلنائيااة األجنبيااة

عضو ساابق ه اللجناة، علاى مناقشاة  ا  املوضاوعني  وقاا. السايد 
مجشااايد ممتااااز، وااااو أيضاااا  عضاااو ساااابق ه اللجناااة، بعااارض أفكاااارم 

 بشأن املوضوعني املر ورين 
بشااااأن موضااااو  والحااااد الساااايد بأياااارا ه الورقااااة الاااا  قاااادمها  -4

اي أن محايااااااة ضااااااحا “ايااااااة األرااااااخاع ه حاااااااالت الكااااااوارث مح
الكاااااوارث الطبيعياااااة واملبااااادأ األساسااااا  املتمثااااال ه احااااارتا. الساااااياحة 
والسااااا مة ا قليمياااااة خيضاااااعان للناااااانون الااااادوي العاااااره وتغطيهماااااا 

ماااان ميثااااق األماااام املتحاااادة  وقااااد. تلخيصااااا   2ماااان املاااااحة  7 الفنااارة
لرئيسااية الاا  نشااأت عاان نظاار اللجنااة ه لنناااط اااا ف والتوافااق ا

ماان الاانص الااري أعدتااه بشااأن ااارا  12ىل ر 10مشاااريا املااواح ماان 
املوضو   ومتثل احلل الوسط الري يبدو أناه طفاا علاى الساطح مان 

ه  تضااررةاملبااني جمموعااة اآلراء الاا  أُعاارب عنهااا ه أن حااق الدولااة 
املنظمااات طلااب املساااعدة الدوليااة ياارتبط بواجااب الاادول األتاارى و 
ضااااارورة  أن تنظااااار ه اااااارم الطلباااااات، ولااااايس أن توافاااااق عليهاااااا سل

وأ اادت اللجناااة أيضاااا  أن حاااق اجملتماااا الااادوي ه عااارض املسااااعدة 
مكن اجلما بينه وبني التشاجيا علاى تناد  عاروض املسااعدة اارم 

 استناحا  رىل مبدأ التعاون والتضامن الدوليني 
 قاااادمها بشااااأن موضااااو  وأرااااار الساااايد بأياااارا ه الورقااااة الاااا  -5

 “ية اجلنائيااة األجنبيااةصااانة مساا وي الاادول ماان الواليااة النضااائ ح
 رىل أن مناقشااااة اللجنااااة قااااد انصاااابت علااااى ثاااا ث مسااااائل رئيسااااية،

وااا   التوجااه العااا. للموضااو  ونطاااق احلصااانة ومسااألة مااا رذا   أال
سجلرائم ااطأة ه   يتعلق فيما انت توجد استثناءات من احلصانة  

لنانون الدوي  وأ د السيد بأيرا، ه معرض ربرازم ل راء ال  نظر ا
أعربااااات عنهاااااا الااااادول تااااا ل املناقشاااااات الااااا  جااااارت ه اللجنااااااة 
 ةالساحسااة، أن ااارم الاادول قااد أياادت، ماان حيااث املباادأ، نيااة املناارر 

تناااول املوضااو  ماان وجهااة نظاار النااانون املوجااوح، غااأ أنااه اااوااة 
بعد االنتهاء من حتديد الثغرات، أن   اف قائ   رنه ينبغ  للجنة،أض

واااااا  تناااااول املوضاااااو  مااااان منظاااااور  أال تنتناااال رىل املرحلاااااة التالياااااة،
 النانون املنشوح 

بنطاااااق حصاااااانة مسااااا وي الاااادول مااااان الوالياااااة  يتعلاااااق فيماااااو  -6
النضائية اجلنائية األجنبياة، الحاد السايد بأيارا حادوث توافاق  باأ 

متتا اجملموعة الث ثية سحلصانة اء حاتل اللجنة بشأن مسألة ه اآلر 
سلفئااات األتاارى ماان مساا وي الدولااة،  يتعلااق فيمااا أمااا الشخصااية 

فناااد  اااان علاااى اللجناااة أن تساااأ ه مساااالك جمهولاااة املعاااامل  ومتثااال 
التحاااادي املطااااروح ه حتنيااااق تااااوازن حقيااااق بااااني احلاجااااة رىل توساااايا 

ين يتعااااااني ماااااانحهم احلصااااااانة نطاااااااق فئااااااات مساااااا وي الدولااااااة الاااااار
خصاااية مااان الواليااااة النضاااائية، ولاااو حباااارر، واحلاجاااة رىل  نااااب الش

توساايا نطاااق تلااك الفئااات بشااكل غااأ حماادوح، واااو مااا قااد ياا حي 
 رىل هتيئة بيئة تتيح ا ف ت من العناب حتت غطاء احلصانة 

سالستثناءات من احلصانة ال  يتمتا ما مس ول   يتعلق فيماو  -7
ر الساايد بأياار ماان مساا وي ا باارأي املنااررة اااوااة الااري  الدولااة، ذ ااّ

أ ادت فياه أن ااارم االساتثناءات تتصال فنااط سحلصاانة املوضااوعية 
سألفعاااال الاااا  تُرتكاااب بصاااافة رمسياااة ه سااااياق جاااارائم  يتعلااااق فيماااا

تنطبق على احلصانة الشخصاية  ال تاضعة للنانون الدوي، ولكنها
رخصاية علاى حاد  أو ة رمسياةال  تغط  األفعال ال  ترتكب بصف

اء  وأتااأا ، رأى الساايد بأياارا أن احلكاام الااري واادر ماا ترا  عاان سااو 
حصااااااانت الااااادول مااااان الوالياااااة حمكماااااة العااااادل الدولياااااة ه قضاااااية 

والااااااري أ ااااااد اسااااااتحالة وجااااااوح تعااااااارض بااااااني النواعااااااد  النضااااااائية
املوضااااوعية ه طبيعتهااااا والنواعااااد املتعلنااااة سحلصااااانة، وااااا  قواعااااد 

عمااااال اجلاريااااة الاااا  حكاااام لااااه آاثر واضااااحة علااااى األ رجرائيااااة، اااااو
 تضطلا ما اللجنة 

وأ د السايد ممتااز علاى ضارورة اضاط   الادول األعضااء ه  -8
األفرينياااااة بااااادور أ ثااااار  -املنظماااااة االستشاااااارية النانونياااااة اآلسااااايوية 

سابيل املثاال،  نشاطا  ه الرح على املسائل ال  تثأاا اللجنة  وعلى
 لتااااازا. سلتسااااااليمال الناااااد تساااااااءل املنااااارر اااااااااع املعاااااإ مبوضااااااو  

عمااا رذا  اناات ممارسااة  “(aut dedere aut judicareاحملا مااة ً أو
رىل االلتزاماااات النارااائة  أو الااادول تساااتند رىل االلتزاماااات التعاادياااة

عان النااانون الاادوي العاره  وتعلناات األساائلة األتارى، فيمااا يتصاال 
سحلماية ه حاالت الكوارث، مبعرفة ما رذا  ان من واجاب الادول 

أن تنباااال  تضااااررةاملرذا  ااااان واجااااب الدولااااة  ومااااا رض املساااااعدة،عاااا 
املساااااعدة ينتصاااار علااااى املساااااعدة املندمااااة ماااان أرااااخاع النااااانون 
الااادوي، وااااو ماااا مااان راااأنه أن يااا حي رىل اساااتبعاح املسااااعدة الااا  

 تندمها املنظمات غأ احلكومية 
وأتأا ، خبصوع موضو  حصانة مس وي الادول مان الوالياة  -9

مااان  27اجلنائياااة األجنبياااة، الحاااد السااايد ممتااااز أن املااااحة  النضاااائية
متااانح احلصاااانة  ال نظاااا. روماااا األساسااا  للمحكماااة اجلنائياااة الدولياااة

غأمهااااا ماااان  بااااار مساااا وي  أو وزياااار تارجيااااة أو ألي رئاااايس حولااااة
ة قااد راادحت ه حكمهااا الااري الدولااة، وأن حمكمااة العاادل الدولياا 
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على  ن الوالية النضائيةحصاانت الدول مأودرته م ترا  ه قضية 
 حصانة الدول من الوالية النضائية أما. احملا م الوطنية 

وه املاااداوالت الااا  جااارت ه اجتماااا  تااااع، أاثرت وفاااوح  -10
الصاااااني ورندونيسااااايا واليااااااسن ومجهورياااااة رياااااران ا سااااا مية ومااااااليزاي 

ية  وراي واململكة العربية السعوحية والكويت واهلند عدحا  من ومجهور 
ملسائل اهلامة  وسلنظر رىل انتماء عدح  بأ من أعضاء اللجناة رىل ا

الدول اآلسيوية واألفرينية، فند أعربت عدة وفاوح عان أملهاا ه أن 
تساام مشار تها الفعالة ه أعمال اللجنة ه  سيد آراء وتطلعات 

صااااورة جليااااة ه عملياااا  التطااااوير التاااادر   للنااااانون تلااااك الاااادول ب
 الدوي وتدوينه 

وذ اار أحااد الوفااوح أنااه يزمااا، ه رطااار اللجنااة الساحسااة الاا   -11
ستجتما ت ل الدورة الساحسة والستني للجمعية العامة، ا عراب 
عاان آرائااه بشااأن اتفاقيااة األماام املتحاادة حلصاااانت الاادول وممتلكاهتااا 

النضاااائية وبشاااأن املاااواح املتعلناااة بناااانون طبناااات املياااام مااان الوالياااة 
للحدوح  وسلنظر رىل الوجاوح املتازامن لنواعاد متبايناة  اجلوفية العابرة

ه جمااال النااانون البيئاا ، وبغيااة تفاااحي  زئااة النااانون الاادوي، فنااد 
رأى ااااارا الوفااااد أنااااه ينبغاااا  للجنااااة رحراج موضااااو  محايااااة الغاااا ف 

 للدورة احلالية  اجلوي ه جدول أعماهلا
اياااااااة األراااااااخاع ه حاااااااااالت  محمبوضااااااااو   يتعلاااااااق فيمااااااااو  -12
، الحظااات العدياااد مااان الوفاااوح أناااه مااان الضاااروري عاااد. “كاااوارثال

ه رطار أقصى  تضررةاملمبوافنة الدولة  رال تند  املساعدة ا نسانية
قااااادر مااااان احااااارتا. املبااااااح  األساساااااية للناااااانون الااااادوي،  الساااااياحة 

والوحاااادة الوطنيااااة وعااااد. التاااادتل ه الشاااا ون  والساااا مة ا قليميااااة
وفاوح أناه ينبغا  للمنظماة االستشاارية الداتلية للدول  ورأى أحد ال

األفرينياة أن تشاار  ه التواوال مااا رابطاة أماام  -النانونياة اآلساايوية 
جنااااوب راااارق آساااايا بشااااأن آليااااات رحارة الكااااوارث واالسااااتجابة ه 

وب رااارق آساااايا حااااالت الطاااوار  ه رطاااار اتفااااق رابطاااة أمااام جنااا 
 رحارة الكوارث واالستجابة ه حاالت الطوار  بشأن 

صااااانة مساااا وي الاااادول ماااان الواليااااة  حصااااوع موضااااو  وخب -13
، رأى عدح من الوفوح أناه ينبغا  للجناة “النضائية اجلنائية األجنبية

أن تر ااااز بشااااكل حصااااري علااااى تاااادوين النواعااااد النائمااااة للنااااانون 
 تدر   الدوي، وليس على عملية التطوير ال

وه ااتااا.، ذ اار الساايد حممااد أن منظمتااه ستواواال التعاااون  -14
اللجنااااة بنشاااااط، بغيااااة أن يكااااون لصااااوت آساااايا وأفرينيااااا حور  مااااا
أعمااااااااال اللجنااااااااة وأن تكااااااااون للمنظمااااااااة مسااااااااامهة ملموسااااااااة ه  ه
 األعمال  ارم
قاال رن املنظماة االستشاارية  املرتضـى سـليمان قويـدرالسايد  -15

األفرينياة تعتارب واحادة مان املنظماات النانونياة  -النانونية اآلسايوية 
روااا  علااى مراعاااة أعمااال اللجنااة  وأضاااف الرائاادة، وماان أرااداا ح

قائ   رن الع قة بني اهليئتني تتميز أبمهيتها، وأعارب عان تطلعاه رىل 

األفرينياة  -نية اآلسيوية تعزيز التعاون ما املنظمة االستشارية النانو 
 ه املستنبل 

أرار رىل أنه لو  ان قد جرى ربا غ اللجناة،  حسونةالسيد  -16
الرابعااة والسااتني، بنتااائج االجتمااا  اااااع الااري  قباال انعناااح حورهتااا

األفرينياااة، لكاااان  -نظمتاااه املنظماااة االستشاااارية النانونياااة اآلسااايوية 
قشااااهتا ماااا أعربااات عناااه مبنااادوراا أن أتتااار ه االعتباااار تااا ل منا

الدول األعضاء ه ارم املنظمة من آراء  ورأى أنه ينبغ  للمنظماة 
قباااال انعناااااح الاااادورات الساااانوية أن تنظاااار ه عنااااد حوراهتااااا الساااانوية 

أن األمااني العااا. قااد أهنااى لتااوم واليتااه األوىل علااى رأ   ومبااا للجنااة 
الاا  اارم املنظمااة، استفساار الساايد حسااونة عاان ا جنااازات الرئيسااية 

حننتها املنظمة ت ل تلك الفرتة، وعن األاداف والتطلعات الا  
 نظمته لمل األمني العا. ه حتنينها ه املستنبل تدمة  مل

ًاألمااااني العاااا. للمنظمااااة االستشااااارية النانونيااااة  حممـــدالسااايد  -17
األفرينية( قال رنه يوافق علاى أناه مان امل ساف حناا  أن  -اآلسيوية 

نوية احلاحيااة واامسااون للمنظمااة ه وقاات متااأتر تنعنااد الاادورة الساا 
يتاااايح للجنااااة ه حورهتااااا احلاليااااة أن أتتاااار ه االعتبااااار مااااا  ال نساااابيا  

نه حورة املنظمة مان نتاائج  وأ اد أناه سيضااعف جهاوحم أسفرت ع
الراميااة رىل ضاامان عنااد الاادورات الساانوية املنبلااة للمنظمااة ه رااهر 

 نيسان/أبريل 
ناه قاد سااعى، ه السانوات األربااا األوىل وأفااح السايد حممااد أب -18

ال  رغل فيها منصاب األماني العاا. للمنظماة االستشاارية النانونياة 
نيااااة، رىل معرفااااة الكيفيااااة الاااا  تعماااال مااااا املنظمااااة، األفري-اآلساااايوية

وذلك من أجل احلفا  على التدابأ ا حارية اجليادة حاتال املنظماة 
  وقال رنه ساأ ز ه وضمان أن تظل منظمة مفيدة حتنق أغراضها
سااايما تلاااك املتعلناااة  ال فااارتة واليتاااه الثانياااة علاااى املساااائل اجلوارياااة،

ة ه بع  البحوث ال  ستجريها أبعمال اللجنة  وستشارك املنظم
سملواضاااايا اجلدياااادة الاااا  سااااتدرج ه  يتعلااااق فيمااااااللجنااااة، وحتدياااادا  

 برانمج عمل املنظمة 
دورة الساانوية احلاحيااة قااال رن جاادول أعمااال الاا  ســينغالساايد  -19

األفرينياااااة  -واامساااااني للمنظماااااة االستشاااااارية النانونياااااة اآلسااااايوية 
املسااااتدامة، وعناااادت املنظمااااة تضاااامن بناااادا  بشااااأن البيئااااة والتنميااااة 

اجتماعااا  تاوااا  بشااأن قااانون البحااار والتحاادايت النانونيااة الدوليااة 
ال  تكتنف عمليات التصدي للنرونة  ومتثلت رحدى التوويات 

 انبثنت عن ارا االجتماا  ه أن تناد. أماناة املنظماة مسااعدة ال 
كافحة تننية رىل الدول األعضاء ه جمال سن التشريعات املتعلنة مب

النرواانة  واستفساار الساايد سااينغ عاان الكيفيااة الاا  تعتااز. مااا أمانااة 
 املنظمة االضط   مرم املهمة 

ــنومورتالساااايد  -20 العااااا.  قااااال رن رعاااااحة انتخاااااب األمااااني ويســ
األفرينية تُعّد فاحتة  -  احلاي للمنظمة االستشارية النانونية اآلسيوية

اااارم اهليئاااة وباااني اللجناااة   تاااأ تبشااار سساااتمرار التعااااون البنااااء باااني
ورحااب سألنباااء الاا  أفاااحت بعااز. املنظمااة علااى العماال بصااورة أوثااق 
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مااااا اللجنااااة ه املسااااتنبل، وقااااال رنااااه ساااايكون ماااان املفيااااد أن تنااااو. 
املنظمة بتند  تنرير يلخص اال اااات الرئيساية لا راء الا  تعارب 

 عنها الدول األعضاء ت ل الدورات السنوية للمنظمة 
قااال، بعااد هتنئااة الساايد حممااد علااى    أوســبينا   -فلنســيا  لساايد  ا  -21

األفرينياة    -رعاحة انتخابه، رن املنظماة االستشاارية النانونياة اآلسايوية  
ني رساهاما  مفيادا  ه العدياد مان املواضايا  قد قدمت علاى مادى السان 

ال  نظرت فيها اللجناة  وأحت املناقشاات الا  أجرهتاا املنظماة بشاأن  
الاا  تعااداا اللجنااة حورا  فعاااال  ه تشااكيل آراء جمموعااة    مشاااريا املااواح 

 باااأة نسااابيا  مااان الااادول األعضااااء ه األمااام املتحااادة  وراااارك السااايد  
نااااارر ااااااااع املعاااااإ مبوضاااااو  محايااااااة  أوسااااابينا، بصااااافته امل   -فلنسااااايا  

األرخاع ه حاالت الكوارث، ه اجتماعات املنظمة ال  عندت  
للجنااة الساحساااة، وأُعجاااب مااارم  ه نيويااورك سلتاااوازي ماااا جلساااات ا 

أوساابينا عاان    -االجتماعااات أمااا رعجاااب  واستفساار الساايد فلنساايا  
ألفرينااا   ناااو  الع قاااة الااا  تتاااوتى املنظماااة رقامتهاااا ماااا جلناااة االحتااااح ا 

 للنانون الدوي  
ًاألمااااني العاااا. للمنظمااااة االستشااااارية النانونيااااة  حممـــدالسااايد  -22

رحم علاااااى سااااا ال السااااايد  األفرينياااااة( قاااااال، ه معااااارض -اآلسااااايوية 
سااينغ، رن املنظمااة سااوف تنظاار ه رمكانيااة تنظاايم ماا متر ل حتفااال 
سلاااار رى الث ثااااني التفاقيااااة األماااام املتحاااادة لنااااانون البحااااار، واااااو 

دث الاااري سااايتزامن انعنااااحم، حسااابما ي مااال، ماااا ذ ااارى مااارور احلااا 
ستة ومخسني عاماا  علاى رنشااء املنظماة، واا  الار رى الا  حتال ه 

  2012لثاين/نوفمرب تشرين ا
بطلاااب السااايد ويسااانومورا املتعلاااق بوضاااا تنريااار    يتعلاااق  فيماااا و  -23

يلخص اال ااات الرئيسية آلراء الدول األعضاء، أرار السيد حممد  
األفرينيااة ااا     - رىل أن أمانااة املنظمااة االستشااارية النانونيااة اآلساايوية 

هااداا  أمانااة وااغأة للغايااة، غااأ أنااه قااال رهنااا سااوف تباارل قصااارى ج 
 لتلبية ارا الطلب  

أوسابينا بشااأن الع قاة الاا   -لاى ساا ال السايد فلنساايا ورحا  ع -24
األفرينياة ماا جلناة  -تتوتااا املنظمة االستشارية النانونية اآلسيوية 

االحتاااح األفريناا  للنااانون الاادوي، قااال الساايد حممااد رن املنظمااة قااد 
واوال التعاااون وّقعات مار رة تفاااام ماا االحتااح األفريناا ، وساوف ت

 الاتما. املشرتك معه ه اجملاالت ذات ا
قااااال، بعااااد ربااااراز أمهيااااة التعاااااون بااااني الاااادول  احلمــــودالساااايد  -25

األفرينية وبني  -األعضاء ه املنظمة االستشارية النانونية اآلسيوية 
جلناااااة الناااااانون الااااادوي بشاااااأن مجياااااا جواناااااب الناااااانون الااااادوي، رن 

الا  تعناداا املنظماة سلتاوازي ماا  االجتماعات واحللناات الدراساية
تنظمهااا اللجناة الساحسااة قاد ساااعدت علاى زايحة الااوع  الا  لاك ت

سملسائل النانونية  وتنبغ  رقامة روابط أوثق بني الدول األعضاء ه 
املنظماة تاا ل فارتة مااا باني الاادورتني  وينبغا  للمنظمااة تيساأ ساابل 

ا ، أ ااد الساايد عنااد الاادول األعضاااء حللنااات عماال قانونيااة  وأتااأ 
وة مشااار ني ماان الاادول اآلساايوية واألفرينيااة احلمااوح علااى ضاارورة حعاا 

 األترى غأ األعضاء ه املنظمة للمشار ة ه أنشطتها 

ر كيتيشايســاريالساايد  -26 اقرتحااه تاا ل اجتمااا  تاارباء  مبااا ذ ااّ
األفرينيااااااة ه  -عندتااااااه املنظمااااااة االستشااااااارية النانونيااااااة اآلساااااايوية 

ماان أجاال  الاادورتني ماان ضاارورة أن تعماال املنظمااة نيااوحهل  فيمااا بااني
توحيااد مواقااف الاادول اآلساايوية واألفرينيااة بشااأن النضااااي النانونيااة  

حولة، وقد تتبلاور أ ااط  100ويبلغ عدح ارم الدول اآلن أ ثر من 
املمارسات ال  تنو. ما ارم الدول ه واورة قاانون عاره رقليما ، 

رااار الساايد  يتيشايساااري رىل أنااه ورمبااا حوي، ه هنايااة املطاااف  وأ
ينبغاا  للمراقااب التااابا للمنظمااة ه نيويااورك تنظاايم جلسااات لتباااحل 

وي واملنظمة على األفكار املتعلنة سملسائل ال  هتم جلنة النانون الد
حد سواء  ومكن رحالة نتائج ارم اجللساات رىل اللجناة الساحساة 

للمواضايا الا  تعاجلهاا  ال  قد أتتاراا ه االعتباار أثنااء مناقشاتها
جلناااة النااااانون الاااادوي  وأتااااأا ، ينبغاااا  أن يتضاااامن املوقااااا الشاااابك  
للمنظمااااة معلومااااات عاااان مواقااااف الاااادول األعضاااااء بشااااأن خمتلااااف 

 نانون الدوي ذات الصلة أبعمال اللجنة جوانب ال
قالااااات رن مناقشاااااة موضاااااوعها  إســـــكوابر إراننـــــدثالسااااايدة  -27

ماااان الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة صااااانة مساااا وي الاااادول  حاملعنااااون 
ه أثناااااء الاااادورة الساااانوية احلاحيااااة واامسااااني للمنظمااااة  “األجنبيااااة

أساسااا  رىل األفرينيااة قااد اسااتندت  -االستشااارية النانونيااة اآلساايوية 
الااانهج الاااري اعتمدتااااه اللجناااة ه حورهتاااا الثالثااااة والساااتني، ولكنهااااا 

ا املناررة اااواة ه تطرقت أيضا  رىل العدياد مان املساائل الا  أبرزهتا 
رض ه الاااااادورة احلاليااااااة تنريراااااااا األوي  ( A/CN.4/654ً الااااااري عااااااُ

أن النظااار ه اااارا املوضاااو  قاااد بلاااغ اآلن مرحلاااة حامساااة، فإناااه  ومباااا
  رباا غ الاادول األعضاااء بنّيتهااا أن تنااد. تنااارير تتناااول جااوار ينبغاا 

املوضاااو  وتتضااامن مشااااريا ماااواح، وذلاااك مااادف اعتمااااح مشااااريا 
ه الناااااراءة األوىل ماااااا حلاااااول هناياااااة فااااارتة السااااانوات ااماااااس املاااااواح 

احلاليااة  و ااررت الساايدة رسااكوسر ررانناادث رااكراا للمنظمااة علااى 
لااا رىل واادور نتااائج أعمااال ااتمامهااا مبوضااوعها، وقالاات رهنااا تتط

 املنظمة بشأن ارا املوضو  وغأم من املواضيا ال  تبحثها اللجنة 
للمنظمااااة االستشااااارية النانونيااااة ًاألمااااني العاااا.  حممـــدالسااايد  -28

األفرينية( قال رنه أحاط علما   ميا النناط ال  أاثراا   -اآلسيوية  
السيد احلموح  وأ د أنه سيكفل أن تتعزز، ه ظل قياحته، الع قة 
اهلامااااة بااااني اللجنااااة وبااااني املنظمااااة وأن تبنااااى أعمااااال ااااارم األتااااأة 

 لها ال  قامت من أجأعماال  مفيدة لد. األغراض 
وينبغ  أيضا  ري ء االعتبار الواجاب رىل التعليناات الا  أبادااا   -29

الاااادول   الساااايد  يتيشايساااااري خبصااااوع احلاجااااة رىل توحيااااد مواقااااف 
األفرينيااااااة    -األعضاااااااء ه املنظمااااااة االستشااااااارية النانونيااااااة اآلساااااايوية  

املسااااااااااااائل النانونيااااااااااااة، و اااااااااااارلك رىل اقرتاحاتااااااااااااه املتعلنااااااااااااة   بشااااااااااااأن 
ظماااااااة  وتواجاااااااه املنظماااااااة ه الوقااااااات الاااااااراان  الشااااااابك  للمن  وقاااااااا سمل 

ساااايما النااااوانني الوطنيااااة   ال   ه الووااااول رىل بعاااا  املصاااااحر،  وااااعوبة 
وا عاا انت الصاااحرة عاان الاادول األعضاااء، ولكنهااا تعماال علااى حاال  

راااك أن املراقاااب التاااابا للمنظماااة ه نيوياااورك قاااد   وال   اااارم املشاااكلة  
ل    تنظاايم املزيااد ماان  أن يتاااح مسااتنب   قااد. مسااامهة قيمااة للغايااة، وي مااَ

  األنشطة ه نيويورك 
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وركر األمني العا. السيدة رسكوسر رراننادث علاى املعلوماات   -30
حصااااانة مساااا وي الاااادول ماااان الواليااااة  الاااا  قاااادمتها بشااااأن موضااااو   
، وقااااال رنااااه يتطلااااا رىل مشااااار ة الساااايدة  النضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة 
ساااااتعنداا  اجتماااااا  مااااان االجتماعاااااات الااااا   رساااااكوسر رراننااااادث ه  

 األفرينية ه املستنبل    -املنظمة االستشارية النانونية اآلسيوية  
تساءل عما رذا  ان االاتما. الري أبدام أحد  سابوايالسيد  -31

الوفوح أبن تناَق  اتفاقية األمم املتحدة حلصاانت الدول وممتلكاهتاا 
ن حورات اجلمعياااااة العاماااااة ماااان الوالياااااة النضاااااائية ه حورة منبلاااااة مااااا 

ل جااازءا  مااان اجلهاااوح الرامياااة رىل التشاااجيا علاااى حتاااول اااارم يشاااك
 االتفاقية حيز النفاذ 

قااااااااااال رن رعاااااااااااحة انتخاااااااااااب الساااااااااايد حممااااااااااد    كــــــــــامتو الساااااااااايد   -32
ملنصااااااااب األمااااااااني العااااااااا. للمنظمااااااااة االستشااااااااارية النانونيااااااااة   س مجااااااااا  
تندير الادول األعضااء  األفرينية تُعّد حلي    افيا  على مدى    - اآلسيوية 

ملهاراتااااه النياحيااااة  وقااااد سااااامهت املنظمااااة مسااااامهة اامااااة ه    ه املنظمااااة 
أعمااال اللجنااة، و اناات االجتماعااات الاا  عناادهتا ه نيويااورك سلتااوازي  
 ما اجتماعات اللجنة الساحسة مفيدة للغاية، وينبغ  هلا أن تستمر  

ل الادورة  ورحب السيد  امتو سلعارض املفصال والواضاح ألعماا  -33
سااني الاا  عناادهتا املنظمااة االستشااارية النانونيااة  الساانوية احلاحيااة واام 

يااتمكن ماان املشااار ة ه   مل   األفرينيااة ه أبوجااا، حيااث رناه   -اآلسايوية  
  “ رح األجانااااب  طاااا أعمااااال تلااااك الاااادورة  بيااااد أن موضااااوعه املعنااااون  

سلنازر النليال مان التعليناات  فهال يكاون اارا األمار ساببا    رال  ئد  مل 
ماااادعاة رىل   أو   كثااااأ ماااان االاتمااااا.، يثاااار ال  مل   للتشااااا .، ألن املوضااااو  

التفا ل، سعتبار أن ارا يشأ رىل أن املنظمة راضية عن العمل الري  
 اضطلا به ح  اآلن؟ 

قاااااااال رن املنظماااااااة االستشاااااااارية النانونياااااااة    وود الساااااااأ مايكااااااال   -34
األفرينيااة هلااا اتريا  طوياال ومميااز ه جماال النااانون الاادوي     -اآلسايوية  

ظماااة رىل أساااباب عااادة، مااان ضااامنها أهناااا متثااال  وتعاااوح أمهياااة اااارم املن 
جمموعة واسعة للغاية من الدول ال  تنتما  رىل منطناة جغرافياة ممتادة  

 انفتاحها على استضافة املاراقبني  األطراف  ومن أسباب أمهيتها أيضا  
اجتماعاهتااا ه نيويااورك  ونظاارا  رىل أمهيااة ااارم   وه   ه حوراهتااا الساانوية 

مايكااال عااان رغبتاااه ه معرفاااة ماااا  اااري  االجتماعاااات، أعااارب الساااأ  
التخطاااااايط لااااااه بشااااااأن االجتمااااااا  الناااااااح. الااااااري سااااااُيعند ه أواتاااااار  

ماان أجاال    واستفساار عمااا رذا  ااان  ااري باارل أيااة جهااوح  2012 عااا. 
توسااايا نطااااق عضاااوية املنظماااة لتشااامل حوال  آسااايوية وأفرينياااة أتااارى  
  ولااااازايحة عااااادح املاااااراقبني  وأتاااااأا ، تسااااااءل عااااان ا جاااااراءات ال زماااااة 

 للحصول على وفة املراقب  
قاااااال رن أنشاااااطة املنظماااااة االستشاااااارية النانونياااااة    واكـــــو الساااايد   -35

نااااة النااااانون  األفرينيااااة تتصاااال اتصاااااال  مباراااارا  أبعمااااال جل   -اآلساااايوية  
الاادوي بصااورة أوثااق ماان أي منظمااة رقليميااة أتاارى، ولاايس ماان بااني  

نون  تلااااك املنظمااااات ماااان هلااااا واليااااة التاااادوين والتطااااوير التاااادر   للنااااا 
والياااااة املساااااامهة ه أعماااااال اللجناااااة بشاااااأن   أو   الااااادوي علاااااى الساااااواء 

املواضااايا الاااا  تناقشااااها ااااارم األتااااأة  وهلاااارا الساااابب، ساااايكون ماااان  
ع قااة بااني املنظمااة وبااني اللجنااة أ ثاار حيناميكيااة   املستحساان جعاال ال 

آساايا  منطناا   وينبغاا  للمنظمااة أن تاادعو أعضاااء اللجنااة املنتمااني رىل  
ر اجتماعاهتااااا  وساااايكون ماااان املفيااااد أيضااااا  حعااااوة  وأفرينيااااا رىل حضااااو 

املنررين اااوني التاابعني للجناة رىل حضاور اجتماعاات املنظماة الا   
ك ساااايتيح هلااااام فهاااام آراء أعضااااااء  تناااااَق  فيهااااا مواضااااايعهم، ألن ذلاااا 

املنظمااة بشااكل أوضااح  ويكتساا  رسااها. املنظمااة ه أعمااال اللجناااة  
راهر نيساان/أبريل مان  ال  أمهية تكف  لتربير عند حورهتا السانوية ه  

عا.  وينبغ  أن يشارك ممثل عن املنظمة ه رحادى جلساات اللجناة  
اياااة اجلااازء  الااا  تعناااد ه هن  ال   الااا  تعناااد ه اجلااازء األول مااان الااادورة، 

 الثاين منها  
ًاألمااااني العاااااا. للمنظماااااة االستشاااااارية النانونياااااة    حممـــــد الساااايد   -36

ناة علاى ماا قادموم مان  األفرينية( ركر مجياا أعضااء اللج  -اآلسيوية 
رسااااهامات وتعلينااااات  وأوضااااح أن البيااااان الااااري أرااااار رليااااه الساااايد  
  سااااابواي اااااو بيااااان أحىل بااااه أحااااد املناااادوبني ه الاااادورة الساااانوية، واااااو 

 يعكس موقف املنظمة   ال 
وقاااال، ه معااارض رحم علاااى أسااائلة الساااأ مايكااال، رن املنظماااة   -37

اول توسااااايا نطااااااق  األفرينياااااة حتااااا   -االستشاااااارية النانونياااااة اآلسااااايوية  
عضااويتها  وقاااد أنشااأت هلااارا الغاارض فريناااا  ماان الشخصااايات الباااارزة  

املنظماااة  للمسااااعدة علاااى ضااام املزياااد مااان األعضااااء  و ثاااأا  ماااا تتلناااى  
استفسارات من الدول اآلسيوية واألفرينية بشأن  يفية االنضاما. رىل  
عضاااوية املنظمااااة، وحتاااااول املنظمااااة أن تبااارل مزياااادا  ماااان اجلهااااد علااااى  

د تيساااااأ سااااابل انضاااااما. تلاااااك الااااادول رىل عضاااااويتها  ومكااااان  واااااعي 
للمنظماااااات الدولياااااة والاااااادول غاااااأ األعضاااااااء املشاااااار ة ه الاااااادورات  

 مراقب    السنوية للمنظمة بصفة 
وقال السيد حممد رنه أحاط علما  سلنناط الث ث الا  طرحهاا   -38

  السيد وا و  والدولة املستضيفة للادورة اا  الا  تتاوىل حتدياد مواعياد 
األفرينياة،    -الدورات السنوية للمنظمة االستشارية النانونية اآلسيوية  

لااااك،  متلاااك الكثاااأ مااان التااااأثأ ه اااارم املساااألة  وماااا ذ  ال   واملنظماااة 
ساااتحاول املنظماااة رقناااا  الااادول الااا  ستستضااايف الااادورات الساااانوية  
املنبلاة بعنااداا ه رااهر نيسااان/أبريل وحعااوة أعضاااء اللجنااة ومنرريهااا  

ضااوراا ماان أجاال أن تتاااح هلاام فروااة التفاعاال مااا الاادول  اااوااني حل 
 األعضاء ه املنظمة  

  A/CN.4/650)  *(اتبع ) وإثباته   العريف  الدول  القانون  نشأة
 ( A/CN.4/653 زاي،  الفرع ،Add.1و

 من جدول األعمال[ 7]البند 
 (اتبامر رة أعداا املنرر اااع ً

ماااار رة  أثااااىن علااااى املناااارر اااااااع  عااااداحم حســــونةالساااايد  -39
( اساااتطا  فيهاااا أن يعاااّرف A/CN.4/653واضاااحة وحمكماااة التنظااايم ً

__________ 
  3148 اجللسة من مستأنف * 
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الناانون الاادوي وااو موضاو  نشاأة أالاللجناة مبوضاو  ااا. للغاياة،
رهدته املعااادات مان تزاياد  باأ ه مماالعره ورثباته  وعلى الرغم

ياااازال العاااارف ئكاااام جماااااالت فاااا عاااادحاا واتسااااا  اائاااال لنطاقهااااا،
ظاااال عااااد. وجااااوح ايئااااة وهالنااااانون الاااادوي برمتهااااا ماااان جماااااالت

تشااريعية مر زيااة علااى الصااعيد الاادوي، فااإن جمموعااة املعااايأ املكتوبااة 
الثغرات ه الكثأ من األحيان، واو ما يزيد من احلاجة رىل تشوما

اسااااااتخدا. قواعااااااد غااااااأ مكتوبااااااة لسااااااد الفجااااااوات  وبينمااااااا تشااااااأ 
يُساااتنداملعااااادات نفسااااها ه بعااا  األحيااااان رىل الناااانون العاااره،

تفساااأ أجااال مااان العرفياااة النواعاااد رىل اساااتكمال أحكاااا. أوأحيااااان 
وضااااو  نشااااأة النواعااااد العرفيااااة أاثرم ماملعاااااادات  وسلنظاااار رىل مااااا

ورثباهتااا ماان مسااائل معناادة للغايااة، فااإن مااا يصاادر عاان اللجنااة ماان 
واااااياغة وستشاااااكل للممارساااااني  جااااادا  مفيااااادا  سااااايكون رررااااااحات

تاجات املصاحوبة بتعليناات، علاى النحاو الااري جمموعاة مان االساتن
اقرتحااه املناارر اااااع، الناااتج األنسااب ألعمااال اللجنااة  وينبغاا  أن 

م االستنتاجات على عملية نشأة النانون الدوي العره وأن تر ز ار
أتتر مرونته وتطورم املستمر ه االعتبار 

وسااايكون مااان املستصاااوب حراساااة بعااا  املعلوماااات املرجعياااة -40
تنرياارمت تنياايم رعاااحة ومكاان املوضااو   ماارا املتعلنااة لألعمااال هياادا 

، وااو التنريار الاري تنااول 1950اللجنة الري يعاوح اترخياه رىل عاا. 
بل ووساااااااائل جعااااااال رثباااااااات الناااااااانون الااااااادوي العاااااااره أيسااااااار  سااااااا 
، ه ضااااوء الساااامات احلاليااااة الاااا  متيااااز النظااااا. النااااانوين (322ً“مناااااال 

اسااتعر أيضااا  ومكاان اض النتاااائج الااا  تووااالت رليهاااا رابطاااة الاادوي 
والدراسااة الااا  نشاارهتا اللجناااة الدوليااة للصاااليب (323ًالنااانون الااادوي
  (324ًبشاااأن الناااانون ا نسااااين الااادوي العاااره2005األمحااار ه عاااا. 
__________

جلناااة الناااانون تنريااار،A/3116اجمللاااد الثااااين، الوثيناااة ،1950حولياااة(322ً
النااانون رثباااتجعاالووسااائل ساابلالاادوي عاان حورهتااا الثانيااة، اجلاازء الثاااين، 

الوثيناة94-24الفنارات،“منااال أيسرالعرهالدوي أيضاا  انظار  A/CN.4/16

عمااالورقاااة  الااادويالناااانون للجناااةاألساسااا النظاااا.مااان24املااااحةAdd.1ًو
 يليهاوما24عنفسه،املرجا،(ادُسن  أُ مانل أعداا
العاماااةالنواعاااداملنطبناااة علاااى نشاااأة املبااااح بشاااأن لنااادن  بياااان (323ً
سلناااراراعُتمااادالاااري،املصااااحبة للبياااان التعليناااات و “،لناااانون الااادوي العااارهل

لناااااانون لالعاماااااةالنواعااااادنشاااااأةبشاااااأن 2000يولياااااه /متوز29املااااا رخ16/2000
-Report of the Sixty  نظارا  الادويالناانون رابطاةعنوالصاحرالدوي العره 

ninth Conference held in London, 25–29th July 2000, p. 39 (available 

from the website of the International Law Association: www.ila-

hq.org/en/committees/index.cfm/cid/30)  حارت ال ناقشاتاملأيضا انظر
.ibid., ppالعاماة  اجللسةه  هلنادن“ بياان يارح  و 926–922  ,.ibid أيضاا 

pp. املعنياااة اللجناااةعنااادهتا الااا عمااالاللااادورةالنهاااائ التنرياااريااارحو ؛777–712
,.ibid( ه  ةالعاماااااا النواعاااااادًالعاااااارهبنشااااااأة النااااااانون الاااااادوي  pp. 778–790 

معلوماااااااتاللجنااااااةتلااااااكأواااااادرهتاالاااااا التنااااااارير املرحليااااااة السااااااتة وتتضاااااامن
 تفصي  أ ثر
ً324)J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law, vol. I (Rules) and vol. II (Practice) 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2005) 

فيها تلك املتعلنة سملنهجية، مباوتستدع  املسائل املثأة للخ ف،
املزيد من التحليل 

ناااارر اااااااع االنتبااااام رىل ضاااارورة توضاااايح ووجهاااات ماااار رة امل-41
مصطلح قبيل من معّينة، “لنواعد العامة للنانون الدوي امفاايم

  “لنااااانون الاااادوي العااااره االااااري لتلااااف حالالتااااه عاااان مصااااطلح 
وينبغ  معاجلة الشاواغل املتعلناة سملصاطلحات ه البداياة مان أجال 

ياااد للغاياااة ضااامان االتسااااق ه أعماااال اللجناااة  وقاااد يكاااون مااان املف
وضااااا قائمااااة خمتصاااارة سملصااااطلحات ذات الصاااالة سللغااااات الرمسيااااة 

الست لألمم املتحدة 
وحظاااااا  سلرتحيااااااب اقاااااارتاح املناااااارر اااااااااع النائاااااال بضاااااارورة -42

اضااط   اللجنااة بدراسااة النظاارايت املتعلنااة سلعاارف  وقااد قياال ه 
بعاا  األحيااان رن العاارف يثااأ التسااا ل عاان الكيفيااة الاا  يتشااكل 

ت لالما من تعااداي  النوانني سن من العكس على ألنه، نانون
العرفيااااااااة نتيجااااااااة لفعاااااااال تتكاااااااار  النواعااااااااد الرباااااااارا. املعاااااااااادات،

منصااااااااوح، باااااااال تتطااااااااور ماااااااان تاااااااا ل عمليااااااااة تتااااااااألف ماااااااان رراحي
واالعتناح املمارسة

تنااادما -43 العاااره الااادوي الناااانون قواعاااد حتدياااد عملياااة وحننااات
السااواب بفضاال فنااط لاايس ق النضااائية حملكمااة العاادل الدوليااة  بااأا ،

ران واحملكمااااة الدائمااااة للعدالااااة الدوليااااة، ومهااااا مصاااادرا ا رراااااح اللاااا 
توواالت الاا  النتااائج بفضاال أيضااا  ولكاان اااااع، املناارر اقرتحهمااا
رليهاااا ايئاااات قضاااائية وحماااا م حولياااة أتااارى  وعلاااى سااابيل املثاااال، 

16أوااااااادرت حائااااااارة االساااااااتئناف ه احملكماااااااة اااواااااااة بلبناااااااان ه

حااول، عياااش وآتاارون، ه قضااية 2011رااباط/فرباير  متهيااداي  قاارارا 
رااب والتآمر والنتال وارتكااب اجلارائم النانون الواجب التطبيق  ا 

واالهتا. الرتا م   ونص ارا النرار على أن
والنضائية التشريعية واملمارسات املتحدة، األمم وقرارات املعاادات، من عدحا 

وء ]اعتنااح[ عاا. ]س لازا.[ ه اجملتماا الادوي ]   [ يفياد للدول يدل على نشا 
أبن قاعاادة عرفيااة ه النااانون الاادوي تتعلااق  رمااة ا رااااب الدوليااة قااد نشااأت 

األقل على ( 85ًالفنرة ه زمن السلمفع  ،

وينبغااا  أن لضاااا قااارارات احملاااا م الدولياااة لتنيااايم ننااادي، بياااد أناااه 
وراء اتت فاهتااااااا  لمااااااا أحاطاااااات ينبغاااااا  حتلياااااال العواماااااال الكامنااااااة

الشكوك مبدى اتساقها 
ماان 21املناارر اااااع ه الفناارة رأىسلنطاااق، يتعلااقفيماااو -44

مر رتاااه أن حور الناااانون الااادوي العاااره ه تفساااأ املعااااادات لااايس
قد أنه من الرغم وعلى املوضو   من سلفعل تناول ارم جرىجزءا 

وااالة سملوضاااو  قياااد ذاتون املساااألة ه ساااياقات أتااارى، فناااد تكااا 
النائماةحيث ر،النظر الع قاة عناوار مان أوي   عنصرا  تشكل هنا

املعاادات بني بني النانون الدوي العره و 
يغطااا -45 أن بضااارورة اعتنااااحم ه حمناااا  ااااااع املنااارر وقاااد اااان

املوضااو  النااانون الاادوي العااره برمتااه، ألن ااارا النااانون قااد ياا حي 
عااد قانونيااة ه مجيااا جماااالت النااانون الاادوي  وأعاارب رىل نشااأة قوا

https://www.ila-hq.org/index.php/committees?committeeID=22
https://www.ila-hq.org/index.php/committees?committeeID=22
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 قواعاادأن نشااوء  علااىالساايد حسااونة عاان اتفاقااه مااا املناارر اااااع 
 ،، أي قواعاد آمارةامة للناانون الادويجديدة من النواعد العقطعية 

يناااادرج ضااااامن نطاااااق املوضاااااو ، ولكناااااه رأى أنااااه سااااايكون مااااان  ال
 توضيح سبب ذلك ستحسن امل

مسامهة الدول ه نشأة النانون الدوي العره وتتطلب مسألة   -46
فهاااا  تتعلااااق بتفسااااأ واااامت الاااادول  وماااان  -  نصاااا املزيااااد ماااان الت

اعااد العرفيااة ملزمااة للاادول النو   عاالالضااروري حتديااد األسااباب الاا  
 تشارك ه وضعها  مل ال 
وأتأا ، وافق السيد حسونة على اجلدول الزمإ امل قت الري  -47

 ه املوضو   اانظر اللجنة مواولة بشأن ع اقرتحه املنرر ااا
الااااا   اااااري أعااااارب عااااان حعماااااه لألعماااااال  بيرتيـــــتشالسااااايد  -48
نبغاا  أن تر ااز   مااا بشااأن ااارا املوضااو ، وااا  أعمااال يضااط اال

مسااعدة علاى فهم أفضل لنشأة النانون الدوي العره و  حتنيقعلى 
  العااارفوجاااوح ه العثاااور علاااى ماااا يثبااات  الناااانوين ممارسااا  العمااال

املنازعاات رن وبرلك، ستتمكن اللجنة من تند  تدمات مفيادة  
تنشاااأ ه الكثاااأ مااان األحياااان حاااول قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره 
لكوهنا قواعد غأ مكتوبة  وقال السيد بيرتيت  رنه يتفق ما ما ورح 

تااار لمااان مااار رة املنااارر ااااااع خبصاااوع ضااارورة أن  3ه الفنااارة 
يكاون أن بتعليناات، و مصاحوب ملا  األعمال ركل حليال ع انتج

النضااة بياد أن ني  مارسا احملامني احلكوميني وامللنضاة و رىل اموجها  
ئااولون ر ااح  فالنضااةالنانون بطرق خمتلفة، يستخدمون  نيواحملام

 مناواااارين يعماااال احملااااامون  حلااااول للمشااااا ل النانونيااااة، ه حااااني 
  النناطرىل رثبات ون يسع
 علاااىعااان اتفاقاااه ماااا املنااارر ااااااع  وأعااارب السااايد بيرتيااات  -49

جناااة حبوثهاااا علاااى الساااوابق النضاااائية للمحاااا م ضااارورة أن تر اااز الل
لاااادى ، ساااايما حمكمااااة العاااادل الدوليااااة  وينبغاااا  للجنااااة ال الدوليااااة،

أن  ،ساااعيها رىل الكشاااف عماااا يثبااات الناااانون الااادوي العاااره الناااائم
  وقاد الادولاملعاوارة مان جاناب مارساة رىل املتوي  رلك ااتماماا  

النليلاااااة املاضاااااية، تضااااااعف عااااادح الااااادول اجلديااااادة تااااا ل العناااااوح 
 200 وأواابحت ممارسااة الاادول ه الوقاات احلاااي تصاادر عاان حااواي

 اااااان احلاااااال ه   مااااا  ماااااو ذلاااااك أو حولااااة 40حولااااة، ولااااايس جمااااارح 
املاضاا   وينبغاا  لاادى التعاماال مااا األفعااال االنفراحيااة للاادول رياا ء 

تااب عليهاااا آاثر قانونيااة ه حاااد ألفعااال الااا  ترت رىل اااتمااا. تااااع 
ل االحتجاج واالعرتاف، وال  يكون هلا، تبعا  لرلك، ذاهتا، من قبي

 أتثأ  بأ على تطور النانون الدوي العره 
وقال السيد بيرتيت  رن الرغبة ال  أعرب عنها املنرر اااع  -50

ماااان مر رتاااااه خبصااااوع االسااااتما  رىل اآلراء األولياااااة  10ه الفناااارة 
ه  ،ئما   وقالضاء اللجنة بشأن ارا املوضو  تشكل هنجا  م ألع

، رن اللجنااة قااد سااعت حاا  اآلن رىل 12معاارض ررااارته رىل الفناارة 
فنااااط مبواضاااايا  يتعلااااق فيماااااتكاااريس قواعااااد النااااانون الاااادوي العااااره 

 ،تساااَ  مل سلتادوين  واا  علاى جادول أعماهلاا املعاإّ مدرجاة حمادحة 

 رعااااداح اتفاقيااااة مماثلااااة التفاقيااااة فيينااااا رىل ،ينبغاااا  هلااااا أن تسااااعى وال
ه  يااااهأرااااأ رل علااااى النحااااو الااااريسلنااااانون الاااادوي العااااره،  قتتعلاااا 
 سابق  وقت

الاري  13ووافق السيد بيرتيت  علاى التعلياق الاوارح ه الفنارة  -51
اعتاارب أعماااال رابطاااة الناااانون الااادوي ذات وااالة سملوضاااو ، غاااأ أن 

ابطة قد ا تنفها احلرر الشديد، االستنتاجات ال  تلصت رليها الر 
السيد موراس   ورأى ه اارا ماا يادعو رىل تنبياه  يهأرار رل واو ما

اللجنة رىل ضرورة أن تتوتى بادوراا جاناب احلارر  ومان الضاروري 
سلنانون الدوي العره    يتعلق فيماات املستخدمة  توضيح املصطلح

يااات  أن ؛ والحاااد السااايد بيرت 14وااايغ ه الفنااارة ورحت عااادة وقاااد 
 املنبولااااااةباااااااح  النااااااانون الاااااادوي  م يشااااااأ رىلالدسااااااتور ه بلاااااادم 

 وهنااااا واجبااااة التطبيااااق بصااااورة مباراااارة ماااان ، وياااانص علااااى  “عمومااااا  
صاطلحات ذات احملا م  ومن مث، قد يكون وضا قائمة سملجانب 
 ، عم   مفيدا  سلفعل 15او منرتح ه الفنرة   ما  الصلة،

 التمييااااز باااااني الناااااانون العاااااره أيضاااااا  رىل 14وأرااااارت الفنااااارة  -52
وخيتلااف الناانون العااره عاان املعاااادات ه   “غااأ امللااز.لناانون  او

والنااااوة اللتااااني تتمتااااا ممااااا  نفااااس املر ااااز لااااه أن رال منشاااائه الرمساااا ،
قااااانوان  يشااااكل  ال “غااااأ امللااااز.لنااااانون ا ه حااااني أن املعاااااادات، 

قبيااااال مااااان  ،“غاااااأ امللاااااز.سملااااارة  وقاااااد تتطاااااور واااااكوك  الناااااانون 
لتصاااابح عاااان طريااااق التاااادوين معاااااادات ه  ،ا عاااا انت والناااارارات

تصبح جزءا  من النانون الدوي العاره مان تا ل  أو هناية املطاف،
  وااااا  ه بعاااا  األحيااااان زايحة االعتناااااح س لاااازا.سااااة الاااادول و ممار 
ت  د النواعد واملباح  ال  تشاكل سلفعال الناانون العاره،  أو تكرر
لنواعاد واملبااح  املنصاوع عليهاا ه ميثااق األمام ذلاك ا من أمثلةو 

الااري ت حيااه دور الاا ينبغاا  للجنااة أن تبحااث  ال ،ااارااملتحاادة  ومااا 
ه نشااااأة الناااااانون الاااادوي العاااااره  “امللاااااز.غااااأ لناااااانون ا وااااكوك 

  رثبات أحلتهو 
للهاادف  ماان ووااف    17ه الفناارة  مااا ورح  وأيااد الساايد بيرتياات    -53

 مساااعدة عمليااة للجهااات املنااوط مااا  النهااائ  ألعمااال اللجنااة  تنااد  
التحنااق ماان قواعااد النااانون الاادوي العااره  ووافااق أيضااا  علااى التعليااق  

الري يعتارب الساوابق النضاائية للمحاا م واهليئاات   18الوارح ه الفنرة 
النضاااائية الدولياااة أوثاااق مصااادر للتوجيهاااات ه اااارا املوضاااو   وماااا  

لمحااا م الوطنيااة العليااا ه  ينبغاا  رمهااال السااوابق النضااائية ل  ال   ذلااك، 
لااايس ه أوروس وأمريكااا الشااامالية فحسااب، بااال    -مجيااا أمااااء العااامل  

ا نكليزية والفرنساية    تني ينية، وليس سللغ أيضا  ه أفرينيا وأمريكا ال ت 
بلغااااات أتاااارى أيضااااا   واناااااك قاااادر  بااااأ ماااان املصاااانفات    باااال فنااااط،  

الروسية، على سبيل املثال   النانونية املفيدة واملتاحة سللغتني األملانية و 
وأ د السيد بيرتيت  رحرا ه للصعوست ال  حتيط سستخدا. مصاحر  

تناد  بعا   العاماة  ن مبنادور األماناة  أنه قاد يكاو  رال  من ارا النبيل، 
 املساعدة ه ارا الشأن  

رنااه  ،19ه معاارض ررااارته رىل الفناارة  ،وقااال الساايد بيرتياات  -54
التجريبية املتعلنة مبمارسة الدول، فإن على الرغم من أمهية البحوث  



  2012متوز/يوليه  26 - 3150اجللسة  187
 

 

بع  املر رات والبياانت الدبلوماسية، من قبيل تلك املتعلناة أبمار 
 أن ماا تدعياهثباات رىل رهتادف  رهناا  ميااز الواضاحواقا، تتسم سال

رىل النااانون الاادوي العااره  وماان مث، رأى أنااه ينبغااا  يسااتند الدولااة 
 ارا املوضو    معاجلةهاملنطق االستدالي أيضا   استخدا.

بشاااااأن نطااااااق  20سلوواااااف الاااااوارح ه الفنااااارة  يتعلاااااق فيمااااااو  -55
بيرتيت  رن النواعد ا رراحية  ب أن تكاون  املوضو ، قال السيد

سلفكارة الاوارحة  يتعلاق فيمااعامة وغأ رلزامية، مرناة وغاأ واارمة  و 
بشاااااأن تنسااااايم الناااااانون الااااادوي العاااااره رىل جمااااااالت  22ه الفنااااارة 

قااااد رأى ه الوالااااة األوىل أن ااااارا  قااااال رنااااهمتخصصااااة مسااااتنلة، 
 ا  أن قادر  بيادوعد. االتسااق   اللبسي حي رىل  النهج قد التمايز ه

 حبسااااب وذلااااك للممارسااااني،يكااااون مفياااادا   قاااادماااان التمااااايز  قلااااي   
 نرتح ه وورة ررراحات عملية التننيات ال  ستُ 

 علاااىرر ااااااع وأعااارب السااايد بيرتيااات  عااان اتفاقاااه ماااا املنااا  -56
ماارة، اآلنواعااد الضاارورة عااد. توساايا نطاااق املوضااو  ليشاامل نشااوء 

أنااااه ينبغااا  للجنااااة أن تسااااعى، ه بداياااة أعماهلااااا، رىل وضااااا علاااى و 
جمموعااااة ماااان املنرتحااااات املصااااحوبة بتعلينااااات  ورذا  اناااات نتااااائج 

ه بساااهولة، أن تتحاااول  ، سااايكون بوساااعهامشاااجعة اللجناااة حباااوث
 متتاااالاارغم ماان عااد.  اجات  وعلااىتنرىل وضااا اساات ،مرحلااة الحنااة

لناااوة النانونياااة، فإهناااا ساااتكون ساالساااتنتاجات  أو اااارم املنرتحاااات
 لة للجنة مدعومة سلسلطة املخوَّ 

وأيد السيد بيرتيت  االقارتاح الاداع  رىل تنسايم األعماال رىل  -57
أرباا مراحاال واعتااربم هنجااا  م ئماا ، وقااال رنااه يتطلااا رىل املشااار ة ه 

 ا املوضاااو  الاااري يتضااامن أبعااااحا  نظرياااة مثاااأةاملتعلناااة ماااراألعماااال 
بيناات ماار رة املناارر قااد ، ويتعلااق  اارور النااانون الاادوي  و ل اتمااا.

، ومن مث فند ال  ينطوي عليها املوضو اااع رحرا ه للصعوست 
 اقرتح هنجا  أوليا  متأنيا  يستند رىل أاداف متواضعة 

أفكااار  ألول مااا وااتم ماان  دمااه  قااال، ه معاارض تن   فورتــو الساايد   -58
احملتمال لألعماال املتعلناة    النااتج   بشاأن رحا  على استفسار املنرر ااااع  

ارا النااتج ملزماا  بصاورة    يكون  أال   مرا املوضو ، رنه يوافق على ضرورة 
تسااعى رىل روااادار حليااال عملااا  ه  اللجناااة ينبغااا  أن  أن  علاااى  و   مفرطااة 

تطاة العمال املنرتحاة  و أن  وورة استنتاجات مصحوبة بتعلينات  ويبد 
ماان املاار رة تتناساب مااا حتنيااق اارم النتيجااة، علااى الاارغم    27ه الفنارة  

  ورأى الساايد فورتااو،  بصااورة زائاادة ماان أن اجلاادول الاازمإ يباادو طموحااا   
علااى وجااه التحديااد، أنااه ساايكون ماان الصااعب أن تتسااىن تاا ل عااا.  

مكااوانن  ومهااا  ،  االعتناااح س لاازا. ( مناقشااة ممارسااة الاادول و 2014واحااد ً 
مااان املشاااا ل البالغاااة التعنياااد     واساااعة جمموعاااة    يثاااأان لعااارف  رئيسااايان ل 

  2015الاااري سااايند. ه عاااا.    الثالاااث   وسملثااال، يُزماااا أن يغطااا  التنريااار 
قاااد تساااتحق أن    اااا  مساااائل و تبايناااا   باااأا ،  عااادحا  مااان املساااائل املتبايناااة  

 ينظر ه  ل واحدة منها على حدة  
ينبغ  أن تتخراا اللجنة ه حتديد ال   وتتمثل ااطوة األوىل   -59

قاااادر النيمااااة املضااااافة النامجااااة عاااان نظراااااا ه ااااارا املوضااااو   وقااااد 

اعتمدت رابطة النانون الدوي سلفعال مبااح  تنطباق علاى موضاو  
  اال ستساتطيا اللجناة أن تضاايف (325ًنشاأة الناانون الادوي العاره

نِنص أو رليهااااا البدايااااة  ؟ وقااااد راوحتااااه هبصااااورة ذات رااااأنمنهااااا  تااااُ
راااكوك ه اااارا ااصاااوع، ولكااان بعاااد اساااتماعه رىل نناااد السااايد 

هلرم املباح ، فهو يرى اآلن أنه سيكون من املفيد توضيح   موراس
  ااالثغرات ال  تسىن حتديد

املنارر ااااع ه بياناه  ماا أراار رلياهووافق السيد فورتاو علاى  -60
نااد املسااائل عينبغاا  للجنااة أن تتوقااف طااوي    ال أنااه مااناالفتتاااح  

ى أناه مان غاأ الضاروري اااوض  قال رناه يار املفاايمية  و  أو النظرية
ة املنااارر مااان مااار ر  14 ثاااأا  ه مساااألة التعااااريف الاااوارحة ه الفنااارة 

 ،15ه املسائل املتعلنة سملصطلحات واملثارة ه الفنارة  أو اااع،
دوي، لاا ه حور النااانون الاادوي العااره ه رطااار النظااا. النااانوين ا أو

 فجمياااا اااارم املساااائل اااا   16ه الفنااارة  علاااى النحاااو املشاااار رلياااه
أعماااال  ولااايس لعمااال مااان ، احمياااةاألمناقشاااات مناسااابة للمساااائل 
نشاأة  ماربرا  العتباار مساألةالسيد فورتو  د  مل الواقا، وه التدوين 
ضمن والية اللجنة، ورأى أن الرت يز ينبغ  أن يكون حاتلة العرف  

حتدياد الناانون الادوي  املتمثلاة ه  ثار واقعياةاألسألة ملامنصبا  على 
لعارف  الشااادة علاى وجاوح ا ةحاحملادَّ  األحلة ،العره، وبعبارة أترى

وأعرب عن أتييدم للم حظات ال  أحىل ما السيد موراسا  بشاأن 
ة رىل ذلااااااك، رأى أن التمييااااااز الااااااوارح ه املسااااااألة  وس ضاااااااف تلااااااك
 ااو متيياز النانون الدوي العاره “ثبات رو “شأة نبني  20 الفنرة

 غأ واضح على ا ط ق 
وينبغاااا  أن يتمثااااال اهلااااادف األوي للمشاااارو  ه تاااااوفأ حليااااال  -61

، سألتااااص وللساااالطات احملليااااة ،الاااادوليني لحنااااوقينيعملاااا  يباااانّي ل
ما رذا  انت قاعدة معينة  تنريرستخد. ه النانونية ال  تُ التننيات 
قواعااااد النااااانون الاااادوي العااااره   ماااان قاعاااادةتشااااكل  ال أو تشااااكل

وحتنينا  هلرم الغاية، قد يكون من املفيد حتديث التنرير الري تناول 
بل ووسااائل جعاال رثبااات النااانون الاادوي العااره أيساار  ساا موضااو  
1950نة ه حورهتاا الثانياة ه عاا. والري اعتمدته اللج “مناال  

ً326)  
ون الاادوليون قياا احلنو وساايكون ماان املفيااد بشااكل تاااع أن يااتمكن 

رحادى قواعاد الناانون الادوي يُزعم انطباق الرين تواجههم مشكلة 
املساألة    جا ءمن معرفة السبل ال  يتعني انتهاجها عليها العره 
ىل مواجهاة حتادايت احمللياون ه بعا  األحياان ر احلنوقياونويضطر 

ماااان ااااارا النبياااال، وتصووااااا  ه البلاااادان الاااا  تكااااون فيهااااا املااااوارح 
صصة للخدمات النانونية حمادوحة  وساوف يساتفيد أفاراح اارم املخ

الفئاااة أيضاااا  اساااتفاحة  باااأة مااان ا ررااااحات الااا  ستسااااعدام علاااى 
 ، وا حتديد أما ن املواح ذات الصلة ه متااات املصاحر املوجوحة

أيضاااا  املاااوارح  تضااامفناااط ساااج ت املمارساااة الوطنياااة بااال  تشااامل ال
عن أتييادم للم حظاة الا  أبادااا  ا لكرتونية  وأعرب السيد فورتو

__________ 
  أع م 323 احلارية انظر (325ً 
  أع م 322 احلارية انظر (326ً 
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بلادان العاامل خمتلاف السايد بيرتيات  خبصاوع ضارورة مراعااة ممارساة 
  بش  اللغات ال  ُ تبت ما

 أن املوضااااو  علااااىواتفااااق الساااايد فورتااااو مااااا الساااايد تاااا حي  -62
 ماارة  ومااا ذلااك، فهااواآلنواعااد اليغطاا  مسااألة نشااوء ينبغاا  أن  ال
 23ه املنااااارر ااااااااع ه الفنااااارة يوافااااق علاااااى املنطاااااق الاااااري سااااااق ال

حبسااااب    وتشااااكل النواعااااد اآلماااارةالسااااتخ ع نفااااس االسااااتنتاج
تنريااار ماااا رذا   جااازءا  مااان الناااانون العاااره  وماااا ذلاااك، فاااإن تعريفهاااا
رحدى النواعد تشكل جزءا  مان الناانون العاره خيتلاف عان  انت 

 مكاان أن لضااا ال تنرياار مااا رذا  اناات الناعاادة العرفيااة ااا  قاعاادة
عااااّد ااااارا التمييااااز املعاااااادات  ويُ معاااااادة ماااان ييااااد عاااان طريااااق للتن

 توضااااحه مل وااااحيحا ، علااااى الاااارغم ماااان أن حمكمااااة العاااادل الدوليااااة
مااااان  99 ه الفنااااارة ،ساااااف، عنااااادما ذ ااااارت، ماااااا األبصاااااورة جلياااااة

املساااااائل املتصااااالة ه قضاااااية  2012متوز/يولياااااه  20حكمهاااااا املااااا رخ 
ب يشاكل جازءا  مان أن حظار التعاري ،التسليم أو ساللتزا. سحملا مة

 آمرة( قاعدة ًقطعية النانون الدوي العره وقد أوبح قاعدة 
ماان مر رتااه أن اناااك  22ورأى املنارر اااااع ه هنايااة الفنارة  -63

قواعااد تننيااات تاوااة قااد تكااون م ئمااة لتحديااد قواعااد معينااة ماان 
ناة املعيّ  أو النانون الدوي العره  وما ذلاك، فتاأثأ النواعاد اااواة

إن  مان أن يكاون مسااألة تننياات فناط  وعلااى سابيل املثاال، فاا أ ارب
النااانون اجلنااائ   ماان قواعاادعرفيااة  قاعاادةوجااوح  لتنرياارالاانهج املتبااا 

 لتجرمهاااسااند  ال الاادوي قااد يتااأثر سملباادأ النائاال بعااد. وجااوح جرمااة
ه الناااانون  وسملثاااال، قااااد يكااااون النظااااا. الواجااااب تطبينااااه لتحديااااد 

لنظااا. الواجااب تطبينااه لتعااديل قاعاادة عرفيااة ل النواعااد العرفيااة مماااث   
املتوقااا أن يكااون    وماانا  عنااه، وقااد يكااون خمتلفاا عاان طريااق العاارف

النظااا. األتااأ أ ثاار واارامة ماان النظااا. األول لكونااه يتعلااق بتعااديل 
 قاعدة موجوحة 

اااا  فنااارة و  ،مااار رة املنااارر ااااااع مااان 18ويبااادو أن الفنااارة  -64
ممارسة احملا م ا قليمية، على جو  رىل الر تستبعد  ،سملنهجية تتعلق

اارا االنطباا   ورة طفيفاةبصا الرغم من أن املنارر ااااع قاد واحح 
ه بياناااه االفتتااااح   وماااا ذلاااك، فهااارم املمارساااة تساااتحق الدراساااة 

مهاااا  معرفاااة الكيفياااة الااا  عااااض ماااا النضااااة ه و  أال لساااببني اثناااني،
والنظاار ه حاااالت  ،فيااةاحملااا م ا قليميااة مسااألة حتديااد النواعااد العر 
ر ر، علااى سلاا  اادر  وممااا التضااارب املمكنااة ه املمارسااة النضااائية 

سابيل املثاال، أن احملكمااة األوروبياة حلناوق ا نسااان قاد قاادمت، ه 
 اااوحاك ضاااد ه قضاااية  2010آذار/ماااار   23ه حكمهاااا الصااااحر 

 يليهاااا(، تفساااأا  للناااانون وماااا 60ًالفنااارة ]الااادائرة الكاااربى[  ليتوانياااا
بعنوح العمل املربمة   يتعلق فيماالعره الواجب تطبينه على احلصانة  

ما رحدى السفارات خيتلف قلي   عن التفسأ الري قدمته حمكمة 
متوز/يوليااااه  19العاااادل التابعااااة ل حتاااااح األورويب ه حكمهااااا املاااا رخ 

 نراطياااااةأمحااااد حممديااااة ضااااد مجهوريااااة اجلزائاااار الدم قضاااايةه  2012
يليها(  وقد يكون من املستحسن أيضا  أن  وما 54ًالفنرة   الشعبية

 تدر  اللجنة األثر امللمو  ملعاادات التدوين ه رثبات العرف 

ل حليااااال املمارساااااة املتعلاااااق سلتحفظاااااات علاااااى وأتاااااأا ، راااااكّ  -65
مان لتحفظات على املعااادات ما لاملعاادات ننطة بدء ه حراسة 

 ين التااااااااوجيهيني ساااااااايما ه املباااااااادأ ال النااااااااانون العااااااااره، أثاااااااار علااااااااى
  أفكار تستحق مزيدا  من التفصيلوارم ، 2-4-4و 3-1-5-3

  * (اتبع برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها وواثئقها )
(A/CN.4/650 وAdd.1،  زاي الفرع ) 

 [األعمال جدول من 10 البند]
قال، ه معرض ررارته رىل املناقشة الا  جارت   موراسي السيد  -66

األفرينياة،    -  للمنظمة االستشاارية النانونياة اآلسايوية ما األمني العا. 
لاااااادعم احلماساااااا  الااااااري أبدتااااااه الاااااادول األعضاااااااء ه  ل   مساااااارور   ه رناااااا 

رحراج موضااااو  محايااااة الغاااا ف اجلااااوي ه باااارانمج    خبصااااوع  املنظمااااة 
  غة خمططاااااه موضاااااو   اااااان قاااااد اضاااااطلا بصااااايا   ااااااو عمااااال اللجناااااة، و 

ار  نااااد جاااارى الاااااذ قاااار ف فهمااااه،  مااااا  سااااب  وحب   ومااااا ذلااااك،  ( 327ً العااااا. 
بشاأن    ، الدورة الناحماة للجناة أثناء  ه  ، مبواولة املشاورات غأ الرمسية 

يتعااني رحراج املوضاو   وطلااب توضاايحا  يباانّي   ال  أو   ماا رذا  ااان يتعااني 
 أسباب ارا النرار  

أفاااح أبن  ،بصاافته عضااوا  ه املكتااب متحااداث   ،احلمــودالساايد  -67
ناقشااة واسااعة االقاارتاح الااداع  رىل رحراج ااارا املوضااو  قااد حظاا  مب

النطااااق ه رطااااار مشااااورات غااااأ رمسياااة، غااااأ أن اااارم الفكاااارة قااااد 
القااات رااايئا  مااان املناوماااة ألساااباب تتعلاااق أساساااا  بنطااااق املوضاااو  

  الري مكن أن يتمخ  عنه النظر فيهتج النسو 
   00/13لسة الساعة  فعت اجل ُر 

 ________ 

 3151اجللسة  
 10/ 00 الساعة، 2012متوز/يوليه  27اجلمعة، 

 كافليش لوسيو    السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بيرتياااات ، الساااايدة جا وبسااااون، الساااايد حسااااونة، الساااايد احلمااااوح، 
السايد ساابواي، السايد ساينغ، الساايد راتورما، السايد العراباة، الساايد 

أوساااابينا،  -غااااوميس روبلياااادو، الساااايد غيفورغيااااان، الساااايد فلنساااايا 
لسيد  يتيشايسااري، فورتو، السيد  امتو، السيد  انديوا، االسيد 

السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى ساااليمان قويااادر، السااايد موراسااا ، 
السااايد ماااأه، السااايد ناااول ، السااايد نيهااااو ، السااايد وا اااو، الساااأ 

 مايكل ووح، السيد ويسنومورا 
 ________ 

__________ 
  3132 اجللسة من مستأنف * 

  الثاين املرفق(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،2011 حولية (327ً 
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A/CN.4/650)(اتبع نشأة القانون الدول العريف وإثباته )
( A/CN.4/653، ، الفرع زايAdd.1و

من جدول األعمال[7]البند 
(اتباًاااعاملنرر أعداامر رة

حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل مواواااالة النظاااار ه ماااار رة رئيس اـلـــ -1
نشاااااااااأة الناااااااااانون الااااااااادوي العاااااااااره ورثباتاااااااااهاملنااااااااارر ااااااااااااع عااااااااان

ًA/CN.4/653) 
د النظاااار املوضااااو  قياااا رنقالااااتإســــكوابر إراننــــدثالساااايدة -2

أمهيتاااه ه ذلاااك مباااا،جواناااب عديااادةمااان باااأة ينطاااوي علاااى أمهياااة
أراااروعلااى مااو ماااأولااوايت اللجنااة  الاا  تشااكل رحاادىالعمليااة
يُطلباملنرر اااع، رليه خمتلفاة ايئااتمانه بع  األحياان قد
هاحملاا م فناط، مان الدولة، وليس ه تباّت مساائل ذات والة أن
اااااربة املطلوباااة ه الناااانون الاااديهن تكاااون حون أ،لعااارف الااادويس

سااايعوح اساااتنتاجات أوحليااال عملااا وضاااا ، فاااإن مااان مثالااادوي  و 
 الفائدة على ارم اجلهاتبعظيم

مثال رساكوسر رراننادث أن رأت السايدةوع وة علاى ذلاك، -3
مساألتا وطإ، فناد ا تسابت ينتصار علاى اجملاال الا الارا االاتماا.

السااااانوات هأمهياااااة متزايااااادةورثباتاااااهلعاااااره نشاااااأة الناااااانون الااااادوي ا
ه ذلك املنظمات مبا،برمتهاجملتما الدوي  أوبحتا هتماناألتأة و 
رابطاااة األعماااال الااا  اضاااطلعت ماااا وتشاااهد علاااى ذلاااكا قليمياااة  

النااااانون الاااادوي وبيااااان لناااادن بشااااأن املباااااح  املنطبنااااة علااااى نشااااأة 
املنارر ا أراار رلياهوااو ما ، (328ًلناانون الادوي العارهالنواعد العامة ل

ه حمكمااااة العاااادل الدوليااااةعااااناحلكاااام الصاااااحر اااارلكو ، اااااااع
حصاانت الدول من الوالياة النضاائيةقضية ه 2012رباط/فرباير 

مساااألةوالااا  بشاااأن ااماااا  نناراااا  أاثر وسااابل لعااارف ساالحتجااااج ري
عانوجاوحم، رثباات رزمااا  جلناة املستشااارين الناانونيني املعنيااة فضاا  
ناانون الادوي العاا. تكاريس رحادى جلساات حورهتاا الا  سااتعند سل
ملوضااااو  معاجلااااة احملااااا م الوطنيااااة والدوليااااة 2012ساااابتمرب أيلول/ه 

ملسألة العرف  ومن مث، فإنه من املناسب للغاية أن تنظر اللجنة ه 
ارا املوضو  

__________
العاماااةالنواعاااداملنطبناااة علاااى نشاااأة املبااااح بشاااأن لنااادن  بياااان (328ً
سلناااراراعُتمااادالاااري،ملصااااحبة للبياااان التعليناااات او “،لناااانون الااادوي العااارهل

لناااااانون لالعاماااااةالنواعااااادنشاااااأةبشاااااأن 2000يولياااااه /متوز29املااااا رخ16/2000
-Report of the Sixty  انظار  الادويالناانون رابطاةعنوالصاحرالدوي العره 

ninth Conference held in London, 25–29th July 2000, p. 39 (available 

from the website of the International Law Association: www.ila-

hq.org/en/committees/index.cfm/cid/30)  حارت ال ناقشاتاملأيضا انظر
.ibid., ppالعاماة  اجللسةه  هأيضا لنادن“ بياان يارح  و 926–922  ,.ibid ا 

pp. املعنياااة اللجناااةعنااادهتا الااا عمااالاللااادورةالنهاااائ التنرياااريااارحو ؛777–712
,.ibid( ه  ةالعاماااااا النواعاااااادًالعاااااارهبنشااااااأة النااااااانون الاااااادوي  pp. 778–790 

وتتضاااااامن التنااااااارير املرحليااااااة السااااااتة الاااااا  أواااااادرهتا تلااااااك اللجنااااااة معلومااااااات 
تفصي   أ ثر

حتليااااااال ه اااااااارم املرحلاااااااة، رىل،اعاملنااااااارر ااااااااا وال يهااااااادف-4
الناانون الادوي العارهبنشأةيتعلقفيماةحو طر املمضمون املشا ل 

ببساااطة رىل حتديااداا وراثرة النناااش بشااأهنا ه يسااعى، ولكناا ورثباتااه
ومن مث، أرارت السايدة رساكوسر رراننادث رىل أهناا ساوف تنتصار 

األسئلة ه  لمتها على طرح بع 
النانون رىلمن مر رته16ه الفنرة نرر اااعاملوقد أرار-5

التسااااليم ماااان الصااااعب غااااأ أنااااه، “انوان قاااا  صاااافته الاااادوي العااااره ب
ا راااااارة رىل جااااارترذا رالعلاااااى تااااا ف ذلاااااك،إبمكانياااااة فهماااااه
ال  الع قات رىل أو“غأ امللز.لنانون  ان قبيلجماالت أترى م

ه وأراار املنارر ااااع   األترىالنانونية الدوليةصكوكلتربطه س
املنظماات غااأ احلكوميااة؛ الاا  تباارهلاين رىل جهااوح التادو 18الفنارة 

التسا ل أيضا  انا يتعلق األمر   وقدسلضبطعما يشأ رليه ومكن
،فنهاااء النااانون الاادوي العااا. تاااست سلتاادوين اااااع، ألنااه ذ اار

اللجناااة الدوليااااة راساااة الاااا  قامااات ماااااالد، مثاااال عماااال أتااارىأبأو
،ه بعدم العره(329ًويالدا نساين النانون بشأن للصليب األمحر 
ه ارم احلالة ا  عبارة غأ “نظمة غأ حكومية مغأ أن عبارة 

للصاااليب الدولياااة للجناااة للغاياااة املتخصصاااة للطبيعاااة نظااارا  مناسااابة،
ال  تطرح نفسها تتعلق مبعرفة سألةحال، فإن املوعلى أيةاألمحر 
جلنة أتترم األمهية واحلجية الكافيتان ح را التدوين هلرذا  ان ما 

عاااحة   و لاا  تضاطلا مااالناانون الادوي بعااني االعتباار ه األعماال ا
يَفاارِتض ، ه رجاااراء حتليااال للمضااامونالتااادوين ااااااع النظااار ه مااا
االضااط   مااا ه ااارا الشااأن اللجنااةالاا  تعتااز.مارسااةاملحااني أن 

نشااأة بدراساة يتعلاق األماار رن أساساا   سملنهجياة تتعلااق ممارساة اا 
عرف ورثبات وجوحم ال
املنرر الري اتتارملنهجالسيدة رسكوسر ررانندث سرحبتو -6

ااو هناج يتاوتى رجاراء حراساة عملياة ه جوارااا وليسات اااع، و 
مسااااااعدة الااااادول نظرياااااة، وذلاااااك ألن اهلااااادف املنشاااااوح يتمثااااال ه 

بتطبيااق العاارفتعلنااةمعاجلااة املسااائل املعلااىوالساالطات النضااائية 
الااري ياادعو رىل أن ااارا اااو الساابب و بااات وجااوحم رثأوتنرياارأو

رىل ص فااااااايم  امللااااانهج خصاااااص لاجلااااازء امل حاااااد  باااااأ حجااااامينلاااااَّ
واملزماا رحراجاه ه النانون الادوي العاره، فيما خيص نشأةنظريالو 

مفيدا ،التنرير األول يظل أبنه علما  وذلك ألن املسلمات النظرياة ،
رجراء بضرورة ه املنا. األولاألمر يتعلق ، وألن رىل حد مامعروفة  

للممارسة تنييم  رير 
حتلياال رااك باا ورأت الساايدة رسااكوسر ررانناادث أنااه يتعااني-7

احملاا م الدولياة، تلك الصاحرة عانسيما الالنضائية،االجتهاحات
ورن  انات، ولكن حون  اال السوابق النضائية للمحاا م الوطنياة

املظااااااار د تكاااااون بعااااا  وقااااا   أقااااالالعااااارفتشاااااكيل مساااااامهتها ه 
 ااااب و   أيضااااا اامااااةممارسااااات الاااادول غااااأ النضااااائية هاألتاااارى 

__________
ً329)J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law, vol. I (Rules) and vol. II (Practice) 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2005) 

https://www.ila-hq.org/index.php/committees?committeeID=22
https://www.ila-hq.org/index.php/committees?committeeID=22
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الدول والانظم النضاائية  جممل اراحتليل املمارسة  ضمان أن يغط 
حتلياال الع قااة  املناارر اااااع أيضااا  وقااد اقاارتح والثنافااات واللغااات  

واو ماا قاد يكاون مفيادا  بارغم املعاادات، بني العرف و النائمة بني 
 أيضااا   ىل ذلااكوقااد يضاااف ر، تثااأ أي تاا ف ال ن ااارم املسااألةأ

ن قبياااال ، ماااا األتاااارىالدوليااااة  العاااارف وبااااني الصااااكوك الع قااااة بااااني
املنظماات الدولياة وا عاا انت عان  البالغاة التناو  الصاااحرة ناراراتال

فها  تسااام ه التادليل علاى وجاوح  ،لادولالصاحرة عن ااالنفراحية 
كانية تصنيفها  مصدر من مصاحر عد. رم، على الرغم من العرف

 النواعاااد اآلمااارة برت اااهاملنااارر ااااااع  قاااد أواااابو   يالناااانون الااادو 
 تاركاملمارساة العرفياة ا قليمياة لتجناب تنااول ينبغا   بيد أناه جانبا  

وتلصااااات السااااايدة رساااااكوسر   أي ثغاااارة، حااااا  لاااااو  انااااات وااااغأة
 يتعلاق فيمامسألة العرف  حتليلسيكون من املفيد ررانندث رىل أنه 

املسااااااامهة الاااااا   ه طااااااار، ، ه ااااااارا االنظاااااارو سملنظمااااااات الدوليااااااة 
ه جمال نشأة عرف ينطبق عليها، ولكن أيضاا  ليس فنط  تندمها،

 يكون سلضرورة ملزما  هلا  ال ه رثبات وجوح عرف قد
تحفظااات بشااأن بعاا  ال وأباادت الساايدة رسااكوسر ررانناادث -8

مان املرغاوب  سايكونك أناه را  فا   ألعمال اللجناةاجلدول الزمإ 
تاااا ل فاااارتة الساااانوات  اللجنااااة أعماهلااااا ماااارا الشااااأنأن تنجااااز  فيااااه

نناش  باأ  للغاية و ان حملاملوضو  معند  غأ أناامس احلالية، 
واااو يشااكل مهمااة تتطلااب باارل جهااوح جبااارة ، تاا ل عاادة عنااوح
علاى  لاو جارى االقتصااره أرباا سانوات، حا   ح  تتسىن تغطيته

جاادول كااون للي أال ويتعااني ه مجيااا األحااوالتاجات  وااياغة اسااتن
يباااادو أن املناااارر و   املتبعااااة أتثااااأ علااااى املنهجيااااة أيالاااازمإ املناااارتح 

 النهاااائ  نااااتجاليُعتماااد بعاااداا  يتاااوتى النياااا. بناااراءة واحااادةااااااع 
 راااااكل حليااااال عملااااا  وسلتأ ياااااد، سااااايتخر اااااارا الناااااتج  لألعمااااال

غاأ أناه مكاان ، ماواح مشاااريا يكاون ه واورة ولان اساتنتاجات، أو
ئاار.  لاان أ ثاار ال واحاادةنااراءة ب  ااان االضااط    التسااا ل عمااا رذا

تعليناااات الااادول   اللجناااة مااان االنتفاااا  سلوسااايلة النّيماااة املتمثلاااة ه
على التناارير  م حظاته اللجنة الساحسة  ل سنة   والدول تند.
لناااتج ا معرفااة رأيهااا بشااأن ساايكون ماان املفيااد أيضااا   هاملتتاليااة، ولكناا 

 موضاوعا   موضو  نشأة العرف ورثباتاه يشاكلسيما أن  ال ،النهائ 
  للغاية ومسألة مثأة للجدل حساسا  

 مصااطلحررانناادث رىل أن  رسااكوسر الساايدةأرااارت  أتااأا ،و  -9
 documentaciónيتوافق ال لعنوانلسباين ا  نص“ املستخد. ه ال 

ماان أنااه تااو الساايد فور  هالحظاا  علااى مااو ماااو مااا فحااوى املوضااو   
ه الااااااانص الفرنسااااااا ،  اااااااب “ preuve   لماااااااةاساااااااتخدا.   يتعاااااااني

الااانص  غااارار علاااىه الااانص ا ساااباين، “ prueba اساااتخدا.  لماااة 
األساسااا   روماااامااان نظاااا.  38ماااا املااااحة  راااىايتم ومباااا ا نكليااازي
 اجلنائية الدولية  للمحكمة

املناارر اااااع  الاا  أعااداا ر رةاملاا ن رقااال  يفورغيــانغالساايد  -10
 تتضاااامن تطااااة عماااال ورثباتااااه النااااانون الاااادوي العااااره نشااااأةأن بشاااا 

شكل تاامس الناحمة و السنوات فرتة تغط  لمفّصلة بشكل  اف 

اللجناااااة   الااااا  ساااااتجريهالمناقشاااااات ل لوضاااااا رطاااااار ممتاااااازا   أساساااااا  
واااو مناسااب ماان حيااث  ويكتساا  املوضااو  قيااد النظاار أمهيااة  بااأة،

، ساتوى الاوطإعلاى امل أعمال اللجنة ستتيح، ، وذلك ألنالتوقيت
 يضاااطلعون ال واحلناااوقيني الااارين الناااانوين ممارسااا  العمااال مسااااعدة

وأعااارب   هااااتحدياااد قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره وتطبينب انحرا   رال
املزالااق الاا   بشااأنمااا املناارر اااااع  عاان اتفاقااه يفورغيااانالساايد غ

ط تعتماد فنا  أال يتعني تفاحيها، وسألتص  وناه يتعاني علاى اللجناة
الاااانهج فااااإن  الوقاااات نفسااااه، وه  األ احميااااة البحتااااةملصاااااحر علااااى ا

ووافاااق التفاااا ل   يااادعو رىل رااا ء ماااناملنااارر ااااااع الاااري اعتمااادم 
 الااا  ساااتتمخ  عنهاااا أعماااالنتيجاااة ال أن علاااى يفورغياااانالسااايد غ
 ب أن تكون حمدحة بوضاوح وموجَّهاة واوب الوواول رىل اللجنة 

 مااااااان التفاوااااااايل الكثاااااااأ اسااااااتنتاجات عملياااااااة، حون الرت ياااااااز علااااااى
اتبااااااا  هنااااااج خمااااااالف سااااااي حي رىل راثرة ألن  اجلوانااااااب النظريااااااة، أو

 سااااي حي رىل الووااااول رىل رجاااااست، وماااان مث، ممااااا األساااائلة أب ثاااار
تكاااون لاااه فائااادة  باااأة  ومااان اجلااادير سلااار ر أيضاااا  أن الناااانون  لااان

 العاااااره ااااااو سألساااااا  قاااااانون غاااااأ مكتاااااوب وأناااااه مااااان الضاااااروري
للجنااااااة ماااااان جانااااااب املرونااااااة الاااااا  يتميااااااز مااااااا اتنلااااااص أعمااااااال  أال
 النانون  ارا
 سلشااااواغل الاااا  أعاااارب عنهااااا الساااايد موراساااا ، يتعلااااق فيماااااو  -11
نبه رىل أن اللجنة قد تنته  رىل أت يد أمور بديهية، رأى السايد  رذ

 غيفورغيااان أن العناواار الاا  قااد تباادو واضااحة ألعضاااء اللجنااة قااد
ليني، فه الء قد يتعني عليهم حملتكون سلضرورة واضحة للنضاة ا ال

أن يطبنااااوا ألول ماااارة قواعااااد النااااانون الاااادوي العااااره ه قضااااية ماااان 
النضااي  وقد ذ ر السيد موراس  أيضا  أنه لو  ان مستشارا  قانونيا  
 حااادى الااادول، اشااا  أن تضاااا اللجناااة مبااااح  توجيهياااة تتعلااااق 

ن رناه علاى ابنواعد النانون العره  ومن جهته، قال السيد غيفورغي
الننااي  مااان ذلاااك سااايكون مسااارورا  مبعاجلاااة اللجناااة هلااارا املوضاااو ، 
 ألن وضا مبااح  توجيهياة عملياة وذات حجياة مان جاناب اللجناة

رااك أنااه سيساااعد رىل حرجااة  بااأة اجلهااات املاادعوة رىل حتديااد  ال
أ ااااد املناااارر اااااااع، فااااإن الناااارارات  و مااااا قواعااااد النااااانون العااااره 
نضااائية الدوليااة تعااد ماان األحلااة الاا  تثباات لالصاااحرة عاان اهليئااات ا

قواعااد الناااانون العاااره، ولكااان اناااك أيضاااا ، وبصااافة تاواااة، الفناااه 
ومااا ذلااك، لاايس اناااك رمجااا  ه ااارا الصاادح  يعتناااد  -النااانوين 

يرى  ال البع  أن عناور الفنه تثبت وجوح قاعدة عرفية، ه حني
 آترون ذلك 

د غيفورغياان ماا الشاكل يوعلى مو أ ثر حتديادا ، يتفاق السا  -12
املناارتح ألعمااال اللجنااة، وااا  أعمااال  ااب أن يصاااغ مااا يااتمخ  
عنها من اساتنتاجات بدقاة ووضاوح  ويارى أيضاا  أناه  اب تكاريس 
جزء  بأ من األعمال املضطلا ما ه فرتة السنوات اامس احلالية 

سملنهجية، رأى السيد غيفورغياان، مثلاه  يتعلق فيماهلرا املوضو   و 
 ذلك مثل السيد مأه والسيد موراس ، أناه مان الواجاب تاوت  ه

احلاااااارر وعااااااد. االسااااااتناح ه حراسااااااة املوضااااااو  رىل قاااااارارات احملااااااا م 
حصاانت الواقا، ه قضية   وه  واهليئات النضائية الدولية فحسب 
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اساااتندت حمكماااة العااادل الدولياااة ه ، الااادول مااان الوالياااة النضاااائية
 رىل ممارسااااة عشاااار حول فنااااط، االسااااتنتاجات الاااا  تلصاااات رليهااااا

 كماااة الدائماااة، اساااتند احلكااام الصااااحر عااان احمل لاااوتس“قضاااية  وه
مكاان، علااى  ال للعدالاة الدوليااة رىل ممارسااة ساات حول فنااط، حبيااث

او ظاار، استنتاج وجوح ممارسة عامة من جانب الدول   مما الرغم
 هو ثأا  ما تكون األعراف النارئة على ارا النحو عرضة ل نتناح 

يعاب عليها، عن وواب، أهنا غاأ مشاروعة وغاأ  رذ وقت الحق،
حمنراطياااة وأهناااا تعمااال علاااى تكاااريس الوضاااا الناااائم مااان النااااحيتني 
السياسية واالقتصاحية  وسيكون أمرا  مستحسنا  من جانب اللجنة، 
وااااا  تضاااااطلا مبهمااااة واااااياغة توجيهاااااات ذات حجيااااة مااااان أجااااال 

ن تراع  ارم امل حظات ه أالسلطات النضائية الوطنية والدولية،  
 أعماهلا املنبلة 

، أعرب السايد غيفورغياان عان اتفاقاه 13سلفنرة  يتعلق فيماو  -13
ماااا األعضااااء الااارين رأوا أن أعماااال رابطاااة الناااانون الااادوي تنطاااوي 
على أمهية سلغة وأنه يتعني أتراا ه االعتبار، ولو  ان ذلك جملرح 

تاارب االنتناااحات الاا  أباادااا  نااب تكاارار مااا راااما ماان أتطاااء  واع
ملبااح  املنطبناة علاى ببياان لنادن بشاأن ا يتعلاق فيماالسيد موراس  

نشأة النواعد العامة للنانون الدوي العره انتناحات وائبة  وأرار، 
عاا وة علااى ذلااك، رىل أن األعمااال الاا  تنتظاار اللجنااة ااا  أعمااال 

لة رجناااااز يعااااإ اسااااتحا ال معناااادة، وأ ااااد ه الوقاااات نفسااااه أن ااااارا
املهمااااااة  واعتاااااارب الساااااايد غيفورغيااااااان أن املسااااااائل املشااااااار رليهااااااا ه 

ماان ماار رة املناارر اااااع قااد تنطااوي علااى بعاا   16و 14لفناارتني ا
تساهب ه النظار فيهمااا  أال الفائادة، غاأ أناه رأى أناه ينبغا  للجناة

تشية االستغراق ه مناقشة قد يطغى عليها اجلانب النظري الري 
وااااا  وضااااا توجيهااااات ذات  أال ة املنوطااااة مااااا،يتناااااق  مااااا املهماااا 

رأى السيد غيفورغيان أنه سيكون   ،15سلفنرة    يتعلق فيماحجية  و 
ماان املفيااد وضااا قائمااة سملصااطلحات بلغااات األماام املتحاادة، وقااال 
رنه مكن للجنة استخدا. املصطلحات احلالية حون رمهال النظار ه 

د جديااادة مااان النواعاااد املمارسااة النائماااة  وسلنسااابة رىل ظهاااور قواعاا 
ضااااااء اآلمااااارة، وافاااااق السااااايد غيفورغياااااان علاااااى ماااااا ذااااااب رلياااااه األع

ياااروا حاجاااة تااادعو رىل النظااار ه اااارم  مل اآلتاارون ه اللجناااة الااارين
 27املسألة، سستثناء بعا  جوانبهاا  وأياد الفكارة الاوارحة ه الفنارة 

والداعيااة رىل طلااب معلومااات ماان الاادول، ولكنااه أيااد أيضااا  التعليااق 
ري أحلاات بااه الساايدة جا وبسااون، بوجااه تاااع، والااري ذاباات الاا 

 بصورة متأنية ه وياغة األسئلة املطروحة  فيه رىل ضرورة النظر
بعناوان املوضاو ، رأى السايد غيفورغياان  يتعلق فيماوأتأا ، و  -14

حتديااداا، يشااكل عنصااارا   أو أن البحااث عاان أحلااة وجاااوح النواعااد،
ون الاادوي العااره  وااارم الدراسااة م زمااا  لدراسااة عمليااة نشااأة النااان

ائمااة بااني العناواار املكونااة يتاايح معرفااة الع قااات الن ااا  حتدياادا  مااا
للعاارف، ماان قبياال ممارسااة الاادول واالعتناااح س لاازا.، والاادور الااري 
تضطلا به ارم العناور ه ظهور قواعد حولية  وع وة على ارا، 

ل الااااري سيسااااعد ذلاااك علاااى تناااد  ررراااااحات بشاااأن معرفاااة اجملاااا
 ينبغ  البحث فيه عن أحلة تثبت وجوح قاعدة عرفية حولية 

رنااه ياارى أنااه ساايكون ماان األفضاال، ه الاانص الروساا ،  وقااال -15
“ أن ُتساااااااااتخد.  evidenceترمجاااااااااة املصاااااااااطلح ا نكليااااااااازي   عناااااااااد

 عوضاااااااااااااااا  عااااااااااااااان “идентификация (“identification”)   لماااااااااااااااة
 свидетельство (“proof”)“ -  اااااااااااااااااااااارا ويبااااااااااااااااااااادو أن ترمجاااااااااااااااااااااة

تثاااأ أيضاااا  مشاااكلة ه الااانص ا ساااباين، ورمباااا ه الاااانص  املصاااطلح
 الفرنس   رلك 

النااانون الاادوي العااره نشااأة قااال رن موضااو  احلمــود الساايد  -16
 ورثباتااه يُعااّد موضااوعا  وااعبا  ومعناادا ، وماان الضااروري حتديااد نطاقااه،

فإن األمر سيكون غاية ه الصعوبة  وأعرب عن ينينه مان أن  ورال
زا  امل نااارر ااااااع سااايعمل علاااى جعااال نطااااق املوضاااو  حمااادوحا  ومر اااّ

حبيث تكون نتيجة األعمال أحاة مفيدة للدول ولغأاا من اجلهات 
الفاعلة الدولية والوطنية  ورأى السيد احلموح أنه من غأ الضاروري 
االستغراق  ثأا  ه اجلانب النظري وأنه سيكون من األفضل الرت يز 

ياااة، واااا  نتيجاااة ينبغااا  أن تكاااون، علاااى النحاااو علااى النتيجاااة العمل
املنرر اااع، جمموعة من االستنتاجات املصحوبة الري أرار رليه 

بتعلينااااات حتاااادح األسااااباب واألسااااس الكامنااااة وراء  اااال اساااااتنتاج  
ويشاأ اجلانااب النظاري رىل األسااا  الااري يناو. عليااه أي اسااتنتاج، 

را املوضاااو  غاااأ أن املمارساااة اااا  الااا  تشاااكل حجااار الزاوياااة ه اااا 
اااارا الصااادح،  وه واجلاناااب الاااري  اااب أن يرت اااز علياااه االاتماااا. 

وافق السايد احلماوح، علاى النحاو الاري أراار رلياه املنارر ااااع ه 
لا انتاااج األعماااال علاااى  أال مااان مر رتاااه، علاااى ضااارورة 24الفنااارة 

راااكل جمموعاااة مااان النواعاااد اجلامااادة، بااال  اااب أن يسااامح بفهااام 
عااد النااانون الاادوي العااره  بيااد أنااه أ ااد، عمليااة نشااأة وحتديااد قوا

رر ااااااع، علاااى ضااارورة عاااد. ا فاااراط ه ا لااازا.  مثلماااا أراااار املنااا 
علاى األقال بارل  أو ورأى أنه من األمهية مبكان حتنيق ارا التوازن،

حتظااى أعمااال اللجنااة  أال قصااارى اجلهااد ماان أجاال حتنينااه، تشااية
 سلنبول الضروري من جانب اجلهات املعنية 

عى وقال السيد احلموح رن املنرر اااع قد أراار رىل أناه يسا  -17
رىل الرت يز على االجتهاحات النضائية للمحا م واهليئات النضاائية 

واحملكماة سيما تلك الا  قادمتها حمكماة العادل الدولياة  ال الدولية،
  وأرحف قاااائ   رن النااارارات الصااااحرة عاااان الدائماااة للعدالاااة الدولياااة

كل مصاااادرا  رئيساااايا  لدراسااااة املوضااااو ، غااااأ أنااااه ااااارم احملااااا م تشاااا 
ندر الري مكن أن تسااعد باه ه حتدياد قاعادة مان استفسر عن ال

قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره  وبعااا  النضاااااي الااا  ُعرضااات علاااى 
 ااياحملكمة الدائمة للعدالة الدولية وحمكمة العدل الدولية، مثال قضا 

الوالياة و مصاائد األمسااكو نوتيباو.و  لوتس“و الباترة  ومبلُدن“
، قاااد تنااادِّ. لبحااار الشااامال اجلااارف النااااريو علاااى مصاااائد األمسااااك

ررراحات مفيدة بشأن األحلة املتعلنة سملمارسة النائمة  وما ذلك، 
تشااأ بصااورة حائمااة رىل الكيفيااة الاا  للاُاص مااا  ال فاحملااا م الدوليااة

 رفيااة،رىل االسااتنتاج الااري ينااول أبن رحاادى النواعااد ااا  قاعاادة ع
أفضاى  تعرض ه أحسن األحوال سوى جزء مان التعليال الاري وال

 “حظتاه الما رىل قراراا  وتوضاح اارم احملاا م أهناا تساتند رىل ماا 
رىل االسااااتنتاجات الااا  تلااااص رليهااااا أحااااد  أو ه ممارساااات الاااادول
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رىل املااواح الاا  أعاادهتا جلنااة النااانون الاادوي بشااأن  أو فنهاااء النااانون
 يا والاااا  تشااااهد علااااى وجااااوح ااااارم الناعاااادة موضااااو  ماااان املواضاااا 

 قضاية األتأة،  نبت حمكمة العادل الدولياة بوضاوح هاآلونة  وه
البّت ه مسألة وجوح  التسليم أو املسائل املتصلة ساللتزا. سحملا مة

يتضامن الارأي املساتنل الاري قدماه  ومل أسا  عره لناعدة بعينها،
 ل لدعم استنتاجه أحد النضاة خبصوع ارم الننطة أي حلي

ع، ه معرض حبثه للمعايأ الا  ورأى أنه ينبغ  للمنرر ااا -18
تتيح رثبات قاعدة من قواعاد الناانون الادوي العاره، أن يساتند رىل 

سايما آراء فنهااء الناانون واملصااحر  ال جمموعة واسعة من املصااحر،
 العامة واملصاحر املستنلة 

ه  “لنشااااااأة ا انااااااب  يتعلااااااق فيماااااااوماااااان جهااااااة أتاااااارى، و  -19
لنضاااااائية الكثاااااأة للهيئاااااات املوضاااااو ، قاااااد تشاااااكل االجتهااااااحات ا

النضائية الدولية املصدر األساس  لتحدياد العناوار ال زماة لنشاوء 
النواعااد العرفيااة  وعاا وة علااى ذلااك، فااإن آراء الاادول تنطااوي علااى 
فائادة  باأة، ومكاان للمنارر ااااع أن يصااوغ جمموعاة مان األساائلة 

وزارات أن ه رىل الدول  ومكن أيضا  ل حارات النانونياة سلا ال  توج
تند. آراءاا بشأن الطرق ال  تنشأ ما قاعدة مان النواعاد العرفياة  
وقد ت حي  ل ارم ا سهامات رىل متكني اللجناة مان رحاراز تناد. 

 سريا ه أعماهلا 
ساايما  ال وأ اد الساايد احلمااوح أن األجهاازة النضااائية الوطنيااة، -20
كل مصدرا  يكون منها على حراية جيدة سلنانون الدوي، قد تشما  

ملعلومااات قيمااة خبصااوع جااانر اااارا املوضااو   ومااا ذلااك، لااايس 
اناك سوى عدح قليل من النظم النضائية الوطنية ال  متتلك ااربة 
ال زمة ه ارا الشأن، وينبغ  للمنرر اااع أن يبدي احليطة  ام 

يغيب عن الاران أن  أال املطاف، ينبغىبع  املصاحر  فف  هناية 
ي العااره يتمياااز بطابعااه العااا.  واآلراء السااائدة حاتااال النااانون الاادو 

تعكاااس سلضااارورة الااارأي العاااا.  ال عاادح حمااادوح مااان الااانظم النضاااائية
بشااأن األحلااة الاا   أو الااري تتبنااام الاادول بشااأن نشااأة قاعاادة معينااة

 تثبت وجوحاا 
يااااة مفياااادة لاااادى النظاااار ه ااااارا وقااااد تكااااون املصاااااحر ا قليم -21

املوضااو ، غااأ أنااه يتعااني تنياايم أمهيتهااا ه سااياق مااا تتساام بااه  اال 
منطنة من تصووية، حيث تصدر امل سسات واألجهزة النضاائية 
ا قليمياااة ه  ثاااأ مااان األحياااان أحكاماااا  بشاااأن قواعاااد عرفياااة ذات 

وااالة سلنسااابة رىل ماااا طاااابا عاااا.  وقاااد تكاااون اااارم املصااااحر أ ثااار 
، واااو مااا ينبغاا  للمناارر “ااااعا سلنااانون الاادوي العااره يساامى 

اااع تناوله أيضا   ورأى السيد احلموح أنه من املستحسن ه ارا 
الصااادح أن يضااااطلا املنااارر اااااااع بدراسااااة الصااا ت النائمااااة بااااني 
النواعااااد العامااااة للنااااانون الاااادوي العااااره والنواعااااد اااوااااة للنااااانون 

ء ظهاور ايا ال رقليمياة تتمتاا بانظم سايما ه ضاو  ال ي العره،الدو 
 قانونية مستنلة 

بنطااق املوضاو ، أراار رىل أن املنارر ااااع قاد  يتعلق فيماو  -22
مااان مر رتاااه أن نفاااس الااانهج األساسااا  املتعلاااق  22ذ ااار ه الفنااارة 

بنشأة النانون الدوي العاره وحتديادم ينطباق بغا  النظار عان جماال 
ال  حتيل رىل  27حارية الفنرة  لري يُنظر فيه  وأرار، هالنانون ا

رىل مسااألة مااا رذا  اناات  ،2014املناارَّر رجنااازم ه عااا.  التنرياار الثاااين
معااااايأ حتديااااد قاعاااادة ماااان قواعااااد النااااانون العااااره مكاااان أن تتباااااين 

تنتمااا  رلياااه  وأعااارب السااايد الاااري اجملاااال  أو لطبيعاااة الناعااادة وفناااا  
راااأنه أن يكاااون  مااان رذ هلااارا الااانهج األتاااأ،احلماااوح عااان تفضااايله 

مفيااادا  للغاياااة لااابع  اهليئاااات النضاااائية ورااابه النضاااائية والتعاادياااة 
 الشديدة التخصص 

وه رطااار نطاااق املوضااو  أيضااا ، رااجا الساايد احلمااوح املناارر  -23
النطعيااة اااااع علااى أن يعيااد النظاار ه عزمااه عااد. تناااول النواعااد 

ن ماااااو ماااااا سااااابق أن أراااااار رلياااااه عااااادح مااااا للناااااانون الااااادوي  وعلاااااى 
األعضااااء، فااااإن األماااار يتعلااااق بنواعااااد عرفيااااة أساسااااا ، ورن رمكانيااااة 

تااااا ثر علاااااى  لااااان رحراج اااااارم النواعاااااد ه معااااااادة مااااان املعااااااادات
يارى السايد احلماوح أن تنااول  ال طبيعتها  وخب ف أعضااء آتارين،

علااى أنااه اللجنااة لنشااأة النواعااد اآلماارة ورثباهتااا مكاان أن يُنظاار رليااه 
علااااى أناااااه غاااااأ م ئااااام سياسااااايا ،  أو “ناااادم  أ ثااااار مااااان الااااا ز. ت

 يتعلق بتحديد النواعد ال  تُعترب قواعد آمرة ال ما حا. األمر وذلك
سلباااااااات ه النيمااااااااة النانونيااااااااة هلاااااااارم النواعااااااااد منارنااااااااة بنيمااااااااة  وال

 األترى  االلتزامات
 وأرااااار الساااايد احلمااااوح رىل ضاااارورة معاجلااااة مسااااألتني اثنتااااني  -24

الناانون  غاأ امللاز.“ رىل قاانون حوي وتتعلق املسألة األوىل بتحول 
عااره، واااو مااا يتصاال بوجااه تاااع بناارارات اجلمعيااة العامااة  وقااد 
جاارت ننارااات مستفيضااة بشااأن مر ااز ااارم الناارارات، وسااي ثر مااا 
تصدرم اللجنة بشأن النانون  غأ امللز.“ أتثأا  مباررا  على طريناة 

انية واملوضاوعية، ب حتن نها، من الناحيتني الزمحتديد الشروط الواج
لك  تندرج قرارات اجلمعية العامة ه النانون الدوي العره  وتتعلق 
املساااألة الثانياااة مبعرفاااة ماااا رذا  اااان يتعاااني أتااار الطاااابا غاااأ العاااامل  
لاابع  املعاااادات ه االعتبااار حينمااا يتعلااق األماار بتحديااد مااا رذا  

 ره فيها تعكس النانون الدوي الع  انت االلتزامات الوارحة
قاال رناه علاى الارغم مان أن املوضاو  قيااد  ويسـنومورتالسايد  -25

النظاار ااااو موضاااو  راااائق، فإنااه يتسااام سلتعنياااد  رن نشاااأة الناااانون 
الاادوي العااره ااا  عمليااة حيناميكيااة ه حااني أن األحلااة الدالااة عليااه 

 ل منهماا بط  يرتتتسم سلسكون  وبرغم ذلك، فإن ارين اجلانبني 
ثينااا ، ورنااه ماان األمهيااة مبكااان أن يكااوان مشاامولني ارتباطااا  و  سآلتاار

سألعماااال املتعلناااة مااارا املوضاااو   وماااا ذلاااك، فناااد أوااااب السااايد 
فورتو حني أرار رىل ضرورة أن تعَطى األولوياة ه األعماال املتعلناة 

  ورأى أنااااه ماااان الصااااعب حنااااا  “ ثبااااات اسملوضااااو  رىل جانااااب 
نساابة للمحااا م احملليااة، ساايما سل ال النواعااد العرفيااة، رثبااات رحاادى

 وارا او مكمن األمهية ال  ينطوي عليها املوضو  
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وعلااااى مااااو مااااا أرااااار رليااااه املناااارر اااااااع ه مر رتااااه، فنااااد  -26
ممثلاااااو الااااادول ه اللجناااااة الساحساااااة رىل حاااااد بعياااااد النظااااار ه  حعااااام
النااااااااانون املوضااااااااو ، واااااااااو حعاااااااام ضااااااااروري لتمكااااااااني جلنااااااااة  ااااااااارا
ألعماااال الااا  يضاااطلعان ماااا ه واملنااارر ااااااع مااان توجياااه ا الااادوي

 اال ام الصحيح 
ورأى السايد ويسانومورا أن املنارر ااااع قاد أوااب حينماا  -27

أاثر مساااألة الناااانون الااادوي العاااره  مصااادر للناااانون الااادوي العاااا. 
بني ومسألة ولته سملصاحر األترى، وأيدم ه عزمه معاجلة الع قة 

تنريااارم األول  ورأى أناااه مااان  الناااانون الااادوي العاااره واملعااااادات ه
 “لنااااانون الاااادوي العااااره االضااااروري أيضااااا  توضاااايح الع قااااة بااااني 

 “ملبااااح  العاماااة للناااانون او “للناااانون الااادويلنواعاااد العاماااة  او
، على النحو الري اقرتحه املنرر “ملباح  العامة للنانون الدويا و

بغاااا  ماااان مر رتااااه  وس ضااااافة رىل ذلااااك، ين 14ناااارة اااااااع ه الف
تبادأ األعماال أن االتفاق على تعريف املصاطلحات املساتخدمة ماا 

 املتعلنة  وار املوضو  
سملنهجياة، قاال السايد ويسانومورا رناه يتفاق ماا  يتعلق فيماو  -28

املنااارر ااااااع علاااى ضااارورة أن يشااامل التنريااار األول ووااافا  للااانهج 
 العااره، الااري تتبعااه اهليئااات النضااائية الدوليااة  ااام النااانون الاادوي

س ضافة رىل حراسة تتعلق سالجتهاحات النضائية للمحا م الوطنية 
نظمات غأ احلكومية و تااست فنهااء وجهوح التدوين ال  تبرهلا امل

النانون الدوي العا.  وينبغ  أيضا  أن تدرَج ه التنرير األول حراسة 
 ماان عاان ممارسااة الاادول، ألن النااانون الاادوي العااره يُسااتمد أساسااا  

 ارم املمارسة 
وذاب السيد ويسنومورا رىل أنه من الضروري حتديد نطااق  -29

حل األوىل لألعمال  وقال رن اارا سايتيح، املوضو  اعتبارا  من املرا
علااى وجااه ااصااوع، منااا حاادوث أي تااداتل مااا أعمااال اللجنااة 
بشااااأن مواضاااايا أتاااارى  وساااايكون ماااان املعنااااول أن يشاااامل نطاااااق 

 وي العره برمته، ه خمتلف اجملاالت املوضو  النانون الد
ورأى الساايد ويسااانومورا، َمثَلاااه ه ذلااك مثااال املنااارر ااااااع  -30

ء آترين، أن ظهور قواعد قطعية جديدة من النواعد العاماة وأعضا
ينبغاا   ال قواعااد آماارة، يشااكل مسااألة مسااتنلةأو للنااانون الاادوي، 

  وقاااال رناااه ينبغااا  تناوهلاااا ه رطاااار األعماااال املتعلناااة مااارا املوضاااو 
 تفسأ أي قرار خمالف يتخر ه ارا الشأن 

تااج األعمااال سلشااكل الااري يتعااني أن يتخاارم ان يتعلااق فيماااو  -31
 املتعلنااة ماارا املوضااو ، أ ااد الساايد ويساانومورا أن اايااار األفضاال

يتمثاال ه اعتماااح جمموعااة ماان النواعااد، باال يتمثاال، علااى النحااو  ال
ساااااة، ه وضاااااا حليااااال عملااااا  متعلاااااق الاااااري اقرتحتاااااه اللجناااااة الساح

ه رىل النضاااة واحلنااوقيني العاااملني ه  سلنااانون الاادوي العااره وموجااَّ
 حلكوم  وممارس  العمل النانوين النطا  ا

واتتتم السيد ويسنومورا  لمته سملوافنة على اجلدول الزمإ  -32
 لألعمال الري اقرتحه املنرر اااع ه مر رته 

ل رن املوضاو  قياد النظار مثال حتاداي  حنينياا  قا ماكريهالسيد  -33
بطرينااة تناولااه  يتعلااق فيماااماان حيااث رنااه يثااأ اتت فااات ه الاارأي 

 واملنظور الري يتعني اعتماحم واجلوانب ذات األولوية 
 وأراااار رىل أناااه مااان الضاااروري اعتمااااح لغاااة مشااارت ة، ولكااان، -34
ني االتفاق يتجاوز التفكأ ه وضا قائمة سملصطلحات، سيتع ومبا

علااى مااا رذا  ااان اهلاادف ماان ااارم العمليااة اااو وضااا قواعااد تتعلااق 
علااى افاارتاض أن األماار يتعلااق  -د رجرائيااة قواعاا  أ.  ااوار املوضااو 

بنواعااد أواا    وذ اار أن املناارر اااااع قااد  اااوز رىل حااد مااا ااارم 
الصعوبة من ت ل ا تفائه سحلديث عن استنتاجات، غأ أن ارم 

 جمدحا  ه األعمال ال حنة الصعوبة قد تظهر 
وأضاف قاائ   رن املنارر ااااع قاد أ اد أن اهلادف املنصاوح  -35
ن ه تااادريب النضااااة احمللياااني واحملّكماااني وغاااأام مااان ممارسااا  يكمااا 

دعون ه  ثااااأ ماااان األحيااااان رىل حتديااااد  العماااال النااااانوين الاااارين يااااُ
وتطبيااااق النااااانون الاااادوي العااااره، علااااى الاااارغم ماااان تاااادين مساااااتوى 

احام ل ضااط   باارلك  وااارا ااادف جاادير سلثناااء، غااأ أن رعااد
كاون انتاج أعماهلاا ان اا  حتنينه يتطلب من اللجناة الساعى رىل أن ي

يتمتااا حبجيااة فعليااة، علااى غاارار املااواح املتعلنااة مبساا ولية الاادول عاان 
  (330ًاألفعال غأ املشروعة حوليا  

أن تر از  وأرار السيد ما ريه رىل أن السيد فورتو يرى ضرورة -36
اللجنااة علااى رثبااات النااانون الاادوي العااره ولاايس علااى نشااأته  ورذا  

ينبغا  للجناة أن تنتصار علاى توجياه النضااة   ان ينصد برلك أنه
ومتخري النرار رىل حيث مكان معرفاة الناانون الادوي العاره، فاإن 

تكتفاا   أال يتعااني علااى اللجنااة رذ ااارا املسااعى ساايكون غااأ  اااف 
ى أن النااااانون الاااادوي العااااره يوجااااد ه ممارسااااة فنااااط سلتأ يااااد علاااا 

أيضاا  أن تشارح  يفياة االعتناح س لزا.، بل يتعني عليهاا  وه الدول
ماا  -واا  مساألة أراد واعوبة  -حتليل ارم املمارساة وأن توضاح 

يشااكل اعتناااحا  س لاازا. وع قتااه سملمارسااة  و ااب علااى اللجنااة أن 
ئل الاا  تنااا ه وااميم تنااد. مباااح  توجيهيااة خبصااوع ااارم املسااا

الناااانون الااادوي العاااره، علاااى النحاااو الاااري يبااادو أن املنااارر ااااااع 
 أقرم ه عرضه للموضو   نفسه قد

تكاااون لنااااتج أعماااال اللجناااة  لااان وأوضاااح السااايد ما رياااه أناااه -37
بشأن ارا املوضو  نفس حجية املاواح املتعلناة مبسا ولية الادول عان 

تاار عنصاارين اثنااني ه االعتبااار  أب رال األفعااال غااأ املشااروعة حوليااا  
م عليهاااااا، لااااان ويتمثااااال العنصااااار األول ه أن أعماااااال اللجناااااة  ُئكاااااَ

 بصاااااورة جزئياااااة، حساااااب حرجاااااة فهااااام النضااااااة واحملّكماااااني هلاااااا  رال
رك أن املعيار احلاسام ه اارا الشاأن سايتمثل فيماا رذا  انات  ف 

األوساااااااط املعنيااااااة سلنااااااانون الاااااادوي ه جمملهااااااا سااااااتنظر رىل ااااااارم 
عمال على أهنا  سد على مو ات. وجهات النظر املتباينة بشأن األ

__________ 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (330ً 

حوليااة الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح 
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رمبا توفاق بينهاا  ولتحنياق اارا اهلادف، النانون الدوي العره، بل و 
رأى السيد ما ريه أنه ستتعني مراعاة امل حظات ال  أاثراا السايد 

ماان قبياال  -بتوقعااات العديااد ماان األ اااحميني  يتعلااق فيماااموراساا  
ينتصااار علاااى األحكاااا. النضاااائية،  ال بحاااث حبياااثتوسااايا نطااااق ال

واملوضوعية، ال  مكن من ت هلا وخمتلف زوااي النظر، الراتية منها  
ر ية املساائل املطروحاة، ونادرة ممارساات الادول الا  مكان االساتناح 
رليهاااااا لتحدياااااد قواعاااااد الناااااانون الااااادوي العاااااره، والنيماااااة األوااااايلة 

الاادوي العااره برمتهااا، ووااعوبة للغمااوض ه عمليااة تشااك ل النااانون 
اعاد العرفياة رىل االنتنال من تصووية عملية حتديد قاعدة من النو 

حتنيق توافق ه اآلراء بشأن األسلوب الواجب اتباعه لتحديد ارم 
الناعاادة  وأوضااح، خبصااوع العنصاار الثاااين، أن اللجنااة قااد تسااعى 

قف علااى أن جناااح أعماهلااا ساايتو  رال رىل  نااب املناقشااات النظريااة،
مدى قدرهتا على رثبات مراعاهتا على النحو الواجب للبعد النظري 

ملوضو   وأرار رىل ما سابق أن أ ادم عادح مان األعضااء مان هلرا ا
أن تطور بنية اجملتما الدوي تادعو رىل ضارورة أتار عناوار جديادة 
ه االعتبااااار لتحديااااد ممارسااااة الاااادول الاااا  تشااااكل منطلااااق النااااانون 

هااام األسااا  التااوافن  هلااارا النااانون  ورأى السااايد الاادوي العااره ولف
الري يدور منر وقت طويل بشأن ما ريه أنه  ب مواولة النناش 

األمهياة النساابية لكاال مان ممارسااة الاادول واالعتنااح س لاازا.، ومراعاااة 
وجهااااات نظاااار الرافضااااني بشااااكل منهجاااا  للطبيعااااة امللزمااااة للنااااانون 

 الدوي العره 
أن املوقااف الرباغماااا الااري تبنااام املناارر وذ اار الساايد ما ريااه  -38

ناه سايتعني راتحاة رمكانياة اااع يند. ننطة انطا ق جيادة، غاأ أ
الرااب رىل ما او أبعد بكثأ مان مساألة املنظاور النظاري واملنظاور 

 االساااااااتنتاجات أو العملااااااا ، وذلاااااااك بغياااااااة أن حتظاااااااى املنرتحاااااااات
اسااا النطاااق  املباااح  التوجيهيااة الاا  سااتجري وااياغتها بنبااول و  أو

وسيكون من غأ اجملادي تكارار ماا ورح ه أي م لاف مان م لفاات 
 ن الدوي العا. النانو 

ورأى السيد ما ريه أنه سيكون من السابق ألوانه طرح أسئلة  -39
على الدول قبل أن ئدح املنرر اااع نطاق املوضو  بشكل أحق 

 ويشأ رىل الثغرات ال  قد تبنى قائمة 
ر أبن رحراج النااانون الااادوي ه  يس روبليـــدوغــومالساايد  -40 ذ ااّ

ملعاااادات ه البلااادان الااا  تعتماااد يتعلاااق ساااوى س ال النااانون احمللااا 
يتضااامن أياااة  ال الناااانون الرومااااين  وأراااار رىل أن حساااتور املكسااايك

املباااح  العامااة للناااانون  ومااا ذلاااك،  أو ررااارة رىل النواعااد العرفياااة
يو. مجياا جواناب احليااة، ومان مث فإن النانون الدوي يكاح يغط  ال

  وهلرا السبب، فند فالنضاة احملليون مدعوون سستمرار رىل تطبينه
أرساات احملكمااة العليااا ه املكساايك، ه رطااار ا واا ح الدسااتوري 
األتاااااأ، نظاماااااا  للتحناااااق مااااان االمتثاااااال للمعااااااادات علاااااى مجياااااا 
 األواااااعدة  ويتعاااااني علاااااى مجياااااا النضااااااة التأ اااااد مااااان أن قاااااراراهتم

تتطابق فنط ما النانون الداتل ، بل ما النانون الدوي أيضاا    ال
كمااااة العليااااا ه ااااارا الصاااادح أن تطبيااااق االجتهاااااحات وقااااد رأت احمل

النضائية حملكمة البلدان األمريكية حلنوق ا نسان أوبح رلزاميا  ه 
ااااارا السااااياق، قااااد  ااااد الناضاااا   وه ا قلاااايم الااااوطإ للمكساااايك 

أماااا. قااارار مااان النااارارات الصااااحرة عااان حمكماااة احمللااا  نفساااه عااااجزا  
عدة من قواعاد الناانون العاره  البلدان األمريكية يشأ رىل وجوح قا

ومااااان مث، فاااااإن األعماااااال الااااا  يتاااااوتى املنااااارر ااااااااع االضاااااط   
ساااااتكون عظيماااااة الفائااااادة ه مسااااااعدة النضااااااة احمللياااااني علاااااى  ماااااا

حة الرت يااز علااى النواعااد العرفيااة  وبنااء  علااى ذلااك، ينبغا  زاي حتدياد
ن رثبات اارم النواعاد أ ثار مان الرت ياز علاى نشاأهتا، علاى الارغم ما 

ارتباااااط ااااارين العنصاااارين ارتباطااااا  وثينااااا   وأعاااارب الساااايد غااااوميس 
ااااارا الصاااادح عاااان اتفاقااااه مااااا مااااا ذاباااات رليااااه الساااايدة  روبلياااادو ه

رسااااكوسر ررانناااادث ماااان أنااااه ماااان غااااأ امل ئاااام اسااااتخدا. مصااااطلح 
 documentación ارح ه الاااااانص ا سااااااباين لعنااااااوان املوضااااااو  “ الااااااو

 حتديد الناعدة العرفية  أو للداللة على فحوى املوضو ، أي رثبات
وتتاما ، أعرب السيد غوميس روبليدو عن ترحيباه سالاتماا.  -41

الاااري تولياااه اللجناااة رىل اااارا املوضاااو ، وأراااار رىل أناااه علاااى الااارغم 
نااااااة الساحسااااااة أنااااااه ساااااايتعني انتظااااااار أن تنااااااو. الاااااادول ه اللج ماااااان

سلتأ يااد جاادوى ااارا املشاارو ، فااإن املناارر اااااع ساايوّفق  ببحااث
 رقناعها  ه

ا  العملية ال  تتشكل من  “لنشأة اذّ ر أبن    ابركالسيد   -42
يتمثال ه  “ ثباات ات هلا قواعد النانون الدوي العاره وأن حور 

ازن تعيني ارم النواعد  ورأى أنه علاى الارغم مان ضارورة حتنياق التاو 
 املطلااوب بااني جااانر ااارا املوضااو ، فإنااه ساايكون ماان األفضاال، ه
رطار أعمال اللجناة الا  ترما  رىل تناد  توجيهاات رىل املمارساني، 
الرت يز على جانب ا ثبات  وأ د أن ارم األعمال، وا  أعماال 
ه رىل  ستسااافر عااان وضاااا حليااال عملااا  مصاااحوب بتعليناااات وموجاااَّ

 النطاااا  احلكاااوم  وممارسااا  العمااال النضااااة واحلناااوقيني العااااملني ه
تبديد بع  أوجه الغموض الناائم  رك ه  ب  النانوين، ستساام

وتتعلق املسائل ال   ثأا  ما يثأاا املمارساون علاى املساتوى الاوطإ 
أبمور من ضمنها  يفية حتديد قاعدة ماا مان قواعاد الناانون الادوي 

تصدق  مل حكومة سيما حني تطلب حولة من الدول رىل ال  العره،
م مان أحكاا. اارم بعُد على رحدى االتفاقيات الدولية احارتاَ. حكا 

االتفاقية على أسا  أنه  سد العرف الدوي؛ وأثر النبول الضامإ 
ساايما ه عمليااة نشااأة النااانون الاادوي العااره،  ال ه النظااا. الاادوي،

بعبء  يتعلق فيماوأمهية مدة الصمت، وعد. ودور أي رح فعل؛ و 
ثبااااات، تنبغاااا  معرفااااة مااااا رذا  ااااان يتعااااني علااااى الناضاااا  احمللاااا  ا 

ماا  أو ماح فنط على املمارسة لتنرير وجوح قاعدة عرفياة حولياةاالعت
رذا  اااان يتعااااني عليااااه أن يبحااااث أيضاااا  وجااااوح اعتناااااح س لاااازا. ماااان 
عدمااااه، ورذا  ااااان األماااار  اااارلك، فمااااا ااااا  الطرينااااة الاااا  يتبعهااااا؛ 

الاادوي العااره واملعاااادات؛ واملر ااز  والع قااات النائمااة بااني النااانون
سيما اجلمعية  ال تعتمداا املنظمات الدولية،النانوين للنرارات ال  

العاماااااة لألمااااام املتحااااادة؛ والتميياااااز باااااني الناااااانون املوجاااااوح والناااااانون 
 املنشوح، وولة ذلك أبعمال التدوين 
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وأرار رىل أن املنرر اااع قد أواب ه م حظته ال  أ د  -43
ضرورة عد. رمهال األسس النظرية للموضو ، وأوضح أنه، ما  فيها

يكااااااون ماااااان املناسااااااب االسااااااتغراق بصااااااورة مفرطااااااة ه  لاااااان ذلااااااك،
ر السااايد سرك قالاااه املنااارر  مباااا التفاوااايل  وخبصاااوع املنهجياااة، ذ اااّ

 ااااااااع مااااان أن اجتهااااااحات احملاااااا م واهليئاااااات النضاااااائية الدولياااااة،
 لدائمااة للعدالااة الدوليااة،حمكمااة العاادل الدوليااة واحملكمااة اساايما  ال

ماارا املوضاو ، ولكان تنبغاا  تاوفر أوثاق مصاادر للتوجيهاات املتعلناة 
مراعااااة أن النظااار ه االجتهااااحات النضاااائية الدولياااة واالجتهااااحات 

يشااكل مهمااة سااهلة سلنظاار رىل أوجااه التباااين  ال النضااائية الوطنيااة
سابيل النائمة، ح  ه رطار االجتهاحات النضائية الدولياة  وعلاى 

ة الدولية احملكمة الدائمة للعدال، اعتربت  لوتس“املثال، ه قضية 
أن العرف او النتيجة ال  تنجم عن رضا الدول، ه   1927ه عا.  

اجلااارف النااااري لبحااار حاااني رأت حمكماااة العااادل الدولياااة ه قضاااي  
 أن العرف مثل تعبأا  عن قاعدة موضوعية الشمال 

دول واملنظماات الدولياة، رأى السايد وس ضافة رىل ممارساة الا  -44
احلساااابان املمارسااااات الصاااااحرة عاااان  سرك أنااااه ينبغاااا  أن توضااااا ه

 يتعلااااق فيمااااحتاااد سعااارتاف اجملتمااااا الااادوي  كااال  و  مل الااادول الااا 
بنطااااق األعماااال، أراااار رىل أن املنااارر ااااااع قاااد اساااتبعد النواعاااد 

أغلااااب اآلمااارة مناااار البداياااة، واااااو املوقااااف الاااري أياااادم فياااه سلفعاااال 
رىل أن  األعضاء، وأرحف قائ   رناه، ماا ذلاك، وسلنظار رىل احلاجاة

ه رىل ممارسااا   تسااافر األعماااال املضاااطلا ماااا عااان وضاااا حليااال موجاااَّ
العمل الناانوين علاى الصاعيد الاوطإ، ينبغا  تناد  احلاد األح  مان 
التفساااأات، وذلاااك س راااارة، علاااى سااابيل املثاااال، رىل أن النواعاااد 

وحسااب،  1969فيينااا لعااا.  ماان اتفاقيااة 53ه املاااحة  حتاادَّح مل اآلماارة
أيضا ، علاى ماو ماا، ه العارف الادوي  وأتاأا ، رأى  ولكنها توجد

السيد سرك أنه مان املناساب أيضاا  معرفاة ماا رذا  اان املنارر ااااع 
 يعتز. رحراج النانون العره ا قليم  ضمن نطاق ارا املوضو  

ــامتو الساااايد   -45 ظاااار رىل الصاااافات املمياااازة للمناااارر  قااااال رنااااه سلن   كــ
 فنيه قانوين، فإنه سيتمكن سلتأ يد من  اااع  حنوق  حوي، بل  

مساااعدة اللجنااة علااى اسااتخ ع أفضااال مااا مكاان استخ وااه مااان  
حراسااة املوضااو  قيااد النظاار  وعلااى الاارغم ماان أنااه لاايس ماان اجللاا  أن  

 النظااااا.  العمليااااة العرفيااااة ه النظااااا. النااااانوين احمللاااا  تطااااابق نظأهتااااا ه 
أن املنارر ااااع ينتما  رىل  ينبغ   االاه   ال  مما  النانوين الدوي، فإنه 

واااااااااا  تنالياااااااااد الناااااااااانون العاااااااااا.   أال   ثنافاااااااااة تر اااااااااز علاااااااااى العااااااااارف، 
األنكلوسكساااوين  وأراااار رىل أن املنااارر ااااااع قاااد بااارل ه املااار رة  
الاا  أحاهلااا رىل نظاار اللجنااة قصااارى جهاادم لرساام تااط السااأ الااري  

كه ه معاجلتااااه هلاااارا املوضااااو   وقااااد ذ اااار ه عرضااااه  يعتااااز. أن يساااال 
الاا  اضااطلعت مااا اللجنااة الدوليااة للصااليب األمحاار    الدراسااة الشاافوي  

، واا  حراساة  اان مان املفضال أن  ( 331ً بشأن النانون ا نسااين العاره 
يشار رليها بصورة واضحة ه مر رته  ومن مث، رمبا  ان من األفضال  

عمال   أ علق سلنناط األولية عنوان  أن ئمل الفر  سء من الفصل املت 
__________ 

 أع م  329احلارية  انظر (331ً 

، واااو مااا  “ بنشااأة النااانون الاادوي العااره   يتعلااق  مااا في اهليئااات األتاارى  
 ان من رأنه أن يتيح ا راارة لايس فناط رىل أعماال رابطاة الناانون  

واللجنة الدولية للصليب األمحر، ولكن رىل سائر األعمال    ( 332ً الدوي 
 أجنااارت ه رطاااار مشااارو   سااايما تلاااك الااا   ال   ذات الطبيعاااة املماثلاااة، 

ات األ احميااااااااة  وأعاااااااارب الساااااااايد  وأعمااااااااال امل سساااااااا   ( 333ً برينسااااااااتون 
ذ اااارم الساااايد موراساااا    ملااااا   عاااان أتيياااادم التااااا.، بصااااورة عامااااة،   ااااامتو 
، وعاااان عااااد. اقتناعااااه أبنااااه  3148عنااااوان املوضااااو  ه اجللسااااة   بشااااأن 

سيكون من املفيد أن تعاض اللجنة نشأة النانون الدوي العره ورثباته  
لااااى حااااد سااااواء  ورأى أن الساااايد موراساااا  قااااد قااااد. حجااااة مننعااااة  ع 

حظيااات بتأيياااد عااادح مااان األعضااااء، وقاااال رناااه يتبناااااا بااادورم  وماااا  
  “ دياااااااد  حت ذلاااااااك، أعااااااارب عااااااان اعتنااااااااحم بضااااااارورة احلاااااااديث عااااااان  

  ًidentification ،بشااااااكل أحق عاااااان  أو   “( النااااااانون الاااااادوي العااااااره  
نون الاااااادوي  “( النااااااا method of identificationً    “ رينااااااة حتديااااااد ط   

الناااااانون   أو   “( العاااارف evidenceً    “ ثبااااات  ر العااااره، عوضااااا  عاااان  
يتاايح   ولاان   الاادوي العااره، ألن مفهااو. ا ثبااات ساايكون أ ثاار تنيياادا  

ضااو  علااى مااو مااا بّينهااا  اجلوانااب األساسااية للمو  للجنااة تغطيااة مجيااا 
 املنرر اااع ه مر رته  

ال اللجنااة سلشااكل الااري قااد يتخاارم انتااج أعماا  يتعلااق فيماااو  -46
بشاااأن اااارا املوضاااو ، أعااارب السااايد  اااامتو عااان اتفاقاااه ماااا التوجاااه 

ماان مر رتااه والااري يرماا   24الااري اقرتحااه املناارر اااااع ه الفناارة 
رىل تناااااد  توجيهاااااات ونصاااااائح عملياااااة عوضاااااا  عااااان وضاااااا قواعاااااد 
ياااه جامااادة  وأبااادى قااادرا  مااان الاااتحفد علاااى االقااارتاح الاااري حعاااا ف

ناص تكاون لاه حجياة مماثلاة حلجياة  السيد ما ريه اللجناة رىل وضاا
املواح املتعلنة مبس ولية الدول عن األفعال غاأ املشاروعة حولياا ، ألن 
األمر يتعلاق بعملياة ذات طبيعاة خمتلفاة  وسلنسابة رىل الانهج املتباا، 

يساتبعد متاماا ،  مل أعرب السايد  اامتو عان سارورم ألن املنارر ااااع
اجلوانب النظرياة، علاى الارغم  ، حبث17النحو املبني ه الفنرة على 

يعاارتض الساايد   ومل ماان أن مندمااة مر رتااه قااد تااوح  بعكااس ذلااك 
  امتو على أمهية الغرض العمل  ألعمال اللجناة، غاأ أناه رأى أناه

مكن للجنة أن  يز لنفساها النظار ه أحاد املواضايا مان تا ل  ال
ت النضااااااائية ملختلااااااف اهليئااااااات االعتماااااااح فنااااااط علااااااى االجتهاااااااحا

ائية الدولياااة وا قليمياااة والوطنياااة  فمااان اجلااادير سمل حظاااة أن النضااا 
من النظا. األساس  حملكمة العادل الدولياة تشاأ رىل آراء  38املاحة 

الثنات من فنهاء الناانون الادوي العاا. مان خمتلاف األمام سعتبارااا 
الناااول اااا  أن وسااايلة تكميلياااة لتحدياااد قواعاااد الناااانون  وت واااة 

الدراساااااة نفساااااها   ال ب أن تكاااااون عملياااااة،النتيجاااااة اااااا  الااااا   ااااا 
ماااان  27سجلاااادول الاااازمإ لألعمااااال املناااارتح ه الفناااارة  يتعلااااق فيماااااو 

يساااتدع  أي تعلياااق بعيناااه  رناااه  ال املااار رة، رأى السااايد  اااامتو أناااه

__________ 
 أع م  328احلارية  انظر (332ً 
 ً333) Princeton Project on Universal Jurisdiction, The Princeton 

Principles on Universal Jurisdiction, Program in Law and Public 

Affairs (Princeton, New Jersey, Princeton University, 2001)  
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جااااادول زماااااإ ذو غااااارض رررااااااحي حبااااات، ومااااان مث، فهاااااو عرضاااااة 
 املوضو  وحسب الظروف  للتعدي ت حسب تطور النظر ه

 ااوار املوضااو ، الحااد الساايد  ااامتو الصااعوبة  يتعلااق افيماا و  -47
ال  تعرتض ررسااء الناعادة العرفياة، حياث تكاون نشاأهتا ه أغلاب 
األحيااان مثااارا  ل تاات ف ويكااون رثباهتااا مصاادرا  للناازا ، وماان انااا 
 تنبااا أمهيااة مسااألة رثبااات العاارف  وأرااار رىل مااا  تبااه أحااد املاا لفني

وي،  يعاااارف املاااارء  يااااف يصاااانا ماااان أنااااه، ه مياااادان النااااانون الااااد
  (334ًيعااارف سلضاااابط  ياااف يصاااانا أعرافااااا “ ال املعااااادات، ولكنااااه

بعاا  األحيااان، ينااو. النضاااة بتعيااني النواعااد بطاارق غامضااة،  وه
ماااار رة االعتناااااال مثلمااااا فعلاااات حمكمااااة العااااادل الدوليااااة ه قضااااية 

ولكنهااا اسااتدر ت األماار ه  - 2000نيسااان/أبريل  11الصاااحرة ه 
حصااااااانت ه قضاااااية  2012راااااباط/فرباير  3احر ه حكمهاااااا الصااااا 

قضااااااي  وه  55ة ساااايما ه الفناااار  ال ،الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائية
أترى، يفّضل النضاة عد. ااوض ه مسألة رثباات العارف، علاى 
النحو الري يتبني من املوقف الري الرته ايئاة االساتئناف التابعاة 

دابأ اجلماعااااة األوروبيااااة تاااا ملنظمااااة التجااااارة العامليااااة ه تنريراااااا عاااان 
 وماااا ذلاااك، فاااإهنم  بشاااأن اللحاااو. ومنتجاااات اللحاااو. ًاهلرماااوانت(

أن  الون يضطلعون بدور حاسم ه حتديد النواعد العرفية  فماايز  ال
يناااول الناضااا  رن رحااادى النواعاااد اااا  قاعااادة مااان قواعاااد الناااانون 

 يباني الطرينااة الا  ووال مااا رىل اارا االسااتنتاج، مل العاره، حا  لااو
يصاابح ماان الاا ز. ا حاطااة علمااا  بناارارم  يبااني ااارا بشااكل واضااح، 

رليااااه الساااايد  ااااامتو، أن ا راحة  علااااى النحااااو الااااري ساااابق أن أرااااار
 ا نسانية تتدتل أحياان  ه حتديد الناعدة العرفية 

مبعيااار الكاام، أي عاادح الاادول املسااامهة ه نشااأة  يتعلااق فيماااو  -48
لادول الا   اعد. مشاار ة  أو العرف، ومعيار الكيف، أي مشار ة

، وفااااق العبااااارة الاااا  اسااااتخدمتها “تتااااأثر مصاااااحلها بشااااكل تاااااع
 اجلاااارف الناااااري لبحاااار الشاااامال حمكمااااة العاااادل الدوليااااة ه قضااااي 

(، فإنه يتعني التسا ل عما رذا  اان س مكاان أن تكاون 74ًالفنرة 
ألحاد اارين املعياارين األسابنية علاى اآلتار، و ارلك التساا ل عاان 

لااااا  ئااااادث فيهاااااا ذلاااااك والشاااااروط الااااا  حتكااااام األمااااار  الظاااااروف ا
 غاااااا  رضااااااافة املعيااااااار املكاااااااينوس ضااااااافة رىل ااااااارين املعيااااااارين، تنب

اجلغااراه، واااو املعيااار الااري قااد يشااكل أساسااا  لتحديااد قاعاادة  أو
 حملية  أو عرفية رقليمية

ورأى الساااايد  ااااامتو أن احلااااد الفاواااال بااااني الناعاااادة العرفيااااة  -49
ه رطار التطاوير التادر   مثال مساألة ااماة، بال والناعدة الداتلة 

العديااااد ماااان احلاااااالت،  وه ا أساسااااية، سلنساااابة رىل اللجنااااة نفسااااه
تكااون الناعاادة املنرتحااة ه رطااار التطااوير التاادر  ، مثلهااا ه ذلااك 
مثاال الناعاادة العرفيااة، مسااتندة أيضااا  رىل قاادر معتاارَب ماان ممارسااات 

متنارباااااة ولكااااان ليسااااات  الااااادول، واااااا  ممارساااااات  ثاااااأا  ماااااا تكاااااون
__________ 

 ً334) P.-M. Dupuy, “L’unité de l’ordre juridique international: 

cours général de droit international public (2000)”, Collected Courses 

of The Hague Academy of International Law 2002, vol. 297, p. 160  

اح متطابنة  ومن مث، يثاور التساا ل بشاأن ماا رذا  اان وجاوح االعتنا 
 مهاا اللارانس لزا. ه حالة العرف وغيابه ه حالاة الناانون املنشاوح 

التمييز بني قواعد النانون العره والنواعد الداتلة ه رطار   انيكرس
عادة غاأ املكتوباة سالنتناال مان النا يتعلاق فيمااالتطوير التدر    و 

ين رىل الناعاادة املكتوبااة، أي حتوياال النااانون العااره عاان طريااق التاادو 
رىل قااانون تعاااادي، أرااار الناضاا  اأرااغ ه بيانااه املرفااق سلفتااوى 

ه قضااااااية  1996الاااااا  أواااااادرهتا حمكمااااااة العاااااادل الدوليااااااة ه عااااااا. 
رىل أن ااااارم  اسااااتخدامها أو مشااااروعية التهديااااد سألساااالحة النوويااااة

تتااايح سلتأ ياااد معاجلاااة أوجاااه النصاااور الكامناااة ه الناااانون  العملياااة
 -با الدقاة الاري مياز قاانون املعااادات العره أبن تضف  علياه طاا

غأ أنه ه الوقت نفسه، وسلنظر رىل خماطر الننل غأ الكامل، قد 
ا ضاافة رليهااا،  أو يا حي التاادوين رىل االقتطاا  ماان الناعادة العرفيااة

هلااااا عاااان أواااالها  وماااان مث، سااااتكون انااااااك باااال قااااد ياااا حي رىل حتو  
ناااى رحااادامها ه قاعاااداتن عرفيتاااان هلماااا املضااامون نفساااه، حياااث تب

مرحلة النانون العره وتتبلور الثانية من تا ل التادوين  وينبغا  أن 
تااااا حي أعماااااال اللجناااااة رىل حراساااااة مر اااااز  ااااال قاعااااادة مااااان اااااااتني 

ارة أترى، مكن   وبعب لتامهاالناعدتني اللتني يُّدعى أهنما عرفيتان  
تا ل للمنرر اااع النظر فيما رذا  ان تعيني الناعدة العرفية من 

ياا ثر علااى رمكانيااة تعيينهااا بصااورة غااأ تعااديااة،  ال عمليااة التاادوين
من قبيل تعيينها عن طرياق الساوابق النضاائية  وأراار السايد  اامتو 
رىل أن حمكمة العدل الدولية قاد أ ادت ه حكمهاا بشاأن الوقاائا 

األنشطة العسكرية وربه العسكرية ه قضية  1986لصاحر ه عا.  ا
 ن الواضااح أن النااانون الاادوي العاااره مااا أنااه داا ه نيكاااراغوا وضاا 

يااازال حمتفظاااا  بوجاااوح وتطبياااق مساااتنلني عااان الناااانون التعااااادي  ال
الاااادوي، حاااا  ه احلاااااالت الاااا  يكااااون فيهااااا هلاااارين الصاااانفني ماااان 

(  وماا ذلاك، فاإن ماا يهام 179ة ًالفنار  “النانون مضمون متطابق
، يتعلااق األمااار اللجنااة لاايس مضااامون الناعاادة، بااال رثباهتااا  ومااان مث

مبعرفة ما رذا  انت ا رارة رىل الناعادة التعاادياة املدوناة مكان أن 
لتعيااااني الناعاااادة العرفيااااة سلنساااابة رىل  أو ُتسااااتخد.  وساااايلة  ثبااااات

تشاااارك حااا  ه  ومل حولاااة ليسااات طرفاااا  ه اتفاقياااة مااان االتفاقياااات
 التفاوض بشأهنا 

واالعتنااح س لازا.  مبسألة أمهياة  ال مان املمارساة يتعلق فيماو  -50
ه نشاااأة العااارف، رأى السااايد  اااامتو أناااه مااان اليساااأ نسااابيا  حتدياااد 
 املمارسااااة، غاااااأ أن األمااااار خيتلاااااف فيماااااا خياااااص االعتنااااااح س لااااازا. 

ينبغا  النظار ارا الصدح، وعلى مو ماا قالاه السايد سرك، فإناه  وه
ه الدور الاري يضاطلا باه النباول الضامإ ه حتدياد وجاوح اعتنااح 

رذا  انات النياة تضاطلا بادور   لزا.  وسملثل، يتعني التسا ل عماس
ه ااااارا الشااااأن، ورذا  ااااان األماااار  اااارلك، فمااااا اااااو ااااارا الاااادور؛ 
و ااارلك حور الصااامت الاااري حتااادثت عناااه السااايدة جا وبساااون ه 

ّد طاااارح ااااارم املسااااائل جماااارح  اااا . تطااااايب، يُعاااا  وال  3148اجللسااااة 
حامسااا  بدرجااة   وال اضااحا  ويباادو أن النااانون الاادوي الوضااع  لاايس و 

 افياااااة بشاااااأن ماااااا رذا  انااااات، ماااااث  ، املوافناااااة املعااااارب عنهاااااا أثنااااااء 
التفاوض بشأن اتفاقية من االتفاقيات الدولية وال  يفَصح عنها ه 
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ية، أي قباال توقيااا يتجاااوز مرحلااة األعمااال التحضااأ  ال وقاات مبكاار
ساءل ارا ااصوع، ت وه  النص النهائ ، تشكل اعتناحا  س لزا. 

، على سبيل املثال، عما رذا  ان مكن للدولة جيِنِنغأزالسأ روبرت 
الااادول( املعرتضاااة اساااتبعاح نفساااها مااان التطبياااق العاااا. للناااانون،  ًأو

حظااة وأرااار رىل أن ااارا التسااا ل  ااد رىل حااد  بااأ رجابتااه ه امل 
الواقا ال  تفيد أبن  االعتناح إبلزامية املمارسة وضرورهتا“ لا ه 

  وأ اد السايد  اامتو (335ًنتيجة لتوافاق اآلراء ولايس نتيجاة للموافناة
على ضرورة النظر فيما رذا  انت االجتهاحات النضائية واضحة ه 

يكااااان األماااااار  ااااارلك، ينبغاااااا  عندئااااار حبااااااث  مل اااااارا الشااااااأن، ورذا
  مكن تندمها املنرتحات ال 

يُشاااار رىل  مل وأتااااأا ، أوضااااح الساااايد  ااااامتو أن املناااارر اااااااع -51
 ألناه، بغرض استبعاحاا رال مر رته من 23 النواعد اآلمرة ه الفنرة

اارا املوقاف قاد حظا   وقال رناه بارغم أن  ينبغ  تناوهلا ال يرى أنه
 أنااه قااد يكااون ماان، فهااو خيشااى ماان ماان أعضاااء اللجنااة بادعم عاادح

ألناااه لااايس متأ ااادا  مااان أن ، الااااذ مثااال اااارا النااارار ق ألواناااهالسااااب
 النواعد اآلمرة ورثباهتا نشأة اللجنة مكن فع   أن تتفاحى النظر ه

قضااااية  وه  الاااادوي العااااره النااااانون سعتباراااااا عنصاااارا  ماااان عناواااار
 الدوليااااااة، قالاااااات احملكمااااااة فوروناااااادز ا أنطااااااو املاااااادع  العااااااا. ضااااااد

 اااااااااااانون   10 حكمهاااااااااااا الصااااااااااااحر هه  ليوغوسااااااااااا فيا الساااااااااااابنة،
 رن، 1998األول/حيسمرب 

نواعاد لتسلسال اهلرما  للس تتصال التعاريب حتار   ملبادأ لرئيساية األتارىا السامة
فند تطور ، ال  ئميها ارا املبدأ النيم ونظرا  ألمهية  املعياري الدوي  النظا. ه

 اهلرمااا حتتااال ه التسلسااال ، أي قاعااادة قاعااادة آمااارة أو ليصااابح قاعااادة قطعياااة
قواعاد الناانون ، وأعلاى حا  مان قاانون املعاااداتمرتبة أعلى من مرتبة  الدوي
مكاان  ال األ ثاار جاا ء  هلاارم املرتبااة ه أنااه وتتمثاال النتيجااة  “لعاااحي ا العااره

 األعاراف احمللياة أو مان تا ل املعااادات الدولياة للدول التحلل من اارا املبادأ
 انفساه لناوة املعيارياةس تتمتاا ال ال  العامة النواعد العرفيةح   أو اااوة، أو

 ( 153ًالفنرة 

 وجاااوح “طاااور ]ااارا املباادأ[ ليصاابح ]   [ تاحملكمااة بعبااارة  وتعااإ
وعااا وة  حاادوث أي منهمااا  يفيااة حون أن تبااني  ، نشااأة أو عمليااة

 أناااوا  خمتلفاااة مااان األعااااراف، تشاااأ احملكماااة رىل وجاااوح علاااى ذلاااك
  ينبغاا  للجنااة أن تاادر  مااا رذا  ، وااا  أنااوا حمليااة، تاوااة، عامااة(ً

يكااان مبنااادور  مل ورذا لطريناااة نفساااها س قاااد نشاااأت مجيعهاااا  انااات
ولو بواسطة  النواعد اآلمرة، من، التحلل  احملكمة، وفنا  لرأي  الدول

الا  تنتما  رىل فئاة  ناعدة العرفياةال يعإ أن، فهل ارا العرف العا.
دة العرفيااااة نشااااأة الناعاااا بشااااكل خيتلااااف عاااان تنشااااأ  النواعااااد اآلماااارة

 اااارا اجلاناااب مااان ورأى السااايد  اااامتو أناااه مااان الواضاااح أن؟ العاماااة
 املسألة ليس مرم البساطة 

__________ 
 ً335) See R. Jennings, “What is international law and how do we 

tell it when we see it?”, Annuaire suisse de droit international, vol. 37 

(1981), pp. 59–88العساكرية  األنشاطةوانظار أيضاا  رأياه املخاالف ه قضاية  ؛
  نيكاراغوا وضداا ه لعسكريةوربه ا

انأ السأ مايكل على تعيينه منررا  تاوا  معنياا   نولتالسيد  -52
مبوضاااو  نشاااأة الناااانون الااادوي العاااره ورثباتاااه، وااااو ه رأياااه أ ثااار 

اثرة للصاااااعوست املواضااااايا املدرجاااااة علاااااى جااااادول أعماااااال اللجناااااة ر
والتحدايت  وقد عرض املنرر ااااع ه مر رتاه ااطاوط العريضاة 

و ، وعلااى الاارغم ماان أنااه لألعمااال املزمااا رجنازاااا بشااأن ااارا املوضاا 
بكيفياااة  يتعلاااق فيماااامكااان أن يناااال الكثاااأ بشاااأن البااادائل املمكناااة 

التعامل ما ارا املوضو ، فإن املض  قدما  ه األعمال على النحو 
قرتحه املنرر ااااع ااو أمار يعاوح رلياه وحادم  وأراار السايد الري ا

ديد من نول  رىل أن األعضاء الرين سبق هلم احلديث قد قدموا الع
 امل حظااااات النيمااااة بشااااأن عاااادح ماااان النناااااط احملاااادحة، وقااااال رنااااه

ه ا حالء مبزيد من التعلينات علياه  أو يرغب ه تكرار ما قالوم ال
ملناقشاااة األولياااة، ورن تعليناااه ساااأ ز أساساااا  ه املرحلاااة الرااناااة مااان ا

ر أبن السااايد فورتاااو قاااد اقااارتح أن ير اااز  علاااى عناااوان املوضاااو   وذ اااّ
علاااى نشاااأته   ال اع علاااى رثباااات الناااانون الااادوي العااارهاملنااارر ااااا 

وقال رنه يُفهام مان   ماه أن ممارسا  العمال الناانوين يرغباون بوجاه 
ي العاااره، وأن اللجناااة أتاااص ه معرفاااة  يفياااة رثباااات الناااانون الااادو 

ستسااتغرق ه عماال يغلااب عليااه الطااابا النظااري رذا حاولاات رااارح 
مث، فنااد أعاااح الساايد فورتااو  النااانون الاادوي العااره  وماان “شااأة ن

ز باااني هناااج  تنااااول متيياااز أحتلاااه السااايد موراسااا  ه الننااااش حاااني مياااّ
الاااري يساااعى رىل حتدياااد حالاااة الناااانون الااادوي  “للنطاااة الرااناااة ا

ه حلظة معيناة مان الازمن وباني هناج أوساا نطاقاا  يهادف رىل العره 
وقاااال رااارح العملياااة الااا  ينشاااأ مااان ت هلاااا الناااانون الااادوي العاااره  

الساايد نااول  رناااه ياادرك متاااا. ا حراك أنااه ماان األمهياااة مبكااان للااادول 
وللممارسني أن يكونوا قاحرين على رثبات النانون الدوي العره ه 

خيتلااف مااا الساايد فورتااو،  ال   وماان مث، فهااوحلظااة معينااة ماان الاازمن
يشااكل عنصاارا  أساساايا  ه أعمااال اللجنااة  ألن ااارا األماار  ااب أن

ي يااد الساايد نااول  الفكاارة الاا   ال وضااو   ومااا ذلااك،بشااأن ااارا امل
 النانون الدوي العاره سايكون أقال أمهياة “شأة نتعترب أن توضيح 

 لاادول واملمارساانييشااكل سااوى ممارسااة نظريااة حبتااة  ورأى أن ا ولاان
يريدون فنط معرفة الوسائل الا  مكان ماا رثباات وجاوح الناانون  ال

ضا  ا ملا. سلكيفية ال  مكنهم أن الدوي العره، ولكنهم يريدون أي
لغأاااااا ماااان اهليئااااات األسااااباب  أو يشاااارحوا مااااا حملااااا مهم الوطنيااااة

أبن  والظااروف الاا   عاال ااارم الوسااائل تنااوح رىل االسااتنتاج النائاال
تشكل قاعادة مان قواعاد الناانون الادوي  ال أو قاعدة معينة تشكل

ل ساااعيها رىل العاااره  وبطبيعاااة احلاااال، فاااإن اللجناااة قاااد تنزلاااق تااا 
تفسااااأ نشاااااأة النااااانون الااااادوي العاااااره رىل مناقشااااة بعااااا  املساااااائل 
املتعلنة سملباح  العامة، غأ أنه سيتعرر، فيما يبادو، تفااحي ذلاك 

تتنااااااااول اللجناااااااة اااااااارم املساااااااائل،  مل لياااااااة  ورذاه رطاااااااار اااااااارم العم
تلاار تطلعااات الاادول واجملتمااا الاادوي أبساارم، وقااد يصاابح  لاان فإهنااا

السهل جدا  أن تتعرض النتيجة ال  تنته  رليهاا أعماهلاا حينها من 
 رىل النند 

وأراااار، بصاااورة أ ثااار حتديااادا ، رىل أن اللجناااة قاااد اساااتأنفت،  -53
مان املناررة اااواة اجلديادة، النظار ه  ت ل حورهتا احلالية وبتوجيه
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موضاااااو  حصاااااانة مسااااا وي الااااادول مااااان الوالياااااة النضاااااائية اجلنائياااااة 
األجنبياااة  ومااان باااني اجلواناااب اهلاماااة هلااارا املوضاااو  املساااألة املتعلناااة 
مبعرفة ما رذا  اان س مكاان متيياز ا اام واضاح بشاكل  ااف  قاماة 

ره  ويعتمااد ااارا الاادليل علااى حاادوث تطااور ه النااانون الاادوي العاا 
بشااكل  باااأ علاااى ماااا ي تااار ه االعتباااار مااان عوامااال لتحدياااد اااارا 

نااول  عمااا رذا  اناات ااارم العواماال تتعلااق  اال ااام  وتساااءل الساايد
 ه املنااااااااا. األول، بناااااااارارات حماااااااادحة تصاااااااادراا احملااااااااا م أو فنااااااااط،

تتعلااق أيضااا  سلناايم  أو تتخااراا احلكومااات واجملااالس التشااريعية، أو
انت املباااح ، و اارلك سلتطااورات املوازيااة ه اجملاااالت العامااة ورعاا 

ة الدولية  ورأى السيد ذات الصلة،  مجال الوالية النضائية اجلنائي
نول  أناه سايكون مان غاأ اجملادي حماولاة معاجلاة اارم املشاكلة مان 
تاا ل جماارح السااع  رىل حتديااد مااا يتصاال ماان ااارم العواماال إبثبااات 

الاادوي العااره ه حلظااة معينااة ماان وجااوح قاعاادة ماان قواعااد النااانون 
ة الزمن  ويتعني بدال  من ذلك ررح الكيفية ال  قد تنشاأ ماا قاعاد
جديااادة مااان قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره مااان أجااال فهااام خمتلاااف 

حالااة  وه العواماال النائمااة، واااو مااا يتطلااب التفكااأ بشااكل أعاام 
ساسااية عااد. االضااط   باارلك، فااإن اللجنااة سااترتك جانبااا  املياازة األ

للناااانون الااادوي العاااره، أي أن الناااانون الااادوي العاااره مثااال، علاااى 
الااادوي األتااارى واألراااكال املختلفاااة  النناااي  مااان مصااااحر الناااانون

للتشااريعات الوطنيااة، نتيجااة رحاادى العمليااات وعنصااراا ه الوقاات 
وا  تاوية  ب أن ت تر، حسب رأي السيد ناول ، ه  -ذاته 

دول واجلهاات الفاعلاة األتارى رىل رثبااات االعتباار حينماا تساعى الا 
 ن رحدى قواعد النانون الدوي العره ه حلظة معينة من الزم

وذ ر السيد نول  جانبا  مهما  آتر أرار رليه املنرر ااااع،  -54
واااو أن أحااد األاااداف الرئيسااية، ورمبااا اهلاادف الرئيساا ، لألعمااال 

ىل احملاااا م الوطنيااااة املتعلناااة سملوضاااو  يتمثااال ه تنااااد  توجيهاااات ر
بشااأن  يفيااة املضاا  قاادما  حينمااا تاُادعى رىل تطبيااق قواعااد النااانون 

  وقال السيد نول  رن السايد بيرتيات ، بوجاه تااع، الدوي العره
قااد أ ااد علااى األمهيااة البالغااة الاا  يكتساايها ااارا اجلانااب  وأضاااف 
قااااائ   رن الساااايد بيرتياااات  قااااد لفاااات انتبااااام اللجنااااة رىل حنينااااة أن 

عديااد ماان الدساااتأ متاانح النااانون الاادوي العااره مكانااة تاوااة ه ال
مااا تكااون املرتبااة الاا  يتبوأاااا أعلااى نظمهااا النانونيااة الوطنيااة، و ثااأا  

ماان مرتبااة قااانون املعاااادات، واااو مااا يشااأ فيمااا يباادو رىل أن رراحة 
احملااا م الوطنيااة أن تُثبااِت قواعااد النااانون الاادوي العااره وأن تطبنهااا 

لألحكااااا. الدسااااتورية قااااد تتوقااااف علااااى ماااادى قاااادرة رحاااادى  وفنااااا  
ي، علاى توضايح اهليئات ذات احلجية، من قبيال جلناة الناانون الادو 

الطبيعاة احملادحة وامللزماة للنااانون الادوي العاره  ورذا ا تفات اللجنااة 
وضا قائمة تننية مبصاحر األحلة،  أو  “للنطة الراانة اسعتماح هنج  

 املهم من أبعاح النانون الدوي العره  فإهنا سُتغفل ارا البعد
اللجناااة ينتصااار اااادف أعماااال  أال ورأى السااايد ناااول  ضااارورة -55

بشااااأن موضااااو  نشااااأة النااااانون الاااادوي العااااره ورثباتااااه علااااى تنااااد  
توجيهااات عمليااة رىل اجلهااات النضااائية واجلهااات الفاعلااة األتاارى 

يتعاني علاى  رذ ال  ليست على حراية  افية سلنانون الادوي العاره،

ه رىل  اللجنااة أيضااا  أن تاادي باارأي مبااإ علااى حراسااة متعمنااة وموجااَّ
تمتعااون إبحاطااة جياادة مبسااائل ااارا النااانون  وأرااار يالاارين أولئااك 

رىل أن املناقشااااات اجلاريااااة علااااى املسااااتوى األ اااااحم  ه عاااادح ماااان 
البلاادان تعكااس قلنااا  سلغااا  ذا طبيعااة عمليااة  رن احلنااوقيني والنضاااة 

لون اليااو. عاان تصوواايات النااانون الاادوي العااره وعمااا رذا  يتساااء
النظاااا. الناااانوين احمللااا     اااان مااان املشااارو  منحاااه وضاااعا  تاواااا  ه

وعلااى ساابيل املثااال، فااإن ماادى السااهولة أو، علااى العكااس، ماادى 
الصعوبة ال  تتطور ما النواعد العرفية ي ثر أتثاأا   باأا  علاى رارعية 

جيتهاا علاى املساتوى الادوي واملساتوى ارم النواعاد وعلاى حرجاة ح
اا أن الوطإ على حد سواء  و ب على اللجنة أن تضا ه اعتبار 

بشارعية الناانون الادوي العاره  يتعلق فيماأعماهلا تنطوي على آاثر 
نفسااه وحرجااة حجيتااه، علااى الصااعيد الاادوي و اارلك علااى الصااعيد 

ج ماااااان احمللاااااا   وماااااان مث، يتعااااااني علااااااى اللجنااااااة تربياااااار  اااااال اسااااااتنتا 
 االستنتاجات ال  للص رليها 

بيرتيات   وتتاما ، وافق السيد نول  علاى ماا أراار رلياه السايد -56
مان أنااه ساايكون مان املفيااد أن ينااو. املنارر اااااع أيضااا  سسااتخدا. 
مصاااااااحر الناااااااانون ه لغااااااات أتااااااارى غااااااأ ا نكليزياااااااة والفرنساااااااية، 

ة االجتهاااااااحات النضااااااائية للمحكماااااا  علااااااى ساااااابيل املثااااااال، وذ اااااار،
 الدستورية األملانية 

 ، Add.1و A/CN.4/650) ابلرعاية  األوىل  الدولة  شرط
 ( واو  الفرع 

 من جدول األعمال[ 9]البند 
 الدراسة التنرير الشفوي لفريق

أراار رىل أن اللجناة قاد ًرئيس فرياق الدراساة( ماكريه السيد  -57
قااررت ه الاادورة احلاليااة رعاااحة تشااكيل فريااق الدراسااة املعااإ بشاارط 

لدولة األوىل سلرعاية، ورىل أن ارا الفريق قد عند ست جلسات  ا
يااق الدراسااة ه احليلولااة حون  ااز  النااانون ويتمثاال اهلاادف العااا. لفر 

الاادوي وأت يااد أمهيااة حتنيااق أ اارب قاادر ماان االتساااق ه الااُنهج الاا  
 تّتبعهاااا احملاااا م الااا  تصااادر قااارارات التحكااايم ه جماااال االساااتثمار،

بشروط الدولة األوىل سلرعاية  واعَترب أنه مكن   تعلقي فيماسيما   ال
لفريااااااق الدراساااااااة أن يسااااااااام ه ضااااااامان قااااااادر أ ااااااارب مااااااان اليناااااااني 
واالستنرار ه ارا اجملال  ويسعى فريق الدراسة رىل وضا نص ذي 
فائدة عملية جلميا اجلهات الفاعلة ه جمال االستثمار وللمس ولني 

رعاااحة النظاار ه  أو احا مااو السياساايني  ولاايس ه نيتااه وضااا مشاااري
بشااااأن راااارط  1978مشاااااريا املااااواح الاااا  اعتماااادهتا اللجنااااة ه عااااا. 

  (336ًالدولة األوىل سلرعاية
وأضاف قائ   رن فريق الدراساة قاد نظار ه عادة أوراق عمال  -58

ترمااا  رىل رلنااااء املزياااد مااان الضاااوء علاااى املشاااا ل الااا  يثأااااا حالياااا  
ُعرضت عليه على وجه ااصوع قد  و ررط الدولة األوىل سلرعاية   

__________ 
  يليها وما 19 ع(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1978 حولية (336ً 
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ورقااااة عماااال أعااااداا رئاااايس الفريااااق بشااااأن تفسااااأ حمااااا م االسااااتثمار 
لشااروط الدولااة األوىل سلرعايااة  وتشااكل ااارم الورقااة نسااخة معدلااة 

فساااأ وتطبياااق  تبعناااوان  2011مااان ورقاااة العمااال الصااااحرة ه عاااا. 
 لا وا “رروط الدولاة األوىل سلرعاياة الاوارحة ه اتفاقاات االساتثمار

أحرجت فيها التطورات األتاأة ه اجملاال املعاإ واالساتنتاجات الا  
أساااااافرت عنهااااااا املناقشااااااات الاااااا  أجرااااااااا فريااااااق الدراسااااااة ه عااااااا. 

2011
  وقد أسفر النظر ه ارم الوثينة عن تباحل ل راء ملعرفة (337ً

ما رذا  اان لطبيعاة اهليئاة النضاائية أتثاأ علاى التفساأ الاري تندماه 
سيما رذا  انت الطبيعة املختلطة للتحكايم تشاكل  ال للمعاادات،

عنصااارا  ذا أمهياااة ه العملياااة التفساااأية  ومااان مث، أعاااد السااايد فورتاااو 
ورقة عمل بشأن أثر الطبيعة املختلطة للتحكيم ه جماال االساتثمار 
 على تطبيق ررط الدولة األوىل سلرعاية على األحكا. ا جرائية 

الدراسة ورقة عمل غأ رمسية بشأن  على فريق  وُعرضت أيضا   -59
البناااوح النموذجياااة لشاااروط الدولاااة األوىل سلرعاياااة فيماااا بعاااد قضاااية 

، واا  تتنااول سلبحاث خمتلاف األراكال الا  الارهتا رحوح مافيزيإ
واراحة   النصّ ،  ا ماافيزيإفعل الدول على احلكم الصاحر ه قضاية 

ى أحكاا. تساوية ينطباق علا  ال أن رارط الدولاة األوىل سلرعاياةعلى 
التعااااداح  أو انطباقااااه عليهااااا، الاااانص علااااىاملنازعااااات أو، سلعكااااس، 

الصريح للمجاالت ال  يسري عليهاا رارط الدولاة األوىل سلرعاياة  
وقد ُعرضات أيضاا  علاى فرياق الدراساة ورقاة عمال غاأ رمسياة أتارى 
ولة تند. حملة عامة عن الصيغ اللغوية املستخدمة لووف معاملة الد

سلرعاية ه اتفاقات املنر ال  متنح ممثل  الدول لدى رحدى األوىل 
املنظمات نفس االمتيازات واحلصاانت الا  متنحهاا الدولاة املضايفة 
للدبلوماسيني العاملني ه رقليمها  وتشكل ورقتا العمل اااتن، رىل 
جاناااب ورقااااة عماااال غااااأ رمسيااااة أتاااارى تتناااااول راااارط الدولااااة األوىل 

يناقشها  مل اادات الضريبية الثنائية، وا  وثينة رطار املعسلرعاية ه
تااازال قياااد ا جنااااز، وسيساااتمر الفرياااق ه  ال فرياااق الدراساااة، أعمااااال  

 حتديثها حبيث تصأ أعماال  جامعة 
و ااااان اااااادف ورقاااااة العمااااال املتعلنااااة أبثااااار الطبيعاااااة املختلطاااااة  -60

وىل للتحكااااايم ه جماااااال االساااااتثمار علاااااى تطبياااااق رااااارط الدولاااااة األ
ة علاى األحكاا. ا جرائياة ااو تناد  رارح للطبيعاة املختلطاة سلرعاي

للتحكيم ه جمال االساتثمار، وحباث الطرائاق اااواة لتطبياق رارط 
الدولة األوىل سلرعاياة ه حالاة التحكايم املخاتلط، وحراساة أثار اارا 
التحكاااايم ه تطبيااااق راااارط الدولااااة األوىل سلرعايااااة علااااى األحكااااا. 

مفاحم أن الطبيعة املختلطة للتحكيم ه عرب عن رأي ا جرائية  وأُ 
جمااااال االسااااتثمار تعماااال علااااى مسااااتويني، ذلااااك أن طااااره النضااااية 
خمتلفان حبكم طبيعتهما، ومها مد  من األفراح وحولة مدعى عليها  
ر أبن حمكمااة التحكااايم ه مثاال اااارم  وعاا وة علااى ذلاااك، فنااد ذُ اااِّ

ة خمتصاة مان حمكماة حمليا  احلالة تشكل بدي   عمليا  عن اللجاوء رىل
حمااا م الدولااة املضاايفة  وماان مث، فااإن التحكاايم املخااتلط ئتاال منزلااة 

__________ 
 الفناااااااارات(، الثاااااااااينًاجلاااااااازء  الثاااااااااين اجمللااااااااد ،2011 حوليااااااااة انظاااااااار (337ً 

351-360  

تنا باني املساتوى احمللا  واملساتوى الادوي، ومثاة أوجاه تناارب  ماا 
سالسااااتثمار، وبااااني التحكااااايم التجاااااري الااااادوي  يتعلاااااق فيمااااابينااااه، 

والتحكاااايم الاااادوي العااااا. علااااى حااااد سااااواء  ويتمتااااا ااااارا التحكاااايم 
 وعامة ه آن واحد طبيعة تاوة ب

وقاااال السااايد ما رياااه رناااه قاااد لاااوحد ه ورقاااة العمااال املتعلناااة  -61
بتفساااأ حماااا م االساااتثمار لشاااروط الدولاااة األوىل سلرعاياااة أناااه علاااى 
الارغم مان اعتمااح ايئاات التحكايم ه جماال االساتثمار علاى تفسااأ 

جلوئهااااا رىل األحوات التفسااااأية املنصااااوع عليهااااا ه  أو املعاااااادات
النليااااال مااااان االتسااااااق ه  رال يوجاااااد ال ،1969قياااااة فييناااااا لعاااااا. اتفا

الطرينااة الاا  تتبعهااا ايئااات التحكاايم ااارم ه العمليااة التفسااأية ه 
واقااااااا األماااااار، وااااااارا فضاااااا  ، سلضاااااارورة، عاااااان عااااااد. االتساااااااق ه 

ناد توساعت ورقاة العمال االستنتاجات ال  للص رليها  ومن مث، ف
حتديااد بعاا  سااعيا  رىل اهليئااات  ه حبااث الااُنهج الاا  تعتمااداا ااارم

العوامااال الااا  يبااادو أهناااا تااا ثر علاااى تفساااأاا لشاااروط الدولاااة األوىل 
 سلرعاية، س ضافة رىل حتديد بع  اال ااات 

وأرااار الساايد ما ريااه رىل أن تلااك العواماال واال ااااات متثلاات   -62
وباااااني  جاااااوار املوضاااااو   يلااااا   ًأ( التميياااااز باااااني  بوجاااااه تااااااع فيماااااا  

رذا   مبااا   وذلاك مان تا ل طاارح السا ال األساسا  املتعلاق ،  ا جاراءات 
 ان ررط الدولاة األوىل سلرعاياة مكان، مان حياث املبادأ، أن يتصال  
سألحكا. ا جرائية وسألحكا. املوضوعية للمعاادة على حد ساواء؛  

أبحكاااااا.    يتعلاااااق  فيماااااا   وًب( تفساااااأ رااااارط الدولاااااة األوىل سلرعاياااااة 
مسااألة  ت سعتبااار أن األماار انااا اااو  املعاااادة اااوااة بتسااوية املنازعااا 
، حياث يُستشاف ه بعا  النضاااي أن  تتعلق سالتتصاع النضائ  

اناك ما يُزعم أنه معيار تفسأ أعلى حرجة  لتحديد ما رذا  ان نطاق  
ال، بينما   . أ   ررط الدولة األوىل سلرعاية يتعلق سملوافنة على التحكيم 

  ، لنضاااائ  واملنبولياااة االتتصااااع ا متياااز بعااا  النضاااااي األتااارى باااني  
اااااارم احلالاااااة،  اااااري التفرياااااق باااااني حكااااام يتنااااااول احلاااااق ه رفاااااا   وه 

الاادعوى، وااا  مسااألة تتعلااق سالتتصاااع النضااائ ، وحكاام يتناااول  
ذااب املفسارون رىل   الطرينة ال   ب أن تندَّ. ما الدعوى، واو ماا 

  تتعلاااااق سملنبوليااااة؛ وًج( اعتماااااح احلااااال النااااائم علاااااى   اعتبااااارم مسااااألة 
واو حل تضاا مبوجباه احملاا م    ، حكا. املتعلنة بتضارب املعاادات األ 

ه اعتبارااا أن املساألة املاراح تغطيتهااا مشامولة أوا  ، بطريناة خمتلفااة،  
التعااديااة هلاارا    املمارسااة ه املعاااادة األساسااية نفسااها؛ وًح( مراعاااة  

دمت  ذاك ماااان طاااا  أو   الطاااارف  ره معاااااادة االسااااتثمار الثنائيااااة الاااا  قااااُ
أهنا تتعلاااق مبعاملاااة الدولاااة األوىل سلرعاياااة، سعتباااار ذلاااك  مطالباااة بشااا 

بنطاااق راارط    يتعلااق  فيمااا وساايلة ماان وسااائل التأ ااد ماان نيااة الطاارفني  
الااا   الفااارتة الزمنياااة ذات الصااالة  ( مراعااااة  ا الدولاااة األوىل سلرعاياااة؛ وً 

  املمارسااااة ال حنااااة أبرماااات فيهااااا املعاااااادة ًمباااادأ الظرفيااااة(، و اااارلك  
فني؛ وًو( تنيااايم مااادى أتثااار احملكماااة مبضااامون  للتأ اااد مااان نياااة الطااار 
رضافته بواساطة رارط الدولاة األوىل سلرعاياة؛   أو  احلكم املراح رسناطه 
، وااو  الساوابق النضاائية ضامإ يناو. علاى ماراب  ا وًز( االعرتاف ب 

رغباااة ه االتسااااق أ ثااار مااان  وناااه نتيجاااة للحااارع علاااى  انجااام عااان ال 
ون احلكاااام املتاااارر  بااااه  الووااااول رىل بنيااااة ارميااااة؛ وًح( تنياااايم مضاااام 
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؛  معاملة أ ثر/أقال تفضايلية لتحديد ما رذا  ان منح، ه واقا األمر،  
    السياسة العامة“  ا استثناءات تتعلق ب   مراعاة وجوح  وًط( 

رىل ورقاة العمال الا  أعاداا  وقال السيد ما ريه رنه سالستناح -63
الدراسااة  والا  قادمت أيضاا  حتلااي   أولياا  للتوجاه الاري قااد ياوح فرياق

 أن يتبعه، رر  فرياق الدراساة ه تبااحل لا راء تنااول ثا ث مساائل
، واااا   ًأ( ماااا رذا  اااان رااارط الدولاااة األوىل سلرعاياااة قااااب   رئيساااية

معاااااادات االسااااتثمار للتطبيااااق، ماااان حيااااث املباااادأ، علااااى أحكااااا. 
الثنائية املتعلنة بتسوية املنازعات؛ وًب( ما رذا  ان مكن للشروط 

ليهااااااا ه معاااااااادات االساااااتثمار الثنائيااااااة والاااااا  مكاااااان املنصاااااوع ع
مبوجبهااا للمسااتثمرين االحتجاااج أبحكااا. تسااوية املنازعااات أن تاا ثر 
ه اتتصاع احملكمة؛ وًج( ما ا  العوامل ذات الصلة ه عملية 

فسااأ لتحديااد مااا رذا  ااان راارط الدولااة األوىل سلرعايااة الااوارح ه الت
نائيااااة ينطبااااق علااااى الشااااروط معاااااادة ماااان معاااااادات االسااااتثمار الث

 املتعلنة سللجوء رىل أحكا. تسوية املنازعات 
وأضاف قائ   رن فريق الدراسة رأى أن املسألة املتعلنة مبعرفة  -64

اية قاب   للتطبيق على األحكا. ما رذا  ان ررط الدولة األوىل سلرع
املتصاالة بتسااوية املنازعااات ااا  مسااألة تفسااأ للمعاااادات ويتوقااف 

حالة بعينها  ويتميز  ل حكام مان أحكاا.  ل ما على ظروف  جوا
املعاادات خبصوويات يتعني أتراا ه االعتبار  وقد لوحد عد. 
وجااوح أيااة مشااكلة معّيناااة حااني تنااو. األطاااراف، علااى مااو واااريح، 

حراج رااروط اللجااوء رىل رجااراءات تسااوية املنازعااات ضاامن نطاااق إب
حااني تنااو. سسااتبعاحاا  أو راارط الدولااة األوىل سلرعايااة اااااع مااا،

اااااو احلااااال ه غالبيااااة النضااااااي،   مااااا  مناااه  وتثااااور مسااااألة التفسااااأ،
تكااون رااروط الدولااة األوىل سلرعايااة، فيمااا اااو قااائم ماان  ال عناادما

إبحراج رااااروط  يتعلااااق فيمااااايااااة، واااارئة  معاااااادات االسااااتثمار الثنائ
  ،اسااااتبعاحاا  وأرااااأ رىل أنااااه، ه احلااااد األح أو تسااااوية املنازعااااات

تكاااااون احملااااااا م حباجااااااة، عناااااد تفسااااااأاا لشااااااروط الدولااااااة األوىل  ال
سلرعاياااة ه معااااادات االساااتثمار الثنائياااة، رىل حباااث ماااا رذا  انااات 

ا. تسااوية تلااك الشااروط قابلااة ماان حيااث املباادأ للتطبيااق علااى أحكاا 
املنازعااااات  وساااايكون علااااى الااااادول ماااان سب احليطااااة واحلااااارر، ه 

 اايار الري تفضله ، أن تبني مافيزيإأعناب قضية 
وفيمااااا خيااااص األعمااااال املنبلااااة لفريااااق الدراسااااة، أرااااار الساااايد   -65

ما ريه رىل أن الفرياق سيواوال النظار ه خمتلاف العوامال الا  أتارهتا  
التفسأ، وذلك مدف النظر ه رمكانياة  احملا م ه االعتبار ألغراض 

مااادى   تناااد  تووااايات بشاااأن ماااا يلااا   ًأ( حااادوح الساااياق؛ وًب( 
يااااة مضاااامون احلكاااام الااااري يااااراح االستعاضااااة عنااااه؛ وًج( تفسااااأ  أمه 

مااادى أمهياااة األعماااال التحضاااأية؛   احلكااام الاااري ياااراح رحراجاااه؛ وًح( 
املمارسااة التعااديااة لألطااراف؛ وًو( مباادأ الظرفيااة  واعتااُرب أناااه   ( ا وً 

سايكون مان الضااروري مواوالة حراساة اجلوانااب املتعلناة بتفساأ راارط  
، ومعرفااة مااا رذا  ااان  مااافيزيإ مااا بعااد قضااية  الدولااة األوىل سلرعايااة في 

ممكناااا  تساااليط املزياااد مااان الضاااوء علاااى التميياااز الاااوارح ه االجتهااااحات  
االتتصااع النضاائ  واملنبولياة، ومان ئاق لاه أن ئاتج    النضائية بني 

رذا  اااان ماان املمكاان حتديااد فهااام   ومااا   بشاارط الدولااة األوىل سلرعايااة، 

تج حبكااام مااان اااارا    “ عاملاااة أقااال تفضاااي    م معاااني لعباااارة   عنااادما ئاااُ
رذا  اان انااك أي   وماا   النبيل ه سياق معاادات االستثمار الثنائية، 

دة    “ لسياسااااة العامااااة ا    ا حور ل سااااتثناءات املتعلنااااة باااا  سعتباراااااا منيااااِّ
 لتطبيق ررط الدولة األوىل سلرعاية  

وأضاف قائ   رن فريق الدراسة أرار رىل أنه قد اعتارب فيماا سابق   -66
ن الضاااروري مواوااالة حراساااة مساااألة رااارط الدولاااة األوىل سلرعاياااة  أناااه مااا 
بتجااارة اااادمات ه رطااار االتفاااق العااا. بشااأن التعريفااات    يتعلااق  فيمااا 

اجلمر يااة والتجااارة واتفاقااات االسااتثمار، فضاا   عاان الع قااة بااني قواعااد  
 ااااال مااااان معاملاااااة الدولاااااة األوىل سلرعاياااااة واملعاملاااااة العاحلاااااة واملنصااااافة  

الوطنيااااة  وسااااتظل ااااارم املسااااائل ه حساااابان فريااااق الدراسااااة    واملعاملااااة 
ه أعمالاااااه  وأراااااأ أيضاااااا  رىل أن اجملاااااال املتصااااال  تااااا ل ساااااأم قااااادما   

سلع قات النائمة بني ررط الدولة األوىل سلرعاية واالتفاقات التجارياة  
ا قليميااة  ااب أن يكااون حماال حراسااة جدياادة  واناااك جماااالت أتاارى  

مثاال اتفاقااات االسااتثمار واالعتبااارات املتعلنااة  حتظااى ساتمااا. معاواار،  
فناااد  اااان فرياااق الدراساااة مااادر ا  لضااارورة    حبناااوق ا نساااان  وماااا ذلاااك، 

عااد. توساايا نطاااق عملااه، و ااان سلتاااي حااررا   ااام استكشاااف بعاا   
اجلواناااب الااا  قاااد تصااارف االنتباااام عااان أعمالاااه ه اجملااااالت الااا  تطااارح  

   1978ح عا.  مشا ل تتعلق بتطبيق أحكا. مشاريا موا 
ال  لا راء  وأرار، ه ااتا.، رىل أن فريق الدراسة قد أجرى تباح  -67

بشااأن التوجهااات الرئيسااية املتعلنااة أبعمالااه املنبلااة  وماان املتااوتى ه  
ارا الصدح أن يُعدَّ مبناسبة الدورة املنبلاة للجناة تنريار يتنااول الساياق  

ا ه ساااياقها  العاااا. للموضاااو ، وئلااال االجتهااااحات النضاااائية ويضاااعه 
رىل  الصااااحيح، ويوجااااه االنتبااااام رىل املسااااائل الاااا  طُرحاااات ماااان قباااال و 

اال اااااات الااا  لوحظااات ه املمارساااة، ويناااد. تووااايات رذا اقتضاااى  
وستشااكل ورقتااا العماال اللتااان    -األماار، باال قااد يناارتح بنااوحا   وذجيااة  

جرى حبثهما سلفعل جزءا  من ارا التنرير  وأتأا ، فإن فريق الدراسة  
ظااال متفاااائ   بندرتاااه علاااى ر ماااال أعمالاااه ه غضاااون حورا اللجناااة  ي 

 حوراهتا الث ث املنبلة   أو   املنبلتني 
قاااال رناااه يعتااارب أن اللجناااة ترغاااب ه ا حاطاااة علماااا   الـــرئيس -68

  سلتنرير الشفوي لفريق الدراسة
 وقد تنرر ذلك  

 (338) للمعاهدات املؤقت  التطبيق 
 من جدول األعمال[ 6]البند 
 الدراسة ير الشفوي لفريقالتنر 

الدراساة املعاإ مبوضاو  ًرئيس فرياق غوميس روبليدو السيد  -69
 19قااال رن فريااق الدراسااة اجتمااا ه  التطبيااق امل قاات للمعاااادات(

__________ 
 عاا. هارا املوضاو  ه بارانمج عمال اللجناة الطويال األجال  أُحرج (338ً 

 وذلاك ،(367-365 الفنارات(، الثااينًاجلازء اجمللد الثاين  ،2011 حوليةً 2011
مناااارتح ورح ه املرفاااق الثالااااث لتنرياااار اللجناااة عاااان أعماهلااااا ه ذات  رىل اساااتناحا  
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لفتح حوار بشأن بع  املسائل ال  سيكون   2012متوز/يوليه    25و
ت ل من املفيد النظر فيها ه رطار األعمال املتعلنة مرا املوضو  

يااة فاارتة الساانوات اامااس احلاليااة  وقااد ُعرضاات عليااه ورقااة غااأ رمس
أعاااداا رئااايس الفرياااق وقاااد. فيهاااا بعااا  العناوااار األولياااة، علاااى أن 
يُنظااار ه تلاااك العناوااار سالقااارتان ماااا املخطاااط العاااا. الاااري أعااادم 
السيد جورجيو غااي والري يارح ه املرفاق الثالاث لتنريار اللجناة عان 

 ( 2011ثة والستني ًأعمال حورهتا الثال
الدراساة رىل أناه قاد  ولدى افتتااح املناقشاة، أراار رئايس فرياق -70

اعتااز. تنااد  تنرياار أوي بشااأن ااارا املوضااو  تاا ل الاادورة ااامسااة 
والستني للجنة، وأ د على ضرورة أن يكون األساا  الاري تساتند 
رليه اللجنة ه نظرااا ه اارا املوضاو  ااو األعماال الا  اضاطلعت 

ا سااابنا  ه جمااال قااانون املعاااادات واألعمااال التحضااأية للمااواح ماا 
  وقال رن فريق الدراسة قد 1969فيينا لعا.  ذات الصلة من اتفاقية

تنااااول بوجاااه تااااع املساااائل التالياااة  ًأ( ااطاااوات ا جرائياااة الااا  
تشااااكل الشااااروط املساااابنة للتطبيااااق امل قاااات للمعاااااادات و هنائااااه؛ 

ال  تنص  1969من اتفاقية فيينا لعا.  18حة وًب( الع قة بني املا
تعطيال موضاو  وغارض معااادة ماا قبال حتوهلاا  على االلتازا. بعاد.

من الصاك  25حيز النفاذ وبني نظا. التطبيق امل قت مبوجب املاحة 
نفسااه؛ وًج( ماادى أمهياااة األوضااا  النانونيااة النارااائة عاان التطبياااق 

د النااانون الاادوي امل قاات  حاادى املعاااادات ألغااراض حتديااد قواعاا 
دول بشاااااأن مااااادى جااااادوى ررساااااال اساااااتبيان رىل الااااا  العاااااره؛ وًح(

 ممارساهتا، ورذا  ان األمر جمداي ، فماذا يكون مضمونه 
مااان اتفاقياااة فييناااا  25و 18وفيماااا خياااص الع قاااة باااني املااااحتني  -71

، رأى معظاام األعضااااء أن نظااا. التطبياااق امل قاات الاااري 1969لعااا. 
تجاوز نطاق االلتزا. العا. املنصاوع علياه ه ي 25تنص عليه املاحة 

طياال موضااو  وغاارض املعاااادة قباال حتوهلااا حيااز بعااد. تع 18املاااحة 
النفاذ  والحظوا أيضا  وجوح والة باني اااتني املااحتني، حياث رهنماا 

سلفاارتة السااابنة لاادتول املعاااادة حيااز النفاااذ  ومااا  لتامهااا تتعلناان  
خمتلفاااني، ومااان مث، يتعاااني  ذلاااك، فإهنماااا تنشااائان نظاااامني قاااانونيني

 األسا  التعامل معهما على ارا 
أماا سلنسابة للمساألة املتعلناة مباادى أمهياة الوضاا النارائ عاان  -72

التطبياااق امل قااات ملعااااادة مااان املعااااادات سلنسااابة ألغاااراض حتدياااد 
قواعد النانون الادوي العاره، فناد ذ ار السايد غاوميس روبليادو أن 

وا رىل أن اجلواناااب املتعلناااة بنشاااأة أعضااااء فرياااق الدراساااة قاااد تلصااا 
تدتل ضمن نطااق املوضاو   وماا  ال  العره ورثباتهالنانون الدوي

مان اتفاقياة  25ذلك، فمن املمكن النظر ه الطبيعة العرفياة للمااحة 
  1969فيينا لعا. 

وأضااااف قاااائ   رن فرياااق الدراساااة قاااد اعتااارب أناااه مااان الساااابق  -73
ه رليهااا، ه  ألوانااه طلااب معلومااات ماان الاادول، وأنااه مكاان أن توجااَّ

 أسئلة ه ركل استبيان بشأن ممارساهتا التشريعية الوقت املناسب، 

والدبلوماسااااااية والنضااااااائية والربملانيااااااة  واعتاااااارب أحااااااد األعضاااااااء أنااااااه 
مااااااااااان األفضااااااااااال اال تفااااااااااااء بطلاااااااااااب احلصاااااااااااول علاااااااااااى  سااااااااااايكون
بشأن التشاريعات الوطنياة ذات الصالة  وعلاى أياة حاال،  معلومات
ول مكاان للجنااة  اااال موقااف الااد ال ى التأ يااد علااى أنااهفنااد جاار 
مبساااااألة التطبياااااق امل قااااات للمعااااااادات  ورأى بعاااااا   يتعلاااااق فيماااااا

األعضاء، ه ارا الصدح، أن احلصول على حملة عامة عن املمارسة 
 سيكون  افيا  

وأرااااار الساااايد غااااوميس روبلياااادو رىل املسااااائل األتاااارى الاااا   -74
ينهاااا ماااا يلااا   املااادلول الااادقيق لعباااارة تناوهلاااا فرياااق الدراساااة، ومااان ب

وملختلاااااف أراااااكال ومظااااااار اااااارا  “ قااااات للمعااااااادةلتطبياااااق املا 
التطبيااق؛ واألساااا  الناااانوين للتطبيااق امل قااات للمعااااادة، أي املااااحة 

اتفاااق مااواز للمعاااادة؛  أو نفسااها 1969ماان اتفاقيااة فيينااا لعااا.  25
 قااااااات ومسااااااألة حتدياااااااد األجهااااااازة املختصاااااااة سلباااااااّت ه التطبياااااااق امل

ماان اتفاقيااة فيينااا، وااا   46للمعاااادة، وع قااة ااارم املسااألة سملاااحة 
 املااااحة الااا  تتنااااول أحكاااا. الناااانون الاااداتل  املتعلناااة سالتتصااااع

ان   وتطرق فريق الدراسة أيضا  رىل مسألة ما رذا  ا بعند املعاادات
نظا. التطبيق امل قت يتغأ حبسب نو  املعاادة املعنية، ورىل مسألة 

رذا  ان التطبيق امل قت ينشئ التزامات واجبة قانوان  يرتتب على ما  
ا ت ل ما مسا ولية حولياة تتحملهاا الدولاة املعنياة  وأتاأا ، تنااول 

رتتبااة فرياق الدراسااة طرائاق رهناااء التطبيااق امل قات للمعاااادة واآلاثر امل
علااااى ااااارا ا هناااااء، وجااااارى حتلياااال ااااارم الننااااااط ماااان زاويااااة األثااااار 

 ضافة رىل ذلك، تلص األعضااء رىل أناه مان الساابق الرجع   وس
ألوانااااه البااااّت ه مسااااألة الشااااكل النهااااائ  الااااري سااااتتخرم أعمااااال 
اللجنة  وأرار البع  رىل رمكانية رعداح مشااريا ماواح، ولكان ماا 

ُتسااااتبعد ه املرحلااااة  أال أنااااه يتعاااانيالتشااااديد ه الوقاااات ذاتااااه علااااى 
 بنوح  وذجية  أو الراانة رمكانية اقرتاح مباح  توجيهية

وقااال رن بعااا  األعضااااء قاااد أرااااروا رىل رمكانياااة أن يُطلاااب  -75
رىل األمانااة العامااة رعااداح ماار رة بشااأن املوضااو   ورأى رئاايس فريااق 

عمااال الدراساة أنااه سايكون ماان املفياد جاادا  أن  اَرى حراسااة عان األ
الساااااااابنة الااااااا  اضاااااااطلعت ماااااااا اللجناااااااة بشاااااااأن التطبياااااااق امل قااااااات 

عماااال التحضاااأية للماااواح ذات الصااالة مااان اتفاقياااة للمعااااادات واأل
؛ وماان مث، حعااا اللجنااة رىل تكليااف األمانااة العامااة 1969فيينااا لعااا. 

 إبعداح تلك املر رة 
قاااال رناااه يعتااارب أن اللجناااة ترغاااب ه ا حاطاااة علماااا   الـــرئيس -76
مبوضااااو  التطبيااااق امل قاااات  رياااار الشاااافوي لفريااااق الدراسااااة املعااااإسلتن

  ترغب أيضا  ه أتييد التووية الوارحة فيه للمعاادات، وأهنا
 وقد تنرر ذلك  

   55/12فعت اجللسة الساعة  ُر 
 ________ 
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السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا 
حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد 
رتورما، السيد العرابة، السيد غوميس روبليدو، السيد غيفورغياان، 

تاااااو، الساااايد  اااااامتو، السااااايد  أوساااابينا، السااااايد فور  -الساااايد فلنسااااايا 
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املرتضااااى سااااليمان قوياااادر، الساااايد موراساااا ، الساااايد مااااأه، الساااايد 

 نول ، السيد نيهاو ، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 
 ________ 

  A/CN.4/650( )ختام ) وإثباته   العريف  الدول  القانون  نشأة
 ( A/CN.4/653 زاي،  الفرع ،Add.1و

 من جدول األعمال[ 7]البند 
 (تتا.ً  مر رة أعداا املنرر اااع

ًاملنارر ااااع( قاال، ه معارض تلخيصاه وود السأ مايكل  -1
شاأة الناانون  نللمناقشة األوىل الا  جارت بشاأن املوضاو  اجلدياد 

، رن أعضااااء اللجناااة قاااد رحباااوا ه جمملهااام “الااادوي العاااره ورثباتاااه
ه الرئيسااا  للمااار رة الااا   سملوضاااو ، وحعمااات آرا اااام األولياااة التوجااا 

  وأضاااااااف قااااااائ   رن A/CN.4/653ه الوثينااااااة أعااااااداا؛ وااااااا  تاااااارح 
املتحدثني قد وجهوا االنتبام رىل أمهية النانون الدوي العره ه رطار 

ديااد ماان الاادول  ورأى أنااه النظااا. الدسااتوري والنااانون الااداتل  للع
من األمهية مبكان أن يشكل النانون الدوي العا. جزءا  مان املناااج 

احلنااااااوق، وأن يكااااااون جاااااازءا  ماااااان الدراسااااااية األساسااااااية ه  ليااااااات 
 التدريب النانوين املستمر للحنوقيني والنضاة على حد سواء 

وقال رن السيد موراسا  قاد أعارب عان راكوك جدياة بشاأن  -2
يكان مان  مل املوضو ، حيث أرار رىل أنه من غأ العمل ، رنارا 

املساااااتحيل، النظااااار ه الناااااانون الااااادوي العاااااره برمتاااااه، حااااا  علاااااى 
رح البحاااات، ورىل أن اللجنااااة معرضااااة للفشاااال ه ااااارا املسااااتوى اجملاااا 

 الصاااادح، ألهنااااا ستصاااال ه هنايااااة املطاااااف رمااااا رىل أت يااااد البااااديه 
السااايد غيفورغيااااان  أت ياااد الغماااوض  وماااا ذلااااك، فناااد أوااااب أو

يكون سلضرورة واضحا   ال حينما أرار رىل أن ما او واضح للجنة
سااتنتاجات للجميااا  وقااد تشااكل جمموعااة واضااحة ومباراارة ماان اال

الاا  للااص رليهاااا اللجنااة مرجعاااا  اامااا  للحناااوقيني الاارين يواجهاااون 
مسااااائل النااااانون الاااادوي العااااره والاااارين يفتناااار معظمهاااام رىل ااااااربة 

مبسااااألة الغمااااوض، يباااادو أن  يتعلااااق فيماااااه ااااارا اجملااااال  و ال زمااااة 
السيد موراس  قد أرار رىل وعوبة التوول رىل استنتاجات تنطباق 

على األقل وعوبة النيا.  أو انون الدوي العره برمته،على جمال الن

باارلك ماان حون وضااا عاادح اائاال ماان البنااوح الوقائيااة  ومااا ذلااك، 
ذات فائدة  بأة، وذلاك ه ساياقات  فند أثبتت البنوح الوقائية أهنا

عاادة تتجااااوز أعمااال اللجناااة  وأرااار الساااأ مايكاال رىل أن اهلااادف 
ه جااااوار النااااانون الاااادوي  يكماااان ه النظاااار ال الااااري يسااااعى رليااااه

العااره، ور ااا يكماان ه النظاار ه النواعااد النظاميااة املتعلنااة بتحديااد 
 ارا النانون 

اك الصااااعوبة املتأواااالة ه وأرحف قااااائ   رنااااه ياااادرك متااااا. ا حر  -3
املوضو  واحلاجة رىل تناوله حبرر  وأفاح أبنه ياوح أن ي  اد ألعضااء 

تكااون أعمااال اللجنااة  أال ةاللجنااة أنااه يشاااطرام النلااق بشااأن ضاارور 
ه اااااارا اجملاااااال مفرطاااااة ه الطماااااوح  وأضااااااف قاااااائ   رناااااه سااااايعمل 

أجااااااال الووااااااول رىل نتيجاااااااة مفياااااادة وعملياااااااة وحتظااااااى، فيماااااااا  ماااااان
 رتحيب سل لمل،

سقاارتاح الساايد موراساا  الااري ياادعو اللجنااة رىل  يتعلااق فيماااو  -4
 ، قااال السااأ“ملسااتهدف ااجلمهااور  أو مراعاااة اجلمهااور املنصااوح،

يفهام فهمااا   ااام   أمهياة التمييااز باني املنظااورات الااراا  مل مايكال رنااه
واملوضاوع   ورأى أن اارا التميياز يكااح يصال  “لاراا اجلمعا  او

رىل حد رنكار النانون  وأ د أن الطرينة املنبولاة لتحدياد الناانون، 
بااااد أن تكااااون ااااا  الطرينااااة  ال رن أُريااااَد أن يكااااون للنااااانون معااااىن،

ماااال اللجنااااة أن حتننااااه اااااو، علااااى وجااااه التحديااااد، أت ومااااا نفسااااها؛
الووااف الااري التوواال رىل فهاام عااا. ومشاارتك  وعلااى الننااي  ماان 

قدمه السايد موراسا  للانهج الاري اعتمدتاه حمكماة العادل الدولياة، 
 تاااارى نفسااااها ملزمااااة بتحديااااد وجااااوح ال يعتنااااد أن احملااااا م ال فهااااو
علاى  رال هعد. وجاوح قاعادة ماا مان قواعاد الناانون الادوي العار  أو

حاااا  ماااان  أو أسااااا  احلجااااج املعروضااااة عليهااااا ماااان أحااااد الطاااارفني،
حاااا م نظرياااة بشاااأن تعرياااف الناااانون الااادوي الطااارفني  ليهماااا، فللم

العاااااره و يفياااااه نشاااااأته، واااااا  تطبنهااااااا بغااااا  النظااااار عماااااا تنولااااااه 
األطاااااراف  ويبااااادو أيضاااااا  أن الناضااااا  أبراااااااا. قاااااد رفااااا  املنظاااااور 

املساااااائل املتصااااالة ل ه قضاااااية ه رأياااااه املساااااتن “لاااااراا اجلمعااااا  ا
 احلديثة العهد  التسليم أو ساللتزا. سحملا مة

سااأ مايكاال رىل وجااوح اتفاااق عااري  علااى ضاارورة أن  وأرااار ال  -5
يكاااون الناااااتج النهااااائ  ألعمااااال اللجناااة املتعلنااااة ماااارا املوضااااو  ان ااااا   

ساايما لغااأ اااارباء   ال   عمليااا   فاهلاادف اااو تنااد  ررراااحات للجميااا، 
  ل النااانون الاادوي العااا. الاارين تااواجههم مهمااة الباات ه وجااوح ه جمااا 
تكمان   وال   د الناانون الادوي العاره  عد. وجوح قاعدة ما من قواع  أو 

  مهمااة اللجنااة ه حاال اا فااات النظريااة حااول أسااا  النااانون العااره 
حااول الااُنهج النظريااة املختلفااة الااوارحة ه امل لفااات النانونيااة بشااأن   أو 

ولااايس    -أ اااد السااايد احلماااوح، فاااإن املمارساااة   و ماااا   نشاااأته وحتديااادم؛ 
  ورأى الساااأ مايكااال  اااا  حجااار الزاوياااة ه اااارا املوضاااو    -النظرياااة  

  ضرورة أن يكون الرت يز الرئيس ، على األقل ه البداية، على التثبا ت 
تنو. به احملا م واهليئات النضائية، فض   عن الدول، ه املمارساة   مما 

الصاااادح مااااا الساااايد بيرتياااات  والساااايد  ااااامتو    الفعليااااة، واتفااااق ه ااااارا 
مراعااة ممارساات الادول  ممن ردح، عان واواب، علاى ضارورة  وغأمها 
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املنتمية رىل مجيا النظم النانونية الرئيسية ه العاامل ورىل مجياا املنااطق   
ورأى ه الوقت نفسه، على غرار ما أرار رليه السيد ما ريه وأعضاء  

ال اللجناة ه هناياة املطااف  اب أن  آترون، أن الناتج العمل  ألعما 
ذلااك حراسااة األسااس    ه  مبااا   يناو. علااى أسااا  حراسااة مفصاالة ووافياة، 

النظريااة للموضااو ، وذلااك رذا أُريااَد أن يُنظاار رىل ااارا الناااتج علااى أنااه  
 يتمتا بندر من احلجية  

وأرااار رىل حاادوث اتفاااق عااا. علااى ضاارورة أن يكااون الناااتج  -6
    ه جمموعاااااااة مااااااان االقرتاحااااااااتالنهااااااائ  ألعماااااااال اللجناااااااة متمااااااث

ا اللجنة بصياغة تضطل ولن  املباح  التوجيهية  أو  االستنتاجات أو
، فلاااايس ماااان املناسااااب أن ‘‘تفاقيااااة فيينااااا للنااااانون الاااادوي العااااره ا

موجاب لااه  وعلاى مااو ماا أ اادم العدياد ماان  ال تعتماد هنجاا  رلزاميااا  
بال  -العاره األعضاء، فإن من ااصائص الرئيسية للنانون الادوي 

أنااه ينشااأ عاان طريااق عمليااة مرنااة  ومااا ذلااك،  -ماان مااواطن قوتااه 
سأ مايكل عن عد. موافنته على املوقف الري تبنام أحد أعرب ال

املتحاادثني حينمااا اعتاارب الغمااوض جاازءا  ماان جااوار النااانون الاادوي 
العره، واو ما بدا و أنه عبارة تنريرياة تتنااول جاوار الناانون بنادر 

رأي الساااأ مايكااال، فاااإن الغماااوض  وه عملياااة حتديااادم ماااا تتنااااول 
دوي لاايس واافة جياادة بطبيعتهااا، الااري يكتنااف قواعااد النااانون الاا 

 يتااايح ضااامان ساااياحة الناااانون ه الشااا ون الدولياااة  وينبغااا  ال فهاااو
ت حي املرونة ه عملية نشأة النانون العره رىل حدوث غموض  أال

ة تغاأ الاُنهج املتبعاة رزاء ه مضمون النانون  ولئن أرأ رىل رمكانيا 
تمثااال ه رااارح الناااانون الااادوي العاااره مبااارور الوقااات، فاااإن اهلااادف ي

العملية احلالية وا سها.، على ماو ماا ذااب رلياه السايد ماأه، ه 
 توضاااايح النواعااااد احلاليااااة املتعلنااااة بنشااااأة النااااانون الاااادوي ورثباتااااه،

 يتمثل ه وياغة قواعد جديدة  وال

بنطاااااق    يتعلااااق  فيماااا اق واسااااا علااااى ماااا قالااااه  وأ اااد وجااااوح اتفااا  -7
ر رتاه، وحعام  عاا. لتوحياد  مان م   22رىل    20املوضو  ه الفنارات مان  

َرح هلاااا سللغاااات الرمسياااة لألمااام املتحااادة    املصاااطلحات ماااا وضاااا َمساااأ
واننسااامت اآلراء بشاااأن ماااا رذا  اااان ينبغااا  للجناااة أن تتنااااول مساااألة  

تها بفتح  سب للشارور“   النواعد اآلمرة ال  رّبه السيد سرك معاجل 
ّل املتحاادثني، ولاايس مجاايعهم، ياارون أنااه  ينبغاا  تناااول   ال   ويباادو أن جااُ

النواعد اآلمرة ه البداية، على الرغم من أناه قاد يكاون مان الضاروري  
 وانااب معينااة ماان املشاارو   ومكاان رعاااحة    يتعلااق  فيمااا ا رااارة رليهااا  

   النظر ه ارم املسألة  لما تندمت حراسة املوضو  
وأرار السأ مايكل رىل ما قُاد. مان اقرتاحاات عديادة بشاأن  -8

غطيه ارا املوضو   وتشمل ارم االقرتاحات ما يل   ما مكن أن ي
مان النظاا. األساسا   38 ًب( من املاحة1حراسة عن أوول الفنرة 

حملكمااة العاادل الدوليااة ًأو، سألحاارى، احلكاام املناباال هلااا ه النظااا. 
ائمة للعدالة الدولية(، والكيفية ال  فهمت األساس  للمحكمة الد

ه ذلاك  مباا قة باني العارف واملعااادة،ما احملا م ارا احلكم؛ والع 
أثر املعاادات املصدَّق عليها على نطاق واساا مان حون أن تكاون 

مااان اتفاقياااة  38معااااادات عاملياااة ًه اااارا الصااادح، تكتسااا  املااااحة 

فيماا باني  أو ملنظماات الدولياةفييناا لناانون املعااادات باني الادول وا
لع قااة بااني العاارف أمهيااة تاوااة(؛ وا 1986املنظمااات الدوليااة لعااا. 

واملباااح  العامااة للنااانون؛ والتمييااز بااني النااانون الاادوي العااره وبااني 
النواعاااد العاماااة للناااانون الااادوي؛ ومساااألة العااارف ا قليمااا ؛ واألثااار 

ارسااااة أرااااخاع املرتتااااب علااااى قاااارارات املنظمااااات الدوليااااة؛ وحور مم
حتااح سيما املنظمات الدولياة  اال ال النانون الدوي من غأ الدول،

والعرف؛ واملدى الري  “لنانون غأ امللز. ااألورويب؛ والع قة بني 
 قد يصل رلياه تبااين الاُنهج ه جمااالت خمتلفاة مان جمااالت الناانون؛

نح أمهياااااااة  للممارساااااااة ال أو رذا  اااااااان يتعاااااااني، وماااااااا  يتعاااااااني، أن متاااااااُ
املتساانة؛ وأمهيااة النبااول الضاامإ والسااكوت وحاااالت االمتنااا   غااأ

 “بشاااااااااكل تااااااااااع تضاااااااااررةامللااااااااادول  امفهوماااااااااا عااااااااان الفعااااااااال؛ و 
  “الاُمِصارّ  ملعرتضا و
سلتعلينات الا  أُحي ماا بشاأن اساتخدا.  لما   يتعلق فيماو  -9
ه ذلك ترمجة الكلماة  مبا ه عنوان املوضو ، “ثباتر و “شأة ن

اللغااااات األتاااارى، رأى السااااأ مايكاااال أنااااه أاي   اناااات األتااااأة رىل 
املسااااتخدمة، فااااإن املوضااااو  ينبغاااا  أن يشاااامل  اااا   ماااان الكلمااااات 

طريناااة حتدياااد وجاااوح قاعااادة مااان قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره مااان 
علااى ساابيل املثااال، ممارسااة الاادول س ضااافة رىل االعتناااح  -عدمااه 

ماااااااات الااااااا  مكاااااااان وأنااااااااوا  املعلو  -إبلزامياااااااة املمارساااااااة وضااااااارورهتا 
ن الدوي العاره، فضا   استخدامها  ماحة تا.  جراء حتليل للنانو 

عاان املصاااحر احملتملااة لتلااك املعلومااات  وماان األمهيااة مبكااان العثااور 
علااى عنااوان مناسااب، حبيااث يعكااس أبقصااى قاادر ماان الوضااوح مااا 

 تنوي اللجنة أن تنظر فيه ه رطار ارا املوضو  
فهمه وحيحا ، فإن السيد فورتو وأعضااء   وقال رنه رذا  ان ما   -10

املساااألة الرئيساااية الااا  يتعاااني تناوهلاااا ه رطاااار اااارا    آتااارين قاااد رأوا أن 
املوضااو  تتمثاال ه األساالوب الواجااب اتباعااه لتحديااد قواعااد النااانون  
الدوي العاره النائماة  وقاال رناه يتفاق ماا اارا الارأي  واعتارب أناه رمباا  

ه عنااااااوان    “ identification   ااااااان ماااااان األفضاااااال اسااااااتخدا.  لمااااااة  
املوضو  سللغة ا نكليزية، وأبدى عد. اعرتاضه علاى رمكانياة تعاديل  

الوقت نفسه، أعرب السأ مايكل عن   وه   العنوان ه مرحلة الحنة  
ه    “ شاأة  ن اتفاقه ما األعضاء الرين رأوا أنه مان املفياد رحراج  لماة  

عااااد. وجوحاااااا   و أ   العنااااوان  رن حتديااااد وجااااوح قاعاااادة انراااائة مزعومااااة 
ح أن ينطااااوي علااااى النظاااار ه طرائااااق نشااااأة النواعااااد العرفيااااة ه  ياااارجَّ 

الناانون الاادوي  وأيااد ماا ذاااب رليااه أحاد املتحاادثني ماان أناه ماان غااأ  
 املمكن فصل ارين اجلانبني فص   اتما  أحدمها عن اآلتر  

ر -11 أرااار رلياه الساايد حساونة مان أن اللجنااة قاد ترغااب  مباا وذ اّ
، 1949الاا  قاماات مااا ه عااا. أية التحضاا يم حراسااتها ه رعاااحة تنياا 
بل ووسائل جعل  سمن نظامها األساس ، عن   24ه رطار املاحة 

تازال  ال ، وا  حراساة(339ً“رثبات النانون الدوي العره أيسر مناال  
تشكل أساسا  ألنشطة ااماة جارياة  وأوضاح، ه معارض رحم علاى 

__________ 
 للجناااة الشااابك  املوقاااا علاااى متاحاااةً Corr.1و A/CN.4/6 الوثيناااة (339ً 
 ( 1949 حوليةه  أو
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مان مر رتاه، 16الفنارة استفسار السايدة رساكوسر رراننادث بشاأن
أن الفناارة موجهااة رىل اجلهااات الاا  تنكاار، فيمااا يباادو، النااوة امللزمااة 

، قااااال رن عبااااارة 18سلفناااارة يتعلااااقفيماااااللنااااانون الاااادوي العااااره  و 
مااا“ تباارهلا املنظمااات غااأ احلكوميااةهااوح التاادوين الاا  ج يُنصااد

أتاارى وأيااة جهااوح مجاعيااة(340ًتغطيااة أعمااال رابطااة النااانون الاادوي
ه ذلاااااك أعماااااال اللجناااااة الدولياااااة مبااااااذات طاااااابا غاااااأ حكاااااوم ،

 (342ًومعهد النانون الدوي(341ًللصليب األمحر
وقال رنه يتفق ماا الازم ء الارين رادحوا علاى أمهياة االساتناح-12

لغااات خمتلفااة، وهرىل  تاااست أوسااا جمموعااة ممكنااة ماان املاا لفني،
املس تلّن  رىل يتطلا رنه قائ   اعدة من أعضاء اللجنة، ورمبا وأرحف

وثينة  ع قة سللجنة تربطها ال  املنظمات من أيضا 
وأراااار رىل وجاااوح اتفااااق واساااا بشاااأن تطاااة العمااال املنرتحاااة -13
رتة الساااانوات اامااااس، وااااا  تطااااة ماااارا املوضااااو  لفاااا يتعلااااقفيمااااا

رعااداحموهررراااحية فحسااب وعرضااة للتعااديل  ا يزمااَ مااا أن حااني
قاد يتباني أناه مفارط ه الطماوح، 2015و2014م  من التناارير لعاا

فإناااااه مااااان األمهياااااة مبكاااااان التطااااارق رىل ممارساااااة الااااادول ورىل مساااااألة 
بينهمااا  النااائم الاارتابط رىل نظاارا  نفسااه، الوقاات ه س لاازا. االعتناااح
ورأى أنااااااه ينبغاااااا  مراعاااااااة الننطااااااة الاااااا  أاثرهتااااااا الساااااايدة رسااااااكوسر 

لياااق علاااى واااة للااادول للتعأ ااادت ضااارورة راتحاااة الفر رذرراننااادث،
املبااح  التوجيهياة قبال اعتماحااا  وسايكون أوجممل االستنتاجات

من املفيد للجنة، علاى الارغم مان الشاكوك الا  أعارب عنهاا السايد 
مكان الما ريه، أن تطلب من الدول معلومات عن ممارساهتا الا 

احلصاول عليهااا بسااهولة  وقااد أوااب العديااد ماان املتحاادثني حينمااا 
الصاااحرةينبغااا الا أنااهرأو  األحكااا. علااى حصاارا  تعتمااد أن للجنااة  

__________
العاماااةالنواعااادة علاااى نشاااأة املنطبنااا املبااااح بشاااأن لنااادن  بياااان (340ً
سلناااراراعُتمااادالاااري،التعليناااات املصااااحبة للبياااان و “،الااادوي العااارهلناااانون ل

لناااااانون لالعاماااااةالنواعااااادنشاااااأةبشاااااأن 2000يولياااااه /متوز29املااااا رخ16/2000
-Report of the Sixty  انظار  الادويالناانون رابطاةعنوالصاحرالدوي العره 

ninth Conference held in London, 25–29th July 2000, p. 39 (available 

from the website of the International Law Association: www.ila-

hq.org/en/committees/index.cfm/cid/30)  ارت حال ناقشاتاملأيضا انظر
.ibid., ppالعاماة  اجللسةه  هلنادن“ بياان يارح  و 926–922  ,.ibid أيضاا 

pp. املعنياااة اللجناااةعنااادهتا الااا عمااالاللااادورةالنهاااائ التنرياااريااارحو ؛777–712
,.ibid( ه  ةالعاماااااا النواعاااااادًالعاااااارهبنشااااااأة النااااااانون الاااااادوي  pp. 778–790 

درهتا تلااااااك اللجنااااااة معلومااااااات وتتضاااااامن التنااااااارير املرحليااااااة السااااااتة الاااااا  أواااااا 
 تفصي  أ ثر
ً341)J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law, vol. I (Rules) and vol. II (Practice) 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2005) 
ً342)Institute of International Law, Yearbook, vol. 62, Part II, 

Session of Cairo (1987), resolution and conclusions of the Thirteenth 

Commission on the elaboration of general multilateral conventions and 

of non-contractual instruments having a normative function or 

objective, p. 66 

عاااان احملااااا م واهليئااااات النضااااائية الدوليااااة، باااال ينبغاااا  هلااااا أن تااااوي 
الادول، ممارساة رىل تاوا  ه ذلاك ممارساة مجياا أجهازة مبااااتماما 

بتعلين  الواجب النحو على علما  أحاط رنه قائ   وأضاف الدولة 
سحلاراية الاوارحة يتعلاقفيماان لسيد غيفورغياالسيدة جا وبسون وا

ماان املاار رة، ورأى أنااه 27ه هناياة الفناارة الفرعيااة األوىل ماان الفناارة 
التااااي  النحاااو علاااى لُينااارأ الااادول رىل املناااد. الطلاااب تبسااايط مكااان

طلااب اللجنااة ماان الاادول معلومااات عاان ممارسااتها املتصاالة بنشااأة  ت
تكريس ارا النانون ه لة املناسبة لالنانون الدوي العره وأنوا  األح

البياااانت الرمسيااة حالاة معينااة  ومكان أن تشاامل ااارم املمارساة  ًأ(
املندمااة رىل اهليئااات التشااريعية واحملااا م واملنظمااات الدوليااة؛ وًب( 

  وأعاارب السااأ “قاارارات احملااا م الوطنيااة وا قليميااة وحون ا قليميااة
ناااااة لتكلياااااف األمامايكااااال عااااان أملاااااه أن تكاااااون اللجناااااة مساااااتعدة

الاااادورةالعامااااة موعااااد حلااااول قباااال ممكنااااا  ذلااااك رن ااااان ّد، تُعااااِ أبن
ااامساااة والساااتني، مااار رة حتااادح العناوااار الااا  تضااامنتها األعماااال 
السااابنة للجناااة والااا  مكاان أن تكاااون مهماااة بوجااه تااااع سلنسااابة 

هلرا املوضو  
)eaut dedere aut judicar((343) احملاكمةأوابلتسليمااللتزام 

(A/CN.4/650وAdd.1،دالالفرع )
من جدول األعمال[3]البند 

تنرير الفريق العامل
ًرئاايس الفريااق العاماال املعااإ مبوضااو  كيتيشايســاري الساايد -14

قااال رن ((aut dedere aut judicare)احملا ماة أوااللتازا. سلتسااليم
را ما الفريق العامل عند مخس جلساات لتنيايم تناد. العمال املتعلاق 

املوضااااو  واستكشاااااف اايااااارات الاااا  مكاااان أن تتبعهااااا اللجنااااة ه 
املسااتنبل  واسااتند الفريااق العاماال رىل أربااا ورقااات عماال غااأ رمسيااة 

أعداا رئيسه 
وأرار رىل أن بع  األعضااء أعرباوا عان رغباتهم ه احلصاول -15

علااى وااورة أوضااح للنضااااي املطروحااة ماان أجاال متكااني اللجنااة ماان 
م ئمااة  ورئاا  أنااه قااد يكااون ماان املفيااد للجنااة أن ة تنااد  اسااتجاب

األطااراف املتعادحة املعااادات نُظاُام باني االتسااق حتنيااق علاى تعمال
__________

تناااااريرأربعااااةه، 2011و2006عااااام باااانيفيمااااااللجنااااة،نظاااارت(343ً
اجمللاد الثااين ،2006حولياةًغالتساك جيسا فالسيداااع،املنررقدمها

اجمللااااد ،2007وحوليااااةًالتنرياااار األوي(؛ A/CN.4/571ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 
،2008وحوليااااةًالتنريااار الثاااااين(؛A/CN.4/585الثااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 

وحولياااةًالتنريااار الثالاااث(؛ A/CN.4/603اجمللاااد الثااااين ًاجلااازء األول(، الوثيناااة 
ًالتنريار الراباا((  وه A/CN.4/648زء األول(، الوثينة اجمللد الثاين ًاجل،2011
عااام  اللجنااة، أنشااأت 2009عااا.  الساايد آالن برائسااةالعضااوية، مفتااوحفرينااا 
الثاايناجمللاد،2009حولياةًاملوضاو هللنظارالعاا.ارا ط بتحديدقا.بيليه، 
العامااااااال ه الااااااادورة (  وأعياااااااد تشاااااااكيل الفرياااااااق 204الفنااااااارة(، الثااااااااينًاجلااااااازء 
الثاااايناجمللاااد،2010حولياااةالسااايد رنريكياااه  اناااديوا ًبرائساااةوالساااتني، الثانيااة
يدالساااااا برائسااااااةاحلاليااااااة،الاااااادورةوه،(340-337الفناااااارات(، الثاااااااينًاجلاااااازء 

 يتيشايساري راينغساك  
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احملا مااااة  ومااااا ذلااااك،  أو ذات الصاااالة مبوضااااو  االلتاااازا. سلتسااااليم
احملا مة ينطبق بطرق  أو  الحد بع  األعضاء أن االلتزا. سلتسليم

ختلفاااة، حبياااث رن أياااة حماولاااة املعااااادات املمتبايناااة للغاياااة ه نظااام 
تكااااون ذات  لاااان لتحنيااااق االتساااااق تااااارج ااااارم األطاااار التعااديااااة

تكاون انااك فائادة  باأة مان وضاا مشااريا ماواح بشاأن  ولن معىن 
 األحكا. النائمة ه املعاادات املتعدحة األطراف 

وأوضاااح أن مساااارا  اثنياااا  جااارى اقرتاحاااه مااان مساااارات العمااال  -16
 ياااايم  اااال ماااان تفسااااأ البنااااوح املتعلنااااة سلتسااااليميتمثاااال ه تن املمكنااااة

احملا ماااة وتطبياااق اااارم البناااوح وتنفياااراا  وماااا ذلاااك، فناااد أ اااد  أو
بعاااا  األعضاااااء أن املسااااألة املطروحااااة ااااا  مسااااألة تتعلااااق سلوقااااائا 

 وليست من األمور ال  مكن للجنة تسويتها 
صاااء وحتلياال وذ اار أن ا مكانيااة الثالثااة تتمثاال ه رجااراء استن -17
نهجيااني ملمارسااة الااادول الاا  مااان رااأهنا أن تااادل علااى أن قاعااادة م

 احملا ماة آتارة ه التشاك ل، أو عرفية تعكس التزاماا  عاماا  سلتساليم
تدل على أن ارا االلتزا. يشكل مبدأ قانونيا  عاما   وماا ذلاك،  أو

فند أبدى بع  األعضاء ركا  ه فائدة ارا املسعى، وأرااروا رىل 
مشااااارو  مدوناااااة اجلااااارائم املخلاااااة بسااااالم ا نساااااانية مااااان  9املااااااحة أن 

واااو املشاارو  الااري اعتمدتااه اللجنااة ه حورهتااا الثامنااة  ،(344ًوأمنهااا
 ، قاااااد تضااااامنت سلفعااااال التزاماااااا  سلتساااااليم1996واألربعاااااني ه عاااااا. 

احملا مااة فيمااا يتصاال سجلاارائم األساسااية  ورذا رغباات اللجنااة ه  أو
موعااة أوسااا ماان اجلاارائم، ا. لكاا  تغطاا  جمالتسااليم بوجااوح التاازا. عاا 

فإناااااه سااااايتعني عليهاااااا اااااااوض ه حراساااااة عاماااااة لناااااانون التساااااليم، 
س ضااااافة رىل املسااااائل الواسااااعة النطاااااق املتعلنااااة مبمارسااااة الساااالطة 
التنديرياااة للنياباااة العاماااة، واااا  جمااااالت تتناااو  فيهاااا املمارساااة تنوعاااا   

 . االلتزا. العا بأا ، وارا ما يثأ الشكوك بشأن وجوح ارا 
وأضاف قائ   رن بع  األعضاء قد أقروا أبن العنبة الرئيسية  -18

الااا  تعااارتض سااابيل رحاااراز تناااد. ه اااارا املوضاااو  تتمثااال ه عاااد. 
احملا مة  أو وجوح حبوث أساسية بشأن ما رذا  ان االلتزا. سلتسليم

قاااد بلاااغ مرتباااة الناااانون العااااره  والحظاااوا أن قياااا. اللجناااة سعتماااااح 
، لاااادى وااااياغتها ملشاااارو  مدونااااة اجلاااارائم 9و 8 مشااااروع  املاااااحتني

املخلاااااة بسااااالم ا نساااااانية وأمنهاااااا،  اااااان ينااااادرج ه رطاااااار التطاااااوير 
التااادر  ، و اااان ماااا حفعهاااا رلياااه ااااو احلاجاااة رىل رقاماااة نظاااا. فعاااال 

، ولاايس تنياايم املمارسااة الفعليااة للاادول واالعتناااح للتجاار  واحملا مااة
   اجلرائم ه مشرو  املدونةس لزا.  و ان من املفهو. أن رحراج بع

 أنااه  ماا  يا ثر ه مر از اجلاارائم األتارى اااضاعة للنااانون الادوي، ال
 ئول حون مواولة تطاوير اارا اجملاال اهلاا. مان جمااالت الناانون  ال
ء األعضااااء أناااه قاااد يكاااون مااان املفياااد اااارا الصااادح، رأى اااا ال وه

  1996رجراء حتليل لكيفية تطور النانون منر عا. 
وأفاح حبصول توافق ه اآلراء على أن املوضو  يتعلق، بصافة  -19

يتعلااق مبمارسااات الاادول  وال احملا مااة، أو عامااة، ساللتاازا. سلتسااليم
__________ 

  63 ع(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،1996 حولية (344ً 

ا ماة ه حاد ساللتازا. سحمل أو سلتزا.  سلتسليم، أو ه جمال التسليم،
ق أيضاااا  توافاااق ه اآلراء علاااى أن حباااث رمكانياااة وجاااوح  ذاتاااه  وحتناااَّ

 احملا مااة  مباادأ عااا. ماان مباااح  النااانون الاادوي أو تسااليمالتاازا. سل
ي حي رىل رحراز تند. ه األعمال املتعلنة سملوضو  يتجااوز ماا  لن

 ه مكن أن ي حي رليه املسار الري يستند رىل النانون الدوي العر 
وخبصوع الع قة بني املوضو  وبني الوالية النضائية العاملية،  -20

 أناااهايسااااري رىل أن بعااا  األعضااااء قاااد أ ااادوا أراااار السااايد  يتيش
مفاار ماان رجااراء حتلياال ملسااألة الواليااة النضااائية العامليااة، نظاارا  رىل  ال

ووجاااه بعاااا  األعضاااااء  الع قاااة الوثينااااة الااا  تااااربط باااني املسااااألتني 
االنتبااااام رىل األعمااااال اجلاريااااة بشااااأن نطاااااق وتطبيااااق مباااادأ الواليااااة 

  ري االضاط   ماا ه رطاار ال النضائية العاملية، وا  األعمال 
اللجنة الساحسة  ورأى عدح من األعضاء أناه مكان للجناة الناانون 
ة الاااادوي أن تشاااار  ه رجااااراء حتلياااال لاااادور الواليااااة النضااااائية العاملياااا 

احملا مة حون أن تنتظر رمتا. اللجنة  أو ساللتزا. سلتسليم  يتعلق فيما
 ية العاملية الساحسة أعماهلا املتعلنة سلوالية النضائ

 اااادوى حراسااااة املوضااااو ، ذ اااار رئاااايس الفريااااق  يتعلااااق فيماااااو  -21
بعاااااا  األعضاااااااء أقااااااروا سألمهيااااااة الاااااا  توليهااااااا الاااااادول  العاماااااال أن
من الزاوية العملياة فحساب،  ال  مفيدا  يُعترب موضوعا   رذ للموضو ،

ماان حيااث رنااه سيساااعد ه حاال املشااا ل الاا  تواجههااا الاادول ه 
احملا مااة، ولكاان ألناااه ياا حي أيضاااا  حورا   أو ساااليمتنفياار التزامهااا سلت

رئيسيا  ه التنسيق بني النظم الوطنية والدولياة ه رطاار البنياة العاماة 
الصادح، رأى بعا  األعضااء أناه  اارا وه للعدالة اجلنائياة الدولياة 

مكاااان للجنااااة النااااانون الاااادوي، آتاااارة  اااا   ماااان التطااااوير التاااادر   
االعتباار، أن تر از أعماهلاا علاى موضاو   للنانون الدوي وتدوينه ه

احملا ماة علاى ماو ماا يتجلاى بصاورة تاواة ه  أو االلتزا. سلتساليم
هد على مجلة ومكن أن ير ز ارا اجل املعاادات املتعدحة األطراف؛

النطاااق املاااحي ل لتاازا. ومضاامونه، والع قااة بااني  أمااور، ماان ضاامنها
وِجبة للوفاء مارا االلتازا. ما  االلتزا. واملباح  األترى، والظروف امل

توفرت، وتنفير االلتزا.، والع قة بني االلتزا. وتسليم اجلاين املفرتض 
أعضااااء وماااا ذلاااك، فناااد أ اااد  رىل حمكماااة جنائياااة حولياااة خمتصاااة 

د  آتاااارون علااااى أمهيااااة تااااوت  جانااااب احلاااارر، وأراااااروا رىل أن تعناااا 
بتعيااني  يتعلااق فيمااايااربر عااد. التساار  ه الاااذ أيااة قاارارات املوضااو  

منرر تاع جديد وفيما خيص حتديد ما رذا  ان ينبغا  االساتمرار 
  ه حراسة املوضو  وحتديد  يفية النيا. برلك

ضاوء علاى أمهياة املعااادات وأرار رىل أنه قد جرى تسليط ال -22
والنااااانون الاااادوي العااااره ه حراسااااة املوضااااو   وقااااال رن عاااادحا  ماااان 

نتظااار واادور حكاام حمكمااة العاادل األعضاااء رأوا أنااه ماان احلكمااة ا
قبال التساليم  أو املسائل املتصلة ساللتازا. سحملا ماةالدولية ه قضية 

عضااا  الااذ أي مواقااف هنائيااة، حيااث مكان هلاارا احلكاام أن يوضااح ب
 من املسائل املطروحة 

وأضااااف قاااائ   رن بعااا  األعضااااء اقرتحاااوا أن تنهااا  اللجناااة  -23
أنه يشاكل أحاد جمااالت الناانون  أعماهلا بشأن ارا املوضو  حبجة
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تساتطيا اللجناة حالياا  أن تسااام فيهاا مساامهة  بااأة  ورأى  ال الا 
ربياار ااا الء األعضاااء أنااه إبمكااان اللجنااة تنااد  تفسااأات منطنيااة لت

 رهناء أعماهلا املتعلنة مرا املوضو  
متوز/يولياااااه  24وأراااااار رىل أن الفرياااااق العامااااال قاااااد أجااااارى ه  -24

ا  أوليااا  حلكاام حمكمااة العاادل الدوليااة املاار ور أعاا م، استعراضاا  2012
وساّلم الفريااق بضاارورة رجااراء حتلياال متعمااق للتوواال رىل تنياايم  اماال 
آلاثر ارا النرار على املوضو  قيد النظر  وقد طلب الفريق العامل 
من رئيسه أن يعّد ورقة عمل، لتنظر فيها اللجنة ه حورهتا ااامسة 

 يتعلق فيماخمتلف التحلي ت ال  أجريت رض فيها  والستني، يستع
سملوضاااو  قياااد النظااار ه ضاااوء ذلاااك احلكااام، و ااارلك أياااة تطاااورات 
 أتااارى، س ضااااافة رىل امل حظااااات الاااا  أُبااااديت ه الفريااااق العاماااال

مناقشااااات اللجنااااة الساحسااااة تاااا ل الاااادورة السااااابعة والسااااتني  وه
مناقشاااته ه حا  رىل للجمعيااة العامااة  وساايند. الفريااق العاماال، اسااتنا

الااااادورة ااامساااااة والساااااتني، اقرتاحاااااات ملموساااااة رىل جلناااااة الناااااانون 
الاادوي لكاا  تنظاار فيهااا  وماان املتااوتى، رذا قااررت اللجنااة مواواالة 
أعماهلاااا بشاااأن اااارا املوضاااو ، تعياااني منااارر تااااع جدياااد؛ ولكااان 

قااررت رهناااء أعماهلااا بشااأنه، ساايكون عليهااا أن تنااد. تفسااأات  رذا
  تربر قراراا
  ، Add.1و A/CN.4/650* ) (ختام) الزمن  عب  دات املعاه

 ( هاء  الفرع 
 من جدول األعمال[ 8]البند 

 ** (تتا.تنرير فريق الدراسة ً
ًرئايس فريااق الدراساة املعاإ مبوضاو  املعاااادات نـولت السايد  -25

مااا جمموعااه  2012عاارب الاازمن( ذ اار أن فريااق الدراسااة عنااد ه عااا. 
 25و 19 وه أاير/مااايو 24و 16و 15و 10و 9مثاااين جلسااات، ه 

 متوز/يوليه  26و
تنريارم الشافوي  ،للجناة 3135ه اجللساة  ،وأوضح أنه عارض -26

ي اضااطلا بااه فريااق الدراسااة األول بشااأن بعاا  جوانااب العماال الاار
ه جلسااااااته ااماااااس املعناااااوحة ه أاير/ماااااايو  وقاااااد تعلنااااات اااااارم 
 اجلوانااب ه معظمهااا بشااكل وطرائااق األعمااال املنبلااة للجنااة بشااأن
ااارا املوضااو   وذ اار أنااه  ااان قااد أرااار، ه تلااك املناساابة، رىل أن 
فريااق الدراسااة يوواا  بتغيااأ رااكل األعمااال املتعلنااة ماارا املوضااو  

 يني منرر تاع وبتع
تغياااأ  ،3136ه جلساااتها  ،وأضااااف قاااائ   رن اللجناااة قاااررت -27

رااكل األعماااال املتعلناااة مااارا املوضااو  اعتباااارا  مااان حورهتاااا ااامساااة 
ساااتني، علاااى النحاااو الاااري اقرتحاااه فرياااق الدراساااة، وتعييناااه مناااررا  وال

التفاقاااات  اتاواااا  معنياااا  سملوضاااو  الاااري تنااارر أن يكاااون بعناااوان 
  “بتفسأ املعاادات يتعلق فيماال حنة واملمارسة ال حنة 

__________ 
  3136 اجللسة من مستأنف * 
  3135 اجللسة من مستأنف ** 

نول  رن تنريرم ه اجللسة احلالياة سايغط  بعا   وقال السيد -28
 تاا ل اجلاازء األول ماان الاادورة والاا جوانااب األعمااال الاا  أجناازت 

يتسااان تناوهلااااا ه تنريااارم الشاااافوي األول، و ااارلك األعمااااال الاااا   مل
اضطلا ماا فرياق الدراساة تا ل اجللساات الاث ث الا  ُعنادت ه 

 اجلزء الثاين من الدورة 
ئ   رن فرياااااق الدراساااااة نظااااار ه الااااادورة احلالياااااة ه وأرحف قاااااا -29

و تنريااااار يتنااااااول االتفاقاااااات ال حناااااة التنريااااار الثالاااااث لرئيساااااه، واااااا 
واملمارسااة ال حنااة للاادول تااارج رطااار ا جااراءات النضااائية وراابه 
النضائية، وأ مل فريق الدراسة نظرم ه التنريرم الثاين لرئيسه الري 

ر بعاا  الاانظم اااوااة ماان حيااث يعاااض االجتهاااح النضااائ  ه رطااا
 ولته سالتفاقات ال حنة واملمارسة ال حنة 

وأرااااار الساااايد نااااول  رىل أن التنرياااار الثالااااث غطااااى جمموعااااة  -30
ه ذلااااك مااااا يلاااا   أرااااكال االتفاقااااات  مبااااا متنوعااااة ماااان النضااااااي،

ال حنة واملمارسة ال حنة واألحلة الدالة عليهما وتفساأمها، فضا   
اجلوانب العامة املتعلنة، ه مجلة أمور، سآلاثر احملتملة عن عدح من  

واملمارسااة ال حنااة ًعلااى ساابيل املثااال،  يفيااة ل تفاقااات ال حنااة 
رساااهامهما احملتمااال ه توضااايح املنصاااوح حبكااام مااان أحكاااا. رحااادى 

ه أت يااد حرجااة االتتيااار املرتو ااة ألطااراف املعاااادة  أو املعاااادات،
دى وجاااوب أن يعااارّب االتفااااق، مبوجاااب حكااام مااان أحكامهاااا(؛ ومااا 

من اتفاقية فيينا   31ًأ( وًب( من املاحة  3سملعىن املنصوح ه الفنرة  
 بتفساأ يتعلق فيما، عن الرأي النانوين للدول األطراف 1969 لعا.
تطبيااق املعاااادة؛ واملمارسااة ال حنااة الاا  قااد تشااأ رىل االتفاااق  أو

الاا   أو اقهااا م قتااا ،توساايا نط أو علااى عااد. تطبيااق املعاااادة م قتااا  
 رطاااااار تعااااارب عااااان تااااادابأ م قتاااااة؛ واملمارساااااة الثنائياااااة وا قليمياااااة ه

املعاااادات ذات العضااوية الواسااعة؛ والع قااة بااني املمارسااة ال حنااة 
واالتفاقااات ال حنااة، ماان انحيااة، والتطااورات العلميااة والتننيااة، ماان 

رحاادى انحيااة أتاارى؛ والع قااة بااني املمارسااة ال حنااة لألطااراف ه 
املعااااادات وباااني نشاااأة قواعاااد الناااانون الااادوي العاااره سلتاااوازي ماااا 

ور احملتمااااال ل تفاقاااااات ال حناااااة واملمارساااااة ال حناااااة ذلاااااك؛ والاااااد
إبحتااال تغيااأات علااى املعاااادات، والاادور االسااتثنائ   يتعلااق فيمااا

الاااري قااااد ت حياااه املمارسااااة ال حناااة واالتفاقااااات ال حناااة ه رهناااااء 
ول التنرير الثالث أيضا  مساائل أتارى، مثال أتثاأ املعاادة  وقد تنا

فسأ بع  املعاادات من ت ل أركال حمدحة من التعاون على ت
املمارسااااة ال حنااااة، والاااادور احملتماااال الااااري ت حيااااه ماااا مترات الاااادول 

تااادعيم  أو بنشاااوء يتعلاااق فيماااااألطاااراف وايئاااات رواااد املعااااادات 
. التنرير الثالث بع  املمارسة ال حنة  وقد أو  االتفاقات ال حنة

ض حتليلاه األمثلة من االتفاقات ال حنة واملمارسة ال حناة ه معار 
هلاااااارم املسااااااائل املختلفااااااة، وتضاااااامن تنييمااااااا  هلاااااارم األمثلااااااة وحماولااااااة  

 الستخ ع بع  االستنتاجات األولية 
وقاااال رن املناقشاااة الااا  أجراااااا فرياااق الدراساااة بشاااأن التنريااار  -31

ية  وقد تطرق عدة أعضاء أثناء املناقشة رىل الثالث  انت ثرية للغا
ية مشاريا االستنتاجات الوارحة ه املسألة العامة املتعلنة مبدى قطع
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حااااني رأى بعاااا  األعضاااااء أن الكثااااأ منهاااااا  وه التنرياااار الثالااااث 
مصاااغ بعباااارات عامااة رىل حاااد ماااا، رأى أعضاااء آتااارون أن بعااا  

 ة املاار ورة ه التنرياار االسااتنتاجات قطعيااة للغايااة سلنظاار رىل األمثلاا 
 ااارا الصاادح، الحااد بعاا  األعضاااء أن التحاادي الرئيساا  ه وه

األعمااال املنبلااة للجنااة بشااأن ااارا املوضااو  يتمثاال ه حماولااة وضااا 
منرتحااااات تنطااااوي علااااى مضاااامون معياااااري  اااااف، مااااا االحتفااااا  
 سملرونة املتأولة ه مفهو. املمارسة ال حنة واالتفاقات ال حنة 

سجلااازء  يتعلاااق فيماااارىل أن عااادحا  مااان الننااااط قاااد أثاااأ  وأراااار -32
اف ه التنرياار  ومشلاات ااارم النناااط مااا الااري يعاااض ماا مترات األطاار 

يلااا   مااادى اساااتحناق اااارم احملافااال معاملاااة تاواااة عناااد النظااار ه 
 “ متر األطاااراف مااا  لرذا  اااان يوجاااد مفهاااو. وحياااد  وماااا املوضاااو ؛

جمموعاااة متنوعاااة مااان اهليئاااات ماااا رذا  اااان اااارا املصاااطلح يغطااا   أو
نظماات  ما بينها سوى أهنا ليسات مان أجهازة امل ال املختلفة ال 

ا مااا مترات األطاااراف سلنااادرة علاااى الااااذ  الدولياااة؛ ومااادى أتثاااأ متتااا 
عااد. متتعهااا باارلك، علااى رسااهامها  أو بساالطة املراجعااة، أو قاارارات

شاااأن ررسااااء ممارساااة الحناااة ب أو احملتمااال ه واااوغ اتفاقاااات الحناااة
لتوافاااق اآلراء، وغاااأم مااان رجااااراءات  وماااا معااااادة مااان املعااااادات؛

تّتبعهاا ما مترات األطاراف، مان مغازى وأمهياة ه  ونا النرار ال  قد
 السياق احلاي 

وقاااال رن فرياااق الدراساااة قاااد نظااار أيضاااا  ه ساااتة اساااتنتاجات  -33
عاماااة رضاااافية اقرتحهاااا رئااايس الفرياااق ه تنريااارم الثااااين الاااري تنااااول 

جتهاااااااح النضااااااائ  ه رطااااااار الاااااانظم اااوااااااة ماااااان حيااااااث واااااالته اال
حنة  وقد ر زت املناقشات على سالتفاقات ال حنة واملمارسة ال 

اجلوانب التالية  مسألة ما رذا  ان يلز. أن  سد املمارساة ال حناة 
بتفسااأ املعاااادة، وذلااك  يتعلااق فيماااأ ثاار  أو موقااف طاارف واحااد

ة للتفساأ؛ ومادى احلاجااة رىل أن لكا  تكاون قابلاة العتبارااا وسايل
شاار ة النشاطة تكون املمارسة ال حنة حمدحة؛ والندر الا ز. مان امل

أ ثااار مااان أطاااراف  أو ه املمارساااة، ومغااازى ساااكوت طااارف واحاااد
أ ثار مان األطاراف األتارى؛  أو املعاادة علاى ممارساة طارف واحاد

ل واآلاثر احملتملاااااة للممارساااااة ال حناااااة املتناقضاااااة؛ ورمكانياااااة رحتاااااا
تغيااأات علااى املعاااادة عاان طريااق املمارسااة ال حنااة؛ والع قااة بااني 

 .التفسأ الرمسية أو وبني رجراءات التعديلاملمارسة ال حنة 
وذ ر السيد نول  أناه قاا.، ه ضاوء مناقشاات فرياق الدراساة  -34

ااارم، إبعاااحة واااياغة نااص مااا أوااابح اآلن سااتة اسااتنتاجات أولياااة 
 ة  وجاء نصها على النحو التاي رضافية لرئيس فريق الدراس

 يتعلاااااااااااااااق ملوقاااااااااااااااف ال حناااااااااااااااة املمارساااااااااااااااة  سااااااااااااااايد -1 
 عاادةامل بتفسأ

ب أن  سد املمارسة ال حناة، مان أجال أن تصالح     
 يتعلاااق فيمااااأ ثااار  أو  وسااايلة للتفساااأ، موقاااف طااارف واحاااد

بتفسااأ املعاااادة  بيااد أن اهليئااات النضااائية الاا    اسااتعراض 
تشاااارتط سلضاااارورة أن  سااااد املمارسااااة ال حنااااة  ال اجتهاحاهتااااا

ا قاااد ترتئااا  أن واااراحة  موقفاااا  يتعلاااق بتفساااأ املعااااادة، ولكنهااا 
 ارا املوقف يندرج ضمنيا  ه املمارسة 

 تصووية املمارسة ال حنة -2 
ني، تكااااون تصووااااية سااااب النظااااا.  حب  والناعاااادة املعنيااااّ

املمارسة ال حناة مان العناوار الا  مكان أن تا ثر علاى مادى 
 أتااااراا ه االعتبااااار ماااان جانااااب اهليئااااات النضااااائية  وماااارا،

 ل حنة حمدحة حائما  يلز. أن تكون املمارسة ا ال

 حرجة املشار ة النشطة ه املمارسة ومغزى السكوت -3 
والناعدة املعنّيني، خيتلف عدح األطراف سب النظا.  حب 

الااا   اااب أن تسااااام علاااى ماااو نشاااط ه املمارساااة ال حناااة 
ذات الصلة  وقد سّلمت معظم اهليئات النضاائية الا  تساتند 

 وت ماان جانااب طاارف واحاادرىل املمارسااة ال حنااة أبن السااك
أ ثاااااار مكنااااااه أن يساااااااام، ه ظااااااروف معينااااااة، ه تشااااااك ل  أو

 ولة  ممارسة الحنة ذات
  آاثر املمارسة ال حنة املتناقضة -4 

د ترتتب على املمارساة ال حناة املتناقضاة آاثر خمتلفاة  ق 
 حبسااب نظااا. املعاااادة املتعاادحة األطااراف قيااد البحااث  وبينمااا

اف التابعاااااة ملنظماااااة التجاااااارة العاملياااااة أتتااااار ايئاااااة االساااااتئن ال
املعااااادة، سملمارسااة الااا  تناقضاااها ممارساااُة أي طااارف آتااار ه 

فإن احملكمة األوروبية حلنوق ا نسان قد رأت أحيااان ، عنادما 
ُووجهاات مبمارسااة غااأ موحاادة، أن ممارسااة ’األغلبيااة الواسااعة‘ 

املمارساااااااااة ’النريباااااااااة مااااااااان توافاااااااااق اآلراء‘  أو مااااااااان األطاااااااااراف
األطاااااراف ه االتفاقياااااة األوروبياااااة حلناااااوق ا نساااااان اااااا   باااااني

 املمارسة احلامسة 
املمارسااااااة ال حنااااااة ورجااااااراءات  أو  حااااااقاالتفاااااااق ال -5 

 التفسأ الرمسية أو التعديل
نااااااك حااااااالت اعرتفااااات فيهاااااا اهليئاااااات النضاااااائية أبن  ا 

للتفسااااااأ ه نظاااااا. ماااااان  أو وجاااااوح رجاااااراءات رمسيااااااة للتعاااااديل
 يساااااتبعد اساااااتخدا. االتفااااااق ال حاااااق ال األنظماااااة التعاادياااااة

 املمارسة ال حنة  وسيلة للتفسأ  أو
املمارساااااااااااة ال حناااااااااااة واحتماااااااااااال رحتاااااااااااال تغياااااااااااأات  -6 

 املعاادة على
 سياق استخدا. املمارسة ال حنة لتفساأ املعااادة،  ه 

اسااااتبعدت ايئااااة االسااااتئناف التابعااااة ملنظمااااة التجااااارة العامليااااة 
ق الحاق رىل رحتااال تغياأ علااى رمكانياة أن يا حي تطبيااق اتفاا

احملكمااااة األوروبيااااة االلتزامااااات التعااديااااة النائمااااة  ويباااادو أن 
حلناااااوق ا نساااااان وحمكماااااة املطالباااااات باااااني رياااااران والاااااوالايت 
 املتحاااااااادة تعرتفااااااااان إبمكانيااااااااة أن تاااااااا حي املمارسااااااااة ال حنااااااااة
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االتفاااااااااااااااااق ال حاااااااااااااااااق رىل رحتاااااااااااااااااال تغياااااااااااااااااأات علاااااااااااااااااى  أو
 املعنية“  املعاادات

ن فريااااااق الدراسااااااة قااااااد أووااااااى إبحراج نااااااص تلااااااك وأوضااااااح أ -35
ا رئيساه، حسابما أعيادت واياغتها االستنتاجات األولية ال  أعادا

ه ضوء املناقشاات الا  أجراااا الفرياق، ه الفصال املتعلاق مبوضاو  
من تنرير اللجنة، على ماو ماا   سلنسابة  “ملعاادات عرب الزمن ا

حة ه تنريااار اللجناااة عااان ل ساااتنتاجات األولياااة التساااعة األوىل الاااوار 
شااأ تنرياار اللجنااة   وسي(345ً(2011أعمااال حورهتااا الثالثااة والسااتني ً

رىل أن فريااااق الدراسااااة ينظاااار رىل ااااارم االسااااتنتاجات الاااا  وضااااعها 
رئيسه على أهنا ذات طابا أوي، حيث سيتعني أن يعاح النظر فيها 

عُاني وأن يُتوسا فيها ه ضاوء التناارير املنبلاة للمنارر ااااع الاري 
ماااا ترا ، وااااا  تنااااارير قااااد تتناااااول جوانااااب رضااااافية هلاااارا املوضااااو ، 

ك ه ضوء املناقشات املنبلة للجناة  وسلنظار رىل النارار الاري و رل
الرته اللجنة بتغيأ ركل أعماهلا املنبلة بشأن ارا املوضو ، قاال 

ينااااااارتح أن تعااااااااح واااااااياغة مشااااااااريا  مل رئااااااايس فرياااااااق الدراساااااااة رناااااااه
ة ه تنرياااارم الثالااااث ه ضااااوء املناقشااااات الاااا  االسااااتنتاجات الااااوارح

الدراساااة، ألناااه يفضااال أن ت تااار اااارم املناقشاااات ه أجراااااا فرياااق 
االعتبااار عناااد رعااداح تنريااارم األول بصااافته منااررا  تاواااا   وسااايجما 
اااارا التنريااار األول باااني ماااا ورح ه التناااارير الث ثاااة الااا  قااادمها رىل 

 فريق الدراسة 
رب أن اللجناااة ترغاااب ه ا حاطاااة علماااا  قاااال رناااه يعتااا  الـــرئيس -36

مبوضاااو  املعااااادات  ئيس فرياااق الدراساااة املعاااإسلتنريااار الشااافوي لااار 
 الزمن  عرب
 وقد تنرر ذلك  

*  (ختام)  وواثئقها عملها وأساليب وإجراءاهتا اللجنة   برانمج
(A/CN.4/650 وAdd.1،  زاي الفرع ) 

 من جدول األعمال[ 10]البند 
 ( A/CN.4/L.798ًتنرير فريق التخطيط 

ًرئاااايس فريااااق التخطاااايط( قااااال، ه معاااارض  نيهــــاوسالساااايد  -37
، رن الفرياااق عناااد (A/CN.4/L.798تندماااه لتنريااار فرياااق التخطااايط ً

أرباااا جلساااات للنظااار ه الفااار  زاي ًقااارارات اللجناااة واساااتنتاجاهتا 
األترى( من الوثينة املعنونة  موجز مواضيع  أعدته األمانة العامة 

العاماااة تااا ل ت ه اللجناااة الساحساااة للجمعياااة للمناقشاااة الااا  جااار 
(؛ وقارار اجلمعياة Add.1و A/CN.4/650حورهتا الساحسة والساتني“ ً

بشاااأن تنريااار  2011 اااانون األول/حيسااامرب   9املااا رخ  66/98العاماااة 
جلناااة الناااانون الااادوي عااان أعماااال حورهتاااا الثالثاااة والساااتني، وخباواااة 

املا رخ  66/102العاماة مناه؛ وقارار اجلمعياة  28رىل  22الفنرات مان 
بشااااااااأن سااااااااياحة النااااااااانون علااااااااى  2011األول/حيساااااااامرب   ااااااااانون  9

__________ 
  3150 اجللسة من مستأنف * 

  344 الفنرة(، الثايناجمللد الثاين ًاجلزء  ،2011 حولية (345ً 
 

الصااعيدين الااوطإ والاادوي؛ والفصاال الثالااث عشاار ماان تنرياار جلنااة 
  ويعكااااس (346ًالناااانون الااادوي عاااان أعماااال حورهتاااا الثالثااااة والساااتني

تنريااار فرياااق التخطااايط نتيجاااة املاااداوالت الااا  أجراااااا الفرياااق  وماااا 
فرياااق التخطااايط أيضاااا  أن يُعاااّد، اساااتجابة لطلاااب ذلاااك، فناااد قااارر 

، فرعااااااا  مفصاااااا   عاااااان سااااااياحة 66/102اجلمعيااااااة العامااااااة ه قراراااااااا 
النانون  وستدرَج توويات فرياق التخطايط، رذا ماا حظيات مبوافناة 

ناااة عاااان أعماااال حورهتاااا الرابعاااة والسااااتني، ه اللجناااة، ه تنريااار اللج
  “األترى رارات اللجنة واستنتاجاهتا قالفصل املعنون 

حعااا أعضاااء اللجنااة رىل النظاار، فرعااا  فرعااا ، ه تنرياار الــرئيس  -38
  A/CN.4/L.798فريق التخطيط الوارح ه الوثينة 

 وواثئقها عملها وأساليب وإجراءاهتا اللجنة برانمج -ألف
 2و 1الفنراتن 

  2و 1الفنراتن اعتُمدت  
 لالفريق العامل املعإ بربانمج العمل الطويل األج -1

 3الفنرة 

أراااار رىل أن اجلملاااة الثانياااة قاااد حااارفت وود الساااأ مايكااال  -39
ألناااااه مااااان املااااارجح أن يناااااد. فرياااااق التخطااااايط تناااااارير طاااااوال فاااااارتة 

 اامس  السنوات
ــاوس الساااااااااايد  -40 أ ااااااااااد أن  التخطاااااااااايط(ًرئاااااااااايس فريااااااااااق نيهــــــــ
  رلك  األمر
 بصيغتها املننحة رفواي   3اعتُمدت الفنرة  

 السنوات اامستبنى من فرتة  ملا برانمج عمل اللجنة -2

 4الفنرة 

  4اعتُمدت الفنرة  
ن األول/حيسااامرب نو  اااا  9رخ   املااا  66/102النظااار ه قااارار اجلمعياااة العاماااة  -3

 بشأن سياحة النانون على الصعيدين الوطإ والدوي 2011

 11رىل  5الفنرات من 

 قد ُحرفت  10قال رنه يعتند أن الفنرة  نولتالسيد  -41
ًرئايس فرياق التخطايط( قاال رن السايد ناول   نيهاوسد السي -42

 حمق متاما  فيما أرار رليه 
فيماا يبادو، قاد بارتت  8قالات رن الفنارة جاكوبسون السيدة  -43

حتااادح املشااار ني ه االجتماااا  الرفياااا املساااتوى  ورأت  مل حيااث رهناااا
 أنه ينبغ  لألمانة العامة ر مال تلك الفنرة 

__________ 
  412-363 الفنرات نفسه، املرجا (346ً 
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بصاايغها املننحاة رافواي،  مااا  11رىل  5اعتُمادت الفنارات مان  
 التعديل الري اقرتحته السيدة جا وبسون 

 األتعاب -4

 12الفنرة 

رياااااااق  فاقااااااارتح االستعاضاااااااة عاااااان عباااااااارة كانــــــديوت الساااااايد  -44
  “للجنة ابكلمة  “التخطيط
 بصيغتها املعدلة  12اعتُمدت الفنرة  

 الواثئق واملنشورات -5

 15رىل  13الفنرات من 

قاال رن اللجناة قاد اساتفاحت بشاكل  باأ وود مايكل السأ  -45
مان العماال الااري اضااطلعت بااه بعاا  أقسااا. األمانااة العامااة  وعلااى 

حولياااة جلنااااة وجاااه ااصاااوع، جااااء التناااد. الساااريا احملااارز ه نشااار 
النشااااار نتيجاااااة للعمااااال الشااااااق الاااااري أجنااااازم قسااااام  الناااااانون الااااادوي

 هيز واثئقه جنيف  وقد متت عملية  والتحرير وتدقيق النصوع  
اللجنة ه جنيف ونيويورك بكفاءة سلغة ت ل الدورة احلالية، على 
الرغم من الصعوست النامجاة عان التاأتر الاري راهدم تناد  بعا  

جنياف قاد سااعدت  أن مكتباة من اجلدير سلار رالتنارير  وأتأا ، 
أعضاااااء اللجناااااة بشاااااكل  باااااأ  ومااااان مث، اقااااارتح الساااااأ مايكااااال أن 

الفااااار  الاااااري يتنااااااول الواثئاااااق  جديااااادة رىل تضااااااف ثااااا ث فنااااارات
 واملنشورات  وسيكون نصها  التاي 

ترحااااب اللجنااااة سلتنااااد. احملاااارز ه االنتهاااااء ماااان  -16  
  حوليااة جلنااة النااانون الاادوياألعمااال املرتا مااة املتعلنااة بنشاار 

تشااااايد سجلهاااااوح الااااا  بااااارهلا قسااااام النشااااار والتحريااااار وتااااادقيق و 
النايم ه جماال رعاداح لاه النصوع، وتشاجعه علاى مواوالة عم

 ارا املنشور املهم 
وتعاارب اللجنااة عاان امتناهنااا لنساام رحارة الواثئااق،  -17  

ه  اااال مااااان جنياااااف ونيويااااورك، لتجهيزمهاااااا واثئاااااق اللجناااااة ه 
ظاال قياوح زمنيااة ضااينة ه  ثااأ  وه الوقات املناسااب وبكفاااءة،

 من األحيان، واو ما يسهم ه س سة سأ أعمال اللجنة 
جنيف  وح اللجنة أن تعرب عن تنديراا ملكتبةوت -18  

 بكفاءة واقتدار  بأين“ ال  تساعد أعضاء اللجنة 
قااال رنااه ي يااد رحراج  ًرئاايس فريااق التخطاايط(نيهــاوس الساايد  -46

 الفنرات ا ضافية ال  اقرتحها السأ مايكل 
قااال رنااه ينبغاا  تعااديل ا رااارة رىل  أوســبينا -فلنســيا الساايد  -47
لتوضاايح أهنااا تشااأ رىل املكتبااة املوجااوحة ه قصاار  “ياافكتباة جن م

 األمم وليس رىل مكتبة  بلدية عامة 
 بصيغتها املعدلة  15رىل  13اعتُمدت الفنرات من  

 جلناااة حولياااة بالصاااندوق االساااتئماين ملعاجلاااة األعماااال املرتا ماااة املتعلناااة  -6
 الدويالنانون 

 16الفنرة 

  16اعتُمدت الفنرة  
 ة ال  تندمها رعبة التدويناملساعد -7

 17الفنرة 

قااااال رنااااه ينبغاااا  أن يسااااتعاض، ه اجلملااااة  كانــــديوتالساااايد  -48
، سلنظر رىل “للجنة ابكلمة  “ريق التخطيط فاألوىل، عن عبارة 

تنااديراا أن اللجنااة، ولاايس فريااق التخطاايط، ااا  الاا  أعرباات عاان 
 للمساعدة ال  تندمها رعبة التدوين 

 بصيغتها املعدلة  17اعتُمدت الفنرة  
 املواقا الشبكية -8

 18الفنرة 

  18اعتُمدت الفنرة  
 [ انعقادها ومكان للجنة والستني  اخلامسة الدورة موعد] -ابء

 19الفنرة 

  19اعتُمدت الفنرة  
، A/CN.4/L.798اعتُمد تنريار فرياق التخطايط الاوارح ه الوثيناة  

 أب مله وبصيغته املعدلة 
  A/CN.4/650* )(ختام)  الكوارث  االتح يف  األشخاص محاية
 ( A/CN.4/652، A/CN.4/L.812 جيم، الفرع ،Add.1و

 من جدول األعمال[ 4]البند 
 تنرير جلنة الصياغة 

ًرئاايس جلنااة الصااياغة( قااال رن جلنااة الصااياغة  احلمــودالساايد  -49
 مكررا   5مشاريا املواح   -اعتمدت بصفة م قتة مخسة مشاريا مواح  

علاااااى مااااادى مخاااااس جلساااااات ُعنااااادت ه  - 15و 14و 13و 12و
  و اااان معروضاااا  أيضاااا  علاااى 2012متوز/يولياااه  11رىل  5الفااارتة مااان 

، 12جلنااة الصااياغة تاا ل ااارم الاادورة مناارتح  يتعلااق مبشاارو  املاااحة 
 2011ه عااا.  (347ًواااو مناارتح قدمااه املناارر اااااع ه تنرياارم الرابااا

ت  تساااااتطا جلناااااة الصاااااياغة أن تنظااااار فياااااه بسااااابب ضااااايق الوقااااا  ومل
اح وس ضافة رىل ذلك،  ان معروضا  على جلنة الصياغة مشاريا املو 

، وااااا  مشاااااريا اقرتحهااااا املناااارر اااااااع ه تنرياااارم 14و 13ألااااف و
( وأحيلااااااااااااااات رىل جلناااااااااااااااة الصاااااااااااااااياغة ه A/CN.4/652اااااااااااااااااامس ً

__________ 
  3142 اجللسة من مستأنف * 

  A/CN.4/643اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة  ،2011 حولية (347ً 
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  وقااال رنااه يااوح أن يشاايد سملناارر اااااع الااري أحى 3142 اجللسااة
مارة أتارى، رىل تيساأ أعماال جلناة هنُجه البناء وتوجيهاته الصبورة، 
ضااا  أن يشااكر سااائر أعضاااء اللجنااة الصااياغة تيسااأا   بااأا ، ويااوح أي

علااى مشااار تهم النشااطة ومسااامهاهتم اهلامااة، و اارلك األمانااة العامااة 
 على ما قدمته من مساعدة قيمة 

وأراااار رىل أن مشااااريا املاااواح اامساااة الااا  اعُتمااادت بصاااافة  -50
   ونصها  اآلا A/CN.4/L.812وثينة م قتة قد ورحت ه ال

 أركال التعاون -مكررا   5املاحة   
غاراض مشااريا املااواح اارم، يشاامل التعااون املساااعدة  أل 

ا نساااااانية وتنسااااايق األعماااااال واالتصااااااالت الغوثياااااة الدولياااااة، 
وتااااااوفأ ماااااااوظف  ا غاثاااااااة، واملعااااااادات وا ماااااااداحات الغوثياااااااة، 

  و]املوارح[ العلمية والطبية والتننية
 عرض املساعدة -12املاحة   
واملنظمااات احلكوميااة الدوليااة لاادول، واألماام املتحاادة،  ل 

املختصااااااة األتاااااارى احلااااااق ه عاااااارض املساااااااعدة علااااااى الدولااااااة 
ملواجهااة الكارثااة  و ااوز للمنظمااات غااأ احلكوميااة  ]املتضااررة[

  ]املتضررة[املعنية أيضا  عرض املساعدة على الدولة 
 املساعدة ااارجية رروط تند  -13املاحة   
علاااااى تناااااد  فااااارض راااااروط  ]املتضاااااررة[وز للدولاااااة   ااااا  

املسااعدة ااارجيااة  و اب أن تكااون اارم الشااروط متفناة مااا 
مشاااريا املااواح ااارم، وقواعااد النااانون الاادوي الواجبااة التطبيااق، 

  ويراعااااااى ه الشااااااروط ]املتضااااااررة[والنااااااانون الااااااوطإ للدولااااااة 
الكارثاااااة تضااااررين ماااان[ امل]االحتياجااااات احملاااادحة لألراااااخاع 

حتااااااادح الدولاااااااة ونوعياااااااة املسااااااااعدة  وعناااااااد وضاااااااا الشاااااااروط، 
 نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها  ]املتضررة[

 تيسأ املساعدة ااارجية -14املاحة   
التاااادابأ ال زمااااة، ه  ]املتضاااررة[تتخااار الدولااااة  -1  

رطاار قانوهناا الاوطإ، لتيساأ تناد  املسااعدة ااارجياة بشاكل 
 يل   يتعلق مبا فيمافعال، وخباوة فوري و 
موظفاااااااو ا غاثاااااااة املااااااادنيون والعساااااااكريون، ه   ًأ(  

ميااااحين مثااال االمتياااازات واحلصااااانت، وراااروط مااانح التأراااأة 
 والدتول، وتصاريح العمل، وحرية التننل؛

السااااالا واملعااااادات، ه ميااااااحين مثااااال الشاااااروط  ب(ً  
ف ه ]تلاك والتعريفات اجلمر ية، والضرائب، والننال، والتصار 

 السلا واملعدات[ 
راتحاااااااااة االطااااااااا    ]املتضاااااااااررة[تكفااااااااال الدولاااااااااة  -2  

علااى تشااريعاهتا وأنظمتهااا ذات الصاالة، لتيسااأ احاارتا.  بسااهولة
 النانون الوطإ 

 املساعدة ااارجيةرهناء  -15املاحة  
والدولااة املساااعدة، وحبسااب  ]املتضااررة[تشاااور الدولااة  ت 

تااارى بشاااأن رهنااااء املسااااعدة االقتضااااء، اجلهاااات املسااااعدة األ
الدولااااااة  أو ]املتضااااااررة[ااارجيااااااة وطرائنااااااه] [ وتنااااااو. الدولااااااة 

اجلهااااااات املساااااااعدة األتاااااارى الراغبااااااة ه رهناااااااء  أو املساااااااعدة
  “املساعدة بتوجيه ا تطار املناسب

قد ُوضا حتت  مكررا   5وقال السيد احلموح رن مشرو  املاحة  -51
نااااة الصااااياغة أن ااااارا ، حيااااث رأت جل“رااااكال التعاااااون أعنااااوان 

العنااااوان يعكااااس علااااى أفضاااال وجااااه مضاااامون مشاااارو  املاااااحة  فهااااو 
يتناول خمتلف أركال التعاون املتوتاة ه مشاريا املواح، وقد ُوضا 

، املتعلاق بواجاب التعااون 5مدف تفصيل ماا ورح ه مشارو  املااحة 
ن تكريس أية التزامات قانونية رضافية  وقد استندت بوجه عا.، حو 

لصياغة ه عملها رىل املنرتح الري قدمه املنرر اااع بشاأن جلنة ا
مشرو  املاحة ألف ه تنريرم ااامس  وقد ويغ مشرو  املاحة ألف 

مااان املاااواح املتعلناااة بناااانون  17مااان املااااحة  4اااارا علاااى غااارار الفنااارة 
برة للحدوح ال  اعتمدهتا اللجنة ه حورهتا طبنات امليام اجلوفية العا

، وااو مفهاو. قرياب (348ً“االت الطاوار  حا تتنااول الساتني، واا  
مااان مفهاااو. الكاااوارث  وقاااد قاااررت جلناااة الصاااياغة اساااتبعاح اجلملاااة 
األوىل ماااان الاااانص املناااارتح أواااا   ماااان جانااااب املناااارر اااااااع ألهنااااا 

قاماااات باااارلك، وضااااعت جلنااااة  ورذ  5تتااااداتل مااااا مشاااارو  املاااااحة 
م ه ضاوء الصياغة ه اعتباراا، ما ارا، ضرورة أن يُنارأ اارا احلكا 

وماان مث، فاااإن عنصاار املعاملاااة سملثاال املتضااامَّن ه ، 5 مشاارو  املااااحة
 واجب التعاون ينطبق عليه برات الندر 

وأضاااااف قااااائ   رن جلنااااة الصااااياغة قااااد ر اااازت، ماااان مث، علااااى  -52
وااانل واااياغة ماااا تبناااى مااان الااانص، أي اجلملاااة الثانياااة مااان املنااارتح 

ا  رحراج رراارة وارئة األوي الري قدمه املنرر اااع  وقاررت أيضا 
تضاااررين وااااو محاياااة األراااخاع امل أال غااارض التعااااون املتاااوتى،رىل 
ه العاااا. ملشااارو  املااااحة  وقاااد مااان  الكاااوارث، مااان أجااال رااارح التوجااا 

غاراض مشااريا  ألفعلات ذلاك عان طرياق رحراج العباارة االفتتاحياة 
ال  ربطت سلتاي ارا احلكم، ه مجلاة أماور، مبشارو   “املواح ارم

 يا املواح  كل الري ئدح غرض مشار  2احة امل
وذ اار أن املناارتح األوي الااري قدمااه املناارر اااااع قااد واايغ  -53

حبيث يتناول ما تُلَز. الادول بفعلاه مبنتضاى واجاب التعااون املكار  
  وقاااد تساااىن، اساااتناحا  رىل االقرتاحاااات املندماااة 5ه مشااارو  املااااحة 

امة، رعاحة وياغة ارا احلكام أثناء املناقشة ال  رهدهتا اجللسة الع
رىل الطااااااابا الووااااااف  ل رااااااارة رىل أرااااااكال  بعبااااااارات تنااااااز  أ ثاااااار

  ومااان مث، حااارفت ا راااارة 5املسااااعدة املتوتااااة ه مشااارو  املااااحة 

__________ 
 ااااااانون األول/حيساااااامرب   11املاااااا رخ  63/124اجلمعيااااااة العامااااااة  قاااااارار (348ً 
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تعاااااون الاااادول واجلهااااات الفاعلااااة  تالسااااابنة الاااا  نصاااات علااااى أن 
  “األترى ]   [

نية املار ورة سألراكال احملادحة للمسااعدة ا نساا يتعلاق فيماو  -54
رىل أن جلناااة الصاااياغة قاااررت  ه اااارا احلكااام، أراااار السااايد احلماااوح

وضااااا وااااياغة أرااااد ارتباطااااا  بسااااياق الكااااوارث ماااان تاااا ل ا تيااااان 
، مكااررا   5س رااارة رىل املساااعدة ا نسااانية ه بدايااة مشاارو  املاااحة 

ه حني أهنا ترح ه هناية املواح املتعلنة بنانون طبنات املياام اجلوفياة 
مان أراكال التعااون العابرة للحدوح، نظارا  رىل أهناا متثال أاام راكل 

ه حالاااااة التصااااادي للكاااااوارث  وأضااااايفت أيضاااااا  رراااااارة رىل اااااااربة 
الطبيااااة  وقااااررت جلنااااة الصااااياغة ا بناااااء علااااى ا رااااارة رىل التعاااااون 
العلماااا   نااااو  اااااا. ماااان أنااااوا  التعاااااون، وقااااررت اسااااتخدا.  لمااااة 

تباراااااا متثااال مصاااطلحا  جامعاااا  ماااان ه هناياااة احلكااام، سع املاااوارح“ 
احلصااار، واااا   ال اااااربات“، علاااى سااابيل املثاااالرااأنه أن يشااامل  

الكلمة املستخدمة ه النص األوي الري قدمه املنرر اااع  ومن 
رىل أن النائمااااة غااااأ حصاااارية  “شاااامل ياملفاااارتض أن تشااااأ  لمااااة 

قاد متس أركال التعااون أبي قارار  أال بطبيعتها  ومن املفهو. أيضا  
لة اتناء الكوارث واحلاد تتخرم اللجنة ه املستنبل لدى تناوهلا ملسأ

 من املخاطر 
 مكاررا   5وأوضح أن جلنة الصياغة قررت وضا مشارو  املااحة  -55

، نظاارا  رىل ارتباطااه ماارا احلكاام، ولكاان 5مباراارة بعااد مشاارو  املاااحة 
نيااة ، رمبااا  فناارة اث5حون اسااتبعاح رمكانيااة رحراجااه ه مشاارو  املاااحة 

  فيه، ت ل النراءة الثانية
رض  عااااااا جااااااااء بعناااااااوان  12وأراااااااار رىل أن مشااااااارو  املااااااااحة  -56

  وقاد تضامن الانص الساابق الاري اقرتحاه املنارر ااااع “املساعدة
ه العنااوان، ولكاان جلنااة الصااياغة قااررت حاارف  “حلااق ه اعبااارة 

تلاااااك ا راااااارة متشااااايا  ماااااا قرارااااااا بعاااااد. اساااااتخدا. اااااارم الصااااايغة 
 سملنظمات غأ احلكومية  يتعلق فيما
ول رن جلناااة الصاااياغة سرااارت عملهاااا اساااتناحا  رىل ومضاااى ينااا  -57

ضاااااوء  وه الااااانص الاااااري اقرتحاااااه املنااااارر ااااااااع ه تنريااااارم الراباااااا 
املناقشة ال  رهدهتا اجللسة العامة بشأن اارا الانص، وافنات جلناة 
الصااااياغة علااااى التميياااااز بااااني مواقاااااف  اااال مااااان الاااادول واملنظماااااات 

كومياااااة، مااااان املختصاااااة، مااااان انحياااااة، واملنظماااااات غاااااأ احل الدولياااااة
أترى  وقد تسىن ذلك من ت ل تنسيم النص األول  رىل  انحية

ورحاااداث تفااااوت بينهماااا ه حرجاااة التشاااديد الااا  تنطاااوي  مجلتاااني،
 عليها الصياغة 

وأرااااار رىل أن اجلملااااة األوىل تناولاااات موقااااف الاااادول واألماااام  -58
حلكومية الدولية املختصة  وقد رأت املتحدة وغأاا من املنظمات ا

ة الصاااياغة أن معظااام الااارحوح الااا  قااادمتها الااادول علاااى السااا ال جلنااا 
، فض   عن 2011الري طرحته جلنة النانون الدوي ه تنريراا لعا. 

اآلراء املعااااارب عنهاااااا ه اجللساااااة العاماااااة هلااااارم األتاااااأة، قاااااد بّينااااات 
ي يفارض علااى ه الوقات احلاااوجااوح أي التازا. قااانوين بوضاوح عاد. 

  وس ضااافة رىل ذلاااك، تضاااررةاملالاادول  الاادول تنااد  املسااااعدة رىل
فإنااه ماان الصااعوبة مبكااان ا رااارة رىل أفعااال املنظمااات الدوليااة ماان 
زاوياااااة الواجباااااات، حياااااث تعمااااال اااااارم املنظماااااات ه رطاااااار والياااااة 
واتتصاااع  اال واحاادة منهااا  ولتوضاايح ااارا األماار، حاارفت جلنااة 

اماان ]الاانص ا نكليازي  “shall الصاياغة  لمااة  [ املناارتح األواال  لاا
 * الري قدمه املنرر اااع

وأوضااح الساايد احلمااوح أن جلنااة الصااياغة اتتااارت، بناااء  علااى  -59
ذلك، أن تّتبا النهج الري اعتمدم املنرر اااع ه منرتحه والري 

املساااعدة،  “رض عاا ر ااز علااى حااق الاادول واملنظمااات الدوليااة ه 
ينبغااا  أن ينظااار رليااااه علاااى أناااه تاااادتل ه  ال وااااو ماااا يُفااارتض أنااااه

  ومتثلاااات املساااألة الرئيسااااية الاااا  تضااااررةاملالشااا ون الداتليااااة للدولاااة 
واجهات جلنااة الصاياغة ه معرفااة أفضال الساابل لصاياغة الاانص، أي 

 “حلااااااااق ه عاااااااارض امااااااااا رذا  ااااااااان ينبغاااااااا  اسااااااااتخدا. مصااااااااطلح 
وز   ا  أو “كن أن تعرض ماستخدا. ويغة أترى، من قبيل  أو
  وقااااد فضاااال أ ثريااااة أعضاااااء جلنااااة الصااااياغة الصاااايغَة “عاااارضتأن 

األوىل، واستنر رأي جلناة الصاياغة ه هناياة املطااف علاى اساتخدا. 
  ويرجاا ذلاك رىل أساباب “هلا[ احلاق ه عارض املسااعدة ]عبارة 

تتعلااق سجلانااب الااري أريااَد الرت يااز عليااه  علااى الاارغم ماان أن الاارأي 
الاااادول ليساااات ملزمااااة بتنااااد   نالسااااائد ه جلنااااة الصااااياغة ينااااول أب

املساااعدة، فإنااه يتعااني، ماان سب السياسااة العامااة، تشااجيعها علااى 
هلااااا[ احلااااق ه  ]فعاااال ذلااااك  وقااااد رأت جلنااااة الصااااياغة أن عبااااارة 

ترساال ررااارة رىل الاادول واملنظمااات الدوليااة املختصااة تفيااد  “عاارض
أبناااه لااايس إبمكاهناااا فحساااب تناااد  املسااااعدة، بااال رهناااا تشاااجَّا ه 

 على فعل ذلك  االواق
وقال السيد احلموح رنه يوح أن يسجل أن أقلية من األعضااء  -60

ه جلنااااااة الصااااااياغة قااااااد أباااااادت حتفظااااااات بشااااااأن اسااااااتخدا.  لمااااااة 
 “وز  ااااااااا ، وآثااااااااارت اساااااااااتخدا. الكلمتاااااااااني املعتااااااااااحتني “حلاااااااااق ا
  ووفنااااا  هلاااارا الاااارأي، فااااإن الفاااارق الاااادقيق املتااااوتَّى ه “كاااان م أو

تعرب عنه املعاين احلنينية  ال او فرق “وز  و “حلق االتمييز بني  
هلاتني الكلمتني، وقد ي حي ه واقا األمر رىل نشاوء تفساأات غاأ 

ه  “وز  اااا ه ذلااااك تفسااااأات السااااتخدا.  لمااااة  مبااااا منصااااوحة،
 مشاريا املواح األترى 

ف قااااااائ   رن جلناااااة الصااااااياغة قاااااررت اسااااااتخدا.  لمااااااة وأضاااااا -61
مبوقااف  يتعلااق فيماااامااة متييااز ه اجلملااة الثانيااة ماان أجاال رق “وز  اا 

تُعتااارب علاااى نفاااس املساااتوى ماااا  ال املنظماااات غاااأ احلكومياااة، فهااا 
الدول واملنظمات الدولية، ولكنها تبنى، ما ذلاك، حارة ه عارض 

جلنااااة الصااااياغة ه    وقااااد تاااارححتتضااااررةاملاملساااااعدة علااااى الدولااااة 
املنظمااااااات غااااااأ احلكوميااااااة ه عاااااارض  “ق حاااااا االعاااااارتاف بفكاااااارة 

ظااارا  رىل أن أنشاااطة اااارم الكيااااانت حمكوماااة سلناااوانني املسااااعدة، ن
الوطنياااة الاااا  مكاااان هلاااا أن تفاااارض قيااااوحا  علاااى عااااروض املساااااعدة  

__________ 
]   [“  للااااادول ئاااااق  عااااانالااااانص العاااااريب املنابااااال  ه اساااااتعي   * 

 ]   [“  للدول  با



 212 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

ونظاارت جلنااة الصااياغة ه رمكانيااة توضاايح ااارم الننطااة ه مشاارو  
قااااررت عوضااااا  عاااان ذلااااك تنااااد  راااارح هلااااا  املاااااحة نفسااااه، ولكنهااااا

 التعليق  ه
روط تنااااااد   راااااا املعنااااااون  13وأرااااااار رىل أن مشاااااارو  املاااااااحة  -62

 تضررةامليتناول الشروط ال  قد تفرضها الدول   “املساعدة ااارجية
علااااى تنااااد  املساااااعدة ااارجيااااة  واسااااتجابة ل قرتاحااااات املندمااااة 
تااااا ل املناقشاااااة الااااا  راااااهدهتا اجللساااااة العاماااااة والااااا  حعااااات جلناااااة 

 الاري اقرتحاه 13الصياغة رىل النظر ه زايحة توضيح مشرو  املااحة 
املنرر اااع ه تنريارم اااامس، اساتندت جلناة الصاياغة ه عملهاا 

نااارر ااااااع يتمثااال ه مشاااروع  مااااحتني رىل منااارتح ماااننح قدماااه امل
 14اثنااني  وقااد اعُتمااد مشاارو  املاااحة الثاااين سعتبااارم مشاارو  املاااحة 
 اجلديد؛ وأرار السيد احلموح رىل أنه سيتناوله ه وقت الحق 

يتااااألف ماااان أربااااا مجاااال  وتناااار  13ملاااااحة وذ اااار أن مشاااارو  ا -63
 تضاررةاملللدولة  اجلملة األوىل الناعدة األساسية ال  تفيد أبنه  وز

وضااااا رااااروط علااااى تنااااد  املساااااعدة ااارجيااااة  وقااااد نظاااارت جلنااااة 
، غااأ أهنااا “اارجيااة االصااياغة ه اقاارتاح ياادعو رىل حاارف  لمااة 

ساااعدة الاا  قااررت ا بناااء عليهااا ألن نطاااق احلكاام ينتصاار علااى امل
غأاااا ماان اجلهااات الفاعلااة املساااِعدة، ماان  أو تناادمها حول أتاارى
يغطاا  املساااعدة املندمااة ماان مصااااحر  وال لدوليااة،قبياال املنظمااات ا

على تند   “ملفروضة احاتلية  وقد أرار نص سابق رىل الشروط  
     وز  اا املساااعدة، غااأ أن جلنااة الصااياغة قااررت اعتماااح واايغة 

  ا  أ ثر اتساقا  ماا الطاابا الطاوع  هلارم ال “فرض رروط على
ه أن تضا راروطا   ال تضررةاملاملساعدة، ما االعرتاف حبق الدولة 

عاماااة قبااال وقاااو  الكارثاااة وحساااب، بااال ه أن تضاااا أيضاااا  راااروطا  
تتعلااق بعااروض املساااعدة احملاادحة الاا  تناادمها جهااات فاعلااة معّينااة 

 ت ل مرحلة االستجابة 
ن اجلملااة الثانيااة حتاادح ا طااار النااانوين الااري  روأضاااف قااائ    -64

يناايَّم فيااه جااواز ااارم الشااروط، أي مشاااريا املااواح والنواعااد األتاارى 
الناااااانون الاااااوطإ للدولاااااة  وه الواجباااااة التطبياااااق ه الناااااانون الااااادوي

ينبغ   ال   وسيوضح التعليق أن ا رارة رىل النانون الوطإتضررةامل
قااانون وطااإ  وقااد تكااون اناااك وح أن تفساار علااى أهنااا تتطلااب وجاا 

 غاااأ  اااااف، أو حااااالت يكاااون فيهااااا الناااانون الااااوطإ غاااأ موجااااوح
أن جلنااااة الصااااياغة قااااد عملاااات انط قااااا  ماااان افاااارتاض أن معظاااام  رال

الدول متتلك بع  التشريعات الوطنية ال  تنطبق، ولو بشكل غأ 
 مبارر، على السياق اااع سالستجابة للكوارث 

الثالثة تكر  مطلبا  رئيسايا  يتمثال ه ضارورة لة ورأى أن اجلم -65
تضررين استناح ارم الشروط رىل االحتياجات احملدحة لألرخاع امل

الكارثة، فض   عن االستناح رىل نوعية ما يُعرض من املساعدة  من  
ى يو لماااة  تعااااإ ضاااامنا  أن الشااااروط املتعلنااااة سالحتياجااااات  “راعااااَ

روط الوحيدة ال  مكن أن الشاحملدحة ونوعية املساعدة ليست ا  
 لماااااااة  أماااااااا تفرضاااااااها الااااااادول علاااااااى تناااااااد  املسااااااااعدة ااارجياااااااة 

، فهاا  تُفهاام علااى أهنااا تشااأ ضاامنا  رىل واجااب التربياار، “حملاادحة ا

يتعلااااق مبجاااارح أت يااااد لوجااااوح احتياجااااات، ور ااااا خياااااص  ال فاااااألمر
الكارثااة الاا   اارى حتديااداا تضااررين ماان احتياجااات األرااخاع امل

وبصااااورة  تضااااررةاملللوسااااائل املتاحااااة للدولااااة وفنااااا  ذلااااك ، و وتربيراااااا
 مستمرة سلتزامن ما اتضاح حجم الكارثة وأتثأاا 

ل الدولاة  -66 عابء  تضاررةاملومضى ينول رن اجلملة األتاأة حتماّ
ا رارة رىل نطاق املسااعدة املطلوباة ونوعهاا عناد واياغة الشاروط  

رىل ننااال اجلملاااة  وقاااد نظااارت جلناااة الصاااياغة أيضاااا  ه اقااارتاح يااادعو
، ولكنهاا قاررت أتجيال النظار ه اارم 10األتأة رىل مشرو  املاحة 
 املسألة رىل النراءة الثانية 

سااااأ املساااااعدة ي تاملعنااااون  14وأرااااار رىل أن مشاااارو  املاااااحة  -67
الاري اقرتحاه  13يستمد أووله سملثل من مشرو  املااحة  “ااارجية

اغة ه عملهاااا رىل منااارتح املنااارر ااااااع  وقاااد اساااتندت جلناااة الصاااي
ماااااننَّح قدمااااااه املنااااارر اااااااااع يتمثاااااال ه وضاااااا مشااااااروع  ماااااااحتني 

املعااروض علااى جلنااة  14جدياادين، اثنيهمااا اااو نااص مشاارو  املاااحة 
 النانون الدوي 

وأضاااف أن الاانص األوي الااري قدمااه املناارر اااااع قااد تناااول   -68
رتاط   مسااألة االمتثااال للنااانون الااوطإ  صااورة حماادحة ماان وااور االراا 

وما ذلك، فند قاررت جلناة الصاياغة تعاديل اارا احلكام والتطارق رىل  
املسألة من منظور تيسأ تند  املساعدة  وبعبارة أترى، ه حني أن  

اساتثناءات مان   أو   اياة مساألة تناد  رعفااءات النص قاد تنااول ه البد 
تطبيق النانون الوطإ، فإنه يتناول اآلن، بشكل مبارر بدرجة أ رب،  

 ة تطبيق النانون الوطإ من أجل تيسأ تند  املساعدة  مسأل 
تخر ]   [ التدابأ ال زمة،  توأفاح السيد احلموح أبن عبارة   -69

تشاأ، ه مجلاة أماور،  1الاوارحة ه الفنارة  “ه رطار قانوهناا الاوطإ
رىل التااادابأ التشاااريعية والتنفيرياااة وا حارياااة، واااا  تااادابأ مكااان أن 

ت ال  تُتخر مبوجب تشاريعات الطاوار   وقاد متتاد تشمل ا جراءا
أيضااااا  لتشاااامل التاااادابأ العمليااااة غااااأ النانونيااااة الاااا  توضااااا لتيسااااأ 

أرااار رىل رمكانيااة تنااازل الدولااة املساااعدة  و ااان املناارتح األوي قااد 
عااان تطبياااق قانوهناااا الاااوطإ، وااااو ماااا أاثر رراااكالية لااادى  تضاااررةامل

وا أنااه ماان املمكاان أن يساااء بعاا  أعضاااء جلنااة الصااياغة، حيااث رأ
تفساااأم أبناااه ينطاااوي علاااى تصاااور  مكانياااة قياااا. الااادول ساللتفااااف 

شااأن علاى قواعااداا الداتليااة  وقااد أاثر اارا املناارتح أيضااا  رااواغل ب
النيوح الدستورية املفروضة على رمكانية التناازل عان تطبياق النواعاد 

نون الداتليااااة  وعاااا وة علااااى ذلااااك، فااااإن التنااااازل عاااان تطبيااااق النااااا
يغطااااااا  السااااااايناريواات األتااااااارى، مااااااان قبيااااااال متدياااااااد  لااااااان الاااااااوطإ

االمتيااازات واحلصاااانت  ومااا ذلااك، فااإن رمكانيااة تنااازل حولااة ماان 
تعلينهااا هلااارا  أو لوائحهااا الوطنياااة، أو الاادول عااان تطبيااق تشاااريعاهتا

التطبيق، من أجال تيساأ تناد  املسااعدة ااارجياة علاى ماو فاوري 
  “لتدابأ ال زمة امولة مبفهو. تزال رمكانية  مش ال وفعال

ب(، أ( وًوأرااااار رىل رحراج أمثلااااة، ه الفناااارتني الفاااارعيتني ً -70
الني ااامني بوجاه على جمالني اثنني من جماالت املساعدة يُعتربان جما 
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ل رااااارة رىل أن النااااوائم  “خباوااااة و تاااااع  وقااااد أُحرجاااات عبااااارة 
ت الفنااااارة الاااااوارحة ه الفنااااارتني الفااااارعيتني ليسااااات حصااااارية  وتناولااااا 

الفرعيااة ًأ( أفااراح ا غاثااة وتضاامنت ررااارة رىل األفااراح العسااكريني، 
اعرتافااااا  سلاااادور الااااري تضااااطلا بااااه النااااوات املساااالحة ه عمليااااات 

رث الكااربى، ه حااني تناولاات الفناارة الفرعيااة ًب( التصاادي للكااوا
السلا واملعادات  وسيتضامن التعلياق تفصاي   لكلتاا الفئتاني، فضا   

 ة استخدا.   ب البحث عن تناول مسأل
أن  تضاااررةاملتشااادح علاااى واجاااب الدولاااة  2وأفااااح أبن الفنااارة  -71

ر احااارتا. قانوهناااا الاااوطإ مااان تااا ل ضااامان رمكانياااة االطااا    تيساااّ
بسااااهولة علااااى تشااااريعاهتا ولوائحهااااا ذات الصاااالة  وقااااد واااايغ ااااارا 

يفااارض عبئاااا  مراناااا  بصاااورة مباااالغ  ال الواجاااب بعباااارات مرناااة حبياااث
يسااأ احاارتا. النااانون  ت  وأضاافت عبااارة تضااررةامللدولااة فيهاا علااى ا

عنصر املشروطية، واو العنصر الري  ان موضو  مشرو    “الوطإ
، ه ساااياق املتطلباااات الااا  يااانص عليهاااا الناااانون الاااوطإ 13املااااحة 
  تضررةاملللدولة 

هنااااااااء املسااااااااعدة  راملعناااااااون  15وانتنااااااال رىل مشااااااارو  املااااااااحة  -72
بصايغته  14ه يساتمد أواوله مان مشارو  املااحة ، فناال رنا “ااارجية

ر اااااع ه تنرياارم ااااامس  وقااد اسااتندت جلنااة الاا  اقرتحهااا املناار 
الصااياغة ه عملهااا رىل نااص مااننح أعاادم املناارر اااااع، راعااى فيااه 
اآلراء ال  أُعرب عنها ت ل املناقشة الا  جارت ه اجللساة العاماة 

اعدة ااارجية وبدرجاة أ ارب ورّ ز بدرجة أقل على مسألة رهناء املس
مل بطبيعاااااة احلااااال رهنااااااء علااااى مسااااألة مااااادهتا، فهاااارم األتاااااأة تشاااا 

املساعدة  وما ذلك، جعلت جلنة الصياغة ويغة ارا احلكم أ ثر 
قاارس  ماان واايغة املناارتح األوي للمناارر اااااع، وذلااك سلرت يااز علااى 

 الننطة الزمنية ال  تُنَهى عنداا املساعدة ااارجية 
ال رن ارا احلكم يتألف من مجلتني اثنتني  وتتناول اجلملة وق -73
والدولااة  تضااررةاملوىل املطلااب الااري ينضاا  سلتشاااور بااني الدولااة األ

واجلهاات  تضاررةاملاملساِعدة أو، حسبما يكون م ئماا ، باني الدولاة 
ه ذلاااك  مباااا املسااااعدة األتااارى، بشاااأن رهنااااء املسااااعدة ااارجياااة،

قااد سااعت جلنااة الصااياغة، ماان تاا ل اعتماااح طرائااق ااارا ا هناااء  و 
ه  تضررةاملتوازن بني االعرتاف حبق الدولة ارم الصيغة، رىل حتنيق  

رهناااء املساااعدة ااارجياااة الاا  تتلناااااا، واااو حااق يُفهااام ضاامنا  مااان  
 ون ارم الدولة ا  الا  تضاطلا سلادور األساسا  ه االساتجابة 

(، وباني ضارورة عاد. 9 من مشارو  املااحة 2للكارثة ًمبوجب الفنرة 
ه ذلااااااك الااااااادول  مبااااااا املسااااااا  مبر ااااااز خمتلااااااف اجلهااااااات الفاعلااااااة،

 تزل تندمها  مل أو املساِعدة، ال  قدمت ارم املساعدة
 ااار واااياغة اااارا احلكااام بطريناااة متااانح  مل وبنااااء  علاااى ذلاااك، -74

حنا  انفراحاي  ه رهناء املسااعدة  وعوضاا  عان ذلاك،  تضررةاملالدولة 
صااااياغة أبن الاااادول املساااااِعدة وغأاااااا ماااان اجلهااااات أقاااارت جلنااااة ال

الفاعلااة املساااِعدة قااد حتتاااج ااا  نفسااها رىل رهناااء مااا تنااو. بااه ماان 
أنشااطة املساااعدة  وماان مث، فهاارا احلكاام ئااافد علااى حااق أي ماان 

ن تسعى رىل رهنااء املسااعدة اجلهات الفاعلة املر ورة ه أ أو الدول

ا هنااء سايتم سلتشااور ماا املندمة، على أن يكون مفهوماا  أن اارا 
 اجلهات الفاعلة األترى، حبسب احلال  أو الدول

جلهااات  اوذ اار أن جلنااة الصااياغة قااررت ا بناااء علااى عبااارة  -75
، وااااا  عبااااارة   استخ وااااها ماااان الصااااكوك النائمااااة، “املساااااعدة

دولية واملنظمات غأ احلكومية، على أن يكون لووف املنظمات ال
األ مال ساتندَّ. ه مااحة تتنااول املصاطلحات مفهوما  أن التعاريف 

املسااتخدمة ساايجري وضااعها مسااتنب    وقااد واايغ ااارا احلكاام ماان 
يستبعد احلاالت ال  تندَّ. فيهاا املسااعدة  ال منظور ثنائ ، غأ أنه

 “رائاق طوتشأ  لمة  ااارجية من جانب حول مساِعدة متعدحة 
 املساعدة ااارجية رىل ا جراءات الواجب اتباعها من أجل رهناء 

وأضاااااف قااااائ   رن اجلملااااة الثانيااااة تكاااار  مطلااااب ا تطااااار  -76
الااااري  ااااب أن يندمااااه الطاااارف الااااري يرغااااب ه رهناااااء املساااااعدة 
ااارجيااة  وقااد واايغ ااارا احلكاام، عاان قصااد، وااياغة  مرنااة، وذلااك 

 تنااد  ا تطااار ه أي وقاات، قباال عمليااة التشاااور اتحااة رمكانيااة 
  بعداا أو أثناءاا أو

وذ ااااار أناااااه تنبغااااا  قاااااراءة مشااااارو  املااااااحة ه ساااااياق اجملموعاااااة  -77
الكاملااة ماان مشاااريا املااواح، وخباوااة ه ضااوء الغاارض ماان مشاااريا 

يااا ثر رهنااااء  ال ، حبياااث2املاااواح علاااى النحاااو املباااني ه مشااارو  املااااحة 
تضااااررين ماااان ثااااأا  ساااالبيا  علااااى األرااااخاع املاملساااااعدة ااارجيااااة أت

رب الساايد احلمااوح عاان أملااه أن حتاايط جلنااة ااتااا.، أعاا  وه الكارثااة 
 النانون الدوي علما  مبشاريا املواح سلصيغة ال  ُقدمت ما 

قاااال رناااه يعتااارب أن اللجناااة ترغاااب ه ا حاطاااة علماااا   الـــرئيس -78
  A/CN.4/L.812مبشاريا املواح الوارحة ه الوثينة 

 وقد تنرر ذلك  
  دورهتا  لأعما عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع

 والستني  الرابعة
 (Add.1و A/CN.4/L.802) األجانب طرد -الرابع الفصل

حعااا أعضاااء اللجنااة رىل النظاار ه الفصاال الرابااا ماان الــرئيس  -79
مااان  A/CN.4/L.802مشاارو  التنريااار، بااادءا  سجلاازء الاااوارح ه الوثيناااة 

 ذلك الفصل 
 مقدمة -ألف

 8رىل  1الفنرات من 

  8ىل ر 1اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  ألف  
 ]النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية[ -ابء

 15رىل  9الفنرات من 

، راناا  إب ماال األماناة العاماة 15رىل  9اعتُمدت الفنرات من  
  15رىل  13للفنرات من 
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نص مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب الت اعتمدهتا اللجنة يف  -جيم
 القراءة األوىل

 مشاريا املواحنص  -1

 16الفنرة 

  16اعتُمدت الفنرة  
قاااد  17والفنااارة  2وجااه االنتباااام رىل أن عناااوان الفااار   الـــرئيس -80

ُحرفا بطريق ااطأ من النص ا نكليزي  وستضطلا األمانة العامة 
إبحراجهماااا ه وقااات الحاااق  وقاااال رناااه يعتااارب أن اللجناااة ترغاااب ه 

مااان الفصااال الراباااا،  A/CN.4/L.802اعتماااح اجلااازء الاااوارح ه الوثينااة 
 عامة إب ماله أب مله، رانا  بنيا. األمانة ال

 وقد تنرر ذلك  
حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل النظاااار ه اجلاااازء الااااوارح ه الــــرئيس  -81

 من الفصل الرابا  A/CN.4/L.802/Add.1الوثينة 
 (A/CN.4/L.802/Add.1نص مشاريا املواح والتعلينات عليها ً -2

 التعليق العا.

 (2( و1ًالفنراتن ً

 ( 2( و1ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 اعتُمد التعليق العا. على مشاريا املواح  

 أحكا. عامة -الباب األول

 ًنطاق التطبيق( 1التعليق على مشرو  املاحة 

 (2( و1ًالفنراتن ً

 ( 2( و1ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 (3الفنرة ً

  الفناااارةاعاااارتاض لديااااه علااااى نااااص  ال قااااال رنااااه مــــرييفالساااايد  -82
يعكاس رأاي  لألقلياة أعارب  ال أناه يارى أن اارا الانص رال ورح،  ما

عنااااه اااااو رخصاااايا  وأعضاااااء آتاااارون ه اللجنااااة، سااااواء ه اجللسااااة 
ينبغااا   ال ه جلناااة الصاااياغة، ومفااااح اااارا الااارأي ااااو أناااه أو العاماااة

ملشاريا املواح أن تشمل األجانب املوجاوحين بصاورة غاأ قانونياة ه 
ية الواقااااا، رن معظاااام املعاااااادات الرئيساااا  وه طااااارحة رقلاااايم الدولااااة ال

تشاااامل ااااا الء  ال املتعاااادحة األطااااراف الاااا  تناولاااات موضااااو  الطاااارح
( يكااون 3األجانااب  ورأى أنااه ينبغاا  رضااافة مجلااة ه هنايااة الفناارة ً

مااا ذلااك، فااإن بعاا  أعضاااء اللجنااة  و نصااها علااى النحااو التاااي  
ألجانااب املوجااوحين تتناااول مشاااريا املااواح ااارم سااوى ا أال يفضاالون

طاااارحة، سلنظااار رىل أن النياااوح املفروضاااة بصاااورة قانونياااة ه الدولاااة ال
على الطرح الوارحة ه  ل من االتفاقية اااوة بوضا ال جئني لعا. 

 1966والعهد الدوي اااع سحلنوق املدنية والسياسية لعا.  1951
مليثاق العريب وا  1955واالتفاقية األوروبية بشأن رقامة األجانب لعا.  

2004حلنااااوق ا نساااااان لعاااااا. 
املاااارب. ه رطاااااار جامعاااااة الااااادول  ،(349ً

  “العربية، ا  قيوح تنتصر على ا الء األجانب فنط
ــامتو السااايد  -83  ًاملنااارر ااااااع( قاااال رن اقااارتاح السااايد ماااأهكـ
يتمارااى مااا ا جااراءات العاحيااة للجنااة  ورذا تناارر رحراج وجهااة  ال

يااق، فإنااه ينبغاا  أن يكااون ذلااك ه مجلااة نظاار الساايد مااأه ه التعل
تشااااأ بوضااااوح رااااديد رىل أهنااااا تعكااااس رأي عضااااو واحااااد، قصااااأة 

ولاااايس رأي عاااادة أعضاااااء، ه اللجنااااة  وأرحف قااااائ   رنااااه، تاااا ل 
اعتمااااح التعليناااات علاااى مشااااريا املاااواح، ينبغااا  أن متناااا األعضااااء 

  “علينا  حاتل تعليق تبوجه عا. عن اقرتاح ما اعتربم 
قال رنه قد أعرب، ه أول بياان أحىل باه قبال  بيرتيتشيد الس -84

عااادة سااانوات بشاااأن موضاااو  طااارح األجاناااب، عااان تفضااايله للااانهج 
الاري يتناااول  اال فئااة ماان اااتني الفئتااني ماان األجانااب علااى حاادة، 
سلنظاار رىل أن األجانااب املوجااوحين بصااورة قانونيااة ه رقلاايم الدولااة 

اثال الدرجاة الا  ياة تكااح متالطارحة يتمتعاون بدرجاة عالياة مان احلما
يتمتااا مااا املواطنااون، ه حااني أن األجانااب املوجااوحين بصااورة غااأ 
قانونية يكونون ه وضاا خمتلاف متاماا   وعلاى الارغم مان عاد. قباول 
رأيااه واعتبااار أغلبيااة األعضاااء أنااه ينبغاا  اجلمااا بااني ااااتني الفئتااني، 

عتناااااح فااااإن راثرة عضااااو جديااااد للننطااااة نفسااااها اآلن يدفعااااه رىل اال
ورة أن يشااأ التعليااق رىل أن عضااوين اثنااني ماان أعضاااء اللجنااة بضاار 

 قد أبداي ارا الرأي 
قاال رناه ي يااد وجها  نظار السايد بيرتياات  غيفورغيـان السايد  -85

والسااايد ماااأه، لكوهنماااا تتطابناااان ماااا املوقاااف الاااري أبااادام تااا ل 
اتلاة املناقشة ال  جرت بشاأن مشااريا املاواح  وقاال رناه قاد قاا. مبد

 ارياماااا مضااامون مشااا  يتفاااق اااارم الننطاااة حتديااادا  ليناااول رناااهبشاااأن 
، ألناه يارى، “جنارألا تعرياف مصاطلح ه يعرتض علاى املواح ولكن

اااتني الفئتااني مان األجانااب  أنااه ينبغا  تناااول الساايد بيرتيات ،  مثال
ه التعلياااااق  مجلاااااة ضاااااافةفهاااااو ي ياااااد رمااااان مث،  ااااال  علاااااى حااااادة  و 

 املعىن  مرا
أن تعلااق  ًاملناارر( أرااار رىل أنااه ينبغاا  للجنااة اتورمشــ الساايد  -86

وغأمها  السيد مأهو املنرر اااع  تما ( وأن 3ًللفنرة مناقشتها 
وضاااا وااايغة أجااال  املهتماااني مااارم املساااألة مااانأعضااااء اللجناااة  مااان

 األعضاء  ولدى أغلبيةمنبولة لدى املنرر اااع تكون 
 زعاام رغم ماانلاا علااى ا رنااهقااال  ًاملناارر اااااع(كــامتو الساايد  -87

مااا الساايد مااأه،  أهنمااا يتفنااانيفورغيااان والساايد بيرتياات  غالساايد 
 ن مشاااريا املاااواحيفياااد أباااارا األتااأ  الااري أعااارب عنااه رأيفااإن الااا 

علااااااى األجانااااااب أبيااااااة حااااااال ماااااان األحااااااوال تنطبااااااق أن  ينبغاااااا  ال
الدولاااة الطاااارحة، ه حاااني رقلااايم املوجاااوحين بصاااورة غاااأ قانونياااة ه 

__________ 
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تاااران رىل أن تتنااااول مشااااريا املاااواح  ااال فئاااة ماااان الااارأاين اآليااادعو 
 األجانب على حدة؛ فاألمر يتعلق انا حبجتني خمتلفتني 

وأضاف قاائ   رن بوساعه أن يفهام األساا  املنطنا  ل قارتاح  -88
أن اللجنة،  رال  الري قدمه املنرر بشأن تعليق النظر ه ارم الفنرة،

ا السابيل  وقاال رناه  العااحة اارتسلك ه ال حبسب تربته السابنة،
علاى اسااتعداح  ضاافة مجلااة قصاأة تشااأ رىل أن أحاد األعضاااء قااد 

املوجاوحون ينبغا  أن يكاون األجاناب  ال أعرب عن رأي مفااحم أناه
بصاااورة غاااأ قانونياااة مشااامولني بنطااااق تطبياااق مشااااريا املاااواح  ومااان 

ري انحياة أتاارى، لاايس ه الصااكوك النانونيااة املاار ورة ه الاانص الاا 
لسيد مأه ما ئظر رحراج األجانب املوجاوحين بصاورة غاأ اقرتحه ا

قانونية ه رقليم الدولة الطارحة ه نطاق تطبيق جمموعة من مشاريا 
 املواح العامة املتعلنة بطرح األجانب 

( حبيااث 3قااال رن اللجنااة سااتعلق مناقشااتها للفناارة ًالــرئيس  -89
غة منااارتح ساااألة مااان واااياياااتمكن أعضااااء اللجناااة املهتماااون مااارم امل
 ( 3يتمثل ه عبارة وجيزة تضاف رىل الفنرة ً

 (4الفنرة ً

ماااان اجلملااااة  “لنساااارية ااقاااارتح حاااارف  لمااااة  نــــولتالساااايد  -90
الثانية، سلنظر رىل أن اارم اجلملاة تتعلاق سلدبلوماسايني واملسا ولني 

يتعرضاااون بوجاااه عاااا.  ال الننصاااليني وغاااأام مااان األراااخاع الااارين
كاااان للجنااااة توواااايل املعااااىن املطلااااوب للطاااارح النسااااري، وماااان مث، م

  وتتمثااااال حجاااااة أتااااارى تااااادعم “لنسااااارية ااساااااتخدا.  لماااااة  حون
ينتصاااار فنااااط علااااى  ال هااااو. الطاااارححاااارف تلااااك الكلمااااة ه أن مف

 النسري  الطرح
ر أبن الفنارة  ًاملنرر ااااع(كامتو السيد  -91 مان مشارو   2ذ اّ

لااارين تنطباااق علاااى األجاناااب ا ال املااااحة تشاااأ رىل أن مشااااريا املاااواح
يتمتعاااون سمتياااازات وحصااااانت مبوجاااب الناااانون الااادوي  ومااان مث، 

 مكان ماا أن يُطلاب فإن الصورة النسارية اا  الطريناة الوحيادة الا 
َدث  -ماان ااا الء األجانااب مغاااحرة رقلاايم الدولااة الطااارحة  سااواء َأحااَ

 ان نتيجة لعد.  أ. الطرح على الرغم من احلصانة ال  يتمتعون ما
م احلصاااانة  وسلنسااابة رىل حااااالت الوواااول واملغااااحرة االعااارتاف مااار

 العاحيااااااة ماااااان جانااااااب الدبلوماساااااايني رىل الدولااااااة األجنبيااااااة ومنهااااااا،
 توجااد حاجااة رىل تااوت  احتمااال حاادوث الطاارح  ومااا ذلااك، فاا 
أن اللجناااة تساااتبعد مساااألة طااارح اااارم الفئاااة مااان األجاناااب مااان  مباااا

او سلضرورة  نطاق تطبيق مشاريا املواح، فإن طرحام بصورة قسرية
 ما قامت اللجنة سستبعاحم 

مااان مشااارو  املااااحة تشاااأ رىل  2قاااال رن الفنااارة نـــولت السااايد  -92
حالاااااة رعااااا ن أن أحاااااد الدبلوماسااااايني راااااخص  غاااااأ مرغاااااوب فياااااه 
ومغاحرتااااه البلااااد حون أن يطاااارح بصااااورة قساااارية  وينبغاااا  أن يكااااون 

 ( مان4ووف اللجنة للغرض املنصاوح مان اارا احلكام، ه الفنارة ً
ينتصاار  ال التعليااق، وواافا  يشاامل نطاااق احلكاام برمتااه، واااو نطاااق

 حرة النسرية فنط على املغا

اقرتحااات االستعاضاااة عااان  لماااة  إســـكوابر إراننـــدثالسااايدة  -93
 “ لزاميااااااااااااة ا“ س ساااااااااااابانية( بكلمااااااااااااة forzosaً  “لنساااااااااااارية ا
 ًobligatoria س سااااااااااابانية(، ألناااااااااااه حااااااااااا  ه حالاااااااااااة مغااااااااااااحرة “

أُعلن أهنم أرخاع غأ مرغوب فيهم بلدا  من  الدبلوماسيني الرين
ا ذلااك متثلااون اللتاازامهم سملغاااحرة البلاادان بصااورة طوعيااة، فااإهنم ماا 

 مبوجب أمر ا بعاح ذاك 
ًاملناارر( قااال رناااه ي يااد االقاارتاح الااري قدمتاااه شــتورما الساايد  -94

السيدة رسكوسر ررانندث، واقرتح،  باديل لارلك، االستعاضاة عان  
تتضااامن فكااارة  ال الااا  “أ الطوعياااة غااا بكلماااة  “لنسااارية ا لماااة 

اساااتخدا. وساااائل قسااارية، مثااال الرتحيااال، وقاااد تعااااض الشاااواغل الااا  
 أبدااا السيد نول  

ه ينبغاااا  االستعاضااااة عاااان  لماااااة رأى أناااا وود السااااأ مايكاااال  -95
 “( الاا enforcedً  “جلربيااة ا“( بكلمااة forcibleً  “لنساارية ا
 تخدا. النوة املاحية تنطوي سلضرورة على معىن اس ال

ــامتو السااايد  -96 ًاملنااارر اااااااع( قاااال رن احلجاااة الااا  ساااااقها كـ
السيد نول  غاأ مننعاة، ألن الدبلوماسا  الاري يُعتارب رخصاا  غاأ 

ه يكااون جمااربا ، ه مجيااا األحااوال، علااى مغاااحرة ا قلاايم، مرغااوب فياا 
ة تدل سلضرورة على استخدا. النو  ال  مرا املعإ  “ جبار او لمة  

“ ه contraintsاملاحياااااة  ورأى أن واااااياغة  ُتساااااتعمل فيهاااااا  لماااااة  
 النص الفرنس  قد حتل ارم املشكلة 

“ رىل contraintاقاااااارتح أن تاااااارتجم  لمااااااة  حســــــونة الساااااايد  -97
 “ compelledا نكليزية بكلمة  

اقرتحاات ترمجااة ااارم الكلمااة رىل  إســكوابر إراننــدثالساايدة  -98
 “ obligatoria  أو “obligadaا سبانية بكلمة  

ــولت الساايد  -99 “ constrainedاقاارتح أن يسااتعاض عاان  لمااة  ن
]مااااااااااااااان الااااااااااااااانص ا نكليااااااااااااااازي[  الاااااااااااااااوارحة ه اجلملاااااااااااااااة األتاااااااااااااااأة

  “compelled  بكلمة
 وقد تنرر ذلك  
حبسااااااااب  و قااااااااال رن موضااااااااا عبااااااااارة وود السااااااااأ مايكاااااااال  -100

ماان يوضااح أي فئااة  ال ه اجلملااة الثانيااة “أفااراح أساارام - االقتضاااء
فئااااات األرااااخاع السااااابق ذ راااااا ه اجلملااااة تنطبااااق عليهااااا ااااارم 

للظروف، على املوظفني   العبارة  فند تنطبق ارم العبارة أيضا ، تبعا  
اآلتااااااارين املوجاااااااوحين ه رقلااااااايم الدولاااااااة األجنبياااااااة وعلاااااااى األفاااااااراح 
العسكريني  ومن مث، رأى السأ مايكل أنه ينبغ  ننل اارم العباارة 

ثانياااااة  واقااااارتح  ااااارلك االستعاضاااااة عااااان عباااااارة رىل هناياااااة اجلملاااااة ال
 posted abroad الاااااااااااوارحة ه اجلملاااااااااااة الثانياااااااااااة ]مااااااااااان الااااااااااانص ،“

“ ال  تتوافق على مو أفضل ماا on missionا نكليزي[، بعبارة  
مااااا ورح ه الاااانص الفرنساااا   واقاااارتح أيضااااا  حاااارف العبااااارة األتااااأة 

ة وجاوحام ه الرين تنظم اتفاقات حمدحة مربمة باني الادول املعنيا  و 
ُتستبعد، على سابيل املثاال، الازايرات  ال ، وذلك   “ذلك ا قليم
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تشاملهم  ال ظفون ه رطار البعثات اااوة والرينال  ينو. ما املو 
اتفاقات حمدحة سملعىن الرمسا  للكلماة  وسلنظار رىل  ال التعادي ت 

ملة ال  اقرتحها، فإنه مكن سلتاي رعاحة وياغة ذلك اجلزء من اجل
ليصابح علاى النحااو  “وظفاو املنظماات الدوليااة مالاري يلا  عبااارة 

العسكريني املوجوحين ه مهمة ه  وأ  غأام من املوظفني و التاي   
  “رقليم الدولة األجنبية، مبن فيهم، حبسب االقتضاء، أفراح أسرام

 وقد تنرر ذلك  
 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

 not excluded fromاقرتح حرف عبارة  وود  أ مايكل  الس -101

the scope of the draft articles areً “طاق تطبيق مشاريا املاواح ن 
 are within the( مان اجلملااة األوىل، ورضاافة عبااارة  “يساتثإ ال

scope of the draft articlesً “ندرج ضمن نطاق تطبيق مشاريا  ت
فماان رااأن ذلااك أن يضااف  علااى اجلملااة ( ه هنايااة اجلملااة  “املااواح

 نربة ر ابية بدال  من نربهتا السلبية 
، احلمودالسيد و  غيفورغيانالسيد أييد من قال، بتالرئيس  -102

رنااه رذا جاارى قبااول االقاارتاح الااري قدمااه السااأ مايكاال، فااإن الاانص 
يشااااكل أحاااادمها ترمجااااة  لاااان ا نكلياااازي ونصااااوع اللغااااات األتاااارى

تطاابق عباارة  ال “are withinرىل أن عباارة  حقيناة ل تار، سلنظار 
 not excluded “ 

جلناااة الصاااياغة( اقااارتح ا بنااااء علاااى ًرئااايس احلمـــود السااايد  -103
“، not excluded from the scope of the draft articlesعباارة  

 ولكن ما ننلها رىل هناية اجلملة 
 وقد تنرر ذلك  
ات الاا  حارت ه جلنااة قااال رنااه تاا ل املناقشاا مــرييف الساايد  -104

ّرحوا عاارب احلاادوح،  الصااياغة، رأى األعضاااء أن األرااخاع الاارين رااُ
لتاي فهم أجانب، مشامولون أيضاا  مبشااريا املاواح  واقارتح رحراج وس

ااااا الء األجانااااب املشاااارحين ه قائمااااة األرااااخاع الاااارين يتمتعااااون 
 حبماية تاوة مبوجب النانون الدوي 

ــامتو السااايد  -105 يتااار ر أناااه قاااد  ال قاااال رناااه اااااع(ًاملنااارر اكـ
األراخاع رذا  اان ينبغا  رحراج  أثأت ه جلنة الصياغة مساألة ماا
 املشرحين ا الء ه تلك النائمة 

قااال رن الساايد مااأه  ًرئاايس جلنااة الصااياغة(احلمــود الساايد  -106
يااااتم التوواااال رىل اتفاااااق بشااااأن  مل قااااد أاثر ااااارم الننطااااة، غااااأ أنااااه

  عد. رحراجها أو رحراجها
ــتورما الساااايد  -107 قااااال رن الصاااايغة احلاليااااة توضااااح أن قائمااااة شــ

يتمتعااون حبمايااة تاوااة مبوجااب النااانون الاادوي األرااخاع الاارين 
 ليست قائمة راملة 

ــرييف السااايد  -108 قاااال رناااه يوجاااد ه  ااال عاااا. مئاااات اآلالف، مـ
وأحياااااان  امل يااااني، ماااان األجانااااب املشاااارحين الاااارين يعيشااااون تااااارج 

ورنااااه ملاااان األمهيااااة مبكااااان أن تناااارر جلنااااة النااااانون بلااااداهنم األواااالية  
 شاريا املواح أن تشمل ا الء األرخاعالدوي ما رذا  انت تريد مل

يُساتثنون مان  ال ال  وااو يعتناد أن اللجناة قاد تلصات رىل أهنام أ.
نطااااااق تطبياااااق مشااااااريا املااااااواح  ورذا  اااااان احلاااااال  ااااارلك، ينبغاااااا  

ناااااب املااااار ورين ه ا رااااارة رلااااايهم واااااراحة ضااااامن فئاااااات األجا رذا  
 اجلملة األوىل 

الاا  أاثراااا الساايد قااال رن الننطااة  غــوميس روبليــدوالساايد  -109
مأه تستحق مزيدا  من النظر  واقارتح سلتااي ررجااء مناقشاة الفنارة 

( رىل اجللسااااة العامااااة الناحمااااة ماااان أجاااال ماااانح األعضاااااء الوقاااات 5ً
 الكاه للتفكأ ه األمر 

يُنظاار رىل  أال اااااع( قااال رنااه ينبغاا  ًاملناارركــامتو الساايد  -110
لفاااراحى األعضااااء تكااارار  اعتمااااح التعليناااات علاااى أناااه فرواااة تتااايح

ه جلنااااة الصااااياغة  أو التعلينااااات الاااا  أحلااااوا مااااا ه اجللسااااة العامااااة
 تلااَق التأييااد  وينبغاا  للمكتااب تاار أ األعضاااء أبن ذلااك مل ولكنهاا

قاااد تساااىن رحراج يتماراااى ماااا رجاااراءات جلناااة الناااانون الااادوي  و  ال
ه  أو الصاياغةساواء ه جلناة  -مجيا النناط ال  ُقد. طلاب رمسا  

مكن أن يوافق  ال لتناوهلا ه التعلينات  وذ ر أنه  - اجللسة العامة
على تعليق النظر ه فنارات التعلياق بغياة الوواول رىل اتفااق بشاأن 
رأي أعاااارب عنااااه أحااااد أعضاااااء جلنااااة النااااانون الاااادوي ماااان حون أن 

 ب رمسيا  من املنرر اااع تناوله ه التعلينات يُطل
سملساألة املطروحااة، أراار املناارر اااااع رىل أن  لااقيتع فيمااو  -111

رورار السيد مأه قد حفعه رىل املوافنة على رعاحة النظار ه وايغة 
، بعاااد اعتمااااحم سلفعااال بصااافة م قتاااة مااان جاناااب 2مشااارو  املااااحة 

و عاااد. الساااماح بااادتول  أاللجنااة، وذلاااك مااان أجااال رحراج عباااارة 
يعاااربون احلااادوح لفااارتة مكااان رحراج األجاناااب الااارين  وال  “األجنااار

قصأة وأبعداح اائلة ه نطاق تطبيق مشاريا املواح  وسايكون مان 
األنسااب تنااااول ظااااارة األجاناااب الناااازحني الااا  أراااار رليهاااا السااايد 

 مأه ه رطار النانون املتعلق سل جئني 
   00/13ة  فعت اجللسة الساعُر 

 ________ 

 3153  اجللسة
 15/ 00، الساعة 2012متوز/يوليه  30، االثنني

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
السااااايد حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي، السااااايد ساااااينغ، 

رتورما، السيد العرابة، السيد غوميس روبليدو، السيد غيفورغياان، 



  2012متوز/يوليه  30 - 3153اجللسة  217
 

 

 اااااامتو، السااااايد    أوساااابينا، السااااايد فورتاااااو، الساااايد -الساااايد فلنسااااايا 
 انااديوا، الساايد  يتيشايساااري، الساايد املرتضااى سااليمان قوياادر، 
السيد موراس ، السيد مأه، السايد ناول ، السايد نيهااو ، الساأ 

 ويسنومورا  مايكل ووح، السيد

 ________ 

   دورهتا  أعمال عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع
 ( اتبع )  والستني   الرابعة

 (Add.1و A/CN.4/L.802( )اتبع) األجانب طرد -الرابع الفصل

حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل مواواااالة النظاااار ه الوثينااااة الــــرئيس  -1
A/CN.4/L.802/Add.1 ليناات ال  تتضمن ناص مشااريا املاواح والتع

 ه حورهتاااااااااااا األوىل اللجناااااااااااة ه الناااااااااااراءةعليهاااااااااااا الااااااااااا  اعتمااااااااااادهتا 
  والستني الرابعة

املواد املتعلقة بطـرد األجانـب الـت اعتمـدهتا اللجنـة نص مشاريع  -جيم
 (اتبعيف القراءة األوىل )

 (A/CN.4/L.802/Add.1( ًاتبانص مشاريا املواح والتعلينات عليها ً -2

 (اتباًنطاق التطبيق( ً 1ة التعليق على مشرو  املاح

 (اتبا( 5ًالفنرة ً

 ن السايدقاال، ه معارض التار أ أب غـوميس روبليـدوالسيد  -2
رن  املشاارحين،األرااخاع  مسااألةه اجللسااة السااابنة  قااد أاثر مااأه

وااااك ملااااز. ورن الوثينااااة  ياااانظِّم وضااااعهم أي ال ااااا الء األرااااخاع
الااا   وعالنصااا  الوحيااادة، ه حااادوح علماااه، تتمثااال ه جمموعاااة مااان
الصاحر  1997/39مجّعها املمثل اااع لألمني العا.، عم   سلنرار 

تتجااااوز قيمتهاااا النانونياااة  ال والااا ، (350ًا نساااان جلناااة حناااوق عااان
النيماااااة الااااا  حتظاااااى ماااااا قااااارارات تلاااااك اللجناااااة  وأ اااااد أن فئاااااات 

ال جئاااااااااون ً مااااااااان التعلياااااااااق( 5ً املدرجاااااااااة ه الفنااااااااارة األراااااااااخاع
( وأفااااراح أساااارامالعمااااال املهاااااجرون و واألرااااخاع عاااادمو اجلنسااااية 

، وذلااااااك ت فااااااا  ن الاااااادويمبوجااااااب النااااااانو  تتمتااااااا بوضااااااا قااااااانوين
للجنااة النااانون الاادوي أن ينبغاا   ال ؛ وماان مث،لألرااخاع املشاارحين

ااو   ماا  وأوضاح أن األمار يتعلاق اناا تشأ رليهم ه مشاريا املواح 
مفهااااااو. سألرااااااخاع املشاااااارحين تااااااارج بلااااااداهنم، ورن  ااااااان ياااااارى 

ينبغااااااا  أيضاااااااا  للجناااااااة أن تتطااااااارق رىل مساااااااألة األراااااااخاع  ال هأنااااااا 
  ا  ليحات املشرحين

بصفة غأ رمسية ما املنارر  و رنه قد حتدث اليو.    قال   مرييف السيد   -3
الاري ساّلم أبناه ماان املناساب ا راارة رىل األراخاع املشاارحين    ااااع 

، أرااار الساايد  غااوميس روبلياادو   الساايد   ورحا  علااى تعلينااات   ه التعليااق  
__________ 

  ، E/CN.4/1998/53/Add.2ً   الاااداتل    التشاااريد   بشاااأن   توجيهياااة   مبااااح   (350ً 
  ( ق اااااااااا رف اا امل 

للمناااااااارر    التنرياااااااار الثاااااااااين ورىل    ( 351ً حراسااااااااة األمانااااااااة العامااااااااة ه رىل  مااااااااأ 
  مفوضااااية   طلباااات فيهااااا اجلمعيااااة العامااااة رىل الناااارارات الاااا   و   ( 352ً اااااااع 
  توسااااايا نطااااااق املسااااااعدة   لشااااا ون ال جئاااااني   املتحااااادة الساااااامية   األمااااام 

وأرحف قاائ   رناه يارى ضارورة      ( 353ً ا نسانية لتشامل اا الء األراخاع 
املشاارحين ه التعليااق، ورن  ااان يوافااق علااى أن    رىل األرااخاع   ا رااارة 

مشارو  املااحة    يكون ذلك ه مكان آتر من النص، مثل التعلياق علاى 
   غوميس روبليدو أ ثر م ءمة ، واو ما قد يرام السيد  2
أعااااارب عااااان اعتنااااااحم ااااااو أيضاااااا  أبناااااه مااااان  حســـــونةالسااااايد  -4

م اااا  الااارين رىل األراااخاع املشااارحين الضاااروري ا راااارة ه التعلياااق
ا يبدو أن اجلمعياة على مو م، اليو. رىل محاية ووضا تاع حباجة

 العامة قد أقرته 
ألراااخاع  ا يعاااارض أن ياااُر ر ال رناااه قاااال تـــالديالسااايد  -5

ورن  اااان اااارا يتوقاااف علاااى ماااا يُفهااام مااان ، ه التعلياااق “املشااارحون
 أبرااخاع، أي األماار يتعلااق بغااأ املااواطنني  ااان إذافاا  اارم العبااارة 

مشمولني ام أيضا  فمن الواضح أنه  ب أن يكونوا ، احلدوح عربوا
  مبشرو  املواح

قال رناه سلنظار رىل وروح رراارة  ًاملنرر اااع(كامتو السيد  -6
رىل األرخاع املشرحين ه قرارات واحرة عن اجلمعية العامة، فإنه 

بشارط  ينبغ  ذ رام ه التعليق، علاى ماو ماا اقرتحاه السايد ماأه،
املعاىن الااوارح ه مار يتعلااق سألراخاع املشارحين وفااق توضايح أن األ

 أحد ارم النرارات 
 أن اقرتاحااااااه ياااااادعو رىل رحراج عبااااااارة أوضااااااح مــــــرييفالساااااايد  -7
ه  “دمو اجلنساااااااايةعاااااااا  عبااااااااارة  بعااااااااد “ألرااااااااخاع املشاااااااارحونا 

 حتياااااال رىل بعااااااداا حارااااااية (، مااااااا رمكانيااااااة أن تضاااااااف5ً الفناااااارة
املتحادة مفوضية األمم رىل  اجلمعية العامة طلبت فيها النرارات ال 

ا نساانية لتشامل  السامية لش ون ال جئني توسايا نطااق املسااعدة
  األرخاع املشرحين

اقاااارتاح  يعاااارتض علااااى ال رنااااه قااااال غــــوميس روبليــــدوالساااايد  -8
مجلاااة ه  رىل األراااخاع املشااارحين بشااارط أن يشاااار ،ماااأه السااايد
 ينظم وضعهم  ال ألن النانون الدوي، منفصلة

 (تتا.( 3ًة ًالفنر 

توجااااااه سحلااااااديث، ه معاااااارض العااااااوحة رىل تناااااااول  الــــــرئيس -9
( الاا  بنياات معّلنااة ه اجللسااة السااابنة، رىل الساايد مااأه 3ً الفناارة

 وسأله رن  ان يوح اقرتاح مجلة رضافية 

__________ 
 ً351) A/CN.4/565 وCorr.1 ًااارم الوثينااة متاحااة علااى املوقااا الشاابك  

  162-160 الفنرات ،(2006 حوليةمستنب    إضافة رىل  ستصدرللجنة، و 
  A/CN.4/573، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 2006 حولية (352ً 
 اااانون   20املااا رخ  67/149انظااار، مااان باااني قااارارات أتااارى، النااارار  (353ً 
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ومااا غااأم    املناارر اااااع   قااد تشاااور مااا   أنااه   أوضااح   مــرييف الساايد   -10
رضااافة اجلملااة التاليااة    واقاارتح    الفاارتة الفاواالة   اللجنااة تاا ل   ماان أعضاااء 
  النيوح املفروضة علاى وسلنظر رىل أن    ما ذلك،  و (   3ً   الفنرة   ه هناية 

طاااارح مبوجااااب املعاااااادات العامليااااة وا قليميااااة ذات الصاااالة ااااا  قيااااوح  ال 
ه الدولااااة    بصاااورة قانونيااااة املوجااااوحين  ينتصااار انطباقهااااا علاااى األجانااااب  

اق مشاااريا  نتصاار انطباا األعضاااء ضاارورة أن ي بعاا   الطااارحة، فنااد رأى  
  وساتكون اجلملاة اجلديادة  “ املواح املعنية على اارم الفئاة مان األجاناب 

   مصحوبة حبارية ئال فيها رىل املعاادات ذات الصلة 
، بتأييد من السأ مايكال، ًاملنرر اااع( قال كامتوالسيد  -11

حينماا يكاون  “عا  األعضااء بملمكان احلاديث عان رنه من غأ ا
عارب أُ  وسيكون من األفضل استخدا. عباارة   واحدا  املعّإ عضوا  

  “   [عن رأي مفاحم ]
 اعتُمد اقرتاح السيد مأه رانا  مرا التعديل ه الصياغة  
 ( بصيغتها املعدلة 3اعتُمدت الفنرة ً 

طلااب توضاايحا  بشااأن الاادور الااري ت حيااه آراء تــالدي الساايد  -12
ة الاا  يعااربَّ مااا عاان ااارم مااال اللجنااة، وبشااأن الطريناا األقليااة ه أع

 اآلراء ه التعلينات 
ه  املختلفة ال  يشار رليها أن اآلراء أوضح  كانديوتالسيد   -13

  ه النراءة الثانية تظهر ال النراءة األوىل
 ًاستخدا. املصطلحات( 2التعليق على مشرو  املاحة 

 (2( و1ًالفنراتن ً

 ( 2( و1ًالفنراتن ًاعتُمدت  
 (3ًالفنرة 

اجلملااااة  اقاااارتح تعااااديل اجلاااازء األتااااأ ماااان وود السااااأ مايكاااال -14
ب التصاااارف الاااا  ]م  بعااااد عبااااارةالااااوارح  األوىل اياعااااايأ َنسااااأ  نص[اااا
الثااااين مااان البااااب  لفصااال احبياااث يصااابح نصاااه  التااااي   “عليهاااا
 املشاروعةعان األفعاال غاأ  مبسا ولية الادول من املاواح املتعلناة األول
رىل قااارار اجلمعياااة العاماااة ورىل اجلااازء ورحراج حاراااية حتيااال ، “حولياااا  

  (2001ً354حولية  الري ترح فيه املواح املعنية من
 ( بصيغتها املعدلة 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4ً الفنرة

قال رنه ينبغ  أن حتيال احلاراية الاوارحة ه وود السأ مايكل  -15
( مان التعليااق، ولاايس 7( رىل 3ًالفنارات ماان ً( رىل 4هناياة الفناارة ً

 ( منه 4( و3ًلفنرتني ًرىل ا
__________ 

، 2001األول/حيسامرب  ون  ان  12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (354ً 
حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 

  77و 76 الفنرتني والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001

 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

 ( 5اعتُمدت الفنرة ً 
 (6الفنرة ً

، عان رغبتاه ه تـالديأعرب، بتأييد مان السايد نولت السيد  -16
رمكانياة االستعاضاة رضافة مجلة ل رارة رىل أن اللجنة قد انقشت 

ه النص ا نكليازي، “ ًاألجنر(، املستخد. alienعن مصطلح  
مبصاااطلح آتااار  وماااا التأ ياااد علاااى أن اااارا أمااار غاااأ ضاااروري مااان 
وجهااة النظاار النانونيااة، فإنااه ينبغاا  علااى األقاال أن ياُار ر أن اللجنااة 
تااادرك أن اااارا املصاااطلح قاااد ئمااال حاللاااة سااالبية ه بعااا  البلااادان 

كليزيااة  وقااد رااهد اسااتخدا. ااارا املصااطلح، علااى ماار الناطنااة س ن
 مكن رنكارم  ال را  السنني، تطو 

يُستخد. على نطاق   “alien قال رن مصطلح  فورتو  السيد   -17
واساا، مان حون أن ئمال أياة حاللاة سالبية، ه املصانفات النانونيااة 

الناااااااااااانون الااااااااااادوي سااااااااااايما ه  ال الصااااااااااااحرة سللغاااااااااااة ا نكليزياااااااااااة،
، ه 1966  وقاااد اساااُتعمل اااارا املصاااطلح، منااار عاااا. (355ًألوبنهاااا 

اااااع سحلنااوق املدنيااة والسياسااية ماان حون أن يثااأ العهااد الاادوي 
أيااااة وااااعوست ه أعمااااال اللجنااااة املعنيااااة حبنااااوق ا نسااااان املكلفااااة 

األمااااااار ه راثرة اااااااارا برواااااااد تنفيااااااار اااااااارا العهاااااااد  وقاااااااد يتسااااااابب 
عكسااية سلنساابة  غااأ قائمااة أواا  ، باال رنااه قااد لا بنتااائج مشااكلة

 رىل اللجنة 
السااااايد أرااااار، بتأيياااااد ماااان  ًاملناااارر ااااااااع(كـــــامتو الساااايد  -18

يارح ه عناوان  “alien ، رىل أن مصاطلح سـابوايالسيد و  كانديوت
املوضاو  ورىل أنااه قااد جاارى اتتيااارم مناار مااا يزيااد علااى مخسااة عشاار 
عاما   ومن غأ املنبول أن يعاح النظر ه ارا العناوان الاري اقرتحاه 
 أساسااااااا  عضااااااو انطااااااق س نكليزيااااااة، واااااااو الساااااايد آحو  ورأى أنااااااه

مكان ل ضافة املنرتحة ه التعليق رذا تعّلنت بلغة واحدة فنط   ال
 “alien ، علااى األ ثاار، رحراج حارااية توضااح أن مصااطلح ومكاان

قااد اسااُتخد. ه ااارا السااياق سملعااىن النااانوين البحاات، علااى النحااو 
الري اقرتحه السأ مايكل  وماا ذلاك، رأى السايد  اامتو، بصافته 

نانونيااااة تاااادفا رىل عااااد. األتاااار ماااارا منااااررا  تاوااااا ، أن احلجااااج ال
 االقرتاح 
 عديل ( حون ت6اعتُمدت الفنرة ً 
 (7الفنرة ً

 “نوقااا  تاوااة حاقاارتح اسااتخدا. عبااارة وود السااأ مايكاال  -19
، حيااث جاارى اسااتخدا. العبااارة “ايااة تاوااةمح عوضااا  عاان عبااارة 
__________ 

 ً355) R. Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 

9th edition (Harlow, Longman, 1992)  
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األتااأة ه مشااااريا املااواح األتااارى املتعلنااة سل جئاااني واألراااخاع 
 اجلنسية والعمال املهاجرين  عدم 
 املعدلة ( بصيغتها 7اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  2اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 حق الطرح(ً 3التعليق على مشرو  املاحة 

 (1ًالفنرة 

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2ًالفنرة 

أرااااار رىل ضااارورة أن تظاااال الصاااكوك الرئيسااااية مـــرييف السااايد  -20
دحة األطاااراف املتعلناااة حبماياااة حناااوق ا نساااان مطبناااة  بشاااكل املتعااا 

، 3 مستنل عن مشاريا املواح  ويتضح ذلك ه ناص مشارو  املااحة
غااأ أنااه مكاان تفسااأ التعليااق بشااكل خمتلااف  واقاارتح الساايد مااأه 

( وتعااديل اجلملااة األوىل حبيااث 2حاارف اجلملااة الثانيااة ماان الفناارة ً
 3ملااة الثانيااة ماان مشاارو  املاااحة تاارّ ر اجل و يكااون نصااها  التاااي  

ممارساااة تنظمهاااا مشااااريا املاااواح احلالياااة أبن ممارساااة حاااق الطااارح اااا  
، مث رضاافة اجلملاة “وقواعد النانون الدوي األترى الواجبة التطبيق

تتضمن النواعاد األتارى الواجباة التطبياق  و التالية ه هناية الفنرة  
ان الاااااا  تتناااااااول أيضااااااا  أحكاااااااَ. الصااااااكوك املتعلنااااااة حبنااااااوق ا نساااااا 

  “ر االستثناءات املسموح ما ه حاالت الطوا
 الحاااااااااااااااااد، خبصاااااااااااااااااوع اجلملاااااااااااااااااة وودالساااااااااااااااااأ مايكااااااااااااااااال  -21

مااااان الفناااارة، أن حظاااار احلرماااااان ماااان العدالاااااة  - حاليااااا   - األتااااأة
مكاان  ال يشااكل الناعاادة األساسااية ه جمااال معاملااة األجانااب وأنااه

 سلتاي فصل أحدمها عن اآلتر 
أيد ارم امل حظة، واقارتح رعااحة واياغة هناياة تالدي السيد  -22

اجلملااااة األتااااأة علااااى النحااااو التاااااي   تنبغاااا  ا رااااارة علااااى وجااااه 
النارائة عان النواعاد املتعلناة  ‘التنليدية’ااصوع رىل بع  النيوح 

سايما حظاار التعسااف ورسااءة اسااتعمال احلااق  ال مبعاملاة األجانااب،
 واحلرمان من العدالة“ 

 ت ال  قدمها السيد مأه والسيد ت حي اعتُمدت املنرتحا 
 ( بصيغتها املعدلة 2اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  3اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 ًواجب التنيد سلنانون( 4التعليق على مشرو  املاحة 

 (1الفنرة ً

يكااان مااان الضاااروري توضااايح  مل تسااااءل عماااا رذا ابركالسااايد  -23
  “فنا  للنانون و املنصوح بعبارة 

قااااال رن األماااار يتعلااااق انااااا  ًاملناااارر اااااااع(كــــامتو الساااايد  -24
سلتشريعات الداتلية للدولة الطاارحة، سملعاىن الاري حدحتاه حمكماة 

  وحينماا تغطا   لماة أمحادو وااحيو حايلاوالعدل الدولياة ه قضاية 
اااااو   مااااا  لاااا  والنااااانون الاااادوي، اااا   ماااان النااااانون احمل  “لنااااانون ا

مواضااااا أتاااارى ماااان مشاااااريا املااااواح، فإنااااه  ااااري توضاااايح ه  احلااااال
سااااياق الطاااارح، يكااااون واجااااب التنيااااد سلنااااانون متعلنااااا   وه ذلااااك 

 سلناااااانون احمللااااا   واااااارا ماااااا توضاااااحه الفنااااارات التالياااااة، سلضااااارورة
 ( 6سيما الفنرة ً ال

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2الفنرة ً

 ( 2اعتُمدت الفنرة ً 
 (3الفنرة ً

 “under the of law قال رن عبارة   أوسبينا  -ا  فلنسيالسيد   -25
الوارحة ه آتر اجلملة األوىل من النص ا نكليزي ا  عبارة عدماة 

الااوارحة ه  “sous l’empire du املعااىن  وأضاااف قااائ   رن عبااارة 
 ترتجم، فيما يبدو، بشكل وحيح  مل النص الفرنس 

 sous ارة اقارتح ترمجاة عبا  ًاملنارر ااااع(كامتو السيد  -26

l’empire du droit“  بعبارة in the framework of law“  
 ( بصيغتها املعدلة ه النص ا نكليزي 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4الفنرة ً

قاااال رن النااادر الاااوافر مااان املمارساااة الااا  أراااأ فورتـــو السااايد  -27
 ( ماااان التعليااااق يُباااانّي أن راااارط التنيااااد سلنااااانون3رليهااااا ه الفناااارة ً

املوجاوحين بصاورة قانونيااة األجاناب  أو علاى ال جئاني رال ينطباق ال
( تشااكل، رىل 4ه رقلاايم الدولااة املعنيااة  وماان مث، يباادو أن الفناارة ً

حد ما، عم   من أعمال التطاوير التادر  ، ومكان للجناة أن تاربز 
بعباااارة  “يساااري ذلاااك سالستعاضاااة ه اجلملاااة األوىل عااان الفعااال 

  “تعني أن يسري ي
 ( بصيغتها املعدلة 4الفنرة ًاعتُمدت  

 (5لفنرة ًا

اقاارتح، حرواااا  علااى الوضااوح، االستعاضااة عااان  نــولت الساايد  -28
الااااوارحة ه اجلملااااة األوىل ماااان الاااانص ا نكلياااازي  “formal  لمااااة 
  “procedural بكلمة 
 ( بصيغتها املعدلة ه النص ا نكليزي 5اعتُمدت الفنرة ً 
 (6الفنرة ً

 ( 6اعتُمدت الفنرة ً 
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 (7الفنرة ً

الحد أن حمكمة العدل الدولية قاد ذ ارت، ه فورتو السيد  -29
 ، أهناااااااأمحاااااادو واااااااحيو حايلااااااوماااااان حكمهااااااا ه قضااااااية  70الفناااااارة 

ه حالة تند  تفسأ تاطئ متاما  للنانون الداتل ،  رال تتدتل ال
واو ما يتطابق أيضا  ما موقف احملكمة األوروبية حلنوق ا نساان  

ة العااادل الدولياااة و“ ه مكااان رحراج عباااارة  حمكمااا وملراعااااة ذلاااك، 
اجلملااة السااابعة قباال عبااارة  احملكمااة األوروبيااة حلنااوق ا نسااان“، 
وحاارف اجلملتااني األتأتااني  وس ضااافة رىل ذلااك، تنبغاا  ا رااارة 

مااان احلكااام املااار ور أعااا م ه احلاراااية الااا  ستصااابح  70رىل الفناارة 
 آنئر ه هناية الفنرة 

  ( بصيغتها املعدلة7رة ًاعتُمدت الفن 
 بصيغته املعدلة  4اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 ًأسباب الطرح( 5التعليق على مشرو  املاحة 

 (5( رىل 1ًالفنرات من ً

 ( 5( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
  5اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 حاالت الطرح احملظور -الباب الثاين

 طرح ال جئني(ًحظر  6 رو  املاحةالتعليق على مش

 (1الفنرة ً

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2الفنرة ً

مااان  1اقااارتح أن يشااار ببسااااطة رىل املااااحة وود السااأ مايكااال  -30
االتفاقياااة اااواااة بوضاااا ال جئاااني ه احلاراااية الاااوارحة بعاااد عناااوان 

من الربوتو ول اااع بوضا ال جئني  1ارم االتفاقية، ورىل املاحة 
 احلارااية التاليااة، وذلااك حون استنساااخ مضاامون ااااتني املاااحتني، ه

 حيث مكن الرجو  رىل نصيهما بسهولة 
 اعتُمد ارا التعديل  

 also in theاقرتح االستعاضاة عان عباارة  وود ل السأ مايك -31

light of “الوارحة ه اجلملة األوىل من الانص االنكليازي بعباارة 
 but having regard to ،“ حبياث تعكاس علاى ماو أحق ماا ورح ه

 النص الفرنس  
 اعتُمد ارا التعديل ه النص ا نكليزي  
 املعدلة ( بصيغتها 2اعتُمدت الفنرة ً 
 (3الفنرة ً

 ( 3اعتُمدت الفنرة ً 

 (4الفنرة ً

قاااال رناااه تنبغااا  ا راااارة بشاااكل واضاااح رىل أن مـــرييف السااايد  -32
متثاااال  6مشاااارو  املاااااحة  ماااان 2احلمايااااة املنصااااوع عليهااااا ه الفناااارة 

تطااويرا  تاادر يا  للنااانون  وماان مث، اقاارتح أن تاُادرَج ه اجلملااة الثالثااة 
طااااااويرا  تاااااادر يا  للنااااااانون  تالعبااااااارة التاليااااااة   “ثاااااال متبعااااااد  لمااااااة 

  “ركل ه
رااّدح علااى أن اللجنااة قااد عملاات أوســبينا  -فلنســيا الساايد  -33

ب حتديااااد ماااا  ا يشااااكل ماااان حومااااا ، ه وااااياغة تعليناهتااااا، علااااى  ناااا 
 يُعّد تطويرا  تدر يا  له  وما اهتا تدوينا  للنانونمنرتح

اعتاارب أن األماار لاايس  اارلك سلضاابط  فااالفنرة مــرييف الساايد  -34
األثاار ا يناااه للطعاان ه ً 27( ماان التعليااق علااى مشاارو  املاااحة 1ً

( تشاأ رىل أن مشارو  الانص اارا  يادتل ]   [، حون قرار الطارح
  وأرأ أيضا  رىل “ون الدويالتدر   للنان  رك، ضمن ]التطوير[

( ماان التعليااق علااى مشاارو  1التطااوير التاادر   للنااانون ه الفناارة ً
 ًالسماح سلدتول من جديد رىل الدولة الطارحة(  29املاحة 

قاااااال رن اللجناااااة قاااااد أراااااارت أيضاااااا  رىل وود الساااااأ مايكااااال  -35
الاادول عااان سااا ولية التطااوير التااادر   للنااانون ه مواحااااا املتعلنااة مب

مواحااااااا املتعلناااااة مبسااااا ولية  وه (356ًاألفعاااااال غاااااأ املشاااااروعة حولياااااا  
يكااااون ماااان الضااااروري  ال   ومااااا ذلااااك، قااااد(357ًاملنظمااااات الدوليااااة
تشاااكل تطاااويرا  تااادر يا   6املااااحة مشااارو  مااان  2توضااايح أن الفنااارة 

للنانون، حيث رنه قد أرأ رىل أن احلماياة املتوتااة ه اارم الفنارة 
ام فنهاا  وتعكااس  اارلك ممارسااة بعاا  الاادول  وللاارح عاان ا اا تعاارّب 

علااى راااواغل السااايد مااأه، مكااان ببسااااطة االستعاضااة عااان الفعااال 
   “تمثِّل س(، بعبارة  4، الوارح ه اجلملة الثالثة من الفنرة ً“ثِّل مت
ــيا السااااايد  -36 ــبينا  -فلنســـ قاااااال رناااااه يااااارى أن ا راااااارة ه أوســـ

رىل التطاااوير التااادر    29و 27 املااااحتنيالتعليناااات علاااى مشاااروع  
للنانون تثأ رركالية، ألنه قد سبق للجنة أن أ دت ه مناسبات 

ينبغ  رحراج توضيحات من ارا النبيل  وقال رن األمر  ال  عدة أنه
يتعلق، على أية حال، مبسألة مان مساائل السياساة العاماة النانونياة 

 ال  يتعني البت فيها 
ــامتو السااايد  -37 تشاااأ ه  ال أقااار أبن اللجناااة ع(املنااارر ااااااًكـ

العاحة رىل أن حكما  معينا  يشكل تطاويرا  تادر يا  للناانون، غاأ أناه 

__________ 
، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (356ً 

حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 
( 1ً الفنااارةً 77و 76 الفنااارتني والتصاااويب،( الثااااينًاجلااازء  الثااااين اجمللاااد ،2001
  (العا. التعليق من
 ،2011 انون األول/حيسامرب   9امل رخ  66/100ة قرار اجلمعية العام (357ً 

حوليااة وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه  املرفااق 
 ماان( 5ًو( 1ً ًالفناارتني 88و 87 الفناارتني ،(الثاااينًاجلاازء  الثاااين اجمللااد ،2011
 ( العا. التعليق
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أحرج ارا التوضيح استجابة لطلب وريح من أغلبية أعضاء الفريق 
 العامل املعإ مبوضو  طرح األجانب 

 أيااد االقاارتاح الااري قدمااه السااأ مايكاال، واقاارتحنــولت الساايد  -38
“ الوارحة ه اجلملاة الثالثاة ]مان derogationعن  لمة  االستعاضة 

مصاااطلحا  تننياااا  يُساااتخد. فناااط ه  والااا  متثااال الااانص ا نكليااازي[،
 “ departureسياقات حمدحة، بكلمة  

قال رناه يعتارب أن اللجناة ترغاب ه اعتمااح املنرتحاني الرئيس  -39
 نول  اللرين قدمهما السأ مايكل والسيد 

 وقد تنرر ذلك  
 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 

 (6( و5ًالفنراتن ً

 ( 6( و5ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 بصيغته املعدلة  6اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 ًحظر طرح عدم  اجلنسية( 7التعليق على مشرو  املاحة 

 (1الفنرة ً

رف ماااان الاااانص ا نكلياااازي وود السااااأ مايكاااال  -40 اقاااارتح أن حتااااُ
 ال  بدت له زائدة عن احلاجة  “strict الصفة 
 ( بصيغتها املعدلة ه النص ا نكليزي 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2الفنرة ً

 ( 2اعتُمدت الفنرة ً 
 (3الفنرة ً

 “accordingly اقااارتح االستعاضاااة عااان  لماااة مـــرييف السااايد  -41
 ه اجلملة الثانية من النص ا نكليزي  “however بكلمة 

الاوارحة ه  “de ce point de vue حاد أن عباارة الالـرئيس  -42
، وأنه قد “however  وال “accordingly تعإ  ال النص الفرنس 

 from this  يكاون مان األفضال ترمجتهاا حرفياا  سساتخدا. عباارة

point of view“  
حارف اارم العباارة متاماا ، ورأى أناه اقارتح وود السأ مايكال  -43

 ا نكليزية من املتعرر ترمجتها رىل 
ر أبن اللجنااة تعماال علااى  ًاملناارر اااااع(كــامتو الساايد  -44 ذ ااّ

مواءمة النصوع الصاحرة مبختلف اللغات ما النص األول  الري 
احلالاااة حمااال  وه يوضااا بلغاااة عمااال املنااارر اااااع، ولااايس العكاااس 

للغاااة ا نكليزياااة قالباااا  ياااراح تشاااكيل اللغاااة تكاااون ا أال النظااار،  اااب
ساااااه، وذلاااااك ألن لكااااال لغاااااة ريناعهاااااا ااااااااع الفرنساااااية علاااااى منا

 ومنطنها وطرينة بناء تعلي هتا 

أ اااااد عاااااد. وجاااااوح ع قاااااة منطنياااااة باااااني وود الساااااأ مايكااااال  -45
تعرب  ال اجلملتني، ألن اجلملة األوىل، وا  جمرح أت يد ألمر واقا،

مث، رأى أناه سايكون مان األفضال حارف عن أية وجهة نظر  ومن 
 .من النص  ميا لغاته “de ce point de vue عبارة 
 اعتُمد ارا االقرتاح  
 ( بصيغتها املعدلة 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4الفنرة ً

 ( 4اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  7اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

ً]النواعااااد األتاااارى اااوااااة بطاااارح[ ال جئااااني  8التعليااااق علااااى مشاااارو  املاااااحة 
 وعدم  اجلنسية(

 (3( رىل 1ًمن ًالفنرات 

 ( 3( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
  8اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 ًالتجريد من اجلنسية لغرض الطرح فنط( 9التعليق على مشرو  املاحة 

 (4ً( رىل 1الفنرات من ً

 ( 4( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
  9اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 ًحظر الطرح اجلماع ( 10املاحة  التعليق على مشرو 

 (3( رىل 1ًالفنرات من ً

 ( 3( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 (4الفنرة ً

قال رنه ينبغ  حارف عباارة  الاري سايتخر ه نولت السيد  -46
وبناء عليه قرار طارح جمموعاة األجاناب“ مان اجلملاة الثانياة، أعنابه 

العتناح أبن النرار يتعلق فه  عبارة تثأ االلتبا  لكوهنا ت حي رىل ا
سلطاارح اجلماااع  جملموعااة ماان األجانااب، ه حااني أنااه يتعلااق بطاارح 

 متزامن لبضعة أجانب 
 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

 ( 5اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  10اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
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 الطرح املنّنا(ًحظر  11التعليق على مشرو  املاحة 
 (7( رىل 1ًالفنرات من ً

 ( 7( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
  11اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 مصاحرة األموال( ًحظر الطرح لغرض 12التعليق على مشرو  املاحة 

 (1الفنرة ً

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
   05/18فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 
 3154  اجللسة

 10/ 05، الساعة 2012متوز/يوليه   31، الث اثء
 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس

الساااايدة رسااااكوسر ررانناااادث، الساااايد سرك، الساااايد    احلاضاااارون  
بيااارت، السااايد بيرتيااات ، السااايد تااا حي، السااايدة جا وبساااون، السااايد  
حسونة، السيد احلموح، السيد سابواي، السيد سينغ، السايد راتورما،  

ميس روبليااادو، السااايد غيفورغياااان، السااايد  السااايد العراباااة، السااايد غاااو 
 ااااامتو، الساااايد  انااااديوا،    أوساااابينا، الساااايد فورتااااو، الساااايد   -فلنسااايا  

الساااايد  وميساااااريو أفونسااااو، الساااايد  يتيشايساااااري، الساااايد ما ريااااه،  
السيد املرتضى سليمان قويدر، السايد موراسا ، السايد ماأه، السايد  

 د ويسنومورا  نول ، السيد نيهاو ، السأ مايكل ووح، السي 

 ________ 

  دورهتا  أعمال عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع
 ( اتبع )  والستني  لرابعةا

 (Add.1و A/CN.4/L.802( )اتبع) األجانب طرد -الرابع الفصل

ــرئيس  -1 حعاااا أعضااااء اللجناااة رىل اساااتئناف النظااار ه اجلااازء الـ
مااااان مااااان الفصااااال الراباااااا  A/CN.4/L.802/Add.1الاااااوارح ه الوثيناااااة 
 مشرو  التنرير 

اعتمـدهتا اللجنـة نص مشاريع املواد املتعلقـة بطـرد األجانـب الـت  -جيم
 (اتبعيف القراءة األوىل )

   ( A/CN.4/L.802/Add.1ً (  اتبا نص مشاريا املواح والتعلينات عليها ً  -2

 (تتا.( ًحظر الطرح لغرض مصاحرة األموالً 12التعليق على مشرو  املاحة 

 (2الفنرة ً

قاااال رن السااايد ماااأه قاااد اقااارتح ه اجللساااة الساااابنة لـــرئيس ا -2
“( seems contrary to“ ً  ل االستعاضاة عان عبااارة  يبادو منافياا  

“(  وأعااارب عااان رغبتاااه ه معرفاااة implicates“ ً ابااا  بعباااارة  ماااس
رذا  انت اللجنة قاد تووالت، بعاد النظار ه اارا التعاديل علاى  ما

 بشأنه  راءالنحو الواجب، رىل توافق ه اآل
سيشكل  “implicates قال رن استخدا.  لمة مرييف السيد  -3

 اللجنة  أسلوس  مفيدا  يتيح التنريب بني اآلراء املتباينة حاتل
 “impliquer قااال رن الفعاال  ًاملناارر اااااع(كــامتو الساايد  -4

 ه سياق ارم الفنرة املعىن سيكون، ه النص الفرنس ، عد  
 “mettre en cause رتح اساااتخدا. عباااارة اقااا فورتـــو السااايد  -5
 ه النص الفرنس   “mettre en jeu  أو

 ( بصيغتها املعدلة 2اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  12اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

حظااااار اللجاااااوء رىل الطااااارح ل لتفااااااف علاااااى ً 13التعلياااااق علاااااى مشااااارو  املااااااحة 
 (رجراءات التسليم

 (1ًالفنرة 

الثالثاة، رضاافة عباارة قاال رناه ينبغا ، ه اجلملاة فورتو لسايد ا -6
 et exécutée“    وتنفير“( بعد عبارة ًune décision définitive 

est adoptée “ً ]   [ [قرار هنائ ] الاذ“)  
 ( بصيغتها املعدلة 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2ًالفنرة 

 ( 2اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  13ملاحة اعتُمد التعليق على مشرو  ا 

 محاية حنوق األجانب اااضعني للطرح -الباب الثالث

 أحكا. عامة -الفصل األول

االلتااازا. سحااارتا. الكراماااة ا نساااانية وحناااوق ً 14التعلياااق علاااى مشااارو  املااااحة 
 (ا نسان لألجانب اااضعني للطرح

 (1ًالفنرة 

 ( 1الفنرة ًاعتُمدت  
 (2ًالفنرة 

قال رن مجيا األعضاء قد اتفنوا، ت ل النناش   نولتالسيد   -7
 الاااري حار بشاااأن املوضاااو ، علاااى أن  راماااة ا نساااان اااا  األساااا 

مصااادر ا هلاااا. جلمياااا حناااوق ا نساااان، غاااأ أن اآلراء تباينااات  أو
رذا  انات تشاكل أيضاا  حناا  حمادحا  مان حناوق ا نساان   بشأن ما
األوىل على النحو اقرتح السيد نول  أن يكون نص اجلملة    ومن مث،

بتحديد  يتعلق فيماالتاي   وأعرب أعضاء اللجنة عن آراء متباينة 
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مصادر ا هلاا. حلناوق  أو رذا  انت  رامة ا نسان اا  األساا  ما
 أهنا أيضا  حق حمدح من حنوق ا نسان“  أو  ا نسان بصفة عامة

نااااه يتفااااق مااااا الساااايد نااااول  بشااااأن قااااال روود السااااأ مايكاااال  -8
أن ااارم الفكاارة سااتكون أ ثاار وضااوحا  رذا  رال   أاثراااا،الننطااة الاا 

، الاااوارحة ه الصااااياغة “.  اناااات سألحااارى أاساااتعي  عااان عباااارة 
  ومن مث، فإن ناص “ ضافة رىل  وهنا ساألولية للجملة، بعبارة 

عااان أعضااااء اللجناااة أعااارب  و اجلملاااة سااايكون علاااى النحاااو التااااي  
 انت  رامة ا نسان تشكل   رذا بتحديد ما يتعلق فيماآراء متباينة 

 س ضاااااافة رىل  وهناااااا األساااااا  حناااااا  حمااااادحا  مااااان حناااااوق ا نساااااان
اجلملاااااة  وه  “مصااااادر ا هلاااااا. حلناااااوق ا نساااااان بصاااااورة عاماااااة أو

االستعاضاااااة عااااان عباااااارة  ومااااان املاااااألوف“ بعباااااارة التالياااااة، ينبغااااا  
 يندر“، جلعلها أ ثر اتساقا  ما النص الفرنس    ال
 ما ارين التعديلني ( 2اعتُمدت الفنرة ً 

 (4( و3ًالفنراتن ً

 ( 4( و3ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 بصيغته املعدلة  14اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 (االلتزا. بعد. التمييزً 15التعليق على مشرو  املاحة 

 (1ًالفنرة 

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2ًالفنرة 

حيااااااث  اقاااااارتح حاااااارف اجلملااااااة الثانيااااااة،وود السااااااأ مايكاااااال  -9
حظاار التمييااز ه بعاا  املعاااادات التزامااا  ذا نطاااق عااا.، ه  يُعتاارب

علاى احلناوق املنصاوع  رال ينطبق ه معاادات أتارى ال حني أنه
عليهاااا ه املعااااادة املعنياااة  ومااان مث، ينبغااا  أن تبااادأ اجلملاااة التالياااة 

مبا أن حظر التمييز يسري علاى ممارساة احلاق  و على النحو التاي  
  “   [ه الطرح ]
 ( بصيغتها املعدلة 2اعتُمدت الفنرة ً 
 (3ًالفنرة 

 ( 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4ًالفنرة 

، أن حُترف  لمة السأ مايكلاقرتح، بتأييد من  نولت  السيد   -10
ماااان اجلملااااة األوىل، وذلااااك ألن أعضاااااء اللجنااااة الاااارين  “حنااااا   ال

اق اقرتحاااوا توسااايا قائماااة أساااباب التميياااز قاااد فعلاااوا ذلاااك ه الساااي
انطباعاا   “حنا   الالعاحي للمناقشات  وقد يُوِول استخدا.  لمة 

را االقاااارتاح تااااارج رطااااار تاطئااااا  مفاااااحم أن األعضاااااء قااااد قاااادموا ااااا 
 ه ظروف غأ عاحية  أو النناش،
 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 

 (5ًالفنرة 

ــه السااايد  -11   يبااادو أن انااااك ضاااارورة فااا  قاااال رن عبااااارة ماكريـ
، الااااوارحة ه اجلملااااة “رة رىل ااااارا املياااال  ساااابب قااااائم براتااااهل رااااا
ن ااااارا االسااااتنتاج اااااو االسااااتنتاج العااااا. الااااري ، تااااوح  أباألتااااأة

توولت رلياه اللجناة، ه حاني أناه مثال رأي بعا  األعضااء فناط  
ومن مث، ينبغ  تعديل ارم العبارة ليصبح نصها على النحو التاي  

  “لضروري ]   [رأى بع  األعضاء أنه ليس من ا و 
 ( بصيغتها املعدلة 5اعتُمدت الفنرة ً 

 (7ً( و6ًالفنراتن 

 ( 7( و6ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 بصيغته املعدلة  15اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 (]الضعفاء[األرخاع ً 16التعليق على مشرو  املاحة 

 (1ًالفنرة 

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2ًالفنرة 

احتياجاااااااااهتم  و اقاااااااارتح رضااااااااافة عبااااااااارة وود  السااااااااأ مايكاااااااال -12
 ه اجلملة الثانية  “عفهم ضبعد  لمة  “اااوة
 ( بصيغتها املعدلة 2اعتُمدت الفنرة ً 
 (4ًو (3ً الفنراتن 

 ( 4( و3ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 بصيغته املعدلة  16اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 لطارحةاحلماية ال زمة ه الدولة ا -الفصل الثاين

االلتااازا. حبماياااة حاااق األجنااار اااضاااا للطااارح ً 17التعلياااق علاااى مشااارو  املااااحة 
 (احلياة ه

  17اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
 حظاار التعااريب ]و[غااأم ماان ضااروب املعاملااةً 18التعليااق علااى مشاارو  املاااحة 

 (املهينة أو ال رنسانية أو العنوبة الناسية أو

 (3ً( رىل 1ًالفنرات من 

 ( 3( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
  18اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 (رروط احتجاز األجنر اااضا للطرحً 19التعليق على مشرو  املاحة 

 (1ًالفنرة 

ًب( ماان مشاارو  املاااحة، 1قااال رن الفناارة وود السااأ مايكاال  -13
 اااب أن  األجنااار اااضاااا للطااارحواااا  تلاااك الااا  تااانص علاااى أن 
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 تكار  ال ،مكان منفصل عن األرخاع احملكو. عليهمتجز ه ئُ 
ًأ(، وااااااو 1نتيجاااااة واحااااادة مااااان نتاااااائج املبااااادأ الاااااوارح ه الفنااااارة  رال

الااااري ينضاااا  أبال يكااااون الحتجاااااز األجناااار طااااابا عنااااايب   املباااادأ
( مااان التعلياااق ]ه الااانص 1اجلملاااة الثانياااة مااان الفنااارة ً وسلتااااي، ه

نااااص العبااااارة األتااااأة علااااى النحااااو أن يكااااون  ا نكلياااازي[، ينبغاااا 
 whereas subparagraph (b) sets out one of the   التاااي

consequences of that principle “ 
 ( بصيغتها املعدلة 1اعتُمدت الفنرة ً 

 (4( رىل 2ًالفنرات من ً

 ( 4( رىل 2ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 (5الفنرة ً

جااااااز مساااااألة ااماااااة قاااااال رن مااااادة االحتوود الساااااأ مايكااااال  -14
وليسااااااات مساااااااألة حساساااااااة  وماااااااان مث، ينبغااااااا  االستعاضاااااااة عاااااااان 

الوارحة ه اجلملاة األوىل مان اارم الفنارة  “لبالغة احلساسية ا عبارة
  “امة ابكلمة 
 ( بصيغتها املعدلة 5اعتُمدت الفنرة ً 
 (6ًالفنرة 

 ( 6اعتُمدت الفنرة ً 
 (7ًالفنرة 

ناااااااة قاااااااد حأبااااااات ه قاااااااال رناااااااه سلنظااااااار رىل أن اللجالـــــــرئيس  -15
، بغاااا  النظاااار عاااان “ملناااارر اااااااع اعلااااى ا رااااارة رىل  ممارسااااتها

جاااانس الشااااخص املعااااإ، فإنااااه ينبغاااا  االستعاضااااة ه الاااانص  نااااو 
بعبااااااااارة  “Rapporteuse spéciale الفرنساااااااا  للفناااااااارة عاااااااان عبااااااااارة 

 Rapporteur spécial“  
اااااااااارا التعااااااااااديل التحريااااااااااري ه ( مااااااااااا 7اعتُمااااااااادت الفناااااااااارة ً 
 الفرنس   النص
 (8ًالفنرة 

رأى، توتياااا  للوضاااوح، أناااه سااايكون مااان وود الساااأ مايكااال  -16
املستحساان رضاااافة مجلااة ه هناياااة الفناارة يكاااون نصااها علاااى النحاااو 

ًب( حبق الدولة ه أن تستمر ه احتجاز 3 لل الفنرة   الالتاي   
  وسااااتغط  اااارم اجلملااااة “ع قااااة هلاااا سلطااارح ال األجنااار ألساااباب

، مث يصاابح ا احتجاااز األجنار ه انتظااار طارحماحلالاة الا   ااري فيها 
من غأ املمكن طرحم، ولكن توجاد أساباب أتارى، مثال اعتباارات 
األمااااان الناااااوم ، قاااااد يُساااااتند رليهاااااا الساااااتمرار احتجاااااازم  وتوضاااااح 

ًب( ه عباااارة 3ا ضاااافة الااا  ينرتحهاااا أن الناااول الاااوارح ه الفنااارة 
 ف الطرح رىل االحتجاز مد رال يشأ ال “نته  االحتجاز ي
ًاملنااااارر  كـــــامتوالسااااايد بتأيياااااد مااااان أراااااار، تـــــالدي السااااايد  -17

ااااااع(، رىل عاااد. ارتياحاااه للتعاااديل الاااري اقرتحاااه الساااأ مايكااال  

ه اجلملااة  “ملتعلااق سلطاارح اواقاارتح عوضااا  عاان ذلااك رضااافة عبااارة 
، وذلاااك رذا  انااات اللجناااة تنصاااد “الحتجااااز ااألوىل بعاااد  لماااة 

تمرار ه احتجااااز األجنااار اااضاااا ضااامان قااادرة الدولاااة علاااى االسااا 
ع قااة  ال للطاارح حااني يكااون احتجااازم راجعااا  فنااط ألسااباب أتاارى

هلا بطرحم  وأعارب، ماا ذلاك، عان عاد. رغبتاه ه رحراج أياة وايغة 
قد تنتنص من جوار اارم املااحة، وقاد تكاون رراارة تشاجا الدولاة 

 على االستمرار ه احتجاز الشخص املعإ 
 اناات أسااباب ال رذا  ر لعبااارة  ب توضاايحا  طلاا ســابواي الساايد  -18

 ًب( 3الوارحة ه هناية الفنرة  “ذلك تعزى رىل األجنر املعإ
ــه السااايد  -19 قاااال رن السااابب الاااداع   حراج اااارم العباااارة ماكريـ

ال  تبدو غامضة يعزى جزئيا  رىل الرغبة ه ترك الباب مفتوحا  أما. 
 اناااات اناااااك عواماااال   رمكانيااااة االسااااتمرار ه احتجاااااز األجناااار رذا

 سبب الطرح، تستدع  احتجازم  أترى، غأ
قال رنه، ه ضاوء  ال ماا أُبادي مان تعليناات  وود  السأ مايكل   -20

 مانا لديه من قبول االقرتاح الري قدمه السيد ت حي   ال   بناءة، 
 ( ما ذلك التعديل 8اعتُمدت الفنرة ً 
 دلة بصيغته املع 19اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 (االلتزا. سحرتا. احلق ه احلياة األسريةً 20التعليق على مشرو  املاحة 

 (4ً( رىل 1ًالفنرات من 

 ( 4( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 (5ًالفنرة 

 “فهاااو. املخالفاااةمب عباااارة  رن معاااىن قاااالوود الساااأ مايكااال  -21
 ًa contrario )“ يتسم سلغموض رىل حد ما 
مااان العهاااد  17مااان املااااحة  1 ناااص الفنااارة تااا تـــالدي السااايد  -22

الاادوي ااااااع سحلناااوق املدنياااة والسياسااية الااا  ُووااافت ه الفنااارة 
 ( أبهنا تتضمن ررطا  مبفهو. املخالفة 5ً

أواح مان مصاطلح  “منا   ضا قاال رن مصاطلح نـولت السيد  -23
، واااو يتوافاق بشااكل أفضاال ماا غاارض مشاارو  “فهاو. املخالفااة م

ينتهااك التاادتل النااانون،  أال ل فنااط ه  فالااةيتمثاا  ال املاااحة الااري
 ولكنه يتمثل أيضا  ه  فالة استناحم رىل النانون 

 ( بصيغتها املعدلة 5اعتُمدت الفنرة ً 
 (7( و6ًالفنراتن ً

 ( 7( و6ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 بصيغته املعدلة  20اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
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 ًاملغاحرة رىل حولة املنصد( 21التعليق على مشرو  املاحة 

 (3( رىل 1ًالفنرات من ً

 ( 3( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 (4ًالفنرة 

 اقاارتح حاارف االقتبااا  املطااول ماان قضاايةوود السااأ مايكاال  -24
، فهااااو ناااص قااااد  ااااوزم الاااازمن متاماااا  ماااان حياااث رنااااه مياااز بااااني ماااال

 مني رىل فئة الساحة وغأام من األرخاع األرخاع املنت
ًاملناارر اااااع( قااال رنااه يااوح االحتفااا  ماارا كــامتو الساايد  -25

االقتباااا  ألناااه يُظهااار مااادى الاااوع  الاااري  اااان ساااائدا  منااار النااارن 
 التاسا عشر بشأن الطابا املند  ل نسان وأمهية  رامة ا نسان 

قتباا  قاد تكاون اللغة املساتخدمة ه االقال رن نولت السيد  -26
 أن مضمونه مهم ومفيد للغاية  رال لغة  اوزاا الزمن،

 ( 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5ًالفنرة 

املنصوح بعبارة  قال رنه من غأ الواضح ماوود  السأ مايكل   -27
يسمح له سلادتول أو“ الاوارحة ه املنطاا املنتابس مان  ال  را ب
املدين الدوي، ومن مث، التفاقية الطأان  9فق من املر  1-2-5الفر  

 فند اقرتح حرفها 
ــامتو السااايد  -28 قاااال رن الننطاااة اهلاماااة املاااراح  ًاملنااارر ااااااع(كـ

تا حي الظاروف الا   أال توضيحها ه تلاك الفنارة تتمثال ه ضارورة
  ري ه رطاراا ترحيل أحد األرخاع رىل املسا  بكرامته 

 ( 5اعتُمدت الفنرة ً 
 (6الفنرة ً

وجااه االنتبااام رىل أن ا حالااة الااوارحة ه اجلملااة و فورتــ الساايد  -29
، من 4، وليس رىل الفنرة 3األوىل ينبغ  أن تكون رحالة رىل الفنرة 

 مشرو  املاحة 
 ( ما ارا التصويب 6اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  21اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 (نر اااضا للطرححولة منصد األجً 22التعليق على مشرو  املاحة 

 (1ًالفنرة 

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 

 (2ًالفنرة 

وجاب قاعادة مان قواعاد مب قاال رن عباارة وود السأ مايكل  -30
سااواء أ اناات قاعاادة ماان النواعااد العامااة للناااانون ، النااانون الاادوي

، “معاااادة ملزمااة لتلااك الدولااة اناات قاعاادة ماان قواعااد  أ. الاادوي
األوىل، تتسااام بنطااااق ضااايق للغاياااة  وعلاااى الاااوارحة ه هناياااة اجلملاااة 

قاعدة من قواعد  أو يشكل قانون  حوي رقليم  ال سبيل املثال، قد
  واعتارب أناه من النواعد العامة للنانون الادويالنانون العره قاعدة  

ارة رىل قواعاااااااد مااااااان املفااااااارتض أن يشاااااااأ التشاااااااديد الاااااااوارح ه العبااااااا 
قائماة أمشال، أن يكاون املعاادات  ومن مث، اقرتح، من أجل وضاا 

وجااب قاعاادة ماان قواعااد مب نااص ااارم العبااارة علااى النحااو التاااي  
  “ه ذلك قاعدة تعاادية ملزمة لتلك الدولة مبا ،النانون الدوي

واء سا  قال رن احلال األبساط سايكون حارف عباارة الرئيس  -31
 انات قاعادة  أ. نواعاد العاماة للناانون الادويأ انت قاعدة مان ال

  “معاادة ملزمة لتلك الدولةمن قواعد 
ــه الساايد  -32  قااال رن حاارف تلااك العبااارة يعااإ أن التعليااقماكري
يضيف ريئا  رىل مشرو  املاحة  ورأى أن الننطة الا  أراح املنارر  لن

الادوي اااع توضيحها تتمثل ه أن قاعدة ما من قواعاد الناانون 
ه ميال رىل قاعدة تعاادية  وأراار رىل أنا  أو قد تشكل قاعدة عرفية

االقاارتاح الااري قدمااه السااأ مايكاال، فهااو يفصااح عاان ااارم الفكاارة 
 وير ز، ما ذلك، على النواعد التعاادية 

يبادو، ه حتدياد  يفيااة  قاال رن املساألة تكماان، فيمااالـرئيس  -33
  “لدوياعدة من قواعد النانون اق تفسأ عبارة 

ة قااااااال رن اقرتاحااااااه يتسااااااق مااااااا احلاراااااايوود السااااااأ مايكاااااال  -34
ه هنايااااة تلااااك اجلملااااة والاااا  حتياااال النااااار  رىل أمثلااااة علااااى  الااااوارحة

 النواعد التعاادية 
قال رن ما يتر رم من مداوالت اللجنة او أناه تالدي السيد  -35

بينما  ان بع  األعضاء يرغبون ه أن ينصب الرت يز علاى قاانون 
ورة عاادات، فإن غالبية األعضاء ه جلنة الصياغة  انوا يرون ضر امل

علااى حااد  النواعااد العامااة للنااانون الاادويتغطيااة قااانون املعاااادات و 
تعديلاه  أو ااو  ماا  سواء  ومن مث، فهو يفضال ا بنااء علاى الانص

 اقرتحه الرئيس  ملا وفنا  
السيد ت حي ًاملنرر اااع( قال رنه يتفق ما كامتو  السيد   -36

اقشااة الاا  يعكااس بدقااة املن ال ه أن الرت يااز علااى قااانون املعاااادات
حارت ه جلناااة الصاااياغة  وأياااد أيضاااا  التعلياااق الاااري أحىل باااه السااايد 

يضايف رايئا  رىل مشارو   لان ما ريه والري يعترب أن اقتطا  العباارة
 املاحة  ومن مث، اقرتح السيد ما ريه رعاحة وياغة تلك العبارة علاى

ساااواء ، وجاااب قاعااادة مااان قواعاااد الناااانون الااادويمب النحاااو التااااي  
قاعااادة مااان قواعاااد  أ. قاعااادة تعاادياااة ملزماااة لتلاااك الدولاااة أ انااات

النواعااااد العامااااة   وأرااااار رىل أن مضاااامون “النااااانون الاااادوي العااااره
اب ه جمااااال  للنااااانون الاااادوي خيتلااااف ماااان  اتااااب آلتاااار ماااان الكتااااّ
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تشأ رىل النانون العره فنط، ه النانون  بع  الكّتاب يرون أهنا 
العره وقانون املعااادات علاى  حني يرى آترون أهنا تغط  النانون

 حد سواء 
قااااال رنااااه ينبغاااا ، ماااان مث، أن يكااااون نااااص كانــــديوت الساااايد  -37

 طااا   علااااى أمثلااااة  لحاراااية تلااااك اجلملااااة علاااى النحااااو التاااااي  
  “متعلنة سالفرتاض األول ]   [

( سلصيغة ال  عدهلا ما املنرر اااع وما 2الفنرة ًاعتُمدت   
 ى احلارية الوارحة ه هناية اجلملة األوىل التعديل الري أُحتل عل

 (3الفنرة ً

 the  اقرتح، ه معرض ا رارة رىل عبارةاحلمود السيد  -38

view was also expressed that the State of embarkation would 

have no legal obligation to receive the expelled alien“  الا  تارح
“ would have  سااتعاض عااان  لمااا ه اجلملااة األتاااأة، أن ي

 “ had  بكلمة
 ( بصيغتها املعدلة 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4الفنرة ً

 ( 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

ماان مشاارو   3اقاارتح أن يشااار أيضااا  رىل الفناارة فورتــو الساايد  -39
  24و 23، س ضافة رىل ا رارة رىل مشروع  املاحتني 6املاحة 
 ( بصيغتها املعدلة 5اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  22اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 تكاون حياتاهااللتزا. بعد. طرح أجنر رىل حولة ً 23التعليق على مشرو  املاحة 
 (حريته فيها معرضة للخطر أو

 (2ً( و1ًالفنراتن 

 ( 2( و1ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 (3ًالفنرة 

 أساسايا  ماان اتفااق احلال الوسااط قااال رن جازءا  ماكريـه السايد  -40
الااري توواالت رليااه جلنااة النااانون الاادوي يتمثاال ه رحراج ررااارة ه 

رىل أي سااااابب آتااااار حمظاااااور مبوجاااااب الناااااانون  15مشااااارو  املااااااحة 
( ماان التعليااق تشااأ، بصاايغتها احلاليااة، 3الاادوي  ويباادو أن الفناارة ً

مثل أحد يل اجلنس  رذا  ان امل رىل أنه قد جرى استبعاح مسألة ما
أساااباب التميياااز احملظاااورة، واحلاااال لااايس  ااارلك  ومااان مث، اقااارتح أن 
تنتهااااا  اااااارم الفنااااارة سلعباااااارة التالياااااة   واااااارم املساااااألة علاااااى  ااااال 

غاااااأ ذلاااااك مااااان األساااااباب الااااا  ئظراااااااا ’مشااااامولة بعباااااارة  حاااااال
 “ ‘الدوي النانون

 يااهًاملناارر اااااع( قااال رن مناارتح الساايد ما ر كــامتو الساايد  -41
معاااااربا  عماااااا انتهااااات رلياااااه املناقشاااااة الااااا  حارت ه جلناااااة يكاااااون  لااااان

 لنااااد  ااااان ااااارا اااااو موقااااف بعاااا  األعضاااااء، ولكنااااه -الصااااياغة 
يكااان موقاااف جلناااة الصاااياغة  كااال  ورأى أناااه ينبغااا  تااارك الااانص  مل

توجاااااد، علاااااى أياااااة حاااااال، حاراااااية تشاااااأ رىل  رذ بصااااايغته احلالياااااة،
خمتلاف  ، وا  توضاح15( من التعليق على مشرو  املاحة 5ً الفنرة

وجهات النظار الا  أُعارب عنهاا  و باديل آتار، مكان رضاافة مجلاة 
 جدياادة ه هنايااة الفناارة ل فاااحة أبن بعاا  األعضاااء قااد اعتااربوا أنااه

ينبغ ، حتت أي ظرف من الظروف، رحراج امليل اجلنس  ضمن  ال
 أسباب التمييز احملظورة 

أوضحها  سلننطة ال اقرتح، ه معرض ا قرار ماكريه السيد  -42
املنااااارر ااااااااع، أن تضااااااف مجلاااااة علاااااى غااااارار اجلملاااااة األوىل مااااان 

  15( من التعليق على مشرو  املاحة 7ً الفنرة
ــنومورتالسااااايد  -43 قاااااال رناااااه يفضااااال ا بنااااااء علاااااى ناااااص  ويســـ

 ( بصيغته احلالية 3ً الفنرة
تعكس  ال (، بصيغتها احلالية،3قال رن الفنرة ًنولت السيد  -44

 ي انتهت رليه املناقشة وقد ت حي رىل سوء الفهم بدقة التوازن الر
قال، ه ضوء التعلينات ال  أحىل ما السيد كانديوت  السيد   -45

ينبغا  أن تنتصار احلاراية الاوارحة ه  ال ما ريه ه وقت ساابق، رناه
( ماان التعليااق علااى مشاارو  5هنايااة الفناارة علااى ا حالااة رىل الفناارة ً

( ماااان ذلااااك 7ياااال أيضااااا  رىل الفناااارة ًور ااااا ينبغاااا  أن حت ،15املاااااحة 
التعليااااااااااق، وينبغاااااااااا  أن ي تاااااااااار ااااااااااارا ه االعتبااااااااااار عنااااااااااد رعاااااااااااحة 

 النص  وياغة
تعاديل اجلملاة الثانياة مان  ماكريـهالسايد وبعد التشاور، اقرتح  -46

نظااارا  التااات ف اآلراء الااا   و ( ليصااابح نصاااها  التااااي  3الفنااارة ً
رى خبصووااها أن ااارم املسااألة، جاا أعاارب عنهااا أعضاااء اللجنااة بشاا 

واملباااااانّي ه  15اتبااااااا  الاااااانهج ذاتااااااه الااااااري ات بااااااا ه مشاااااارو  املاااااااحة 
  وساايتيح اارا التعااديل االسااتغناء عان وضااا حارااية “عليااه التعلياق

 لتلك اجلملة 
 ( بصيغتها املعدلة، ما حرف حاريتها 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4ًالفنرة 

ة عان اقارتح أن يساتعاض ه اجلملاة األتاأ وود السأ مايكل  -47
بتعبااأي  “لنااانون الوضااع ا و “لنااانون الاادوي الوضااع ا تعبااأي 

، علاى التاواي، حياث “لناانون الناائما و “لنانون الادوي الناائما 
 يبدو املصطلحان األتأان أ ثر م ءمة ه ارا السياق 

. قاااااال رناااااه يعتناااااد أن املنااااارر ااااااااع اساااااتخدمـــــرييف السااااايد  -48
، متيياازا  بااني (358ًتنرياارم ااااامسألنااه أقااا.، ه  “لوضااع  امصااطلح 

االلتزامات املنصوع عليها ه العهد الدوي اااع سحلنوق املدنية 
__________ 

  A/CN.4/611ثينة ، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الو 2009 حولية (358ً 
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االتفاقية األوروبية حلنوق ا نسان، من انحية، وبني  وه  والسياسية
االلتزامات غأ التعاادية، من انحية أترى  واقرتح االستعاضة عن  

 احلالتني  ه  لتا “لتعاادي ابكلمة  “لوضع  ا لمة 
ــامتو الساااااايد  -49 ًاملناااااارر اااااااااع( اقاااااارتح اال تفاااااااء حباااااارف  كــــ

  “لوضع  ا  لمة
، فاإن “لوضع  استخدا.  لمة قال رنه بدون ا مرييفالسيد  -50

اجلملاااة ساااتبدو و أهناااا تشاااأ رىل قاعااادة مااان قواعاااد الناااانون الااادوي 
 العااره، ولاايس ااارا اااو مااا ورح ه التنرياار ااااامس للمناارر اااااع

التعلياق علااى مشاااريا املااواح  وقاد يكااون ماان األفضاال حاارف ه  أو
 ارم اجلملة 

 اتتيااااااااااار  لمااااااااااةقااااااااااال رنااااااااااه مياااااااااال رىل كانــــــــــديوت الساااااااااايد  -51
، وذلااااك لألسااااباب الاااا  ذ راااااا الساااايد مااااأه  ورذا “لتعااااااديا 

، فاإن التعبااأ سيشاامل  اال قاعاادة “لوضااع  اا ُتفا  حباارف  لمااة 
 ملنصوح من قواعد النانون الدوي، وليس ذلك او ا

تر از علاى  مل ًاملنرر اااع( قال رن املاداوالتكامتو السيد  -52
رىل أي  أو رىل قااانون املعاااادات رذا  ااان ينبغاا  ا رااارة مسااألة مااا

مصاادر آتاار للنااانون، ولكنهااا ر اازت علااى املاادى الااري ذاااب رليااه 
النااااانون بشااااأن مسااااألة حظاااار عنوبااااة ا عاااادا.  وماااان مث، اقاااارتح أن 

رذا  اان  و أ مان اجلملاة علاى النحاو التااي  يكون نص اجلزء األت
س مكاااان أن يُعتااارب ]   [ أن اااارا احلظااار يشاااكل اآلن قاعااادة مااان 
قواعاااد الناااانون الااادوي، فإناااه سااايتعرر الناااول أبن الناااانون الااادوي، 
  “بوضعه الناائم، ياراب رىل ماا ااو أبعاد مان ذلاك ه اارا اجملاال

ناقشاة الا  راهدهتا وذّ ر أبن بع  األعضااء قاد أرااروا، تا ل امل
جلناااة الصاااياغة، رىل جهاااوح اجلمعياااة العاماااة الرامياااة رىل رلغااااء عنوباااة 

 رر ذلاااك، فااارض وقاااف م قااات لتوقياااا العنوباااة رذا تعااا  ا عااادا. أو،
يااادتل قاااارار اجلمعيااااة العامااااة الاااري تاااا  ااااارم اجلهااااوح ه رطااااار  وال

قااانون املعاااادات، غااأ أنااه مكاان أن يُعتاارب حلااي   علااى وجااوح ا ااام 
 م  رىل عد. تطبيق عنوبة ا عدا. ير 

، رنااااه مكاااان تــــالديالساااايد قااااال، بتأييااااد ماااان نــــولت الساااايد  -53
املدافعااااااة عاااااان الاااااارأي النائاااااال أبن املسااااااألة تتجاااااااوز نطاااااااق قااااااانون 

ي يد االقرتاح الري قدماه السايد ماأه  ال املعاادات، ومن مث، فهو
 “لوضاااااااااااااع  اوالاااااااااااااري يااااااااااااادعو رىل االستعاضاااااااااااااة عااااااااااااان  لماااااااااااااة 

  وأعاااارب عاااان حعمااااه ل قاااارتاح الااااري قدمااااه “اااااديلتعا ا بكلمااااة
 اااع  املنرر

ــرييف السااااايد  -54 والتنريااااار  (359ًماناااااة العاماااااةقاااااال رن مااااار رة األمـــ
ه ساااياق نظااام تعاادياااة حمااادحة  رال يتنااااوال اااارم املساااألة مل اااااامس

( مااان 4تتضااامن أنواعاااا  معّيناااة مااان االلتزاماااات  وقاااد أحملااات الفنااارة ً
اع سحلنااوق املدنيااة والسياسااية، واااو التعليااق رىل العهااد الاادوي اااا 

__________ 
 ً359) A/CN.4/565 وCorr.1   ًااارم الوثينااة متاحااة علااى املوقااا الشاابك

 ( 2006 حوليةمستنب    إضافة رىل  ستصدرللجنة، و 

اللجناااة املعنياااة يااار ر الناعااادة املعنياااة، علاااى الااارغم مااان أن  ال واااك
حبنااوق ا نساااان قاااد تبنااّت رأاي  يفياااد بوجاااوح ااارم الناعااادة ه اااارا 

ت املناااارر اااااااع، مل النظااااا. التعاااااادي حتدياااادا   ومااااا ذلااااك،  يُثبااااِ
ة أن الناعدة تتجاوز غأم، ه أية وثينة من الواثئق السابنة للجن أو

 ناهقانون املعاادات  بل لند ذ ر املنرر اااع ه تنريارم اااامس أ
تشاااكل  ال يكاااون مااان املناسااب تعمااايم الناعااادة سلنظاار رىل أهناااا لاان

قاعاادة عرفيااة  وأعاارب الساايد مااأه عاان عااد. رغبتااه ه الاادتول ه 
 أنااااه رال مناقشااااة تتطاااارق رىل مسااااائل املضاااامون ه املرحلااااة احلاليااااة،

ا  ال يرغب ه الوقت نفسه ه أن تستخلص اللجنة اساتنتاجا  يوساّ
نواعد العامة للنانون الادوي العاره، مان من نطاق احلظر ليشمل ال
 حون رجراء البحوث ال زمة 

قال رن التعليق مثل، ه هناية املطاف، النتيجة تالدي  السيد   -55
رىل أناه قاد  ال  متخضات عنهاا املناقشاة الا  أجرهتاا اللجناة  وأراار

تطباق  ال أعرب ت ل املناقشة عن رأي مفاحم أن التزا. الدولة الا 
ا عدا. أبال تطرح أجنبيا  رىل حولة يكون مهادحا  فيهاا بعنوباة  عنوبة
بتنفير حكم س عدا. او التزا. يشكل قاعدة عامة من  أو ا عدا.

 قواعااد النااانون الاادوي  وقااد وافااق عاادح ماان األعضاااء اآلتاارين، ه
ااو  جلنة الصياغة، علاى اارا الارأي، ه حاني ذااب آتارون رىل ماا

أن مثااة قاعاادة عامااة ماان قواعااد النااانون أبعااد ماان ذلااك، حيااث رأوا 
الااادوي منااضاااة لعنوباااة ا عااادا.  وتشاااأ اجلملاااة املعنياااة رىل مساااألة 
أضيق نطاقا ، وا  ليست مجلة قاطعة على النحو الري أراار رلياه 

رذا  ااان س مكااان أن  و أهنااا تباادأ بعبااارة  الساايد مااأه، سلنظاار رىل
  وماا “اارم احلادوح سلارات  هوتُتِبعها سلعبارة التنييدياة  “نعترب

ذلااااك، اعتاااارب الساااايد تاااا حي أن األماااار املهاااام يتمثاااال ه ضاااارورة أن 
تعكااااس اجلملااااة املناقشااااات الاااا  جاااارت ه اجللسااااة العامااااة للجنااااة 

يفضاال ا بناااء علااى جلنااة الصااياغة  وأ ااد أنااه  وه النااانون الاادوي
أنه سيختار حرفها لو تأِّ بني حرفها  رال  النص األول  للجملة،

 ني التشديد فيها على قانون املعاادات وب
قال، مبداي  اعترارم عن راثرة نناش مطاول  وود السأ مايكل  -56

 هرا، رن أبسط احللول يتمثل ه حارف اارم اجلملاة  ورأى، ماا 
بنااااء عليهاااا أن يساااتعاض عااان عباااارة ذلاااك، أناااه ينبغااا  ه حالاااة ا 

عضاااااء  ورذا  ااااان س مكااااان أن نعتاااارب“ بعبااااارة  واعتاااارب بعاااا  أ
 اللجنة“، من أجل التعبأ عن وقائا املناقشة بشكل أحق 

ًاملنااارر ااااااع( قاااال رناااه علاااى الااارغم مااان أن كـــامتو السااايد  -57
 االقرتاح الري قدمه السأ مايكل يشكل احلال األبساط، فإناه ياوح،

األمر يتعلق سلنراءة األوىل ملشاريا املاواح، أن يعارف الكيفياة  أن مبا
عليهاااا رح فعااال الااادول األعضااااء  وأعااارب عااان أتييااادم الااا  سااايكون 

للتوضااايحات الااا  أبااادااا السااايد تااا حي  وتااادل الناااراءة املتأنياااة أن 
تكااار  قاعااادة عاماااة  وقاااد فهااام السااايد ماااأه آراءم  ال اااارم اجلملاااة

النحااو املباااني ه التنرياار ااااامس فهماااا  بشااأن عنوبااة ا عااادا. علااى 
. وجاااوح قاعااادة عاماااة مااان واااحيحا ؛ رن لدياااه اقتناعاااا  راساااخا  بعاااد

قواعاد الناانون الاادوي ه الوقات احلاااي حتظار عنوبااة ا عادا.  ومااا 



 228 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

يشاأ رىل حالاة الدولاة  “ ارم احلدوح سلرات هذلك، فإن تعبأ 
كاون قاد الارت ال  ألغات عنوباة ا عادا.، واا ، بفعلهاا ذلاك، ت

 موقفاا  مبوجااب النااانون الاادوي منتضاام عااد. طاارح األجناار رىل حولااة
ر فيااه عنوبااة ا عاادا.، وذلااك مااا  أتاارى يكااون فيهااا مهاادحا  أبن تنفااَّ

حتصاال علااى ضااماانت بعااد. تنفياار ااارم العنوبااة  واقاارتح  مل حاماات
السايد  اامتو ا بنااء علااى اجلملاة ماا رحتااال تعاديل طفياف عليهااا 

رذا  ااان س مكااان أن يُعتاارب،  و علااى النحااو التاااي  ليصاابح نصااها 
اارا احلظار يعارّب اآلن عان ا اام راسا   ه ارم احلادوح سلارات، أن

ه النانون الدوي، فإنه سيتعرر النول أبن ارا النانون يراب رىل 
  “ما او أبعد من ذلك ه ارا اجملال

ي قدمااه قااال رنااه يعتاارب أن اللجنااة ت يااد االقاارتاح الاارالــرئيس  -58
 املنرر اااع 

 وقد تنرر ذلك  
رىل اجلملاة قبال األتاأة  قال، ه معرض ا رارةمرييف السيد  -59

(، رناااه ينبغااا  رعااااحة واااياغة ا راااارة رىل آراء اللجناااة 4ماان الفنااارة ً
املعنياااة حبناااوق ا نساااان جلعلهاااا تتساااق ماااا األسااالوب املساااتخد. ه 

راج مجلاااة جديااادة مواضاااا أتااارى مااان التعليناااات  واقااارتح سلتااااي رح
 يكون نصها  التاي 

ن موقفااا  مفاااحم اللجنااة املعنيااة حبناوق ا نسااا قاد تبناات و  
 ااوز للاادول الاا  ألغاات  ال ماان العهااد، 6أنااه، مبوجااب املاااحة 

عنوبااااة ا عاااادا. أن تطاااارح رخصااااا  ماااان األرااااخاع رىل حولااااة 
رذا  اناات قااد  رال أتاارى يكااون حمكومااا  عليااه فيهااا س عاادا.،

  “احلكم لى ضماانت بعد. تنفير اراحصلت سابنا  ع
 املعدلة ( بصيغتها 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

، “ون رااااكح قااااال رن عبااااارة  أوســــبينا -فلنســــيا الساااايد  -60
أقرتاااه  أت يااد يتجااااوز بكثااأ ماااا ، تعاارّب عااانالااوارحة ه اجلملاااة األوىل

بفناارة مماثلااة ماان التعلينااات نوقشاات ه اجتمااا   يتعلااق فيمااااللجنااة 
 2بق  وعا وة علاى ذلاك، فاإن التأ ياد الصاريح علاى أن الفنارة سا

يضاايف  ال تشااكل تطااويرا  تاادر يا  اااو أت يااد 23ماان مشاارو  املاااحة 
مثل، ه هناية املطاف، الغرض من  واو ما -ريئا  رىل معىن النص 

ة سياساية رىل الادول  ويوجه، عوضاا  عان ذلاك، رساال -التعلينات 
ة، ه حال ا بناء على ارم العبارة، وأعرب عن قلنه من أن اللجن

سااااتكون  ماااان يعماااال علااااى حتنيااااق أغااااراض متعارضااااة، فينااااد. بيااااد 
 يسحبه سليد األترى  ما

قال رن ا راارة رىل التطاوير التادر   الا  وود السأ مايكل  -61
نباااا  أساسااايا  ماااان أوسااابينا متثااال جا -اعااارتض عليهاااا السااايد فلنسااايا 
نبثنااات عااان أعماااال اللجناااة بشاااأن جواناااب الصااايغة التوفينياااة الااا  ا

، ورنااه اااو رخصاايا  قااد أيااد ا بناااء 23املاااحة مشاارو  ماان  2الفناارة 
يكاان ذلااك  مل عليهااا  وأضاااف قااائ   رن اللجنااة تشااأ أحياااان ، ورن

بصاااورة متكاااررة، رىل ماااا تصاااوغه مااان قواعاااد بووااافه يشاااكل تطاااويرا  
 ىالتعليناااات علااا  مكااان العثاااور علاااى أمثلاااة علاااى ذلاااك هتااادر يا   و 

، (360ًاملواح املتعلنة مبس ولية الادول عان األفعاال غاأ املشاروعة حولياا  
و ااارلك ه غأااااا مااان النصاااوع الااا  أعااادهتا اللجناااة  وسلنظااار رىل 

، فإناه مان املناساب 2حساسية وأمهية املسألة املشار رليها ه الفنرة 
يعااارتض  ال التطاااوير التااادر    وماااا ذلاااك، فهاااوتصااانيفها ه رطاااار 
 ال  أضافت أت يدا  غأ ضروري  “  رك بة على حرف  لم

ضاااوء املناقشاااة الااا  أجرهتاااا اللجناااة  وه وعااا وة علاااى ذلاااك، -62
رذا  اان املبادأ  ( وال  اتتلفت فيهاا اآلراء حاول ماا4بشأن الفنرة ً

لاى  عتُادرَج عباارة  األساس  املبنّي يشكل قانوان  وضاعيا ، اقارتح أن
ون نصااها علااى النحااو التاااي  ه اجلملااة األوىل، حبيااث يكاا  “األقاال
  ورأى “دتل ضاامن التطااور التاادر   ماان انحيتااني علااى األقاال تاا 

 تطار“ املشاار رلياه ه اجلملاة األتاأة  أيضا  أنه ينبغا  وواف ال
، متشااايا  ماااا االجتهااااح النضاااائ  للمحاااا م “نينااا  حأبناااه تطااار 
ق ا نسااان، واااو اجتهاااح مياال، ه ااارا السااياق، رىل الدوليااة حلنااو 

  “طر  بأ ت أو “طر حنين  تدا. تعبأ استخ
 لادول الاا  اقاال، ه معاارض ا راارة رىل عبااارة ابرك السايد  -63
، رناااه تنبغااا  “زالااات تااانص عليهاااا تطبنهاااا، رغااام أن قوانينهاااا ماااا ال

بعاااا  ناااار  م أو “ناااار فاااارتة غااااأ قليلااااة مرضااااافة تعبااااأ ماااان قبياااال 
دة الاا  مان أجاال التعباأ بصااورة أ ثار حتدياادا  عان طااول املا  “الوقات

 امتنعت الدولة ت هلا عن تطبيق عنوبة ا عدا. 
قاال رناه يوافااق علاى أن الناعاادة املنصاوع عليهااا بيــرت السايد  -64

، لكوهناااا تاادر يا   تشااكل تطاااويرا   23املاااحة مشااارو  ماان  2ه الفناارة 
تاازال  ال ثاال ه احتمااال وجااوح حولأتاارت ه االعتبااار الواقااا املتم
تعااد تنفااراا   مل  ت قوانينهااا ولكنهاااعنوبااة ا عاادا. وارحة ه سااج

واقرتح، ه معرض تكرارم لطلب قدماه أثنااء املناقشاة الا  جارت ه 
( 5ً ، أن تُدرَج حارية للفنرة23اجللسة العامة بشأن مشرو  املاحة  
 يكون نصها على النحو التاي 

 أن االقتصار على تنااول الادول الا   وما ذلك، لوحد 
، حون غأاا من الادول، مان راأنه أن تطبق عنوبة ا عدا. ال

ئاااد مااان أمااان األجنااار اااضاااا للطااارح، مبعاااىن أناااه يصااابح مااان 
املبااح للادول الا  تطبااق عنوباة ا عادا. أن ترسال األجناار رىل 

 حيث تريد“ 
قالاااات رهنااااا تتفااااق متامااااا  مااااا اآلراء الاااا  جاكوبســــون الساااايدة  -65

أبن الفناااارة  أوساااابينا  واعتااااربت أن النااااول -أباااادااا الساااايد فلنساااايا 
اااار التاااادر  يادتل حون رااااك ضاااامن التطو] تاااا  يعاااااحل  ميااااد  “[ا

 إبلغاء الدول لعنوبة ا عادا.، ه حاني أناه يتعلق فيمااحلالة الراانة 
__________ 

، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (360ً 
حوليااة ه املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا 

( 1ًالفنااارة ً 77و 76 الفنااارتني والتصاااويب،( الثااااينًاجلااازء  الثااااين اجمللاااد ،2001
 من التعليق العا.( 
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ا مسااااار ووتااااأة ال ال تغيااااأ املتعلااااق ماااارا مكاااان ه واقااااا األماااار توقاااا 
دتل تااا  ا لغااااء  ومااان مث، رأت أناااه ينبغااا  االستعاضاااة عااان عباااارة 

ااار التااادر   مااان انحيتااانييان التطو]حون راااك ضااام ، الاااوارحة ه “[ا
، مااااااااا رجااااااااراء “شااااااااأ بوضااااااااوح رىل أن تاجلملااااااااة األوىل، بعبااااااااارة 

التعدي ت التحريرية املناسبة  وأرارت رىل أهنا سرتجئ رباداء رأيهاا 
 “نينااا  حاح الساااأ مايكااال الاااداع  رىل رحراج النعااات بشاااأن اقااارت 
االطا   علاى أمثلاة ، وذلاك رىل أن يتساىن هلاا “طار تبعد  لماة 

الجتهاحات النضائية ال  أملح رليها، على الرغم من أن رأيها على ا
 األوي ميل رىل االعتناح بعد. ضرورة ذلك 

( ليست موجَّهة 5قال رنه سلنظر رىل أن الفنرة ًنولت  السيد   -66
رىل الاادول فنااط، ولكاان رىل احملااا م الوطنيااة أيضااا ، فإهنااا ينبغاا  أن 

ماان  2رىل األسااا  النااانوين الااري تسااتند رليااه الفناارة  تشااأ بوضااوح
للجناة أن  2مشرو  املاحة  وتربر الظروف اااوة املشامولة سلفنارة 

ضال يف ال اارم احلالاة، توضح أهنا تشكل تطويرا  تادر يا   وااو، ه
فنط ا بناء على ا رارة رىل التطوير التدر  ، ولكنه يعتند أيضا  

ضاليل الصارف عاد. رحراجهاا  وأعارب عان أنه سيكون مان سب الت
 (  5أتييدم للتعدي ت ال  اقرتح السأ مايكل رحتاهلا على الفنرة ً

قاال رناه ي ياد اآلراء الا  أعارب عنهاا السايد كانديوت السيد  -67
بينا والساااايدة جا وبسااااون والاااا  تاااادعو رىل حاااارف أوساااا  -فلنساااايا 

حراج اارم ا راارة يتسق ر وال  “[ار التدر  يالتطو] اا رارة رىل 
مااا التنليااد الااري تتبعااه اللجنااة واملتمثاال ه عااد. رقامااة متييااز واضااح 
بااني التاادوين والتطااوير التاادر   فيمااا تضااعه ماان قواعااد واتبااا  هنااج 

ااارا، فااإن اضااط   اللجنااة  خماتلط عوضااا  عاان ذلااك  وعاا وة علاى
، بل جريئا   أو  سلتطوير التدر   للنانون الدوي ليس عم   استثنائيا  

يتجاازأ ماان واليااة اللجنااة علااى النحااو املنصااوع  ال رنااه يشااكل جاازءا  
ميثاق األمم املتحدة  وقد يكون من  وه عليه ه نظامها األساس 

ارة رىل أن ( ل رااااا 5املمكااااان اساااااتخدا. واااااياغة خمتلفاااااة ه الفنااااارة ً
  سااااااد، رىل حااااااد مااااااا، ابتكااااااارا   23املاااااااحة مشاااااارو  ماااااان  2الفناااااارة 

ينبغااا  للجناااة أن تشاااعر أهناااا  ال ، غاااأ أناااهرحتااااال  ملعياااار جدياااد أو
مضااطرة رىل رتطااار اجملتمااا الاادوي ه  اال ماارة تضااطلا فيهااا بعماال 

واقااا األماار، فااإن اللجنااة ماادعوة  وه ماان أعمااال التطااوير التاادر   
متزاياااد ه النااارن احلااااحي والعشااارين رىل االماااراط ه اااارا علااى ماااو 

  باه ه اارا الصادح، التطوير، وهلا حور اا. يتعني عليهاا االضاط 
مكاان  ممااا سلنظاار رىل أنااه قااد تسااىن سلفعاال تاادوين  اال راا ء تنريبااا  

 تدوينه  نانون حوي 
ًاملنااااااارر ااااااااااع( قاااااااال رن وضاااااااا واااااااياغة كـــــــامتو السااااااايد  -68
كنهااا تعكااس، مااا ذلااك، طااابا الناعاادة الناراائة ول -حياااحا   أ ثاار

مااااااان مشااااااارو   2الاااااااري تتصاااااااف باااااااه الناعااااااادة الاااااااوارحة ه الفنااااااارة 
قااد يشااكل واايغة توفينيااة بااني اآلراء الاا  أعاارب عنهااا  - 23 احةاملاا 

أوسااابينا والسااايدة جا وبساااون والسااايد  اناااديوا،  -السااايد فلنسااايا 
أعااارب  واااا  آراء يتفاااق معهاااا، وباااني وجهاااات النظااار املعارضاااة الااا 

بكلمة  “رلك لعنها آترون  واقرتح سلتاي االستعاضة عن  لمة 

رة  تاادتل حون رااك ضاامن ، واالستعاضااة عاان عبااا“ستتصااار و 
اار التاادر   ماان انحيتااني“ بعبااارة   سااد ا ااااا  يباانّي“، ياالتطو] [ا

 ما رجراء التعدي ت التحريرية ال زمة بسبب ارم التغيأات 
أوسابينا     -قال رنه يتفاق متاماا  ماا السايد فلنسايا  بيرتيتش  السيد   -69

اريا ه فيهاااا  ااال مشااا  مباااا وأضااااف قاااائ   رن مجياااا أعماااال اللجناااة،
االتفاقيااااات الااااا  وضااااعتها، تشاااااكل مز ااااا  مااااان التاااادوين والتطاااااوير 

رآم السااايد ناااول ، فإناااه يفضااال  ناااب  التااادر    وعلاااى عكاااس ماااا
طاااااويرا   تا تشاااااكل وواااااف األحكاااااا. الااااا  تصاااااوغها اللجناااااة أبهنااااا 

، ألن وااادور أت ياااد مااان اللجناااة مااارا املعاااىن سأسااال رىل “تااادر يا  
لناعادة املعنياة تتباوأ مرتباة أح  مان احملا م الوطنياة رراارة تفياد أبن ا

تلااك الاا  حتتلهااا الناعاادة النا ااة عاان التاادوين  ولنااد  اناات اناااك 
ملنشوح ه ررارات عديدة رىل التمييز بني النانون املوجوح والنانون ا

الدورة احلالياة، ولكناه مان األمهياة مبكاان التار أ جمادحا  أبن الناانون 
 يصابح قاانوان  ه املساتنبل ولكناهمان راأنه أن  املنشوح يشأ رىل ماا

تضااااا سلتأ يااااد  ال يشااااكل قااااانوان  بعااااد  ولاااارلك، فااااإن اللجنااااة ال
مشاريا مواح النانون املنشوح، ولكنهاا تضاا مشااريا ماواح الناانون  

عرب السيد بيرتيت  عن أتييدم القرتاح السأ مايكال الاداع  رىل وأ
 أة ه اجلملة األت “طر تبعد  لمة  “نين  حرحراج  لمة 

 د حلي   على وجاوح اال اام الاري ذ ارم   مل   قال رنه   مرييف السيد   -70
املناااارر اااااااع ه منرتحااااه  وأرحف قااااائ   رن علااااة وجااااوح ااااارم الفناااارة  

أيااة حواراا  تتضاامن رحاااالت اااو عااد. واادور    والساابب ه عااد. ريااراح 
مااان أي راااخص يفياااد أبن التطاااورين املعنياااني   أو   أت ياااد مااان أياااة ايئاااة 

يشااك ن جاازءا    ال   ماان النظااا. التعاااادي النااائم  فهمااا يشااك ن جاازءا   
جزءا  من اال ااات السائدة ه النانون  وسلتااي فاإن   وال   من النانون، 
 ، أن يكون ح   للمسألة  يصلح، ه رأيه  ال   املنرتح املندَّ. 

واساااتطرح قاااائ   رناااه لااايس مااان الواضاااح سلنسااابة لاااه ماااا رذا  اااان   -71
ينبغاااااا  للجنااااااة مطلنااااااا  أن تاااااار ر   ال   بعاااااا  األعضاااااااء ينولااااااون أبنااااااه 

يكاون متمارايا  ماا املمارساة   لن   ، حيث رن ارا “ لتطوير التدر    ا 
الاااا  حأباااات اللجنااااة علااااى اتباعهااااا علااااى ماااادى الساااانوات اامسااااني  
املاضااية  وُتسااتخد. ااارم العبااارة ه احلاااالت الاا  تنااد. فيهااا اللجنااة  

أبي حعام، مان  ئظاى   ال  أو   سلنليال مان الادعم،  رال  ئظاى  ال  اقرتاحا  
  سلوجهة ال  يتطور فيهاا،   يتعلق  فيما أجل ا رارة رىل رأيها املدرو   

ينبغاااا  أن يتطااااور فيهااااا، النااااانون  وعوضااااا  عاااان التأ يااااد علااااى أن   أو 
ت  سد ا اااا  مان اال اااات، فاإن احلال الوساط قاد يكمان  التطورا 

  23مان مشارو  املااحة    2رلك، فاإن مان راأن الفنارة  لا   ه أن ينال   
، مااا ا بناااء علااى سقاا   “ تطااور النااانون ماان انحيتااني علااى األقاال أن  

ااااو  وأعااارب السااايد ماااأه عااان أتييااادم للتعااادي ت الااا     ماااا   الفنااارة 
ا ذلاااااك يفضااااال، عوضاااااا  عااااان  قااااادمها الساااااأ مايكااااال  وقاااااال رناااااه مااااا 

   ه اسااتخدا. الصاايغة الزمنيااة الاا  اقرتحهااا الساايد سرك، رحراج عبااارة  
   “ تطبنها  ال   ل   ا مباررة  بعد عبارة    “ املمارسة 
  23( من التعليق على مشرو  املاحة 5بشأن الفنرة ًوبنااااء  علاااى اقااارتاح مااان الااارئيس، أرجاااأت اللجناااة الااااذ قرارااااا  
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االلتازا. بعاد. طارح أجنار رىل حولاة قاد يتعارض ً 24التعليق علاى مشارو  املااحة 
 العنوباااااااة الناساااااااية أو لغاااااااأم مااااااان ضاااااااروب املعاملاااااااة أو فيهاااااااا للتعاااااااريب

 (املهينة أو  رنسانيةال أو
 (2ً( و1ًالفنراتن 

 ( 2( و1ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 (3ًالفنرة 

قال رنه ينبغ  رعاحة ماا ااو مكتاوب خباط مائال مرييف السيد  -72
 ه اجلملتني األتأتني من النص رىل الشكل العاحي للخط 

 ( بصيغتها املعدلة 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4الفنرة ً

  (4اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  24اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 حولة العبوراحلماية ه  -الفصل الرابا
محاياة حناوق ا نساان لألجنار اااضاا للطارح ً 25التعليق على مشرو  املاحة 

 (ه حولة العبور

  25اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
 النواعد ا جرائية اااوة -الباب الرابا

 ًاحلنوق ا جرائية لألجانب اااضعني للطرح( 26ليق على مشرو  املاحة التع
 ( 1ً الفنرة 

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2الفنرة ً

، الاوارحة “على مستوى الفناهو  قال رن عبارة ماكريه السيد  -73
 ه بداية اجلملة الرابعة، ا  عبارة غأ ضرورية وينبغ  حرفها 

 عدلة ( بصيغتها امل2اعتُمدت الفنرة ً 
 (3الفنرة ً

 ( 3اعتُمدت الفنرة ً 
 (4الفنرة ً

قااااااال رناااااااه ينبغاااااا ، ه اجلملاااااااة الثانياااااااة، وود السااااااأ مايكااااااال  -74
د تثااااااأ  قااااا بعبااااااارة  “كاااااان أن تنتهاااااك ماالستعاضاااااة عاااااان عباااااارة 

، وذلاااااك ماااااان أجااااال ضااااامان االتسااااااق مااااااا “تساااااا الت ه رطاااااار
 االقتبا  ال حق 

لنسخة الفرنسية، رىل أن قال رنه تنبغ  ا رارة، ه االرئيس  -75
مانفريد نواك الوارح ه هناية الفنرة ااو ه واقاا االقتبا  من م لَّف 

 األمر ترمجة للنص األول  

 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

قااااااااال رنااااااااه ينبغاااااااا  رحراج الاااااااانص التاااااااااي ه فورتــــــــو الساااااااايد  -76
 Ahmadou Sadioحارااية االقتبااا  الثاااين   وانظاار أيضااا    هنايااة

Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the 

Congo), Judgment of 30 November 2010, I.C.J. Reports 2010, 

para. 74 “ 
قااااال رنااااه ينبغاااا ، ه حارااااية الفناااارة الاااا  وود الساااأ مايكاااال  -77

رف من االتفاقية األوروبية حلنوق ا نسان، أن ئاُ  13تتناول املاحة 
مااااان االتفاقياااااة، لكوناااااه نصاااااا  يساااااهل الوواااااول رلياااااه  6ناااااص املااااااحة 

 واالط   عليه 
( ماااااااا ااااااارين التعاااااااديلني ه احلارااااااايتني 5اعتُماااااادت الفنااااااارة ً 

 املر ورتني 
 (6الفنرة ً

 ( 6اعتُمدت الفنرة ً 
 (7الفنرة ً

قاااااال رناااااه ينبغاااااا ، ه اجلملاااااة قبااااال األتااااااأة، نــــــولت السااااايد  -78
ر ال االستعاضااااااة عااااااان عباااااااارة   ب  ااااااا بعباااااااارة  “مكاااااان أن يفساااااااَّ

ر سلضااااااارورة أال اجلملاااااااة  وه ، بغياااااااة تفااااااااحي أي غماااااااوض “يفسااااااَّ
نفسااااها، فااااإن العباااااارة التنييديااااة املتعلنااااة سحلاااااق ه احلصااااول علاااااى 
مساااعدة ماارتجم راافوي قااد أضاااعت جااوار ااارا احلااق ذاتااه  وقااال 

 يفضل االستعاضة عنها بصيغة أ ثر  ريدا  رنه 
ل رنه يفضل ا بناء على الصيغة األولية، قابيرتيتش السيد  -79

مراعااااة للمشاااا ل الكباااأة الااا  تواجههاااا بلااادان مااان أمثاااال بلااادم ه 
 جمال الرتمجة التحريرية والشفوية 

ــرئيس  -80 ، ه الاااااااااانص “ne saurait être قااااااااااال رن عبااااااااااارة الــــــــ
 الفرنس ، تتوافق ما املنرتح األول الري قدمه السيد نول  

رناه ي ياد منارتح السايد ناول ، مراعااة لألمهياة  قاالبيرت السيد  -81
الااا  تكتسااايها تااادمات الرتمجاااة الشااافوية الكافياااة والفعالاااة سلنسااابة 

 للمدعى عليهم ولألجانب 
ــامتو الساااايد  -82 ( 7ًاملناااارر اااااااع( قااااال رن واااايغة الفناااارة ًكــ
شاااااكل حماولاااااة للتعباااااأ عااااان فحاااااوى املناقشاااااة الااااا  راااااهدهتا جلناااااة ت

شااا ل العمليااة الاا  تواجههااا بعاا  البلاادان الصااياغة، مااا مراعاااة امل
يُنتظاار ماان الاادول  أال ه جمااال الرتمجااة التحريريااة والشاافوية  وينبغاا 

فيهااا  مبااا تااوفأ تاادمات الرتمجااة التحريريااة والشاافوية  ميااا اللغااات،
. بشااكل رااائا  وتتمثاال الفكاارة ه أنااه ينبغاا  ُتسااتخد ال تلااك الاا 

 دمة ه املنطناااااااة،لألجاناااااااب التحااااااادث إبحااااااادى اللغاااااااات املساااااااتخ
ماان بلااد جماااور، راافوي ااارم احلالااة، مكاان أن يسااتعان مباارتجم  وه
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يكن األمر  رلك، فإنه ينبغ  هلم التحدث بلغة مساتخدمة  مل ورذا
 على مو رائا على الصعيد الدوي 

سملنااارتح األول الاااري  يتعلاااق فيمااااأراااار، وود الساااأ مايكااال  -83
مكان   الستعاضاة عان عباارة قدمه السيد ناول ، رىل أناه ينبغا  اال

ر ر البعبااااارة  “أن يفسااااَّ سملناااارتح  يتعلااااق فيمااااا  و “ ينبغاااا  أن يفسااااَّ
يكاون  أال ريطة را الثاين للسيد نول ، قاال رناه ينبغا  رحراج عباارة 

لاااااى الصاااااعيد  عبعاااااد عباااااارة  “احملا ماااااةه ذلاااااك رتااااا ل بنزاااااااة 
وينبغااا  أن   ، مااان أجااال هتدئاااة راااواغل خمتلاااف املتحااادثني“الااادوي

وضا ه االعتبار أن السياق يتعلق  لسات استما  بشأن الطرح، ي
 وليس مبحا مات جنائية 

 ( بصيغتها املعدلة 7اعتُمدت الفنرة ً 
 (8الفنرة ً

 ( 8اعتُمدت الفنرة ً 
 (9الفنرة ً

احُلجااج[ ] قااال رنااه ينبغاا  حاارف عبااارة وود السااأ مايكاال  -84
لااوارحة ه هنايااة الفناارة ماان اجلملااة الثانيااة ماان احلارااية ا “الااوارحة ه

(  ولاائن  ااان ماان املفيااد، بوجااه عااا.، رحراج ررااارات رىل ماار رة 9ً
وتنريااار املنااارر ااااااع، وااااو تنريااارم السااااح  ه  (361ًاألماناااة العاماااة
يعاااإ أن اللجنااااة تنااار مجيااااا احلجااااج  ال ، فاااإن ااااارا(362ًاااارم احلالااااة

رحراج الوارحة فيهماا  وينبغا  للجناة ه الناراءة الثانياة أن تساعى رىل 
 مجيا املعلومات الضرورية ضمن التعلينات نفسها 

( مااااااااااااا ااااااااااااارا التعااااااااااااديل للحارااااااااااااية 9اعتُماااااااااااادت الفناااااااااااارة ً 
 أع م  ر ورةامل

 (11( و10ًالفنراتن ً

  (11( و10ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 بصيغته املعدلة  26اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 (للطعن ه قرار الطرحاألثر ا يناه ً 27التعليق على مشرو  املاحة 
 (1ًالفنرة 

 ه قال رناه ينبغا  االستعاضاة عان عباارة وود السأ مايكل  -85
  هالاااااااااااوارحة ه اجلملاااااااااااة الثانياااااااااااة بعباااااااااااارة  “الناااااااااااانون الوضاااااااااااع 

  “النائم النانون
ًاملناارر اااااع( قااال رن اللجنااة قااد ترغااب ه كــامتو الساايد  -86

ااااار التااااادر  يالتطو] امواءماااااة ا راااااارة رىل  ( مااااان 1ه الفنااااارة ً “[ا
( 5ً ماا الصايغة الا  اقرتحهاا للفنارة 27التعليق على مشرو  املااحة 

__________ 
 أع م  359انظر احلارية  (361ً 
 A/CN.4/625، اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(، الوثينااااة 2010 حوليااااة (362ً 
  Add.1-2و

  ومكن أن يُار ر أن الفنارة تعارب 23من التعليق على مشرو  املاحة 
 عن اال ااات احلالية ه النانون الدوي 

يعارب    27يسّلم أبن مشارو  املااحة   ال   قال رنه وود  السأ مايكل  -87
ائدة ه النااانون الادوي  وقاال رنااه ي ياد ا بنااء علااى  عان ا اااات سا 
التعليااق علااى   ( ماان 1ه الفناارة ً   “ [ااار التاادر   يا لتطو]  ا ا رااارة رىل  

   “ رك  ون  ح مشرو  املاحة ارا، ولكن من حون عبارة  
ر أبنااهمــرييف الساايد  -88 يتساان رىل اآلن التوواال رىل اتفاااق  مل ذ ااّ

( مااان التعلياااق علااااى 5ًه الفنااارة  “ ااااام ابشاااأن اساااتخدا.  لماااة 
اااار يالتطو] ا  ويرجاااا ساااابب رحراج ا راااارة رىل 23مشااارو  املاااااحة  [ا

( مان التعليااق علاى مشاارو  1ه الفناارة ً “التادر   للنااانون الادوي
الاااا  رىل أن معظاااام الاااادول قااااد أفاااااحت، تاااا ل املناقشااااة  27 املاااااحة

حارت ه اللجنااة الساحسااة، بعااد. وجااوح حكاام ماان ااارا النبياال ه 
الاااوطإ، علاااى األقااال لااايس بصاااورة تغطااا  اجملموعاااة الواساااعة  قانوهناااا

النطاق من اجلوانب ال  تشملها مشاريا املواح  وتتعلق ا رارة رىل 
التطوير التدر   مبصاداقية اللجناة، فلايس انااك أساا  يُساتند رلياه 

و  املاااحة يشااكل سلفعاال قااانوان   وأعاارب عاان عااد. لتأ يااد أن مشاار 
، باال واسااتعداحم ملناقشااة “ون رااكح اعرتاضااه علااى حاارف عبااارة 
  وأرحف قائ   رنه “لتطوير التدر   ااستخدا. مصطلح آتر غأ 

لتطوير  ايرى، ما ذلك، أن اجلهوح املتكررة ال  تُبرل  زالة عبارة 
 له من التعلينات ا  أمر ي سف  “التدر  

لتطاوير  اينبغا  التعامال ماا عباارة  ال قاال رناهتـالدي السيد  -89
يعااإ  ال  أهنااا مصااطلح ساايئ املاادلول، ألن اسااتخدامها  “ر  التااد

عااد. وجاااوح أياااة قواعاااد مااان قواعااد الناااانون  فهنااااك فااارق باااني تلاااك 
تشاااكل قاااانوان  وباااني التطاااوير التااادر    ال املبااااح  الااا  أو النواعاااد
ويتجلااى ااارا الفاارق، علااى ساابيل املثااال، ه التعليااق علااى للنااانون  

( مان 1، وحتديادا  ه الفنارة ً(363ًدبلوماسايةاملواح املتعلنة سحلماياة ال
 ، حيث تنص على ما يل  19التعليق على مشرو  املاحة 

 توجااد ه مياادان احلمايااة الدبلوماسااية ممارسااات معّينااة تصاادر عاان الاادول 
تصالح لتحويلهاا رىل قواعاد قانونياة  وال واعد العرفية،ترَق بعد رىل مستوى الن مل

  (364ًانون ه رطار التطوير التدر   للن

مااان أحاااد مااان األعضااااء قاااد اعتااارب  قاااال رناااه ماااانـــولت السااايد  -90
  املااااادلول  فااااااألمر يتعلاااااق،سااااايئ مصاااااطلحا   “لتطاااااوير التااااادر   ا

قااااال الساااايد ماااأه، سحلجيااااة النانونيااااة الااا  تفرتضااااها اللجنااااة   ماااا
وايغة خمتزلاة للنااول  “لتطاوير التادر   اوت  اداا  ومثال مصاطلح 

تتكاار   مل وااورة ماان وااور ااارم الناعاادة، وأ أبن الناعاادة املعنيااة،
بشاااكل  ااااف ه املمارساااة حبياااث مكااان للجناااة أت ياااد أهناااا تشاااكل 

يتضمن النظا. األساس  للجنة متييزا  تدوينا  للنانون الدوي العره  و 
__________ 

، 2007حيساامرب /األول  ااانون   6 املاا رخ 62/67قاارار اجلمعيااة العامااة  (363ً 
حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 

  50و 49 الفنرتني ،(الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2006
  64 ع ،(الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2006حولية  (364ً 
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باااني التااادوين وباااني التطاااوير التااادر   لسااابب وجياااه، وينبغااا  عاااد. 
 طمس ارا التمييز 

قال رنه رذا  ان قد فهم األمر على   أوسبينا  -فلنسيا  السيد   -91
الوجه الصحيح، فإن اللجنة تعمال علاى التووال رىل وايغة توافنياة 

والااا   23لياااق علاااى مشاارو  املااااحة ( ماان التع5سلفنااارة ً يتعلاااق فيمااا
( ماااان التعليااااق علااااى مشاااارو  1مكاااان أن تشااااكل  وذجااااا  للفناااارة ً

ون دتل ]   [، ح ي  وما ذلك، فند استخدمت عبارة 27 املاحة
( 1ه الفناارة ً “[ااار التاادر   للنااانون الاادوييارااك، ضاامن التطو]

 يتعلاق فيماا ، ه حني أن عبارة 27من التعليق على مشرو  املاحة 
ااار التااادر   للناااانون الااادويياسلتطو] ( مااان 5الاااوارحة ه الفنااارة ً “[ا

سلنظر  ]قد ُسبنت سلعبارة التالية   27 التعليق على مشرو  املاحة
 ااات احلالية ه النانون الدوي و رلك بع  التشريعات رىل[ اال
االسااااتناح رىل ااااارم    وتساااااءل عمااااا رذا  ااااان ماااان املفيااااد“الوطنيااااة

الصيغة األتأة، وا  ويغة تتمارى ما املنارتح الاري قدماه املنارر 
 اجلميا  اااع، من أجل التوول رىل نص يكون منبوال  لدى

ل رنااااااه، بغاااااا  النظاااااار ًاملناااااارر اااااااااع( قاااااااكــــــامتو الساااااايد  -92
ينبغااا   ال سااايتنرر ه هناياااة املطااااف بشاااأن اااارم الننطاااة، فإناااه عماااا

يعتند أن النواعد ا  نتاج ملخيلة تصبة يتمتا ما املنرر ألحد أن  
علاااى ماااو غاااأ   اااااع  ولااائن  اااان ماان الاااوارح أن يتكااار  ا اااام مااا

 ااااف، فاااإن تكر ساااه اااارا يساااتند حوماااا  رىل قااادر ماااا مااان املمارساااة  
ااااارا األماااار علااااى الناعاااادة املتعلنااااة سألثاااار ا يناااااه، وااااا   وينطبااااق

عاادح مان الاادول؛ ورنااه ملاان غااأ قاعادة تكرساات رمسيااا  ه تشااريعات 
الصااحيح النااول رن املناقشااات الاا  جاارت ه اللجنااة الساحسااة قااد 
حلاات علااى عااد. وجااوح أيااة أحكااا. تشااريعية ه ااارا الشااأن  وحعااا 

ناارير املنارر ااااع ومار رة السيد  امتو األعضاء رىل الرجاو  رىل ت
األماناااة العاماااة، حياااث أراااأ رىل أن رحااادى الدراساااات املستفيضاااة 

ل  أجريت بشأن التشريعات الوطنية قد بينت أن عدحا  من الدول ا
تتخااار حول أتاااارى  ومل قاااد  ااار  بوضااااوح األثااار ا ينااااه للطعااااون 

موقفااا  ه أي ماان اال ااااني  ومااا ذلااك، فااإن اتتيااار ااارم الاادول 
أن  أو يعاااإ أن األثااار ا ينااااه غاااأ مكااارَّ ، ال الااااذ موقاااف عاااد.

ترياد الناول  ال جلنة الناانون الادوي ارم الدول تعارضه  ورذا  انت
رن قاعااااادة مااااان النواعاااااد تساااااتند رىل ا اااااام مااااان ا اااااااات الناااااانون 
الاااادوي، فإنااااه إبمكاهنااااا أن تنااااول رهنااااا تسااااتند رىل ا ااااام انتااااج عاااان 

 ممارسة بع  الدول 
ـــ  -93 أرااااار رىل أنااااه ينبغاااا  رجااااراء مشاااااورات ماااان أجاااال رئيس اـل

( ماان التعليااق 5الفناارة ًالووااول رىل توافااق ه اآلراء بشااأن وااياغة 
( مان التعليااق علااى مشاارو  املاااحة 5، والفناارة 1ًعلاى مشاارو  املاااحة 

  27( من التعليق على مشرو  املاحة 1، والفنرة 23ً
 وقد تنرر ذلك  
 (2الفنرة ً

قااااال رنااااه ينبغاااا  االستعاضااااة عاااان عبااااارة ود و السااااأ مايكاااال  -94
الثانيااااااة واملتعلنااااااة ، الااااااوارحة ه منتصااااااف اجلملااااااة “وجااااااه تاااااااعب 

، سلنظاار رىل وجااوح “ا ه ذلااكمباا  عبااارة سلعوائااق احملتملااة للعااوحة، ب
 العديد من العوائق احملتملة األترى رىل جانب العوائق االقتصاحية 

 ( بصيغتها املعدلة 2اعتُمدت الفنرة ً 
   00/13عت اجللسة الساعة  رُف

 ________ 

 3155  اجللسة
 15/ 05، الساعة 2012متوز/يوليه   31الث اثء، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
اي، السااااايد ساااااينغ، السااااايد حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابو 

رتورما، السيد العرابة، السيد غوميس روبليدو، السيد غيفورغياان، 
 اااااامتو، السااااايد    أوساااابينا، السااااايد فورتاااااو، الساااايد -الساااايد فلنسااااايا 

 اناااديوا، السااايد  يتيشايسااااري، السااايد ما رياااه، السااايد املرتضاااى 
سليمان قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السايد ناول ، السايد 

 نيهاو ، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 
   دورهتا  أعمال عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع

 ( اتبع )  والستني   الرابعة
 (Add.1و A/CN.4/L.802( )ختام) األجانب طرد -الرابع لفصلا

حعااااا أعضاااااء اللجنااااة رىل مواواااالة النظاااار ه الوثينااااة الــــرئيس  -1
A/CN.4/L.802/Add.1  تتضمن ناص مشااريا املاواح والتعليناات ال 

عليهااااا الاااا  اعتماااادهتا اللجنااااة ه النااااراءة األوىل ه حورهتااااا احلاليااااة  
ر 27( من التعليق علاى مشارو  املااحة 3واقرتح البدء سلفنرة ً ، وذ اّ

 ( 1أبن اللجنة ستعوح ه وقت الحق رىل مناقشة الفنرة ً
نـب الـت اعتمـدهتا اللجنـة ألجانص مشاريع املواد املتعلقـة بطـرد ا -جيم

 (ختاميف القراءة األوىل )

 (A/CN.4/L.802/Add.1ً ًتتا.(نص مشاريا املواح والتعلينات عليها  -2

 (اتبا( ًاألثر ا يناه للطعن ه قرار الطرحً 27التعليق على مشرو  املاحة 

 (4( و3ًالفنراتن ً

 ( 4( و3ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 (5الفنرة ً

ــبينا  -يا فلنـســـ الساااايد  -2 الحااااد أن اجلملااااة األتااااأة ماااان أوســ
الفناارة تثااأ املسااألة املتعلنااة س رااارة رىل التطااوير التاادر   للنااانون 
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الاادوي، وااا  مسااألة وافناات اللجنااة علااى العااوحة رىل مناقشااتها ه 
 وقت الحق 

حعااااااا رىل حاااااارف الفناااااارة أب ملهااااااا ألن وود الساااااأ مايكاااااال  -3
تبااادو لاااه ذات فائااادة ه  ال أوروسالربملانياااة جمللاااس قااارارات اجلمعياااة 
 السياق الراان 

أ ااد أن املنصااوح اااو مراعاااة  ًاملناارر اااااع(كــامتو الساايد  -4
تطور النانون ه اجملال قياد النظار، ورظهاار أن منظماة واحادة علاى 

ذااااب رلياااه  مماااا قاااد ذابااات رىل حااد أبعاااد -جملاااس أوروس  -األقاال 
أ رىل التطااااااوير ة األتااااااأة الااااا  تشاااااا غأااااااا  واقاااااارتح حااااارف اجلملاااااا 

التدر   للنانون الدوي، ولكناه رأى ا بنااء علاى اجلملاة الساابنة، 
الااااااوارحة عنااااااب االقتبااااااا ، ل رااااااارة رىل أن اللجنااااااة قااااااد وضااااااعت 

 ألعماهلا  حدوحا  
  اعتُمد ارا االقرتاح 
 ( بصيغتها املعدلة 5اعتُمدت الفنرة ً 

 حية(ًرجراءات االنتصاف الفر  28التعليق على مشرو  املاحة 

  28اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
 النتائج النانونية للطرح -الباب ااامس

ًالساااااااااماح سلااااااااادتول مااااااااان جدياااااااااد رىل  29التعلياااااااااق علاااااااااى مشااااااااارو  املااااااااااحة 
 الطارحة( الدولة

 (3( رىل 1ًالفنرات من ً

 ( 3( رىل 1ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 (4الفنرة ً

مجلاة مادف مراعاااة  أعارب عان رغبتاه ه رضاافةنـولت السايد  -5
احلاالت ال  يصحَّح فيها ه وقت الحق، وفنا  للنانون، قراُر طرح  
 ان قرارا  غأ مشرو  وقت الاذم، مثلماا قاد ئادث حينماا تكاون 

متاااأترة  وقاااد يكاااون اااارا  أو جلساااة االساااتما  املطلوباااة غاااأ وافياااة
 املون ما حاالت ملموسة مفيدا  للحنوقيني الرين يتع

يكاون مان الضاروري رحراج اارم  ال قال رنه قددي تالالسيد  -6
ا ضااافة، ألنااه رذا  اااان قاارار الطاارح غاااأ مشاارو  ه بدايااة األمااار مث 
زالااات عناااه وااافة عاااد. املشاااروعية، فاااإن مساااألة الساااماح سلااادتول 

 تعوح مطروحة أو    ال جمدحا  
يكفاااا  أن ينااااال رن  ال تساااااءل عمااااا رذا  ااااانفورتــــو الساااايد  -7

  هنائ   للطرح قد أُثبت بنرار ملز. والطابا غأ املشرو 
ــولتالساااايد وعنااااب مناقشااااة رااااارك فيهااااا  -8 ــو الساااايد و  نــ فورتــ
، تنارر أن تُادرَج الـرئيس ، فض   عانشتورماالسيد و كامتو السيد و 

 ه هناية اجلملة األوىل حارية  يكون نصها على النحو التاي 

طة حماال لااه ه احلالااة الاا  تعتاارب فيهااا الساال ال را اجلااز. ااا  
ر،  املختصااة أن قاارارا  سلطاارح،  ااان قاارارا  غااأ مشاارو  وقتمااا الااُ

  “يتفق ما النانون مبا قد   تصحيحه
 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 

 (7( رىل 5ًالفنرات من ً

 ( 7( رىل 5ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 بصيغته املعدلة  29اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

 ًمحاية ممتلكات األجنر اااضا للطرح( 30شرو  املاحة التعليق على م
 (1الفنرة ً

 ( 1اعتُمدت الفنرة ً 
 (2الفنرة ً

رف، مااان االقتباااا  املاااأتوذ مااان ماكريـــه السااايد  -9 اقااارتح أن حتاااُ
، 21االتفاقيااة األمريكيااة حلنااوق ا نسااان، الفناارة الثالثااة ماان املاااحة 

 وضو  فه  تتعلق سلرس، ومن مث، ليست على ولة سمل
 ( بصيغتها املعدلة 2اعتُمدت الفنرة ً 

 (6( رىل 3ًالفنرات من ً

 ( 6( رىل 3ًاعتُمدت الفنرات من ً 
 بصيغته املعدلة  30عليق على مشرو  املاحة اعتُمد الت 

مساااااااا ولية الاااااااادول ه حاااااااااالت الطاااااااارح ً 31التعليااااااااق علااااااااى مشاااااااارو  املاااااااااحة 
 (املشرو  غأ
 (1الفنرة ً

ل رن اارم اا  ا راارة الثانياة رىل املاواح قاوود السأ مايكل  -10
  واقرتح (365ًاملتعلنة مبس ولية الدول عن األفعال غأ املشروعة حوليا  

( مااان التعلياااق علاااى 3حااادث سلنساابة للفنااارة ً  ماااا  تبساايط الفنااارة،
  وساااتبنى اجلملاااة األوىل حون تغياااأ، ولكااان ناااص 2مشااارو  املااااحة 

ه اارا الصادح،  اب  و اجلملة الثانية سيكون على النحاو التااي  
منااارتان  سلبااااب الثااااين مااان املاااواح املتعلناااة  31أن يُنااارأ مشااارو  املااااحة 
، مااااا رحراج “ألفعااااال غااااأ املشااااروعة حوليااااا  مبساااا ولية الاااادول عاااان ا

  وتصاابح واايغة اجلملااة التاليااة علااى النحااو ل حالااة امل ئمااةحاراية 
 لدولاااة،ئااادح البااااب الثااااين مضااامون املسااا ولية الدولياااة ل و التااااي  

، ماا وضاا حاراية حتيال رىل “ه ذلك ه سياق طرح األجاناب مبا
، وا  الفنرة ال  2001( من التعليق العا. على مواح عا. 5الفنرة ً

توضاااح أن اااارم املاااواح تنطباااق علاااى جماااال املسااا ولية الدولياااة للااادول 
__________ 

، 2001األول/حيسامرب   انون   12 امل رخ 56/83قرار اجلمعية العامة  (365ً 
حوليااة املرفااق  وتاارح مشاااريا املااواح الاا  اعتماادهتا اللجنااة والتعلينااات عليهااا ه 
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أب ملاااه وأهنااااا، نظاااارا  لطابعهااااا العااااا.، تعااااد أيضااااا  مااااواحَّ تكميليااااة ه 
يراح قوله انا او أن مسا ولية الادول علاى النحاو  وما  (366ًمعظمها

تج ماااااا أيضاااااا  ه ساااااياق  2001احملااااادح ه ماااااواح عاااااا.  مكااااان أن ئاااااُ
 األجانب  طرح
 ( بصيغتها املعدلة 1اعتُمدت الفنرة ً 

 (3( و2ًالفنراتن ً

 ( 3( و2ًاعتُمدت الفنراتن ً 
 (4الفنرة ً

اجلملاااة الثالثاااة، اقااارتح أن يُساااتعاض، ه بداياااة ماكريـــه الساايد  -11
 “ ادر ا رااارة، فضا   عاان ذلاك، رىل ]هنااج جديااد[ و عان عبااارة 

  “اتّبعت ]   [ هنجا  جديدا   و بعبارة 
 ( بصيغتها املعدلة 4اعتُمدت الفنرة ً 
 (5الفنرة ً

 ( 5اعتُمدت الفنرة ً 
 (6الفنرة ً

الحد أن املنرر اااع قاد أقاا. ه الفنارة وود السأ مايكل  -12
ييزا  باني املبادأ الاري  رساته احملكماة الدائماة للعدالاة الدولياة الثانية مت
وباااني املبااادأ الاااري أراااارت رلياااه حمكماااة  ورزوفتااا مصااانا ه قضاااية 

، علاى طاحونتاا اللبااب علاى هنار أوروغاوايالعدل الدولية ه قضية 
ه الواقااااا فيمااااا بينهمااااا   الاااارغم ماااان أن ااااارين املباااادأين يتكااااام ن

سااااأ مايكاااال أن ااااارم اجلملااااة طويلااااة وعاااا وة علااااى ذلااااك، اعتاااارب ال
ذ اارت احملكمااة   و للغايااة، واقاارتح االستعاضااة عنهااا سلعبااارة التاليااة 

  “ رلك ما يل  
قااال رنااه يعااارض ااارا االقاارتاح  ًاملناارر اااااع(كــامتو الساايد  -13

حمكمة العدل الدولية ه ألنه من املفيد تبيان أن النرار الصاحر عن 
ج ضااااامن اجتهاحااااااا النضاااااائ  ينااااادر أمحااااادو وااااااحيو حايلاااااو  قضاااااية

 السااابق  وأرااار رىل أنااه س مكااان تنساايم الفناارة الثانيااة رىل مجلتااني
  مُجل ث ث أو

ــو الساااااايد  -14 قااااااال رنااااااه يشاااااااطر السااااااأ مايكاااااال رااااااواغله فورتــــ
أعاااااارب عنهااااااا بشااااااأن الفناااااارة الثانيااااااة، واقاااااارتح حاااااارف عبااااااارة  الاااااا 
  “بني مييزلت ا
  االقرتاحاعتُمد ارا  
 ( بصيغتها املعدلة 6اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  31اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

__________ 
  39 ع والتصويب،( الثاينًاجلزء  الثاين اجمللد ،2001حولية  (366ً 

 ًاحلماية الدبلوماسية( 32التعليق على مشرو  املاحة 
 (2( و1ًالفنراتن ً

 ( 2( و1ًاعتُمدت الفنراتن ً 
  32اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  

تعليق علاى ( من ال5اقرتح العوحة رىل مناقشة الفنرة ًالرئيس  -15
ق النظاااار فيهااااا ه اجللسااااة ، وااااا  الفناااارة الاااا  1مشاااارو  املاااااحة  ُعلااااِّ

( 1والفنارة ً 23( من التعليق على مشرو  املااحة 5والفنرة ً ،3153
ق النظاااار اللتااااني  27مااان التعليااااق علااااى مشاااارو  املااااحة  فيهمااااا ه ُعلااااِّ

 اجللسة السابنة 
 (تتا.( ًنطاق التطبيقً 1التعليق على مشرو  املاحة 

 (تتا.ً( 5الفنرة ً

أرار رىل أنه قد تشاور ت ل الفرتة املاضية ماا مرييف السيد  -16
املنااااارر ااااااااع واألعضااااااء الااااارين أعرباااااوا عااااان آرائهااااام بشاااااأن اااااارا 
املوضاااااااو ، واقااااااارتح أن تضااااااااف ه هناياااااااة الفنااااااارة اجلملاااااااة التالياااااااة  

يُساااتثىن  ااارلك مااان نطااااق تطبياااق مشااااريا املاااواح األراااخاع  ال و 
  “مااة ذات الصاالةعااىن الااوارح ه قاارارات اجلمعيااة العااملشاارحون، سمل

واقااارتح أيضاااا  ا راااارة ه حاراااية جديااادة رىل قااارار اجلمعياااة العاماااة 
، و اااااااارلك رىل 2004 ااااااااانون األول/حيساااااااامرب   20املاااااااا رخ  59/170

 (367ًالتنرياااار الثاااااين للمناااارر اااااااع املعااااإ مبوضااااو  طاااارح األجانااااب
 بشأن ارم املسألة  (368ًوالدراسة ال  أعدهتا األمانة العامة

 ( بصيغتها املعدلة 5رة ًاعتُمدت الفن 

 بصيغته املعدلة  1اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
 االلتزا. بعد. طرح أجنر رىل حولة تكاون حياتاهً 23التعليق على مشرو  املاحة 

 (تتا.( ًحريته فيها معرضة للخطر أو
 (تتا.ً (5الفنرة ً

ديل اجلملااة األوىل حبيااث يكااون نصااها اقاارتح تعاا نــولت الساايد  -17
 23ماان مشاارو  املاااحة  2لاارلك، فااإن الفناارة  و علااى النحااو التاااي  

  “قد متثل تطويرا  للنانون من انحيتني اثنتني على األقل
 قااال رنااه ساايكون ماان األفضاال ًاملناارر اااااع(كــامتو السايد  -18
فااق مااا تتوا ال ، ألهنااا“طااويرا  للنااانون تتسااتخد. اللجنااة عبااارة  أال

من نظامها األساس  وال  تشأ رىل   1الصيغة املستخدمة ه املاحة  
  “لتطوير التدر   للنانون ا
ون  حقااال رنااه ماان املمكاان أيضااا  حاارف عبااارة نــولت السايد  -19
اسااتجابة للشااواغل الاا  أعاارب عنهااا بعاا  األعضاااء بشااأن  “رااك

__________ 
  A/CN.4/573، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 2006 حولية (367ً 
 ً368) A/CN.4/565 وCorr.1   ًااارم الوثينااة متاحااة علااى املوقااا الشاابك

  (2006 حوليةمستنب    إضافة رىل  ستصدرللجنة، و 
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وااااا   - ة األوىلا رااااارة رىل التطااااوير التاااادر   للنااااانون ه اجلملاااا 
 ررارة ليس له رخصيا  اعرتاض عليها 

يتعااني عليهاااا أن   ال   قااال رن اللجناااة  أوســـبينا   -فلنســيا  الساايد   -20
ه التعليناااااات رىل أن مشااااااريا مواحااااااا متثااااال تطاااااويرا  تااااادر يا     تشاااااأ 

 للنانون، وأعرب عن معارضته جلميا املنرتحات املندمة مرا املعىن  
يس من عاحة اللجنة ا راارة قال رنه سلفعل لحسونة السيد  -21

 رىل التطااوير التاادر   للنااانون ه التعلينااات علااى مشاااريا مواحاااا،
ياار ه ذلااك أيااة مشااكلة ه ااارم احلالااة  ومااا ذلااك، ماان  مل أنااه رال

 “ون راااك حاملمكااان تطوياااا واااياغة اجلملاااة األوىل حبااارف عباااارة 
  “د تدتل قبعبارة  “دتل تواالستعاضة عن الفعل 

اقرتح أن تناو. اللجناة سعتمااح املنارتح األوال  ريه ماكالسيد  -22
  وعااااارض، ماااان “ون رااااك حللمناااارر اااااااع مااااا حاااارف عبااااارة 

، ألن ذلااك سااي حي رىل “لااى األقاال عانحيااة أتاارى، رحراج عبااارة 
 توسيا نطاق مفهو. التطوير التدر   رىل حد بعيد 

ورحراج عباااارة  “ون راااك حأياااد حااارف عباااارة ابرك السااايد  -23
وأرااار رىل أنااه  ااان قااد اقاارتح ه اجللسااة السااابنة   “للااى األقاا  ع

ه  “ تطبنهاااااااااا البعاااااااااد عباااااااااارة  “ املمارساااااااااة هرضاااااااااافة عباااااااااارة 
الثانيااااة، وتسااااءل عمااااا رذا  انااات اللجنااااة قاااد الاااارت قاااارارا   اجلملاااة

 ارا الشأن  ه
قااااد  “اطاااار احلنيناااا  اقااااال رن مفهااااو. وود السااااأ مايكاااال  -24

كمة األوروبية حلناوق ا نساان اسُتمد من االجتهاح النضائ  للمح
، وااا  قضااية تتعلااق علااى وجااه ااصااوع بعنوبااة سااورينغه قضااية 

ا عاااادا. وبظاااااارة طااااابور احملكااااو. علاااايهم س عاااادا.  وسلنساااابة رىل 
اجلملة األوىل، رأى السأ مايكل أنه من األمهية مبكان رحراج عبارة 

( 5حاااااادوث أي تناااااااق  بااااااني الفناااااارة ً لتجنااااااب “لااااااى األقاااااال ع
(  وأرار، ما ذلك، رىل أنه ه حالة عد. موافنة السيد 4ً رةوالفن

ما ريه على اارا احلال، قاد يكاون س مكاان االستعاضاة عان عباارة 
( ليسااات 5، ألن الفنااارة ً“ ضاااافة رىل ذلاااك سبعباااارة  “رلك لااا 

 (، بل ا  عرض لعناور جديدة 4نتيجة للفنرة ً
ك اقاااارتاح أيااااد اقاااارتاح الساااايد ما ريااااه، و اااارلرتيـــتش بيالساااايد  -25

، املشاااااار رلياااااه ه “طااااار ت الالساااااأ مايكااااال الاااااداع  رىل وواااااف 
  “نين  حالسطر األتأ من الفنرة، أبنه 

ــرييفالسااااااايد  -26 ، ه معااااااارض تناااااااد  تلخااااااايص للمنرتحاااااااات مـــــ
الاااااوارحة ه اجلملاااااة  “ون راااااك حاملختلفاااااة، اقااااارتح حااااارف عباااااارة 

ه  “ تطبنهاااا البعاااد عباااارة  “ املمارساااة هاألوىل، ورحراج عباااارة 
ف  ااطااااار“ املشاااااار رلياااااه ه هناياااااة الفنااااارة  اجلملاااااة الثانياااااة، وَوواااااأ

  حنين “  أبنه
  االقرتاحاعتُمد ارا  
 ( بصيغتها املعدلة 5الفنرة ًاعتُمدت  

 بصيغته املعدلة  23اعتُمد التعليق على مشرو  املاحة  
 (تا.تًاألثر ا يناه للطعن ه قرار الطرح( ً 27التعليق على مشرو  املاحة 

 (1الفنرة ً

من اقرتاحات ااو حارف  يأرار رىل أن ما أُبدمرييف السيد  -27
ماااان اجلملااااة األوىل، واالستعاضااااة ه اجلملااااة  “ون رااااك حعبااااارة 

  “لنانون النائم ابعبارة  “لنانون الوضع  االثانية عن عبارة 
  االقرتاحاناعتُمد اران  
 ( بصيغتها املعدلة 1اعتُمدت الفنرة ً 
 بصيغته املعدلة  27لتعليق على مشرو  املاحة اعتُمد ا 
  عدلةاعتُمد الفر  جيم من الفصل الرابا بصيغته امل 
 *(ختام]النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية[ )  -ابء
أهنت بصعوبة اعتماح  رذ قال رنه يتعني على اللجنة،الرئيس  -28

ه النااراءة مشاااريا املااواح املتعلنااة بطاارح األجانااب والتعلينااات عليهااا 
األوىل، الاذ قرار بشأن رحالة مشاريا املواح رىل احلكومات للتعليق 
عليها  ومتشيا  ماا ممارساة اللجناة، مكان أن يكاون ناص اارا النارار 

 على النحو التاي 
، قاررت  2012متوز/يولياه    31املعناوحة ه    3155 اجللسة   ه  

اسااا ، أن  مااان نظامهاااا األس   21رىل    16اللجناااة، وفناااا  للماااواح مااان  
حتياال مشاااريا املااواح ًانظاار الفااار  جاايم أحانم(، عاان طريااق األماااني  

احلكوماات  بااداء التعليناات وامل حظاات عليهااا، وأن    العاا.، رىل 
تطلاااب تناااد  اااارم التعليناااات وامل حظاااات رىل األماااني العاااا. ه  

   “ 2014 انون الثاين/يناير    1موعد أقصام  
 وقد تنرر ذلك  

عااحة اللجناة أن تادرج ه تنريرااا ررااحة قال رن مان الرئيس  -29
ا رااااحة، رذا وافنااات سملنااارر ااااااع، واقااارتح أن يكاااون ناااص اااارم 

 عليه اللجنة، على النحو التاي 
،  2012متوز/يولياااااااه    31، املعناااااااوحة ه  3155 اجللساااااااة   ه  

موريس   أعربت اللجنة عن تنديراا البالغ للمنرر اااع، السيد 
ااارا املوضااو  مسااامهة متمياازة أثرهتااا     ااامتو، ملسااامهته ه معاجلااة 

ح للجناة سساتكمال  أعماله البحثية وتربته الواسعة، وااو ماا مسا 
   “ قراءهتا األوىل ملشاريا املواح املتعلنة بطرح األجانب 

 وقد تنرر ذلك  
 اعتُمد الفر  سء من الفصل الرابا أب مله  
 اعتُمد الفصل الرابا بصيغته املعدلة  

__________ 
  3152 اجللسة من مستأنف * 
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رااكر الاارئيس حباارارة علااى مااا  املناارر اااااع(ًكــامتو الساايد  -30
اللجنة، واو ما أاتح هلا اعتمااح حتلى به من ورب ه تسيأ أعمال 

مشاريا املواح والتعلينات عليها  وبرغم أن الرئيس اعتارب أن اعتمااح 
اااارا الاااانص قاااد   بصااااعوبة، أراااار الساااايد  اااامتو، حون أن ينصااااد 

راهدت حااالت أساوأ،  معارضة ما قاله الرئيس، رىل أن اللجناة قاد
، األعضااء وأعرب عن سعاحته برحابة الصدر ال  حتلى ما، رمجااال  

أبااادوم علاااى وجاااه ااصاااوع مااان محاااا   ومباااا الساااابنون واحلااااليون،
وحقة وتفان ه املساامهات النيماة وا  ابياة للغاياة الا  قادمواا مان 
ء أجال اتتتاا. األعماال املتعلناة ماارا املوضاو   وراكر أيضاا  الر سااا
املتعاقبني للجنة الصياغة الرين أثبتوا حجية ومتكنا  واضحا   وأعرب  

لك عاان امتنانااه لألمانااة العاماااة الاا  أاتحاات للاانص املعتماااد ه  اار
النااراءة األوىل، ماان تاا ل الدراسااة الضااخمة الاا  أجنزهتااا لاادى باادء 
النظاار ه املوضااو  واملسااااعدة النيمااة الاا  قااادمتها ه مجيااا مراحااال 

رعااااداح التعلينااااات، أن يصاااال رىل حرجااااة جااااوحة غااااأ  وه األعمااااال
لية  وأعرب السيد  اامتو عان أملاه ه تكن مثا مل متوقعة، ح  ورن

أن تتمكن جلنة النانون الدوي من النظر جمدحا  ه مشاريا املواح ه 
حورتيهااا املنبلتااني، لكاا  تنااد. مسااامهة منتظاارة بشاادة بشااأن مسااألة 

 تكتس  حساسية وأمهية سلغتني 
   40/16فعت اجللسة الساعة  ُر 

 ________ 

 3156  اجللسة
 10/ 10، الساعة 2012آب/أغسطس  2ااميس،  

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بياارت، الساايد بيرتياات ، الساايد تاا حي، الساايدة جا وبسااون، الساايد 
السااااايد ساااااينغ، السااااايد  حساااااونة، السااااايد احلماااااوح، السااااايد ساااااابواي،

أوسبينا،   -لنسيا  رتورما، السيد العرابة، السيد غيفورغيان، السيد ف
الساااااايد فورتااااااو، الساااااايد  انااااااديوا، الساااااايد  يتيشايساااااااري، الساااااايد 
ما ريااااااااه، الساااااااايد املرتضااااااااى سااااااااليمان قوياااااااادر، الساااااااايد موراساااااااا ، 

ماااأه، السااايد ناااول ، السااايد نيهااااو ، الساااأ مايكااال ووح،  السااايد
 ورا السيد ويسنوم

 ________ 

   دورهتا  أعمال عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع
 ( اتبع ً  والستني   الرابعة

ــل ــامس الفصـــــــــ ــة -اخلـــــــــ ــخاص محايـــــــــ ــاالت يف األشـــــــــ ــوارث حـــــــــ  الكـــــــــ
(A/CN.4/L.803) 

حعا أعضاء اللجنة رىل النظر ه الفصل ااامس من الرئيس  -1
  A/CN.4/L.803مشرو  التنرير حسبما يرح ه الوثينة 

 مقدمة -ألف
 4رىل  1الفنرات من 

  4رىل  1اعتُمدت الفنرات من  
 5الفنرة 

ن حيااااث جوانبهااااا املتصاااالة  ماااا قااااال رن عبااااارة مــــرييف الساااايد  -2
الوارحة ه اجلملة الثانية، تبدو ، “سألرخاع احملتاجني رىل احلماية

 غأ ضرورية وينبغ  حرفها 
 بصيغتها املعدلة  5اعتُمدت الفنرة  
 6الفنرة 

  6دت الفنرة اعتُم 

 اعتُمد الفر  ألف بصيغته املعدلة  
 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء

 7الفنرة 

ــو  الساااايد   -3 الساااا ال الااااري  اقاااارتح زايحة توضاااايح ا رااااارة رىل  فورتــ
أعماال   طرحته اللجنة ه الفر  جيم من الفصل الثالث من تنريرااا عان 

 نصوح من ذلك الس ال  حبيث يتبنّي امل   ، ( 369ً حورهتا الثالثة والستني 
اااارا السااا ال قاااد    مضااامون رىل أن أرااااركانـــديوت السااايد  -4

  11ررحه ه الفنرة 
ه  11اقاارتح أن تاُادرَج حارااية تشااأ رىل الفناارة فورتــو الساايد  -5

  7هناية اجلملة األوىل من الفنرة 
 ما رضافة حارية  7اعتُمدت الفنرة  

 9و 8الفنراتن 

  9و 8اعتُمدت الفنراتن  
 10الفنرة 

حاطاات ]   [ علمااا   أقااال رنااه ينبغاا  رضااافة عبااارة الــرئيس  -6
ه هنايااااة الفناااارة  وأرحف قااااائ   رن األمانااااة  “بتنرياااار جلنااااة الصااااياغة

 العامة ستدرج ه وقت الحق التاري  ورقم اجللسة امل ئمني 
ًاملناااارر اااااااع( قااااال رن الاااانص  أوســـبينا -فلنســــيا الساااايد  -7

يوضاح األعماال املنجازة بشاأن اارا  ومل للغاياة  املنرتح جاء منتضابا  
جلنة الصياغة، وا  األعماال الا   وه املوضو  ه اجللسات العامة

أساافرت عاان اعتماااح مخسااة مشاااريا مااواح بصاافة م قتااة  وأرااار رىل 
أنااه حينمااا أاثر، مناار ساانتني تلتااا، ااارم املسااألة الاا  باادت حينهااا 

نة النانون الدوي على مبثابة تروج عن املألوف ه عرض أعمال جل
مجيا مشاريا اجلمعية العامة، قررت اللجنة أن تشأ ه تنريراا رىل 

__________ 
  44، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين(، الفنرة 2011 حولية (369ً 
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املااااواح الاااا  اعُتماااادت بصاااافة م قتااااة أثناااااء الاااادورة وأن تاااادرج الاااانص 
الكامال ملشااريا املااواح ه حاراية مان احلواراا   وقاال رناه ياادرك أن 

نااه لماال رىل رعاااحة النظاار ه بعاا  ممارساااهتا، لكمااي   لاادى اللجنااة 
 ه أن تُبن  على ارم املمارسة حتديدا  

بااداء أتيياادم للتعلينااات الاا  أحىل قااال، بعااد ربيرتيــتش الساايد  -8
باااد مااان ا راااارة رىل مشااااريا  ال أوسااابينا، رناااه -ماااا السااايد فلنسااايا 

املواح ال  نظارت فيهاا جلناة الصاياغة واعتمادهتا بصافة م قتاة تا ل 
تشااأ رىل ث ثااة مشاااريا  9ن الفناارة الاادورة احلاليااة  وأضاااف قااائ   ر
ماااا قاااد يتسااابب ه تعتماااد، وااااو  مل ماااواح جديااادة اقرُتحااات ولكنهاااا

 رحداث بع  االلتبا  ه اللجنة الساحسة 
أوسابينا    -أيد التعلينات ال  أبدااا السايد فلنسايا  سابواي  السيد   -9

والسيد بيرتيت   وقاال رن جلناة الناانون الادوي قاد اعتمادت بصافة 
عدحا  من مشاريا املواح بعاد رجاراء مناقشاة للجواناب املتعلناة م قتة 

يهاااا آراء األعضااااء ه االعتباااار  ورأى أناااه مااان سملضااامون أُتااارت ف
األمهيااة مبكااان أن يااتم رطاا   اللجنااة الساحسااة علااى األعمااال الاا  

 تسىن رجنازاا 
 يتعلااااق فيماااااقااااال رنااااه ينبغاااا  ألي قاااارار يُتخاااار نــــولت الساااايد  -10

 مااااااااس مبمارسااااااااات اللجنااااااااة األتاااااااارى أال النظاااااااار سملوضااااااااو  حماااااااال
 مبمارساهتا ه املستنبل  أو

بد مان ا راارة بوضاوح رىل أن  ال قال رنه وودالسأ مايكل  -11
أ ثااار،  ال تُعتماااد، ولكنهاااا اعُتمااادت بصااافة م قتاااة مل مشااااريا املاااواح

ماااان جانااااب جلناااة النااااانون الاااادوي   ال ومااان جانااااب جلنااااة الصاااياغة
غااأ مصااحوبة بعااُد سلتعلينااات الاا  تُعااّد  وعاا وة علااى ذلااك، فهاا 

سااها بنفسااها  وماان مث، مكاان تفساار نف ال فهاا  -ضاارورية لفهمهااا 
للاادول األعضاااء ه اللجنااة الساحسااة أن تناارر مااا رذا  اناات ترغااب 

 ه التعليق على مشاريا املواح ه ارم املرحلة 
ًاملناااارر اااااااع( اقاااارتح، بغاااارض  أوســــبينا -فلنســــيا الساااايد  -12

ل سملضااا  قااادما ، أن تعاااّدل اللجناااة اااارم الفنااارة ساااأا  علاااى التعجيااا 
من تنرير جلناة الناانون الادوي عان أعماال حورهتاا  297منوال الفنرة 
ه  و   وسيكون نص الفنرة علاى النحاو التااي  (370ًالثانية والستني

، تلناات اللجنااة تنرياار 2012اجللسااة     املعنااوحة ه     متوز/يوليااه 
رىل  12وماان  مكااررا   5علمااا  مبشاااريا املااواح  جلنااة الصااياغة وأحاطاات

اعتمااااااااادهتا جلناااااااااة الصاااااااااياغة بصااااااااافة م قتاااااااااة ، سلصااااااااايغة الااااااااا  15
ًA/CN.4/L.812)“ وينبغاااااا  أن تضاااااااف حارااااااية ه هنايااااااة ااااااارم  

يماا يلا   فاجلملة وأن يكون نص ارم احلارية على النحو التاي  
  “    نص مشاريا املواح ال  اعتمدهتا جلنة الصاياغة بصافة م قتاة

 وينبغ  أن يرح النص الكامل ملشاريا املواح ه احلارية 
 بصيغتها املعدلة  10اعتُمدت الفنرة  

__________ 
 ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثاين( 2010 حولية (370ً 

 عرض املنرر اااع للتنرير ااامس -1

 11الفنرة 

  11اعتُمدت الفنرة  
 12الفنرة 

اقاارتح، ه معاارض ا رااارة رىل اجلملااة السااابعة، نــولت الساايد  -13
  “لتننية او “لعلمية اعكس ترتيب الصفتني 

 بصيغتها املعدلة  12اعتُمدت الفنرة  
 13الفنرة 

  13اعتُمدت الفنرة  
 14الفنرة 

اقااااارتح، ه معااااارض ا راااااارة رىل اجلملاااااة قبااااال مـــــرييف السااااايد  -14
 ظال الظاروف الساائدة وحتنياق  هاألتأة، االستعاضاة عان عباارة 

  فماان رااأن ذلااك أن يوضااح أنااه “ ضااوء هبعبااارة  “التااوازن بااني
واب التنااازل عاان بعااا  تعااني علااى الدولااة أن تاادر  مااادى استصاا ي

 أحكا. النانون احملل  ه منابل التزاماهتا حبماية سكاهنا 
 وقد تنرر ذلك  

ــولت السااايد  -15 ــيا اقااارتح، بتأيياااد مااان السااايد نـ ــبينا -فلنسـ  أوسـ
الاااوارحة ه اجلملاااة قبااال  “بيعياااة طًاملنااارر ااااااع(، حااارف وااافة 

تتعلاق فناط  ال ، حيث رن اارم اجلملاة“ارثة  األتأة بعد  لمة 
 سلكوارث الطبيعية 

 وقد تنرر ذلك  
 بصيغتها املعدلة  14اعتُمدت الفنرة  
 15الفنرة 

  15اعتُمدت الفنرة  
 موجز املناقشة -2

 م حظات عامة ًأ(

 16الفنرة 

قال رنه ح  يتسىن  سيد الارأي الاري أعارب  تالديالسيد  -16
ون ه اللجنااة، فإنااه ينبغاا  االستعاضااة عنااه اااو نفسااه وأعضاااء آتاار 

ا] ال علاااى األ ثااار، و عااان عباااارة  ]   [ مفااااايم مااان قبيااال  اطباااَّق[تااا
، الاااوارحة ه “ه احلااااالت النصاااوى رال الااارف  التعساااف  للموافناااة
الت النصاوى النليلاة الا  أناه ه احلاا و هناية اجلملة الثانياة، بعباارة 

غااأ احملتمااال أن  تعساافت فيهااا الااادول ه حجااب املوافناااة  ااان مااان
يعاااوح اتباااا  هناااج مااارا  للحاااق والواجاااب أبي نفاااا علاااى األراااخاع 
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  وألساااباب مماثلاااة، اقااارتح االستعاضاااة عااان “الكارثاااةتضااررين مااان امل
الاوارحة ه ، “يستند رىل أسس متيناة ه ممارساات الادول  العبارة 

  “ تدعمه ممارسات الدولال بعبارة اجلملة الثالثة، 
رنه، ما عد. اعرتاضه على مضمون املنرتح قال نولت السيد  -17

، الاااااوارحة “وحد لااااا الاااااري قدماااااه السااااايد تااااا حي، يااااارى أن  لماااااة 
حااااااد  الاجلملااااااة الثالثااااااة، ينبغاااااا  أن يسااااااتعاض عنهااااااا بعبااااااارة  ه

  “األعضاء بع 
لصيغة املعدلة ال  اقرتحها السيد ت حي س  16اعتُمدت الفنرة   

 والسيد نول  
 18و 17الفنراتن 

  18و 17لفنراتن اعتُمدت ا 
 19الفنرة 

 mais d’autres ont اقاارتح االستعاضااة عاان عبااارة الــرئيس  -18

exprimé des doutes quant à la faisabilité de cette proposition“ ،
 alors que الاوارحة ه اجلملاة األتاأة مان الانص الفرنسا ، بعباارة 

d’autres ont exprimé des doutes quant à la possibilité de réaliser 

cette proposition“  
قال رنه مكن أن يوافق علاى اارا التعاديل  وودالسأ مايكل  -19

ه النص ا نكليزي، حيث رهنا   “feasibility رذا أُبن  على  لمة  
 تعرب سلضبط عن املعىن الصحيح س نكليزية 

 وقد تنرر ذلك  
الا   “the تعرياف اقرتح االستعاضاة عان أحاة النولت السيد  -20

الااوارحة ه اجلملااة  “Status of Forces Agreement تساابق عبااارة 
  “a األوىل أبحاة التنكأ 

 بصيغتها املعدلة  19اعتُمدت الفنرة  
 تعلينات على مشرو  املاحة ألف ًب(

 20الفنرة 

اقاارتح أن يسااتعاض ه اجلملااة الثالثااة عاان عبااارة مــرييف الساايد  -21
لااادول ل  بعباااارة “لثالثاااة وغأااااا مااان اجلهااااتلجهاااات الفاعلاااة ال 

  “اجلهات الفاعلةوغأاا من 
لاادول  اقااال رن مشاارو  املاااحة ألااف يشااأ رىل فورتــو الساايد  -22

 ، واو ما يدعم منرتح السيد مأه “واجلهات الفاعلة األترى
 بصيغتها املعدلة  20اعتُمدت الفنرة  

 23رىل  21الفنرات من 

  23رىل  21اعتُمدت الفنرات من  

 13تعلينات على مشرو  املاحة  ًج(
 24الفنرة 

، الااوارحة ه اجلملااة “ألساسااية اقااال رن  لمااة نــولت الساايد  -23
تضااف أي راا ء رىل املعااىن، وماان  مل ،“ملباااح  االثانيااة بعااد  لمااة 
 مث، اقرتح حرفها 

 وقد تنرر ذلك  
ــتش السااايد  -24 استفسااار عماااا رذا  اااان مااان امل ئااام أن تبااادأ بيرتيـ

، حيث رهناا تعاإ “أُعرب أيضا  عن االتفاقو  اجلملة الثانية بعبارة 
بشااااأن وجهااااة النظاااار  ضاااامنيا  أنااااه قااااد تسااااىن حتنيااااق توافااااق ه اآلراء

يعكااااس متامااااا  مضاااامون املناقشااااة الاااا  رااااهدهتا  ال املعنياااة، واااااو مااااا
أبتاااارى ماااان قبياااال اللجنااااة  واقاااارتح االستعاضااااة عاااان ااااارم العبااااارة 

  “اح رعور عا. س أو “أُعرب عن رأي يفيد و 
اقاااارتح، عوضااااا  عاااان ذلااااك، االستعاضااااة عاااان عبااااارة الــــرئيس  -25
أيضا  أعرب بع  األعضاء  و بعبارة  “أُعرب أيضا  عن االتفاقو  

 ، بغية معاجلة املسألة ال  أاثراا السيد بيرتيت  “عن االتفاق
 وقد تنرر ذلك  
 بصيغتها املعدلة  24اعتُمدت الفنرة  
 25الفنرة 

  25لفنرة اعتُمدت ا 
 26الفنرة 

واعااداا  ق   قااال رنااه ينبغاا  االستعاضااة عاان عبااارة  نــولت  الساايد   -26
أن   مباا  ، “ شاريعاهتا احمللياة  ت الوارحة ه اجلملة الثالثة بعبارة   “ الداتلية 
تفيااد أبنااه لاايس ماان السااهل التخلاا  عاان ااارم املتطلبااات،    26الفناارة  

 حستورية   وأن التخل  عنها سيتسبب ه حدوث وعوست 
 بصيغتها املعدلة  26عتُمدت الفنرة ا 

 14تعلينات على مشرو  املاحة  ًح(
 28و 27الفنراتن 

  28و 27اعتُمدت الفنراتن  
 امل حظات ااتامية للمنرر اااع -3

 31رىل  29الفنرات من 

  31رىل  29اعتُمدت الفنرات من  
 32الفنرة 

ه مااان  تاااوح  أبنااا   32قاااال رناااه يبااادو أن الفنااارة  موراســـي  السااايد   -27
يتعلاااااق حبااااااالت  اتفااااااق  اااااوذج  ملر اااااز الناااااوات  املمكااااان اساااااتخدا.  

الكاااوارث لتنظااايم أنشاااطة اجلهاااات غاااأ العساااكرية، ه حاااني أن اااارم  
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تغطاا ، حبكاام التعريااف، تلااك األنشااطة  واقاارتح، أوال ،   ال   االتفاقااات 
 رطاااار عملياااات حفاااد   ه أن تضااااف علاااى سااابيل التوضااايح عباااارة  

  واثنيا ، سلنظار رىل أناه مان الضاروري  ه هناية اجلملة األوىل  “ الس . 
ه ساياق الكااوارث تنظايم أنشااطة اجلهاات العسااكرية وغاأ العسااكرية  

رذا  ان ينبغ  تناول املسألتني    ه اتفاقات منفصلة، فند تساءل عما 
 ه فنرتني منفصلتني من التعليق  

ًاملناارر اااااع( قااال رنااه قااد ينباال  أوســبينا -فلنســيا الساايد  -28
األول للسااايد موراسااا ، سلنظااار رىل أناااه يزياااد مااان توضااايح  االقااارتاح

اتفاااااق األماااام املتحاااادة النمااااوذج  النااااائم بشااااأن مر ااااز  الغاااارض ماااان
  ومااااااا ذلااااااك، فنااااااد رأى، (371ًالنااااااوات لعمليااااااات حفااااااد الساااااا .

سالقااارتاح الثااااين، أن االتفااااق النماااوذج  الاااري يتعاااني  يتعلاااق فيماااا
سيساااتند رىل  علاااى اللجناااة رعاااداحم لُيساااتخد. ه حااااالت الكاااوارث

، ولكنااه ساايختلف معااه ماان حيااث اتفاااق األماام املتحاادة النمااوذج 
سيغط  أنشاطة اجلهاات العساكرية وغاأ العساكرية  ومان أجال  رنه

لاااااري  ابااااارة رزالااااة أي وجااااه ماااان أوجاااااه الغمااااوض، اقاااارتح رحراج ع
  “النموذج   ارا االتفاقه بعد عبارة  “ستتوىل اللجنة رعداحم

سجلملااة األتااأة، االستعاضااة عاان منطااا  يتعلااق فيماااواقاارتح،  -29
الية اللجنة املتمثلة ه تدوين قواعد النانون الدوي و  النص النائل 

املوضاو  طااق اارا ن بعباارة  “الواجبة التطبيق و]تطويرااا[ تادر يا  
، وذلك ألن املنطا املر ور “على النحو الري وافنت عليه اللجنة

 يشوبه الغموض 
 وقد تنرر ذلك  

اقااااااارتح، سلنسااااااابة رىل اجلملاااااااة الثالثاااااااة، رحراج نـــــــولت سااااااايد ال -30
تفاااااق مر ااااز ا بعااااد عبااااارة  “لااااري أعدتااااه األماااام املتحاااادة ا عبااااارة

  “النوات النموذج 
 وقد تنرر ذلك  
 بصيغتها املعدلة  32 اعتُمدت الفنرة 

 34و 33الفنراتن 

  34و 33الفنراتن اعُتمدت  
 اعتُمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
ــخاص يف حـــــاالت  -جيم ــة األشـــ ــة  مايـــ ــواد املتعلقـــ ــاريع املـــ نـــــص مشـــ

 الكوارث الت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن
 35الفنرة 

  35اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  جيم  

__________ 
 تنرياار  الساالم واايانة لعمليااات النااوات مر ااز لتحديااد اتفاااق  ااوذج (371ً 

 ( A/45/594ً العا. األمني

 اعتُمد الفصل ااامس بصيغته املعدلة  
 اجلنائيــة القضــائية الواليــة مــن الــدول مســؤول حصــانة -الســادس الفصــل

 (Add.1و A/CN.4/L.804) األجنبية

 (A/CN.4/L.804مقدمة ) -ألف
 2و 1الفنراتن 

  2و 1اعتُمدت الفنراتن  
 اعتُمد الفر  ألف  
 احلاليةالنظر يف املوضوع يف الدورة  -ابء

 4و 3الفنراتن 

  4و 3اعتُمدت الفنراتن  
 عرض املنررة اااوة للتنرير األوي -1

 5الفنرة 

ــدث الساااايدة  -31 ــكوابر إراننــ ًاملنااااررة اااوااااة( اقرتحاااات أن إســ
يتحنق بشأهنا توافق ه اآلراء  مل تُدرَج ه اجلملة الثانية عبارة  ال 

قبل عبارة  ال  تنرر النظر فيها“  واقرتحات  ارلك أن تُادرَج “ و
 “ا ه ذلااك االسااتثناءات املمكنااة مباا ه اجلملااة قباال األتااأة عبااارة 

 عية“ بعد ا رارة الثانية رىل  احلصانة املوضو 
 بصيغتها املعدلة  5اعتُمدت الفنرة  
 6الفنرة 

ًاملنااررة اااوااة( قالاات رهنااا تااوح إســكوابر إراننــدث الساايدة  -32
حبياث تعارّب بشاكل أحق عان مندماة  6اقرتاح تعدي ت ر  للفنرة 

تنريرااااااا األوي واملناقشاااااات ال حنااااااة  ويتمثااااال اقرتاحهااااااا األول ه 
لااااة األوىل ليكااااون نصااااه علااااى رعاااااحة وااااياغة اجلاااازء األول ماااان اجلم

أن اارا  ه مندماة التنريار، أ ادت املناررة اااواة و النحو التااي  
التنرير او تنرير ’انتناي‘ بطبيعته ولتر ه احلسبان األعمال ال  

وتلااك الاا   (372ًاضااطلا مااا املناارر اااااع السااابق ه تناااريرم الث ثااة
  ساتبنى نصوواا  ًوالا  (373ًاضطلعت ما األمانة العاماة ه مار رهتا

مفيااادة لألعمااااال املنبلاااة للجنااااة(، و ااارلك مااااا أُحااارز ماااان تنااااد. ه 
  “قشات جلنة النانون الدوي واللجنة الساحسةمنا
واقرتحاات، اثنيااا ، االستعاضااة، ه اجلملااة التاسااعة، عاان عبااارة  -33
 “للنانون الدوي و ، ورحراج عبارة “ لحبرف اجلر  “ل  حتم  ا

، واالستعاضاة ه الاانص ا سااباين عاان “الاادويجملتمااا  ابعاد عبااارة 
__________ 

 A/CN.4/601 الوثينااااة(، األولاجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء  ،2008 حوليااااة (372ً 
اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء األول(، الوثيناااااااااة  ،2010 حولياااااااااةو(، األويًالتنريااااااااار 

A/CN.4/631  اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(،  ،2011 حوليااااةو ،(الثاااااينًالتنرياااار
 ( الثالثًالتنرير  A/CN.4/646الوثينة 

 ً373) A/CN.4/596  وCorr.1  ًللجنة  الشبك  املوقا على  متاحة  وثينة  ) 
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، وا  عبارة تنييدياة بشاكل مفارط، بكلماة “en particular عبارة 
 incluidos“ - ي ثر على النص ا نكليزي  لن وارا التغيأ 

وأتااااااأا ، اقرتحاااااات املنااااااررة اااوااااااة االستعاضااااااة، ه اجلملااااااة  -34
ت التننياااااأيضااااا  بتحااااري خمتلااااف  ا النيااااا. ماااا العاراااارة، عاااان عبااااارة 

بكلماااااة  “والع قاااااات علاااااى  ااااال مااااان الصاااااعيدين الاااااوطإ والااااادوي
تتوافاااق ه رااا ء ماااا ماااا ذ رتاااه  ال ، ألن العباااارة األطاااول“ملعنياااة ا

 ت ل عرض تنريراا األوي 
طلب من املنررة اااوة أن توضح ما رذا  انت نولت  السيد   -35

ا نسان ق توح أن يغط  هنجها الُنظم  املباح  والنيم املتعلنة حبنو 
 مجيا النيم واملباح   أو فنط

ًاملنااررة اااوااة( قالاات رنااه  لمااا إســكوابر إراننــدث الساايدة  -36
ه الااااااااانص ا نكليااااااااازي، جااااااااااءت ه  “including ورحت  لماااااااااة 
ه الاانص ا سااباين  وقااد اقرتحاات  “en particular منابلهااا عبااارة 
فكاارة  عاانألن ااارم الكلمااة األتااأة تعاارب  “incluidos تغيأااا رىل 

تساتبعد  ال مفاحاا أن ما يليهاا ااو ناو  بعيناه مان املبااح ، ولكنهاا
 رمكانية وضا مباح  أترى ه احلسبان 

 بصيغتها املعدلة  6اعتُمدت الفنرة  
 7الفنرة 

ًاملنااررة اااوااة( اقرتحاات رعاااحة إســكوابر إراننــدث الساايدة  -37
النحااو  واياغة اجلملتاني قباال األتاأة واألتاأة ليصاابح نصاهما علاى

أرااارت املنااررة اااوااة رىل أن املناارر اااااع السااابق قااد  و التاااي  
تنااول، رىل حااد مااا،  اا   ماان اارم اجلوانااب  وعلااى الاارغم ماان عااد. 

ة للجاااادل، التوواااال رىل توافااااق ه اآلراء بشااااأن ااااارم النضااااااي املثااااأ 
فساايكون ماان املفيااد، مااا ذلااك، أن تنظاار اللجنااة فيهااا ماان منظااور 

رم الغايااااة، أعلناااات املنااااررة اااوااااة أهنااااا تعتااااز. جديااااد  وحتنينااااا  هلاااا 
  “الشرو  ه اقرتاح مشاريا املواح ه تنريراا املنبل

  من اجلملة الثالثة “ن ُوجد راقرتح حرف عبارة الرئيس  -38
 to figure out the actualن عباارة  قاال روود الساأ مايكال  -39

scope of the functional nature of immunity ارحة ه اجلملاة “ الاو
الرابعاة تتسام بعاد. الوضاوح ه الانص ا نكليازي، وتسااءل عماا رذا  

  ان إبمكان املنررة اااوة اقرتاح طرينة لتحسني وياغتها 
ًاملناررة اااواة( قالات رن الانص إسكوابر إراننـدث السايدة  -40

ا سااااباين يتساااام سلوضااااوح، غااااأ أهنااااا اقرتحاااات، ماااان أجاااال معاجلااااة 
ل بشااااأن الاااانص االنكليااازي، االستعاضااااة عاااان راااواغل السااااأ مايكااا 

 the بعباارة  “the actual scope of the functional nature عباارة 

functional dimension“ ال  تتمياز بطابعهاا األعام وتعكاس بصاورة 
ه ذلااك تعلينهااا  مبااا أفضاال التعلينااات الاا  أُحي مااا أثناااء املناقشااة،

  طابعا  وظيفيا  ا ، وال  تفيد أبن جلميا احلصاانت 

ماااااااا التعااااااادي ت الااااااا  قااااااادمتها املناااااااررة  7اعتُمااااااادت الفنااااااارة  
 والرئيس  اااوة

 موجز ]املناقشة[ -2

 م حظات عامة ًأ(
 10رىل  8الفنرات من 

  10رىل  8اعتُمدت الفنرات من  
 االعتبارات املتصلة سملنهجية ًب(
 التطوير التدر   للنانون الدوي وتدوينه (1ً

 16رىل  11 الفنرات من

  16رىل  11اعتُمدت الفنرات من  
 النهج الن ظم  (2ً
 17الفنرة 

  17اعتُمدت الفنرة  
 18الفنرة 

ا راارة رىل اجلملاة األوىل، رنااه  قاال، ه معاارض نـولتالسايد  -41
أن  رال ،“ال اام اتعلينني خبصاوع حجاة  قد. او والسأ مايكل

   وماان مث، أعاارب عاان ياارحا ه سااياق هناج نُظماا  مل اارين التعلينااني
ورحراجها ه فر   “لنهج الن ظم  امن فر   18أتييدم  زالة الفنرة 

  وأضاااااف قااااائ   رنااااه ينبغاااا  “ديااااد اال اااااااتحت  جديااااد بعنااااوان
أرااأ رىل أنااه  و يلاا    مبااا االستعاضااة عاان اجلملااة األوىل ماان الفناارة

ماااو  ‘ا اااام’سحعااااء وجاااوح  يتعلاااق فيمااااينبغااا  للجناااة تاااوت  احلااارر 
احلااد مااان احلصااااانت أماااا. الاااوالايت النضاااائية الوطنياااة ومااان نطااااق 

ملتصل  ااجلملة الثانية، ينبغ  حرف عبارة  وه   “انتارم احلصا
تشاأ رىل حجاة  ال   وينبغ  حرف اجلملة الثالثة، ألهناا“سملمارسة

، وا بناء على اجلملة األتأة حون تغياأ  وأراار رىل أن “ال ام ا
يتمثاااااال ه توضاااااايح السااااااياق الااااااري أثااااااأت اهلاااااادف ماااااان منرتحااااااه 

 بينها وبني حجة أترى ونوقشت فيه ارم احلجة، وعد. االط 
اعاارتاض لديااه علااى املناارتح الااري  ال قااال رنااهاحلمــود الساايد  -42

قدمه السيد نول   واقرتح رحراج االقتبا  التاي مان احلكام الصااحر 
  حصاانت الدول من الوالية النضائيةه قضية 

تتنااااول ساااوى حصاااانة الدولاااة نفساااها مااان الوالياااة  مل حملكماااة أهناااات  اااد ا 
مساألة ماا رذا  انات احلصاانة قاد تنطباق،  أماا النضاائية حملاا م الادول األتارى؛

ورن  ان الرح س  ااب فاإىل أي مادى تنطباق، ه حعاوى جنائياة ضاد مسا ول 
 من مس وي الدولة، فه  مسألة ليست حمل حبث ه ارم النضية 

 11مر رة االعتنال الصاحرة ه ضا  رضافة ررارة رىل قضية  واقرتح أي
، وقال رنه سيسعى “ال ام احبجة   يتعلق فيما  2000سان/أبريل  ني

 رىل العثور على االقتبا  املنشوح ه ارا الشأن 
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 ًاملناااااررة اااواااااة( قالااااات رهنااااااإســـــكوابر إراننـــــدث السااااايدة  -43
رف تعرتض على رجراء تلك التغيأات  ومن مث، ا ال قرتحت أن حتاُ

وأن تصاابح الفناارة  “لاانهج الن ظماا  اماان الفاار  املعنااون  18الفناارة 
من ناص جدياد  ماا باني  19  وستتألف الفنرة 18ا  الفنرة  19

منرتح  السيد نول  والسيد احلموح ويُدرَج ه فر  جدياد مساتنل، 
 ي وسيكون نصها على النحو التا

 لدوياال ااات السائدة ه النانون ا (3ً  
أراااار بعااا  األعضااااء رىل أناااه ينبغااا  للجناااة تاااوت    -19   
ماو احلااد مان احلصاااانت    ‘ ا ااام ’ سحعاااء وجاوح    يتعلاق  فيمااا احلارر  

أماااا. الااااوالايت النضاااائية الوطنيااااة ومااان نطاااااق اااارم احلصاااااانت   
حصااانت الادول مان الوالياة  وسلفعل، لند أرأ رىل أنه ه قضية  

ة احعااااء احملاااا م ا يطالياااة  رفضااات حمكماااة العااادل الدوليااا   النضاااائية 
بوجااوح ا ااام ه النااانون الااادوي فحااوام أن حصااانة الاادول تشاااهد  

ه تطبياق مبادأ الضارر ا قليما  علاى أعماال الساياحة، ه  تنليصا   
حني أن الواقا او وجوح ا ام عكس  يعياد أت ياد احلصاانة أماا.  
ن  الوالايت النضائية اجلنائية الوطنية  وع وة على ذلك، لاوحد أ 

يُاتَّباااا علاااى نطااااق   مل   ، 1999أناااه وااادر ه عاااا.   مباااا   ، بينورااايه قااارار  
ين رىل الرأي املساتنل املشارتك  واسا  وأرار بع  األعضاء اآلتر 

الصاااحر عاان النضاااة ايغنااز و ومااانس وبورغنتااال، حيااث باادا أهناام  
يشااااأون، علاااااى أقصااااى تنااااادير، رىل عاااااد. وجااااوح قاعااااادة تتصااااال  

اجلااااارائم الدولياااااة، ورىل  سحلصاااااانة املوضاااااوعية فيماااااا خياااااص أتطااااار  
   “ احتمال وجوح ا ام خمالف لرلك 

قااااال رنااااه ينبغاااا  االستعاضااااة عاااان  لمااااة وود السااااأ مايكاااال  -44
ه اجلملااة األتااأة ماان  “ورغنتااال ب، الااوارحة بعااد  لمااة “يااث ح

 11ماار رة االعتنااال الصاااحرة ه  قضااية  هالفنارة اجلدياادة، بعبااارة 
  “ون فيها ]   [ال  بدا أهنم يشأ  2000نيسان/أبريل 

قاااااال رناااااه يتسااااااءل عماااااا رذا  انااااات اجلملاااااة تـــــالدي السااااايد  -45
ة، وااا  مجلااة تباادو غامضااة رىل حااد مااا، تعاارب بشااكل  اااف األتااأ 

 عن اال ام الرام  رىل عد. توسيا نطاق احلصانة 
أعاارب عاان اتفاقااه مااا الساايد تاا حي، واقاارتح احلمــود الساايد  -46

جااااااااوح ا ااااااااام خمااااااااالف رىل احتمااااااااال و  و االستعاضااااااااة عاااااااان عبااااااااارة 
 رىل احتمااال وجااوح ا ااام، ه واقااا األماار، يشااأ و بعبااارة  “لاارلك

  “رىل انتفاء احلصانة
اقاااارتح، عوضااااا  عاااان ذلااااك، أن يكااااون نااااص حســــونة الساااايد  -47

 ااااااااام يشااااااااأ رىل عااااااااد.  االعباااااااارة البديلااااااااة علااااااااى النحااااااااو التاااااااااي  
  “احلصانة وجوح
 وقد تنرر ذلك  

سااتعاض بكلمااة  الصاااحر“ عاان اقاارتح أن يكانــديوت الساايد  -48
الاااااوارحة ه اجلملااااة الااااا  نصااااها  التااااااي   “ا أناااااه واااادر مباااا عبااااارة 

أنه وادر ه عاا.  مبا ،بينوريهع وة على ذلك، لوحد أن قرار  و 
 .“يُاتَّبا على نطاق واسا مل ،1999
 وقد تنرر ذلك  
اعتُمااادت الفنااارة اجلديااادة ماااا التعااادي ت الااا  اقرتحهاااا الساااأ  

  انديوا والسيد حسونة مايكل والسيد  
 [سابنا   19الفنرة ] 18الفنرة 

  18اعتُمدت الفنرة  
 قيم اجملتما الدوي (3ً

 20الفنرة 

قااال رنااه ينبغاا  االستعاضااة، ه اجلملااة األوىل، نــولت الساايد  -49
رىل“ بعبااااارة  حتوياااال ’الناااايم‘  ‘الناااايم’عاااان عبااااارة  حتوياااال جدليااااة 

ستعاضاااااااااة عااااااااان عباااااااااارة رىل“  وينبغااااااااا ، ه اجلملاااااااااة األتاااااااااأة، اال
 ب أن تكون“  ستكون“ بعبارة   

 بصيغتها املعدلة  20اعتُمدت الفنرة  
 22و 21الفنراتن 
  22و 21اعتُمدت الفنراتن  
 حتديد املسائل األساسية (4ً

 23الفنرة 

  23اعتُمدت الفنرة  
 االعتبارات املوضوعية ًج(

 24الفنرة 

ا نكلياااااااازي[ قااااااااال رنااااااااه ينبغاااااااا  ]ه الاااااااانص نــــــــولت السااااااايد  -50
 of another State or الوارحة ه عبارة   “of االستعاضة عن  لمة  

its officials“ بكلمة ، on“  
 بصيغتها املعدلة  24اعتُمدت الفنرة  
 25الفنرة 

  25اعتُمدت الفنرة  
 26الفنرة 

ًاملنااررة اااوااة( قالاات رنااه بغيااة إســكوابر إراننــدث الساايدة  -51
حار تاا ل املناقشااة العامااة، ينبغاا  رحراج  التعبااأ عاان النناااش الااري

ماا ذلاك، أراار عادح مان أعضااء  و اجلملة التالية ه هناية الفنرة  
اللجناااة رىل أن لكااال مااان احلصاااانة الشخصاااية واحلصاااانة املوضاااوعية 

  “طابعا  وظيفيا  واضحا  
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يرى أية مشكلة ه ا ضافة املنرتحة،  ال  قال رنهنولت  السيد   -52
تكااون اجلملااة اجلدياادة متبوعااة  ملااة أتاارى يكااون غااأ أنااه يااوح أن 

تساااءل أعضاااء آتاارون عمااا رذا  ااان  و نصااها علااى النحااو التاااي  
واضاااااحا  سلنااااادر الكااااااه للمسااااااعدة ه حااااال  ‘وظيفااااا ’مصاااااطلح 

  “املسائل األساسية واجلوارية
ًاملنااااررة اااوااااة( أعرباااات عاااان إســــكوابر إراننــــدث الساااايدة  -53

 أتييداا هلرا املنرتح 
 بصيغتها املعدلة  26مدت الفنرة اعتُ  
 نطاق املوضو  (1ً

 27الفنرة 

  27اعتُمدت الفنرة  
 28الفنرة 

قااااااال رناااااااه ينبغاااااا ، ه اجلملاااااااة الثانياااااااة، وود السااااااأ مايكااااااال  -54
لوالياااااة النضاااااائية للااااادول الااااا  ئملاااااون  ااالستعاضاااااة عااااان عباااااارة 

لاااق تتع ال   فاملساااألة“لوالياااة النضاااائية لااادوهلم ابعباااارة  “جنسااايتها
  نسية املس ول، ولكن بكونه مس وال  ه حولة معينة 

 بصيغتها املعدلة  28اعتُمدت الفنرة  
 29الفنرة 

 34أرااار رىل ضاارورة نناال احلارااية الااوارحة ه الفناارة الــرئيس  -55
  34، ورضافة حارية خمتلفة قلي   رىل الفنرة 29رىل الفنرة 
أات راناااااااااااا  إبحتاااااااااااال اااااااااااارم التغيااااااااااا  29اعتُمااااااااااادت الفنااااااااااارة  
  سحلاريتني املتعلنة
 30الفنرة 

مبا  ]قال رنه ينبغ  االستعاضة عن عبارة وود السأ مايكل  -56
ا أن  مبا بعباارة  “أن[ جوانب احلرمة مرتبطة ارتباطا  وثيناا  سحلصاانة
  “حرمة الشخص مرتبطة ارتباطا  وثينا  سحلصانة

 بصيغتها املعدلة  30اعتُمدت الفنرة  
 لحات معينةاستعمال مصط (2ً

 31الفنرة 

  31اعتُمدت الفنرة  
 32الفنرة 

 قااال رنااه ينبغاا  االستعاضااة، ه اجلملااة األوىل،نــولت الساايد  -57
  “لتناء ابكلمة  “وويلت عن  لمة 

قاال رن اجلملااة مصااغة بشااكل واحيح مثلمااا تــالدي السايد  -58
 ا  عليه  ورأى أن املنصوح او توويل املعىن وليس التناءم 

  32ت الفنرة اعتُمد 

 احلصانة الشخصية (3ً

 33الفنرة 

 “qui était fondée sur une loi قاال رن عباارة فورتـو السايد  -59
تتوافااق مااا عبااارة  ال الااوارحة ه اجلملااة األوىل ]ماان الاانص الفرنساا [

 which was status based“   ه الاااانص ا نكلياااازي  وينبغاااا
 qui était attachée à un االستعاضاة عان العباارة الفرنساية بعباارة 

statut“  
مااااا رحتااااال ااااارا التعااااديل علااااى الاااانص  33اعتُماااادت الفناااارة  

 الفرنس  
 34الفنرة 

]ه الاانص  “both aspects عبااارة قااال رن احلمــود الساايد  -60
ا نكلياازي[ قااد  ااُاررت ماارتني بطريااق ااطاااأ ورنااه ينبغاا  تصاااحيح 

  ارا ااطأ
ضاااة، ه بدايااة اجلملاااة قاااال رنااه ينبغاا  االستعاتــالدي الساايد  -61

الااااا   “لتنيااااايم ابكلماااااة  “لفحاااااص الااااادقيق ااألوىل، عااااان عباااااارة 
 تشكل تعبأا  أ ثر حقة ه ارا السياق 

اسااااااااتخدا.  لمااااااااة قااااااااال رنااااااااه يفضاااااااال وود السااااااااأ مايكاااااااال  -62
  “لتنييما عوضا  عن  لمة  “الستج ء ا
ــرئيس  -63 قااااال رن املناااارتح الااااري قدماااه السااااأ مايكاااال يتوافااااق الـ

 ثق ما النص الفرنس  بصورة أو 
سلصااايغة الاااا  عاااادهلا ماااا الساااايد احلمااااوح  34اعتُمااادت الفناااارة  

 والسأ مايكل 
 35الفنرة 

سااالوب أب قااال رناااه ينبغااا  حاارف عباااارة وود السااأ مايكااال  -64
يشمل آترين  لمن اجلملة الثانية، واالستعاضة عن عبارة  “حمدوح

ضاااينة مااان يشااامل حائااارة  لبعباااارة  “مااان رااااغل  املناواااب الرفيعاااة
، وااااااا  العبااااااارة األقاااااارب رىل الصاااااايغة “راااااااغل  املناوااااااب الرفيعااااااة

املستخدمة ه التنرير األوي للمنررة اااوة  وس ضاافة رىل ذلاك، 
ا ه ذلك أعضاء  مبأعرب السأ مايكل عن تفضيله حلرف عبارة  

  “الربملان، حسبما اقرُتح
هناا تتفاق ًاملناررة اااواة( قالات رإسكوابر إراننـدث السيدة  -65

   قدمها السأ مايكل ما مجيا االقرتاحات ال
قال رن ا رارة رىل أعضاء الربملان  انت من موراسي السيد  -66

ماااان نظااااا. رومااااا األساساااا   27اقرتاحااااه، وذلااااك اسااااتناحا  رىل املاااااحة 
للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة  ومااا ذلااك، أعاارب عاان عااد. اعرتاضااه 

 على حرفها 
 يغتها املعدلة بص 35اعتُمدت الفنرة  
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 37و 36الفنراتن 

  37و 36اعتُمدت الفنراتن  
 احلصانة املوضوعية (4ً

 40رىل  38الفنرات من 

  40رىل  38اعتُمدت الفنرات من  
 41الفنرة 

قال رنه ينبغ  أن تُدرَج ه اجلملاة األتاأة  لماة مرييف السيد  -67
أن  رأن ذلك  فمن “ضا للم حنة اجلنائية لقبل عبارة   “ن ل

يعاارب علااى مااو أفضاال عاان الننطااة الاا  أاثراااا بعاا  األعضاااء والاا  
مفاحاا أن الرأي النائل أبن حصانة املس ولني متتد لتشمل ارتكاب 

 أفعال غأ مشروعة او رأي يتعرر الدفا  عنه 
اقاااارتح رحراج اجلملااااة التاليااااة ه هنايااااة الفناااارة  احلمــــود الساااايد  -68
اللجنااة سااتكون ه وضااا مكنهااا حاااا أن أثااأت الننطااة الاا  مفا و 

ماان ا سااها. بشااكل ر ااايب ه تعريااف الفعاال الرمساا  ألغااراض ااارا 
الشااااكل ماااان أرااااكال احلصااااانة، مااااا م حظااااة أنااااه ه حالااااة عااااد. 
االتفاااااق بشااااأن مسااااألة احلصااااانة  ااااام جاااارائم معّينااااة، فااااإن الوضااااا 

 .“العاحي او عد. وجوح أية قاعدة تتعلق سحلصانة
ملنااااااارتح الاااااااري قدماااااااه السااااااايد ماااااااأه  أياااااااد ا نـــــــولتالسااااااايد  -69
مبناارتح الساايد احلمااوح، رأى أنااه ينبغاا  اسااتخدا. عبااارة  يتعلااق فيماااو 

، سلنظار رىل أن “أثأت الننطة ال  مفاحاا أن و خمتلفة عن عبارة 
الساااايد احلمااااوح اااااو العضااااو الوحيااااد الااااري تبااااىن ااااارا الاااارأي الااااوارح 

 منرتحه  ه
أثااااأت  و . عبااااارة اسااااتخدا قااااال رنااااه مكااااناحلمــــود الساااايد  -70
 رذا  انت تشكل ويغة أفضل سلنسبة رىل السيد نول   “ننطة

قاال رن ا ضاافة الا  اقرتحهاا السايد ماأه ه شـتورما السيد  -71
اجلملااااة األتاااااأة ااااا  رضاااااافة غااااأ ضااااارورية  وتفيااااد اااااارم اجلملاااااة، 
بصاايغتها احلاليااة، أبن الاانهج الااري يسااتبعد متامااا  األفعااال املتجاااوزة 

مكاان الاادفا  عنااه ألنااه ماان املفاارتض ه  ال لساالطة اااو هنااجحلاادوح ا
احلصاااااانة، حبكااااام تعريفهاااااا، أن الشاااااخص الاااااري يتمتاااااا ماااااا قااااااحر 

ارتكاااب أفعااال خمالفااة للنااانون وتاضااعة للم حنااة اجلنائيااة   علااى
وأ ااااااد أن ااااااارم اجلملااااااة تشااااااأ ببساااااااطة رىل رمكانيااااااة االحتجاااااااج 

 احلصانة  مبسألة
أعارب، تا ل املناقشاة ه اجللساة  قاال رناه قادسـابواي السيد  -72

العامااااة، عاااان رأي مفاااااحم أن جاااارائم احلاااارب الاااا  يرتكبهااااا مساااا ولو 
الدولاااااة اااااا  جااااارائم قاااااد لضاااااا للمحا ماااااة  وأعااااارب عااااان أتييااااادم 

 للتعلينات ال  أحىل ما السيد رتورما 
 كانديوتالسيد و   وودالسأ مايكل  وبعد مناقشة رارك فيها   -73
أن يكااااون نااااص اجلملااااة األتااااأة  مــــوداحلالساااايد ، اقاااارتح سالــــرئيو

علااى النحااو التاااي   وأثااأت ننطااة مفاحاااا  41اجلديادة ماان الفناارة 
أن اللجناة سااتكون ه وضاا مكنهااا مان ا سااها. بشاكل ر ااايب ه 
تعريف ’الفعل الرمس ‘، وذلك رذا تبنت الرأي النائل أبنه ه حاال 

نة، ينبغ  أن  رمة معيّ   يتعلق فيماعد. االتفاق على وجوح حصانة  
 يكون الوضا رذا  او انعدا. احلصانة“ 

بااااني  “ن لاااا أرااااار رىل أنااااه اقاااارتح رحراج  لمااااة مــــرييف الساااايد  -74
ألنه  “ضا للم حنة اجلنائيةل و “فعال خمالفة للنانون أعبارا  

يعتناااد أن الفكااارة النائلاااة أبن املسااا ول الاااري ارتكاااب فعااا   خمالفاااا  
مكااان الااادفا  عنهاااا   ال فكااارة يتمتاااا أبياااة حصاااانة اااا  ال للناااانون

وتفااارتض احلصاااانة، حبكااام تعريفهاااا، أن الشاااخص الاااري يتمتاااا ماااا 
يااتم رتضاااعها  ال يكااون قاااحرا  علااى ارتكاااب أفعااال خمالفااة للنااانون

 نائية للوالية النضائية اجل
وّجه االنتباام رىل أن السايد ماأه قاد حتادث كانديوت السيد  -75

ه حااني أن الاانص يشااأ رىل امل حنااة عان الواليااة النضااائية اجلنائيااة 
اجلنائيااة  وأ ااد أن ااااتني العبااارتني غااأ مرتاحفتااني  وتلااص رىل أن 
رأي السااايد راااتورما بشاااأن واااياغة اجلملاااة ااااو، فيماااا يبااادو، الااانهج 

  املنطق األقرب رىل
سااااات جل رىل اجللساااااة  41أعلاااان أن مناقشاااااة الفناااارة الـــــرئيس  -76

أعضاء اللجنة من الووول   الناحمة، وأعرب عن أمله ه أن يتمكن
 رىل توافق ه اآلراء ت ل الفرتة الفاولة 

 43و 42الفنراتن 

  43و 42اعتُمدت الفنراتن  
 44الفنرة 

قااااال رنااااه ينبغاااا  االستعاضااااة، ه اجلملااااة وود السااااأ مايكاااال  -77
 “كااااون مااان حااااق املساااا ول ]   [ أن يتمتااااا يالثالثاااة، عاااان عبااااارة 

بغاا  للجنااة أن تشااأ رىل أنااه ماان ين فاا   “تمتااا املساا ول يبعبااارة 
رن الدولاااة الاااا  ينتماااا  رليهااااا  رذ حاااق املساااا ولني التمتااااا سحلصااااانة،
 املس ول ا  ال  تتمتا سحلصانة 

 بصيغتها املعدلة  44اعتُمدت الفنرة  
 االستثناءات املمكنة من احلصانة (5ً

 45الفنرة 

  45اعتُمدت الفنرة  
 46الفنرة 

ينبغاا  رضااافة حارااية مناساابة تتعلااق  قااال رنااهاحلمــود الساايد  -78
 حصاانت الدول من الوالية النضائية بنضية 
 رانا  إبضافة حارية  46اعتُمدت الفنرة  
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 48و 47الفنراتن 

  48و 47اعتُمدت الفنراتن  
 49الفنرة 

اقااااااارتح أن تضااااااااف ه اجلملاااااااة األوىل عباااااااارة نـــــــولت السااااااايد  -79
واعاد ق و “تنطوي على حلالة ال  ابني عبارة  “نتهاك مزعو. ل ا

تثااااار مساااااألة االساااااتثناء ماااان احلصاااااانة ه مجياااااا  ال ، حياااااث“آماااارة
، ولكنهاا تثاار فناط ه احلااالت اآلمرةاحلاالت ال  تتعلق سلنواعد 

الاا  ئتماال فيهااا أن تكااون ااارم النواعااد قااد انُتهكاات  وينبغاا  أن 
رف مااان اجلملاااة نفساااها  لماااة   اجلملاااة األتاااأة، وه  “رحياااة فحتاااُ

، ألن “دعم يا بعد  لمة  “لى مو  افع عبارة أن تُدرَج  ينبغ 
 كمااةتكااون حقينااة متامااا  حون رحراج ااارم العبااارة  رن احمل لاان اجلملااة

للص رىل انعدا. أي حعام ل فارتاض النائال بوجاوح قياد ئاد مان  مل
حصااانة الدولااة، ولكنهااا تلصاات رىل عااد. وجااوح حعاام  اااف هلاارا 

بعباااارة  “ساااتمرة مة عااان  لماااة املوقاااف  وأتاااأا ، ينبغااا  االستعاضااا 
  “اسعة االنتشار و 
ًاملنااااررة اااوااااة( أعرباااات عاااان إســــكوابر إراننــــدث الساااايدة  -80
  التعدي تمجيا ارم ها ما اتفاق
 بصيغتها املعدلة  49اعتُمدت الفنرة  
 50الفنرة 

اقاارتح أن تضاااف ه هنايااة الفناارة مجلااة يكااون تــالدي الساايد  -81
ار أعضاء آترون ه اللجنة رىل أن ما ذلك، أر و نصها  التاي   

بعا  اآلراء املخالفاة واملساتنلة للمحكمااة قاد تلصات، ه الواقااا، 
  “النواعد اآلمرة ت ثر على النواعد املتعلنة سحلصانةرىل أن 
 بصيغتها املعدلة  50اعتُمدت الفنرة  

 52و 51الفنراتن 

  52و 51اعتُمدت الفنراتن  
 اجلوانب ا جرائية ًح(
 54و 53ن الفنرات

  54و 53اعتُمدت الفنراتن  
 الشكل النهائ  (اً
 55الفنرة 

ًاملناررة اااواة( قالات، رحا  علاى إسكوابر إرانندث السايدة  -82
، رناااه ينبغااا  تصاااويب اجلملاااة الثالثاااة الساااأ مايكااالاستفساااار قدماااه 

ما ذلك،  ان اناك حعم عاا.  و ليصبح نصها على النحو التاي  
لاااااى رعاااااداح وتناااااد  مشااااااريا ماااااواح بشاااااأن لعاااااز. املناااااررة اااواااااة ع

تاا ل فاارتة الساانوات املوضااو ، حبيااث يااتم اسااتكمال قراءهتااا األوىل 
  “اامس احلالية

اقرتح تعديل بداية اجلملة األتاأة ليصابح نصاها  نولت السيد  -83
  “رغم االعرتاف أبنه من املبكر للغاية ا رارة ]   [ و  التاي  
 املعدلة  بصيغتها 55اعتُمدت الفنرة  

   05/13رُفعت اجللسة الساعة  
 ________ 

 3157  اجللسة
 15/ 05، الساعة 2012آب/أغسطس  2ااميس،  

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
السااايدة رساااكوسر رراننااادث، السااايد سرك، السااايد  احلاضااارون 

بيااااارت، السااااايد بيرتيااااات ، السااااايد تااااا حي، السااااايد حساااااونة، السااااايد 
سينغ، السيد رتورما، السيد العرابة،  احلموح، السيد سابواي، السيد

أوساابينا، الساايد فورتااو، الساايد   -الساايد غيفورغيااان، الساايد فلنساايا 
 رياااه، السااايد املرتضاااى  اناااديوا، السااايد  يتيشايسااااري، السااايد ما 

سليمان قويدر، السيد موراس ، السيد مأه، السايد ناول ، السايد 
 نيهاو ، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا 

 ________ 

  دورهتا  أعمال عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع
 ( اتبع )  والستني  الرابعة

 اجلنائيــة القضــائية الواليــة مــن الــدول مســؤول حصــانة -الســادس الفصــل
 (Add.1و A/CN.4/L.804)( ختام) األجنبية

حعاااا أعضااااء اللجناااة رىل الشااارو  ه اعتمااااح اجلااازء الـــرئيس  -1
ماااان الفصاااال الساااااح ،  A/CN.4/L.804/Add.1الااااوارح ه الوثينااااة 

  فنرة فنرة
 (ختام) احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ابء
 (A/CN.4/L.804/Add.1للمنررة اااوة ًامل حظات ااتامية  -3

 1الفنرة 

ًاملنااررة اااواة( اقرتحات تعااديل  إسـكوابر إراننـدثالسايدة  -2
أعااحت أت ياد و   اجلملة األتأة ليصابح نصاها علاى النحاو التااي 

 (374ًعزمهااا علااى مراعاااة األعمااال الاا  أجنزاااا املناارر اااااع السااابق
، فضاا   عاان األعمااال السااابنة الاا  (375ًواألمانااة العامااة ه ماار رهتا

__________ 
 A/CN.4/601 الوثينااااة(، األولاجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء  ،2008 حوليااااة (374ً 

الوثيناااااااااة اجمللاااااااااد الثااااااااااين ًاجلااااااااازء األول(،  ،2010 حولياااااااااةو(، األويًالتنريااااااااار 
A/CN.4/631  اجمللااااد الثاااااين ًاجلاااازء األول(،  ،2011 حوليااااةو ،(الثاااااينًالتنرياااار

 ( الثالثًالتنرير  A/CN.4/646الوثينة 
 ً375) A/CN.4/596  وCorr.1  ًللجنة  الشبك  املوقا على  متاحة  وثينة  ) 
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اضااطلعت مااا اللجنااة بشااأن املواضاايا ذات الصاالة، مااا اقاارتاح هنااج 
جديااد ماان رااأنه تيسااأ التوواال رىل توافااق ه اآلراء حاتاال اللجنااة 

  “جوانب املوضو  املثأة للجدلبشأن 
 بصيغتها املعدلة  1اعتُمدت الفنرة  
 2الفنرة 

ًاملنااررة اااواة( اقرتحات تعااديل  إسـكوابر إراننـدثالسايدة  -3
 الفنرة ليصبح نصها على النحو التاي 

رحبااات املناااررة اااواااة أيضاااا  سلتجااااوب العاااا. الاااري  و  
ساااااا الاااااري يُستشاااااف مااااان التعليناااااات املندماااااة، وسلااااادعم الوا
ه  مبااا اتباعهااا، حظياات بااه منهجيااة العماال والااُنهج الاا  تعتااز.

ذلااك، علااى وجااه ااصااوع، التمييااز بااني احلصااانة الشخصااية 
واحلصااانة املوضااوعية الااري ساايُتوتى توضاايحه ه أثناااء املضاا  
قاااادما  ه األعمااااال، والاااانهج الُنظماااا  املناااارتح ومعاجلااااة خمتلااااف 

ه اااارا  ،  وذ ااارتجمموعاااات املساااائل الواحااادة تلاااو األتااارى
منهجااااا  تتبناااااام اللجناااااة ه مكااااان ألي هناااااج  ال أناااااه ،الصااااادح

أعماهلا أن يتسام سحلياحياة املطلناة  وأ ادت أهناا تعتاز. العمال 
استناحا  رىل استعراض رامل ملمارسة الادول وللفناه واالجتهااح 
النضاااائ  علاااى الصاااعيدين الاااوطإ والااادوي  وقالااات أيضاااا  رناااه 

ملباح  من أمهياة، فمان الضاروري الرت ياز سلنظر رىل ما للنيم وا
نااايم واملبااااح  املنبولااة علاااى نطااااق واسااا والااا  تعكاااس علااى ال

التوافق الدوي ه اآلراء  وسيكون اهلدف العا. ااو اتباا  هناج 
يتعاااارض ماااا ماااا يبرلاااه اجملتماااا  ال متاااوازن ه تنااااول احلصاااانة،

الادوي ماان جهااوح ملكافحااة ا فاا ت ماان العناااب فيمااا يتصاال 
تطاااااااااار اجلاااااااااارائم الدوليااااااااااة  والحظاااااااااات أيضااااااااااا  أن مسااااااااااألة أب

االساااتثناءات املمكناااة مااان احلصاااانة ساااتكون سلغاااة األمهياااة ه 
مناقشاااااات اللجناااااة  وقاااااد لاااااوحد أناااااه بااااارغم أن مفااااااايم مثااااال 

’النسااابية‘ اااا  مفااااايم هلاااا حااادوح مااان  أو احلصاااانة ’املطلناااة‘
الناحياااة التحليلياااة، فإناااه مكااان أن تكاااون هلاااا فائااادة ه الشااارح 

ناءات وضاااايح الفااااروق عناااادما تتناااااول اللجنااااة نظااااا. االسااااتثوت
املمكنااااة  وتااااارى املناااااررة اااوااااة أن اجلااااارائم الوحيااااادة اجلاااااديرة 
سلنظاااار عنااااد مناقشااااة االسااااتثناءات املمكنااااة ااااا  اجلاااارائم الاااا  
تشغل سل اجملتما الدوي برمته وال  ا  جرائم رنيعة ومنبول 

ا  توافق  باأ على نطاق واسا اتصافها مرم الصفة على أس
اعياااااااااااااااااااة واجلااااااااااااااااااارائم ضاااااااااااااااااااد ه اآلراء، ومنهاااااااااااااااااااا ا سحة اجلم

ارا السياق أيضاا ، سايكون مان  وه وجرائم احلرب  ا نسانية
الضااااروري للغايااااة حراسااااة ممارسااااة الاااادول والنظاااار ه األعمااااال 

  “السابنة للجنة
 بصيغتها املعدلة  2اعتُمدت الفنرة  
 3الفنرة 

نااررة اااواة( اقرتحات تعااديل ًامل إسـكوابر إراننـدثالسايدة  -4
 الفنرة ليصبح نصها على النحو التاي 

تلصااااااات املناااااااررة اااواااااااة رىل أهناااااااا تااااااارى، ه ضاااااااوء  و  
ماااان تنريراااااا  72النناااااش، أن تطااااة العماااال الااااوارحة ه الفناااارة 

تزال وااحلة متاماا   ومان مث، أعربات عان اعتزامهاا أن  ال األوي
ياااال جمموعااااات تنااااو.، بصااااورة منهجيااااة ومنظمااااة، بدراسااااة وحتل

املسائل األربا احملدحة ه تطاة العمال املنرتحاة، واا  املساائل 
العامة ذات الطابا املنهج  واملفاايم ، واحلصانة الشخصية، 

ة، وذلاااك واحلصاااانة املوضاااوعية، واجلواناااب ا جرائياااة للحصاااان
على مو حمدح وعمل ، عان طرياق رحراج مشااريا ماواح منابلاة 

وضاوعية  وذ ارت أهناا تعتاز. مبادئيا ، هلا ه  ل من تناريرااا امل
تاااا ل الساااانة املنبلااااة، أن تتناااااول املسااااائل العامااااة املاااار ورة ه 

من تطة عملها، فضا   عان خمتلاف اجلواناب املتعلناة  1الفر  
أيضااا  عاان أملهااا ه أن يتسااىن سحلصااانة الشخصااية  وأعرباات 

رجناااااااز النااااااراءة األوىل ملشاااااااريا املااااااواح تاااااا ل فاااااارتة الساااااانوات 
  ‘‘احلالية اامس

 بصيغتها املعدلة  3اعتُمدت الفنرة  
ماااااان الفصاااااال  41اقاااااارتح العااااااوحة رىل تناااااااول الفناااااارة الــــــرئيس  -5

الساااح  ماان مشاارو  التنرياار قيااد النظاار، وااا  فناارة تاارح ه الوثينااة 
A/CN.4/L.804  

 (تتا.ً]املناقشة[  موجز -2

 (تتا.ً االعتبارات املوضوعية ًج(

 (.تتااحلصانة املوضوعية ً (4ً

 (تتا.ً 41الفنرة 

اقاارتح تعااديل اجلملااة الثالثااة ليصاابح نصااها علااى مــرييف الساايد  -6
مكن الدفا  عن  ال أ أن بع  األعضاء رأوا أنهغ النحو التاي  

ارا النهج ألنه من املفرتض ه احلصانة، حبكام تعريفهاا، أناه مكان 
  “مرم األفعال يتعلق فيماللشخص أن يتمتا ما 

 بصيغتها املعدلة  41نرة اعتُمدت الف 
 اعتُمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
اعتُماااااااااد الفصاااااااااال الساااااااااااح  ماااااااااان مشاااااااااارو  تنرياااااااااار اللجنااااااااااة  
 املعدلة  بصيغته
 احملاكمة أو  ابلتسليم االلتزام -التاسع الفصل
(aut dedere aut judicare) (A/CN.4/L.807 ) 

ة حعاااا أعضااااء اللجناااة رىل الشااارو  ه اعتمااااح الوثينااا الـــرئيس  -7
A/CN.4/L.807 ، فنرة فنرة 

 مقدمة -ألف
 3رىل  1الفنرات من 

  3رىل  1اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  ألف  
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 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء
 5و 4الفنراتن 

  5و 4اعتُمدت الفنراتن  
 مناقشات الفريق العامل

 7و 6الفنراتن 

  7و 6اعتُمدت الفنراتن  
 لرئيسية النارئة ه رطار املوضو النضااي ا ًأ(
 8الفنرة 

رف ماان هنايااة اجلملااة األوىل عبااارة مــرييف الساايد  -8 اقاارتح أن حتااُ
  “لمساعدة ه حتديد استجابة م ئمة من جانب اللجنة ل

 التنسيق ًأ(
ر رة  ماا اقاارتح االستعاضااة عاان عبااارة كيتيشايســاري الساايد  -9

ة األطااااااااراف ذات األمانااااااااة ]العامااااااااة[ بشااااااااأن االتفاقيااااااااات املتعاااااااادح
لدراساااة االستنصاااائية لألماناااة العاماااة بشاااأن  ابعباااارة  (376ً“الصااالة

االتفاقياااااات املتعااااادحة األطاااااراف الااااا  مكااااان أن تكاااااون ذات وااااالة 
، حبيااث تتمارااى واايغة ااارم الفناارة الفرعيااة مااا واايغة “سملوضااو 

  13فنرة ال
 التفسأ والتطبيق والتنفير ًب(

ض ه اجلملاة األتاأة عان  اقارتح أن يساتعاوود السأ مايكل  -10
 ، حيث رهنا أ ثر م ءمة “طأة تبكلمة  “زمنة م لمة 
 بصيغتها املعدلة  8اعتُمدت الفنرة  
 9الفنرة 

  9اعتُمدت الفنرة  
 الع قة سلوالية النضائية العاملية ًب(

 10الفنرة 

  10اعتُمدت الفنرة  
 جدوى حراسة املوضو  ًج(
 11الفنرة 

االستعاضااااااااة، ه الاااااااانص الفرنساااااااا ،  رتحاقاااااااا فورتــــــــو السااااااايد  -11
 Caractère سلعناوان  “Faisabilité du sujet العناوان  عان

réalisable du sujet“  
 بصيغتها املعدلة ه النص الفرنس   11اعتُمدت الفنرة  

__________ 
  A/CN.4/630، اجمللد الثاين ًاجلزء األول(، الوثينة 2010 حولية (376ً 

 16رىل  12الفنرات من 

  16رىل  12اعتُمدت الفنرات من  
 اعتمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
صااااااااااال التاساااااااااااا مااااااااااان مشااااااااااارو  تنريااااااااااار اللجناااااااااااة اعتُماااااااااااد الف 
 املعدلة  بصيغته
 (A/CN.4/L.809) ابلرعاية األوىل الدولة شرط -عشر احلادي الفصل

حعاااا أعضااااء اللجناااة رىل الشااارو  ه اعتمااااح الوثيناااة الـــرئيس  -12
A/CN.4/L.809 ، فنرة فنرة 

 مقدمة -ألف
 2و 1الفنراتن 

  2و 1اعتُمدت الفنراتن  
  اعتُمد الفر  ألف 
 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء

 4و 3الفنراتن 

راناااااااا  سساااااااتكماهلما مااااااان جاناااااااب  4و 3اعتُمااااااادت الفناااااااراتن  
 العامة  األمانة

 أعمال فريق الدراسة -1
 7رىل  5الفنرات من 

  7رىل  5اعتُمدت الفنرات من  
 8الفنرة 

 الحااد أنااه ساايكون ماان املفيااد توضاايح الغاارضفورتــو الساايد  -13
  من حتدياد للمحّكماني واحملاامني ه قضاااي االساتثمار املتعلناة  مما

 الدولة األوىل سلرعاية بشروط 
الاانص  رنااه ساايند. ًرئاايس فريااق الدراسااة( قااالماكريــه الساايد  -14

 رىل األمانة العامة  املطلوب
رانااااااا  سلتعااااااديل الااااااري ساااااايندمه رئاااااايس  8اعتُماااااادت الفناااااارة  
 الدراسة  فريق

 18رىل  9الفنرات من 

  18رىل  9اعتُمدت الفنرات من  
 19الفنرة 

  19قااال رنااه  ااب أن يسااتعاض، ه هنايااة الفناارة  فورتــو  الساايد   -15
  “ exceptions de politique publique  ه النص الفرنسا ، عان عباارة  

  وأن حُترف ع متا التنصيص   “ exceptions d’ordre public  بعبارة  
 ة ه النص الفرنس  بصيغتها املعدل 19اعتُمدت الفنرة  
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 21و 20الفنراتن 

  21و 20اعتُمدت الفنراتن  
 22الفنرة 

ــولت السااايد  -16 قاااال رناااه ينبغااا  أن يساااتعاض ه هناياااة اجلملاااة نـ
  “عاادة مبكلمة  “الة حاألوىل عن  لمة 

 بصيغتها املعدلة  22اعتُمدت الفنرة  
 23الفنرة 

بااا، رىل املاااحتني قااال رن ا حالااة، ه السااطر الرانــولت السايد  -17
ينبغا  أن تضااف رليهاا املااحة  1969من اتفاقية فييناا لعاا.  32و 31
مان ذات االتفاقياة، لكاون اارم املااحة تتضامن أيضاا  مبادأ اامااا   33

 من مباح  تفسأ املعاادات 
قال رنه  ب االستعاضاة ه الانص الفرنسا ، علاى  فورتو  السيد   -18

،  “ exceptions de politique publique  ، عاااااان عبااااااارة  19غاااااارار الفناااااارة  
،  “ exceptions d’ordre public  الااوارحة ه السااطر قباال األتااأ، بعبااارة  

 وأن حُترف ع متا التنصيص  
 بصيغتها املعدلة ]ه النص الفرنس [  23اعتُمدت الفنرة  

 25و 24الفنراتن 

  25و 24اعتُمدت الفنراتن  
 اعتُمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
الفصاااااال احلاااااااحي عشاااااار ماااااان مشاااااارو  تنرياااااار اللجنااااااة  اعتُمااااااد 
 املعدلة  بصيغته
 (A/CN.4/L.805) للمعاهدات املؤقت التطبيق -السابع الفصل

حعاااا أعضااااء اللجناااة رىل الشااارو  ه اعتمااااح الوثيناااة الـــرئيس  -19
A/CN.4/L.805،  فنرة فنرة 

 مقدمة -ألف
 1الفنرة 

  1اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  ألف  
 لنظر يف املوضوع يف الدورة احلاليةا -ابء

 3و 2الفنراتن 

  3و 2اعتُمدت الفنراتن  
 4الفنرة 

 رانا  إبجراء تعدي ت ه الصياغة  4اعتُمدت الفنرة  

 تنرير املنرر اااع عن املشاورات غأ الرمسية املعنوحة بشأن املوضو 
 5الفنرة 

ة عاان  قااال رنااه  ااب، ه الاانص الفرنساا ، االستعاضاا الــرئيس  -20
 ه العناااااااااااااااوان، “officieuses بكلماااااااااااااااة  “informelles  لماااااااااااااااة 

  5الفنرة  وه
 بصيغتها املعدلة ه النص الفرنس   5اعتُمدت الفنرة  

 9رىل  6الفنرات من 

  9رىل  6اعتُمدت الفنرات من  
 10الفنرة 

قاااااال رن اااااارم الفنااااارة تتنااااااول ه الواقاااااا وود الساااااأ مايكااااال  -21
ألن اجلملااااااة األوىل تتعلااااااق سملمارسااااااة  مسااااااألتني خمتلفتااااااني، وذلااااااك

الداتليااااااة للااااااادول، أي األحكاااااااا. التشاااااااريعية والدساااااااتورية املتعلناااااااة 
سلتطبياق امل قاات للمعاااادات، ه حااني تشاأ اجلملااة الثانيااة رىل أنااه 

ه واورة أمثلاة سيكون من املفيد رلناء نظرة علاى ممارساات الادول 
، اقاارتح أن تاُادرَج علااى بنااوح التطبيااق امل قاات ه املعاااادات  وماان مث

، “وقااف الاادول مبعااد عبااارة  “لااداتل  اه اجلملااة األوىل واافة 
وأن تصااابح اجلملاااة الثانياااة فنااارة جديااادة يكاااون نصاااها علاااى النحاااو 

أراااأ أيضاااا  رىل أناااه سااايكون مفيااادا  ألعماااال اللجناااة أن  و التااااي  
  ‘‘ثلة من بنوح التطبيق امل قت ه املعااداتتطلا على أم

الاااااوارحة ه  “بسااااااطةب  حااااارف  لماااااة اقااااارتح نـــــولتالسااااايد  -22
 األوىل  اجلملة
بصيغتها املعدلة، على أسا  أهنا ستكون   10اعتُمدت الفنرة   

 على النحو املتفق عليه  مكررا   10متبوعة سلفنرة 
 15رىل  11الفنرات من 

  15رىل  11اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
الساااااااااااابا مااااااااااان مشااااااااااارو  تنريااااااااااار اللجناااااااااااة اعتُماااااااااااد الفصااااااااااال  
 املعدلة  بصيغته
ــل ــر الثــــــاين الفصــــ ــرارات ]  -عشــــ ــة قــــ ــتنتاجاهتا اللجنــــ ــرى واســــ [ األخــــ
(A/CN.4/L.811) 

حعاااا أعضااااء اللجناااة رىل الشااارو  ه اعتمااااح الوثيناااة الـــرئيس  -23
A/CN.4/L.811،  فنرة فنرة 

 (A/CN.4/L.811احللقة الدراسية للقانون الدول ) -ايء

 10رىل  1من  الفنرات

  10رىل  1اعتُمدت الفنرات من  
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 11الفنرة 

 ما تعديل طفيف ه الصياغة  11اعتُمدت الفنرة  
 14رىل  12الفنرات من 

  14رىل  12اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  ايء بصيغته املعدلة  

   15/16رُفعت اجللسة الساعة  
 ________ 

 3158  اجللسة
 05/10الساعة  ، 2012آب/أغسطس   3اجلمعة، 

 كافليش   لوسيو  السيد    الرئيس
الساااايدة رسااااكوسر ررانناااادث، الساااايد سرك، الساااايد    احلاضاااارون  

بيرت، السيد بيرتيت ، السيد تا حي، السايد حساونة، السايد احلماوح،  
السااايد   الساايد ساااابواي، السااايد ساااينغ، الساايد راااتورما، السااايد العراباااة، 

أوسبينا، السيد    - نسيا غوميس روبليدو، السيد غيفورغيان، السيد فل 
 يتيشايسااري، السايد ما رياه، السايد  فورتو، السيد  اناديوا، السايد  

املرتضى سليمان قويدر، السيد موراس ، السيد ماأه، السايد ناول ،  
 السيد نيهاو ، السأ مايكل ووح، السيد ويسنومورا  

 ________ 

   دورهتا  أعمال عن الدول  القانون   جلنة تقرير  مشروع
 ( ختام)  والستني   ابعةالر 

 (A/CN.4/L.806) وإثباته العريف الدول القانون نشأة -الثامن الفصل

حعااا أعضااء اللجنااة رىل النظار ه الفصاال الثاامن ماان الـرئيس  -1
  A/CN.4/L.806مشرو  تنريراا حسبما يرح ه الوثينة 

 مقدمة -ألف
 1الفنرة 

  1اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  ألف  
 ر يف املوضوع يف الدورة احلاليةالنظ -ابء

 4رىل  2الفنرات من 

  4رىل  2اعتُمدت الفنرات من  
 عرض املنرر اااع ملر رته -1

 13رىل  5الفنرات من 

  13رىل  5اعتُمدت الفنرات من  

 موجز ]املناقشة[ -2

 التعلينات العامة ًأ(

 17رىل  14الفنرات من 

  17رىل  14اعتُمدت الفنرات من  
 املصطلحاتق املوضو  واستخدا. نطا ًب(

 18الفنرة 

  18اعتُمدت الفنرة  
 19الفنرة 

ماااان اجلملااااة  “جلااااواري ااقاااارتح حاااارف  لمااااة  نـــولتالسااايد  -2
 األتأة، حيث ستصبح اجلملة أ ثر اتساقا  بدون ارم الكلمة 

 بصيغتها املعدلة  19اعتُمدت الفنرة  
 22رىل  20الفنرات من 

  22ىل ر 20اعتُمدت الفنرات من  
 املنهجية ًج(

 26رىل  23الفنرات من 

  26رىل  23اعتُمدت الفنرات من  
 27الفنرة 

قال رنه ينبغ  أن تُدرَج، ه اجلملة األوىل مان الانص الرئيس  -3
  “need قبل  لمة  “the ا نكليزي،  لمة 

 بصيغتها املعدلة  27اعتُمدت الفنرة  
 28الفنرة 

  28اعتُمدت الفنرة  
 املشمولةط الننا ًح(

 33رىل  29الفنرات من 

  33رىل  29اعتُمدت الفنرات من  
 34الفنرة 

للارين نشاأ العارف فيهماا  ااقرتح حرف عباارة فورتو السيد  -4
 الااوارحة ه هنايااة اجلملااة األتااأة، سلنظاار رىل أهنااا “حسااب االحعاااء

 تضيف ريئا  رىل املعىن، ومن احملتمل أن ت حي رىل االلتبا   ال
 بصيغتها املعدلة  34دت الفنرة اعتُم 
 35الفنرة 

  35اعتُمدت الفنرة  
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 النتائج ااتامية ألعمال اللجنة املتعلنة سملوضو  (اً

 36 الفنرة

  36اعتُمدت الفنرة  
 [تتامية للمنرر اااعال[م حظات ]ال] -3

 40رىل  37الفنرات من 

  40رىل  37اعتُمدت الفنرات من  
 41الفنرة 

قاااال رن اجلملاااة الثانياااة تبااادو و أهناااا تاااوح  أبن نـــولت  السااايد -5
املنارر اااااع يضاا متيياازا  باني النشااأة وا ثباات، ه حااني أناه ينبغاا  

ملعلومااات  اتوضاايح أن األماار لاايس  اارلك  وتلااص رىل أن عبااارة 
ااااا  عبااااارة  “الاااا  مكاااان اسااااتخدامها  ماااااحة تااااا. لاااارلك الغاااارض

ملعلوماات  ا بعباارة غامضة بعا  الشا ء، واقارتح االستعاضاة عنهاا
  “ال  مكن أن تفسر نشأة النانون الدوي العره

ًاملناارر اااااع( اقارتح، عوضااا  عاان ذلااك، وود الساأ مايكاال  -6
، حيااث سيوضااح ذلااك أن املوضااو  “ماااحة تااا.  حاارف عبااارة 

يشمل     من طرينة حتديد قاعدة من قواعد النانون العره وأنوا  
 لك الغرض امها لراملعلومات ال  مكن استخد

 سلصيغة ال  عدهلا ما املنرر اااع  41اعتُمدت الفنرة  
 43و 42الفنراتن 

  43و 42اعتُمدت الفنراتن  
 44الفنرة 

اقارتح أن يسااتعاض، ه اجلملااة الساحسااة، عاان عبااارة الــرئيس  -7
لنتاائج العمليااة  ابعباارة  “لنتاائج العملياة للجناة ه هناياة املطااف ا

  “ةألعمال اللجن
 بصيغتها املعدلة  44اعتُمدت الفنرة  

 47رىل  45الفنرات من 

  47رىل  45اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
 اعتُمد الفصل الثامن بصيغته املعدلة  
 (A/CN.4/L.808) الزمن عب املعاهدات -العاشر الفصل

ل العارار مان حعا أعضاء اللجناة رىل النظار ه الفصا الرئيس  -8
  A/CN.4/L.808مشرو  تنريراا حسبما يرح ه الوثينة 

 مقدمة -ألف
 3رىل  1الفنرات من 

  3رىل  1اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  ألف  
 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء

 7رىل  4الفنرات من 

  7رىل  4اعتُمدت الفنرات من  
 مناقشات ]فريق الدراسة[ -1
 8نرة الف

  8اعتُمدت الفنرة  
اساااااااااتكمال النظااااااااار ه التنريااااااااار الثااااااااااين ]الاااااااااري أعااااااااادم[ رئااااااااايس  ًأ(
 الدراسة[ ]فريق

 10و 9 الفنراتن 

  10و 9اعتُمدت الفنراتن  
 النظر ه التنرير الثالث الري أعدم رئيس ]فريق الدراسة[ ًب(

 11الفنرة 

قااال، ه معاارض ا رااارة رىل اجلملااة األوىل، فورتــو الساايد  -9
 “en marge  رنه ينبغ  االستعاضة ه النص الفرنس  عن عبارة

 لمااة     وينبغاا  ه اجلملاة الثانياة االستعاضااة عان “ en dehors  بعباارة
 traité“  الوارحة قبال عباارة au sens du paragraphe 3 a“  بكلماة
 accord“  

ًاملنرر اااع( قاال رناه ي ياد  ا  التصاويبني ه نولت السيد  -10
 ي ثران على النص ا نكليزي  ال الفرنس ، والحد أهنماالنص 
 ما ارين التعديلني ه النص الفرنس   11اعتُمدت الفنرة  
 12الفنرة 

، الااوارح ه “irrecevabilité قااال رن مصااطلح  فورتــوالساايد  -11
، الااااوارح ه “irrévocables اجلملااااة الثالثااااة ماااان الاااانص الفرنساااا ، و

ورح  ملاا سه، مها ترمجتاان غاأ واحيحتنياجلملة الرابعة من النص نف
، علاااااى التاااااواي(، “determinate و “determinacy ً س نكليزياااااة

  هلما أفضل ينبغ  ر اح ترمجتنيو 
ًاملناارر اااااع( قااال رنااه ي يااد تعلينااات الساايد  نــولتالساايد  -12

 بك  املصطلحني  يتعلق فيمافورتو 
لغويااااااة علااااااى رانااااااا  إبحتااااااال حتسااااااينات  12اعتُمااااادت الفناااااارة  
 الفرنس   النص
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 13الفنرة 

  13اعتُمدت الفنرة  
 طرائق عمل اللجنة بشأن املوضو  (جً

 18رىل  14الفنرات من 

  18رىل  14اعتُمدت الفنرات من  
االسااتنتاجات األوليااة لاارئيس ]فريااق الدراسااة[ الاا  أعياادت وااياغتها ه  -2

 ضوء املناقشات ال  جرت ه ]فريق الدراسة[

 19الفنرة 

  19اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  سء بصيغته املعدلة  
 اعتُمد الفصل العارر بصيغته املعدلة  
( ختــام[ )األخــرى واســتنتاجاهتا اللجنــة قــرارات ]  -عشــر الثــاين الفصــل
(A/CN.4/L.810) 

حعا أعضاء اللجنة رىل النظر ه الفصال الثااين عشار الرئيس  -13
  A/CN.4/L.810 الوثينة من مشرو  تنريراا حسبما يرح ه

 حصانة مسؤول الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية -ألف
 1الفنرة 

  1اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  ألف  
 التطبيق املؤقت للمعاهدات -ابء

 2الفنرة 

  2اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  سء  
 نشأة القانون الدول العريف وإثباته -جيم
 3 الفنرة

  3اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  جيم  
 املعاهدات عب الزمن -دال

 4الفنرة 

  4اعتُمدت الفنرة  
 اعتُمد الفر  حال  

 برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها وواثئقها -هاء
 6و 5الفنراتن 

  6و 5اعتُمدت الفنراتن  
 الفريق العامل املعإ بربانمج العمل الطويل األجل -1

 7لفنرة ا

  7اعتُمدت الفنرة  
 تبنى من فرتة ]السنوات اامس[ ملا عمل اللجنةبرانمج  -2

 8الفنرة 
ًاملنااررة اااوااة( قالاات رهنااا قاادمت    إســكوابر إراننــدث الساايدة   -14

رىل األماناة العامااة عادحا  ماان التعادي ت  حتاهلااا علاى الاانص ا سااباين  
ياااة ًج( مناااه مبوضااااو   لاااربانمج عمااال اللجناااة الاااري تتعلاااق الفنااارة الفرع 

  حصاانة مساا وي الاادول ماان الواليااة النضاائية اجلنائيااة األجنبيااة  بيااد أنااه 
،  “ 2013  ال ااااارم التعااااادي ت  فينبغاااا ، حتااااات العناااااوان  يااااتم رحتااااا  مل 

، الاااوارحة بعاااد  “ del proyecto de artículos  االستعاضاااة عااان عباااارة  
  Examen y aprobación “  بعباارة ،  de los proyectos de artículos “   

وينبغ  رحتال التعاديل نفساه علاى مجياا االساتخدامات ال حناة هلارم  
الصاااايغة ذاهتااااا  ويتمثاااال االسااااتثناء الوحيااااد ه الاااانص الااااري ياااارح حتاااات  

، حيث ينبغ  ا بنااء علاى الانص احلااي، سلنظار رىل  “ 2016  العنوان  
أناااه يشاااأ رىل اجملموعاااة الكاملاااة مااان مشااااريا املاااواح  واقرتحااات السااايدة  

ماان مجيااا    “ نااد االقتضاااء  ع انناادث  اارلك حاارف عبااارة  رر  ر رسااكوس 
 املواضا ال  ورحت فيها  

 رانا  إبحتال ارم التعدي ت التحريرية  8اعتُمدت الفنرة  
ن األول/حيسااامرب نو  اااا  9رخ   املااا  66/102النظاار ه قااارار اجلمعياااة العامااة  -3

 واملتعلق بسياحة النانون على الصعيدين الوطإ والدوي 2011

 11رىل  9نرات من الف

  11رىل  9اعتُمدت الفنرات من  
 12الفنرة 

رىل  12اقرتح أن حتادِّح ا راارة الاوارحة ه الفنارة نولت السيد  -15
أَي اجتمااااااااااا  رفيااااااااااا املسااااااااااتوى  “الجتمااااااااااا  الرفيااااااااااا املسااااااااااتوى ا
 املنصوح  او
راناااااااااااا  سساااااااااااتكماهلا مااااااااااان جاناااااااااااب  12اعتُمااااااااااادت الفنااااااااااارة  
 العامة  األمانة
 13الفنرة 

وعنااااب تباااااحل لاااا راء تناااااول أحااااد جوانااااب اسااااتخدا. اللغااااة  -16
، ماكريهالسيد و وود السأ مايكل و  الرئيسا نكليزية، ورارك فيه 

ــولتالساايد اقاارتح  اسرترااد ]   [ ]ي االستعاضااة عاان عبااارة  ن  “[باا
  “ن يراع  أبعبارة 
 بصيغتها املعدلة  13اعتُمدت الفنرة  
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 14الفنرة 

  14اعتُمدت الفنرة  
 األتعاب -4

 15الفنرة 

  15اعتُمدت الفنرة  
 الواثئق واملنشورات -5

 21رىل  16الفنرات من 

  21رىل  16اعتُمدت الفنرات من  
االصااندوق االسااتئماين ملعاجلاااة األعمااال املرتا مااة املتعلناااة  -6 حوليااة جلناااة  باا

 النانون الدوي

 22الفنرة 

  22اعتُمدت الفنرة  
 التدوين املساعدة ال  تندمها رعبة -7

 23الفنرة 

  23اعتُمدت الفنرة  
 املواقا الشبكية -8

 24الفنرة 

  24اعتُمدت الفنرة  
 عدلة اعتُمد الفر  ااء بصيغته امل 
 ]موعد الدورة اخلامسة والستني للجنة ومكان انعقادها[  -واو

 25الفنرة 

  25اعتُمدت الفنرة  
لفااارعني واو اقاارتح رحراج فناارة جدياادة بااني اكانــديوت الساايد  -17

  وسايكون ناص الفنارة علاى “ راحة أبمني اللجناة اوزاي بعنوان 
 النحو التاي 
، 2012آب/أغسطس    3، املعنوحة ه  3158 اجللسة  ه  

أراحت اللجنة سلسيد فا  ف ميكولكا الري عمل بكفاءة 
والااري ساايتناعد بعااد ااارم  1999سلغااة أمينااا  للجنااة مناار عااا. 

عن امتناهنا  ساهامه الباارز ه أعماال الدورة، وأعربت اللجنة 
تاادوين النااانون الاادوي وتطااويرم التاادر  ، ونوااات  وه اللجنااة
ندير مبهنيته وتفانيه ه اادمة العامة ورت وه للنانون ما الت

  “الدوي، ووجهت رليه أطيب األماين ه مساعيه املنبلة
 وقد تنرر ذلك  
 اعتُمد الفر  واو بصيغته املعدلة  

 التعاون مع اهليئات األخرى -زاي
 31رىل  26الفنرات من 

 بيــرتالساايد قااال، ه معاارض الاارح علااى ساا ال طرحااه الــرئيس  -18
بشااأن املعااايأ الاا  اسااُتخدمت لتحديااد الرتتيااب الااري أُحرجاات بااه 
املنظمااات املااار ورة ه الفاار  زاي، رن منظماااات األماام املتحااادة قاااد 

ا قليمياااة ه املناااا. الثااااين، ورحت ه املناااا. األول، وورحت اهليئاااات 
تشاكل ايئاة  ال صليب األمحار الا وأُحرجت أتأا  اللجنة الدولية لل

 ايئة رقليمية  أو من ايئات األمم املتحدة
  31رىل  26اعتُمدت الفنرات من  
 اعتُمد الفر  زاي  

اقرتح رضافة فر  جديد بعد الفر  زاي  ويكون نص  الرئيس -19
 التاي ارا الفر  على النحو 

التمثيااااااااااااال ه الااااااااااااادورة الساااااااااااااابعة والساااااااااااااتني  - حااااااااااااااء 
 امةالع للجمعية
قااااااررت اللجنااااااة أن مثلهااااااا رئيسااااااها، الساااااايد لوساااااايو     

  افلي ، ه الدورة السابعة والستني للجمعية العامة 
آب/أغساااااااااااطس  3، املعناااااااااااوحة ه 3158 وه اجللساااااااااااة  
، طلبت اللجنة رىل السيد موريس  امتو، املنارر ااااع 2012

ملعااااإ مبوضااااو  ’طاااارح األجانااااب‘، أن ئضاااار الاااادورة السااااابعة ا
مااان قااارار  5والساااتني للجمعياااة العاماااة مبوجاااب أحكاااا. الفنااارة 

  1989 انون األول/حيسمرب   4امل رخ  44/35اجلمعية العامة 
 وترجاااااو اللجناااااة أن توجاااااه اللجناااااة الساحساااااة للجمعياااااة  

لعامااااااة الاااااادعوة رىل املناااااارر اااااااااع السااااااابق املعااااااإ مبوضااااااو  ا
’التحفظااااات علااااى املعاااااادات‘، الساااايد آالن بيليااااه، حلضااااور 
مناقشات اللجنة الساحسة بشأن الفصل املتعلق مرا املوضاو  

2011 من تنرير جلنة النانون الدوي لعا.
ً377) “ 

 وقد تنرر ذلك  
 اعتُمد الفر  حاء  
 عشر بصيغته املعدلة اعتُمد الفصل الثاين  
 والســــــتني الرابعــــــة دورهتــــــا يف اللجنــــــة أعمــــــال مــــــوجز -الثــــــاين الفصــــــل
(A/CN.4/L.800) 

حعااا أعضاااء اللجنااة رىل النظاار ه الفصاال الثاااين ماان الــرئيس  -20
  A/CN.4/L.800مشرو  تنريراا حسبما يرح ه الوثينة 

 8رىل  1الفنرات من 

  8رىل  1اعتُمدت الفنرات من  
__________ 

 ، اجمللد الثاين ًاجلزء الثالث( 2011 حولية (377ً 
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 9الفنرة 

رنس ، عان  قال رنه ينبغ  االستعاضة، ه النص الف فورتو  السيد   -21
  الااوارحة ه هنايااة اجلملااة قباال األتااأة بعبااارة “en marge  عبااارة  
  en dehors “  وأضاف قائ   رن النص ا نكليزي سيبنى حون تغيأ   

 ما ارا التعديل ه النص الفرنس   9اعتُمدت الفنرة  
 15رىل  10الفنرات من 

  15رىل  10اعتُمدت الفنرات من  
 غته املعدلة اعتُمد الفصل الثاين بصي 
 أمهيـة بشـأاا تُبـَدى الـت للتعليقـات تكـون حمـددة قضـااي -الثالـ  الفصل

 (A/CN.4/L.801) للجنة خاصة

حعا أعضااء اللجناة رىل النظار ه الفصال الثالاث مان الرئيس  -22
  A/CN.4/L.801مشرو  تنريراا حسبما يرح ه الوثينة 

 نشأة القانون الدول العريف وإثباته -ابء
 1ة الفنر 

قااااد تشاااامل تلااااك  و وجااااه االنتبااااام رىل عبااااارة ماكريــــه الساااايد  -23
، وقال رنه سيكون من األفضل أن يكاون الانص أ ثار “املمارسات

مث،  حتديااادا  بغياااة اساااتج ب رح فعااال أراااد تر يااازا  مااان الااادول  ومااان
  “يما يتصل ب فينبغ  االستعاضة عن العبارة املر ورة بعبارة 

ر ااااااااااع( أعااااااارب عااااااان حعماااااااه ًاملنااااااار  وودالساااااااأ مايكااااااال  -24
 االقرتاح  هلرا
 بصيغتها املعدلة  1اعتُمدت الفنرة  
 القضائية اجلنائية األجنبيةحصانة مسؤول الدول من الوالية  -ألف
 2الفنرة 

قال رنه ينبغ ، ه الانص الفرنسا ، االستعاضاة  فورتوالسيد  -25
جلملااة ، الااوارحة ه ا“tout acte de pratique étatique عان عبااارة 

 tout élément de pratique األتأة من الفنرة الفرعية ًب(، بعبارة  

étatique“ ا نكليزي سيبنى حون تغيأ   وأضاف قائ   رن النص 
 وقد تنرر ذلك  

تكااااار ،  2أعااااارب عااااان قلناااااه مااااان أن الفنااااارة مـــــرييف السااااايد  -26
بصاايغتها احلاليااة، انطباعااا  أبن اللجنااة تطلااب ماان الاادول معلومااات 

ض رنشاء نظا. قانوين  بيد أن املنررة اااوة  انات قاد وافنات لغر 
نظاااار ه النااااوانني علااااى أن مااااا يُعتااااز. النيااااا. بااااه، ه البدايااااة، اااااو ال

النائمة حاليا   ومن مث، ينبغ  للجنة أن تسأل الدول عان املمارساة 
الوطنية اااوة بكال حولاة وأن تطلاب منهاا موافاهتاا مبعلوماات عان  

مها الوطنية ملسألة احلصانة حينما متار  الوالياة  يفية معاجلة حما 
هلاارم  النضاائية اجلنائياة علااى مسا ولني ماان مسا وي الاادول  وحتنيناا  

طلب  ت  2الغاية، اقرتح السيد مأه الصيغة التالية اجلديدة للفنرة 

ممارسااااهتا  أو اللجناااة رىل الااادول أن توافيهاااا مبعلوماااات عااان قوانينهاااا
 وي الادول مان الوالياة النضاائية اجلنائياة الوطنية بشأن حصاانة مسا 

يلااا   ًأ( اااال انااااك متيياااز باااني  يتعلاااق مباااا فيمااااسااايما  ال األجنبياااة،
رذا  انت احلصانة  ًب(و؛ احلصانة املوضوعيةو  احلصانة الشخصية

الشخصاااااااية موجاااااااوحة، فمااااااان اااااااام األراااااااخاع املشااااااامولون مااااااارم 
  ‘‘احلصانة؟

وااة( قالاات رهنااا ورن  ًاملنااررة ااا إســكوابر إراننــدثالساايدة  -27
 اناات تااتفهم النلااق الااري أعاارب عنااه الساايد مااأه، فهاا  باادوراا 
تشااعر سلنلااق ماان أن منرتحااه سيشااكك ه وجااوح متييااز أواا   بااني 

، وااو التميياز الاري حظا  احلصانة املوضاوعيةو  احلصانة الشخصية
ه اللجناااة  أو بنبااول واساااا النطاااق، ساااواء ه جلناااة النااانون الااادوي

عااىن طاارح الساا ال سلصاايغة الاا  اقرتحهااا الساايد مااأه الساحسااة  وي
ن الدوي رىل ننطة البداية  ورأت السايدة العوحة أبعمال جلنة النانو 

رسكوسر ررانندث أن ارا ليس ااو الوقات املناساب للتساا ل عماا 
  احلصانة املوضوعيةو  احلصانة الشخصيةرذا  ان اناك متييز بني 

  ال  تضّمن تنريراا األوي   -لصلة  وتتمثل رحدى املسائل ذات ا  -28
احلصااااااانة  ه أناااااه سلنظااااار رىل وجاااااوح متيياااااز باااااني    -معلوماااااات بشاااااأهنا  

تكون هلارا التميياز آاثر علاى   ، ينبغ  أن احلصانة املوضوعية و   الشخصية 
النظااا. املطباااق علاااى نااو  احلصاااانة  ويتمثااال اهلاادف األساسااا  لألسااائلة  

، من املناقشة ال  جارت  ه احلصول على معلومات   2الوارحة ه الفنرة  
ة الساحسااة، مكاان اسااتخدامها لاادى وااياغة التنرياار املنباال  حاتاال اللجناا 

بشاااأن املوضاااو   وبغياااة حااال املشاااكلة الااا  أاثرااااا السااايد ماااأه، قالااات  
الااااوارحة ه الفناااارة    “ انوين  قاااا املنااااررة اااوااااة رهنااااا تنباااال حاااارف  لمااااة  

   “ ظاااا.  ن   الفرعياااة ًأ( مااان املوضاااعني اللااارين ورحت فيهماااا بعاااد  لماااة 
ة األتاأة مان الفنارة الفرعياة ًب( سجلملاة  ومكن االستعاضة عن اجلمل 

عااا وة علاااى ذلاااك، تطلاااب اللجناااة رىل الااادول أن   و اجلديااادة التالياااة   
حبصااانة    يتعلااق  فيمااا توافيهااا مبعلومااات عاان تشااريعاهتا وممارساااهتا الوطنيااة  
   “ مس وي الدول من الوالية النضائية اجلنائية األجنبية 

يشاااعر سلنلاااق  رن الصاااياغة الااا   يااازال   ال   قاااال رناااه   مـــرييف السااايد   -29
تازال، فيماا يبادو، تادعو الادول رىل أن تشاأ   ال   اقرتحتها املناررة اااواة 

رىل ما رذا  انت ترى أنه ينبغ  وضاا نظاا. للحصاانة  وقاال رناه ياتفهم  
أن   النلق الاري راعرت باه املناررة اااواة رزاء املنارتح الاري قدماه، غاأ 

احلصاانة  التشاكيك ه التميياز باني    يتمثل ه  ال   ض الري يرم  رليه الغر 
، باااال املنصااااوح منااااه ببساااااطة اااااو أن  احلصااااانة املوضااااوعية و   الشخصااااية 

يُطلااب رىل الااادول توضاايح ماااا رذا  ااان اااارا التمييااز قائماااا  ه ممارسااااهتا  
 الوطنية، ورذا  ان األمر  رلك، فما ا  اآلاثر النامجة عنه  

قااااال رنااااه يشاااااطر الساااايد مااااأه واملنااااررة د وو السااااأ مايكاااال  -30
اااوة ما أعرس عنه من رواغل  ومن أجل معاجلة ارم الشواغل، 

 يتعلاااق فيماااا اقااارتح أن يكاااون مساااتهل الفنااارة علاااى النحاااو التااااي  
مبوضااااو  ’حصااااانة مساااا وي الاااادول ماااان الواليااااة النضااااائية اجلنائيااااة 

ات عااااان وماااا ، تطلااااب اللجناااااة رىل الاااادول أن توافيهاااااا مبعل‘األجنبيااااة
  “سلساااا الني التاااااليني يتعلااااق فيماااااممارساااااهتا الوطنيااااة  أو تشااااريعاهتا
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وسيندَّ. الس االن احملدحَّان اللران تطلب اللجنة معلومات بشأهنما 
ب(  ومن األمهية مبكان أن يُطلب من أ( وًه الفنرتني الفرعيتني ً

الدول تند  معلومات عوض أن يطلاب منهاا تناد  آراء بشاأن ماا 
غااا  أن يكاااون علياااه الناااانون، واااا  املهماااة الااا  تناااا علاااى عااااتق ينب

 اللجنة ه حنينة األمر 
قاال رناه يتفاق ماا الساأ مايكال ويشااطر السايد  نولتالسيد  -31

مأه ما أعارب عناه مان راواغل  ورأى أناه لايس مان مهماة اللجناة 
أن تطرح على الدول س اال  من أسئلة السياسة العامة النانونية عان 

مال ال  ستضطلا ما ه املستنبل بشأن املوضو   وينبغا  هلاا ألعا
منرتحات واستج ب رحوح  أو  عوضا  عن ذلك وضا مشاريا مواح

فعل من الدول بشأهنا  وقال رنه ي يد االقرتاحاات الا  قادمت مان 
أجل توجيه األسائلة ماو ممارساة الدولاة الفعلياة وتشاريعاهتا الوطنياة  

عياااة ًأ(، االستعاضاااة ]ه الااانص ا نكليااازي[ لفر واقاارتح، ه الفنااارة ا
  وينبغا  أن يكاون “Does بكلمة  “Should عن الكلمة األوىل 

نااااص اجلملااااة الثانيااااة ماااان الفناااارة الفرعيااااة ًأ( علااااى النحااااو التاااااي  
 “حالة  هرم، ما ا  اجلوانب ال  تُعاَض بشكل خمتلف؟ ه و 
 مايكل أ قال رنه ي يد املنرتح الري قدمه السالرئيس  -32
ًاملناااررة اااواااة( قالااات رناااه رذا   إســـكوابر إراننـــدثالسااايدة  -33

 ت ياد املنرتحاات الا  قادمتها، فإهناا ال  انت أغلبية أعضاء اللجناة
تضااغط ماان أجاال اعتماحاااا  وأفاااحت أبهنااا تااوح، مااا ذلااك، أن  لاان

ت حااااد أن حور املناااارر اااااااع يتمثاااال ه الاااادفا أبعمااااال اللجناااااة 
لننطااة الااا  أاثراااا الساايد ناااول ، أ اادت أناااه س يتعلاااق فيماااقاادما   و 

 لااااايس ه نيتهاااااا أن تطلاااااب رىل اللجناااااة الساحساااااة أن لااااارب اللجناااااة
 يتعني عليها االضط   به، فاللجنة ايئة من ااارباء املساتنلني، مبا
اكرا ينبغ  أن تكون، وا  مان ينارر أااداف سياساتها العاماة  أو

اتبعااااة للجمعيااااة  نااااة ايئااااة فرعيااااةالتشااااريعية  ومااااا ذلااااك، فااااإن اللج
العامة، وينبغ  أن تلر احتياجات الادول علاى النحاو الاري تعارب 

 عنه ارم الدول نفسها 
ــرئيس -34 يكاااان اناااااك اعاااارتاض، أن  مل قااااال رنااااه ساااايعترب، رذا الــ

، متضمنا  التعدي ت 2اللجنة ترغب ه اعتماح النص التاي للفنرة 
 ول  ايكل والسيد نال  اقرتحها السيد مأه والسأ م

حصانة مس وي الدول من الوالية ’مبوضو    يتعلق فيما  
، تطلاااااب اللجناااااة رىل الااااادول أن ‘النضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة

 يتعلااق فيماااتوافيهااا مبعلومااات عاان قوانينهااا وممارساااهتا الوطنيااة 
 سلس الني التاليني 

 احلصااااانة الشخصاااايةاااال ترتتااااب علااااى التمييااااز بااااني  ًأ(  
آاثر قانونياااااة خمتلفاااااة، ورذا  اااااان األمااااار   واحلصاااااانة املوضاااااوعية

  رلك،  يف لتلف معاملتهما؟
ماااااا اااااا  املعاااااايأ املساااااتخدمة لتحدياااااد األراااااخاع  ًب(  

 “؟سحلصانة الشخصيةاملشمولني 

 وقد تنرر ذلك  
 اعتُمد الفصل الثالث بصيغته املعدلة  
 (Corr.1و A/CN.4/L.799[ )الدورة أعمال تنظيم ] -األول الفصل

حعااا أعضاااء اللجنااة رىل النظاار ه الفصاال األول ماان يس الــرئ -35
  Corr.1و A/CN.4/L.799مشرو  تنريراا حسبما يرح ه الوثينة 

 1الفنرة 
  1اعتُمدت الفنرة  
 أعضاء اللجنة -ألف
 2الفنرة 

وجه االنتبام رىل أن السيد فاساياين  أوسبينا -فلنسيا السيد  -36
رة احلالياة  وتسااءل عان قد اساتنال مان عضاوية اللجناة تا ل الادو 
 الكيفية ال  مكن ما تسجيل ارا األمر 

ه حارااااااااااااية  سُتسااااااااااااجل اسااااااااااااتنالته أن أوضااااااااااااحالــــــــــــرئيس  -37
  احلوار  من
 رانا  إبجراء ارا التعديل التحريري  2اعتُمدت الفنرة  
 أعضاء املكتب واملكتب املوسع -ابء

 5رىل  3الفنرات من 
  5رىل  3اعتُمدت الفنرات من  
 جلنة الصياغة -جيم

 7و 6الفنراتن 
  7و 6اعتُمدت الفنراتن  
 األفرقة العاملة و]أفرقة الدراسة[ -دال

 10رىل  8الفنرات من 
  10رىل  8اعتُمدت الفنرات من  
 األمانة  -هاء

 11الفنرة 
  11اعتُمدت الفنرة  
 جدول األعمال -واو

 12الفنرة 
الا   12الفنارة  وجه االنتبام رىل النساخة املصاوبة مانالرئيس  -38

  A/CN.4/L.799/Corr.1ترح ه الوثينة 
  12اعتُمدت الفنرة  
 املعدلة اعتُمد الفصل األول بصيغته  
اعتُمااد تنرياار جلنااة النااانون الاادوي، أب ملااه وبصاايغته املعدلااة  



 254 والستني  الرابعة الدورة من الثاين اجلزء جللسات املوجزة احملاضر 

 

 

 للرئيس   اخلتامية  املالحظات

ركر مجيا أعضاء اللجنة على مسامهتهم ه أعمال  الرئيس -39
لرابعااة والسااتني، وعلااى املناقشااات الثريااة الاا  أجرواااا بشااأن الاادورة ا

خمتلف املواضيا املطروحة على جدول األعمال  وأعرب عن امتنانه 
للمساعدة الفعالاة الا  قادمتها األماناة العاماة  وراكر أيضاا ، سسام 

وحماااارري الشاااافويني ات واملرتمجااااني اللجنااااة، أعضاااااء تاااادمات املاااا متر 
 وهنم ومساعدهتم احملاضر املوجزة على تعا

وسلنظااااااااااار رىل أن اااااااااااارم الااااااااااادورة اااااااااااا  آتااااااااااار حورة يشاااااااااااارك   -40
فااااااااااا  ف ميكولكااااااااااا، ماااااااااادير رااااااااااعبة التاااااااااادوين ه   الساااااااااايد  فيهااااااااااا 
النانونيااة،  ااأمني للجنااة، أعاارب الاارئيس عاان رااكرم   الشاا ون  مكتااب 

اللجنااااة  اناااات حمظوظااااة  علااااى  اااال مااااا قدمااااه للجنااااة  واعتاااارب أن   لااااه 
ث واملماااااااااار  الباااااااااارز  الساااااااااتعانتها خبااااااااادمات اااااااااارا الباحااااااااا  للغاياااااااااة 

النااااااانون الاااااادوي  وقااااااد  ااااااان الساااااايد ميكولكااااااا ه الفاااااارتة   جمااااااال  ه 
عضاااااااااااااوا  ه اللجناااااااااااااة ومناااااااااااااررا     1998و   1992عاااااااااااااام    باااااااااااااني  ماااااااااااااا 
 ة  ااا ة ت ف ااا ال ا ه ح اع الطبيعيني  ااا ية األرخ ا جنس مبوضو    يا  ا معن  ا  ا او ا ت 

الفرتة ما ، و 2006و  1999  ورغل ه الفرتة ما بني عام    (378ًالدول
وقد مكنه اط عه أمني اللجنة   ، منصب2012و 2009ني عام  ب

نرباساا   مان أن يكاون ومعرفته العمينة مبواضايعها على تناليد اللجنة
 أعضا اا ور سا اا  يهتدي به

 اختتام الدورة 
ــرئيساملعتااااحة، أعلااان  التحياااةبعاااد تبااااحل عباااارات  -41 اتتتاااا.  الـ

 ي لنانون الدو ا للجنة الدورة الرابعة والستني
   05/12رُفعت اجللسة الساعة  
 ________ 

__________ 
مشاااريا املاواح الا  اعتماادهتا اللجناة والتعليناات عليهااا ه  يارح ناص  (378ً 

 وقاااد أحاطاااات  48و 47 الفنااارتني ،(الثااااينًاجلااازء  الثااااين اجمللاااد ،1999حولياااة 
علمااااا  سملاااواح املتعلناااة  نسااااية األراااخاع الطبيعياااني ه حالااااة اجلمعياااة العاماااة 
اجلمعيااة وقااد قاادمتها اللجنااة ه رااكل رعاا ن أُرفااق نصااه بناارار ت فااة الاادول، 

  2000األول/حيسمرب   انون   12 امل رخ 55/153العامة 
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