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 الحظةم
مأأو  اااالأأة لد لاأأد  واثئأأأق واثئأأق األمأأم املتحأأدة مأأأر اأأروي و ريأأا أ ويعأأ  ليأأرا   اأأأد  أأ   الر تتأأفلف رمأأو   

 املتحدةأ األمم
اولية (، فهي تع  اااالة لد 2011 اوليةمتبوعة ابلسنة )مثاًل:  ‘‘اولية’’ وايثما ور ت يف   ا اجمللد كلمة 

 وابتداءً أ للحولية، تشري  ريا  الصفحات لد النص اانكليزي 1981اولية عر السنة امل كورةأ واىت  جلنة القانون الدويل
 العريبأ ابللغة العربية، تشري  ريا  الصفحات لد النص تصدر اولية  ول و ي، 1982اولية مر 

 مر جملدير: اوليةوتتفلف كل  
 الدورة؛يتضمر احملاضر املوجزة جللسات  :اجمللد األول 
 يتفلف مر جز ير:  :اجمللد الثاين 

 الدورة؛   راستها خالل خر  اليت جرتوالواثئق األ يتضمر تقارير املقررير اخلاصني :جلزء األولا
 أيتضمر تقرير اللجنة لد اجلمعية العامة :جلزء الثاينا

والصأا رة   احلوليأةملطبوعأة جمللأدات ومجيع ااشارات لد     األعمال واملقتطفات منها تتعلق ابلنصوص النهائيأة ا 
 كمنشورات لألمم املتحدةأ

* 
*      * 

خأأر  الأأيت يامأأن اللجنأأة بدراسأأتها خأأالل  ور أأا الرابعأأة قأأررير اخلاصأأني والواثئأأق األويتضأأمر  أأ ا اجمللأأد تقأأارير امل 
والستني، واليت سبق صدور ا يف واثئق منفصلة مستنسخة، بعد ل خال التصويبات الصا رة مر األمانة العامة والتعديالت 

 التحريرية املطلوبة لتقدمي النص النهائيأ
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 طرد األجانب
 األعمال[ جدول مر 2]البند 

 A/CN.4/651 الوثيقة
 التقرير الثامن عن طرد األجانب، أعده السيد موريس كامتو، املقرر اخلاص
 [ابلفرنسية: األصل]

 [2012 مارس/آذار 22]
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____________ 

 الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا التقرير
 املصدر  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 298, No  (1957آذار/مارس  25املعا دة املنشئة للجماعة االيتصا ية األوروبية )معا دة روما( )روما، 

4300, p. 3. 

 Official Journal of the Europeanانظأأر  يضأأاً 

Union, No. C 321E, 29 December 2006أ 
اتفأأاق بأأني اكومأأات  ول احتأأا  بنلأأوكس االيتصأأا ي ومجهوريأأة  ملانيأأا االحتا يأأة واجلمهوريأأة الفرنسأأية 

 (1985ان/يونيي ازير  14بشفن االغاء التدرجيي للريابة على ادو  ا املشرتكة )شنغر، 
 Official Journal of the European Communities, 

No. L 239, 22 September 2000, pp. 13-18. 

معا أأأأدة  مسأأأأرت ا  املعدلأأأأة ملعا أأأأدة االحتأأأأا  األورويب واملعا أأأأدات املنشأأأأئة للجماعأأأأات األوروبيأأأأة 
 (1997تشرير األول/ كتوبر  2وبعض القوانني ذات الصلة ) مسرت ا ، 

 Ibid, No. C 340, 10 November 1997, p. 1. 

  13معا أأدة لشأأبونة املعدلأأة ملعا أأدة االحتأأا  األورويب واملعا أأدة املنشأأئة للجماعأأة األوروبيأأة )لشأأبونة، 
 (2007كانون األول/ يسمرب 

 Official Journal of the European Union, No. C 

306, 17 December 2007, p. 1. 

____________ 



 2 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

 مقدمة
، لأأأد  طأأأر  األجانأأأب شأأأار املقأأأرر اخلأأأاص املعأأأ   سأأأفلة  -1

لد جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل يف  ور أأأا الثالثأأأة  (1)تقأأأدمي تقريأأأر  السأأأابع
، لد  ن ذلك التقرير  و آخر 2011والستني اليت عقدت يف عا  

تقرير لي يبل تقدمي جمموعة مشاريع املوا  اليت جر  لعدا  ا بشأفن 
 لجنة للنظر فيها واعتما  ا، وفقاً ملا يرجو أ  ا املوضوع لد ال

جر أأأا اللجنأأأة السا سأأأة سأأأري  نأأأي خأأأالل املنايشأأأات الأأأيت   -2
الأأأدورة السا سأأأة والسأأأأتني للجمعيأأأة العامأأأة،  عأأأأرب  ثلأأأو عأأأأدة  يف

يسأأاور م  يف البيأأاانت الأأيت   لأأوا نأأا بشأأفن  أأ ا املوضأأوع عمأأا  ول
وايرتااأأأا م بشأأأأفن يلأأأق ل اء بعأأأض املسأأأائل، و بأأأدوا تعليقأأأا م  مأأأر

 هم أتكيد موايف معروفة سلفاً، اعتقا اً مسائل  خر أ و عا  معظم
مأأأنهم ان املقأأأرر اخلأأأاص مل هتخأأأ  مالاظأأأا م يف احلسأأأبانأ وانتقأأأد 
آخأأرون املقأأرر اخلأأاص علأأى عأأد   خأأ   اكأأا  يأأوانينهم الوطنيأأة يف 
االعتبأأأأأار علأأأأأى  أأأأأو ع ،  و، فيمأأأأأا يتعلأأأأأق بوجأأأأأي خأأأأأاص ابالحتأأأأأا  

، علأأأأى عأأأأد  مراعأأأأاة مأأأأا تتسأأأأم بأأأأي يأأأأوانني االحتأأأأا  األورويب األورويب
__________ 

 أA/CN.4/642لثاين )اجلزء األول(، الوثيقة لد ا، اجمل2011 اولية (1)

سأأأري مأأأواط  الأأأدول األعضأأأاء مأأأر خيأأأص طأأأر  األجانأأأب مأأأر  فيمأأأا
 طابع خاصأ

وير  املقرر اخلاص  ن تلك التعليقات تعأز  يف معظمهأا  -3
لد التفأأاوت بأأني التقأأد  الأأ ي  ار تأأي جلنأأة القأأانون الأأدويل بشأأفن 

لد اللجنة السا سة مات املقدمة وبني املعلو  طر  األجانبموضوع 
لتقريأأر السأأنوي بشأأفن  أأ ا املوضأأوع لتنظأأر فيهأأا يف لطأأار  راسأأتها ل

عأأأر  عمأأأال جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل املقأأأد  لد اجلمعيأأأة العامأأأةأ لأأأ ا، 
يتأأأوخمى مأأأر  أأأ ا التقريأأأر ل الأأأة سأأأوء التفأأأا م الناشأأأ  عأأأر التفأأأاوت 

جأأاءت نتيجأأة شأأك يف  هنأأا  املأأ كور والأأر  علأأى التعليقأأات الأأيت ال
عد  توضيح املنهجية املتبعة يف معاجلة   ا املوضوع على  و واي 

ظأأر يف السأأبل الكفيلأأة ابألخأأ  بأأبعض االيرتااأأات الأأيت مل تأأدر  والن
 ابلفعل عقب املنايشات اليت جرت يف لطار اللجنة السا سةأ

 تعليقأأأاتوحتقيقأأاً هلأأأ   الغايأأأة، سأأأيتناول  أأأ ا التقريأأأر  واًل  -4
هأأأأا تعليقأأأأات االحتأأأأا  األورويب )الفصأأأأل ل األول( تليالأأأأدول )الفصأأأأ

 الثالث(أ امية )الفصلالثاين( مث بعض املالاظات اخلت

 الفصل األول
 تعليقات الدول

طأأأأأأأر    د  ثلأأأأأأأو عأأأأأأأدة  ول ببيأأأأأأأاانت بشأأأأأأأفن موضأأأأأأأوع  -5
 ثناء املنايشات اليت  جر أا اللجنأة السا سأة بشأفن تقريأر  األجانب

تعليقأات مشأاريع املأوا  الأيت اولأن معظأم الجلنأة القأانون الأدويلأ وتن
أ بيد  ن بعأض البيأاانت (2)ايرتاها املقرر اخلاص يف تقرير  السا س

تطريأأن لد مسأأائل تكأأرر تثهأأا تتعلأأق عأأدو  املوضأأوع واملنهجيأأة 
الأأيت اتبعهأأا املقأأرر اخلأأاص ونتأأائج األعمأأال الأأيت تضأأطلع نأأا اللجنأأة 

 بشفن   ا املوضوعأ
 أأأأأأ ا العأأأأأأرر، سأأأأأأيتم النظأأأأأأر يف عناصأأأأأأر  وتوخيأأأأأأاً التمسأأأأأأاق -6

التعليقات احملد ة على مشاريع املوا   والً، وسيتم تناول التعليقات ذات 
 الطابع العا  يف الفرع املخصص للمالاظات اخلتامية للمقرر اخلاصأ

يتعلأأأأأق   را  ياعأأأأأدة عأأأأأد  ااعأأأأأا ة القسأأأأأرية يف  ففأأأأأي مأأأأأا -7
ايت املتحأأدة ابلفعأأل خمتلأأف  اكأأا  مشأأاريع املأأوا ،  عأأرب  ثأأل الأأوال

 اكأأأا   ”مأأأر ل را  املقأأأرر اخلأأأاص لتلأأأك القاعأأأدة يف “ القلأأأق”عأأأر 
أ ول اء  أأأأأ ا (3)15و 14، وال سأأأأأيما يف مشأأأأأروعي املأأأأأا تني “كثأأأأأرية

__________ 
 A/CN.4/625، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة 2010 اوليأأأة (2)
 أAdd.1-2و
 العامأة، للجمعيأة الرمسيأة الواثئأقانظر بيأان  ثأل الأوالايت املتحأدة،  (3)

 ،(A/C.6/64/SR.21) 21، اجللسأأأة السا سأأأة اللجنأأأة والسأأأتون، الرابعأأأة الأأأدورة
 أ99الفقرة 

اخلأاص ر و   يف الوثيقأة القلق ال ي تكرر ااعأراب عنأي، يأد  املقأرر 
ة مشأأأأأاريع املأأأأأوا  املتعلقأأأأأة تمايأأأأأة اقأأأأأوق اانسأأأأأان الواجبأأأأأ’’املعنونأأأأأة 

للشخص املطأرو   و اجلأاري طأر   املقدمأة مأر املقأرر اخلأاص، السأيد 
ة تشأأكيلها يف ضأأوء املنايشأأات الأأيت جأأرت مأأوريس كأأامتو، بعأأد لعأأا 

  (4)‘‘لسأتنييف اجللسة العامأة خأالل اجلأزء األول مأر الأدورة احلا يأة وا
يف لطار مشروع  8، وذلك يف احلاشية (5)كإضافة لد تقرير  اخلامس

أ ويف ضأأأأأوء 15 يف لطأأأأأار مشأأأأأروع املأأأأأا ة 9يف احلاشأأأأأية و  14املأأأأأا ة 
احلالأأأأة الرا نأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل حلقأأأأوق اانسأأأأان، لأأأأيس لأأأأد  املقأأأأرر 

 التوضيحاتأ اخلاص ما يضيفي لد تلك
ضأأأأوع الطأأأأر  لد  ولأأأأة مأأأأا يتعلأأأأق  عأأأأا ة األجنأأأأ  مو  ويف -8

عأأد  احلاجأأة ”(، ر ت  ثلأأة مأأاليزاي 1- ال الوجهأأة )مشأأروع املأأا ة
للواجب  و ملد  االلتزا  املفرور على الأدول لتدوير القانوين لد ا

بتشجيع الرايل الطأوعي لألجنأ  حمأل الطأر ، علأى اعتبأار  ن يأرار 
ومأأأأر مث، سأأأأيتعني علأأأأى ، “الطأأأأر  املعأأأأ  سأأأأتكون لأأأأي يأأأأوة يانونيأأأأة

ذلأأك ينطأأوي علأأى سأأوء فهأأم،  ريأأب  ن أ وال(6)ألجنأأ   ن ينفأأ  ا
الطأأأوعي لأأأيس تأأأرك خيأأأأار  ايأأأث لن الغأأأرر مأأأر تشأأأجيع التنفيأأأأ 

__________ 
 أA/CN.4/617، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 2009 اولية (4)
 أA/CN.4/611، الوثيقة املرجع نفسي (5)
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (6)

 أ103، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
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بأأأل نكينأأأي مأأأر القيأأأا  بأأأأ لك التنفيأأأ  مأأأر عدمأأأي يف يأأأد األجنأأأ ، 
بنفسي، بسال  لن صح التعبري، على  ساس  ن السلطات املختصة 

املغا رةأ ومر جهة  يف الدولة الطار ة ستجرب ، خبالي ذلك، على
، مع اعرتافها ابستصأواب فكأرة العأو ة (7) خر ،  شارت عدة  ول

مأأر مشأأروع  1الأأوار ة يف الفقأأرة “ تشأأجع”، لد  ن كلمأأة الطوعيأأة
مبهمة ويد تثري صعوابت علأى مسأتو  التنفيأ  مأا مل  1-املا ة  ال

تكأر ةأة لشأارات حمأد ة تبأني السأبل الأال   اتباعهأا للتشأجيع علأى 
ثأأأالأ لأأأ لك ايرتاأأأن بعأأأض الأأأدول، ومنهأأأا  نغأأأاراي والربتغأأأال االمت

ي ينبغأأأأي للدولأأأأة الطأأأأار ة  ن واليأأأأوانن، لجيأأأأا  صأأأأيغة تأأأأنص علأأأأى  نأأأأ
للقيأأا  “  يأأ  الظأأروي”التنفيأأ  الطأأوعي لقأأرار الطأأر   و  “تيسأأر”

أ ويأد توصألن جلنأة القأانون (8)عليأي‘‘ تشجع” ن  ب لك بداًل مر
مأأر  1ختأأا  منايشأأا ا بشأأفن الفقأأرة الأأدويل لد االسأأتنتا  ذاتأأي يف 

ي جهة  خر ، ايأرت   ثأل عيلنأد اأ  أ ومر1-مشروع املا ة  ال
القواعأأأد املتعلقأأأأة ابلنقأأأل اجلأأأأوي، ااشأأأارة علأأأأى وجأأأي التحديأأأأد لد 

مأأر مشأأروع املأأا ة  أأ ا، حتسأأباً الاتمأأال طأأر   2الأأوار ة يف الفقأأرة 
أ ويأأد (9)األجنأأ  ابسأأتخدا  وسأأائل النقأأل البحأأري  و الأأربي  يضأأاً 

 (10)سأأأبق  ن  يبأأأدين  أأأ   املالاظأأأة يف لطأأأار جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل
 على النحو الواجبأو يخ ت يف احلسبان 

وفيمأأأأأا يتعلأأأأأق بدولأأأأأة وجهأأأأأة األجنأأأأأ  املطأأأأأرو  )مشأأأأأروع  -9
(،  علنأأن  ثلأة مأاليزاي بعبأأارات تأنم عأر املغأأاالة  ون 1- أاء املأا ة

، وفأأد ا لأأد “ ولأأةسأأري مقب” 2شأأك،  ن الصأأياسة احلاليأأة للفقأأرة 
ميكر،  وجب القوانني املاليزية، لعأا ة األجنأ  املطأرو ، يف  ألني ال
عأأأأد  حتديأأأأد جنسأأأأيتي، لال لد املكأأأأان الأأأأ ي سأأأأا ر منأأأأي لد  االأأأأة

أ (11)لد البلد ال ي ويلد فيي  و البلد ال ي حيمل جنسيتي ماليزاي  و
ملقأأرر ، وال يأأر  ا2ومأأا ذلأأك سأأو  صأأيغة بديلأأة ملأأا ور  يف الفقأأرة 

وايأرت   يضأاً تنأاول أ “سأري مقبأول”اخلاص  ن يف األمر شيئاً يبأدو 
ا مل توافق  ي  ولة على استقبال  ن حيد  لذال ي ميكر  مسفلة ما

أ ويأأر  املقأأرر اخلأأاص  ن القأأرار يف  أأ   احلالأأة (12)األجنأأ  املطأأرو 
ينبغي  ن يرتك لتقدير الدولة الطار ة، ففي املرالة الرا نة، ال توجد 

__________ 
، املرجأأأع نفسأأأيالروسأأأي و نغأأأاراي والربتغأأأال؛  ومنهأأأا اليأأأوانن واالحتأأأا  (7)

 على التوايلأ 62و 56و 33و 17الفقرات 
( و ثل  نغأاراي 17، الفقرة املرجع نفسيانظر بياانت  ثلة اليوانن ) (8)
(أ 62، الفقأأأأأرة املرجأأأأأع نفسأأأأأي( و ثأأأأأل الربتغأأأأأال )56، الفقأأأأأرة املرجأأأأأع نفسأأأأأي)

مأر مشأروع  1ا يأر   ن الفقأرة  ثلة مأاليزاي لن بلأد  اباضافة لد ذلك، يالن
( 103، الفقأأأأرة املرجأأأأع نفسأأأأي) “فضفاضأأأأة”صأأأأيغن بعبأأأأارات  1-املأأأأا ة  ال

  مأأأأأ  لطأأأأأار” حتديأأأأأدو شأأأأأارت لد  ن املمارسأأأأأة احلاليأأأأأة يف بلأأأأأد ا تتمثأأأأأل يف 
 (أ104، الفقرة املرجع نفسيلتنفي  يرار الطر  ) “معقول

 أ84، الفقرة املرجع نفسي (9)
 أ236الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة  ، اجمللد2011 اولية (10)
الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة السا سأأة والسأأتون، اللجنأأة  (11)

 أ105، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
( 63 ، الفقأرةاملرجع نفسأيانظر البيان ال ي   د بي  ثل الربتغال ) (12)

 (أ85، الفقرة املرجع نفسيو ثل عيلند )

 القأأأأأانون الأأأأأدويل  ي ياعأأأأأدة رأأأأأرب الدولأأأأأة املأأأأأ كورة علأأأأأى لبقأأأأأاء يف
مهأأأا، وال ميكأأأر للدولأأأة  ن تطأأأر   لال األجنأأأ  املعأأأ  ابألمأأأر يف ليلي

القأأانون وفأأق الشأأرود احملأأد ة يف مشأأاريع املأأوا   أأ   وسأأائر يواعأأد 
الأأدويلأ و يصأأى مأأا ميكأأر عملأأي  أأو تنأأاول  أأ   املسأأفلة  جيأأا  يف 

مأأا يتعلأأق ابتفايأأات  نبغأأي اتبأأاع  أأ ا الأأنهج يفلطأأار التعليقأأاتأ وي
ر جمأال التعأاون لعا ة يبول األجن ، ألن     االتفايات تقأع ضأم

مأر سأيا  ا الدويل الواسع النطاق ال ي تتصري فيي الأدول بأواي 
طريأأق  يف ضأأوء اعتبأأارات متغأأرية ال اضأأع بتأأاعً لتوايأأد املعأأايري عأأر

 الدولأة الأيت مل توافأق علأأى التأدويرأ  مأا مسأفلة اسأتجالء الفأرق بأني
، (13) خول األجن  املطرو  لد ليليمها والدولأة الأيت تأرفض  خولأي
، (14)فقأأأأد  ثأأأأريت  يضأأأأاً يف لطأأأأار منايشأأأأات جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل

 شك  هنا ستجد سبيلها لد التسوية ابختيار  اد املصطلحنيأ وال
مايأأأة اقأأأوق اانسأأأان الواجبأأأة لألجنأأأ  ويف مأأأا يتعلأأأق ت -10

(،  شارت معظم 1-املرور العابر )مشروع املا ة واويف  ولة  املطرو 
  النقطأة لمأأا لد االتفايأات الثنائيأة الأأيت الأدول الأيت تطريأأن لد  أ 
 و لد التشريعات الوطنية للبعض منها تربمها مع  ولة املرور العابر 

أ (15)اباضأأافة لد اتفايأأأات التعأأأاون الثنأأأائي مأأأع  ولأأأة املأأأرور العأأأابر
تتعارر     االتفايات الثنائية  و  ير  املقرر اخلاص  ني يتعني  الو 

 ا الصأد  مأع يواعأد القأانون الأدويل حلقأأوق القأوانني الداخليأة يف  أ
 ن يتمتأأع نأأا  يضأأاً األجنأأ  حمأأل الطأأر أ لكأأر،  اانسأأان الأأيت جيأأب

 اثر ، عأأر اأأق، بعأأض  عضأأاء جلنأأة القأأانون الأأدويل  وعلأأى  أأو مأأا
، وكمأأا (16)1-الأأيت  ارت بشأأفن مشأأروع املأأا ة واو  ثنأأاء املنايشأأات

سا سأأأة، فأأأإن  ولأأأة  شأأأارت لليأأأي كأأأ لك  ثلأأأة مأأأاليزاي يف اللجنأأأة ال
احملليأأأأة  يوانينهأأأأاراعأأأأاة وتنفيأأأأ  تكأأأأون ملزمأأأأة فقأأأأط  ”املأأأأرور العأأأأابر 

قأأأأوق اانسأأأان لألجانأأأأب ا يت حتكأأأموالقواعأأأد الدوليأأأأة األخأأأر  الأأأأ
أ وي يأأأد املقأأأرر (17)“فيهأأأا طرفأأأاً الصأأأكوك الأأأيت تكأأأون املرتتبأأأة علأأأى 

اخلأأاص  أأ ا الأأر ي لكنأأي يعتأأرب  ن مأأر املستصأأوب  ن ييوس أأع نطأأاق 
جممأأأل يواعأأأد القأأأانون الأأأدويل  ليشأأأملات  ولأأأة املأأأرور العأأأابر التزامأأأ

حلقأأأوق اانسأأأان الأأأيت اضأأأع هلأأأا، ولأأأيس فقأأأط القواعأأأد املنصأأأوص 
نأأي عليهأأا يف الصأأكوك الأأيت  أأي طأأري فيهأأاأ ويعتأأرب املقأأرر اخلأأاص  

 مر   ا املنطلقأ 1-ميكر لعا ة صياسة نص مشروع املا ة واو
  موضوع الطر  )مشروع ويف ما يتعلق تماية  موال األجن -11

مأأأر سأأأري الضأأأروري وضأأأع ”، يالأأأن  ثلأأأة اليأأأوانن لنأأأي (1-املأأأا ة  اي
ألن  املطأرو يراألجانأب  يأنظمم  مأوالمتيأا ات لالنظا  حمد   و نظا  

__________ 
 أ63، الفقرة املرجع نفسي (13)
 أ242، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (14)
، اجمللأأد 2010 اوليأةالتعليقأات واملالاظأات الأوار ة مأأر احلكومأات،  (15)

أ انظر على وجي اخلصأوص البيأاانت الأيت A/CN.4/628الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 
 مهورية التشيكية والسويد والوالايت املتحدةأ  د نا  ثلو بيالروس واجل

 أ243، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (16)
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (17)

 أ106، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
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القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل مايأأة  وجأأب األمأأوال اضأأع للح  أأ  
ولذا كانأن  أ(18)“الوطنيأة [التشريعات]والسارية واملعا دات الدولية 

 أأ   احلجأأة وجيهأأة، و أأي ليسأأن كأأ لك، فأأإن مأأر شأأفهنا  ن تسأأري 
لأأأيس فحسأأأب علأأأى جممأأأل مشأأأاريع املأأأوا  املتعلقأأأة بطأأأر  األجانأأأب، 

تكأأرس هلأأا جلنأأأة  علأأى معظأأم املواضأأيع، لن مل يكأأأر مجيعهأأا، الأأيت بأأل
القانون الدويل  عماهلاأ ذلك  ن اللجنة تستمد عموماً املوا  القانونية 

دوير والتطوير التدرجيي مر القواعد العامة للقانون الدويل ألسرار الت
  أ ا الصأد ، فأإن االلتأزا  واملعا دات السارية و ارسأات الأدولأ ويف

ك مر يواعد عامة تماية  موال األجن  موضوع الطر  يستمد بال ش
ولكر مدعمة  جموعة كبرية مأر السأوابق القضأائية تسأمح بصأياستي 

موضأوع طأر  األجانأب ذاتأيأ ويصأبم يف  أ ا  وحتديد  وتطبيقي علأى
يف  2010االرا  احلكم ال ي  صدرتي حمكمة العدل الدولية يف عا  

مأأر ايأأث اجلأأو رأ بيأأد  نأأي ينبغأأي، يف لطأأار التعليأأق  (19) ايلأأويضأأية 
على مشروع تلك املا ة، حتديد نطاق تطبيق     القاعدة، اباشارة 

يف مصأأا رة املمتلكأأات  بوجأأي خأأاص لد  هنأأا ال نأأس تأأق  ي  ولأأة
أتميمهأا، لكأر  يضأأاً لد جأوا  جأأرب الضأرر املرتتأأب علأى املصأأا رة   و

 ا  ا لد  صحاناأعر طريق التعويض مىت تع مرت لع
وعلى  ي اال، وخبأالي مأا ذ بأن لليأي  ثلأة اليأوانن، يأر   -12

مأر  1 ثل االحتا  الروسي  ن مأا تأنص عليأي القاعأدة الأوار ة يف الفقأرة 
أ (20)“لي ما يربر  كمفهأو  و أو جأدير ابلتفييأد” 1-وع املا ة  ايمشر 
تقييمأأأأاً الطأأأأار ة  دولأأأأةال مشأأأأكلة تقيأأأأيم نأأأأواايالتغلأأأأب علأأأأى لكأأأأي يأأأأتم و 

مأر مشأروع املأا ة  1ايرت   ثل عيلند  ن تيضاي لد الفقأرة  موضوعياً،
ظأأر ”: كمأأا يلأأينصأأها  ليصأأبح ، “مشأأروع سأأريشأأكل ب”عبأأارة  طأأر  حيي
 أ(21)“شأأأكل سأأأري مشأأأروعب مصأأأا رة  موالأأأي أأأو  غأأأرر وايأأأدل جنأأأ  

   ا االيرتا أعلى ملقرر اخلاص يعرتر ا وال
، 1-مشأأأأأأروع املأأأأأأا ة  ايمأأأأأر  2ويف مأأأأأا يتعلأأأأأأق ابلفقأأأأأأرة  -13

أأ ي عبأأارة  (22)ايرتاأأن بعأأض الأأدول  “يف اأأدو  اامكأأان” ن حتي
الأأيت تأأر  بأأني يوسأأني معقأأوفنيأ و أأو ر ي  عأأرب عنأأي ابلفعأأل بعأأض 

 أ(23)قانون الدويلاألعضاء يف جلنة ال
وفيمأأأأأا يتصأأأأأل تأأأأأق العأأأأأو ة لد الدولأأأأأة الطأأأأأار ة )مشأأأأأروع  -14
ر  السأأأأا س  ن  والً (،  وضأأأأح املقأأأأرر اخلأأأأاص يف تقريأأأأ1-اأأأأاء املأأأا ة

عدة،  ي حتديداً  ملانيا وبيالروس ومالطة ومأاليزاي و ولنأدا، تقأرم تأق 
 ن عو ة األجن  املطرو  بصفة سري مشأروعة لد الدولأة الطأار ةأ لال 

__________ 
 أ20، الفقرة املرجع نفسي (18)
(19) Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of the Congo), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639أ 
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (20)

 أ34، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
 أ86رة ، الفقاملرجع نفسي (21)
املرجأع انظر على وجي التحديد بيان كل مأر  ثأل االحتأا  الروسأي ) (22)

 (أ86، الفقرة املرجع نفسي( و ثل عيلند )34، الفقرة نفسي
 أ246، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (23)

تشأأريعات  أأأ   البلأأأدان بشأأأفن  أأأ   املسأأأفلة اتلأأأف مأأأر بلأأأد  خأأأر: 
د  ن فأأبعض التشأأريعات تضأأع ييأأو اً علأأى اأأق العأأو ة، و خأأر  تشأأرت 

يكأون يأد  ابايامأة تصأريحيكون األجن  يد اصل يف السابق علأى 
 يبطأأل بقأأرار الطأأر ، بأأل لن تشأأريعات  خأأر  تقتضأأي  ن يكأأون ذلأأك 

ر  بسأأأأأبب اأأأأأدو  خطأأأأأف جسأأأأأيم احلأأأأأق مشأأأأأروطاً  لغأأأأأاء يأأأأأرار الطأأأأأ
الأأأوار ة مأأأر  واملالاظأأأاتأ ويف لطأأأار التعليقأأأات (24)واضأأأح للغايأأأة  و

، توخمأن الأوالايت املتحأدة يف ر  أا علأى 2010احلكومأات يف عأا  
    النقطة يدراً كبرياً مر احل ر،  ا يرتك االنطباع ان األمر يتعلأق، 

صأأة  سأأائل يف ضأأوء يوانينهأأا، بصأأالايات تعأأو  لد السأألطات املخت
اهلجأأأأأرة ولأأأأأيس تأأأأأق ينشأأأأأف تلقائيأأأأأاً نتيجأأأأأة الغأأأأأاء يأأأأأرار الطأأأأأر  سأأأأأري 

أ ويف نفأأس املنحأأى،  شأأارت مالطأأة، لكأأر بعبأأارة  وجأأز، (25)شأأروعامل
لد  نأأأأي ميكأأأأر لكأأأأل شأأأأخص مطأأأأرو   ن يطلأأأأب لد ضأأأأابط اهلجأأأأرة 

 أ(26)الرئيسي السما  لي ابلدخول جمد اً 
سا سة، كأررت وخالل املنايشات اليت  ارت يف اللجنة ال -15

 بلد ا ال ي يصب  يضأاً يف نفأس  ثلة ماليزاي التفكيد على مويف
ينبغي  ن يسمح لألجن  املطأرو  ابلعأو ة لد ”االرا ، ومفا    ني 

أ ور ت  ثلأأة (27)“بقأأوانني اهلجأأرة اخلاصأأة نأأا الطأأار ة، ر نأأاً  الدولأأة
ابلغأأة ”صأأيغن بعبأأارات  1-اأأاء اليأأوانن  ن  اكأأا  مشأأروع املأأا ة

 وارأتت  ن نص مشروع املا ة:أ “عموميةال
ا لذا كأأأأان األجنأأأأ  موضأأأأوع الطأأأأأأأر   ي نييأأأأز علأأأأى  سأأأأاس مأأأأ]أأأ[ ييأأأأدر   ال

ال، بينمأأا  ن للغأأاء يأأرار الطأأر   بصفأأأأة مشروعأأأأة فأأأي الدولأأة الطأأار ة    موجأأو اً 
ر ييفضأأي لد مأأنح األجنأأ  الأأ ي كأأان وضعأأأأأي سيأأأأأر يانونأأأأأي يبأأل تنفيأأأأأ  القأأرا ال

الأأنص اأأق الأأدخول  و اايامأأة يف الدولأأةأ وعأأالوة علأأى ذلأأك، ال ييتأأوخى مأأر 
ابلعأأأو ة لد الدولأأأة الطأأأار ة لال يف اأأأاالت للغأأأاء يأأأرار  حمأأأتمالً   ن يوجأأأد اقأأأاً 

 أ(28)الطر  لتعارضي مع ياعدة موضوعية مر يواعد القانون الدويل

  عال أ الوار  السياق ال ي يتعني  ن ييفهم فيي بيان  ثلة ماليزاي و  ا  و
 (29)و عربأأأأأأن  ول  خأأأأأأر ، مأأأأأأر بينهأأأأأأا االحتأأأأأأا  الروسأأأأأأي -16

لد  يف العأأو ة قاحلأأ ، عأأر أتييأأد ا للحجأأة القائلأأة ان(30)و نغأأاراي
للغأأأأأاء يأأأأأرار الطأأأأأر   ةاالأأأأأال ميكأأأأأر تصأأأأأور  لال يف الدولأأأأأة الطأأأأأار ة 

 ألتعارضي مع ياعدة موضوعية مر يواعد القانون الدويل

__________ 
 A/CN.4/625األول(، الوثيقأأأة ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2010 اوليأأأة (24)
 أ559-555، الفقرات Add.1-2و
 أA/CN.4/628، الوثيقة املرجع نفسي (25)
 أاملرجع نفسي (26)
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (27)

 أ108، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
 أ21، الفقرة املرجع نفسي (28)
 أ35، الفقرة املرجع نفسي (29)
 أ57، الفقرة نفسي املرجع (30)
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تفضأل  (31)ر لد  ن بعض الدولوعالوة على ذلك، ييشا -17
 “احلأأأق يف العأأأو ة”علأأى عبأأأارة  “احلأأأق يف لعأأأا ة الأأأدخول”عبأأارة 

لأط ابحلأق املعأرتي بأي للمشأرم ير  اخليأاً  و خارجيأاً يف  ال ي يأد خيي
 العو ة لد بلداهنم األصليةأ

ويوافأأق املقأأرر اخلأأاص علأأى االيرتااأأات سأأالفة الأأ كرأ بأأل  -18
السأأأما  ”فصأأأاعداً، اسأأأتخدا  عبأأأارة لنأأأي يقأأأرت   ن جيأأأري، مأأأر ا ن 

، وذلأك رنبأاً “ااالت الطر  سري املشأروعبدخول األجن  جمد اً يف 
ااثرة  ي جأأأأأدل اأأأأأول معرفأأأأأة مأأأأأا لذا كأأأأأان األمأأأأأر يتعلأأأأأق يف مجيأأأأأع 
احلأأأاالت تأأأق مأأأر احلقأأأوق  و مأأأا لذا كانأأأن الدولأأأة الطأأأار ة حتأأأتف  

ولأأأأيأ بسأأأألطتها يف يبأأأأول  خأأأأول األجنأأأأ  لد  راضأأأأيها  و رفأأأأض  خ
اأاالت األجانأب وابلنظر لد االيرتا  ا خر الداعي لد التمييز بني 

الطأأأار ة يبأأأل صأأأدور يأأأرار الدولأأأة  املقيمأأأني بصأأأفة يانونيأأأة يف  راضأأأي
الطر  وبني املقيمأني فيهأا بصأفة سأري يانونيأة، يقأرت  املقأرر اخلأاص  ن 
يكون السأما  ابلأدخول جمأد اً لألجنأ  املطأرو  بشأكل سأري مشأروع 

مأأر احلقأأوق، علأأى  ن يكأأون يأأد  يأأا  بصأأفة يانونيأأة يف  راضأأي  اقأأاً 
لدولأأة الطأأار ة و ن جيأأري لعمأأال ذلأأك احلأأق علأأى  سأأاس للغأأاء يأأرار ا

الطر  سري املشروع و ن أتخ  السلطات املختصة للدولة الطار ة على 
وابلنسأبة لألجنأ   أعاتقها تنفي  ااجراءات الضرورية يف   ا الصأد 

ة يف شأأروع الأأ ي كأأان مقيمأأاً بصأأفة سأأري يانونيأأاملطأأرو  بشأأكل سأأري م
لطأأأأار ة، خيضأأأأأع البأأأأأن يف السأأأأما  بدخولأأأأأي جمأأأأأد اً  راضأأأأي الدولأأأأأة ا

لإلجأأأراءات السأأأارية بشأأأفن الأأأدخول لد الدولأأأة الطأأأار ة واايامأأأة يف 
 راضأأأيهاأ ويف كلتأأأا احلأأأالتني، جيأأأو  رفأأأض السأأأما  بأأأدخول األجنأأأ  

 العا أ جمد اً ألسباب تتعلق ابلنظا  العا  واألمر
 ،“يحصأأأأح سأأأأري مسأأأأوم ” ول عأأأأدة تعبأأأأري  انتقأأأأدت و خأأأأرياً، -19

سأأأأأري  مصأأأأأطلحاً  ابعتبأأأأأار  املأأأأأا ة،  أأأأأ   مشأأأأأروع مأأأأأر 2 الفقأأأأأرة يف الأأأأأوار 
 يف  ارت الأأأيت املنايشأأأات يف ابلفعأأأل التعبأأأري  أأأ ا انتيقأأأد ويأأأدأ (32)يأأأانوين
 أ“اخلاط  املسوم ”وايرتي  اينئ  مفهو   ،(33)الدويل القانون جلنة
مأأا يتعلأأق  سأأ ولية الدولأأة يف االأأة الطأأر  سأأري املشأأروع  ويف -20

(، 1-( واحلماية الدبلوماسية )مشروع املا ة ايء1-)مشروع املا ة طاء
 نغأأاراي، تباينأن ا راء الأأيت  عربأأن عنهأأا الأأدول لد اأأد مأأاأ فممثأأل 

، ارأت   نأأي 1-ولْن كأأان مل ييبأأد  ي تعليأأق علأأى مشأأروع املأأا ة طأأاء
بشأأأأأأأأفن احلمايأأأأأأأأة  1-ء مشأأأأأأأأروع املأأأأأأأأا ة ايءغأأأأأأأأاللينبغأأأأأأأأي النظأأأأأأأأر يف 
فحسأأأأب، بأأأأل لنأأأأي خالفيأأأأة ال يتنأأأأاول مسأأأأفلة ”الدبلوماسأأأأية ألنأأأأي 

أ و شأأأار  ثأأأل (34)“وثيأأأق  وضأأأوع مشأأأاريع املأأأوا  يأأأرتبط بشأأأكل ال
 يتناوهلااليت ينبغي توخي احل ر يف معاجلة املسائل ’’الربتغال لد  ني 

عتبأار ]أأأ[، اب 1-املا ة ايءومشروع ]أأأ[  1-مشروع املا ة طاء
__________ 

 (أ87 ، الفقرةاملرجع نفسيانظر يف   ا الصد  بيان  ثل عيلند ) (31)
( و ثأأأأل  نغأأأأاراي 6، الفقأأأأرة املرجأأأأع نفسأأأأيانظأأأأر بيأأأأان  ثلأأأأة شأأأأيلي ) (32)
 (أ57، الفقرة املرجع نفسي)
 أ248الثاين(، الفقرة ، اجمللد الثاين )اجلزء 2011 اولية (33)
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، ةللجمعيأأ الرمسيأأة الواثئأأق (34)

 أ57، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة

 ن للأأدول آليأأات وطنيأأة متااأأة لألجنأأ  موضأأوع الطأأر  تسأأمح لأأي 
ابلطعأأأر يف يأأأأرار طأأأأر  خأأأأاط   و سأأأأري مشأأأأروع  و بتحميأأأأل الدولأأأأة 

أ  مأا  ثلأة اليأوانن، (35)“ذلأك القأرارمثأل الطار ة مس ولية اااذ ا 
تعلمأأق  ةيأأة كأأرب  علأأى ”مأأر جهتهأأا، فقأأد صأأرمان  ن اكومتهأأا 

 أ(36)“فعالة يف االة يرارات الطر النتصاي اللة وسائل امسف
وفيما يتعلق بوجو  صلة بني طر  األجانب ومسفلة مس ولية  -21

االأأأأأأة الطأأأأأأر  سأأأأأأري املشأأأأأأروع مأأأأأأر جهأأأأأأة واحلمايأأأأأأة  الدولأأأأأأة الطأأأأأأار ة يف
الدبلوماسأأأية مأأأأر جهأأأة  خأأأأر ، تكفأأأي ااشأأأأارة،  ون التشأأأديد )نظأأأأراً 

كأأأم الصأأأا ر عأأأر  ن احل (، لد(37)ةلتنأأأاول التقريأأأر السأأأابع  أأأ   املسأأأفل
يتأوم  اجتهأا ات   ايلأويف يضأية  2010حمكمة العدل الدولية يف عا  

يضأأأائية سزيأأأرة يف جمأأأال التحكأأأيم تعأأأو  لد القأأأرن التاسأأأع عشأأأر وتبأأأنيم 
بكل وضو   ن  اتني املسفلتني كانتا  وماً حمأور القأانون الأدويل املتعلأق 

  د ذكر  ني:وفد شيلي يبطر  األجانبأ ومر اجلدير ابل كر  ن 
االأأأأأة الطأأأأر  سأأأأأري  )مسأأأأ ولية الدولأأأأة يف 1-مأأأأأر مشأأأأروع املأأأأا ة طأأأأأاء كأأأألل را    ي يأأأأد

)احلمايأأأأة الدبلوماسأأأأية( الأأأأيت تتنأأأأاول  ارسأأأأة احلمايأأأأة  1-املشأأأأروع( ومشأأأأروع املأأأأا ة ايء
الدبلوماسية مر جانب الدولة اليت حيمل األجنأ  املطأرو  جنسأيتها، وخاصأة مأر  جأل 

 أ (38)سري املشروع، يف مشاريع املوا  ان يف االة الطر ااية اقوق اانسضمان 

 ما فيما يتعلق بتفكيد بعأض الأدول علأى وجأو  آليأات وطنيأة متااأة 
لألجانب يف ااالت تعرضهم للطر  سأري املشأروع، فمأر انفلأة القأول 
لن  ارسأأأأأة احلمايأأأأأة الدبلوماسأأأأأية تأأأأأر ر ابسأأأأأتنفا  سأأأأأبل االنتصأأأأأاي 

فعأأال سأأري املشأأروعة لية الأأدول عأأر األا كأأان نظأأا  مسأأ و الداخليأأةأ وملأأ
 وليأأأاً ونظأأأا  احلمايأأأة الدبلوماسأأأية راسأأأخني يف القأأأانون الأأأدويل، فأأأإن 

 ير فائدة يف التوسع يف منايشتهما بشكل خاصأ املقرر اخلاص مل
وبناء علأى ذلأك وعلأى  أو مأا ذكأر  املقأرر اخلأاص يف تقريأر   -22

 ولية علأأأى التأأأوايل،  سأأأ تني املتعلقأأأني، ، فأأأإن مشأأأروع ي املأأأا(39)السأأأابع
الدبلوماسأأية جأأديران  الأأدول يف اأأاالت الطأأر  سأأري املشأأروع وابحلمايأأة
 األجانبأ ناماً ان يدرجا ضمر مشاريع املوا  املتعلقة بطر 

 8ويف مأأأا يتعلأأأق ابلطأأأر  املتصأأأل ابلتسأأأليم )مشأأأروع املأأأا ة  -23
ا   عأأأرب  ثأأأل االحتأأأا  الروسأأأي عأأأر أتييأأأد  التأأأ (40)بصأأأيغتي املنقمحأأأة(

هنجأاً جديأداً جأديراً يتضأمر مشأروع املأا ة ”للممثل اخلاص لذ يال: 
 ابلتفييأأد  أأأو  ن وجأأأو  طلأأأب ابلتسأأأليم ال يشأأأكل يف اأأأد ذاتأأأي  رفأأأاً 

__________ 
ر ي  أ ويد  عربن  ثلة ماليزاي كأ لك عأر64، الفقرة املرجع نفسي (35)

 (أ109 قرة، الفاملرجع نفسي) “ينبغي اتباع هنج  كثر ا راً ”م  ا   ني 
 أ23، الفقرة املرجع نفسي (36)
، A/CN.4/642، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2011 اوليأة (37)

 أ42-20الفقرات 
الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة السا سأأة والسأأتون، اللجنأأة  (38)

 أ7، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
، A/CN.4/642، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2011 اوليأة (39)

 أ42 الفقرة
 واحلاشية الوار ة فيهاأ 224، الفقرة املرجع نفسي (40)
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أ ولكأأأر مأأأر اجلأأأدير ابلأأأ كر  ن أتييأأأد مشأأأروع  أأأ   (41)“مينأأأع الطأأأر 
حيأد أ وذكأرت  ثلأة شأيلي املا ة نأ ا القأدر مأر الوضأو   مأر يلممأا 

لقلأأأأأأق تنبأأأأأأع مأأأأأأر الصأأأأأألة بأأأأأأني م سسأأأأأأتني د ة ل واع حمأأأأأأ” ن لأأأأأأديها 
مرتابطتأأأأأني ولن كانتأأأأأا خمتلفتأأأأأني، اأأأأأتص لاأأأأأداةا ابلطأأأأأر  واألخأأأأأر  

ومع ذلك، أ “بتسليم املطلوبني، بيد  ن لكل منهما  نظمتها اخلاصة
نأدي التنسأيق بأني امل سسأة املختصأأة ”املسأفلة فقأد ايرتاأن  راسأة 

أ وارأتت  ثلأأأأأة (42)“لطأأأأأر  وامل سسأأأأأة املختصأأأأأة بتسأأأأأليم املطلأأأأأوبنياب
القأأرار املتعلأأق  أأا لذا كأأان يأأتم تطبيأأق اابعأأا   و التسأأليم ”ن مأأاليزاي  

ينبغأأأي ”ولأأأ ا أ “تنفأأأر  بأأأي الدولأأأة ذات السأأأيا ة جيأأأب  ن يظأأأل اقأأأاً 
ضأأمان التمييأأز املأأنقح[ نأأدي  8لعأأا ة تقيأأيم صأأياسة مشأأروع املأأا ة ]

 أ(43)“]ما  و ترايل تق[واملقن ع التسليم  بشكل واضح بني
وعلأأأأى النقأأأأيض مأأأأر ذلأأأأك، اعرتضأأأأن الأأأأوالايت املتحأأأأدة  -24
علأأأى ل را  مشأأأروع املأأأا ة  أأأ ا يف مشأأأاريع املأأأوا  املتعلقأأأة  (44) ومأأأاً 

بطأأأر  األجانأأأب،  ايً كانأأأن الصأأأيغة املقرتاأأأةأ ويأأأال  ثأأأل الربتغأأأال  
هتخ  ”املنقح  8ة ك لك لني ليس متفكداً  ا لذا كان مشروع املا 

أ وكأان ذلأك ر ي  ثأل عيلنأد (45)“ع املوا مكاني الالئق بني مشاري
 ثأأأل كنأأأدا فأأأدعا ببسأأأاطة لد  أ  مأأأا(46) يضأأأاً بشأأأفن  أأأ ا املوضأأأوع

__________ 
الواثئأأق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة السا سأأة والسأأتون، اللجنأأة  (41)

 أ36، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
 أ7، الفقرة املرجع نفسي (42)
 أ111، الفقرة املرجع نفسي (43)
الأوالايت املتحأدة علأى النحأو الأوار  يف  انظر على وجي التحديأد مويأف (44)

 12 ، اجللسأأةالسا سأأة اللجنأأة السأأتون، الأأدورة املرجأأع نفسأأي،واثئأأق عأأدة، منهأأا 
(A/C.6/60/SR.12)،  اللجنأأة والسأأتون، الثانيأأة الأأدورة املرجأأع نفسأأي،؛ و 22الفقأأرة 

 الأأأأدورة املرجأأأأع نفسأأأأي،؛ و 19 الفقأأأأرة ،(A/C.6/62/SR.20) 20اجللسأأأأة ، السا سأأأأة
؛ 9، الفقأأأرة (A/C.6/63/SR.21) 21، اجللسأأأة السا سأأأة اللجنأأأة والسأأأتون، ثأأأةالثال
 21 ، اجللسأأأأأأأأةالسا سأأأأأأأأة اللجنأأأأأأأأة ،والسأأأأأأأأتون الرابعأأأأأأأأة الأأأأأأأأدورة املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي،و 

(A/C.6/64/SR.21) اللجنأة ستون،وال اخلامسة الدورة واملرجع نفسي،؛ 97، الفقرة 
الأأأأأأدورة جأأأأأأع نفسأأأأأي، ؛ واملر 8، الفقأأأأأرة (A/C.6/65/SR.25) 25، اجللسأأأأأأة السا سأأأأأة

، الفقأأأأرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأة اللجنأأأأة السا سأأأأة، السا سأأأأة والسأأأأتون
أ انظأأأر  يضأأأاً، فيمأأأا يتعلأأأق نأأأ ا املوضأأأوع، املوايأأأف الأأأيت  عأأأرب عنهأأأا يف اللجنأأأة 67

السا سأأأة  ثنأأأاء الأأأدورات السأأأابقة للجمعيأأأة العامأأأة كأأأل مأأأر الصأأأني، املرجأأأع نفسأأأي، 
، (A/C.6/65/SR.22) 22، اجللسأأأأة جنأأأأة السا سأأأةالأأأدورة اخلامسأأأأة والسأأأتون، الل

؛ 77 ، الفقأأأرة(A/C.6/65/SR.23) 23لسأأأة ، اجلاملرجأأأع نفسأأأي؛ وفرنسأأأا، 56الفقأأأرة 
 21، اجللسأأأة الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون، اللجنأأأة السا سأأأةواليأأأوانن، املرجأأأع نفسأأأي، 

(A/C.6/62/SR.21)،  الأأأأأأدورة السأأأأأأتون، ؛ ولندونيسأأأأأأيا، املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، 49الفقأأأأأأرة
؛ و ولنأأأأدا، املرجأأأأع 7، الفقأأأأرة (A/C.6/60/SR.20) 20، اجللسأأأأة لجنأأأأة السا سأأأأةال

 20، اجللسأأأأأأأأأأأأأأة لأأأأأأأأأأأأأأدورة الثانيأأأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأأأأأأأأة السا سأأأأأأأأأأأأأأةا ،نفسأأأأأأأأأأأأأأي
(A/C.6/62/SR.20)، اخلامسأأأأأأأأة الأأأأأأأأدورة، املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي؛ والربتغأأأأأأأأال، 27 الفقأأأأأأأأرة 

لسأبانيا، ؛ و 3، الفقأرة (A/C.6/65/SR.23) 23، اجللسأة ، اللجنة السا سةوالستون
رجأأع ؛ وسأأري النكأأا، امل84، الفقأأرة (A/C.6/65/SR.24) 24، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي
 أ35، الفقرة (A/C.6/65/SR.26) 26 نفسي، اجللسة

، الأأأأأأأدورة السا سأأأأأأأأة والسأأأأأأأتون، اللجنأأأأأأأة السا سأأأأأأأأةاملرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي،  (45)
 أ65، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24 اجللسة

 أ88، الفقرة املرجع نفسي (46)

، “يمشأأأروع املأأأا ة علأأأى  سأأأاس  نأأأي سأأأابق ألوانأأأوجأأأوب اأأأ ي ”
لتفييأأأأد ”ابلنظأأأأر، علأأأأى اأأأأد يولأأأأي، لد عأأأأد  وجأأأأو   ارسأأأأة كافيأأأأة 

 أ(47)“]أأأ[ 8االستنتا  ال ي ارتكز عليي املشروع املنقح للما ة 
وابلنظأأأأر لد تبأأأأاير ا راء بشأأأأفن  أأأأ   املسأأأأفلة ووجأأأأو  توجأأأأي  -25
املأنقح،  8يستهان بي  و أتييد ا ي الصيغة احلالية ملشأروع املأا ة  ال

الأأداعي لد االستعاضأأأة  (48)ص فائأأدة يف ايأأرتا  عيلنأأأديأأر  املقأأرر اخلأأأا
اباللتزامأات  “عأد  املسأاس”عر مشروع املأا ة  أ ا تكأم يأنص علأى 

 لقة بتسليم املطلوبني فيما بني الدول املعنيةأونية الدولية املتعالقان
اايقأأايف املرتتأأب علأأى  ابألثأأروفيمأأا يتصأأل ابلسأأ ال املتعلأأق  -26

، مل يستجب سو  عد  يليل جداً مر الطر يرار  يفالطعر القضائي 
الدولأ وجاء يف ر  السويد على الس ال املوجمي لد الدول بشفن   ا 

أ (49)“يصأأأبح هنائيأأأاً  مل ال جيأأأو  تنفيأأأ   مأأأر الطأأأر  مأأأا”املوضأأأوع  نأأأي 
 وذكر  ثل كندا، يف معرر لبداء ر يي  ثنأاء املنايشأات الأيت  ارت يف
اللجنأة السا سأأة بشأأفن تقريأأر جلنأأة القأانون الأأدويل عأأر  عمأأال  ور أأا 

  ارسأأة الأأدول ال يبأأدو  هنأأا تأأويل بعأأدي ا تمامأأاً ”الثالثأأة والسأأتني،  ن 
لطعأأر يف يأأرار املرتتأأب علأأى ا اايقأأايفألثأأر لأأق ابيتع “بصأأياسة اكأأم

أ ويدمن  ملانيا، يف ر  ا اخلطي على األسئلة الأيت طراتهأا (50)الطر 
القانون الدويل يف الفصل الثالأث مأر تقرير أا عأر  عمأال  ور أا جلنة 

املوجأأأأي لد  مانأأأأة جلنأأأأة القأأأأانون  (51)2011الثالثأأأأة والسأأأأتني يف عأأأأا  
، عرضأأأاً وافيأأأاً عأأأر االأأأة يوانينهأأأا يف 2012الأأأدويل يف شأأأباد/فرباير 
( مأأأأأر يأأأأأانون ااجأأأأأراءات 1) 80ن املأأأأأا ة  أأأأأ ا الشأأأأأفنأ وذكأأأأأرت  

 “الطعأأأر وطلأأأب االغأأأاء’’مأأأة، علأأأى  ن اا اريأأأة تأأأنص، كقاعأأأدة عا
مأأر تلأأك املأأا ة وعأأدة  اكأأا  مأأر  2هلمأأا  ثأأر ليقأأايفأ بيأأد  ن الفقأأرة 

 ةأالقاعد يانون ليامة األجانب تنص على استثناءات هل  
( مأأر يأأانون اايامأأة علأأى  ن 1) 84وعليأأي، تأأنص املأأا ة  -27

الدعو  املرفوعة ضد يرار رفض طلب تصريح اايامة )سواء  كأان 
 ثأر ليقأأايفأ  للحصأول علأأى تصأريح  و لتمديأأد ( لأيس هلأأا  ي طلبأاً 

( مر يأانون 1) 52مر املا ة  األودمر اجلملة  4وينص البند ريم 
( مأأر القأأانون املتعلأأق  جأأراءات 2) 75ة اايامأأة، بقراءتأأي مأأع املأأا 

 ي  ثر ليس لي  للغاء تصريح ليامة شخص  جن  ن اللجوء، على 
مأأأأأأأر  األودمأأأأأأأر اجلملأأأأأأأة  4لبنأأأأأأأد ريأأأأأأأم ليقأأأأأأأايفأ وكأأأأأأأ لك يأأأأأأأنص ا

احلاالت اليت   ن( مر يانون ااجراءات اا ارية على 2) 80 املا ة
 حتقيقاً  نفي  الفوريوأتمر ابلت منفصالً  ل ارايً  تتخ  فيها السلطة يراراً 

  ثر ليقايفأليس هلا  للمصلحة العامة

__________ 
 أ77، الفقرة رجع نفسيامل (47)
 أ عال  46 احلاشية انظر (48)
 أA/CN.4/628، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 2010 اولية (49)
 اللجنأأة والسأأتون،  سأأةاالس الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (50)

 أ76، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة السا سة
 أ42-40 )اجلزء الثاين(، الفقرات ، اجمللد الثاين2011 اولية (51)
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واأأىت يف احلأأاالت الأأيت يرتتأأب فيهأأا  ثأأر ليقأأايف، فأأإن يأأانون  -28
لهنأاء يرتتب عليي يرار طر   و يرار ل اري  لنفاذاايامة ينص على  ن 

اايامة القانونية ينبغأي  ال يتأفثر بوجأو  اعأرتار  و  جأراءات يانونيأة 
لقأأانون ااجأأراءات اا اريأأة، جيأأو  للسأألطة  ((أ ووفقأأاً 2) 84)املأأا ة 
يف احلأأاالت الأأيت  ليقافيأأاً  قأأرار ل اري  ثأأراً رعأأل لة املختصأأة  ن اا اريأأ

 (أ2) 80 يتع ر فيها تطبيق ذلك األثر اايقايف  وجب املا ة
وفيما خيص معرفة ما لذا كان األثأر اايقأايف يتويأف علأى  -29

ابلنفأيأ والسأبب يف ذلأك  أو   ملانيااء ر  شرعية ليامة األجن ، ج
سأأري يانونيأأة  ليامتأأي ن يأأرار الطأأر  الصأأا ر يف اأأق  ي  جنأأ  جيعأأل 

 ويلزمي  غا رة  راضي  ملانياأ
اعأى فيهأا يير وابلنسبة ملسفلة معرفة مأا لذا كانأن الدولأة الأيت  -30

مأر مقتضأيات القأانون الأدويل،  جابأن  تعتأرب  ن ذلأكاألثر اايقايف 
 لقانوهنا الدستوريأ نيا يف   ا الشفن  هنا نتثل بشكل رئيسي ملا

مد  التعقيد الشديد هل   املسأفلة يف ضأوء  معرفةوميكننا  -31
أ فأأاألمر ال يقتصأأر فقأأط علأأى عأأد  وجأأو  املتبعأأة يف  ملانيأأااملمارسأأة 
يف  ارسأأأات الأأأدول، علأأأى النحأأأو الأأأ ي  االتسأأأاقاي مأأأر يأأأدر كأأأ

و شأأأار لليأأأي بعأأأد ، (52)قريأأأر  السأأأا س شأأأار لليأأأي املقأأأرر اخلأأأاص يف ت
كنأأأأدا يف مداخلتأأأأي املأأأأ كورة  عأأأأال ، بأأأأل وسأأأأيكون مأأأأر ذلأأأأك  ثأأأأل  

اجملا فأأأة ايأأأرتا  ياعأأأدة عامأأأة لتنظأأأيم مسأأأفلة تعاجلهأأأا بعأأأض القأأأوانني 
تسأأأأب احلأأأأاالت الأأأأيت  الوطنيأأأأة عأأأأرب جمموعأأأأة متنوعأأأأة مأأأأر احللأأأأول

  جأأأو و  مأأأر يأأأزال سأأأري متأأأيقر الفأأأإن املقأأأرر اخلأأأاص  ،تتناوهلأأأاأ ولأأأ ا
  ساس يانوين كاي اليرتا  مشروع ما ة بشفن   ا املوضوعأ

 
__________ 

 A/CN.4/625، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة 2010 اوليأأأة (52)
 أ457-453، الفقرات Add.1-2و

 الفصل الثاين
 تعليقات االحتاد األورويب

املعدلأأأة ملعا أأأدة االحتأأأا  األورويب معا أأأدة  مسأأأرت ا   كرسأأأن -32
واملعا أأدات املنشأأئة للجماعأأات األوروبيأأة وبعأأض القأأوانني ذات الصأألة 

ضأأأأأاء لد ول األعمأأأأأر الأأأأأد “يأأأأأانون األجانأأأأأب”نقأأأأل جأأأأأزء  أأأأأا  مأأأأأر ل
و    لد  1999املفوضأأأية األوروبيأأأةأ ويأأأد جأأأر   أأأ ا النقأأأل يف عأأأا  

لجماعأأأأأأة األوروبيأأأأأأة يعأأأأأأا  شأأأأأأئة لاملنعا أأأأأأدة املل را  ابب منفصأأأأأأل يف 
مسائل التفشريات واللجوء واهلجرة وسياسأات  خأر  تتعلأق تريأة تنقأل 

األوروبيأأأأأة عأأأأأدة  اجلماعأأأأأةأ ويأأأأأد ااأأأأأ ت )البأأأأأاب الرابأأأأأع( األشأأأأأخاص
كة بشأأأأفن عأأأأو ة األشأأأأخاص مأأأأر سأأأأري رات لوضأأأأع سياسأأأأة مشأأأأرت مبأأأأا 

يف  أ ا ، واعتمدت والسما  هلم ابلدخول جمد اً املواطنني )األوروبيني( 
اتفايأأأات  وليأأأة يف لطأأأار البأأأاب  برمأأأن   و (53)الصأأأد  عأأأدة توجيهأأأات

الرابأأأع مأأأر معا أأأدة  مسأأأرت ا أ واسأأأتيعيض عأأأر  أأأ ا البأأأاب الرابأأأع مأأأر 
املعدلأأة ملعا أأدة  امس مأر معا أأدة لشأأبونةمعا أدة  مسأأرت ا  ابلبأأاب اخلأأ

 والأيت      خوهلأاواملعا دة املنشئة للجماعأة األوروبيأة  االحتا  األورويب
__________ 

 Council Directive 2001/40/EC ofانظأر علأى وجأي اخلصأوص:  (53)

28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion 

of third-country nationals, Official Journal of the European 

Communities, L 149/34, 2 June 2001; Directive 2008/115/EC of the 

European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on 

common standards and procedures in Member States for returning 

illegally staying third-country nationals, Official Journal of the 

European Union, L 348/98, 24 December 2008; Council Directive 

2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-

country nationals who are long-term residents, Official Journal of the 

European Union, L 16/44, 23 January 2004; and Council Directive 

2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification, 

Official Journal of the European Union, L 251/12, 3 October 2003.أ 

االحتأأأا    ن حيأأأللد  2009كأأأانون األول/ يسأأأمرب   1ايأأأز التنفيأأأ  يف 
األورويب حمأأأأل اجلماعأأأأأة األوروبيأأأأةأ ويتنأأأأأاول  أأأأ ا البأأأأأاب اخلأأأأامس مأأأأأر 

 أ(54)“مر والعدالةرية واألجمال احل”معا دة لشبونة موضوع 
ابملفهأأو  املسأأتخد  يف  عمأأال جلنأأة  “األجانأأب”لن كلمأأة  -33

القانون الدويل بشفن طر  األجانب تع ، يف يانون االحتا  األورويب، 
حيملأون جنسأية  األشخاص الأ ير ال” ي  “رعااي البلدان األخر ”

مر ( )  2، تسب التعريف الوار  يف املا ة “لاد  الدول األعضاء
 28ت األوروبيأة يف الصا ر عر جملس اجلماعأا EC/2001/40التوجيي 

مأأأأواط   طأأأأر بشأأأأفن االعأأأأرتاي املتبأأأأا ل بقأأأأرارات  2001 اير/مأأأأايو 
، فأأأأإن يأأأأانون “الطأأأأر ” مفهأأأأو  أ وفيمأأأأا خيأأأأص(55)البلأأأأدان األخأأأأر 

االحتأأا  األورويب يسأأتخد  كلمأأات متنوعأأة لإلشأأارة لليأأي،  أأا يف ذلأأك 
 أ“العو ة”  و “اابعا ”  و “انتهاء اايامة”

ات يف التوجيأأأأي املتعلأأأأق ابلعأأأأو ة وتيسأأأأتخد  نفأأأأس الكلمأأأأ -34
الأأأأأ ي حيأأأأأد  املعأأأأأايري وااجأأأأأراءات املواأأأأأدة السأأأأأارية علأأأأأى الأأأأأدول 
األعضاء مر  جل لعا ة رعااي الأدول األخأر  املقيمأني بصأورة سأري 

ويعأأأرمي  أأأ ا أ “العأأأو ة الطوعيأأأة” لد  يضأأأاً  يشأأأري ييانونيأأأة، ولكنأأأ
ا مأواطر اهنا جمموعأة لجأراءات يعأو  عرب أ “العو ة”ي كلمة التوجي

بشأكل يسأري،  بسأبب يأرار طأر   و ينتمي لد  ولأة  خأر ، طوعأاً 
__________ 

 2010 شأأأأباد/فرباير 22رسأأأأالة م رخأأأأة  ور ت  أأأأ   التوضأأأأيحات يف (54)
عأأأأأا  للأأأأدائرة القانونيأأأأأة العأأأأا  لألمأأأأأم املتحأأأأدة مأأأأأر املأأأأدير ال األمأأأأأنيجهأأأأة لد مو 

طأأأأر  ”ن موضأأأأوع فعلأأأأى طلأأأأب تعليقأأأأات حمأأأأد ة بشأأأأ للمفوضأأأأية األوروبيأأأأة ر اً 
 أ29الفقرة ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، 2009 اوليةالوار  يف  “األجانب

 أ عال  53انظر احلاشية  (55)
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)ب(  اأأأأد بلأأأأدان العبأأأأور ابالتفأأأأاق مأأأأع  بلأأأأد األصأأأأل؛  و ) ( لد:
للسأأما  ابلأأأدخول  ةثنائيأأ اتبنأأاء علأأى اتفايأأ اجلماعأأة األوروبيأأة  و

) (  ولأة  خأر    و ؛نائيأة  خأر بناء علأى  ي ترتيبأات ث  و جمد اً 
املأأأواطر املطأأأرو  الأأأ ي حيمأأأل جنسأأأية  ولأأأة  خأأأر   ن خمتلفأأأة يقأأأرر 

 أ(56)يعو  لليها لذا يبلن بي تلك الدولة
املقأأرر  تناوهلأأاالأأيت  التطأأوراتوتنأأدر   أأ   األاكأأا  يف لطأأار  -35

لعاليأأأات بأأأني الدولأأأة الطأأأار ة و ول املأأأرور العأأأابر فيمأأأا خيأأأص ااخلأأأاص 
ة مشأأروع لد صأأياس  فضأأنوالأأيت  (57)يف تقريأأر  السأأا س ةو ول الوجهأأ
 1-واو ومشأروع املأا ة (58)( ولة وجهة األجن  املطأرو ) 1-املا ة  اء

اايأأأأأة اقأأأأأوق اانسأأأأأان الواجبأأأأأة لألجنأأأأأ  املطأأأأأرو  يف  ولأأأأأة املأأأأأرور )
السأأأما  تفايأأأات ا يتنأأأاول مل املقأأأرر اخلأأأاص أ وصأأأحيح  ن(59)(العأأأابر

لد وجأأو   أأ   االتفايأأات واعتأأرب مأأأع ار  شأأ لال  نأأي ابلأأدخول جمأأد اً 
اأأأىت للتطأأأوير  يوجأأأد يف  أأأ ا الصأأأد  جمأأأال للتأأأدوير  و ذلأأأك  نأأأي ال

الأدول اأرة يف  التدرجيي ألن األمر يتعلأق ابلتعأاون الأدويل، ايأث لن
 لبرا   ي اتفايات ترا ا ضرورية يف   ا اجملالأ

 وابلنسأأأبة للمسأأأائل احملأأأد ة الأأأيت طيلأأأب مأأأر الأأأدول تقأأأدمي -36
ات عر املمارسات الأيت تتبعهأا بشأفهنا، يأد  االحتأا  األورويب لوممع

 التوضيحات الوار ة يف الفقرات التاليةأ
ففيما خيص مسوسات الطر  املنصوص عليهأا يف التشأريعات  -37

الحتأأأأا  األورويب  ن تنأأأأتهج سأأأألطات ا يأأأأانون مبأأأأا  الوطنيأأأأة، تقتضأأأأي 
رأأا  مسأأفلة الطأأر ،  يأأةفر مالئمأأاً الاتياجا أأا ال الأأدول األعضأأاء هنجأأاً 

العأا أ وجيأأب  األمأأريف ذلأأك الطأر  ملسأأوسات تتعلأق ابلنظأأا  العأا  و   أا
 أأأأ ا الأأأأنهج خطأأأأورة الشأأأأخص وخطأأأأورة اجلرميأأأأة املرتكبأأأأة يراعأأأأى يف  ن 

ونوعهأأأأأا ومأأأأأدة اايامأأأأأة يف الأأأأأدول األعضأأأأأاء وعمأأأأأر الشأأأأأخص املعأأأأأ  
 دا انعأوتبعات الطأر  علأى الشأخص و سأرتي والصألة ببلأد اايامأة و/ و 

حمأأأد ة  سأأأوسات توجأأأد يائمأأأة  لأأأ لك، ال ببلأأأد األصأأألأ وتبعأأأاً  الصأأألة
 أ(60)العا  األمرتتعلق ابلنظا  العا  و  للطر  ملموسة

ومدتأي،  “مأر  جأل اابعأا  االاتجأا ”وابلنسبة لشرود  -38
  اكامأأأاً  2008يتضأأأمر التوجيأأأي املتعلأأأق ابلعأأأو ة الصأأأا ر يف عأأأا  

__________ 
(56) Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of 

the Council of 16 December 2008 on common standards and 

procedures in member States for returning illegally staying third-

country nationals, Official Journal of the European Union, L 348/98, 

24 December 2008, art. 3 (2) نحأن الأدول األعضأاء يف االحتأا  األورويب أ مي
 2010كأانون األول/ يسأمرب   24اليت تشارك يف اتفاق شنغر ميهلة تنتهي يف 

 ا ما   اكا    ا التوجيي يف تشريعا ا الوطنيةأ
 A/CN.4/625، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة 2010 اوليأأأة (57)
 أ520-462 ، الفقراتAdd.1-2و
 أ518فسي، الفقرة املرجع ن (58)
 أ520املرجع نفسي، الفقرة  (59)
 انظر رسالة املدير العا  للدائرة القانونيأة التابعأة للمفوضأية األوروبيأة (60)
 أ عال ( 54احلاشية )

 االاتجأأأأأأا د  مأأأأأأدة مفصأأأأأألة نأأأأأأ ا الشأأأأأأفن تضأأأأأأع معأأأأأأايري  نيأأأأأأا حتأأأأأأ
 ( و اكامأأأأأاً 16)املأأأأأا ة  لالاتجأأأأأا ( والشأأأأأرود العامأأأأأة 15 )املأأأأا ة
 (أ17القاصرير )املا ة  الاتجا حمد ة 
علأأى  15املأا ة مأر  1الفقأرة ، تأنص لالاتجأا وابلنسأبة  -39

 يظأأل ر أأر االاتجأأا  ال “اخلاضأأع اجأأراءات العأأو ة” ن األجنأأ  
شأ”لال يف احلأاالت التاليأة: ) ( اأأني  )ب( لذا    و “يهأأرب ى  نخيي
يعيأأأأأأق  يئأأأأأأة العأأأأأأو ة  يتفأأأأأأا    و”كأأأأأأان األجنأأأأأأ  املعأأأأأأ  ابألمأأأأأأر 

ملأدة  االاتجأا يكون ”ويف مجيع األاوال، أ “لجراءات اابعا   و
لجأأأراءات  مأأأا  امأأأنو  االسأأأتمرار فيأأأي يصأأأرية يأأأدر اامكأأأان، وجيأأأ

 أ“تنفي  ايتم توخي العناية الواجبة يف و جارية اابعا  
مأأر  1الفقأأرة ، تأأنص “االاتجأأا  أأروي ”ص وفيمأأا خيأأ -40

 االاتجأأأا مرافأأأق  جيأأأري عأأأا ة يف االاتجأأأا ”علأأأى  ن  16املأأأا ة 
ولذا جأأأأر  االاتجأأأأا  يف م سسأأأأة أ “املخصصأأأأة ألسأأأأرار بعينهأأأأا

لصالاية، فال بد مر فصل األجن  املعأ  عأر السأجناء العأا ينيأ 
 “يف الويأأأأن املناسأأأأب”ويسأأأأمح لأأأأي، لذا طلأأأأب ذلأأأأك، ابالتصأأأأال 

 نوين و فأأأأأأأرا   سأأأأأأأرتي والسأأأأأأألطات القنصأأأأأأألية املختصأأأأأأأةي القأأأأأأأا مثلأأأأأأأ
 “ا تما  خاص”مر     املا ة  يالء  3  الفقرة أ وتيلز  (2 )الفقرة

الرعايأأأأأة الطبيأأأأأة الطارئأأأأأة ”لوضأأأأع األشأأأأأخاص املستضأأأأأعفني وتأأأأوفري 
للمنظمأأأات واهليئأأأات  4وريأأأز الفقأأأرة أ “والعأأأال  الأأأال   للمرضأأأى

، االاتجأأأا املختصأأأة  ايرة مراكأأأز الوطنيأأأة والدوليأأأة وسأأأري احلكوميأأأة 
 5عنأأأأأد اللأأأأأأزو ، بعأأأأأد احلصأأأأأأول علأأأأأى لذن بأأأأأأ لك؛ ونأأأأأنح الفقأأأأأأرة 

صول ابنتظا  على املعلومات اليت احل”احلق يف  احملتجزيراألجانب 
 أ“توضح القواعد السارية يف املركز وحتد  اقويهم وواجبا م

مأأر  1الفقأأرة القاصأأرير واألسأأر، تأأنص  الاتجأأا وابلنسأأبة  -41
كمأأأالذ  خأأأري وأليصأأأر فأأأرتة   لال”علأأأى عأأأد  جأأأوا  ذلأأأك  17 ا ةاملأأأ

 وبعد ذلك، حتد  تلك املا ة خمتلف احلقوق وتدابريأ “مناسبة  كنة
احلماية األخر  املوضوعة لصاحل     الفئة مر األشخاص: احلأق يف 

 ولعاأأأأة؛ مأأأأر اخلصوصأأأأية يأأأأدراً كافيأأأأاً مسأأأأكر مسأأأأتقل يضأأأأمر هلأأأأم 
 ماكر لإليواء يف  وتوفري؛ للقاصرير هيةلمكانية  ارسة األنشطة الرتفي

أ يأأأدر اامكأأأان م سسأأأات مأأأزو ة  أأأو فني مناسأأأبني ومرافأأأق مناسأأأبة
االعتبأأأار الرئيسأأأي يف لطأأأار  العليأأأاحة الطفأأأل تشأأأكل مصأأأل”، و خأأأرياً 
 (أ5الفقرة ) “انتظار لبعا  م القاصرير يف ااتجا 

 حتلأأأأأأأيالً  (61)و جأأأأأأأر  املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص يف تقريأأأأأأأر  السأأأأأأأا س -42
مأأر التوجيأي املتعلأق ابلعأأو ة  17 لد 15 الأوار ة يف املأوا بأارات لالعت

االعأأأأأأرتاي ان  مأأأأأر بأأأأأد أ ومأأأأأع ذلأأأأأأك، ال2008الصأأأأأا ر يف عأأأأأا  
تقدميأأة   اكامأأاً  املسأأائلالتوجيأأي املأأ كور  عأأال  يتضأأمر بشأأفن  أأ   

علأأى للغايأأة، تسأأبق بكثأأري املعأأايري املوجأأو ة يف سأأائر منأأاطق العأأاملأ و 
مأأر  ن  بأأدوي، تقريبأأاً   ولأأة 27 تطبأأق يف كأأا  أأ   األا ن  مأأر رسمالأأ

__________ 
 A/CN.4/625 ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة2010 اوليأأأة (61)
 ومشروع املا ة ابءأ، 276-211، الفقرات Add.1-2و
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 (62)سأأأأيما و ن بعأأأأض الأأأأدول تكريسأأأأها كمعأأأأايري عامليأأأأة، ال الصأأأأعب
املقأأأأرر اخلأأأأاص ابلقأأأأول لنأأأأي يأأأأدومن يأأأأانون االحتأأأأا   انتقأأأأا تأأأأرت   يف  ال

األورويب بل واالجتها  القضائي الصا ر عر  يئات مرايبة معا دات 
لد  ن  علأأأأى األيأأأأل،ااشأأأأارة،  ال بأأأأد مأأأأراقأأأأوق اانسأأأأانأ ولكأأأأر 

ابلقبأأول يف  حتظأأى عمومأأاً  األاكأأا ساسأأية الأأوار ة يف  أأ   املعأأايري األ
 ارسات معظم الدول، وتتسم عالوة على ذلأك بطأابع عأاملي ايأث 

 43/173 لهنأأا مأأ كورة علأأى وجأأي اخلصأأوص يف يأأرار اجلمعيأأة العامأأة
املقأأأرر اخلأأأاص  سأأألطالأأأ ي  1988كأأأانون األول/ يسأأأمرب   9املأأأ ر  
لسا س امل كور  عال أ وتبأنيم مر تقرير  ا 245يف الفقرة  علييالضوء 

توافأأأق يف وجأأأو  عأأأد  املنايشأأأات الأأأيت  ارت يف جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل 
اأأأأأول بعأأأأأض املسأأأأأائل ومنهأأأأأا، علأأأأأى سأأأأأبيل املثأأأأأال، الشأأأأأرود  ا راء

 طر ألل اخلاضعاألجن   ااتجا بشفن  15امل كورة يف املا ة 
فأأي ا  تتعلأأق ابملصأأطلحاتأ فوةأأة مسأأفلة تسأأتحق اال تمأأ -43

كلمأأأأأأة   مت اسأأأأأأتخدا التوجيأأأأأأي املتعلأأأأأأق ابلعأأأأأو ة الفرنسأأأأأأي مأأأأأر الأأأأأنص 
، يف اأأني  ن املقأأرر اخلأأاص يسأأتخد  كلمأأة (15)املأأا ة “ توييأأف”
 ن  وميكأأأر، ويأأأد اأأأ ت اللجنأأأة اأأأ و  يف  أأأ ا األمأأأرأ “ااتجأأأا ”

الكلمأأأة الأأأوار ة يف التوجيأأأي، ولكأأأر  أأأ ا  اسأأأتخدا  يكأأأون مأأأر احملبأأأ 
شأاملةأ  “ااتجأا ”، كلمأة يف احلقيقأةأ فأفوالً  يبدو ضأرورايً  الاخليار 

امل كور  عال   43/173ومر امللفن للنظر يف   ا الصد   ن القرار 
اايأأة مجيأع األشأخاص الأ ير يتعرضأأون ألي ”حيمأل العنأوان التأايل: 

 لد  ن ، نظأأأأراً نيأأأأاً واثأ “السأأأأجر شأأأأكل مأأأأر  شأأأأكال االاتجأأأأا   و
 االاتجأأا  مأأر ”علأأى  ن  التوجيأأي تأأنص مأأر 15املأأا ة مأأر  2الفقأأرة 

التمييأأز  يبأأدو جمأأدايً  ، ال“القضأأائية يصأأدر عأأر السأألطات اا اريأأة  و
 بأأأأأني  وامأأأأأر االاتجأأأأأا  الأأأأأيت أتمأأأأأر نأأأأأا نفأأأأأس السأأأأألطات اا اريأأأأأة  و

 رائم ر أأأا تكأأأون ذات طبيعأأأة خمتلفأأأة ولكنهأأأاعأأأ فيمأأأا يتصأأألالقضأأأائية 
 يةأاحلر  احلرمان مر مر ايثت  ي لد نفس النتيجة 

مأأأأر  2الفقأأأأرة  لد ينبغأأأأي االسأأأأتنا ، ومأأأأر انايأأأأة  خأأأأر  -44
مشأأأأأروع )ب( مأأأأأر  3الفقأأأأأرة املأأأأأ كورة  عأأأأأال  لتعأأأأأديل  15 املأأأأأا ة
ال جيأأأأأو  نديأأأأأد فأأأأأرتة ”يلأأأأأي:  الأأأأأيت تأأأأأنص علأأأأأى مأأأأأا (63)ابء املأأأأأا ة

ميكنأأأأي  ارسأأأأة مأأأأر شأأأأخص  احملكمأأأأة  و االاتجأأأأا  لال بقأأأأرار مأأأأر
االجتهأأأأأأأا   رو أأأأأأأ ا الأأأأأأأنص، املسأأأأأأأتواى مأأأأأأأأ “السأأأأأأألطة القضأأأأأأأائية

القضأأأأأأائي، حيأأأأأأر  السأأأأأألطات اا اريأأأأأأة مأأأأأأر صأأأأأأالاية نديأأأأأأد فأأأأأأرتة 
االاتجا  على الرسم مر  هنا نلك صالاية لصدار  مر االاتجا  
يف اأأأأأد ذاتأأأأأيأ ويأأأأأد يثأأأأأري  أأأأأ ا الأأأأأنهج صأأأأأعوابت عمليأأأأأة للأأأأأدول، 

يينكأأأأر  ن احلالأأأأة يأأأأد تكأأأأون  سأأأأري منطقأأأأي، لذ ال  نأأأأياباضأأأأافة لد 
تسأأأأأأمح ابنتظأأأأأأار نتيجأأأأأأة ااجأأأأأأراءات  طارئأأأأأأة لد  رجأأأأأأة ال  ايأأأأأأاانً 

 اا اريةأ  بطف مر ااجراءات القضائية اليت تكون عموماً 

__________ 
 الرمسيأأة الواثئأأق، ر علأأى وجأأي اخلصأأوص بيأأان الأأوالايت املتحأأدةانظأأ (62)

 21 ، اجللسأأأأأةالسا سأأأأأة اللجنأأأأأة والسأأأأأتون، الرابعأأأأأة الأأأأأدورة العامأأأأأة، للجمعيأأأأأة
(A/C.6/64/SR.21) أ97، الفقرة 

  عال أ 61انظر احلاشية  (63)

أأأنح لألجنأأأ  املطأأأرو   -45 وفيمأأأا خيأأأص احلأأأق الأأأ ي حيتمأأأل  ن ميي
التوجيأأأي يعأأأو  لد الدولأأأة الأأأيت طر تأأأي، فأأأإن   ن بصأأأورة سأأأري يانونيأأأة يف

ج كأر  ن ييسأتنتمباشأرةأ ومي بصورةيعا      املسفلة  املتعلق ابلعو ة ال
مأأر  أأ ا التوجيأأي الأأيت تعأأا  مسأأفلة اظأأر  11املأأا ة  مأأر 1الفقأأرة  مأأر

الأأدخول  ن مأأر املمكأأر يف بعأأض احلأأاالت اسأأتبعا  العأأو ة لد الدولأأة 
ول، الطار ةأ وحيد  ذلك عندما تقرتن يرارات الطر  امر حيظأر الأدخ

ء اباللتأزا  يف اال عد  الوفا نينح  ي مهلة للمغا رة الطوعية،  و لذا مل
، العتبأأأأارات  ال تصأأأأدراألعضأأأأاء  جيأأأأو  للأأأأدول ،و ةأ ومأأأأع ذلأأأأكابلعأأأأ

لنسأأانية،  وامأأر اظأأر  خأأول،  أأا يف ذلأأك اأأني يتعلأأق األمأأر بضأأحااي 
 اشخاص حيتاجون لد ااية  وليةأ االرار ابلبشر وبطال  اللجوء  و

مر التوجيأي تأنص  13 ن املا ة   يضاً  ومر اجلدير ابل كر -46
احلأاالت الأيت ييتخأ   يشأملق يف الطعر يف يأرار الطأر ،  أا على احل

االأأأة  كأأأل  فيهأأأا يأأأرار تظأأأر الأأأدخولأ وحتأأأد   يئأأأة االسأأأتئناي، يف
على ادة، النتائج املرتتبة على يرار االستئناي ال ي يصدر لصاحل 

وجأأأأد يف يأأأأانون االحتأأأأا  األورويب ياعأأأأدة ت األجنأأأأ أ وابختصأأأأار، ال
 لشخص املطرو  لد الدولة الطار ةأحمد ة وصرحية تتعلق بعو ة ا

 27    املالاظأة املتعلقأة ابملمارسأة املشأرتكة بأني ت كد و  -47
توجأأأد يف  أأأ ا  املقأأأرر اخلأأأاص الأأأ ي يأأأر   نأأأي ال ر ي ولأأأة  وروبيأأأة 

القاعأأدة  و ن بشأأفن املوضأأوع  ارسأأة مواأأدة اجملأأال ياعأأدة عامأأة  و
تنأأأدر   (64)يف تقريأأأر  السأأأا س 1-املأأأ كورة يف مشأأأروع املأأأا ة اأأأاء

   القاعأأأأدة هلأأأأيف لطأأأأار التطأأأأوير التأأأأدرجيي للقأأأأانون الأأأأدويلأ و  فعأأأأالً 
 وألهنأاياعأدة مبنيأة علأى مأنهج االسأتدالل العكسأي  ألهنأا وجا تها

تأأأب  ي ميصأأأاسة بوصأأأفها نتيجأأأة يانونيأأأة ال مأأأة ترت  ،ياعأأأدة منطقيأأأة
 على خرق ياعدة مر يواعد القانون الدويلأ

 الدولة الطار ة و ولة املرور وابلنسبة لطبيعة العاليات بني -48
تتنأأأأأاول  أأأأأ   املسأأأأأفلة  لعأأأأأابر، فأأأأأإن توجيهأأأأأات االحتأأأأأا  األورويب الا

السأأأأما  عوجلأأأأن يف عأأأأد  مأأأأر اتفايأأأأات  ، مأأأأع  هنأأأأابصأأأورة صأأأأرحية
يب و ول سأأري  عضأأأاء يف املربمأأة بأأأني االحتأأا  األورو  ابلأأدخول جمأأد اً 

ايأث ئي ذلك، يتعلق  أ ا األمأر  جأال التعأاون الثنأا االحتا أ ومع
على القواعد  تكون للدول ارية  ارسة اقها السيا ي يف االتفاق

تنتهأأأك تلأأأك  تطبيقهأأأا يف عاليا أأأا املتبا لأأأة، شأأأريطة  ال تعتأأأز الأأأيت 
ت املرتتبة رأا  االلتزاما القواعد املعايري املوضوعية للقانون الدويل  و

 االكتفأأاء يف ينبغأأي ياجلميأأعأ وهلأأ ا السأأبب، يأأر  املقأأرر اخلأأاص  نأأ
يف لطأار القواعأد العامأة للقأانون  ابملمارسات الراسخةوع   ا املوض
املقأأأأرت  يف  1-مشأأأأروع املأأأأا ة واو اسأأأأبما  أأأأو منشأأأأو  يف ،الأأأأدويل
والأأ ي مت تعديلأأي خأأالل املنايشأأات العامأأة الأأيت  (65)السأأا س تقريأأر 
 أ(66)ر ا جلنة القانون الدويل بشفن ذلك التقرير ج

__________ 
 A/CN.4/625، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة 2010 اوليأأأة (64)
 أ562رة ، الفقAdd.1-2و
 أ520و 519املرجع نفسي، الفقرعن  (65)
احلاشأأية و  219الفقأأرة  ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(،2011 اوليأأة (66)

 أالوار ة فيها
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 الفصل الثالث
 اصامية للمقرر اخلاملالحظات اخلت

ستتضأأأأأأأمر  أأأأأأأ   املالاظأأأأأأأات اخلتاميأأأأأأأة اب   ذي بأأأأأأأدء  -49
مالاظأأة بشأأفن التعليقأأات الأأيت  بأأد ا الأأدول اأأول بعأأض مشأأاريع 
املوا  احملأد ةأ مث سأتتناول علأى التأوايل بعأض جوانأب املنهجيأة الأيت 
اتبعهأأا املقأأرر اخلأأاص والتقأأد  احملأأر  يف  عمأأال جلنأأة القأأانون الأأدويل 

النهائية ألعمال جلنة القانون والنتائج  طر  األجانبع بشفن موضو 
 الدويل يف   ا املضمارأ

 التعليقات احملددة بشأن خمتلف مشاريع املواد -ألف
لقأأد راأأب املقأأأرر اخلأأاص  أأا  بدتأأأي الأأدول مأأر تعليقأأأات  -50
يدمتأأي مأأر ايرتااأأات بشأأفن بعأأض مشأأاريع املأأوا  احملأأد ةأ و أأو  ومأأا

انون الأأأأدويل فأأأاً،  ن  مكأأأأان جلنأأأة القأأأأيأأأر ، اسأأأأبما  شأأأار لليأأأأي آن
األخأأ  بأأبعض االيرتااأأات خأأالل وضأأع مشأأاريع املأأوا  يف صأأيغتها 
النهائيأأأة  ثنأأأاء القأأأراءة األودأ وسأأأيعمل علأأأى صأأأو  ايرتااأأأات هلأأأ ا 

 الغرر، عند االيتضاءأ

 التعليقات احملددة بشأن بعض املسائل  -ابء
 املتصلة ابملنهجية

لتضأأارب يف بعأأض األايأأان اتسأأمن آراء بعأأض الأأدول اب -51
بشفن النهج ال ي اتبعي املقرر اخلاص يف صو  مشاريع املوا أ فقأد 
انتقأأدت الأأوالايت املتحأأدة املقأأرر اخلأأاص لقيامأأي بتأأدوير االجتهأأا  
القضأأائي للهيئأأات القضأأائية اايليميأأة املعنيأأة تقأأوق اانسأأان، مأأر 

صد لنفاذ يبيل احملكمة األوروبية حلقوق اانسان، وك لك  يئات ر 
أ ومر جهة (67)لية الرئيسية يف جمال اقوق اانساناملعا دات الدو 

 خر ، وجي لي االحتا  األورويب االنتقا  لتجا لأي القأوانني األوروبيأة 
 (69)أ  مأأأأأا  ملانيأأأأأا(68) و عأأأأأد   خأأأأأ  ا يف احلسأأأأأبان ابلقأأأأأدر الكأأأأأايف

 فانتقدتي لركوني لد مصا ر يدمية للغايةأ

__________ 
 للجمعيأأأأةالواثئأأأأق الرمسيأأأأة  يفانظأأأأر علأأأأى وجأأأأي اخلصأأأأوص بياهنأأأأا الأأأأوار   (67)

، (A/C.6/64/SR.21) 21، اجللسأأة السا سأأة اللجنأأة والسأأتون، الرابعأأة الأأدورة العامأأة،
 أ97الفقرة 

بيأأان  ثأأل االحتأأا  األورويب الأأ ي تكلأأم  يضأأاً ابسأأم البلأأدان املرشأأحة  (68)
ليوسوسأأأالفية سأأأابقاً وكرواتيأأأا وبلأأأدي آيسأأألندا واجلبأأأل األسأأأو  ومجهوريأأأة مقأأأدونيا ا

عمليأأأأة االسأأأأتقرار واالنتسأأأأاب  لبانيأأأأا والبوسأأأأنة واهلرسأأأأك اباضأأأأافة لد مجهوريأأأأة 
 21، اجللسأة السا سأة اللجنأة والسأتون، السا سأة الأدورة املرجع نفسي،مولدوفا، 

(A/C.6/66/SR.21) أ45، الفقرة 
 أ26، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي (69)

   ا ،  ون اخلور ابلتفصيل، يفوسيكتفي املقرر اخلاص -52
املقا ، يف الر و  الأيت يأدمها بشأفن  أ ا املوضأوع خأالل املنايشأات 

، (70)2011الأأيت  جر أأا اللجنأأة السا سأأة يف تشأأرير الثأأاين/نوفمرب 
اباشأأأأأارة لد البيأأأأأان الأأأأأ ي   د بأأأأأي  اأأأأأد  عضأأأأأاء جلنأأأأأة القأأأأأانون 

 اجللسأأة يف  أ   املسأفلة خأالل املنايشأات الأيت  ارت يف (71)الأدويل
والأأ ي  شأأا  فيأأي  طأأر  األجانأأبتقريأأر السأأا س عأأر العامأأة بشأأفن ال

بشدة  ا ب لي املقرر اخلأاص مأر جهأو  جلمأع  وسأع جمموعأة  كنأة 
مأأر املصأأا ر مأأر مجيأأع منأأاطق العأأامل وابألسأألوب الأأ ي انتهجأأي يف 
اسأأأأأتغالل تلأأأأأك املصأأأأأا ر  قارنتهأأأأأا وحتليلهأأأأأا مأأأأأر منظأأأأأور عرخيأأأأأيأ 

األجانأب  أي خأري  اليت  يعدت عر موضأوع طأر والتقارير املختلفة 
 ليأأأأل علأأأأى ذلأأأأكأ ومأأأأر املمكأأأأر  ن تعطأأأأي طريقأأأأة عأأأأرر بعأأأأض 
األادا  ابلنسبة لبلد وااد بعيني انطباعاً خاطئاً ان التحليل  ل 
ابأأأأيس املاضأأأأي لأأأأيس لالمأ ويتعأأأأني النظأأأأر لد ذلأأأأك ابعتبأأأأار  جمأأأأر  

مأأأأر حماولأأأأة مأأأأر املقأأأأرر اخلأأأأاص لالسأأأأتفا ة مأأأأر  كأأأأرب عأأأأد   كأأأأر 
تااة ارساء  سأس  كثأر صأالبة ملشأاريع املأوا  التجارب التارخيية امل

املقرتاة،  ون لصدار  ي اكم على الويائع يف اد ذا ا وال على 
الظأأأروي الأأأيت   ت لد اأأأدوثهاأ ومل يكأأأر القصأأأد اي اأأأال مأأأر 
األاوال  ن ينال املقرر اخلاص مر  ي  ولة  و يصدر اكماً علأى 

 يثةأرخيها  و  ارستها احلداألادا  اليت اللن ع
 (72)ومر   ا املنطلق تطرق املقرر اخلأاص يف تقريأر  السأابع -53

لد تنقأأأأأأيح الدسأأأأأأتور السويسأأأأأأري فيمأأأأأأا يتصأأأأأأل بطأأأأأأر  اجملأأأأأأرمني مأأأأأأر 
األجانأب الأأ ي يبلأأي الشأعب السويسأأري والكأأانتوانت السويسأأرية يف 

والأأأ ي  شأأأران بصأأأد   لد  ن احلكومأأأة  2010تشأأأرير الثأأأاين/نوفمرب 
نقيح وفقأاً ملمارسأتها اجليأدة، عنأدما حيأني السويسرية ستعدل ذلك الت

 وان بلورتي على املستو  التشريعيأ ون   الرو   يضاً، جر  التطرق 
 2011 ذاتي لد مشأروع القأانون الفرنسأي لعأا  (73)يف التقرير السابع

بصأأأورة سأأأري  املتعلأأأق ابهلجأأأرة واا مأأأا  واجلنسأأأية والأأأ ي يتصأأأل ولأأأو
علأأى التجريأد مأأر اجلنسأأية يبأأل نص طأأر  األجانأأب، ايأث يأأمباشأرة ب

الطأأر أ وحيأأيط املقأأرر اخلأأاص علمأأاً ان جوانأأب مشأأروع القأأانون  أأ ا 
يتعلأأق  سأفلة طأأر  األجانأب ايأأ فن مأأر  مأا الأيت  اثرت اال تمأأا  يف

 الصيغة النهائية اليت اعتمد ا الربملان الفرنسيأ

__________ 
 أ54-46 ، الفقرات(A/C.6/66/SR.25) 25املرجع نفسي، اجللسة  (70)
 اسياين(أ)بيان السيد ستيفر ف 3039، اجمللد األول، اجللسة 2011 اولية (71)
، A/CN.4/642، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة املرجأأأع نفسأأأي (72)

 أ9-7الفقرات 
 أ19-10، الفقرات نفسياملرجع  (73)
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 منايشأأأأأأة و خأأأأأأرياً، واجهأأأأأأن اللجنأأأأأأة السا سأأأأأأة صأأأأأأعوبة يف -54
بسأأبب التفأأاوت بأأني التقأأد  الأأ ي  اأأر  يف  جانأأبطأأر  األموضأأوع 

 عمأأأأال جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل بشأأأأفن  أأأأ ا املوضأأأأوع وبأأأأني املعلومأأأأات 
الأأأأوار ة يف التقأأأأارير املقدمأأأأة لد الأأأأدول للنظأأأأر فيهأأأأا يف لطأأأأار اللجنأأأأة 

 جلنةكانن   فقدالسا سة على  ساس التقارير األولية للمقرر اخلاصأ 
طر  األجانأب موضوع  بشفن  عماهلا متقدمة يف  وماً الدويل القانون 

املقدمأأة لد اجلمعيأأة العامأأةأ فمشأأاريع املأأوا  الأأيت  التقأأارير يف يأأر  عمأأا
جرت منايشتها يف اجللسات العامة للجنة القأانون الأدويل مث  ايلأن 
لد جلنة الصياسة اليت تولمن  راسأتها بعأد ييأا  املقأرر اخلأاص يف كثأري 

يأدة تتعلأق ابلصأياسة مل تيعأرر فأوراً يان بتقدمي مقرتاات جدمر األا
علأأأى اللجنأأأة السا سأأأة بسأأأبب لرجأأأاء جلنأأأة الصأأأياسة البأأأن يف بعأأأض 
مشاريع املأوا  األوليأة الأيت تتصأل بوجأي خأاص بنطأاق تطبيأق مشأاريع 
املوا  وبعض التعاريف الرئيسية لد اني االطأالع علأى بقيأة مشأاريع 

فعلأي للتقأد  احملأر  تفاوت بني املستو  ال املوا ،  ا     لد ادو 
يف األعمأال بشأفن املوضأأوع يف لطأار جلنأأة القأانون الأأدويل وبأني املأأا ة 
املقدمة لد الدول يف لطار اللجنة السا سة، األمر ال ي جعل احلوار 
بأأني اهليئتأأني صأأعباً لد اأأد مأأا بسأأبب تبأأاير مسأأتو  املعلومأأات الأأيت 

  علأأأى  ن األعمأأالأ واألمأأأل معقأأو  تو  مأأا بشأأفن االأأأة تقأأد  تلأأأك
عأأأأرر جمموعأأأأة مشأأأأاريع املأأأأوا  الأأأأيت اعتمأأأأد ا جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل 

 مشفوعة بتعليقا ا سيضع اداً هل   احلالةأ

التعليقات احملددة بشأن شكل النتائج النهائية ألعمال  -جيم
 جلنة القانون الدويل بشأن املوضوع

ال يصأأألح  بطأأأر  األجانأأأر ت بعأأأض الأأأدول  ن موضأأأوع  -55
 و  ني مأر األفضأل  ن أتخأ  النتأائج النهائيأة ألعمأال  ،(74)للتدوير

مبأأأأا   ”جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل فيمأأأأا يتعلأأأأق نأأأأ ا املوضأأأأوع شأأأأكل 
توجيهأأأأأأأأأأات ” و  (75)“وتوجيهأأأأأأأأأأاتومعأأأأأأأأأأايري  توجيهيأأأأأأأأأأة  ساسأأأأأأأأأأية

و عربأأن بعأأض  أ(76)“مشأأاريع مأأوا ”ولأأيس  “مبأأا   توجيهيأأة  و
نأأأأأة شأأأأأات الأأأأأيت  ارت يف اللجالأأأأأدول عأأأأأر ر ي  اثأأأأأل خأأأأأالل املناي

أ بأأأأل ومت ااعأأأأراب عأأأأر آراء  اثلأأأأة يف جلنأأأأة القأأأأانون (77)السا سأأأأة
 أ فه ا لذاً موضوع شائك تقأ(78)الدويل ذا ا

__________ 
 للجمعيأأأأأة الرمسيأأأأة الواثئأأأأقانظأأأأر بوجأأأأي خأأأأاص مويأأأأف اململكأأأأأة املتحأأأأدة،  (74)

، (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأة السا سأأة اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة،
أ انظأأر  يضأأاً مويأأف بلأأدان ابأأال  ورواب )آيسأألندا والأأدانرك والسأأويد وفنلنأأدا 46الفقأأرة 

 21، اجللسأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأيلنحأأأأو الأأأأ ي  عربأأأأن عنأأأأي  ثلأأأأة فنلنأأأأدا، والنأأأأرويج( علأأأأى ا
(A/C.6/66/SR.21) أ59، الفقرة 

 أ16، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسياليوانن،  (75)
 أ88، الفقرة املرجع نفسييلند، ع (76)
 املرجأع نفسأي،انظر بوجي خاص املوايف اليت  عرب عنهأا  ثأل  نغأاراي،  (77)

 ؛9، الفقأأأأرة (A/C.6/60/SR.13) 13، اجللسأأأأة السا سأأأأة اللجنأأأأة السأأأأتون، الأأأأدورة
؛ 58، الفقأأأأأرة (A/C.6/60/SR.16) 16، اجللسأأأأأة املرجأأأأأع نفسأأأأأيو ثلأأأأأة لسأأأأأرائيل، 
، 38، الفقأأأأأرة (A/C.6/60/SR.12) 12، اجللسأأأأأة ع نفسأأأأأياملرجأأأأأو ثأأأأأل الربتغأأأأأال، 

 19 ، اجللسأأأأأأأةالسا سأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة والسأأأأأأأتون، الثانيأأأأأأأة الأأأأأأأدورة املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي،و 

وسيكتفي املقرر اخلاص يف   ا املقا  اباشارة  جيا  لد  -56
الأر و  الأيت يأأدمها يف  أ ا الصأأد  سأواء يف جلنأأة القأانون الأأدويل يف 

 و خأأالل املنايشأأات الأأيت  جر أأا اللجنأأة  (79)الثأأة والسأأتني ور أأا الث
أ وعأأأأأأأدا موضأأأأأأأوع (80)2011السا سأأأأأأأة يف تشأأأأأأأرير الثأأأأأأأاين/نوفمرب 

اً، ولد اأأأأد مأأأأا  وليأأأأ ةشأأأأروعاملسأأأأري  األفعأأأأالمسأأأأ ولية الدولأأأأة عأأأأر 
اللأأأأ ير اعتمأأأأدت  عمأأأأال تأأأأدوينهما  احلمايأأأأة الدبلوماسأأأأيةموضأأأأوع 

مل ل طأأر  األجانأأب، بشأأدة علأأى االجتهأأا  القضأأائي الأأدويل يف جمأأا
يسأأأأأبق  ن اسأأأأأتيند يف تأأأأأدوير  ي موضأأأأأوع آخأأأأأر مأأأأأدر  يف جأأأأأدول 
 عمأأأأال اللجنأأأأة يف فأأأأرتات السأأأأنوات اخلمأأأأس الأأأأثال  األخأأأأأرية لد 
 سأأأأأس متينأأأأأة وواسأأأأأعة النطأأأأأاق نأأأأأ ا القأأأأأدر سأأأأأو  موضأأأأأوع طأأأأأر  
األجانأأب، ايأأأث ارتكأأأز تدوينأأأي علأأأى رصأأأيد ضأأأخم مأأأر الصأأأكوك 

املصأأأأأأا ر  الأأأأأأدويل املتنأأأأأأوع القانونيأأأأأأة الدوليأأأأأأة واالجتهأأأأأأا  القضأأأأأأائي
والتشأأريعات والسأأوابق القضأأائية الوطنيأأة الأأوفرية واملأأ ا ب القانونيأأة 
الراسأأأخةأ ومل يأأأأتم االسأأأأتنا  يف العديأأأأد مأأأر املواضأأأأيع الأأأأيت تناولتهأأأأا 
اللجنأأة والأأيت  فضأأن لد وضأأع مشأأاريع مأأوا ، بأأداًل مأأر توجيهأأات 

خطأأأأأأأأود توجيهيأأأأأأأأة  و مبأأأأأأأأا  ، لد  أأأأأأأأ ا الكأأأأأأأأم الأأأأأأأأوفري مأأأأأأأأر   و
 أالقانونية ملوا ا

وال ريأب  نأي مأأر السأابق ألوانأأي ااأاذ يأأرار بشأفن الشأأكل  -57
النهائي ألعمال جلنة القانون الدويل بشفن موضوع طر  األجانأبأ 
سأأري  نأأي ملأأا كانأأن  أأ   املسأأفلة مثأأار يلأأق لأأد  بعأأض الأأدول علأأى 

يبأأدو، فأأإن املقأأرر اخلأأاص مقتنأأع انأأي  جأأر  االنتهأأاء مأأر صأأو   مأأا
مشأأأأفوعة بتعليقا أأأأا سأأأأيتجلى االتسأأأأاق واااكأأأأا  وا  مشأأأأاريع املأأأأ

الأأأأ ي يتسأأأأم بأأأأي العمأأأأل املنجأأأأز بقأأأأدر  كأأأأرب  أأأأا عليأأأأي احلأأأأال ا ن، 
وسأأأيتبدم   ون شأأأك بعأأأضق مأأأر القلأأأق ل اء  أأأ ا املوضأأأوعأ لأأأ لك، 
فهأأأأو هتمأأأأل  ن تقأأأأو  اللجنأأأأة، يف الويأأأأن املناسأأأأب، بتقأأأأدمي نتأأأأائج 

كأأأأي يتسأأأأ  ا  ل عماهلأأأأا لد اجلمعيأأأأة العامأأأأة يف شأأأأكل مشأأأأاريع مأأأأو 
للجمعية  ن تقرر، و ي على بيمنة عمأة مأر األمأر، الشأكل النهأائي 

 ال ي يتعني  ن أتخ   تلك النتائجأ

                                                                                                                   
(A/C.6/62/SR.19) 45، الفقأأرعن املرجأأع نفسأأي؛ و ثأأل اململكأأة املتحأأدة، 85، الفقأأرة 

 21، اجللسأأأة اللجنأأأة السا سأأأة والسأأأتون، الثالثأأأة الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأي،، و 46و
(A/C.6/63/SR.21)، اللجنأة والسأتون، الرابعأة الدورة املرجع نفسي،، و 25 الفقرة 

؛ و ثلأأأأأأأة سأأأأأأألوفينيا، 111 ، الفقأأأأأأأرة(A/C.6/64/SR.17) 17 ، اجللسأأأأأأأةالسا سأأأأأأة
أ انظأأر  يضأأاً املويأأف 65، الفقأأرة (A/C.6/64/SR.21) 21، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي

 الأأأدورة املرجأأع نفسأأأي،واب، الأأ ي  عأأأرب عنأأي  ثأأأل السأأويد ابسأأأم بلأأدان ابأأأال  ور 
، (A/C.6/62/SR.19) 19، اجللسأأأأأأأأأأأأة السا سأأأأأأأأأأأأة اللجنأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأتون، الثانيأأأأأأأأأأأأة
 اللجنأأأأأة والسأأأأأتون، الثالثأأأأأة الأأأأأدورة املرجأأأأأع نفسأأأأأي،و ثأأأأأل الأأأأأدانرك، ؛ 50 الفقأأأأأرة

 أ2، الفقرة (A/C.6/63/SR.20) 20، اجللسة السا سة
 أ233-229ت ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرا2011 اولية (78)
 أ258، الفقرة املرجع نفسي (79)
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (80)

 أ54-46، الفقرات (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة السا سة
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 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث
 مر جدول األعمال[ 4]البند 

 A/CN.4/652 الوثيقة
 ، التقرير اخلامس عن محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

 أوسبينا، املقرر اخلاص - نسيالفالسيد إدواردو  أعده
 [ابانكليزية: األصل]

 [2012نيسان/ بريل  9]

 ايتاحملتو 
 الصفحة

 14  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ شار لليها يف   ا التقريرالصكوك املتعد ة األطراي امل

 15  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ املراجع امل كورة يف   ا التقرير
 الفقرات

 15 9-1  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ مقدمة
 الفصل

 17 54-10  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اللجنة السا سةالتعليقات اليت  بد ا الدول واملنظمات يف  - األول 
 17 16-12  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ تعليقات عامة -  لف   
 18 22-17  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 8لد  5مشاريع املوا   - ابء   
 19 23  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 9مشروع املا ة  - جيم   
 19 32-24  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 10مشروع املا ة  -  ال   
 21 43-33  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 11مشروع املا ة  -  اء   
 22 50-44  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ املقرت ( 12احلق يف عرر املساعدة )مشروع املا ة  - واو   
 24 54-51  أأأأأأأأأأأ (2011واجب تقدمي املساعدة )س ال طراتي اللجنة يف تقرير ا السنوي لعا   -  اي   

 25 78-55  أأأأأأأأأأأأأأ 2011السنوي لعا  مويف املقأأأرر اخلاص مر الس ال الأأأأ ي طراتي اللجنة يف تقرير ا  - الثاين 

 28 116-79  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ تث واجب التعاون - الثالث 
 28 84-82  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ طبيعة التعاون واارتا  سيا ة الدولة املتضررة -  لف   
 28 92-85  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ واجب التعاون، التزا  ابلتصري - ابء   
 30 116-93  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ فئات التعاون - جيم   

 35 181-117  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ شرود تقدمي املساعدة - الرابع 
 35 145-120  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ الوطنيةاالمتثال للقوانني  -  لف   
 40 160-146  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ االاتياجات الظا رة للعيان ومرايبة النوعية - ابء   
 44 181-161  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ على الشرود  وجب القانون الدويل والقانون الوط ملفروضة القيو  ا - جيم   

 49 187-182  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ لهناء املساعدة - اخلامس 

 50 190-188  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ التطورات املستجدة يف   ا الصد  - سا سلا 

____________ 
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 14 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

 إليها يف هذا التقريرالصكوك املتعددة األطراف املشار 
 املصدر  

ن اسأأبشأأفن اظأأر اسأأتخدا  يأأ ائف معينأأة ويأأن احلأأرب ) 1868لعأأالن سأأان بطرسأأرب  لعأأا  
 (1868كانون األول/ يسمرب   11، بطرسرب 

 International Committee of the Red Cross, Handbook 

of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, 14th ed., Geneva, 2008, p. 331. 
 James Brown Scott (ed.), The Hague Conventions  (1899و /يوليي ن 29املتعلقة بقوانني و عراي احلرب الربية )ال اي،  1899اتفايية ال اي لعا  

and Declarations of 1899 and 1907, New York, 

Oxford University Press, 1915, p. 100. 

 League of Nations, Treaty Series, vol. CXXXV  (1927نو /يوليي  12االتفايية والنظا  األساسي املنشئان الحتا  ااساثة الدويل )جنيف، 

(1932–1933), No. 3115, p. 247. 

–United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970  (1949آب/ سسطس  12اتفاييات جنيف املتعلقة تماية ضحااي احلرب )جنيف، 

973, pp. 31 et seq. 

 .Ibid., No. 972, p. 135   (1949آب/ سسطس  12اتفايية جنيف املتعلقة  عاملة  سر  احلرب )جنيف، 

 ,Official Journal of the European Union, vol. 45  (1957آذار/مارس  25الصيغة املوادة للمعا دة املنظم مة لعمل االحتا  األورويب )روما، 

No. C 83/47, 30 March 2010. 

ويأأأوع اأأأوا   لشأأأعاعية  اتفأأأاق  ول ابأأأال  ورواب املتعلأأأق ابملسأأأاعدة الطارئأأأة املتبا لأأأة يف االأأأة
 (1963تشرير األول/ كتوبر  17)فيينا، 

 United Nations, Treaty Series, vol. 525, No. 7585, 

p. 75. 

 .Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171  (1966كانون األول/ يسمرب   16العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )نيويورك، 

 كأأانون األول/  16واالجتماعيأأة والثقافيأأة )نيويأأورك، ابحلقأأوق االيتصأأا ية العهأأد الأأدويل اخلأأاص 
 (1966 يسمرب 

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

 .Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13  (1979كانون األول/ يسمرب   18اتفايية القضاء على مجيع  شكال التمييز ضد املر ة )نيويورك، 

 .Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293  (1985آذار/مارس  22ن )فيينا، ماية طبقة األو و اتفايية فيينا حل

 .Ibid., vol. 1522, No. 26369, p. 3  (1987 يلول/سبتمرب  16لطبقة األو ون )مونرتايل،  املستنفدةمونرتايل بشفن املوا   بروتوكول

 26اأأا   نأأووي  و طأأار  لشأأعاعي )فيينأأا، االتفاييأأة املتعلقأأة بتقأأدمي املسأأاعدة يف االأأة ويأأوع 
 (1986 يلول/سبتمرب 

 Ibid., vol. 1457, No. 23643, p. 133. 

ملنأأأأأع لحلأأأأأاق الضأأأأأرر ]بأأأأأني الأأأأأدانرك والسأأأأأويد وفنلنأأأأأدا والنأأأأأرويج[ اتفأأأأأاق التعأأأأأاون عأأأأأرب احلأأأأأدو  
  20ابألشأأأأخاص  و املمتلكأأأأات  و البيئأأأأة  و احلأأأأد منأأأأي يف اأأأأاالت احلأأأأوا   )سأأأأتوكهومل، 

 ( 1989الثاين/يناير  كانون

 Ibid., vol. 1777, No. 31001, p. 223. 

 .Ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3  (1989تشرير الثاين/نوفمرب  20اتفايية اقوق الطفل )نيويورك، 

 .Ibid., vol. 1762, No. 30667, p. 121  (1990ازيران/يونيي  26يية الدخول امل ين للبضائع )اسطنبول، اتفا

 26االتفاق املنش  للوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف اأاالت الكأوار  )بأورت  وي سأبني، 
 (1991شباد/فرباير 

 Ibid., vol. 2256, No. 40212, p. 53. 

 ,OAS, Official Documents, OEA/Ser.A/49 (SEPF)  (1991ازيران/يونيي  7اتفايية البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف ااالت الكوار  )سانتياسو، 

p. 13. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No  (1992آذار/مارس  17االتفايية املتعلقة اب اثر عابرة احلدو  للحوا   الصناعية ) لسنكي، 

36605, p. 457. 

ة البحأأر االتفأأاق املأأرب  بأأني اكومأأات الأأدول املشأأاركة يف منظمأأة التعأأاون االيتصأأا ي يف منطقأأ
اأاالت الكأأوار   األسأو  بشأفن التعأاون يف تقأدمي املسأأاعدة الطارئأة واالسأتجابة الطارئأة يف

 (1998نيسان/ بريل  15كوار  النامجة عر األنشطة البشرية )سوتشي، الطبيعية وال

 أwww.bsec-organization.org :يف املويع متا  

السأأأألكية والالسأأأألكية للحأأأأد مأأأأر الكأأأأوار  اتفاييأأأأة عمبأأأأري املتعلقأأأأة بتقأأأأدمي مأأأأوار  االتصأأأأاالت 
 (1998ازيران/يونيي  18ساثة )عمبري، ولعمليات اا

 United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 

40906, p. 5. 

 .Ibid., vol. 950, No. 13561, p. 269  (1973مايو   اير/ 18االتفايية الدولية لتبسيط وتنسيق ااجراءات اجلمركية )بصيغتها املعدلة( )كيوتو، 

 26)بروكسأأأأل،  اجلمركيأأأأةبروتوكأأأأول تعأأأأديل االتفاييأأأأة الدوليأأأأة لتبسأأأأيط وتنسأأأأيق ااجأأأأراءات 
 (1999ازيران/يونيي 

 Ibid., vol. 2370, No. 13561, p. 27. 



 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث 15

 

 املصدر  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2073, No  (1999نيسان/ بريل  13)لندن،  1999اتفايية املعونة الغ ائية لعا  

32022, p. 135. 

 آب/ 18اانائيأأأأة للجنأأأأوب األفريقأأأأي )مأأأأابوتو، الربوتوكأأأأول املتعلأأأأق ابلصأأأأحة يف  ول اجلماعأأأأة 
 (1999 سسطس 

 أwww.sadc.int :يف املويع متا  
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 *مقدمة
ر أأا التاسأأعة واخلمسأأني الأأدويل يف  و  جلنأأة القأأانون *يأأررت -1

اايأأأأة األشأأأأخاص يف اأأأأاالت ” ن تأأأأدر  موضأأأأوع  2007 لعأأأأا 
__________ 

اخلاص عر تقدير  للمساعدة الأيت يأدمها لأي يف سأياق يعرب املقرر  *
روينيأأأا، مأأأدير بأأأرامج القأأأانون الأأأدويل لعأأأدا   أأأ ا التقريأأأر كأأأل مأأأر:  أ رينيأأأي  و 

واملاجستري يف القانون؛ وسانتياسو روخاس، املرشح لنيأل  رجأة الأدكتورا ، كليأة 
احلقأأأوق عامعأأأة لأأأأوس  نأأأديس، بوسأأأوع؛ وليأأأأي كامبيأأأل، احلأأأائز للماجسأأأأتري يف 
القأأأانون؛ ومأأأا لني سأأأنايدر، املرشأأأحة لنيأأأل  رجأأأة الأأأدكتورا ، كليأأأة احلقأأأوق يف 

نيويأأورك؛ وكريسأأتو ولوس كأأاووتزانيس، احلأأائز للماجسأأتري يف  جامعأأة نيويأأورك،
القأأأأانون واملرشأأأأح لنيأأأأل  رجأأأأة الأأأأدكتورا ، جامعأأأأة كولومبيأأأأا، نيويأأأأورك؛ ولمييكأأأأا 

لزائرة بكلية السياسات العامة توكوانسا، املرشحة لنيل  رجة الدكتورا  والبااثة ا
يأت،، املرشأحة لنيأأل الدوليأة، جامعأة  وسأأاكا،  وسأاكا، اليأاابن؛ وآان بأأوالك بيرت 

 لفيأأأأل،  - رجأأأأة الأأأأدكتورا ، كليأأأأة القأأأأانون األورويب، سأأأألوفينيا؛ واين  يهأأأأوت 
احلأأأأائز للماجسأأأأتري يف القأأأأانون واملرشأأأأح لنيأأأأل املاجسأأأأتري يف القأأأأانون مأأأأر كليأأأأة 

السأوربون، ابريأأس؛  -السأوربون، جامعأأة ابريأس األود ابنتيأون القأانون عامعأة 
رجأأة الأدكتورا  يف القأأانون، كليأة القأأانون عامعأأة وآرون مأاركوس، املرشأأح لنيأل  

 - يف بأأأأرانمج عملهأأأأا، وعينأأأأن السأأأأيد ل وار و فلنسأأأأيا “الكأأأأوار 
 أخاصاً   وسبينا مقرراً 

، كأأأأأأان 2008عأأأأأأا  عقأأأأأأدت يف  الأأأأأأيتويف  ور أأأأأأا السأأأأأأتني  -2
وتنأاول  (1)رر اخلأاصعلى اللجنة التقرير األويل الأ ي  عأد  املقأ معروضاً 

فيي مراال تطور موضوع ااية األشخاص يف ااالت الكوار  واد  
مصا ر القوانني املتعلقة ابملوضوع وتطرق للجهو  اليت ب لن مأر  جأل 
                                                                                                                   

د ، ماساتشوسأأتس؛ ومأأأارين  جيلأأو و اك بنأأأت، ومأأاراي فالنتينأأأا  يأأأ أأارفر ، كامرب 
نأك وآشألي سيأار كاستيو ولكتا  اراي ورااين فراأا و لكسأندرا فيليبوفأا وسأارة في

وفريديريك  ال واثير  ار ويك و يالري  اريس وميا بسأورن وجسأش شأويغل 
سأأأأأأا سأأأأأأتيوارت املشأأأأأأاركون يف بأأأأأأرانمج األخصأأأأأأائيني العأأأأأأامليني يف القأأأأأأانون وملي

(Global Law Scholars)   مركأأأأز الدراسأأأأات القانونيأأأأة يف جامعأأأأة 2013لعأأأأا ،
 ال ايأجور  عون، واشنطر العاصمة؛ وبول رأ واليغور، 

، A/CN.4/598، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2008اوليأة  (1)
 أ171ص 
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اخلطأود  تدوير القانون املتعلأق نأ ا اجملأال وتطأوير أ ويأد  التقريأر  يضأاً 
لويأوي علأى العريضة ملختلف جوانب النطأاق العأا  للموضأوع بغأرر ا

ملسأأائل القانونيأأة الرئيسأأية الأأيت يتعأأني تناوهلأأا وتقأأدمي اسأأتنتاجات مبدئيأأة ا
ال  ا سأتخلص لليأي املنايشأة الأيت يهأدي التقريأر لد لاثر أا  اخأل  ال

م كرة طلبن لد األمانة العامة  على اللجنة  يضاً  اللجنةأ وكان معروضاً 
د  حملة عامة وتق (2)يعيةلعدا  ا، تركز بصفة  ساسية على الكوار  الطب

عر الصكوك والنصأوص القانونيأة القائمأة املطبقأة علأى جمموعأة متنوعأة 
مأأأر اجلوانأأأب املتعلقأأأة ابتقأأأاء الكأأأوار  واملسأأأاعدة الغوثيأأأة، لد جانأأأب 

 ااية األشخاص يف ااالت الكوار أ
الأأأأيت عقأأأأدت يف ونظأأأأرت اللجنأأأأة يف  ور أأأأا احلا يأأأأة والسأأأأتني  -3
لنطأاق  الأ ي يقأد  حتلأيالً  (3)رر اخلاصالثاين للمقيف التقرير  2009 عا 

املوضأأأأوع مأأأأر ايأأأأث االختصأأأأاص املوضأأأأوعي واالختصأأأأاص الشخصأأأأي 
‘‘ الكارثأأأأأة’’ واالختصأأأأأاص الأأأأأزم ، ويبحأأأأأث املسأأأأأائل املتصأأأأألة بتعريأأأأأف

أ املتمثأأأأأل يف التعأأأأأاونألسأأأأأرار املوضأأأأأوع، ويتنأأأأأاول الواجأأأأأب األساسأأأأأي 
 2نطأأأاق( و)ال 1ملأأأوا  مشأأأاريع ابشأأأفن مقرتاأأأات  وتضأأأمر التقريأأأر  يضأأأاً 
 علأى اللجنأة  يضأاً  )واجب التعاون(أ وكان معروضاً  3)تعريف الكارثة( و

ر و  خطية مقدمة مر مكتأب تنسأيق الشأ ون اانسأانية واالحتأا  الأدويل 
جلمعيأأأات الصأأأليب األاأأأر واهلأأأالل األاأأأر بشأأأفن األسأأأئلة الأأأيت طراتهأأأا 

 أ2008 اللجنة على  اتني اهليئتني يف عا 
الأأأأأأأأيت عقأأأأأأأأدت يف نيأأأأأأأأة والسأأأأأأأأتني للجنأأأأأأأأة الثاالأأأأأأأأدورة ويف  -4

 (4)املوضأأأأوع عأأأأر، يأأأأد  املقأأأأرر اخلأأأأاص تقريأأأأر  الثالأأأأث 2010 عأأأأا 
الأأأدول    لأأأن نأأأاالتعليقأأأات الأأأيت  عأأأرعامأأأة  حملأأأةالأأأ ي عأأأرر فيأأأي 

اللجنأة  يفواالحتا  الدويل جلمعيات الصليب األار واهلالل األار 
اضأطلعن نأا اللجنأة  السا سة للجمعية العامة بشفن األعمال اليت

مت االسرتشأأأأأا  نأأأأأا يف املبأأأأأا   الأأأأأيت  تنأأأأأاولاأأأأأىت ذلأأأأأك احلأأأأأنيأ مث 
جانبهأا املتعلأق  يف، اأاالت الكأوار ااية األشأخاص يف  موضوع

أ املتضأأررةابألشأأخاص احملتأأاجني لد اايأأة ومسأأفلة مسأأ ولية الأأدول 
 رتاأأات بشأأفن ثالثأأة مشأأاريع مأأوا   خأأر   أأي:وتضأأمر التقريأأر مق

املبأأأأأا   اانسأأأأأأانية يف االسأأأأأتجابة يف اأأأأأأاالت ) 6 ة مشأأأأأروع املأأأأأأا
 8مشأروع املأا ة و  (الكرامأة اانسأانية) 7مشأروع املأا ة و  (الكأوار 

 أاملتضررة(املس ولية األساسية للدولة )
،  2011عأأا  الأأيت عقأأدت يف ويف  ور أأا الثالثأأة والسأأتني  -5

 الأأأ ي (5)علأأأى اللجنأأأة التقريأأأر الرابأأأع للمقأأأرر اخلأأأاص كأأأان معروضأأأاً 
عامأأة عأأر ا راء الأأيت  عربأأن عنهأأا الأأدول واالحتأأا  الأأدويل  حملأأة  ور 

اللجنأة السا سأة  يف لطأارجلمعيات الصليب األار واهلالل األار 
اللجنأأأة اأأأىت ذلأأأك الويأأأن، ونظأأأر يف   جنز أأأابشأأأفن األعمأأأال الأأأيت 

لتماس املساعدة اينما يتجاو  اجم اعر  املتضررة ةمس ولية الدول
لوطنيأة علأى االسأأتجابة، والواجأب الأ ي يقأع علأأى الكارثأة يأدر ا ا
__________ 

(2) A/CN.4/590 وAdd.1-3 اانرتنأأن،  )متااأأة يف مويأأع اللجنأأة علأأى
، اجمللأد 2008 اوليأة أأأأأواثئق الدورة الستني، وسينشر النص النهائي كإضافأة ل

 الثاين )اجلزء األول((أ
 أA/CN.4/615، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 2009اولية  (3)
 أA/CN.4/629األول(، الوثيقة  ، اجمللد الثاين )اجلزء2010اولية  (4)
 أA/CN.4/643، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 2011اولية  (5)

املساعدة اخلارجية علأى على موافقتها  اجببعد   املتضررةة الدول
 أأأو تعسأأأفي، واحلأأأق يف عأأأرر املسأأأاعدة يف اجملتمأأأع الأأأدويلأ و ور  

: مشأأاريع التقريأأر مقرتاأأات بشأأفن مشأأاريع مأأوا  ثالثأأة  خأأر  و أأي
 11عدة( واس املسأأأأأايف التمأأأأأ املتضأأأأأررة)واجأأأأأب الدولأأأأأة  10املأأأأأوا  

علأأأى  أأأو تعسأأأفي املوافقأأأة  حتجأأأبيف  ال  املتضأأأررة)واجأأأب الدولأأأة 
 )احلق يف عرر املساعدة(أ 12على املساعدة اخلارجية( و

، 2009عأا  الأيت عقأدت يف ويف الدورة احلا ية والستني  -6
 1 شأأاريع املأأوا   2009يوليأأي نو / 31يف   ااطأأن اللجنأأة علمأأاً 

أ (6)جلنأأة الصأأياسة بصأأفة م يتأأةنأأا اعتمأأد ا ، ابلصأأيغة الأأيت 5لد 
 6 شأاريع املأوا   2010نو /يوليأي  20يف  و ااطن اللجنأة علمأاً 

 أ(7)جلنة الصياسة بصفة م يتةنا ابلصيغة اليت اعتمد ا  9لد 
، 2010الأأيت عقأأدت يف عأأا  ويف  ور أأا الثانيأأة والسأأتني  -7

جلنأأأة الصأأأياسة تقريأأأر  2010ازيران/يونيأأأي  4اعتمأأأدت اللجنأأأة يف 
الأأيت كانأأن اللجنأأة يأأد نظأأرت فيهأأا يف  5لد  1مشأأاريع املأأوا   عأأر

 التعليقأأأأأأات علأأأأأأىأ واعتمأأأأأأدت اللجنأأأأأأة كأأأأأأ لك (8) ور أأأأأأا السأأأأأأابقة
 وتأأأأأأأأر أ (9)0201آب/ سسأأأأأأأأطس  2يف  5لد  1مشأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأوا  

يف تقريأأأأر  التعليقأأأأات عليهأأأأامأأأأع  5لد  1مشأأأأاريع املأأأأوا   وصنصأأأأ
 أ(10)نية والستني ور ا الثا عمال اللجنة عر 

 ،2011عأأأأأأا  الأأأأأأيت عقأأأأأأدت يف ويف  ور أأأأأأا الثالثأأأأأأة والسأأأأأأتني  -8
 عأأأأرتقريأأأأر جلنأأأأة الصأأأأياسة  2011نو /يوليأأأأي  11يف اعتمأأأأدت اللجنأأأأة 

نأأأأة يأأأأد نظأأأأرت فيهأأأأا يف  ور أأأأا الأأأأيت كانأأأأن اللج 9لد  6مشأأأأاريع املأأأأوا  
مشأروعي  عأرأ واعتمدت اللجنة كأ لك تقريأر جلنأة الصأياسة (11)السابقة
أ واعتمأأدت اللجنأأة (12)2011آب/ سسأأطس  2يف  11و 10ني املأأا ت
 6مشأأأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأأأوا   التعليقأأأأأأأأأأات علأأأأأأأأأأى 2011آب/ سسأأأأأأأأأأطس  9يف 
التعليقأأأأأات مأأأأأع  11لد  6مشأأأأأاريع املأأأأأوا   وصنصأأأأأ وتأأأأأر أ (13)11 لد

 أ(14)يف تقرير اللجنة عر  عمال  ور ا الثالثة والستني عليها
 18جنأأة يف للا  االأأن،  يضأأاً  ويف  ور أأا الثالثأأة والسأأتني -9

لد جلنة الصياسة، لد جانب  12مشروع املا ة  2011نو /يوليي 
اخلأأأأأاص يف اللأأأأأ ير ايرتاهمأأأأأا املقأأأأأرر  11و 10مشأأأأأروعي املأأأأأا تني 

لضأأأيق  أ سأأأري  نأأأي مل يتسأأأر للجنأأأة الصأأأياسة، نظأأأراً (15)تقريأأأر  الرابأأأع
 بصفة م يتة يف تلك الدورةأ 12الوين، اعتما  مشروع املا ة 

__________ 
الوثيقأأة  ؛ انظأأر  يضأأاً 3029، اجمللأأد األول، اجللسأأة 2009اوليأأة  (6)

A/CN.4/L.758 مستنسخة(أ( 
الوثيقأأة  ؛ انظأأر  يضأأاً 3067، اجمللأأد األول، اجللسأأة 2010اوليأأة  (7)

A/CN.4/L.776 (أ)مستنسخة 
 أ3057، اجمللد األول، اجللسة 2010اولية  (8)
 أ3072، اجللسة املرجع نفسي (9)
 أ331، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة املرجع نفسي (10)
 أ3102، اجمللد األول، اجللسة 2011اولية  (11)
 أ3116، اجللسة املرجع نفسي (12)
 أ3122، اجللسة املرجع نفسي (13)
 أ289، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة نفسياملرجع  (14)
 أ3107، اجمللد األول، اجللسة املرجع نفسي (15)
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، يف لطأأأأار 2011عأأأأا  يف  (16)نظأأأأرت اللجنأأأأة السا سأأأأة -10
مأأر جأأدول األعمأأال، يف تقريأأر جلنأأة القأأانون الأأدويل عأأر  81 البنأأد

أأأأرس عمأأأأال  ور أأأأا الثالثأأأأة والسأأأأتني الأأأأ ي   الفصأأأأل التاسأأأأع منأأأأي  كي
 ثلأو أ وركأز (17)‘‘ااية األشخاص يف ااالت الكوار ’’ملوضوع 

 11لد  5علأأأأأأأأأى نأأأأأأأأأص مشأأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأأوا   ممأأأأأأأأأداخال الأأأأأأأأأدول يف 
وعلى مضأمون  (18)نةاليت سبق  ن اعتمد ا اللج والتعليقات عليها

املقأرر اخلأاص يف تقريأر  ال ي ايرتاي على النحو  12مشروع املا ة 
لد النقاد املتصلة ابملوضوع الرا ر  أ و شار املمثلون  يضاً (19)الرابع

كأأأون للتعليقأأأات الأأأيت يضأأأااي حمأأأد ة ت’’درجأأأة يف الفصأأأل املعنأأأون امل
 أ(20)مر تقرير اللجنة ‘‘تبد  بشفهنا  ةية خاصة للجنة

 هنأأا سأأرتاب  (21)يف تقرير أأا و كأأدت اللجنأأة مأأر جديأأد -11
نأأ ا املوضأأوع،  أأا  فيمأأا يتعلأأقالأأدول  عأأر  ارسأأاتاي معلومأأات 

رتاب، بصأأأأأورة يف ذلأأأأأك األمثلأأأأأة علأأأأأى التشأأأأأريعات الوطنيأأأأأة، وسأأأأأ
نيأأة وم سسأأية خاصأأة، ابملعلومأأات والتعليقأأات املتصأألة  شأأاكل يانو 

أ ويف  أ ا الصأأد ، حمأد ة تكتنأف التصأدي للكأوار   و مواجهتهأا
لد تشأأأأأأأريعا ا  (24)ولندونيسأأأأأأأيا (23)و نغأأأأأأأاراي (22) شأأأأأأأارت النمسأأأأأأأا

الكأأأأأأوار أ ويأأأأأأد  االحتأأأأأأا   اأأأأأأاالتالوطنيأأأأأأة املتعلقأأأأأأة اباساثأأأأأأة يف 
كوكي املتعلقأأأأة ابملسأأأأأاعدة اانسأأأأأانية ل عأأأأأر صأأأأأتفاصأأأأي (25)األورويب

االحتأأأأا  الأأأأدويل جلمعيأأأأات الصأأأأليب  سأأأألطواحلمايأأأأة املدنيأأأأة، بينمأأأأا 
بعأض  اأد  التطأأورات يف الضأأوء علأى  (26)الل األاأراألاأر واهلأ

 لكوار أا ملواجهة نشطتي املتصلة ابلقانون الدويل 

__________ 
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (16)

 أ(A/C.6/66/SR.18-28) 28-18، اجللسات السا سة
 أ289-264 الفقرات(، الثاين)اجلزء  الثاين اجمللد ،2011 اولية (17)
؛ 30، اجمللأأأأأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأأأأأأزء الثأأأأأأأأأأأأأأاين(، الفقأأأأأأأأأأأأأأرة 2010 اوليأأأأأأأأأأأأأأة (18)
 أ289، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اوليةو
، A/CN.4/643، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2011 اوليأة (19)

 أ109الفقرة 
 أ44و 43، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرعن املرجع نفسي (20)
 أ43، الفقرة املرجع نفسي (21)
 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورةالرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة،  الواثئأأق (22)

 أ23الفقرة  ،(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة السا سة
 أ58، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي (23)
 أ71، الفقرة املرجع نفسي (24)
 أ54و 53، الفقرعن (A/C.6/66/SR.21) 21ة ، اجللساملرجع نفسي (25)
 أ45، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي (26)

 تعليقات عامة -ألف
ة السا سأأأأأة، كمأأأأأا يف كانأأأأأن املنايشأأأأأة الأأأأأيت  ارت يف اللجنأأأأأ -12

علأأأأى األةيأأأأة القصأأأأو  الأأأأيت توليهأأأأا الأأأأدول  لأأأأيالً السأأأأنوات السأأأأابقة،  
ابلتقأأأد  الأأأ ي  ار تأأأي  واملنظمأأأات للموضأأأوعأ ورابأأأن الوفأأأو  عمومأأأاً 

واسأأأر توييأأأن اللجنأأأة يف ويأأأن يصأأأري، مشأأأد ة علأأأى  ةيأأأة املوضأأأوع 
أ (27)اخلسأأأأائر النارأأأأة عأأأأر الكأأأأوار  الطبيعيأأأأةتزايأأأأد يف ضأأأأوء  منايشأأأأتي

ير التأدرجيي سأيكون ان عمل اللجنة يف جمال التأدوير والتطأو لمن وس
يف اأأأأاالت لأأأأي لسأأأأها  كبأأأأري يف تطأأأأوير القأأأأوانني املتعلقأأأأة ابالسأأأأتجابة 

لكأأوار ، و ثنأأن علأأى مأأا تب لأأي مأأر جهأأو  مأأر  جأأل ليضأأا  ااطأأار ا
القأأانوين اخلأأاص املتعلأأق ابلوصأأول لد احملتأأاجني للمسأأاعدة يف اأأاالت 

 بأأأأأأا   األساسأأأأأأية الأأأأأأيت حتكأأأأأأم  نشأأأأأأطة ااساثأأأأأأة يفالكأأأأأوار  ول را  امل
الكأأأوار  واالعأأأرتاي بعأأأدة واجبأأأات تقأأأع علأأأى عأأأاتق الأأأدول  اأأأاالت
 اي ة ستسأأأأاعد يف   أأأأ   اجلهأأأأو أ و يأأأأرت عأأأأدة  ول ان (28)املتضأأأأررة
ويف التخفيأأأأف مأأأأر آاثر وحتسأأأأني نوعيتهأأأأا املسأأأأاعدة اانسأأأأانية  فعاليأأأأة

لجنأأأة يأأأد اختأأأارت ال’’ن لد   أ و شأأأار  اأأأد الوفأأأو  مأأأثالً (29)الكأأأوار 
 ةية كبرية يف الوين احلايل واتضأح  هنأا متوافقأة  الرتكيز على  مور ذات

 أ(30)‘‘مع االرا ات الرا نة يف املمارسة الدولية

وعلأأأأى سأأأأبيل املالاظأأأأة العامأأأأة وكمنطلأأأأق للمنايشأأأأة بشأأأأفن  -13
علأى اللجنأة ايامتهأا التأوا ن   ولعأدة  ثلأو مشاريع موا  حمد ة،  ثأ  

لكأأأوار  وااأأأرتا  اب املتضأأأرريرطلأأأوب بأأأني ضأأأرورة اايأأأة األشأأأخاص امل
أ و كأأدت بعأأض الوفأأو  علأأى (31)مبأأد ي سأأيا ة الأأدول وعأأد  التأأدخل

، وابلتأايل مشأاريع املأوا  الأيت  عأد ا يف ااالت الكوار  ن االستجابة 
 ةلد مبأأأد  االاأأرتا  التأأأا  لسأأيا ة الدولأأأ اللجنأأة، ينبغأأي  ن تسأأأتند  ومأأاً 

__________ 
 ؛11، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.20) 20، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، سأألوفينيا (27)

املرجأع ، ليطاليأا ؛83 ، الفقأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأة املرجأع نفسأي، بولندا
، (A/C.6/66/SR.18) 18 ، اجللسأأأأأأةاملرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، ولومبيأأأأأأاك  ؛91، الفقأأأأأأرة نفسأأأأأأي
، املرجأأأع نفسأأأي، يرلنأأأدا  ؛25، الفقأأأرة (A/C.6/66/SR.22) 22، واجللسأأأة 42 الفقأأأرة

 أ36، الفقرة املرجع نفسي، مصر ؛20 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25اجللسة 
 ؛84 ، الفقأأأأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأي، بولنأأأأدا (28)
، النيجأأأأر ؛11 ، الفقأأأرة(A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، لسأأألفا ورا

، االحتأأأأأأأا  األورويب ؛54 ، الفقأأأأأأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأأأأأة املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي
 أ55و 52، الفقرعن (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي

 ؛17 رة، الفقأ(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسأة املرجع نفسأي، رومانيا (29)
 أ25، الفقرة املرجع نفسي، الياابن

 أ42، الفقرة (A/C.6/66/SR.18) 18، اجللسة املرجع نفسيكولومبيا،  (30)
؛  11 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.20) 20، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، سأألوفينيا (31)

سأأأأأأري  ؛25، الفقأأأأأأرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأأأأأة املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، كولومبيأأأأأأا
 أ18، الفقرة (A/C.6/66/SR.27) 27، اجللسة املرجع نفسي، النكا

 الفصل األول

 ليقات اليت أبدهتا الدول واملنظمات يف اللجنة السادسةتعال



 18 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

 و جعلهأأأا غأأأي  ال تسأأأمح بتسأأأييس املسأأأاعدة اانسأأأانية ينب، و املتضأأأررة
أ ومت التشأأديد (32)املتضأأررة ةذريعأأة للتأأدخل يف الشأأ ون الداخليأأة للدولأأ

 أ(33)على  ةية التضامر الدويل يف االة ويوع الكوار   يضاً 
اعأأأأأرتاي اللجنأأأأأة بأأأأأدور املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  لقأأأأأيوبينمأأأأأا  -14

اايأأأأأأأة األشأأأأأأأخاص يف  الفاعلأأأأأأأة اانسأأأأأأأانية األخأأأأأأأر  يف واجلهأأأأأأأات
 ني مر سري الواضح ما لذا كانن  اعتيرب، الرتايب الكوار  ااالت

 منظمأأأات التكامأأأل اايليمأأأي مثأأأل االحتأأأا  األورويب مشأأأمولة  يضأأأاً 
 أ(34)بكل مر مشاريع املوا 

للغايأأأة  حمأأأدو و شأأأري لد  ن النطأأأاق املقأأأرت  ملشأأأاريع املأأأوا   -15
نبغأأأي ابلتأأأايل توسأأأيعي ليشأأأمل علأأأق ابحلأأأوا   املشأأأمولة و نأأأي يفيمأأأا يت

ابحلأأد مأأر  تتصأألويأأوع الكأأوار   يبأأل نشأأطة مأأا جمموعأأة  وسأأع مأأر 
 أ و عأرب  يضأاً (35)املخاطر والوياية منها والتف ب هلا وافيأف آاثر أا

عر ر ي مفا    ن مشاريع املوا  نفسأها ينبغأي  ن تركأز علأى املسأائل 
مبأأأا   ذلأأأك، مت التفكيأأأد علأأأى  ن وضأأأع  عأأأر أ وفضأأأالً (36)العمليأأأة

طأأأار مبأأأا   موجهأأأة لد الأأأدول واألطأأأأراي توجيهيأأأة سأأأري ملزمأأأة  و ل
األخأأر  املشأأاركة يف  نشأأطة ااساثأأة مأأر الكأأوار  سأأيكون لأأي طأأابع 

 أ(37)واسع بتفييدحظى على األرجح يعملي  كثر وس
 و يدت الوفو  ر ي اللجنة القائم على مويف األمني العا  -16

يقأأأع ‘‘ مسأأأ ولية احلمايأأأة’’املتحأأأدة الأأأ ي يفيأأأد ان مفهأأأو  لألمأأأم 
ينطبأأأق لال علأأأى  ربعأأأة  نأأأواع حمأأأد ة مأأأر  نطأأأاق املوضأأأوع وال خأأأار 

اجلرائم  ي اااب ة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العريأي واجلأرائم 
أ ويأأأر  األمأأأني العأأأا   ن توسأأأيع نطأأأاق مفهأأأو  (38)ضأأأد اانسأأأانية

لكأأأأأأوار  يف اأأأأأأاالت ااالسأأأأأأتجابة ليشأأأأأأمل ‘‘ مسأأأأأأ ولية احلمايأأأأأأة’’
__________ 

 ؛41 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأي، الصأأأأني (32)
، لندونيسأأأيا ؛112 ، الفقأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، مأأأاليزاي

، (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، مصأأر ؛70، الفقأأرة املرجأأع نفسأأي
 أ36الفقرة 

 أ25الفقرة  ،(A/C.6/66/SR.25) 25اجللسة ، املرجع نفسي، الياابن (33)
 أ57، الفقرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي، االحتا  األورويب (34)
 أ84الفقرة  ،املرجع نفسي، بولندا (35)
أ 20 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي،  يرلنأأدا (36)

املرجأأأأع ، حتأأأأا  الأأأأدويل جلمعيأأأأات الصأأأأليب األاأأأأر واهلأأأأالل األاأأأأراال انظأأأأر  يضأأأأاً 
)لشأأأأأارة لد املشأأأأاكل العمليأأأأة الكبأأأأأرية الناشأأأأئة عأأأأر مشأأأأأاركة  42، الفقأأأأرة نفسأأأأي
 فاعلة  جنبية تنقصها املهارات املطلوبة(أ جهات

 ؛45، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي، اململكة املتحدة (37)
 أ37، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي، سيالرو االحتا  

 ؛25، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، كولومبيأأا (38)
 ،اليأأأأأاابن ؛89 ، الفقأأأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأأأأة املرجأأأأأع نفسأأأأأي ،عيلنأأأأأد

رجأع امل ،سأري النكأا ؛26 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي
التعليقات الوار ة  أ انظر  يضاً 18، الفقرة (A/C.6/66/SR.27) 27، اجللسة نفسي

، املرجأأع نفسأأي ،والأأيت  بأأد ا علأأى اخلصأأوص فرنسأأا 9  ان  بشأأفن مشأأروع املأأا ة 
 أ42، الفقرة املرجع نفسي ،الصنيو  ؛38، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23اجللسة 

 )ب(أ 10، الفقرة A/63/677 العا ، انظر نيولالطالع على مويف األم

سيجعلي يفقد مالحمي ومنفعتي العمليةأ سري  ن  اد الوفو  لطبيعية ا
  كثأأأرمأأأر  ‘‘مسأأأ ولية احلمايأأأة’’ مفهأأأو   ن نظأأأراً لدلد  نأأأي   شأأأار

النظأر يف لمعأان يف العاليات الدولية، ينبغي  تطوراً وابتكاراً املفا يم 
 أ(39)ليشمل الكوار  الطبيعيةمد  مالءمة توسيع نطاق املفهو  

 8 إىل 5 يع املوادمشار  -ابء
)واجأأب التعأأاون(،  كأأدت الأأدول  5خبصأأوص مشأأروع املأأا ة  -17

لنجأا  ااساثأأة يف   مأر ال سأ  عنأأيالتعأأاون  ايأث لن ةيأة مشأروع املأأا ة 
أ سأري  نأي طيلأب  اي ة (40)ألشأخاص احملتأاجنياااالت الكأوار  واايأة 

 أ (41)لدول فهم مد  التزاما ال كي يتس ل 5توضيح مشروع املا ة 
)املبا   اانسانية لالستجابة  6وفيما يتعلق  شروع املا ة  -18

يف ااالت الكوار (، ويجهن عبارات الثناء لد املقأرر اخلأاص علأى 
مبأأأأأا    اةيأأأأأة األثأأأأأر الأأأأأ ي يرتتأأأأأب علأأأأأى االاتكأأأأأا  لداالعأأأأأرتاي 

يف تنسأيق ااساثأة يف اأاالت اانسانية واحليا  والنزا ة وعد  التمييز 
 التعليأقأ واظي ابلتفييأد ر ي اللجنأة الأوار  يف (42)نفي  االكوار  وت

لذا كانن املبا   اانسأانية  ليس مر الضروري حتديد مااني  والقائل
اانسأانية واحليأا  والنزا أة، الأيت يتضأمنها مشأروع املأا ة و أي الثالثأة، 

أ وايرت  البعض توضيح املقصو  (43)الدويلمر املبا   العامة للقانون 
يتعلأأأأق  فيمأأأأا‘‘ األشأأأأخاص املعرضأأأأون للخطأأأأر بوجأأأأي خأأأأاص’’بعبأأأارة 

 أ (44)بتطبيق املبا   اانسانية لالستجابة يف ااالت الكوار 
و عأأأرب  اأأأد الوفأأأو  عأأأر تفضأأأيلي صأأأياسة مشأأأروع مأأأا ة  -19

مبأأأأأا   ميثأأأأأاق األمأأأأأم املتحأأأأأدة واملبأأأأأا   التوجيهيأأأأأة  جيسأأأأأدجديأأأأأد 
ر اجلمعيأأأأأة املسأأأأأاعدة اانسأأأأأانية علأأأأأى النحأأأأأو الأأأأأوار  يف يأأأأأرا ميلتقأأأأأد
 أ(45)1991كانون األول/ يسمرب   19امل ر   46/182 العامة

__________ 
 السا سأة الأدورة العامأة، للجمعيأة الرمسيأة الواثئأقيف  بولندا  شار  ثل (39)

لد  نأأأأي  85 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأة السا سأأأأة اللجنأأأأة والسأأأأتون،
 ن املفهأأو  ال ينطبأأق يف الويأأن احلأأايل لال علأأى احلأأاالت األربأأع احملأأد ة  مأأر رسمعلأأى الأأ
اأىت تسأتقر ’’مشأفوع بأتحف   أا  معأرب عنأي كمأا يلأي:  فهأو ا األمني العأا ، اليت ذكر 
واخلسأأأائر النامجأأأة  األخطأأأار ن جسأأأامة  ور  ‘‘أ خأأأالي ذلأأأكعلأأأى األعضأأأاء  الأأأدول

الاأأاذ يأأرار مأأر  أأ ا اأأان يأأد  علأأى  ن الويأأن عأأر الكأأوار  الطبيعيأأة  ضأأحن  لأأيالً 
 شمل الكوار  الطبيعيةأومواجهة التحدي املتمثل يف توسيع املفهو  لي القبيل
 ؛11، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.20) 20، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، سأألوفينيا (40)

مجهوريأأة  ؛41 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، الصأأني
 ؛51، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأة املرجأع نفسأأي، ليأران ااسأأالمية

، لسأرائيل ؛25، الفقأرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي، النمسا
 ،(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي ،عيلنأأد ؛33الفقأأرة  ،املرجأأع نفسأأي

 أ17، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25اجللسة ، املرجع نفسي ،رومانيا ؛92الفقرة 
 ؛26 ، الفقأرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأة املرجع نفسي، كواب (41)

 أ120، الفقرة رجع نفسيامل، ماليزاي
 أ69، الفقرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي ،الوالايت املتحدة (42)
 أ31، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي ،اجلزائر (43)
 أ54، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي ،النيجر (44)
 أ26، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي ،كواب (45)
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يف  8و 7مشروعي املا تني وضع ييفضل  يور   وفدان  ن -20
بدايأأة نأأص الصأأأك الأأ ي سيوضأأع مسأأأتقباًل  و يف  يباجتأأي ألهنمأأأا 

 أ(46)تناوالن مبا    ساسيةي
)الكرامأة اانسأانية( مشأروعاً ابلأ   7وع املا ة واعتيرب مشر  -21

املأرة األود الأيت ييأدر  فيهأا  أ ا املبأد  كحكأم  ألن      أياألةية 
مستقل يف مش صأك  ويل مقبأل، وألن مشأروع املأا ة  ثابأة تأ كري 
ان اايأأأة البشأأأر تقأأأع يف صأأأميم املوضأأأوعأ وور ت ااشأأأارة لد  ن 

مت التسأأأأأليم بأأأأأي يف  د مأأأأأا، علأأأأأى اأأأأأ“االاأأأأأرتا  واحلمايأأأأأة”واجأأأأأب 
يشأأأأأمل التزامأأأأأاً سأأأأألبياً  ايأأأأأث، ايأأأأأةللغ متشأأأأأعب، واجأأأأأب التعليأأأأأق

ابالمتناع عر انتهاك كرامة الفأر  والتزامأاً لجيابيأاً ابحلفأاى علأى  أ   
 نظأراً لد مأا ت  يأي مأر  ور رئيسأيالكرامةأ وتضطلع الدولة  يضأاً، 

 أ(47)الواجب   ا   اءيف التصدي للكوار ، ابلدور الرئيسي يف 
، ييأأأأل لن )اقأأأأوق اانسأأأأان( 8وخبصأأأأوص مشأأأأروع املأأأأا ة  -22

، علأى يأدر كبأري مأر التعمأيم 7 ة نصي، ابملقارنة مع نص مشروع املا
أ وكأأأان (48)والغمأأأور، ويثأأأري تسأأأايالت فيمأأأا يتعلأأأق بنطايأأأي وتفسأأأري 

نبغأأأي  ن يسأأأتفيض يف بيأأأان معأأأ  ي التعليأأأق نأأأاك  يضأأأاً مأأأر ر    ن 
اقوق اانسأان عأر طريأق ااشأارة لد اايأة احلقأوق املتعلقأة بتأفمني 

الصأأحة واملأأفو  والتعلأأيم والسأأكر واألراضأأي وامل لكيأأة وسأأبل الغأأ اء و 
 ترسيخ ولعا ةوتية والتنقل العي، والتعليم الثانوي والعايل والواثئق الثب

 أ(49)ر ي واالنتخاابتاألواصر العائلية وارية التعبري وال

 9مشروع املادة  -جيم
( الأأأأأ ي املتضأأأأأررة) ور الدولأأأأأة  9مشأأأأأروع املأأأأأا ة  اظأأأأأي -23

ي املتمثأأأل يف سأأأيا ة الدولأأأة ويأأأنص علأأأى  املبأأأد  األساسأأأيسأأأتند لد
يف كفالأأة اايأأة األشأأخاص وتقأأدمي ااساثأأة  املتضأأررةواجأأب الدولأأة 

مأأأر الأأأدول يف اللجنأأأة  ابلقبأأأول بشأأأكل عأأأا يف ليليمهأأأا  ةواملسأأأاعد
 مأأر يقأأيمم  يأأدر أأي  املتضأأررة ن الدولأأة  مأأر رسمابلأأأ و (50)السا سأأة

تكأأأأأون  ة يف  أأأأأ ا الصأأأأأد  ولياملسأأأأأ يعأأأأأ  ذلأأأأأك  ن ال ااتياجا أأأأأا،
__________ 

، املرجأأع نفسأأأي يرلنأأأدا،  ؛82الفقأأرة  ،املرجأأأع نفسأأي ،مجهوريأأة كأأوراي (46)
 أ20، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25اجللسة 

 أ26، الفقرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسة املرجع نفسي، كولومبيا (47)
 أ32لفقرة ، ا(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي، اجلزائر (48)
 أ89، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي، عيلند (49)
، (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأأة املرجأأأأأع نفسأأأأأي، الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة (50)

 ؛27، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، كولومبيأأا  ؛69الفقأأرة 
،  ولنأأدا ؛38، الفقأأرة (A/C.6//66/SR.23) 23، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، فرنسأأا

املرجأأع ، شأأيلي ؛42 ، الفقأأرةاملرجأأع نفسأأي، الصأأني ؛48، الفقأأرة املرجأأع نفسأأي
، املرجأأع نفسأأي، األرجنتأأني ؛8، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.24) 24اجللسأأة ، نفسأأي

 ؛17، الفقأأأرة املرجأأأع نفسأأأي، رومانيأأأا ؛10، الفقأأأرة (A/C.6/66/SR.25) 25اجللسأأأة 
االحتأأا   ؛31 الفقأأرة ،املرجأأع نفسأأي، اجلزائأأر ؛21رة الفقأأ ،املرجأأع نفسأأي يرلنأأدا، 
ويأأأال أ 55، الفقأأأرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، األورويب

 لن 6، الفقأأأرة (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، ابكسأأأتان وفأأأد
 القوانني احملليةأ يتفضيلنظراً ل  م  اكا  مشاريع املوا  ميثل  9مشروع املا ة 

أ وينبغي ليالء املزيد مر االعتبأار لواجأب الدولأة (51)عليها مقصورة
 ي لجراء   ااااذ عد  و اجملتمع الدويل ككل، ايث لن  املتضررة

يأأأد تكأأأون لأأأي آاثر لأأأيس فقأأأط يف اأأأدو  ليليمهأأأا، ولكأأأر يف ليلأأأيم 
 “واجأب”أ واظأي اسأتخدا  مصأطلح (52) يضأاً  الدول اجملأاورة هلأا

ابلرتايأأأأأأب ألسأأأأأأباب متعأأأأأأد ة، منهأأأأأأا علأأأأأأى  9يف مشأأأأأأروع املأأأأأأا ة 
، وألن   ا (53)“املس ولية” مع مفهو  خلطاخلصوص تفا ي  ي 

احلفأأاى علأأى  مطلأأ االسأأتخدا   أأو الوسأأيلة املناسأأبة للتوفيأأق بأأني 
أ و أأأا ييأأأل  يضأأأاً  نأأأي (54)املتضأأأرريرالسأأأكان سأأأيا ة الدولأأأة واايأأأة 

ص لشأارة حمأد ة لد األشأخاص سيكون مر املفيأد  ن تيأدر  يف الأن
 أ(55)ذوي ااعاية

 10مشروع املادة  -دال
يف  املتضأررةاجأب الدولأة )و  10فيما خيص مشروع املأا ة  -24

التمأأاس املسأأاعدة(، راأأب العديأأد مأأر الوفأأو  ععأأل واجأأب الدولأأة 
يف التماس املساعدة واجباً يانونياً ولأيس واجبأاً  خالييأاً  و  املتضررة

الوفأأأأأو  علأأأأأى  ن الواجأأأأأب املنصأأأأأوص عليأأأأأي يف  سياسأأأأأياًأ واتفقأأأأأن
  وجأأأب املتضأأأررةدولأأة مشأأروع  أأأ   املأأأا ة مسأأتمد مأأأر التزامأأأات ال

الصكوك الدولية حلقوق اانسان والقانون الدويل العريف، و ن ااية 
اقأأأأأأوق اانسأأأأأأان الأأأأأأيت تتأأأأأأفثر بصأأأأأأورة مباشأأأأأأرة يف سأأأأأأياق خمتلأأأأأأف 

صأأأحية والطبيأأأة، الكأأوار ، مثأأأل احلأأأق يف احليأأأاة والغأأ اء والرعايأأأة ال
أ ويف  أأ ا الصأأد ، كأأان  نأأاك مأأر  وصأأى  ضأأافة (56) مأأر ضأأروري

لشأأأأأارة لد احلأأأأأق يف احلصأأأأأول علأأأأأى ميأأأأأا  الشأأأأأرب ضأأأأأمر اقأأأأأوق 
 أ(57)التعليقاانسان امل كورة يف 

__________ 
 ورواب )آيسلندا والدانرك والسويد وفنلندا ابال  بلدانابسم  ،فنلندا (51)

 أ60، الفقرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي ،(والنرويج
 أ17، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي، رومانيا (52)
 ؛38 ة، الفقأأر (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، فرنسأأا (53)

 25 ، اجللسأأأأأأأأةاملرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، اجلزائأأأأأأأأر ؛42الفقأأأأأأأأرة  ،املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، الصأأأأأأأأني
(A/C.6/66/SR.25) أ31، الفقرة 

 أ27، الفقرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسة املرجع نفسي، كولومبيا (54)
 أ24، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي، اليوانن (55)
 ؛11، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.20) 20اجللسأأة ، املرجأأع نفسأأي، سأألوفينيا (56)

، ( ورواب )آيسأأأألندا والأأأأدانرك والسأأأأويد وفنلنأأأأدا والنأأأأرويجابأأأأال  بلأأأأدانابسأأأأم  ،فنلنأأأأدا
 ،املرجأع نفسأي، السألفا ور ؛60 ، الفقأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأة املرجع نفسي

 ؛27فقأأرة ال ،املرجأأع نفسأأي، كولومبيأأا  ؛12، الفقأأرة (A/C.6/66/SR.22) 22اجللسأأة 
 ؛19، الفقأأأرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، اجلمهوريأأأة التشأأأيكية

 ،املرجأع نفسأي، اهلنأد ؛8، الفقأرة (A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسةاملرجع نفسي، شيلي
 ؛18الفقأأأرة  ،املرجأأأع نفسأأأي، رومانيأأأا ؛13، الفقأأأرة (A/C.6/66/SR.25) 25اجللسأأأة 
االحتأأأأأا   ؛36الفقأأأأأرة  ،املرجأأأأأع نفسأأأأأي، مصأأأأأر ؛21رة الفقأأأأأ ،املرجأأأأأع نفسأأأأأي يرلنأأأأأدا، 
االحتأأأأأأأا   ؛56، الفقأأأأأأأرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأأأأة املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي، األورويب

 25، اجللسأأأأأة املرجأأأأأع نفسأأأأأي، الأأأأدويل جلمعيأأأأأات الصأأأأأليب األاأأأأأر واهلأأأأأالل األاأأأأأر
(A/C.6/66/SR.25) أ41، الفقرة 

 أ25، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسياليوانن،  (57)



 20 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

ال نلأأأك سأأألطة تقديريأأأة سأأأري  املتضأأأررةالدولأأأة  وايأأأث لن -25
مأأة اخلارجيأأة الأأيت  أأي ملز  ةحمأأدو ة خبصأأوص املوافقأأة علأأى املسأأاعد

، فقأد ايأرتي   ن التصأديكارثة يدر ا على  ت الابلتماسها لذا راو 
سأري املتضأررة تيعا   يضاً احلأاالت الأيت ميكأر  ن تكأون فيهأا الدولأة 

 أ(58)احلمايةتوفري راسبة يف تقدمي املساعدة و 
وويجأأأأي النظأأأأر لد  يباجأأأأة الئحأأأأة جملأأأأس االحتأأأأا  األورويب  -26
لن ” :اانسأأانية والأأيت جأأاء فيهأأا املتعلقأأة ابملعونأأة 1257/96 ريأأم

وضأأأحااي الكأأأوار  الطبيعيأأأة  الأأأ ير يكابأأأدون االأأأة املعأأأاانةاألفأأأرا  
]االسأأتثنائية القتأأال،  و سأأري ذلأأك مأأر الظأأروي  وانأأدالعواحلأأروب 
، هلأأأم احلأأق يف احلصأأأول علأأأى املسأأاعدة اانسأأأانية الدوليأأأة املشأأانة[

 أ(59)“الفعالةااساثة سبل اينما تكون سلطا م عاجزة عر توفري 
 ن اكومأة الدولأة  10ضمني نص مشروع املا ة وايرتي  ت -27

 أأأأي األيأأأدر علأأأأى حتديأأأد مأأأأد  خطأأأورة الكارثأأأأة واأأأأدو   املتضأأأررة
 أ(60)يدر ا على التصدي

ومأأأر جهأأأة  خأأأر ، عأأأارر عأأأد  مأأأر الأأأدول القأأأول ان  -28
يقع عليهأا التأزا  يأانوين ابلتمأاس املسأاعدة اخلارجيأة  املتضررةالدولة 

ر ا الوطنيأأأأة علأأأأى االسأأأأتجابةأ االأأأة رأأأأاو  اجأأأأم الكارثأأأأة لقأأأأديف 
وتأأر   أأ   الأأدول  ن فأأرر  أأ ا الواجأأب يشأأكل انتهاكأأاً لسأأأيا ة 
الأأدول ولخأأالاًل ابلتعأأاون والتضأأامر الأأدوليني، ولأأيس لأأي  سأأاس يف 
القأأانون الأأدويل القأأائم  و القأأانون العأأريف  و  ارسأأات الأأدولأ وكأأان 

وي بعبأأارات تنطأأ 10شأأروع املأأا ة ل لعأأا ة صأأياسة م نأأاك مأأر فضمأأ
 “ينبغي التمأاس املسأاعدة”، وذلك ابستعمال تعبري على التشجيع
 أ(61)“واجب التماس املساعدة”بداًل مر تعبري 

العاليأأة بأأني   نأأي ال ينبغأأي تعريأأف اأأد الوفأأو  لد  و شأأار -29
واجملتمأأأع الأأأدويل يف اأأأاالت الكأأأوار  مأأأر منظأأأور  املتضأأأررةالدولأأأة 

__________ 
 ؛48 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأة املرجأع نفسأي ولنأدا،  (58)

الربتغأأال،  ؛11 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.20) 20، اجللسأأة املرجأأع نفسأأيسأألوفينيا، 
 أ66 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي

، (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأياالحتأأأا  األورويب،  (59)
 Official Journal of theلالطأأالع علأأى نأأص الالئحأأة، انظأأر  أ56الفقأأرة 

European Communities, L 163/1, 2 July 1996أ 
 أ38، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسيفرنسا،  (60)
 ،املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، لسأأأأأأأأرائيل ؛23قأأأأأأأأرة ف، الاملرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأيالنمسأأأأأأأأا،  (61)

 ؛42الفقأرة  ،املرجع نفسأي، الصني ؛38الفقرة  ،املرجع نفسي، رنساف ؛33 الفقرة
 ؛48الفقأأرة  ،املرجأأع نفسأأي،  ولنأأدا ؛45الفقأأرة  ،املرجأأع نفسأأي، اململكأأة املتحأأدة

كأأأأأأواب،   ؛25، الفقأأأأأأرة (A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأأأأأأةاملرجأأأأأأع نفسأأأأأأياليأأأأأأوانن، 
مجهوريأأة  ؛37فقأأرة ال ،املرجأأع نفسأأي، االحتأأا  الروسأأي ؛26، الفقأأرة املرجأأع نفسأأي

 ؛66 الفقأأرة ،املرجأع نفسأي، الربتغأال ؛50الفقأأرة  ،املرجأع نفسأي، ليأران ااسأالمية
 ؛82الفقأرة  ،املرجأع نفسأي، مجهوريأة كأوراي ؛70الفقأرة  ،املرجأع نفسأي، لندونيسيا

، ابكسأتان ؛114الفقرة  ،املرجع نفسي، ماليزاي ؛90الفقرة  ،املرجع نفسي، عيلند
املرجأأأأع ، األرجنتأأأأني ؛7، الفقأأأأرة (A/C.6/66/SR.25) 25لسأأأأة ، اجلاملرجأأأأع نفسأأأأي

املرجأأأأع النكأأأأا،  سأأأأري ؛33الفقأأأأرة  ،املرجأأأأع نفسأأأأي، اجلزائأأأأر ؛10الفقأأأأرة  ،نفسأأأأي
 أ19، الفقرة (A/C.6/66/SR.27) 27 ، اجللسةنفسي

ينبغأأأأي النظأأأأر لليهأأأأا مأأأأر منظأأأأور التعأأأأاون  بأأأألات، احلقأأأأوق والواجبأأأأ
فحسأأأأأب، ولكأأأأأر  يضأأأأأاً يف  10الأأأأأدويل، لأأأأأيس يف مشأأأأأروع املأأأأأا ة 

 أ(62)12مشروع املا ة يف و  11 مشروع املا ةمر  2 الفقرة
ووجهن بعأض الوفأو  االنتبأا  لد  ةيأة اجلأزء األخأري مأر  -30

ا هلأ ررةاملتضأ،  ي اجلزء ال ي يشري لد  ن الدولة 10مشروع املا ة 
ارية االختيار مر بني خمتلأف اجلهأات الفاعلأة اخلارجيأة الأيت تقأد  

اسأأأأأأأب ”املسأأأأأأأاعدة كمأأأأأأأا يتضأأأأأأأح ذلأأأأأأأك مأأأأأأأر اسأأأأأأأتخدا  عبأأأأأأأارة 
، ر   الأأأأأأبعض  ن ل را  عبأأأأأأارة الصأأأأأأد أ ويف  أأأأأأ ا (63)“االيتضأأأأأأاء

بيد الدولة  يف مشروع املا ة سا م يف تعزيز ما “اسب االيتضاء”
ختيأأار  فضأأل جهأأة مقدمأأة ديأأد وامأأر سأألطة تقديريأأة يف حت املتضأأررة

 ي األيدر على حتديد مد   املتضررةالدولة  ايث لن ،للمساعدة
خطأأورة  ي االأأة مأأر اأأاالت الطأأوار  الأأيت تقأأع يف ليليمهأأا وعلأأى 

أ وعلأأى العكأأس مأأر ذلأأك، كأأان (64)التصأأدي هلأأا بشأأكل مناسأأب
 نأأأأاك مأأأأر ايأأأأرت  اسأأأأتبعا  تلأأأأك العبأأأأارات، وذلأأأأك للتفكيأأأأد علأأأأى 

 أ(65)املتضررةولة ية للدالسلطة التقدير 
يف احلأأأدو  الأأأيت ” عبأأأارةن ا ومت ااعأأأراب عأأأر الأأأر ي القائأأأل -31

تسأأايالت  تثأأري “تتجأأاو  فيهأأا الكارثأأة يأأدرا ا الوطنيأأة علأأى االسأأتجابة
عر كيفية تقييم القدرة الوطنيأة علأى االسأتجابة، ومأر مث ينبغأي التوسأع 

يأأأد العأأأو ة لد أ ويف  أأأ ا الصأأأد ،  عأأأرب الأأأبعض عأأأر أتي(66)ايف بياهنأأأ
املقأأأرر اخلأأأاص  ول األمأأأر يف تقريأأأر  الرابأأأع، و أأأي الصأأأيغة الأأأيت ايرتاهأأأا 

 أ(67)“الكارثة يدر ا الوطنية على االستجابة يف االة راو ”
وور ت بعأأأض االيرتااأأأات األخأأأر  فيمأأأا يتعلأأأق  شأأأروع  -32

ياسة مشأأروع املأأا ة تيأأث لعأأا ة صأأ  اأأد الوفأأو أ وايأأرت  10املأأا ة 
ي جهأة مأر  ن الدول ارة يف طلب املساعدة مأر   يصبح واضحاً 

اجلهأأأأات الفاعلأأأأة املأأأأ كورة  و مأأأأر سري أأأأا مأأأأر اجلهأأأأات الأأأأيت مل يأأأأر  
أ (68)قوق اانسأانالعا  حلقانون الذكر ا يف مشروع املا ة يف ضوء 

ي ك  املتضررةوارأتت بعض الوفو   ن مر املفيد تقدمي اوافز للدولة 
ة لتفأأا ي التأأفخري يف تقأأدمي تلأأتمس املسأأاعدة اأأىت يف مرالأأة مبكأأر 

__________ 
 أ42، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسيالصني،  (62)
 ؛11، الفقرة (A/C.6/66/SR.20) 20 اجللسة ،املرجع نفسيسلوفينيا،  (63)

املرجأع ، مأاليزاي ؛8، الفقأرة (A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسةاملرجع نفسيشيلي، 
 أ115الفقرة  ،نفسي
 أ115، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي ،ماليزاي (64)
الصأأأأليب االحتأأأأا  الأأأأدويل جلمعيأأأأات  ؛90الفقأأأأرة  ،املرجأأأأع نفسأأأأي، عيلنأأأأد (65)

 41، الفقأأرعن (A/C.6/66/SR.25) 25 ، اجللسأأةاملرجأأع نفسأأياألاأأر واهلأأالل األاأأر، 
 أ42و
 أ12، الفقرة (A/C.6/66/SR.22) 22 ، اجللسةاملرجع نفسيالسلفا ور،  (66)
 أ48، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسي ولندا،  (67)
املرجأأأع اأأأر واهلأأأالل األاأأأر، االحتأأأا  الأأأدويل جلمعيأأأات الصأأأليب األ (68)

 أ41، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25 ، اجللسةنفسي
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أ وييأل  يضأاً لنأي ينبغأأي التمييأز بأني الأدول واملنظمأأات (69)املسأاعدة
الدوليأأة، مأأر انايأأة، واملنظمأأات سأأري احلكوميأأة املعنيأأة، مأأر انايأأة 

ابلتمأاس املسأاعدة  املتضأررةييلأز  الدولأة  ، ألني لأيس  نأاك مأا خر 
 أ(70)ماتمر     املنظ

 11مشروع املادة  -هاء
 ون ااخأالل ”، ايأرتي   ن تيضأاي عبأارة لالتسأاق ياً وخت -33

)موافقأأأة الدولأأأة  11يف بدايأأأة مشأأأروع املأأأا ة  “10ااكأأأا  املأأأا ة 
 أ(71)على املساعدة اخلارجية( املتضررة

مأأأر مشأأأروع  1 بشأأأكل عأأأا  علأأأى الفقأأأرة واتفقأأأن ا راء -34
لقأانون مأر مبأا   االيت تعرب عر مبد  جو ري و ساسأي  11 املا ة

تقأأأأدمي املسأأأأاعدة الغوثيأأأأة الدوليأأأأة يتويأأأأف علأأأأى ، مفأأأأا    ن الأأأأدويل
مأأع مبأأأد  سأأأيا ة  ، و أأأ ا  مأأأر يتماشأأى نامأأأاً املتضأأررةموافقأأة الدولأأأة 

أ ومأأأع ذلأأأك،  يعأأأرب عأأأر القلأأأق ل اء فأأأرر  أأأ ا االلتأأأزا  (72)الأأأدول
مارسأأة احلاليأأة املتعلقأأة ابلتعأأاون القأأانوين الأأ ي ميكأأر  ن ييضأأعف امل

 أ(73)والتضامر الدوليني
شأأأرد احلصأأأول علأأأى موافقأأأة   نو يعأأأرب عأأأر ر ي مفأأأا    -35

 ، لال  نأأأأأأي ميكأأأأأأر  ن يسأأأأأأبب أتخأأأأأأرياً املتضأأأأأأررة  مأأأأأأر معقأأأأأأولالدولأأأأأأة 
 ن  أ وذيكأأأأأأأأأأر  يضأأأأأأأأأأاً (74)سأأأأأأأأأأريعاً  احلأأأأأأأأأأاالت الأأأأأأأأأأيت تقتضأأأأأأأأأأي ر اً  يف

ن بتأأأأاعً ا السأأأما علأأأى عأأأد   يأأأنصينبغأأأي  ن  11 املأأأا ة مشأأأروع
حلأأأأاالت الأأأأيت تكأأأون املوافقأأأأة ضأأأأمنية  و  نواأأأأة بشأأأأكل كامأأأأل يف ا

__________ 
 ؛91 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21 ، اجللسأأأأةاملرجأأأأع نفسأأأأيليطاليأأأأا،  (69)

 أ12 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.22) 22 ، اجللسةاملرجع نفسيالسلفا ور، 
، (A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأةاملرجأع نفسأيمجهورية ليران ااسأالمية،  (70)

 أ10، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25 ، اجللسةاملرجع نفسياألرجنتني،  ؛52الفقرة 
 أ91 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسةاملرجع نفسيعيلند،  (71)
 21 اجللسأأأأأأأة، املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي(،  وروابابأأأأأأال  بلأأأأأأأدانفنلنأأأأأأدا )ابسأأأأأأأم  (72)

(A/C.6/66/SR.21)22 ، اجللسأأأأأأأأأةجأأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأأياملر السأأأأأأأأألفا ور،  ؛60 ، الفقأأأأأأأأأرة 
(A/C.6/66/SR.22)اجلمهوريأأة  ؛27 الفقأأرة ،املرجأأع نفسأأي، كولومبيأأا؛13 ، الفقأأرة

، النمسأأا ؛19 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسأأةاملرجأأع نفسأأيالتشأأيكية، 
املرجأأأع ، فرنسأأأا ؛33 الفقأأأرة ،فسأأأياملرجأأأع ن، لسأأأرائيل ؛24 الفقأأأرة، املرجأأأع نفسأأأي

، املرجأأأع نفسأأأيشأأأيلي،  ؛54 ، الفقأأأرةاملرجأأأع نفسأأأي النيجأأأر، ؛39 الفقأأأرة ،نفسأأأي
 25 ، اجللسأأأأةاملرجأأأأع نفسأأأأياهلنأأأأد،  ؛9 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24 اجللسأأأأة

(A/C.6/66/SR.25)ابكسأأتان ؛19 الفقأأرة ،املرجأأع نفسأأي، رومانيأأا ؛13 ، الفقأأرة ،
 ،املرجأع نفسأي، مصأر ؛22 الفقأرة ،املرجأع نفسأي،  يرلندا ؛6 الفقرة ،املرجع نفسي

، (A/C.6/66/SR.27) 27 ، اجللسأأأأأأأةاملرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأيسأأأأأأأري النكأأأأأأأا،  ؛36 الفقأأأأأأرة
، (A/C.6/66/SR.21) 21 ، اجللسأأأأةاملرجأأأأع نفسأأأأياالحتأأأأا  األورويب،  ؛20 الفقأأأأرة
املرجأأأع ر، االحتأأأا  الأأأدويل جلمعيأأأات الصأأأليب األاأأأر واهلأأأالل األاأأأ ؛56 الفقأأأرة
 أ43 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25 ، اجللسةنفسي
 ؛42 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسأأأأةاملرجأأأأع نفسأأأأيصأأأأني، ال (73)

 ؛37 ، الفقأأأأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأأأأأأةاملرجأأأأأأع نفسأأأأأأياالحتأأأأأأا  الروسأأأأأأي، 
 25 ، اجللسأأأأأأأةاملرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأيابكسأأأأأأأتان،  ؛66 الفقأأأأأأأرة ،املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي، الربتغأأأأأأأال

(A/C.6/66/SR.25)أ7 ، الفقرة 
 أ54 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسيالنيجر،  (74)

مأأأأر تقأأأأدمي املسأأأأاعدةأ  املوافقأأأأة مانعأأأأاً وجأأأأو   عأأأأد يشأأأأكل فيهأأأأا  ال
مأأأر وجهأأأة نظأأأر لنسأأأانية   ن ذلأأأك يأأأد يكأأأون مقبأأأوالً   يضأأأاً  وذيكأأأر

مأأأأنح أت يأأأأة مهامهأأأأا لتاالأأأأة عأأأأد  وجأأأأو  اكومأأأأة يأأأأا رة علأأأأى  يف
قأأأرر تينبغأأأي  ن  ابجلهأأأة الأأأيت تتعلأأأقيالت املوافقأأأة، ولكنأأأي يثأأأري تسأأأا

  اء ، سأأأواء كانأأأن يأأأا رة علأأأى فعأأأالً ة ومأأأاك نأأأاك لذا كانأأأن  مأأأا
 أ(75)   ال املها 
 11مأر مشأروع املأا ة  2 وراب عد  مر الأدول ابلفقأرة -36

 ن حتجأأأأب علأأأأى  أأأأو  املتضأأأررةالأأأيت تأأأأنص علأأأأى  نأأأي لأأأأيس للدولأأأأة 
 ن مسأأأأاعدة  تتعسأأأأفي املوافقأأأأة علأأأأى املسأأأأاعدة اخلارجيأأأأة، و كأأأأد

 أ(76)آن وااد لسكاهنا اق هلا وواجب عليها يف املتضررةالدولة 
ور    اأأأأد الوفأأأأو   ن لجأأأأراء  راسأأأأة لضأأأأافية عأأأأر العاليأأأأة  -37
لتحديأأأأأأأد  التعأأأأأأأاون الأأأأأأأدويل واملبأأأأأأأا   الدوليأأأأأأأة سأأأأأأأيكون مفيأأأأأأأداً  بأأأأأأأني

مأأأأر لعمأأأأال مبأأأأد ي السأأأأيا ة وعأأأأد   اسأأأأتثناي االأأأأيت ميكأأأأر  احلأأأأاالت
التأأأأأدخلأ وينبغأأأأأي للدولأأأأأة  ن تتحمأأأأأل املسأأأأأ ولية عأأأأأر رفضأأأأأها يبأأأأأول 

سأأأري مشأأأروع  فعأأأل يفضأأأي لدميكأأأر  ن  املسأأأاعدة، ألن  أأأ ا الأأأرفض
مأر اقأوق  وجأب  املتضأررونلذا مس  ا يتمتع بي األشخاص   ولياً 

ن وطلأأأب أ و وضأأأح وفأأد آخأأر  ن واجبأأأات التعأأاو (77)القأأانون الأأدويل
املسأأأأاعدة وعأأأأد  اجأأأأب املوافقأأأأة علأأأأى  أأأأو تعسأأأأفي تفأأأأرر علأأأأى 

 امأأأأأاً التز  ولأأأأأيس، تبأأأأاع السأأأأأبل و اب ابلتصأأأأأري التزامأأأأأاً  املتضأأأأأررة الدولأأأأة
بتحقيأأق سايأأة، ايأأث لهنأأا ملزمأأة ابلنظأأر تسأأر نيأأة يف لمكانيأأة يبأأول 

مأأأأر جهأأأة فاعلأأأأة  وليأأأأة وال جيأأأأو  هلأأأأا  املسأأأاعدة مأأأأر  ولأأأأة  خأأأأر   و
أ و يأد وفأد آخأر  أ ا الأنص مأر (78)اجب موافقتها بشكل تعسأفي

، ولكني ا ر مأر  ن الأدول األخأر  لأر تسأتطيع، 11مشروع املا ة 
 ن تتصأأأري مأأأر  ون موافقأأأة الدولأأأة  ائم،يف  أأأل القأأأانون الأأأدويل القأأأ

، اأأأىت لأأأو ترتبأأأن علأأأى تلأأأك الدولأأأة مسأأأ ولية  وليأأأة نتيجأأأة املتضأأأررة
 أ(79)لرفضها املساعدة

، املتضأأررةبعأأض الوفأأو  علأأى  ن مأأر اأأق الدولأأة  تو صأأر  -38
بنأأأأأأاء علأأأأأأى مبأأأأأأد  السأأأأأأيا ة،  ن تقأأأأأأرر طلأأأأأأب  و يبأأأأأأول املسأأأأأأاعدة 

و  ي  ارسأأأأأأة يف  اانسأأأأأأانية، و ن ال وجأأأأأأو  ألي يأأأأأأانون  ويل عأأأأأأر 
أ وذكأأر (80)ان تقبأأل مسأاعدة خارجيأأة املتضأأررةللأدول تيلأأز  الدولأة 

 ن الدولأأأأة علأأأأى  اأأأأد الوفأأأأو   نأأأأي يفضأأأأل  ن تأأأأنص مشأأأأاريع املأأأأوا  
__________ 

 أ116 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسةاملرجع نفسيماليزاي،  (75)
 21 ، اجللسأأأأأةاملرجأأأأأع نفسأأأأأي(،  وروابابأأأأأال  بلأأأأأدانفنلنأأأأأدا )ابسأأأأأم  (76)

(A/C.6/66/SR.21)22 ، اجللسأأأأأأأةاملرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأيالسأأأأأأألفا ور،  ؛60 ، الفقأأأأأأأرة 
(A/C.6/66/SR.22)23 ، اجللسأأأأأأأأأأةرجأأأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأأأيامللسأأأأأأأأأأبانيا،  ؛13 ، الفقأأأأأأأأأأرة 
(A/C.6/66/SR.23)أ50 ، الفقرة 

 أ66 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسةاملرجع نفسيالربتغال،  (77)
 أ27 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.22) 22 ، اجللسةاملرجع نفسيكولومبيا،  (78)
 أ24 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسيالنمسا،  (79)
 ؛27 ، الفقأرة(A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأةاملرجع نفسيكواب،  (80)

 23 ، اجللسأأأأةاملرجأأأأع نفسأأأأيالصأأأأني،  ؛70 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي، لندونيسأأأأيا
(A/C.6/66/SR.23)أ42 ، الفقرة 
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بكأأأل بسأأأاطة واجأأأب  خاليأأأي وسياسأأأي ابلتمأأأاس عليهأأأا  املتضأأأررة
علأأى املسأأاعدة  علأأى  أأو تعسأأفياملسأأاعدة وبعأأد  اجأأب املوافقأأة 

ترتتأأب  ن  ميكأأرتتأأاً  يانونيأأاً  التزامأأاً تفأأرر   ن مأأر اخلارجيأأة، بأأدالً 
 أ(81)نتائج يانونية  ولية يف اال عد  االمتثالعليي 
، “علأأأأى  أأأأو تعسأأأأفي”واعتأأأأرب عأأأأد  مأأأأر الوفأأأأو   ن عبأأأأارة  -39

مأأأأر مشأأأأروع املأأأأا ة، ميكأأأأر  ن تثأأأأري صأأأأعوابت يف  2 الأأأأوار ة يف الفقأأأأرة
ديأد الأرفض ة حتكيفيأمأور منهأا  التفسري،  ا يف ذلأك تسأايالت تتعلأق ا

التعسفي  و مر يتود لجراء   ا التقييم  و ما  ي النتائج اليت سأترتتب 
 أ(82)والتعليقعليي، ل ا ينبغي توضيح ذلك يف كل مر النص 

ويأأدمن بعأأض الوفأأو  ايرتااأأات ملموسأأة تتعلأأق ابلأأنصأ  -40
ا  بعض الوفو   ني جيدر النظر فيما لذا كان ينبغي استخد تواعترب 
علأأأأأى  أأأأأو ”تعبأأأأأري  بأأأأأداًل مأأأأأر “سأأأأأري معقأأأأأول أأأأأو علأأأأأى ”تعبأأأأأري 
 ن ييضاي لد النص تفسريق ييصا  على  أ وايرتي   يضاً (83)“تعسفي
 خصوصأأأأاً ، تعسأأأأفياً  مأأأأراً املوافقأأأأة  [اجأأأأب]عتأأأأرب يي ”التأأأأايل:  النحأأأو
أ و عرب  اأد الوفأو  عأر (84)“8املا ة  يتعارر مع  اكا عندما 

ل، لذا  يل املثأأأأا، علأأأأى سأأأأبيكأأأأون تعسأأأأفياً ر ي مفأأأأا    ن الأأأأرفض ال 
علأأى  أأو  يأدمن  مسأأاعدةيأأد يبلأأن سأابقاً  املتضأررةكانأن الدولأأة 

مر مصأدر آخأرأ ور   الوفأد  نأي ينبغأي تقأدمي الضأماانت مناسب 
ابملوضأأأوع التفكيأأأد علأأأى املبأأأا   ذات الصأأألة بطأأأرق منهأأأا  الال مأأأة،

دا  الأأأأوار ة يف ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة، لضأأأأمان عأأأأد  لسأأأأاءة اسأأأأتخ
حلقأأأأوق السأأأأيا ية للدولأأأأة اب املسأأأأاس يفنسأأأأانية يضأأأأية املسأأأأاعدة اا

والتأأأأأدخل يف شأأأأأ وهنا الداخليأأأأأةأ لأأأأأ ا فقأأأأأد ايأأأأأرتي  تعأأأأأديل  املتضأأأأأررة
جب[ال ”على النحو التايل:  2 الفقرة على  أو تعسأفي وسأري  ]حتي

 لغأأأأررتسأأأر نيأأأة  املقدمأأأأةارجيأأأة اخلسأأأاعدة املمأأأربر املوافقأأأة علأأأأى 
 أ(85)“دة اانسانيةاملساع توفري  و اصري

بعأأأأض  ت، ذكأأأأر 11مأأأأر املأأأأا ة  3 واباشأأأأارة لد الفقأأأأرة -41
يأد يثأري صأعوابت بشأفن  “كان ذلك  كناً كلما  ”الدول  ن تعبري 

 يف لبأأأال  القأأأرار املتعلأأأق بقبأأأول املسأأأاعدة، األمأأأر الأأأ ي يأأأ ثر سأأألباً 
السأأأكان الأأأ ير  أأأم يف ااجأأأة ماسأأأة لد  أأأ   املسأأأاعدةأ وينبغأأأي 

__________ 
، (A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأأأأأةاملرجأأأأأع نفسأأأأأياالحتأأأأأا  الروسأأأأأي،  (81)

 أ37 الفقرة
 ؛33 الفقأأأرة، (A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسأأأةاملرجأأأع نفسأأأيلسأأأرائيل،  (82)

اململكأأأأة  ؛42 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي، الصأأأأني ؛39 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي، فرنسأأأأا
مأأأأاليزاي،  ؛48 الفقأأأأرة ،نفسأأأأياملرجأأأأع ،  ولنأأأدا ؛45 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي، املتحأأأدة

األرجنتأني،  ؛119-117، الفقأرات (A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأةاملرجع نفسي
 ،املرجأأع نفسأأي،  يرلنأأدا ؛10 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.25) 25 لسأأة، اجلاملرجأأع نفسأأي

، املرجأأأأأأع نفسأأأأأأيسأأأأأأري النكأأأأأأا،  ؛33 الفقأأأأأرة ،املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، اجلزائأأأأأأر ؛22 الفقأأأأأرة
 أ20 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.27) 27 اجللسة

 أ48 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسي ولندا،  (83)
 أ25 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24 جللسة، ااملرجع نفسياليوانن،  (84)
املرجأع ، عيلنأد ؛52 الفقأرة ،املرجع نفسي، مجهورية ليران ااسالمية (85)

 أ91 الفقرة ،نفسي

فيما خيص لبال    ا القرار  ررةاملتضتقديرية للدولة تقييد السلطة ال
احلأأاالت الأأيت يثبأأن فيهأأا  ن ااأأاذ القأأرار مسأأتحيلأ  لضأأمان ابأأول
 رمسياً  توضيح اجلهة اليت يفرتر  ن توجي عرضاً  املفيدوسيكون مر 

 أ(86)املتضررةبتقدمي املساعدة لد الدولة 
عبأري عأر مأر  جأل الت 3 وايرت   اأد الوفأو  تقسأيم الفقأرة -42

، واجأأأأأب الدولأأأأأة يف  ن تبلأأأأأ  يف الويأأأأأن تني:  والً فكأأأأأرتني منفصأأأأأل
،  ن مأأأر احملتمأأأل يف املناسأأأب ر  أأأا علأأأى عأأأرر املسأأأاعدة، واثنيأأأاً 

،  ن وجيأي ال يكأون يف وسأع الأدول، لسأبب  ابلغة الشأدةاحلاالت 
وييد  أ (87)لتقدمي املساعدة، على عرر على ااطالق،  و تر  فوراً 

واهلأأأالل األاأأأأر  األاأأأرلصأأأليب الدوليأأأة ل احلركأأأة ن  تفسأأأري مفأأأا  
 اً عروضأأ تقأأد ، بشأأكل عأأا ،واملنظمأأات سأأري احلكوميأأة األجنبيأأة ال 

 نأي مأر سأري الواضأح  املساعدة لد الدولأ وذيكر  يضأاً  لتقدميرمسية 
ذا كأأأان يوجأأأد موعأأأد هنأأأائي ضأأأم  للأأأر  لمأأأا  11يف مشأأروع املأأأا ة 

 أ(88)على عرور املساعدة
، تيأث ييأ كر 12و 11 تني   تغيري ترتيأب مشأروعي املأاوايرتي  -43
 أ(89)اق الدول الثالثة والكياانت األخر  يف عرر املساعدة الً  و 

 احلق يف عرض املساعدة -واو
 (املقرتح 12)مشروع املادة 

 آخرتطرق عد  مر الوفو  لد مسفلة ل را  مشروع ما ة  -44
ة يف عأأرر املسأأاعدة تعلأق تأأق اجلهأأات الفاعلأأة املقدمأأة للمسأأاعدي

، علأأى النحأأأو الأأ ي ايرتاأأي املقأأرر اخلأأأاص يف املتضأأررةلأأة علأأى الدو 
أ وعلأى النحأو املوضأح (90)قأرت (امل 12تقرير  الرابع )مشروع املأا ة 

املقرتاأة  12، نظرت اللجنة يف جلستها العامأة يف املأا ة (91)سابقاً 
و االتها لد جلنة الصياسةأ و عربن  ول عديدة عر موافقتها على 

 صأألحة اجملتمأأع الأأدويل يف اايأأة  يعأأرتيي  نأأ م كأأدةذلأأك املقأأرت ، 
األشخاص يف ااالت الكوار ، و و  مر ينبغي النظر لليي بوصفي 

عأأر التضأأامر  وتعبأأرياً  املتضأأررةللدولأأة للمسأأ ولية األساسأأية  مكمأأالً 
يف شأأأ وهنا الداخليأأأةأ ومت التفكيأأأد  والتعأأأاون ولأأأيس بوصأأأفي تأأأدخالً 

يتمثل يف جمر    ا دة جلهات الفاعلة املقدمة للمساعا اقعلى  ن 
__________ 

 ؛13 ، الفقأأأرة(A/C.6/66/SR.22) 22 ، اجللسأأأةاملرجأأأع نفسأأأيالسأأألفا ور،  (86)
ل، الربتغأأا ؛39 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسأأةاملرجأأع نفسأأيفرنسأأا، 

املرجأأأأع ، عيلنأأأأد ؛66 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24 ، اجللسأأأأةاملرجأأأأع نفسأأأأي
الل األاأأر، االحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأ ؛91 الفقأأرة ،نفسأأي

 أ43 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25 ، اجللسةاملرجع نفسي
 أ13، الفقرة (A/C.6/66/SR.22) 22 ، اجللسةاملرجع نفسيالسلفا ور،  (87)
املرجأأأع االحتأأأا  الأأأدويل جلمعيأأأات الصأأأليب األاأأأر واهلأأأالل األاأأأر،  (88)

 أ43 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25 ، اجللسةنفسي
 أ48 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23 ، اجللسةاملرجع نفسي ولندا،  (89)
، A/CN.4/643، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2011 اوليأة (90)

 أ109الفقرة 
  عال أ 9انظر الفقرة  (91)
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املسأأأأاعدة، و ن الدولأأأأة  “تقأأأأدمي”املسأأأأاعدة، ولأأأأيس يف  “عأأأأرر”
مشأأأأروعي وبغأأأأض النظأأأأر عأأأأر ملبأأأأد  السأأأأيا ة  تظأأأأل، وفقأأأأاً  املتضأأأأررة
 ي عأأأأرور   و جزئيأأأأاً  ، اأأأأرة يف  ن تقبأأأأل كليأأأأاً 11و 10املأأأأا تني 

مسأأأاعدة تقأأأدمها الأأأدول واجلهأأأات الفاعلأأأة مأأأر سأأأري الأأأدول، سأأأواء 
أ وور  ايأرتا  (92)علأى نأداء د  و جاءت ر اً عيرضن مر طري واا

ان تعا  صياسة مشروع املا ة املقرت  ندي توسيع نطاق احلأق يف 
 ع األشأأأخاص، سأأأواء كأأأانوا  شخاصأأأاً عأأأرر املسأأأاعدة ليشأأأمل مجيأأأ

 أ(93)اعتبارينيطبيعيني  و 
و ضاي  اد الوفو   ن عرور املساعدة ينبغي  ال تيعتأرب  -45

، بشأأأأأرد  ال تأأأأأأ ثر املتضأأأأأأررةة للدولأأأأأة يف الشأأأأأ ون الداخليأأأأأأ تأأأأأدخالً 
املساعدة املعروضة علأى سأيا ة تلأك الدولأة  و  ور أا األساسأي يف 

أ (94)تنسأأأأيقها وااشأأأأراي عليهأأأأاتوجيأأأي تلأأأأك املسأأأأاعدة ومرايبتهأأأا و 
علأأأى  مفروضأأأاً  لجيابيأأأاً  وايأأأرتي   ن ييصأأأا   أأأ ا الأأأنص بوصأأأفي واجبأأأاً 

أ (95)ون الأدويلمأر جوانأب التعأا اجملتمع الدويل، ألني يشكل جانبأاً 
يأأأأد نأأأأص  5 ن مشأأأأروع املأأأأا ة  مت التفكيأأأأد علأأأأىويف  أأأأ ا الصأأأأد ، 

، الفاعلأأة اجلهأأاتابلفعأأل علأأى  ن واجأأب التعأأاون يقأأع علأأى مجيأأع 
 لد الضأغط نوعأاً  معاً  12و 5املا تني  مشروعال ا ميكر  ن ي  ي 

ما على الدول واجلهات الفاعلة األخر  لتقدمي املساعدة، و و  مر 
 أ(96)يبجدير ابلرتا

بيأأأأأد  ن بعأأأأأض الوفأأأأأو  مل توافأأأأأق لال علأأأأأى الفكأأأأأرة العامأأأأأة  -46
املأأأأ كورة يف مشأأأأروع املأأأأا ة، واثأأأأن علأأأأى تضأأأأييق نطأأأأاق تطبيقهأأأأا 
وشأأأروطها،  ون املسأأأاس  بأأأد  عأأأد  التأأأدخل يف الشأأأ ون الداخليأأأة 

أ ويف  أأأ ا الصأأأد ،  شأأأري لد  ن نطأأأاق املأأأا ة (97)املتضأأأررةللدولأأأة 
 أ(98)“عدةعرر املسا”ينبغي  ن حيصر يف 

__________ 
 والسأتون، السا سأة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الواثئق، سلوفينيا (92)

بلأأدان فنلنأأدا )ابسأأم  ؛12 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.20) 20اجللسأأة ، السا سأأة اللجنأأة
، بولنأأأأدا ؛60 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأي، ( وروابابأأأأال 

 ،(A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأة املرجأع نفسأي، املكسأيك ؛86 قأرةالف ،املرجأع نفسأي
، (A/C.6/66/SR.23) 23اجللسأأأة ، املرجأأأع نفسأأأي، اجلمهوريأأأة التشأأأيكية ؛20 الفقأأأرة
 24، اجللسأأة نفسأأي املرجأأع، شأأيلي ؛25 الفقأأرة ،املرجأأع نفسأأي، النمسأأا ؛19 الفقأأرة

(A/C.6/66/SR.24)25 لسأة، اجلاملرجأع نفسأي، رومانيا ؛10 ، الفقرة (A/C.6/66/SR.25)، 
 أ36 الفقرة ،املرجع نفسي، مصر ؛19 الفقرة
 أ14 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.22) 22اجللسة ، املرجع نفسي، السلفا ور (93)
 أ10 الفقرة، (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي، شيلي (94)
، املرجأأأأع نفسأأأأي، سأأأأري النكأأأأا ؛92 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي، عيلنأأأأد (95)
 أ20 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.27) 27 لسةاجل
 أ25 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي، النمسا (96)
 ؛86 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، بولنأأدا (97)

، النمسأا ؛20 ، الفقأرة(A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأة املرجأع نفسأي، املكسأيك
املرجأأأأأأع ، شأأأأأأيلي ؛25 ، الفقأأأأأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأأأأة املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي

، املرجأأأأأع نفسأأأأأي، رومانيأأأأأا ؛10 ، الفقأأأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأأأأة نفسأأأأأي
 أ19 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25اجللسة 

 أ25 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي، النمسا (98)

واعتأأرب عأأد  مأأر الأأدول  ن  ور اجملتمأأع الأأدويل يف عأأرر  -47
 ينبغأأأأي  ال ييعأأأأرمي بوصأأأأفي أتكيأأأأداً  املتضأأأأررةاملسأأأأاعدة علأأأأى الأأأأدول 

حلقأأأأوق يائمأأأأة، لأأأأ ا ينبغأأأأي  ن تيعأأأأا  صأأأأياستي علأأأأى  سأأأأاس مبأأأأا   
علأى  بعأض الأدول  يضأاً  تأ وشأد (99)التعاون والتضأامر الأدوليني

تأأأأأويل االعتبأأأأأار ان  رةاملتضأأأأأر دولأأأأأة ضأأأأأرورة الرتكيأأأأأز علأأأأأى واجأأأأأب ال
 أ وذيكأر  يضأاً (100)يانونياً  اقاً اعتبار ا مر  عرور املساعدة، بدالً ل

 12 ن احلأأق يف عأأرر املسأأاعدة املنصأأوص عليأأي يف مشأأروع املأأا ة 
، ولكنأأأأأأي جمأأأأأأر  اعأأأأأأرتاي تقيقأأأأأأة واضأأأأأأحةلأأأأأأيس ذا ييمأأأأأأة مسأأأأأأتقلة 

 أ(101)حيد  يف ااالت الكوار  ما
النظأأأر جيأأأدر  ي نأأأبعأأأض الوفأأأو   توعأأأالوة علأأأى ذلأأأك، ر  -48
متسأاوية مجيع اجلهات الفاعلة امل كورة  اعتبارلذا كان ينبغي  ما يف

لد  ن  شأأأخاص القأأأانون الأأأدويل  أأأم  ، نظأأأراً مأأأر الناايأأأة القانونيأأأة
أ ويف (102)واأأد م الأأ ير حيأأق هلأأم  ارسأأة احلأأق يف عأأرر املسأأاعدة

 أأأأ ا الصأأأأد ، لأأأأأوا   ن تلأأأأك اجملموعأأأأات الأأأأأثال  مأأأأر اجلهأأأأأات 
املتعلأأأأأق  7لفاعلأأأأة يأأأأد صيأأأأنم فن يف نفأأأأس الفئأأأأة يف مشأأأأروع املأأأأا ة ا

 أ(103)ابلكرامة اانسانية
  جلمعيأأأأات الصأأأأليبلد  ن االحتأأأأا  الأأأأدويل و يشأأأأري  يضأأأأاً  -49

 تنأأأأدر  األاأأأأر واهلأأأأالل األاأأأأر واجلمعيأأأأات الوطنيأأأأة التابعأأأأة لأأأأي ال
أ واباضأأافة لد (104)12الفئأأات املأأ كورة يف مشأأروع املأأا ة  ضأأمر

__________ 
، (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأأة املرجأأأأأع نفسأأأأأي، الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة (99)

، املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، السأأأأأألفا ور ؛75 الفقأأأأأأرة ،املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، سأأأأأأنغافورة ؛69 الفقأأأأأأرة
 23، اجللسأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأي،  ملانيأأأأا ؛14 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.22) 22 اجللسأأأأة

(A/C.6/66/SR.23)اململكأأأأأأة  ؛33 الفقأأأأأأرة ،املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، لسأأأأأأرائيل ؛28 ، الفقأأأأأأرة
االحتأأأأا   ؛48 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي،  ولنأأأأدا ؛45 رةالفقأأأأ ،املرجأأأأع نفسأأأأي، املتحأأأأدة
، الربتغأأأأأال ؛37 ، الفقأأأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأأأأة سأأأأأياملرجأأأأأع نف، الروسأأأأأي

املرجأأأأع ، ابكسأأأأتان ؛92 الفقأأأأرة ،املرجأأأع نفسأأأأي، عيلنأأأأد ؛66 الفقأأأأرة ،املرجأأأع نفسأأأأي
 ،املرجأأأأع نفسأأأأي، سأأأأري النكأأأأا ؛7 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسأأأأة نفسأأأأي

االحتأأأأا  الأأأأدويل جلمعيأأأأات الصأأأأليب  ؛20 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.27) 27اجللسأأأأة 
 أ44 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي، األار واهلالل األار

 ؛75 الفقأأأأرة، (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأي، سأأأأنغافورة (100)
 أ92 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي، عيلند
، (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، االحتأأأا  الروسأأأي (101)

 أ37 الفقرة
 ؛75 ، الفقأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، سأأنغافورة (102)

 ؛20 ، الفقأأأأأأأأرة(A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، املكسأأأأأأأيك
 ؛19 ، الفقأأأرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، اجلمهوريأأأة التشأأأيكية

، املرجأأأع نفسأأأي، مجهوريأأأة ليأأأران ااسأأأالمية ؛28 الفقأأأرة ،املرجأأأع نفسأأأي،  ملانيأأأا
 25، اجللسأة املرجأع نفسأي، ابكستان ؛52 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24اجللسة 

(A/C.6/66/SR.25)21، اجللسأأأأة املرجأأأع نفسأأأي، االحتأأأا  األورويب ؛7 ، الفقأأأرة 
(A/C.6/66/SR.21)أ57 ، الفقرة 

، (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأأأأة املرجأأأأأأع نفسأأأأأي ،لتشأأأأأيكيةاجلمهوريأأأأأة ا (103)
 أ19الفقرة 
املرجأأأع ، االحتأأأا  الأأأدويل جلمعيأأأات الصأأأليب األاأأأر واهلأأأالل األاأأأر (104)

 أ44 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة نفسي



 24 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

 ن مأأأر الضأأأروري  ارتئأأأي، (105)بقاً وعلأأأى النحأأأو املأأأ كور سأأأاذلأأأك، 
املنظمأأأأأأات احلكوميأأأأأأة الدوليأأأأأأة ”مأأأأأأا لذا كأأأأأأان مصأأأأأأطلح  يف النظأأأأأأر

منظمأأأأأأات التكامأأأأأأل اايليمأأأأأأي، مثأأأأأأل االحتأأأأأأا  يشأأأأأأمل  “املختصأأأأأأة
 أ(106)األورويب

ألن الأأدول  سأأري ضأأروريوذكأأرت بعأأض الوفأأو   ن الأأنص  -50
عأأأأرور مأأأأر الناايأأأأة يف تقأأأأدمي  أأأأ   ال سأأأأيا ايً  اقأأأأاً نلأأأأك ابلفعأأأأل 

أ وايرت   اد الوفو   ني ينبغي للجنأة، بسأبب وجهأات (107)العملية
 املسأأأائليف تلأأأك  النظأأأر املختلفأأأة،  ن تتفأأأا   البأأأن بصأأأورة هنائيأأأة

نأأأدي تيسأأأري وضأأأع نأأأص ميكأأأر  ن حيقأأأق  كأأأرب يأأأدر مأأأر الفائأأأدة 
 أ(108)العملية للمجتمع الدويل

 واجب تقدمي املساعدة -زاي
 (2011 تقريرها السنوي لعام )سؤال طرحته اللجنة يف

، ويف 2011آب/ سسأأأأأأأأأطس  11وافقأأأأأأأأأن اللجنأأأأأأأأأة، يف  -51
 (109)سيأأأأأأاب املقأأأأأأرر اخلأأأأأأاص، علأأأأأأى ايأأأأأأرتا  يدمأأأأأأي  اأأأأأأد األعضأأأأأأاء

يضأأأأأأأااي حمأأأأأأأد ة ”يف الفصأأأأأأأل الثالأأأأأأأث املعنأأأأأأأون  ،ييأأأأأأأدر   يضأأأأأأأاً  ان
 “للتعليقأأأأأأأات الأأأأأأأيت تبأأأأأأأد  بشأأأأأأأفهنا  ةيأأأأأأأة خاصأأأأأأأة للجنأأأأأأأة تكأأأأأأأون

املوجأأأي لد الأأأدول:  ال التأأأايل الأأأدورة، السأأأ عمأأأال تقرير أأأا عأأأر  مأأأر
تأأأر  اللجنأأأة  ن مأأأر واجأأأب الأأأدول التعأأأاون مأأأع الدولأأأة املتضأأأررة ”
اباساثأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأر الكأأأأأأأأأوار أ فهأأأأأأأأأل يشأأأأأأأأأمل املسأأأأأأأأأائل املتصأأأأأأأأألة  يف

التعأأاون  أأ ا واجأأب الأأدول تقأأدمي املسأأاعدة عنأأدما تطلبهأأا  واجأأب
 أ(110)“الدولة املتضررة؟

ر الأأأأأأدول ولغايأأأأأة عريأأأأأأخ لعأأأأأدا   أأأأأأ ا التقريأأأأأر، مل تأأأأأأر  مأأأأأ -52
ر و  خطية على الس ال املأ كور  عأال أ ولكأر الأدول العديأدة   ي

سأأأأأأأة ر ت ابلنفأأأأأأأي  أأأأأأأ   النقطأأأأأأأة يف اللجنأأأأأأأة السا  تناولأأأأأأأنالأأأأأأأيت 
السأأأ ال املطأأأرو ، وذكأأأرت بشأأأكل رئيسأأأي  ن  أأأ ا الواجأأأب  علأأأى

لأأيس لأأي  سأأاس يف القأأانون الأأدويل  و القأأانون العأأريف  و املمارسأأة، 
للجأأأدل  لأأأر يكأأأون مثأأأاراً  قبيأأألمأأأر  أأأ ا الواجأأأب  اسأأأتحدا و ن 

__________ 
  عال أ 14انظر الفقرة  (105)
 السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة لرمسيأأةا الواثئأأق ،الحتأأا  األورويبا (106)

 أ57، الفقرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة السا سة اللجنة والستون،
، (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، اململكأأة املتحأأدة (107)

، (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأة املرجأأع نفسأأي، االحتأأا  الروسأأي ؛45 الفقأأرة
 أ37 الفقرة
، (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأة نفسأياملرجأع  ،املتحدةالوالايت  (108)

 أ69 الفقرة
، مداخلة السيد 3126، اجمللد األول، اجللسة 2011 اولية انظر (109)

 أستيفر فاسياين
 أ44، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة املرجع نفسي (110)

مر الناايتني فحسب، بل ميكر  يضاً  ن يثري العديد مر املشاكل 
 أ(111)القانونية والعملية

و يعرب عر ر ي مفا    ن واجب التعاون ينبغي  ن ييفهم  -53
يف  أأأأأ ا السأأأأأياق بوصأأأأأفي جمأأأأأر  واجأأأأأب يفأأأأأرر النظأأأأأر يف طلبأأأأأات 

الدولأة  مأر بقأرار  أونر م، و نأي املتضررةاملساعدة املقدمة مر الدولة 
املقدمأأأأأأأة بقأأأأأأأدرة الدولأأأأأأأة  املسأأأأأأأاعدة، و يضأأأأأأأاً  بأأأأأأأي تطلأأأأأأأب املتضأأأأأأأررة

أ وييأأأأدم من بعأأأأأض (112)املطلوبأأأأأةعلأأأأى تقأأأأأدمي املسأأأأاعدة  للمسأأأأاعدة
االيرتااات بشفن صأياسة الأنص علأى  أو يشأجع اجلهأات الفاعلأة 

على لبداء التعاون وتقدمي املساعدة  و يوصأيها بأ لك  املتضررةسري 
،  و (113)مبأأأأأد ي التعأأأأأاون والتضأأأأأامر الأأأأأدويل  سأأأأأاسعلأأأأأى بشأأأأأدة 
علأأأى الطلأأأب الأأأ ي تقدمأأأي  “تأأأر  فأأأوراً ” لأأأزا  الأأأدول ان  يكتفأأأي
مأأأر اتفأأأاق  4أ ويف  أأأ ا الصأأأد ،  يشأأأري لد املأأأا ة املتضأأأررةالدولأأأة 

يف رابطة  مم جنوب شرق آسيا املتعلق   ارة الكوار  واالستجابة 
ب اتفاق رابطة  مم جنو ’’بأ )املشار لليي فيمأا يلي  لطوار ااالت ا

سأأي ثر علأأى  ن السأأ ال املطأأرو   أ وشيأأد   يضأأاً (114)‘‘(شأأرق آسأأيا
، ايأأث لن واجأأب 11و 10التطبيأق العملأأي ملشأأروعي املأا تني  يف

 وجأأأأأو يف املقابأأأأأل  يسأأأأأتلز طلأأأأأب املسأأأأأاعدة يف اأأأأأاالت الكأأأأأوار  
واجب يقضي بتقدمي املساعدةأ ومع ذلك، فإن للزا  الدول بتقدمي 

اأأق سأأري مقبأأول يف  ة عنأأد الطلأأب ميكأأر  ن يعتأأرب تأأدخالً املسأأاعد
 أ(115)رصنع القرا الدولة السيا ي يف

للمفهأأأو   و يعأأأرب عأأأر التفييأأأد ملعأأأ  واجأأأب التعأأأاون وفقأأأاً  -54
 أ(116)املقرر اخلاص األول ال ي كان يد ذكر  سابقاً 

__________ 
 السا سأأأأأأة الأأأأأأدورة العامأأأأأأة، للجمعيأأأأأأة الرمسيأأأأأأة الواثئأأأأأأق، املكسأأأأأأيك (111)
 ،55 ، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.18) 18، اجللسأأأأة السا سأأأأة اللجنأأأأة السأأأأتون،و 

، املرجأأأأأع نفسأأأأأأي، سأأأأألوفينيا ؛21 ، الفقأأأأأرة(A/C.6/66/SR.22) 22واجللسأأأأأة 
، املرجأأأأأأع نفسأأأأأأي، سأأأأأأنغافورة ؛12 ، الفقأأأأأأرة(A/C.6/66/SR.20) 20اجللسأأأأأأة 
 ،املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، ليطاليأأأأأأأأا ؛76 ، الفقأأأأأأأأرة(A/C.6/66/SR.21) 21اجللسأأأأأأأأة 
، (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأأأأأأة املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأي، كولومبيأأأأأأأا  ؛91 الفقأأأأأأأرة
، (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، النمسأأأأأأأأا ؛28 الفقأأأأأأأأرة
املرجأأأأع ، اململكأأأأة املتحأأأأدة ؛28 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي،  ملانيأأأأا ؛23 الفقأأأأرة
املرجأأأأع ، لسأأأأبانيا ؛48 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي،  ولنأأأأدا ؛45 الفقأأأأرة ،نفسأأأأي
، (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي،  نغاراي ؛50 ةفقر ال ،نفسي
املرجأأأأع ، مجهوريأأأأة كأأأأوراي ؛120 الفقأأأأرة ،املرجأأأأع نفسأأأأي، مأأأأاليزاي ؛59 الفقأأأأرة
 25، اجللسأأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأأي،  يرلنأأأأأأأأأدا ؛121و 120الفقأأأأأأأأأرعن  ،نفسأأأأأأأأأي

(A/C.6/66/SR.25)أ21 ، الفقرة 
 ،55 ، الفقأأأرة(A/C.6/66/SR.18) 18، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي، املكسأأأيك (112)

 أ28 الفقرة ،املرجع نفسي، كولومبيا  ؛21 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.22) 22واجللسة 
 ؛59 ، الفقأأأرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسأأأة املرجأأأع نفسأأأي،  نغأأأاراي (113)

 أ86 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي، بولندا
 أ76 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة نفسياملرجع ، سنغافورة (114)
 أ120 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي، ماليزاي (115)
 أ48 ، الفقرة(A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي،  ولندا (116)



 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث 25

 

 
الس ال ال ي يقع ا ن على عاتق املقرر اخلاص النظر يف  -55

طراتأأي اللجنأأة يف ضأأوء املمارسأأات الأأيت تتبعهأأا الأأدول والتعليقأأات 
الصأأأا رة عأأأأر الأأأأدول ر اً علأأأأى ذلأأأأك السأأأأ الأ وبدايأأأأة، ال بأأأأد مأأأأر 

، املعتمدير بصفة م يتأة، 10و 5ااشارة لد  ن مشروعي املا تني 
املتضأأررة واجأأب الدولأأة نصأأان علأأى التأأوايل علأأى واجأأب التعأأاون و ي

ا تمامأأاً  اللجنأأة  ولتهأأا أ وتتعلأأق  أأ   املسأأفلة الأأيتدةالتمأأاس املسأأاع
 ييف مشأأأأروعاملنصأأأأوص عليهأأأأا الواجبأأأأات القانونيأأأأة  خاصأأأأاً بأأأأرتابط

 سواءأاد على  ا تنيامل

 مأأر يتبأأني  كمأأا تيظهأأر املمارسأأة الدوليأأة،   ا الصأأد ،يف  أأ و  -56
،  ن ييأأا   ولأأة بتقأدمي املسأأاعدة لد  ولأأة  خأأر  املعا أدات الدوليأأة

بنأأاء علأأى طلأأب منهأأا، ابلأأرسم مأأر ارتكأأا   علأأى مبأأد ي التضأأامر 
 املقدم مأأأأأةالدولأأأأأة  طأأأأأوعي ت  يأأأأأييف األسأأأأأاس عمأأأأأل   أأأأأووالتعأأأأأاون، 

اتفاييأأة مأأر  4مأأر املأأا ة  3تأأنص الفقأأرة  ا املعأأ ، ونأأمسأأاعدةأ لل
سألكية والالسألكية للحأد وار  االتصأاالت العمبري املتعلقة بتقدمي م

 على ما يلي: مر الكوار  ولعمليات ااساثة

أأأأأأي طأأأأأأري  ولأأأأأأة كأأأأأأل  تقأأأأأأو    جمأأأأأأال يف مسأأأأأأاعدة لتقأأأأأأدمي طلأأأأأأب لليهأأأأأأا يوج 
 خأأأأأأأالل مأأأأأأأر  و مباشأأأأأأأرة بصأأأأأأأورة سأأأأأأأواء والالسأأأأأأألكية، السأأأأأأألكية االتصأأأأأأأاالت

 كانأن  لذا  أا رالفأو  علأى الطالبأة الدولأة ولبال  يرار ا ابااذ التنفي ي، املنسق
  أأأأأأ   وبنطأأأأأأاق ذلأأأأأأك، سأأأأأأري  و مباشأأأأأأرة بصأأأأأأورة املطلوبأأأأأأة، املسأأأأأأاعدة سأأأأأأتقدم  
 مأأر عليهأأا يرتتأأب ومأأا وييأأو  وشأأرود  اكأأا  مأأر عليهأأا ينطبأأق ومأأا املسأأاعدة
 أويجدت لن تكاليف،

جنأأوب شأأرق   مأأماتفأأاق رابطأأة وبعبأأارات  وضأأح، يأأنص  -57
 مني، على ما يلي: 9مر املا ة  1، يف الفقرة آسيا

أأص، علأأى  سأأاس طأأوعي، األصأأول والقأأدرات  ينبغأأي  لكأأل طأأري  ن خيصم 
 اأأأأاالت يفساثأأأأة لإليليميأأأأة الأأأأيت يأأأأد تكأأأأون متااأأأأة للرتتيبأأأأات االاتياطيأأأأة اا

 :مثالً  ومنهالطوار ، ا االتالكوار  واالستجابة حل

 االستجابة حلاالت الطوار /البحث واانقاذ؛  ليل ( ) 

 العسكرية واملدنية؛ صولاأل (ب) 

 ؛خمزوانت الطوار  مر موا  ااساثة يف ااالت الكوار  ( ) 

 أالكوار  ل ارةيف  املستخدمةتكنولوجيات والربات اخل ( ) 

 ن تقأدمي  مأر الواضأحا  عأال ، مأاملشار لليه نييف الصكو  -58
 ني ، و يطوع جيب  ن يتم على  ساس املساعدة مر  ولة لد  خر 

ا التزامأأأأأأات لجيابيأأأأأأة  تقأأأأأأع علأأأأأأى عأأأأأأاتق األطأأأأأأراي فيهمأأأأأأابلتأأأأأأايل ال
يف املأأأأا ة   أأأأ   املمارسأأأأة معهأأأأد القأأأأانون الأأأأدويلةأ وييقأأأأر ابملسأأأأاعد

 ةاملسأأأأأأأأأاعدبتقأأأأأأأأأدمي  املتعلأأأأأأأأأق 2003   لعأأأأأأأأأا رار يأأأأأأأأأاخلامسأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأر 
 ما يلي: اليت تنص على (117)اانسانية

 اانسانية املساعدة بتقدمي يتعلق فيما الواجبات 

 تقأأأدميا لعأأأرر  يصأأأى مأأأا يف وسأأأعه تبأأأ ل  ندول ينبغأأأي جلميأأأع الأأأ -1 
 احلأأاالت ابسأأتثناءلكأأوار ، اب املتضأأررةلضأأحااي يف الأأدول لاملسأاعدة اانسأأانية 

تعأأأأأريض  روفهأأأأأا االيتصأأأأأا ية  و  لداملسأأأأأاعدة   أأأأأ   تقأأأأأدمي فيهأأأأأا يأأأأأ  ي الأأأأأيت
االجتماعيأأة  و السياسأأية خلطأأر شأأديدأ وينبغأأي ليأأالء ا تمأأا  خأأاص للكأأوار  

 الدول اجملاورةأ اليت ت ثر على

 ةاملسأأأأاعد تقأأأأدميتعأأأأرر   ناملنظمأأأأات احلكوميأأأأة الدوليأأأأة  لأأأأىع وجيأأأأب -2 
 القانونيةأ والاي الللوالايت اخلاصة نا و  ضحااي الكوار  وفقاً لاانسانية 

علأأى سأأبيل  “ينبغأأي”اسأأتيخد  تعبأأري سة، ايف  أأ   الصأأيو  -59
دة مأأأر جانأأأب الأأأدول، و أأأأو يتعلأأأق بتقأأأدمي املسأأأاعالتشأأأجيع فيمأأأا 

 “جيأأأأب”سة االزاميأأأأة لتعبأأأأري خيتلأأأأف بشأأأأكل ملحأأأأوى عأأأأر الصأأأأيا
  ا أ ويع  املنظمات احلكومية الدوليةاملستخد  لد  ااشارة لد 

واجأأأب تقأأأدمي املسأأأاعدة يأأأد يكأأأون واجبأأأاً منوطأأأاً   ن ضأأأمناً  التمييأأأز
ايثمأأا تقضأأي والاي أأا بأأ لك، لال  ن ملنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأة اب
ول لأأأأدا تعأأأأو  لديف  أأأأ ا الصأأأأد ، و أ ك ال ينصأأأأري لد الأأأأدولذلأأأأ

ارية اختيار ما لذا كانن ستقد  املساعدة    ال، اىت ولن طلبن 
 لليها ذلك لاد  الدول املتضررةأ

البيأأان الصأأا ر عأأر معهأأد القأأانون  يشأأري وعأأالوة علأأى ذلأأك، -60
نية الأأ ي جأأاء فيأأي  نأأي ينبغأأي للأأدول  ن تقأأد  املسأأاعدة اانسأأا الأأدويل

لد تعأأريض املسأأاعدة  احلأأاالت الأأيت يأأ  ي فيهأأا تقأأدمي  أأ   ابسأأتثناء”
لد  ن  “ روفهأأا االيتصأأا ية  و االجتماعيأأة  و السياسأأية خلطأأر شأأديد

 املسأاعدة اانسأانيةأ قأدميتادو  يدرات الأدول معيأار ابلأ  األةيأة يف 
مارسأأأة عبئأأأاً مفرطأأأاً يف امل تقأأأدمي املسأأأاعدةبويأأأد ميثأأأل االلتأأأزا  يف املطلأأأق 

ميكم نهأأأأا مأأأأر الوفأأأأاء العمليأأأأة علأأأأى الأأأأدول الأأأأيت يأأأأد ال تكأأأأون يف وضأأأأع 
ان يأك  سأكاهنا  نفسأهم،را  بة وفعالة ابلتزامها األساسي بصورة مناس

 الأأ ي يقأأع عليهأأا رأأا  سأأكان  ول  خأأر أ ويشأأكلواجأأب   اء ال عأأر
اايأة األشأأخاص ، بأال ريأأب، عنصأرير  ساسأأيني يف التضأامر والتعأأاون

 و أأأو مأأأا ميثأأأل، علأأأى  أأأو مأأأا  شأأأار لليأأأي املقأأأرريف اأأأاالت الكأأأوار ، 
أ برمتأأأأيجملتمأأأأع الأأأأدويل ، مشأأأأروعاً خيأأأأص ا(118)اخلأأأأاص يف تقريأأأأر  الرابأأأأع

__________ 
(117) Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, part II, 

Session of Bruges, 2003. Available from www.idi-iil.org/app/uploads/ 
2017/06/2003_bru_03_en.pdfأ 

، A/CN.4/643، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2011 اوليأة (118)
 أ80الفقرة 

 الفصل الثاين

 2011قريرها السنوي لعام موقف املقـــرر اخلاص من السؤال الــــذي طرحته اللجنة يف ت
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ال ميكر فهم التضامر والتعاون بشكل ييضعف يأدرة الأدول علأى  لكر
 ساسي را  شعوناأالوفاء، تكم سيا  ا، ابلتزامها األ

وحتديد املساعدة اليت تقدمها الدول بناء على يأدرا ا  مأر مت  -61
مأأأأر بينهأأأأا و  ،العديأأأأد مأأأأر الصأأأأكوك الدوليأأأأة   اكأأأأايف التفكيأأأأد عليأأأأي 

طار   تقدمي املساعدة يف االة ويوع اا   نووي  واملتعلقة بتفايية الا
 يلي: منها على ما 2مر املا ة  4اليت تنص يف الفقرة  شعاعيل

 خأأرباء مأأا ميكأأر  ن تتيحأأي مأأر يأأدرا ا، اأأدو  يف األطأأراي، الأأدول حتأأد  
 ويأأوع االأأة يف األخأأر  األطأأراي الأأدول لد املسأأاعدة لتقأأدمي ومأأوا  ومعأأدات
  ساسأأها علأأى ميكأأر الأأيت الشأأرود وكأأ لك لشأأعاعي، طأأار   و نأأووي اأأا  
 أب لك الوكالة وتبلم   املالية، الشرود سيما وال املساعدة،     تقدمي

جنأأأوب شأأأرق   مأأأمرابطأأأة ومأأأر انايأأأة  خأأأر ، يتضأأأمر اتفأأأاق  -62
 مني، املبد  التوجيهي التايل: 3مر املا ة  3امل كور  عال ، يف الفقرة  آسيا

لالاتياجأات  وفقأاً و مأر رو  التضأامر والشأراكة  انطاليأاً جيأب علأى األطأراي، 
  جأأل مأأرالتعأأاون والتنسأأيق  تعأأزم    ن، منهأأا بكأأل اخلاصأأة واألاأأوالوالقأأدرات 

 قيق   داي   ا االتفاقأحت

 ا يلي:مني   11املا ة  مر 6تقضي الفقرة وك لك  -63
 األفأأأأأأرا  مأأأأأأر تتيحأأأأأي  ن ميكأأأأأأر مأأأأأا يأأأأأأدرا ا، اأأأأأدو  يف ،األطأأأأأأراي حتأأأأأد  

 لد املسأأأأاعدة لتقأأأأدمي واملأأأأوا  واملرافأأأأق واملعأأأأدات واخلأأأأرباء واملأأأأدنيني العسأأأأكريني
وكأأأ لك الشأأرود الأأأيت ميكأأأر  ،الطارئأأة الكأأأوار  اأأاالت يف األخأأأر  األطأأراي

علأأأى  ساسأأأها تقأأأدمي  أأأ   املسأأأاعدة، وال سأأأيما الشأأأرود املاليأأأة، وتبلم أأأ  مركأأأز 
 أب لكملساعدة اانسانية التابع لرابطة  مم جنوب شرق آسيا ا

 التابعأة والثقافيأة واالجتماعيأة االيتصأا ية احلقوق وتيقر جلنة -64
 العأا  تعليقهأا يف لذ تشأري دو  يأدرات الأدول،املتحدة  يضأاً تأ لألمم
ابحلأق يف التمتأأع اعلأأى مسأأتو   يتعلأأق فيمأأا (119)(2000) 14 ريأم

اخلأأأأأاص  مأأأأأر العهأأأأأد الأأأأأدويل 12سأأأأأي )املأأأأأا ة مأأأأأر الصأأأأأحة ميكأأأأأر بلو 
 :يلي ما لد ابحلقوق االيتصا ية واالجتماعية والثقافية(

مليثأاق األمأم املتحأدة  الدول األطراي مس ولية مشأرتكة وفر يأة، وفقأاً  تتحمل 
والقرارات ذات الصلة اليت تتخ  ا اجلمعيأة العامأة لألمأم املتحأدة ومجعيأة الصأحة 

 يف اانسأأانية واملعونأة الكأأوار  اأاالت يف ااساثأأة تقأدمي يف التعأأاون عأرالعامليأة، 
أ  اخليأأأاً  واملشأأأر ير الالجئأأأني لد املسأأأاعدة تقأأأدمي ذلأأأك يف  أأأا الطأأأوار ،  ويأأأات
 أيدرا ا ايصى املهمة     يف تسهم  ن  ولة لكل وينبغي
، (120)(1999) 12 التعليق العا  ريم ذكرت اللجنة يف وابملثل، -65

مأأأر العهأأأد  11سأأأ اء كأأأاي )املأأأا ة احلصأأأول علأأأى ق يف حلأأأايف لشأأأارة لد 
 واالجتماعية والثقافية(، ما يلي:اخلاص ابحلقوق االيتصا ية  الدويل
يأأأأنص ميثأأأأاق األمأأأأم املتحأأأأدة علأأأأى  نأأأأي تقأأأأع علأأأأى عأأأأاتق الأأأأدول مسأأأأ ولية  

مشرتكة ومنفر ة عر التعأاون يف تقأدمي ااساثأة يف اأاالت الكأوار  واملسأاعدة 
 الت الطأأأأوار ،  أأأأا يف ذلأأأأك مسأأأأاعدة الالجئأأأأني واملشأأأأر يراانسأأأأانية يف اأأأأا

 لقدرا اأ لة  ن تسهم يف     املهمة وفقاً أ ويتعني على كل  و بصورة  ائمة
__________ 

(119) E/C.12/2000/4 أ40، الفقرة 
(120) E/C.12/1999/5 أ38، الفقرة 

لن كأأأأان و  ،املبأأأأد  نفسأأأأي يضأأأأاً  يأأأأر وعأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك،  -66
 2الفقأأرة يف  ،والأأيت تأأنص  عأأال املأأ كورة  يف اتفاييأأة عمبأأري، ضأأمنياً 
 يلي: ما علىمنها،  4املا ة مر 
يف جمأأأال االتصأأأاالت السأأألكية  مسأأأاعدة حتتأأأا الدولأأأة الطأأأري الأأأيت  حتأأأد  

 5ابملأأا تني  كية نطأاق ونأوع املسأاعدة املطلوبأة والتأدابري املتخأ ة عمأالً والالسأل
أأي  عنأأد اامكأأانوتقأأو   ،مأأر  أأ   االتفاييأأة 9و بتزويأأد الدولأأة الطأأري الأأيت يوج 

علومأأات  خأر  تلأز  لتحديأد املأأد  لليهأا الطلأب و/ و املنسأق التنفيأ ي اي م
 لبأال ي تستطيع بي     الدولة الطري تلبية الط

 ذكأأرت وفأأو  كثأأرية يف اللجنأأة السا سأأة يف  أأ ا الصأأد ،و  -67
 تقأأأدمي بوجأأأوب يقضأأأي مأأأايف القأأأانون الأأأدويل  ال يوجأأأد االيأأأاً   نأأأي

 الوفأأو  بعأأض ن  بيأأد متضأأررة،  ولأأة مأأر طلأأب علأأى بنأأاءً  املسأأاعدة
ابعتبأأأارات تقأأأو  علأأأى اأأأدو  القأأأدرة الوطنيأأأة  ذلأأأك صأأأرااة عللأأن

 للدول على تقدمي املساعدةأ
االعتبأأأأارات السأأأأابقة، ال يسأأأأع املقأأأأرر اخلأأأأأاص يف ضأأأأوء و  -68
ال ي كان يأد توصأل لليأي عنأد لعأدا   ستنتا الا د اً  كد جمي ن  لال

التعأأأأأأأاون يف مسأأأأأأأائل ااساثأأأأأأأة تقريأأأأأأأر  الرابأأأأأأأع، ومفأأأأأأأا    ن واجأأأأأأأب 
تقأأأأأدمي بللأأأأأدول   ميلزمأأأأأاً يانونيأأأأأاً  واجبأأأأأاً  يف الويأأأأأن احلأأأأأايليشأأأأأمل  ال

األسلبيأأة  يأأد  كأدتبنأأاء علأى طلأأب مأر  ولأأة متضأررةأ و املسأاعدة 
لطار يف اليت  بد ا تعليقات ال يف  ا االستنتا  العظمى مر الدول 
ويأأد  عربأأن ، سأأ ال جلنأأة القأأانون الأأدويلعلأأى  اللجنأأة السا سأأة ر اً 

 (123)ورةغافوسأأأأأأأن (122)وسأأأأأأألوفينيا (121)وفأأأأأأأو  كأأأأأأأل مأأأأأأأر املكسأأأأأأأيك
 (127)والنمسأأأأأأأأأأأأأأا (126)وكولومبيأأأأأأأأأأأأأأا (125)وسويسأأأأأأأأأأأأأأرا (124)وليطاليأأأأأأأأأأأأأأا
 (131)سأأأأأأبانياول (130)و ولنأأأأأأدا (129)واململكأأأأأأة املتحأأأأأأدة (128)و ملانيأأأأأأا

 (135)يرلنأأأأأأأأدا و  (134)ومأأأأأأأأاليزاي (133)ومجهوريأأأأأأأأة كأأأأأأأوراي (132) نغأأأأأأأارايو 
 ال وجأأو  هلأأ ا الواجأأب يف لطأأارالراسأأخ ان  ااعتقا  أأعأأر  بوضأأو 

 اأأني  عربأأن وفأأو   خأأر   أأي ويفلقأأانون الأأدويلأ لقواعأأد العامأأة لا
__________ 

 اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق (121)
 أ55، الفقرة (A/C.6/66/SR.18) 18، اجللسة السا سة

 أ12، الفقرة (A/C.6/66/SR.20) 20، اجللسة املرجع نفسي (122)
 أ76، الفقرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي (123)
 أ91، الفقرة رجع نفسيامل (124)
 أ21، الفقرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسة املرجع نفسي (125)
 أ28، الفقرة املرجع نفسي (126)
 أ23، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي (127)
 أ28، الفقرة املرجع نفسي (128)
 أ45فقرة ، الاملرجع نفسي (129)
 أ48الفقرة ، املرجع نفسي (130)
 أ50، الفقرة نفسي املرجع (131)
 أ59، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي (132)
 أ82، الفقرة املرجع نفسي (133)
 أ121و 120و 114، الفقرات املرجع نفسي (134)
 أ21، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي (135)



 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث 27

 

راء عر آ (139)النكاوسري  (138)ابكستانو  (137)يلندوع (136)بولندا
يف  ابأأد مأأر ااشأأارة لد  هنأأ املوضأأوع، ال خمتلفأأة لد اأأد مأأا بشأأفن

 “تقأأأأأأدمي”منأأأأأأود نأأأأأأا واجأأأأأأب  دولان الأأأأأأ مل تيقأأأأأأر ييامهأأأأأأا بأأأأأأ لك
لنأا تناولأن مسأفلة خمتلفأة نامأاً و أي و  ،طلأبالاملساعدة بناء علأى 

 املساعدةأ “عرر”كانية  ن يناد ابلدول واجب لم
ااشأأأأارة  يضأأأأاً لد  نأأأأي جيأأأأو   ، جيأأأأبسأأأأبقوعلأأأأى الأأأأرسم  أأأأا  -69

للأأأدول  ن تقبأأأل، يف لطأأأار ترتيبأأأات متبا لأأأة، فأأأرر  أأأ ا الواجأأأب بأأأني 
األطأأأأراي يف  أأأأ   الرتتيبأأأأاتأ ويف الوايأأأأع  ن املأأأأا ة اخلامسأأأأة املأأأأ كورة 

تسأألم م ضأأمنياً نأأ    2003ا  لعأأ معهأأد القأأانون الأأدويل عأأال  مأأر يأأرار 
 ن  “نبغأأأأيي” ن الأأأأدول علأأأأى  ي كأأأأدفأأأأإن املعهأأأأد، لذ  أ(140)اامكانيأأأأة
 ن  “جيأأأب”املنظمأأات احلكوميأأأة الدوليأأأة و ن تقأأأدمي املسأأأاعدة تعأأرر 

ييقأر انأأي جيأو  للأأدول  ن تتفأأق للأأوالايت اخلاصأة نأأا،  تفعأل ذلأأك وفقأاً 
 أي  عضأاء فيهأا املنظمات احلكوميأة الدوليأة الأيت على  ن تفرر على 

 طلبأال بناء علىتقدمي املساعدة ب التزاماً لجيابياً 
   اامكانيأأة يف االتفاييأأة املتعلقأأة بتقأأدمي نأأيسأأل م  يضأأاً و  -70

املساعدة يف االة ويوع اا   نووي  و طار  لشعاعي اليت تنص 
منهأأأا، بعأأأد ااشأأأارة لد واجأأأب التعأأأاون  1مأأأر املأأأا ة  2يف الفقأأأرة 
املساعدة علأى  أو عاجأل يف االأة ويأوع  تقدمي لتيسري بشكل عا 

 ار  لشعاعي، على ما يلي:اا   نووي  و ط
 ثنائيأة ترتيبأات ااأاذ علأى تتفأق  ن األطأراي للدول جيو  التعاون   ا لتيسري 
 اأأأأأدو   ون للحأأأأأ ول االيتضأأأأأاء عنأأأأأد بينهمأأأأأا اجلمأأأأأع  و األطأأأأأراي متعأأأأأد ة  و

 طأأار   و نأأووي اأأا   ويأأوع لأأةاا يف تنشأأف  ن ميكأأر الأأيت واألضأأرار ااصأأاابت
 أواألضرار ااصاابت     مر اد   ىن لد للتقليل  و لشعاعي

واجأأأأأأب تقأأأأأأدمي تأأأأأأنص علأأأأأأى  برمأأأأأأن اتفايأأأأأأات بأأأأأأني الأأأأأأدولو ي  -71
 وييأأأ كر مأأأأر بينهأأأا االتفأأأأاقأ فيهأأأاطلأأأأب بأأأني األطأأأأراي ال عنأأأداملسأأأاعدة 
 الأأ ي الكأأوار  اأأاالت يف الطارئأأة لالسأأتجابة الكاريبيأأة للوكالأأة املنشأأ 
 الدول املشاركة:  وجبيااللتزا  ال ي تعهدت مني على  13 املا ة تنص

علأأأى الفأأأور، بنأأأاء علأأأى  الال مأأأةورهيأأأز ولعاأأأة املأأأوا  واملأأأوار  البشأأأرية  بتحديأأأد
 أكارثة  ويوع االةطلب مر املنسق، يف 

 وميكأر ذكأر مثأال آخأر يأر  يف الصأيغة املواأدة للمعا أدة -72
 222ر املأا ة مأ 2لأيت تأنص الفقأرة ويب ااألور  االحتا  لعمل املنظم مة

 منها على ما يلي:
مأر  كارثأة لر أايب  و لكارثأة طبيعيأة  و هلجأو  ولة عضأو  تعرر االة يف 

بنأاء علأى طلأب  لليهأا املسأاعدةالدول األعضأاء األخأر   تقد صنع اانسان، 
تنسأأيق لابالأأدول األعضأأاء  تقأأو هلأأ   الغايأأة،  حتقيقأأاً و السياسأأيةأ  امأأر سأألطا 

 اجمللسأ  اخلينها فيما ب
__________ 

 أ86، الفقرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسة املرجع نفسي (136)
 أ92، الفقرة (A/C.6/66/SR.24) 24، اجللسة املرجع نفسي (137)
 أ7، الفقرة (A/C.6/66/SR.25) 25، اجللسة املرجع نفسي (138)
 أ20، الفقرة (A/C.6/66/SR.27) 27، اجللسة املرجع نفسي (139)
  عال أ 117انظر احلاشية  (140)

ر أأا الأأيت  اث  ن يتنأأاول املسأأفلة، يأأو  املقأأرر اخلأأاص  خأأرياً و  -73
واملتمثلة يف أتييأد ر ي مفأا    (141)يف اللجنة السا سة بعض الوفو 

 ن تقدمي املساعدة عند الطلب ليس واجباً منوطاً ااد، لال  ني يد 
لطلبأأات    و الأأالعلأأى النحأأاالعتبأأار يكأأون  نأأاك مأأا يوجأأب ليأأالء 

 أأأ ا  ربرتأأأالأأأيت  نأأأاك بعأأأض األ لأأأة و أ متضأأأررةمأأأر  ولأأأة  املسأأأاعدة
 املويف يف املمارسة العمليةأ

االتفاييأأأأأة املتعلقأأأأأة بتقأأأأأدمي  وبنأأأأأاء علأأأأأى مأأأأأا سأأأأأبق، تأأأأأنص -74
املسأأأأاعدة يف االأأأأأة ويأأأأأوع اأأأأأا   نأأأأأووي  و طأأأأأار  لشأأأأأعاعي، يف 

 ، على ما يلي:2مر املا ة  3 الفقرة
أأييو  طأأري  ولأأة كأأل  تبأأن   ،املسأأاعدة  أأ   علأأى للحصأأول طلأأب يهأأالل ج 

لذا كانأأأن يف مويأأأف يسأأأمح هلأأأا بتقأأأدمي املسأأأاعدة  مأأأا يفاأأأال ورو  الطلأأأب، 
املطلوبة ويف نطاق وشأرود املسأاعدة الأيت ميكأر تقأدميها، وتبلم أ  الدولأة الطأري 

 أالوكالة طريق عر  و مباشرة لمافوراً الطالبة ب لك 

ييأأأة مأأأر اتفا 4املأأأا ة مأأأر  3تأأأنص الفقأأأرة ابملعأأأ  نفسأأأي، و  -75
أأأأأ ي لليهأأأأا طلأأأأب لتقأأأأأدمي عمبأأأأري علأأأأى  ن تقأأأأو  كأأأأأل  ولأأأأة طأأأأري يوج 

ابااذ يرار ا ولبال  الدولة الطأري الطالبأة علأى الفأور  أا ”مساعدة 
 أ“لذا كانن ستقد  املساعدة املطلوبة، بصورة مباشرة  و سري ذلك

جنأأوب شأأرق   مأأمرابطأأة   ر  اتفأأاق ويف ا ونأأة األخأأرية،  -76
لد  ) ( مني علأى  نأي، سأعياً  4اكماً  اثاًل، لذ تنص املا ة  اآسي

 ن تأأر   فأأوراً علأأأى ”حتقيأأق   أأداي االتفأأاق، جيأأب علأأى األطأأراي 
 أ“طلب املساعدة مر طري متضرر

 على ما يلي: 11مر املا ة  4وتنص ك لك الفقرة  -77
أأأأي لليأأأأي طلأأأأب للحصأأأأول علأأأأى املسأأأأاعدة كأأأأل  يبأأأأن  ورو   اأأأأال ،طأأأأري يوج 

لذا كان يف مويف يسمح لي بتقأدمي املسأاعدة املطلوبأة، ويف نطأاق  ما يف ،الطلب
عأأأر  لمأأأا مباشأأأرة  و وشأأأرود  أأأ   املسأأأاعدة، ويبلأأأ  الطأأأري الطالأأأب بأأأ لك فأأأوراً 

 طريق مركز املساعدة اانسانية التابع لرابطة  مم جنوب شرق آسياأ

اللجنأأأأأة مأأأأأر النظأأأأأر يف مقأأأأأرت  املقأأأأأرر  يف انتظأأأأأار انتهأأأأأاءو  -78
يف ر ي يبأأدو مأأر الضأأروري  ال، 12 شأأروع املأأا ة  املتعلأأقاخلأأاص 

املسفلة  مرمويف هنائي  را نة لداشارة يف املرالة الاملقرر اخلاص ا
الدولأأأة  جأأأراءاتفأأأإن ل  عأأأال أ وعلأأأى  ي اأأأال، عروضأأأةاألخأأأرية امل
للمسأأأأأاعدة ولجأأأأأراءات الدولأأأأأة املتضأأأأأررة علأأأأأى اأأأأأد سأأأأأواء  املقدم مأأأأأة

( مأأر 9يف الفقأأرة ) شأأار لليأأيامل لنيأأةمبأأد  اسأأر امر ونأأة ابسأأتيفاء 
 أ(142)10التعليق على مشروع املا ة 

__________ 
 السا سأأأأأأأة الأأأأأأأدورة العامأأأأأأأة، للجمعيأأأأأأأة الرمسيأأأأأأأة الواثئأأأأأأأق، ورةسأأأأأأأنغاف (141)
 ؛76، الفقأأأأأرة (A/C.6/66/SR.21) 21، اجللسأأأأأة السا سأأأأأة اللجنأأأأأة لسأأأأأتون،وا

  ؛55، الفقأأأأأأأأرة (A/C.6/66/SR.18) 18، اجللسأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، املكسأأأأأأأيك
 ؛28، الفقأأأأأأأأرة (A/C.6/66/SR.22) 22، اجللسأأأأأأأأة املرجأأأأأأأأع نفسأأأأأأأأي، كولومبيأأأأأأأأا

 أ50، الفقرة (A/C.6/66/SR.23) 23، اجللسة املرجع نفسي، لسبانيا
 أ289، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (142)



 28 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

على التعليقات اليت  بأدين يف اللجنأة السا سأة علأى  ر اً  -79
مأأأر   زيأأأداملقأأأرر اخلأأأاص ا ن  سأأأيتناول، (143)النحأأأو املأأأوجز  عأأأال 

 أ5 واجب التعاون املنصوص عليي يف مشروع املا ةالتفصيل 
 فأإنمقرر اخلاص، للرير السابقة تقاال وعلى النحو الوار  يف -80
الكأأأأوار ، و أأأأو  اأأأأاالتيف سأأأأياق ااساثأأأأة يف  مركأأأأزايً  لتعأأأأاون  وراً ل

االستجابة حلاالت الكوار  بفعالية ويف الوين  يفعامل ال س  عني 
 مقتضأأياتيف  يتعأأني لمعأأان النظأأر أأ ا الأأدور  نظأأراً ألةيأأةاملناسأأبأ و 

 التنسأأأأأيقويف نأأأأأوع  5ملأأأأأا ة التعأأأأأاون املبأأأأأني يف مشأأأأأروع ا واجأأأأأب   اء
 لمساعدةأاملقدمة لالفاعلة  واجلهات ضررةاملطلوب مر الدول املت

واجأأأأأب  معأأأأأاملو أأأأأ ا التحليأأأأأل  أأأأأو ابلتأأأأأايل حماولأأأأأة لرسأأأأأم  -81
أ وابلفعأل، ينبغأي حتديأد طبيعأة التعأاون 5التعاون يف مشروع املا ة 

سأأأياق يف تقأأأدمي الل يف  أأأ ا منأأأي املتمثأأأاملتأأأوخى بنأأأاء علأأأى الغأأأرر 
يف اأأأأأأاالت الكأأأأأأوار أ ومأأأأأأر املنظأأأأأأور األوسأأأأأأع  ملسأأأأأأاعدة الغوثيأأأأأأةا

، لضأمان فعاليأة واجأب التعأاون املنأود للقانون الأدويل العأا ، جيأب
ابلدول يف تقدمي ااساثة يف ااالت الكأوار  مأر الناايأة القانونيأة 

امأةأ بأني ثالثأة جوانأب  لجيا  توا ن  ييق  وعلى املستو  العملي،
علأأأأى سأأأأيا ة الدولأأأأة تعأأأدايً  أأأأ ا التعأأأأاون  ليشأأأأكال جيأأأو   ن ،  والً 

، جيأأأأب فأأأأرر  أأأأ ا الواجأأأأب علأأأأى الأأأأدول املقدمأأأأة املتضأأأأررةأ اثنيأأأأاً 
، جيأب  ن يكأأون أ اثلثأاً ابلتصأري يانونيأاً  للمسأاعدة ابعتبأار  التزامأاً 

 الكأأأوار  ومقتصأأأراً  اأأأاالتابملسأأأاعدة الغوثيأأأة يف  الواجأأأب متصأأأالً 
ل عأأأا ة لأأأيت تشأأأكم  مل خمتلأأأف العناصأأأر احملأأأد ة ايشأأأ ، تيأأأثعليهأأأا

  عمال التعاون يف   ا اجملالأ

 طبيعة التعاون واحرتام سيادة الدولة املتضررة -ألف
مأأع  متنافيأأاً طبيعتأأي ذا أأا، كأأم ميكأأر  ن يبأأدو التعأأاون، ت -82
، للدولة املسأتفيدة مأر صأالايات مسأتمدة مأر سأيا  اأ فمأثالً  ما

ليأأأأأأأني  عمأأأأأأأال ليصأأأأأأأال األس يأأأأأأأة لد السأأأأأأأكان احملعتأأأأأأأرب تميكأأأأأأأر  ن 
ملفهأأو  ا متضأأاربة مأأعاسأأتخدا   فريأأة البحأأث واانقأأاذ األجنبيأأة   و

الواجب  االعتبارالتقليدي لسيا ة الدولأ ويد  رسن مسفلة ليالء 
 راسأأأأأأة  مشأأأأأأروعاً  ل شأأأأأأاسالً تشأأأأأأكم   الأأأأأأيت سأأأأأأيا ة الدولأأأأأأة املتضأأأأأأررةل

يف املنايشأأأأات الأأأأيت يف تقأأأأارير املقأأأأرر اخلأأأأاص السأأأأابقة و  مستفيضأأأأة
الفأأأأرع سأأأأيتطرق لليهأأأأا ا فأأأأإن  أأأأ  ،أ وابلتأأأأايلابقاً  جر أأأأا اللجنأأأأة سأأأأ

حمأأأأور  ال تأأأزال ن  أأأ   املسأأأأفلة  فيأأأي جمأأأأد اً   جيأأأا ، ولن كأأأان ي كأأأأد
 طبيعة التعاونأفيما يتعلق ب اال تما 

__________ 
 45و 37و 29و 28و 17انظأأأأر علأأأأى وجأأأأي اخلصأأأأوص الفقأأأأرات  (143)
  عال أ 53و 47و

 ن  يف اأاالت الكأوار  جيأب لتقأدمي ااساثأةو ي حماولة  -83
 لد ااأرتا  وضأمان سأيا ة الدولأة يراعى فيها مبأد  السأيا ةأ وسأعياً 

ملشأاريع املأأوا   وفقأأاً ’’ التعأاونيأأتم علأى  ن  5، تأنص املأأا ة املتضأررة
ملشأروع   توسأيع نطأاق التعأاون وفقأاً ونتيجة ل لك، سيتعنيم ‘‘أ    

 وراً ‘‘ تكأم سأيا  ا’’ املتضأررةالدولأة  تتود  وجبأيال ي  9املا ة 
الكوار ،  ااالت نواع املساعدة الغوثية يف مجيع  يف تقدمي  ساسياً 

  ورعلأأأأى   اء الفاعلأأأة املعنيأأأة األخأأأر   اجلهأأأأات سيقصأأأر معأأأي ا أأأ
 تكميلي يف   ا اجملالأ

 ااأأأأرتا  سأأأأأيا ةكفالأأأأة والسأأأأعي لد تقأأأأدمي املسأأأأاعدة مأأأأع   -84
يأأر  القأانون الأدويلأ فكمأا يف  جديأداً  اً مألأيس مفهو  الدولأة املتضأررة

ميثأاق  يوا ن، (144)5 مشروع املا ةالتعليق على  ( مر1يف الفقرة )
( 2مأأأأأر املأأأأأا ة  1بأأأأأني مفهأأأأأومي السأأأأأيا ة )الفقأأأأأرة  مأأأأأم املتحأأأأأدةاأل

(أ 56و 55و 13واملأأوا   1 مأأر املأأا ة 3والتعأأاون الأأدويل )الفقأأرة 
 يأأأأأأائم يف لعأأأأأأالن مبأأأأأأا   القأأأأأأانون الأأأأأأدويل املتعلقأأأأأأة ا التأأأأأأوا نو أأأأأأ 

وفقأأأأاً مليثأأأأاق األمأأأأم  ابلعاليأأأأات الو يأأأأة والتعأأأأاون فيمأأأأا بأأأأني الأأأأدول
 املتعلأق 46/182جلمعيأة العامأة رار ايف يأ  يضأاً  وير أ (145)املتحدة

تعزيأأأز تنسأأأيق املسأأأاعدة اانسأأأانية الأأأيت تقأأأدمها األمأأأم املتحأأأدة يف ب
 ااالت الطوار  ويف اتفايية عمبريأ

 ابلتصرفواجب التعاون، التزام  -ابء
مأأر مشأأاريع  17يف املأأا ة  يتجسأأد واجأأب التعأأاون  يضأأاً  -85

لحأأأدو  الأأأأيت يأأأة العأأأابرة لامليأأأا  اجلوف املأأأوا  النهائيأأأة لقأأأانون طبقأأأات
أ وتأأأأنص (146)2008يف عأأأأا  ة يف  ور أأأأا السأأأأتني نأأأأاعتمأأأأد ا اللج

 املا ة على ما يلي:تلك مر  4الفقرة 
علمي والتق  واللوجسيت وسري  مر  شكال التعاون تكفل الدول التعاون ال 

للأأأأأدول الأأأأأيت تنشأأأأأف فيهأأأأأأا االأأأأأة طأأأأأوار أ وميكأأأأأأر  ن يشأأأأأمل التعأأأأأاون تنسأأأأأأيق 
 املختصأأنيصأأاالت الدوليأأة يف االأأة الطأأوار  ولعاأأة العأأاملني ااجأأراءات واالت

السأأتجابة حلأأاالت الطأأأوار  واملعأأدات واامأأدا ات الال مأأأة لالسأأتجابة هلأأأ   اب
 خلربة العلمية والتقنية واملساعدة اانسانيةأاحلاالت وا

التعأأأأاون العلمأأأأي ’’ كفالأأأأةالأأأأدول لد  تأأأأدعى املأأأأا ة يف  أأأأ   و  -86
ف مأأع الأأدول الأأيت تنشأأ‘‘   مأأر  شأأكال التعأأاونوالتقأأ  واللوجسأأيت وسأأري 

 تتنأأأاولفيهأأا االأأأة طأأوار  مأأأر  جأأل كفالأأأة اايأأة طبقأأأة ميأأا  جوفيأأأةأ و 
__________ 

 أ331، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2010 اولية (144)
تشأأأأرير األول/  24( املأأأأ ر  25-)  2625اجلمعيأأأأة العامأأأأة يأأأأرار  (145)

 أ1970 كتوبر 
 أ53، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2008 اولية (146)

 الفصل الثالث
 حبث واجب التعاون
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 7نصأأأأأوص عليأأأأأي يف مشأأأأأروع املأأأأأأا ة املأأأأأا ة االلتأأأأأزا  العأأأأأا  ابلتعأأأأأاون امل
بأأأأني الأأأأدول  التعأأأأاون الأأأأال  طبيعأأأأة  بتفصأأأأيل  كأأأأرب عأأأأر طريأأأأق حتديأأأأد

ر أ سأأأأاعدة يف اأأأأاالت الطأأأأواالفاعلأأأأة املقدمأأأأة للم واجلهأأأأات املتضأأأأررة
 ببأأأأ ل’’ التزامأأأاً   رسأأأأنلد  ن اللجنأأأة  17املأأأا ة  التعليأأأق علأأأأىويشأأأري 

 يلي: ماك لك   التعليقأ وجاء يف (147)‘‘بتحقيق ساية العناية ال التزاماً 
 واالتصأاالت ااجأراءاتشأفن املسأاعدة املطلوبأة  ن تكأون متصألة بتنسأيق  مر
االت الطأوار  در بني يف جمال االستجابة حلأالطوار  وتوفري العاملني امل االة يف
اخلأأربة  ولعاأأةاملعأأدات واامأأدا ات الال مأأة للتعامأأل مأأع االأأة الطأأوار   تأأوفريو 

 أ(148)لتقنية واملساعدة اانسانيةالعلمية وا

 تبأا لويور  لعالن رابطة  مم جنوب شأرق آسأيا املتعلأق ب -87
  اكامأاً  (149)1976 املساعدة يف اأاالت الكأوار  الطبيعيأة لعأا 

 ما يلي: اثلة، وينص على 
 على:البلدان األعضاء، يف ادو  يدرات كل منها،  تتعاون

حتسأأأأأأأأني ينأأأأأأأأوات االتصأأأأأأأأاالت فيمأأأأأأأأا بينهأأأأأأأأا يف جمأأأأأأأأاالت اانأأأأأأأأ ار  ) ( 
 ؛الكوار  ويوعب

 ؛تبا ل اخلربات واملتدربني )ب( 

 و ؛تبا ل املعلومات والواثئق ) ( 

 وتقدمي املساعدة الغوثيةأاللوا   واخلدمات الطبية  توفري ) ( 

لتأأأأأأأزا  العلأأأأأأأى الألمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة وتأأأأأأأنص صأأأأأأأكوك متنوعأأأأأأأة  -88
أ فقد  عن اجلمعية العامأة نتيجةلتزا  بتحقيق المر ا بدالً  ابلتصري
لد  ن تأأأأأ  ي األمأأأأأم  46/182مأأأأأر املرفأأأأأق بقرار أأأأأا  12 يف الفقأأأأأرة

لأأأيس اهلأأأدي منأأأي ، الطارئأأأةتقأأأدمي املسأأأاعدة تنسأأأيق يف  املتحأأأدة  وراً 
ز ااعأالن املتعلأق  يامأة نظأا  ايتصأا ي ويركم أ ألجنأا ات حمأد ةيأق حتق

العمأأأل ’’لد  لذ يأأأدعو ،ابلتصأأأري االلتأأأزا  ويل جديأأأد علأأأى مسأأأفلة 
االيتصأأأا ي املتبأأأا ل ري الفر يأأأة واجلماعيأأأة علأأأى تعزيأأأز التعأأأاون بابلتأأأدا

 أ(150)‘‘والتجاري واملايل والتق  فيما بني البلدان النامية
يف يأأأأرار  اجمللأأأأس االيتصأأأأا ي واالجتمأأأأاعي  ويأأأأدعو  يضأأأأاً  -89

املسأاعدة تقأدمي املتعلق ب 2008نو /يوليي  25امل ر   2008/36
 ي ون تأأأوخ معينأأأة تأأأدابري ااأأأاذالطأأأوار  لد  اأأأاالتاانسأأأانية يف 

 :على النحو الوار    ان حتقيق نتائج معينة، 

ت السأألطات الأأدول األعضأأاء علأأى  يئأأة وتعزيأأز بيئأأة م اتيأأة لبنأأاء يأأدرا يشأأجع
 معيأأأات الوطنيأأأة للصأأأليب األاأأأرالوطنيأأأة واحملليأأأة التابعأأأة هلأأأا وبنأأأاء يأأأدرات اجل

واهلأأالل األاأأر واملنظمأأات سأأري احلكوميأأة الوطنيأأة واحملليأأة واملنظمأأات اجملتمعيأأة 
__________ 

 ( مر التعليقأ4الفقرة )، 51ص ، املرجع نفسي (147)
 ( مر التعليقأ9الفقرة )، 52ص ، املرجع نفسي (148)
 Malaya، 1976ازيران/يونيأأي  26مت التوييأع عليأي يف مأانيال يف  (149)

Law Review, vol. 20 (1978), p. 411أ 
 )ق(أ 4، الفقرة (6-) ل 3201مة يرار اجلمعية العا (150)

اجملتمأع الأدويل  تقدمي املساعدة اانسانية يف الوين املناسب، ويشجع  يضاً  يف
ات ة األمأم املتحأدة وسري أا مأر امل سسأات واملنظمأوالكياانت املعنية يف منظومأ

تنفيأأأ  الأأأربامج الأأأيت تضأأأطلع نأأأا  ذات الصأأألة علأأأى  عأأأم السأأألطات الوطنيأأأة يف
لبنأأاء القأأدرات، بوسأأائل منهأأا التعأأاون التقأأ  والشأأراكات الطويلأأة األجأأل علأأى 

 أ(151) ساس االعرتاي بدور ا املهم يف تقدمي املساعدة اانسانية

التأزا   ارسأاءمتعد ة األطراي األولوية  وكصكوتويل عدة  -90
يف  اتفاييأأأأأأأة عمبأأأأأأأري مأأأأأأأثالً أ وتتفأأأأأأأق الأأأأأأأدول األطأأأأأأأراي يف ابلتصأأأأأأأري

تقأأدمي املسأأاعدة الفوريأأة يف ’’علأأى منهأأا  3) ( مأأر املأأا ة  2 الفقأأرة
جمأأأأأأأأأال االتصأأأأأأأأأاالت السأأأأأأأأألكية والالسأأأأأأأأألكية للتخفيأأأأأأأأأف مأأأأأأأأأر آاثر 

تصأاالت  مأر شأبكات اال، وليس على تشأغيل نأوع معأنيم ‘‘الكوار 
ية والالسلكيةأ  ما اتفأاق رابطأة  مأم جنأوب شأرق آسأيا الأ ي السلك
يعتأأرب  مفصأألة عأأر  سأأاليب التعأأاون التقأأ  والعلمأأي فأأال اكامأأاً  ور   
علأأأى سأأأأبيل  ،مأأأر االتفأأأأاق مأأأر تلأأأك األاكأأأأا  التزامأأأاتأ فبأأأأدالً   ايً 

على توايد  ساليب تقدمي تقارير  عضاء الرابطة تلول موعأد  ،املثال
 مأأر االتفأأاق 18)ب( مأأر املأأا ة  1يف الفقأأرة  األعضأأاء يتفأأقمعأأني، 
وتر    ‘‘أل البياانت واملعلومات يف التقاريرتشجيع توايد شك’’على 

يف  نتيجةوليس بتحقيق  ابلتصري اكا  تنص على االلتزا  ك لك 
املتعلقأأة بتقأأدمي تفاييأأة الويف ا اتفاييأة اقأأوق األشأأخاص ذوي ااعايأأة

 أ و طار  لشعاعينووي  اا   املساعدة يف االة ويوع
 ابلتصأري تزامأاً االلتأزا  ابلتعأاون ابعتبأار  ال  يضاً تجسد يو  -91
القانون خار  نطاق  ،يف املعا دات الثنائية نتيجةبتحقيق  التزاماً  ال

 أ ومأر بأني األمثلأةيف اأد ذاتأي يف اأاالت الطأوار  لإلساثةالدويل 
 ابلزراعأأأةاملتعلقأأأة  ، تكفأأأي ااشأأأارة لد املعا أأأدةالكثأأأرية علأأأى ذلأأأك

املربمأأأأة بأأأأني الأأأأوالايت املتحأأأأدة واملكسأأأأيك الأأأأيت تلأأأأز  كأأأأال البلأأأأدير 
 أ(152)ااجاص وليس على القضأاء علأى العثأة تبخريابلتعاون على 

الكيميائيأأأأة املسأأأأتخدمة املأأأأوا  لسأأأالئف و ويأأأدعو االتفأأأأاق املتعلأأأأق اب
بكثأأرة يف صأأنع املخأأدرات واملأأ ثرات العقليأأة علأأى  أأو سأأري مشأأروع 

لد  األمريكيأأأأأأة والأأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة ةوروبيأأأأأأاأل اجلماعأأأأأأةبأأأأأأني  رب املأأأأأأ
اخلصأوص وضأع بأرامج لتأدريب وجأي علأى و التعاون التق  ]أأأ[ ’’

، ولكنأي ال يلأز   أ الء املأو فني ابجتيأأا  ‘‘وتبأا ل املأو فني املعنيأني
 أ(153)اختبار للمعاري حمد  مسبقاً 

__________ 
 1 ريأأم امللحأأق واالجتمأأاعي، االيتصأأا ي للمجلأأس الرمسيأأة الواثئأأق (151)

(E/2008/99) ،25املأأأ ر   2008/36 يأأأرار اجمللأأأس االيتصأأأا ي واالجتمأأأاعي 
تعزيز تنسيق املساعدة اانسانية اليت تقدمها األمم ’’املعنون  2008نو /يوليي 

 أ2، الفقرة ‘‘املتحدة يف ااالت الطوار 
(152) United States, State Department. No. 02-50, 2002 WL 

1517444 (Treaty)،  مأأأأأأ كرة تفأأأأأأا م بأأأأأأني و ارة الزراعأأأأأأة يف الأأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة
لأأأأوالايت املتحأأأأدة وو ارة الزراعأأأأة واملاشأأأأية والتنميأأأأة يف اثأأأأل التجأأأأارة  ومكتأأأأب 

يف الأأأأوالايت املكسأأأأيكية  وو ارة االيتصأأأأا  الريفيأأأأة ومصأأأأائد األمسأأأأاك واألس يأأأأة
عاصأأأمة، ، وييعأأأن يف واشأأأنطر، الاألس يأأأة والتجأأأارة الزراعيأأأة املتحأأأدة يف جمأأأايل

 أ2002 نيسان/ بريل 3و 1آذار/مارس و 29ومكسيكو سييت يف 
(153) Official Journal of the European Communities, L 164/27, 21 

June 1997, art. 9أ 
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الت وينطأأأأأوي التعأأأأأاون يف جمأأأأأال اايأأأأأة األشأأأأأخاص يف اأأأأأا -92
ولأأأيس بتحقيأأأق  ابلتصأأأريطبيعتأأأي ذا أأأا، علأأأى التأأأزا  الكأأأوار ، تكأأأم 

 أيف   ا الصد مع االلتزامات القانونية الدولية األخر   ، ناشياً نتيجة

 فئات التعاون -جيم

يف سأأأأأياق  أأأأأ ا املوضأأأأأوع، لواجأأأأأب التعأأأأأاون  أأأأأدي حمأأأأأد   -93
الكأأأوار أ ولتحقيأأأق  أأأ ا  ت أأأو اايأأأة األشأأأخاص يف اأأأاال بوضأأأو 
 ، يشأأمل واجأأب التعأأاون يف معظأأم احلأأاالت  نشأأطة مثأألعمليأأاً اهلأأدي 

الرعايأأة الطبيأأة واألس يأأة والتأأدريب الزراعأأي وااساثأأة يف اأأاالت تأأوفري ’’
وامليأأأا  والتبأأأا ل املهأأأ  وااصأأأال   واملالبأأأسوالتعلأأأيم  واملأأأفو الكأأأوار  

ن واحلأأأأأأأأرايت امل سسأأأأأأأأي واملسأأأأأأأأاعدة التقنيأأأأأأأأة و عأأأأأأأأم اقأأأأأأأأوق اانسأأأأأأأأا
واجأأأأأب التعأأأأأاون ابعتبأأأأأار  يشأأأأأمل طائفأأأأأة  مهأأأأأب فوجيأأأأأ أ(154)‘‘املدنيأأأأأة
مأأأأر األنشأأأأطة التنسأأأأيقية والتقنيأأأأة والعلميأأأأة واللوجسأأأأتيةأ للغايأأأأة متنوعأأأأة 

 أأأأأ   األنشأأأأأطة بنطأأأأأاق وميكأأأأأر االطأأأأأالع علأأأأأى التوجيهأأأأأات املتعلقأأأأأة 
يف القواعأأأأد القانونيأأأأة الدوليأأأأة  5 يف لطأأأأار مشأأأأروع املأأأأا ةاملضأأأأطلع نأأأأا 

 أيف   ا اجملال ة التعاوند  طبيعاليت حتابملوضوع   ذات الصلة األخر 

 يف صأأأأكوك متنوعأأأأة بشأأأأكل حمأأأأد وعأأأأو  موضأأأأوع التعأأأأاون  -94
  46/182 يف يرار أأأأا اجلمعيأأأأة العامأأأأة فقأأأأد  وضأأأأحنألمأأأأم املتحأأأأدةأ ل

  رجن التأدابري ينبغي لألمم املتحدة االضطالع بدور تنسيقي و  كيف
 لتايل:ل يائمة لرشا ية، على النحو ايف شك، اااذ ا ينبغي هلااليت 

خصأأأأأأائيني ألجلميأأأأأع املأأأأأو فني املتخصصأأأأأأني و فريأأأأأة ا مركأأأأأأزايً   ن تضأأأأأع سأأأأأجالً 
عأأأر اامأأأدا ات واملعأأأدات واخلأأأدمات الغوثيأأأة املتااأأأة  اخأأأل  التقنيأأأني، فضأأأالً 

منظومأأة األمأأم املتحأأدة، وكأأ لك مأأر احلكومأأات واملنظمأأات احلكوميأأة الدوليأأة 
مم املتحدة القيا  ب لك اليت ميكر  ن تطلب لليها األ واملنظمات سري احلكومية

 أ(155)ون مهلة يصريةيف سض

ااعأأالن املتعلأأق  يامأأة نظأأا  ايتصأأا ي  ويل جديأأد بأأدور  لد  او عأأ
اجمللأأأأأس   يضأأأأأاً   عأأأأأاو ‘‘أ التعأأأأأاون التقأأأأأ ’’مجلأأأأأة  مأأأأأور منهأأأأأا تعزيأأأأأز 

 2008/36  ا التعاون يف يرار   كفالةااليتصا ي واالجتماعي لد  
أأأأآنأأأأف الأأأأ كر  املسأأأأاعدة اانسأأأأانيةأ سأأأأري  ن تقأأأأدمي ز علأأأأى الأأأأ ي ركم

 ‘‘أالتعاون التق ’’مدلول  والن ابلتفصيليتناالصكني األخريير ال 
 حمد ةاملتعد ة األطراي لد فئات  الصكوكبعض  وتشري -95

 لرشأا ية  و شأاملة نأاأ فيشأري مأثالً  ممر التعاون  ون  ن تأور  يأوائ
والثقافية لد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االيتصا ية واالجتماعية 

ولد وضأأأأع بأأأرامج خاصأأأأة  (2)املأأأا ة  التعأأأاون االيتصأأأا ي والتقأأأأ 
 الصأأأكوكأ وتأأدعو جمموعأأة مأأر (11اجلأأوع )املأأأا ة  ةبشأأفن مشأأكل
لد التنسأيق علأى  سأاس فئأات التعأاون العامأة   يضأاً  املتعلقأة ابلبيئأة

ابلبيئأأأأة البشأأأأرية مأأأأ نر األمأأأأم املتحأأأأدة املعأأأأ   أأأأ  أ فيأأأأنص لعأأأأالن 
__________ 

(154) Holland Anthony, “The responsible role for international 

charitable grantmaking in the wake of the September 11, 2001 terrorist 

attacks”, p. 911أ 
 أ27املرفق، الفقرة  (155)

عأأأأر تسأأأأريع التنميأأأأة ’’علأأأأى ‘‘( سأأأأتوكهومل لعأأأأالن)’’ 1972 لعأأأأا 
تشمل املعلومات ’’اليت ‘‘ املساعدة املالية والتكنولوجية تقدميطريق 

 أ(156)‘‘ةالبيئأأالتخفيأأف مأأر اأأدة تأأد ور  يف جمأأالواخلأأربة العلميأأة 
وتأأأدعو اتفاييأأأة فيينأأأا حلمايأأأة طبقأأأة األو ون لد تبأأأا ل مجيأأأع الأأأدول 

االجتماعيأة االيتصأا ية مية والتقنيأة و للمعلومات العلفيها األطراي 
 أ(4مر املا ة  1)الفقرة  والتجارية والقانونية ذات الصلة ابالتفايية

بشأأأأفن املأأأأوا  املسأأأأتنفدة لطبقأأأأة ، يناشأأأأد بروتوكأأأأول مأأأأونرتايل و خأأأأرياً 
الأأدول املتقدمأأة النمأأو تقأأدمي املسأأاعدة املاليأأة والتكنولوجيأأة األو ون 

 أ(10و 5عن اً )املا نو األيل لد الدول 
 مثلة  كثأر تفصأيالً تعد ة األطراي وتور  معا دات  خر  م -96

ليضأأأا  فئأأأات التعأأأاون العامأأأة الأأأيت تأأأنص عليهأأأاأ وتشأأأري  تسأأأاعد علأأأى
 32) ( مر املا ة  1يف الفقرة  اتفايية اقوق األشخاص ذوي ااعاية

 تيسأري احلصأول’’تشأمل ‘‘ املساعدة التقنيأة وااليتصأا ية’’لد  ن منها 
عأأأأر طريأأأأق نقأأأأل و  هأأأأا،وتقامس السأأأأهلة املنأأأأال واملعينأأأأةالتكنولوجيأأأأا ى علأأأأ

) ( مأأأأر  2يف الفقأأأأرة  وتأأأأدعو كأأأأ لك اتفاييأأأأة عمبأأأأري ‘‘أالتكنولوجيأأأأا
تقأأأأأدمي املسأأأأأأاعدة الفوريأأأأأة يف جمأأأأأأال االتصأأأأأأاالت ’’لد منهأأأأأأا  3 املأأأأأا ة

بوسأأأأأائل مثأأأأأل ‘‘ السأأأأألكية والالسأأأأألكية للتخفيأأأأأف مأأأأأر آاثر الكأأأأأوار 
ابملرونأة   لالتصاالت السلكية والالسلكية تتسأم ر تركيب وتشغيل موا’’

عليهأأا لكأي تسأأتخد  مأأر جانأب منظمأأات ااساثأأة  ولمكانيأة االعتمأأا 
 أ(3) ( مر املا ة  2)الفقرة  ‘‘واملساعدة اانسانية

 18يف املأا ة جنأوب شأرق آسأيا   مأموينص اتفاق رابطة  -97
 يلي: على ما مني  زيد مر التفصيل

 التعاون التق  

للكأوار  ولد التخفيأف مأر آاثر أا، سعياً لد  اي ة  رجة التف أب  -1 
 تتعاون األطراي تعاوانً تقنياً يف جماالت منها ما يلي:

تيسأأري تعبئأأة املأأوار  املالئمأأة  اخأأل الأأدول األطأأراي وخارجهأأا علأأى  ) ( 
 اد سواء؛

 النهور بتوايد شكل لبال  البياانت واملعلومات؛ )ب( 

ا والتقنيات والدرايأة يف ت والتكنولوجياملعلومات واخلرباتعزيز تبا ل  ) ( 
   ا اجملال؛

االضأأأأطالع انشأأأأطة للتأأأأدريب والتوعيأأأأة العامأأأأة والتثقيأأأأف يف  أأأأ ا  ) ( 
وضأع  اجملال، وال سأيما فيمأا يتعلأق ابتقأاء الكأوار  والتخفيأف مأر اأد ا،  و

 الرتتيبات للقيا  ب لك؛

لسياسأات والعأاملني يف جمأال وضع وتنفي  بأرامج لتأدريب واضأعي ا ) أ( 
 واايليمي؛ ة الكوار  واالستجابة هلا على كل مر الصعيد احمللي والوط ل ار 

__________ 
 16-5، سأأتوكهومل، تقريأأر مأأ نر األمأأم املتحأأدة املعأأ  ابلبيئأأة البشأأريةانظأأر  (156)

 United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14) 1972ازيران/يونيي 

and Corr.)أ، الفصل األول، اجلزء األول 
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تعزيأأأأز وتوطيأأأأد القأأأأأدرات التقنيأأأأة لألطأأأأأراي مأأأأر  جأأأأأل تنفيأأأأ   أأأأأ ا  )و( 
 االتفاقأ

ويقو  مركز املساعدة اانسانية التابع لرابطة  مم جنوب شرق آسيا  -2 
  عال أ 1 ق  على النحو احملد  يف الفقرةبتيسري  نشطة التعاون الت

   بتقأدمي املسأاعدة يف االأة ويأوع اأااملتعلقة تفايية الاوتور   -98
مأأا  أأو متأأوخى فيهأأا مأأر  شأأكال التعأأاون حتأأن نأأووي  و طأأار  لشأأعاعي 

هأأي فأ ابلتأأدابري الال مأأة لكأأل منهأأاتأأور  يائمأأة مفصأألة عنأأاوير عامأأة كمأأا 
 ابلقيا   ا يلي: مثالً   ريةالدولية للطاية ال تسمح للوكالة

 ن تسأأاعد عنأأد الطلأأب  ي  ولأأة طأأري  و  ي  ولأأة عضأأو يف  ي  )ب( 
 مر اجملاالت التالية  و سري ا مر اجملاالت املناسبة:

لعأأدا  خطأأط للطأأوار  يف اأأاالت ويأأوع اأأوا   نوويأأة  و طأأوار   ‘1’ 
 لشعاعية، ولعدا  التشريع املالئم؛

النوويأأة  جمانأة احلأأوا  العأأاملني علأأى وضأع بأأرامج مالئمأأة لتأدريب  ‘2’ 
 والطوار  ااشعاعية؛

الصأأأأألة يف االأأأأأة ويأأأأأوع  ذاتطلبأأأأأات املسأأأأأاعدة واملعلومأأأأأات  نشأأأأأر ‘3’ 
 اا   نووي  و طار  لشعاعي؛

 وضع برامج ولجراءات ومعايري مالئمة لرصد ااشعاعات؛ ‘4’ 

 أصد ااشعاعاتاستقصاء جدو  لنشاء نظم مالئمة لر  ‘5’ 

كثأرية مأر   الً ، ولن مل تكر شأاملة،  شأكابوضو  مةالقائ     وتبني
 يتيح، ابستعمال القياس، تقييم  شكال  كنة  خر أ التعاون،  ا

خأأأر ، تأأأور  معظأأأم االتفايأأأات الثنائيأأأة الأأأيت   جمأأأاالتويف  -99
تأدعو لد شأكل مأر  شأكال التعأأاون التقأ  يائمأة انأواع املسأأاعدة 

املثأأأأال،  برمأأأأن احملكمأأأأة يل سأأأأب فعلأأأأىلها  أأأأ ا التعأأأأاونأ الأأأأيت يشأأأأم
الدوليأأأأة ليوسوسأأأأالفيا السأأأأابقة اتفايأأأأات مأأأأع حمأأأأاكم وطنيأأأأة لتقأأأأدمي 

احملاكمأأات الوطنيأأةأ و ور ت تلأأك  اجأأراءاملسأأاعدة التقنيأأة واأل لأأة 
أ ولضأأأأأأافة لد ذلأأأأأأك، املتأأأأأأوخىاالتفايأأأأأأات نأأأأأأوع املسأأأأأأاعدة التقنيأأأأأأة 

يك الأأأوالايت املتحأأأدة واملكسأأأ بأأأني ةاملربمأأأ مأأأ كرة التفأأأا م   رجأأأن
بينمأأا  ،(157)التبخأأريحمأأد ة مأأر األنشأأطة مثأأل  اً بشأأفن الزراعأأة  نواعأأ

مجهوريأأأة  بأأأني الأأأوالايت املتحأأأدة و  ةاملربمأأأ مأأأ كرة التفأأأا م ن وضأأأح
  و البحأأأأ’’كأأأأوراي بشأأأأفن العلأأأأو  والتكنولوجيأأأأا  ن التعأأأأاون يشأأأأمل 

 وتبأأأأأأأا ل األفأأأأأأأرا وتبأأأأأأأا ل املعلومأأأأأأأات العلميأأأأأأأة والأأأأأأأزايرات العلميأأأأأأأة 
 خأأر  مأأر  االً كقأأات العمأأل املشأأرتكة و شأأواحللقأأات الدراسأأية وال
 أ(158)‘‘بني الطرفنياألنشطة املتفق عليها 

__________ 
 أ عال  152ة انظر احلاشي (157)
الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة مأأأأأ كرة تفأأأأأا م بأأأأأني امل سسأأأأأة الوطنيأأأأأة للعلأأأأأو  يف  (158)

 بشأأفن التعأأاون يف امل سسأأة الكوريأأة للعلأأو  واهلندسأأة يف مجهوريأأة كأأوراياألمريكيأأة و 
 أ2000 يلول/سبتمرب  21يف آرلينغتون يف  وييعن، نولوجياالعلو  والتك جمايل

وعلأأأأأى النحأأأأأو املشأأأأأار لليأأأأأي يف الفقأأأأأرات السأأأأأابقة، تشأأأأأري  -100
د التعأأأأاون ل لشأأأأارة عامأأأة الصأأأكوك املتعلقأأأة ابالسأأأأتجابة للكأأأوار 

العلمأأأأأي والتقأأأأأ  واللوجسأأأأأيتأ ويشأأأأأمل ذلأأأأأك تنسأأأأأيق االتصأأأأأاالت 
األفأأأأأأأرا  واملعأأأأأأأدات واللأأأأأأأوا   املتعلقأأأأأأأة  تأأأأأأأوفريوتبأأأأأأأا ل املعلومأأأأأأأات و 
اخلربات العلمية والتقنية مر  جل تعزيز  وتوفريابالستجابة للكوار  

 العديأأدعلأأى االسأأتجابةأ وابلنظأأر لد طبيعأأة  املتضأأررةيأأدرة الأأدول 
 احلأواجزالكأوار ، تشأكل  ااالتجهو  ااساثة يف  مر متطلبات

، كبأأرياً   عأأدات واللأأوا   حتأأدايً  خأأول األفأأرا  وامل فيمأأا خيأأص التنظيميأأة
جمموعأأأأة متنوعأأأأة مأأأأر االتفايأأأأات الدوليأأأأة جيأأأأري تناوهلأأأأا يف وابلتأأأأايل 

مأأأأأأر  كبأأأأأأريواايليميأأأأأأة والثنائيأأأأأأةأ ولضأأأأأأافة لد ذلأأأأأأك، يركأأأأأأز عأأأأأأد   
الأ ي كأان سأائداً التعأاون مبأد   علأى الأيت  برمأن اأديثاً االتفايات 
يف ذلأك  علأى اتقأاء الكأوار  والتف أب هلأا،  أا وتشد ، يف السابق

اتياجأأأات مأأأر القأأأدرات االاتياطيأأأة ترتيبأأأات البحأأأث واانقأأأاذ واال
و نظمأأة اانأأ ار املبكأأر وتبأأأا ل املعلومأأات املتعلقأأة بتحديأأد مأأأواطر 

 اخلطر والتخطيط للطوار أ

 وماتاالتصاالت وتبا ل املعل -1
ما تشري  كثرياً   ال ي جوانب التعاون  اداالتصاالت  ي  -101

تنسأأيق يعأأد اباساثأأة يف اأأاالت الكأأوار أ و  لليأأي الصأأكوك املتعلقأأة
  لالستجابة للكأوار ني ساسي مرير االتصاالت وتبا ل املعلومات 

ل لك، فإن العديأد مأر الصأكوك الأيت تعأا   أ ووفقاً على  و فعال
موضأأوع تبأأا ل  االت الكأأوار  يتنأأاول  يضأأاً موضأأوع ااساثأأة يف اأأ

اتفايية عمبري لد  أ وعلى سبيل املثال، تشري  يباجة(159)املعلومات
الدور احليوي ال ي ت  يي ااذاعة يف نشر املعلومات الدييقأة عأر ”

، وتقتضأأي (160)“الأأ ير يواجهأأون املخأأاطرالكأأوار  علأأى السأأكان 
تفاييأأأأأة ااطاريأأأأأة للمسأأأأأاعدة يف جمأأأأأال احلمايأأأأأة املدنيأأأأأة  ن تقأأأأأد  الا

كأأأأل املعلومأأأأات الال مأأأأة واملتأأأأوفرة بشأأأأفن الوضأأأأع ” املتضأأأأررةالدولأأأأة 
أ وي كأأد ((1) ( ) 4)املأأا ة “ تقأدمي املسأأاعدةاسأأر ائم لتأأفمني القأ

__________ 
انظأأر علأأى سأأبيل املثأأأال االتفأأاق املأأرب  بأأأني الأأدانرك والسأأويد وفنلنأأأدا  (159)

والنأأأرويج بشأأأأفن التعأأأأاون عأأأأرب اأأأأدو  الأأأأدول ملنأأأأع لحلأأأأاق الضأأأأرر ابألشأأأأخاص  و 
مأأأر  1الفقأأأرة ، 1989املمتلكأأأات  و البيئأأأة  و احلأأأد منأأأي يف اأأأاالت احلأأأوا  ، 

ملهمأة ألسأرار  أ ا تزو  الأدول املتعايأدة بعضأها الأبعض ابملعلومأات ا)’’ 6املا ة 
االتفأاق املأرب  بأني اكومأات الأدول املشأاركة يف منظمأة  انظر  يضأاً ‘‘(أ أاالتفاق

التعأأاون االيتصأأا ي يف منطقأأة البحأأر األسأأو  بشأأفن التعأأاون يف تقأأدمي املسأأاعدة 
وار  الطبيعيأأأة والكأأأوار  النامجأأأة عأأأأر الطارئأأأة واالسأأأتجابة الطارئأأأة حلأأأاالت الكأأأأ

 أ4املا ة مر  4الفقرة ، ‘‘(ق البحر األسو اتفا)’’ األنشطة البشرية
نشأأأأر معأأأأدات ”الأأأأيت تأأأأدعو لد  3املأأأأا ة مأأأأر  2الفقأأأأرة   يضأأأأاً  انظأأأأر (160)

االتصأأأاالت السأأألكية والالسأأألكية األرضأأأأية والفضأأأائية للتنبأأأ  ابملخأأأاطر الطبيعيأأأأة 
ولد  “املتعلقأأأأأة نأأأأأاورصأأأأأد ا وتقأأأأأدمي املعلومأأأأأات واملخأأأأأاطر الصأأأأأحية والكأأأأأوار  

ات عأر املخأأاطر الطبيعيأأة واملخأاطر الصأأحية والكأوار  فيمأأا بأأني املعلومأأ تقاسأم”
ونشأأأر  ،واملنظمأأأات احلكوميأأة الدوليأأأة احلكوميأأأةوالكيأأأاانت سأأري  الأأدول األطأأأراي

 أ“للمخاطر، وخباصة يف اجملتمعات املعرضة العا      املعلومات على اجلمهور
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الأأأأدور احملأأأأوري  2015-2005 للفأأأأرتة لطأأأأار عمأأأأل  يوسأأأأو  يضأأأأاً 
 أ(161)تعاون يف سياق الكوار لتبا ل املعلومات واحلوار وال

الصأأكوك ابخأأتالي  نواعهأأا هنأأج خمتلفأأة بشأأفن يف وتتبأأع  -102
  ني مر ة عامة لدتشري بصف االتصاالت، فبعضها يتضمر  اكاماً 

احملبأأ   ن تتسأأم االتصأأاالت املتعلقأأة اباساثأأة يف اأأاالت الكأأوار  
تيسأأأأأري  املتضأأأأأررةابلفعاليأأأأأة  و لد التأأأأأزا  عأأأأأا  يفأأأأأرر علأأأأأى الدولأأأأأة 

 االتصأأاالت، بينمأأا يتضأأمر بعضأأها ا خأأر توجيهأأات  كثأأر حتديأأداً 
اباساثة يف ااالت الكوار أ  فيما يتعلقتتعلق بتيسري االتصاالت 

ثنأائي النمأوذجي لرابطأة القأانون لى سبيل املثال، ينص االتفاق الفع
 ما يلي:الدويل على 

و يف منطقأأأأأأأة العمليأأأأأأأة ]أأأ[ يكأأأأأأأون للمنظمأأأأأأأة اأأأأأأأق االتصأأأأأأأال ابلالسأأأأأأألكي  
لتعهأأد تلأأك االتصأأاالت  الال مأأة السأأبل وتأأوفريالتلغأأراي  و اي وسأأيلة  خأأر  

 أ (162)هلا بعةتاال اخلدمات اخل مرافقها  و بني     املرافق ووادات 

 صأول وعلى سرار ذلك، فإن املبأا   التوجيهيأة املتعلقأة ابسأتخدا  
ااساثأأأة يف اأأأاالت عمليأأأات يف واملأأأدين العسأأأكري للأأأدفاع   جنبيأأأة
علأأأى الدولأأأة ” ن  تشأأأري لدر  )مبأأأا    وسأأألو التوجيهيأأأة( الكأأأوا

و ييقة عر طبيعة مويوتة الدويل  علومات  اجملتمع ن تزو   املتضررة
 أ(163)“اخلارجية اتفعالية املساعدتعزيز  مر  جلالكارثة  واجم
ويف سأأأأأأياق التأأأأأأدابري الفنيأأأأأأة لتيسأأأأأأري االتصأأأأأأاالت، تأأأأأأنص  -103
لوكالأأأة الكاريبيأأأة لالسأأأتجابة ل املنشأأأ  تفأأأاقال) ( مأأأر ا 11 املأأأا ة

الطارئأأة يف اأأاالت الكأأوار  علأأى لنشأأاء وتعهأأد منظومأأة لعمليأأات 
لالسأأألكية املتعلقأأأة تأأأاالت الطأأأوار  لتأأأدبمر االتصأأأاالت السأأألكية وا

الطوار أ والصك األابل يف   ا اجملال  و اتفايية عمبري الأيت تأوفر 
ولوجيأأأأأا االتصأأأأأاالت للتعأأأأأاون بشأأأأأفن اسأأأأأتخدا  تكن تنظيميأأأأأاً  لطأأأأأاراً 

 السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات يف ااالت الكوار أ

__________ 
تقريأأأأر املأأأأ نر العأأأأاملي املعأأأأ  ابحلأأأأد مأأأأر الكأأأأوار ، كأأأأويب،  يوسأأأأو،  (161)

، الفصأأأأأأأل (A/CONF.206/6) 2005كأأأأأأأانون الثاين/ينأأأأأأأاير   22-18اليأأأأأأأاابن، 
: بنأاء يأدرة األمأأم 2015-2005 للفأرتة لطأار عمأل  يوسأأو، 2األول، القأرار 

 واجملتمعات على مواجهة الكوار أ
قأانون الأدويل الطأ  واانسأاين، ابلمشروع االتفأاق النمأوذجي املتعلأق  (162)

 Report of the Fifty-ninth Conference of the International Lawأ 6املأا ة 

Association, Belgrade, 17–23 August 1980, p. 523االتفاق املرب   انظر  يضاً  أ
بأأأني اجمللأأأس االحتأأأا ي السويسأأأري واكومأأأة  2001 كأأانون األول/ يسأأأمرب  6يف 

الكأوار  الطبيعيأة  و اأاالت الطأوار   اأاالتني بشفن التعاون يف فلبمجهورية ال
تتعهأأد السأألطات املختصأأة يف الدولأأة الطالبأأة )’’ 8 املأأا ةمأأر  2الفقأأرة الكأأرب ، 

االتصأأاالت السأألكية  لأأنظمللمسأأاعدة ]أأأ[ بتسأأهيل اسأأتخدا  واأأدات املعونأأة 
 و ليامأة واأدات ا، والالسلكية القائمة  و استخدا  الرت  ات اخلاصة،  و كليهمأ

 ‘‘(أاتصاالت سلكية والسلكية طار  لنظا املعونة 
(163) OCHA, Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil 

Defence Assets in Disaster Relief  ( مبأا    وسألو التوجيهيأة)تعأري  يضأاً ابسأم
 أ54، الفقرة 2007تشرير الثاين/نوفمرب  1، بصيغتها املنقحة يف 2006لعا  

 املساعدة العلمية والتقنية -2
تأوفري  كر أا كثأرياً األخأر  الأيت يأر  ذ  ومر  ساليب التعاون -104

يقتضأي العلميأة  و التقنيأة  و التكنولوجيأةأ ويأد واخلأربات املساعدة 
توفري  سب طبيعة كل منها،، االكوار التصدي ملختلف ااالت 

تكنولوجيات  و خربات حمد ة يد ال تكون متوفرة بسهولة يف البلد 
لأ لك،  كأايأ وتبعأاً  و يد ال تتوفر بدرجأة كافيأة  و بقأدر   املتضرر
لد تقأأأأأدمي املسأأأأأاعدة العلميأأأأأة  عأأأأأد  مأأأأأر الصأأأأأكوك حتديأأأأأداً  يشأأأأأري

 والتقنية، مثل اتفاق رابطة  مم جنأوب شأرق آسأيا الأ ي يأدعو، يف
تعزيأأأأز ”، األطأأأأراي لد “التعأأأأاون التقأأأأ ”منأأأأي املعنونأأأأة  18املأأأأا ة 

يف  أأ ا تبأا ل املعلومأات واخلأربات والتكنولوجيأا والتقنيأات والدرايأة 
للمسأاعدة يف جمأال احلمايأة  أ وتشري االتفايية ااطاريأة(164)‘‘الاجمل

) ( منهأأأأأا، لد التعأأأأأاون بشأأأأأفن تبأأأأأا ل  2، يف املأأأأأا ة  يضأأأأأاً  املدنيأأأأأة
وعالوة على ذلك، ينص عد  مر االتفايات الثنائية على  اخلرباتأ
 أ(165)املساعدة يف املسائل العلمية والتقنية  يضاً تبا ل 
 ن تعأأز  االتصأأاالت، ايأأث لن   يضأأاً وميكأأر للتكنولوجيأأا  -105

اسأأأتخدا  االتصأأأأاالت السأأألكية والالسأأأألكية وتكنولوجيأأأا املعلومأأأأات 
فعاليأة و اي ة بشأكل كبأري تبا ل املعلومأات تعزيز ميكر  ن ي  ي لد 

أ وتتنأأأاول بصأأأورة عامأأأةجهأأأو  ااساثأأأة يف اأأأاالت الكأأأوار   وكفأأأاءة
تصأأأاالت السأأألكية اتفاييأأأة عمبأأأري مسأأأفلة تأأأوفري املسأأأاعدة يف جمأأأال اال
املعلومأأأأأات والتأأأأأدريب والالسأأأأألكية،  أأأأأا يف ذلأأأأأك املعأأأأأدات واملأأأأأوا  و 
 و اارسأأال  و املأأوار  وطيأأف الأأرت  ات الالسأألكية ويأأدرات الشأأبكة 

اتفأأاق آخأأر  ةأأةاألخأأر  الال مأأة لالتصأأاالت السأألكية والالسأألكيةأ و 
لتعأأأأاون التكنولأأأأوجي  أأأأو امليثأأأأاق املتعلأأأأق مأأأأر الد فئأأأأة حمأأأأد ة يشأأأأري 

نسأأق للمرافأأق الفضأأائية لتعأأاون مأأر  جأأل التوصأأل لد االسأأتخدا  املاب
ابسأأأم  يف االأأأة ويأأأوع كأأأوار  طبيعيأأأة  و تكنولوجيأأأة )املعأأأروي  يضأأأاً 

امليثاق الدويل بشفن الفضاء والكوار  الكأرب ( الأ ي يتعلأق بتنسأيق 
 أ(166)يف سياق ااساثة يف ااالت الكوار السواتل تكنولوجيا 

 مو فو ااساثة -3
يف ااالت الكوار   على  و فعالااساثة  يقتضي توفري -106

تعزيأز  نأديتوفري مو في االستجابة للطأوار    يضاً تنسيق جهو 
، ويشأمل ذلأك األفريأة الطبيأة املتضأررةيدرة االستجابة لد  الدولة 

__________ 
  عال أ 97) (أ انظر الفقرة  18املا ة  (164)
يف املسأأأأأاعدة بتبأأأأأا ل  املتعلقأأأأأةعلأأأأأى سأأأأأبيل املثأأأأأال، االتفاييأأأأأة  ،انظأأأأأر (165)

تشأأرير الثأأاين/  14ال أأاي، )( بلجيكأأا - ولنأأدا )لكأأوار  واحلأأوا   ل التصأأدي
ع مجيأ غأي للطأرفني  ن يتبأا الينب)الأيت تأنص علأى  نأي  13(، املأا ة 1984نوفمرب 

 ,United Nations, Treaty Series)( املعلومأات املفيأدة ذات الطأابع العلمأي والتقأ 

vol. 1526, No. 26466, p. 27 at p. 47) ًلتعأاون اب املتعلأقالربوتوكأول  ؛ انظأر  يضأا
 9)لفأأورا،  الربتغأأال( -)لسأأبانيا  املسأأاعدة يف ميأأدان احلمايأأة املدنيأأةتبأأا ل التقأ  و 

 .vol. 1730, No، املرجأأع نفسأأي) 1املأأا ة مأأر  2قأأرة الف، (1992آذار/مأأارس 

30218, p. 191،)  واالتفاق املتعلق ابلتعاون بشفن التف ب للكوار  والوياية منهأا
 ازيأأران/ 3مدريأأد، ) األرجنتأأني( -)لسأأبانيا  املسأأاعدة يف اأأاالت الكأأوار تبأأا ل و 

 أ(vol. 1689, No. 29123, p. 23، املرجع نفسي) ( املا ة الرابعة1988يونيي 
 أwww.disasterscharter.org: التايل املويعيف  متا  (166)
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و فريأأأة البحأأأث واانقأأأاذ والتقنيأأأني املتخصصأأأنيأ ويأأأدعو عأأأد  مأأأر 
 التعجيل بدخول مو فيوتيسري  الصكوك الدول لد تنسيق اجلهو 

 46/182العامأأة ااساثأأةأ وتشأأمل  أأ   الصأأكوك يأأراري اجلمعيأأة 
  16 املأ ر  57/150و (167)1991 كانون األول/ يسأمرب  19امل ر  

الراميأأة لد تأدابري العأأر  ، فضأالً (168)2002 كأانون األول/ يسأأمرب
ات اليت اعتمد ا امل نر الدويل جلمعي (169)اساثة الدوليةاب التعجيل

جمللس االيتصا ي واالجتماعي يف الصليب األار واهلالل األار وا
  8املأأأأ ر   32/56 و يأأأد ا اجلمعيأأأة العامأأأة يف يرار أأأا 1977عأأأا  

 أ(170)1977كانون األول/ يسمرب 
تنسأيق  واباضافة لد  خول املو فني، تعا  الصكوك  يضاً  -107

ل الدولأأأأأة سأأأأأاعدة وتيسأأأأأري ا وااشأأأأأراي عليهأأأأأا  اخأأأأأ نشأأأأأطة تقأأأأأدمي امل
يف اريأأأة يف  أأأ ا السأأأياق أ وتتمثأأأل املسأأأائل الأأأيت تطأأأر  عأأأا ة املتضأأأررة

التنقأأأأأأل ونقأأأأأأل املأأأأأأو فني والوصأأأأأأول لد املرافأأأأأأق والتنسأأأأأأيق مأأأأأأع الدولأأأأأأة 
ابملوضأأوع الصأألة  وثيقأأة،  أأا يف ذلأأك تأأوفري الأأدعم واملعلومأأات املتضأأررة

جلمعيأة تحريرية والرتمجة الشفويةأ و شأارت اوالتوجيي وخدمات الرتمجة ال
عمأأأل  فريأأأة “ تيسأأأري”، بصأأأورة عامأأأة لد 46/182 يرار أأأاالعامأأة، يف 

تقأأأأو  الأأأأدول ”مأأأأر اتفاييأأأأة عمبأأأأري علأأأأى  ن  9ااساثأأأأةأ وتأأأأنص املأأأأا ة 
 القواعأد]أأأ[    الأةلقوانينهأا الوطنيأة،  األطراي، يدر اامكان، ووفقأاً 

  ير يشأأغلون معأأدات االتصأأاالت السأألكيةاألفأأرا  الأأ انتقأأالالأأيت حتظأأر 
، “اسأأأتخدامهالفعاليأأأة  رورايً والالسأأألكية  و الأأأ ير يكأأأون وجأأأو  م ضأأأ

اريأأأأة ” ضأأأأمانمأأأأر مبأأأأا    وسأأأألو التوجيهيأأأأة لد  60وتأأأأدعو الفقأأأأرة 
املنشأأأ  تفأأأاق الأ ويأأأنص األفريأأأة ااساثأأة “منأأأاطق الكارثأأأةلد  الوصأأول

ت الكأأأأأأأأوار ، يف لوكالأأأأأأأأة الكاريبيأأأأأأأأة لالسأأأأأأأأتجابة الطارئأأأأأأأأة يف اأأأأأأأأاالل
مأأأر  جأأأل تأأأوفري  املتضأأأررةالدولأأأة علأأأى تعأأأاون  منأأأي، 22و 16 املأأأا تني

 البلدأ  اخلمو في ااساثة  اركةاملرافق واخلدمات احمللية وتيسري 
 عد  مر الصكوك،  ا فيهأا االتفاييأة ااطاريأة ويعا   يضاً  -108

مأأأأر  3 )الفقأأأأرة واتفاييأأأأة عمبأأأأري للمسأأأأاعدة يف جمأأأأال احلمايأأأأة املدنيأأأأة
لتسأأأهيل املسأأأاعدة يف اأأأاالت  مريكيأأأةواتفاييأأأة البلأأأدان األ (5 املأأأا ة

مسأأأفلة حتديأأأد واايأأأة مأأأو في  ،ومبأأأا    وسأأألو التوجيهيأأأة الكأأأوار 
 57/150مر يرار ا  4 ااساثةأ ويد اثن اجلمعية العامة يف الفقرة

لأى ااأاذ التأدابري الكفيلأة بضأمان سأالمة و مأر فأرق مجيأع الأدول ع”
 “أة يف  راضيهاالبحث واانقاذ الدولية ابملناطق احلضرية العامل

 لمدا ات ومعدات ااساثة -4
تأأأأأوفري جهأأأأأو  ااساثأأأأأة يف اأأأأأاالت الكأأأأأوار   تتطلأأأأأب  يضأأأأأاً  -109

جمموعأأأأأة متنوعأأأأأة مأأأأأر السأأأأألع واملعأأأأأداتأ فضأأأأأحااي الكأأأأأوار  حيتأأأأأاجون 
__________ 

 أ28و 27الفقرعن  (167)
 أ3الفقرة  (168)
(169) ICRC/IFRC, Handbook of the International Red Cross and 

Red Crescent Movement, 14th ed., Geneva, ICRC/IFRC, 2008, p. 1226أ 
املسأاعدة يف اأاالت  لتسأهيلاألمريكيأة اتفاييأة البلأدان  انظر  يضأاً  (170)

)اتفاييأة التعأاون  39؛ ويرار جامعأة الأدول العربيأة ريأم الكوار ، املا ة السابعة
 أ3العريب يف جمال تنظيم وتيسري عمليات ااساثة(، املا ة 

الغأأ اء واملالبأأس واأل ويأأة ومأأوا   خأأر  لتلبيأأة ااتياجأأا م األساسأأيةأ  لد
واتأأأأأأف و جهأأأأأأزة االتصأأأأأأال وحتتأأأأأأا   فريأأأأأأة ااساثأأأأأأة لد معأأأأأأدات مثأأأأأأل اهل

الالسلكية واحلواسيب واملركبات ومعدات البناء مأر  جأل العمأل بفعاليأةأ 
بعأد حمليأاً بعأض السألع واملعأدات الال مأة  تأوفر وعلأى الأرسم مأر  نأي ميكأر

وجأو  نقأأص  ةاسأتريا  لأوا   يف االأأ يأأد يكأون مأر الضأأروريوع كارثأة، ويأ
لطبيعأأأأة الكأأأأوار ، فأأأأإن  اً أ ونظأأأأر املتضأأأأررةيف السأأأألع واملعأأأأدات يف الدولأأأأة 

 مأأر ابلأأ  األةيأأةأ وعأأالوة علأأى ذلأأك،  بسأأرعة مأأدا ات ااساثأأةلوصأأول 
للتلأف  تتعأررفإن العديد مر     املأوا ، مثأل الغأ اء والأدواء، ميكأر  ن 

تنقأأأأل وتسأأأألمم يف الويأأأأن املناسأأأأبأ  لذا مل ان تنتهأأأأي مأأأأدة صأأأأالايته و  
اساثأأة وتيسأأري  خوهلأأا ويتسأم التعأأاون يف جمأأال تأأوفري لمأأدا ات ومعأأدات ا

اضأأع لقواعأأد خأأاص ألن العديأأد مأأر املأأوا  الال مأأة  بوجأأياةيأأة اامسأأة 
أ وتشأأأمل  أأأ   املأأأوا  األس يأأأة واأل ويأأأة وا الت تنظيميأأأة حمليأأأة مشأأأد ة

 االتصاالت السلكية والالسلكية واملركبات وكالب اانقاذأومعدات 
لتوجيهيأأأة العديأأأد مأأأر االتفايأأأات واملبأأأا   ا يعأأأا  ،ولأأأ لك -110

ولمأأدا ات ااساثأأة بسأأرعة يف اأأاالت  مسأأفلة تيسأأري وصأأول معأأدات
الكوار أ وحتد  بعض الصكوك     املوا  وتتطرق لليها ابلتفصأيل، 

لمأأأأدا ات ”  عامأأأأة بشأأأأفن بينمأأأأا يأأأأنص بعضأأأأها ا خأأأأر علأأأأى  اكأأأأا
تشأأمل جمموعأأة متنوعأأة مأأر املأأوا أ وبشأأكل عأأا ، “ ومعأأدات ااساثأأة

لد التنسأيق نأدي تيسأري  46/182ار أا  عن اجلمعية العامة يف ير 
ينبغأأي للبلأأدان ”وصأأول لمأأدا ات ااساثأأة بسأأرعة، و شأأارت لد  نأأي 

لكوار   ن تضع لجراءات خاصة للطأوار  للتعجيأل بشأراء املعرضة ل
التأأأأدابري تركأأأأز أ و (171)“بسأأأأرعة الغوثيأأأة واامأأأأدا ات يأأأع املعأأأأدات وتو 

على التنسيق مر  جل   يضاً  (172)الدولية اساثةاب تعجيلالالرامية لد 
 التنظيميةأ احلواجزتفا ي التفخري بسبب 

بعأأأض املعأأأدات واامأأأدا ات  لدبعأأأض الصأأأكوك  وتشأأأري -111
) ( مأأر  14املأأا ة التحديأأدأ فعلأأى سأأبيل املثأأال، تشأأري علأأى وجأأي 

اتفأأأأأاق رابطأأأأأة  مأأأأأم جنأأأأأوب شأأأأأرق آسأأأأأيا لد معأأأأأدات االتصأأأأأاالت 
يأأأدأ ويأأأدعو يأأأرار السأأألكية والالسأأألكية واملركبأأأات علأأأى وجأأأي التحد

واالتفاييأأأأأأة الدوليأأأأأأة لتبسأأأأأأيط وتنسأأأأأأيق  46/182اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأة 
لد  املتضأأأأأأأررةالأأأأأأأدول  (“اتفاييأأأأأأأة كيوتأأأأأأأو”)ااجأأأأأأأراءات اجلمركيأأأأأأأة 

اتفاييأأة كيوتأأو صأأرااة   ويأأةأ وتشأأري  يضأأاً املسأأاعدة علأأى  خأأول األ
ضمر  نواع شحنات ااساثة  “خاصاً  احليواانت املدربة تدريباً ”لد 

أ وتعا  عدة اتفايات للتعجيل   خاهلاي  ن تعطى  ولوية اليت ينبغ
تفاق املأرب  بأني السأويد والنأرويج بشأفن حتسأني ال، مثل اثنائية  يضاً 

يف تفأأأأأأاق املأأأأأأرب  الوا (173)و يأأأأأأةخأأأأأأدمات اانقأأأأأأاذ يف املنأأأأأأاطق احلد
بأأأني اجمللأأأس االحتأأأا ي السويسأأأري واكومأأأة مجهوريأأأة  2001 عأأأا 

الكأأأوار  الطبيعيأأأة  و اأأأاالت  الفلبأأأني بشأأأفن التعأأأاون يف اأأأاالت
 أعملية  خول كالب اانقاذ املدربة خصيصاً  ،الطوار  الكرب 
__________ 

 أ30املرفق، الفقرة  (171)
(172) Handbook of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement  أ عال (، التوصية  ال 169)احلاشية 
 United)أ 1974آذار/مأأارس  19مت التوييأأع عليأأي يف  وسأألو يف  (173)

Nations, Treaty Series, vol. 1424, No. 24063, p. 301)أ 
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على لعا ة تصدير السلع على  أو  وتنص االتفايات  يضاً  -112
يكفأأأل لمكانيأأأة لعأأأا ة لرسأأأال لمأأأدا ات ومعأأأدات ااساثأأأة لتوجيههأأأا 

)ب( مأأر  14 بكفأأاءة لد ايأأث تشأأتد احلاجأأة لليهأأاأ وتأأدعو املأأا ة
 خأأأول املأأأو فني ” تيسأأأريمأأأم جنأأأوب شأأأرق آسأأأيا لد اق رابطأأأة  اتفأأأ

سأأأأتخدمة املشأأأأاركني يف تقأأأأدمي املسأأأأاعدة واملعأأأأدات واملرافأأأأق واملأأأأوا  امل
وابملثأل، “أ *ومغا ر أال لك الغأرر لد  راضأي الدولأة والبقأاء فيهأا 

لد احلأأأد  منهأأا، 9) ( مأأر املأأأا ة  2، يف الفقأأرة اتفاييأأة عمبأأأري تأأدعو
صأاالت السألكية والالسألكية ليت حتظر نقل مأوار  االتالقواعد ا”مر 

 “أخالهلا و  امنه لد ليليم  ولة طري  و
علأأى تسأأريع  املتضأأررةن تسأأاعد الدولأأة ويقتضأأي التعأأاون   -113

وتسأأهيل ييأأا  اجلهأأات الفاعلأأة املقدمأأة للمسأأاعدة بتقأأدمي املسأأاعدة 
 عمليأأأأات يف تعقيأأأأداتالالغوثيأأأأة وابلتنسأأأأيق والتخطأأأأيط للحأأأأد مأأأأر 

ااساثةأ وميكر  اي ة كفاءة العملية عر طريق لبال  اجلهات تقدمي 
لتسأأأأتعد  تضأأأأررةاملالفاعلأأأأة املقدمأأأأة للمسأأأأاعدة اباتياجأأأأات الدولأأأأة 

التعجيأأأأأأل الراميأأأأأأة لد  تأأأأأأدابريالبشأأأأأأكل مناسأأأأأأب لتلبيتهأأأأأأاأ وتأأأأأأدعو 
يقصأأأر مجيأأأع املأأأا ني مسأأأاةا م الغوثيأأأة ”اباساثأأأة الدوليأأأة لد  ن 
غوثيأأأأة ذات األولويأأأأأة القصأأأأو  الأأأأيت حتأأأأأد  ا علأأأأى االاتياجأأأأات ال

أ وتأنص عأدة صأكوك (174)“السلطات والوكاالت الغوثية املختصأة
وعلأأى  حمأأد ة بديأأة املتضأأررةطلبأأات الأأدول  علأأى ضأأرورة  ن تكأأون

اجلهأات الفاعلأة املقدمأة للمسأاعدة  أ   الطلبأاتأ  تلأ ضرورة  ن 
هيل لتسأأأأأأ فعلأأأأأأى سأأأأأأبيل املثأأأأأأال، تأأأأأأنص اتفاييأأأأأأة البلأأأأأأدان األمريكيأأأأأأة

 ما يلي: على املساعدة يف ااالت الكوار  يف املا ة الثانية )ب(
للمسأأاعدة مأأع الدولأأة الأأيت سأأتتلقى لأأد  ويأأوع كارثأأة، تتشأأاور الدولأأة املقدمأأة 

تلك املساعدة للحصول منها على معلومات عأر نأوع املسأاعدة األنسأب الأيت 
 ميكر تقدميها لد السكان املنكوبني بتلك الكارثةأ

ل بشفن ااتياجات األطراي املعنية ويأدرا ا تيح التواصوميكر  ن ي
وابت النامجة وتويعا ا تيسري عملية ااساثة بقدر كبري وتقليل الصع

 عر األنظمةأ

التعاون ندي التف ب للكوار  والوياية منها  -5
 مر اد ا والتخفيف

ابنتقأأأال الرتكيأأأز فيهأأأا مأأأر  عهأأأداً تتسأأأم االتفاييأأأات األاأأأد   -114
االستجابة لد نوذ  يركأز بشأكل كبأري  بشكل رئيسي على كزير نوذ  

مسأأأأائل  علأأأأى الويايأأأأة والتف أأأأبأ وال تكتفأأأأي صأأأأكوك عديأأأأدة  عاجلأأأأة
الوياية والتخفيأف  التعاون فيما يتعلق ابملساعدة الغوثية، بل تعا   يضاً 

واالاتياجأأأات املتعلقأأأة  واانقأأأاذمأأأر اأأأدة الكأأأوار : ترتيبأأأات البحأأأث 
املتعلقأأأأة  املعلومأأأأاتة ونظأأأأم اانأأأأ ار املبكأأأأر وتبأأأأا ل ابلقأأأأدرة االاتياطيأأأأ

 أبتقييم املخاطر وحتديد ا والتخطيط للطوار  وبناء القدرات
ويركز لطار عمل  يوسو بدرجة كبأرية علأى الويايأة والتف أب،  -115

مشأأأأأاطرة ” ن  اأأأأأد األ أأأأأداي األساسأأأأأية لالتفأأأأأاق  أأأأأو  لذ يشأأأأأري لد
__________ 

(174) Handbook…  أواو التوصية  عال (، 169)احلاشية 

زيأأأأز احلأأأأد مأأأأر الكأأأأوار  يف املمارسأأأأات اجليأأأأدة والأأأأدروس املسأأأأتفا ة لتع
أ (175)“سأأأأياق بلأأأأو  التنميأأأأة املسأأأأتدامة وحتديأأأأد الثغأأأأرات والتحأأأأدايت

لد التعأأأأاون يف  ،(176)46/182يف يرار أأأأا و عأأأأن اجلمعيأأأأة العامأأأأة، 
تقييم الكوار  والوياية  بشفنجمال تبا ل املعلومات العلمية والتقنية 

عأأأر  منهأأأا والتخفيأأأف مأأأر آاثر أأأا واانأأأ ار املبكأأأر تأأأدوثها، فضأأأالً 
تقأأدمي املسأأاعدة لد الأأأدول الناميأأة لتعزيأأأز يأأدرا ا علأأأى الويايأأة مأأأر 

شأجعن اجلمعيأة العامأة، يف  الكوار  والتخفيف مر آاثر أا، بينمأا
تعزيأز التعأاون ”علأى ، بصأورة عامأة 57/150مأر القأرار  7الفقرة 

بأأأأأني الأأأأأدول علأأأأأى الصأأأأأعيدير اايليمأأأأأي و ون اايليمأأأأأي يف جمأأأأأال 
وار  والتصأأدي هلأأا، مأأع ليأأالء اعتبأأار خأأاص التف أأب ملواجهأأة الكأأ

أ وتدعو صكوك  خر  لد (177)“لبناء القدرات على مجيع الصعد
تأأأدريب اخلأأأرباء ولجأأأراء البحأأأو  والدراسأأأات مأأأر  يف جمأأأالالتعأأأاون 

 جل تعزيز التف ب، مثل اتفاق رابطة  مم جنوب شرق آسيا ال ي 
 :على  ني 19املا ة مر  1الفقرة ينص يف 

التعأأأأاون مأأأأع  منهأأأأا بسأأأأبلتشأأأأجع،   نمنفأأأأر ة  و جمتمعأأأأة،  ،يينبغأأأأي لألطأأأأرا
ناسأأأبة، بأأأرامج البحأأأث العلمأأأي والتقأأأ  املتعلقأأأة اسأأأأباب املنظمأأأات الدوليأأأة امل

 مأر احلأدالكوار  وآاثر ا والوسائل واألسأاليب والتقنيأات واملعأدات الأيت تتأيح 
 خماطر الكوار ، و ن تدعمها يدر اامكانأ

، خيلأأأص املقأأأرر اخلأأأاص لد ذكأأأر تقأأأد  ويف ضأأأوء كأأأل مأأأا  -116
بتفاصأيل واجأب تعلأق يوجو  ما يسأو  ل را  مشأروع مأا ة لضأايف 

التعأأأأاون يف جمموعأأأأة مشأأأأاريع املأأأأوا  املتعلقأأأأة تمايأأأأة األشأأأأخاص يف 
،  أأأأ ااأأأأاالت الكأأأأوار أ وميكأأأأر صأأأأياسة مشأأأأروع املأأأأا ة ااضأأأأايف 

 17مأأر املأأا ة  4، علأأى سأأرار الفقأأرة ابسأأط الطأأرق و كثر أأا فعاليأأة
امليأأأأا  اجلوفيأأأأة العأأأأابرة  طبقأأأأاتمشأأأأاريع املأأأأوا  املتعلقأأأأة بقأأأأانون  مأأأأر

ريمأأأأأي ومويعأأأأأي ضأأأأأمر وسأأأأأيتم حتديأأأأأد  (178) كورة آنفأأأأأاً املأأأأأ للحأأأأأدو 
مشأأأروع املأأأا ة  سأأأيكون نأأأصأ ولأأأ ا الاقأأأاً  جمموعأأأة مشأأأاريع املأأأوا 
 التايل: النحوااضايف املقرت  على 
 تفاصيل واجب التعاون -مشروع املا ة  لف’’ 
ات الفاعلة األخر  املأ كورة دول واجلهتتعاون ال’’ 

يف اجملأأاالت العلميأأة  املتضأأررةمأأع الدولأأة  5يف مشأأروع املأأا ة 
والتقنيأأأة واللوجسأأأتية وسري أأأا، اسأأأب االيتضأأأاءأ وميكأأأر  ن 

واالتصأأأأأأاالت الغوثيأأأأأأة  ااجأأأأأأراءاتيشأأأأأأمل التعأأأأأأاون تنسأأأأأأيق 
 ااساثأأةمأأدا ات لالدوليأأة وتأأوفري مأأو في ااساثأأة ومعأأدات و 

 ‘‘تقنية واملساعدة اانسانيةأعلمية والخلربات الوا
__________ 

(175) A/CONF.206/6 أ) ( 10، الفقرة 2، الفصل األول، القرار 
 أ14و 13و 5املرفق، الفقرات  (176)
الربوتوكأأأأول املتعلأأأأق ابلصأأأأحة الأأأأ ي اعتمدتأأأأي اجلماعأأأأة  ضأأأأاً انظأأأأر  ي (177)

)ب( )الأأأأأأأيت تأأأأأأأدعو األطأأأأأأأراي لد  25اانائيأأأأأأأة للجنأأأأأأأوب األفريقأأأأأأأي، املأأأأأأأا ة 
واحلد مر املخأاطر والتف أب وخطأط  للتوعيةالتعاون وتيسري اجلهو  اايليمية ’’

 (أ‘‘عية والكوار  النامجة عر النشاد البشرياا ارة ملواجهة الكوار  الطبي
  عال أ 85انظر الفقرة  (178)
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انأأأي يقأأأع علأأأى عأأأاتق  9 يأأأرت اللجنأأأة يف مشأأأروع املأأأا ة  -117
، تكأأم سأأيا  ا، واجأأب ضأأمان اايأأة األشأأخاص املتضأأررةالدولأأة 

  وراً   يضأأأأأاً  اهنأأأأأا تأأأأأ  يوتقأأأأأدمي املسأأأأأاعدة اانسأأأأأانية يف ليليمهأأأأأا و
ك املسأأأأاعدة ومرايبتهأأأأا وتنسأأأأيقها وااشأأأأراي جيأأأأي تلأأأأيف تو   ساسأأأأياً 

 جيأو املقأرر اخلأاص ا ن الشأرود الأيت  وسأيتناولعليها يف ليليمهأاأ 
  ن تفرضها على تقدمي املساعدةأ  املتضررةللدولة 
وعند حتديد نطاق الشرود املالئمة، مر الضأروري لعأا ة  -118

 ة الأأدول وعأأد  التفكيأأد علأأى املبأأد ير األساسأأيني املتمثلأأني يف سأأيا
التأأأأأدخلأ فقأأأأأد  شأأأأأار املقأأأأأرر اخلأأأأأاص، يف تقريأأأأأر  الثالأأأأأث، لد  نأأأأأي 

السأأأأأيا ة وعأأأأأد  التأأأأأدخل وجأأأأأو  حمأأأأأيط  اخلأأأأأي، مبأأأأأدآ يفأأأأأرتر ”
احلصأأأأأأأأرية  ، حيأأأأأأأأق للدولأأأأأأأأة  ن نأأأأأأأأارس سأأأأأأأألطتهاجمأأأأأأأأال خأأأأأأأأاص  و

شأأأأروع مقرتاأأأأي ملأ و ور  املقأأأأرر اخلأأأأاص، عنأأأأد صأأأأياسة (179)“عليأأأأي
ا ة الأأدول وعأأد  التأأدخل، ، لشأأارة خاصأأة لد مبأأد  ي سأأي9 املأأا ة
نأأأا كارثأأأة   لأأأأممن ن للدولأأأة الأأأيت يتضأأأح ]أأأ[ ” ص لد  نأأأيوخليأأأ
ااأأأأأاذ  ي تأأأأأدابري ترا أأأأأا مناسأأأأأبة لكفالأأأأأة اايأأأأأة األشأأأأأخاص  اريأأأأأة

للدولأأة  جيأأو ، ذلأأكمأأر  وانطاليأأاً أ (180)“املوجأأو ير  اخأأل ليليمهأأا
على تقدمي املساعدة، مر بينها االمتثال   ن تفرر شروطاً  املتضررة

 ألقوانينها الوطنية وتلبية ااتياجات بيمنة
وينبغأأي النظأأر يف املبأأد ير األساسأأيني املتمثلأأني يف سأأيا ة  -119

الدول وعد  التدخل يف ضوء املسأ وليات الأيت تضأطلع نأا الأدول، 
 اخأل  موجأو يرند  ارسة سأيا  ا، رأا   ول  خأر  ورأا   فأرا  ع

ا جأأر  اايأأرار بأأي يف ليلأأيم  ولأأة وخيضأأعون لسأأيطر اأ وعلأأى  أأو مأأ
، ينأأاة كورفأأويف يضأأية  الأأ ي  صأأدرتي حمكمأأة العأأدل الدوليأأةاحلكأأم 
أ (181)“وتفأرر عليهأا التزامأات السيا ة اومل الأدول اقويأاً ”فإن 
مشأأأأأروع  جيسأأأأأد، الأأأأأ ي  بدتأأأأأي اللجنأأأأأة يأأأأأقملأأأأأا جأأأأأاء يف التعل ووفقأأأأأاً 
ي كأأأد الأأأدور الرئيسأأأي الأأأ ي تقأأأو  بأأأي ”تلأأأك االلتزامأأأات و 9 املأأأا ة

يف االسأأأأأأتجابة حلأأأأأأاالت الكأأأأأأوار  الأأأأأأيت تقأأأأأأع يف  املتضأأأأأأررة الدولأأأأأأة
أ ومأأر مث، جيأأب  ن يكأأون كأأل شأأرد تفرضأأي الدولأأة (182)“ليليمهأأا
ميأأأأأأس بواجأأأأأأب ضأأأأأأمان اايأأأأأأة األشأأأأأأخاص  و ال معقأأأأأأوالً  املتضأأأأأأررة

__________ 
، A/CN.4/629، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2010 اوليأة (179)

 أ75الفقرة 
 أ74، الفقرة املرجع نفسي (180)
(181) Corfu Channel case, Judgment of April 9th 1949, I.C.J. 

Reports 1949; p. 4مأأر الأأنص  43 صاملسأأتقل للقاضأأي  لفأأاريز،  ؛ الأأر ي
، 289، الفقأأأرة ، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء الثأأأاين(2011 اوليأأأة أ انظأأأراانكليأأأزي

 (أ2، الفقرة )9التعليق على املا ة 
، التعليأأق 289الفقأأرة ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(، 2011 اوليأأة (182)

 (أ1، الفقرة )9على املا ة 

علأى عأاتق ابملقابأل املوجو ير يف ليليمهاأ وعالوة على ذلك، يقأع 
وبفعاليأة،  أا يف  فوراً واجب تيسري ليصال املساعدة  املتضررةالدولة 

 ذلك التنا ل عر تطبيق القوانني الوطنية، عند االيتضاءأ

 االمتثال للقوانني الوطنية -ألف
 لأأد لقوانينهأأا الوطنيأأة  االمتثأأالد رت  ن تشأأ رةاملتضأأر للدولأة  -120

بطبيعأة احلأال تقدمي املسأاعدةأ وشأرد االمتثأال للقأوانني الوطنيأة ينبأع 
ي جأأاء فيأأي  نأأي الأأ  9ا يف مشأأروع املأأا ة مأأر املبأأا   املنصأأوص عليهأأ

، تكم سيا  ا، واجأب ضأمان اايأة املتضررةيقع على عاتق الدولة 
تتأأود الأأدور األساسأأي  هنأأا سأأانية، و األشأأخاص وتقأأدمي املسأأاعدة اان

وتنسيقها وااشأراي عليهأاأ  والسيطرة عليهايف توجيي تلك املساعدة 
  ارسات الدولأ يف راسخ  ا املبد  إن عر ذلك، ف وفضالً 
يشأأأأرتد  متعأأأأد ة األطأأأأراي اكمأأأأاً  معا أأأأداتتضأأأأم عأأأأدة و  -121

مأر املأا ة  8االمتثال للقوانني الوطنيةأ فاتفاييأة عمبأري تأنص، يف الفقأرة 
 تأأأق  ي مسأأأاس أأأ   االتفاييأأأة  ال تتضأأأمر”علأأأى مأأأا يلأأأي:  ،منهأأأا 4

، بتوجيأأأأأأي * وجأأأأأأب يوانينهأأأأأأا الوطنيأأأأأأةيف القيأأأأأأا ،  [الطأأأأأأري]الدولأأأأأأة 
صأأأأأاالت السأأأأألكية والالسأأأأألكية الأأأأأيت تقأأأأأد  يف دة يف جمأأأأأال االتاملسأأأأأاع

وتنسأأأأأأأأأأأيقها  والسأأأأأأأأأأأيطرة عليهأأأأأأأأأأأاليليمهأأأأأأأأأأأا  وجأأأأأأأأأأأب  أأأأأأأأأأأ   االتفاييأأأأأأأأأأأة 
 أ“عليها وااشراي

مأأر  2الفقأأرة ويأأنص اتفأأاق رابطأأة  مأأم جنأأوب شأأرق آسأأيا ) -122
املسأأاعدة كافأأة تقأأدمي حيأأرت   فأأرا  عمليأأة ”( علأأى ضأأرورة  ن 13املأأا ة 

وتشأرتد عأدة اتفايأات  وليأة أ “ن نأاالوطنيأة ويتقيأدو وانني واللأوائح الق
على اجلهأات الفاعلأة املقدم مأة للمسأاعدة  ن حتأرت  القأوانني   خر   يضاً 

 أ(184)املتضررةلقوانني الدولة  تتصري وفقاً  ن  و  (183)الوطنية
،  نأأي 46/182، يف يرار أأا و علنأأن اجلمعيأأة العامأأة  يضأأاً  -123

للقأانون  جهة اأاالت الطأوار [ وفقأاً ينبغي توفري التعاون ]يف موا”
مأأر واضأح علأى  ن  أتكيأدو أ ا  أ(185)“*والقأوانني الوطنيأةالأدويل 

تقأدمي املسأاعدة  رعأل  ن املتضأررةالدولأة املفرور  ن يكون بوسأع 
 ابالمتثال لقوانينها الوطنيةأمشروطاً 

__________ 
لتسأأأأأأهيل  ثأأأأأأال، اتفاييأأأأأأة البلأأأأأأدان األمريكيأأأأأأةعلأأأأأأى سأأأأأأبيل امل ،انظأأأأأأر (183)

، املأأأأأا ة الثامنأأأأأة واملأأأأأا ة احلا يأأأأأة عشأأأأأرة ) (؛ املسأأأأأاعدة يف اأأأأأاالت الكأأأأأوار 
تقأأأأدمي املسأأأأاعدة يف االأأأأة ويأأأأوع اأأأأا   نأأأأووي  و طأأأأار  ب املتعلقأأأأة تفاييأأأأةالوا

 أ8املا ة مر  7الفقرة ، لشعاعي
 أ9و 5، املا عن  ( عال 159اتفاق البحر األسو  )احلاشية ؛ املرجع نفسي (184)
 أ5املرفق، الفقرة  (185)

 الفصل الرابع
 شروط تقدمي املساعدة
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وتأأنص عأأدة  اكأأا  سأأري ملزمأأة ومشأأاريع  اكأأا  عديأأدة  -124
يف اأاالت الكأوار  علأى شأرد يقضأي ان  بشفن تقدمي املساعدة

للمسأأأاعدة القأأأوانني الوطنيأأأة للدولأأأة حتأأأرت  اجلهأأأات الفاعلأأأة املقدمأأأة 
أ فهأأأأ   الصأأأأكوك القانونيأأأأة (186) و تتقيأأأأد نأأأأا  و تراعيهأأأأا املتضأأأأررة

مأأة الدوليأأة تسأألمم ابملبأأد  القاضأأي انأأي ين بغأأي  ن نتثأأل اجلهأأات املقدم
 أ ضررةتاملللمساعدة للقوانني الوطنية للدولة 

اشرتاد االمتثال للقوانني الوطنية لد  تقدمي  على وترتتب -125
لجهأأأات الفاعلأأأة املقدم مأأأة للمسأأأاعدةأ ل ابلنسأأأبةاملسأأأاعدة التزامأأأات 

لدولة  ن ل جيو وعالوة على ذلك، وكاستثناء للقاعدة القاضية اني 
ابالمتثأأال لقوانينهأأا الوطنيأأة، جيأأأب مشأأأروطاً تقأأدمي املسأأاعدة  عأألر

علأأى وجأأي السأأرعة  ن تيسمأأر تقأأدمي املسأأاعدة  املتضأأررةالدولأأة علأأى 
 أ وبشكل فعال

 مع كفالةالتزا  اجلهات الفاعلة املقدم مة للمساعدة ابلتعاون  -1
 االمتثال للقوانني الوطنية

تقأأدمي املسأأاعدة  رعأأل ن يف  املتضأأررةمراعأأاًة حلأأق الدولأأة  -126
علأأأى اجلهأأأات الفاعلأأأة يقأأأع ابالمتثأأأال لقوانينهأأأا الوطنيأأأة، مشأأأروطاً 

 والنصأأوص للقأأوانني وفقأأاً  املسأأاعدة بتقأأدميالتأأزا  املقدممأة للمسأأاعدة 
أ فأأأأأأأااللتزا  اباأأأأأأأرتا  القأأأأأأأوانني املتضأأأأأأأررة للدولأأأأأأأة الوطنيأأأأأأأة املرجعيأأأأأأأة

ااأأأأرتا   يسأأأأتمد مأأأأر املتضأأأأررةالوطنيأأأأة للدولأأأأة والنصأأأأوص املرجعيأأأأة 
عليأأي يف ومبأأد  التعأأاون الأأ ي  يعيأأد التفكيأأد  املتضأأررةسأأيا ة الدولأأة 
 أ5مشروع املا ة 

 تقأأأدمي املسأأأاعدةبوجأأأوب  القاضأأيوتنبأأع مأأأر املبأأأد  العأأأا   -127
ثالثأأأأة املتضأأأأررة الوطنيأأأأة للدولأأأأة والنصأأأأوص املرجعيأأأأة  للقأأأأوانني وفقأأأأاً 

أ التقيأد نأاللمساعدة على اجلهات الفاعلة املقدم مة  يتعنيالتزامات 
تقيأأأد ابلقأأأوانني ، يقأأأع علأأأى عأأأاتق  فأأأرا  عمليأأأة ااساثأأأة التأأأزا  ابل والً 

، يقأأأع علأأأى عأأأاتق رئأأأيس أ واثنيأأأاً املتضأأأررةالوطنيأأأة للدولأأأة  والقواعأأأد

__________ 
 IFRC, Introduction to the Guidelinesانظأر، علأى سأبيل املثأال،  (186)

for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster 

Relief and Initial Recovery Assistance, Geneva, IFRC, 2008  يشأار لليهأا(
املبأأا   التوجيهيأأة لالحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأالل ’’ بفيمأأا يلأأي 

 Max Planck Institute for؛ و4 مأأأر املبأأأد  التأأأوجيهي 1، الفقأأأرة ‘‘(األاأأأر

Comparative Public Law and International Law (Peter Macalister-Smith), 

International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, 

Heidelberg, 1991 مبأأأأأا   معهأأأأأأد مأأأأأاكس بالنأأأأأأك ’’ )يشأأأأأار لليهأأأأأأا فيمأأأأأا يلأأأأأأي ب
 Rec (2002) 3؛ وجملأأأأس  ورواب، التوصأأأأية ) ( 22و )ب( 9 ، الفقأأأأرعن‘‘(التوجيهيأأأأة

التعأاون عأرب احلأدو  يف  بشأفنالأدول األعضأاء  لدواملوجهة و راء الالصا رة عر جلنة 
املسأأاعدة يف اأأأاالت الكأأوار  الطبيعيأأأة والتكنولوجيأأأة  ا لتبأأأجمأأال احلمايأأأة املدنيأأة و 

 786الأأأيت حتأأأد  يف املنأأأاطق احلدو يأأأة، والأأأيت اعتمأأأد ا جلنأأأة الأأأو راء يف االجتمأأأاع 
 أ9، الت ييل، الفقرة 2002رس آذار/ما 6لنواب الو راء يف 

الوطنية للدولة  والقواعدعملية ااساثة التزا  بضمان مراعاة القوانني 
 أ(187)السلطات الوطنية ، يوجد التزا  ابلتعاون معأ و خرياً املتضررة
  ابلتقيأأأد ، يقأأأع علأأأى عأأأاتق  فأأأرا  عمليأأأة ااساثأأأة التأأأزا والً  -128

أ ويأأأر  ذكأأأر  أأأ ا املبأأأد  املتضأأأررةالوطنيأأأة للدولأأأة  والقواعأأأدابلقأأأوانني 
االتفاييأأأة املتعلقأأأة اب اثر مأأأر  مأأأر املرفأأأق العاشأأأر 1الفقأأأرة  العأأا  يف

تصأأأأري ي”عأأأأابرة احلأأأأدو  للحأأأأوا   الصأأأأناعية ايأأأأث جأأأأاء فيهأأأأا: 
 الطالأأب الطأأريلقأأوانني  األفأأرا  العأأاملون يف عمليأأة املسأأاعدة وفقأأاً 

وتنص اتفايية البلدان األمريكية يف املا ة أ “يف   ا الشفنتمدة املع
 :) ( منها على  ني احلا ية عشرة
املسأأأأأاعدة االلتأأأأأزا  اباأأأأأرتا  يأأأأأوانني ولأأأأأوائح الدولأأأأأة املتلقيأأأأأة  عمليأأأأأةعلأأأأأى  فأأأأأرا  

 القيا املساعدة عر  عمليةأ وميتنع  فرا  ميرون عرب ا يدللمساعدة والدول اليت 
 ألاكأأأأا سري أأأأا مأأأأر األنشأأأأطة املنافيأأأأة لتلأأأأك القأأأأوانني  و  و نشأأأأطة سياسأأأأية ا

 االتفاييةأ    

بأأأأأني اكومأأأأأات الأأأأأدول املشأأأأأاركة يف منظمأأأأأة تفأأأأأاق اليأأأأأنص اابملثأأأأأل، و 
بشأأفن التعأأاون يف تقأأدمي  التعأأاون االيتصأأا ي يف منطقأأة البحأأر األسأأو 

املسأأأأاعدة الطارئأأأأة واالسأأأأتجابة الطارئأأأأة يف اأأأأاالت الكأأأأوار  الطبيعيأأأأة 
 فأرا  فريأق املسأاعدة ” ن  نامجأة عأر األنشأطة البشأرية علأىوالكوار  ال

 أ(188)“ابلتقيد بقوانني الدولة ويواعد الطري الطالب ملزمون
 و ، يقأأأع علأأأى عأأأاتق رئأأأيس عمليأأأة ااساثأأأة لدولأأأة واثنيأأأاً  -129

منظمأأة  وليأأة  و  ي جهأأة فاعلأأة لنسأأانية  خأأر  مقدم مأأة للمسأأاعدة 
أ املتضأأررةالوطنيأأة للدولأأة  والقواعأأدواجأأب ضأأمان التقيأأد ابلقأأوانني 

مأأر اتفأأاق رابطأأة  مأأم جنأأوب  13املأأا ة  مأأر 2ويأأد نصأأن الفقأأرة 
يتخأأأ  رئأأأيس عمليأأأة ”شأأأرق آسأأأيا علأأأى  أأأ ا الواجأأأب كمأأأا يلأأأي: 

ة لضأأأمان التقيأأأد ابلقأأأوانني واللأأأوائح املسأأأاعدة كافأأأة التأأأدابري املالئمأأأ
مأأر الفهأأم العأأا  الأأ ي  بطبيعأأة احلأأال أأ ا االلتأأزا   وينبأأعأ “الوطنيأأة

عأأأأأأر ” مسأأأأأأ والً  اساثأأأأأأة يكأأأأأأون عمومأأأأأأاً يفيأأأأأأد ان رئأأأأأأيس عمليأأأأأأة ا
 أ(189)“األفرا عمل ااشراي املباشر على 

 ، ومأأأأأأر  جأأأأأأل االمتثأأأأأأال للقأأأأأأوانني الوطنيأأأأأأة وعمأأأأأأالً واثلثأأأأأأاً  -130
، يقأأأع علأأأى الدولأأأة 5اباللتزامأأأات ابلتعأأأاون  وجأأأب مشأأأروع املأأأا ة 

وتأأأنص  املقدم مأأأة للمسأأأاعدة التأأأزا  ابلتعأأأاون مأأأع السأأألطات الوطنيأأأةأ
مبأأا   )’’لعمليأأات املسأأاعدة اانسأأانية  الدوليأأة بأأا   التوجيهيأأةامل

__________ 
 13 املأا ةمأر  2الفقأرة انظر اتفاق رابطة  مم جنأوب شأرق آسأيا،  (187)
عمليأأأة املسأأاعدة كافأأأة القأأأوانني واللأأوائح الوطنيأأأة ويتقيأأأدون نأأأاأ  حيأأرت   فأأأرا ”)

ويتخأأ  رئأأيس عمليأأة املسأأاعدة كافأأة التأأدابري املالئمأأة لضأأمان التقيأأد ابلقأأوانني 
تعاون الطري املتلقأي للمسأاعدة لضأمان تقيأد  فأرا  عمليأة واللوائح الوطنيةأ وي

 (أ“لقوانني واللوائح الوطنيةاباملساعدة 
الأأأدويل  املبأأأا   التوجيهيأأة لالحتأأأا  أ انظأأر  يضأأأاً 3، الفقأأأرة 9املأأا ة  (188)

؛ 4 التأأوجيهي املبأأد مأأر  1الفقأأرة جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأالل األاأأر، 
 أ) ( 22التوجيهية، الفقرة مبا   معهد ماكس بالنك و 
 1الفقأأرة ، للحأأوا   الصأأناعية  اثر عأأابرة احلأأدو املتعلقأأة ابتفاييأأة الا (189)
 لعاشرأاملرفق امر 
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يتعأأاون  فأأرا  عمليأأة ”علأأى  ن ‘‘( معهأأد مأأاكس بالنأأك التوجيهيأأة
كأأل األويأأات خأأالل عمليأأات تقأأدمي املسأأاعدة يف  تقأأدمي املسأأاعدة، 

املتلقيأة  ةلدولأا الأيت تعيمنهأااانسانية، ]أأأ[ مع السلطات املختصة 
، تأنص املبأا   التوجيهيأة لالحتأا  الأدويل وابملثألأ (190)“للمساعدة

ينبغأأأأأأي ”جلمعيأأأأأأات الصأأأأأأليب األاأأأأأأر واهلأأأأأأالل األاأأأأأأر علأأأأأأى  نأأأأأأي 
]أأأ[    التأأأأابعني هلأأأأاواألفأأأأرا للجهأأأأات الفاعلأأأأة املقدم مأأأأة للمسأأأأاعدة

تنأاول اهلأدي ومت أ (191)“مأع السألطات احملليأة يعملوا ابلتنسأيق  ن
القواعأد النموذجيأة لعمليأات  يفابلتفصأيل  املتوخى مر   ا االلتأزا 

( الصأأأأأأأا رة عأأأأأأأر معهأأأأأأأد 1982ااساثأأأأأأأة يف اأأأأأأأاالت الكأأأأأأأوار  )
القواعأد ’’ )يشار لليها فيما يلأي بأأ املتحدة للتدريب والبحث األمم
، ايأأأأأث ‘‘( عهأأأأأد األمأأأأم املتحأأأأأدة للتأأأأدريب والبحأأأأأثموذجيأأأأة ملالن
 فيها: ور 
الدولأة  صأة يفيتعاون مو فأو ااساثأة يف كأل األويأات مأع السألطات املخت 

بلأأوائح  وضأأمان التقيأأد سأأليم بشأأكلاملتلقيأأة للمسأأاعدة لتسأأهيل ليامأأة العأأدل 
يتعلأأأأأأأأق ابلتسأأأأأأأأهيالت  ومنأأأأأأأأع اأأأأأأأأدو   ي لسأأأأأأأأاءة اسأأأأأأأأتعمال فيمأأأأأأأأا الشأأأأأأأأرطة
 أ(192)ةاملمنوا

املساعدة تقدمي استثناء للدولة املتضررة لتيسري  -2
 عاجل وفعال  و على

، على عاتق الدولة 9يف مشروع املا ة  ، كما  و وار يقع -131
، مأأأأأر مثاملتضأأأأأررة واجأأأأأب ضأأأأأمان اايأأأأأة األشأأأأأخاص يف ليليمهأأأأأاأ 

ابالمتثأال للقأانون  يكون احلق يف جعل تقدمي املساعدة مشأروطاً  ال
الدولأأأأة  واجأأأأبمأأأأر  أأأأ   القاعأأأأدة  يسأأأأتث أ و مطلقأأأأاً  الأأأأوط  اقأأأأاً 

 تقأأأأأدمي املتضأأأأأررة، تكأأأأأم التزاما أأأأأا السأأأأأيا ية رأأأأأا  سأأأأأكاهنا، تيسأأأأأري
للقأانون المتثأال اب ملزمأةوفعأالأ والأدول  ى  و عاجللعاملساعدة 
وبدراسأأة مأأا لذا كأأان يتعأأني ااعفأأاء مأأر يف تقأأدمي املسأأاعدة الأأوط  
 بعض القوانني الوطنية يف االة ويوع كارثةأتطبيق 
يف تقأأأدمي  المتثأأأال للقأأأانون الأأأوط ملزمأأأة اب، الأأأدول فأأأفوالً  -132

عاجأل علأى  أو سأاعدة ملازا  بكفالة تقدمي االلت ويشملأ املساعدة
أ املقد مة للمساعدةللجهات  الال مةبتوفري املعلومات  وفعال التزاماً 

مأأأر اتفأأأاق البحأأأر األسأأأو  علأأأى  ن  3املأأأا ة مأأأر  1الفقأأأرة وتأأأنص 
سأأأأاعدة املو  علومأأأأاتامل]أأأ[ مأأأأر  جأأأأل تأأأأوفري  األطأأأأراي تتعأأأأاون”

ة بيعية  و كارثة انمجأعاجل يف االة ويوع كارثة طالال مة على  و 

__________ 
 أ)ب( 22مبا   معهد ماكس بالنك التوجيهية، الفقرة  (190)
املبا   التوجيهية لالحتا  الدويل جلمعيات الصليب األاأر واهلأالل  (191)

 أ4املبد  التوجيهي مر  1األار، الفقرة 
(192) UNITAR, Model Rules for Disaster Relief Operations, 

Policy and Efficacy Studies No. 8, Geneva, United Nations Sales No. 

E.82.XV.PE/8 النموذجيأأأأأة ملعهأأأأأد األمأأأأأم قواعأأأأأد ال’’ بشأأأأأار لليهأأأأأا فيمأأأأأا يلأأأأأي )ي
مبأأأا    أ انظأأأر  يضأأأاً 14القاعأأأدة ، املرفأأأق  لأأأف، ‘‘(املتحأأأدة للتأأأدريب والبحأأأث

 أ48، الفقرة 2006تشرير الثاين/نوفمرب  27 وسلو التوجيهية، النسخة امل رخة 

  ا الواجب ليشأمل التأزا   ويتسع نطاقأ (193)“عر  نشطة بشرية
الدولأأة املتضأأررة ابلتعأأاون مأأر  جأأل كفالأأة التقيأأد ابلقأأانون الأأوط ، 

مر اتفاق رابطأة  13املا ة مر  2الفقرة على النحو ال ي توضحي 
يتعاون الطأري املتلقأي ’’ مم جنوب شرق آسيا اليت تنص على  ن 

فأأأأأأأأأرا  عمليأأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأاعدة ابلقأأأأأأأأأوانني للمسأأأأأأأأأاعدة لضأأأأأأأأأمان تقيأأأأأأأأأد  
 أ“الوطنية لوائحوال

ويف لطار واجب التعاون لضمان التقيد ابلقانون الأوط ،  -133
الفاعلأأأة املقد مأأأة اجلهأأأات   ااطأأأةيقأأأع علأأأى الدولأأأة املتضأأأررة التأأأزا  

،  أأأأا يف ذلأأأأك ابملوضأأأأوع الصأأأألة وثيقأأأأةابلقأأأأوانني علمأأأأاً  للمسأأأأاعدة
واحلصأأأأأاانت وابحلأأأأأواجز التنظيميأأأأأةأ القأأأأأوانني املتعلقأأأأأة ابالمتيأأأأأا ات 

يف سياق ابملوضوع الصلة  وثيقة القوانني  ا االلتزا  لال  يشمل وال
يأأر  يف املبأأا   التوجيهيأأة لالحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات  وكمأأاالكارثأأةأ 

 ، فإني:الصليب األار واهلالل األار
  ومأأاتعل  للمسأأاعدة املقدمأأة الفاعلأأة ينبغأأي للأأدول املتضأأررة  ن تأأزو  اجلهأأات

 ةيأأأأأأة خاصأأأأأأة فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأق  هلأأأأأأااحملليأأأأأأة الأأأأأأيت  كافيأأأأأأة عأأأأأأر القأأأأأأوانني واللأأأأأأوائح
 عمليأأأأأات ااساثأأأأأة  و اانعأأأأأال األويل يف اأأأأأاالت الكأأأأأوار  مأأأأأو في بأأأأدخول

 أ(194)وبتنفي  تلك العمليات

، جيأأأأو  يف  أأأأروي معينأأأأة  ن تيلأأأأز   الدولأأأأة املتضأأأأررة واثنيأأأأاً  -134
 جأأأأل تيسأأأأري تقأأأأدمي   اكأأأأا  يف يانوهنأأأأا مأأأأر اباعفأأأأاء مأأأأر تطبيأأأأق

املتمثأأأأأل تفأأأأأي بواجبهأأأأأا  لكأأأأأيعاجأأأأأل وفعأأأأأال  علأأأأأى  أأأأأوسأأأأأاعدة امل
يأأأر  يف  وكمأأأاضأأأمان اايأأأة األشأأأخاص املوجأأأو ير يف ليليمهأأأاأ  يف

 مهيأأفةليسأأن  القأأوانني الوطنيأأة عمومأاً ”مأ كرة األمانأأة العامأأة، فأإن 
يف  عقأأاب كارثأأة مأأا  ا  االمتثأأال يأأد ‘ ايأأز لنسأأاين’ لغأأرر لنشأأاء
أ (195)“مأأأأر ايأأأأث املأأأوار  والويأأأأن الضأأأأائع ومكلفأأأاً  يكأأأون مر قأأأأاً 

القأأأانون الأأأوط  مأأأر جانأأأب تطبيأأأق وينبغأأأي  ن يأأأ  ي ااعفأأأاء مأأأر 
املسأأاعدة ولمكانيأأة  علأأى احلصأأول فأأرصالدولأأة املتضأأررة لد تعزيأأز 
 أ(196)ليصاهلا يف الوين املناسب

وتقأأأر الصأأأكوك الدوليأأأة يف الويأأأن الأأأرا ر بعأأأدة اأأأاالت  -135
القأأأوانني الوطنيأأأة مأأأر  جأأأل تيسأأأري ق تطبيأأأمأأأر  يتعأأأني فيهأأأا ااعفأأأاء
عاجأأأأأأل وفعأأأأأأال، و أأأأأأي: االمتيأأأأأأا ات علأأأأأأى  أأأأأأو تقأأأأأأدمي املسأأأأأأاعدة 

الأأأدخول تصأأأاريح التفشأأأريات و  شأأأرود احلصأأأول علأأأىواحلصأأأاانت و 
ونوعيأأأأأة السأأأأألع واملعأأأأأدات واريأأأأأة  اجلمركيأأأأأة والتعريفأأأأأات والشأأأأأرود

 كأل القانون الأوط  يفتطبيق احلركةأ وينبغي  ال يكون ااعفاء مر 
يف مجيأأع الظأأروي، ولنأأا ينبغأأي  ن يكأأون   أأ   اجملأأاالت شأأرطاً مأأر 

بأأأني واجأأأب الدولأأأة  حتقيأأأق التأأأوا نعنأأأد  يائمأأأاً علأأأى  سأأأس معقولأأأة
املتضررة يف تقأدمي املسأاعدة والتزامهأا تمايأة سأكاهنا مأر الضأرر يف 

 ضوء الظروي اخلاصةأ
__________ 

 أ) ( 19  مبا   معهد ماكس بالنك التوجيهية، الفقرةاً أأأأأانظر  يض (193)
 أ3، الفقرة 10املبد  التوجيهي  (194)
(195) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ70  عال (، الفقرة 2)انظر احلاشية 
 أ106و 105، الفقرعن املرجع نفسي (196)



 38 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

 وتتعلأأأأأق احلالأأأأأة األود الأأأأأيت يتعأأأأأني فيهأأأأأا تعأأأأأديل القأأأأأوانني -136
ابالمتيأأا ات واحلصأأاانت الأأيت نأأنح  مأأر تطبيقهأأاة  و ااعفأأاء الوطنيأأ

للجهأأأأأأأأات الفاعلأأأأأأأأة املشأأأأأأأأاركة يف عمليأأأأأأأأات ااساثأأأأأأأأة يف اأأأأأأأأاالت 
ويوع اا    املتعلقة بتقدمي املساعدة يف االةتفايية الالكوار أ فا

تلأأأز  الدولأأأة املتضأأأررة الطالبأأأة للمسأأأاعدة   و طأأأار  لشأأأعاعي نأأأووي
امتيأأأأأا ات واصأأأأأاانت  للمسأأأأأاعدة املقد مأأأأأة الفاعلأأأأأة اجلهأأأأأات  أأأأأنح

واملالاقأأأأة معينأأأة،  أأأا يف ذلأأأك احلصأأأانة مأأأر التوييأأأف واالاتجأأأا  
أ ويلأأأأز  اتفأأأأاقق مويأأأأع بأأأأني (8) ( مأأأأر املأأأأا ة  2القضأأأأائية )الفقأأأأرة 

 بتوسيع نطاق النمسا ومجهورية  ملانيا االحتا ية الدولة املتضررة  يضاً 
املقد مأأأأأأأأأة لأأأأأأأأأدول ل التابعأأأأأأأأأة فريأأأأأأأأأة الطأأأأأأأأأوار   ليشأأأأأأأأأمل “احلمايأأأأأأأأأة”

االتفاييأأأأأة ااطاريأأأأأة للمسأأأأأاعدة يف جمأأأأأال أ وتأأأأأنص (197)للمسأأأأأاعدة
علأأى الدولأأة ’’علأأى  نأأي ( 5) ( ) 4 يف املأأا ة  يضأأاً  احلمايأأة املدنيأأة

يوانينهأأأأأأا الوطنيأأأأأأة كأأأأأأل االمتيأأأأأأا ات  اأأأأأأدو  ن نأأأأأأنح يف  املسأأأأأأتفيدة
 ‘‘أاملساعدة اجنا  مهمةواحلصاانت والتسهيالت الال مة 

ثانيأأأأة الأأأأيت يتعأأأأني فيهأأأأا تعأأأأديل القأأأأوانني حلالأأأأة الوتتعلأأأأق ا -137
التفشأأريات  بشأأرود احلصأأول علأأى مأأر تطبيقهأأاالوطنيأأة  و ااعفأأاء 

مجعيأأات الصأأليب األاأأر  رابطأأةالأأدخولأ ويأأد الاظأأن تصأأاريح و 
الأأأأأأدخول احلصأأأأأأول علأأأأأأى تصأأأأأأاريح  شأأأأأأرودمنأأأأأأ  فأأأأأأرتة طويلأأأأأأة  ن 

يأ خر ليفأأا   البأاً مأاس طأويالً  لجأراء يسأتغرق ويتأاً ’’والتفشأريات نثأل 
و و ما ي خر ابلتايل املساعدة  (198)“ ولئك املندوبني وتلك األفرية
واجب تقدميهاأ وينص اتفأاق املتضررة احليوية اليت يقع على الدولة 

)ب(، علأأى  ن تقأأو   14رابطأأة  مأأم جنأأوب شأأرق آسأأيا، يف املأأا ة 
األفأأأأأأرا  املشأأأأأأاركني يف تقأأأأأأدمي بتسأأأأأأهيل  خأأأأأأول ’’الدولأأأأأأة املتضأأأأأأررة 

املسأأأتخدمة لأأأ لك الغأأأرر لد  وا املأأأرافأأأق و املعأأأدات و املو  املسأأأاعدة
تقأدمي وتتضمر االتفايية املتعلقأة بأ “ راضيها والبقاء فيها ومغا ر ا

 نصأأأأاً  و طأأأأار  لشأأأأعاعي ويأأأأوع اأأأأا   نأأأأووي املسأأأأاعدة يف االأأأأة 
 بعض االتفايات الثنائية  يضاً  وريز(أ 8املا ة مر  5الفقرة )  اثالً 

 ون احلصأأأأول علأأأأأى  املقد مأأأأأة للمسأأأأاعدة الفاعلأأأأة  خأأأأول اجلهأأأأات
أ  مأأأأا اتفاييأأأأة عمبأأأأري، (199)تصأأأأاريح  خأأأأول يف االأأأأة ويأأأأوع كارثأأأأة

__________ 
املسأأاعدة يف االأأة بتبأأا ل  املتعلأأقتفأأاق مأأر اال 3، الفقأأرة 9ملأأا ة ا (197)

 (مجهوريأأأأأأأة  ملانيأأأأأأأا االحتا يأأأأأأأة -النمسأأأأأأأا ) اأأأأأأأوا   خطأأأأأأأرية ار   وويأأأأأأأوع كأأأأأأأو 
 United Nations, Treaty)( 1988 يسأأمرب /كأأانون األول  23 )سأأالزبو ،

Series, vol. 1696, No. 29224, p. 61)أ 
يف  مجعيأأات الصأأليب األاأأررابطأأة  الأأ ي ااأأ   جملأأس ل ارةالقأأرار  (198)

 /تشأرير الثأاين 1 - كتأوبر /ير األولتشأر  28الثالثة والثالثأني، جنيأف،   ورتي
 أ1975نوفمرب 

 لتصأدييف ااملسأاعدة بتبأا ل  املتعلقة تفاييةالانظر على سبيل املثال ا (199)
 3و 2الفقأرعن ،  عأال ( 165( )احلاشأية بلجيكا - ولندا )لكوار  واحلوا   ل

ومأأة بأأني اكومأأة مجهوريأأة مو امبيأأق واكاملأأرب  االتفأأاق  أ انظأأر  يضأأاً 6املأأا ة مأأر 
 10، )مأأأابوتو مجهوريأأأة جنأأأوب  فريقيأأأا بشأأأفن تنسأأأيق خأأأدمات البحأأأث واانقأأأاذ

)لالطأأالع علأأى  أأ ا االتفأأاق، انظأأر  2املأأا ة مأأر  2الفقأأرة ، (2002 اير/مأأايو 
Patrick H. G. Vrancken, South Africa and the Law of the Sea, Leiden, 

Nijhoff, 2011, chap. 10.4.3) املسأاعدة يف االأة ويأوع  با ل بت املتعلقتفاق اال؛ و
؛ 6، املأا ة  عأال ( 197( )احلاشأية  ملانيأا -النمسأا ) اأوا   خطأرية كأوار   و

 علأأأأى احلصأأأأول شأأأأرودمأأأأر  ااعفأأأأاءتأأأأنص علأأأأى فإضأأأأافة لد  هنأأأأا 
مأأأر ) (  3و 1 الفقأأأرتنييف   يضأأأاً  تقضأأأيالأأأدخول، فإهنأأأا  تصأأأاريح
لأأك ن تزيأأل الأأدول املتضأأررة احلأأواجز التنظيميأأة،  أأا يف ذا 9املأأا ة 

صاالت السلكية االعرتاي برتاخيص التشغيل األجنبية يف جمال االت
علأأى اريأأة  اتفايأأات  وليأة عديأأدة تأأنص والالسألكيةأ وتوجأأد  يضأأاً 

شأرود احلصأول علأى  ول العبور بغض النظأر عأر  طريق عراملرور 
 أ(200)التفشريات الدخول  و تصاريح
ن بعأأأأض االتفايأأأأات، مأأأأر يبيأأأأل اتفاييأأأأة البلأأأأدا تأأأأنصوال  -138

واتفاييأأأة عمبأأأري  لتسأأأهيل املسأأأاعدة يف اأأأاالت الكأأأوار  األمريكيأأأة
 شأأأرودااعفأأأاء مأأأر علأأأى واتفأأأاق رابطأأأة  مأأأم جنأأأوب شأأأرق آسأأأيا، 

 الأأأدول تطالأأب، ولنأأا اتالأأأدخول والتفشأأري  تصأأاريح علأأى احلصأأول
أ (201)يوانينهأأأأا الوطنيأأأأة القائمأأأأة ابلسأأأأما  ابلأأأأدخول  وجأأأأب فقأأأأط
مر يلق  األار مجعيات الصليب ةملا  عربن عني رابط  ني، نظراً  لال

مأر األفضأل اايأرار بضأرورة ااعفأاء  مأريأد يكأون  يف   ا الشفن،
عاجأل وفعأال يف علأى  أو سأاعدة املمر  جل تقأدمي تلك الشرود 

 االة ويوع كارثة طبيعيةأ
 و  ةالوطنيأ القأواننيفيها تعديل  جيو اليت  وتتعلق احلالة الثالثة -139

الدولأة والتعريفأات اجلمركيأة الأيت تفرضأها  رودلشاب اهتطبيق ااعفاء مر
ويأأوع كارثأأة طبيعيأأةأ  املتضأأررة بأأل و ول العبأأور علأأى املسأأاعدة يف االأأة

لد خفأأأض التكأأأاليف واأأأاالت  يأأأ  ي القبيأأأل  أأأ ا مأأأر لجأأأراءفااأأأاذ 
ولد ور يف االأأأأة ويأأأأوع كارثأأأأة طبيعيأأأأة بأأأأدول العبأأأأ فيمأأأأا يتعلأأأأقالتأأأأفخري 
بعأض  وتقتضيأ (202)عاجل وفعالو على  تقدمي املساعدة ب النهور

الصأأأكوك الدوليأأأة تيسأأأري  خأأأول السأأألع واملعأأأدات املتعلقأأأة اباساثأأأة يف 
صأأأأكوك  خأأأأر  لضأأأأافة لد ذلأأأأك عأأأأد   وتقتضأأأأياأأأأاالت الكأأأأوار أ 

 فرر ضرائب على تلك السلع واملعداتأ
                                                                                                                   

 كأأأأوار   و اأأأأوا   خطأأأأرية  ة ويأأأأوعاملسأأأأاعدة يف االأأأاملتعلقأأأأة بتبأأأأا ل يأأأة تفايالوا
 United Nations, Treaty) (1977شأباد/فرباير  3، ( )ابريأس ملانيأا - )فرنسأا

Series, vol. 1214, No. 19561, p. 67) لتعأأاون اب املتعلأق تفأأاقال؛ وا4، املأا ة
 26، ( ) لسأأأأأنكيفنلنأأأأأدا - لسأأأأأتونيا) املسأأأأأاعدة يف اأأأأأاالت احلأأأأأوا  تبأأأأأا ل و 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1949, No) (1995ازيران/يونيأأي 

33393, p. 125) يأأا بأأني اكومأة مجهوريأأة جنأوب  فريقاملأرب  ؛ واالتفأأاق 9، املأا ة
  يلأأأول/ 8)تنسأأأيق خأأأدمات البحأأأث واانقأأأاذ ب املتعلأأأقواكومأأأة مجهوريأأأة انميبيأأأا 

وتقأأأدمي لويايأأأة مأأأر  جأأل التعأأأاون املتعلأأق ابتفأأأاق ال؛ وا7 ، املأأأا ة(2000سأأبتمرب 
 سواتيمأأأأاال( )سواتيمأأأأأاال -)املكسأأأأيك  يف اأأأأاالت الكأأأأوار  الطبيعيأأأأة املسأأأأاعدة

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1509) (1987نيسان/ بريل  10، سييت

No. 26055)املا ة اخلامسةأ ، 
تقأأدمي املسأأاعدة يف االأأة االتفاييأأة املتعلقأأة ب ،علأأى سأأبيل املثأأال ،انظأأر (200)

؛ واتفاق رابطة  مأم جنأوب شأرق 9، املا ة  و طار  لشعاعي نووي اا  ويوع 
االتفأأاق ؛ و 63؛ ومبأا    وسألو التوجيهيأة، الفقأرة 16املأا ة مأر  1الفقأرة آسأيا، 

 أ22املنش  للوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف ااالت الكوار ، املا ة 
لتسأأأأأهيل املسأأأأأأاعدة يف اأأأأأأاالت  انظأأأأأر اتفاييأأأأأأة البلأأأأأدان األمريكيأأأأأأة (201)

؛ واتفأأاق 9املأأا ة مأأر  4الفقأأرة ، املأأا ة السأأابعة ) (؛ واتفاييأأة عمبأأري، الكأأوار 
 )ب(أ 14رابطة  مم جنوب شرق آسيا، املا ة 

 أ2، املا ة للبضائع ابلدخول امل ين املتعلقةتفايية الا (202)
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مأأر  2وفيمأأا يتعلأأق بتيسأأري التخلأأيص اجلمركأأي، فأأإن املأأا ة  -140
القيأأا  ’’ تقضأأي بأأمأأر اتفاييأة كيوتأو ء مأر املرفأأق اخلأاص اي 5الفصأل 

ألسأأأرار التصأأأدير ااساثأأأة  علأأأى سأأأبيل األولويأأأة بتخلأأأيص شأأأحنات
أ وتتضأأأمر اتفاييأأأة عمبأأأري (203)“يأأأن واالسأأأتريا امل  واملأأأرور والأأأدخول 

أ ولضافة لد (204) اثلة واتفاق رابطة  مم جنوب شرق آسيا  اكاماً 
 57/501ة العامأة ويأرار اجلمعيأ (205)ذلك، حتأث املعا أدات الثنائيأة

الأأأأأدول املتضأأأأأررة علأأأأأى  2002  يسأأأأأمرب/كأأأأأانون األول  16املأأأأأ ر  
ملعأأأأأداتأ ااجأأأأأراءات مأأأأأر  جأأأأأل تيسأأأأأري  خأأأأأول السأأأأألع وا تقلأأأأأيص
يتعلأأأأأأأق اباعفأأأأأأأاء مأأأأأأأر التعريفأأأأأأأات  و الرسأأأأأأأو   و ضأأأأأأأرائب  وفيمأأأأأأأا

لتسأأهيل املسأأاعدة يف  االسأأتريا ، تتضأأمر اتفاييأأة البلأأدان األمريكيأأة
اباعفأأاء يقضأأي )املأأا ة اخلامسأأة(  مأأاً اك  يضأأاً  اأأاالت الكأأوار 

علأى املركبأات  “الضرائب والرسو  و ي مبال  مفروضة  خأر ”مر 
واملعأأدات واللأأوا  أ ويتضأأمر اتفأأاق رابطأأة  مأأم جنأأوب شأأرق آسأأيا 

 أ(206) اثلة واتفاق البحر األسو   اكاماً 
وتتعلأأأأق احلالأأأأة الرابعأأأأة الأأأأيت يتعأأأأني فيهأأأأا تعأأأأديل القأأأأوانني  -141

هأأا ابلقأأوانني واللأأوائح الوطنيأأة املتعلقأأة تطبيق اعفأأاء مأأرالوطنيأأة  و ا
ملسأأأتور ة لإلساثأأأة يف اأأأاالت الكأأأوار أ بنوعيأأأة السأأألع واملعأأأدات ا

يأأأر  يف مأأأ كرة األمانأأأة العامأأأة، فأأأإن الغأأأرر مأأأر ااعفأأأاء مأأأر  وكمأأأا
كفالأأأة  ال تأأأ  ي القأأأأوانني ”القأأأوانني املتعلقأأأة ابلنوعيأأأة  أأأو تطبيأأأق 

نوعيأأأة يف شأأأىت األوضأأأاع لد احلأأأد مأأأر واألنظمأأأة القائمأأأة لضأأأمان ال
وتأنص بعأأض أ (207)“ساثأة يف اأاالت الكأوار فعاليأة عمليأات اا

االتفايات على لعفاء السلع املستور ة ألسرار ااساثة يف اأاالت 
أ ويشأري االتفأاق املأرب  (208)ةوطني الئحةمر  ي ابلكامل  الكوار 

__________ 
 أ2، املا ة 5ايء، الفصل اخلاص  قاملرفاتفايية كيوتو،  (203)
؛ واتفأأأاق رابطأأأة  مأأأم جنأأأوب 9املأأأا ة مأأأر  4الفقأأأرة اتفاييأأأة عمبأأأري،  (204)

لعالن رابطة  مم جنوب شأرق آسأيا،  )ب(أ انظر  يضاً  14شرق آسيا، املا ة 
 ة )ب(أالفقرة الثالث

املسأأاعدة يف تبأأا ل لتعأأاون و املتعلأأق ابتفأأاق الا ،علأأى سأأبيل املثأأال ،انظأأر (205)
تفاييأأة ال؛ وا9، املأأا ة ( عأأال  199احلاشأأية ) (فنلنأأدا -لسأأتونيا ) اأأاالت احلأأوا  
 14 املسأأأأاعدة بأأأأني مرافأأأأق املطأأأأاف  والطأأأأوار  الفرنسأأأأية وااسأأأأبانية،املتعلقأأأأة بتبأأأأا ل 

 1973فرباير /شأأأأأأأأباد 8ابلربوتوكأأأأأأأأول املويأأأأأأأأع يف ، املسأأأأأأأأتكملة 1959يوليأأأأأأأأي /نو 
(United Nations, Treaty Series, vol. 951, No. 13576, p. 135)أ، املا ة الثانية 

؛ واتفأاق البحأر ( ) 14اتفاق رابطة  مم جنوب شرق آسأيا، املأا ة  (206)
املأأأأرب  بأأأني الأأأأدانرك والسأأأأويد وفنلنأأأأدا والنأأأأرويج تفأأأأاق الوا؛ 10 األسأأأو ، املأأأأا ة

املمتلكأات التعاون عرب اأدو  الأدول ملنأع لحلأاق الضأرر ابألشأخاص  و شفن ب
 3الفقأأرة ،  عأأال ( 159)احلاشأأية   و البيئأأة  و احلأأد منأأي يف اأأاالت احلأأوا  

 أ60 الفقرةمبا    وسلو التوجيهية،  انظر  يضاً أ 3املا ة مر 
(207) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ201  عال (، الفقرة 2)انظر احلاشية 
االأة يف املسأاعدة املتعلأق بتبأا ل تفاق الا ،على سبيل املثال ،انظر (208)

 -الأأأأدانرك ) ( أأأأ كرات متبا لأأأأة مشأأأأفوعاً ) خطأأأأرية اأأأأوا  كأأأأوار   و   ويأأأأوع
 ,United Nations)( 1985مأايو / اير 16، تونأدر) (مجهوريأة  ملانيأا االحتا يأة

Treaty Series, vol. 1523, No. 26375, p. 95) ، ؛ 5املأأا ة مأأر  5الفقأأرة
واملبأأا   التوجيهيأأة لالحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأالل األاأأر، 

 أ17 التوجيهي املبد )ب( مر  1الفقرة 

املساعدة تبا ل بني مجهورية النمسا ومجهورية  ملانيا االحتا ية بشفن 
التأأدابري الراميأأة لد و  (209)يف اأأاالت الكأأوار   و احلأأوا   اخلطأأرية

لحركأأة الدوليأأة للصأأليب األاأأر واهلأأالل لتعجيأأل اباساثأأة الدوليأأة لا
والقواعأأأأأأأأد النموذجيأأأأأأأأة ملعهأأأأأأأأد األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة للتأأأأأأأأدريب  األاأأأأأأأأر
لد  ني يد يتعني على الدول املتضررة لعفاء الوار ات  (210)والبحث

علأأأى بعأأأض املنتجأأأات مثأأأل القيأأأو  املفروضأأأة القيأأأو  املفروضأأأة، مأأر 
 األس يأأة علأأىالقيأأو   عأأد  فأأرروك بعأأض الصأأك وتقتضأأيالطبيأأةأ 

 أ(211)اانقاذ املستخدمة يف عمليات يواانتاحلو 
تطبيأأق فيهأأا ااعفأأاء مأأر  جيأأو وتتعلأأق احلالأأة األخأأرية الأأيت  -142

بعض فأأيأأة احلركأأةأ القأأوانني الوطنيأأة يف االأأة ويأأوع كارثأأة طبيعيأأة تير 
صأأأأكوك القأأأأانون الأأأأدويل تكتفأأأأي  لأأأأزا  الدولأأأأة املتضأأأأررة   الأأأأة  ي 

املقدمأأأأأأأة  الفاعلأأأأأأأة عقبأأأأأأأات  اخليأأأأأأأة حتأأأأأأأول  ون  خأأأأأأأول اجلهأأأأأأأات
ملعهأأأد قواعأأأد النموذجيأأأة الأ وتأأأنص املنكوبأأأةنطقأأأة امللد  للمسأأأاعدة

علأأأى ضأأأرورة  ن تسأأأمح الدولأأأأة األمأأأم املتحأأأدة للتأأأدريب والبحأأأث 
لد املنأأأاطق املنكوبأأأة تريأأأة لوصأأأول اب]املسأأأاعدة[  ألفأأأرا ’’املتضأأأررة 

أ (212)‘‘مهأأامهم املتفأأق عليهأأا حتديأأداً  اخلهأأا أل اء تريأأة تأأنقلهم بو 
 2003معهأأد القأأانون الأأدويل يف عأأا   ااأأ  قأأرار الأأ ي الويتضأأمر 

 أ(213)مشاناً  املساعدة اانسانية اكماً بشفن 
علأأأى  ن بعأأأض القأأأوانني الوطنيأأأة تشأأأجع  مأأأر رسمعلأأأى الأأأو  -143

املقدمأأة للمسأأاعدة لد املنأأاطق  الفاعلأأة اجلهأأات فسأأح اجملأأال لأأدخول
 الفاعلأة قيأو  علأى اجلهأاتال فرر خر   ل و  تواصل، (214)املنكوبة

لوائحهأأا الوطنيأأةأ فالقأأانون اليأأاابين  يف يوانينهأأا  و املقدمأأة للمسأأاعدة
مأأأأأو في للمسأأأأأ ولني احملليأأأأأني اظأأأأأر  خأأأأأول األفأأأأأرا  مأأأأأر سأأأأأري  جييأأأأأز

أ ويتضأأمر (215)لأأة وجأأو  خطأأر علأأى األفأأرا   يف ااالطأأوار  خأدمات
املقدمأأأأة  الفاعلأأأأة زا  اجلهأأأاتجييأأأأز للحكومأأأة للأأأأ يأأأانون نيبأأأأال اكمأأأاً 

 أ(216)املنكوبةنطقة املابحلصول على لذن يبل  خول  للمساعدة

__________ 
 أ5، الفقرة 7املا ة  (209)
 أ7املرفق  لف، القاعدة   (210)
االتفأأأأأأأاق املأأأأأأأرب  بأأأأأأأني اجمللأأأأأأأس االحتأأأأأأأا ي  ،علأأأأأأأى سأأأأأأأبيل املثأأأأأأأال ،انظأأأأأأر (211)

الفلبأأني بشأأفن التعأأاون يف االأأة الكأأوار  الطبيعيأأة  و السويسأأري واكومأأة مجهوريأأة 
؛ والتأأدابري ( عأأال  162احلاشأأية ) 8املأأا ة مأأر  2الفقأأرة اأأاالت الطأأوار  الكأأرب ، 

قواعأد لا، التوصأية  ال؛ و  عأال ( 169)احلاشأية  الرامية لد التعجيل اباساثة الدوليأة
 أ7 لف، القاعدة ، املرفق ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث النموذجية

 أ16املرفق  لف، القاعدة  (212)
 أ عال ( 117)انظر احلاشية  3املا ة السابعة، الفقرة  (213)
لأأو ير الداخليأأة بشأأفن مهأأا  احلمايأأة مأأر  48/1999 (XII.15)املرسأأو  ريأأم  (214)

) ( و) (  3الفقأرة  ،( نغأاراي)اضأعة لأو ير الداخليأة، الكوار  املنوطأة ابألجهأزة اخل
 أ30املا ة مر  2الفقرة ، (منغوليا)؛ ويانون احلماية مر الكوار  15 مر املا ة

 القأأأأانون األساسأأأأي املتعلأأأأق ابلتأأأأدابري املضأأأأا ة للكأأأأوار ، ازيأأأأران/ (215)
 أ63)الياابن(، املا ة  1997 يونيي
 1982يأأأانون تقأأأدمي  عمأأأال ااساثأأأة املتعلقأأأة ابلنكبأأأات الطبيعيأأأة،  (216)
 (أ ) 4، الفقرة (نيبال)
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يقع على الدولة يد وتشري بعض الصكوك الدولية لد  ني  -144
يأأرار قأد نأص أ فنكوبأأةملانطقأة املاملتضأررة التأزا  بتيسأأري الأدخول لد 

منسأأأأق األمأأأأم املتحأأأأدة  علأأأأى  ن ييسأأأأر 46/182اجلمعيأأأأة العامأأأأة 
وصأأأأأول املنظمأأأأأات التنفي يأأأأأة لد ’’ إلساثأأأأأة يف اأأأأأاالت الطأأأأأوار ل

املنأأأأاطق الأأأأيت تواجأأأأي اأأأأاالت الطأأأأوار  مأأأأر  جأأأأل ااسأأأأراع بتقأأأأدمي 
املسأأأاعدة الطارئأأأة، وذلأأأك ابحلصأأأول علأأأى موافقأأأة مجيأأأع األطأأأراي 

يليل مر االتفايات الثنائية ان تسمح ي عد  أ ويقض(217)“املعنية
نطقة املبدخول  قدمة للمساعدةالفاعلة املالدولة املتضررة للجهات 

 أ(218)وتقو  بتيسري  خوهلا بل وتزويد ا بوسائل النقل املنكوبة
القأأوانني الوطنيأأة تطبيأأق  ن ااعفأأاء مأأر  مأأر رسمعلأأى الأأو  -145

ااعفأأاء  اشأأرتادفأأإن  ، مأأر معقأأول املبينأأة  عأأال  يف بعأأض الظأأروي
مأأر  مأأر مطلأأق يف مجيأأع الظأأروي بشأأكل تلأأك القأأوانني تطبيأأق مأأر 

الدولأأأأأأأة سأأأأأأأيا  ا حلمايأأأأأأأة سأأأأأأأكاهنا  حيأأأأأأأول  ون  ارسأأأأأأأةشأأأأأأأفني  ن 
واألشأأأخاص املوجأأأو ير يف ليليمهأأأا وحتأأأن سأأأيطر اأ وعلأأأى سأأأبيل 

املتعلقأأأأة  تطبيأأأأق اللأأأأوائحااعفأأأأاء مأأأأر  اشأأأأرتاد يأأأأد يتعأأأأارراملثأأأال، 
مأأع واجأأب الدولأأة املتضأأررة يف اايأأة  طلأأقل مبشأأكبنوعيأأة السأألع 

 ورسأدمر السلع اليت تعتقأد الدولأة تسأر نيأة  هنأا ضأارةأ سكاهنا 
التأأأوا ن بأأأني حتقيأأأق  معهأأأد مأأأاكس بالنأأأك التوجيهيأأأة  ةيأأأةمبأأأا   
احلفأأأاى علأأأى و تيسأأأري تقأأأدمي املسأأأاعدة يف الويأأأن املناسأأأب  ضأأأرورة

اعدة، لذ حتأأث الأأدول احلأأد األ ىن مأأر املعأأايري املتعلقأأة بنوعيأأة املسأأ
 ميكأر خبأالي ذلأك لأوائحو   و  و يي اظرااعفاء مر  ي ”على 

وذلك ابلقدر ال ي  ن ت خر استريا  شحنات املساعدة اانسانية، 
أ ومأأأر مث، (219)“*ري الصأأأحة والسأأأالمة املعقولأأأةييتماشأأأى مأأأع معأأأا

ااعفأأأأاء يف  أأأأل  مأأأأا لذا كأأأأانينبغأأأأي  ن تنظأأأأر الدولأأأأة املتضأأأأررة يف 
التأأوا ن بأأني التزامهأأا بتقأأدمي   مأأراً معقأأواًل و ن حتقأأق ةائمأأالق الظأأروي

والتزامها تمايأة سأكاهنا مر جهة عاجل وفعال على  و ساعدة امل
صأأأأار  ومطلأأأأق يقضأأأأي  شأأأأرد فأأأأررمأأأأر  بأأأأدالً  مأأأأر جهأأأأة  خأأأأر ،

 يف االة ويوع كارثة طبيعيةأاباعفاء 

 ومراقبة النوعيةالظاهرة للعيان االحتياجات  -ابء
ون تقأأدمي املسأأاعدة  ن تشأرتد  ن يكأأ املتضأأررةدول جيأو  للأأ -146
 وجأأأأو ةألشأأأأخاص املعنيأأأأني لظأأأأا رة للعيأأأأان لاتياجأأأأات االاب مر أأأأوانً 

املتمثل يف     املساعدة،  ا يفي ابلغرر املتوخى مر مشاريع املوا  
تيسأأأأأري اأأأأأدو  اسأأأأأتجابة كافيأأأأأة وفعالأأأأأة حلأأأأأاالت الكأأأأأوار  تلأأأأأ  ”

أ فقأأأأأد  كأأأأأدت (220)“االاتياجأأأأات األساسأأأأأية لألشأأأأأخاص املعنيأأأأأني
علأأى السأألطة التقديريأأة  ،10التعليأأق علأأى مشأأروع املأأا ة ، يف اللجنأأة

__________ 
 ) (أ 35، الفقرة املرفق (217)
االتفأأأاق املتعلأأأق ابملسأأأاعدة الغوثيأأأة املقدمأأأة مأأأر  ،علأأأى سأأأبيل املثأأأال ،انظأأر (218)

الأأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة األمريكيأأأأأأة(  -)الصأأأأأأني الأأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة لد الشأأأأأأعب الصأأأأأأي  
 United، (1947 كتأأوبر /تشأأرير األول 27 )اننكينأأ ، ( أأ كرات متبا لأأة مشأأفوعاً )

Nations, Treaty Series, vol. 12, No. 178 (أب)و ( )، املا ة اخلامسة 
 )ب(أ 21الفقرة  (219)
 أ2 ، املا ة288، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (220)

األنسأأأأأب ”املسأأأأاعدة شأأأأكل فيمأأأأا يتعلأأأأق ابختيأأأأار  املتضأأأأررةللدولأأأأة 
، عنأأأد  ارسأأأتها املتضأأأررةأ وينبغأأأي للدولأأأة (221)“الاتياجا أأأا احملأأأد ة

لأأة مأأع املبأأد  القائأأل ان اكومأأة الدو   أأ   السأألطة التقديريأأة وناشأأياً 
 فضل مر ميكني حتديد مد  خطورة الكوار  ووضأع ” ي  املتضررة

 ،  ن رأأأأأأأأأأري تقييمأأأأأأأأأأاً (222)“سياسأأأأأأأأأأات االسأأأأأأأأأأتجابة املناسأأأأأأأأأأبة هلأأأأأأأأأأا
 تأأوافر اجلأأو ة ن تفأأرر شأأرود  املتضأأررةلالاتياجأأاتأ وجيأأو  للدولأأة 

أ ل فعأأالبشأأك لضأأمان تلبيأأة ااتياجا أأا احملأأد ةاملقدمأأة املسأأاعدة يف 
ضأح الغأرر مأر مشأاريع املأوا  الأ ي يو  2ة شروع املا   وفيما يتعلق

اسأأأتجابة تأأأوفري الصأأألة بأأأني ”، جأأأر  التشأأأديد يف اللجنأأأة علأأأى  أأأ  
وتلبيأأأأأأة ااتياجأأأأأأات األشأأأأأأخاص  تتسأأأأأأم ابجلأأأأأأو ة( ‘كافيأأأأأأة وفعمالأأأأأأة’)

تقدمي مساعدة فعمالة  املتضررةأ وينبغي  ن تيسمر الدولة (223)“املعنيني
املطلوبأأأة ونوعهأأأا،  ان تقأأأو  بتحديأأأد نطأأأاق املسأأأاعدة  ةابجلأأأو  تتسأأأم
 أ(224)5 مع واجب التعاون  وجب مشروع املا ة ناشياً 

 الظا رة للعياناالاتياجات  -1
يف اشأأأأرتاد  ن يكأأأأون تقأأأأدمي  املتضأأأأررةاأأأأق الدولأأأأة  يتأأأأيح -147

لمكانية  ن تكفأل تلأك   ا رة للعياناتياجات اب مر وانً املساعدة 
مث، تتأأأأأيح اايأأأأة األشأأأأأخاص املوجأأأأو ير يف ليليمهأأأأأاأ ومأأأأر  الدولأأأأة

اباتياجأأات  مر أأوانً املسأأاعدة القأأدرة علأأى اشأأرتاد  ن يكأأون تقأأدمي 
الأأأ ي  9حتقيأأأق اهلأأأدي املتأأأوخى مأأأر مشأأأروع املأأأا ة   أأأا رة للعيأأأان

يف توجيأأأأأأي ااساثأأأأأأة يف  املتضأأأأأأررةيسأأأأأألمم ابلأأأأأأدور األساسأأأأأأي للدولأأأأأأة 
 وتنسأأأأيقهاأ وتتسأأأأق  يضأأأأاً  ومرايبتهأأأأااأأأأاالت الكأأأأوار  يف ليليمهأأأأا 

 املسأأأأأأاعدة مر أأأأأأوانً رتاد  ن يكأأأأأأون تقأأأأأأدمي يأأأأأأدرة الدولأأأأأأة علأأأأأأى اشأأأأأأ
مأع مبأا   اانسأانية واحليأا   بشأكل ع   ا رة للعيأاناباتياجات 

وواجأأب التعأأاون املسأألمم بأأي يف  6والنزا أأة احملأأد ة يف مشأأروع املأأا ة 
 أ5 مشروع املا ة

مة، فأإن اشأرتاد  ن يكأون ملا ور  يف م كرة األمانة العا ووفقاً  -148
  أا رة للعيأاناباتياجأات  ااالت الكوار  مر وانً تقدمي املساعدة يف 

وت كأأأأأد  أ(225)تقأأأأأدمي  أأأأأ   املسأأأأأاعدةب فيمأأأأأا يتعلأأأأأق وجا تأأأأأيتقييأأأأأد لأأأأأي 
الصأأأأكوك املتعأأأأد ة األطأأأأراي الأأأأيت تأأأأنظم تقأأأأدمي املسأأأأاعدة الغوثيأأأأة 

أ  ةيأأة تو يأأع املسأأاعدة مباشأأرة  أأا يتناسأأب مأأع االاتياجأأات علأأى
__________ 

اعتمأدت اللجنأة :”(10، الفقأرة )10املأا ة  ، التعليق علأىاملرجع نفسي (221)
فيمأا يتعلأق  تضأررةاملللتفكيد علأى السألطة التقديريأة للدولأة  ‘اسب االيتضاء’عبارة 

ابختيأأار شأأكل املسأأاعدة األنسأأأب الاتياجا أأا احملأأد ة مأأأر الأأدول واألمأأم املتحأأأدة 
 أ“واملنظمات احلكومية الدولية املختصة واملنظمات سري احلكومية املعنية

يسأأتند الأأدور ” :(4، الفقأأرة )9املأأا ة التعليأأق علأأى ، املرجأأع نفسأأي (222)
اي منأأأأ  مأأأأدة طويلأأأأة يف القأأأأانون االعأأأأرت  يضأأأأاً لد  املتضأأأأررةاألساسأأأأي للدولأأأأة 

الأأأأدويل ان اكومأأأأات الأأأأدول  أأأأي  فضأأأأأل مأأأأر ميكنأأأأي حتديأأأأد مأأأأد  خطأأأأأورة 
 أ“الكوار  ووضع سياسات االستجابة املناسبة هلا

اجمللأأأد ، 2009 اوليأأأة رئأأأيس جلنأأأة الصأأأياسة، الأأأ ي   د بأأأيالبيأأان  (223)
 أ6، الفقرة 3029األول، اجللسة 

 أ5 ، املا ة288 )اجلزء الثاين(، الفقرة الثاين، اجمللد 2011 اولية (224)
(225) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ76، الفقرة  عال ( 2)انظر احلاشية 
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موعأأة بأأني  عضأأاء جم اتفأأاق الشأأراكةمأأر  72املأأا ة مأأر  2الفقرة فأأ
 ول  فريقيأأا ومنطقأأة البحأأر الكأأاري  واحملأأيط اهلأأا   وبأأني اجلماعأأة 

تنص ، على سبيل املثال، (اتفاق كوتونواألوروبية و وهلا األعضاء )
أأأأأنح املسأأأأأاعدة اانسأأأأأانية والطارئأأأأأة  علأأأأأى شأأأأأرد عأأأأأا  يقضأأأأأي ان ني

أ “ت ضأأأأأأحااي الكأأأأأأوار  ومصأأأأأأأاحلهماسأأأأأأب ااتياجأأأأأأأا اصأأأأأأراً ”
 54/233مأأأأأأر يأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأة العامأأأأأأأة  2 لفقأأأأأأأرةتأأأأأأنص اابملثأأأأأأل، و 

علأأأأأأأأى  ن املسأأأأأأأأاعدة  1999كأأأأأأأأانون األول/ يسأأأأأأأأمرب   22 املأأأأأأأأ ر 
ينبغأأأأي حتديأأأأد ا علأأأأى ”اانسأأأأانية يف اأأأأاالت الكأأأأوار  الطبيعيأأأأة 

 سأأأاس البيعأأأد اانسأأأأاين واالاتياجأأأات اانسأأأانية الناشأأأأئة عأأأر كأأأأل  
يأأة، ويف السأأياق اخلأأاص ابامأأدا ات الغ ائأ “طبيعيأأة بعينهأأاكارثأأة 

علأأى  ن املعونأأة الغ ائيأأة  1999لعأأا  تأأنص اتفاييأأة املعونأأة الغ ائيأأة 
لعا ات الغ ائيأة واالاتياجأات التغ ويأة ل تكون مالئمة”ينبغي  ن 

 أ)املا ة الثالثة )ي((“ للمستفيدير
ملبأأأأا   ومشأأأأاريع االنموذجيأأأأة وي كأأأأد عأأأأد  مأأأأر القواعأأأأد  -149

 أأأأأا يتناسأأأأأب مأأأأأع تو يأأأأأع املسأأأأأاعدة   ةيأأأأأةعلأأأأأى  التوجيهيأأأأأة جمأأأأأدم اً 
أ ففأأأي معأأأرر توضأأأيح األسأأأاس املنطقأأأي ا را  (226)اتياجأأاتاال

واجأأأب ب املتعلأأأق 10يف مشأأأروع املأأأا ة  “اسأأأب االيتضأأأاء”عبأأأارة 
يف التمأأاس املسأأاعدة، تشأأري اللجنأأة لد  هنأأا سأأعن  املتضأأررةالدولأأة 

شأكل املسأاعدة ”يف اختيار  املتضررةلة لد التفكيد على ارية الدو 
مأأر بأأني خمتلأأف الكيأأاانت املقدم مأأة  “ا أأا احملأأد ةاألنسأأب الاتياج

أ و وجأأأأأأأب املبأأأأأأأا   التوجيهيأأأأأأأة لالحتأأأأأأأا  الأأأأأأأدويل (227)للمسأأأأأأأاعدة
اجلهأات  حتأد جلمعيات الصليب األار واهلالل األاأر، ينبغأي  ن 

لد  اً اسأأأأأأأأأأتنا ” ولأأأأأأأأأأوايت املعونأأأأأأأأأأة  املقدمأأأأأأأأأأة للمسأأأأأأأأأأاعدةالفاعلأأأأأأأأأأة 
( 4لتأأأأأوجيهي ) ( مأأأأأر املبأأأأأد  ا 2)الفقأأأأأرة  “االاتياجأأأأأات واأأأأأد ا

كافيأأأأأة لتلبيأأأأأة ”وينبغأأأأأي  ن تكأأأأأون ااساثأأأأأة يف اأأأأأاالت الكأأأأأوار  
)ب( مأأأأأر املبأأأأأد   3)الفقأأأأأرة “ ااتياجأأأأأات األشأأأأأخاص املتضأأأأأررير

 املقدمة للمسأاعدةوينبغي  ن تقو  الدول واملنظمات ( 4التوجيهي 
مالءمتهأأأأا الاتياجأأأأات ”كأأأأل السأأأألع واملعأأأأدات لضأأأأمان   بفحأأأأص

أ وتقتضأأأي (17 املبأأأد  التأأأوجيهيمأأأر  3)الفقأأأرة “ الدولأأأة املتضأأأررة
القواعأأأأد النموذجيأأأأة ملعهأأأأد األمأأأأم املتحأأأأدة للتأأأأدريب والبحأأأأث ان 

فيمأا يتعلأق ” املتضأررةتتشاور الدولأة املقدمأة للمسأاعدة مأع الدولأة 
ر مأ 2الفقأرة )املرفق  لأف، “ اباتياجات الدولة املتلقية للمساعدة

تأأأأأو ع (أ وتأأأأنص معأأأأايري مو ونأأأأأك علأأأأى  نأأأأي ينبغأأأأي  ن 2 القاعأأأأدة
) ( مأأأر الفأأأرع  2)الفقأأأرة  املسأأأاعدة  أأأا يتناسأأأب مأأأع االاتياجأأأات

__________ 
املبأأأأا    أ انظأأأأر  يضأأأأاً ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(2011 اوليأأأأة (226)

 2الفقرعن التوجيهية لالحتا  الدويل جلمعيات الصليب األار واهلالل األار، 
 والقواعأأأأد؛  17مأأأأر املبأأأأد  التأأأأوجيهي  3الفقأأأأرة و  4يهي التأأأأوجمأأأأر املبأأأأد   3و

مأأر  2الفقأأرة  لأف،  النموذجيأة ملعهأأد األمأم املتحأأدة للتأأدريب والبحأث، املرفأأق
 Ebersole, “The Mohonk Criteria for humanitarian؛ و2 القاعأأدة

assistance in complex emergencies: Task force on ethical and legal 

issues in humanitarian assistance”أ 
التعليأأق ، 289، الفقأأرة ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(2011 اوليأأة (227)

 (أ10، الفقرة )10املا ة على 

التوجيهية ك لك على معهد ماكس بالنك أ وتنص مبا   الثالث(
مالئمأأأأأأأأأة لتلبيأأأأأأأأأة ” نأأأأأأأأأي ينبغأأأأأأأأأي  ن تكأأأأأأأأأون املسأأأأأأأأأاعدة اانسأأأأأأأأأانية 

 أ(15 )املبد  التوجيهي“ النوااي مجيع مراالاتياجات املقدرة 
عديأأأدة ت يأأأد مبأأأد   ن يكأأأون  اً وعلأأأى الأأأرسم مأأأر  ن نصوصأأأ -150

تو يأأأع ااساثأأأة يف اأأأاالت الكأأأوار  علأأأى  سأأأاس االاتياجأأأات، فقأأأد 
تو يع  يف بطريقة جمديةذيكرت يف اللجنة السا سة عوامل  خر  يد ت ثر 

االعتبأأأارات االيتصأأأا ية املتصأأألة ابلقأأأدرة علأأأى  منهأأأالغوثيأأأة، املسأأأاعدة ا
ات علأأى  سأأاس  تقأأدمي املسأأاعدة و ةيأأة تقيأأيم مأأد  تناسأأب االاتياجأأ

أ واباضأافة لد ذلأك،  يشأري لد  ن اجلمعيأة (228)كل االة على اأدة
، ليأأأأأالء االعتبأأأأأار 54/233 القأأأأأرارمأأأأأر  2يف الفقأأأأأرة  ،العامأأأأأة توخأأأأأن

اانسأأأأأانية  ة ن تو يأأأأأع املسأأأأأاعد  ضأأأأأمناً ،  أأأأأا يعأأأأأ “للبعأأأأأد اانسأأأأأاين”
 أاالاتياجات بشكل حمض مع املوار   ا يتناسبيقتصر على توفري  ال

 تقييم االاتياجات -2
تقأأأأدمي املسأأأأاعدة ربأأأأط الأأأأيت تشأأأأرتد  املتضأأأأررةعلأأأأى الدولأأأأة  -151

 ن حتأد  تلأك االاتياجأات بوضأو أ ويأد   ا رة للعياناباتياجات 
لالاتياجأأأأات   ن رأأأأري تقييمأأأأاً  املتضأأأأررة للدولأأأأة يشأأأأري لد  نأأأأي جيأأأأو  

 وجيسأأأأأدأ (229)بنفسأأأأأها  و ابلتعأأأأأاون مأأأأأع الدولأأأأأة املقدمأأأأأة للمسأأأأأاعدة
لأأأى االضأأأطالع بعمليأأأات تقيأأأيم االاتياجأأأات ني الأأأدول عالتعأأأاون بأأأ

ص اتفاق رابطة أ وين(230)5واجب  التعاون املكرمس يف مشروع املا ة 
، علأأى  ن تقأأو  11املأأا ة مأأر  3الفقأأرة آسأأيا، يف  شأأرق مأأم جنأأوب 

للكيأأأأأأان املقأأأأأأد   املطلوبأأأأأأةلمأأأأأأا بتحديأأأأأأد املسأأأأأأاعدة  املتضأأأأأأررةالدولأأأأأأة 
 ، تقييمأأأأأأاً عليهأأأأأأا ذلأأأأأأك عمليأأأأأأاً للمسأأأأأأاعدة،  و  ن رأأأأأأري، لذا تعأأأأأأ مر 

للمساعدة الال مة وتبن فيها ابالشرتاك مع الكيان املقد  للمساعدة 
، يف املأا ة الثامنأة شاور معيأ وتنص اتفاييأة املعونأة الغ ائيأة  يضأاً وابلت
الدولأأة املتلقيأأة للمسأأاعدة واألعضأأاء، كأأل يف  تقأأو ” ن (، علأأى ب)

د املعونأأأأأة ل حتديأأأأأمأأأأأر  جأأأأأ “، بتقيأأأأأيم االاتياجأأأأأاتسياسأأأأأاتي نطأأأأأاق
، يف املأأأا ة الثامنأأأة ) (، أ ويأأأنص ذلأأأك الصأأأك  يضأأأاً الال مأأأة الغ ائيأأأة

هنأأج مشأأرتك ”دول األطأأراي  ن تسأأعى لد وضأأع علأأى  نأأي ينبغأأي للأأ
وعلأأأأى صأأأأعيد  ابلتشأأأأاور فيمأأأأا بينهأأأأا ليليميأأأأاً  “لتحليأأأأل االاتياجأأأأات

الدولأأأأأة املتلقيأأأأأة للمسأأأأأاعدة، عنأأأأأد حتديأأأأأد االاتياجأأأأأات مأأأأأر املعونأأأأأة 
ةأ وتنطأأأوي كأأأ لك العمليأأأة الأأأيت تناولتهأأأا القواعأأأد النموذجيأأأة الغ ائيأأأ

مأأر  2الفقأأرة  لأأف،  رفأأقلتأأدريب والبحأأث )اململعهأأد األمأأم املتحأأدة ل
( على ييا  الدولة املقدمة للمساعدة ابلتشاور مأع السألطة 2 القاعدة
 أللمساعدةلدولة املتلقية اليت تعيمنها ل لك الغرر االوطنية 
بأدور الوكأاالت اانسأانية  ن تضأطلع  اً  يضأ مأر املتأوخىو  -152

شأأأجمع اجمللأأأس االيتصأأأا ي  يف عمليأأأات تقيأأأيم االاتياجأأأاتأ فقأأأد
، الوكأأأأأأأاالت 2002/32مأأأأأأأر يأأأأأأأرار   8واالجتمأأأأأأأاعي، يف الفقأأأأأأأرة 

بتأأأأأأوفري ”اانسأأأأأأانية علأأأأأأى  ن تعأأأأأأزم  مراكأأأأأأز املعلومأأأأأأات اانسأأأأأأانية 
__________ 

 أ312، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2010 اولية (228)
(229) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ80  عال (، الفقرة 2)انظر احلاشية 
 أ5، املا ة 288لد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة ، اجمل2011 اولية (230)
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الأأأأيت مت  معلومأأأأات  ييقأأأأة يف الويأأأأن املناسأأأأب بشأأأأفن االاتياجأأأأات
وبنأاًء علأى ذلأك، جيأري أ “واألنشطة املعدة لالستجابة هلأا يمهاتقي

لأأأأأأأأدويل للتعأأأأأأأأايف مأأأأأأأأر آاثر الكأأأأأأأأوار  عمليأأأأأأأأات تقيأأأأأأأأيم الأأأأأأأأربانمج ا
يسأأأاعد خمتلأأأف  صأأأحاب االاتياجأأأات بعأأأد ويأأأوع الكأأأوار ،  أأأا 

تنسأأأأأأأيق تقيأأأأأأأأيم االاتياجأأأأأأأات وحتليلهأأأأأأأأا وحتديأأأأأأأأد املصأأأأأأألحة علأأأأأأأأى 
القواعأأد يف لبلقأأان دول اجلمعيأأات الوطنيأأة لأأا وتشأأريأ (231) ولواي أأا

 ول  نعلأأأأأى الأأأأأد لد  نالأأأأأيت اعتمأأأأأد ا واملمارسأأأأأات املوصأأأأأى نأأأأأا 
املسأأأاعدة اانسأأأانية ومأأأر مأأأر تتحقأأأق مأأأر ااتياجأأأات الضأأأحااي ”

وكأأأأأأاالت ااساثأأأأأة الدوليأأأأأأة ”لد جانأأأأأب  “ أأأأأ الء الضأأأأأأحااي عأأأأأد 
أ وا تأداًء بأ لك،   ب (232)“املختصة اليت تعرر تقأدمي املسأاعدة

، 1991تنسيق الش ون اانسانية، من  عا  مكتب األمم املتحدة ل
سانية املشرتكة بناًء علأى تقيأيم العمل اان تسهيل تنفي  خطط على

 أ(233)االاتياجات وسري ذلك مر التخطيط االسرتاتيجي
وجدير اباشارة  ن تقيأيم االاتياجأات ال ينحصأر يف السأياق  -153

مرتبطأأأأاً دة تقأأأأدمي املسأأأأاعيكأأأأون   ن املتضأأأأررةالأأأأ ي تشأأأأرتد فيأأأأي الدولأأأأة 
يف ب مناسأ  مأراباتياجات حمأد ةأ وذيكأر  ن لجأراء تقيأيم لالاتياجأات 

أأأأدم  الدولأأأأة  االأأأأة وجأأأأو  صأأأأك يقتضأأأأي نطأأأأاق املسأأأأاعدة  املتضأأأأررة ن حتي
أ ويف     احلالة، يشكل تقيأيم االاتياجأات  سأاس (234)املطلوبة ونوعها

 أ(235)املعلومات املتااة عر نطاق املساعدة ونوعها

 يةمرايبة النوع -3
يأأأز الصأأأكوك الدوليأأأة للدولأأأة  -154  ن تفأأأرر شأأأرد  املتضأأأررةري

منهأأأأأا  مأأأأأور،   أأأأأا يشأأأأأمل مجلأأأأأة، املقدمأأأأأة املعونأأأأأة يف تأأأأأوافر اجلأأأأأو ة
الثقافيأة، ومالءمتهأا للبيئأة والتغ يأة  (236)شأرود السأالمة ي ااستيفا
تشأأأأجع  فأأأأرا  اجلمهأأأأور علأأأأى مسأأأأاعدة الأأأأدول يف تأأأأوفري سأأأألع  و ن

تثأأ  عأأر تأأوفري سأألع  ن فقأأط و  املتضأأررة الدولأأة تطلبهأأاااساثأأة الأأيت 
أ ويأنص اتفأاق رابطأة  مأم جنأوب (237)هلا  و سري مناسأبة ضرورة ال

__________ 
الربانمج الدويل للتعايف مأر آاثر الكأوار ، عمليأات تقيأيم االاتياجأات  (231)

 أwww.recoveryplatform.org/pdnaبعد ويوع الكوار ، متا  يف املويع 
دول سات املوصأى نأا، اجتمأاع اجلمعيأات الوطنيأة لأالقواعد واملمار  (232)
 26-24 لقانون الأدويل لالسأتجابة حلأاالت الكأوار ، بلغأرا ،اب ع امللبلقان ا

 املا ة الثانيةأمر  2الفقرة ، 2004 يلول/سبتمرب 
مكتأأأأب األمأأأأم املتحأأأأدة لتنسأأأأيق الشأأأأ ون اانسأأأأانية، عمليأأأأة النأأأأداء  (233)

 أ/http://unocha.orgيف املويع  ةاملواد، متاا
(234) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ80  (، الفقرة عال 2)انظر احلاشية 
 أاملرجع نفسي (235)
املبا   التوجيهية لالحتا  الدويل جلمعيات الصليب األاأر واهلأالل  (236)

 املقدمأة للمسأاعدةينبغأي للأدول ”) 18 مأر املبأد  التأوجيهي 3الفقرة األار، 
امل  لأأة  ن تتخأأ  كأأل اخلطأأوات املعقولأأة  املقدمأأة للمسأأاعدةدوليأأة واملنظمأأات ال

 (أ“]أأأ[و ة     األ وية واملعدات ومالءمتها وسالمتها الال مة لضمان ج
جلميأأأأع  ينبغأأأي”) 5 مأأأر املبأأأد  التأأأأوجيهي 2الفقأأأأرة ، املرجأأأع نفسأأأي (237)

الأأدول  ن تشأأجع  فأأرا  اجلمهأأور الأأ ير يأأو ون املسأأاةة يف ااساثأأة الدوليأأة يف 
ااالت الكوار   و يف اانعال األويل على تقدمي تربعات مالية ايثما  مكأر 

 (أ“أالتربع بسلع ااساثة اليت طلبتها الدولة املتضررة صرااة فقط  و

، علأأى سأأبيل املثأأال، علأأى 12املأأا ة مأأر  4الفقأأرة آسأأيا، يف  شأأرق
ينبغأأأأي  ن تسأأأأتويف سأأأألع ومأأأأوا  ااساثأأأأة الأأأأيت يوفر أأأأا الكيأأأأان ” نأأأأي 
تلك  بنوعية تعلقفيما يللمساعدة متطلبات األطراي املعنية  املقدم  

املأا ة  وتأنصأ “تهالك واالسأتخدا لالسأ وصأالايتها السلع واملأوا 
 على ما يلي:الثالثة )ي( مر اتفايية املعونة الغ ائية 

جيأأأب  ن تسأأأتويف كافأأأة املنتجأأأات املقدمأأأة علأأأى سأأأبيل املعونأأأة الغ ائيأأأة معأأأايري 
التغ ويأأأة لعأأأا ات الغ ائيأأأة واالاتياجأأأات ل تكأأأون مالئمأأأةاجلأأأو ة الدوليأأأة و ن 

اء البأأأأأأ ور، جيأأأأأأب  ن تكأأأأأأون  أأأأأأ   املنتجأأأأأأات صأأأأأأاحلة للمسأأأأأأتفيدير، وابسأأأأأأتثن
 لالستهالك البشريأ

 :و وضحن م كرة األمانة العامة  ن -155
مر بعض األاكا  ضأمان  ن تكأون املسأاعدة الغوثيأة يف اأاالت الكأوار   دياهل

مأأل نأأمأ مأأر نوعيأأة عاليأأة  أأا يكفأأي جللأأب فائأأدة للمسأأتفيدير بأأدل لحلأأاق ضأأرر حمت
فيهأأا تلأأك الأأيت  و قتضأأى  أأ ا املفهأأو  العأأا  للنوعيأأة، توجأأد عأأدة  اكأأا  خمتلفأأة،  أأا

، وثقافيأأأاً  ار  مهمأأأة جغرافيأأأاً تسأأأعى لد ضأأأمان  ن تكأأأون ااساثأأأة يف اأأأاالت الكأأأو 
 أ(238)و ن تق د   يف اينها، و ن تنس ق لضمان عد  تكرار املساعدة

تأوافر اجلأو ة اد اشأرت  علأى املتضررةوال تنحصر يدرة الدولة  -156
كفأأاءة   يضأأاً  تشأأمليف نوعيأأة السأألع نفسأأها، بأأل  املقدمأأةاملعونأأة يف 

يف الدولأأأأأأة   مالأأأأأ ير يأأأأأتم نشأأأأأر املسأأأأأاعدة  تقأأأأأدمي العأأأأأاملني يف جمأأأأأال
 الأأأدول، 57/150 القأأأراريف  ،أ فقأأأد اثأأأن اجلمعيأأأة العامأأأةاملتضأأأررة

للمعأأأأايري الأأأأيت  علأأأأى  ن تقأأأأو  بنشأأأأر فأأأأرق تأأأأث ولنقأأأأاذ تعمأأأأل وفقأأأأاً 
واملعدات تدريبها  فيما يتعلق امور منها الدويلضعن على الصعيد وي 

 يفأ و (239)فيهأأأأا وتوعيتهأأأأا بثقافأأأأة البيئأأأأة الأأأأيت تعمأأأأل الأأأأيت تسأأأأتخدمها
املبأأا   التوجيهيأأة لالحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأالل 

جهأأأأو   جأأأأو ةليشأأأأمل  اجلأأأأو ةمفهأأأأو  شأأأأرود  اتسأأأأع نطأأأأاق األاأأأأر
 أ(240)و فني، وكفاءة امل5مشروع املا ة  التنسيق،  ا يتسق مع

__________ 
(238) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ 194  (، الفقرة عال 2)انظر احلاشية 
 ،2002كأانون األول/ يسأمرب   16املأ ر   57/150يرار اجلمعيأة العامأة  (239)

قأدرة مجيأع الأدول الأيت هلأا ال كأ لك  حتأث]أأأ[  العامة اجلمعية لن”) 5الفقرة 
علأأأى تقأأأدمي املسأأأاعدة الدوليأأأة للبحأأأث واانقأأأاذ ابملنأأأاطق احلضأأأرية علأأأى ااأأأاذ 

الفأرق الأيت تتحمأل  أ   الأدول مسأ وليتها  التدابري الال مة للتفكد مأر  ن  أ  
للمعايري اليت وضعن على الصعيد الدويل على النحو احملد   تينشر وتعمل وفقاً 

لدويل للبحث واانقأاذ، وال سأيما مأا يف املبا   التوجيهية للفريق االستشاري ا
يتعلأأأق منهأأأا بنشأأأر  أأأ   الفأأأرق يف الويأأأن املناسأأأب واكتفائهأأأا الأأأ ا  وتأأأدريبها 

 أ“أ(اءات عملها ومعدا ا والتوعية الثقافية بعملهاولجر 
واملسأاعدة ينبغأي لعمليأات ااساثأة ”) 3، الفقرة 4 املبد  التوجيهي (240)

الفاعلأأة املقدمأأة اجلهأأات لأأيت تقأأو  نأأا ااألويل يف اأأاالت الكأأوار  ] لإلنعأأال
[  ن تراعأأي ا  ، لد  يصأأى اأأد  كأأر: ]أأأ[ )ب(  ن تتناسأأب للمسأأاعدة

عأايري اجلأو ة الدوليأة مل تكأون مطابقأةمع ااتياجات األشأخاص املتضأررير و ن 
وجهأأأأات فاعلأأأأة حمليأأأأة فاعلأأأأة السأأأأارية؛ و) (  ن جيأأأأري تنسأأأأيقها مأأأأع جهأأأأات 

ي و) (  ن تقأد   وتنف أ  بطريقأة تراعأي األعأرا ؛معنيأة  خأر  مقدمأة للمسأاعدة
 مو فأون يقأو  بتقأدميها]أأأ[ و)و(  ن  والتقاليد الثقافية واالجتماعيأة والدينيأة

 (أ“أ كفاء تلقوا التدريب املناسب
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 النطاق والنوع -4
، 9و 5شأروعي املأا تني ا  أو وار  يف مكنتيجة طبيعيأة ملأ -157

 ن حتأأد  نطأأاق ونأأوع املسأأاعدة الأأيت تطلبهأأا  املتضأأررةة ينبغأأي للدولأأ
 :لتقدمي املساعدةأ وكما سبق شر  ذلك شرطاً  اجلو ةلذا كانن 

يتعأأأأني علأأأأى الطأأأأري ’’نأأأأي ا يفيأأأأد اكمأأأأاً  تتضأأأأمر بعأأأأض املعا أأأأدات الثنائيأأأأة
عليأي  وجيأبالطالب للمساعدة  ن حيد  طبيعة ونطأاق املسأاعدة الأيت حيتاجهأا 

ر، يدر املستطاع، ابملعلومات اليت حيتاجها الطري ا خر  ن يزو  الطري ا خ
 أ(241)‘‘لتحديد نطاق املساعدة

نأأأوع فتأأأوفري املعلومأأأات الال مأأأة للأأأدول املقدمأأأة للمسأأأاعدة لتحديأأأد 
يسأأاعد يف آن وااأأد علأأى تيسأأري  ابجلأأو ةونطأأاق الشأأرود املتعلقأأة 

املتمثل يف ااية مواطنيها وتويل  ما  املبا رة  املتضررةواجب الدولة 
علأأأى  ، ويسأأأاعد  يضأأأاً 9يف جهأأأو  ااساثأأأة  وجأأأب مشأأأروع املأأأا ة 

التعاون مأع الأدول املقدمأة للمسأاعدة، علأى النحأو املنصأوص عليأي 
 أ5 يف مشروع املا ة

و ثنأأأأأأأاء االضأأأأأأأطالع بواجأأأأأأأب اايأأأأأأأة ضأأأأأأأحااي الكأأأأأأأوار   -158
ل املقدمة للمساعدة، تقو  الدولة الطبيعية وواجب التعاون مع الدو 

، عند طلب املساعدة، بتحديأد نطأاق ونأوع املسأاعدة الأيت املتضررة
حتأأد  الدولأأة الطأأري الأأيت ’’تطلبهأأاأ وتأأنص اتفاييأأة عمبأأري علأأى  ن 

سأأألكية نطأأأاق تصأأأاالت السأأألكية والالمسأأأاعدة يف جمأأأال اال حتتأأأا 
م جنأأوب أ ويقتضأأي اتفأأاق رابطأأة  مأأ(242)‘‘ونأأوع املسأأاعدة املطلوبأأة

حتد  ’’ ن  املتضررة( مر الدولة 11املا ة مر  3الفقرة شرق آسيا )
نطاق املساعدة الال مة ونوعها، وتقو  عند اامكان بتزويد الكيان 

ري لتحديأأأد املقأأأد  للمسأأأاعدة  أأأا يلأأأز  مأأأر معلومأأأات لأأأ لك الطأأأ
يف  وكمأأأأا  شأأأأري لد ذلأأأأك سأأأأابقاً ‘‘أ مأأأأد  لمكانيأأأأة تلبيأأأأة الطلأأأأب

ة بتقييم االاتياجأات، فأإن اتفأاق رابطأة  مأم جنأوب املنايشة املتعلق
، ان الدولأأأأة 9مأأأأع مشأأأأروع املأأأأا ة  ناشأأأأياً ، شأأأرق آسأأأأيا يقأأأأر  يضأأأأاً 

يأأأد ال تكأأأون يأأأا رة، يف كثأأأري مأأأر احلأأأاالت، علأأأى حتديأأأد  املتضأأأررة
الأأأأدول  تتعأأأأاوناعدة املطلوبأأأأة، ويف  أأأأ   احلالأأأأة، نطأأأأاق ونأأأأوع املسأأأأ

 أ(243)ابجلو ةفيما يتعلق املقدمة للمساعدة يف تقييم االاتياجات 
__________ 

(241) A/CN.4/590 وAdd.1-3  أ199 عال (، الفقرة  2)انظر احلاشية 
مأأأأأا ور  يف  ي كأأأأأد ذلأأأأأك جمأأأأأد اً أ و 4املأأأأأا ة مأأأأأر  2الفقأأأأأرة اتفاييأأأأأة عمبأأأأأري،  (242)

 3الفقأأرة  الحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأالل األاأأر،ل املبأأا   التوجيهيأأة
بينمأأأأأا ت كأأأأأد  أأأأأ   اارشأأأأأا ات علأأأأأى الأأأأأدور األساسأأأأأي )’’ 1 التأأأأأوجيهي املبأأأأأد  مأأأأأر

احملليأأأة، فإهنأأأا توصأأأي  أأأنح اأأأد   ىن مأأأر التسأأأهيالت الفاعلأأأة للسأأألطات واجلهأأأات 
واملسأتعدة لاللتأزا  تأد   ىن  املقدمأة للمسأاعدةول واملنظمات اانسانية القانونية للد

 ‘‘(أمر معايري التنسيق واجلو ة واملس ولية، والقا رة على القيا  ب لك
 يف)’’ 11املأأا ة مأأر  3الفقأأرة اتفأأاق رابطأأة  مأأم جنأأوب شأأرق آسأأيا،  (243)

املسأاعدة اال مل يكر  مكأان الطأري الطالأب للمسأاعدة  ن حيأد  نطأاق ونأوع 
املطلوبأأة، يقأأو  الكيأأان الطالأأب للمسأأاعدة والكيأأان املقأأد  للمسأأاعدة، ابلتشأأاور 

بينهمأأأا، ابالشأأأرتاك يف تقيأأأيم نطأأأاق ونأأأوع املسأأأاعدة املطلوبأأأة وااأأأاذ يأأأرار يف  فيمأأأا
ويأأأأوع بتقأأأدمي املسأأأأاعدة يف االأأأأة قأأأأة االتفاييأأأأة املتعل انظأأأأر  يضأأأاً ‘‘(أ  أأأ ا الشأأأأفن

)ت كأأد مأأر جديأأد علأأى  2 املأأا ةمأأر  2لفقأأرة ا،  و طأأار  لشأأعاعي اأأا   نأأووي

وتضأأع صأأكوك  وليأأة  خأأر  مسأأ ولية التشأأاور والتنسأأيق  -159
أ املتضأأأأررةعلأأأأى عأأأأاتق الدولأأأأة املقدمأأأأة للمسأأأأاعدة، ولأأأأيس الدولأأأأة 

اأأاالت الكأأوار   لتسأأهيل املسأأاعدة يففاتفاييأأة البلأأدان األمريكيأأة 
 :تنص على  ني

 املتلقيأأةمأأع الدولأأة يف اأأال ويأأوع كارثأأة مأأا، تتشأأاور الدولأأة املقدمأأة للمسأأاعدة 
علأأأأى معلومأأأأات بشأأأأفن نأأأأوع املسأأأأاعدة الأأأأيت تعتأأأأرب  منهأأأأاللمسأأأأاعدة للحصأأأأول 

 أ(244) نسب مساعدة ميكر تقدميها للسكان املنكوبني مر جراء الكارثة

 151الفقأرات سأبق شأر  ذلأك يف ما ، كوتقر املعا دات الثنائية  يضاً 
جأأات علأأى نايشأأة مسأأفلة ربأأط املعونأأة ابالاتيا  املتعلقأأة 153لد 

 بشأأأكل سأأأاس كأأأل االأأأة علأأأى اأأأدة ولأأأيس علأأأى  سأأأاس تناسأأأ  
حتليأأأل كأأأل االأأأة علأأأى  انأأأي يأأأد يكأأأون مأأأر املناسأأأب  يضأأأاً  ،مباشأأر

 أ(245)تتعلق ابلتنفي ادة  ون  ن يتضمر ذلك  ي تفاصيل 

                                                                                                                   
ونوعهأأأا،  املطلوبأأأةحتأأد  الدولأأأة الطأأأري الطالبأأأة للمسأأاعدة نطأأأاق املسأأأاعدة ’’ ن 

وتقو  عند اامكان بتزويد الطري املقد  للمساعدة  ا يلز  مر معلومات لأ لك 
يكأأر  مكأأان الدولأأة  لمكانيأأة تلبيأأة الطلأأبأ ويف اأأال مل الطأأري لتحديأأد مأأد 

طالبأأة للمسأأاعدة  ن حتأأد  نطأأاق ونأأوع املسأأاعدة املطلوبأأة، تقأأو  الدولأأة الطأأري ال
الطأأأري الطالبأأأة للمسأأأاعدة والطأأأري املقأأأد  للمسأأأاعدة، ابلتشأأأاور فيمأأأا بينهمأأأا، 

 ‘‘(أابااذ يرار بشفن نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها
)ب(أ وذلأأأك خبأأأالي االتفاييأأأة املتعلقأأأة اب اثر عأأأابرة  ثانيأأأةالاملأأأا ة  (244)

، علأأى سأبيل املثأأال، الأأيت 12املأا ة  مأأر 1الفقأأرة  ،للحأأوا   الصأناعية و احلأد
لذا ’’: املتضأأررةتضأأع مسأأ ولية حتديأأد نطأأاق املعونأأة ونوعهأأا علأأى عأأاتق الدولأأة 

ااتأأأا  طأأأري مأأأا لد املسأأأاعدة يف اأأأال ويأأأوع اأأأا   صأأأناعي، ميكنأأأي طلأأأب 
‘‘أ ونوعهاملساعدة مر األطراي األخر ، مع حتديد نطاق املساعدة املطلوبة ا

تيقد   املسأاعدة عنأد )’’ 4املا ة مر  2الفقرة اتفاق البحر األسو ،  انظر  يضاً 
الطلأأب، ايأأث حيأأد  الطأأري الطالأأب للمسأأاعدة مأأا يلأأي: مكأأان و مأأر ويأأوع 

يف املنطقأأة املنكوبأأة؛  الكارثأأة وطابعهأأا واجمهأأا والوضأأع احلأأايل حلالأأة الطأأوار 
طلوبأأأأأأة وحتديأأأأأأد  ولأأأأأأوايت ااساثأأأأأأة ااجأأأأأأراءات املتخأأأأأأ ة وحتديأأأأأأد املسأأأأأأاعدة امل

 املسأأاعدة يف اأأاالت احلأأوا  تبأأا ل لتعأأاون و املتعلأأق ابتفأأاق اال؛ و ‘‘(املطلوبأأة
جيأب  ن حيأد  الطأري ”) 6، املا ة  عال ( 199)احلاشية  (فنلندا - لستونيا)

 املتعلأأق؛ والربوتوكأأول (“املسأأاعدة املطلوبأأة ونطايهأأاالطالأأب للمسأأاعدة طبيعأأة 
الربتغأال(  -)لسأبانيا  املساعدة يف ميدان احلماية املدنيةتبا ل و  لتعاون التق اب

تقأأع مسأ ولية اا ارة العامأأة )’’ 3املأا ة مأأر  7الفقأرة ،  عأأال ( 165)احلاشأية 
عأأن فيأأي للعمليأأات، يف مجيأأع احلأأاالت، علأأى عأأاتق سأألطات اايلأأيم الأأ ي وي
ا الأوطنيني، الكارثةأ ومع ذلأك، تعمأل واأدات البلأدان املا أة عأر طريأق يا  أ

 ‘‘(أعلى األ داي واملها  املزمع لجنا  ا تلك الواداتويطلع رئيس البعثة 
املسأأأأأأاعدة يف االأأأأأأة ويأأأأأأوع كأأأأأأوار  تبأأأأأأا ل انظأأأأأأر االتفأأأأأأاق املتعلأأأأأأق ب (245)
 (1987اين/ينأأأاير كأأأانون الث  14 )بأأأرين، (سويسأأأرا -فرنسأأأا كأأأرب  )اأأأوا      و
(United Nations, Treaty Series, vol. 1541, No. 26743) حتأد  )’’ 4، املأا ة

طبيعأأأأة ونطأأأأاق ولجأأأأراءات تقأأأأدمي املسأأأأاعدة ابتفأأأأاق بأأأأني السأأأألطات املأأأأ كورة يف 
املسأاعدة بتبأا ل  املتعلأقتفأاق اال؛ و ‘‘(، على  ساس كل االة على اأدة3 املا ة

 199 ( )احلاشأأأأية ملانيأأأأا -النمسأأأأا ) خطأأأأريةاأأأأوا    يف االأأأأة ويأأأأوع كأأأأوار   و
علأأى نأأوع ونطأأاق  3سأألطات املشأأار لليهأأا يف املأأا ة تتفأأق ال)’’ 4، املأأا ة  عأأال (

 املسأاعدة الأيت ينبغأأي تقأدميها علأى  سأأاس كأل االأة علأأى اأدة،  ون احلاجأأة لد 
 

 عبع على الصفحة التالية



 44 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

الحتأأأأأأأا  الأأأأأأأدويل جلمعيأأأأأأأات ل توجيهيأأأأأأأة   الاملبأأأأأأأاوتضأأأأأأأع  -160
الصأأأليب األاأأأأر واهلأأأالل األاأأأأر واجأأأب حتديأأأأد املسأأأاعدة املتااأأأأة 
واملعروضأأأأأأأأة  و الال مأأأأأأأأة واملطلوبأأأأأأأأة، مأأأأأأأأر ايأأأأأأأأث النطأأأأأأأأاق والنأأأأأأأأوع 
واالاتياجأأأأأات، علأأأأأأى عأأأأأأاتق الأأأأأدول املقدمأأأأأأة للمسأأأأأأاعدة والدولأأأأأأة 

 10 مأر املبأد  التأوجيهي 2الفقأرة  وتأنصعلى اد سأواءأ  املتضررة
 ما يلي:   علىاملبا مر     

ينبغأأي  ن تكأأون طلبأأات املسأأاعدة وعروضأأها حمأأد ة يأأدر اامكأأان فيمأأا يتعلأأق 
أ املطلوبأة، تباعأاً  ومقا ير ا وك لك اخلدمات واخلأربات املتااأة  و السلعانواع 

معينة مر السلع واخلأدمات احملتمأل   ن حتد   نواعاً   يضاً  املتضررةوجيو  للدول 
 ال ااجة لليهاأعرضها واليت 

 ا هلأ املتضأررة والدولة للمساعدة املقدمة الدول مر كل    اءوجيسد 
 ةية التعاون فيما بني الدول، و و ما يشأكل  سأاس  ناماً الواجب 

ضحااي الكوار  الطبيعية يف  يستفيد ن  لمكانية، و 5مشروع املا ة 
دمأأة الأأدول املق توفر أأامأأر مواصأأفات عاليأأة اجلأأو ة  املتضأأررةالدولأأة 

   اء علأأأأأى املتضأأأأأررةيأأأأأدرة الدولأأأأأة  يعأأأأأز  األمأأأأأر الأأأأأ ية، للمسأأأأأاعد
 أ9 وجب مشروع املا ة  نا املنود الواجب

الدويل  القانونالقيود املفروضة على الشروط مبوجب  -جيم
 الوطينالقانون و 

يف فأرر شأرود علأى تقأدمي املسأاعدة  املتضأررةاق الدولأة  -161
الأأأدويل  نرود مأأأع القأأأانو الشأأأ  أأأ   بكفالأأأة اتسأأأاقمشأأأرود اباللتأأأزا  

رسم علأأأى الأأأأ و (247)ومأأأع االلتزامأأأات التعا ديأأأة (246)الأأأوط القأأأانون و 
                                                                                                                   

 (عبع( )245احلاشية )
مقأأأأأرر جملأأأأأس االحتأأأأأا   انظأأأأأر  يضأأأأأاً ‘‘(أ لتنفيأأأأأ املتعلقأأأأأة ابالأأأأأدخول يف التفاصأأأأأيل 

تشأأأأأرير  23 ماعأأأأة األوروبيأأأأأة للطايأأأأأة ال ريأأأأة، املأأأأأ ر ، اجلEC/2001/792األورويب 
 املتضأأررة ن الدولأأة  الأأ ي يوضأأح) 5املأأا ة مأأر  3الفقأأرة ، 2001األول/ كتأأوبر 
 املسأاعدة لال عنأد االيتضأاء: تقأدمي  نشأطةحمد ة وتفاصأيل لتنفيأ   ال تضع ييو اً 

  نشأأأأطة تقأأأأدميالدولأأأأة العضأأأأو الطالبأأأأة للمسأأأأاعدة مسأأأأ ولة عأأأأر توجيأأأأي تكأأأأون ’’
الطالبأأأة للمسأأأاعدة املبأأأا   التوجيهيأأأة العضأأأو سأأألطات الدولأأأة حتأأأد  ملسأأأاعدةأ و ا

ابألفريأة الأيت تضأطلع انشأطة وتقو ، عند االيتضاء، بتعيأني اأدو  املهأا  املنوطأة 
للشأأأأخص املكلأأأأف  الأأأأيت تأأأرتكون  ن تأأأور  تفاصأأأأيل تنفيأأأ  ا ،  تقأأأدمي املسأأأأاعدة

 ‘‘(أال ي تعيني الدولة العضو املقدمة للمساعدة
 أ انظأأأأأر  يضأأأأأاً 5، املرفأأأأأق، الفقأأأأأرة 46/182يأأأأأرار اجلمعيأأأأأة العامأأأأأة  (246)

الحتأأأا  الأأدويل جلمعيأأأات الصأأأليب األاأأر واهلأأأالل األاأأأر، ل املبأأا   التوجيهيأأأة
املقدمأأأة الفاعلأأة ينبغأأي  ن تتقيأأأد اجلهأأات )’’ 4 التأأوجيهي املبأأأد مأأر  1الفقأأرة 

ويل الواجأأب التطبيأأق والقأأانون الأأد املتضأأررةالدولأأة  بقأأواننيللمسأأاعدة و فرا  أأا 
ضأأأررير مأأأر حتأأأرت  الكرامأأأة اانسأأأانية للمت ن تنسأأأق مأأأع السأأألطات احملليأأأة و  ن و 

 9الفقرة التوجيهية، معهد ماكس بالنك ؛ ومبا   ‘‘(الكارثة يف كل األويات
‘‘( ملبأأأأا   ويواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل ال تقأأأأد  املسأأأأاعدة اانسأأأأانية لال وفقأأأأاً )’’

املسأأأاعدة يأأأوانني الدولأأأة عمليأأأة تقأأأدمي  فأأأرا  اعأأأي وير حيأأأرت  )’’) (  22 والفقأأأرة
؛ واتفاييأأأة األمأأأم املتحأأأدة املتعلقأأأة ‘‘(فيهأأأا املتلقيأأأة للمسأأأاعدة والعأأأا ات املتبعأأأة

)تقتضأأي مأأر الأأدول ااأأاذ تأأدابري  11تقأأوق األشأأخاص ذوي ااعايأأة، املأأا ة 
 ‘‘(أ قتضى القانون الدويل اتهاللتزاما وفقاً ’’
ال تأ ثر  اكأا  )’’ 30ب شأرق آسأيا، املأا ة اتفاق رابطة  مم جنأو  (247)

التزامأأأات  ي طأأأري فيمأأأا اقأأأوق و  يف أأأ ا االتفأأأاق اي شأأأكل مأأأر األشأأأكال 

الشرود العامة لتقأدمي املعونأة، فمأر   ن     األاكا  تعدمل نصاً مر 
 ن  املتضأأأأررةة الواضأأأأح  هنأأأأا تنطبأأأأق علأأأأى الشأأأأرود الأأأأيت جيأأأأو  للدولأأأأ

 املتضأررةولأة دلل ي ال جيأو تفرضها على الدول املقدمة للمساعدة، ألن
أ األخأأأر  القائمأأأةاللتزامأأأات ا مأأأع تتنأأأاى ن تطلأأأب ااأأأاذ لجأأأراءات 

  ن تفرر شروطاً  متضررة ني جيو  لدولة  مر رسموعلى الوبناء عليي، 
متثأال ال مأا  تقأدمي املسأاعدة واشأرتاطها ا تأويلتشمل ااتفا هأا تأق 

  أأأ   ال ميكأأأر  ن تلغأأأيسأأأاعدة لقأأأوانني وطنيأأأة حمأأأد ة، امل يف تقأأأدمي
القأأانون رود الواجبأأات األخأأر  القائمأأة  وجأأب القأأانون الأأوط  و الشأأ

جيأأو  هلأأ   الشأأرود  ن تتعأأارر  أ وعأأالوة علأأى ذلأأك، ال(248)الأأدويل
الصكوك الأيت تكأون   ومع  اكا   ي مر املعا دات  و االتفاييات 

، ايثما كانن  ناك  وجي بل وينبغي ،(249)فيها طرفاً  املتضررةالدولة 
 و الأدول املقدمأة  املتضأررةايأات الأيت تكأون الأدول تضأارب بأني االتف
املفروضأأأأأة علأأأأأى تقأأأأأدمي   ن تكأأأأأون الشأأأأأرودفيهأأأأأا،  للمسأأأأأاعدة طرفأأأأأاً 

ة يف تتيح  كرب يدر مأر املسأاعد”مع األاكا  اليت  متسقةاملساعدة 
اأأأأأال ويأأأأأوع كارثأأأأأة وتأأأأأوفر الأأأأأدعم واحلمايأأأأأة لألفأأأأأرا  الأأأأأ ير يقأأأأأدمون 

لتسأأهيل املسأأاعدة يف اأأاالت  )اتفاييأأة البلأأدان األمريكيأأة “املسأأاعدة
 ، املا ة اخلامسة عشرة(أالكوار 
كفالأة و شار املقرر اخلاص يف تقرير  الثالث لد  ني يتعأني   -162

تعلأأق بتقأأدمي املسأأاعدة فيمأأا ي ةالسأأيا اقأأوق الأأدول يف بأأني التأأوا ن 
خأأأر   وجأأب مبأأا   القأأأانون األلتزامأأات اليف اأأاالت الطأأوار  وا

مراعأأأأأأأاة نية املتمثلأأأأأأأة يف بأأأأأأأا   اانسأأأأأأأا، وابألخأأأأأأأص امل(250)الأأأأأأأدويل
اانسأأأأأانية واحليأأأأأا  والنزا أأأأأة كمأأأأأا جسأأأأأد ا اللجنأأأأأة يف االعتبأأأأأارات 

 (251))املبأأا   اانسأأانية يف االسأأتجابة للكأأوار ( 6مشأأروع املأأا ة 
( واقأأأأوق اانسأأأأان 7وكأأأأ لك الكرامأأأأة اانسأأأأانية )مشأأأأروع املأأأأا ة 

لد  أ وعأأالوة علأأى ذلأأك، خلصأأن اللجنأأة(252)(8)مشأأروع املأأا ة 
بشكل اصري ييقصأد بأي فقأط  ينبغي  ن تفسر     املبا    ني ال

املبا   املنصوص عليها صرااة يف االتفايات الدولية بأل علأى  هنأا 
القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف،  التزامأأأأأأات تنطبأأأأأأق علأأأأأأى الأأأأأأدول تكأأأأأأم”

                                                                                                                   
 يتعلأق اي معا أدة  و اتفاييأة  و صأك مأأر الصأكوك السأارية الأيت يكأون طرفأأاً 

، لتسأأهيل املسأأاعدة يف اأأاالت الكأأوار  ؛ واتفاييأأة البلأأدان األمريكيأأة‘‘(فيهأأا
لذا كأان  نأاك  ي تضأارب بأني  أ   االتفاييأة وسري أا )’’ة املا ة اخلامسأة عشأر 

قأأأأأة نأأأأأ ا املوضأأأأأوع الأأأأأيت تكأأأأأون الأأأأأدول املقدمأأأأأة مأأأأأر االتفايأأأأأات الدوليأأأأأة املتعل
األسبقية للحكم الأ ي  تكونفيها  للمساعدة والدول املتلقية للمساعدة  طرافاً 

لألفأرا  يتيح  كرب يدر مر املساعدة يف اال ويوع كارثة ويوفر الدعم واحلماية 
 ‘‘(أال ير يقدمون املساعدة

  عال أ 246انظر احلاشية  (248)
 أ30مم جنوب شرق آسيا، املا ة اتفاق رابطة   (249)
، A/CN.4/629، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2010 اوليأة (250)

 أ20-15الفقرات 
املبأأأا   ؛ و 2، املرفأأأق، الفقأأأرة 46/182انظأأأر يأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة  (251)
 2الفقأأرة  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر واهلأأالل األاأأر،لالحتأأا   جيهيأأةالتو 
 أ4 التوجيهي املبد  مر
 أ288، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (252)
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أ وبنأأأأاء علأأأأى ذلأأأأك، فأأأأإن (253)“يشأأأأمل[  فضأأأأل املمارسأأأأات ] أأأأا
لدويل فيمأا يتعلأق، يف مجلأة  مأور، التزامات الدول  وجب القانون ا

مأأر الشأأرود الأأيت يأأد  سأأتدامة ميكأأر  ن حتأأد  يضأأاً ابلبيئأأة والتنميأأة امل
علأأأأأى تقأأأأأدمي املسأأأأأاعدةأ وايثمأأأأأا كانأأأأأن  املتضأأأأأررةتفرضأأأأأها الدولأأأأأة 

مايأأأة احل تأأدابري لتأأأوفري تأأنص علأأأى املتضأأأررةقأأوانني الوطنيأأأة للدولأأة ال
علأأى  املتضأأررةولأأة لدا ويف االأأة عأأد  موافقأأةتفأأوق املعأأايري الدوليأأة 

ااضأأافية تلأأك مأأر  جأأل تيسأأري تقأأدمي  ويأأف العمأأل بتأأدابري احلمايأأة
املسأأاعدة، يتعأأني علأأى الأأدول املقدمأأة للمسأأاعدة  ن نتثأأل للقأأوانني 

أ وتأأر    ان  تفاصأأيل املبأأا   املنطبقأأة (254)املتضأأررة الوطنيأأة للدولأأة
 تضأررةملااليت يد تساعد على حتقيق التأوا ن فيمأا يتعلأق تأق الدولأة 

 يف فرر شرود على تقدمي املساعدةأ

 االلتزامات اانسانية األساسية -1
 تأأوفري ينبغأأي” نأأي  46/182يأأرار اجلمعيأأة العامأأة  ور  يف -163

أ (255)“لمبا   اانسانية واحليا  والنزا أةل املساعدة اانسانية وفقاً 
األمأأأني العأأأا  يف الأأأيت اسأأأتخدمها لغأأأة يف ال أأأ   الصأأأيغة  وتأأأنعكس

تعزيأأأأز تنسأأأأيق املسأأأأاعدة ”بعنأأأأوان  2009  الصأأأأا ر يف عأأأأا  تقريأأأأر 
 :“اانسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف ااالت الطوار 

تغليأأأب االعتبأأأارات اانسأأأانية واحليأأأا  لن ااأأأرتا  املبأأأا   اانسأأأانية املتمثلأأأة يف 
والتجر  واالستقالل وااللتزا  نا  أو  مأر ذو  ةيأة اامسأة لضأمان نييأز  عمأال 

سأأأأاعدة اانسأأأأانية عأأأأر األنشأأأأطة األخأأأأر ، وابلتأأأأايل احلفأأأأاى علأأأأى املسأأأأااة امل
انية بشأأكل فعمأأال لد مجيأأع الال مأأة والنزا أأة املطلوبأأة لتقأأدمي املسأأاعدات اانسأأ

 أ(256)لليها ااجةمر  م يف 

ونويشأأأأأأن  أأأأأأ   املبأأأأأأا   اانسأأأأأأانية  سأأأأأأهاب يف التقريأأأأأأر  -164
، (258)الواثئأق أ و ي موجو ة يف عد  مر(257)اخلاص للمقررالثالث 

__________ 
، اجمللأأأأأأأأأأأأأد األول، 2010 اوليأأأأأأأأأأأأأة، بيأأأأأأأأأأأأأان رئأأأأأأأأأأأأأيس جلنأأأأأأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأأأأأياسة (253)

 أ3067 اجللسة
، املرفأأق، 46/182لعامأأة انظأأر، علأأى سأأبيل املثأأال، يأأرار اجلمعيأأة ا (254)

الأأدويل  املبأأا   التوجيهيأة لالحتأأا ؛ و  ( عأال 123)انظأأر  يضأاً الفقأأرة  5الفقأرة 
 4 التأأأوجيهي املبأأأد مأأأر  1الفقأأأرة جلمعيأأأات الصأأأليب األاأأأر واهلأأأالل األاأأأر، 

الدولأة  بقأواننياملقدمأة للمسأاعدة و فرا  أا الفاعلأة ينبغي  ن تتقيد اجلهات )’’
) (  22   معهأأأأأأد مأأأأأأاكس بالنأأأأأأك التوجيهيأأأأأأة، الفقأأأأأأرة ومبأأأأأأا؛ ‘‘(املتضأأأأأأررةأ

املتلقية للمساعدة املساعدة يوانني الدولة عمليات تقدمي  فرا  ويراعي حيرت  )’’
 ‘‘(أوالعا ات املتبعة فيها

 أ2املرفق، الفقرة  (255)
(256) A/64/84-E/2009/87 أ23، الفقرة 
، A/CN.4/629قأأة ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثي2010 اوليأة (257)

 أ50-14الفقرات 
السألوك يواعأد ؛ ومدومنأة 18واحلاشأية  18، الفقأرة املرجع نفسيانظر  (258)

الدولية للصليب األار واهلالل األار واملنظمأات سأري احلكوميأة يف جمأال  للحركة
، وميكأأأأر االطأأأأالع عليهأأأأا يف املويأأأأع 1994لعأأأأا   ااساثأأأأة يف اأأأأاالت الكأأأأوار 

www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct  عأأد  اجلهأأات )بلأأ 
 جهة(أ 492املويعة عليها لغاية عريخ لعدا    ا التقرير 

أ (259)لصأأأليب األاأأأرالدوليأأأة لومأأأر بينهأأأا املبأأأا   األساسأأأية للجنأأأة 
  اخليأأأاً  النأأأا انيوتأأأنص اتفاييأأأة االحتأأأا  األفريقأأأي حلمايأأأة ومسأأأاعدة 

تتقيأأأأأأأد الأأأأأأأدول األطأأأأأأأراي ”)اتفاييأأأأأأأة كمبأأأأأأأاال( علأأأأأأأى  ن  فريقيأأأأأأأا  يف
اانسأأأأأأأأأأانية االعتبأأأأأأأأأأارات  مراعأأأأأأأأأأاةاانسأأأأأأأأأأانية املتمثلأأأأأأأأأأة يف  ابملبأأأأأأأأأأا  
اجلهأأأأات الفاعلأأأأة يف جمأأأأال تقأأأأدمي وعأأأأد  التحيمأأأأز واسأأأأتقالل  واحليأأأأا 

أ وجيأأأأأب (260)“وتكفأأأأأل ااأأأأأرتا   أأأأأ   املبأأأأأا  املسأأأأأاعدة اانسأأأأأانية 
مأأع  املعونأأةلقبأأول  املتضأأررةتتعأأارر الشأأرود الأأيت تضأأعها الأأدول   ال

     املبا  أ
 وال جيأأو  للأأدول  ن تفأأرر علأأى تقأأدمي املسأأاعدة شأأروطاً  -165

 أأأ ا املبأأأد  يف  ول األمأأأر  ويأأأد  هأأأرسأأأانيةأ مأأأع مبأأأد  اان تتأأأواء  ال
ي بعأأأأد ذلأأأأك انأأأأي (261)القأأأأانون اانسأأأأاين سأأأأياق يف ، ولكأأأأر اعأأأأرتي

احلأأأأرب والسأأأألم علأأأأى اأأأأد سأأأأواءأ ويأأأأد خلصأأأأن ويأأأأن ينطبأأأأق يف 
، لد  ن االلتزامأأأأات ينأأأأاة كورفأأأأوحمكمأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة، يف يضأأأأية 

بعأأض املبأأا   العامأأأة ”املفروضأأة علأأى سأألطات الدولأأأة تسأأتند لد 
، و أأي عتبأارات اانسأانية األساسأيةاال،  ال و أأي املعأرتي نأا جيأداً 

تقتضأأأأأأي الصأأأأأأرامة يف مراعا أأأأأأا ويأأأأأأن السأأأأأألم  كثأأأأأأر  أأأأأأا  اراتاعتبأأأأأأ
 أ(262)“تقتضيها يف وين احلرب

مبأأأأأد  اانسأأأأأانية يف سأأأأأياق ااساثأأأأأة يف اأأأأأاالت  وينطبأأأأأق -166
الكأأأوار   وجأأأب مبأأأا    وسأأألو التوجيهيأأأة ومعأأأايري مو ونأأأك الأأأيت 

أ (263)“وجأأأدت اانسأأأانية  ينمأأأا املعأأأاانة معاجلأأأةجيأأأب ”نأأأي ت كأأأد  
أ (264)ااأأأأرتا  واايأأأأة كرامأأأأة واقأأأأوق مجيأأأأع الضأأأأحااي وجيأأأأب  يضأأأأاً 

مر الدول  ،3) ( مر املا ة  1، يف الفقرة وتقتضي اتفايية كمباال
مبأأا   اانسأأانية والكرامأأة اانسأأانية للمشأأر ير  مراعأأاة”األطأأراي 

ة مبأأد   ساسأأي ابلنسأأبة اانسأأانيومبأأد  أ “ وضأأمان مراعا أأا اخليأأاً 

__________ 
لصأأأليب األاأأأر، املبأأأا   األساسأأأية للصأأأليب األاأأأر، لدوليأأأة للجنأأأة اال (259)

 /www.icrc.org/eng/resources، وميكأر االطأالع عليهأا يف املويأع: 1979، التعليق
documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htmأ 

 أ8، الفقرة 5املا ة  (260)
عاملأأأأأأأأة   املتعلقأأأأأأأأة، اتفاييأأأأأأأأة جنيأأأأأأأأف انظأأأأأأأأر، علأأأأأأأأى سأأأأأأأأبيل املثأأأأأأأأال (261)

سأان بطرسأرب  الصأا ر يف ؛ ولعأالن 3املأا ة ) ( مأر  1الفقرة احلرب،   سر 
 واتفاييأأأة ؛ويأأأن احلأأأرب مقأأأ وفات معينأأأةاسأأأتخدا   بشأأأفن اظأأأر 1868عأأأا  

 نأأو / 29اباأأرتا  يأأوانني و عأأراي احلأأرب الربيأأة،  املتعلقأأة 1899ال أأاي لعأأا  
 ، الديباجةأ1899يوليي 
 أ22، الصفحة ( عال  181 احلاشية)انظر يناة كورفو  يضية (262)
انظأر  يضأاً معأايري مو ونأك ؛ 20مبا    وسلو التوجيهية، الفقأرةأ  (263)

Ebersole, “The Mohonk Criteria for humanitarian assistance … 
 أp. 196 عال (،  226 ية)احلاش

 Ebersole, “The Mohonk Criteria forمعأأأايري مو ونأأأك  (264)

humanitarian assistance   عأال (،  226)احلاشأية p. 196 اللجنأة الدوليأة ؛ و
  عال (أ 259)احلاشية لصليب األار لاملبا   األساسية للصليب األار، 
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، (265)لالحتأأأأا  الأأأأدويل جلمعيأأأأات الصأأأأليب األاأأأأر واهلأأأأالل األاأأأأر
مأر مبا ئأي التوجيهيأة  4مر املبد  التأوجيهي  1يف الفقرة  تر ايث 
  ا يلي: التوصية

ومو فو أأا بقأأوانني الدولأأة  للمسأأاعدة املقدمأأة الفاعلأأةينبغأأي  ن تلتأأز  اجلهأأات 
رت  يل املعمأول بأي و ن تنسأق مأع السألطات احملليأة و ن حتأاملتضررة والقأانون الأدو 

 لألشخاص املتضررير مر الكوار  يف كل األوياتأ اانسانيةالكرامة 

ملتضأأررة، اأأني تفأأرر لأأ ا فأأإن مبأأد  اانسأأانية يقتضأأي مأأر الأأدول ا
الكرامأأة  تيراعأأى فيهأأالتقأأدمي املعونأأة،  ن تفعأأل ذلأأك بطريقأأة  شأأروطاً 

 أرريرملتضألشخاص ااانسانية ل
وجيأأب التأأزا  مبأأد  احليأأا  يف الشأأرود الأأيت تفرضأأها الدولأأة  -167

لصأليب األاأر الدولية لركة احلأ وتصف املعونةعلى تقدمي  املتضررة
انأأأأي مفهأأأأو  مفأأأأا    نأأأأي ينبغأأأأي تأأأأوفري واهلأأأأالل األاأأأأر مبأأأأد  احليأأأأا  

 و تأورد  ا يأا  لد طأري  ون آخأر’’ مأر سأرياملساعدة اانسأانية 
 و يف اخلالفأأات ذات الطأأابع السياسأأي  ر األويأأاتيف  ي ويأأن مأأ

ويأأأأد اسأأأأتخدمن  أأأأ   أ (266)“يأأأأديولوجيأل و الأأأأدي   و االعريأأأأي 
يف معأايري مو ونأكأ ويتضأح مأر  أ   الصأياسة  ن احليأأا   العبأارات

 مأأأأأأأأأأأر  أأأأأأأأأأأا  يف اأأأأأأأأأأأاالت الكأأأأأأأأأأأوار ، ولأأأأأأأأأأأيس فقأأأأأأأأأأأط يف سأأأأأأأأأأأياق 
ي أ ويأأد  شأأار املقأأأرر اخلأأاص يف تقريأأر  الثالأأث لد  نأأأ(267)النزاعأأات

جيأأأب علأأأى الدولأأأأة املتضأأأررة  ن حتأأأرت  الطأأأأابع اانسأأأاين ألنشأأأأطة ”
ر ايا  أأا نتنأأع عأأر لخضأأاعها لشأأرود رر  أأا مأأ’االسأأتجابة و ن 

أ ولأأ لك فأأإن الشأأرود الأأيت تضأأعها (268)‘“واأليأأديولوجي اجلأأو ري

__________ 
املبأا   ”جلمعيات الصليب األاأر واهلأالل األاأر،  االحتا  الدويل (265)

-www.ifrc.org/en/who، وميكر االطالع عليها يف املويع: “األساسية السبعة

we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principlesأ 
الصأأا ر عأأر املأأ نر الأأدويل العشأأرير للصأأليب األاأأر  الثأأامرالقأأرار  (266)

 International Review of the Red Cross, No. 56 ،(1965)فيينأأا، 

(November 1965), p. 573أ 
 انظأأأر، علأأأى سأأأبيل املثأأأال، جملأأأس املعهأأأد الأأأدويل للقأأأانون اانسأأأاين، (267)
، “املبأأأأأا   التوجيهيأأأأأة املتعلقأأأأأة ابحلأأأأأق يف احلصأأأأأول علأأأأأى املسأأأأأاعدة اانسأأأأأانية”

املسأاعدة اانسأانية،   ن لذ ي كد)”الديباجة مر  5، الفقرة 1993نيسان/ بريل 
 وفقأأاً   ائمأأاً  يأأتم توفري أأا ن  ينبغأأيسأأواء تعلأأق األمأأر  أأر مينحهأأا  و  أأر يتلقا أأا، 

الأأأأيت  أأأأي يف صأأأأميم األنشأأأأطة اانسأأأأانية كلهأأأأا؛  ي مبأأأأا   اانسأأأأانية  للمبأأأأا  
 “(االعتبأأأأارات السياسأأأأية علأأأأى  أأأأ   املبأأأأا   تعلأأأأوواحليأأأأا  وعأأأأد  التحيأأأأز، لأأأأئال 

(International Review of the Red Cross, No. 297 (1993), p. 521) أ انظأر
 Plattner, “ICRC neutrality and neutrality in humanitarian  يضأأأاً 

assistance”, p. 165 (” ا اثر وابلعأو ة لد جأو ر احليأا  وتوسأيع نطايأي ليشأمل
م احليأأأأا  لذن بوصأأأأفي يف  مأأأأر السأأألم، ميكأأأأر  ن ييفهأأأ الأأأيت ميكأأأأر  ن ترتتأأأب عليأأأأي

يقتضأأي االمتنأأاع عأأر  ي عمأأل ميكأأر تفسأأري  يف االأأة نأأزاع علأأى  نأأي تعزيأأز  جبأأاً وا
 (أ“للخطر الطري ا خر تعريض مصاحلملصاحل طري مر  طراي النزاع  و 

، A/CN.4/629، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة 2010 اوليأأأة (268)
 R. Abril Stoffels, “Legal regulation of humanitarian)ايتباس مأر  29الفقرة 

assistance in armed conflict: achievements and gaps”, p. 539أ) 

  عمأأأاالً ”جيأأأب  ال تكأأأون  املعونأأأةمأأأر  جأأأل يبأأأول  املتضأأأررةالأأأدول 
 أ (269)“امهاتقو  مقا يا ية  و سياسية وال 

مأأأأأأأر التزامهأأأأأأأا  املتضأأأأأأأررةوال يعفأأأأأأي ويأأأأأأأوع كارثأأأأأأأة الدولأأأأأأة  -168
تنتهأأأأأأك  وطاً شأأأأأأر  املعونأأأأأأةابالمتنأأأأأأاع عأأأأأأر  ن تفأأأأأأرر علأأأأأأى تقأأأأأأدمي 

انأي  عد  التحيزأ ويشري مبد  عد  التحيمز ال ي ييفهم عمومأاً  مبد 
 ون نييأأأأز ” املعونأأأةيشأأأمل عأأأأد  التمييأأأز لد فكأأأأرة وجأأأوب تقأأأأدمي 

س  و اجلنسأأأأية  و ا راء السياسأأأأية اجلأأأأن و  العريأأأأيبسأأأأبب األصأأأأل 
ييهتأأأد  فقأأأط اباتياجأأأات   ن ومأأأر املفأأأرورالعأأأرق  و الأأأديرأ   و

، مأأأع ليأأأالء  مافيأأأف معأأأاان هأأأو  املب ولأأأة مأأأر  جأأألاألفأأأرا  يف اجل
أ وتراعأأأأأأي مجيأأأأأأع (270)“األولويأأأأأأة ألشأأأأأأد اأأأأأأاالت الكأأأأأأرب لحلااأأأأأأاً 

ة لمأأأا صأأأراا التمييأأأزالصأأأكوك املتعلقأأأة تقأأأوق اانسأأأان مبأأأد  عأأأد  
يأأأأأر  وصأأأأأف  اأأأأأد مقاصأأأأأد أ فعلأأأأأى سأأأأأبيل املثأأأأأال، (271)ضأأأأأمناً   و

مأأأر ميثأأأاق األمأأأم املتحأأأدة علأأأى  1مأأأر املأأأا ة  3الفقأأأرة  يف املنظمأأأة
 النحو التايل:

حتقيأأأأق التعأأأأاون الأأأأدويل علأأأأى اأأأأل املشأأأأاكل الدوليأأأأة ذات الصأأأأبغة االيتصأأأأا ية 
واالجتماعية والثقافية واانسانية وعلى تعزيأز ااأرتا  اقأوق اانسأان واحلأرايت 

بسأبب اجلأنس  و  اً لطالياألساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك بال نييز 
 الدير وال تفريق بني الرجال والنساءأ اللغة  و

لد مأر  أم  املعونأةبيد  ن الشرود اليت  دي لد توجيأي  -169
عأد  التحيمأز وعأد  بأد ي مل يف  مس احلاجة لليها ال تشكل انتهاكأاً 

والنظأأأأأأا  تفاييأأأأأة الأ وتأأأأأر  يف اتفايأأأأأات  خأأأأأر ، مثأأأأأل ا(272)التمييأأأأأز
ا  ااساثأة الأدويل، لشأأارة صأرحية لد تطبيأأق حتأأال األساسأي املنشأئني

أ (273)ياق ااساثأأأأة يف اأأأأاالت الكأأأأوار مبأأأأد  عأأأأد  التمييأأأأز يف سأأأأ
عأد  مبأد  ويتناول العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنيأة والسياسأية 

التمييأأز علأأى وجأأي التحديأأد يف سأأياق اأأاالت الطأأوار ، لذ يسأأمح 
 أ   التأدابري علأى  تنطأوي شأريطة  ال”التزامأات معينأة    اء بتعليق

اجلأنس  و اللغأة  و نييز يكون مربر  الوايد  أو العأرق  و اللأون  و 
أ ويرتتأب علأى ذلأك  ن الأدول (274)“الدير  و األصل االجتمأاعي

املتضأأررة ال نلأأك اريأأة اخلأأرو  عأأر مبأأد  عأأد  التحيمأأز عنأأد فأأأرر 
 أاملعونةشرود لقبوهلا 

__________ 
 أ28، الفقرة املرجع نفسي (269)
 Ebersole, “The Mohonk Criteria forمعأأأايري مو ونأأأك،  (270)

humanitarian assistance …”  (226)احلاشأأأية ،p. 196 الثأأأامر؛ والقأأأرار 
 (أ1965 ر للصليب األار )فيينا،صا ر عر امل نر الدويل العشريال
، A/CN.4/629، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2010 اوليأة (271)

 أ32الفقرة 
 :لصأأليب األاأأرلاملبأأا   األساسأأية اللجنأأة الدوليأأة للصأأليب األاأأر،  (272)

 /www.icrc.org/eng/resources، وميكأأأأأأأأر االطأأأأأأأأالع عليهأأأأأأأأا يف املويأأأأأأأأع: التعليأأأأأأأأق
documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm#a3أ 

االتفاييأة ااطاريأة للمسأاعدة يف جمأال احلمايأة  أ انظر  يضاً 3املا ة  (273)
 أ1، الفقرة 3واتفاق البحر األسو ، املا ة  ) (؛ 3، املا ة املدنية

 أ1، الفقرة 4املا ة  (274)
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 اقوق اانسان -2
اريأأأة واسأأأأعة يف حتديأأأد نأأأأوع   ن للأأأأدول مأأأر رسمعلأأأى الأأأأ -170

و  هلا  ن تفرر على تقدمي جي ونطاق املساعدة اليت حتتا  لليها، ال
ابلتزاما أا  وجأب القأانون الأدويلأ فااللتزامأات  ال املساعدة ييو اً 

اانسأأأأان  اقأأأوقالقائمأأأة املتعلقأأأأة تقأأأوق اانسأأأأان  وجأأأب يأأأأانون 
ذكأأأر املقأأأرر اخلأأأاص يف تقريأأأر   وكمأأأاتتالشأأأى بعأأأد ويأأأوع كارثأأأةأ  ال

ق يف الرابأأع، تأأ ثر الكأأوار  يف عأأد  مأأر اقأأوق اانسأأان، مثأأل احلأأ
أ وال جيو  للدولة املتضررة (275)الغ اء واملاء واحلق يف السكر الالئق

تأأأأأ  ي لد انتهأأأأأاك  أأأأأ    ييأأأأأو اً  املسأأأأأاعدة ن تفأأأأأرر علأأأأأى تقأأأأأدمي 
 أ  و املساس نا احلقوق

دولأأأة رأأأا  اجلماعأأأات الضأأأعيفة التزامأأأات ال تظأأألوابملثأأأل،  -171
ة احملرومأأأأأأة، مثأأأأأأل النسأأأأأأاء واألطفأأأأأأال واألشأأأأأأخاص ذوي ااعايأأأأأأ  و

، واجبة التطبيق يف مجاعات األيليات الثقافية والشعوب األصلية  و
أ ويف الوايأأأأأأع، ميكأأأأأأر  ن تفأأأأأأرر اأأأأأأاالت (276)اأأأأأأاالت الكأأأأأأوار 

الكأأأأوار  واجبأأأأات لضأأأأافية علأأأأى الأأأأدول لضأأأأمان سأأأأالمة الفئأأأأات 
مأأأأر  11 يفةأ فعلأأأأى سأأأأبيل املثأأأأال، تقتضأأأأي املأأأأا ةالسأأأأكانية الضأأأأع

كافأأأة ”تخأأأ  الأأأدول اتفاييأأأة اقأأأوق األشأأأخاص ذوي ااعايأأأة  ن ت
التأأأدابري الال مأأأة لضأأأمان اايأأأة وسأأأالمة األشأأأخاص ذوي ااعايأأأة 
الأأ ير يوجأأأدون يف اأأأاالت تتسأأأم ابخلطأأأورة،  أأأا يف ذلأأأك اأأأاالت 

 أ“]أأأ[ الكوار  الطبيعية

علأأى  2015-2005 للفأأرتة ويشأأد  لطأأار عمأأل  يوسأأو -172
 ةيأأأأأة االعتبأأأأأارات املتصأأأأألة تقأأأأأوق اانسأأأأأان يف عمليأأأأأة التخطأأأأأيط 

 “منظأأور جنسأأاين”واجهأأة الكأأوار ، وحيأأث الأأدول علأأى اعتمأأا  مل
التنأأأأوع الثقأأأأايف والسأأأأر ”يف ل ارة  خطأأأأار الكأأأأوار  وعلأأأأى مراعأأأأاة 

أ (277)عند التخطيط للحد مأر خطأر الكأوار  “والفئات الضعيفة
اانسأأانية يف التخطأأيط ملواجهأأة الكأأوار   سأأاعدةامل تسأأهم وايثمأأا

 ن تقأأرن يبوهلأأا بشأأرد  رةاملتضأأر ول ارة املخأأاطر، جيأأب علأأى الأأدول 
الفئأأأأأأأأات الضأأأأأأأأعيفة علأأأأأأأأى  ااتياجأأأأأأأأات املعونأأأأأأأأةتلأأأأأأأأ   ن  ضأأأأأأأأمان

 مناسبأ  و

 لعا ة البناء والتنمية املستدامة -3

 املتعلأأق 1 شأأارت اللجنأأة يف تعليقهأأا علأأى مشأأروع املأأا ة  -173
مأأأأأأأأر ايأأأأأأأأث الزمأأأأأأأأان  “يركأأأأأأأأز”لنطأأأأأأأأاق لد  ن مشأأأأأأأأروع املأأأأأأأأا ة اب
ابة واانعأأأال الأأأيت تلأأأي ويأأأوع رئيسأأأياً علأأأى مرالأأأة االسأأأتج تركيأأأزاً ”

الكارثأأأأأأة مباشأأأأأأرة،  أأأأأأا يف ذلأأأأأأك مرالأأأأأأة لعأأأأأأا ة البنأأأأأأاء بعأأأأأأد ويأأأأأأوع 

__________ 
، A/CN.4/643قأأة ، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثي2011 اوليأة (275)

 أ32الفقرة 
اتفاييأأأأة القضأأأأاء علأأأأى مجيأأأأع  شأأأأكال التمييأأأأز ضأأأأد املأأأأر ة؛ واتفاييأأأأة  (276)

 اقوق الطفلأ
(277) A/CONF.206/6 أ) ( و)ه( 13، الفقرة 2، الفصل األول، القرار 

مراراً جلهأأو  ااساثأأة تكأأون لعأأا ة البنأأاء اسأأت وايثمأأاأ (278)“الكارثأأة
املتعلقأة عتبأارات الا ت خأ ميكأر  ن  ،ويأوع الكارثأة تقريباً فأور وتبد 

ر عمليأأأأأأأة يف مرالأأأأأأأة مبكأأأأأأأرة مأأأأأأأ يف االعتبأأأأأأأارلتنميأأأأأأأة املسأأأأأأأتدامة اب
ابلتأأأأأايل  ن يشأأأأار لليهأأأأا  نأأأأا  جيأأأأأا أ   وجيأأأأدر ،االسأأأأتجابة للكارثأأأأة

 عأأر  عمأأال اتلأأفلعأأا ة البنأأاء جهأأو   ن  رأأدر ااشأأارة لد كمأأا
ااساثأأة و ن اقأأوق الأأدول والتزاما أأا يف السأأيايني ميكأأر  ن اتلأأف 

أ فعنأأأأدما تسأأأأهم املسأأأأاعدة يف جهأأأأو  لعأأأأا ة البنأأأأاء، كبأأأأرياً   اختالفأأأأاً 
ولأأأة املتضأأأررة ميلز مأأأة ان رعأأأل يبأأأول  أأأ   املسأأأاعدة تكأأأون الد يأأأد

بضأأأأأأمان  ن تأأأأأأ  ي لعأأأأأأا ة البنأأأأأأاء لد حتسأأأأأأني األوضأأأأأأاع  مشأأأأأأروطاً 
عا  اأ وعلأأى سأأبيل املثأأال، يأأنص العهأأد السأأابقة، ولأأيس جمأأر  اسأأت

 1الفقرة الدويل اخلاص ابحلقوق االيتصا ية واالجتماعية والثقافية يف 
املفو ، وتقي يف حتسأني ”على اق كل شخص يف  11املا ة مر 

وميكأأأر  ن يقتضأأأي حتسأأأني األوضأأأاع أ “متواصأأأل لظروفأأأي املعيشأأأية
املسأأأأأتوطنات  تأأأأأدمريتأأأأأ  ي لد املعيشأأأأأية يف  عقأأأأأاب ويأأأأأوع كارثأأأأأة 

الأأأدول املتضأأأررة  ن تضأأأمر  ن تكأأأون املسأأأاكر اجلديأأأدة  كثأأأر  مأأأر
 الكأأأوار  الأأأأيت يأأأد تقأأأع مسأأأأتقبالً  يف مواجهأأأة يأأأدرة علأأأى الصأأأأمو 

لد ل امأة  ارات املتعلقة ابستعمال األراضأي مسأتقبالً ت  ي القر  و ال
 مواطر الضعفأ

ل اهلأأأأدي الأأأأدويل املتمثأأأأالضأأأأوء علأأأى  مت تسأأأأليط، وابملثأأأل -174
يشأأأأأأري  وكمأأأأأأاالتنميأأأأأأة املسأأأأأأتدامة عقأأأأأأب ويأأأأأأوع كارثأأأأأأةأ حتقيأأأأأأق  يف

احلأأأأأأأد مأأأأأأأر خطأأأأأأأأر ”فأأأأأأأإن  ،13عمأأأأأأأل  يوسأأأأأأأو يف الفقأأأأأأأأرة  لطأأأأأأأار
ياق مسأأأأأأأأأفلة شأأأأأأأأأاملة لعأأأأأأأأأدة جوانأأأأأأأأأب يف سأأأأأأأأأيشأأأأأأأأأكل  الكأأأأأأأأأوار 
املسأأأأأأأأتدامة وابلتأأأأأأأأايل عنصأأأأأأأأراً  امأأأأأأأأاً لتحقيأأأأأأأأق األ أأأأأأأأداي  التنميأأأأأأأأة
 األ أأأأدايأ ويأأأأد ور ت تلأأأأك (279)“املتفأأأأق عليهأأأأا  وليأأأأاً  اانائيأأأأة

مأأر لعأأالن ريأأو بشأأفن البيئأأة والتنميأأة الأأ ي يأأنص علأأى  4املبأأد   يف
مأأأأر  جأأأأل حتقيأأأأق تنميأأأأة مسأأأأتدامة، جيأأأأب  ن تكأأأأون اايأأأأة ”  نأأأأي

ميكأأأأأر النظأأأأأر فيهأأأأأا  التنميأأأأأة والال يتجأأأأأز  مأأأأأر عمليأأأأأة  جأأأأأزءاً  البيئأأأأأة
 أ(280)“عنها  عزل

، املعتمأد يف مأ نر األمأم 21جدول  عمال القرن  وجيسد -175
، املعقأأأأو  يف ريأأأأو  ي 1992لبيئأأأأة والتنميأأأأة لعأأأأا  املتحأأأدة املعأأأأ  اب

تنميأأأأأأأة ” أأأأأأأو تعزيأأأأأأأز  عامأأأأأأأاً   أأأأأأأدفاً  وحيأأأأأأأد جأأأأأأأانريو،  أأأأأأأ ا املبأأأأأأأد ، 
واسأأأأأأتعمال املسأأأأأأتوطنات البشأأأأأأرية مأأأأأأر خأأأأأأالل التخطأأأأأأيط املأأأأأأا ي 

أ وعأأالوة علأأى ذلأأأك فإنأأي يقأأأر، يف (281)“األراضأأي السأأليمني بيئيأأأاً 
افيأأأف ”سأأأياق الكأأأوار ، اةيأأأة لعأأأا ة البنأأأاء بعأأأد الكأأأوار  يف 

األثأأر السأأل  للكأأوار  الطبيعيأأة والكأأوار  الأأيت مأأر صأأنع اانسأأان 
__________ 

 التعليقأ ( مر4اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة )، 2010 اولية (278)
(279) A/CONF.206/6ك(أ 13، الفقرة 2ول، القرار ، الفصل األ( 
تقريأأر مأأ نر األمأأم املتحأأدة املعأأ  ابلبيئأأة والتنميأأة، ريأأو  ي جأأانريو،  (280)
 القأأأأأأأرارات الأأأأأأأيت ااأأأأأأأ  ا املأأأأأأأ نر، اجمللأأأأأأأد األول، 1992ازيران/يونيأأأأأأأي  3-14
، املرفأأأأق 1، القأأأأرار (والتصأأأأويب A.93.I.8ألمأأأأم املتحأأأأدة، ريأأأأم املبيأأأأع منشأأأأورات ا)

 أاألول
 أ28-7 ة، املرفق الثاين، الفقر نفسي املرجع (281)



 48 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

أ (282)“علأأأأى املسأأأأأتوطنات البشأأأأرية وااليتصأأأأأا ات الوطنيأأأأة والبيئأأأأأة
 21جأأأأأأأأدول  عمأأأأأأأال القأأأأأأأأرن  تمأأأأأأأأع الأأأأأأأدويل يفيعتأأأأأأأرب اجملوابملثأأأأأأأل، 

شأأأأأريك رئيسأأأأأأي يف عمليأأأأأأات التعمأأأأأأري وااصأأأأأأال  بعأأأأأأد ويأأأأأأوع ك”
تزويأأأد الأأأدول املتضأأأررة ابألمأأأوال واخلأأأأربات يكفأأأل  (283)“الكأأأوار 

يف سأأأأأأياق التخطأأأأأأيط ملواجهأأأأأأأة لوضأأأأأأع سياسأأأأأأات طويلأأأأأأة األجأأأأأأل 
 أالكوار  والتخفيف مر آاثر ا

ييمأأة ’’رتا  الطبيعأأة ااأأييعتأرب  ،لعأأالن األلفيأأة وكمأا ور  يف -176
، “ ةيأأأة ايويأأأة للعاليأأأات الدوليأأأة”الأأأيت هلأأأا م مأأأر القأأأي‘‘  ساسأأأية

جيب توخي احل ر يف ل ارة مجيأع  نأواع ” ني  ايث مت التفكيد على
ملبأأأأأأأأأأأا   التنميأأأأأأأأأأأة  الكائنأأأأأأأأأأأات احليأأأأأأأأأأأة واملأأأأأأأأأأأوار  الطبيعيأأأأأأأأأأأة، وفقأأأأأأأأأأأاً 

مأأأأر  جأأأأأل ”ااعأأأأأالن التعأأأأاون الأأأأأدويل  ويصأأأأفأ (284)“املسأأأأتدامة
بب فيهأأا ر الكأأوار  الطبيعيأأة والكأأوار  الأأيت يتسأأخفأأض عأأد  وآاث

 أ(285)ابعتبار  وسيلة رئيسية حلماية البيئة “اانسان

علأى الصألة بأني احلأد مأر  وي كد لطار عمل  يوسو  يضأاً  -177
خمأأأأأاطر الكأأأأأوار  والتنميأأأأأة املسأأأأأتدامة و ةيأأأأأة التعأأأأأاون بأأأأأني الأأأأأدول 

الال مأأأأة  املعأأأأاري والقأأأأدرات واحلأأأأوافز”واجملتمأأأأع الأأأأدويل يف تطأأأأوير 
ات حمليأأأأأأة يأأأأأأا رة علأأأأأأى مواجهأأأأأأة ]أأأ[ بغيأأأأأأة ليامأأأأأأة  مأأأأأأم وجمتمعأأأأأأ

بشأأأأكل حمأأأد   ن املسأأأأاعدة  أ ويبأأأني ااطأأأأار  يضأأأاً (286)“الكأأأوار 
علأى  أو يقلأل لد ”ينبغأي  ن تيسأتغل  ويوع الكارثةاانسانية بعد 

 وتأأوايأ (287)“ بعأأد احلأأدو  مأأر املخأأاطر وبأأ ر الضأأعف مسأأتقبالً 
 املسأأأتطاعتضأأأررة ينبغأأأي  ن تكفأأأل يأأأدر ن الأأأدول املا العبأأأارةتلأأأك 

املسأأاعدة  بفضأأل حتقيأأق التنميأأة بشأأكل آمأأر ومسأأتدا القأأدرة علأأى 
 اليت تتلقا اأ

 االلتزامات املنصوص عليها يف القوانني الوطنية -4

لضافة لد ضرورة امتثال شرود ليصال املساعدة للقأانون  -178
أ (288)الوطنيأأةللقأأوانني  الشأأرود  يضأأاً الأأدويل، يتعأأني  ن نتثأأل  أأ   

 ن يأأتم تقأأدمي تلأأك وجيأأو  للدولأأة املتضأأررة  ن تشأأرتد لقبأأول املعونأأة 
التزا   لقوانينها الوطنيةأ ويقع على الدول املتضررة  يضاً املعونة وفقاً 

لتقأأأدمي  ابلتقيأأأد بقوانينهأأأا الوطنيأأأة اخلاصأأأة نأأأا عنأأأدما تضأأأع شأأأروطاً 
  سأأيا ة  أأو ااأأرتا راسأأخمأأر واجأأب  املعونأأةأ ويسأأتم د  أأ ا االلتأأزا 

__________ 
 أ58-7، الفقرة املرجع نفسي (282)
 أ62-7، الفقرة نفسي املرجع (283)
 أ6، الفقرة 2000 يلول/سبتمرب  8امل ر   55/2يرار اجلمعية العامة  (284)
 أ23، الفقرة املرجع نفسي (285)
(286) A/CONF.206/6 أ22، الفقرة 2، الفصل األول، القرار 
 )ك(أ 13، الفقرة ياملرجع نفس (287)
 أ5، املرفق، الفقرة 46/182يرار اجلمعية العامة انظر  (288)

أ وال ي  ي   ا االلتزا  لد تقييد يدرة الدول املتضأررة (289)القانون
هأأأا عنأأأد الضأأأرورة تطبيق علأأأى تعأأأديل يأأأوانني معينأأأة  و ااعفأأأاء مأأأر

 لتيسري تقدمي املعونةأ

وتشأأأأأأأكم ل متطلبأأأأأأأات القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل املقيم أأأأأأأدة للشأأأأأأأرود  -179
 ضأأأأأررة خأأأأأط  سأأأأأاس اللتزامأأأأأاتجيأأأأأو   ن تفرضأأأأأها الأأأأأدول املت الأأأأأيت

املتضأأأأأأأررة رأأأأأأأا  سأأأأأأأكاهنا، وال ينبغأأأأأأأي  ن تعتأأأأأأأرب اصأأأأأأأريةأ  الأأأأأأأدول
 املتضأررة هلأا  ن تصأدر يأوانني وطنيأة تأوفر لسأكاهنا  شأكاالً  فالدول

مأأأأأأر احلمايأأأأأأأة تزيأأأأأأأد عأأأأأأر احلمايأأأأأأأة الأأأأأأأيت توفر أأأأأأا املعأأأأأأأايري الدوليأأأأأأأة، 
 أمسأأتو  تشأأرتد لقبأأول املعونأأة االمتثأأال لتلأأك املعأأايري األعلأأى و ن

الواجأأأأأب األساسأأأأأي الوايأأأأأع علأأأأأى عأأأأأاتق  ويأأأأأدعم  أأأأأ ا املبأأأأأد  بقأأأأأوة
و أأأأو ااأأأأرتا  سأأأأيا ة القأأأأانون الأأأأ ي ميثأأأأل اجأأأأر  سأأأأاس يف  الأأأأدول

 أ (290)القانون الدويل

ونتيجأأة لأأ لك، يقأأع علأأى الأأدول املتضأأررة واجأأب ااأأرتا   -180
يوانينهأأأا  أأأي ذا أأأا والتقيأأأد نأأأا عنأأأد فأأأرر شأأأرود لتقأأأدمي املعونأأأةأ 

ات مأأأأأع  ول يأأأأأافاتلأأأأأة املتضأأأأأررة الأأأأأدخول يف اأأأأأني جيأأأأأو  للدو  ويف
لتعأأأأأأديل يوانينهأأأأأأا الوطنيأأأأأأة  و مواءمتهأأأأأأا مأأأأأأر  جأأأأأأل تيسأأأأأأري   خأأأأأأر 
املسأأأاعدة اخلارجيأأة، فإنأأأي ال جيأأو   ن تلغأأأي تلأأك االتفايأأأات  تقأأدمي

ويف االأأأأة عأأأأد  وجأأأأو  ألسأأأأرار  خأأأأر أ املعتمأأأأدة املعأأأأايري الوطنيأأأأة 
 املقدمأأأة للمسأأأاعدة، يتعأأأني علأأأى الأأأدول اتفايأأأات مأأأر  أأأ ا القبيأأأل

 عايريامل عندما تكوننني الوطنية للدولة املتضررة، اىت االمتثال للقوا
 علأأأأى مأأأأر املعأأأأايري القائمأأأأة  وجأأأأب  الأأأأيت تفرضأأأأها الدولأأأأة املتضأأأأررة

 الدويلأ القانون

ومأأأأع  خأأأأ  مأأأأا تقأأأأد  مأأأأر اعتبأأأأارات يف احلسأأأأبان، يقأأأأرت   -181
 التايل: املقرر اخلاص مشروع املا ة

 شرود تقدمي املساعدة -13ا ة مشروع امل’’ 

جيو  للدولة املتضررة فرر شرود على تقدمي ’’ 
 ‘‘يانوهنا الوط  والقانون الدويلأ تتفق معاملساعدة 

__________ 
تقريأأأأأأر األمأأأأأأني العأأأأأأا  عأأأأأأر سأأأأأأيا ة القأأأأأأانون والعدالأأأأأأة االنتقاليأأأأأأة يف  (289)

 أ6، الفقرة (S/2004/616)جمتمعات الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع 
ار أأأا ي األمأأأني العأأأا  سأأأيا ة القأأأانون ابعتبأ ويأأأد عأأأرم املرجأأأع نفسأأأي (290)
مبأأأد  للحكأأأم يكأأأون فيأأأي مجيأأأع األشأأأخاص وامل سسأأأات والكيأأأاانت، العامأأأة ”

تطبأأق  ا يف ذلأأك الدولأأة ذا أأا، مسأأ ولني  مأأا  يأأوانني صأأا رة علنأأاً واخلاصأأة،  أأ
على اجلميع ابلتساوي وحيتكم يف لطار ا لد يضاء مستقل وتتفأق مأع القواعأد 

 أ“واملعايري الدولية حلقوق اانسان
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تأأأوفر مشأأأاريع املأأأوا  الأأأيت اعتيمأأأدت اأأأىت ا ن للدولأأأة املتضأأأررة  -182
تسرتشأأأد بأأأي يف تقأأأدمي املسأأأاعدة علأأأى النحأأأو املالئأأأم الاتياجا أأأاأ  لطأأأاراً 

 ن تتأأأود الدولأأأة املتضأأأررة توجيأأأي  ي مسأأأاعدة  9مشأأأروع املأأأا ة ويضأأأمر 
وااشأأأأأراي عليهأأأأأاأ ويعطأأأأأي مشأأأأأروع  عليهأأأأأا والسأأأأأيطرةتقأأأأأد  وتنسأأأأأيقها 

، ولكأأر  ون للمسأأاعدةللدولأأة املتضأأررة احلأأق يف رفأأض عأأرر  11 املأأا ة
 عرضأأأأأاً  ولأأأأأة متضأأأأأررة  تقبأأأألقأأأأد  لد  نأأأأأي عنأأأأأدما تعسأأأأفأ ويشأأأأأري مأأأأأا ت

جة مر السيطرة علأى املأدة الأيت تقأد  خالهلأا ، فإهنا حتتف  بدر للمساعدة
تكأأأون ابلتأأأايل  للمسأأأاعدة املقدمأأأة الفاعلأأأةتلأأأك املسأأأاعدة، و ن اجلهأأأات 

ملزمأأأة  غأأأا رة  راضأأأي الدولأأأة املتضأأأررة عنأأأدما يطلأأأب منهأأأا ذلأأأكأ ويظأأأل 
، وال يسأأأتث  مأأأر ذلأأأك 5 ملشأأأروع املأأأا ة وفقأأأاً لتعأأأاون اب ملأأأزمنيالطرفأأأان 

 أ ا  علأىالصكوك الأيت تعأا   أ   املسأفلة  وتنصسياق لهناء املساعدةأ 
اتبأأأاع هنأأأج تعأأأأاوين  تفضأأأيل عأأأر ابنتظأأأأا  ااعأأأراب يأأأتم ايأأأث ،الواجأأأب
اتفأأأاق و ي بشأأأفن موعأأأد انتهأأأاء فأأأرتة املسأأأاعدة لد فيأأأي الطرفأأأان  يتوصأأأل

 لمساعدة ايليم الدولة املتضررةأل املقدمة الفاعلةومغا رة اجلهة 

عنية ن ا املوضأوع مسأفلة ويد عاجلن الصكوك الدولية امل -183
 األمانأأة  عأأد ا الأأيت كرة املأأتقأأر  وكمأأالهنأأاء املسأأاعدة بطأأرق عأأدةأ 

 ييقأأة يف الصأأياسة يأأد   اكأأا  ااهنأأاء تتضأأمر فرويأأاً ”، فأأإن ةالعامأأ
 أ(291)“يكون هلا  ثر ابر  يف املمارسة

 تقدميب يتمفرتة املساعدة  لهناءعدة صكوك لد  ن  وتشري -184
اأأد الطأأرفنيأ ومأأر مث، تأأنص اتفاييأأة عمبأأري يف   مأأر بأأ لكلخطأأار 
 :يلي ماعلى  6مر املا ة  1الفقرة 

، يف  ي ويأأن، لهنأأاء املسأأاعدةجيأأو  للدولأأة الطأأري الطالبأأة  و الدولأأة الطأأري 
املسأأاعدة يف جمأأال االتصأأاالت السأألكية والالسأألكية املتلقأأاة  و املقدمأأة ]أأأ[ 

 األطأأأراي الأأأدول، تتشأأأاور ااخطأأأارأ وعنأأأد تقأأأدمي  أأأ ا خطأأأي لخطأأأاربتقأأأدمي 
 بشفن لهناء املساعدة بصورة سليمة وسريعةأ البعض بعضها مع املعنية

سأأأأاعدة يف اأأأأاالت ويأأأأنص مشأأأأروع اتفاييأأأأة التعجيأأأأل يف تسأأأأليم امل
 الطوار  على  ني:

 و الدولأأة  و املنظمأة املقدمأأة للمسأاعدة توجيأأي لخطأار  هنأأاء  املسأتفيدةجيأو  للدولأأة 
ااخطأأار، عنأأد   أأ ا املتأأفثرون  ثأأل طأأراي  أأ   االتفاييأأة  بيرتأأاملسأأاعدة، وعندئأأ  

 أ(292)املساعدة بشكل منظم  وجب شرود     االتفايية لهناءالضرورة، 

وابملثل، تنص املبا   التوجيهيأة لالحتأا  الأدويل جلمعيأات الصأليب 
 :األار واهلالل األار على  ني

__________ 
(291) A/CN.4/590 وAdd.1-3أ247 عال (، الفقرة  2حلاشية ، )انظر ا 
(292) A/39/267/Add.2-E/1984/96/Add.2، أ18ملرفق، املا ة ا 

 عمليأأاتلهنأاء  للمسأاعدة املقدمأأة الفاعلأةاجلهأة  عنأدما تأو  الدولأة املتضأأررة  و
األويل يف اأاالت الكأوار ، ينبغأي  ن  اانعأال  جأل مأر املسأاعدةااساثة  و 

 املقدمأأأة الفاعلأأأةينبغأأأي للدولأأة املتضأأأررة واجلهأأة بأأأ لكأ و  مناسأأباً  تقأأد  لخطأأأاراً 
 أ(293)بينهما فيما تتشاورا، بناء على   ا ااخطار،  ن للمساعدة

واالتفأأأاق املأأأرب  بأأأني اكومأأأة  (294)األسأأأو  ويتضأأأمر اتفأأأاق البحأأأر
 بشأأأفن تنسأأأيقمجهوريأأة مو امبيأأأق واكومأأأة مجهوريأأأة جنأأأوب  فريقيأأأا 

 ثلةأ اكاماً  ا (295)خدمات البحث واانقاذ

دة يف ويسأأأأأأمح اتفأأأأأأاق  يبأأأأأأر  بأأأأأأني الصأأأأأأني والأأأأأأوالايت املتحأأأأأأ -185
ارأتت  مأىت’’للدولة املتلقية للمساعدة ان تنهأي االتفأاق  1947 عا 

 ن تلأأأأك املسأأأأاعدة الغوثيأأأأة املنصأأأأوص عليهأأأأا يف  أأأأ ا االتفأأأأاق مل تعأأأأد 
لقيأا  الطأري املقأد   الال مأة، لكني يضع سلسلة مر الشرود ‘‘ضرورية

 املتعلأق  وروابأ وينص اتفاق  ول ابال (296)اء املساعدةللمساعدة  هن
علأأى  (297)شأأعاعيةل اأأوا   يف االأأة ويأأوع املتبا لأأة الطارئأأة ابملسأأاعدة

 ني جيو  للدولأة املتلقيأة للمسأاعدة  ن تطلأب لهنأاء املسأاعدة الغوثيأة يف 
 ةاملقدمأأأأأ للدولأأأأأة، لكأأأأأر ال جيأأأأأو  ‘‘يف  ي ويأأأأأن’’اأأأأأاالت الكأأأأأوار  

 شرود معينةأ افين يف ر يههيها لال لذا استو نتللمساعدة  ن 

وريأأأز بعأأأض الصأأأكوك للدولأأأة املتضأأأررة  ن تطلأأأب لهنأأأاء  -186
فيما املساعدة، على  ن يقو  كل مر الطرفني بعد الطلب ابلتشاور 

مأأأأر  11املأأأأا ة نأأأأ ا الشأأأأفنأ وعلأأأأى سأأأأبيل املثأأأأال، تأأأأنص  بينهمأأأأا
اأأأأا   نأأأأووي تقأأأأدمي املسأأأأاعدة يف االأأأأة ويأأأأوع املتعلقأأأأة بتفاييأأأأة الا
 على ما يلي: لشعاعيطار    و

__________ 
 أ12املبد  التوجيهي  (293)
جيأأو  للطأري الطالأأب للمسأأاعدة  ن يلغأأي ” :1، الفقأأرة 13املأا ة  (294)

للمسأأأاعدة يف  ي ويأأأنأ ويقأأأو  الطأأأري الطالأأأب  املسأأأاعدة املقأأأد  منأأأي طلأأأب
 أ“بقرار  فوراً  املقد  للمساعدة بال  الطري 

 املأأأرب  بأأأني اكومأأأة مجهوريأأأة مو امبيأأأق واكومأأأة مجهوريأأأةالتفأأأاق انظأأأر ا (295)
،  عأأأال ( 199)احلاشأأأية  جنأأأوب  فريقيأأأا بشأأأفن تنسأأأيق خأأأدمات البحأأأث واانقأأأاذ

جيأأو  ألي مأأر الطأأرفني لهنأأاء  أأ ا االتفأأاق  شأأعار خطأأي موجأأي عأأر )’’ 12املأأا ة 
 ‘‘(أقاالتفا طريق القنوات الدبلوماسية لد الطري ا خر يعلر فيي نيتي لهناء   ا

 االتفأأأأأاق املتعلأأأأأق ابملسأأأأأاعدة الغوثيأأأأأة املقدمأأأأأة مأأأأأر الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة لد (296)
 أ عال (، املا ة التاسعة 218)احلاشية  الوالايت املتحدة( -)الصني الشعب الصي  

يف  ي ويأن للمسأاعدة جيأو  للدولأة الطالبأة  - 1”)املا ة العاشرة  (297)
وبناء  - 3]أأأ[  ة  وجب   ا االتفاقاملقدم لهناء املساعدة  ن تطلب خطياً 

للمساعدة ، تقو  الدولة الطالبة   ا،  و ااشعار بي املساعدة لهناء طلبعلى 
لهنأأأاء  ي عمليأأات جاريأأأة  مأأر  جأأل ابلتشأأاور معأأأاً  املقأأد  للمسأأأاعدةوالطأأري 

 (أ“املساعدة وين لهناء املساعدة وتيسري سحب

 الفصل اخلامس
 إهناء املساعدة
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]مأأأع اجلهأأأة  لجأأأراء املشأأأاورات املالئمأأأةيأأأن، بعأأأد ]أأأ[ يف  ي و  جيأأأو  للدولأأأة الطالبأأأة
 املتلقأأأاةلهنأأأاء املسأأأاعدة  طلأأأب، لخطأأأار كتأأأايب[ وبنأأأاء علأأأى للمسأأأاعدة املقدمأأأة الفاعلأأأة

تتشأأاور األطأأراي ، القبيأأل أأ ا طلأأب مأأر ]أأأ[  وجأأب  أأ   االتفاييأأةأ و جأأر  تقأأدمي 
 أى النحو املالئمعلء املساعدة اهناالال مة رتتيبات ال الااذ املعنية فيما بينها

ويتضأأأأمر االتفأأأأاق املنشأأأأ  للوكالأأأأة الكاريبيأأأأة لالسأأأأتجابة الطارئأأأأة يف 
( واالتفاييأة املتعلقأة 20املأا ة مأر  3و 2الفقرعن ااالت الكوار  )

( 10الفقأرة املرفق العاشر، اب اثر عابرة احلدو  للحوا   الصناعية )
 لةأ اث  اكاماً  (298)التوجيهيةمعهد ماكس بالنك ومبا   

 ، آخأأ اً مأأا تقأأد  ذكأأر  يف االعتبأأار،ويقأأرت  املقأأرر اخلأأاص -187
 مشروع املا ة التايل:

 لهناء املساعدة -14مشروع املا ة ’’ 

 الفاعلأأأأأأةتتشأأأأأاور الدولأأأأأأة املتضأأأأأررة واجلهأأأأأأات ’’ 
تقأد  نأا  الأيتدة املألتحديأد  بينها فيما للمساعدة املقدمة

 ‘‘ املساعدة اخلارجيةأ

__________ 
جيأأو  للدولأأة ”) 18ا   معهأأد مأأاكس بالنأأك التوجيهيأأة، الفقأأرة مبأأ (298)

]أأأ[  ن حتأأأأأأد  ابلتشأأأأأأاور مأأأأأأع الدولأأأأأأة  و املنظمأأأأأأة املقدمأأأأأأة  املتلقيأأأأأأة للمسأأأأأأاعدة
تتعأأأاون الدولأأأة )’’ 23 والفقأأأرة( “ويأأأن ]أأأ[ لهنأأأاء تلأأأك املسأأأاعدة للمسأأأاعدة

صأأعوابت   و املنظمأأة املقدمأأة للمسأأاعدة والدولأأة املتلقيأأة هلأأا حلأأل  ي خمالفأأات  و
 (أ“ و منا عات تنشف ]أأأ[ لد  لهناء عمليات املساعدة اانسانية

 الفصل السا س
 املستجدة يف هذا الصددالتطورات 

خأأأالل الفأأأرتة بأأأني الأأأدورة الثالثأأأة والسأأأتني للجنأأأة وعريأأأخ  -188
 رأأأأدر أأأ ا التقريأأأأر، ويأأأع تطأأأأوران هلمأأأا صأأألة بعمأأأأل اللجنأأأة لعأأأدا  

 أااشارة لليهما بوجي خاص

عيقأدت الأأدورة الثالثأأة للمنتأأد  العأاملي للحأأد مأأر  خطأأار  -189
أ 2011 اير/مأأأأايو  13لد  8الكأأأوار  يف جنيأأأف يف الفأأأرتة مأأأر 

النتأأائج والتوصأأيات الأأيت انتهأأى لليهأأا  لد أأ   الأأدورة  اسأأتندتويأأد 
ولد نتأأأأأأأائج  2009املنتأأأأأأأد  يف  ورتأأأأأأأي الثانيأأأأأأأة املعقأأأأأأأو ة يف عأأأأأأأا  

سأو وتقريأر التقيأيم العأاملي ل  يو املأدة اطأار عمأ منتصأفاسأتعرار 
أ ويسأأأأأألط (299)2011بشأأأأأأفن احلأأأأأأد مأأأأأأر خمأأأأأأاطر الكأأأأأأوار  لعأأأأأأا  

 اظينرئيس املنتد  الضوء على النقاد اليت  ال ي يدمي لخصامل
 توافق ا راء ويبني اخلطوات احلامسة اليت ينبغي اااذ اأب

وعيقأأأد املأأأ نر الأأأدويل احلأأأا ي والثالثأأأون للصأأأليب األاأأأر  -190
تشأأأرير الثأأأاين/نوفمرب  28اأأأر يف جنيأأأف يف الفأأأرتة مأأأر ل األواهلأأأال
أ و ناسأبة انعقأا  املأ نر،  ع  2011كانون األول/ يسأمرب   1 لد

 االحتأأأأا  الأأأأدويل جلمعيأأأأات الصأأأأليب األاأأأأر واهلأأأأالل األاأأأأر صأأأأيغة 
 

__________ 
الكشأأف عأأر اسأأرتاتيجية األمأأم املتحأأدة الدوليأأة للحأأد مأأر الكأأوار ،  (299)

ولعأأأا ة تعريأأأف التنميأأأة: تقريأأأر التقيأأأيم العأأأاملي بشأأأفن احلأأأد مأأأر  خطأأأار  املخأأأاطر
 /www.preventionweb.net/english/hyogoمتأأا  يف املويأأع:  أ2011، الكأأوار 

gar/2011/en/home/index.htmlأ 

الدوليأأأأة  املسأأأأاعدةتيسأأأأري وتنظأأأأيم رريبيأأأأة مأأأأر القأأأأانون النمأأأأوذجي ل
 ة لد جانأأأأأأأأب مأأأأأأأأا 71الأأأأأأأأ ي يتأأأأأأأأفلف مأأأأأأأأر  واانعأأأأأأأأاللإلساثأأأأأأأأة 
هنايأأأة لأأأول أ ومأأأر املعتأأأز  لعأأأدا  الصأأأيغة النهائيأأأة ت(300)التعليقأأأات

تعزيأأز يأأانون ”املعنأأون  7أ ويأأد راأأب املأأ نر يف القأأرار 2012 عأأا 
وضأأأع يأأأانون  املب ولأأأة مأأأر  جأأأليف مجلأأأة  مأأأور ابجلهأأأو   “الكأأأوار 

توصأأأيات البغأأرر مسأأاعدة الأأدول املهتمأأة علأأى ل مأأا  ”وذجي نأأ
لتسأأأأهيل العمليأأأأات الدوليأأأأة لإلساثأأأأة  التوجيهيأأأأةبأأأأا   يف امل الأأأأوار ة

وتنظيمهأأأأأا علأأأأأى الصأأأأأعيد الكأأأأأوار   واالنتعأأأأأال األويل يف اأأأأأاالت
املزيأأأأأد مأأأأأر ”( و عأأأأأا لد 5 )الفقأأأأأرة “يف  طر أأأأأا القانونيأأأأأةالأأأأأوط  

املصأألحة ا خأأأرير بشأأأفن اسأأأتخدا  التشأأاور مأأأع الأأأدول و صأأأحاب 
 أو معأروي، كمأا و (أ 6)الفقرة  “القانون النموذجي كف اة مرجعية

ة اخلاصأأة ابالسأأتجابة الدوليأ القأوانني والقواعأأد واملبأأا   بأأرانمجفأإن 
االحتأأا  الأأدويل جلمعيأأات الصأأليب األاأأر  اسأأتهليالأأ ي  للكأأوار 

ة لتسأأأهيل املبأأأا   التوجيهيأأأ  رسأأأى 2001واهلأأأالل األاأأأر يف عأأأا  
العمليأأأات الدوليأأأة لإلساثأأأة واالنتعأأأال األويل يف اأأأاالت الكأأأوار  

مهأأأأا علأأأأى الصأأأأعيد الأأأأوط  الأأأأيت اعتيمأأأأدت يف املأأأأ نر الأأأأدويل وتنظي
أ ويأأد  علأأر االحتأأا   ن برانجمأأي 2007يف عأأا   الأأ ي عقأأدالثالثأأني 

 صبح يسمى برانمج االحتا  الدويل جلمعيأات الصأليب األاأر    ا
 الكوار أ لقانون مواجهةر واهلالل األا

__________ 
ألار واهلالل األار ومكتب تنسيق االحتا  الدويل جلمعيات الصليب ا (300)

 أ2011الش ون اانسانية واالحتا  الربملاين الدويل، جنيف، تشرير الثاين/نوفمرب 
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 حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية
 مر جدول األعمال[ 5]البند 

 A/CN.4/654 الوثيقة
 ة القضائية اجلنائية األجنبية، أعدته تقرير أويل عن حصانة مسؤويل الدول من الوالي

 السيدة كونثبسيون إسكوابر إرانندث، املقررة اخلاصة
 [اباسبانية/ابانكليزية: األصل]

 [2012 اير/مايو  31]

 احملتوايت
 الصفحة الفقرات 

 51 6-1  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ مقدمة
 الفصل

 53 48-7  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 2011لد  2007تناول املوضوع يف فرتة السنوات اخلمس مر  - األول 
 53 23-9  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ حملة عامة عر العمل ال ي اضطلع بي  املقرر اخلاص السابق -  لف   
 55 37-24  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ املنايشات اليت  ارت يف جلنة القانون الدويل - ابء   
 56 48-38  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ املنايشات اليت جرت يف اللجنة السا سة - جيم   

السأأأنوات اخلمأأأس  يف فأأأرتة“ اصأأأانة مسأأأ ويل الأأأدول مأأأر الواليأأأة القضأأأائية اجلنائيأأأة األجنبيأأأة”موضأأأوع  - الثاين 
 58 70-49  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اجلارية: مسائل يتعني النظر فيها

 58 58-54  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية -  لف   
 59 60-59  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ للدولة واملس ولية الدولية للفر : أتثريةا يف احلصانةاملس ولية الدولية  - ابء   
 59 64-61  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ احلصانة الشخصية - جيم   
 60 68-65  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ احلصانة املوضوعية -  ال   
 61 70-69  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اجلوانب ااجرائية للحصانة -  اء   

 61 77-71  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ خطة العمل - الثالث 
____________ 

 مقدمة

اصانة مسأ ويل الأدول مأر الواليأة القضأائية ” ر  موضوع  ي  -1
بأأأأرانمج العمأأأأل الطويأأأأل األجأأأأل للجنأأأأة القأأأأانون  يف “اجلنائيأأأأة األجنبيأأأأة

بنأأأاء  2006الأأيت عقأأأدت يف عأأا  الأأدويل يف  ور أأا الثامنأأأة واخلمسأأني 
أ (1)الأأوار  يف املرفأأق األول لتقريأأر اللجنأأة عأأر تلأأك الأأدورةيأأرتا  اال علأأى

الأأأأأأأأيت عقأأأأأأأأأدت يف ويأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأة يف  ور أأأأأأأأا التاسأأأأأأأأعة واخلمسأأأأأأأأني 
السأأيد  وعيمنأأن ،انمج عملهأأا أأ ا املوضأأوع يف بأأر   ن تأأدر  2007 عأأا 

__________ 
 واملرفق األولأ 257اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة  ،2006 اولية (1)

لأأأأب لد طي أ ويف الأأأأدورة نفسأأأأها، (2)رومأأأأان  أ كولأأأأو كني مقأأأأرراً خاصأأأأاً 
 أ(3)عر   ا املوضوع راسة  ساسية  لعدا األمانة العامة 

__________ 
 أ376اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة ، 2007 اولية (2)
أ ولالطأالع علأى املأ كرة الأيت  عأد ا األمانأة 386، الفقرة املرجع نفسي (3)

ئأق ، واث)متااة يف مويأع اللجنأة علأى اانرتنأن Corr.1و A/CN.4/596العامة، انظر 
 ، اجمللأأد الثأأاين2008 اوليأأةالأأدورة السأأتني؛ وسيينشأأر الأأنص النهأأائي كإضأأافة لأأأ 

 )اجلزء األول((أ
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السأأابق ثالثأأة تقأأاريرأ ويف تقريأأر  يأأد يأأد  املقأأرر اخلأأاص و  -2
بدراسأأأأأة  تتعلأأأأأق  ساسأأأأأية، يأأأأد  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص معلومأأأأات (4)األويل

مسفلة اصانة مس ويل الدول مر الوالية القضائية اجلنائية األجنبية 
ويأأد  حملأأة عامأأة  ،(5) خأأر  خمتصأأة وم سسأأاتاللجنأأة مأأر جانأأب 

   هنأأا ارأتاملسأائل الأيت واأأد   ،(6) وليأة عأر جوانأأب  أ ا املوضأوع
أ (7) ا املوضأأأوعالعأأأا  هلأأأنطأأأاق الحتديأأأد تسأأأتحق البحأأأث يف سأأأياق 

استعراضأأأاً للتطأأأورات الأأأيت  (8)ويأأأد  املقأأأرر اخلأأأاص يف التقريأأأر الثأأأاين
، تأأأال  عأأأرر عأأأا  وحتليأأأل (9)اسأأأتجدت منأأأ  صأأأدور تقريأأأر  األويل

موضأأأوعي للمسأأأأائل املتعلقأأأأة بنطأأأأاق اصأأأأانة مسأأأأ ويل الأأأأدول مأأأأر 
، وخالفأأأأأأاً (11)أ ويف التقريأأأأأأر الثالأأأأأأث(10)يأأأأأأةنائالواليأأأأأأة القضأأأأأأائية اجل

للتقريأأرير األويل والثأأاين اللأأ ير تنأأاوال اجلوانأأب اجلو ريأأة للموضأأوع، 
، مأأع القيأأا ، يف الويأأن (12)تنأأاول املقأأرر اخلأأاص اجلوانأأب ااجرائيأأة

نفسأأأأأي، بتحليأأأأأأل العاليأأأأأة بأأأأأأني ااتجأأأأأا   ولأأأأأأة مأأأأأا تصأأأأأأانة  اأأأأأأد 
شأروع فيمأا يتعلأق  ممس وليها ومس ولية تلك الدولة عر عمأل سأري

أ ويف كأأأأل (13)بأأأأنفس العمأأأأل الأأأأ ي     لد لاثرة مسأأأأفلة احلصأأأأانة
تقرير مر     التقارير الثالثة، يد  املقرر اخلاص موجزاً يف  عقأاب 
حتليأأل مسأأتفيض للمسأأائل ييأأد النظأأر بنأأاء علأأى اسأأتعرار ملمارسأأة 
الدول والسوابق القضائية والفقي القانوين، فقد  ب لك صورة شاملة 

 أ(14)فيها عناصر املسائل ييد البحث مجع
ونظأأرت جلنأأة القأأانون الأأدويل يف تقأأارير املقأأرر اخلأأاص يف  -3

 2008 ورتيهأأأأأأا السأأأأأأتني والثالثأأأأأأة والسأأأأأأتني املعقأأأأأأو تني يف عأأأأأأامي 
علأأأى التأأأوايلأ وبأأأدور ا تناولأأأن اللجنأأأة السا سأأأة التابعأأأة  2011و

انون القأأأللجمعيأأة العامأأأة  أأأ ا املوضأأأوع لأأأد  نظر أأأا يف تقريأأأر جلنأأأة 
 أ2011و 2008الدويل، وال سيما يف عامي 

 22املعقأأأأأأو ة يف  3132وعيمنأأأأأأن اللجنأأأأأأة، يف جلسأأأأأأتها  -4
، السأأأيدة كونثبسأأأيون لسأأأكوابر لراننأأأد  مقأأأأررة 2012 اير/مأأأايو 

خاصأأأأأة لتحأأأأأل حمأأأأأل السأأأأأيد كولأأأأأو كني الأأأأأ ي مل يعأأأأأد يعمأأأأأل مأأأأأع 
__________ 

، ص A/CN.4/601، اجمللأأأأأأأد الثأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء األول(، الوثيقأأأأأأأة 2008 اوليأأأأأأأة (4)
 أ189
 أ26-6وما يليها، الفقرات  195، ص املرجع نفسي (5)
 أ101-27وما يليها، الفقرات  201، ص املرجع نفسي (6)
 أ129-102وما يليها، الفقرات  224، ص املرجع نفسي (7)
 أA/CN.4/631، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 2010 اولية (8)
 أ16-6، الفقرات املرجع نفسي (9)
 أ89-17، الفقرات املرجع نفسي (10)
 أA/CN.4/646، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 2011 اولية (11)
 أ57-11، الفقرات رجع نفسيامل (12)
 أ60-58، الفقرات املرجع نفسي (13)
، A/CN.4/601، اجمللأد الثأأاين )اجلأزء األول(، الوثيقأأة 2008 اوليأة (14)

، 2010 اوليأأأأأأةوعلأأأأأأى التأأأأأأوايل؛  130و 102، الفقأأأأأأرعن 233و 224ص 
 اولية؛ و91و 90، الفقرعن A/CN.4/631اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة 

 أ61، الفقرة A/CN.4/646اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الوثيقة  ،2011

أ وتأأأأأو  املقأأأأررة اخلاصأأأأأة  ن تعأأأأأرب عأأأأر امتناهنأأأأأا للسأأأأأيد  (15)اللجنأأأأة
كني ملا  بدا  مر تفان يف تث  أ ا املوضأوعأ ومأا مأر شأك لو  كو 

يف  ن ااسأأأأأأها  العلمأأأأأأي املمتأأأأأأا  الأأأأأأ ي يدمأأأأأأي السأأأأأأيد كولأأأأأأو كني 
 سيساعد اللجنة يف عملهاأ

 وليأأأأأاً يسأأأأأتند لد ‘‘ تقريأأأأأراً انتقاليأأأأأاً ’’ويعأأأأأدم  أأأأأ ا التقريأأأأأر  -5
التقأأأارير الأأأيت يأأأدمها املقأأأرر اخلأأأاص السأأأابق وهتخأأأ  بعأأأني االعتبأأأار 

ملنايشأأات الأأيت رأأري يف اهليئتأأني املختصأأتني التأأابعتني لألمأأم ر اتطأأو 
املتحدة )جلنة القانون الدويل واللجنة السا سة(، مر  جأل مواصألة 
األعمأأال الأأيت اسأأتيهلمن يف  أأ ا الصأأد أ وبنأأاء علأأى ذلأأك، يتمثأأل 
اهلأأدي األساسأأي املتأأوخى مأأر  أأ ا التقريأأر يف املسأأاةة يف تسأأليط 

ملتواصأأأأأل اأأأأأىت ا ن وحتديأأأأأد نقأأأأأاد ل االضأأأأأوء علأأأأأى  يسأأأأأس النقأأأأأا
اخلأأالي الرئيسأأية الأأيت ال تأأزال يائمأأة والأأيت يأأد ترتئأأي جلنأأة القأأانون 
الأدويل مواصأألة تثهأا يف املسأأتقبلأ ويف الويأن نفسأأي، تعتأز  املقأأررة 
اخلاصة، مأر خأالل  أ ا التقريأر األويل، لاثرة منايشأة منظمأة نكأر 

نة مسأأ ويل الأأدول اصأأامأأر الوفأأاء ابلتطلعأأات الأأيت  اثر أأا موضأأوع 
مر الوالية القضائية اجلنائية األجنبية يف  وساد اجملتمع الأدويل منأ  

أ ومر   ا املنطلأق، 2007ل راجي يف برانمج عمل اللجنة يف عا  
حيأأأأد   أأأأ ا التقريأأأأر األويل العناصأأأأر األساسأأأأية لأأأأربانمج العمأأأأل الأأأأيت 

 راسأأة اء ترتئأأي املقأأررة اخلاصأأة ضأأرورة تثهأأا يف املسأأتقبل بغأأرر لهنأأ
  ا املوضوع يف فأرتة السأنوات اخلمأس احلاليأة، وفقأاً للطلأب الأ ي 
وجهتأأي اجلمعيأأة العامأأة لد جلنأأة القأأانون الأأدويل والأأ ي تأأدعو ا فيأأي 

 أ(16)لد لعطاء األولوية هل ا املوضوع يف برانمج عملها
وحتقيقأأاً هلأأ ا الغأأرر، تقأأرمر تقسأأيم  أأ ا التقريأأر لد  ربعأأة  -6

وخى تقأأدمي حملأأة عامأأة يف اجلأأز ير األول والثأأاين ييتأأ جأأزاء مسأأتقلةأ و 
عأأأر األنشأأأطة الأأأيت اضأأأطلعن نأأأا جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل اأأأىت ا ن 
)الفصأأل األول(، مث تنأأاول املرالأأة الأأيت بلغهأأا النقأأال الأأدائر اأأول 
 أأأأأ ا املوضأأأأأوع يف اهليئتأأأأأني املختصأأأأأتني التأأأأأابعتني لألمأأأأأم املتحأأأأأدةأ 

لرئيسأأأية للموضأأأوع الأأأيت ب اويتضأأأمر الفصأأأل الثأأأاين  راسأأأة للجوانأأأ
ترتئأأأأي املقأأأأررة اخلاصأأأأة  هنأأأأا تسأأأأتدعي ا تمامأأأأاً  و تثأأأأاً خاصأأأأاً مأأأأر 
جانأأب جلنأأة القأأانون الأأدويل يف املسأأتقبلأ وختامأأاً، يتضأأمر التقريأأر 
برانمج العمل اارشا ي ال ي تتوخى املقررة اخلاصة اتباعأي يف فأرتة 

 السنوات اخلمس اجلارية )الفصل الثالث(أ

__________ 
 أ3132، اجمللد األول، اجللسة 2012 اولية (15)
 ،2011كأأانون األول/ يسأأمرب   9املأأ ر   66/98يأأرار اجلمعيأأة العامأأة  (16)

 أ8الفقرة 
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عقأأب ل را   أأ ا املوضأأوع يف بأأرانمج عمأأل جلنأأة القأأانون  -7
، وكمأأأا ذيكأأأر  عأأأال ، 2007الأأأدويل وتعيأأأني املقأأأرر اخلأأأاص يف عأأأا  

يأأد  السأأيد كولأأو كني لد اللجنأأة ثالثأأة تقأأارير لتنظأأر فيهأأا ضأأممنها 
ة اصأأانة مسأأ ويل الأدول مأأر الواليأأة ثمقأأاً ملسأفلحتلأياًل مستفيضأأاً ومو 

القضائية اجلنائية األجنبية ووجهة نظر  بشفن القضأااي الرئيسأية الأيت 
 يثأريت يف  أأ ا الصأأد أ وبنأأاء علأى  أأ   التقأأارير،  تيحأأن ألعضأأاء 
اللجنة فرصة لبداء وجهات نظر م بشفن خمتلف املسائل الوار ة يف 

امة هل ا املوضوعأ ومر اجلوانب العتقارير املقرر اخلاص، فضاًل عر 
جهأأة  خأأر ،  بأأدت  ول عأأدة  يضأأاً وجهأأات نظر أأا بشأأفن تقأأارير 
املقأأأرر اخلأأأاص السأأأابق وبشأأأفن  أأأ ا املوضأأأوع بشأأأكل عأأأا  يف لطأأأار 

 اللجنة السا سةأ
ومت االضأأأطالع، يف  أأأ   الصيأأأعيد الثالثأأأة، اعمأأأال  امأأأة  -8

د ا يف  أأ ا بشأأفن  أأ ا املوضأأوع تأأر  املقأأررة اخلاصأأة ضأأرورة رسأأي
التقريأأأر األويل، مأأأر  جأأأل تسأأأليط الضأأأوء علأأأى املرالأأأة الأأأيت بلغتهأأأا 
األعمأأأال واملنايشأأأات املتعلقأأأة تصأأأانة مسأأأ ويل الأأأدول مأأأر الواليأأأة 
القضائية اجلنائية األجنبيةأ وحتقيقاً هل ا الغرر، تر  فيما يلي ثالثة 
فأأأأأأروع خمصصأأأأأأة علأأأأأأى التأأأأأأوايل لتقأأأأأأارير املقأأأأأأرر اخلأأأأأأاص كولأأأأأأو كني 

ارت يف جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل واملنايشأأأأات الأأأأيت يشأأأأات الأأأأيت  واملنا
 جرت يف اللجنة السا سةأ

 حملة عامة عن العمل الذي اضطلع به  -ألف
 املقرر اخلاص السابق

ير  املقرر اخلاص السابق  ن اصانة مس ويل الأدول مأر  -9
الوالية القضائية اجلنائية األجنبيأة تسأتند لد القأانون الأدويل،  أا يف 

الأأأأدويل العأأأأأريفأ وسالبأأأأاً مأأأأأا تتمثأأأأل مسأأأأأومسات نتأأأأأع  ذلأأأأك القأأأأأانون
مسأأأ ويل الأأأدول ابحلصأأأانة يف صأأأفتهم الو يفيأأأة والتمثيليأأأةأ وعأأأالوة 

نون الدويل املتعلقة ابملساواة بأني الأدول على ذلك، فإن مبا   القا
يف السأأأأيا ة وعأأأأد  التأأأأدخل يف الشأأأأ ون الداخليأأأأة وكأأأأ لك ضأأأأرورة  

تقاللية الأأأأدول يف  ارسأأأأتها كفالأأأأة اسأأأأتقرار العاليأأأأات الدوليأأأأة واسأأأأ
 ملهامها  مور تسوم  التمتع ابحلصانةأ

ولأأأأأأأأئر كانأأأأأأأأن احلصأأأأأأأأانة والواليأأأأأأأأة القضأأأأأأأأائية مفهأأأأأأأأومني  -10
ا  شأأأارت لليأأأي حمكمأأأة العأأأدل الدوليأأأة يف يضأأأية مرتابطأأأني، وفقأأأاً ملأأأ

)مجهوريأأأأأأأأة  2000نيسأأأأأأأأان/ بريل  11االعتقأأأأأأأأال امل رخأأأأأأأأة  مأأأأأأأأ كرة
أ وانتفاء احلصانة خمتلفان مافإهن، بلجيكا( ضدالكونغو الدميقراطية 

ال يع  ييا  الوالية القضائية، كما  ن ييا  الوالية القضائية ال يع  
عرتار على احلصأانة  مأا  حمأاكم انتفاء احلصانةأ وتظل لمكانية اال

 ولأة  جنبيأأة لمكانيأأة يائمأة اأأىت عنأأدما نأارس تلأأك احملأأاكم الواليأأة 

وير  املقرر اخلاص السابق أ (17)القضائية بناء على  اكا  تعا دية
 ن النظأأأر يف مسأأأفلة احلصأأأانة ينبغأأأي  ن يكأأأون حمأأأدو اً و ال يشأأأمل 

 جيأأأدرذلأأأك، جأأأو ر مسأأأفلة الواليأأأة القضأأأائية يف اأأأد ذا أأأاأ ومأأأع 
القضأأأأأائية  للواليأأأأأة متعأأأأأد ة  شأأأأأكاالً   نأأأأأاك  ن احلسأأأأأبانيف  األخأأأأ 

اجلنائيأأة للأأدول، شأأفهنا يف ذلأأك شأأفن جممأأل واليتهأأا القضأأائية علأأى 
تشأأأريعية  و تنفي يأأأة  و يضأأأائية، ولن   الواليأأأةاضأأأيهاأ فقأأأد تكأأأون  ر 

 املنظأأأأور مأأأأر معأأأأاً، والقضأأأأائي التنفيأأأأ ي اجلأأأأانبني  مأأأأج جيأأأأو  كأأأأان
أ ولأأئر كانأأن للواليأأة القضأأأائية الواليأأة التنفي يأأة خانأأة يف الفقهأأي،

اجلنائيأأة التنفي يأأأة ) و التنفي يأأأة والقضأأأائية( خصأأأائص مشأأأرتكة مأأأع 
هنا اتلف عنها ألن العديد مر تأدابري ااجأراءات الوالية املدنية، فإ

اجلنائيأأأة تيتخأأأ  عمومأأأاً يف مرالأأأة مأأأا يبأأأل احملاكمأأأة مأأأر ااجأأأراءات 
ومر مث، فإن مسفلة احلصانة تنشف اىت يف مرالة ما يبل  القضائيةأ

 احملاكمة مر ااجراءات اجلنائيةأ

واصأأانة مسأأ ويل الأأدول مأأر الواليأأة القضأأائية األجنبيأأة،   -11
عأأدة مأأر يواعأأد القأأانون الأأدويل، تعأأ  مأأر املنظأأور القأأانوين  ن كقا

احلأأأق القأأأانوين للشأأأخص الأأأ ي يتمتأأأع ابحلصأأأانة يف عأأأد  اخلضأأأوع 
يأأأة القضأأأائية األجنبيأأأة جيسأأأد االلتأأأزا  القأأأانوين للدولأأأة األجنبيأأأة للوال

بعأأد   ارسأأة واليتهأأا علأأى الشأأخص املعأأ أ واسأأتيخلص مأأر ذلأأك 
 ن احلصانة مر الوالية القضائية اجلنائية  استنتاجان مرتابطان:  واًل،

تعأأأأأأأ   ساسأأأأأأأاً احلصأأأأأأأانة فقأأأأأأأط مأأأأأأأر الواليأأأأأأأة القضأأأأأأأائية التنفي يأأأأأأأة 
 واثنيأأأأأأاً،  ن احلصأأأأأأانة مأأأأأأر ااجأأأأأأراءات(أ ئيةالتنفي يأأأأأأة والقضأأأأأأا  و)

اجلنائيأأأة  و مأأأر تأأأدابري ااجأأأراءات اجلنائيأأأة ال تسأأأتتبع احلصأأأانة مأأأر 
ة  خأأأر ، فأأأإن اصأأأانة وبعبأأأار أ القأأأانون املوضأأأوعي للدولأأأة األجنبيأأأة

مسأأ ويل الأأدول مأأر الواليأأة القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة  أأي اصأأانة 
وميكأر  ن أ ابلضأرورة لجرائية بطبيعتهأا، وليسأن اصأانة موضأوعية

تشأأأكل اأأأاجزاً لجرائيأأأاً  مأأأا  املسأأأاءلة اجلنائيأأأة لكنهأأأا، مأأأر ايأأأث 
وميكأأأر مالاقأأأة أ ننأأأع  أأأ   املسأأأاءلة مأأأر ايأأأث اجلأأأو ر املبأأأد ، ال
 أاملع  مر ايث اجلو ر يف حمفل مناسب آخرالشخص 

ولأأأد  تقأأأدمي ايرتااأأأات لتحديأأأد نطأأأاق  أأأ ا املوضأأأوع،  شأأأار  -12
سو  اصانة مس ويل لاد  الأدول مأر  يشمل الاملقرر اخلاص لد  ني 

يتنأاول مسأائل تتعلأق ابحلصأانة  والأ الوالية القضائية اجلنائية لدولة  خأر 
ة  خأأر   و مأأر الواليأأة القضأأائية اجلنائيأأة مأأر الواليأأة القضأأائية املدنيأأة لدولأأ

وال يتنأأأأاول  أأأأ ا املوضأأأأوع مسأأأأفلة اصأأأأانة مسأأأأ ول مأأأأر الواليأأأأة أ الدوليأأأأة
وشأأأكك املقأأأرر اخلأأأاص  يضأأأاً يف أ الأأأيت حيمأأأل جنسأأأيتها القضأأأائية للدولأأأة

__________ 
(17) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, pp. 24–25, para. 59أ 
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استصأأأواب ليأأأالء املزيأأأد مأأأر االعتبأأأار ملسأأأفلة االعأأأرتاي، يف سأأأياق  أأأ ا 
 أكبار املس ولنياملوضوع، ومسفلة اصانة  فرا   سر  

 أ ا املوضأوع مجيأع مسأ ويل الأدول و ن  وايرتي   ن يشأمل -13
يف ‘‘ مسأأ ول الدولأأة’’تيبأأ ل يف  أأ ا الصأأد  حماولأأة لتعريأأف عبأأارة 

لطار   ا املوضوع،  و لتحديد املس ولني املشأمولني نأ ا املصأطلح 
 أألسرار   ا املوضوع

واليأأأأأأة وخيتلأأأأأأف نطأأأأأأاق اصأأأأأأانة املسأأأأأأ ولني العأأأأأأاملني مأأأأأأر ال -14
أ اً ملسأأأأأتو  املنصأأأأأب الأأأأأ ي يشأأأأأغلونيالقضأأأأأائية اجلنائيأأأأأة األجنبيأأأأأة تبعأأأأأ

فاملس ولون العاملون يتمتعون مجيعاً ابحلصانة فيما يتعلق ابألعمال اليت 
وةة فئة معينة فقط مر كبار املس ولني العاملني أ ي  وهنا بصفتهم الرمسية

ألعمأال الأيت ال ير يتمتعون، فضأالً عأر ذلأك، ابحلصأانة فيمأا يتعلأق اب
ونطأأأأأاق اصأأأأأانة املسأأأأأ ولني السأأأأأابقني  أي  وهنأأأأأا بصأأأأأفتهم الشخصأأأأأية

فهأأم يتمتعأأون : يتغأأري  ايً كأأان مسأأتو  املنصأأب الأأ ي كأأانوا يشأأغلوني ال
ابحلصانة فيما يتعلق ابألعمال اليت نف و ا بصفتهم الرمسيأة خأالل فأرتة 

ية و شري لد  ن التمييز الفقهي بني احلصانة الشخصأ شغلهم للمنصب
 أفيداً ألسرار التحليليزال م واحلصانة املوضوعية كان وال

وتتسم احلصانة الشخصية بطابع م ين وتتويف عندما يرتك  -15
وتتمتأأأع نأأا  ائأأأرة ضأأأيقة مأأر كبأأأار مسأأأ ويل الدولأأأة، أ الشأأخص منصأأأبي

وميكأأر  ن تشأأمل، خأأالل فأأرتة التمتأأع نأأا، األعمأأال سأأري املشأأروعة الأأيت 
ى علأأ ني بصأأفتهم الرمسيأأة وبصأأفتهم الشخصأأيةيقأأو  نأأا  ولئأأك املسأأ ول

أ تأأأأوليهم مهأأأأا  مناصأأأأبهم اأأأأد سأأأأواء،  أأأأا يف ذلأأأأك الفأأأأرتة الأأأأيت تسأأأأبق
تتأفثر  أ   احلصأانة ال بكأون األعمأال الأيت   ت لد  ارسأة الواليأة  وال

بطبيعأة مكوثأي  القضائية يد نأيفم ت خأار  نطأاق و أائف املسأ ول، وال
ويف أ الأأيت نأأارس الواليأأة القضأأائيةيف اخلأأار ،  أأا يشأأمل  راضأأي الدولأأة 

ر ااشأأأأأأارة لد  ن كبأأأأأأار املسأأأأأأ ولني الأأأأأأ ير يتمتعأأأأأأون ابحلصأأأأأأانة معأأأأأأر 
الشخصأأية تكأأم مناصأأبهم يشأأملون ريسأأاء الأأدول وريسأأاء احلكومأأات 
وو راء اخلارجية، ايأرت  املقأرر اخلأاص حماولأة حتديأد مأر يتمتأع ابحلصأانة 

 ر املناصأأأب الثالثأأأةكبأأأار املسأأأ ولني، سأأأري املسأأأ ولني مأأأ  الشخصأأأية مأأأر
 أوضع معايري لتحديد   الء املس ولني امل كورة  عال ،  و

ويتمتع مس ول الدولة ابحلماية مر الوالية القضائية اجلنائية  -16
لدولأأة  جنبيأأة  وجأأب احلصأأانة املوضأأوعية فيمأأا يتعلأأق ابألعمأأال الأأيت 

نطأأاق  أأ   احلصأأانة  وال يشأأملأ ي  يهأأا  أأ ا املسأأ ول بصأأفتي الرمسيأأة
بيد  ن مسأ ول الدولأة أ منصبي األعمال اليت   ا ا املس ول يبل توليي

السأأابق يتمتأأع ابحلصأأانة املوضأأوعية فيمأأا يتعلأأق ابألعمأأال الأأيت   ا أأا 
وال يتويأأأأأف تصأأأأأنيف أ كمسأأأأأ ول بصأأأأأفتي الرمسيأأأأأة   ثنأأأأأاء فأأأأأرتة عملأأأأأي

التصري بوصفي تصرفاً رمسيأاً علأى  وافأع الشأخص  و علأى مضأمون 
املسأأأ ولون ق احلصأأأانة املوضأأأوعية مأأا ي  يأأأي نطأأا لذ يشأأأملأ التصأأري

 ويتمثألأ مر  عمال تتجاو  ادو  السلطة ومر  عمال سري مشروعة
وارأت  املقأأرر أ العامأأل احلاسأأم  نأأا يف تصأأري املسأأ ول بصأأفتي تلأأك

مفهأأأأو   وسأأأأع نطايأأأأاً يشأأأأمل ‘‘ العمأأأأل الرمسأأأأي’’اخلأأأأاص  ن مفهأأأأو  
ينأأدر  يضأأاً  ن و ‘‘أ العمأأل الأأ ي يأأدخل يف نطأأاق الو أأائف الرمسيأأة’’

نة بطأأأأابع ليامأأأأة املسأأأأ ول  و املسأأأأ ول السأأأأابق يف تتأأأأفثر  أأأأ   احلصأأأأا

فسأأواء أ اخلأأار ،  أأا يشأأمل ليلأأيم الدولأأة الأأيت نأأارس الواليأأة القضأأائية
 كأان  أأ ا الشأأخص يف اخلأأار  يف  ايرة رمسيأأة،  و كأأان ميكأأث  نأأاك 

ئيأة بصفتي الشخصية، فإني يتمتأع ابحلصأانة مأر الواليأة القضأائية اجلنا
 أمال اليت ي  يها بصفتي مر مس ويل الدولةاألجنبية فيما يتعلق ابألع

واستقر الفهم على  ن األعمال اليت ي  يها املس ول علأى  -17
أ املسأأ ول ذلأأك النحأأو  عمأأال صأأا رة عأأر الدولأأة الأأيت يعمأأل فيهأأا

 أ   األعمأأال لد  املقأرر اخلأاص  ن  أ ا ال مينأأع مأر نسأب وارأت 
   سأأأباب و وضأأأح  نأأأي يتعأأأ ر لجيأأأاأ ا  يضأأأاً الشأأأخص الأأأ ي يأأأا  نأأأ

وجيهأأة ريأأز الأأدفع ان العمأأل الوااأأد نفسأأي الصأأا ر عأأر املسأأ ول 
يينسأأأب لد الدولأأأة ويعتأأأرب مأأأر تصأأأرفا ا ألسأأأرار لثبأأأات مسأأأ ولية 
الدولأأأأة، وال يينسأأأأب علأأأأى ذلأأأأك النحأأأأو ويعتأأأأرب عمأأأأاًل مأأأأر  عمأأأأال 

ومأأع أ ةاملسأأ ول فقأأط ألسأأرار لثبأأات احلصأأانة مأأر الواليأأة القضأأائي
الدولأة عأر نطأاق اصأانة مسأ وليها، ذلك، خيتلف نطأاق اصأانة 

 أابلرسم مر  ن احلصانة  ي نفسها مر ايث اجلو ر

ويقتضي املنطق  ن يينظر يف مسفلة حتديد طأابع التصأري  -18
 ومأر مث نسأب - بصأفة رمسيأة  و شخصأية -الصا ر عر املس ول 

يف مسأأأأأفلة   و عأأأأأد  نسأأأأأبي، يبأأأأأل النظأأأأأر  أأأأأ ا التصأأأأأري لد الدولأأأأأة
 أيتصل ن ا التصرياصانة املس ول فيما 

واينمأأا تيوجأأي  يئأأة يضأأائية  جنبيأأة لد مسأأ ول مأأر مسأأ ويل  -19
ماً  ، فإن (ييدعى فيها  ني جمر ،  و مشتبي فيي،  و ما لد ذلك) الدولة  ي

تأأأدابري ااجأأأراءات اجلنائيأأأة ذات الطأأأابع التقييأأأدي والأأأيت مأأأر شأأأفهنا  ن 
ليأأي  أأي واأأد ا ي عأأر طريأأق فأأرر التأأزا  يأأانوين عننعأأي مأأر   اء و ائفأأ

ابحلصأأأأأانة  ( : )جيأأأأأو  اااذ أأأأأا عنأأأأأدما يتمتأأأأأع  أأأأأ ا الشأأأأأخص الأأأأأيت ال
ابحلصأأأأانة املوضأأأأوعية، مأأأأىت كانأأأأن تلأأأأك التأأأأدابري ( ب)الشخصأأأأية  و 

أ تتعلأأأق عرميأأأة ارتكبهأأأا  أأأ ا الشأأأخص يف سأأأياق   ائأأأي ألعمأأأال رمسيأأأة
ة ميثأأل يف  عأأو  جنائيأأة جيأأو  ااأأاذ  أأ   التأأدابري تأأق مسأأ ول  ولأأ وال

ابحلصأأأأأانة  ( : ) جنبيأأأأة بصأأأأأفة شأأأأأا د، عنأأأأأدما يتمتأأأأأع  أأأأأ ا الشأأأأأخص
ابحلصأأأانة املوضأأأوعية، مأأأىت كانأأأن القضأأأية تتعلأأأق ( ب)الشخصأأأية  و 

ابسأأتدعاء  أأ ا الشأأخص لأأإل الء ابلشأأها ة بشأأفن  عمأأال رمسيأأة   ا أأا 
 أبنفسي،  و بشفن  عمال عل م نا نتيجة   ائي ملهامي الرمسية

يأة الأيت تتخأ  ا  يئأة يضأائية  جنبيأة دابري ااجراءات اجلنائوت -20
للحصأانة الأيت  وتفرر التزاماً على  اد مسأ ويل الدولأة تشأكل انتهاكأاً 

يتمتأأع نأأا ذلأأك املسأأ ول، بغأأض النظأأر عمأأا لذا كأأان  أأ ا الشأأخص يف 
وانتهاك االلتزا  ال ي يقضي بعد  اااذ     أ اخلار   و يف ليليم  ولتي

اللحظأأأأة الأأأأيت تتخأأأأ  فيهأأأأا اهليئأأأأة منأأأأ   ق مسأأأأ ول  ولأأأأة يأأأأتمالتأأأأدابري تأأأأ
القضأأأائية األجنبيأأأة ذلأأأك التأأأدبري ولأأأيس فقأأأط اينمأأأا يكأأأون الشأأأخص 

 أاخلار  ال ي يتخ  تقي ذلك التدبري موجو اً يف
ونظأأأأأر املقأأأأأرر اخلأأأأأاص  يضأأأأأاً يف خمتلأأأأأف األسأأأأأس املنطقيأأأأأة  -21

الأدول مأر  املرتابطة اليت ميكأر سأويها لالسأتثناء مأر اصأانة مسأ ويل
ائية اجلنائيأأأأأأة األجنبيأأأأأأة، املقدمأأأأأأة  ساسأأأأأأاً فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأق الواليأأأأأأة القضأأأأأأ

ابحلصانة املوضوعية، وال سيما: ) (  ن األفعال اجلنائية اجلسيمة اليت 
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يرتكبهأأأا مسأأأ ول  ولأأأة ال ميكأأأر  ن تعتأأأرب،  وجأأأب القأأأانون الأأأدويل، 
ال يتمتأأأأأع املسأأأأأ ول ابحلصأأأأأانة ( ب) فعأأأأأاالً صأأأأأا رة بصأأأأأفة رمسيأأأأأة؛ و

يرتكبهأأأأا  اجلنائيأأأأة ألن اجلرميأأأأة الدوليأأأأة الأأأأيتملوضأأأأوعية يف ااجأأأأراءات ا
لد الدولأأأأة واأأأأد ا ولنأأأأا لد  مسأأأأ ول مأأأأا بصأأأأفتي الرمسيأأأأة ال تينسأأأأب

يكأأأون للقواعأأأد القطعيأأأة للقأأأانون الأأأدويل الأأأيت (  )املسأأأ ول  يضأأأاً؛ و
حتظأأأر ورأأأأرم  بعأأأأض األفعأأأال الغلبأأأأة علأأأأى القواعأأأد املتعلقأأأأة ابحلصأأأأانة 

 نأاك  ( )ئم مأر  أ ا النأوع؛ وانة عندما تطبق علأى جأرااحلص وتيبطل
عالية بني وجو  الوالية القضائية العاملية فيما يتعلق ابجلرائم اجلسأيمة 

ةأأأة صأأألة  اثلأأأة بأأأني ) ( وبطأأأالن احلصأأأانة يف االأأأة  أأأ   اجلأأأرائم؛ و
االلتزا  بتسليم املطلوبني  و احملاكمة وبطالن احلصانة يف االة اجلرائم 

نشفت يف القانون الدويل العأريف  (و)االلتزا ؛ و  ا  عليها اليت يسري
ياعدة تنص على االستثناء مر احلصانة املوضأوعية يف االأة ارتكأاب 

وارأت  أ  اأأد املسأأ ولني جأأرائم جسأأيمة يأأنص عليهأأا القأأانون الأأدويل
مجيعهأا سأري مقنعأة  أا  املقرر اخلاص السابق  ن     األسأس املنطقيأة

ة وضأأأع لعفأأأاءات  و اسأأأتثناءات لد لمكانيأأأ ويف اأأأني  شأأأارأ يكفأأأي
مأأأأر احلصأأأأانة عأأأأر طريأأأأق لبأأأأرا  معا أأأأدة  وليأأأأة، خليأأأأص لد  نأأأأي مأأأأر 
الصأأعب النظأأر لد االسأأتثناءات مأأر احلصأأانة بوصأأفها تطأأوراً لقاعأأدة 
مأأر يواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف، نامأأاً مثلمأأا يسأأتحيل اجلأأز  بوجأأو  

 أتوجي  و وضع ياعدة مر   ا القبيل
 شأأري لد انتفأأاء احلصأأانة فيهأأا  أأي احلالأأة الأأيت  احلالأأة الأأيتو  -22

نارس فيها الدولة الوالية القضائية اجلنائية لثر ورو  مزاعم بويوع جرمية 
ار س  يف ليليمها وال تكون تلك الدولة يد منحن موافقتها على  ن ميي
يف ليليمها النشاد ال ي     لد ويأوع اجلرميأة  و علأى  ن يوجأد يف 

 أاملزعومة األجن  ال ي ارتكب تلك اجلرمية يها املس ول راض
وتنأأأأأأأاول املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص السأأأأأأأابق  يضأأأأأأأاً اجلوانأأأأأأأب ااجرائيأأأأأأأة  -23

ونظأأأأراً لد  ن املنايشأأأأة يف اللجنأأأأة انصأأأأبن علأأأأى أ لالاتجأأأأا  ابحلصأأأأانة
املسأأائل اجلو ريأأة اأأىت ا ن، يأأد يكأأون مأأر املفيأأد االكتفأأاء اباشأأارة لد 

نة مسأأأأأ ويل الأأأأأدول مأأأأأر الواليأأأأأة  مسأأأأأفلة اصأأأأأامالاظتأأأأأي ان النظأأأأأر يف
القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة ينبغأأي  ن جيأأري، مأأر ايأأث املبأأد ، يف مرالأأة 
مبكأأرة مأأر ااجأأراءات القضأأائية،  و اأأىت يبأأل ذلأأك، يف مرالأأة مأأا يبأأل 
احملاكمة، عندما تقرر  ولة نارس الوالية القضائية  ن تتخ  يف اق ذلأك 

وميكر اعتبار عأد  أ  ون اااذ ا احلصانة ولاملس ول لجراءات جنائية حت
النظأأأر يف مسأأأفلة احلصأأأانة عنأأأد بأأأدء احملاكمأأأة انتهاكأأأاً مأأأر جانأأأب  ولأأأة 

 أاحملكمة اللتزاما ا الناشئة  وجب القواعد اليت حتكم احلصانة

 املناقشات اليت دارت يف جلنة القانون الدويل -ابء
و ريأأأة ملوضأأأوع نظأأأرت جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل يف اجلوانأأأب اجل -24

اصأأأأانة مسأأأأ ويل الأأأأدول مأأأأأر الواليأأأأة القضأأأأائية األجنبيأأأأة يف  ور أأأأأا 
ويف  ور أأأا الثالثأأأة والسأأأتني  (18)2008السأأأتني الأأأيت عقأأأدت يف عأأأا  

__________ 
أ 299-279، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرات 2008 اولية (18)

 ،2008 اولية)انظر  2987لد  2982ونظرت اللجنة يف   ا املوضوع يف جلسا ا 
 اجمللد األول(أ

و أأأأأا  ن املقأأأأأرر اخلأأأأأاص السأأأأأابق أ (19)2011الأأأأأيت عقأأأأأدت يف عأأأأأا  
 ، فقأأأأد جأأأأرت املنايشأأأأات بأأأأني ييأأأأدر  يف تقأأأأارير   ي مشأأأأاريع مأأأأوا مل

بيأد أ  جلسات عامأة  ائمأاً، ويف لطأار مفتأو  وعأا  عضاء اللجنة يف
 خمتلأأأف بشأأأفن مينأأأع  عضأأأاء اللجنأأأة مأأأر لبأأأداء التعليقأأأات  ن ذلأأأك مل

احملأد ة الأيت  شأري لليهأا يف تقأارير املقأرر اخلأاص،  أا يف ذلأك  املسائل
فا يميأأة ولبأأداء ااعأأراب عأأر آراء مهمأأة بشأأفن اجلوانأأب املنهجيأأة وامل

 ة يف النظأأأا  القأأأانوين الأأأدويل بصأأأفة عامأأأةالأأأر ي بشأأأفن ل را  احلصأأأان
 أاألخر    سسات   ا النظا  ومبا ئي وييمي وصلتها

و يأأأد  عضأأأأاء اللجنأأأأة بصأأأأفة عامأأأأة نطأأأأاق تطبيأأأأق التقريأأأأر  -25
الأأ ي ايرتاأأي املقأأرر اخلأأاص السأأابق والأأ ي يسأأتث  املسأأائل املتعلقأأة 

تها ة القضأائية للدولأة الأيت حيمأل املو أف جنسأيابحلصانة مر الواليأ
 وابحلصأأأانة ل اء احملأأأأاكم اجلنائيأأأة الدوليأأأأة وتصأأأانة مسأأأأ ويل ووكأأأأالء
الأأأأأأدول الأأأأأأ ير خيضأأأأأأعون، شأأأأأأفهنم شأأأأأأفن الدبلوماسأأأأأأيني واملأأأأأأو فني 
القنصأأليني واملوفأأدير يف مهأأا  خاصأأة وسأأري م، لألاكأأا  التعا ديأأة 

ا راء بشأأأأفن  وكأأأأان  نأأأأاك  يضأأأأاً توافأأأأق يفأ علأأأأى  سأأأأاس خمصأأأأص
ة مأأأأر الواليأأأأة القضأأأأائية اجلنائيأأأأة نطأأأأاق املوضأأأأوع يف احلصأأأأان اصأأأأر

 أواستبعا  اصانة مس ويل الدول مر الوالية القضائية املدنية
احلصأأأأأأانة  و يأأأأأأد  عضأأأأأأاء اللجنأأأأأأة، بشأأأأأأكل عأأأأأأا ، اعتبأأأأأأار -26

م سسة تستند لد القانون الدويل العريف، على  و ما ايرتاي املقرر 
 أقرير  األويلاخلاص السابق يف ت

 احلصانة،لليي يف منح  يستندل ي ا ابألساسوفيما يتعلق  -27
 ارت منايشأأأأأأة مهمأأأأأأة  شأأأأأأار فيهأأأأأأا بعأأأأأأض  عضأأأأأأاء اللجنأأأأأأة لد  ن 

الو يفأة املضأطلع نأا، يف اأني ركأز آخأرون  على بناء ننحاحلصانة 
التمثيليأأأأة ملسأأأأ ويل الأأأأدول، ويف هنايأأأأة  بشأأأأكل خأأأأاص علأأأأى الصأأأأفة

 ولئأأأك املسأأأ ولني للدولأأأة و أأأو مأأأا يسأأأوم  ‘‘ نثيأأأل’’املطأأأاي، علأأأى 
 االسأأأتنا   يأأأدواالأأأ ير  اللجنأأأة  عضأأأاء بعأأأض و كأأأدأ ح احلصأأأانةمأأأن

ذلأك  يعلأى مأا يسأتتبع احلصانة منح يف الو يفيةلد الصفة   ساساً 
أ للحصأانةيف وضأع تفسأري  ييأق وتقييأدي  مر ضرورة املضأي يأدماً 

 أأأا يكفأأأي يف  وال بأأأد مأأأر األخأأأ  بعأأأني االعتبأأأار  نأأأي مل يأأأتم التمييأأأز
ضاء اللجنة لد  تناوهلم   ا املوضوع بني البياانت اليت   د نا  ع

علأأأى احلصأأأانة الشخصأأأية ( الأأأو يفي والتمثيلأأأي)تطبيأأأق األساسأأأني 
 أواحلصانة املوضوعية

اخلأأاص السأأابق و يأأد بعأأض  عضأأاء اللجنأأة مويأأف املقأأرر  -28
على  ساس املساواة يف السيا ة بني الدول  وم  ا   ن احلصانة تقو 

ر بعأأأض  عضأأأاء اللجنأأأة اسأأأرتعوا لكأأأأ واسأأأتقرار العاليأأأات الدوليأأأة
االنتبأأأأا   يضأأأأاً لد  ن احلصأأأأانة تشأأأأكل  يضأأأأاً تقييأأأأداً لسأأأأيا ة  ولأأأأة 

 أننعها مر  ارسة واليتها احملكمة، مر ايث لهنا

__________ 
 140-116رات ، اجمللأأد الثأاين )اجلأأزء الثأاين(، الفقأأ2011 اوليأة (19)
 3088لد  3086جلسأأا ا أ ونظأأرت اللجنأأة يف  أأ ا املوضأأوع يف 185-159و
 ، اجمللد األول(أ2011 اوليةأ )انظر 3115لد  3113و 3111و
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 مأأأر  ن بعأأأض  عضأأأاء اللجنأأأة عأأأر القلأأأق و خأأأرياً،  عأأأرب -29
 املقرر اخلاص السابق، لد  ييامي بتحديد األسس اليت تقأو  عليهأا

 يعتهأأأأا، مل هتخأأأأ  يف االعتبأأأأار ابلقأأأأدر الكأأأأايف جوانأأأأباحلصأأأأانة وطب
جديأأأدة نشأأأفت يف القأأأانون الأأأأدويل تتعلأأأق  كافحأأأة اافأأأالت مأأأأر 

 أونطايها ارا اً  و احلد مر احلصانة العقاب، ورسد
احلصأأانة مسأأفلة لجرائيأأة  وكأأان  نأأاك أتييأأد واسأأع العتبأأار -30
ابق يف موضأأأوعية، علأأأى سأأأرار مأأأا ذ أأأب لليأأأي املقأأأرر اخلأأأاص السأأأ ال

ومع ذلك،  عرب بعض  عضاء اللجنة عر أتييد م لتناول أ تقارير 
 أاحلصانة مر منظور موضوعي  يضاً  موضوع

دويل عأأأر وبشأأأكل عأأأا ،  عأأأرب  عضأأأاء جلنأأأة القأأأانون الأأأ -31
بأأني احلصأانة الشخصأأية واحلصأانة املوضأأوعية، ولن  للتمييأز أتييأد م

 أمل تقد  آراء واضحة بشفن تبعات   ا التمييز
وفيمأأا يتعلأأق ابألشأأخاص املشأأمولني بنطأأاق تطبيأأق احلصأأانة،  -32

 ‘‘املسأأأأأأأأ ول’’اسأأأأأأأأتخدا  مصأأأأأأأأطلحات  بشأأأأأأأأفن  ارت منايشأأأأأأأأة يصأأأأأأأأرية
سأم املنايشأة بشأفن استصأواب ومأع ذلأك، مل حت‘‘أ املمثأل’’و ‘‘الوكيل’’و

وعلأأأى  ي اأأأال،  يأأأد بعأأأض  عضأأأاء أ اسأأأتخدا   أأأ ا املصأأأطلح  و ذاك
ابق ان مجيأأأأأع مسأأأأأ ويل الدولأأأأأة اللجنأأأأة وجهأأأأأة نظأأأأأر املقأأأأأرر اخلأأأأاص السأأأأأ

ومأأر جهأأة  خأأر ، أ يشأأغلوني الأأ ي املنصأأب تكأأميتمتعأأون ابحلصأأانة، 
تعريأأأأأف مصأأأأأطلح  وجأأأأي  عضأأأأأاء آخأأأأأرون يف اللجنأأأأأة االنتبأأأأا  لد ضأأأأأرورة

واصأأأر اسأأأتعمالي لإلشأأأارة لد األشأأأخاص الأأأ ير يشأأأاركون  ‘‘املسأأأ ول’’
 ألعامة و العاملني يف جمال اخلدمة ا يف  ارسة السلطة احلكومية

ابحلصانة الشخصية،  وفيما خيص األشخاص ال ير يتمتعون -33
 عأأرب عأأد  كبأأري مأأر  عضأأاء اللجنأأة عأأر أتييأأد م ا را  األشأأخاص 

 الأأأأدول وريسأأأأأاء الأأأأ ير يشأأأأأغلون املناصأأأأب العليأأأأأا الثالثأأأأة،  ي ريسأأأأأاء
بيد  ن بعض أ اخلارجية ضمر     الفئة مر احلصانة وو راء احلكومات

يف مأأد  مالءمأأة توسأأيع نطأأاق  أأ   احلصأأانة   عضأأاء اللجنأأة شأأككوا
ومأأأر جهأأأة  خأأأر ،  عأأأرب  عضأأأاء آخأأأرون يف أ اخلارجيأأأة و راء ليشأأأمل

اللجنأأأة عأأأر أتييأأأد م لتوسأأأيع نطأأأاق  أأأ   الفئأأأة مأأأر احلصأأأانة ليشأأأمل 
 الأأأدفاع وو راء مثأأأل و راء)مسأأأ ولني آخأأأرير مأأأر كبأأأار مسأأأ ويل الدولأأأة 

أ العاليأأات الدوليأأةار يف لطأأ  هأأا  يضأأطلعون الأأ ير سالبأأاً مأأا( التجأأارة
ة وضع معايري لتحديأد كبأار مسأ ويل الدولأة مأر و شري  يضاً لد لمكاني

امل كورة  ر ميكر  املناصب العليا الثالثة سري األشخاص ال ير يشغلون
وعلأأأى العكأأأس مأأأر ذلأأأك،  عأأأرب  عضأأأاء أ نأأأ   احلصأأأانة  ن يتمتعأأأوا

بأأأق علأأأى آخأأأرون يف اللجنأأأة عأأأر وجهأأأة نظأأأر مفا  أأأا ان احلصأأأانة تنط
 أالثالثة امل كورة اصراً األشخاص ال ير يشغلون املناصب العليا 

وفيمأأا يتعلأأق بنطأأاق احلصأأانة ولمكانيأأة حتديأأد اسأأتثناءات يف  -34
احلصأأانة   أأ ا الصأأد ،  عأأرب بعأأض  عضأأاء اللجنأأة عأأر ر ي مفأأا    ن

مطلقة، و يدوا ر ي املقرر اخلاص بشفن عد  كفاية األسباب احملأتج نأا 
بيأأأد  ن أ احلصأأأانةيأأأر  ي شأأأكل مأأأر  شأأأكال االسأأأتثناء مأأأر عأأأا ة لترب 

 عضأأأأأاء آخأأأأأرير يف اللجنأأأأأة اعتأأأأأربوا  ن مأأأأأر الضأأأأأروري مراعأأأأأاة بعأأأأأض 
تنطبأق فيهأا احلصأانة، مأر يبيأل اال امأات النامجأة عأر  الظروي اليت ال

القواعأأأأد ا مأأأأرة املتعلقأأأأة ابجلأأأأرائم الدوليأأأأة   عمأأأأال سأأأأري رمسيأأأأة وتعأأأأارر

ومأأأأر جهأأأأة أ نها اجملتمأأأأع الأأأأدويل ككأأأألارتكأأأأاب جأأأأرائم  وليأأأأة يأأأأدي  و
 ا مأأأأرةالقواعأأأأد   خأأأأر ،  كأأأأد  عضأأأأاء آخأأأأرون يف اللجنأأأأة  ن تعأأأأارر

ويف  أأ ا  أابحلصأأانة يتعلأأق فيمأأا مأأاهل حمأأل الارتكأأاب جأأرائم  وليأأة   و
اجلأرائم الدوليأة يف  السياق،  شار بعض  عضاء اللجنة لد ضرورة وضع
األعمأأأال السأأأأابقة احلسأأأبان لأأأد  حتديأأأأد نطأأأاق احلصأأأأانة لسأأأببني ةأأأأا 

 شأأأأأروع يأأأأأانون اجلأأأأأأرائم املخلأأأأأة بسأأأأألم اانسأأأأأأانية  للجنأأأأأة فيمأأأأأا يتعلأأأأأأق
 أ، واالستثناء مر احلصانة يف سياق احملاكم اجلنائية الدولية(20)و منها
 عضاء اللجنة  يضاً عر وجهات نظر م بشأفن مفهأو   و عرب -35
سأأأأأأواء مأأأأأأر منظأأأأأأور نطايأأأأأأي  و مأأأأأأر منظأأأأأأور عاليتأأأأأأي ‘‘ العمأأأأأأل الرمسأأأأأأي’’
فقأأد ر   بعأأض  عضأأاء اللجنأأة  ن كأأل عمأأل أ ملسأأ ولية الدوليأأة للأأدولاب

 فعليأأة الصأأفةبصأأفتي تلأأك، سأأواء  كانأأن تلأأك ‘‘ مسأأ ول’’يضأأطلع بأأي 
، ينبغأأأأأي  ن ييصأأأأأنف ابعتبأأأأأار  عمأأأأأالً رمسيأأأأأاً ويكأأأأأون مشأأأأأموالً  ا ريأأأأأة   

وخالفاً لأ لك،  عأرب  عضأاء آخأرون يف اللجنأة عأر أتييأد م أ ابحلصانة
مسأأأأأأتبعدير منأأأأأأي  ،‘‘الرمسأأأأأأي العمأأأأأأل’’ ملفهأأأأأأو  اصأأأأأأري تعريأأأأأأف لوضأأأأأأع

و عأأأرب أ التصأأأرفات الأأأيت يأأأد تشأأأكل، علأأأى سأأأبيل املثأأأال، جأأأرائم  وليأأأة
‘‘ الرمسأأي العمأأل’’ مفهأأو مأأع  للتعامأألبعأض  عضأأاء اللجنأأة عأأر أتييأأد م 

  ارسأتها لطأار يفالدولأة  لد منسأوابً  العمأل لذا كأان ملا تبعاً  خمتلفة بصورة
 أ لطار املس ولية اجلنائية واحلصانةالشخص يف لد  و للمس ولية

املسأأأائل ااجرائيأأأة الأأأوار ة يف التقريأأأر الثالأأأث للمقأأأرر  ومل تنأأأاي، -36
 فقد  عرب معظم  عضاء اللجنة عأر أتييأد مأ اخلاص السابق ابستفاضة

 االاتجأأأأا )للأأأأنهج العأأأأا  الأأأأ ي اعتمأأأأد  املقأأأأرر اخلأأأأاص يف  أأأأ ا اجملأأأأال 
حلصأأانة، والتنأأا ل عأأر احلصأأانة، اتجأأا  ابابحلصأأانة، توييأأن وطريقأأة اال

، ولن  بأأد  بعأأض  عضأأاء اللجنأأة بعأأض التحفظأأات بشأأفن (وسأأري ذلأأك
اجلو ريأة الأوار ة يف التقريأر  ضرورة التوصل مسبقاً لد اتفاق بشفن املسائل

 أااجرائية للحصانة اجلوانب الثاين للمقرر اخلاص يبل تناول
تتبعأي اللجنأة يف  ن  يتعأني فيما يتعلق ابلنهج الأ ي ،و خرياً  -37
 بد   عضاء اللجنة  ثناء املنايشات آراء خمتلفة  املوضوع،   ا تناول
 اصأراً  املوجأو  القأانون يواعأد ضوء يف يتناول ينبغي كان  لذا مابشفن 

و يبأأأدين أ  يضأأأاً حتليأأأل للقأأأانون املنشأأأو   ل را لذا كأأأان ينبغأأأي  مأأأا و 
عمليأأأأة تأأأأدوير  املوضأأأأوع ابعتبأأأأار  يضأأأأاً آراء متباينأأأأة بشأأأأفن تصأأأأنيف 

بعأأض  عضأأاء اللجنأأة لد  و شأأارأ ل را  عنصأأر التطأأوير التأأدرجيي  و
لقواعد القانون املوجأو    ني يد يكون مر املفيد البدء يف لجراء  راسة

ابلنظر لد شدة اساسية   ا املوضوع، مع اتبأاع هنأج اأ ر يف  أ ا 
تنأأأاول  أأأ ا  وشأأأد   عضأأأاء آخأأأرون يف اللجنأأأة علأأأى ضأأأرورةأ الصأأأد 
وع، يف مجيأأع األاأأوال، بطريقأأة متوا نأأة للحفأأاى علأأى التكأأأاف  املوضأأ

 أالضروري بني مبد  احلصانة ومكافحة اافالت مر العقاب

 املناقشات اليت جرت يف اللجنة السادسة -جيم
تناولأأأأأأأن اللجنأأأأأأأة السا سأأأأأأأة اجلوانأأأأأأأب اجلو ريأأأأأأأة ملوضأأأأأأأوع  -38

يف نائيأأأأة األجنبيأأأأة مسأأأأ ويل الأأأأدول مأأأأر الواليأأأأة القضأأأأائية اجل اصأأأأانة
__________ 

 أ50، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين( والتصويب، الفقرة 1996 اولية (20)
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أ وتأأأأأوفر البيأأأأأاانت الأأأأأيت   لأأأأأن نأأأأأا (22)2011و (21)2008عأأأأأامي 
الوفأأأأو   يضأأأأاً نقاطأأأأأاً مثأأأأرية لال تمأأأأأا  توضأأأأح وجهأأأأأات نظأأأأر الأأأأأدول 

 عا أ يتعلق بتقارير املقرر اخلاص السابق ومسفلة احلصانة بوجي فيما
 مأأا نطأأاق املوضأأوع كمأأا ايرتاأأي املقأأرر اخلأأاص السأأابق، فلأأم  -39
جانأب الأدول، ولن  شأارت بعأض الوفأو   ي تعليقأات خاصأة مأر ييثر 

لد جدو  مراعاة بعض اجلوانب املتعلقأة  بأد  الواليأة القضأائية العامليأة 
 و  نشأأأاء حمأأأاكم  وليأأأةأ وايأأأرت  آخأأأرون  ن تيأأأدر   يضأأأاً مسأأأفلة ارمأأأة 

 احلصانةأ مس ويل الدول ملا هلا مر عالية وثيقة  سفلة
تند يأأانوانً لد صأأرااة  ن احلصأأانة تسأأو علأأر  اأأد الوفأأو   -40

 القانون الدويل العريفأ
 الصأأأأفةو عأأأأرب عأأأأد  مأأأأر الوفأأأأو  عأأأأر أتييأأأأد م العتبأأأأار  -41

، يف اأأأأني ارأتت جمموعأأأأة احلصأأأأانة ملأأأأنح منطقيأأأأاً   ساسأأأأاً  الو يفيأأأأة
 خر  مر الوفو   ن الصفتني الو يفية والتمثيلية  ساس منطقي هلأا 

 ساسأاً  لد السيا ة بوصأفها على اد سواءأ و شارت بعض الوفو 
للحصانة، يف اني  كد  اأد الوفأو   ن األسأاس األمسأى للحصأانة 
 أأأو صأأأون كرامأأأة الدولأأأةأ و شأأأارت بعأأأض الوفأأأو   يضأأأاً لد ضأأأرورة 

يدرة الدولة علأى  وصوناحلفاى على استقرار العاليات بني الدول 
ق   اء مهامها، و شاروا يف   ا الصد  لد ضأرورة حتقيأق تأوا ن  ييأ

 منع اافالت مر العقابأبني     املصاحل و 
و يبأأأأأأدين آراء تفيأأأأأأد  ن للحصأأأأأأانة، يف جو ر أأأأأأا، طابعأأأأأأاً  -42

لجرائيأأاًأ و شأأأارت بعأأأض الوفأأو  لد  ن احلصأأأانة ال تعفأأأي املسأأأ ول 
مر االلتزا  العا  ابارتا  يأوانني الدولأة األجنبيأة، كمأا ال تعفيأي مأر 

 م األجنبيةأاخلضوع للمساءلة عر  عمالي  ما  احملاك
عأأرب  يضأأاً عأأر آراء ت يأأد التمييأأز بأأني احلصأأانة الشخصأأية و ي  -43

واحلصانة املوضوعية يف حتديد نطاق اصانة مسأ ويل الأدولأ ومل تقأد  
 التمييزأ بصفة عامة آراء تعارر احلفاى على   ا

ومل يأأأتم التوصأأأل يف اللجنأأأة السا سأأأة لد توافأأأق يف ا راء فيمأأأا  -44
يتمتعأوا ابحلصأانةأ فبينمأا كأان خاص ال ير ينبغأي  ن يتعلق بتحديد األش
نتأأأأأأع شأأأأأأاسلي املناصأأأأأأب الثالثأأأأأأة ابحلصأأأأأأانة  بشأأأأأأفن نأأأأأأاك اتفأأأأأأاق عأأأأأأا  

الشخصية، طلب  اد الوفو  لد اللجنأة  ن تنظأر  يضأاً يف لمكانيأة مأنح 
 أ ا النأأوع مأر احلصأأانة لد  شأخاص آخأأرير، تكأم املناصأأب العليأا الأأيت 

حلصأأأانة الشخصأأأأية يشأأأغلوهناأ ويف  أأأ ا الصأأأد ،  كأأأأد  اأأأد الوفأأأو   ن ا
__________ 

الأيت جأرت يف  انظر املوجز املواضيعي الأ ي  عدتأي األمانأة العامأة للمنايشأة (21)
، (A/CN.4/606)ا الثالثأأأأأأة والسأأأأأأتني اللجنأأأأأأة السا سأأأأأأة للجمعيأأأأأأة العامأأأأأأة خأأأأأأالل  ور أأأأأأ

 الثالثأأأة الأأأدورة العامأأأة، للجمعيأأأةالرمسيأأأة  الواثئأأأقأ انظأأأر  يضأأأاً 110-89الفقأأرات 
 أ(A/C.6/63/SR.22-SR.25) 25-22، اجللسات السا سة اللجنة والستون،

تأي األمانأة العامأة للمنايشأة الأيت جأرت انظأر املأوجز املواضأيعي الأ ي  عد (22)
يف اللجنأأأأأأأأأأة السا سأأأأأأأأأأة للجمعيأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأة خأأأأأأأأأأالل  ور أأأأأأأأأأا السا سأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأتني 

(A/CN.4/650) العامأأأة، للجمعيأأأةالرمسيأأأة  الواثئأأأقأ انظأأأر  يضأأأاً 13-4، الفقأأأرات 
-26و 24و 20-18، اجللسأأأات ةأالسا سأأ اللجنأأة والسأأتون، السا سأأة الأأدورة
28 (A/C.6/66/SR.18-SR.20, SR.24, SR.26-SR.28)أ 

شأأأأأأغلون و أأأأأأائف نثيليأأأأأأةأ ينبغأأأأأأي  ن نأأأأأأنح فقأأأأأأط لألشأأأأأأخاص الأأأأأأ ير ي
يتعلأأق بتمتأأع مجيأأع مسأأ ويل الأأدول ابحلصأأانة بصأأفة عامأأة،  يبأأدين  وفيمأأا

 ‘‘أاملس ول’’آراء متباينة للغاية، وطيلب لد اللجنة تعريف مصطلح 
و بأأأدين آراء متباينأأأة بشأأأفن مسأأأفلة نطأأأاق احلصأأأانةأ ففأأأي  -45

الأأأأأبعض  ن للحصأأأأأانة طابعأأأأأاً مطلقأأأأأاً يف مجيأأأأأع األاأأأأأوال اأأأأأني يأأأأأال 
استحالة وجو  استثناءات ل لك يف القانون العريف،  كد آخرون  ن و 

احلصأأأأأانة ياعأأأأأدة عامأأأأأة ميكأأأأأر  ن يكأأأأأون هلأأأأأا اسأأأأأتثناءاتأ ويف  أأأأأ ا 
الصأأد ،  يبأأدين آراء تأأدعو لد ااأأاذ اجلأأرائم الدوليأأة اجلسأأيمة معيأأاراً 

نة،  أا يف ذلأك احلصأانة الشخصأية، لتحديد االستثناءات مر احلصأا
 راسأأأأأة  أأأأأ   املسأأأأأفلة مأأأأأر وجهأأأأأة نظأأأأأر القأأأأأانون  وطيلأأأأأب لد اللجنأأأأأة

املنشو أ ويف  أ ا السأياق،  شأري  كأ لك لد القواعأد ا مأرة ابعتبار أا 
معيأاراً لتحديأد مسأأوسات  كنأة لالسأتثناء مأأر احلصأانة، ولد اجلأأرائم 

ائم املنصأوص عليهأا يف اليت تدخل يف اختصاص احملأاكم الدوليأة واجلأر 
أ ومأأر جهأأة  خأأر ، (23)ظأأا  رومأأا األساسأأيالقأأوانني احملليأأة تطبيقأأاً لن

 شار  اد الوفو  لد  ن االستثناءات مر احلصأانة ميكأر  ن تيضأعف 
األسأأأاس الأأأ ي تقأأأو  عليأأأي العاليأأأات الدوليأأأة وتتأأأيح لمكانيأأأة توجيأأأي 

القانونيأة  ا امات بدوافع سياسية وتثري خماوي تتعلق  راعاة األصأول
لوفأأو  االنتبأأا  لد ضأأرورة الواجبأأةأ ويف مجيأأع األاأأوال، لفتأأن بعأأض ا

 توخي احل ر يف تناول مسفلة االستثناءات مر احلصانةأ
و شأأارت بعأأض الوفأأأو   يضأأاً لد ضأأرورة ييأأأا  اللجنأأة بوضأأأع  -46

العمأأل ’’للتمييأأز بوضأأو  بأأني ‘‘ العمأأل الرمسأأي’’تعريأأف واضأأح ملفهأأو  
 ‘‘أالعمل ال ي يندر  ضمر املها  الرمسية’’و ‘‘الصا ر عر مس ول

 ثأأريت  يضأأاً مسأأفلة العاليأأة بأأني احلصأأانة ومسأأ ولية الدولأأة، و  -47
ايث  شار  اد الوفو  لد  ن تناول     العالية بشكل سليم يستلز  

 يف سياق التمتع ابحلصانة املوضوعيةأ‘‘ السيطرة’’توضيح مفهو  
ل ي ينبغي  ن تتبعي جلنة القأانون و خرياً، فيما يتعلق ابلنهج ا -48

ا هلأأأ ا املوضأأأوع، كأأأان  نأأأاك تبأأأاير كبأأأري يف ا راء الأأأيت الأأأدويل يف تناوهلأأأ
  يل نأأا يف اللجنأأة السا سأأة فيمأأا يتعلأأق ابلأأدور الأأ ي ميكأأر  ن ي  يأأي 
حتليل القانون املوجأو   و القأانون املنشأو أ و عأن بعأض الوفأو  لد  ن 

قتضأي النظأر  والً يف مسأفلة القأانون املوجأو  تتبع اللجنة هنجأاً تأدرجيياً ي
نتقأأأال الاقأأأاً لد تنأأأاول مسأأأائل القأأأانون املنشأأأو أ و شأأأار آخأأأرون مث اال

لد  ن اللجنأأأأة ينبغأأأأي  ن تتبأأأأع هنييجأأأأاً جديأأأأدة يف االضأأأأطالع اعماهلأأأأا 
علأأى  سأأاس  ن القأأانون الأأدويل يتطأأور وال بأأد مأأر مراعأأاة التغأأريات الأأيت 

خباصأة فيمأا يتعلأق ابجلأرائم الدوليأةأ ويف  أ ا يسفر عنها  أ ا التطأور، و 
، طيلأأب لد جلنأأة القأأانون الأأدويل  ن تعمأأل علأأى  اي ة االتسأأاق الصأأد 

يف القأأأانون الأأأدويل وحتقيأأأق التأأأوا ن بأأأني ضأأأرورة احلفأأأاى علأأأى اسأأأتقرار 
العاليأأأات الدوليأأأة وضأأأرورة رنأأأب اافأأأالت مأأأر العقأأأاب علأأأى اجلأأأرائم 

 ون الدويلأاجلسيمة املنصوص عليها يف القان
__________ 

 17نظأأأأأأا  رومأأأأأأا األساسأأأأأأي للمحكمأأأأأأة اجلنائيأأأأأأة الدوليأأأأأأة )رومأأأأأأا،  (23)
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No(، 1998نو /يوليأأي 

38544, p. 95أ 
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ال يأأأأأزال موضأأأأأوع اصأأأأأانة مسأأأأأ ويل الأأأأأدول مأأأأأر الواليأأأأأة  -49
القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة حيظأأى اب تمأأا  كبأأري مأأر الأأدول واجملتمأأع 

مثأأأأرية للجأأأأدلأ ويأأأأد لأأأأدويل ككأأأأل، تقابلأأأأي  ارسأأأأة متسأأأأقة لكنهأأأأا ا
انيشأأأأن الأأأأدول  أأأأ ا النأأأأوع مأأأأر احلصأأأأانة لعقأأأأو  عأأأأدة يف احملافأأأأل 
السياسية والقانونيأة علأى اأد سأواء، ويأد سأاةن وال تأزال تسأا م 
فيها نمة م سسات  كا مييأة وعلميأة، فضأاًل عأر مراكأز الفكأر يف 

أ (24)ي خاص معهد القأانون الأدويلخمتلف   اء العامل،  ا فيها بوج
وسا م يف لثراء     املنايشات  يضاً ل را  عناصر ال س  عنها يف 
القانون الدويل املعاصأر، مأر يبيأل تعريأف املسأ ولية اجلنائيأة الدوليأة 
للفأأر  ولنشأأاء احملأأاكم اجلنائيأأة الدوليأأة، وبصأأفة عامأأة وضأأع ا ليأأات 

ى  خطأر اجلأرائم الدوليأةأ املناسبة ملكافحة اافالت مر العقأاب علأ
اً، ال بأأد مأأر التأأ كري ان حمكمأأة العأأدل الدوليأأة يأأد  سأأهمن و خأأري 

لسأأهاماً  امأأاً يف النقأأال الأأدائر مأأر خأأالل خمتلأأف القضأأااي املعروفأأة 
جيأأأداً والأأأيت سأأأبق للمقأأأرر اخلأأأاص السأأأابق تناوهلأأأا،  أأأا فيهأأأا احلكأأأم 

لقضأأية يف ا 2012شأأباد/فرباير  3الصأأا ر مأأ خراً عأأر احملكمأأة يف 
أ ويسأأأتدعي (25)القضأأأائية الواليأأأة مأأأر دولأأأةال اصأأأاانتاملتعلقأأأة بأأأأأ 

 أأ ا احلكأأم تثأأاً خاصأأاً ملأأا يتضأأمني مأأر عناصأأر منهجيأأة مهمأأة يف 
سياق مسفلة اصانة الأدول الأيت ينبغأي للجنأة النظأر يف ا اثر الأيت 
ميكأأأأر  ن ترتتأأأأب عليهأأأأا فيمأأأأا يتعلأأأأق تصأأأأانة مسأأأأ ويل الأأأأدول مأأأأر 

 نائية األجنبيةأالوالية القضائية اجل
يأأأأة  خأأأأر ، وكمأأأأا يتجلأأأأى مأأأأر اللمحأأأأة العامأأأأة ومأأأأر انا -50

املعروضأأأأأأأأة يف الفصأأأأأأأأل األول مأأأأأأأأر  أأأأأأأأ ا التقريأأأأأأأأر، فأأأأأأأأإن موضأأأأأأأأوع 
مسأأأأأ ويل الأأأأأدول مأأأأأر الواليأأأأأة القضأأأأأائية اجلنائيأأأأأة األجنبيأأأأأة  اصأأأأأانة

يسأألم مأأأر اجلأأدلأ فقأأأد  اثرت وجهأأات النظأأأر الأأيت  عأأأرب عنهأأأا  مل
رية   الثالثأأأة منايشأأأة مستفيضأأأة ومثأأأاملقأأرر اخلأأأاص السأأأابق يف تقأأأارير 

لال تمأأأا  بأأأر ت فيهأأأا موايأأأف خمتلفأأأة، بأأأل ومتضأأأاربة يف كثأأأري مأأأر 
األايان، فيما يتعلق ببعض املفا يم والفئات األساسية املقرتاأة يف 

 التقارير امل كورةأ

__________ 
انظأأأر الدراسأأأة املهمأأأة الأأأيت  جرا أأأا املقأأأرر اخلأأأاص السأأأابق ألعمأأأال  (24)

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء األول(، الوثيقأأأة 2008 اوليأأأةد يف تقريأأأر  األويل )املعهأأأ
A/CN.4/601 وكأأأأأأأأأ لك ااشأأأأأأأأأارات الأأأأأأأأأيت 26و 25، الفقأأأأأأأأرعن 199، ص ،)

 يور  ا املقرر اخلاص يف تقارير  بشفن القرارات األخرية اليت اا  ا املعهدأ
(25) Germany v. Italy: Greece Intervening, I.C.J. Reports 2012, 

p. 99 نأأا كأأ لك لد ا راء الأأيت  بأأدا ا كأأل مأأر القضأأاة  أ ال بأأد مأأر ااشأأارة 
كورومأأأأأا وكيأأأأأث وبنونأأأأأة، وكأأأأأ لك لد ا راء املخالفأأأأأة الأأأأأيت  بأأأأأدا ا القاضأأأأأيان  

 كانتشا و تريندا ي ويوسف والقاضي املخصص آن اك ساايأ

ويف   ا السياق، ينبغي للجنة القأانون الأدويل  ن تواصأل  -51
غأأأي هلأأأا  ن تفعأأأل ذلأأأك بصأأأورة  عماهلأأأا بشأأأفن  أأأ ا املوضأأأوعأ وينب

جيأأأة ومنظمأأأة لكأأأأي تأأأتمكر مأأأأر تنأأأاول  أأأأ ا املوضأأأوع بفعاليأأأأة منه
وكفاءةأ ويتطلب ذلك ب ل جهد لضايف لتوضيح املنهجية وك لك 
السعي لتوضيح املفا يم، توخياً لتحقيق  دفني:  وهلما، التقليل لد 
  ىن اأأد مأأر  وجأأي الغمأأور الأأيت يأأد تأأ  ي يف هنايأأة املطأأاي لد 

توضأأأأيح سأأأأريع ووايأ واثنيأأأأاً،  ة اللأأأأبس يف موضأأأأوع حيتأأأأا  لد  اي
أأأأأأر، اعلأأأأأأى  رجأأأأأأة مأأأأأأر املوثوييأأأأأأة، مأأأأأأر  وضأأأأأأع خريطأأأأأأة طريأأأأأأق نكم
االسأأتجابة للطلأأأب الأأأ ي وجهتأأأي اجلمعيأأة العامأأأة لد جلنأأأة القأأأانون 

 الدويل للنظر يف   ا املوضوع على سبيل األولويةأ

ك ويف  أأأأأ   املرالأأأأأة مأأأأأر العمأأأأأل، ينبغأأأأأي  ن تفضأأأأأي تلأأأأأ -52
فأأأأأأا يم واملنهجيأأأأأأة لد حتديأأأأأأد نقأأأأأأاد اجلهأأأأأأو  املب ولأأأأأأة لتوضأأأأأأيح امل

الرئيسأأية الأأيت ال تأأزال يائمأأة اأأىت ا ن والنقأأاد الأأيت ينبغأأي  اخلأأالي
 ن ترتكز عليها األعمال اليت ستضأطلع نأا املقأررة اخلاصأة واللجنأة 

 يف املستقبلأ

واسأأأأأأأأتنا اً لد  أأأأأأأأ   املعأأأأأأأأايري، سأأأأأأأأيتم يف مأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي مأأأأأأأأر  -53
التمييأأأز والعاليأأأة بأأأني نأأأاول كأأأل مأأأر املسأأأائل التاليأأأة: الصأأأفحات ت

احلصانة املوضوعية واحلصانة الشخصية واألسأاس الأ ي تقأو  عليأي 
 اعن الفئتان مر  جل حتديد ما لذا كان ينبغي  ن يكون لكل فئة 
منهمأأأا نظأأأا  يأأأانوين منفصأأأل )الفأأأرع  لأأأف(؛ والتمييأأأز والعاليأأأة بأأأني 

ا يف  ولية الدوليأأأأأأة للفأأأأأأر  وأتثريةأأأأأأاملسأأأأأ ولية الدوليأأأأأأة للدولأأأأأأة واملسأأأأأأ
احلصانة )الفرع ابء(؛ واحلصانة الشخصأية )الفأرع جأيم(؛ واحلصأانة 
املوضأأأأأأأوعية )الفأأأأأأأأرع  ال(؛ و خأأأأأأأرياً، اجلوانأأأأأأأأب ااجرائيأأأأأأأة املرتبطأأأأأأأأة 

 ابحلصانة )الفرع  اء(أ

 احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية -ألف

ويل مسأأأأأأفلة تنأأأأأأاول املقأأأأأأرر اخلأأأأأأاص السأأأأأأابق يف تقريأأأأأأر  األ -54
نة الشخصأأية واحلصأأانة املوضأأوعيةأ و أأو بأأ لك التمييأأز بأأني احلصأأا

يشري جمد اً لد نييز راسأخ يف املمارسأة والفقأيأ كمأا مت التطأرق لد 
 أأ ا التمييأأز بأأني نأأوعي احلصأأانة يف منايشأأات جلنأأة القأأانون الأأدويل 
ويف منايشأأات اللجنأأة السا سأأةأ وال شأأك  ن  أأ ا التمييأأز يأأائم يف 

مأأأر نقأأأاد التوافأأأق يف ا راء رسأأأة ويشأأأكل اابقأأأاء عليأأأي نقطأأأة املما
 النا رة اليت  هرت اىت ا نأ

ومأأأع ذلأأأك، يبأأأدو  ن توافأأأق ا راء  أأأ ا يقتصأأأر فقأأأط علأأأى  -55
وجو    ا التمييز، ومل يتسر التوصل لد مويف مواد  و شبي مواد 
بشأفن مسأفلتني  ساسأيتني لتحديأأد عمأل اللجنأة يف املسأتقبل يف  أأ ا 

 الفصل الثاين
يف فرتة السنوات اخلمس  “مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيةحصانة ”موضوع 
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ال، وةا: ) ( ما لذا كان التمييز املفا يمي بني احلصانة الشخصية اجمل
يف نظامني يانونيني  يتجسد و ينبغي  ن  سديتجواحلصانة املوضوعية 

منفصأأألني و)ب( مأأأا لذا كانأأأن  نأأأاك، علأأأى الأأأرسم مأأأر  أأأ ا التمييأأأز 
املفا يمي، عناصر  ساسية تسمح  جيا  مويف مواد ايال موضوع 

 ل مر الوالية القضائية اجلنائية األجنبيةأاصانة مس ويل الدو 
ن التمييأأز بأأني وفيمأأا يتعلأأق ابملسأأفلة األود، ميكأأر القأأول ا -56

احلصأأانة الشخصأأية واحلصأأانة املوضأأوعية يشأأكل األسأألوب األنسأأب 
اخلاصأأأة واحملأأأد ة  الظأأأرويلتنأأأاول  أأأ ا املوضأأأوع، لذ يسأأأمح بدراسأأأة 

يسأاعد   خأر ، انايأة ومأراأدةأ  على احلصانة نوعي مر نوع لكل
رنأأب اأأاالت اللأأبس واملفأأا يم املبهمأأة الأأيت  علأأى  يضأأاً  أأ ا التمييأأز 

تتكأأرر  كثأأر مأأر الأأال   يف املمارسأأة، بأأل واأأىت يف السأأوابق القضأأائية 
القانونيأأأة الواجأأأب  الأأأنظم تنأأأاول لمكانيأأأة يتأأأيحفإنأأأي  ،و خأأأرياً والفقأأأيأ 

ة أ ويأأد ترسأأب اللجنأأتطبيقهأا يف  أأ   احلالأأة  و تلأأك بشأأكل منفصأأل
فصأأأأل بوضأأأأو  بأأأأني نأأأأوعني مأأأأر يف اتبأأأأاع  أأأأ ا الأأأأنهج القأأأأائم علأأأأى ال

احلصأأانة، والعمأأل، يف الويأأن نفسأأي، علأأى حتديأأد نظأأا  يأأانوين لكأأل 
منهمأأأأاأ وتأأأأز ا   ةيأأأأة  أأأأ ا األسأأأألوب املنهجأأأأي بصأأأأورة خاصأأأأة ألن 

 األعمال السابقة ال تسمح  جراء   ا التمييز بوضو أ
املسأأأأأفلتني املأأأأأ كورتني وفيمأأأأأا يتعلأأأأأق ابملسأأأأأفلة الثانيأأأأأة مأأأأأر  -57

مأأأأر التفكيأأأأد علأأأأى  ن التمييأأأأز بأأأأني نأأأأوعي اصأأأأانة  عأأأأال ، ال بأأأأد 
مسأأأأ ويل الأأأأدول مأأأأر الواليأأأأة القضأأأأائية اجلنائيأأأأة األجنبيأأأأة )احلصأأأأانة 
الشخصأية واحلصأانة املوضأوعية( ينبغأأي  ن يأتم  ون املسأاس بنقطأأة 
واادة ال تقبل اجلأدل، و أي  نأي ييتأوخى يف نأوعي احلصأانة كليهمأا 

ع الأأأأأدويل وييمأأأأأي ق الغأأأأأرر ذاتأأأأأي، و أأأأأو صأأأأأون مبأأأأأا   اجملتمأأأأأحتقيأأأأأ
نحان للمستفيد يف املطلق بغض النظر  ومصاحلي ككل، و هنما ال ميي
عأأأر عاليتأأأي ابلدولأأأة واضأأأطالعي  هأأأا  نثيليأأأة  و سري أأأا مأأأر مهأأأا  
الدولأأة، و خأأرياً،  هنمأأا مينحأأان مأأر  جأأل مواصأألة االضأأطالع نأأ   

ةأ وابلتأايل، تتسأم اصأانة مسأ ويل املها  واستقرار العاليأات الدوليأ
ول مر الوالية القضائية اجلنائية األجنبية، ككل، وبصري النظر الد

عأأر املهأأأا  األخأأأر  احملأأد ة لكأأأل نأأأوع مأأر نأأأوعي احلصأأأانة، بطأأأابع 
و يفأأي واضأأح يرمأأي لد صأأون مبأأا   اجملتمأأع الأأدويل وييمأأي، و أأو 

الوالية  طابع و يفي عا  ال ميكر اصر  يف احلصانة املوضوعية مر
 اصراً  يستخد ‘‘ احلصانة الو يفية’’القضائية، ولن كان مصطلح 

 يف الغالب هل ا النوع مر احلصانةأ
ويشأأكل  أأ ا الطأأابع الأأو يفي للحصأأانة،  عنأأا  الواسأأع،  -58

اجر الزاوية ال ي يقو  عليي مفهو  احلصانة، وابلتايل، تر  املقررة 
فيمأا تضأطلع بأي اللجنأة  اخلاصة  ني ينبغي  ن يكون عنصراً  ساسأياً 

ن  أأأ ا املوضأأأأوعأ ولأأأأر يتسأأأ ، بأأأأدون  خأأأأ   أأأأ ا مأأأر  عمأأأأال بشأأأأف
اجلانب بعني االعتبار، بلورة فهم لنظا  اصانة مس ويل الدول مأر 
الواليأأة القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة ميكأأر  ن يأأدر  بسأأهولة يف لطأأار 
القأانون الأأدويل املعاصأأر واملسأأاعدة يف لرسأأاء  سأأاس متأأني لأأي، علأأى 

بأأني  أأ   احلصأأأانة   أأو يكفأأل عأأد  اأأدو  تضأأارب ال  اعأأي لأأي
ومبأأأأا   اجملتمأأأأع الأأأأدويل وييمأأأأي األخأأأأر  الأأأأيت مأأأأا  الأأأأن يف مرالأأأأة 

اا ما   يضأاً يف صألب القأانون الأدويلأ ومأر شأفن ذلأك  ن ميهأد 
السبيل التباع  سلوب متوا ن يف ليرار احلصانة موضوع   ا التقرير 

 كثأأر اضأأفاء طأأابع االسأأتقرار  وييسأأر وضأأع نظأأا  يأأانوين وااأأد  و
   املمارسة وعلى العاليات الدوليةأعلى   

املسؤولية الدولية للدولة واملسؤولية الدولية للفرد:  -ابء
 أتثريمها يف احلصانة

ةة مسفلة  خر  كانن موضع نقال يف الدورات السابقة  -59
دوليأأأة تتمثأأأل يف العاليأأأة بأأأني املسأأأ ولية الدوليأأأة للدولأأأة واملسأأأ ولية ال

مأأأر آاثر فيمأأأا يتعلأأأق تصأأأانة  مأأأاعليه ترتتأأأبللفأأأر  ومأأأا ميكأأأر  ن 
مسأ ويل الأدول مأر الواليأة القضأائية اجلنائيأة األجنبيأةأ ويأد نشأفت 

ونسبي لد ‘‘ العمل الرمسي’’املنايشة  ساساً يف لطار تعريف مفهو  
الدولأأأأةأ وابلتأأأأايل، فهأأأأي منايشأأأأة جأأأأرت بشأأأأكل خأأأأاص يف سأأأأياق 

ابلقأدر  لكنها تتعلق  يضاً ابحلصانة الشخصيةاحلصانة املوضوعية، 
 ال ي تشمل فيي احلصانة فيما يتعلق ابألعمال الرمسيةأ

وال بأأأأأد مأأأأأر توضأأأأأيح  أأأأأ   العاليأأأأأة لتحديأأأأأد األسأأأأألوب  -60
املنهجأأي الأأ ي ينبغأأي اتباعأأي يف تنأأاول احلصأأانة، وميكأأر  ن ترتتأأب 

ظم املطبقأة عليي آاثر كبرية  يضاً فيما يتعلق ابلنظا  القأانوين  و ابلأن
ايل، يأد ترسأب اللجنأة يف التصأدي هلأ   على نأوعي احلصأانةأ وابلتأ

املسأأأأأفلة يف املرااأأأأأل األود مأأأأأر عملهأأأأأا يف فأأأأأرتة السأأأأأنوات اخلمأأأأأس 
اجلاريةأ وللقيا  ب لك، ينبغي  ن ت خ  يف االعتبار يواعأد ومبأا   
القانون الدويل املطبقة حتديداً على احلصانة وعلى مس ولية الدولأة، 

الأأدويل املعاصأأر الأأيت   عأأر سري أأا مأأر يواعأأد ومبأأا   القأأانونفضأأالً 
تنطبأأق علأأى املسأأ ولية اجلنائيأأة الدوليأأة لألفأأرا  وتشأأكل جمموعأأة مأأر 
يواعأأد اجملتمأأع الأأدويل ومبا ئأأي وييمأأي الراميأأة لد مكافحأأة اافأأالت 

 مر العقابأ

 احلصانة الشخصية -جيم
ال ، لن مفهأأأو  احلصأأأأانة الشخصأأأأية، كمأأأأا  شأأأأري لليأأأأي  عأأأأ -61

املتفأق عليأي عمومأاً  ن املقصأأو  مفهأو  ال خأالي عليأي، لذ لن مأأر 
بأأي احلصأأانة الأأيت يتمتأأع نأأا بعأأض األشأأخاص تكأأم املناصأأب الأأيت 

 ي  وهنأأأأأا الأأأأأيت ابألعمأأأأأاليشأأأأأغلوهنا يف الدولأأأأأة، سأأأأأواء فيمأأأأأا يتعلأأأأأق 
تكأم املنصأب  ي  وهنأا الأيت الرمسيأة األعمأال و  الشخصأية بصفتهم

املرتبطأأأة بأأأي  سأأأاس  أأأ ا املنصأأأب واملهأأأا   الأأأ ي يشأأأغلونيأ ويشأأأكل
االعرتاي ابحلصانة  ما  احملاكم اجلنائية للدولة األجنبيأةأ لكأر، لذا 
مل يكأأر مفهأأو  احلصأأانة الشخصأأية حمأأل خأأالي يف اأأد ذاتأأي، فأأإن 
تعريأأف جوانبأأي مسأأفلة خاضأأعة للمنايشأأة مل يتسأأر التوصأأل بشأأفهنا 

تقأأأأأأارير املقأأأأأأرر  اأأأأأأىت ا ن لد توافأأأأأأق يف ا راءأ ويتجسأأأأأأد  أأأأأأ ا يف
السأأأابق، وبوجأأأي خأأأاص يف منايشأأأات جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل  اخلأأاص

 واجلمعية العامةأ
وييسأأأأأتنتج  أأأأأا سأأأأأبق  ن ةأأأأأة اتفايأأأأأاً بشأأأأأفن ثأأأأأال  نقأأأأأاد  -62

 ساسية  ي: الربط بني احلصانة الشخصية وشغل مناصب عليا يف 



 60 واثئق الدورة الرابعة والستني 

 

الدولأأأأة )مأأأأع  نأأأأي مل يأأأأتم التوصأأأأل لد توافأأأأق كأأأأاي يف ا راء بشأأأأفن 
عأأني  ن يتمتعأأوا ابحلصأأانة(؛ وانطبأأاق ي تلأأك املناصأأب  أأر يتشأأاسل

الأأأأأيت ي  يهأأأأأا املسأأأأأتفيد  األعمأأأأأالاحلصأأأأأانة الشخصأأأأأية علأأأأأى مجيأأأأأع 
والرمسيأة(؛ والطأابع امل يأن للحصأانة الشخصأية  الشخصأية بصفتي)

 الأأ ي املنصأب شأأغلالأيت تنتهأأي ااملأا يتويأأف الشأخص املعأأ  عأر 
نة، زال  ناك موايف متبايعلى  ساسي احلصانةأ لال  ني ال ت منحن

ال سأأيما فيمأأا يتعلأأق  سأأفلتني  ساسأأيتني، وةأأا: يائمأأة األشأأخاص 
الأأأأ ير ميكأأأأنهم التمتأأأأع ابحلصأأأأانة الشخصأأأأية، وحتديأأأأد مأأأأا لذا كأأأأان 
للحصأأأانة طأأأابع مطلأأأق  و مقيأأأدأ وابلتأأأايل، ينبغأأأي  ن تصأأأب جلنأأأة 
القأأأأانون الأأأأدويل ا تمامهأأأأا علأأأأى  أأأأاتني املسأأأأفلتني يف العمأأأأل الأأأأ ي 

   ا املوضوعأ بي يف املستقبل بشفن تضطلع
وفيمأأأأأا يتعلأأأأأق ابملسأأأأأفلة األود، يبأأأأأدو  ن  ارسأأأأأة الأأأأأدول  -63

والفقأأي القأأانوين والسأأوابق القضأأائية تشأأري لد  هأأور توافأأق يف ا راء 
املناصب العليا الثالثة ) ي ريساء الدول وريساء احلكومات  بشفن

حلصأانةأ ومأع ذلأك، وو راء اخلارجية( اليت يتمتأع  عضأاي ا  ائمأاً اب
  الأأبعض  نأأي ميكأأر ألشأأخاص آخأأرير و/ و مناصأأب  خأأر   ن يأأر 

يكونأأوا مشأأمولني  يضأأاً ابحلصأأانة،  ون  ن يتسأأ  التوصأأل لد  ي 
اتفأأاق بشأأفن  أأ الء األشأأخاص و/ و تلأأك املناصأأبأ وابلتأأايل، يأأد 
ترسب اللجنة يف النظر يف املمارسة ومبا   القأانون الأدويل الواجبأة 

ثة  سئلة متباينة ولكر يكمل كل  جل لجيا   جوبة لثال التطبيق مر
منهأأأأأا ا خأأأأأر و أأأأأي:  أأأأأل ميكأأأأأر  ن يتمتأأأأأع ابحلصأأأأأانة مأأأأأر الواليأأأأأة 
القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة  شأأخاص آخأأرون سأأري شأأاسلي املناصأأب 
العليأأأأأأأأا الثالثأأأأأأأأأة املأأأأأأأأ كورة؟ ولذا كأأأأأأأأأان اجلأأأأأأأأواب بأأأأأأأأأنعم: مأأأأأأأأر  أأأأأأأأأم 

الثالثأأأة  أأأر  املناصأأأب العليأأأا خبأأأالياألشأأأخاص/ما  أأأي املناصأأأب 
التمتع ابحلصانة،  و على األيل، مأا  أي املعأايري الأيت ميكأر ميكنهم 

 ن تيستخد  لتحديد   الء األشأخاص  و تلأك املناصأب؟ و خأرياً، 
 ؟مفتواة    مغلقة ل ينبغي  ن تكون يائمة املتمتعني ابحلصانة 

 وفيما يتعلق ابلطابع املطلق  و املقيد للحصأانة الشخصأية، -64
متعارضانأ فالبعض ير   ني ال يوجد بدي اىت ا ن مويفان فقد  ي 

 االاتجأأا  ي اسأأتثناء مأأر  أأ ا النأأوع مأأر احلصأأانة، وميكأأر ابلتأأايل 
فيمأأا يتعلأأق اي عمأأل يقأو  بأأي األشأأخاص املتمتعأأون ابحلصأأانةأ  بأي

وير  آخرون، على النقيض مر ذلك،  ن بعض األعمأال الصأا رة 
 و و يأأأأأأأر اخلارجيأأأأأأأة،  و،عأأأأأأأر رئأأأأأأأيس الدولأأأأأأأة  و رئأأأأأأأيس احلكومأأأأأأأة  

ايتضأأأأى األمأأأأر، شأأأأخص آخأأأأر ميكأأأأر  ن يتمتأأأأع نأأأأ   احلصأأأأانة  لذا
تكأأأأأون مشأأأأأمولة نأأأأأ   احلصأأأأأانة لذا كأأأأأان العمأأأأأل يتعأأأأأارر مأأأأأع  ال

القواعد ا مرة  و ميكر وصفي اني جرمية  وليةأ ويد رد اللجنة  ن 
مأأأر املفيأأأد تنأأأاول  أأأ   املسأأأفلة، آخأأأ ة يف االعتبأأأار، يف مجلأأأة  مأأأور 

املركأأأأأأز اخلأأأأأأاص الأأأأأأ ي يشأأأأأأغلي  اص، العناصأأأأأأر التاليأأأأأأة:وبوجأأأأأأي خأأأأأأ
األشخاص املتمتعون ابحلصانة يف نظأا  الدولأة ويف نظأا  العاليأات 
الدوليأأأأأأة ككأأأأأأل؛ ومصأأأأأأاحل القأأأأأأانون الأأأأأأدويل وييمأأأأأأي ومبأأأأأأا ي  حمأأأأأأل 
اال تمأأا ؛ والطأأابع الأأو يفي لكأأل اصأأانة والطأأابع الأأ ي ينفأأر  بأأي 

 التفسأأأأأري مبأأأأأد ق  أأأأأ ا النأأأأأوع مأأأأأر احلصأأأأأانة، و خأأأأأرياً، مأأأأأد  انطبأأأأأا
 على ليرار احلصانةأ وجد لن يديالتقي

 احلصانة املوضوعية -دال
ال يوجأأأد، يف املطلأأأأق،  ي جأأأأدل اأأأأول مفهأأأأو  احلصأأأأانة  -65

املوضأأأوعيةأ واملقصأأأو  نأأأ ا املصأأأأطلح يف األعمأأأال السأأأابقة للجنأأأأة 
القأأانون الأأدويل ويف املمارسأأة ويف السأأوابق القضأأائية والفقأأي القأأانوين 

خاص الأأ ير يعملأأون بصأأفتهم  يتمتأأع نأأا بعأأض األشأأاحلصأأانة الأأيت
مأر مسأوييل  و وكأالء الدولأة والأأ ير يأ  ون  عمأااًل رمسيأة بصأأفتهم 
تلأأكأ بيأأد  ن بعأأض اجلوانأأب األساسأأية هلأأ ا املفهأأو  كانأأن موضأأع 
تفسأأأأريات متباينأأأأة ومتعارضأأأأة تعيأأأأق لمكانيأأأأة التوصأأأأل لد توافأأأأق يف 

 يف الويأن نفسأي،  ثأأريتا راء بشأفن تعريأف احلصأانة املوضأوعيةأ و 
 يضأأاً يف سأأياق املنايشأأات الأأيت  ارت يف جلنأأة القأأانون الأأأدويل ويف 
اللجنة السا سة نقاد  خر  موضع خالي يتعني تناوهلا مر  جأل 
حتديأأأد النظأأأا  القأأأانوين الأأأ ي ميكأأأأر تطبيقأأأي علأأأى  أأأ ا النأأأوع مأأأأر 
احلصأأأأأانةأ وتتعلأأأأأق نقأأأأأاد اخلأأأأأالي املأأأأأ كورة آنفأأأأأاً بصأأأأأفة  ساسأأأأأية 

النطأأأاق الأأأ ا  للحصأأأانة الشخصأأأية  ل التاليأأأة: ) ( تعريأأأفابملسأأأائ
؛ ‘‘املسأأ ول’’والأأ ي ربطأأي املقأأرر اخلأأاص السأأابق ابملفهأأو  العأأأا  لأأأ 

وعاليتأأأأأأأأي  سأأأأأأأأ ولية الدولأأأأأأأأة؛ ‘‘ العمأأأأأأأأل الرمسأأأأأأأأي’’و)ب( تعريأأأأأأأأف 
 الطابع املطلق  و املقيد للحصانةأ و) (
لأأأى  ن وفيمأأأا يتعلأأأق ابملسأأأفلة األود، ال بأأأد مأأأر التفكيأأأد ع -66

سأأأأأأأتخدمي املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص السأأأأأأأابق لإلشأأأأأأأارة لد املصأأأأأأأطلح الأأأأأأأ ي ا
األشأأأأأخاص الأأأأأ ير يتمتعأأأأأون ابحلصأأأأأانة يضأأأأأفي عنصأأأأأراً مأأأأأر اانأأأأأا  

 ‘‘املس ول’’ مصطلحال يع   املثال،يستدعي التوضيحأ فعلى سبيل 
’’(official‘‘ و اانكليزيأأة، ابللغأأة”funcionario “ ااسأأبانية، ابللغأأة 
 عامأأأة فئأأأة ابلضأأأرورة( الفرنسأأأية ابللغأأأة ‘‘représentant de l’État’’و

مأأر األشأأأخاص العأأاملني يف خدمأأة الدولأأأة، ايأأث لن الأأأنظم  وااأأدة
القانونيأأة الوطنيأأة تتبأأاير تباينأأاً كبأأرياًأ وابلتأأايل، يأأد رأأد اللجنأأة  ن مأأر 
املفيد النظر جمد اً يف مد  مالءمة استخدا  مصطلح جيسأد بشأكل 

 صانة املوضوعيةأشكل  ساس احل فضل الوايع ال ا  ال ي ي
، سواء ‘‘العمل الرمسي’’واثنياً، كثر النقال اول تعريف  -67

فيما يتعلق ابملفهو  يف اد ذاتي ومأا ينطأوي عليأي مأر آاثر ابلنسأبة 
للحصانةأ وبوجي خاص، يد رد اللجنأة  ن مأر املفيأد التمييأز بأني 

الرمسأأي  العمأأل الرمسأأي والعمأأل سأأري املشأأروع مأأر جهأأة؛ وبأأني العمأأل
 أأأأأ ا العمأأأأأل لد الدولأأأأأة مأأأأأر جهأأأأأة  خأأأأأر ؛ و خأأأأأرياً، بأأأأأني  ونسأأأأأب

مسأأ ولية الدولأأة واملسأأ ولية اجلنائيأأة للفأأر  اللتأأني يأأد ترتتبأأا معأأاً علأأى 
العمأأأأل ’’العمأأأأل الرمسأأأأي نفسأأأأيأ وينبغأأأأي  ن يأأأأتم تعريأأأأف مصأأأأطلح 

يف ضأوء املمارسأة العمليأة ومبأا   القأانون الأدويل الواجبأة ‘‘ الرمسي
يل السائدةأ و خرياً، ينبغي  يضاً األخ  يف اجملتمع الدو التطبيق وييم 

احلسأأأبان مأأأد  انطبأأأاق  و عأأأد  انطبأأأاق معأأأايري التفسأأأري التقييأأأدي 
 على   ا النوع مر احلصانةأ

و خأأرياً، لأأيس ةأأة توافأأق كأأاي يف ا راء بشأأفن لمكانيأأأة  ن  -68
تكأأون  نأأاك اسأأتثناءات مأأر  أأ ا النأأوع مأأر احلصأأانة، وال سأأيما فيمأأا 

لقواعد ا مرة  و ارتكاب جرائم  وليةأ وتيطر  املسفلة لق ابنتهاك ايتع
ذا أأأأأا يف لطأأأأأار  اثأأأأأل لألطأأأأأر املأأأأأ كورة آنفأأأأأاً فيمأأأأأا يتعلأأأأأق ابحلصأأأأأانة 
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الشخصية، بيد  ني مر اجلدير ابل كر  ن لمكانية النص على استثناء 
مأأر أتييأأدًا كأأرب يبأأدو، مأأا علأأى لقيأأن، يأأد املوضأأوعية احلصأأانة مأأر

االة احلصانة الشخصيةأ ويف مجيأع األاأوال،  ي  يبدي يف التفييد ال
املعأأأايري نفأأأس لد املسأأفلة يف أأأ   نظر أأأا يف تسأأتند للمجنأأأة ن ينبغأأي
كأان لذا مأا مراعأاة مأع الشخصأية، ابحلصأانة يتعلق فيما آنفًا امل كورة
ينبغأأي  ن يكأأأون ألوجأأأي االخأأتالي القائمأأأة بأأأني  أأ ير النأأأوعني مأأأر 

 ا الصد أاحلصانة  ور ما يف  

اجلوانب اإلجرائية للحصانة-ءها
لن املمارسأأأأة الفعليأأأأة للواليأأأأة القضأأأأائية اجلنائيأأأأة األجنبيأأأأة -69

علأأأأى مسأأأأ ويل الأأأأدول رأأأأري، تكأأأأم طابعهأأأأا، يف لطأأأأار لجأأأأراءات 
تكأأأأأونمبكأأأأأرة،مرالأأأأأةيضأأأأائيةأ وميكأأأأأر لاثرة مسأأأأأفلة انطبايهأأأأا يف 

أ يةالقضأأأأأائااجأأأأأراءاتتلأأأأأكمأأأأأرحتضأأأأأريية،مرالأأأأأةمأأأأأااأأأأأدلد
ضأأأأأأروراًي عنصأأأأأأرًا للحصأأأأأأانة ااجرائيأأأأأأة اجلوانأأأأأأب تشأأأأأأكل وابلتأأأأأأايل،
السأابق اخلأاص املقأرر كأرس ويأد املوضأوعأ معاجلة  ا يف و ساسيًا

ينأاي،ملالتقرير   النوايثتقرير  الثالث لتناول     املسائلأ 
ان املسأائل املتعلقأأةاالسأتنتا ميكأأربشأكل مسأتفيض يف اللجنأة، 

عأرالتنا لابحلصانة وتويين   ا االاتجا   و  بطريقة االاتجا 
يف هنايأأة املطأأاي، يف مجلأأة  مأأور  خأأر ، اعتأأربت  هنأأا  يأأل احلصأأانة

لاثرة للجدل مقارنة ابملسائل اجلو رية املشار لليها يف   ا التقريرأ

وبنأأاء علأأى ذلأأك، تأأأر  املقأأررة اخلاصأأة  ن مأأر الضأأأروري -70
ئل بشأأكل حمأأد  يف املرالأأة سأأا راسأأة  أأ   اجملموعأأة األخأأرية مأأر امل

األخأأأرية ملعرفأأأة مأأأا لذا كأأأان ابامكأأأان، يف مجلأأأة  مأأأور، وضأأأع نظأأأا  
لجرائأأأي وااأأأد مشأأأرتك للحصأأأانة الشخصأأأية واحلصأأأانة املوضأأأوعية، 

مأأأأا لذا كانأأأأن السأأأأمات اخلاصأأأأة لكأأأأل فئأأأأة مأأأأر  أأأأاتني الفئتأأأأني  و
تستلز  وضع يواعد لجرائية خمتلفة لكل منهمأاأ و أ ا ال يعأ ، مأع 

 نأأي ينبغأأي را أأل جوانأأب لجرائيأأة معينأأة يف معاجلأأة املسأأائل ، ذلأأك
للحصأأانة مأأا يقتضأأيي الأأ ي ابلقأأدر وذلأأك آنفأأاً، املأأ كورة اجلو ريأأة

لجرائي ساساًأ طابع مر

الفصل الثالث
خطة العمل

القانون الدويل وال ينبغي هلا  ن تتجا أل، ال ميكر للجنة -71
ل، ما  جنزتي مأر  عمأال يف فيما ستضطلع بي مر  عمال يف املستقب

السأأأأابقأ ومأأأأع ذلأأأأك، تأأأأر  املقأأأأررة اخلاصأأأأة، يف ضأأأأوء االعتبأأأأارات 
املنهجية الوار ة  عال ،  ن مر الضأروري وضأع خطأة عمأل جديأدة 

لفرتة السنوات اخلمس املقبلةأ
ز يف خطأأة العمأأل  أأ   علأأى املسأأائل املثأأرية وينبغأأي الرتكيأأ-72

منهجية ومتسقة ومنظمأةأ للجدل آنفة ال كر والتصدي هلا بطريقة
تقسأيم أأ   املفيأد مأر اخلاصأة ن املقأررة تأر  الغايأة، هلأ   وحتقيقأًا

املسائل يف  ربع جمموعات على النحو التايل:
واملفا يمياملنهجيالطابعذاتالعامةاملسائل-1

التمييأأأأأأأأأز بأأأأأأأأأني احلصأأأأأأأأأانة املوضأأأأأأأأأوعية 1-1
واحلصانة الشخصية وآاثر 

الأأدويلالقأأانونيأأيم نظأأايفاحلصأأانة1-2
ومبا ئياملعاصر

بأأأأأأأني احلصأأأأأأأانة مأأأأأأأر جهأأأأأأأة، العاليأأأأأأأة1-3
اجلنائية للفر  مر جهة  خر واملس وليةومس ولية الدولة 

احلصانة الشخصية-2
عون ابحلصانةال ير يتمتاألشخاص2-1
املأأأأا ي للحصأأأأانة: األعمأأأأال النطأأأأاق2-2
واألعمال الرمسيةشخصيةفةبصاملضطلع نا

 و املقيد للحصانة: وبوجأي املطلقالطابع2-3
ال ي ت  يي  و ينبغي  ن ت  يي اجلرائم الدوليةالدورخاص 

احلصانة املوضوعية-3
الأأأأأأأ ير يتمتعأأأأأأأون ابحلصأأأأأأأانة: األشأأأأأأأخاص3-1

يائمًاال ياخلالي يزال ‘‘املس ول’’بشفن املصطلح وتعريف ال
وعاليتأأأأأأأأأي‘‘الرمسأأأأأأأأأيالعمأأأأأأأأأل’’مفهأأأأأأأأأو 3-2

الدولة ولية س
املطلأأأأأق  و املقيأأأأأد للحصأأأأأانة: الطأأأأأابع3-3
الدوليةواجلرائماالستثناءات 

اجلوانب ااجرائية للحصانة-4
املقأأأأررة اخلاصأأأأة جولأأأأة مأأأأر املشأأأأاورات سأأأأري ويأأأأد  جأأأأرت -73

أ وتأأأأر    ان  2012 اير/مأأأايو 30الرمسيأأأة مأأأع  عضأأأأاء اللجنأأأة يف 
املشأأأا تلأأأك خأأأالل طيراأأأن الأأأيت األسأأأئلة ورات علأأأى  عضأأأاء يائمأأأة

اللجنة للنظر فيها واليت ينبغي تثها اباليرتان مع جمموعات املسائل 
األسئلةأض تلكامل كورة  عال  اليت تشري لليها وتتناوهلا بع

العامةواملفا يميةاملنهجيةاملسائلبعض 
مأأأا  أأأو األسأأأاس القأأأانوين واالجتمأأأاعي حلصأأأانة مسأأأ ويل 

ائية األجنبية؟الدول مر الوالية القضائية اجلن
 أأأل ميكأأأر  ن تكأأأون احلصأأأانة   اة لصأأأون بعأأأض مبأأأا   

اجملتمع الدويل وييمي وضمان اارتامها؟
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تلأأك املبأأا   والقأأيم وسري أأا  أأل ينبغأأي كفالأأة التأأوا ن بأأني 
مر مبا   اجملتمع الدويل وييمي؟

؟احلصانةسياقيفالو يفيالنهجحمل و ما
اويأأة التمييأأز بأأني   مأأر أأل مأأر املفيأأد تنأأاول  أأ ا املوضأأوع

احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية؟
 أأأ ا عنهأأأايسأأأفر ن املفأأأرورمأأأرالأأأيتالنتأأأائجمأأأا  أأأي 

وضع نظامني يانونيني خمتلفني؟النهج؟  ل تتمثل يف 
 أأل ينبغأأي مراعأأاة الصأألة بأأني مسأأ ولية الدولأأة ومسأأ ولية 
الفأأأأر  يف الأأأأنهج املتبأأأأع ملعاجلأأأأة  أأأأ ا املوضأأأأوع؟ ولذا كأأأأان 

بنعم، ماذا ينبغي  ن تكون     الصلة؟اجلواب
بأني التمييأز مأر تيرجأى فائأدة /اجلو ريأةاملسأائل ل ناك

وع؟يف معاجلة   ا املوضئيةااجرا
احلصانة الشخصية 

األشأأأخاص امل  لأأأون للتمتأأأع ابحلصأأأانة:  أأأل ينبغأأأي اتبأأأاع 
يائمأأأأةوضأأأأعهنأأأأج حمأأأأدو     واسأأأأع النطأأأأاق؟  أأأأل ينبغأأأأي 

؟مفتواة  مغلقة
املضأأأطلع نأأأااألعمأأأالاحلصأأأانة:  أأأل ينبغأأأي معاملأأأة نطأأأاق
خمتلفة؟معاملة متساوية   الرمسيةواألعمالشخصيةبصفة

 أأأأل ميكأأأأأر  ن يكأأأأون  نأأأأأاك مكأأأأان للجأأأأأرائم الدوليأأأأأة يف 
النهج املتبع ل اء احلصانة الشخصية؟ 

املوضوعيةاحلصانة 
‘‘ مسأأأأ ول’’:  أأأأل كلمأأأأة ابملصأأأأطلحاتاملسأأأأفلة املتعلقأأأأة 

(’’official‘‘و،ابانكليزيأة’’représentant de l’État‘‘
كلمة  ق ي (اباسبانية‘‘funcionario’’و،ابلفرنسية
ابحلصانة؟للتمتعامل  لنياألشخاصلوصف
 أأأل ينبغأأأي اتبأأأاع هنأأأج حمأأأدو  ‘‘: العمأأأل الرمسأأأي’’مفهأأأو  

الدولة؟ س وليةصلتيواسع النطاق؟ وما  ي   
لالسأأأأتثناءات، بصأأأأفة  أأأأل ميكأأأأر  ن يكأأأأون  نأأأأاك جمأأأأال

عامأأأأأأة، فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأق ابحلصأأأأأأانة املوضأأأأأأوعية؟ ولذا كانأأأأأأن 
ستثناءات؟ااجابة بنعم، ما  ي     اال

 ل ميكأر  ن يكأون  نأاك حمأل للجأرائم الدوليأة يف الأنهج 
املتبع ل اء احلصانة املوضوعية؟

وتقأأأرت  املقأأأررة اخلاصأأأة لعأأأدا  مشأأأاريع مأأأوا  تتعلأأأق بكأأأل -74
ملشأأأار لليهأأأا وسري أأأا مأأأر املسأأأائل الأأأيت يتعأأأني مسأأأفلة مأأأر املسأأأائل ا

ومر اللجنةأ على تدرجييًا عرضها بغرر ذلك، على ام، تناوهلا
السابق ألواني يف الوين الرا ر طر   ي ايرتا  فيما يتعلق ابلشكل 

نتأائج  أ ا العمأل، مأع  نأي ال ميكأر النهائي ال ي ينبغي  ن تتخ  
هل ا املوضوعأاملعياريرا ل اجلانب 

وفيمأأا يتعلأأق اسأألوب العمأأل الأأ ي تقأأرت  املقأأررة اخلاصأأة -75
اتباعأأأي يف معاجلأأأة املسأأأائل الأأأيت مل يبأأأن فيهأأأا بعأأأد، تسأأأرتعي املقأأأررة 
اخلاصأأأأة انتبأأأأا  اللجنأأأأة لد  هنأأأأا تأأأأر   ن مأأأأر األنسأأأأب اتبأأأأاع هنأأأأج 

ييقطأأعتأدرجيي يف  مل الأأيت املسأائل جمموعأأات مأأر جمموعأة تنأأاولكأأل
ة اخلاصأأة مقتنعأأة ان  أأ ا األسأألوب الأأ ي فيهأأا بأأر ي بعأأدأ واملقأأرر 

يسأأمح بتحديأأد املسأأائل الأأيت يتعأأني النظأأر فيهأأا سيسأأا م يف تيسأأري 
مأأأأر كبأأأأريًا عأأأأد ًا لد ن نأأأأاك نظأأأأرًا الصأأأأعب النقأأأأال  يكلأأأأة أأأأ ا

و نأأي ميأأس، اباضأأافة لد ذلأأأك، املسأأائل الأأيت ينبغأأي الرتكيأأز عليهأأا 
وب لك سيتسأ  مواضيع ذات  رجة عالية مر احلساسية والتعقيدأ

التوصل لد نتائج ملموسة يف فرتة  منية  وجزأ
لجأأراء راسأأة-76 مواصأألة ضأأرورة اخلاصأأة يضأأًا املقأأررة وتأأر 

ستواصأأأل لأأأ لك، وحتقيقأأأًا الكلمأأأةأ معأأأ  بكأأأل للممارسأأأة مفصأأألة
، (26)2008الأيت  عأد ا األمانأة العامأة يف عأا  االسرتشا  ابملأ كرة

املقأأأررمأأأع  خأأأ  املمارسأأأة اجلديأأأدة الأأأ ييأأأدرجها ومل الاقأأأًا نشأأأفت يت
اخلاص السابق يف تقارير  الثالثة يف احلسبانأ

تنأاول أ ا-77 ينبغأي كأان لذا مأا يتعلق سأفلة وفيما و خرياً،
انون املنشأو ، املوضوع مر منظور القانون املوجو   و مر منظور الق

سأأأفلة تأأو  املقأأأررة اخلاصأأأة ااشأأارة لد  هنأأأا تأأأر   نأأي يتعأأأ ر تنأأأاول م
اصأأانة مسأأ ويل الأأدول مأأر الواليأأة القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة مأأر 
منظأأأأور وااأأأأد مأأأأر املنظأأأأورير املشأأأأار لليهمأأأأا  عأأأأال أ وتأأأأر ، علأأأأى 
العكس مر ذلك،  ن مراعاة كال   ير املنظورير  مر ضروري فيما 

ي اللجنأأة مأأأر  عمأأأال يف املسأأتقبل، علأأأى  هنأأا تأأأدرك نأأأا  تضأأطلع بأأأ
ق مر االعتبارات املتعلقة ابلقانون املوجو ، مث اا راك  ةية االنطال

ل را  حتليل القانون املنشو  يف املواضيع اليت تتطلب ذلكأ وابتباع 
  ا النهج، سيتس  حتقيق التوا ن يف تناول   ا املوضوع على  و 

مأأأع نامأأأًا واليأأأة جلنأأة القأأأانون الأأأدويل املتمثلأأأة يف االضأأأطالع يتسأأق
تطوير  التدرجيي يف الوين نفسيأبتدوير القانون الدويل و 

__________
(26)A/CN.4/596وCorr.1 عال (أ3)انظر احلاشية 
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 [ابانكليزية: األصل]
 [2012 اير/مايو  30]

 احملتوايت
 الصفحة الفقرات 

 63 10-1  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ مقدمة
 63 7-1  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ملوضوع يف برانمج عمل جلنة القانون الدويلل را  ا -  لف   
 64 10-8  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اهلدي مر     امل كرة - ابء   

 الفصل
 64 19-11  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اد األوليةالنق - األول 

 64 12  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ األعمال السابقة اليت اضطلعن نا  اللجنة بشفن   ا املوضوع -  لف   
 65 13  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ فة القانون الدويل العريف عمال رابطة القانون الدويل  بشفن نش - ابء   
 65 14  أأأأأأأ يف بوصفي مصدراً للقانون الدويل العا  وعاليتي ابملصا ر األخر القانون الدويل العر  - جيم   
 65 15  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ملصطلحات/التعاريفا -  ال   
 65 16  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ةية القانون الدويل العريف و ور  يف  النظا  القانوين الدويل -  اء   
 65 17  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ الدويل العريف عة  يف حتديد يواعد القانوننظرايت العري والنأيهيج املتب - واو   
 65 19-18  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ املنهجية -  اي   

 66 25-20  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اليت ميكر  ن حتققها اللجنة يف عملها نطاق املوضوع والنتائج - الثاين 

 67 27-26  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اجلدول الزم  امل ين لبلورة املوضوع - الثالث 
____________ 

 مقدمة
 ملوضوع يف برانمج عمل جلنة القانون الدويلإدراج ا -ألف

الثانيأأأة والسأأأتني والثالثأأأة والسأأأتني للجنأأأة خأأأالل الأأأدورتني  -1
، انيأأأأ، 2011و 2010عأأأامي  القأأأانون الأأأدويل اللتأأأني عيقأأأدع يف

 ا را الفريأأق العامأأل املعأأ  بأأربانمج العمأأل الطويأأل األجأأل مقرتاأأاً 
أ (1)“ريف ولثباتأأينشأأفة القأأانون الأأدويل العأأ”موضأأوع جديأأد بعنأأوان 

__________ 
 32 نيرت، الفقأأأأ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(2011 اوليأأأأةانظأأأأر  (1)
تأابع للجنأة القأانون الأدويل تشأكيل الفريأق فريأق التخطأيط ال  عا أ ويد 365و

السأأأأيد خأأأأالل فأأأأرتة السأأأأنوات اخلمأأأأس املاضأأأأية، وتأأأأود ر سأأأأتي  العامأأأأل سأأأأنوايً 
 أكانديو   يلنريكي

وينبغأأأي يأأأراءة  أأأ   املأأأ كرة اباليأأأرتان مأأأع املخطأأأط العأأأا  الأأأوار  يف 
الأأأأأأ ي يتضأأأأأمر يائمأأأأأأة  2011لتقريأأأأأر اللجنأأأأأأة لعأأأأأا   األولاملرفأأأأأق 

 يلي ما بداية لد األولاملرفق  و يشري يفملوا  األساسيةأ اب مستفيضة
تأأأأأدخل املسأأأأأائل املتصأأأأألة ابملصأأأأأا ر يف صأأأأألب القأأأأأانون الأأأأأدويلأ ’’
يف   ا امليدان مر   م و جنأح  عماهلأا لكنهأا  نن  عمال اللجنةوكا

 أ(2)‘‘ايتصرت بدرجة كبرية على يانون املعا دات

__________ 
 أ1، املرفق األول، الفقرة املرجع نفسي (2)
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ويأأأأأررت اللجنأأأأأأة، يف  ور أأأأأأا الثالثأأأأأأة والسأأأأأأتني،  ن تأأأأأأدر   -2
يف بأأرانمج عملهأأا  “لقأأانون الأأدويل العأأريف ولثباتأأينشأأفة ا”موضأأوع 

3)األول  يف املرفق الطويل األجل، بناء على املخطط العا  الوار 
1

 أ(
واظأأي املوضأأوع ابلتفييأأد يف اللجنأأة السا سأأة خأأالل الأأدورة  -3

أ وايأرتي  2011السا سة والستني للجمعية العامة اليت عيقأدت يف عأا  
 ليل عملي يفضي العمل ال ي يضطلع بي يف   ا الشفن لد وضع  ن 

مأأع أ و موجأأي للقضأأاة واحملأأامني احلكأأوميني واملهنيأأنيو  مشأأفوع بتعليقأأات
يكون تدوير املوضوع يف اد   ن اهلدي ينبغي  ال ااشارة لد ني نن 

لضأأأفاء الطأأأابع  الصأأأعبمأأأر  ي سأأأيكون نأأألد   يضأأأاً   يشأأأريذاتأأأي، فقأأأد 
و ر عأأ املسأأاس ون  نشأأفة القأأانون الأأدويل العأأريفعمليأأة  املنهجأأي علأأى

العأأأري ومرونتأأأي وتطأأأور  املسأأأتمرأ وفيمأأأا يتعلأأأق ابملنهجيأأأة، مت التشأأأديد 
ات الأأأدول واجتهأأأا ات احملأأأاكم واهليئأأأات بأأأني  ارسأأ التمييأأأزلأأى  ةيأأأة ع

القضأأائية الدوليأأة مأأر جهأأة و ارسأأات احملأأاكم الوطنيأأة واجتها ا أأا مأأر 
احلأ ر عنأد النظأر يف  تتأوخىمأر اللجنأة  ن  جهة  خأر أ وطيلأب  يضأاً 

4)العريف  ور األعمال االنفرا ية يف حتديد القانون الدويل
2

 أ(
 كأانون األول/  9املأ ر   66/98مر القأرار  7رة ويف الفق -4

بقرار اللجنة املتعلق  ،  ااطن اجلمعية العامة علماً 2011 يسمرب 
يف بأأأرانمج  “ولثباتأأأي نشأأأفة القأأأانون الأأدويل العأأأريف”  را  موضأأوع 

ابلتعليقات اليت  بد ا   يضاً  عملها الطويل األجل، و ااطن علماً 
 السا سةأ  اللجنةالدول األعضاء بشفن   ا األمر يف

الأيت عقأدت يف  ويررت اللجنة، يف  ور ا الرابعأة والسأتني -5
نشأأأأأفة القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريف ”،  ن تأأأأأدر  موضأأأأأوع 2012عأأأأأا  
 يف برانمج عملها احلأايل، وعينأن السأري مايكأل وو  مقأرراً  “ولثباتي
5)ن ا املوضوع معنياً  خاصاً 

3

 أ(
للمقأأأأأرر اخلأأأأأاص، وحتأأأأأد   أأأأأ   املأأأأأ كرة األفكأأأأأار األوليأأأأأة  -6
نطاق   ا املوضوعأ كمأا حتأد  بأرانمج عمأل ب فيما يتعلقا سيم وال

__________ 
 أ365، الفقرة املرجع نفسي (3)
ت يف اللجنة املوجز املواضيعي ال ي  عدتي األمانة العامة للمنايشة اليت جر  (4)

 أ65، الفقرة (A/CN.4/650)السا سة للجمعية العامة يف  ور ا السا سة والستني 
 أ3132، اجمللد األول، اجللسة 2012 اولية (5)

للنظأأأأر يف املوضأأأأوع ولجنأأأأا  ، لن  مكأأأأر ذلأأأأك، خأأأأالل فأأأأرتة  اً م يتأأأأ
 أ(2016-2012)السنوات اخلمس احلالية 

مر     املأ كرة يائمأة بعأد  مأر النقأاد الفصل األول وتر  يف  -7
نطأاق الفصأل الثأاين ، املقرر اخلاص يف األولية اليت يتعني  راستهاأ ويناي

بشأأأأفن يف عملهأأأأا اللجنأأأأة  الأأأأيت ميكأأأأر  ن حتققهأأأأا أأأأ ا املوضأأأأوع والنتأأأأائج 
 برانمج عمل م ين يف   ا الشفنأالفصل الثالث املوضوعأ وير  يف 

 املذكرةاهلدف من هذه  -ابء
كانن املنايشات اليت جرت خالل فرتة السنوات اخلمس  -8

ق العامل املع  بأربانمج العمأل الطويأل األجأل املاضية يف لطار الفري
6)السأأالف الأأ كر يف وضأأع املخطأأط العأأا  للموضأأوع مفيأأدة جأأداً 

4

أ (
العديأأأد مأأأر ا راء الأأأيت يأأأد تيأأأوخي يف  أأأ ا املخطأأأط العأأأا  رسأأأيد و 

 عضأأأاء اللجنأأأة  يأأأق العامأأألأ ولكأأأر العديأأأد مأأأر يعأأأرب عنهأأأا يف الفر 
 ك ألسباب واضحةأوذل ،احلاليني مل يشاركوا يف تلك املنايشات

و يعأأأدت  أأأ   املأأأ كرة حلفأأأز منايشأأأة  وليأأأة وتبأأأأا ل ا راء  -9
 بشفن املوضوع خالل اجلزء الثاين مر الأدورة الرابعأة والسأتني للجنأة

ر يف التفاصأأيل، مأأر حماولأأة اخلأأو  أ وبأأدالً 2012املعقأأو ة يف عأأا  
 ،مأأأأر النقأأأأاد الرئيسأأأأية جمموعأأأأةجأأأأاءت  أأأأ   املأأأأ كرة علأأأأى شأأأأكل 

وحتديأأأد طأأأاء حملأأأة عامأأأة واسأأأعة عأأأر  أأأ ا املوضأأأوع لع اهلأأأدي منهأأأا
يف اجلزء يف منايشا ا اللجنة  تركز عليي) و  دي(  موضوع رئيسي

 أ2012 ور ا يف عا  الثاين مر 
املقأأأرر اخلأأأاص خأأأالل  ينشأأأد حتقيقأأيواهلأأدي الرئيسأأأي الأأأ ي  -10

التمأاس ا راء األوليأة ألعضأاء اللجنأة  اجلزء الثاين مر الدورة احلاليأة  أو
الأأيت ميكأأر بشأأفن نطأأاق املوضأأوع واملنهجيأأة الأأيت جيأأب اتباعهأأا والنتأأائج 

مأر االسأتماع لد ا راء األوليأة  أ وسيستفيد املقرر اخلاص كثأرياً حتقيقها
رة عامأأأة يف ضأأأوء األفكأأأار ألعضأأأاء اللجنأأأة بشأأأفن  أأأ ا املوضأأأوع بصأأأو 

األوليأأة املطرواأأة يف األيسأأا  التاليأأة مأأر  أأ   املأأ كرةأ وستسأأاعد  أأ   
لتطلأع عليأي  مناسأبراء على صياسة التقرير األول )األويل( يف وين ا 

 أ2013اللجنة يف  ور ا اخلامسة والستني يف عا  
__________ 

 ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، املرفق األولأ2011 اولية (6)

 الفصل األول
 وليةالنقاط األ

 أ2013 تقرير  ويل يقد  يف عا  ول ميكر تناول النقاد التالية يف  -11

 األعمال السابقة اليت اضطلعت هبا  -ألف
 املوضوع هذا اللجنة بشأن

انصأأأب معظأأأم عمأأأل اللجنأأأة علأأأى حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل  -12
كثأأأري مأأأر األايأأأان   ارصأأأن يف اللجنأأأة  نمأأأر رسم علأأأى الأأأالعأأأريف، 

على التمييز بني تدوير القانون الدويل وتطأوير  التأدرجييأ وتناولأن 
اللجنأأأة مباشأأأأرة مسأأأأفلة نشأأأأفة القأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف، علأأأأى سأأأأبيل 

مأأر اتفاييأأة فيينأأا  38الأأ ي  صأأبح املأأا ة املثأأال، فيمأأا خيأأص الأأنص 
)1969لقأأأأانون املعا أأأأدات لعأأأأا  

1

أ وكانأأأأن اللجنأأأأة يأأأأد   رجأأأأن (7
__________ 

 United(، 1969 اير/مأايو  23فيينا لقانون املعا دات )فيينا،  ييةاتفا (7)

Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331أ 
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سأبل ووسأائل جعأل ”جدول  عماهلا يف سنوا ا األود موضأوع  يف
 أ(28)“لثبات القانون الدويل العريف  يسر مناالً 

 أعمال رابطة القانون الدويل  -ابء
 بشأن نشأة القانون الدويل العريف

توجأأأن  عمأأأال رابطأأأة القأأأانون الأأأدويل، يف الفأأأرتة املمتأأأدة  -13
بيأأأأأان لنأأأأأدن يف ، ابعتمأأأأأا  2000و 1984/1985 األعأأأأأوا  بأأأأأني
بشأأأأفن املبأأأأا   املنطبقأأأأة علأأأأى نشأأأأفة القأأأأانون الأأأأدويل  2000 عأأأأا 

و يبأأأأأأأدين ر و  فعأأأأأأأل م يأأأأأأأدة أ (39)(التعليقأأأأأأأاتالعأأأأأأأريف العأأأأأأأا  )مأأأأأأأع 
والأأ ي     لد  طأأةالرابانيأأدة للعمأأل الأأ ي اضأأطلعن بأأي  و خأأر 
النظر يف ر و  الفعل املرفقة نا، وميكر  والتعليقاتمبد ً  33وضع 
 أ يضاً     

  القانون الدويل العريف بوصفه مصدرا   -جيم
 األخرى للقانون الدويل العام وعالقته ابملصادر

يكأأأأون مأأأأر املفيأأأأد  يأأأأدعلأأأأى خلفيأأأأة املوضأأأأوع،  لالطأأأأالع -14
 38ملأأأأأأا ة مأأأأأأر ا 1ن الفقأأأأأأرة بشأأأأأأفالنظأأأأأأر يف األعمأأأأأأال التحضأأأأأأريية 

يف  ايأأأان   تيعتأأأربالنظأأأا  األساسأأأي حملكمأأأة العأأأدل الدوليأأأة الأأأيت  مأأأر
أ وتشأأأأأأأكل العاليأأأأأأأة بأأأأأأأني القأأأأأأأانون (410)“الصأأأأأأأياسة ر يئأأأأأأأة”كثأأأأأأأرية 
هلأأأأ ا املوضأأأأوع، وجيأأأأب  ن   امأأأأاً  العأأأأريف واملعا أأأأدات جانبأأأأاً  الأأأأدويل

يف عاليأأأة  تينأأأاي، ابلتفصأأأيل يف تقريأأأر الاأأأقأ وجيأأأب النظأأأر  يضأأأاً 
 “العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل القواعأأأأد”بأأأأأ  “القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف”
 “املبأأأا   العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل”و “املبأأأا   العامأأأأة للقأأأأانون”و

القواعأأد العامأأة للقأأانون ”)ويأأر  ابسأأتمرار يف الويأأن احلاضأأر تعبأأري 
القأأأانون ”مأأأا عأأأر  نوعأأأاً  ، ولكأأأر يبأأأدو  ن لأأأي معأأأ  خمتلفأأأاً “الأأأدويل

لقانون الدويل العريف املهم التمييز بني يواعد ا روم(أ “الدويل العريف
العأأأأأا ات، وكأأأأأ لك بأأأأأني القواعأأأأأد املسأأأأأتمدة مأأأأأر  ويواعأأأأأد اجملاملأأأأأة/

__________ 
نظأأرت جلنأأة القأأانون الأأدويل، يف  ورتيهأأا األود والثانيأأة اللتأأني عيقأأدع يف  (8)

مأأأأأأأأر نظامهأأأأأأأأأا  24للتكليأأأأأأأأف الأأأأأأأأوار  يف املأأأأأأأأا ة  وفقأأأأأأأأاً  ،1950و 1949عأأأأأأأأامي 
سأأأر سأأأبل ووسأأأائل جعأأأل لثبأأأات القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  ي”األساسأأأي، يف موضأأأوع 

 امأأة  منشأأورات صأأدوراألثأأر     لد  يأأويوضأأع تقريأأر  عأأرذلأأك  و سأأفرأ “منأأاالً 
اجمللأأد الثأأاين، الوثيقأأة  ،1950 اوليأةخمتلفأة علأأى الصأأعيدير الأوط  والأأدويلأ انظأأر 

A/1316، أ94-24 الفقرات يليها، وما 5 ص 
)نشأأفة القأأانون الأأدويل العأأريف العأأا ( الأأ ي اا تأأي  16/2000القأأرار  (9)

 International Law أ انظأأأر2000نو /يوليأأأي  29القانأأأأون الدولأأأأي يف  رابطأأأة

Association, Report of the Sixty-ninth Conference, held in London, 25–

29th July 2000, p. 39 املرجأأع نفسأأيأ لالطأأالع علأأى املنايشأأة العامأأة، انظأأر ،
الصأأأأا ر بيأأأأان املبأأأأا    777لد  712أ ويأأأأر  يف الصأأأأفحات 926-922 ص

التقريأأأر املتعلأأأق بأأأدورة عمأأأل  790لد  778، كمأأأا يأأأر  يف الصأأأفحات يف لنأأأدن
أ 2000العأأريف )العأأا ( الأأيت عيقأأدت يف عأأا  الأأدويل اللجنأة املعنيأأة بنشأأفة القأأانون 

 أ كثر تفصيالً  وتتضمر التقارير املرالية الستة اليت  عد ا تلك اللجنة موا 
نشأأأأفة القأأأأانون لجنأأأأة املعنيأأأأة باملرجأأأأع نفسأأأأي، التقريأأأأر النهأأأأائي ل (10)

 أ6الفقرة ، 716ص الدويل العريف )العا (، 

، وبأأأأأني القأأأأأانون املوجأأأأأو  “سأأأأأري امللأأأأأز القأأأأأانون ”القأأأأأانون العأأأأأريف و
 والقانون املنشو أ

 املصطلحات/التعاريف -دال

عأأ  لدراسأأة املوضأأوع، ينبغأأي منايشأأة اسأأتخدا  وم نهيأأداً  -15
 “يواعأد القأانون الأدويل العأريف” و  “القانون الأدويل العأريف”تعبري 

)وتشأأأمل  التعبأأأريير األكثأأأر شأأأيوعاً  ، علأأأى مأأأا يبأأأدو،اللأأأ ير ميأأأثالن
 “العأأأأأأأأأأأري”و “القأأأأأأأأأأأانون العأأأأأأأأأأأريف الأأأأأأأأأأأدويل”التعأأأأأأأأأأأابري األخأأأأأأأأأأأر  

يائمأأأة يصأأأرية املفيأأأد وضأأأع  ويأأأد يكأأأون مأأأر أ(“الأأأدويل العأأأري”و
بلغأأأأأات األمأأأأأم املتحأأأأأدة  اجملأأأأأالاملسأأأأأتخدمة يف  أأأأأ ا ملصأأأأأطلحات اب

 الرمسية السنأ

 أمهية القانون الدويل العريف ودوره يف  -هاء
 النظام القانوين الدويل

يأأأأد يكأأأأون مأأأأر املفيأأأأد  ن ننأأأأاي،  جيأأأأا  القأأأأانون الأأأأدويل  -16
فيمأا خيأص   ايأاانً  تيبد اليت  واالعرتاضات “صفتي يانوانً ب”العريف 
 يلأالنظا  القانوين الدو  يف لطار ور  

 نظرايت العرف والنُـُهج املتبعة  -واو
 حتديد قواعد القانون الدويل العريف يف

جز للنظأأأأأرايت وصأأأأأف مأأأأأو  يأأأأد يكأأأأأون مأأأأأر املفيأأأأأد لعأأأأدا  -17
مأأر الكتأأاابت الأيت تناولأأن  أأ ا  املسأتمدةالرئيسأية املتعلقأأة ابلعأأري 

النهج ال ي جيب  ن تعتمد  اللجنة  حتديد يهتد  بي يف ،املوضوع
، طأأايأ وتظأأل األسأأس النظريأأة للموضأأوع مهمأأة )مأأثالً يف هنايأأة امل

خيأأأأأص  ور كأأأأأل مأأأأأر املمارسأأأأأات واالعتقأأأأأا  ابالأأأأأزا (، اأأأأأىت  فيمأأأأا
تقدمي مسأاعدة عمليأة للجهأات املنأود  و كان اهلدي النهائي  لو

 نا التحقق مر يواعد القانون الدويل العريفأ

 املنهجية -زاي

مأأأأأر  ة،  نيأأأأأر  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص، يف  أأأأأ   املرالأأأأأة األوليأأأأأ -18
 احملأأأاكم واهليئأأأأات القضأأأائية الدوليأأأأة، اتاجتهأأأأا  املأأأرجح  ن تكأأأون

، ةالدوليأأ للعدالأأةكمأأة الدائمأأة احملسأأيما حمكمأأة العأأدل الدوليأأة و  ال
 أأأأأأ ا  موثوييأأأأأة بشأأأأأفن  كثأأأأأر املصأأأأأا ر الأأأأأيت ميكأأأأأر االسرتشأأأأأأا  نأأأأأا

لأأأأنهج ا تصأأأأفاملوضأأأوعأ وميكأأأأر  ن يتضأأأأمر التقريأأأر األويل  راسأأأأة 
لقأأانون الأأدويل اب فيمأأا يتعلأأقت القضأأائية الدوليأأة الأأ ي تتبعأأي اهليئأأا

)ا  حمكمأأة العأأدل الدوليأأةالعأأريف، وال سأأيما اجتهأأ
5

 أ وميكأأر  يضأأاً (11
__________ 

اصأأاانت الأأدول مأأر الواليأأة بشأأفن  انظأأر احلكأأم الصأأا ر مأأ خراً  (11)
 Jurisdictional القضأأأأائية ) ملانيأأأأا ضأأأأأد ليطاليأأأأا: اليأأأأأوانن طأأأأري متأأأأأدخل(

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), I.C.J. 

Reports 2012, para. 55 رسأتهااملعأايري الأيت ”، ايأث تشأري احملكمأة لد  
 “ألتحديد ياعدة مر يواعد القانون الدويل العريف وتكراراً  مراراً 
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اجتهأأأأأأا  احملأأأأأأاكم الوطنيأأأأأأة وجهأأأأأأو  التأأأأأأدوير الأأأأأأيت تبأأأأأأ هلا   ن يأأأأأأوفر
توجيهات  املنظمات سري احلكومية وكتاابت  خصائيي القانون العا 

 أمفيدة يف   ا الشفن

مر الضروري معاجلة املسائل العامة املتعلقة ابملنهجية،  وسيكون -19
مثأأل حتديأأد األةيأأة النسأأبية للبحأأو  التجريبيأأة املتعلقأأة  مارسأأات الأأدول 
أأأد ت الصأأأعوابت واخليأأأارات  مقابأأأل مأأأنهج املنطأأأق االسأأأتداليلأ ولقأأأد اي

يف مقدمأأأة التقريأأأر النهأأأائي للجنأأأة التابعأأأة لرابطأأأة القأأأانون  واضأأأحبشأأأكل 

)الدويل
1

يف  ن االعتبارات العملية ميكأر  ن تأ ثر علأى  أ وال شك  يضاً (12
 ولأأة، ولكأأر  أأ   املشأأكلة  200عأأامل يضأأم  أأو  سأأيما يف املنهجيأأة، وال

 ن تكأأأون  ارسأأأات الكيأأأاانت  أ وميكأأأر  يضأأأاً يف الوايأأأعليسأأأن عديأأأدة 
  أسيما املنظمات الدولية، مهمة  يضاً  األخر ، والالدولية 

__________ 
(12) International Law Association, Report of the Sixty-ninth 

Conference  بنشأأأفة القأأأانون  عأأأال (، التقريأأأر النهأأأائي للجنأأأة املعنيأأأة  9)احلاشأأأية
 أ10-1الفقرات ، 712ص ،  عال ( 10)احلاشية  الدويل العريف )العا (

 الفصل الثاين
 يف عملها اللجنة اليت ميكن أن حتققهاوضوع والنتائج نطاق امل

مأأر املهأأم علأأى الصأأعيد العملأأي التوصأأل يف مرالأأة مبكأأرة  -20
أ االأأأيت ميكأأأر حتقيقهأأألد حتديأأأد نطأأأاق املوضأأأوع والنظأأأر يف النتأأأائج 

مأأأر املأأأ كرة  أأأو مسأأأاعدة اللجنأأأة علأأأى  الفصأأألوالغأأأرر مأأأر  أأأ ا 
لتقريأأر  األولمأأر املرفأأق  القيأأا  بأأ لكأ ولقأأد ذيكأأر يف الفقأأرة األود

لر مينع ]أأأ[ اللجنة مر ”عنوان املوضوع   ن 2011اللجنة لعا  
الشأروع يف  راسأأة جوانأأب متصألة نأأ ا املوضأأوع لذا مأا ثبتأأن  ةيأأة 

ز سيظل النشفة )عملية تطور يواعد القأانون ذلك، لكر حمور الرتكي
408)“الدويل العأريف( وااثبأات )حتديأد  أ   القواعأد(

  املقأرر أ ويأر (13
 يصف نطاق املوضوع بديةأ النصاخلاص  ن   ا 

ولتجنأأأأأب التأأأأأداخل سأأأأأري الضأأأأأروري، يلأأأأأز  حتديأأأأأد نطأأأأأاق  -21
األخر  اليت   رجن يف جدول  ابلنسبة للمواضيعاملوضوع بوضو  

 عمأأأأأأأال اللجنأأأأأأأة سأأأأأأأواء يف املاضأأأأأأأي  و احلاضأأأأأأأرأ ويشأأأأأأأمل ذلأأأأأأأك 
لناشأئة عأر رزي القانون الدويل: الصأعوابت ا”: نيالتالي املوضوعني

409)“تنوع وتوسع القأانون الأدويل

410)“عأرب الأزمراملعا أدات ”و (14

أ (15
وال ييتويأأأع  ن يثأأأري ذلأأأك صأأأعوبة يف املمارسأأأة العمليأأأة ألن خطأأأود 
التمييز ستكون علأى األرجأح واضأحة بشأكل معقأولأ فعلأى سأبيل 

 ن  ثر املعا دات علأى نشأفة القأانون الأدويل  مر رسمعلى الاملثال، 
ء مر املوضوع احلايل، فأإن  ور القأانون الأدويل العأريف العريف  و جز 

 منيأ تفسري املعا دات ليس جزءاً يف 
القأأأانون الأأأدويل العأأأريف تنأأأاول املوضأأأوع  وسأأأيتم يف سأأأياق -22

لد واأأدة القأأانون الأأدويل  اكملأأيأ ويأأر  املقأأرر اخلأأاص  نأأي، نظأأراً 
411)“القأأانون الأأدويل نظأأا  يأأانوين”ولد  ن 

انون ، فأأإن تقسأأيم القأأ(16
__________ 

 أ1، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، املرفق األول، الفقرة 2011 اولية (13)
انظأأأر  ،لالطأأأالع علأأأى نتأأأائج  عمأأأال اللجنأأأة بشأأأفن ذلأأأك املوضأأأوع (14)

تقريأر فريأق الدراسأة ، و 251الفقأرة اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، ، 2006 اولية
 أAdd.1)و Corr.1و (A/CN.4/L.682 ال ي  عد  مار  كوسكينييمي

لالطالع على موجز ألعمأال اللجنأة بشأفن  أ ا املوضأوع يف الفأرتة  (15)
، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2011 اوليأأأة ، انظأأأر2011لد عأأأا   2008مأأأر عأأأا  

 أ344-333، الفقرات الثاين(
 (أ1) 251لد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة ، اجمل2006 اولية (16)

ا ألسأأأرار  راسأأأة  أأأ  ،لد جمأأأاالت متخصصأأأة مسأأأتقلة لأأأر يكأأأون
مأأأأع املبأأأأد أ فأأأأنفس الأأأأنهج األساسأأأأي  وال متوافقأأأأاً  مفيأأأأداً  ،املوضأأأأوع

 ينصأأري لد ميأأا يراملتعلأأق بنشأأفة القأأانون الأأدويل العأأريف وحتديأأد  
أ وسيكون عمل اللجنة بشفن   ا املوضوع علأى ييد النظرالقانون 

لنسأأأبة جلميأأأع جمأأأاالت القأأأانون الأأأدويل، نفأأأس القأأأدر مأأأر األةيأأأة اب
 “القأانون العأريف حلقأوق اانسأان”يل املثأال، يف ذلك، على سب  ا
القأأأأانون اجلنأأأأائي الأأأأدويل ”و “القأأأأانون اانسأأأأاين الأأأأدويل العأأأأريف”و

لذا كأان مأأر املالئأم اسأأتخدا   مأاسأري  نأأي ينبغأي النظأأر يف أ “العأريف
ولذا  انون الدويل العريف، لتحديد يواعد معينة مر القتقنيات خمتلفة 

)كان األمر ك لك فإد  ي مد 
412

 أ(17
 ي معرفة ما لذا كأان  ينبغي تناوهلا  امة  خر وةة مسفلة  -23

 ضأأمر القواعأأد آمأأرة جديأأدةيواعأأد   هأأورينبغأأي  ن يشأأمل املوضأأوع 
)“)cogens jus(” العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل

413

أ ويأأأر  املقأأأرر اخلأأأاص يف (18
 ابعتبار ا جأزءاً  تناوهلامسفلة مستقلة، وال ينبغي     املرالة  ن     
 سأأبيل املثأأال، يف علأأىالقواعأأد ا مأأرة موجأأو ة، مأأر  أأ ا املوضأأوعأ ف

)املعا دات بقدر ما  ي موجو ة يف القانون الدويل العريف
414

 أ(19
 يسأأأأأفر النظأأأأأأر يف املوضأأأأأوع عأأأأأأروينبغأأأأأي عأأأأأد  تويأأأأأأع  ن  -24

يواعأد القأانون الأدويل  القطعيأة لتحديأدالثابتة و جمموعة مر القواعد 

__________ 
اصأأاانت الأأدول مأأر الواليأأة القضأأائية انظأأر احلكأأم الصأأا ر بشأأفن  (17)

 Jurisdictional Immunities of ) ملانيأا ضأد ليطاليأا: اليأوانن طأري متأدخل(

the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), I.C.J. Reports 2012, 

para. 73 (”م  ارسات الدول، ألسرار  أ   القضأية،  كر االطالع علىمي  
 أ(“يف تلك القرارات القضائية الوطنية

 أ64اتفايية فيينا لقانون املعا دات، املا ة  (18)
خلصأأأأأن رابطأأأأأة القأأأأأانون الأأأأأدويل لد نفأأأأأس  أأأأأ   النتيجأأأأأة: انظأأأأأر  (19)

International Law Association, Report of the Sixty-ninth Conference 
 عأال (، التقريأر النهأائي للجنأة املعنيأة بنشأفة القأانون الأدويل العأريف  9)احلاشية 

 أ8)العا (، مقدمة، الفقرة 
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)العأريف
415

أ بأأل لن اهلأأدي  أأو توضأأيح عمليأأة نشأأفة يواعأأد القأأانون (20
الدويل العريف وكيفية حتديد ا، مر خالل التوجيي واملمارسةأ وميكر 

نقطأأأة انطأأأالق ملنايشأأأة اهلأأأدي  ألولااملرفأأأق   ن يشأأأكل مأأأا ور  يف
 العا  مر نظر اللجنة يف   ا املوضوع:

لنشأأفة القأأانون الأأدويل العأأريفأ بأأل اهلأأدي  أأو  “يواعأأد” لأأيس اهلأأدي  أأو تأأدوير
لعاة توجيي جا   لألشخاص املنود نم حتديد القأانون الأدويل العأريف،  أر فأيهم 

__________ 
املعمأول نأا يف لقواعأد واملبأا   اببيأان ”تشري رابطأة القأانون الأدويل لد  (20)

ألشأأأخاص لبعأأأض التوجيهأأأات العمليأأأة  [أأأ] اللجنأأة، اسأأأبما تفهمهأأأا  أأ ا اجملأأأال
ود نأأم تطبيأأق القأأانون  و تقأأدمي املشأأورة بشأأفني، وكأأ لك لألكأأا مييني والطأأالبأ املنأأ
 بشأأفن مسأفلة سالبأأاً  لد مبأا   توجيهيأة وجيأأزة وواضأحة نسأبياً تاجأأة العديأد مأنهم ف

 أ(4)املرجع نفسي، الفقرة  “االلتباسمر  كبرياً   ما تسبب يدراً 

القضاة الوطنيون والدوليونأ وسيكون مر املهم عد  املبالغة يف الطابع التوجيهي، 
لك يأأد عأأريفأ لأأ لذ تظأأل املرونأأة مسأأة  ساسأأية مأأر مسأأات نشأأفة القأأانون الأأدويل ال

تتخأأأ  النتيجأأأة النهائيأأأة الأأأيت تتوصأأأل لليهأأأا اللجنأأأة يف  أأأ ا امليأأأدان عأأأدة  شأأأكالأ 
)بتعليقاتوميكر يف   ا الشفن وضع جمموعة مر االيرتااات املشفوعة 

416

 أ(21

جمموعأأأأأة مأأأأأر  التوصأأأأأل لد ن لد املقأأأأأرر اخلأأأأأاص  ويشأأأأأري -25
مأأأأل بتعليقأأأأات يعأأأأد نتيجأأأأة مالئمأأأأة لع املشأأأأفوعة “االسأأأأتنتاجات”

)ة بشفن   ا املوضوعاللجن
417

 أ(22

__________ 
 أ4رفق األول، الفقرة ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، امل2011 اولية (21)
 (أ عال  9احلاشية )  اثالً  انتهجن رابطة القانون الدويل هنجاً  (22)

 الفصل الثالث
 املوضوع لبلورةاجلدول الزمين املؤقت 

، يف تقرير أأا لد اجلمعيأأة مأأوجزاأأد ت اللجنأأة اسأألوب  -26
يضأأطلع ، املهأأا  الأأيت يينتظأأر  ن 2011العامأأة عأأر  عماهلأأا يف عأأا  

)نا املقررون اخلاصون
1

ع االضطال يينتظر منهمومر األمور اليت أ (23
 50 لعأأأأأدا  تقريأأأأأر موضأأأأأوعي سأأأأأنوي، يفضأأأأأل  ال يزيأأأأأد علأأأأأى نأأأأأا

 :صفحةأ وفيما يتصل بعمل فريق التخطيط، يالن اللجنة لني
ينبغأأي للفريأأق، يف مسأأتهل طأأر   ي موضأأوع جديأأد،  ن يتعأأاون مأأع املقأأررير اخلاصأأني 

ألفرية الدراسية على حتديد جأدول  مأ  مبأدئي ألسأرار تطأوير املوضأوع ومع منسقي ا
يقتضأأيي األمأأر، و ن يسأأتعرر  ورايً حتقيأأق  مأأد  عأأد  مأأر السأأنوات، اسأأب مأأاعلأأى 

)األ داي السنوية املبي نة يف ذلك اجلدول الزم ، مع حتديثي عند االيتضاء
2

 أ(24

 يف النظأأأر األجأأد ي يأأأد يكأأون مأأر  نأأ التقريأأر ذاتأأييف  وجأأاء -27
 عأأضاملوضأأوع علأأى  ربأأع مرااأأل: القضأأااي األساسأأية ورميأأع املأأوا ؛ وب

بوجأو   مأد  االعتقأا املسائل الرئيسية املتعلقة بتحديأد  ارسأة الأدول و 
)؛ واملواضيع احملد ة؛ واالستنتاجاتللزا  يانوين

3

أ ولأ ا ييقأرت  اجلأدول (25
 :“العريف ولثباتي لدويلنشفة القانون ا”موضوع  لبلورةامل ين التايل 
اهلأدي الرئيسأي  يف اللجنأةأ وسأيكون  وليةم كرة نهيدية ومنايشة  :2012

نكني املقرر اخلاص مر مجع ا راء األولية ألعضأاء اللجنأة فيمأا يتعلأق بنطأاق 
 بشأأفنلعمأأل ا الأأيت ميكأأر  ن حيققهأأاوالنتأأائج  واملنهجيأأة املتبعأأة بشأأفنياملوضأأوع 

)مر الدول التماسهاومات اليت ينبغي املعل املوضوع والنظر يف
4

 أ(26
__________ 

 أ372، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الفقرة 2011 اولية (23)
 ) (أ 378، الفقرة املرجع نفسي (24)
 أ6املرفق األول، الفقرة ، املرجع نفسي (25)
(  ي بيأأأاانت رمسيأأأة )مأأأثاًل، يف ميكأأأر  ن تشأأأمل  أأأ   املعلومأأأات )  (26)

مهمأة لجراءات احملاكمة( تتعلق بنشفة القأانون الأدويل العأريف؛ )ب(  ي يضأااي 
علأأأأى  أأأأ ا املوضأأأأوع؛  الضأأأوءمرفوعأأأة  مأأأأا  احملأأأأاكم الوطنيأأأة  و اايليميأأأأة تلقأأأأي 

يف املعا أأأأأد الوطنيأأأأأة )ابسأأأأأتثناء األعمأأأأأال  ي كتأأأأأاابت  و  عمأأأأأال جاريأأأأأة  ) (
 أ(األولاملرفق ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، 2011 اوليةاملدرجة يف 

بشفن بعض النقاد األولية،  ا يف التقرير األول للمقرر اخلاص ) :2013
  عال (، ومجع املزيد مر املوا أ األول الفصلذلك النقاد املشار لليها يف 

االعتقأا  و   ارسأات الأدول يناي، فيأيالتقرير الثاين للمقرر اخلاص ) :2014
 أ“االستنتاجات”أ وسيتضمر ذلك التقرير بعض (527)(للزا  يانوينبوجو  

__________ 
 الرئيسأأية ن املرالأأة الثانيأأة ميكأأر  ن تشأأمل بعأأض املسأأائل لد  و يشأأري (27)

سأأيما  يواعأد القأانون الأدويل العأريف، وال املتبأع يف حتديأأداملتعلقأة ابلأنهج التقليأدي 
 :واالعتقا  بوجو  للزا  يانوين ارسات الدول 

سأأأأة الأأأأدولأ مأأأأا الأأأأ ي يأأأأدخل يف حتديأأأأد  ار  ‘1’’’ 
ال فعأأأال، واألفعأأأال واالمتنأأأاع عأأأر األفعأأأ؟ األ“ ارسأأأة الأأأدول”عأأأدا  

الشفوية واملا يةأ وكم عأد  الأدول الأيت تغأري مويفهأا بشأفن ياعأدة مأر 
يئأأأات القضأأأائية الوطنيأأأة يواعأأأد القأأأانون الأأأدويل؟ ويأأأرارات احملأأأاكم واهل
ال؟ فعأول، ملر     األ)واستجابة السلطة التنفي ية هلا(أ وخبالي الد

مأأأأد  ” أأأأل  أأأأي منظمأأأأات  وليأأأأة معينأأأأة، مثأأأأل االحتأأأأا  األورويب؟ و
 أيف ذلك التنوع اايليمي(  ارسة الدول ) ا “نثيل

وو يفتأأي  االعتقأأا  بوجأأو  للأأزا  يأأانوينطبيعأة  ‘2’’’ 
 أحتديد  وكيفية

االعتقا  العالية بني عنصر  ارسة الدول وعنصر  ‘3’’’ 
 أالعريف ، و ور كل منهما يف حتديد القانون الدويلوينبوجو  للزا  يان
كيأأأأف تنشأأأأف يواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  ‘4’’’ 

اجلديدة؛ وكيف ميكر  ن ت  ي التدابري االنفرا يأة للأدول لد نشأفة 
 اأأاالت اخلأأرو  عأأركانأأن   يواعأأد جديأأدة؛ ومعأأايري حتديأأد مأأا لذا
الأأأ ي يف؛ والأأأدور القأأأانون العأأأر  ياعأأأدة عرفيأأأة يأأأد   ت لد تغيأأأري يف

 أالرضالسكوت/ا ميكر  ن ي  يي
 “أبشكل خاص املتضررة” ور الدول  ‘5’’’ 
عنصأر الأأزمر وكثافأأة املمارسأة والقأأانون الأأدويل  ‘6’’’ 

 أ‘ا ين’العريف 
ياعأأدة مأأر بيأأان مأأا لذا كانأأن معأأايري حتديأأد  ‘7’’’ 

ال اجملأ يواعد القانون العريف ميكر  ن تتباير وفقاً لطبيعة القاعدة  و
 (أ8، الفقرة املرجع نفسي)‘‘ تقع يف لطار ال ي 
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ث للمقأأأأرر اخلأأأأاص )بشأأأأفن بعأأأأض املواضأأأأيع التقريأأأأر الثالأأأأ :2015
)املعينة(

1

 لضافيةأ “استنتاجات” أ و  ا التقرير سيتضمر  يضاً (28

__________ 
 ن املرالأأأة الثالثأأأة ميكأأأر  ن تشأأأمل مواضأأأيع حمأأأد ة مثأأأل  و يشأأأري لد (28)

 التالية: املواضيع
 ‘‘أالدائماملعرتر ’’نظرية  ‘1’’’ 
فة القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف؛ املعا أأأأدات ونشأأأأ ‘2’” 

لأأأدويل العأأأريف؛ والتأأأفثري واملعا أأأدات ابعتبار أأأا لثبأأأاعً  كنأأأاً للقأأأانون ا
 أاملتبا ل/الرتابط بني املعا دات والقانون الدويل العريف

مواأأدة   “اسأأتنتاجات”التقريأأر الرابأأع للمقأأرر اخلأأاص: جمموعأأة  :2016
 أواعتما  ا منايشتها للجنة يتس  لكي، صياستها ومعا ةكاملة 

                                                                                                                   
يرارات  جهزة املنظمات الدوليأة،  أا يف ذلأك  ‘3’” 

اجلمعيأأأأة العامأأأأأة لألمأأأأم املتحأأأأأدة واملأأأأأ نرات الدوليأأأأة، ونشأأأأأفة القأأأأأانون 
 أللقانون الدويل العريف  كرالدويل العريف؛ و ةيتها كإثبات 

فة وحتديأأأد يواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف نشأأأ ‘4’” 
يف اايليميأة  و اخلاص بني بعض الدول )يواعد القأانون الأدويل العأر 

املوضأأوعة اسأأب كأأل االأأة ’ - ون اايليميأأة  و احملليأأة  و الثنائيأأة 
 خاصأة أل يأ  ي الرضأا  وراً خاصأاً يف نشأفة يواعأد (أ ‘على اأدة

  (أ9الفقرة ، املرجع نفسي)‘‘ ؟لقانون الدويل العريفل
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 ملء الشواغر الطارئة يف اللجنة
 ر جدول األعمال[م 13]البند 

 A/CN.4/655 الوثيقة

 األمانة العامة أعدهتامذكرة 
 [األصل: ابانكليزية]

 [2012نو /يوليي  23]
 لجنةأ، نشف شاسر طار  يف عضوية ال2012نو /يوليي  22عقب استقالة السيد ستيفر فاسياين مر جلنة القانون الدويل يف  -1
  ني على    املا ة ص أ وتنللجنة لنظا  األساسيمر ا 11املا ة  تنطبقيف     احلالة، و  -2

 أاألساسي مر النظا  8و 2 لء   ا الشاسر، على  ن تويل يف ذلك االعتبار الواجب لألاكا  الوار ة يف املا تني نفسها تقو  اللجنة  ،يف االة ادو  شاسر 

 على ما يلي: 2وتنص املا ة  
 أاألشخاص املشهو  هلم ابلكفاءة يف القانون الدويل تتفلف اللجنة مر  ربعة وثالثني عضواً مر -1 

 ال جيو   ن يكون عضوان مر  عضاء اللجنة مر رعااي  ولة واادةأ -2 

 والسياسيةأيف االة ا  وا  اجلنسية ييعترب املرشح مر رعااي الدولة اليت ميارس فيها عا ة اقويي املدنية  -3 

 على ما يلي: 8وتنص املا ة  
نتخاب، جيب  ن يضع الناخبون يف اعتبار م  ن تتوافر يف كل شخص مر األشخاص ال ير سيينتخبون لعضأوية اللجنأة املأ  الت املطلوبأة، و ن لد  لجراء اال 

 أاملالع ييكفل يف اللجنة ككل نثيل األشكال اهلامة للحضارة والنظم القانونية الرئيسية يف

 أ2016عا   هنايةيف والية العضو ال ي ستنتخبي اللجنة  فرتةوتنتهي  -3
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 الرابعة والستنيقائمة مرجعية بواثئق الدورة 
 ولااالت مالاظات  العنوان  الوثيقة رمز

A/CN.4/649  األعمأأأأأأال جأأأأأأدول علأأأأأأى لالطأأأأأأالعمستنسأأأأأخةأ و   للدورة الرابعة والستني جدول األعمال امل ين 
، 2012 اوليأة انظأر نأا، اعتمد اليت ابلصيغة

 ألثاين(اجمللد الثاين )اجلزء ا
A/CN.4/650 

 Add.1و
موجز مواضيعي للمنايشة اليت جرت يف اللجنة السا سة للجمعية العامة خأالل  

  ور ا السا سة والستني
 أمستنسخة 

A/CN.4/651  تر  يف   ا اجمللدأ  التقرير الثامر عر طر  األجانب،  عد  السيد موريس كامتو، املقرر اخلاص 
A/CN.4/652  مس عر ااية األشخاص يف ااالت الكوار ،  عد  السيد ل وار و التقرير اخلا

  وسبينا، املقرر اخلاص -فلنسيا 
 أمثلي 

A/CN.4/653   أمثلي  مايكل وو ، املقرر اخلاصم كرة  عد ا السري 
A/CN.4/654   ،تقريأأر  ويل عأأر اصأأانة مسأأ ويل الأأدول مأأر الواليأأة القضأأائية اجلنائيأأة األجنبيأأة

 ونثبسيون لسكوابر لرانند ، املقررة اخلاصة عدتي السيدة ك
 أمثلي 

A/CN.4/655 
 Add.1-2و

يف  أأأأأأأأ ا اجمللأأأأأأأأدأ  A/CN.4/655تأأأأأأأأر  الوثيقأأأأأأأأة   مةالعا ملء الشواسر الطارئة يف اللجنة: م كرة  عد ا األمانة 
 A/CN.4/655/Add.1-2ااضأأأأأأأأأأافتان   مأأأأأأأأأأا

 فهما مستنسختانأ
A/CN.4/L.797  الأأيت اعتمأأد ا جلنأأة الصأأياسة  32لد  1املأأوا   طأأر  األجانأأب: نصأأوص مشأأاريع

 بصفة م يتة يف القراءة األود يف الدورة الرابعة والستني للجنة القانون الدويل
 مستنسخةأ 

A/CN.4/L.798  أمثلي  تقرير فريق التخطيط 
A/CN.4/L.799 

 [Corr.1]و
الفصأأل  -تني مشأروع تقريأأر جلنأأة القأأانون الأأدويل عأأر  عمأأال  ور أأا الرابعأأة والسأأ 

 األول )مقدمة(
مثلأأأأأأيأ ولالطأأأأأأالع علأأأأأأى الأأأأأأنص املعتمأأأأأأد، انظأأأأأأر  

 الواثئأق الرمسيأة للجمعيأة العامأة، الأدورة السأأابعة
أ ويأأأر  (A/67/10) 10والسأأتون، امللحأأق ريأأم 
، اجمللأأأأأأأد 2012اوليأأأأأأأة الأأأأأأأنص النهأأأأأأأائي يف 
 الثاين )اجلزء الثاين(أ

A/CN.4/L.800   أمثلي  اللجنة يف  ور ا الرابعة والستني(، الفصل الثاين )موجز  عمال مثلي 
A/CN.4/L.801  تيبأأد  بشأأفهنا  ةيأأة ، الفصأأل الثالأأث )يضأأااي حمأأد ة تكأأون للتعليقأأات الأأيت مثلأأي

 خاصة للجنة(
 أمثلي 

A/CN.4/L.802 
 Add.1و

 أمثلي  ، الفصل الرابع )طر  األجانب(مثلي 

A/CN.4/L.803  أمثلي  يف ااالت الكوار ( ، الفصل اخلامس )ااية األشخاصمثلي 
A/CN.4/L.804 

 Add.1و
 أمثلي  القضائية اجلنائية األجنبية(، الفصل السا س )اصانة مس ويل الدول مر الوالية مثلي 

A/CN.4/L.805  أمثلي  ، الفصل السابع )التطبيق امل ين للمعا دات(مثلي 
A/CN.4/L.806  أمثلي  العريف ولثباتي(، الفصل الثامر )نشفة القانون الدويل مثلي 
A/CN.4/L.807  االلتزا  ابلتسليم واحملاكمة مثلي( الفصل التاسع ،(aut dedere aut judicare))  أمثلي 
A/CN.4/L.808  أمثلي  ، الفصل العاشر )املعا دات عرب الزمر(مثلي 
A/CN.4/L.809  أمثلي  ، الفصل احلا ي عشر )شرد الدولة األود ابلرعاية(مثلي  
A/CN.4/L.810  أمثلي  )يرارات اللجنة واستنتاجا ا األخر (، الفصل الثاين عشر مثلي 
A/CN.4/L.811  أمثلي  (( عبع، الفصل الثاين عشر )يرارات اللجنة واستنتاجا ا األخر  )مثلي 
A/CN.4/L.812    5اايأأأأة األشأأأأخاص يف اأأأأاالت الكأأأأوار : نصأأأأوص وعنأأأأاوير مشأأأأاريع املأأأأوا 

الأأيت اعتمأأد ا جلنأأة الصأأياسة بصأأفة م يتأأة يف  15و 14و 13و 12و مكأأرراً 
 2012نو /يوليي  11لد  5الفرتة مر 

 مستنسخةأ 

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

، 2012اوليأأة يأأر  الأأنص النهأأائي يف و أ مثلأأي  3158لد  3128احملاضر املوجزة امل يتة للجلسات  
  اجمللد األولأ
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