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 مالحظة 
 تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى واثئق األمم املتحدة.  
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. وابتاداء  مان للحولياة، تشا  أرقاام الحاتحا  إىل الانن اإلنيلياز  1981حولياة عان السانة املاذ ورة. وحا   القاانون الادويل  ريب.تحدر سللغة العربية، تش  أرقام الحتحا  إىل النن الع حولية، وهت أول 1982حولية 
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 املختصرات 
 فيما يلت تتحايل املختحارا  اليت ورد    هاذا اجمللد  

ASEAN رابعة أمم جنوب ارق آسيا 
ECHR  احمليمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
ICRC اللجنة الدولية للحليب األمحر 

ICSID  الدويل لتسوية منازعا  االستثمار املر ز 
ITLOS  احمليمة الدولية لقانون البحار 

NAFTA  اتتاق التجارة احلرة ألمرييا الشمالية 
OAS  منظمة الدول األمرييية 

OECD   منظمة التعاون والتنمية   امليدان االقتحاد 
UNCITRAL جلنة األمم املتحدة للقانون التجار  الدويل 

UNESCO  األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةمنظمة 
UNHCR  متوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ال جئي 
UNISDR  ميتب األمم املتحدة للحد من خماطر اليوارث 

WTO  منظمة التجارة العاملية 

* 
* * 

ECHR European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions. All judgments and decisions of the Court, 
including those not published in the official series, can be consulted in the database of the Court (HUDOC), 
available from the Court’s website (www.echr.coe.int). 

I.C.J. Reports International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. All judgments, advisory 
opinions and orders of the Court are available from the Court’s website (www.icj-cij.org). 

ILM International Legal Materials (Washington, D.C.) 
ILR International Law Reports 
ITLOS Reports International Tribunal for the Law of the Sea, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 
UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

* 
* * 

إىل احمليمااة الدولياة حملا مااة األاااخا  املسااؤولي عان االنتها ااا  اجلساايمة للقااانون اإلنسااان    “ احمليماة الدوليااة ليوغوساا فيا السااابقة ”   هاذا اجمللااد، تشاا  عبااارة   
إىل احمليماااة اجلنائياااة الدولياااة حملا ماااة األااااخا     “ الدولياااة لروانااادا اجلنائياااة  احمليماااة  ” ؛ وتشااا  عباااارة  1991الااادويل الااايت ارتيبااات   إقلااايم يوغوسااا فيا الساااابقة مناااذ عاااام  

الروانااديي املسااؤولي عاان ارتياااب  املسااؤولي عاان أعمااال اإلسدة اجلماعيااة وغ هااا ماان االنتها ااا  اجلساايمة للقااانون اإلنسااان الاادويل املرتيبااة   إقلاايم رواناادا واملااواطني  
 . 1994 انون األول/ديسمرب   31 انون الثان/يناير و   1من االنتها ا  املماثلة   أقاليم الدول اجملاورة   الترتة بي   أعمال اإلسدة اجلماعية وغ ها 

* 
* * 

 االقتباسات   بشأن   مالحظة
 النن األصلت. وضإل ع مة جنمية ال*( بعد اليلما  أو املقاطإل امليتوبة خبط مائل بي ع ميت اقتباس معناه أهنا ال ترد خبط مائل    

 تولت األمانة العامة ترمجة االقتباسا  املأخوذة من أعمال بلغا  غ  اللغة العربية، ما مل يذ ر خ ف ذلك. 
* 
* * 

 . /https://legal.un.org/ilcعنوان جلنة القانون الدويل على ابية اإلنرتنت  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.icj-cij.org/
https://legal.un.org/ilc/
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 املشار إليها يف هذا اجمللد   الصكوك املتعددة األطراف

 املحدر  

 تسوية املنازعات الدولية ابلوسائل السلمية 

 .League of Nations, Official Journal, No. 1, February 1920, p. 3 (1919نيسان/أبريل  28الفرسا ،  عهد عحبة األمم

 إليها  االمتيازات واحلصاانت، والعالقات الدبلوماسية والقنصلية، وما

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, and vol. 90 (1946اباط/فرباير  13اتتاقية امتيازا  األمم املتحدة وححاانهتا النيويورك، 

p. 327. 

 .Ibid., vol. 33, No. 521, p. 261 ( 1947تشرين الثان/نوفمرب   21ا النيويورك، اتتاقية امتيازا  الو اال  املتخححة وححاانهت 

 .Ibid., vol. 500, No. 7310, p. 95 (1961نيسان/أبريل  18اتتاقية فيينا للع قا  الدبلوماسية الفيينا، 

 .Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 (1963نيسان/أبريل  24اتتاقية فيينا للع قا  القنحلية الفيينا، 

 .Ibid., vol. 1400, No. 23431, p. 231 (1969 انون األول/ديسمرب   8اتتاقية البعثا  اخلاصة النيويورك، 

اتتاقية فيينا لتمثيل الدول   ع قاهتا مإل املنظما  الدولياة ذا  العاابإل العااملت الفييناا، 
 (1975آذار/مارس  14

A/CONF.67/16; or see United Nations, Juridical Yearbook 

1975 (Sales No. E.77.V.3), p. 87. 

 الواليااااة القضااااائية النيويااااورك،اتتاقيااااة األماااام املتحاااادة حلحاااااان  الاااادول و تلياهتااااا ماااان 
 (2004 انون األول/ديسمرب  2

واخلمسااون، امللحااق  التاسااعةالواثئااق الرمسيااة للجمعيااة العامااة، الاادورة 
 .، املرفق59/38، القرار األول، اجمللد (A/59/49) 49 رقم

 حقوق اإلنسان

 ااااااااااااانون   9اتتاقيااااااااااااة منااااااااااااإل جرةااااااااااااة اإلسدة اجلماعيااااااااااااة واملعاقبااااااااااااة عليهااااااااااااا السريااااااااااااس، 
 (1948 األول/ديسمرب

United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

اتتاقياة محاياة حقاوق اإلنساان واحلااراي  األساساية الاالتتاقياة األوروبياة حلقاوق اإلنسااان( 
 (1950تشرين الثان/نوفمرب  4الروما، 

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

 .Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171 ( 1966  انون األول/ديسمرب   16نيويورك، ال   املدنية والسياسية العهد الدويل اخلا  سحلقوق  

 املدنيااااة والسياساااايةلعهااااد الاااادويل اخلااااا  سحلقااااوق الربوتو ااااول االختيااااار  امللحااااق س
 (1966ن األول/ديسمرب ص انو   16نيويورك، ال

Ibid. 

 “ميثااااااااااق ساااااااااان خوسااااااااايه،  وساااااااااتارييا”االتتاقياااااااااة األمرييياااااااااة حلقاااااااااوق اإلنساااااااااان  
 (1969تشرين الثان/نوفمرب  22خوسيه،  السان 

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

ال إنسااانية اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب وغاا ه ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو 
 (1984 انون األول/ديسمرب   10النيويورك،  املهينة أو

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

 اانون   9ال اراتخيناا د  إنادايس،  التعاذيب واملعاقباة علياه ملنإلاتتاقية البلدان األمرييية 
 (1985األول/ديسمرب 

OAS, Treaty Series, No. 67. 
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 .United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531, p. 3 (1989تشرين الثان/نوفمرب  20اتتاقية حقوق العتل النيويورك، 

تتاقيااة حقااوق العتاال بشااأن بيااإل األطتااال واسااتغ ل امللحااق سالربوتو ااول االختيااار  
 (2000أاير/مايو  25النيويورك،  اإلسحية داملوا األطتال   البغاء و 

Ibid., vol. 2171, p. 227. 

البيليم دو سرا، الربازيال،  الختتاء القسر  لألاخا س املتعلقةاتتاقية البلدان األمرييية 
 (1994حزيران/يونيه  9

OAS, Official Records, OEA/Ser.A/55 (SEPF). 

 ااانون   20، نيويااوركال االتتاقيااة الدوليااة حلمايااة مجيااإل األاااخا  ماان االختتاااء القساار 
 (2006األول/ديسمرب 

United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 3. 

 اجلنسية وانعدام اجلنسية 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 137 (1951متوز/يوليه  28االتتاقية اخلاصة بوضإل ال جئي الجنيف، 

 .Ibid., vol. 606, No. 8791, p. 267 (1967 انون الثان/يناير   31الربوتو ول اخلا  بوضإل ال جئي النيويورك، 

 املخدرات واملؤثرات العقلية 

 .League of Nations, Treaty Series, vol. CXCVIII, No. 4648, p. 299 (1936حزيران/يونيه  26 ،جنيفاخلعرة ال سلعقاق اتتاقية قمإل االجتار غ  املشروع 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515, p. 151 (1961آذار/مارس  30، نيويوركالاالتتاقية الوحيدة للمخدرا  

 .Ibid., vol. 1019, No. 14956, p. 175 (1971اباط/فرباير  21 ،فيينااتتاقية املؤثرا  العقلية ال

اتتاقياااة األماااام املتحاااادة مليافحااااة االجتااااار غااا  املشااااروع   املخاااادرا  واملااااؤثرا  العقليااااة 
 (1988 انون األول/ديسمرب   20 ،فييناال

Ibid., vol. 1582, No. 27627, p. 95. 

 االجتار ابلبشر 

فُات  سب التوقياإل عليهاا   لياك االجتاار سألااخا  واساتغ ل بغااء الغا  ال  قماإلاتتاقية  
 (1950 آذار/مارس 21، نيويورك ،َسيِسس

United Nations, Treaty Series, vol. 96, No. 1342, p. 271. 

 التجارة الدولية والتنمية 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 187 (  1947 تشرين األول/أ توبر   30الجنيف،   االتتاق العام بشأن التعريتا  اجلمر ية والتجارة 

الوااانعن  اتتاقية تسوية املنازعا  االستثمارية الناائة بي الادول ورعاااي الادول األخارى
 (1965آذار/مارس  18العاصمة، 

Ibid., vol. 575, No. 8359, p. 159. 

ألمريياااا الشااامالية باااي حيوماااة  نااادا وحيوماااة الاااوالاي  املتحااادة اتتااااق التجاااارة احلااارة 
األمرييياة وحيومااة الاوالاي  املتحاادة امليسااييية الأواتوا وميساييو سااييت وواااانعن 

 (1992 انون األول/ديسمرب   17 العاصمة،

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

 .United Nations, Treaty Series, vols. 1867-1869, No. 31874 (1994نيسان/أبريل  15، مرا شال مة التجارة العامليةاتتاق مرا ش املنشئ ملنظ
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تتااااق مااارا ش املنشااائ سء ال 1جاااارة   اخلااادما  الاملرفاااق لتس املتعلاااقاالتتااااق العاااام 
 (ملنظمة التجارة العاملية

Ibid., p. 183. 

جاااايم  1االتتااااق املتعلااااق قواناااب حقااااوق امللييااااة التيرياااة املتحاااالة سلتجاااارة الاملرفااااق 
 (تتاق مرا ش املنشئ ملنظمة التجارة العامليةال

Ibid., p. 299. 

تتاااق ال 2الاملرفااق  التتاااهم املتعلااق سلقواعااد واإلجااراءا  الاايت اياام تسااوية املنازعااا 
 (مرا ش املنشئ ملنظمة التجارة العاملية

Ibid., p. 401. 

 الطريان املدن 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105 ( 1970 انون األول/ديسمرب    16اتتاقية قمإل االستي ء غ  املشروع على العائرا  الالها ،  

البيجاااي،  الربوتو اااول امليمااال التتاقياااة قماااإل االساااتي ء غااا  املشاااروع علاااى العاااائرا 
 (2010أيلول/سبتمرب  10

الوثيقااة اخلتامياة للمااؤمتر الادويل لقااانون منظماة العا ان املاادن الادويل، 
اجلو الاملؤمتر الدبلوماسات بشاأن أمان العا ان( املنعقاد اات رعاياة 

آب/أغساااعس  30منظمااة العاا ان املاادن الااادويل   بيجااي، ماان 
 .2010، بيجي، 2010أيلول/سبتمرب  10إىل 

 الماونرتايل،   عماال غا  املشاروعة املوجهاة ضاد سا مة العا ان املادن اتتاقية قماإل األ 
 (1971أيلول/سبتمرب  23

United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118, p. 177. 

الربوتو ول املتعلق بقمإل أعمال العناف غا  املشاروعة   املعاارا  الايت لادم العا ان 
األعماال غا  املشاروعة املوجهاة ضاد سا مة   قماإلامليمل التتاقية  و املدن الدويل  
 (1988اباط/فرباير  24المونرتايل،  الع ان املدن

Ibid., vol. 1589, No. 14118, p. 474. 

 .International Civil Aviation Organization, DCAS Doc. No. 21 ( 2010أيلول/سبتمرب    10البيجي،  اتتاقية قمإل األفعال غ  املشروعة املتعلقة سلع ان املدن الدويل  

 املسائل اجلنائية 

 .League of Nations, Treaty Series, vol. CXII, No. 2623, p. 371 (1929نيسان/أبريل  20االتتاقية الدولية مليافحة تزييف النقود الجنيف، 

 .Ibid., vol. CLXV, No. 3803, p. 45 (1933  انون األول/ديسمرب  26 ،مونتيتيديوال املعلوبياتتاقية تسليم 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273 (1957 انون األول/ديسمرب   13املعلوبي السريس، التتاقية األوروبية املتعلقة بتسليم ا

 Convention générale de coopération enالاالتتاقية العامة املتعلقاة سلتعااون القضاائت 

matière de justice ) ،1961أيلول/سبتمرب  12الأنتاانانريتو) 
Journal Officiel de la République malgache, 23 December 

1961, p. 2242. 

تشاارين  26اتتاقيااة عاادم تقااادم جاارائم احلاارب واجلاارائم املرتيبااة ضااد اإلنسااانية النيويااورك، 
 (1968الثان/نوفمرب 

United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73. 

 مبان فايهم املووتااون  ،اتتاقياة مناإل اجلارائم املرتيباة ضاد األااخا  املتمتعاي اماياة دولياة
 (1973 انون األول/ديسمرب   14النيويورك،  واملعاقبة عليها ،الدبلوماسيون 

Ibid., vol. 1035, No. 15410, p. 167. 

 ،ليربفيااااال  أفريقياااااا ال أعماااااال املرتزقاااااةاتتاقياااااة منظماااااة الوحااااادة األفريقياااااة للقضااااااء علاااااى 
 (1977متوز/يوليه  3

Ibid., vol. 1490, No. 25573, p. 89. 

 .Ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205 (1979 انون األول/ديسمرب   17 ،نيويوركة ملناهضة أخذ الرهائن الاالتتاقية الدولي



  والستن  اخلامسة دورهتا أعما  ع  الدول القانون جلنة تقرير 8

 

 

 املحدر  

 .Ibid., vol. 1752, No. 30597, p. 177 (1981 اباط/فرباير 25 ، را اسال املعلوبيتسليم ب املتعلقةاتتاقية البلدان األمرييية 

الروماااااا،  املشاااااروعة املوجهااااة ضاااااد سااااا مة امل حاااااة البحرياااااةاتتاقيااااة قماااااإل األعماااااال غااااا  
 (1988آذار/مارس  10

Ibid., vol. 1678, No. 29004, p. 201. 

 ،نيويااااوركملناهضااااة جتنيااااد املرتزقااااة واسااااتخدامهم ومتااااويلهم وتاااادريبهم ال ةاالتتاقيااااة الدولياااا
 (1989  انون األول/ديسمرب 4

Ibid., vol. 2163, No. 37789, p. 75. 

، أبوجااااااال يعلااااوببتسااااليم امل املتعلقااااةاتتاقيااااة اجلماعااااة االقتحااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا 
 (1994آب/أغسعس  6

UNHCR, Collection of International Instruments and Legal 

Texts Concerning Refugees and Others of Concern to 

UNHCR, vol. 3, Geneva, 2007, p. 1085. 

 اانون   9نيوياورك، س مة مووتت األمم املتحدة واألفراد املرتبعي هبا الاملتعلقة بتتاقية  اال
 (1994األول/ديسمرب 

United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457, p. 363. 

ساااا مة مااااووتت األماااام املتحاااادة واألفااااراد املتعلقااااة بتتاقيااااة ل ربوتو ااااول االختيااااار  ال
 (2005  انون األول/ديسمرب  8 ،نيويوركالهبا املرتبعي 

Ibid., vol. 2689, p. 59. 

 .E/1996/99 (1996آذار/مارس  29ال را اس،  األمرييية مليافحة التساد لبلدان اتتاقية ا

األجانااااب   املعااااام   التجاريااااة الدوليااااة العماااوميي املااااووتي  راااااوةاتتاقياااة ميافحااااة 
 (1997  انون األول/ديسمرب  17 ،سريسال

Available from the OECD website: www.oecd.org. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3 (1998متوز/يوليه  17نظام روما األساست للمحيمة اجلنائية الدولية الروما، 

 .Ibid., vol. 2216, No. 39391, p. 225 (1999  انون الثان/يناير  27 ،سرتاسبورغلتساد الس املتعلقةاتتاقية القانون اجلنائت 

الاتتاقيااة سل مااو( النيويااورك،  اتتاقيااة األماام املتحاادة مليافحااة اجلرةااة املنظمااة عاارب الوطنيااة
 (2000تشرين الثان/نوفمرب  15

Ibid., vol. 2225, No. 39574, p. 209. 

معاقبة االجتار سألاخا ، وخباصة النساء واألطتال، امليمال و بروتو ول منإل وقمإل  
تشارين  15النيوياورك،  الوطنياة عارباملتحدة مليافحة اجلرةة املنظمة  األممالتتاقية  

 (2000الثان/نوفمرب 

Ibid., vol. 2237, p. 319. 

طريااق الاارب والبحاار واجلااو، امليماال التتاقيااة  بروتو ااول ميافحااة هتريااب املهاااجرين عاان
تشااااارين  15النيوياااااورك،  الوطنياااااة عاااااربمليافحاااااة اجلرةاااااة املنظماااااة األمااااام املتحااااادة 
 (2000الثان/نوفمرب 

Ibid., vol. 2241, p. 480. 

بروتو ااول ميافحااة صاانإل األساالحة الناريااة وأجزائهااا وميوانهتااا والااذخ ة واالجتااار هبااا 
 عارباملتحدة مليافحة اجلرةاة املنظماة  األممبحورة غ  مشروعة، امليمل التتاقية 

 (2001أاير/مايو  31النيويورك،  الوطنية

Ibid., vol. 2326, p. 211. 

 .Ibid., vol. 2296, No. 40916, p. 167 (2001 تشرين الثان/نوفمرب 23 ،بودابستال اإلليرتونيةتتاقية املتعلقة سجلرائم اال

ساااانت فنسااانت وجااازر ال ينغساااتاون،  منولاااثو داخااال الي لتساااليم املعلاااوبيخعاااة لنااادن 
 (2002تشرين الثان/نوفمرب  21، غرينادين

Commonwealth Law Bulletin 2002, vol. 28, No. 2, p. 1196. 

 .ILM, vol. 43 (2004), p. 5 (2003متوز/يوليه  11، مابوتوال تهوميافحالتساد اتتاقية االااد األفريقت ملنإل 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146, p. 41 (2003تشرين األول/أ توبر  31 ،نيويوركاملتحدة مليافحة التساد ال ألمماتتاقية ا

https://www.oecd.org/
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 مكافحة اإلرهاب الدول 

 ,League of Nations, Official Journal, vol. 19, No. 1 (January 1938) (1937 تشرين الثان/نوفمرب 16 ،جنيفاتتاقية منإل اإلرهاب واملعاقبة عليه ال

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

األعمااال اإلرهابيااة الاايت لخااذ ااايل جاارائم ضااد األاااخا   اتتاقيااة منااإل مااا لااه خعااورة دوليااة ماان  
 ( 1971اباط/فرباير    2،  واانعن العاصمة واالبتزاز املتحل هبا، واملعاقبة عليها ال 

United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24381, p. 191. 

 .Ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93 (1977 انون الثان/يناير   27 ،سرتاسبورغاالتتاقية األوروبية لقمإل اإلرهاب ال

االتتاقياااااة اإلقليمياااااة لرابعاااااة جناااااوب آسااااايا للتعااااااون اإلقليمااااات املتعلقاااااة بقماااااإل اإلرهااااااب 
 (1987 تشرين الثان/نوفمرب 4 ، امتاندوال

Available from the SAARC website: http://saarc-sec.org/. 

 تتاقية اإلقليمية لرابعة جنوب آسايا للتعااون اإلقليمات املتعلقاة اإلضا  لالربوتو ول  
 (2004 انون الثان/يناير   6الإس م آسد،  بقمإل اإلرهاب

SAARC/SUMMIT.12/SC.29/27, ANNEX-III (available from 

the SAARC website: http://saarc-sec.org/). 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517, p. 256 ( 1997   انون األول/ديسمرب   15 ، نيويورك االتتاقية الدولية لقمإل اهلجما  اإلرهابية سلقنابل ال 

 .Ibid., vol. 2178, No. 38349, p. 197 (1999  انون األول/ديسمرب  9 ،نيويوركاالتتاقية الدولية لقمإل متويل اإلرهاب ال

 .Ibid., vol. 2445, No. 44004, p. 89 (2005نيسان/أبريل  13، نيويوركاالتتاقية الدولية لقمإل أعمال اإلرهاب النوو  ال

 .Ibid., vol. 2488, No. 44655 (2005 أاير/مايو 16 ،وارسونإل اإلرهاب الاملتعلقة مباتتاقية جملس أوروس 

 اااانون   13، سااايبو، التلبااايآسااايا مليافحاااة اإلرهااااب ال قاتتاقياااة رابعاااة أمااام جناااوب اااار 
 (2007الثان/يناير 

International Instruments related to the Prevention and 

Suppression of International Terrorism (United Nations 

Publication, Sales No. E.08.V.2), p. 336. 

 قانون البحار 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3 (1982 انون األول/ديسمرب   10اتتاقية األمم املتحدة لقانون البحار المونتيغو س ، 

 املعاهدات قانون 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331 (1969أاير/مايو  23( الفيينا، 1969اتتاقية فيينا لقانون املعاهدا  الاتتاقية فيينا لعام 

اتتاقياااة فييناااا لقاااانون املعاهااادا  باااي الااادول واملنظماااا  الدولياااة أو فيماااا باااي املنظماااا  
 (1986آذار/مارس  21فيينا، ( ال1986الاتتاقية فيينا لعام الدولية 

A/CONF.129/15. 

 املساعدة 

الفيينا،  إاعاعتتقدمي املساعدة   حالة وقوع حادث نوو  أو طارئ املتعلقة بتتاقية  اال
 (1986أيلول/سبتمرب  26

United Nations, Treaty Series, vol. 1457, No. 24643, p. 133. 

الساااااااانتياغو،  لتساااااااهيل املسااااااااعدة   حااااااااال  الياااااااوارث اتتاقياااااااة البلااااااادان األمرييياااااااة
 (1991حزيران/يونيه  7

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

https://saarc-sec.org/
http://saarc-sec/
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 املحدر  

االتتاق املربم بي حيوما  الدول املشار ة   منظمة التعاون االقتحاد    منعقة البحر  
األسااود بشاااأن التعاااون   املسااااعدة العارئااة واالساااتجابة العارئااة   حااااال  الياااوارث  

 ( 1998نيسان/أبريل    15السوتشت،    ة البشري   األنشعة   عن   النامجة العبيعية واليوارث  

Available from the website of the Black Sea Economic 

Cooperation: www.bsec-organization.org. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131, p. 213 (2000أاير/مايو  22الجنيف،  االتتاقية اإلطارية للمساعدة   جمال احلماية املدنية

اتتاق رابعة أمام جناوب اارق آسايا بشاأن إدارة الياوارث واالساتجابة حلااال  العاوارئ 
 (2005متوز/يوليه  26الفيينتيان، 

ASEAN, Documents Series 2005, p. 157. 

 االتصاالت السلكية والالسلكية 

اال  الساليية وال ساليية للحاد مان الياوارث اتتاقية اتمب  املتعلقة بتقدمي موارد االتحا
 (1998حزيران/يونيه  18الاتمب ،  ولعمليا  اإلغاثة

United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906, p. 5. 

 القانون الواجب التطبيق يف النزاعات املسلحة 

  االتتاقيااة احلاارب الربيااةاملتعلقااة بقااواني وأعااراف  1907و 1899اتتاقيااا  الهااا  لعااامت 
لتسااوية املنازعااا  الدوليااة سلوسااائل الساالمية؛ واالتتاقيااة  1907و 1899األوىل لعااامت 

تشااااااارين  18( واالتتاقياااااااة الرابعااااااة الالهااااااا ، 1899متوز/يوليااااااه  29الثانيااااااة الالهااااااا ، 
 بقواني وأعراف احلرب الربية( املتعلقتان 1907األول/أ توبر 

The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, 

J. B. Scott (ed.), New York, Oxford University Press, 1915. 

 اللندن،   لمحور األورويب التابعي ل جمرمت احلرب   بار ومعاقبة  املتعلق مبحا مة تاق  االت 
 (1945آب/أغسعس  8

United Nations, Treaty Series, vol. 82, No. 251, p. 279. 

( الجنياف، 1949الاتتاقيا  جنيف لعاام  اتتاقيا  جنيف املتعلقة اماية ضحااي احلرب
 (1949آب/أغسعس  12

Ibid., vol. 75, Nos. 970-973. 

 اتتاقية جنيف لتحسي حالاة اجلرحاى واملرضاى مان أفاراد القاوا  املسالحة   امليادان 
 الاالتتاقية األوىل(

Ibid., No. 970, p. 31. 

مان أفاراد  جنيف لتحسي حالة اجلرحى واملرضى والناجي من الساتن الغارقاةاتتاقية  
 الاالتتاقية الثانية( القوا  املسلحة   البحار

Ibid., No. 971, p. 85. 

 .Ibid., No. 972, p. 135 الاالتتاقية الثالثة( اتتاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب

 .Ibid., No. 973, p. 287 الاالتتاقية الرابعة( املدنيي   وقت احلرباتتاقية جنيف بشأن محاية األاخا  

واملتعلاااااق    1949آب/أغساااااعس    12الربوتو اااااول اإلضاااااا  إىل اتتاقياااااا  جنياااااف املعقاااااودة    
الربوتو ااول اإلضااا  إىل  ؛ و امايااة ضااحااي املنازعااا  املساالحة الدوليااة الالربوتو ااول األول( 

واملتعلاق اماياة ضاحااي املنازعاا     1949أغساعس  / آب   12اتتاقيا  جنياف املعقاودة    
 ( 1977حزيران/يونيه    8الجنيف،    ( الثان الدولية الالربوتو ول    غ  املسلحة 

Ibid., vol. 1125, Nos. 17512-17513, pp. 3 and 609. 

 .Ibid., vol. 249, No. 3511, p. 215 (1954 أاير/مايو 14اتتاقية محاية املمتليا  الثقافية   حالة النزاع املسل  الالها ، 

مايااة املمتليااا  الثقافيااة   اصااة اخلا 1954الربوتو ااول الثااان التتاقيااة الهااا  لعااام 
 (1999آذار/مارس  26الالها ،  سل املنزاع الحالة 

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

http://www.bsec-organization.org/
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 املحدر  

 نزع السالح 

اتتاقية حظار اساتحداث وإنتااج ولازين األسالحة البيرتيولوجياة الالبيولوجياة( والتيساينية 
 (1972نيسان/أبريل  10اللندن وموسيو وواانعن العاصمة،  وتدم  تلك األسلحة

United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860, p. 163. 

وتااادم  تلاااك  الييميائياااةاألسااالحة واساااتعمال اتتاقياااة حظااار اساااتحداث وإنتااااج ولااازين 
 (1993 انون الثان/يناير   13الفُت  سب التوقيإل عليها   سريس،  األسلحة

Ibid., vol. 1974, No. 33757, p. 45. 

 وترمري  تكرا األلغرام ،وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفرراد  زيناتفاقية حظر استعمال وخت
 (1997أيلول/سبتمرب  18الأوسلو، 

Ibid., vol. 2056, No. 35597, p. 211. 

اتتاقيااة البلاادان األمريييااة مليافحااة تحاانيإل األساالحة الناريااة والااذخ ة واملتتجاارا  واملااواد 
، واااااااانعن العاصاااااامةال األخاااااارى ذا  الحاااااالة واالجتااااااار هبااااااا بعريقااااااة غاااااا  مشااااااروعة

 (1997تشرين الثان/نوفمرب  14

Ibid., vol. 2029, No. 35005, p. 55. 

 .Ibid., vol. 2688, No. 47713, p. 39 (2008أاير/مايو  30الدبلن،  لذخائر العنقوديةاملتعكقة ابتفاقية اال

الواثئااق الرمسيااة للجمعيااة العامااة، املرفااق، و، A/CONF.217/2013/L.3 (2013نيسان/أبريل  2معاهدة جتارة األسلحة النيويورك، 
، اجمللااااااد (A/67/49) 49 ون، امللحااااااق رقااااامالسااااااابعة والساااااتالااااادورة 
 سء. 67/234، القرار الثالث

 البيئة 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605, p. 457 ( 1992آذار/مارس    17الهلسنيت، االتتاقية املتعلقة سآلاثر عابرة احلدود للحوادث الحناعية  

اتتاقيااااة قااااانون اسااااتخدام اجملااااار  املائيااااة الدوليااااة   األغااااراض غاااا  امل حيااااة النيويااااورك، 
 (1997أاير/مايو  21

ون، امللحاااق احلادياااة واخلمساااالواثئاااق الرمسياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة 
 املرفق.، 51/229، القرار الثالث، اجمللد (A/51/49) 49 رقم

تشاااااارين  4 ،سرتاساااااابورغالقااااااانون اجلنااااااائت ال بواسااااااعة مايااااااة البيئااااااةا املتعلقااااااةاالتتاقيااااااة 
 (1998 الثان/نوفمرب

Council of Europe, Treaty Series, No. 172. 

 القواعد العامة للقانون الدول 

 ,The Consolidated Treaty Series, Dobbs Ferry (New York) (1906نيسان/أبريل  7الوثيقة العامة ملؤمتر أخليث اس الدويل الأخليث اس، 

Oceana Publications, 1980, vol. 201 (1906), pp. 39 et seq. 

 ,League of Nations, Treaty Series, vol. LXXXVI, No. 1950 (1928 اباط/فرباير 20 ،هافااناتتاقية القانون الدويل اخلا  ال

p. 111. 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 333, No. 4764, p. 3 (1953اباط/فرباير  27االتتاق املتعلق سلديون اخلارجية األملانية اللندن، 

فاُات  سب  ؛1979تشاارين األول/أ تااوبر  26فيينااا، اتتاقيااة احلمايااة املاديااة للمااواد النوويااة ال
 (1980آذار/مارس  3التوقيإل عليها   فيينا ونيويورك   

Ibid., vol. 1456, No. 24631, p. 101. 

 .Council of Europe, T/ESM 2012-LT/en (2012اباط/فرباير  2املعاهدة املنشئة لآللية األوروبية ل ستقرار البرو سل، 
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 األو  الفصل  
 تنظيم أعما  الدورة 

عقد  جلنة القانون الدويل اجلزء األول من دورهتا اخلامسة  -1
واجلازء  2013حزيران/يونياه  7أاير/ماايو إىل   6مان      الترتة  والستي
   2013آب/أغساااااعس  9متوز/يولياااااه إىل  8مااااان    التااااارتة الثاااااان

مقرهااااا مبيتااااب األماااام املتحاااادة   جنيااااف. وافتاااات  الاااادورة الساااايد 
 لوسيوس  افليش، رئيس اللجنة   دورهتا الرابعة والستي.

 أعضاء اللجنة  -ألف

 تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم  -2
 النيج اي( أدوكيالسيد حممد بيلو  
 الإسبانيا( إسكوابر إرانندثنثبسيون و السيدة   
 المجهورية  وراي( ابركيد  ت غاب الس 
 (1الالإ وادور( بريموديس -سكيس ابالسيد مارسيلو  
 المجهورية تنزانيا املتحدة(  بيرتالسيد  ريس ماينا  
 السلوفينيا( بيرتيتشست السيد إيرنِ  
 الجنوب أفريقيا( تالديالسيد دير  د.  
 الالسويد(جاكوبسون السيدة مار  غ.  
 المحر( حسونةالسيد حسي ع.  
 الاألردن( احلمودالسيد حممود ض.  
 الالحي( خوانغالسيد خوييانغ  
 الالربازيل( سابوايالسيد جيلب تو ف ن  
 الاهلند( سينغالسيد انريندر  
 الاجلمهورية التشييية( شتورماالسيد سفيل  
 الاجلزائر( العرابةالسيد أمحد  
 الامليسيك( دوغوميس روبليالسيد خوان مانويل  
 الاالااد الروست( غيفورغيانالسيد   يل  
 ال ولومبيا( أوسبينا -نسيا فل  السيد إدواردو  
 الفرنسا( فورتوالسيد ماتياس  
 السويسرا( كافليشالسيد لوسيوس  
 الاليام ون( كامتوالسيد موريس  
 الاألرجنتي( كانديويتالسيد إنريييه  . أ.  
 الموزامبيق( كوميساريو أفونسوالسيد بيدرو  
 الاتيلند( كيتيشايساريالسيد  راينغساك  

__________ 
 .أدانه 3 التقرة انظر (1ال 

 ال ندا( ماكري السيد دوانلد م.  
 الليبيا( املرتضى سليمان قويدرالسيد عبد الرازق  
 القعر( املريالسيد علت حمسن فعّيس  
 الالياسن( موراسيالسيد اينيا  
 الالوالاي  املتحدة األمرييية( مرييفالسيد اون د.  
 الأملانيا( نوليتالسيد غيورغ  
 ال وستارييا( نيهاوس. هالسيد ب ند  
 ال ينيا( واكوآموس س.  السيد 
 يرلندا الشمالية( أ الاململية املتحدة لربيعانيا العظمى و   وود ماييل    الس   
 الإندونيسيا( ويسنوموريتنوغروهو  السيد 

 الشاغر الطارئ  -ابء

، انتخبااااات اللجناااااة السااااايد مارسااااايلو 2013أاير/ماااااايو  6   -3
ب مااوديس ملاالء الشاااغر العااارئ الناااائ عاان اسااتقالة  -سااييس س

 . فاسيان. السيد ستيتن 

 أعضاء املكتب واملكتب املوسع -جيم

أاير/مايو  6املعقودة    3159انتخبت اللجنة،   جلستها  -4
 التالية أمساؤهم  امليتب، أعضاء 2013
 . نيهاوس ال وستارييا(هالسيد ب ند   الرئيس 
 السيد سفيل اتورما الاجلمهورية التشييية(     األول للرئيس   النائب  
 السيد انريندر سينغ الاهلند(  الثان للرئيس النائب 
 السيد دير  د. ت د  الجنوب أفريقيا(  جلنة الحياغة رئيس 
 السيد ماتياس فورتو الفرنسا(  املقرر 

اللجناااة املوسااإل ماان أعضااااء ميتااب الااادورة وللااف ميتااب  -5
 .(3الواملقررين اخلاصي (2الاحلالية ورؤساء اللجنة السابقي

__________ 
  وريس اااافليش والسااايد مااا  وسااايوسبيرتياااتش والسااايد ل إيرنسااات السااايد (2ال 

 ويسنوموريت. وغروهو انديويت والسيد ن  إنريييه امتو والسيد 
غ. جا وبسون  ار إسيوسر إرانندث والسيدة م  ونثبسيون   السيدة (3ال 

 أوساااابينا - فلنساااايا دواردوغااااوميس روبلياااادو والساااايد إ انوياااالم خااااوان والساااايد 
 وود. اييلم والس نوليت  غيورغ امتو والسيد   وريسوالسيد م
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وأنشااأ  اللجنااة فريااق لعاايط يتااألف ماان األعضاااء التاليااة  -6
 ونثبساااااايون( والساااااايدة  اااااااتورما الرئيسااااااا   فياااااالأمساااااااؤهم  الساااااايد س

إساااااايوسر إرانناااااادث والساااااايد  اااااات غاااااااب سرك والساااااايد مارساااااايلو 
ب ماوديس والساايد إيرنسات بيرتيااتش والسايد دياار  د.  -سساييس 

ت د  والسيدة مار  غ. جا وبساون والسايد حساي ع. حساونة 
جيلب تااو فاا ن سااابواي والساايد  يدوالساايد حممااود ض. احلمااود والساا

أوسبينا  -إدواردو فلنسيا  انريندر سينغ والسيد أمحد العرابة والسيد
والساااايد لوساااايوس  ااااافليش والساااايد مااااوريس  ااااامتو والساااايد بياااادرو  
 وميسااااااريو أفونسااااااو والساااااايد  راينغسااااااك  يتيشايسااااااار  والساااااايد 
دوانلااااد م. ما ريااااه والساااايد عبااااد الاااارازق املرتضااااى سااااليمان قوياااادر 
والسايد اااينيا موراساات والساايد اااون د. ماا   والساايد غيااورغ نااوليت 

ييااال وود والسااايد نوغروهاااو ويسااانوموريت والسااايد ماتيااااس والسااا  ما
 فورتو الايم منحبه(.

 جلنة الصياغة  -دا 

املعقاودة  ،3180و 3170و  3163أنشأ  اللجنة   جلساهتا   -7
، جلنة صياغة مؤلتة من 2013متوز/يوليه  16أاير/مايو و  24و  14   

  ذ ورةاألعضاء التالية أمساؤهم لتناول املواضيإل امل

االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ال حقااة فيمااا يتعلااق بتتساا   الأ( 
( والساايد غيااورغ نااوليت   الساايد دياار  د. تاا د  الرئيسااا  املعاهاادا 

إسيوسر إراننادث والسايد  ات  ونثبسيونا ( والسيدة  اخلقرر  املال
ب ماااااااوديس والسااااااايد  -غااااااااب سرك والسااااااايد مارسااااااايلو سساااااااييس 

إيرنسااات بيرتياااتش والسااايدة ماااار  غ. جا وبساااون والسااايد حمماااود 
ااااتورما  فيااالالسااايد سو ض. احلماااود والسااايد جيلب تاااو فااا ن ساااابواي 

أوسااابينا والسااايد ماااوريس  اااامتو والسااايد   -والسااايد إدواردو فلنسااايا 
 يتيشايسار  والسيد ااينيا موراسات والسايد ااون. د.  راينغساك  

ماااا   والساااا  مايياااال وود والساااايد نوغروهااااو ويساااانوموريت والساااايد 
 ؛ماتياس فورتو الايم منحبه(

ححاااااانة مسااااااؤويل الاااااادول مااااان الواليااااااة القضااااااائية اجلنائيااااااة  الب( 
نثبساااايون و ( والساااايدة    الساااايد دياااار  د. تاااا د  الرئيسااااا  األجنبيااااة

( والسايد  ات غااب سرك والسايد ةاصاخل ةقرر املالإسيوسر إرانندث 
ب ماوديس والسايد إيرنسات بيرتياتش والسايدة   -مارسيلو سسييس  

مار  غ. جا وبسون والسيد حممود ض. احلماود والسايد جيلب تاو 
ااااتورما والسااايد  فيااالالسااايد سو فاا ن ساااابواي والسااايد انرينااادر سااينغ 

 يتيشايسار  والسايد   أوسبينا والسيد  راينغساك  -إدواردو فلنسيا  
اون. د. م   والسايد غياورغ ناوليت والسايد  اينيا موراست والسيد

. وا ااو والساا  مايياال وود والساايد نوغروهااو ويساانوموريت آمااوس س
 ؛ماتياس فورتو الايم منحبه( والسيد

  السااايد ديااار  د. محاياااة األااااخا    حااااال  الياااوارث الج( 
ا ( اخلاا املقااررأوساابينا ال -ا ( والساايد إدواردو فلنساايتاا د  الرئيسااا  

ب ماااوديس  -والسااايد  ااات غااااب سرك والسااايد مارسااايلو سساااييس 
والسااايد إيرنسااات بيرتياااتش والسااايدة ماااار  غ. جا وبساااون والسااايد 
حممااود ض. احلمااود والساايد جيلب تااو فاا ن سااابواي والساايد انريناادر 

والسااايد  راينغسااااك  والسااايد خاااوان مانويااال غاااوميس روبليااادو ساااينغ 
ار  والسااااايد ااااااينيا موراسااااات والسااااايد ااااااون. د. مااااا    يتيشايسااااا

 والس  ماييل وود والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه(.
جلسااااااة بشااااااأن  20وعقااااااد  جلنااااااة الحااااااياغة مااااااا جمموعااااااه  -8

 املوضوعا  الث ثة املذ ورة أع ه.

 األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة  -هاء

 8املعقااودتي    ،3169و 3161قاماات اللجنااة   جلسااتيها  -9
األفرقاااااااة العاملاااااااة وأفرقاااااااة  تشاااااااييل، إبعاااااااادة 2013 أاير/ماااااااايو 23و

 التالية  الدراسة
الترياااااق العامااااال املتتاااااومب العضاااااوية املعاااااين مبوضاااااوع االلتااااازام  الأ( 

  السايد  راينغسااك  (aut dedere aut judicareسلتسليم أو احملا ماة ال
 ؛(  الرئيسا   يتيشايسار 

  الساااايد  فريااااق الدراسااااة املعااااين بشاااارط الدولااااة األوىل سلرعايااااة  الب(  
إسااايوسر إراننااادث     ونثبسااايون ( والسااايدة  دوانلاااد م. ما رياااه الرئيساااا  

ب مااااوديس    -والساااايد  اااات غاااااب سرك والساااايد مارساااايلو سسااااييس  
  فياااال الساااايد س و والساااايد حممااااود ض. احلمااااود والساااايد انريناااادر سااااينغ  

ااون.    سايد اتورما والسيد لوسيوس  افليش والسايد ااينيا موراسات وال 
 م   والس  ماييل وود والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه(.  د. 
 ريق التخعيط تشييل التريق العامل التايل وأعاد ف -10
التريق العامل املعين بربانمج العمل العويل األجل لترتة السانوا    

  ونثبسااااايون ( والسااااايدة   ما رياااااه الرئيساااااا    وانلاااااد م. السااااايد د     اخلماااااس 
إسااااااايوسر إراننااااااادث والسااااااايد  ااااااات غااااااااب سرك والسااااااايد مارسااااااايلو  

ديااار  د.    ب ماااوديس والسااايد إيرنسااات بيرتياااتش والسااايد   - سساااييس 
تاا د  والساايدة مااار  غ. جا وبساااون والساايد حممااود ض. احلماااود  

اااااتورما والساااايد أمحااااد العرابااااة    فياااال والساااايد انريناااادر سااااينغ والساااايد س 
والساااايد   ياااال غيتورغيااااان    دو مانوياااال غااااوميس روبلياااا  وان والساااايد خاااا

والساايد لوساايوس  ااافليش والساايد مااوريس  ااامتو والساايد  راينغساااك  
موراست والسيد ااون. د. ما   والسايد    اينيا  يتيشايسار  والسيد  

. س. وا اااو والسااا  ماييااال وود والسااايد  آماااوس والسااايد   غياااورغ ناااوليت 
 نوغروهو ويسنوموريت والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه(. 

 األمانة  -واو

يا أوبااراين، و يلااة األمااي العااام للشااؤون  شااالساايدة ستري   قاماات  -11
تمثيااال األماااي العاااام.  ب القانونياااة واملستشاااارة القانونياااة لألمااام املتحااادة،  

ل السيد جورج  ورونتزيس، مدير اعبة التدوين مبيتب الشاؤون  وعمِ 



 15 الدورة أعما  تنظيم 

 

 

  ة للجنااة، وتاوىل متثيال األمااي العاام   غيااب املستشااار   القانونياة، أميناا  
  رنولد برونتو، مووتا أ والسيد    يمبا شيم ت السيد تريتور  عِمل  . و ة القانوني 
ل  . وعماِ أقادَمي للجناة  مسااعَدين أمينَاي األقادمان،  ة القانوني  الشؤون 

  ، مووتااااا ه لينياااا  -ت  يتلااااا  در يين والساااايدة هاااااانّ تسااااالساااايد جيااااوانات بو 
  ة القانونيا  الشؤون   بيالوستوز ت، مووف   ه وا ، والسيد نُ ة ي القانون  الشؤون 

 املعاون، أمناء مساعدين للجنة. 

 جدو  األعما  -زاي

أاير/ماااايو  6، املعقاااودة   3159أقااار  اللجناااة   جلساااتها  -12
 ويتااألف .لادورهتا اخلامسااة والسااتياملؤقاات عمااال األ، جادول 2013

جاااادول األعمااااال، بحاااايغته املعدلااااة   ضااااوء القاااارار الااااذ  الذتااااه 
3171اللجنااة   جلسااتها 

ماان  ،2013أاير/مااايو  28املعقااودة    ،(4ال
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 الفصل الثان 
 موجز أعما  اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستن 

  ال حقاااة   واملمارساااة   ال حقاااة   االتتاقاااا  ” فيماااا مااان موضاااوع   -13
، ُعرض على اللجناة التقريار األول للمقارر  “ املعاهدا    بتتس    يتعلق  فيما 
الذ  تضمن،   مجلة ما ورد فيه، أربعاة مشااريإل    ( A/CN.4/660  ال اخلا 

اساااتنتاجا  تتعلاااق سلقاعااادة العاماااة لتتسااا  املعاهااادا  ووساااائل تتسااا   
االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة  وساااائل للتتسااا ،  املعاهااادا ، و 

وتعريااااااااف االتتاااااااااق ال حااااااااق واملمارسااااااااة ال حقااااااااة  وساااااااايلتي لتتساااااااا   
وإساااااناد  ارساااااة مااااان املمارساااااا  املتعلقاااااة سملعاهااااادا  إىل  ،  املعاهااااادا  

الدولة. وعقاب النقااا الاذ  دار   اجللساة العاماة، قارر  اللجناة إحالاة  
مشااااريإل االساااتنتاجا  األربعاااة إىل جلناااة الحاااياغة. وبعاااد النظااار   تقريااار  
جلنة الحياغة، اعتمد  اللجنة بحتة مؤقتاة سساة مشااريإل اساتنتاجا ،  

 الرابإل(.   جانب التعليقا  عليها الالتحل إىل 
  الواليااااة   ماااان   الاااادول   مسااااؤويل   ححااااانة ” وفيمااااا يتعلااااق مبوضااااوع   -14

  ة ، نظاااار  اللجنااااة   التقرياااار الثااااان للمقاااارر “ األجنبيااااة   اجلنائيااااة   القضااااائية 
يعرضاه، سااتة مشاااريإل   الااذ  يعاارض، مان بااي مااا   ( A/CN.4/661ال   ة اخلاصا

نعااق املوضاوع ونعااق تعبياق  يلات  الأ(   مواد بعد االضع ع بتحليال ملاا 
مشاااريإل املااواد؛ والب( متهومااا احلحااانة والواليااة القضااائية؛ والج( التاارق  

ادياااااد العناصااااار  باااااي احلحاااااانة الشخحاااااية واحلحاااااانة املوضاااااوعية؛ والد(  
املعيارية اليت يتيون منها نظام احلحانة الشخحاية. وعقاب النقااا الاذ   

إحالااة مشاااريإل املااواد السااتة إىل جلنااة    دار   اجللسااة العامااة، قاارر  اللجنااة 
الحاااياغة. وبعاااد النظااار   تقريااار جلناااة الحاااياغة، اعتماااد  اللجناااة بحاااتة  
 مؤقتة ث ثة مشاريإل مواد، إىل جانب التعليقا  عليها الالتحل اخلامس(. 

  حااااااااااال        األااااااااااخا    محاياااااااااة ” وفيماااااااااا مااااااااان موضاااااااااوع   -15
رض علااااااى اللجنااااااة التقرياااااار السااااااادس  ،  “ ث اليااااااوار  للمقاااااارر اخلااااااا   عااااااُ

محايااااة  املتعلقااااة سملنااااإل   سااااياق    الااااذ  يتناااااول اجلوانااااب   ( A/CN.4/662ال 
  ذلك احلد من خمااطر الياوارث،   ث، مبا األاخا    حاال  اليوار 

، والتعااااون الااادويل بشاااأن  ماان مباااادئ القاااانون الاادويل   سعتبااااره مبااادأ    واملنااإل 
للجنااة إحالااة  وعقااب النقاااا الااذ  دار   اجللسااة العامااة، قاارر  ا   املنااإل. 

 مشروعت املادتي اللذين اقرتحهما املقرر اخلا  إىل جلنة الحياغة.  
واعتمااد  اللجنااة بحااتة مؤقتااة ساابعة مشاااريإل مااواد، إىل جانااب   -16

إىل    12ومشااريإل املاواد مان  مياررا     5التعليقا  عليها، وهات مشاروع املاادة  
(  2012العااام    الايت أحاطاات اللجنااة هباا علمااا    دورهتااا الرابعاة والسااتي   15

أباايال التعااون، وعاروض املسااعدة، وااروط    ، على التوايل، واليت تتعلق 
تيسااا  املسااااعدة اخلارجياااة، وإهنااااء املسااااعدة  تقااادمي املسااااعدة اخلارجياااة، و 

علقاي، علاى  املت   16و   ميررا  اثنياا    5اخلارجية، فض   عن مشروعت املادتي  
التاااوايل، سلتعااااون للحاااد مااان خمااااطر الياااوارث وواجاااب احلاااد مااان خمااااطر  

 اليوارث الالتحل السادس(. 
،  “ وإثباتاااه   العااار    الااادويل   القاااانون   نشاااأة ” وفيماااا مااان موضاااوع   -17

رض علاااى اللجناااة التقريااار األول للمقااارر اخلاااا  ال  الاااذ     ( A/CN.4/663عاااُ

عماااال اللجناااة الساااابقة املتعلقاااة  يقدماااه، استعراضاااا  أل  يقااادم، مااان باااي ماااا 
سملوضاااااوع، ولاااااآلراء الااااايت أعااااارب عنهاااااا املنااااادوبون   اللجناااااة السادساااااة  

الاايت يتعااي الرجااوع    املحااادر للجمعيااة العامااة، ونعاااق املوضااوع، وجمموعااة  
سعتبااااره محااادرا  للقاااانون    إليهاااا، واملساااائل املتعلقاااة سلقاااانون الااادويل العااار  

نون الاادويل أيضااا  مااذ رة أعاادهتا األمانااة  القااا   ُعرضاات علااى جلنااة الاادويل. و 
العاماة تتناااول عناصاار تاارد   أعمااال سااابقة للجنااة وقااد تيااون ذا  صاالة  

  اجللسااااة    (. وتناااااول النقاااااا الااااذ  دار A/CN.4/659وثيقااااة سملوضااااوع ال 
وجمموعااة  نعاااق املوضااوع ومنهجيااة معاجلتااه،  ماان بااي مااا تناولااه،  العامااة،  
، وخعط العمل املستقبلية. وأجارى املقارر  ا اليت يتعي الرجوع إليه   املحادر 

اخلااا  أيضااا  مشاااورا  غاا  رمسيااة بشااأن عنااوان املوضااوع، وبشااأن النظاار  
  القواعااد اآلماارة ضاامن نعاااق املوضااوع، واحلاجااة إىل معلومااا  إضااافية  
عاااان  ارسااااا  الاااادول. وقاااارر  اللجنااااة تغياااا  عنااااوان املوضااااوع ليحااااب   

 ل السابإل(. الالتح   “ اديد القانون الدويل العر  ” 
رض    ، “ التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا  ” وفيماااا يتعلاااق مبوضاااوع   -18 عاااُ

أن  الاذ  تاوخى    ( A/CN.4/664على اللجنة التقرير األول للمقرر اخلا  ال 
القانونيااة الرئيساية الاايت تنشااأ   سااياق التعبيااق    املسااائل ،  بوجااه عااام   ، حيادد 

هج التقهياااة املتبعاااة  الااانُ املؤقااات للمعاهااادا ، وذلاااك مااان خااا ل النظااار    
  ملمارسااا  الاادول   مقتضااب وضااوع وإجااراء اسااتعراض  هااذا امل لاادى تناااول  

أيضاا  ماذ رة أعادهتا األماناة    ُعرضت على اللجناة و   .   هذا الحدد احلالية  
ماااان اتتاقيااااة فيينااااا لقااااانون    25للمااااادة  لتتاوضاااات  تتعقااااب التاااااري  ا العامااااة  

األمام  ماؤمتر   جلناة القاانون الادويل أو إطار  سواء    ،  1969املعاهدا  لعام  
(. ومتحور النقاا حاول الغارض  A/CN.4/658املتحدة لقانون املعاهدا  ال 

من التعبياق املؤقات للمعاهادا  وحاول اساتخ   مساائل حماددة يتعاي  
 لة للمقرر اخلا  الالتحل الثامن(. اثها   التقارير املقب 

  يتعلااااااق   فيمااااااا   البيئااااااة   محايااااااة ” وقاااااارر  اللجنااااااة إدراج موضااااااوع   -19
    باااارانمج عملهااااا وعيناااات الساااايدة مااااار  غ.   “ املساااالحة   سلنزاعااااا  
مقاااررة خاصااة معنياااة هبااذا املوضاااوع الالتحاال الثاااان عشااار،    جا وبسااون 
ورقاا   جمموعاة مان  إىل اللجناة  ة  اخلاصا  ة املقرر   ت وقدم (.  1-الترع ألف 

اللجناة بشااأن  عمال غا  الرمسياة بغيااة بادء حاوار غا  رمساات ماإل أعضااء  ال 
تعااوير األعمااال املتعلقااة  عاادد ماان القضااااي الاايت قااد تيااون ذا  صاالة ب 

سملوضاااوع والنظااار فيهاااا. وللااات املساااائل الااايت تناولتهاااا املشااااورا  غااا   
والناااااااتج احملتماااااال    واملنهجيااااااة، للتااااااه، النعاااااااق   الرمسيااااااة، ماااااان بااااااي مااااااا 

اللجناااة، وعاااددا  مااان مساااائل املضااامون ذا  الحااالة سملوضاااوع   ألعماااال 
 الالتحل التاسإل(.  

 autال   احملا ماااة  أو   سلتساااليم   االلتااازام ” وفيماااا يتعلاااق مبوضاااوع   -20

dedere aut judicare ) “  أعااد  اللجناة تشاييل الترياق العامال املعاين ،
ساايما   األعمااال املتعلقااة سملوضااوع، ال هبااذا املوضااوع الااذ  واصاال تقياايم  

املساائل    قضاية    ضاوء احليام الاذ  أصادرته حميماة العادل الدولياة  
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وهااو    ، ( 6ال التساليم البلجيياا ضااد السانغال(  املتحالة ساللتازام سحملا مااة أو 
. وأحاطت اللجناة علماا  بتقريار الترياق  2012متوز/يوليه    20احليم املؤر   

 سلتقرير احلايل الالتحل العاار واملرفق األول(. العامل، وهو مرفق  
، “سلرعاياااااة األوىل الدولاااااة اااااارط”وفيماااااا مااااان موضاااااوع  -21

املعاااين هباااذا املوضاااوع الاااذ  الدراساااة أعااااد  اللجناااة تشاااييل فرياااق 
يبدو أن  قام به، مبواصلة اث خمتلف العوامل اليت قام،   مجلة ما

قيامهااا بتتسا  ااروط الدولااة علاى حمااا م االساتثمار لادى لثا ا  هلاا 
األوىل سلرعاياااااة، وذلاااااك اساااااتنادا  إىل محاااااادر مااااان بينهاااااا املمارساااااة 

وقضااااية  (7الدةلاااارساااايما قضااااية  واالجتهاااااد القضااااائت املعاصااااران، ال
 الالتحل احلاد  عشر(. (8ال يليتش

__________ 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (6ال 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422. 
 Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID (7ال 

Case No. ARB/05/1, Award dispatched to the parties on 22 August 

2012 (available from https://icsid.worldbank.org/). 
 .Kılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v (8ال 

Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1, Award dispatched to the 

parties on 2 July 2013 (available from https://icsid.worldbank.org/). 

اللجنااااة فريقااااا  للتخعاااايط لياااات ينظاااار   برانجمهاااااا    وأنشااااأ   -22
تحاااال الثااااان عشاااار، التاااارع ألااااف(.  وإجراءاهتااااا وأساااااليب عملهااااا الال 

محايااة الغاا ف  ” وقاارر  اللجنااة أن تاادرج   باارانمج عملهااا موضااوع  
الساااايد اااااينيا موراساااات مقااااررا  خاصااااا  معنيااااا  هبااااذا  وأن تعااااّي    “ اجلااااو  

(. وقرر  اللجنة  ذلك  1-الثان عشر، الترع ألف املوضوع الالتحل  
اجلااارائم ضاااد  ” أن تااادرج   بااارانمج عملهاااا العويااال األجااال موضاااوع  

 واملرفق الثان(.   2-الثان عشر، الترع ألف الالتحل    “ اإلنسانية 
ماإل حميماة العادل  املعتادوواصلت اللجنة تبادل املعلوما   -23

األفريقيااااااة،  -الدوليااااااة، واملنظمااااااة االستشااااااارية القانونيااااااة اآلساااااايوية 
لجناااة األوروبياااة للتعااااون القاااانون، وجلناااة املستشاااارين القااااانونيي وال

س، واللجناة القانونياة و املعنية سلقانون الدويل العاام التابعاة جمللاس أور 
معلوما  مإل جلنة لل ال  تبادأيضا  أجر  اللجنة . و للبلدان األمرييية
وعقاااااد أعضااااااء اللجناااااة أيضاااااا   .لقاااااانون الااااادويلاالاااااااد األفريقااااات ل

  غ  رمسية مإل هيئا  ورابعاا  أخارى بشاأن املساائل الايت جلسا
 (.جيماظى سالهتمام املشرتك الالتحل الثان عشر، الترع 

وقرر  اللجنة عقد دورهتا السادساة والساتي   جنياف    -24
متوز/يوليااه  7والتاارتة ماان  حزيران/يونيااه 6أاير/مااايو إىل  5التاارتة ماان 

 ان عشر، الترع سء(.الالتحل الث 2014آب/أغسعس  8إىل 

https://icsid.worldbank.org/
https://icsid.worldbank.org/
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 الفصل الثالث
 قضااي حمددة تكون للتعليقات اليت تُبدى بشأهنا أمهية خاصة للجنة 

حصانة مسؤول الدو  م  الوالية القضائية   -ألف
   األجنبية اجلنائية

 اااانون    31تعلاااب اللجناااة إىل الااادول أن تقااادم إليهاااا، الاااول   -25
سااااااايما   معلوماااااااا  عااااااان  ارساااااااة مؤسسااااااااهتا، ال   ، 2014الثان/ينااااااااير  

املعلوما  املتعلقة سلقرارا  القضاائية، فيماا مان املعاذ الاذ  تُتهام  
     “ األفعاااال املنتاااذة بحاااتة رمسياااة ” و   “ األفعاااال الرمسياااة ” باااه عباااارات  

 ل من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.  سياق ححانة مسؤويل الدو 

 نشأة القانون الدول العريف وإثبات   -ابء

 ااانون   31تعلاب اللجنااة إىل الاادول أن تقاادم إليهااا، الااول  -26
، معلوماااااا  عااااان  ارساااااتها فيماااااا يتعلاااااق بنشاااااأة 2014 الثان/ينااااااير

ن   القانون الدويل العر  وأنواع األدلة امل ئماة إلثباا  هاذا القاانو 
 فيما يلت  تردحالة بعينها، وذلك حسبما 

البياااااااااااان  الرمسيااااااااااة أمااااااااااام اهليئااااااااااا  التشااااااااااريعية واحملااااااااااا م  الأ( 
 الدولية؛ واملنظما 

 قرارا  احملا م الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية. والب( 

 التطبيق املؤقت للمعاهدات -جيم

 انون    31تعلب اللجنة إىل الدول أن تقدم إليها، الول   -27
، معلوماااا  عااان  ارساااتها فيماااا مااان التعبياااق  2014 الثان/ينااااير 

املؤقاااات للمعاهاااادا ، مااااإل إععاااااء أمثلااااة تتعلااااق، بحااااورة خاصااااة،  
 يلت   مبا 

 قرار تعبيق املعاهدة تعبيقا  مؤقتا ؛ الأ( 

 إهناء هذا التعبيق املؤقت؛ والب( 

 لقانونية للتعبيق املؤقت.اآلاثر ا والج( 

 محاية البيئة فيما يتعلق ابلنزاعات املسلحة  -دا 

تود اللجناة أن احال علاى معلوماا  مان الادول بشاأن ماا  -28
ر،    ارساااتها،  إذا  اااان القاااانون البيئااات الااادويل أو الاااوطين قاااد ُفساااِّ

غا  دويل.  على أنه يسر  عندما يتعلق األمر بنزاع مسال  دويل أو
 للجنة  تنة خحوصا  لتلقِّت أمثلة تتعلق مبا يلت وستيون ا

سااااااايما املعاهااااااادا  اإلقليمياااااااة أو الثنائياااااااة  املعاهااااااادا ، ال الأ( 
 الحلة؛ ذا 

التشاااااااريعا  الوطنياااااااة ذا  الحااااااالة سملوضاااااااوع، مباااااااا فيهاااااااا  الب( 
 التشريعا  املنتذة للمعاهدا  اإلقليمية أو الثنائية؛

فيهااااا القااااانون البيئاااات الاااادويل السااااوابق القضااااائية الاااايت طُبااااق  الج( 
 الوطين على منازعا  انائة عن حاال  نزاع مسل . أو
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 الفصل الرابع
 يتعلق بتفسري املعاهدات  االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما

 مقدمة  -ألف

(، أن تااادرج 2008قااارر  اللجناااة،   دورهتاااا الساااتي العاااام  -29
  برانمج عملها وأن تنشئ فريق   “املعاهدا  عرب الزمن”موضوع  

. وأنشاااااأ  (9الدراساااااة معنياااااا  سملوضاااااوع   دورهتاااااا احلادياااااة والساااااتي
(، فريااااق الدراسااااة 2009اللجنااااة،   دورهتااااا احلاديااااة والسااااتي العااااام 

برائسة السيد غيورغ نوليت. ور ز فريق املعين سملعاهدا  عرب الزمن،  
الدراسة مناقشاته،   تلك الدورة، على ادياد القضاااي الايت ينبغات 
تغعيتهااااا وأساااااليب عماااال فريااااق الدراسااااة والناااااتج احملتماااال ألعمااااال 

 . (10الاللجنة بشأن هذا املوضوع

التاااارتة ماااان الاااادورة الثانيااااة والسااااتي إىل الاااادورة الرابعااااة  و  -30
(، أعياااااد تشاااااييل فرياااااق 2012إىل عاااااام  2010والساااااتي المااااان عاااااام 

الدراساااة برائساااة السااايد غياااورغ ناااوليت. وااااث فرياااق الدراساااة ث ثاااة 
تقااارير قاادمها الاارئيس بحااورة غاا  رمسيااة، وهاات تقااارير تعااا ، علااى 

ماااة العااادل الدولياااة وهيئاااا  التاااوايل، االجتهاااادا  ذا  الحااالة حملي
، واالجتهااااادا  القضااااائية   (11الالتحياااايم ذا  الواليااااة املخح حااااة

إطااار األنظماااة اخلاصاااة فيماااا يتعلاااق سالتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة 
 جاناااب مااان، واالتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة (12الال حقاااة
 .(13الابه القضائية خارج إطار اإلجراءا  القضائية أو الدول

(، عارض رئايس فرياق 2011و  الدورة الثالثة والستي العاام  -31
الدراسااااااة تسااااااعة اسااااااتنتاجا  أوليااااااة أعيااااااد  صااااااياغتها   ضااااااوء 

الادورة الرابعاة  . و (14الاملناقشا  الايت دار    إطاار فرياق الدراساة
__________ 

حوليااااة انظاااار ال 2008آب/أغسااااعس  8املعقااااودة    2997اجللسااااة    (9ال 
  املخعاااط (. ول طاا ع علااى  353  التقاارة   ، اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان(   ،2008
  اجلمعياااااة   وأحاطااااات .  األول املرفاااااق    نتساااااه،   املرجاااااإل انظااااار    للموضاااااوع،  العاااااام 
 ااااااانون    11املااااااؤر     123/ 63ماااااان قرارهااااااا    6  التقاااااارة    سلقاااااارار   علمااااااا   العامااااااة 

 . 2008األول/ديسمرب  
 . 226-220  التقرا   ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2009حولية   انظر  (10ال 
 ،354-345 التقاارا  ،، اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان(2010حوليااة   انظاار  (11ال 
 .337 التقرة ،الثان الاجلزء الثان(، اجمللد 2011حولية و
 ،341-338 التقاارا  ،، اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان(2011حوليااة   انظاار  (12ال 
 .231و 230 التقرتي ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2012حولية و 
 .234-232 التقرا  ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2012حولية   انظر  (13ال 
 فرياااق رئااايس أعااادهاعلاااى نااان االساااتنتاجا  األولياااة الااايت  ل طااا ع (14ال 

 .344 التقرة ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2011حولية انظر  الدراسة،

(، عاارض الاارئيس ناان سااتة اسااتنتاجا  أوليااة 2012والسااتي العااام 
ضااوء املناقشااا  الاايت دار     إضااافية أعيااد  صااياغتها أيضااا   

. وانقاش فريااق الدراساة أيضااا  مساألة الشاايل (15الإطاار فرياق الدراسااة
الذ  ينبغت أن تتواصل   إطاره األعمال املتعلقة سملوضوع والناتج 
احملتمااال هلاااذه األعماااال. وقااادم الااارئيس عاااددا  مااان االقرتاحاااا  الااايت 

 .(16الوافق عليها فريق الدراسة

لرابعة والستي، قرر  اللجنة أيضا ، استنادا  إىل و  الدورة ا -32
  الأ( تغياا  ااايل األعمااال املتعلقااة (17التوصااية قاادمها فريااق الدراسااة

(، 2013هبااذا املوضاااوع، اعتباااارا  مااان الاادورة اخلامساااة والساااتي العاااام 
على النحو الذ  اقرتحه فريق الدراسة؛ والب( تعيي السايد غياورغ 

االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ”نااوليت مقااررا  خاصااا  معنيااا  مبوضااوع 
 . (18ال“يتعلق بتتس  املعاهدا  ال حقة فيما

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

ول للمقاارر عااُرض علااى اللجنااة   الاادورة احلاليااة التقرياار األ -33
 3159(، ونظر  فيه اللجناة   جلسااهتا مان A/CN.4/660اخلا  ال

 14و 10أاير/مااااااايو و   8إىل  6املعقاااااودة   التااااارتة مااااان  3163إىل 
 .2013أاير/مايو 

وبعااااااد أن تناااااااول املقاااااارر اخلااااااا ،   تقريااااااره األول، نعاااااااق   -34
 (، 7-4األعمال املتعلقة سملوضاوع وهادفها وانجتهاا احملتمال الالتقارا   

 نظااااااار   القاعااااااادة العاماااااااة لتتسااااااا  املعاهااااااادا  ووساااااااائل تتسااااااا 
( و  االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااا  28-8الالتقااارا   املعاهااادا 

( وتعريااااف االتتاااااق 64-29  ال حقااااة  وساااايلتي للتتساااا  الالتقاااارا
واملمارساااة ال حقاااة  وسااايلتي لتتسااا  املعاهااادا  الالتقااارا   ال حاااق 

وإساااناد املمارساااة املتعلقاااة سملعاهااادا  إىل الااادول الالتقااارا    ( 65-118
وتضااااامن التقريااااار أيضاااااا  بعااااا  اإلااااااارا  إىل بااااارانمج  (. 119-144

ن  اال (. واقاارتمب املقاارر اخلااا ، فيمااا ماا145العماال املقباال الالتقاارة 

__________ 
علاااى نااان االساااتنتاجا  األولياااة الااايت أعااادها رئااايس فرياااق  ل طااا ع (15ال 

 .240 التقرة ،، اجمللد الثان الاجلزء الثان(2012حولية الدراسة، انظر 
 .239-235 التقرا  ،نتسه املرجإل (16ال 
 .239و 226 التقراتن  ،نتسه املرجإل (17ال 
 .227 التقرة ،نتسه املرجإل (18ال 
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، 144إىل  8واحادة ماان القضاااي األربااإل الاايت تناوهلاا   التقاارا  ماان 
 . (19المشروع استنتاج يتناوهلا

 14املعقااااااااااودة    3163وأحالاااااااااات اللجنااااااااااة،   جلسااااااااااتها  -35
، حساااااابما 4إىل  1، مشاااااااريإل االسااااااتنتاجا  ماااااان 2013أاير/مااااااايو 

   التقرير األول للمقرر اخلا ، إىل جلنة الحياغة. ورد 

__________ 
   اخلا   املقرر  اقرتحها   اليت   األربعة  االستنتاجا    مشاريإل   نن  يلت   فيما  ( 19ال  
 ووسائل التتس    املعاهدا    لتتس  العامة    القاعدة  -1  االستنتاج   مشروع ”  
ماان اتتاقيااة فيينااا لقاانون املعاهاادا ، سعتبارهااا التزامااا  تعاهااداي     31املااادة    تضاإل ”  

 . املعاهدا    بتتس   املتعلقة   العامة   القاعدة   العر ،  الدويل  للقانون  وجتسيدا  
حالاااة بعينهااا إىل تر ياااز خمتلااف علاااى    مااا معاهااادة تتساا  يتضااات وقااد” 
سااايما  والمااان اتتاقياااة فييناااا،  32و 31التتسااا  الاااواردة   املااادتي  وساااائل ااا 
 أحيااام أو املعاهاادة اسااب منهااا، والغاارض موضااوعها ناان املعاهاادة أو علااى

 املعاهدة املعنية. 
 ]...[ 
  وسيلتي  ال حقة  واملمارسة  ال حقة  االتتاقا  -2االستنتاج    مشروع” 
 التتس    حجية ذوايت
  املعاهدة       األطراف   بي  فيما   ال حقة  واملمارسة  ال حقة  االتتاقا   تُعترب ”  

   االعتبار   تتس  املعاهدا .  تؤخذان   التتس        حجية  ذوايت  وسيلتي 
 ال حقااااة سالتتاقااااا  للمعاهاااادة التعااااور  التتساااا  يسرتاااااد أن  وجيااااوز” 

 .لألطراف ال حقة واملمارسة
 ]...[ 
  ال حقااااة واملمارسااااة ال حااااق االتتاااااق تعريااااف -3 االسااااتنتاج مشااااروع” 

 لتتس  املعاهدا   وسيلتي
 بااي واضا  اتتاااق هاو “ال حااقاالتتااق ” املعاهاادا ، تتسا  ألغاراض” 

 .أحيامها تعبيق أو تتس ها بشأن  املعاهدة إبرام بعد  األطراف
 سااالوكمااان  “املمارساااة ال حقااة”تتسااا  املعاهاادا ، تتياااون  وألغااراض” 
 ،تعبيقهااا تتساا ها أوب يتعلااق فيمااا املعاهاادة أطااراف ماان أ ثاار أو واحااد طاارف
 بعد إبرام املعاهدة. اإلع ان ،  ذلك   مبا

الايت تُثبات اتتااق األطاراف بشاأن   املعاهادة  تعبياق     ال حقة  واملمارسة” 
مان اتتاقياة فييناا.  31الب( مان املاادة 3تتس ها هت وسايلة تتسا  وفقاا  للتقارة 

يان اساتخدام  ارساا  الحقاة أخاارى   وال واروف معيناة  وسايلة تتساا  وة
 من اتتاقية فيينا. 32تيميلية وفقا  للمادة 

 ]...[ 
املمارساااة  عنهاااا تحااادر أن  ةيااان الااايتاجلهاااا   -4 االساااتنتاج مشاااروع” 

 ال حقة وإسناد هذه املمارسة
 مجياإل عان تحادر الايت ا تحارفالأن تتاألف املمارساة ال حقاة مان   ةين” 
 تتس  املعاهدا .  ألغراضإىل الدولة  ُتسندأن   ةين واليت ةالدول أجهزة
 غااااا  األخااااارى التاعلاااااة للجهاااااا  ال حقاااااة املمارساااااة تؤخاااااذ أن  وةيااااان” 

تتساااااا   ألغااااااراض االعتبااااااار   االجتماعيااااااة، املمارسااااااة ذلااااااك   مبااااااا الاااااادول،
   تُعتماد أو للادول ال حقاة املمارساة    تانعيس  ماا  بقدر  وذلكاملعاهدا ،  

 “.يهادلي   عل تُتخذ أو إطارها

 31املعقاااااااااااودة    3172ونظااااااااااار  اللجناااااااااااة،   جلساااااااااااتها  -36
،   تقريااار جلناااة الحاااياغة واعتماااد  بحاااتة مؤقتاااة 2013أاير/ماااايو 

 أدانه(. 1-سسة مشاريإل استنتاجا  الانظر الترع جيم

 3193إىل  3191واعتماااااااااد  اللجناااااااااة،   جلسااااااااااهتا مااااااااان  -37
، التعليقااااا  علااااى مشاااااريإل 2013آب/أغسااااعس  6و 5ودة   املعقاااا

االسااتنتاجا  الاايت اعُتمااد  بحااتة مؤقتااة   الاادورة احلاليااة الانظاار 
 (.أدانه 2-الترع جيم

نص مشاريع االستنتاجات املتعلقـة ابالتفاقـات الالحقـة  -جيم
ــا ــة فيمــ ــة الالحقــ ــدات،  واملمارســ ــري املعاهــ ــق بتفســ يتعلــ

نــة بصـــفة مؤقتــة يف دورهتـــا بصــيهتها الــيت اعتمـــدهتا اللج
 اخلامسة والستن

 نن مشاريإل االستنتاجا  -1
ياارد أدانه ناان مااا اعتمدتااه اللجنااة حاا  اآلن بحااتة مؤقتااة ماان  -38

 مشاريإل االستنتاجا .

 التفسري  ووسائل املعاهدات لتفسري العامة القاعدة -1 االستنتاج 

مــ  اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات، علــى  32و 31حتــدد املــاد ن  -1 
ــة بوســـــائل التفســـــري  ــة للتفســـــري والقاعـــــدة املتعلقــ ــوال، القاعـــــدة العامــ التــ

 التكميلية. وتنطبق ها ن القاعد ن أيضاً كقانون دول عريف.

ــاً للمعــــ  العــــادي الــــذي يُعطــــى  -2  ر املعاهــــدة  ســــ  نيــــة وفقـ ــا تفسـ
 ويف ضوء موضوعها والهرض منها.لتعابريها يف السياق الذي ترد في  

، فيمـا تـنص عليـ ، علـى أن يؤخـذ يف 31م  املـادة   3تنص الفقرة   -3 
إىل السـياق، )أ( أي اتفـاق الحـق بـن األطـراف بشـأن  احلسبان، ابإلضـافة

تفســري املعاهـــدة أو تطبيـــق أحكامهــامم و)ب( أي  ارســـة الحقـــة يف تطبيـــق 
 هذه املعاهدة.املعاهدة تثبت اتفاق األطراف حو  تفسري 

جيــوز االســتعانة ابملمارســات الالحقــة األخــرى يف تطبيــق املعاهــدة   -4 
 .32كوسيلة تفسري تكميلية مبوجب املادة 

ي االهتمـام املناسـب   -5  يتألف تفسري املعاهدة م  عملية واحدة مرّكـبة تعطـ 
 . 32و   31ملختلف وسائل التفسري املشار إليها، على التوال، يف املادتن 

 كوسيليتالالحقة واملمارسة الالحقة   االتفاقات -2 االستنتاج 
 حجية  ايتو ذ تفسري

)أ( 3الفقـــرة  تشـــكل االتفاقـــات الالحقـــة واملمارســـة الالحقـــة مبقتضـــى 
، ابعتبارمها دليالً موضوعياً على تفاهم األطـراف علـى 31 و)ب( م  املادة

معــــ  املعاهــــدة، وســــيليت تفســــري ذوايت حجيــــة يف تطبيــــق القاعــــدة العامــــة 
 .31لتفسري املعاهدات اجملسادة يف املادة 



 21 املعاهدات  بتفسري يتعلق فيما الالحقة واملمارسة الالحقة االتفاقات 

 

 

  للتطور قابلة ابعتبارها املعاهدة مصطلحات تفسري -3 االستنتاج 
 الزم   عرب

ــة مبقتضــــى   ــة واملمارســــة الالحقــ ــاعد االتفاقــــات الالحقــ ميكــــ  أن تســ
يف حتديد ما إذا كانـت النيـة املفرتضـة لاطـراف عنـد إبـرام   32و  31املادتن  

املعاهــدة هــي إعطــاء أي مــ  املصــطلحات املســتخدمة معــ  قــابالً للتطــور 
 عرب الزم .

 حقة الال واملمارسة الالحق االتفاق تعريف -4 االستنتاج 

ابعتبـــاره وســـيلة تفســـري ذات حجيـــة مبقتضـــى  “االتفـــاق الالحـــق” -1 
هــو اتفــاق بــن األطــراف، يــتم التوصــل إليــ  بعــد  31 )أ( مــ  املــادة3 الفقــرة

 إبرام املعاهدة، فيما يتعلق بتفسري املعاهدة أو تطبيق أحكامها.

ابعتبارهـا وسـيلة تفسـري ذات حجيـة مبقتضـى   “املمارسة الالحقة” -2 
هــي ســلوك يف تطبيــق املعاهــدة، بعــد إبرامهــا،  31املــادة  )ب( مــ 3الفقــرة 

 علق بتفسري املعاهدة.يثبت اتفاق األطراف فيما يت

ــة ”  -3  ــة الالحقــ ــة    “ املمارســ ــري تكميليــ ــيلة تفســ ــا وســ ــرى ابعتبارهــ األخــ
 هي سلوك طرف أو أكثر يف تطبيق املعاهدة، بعد إبرامها.   32 مبقتضى املادة 

 الالحقة  املمارسة إسناد -5 االستنتاج 

مــ   32و 31ميكــ  أن تتــألف املمارســة الالحقــة مبقتضــى املــادتن  -1 
أي سلوك يف تطبيق املعاهدة ميكـ  إسـناده إىل طـرف مـ  أطـراف املعاهـدة 

 مبوجب القانون الدول.

ال يشكل أي سلوك آخر، مبا يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعة  -2 
ذلـك أن يكـون . وجيـوز مـع 32و 31للدو ،  ارسة الحقة مبقتضى املادتن 

 هذا السلوك ذا أمهية عند تقييم املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة.

الاااااايت  ناااااان مشاااااااريإل االسااااااتنتاجا  والتعليقااااااا  عليهااااااا   -2
 اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي 

  دورهتااااا    اعتمدتااااه اللجنااااة بحااااتة مؤقتااااة ياااارد أدانه ناااان مااااا   -39
 من مشاريإل االستنتاجا  مقرتنة سلتعليقا  عليها.   اخلامسة والستي 

 مقدمة 

تستند مشاريإل االستنتاجا  التالية إىل اتتاقية فيينا لقانون  (1ال
( الاااايت تشاااايل إطااااار العماااال 1969املعاهاااادا  الاتتاقيااااة فيينااااا لعااااام 

االتتاقا  ال حقة واملمارسة ال حقة فيما يتعلاق ”املتعلق مبوضوع  
تعتااارب اللجناااة أن القواعاااد ذا  الحااالة مااان . و “بتتسااا  املعاهااادا 
  .(20التتمتإل اليوم بقبول عام 1969اتتاقية فيينا لعام 

__________ 
 .له املحاحب والتعليق ،1 التقرة، 1 االستنتاج مشروع  أدانه انظر (20ال 

وتتساام مشاااريإل االساااتنتاجا  اخلمسااة األوىل بعااابإل عاااام.  (2ال
وسوف تُبحث جوانب أخرى من املوضاوع، وعلاى وجاه اخلحاو  

 نقاط أ ثر اديدا ،   مرحلة الحقة من العمل.

ة العامة لتفسري املعاهدات  القاعد -1االستنتاج 
 التفسري  ووسائل

ــ  32و 31 املـــــــاد ن حتـــــــدد -1  ــة مـــــ ــا اتفاقيـــــ ــانون فيينـــــ  لقـــــ
ــدات، ــى املعاهـ ــوال، علـ ــدة التـ ــة القاعـ ــري العامـ ــدة للتفسـ  والقاعـ

 القاعــد ن هــا ن وتنطبــق. التكميليــة التفســري بوســائل املتعلقــة
 .عريف دول كقانون  أيضاً 
ر -2   الـــذي العـــادي للمعــ  وفقـــاً  نيـــة  ســ  املعاهـــدة تفســا

 موضــوعها ضــوء ويف فيــ  تــرد الــذي الســياق يف لتعابريهــا يُعطــى
 .منها والهرض

 أن علـى عليـ ، تـنص فيمـا، 31  املـادة  م   3  الفقرة  تنص -3 
 الحــق اتفــاق أي)أ(  الســياق، إىل ابإلضــافة احلســبان، يف يؤخــذ
 ممأحكامهـــــا تطبيـــــق أو املعاهـــــدة تفســـــري بشـــــأن األطـــــراف بـــــن

ــاق  و)ب( ــت اتفـــ ــدة تثبـــ ــق املعاهـــ ــة يف تطبيـــ ــة الحقـــ أي  ارســـ
 األطراف حو  تفسري هذه املعاهدة.

 تطبيــق يف األخــرى الالحقــة ابملمارســات االســتعانة جيــوز -4 
 .32 املادة مبوجب تكميلية تفسري كوسيلة  املعاهدة

ي مرّكبــة واحــدة عمليــة مــ  املعاهــدة تفســري يتــألف -5   تعطــ 
 علــى إليهــا، املشــار التفســري وســائل ملختلــف املناســب االهتمــام
 .32و 31 املادتن يف التوال،

 التعليق 
االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة  1مشاااروع االساااتنتاج  يَعتاااربُ  (1ال

ال حقااااااة وساااااايلتي لتتساااااا  املعاهاااااادا    إطااااااار قواعااااااد تتسااااااا  
فييناااا  مااان اتتاقياااة 32و 31املعاهااادا  املنحاااو  عليهاااا   املاااادتي 

القاعاااادة العامااااة لتتساااا  املعاهاااادا  ”. ويشاااا  العنااااوان 1969لعااااام 
فييناااا،  مااان اتتاقياااة  31إىل نقعتاااي  أوال ، املاااادة  “ووساااائل التتسااا 

 واثنياااااا ، ،(21اللتتسااااا  املعاهااااادا  “القاعااااادة العامااااة” هااااات ياااال، 
وساائل ”من اتتاقية فيينا تقدمان، معا ، عددا  مان  32و  31 املاداتن
  ( أن تؤخااذ 32( أو جيااوز الاملااادة 31الاايت جيااب الاملااادة  “التتساا 

 .(22الاالعتبار   تتس  املعاهدا 
__________ 

 .1969لعام  فيينا اتتاقية من 31املادة  عنوان  (21ال 
 ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة االتتاقااااااا  عاااااان األول التقرياااااار انظاااااار (22ال 
 .M. E؛ انظار أيضاا   8 التقارة ،(A/CN.4/660ال املعاهادا  بتتس  يتعلق فيما

Villiger, “The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties—40 

years after”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de 

La Haye, 2009, vol. 344, p. 9, at pp. 118-119 and 126-128. 
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ع قاة الارتابط باي  1من مشاروع االساتنتاج  1وتؤ د التقرة  (2ال
، فض   عن احلقيقة اليت 1969من اتتاقية فيينا لعام    32و  31املادتي  

، معااااا ، قااااانوان  دوليااااا  عرفيااااا . جيساااادان متادهااااا أن هااااذين احليمااااي
منذ البداياة الساياق العاام  32و 31املادتي  لتا وتوض  اإلاارة إىل  

التتاقاا  ال حقاة واملمارساة ال حقااة الاذ  جيار    إطااره تناااول ا
   مشاريإل االستنتاجا .

تتناول    32تنن على القاعدة العامة واملادة    31ومإل أن املادة   ( 3ال 
معااا ،    ( 23ال وسااائل التتساا  التيميليااة، ف نااه جتااب قااراءة  لتااا القاعاادتي 

  32حيااث إهنمااا تشااي ن إطااارا  متيااام   لتتساا  املعاهاادا . فاملااادة  
تشتمل على حد فاصل بي وساائل التتسا  الرئيساية حسابما تارد    

31 املااااادة 
، وهاااات وسااااائل جيااااب أن تؤخااااذ مجيعهااااا   االعتبااااار    ( 24ال 

الاايت جتااوز االسااتعانة    “ وسااائل التتساا  التيميليااة ” عمليااة التتساا ، و 
عااان معاااذ ملتااابس أو    31ياااتمخ  التتسااا  وفقاااا  للماااادة    هباااا عنااادما 

ملا يرد فيها من تعااب ، أو يتضات إىل نتيجاة مان   غام  ل تتاقية أو 
 .  تتسم سلعبثية أو ال معقولية الواض  أهنا  

 1ماان مشاروع االسااتنتاج  1اجلملاة الثانيااة مان التقارة  وتؤ اد (4ال
اقيااة فيينااا تعاارب عاان ماان اتت 32و 31أن القواعااد امليرسااة   املااادتي 

. وقااااد أقااار  احملااااا م واهليئاااا  القضااااائية (25الالقاااانون الاااادويل العااار 
الدولياااة العاااابإَل العااار  هلاااذه القواعاااد. وهاااذا القاااول يسااار ، بحاااتة 

__________ 
  انظااار الساااياق، هاااذا   “القواعاااد” محاااعل  معاااذ علاااى ل طااا ع (23ال 

-218   ،الاجلاازء الثااان( A/6309/Rev.1الوثيقااة  الثااان، اجمللااد ،1966 حوليااة
 R. K. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, Oxfordو ؛220

University Press, 2008), pp. 36-38. 
 ،الاجلااازء الثاااان( A/6309/Rev.1اجمللاااد الثاااان، الوثيقاااة  ،1966 حولياااة (24ال 
الثالث عن قانون املعاهدا  الذ  أعاده السا   التقرير(؛ 19، التقرة ال223   

، اجمللااااااااد الثااااااااان، الوثيقااااااااة 1964حوليااااااااة مهتاااااااار  والاااااااادوك، املقاااااااارر اخلااااااااا ، 
A/CN.4/167 وAdd.1-3  ، 58 ؛ 21، التقااارة ال59و)M. K. Yasseen, 

“L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le 

droit des traités”, Recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, 1976-III, vol. 151, p. 1, at p. 78; I. Sinclair, 

The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed. (Manchester, 

Manchester University Press, 1984), pp. 141-142; Villiger, “The 1969 

Vienna Convention …” (see footnote 22 above), pp. 127-128. 
 Y. le Bouthillier, “Commentary on Article 32 of the Vienna (25ال 

Convention”, in O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna Conventions 

on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 841, at pp. 843-846, paras. 4-8; P. Daillier, M. Forteau 

and A. Pellet, Droit international public, 8th ed. (Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2009), pp. 285-286; Gardiner (see 

footnote 23 above), pp. 12-19; Villiger, “The 1969 Vienna 

Convention …” (see footnote 22 above), pp. 132-133. 

احمليمااة الدوليااة لقااانون  و   ( 26ال علااى حميمااة العاادل الدوليااة خاصااة، 
وعلاااى هيئاااة    ( 28ال وعلاااى عملياااا  التحيااايم باااي الااادول   ( 27ال البحاااار 

واحمليماااة األوروبياااة    ( 29ال االساااتئناف التابعاااة ملنظماااة التجاااارة العاملياااة 
__________ 

  اتتاقيااة ال   اللباااب علااى هناار أوروغااوا  الاألرجنتااي ضااد أوروغااوا (   ا طاحونتاا ( 26ال  
  حقااااااوق   ماااااان   هباااااا   يتحاااااال   ومااااااا   امل حاااااة   اقااااااوق   املتعلااااااق   النااااازاع   ؛ ( 31  املااااااادة   فييناااااا، 

اتتاقياااة مناااإل جرةاااة اإلسدة اجلماعياااة واملعاقباااة    تعبياااق   ؛ ال وساااتارييا ضاااد نييااااراغوا( 
اآلاثر القانونيااة الناااائة عاان    ؛ ( األسااود   واجلباال   صااربيا   ضااد   واهلرسااك   البوساانة عليهااا ال 

  آخاااارون   ميساااايييون   ومواطنااااون   أبينااااا   ؛ تشااااييد جاااادار   األرض التلسااااعينية احملتلااااة 
ان وبااوالو  بااوالو ليغيتاا  علااى   الساايادة   ؛ الامليساايك ضااد الااوالاي  املتحاادة األمريييااة( 

  ( األمريييااااة   املتحاااادة   الااااوالاي    ضااااد   أملانيااااا ال   الغرانااااد   ؛ ماليزاي( / إندونيساااايا ساااايبادان ال 
  اتتاقيااااة ال   انميبيا( / بوتسااااواان ساااايدودو ال /  اسيييلت   جزياااارة   ؛ ( 31  املااااادة   فيينااااا،   اتتاقيااااة ال 

فييناااا،    اتتاقياااة ال   تشااااد( / الليبية   العربياااة الاجلماه ياااة    اإلقليمااات   النااازاع (؛  31  املاااادة   فييناااا، 
وسااائل    إىل يشااار    ولياان ماان اتتاقيااة فيينااا،    32ياارد ذ اار صااري  للمااادة    وال ؛  31املاادة  

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)(  التتس  التيميلية 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at p. 46, para. 65; Dispute regarding 

Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, 

I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 237, para. 47; Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

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

Reports 2007, p. 43, at pp. 109-110, para. 160; Legal Consequences of the 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 174, para. 94; Avena and Other 

Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. 

Reports 2004, p. 12, at p. 48, para. 83; Sovereignty over Pulau Ligitan and 

Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625, 

at pp. 645-646, para. 37; LaGrand (Germany v. United States of America), 

Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 501, para. 99; Kasikili/Sedudu 

Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at 

p. 1059, para. 18; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), 

Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 21-22, para. 41 . 
 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons (27ال 

and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 

1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at p. 28, para. 57. 
 Arbitration(   32و   31  املاااااداتن فيينااااا،    اتتاقيااااة ال   راياااان   آياااارن   قضااااية  ( 28ال  

regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom 

of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, Decision, 24 May 2005, 

UNRIAA, vol. XXVII (Sales No. E/F.06.V.8), p. 35, at p. 62, para. 45 . 
مااان التتااااهم املتعلاااق سلقواعاااد واإلجاااراءا   ،2 التقااارة، 3 املاااادة تااانن  (29ال 

 األحياام توضاي ]...[    يتمثل هدفه” أن   علىاليت ايم تسوية املنازعا   
 للقواعااادمنظماااة التجاااارة العاملياااة[ وفقاااا   إطاااار   الداخلاااة] ل تتاقاااا  القائماااة
 31إىل املاادتي  اديادا  ولينهاا ال تشا   ،“العاام  الادويل  القانون   لتتس   العرفية

مااان اتتاقيااااة فييناااا. غاااا  أن هيئاااة االسااااتئناف دأبااات علااااى االعاااارتاف أبن  32و
العاااار ، وقاااد جلاااأ  إليهمااااا  الااادويل القاااانون  قواعااااد جتسااادان  32و 31املاااادتي 

 ،املثاااااال سااااابيل علاااااى انظااااار،. التتااااااهم مااااان ،2 التقااااارة، 3 املاااااادةسإلااااااارة إىل 
العاااااد   والبناااازين تر يبااااه املعاااااد سلبناااازين اخلاصااااة املعاااااي  -املتحاااادة  الااااوالاي 

الضااارائب علاااى املشااااروس   - اليااااسن و ؛(1 التقاااارة، 31 املاااادة فييناااا، اتتاقياااةال
 ,WTO, Appellate Body Report  (32و 31 اتن الاتتاقية فيينا، املاد  اليحولية
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  ( 31ال حميمة البلدان األمرييية حلقاوق اإلنساان و   ( 30ال حلقوق اإلنسان 
واهليئاا  القضاائية الايت  (32الاألورويب حميماة العادل التابعاة ل اااد و 

تاقياااة اتمبوجاااب  املر اااز الااادويل لتساااوية منازعاااا  االساااتثمارأنشاااأها 
تسااااوية املنازعااااا  االسااااتثمارية الناااااائة بااااي الاااادول ورعااااااي الاااادول 

 32و 31. ومااان ت، تنعباااق القواعاااد الاااواردة   املااااادتي (33الاألخااارى
تعاهاااداي  يسااار  علاااى الااادول الااايت هااات أطاااراف    بوصاااتها قاااانوان  

اتتاقية فيينا فيما يتعلق سملعاهدا  اليت تدخل   نعااق االتتاقياة، 
 وتنعبق بوصتها قانوان  دوليا  عرفيا  فيما بي الدول  افة.

 
United States—Standards for Reformulated and Conventional 

Gasoline, WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, sect. III.B; and WTO, 

Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic Beverages, 

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 

November 1996, sect. D. See also “Second report for the ILC Study 

Group on treaties over time”, in G. Nolte (ed.), Treaties and Subsequent 

Practice (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 210, at p. 215. 
الاتتاقياة فييناا، املاادة    ضاد بولنادا   ليتتاا   فيتولاد   ؛ املتحدة   اململية   ضد   غولدر  ( 30ال  
، علااى  ااو مااا يُتهاام ضاامنا (   33إىل    31الاملااواد ماان    تر يااا   ضااد   وسييااارا   دةاا  (؛  31

Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975, Series A no. 18, para. 29; 

Witold Litwa v. Poland, no. 26629/95, ECHR 2000-III, para. 58; Demir and 

Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, ECHR 2008, para. 65 . 
  حياااز   اإلنساااان   حلقاااوق   األمرييياااة   االتتاقياااة   دخاااول التحتظاااا  علاااى    أثااار  ( 31ال  

  يُتهااااام   ماااااا    اااااو   علاااااى   ، 32و   31  املااااااداتن   فييناااااا،   اتتاقياااااة ال   ( 75و   74الاملااااااداتن    النتااااااذ 
  فيينااا،   اتتاقيااة ال   وتوسغااو   ترينيااداد   ضااد وآخاارون    وبنجااامي   وُ نسااتانتي   هيلاا    ؛ ( ضاامنا  
 The Effect of Reservations on the Entry into Force of the  (  1  التقرة ،  31 املادة 

American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Advisory 

Opinion OC-2/82, 24 September 1982, Inter-American Court of Human 

Rights, Series A, No. 2, para. 19; Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. 

Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs), 21 June 

2002, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 94, para. 19 . 
  اتتاقياة ال هامبورغ مبيناء الرئيست اجلمارك  ميتب  ضد  بريتا  ف ما  ار ة (32ال 

 ,Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen(  31  املاادة   فييناا، 

Judgment, 25 February 2010, Case C-386/08, European Court Reports 

2010, p. I-01289, paras. 41-43. 
  ، تضعلإل به جلنة األمم املتحدة للقانون التجاار  الادويل الذ   التحييم  ( 33ال  

  ؛ ( 32و   31فيينااا، املاااداتن    اتتاقيااة ال   األرجنتااي مجهوريااة    ضااد   غريااد   انااايوانل   ااار ة 
ك   ومؤسسااة   األمريييااة   املتحاادة   الااوالاي    ضااد    ااانتُر   مؤسسااة  ومؤسسااة متبااك    متبااِ

  اار ة و   األمرييياة   املتحادة   الاوالاي    ضد ل ستثمارا  ومؤسسة متبك للحناعا   
فيينا، املاداتن    اتتاقية ال   ضد الوالاي  املتحدة األمرييية  برود تس  فورست  ترمينال 

 National Grid plc v. The Argentine Republic, Decision on(   32و   31

Jurisdiction, 20 June 2006, para. 51 (available from www.italaw.com/); 

Canfor Corporation v. United States of America, Tembec Inc., Tembec 

Investments Inc. and Tembec Industries Inc. v. United States of America 

and Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America, Order of 

the Consolidation Tribunal, 7 September 2005, para. 59 . 

مااان    33ونظاار  اللجنااة أيضاااا    إميانيااة اإلحالاااة إىل املااادة   ( 5ال 
، وفيماا إذا  اان هاذا احليام يعارب  1اتتاقية فييناا   مشاروع االساتنتاج  

ذا  صاالة    33باادوره عاان قااانون دويل عاار  أم ال. وقااد تيااون املااادة  
االتتاقاااااااا  ال حقااااااااة  ” مبشااااااااريإل االساااااااتنتاجا  املتعلقااااااااة مبوضاااااااوع  

االتتاااااق  ” . فاااا  “ واملمارساااة ال حقااااة فيماااا يتعلااااق بتتسااا  املعاهاااادا  
املثال، ةين  ، على سبيل  31املادة   الأ( من 3التقرة    مبقتضى   “ ال حق 

أن يحاااغ بلغتااي أو أ ثاار، وةياان أن تثااور مسااائل بشااأن ع قااة أ   
اتتاق الحاق سلحايغ اللغوياة املختلتاة للمعاهادة نتساها. وماإل ذلاك،  
قرر  اللجنة عادم تنااول هاذه املساائل   الوقات الاراهن، وإن  انات  
قااد تر اات الباااب متتوحااا  أمااام إميانيااة القيااام بااذلك إذا مااا طُرحاات  

 لقضية خ ل االضع ع سألعمال املقبلة املتحلة سملوضوع. هذه ا 
ونظاااار  اللجنااااة، بوجااااه خااااا ، فيمااااا إذا  اناااات القواعااااد  (6ال

تعرّب عن القاانون الادويل العار  أم ال.  33املنحو  عليها   املادة  
وأعرب بع  األعضااء عان اعتقاادهم أبن مجياإل القواعاد الاواردة   

 العار ،   حاي أراد الابع  اآلخار جتساد القاانون الادويل  33 املادة
تااارك البااااب متتوحاااا  أماااام إميانياااة أن تياااون بعااا  القواعاااد فقاااط 
املنحاااو  عليهاااا   هاااذا احليااام، ولااايس مجيعهاااا، هااات الااايت ةيااان 
وصتها بذلك. فاالجتهادا  القضائية للمحا م واهليئا  القضائية  

الدولية . فمحيمة العدل  سلياملاسم بعد هذه املسألة   الدولية مل
اعتاارب  أن أجاازاء   العامليااة التجااارةوهيئااة االسااتئناف التابعااة ملنظمااة  جتساااد قواعاااَد مااان قواعاااد القاااانون الااادويل العااار      33مااان املاااادة 

مااان  4، اعرتفااات حميماااة العااادل الدولياااة أبن التقااارة الغرانااادقضاااية 
. واألماار أقاال وضااوحا  (34التعاارب عاان القااانون الاادويل العاار  33املااادة 

خبحو  ما إذا  انات حميماة العادل الدولياة قاد اعتارب    قضاية 
جتساد قاعادة  33مان املاادة   3أن التقارة     اسيييلت/سيدودو  جزيرة

 التجااااارة. وأقاااار  هيئااااة االسااااتئناف التابعااااة ملنظمااااة (35العرفيااااة أم ال
جتساادان القااانون  4و 3ردتي   التقاارتي أبن القاعاادتي الااوا العاملياة
 اخلارجيااااة الااااديون. ووجااااد  حميمااااة التحياااايم   قضااااية (36الالعاااار 

__________ 
 .LaGrand (see footnote 26 above), p. 502, para. 101 (34ال 
  ؛ Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1062, para. 25 ( 35ال  
  خاا ف   حاادوث   عاادم   إىل   فقااط   راجعااا  احلياام    هااذا   بتعبيااق   احمليمااة قيااام    ييااون   وقااد 
 . تعبيقه   بشأن األطراف    بي 
  اخلشاب   ألوامب من    معيّنة النهائت للرسوم التعويضية بشأن أنواع   التحديد  (36ال 

  دعااام   - املتحااادة   الاااوالاي  (؛  3، التقااارة  33الاتتاقياااة فييناااا، املاااادة     نااادا   مااان   اللاااي 
ماان    ، 3  التقاارة ،  33  املااادة هيئااة االسااتئناف    طبقاات حيااث    ، املرتتعااة   األراضاات   قعاان 

  -  اايلت   العار ؛   مر زهاا دون أن تشا  إىل    مان   رحيا ، ص  ذ را   ذ رهتا اتتاقية فيينا، و 
  اتتاقيااة ال   الزراعيااة   املنتجااا    باابع    املتعلقااة نظااام حاازم األسااعار والتااداب  احلمائيااة  

—WTO, Appellate Body Report, United States(   4  التقارة ،  33  ملاادة ا   فييناا، 

Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain 

Softwood Lumber from Canada, WT/DS257/AB/R, adopted 17 February 

2004, para. 59; Appellate Body Report, United States—Subsidies on 

Upland Cotton, WT/DS267/AB/R, adopted 21 March 2005, para. 424; 

Appellate Body Report, Chile—Price Band System and Safeguard 

Measures Relating to Certain Agricultural Products, WT/DS207/AB/R, 

adopted 23 October 2002, para. 271 . 

https://www.italaw.com/
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احمليمااااة . وذهباااات (37ال“مباااادأ  ” “تتضاااامن” 1أن التقاااارة  األملانيااااة
واحمليماة األوروبياة حلقاوق اإلنساان إىل أبعاد   الدولية لقانون البحاار
. (38ال يل جتسد قاانوان  عرفياا    33أ دات أن املادة فمن ذلك خبعوة، 

وهياااااذا، توجاااااد مؤاااااارا  مهماااااة   الساااااوابق القضاااااائية علاااااى أن 
 ، أب ملها، جتسد سلتعل قانوان  دوليا  عرفيا .33 املادة
 1 التقاارة تستنسا  ناان 1ماان مشاروع االسااتنتاج  2والتقارة  (7ال

 31من املادة  1، سلنظر إىل أمهيتها للموضوع. فالتقرة 31من املادة  
هاات نقعااة االنعاا ق أل  تتساا  للمعاهاادا  وفقااا  للقاعاادة العامااة 

 ياااال. والغاااارض ماااان ذلااااك هااااو املسااااامهة     31الااااواردة   املااااادة 
  ضمان التوازن   عملية التتس  بي تقييم محعلحا  املعاهدة 

، من والغرض منها لذ  ترد فيه و  ضوء موضوع املعاهدةالسياق ا
جهااااة، وبااااي االعتبااااارا  املتحاااالة سالتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة 

. ، مان جهاة أخارىال حقة الواردة   مشاريإل االساتنتاجا  التالياة
يهادف إىل    فقرة مستقلة ال 31من املادة   1غ  أن تيرار التقرة  

اإلحيااااء أبن هلاااذه التقااارة، ولوساااائل التتسااا  املاااذ ورة فيهاااا، أسااابقية 
نتسااها. فجميااإل وسااائل التتساا  الااواردة  31جوهريااة   إطااار املااادة 

 . (39التشيل أجزاء  من قاعدة واحدة متياملة 31  املادة 
الأ( 3تستنسااااا  الحاااااياغة املساااااتخدمة   التقااااارة  3والتقااااارة  (8ال

من اتتاقية فيينا، وذلك ليت تضإل االتتاقاا    31والب( من املادة  
ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة، بوصااااااتهما حماااااال الرت يااااااز الرئيساااااات 
للموضاااااااوع،   موضاااااااعهما مااااااان اإلطاااااااار القاااااااانون العاااااااام لتتسااااااا  
 3املعاهاادا . وسلتااايل، فقااد أُبقاات علااى العبااارة االسااته لية للتقاارة 

يؤخذ   احلسبان، ” ، وهت العبارة اليت تنن على أنه31من املادة  
__________ 

 Case concerning the question whether the re-evaluation of the (37ال 

German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of 

the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on 

German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United 

States of America on the one hand and the Federal Republic of 

Germany on the other, Decision, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX 

(Sales No. E/F.90.V.7), p. 67, at p. 92, para. 17; see also ILR, vol. 59 

(1980), p. 494, at p. 528, para. 17. 
 فيمااااا واليياااااان  لألاااااخا  الراعيااااة الاااادول والتزامااااا  مسااااؤوليا  (38ال 

 ضااد ليتتااا فيتولااد ؛املتحاادة اململيااة ضااد غولاادر ؛املنعقااة   سألنشااعة يتحاال
 ( 33إىل  31الاتتاقياااااة فييناااااا، املاااااواد ماااااان  تر يااااااا ضاااااد وسيياااااارا دةااااا  ؛بولنااااادا

Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and 

entities with respect to activities in the Area (see footnote 27 above), 

para. 57; Golder v. the United Kingdom (see footnote 30 above), 

para. 29; Witold Litwa v. Poland (see footnote 30 above), para. 59; 

Demir and Baykara v. Turkey [GC] (see footnote 30 above), para. 65. 
الاجلااازء الثاااان(،  A/6309/Rev.1 الوثيقاااة الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (39ال 
علااى  التعليااق( ماان 12ال التقاارة ،سلتتحاايل انظاار،. (8، التقاارة ال220و 219  
 أدانه. 1 االستنتاج مشروعمن  5 التقرة

، ماان أجاال التأ يااد علااى أن تقياايم وسااائل “سإلضااافة إىل السااياق
هاااااو جااااازء  31والب( مااااان املاااااادة  الأ(3املاااااذ ورة   التقااااارة  التتسااااا 

31يتجزأ من القاعدة العامة للتتس  الواردة   املادة  ال
 .(40ال

أن املمارسة ال حقة   تعبيق املعاهدة اليت   4وتبي التقرة   (9ال
 31الب( مااااان املاااااادة 3ال تساااااتو  مجياااااإل املعااااااي  الاااااواردة   التقااااارة 

تتضامن قائماة غا   32. فاملاادة 32تدخل مإل ذلك   نعااق املاادة 
عبااااارة  4. وتقتاااابس التقاااارة (41الححاااارية بوسااااائل التتساااا  التيميليااااة

اظ علااااى التمييااااز بااااي للحتاااا 32ماااان املااااادة  “]جيااااوز[ االسااااتعانة”
   31وسائل التتس  املشاار إليهاا   املاادة   أخذالعابإل اإللزامت لا  

وبي العابإل التقدير  الستخدام وسائل التتس  التيميلية   احلسبان
 .32مبوجب املادة 

  وبحتة خاصة، جيوز أن ُتستخدم،  وسايلة تتسا  تيميلياة،  ( 10ال 
املمارسااااة ال حقااااة الاااايت تااااتم تعبيقااااا  ملعاهاااادة ماااان املعاهاااادا  والاااايت  

تُثبااِت اتتاقااا  عليهااا ماان جانااب مجيااإل األطااراف   املعاهاادة، وإ ااا   ال 
اتتاقاااا  مااان جاناااب طااارف واحاااد فقاااط أو أ ثااار. وقاااد ذ ااار  اللجناااة  

  ( 43ال واعرتفااات باااه منذئاااذ احملاااا م واهليئاااا  القضاااائية الدولياااة   ، ( 42ال ذلاااك 
(  22الانظر، ملزياد مان التتحايل، التقارا  مان ال  ( 44ال انونية واملؤلتا  الق 

 (. 4( من التعليق على مشروع االستنتاج  36ال  إىل 

__________ 
الاجلااااازء الثاااااان(،    A/6309/Rev.1  الوثيقاااااة   الثاااااان،   اجمللاااااد   ، 1966  حولياااااة  ( 40ال  
 Introductory report for the ILC Study Group on“  ؛ ( 8ال   التقارة ،  220   

treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 169, at p. 177 . 
 .Yasseen (see footnote 24 above), p. 79 (41ال 
 . ( 13ال  التقرة ،  204و   A/5809 ،      203  الوثيقة   الثان،   اجمللد   ، 1964  حولية  ( 42ال  
 .Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1096, paras (43ال 

79-80; Loizidou v. Turkey (preliminary objections), 23 March 1995, 

Series A no. 310, paras. 79-81; Hilaire, Constantine and Benjamin et 

al. v. Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs) 

(see footnote 31 above), para. 92; Southern Bluefin Tuna (New Zealand 

v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 27 

August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at p. 294, para. 50; WTO, 

Appellate Body Report, European Communities—Customs 

Classification of Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, 

WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 90; see 

also WTO, Appellate Body Report, United States—Certain Country of 

Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R, 

WT/DS386/AB/R, adopted 23 July 2012, para. 452 . 
 فييناا اتتاقياة  ”]...[ Yasseen (see footnote 24 above), p. 52 (44ال 
العاماااااة  القاعاااادة عناصاااار ماااان عنحاااارا  ال حقااااة بوجااااه عاااااام  تعتاااارب املمارسااااةَ  ال

 ،هاات الاايت تشاايل عنحاارا   هااذا معّينااة الحقااة  ارسااة  تعتاارب أن  ولياانللتتساا ، 
 مشاارت ة أيضاا   وإ اا فحساب، متساقةتيااون  ال الايتال حقاة  املمارساةوهات  أال
 يياون  أن  ةين ال حقة املمارسة من ذلك خ  وما]...[  األطراف  مجيإل  بي

 Sinclair (see ؛*“فييناا اتتاقياة مان 32 للماادة وفقاا   للتتسا ، تيميلياة وسايلة
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ومإل ذلك، مل تعترب اللجنة أنه ينبغت تناول املمارسة ال حقاة   ( 11ال 
،   مشاااااااااااريإل  “   ]إطااااااااااار[ تعبيااااااااااق املعاهاااااااااادة ” الاااااااااايت ال جتاااااااااار   

تيميلياااة. غااا  أن هاااذه  االساااتنتاجا  هاااذه، بوصاااتها وسااايلة تتسااا   
املمارسة،   وروف معينة، قاد تياون بادورها وسايلة تتسا  تيميلياة  

. ولين هذه املمارسة تتجاوز ما تتناوله اللجنة اآلن    ( 45ال ذا  صلة 
  “ تقياايم ” إطااار املوضااوع احلااايل، إال سلقاادر الااذ  قااد تساااهم بااه    
ملعاهااادة  املمارساااة ال حقاااة ذا  الحااالة الااايت جتااار    إطاااار تعبياااق ا 

  4والتعلياق علياه(. وهياذا، تشارتط التقارة    5مشروع االستنتاج  الانظر 
  ]إطاااار[  ” أن تياااون أياااة  ارساااة الحقاااة    1مااان مشاااروع االساااتنتاج  

مان مشاروع االساتنتاج    3،  ماا تشارتط ذلاك التقارة  “ تعبيق املعاهادة 
 . “ املمارسة ال حقة‘ األخرى ’ ” اليت تعّرف    4
من    1من املهم إ مال مشروع االستنتاج    ه اللجنة أن   واعترب   ( 12ال 

5خاا ل التأ يااد،   التقاارة  
علااى أنااه سلاارغم ماان هيياال مشااروع    ، ( 46ال 

الذ  ينتقل من العام إىل األ ثر خحوصية، فا ن عملياة   1االستنتاج 
  “ االهتماااااام املناساااااب ” تتعلاااااب    “ عملياااااة واحااااادة مر باااااة ” التتسااااا   

ماأخوذة    “ عملية واحدة مر باة ” ة . وعبار ( 47ال بوسائل التتس  املختلتة 
من تعليق اللجناة علاى مشااريإل املاواد املتعلقاة بقاانون املعاهادا  لعاام  

 
footnote 24 above), p. 138 ]...[”  مااان  31الب( مااان املاااادة 3 التقااارة

أ   -االتتاقياااة ]تشااامل[ فقاااط ااااي   حماااددا  مااان أاااايال املمارساااة ال حقاااة 
ال حقة اليت  واملمارسة. األطراف مجيإل بي واملشرت ة املتسقة ال حقة  املمارسة

ن مااااإل ذلااااك أن تشاااايل وساااايلة ال تنااادرج   إطااااار هااااذا التعريااااف الضاااايق ةياااا
 S. Torres ؛*“االتتاقيااة ماان 32 املااادة   املقحااود سملعااذتيميليااة للتتساا  

Bernárdez, “Interpretation of treaties by the International Court of 

Justice following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the 

Law of Treaties”, in G. Hafner, G. Loibl, A. Rest, L. Sucharipa-

Behrmann and K. Zemanek (eds.), Liber Amicorum: Professor Ignaz 

Seidl-Hohenveldern, in Honour of His 80th Birthday (The Hague, 

Kluwer Law International, 1998), p. 721, at p. 726; M. E. Villiger, 

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Leiden, Martinus Nijhoff, 2009), pp. 431-432. 
 ,L. Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices (45ال 

and ‘family resemblance’: Towards embedding subsequent practice in 

its operative milieu”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 53, at 

pp. 59-62 . 
 يتعلااق فيمااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة االتتاقااا  عاان األول التقرياار (46ال 

 Introductory report for the ILC“ ؛(A/CN.4/660ال املعاهاادا  بتتساا 

Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 

above), pp. 171 and 177. 
فيماااا يتعلاااق سخااات ف وويتاااة االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة   ( 47ال  

  ال حقااة   االتتاقاا    عان   األول   التقريار وساائل التتسا  األخارى، انظار    إىل   سلنسابة 
  ؛ 57-42(، التقاارا   A/CN.4/660ال   املعاهاادا    بتتساا    يتعلااق  فيمااا   ال حقااة   واملمارسااة 

 Introductory report for the ILC Study Group on treaties over“انظار أيضاا    

time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 183 . 

1966
. وقاااااد ذ ااااار  اللجناااااة   ذلاااااك التعلياااااق أيضاااااا  أهناااااا تعتااااازم  ( 48ال 
 . ( 49ال “ التأ يد على أن عملية التتس  تشيل وحدة واحدة ” 
أيضااا  أنااه جيااب  1ماان مشااروع االسااتنتاج  5وتوضاا  التقاارة  (13ال

عملياة ”إععاء االهتمام املناسب   أثناء عملية التتس ، بوصتها 
، إىل خمتلااااااف وسااااااائل التتساااااا  املشااااااار إليهااااااا   “واحاااااادة مر بااااااة

. غاااا  أن اللجنااااة مل تاااار أنااااه ماااان الضاااارور  إدراج 32و 31 املااااادتي
ددة واحدة، أو إحالة، من سب َسْوق األمثلة، إىل وسيلة تتس  حم

1ماااان مشااااروع االسااااتنتاج  5أ ثاااار،   ناااان التقاااارة 
. و  هااااذا (50ال

ب الحتمااااال حاااادوث سااااوء فهاااام متاااااده أنااااه أل   ماااان وسااااائل  جتنااااح
التتسا  املختلتااة أولوياة علااى الوساائل األخاارى، بحارف النظاار عاان 

 احليم التعاهد  املعين أو عن احلالة املعنية.
. وهااااذا “ل التتساااا وسااااائ”محااااعل   5وتسااااتخدم التقاااارة  (14ال

املشاار إليهاا  “وسائل التتس  التيميلية”املحعل  ال يقتحر على 
31، وإ ااا يشاامل أيضااا  العناصاار املااذ ورة   املااادة 32  املااادة 

. (51ال
و  حاااي أن اللجناااة اساااتخدمت أحيااااان    تعليقهاااا علاااى مشااااريإل 

 “وسااااائل التتساااا ”املااااواد املتعلقااااة بقااااانون املعاهاااادا  محااااعلحت 
 مرتادفاااااي، فقاااااد أبقااااات اللجناااااة، ألغاااااراض   “عناصاااار التتسااااا ”و

ألناه يحاف  “وساائل التتسا ”املوضوع قيد النظر، على محاعل   
. (52الأيضااااا  وويتااااة هااااذه الوسااااائل   عمليااااة التتساااا  بوصااااتها أداة

 31املاذ ورة   املاادتي  ال يباعد بي العناصر  “وسائل”ومحعل   
، بل إنه يش  إىل أن ليل من هاذه الوساائل وويتاة   عملياة 32و

، وأبهناا   الوقات نتسااه “وحيادة”التتسا  الايت تتسام أبهناا عملياة 
. و ماااا تبااادأ احملاااا م عاااادة اساااتدالالهتا ببحاااث (53ال“مر باااة”عملياااة 

اليال تلاك  ،(54المحعلحا  املعاهدة ت تواصل،   عملية تتاعلية
__________ 

، الثاااان( اجلااازءال A/6309/Rev.1اجمللاااد الثاااان، الوثيقاااة  ،1966 حولياااة (48ال 
 .(8ال التقرة، 220و 219  
 .نتسه املرجإل (49ال 
  عاااااان   األول   التقريااااار   انظااااار  اخلاااااا    املقااااارر   اقرتحاااااه قاااااد     اااااان ماااااا    هاااااذا  ( 50ال  

  املعاهاااااااادا    بتتساااااااا    يتعلااااااااق  فيمااااااااا   ال حقااااااااة   واملمارسااااااااة   ال حقااااااااة   االتتاقااااااااا  
ال”القاعااااااادة العاماااااااة لتتساااااا  املعاهااااااادا  ووساااااااائل    28  التقاااااارة   ، ( A/CN.4/660ال 

]...[ وقد يتضت تتس  معاهدة ما   حالاة بعينهاا إىل تر ياز خمتلاف   - التتس  
  سايما   وال مان اتتاقياة فييناا،    32و   31وسائل التتسا  الاواردة   املاادتي   ا  على 
، اساااب املعاهاااادة أو أحيااااام  منهااااا   والغااارض   موضااااوعها ناااان املعاهااادة أو    علاااى 

 . 27-8  التقرا    ، نتسه  املرجإل املعاهدة املعنية“(. انظر أيضا  التحليل الوارد    
 ,Villiger؛ 1 التقاارة، 1 االسااتنتاجأيضااا  التعليااق علااى مشااروع  انظاار (51ال 

“The 1969 Vienna Convention …” (see footnote 22 above), p. 129; 

Daillier, Forteau and Pellet (see footnote 25 above), pp. 284-289. 
 .2013أاير/مايو  31املعقودة    3172 للجلسةاملوجز  احملضر انظر (52ال 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (53ال 
 .(8ال التقرة، 220و 219  
 .نتسه املرجإل (54ال 



  والستن  اخلامسة دورهتا أعما  ع  الدول القانون جلنة تقرير 26

 

 

ضااااااوء موضااااااوع املعاهاااااادة والغاااااارض  املحااااااعلحا    سااااااياقها و 
، جيب   أ  عملياة مان عملياا  تتسا  املعاهادا  البادُء (55المنها

إلقائهااااا ”سلتحديااااد الاااادقيق ألمهيااااة خمتلااااف وسااااائل التتساااا  قباااال 
، وذلااك للتوصاال إىل تتسااا  سااليم عاان طريااق مااان  (56ال“البوتقااة  

 سألخرى. هذه الوسائل الوزن املناسب   ع قة  ل منها
االهتماااام املناساااب ملختلاااف ”وقاااد يساااتر االلتااازام إبععااااء  (15ال

  حااااااال  معيناااااة لااااادى تتسااااا  معاهااااادة مااااان  “وساااااائل التتسااااا 
املعاهاادا  عاان الرت يااز بقاادر متباااين علااى خمتلااف وسااائل التتساا ، 

. وال يعااين هااذا (57الألحيااام تلااك املعاهاادة تبعااا  للمعاهاادة املعنيااة أو
ة متسارة أخارى، تتمتاإل بقادر ماا مان احلرياة أن احمليمة، أو أ  جه

التتسااااا  املختلتااااااة. وساااااائل   اختياااااار  يتياااااة اساااااتخدام وتعبيااااااق 
يوّجه التتس  هو اضع ع اجلهة املتسرة سلتقيايم الاذ  يتمثال  فما

  اديد أمهية خمتلف وسائل التتس    حالة بعينها واديد  يتية  
الاااة املعنياااة مااان خااا ل تتاعلهاااا ماااإل وساااائل التتسااا  األخااارى   احل

إععائهااا الااوزن املناسااب اساان نيااة،  مااا هااو معلااوب   القاعاادة 
الاااايت يتعااااي تعبيقهااااا. وينبغاااات أن يتضاااامن هااااذا التقياااايم النظااااار   
التقييماااااا  والقااااارارا  الساااااابقة ذا  الحااااالة   اجملاااااال نتساااااه، إن 
أمياااان ذلااااك و ااااان قاااااب   للتعبيااااق العملاااات، ورمبااااا أيضااااا  النظاااار   

 .(58الاألخرى ذا  الحلة اجملاال 

__________ 
 Yasseen (see footnote 24(؛ 6، التقارة ال219نتساه،    املرجاإل (55ال 

above), p. 58; Sinclair (see footnote 24 above), p. 130; J. Klabbers, 

“Treaties, object and purpose”, Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/), para. 7; 

Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention … (see footnote 

44 above), p. 427, para. 11; Border and Transborder Armed Actions 

(Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 

I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 89, paras. 45-46; English Channel 

(Case concerning the delimitation of the continental shelf between the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French 

Republic), Decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. 

E/F.80.V.7), p. 3, at pp. 32-33, para. 39. 
(، الثااانالاجلاازء  A/6309/Rev.1اجمللااد الثااان، الوثيقااة  ،1966 حوليااة  (56ال 
 .(8ال التقرة، 220و 219  
  يتعلاااق  فيماااا   ال حقاااة   واملمارساااة   ال حقاااة   االتتاقاااا    عااان   األول   التقريااار  ( 57ال  

  ، ( 2التقارة    ، 1  االساتنتاج   مشاروع ال   28 التقرة  ، ( A/CN.4/660ال  املعاهدا   بتتس  
 . 27-10 التقرا    عام،   وبوجه 
 االجتهااااااااادا ( يشااااااا  إىل الساااااااابقة احلااااااااايةالانظااااااار  األول التقريااااااار (58ال 

يتعااي  الاايت الييتيااةحملااا م وهيئااا  قضااائية دوليااة خمتلتاة  أمثلااة علااى  القضاائية
ويبااي   بعينهااا،  حاااال   التتساا وزن وساايلة مااا   عمليااة  ادياادأن يااتم هبااا 

أو عاادم مسااامهتها،  ،بعينهااا الحقااة واتتاقااا  الحقااة  ارسااا مسااامهة   يتيااة
 ضاااوء و  فياااه تااارد  ادياااد املعاااذ العااااد  للمحاااعلحا    الساااياق الاااذ  

 .منها والغرض املعاهدة موضوع

واثات اللجنااة ماا إذا  ااان سااييون مان امل ئاام أن يشااار،     ( 16ال 
املعاهاادة بوصااتها عااام   ييااون    “ طبيعااة ” ، إىل  1مشااروع االسااتنتاج  

عادة  ذا صلة بتحديد ما إذا  ان ينبغات إععااء وزن أ ارب أو أقال إىل  
. وقااااد اعتاااارب بعاااا  األعضاااااء أن مضاااامون  ( 59ال وسااااائل تتساااا  معينااااة 

املعاهاادة العلااى ساابيل املثااال، مااا إذا  اناات أحيامهااا تتحاال مبسااائل  
إذا   د، وماااا اقتحاااادية اتاااة أم تتنااااول حقاااوق اإلنساااان الواجباااة لألفااارا 

 انت قواعد معاهدة من املعاهدا  أقرب إىل أن تيون قواعد تقنية  
أم  اناات قواعااد متعلقااة سلقاايم(، و ااذلك هيياال املعاهاادة ووويتتهااا  
األساسيي العلاى سابيل املثاال، ماا إذا  انات أحيامهاا أقارب إىل أن  
تيااون أحيامااا  تقاااوم بعبيعتهااا علااى أسااااس املعاملااة سملثاال أم  انااات  

 غرضها محاية محلحة عامة(، هت أمور قد تؤثر على تتس   أحياما  
املعاهدة. وذ روا أن االجتهاادا  القضاائية ملختلاف احملاا م واهليئاا   

. وذُ ر أيضا  أن  ( 60ال القضائية الدولية تش  إىل أن هذا هو واقإل احلال 
املعاهاادة لاايس متهومااا  غريبااا  عاان اتتاقيااة فيينااا لعااام    “ طبيعااة ” متهااوم  

وأن متهاااااااوم    ( 61ال ( 56الب( مااااااان املاااااااادة  1ظااااااار ماااااااث   التقااااااارة  الان   1969
املعاهاادة و/أو أحيااام املعاهاادة قااد أُدرج   أعمااال أخاارى    “ طبيعااة ” 

آاثر الناازاعا  املسالحة علاى  للجنة، وخباصة أعماهلا املتعلقة مبوضوع  

__________ 
  ، 2، التقاارة  1مشااروع االسااتنتاج    ، أعاا ه(   57  احلااااية ال   األول   التقرياار   انظاار  ( 59ال  

 . 28-8 التقرا        الوارد  والتحليل 
وهيئاااة االساااتئناف التابعاااة    العاملياااة   التجاااارة أن أفرقاااة خااارباء منظماااة    يبااادو  ( 60ال  
     الاااداخل الحااالة    ذ    االتتااااق   أبحياااام يهتماااان أ ثااار    املثاااال،   سااابيل   علاااى هلاااا،  

 Appellate Body Report, Brazil—Export   ماث   إطاار منظماة التجاارة العاملياة ال 

Financing Programme for Aircraft—Recourse by Canada to Article 21.5 

of the DSU, WT/DS46/AB/RW, adopted 4 August 2000, para. 45  ،)    
حميماااة البلااادان األمرييياااة حلقاااوق  و   اإلنساااان   حلقاااوق   األوروبياااة   احمليماااة   أن   حاااي 

  األمرييياااة   واالتتاقياااة   اإلنساااان   حلقاااوق   األوروبياااة اإلنساااان تاااربزان طاااابإل االتتاقياااة  
 Mamatkulov   مث   حلقوق اإلنسان ال    معاهدتي على التوايل،    اإلنسان،  حلقوق 

and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, 

para. 111; and The Right to Information on Consular Assistance in the 

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory 

Opinion OC-16/99, 1 October 1999, Inter-American Court of Human 

Rights, Series A, No. 16, para. 58    اجمللاد الثاان    ، 2011  حولياة (؛ انظار أيضاا
 Second report for the“؛ و 3-سء   التارع   عشار،   احلااد    التحال (،  الثاان الاجلازء  

ILC Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 

above), p. 210, at pp. 216, 244-246, 249-262 and 270-275 . 
 M. Forteau, “Les techniques interprétatives de la Cour (61ال 

Internationale de Justice”, Revue générale de droit international public, 

vol. 115 (2011), p. 399, at pp. 406-407 and 416; Legal Consequences 

for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 

West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 

Advisory Opinion (Separate opinion of Judge Dillard), I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at pp. 150 and 154, footnote 1. 

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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. غاا  أن أعضاااء  آخاارين اعتااربوا أن مشااروع االسااتنتاج  ( 62ال املعاهاادا  
املعاهااادة، مااان أجااال احلتااااظ علاااى    “ طبيعاااة ” ال ينبغااات أن يشااا  إىل  

وحدة عملية التتس  وااات أ  تحنيف للمعاهادا . وأااَ  أيضاا   
لايس متهوماا  واضاحا  وأناه ساييون   “ طبيعة املعاهدة ” إىل أن متهوم 

وقاارر     . ( 63ال دة والغاارض منهااا ماان الحااعب متيياازه عاان موضااوع املعاهاا
اللجنة   هناية املعاف ترك املسألة متتوحة وعدم اإلااارة   الوقات  

 . املعاهدة إىل طبيعة    1الراهن   مشروع االستنتاج  

كوسيليت  الالحقة واملمارسة الالحقة   االتفاقات -2 االستنتاج 
 حجية تفسري ذوايت 

  الفقــرة   مبقتضــى   الالحقــة   واملمارســة   الالحقــة   االتفاقــات   تشــكل  
دلـياًل موضـوعياً علـى تفـاهم    ا ابعتبارمه ،  31 املادة   م  )ب(  و ()أ(  3) 

  يف   حجيــــة وســــيليت تفســــري ذوايت  األطــــراف علــــى معــــ  املعاهــــدة،  
 . 31  املادة   يف اجملسادة  تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعاهدات  

 التعليق 
سااااااااة إن اللجنااااااااة، إذ تحااااااااف االتتاقااااااااا  ال حقااااااااة واملمار  (1ال

مان اتتاقياة فييناا  31الأ( والب( مان املاادة 3ال حقة مبقتضى التقارة  
، تش  إىل السابب   أن “[ حجيةذواات[ تتس  ]وسيلتا]”أبهنما  

. وتّتباااإل (64الهااااتي الوسااايلتي تيتسااايان أمهياااة   تتسااا  املعاهااادا 
على مشاريإل املواد املتعلقة بقانون  1966اللجنة بذلك تعليقها لعام 

__________ 
الأ((، 6اثر الناازاعا  املسالحة علاى املعاهادا  الاملاادة آب  املتعلقة  املواد (62ال 
. انظار املرفاق ،2011 اانون األول/ديسامرب   9املاؤر    66/99  العامة  اجلمعية  قرار

 ،2011 حولياةاعتمدهتا اللجنة والتعليقا  عليها اليت ترد     اليتمشاريإل املواد  
أيضاااا  دليااال املمارساااة  انظااار ؛101و 100 التقااارتي(، الثااااناجمللاااد الثاااان الاجلااازء 

 (الثالثالاجلزء  الثان اجمللد نتسه، املرجإل ،املتعلق سلتحتظا  على املعاهدا 
 ال املعاهادة، تترضها اليت االلتزاما إىل طبيعة   5-2-4املبدأ التوجيهت    يش ال
 (.ذاهتا حد   املعاهدة طبيعة إىل
مااان دليااال املمارساااة املتعلااااق    5-2-4للتعلياااق علاااى املبااادأ التااااوجيهت    وفقاااا   ( 63ال  

  الاااايت   االلتزامااااا  بااااي طبيعااااة    التمييااااز ماااان الحااااعب    ، سلتحتظااااا  علااااى املعاهاااادا  
اجمللااد الثااان    ، 2011  حوليااة ال   منهااا   والغاارض   املعاهاادة   موضااوع   وبااي   املعاهاادة تترضااها  

(. ومان انحياة  5-2-4  التاوجيهت   املبادأ   علاى   التعلياق ( مان  3الاجلازء الثالاث(، التقارة ال 
  إىل   املعاهادا    علاى   املسالحة   النزاعاا    آباثر   املتعلقاة   املاواد   مان   6  املادة   تش  أخرى،  

والغارض    هادفها و   موضاوعها   سايما  ال املعاهدة،    بعبيعة   املتعلقة   العوامل من    جمموعة ” 
الثااان الاجلاازء الثااان(،    اجمللااد الاملرجااإل نتسااه،    “ هااا وعاادد األطااراف في   ضااموهنا منهااا وم 
 (. 6  املادة  على  التعليق ( من  3،   التقرة ال 101التقرة  
 See R. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s (64ال 

International Law, 9th ed. (Harlow, Longman, 1992), vol. I, p. 1268, 

para. 630; G. Fitzmaurice, “The law and procedure of the International 

Court of Justice 1951-4: Treaty interpretation and certain other treaty 

points”, The British Year Book of International Law 1957, vol. 33, 

p. 203, at pp. 223-225; WTO, Panel Report, United States—Measures 

Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint), 

WT/DS353/R, adopted 23 March 2012, para. 7.953. 

املعاهااادا  الاااذ  وصاااف االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة، 
وساايلتا تتساا  ”، أبهنمااا 31الأ( والب( ماان املااادة 3مبقتضااى التقاارة 
 والذ  أ د أن “ذواات حجية

ا  مان عنحار بوصاتها  معاهادة،لل ا  تعبيقاالايت جتار  هاذه املمارساة ال حقاة   أمهية
ألهناااا تشااايل دلاااي   موضاااوعيا  علاااى  ، وذلاااكواضاااحةأمهياااة  تسااا ،لتا عناصااار

 .(65التتاهم األطراف على معذ املعاهدة

غااااا  أن االتتاقاااااا  ال حقاااااة واملمارساااااة ال حقاااااة مبقتضاااااى   ( 2ال 
الوحيدتي    “ وسيليت التتس  ” ليستا    31الأ( والب( من املادة 3 التقرة 
املعاهاادة، سألخاان،  . فتحلياال املعااذ العاااد  لاانن  “ ذوايت احلجيااة ” 

 هو أيضا  وسيلة تتس  ذا  حجية. و ما بينت اللجنة، فقد 
 جيااب أنااه إىل املعاهاادا  تتساا ماان  فيماااالاانهج الااذ  اتبعتااه اللجنااة  اسااتند
 وهاو]...[  األطاراف ناوااي عان احلجياة ذو التعبا  هو املعاهدة نن   أن   افرتاض
، وموضاوعها والغاارض وساياق املعاهاادة للمحااعلحا ، العااد  املعااذ جيعالماا 

منها، والقواعد العامة للقانون الدويل، إىل جانب التتس ا  ذا  احلجية اليت 
 .(66الاملعاهدا  منيقدمها األطراف، املعاي  األساسية لتتس  معاهدة 

إىل أاااااايال خمتلتاااااة مااااان  “ذو حجياااااة”وهياااااذا، يشااااا  محاااااعل  
لتحاارفا  األطااراف الاايت  “إثباااات ”، أو إىل “األدلااة املوضااوعية”

 ملعذ املعاهدة. “فهما  مشرت ا  بي األطراف”تعيس 
ف االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة مبقتضاااى  (3ال وبَوصاااْ

ذواات ”أبهنمااااااا وساااااايلتا تتساااااا   31الأ( والب( ماااااان املااااااادة 3التقاااااارة 
رادة املشاارت ة بااي األطااراف، وهاات اإل، تعاارتف اللجنااة أبن “حجيااة

بثااق منهااا أ  معاهاادة، هلااا حجيااة خاصااة فيمااا يتعلااق اإلرادة الاايت تن
بتحديد معذ املعاهدة، ح  بعد إبرام املعاهدة. ومتن  اتتاقياة فييناا 

بااذلك أطااراف املعاهاادا  دورا  قااد ييااون غاا  اااائإل    1969لعااام 
 تتس  الحيوك القانونية   بع  النظم القانونية احمللية.

واملمارساة ال حقاة لألطاراف    غ  أن طابإل االتتاقا  ال حقاة  ( 4ال 
وساااايلتا  ” املتمثاااال   أهنمااااا    31الأ( والب( ماااان املااااادة  3مبقتضااااى التقاااارة  

ا   حامسااال يعااين أن هلااتي الوسايلتي سلضاارورة أثارا     “ تتسا  ذواات حجياة 
، فاا ن  31ماان املااادة    3أو ملزماا  قااانوان . ووفقااا  للعبااارة االساته لية للتقاارة  

__________ 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (65ال 
 .(15ال التقرة ،222و 221  
  ؛ ( 15، التقاارة ال 205و   A/5809 ،     204الوثيقااة    الثااان،   اجمللااد   ، 1964حوليااة   ( 66ال  

   عناصار   3التقارة    تعاّي (  ” 13، التقرة ال 204و   203    ، نتسه  املرجإل انظر أيضا  
  بتتسااا    يتحااال   فيماااا   األطاااراف   باااي   االتتاقاااا    الأ(  حجياااة   ذا  *  أخااارى   تتسااا  

  فهاام والب( أيااة  ارسااة الحقااة جتاار  تعبيقااا  للمعاهاادة وتثباات بوضااومب    املعاهاادة؛ 
والادوك،    أوضا  ومن انحية أخرى،    ؛ “ املعاهدة   تتس    من   فيما  األطراف  مجيإل 

  تقرياره الثالااث عاان قاانون املعاهاادا ، أن األعمااال التحضا ية ليساات،   حااد  
الوثيقااااة ه،  الانظاااار املرجااااإل نتساااا  احلجيااااة   ذا  وساااايلة ماااان وسااااائل التتساااا     ذاهتااااا، 

A/CN.4/167 وAdd.1-3،   58 21ال التقرة ،59و) .) 
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   ” فقااااط    “ ]تاُ[اؤخاااااااذ]ان[ ” االتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة ال حقااااة  
عمليااااة  ” ، علااااى أيااااة حااااال،   تتسااا  املعاهاااادة الااااذ  هااااو  “ احلسااابان 

ا  ال تنعو  علاى تراتاب باي وساائل التتسا  املشاار إليها  “ واحدة مر بة 
31  املااادة  

. وهلااذا الساابب، وعلااى العيااس ماان الاارأ  الااذ  أبااداه  ( 67ال 
، فاا ن االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ال حقااة اللتاااي  ( 68ال بعاا  املعلقااي 

تثبتااااان اتتاااااق األطااااراف علااااى تتساااا  معاهاااادة ماااان املعاهاااادا  ليسااااتا  
. وهياااااذا، عنااااادما وصاااااتت  ( 69ال حااااامستي سلضااااارورة أو ملااااازمتي قاااااانوان  

تتساا ا  ذا حجيااة ماان جانااب  ” أبنااه ةثاال    “ تتاااق ال حااق اال ” اللجنااة  
، ف هناااا مل  ( 70ال “ األطاااراف جياااب أن تُتهااام باااه املعاهااادة ألغاااراض تتسااا ها 

أبن هااذا التتساا  هااو تتساا  حاساام سلضاارورة،    القااول   تااذهب إىل حااد 
 مبعذ أن يغل ب على مجيإل وسائل التتس  األخرى. 

ولاايس معااذ ذلااك اسااتبعاد أنااه جيااوز لألطااراف   معاهاادة  (5ال
ماان املعاهاادا ، إذا مااا رغباات   ذلااك، أن تحاال إىل اتتاااق ملاازم 
بشاأن تتسا  تلاك املعاهاادة. وقاد ذ ار املقاارر اخلاا  املعاين بقااانون 
املعاهاااادا ، الساااا  مهتاااار  والاااادوك،   تقريااااره الثالااااث عاااان قااااانون 

__________ 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (67ال 
 .(9( وال8ال التقراتن ، 220و 219  
 ,M. E. Villiger, “The rules on interpretation: Misgivings (68ال 

misunderstandings, miscarriage? The ‘crucible’ intended by the 

International Law Commission”, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of 

Treaties Beyond the Vienna Convention (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 105, at p. 111; Gardiner (see footnote 23 above), p. 32; 

O. Dörr, “Commentary on Article 31 of the Vienna Convention”, in O. 

Dörr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of 

Treaties (Berlin, Springer, 2012), p. 521, at pp. 553-554, paras. 72-75; 

K. Skubiszewski, “Remarks on the interpretation of the United Nations 

Charter”, in R. Bernhardt et al. (eds.), Völkerrecht als Rechtsordnung, 

Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte—Festschrift für 

Hermann Mosler (Berlin, Springer, 1983), p. 891, at p. 898 . 
 H. Fox, “Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention (69ال 

and the Kasikili Sedudu Island case”, in M. Fitzmaurice, O. Elias and P. 

Merkouris (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on 

the Law of Treaties: 30 Years On (Leiden, Martinus Nijhoff, 2010), 

p. 59, at pp. 61-63; A. Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps 

(Brussels, Bruylant, 2013), pp. 313-315; M. Benatar, “From probative 

value to authentic interpretation: The legal effects of interpretative 

declarations”, Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), 

p. 170, at pp. 194-195; cautiously: J. M. Sorel and B. Eveno, 

“Commentary on Article 31 of the Vienna Convention”, in Corten and 

Klein (eds.) (see footnote 25 above), p. 804, at p. 825, paras. 42-43; see 

also “Third report for the ILC Study Group on treaties over time”, in 

Nolte (ed.) (see footnote 29 above), p. 307, at p. 375, para. 16.4.3. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (70ال 
 .(14ال التقرة ،221  

املمارساة ال حقاة مان جانااب  املعاهادا  أناه قاد يتعاذر التميياز باي
 - 31الأ( والب( مااان املاااادة 3األطاااراف مبقتضاااى ماااا أصاااب  التقااارة 

وهت  ارسة جيب فقط أخذها   احلسابان، ضامن وساائل أخارى، 
 وبي اتتاق الحق تعتربه األطراف ملزما   -  عملية التتس  

تياااون املمارساااة ال حقاااة متساااقة واااااملة جلمياااإل األطاااراف، ف هناااا  عنااادما 
وهاات تيااون   ملعاهاادة،إىل ا إسااناده الااذ  يتعااي ملعااذفيمااا ماان اباادو حامسااة ت

تشا  إىل أن األطاراف تعتارب التتسا  ملزماا  هلاا.  عنادما*  حاال  أياة  على ذلك  
املمارسة ال حقاة بوصاتها عنحارا  مان عناصار  مستا تتداخلو  هذه احلاال ، 

 ويحااب  ضاامين، اتتاااقماان عناصاار تشااييل تتساا  املعاهاادة وبوصااتها عنحاارا  
 . (71الذا حجية يثبته االتتاق تتس ا   املمارسة من املستمد املعذ

و  حاي أن رأ  والادوك األصالت املتمثال   أن املمارساة ال حقااة 
هاو  “فيما من املعاذتبدو حامسة ”ال  حد ذاهتا( املتوافق عليها 

، فاا ن االتتاقااا  ال حقااة 1969رأ  مل يُعتمااد   اتتاقيااة فيينااا لعااام 
واملمارسة ال حقة اليت تثبات اتتااق األطاراف علاى تتسا  املعاهادة 

تعتااارب ”جياااب أن تياااون حامساااة فيماااا يتحااال هباااذا التتسااا  عنااادما 
. غ  أنه من املمين دائما  أن اظر “]األطراف[ التتس  ملزما  هلا

انون الااداخلت علااى حيومااة دولااة ماان الاادول أن للاُان أحيااام القاا
إىل اتتاااق ملاازم   مثاال هااذه احلاااال  ماان دون اسااتيتاء متعلبااا  

 .(72المبوجب دستورها -يغلب عليها العابإل اإلجرائت  - معينة
وتتض  ق ء إميانية توصال األطاراف إىل اتتااق تتسا    (6ال

تاقيااة نتسااها علااى الحااق ملاازم هلااا   احلاااال  الاايت تاانن فيهااا االت
التجااارة احلاارة ألمرييااا ماان اتتاااق  1131ماان املااادة  2 ذلااك. فااالتقرة

أ  تتسااا  تقدماااه ”، علاااى سااابيل املثاااال، تااانن علاااى أن الشااامالية
اللجنة ]احليومية الدولية[ ألحد أحياام هاذا االتتااق يياون ملزماا  

. ووجااود مثاال “أمااام اهليئااة القضااائية الاايت تُنشااأ مبوجااب هااذا التاارع
اإلجااااراء اخلااااا  أو وجااااود اتتاااااق علااااى التتساااا  ذ  احلجيااااة هااااذا 

للمعاهدة الذ  تعتربه األطراف ملزما  هلا قاد يساتبعد أو ال يساتبعد 
إميانيااااااة اللجااااااوء اإلضااااااا  إىل االتتاقااااااا  ال حقااااااة أو املمارسااااااة 

31الأ( والب( من املادة 3التقرة ال حقة مبقتضى 
 .(73ال

__________ 
،  Add.1-3 ،      60و   A/CN.4/167، اجمللااااد الثااااان، الوثيقااااة  1964حوليااااة   ( 71ال  

 (. 25ال   التقرة 
 األعماااال مراحااالاملساااألة   مرحلاااة الحقاااة مااان  هاااذه تنااااول ساايجر  (72ال 

 .املوضوع هبذا املتعلقة
  مرحلاااة الحقاااة مااان    التتحااايل   مااان   مبزياااد   املساااألة   هاااذه   ااااث   سااايجر   ( 73ال  

أيضاا  اتتااق مارا ش املنشائ ملنظماة    انظار   املوضاوع؛   هباذا   املتعلقاة  األعماال  مراحل 
 WTO, Appellateو ؛  2  التقااارة (، املااادة التاساااعة،  1994لعاااام  التجااارة العاملياااة ال 

Body Report, European Communities—Customs Classification of Frozen 

Boneless Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adopted 27 

September 2005, and Corr.1, para. 273; WTO, Appellate Body Reports, 

European Communities—Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas—Second Recourse to Article 21.5 of the DSU by 
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وساااائل التتسااا  ذا  ”اللجناااة تساااتخدم محااعل   وولاات (7ال
لوصف ما ل تتاقا  ال حقة واملمارسة ال حقة مبقتضى   “احلجية
ماان طااابإل غاا  قععاات سلضاارورة،  31الأ( والب( ماان املااادة 3التقاارة 

وإن  ااااان يُعتااااد بااااه إىل حااااد مااااا. ومل تسااااتخدم اللجنااااة محااااعلحت 
  مشاااااروع  “التتسااااا  املعاااااو ل علياااااه” أو “التتسااااا  ذو احلجياااااة”

، حيااث إن هاذين املتهااومي  ثا ا  مااا يُتهماان علااى أن 2االساتنتاج 
املراد هبما هو اتتاق حاسم سلضرورة، أو ملازم، باي األطاراف علاى 

 .(74التتس  املعاهدة
علاااى  “وساااائل التتسااا  ذا  احلجياااة”وينعاااو  محاااعل   (8ال

العنحااار الوقاااائعت، فتشااا  إلياااه  عنحااار وقاااائعت وآخااار قاااانون. فأماااا
، وأمااااا العنحااار القااااانون، فهااااو مشاااامول “دلااااي   موضااااوعيا  ”عباااارة 
. وسلتاااااااايل، فقاااااااد وصاااااااتت اللجناااااااة “تتااااااااهم األطاااااااراف”مبتهاااااااوم 

تتسااااا ا  ذا حجياااااة مااااان جاناااااب ”أبناااااه ةثااااال  “االتتااااااق ال حاااااق”
، ت (75ال“األطااااراف جيااااب أن تُتهاااام بااااه املعاهاااادة ألغااااراض تتساااا ها

تشيل سملثال ]...[ دلاي   ”ذ ر  بعد ذلك أن املمارسة ال حقة 
. ونظااارا  (76ال“موضاااوعيا  علاااى تتااااهم األطاااراف علاااى معاااذ املعاهااادة

لعاااابإل املعاهااادا  بوصاااتها جتسااايدا  لااا رادة املشااارت ة باااي أطرافهاااا، 
محااااداقية   “تتاااااهم األطااااراف”علااااى  “الاااادليل املوضااااوعت” فاااا ن ل

 .(77ال ب ة  وسيلة للتتس 

 
Ecuador, WT/DS27/AB/RW2/ECU, adopted 11 December 2008, and 

Corr.1 / European Communities—Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas—Recourse to Article 21.5 of the DSU by the 

United States, WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, adopted 22 December 

2008, paras. 383 and 390 . 
 See, for example, Methanex Corporation v. United States of (74ال 

America, International Arbitration under Chapter 11 of NAFTA and the 

UNCITRAL Arbitration Rules, Final Award on Jurisdiction and Merits, 

3 August 2005, Part II, chapter H, para. 23 (with reference to Jennings 

and Watts (eds.) (footnote 64 above), p. 1268, para. 630); Gardiner 

(footnote 23 above), p. 32; U. Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties (Berlin, Springer, 2007), p. 153; Skubiszewski (footnote 68 

above), p. 898; G. Haraszti, Some Fundamental Problems of the Law of 

Treaties (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973), p. 43; see also “Second 

report for the ILC Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) 

(footnote 29 above), p. 242, para. 4.5. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1ة الوثيقااا الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (75ال 
 .(14ال التقرة ،221  
 (.15ال التقرة ،نتسه املرجإل (76ال 
 ;Gardiner (see footnote 23 above), pp. 32 and 354-355 (77ال 

Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (see footnote 74 above), 

pp. 152-153. 

الالتقاااارة  “[الحااااق[اتتاااااق ]ال]ال”وال ينعااااو  التمييااااز بااااي  (9ال
[الحقة ]...[ ]اليت[ تُثبات [ ارسة ]ال]ال”( و31(الأ( من املادة  3ال

( علاااى اخااات ف 31(الب( ماان املاااادة 3الالتقااارة ال “اتتاااق األطاااراف
. بااااال إن اللجناااااة تعتااااارب أن (78الفيماااااا يتعلاااااق بعابعهماااااا ذ  احلجياااااة

تعبياق  باي األطاراف بشاأن تتسا  املعاهادة أو  اتتاق الحق  أل”
، ايااام الواقاااإل، أثااارا  يتمثااال   صاااوغ تتسااا  للمعاهااادة “أحيامهاااا

ال ييااون هلاااا هاااذا  “ ارسااة الحقاااة”ذ  حجيااة،   حاااي أن أ  
بّيناااااات وجااااااود فهاااااام مشاااااارتك بااااااي األطااااااراف ملعااااااذ ”األثاااااار إال إذا 
[الحااق [اتتااق ]ال]ال”. وهياذا، فا ن التاارق باي (79ال“املحاعلحا 
[الحقة ]...[ ]اليت[ تُثبت اتتااق [ ارسة ]ال]ال”و  “بي األطراف
ييمااان   طريقاااة إثباااا  اتتااااق األطاااراف علاااى تتسااا   “األطاااراف

 .(80الاملعاهدة، ويتمثل   مدى سهولة إثبا  وجود ذلك االتتاق
 حقااة واملمارسااة ال حقااة  وال ينبغاات اخللااط بااي االتتاقااا  ال  ( 10ال 

 وسااااااايلتي ذوايت حجياااااااة لتتسااااااا  املعاهااااااادا ، مااااااان جهاااااااة، وباااااااي  
تتسااا ا  املعاهااادا  الااايت للااان إليهاااا احملاااا م أو اهليئاااا  القضاااائية  

هيئا  املعاهدا    حاال  بعينها. فاالتتاقا  ال حقة   الدولية أو 
مهااا    31(الأ( والب( مان املاادة  3أو املمارساة ال حقاة مبقتضاى التقارة ال 

ألهنمااا تعااربان عاان فهاام املعاهاادة ماان    “ ذواات حجيااة ” وساايلتا تتساا   
جانااااب الاااادول األطااااراف ذاهتااااا. أمااااا مااااا تتمتااااإل بااااه احملااااا م واهليئااااا   
القضاااائية الدولياااة وهيئاااا  املعاهااادا  مااان محاااداقية   هاااذا الشاااأن  
فينبااااإل ماااان محاااااادر أخاااارى، وييااااون   معظااااام األحيااااان انبعااااا  مااااان  

تتسااا ها. غاا  أن األحياااام، وغ هااا  اااا يحااادر  املعاهاادة الااايت يتعااي  
عن احملا م واهليئا  القضائية الدولية وهيئاا  املعاهادا ، قاد تياون  
ذا  صلة غا  مبااارة بتعياي االتتاقاا  ال حقاة واملمارساة ال حقاة  
 وساايليت تتسااا  ذوايت حجياااة، وذلاااك إذا  انااات تشااايل تعبااا ا  عااان  

 حقاااة مااان جاناااب األطااااراف  هاااذه االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال 
 . ( 81ال هلذه االتتاقا  وتلك املمارسة   أنتسهم أو تُعّد منعلقا  

 “املمارساة ال حقاة”بي   4و  1وةيز مشروعا االستنتاجي   (11ال
 31(الب( من املادة 3اليت تُثبت اتتاقا  بي األطراف مبوجب التقرة ال

، مااان جهاااة، وباااي املمارساااة ال حقاااة 1969مااان اتتاقياااة فييناااا لعاااام 
__________ 

 يتعلااق فيمااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة االتتاقااا  عاان األول التقرياار (78ال 
 .69 التقرة ،(A/CN.4/660ال املعاهدا  بتتس 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (79ال 
 W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im ؛(15ال التقارة ،222و 221  

Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294. 
  ؛ Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1087, para. 63 ( 80ال  

 . عليه والتعليق   4انظر أيضا  مشروع االستنتاج  
  مرحلاة الحقاة مان  التتحايل مان مبزياد  اجلانابتناول هاذا    سيجر  (81ال 

 Third“  املثاااال سااابيل علاااى انظااار، املوضاااوع؛ هباااذا املتعلقاااة األعماااال مراحااال

report for the ILC Study Group on treaties over time”, in Nolte (ed.) 

(see footnote 29 above), p. 307, at pp. 381 et seq., para. 17.3.1. 
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األخااارى السملعاااذ الواساااإل( الااايت ةارساااها طااارف واحاااد أو أ ثااار مااان 
أطاراف املعاهادة، ولاايس  ال األطاراف، والاايت قاد تياون ذا  أمهيااة  

 .(82ال، مااان جهااة أخااارى32 وساايلة تتسااا  تيميليااة مبقتضاااى املااادة 
اتتاااق  الاايت ال تُثباات “األخاارى”فهاذه املمارسااة التتساا ية ال حقااة 

ملعاهدة  ماا  “ذا حجية”مجيإل األطراف ال ةين أن تشيل تتس ا  
مااااان جاناااااب مجياااااإل أطرافهاااااا، وسلتاااااايل لااااان يياااااون هلاااااا ذا  الاااااوزن 

 .(83الألغراض التتس 
أن أ   2ويوضااااا  اجلااااازء األخااااا  مااااان مشاااااروع االساااااتنتاج  (12ال

اسااتناد إىل االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ال حقااة  وساايليت تتساا  
القاعااادة العاماااة حجياااة ينبغااات أن حيااادث  جااازء مااان تعبياااق  ذوايت

 .1969من اتتاقية فيينا لعام  31الواردة   املادة  لتتس  املعاهدا 

تفسري مصطلحات املعاهدة ابعتبارها قابلة   -3االستنتاج 
   للتطور عرب الزم

ميكــــ  أن تســــاعد االتفاقــــات الالحقــــة واملمارســــة الالحقــــة  
يف حتديــد مــا إذا كانــت النيــة املفرتضــة  32و 31مبقتضــى املــادتن 

لاطــراف عنــد إبــرام املعاهــدة هــي إعطــاء أي مــ  املصــطلحات 
 املستخدمة مع  قاباًل للتطور عرب الزم .

 التعليق 
تؤدياااه  الااادور الاااذ  ةيااان أن 3يتنااااول مشاااروع االساااتنتاج  (1ال

االتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة ال حقااااة   سااااياق املسااااألة األعاااام 
 ماااان محااااعلحا  املتمثلااااة   اديااااد مااااا إذا  ااااان معااااذ محااااعل 

 عاهدة قاب   للتعور عرب الزمن.امل
علااااى طاااارمب  ، فيمااااا يتعلااااق سملعاهاااادا ،وقااااد جاااار  العااااادة (2ال

بحاااايغة  (84ال“الااازمين السااااراينقاااانون ” باملساااألة املتعلقاااة مبااااا يُعااارف 
__________ 

( ماان التعليااق علااى 36( إىل ال22التقاارا  ماان ال ،بحااتة خاصااة انظاار، (82ال 
 .4مشروع االستنتاج 

( مااان التعلياااق علاااى مشاااروع 34ال التقااارة ،ملزياااد مااان التتاصااايل ،انظااار (83ال 
 .4االستنتاج 

 T. O. Elias, “The doctrine of intertemporal law”, American Journal ( 84ال  

of International Law, vol. 74 (1980), p. 285; D. W. Greig, Intertemporality 

and the Law of Treaties (London, British Institute of International and 

Comparative Law, 2001); M. Fitzmaurice, “Dynamic (evolutive) 

interpretation of treaties, Part I”, Hague Yearbook of International Law, vol. 

21 (2008), p. 101; M. Kotzur, “Intertemporal law”, Max Planck Encyclopedia 

of Public International Law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/); U. 

Linderfalk, “Doing the right thing for the right reason: Why dynamic or static 

approaches should be taken in the interpretation of treaties”, International 

Community Law Review, vol. 10(2) (2008), p. 109; A. Verdross and B. 

Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd ed. (Berlin, Duncker & Humblot, 

1984), pp. 496 et seq., paras. 782 et seq . 

ضاوء  عاهادة  املماا إذا  اان ينبغات تتسا  ع  التسااؤلتنعو  على  
 “ الظر ”الظروف القائمة والقانون السار  وقت إبرامها الالتتس  

   ضااااااااااوء م  ( أ ( “ static” ال   “ الثاباااااااااات ” أو  (  “ contemporaneous” ال 
الظاااااااروف القائماااااااة والقاااااااانون الساااااااار  وقااااااات تعبيقهاااااااا الالتتسااااااا  

 “ الاااااااااادينامت ” أو  (  “ evolutionary” أو    “ evolutive” ال   “ التعااااااااااور  ” 
م ماااااا س هاااااوبر    م حظاااااةدفعااااات و  .(85ال((“dynamic”ال احملياااااّ

القضائية جيب أن تقي م    الواقعة”ن  أب، القائلة  جزيرة سملاسقضية  
قضاائية يئاا  الاهل ثا ا  مان احملاا م و   ،(86ال“ضوء القانون املعاصر هلاا

، إىل تتضيل التتس  الظر  اليّتابمن  العديدالدولية، فض   عن 
 آيارن رايان قضاية احمليماة   الوقات نتساه، أ اد  و  .(87العموماا  
 للتتسا  التعاور  للمعاهادا    الوقت احلاضر  لييد عام”  وجود
 .(88ال“البارزين اليّتابلدى 

واد املا ،   تعليقها على مشااريإل1966ورأ  اللجنة   عام  (3ال
تغعااااات حماولاااااة صاااااياغة قاعااااادة ”قاااااانون املعاهااااادا ، أن املتعلقاااااة ب

، “صاااعوس  حماولاااة ساااتواجههاهااات بحاااورة اااااملة العنحااار الااازمين 
. وسملثال، (89ال“العنحار الازمين حذفخلحت إىل ضرورة ”وسلتايل  

للجنااة الدراسااة التااابإل أفضاات املناقشااا  الاايت جاار    إطااار فريااق 
 همتاااده أناا 2006  عااام  إىل اسااتنتاج  القااانون الاادويل املعااين بتجاازؤ و 

 أن يُتتاق علاى قاعادة  هاذه،و  ،قاعادة عاماة أن تحااغمن الحاعب  
__________ 

 ”… Fitzmaurice, “Dynamic (evolutive) interpretation of treaties (85ال 

(see previous footnote). 
 Island of Palmas case (Netherlands v. USA), Award, 4 April (86ال 

1928, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 845. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (87ال 
 .(11ال التقرة ،221و 220  
 Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (88ال 

between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands 

(see footnote 28 above), para. 81; see, for example, A. Aust, Modern 

Treaty Law and Practice, 2nd ed. (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2007), pp. 243-244; Fitzmaurice, 

“Dynamic (evolutive) interpretation of treaties …” (see footnote 84 

above); G. Distefano, “L’interprétation évolutive de la norme 

internationale”, Revue générale de droit international public, vol. 

115(2) (2011), p. 373, at pp. 384 and 389 et seq.; R. Higgins, “Some 

observations on the intertemporal rule in international law”, in J. 

Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 

21st Century (Kluwer Law International, 1996), p. 173, at pp. 174 et 

seq.; Sorel and Eveno (see footnote 69 above), p. 807, para. 8; P.-M. 

Dupuy, “Evolutionary interpretation of treaties: Between memory and 

prophecy”, in Cannizzaro (ed.) (see footnote 68 above), p. 123, at 

pp. 125 et seq.; Kotzur (see footnote 84 above), para. 14. 
 ،(الثااااناجلااازء ال A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (89ال 
 .Higgins (see previous footnote) ؛(16ال التقرة ،222  

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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يعااارتف عموماااا   ملبااادأ   تععااات األفضااالية إماااا ملبااادأ التتسااا  الظااار  أو
 . (90الملعاهدا ا “معذتعور ”مراعاة  بضرورة

أ  سعتباااااره يتخااااذ  3وال ينبغاااات قااااراءة مشااااروع االسااااتنتاج  (4ال
ظاار  أو ةياال أ ثاار إىل املنحااى الاستحااواب اتباااع هنااج  جتاااهموقااف 

تتس  املعاهدا  بوجه عام. بل إن مشروع    تعور   إىل املنحى ال
يشدد سألحرى على أن االتتاقا  ال حقاة واملمارساة   3االستنتاج  

مثاااااال أيااااااة وساااااايلة أخاااااارى لتتساااااا   ا   ذلااااااك  مااااااال حقااااااة، مثله
التتسااااا  الظااااار  والتتسااااا   مااااان  ااااا     اؤيااااادياملعاهااااادا ، ةيااااان أن 

هاتي  سب االقتضاء. ومن ت، خلحت اللجنة إىل أنا  ،التعور 
 ا[تساااااعد] ةياااان أن”تتساااا  املعاهاااادا   الوساااايلتي ماااان وسااااائل

التتسااا  التعاااور  مناسااابا  فيماااا  “*[ اااان]ماااا إذا    ادياااد]...[ 
 املعاهدة.من محعلحا  يتعلق مبحعل  بعينه 

يئا  اهلالقضائية للمحا م و  االجتهادا ُ وتؤ د هذا النهَج  (5ال
لقضاااائية يئاااا  ااهلخمتلاااف احملاااا م و يبااادو أن إذ الدولياااة. قضاااائية ال

بادرجا   اان ذلاك وإن   -الدولية الايت أخاذ  سلتتسا  التعاور   
لاادى علااى حاادة  حالااة اال   التعاماال مااإلقااد اتبعاات هنااج  -متتاوتااة 

وسائل تتس  املعاهدا    خمتلف، من خ ل اللجوء إىل  اضع عها
إععااء تحديد ماا إذا  اان ينبغات ب، 32و 31املشار إليها   املادتي 

 .محعل  من محعلحا  املعاهدة معذ قاب   للتعور عرب الزمن
قاااد نشاااأ يبااادو أن حميماااة العااادل الدولياااة، بوجاااه خاااا ، و  (6ال

تتساااا  الالقضاااائت، ةياااال أحااادمها إىل  االجتهااااادن مااان انوعاااا لاااديها
، مثلمااااا أاااااار “تعااااور ال”تتساااا  إىل الاآلخاااار ةياااال و  “ظاااار ال”

املتعلاااق  النااازاعالحاااادر بشاااأن ن غياااوم   إع ناااه القاضااات املخحااا  
متياال قرارا  الاايت ال. فاا(91الاقااوق امل حااة ومااا يتحاال هبااا ماان حقااوق

   بعينهاااااااااحااااااااعلحا  مب  الغالااااااااب  تتعلااااااااق ظاااااااار إىل الاااااااانهج ال

__________ 
 القاااانون  وتوساااإل تناااوع عااان الناااائة الحاااعوس   الااادويل القاااانون  جتاازؤ (90ال 

وضااعه   صاايغته  - الاادويلالقااانون  للجنااة التااابإل الدراسااة فريااق تقرياار ،الاادويل
 ؛478 التقارة ،(Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682ماريت  وسيينيمت ال  نهائيةال

السُينشااار  واخلمساااي الثامناااة الااادورة واثئاااق للجناااة، الشااابيت املوقاااإل علاااى متاااامب
 ((.األولالاجلزء  الثان اجمللد ،2006 حولية لاالنن النهائت   ضافة 

 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (91ال 

footnote 26 above), Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at 

pp. 294 et seq., paras. 9 et seq.اجمللاد الثااان  ،2005 حولياةأيضاا   انظار ؛
 الادويل، القاانون  بتجازؤ املعاين الدراساة فرياق وتقريار ؛479  التقرة(،  الثانالاجلزء  
 التقاااارة(، السااااابقة احلاااااايةالانظاااار  (Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682ال 2006

 Institute of International Law, resolution on “The intertemporalو ؛478

problem in public international law”, Yearbook, vol. 56, Session of 

Wiesbaden (1975), pp. 536 et seq. (available from the website of the 

Institute: www.idi-iil.org/). 

؛ (93ال“الت لعةاجملرى الرئيست/”؛ (92ال“التاصل احلوضت”املعاهدا  ال
(. ومان انحياة أخارى، يبادو (95الالنهر “محب”؛ (94الأمساء األما ن

 متعلقااااةهااات قضااااااي  تااادعم اتباااااع الااانهج التعااااور أن القضاااااي الاااايت 
حاعلحا  امل، بوجاه خاا ، علاى ذلاكمبحعلحا  أعم. وينعبق  

وااااروف العااااامل احلااااديث ”عباااااريت ماااان قبياااال  “تعوريااااة بعبيعتهاااااال”
الاااااواردتي    “هاااااذه الشاااااعوبو ااااااء  خااااا ”و “البالغاااااة الحاااااعوبة

 من عهد عحبة األمم. وقد أععت حميمة العادل الدولياة  22 املادة
، معااااذ تعااااوراي  ماااان خاااا ل انميبيااااا قضاااايةالعبااااارتي املااااذ ورتي،   

اإلاارة إىل تعور حق الشعوب   تقرير املح  بعد احلارب العاملياة 
 “العاااام”. وقاااد ينشاااأ املعاااذ التعاااور  أيضاااا  عااان العاااابإل (96الالثانياااة

قد وعن  ون املعاهدة  (97الاملعاهدا  منملحعل  معي   معاهدة 
 .(98ال“متواص    بقاء  ” لتبقى ُصممت

بإل أيضا  هيئا  قضائية دولية أخرى تتّ   ،  بع  األحيانو  (7ال
درجاااا  متتاوتاااة مااان  وإن  انااات ُتظهااارلتتسااا ،   اهنجاااا  تعاااوراي  

االنتتاااامب علاااى ذلاااك التتسااا . فلااام تلجاااأ هيئاااة االساااتئناف التابعاااة 
. غاااا  أهنااااا قلااااي   العامليااااة إىل التتساااا  التعااااور  إال  ملنظمااااة التجااااارة

املااااااوارد ’العااااااام  املحااااااعل ”ن إ ،دا  ياااااا  قضااااااية معروفااااااة ج قالاااااات،
   ا ‘اثبتاا’الااوارد   التقاارة الز( ماان املااادة العشاارين لاايس  ‘العبيعيااة

تعااااااااااور  ’ أو فيمااااااااااا حيياااااااااال إليااااااااااه، ولينااااااااااه محااااااااااعل مضاااااااااامونه 
__________ 

 Case concerning a boundary dispute between Argentina and (92ال 

Chile concerning the delimitation of the frontier line between boundary 

post 62 and Mount Fitzroy, Decision of 21 October 1994, UNRIAA, 

vol. XXII (Sales No. E/F.00.V.7), p. 3, at p. 43, para. 130أيضاا ، انظار ؛ 
ال مبااوداي  فيهيااار باارايه معباادقضااية  ،“املياااه مسااتجمإلفيمااا ماان محااعل  ”

 .Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v   ضد اتيلند(

Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, 

at pp. 16-22. 
 ,Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), pp. 1060-1062 (93ال 

paras. 21 and 25. 
 Decision regarding delimitation of the border between Eritrea (94ال 

and Ethiopia (Eritrea v. Ethiopia), Decision of 13 April 2002, 

UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 83, at p. 110, para. 3.5. 
 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (95ال 

(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, 

I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 338, para. 48, and p. 346, para. 59 . 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of ( 96ال  

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970) (see footnote 61 above), p. 31, para. 53 . 
 ,Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978 ( 97ال  

p. 3, at p. 32, para. 77 2006  الادويل،   القاانون   بتجازؤ   املعاين   الدراسة   فريق   تقرير   ؛  
 . 478  التقرة (،  أع ه   90  احلااية الانظر    ( Add.1و   Corr.1و   A/CN.4/L.682ال 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (98ال 

footnote 26 above), p. 243, para. 66. 

https://www.idi-iil.org/en/


  والستن  اخلامسة دورهتا أعما  ع  الدول القانون جلنة تقرير 32

 

 

منازعا  قاع البحار   احمليمة الدولية  دائرة. ورأ  (99ال“بعبيعته‘
 (100الاالمتثال “ضمان” با االلتزاما لقانون البحار أن معذ بع   

، واااادد  علاااى أن قواعاااد مساااؤولية (101ال“الااازمنقاااد يتغااا  مبااارور ”
الااادول املنحاااو  عليهاااا   اتتاقياااة األمااام املتحااادة لقاااانون البحاااار 

ال تُعتااارب قواعاااد ”والتعاااورا  املساااتجدة   القاااانون ملوا باااة  صااااحلة
أن  بحورة أعم . ورأ  احمليمة األوروبية حلقوق اإلنسان(102ال“اثبتة
ر   ضااااوء الظااااروف  [...]االتتاقيااااة صااااك حاااات ” جيااااب أن يتساااا 

. وتّتبااااإل حميمااااة البلاااادان األمريييااااة حلقااااوق اإلنسااااان (103ال“الراهنااااة
يتحاال  فيمااا أيضااا  هنجااا  تعااوراي  إزاء التتساا ، ال ساايما بحااورة أعاام

. (104ال(pro homineال “خدماة صااا البشارية” بنهجها املسامى هناجَ 
متعادد  وفعالياة ترتياب  صا حية ،  اان اساتمرار آيرن راينو  قضية  
لساايك احلديديااة سااببا  هامااا  دفااإل س يتعلااقوعااابر للحاادود األبعاااد 
الاايت يغلااب عليهااا العااابإل لقواعااد احاا   أبنااهتسااّلم إىل أن احمليمااة 
 .(105التتس ها تتس ا  تعوراي   قد يلزمالتقين 

__________ 
 WTO, Appellate Body Report, United States—Import (99ال 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 

adopted 6 November 1998, para. 130 . 
 ، 4واملادة  ،4التقرة  ،153 املادةلقانون البحار،    املتحدةاألمم   اقيةاتت (100ال 

 املرفق الثالث. من ،4التقرة 
 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons (101ال 

and entities with respect to activities in the Area (see footnote 27 

above), para. 117. 
 .Ibid., para. 211 (102ال 
 . Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, Series A no. 26, para. 31 ( 103ال  
 The Right to Information on Consular Assistance in the ( 104ال  

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law (see footnote 60 

above), para. 114   ”الادويل   سلقاانون   يتعلاق   فيماا   خاصاة   أبمهياة   التوجياه   هاذا   يتسام ال  
  املتعلقاااة   الدولياااة   الحااايوك   تتسااا    بتضااال    بااا ا    تقااادما    أحااارز   الاااذ    اإلنساااان   حلقاااوق 
  املعاهاادا    لتتساا    العامااة   القواعااد   مااإل   يتسااق   التتساا    وهااذا .  تعااوراي    تتساا ا    سحلمايااة 
  املتعلقاااة   التتاااوى       احمليماااة،   هاااذه   مااان   و ااال .  1969  لعاااام   فييناااا   اتتاقياااة   أرساااتها   الااايت 

واحمليماااة األوروبياااة    ، ( 1989ال   وواجباتاااه   اإلنساااان   حلقاااوق   األمرييااات   اإلعااا ن   بتتسااا  
  ضااااد   مااااار س ( و 1978ال   املتحاااادة   اململيااااة   ضااااد   اتياااارر   قضااااااي       ، حلقااااوق اإلنسااااان 

أبن    أقاار    قااد   القضااااي،   ماان   وغ هااا (،  1995ال   تر يااا   ضااد   لويزياادو و (  1979ال   بلجييااا 
  ماان   حياادث   مااا   تتساا ها   يراعاات   أن   يتعااي معاهاادا  حقااوق اإلنسااان صاايوك حيااة  

 . “ الُحذفت احلواات(( احلاضر  الوقت       السائدة   والظروف  الزمن  عرب   تغ ا  
 Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (105ال 

between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands 

(see footnote 28 above), para. 80”     ال يتعلاق األمار  النظار،احلالاة حمال
 خااط بتشااغيل متحاالةوإ ااا يتعلااق بتعااورا  تقنيااة  عااام،متاااهيمت أو  مبحااعل 
 see Aegean Sea Continental Shelf ؛“االساتيعابية وبعاقتاه احلديدية السية

(footnote 97 above), p. 32, para. 77; see also Case concerning the 

delimitation of maritime boundary between Guinea-Bissau and Senegal 

(Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX 

(Sales No. E/F.93.V.3), p. 119, at pp. 151-152, para. 85. 

يئاااااااا   اهل ، مل تعااااااارتف معظااااااام احملاااااااا م و النهاااااااائت و  التحلياااااال   ( 8ال 
مان أاايال    مساتق     ااي   بوصاته  الدولية سلتتس  التعور   القضائية  

ملختلاف  هاا  تعبيق      ، التتس ، بل خلحت إىل ذلك التتسا  التعاور  
،  1969 لعام   من اتتاقية فيينا   32و   31التتس  املذ ورة   املادتي  وسائل  

  التقاارة    املااذ ورة النظاار إىل معاااي  معّينااة الال ساايما املعاااي   ماان خاا ل  
أ    ن  فا  ، على حدة. ومن ت   حالة  ل    وعلى أساس تناول ( أع ه(  6ال 

  جياااب أن عااارب الااازمن  مااان املحاااعلحا   تتسااا  تعاااور  ملعاااذ محاااعل   
 . ( 106ال ينشأ عن العملية االعتيادية لتتس  املعاهدا  

فيماااا ؤ اااد هنجهاااا األصااالت ي الوضاااإلا وتااارى اللجناااة أن هاااذ (9ال
 تتس  املعاهدا   من
جيااب افاارتاض    أنااه تتساا  املعاهاادا  إىل    بشااأن للجنااة  ا   اتبعتااه   لااذ  نهج ا الااساتند  ا ]...[  

احلجيااااة عاااان نااااوااي األطااااراف، وإىل أن تبيااااان معااااذ    ذو أن ناااان املعاهاااادة هااااو التعباااا   
يشااايل موضاااوع    ، ألطاااراف املترتضاااة ل   ناااوااي لل القياااام مااان البداياااة باااتقن   ، ولااايس  الااانن 

لمحااااااعلحا ، وسااااااياق املعاهاااااادة،  لعاااااااد  ل عااااااذ ا امل جيعاااااال   مااااااا وهااااااو  التتساااااا  ]...[  
لعاماااة للقاااانون الااادويل، إىل جاناااب التتسااا ا   والغااارض منهاااا، والقواعاااد ا   موضاااوعها و 

 .  ( 107ال عاهدة امل ذا  احلجية اليت تقدمها األطراف، املعاي  األساسية لتتس   

النيااااااااة  ” سسااااااااتخدام عبااااااااارة  ،  3وعليااااااااه، يشاااااااا  مشااااااااروع االسااااااااتنتاج  
  اسااااتخدام ما اااااد د ماااان خاااا ل  حسااااب ، إىل نيااااة األطااااراف  “ املترتضااااة 

. وليساااات  32و   31خمتلااااف وسااااائل التتساااا  املعاااارتف هبااااا   املااااادتي  
بحااااااورة  إرادة أصاااااالية ةياااااان ادياااااادها    ، ماااااان ت   ، “ النيااااااة املترتضااااااة ” 

للوقااوف    املرجااإل الرئيساات منتحاالة، وليساات األعمااال التحضاا ية هاات  
جماارد وساايلة تتساا  تيميليااة،    هاات ، باال  املترتضااة لألطااراف نيااة  ال علااى  
اديد نية  إىل    يرمت غم أن التتس  جيب أن  . ور 32  املادة    ورد  ما  

ر القيااااام بااااذلك اسااااتنادا  إىل وسااااائل التتساااا   علااااى املتسااااِّ ف األطااااراف،  
تشامل االتتاقاا  ال حقاة    هات التتسا ، و بعملياة  املتاحة وقت القيام  
وهيذا، علاى املتسار    أطراف املعاهدة.   من جانب واملمارسة ال حقة  

ن املمياااان أن يُتاااارتض أن  أن جييااااب عاااان التساااااؤل عمااااا إذا  ااااان ماااا
األطااراف  اناات تنااو ، عنااد إباارام املعاهاادة، أن تععاات ملحااعل  ماان  

 املحعلحا  املستخدمة معذ قاب   للتعور عرب الزمن. 

__________ 
املعاااين بتجاازؤ القاااانون الااادويل  الدراساااة فريااق  تقريااار  ورد ماااا اسااب (106ال 

 التتسااا أن البااات   ]أمااار  تجياااب أن تياااون نقعاااة البداياااة هااا” ،2006لعاااام 
 Corr.1و A/CN.4/L.682ال “[ هااااو مسااااألة تتساااا  للمعاهاااادة نتسااااهاالتعاااور 

 (.478 التقرة(، أع ه 90 احلاايةالانظر  Add.1و
،  205و   A/5809 ،      204ن، الوثيقاااااااااااة  ، اجمللاااااااااااد الثاااااااااااا 1964حولياااااااااااة   (107ال 

  تعااااّي ( ال” 13ال   التقااارة ،  204و   203      ، نتساااه   املرجااااإل انظااار أيضاااا     ؛ ( 15ال  التقااارة 
ذا  حجياة  الأ( االتتاقااا  باي األطااراف فيمااا    أخاارى   تتسا    عناصاار   3التقارة  

والب( أية  ارساة الحقاة جتار  تعبيقاا  للمعاهادة وتثبات   ؛ يتحل بتتس  املعاهدة 
وماان انحيااة أخاارى،    ؛ ( بوضااومب فهاام مجيااإل األطااراف فيمااا ماان تتساا  املعاهاادة“ 

أوضا  والاادوك،   تقريااره الثالااث عاان قااانون املعاهاادا ، أن األعمااال التحضاا ية  
ليساات،   حااد ذاهتااا، وساايلة ماان وسااائل التتساا  ذا  احلجيااة الاملرجااإل نتسااه،  

 (. (21ال التقرة، 59و Add.1-3،   58و A/CN.4/167لوثيقة ا
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ماااادى موقتااااا  ماااان مسااااألة  3وال يتخااااذ مشااااروع االسااااتنتاج  (10ال
ذلااااك الااااذ  ةيااااال إىل أو  ةظرفيااااالااااذ  ةياااال إىل النهج م ءمااااة الاااا

فيما يتعلق بتتسا  املعاهادا  عموماا  الانظار التعلياق الاوارد   ةتعوريال
االساااتنتاج مشاااروع (. وماااإل ذلاااك، ينبغااات فهااام (4الأعاا ه   التقااارة 

 خبحااااااو سعتباااااااره يشااااا  إىل ضاااااارورة تاااااوخت بعاااااا  احلاااااذر هاااااذا 
ة بعينهاااا، إىل اساااتنتاج بشاااأن ماااا إذا  اااان ينبغااات حالااا التوصااال،  

إىل  3مشااروع االسااتنتاج  اعتمااد هنااج تعااور . وهلااذا الغارض، يشاا 
تتساااا   وساااايليتا االتتاقااااا  ال حقااااة واملمارسااااة ال حقااااة سعتبارمهاااا

م،   إطاااار العملياااة متيااادة لُيقااايِّ  مؤاااارا للمتسااار  اةيااان أن تتيحااا
محااااااااعل  ماااااااان العاديااااااااة لتتساااااااا  املعاهاااااااادة، مااااااااا إذا  ااااااااان معااااااااذ 

 .(108القاب   للتعور عرب الزمناملحعلحا  
القضاااااائية حمليماااااة  االجتهاااااادا  ويساااااتند هاااااذا الااااانهج إىل (11ال

 الدولياااااةقضاااااائية يئاااااا  الاهلالعااااادل الدولياااااة وغ هاااااا مااااان احملاااااا م و 
. فقاد أحالات حميماة العادل الدولياة   ويتيرس هبذه االجتهادا 

األماام املتحاادة و ارسااة الاادول ماان  أجهاازةإىل  ارسااة  انميبيااا قضااية
االستنتاجا  اليت استمدهتا من العبيعة التعورياة   اخللو  إىلأجل  
، خلحاات ااار إجيااة. و  قضاية (109الللحااق   تقرياار املحاا صايلة األ

أن ما حددتاه علاى أناه  “األمور ذا  الداللة”من    هاحمليمة إىل أن
أ دتااااه قااااد  “اإلقليمااااتالوضااااإل ”ملحااااعل   “وعااااام د معااااذ عااااا”

ك العارف الاذ  احاتج املمارسة اإلدارية لألمام املتحادة وأ اده سالو 
. وعلاى أياة حاال، مل تبتعاد (110السلتتس  التقييد    سياق خمتلاف

فيهااا حميمااة العاادل الدوليااة تتساا ا  تعااوراي  عاان  تبناّاتالقاارارا  الاايت 
املعاااذ املميااان للااانن وعااان النياااة املترتضاااة لألطاااراف   املعاهااادة، 

   تلاك النياةعان عن ذلك املعذ و  أيضا   قد عرب ن األطراف  إ إذ
 .(111الو ارساهتا ال حقةال حقة اتتاقاهتا 

 قضااية ويبااي احلياام الحااادر عاان حميمااة العاادل الدوليااة   (12ال
ييتية الأيضا    املتعلق اقوق امل حة وما يتحل هبا من حقوق  النزاع

__________ 
 ,See also Gardiner (footnote 23 above), pp. 253-254; R. Kolb (108ال 

Interprétation et création du droit international (Brussels, Bruylant, 

2006), pp. 488-501; J. Arato, “Subsequent practice and evolutive 

interpretation: Techniques of treaty interpretation over time and their 

diverse consequences”, The Law & Practice of International Courts 

and Tribunals, vol. 9-3 (2010), p. 443, at pp. 444-445 and 465 et seq . 
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of (109ال 

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970) (see footnote 61 above), pp. 30-31, 

paras. 49-51 . 
 ,Aegean Sea Continental Shelf (see footnote 97 above), p. 31 (110ال 

para. 74 . 
 See also Case concerning the delimitation of the maritime (111ال 

boundary between Guinea-Bissau and Senegal (footnote 105 above), 

pp. 151-152, para. 85 . 

ال حقة واملمارسة ال حقة مان تتاقا  اليت ةين أن تساعد هبا اال
إذا  اان جياب إععااء محاعل  مااا جاناب األطاراف علاى ادياد مااا 

 “ comercio”محعل   للتعور عرب الزمن. ولدى تتس   معذ قاب   
 يلت  ما احمليمة الحظت، 1858الوارد   معاهدة أُبرمت   عام 

، سملعاااذ  العااارفي مااان جاناااب  مااان انحياااة، ةيااان أن تاااؤد  املمارساااة ال حقاااة   
  النيااااة ماااان اتتاقيااااة فييناااا، إىل االبتعاااااد عاااان    31الب( ماااان املاااادة  3املقحاااود   التقاااارة  

حاااال     توجااد اتتاااق ضاامين بااي العاارفي. وماان انحيااة أخاارى،    اسااتنادا  إىل األصالية  
إععااااااء املحاااااعلحا     ت هااااا  [ ... ] فيهاااااا نياااااة العااااارفي عناااااد إبااااارام املعاهااااادة    ت  انااااا

ثباوات  هنائياا ، وذلاك    مضاموان  قااب   للتعاور، ال معاذ اثبتاا   معاذ أو   [ ... ] املستخدمة  
 . ( 112ال املستجدة   القانون الدويل   التعورا  من أجل السمامب،   مجلة أمور، مبراعاة  

محاااااااعل  ” “comercio”ت خلحااااااات احمليماااااااة إىل أن محاااااااعل  
[ مان املارج  ...]سلضرورة أبن معنااه واعَيي العرفان ” ان   “عام

طويلة   لتغعت فرتةاملعاهدة قد أُبرمت  ”وأبن    “عرب الزمن  أن يتعور
قاااد  [...]جياااب أن يُتاارتض أن العاارفي ”، واسااتنتجت أنااه “جاادا  

. (113ال“معااذ تعااور ”ييااون هلااذا املحااعل   “عقاادا النيااة علااى أن
مااإل  رغاام اخت فااه القاضاات ساايوتنييوف خلاانو  رأ  مسااتقل، 

أن حيث قَاَبل  ،هذا االستدالل إىل النتيجة نتسها   هناية املعاف
اليت اتبعتها  وستارييا فيما يتعلق  األحدث عهدا  املمارسة ال حقة  

ملااادة عقاااد مااان الااازمن ”سألنشاااعة الساااياحية علاااى هنااار ساااان خاااوان 
نييااااراغوا بااال  “مل ااااتج عليهاااا أبااادا  ”، وهااات  ارساااة “علاااى األقااال

السااااااامامب سمل حاااااااة ألغاااااااراض ساااااااة متثلااااااات   علاااااااى  ار دأبااااااات ”
اتتاقا   رسا ش  إىل أن العرفي قد  ي”واستنتج أن هذا ،  “السياحة

 .(114ال“فيما يتعلق بتتس ه
وأخااذ  احمليمااة الدوليااة ليوغوساا فيا السااابقة   اعتبارهااا  (13ال

، مباا   أ ثار عمومياة أااياال  مان  ارساة الادول  بع  األحياان 
 ،سائدة   تشريعا  الدول اليت ةين أن تاؤد ذلك االجتاها  ال

تتسا  نعااق اجلارائم أو عناصارها. فتات قضاية      إىل تغا ح   ،بدورها
دائااااارة احمليماااااة،   ساااااعيها  ، علاااااى سااااابيل املثاااااال، قاماااااتفوروجنياااااا

اتتاقياااة مااان  27اظرهاااا املاااادة  حسااابمالتعرياااف جرةاااة االغتحااااب 
الاالتتاقياة جنيف بشأن محاياة األااخا  املادنيي   وقات احلارب 

مااااان الربوتو اااااول اإلضاااااا  األول  76املاااااادة مااااان  1التقااااارة و الرابعاااااة( 
ماااااان الربوتو ااااااول  4ماااااان املااااااادة ( هال2التقاااااارة و ( الربوتو ااااااول األولال

__________ 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (112ال 

footnote 26 above), p. 242, para. 64 .احلادود اإلقليمياة  معاهادةأيضاا   انظار
  خوسااايه، ساااان  ،“( انيااااس  -خ ياااز  معاهااادةال”باااي  وساااتارييا ونييااااراغوا 

 Treaty Collection, San José, Ministry   1858نيسان/أبريل    15 وستارييا،  

of Foreign Relations, 1907, p. 159. 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (113ال 

footnote 26 above), paras. 66-68. 
 ,Ibid., separate opinion of Judge Skotnikov, p. 283, at p. 285 (114ال 

paras. 9-10. 
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، سلنظاار   مبااادئ القااانون (115ال(الربوتو ااول الثااانال اإلضااا  الثااان
 أنه ورأ  ،ملعروفة   النظم القانونية الرئيسية   العاملاجلنائت ا

ةيااااان متيياااااز اجتااااااه   التشاااااريعا  الوطنياااااة لعااااادد مااااان الااااادول يوساااااإل متهاااااوم 
االغتحاب ليشمل اآلن فعلي  اان يحن تان   السابق على أهنما جرةتان أقل 

ا ومهاا االعتاداء اجلنسات وهتاك العارض. ويباّي هاذأال خعاورة مان االغتحااب، 
موقف أاد صرامة جتاه إىل الاذ  ،، على الحعيد الوطينمتيلاالجتاه أن الدول  

 .(116الأايال االعتداء اجلنست اخلع ة

الااااذ  تتبعااااه احمليمااااة    “ الحااااك احلاااات ” ويسااااتند أيضااااا  هنااااج   ( 14ال 
إىل خمتلاف أاايال    ، ضمن ماا يساتند إلياه، األوروبية حلقوق اإلنسان 

اتتااااق  ” عموماااا   شااارتط  . ورغااام أن احمليماااة ال ت ( 117ال املمارسااة ال حقاااة 
التقااارة   سملعاااذ الاااوارد     “ علاااى ماااا للااان إلياااه مااان تتسااا  األطاااراف  

تُدعم القرارا  الايت تتباإل فيهاا احمليماة    ما عادة  ف ،  31 الب( من املادة 3
الايت تتبعهاا  املمارسة  ال ال حقة  للممارسة  بوصف متحل هنجا  تعوراي  

 . ( 118ال الدولة واملمارسة االجتماعية واملمارسة القانونية الدولية( 
حميماااة البلااادان األمرييياااة حلقاااوق اإلنساااان ال تاااذ ر    ورغااام أن  ( 15ال 

ماااارارا  إىل    ف هنااااا تشاااا  رة نساااابيا ،  املمارسااااة ال حقااااة إال   حاااااال  اند 
باااي  التعااورا  الدوليااة األعااام، وهااذا هناااج يقااإل بااي املمارساااة ال حقااة و 

  الج( 3 التقارة مبوجاب    “ ]...[ املتعلقاة سملوضاوع قواعد  ا[ الا] ” غ ها من  
31من املادة  

ماايغنا الساومو( أواس تينغاين ضاد    طائتة قضية    تت . ف ( 119ال 
 ، على سبيل املثال، أاار  احمليمة إىل أن نيياراغوا 

__________ 
 .International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v ( 115ال  

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

December 1998, Judicial Reports 1998, vol. I, p. 466, at paras. 165 et seq . 
 ,Ibid., para. 179; similarly The Prosecutor v. Alfred Musema ( 116ال  

International Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, Case No. ICTR-96-13-T, 

Judgment, 27 January 2000, paras. 220 et seq., in particular para. 228 . 
 Second report for the ILC Study Group on treaties over“  (117ال 

time”, in Nolte (ed.) (see footnote 29 above), pp. 246 et seq. 
 .Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV, para (118ال 

163; Vo v. France [GC], no. 53924/00, ECHR 2004-VIII, paras. 4 and 

70; Johnston and Others v. Ireland, 18 December 1986, Series A 

no. 112, para. 53; Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, ECHR 

2011, para. 63; Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, Series A 

no. 161, para. 103; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, 

no. 61498/08, ECHR 2010, paras. 119-120; Demir and Baykara v. 

Turkey [GC] (see footnote 30 above), para. 76. 
 See, for example, Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment (119ال 

(merits), 29 July 1988, Inter-American Court of Human Rights, 

Series C, No. 4, para. 151, and The Right to Information on Consular 

Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of 

Law (footnote 60 above), paras. 130-133 and 137. 

[ جياب أن “instrumentos vivos”ة ]امعاهادا  حقاوق اإلنساان صايوك حيا
 .(120المإل وروف العيش احلالية وسألخن، ،ألزمان يتييف تتس ها مإل تعور ا

اللجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان أحياااان  هنجااا  أيضااا  واتبعاات  (16ال
تعوراي  يستند إىل التعورا  املستجدة    ارسة الدول. فتت قضية 

  اللجناااة عااان ساااابقتها القضاااائية تلاااك ، للااات ج ضاااد  نااادادْ جاااَ 
 ذلك  اآليت  مربرة   (121ال يندلر ضد  نداقضية 
قباااااال  ُ رسااااااتواللجنااااااة تاااااادرك أن السااااااابقة القضااااااائية سااااااالتة الااااااذ ر قااااااد   
ُق اآلراء الاااادويل   التزايااااد أخااااذ ساااانوا ، ومنااااذ ذلااااك الوقاااات  10 حااااوايل توافااااُ

عقوبااة أبقاات علااى   الاادول الاايت  فضاا   عاان أنااهلحاااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام، 
 .(122الآراء متزايد حول عدم تنتيذها قُ توافُ يوجد اإلعدام 

، اادد  اللجنااة املعنياة اقااوق اإلنساان علااى  ياون واااو  قضاية    و  
أن معاااااذ أ  حاااااق مااااان احلقاااااوق الاااااواردة   العهاااااد الااااادويل اخلاااااا   

التقارة  وخلحات إىل أن    ، سحلقوق املدنية والسياسية يتعور عرب الازمن 
مان    ، علاى األقال   ، من العهد تتي  اآلن بع  احلماياة   18املادة  من  3

اإل ااااراه علااااى التحاااارف علااااى  ااااو يتعااااارض مااااإل املعتقاااادا  الدينيااااة  
اللجنااااة إىل هاااذا االسااااتنتاج ألن  تلاااك  ت  إبخااا  . وتوصاااال   املعتَنقاااة 

اخلدماة  أبقات علاى    العهد اليت    األطراف عددا  متزايدا  من الدول  ” 
 . ( 123ال “ خلدمة داء تلك ا أل   بدائل قد اعتمد    لزامية العسيرية اإل 

التابعااااة للمر ااااز الاااادويل  القضااااائية  يئااااا   اهل وأخاااا ا ، ااااادد    ( 17ال 
لتسااااوية منازعااااا  االسااااتثمار علااااى أن املمارسااااة ال حقااااة ةياااان أن  

أطااااراف    انتااااو  تيااااون وساااايلة سلغااااة األمهيااااة لتتساااا  األحيااااام الاااايت  
املعاهدة أن يتعور معناها   ضوء  ارستها التعاهدية ال حقاة. فتات  

__________ 
 ,The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua (120ال 

Judgment (Merits, Reparations and Costs), 31 August 2001, Inter-

American Court of Human Rights, Series C, No. 79, para. 146; see also 

Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of 

Man within the Framework of Article 64 of the American Convention 

on Human Rights, Advisory Opinion OC-10/89, 14 July 1989, Inter-

American Court of Human Rights, Series A, No. 10, para. 38 . 
 الاااب غ، 1993متوز/يولياااه  30   املعتمااادةاآلراء  ، نااادا  ضاااد  ينااادلر (121ال 

 للجمعياة الرمسياة الواثئاقاملعنياة اقاوق اإلنساان،   اللجنة  تقرير،  470/1991رقم  
 الثاااان، اجمللاااد ،(A/48/40ال 40 رقااام امللحاااق واألربعاااون، الثامناااة الااادورة العاماااة،
 .عشر الثان  املرفق
ْدج  (122ال  الاااب غ    ، 2003آب/أغساااعس    5   املعتمااادة  اآلراء   ، ضاااد  نااادا   جاااَ

 واخلمساااون،الرمسياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة الثامناااة  الواثئاااق،  1998/ 829رقااام  
 . 3-10التقرة    ، السادس(، اجمللد الثان، املرفق A/58/40ال 40  رقم امللحق

تشااااااارين  3   املعتمااااااادة اآلراء ، اااااااوراي  مجهورياااااااة ضاااااااد وااااااااو  ياااااااون  (123ال 
 الرمسيااة الواثئااق، 1322/2004و 1321/2004، الب غااان رقاام 2006الثااان/نوفمرب 

(، اجمللاااد A/62/40ال 40 رقااام امللحاااق والساااتون، الثانياااة الااادورة العاماااة، للجمعياااة
 .4-8 التقرة ،السابإلالثان، املرفق 
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ة  ساار  النيااا االااارتا ي   ميهااايل الدوليااة ضااد مجهوريااة   مؤسسااة قضااية  
 ما يلت  لقضائية  يئة ا اهل   الت ، على سبيل املثال، ق الدةقراطية 

اتتاقياة تساوية املنازعاا  االساتثمارية النااائة ]مل يؤ اد أ   مان العارفي أن  
 لتتضاااااامن أ  تعريااااااف دقيااااااق مساااااابق  [بااااااي الاااااادول ورعااااااااي الاااااادول األخاااااارى

رك أمااار صاااياغة ذلاااك التعرياااف  ،“االساااتثمار” مااان لممارساااة ال حقاااة لبااال تاااُ
ر يويتااي  التعااو  تااهومرون تهساا ماألماار الااذ  حياااف  علااى وهااو لاادول، جانااب ا

 .(124البشأن موضوع االستثمارمستقب    دويلالتدرجيت للقانون ال

يئاااا  اهلالقضاااائية للمحاااا م و  االجتهاااادا تؤ اااد  ،ومااان ت (18ال
أن االتتاقاااااااا  قضاااااااائية الدولياااااااة وهيئاااااااا  املعاهااااااادا  األخااااااارى ال

ةيان أن ” ،32و 31مبقتضاى املاادتي    ،ال حقة واملمارساة ال حقاة
 “املحعل ”ما إذا  ان ينبغت إععاء   “  اديد]...[   ]ا[تساعد

 علااى “حااعل امل”لتا  قتحاار ي معاذ قاااب   للتعاور عاارب الازمن. وال
 “اإلقليماااااااااتاملر اااااااااز ”أو  “رةالتجاااااااااا”ددة المثااااااااال املتاااااااااردا  احملااااااااا

أيضاااا  متااااهيم    يغعااات (، بااال قاااد  “ االساااتثمار ”  أو   “ االغتحااااب ”  أو 
  “ يااانن عليهاااا القاااانون ” المثااال عبااااريت  ترابعاااا  أو أ ثااار اااايوعا   أ ثااار  
مااااان العهاااااد الااااادويل اخلااااا  سحلقاااااوق املدنياااااة والسياساااااية(    9الاملااااادة  

تااااارِدان، ماااااث  ،      حسااااابما   ( د مااااان العهااااا  18 الاملاااااادة   “ ضااااارورية ”  أو 
من  معاهدة    “ محعلحا  ” معاهدا  حقوق اإلنسان(. وملا  انت  

القواعاد  ضمن العناصر اليت تتشايل منهاا  من  املعاهدا  هت عناصر  
 األمر يشمل سلتبعية القواعد املعنية. الواردة   تلك املعاهدة، ف ن  

 تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة  -4 االستنتاج 
 حجيــة ذات تفســري وســيلة ابعتبــاره “الالحــقاالتفــاق ” -1 

 يـتم األطـراف، بـن اتفـاق هـو 31 املـادة  م )أ(  3 الفقرة  مبقتضى
 أو املعاهـدة بتفسـري يتعلق فيما املعاهدة، إبرام بعد  إلي   التوصل
 .أحكامها تطبيق
ابعتبارهــا وســيلة تفســري ذات حجيــة    “ املمارســة الالحقــة ”  -2 

هي سلوك يف تطبيق املعاهدة،    31  املادة  م  )ب(  3مبقتضى الفقرة  
 . املعاهدة   بتفسري   يتعلق   فيما بعد إبرامها، يثبت اتفاق األطراف  

__________ 
 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist (124ال 

Republic of Sri Lanka (United States-Sri Lanka Bilateral Investment 

Treaty), ICSID Case No. ARB/00/2, Award and Concurring Opinion, 

15 March 2002, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 308, at p. 317, 

para. 33 (see also ICSID Review, vol. 17(1) (2002), pp. 151 and 161); 

similarly Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian 

Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/00/5, Decision on 

Jurisdiction, 27 September 2001, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 417, 

at p. 419, para. 97. 

ــة ” -3  ــةاملمارسـ ــرى “الالحقـ ــا األخـ ــيلة ابعتبارهـ  تفســـري وسـ
 تطبيـق يف أكثـر أو طـرف سـلوك  هـي  32 املـادة  مبقتضى  تكميلية
 .إبرامها بعد املعاهدة،

 التعليق 
الااااث ث    “ ال حقااااة ” الوسااااائل    4يعاااارِّف مشااااروع االسااااتنتاج   ( 1ال 

  4و   3املختلتة لتتس  املعاهدا ، وهت الوسائل املاذ ورة   التقارتي  
الأ(  3 مبقتضى التقرة   “ االتتاق ال حق ” ، أ   1من مشروع االستنتاج  

الب( ماااان  3مبقتضااااى التقاااارة    “ املمارسااااة ال حقااااة ” ، و 31ماااان املااااادة  
 . 32األخرى مبقتضى املادة    “ املمارسة ال حقة ” ، و 31 املادة 
  احلاااال  الااث ث  لهااا إىل  “ال حقااة”يشاا  محااعل   (2ال

. وعادة ما تيون هاذه النقعاة (125ال“بعد إبرام املعاهدة”أفعال تقإل  
الزمنياااااة ساااااابقة للحظاااااة الااااايت تااااادخل فيهاااااا املعاهااااادة حياااااز النتااااااذ 

 1969(. وتبااااي أحيااااام خمتلتااااة ماااان اتتاقيااااة فيينااااا لعااااام 24 الاملااااادة
باادء قباال  “تاُاربَم”علااى ساابيل املثااال( أن معاهاادة مااا قااد  18 الاملااادة

. وألغااااراض املوضااااوع قيااااد النظاااار، فاااا ن اإلباااارام (126النتاذهااااا التعلاااات
. وةياان أن ناان املعاهاادة بوصااته نحااا  هنائيااا   يتحقاق حاملااا يتياارس
حقااة واملمارسااة ال حقااة بعااد إباارام املعاهاادة، ااادث االتتاقااا  ال 

ولاايس فقااط بعااد باادء نتاذهااا. وماان الحااعب سلتعاال اديااد ساابب 
ةنإل من أن يُعترب ذا صلة، ألغراض التتس ، اتتاق  يُعقد أو  ارسة  

ناان املعاهاادة بوصااته نحااا  هنائيااا  وحلظااة  تيااريسبااي حلظااة ااادث 
 .(127الالنتاذدخول تلك املعاهدة حيز 

  1969مان اتتاقياة فييناا لعاام    31املادة  من    2التقرة  تنن  و  ( 3ال 
  “ واثئااااااق ” و   “ اتتاقااااااا  ” املعاهاااااادة يشاااااامل    “ سااااااياق ” علاااااى أن  

 made in” ال   “ ]توضااإل فيمااا يتحاال إبباارام املعاهاادة[ ”   ( 128ال معّينااة 
__________ 

 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (125ال 
 (.14ال التقرة ،221  
الثان عن قانون املعاهدا  الاذ  أعاده ج. ل. برياريل، املقارر   التقرير (126ال 

ومااا يليهااا؛  A/CN.4/43،   70الوثيقااة  الثااان، اجمللااد ،1951 حوليااةاخلااا ، 
 ,S. Rosenne؛ A/CN.4/101،   112اجمللااد الثااان، الوثيقااة  ،1956 حوليااة

“Treaties, conclusion and entry into force”, in R. Bernhardt (ed.), 

Encyclopedia of Public International Law, vol. 7 (Amsterdam, North 

Holland Publishing, 2000), p. 464, at p. 465 ”العبااارة، فاا ن  باادقيقال
 ,Villiger“(؛ املعاهادة بواساعة[ ‘is concluded]’ ُلتاتماملتاوضا  هات الايت 

Commentary on the 1969 Vienna Convention … (see footnote 44 

above), pp. 78-80, paras. 9-14. 
 ل ساتقرار، األوروبياة سآللية املتعلق اإلع ن على سبيل املثال،   انظر، (127ال 

 لآللياة املنشائة املعاهادة   املتعاقادة األطاراف علياه اتتقات الاذ  اإلعا ن   وهو
 .2012سبتمرب /أيلول 27 ل ستقرار، األوروبية

  ، ( الثاان الاجلزء    A/6309/Rev.1  الوثيقة   الثان،   اجمللد  ، 1966 حولية انظر  ( 128ال  
   هاااذا   أن   األملانياااة   االاادياااة   الدساااتورية   احمليماااة   رأ  . وقاااد  ( 13ال   التقااارة   ، 221    
 

 ( اتبإل على الحتحة التاليةال
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connection with the conclusion of the treaty “  وينبغات فهام عباارة .)
علاى أهناا تشامل االتتاقاا  والحايوك    “ فيما يتحل إببرام املعاهدة ” 

ماان حياااث التوقيااات    إببااارام املعاهااادة علااى  اااو وثياااق الحاالة  الاايت تاااُربم  
  “ االتتاقااا  ” . فاا ذا أُبرماات بعااد تلاك التاارتة، فاا ن هااذه  ( 129ال والساياق 
أو    “ اتتاقاا  الحقاة ” املتتاق عليهاا تشايل إذن   “ الحيوك ” وتلك 

31من املادة    3 ارسة الحقة مبقتضى التقرة  
 . ( 130ال 

االتتاق ”تعريف  4من مشروع االستنتاج  1التقرة ويرد    (4ال
 .31الأ( من املادة 3مبقتضى التقرة  “ال حق

االتتاااااق ”محااااعل   31الأ( ماااان املااااادة 3وتسااااتخدم التقاااارة  (5ال
. بيااااد أن “ال حقااااة املعاهاااادة”وال تسااااتخدم محااااعل   “ال حااااق

ماان حيااث  “املعاهاادة”ال يقاال سلضاارورة عاان  “االتتاااق ال حااق”
الحتة الرمسية. و  حاي أن املعاهادة،   حادود املعاذ املقحاود   

، جيااااااااب أن تيااااااااون   ااااااااايل  تااااااااايب 1969اتتاقيااااااااة فيينااااااااا لعااااااااام 
(، فااااا ن القااااانون الااااادويل العاااار  املتعلاااااق 2 الأ( مااااان املااااادة1 الالتقاااارة

 “االتتااق” . ومحاعل (131الثال هاذا الشارطسملعاهدا  ال يعرف م
و  القااااانون الاااادويل العاااار  ال ياااادل علااااى أ   (132ال  اتتاقيااااة فيينااااا

 39درجة معينة من درجا  الشي نية. وقد اارحت اللجناة املاادة 
 

 (اتبإل( ال128حلااية  اال

  العاااارف   عليهااااا   يعاااارتض   مل   إذا   االنتراديااااة   اإلعاااا ان    يشاااامل   أن   ةياااان   املحااااعل  
 ,see German Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 40   اآلخار 

p. 141, at p. 176. See generally Gardiner (footnote 23 above), pp. 

215-216 . 
 Yasseen (see footnote 24 above), p. 38; Jennings and Watts (129ال 

(eds.) (see footnote 64 above), p. 1274, para. 632 ”مان انحياة  وليان،ال
 االتتااااقاملعاهااادة وباااي  إبااارامطويلاااة جااادا  باااي  زمنياااةأخااارى، فااا ن مااارور فااارتة 

ُوضاإل  قاد اتتاقاا  حيول دون النظر إىل ذلك االتتاق بوصته  قدأمر  هواإلضا   
 .دة“(املعاه ’إبرام‘ با يتحل فيما
الاجلااااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااااة  الثاااااان، اجمللاااااد ،1966 حولياااااة انظااااار (130ال 

 see also Villiger, Commentary on the ؛(14ال التقارة ،221   ،(الثاان

1969 Vienna Convention … (footnote 44 above), p. 431, paras. 20-21; 

see also K. J. Heller, “The uncertain legal status of the aggression 

understandings”, Journal of International Criminal Justice, vol. 10 

(2012), p. 229, at p. 237. 
 … Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (131ال 

(footnote 44 above), p. 80, para. 15; P. Gautier, “Commentary on article 

2 of the Vienna Convention”, in Corten and Klein (eds.) (see footnote 

25 above), p. 33, at pp. 38-40, paras. 14-18; J. Klabbers, The Concept of 

Treaty in International Law (The Hague, Kluwer Law International, 

1996), pp. 49-50; see also A. Aust, “The theory and practice of 

informal international instruments”, International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 35(4) (1986), p. 787, at pp. 794 et seq . 
 39ماان    واملااواد   ، 2  التقاارة ،  24  املااادة و   3  واملااادة الأ(،  1  التقاارة ،  2  املااادة   انظاار  ( 132ال  

 .60و 58و 41إىل 

العاماة القائلاة أبناه  من اتتاقية فيينا، وهت املادة الايت ترسات القاعادة
، أبهناا تعاين “باي األطارافجيوز تعديل ]الاا[معاهدة ستتااق فيماا ”

جيااااوز أن يتخااااذ االتتاااااق املعاااادِّل أ  ااااايل لتاااااره أطااااراف ”أنااااه 
فااا ن اتتاقياااة فييناااا ال تتاااوخى أياااة  . وسملثااال،(133ال“املعاهااادة األصااالية

اااارتاطا  حمااددة فيمااا ماان ااايل االتتاقااا  واملمارسااة مبقتضااى 
31الأ( والب( من املادة 3التقرة 

 .(134ال
و اااال معاهاااادة اتتاااااق، ولياااان لاااايس  اااال اتتاااااق معاهاااادة.  (6ال

الأ( ماااااان 3مبقتضااااااى التقاااااارة  “ال حااااااق االتتاااااااق”وسلتعاااااال، فاااااا ن 
إال   تتس  املعاهدة. ومن ت،  “يؤخذ   احلسبان”لن    31 املادة

ف نااه لاايس ملزمااا  سلضاارورة. وساايجر    مرحلااة الحقااة ماان مراحاال 
الظروف اليت يياون     األعمال املتعلقة هبذا املوضوع تناول مسألة

ولها االتتاق ال حق بي األطاراف ملزماا  والظاروف الايت يياون   
 ولها جمرد وسيلة للتتس  ضمن بضإل وسائل أخرى.

 “االتتاااااق ال حااااق”بااااي  1969ومتيااااز اتتاقيااااة فيينااااا لعااااام  (7ال
أ   ارسااااة الحقااااة ]...[ ”و 31الأ( ماااان املااااادة 3مبقتضااااى التقاااارة 

مبقتضااااى التقاااارة  “تتساااا  املعاهاااادة شااااأنبتثباااات اتتاااااق األطااااراف 
. ولاااااااايس هااااااااذا التمييااااااااز دائمااااااااا  واضااااااااحا ، 31الب( ماااااااان املااااااااادة 3

واالجتهااااادا  القضااااائية للمحااااا م وغ هااااا ماااان اهليئااااا  القضااااائية 
النزاع اإلقليمات الدولية تبي أن مثة ترددا  بشأن ل يده. فتت قضية 

لعدل الدولية ، استخدمت حميمة االاجلماه ية العربية الليبية/تشاد(
للتعباا ، علااى السااواء، عمااا وصااتته فيمااا  “مواقااف الحقااة”عبااارة 

انتراديااة  “مواقااف”ومااا وصااتته أبنااه  “اتتاقااا  الحقااة”بعااد أبنااه 
السايادة علاى باوالو ليغيتاان وباوالو سايبادان . و  قضية  (135الالحقة

إذا  ان  ، تر ت حميمة العدل الدولية مسألة ماالإندونيسيا/ماليزاي(
اساااتخدام خريعاااة معّيناااة ةيااان أن يشااايل اتتاقاااا  الحقاااا  أو  ارساااة 

__________ 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (133ال 
 ,see also Villiger ؛35( مان التعلياق علااى املاادة 4ال التقارةال 233و 232  

Commentary on the 1969 Vienna Convention … (footnote 44 above), 

p. 513, para. 7; P. Sands, “Commentary on article 39 of the Vienna 

Convention”, in Corten and Klein (eds.) (see footnote 25 above), 

p. 963, at pp. 971-972, paras. 31-34. 
فيمااا    ت أصاابح   الاايت وهاات    ، 27  املااادة   مشااروع الب( ماان  3  التقاارة    اناات  (134ال 

   لمااااة   تتضاااامن   ، 1969لعااااام    فيينااااا   اتتاقيااااة   ماااان   31  املااااادة   ماااان الب(  3 بعااااد التقاااارة 
  مؤمتر فيينا. و ان هذا التغيا     “ اتتاق ”  بيلمة  عنها  استعي  وقد  ، “ تتاهم ” 
 See Official Records of the United Nations  ؛ “ جماارد مسااألة صااياغة ” 

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March-24 

May 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the 

Meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United 

Nations publication, Sales No. E.68.V.7), p. 169; Fox (see footnote 69 

above), p. 63 . 
 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad) (see (135ال 

footnote 26 above), pp. 34 et seq., paras. 66 et seq. 
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أفرقااااة خاااارباء منظمااااة . و ااااذلك، فاااا ن (136الالحقااااة مسااااألة  متتوحااااة
مل ةيزا دائما  باي ماا هاو  وهيئة االستئناف التابعة هلا  التجارة العاملية

الأ( والب( من 3اتتاق الحق وما هو  ارسة الحقة مبقتضى التقرة 
31 املادة

 .(137ال
التجاااااارة احلااااارة ألمريياااااا الشااااامالية غااااا  أن حميماااااة اتتااااااق  (8ال

ماااريب املاااااية  مجاعاااةتناولااات هاااذا التميياااز تنااااوال  صااارحيا    قضاااية 
. (138الاليناااديي السااااعي إىل جتاااارة منحاااتة ضاااد الاااوالاي  املتحااادة

فقاااااد أ اااااد  الاااااوالاي  املتحااااادة   تلاااااك القضاااااية أن عاااااددا  مااااان 
ليت الذهتا أطراف االتتاق الث ثة ةينهاا أن اإلجراءا  االنترادية ا

و  . (139التشيل، إذا ماا أُخاذ    االعتباار جمتمعاة ، اتتاقاا  الحقاا  
خعاااوة أوىل، مل جياااد فرياااق اخلااارباء أدلاااة  افياااة إلثباااا  هاااذا االتتااااق 

__________ 
 Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (see footnote (136ال 

26 above), p. 656, para. 61 انغيمااروس   -  غابتشاييوفو   مشاروع   قضاية و     ؛ ،  
  اعرتفاااا،   قاااد   املعاهااادة   طااار  ”   أن لتثبااات    “ مواقاااف الحقاااة ” اااادثت احمليماااة عااان  

  قابلاة الحارحية للمعاهادة نتساها    املحاعلحا   أبن مساتوى املمارساة  على  سلتايل، 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)ال   “ عليهااا   للتتاااوض 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138 ) ؛ 
 Maritime Delimitation and Territorial Questions between أيضاا   انظار

Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 1995, p. 6, at p. 16, para. 28 ”ال حق السلوكال)“ . 
—See “Scheduling guidelines” in WTO, Panel Report, Mexico (137ال 

Measures Affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R, 

adopted 1 June 2004, and in Appellate Body Report, United States—

Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting 

Services, WT/DS285/AB/R and Corr.1, adopted 20 April 2005; “1981 

Understanding” in Panel Report, United States—Tax Treatment for 

“Foreign Sales Corporations”, WT/DS108/R, adopted 20 March 2000; 

“Tokyo Round SCM Code” in Panel Report, Brazil—Measures 

Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/R, adopted 20 March 1997; 

and a “waiver” in Appellate Body Report, European Communities—

Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas (see 

footnote 73 above) . 
 ,Canadian Cattlemen for Fair Trade v. United States (138ال 

UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter 11, Award on 

Jurisdiction, 28 January 2008; see also Compañía de Aguas del 

Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/97/3, Decision on the Challenge to the President 

of the Committee, 3 October 2001, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 327, 

at p. 334, or see ICSID Review, vol. 17(1) (2002), p. 168, at pp. 173-

174, para. 12; P. Merkouris and M. Fitzmaurice, “Canons of treaty 

interpretation: Selected case studies from the World Trade Organization 

and the North American Free Trade Agreement”, in Fitzmaurice, Elias 

and Merkouris (eds.) (see footnote 69 above), p. 153, at pp. 217-233. 
 Canadian Cattlemen for Fair Trade v. United States (see (139ال 

previous footnote), paras. 174-177. 

31الأ( ماااان املاااادة 3ال حاااق مبقتضااااى التقااارة 
. غاااا  أن احمليمااااة (140ال

هذه األدلة نتسها تشيل  ارسة خلحت،   خعوة اثنية، إىل أن 
 الحقة ذا  صلة وأهنا تثبت اتتاقا  بي األطراف بشأن التتس  

تثباات اتتاااق  “الحقااة  ارسااة”ياازال السااؤال املعاارومب هااو  هاال توجااد  وال 
 سملعااذ املسااألةهااذه  علااىاألطااراف   اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا الشاامالية 

 وجااااااود تلااااااك إىلللاااااان  احمليمااااااةو  ؟31 املااااااادة ماااااانالب( 3 التقاااااارةالااااااوارد   
 يبااي وجاااود. ومااإل أنااه ال يوجااد،   رأ  احمليماااة، دلياال  اااف موثااق مارسااةامل
 ن ، فا“ة أو تعبيق أحيامهاااتتاق الحق بي األطراف بشأن تتس  املعاهد”

أن مثاااة لناااا، ماااإل ذلاااك،  يباااياملااادعى عليهاااا اجلهاااة ه تاااالااادليل املتاااامب الاااذ  ذ ر 
أوجاااااه   ارساااااة الحقاااااة   تعبياااااق املعاهااااادة تثبااااات اتتااااااق األطاااااراف بشاااااأن ”

 . (141ال“]...[تعبيقها

االتتااااااق  ” هاااااذا االساااااتدالل أبن أحاااااد التاااااروق باااااي    ويتياااااد  ( 9ال 
  31املااااادة  ماااان    3التقاااارة  مبقتضااااى   “ ال حقااااة املمارسااااة  ” و   “ ال حااااق 

عاان    “ ذا احلجيااة ” ييماان   اخاات ف األااايال الاايت جتسااد التعباا   
أ  اتتااق  ” إرادة األطراف. وسلتعل، مل تقحد اللجنة، بتمييزهاا باي  

 ارسااة الحقااة ]...[  ” و   31الأ( ماان املااادة  3مبقتضااى التقاارة    “ الحااق 
ماااان    31ن املااااادة  الب( ماااا3مبقتضااااى التقاااارة    “ تثباااات اتتاااااق األطااااراف 
القاااااانون    مهاااااا أبثر   اخااااات ف يتحااااال إباااااراز  ،  1969اتتاقياااااة فييناااااا لعاااااام  

]الااااا[اتتاق  ” ييماااان التاااارق بااااي املتهااااومي   أن   . وإ ااااا ( 142ال احملتماااال 
  توف  تمثل    ي الواقإل، أثر   يم ا   ، ييون له   “ ]الا[الحق بي األطراف 

 ارسة  ]الاااااا[ ”   حاااااي أن  ،  حجياااااة للمعاهااااادة ذا   تتسااااا   وسااااايلة  
بّينات عناصارها املختلتاة،    ال ييون هلا هاذا األثار إال إذا  “ الحقة ]الا[ 

 . ( 143ال “ فهم مشرتك بي األطراف ملعذ املحعلحا  ” وجود    جمتمعة ، 
ويياااااون التميياااااز إذن باااااي االتتاقاااااا  ال حقاااااة واملمارساااااة  (10ال

مساااتندا  إىل ماااا إذا  اااان  31مااان املاااادة  3ال حقاااة مبقتضاااى التقااارة 
متمث     فعل  ،هذه الحتةار أن اتتاقا  بي األطراف له ةين اعتب
ماااا إذا  اااان مااان الضااارور  تعياااي االتتااااق مااان خااا ل  مشااارتك، أو

أفعااااال منتااااردة تااااربهن جمتمعااااة  علااااى موقااااف موحااااد. وماااان ت، فاااا ن 
هااو اتتاااق  31الأ( ماان املااادة 3مبقتضااى التقاارة  “االتتاااق ال حااق”

وهااذا يتاارتض فعاا   مشاارت ا  واحاادا  تقااوم بااه ، “التوصاال إليااه”جيااب 

__________ 
 .Ibid., paras. 184-187 (140ال 
 Ibid., para. 188; see also para. 189. In a similar sense: Aguas (141ال 

del Tunari S.A. v. Republic of Bolivia (Netherlands/Bolivia Bilateral 

Investment Treaty), ICSID Case No. ARB/02/3, Decision on 

Respondent’s Objections to Jurisdiction, 21 October 2005, ICSID 

Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 20 (2005), p. 450, 

at pp. 528 et seq., paras. 251 et seq. 
 ،(الثاااانالاجلااازء  A/6309/Rev.1الوثيقاااة  الثاااان، اجمللاااد ،1966 حولياااة (142ال 
 .(15ال التقرة ،222و 221  
 .Karl (see footnote 79 above), p. 294و نتسه؛ املرجإل (143ال 
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ن تتسااا  املعاهااادة بشاااأاألطاااراف وُتظهااار عااان طريقاااه فهماااا  مشااارت ا  
 .تعبيق أحيامها أو
مبقتضااى  “املمارسااة ال حقااة”وماان انحيااة أخاارى، تشاامل  (11ال

مجياااااااإل أاااااااايال السااااااالوك ال حاااااااق  31الب( مااااااان املاااااااادة 3التقااااااارة 
الاألخاارى( ذا  الحاالة الاايت تقااوم هبااا أطااراف املعاهاادة والاايت تسااهم 

، أو  بااااي األطااااراف بشااااأن تتساااا   ،(144ال“تتاااااهم  ”  تعيااااي اتتاااااق 
 “االتتااق”و “املمارسة”عاهدة. غ  أنه من املمين أن تتعابق امل

  حاااااال  معينااااة، فاااا  يتسااااذ التمييااااز بينهمااااا. و  هااااذا توضااااي  
 “املمارساااااة ال حقاااااة”للسااااابب الياااااامن وراء اساااااتخدام محاااااعل  

أحياااان  مبعااذ ألاال يضاام  اا   ماان وساايليت التتساا  املشااار إليهمااا   
31الأ( والب( من املادة 3التقرة 

 .(145ال
الأ( 3الحقا ، مبقتضى التقرة   “اتتاقا  ”وال تشيل   العادة   (12ال

، جمموعة  مان االتتاقاا  ال حقاة املنتحالة الايت يياون  31من املادة  
ولينها تثبت، عناد النظار  ل منها بي عدد حمدود من األطراف، 

إليهاااا جمتمعاااة ، اتتاقاااا  باااي مجياااإل أطاااراف املعاهااادة بشاااأن تتسااا ها. 
 “االتتاااق ال حاااق”فينبغاات، توخيااا  للوضاااومب، أن ييااون محاااعل  

مقحااورا  علااى اتتاااق واحااد بااي  31الأ( ماان املااادة 3مبقتضااى التقاارة 
 مجيااإل األطااراف. أمااا االتتاقااا  املختلتااة الاايت تاُاربم   وقاات الحااق
بااي عاادد حماادود ماان األطااراف والاايت تثباات، سلنظاار إليهااا جمتمعااة ، 
اتتاقااااا  بااااي مجيااااإل األطااااراف بشااااأن تتساااا  املعاهاااادة، فهاااات تشاااايل 

. ومثاااال هااااذه 31الب( ماااان املاااادة 3 ارساااة الحقااااة مبقتضاااى التقاااارة 
تثباات،  الاالتتاقااا  املختلتااة بااي عاادد حماادود ماان األطااراف الاايت 

تتاقاا  باي مجياإل األطاراف بشاأن تتسا  ح  لو نُظر إليها جمتمعة ، ا
املعاهادة هاات اتتاقاا  قااد تياون هلااا قيماة تتساا ية بوصاتها وسااائل 

( 23( وال22الانظااااار التقااااارتي ال 32تتسااااا  تيميلياااااة مبقتضاااااى املاااااادة 
مقحااور  “االتتاااق ال حااق”أدانه(. وسلتااايل، فاسااتخدام محااعل  

مااان  علاااى االتتاقاااا  الااايت تياااون باااي مجياااإل األطاااراف   معاهااادة
أو   فعل مشرتك  -املعاهدا  واليت تتجسد   اتتاق واحد فقط  

 .(146اليعيس اتتاقا  بي مجيإل األطراف -أاي   ان ايله 

__________ 
وهاو  املقابل، النن    “تتاهم”  لمة  استخدمت قد اللجنة   انت (144ال 

الانظااااااار  املعاهااااااادا  بقاااااااانون  املتعلاااااااق 27املاااااااادة  مشاااااااروعالب( مااااااان 3 التقااااااارة
 (.أع ه 134 احلااية

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (145ال 

Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, 

p. 113, at pp. 127-128, para. 53    بوصف  العرفيد هذه القضية، قام أح 
 .“الحقة ارسة ” أبنه صرحية، بحورة عنه  أُعرب الحق، اتو  اتتاق  جمرد
 See WTO, Appellate Body Report, United States—Measures (146ال 

Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna 

Products, WT/DS381/AB/R, adopted 13 June 2012, para. 371 .
 مراحاال  مرحلااة الحقااة ماان  التتحاايل ماان مبزيااد اجلانااب هااذا تناااول وساايجر 
 .املوضوع هبذا املتعلقة األعمال

جيااب  31الأ( ماان املااادة 3واالتتاااق ال حااق مبقتضااى التقاارة  (13ال
تتسااا  املعاهااادة أو تعبياااق أحيامهااااا.  “بشاااأن”أن يياااون اتتاقاااا  
األطراف، رمبا   مجلة أهداف أخرى، به تسعى ومن ت، جيب أن  
 .(147الأو  يتية تعبيقها املعاهدةإىل توضي  معذ 

وةياااان أحياااااان  اديااااد مااااا إذا  ااااان اتتاااااق مااااا هااااو اتتاااااق  (14ال
تتسااا  املعاهااادة أو تعبيقهااا مااان خااا ل إحالااة  ماااا تاااربط  “بشااأن”
سملعاهاادة املعنيااة. وجيااوز أيضااا  أن تيااون هااذه  “ال حااقاالتتاااق ”

بي الدا رك  اين مايناإلحالة واردة   معاهدة الحقة. فتت قضية 
والنااارويج، علاااى سااابيل املثاااال، يبااادو أن حميماااة العااادل الدولياااة قاااد 

  اجملال ”بي العرفي  “معاهدة الحقة”قبلت إميانية استخدام 
ة السابقة. غ  أن احمليمة،   هذه ألغراض تتس  املعاهد  “نتسه

احلالااة، رفضااات   هناياااة املعااااف اسااتخدام املعاهااادة ال حقاااة هلاااذا 
ل”الغاارض ألهنااا مل  . و  (148الأب  طريقااة إىل املعاهاادة السااابقة “اااُِ

باااااي   النااااازاع املتعلاااااق اقاااااوق امل حاااااة وماااااا يتحااااال هباااااا مااااان حقاااااوق
مارسة التعلية    وستارييا ونيياراغوا، أاار القاضت غيوم إىل امل

جماااااال الساااااياحة علاااااى هنااااار ساااااان خاااااوان وفقاااااا  ملاااااذ رة تتااااااهم باااااي 
. غاا  أنااه مل ييان ماان الواضاا  ماا إذا  ااان العرفااان قااد (149الالادولتي

قحااادا مباااذ رة التتااااهم هاااذه اديااادا  أن ُتساااتخدم لتتسااا  معاهاااادة 
 احلدود قيد البحث.

تقادمي  4مان مشاروع االساتنتاج  2التقارة وليس الغارض مان  (15ال
تعرياااف عاااام أل  اااايل مااان أاااايال املمارساااة ال حقاااة ةيااان أن 

مقحاورة علاى  2 ييون ذا صلة أبغراض تتسا  املعاهادا . فاالتقرة
املمارسااة ال حقااة بوصااتها وساايلة تتساا  ذا  حجيااة تُثباات اتتاقااا  

الب( 3بي مجيإل أطراف املعاهدة، اسب الحيغة الواردة   التقارة 
لتمييااز بااي هااذه املمارسااة ال حقااة السملعااذ . وةياان ا31ماان املااادة 
األخارى السملعاذ الواساإل( الايت يقاوم   “املمارسة ال حقة”الضيق( و

أ ثر واليت ال تُثبت اتتاق األطراف، ولينها قد  هبا طرف واحد أو
تيميلياة وفقاا   تتسا  وسايلة بوصاتها  أمهياة  ذا تيون، ماإل ذلاك،  

1969من اتتاقية فيينا لعام  32للمادة 
 .(150ال

الب( 3وةياان أن تتمثاال املمارسااة ال حقااة مبقتضااى التقاارة  (16ال
سملعاذ  “سالوك”. وُتساتخدم  لماة “سلوك”  أ    31من املادة  

__________ 
 Ibid., paras. 366-378, in particular para. 372; Linderfalk, On (147ال 

the Interpretation of Treaties (see footnote 74 above), pp. 164 et seq. 
 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan (148ال 

Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 51, para. 28. 
 Dispute regarding Navigational and Related Rights (see (149ال 

footnote 26 above), Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at 

pp. 298-299, para. 16. 
 أدانه انظاار ،هااذين ال حقااة املمارسااة ااايلت بااي التمييااز وخبحااو  (150ال 

 .التعليق من( 23الو( 22ال التقرتي
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من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غ    2الوارد   املادة  
. وقاااد تشااامل باااذلك ال (151الاملشاااروعة دولياااا  الااايت اعتمااادهتا اللجناااة

األفعال فحسب، بل أيضاا  حااال  االمتنااع، مباا   ذلاك حااال  
. وسايجر  (152الالحمت ذا  الحلة، اليت تسهم   إثبا  االتتاق

تنااااول مساااألة الظاااروف الااايت   مرحلاااة الحقاااة مااان مراحااال العمااال 
ةين أن تسهم   ولها حاال  االمتناع، أو الحمت،   تشايحل 

 اتتاق بي مجيإل األطراف بشأن تتس  املعاهدة.
الب( 3أن تيااون املمارسااة ال حقااة مبقتضااى التقااارة  وجيااب (17ال

. وال يقتحاار هااذا علااى “  تعبيااق املعاهاادة”ساالو ا   31ماان املااادة 
ى الحاعيد الادويل أو علاى الحاعيد الاداخلت الايت األفعال الرمسية علا

لاادم تعبيااق املعاهاادة، مبااا   ذلااك احاارتام االلتزامااا  التعاهديااة أو  
 تالة الوفاء هباا، وإ اا يشامل أيضاا ،   مجلاة ماا يشامله، البيااان  
الرمسيااااة املتعلقااااة بتتساااا  املعاهاااادة،  البياااااان  املاااادىل هبااااا   مااااؤمتر 

دىل هبا   ساياق نازاع قاانون أو األحياام دبلوماست أو البياان  امل
الحااااااادرة عاااااان احملااااااا م احملليااااااة؛ واملراساااااا   الرمسيااااااة الناااااااائة عاااااان 
املعاهااادة؛ وسااان التشاااريعا  احمللياااة؛ وإبااارام اتتاقاااا  دولياااة بغااارض 
تنتيااذ املعاهاادة، حاا  قباال وقااوع أ  فعاال معااي ماان أفعااال التعبيااق 

 الحعيد الدويل. على الحعيد الداخلت أو
وةياااان التااااذ     هااااذا الشااااأن بقضااااية رفاااا  فيهااااا فريااااق  (18ال

التسليم أبناه  ،التجارة احلرة ألمرييا الشماليةخرباء،   إطار اتتاق 
 التتس  دة   مساعِ   أداة  ةين استخدام تشريإل داخلت  

 الوطنياة قوانينهماا إىل إحااال  بتقادمي  العارفي  ا   قياام ضاوء و  وأخا ا ، 
مان  27من امل ئم اإلحالة إىل املادة  هأن اخلرباء فريق يرى  ،الرب   سلنقل  املتعلقة

قانوناااه  أبحياااامحياااتج أن  لعااارف جياااوز ال”اتتاقياااة فييناااا الااايت تااانن علاااى أناااه 
ال أ اخلارباء فرياق علاى احليام هاذا وةلات. “عاهادةملالداخلت لتربير عدم تنتياذه 

 ،سلتاااايلالقااانون الااادويل الواجاااب التعبياااق. و  ، بااال  القاااواني الوطنياااة ينظاار  
ينبغاااااات أن امليسااااااييت  القااااااانون ال القااااااانون الااااااداخلت للااااااوالاي  املتحاااااادة و  ال

__________ 
 ،43و 42  اجمللاااد الثاااان الاجلاازء الثاااان( والتحاااويب،  ،2001 حوليااة (151ال 

وتارد املاواد املتعلقاة مبساؤولية الادول عان  ( مان التعلياق.4( إىل ال2ال مان التقارا 
اللجنة   دورهتا الثالثة واخلمسي    دهتااألفعال غ  املشروعة دوليا  اليت اعتم

 .2001 انون األول/ديسمرب   12املؤر   56/83اجلمعية العامة   قرار  مرفق
حولياااة الثالاااث عااان قاااانون املعاهااادا  الاااذ  أعاااده والااادوك،  التقريااار (152ال 

 التقااراتن ، 62و Add.1-3،   61و A/CN.4/167، اجمللااد الثااان، الوثيقااة 1964
 Case concerning the Temple of Preah Vihear (see(؛ 33( وال32ال

footnote 92 above), p. 23; Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, 

at p. 410, para. 39; Case concerning a dispute between Argentina and 

Chile concerning the Beagle Channel, UNRIAA, vol. XXI (Sales No. 

E/F.95.V.2), p. 53, at pp. 185-187, paras. 168-169. 

اتتاااق التجااارة احلاارة ألمرييااا الشاامالية. والقيااام بااذلك يعااين  لتتساا ُيسااتخدم 
 .(153التعبيق إطار قانون غ  م ئم

صاحيحة ومهماة  1969من اتتاقية فيينا لعام  27و  حي أن املادة  
تعااين أنااه ال جيااوز أخااذ التشااريإل الااوطين  سلتأ يااد، فهااذه القاعاادة ال

  االعتبار  عنحر من عناصر املمارسة ال حقة من جانب الدول 
  تعبيااق املعاهاادة. فهناااك فاارق بااي االحتجاااج سلقااانون الااداخلت  

اهدا  وبي اإلحالاة إىل  مربر ل ختاق   تنتيذ معاهدة من املع
القااااااانون الاااااااداخلت بغاااااارض تتسااااااا  حيااااااام ماااااان أحياااااااام القاااااااانون 

. وسلتاااايل، فااا ن اهليئاااا  القضاااائية الدولياااة، وخباصاااة هيئاااة  التعاهاااد 
االسااتئناف التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة واحمليمااة األوروبيااة حلقااوق  

التنتياذ    اإلنسان، قد اعرتفات سلتميياز باي التشاريإل الاداخلت الوتاداب  
األخاارى علااى الحااعيد الااداخلت( الااذ  ينتهااك االلتزامااا  التعاهديااة  
وبي التشريإل الوطين والتداب  األخرى اليت ةيان اساتخدامها  وسايلة  
لتتسااااااا  املعاهااااااادة، وتقاااااااوم هاااااااذه اهليئاااااااا  إبعماااااااال هاااااااذا التميياااااااز  

. غااا  أناااه مااان اجلااادير سمل حظاااة أن عنحااارا  مااان عناصااار  ( 154ال سنتظاااام 
 ارسااااااة الحقااااااة   تعبيااااااق  ” موجااااااود ضاااااامنيا    أ   حساااااان النيااااااة  

. وماااان ت، فاااا ن أ  إساااااءة واااااهرة لتعبيااااق معاهاااادة ماااان  “ املعاهاااادة 
املعاهدا ، مقارنة  بتعبيقها اسن نية الولو  ان خاطئاا (، ال تشايل  

 . 32و   31سملعذ الوارد   املادتي    “   تعبيق املعاهدة ”  ارسة  
حقااااااة الاااااايت جتاااااار  تعبيقااااااا   واااااااارتاط أن تيااااااون املمارسااااااة ال   ( 19ال 

بشاأن تتسا   ” ،  ارساة   31الب( من املادة  3للمعاهدة، مبقتضى التقرة  
هو اارتاط حيمل نتس املعاذ الاذ  حيملاه االاارتاط املاواز     “ املعاهدة 

( أعا ه(.  14( وال 13ال  الانظار التقارتي   31الأ( من املاادة  3مبقتضى التقرة  
وقااااد ييااااون ماااان الحااااعب   أغلااااب األحيااااان التمييااااز بااااي املمارسااااة  

__________ 
 NAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking (153ال 

Services (Mexico v. United States of America), No. USA-MEX-98-

2008-01, adopted 6 February 2001, para. 224. 
 For example, WTO, Panel Report, United States—Section (154ال 

110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, adopted 27 July 2000, 

para. 6.55; Panel Report, United States—Continued Existence and 

Application of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adopted 19 

February 2009, para. 7.173; Appellate Body Report, United States—

Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain 

Products from China, WT/DS379/AB/R, adopted 25 March 2011, 

paras. 335-336; International Centre for Settlement of Investment 

Disputes, CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic 

(United States/Argentina Bilateral Investment Treaty), ICSID Case No. 

ARB/01/8, Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID 

Reports, vol. 7 (2003), p. 492, para. 47; European Court of Human 

Rights, V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX, 

para. 73; Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, ECHR 2009 (extracts), 

para. 54; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, 30 June 1993, Series A 

no. 264, para. 35. 
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ال حقااة الاايت تتعلااق ادياادا  وقحاادا  مبعاهاادة ماان املعاهاادا ، أ  الااايت  
  تعبيااااااق  ” ، واملمارسااااااة األخاااااارى  “ بشااااااأن تتساااااا  املعاهاااااادة ” هاااااات  

. غاا  أن التمييااز مهاام ألن الساالوك الااذ  تقااوم بااه األطااراف  “ املعاهاادة 
هو وحده الذ  ةين أن يساهم   التتسا     “ املعاهدة بشأن تتس   ” 
،   حاااي أن هاااذا االاااارتاط غااا  موجاااود فيماااا يتحااال  “ ذ  احلجياااة ” 

 . 32سملمارسة ال حقة األخرى مبقتضى املادة 
األعماااال املتعلقاااة مراحااال وسااايجر    مرحلاااة الحقاااة مااان  (20ال

  ولهاااااا  “يَاثبااااااُت”هباااااذا املوضاااااوع تنااااااول مساااااألة الظاااااروف الااااايت 
 .“اتتاق األطراف بشأن تتس  املعاهدة”
ال تشااارتط صاااراحة  أن تياااون  31الب( مااان املاااادة 3 والتقااارة (21ال

املمارساااااة سااااالو ا  ألطاااااراف املعاهااااادة أنتساااااهم. بياااااد أن األطاااااراف 
أو مااان  (155الأنتساااهم، إذ يتحااارفون مااان خااا ل األجهااازة التابعاااة هلااام

إلااايهم، هااام الاااذين ينخرطاااون    ارساااا     يُساااندخااا ل سااالوك 
تعبيااااااااق املعاهاااااااادة ةياااااااان أن تُثباااااااات اتتاااااااااقهم. ويتناااااااااول مشااااااااروع 

مساألة ماا إذا  اان مان املميان أن تحادر عان جهاا    5 االستنتاج
 .(156ال ارسة  الحقة ذا  صلة فاعلة أخرى

املمارسااااة ال حقااااة    4ماااان مشااااروع االسااااتنتاج    3التقاااارة  وتتناااااول   ( 22ال 
املمارسااااة األخاااارى غاااا  تلااااك املشااااار إليهااااا   التقاااارة   ، أ  “ األخاااارى ” 
  ]...[ ال حقااة  املمارسااا   ”  . وتتعلااق هااذه التقاارة ب 31الب( ماان املااادة  3

، علاااى  “ 32املاااادة    مبوجاااب   تعبياااق املعاهااادة  وسااايلة تيميلياااة للتتسااا   
. وقاد سابق أن أحيال  1مان مشاروع االساتنتاج    4النحو املاذ ور   التقارة  

تعلياااق اللجنااة إىل هاااذا الشاايل مااان أااايال املمارساااة ال حقاااة  أصاا      
 اليت ال تتعلب اتتاق مجيإل األطراف، وذلك على النحو التايل  

  بعااا    أو   منتااارد   طااارف الااايت يقاااوم هباااا    مارساااة امل بوجاااه عاااام، تقاااف    وليااان،  
عناااد مساااتوى خمتلاااف إىل حاااد   ،التتسااا  عناصااار مااان  عنحااار  ، فقاااط   األطاااراف 
 املوحااد فهمهااماألطااراف وتبااي  مجيااإلالاايت تشاامل  توافقااةامل مارسااةامل باا  عاان 

املعاهدة. فاملمارسة ال حقة من النوع األخ  تثبت اتتاق األطراف على   عذمل
تتس  املعاهدة، وهت مبثابة اتتاق تتس  . وهلذا السبب، اعتارب  اللجناة أناه 

مااان  عاهااادةامل تتسااا ل موحااادا   فهماااا  ساااة ال حقاااة الااايت تثبااات ينبغااات إدراج املمار 
التقارة  بعاد فيماا أصابحت اليتوهت التقرة ] 3  التقرة  جانب مجيإل األطراف

تتساااا  ذا  حجيااااة إىل  وساااايلةبوصااااتها ماااان اتتاقيااااة فيينااااا[  31ماااان املااااادة  3
  تعبياااق       الااادول   فااارادى    ارساااة  ن  فااا  ، سملقابااال و   .التتسااا ية االتتاقاااا  جاناااب
ال ةيااان وضاااعها   االعتباااار إال  واحااادة مااان وساااائل    مااان املعاهااادا    معاهااادة 
70املذ ورة   املادة   “ اإلضافية ” التتس   

 . ( 157ال 

__________ 
 .Karl (see footnote 79 above), pp. 115 et seq (155ال 
 .5 االستنتاج مشروعمن  2 التقرة انظر (156ال 
(؛  13، التقااارة ال A/5809 ،     204، اجمللاااد الثاااان، الوثيقاااة  1964حولياااة   (157ال 

 ،(الثااانالاجلاازء  A/6309/Rev.1الوثيقااة  الثااان، اجمللااد ،1966 حوليااةأيضااا     انظاار 
 . (15ال التقرة ،222و 221  

علااى اااارتاط،  4ماان مشااروع االسااتنتاج  3وال تاانن التقاارة  (23ال
، يتارض أن تياون 31الب( مان املاادة 3على النحو الوارد   التقرة 

املعاهدة. وهياذا، وألغاراض  “بشأن تتس ”املمارسة ذا  الحلة  
التقرة الثالثة، ةيان أل   ارساة   تعبياق املعاهادة، مان ااأهنا أن 
تقاادم مؤااارا  علااى  يتيااة تتساا  املعاهاادة، أن تيااون وساايلة ماان 

 .32وسائل التتس  التيميلية ذا  الحلة مبقتضى املادة 
احملاااااا م واهليئاااااا  القضاااااائية الدولياااااة األخااااارى وقاااااد ستااااات  (24ال

 وسااااااايلة تتسااااااا    “األخااااااارى”تعااااااارتف هباااااااذه املمارساااااااة ال حقاااااااة 
( 25وتستخدمها منذ اعتماد اتتاقية فيينا الانظر أدانه التقرا  من ال

((. غاااا  أنااااه ينبغاااات م حظااااة أن هيئااااة االسااااتئناف التابعااااة 33إىل ال
املشااااروس   -ن الياااااسملنظمااااة التجااااارة العامليااااة صاااااغت،   قضااااية 

، تعريتااا  للممارسااة ال حقااة ألغااراض تتساا  (158الاليحوليااة الالثانيااة(
املعاهدا ، يبدو أنه يتيد أبنه ال ةين على اإلط ق أن ييون ذا 

املمارسة ال حقة   تعبيق  ”صلة أبغراض تتس  املعاهدا  سوى  
، ولااايس “الاايت تثبااات اتتاااق األطااراف بشاااأن تتساا ها” “املعاهاادة

نااب طااارف أ  ااايل آخاار مااان أااايال املمارسااة ال حقاااة ماان جا
 واحد أو أ ثر 

 أبهنااااعاهااادا  معاهااادة مااان املتتسااا  ساااياق املمارساااة ال حقاااة    ُعرِفااات 
 إلثبااا  وجاااودتيتاات  “ومتسااقة وموحاادة متوافقااة”سلساالة أفعااال أو بياااان  

 .(159الهااتتاق األطراف بشأن تتس   يعين ضمنا   ط واض  

 م غااااا  أن االجتهاااااادا  القضاااااائية حمليماااااة العااااادل الدولياااااة واحملاااااا 
واهليئاااا  القضاااائية الدولياااة األخااارى، بااال وهليئاااة تساااوية املنازعاااا  
التابعااة ملنظمااة التجااارة العامليااة نتسااها   هنايااة املعاااف الانظاار أدانه 

تسااااتو  الاااايت ((، تبااااي أن املمارسااااة ال حقااااة 33( وال32ال التقاااارتي
 1969لعام من اتتاقية فيينا  31الب( من املادة 3مجيإل اروط التقرة 

الايت يقاوم ملمارسة ال حقة من أايال اليست هت الشيل الوحيد 
ض اغااار أبقاااد يياااون ذا صااالة الاااذ   هباااا األطاااراف تعبيقاااا  للمعاهااادة

 .املعاهدة تتس 
، علاى سابيل املثااال، جزيارة  اسيييلت/ساايدودو قضاية فتات (25ال
الاااااذ  قدمااااه خبااااا  تقاااااين أن التقريااااار  حميمااااة العااااادل الدوليااااة  رأ

مجياااإل األوقاااا   وااال  ”األطاااراف والاااذ   أحااادقبااال  ميلااا ف مااان
يياااان ةثاااال  ارسااااة الحقااااة تثباااات اتتاااااق ومل  ،(160ال“وثيقااااة داخليااااة

أن ماإل ذلاك ”، ةيان 31الب( من املادة 3التقرة مبوجب  األطراف  

__________ 
 WTO, Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic (158ال 

Beverages (see footnote 29 above), and Panel Report, WT/DS8/R, 

WT/DS10/R, WT/DS11/R, adopted 1 November 1996. 
 .Ibid. (Appellate Body Report), sect. E, p. 16 (159ال 
 . Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1078, para. 55 ( 160ال  
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الاايت خلحاات إليهااا احمليمااة بواسااعة وسااائل  “دعم االسااتنتاجا ياا
 .(161الأخرى للتتس 

الاااااااادويل لتسااااااااوية منازعااااااااا  واسااااااااتخدمت حمااااااااا م املر ااااااااز  (26ال
 وساااايلة الاااادول ال حقااااة ماااان جانااااب  ةمارسااااامل االسااااتثمار أيضااااا  

فعلااااى ساااابيل املثااااال، عنااااد النظاااار    .(162الللتتساااا  سملعااااذ الواسااااإل
األساهم احلحاول ةثلون أقلية من محَلاة   نملمسألة ما إذا  ان ةين  

حيااق مااا إذا  ااان علااى حقااوق مبوجااب معاهاادا  محايااة االسااتثمار و 
املر ااااز الاااادويل لتسااااوية  الاااادعاوى الاااايت تُرفااااإل أمااااامهلاااام املشااااار ة   

س إم إسات اار ة احمليماة   قضاية   الحظتمنازعا  االستثمار،  
 ما يلت   األرجنتيضد  للغاز
 ،وسلتاااايل [...]معاااذ هاااذا السااايناريو املتغااا   بااادورهاول الاااد ةتؤياااد  ارسااا 

سحلماية املمنوحة أو مساُ   األقليا  واملسامها  غ  املسيِعرةُللت مسامها   
. واملمارسة املعاصرة املتعلقة ستتاقا  ألصالة عن نتسهاهلا بتقدمي معالبا  س

علاى تزاياد املروناة  دلاي     مجلة أمثلة أخارى،  [ تشيل،...]اإلمجالية    التسوية
 .(163الالدولية   التعامل مإل املعالبا 

قضااية لويزياادو   احمليمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان   رأو  (27ال
مت ل يااده سملمارسااة ال حقااة ماان جانااب ”أن تتساا ها  ضااد تر يااا
ُتظهاار  ارسااة  أن مثااةألدلااة علااى س”أ  ، (164ال“املتعاقاادةاألطااراف 

 ياملاادتعلاى أن األطاراف املتعاقادة عام بي اتتاق أنه يوجد عمليا   
]األوروبياااااااااااة حلقاااااااااااوق اإلنساااااااااااان[ مااااااااااان االتتاقياااااااااااة  [...] 46و 25
مااااا  و ثاااا ا   .(165ال“بوضااااإل قيااااود إقليميااااة أو موضااااوعيةتساااامحان  ال

علاى املمارساة ال حقاة حلقاوق اإلنساان اعتمد  احمليمة األوروبياة 
ماان  -وهاات  ارسااة ليساات سلضاارورة متسااقة  -لاادول ماان جانااب ا

 واملمارسااااة اإلداريااااة احملليااااة التشااااريعا  الوطنيااااةالرجااااوع إىل خاااا ل 
رأ  ، مااث      وسييااارا ضااد تر ياااةااد تاات قضاايةف . وساايلة للتتساا 

أن يتعلاااااق مبمارساااااة الااااادول األوروبياااااة، ةيااااان  فيماااااا” هاحمليماااااة أنااااا
اااااق ، قااااد اعرتفاااات   أغلبيتهااااا الساااااحقةحااا  أن هااااذه الاااادول ي 

__________ 
 .Ibid., p. 1096, para. 80 (161ال 
 O. K. Fauchald, “The legal reasoning of ICSID tribunals—An (162ال 

empirical analysis”, European Journal of International Law, vol. 19 

(2008), p. 301, at p. 345. 
 CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (see (163ال 

footnote 154 above), para. 47. 
 .Loizidou v. Turkey (see footnote 43 above), para. 79 (164ال 
 ارسااة ”ماان اجلاادير سلااذ ر أن احمليمااة وصااتت و  ؛Ibid., para. 80 (165ال 

اعرتفات أبن دولتاي رمباا ا أهنا مانرغم سل “موحدة ومتسقة”أبهنا    “هذهالدول  
بغااا  النظااار عااان ”مااان ذلااك القااارب  واململياااة املتحاادة؛  ينتشااي ن اساااتثناء

 .82و 80 ن ات(، التقر “امعنامه

وأن  (166ال“ماااااإل السااااالعا  ماااااووتت احليوماااااة   التتااااااوض مجاعياااااا  
 .(167ال“خاصةإال بظروف  أن ترب راالستثناءا  املتبقية ال ةين ”
حميماااة البلااادان األمرييياااة حلقاااوق اإلنساااان  عنااادما أخاااذ   و  ( 28ال 
ر  ، مل    االعتباار  ملمارسة ال حقة مان جاناب األطاراف ا  بادورها  َتقحاِ

احلاااال  الاايت تُثباات فيهااا املمارسااة  علااى  تلااك املمارسااة  ل   ها اسااتخدام 
هيلاااا  وُ نسااااتانتي وبنجاااااامي    اتتاااااق األطااااراف. وهيااااذا،   قضااااية 

فارض عقوباة  يماة أن إلزامياة  احمل رأ   ،  ضد ترينياداد وتوسغاو وآخرون 
ساااتر عااان  ي اااايل مااان أاااايال السااالوك      حالاااة إتياااان أ  اإلعااادام  

مااان االتتاقياااة    4املاااادة  مااان    2التقااارة  ماااو  ااااخن آخااار تتناااا  ماااإل  
علاى أااد  إال  فارض عقوباة اإلعادام  عادم  األمرييية حلقوق اإلنساان ال 

احمليمااة إىل  اجلارائم خعااورة(. وماان أجاال تعليال هااذا التتساا ، ذهباات  
  هااذا الحاادد،   بعاا  األمثلااة املسااتمدة    ، ماان املتيااد النظاار ”   ه أناا

تااااااازال لخاااااااذ بعقوباااااااة    ال مااااااان تشاااااااريعا  البلااااااادان األمرييياااااااة الااااااايت  
 . ( 168ال “ اإلعدام 

، املنشااااأة مبوجااااب  اللجنااااة املعنيااااة اقااااوق اإلنسااااان ال متااااانإل  و  ( 29ال 
احلجاج       النظر    العهد الدويل اخلا  سحلقوق املدنية والسياسية، 

عناادما يتعلااق األماار  سملعااذ الواسااإل  الاايت تسااتند إىل املمارسااة ال حقااة  
تتسا   فلادى    . ( 169ال العهاد حلقوق املنحاو  عليهاا    بتربير املساس س 

ماان    3التقاارة  الااواردة    املحااعلحا  الاايت يغلااب عليهااا العااابإل العااام  
مااان العهاااد الالقياااود املسااامومب بترضاااها علاااى حرياااة التعبااا (،    19املاااادة  

ةيان العثاور علاى قياود  ” أناه    اللجنة املعنية اقاوق اإلنساان الحظت 
، وخلحااااااات إىل أن اهلااااااادف  ( 170ال “  اثلااااااة   والاي  قضاااااااائية  ثاااااا ة 

عااااان    ،   حاااااد ذاتاااااه   ، املنشااااود مااااان القاااااانون املتناااااازع بشااااأنه ال مااااارج 
 . ( 171ال من العهد   19املادة  من    3التقرة      املشروعة املتوخاة  األهداف 

  بعاااااااا  ، أاااااااااار  احمليمااااااااة الدوليااااااااة لقااااااااانون البحااااااااارو  (30ال
جانب األطراف دون التحقق املناسبا ، إىل املمارسة ال حقة من 

بشأن بي األطراف  ا  ثبت سلتعل اتتاق ا إذا  انت تلك املمارسة تُ 

__________ 
 ,Demir and Baykara v. Turkey [GC] (see footnote 30 above) (166ال 

para. 52. 
 ,Ibid., para. 151; similarly Jorgic v. Germany, no. 74613/01 (167ال 

ECHR 2007-III, para. 69. 
 Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and (168ال 

Tobago (see footnote 31 above)  أباداه القاضات  الاذ  املساب ب املؤيِّد  الرأ
 .12 التقرة رام يز، غارسيا سرجيو

 يولياااه/متوز 27   املعتمااادةاآلراء  ،اااايول ضاااد مجهورياااة  اااوراي جوناااغ (169ال 
 الواثئااقتقرياار اللجنااة املعنيااة اقااوق اإلنسااان،  ،968/2001الااب غ رقاام  ،2005
 .A/60/40 ،)  62ال 40 رقم امللحق الستون، الدورة العامة، للجمعية الرمسية

 .3-8 التقرة، 66   ،نتسه املرجإل (170ال 
الاحلااااية   ااوراي  مجهوريااة ضااد واااو  يااون  أيضااا   انظاار ،املرجااإل نتسااه (171ال 
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، علاى (172ال(2الرقام  “ساايغا”ساتينة الة ادة. فتات قضيااتتس  املعاه
احمليمااااااة  ارسااااااة الاااااادول فيمااااااا يتعلااااااق ساااااابيل املثااااااال، استعرضاااااات 

سسااااتخدام القااااوة   إيقاااااف سااااتينة وفقااااا  التتاقيااااة األماااام املتحاااادة 
ملمارسااة املعتااادة املسااتخدمة   ا”إىل  واسااتنادا  . (173اللقااانون البحااار
سلتحدياد، املعنياة ، مل تاذ ر احمليماة  ارساة الدولاة “إيقااف الساتن

 .(174البل افرتضت وجود معيار عام معّي 
واملعاقبااة  اتتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااةإاااارة إىل  و  (31ال

  احليااام  احمليماااة الدولياااة ليوغوسااا فيا الساااابقةعليهاااا، الحظااات 
 أن قضية جيليسيتشالحادر   

للقواعاااد العاماااة لتتسااا   تتسااار أحياااام االتتاقياااة وفقاااا   [...]الااادائرة االبتدائياااة 
مااااان اتتاقياااااة فييناااااا لقاااااانون  32و 31عليهاااااا   املاااااادتي املعاهااااادا  املنحاااااو  

ملمارساااااة اا هااااااعتبار    االبتدائياااااة أيضاااااا  ووضاااااعت الااااادائرة  [...]املعاهااااادا . 
رهتا الاايت أصاادولياات أمهيااة خاصااة لألحيااام علااى االتتاقيااة. وأُ  املرتياازةال حقااة 

ماااان  ارسااااة الاااادول، ال ساااايما  أيضااااا   روعيااااتو  [...]احمليمااااة الدوليااااة لرواناااادا 
 .(175الخ ل حما مها الوطنية، وأعمال السلعا  الدولية   هذا امليدان 

ومتيز أيضاا  هيئاا  تساوية املنازعاا  التابعاة ملنظماة التجاارة  (32ال
الااايت تساااتو   “املمارساااة ال حقاااة”العاملياااة   بعااا  األحياااان باااي 

ماااان األااااايال األخاااارى بااااي و  31الب( ماااان املااااادة 3اااااروط التقاااارة 
تلاااااك  تعبياااااق املعاهااااادة الااااايت تعااااارتف أيضاااااا  ملمارساااااة ال حقاااااة   ا

 قضااايةتسااا  املعاهااادا . فتااات ض تاغااار أبا ذا  صااالة هناااأباألجهااازة 
قااااانون الااااوالاي  املتحاااادة  ( ماااان5ال110املااااادة  -الااااوالاي  املتحاااادة 

(، على سبيل املثال، احليم ستأنفيُ  المل (176الحلقوق التأليف والنشر
مبدأ االساتثناءا  ”إذا  ان  تحل فيماأن يإىل  اخلرباء  اضعر فريق  

هاااو مبااادأ واجاااب  االساااتخدامالعوائاااد علاااى حاااق بشاااأن  “العتيتاااة
وعثر التريق على أدلاة تؤياد وجاود هاذا املبادأ   عادد   .(177الالتعبيق

 إىل ما يلت  وأاارمن التشريعا  الوطنية للدول األعضاء، 

__________ 
 .M/V “SAIGA” (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v (172ال 

Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 155-156. 
 .البحار لقانون  املتحدة األمم اتتاقية من 293 املادة (173ال 
-M/V “SAIGA” (No. 2) (see footnote 172 above), at paras. 155 (174ال 

156; see also “Tomimaru” (Japan v. Russian Federation), Prompt 

Release, Judgment, ITLOS Reports 2005-2007, p. 74, at para. 72; 

Southern Bluefin Tuna (see footnote 43 above), paras. 45 and 50. 
 The Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 ( 175ال  

December 1999, IT-95-10-T, para. 61; similarly Prosecutor v. Radislav 

Krstić, Trial Chamber, Judgment, 2 August 2001, IT-98-33-T, para. 541 . 
 WTO, Panel Report, United States—Section 110(5) of the US (176ال 

Copyright Act (see footnote 154 above). 
 املتحاااااالة التيريااااااة امللييااااااة حقااااااوق قوانااااااب املتعلااااااق االتتاااااااق انظاااااار (177ال 

 .1-9 املادة سلتجارة،

إىل جانااااب  ،ه( ماااان اتتاقيااااة فيينااااا تاااانن علااااى أناااا3ال31ر أبن املااااادة نااااذ ّ  
تاااااااق الحاااااااق، أو ألغااااااراض التتساااااا  الأ( أ  اتالسااااااياق، يؤخااااااذ   االعتبااااااار 

ذا  الحاالة   القااانون الج( أيااة قاعاادة ماان القواعااد   ارسااة الحقااة، أو (الب
اثلثاة قاد  . ونش  إىل أن األطراف وأطرافا  األطرافبي  الواجب التعبيقالدويل  
املوجااودة القياود  لااىمثلاة ماان خمتلاف البلادان عاأل د مانانتباهناا إىل عااد وجهات

العتيتاااة. و  رأيناااا، تؤ اااد مبااادأ االساااتثناءا   اساااتنادا  إىل   القاااواني الوطنياااة
الوطنياااة حلقاااوق التاااأليف والنشااار الااادول علاااى النحاااو الاااوارد   القاااواني  ة ارسااا

عاان أعضاااء  ، فضاا   1971و 1967و 1948رن قباال وبعااد أعااوام ألعضاااء اااااد بااِ 
املتعلاااق منظماااة التجاااارة العاملياااة قبااال وبعاااد التااااري  الاااذ  أصاااب  فياااه االتتااااق 
 صااااااحةَ  ،قوانااااااب حقااااااوق امللييااااااة التيريااااااة املتحاااااالة سلتجااااااارة ينعبااااااق علاااااايهم

 .(178الاالستثناءا  العتيتةاستنتاجنا بشأن مبدأ 

 وأضاف التريق احلااية التحذيرية التالية 
 ارساااة الااادول اإلعاااراب عااان رأ  بشاااأن    علاااى ال نرياااد باااذ ران هاااذه األمثلاااة   
الب(  3سملعاذ املقحاود   التقارة    “  ارساة الحقاة ” إذا  انت تيتت لتشاييل   ما 

 . ( 179ال فيينا من اتتاقية    31من املادة  

، املعاااااادا  احلاسااااااوبية -األوروبيااااااة اجلماعااااااا  و  قضااااااية  (33ال
لجنااة اللعاادم اعتباااره قاارارا  اخلاارباء انتقااد  هيئااة االسااتئناف فريااق 

ق التابعاة ملنظماة اجلماارك العاملياة  ارساة الحقاة س  ناملاملعنية سلنظام 
  ذا  صلة

مل أيضااااا   لااااو  ااااان التتساااا  سااااليما    لوجااااود وأمهيااااة املمارساااااة  فححااااا   َلشاااااَ
ترياااق، إىل القااارارا  الاااوالاي  املتحااادة أااااار ، أماااام الال حقاااة. ون حااا  أن 

ملنظماااة اجلماااارك العاملياااة   ق التابعاااة سااا  ناملاملعنياااة سلنظاااام لجناااة الالااايت الاااذهتا 
 سعتبارهااااحملليااة  ا بشااأن تحاانيف بعاا  معاادا  الشاابي 1997نيسااان/أبريل 

أاااار  ساانغافورة، وهاات طاارف اثلااث  ااذلك لمعاجلااة اآلليااة للبياااان .  لآال  
لتريااااق، إىل هااااذه القاااارارا . والحظاااات اجلماعااااا  ا املسااااألة املنظااااورة أمااااام  

وماإل ذلاك، نارى  [...]القارارا  األوروبية أهنا قدمت اتظا  خبحاو  هاذه 
 التساااهي   بتتسااا أن قاارارا  منظماااة اجلماااارك العاملياااة قاااد تياااون ذا  صااالة 

 .(180الالثمانيالواردة   اجلدول  اجلمر ية

وهيااذا، لاادى إنعااام النظاار، يتبااي أن هيئااا  تسااوية املنازعااا  التابعااة  
  “ املمارسة ال حقاة ” ملنظمة التجارة العاملية تعرتف بدورها سلتمييز بي  

__________ 
 WTO, Panel Report, United States—Section 110(5) of the US (178ال 

Copyright Act (see footnote 154 above), para. 6.55. 
 .Ibid., footnote 68 (179ال 
—WTO, Appellate Body Report, European Communities ( 180ال  

Customs Classification of Certain Computer Equipment (see footnote 43 

above), para. 90; see also I. van Damme, Treaty Interpretation by the 

WTO Appellate Body (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 342 . 
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متهااااوم أوسااااإل للممارسااااة  بااااي  و   31الب( ماااان املااااادة  3مبقتضااااى التقاااارة  
 . ( 181ال اتتاق بي مجيإل أطراف املعاهدة وجود    ترتض مسبقا  ي ال حقة ال  

غ  أنه عند قيام طرف واحد أو أ ثر، ال األطاراف  لهاا،  (34ال
  معاهااادة ماااا سساااتخدام  ارساااة الحقاااة  وسااايلة تتسااا  تيميلياااة 

، جيب على املرء أن يظل مادر ا  دائماا  حلقيقاة أن 32مبقتضى املادة  
وعلااااى أيااااة  .(182ال“يشاااايل القااااانون الاااادويل رأ  دولااااة واحاااادة ال”

 املتتق عليها التمييز بي املمارسة ال حقةحال، يرتتب ضمنا  على  
 وسااايلة تتسااا  ذا  حجياااة   31الب( مااان املاااادة 3مبقتضاااى التقااارة 

 32مبقتضاى املاادة واساإل( العاذ ملال حقاة األخارى الس  ةاملمارسبي  و 
 .األوىل لممارسةلقيمة تتس ية أ رب  أنه ينبغت إععاء

 التمييااااااز بااااااي املمارسااااااة ال حقااااااة مبقتضااااااى ويسااااااهم أيضااااااا   (35ال
وبااااااي املمارسااااااة ال حقااااااة مبقتضااااااى  31الب( ماااااان املااااااادة 3 التقاااااارة
السؤال عماا إذا  انات املمارساة ال حقاة   اإلجابة على    32 املادة

مااا إذا  ااان تعبيااق  أو، (183الالتااواتر عماا   يتياارر بدرجااة مانتقتضات 
وضمن إطار منظمة  .(184الاملعاهدة مرة واحدة ةين أن ييون  افيا  

 أنالتجارة العاملية، خلحت هيئة االستئناف إىل 
 علاااىل يعاااو   وإ اااا ، حقاااةالمارساااة امل إلثباااا  ال ييتااات عموماااا  التعااال املنعااازل 
 .(185الاليت تثبت اتتاق األطراف املتعاقبة األفعالجمموعة من 

بياااد أنااااه إذا جااارى التمييااااز باااي متهااااوم املمارساااة ال حقااااة  وساااايلة 
املعاهدة وبي االتتاق املمين بي األطراف ال تيون الوت ة   لتتس 

سملعاذ الواساإل  “املمارساة ال حقاة”عنحرا  ضروراي  لتعرياف متهاوم  
 .(186ال(32المبقتضى املادة 

__________ 
—See also WTO, Appellate Body Report, United States (181ال 

Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements (see 

footnote 43 above), para. 452. 
 Sempra Energy International v. Argentine Republic, ICSID (182ال 

Case No. ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para. 385; see also 

Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P., v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/01/3, Award, 22 May 2007, para. 337; WTO, 

Panel Report, United States—Measures Affecting Trade in Large Civil 

Aircraft (Second Complaint) (see footnote 64 above), footnote 2420 in 

para. 7.953 . 
 … Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (183ال 

(footnote 44 above), p. 431, para. 22. 
 Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (footnote 74 (184ال 

above), p. 166. 
 WTO, Appellate Body Report, Japan—Taxes on Alcoholic (185ال 

Beverages (see footnote 29 above), sect. E, p. 16. 
 .Kolb (see footnote 108 above), pp. 506-507 (186ال 

سملعااااااذ الواسااااااإل  “املمارسااااااة ال حقااااااة”وهيااااااذا، تشاااااامل  (36ال
( أ  تعبيااق للمعاهاادة ماان جانااب طاارف واحااد 32المبقتضااى املااادة 

. وقااد يتااألف (187الأ ثاار. وةياان أن يتخااذ ذلااك أاااياال  خمتلتااةأو 
الساااااااالوك ]الااااااااذ  يسااااااااليه[ طاااااااارف أو أ ثاااااااار   تعبيااااااااق ”هااااااااذا 
، بحااتة خاصااة، ماان تعبيااق مباااار للمعاهاادة املعنيااة، أو “املعاهادة

سالوك يُعازى إىل دولااة طارف  تعبياق للمعاهاادة، أو إعا ن أو قاارار 
ن يشمل هذا السالوك قضائت يتعلق بتتس ها أو تعبيقها. وةين أ

اإلعااا ان  الرمسياااة بشاااأن معاااذ املعاهااادة، أو االحتجاجاااا  علاااى 
عااادم الوفااااء، أو القباااول الضااامين إلعااا ان  أو أفعاااال صاااادرة عااان 

 .(188الأطراف أخرى

 إسناد املمارسة الالحقة  -5االستنتاج 

 31 املــادتن مبقتضــى الالحقــة املمارســة تتــألف أن ميكــ  -1 
 طــرف إىل إســناده ميكــ  املعاهــدة تطبيــق يف ســلوك أي مــ  32و
 .الدول القانون مبوجب املعاهدة أطراف م 
يشـكل أي ســلوك آخــر، مبــا يف ذلــك ســلوك اجلهــات  ال -2 

. 32و 31 املـــادتن مبقتضـــى الحقـــة  ارســـة للـــدو ، التابعـــةغـــري 
 تقيـــيم عنـــد أمهيـــة ذا الســـلوك هـــذا يكـــون أن ذلـــك مـــع وجيـــوز

 .املعاهدة ألطراف الالحقة املمارسة

 التعليق 

ريسررةلة ااتررايت الررأ   ررن     5يتنرراول ريوررروس االسررتنتاج  (1ال
وتوضرر  . 32و 31املماعسررة القحقررة ىقتضررت املررادت   تصررمع هنتررا

   ريورررررروس االسرررررتنتاج  رررررذا  “32و 31ىقتضرررررت املرررررادت  ”هبررررراعة 
 ايتينطبق هكت كرل ريرن املماعسرة القحقرة هو رفتا وسريكة تفسر   

واملماعسررررررة  31ريرررررن املرررررادة  (بال3حجيرررررة ىوفرررررل الفقررررررة الفرهيرررررة 
ريررررن  32القحقررررة هو ررررفتا وسرررريكة تفسرررر  ت ميكيررررة ىوفررررل املررررادة 

 5ريرن ريورروس االسررتنتاج  1ف الفقررة وتعررر  . 1969لعرام  اتفاقيرة فيينرا
ااتررررايت الررررأ   ررررن    يورررر ل سرررركوكتا   تطبيررررق  اً إجياهيرررراً تعريفرررر

، هينمرررررا تبررررر  32و 31ت املرررررادت  املعا رررررمة  اعسرررررة الحقرررررة ىقتضررررر
يو ل  اعسة الحقة، وإ   ال سكبية السكوك الذي هصيغة  2 الفقرة

 .املماعسة القحقة ألطراف ريعا مة تقييمفازيت االستعانة هه   
، ابسرررتمماريتا 5مااان مشاااروع االساااتنتاج  1التقااارة وتقترررب   (2ال

  رررررن إسرررررنادن إط طررررررف ريرررررن  طرررررراف ...[ ] ي سررررركوك ” هبررررراعة
ريررن املررواد  ( ال2، ريفررردايت املررادة “املعا ررمة ىوفررل القررانو  الررموي

__________ 
 Aust, Modern Treaty Law and Practice (see footnote 88 (187ال 

above), p. 239. 
 .Karl (see footnote 79 above), pp. 114 et seq (188ال 
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وريرن . (189الدوليراً هرن األفعرال  ر  املورروهة   لية الرمولؤو املتعكقة ىس
ال  وررمل الفعررل واالريتنرراس هررن الفعررل و ت   “ سرركوك  أ  ”  هبرراعةمث، فرر   

السرركوك الررذي  اً  وررمل  يضررت سرركوك  فتررزة المولررة، هررل  تقتصررر هكررت  
، ىوفرل القرانو  الرموي، إط طررف  آخرر    ي حنرو   ن إسنادن هكت  

هررن األفعررال    واإلشرراعة إط املررواد املتعكقررة ىسرؤولية الررمول .  عا رمة امل    
اشررطاأ    ي ررو   هكررت    ، ريررذ  لررا   تنسرر،ل،  ال    رر  املوررروهة دوليرراً 

 . (  دانن (  8ال انظر الفقرة  ال   “ دولياً    ريوروس  ” السكوك املعين  
الصركة لكسركوك  ي   حم مة العمل المولية ريثاالً   قم هي نتو  (3ال

ال ينشاااأ مباااااارة عااان سااالوك األطااااراف، ليناااه يشااايل، مااااإل  الرررذي
جزياااااااارة   ، و لررررررررا   قضررررررريةذلاااااااك، مثاااااااااال  علاااااااى  ارسااااااااة الااااااادول

فقررم اهتررحمليت ا  مررة    االسررتغقل املنررتظم  .دوو  اسيييلت/ساايد
ا فنرررروب  رررررب  فريقيرررراللكجزيرررررة الواقعررررة هكررررت ايررررمود هرررر  انرييبيررررا 

ريررررن فانررررل  فررررراد قبيكررررة  (سااااابقا  هيتوررررواانالنم الوهوتسررررواان  (سرررراهقاً 
حمكيررررة، املاسرررروهيا،   ررررن اهتبرررراعن  اعسررررة الحقررررة ابملعرررر  الررررواعد   

  ما إ ا 1969لعام رين اتفاقية فيينا  31الب( من املادة 3 التقرة
  1890 رُبااط سعتقاااد لاادى ساالعا   ااابريتت أبن احلاادود الاايت رمستهااا معاهاادة عااام 

أن سلعا  بيتشواانالند  انات    واثنياً، تشويب؛  هنر  بإل مسار القنال اجلنويب من  تتّ 
 . ( 190ال سعتباره ل يدا  للحدود اليت رمستها املعاهدة   هه على علم اتم بذلك وقبلت 

  أ  إبشرررراعىلا إط    اً، ضررررمن   عررررين ت  ال   1وريررررذ  لررررا، فرررر   الفقرررررة   ( 4ال 
سكوك   تطبيرق املعا رمة   رن إسرنادن إط طررف   املعا رمة،     ي  
سرررركوك ريررررن  ررررذا القبيررررل يورررر ل ابلضررررروعة،   حالررررة هعينتررررا،  اعسررررة  

 رو الغررض ريرن اسرتممام هبراعة  املعاهدة. وهاذا  الحقة أل راض تفس   
يتعكرررق   فيماااا   و رررذا التوضررري  ريترررم هوفررره خرررا  .  “ تترررةل      رررن    ” 

ريذ ريوق  عمسي ريعكن ريرن المولرة    المولة الذي قم يتناف هسكوك  فتزة  
 . المولة     سكوك ريكتب  رين فانل لتاي  اب يساهم  إزاء ريسةلة ريعينة، و 

 إ ا كرررررا  يتعررررر     يتنررررراول ريورررررروس   ماااااا وانقورررررت الكجنرررررة (5ال
  ولهاااا  يشااايلالظرررروف الرررأ  هصررروعة حمرررمدة ريسرررةلة   5 االسرررتنتاج
أل ررررراض تفسرررر   ة الحقااااة  الدولااااة  ارساااا األدىنجهاااازة األساااالوك 

ريرررن  هضررراء الكجنرررة إط  هرررمد رررذا الصرررمد،  شررراع  املعاهااادا . و 
ابلنظرر إط سايما  ال  عوهة التمييز ه   فتزة المولة المنيا والعكيا،

 و شررر   . الفررررول ال بررر ة الرررأ تطبرررذ التنظررريم الرررماخكي إلداعة الرررمول
لي  ري انة ااتاز املعرين    ذا الوة  املعياع الوفيه    إط   اً   يض
ريا  و الموع الفعكي هلذا ااتاز    كمولة، هقمعل  يرريالتنظيم اهل   

إط تعقرررم السررريناعيو ايت بعينهاااا. وسلنظااار تفسررر  وتطبيرررق ريعا رررمة 

__________ 
 ،43  ، ( والتحااااااويبالثاااااااناجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء  ،2001 حوليااااااة (189ال 

ال حاااق ذ   السااالوك إسناد؛ وسااايجر  تنااااول مساااألة التعلياااق مااان( 4ال التقااارة
  مرحلاة اتليااة ماان  ،ض تتساا  املعاهاادا اغار أل ،الدولية نظمااا إىل امل الحالة
 املوضوع. األعمال املتعلقة هبذا مراحل

 . Kasikili/Sedudu Island (see footnote 26 above), p. 1094, para. 74 ( 190ال  

ينبغرررري تنرررراول  ررررذن  ال املم نررررة وتنوهتررررا، خكصررررت الكجنررررة إط  نرررره
 .التعكيق هكيه، هل   5املسةلة   رينت ريوروس االستنتاج 

وهطبيعرررة ايرررال، فررر   املماعسرررة القحقرررة لكرررمول   تطبيرررق  (6ال
كبررررراع يقررررروم  رررررا    رررررن    ريرررررن املعا رررررمايت  ررررري  اعسرررررة ريعا رررررمة 

 ريررررن اتفاقيررررة فيينررررا 7املسررررؤول  اي رررروريي  املورررراع إلرررريتم   املررررادة 
جياار   ال وريرذ  لرا، وابلنظرر إط    ريعظرم املعا رمايت. 1969 لعرام

، فرررر   ا رررراكم  ررررؤالء  املسررررؤول كبرررراع  هكررررت يررررم دة  العرررراتعبيقهااااا 
األدىن واهليئرررايت القضرررائية الموليرررة قرررم  قرررريت    سررركوك السررركطايت 

هوررروأ ريعينررة،    يورر ل  اعسررة الحقررة  ايت  اً،  ررن  يضرر ريرتبررةً 
وهناء هكيه، فقم  قريت حم مة العمل المولية . عا مةاملهتطبيق    كة
      املغااارباألمرييياااة حقاااوق رعاااااي الاااوالاي  املتحااادة  قضاااية  

ينبغري    تفسرر هصروعة ريرنرة   ضروء   خليثر ا  وثيقةرين    95املادة  
ويؤكرم االفتتراد . (191الهمم اتسال  اعسة السكطايت اامركية ا كية

  ررن  الصرركةالقضررائي هليئررايت الت، رريم    املماعسررة القحقررة  ايت 
الصرررررادع . و  القااااارار األدىن ريرتبرررررة املسرررررؤول  ي رررررو  ريصرررررمع ا   

   عسررالة الت، رريم ، اهتررحمليت  يئررة األملانيااةالااديون اخلارجيااة  هوررة 
 عررم  ريوفتررة ريررن هنررا إن كررطا إط اإلداعة االملاديررة األملانيررة لكررميو  ت  

النظااااام الضااااري  الااااذ  قضررررية  . و (192ال رررركة اعسررررة الحقررررة  ايت 
يل اليونساااااااايو مسااااااااؤو  إىل املدفوعااااااااة التقاعديااااااااةحيياااااااام املعااااااااااا  

، قبكرررت  يئرررة الت، ررريم، ريرررن حيررر  املتقاعااادين واملقيماااي   فرنساااا
هرررررمم فبايرررررة املتمثكرررررة   املبرررررم ،  اعسرررررة إداعة الضررررررائل الفرنسرررررية 

رينظمرررة األريرررم املت،رررمة ملرررو في  التقاهميرررةاملعاشرررايت  ريرررنالضررررائل 
ابهتباع رررا  اعسرررة الحقرررة  ايت ( اليونسااايو) لكطهيرررة والعكرررم والثقافرررة

وريرذ  لرا، فقرم اهتررحمليت  يئرة الت، ريم   طايرة املطرراف    .  ركة
 ،هعض اإلهقانيت الرمسية املمالفة لذلا والصادعة هن سكطة  هكت

 .(193الحامسة األثر ي إهقانيت  ي اي ورية الفرنسية،  ال و 

املسؤولي و  ذا، يبمو     اعسايت املسؤول  األقل عتبة و (7ال
إ ا كانرت  “عا رمةامل  تطبيرق ”ا كي  قرم تور ل  اعسرة الحقرة  
افطاض    ن، وإ ا كا  الوضومب ذن املماعسة هكت قمع كاف رين  

__________ 
 Case concerning rights of nationals of the United States of (191ال 

America in Morocco, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211 . 
 Case concerning the question whether the re-evaluation of the (192ال 

German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of 

the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on 

German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United 

States of America on the one hand and the Federal Republic of 

Germany on the other (see footnote 37 above), pp. 103-104, para. 31 . 
 Question of the tax regime governing pensions paid to retired (193ال 

UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, 

UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 231, at p. 257, para. 66, 

and p. 259, para. 74 . 
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خقل نقضتا    ال ت و  قم قاريت هذن املماعسة و  اي ورية  هكم 
 .(194الريمة زرينية ريعقولة

ريررن الضررروعي تقييررم نطررال السرركوك  ي  هومل تررر الكجنررة  نرر (8ال
. (195ال“أل رراض تفسر  املعا رمايت”إضرافة هبراعة رين خقل   الصكة

رين  فل    ي ستبعم   ن اإلضافةوقم سبق    اقطح املقرع اخلا   ذ
  ررررن  السرررركوك الررررذي “املماعسررررة القحقررررة”ريررررن نطررررال ريصررررطك  

الغرررض رينرره لرري  التعبرر  هررن ريوقرر   ي  لمولررة ل ررن  إط اإسررنادن 
اهترررحمليت و . (196التفسررر  ريعا رررمة جترررانتكرررا المولرررة ريرررن فانرررل  كة ررر

 داخقً  كة    اشطاأ    ي و   ي سكوك  ي الكجنة، ريذ  لا،  
ريررن شررةنه    يقيررم هقررمع  هااو ااارتاط  “  تطبيررق املعا ررمة” وفروابً 
   ريفتررروم  . ومباااا ررركة ا    رررن    ي رررو  سررركوكاً  ماااا نطرررال كررراف

حبسررن نيررة، فرر   سرروء تطبيررق يتطكررل التصرررف  “تطبيررق املعا ررمة”
 .(197الالب   خيرج هن  ذا النطال املعا مة

. ريررررن  كترررر  5ماااان مشااااروع االسااااتنتاج  2التقاااارة وتتررررةل   (9ال
املبرررر      لرررراسرررركوك  ررررقف كررررل وتورررر  اامكررررة األوط إط     

يشايل  ال    لا سكوك ااتايت    التاهعة لكمول، مبا  ،1 الفقرة
هبررراعة  قاااد اساااُتخدمتو  .32و 31تي  ارساااة الحقاااة مبقتضاااى املااااد

 املواع إليه   رين  فل التمييز هوضوح ه  السكوك   “سكوك آخر”
الوقرت نفسرره، ع يت  و  .1الفقرررة   لرا الررذي تور  إليرهو  2الفقررة 

  ركة ا  رن    ي رو    1الكجنة    السكوك    املورمول ابلفقررة 
 .عا مةامل طراف رين فانل املماعسة القحقة  “تقييم” لمى

 هره ستقوم ما   ي  “املماعسة القحقة   تطبيق ريعا مة”و (10ال
الررمول األطررراف  ااتررايت املررمهوة إط تطبيررق املعا ررمة، و رري هررادةً 

 الوالاييت املت،مةو  إيرا  ه  ا ت حم مة املطالبايت قم  و .  نفستا
  القاهمة العارية    ذا اجملال هكت الن،و التاي

ىرتف هباااا   تتسااا  املعاهااادا  أن إناااه ملبااادأ مااان املباااادئ املعااا  ، إىل تراعاااَ
دولياااة. بيااد أن هاااذه العاهاادة املالحقاااة   تعبيااق   ارسااةجانااب السااياق، أياااة 

اتتاااااق    تثبررررت   و ارسااااة  أطااااراف املعاهاااادة     ارسااااةَ تيااااون  أن ريررررن بااااد  املمارسااااة ال
حاااي أن أحااااد املشااااار ي     املعاهاااادة. و  تكررررا  يتعلااااق بتتسااا    األطاااراف فيمااااا 

سلتااايل إسااناد    ررن  و   ، متاوضااا  التسااوية، أ  البنااك املر ااز ،  يااان اتبااإل إليااران 
__________ 

 See Chanaki (footnote 69 above), pp. 323-328; Gardiner (194ال 

(footnote 23 above), p. 239; M. Kamto, “La volonté de l’État en droit 

international”, Recueil des cours de l’Académie de droit international 

de La Haye, 2004, vol. 310, p. 9, at pp. 142-144; Dörr (footnote 68 

above), pp. 555-556, para. 78. 
 ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة االتتاقااااااا  عاااااان األول التقرياااااار انظاااااار (195ال 

ماااان  1 التقاااارةال 144ة تقاااار ال ،(A/CN.4/660ال املعاهاااادا  بتتساااا  يتعلااااق فيمااااا
 (.4 مشروع االستنتاج

 .120، التقرة املرجإل نتسه (196ال 
 .4مشروع االستنتاج  على( من التعليق 18التقرة ال أع هانظر  (197ال 

إعاا ان  اجلزائاار، فاا ن املشااار ي اآلخاارين    طررر  إيااران سعتبارهااا أحااد  إط   ارسااته  
التساااوية التعلياااة، أ  بناااوك الاااوالاي  املتحااادة، ليساااوا     متاوضااا  التساااوية و  

ةياان إساانادها   حاااد   ة، و ارسااتهم ال  ياااان  اتبعااة حليومااة الااوالاي  املتحااد 
 . ( 198ال اجلزائر  إع ان  عرف اآلخر    ال   هو فتا املتحدة   الوالاي  ذاهتا إىل  

قرررررم    5ريرررررن ريورررررروس االسرررررتنتاج    2واامكرررررة األوط ريرررررن الفقررررررة   ( 11ال 
فتررري تؤكرررم الرررموع األساسررري  .  لتجسررريم  رررذن القاهرررمة العاريرررة   و ضرررعت 

عا رمة هو ررفتا سريمة املعا ررمة  امل الرذي تضرطكذ هرره الرمول األطررراف    
يسرررتبعم   ماااا   ولررري     رررذا .  واملسرررؤولة هرررن تطبيقترررا   طايرررة املطررراف 

ريررن     رروعة سركوك ااتررايت  رر  التاهعرة لكررمول     يضرراً   يورر ل إري انيرة     
 . ( 199ال طرف   إسنادن إط دولة   رين املم ن تطبيق املعا مة إ ا كا      وع 
 2ىفترروم الفقرررة  “آخررر]الااا[سرركوك ]الااا[”و  ررن    ي ررو   (12ال

يم ن    ي ررو  فرر. خمتكفررة سرركوك فتررايت 5ريررن ريوررروس االسررتنتاج 
 ألطرررافريررن فانررل ا ررذا السرركوك، هكررت وفرره اخلصررو ،  اعسررة 

دولرررة ليسرررت  تصرررمعن إهرررقانً  أو ،“  تطبيرررق املعا رررمة”ترررمخل  ال
 ،(200الاملعا ررمة تكرراهوررة  تفسرر  ريررن املعا ررمايت   ريعا ررمة  طرفرراً 

__________ 
 Iran-United States Claims Tribunal, The United States of (198ال 

America, and others and The Islamic Republic of Iran, and others, 

Award No. 108-A-16/582/591-FT, Iran-United States Claims Tribunal 

Reports, vol. 5 (1984), p. 57, at p. 71; similarly Iran-United States 

Claims Tribunal, The Islamic Republic of Iran v. The United States of 

America, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), ibid., 

vol. 38 (2004-2009), p. 77, at pp. 124-125, paras. 127-128; see also 

Iran-United States Claims Tribunal, International Schools Services, Inc. 

(ISS) v. National Iranian Copper Industries Company (NICICO), 

Interlocutory Award No. ITL 37-111-FT, ibid., vol. 5 (1984), p. 338, 

dissenting opinion of President Lagergren, p. 348, at p. 353”   ]...[
االتتاقا  ال حقة إىل االتتاقا  بي  بشأن  فيينايش  احليم الوارد   اتتاقية  
باااي  تساااوية   اتتااااق إىل يُنظااار أن  الحاااعب ومااانالااادول األطاااراف   املعاهااادة، 

   طرفاااان مهااا  اللتااي الاادولتيالتتااااق بااي  مساااواي   بوصااته متحااا مي يطاارف
 األطااااراف ماااان واحاااادةإلساااا مية  اناااات مجهوريااااة إيااااران ا  وإن حاااا   املعاهاااادة،
 ااااااانون   19. وخبحااااااو  إعاااااا ان  اجلزائاااااار املؤرخااااااة “القضااااااية   املتحا مااااااة
 .ILM, vol. 20(1) (1981), p. 223  انظر، 1981الثان/يناير 

 See, for example, Iran-United States Claims Tribunal, The United ( 199ال  

States of America, and others and The Islamic Republic of Iran, and others, 

Award No. 108-A-16/582/591-FT, dissenting opinion of Parviz Ansari, 

Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 9 (1985), p. 97, at p. 99 . 
م حظااااا  الااااوالاي  املتحاااادة األمريييااااة علااااى    ، علااااى ساااابيل املثااااال   ، انظاااار  ( 200ال  

للجناااة املعنياااة اقاااوق اإلنساااان  التزاماااا  الااادول األطاااراف مبوجااااب    33العاااام    التعلياااق 
  22  والسياساااية،   املدنياااة الااادويل اخلاااا  سحلقاااوق    سلعهاااد امللحاااق    ياااار  الربوتو اااول االخت 

املوقاااااااااإل التاااااااااايل     علاااااااااى   ة متاحاااااااااال   3  قااااااااارة ، الت 1    ،  2008 اااااااااانون األول/ديسااااااااامرب  
www.state.gov/documents/organization/138852.pdf  .) بقااااااادر ماااااااا يتعلاااااااق بياااااااان  و

الوالاي  املتحدة بتتس  الربوتو ول االختياار  امللحاق سلعهاد الادويل اخلاا  سحلقاوق  
  دولااااه   ماااان   وال   أطرافااااه   ماااان ليساااات الااااوالاي  املتحاااادة    صااااك   وهااااو   ، السياسااااية املدنيااااة و 
 . 5من مشروع االستنتاج   2مبقتضى التقرة   “ [ آخر ا  ]ا ا سلو  ” ف نه يشيل   املتعاقدة، 

https://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
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 يئرررة  أو ايتعا رررمريرررن  يئرررايت ع رررم امل يئرررة هرررن   يصرررمعإهرررقانً  أو
 االً هم  أو ،(201اليتعكق هتفس  املعا مة املعنية فيما  لتسوية املنازهايت

ريررن فانررل  يئررايت تقنيررة ككفتتررا ريررؤألرايت الررمول األطررراف هتقررم  
خمتك   شر ال السركوك  أو  املووعة هوة  تنفيذ  ح ام املعا مايت،

 .واإلهقانيت رين فانل ااتايت    التاهعة لكمول

الواعدة    ،  “ املماعسة القحقة   تقييم ” وينبغي    ت فتم هباعة  ( 13ال 
ريرررن    حبيررر  تورررمل كرررقً   ، ا رررا العرررام ىعن   ، 2 اامكرررة الثانيرررة ريرررن الفقررررة 

وملميرم القيمرة القانونيرة    رين همريره  الوقوف هكت وفود  اعسة الحقة 
ااترررايت  ريرررا يصرررمع ريرررن إهرررقانيت  و سررركوك هرررن  و .  لتكرررا املماعسرررة 

ااتررايت  رر  التاهعررة لكررمول، قررم   أو   األخرررى، ريثررل املنظمررايت الموليررة 
     ألطرررراف  ررركة تقررروم  رررا ا ماعسرررة الحقرررة  ايت  يوررر ل انع اسررراً مل 

ينبغررري ريرررذ  لرررا   . وال ( 202ال قرررم يسرررت،  تكرررا املماعسرررة  أو   ، عا رررمة امل 
ريررررا يورررر كه سرررركوك ااتررررايت األخرررررى ريررررن انع ررررا   و  هرررر     املماثكررررة 

 اعسررررة    وهرررر    ألطررررراف ريررررن فانررررل ا قحقررررة  ال مماعسررررة  اسررررت،ثا  لك 
.  م إلررريت   الرررأ ت سرررن م    لرررا املماعسرررة   مباااا   ، تم  طرررراف املعا رررمة  نفسررر

      ،   حرم  اىلرا،   رن  ال    طرافراً   ليسرت دوالً اتايت الأ  ا فةنوطة 
 . عا مة امل  طراف  رين فانل  املماعسة القحقة    تقييم تسا م سوى    

   ت ررررررو  ريقرررررررعايت املنظمررررررايت الموليررررررة وقراعاىلررررررا  وةياااااان (14ال
.   حررررم  اىلررررا هتفسرررر  املعا ررررمايت  رررركةو اعسرررراىلا األخرررررى  ايت 
ريرررن  (يال1  الفقررررة  ،هكرررت سررربيل املثرررال ،و رررذا األريرررر ريعرررطف هررره

ريررن اتفاقيررة فيينررا لقررانو  املعا ررمايت هرر  الررمول واملنظمررايت  2 املررادة
الأ ( 1986)اتفاقية فيينا لعام ه  املنظمايت المولية   فيما  أو  المولية

ابهتباع ا  حم  شر ال  “[ملنظمة]ا املستقرة  املماعسة  ”تو  إط  
 سوى ىسةلة  5االستنتاج  عكق ريوروسيت . وال(203ال“قواهم املنظمة”
إ ا كانررت  اعسررة املنظمررايت الموليررة   ررن    تررمل هكررت  اعسررة  مااا

 .املعاهدةرين فانل المول األطراف     كة ايت 

 ، و ي تقاعيروتقاعير املنظمايت المولية هكت الصعيم العاملي (15ال
ماعسرررايت مل إبفرررراء حصرررر تكرررا املنظمرررايتهنررراء هكرررت ت كيررر   ت عرررم  

 تقيرريمحجيررة كبرر ة     ايتالررمول   لررال هعينرره،   ررن    ت ررو  
دليااال املنوررروع املعنرررو  فعكرررت سررربيل املثرررال، يعرررم  .ايت رررذن املماعسررر
ال جاااائ  وضااااإلتحديااااد ب املتعلقااااةاإلجااااراءا  واملعاااااي   وإراااااادا 

املتعلقاااي بوضاااإل  1967وبروتو اااول عاااام  1951مبقتضاااى اتتاقياااة عاااام 
__________ 

 See, for example, International Law Association, Committee (201ال 

on International Human Rights Law and Practice, “Final report on the 

impact of findings of the United Nations human rights treaty bodies”, 

Report of the Seventy-first Conference Held in Berlin, 16-21 August 

2004 (London, 2004), p. 621, paras. 21 et seq . 
 .See Gardiner (footnote 23 above), p. 239 (202ال 
  املتعلقاااااة املمارساااااة ال حقاااااة    جواناااااب سااااايجر  تنااااااول هاااااذا اجلاناااااب مااااان   ( 203ال  
 األعمال املتعلقة هبذا املوضوع.   مراحل املعاهدا    مرحلة اتلية من    من عاهدة مب 

، ويرروفر ابلترراي إعشرراداً يع رر   اعسررة الررمول اً ريتمرر همررقً  ال جئااي
 ويصررررررمل الورررررريء نفسرررررره هكررررررت. (204الفيمررررررا خيررررررة  ررررررذن املماعسررررررة

جتريه الكجنة  ،رينتجياً  الأ تتضمن جتميعاً  1540يسمت ريصفوفة  ما
لتررررماه   ،(2004ال1540ابلقررررراع  التاهعرررة جملكرررر  األريرررن املنوررررةة همرررقً 
 وتور ل املصرفوفة، هقرمع. (205الالتنفيذ الأ تتمذ ا المول األهضاء

حظاار اسااتحداث وإنتاااج ولاازين األساالحة ريررا تتعكررق هتنفيررذ اتفاقيررة 
 البيرتيولوجيااااااة الالبيولوجيااااااة( والتيسااااااينية وتاااااادم  تلااااااك األساااااالحة

اتتاقيااااااة حظاااااار اسااااااتحداث وإنتاااااااج ولاااااازين ، وكررررررذلا 1972 لعااااااام
، 1993 لعااامواسااتعمال األساالحة الييميائيااة وتاادم  تلااك األساالحة 

 .(206الهلا وتقييماً  املعا مت  هلات القحقة المول  اعسة  دليًق هكت

 ااترايت األخررى  ر  التاهعرة لكرمول   تؤدي    و  ن  يضاً  (16ال
 اعسررة الحقررة   ريررا يصررمع هررن األطررراف ريررن  تقيرريم   ريتمرراً  دوعاً 

 اللجناةُ    رذا الصرمد الوثيقرة الصركة وريرن األريثكرة   .عا رمةاملتطبيق  
كجنرة واليرة تكرا الفعرقوة هكرت تنفيرذ . (207الاألمحارلحليب ل  الدولية

والنظرررام األساسررري  1949لعرررام هاريرررة ككفتترررا  رررا اتفاقيرررايت فنيررر  
الكجنررة  تقررمم ،(208الالدوليااة للحااليب األمحاار واهلاا ل األمحاارلك،ركررة 

تفسرررر ية إعشررررادايت آخررررر إط ريررررن حرررر  الموليررررة لكصرررركيل األ ررررر 
السررررتناد إط ت كيرررر  التفاقيررررايت فنيرررر  وهروتوكوالىلررررا اإلضررررافية اب

__________ 
 See Office of the United Nations High Commissioner for ( 204ال  

Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and 

Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and 

the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (re-edited December 

2011), HCR/1P/4/ENG/REV.3, foreword نتساه    الدليل الرأ  القائل أبن   ؛ أما
يعرب عن  ارسة الدول، فقد رفضته، عن صواب، احمليماة االاادياة األسارتالية    

 Semunigus v. The   الثقافاا    تعادد   واؤون   اهلجرة   وزير   ضد   سيميونيَغس قضية  

Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (1999), 

Judgment, 14 April 1999, paras. 5-13  لااه وزن    الاادليل ؛ ومااإل ذلااك، فاا ن
مااان جاناااب الااادول.    ال حقاااة لممارساااة  ل   ا  صاااحيح   اساااتداليل  بااا  سعتبااااره بيااااان  

مان االتتاقيااة اخلاصاة بوضااإل ال جئااي    35مان املااادة    1  التقاارة علاى    تقااوم فحجيتاه  
تتعهاااد الااادول املتعاقااادة سلتعااااون ماااإل متوضاااية  ” الااايت تااانن علاااى أن    1951لعاااام  
وجاااه    ى املتحااادة لشاااؤون ال جئاااي ]...[    ارساااة ووائتهاااا، وتتعهاااد علااااألمااام  

 . “ تعبيق أحيام هذه االتتاقية   ى اخلحو  بتسهيل مهمتها   اإلاراف عل 
، التقاااارة  2004نيسااااان/أبريل    28  املااااؤر  (  2004ال 1540قاااارار جملااااس األماااان   ( 205ال  
  1540، ”تعمال محااتوفة  1540الج( مان املنعاوق؛ وحساب املوقااإل الشابيت للجناة  8

لتنظايم املعلومااا  حاول تنتيااذ    1540سااتخدم مان قبال جلنااة القارار   وسايلة أساساية تُ 
 /https://www.un.org/arماان قباال الاادول األعضاااء“ ال   1540قاارار جملااس األماان رقاام  

sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml .) 
 .See generally Gardiner (footnote 23 above), p. 239 (206ال 
 H.-P. Gasser, “International Committee of the Red Cross (207ال 

(ICRC)”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/), para. 20. 
 .Ibid., para. 25 (208ال 

https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/
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املادة  )ز( رين2الفقرة  وتنة. (209الك،ركةلالنظام األساسي   يتضمنه
  يكي ما هكتاألساسي رين النظام  5

لنظامهاا األساسات، علاى وجاه اخلحاو    يتمثل دور اللجنة الدولية، وفقاا   
الرموي اإلنساان  ابلقرانو   املعرفرة الز( العمال علاى فهام ونشار [...] :يلات فيماا

 الواجب التعبيق   النزاعا  املسلحة، وإعداد أ  تعوير له.

اللجناااااااة الدولياااااااة للحاااااااليب إط  رررررررذن الواليرررررررة، نورررررررريت  واسرررررررتناداً 
متهااااااوم املشااااااار ة املباااااااارة    بشااااااأن ةتتساااااا ي إراااااااادا  األمحاااااار

 القااااااااااااااانون اإلنسااااااااااااااان الاااااااااااااادويل إطااااااااااااااار  العدائيااااااااااااااة  األعمااااااااااااااال
2009 عاااام  

قائمرررة هكرررت همرررل همكيرررة ”نتررراج  رااااادا اإلو. (210ال
سررتنم إط ملكيررل لكمماعسررايت التعا ميررة والعرفيررة لكررمول، ت “حملاءاخلرر
ع ررر  املوقررر  املؤسسررري لكجنرررة الموليرررة لكصررركيل األ رررر ت” يو ررر

الررررأ ينبغرررري  ررررا تفسرررر  القررررانو  اإلنسررررا  الررررموي  ال يفيررررةهوررررة  
 ،ريررررذ  لرررراريررررن ااررررمير ابلررررذكر،  ررررذا السرررريال،  . و (211ال“القررررائم

قررررم كرررررعيت هكيررررم دوع ررررا األساسرررري   تطرررروير القررررانو  الررررمول    
هررن املررؤألر الررموي  الصررادع 1وهينمررا يررذك ر القررراع  .اإلنسررا  الررموي

 ،2011 عااااام ،ايررررادي والثقثرررر  لكصرررركيل األ ررررر واهلررررقل األ ررررر
الررررأ تضررررطكذ  ررررا الكجنررررة الموليررررة لكصرررركيل  “األدواع املتمررررة” هررررر

هكت الموع األساسي لكمول   تطوير القانو    يشدد”  األ ر، ف نه
 .(212ال“اإلنسا  الموي

و نرراك ريثررال آخررر هكررت سرركوك ااتررايت  رر  التاهعررة لكررمول  (17ال
املماعسررررة القحقررررة لكررررمول   رررركة هتقيرررريمالررررذي   ررررن    ي ررررو   ا 

و و  ،ام األرضية والذخائر العنقوديةمرصد األلغ و  ،  ال و األطراف
االئات ف و  ريبادعة ريوطكة ه  ايمكة المولية يظر األلغام األعضرية

 ع رمنظرام ”هو فه  ويتصرف املر م .املناه  للذخائر العنقودية
وإنتررراج ونقرررل  زينالتفاقيرررة حظرررر اسرررتعمال وختررر (213ال“ذحب رررم الواقررر

 (اتفاقيررررررة  و واالوتررررررمري  تكرررررا األلغررررررام  ،األلغرررررام املضررررررادة لألفرررررراد
( اتفاقيرررة دهكرررناللرررذخائر العنقوديرررة املتعكقرررة ابتفاقيرررة االو  1997 لعاااام
م . 2008 لعاااااام هيررررراانيت ىرررررا  رررررو  و  ررررركة ريرررررن قررررروائم  رصاااااداملوي عررررر 

__________ 
األمحاار    واهلاا ل اعتمااده املااؤمتر الاادويل اخلااامس والعشاارون للحااليب األمحاار   ( 209ال  

 . 2006و   1995  عامت    وُعدل ،  1986األول/أ توبر   شرين ت   جنيف    
 ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct (210ال 

Participation in Hostilities under International Humanitarian Law 

(2009), p. 10. 
 .Ibid., p. 9 (211ال 
—ICRC, 31st International Conference 2011: Resolution 1 (212ال 

Strengthening legal protection for victims of armed conflicts, 1 

December 2011. 
 ./See www.the-monitor.org (213ال 

 سرائلامل،    كة  ريروع، ع   عة، ويو اعسايت المول األطراف واملوق  
 .(214الابتفاقية دهكن املتعكقةتفس ية ال

      ظتررررر ريثرررراال الكجنررررة الموليررررة لكصرررركيل األ ررررر واملر ررررم وي   ( 18ال 
ابسررررتطاهة ااتررررايت  رررر  التاهعررررة لكررررمول    تقررررمم  دلررررة قيمررررة هكررررت  

تسرتم   تقيريم  رذن األدلرة، هرل و        القحقة لألطراف و  ة املماعس 
وريذ  لا، فااتايت    التاهعة لكمول قم تسعت    . تا ك تو   تست،   

إط ملقيررق  اايىلررا اخلا ررة الررأ قررم ختتكرر  هررن  ررااييت الررمول   يضرراً  
 . هصوعة نقمية رين مث، ال هم رين استعراض تقييماىلا  و   . األطراف 

   إ ا كا  ينبغي هلا    تو   يضاً  ما أيضا  وحبثت الكجنة   (19ال
هو ررررفتا  “املماعسررررة االفتماهيررررة”إط  5نررررة ريوررررروس االسررررتنتاج 

 ا ]...[    ي ررررو  ]...[ جيرررروز  ]...[ سرررركوك آخررررر”هكررررت  ريثرررراالً 
 وريراهراةً . (215ال“ةاملماعسة القحقرة ألطرراف املعا رم هنم تقييم   مهية

 هورررة ريرررن الكجنرررة لكوررروا ل الرررأ  هررررب هنترررا هرررمد ريرررن  هضرررائتا 
ريررن  ه، اعهيت الكجنررة  نرروريررمى  رركته ابملوضرروسريعرر   لررا املفترروم 

ملماعسرررررة ا” لرررررراملم نرررررة  األمهيرررررةلة ةتنررررراول ريسررررر   ي رررررو  األفضرررررل 
 .  التعكيق “االفتماهية

ة يقررررررول اإلنسررررررا    هعررررررض ا  مررررررة األوعوهيرررررر واعتاااااارب  (20ال
التغررررررر ايت ”و (216ال“القبرررررررول االفتمررررررراهي املتزايرررررررم”املناسررررررربايت    

ض تفسرررررررر  ا ررررررررر  ريرررررررررا   وا  رررررررركة   (217ال“االفتماهيررررررررة الرئيسررررررررية
التغررررر ايت ” هرررررر احمليماااااة استورررررتادوريرررررذ  لرررررا، فررررر    .املعا رررررمايت
  طايرررررة  ريرتبطررررراً  يظااااال “القبرررررول االفتمررررراهي” أو “االفتماهيرررررة

 ويصررررمل  ررررذا هوفررررره خررررا  هكرررررت. (218الاملطرررراف ىماعسررررة الرررررمول
 ريسااتي و (219الدودجاُان ضااد اململيااة املتحاادة مهرراقضاايتي مهمتااي 

دودجُان ضاد اململياةقضية  ففي.  (220الُغدوين ضد اململية املتحدة

__________ 
 See, for example, Cluster Munition Monitor 2011 (Mines (214ال 

Action Canada, 2011), pp. 24-31. 
 ال حقااااااة واملمارسااااااة ال حقااااااة االتتاقااااااا  عاااااان األول التقرياااااارانظاااااار  (215ال 

 .يليها وما 129(، التقرة A/CN.4/660ال املعاهدا  بتتس  يتعلق فيما
 ,Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95 (216ال 

ECHR 2002-VI, para. 85. 
 .Ibid., para. 100 (217ال 
 See also I. v. the United Kingdom [GC], no. 25680/94, 11 July (218ال 

2002, para. 65; Burden and Burden v. the United Kingdom, no. 

13378/05, 12 December 2006, para. 57; Shackell v. the United Kingdom 

(dec.), no. 45851/99, 27 April 2000, para. 1; Schalk and Kopf v. 

Austria, no. 30141/04, ECHR 2010, para. 58. 
 Dudgeon v. the United Kingdom, 22 October 1981, Series A (219ال 

no. 45, in particular para. 60. 
 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (see footnote (220ال 

216 above), in particular para. 85. 

http://www.the-monitor.org/
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 اً جترررررانريتزايرررررم تسررررراحماً ”، خكصرررررت ا  مرررررة إط     نررررراك املتحااااادة
الواقااإل املتمثاال   ريررن خررقل اإلشرراعة إط  “السرركوك اانسرري املثكرري

   الغالبيررررة العظمررررت ريررررن الررررمول األهضرررراء   لكرررر   وعواب،” نرررره 
التعاريرل ريررذ املماعسررايت  ماان املناسااب أو ضرروعيي عتررحمل ريررن اليعرم  مل

   هو رفتااانسية املثكية، ريرن النروس املعرروض اع  هكرت ا  مرة، 
ق   ريرررراً حرررم  اىلرررا  ، “هكيررره فرررزاءايت القرررانو  اانرررائيينبغررري    تطبررر 

تغررض الطرررف هررن التغرر ايت ”تسررتطيذ     ال وابلترراي فرر   ا  مررة
ل املوررتودة الررأ حررمثت    ررذا الصررمد   القررانو  الررماخكي لكررمو 

السرررركطايت   ”و شرررراعيت ا  مررررة كررررذلا إط    . (221ال“األهضرررراء
الوررمالية  اىلررا قررم اريتنعررت   السررنوايت األخرر ة هررن إنفررا   أيرلناادا
،  ريسااتي غاُادوين ضااد اململيااة املتحاادة قضااية . و (222ال“ القررانو 

هكرررت  تقبرررل اارررمل ال لألدلرررة الواضررر،ة الرررأ” ولرررت ا  مرررة  مهيرررة 
لصرا  زايدة القبرول االفتمراهي ملغرايري    ال وفود توفه دوي ريسرتمر  

هلويرررررة  اب القرررررانو     االهرررررطاف لصرررررا     وإمنرررررا ،  وحسرررررل   اهلويرررررة اانسرررررية 
 . ( 223ال “ التحوحل اانسية ااميمة ملغايري اهلوية اانسية هعم همكية  

و  ررررذا، فرررر   ا  مررررة األوعوهيررررة يقررررول اإلنسررررا  تت،قررررق  (21ال
 . المول ة   اعس فعقً التطوعايت االفتماهية تنع     إ ا كانت ا 

__________ 
 ,Dudgeon v. the United Kingdom (see footnote 219 above) (221ال 

para. 60. 
 .Ibid (222ال 
 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (see footnote (223ال 

216 above), para. 85; see also para. 90. 

ركز هكت القضااي املتعكقة ى ،هكت سبيل املثال  ،ويصمل  ذا الويء
القضرااي املتعكقرة ابيرق و (224الاألطفال املولرودين خراعج نطرال الرزواج

  ري ررا  إقاريرة ريؤقررت ( “الغجرر”الالروريرا   اهررايتاملزهروم لربعض 
ريررن ريوا رركة  ااماهررايتالبكررماييت ل رري تررتم ن  ررذن هلررم ختصصرره 

 .(225المنط هيوتا القائم هكت الطحال

املماعسررررة االفتماهيررررة وفررررود سررررتنت     لرررررد ي  و  ررررن     (22ال
ورر ل  اعسررة الحقررة  ايت يل اً   حررم  اترره، لرري  كافيرر ،(القحقررةال

فت ا  مة األوعوهية وريذ  لا، فقم اهط  .عا مةاملتطبيق        كة
ابملماعسرررررررة االفتماهيرررررررة  األحيرررررررا ،  هعرررررررض  ،يقرررررررول اإلنسرررررررا 

 .المول  اعسة  تقييم   ريراً يسا مابهتباع ا 

__________ 
 Mazurek v. France, no. 34406/97, ECHR 2000-II, para. 52; see (224ال 

also Marckx v. Belgium, 13 June 1979, Series A no. 31, para. 41; Inze v. 

Austria, 28 October 1987, Series A no. 126, para. 44; Brauer v. 

Germany, no. 3545/04, 28 May 2009, para. 40. 
 Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, ECHR (225ال 

2001-I, paras. 70 and 93; see also Lee v. the United Kingdom [GC], 

no. 25289/94, 18 January 2001, paras. 95-96; Beard v. the United 

Kingdom [GC], no. 24882/94, 18 January 2001, paras. 104-105; Coster 

v. the United Kingdom [GC], no. 24876/94, 18 January 2001, paras. 

107-108; Jane Smith v. the United Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 

January 2001, paras. 100-101 . 
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 الفصل اخلامس 
 األجنبية  حصانة مسؤول الدو  م  الوالية القضائية اجلنائية

 مقدمة  -ألف

أن ( 2007قرر  اللجنة   دورهتا التاسعة واخلمساي العاام  -40
ححااااانة مسااااؤويل الاااادول ماااان ”تاااادرج   باااارانمج عملهااااا موضااااوع 
أ.   ، وعينااااات السااااايد روماااااان“الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة

، طلبات اللجناة مان نتساهاو  الدورة .  (226ال ولود ي مقررا  خاصا  
األمانااة العامااة أن تعااد دراسااة تتضاامن املعلومااا  األساسااية املتعلقااة 

 .(227ال، وأتيحت هذه الدراسة للجنة   دورهتا الستيسملوضوع
وقدم املقرر اخلا  ث ثاة تقاارير. وتلقات اللجناة التقريار األويل   -41

تلقااات التقريااارين الثاااان  (، و 2008ونظااار  فياااه   دورهتاااا الساااتي العاااام  
  . ( 228ال ( 2011والثالااااث ونظاااار  فيهمااااا   دورهتااااا الثالثااااة والسااااتي العااااام  

تتمين اللجنة من النظر   هذا املوضوع   دورهتا احلادياة والساتي   ومل 
 . ( 229ال ( 2010( ودورهتا الثانية والستي العام  2009العام  

( 2012وعينااااات اللجناااااة   دورهتاااااا الرابعاااااة والساااااتي العاااااام  -42
لتحااال حماااال  مقاااررة خاصاااة إسااايوسر إراننااادثبسااايون ث ونالسااايدة  

وتلقااات اللجناااة  السااايد  ولاااود ي الاااذ  مل يعاااد عضاااوا    اللجناااة.
التقرياااااار األويل للمقااااااررة اخلاصااااااة اجلدياااااادة ونظاااااار  فيااااااه   نتااااااس 

 .(230ال(2012العام  الدورة

__________ 
الانظاااااااااااااار  2007متوز/يوليااااااااااااااه  20املعقااااااااااااااودة    2940جلسااااااااااااااتها    (226ال 

أحاطات اجلمعيااة  وقاد(. 376 التقارة(، الثاان، اجمللاد الثاان الاجلازء 2007 حولياة
  2007 انون األول/ديسمرب   6املؤر    62/66  قرارها من 7  التقرة  العامة علما  

   أُدرجبقااارار اللجنااااة إدراج املوضااااوع   باااارانمج عملهااااا. و ااااان املوضااااوع قااااد 
 واخلمسااااااي الثامنااااااة دورهتااااااا أثناااااااء  باااااارانمج عماااااال اللجنااااااة العوياااااال األجاااااال 

رتمب الاااوارد   املرفاااق األول لتقريااار اللجناااة (، وذلاااك اساااتنادا  إىل املقااا2006 عاااامال
 (.246-235 و  ،257 التقرة ،(الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2006 حوليةال
. ول طااا ع 386 التقااارة ،(الثاااان، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء 2007 حولياااة (227ال 

علااااااى املااااااذ رة املتعلقااااااة هبااااااذا املوضااااااوع الاااااايت أعاااااادهتا األمانااااااة العامااااااة، انظاااااار 
A/CN.4/596  وCorr.1  واثئق للجنة، الشبيت املوقإل على  متاحة  مستنسخة؛ال 

 (.الستي الدورة
 A/CN.4/601 الوثيقااااااة(، األول، اجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء 2008 حوليااااااة (228ال 

 الوثيقااااااااااة(، األول، اجمللااااااااااد الثااااااااااان الاجلاااااااااازء 2010 حوليااااااااااةالالتقرياااااااااار األويل(؛ 
A/CN.4/631  األول، اجمللاااااد الثاااااان الاجلاااااازء 2011 حولياااااةالالتقريااااار الثاااااان(؛ ،)

 الالتقرير الثالث(. A/CN.4/646 الوثيقة
؛ 207التقااااااارة  ،(الثاااااااان، اجمللاااااااد الثاااااااان الاجلااااااازء 2009 حولياااااااة انظااااااار (229ال 
 .343 التقرة ،(الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2010 حوليةو
 .A/CN.4/654 الوثيقة(، األول، اجمللد الثان الاجلزء 2012 حولية (230ال 

 املوضوع يف الدورة احلالية النظر يف   -ابء

 ان معروضا  على اللجنة التقرير الثان للمقررة اخلاصاة   -43
(. ونظااااااااااار  اللجناااااااااااة   التقريااااااااااار   جلسااااااااااااهتا  A/CN.4/661ال 

، وهاااااااااات اجللسااااااااااا   3170و  جلسااااااااااتها    3168إىل    3164 ماااااااااان 
  24و   22و   21أاير/مااااايو و     17إىل    15   التاااارتة ماااان  املعقااااودة 
 . 2013أاير/مايو  

واسااااااتند  املقااااااررة اخلاصااااااة   التقرياااااار الثااااااان إىل األساااااااليب   -44
انَ  ي   تقريرهاااا األويل، ماااإل مراعااااة  ت املنهجياااة وخعاااة العمااال العاماااة املبياااّ

املناقشااا  الاايت جاار    جلنااة القااانون الاادويل و  اللجنااة السادسااة    
. وتناااول التقرياار مااا يلاات  الأ( نعاااق املوضااوع ونعاااق تعبيااق  2012عااام  

املواد؛ والب( متهوما احلحانة والوالياة القضاائية؛ والج( التارق  مشاريإل  
ادياااد العناصاااار   باااي احلحاااانة الشخحااااية واحلحاااانة املوضااااوعية؛ والد( 

املعياريااة لنظااام احلحااانة الشخحااية. وبناااء علااى هااذا التحلياال، قااُدمت  
سااااتة مشاااااريإل مااااواد لياااات تنظاااار فيهااااا جلنااااة القااااانون الاااادويل. وتناولاااات  

؛  ( 231ال ( 1المشاروع املااادة    مشااريإل املااواد تعبيااق  نعااق  مشااريإل املاواد هااذه  
المشاروع املاادة    مشاريإل املواد تعبيق    نعاق    غ  املشمولة احلحاان   و 
ماااااان الواليااااااة   ؛ وتعريااااااف الواليااااااة القضااااااائية اجلنائيااااااة، واحلحااااااانة ( 232ال ( 2

  املوضااوعية القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، واحلحااانة الشخحااية، واحلحااانة  

__________ 
 على ما يلت   1مشروع املادة  ينن  (231ال 

 مشاريإل املواد تعبيقنعاق ” 
  ارساااةححاااانة بعااا  مساااؤويل الااادول مااان  هاااذهمشااااريإل املاااواد  تتنااااول” 

دون اإلخ ل أبحياام  وذلك ،دولة أخرى  جانب  منالوالية القضائية اجلنائية  
 “.2 مشروع املادة

 على ما يلت   2مشروع املادة  ينن  (232ال 
 مشاريإل املواد تعبيق  نعاق  املشمولة غ احلحاان  ” 
 مشاريإل املواد هذه  تعبيقنعاق  من ُتستبعد” 
احلحااااااان  اجلنائياااااة املمنوحاااااة   ساااااياق الع قاااااا  الدبلوماساااااية أو  ”الأ( 

 أثناء بعثة خاصة أو فيما يتحل هبا؛ القنحلية أو
عاهااادا  املاتتاقاااا  املقااار أو  مبوجاااب تنشاااأ الااايت اجلنائياااةاحلحااااان   ”الب( 

امتيااازا   ااادد الاايتالتمثياال الدبلوماساات لاادى املنظمااا  الدوليااة أو  تاانظمالايت 
 وححاان  املنظما  الدولية ومووتيها أو و  ئها؛

 أخرى؛ خمححةمبوجب معاهدا  دولية  ملنشأةاحلحاان  ا ”الج( 
دولااة  ملسااؤويل انتراديااة بحااورةخاارى متنحهااا دولااة مااا أ  ححاااان  أ ”الد( 

 خاصة أثناء وجودهم   أراضيها“.و أخرى، 
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المشااروع    الشخحااية لححااانة  ل   الااذايت نعاااق  ؛ وال ( 233ال ( 3املااادة   المشااروع 
المشااااااااروع    الشخحاااااااية   لححااااااااانة املوضاااااااوعت ل نعاااااااااق  ؛ وال ( 234ال ( 4 املاااااااادة 
 . ( 236ال ( 6المشروع املادة    الشخحية   لححانة ل زمين  ال نعاق  ؛ وال ( 235ال ( 5 املادة 

__________ 
 على ما يلت   3مشروع املادة  ينن  (233ال 

 تعاريف” 
 ”ألغراض مشاريإل املواد هذه  
مجياااااإل أاااااايال الوالياااااة  ‘الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة’يعاااااين محاااااعل   ”الأ( 

الااايت يقتضااايها قاااانون الدولاااة الااايت  واألعماااالالقضاااائية والعملياااا  واإلجاااراءا  
حمليماة ماا إثباا  وإنتااذ املساؤولية  يتساذ ليات ارسة الوالية القضاائية    تتوخى

 ااملنحااااو  عليهاااا األعمااااال ماااان عماااالاجلنائيااااة الترديااااة الناااااائة عاااان ارتياااااب 
ألغاراض و   تلك الدولة.  به املعمولقانون أو جنحة مبوجب ال  جرةة  بوصتها

 عليااه يقااوم الااذ ساااس األ ييااون ، ‘الواليااة القضااائية اجلنائيااة’تعريااف محااعل  
 ذ  صلة؛ الدولة    ارسة واليتها القضائية غ  اختحا 

تعاااين احلماياااة الااايت  ‘احلحااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائيااة األجنبياااة’ الب(” 
 جاناب مانالوالية القضائية اجلنائية   ارسةمن  الدولة  مسؤويل  بع  يتمتإل هبا  

 ؛قضاة وحما م دولة أخرى
احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة    تعاااين   ‘ احلحاااانة الشخحاااية ’  ”الج(  

جنسااايتها    الدولااة الااايت حيملااون    مر ااازهم الدولاااة اياام    مسااؤويل الاايت يتمتاااإل هبااا بعااا   
 وويتة متثيل الدولة   ع قاهتا الدولية؛   ة مباارة وتلقائي   بحورة  موهلم  الذ  و 
احلحاااااانة مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة    تعاااااين   ‘ احلحاااااانة املوضاااااوعية ’  ”الد(  

الااايت يؤدوهناااا      األعماااال الدولاااة علاااى أسااااس    مساااؤولو األجنبياااة الااايت يتمتاااإل هباااا  
 “. رمسية‘  ’أعمال بواليتهم واليت ةين وصتها أبهنا   اضع عهم سياق  

 على ما يلت   4مشروع املادة  ينن  (234ال 
 لححانة الشخحيةل الذايتنعاق ال” 
رؤساااء الاادول ورؤساااء احليومااا  ووزراء اخلارجيااة سحلحااانة ماان  يتمتااإل” 
 “.جنسيتها حيملون  دولة ال جانب منالوالية القضائية اجلنائية   ارسة

  يلت ما على 5 املادة مشروع ينن  (235ال 
 لححانة الشخحيةل املاد نعاق ال” 
احلحاانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة الايت يتمتاإل هباا  تشامل -1” 

اصاة منهاا اخل، األعمالرؤساء الدول ورؤساء احليوما  ووزراء اخلارجية مجيإل 
 فرتة واليتهم أو أثناءها. بدءهؤالء األاخا  قبل  عن الحادرةرمسية، وال
حلحاانة سة يتمتإل رؤساء الادول ورؤسااء احليوماا  ووزراء اخلارجيا  ال -2” 

بعاد  عانهم تحادررمسياة، الايت وال منهااصة اخل، سألعمالالشخحية فيما يتعلق 
احلحاانة  مان األخارى سألاايال ةس ال. ومن املتهوم أن هذا مناصبهم  تر هم

الايت قاد يتمتاإل هباا هاؤالء األااخا  فيماا يتعلاق سألعماال الرمسياة الايت يؤدوهنااا 
 “.مناصبهم تركخمتلتة بعد  بحتة

 على ما يلت   6مشروع املادة  ينن  (236ال 
 لححانة الشخحيةلزمين النعاق ال” 
واليااة رئاايس الدولااة أو  فاارتة خاا ل ححاارا  احلحااانة الشخحااية  تنعبااق -1” 

 .الترتة تلك سنتهاء وزير اخلارجية وتنتهت تلقائيا   رئيس احليومة أو
احلحااانة الشخحااية املخولاة لاارئيس الدولااة السااابق أو  انقضاااء مال ال -2” 

 احلحانة من به يتمتعون  قد مبا السابقوزير اخلارجية  أو السابقرئيس احليومة 
 عاانهم الحااادرةالرمسيااة  سألعمااليتعلااق  ، فيمااامناصابهم همبعااد تاار  املوضاوعية،

 “.مناصبهم توليهم أثناء

مناقشااة التقرياار الثااان للمقااررة اخلاصااة، قاارر  اللجنااة  وبعااد -45
، إحالاة مشااريإل 2013أاير/ماايو  24، املعقودة   3170  جلستها  

املاااواد الساااتة الاااواردة   التقريااار إىل جلناااة الحاااياغة، علاااى أسااااس أن 
هذه األخ ة ستأخذ   اعتبارها اآلراء اليت جرى اإلعراب عنهاا   

 اجللسة العامة.
، 2013حزيران/يونياااااااااه  7، املعقاااااااااودة   3174و  اجللساااااااااة  -46

اعتماااد  بحاااتة مؤقتاااة ث ثاااة و الحاااياغة  تلقااات اللجناااة تقريااار جلناااة
 أدانه(. 1-الانظر الترع جيم مواد مشاريإل

 7و 6، املعقاااااااااودة   3196إىل  3193و  اجللساااااااااا  مااااااااان  -47
، اعتمااااد  اللجنااااة التعليقااااا  علااااى مشاااااريإل 2013آب/أغسااااعس 

  الاااادورة احلاليااااة الانظاااار التاااارع  مؤقتااااة بحااااتة اعتماااادهتا الاااايتاملااااواد 
 أدانه(.  2-جيم

صـانة مسـؤول الـدو  مـ  نص مشاريع املواد املتعلقـة   -جيم
الـيت اعتمـدهتا اللجنـة  األجنبيـة الواليـة القضـائية اجلنائيـة
 بصفة مؤقتة حىت اآلن

 نن مشاريإل املواد   -1
اعتماادهتا اللجنااة بحااتة فيمااا يلاات ناان مشاااريإل املااواد الاايت  -48

 مؤقتة ح  اآلن.

 الباب األو  

 مقدمة 
 هذه مشاريع املواد  نطاق -1 املادة

الــدو  مــ   (237)تســري مشــاريع املــواد هــذه علــى حصــانة مســؤول -1 
 الوالية القضائية اجلنائية لدولة أخرى.

ال ختل مشاريع املواد هذه ابحلصـانة مـ  الواليـة القضـائية اجلنائيـة  -2 
ــيما  ــدول، وال سـ ــانون الـ ــد القـ ــ  قواعـ ــة مـ ــد خاصـ ــب قواعـ ــة مبوجـ املمنوحـ

ــا األشــــخا   ابلبعثــــات الدبلوماســــية،  املرتبطــــوناحلصــــانة الــــيت يتمتــــع  ــ
ــوات  ــة، والقــ ــة، واملنظمــــات الدوليــ ــلية، والبعثــــات اخلاصــ ــز القنصــ واملراكــ

 ة لدولة م  الدو . العسكري

 ... 

__________ 
 .الدراسة من دملزي “املسؤولون ” محعل  استخدام سيخضإل (237ال 
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 الباب الثان 

 احلصانة الشخصية 
 الشخصية  ابحلصانة يتمتعون الذي  األشخا  -3 املادة

ــانة  ــة ابحلصـ ــات ووزراء اخلارجيـ ــاء احلكومـ ــدو  ورءسـ ــاء الـ ــع رءسـ  يتمتـ
 م   ارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. الشخصية

 الشخصية  احلصانة نطاق -4 املادة

يتمتع رءساء الدو  ورءساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة ابحلصـانة  -1 
 أثناء شهلهم املنصب فقط. الشخصية

مجيع األفعا  اليت يقوم  ـا رءسـاء   الشخصيةتهطي هذه احلصانة   -2 
ووزراء اخلارجيـة، بصـفة شخصـية أو ر،يـة، قبـل  الدو  ورءساء احلكومات

 أثناءه. شهلهم املنصب أو

بتطبيــق قواعــد القــانون الــدول  الشخصــيةال خيــل وقــف احلصــانة  -3 
 .املوضوعيةاملتعلقة ابحلصانة 

ناان مشاااريإل املااواد والتعليقااا  عليهااا الاايت اعتماادهتا   -2
 والستي اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة

ناان مشاااريإل املااواد، مااإل التعليقااا  عليهااا، الاايت  فيمااا يلاات -49
 اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي.

 الباب األو  

 مقدمة 

 هذه  املواد  مشاريع  نطاق -1  املادة
 (238)تســـري مشـــاريع املـــواد هـــذه علـــى حصـــانة مســـؤول -1 

 الدو  م  الوالية القضائية اجلنائية لدولة أخرى. 
حلصانة م  الوالية القضائية ابال ختل مشاريع املواد هذه   -2 

ــد القـــانون  ــة مـــ  قواعـ ــب قواعـــد خاصـ ــة املمنوحـــة مبوجـ اجلنائيـ
الدول، وال سـيما احلصـانة الـيت يتمتـع  ـا األشـخا  املرتبطـون 

، والبعثـــات اخلاصـــة، ابلبعثـــات الدبلوماســـية، واملراكـــز القنصـــلية
 واملنظمات الدولية، والقوات العسكرية لدولة م  الدو .

 ... 

 التعليق 

لتحديااااد نعاااااق مشاااااريإل املااااواد  1ُخحاااان مشااااروع املااااادة  (1ال
املتعلقاااااة احاااااانة مساااااؤويل الااااادول مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة 
األجنبيااة. وهااو ياادمج   مااادة واحاادة املنظااور الثنااائت الااذ   اناات 

__________ 
 .مثله (238ال 

. (239الرة اخلاصاااة قاااد اقرتحتاااه   األسااااس   ماااادتي منتحااالتياملقااار 
احلاااال  الاايت تنعبااق عليهااا مشاااريإل املااواد، بينمااا  1وتوضاا  التقاارة 
، يعااّدد “عاادم اإلخاا ل” بناادا  وقائيااا ، أو بناادا  لااا 2تتضاامن التقاارة 

احلاال  اليت لضإل، مبقتضى القانون الدويل، لنظم خاصة ال تتأثر 
املاااااواد هاااااذه. و انااااات اللجناااااة قاااااد جلاااااأ    املاضااااات إىل مبشااااااريإل 

أساليب ا  لتعيي هذا البعاد الثناائت لنعااق جمموعاة مان مشااريإل 
لينهااا رأ    هااذه احلالااة أنااه ماان األفضاال اجلمااإل بااي  ،(240الاملااواد

البعدين   حيم واحد، وخحوصا  ملا   ذلك من فائدة تتمثل   
مناة   إطاار ماادة واحادة. ويُغاين تيس  معاجلاة البعادين معاجلاة متزا

 “ال تساااااار ”ذلااااااك أيضااااااا  عاااااان االسااااااتعانة بتعباااااا ا  ماااااان قبياااااال 
  عناااوان مااادة مساااتقلة، وهااات تعبااا ا   “ال تاااؤثر”و “تسااتثين”و

يااارى بعااا  أعضااااء اللجناااة أهناااا ال تنساااجم انساااجاما  اتماااا  ماااإل بناااد 
 . “عدم اإلخ ل”
بعااااااده نعاااااااق تعبيااااااق مشاااااااريإل املااااااواد    1وااااااادد التقاااااارة  (2ال

اإلجيايب. ولتحقيق هذه الغاياة، قارر  اللجناة أن تساتخدم   هاذه 
، وهات الحايغة الايت “تسر  مشاريإل املاواد هاذه علاى”التقرة عبارة  

اسااااااُتخدمت حااااااديثا    مشاااااااريإل مااااااواد أخاااااارى اعتماااااادهتا اللجنااااااة 
 . (241الوتضمنت حيما  يش  إىل نعاق تعبيقها

وماان جهاااة أخااارى، رأ  اللجنااة أناااه ينبغااات اديااد نعااااق تعبياااق   
مشاريإل املواد أببسط أسلوب  ين، اياث ياوفر إطاارا  لبقياة مشااريإل  
املااواد وال يااؤثر   القضااااي األخاارى أو يتضاامن حيمااا  مساابقا  بشااأن  
القضااي األخرى اليت ستعاجلها اللجنة فيما بعد   أحيام أخرى من  

__________ 
  املااادتي   مشااروعت   ، ( A/CN.4/661اخلاصااة ال   للمقااررة التقرياار الثااان    انظاار  ( 239ال  
 من نتس التقرير. 34-19 التقرا  أيضا   انظر. 2و 1
  الوالياااااة   مااااان   و تلياهتاااااا   الااااادول مشااااااريإل املاااااواد املتعلقاااااة احااااااان        (240ال 

 حولياةال   واألربعاي   الثالثاة   دورهتاا       اللجناة   اعتمادهتا   ماواد   مشااريإل  وهت  ، القضائية 
  البعااد   تعاا    أن   اللجناة   اختااار  (،  28 التقارة(، الثااناجمللاد الثاان الاجلاازء  ،1991

  املعاااف وانعيااس ذلااك   هنايااة    منتحاالي،   مااادتي   مشااروعت الثنااائت للنعاااق    
الانظاار اتتاقيااة األماام املتحاادة حلحاااان     2004االتتاقيااة الاايت اعُتمااد    عااام      

 اانون    2املاؤر     38/ 59  العاماة   اجلمعية   قرار   ، و تلياهتا من الوالية القضائية  الدول 
(. أمااا   اتتاقيااة فيينااا لتمثياال الاادول  3و   1  املااادتي ، املرفااق،  2004األول/ديساامرب  

( واتتاقيااااة  1975  لعااااام   ع قاهتااااا مااااإل املنظمااااا  الدوليااااة ذا  العااااابإل العاااااملت ال 
(  1997  لعاااام ال   امل حياااة   غااا    األغاااراض       الدولياااة   املائياااة   اجملاااار    اساااتخدام   قاااانون 

دد   فقااااد   ، ، املرفااااق( 1997أاير/مااااايو    21املااااؤر     229/ 51اجلمعيااااة العامااااة    قاااارار ال    حااااُ
أن    وبارغم .  اخلاصاة   الانظم   إىل   أيضاا    تشا    واحادة   ماادة       جوانبه  مبختلف  النعاق 
      األوىل   القااراءة       اللجنااة   اعتماادهتا   الاايت   األجانااب   بعاارد   املتعلقااة   املااواد   مشاااريإل 
  تناولاااات (  45 التقاااارة(، الثااااانالاجلاااازء  الثااااان اجمللااااد ،2012 حوليااااةال   2012  عااااام 

تشامل    تلاك املواد    مشاريإل   ف ن مادة واحدة تتألف من فقرتي،      بدورها  النعاق 
     اخلاصاااة   الااانظم   بعااا    إبقااااء أحياماااا  مساااتقلة أخااارى يتمثااال الغااارض منهاااا    

 نعاق حمدد. 
 مان 1 املاادة مشاروع   املثاال، سابيل علاى  الحيغة،  هذه  اسُتخدمت (241ال 

 .األجانب بعرد املتعلقة املواد مشاريإل
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للجنااة وضااإل إاااارة وصااتية إىل النعاااق تااذ ر  الاانن. وعليااه، قاارر  ا 
فيها العناصر الواردة   عنوان املوضوع نتسه. وللسبب نتسه، قرر   

الايت    “ من  ارساة ” اللجنة أن اذف من اديد نعاق التعبيق عبارة  
 انااات املقاااررة اخلاصاااة قاااد اقرتحتهاااا   البداياااة. فقاااد فسااار عااادد مااان  
أعضاااء اللجنااة هااذه العبااارة بعاارق خمتلتااة، باال متناقضااة أحياااان ، ماان  
حيااث نتائجهااا فيمااا يتعلااق بتحديااد نعاااق الواليااة القضااائية اجلنائياااة  

  “ ماااااااان  ارسااااااااة ” األجنبياااااااة. وأُخااااااااذ   احلساااااااابان أيضااااااااا  أن عبااااااااارة  
. ولاذا  ( 242ال يإل ماواد أخارى صااغتها املقاررة اخلاصاة مساتخدمة   مشاار 

رأ  اللجناااة أن العباااارة غااا  ضااارورية لتحدياااد النعااااق العاااام لتعبياااق  
مشاااااريإل املااااواد، وأبقاااات عليهااااا السااااتخدامها   مواضااااإل أخاااارى ماااان  

 . ( 243ال مشاريإل املواد ييون مياهنا فيها أنسب 
العناصااااار الث ثااااااة احملااااادِّدة للغاااااارض ماااااان  1وتغعااااات التقاااااارة  (3ال
ماان هاام األااخا  املتمتعااون سحلحااانة؟  شااريإل املااواد، وهات  الأ(م

المسااااؤولو الاااادول(؛ والب( مااااا هااااو نااااوع الواليااااة القضااااائية املتااااأثرة 
سحلحاانة؟ الالوالياة القضاائية اجلنائياة(؛ والج( ماا هاو امليادان الااذ  
مُتاَرس فيه هذه الوالية القضاائية اجلنائياة؟ الالوالياة القضاائية اجلنائياة 

 ى(.لدولة أخر 
وفيما يتعلق سلعنحار األول، اختاار  اللجناة ححار مشااريإل   ( 4ال 

املاواد   احلحاانة ماان الوالياة القضاائية اجلنائيااة األجنبياة الايت جيااوز أن  
يتمتاااإل هباااا األااااخا  الاااذين ةثلاااون دولاااة أو يتحااارفون سمسهاااا. و   
األعماااال الساااابقة للجناااة، أاااا  إىل األااااخا  املتمتعاااي سحلحاااانة  

. غااا  أن اساااتخدام هاااذا املحاااعل ، وماااا  ( 244ال “ ملساااؤولون ا ” مبحاااعل   
يقابله سللغاا  األخارى، قاد أاثر بعا  املشاا ل الايت وجهات املقاررة  

وأاار إليها أيضا  بع  أعضاء    ، ( 245ال اخلاصة االنتباه إليها   تقريريها 
اللجنة. وينبغت أوال  م حظة أن املحاعلحا  املساتخدمة   خمتلاف  
النساا  اللغويااة غاا  قابلااة ألن حياال بعضااها حماال بعاا   وغاا  مرتادفااة.  
وينبغت أن يؤخذ   احلسبان أيضا  أن هذه املحعلحا  غ  م ئماة  

املااواد هااذه.  سلضاارورة ل اااارة إىل  اال اااخن تنعبااق عليااه مشاااريإل  
الومااا يقابلااه   اللغااا     “ املسااؤول ” وعليااه، تعتاارب اللجنااة أن تعريااف  

__________ 
 بحايغتهما 4الب( و3مشاروعت املاادتي  ،علاى وجاه اخلحاو   انظر، (242ال 

 التقاراتن  ،A/CN.4/661تقريرها الثان ال  اخلاصة  املقررةاألصلية اليت اقرتحتها 
 (.67و 46
حسااابما اعتمدتاااه اللجناااة الاألااااخا  الاااذين  3مشاااروع املاااادة  انظااار (243ال 

 (.الشخحية سحلحانةيتمتعون 
“ funcionarios  خمتلف اللغا   ”  املستخدمة  اليلما   يلت  فيما (244ال 

“ الالروساية( должностное лицоالاإلنيليزياة( و”“ officialsالاإلسابانية( و”
“ représentantsو”و’’املساااااااااااااااااؤولون‘‘ الالعربياااااااااااااااااة( “ الالحاااااااااااااااااينية( 官员و”

 الالترنسية(.
اجمللد الثان الاجلازء  ،2012 حوليةاخلاصة،  قررةالتقرير األويل للم  انظر (245ال 

 الثاااااااااان تقريرهاااااااااا أيضاااااااااا   انظااااااااار ؛66 التقااااااااارة ،A/CN.4/654األول(، الوثيقاااااااااة 
 .32 التقرة ،(A/CN.4/661ال

األخاااارى(، و ااااذلك الباااات   املحااااعلحا  الاااايت ينبغاااات اسااااتخدامها  
ل اااارة إىل األاااخا  الااذين تنعبااق علاايهم احلحااانة، مهااا مسااألتان  
تتعلبان دراسة تتحيلية، وهت دراسة اقرتحت املقررة اخلاصة إجراءها  

.  املوضااوعية   احلحااانة ة الحقااة، وخباصااة فيمااا يتحاال بتحلياال    مرحلاا
وبناء  علاى ذلاك، قارر  اللجناة،   املرحلاة احلالياة مان األعماال، أن  
تستمر   استخدام املحعلحا  األصالية، علاى أن يُعااد النظار فيهاا  

مان    1أُدرجات احلاااية الاواردة   نان التقارة   ، الحقا . وهلذا السابب 
ب أن يياااون متهوماااا  أن هاااذا الاااتحت  يسااار   . وجيااا1مشاااروع املاااادة  

   التعليقا .    “ املسؤول ” أيضا  على استخدام محعل   
واثنياا ، قارر  اللجناة أن احار نعااق مشااريإل املاواد هاذه     ( 5ال 

احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة. ولااايس املقحاااود مااان مشاااروع  
نائيااة، وهااو مااا  املااادة احلااايل وضااإل تعريااف ملتهااوم الواليااة القضااائية اجل 

. غااا  أن اللجناااة  ( 246ال تنظااار فياااه اللجناااة   ساااياق مشاااروع ماااادة آخااار 
فيماا يتعلاق سألفعاال الايت    “ الوالياة القضاائية اجلنائياة ” انقشت نعاق 

سيشااملها هااذا املتهااوم، وخباصااة فيمااا يتحاال بتوساايإل نعاااق احلحااانة  
معينة ترتبط ارتباطا  وثيقا  مبتهوم احلرمة الشخحية، مثل    ليشمل أفعاال  

إلقاااء القااب  علااى فاارد أو احتجاااازه. ومااإل وضااإل ذلااك   االعتباااار،  
املسااألة، ينبغاات أن    ورهنااا  سلتعااورا  ال حقااة   معاجلااة اللجنااة هلااذه 

تُتهاام اإلاااارة إىل الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، ألغااراض اديااد  
نعااااق تعبياااق مشااااريإل املاااواد هاااذه، علاااى أهناااا تعاااين جمموعاااة األفعاااال  
املرتبعااااة سلعمليااااا  القضااااائية الاااايت ييااااون الغاااارض منهااااا هااااو اديااااد  

ل القسرية اليت قد    ذلك األفعا  املسؤولية اجلنائية لترد من األفراد، مبا 
 متاَرس ضد األاخا  املتمتعي سحلحانة   هذا السياق.  

واثلثا ، قارر  اللجناة ححار نعااق تعبياق مشااريإل املاواد    (6ال
، أ  تلااك الاايت “األجنبيااة”احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة 

تعياس الع قاا  األفقياة باي الاادول. وهاذا يعاين أن مشااريإل املااواد 
فقاااط فيماااا يتعلاااق سحلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة ساااُتعبق 

. وعليه، ف ن احلحانة أمام احملا م اجلنائية الدولية، “لدولة أخرى”
وهاات حمااا م لضااإل لنظااام قااانون خااا  هبااا، سااتبقى خااارج نعاااق 
تعبيق مشاريإل املواد. وجيب أن يُتهام هاذا االساتثناء علاى أناه يعاين 

اياام احلحااانة أمااام هااذه احملااا م لاان تتااأثر أن أاي  ماان القواعااد الاايت 
 مبضمون مشاريإل املواد احلالية.

ومإل ذلك، فقد أث   مسألة ضرورة النظر   املشيلة اخلاصاة  
الااااايت يعرحهاااااا ماااااا يُعااااارف سحملاااااا م اجلنائياااااة املختلعاااااة أو املدو لاااااة. 
وأُث  ، سملثل، مسألة ما قد ييون ل لتزاما  الدولية القائمة اليت 

__________ 
 مشاااااروع صااااااغتاملقاااااررة اخلاصاااااة  أن أن يؤخاااااذ   احلسااااابان  ينبغااااات (246ال 

 بشاأن  ماادة مشروع سياق   الثان تقريرها     اجلنائية  القضائية  للوالية  تعريف
 مااان 41-36. انظاار أيضاااا  التقااارا  3مشاااروع املاااادة  ،A/CN.4/661ال التعاااريف
مشاروع املاادة هاذا إىل جلناة الحاياغة، وبعاد مناقشاة   أحيال  وقد(.  نتسه  التقرير

 السانوا  فارتة امتاداد على تدرجيية بحورة تناوله الحياغة جلنةمستتيضة قرر  
 .حاليا  بشأنه  قرارالاذ  وعدم اخلمس
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ض علااى الاادول أن تتعاااون مااإل احملااا م اجلنائيااة الدوليااة ماان أثاار تتاار 
على مشاريإل املواد احلالية. ورغم أنه جرى اإلعراب عن آراء متباينة 
بشأن املوضوعي، فليس من املمين،   هذه املرحلة، البت بحورة 

 هنائية   هذه اجلوانب من املوضوع.
]الااااا[ححانة  ” تشاااا  إىل    1وجيااااب التشااااديد علااااى أن التقاااارة   ( 7ال 

. واساتخدام لتظااة  “ ]...[ مان الواليااة القضاائية اجلنائيااة لدولاة أخاارى 
الوالياااة القضاااائية  ” و   “ احلحاااانة ” ينشااائ صااالة باااي متهاااومت    “ مااان ” 

(، وهااات  “ دولاااة أخااارى ”  الأو الوالياااة القضاااائية لاااا   “ اجلنائياااة األجنبياااة 
صلة جيب أخذها   احلسبان علاى النحاو الا زم. وفيماا يتعلاق هباذه  
النقعاااة، تااارى اللجناااة أن هنااااك ترابعاااا  وثيقاااا  باااي متهاااومت احلحاااانة  
والوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة  ال ةيااان فهااام احلحاااانة بشااايل  
جمااارد بااادون ربعهاااا بوالياااة قضاااائية جنائياااة أجنبياااة، وهااات والياااة، رغااام  

، لااان متااااَرس مااان جاناااب دولاااة احمليماااة، والسااابب   ذلاااك  وجودهاااا 
وجود احلحانة. وبعبارة أخرى، و ما ذ ار  حميماة   -اديدا   - هو 

حيثماااا تياااون للدولاااة والياااة قضاااائية مبوجاااب  ” ف ناااه  العااادل الدولياااة،  
القانون الدويل فيما يتعلق مبسألة معينة، و  تلك احلالة فقاط، ةيان  

 . ( 247ال “ فيما يتحل مبمارسة تلك الوالية احلحاان     إايالية أن ُتعرمب  
اللجناة احلحاانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة   وتعترب  ( 8ال 

ححااانة إجرائيااة بعبيعتهااا. وعليااه، ال ةياان أن تشاايل احلحااانة ماان  
اجلنائياااة    املسااؤولية   السااتثناء الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبياااة وساايلة  

  للقاااااانون   املوضاااااوعية   للقواعاااااد مااااان اخلضاااااوع    سحلحاااااانة   يتمتاااااإل   لتااااارد 
، وهاات مسااؤولية تظاال سلتااايل قائمااة، بحاارف النظاار عاان  ااون  اجلنااائت 

الدولااااة ال تسااااتعيإل، عاااان طريااااق  ارسااااة واليتهااااا القضااااائية، أن تُقاااارر  
وجود هذه املسؤولية   حلظة حمددة وفيما يتعلق بشخن بعيناه. بال  

ضائية اجلنائية األجنبية  على العيس، ال تعدو احلحانة من الوالية الق 
أن تيااون جماارد عااائق أو حاااجز إجرائاات أمااام  ارسااة الواليااة القضااائية  
اجلنائياااة لدولااااة ماااان الاااادول ضااااد مساااؤويل دولااااة أخاااارى. وقااااد أيااااد   

  ، ( 248ال ماااذ رة االعتقاااال حميماااة العااادل الدولياااة هاااذا املوقاااف   قضاااية  
 وهو املوقف املّتبإل   غالبية  ارسا  الدول و  التقه.  

إىل احلاال  اليت توجد فيها قواعاد خاصاة مان    2وتش  التقرة   ( 9ال 
قواعاااد القاااانون الاااادويل تتعلاااق سحلحااااانة مااان الواليااااة القضاااائية اجلنائيااااة  
األجنبية. وأ ثر جتليا  فئة القواعد اخلاصة هذه اهرة وذ را  تتمثل    

__________ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the (247ال 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 19, para. 46 .
مااان مشااااريإل املاااواد املتعلقاااة احااااان   6 املاااادةأيضاااا  تعلياااق اللجناااة علاااى  انظااار

( 3( إىل ال1الاااادول و تلياهتااااا ماااان الواليااااة القضااااائية، وخباصااااة التقاااارا  ماااان ال
 (.53   ،(الثان الاجلزء الثان اجمللد ،1991 حوليةال
.  Arrest Warrant of 11 April 2000 (see previous footnote), para. 60 ( 248ال  

 seeالذ  حميمة العدل الدولية املوقف نتساه فيماا يتعلاق احاانة الادول     وقد 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 

intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at paras. 58 and 100 . 

مووتي  نظام االمتيازا  واحلحاان  املمنوحة مبوجب القانون الدويل لل 
. غاا  أن هناااك أمثلااة أخاارى    ( 249ال دبلوماساايي واملااووتي القنحااليي ل ا 

القااااانون الاااادويل املعاصاااار، سااااواء مااااا يسااااتند منااااه إىل املعاهاااادا  أو إىل  
العرف، ترى اللجنة أنه ينبغت أيضا  أخذها   احلسبان ألغراض اديد  
نعاااق تعبيااق مشاااريإل املااواد احلاليااة. وفيمااا يتعلااق بتلااك الاانظم اخلاصااة،  

  القاانون الاادويل وأناه ينبغاات أال  تعتارب اللجنااة أهناا نظاام قانونياة راسااخة  
تؤثر مشاريإل املواد احلالية على مضموهنا وتعبيقها. وجيدر سلذ ر أنه    
أثناء إعداد مشاريإل املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالية  
القضائية، اعرتفت اللجناة بوجاود نظام ححاانة خاصاة، وإن  اان ذلاك  

االمتيازا   ” املعنونة    3ها اديدا    املادة    سياق خمتلف، وأاار  إلي 
 .  ( 250ال “ واحلحاان  اليت ال تتأثر هبذه املواد 

وقد حدد  اللجنة الع قاة باي نظاام ححاانة مساؤويل الادول مان   
الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة الاااوارد   مشااااريإل املاااواد وباااي الااانظم  

، ومبوجااااب هااااذا البنااااد  2اخلاصااااة املااااذ ورة إبدراج بنااااد وقااااائت   التقاااارة  
أحيام مشاريإل املواد احلالية مبا هو مقرر   الانظم اخلاصاة؛    “ ُلل  ال ” 

واستخدمت اللجنة هنا الحاياغة الايت سابق هلاا اساتخدامها   مشااريإل  
 املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالية القضائية.  

 مااااارادف    “ القواعاااااد اخلاصاااااة ” واساااااتخدمت اللجناااااة عباااااارة   ( 10ال 
الاايت اسااتخدمتها   عملهااا السااابق. وعلااى    “ الاانظم اخلاصااة ” لعبااارة  

، ينبغت توجياه  “ النظام اخلا  ” الرغم من أن اللجنة مل تعّرف متهوم  
االهتمام إىل استنتاجا  فرياق الدراساة املعاين بتجازؤ القاانون الادويل،  

. وألغااااراض مشاااااريإل املااااواد احلاليااااة،  ( 251ال 3و   2وخباصااااة االسااااتنتاجان  
القواعاااد الدوليااة، املساااتندة    “ القواعاااد اخلاصااة ” تقحااد اللجناااة بعبااارة  

إىل املعاهدا  أو إىل العرف، اليت تنظم احلحانة من الوالية القضائية  
اجلنائيااااة األجنبيااااة املمنوحااااة ألاااااخا  ماااارتبعي أبنشااااعة متاااااَرس    

لدولياااة. وتااارى اللجناااة هاااذه  جمااااال  حماااددة مااان جمااااال  الع قاااا  ا 
بوصااااتها قواعااااد تتعااااايش مااااإل النظااااام احملاااادد      “ القواعااااد اخلاصااااة ” 

يعباا ق النظااام اخلااا    حالااة وجااود    أن مشاااريإل املااواد احلاليااة، علااى  
. وعلااى أ  األحااوال، تعتاارب اللجنااة أن  ( 252ال أ  تعااارض بااي النظااامي 

اعاد القاانون  قو ” النظم اخلاصة املعنية هت فقط النظم املنشأة مبقتضى  

__________ 
، 31 املاااادة ،(1961اللعاااام  الدبلوماساااية للع قاااا  فييناااا اتتاقياااة انظااار (249ال 

 . 43 املادة ،(1963 لعامال القنحلية للع قا  فيينا واتتاقية
 التعلياق ،50-48  اجمللاد الثاان الاجلازء الثاان(،   ،1991  حولياة  انظر (250ال 

 .3 املادة  على
 .251 التقرة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2006 حولية انظر (251ال 
ماان    3  معاارض تعليقهااا علااى املااادة    ، إىل هااذا اجلانااب   اللجنااة   أاااار   (252ال 

  سلعباارا  مشاريإل املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالياة القضاائية،  
  ، القائماااة   اخلاصاااة   النظم [ باااا   املسااااس   عااادم القحاااد مااان هاااذه املاااادة هاااو ] ” التالياااة   
 ،1991 حولياةال   “ فيها   املذ ورة   سلبعثا    املرتبعي   سألاخا   يتعلق  فيما  خاصة 

( مااااان التعلياااااق(. انظااااار أيضاااااا   5ال   التقااااارة ، 49  (، الثااااااناجمللاااااد الثاااااان الاجلااااازء 
 . التعليق   نتس ( من 1ال  التقرة 
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؛ وهاااااذه اإلاااااارة إىل القاااااانون الااااادويل هاااات إااااااارة أساساااااية  “ الاااادويل 
 .  ( 253ال “ عدم اإلخ ل ” ألغراض اديد نعاق بند  

بث ثاة جمااال  مان    2وتتعلق النظم اخلاصة املدرجة   التقرة   ( 11ال 
دد  فيهاا القواعاد املنِظماة للححاانة مان   جماال  املمارسة الدولية حاُ
الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة، وهاااات  الأ( وجااااود دولااااة   بلااااد  
أجنااا  عااان طرياااق البعثاااا  الدبلوماساااية واملرا اااز القنحااالية والبعثاااا   

ملرتبعاة  اخلاصة؛ والب( خمتلاف أنشاعة التمثيال وغ هاا مان األنشاعة ا 
وجود قوا  عسيرية لدولة مان الادول     سملنظما  الدولية؛ والج( 

بلاد أجناا . وسلارغم ماان أنااه ةيان   اجملاااال  الث ثاة مجيعهااا اديااد  
القواعد التعاهدية املنشئة لنظام احلحانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة  

صاارحية    إاااارة   2األجنبيااة، مل جتااد اللجنااة ضاارورة ألن تاادرج   التقاارة  
 .  ( 254ال إىل تلك االتتاقيا  والحيوك الدولية 

وتشاامل اجملموعااة األوىل القواعااد اخلاصااة املتعلقااة سحلحااانة ماان  
الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة املمنوحاااة لألااااخا  املااارتبعي 
أبداء مهااام التمثياال أو محايااة محاااا الدولااة   دولااة أخاارى، سااواء 

ثنااااء ارتبااااطهم ببعثاااة دبلوماساااية أو بشااايل دائااام أو غااا  دائااام،   أ
مر ااز قنحاالت أو بعثااة خاصااة. وتاارى اللجنااة أن القواعااد الااواردة   
اتتاقية فيينا للع قا  الدبلوماسية واتتاقية فيينا للع قا  القنحلية 
واتتاقياة البعثاا  اخلاصاة، سإلضاافة إىل قواعاد القاانون العاار  ذا  

 الحلة، تدخل   نعاق هذه التئة.
تشااامل اجملموعاااة الثانياااة القواعاااد اخلاصاااة الساااارية علاااى احلحاااانة  و  

األفراد املرتبعون بنشاط له  من الوالية القضائية اجلنائية اليت يتمتإل هبا  
ع قة مبنظمة دولية أو يتم   إطار منظمة دولية. وتشمل هذه التئاة  
القواعااد اخلاصااة الاايت تساار  علااى األاااخا  املاارتبعي ببعثااا  لاادى  

وليااة أو علااى الوفااود املرساالة إىل أجهاازة املنظمااا  الدوليااة أو  منظمااة د 
. وترى اللجنة أنه ال توجد ضرورة ألن تُادرَج  ( 255ال إىل املؤمترا  الدولية 

  هااذه التئااة ماان فئااا  القواعااد اخلاصااة القواعااُد الاايت تساار  بحااورة  
عامة على املنظما  الدولية ذاهتا. وماإل ذلاك، تعتارب اللجناة أن هاذه  

مل فع   القواعد السارية على الو  ء التابعي ملنظمة دولية،  التئة تش 
وخباصااااة   احلاااااال  الاااايت تضااااإل فيهااااا الدولااااة الو ياااال ااااات تحاااارف  

__________ 
املااااذ ورة    ، 3  املااااادة      الاااادويل اللجنااااة أيضااااا  إاااااارة إىل القااااانون    أدرجاااات  ( 253ال  

.  القضااائية   الواليااة   مان   و تلياهتااا   الادول   احاااان    املتعلقاة   املااواد   مشااريإل   ماان   أعا ه، 
إىل هاذه الحايغة    ، بحاورة خاصاة   االنتبااه،   وجهات   قاد   اللجناة   أن   إىل   اإلاارة   وينبغت 

 ( من التعليق. 3( وال 1  التقرتي ال   خحوصا    تعليقها على مشروع املادة، و 
 هاااااااذه أيضاااااااا  ذ ر مل تااااااا اللجناااااااةأال يغياااااااب عااااااان األذهاااااااان أن  جياااااااب (254ال 

مشااااريإل املاااواد املتعلقاااة احااااان  الااادول و تلياهتاااا مااان الوالياااة   االتتاقياااا  
( مناه( 2ال التقارة  ال 3القضائية. ومإل ذلك، أاار التعلياق علاى مشاروع املاادة 

وذ ااااار بوضاااااومب بعااااا   اخلاصاااااة، الااااانظم هاااااذه فيهاااااا توجاااااد الااااايت اجملااااااال  إىل
 االتتاقيا  املنشئة هلذه النظم.

الأ( ماان  1  التقاارة القائمااة معابقااة للقائمااة الاايت سابق للجنااة وضااعها      هاذه  ( 255ال  
 من مشاريإل املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالية القضائية.   3 املادة 

املنظماااة ويظااال الو يااال متمتعاااا  مبر اااز مساااؤول الدولاااة أثنااااء التااارتة الااايت  
يعماال فيهااا سساام املنظمااة ولحاااحلها. وفيمااا يتعلااق هبااذه التئااة الثانيااة  

م اخلاصاااة، أخاااذ  اللجناااة   حساااباهنا اتتاقياااة فييناااا  مااان فئاااا  الااانظ 
لتمثيال الادول   ع قاهتاا مااإل املنظماا  الدولياة ذا  العاابإل العاااملت  
واتتاقيااااااة امتيااااااازا  األماااااام املتحاااااادة وححاااااااانهتا واتتاقيااااااة امتيااااااازا   
الو اااال  املتخححااة وححاااانهتا، سإلضااافة إىل مااا سااوى ذلااك ماان  

 عرفية السارية   هذا اجملال.  القواعد التعاهدية والقواعد ال 
وتشامل اجملموعاة الثالثاة مان القواعاد اخلاصاة تلاك القواعاد الايت  

متااان  احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة لألااااخا  املااارتبعي 
سلقااوا  العساايرية لدولااة ماان الاادول واملوجااودين   دولااة أجنبيااة. 

ِظماااة لتمر اااز وتشااامل هاااذه التئاااة اجملموعاااة الياملاااة مااان القواعاااد املن
القاااوا    أراضااات دولاااة اثلثاااة، ولااايس ذلاااك فحساااب، بااال تشااامل 
أيضاا  القواعااد الاواردة   اتتاقااا  مر ااز القاوا  والقواعااد الااواردة   
اتتاقااااا  املقاااار أو اتتاقااااا  التعاااااون العسااااير  الاااايت تتناااااول متر ااااز 
القااوا . وتشاامل هااذه التئااة أيضااا  االتتاقااا  املربمااة بشااأن أنشااعة 

 سيرية القح ة األجل   دولة أجنبية.القوا  الع
مقيادة  2وقائمة القواعد اخلاصة اليت ورد وصاتها   التقارة  (12ال

للداللة علاى أن البناد الوقاائت ال يسار  ححارا    “وال سيما”بعبارة  
على هذه القواعد اخلاصة. و  هذا الحدد، وجه عدد من أعضااء 
اللجنااااة االنتباااااه إىل أنااااه قااااد توجااااد   املمارسااااة قواعااااد خاصااااة   
جماااااال  أخاااارى، وخباصااااة فيمااااا يتعلااااق إبنشاااااء مؤسسااااا  ومرا ااااز 

ا    إقلايم دولااة أجنبياة للتعااون االقتحاااد  والتقاين والعلمات والثقاا
من الدول، وذلك عاادة  سالساتناد إىل اتتاقاا  مقار خاصاة. ورغام 
قبااول اللجنااة بحااورة عاماااة لوجااود هااذه الااانظم اخلاصااة، ف هنااا مل تااار 

 . 2ضرورة لذ رها   التقرة 
وأخااا ا ، ينبغاااات اإلااااارة إىل أن اللجنااااة نظااار    إميانيااااة  (13ال

قتضااااها دولاااة مااان الااادول، املمارساااة الااايت متااان  مب 2تضااامي التقااارة 
بحورة انترادية، مسؤوال  أجنبيا  ححانة من الوالية القضائية اجلنائية 
األجنبياااة. غااا  أن اللجناااة قااارر  عااادم إدراج تلاااك املمارساااة. ورمباااا 
يعاااد النظاار   هااذه املسااألة   مرحلااة الحقااة ماان مراحاال النظاار   

 األعمال املتعلقة هبذا املوضوع. 
ينبغات أن    2، رأ  اللجنة أن صياغة التقرة  ومن جهة أخرى  ( 14ال 

مااان مشاااروع املاااادة. وجياااب إذن أال يغياااب عااان    1تاااواز  بنياااة التقااارة  
األذهااااان أن مشااااااريإل املااااواد احلالياااااة تشااااا  إىل احلحااااانة مااااان الوالياااااة  
القضاااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة لاااابع  األاااااخا  الااااذين يُعلااااق علاااايهم  

ينبغااااات سلتاااااايل أن  ، وأن هاااااذا العنحاااار الاااااذايت  “ املساااااؤولي ” وصااااف  
. وهلاااااذا السااااابب، تشااااا   “ عااااادم اإلخااااا ل ” يااااانعيس أيضاااااا    بناااااد  

. وقد اسُتخدمت عبارة  “ األاخا  املرتبعون ” صراحة إىل   2 التقرة 
اتساااااقا  مااااإل املحااااعلحا  املسااااتخدمة      “ األاااااخا  املرتبعااااون ” 

اتتاقية األمم املتحدة حلحاان  الدول و تلياهتا من الوالية القضائية  
  “ األاااخا  املرتبعااون ” (. وساايتوقف نعاااق انعباااق عبااارة  3  الاملااادة 

على مضامي القواعد احملدِّدة للنظام اخلا  الذ  يسر  على هؤالء  
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األاااخا ؛ وهلااذا، ال ةياان مباادئيا  وضااإل تعريااف واحااد هلااذه التئااة.  
ويساار  هااذا أيضااا  فيمااا يتعلااق سملااووتي املاادنيي املاارتبعي سلقااوا   

دول، فهاؤالء لان يُادَرجوا   النظاام اخلاا  إال  العسيرية لدولة من الا
   احلدود اليت يقررها الحك القانون السار     ل حالة.  

]الااا[قواعد ”و “األاااخا  املرتبعااون”واجلماإل بااي عباااريت  (15ال
أمر أساست   ادياد نعااق ومعاذ البناد الوقاائت، أو   “]الا[خاصة

. وتعتاارب اللجنااة أن األاااخا  2  التقاارة  ،“عاادم اإلخاا ل” بنااد
الااااذين تشااااملهم هااااذه التقاااارة الاملووتااااون الدبلوماساااايون واملووتااااون 
القنحليون وأعضاء البعثا  اخلاصة وو  ء املنظما  الدولية وأفراد 

يُساااتبعدون تلقائياااا  مااان نعااااق  القاااوا  املسااالحة لدولاااة مااان الااادول(
تعبيق مشاريإل املواد احلالية، ليس جملرد انتمائهم إىل تلاك التئاة مان 
 2املسااؤولي، وإ ااا ألن أحااد الاانظم اخلاصااة املشااار إليهااا   التقاارة 

يساااار  علاااايهم   وااااروف معينااااة. و  تلااااك  1ماااان مشااااروع املااااادة 
األجنبيااة الاايت  الظااروف، فاا ن احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة

ةين أن يتمتإل هبا هؤالء األاخا  مبوجب النظم اخلاصة السارية 
 عليهم لن تتأثر أبحيام مشاريإل املواد احلالية.

 الباب الثان 

 احلصانة الشخصية 

 ابحلصانة الشخصية يتمتعون   الذي  األشخا   -3  املادة
ــة    ــات ووزراء اخلارجيـــ ــاء احلكومـــ ــدو  ورءســـ ــاء الـــ ــع رءســـ يتمتـــ

 الشخصية م   ارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.   ابحلصانة 

 التعليق 
قائمااة مبساؤويل الدولااة الاذين يتمتعااون    3يتضامن مشااروع املاادة   ( 1ال 

سحلحانة الشخحية من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية، وهام  رئايس  
الدولة ورئيس احليومة ووزيار اخلارجياة. وييتتات مشاروع املاادة بتحدياد  
األاخا  الذين تنعبق عليهم هذه التئة من فئا  احلحانة دون بيان  

 وله مشاريإل مواد أخرى. نعاقها املوضوعت، وهو ما ستتنا 
وساااااابب  متثيلااااااتساااااابب وتاااااارى اللجنااااااة أن هناااااااك سااااااببي،  (2ال

، ملن  احلحانة الشخحية لرؤساء الدول ورؤساء احليوما  وويتت
ةثاال ااااغلو قواعااد القااانون الاادويل، فااأوال ، وفقااا  لووزراء اخلارجيااة. 

الدولااة   ع قاهتااا الدوليااة اياام مناصاابهم،  هااذه املناصااب الث ثااة
. (256الباال الدولااةن  ماان قِ إىل تتااوي  حماادد ةااُ ودون احلاجااة  رة  مباااا

__________ 
 الراساخة من قواعد القانون الدويل” أنه الدولية العدل  حميمة  ذ ر  (256ال 

الدولااة ورئاايس احليومااة ووزياار اخلارجيااة ةثلااون الدولااة جملاارد  رئاايس أن  عتااربأن يُ 
 Armed Activities on the Territory of the Congoال “أهنام ةارساون مهاامهم

(New application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. 

Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

2006, p. 6, at p. 27, para. 46.) 

م أداء مهاااااااامه ياااااااتمين هاااااااؤالء املساااااااؤولون مااااااان، جياااااااب أن اثنياااااااا  و 
الدولااااااااة  ماااااااان مااااااااواطين واال يهاااااااام مااااااااا إذا  ااااااااانو . (257العراقياااااااال دون
رئاااايس الدولااااة أو رئاااايس احليومااااة أو  تقلاااادون فيهااااا منحاااابي الاااايت
 .اخلارجية وزير
  الشخحاااية   سحلحاااانة والقاااول أبن رؤسااااء الااادول يتمتعاااون   ( 3ال 

لايس حمال نازاع، فقاد س  ذلااك راساخا    قواعاد القاانون الاادويل  
العاار  القائمااة. وسإلضااافة إىل ذلااك، مثااة اتتاقيااا  ااا  تتضاامن  

ولاة مان الوالياة  أحياما  تش  بشيل مباار إىل ححانة رئيس الد 
مااااان    1القضااااائية. وجتاااااب اإلاااااارة،   هاااااذا الحاااادد، إىل التقااااارة  

من اتتاقية البعثاا  اخلاصاة الايت تقار صاراحة أبن رئايس    21 املادة 
الدولاااة عنااادما يااارأس بعثاااة خاصاااة يتمتاااإل، عااا وة علاااى ماااا متنحاااه  
االتتاقيااة، سحلحاااان  الاايت ةنحهااا القااانون الاادويل لاارئيس الدولااة  

  50 مان املاادة   1  زايرة رمسية. وسملثال، تشا  التقارة  أثناء وجوده  
تمثيال الادول   ع قاهتاا ماإل املنظماا  الدولياة  ل اتتاقياة فييناا  من  

احلحاان  ]األخارى[ املمنوحاة مبوجاب  ” إىل    لعاملت ا   ذا  العابإل 
. وعلاااى ذا  املناااوال، وليااان    “ القاااانون الااادويل لرؤسااااء الااادول 

حااااااان  الااااادول  حل املتحااااادة    اتتاقياااااة األمااااام جمااااال آخااااار، تتضااااامن  
إاارة صرحية،   البناد الوقاائت      و تلياهتا من الوالية القضائية 

، إىل احلحااااان  املمنوحاااة مبوجاااب القاااانون  3مااان املاااادة    2التقااارة  
 الدويل لرؤساء الدول.  

وقاااد أُقااار  أيضاااا  ححاااانة رئااايس الدولاااة مااان الوالياااة القضاااائية  
ئية علاااااى الحاااااعيدين الااااادويل اجلنائياااااة األجنبياااااة   الساااااوابق القضاااااا

والااوطين. وماان ذلااك أن حميمااة العاادل الدوليااة أاااار  صااراحة إىل 
ححااااانة رئاااايس الدولااااة ماااان الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة   

مساااائل املسااااعدة املتبادلاااة    بعااا و (258الماااذ رة االعتقاااالقضاااييت 
بد من التأ يد على أن األمثلة املساتقاة مان  . وال(259الاجملال اجلنائت

املمارسة القضائية الوطنية، رغم حمدودية عددها، متسقة من حيث 
إوهارها أن رؤساء الدول يتمتعون سحلحاانة الشخحاية مان الوالياة 
القضائية اجلنائية األجنبية، سواء   إطار الدعاوى املتعلقاة احاانة 

خذ به هذه احملا م لتقرير ما إذا  رئيس الدولة أو   التعليل الذ  ل

__________ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000  االعتقاال ماذ رة قضاية انظار (257ال 

(footnote 247 above), paras. 53-54، الدوليااة العادل حميمااة ر از  حياث 
 .اخلارجية بوزير يتعلق فيما الثان العنحر على خا  بشيل

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (258ال 

para. 51. 
 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (259ال 

(Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177, at pp. 236-

237, para. 170. 
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 انااات احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة تسااار  أيضاااا  علاااى 
 .(260المسؤولي آخرين   الدولة

__________ 
 الشخحاية احلحاانةإىل   ثا ة  أحياان  م الوطنياة   استند  احملاا   لقد (260ال 

الدولاااة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة  مساااوغ لقراراهتاااا بشاااأن  لااارئيس
ضااد  جنائيااةدعاااوى  رفااإل ةياان ال أبنااه القائلااة السااتنتاجاهتاو  الاادعوى موضااوع

 Re Honecker, Federal. انظار   هاذا الحادد  منحابه   موجاودرئيس دولة 

Supreme Court (Second Criminal Chamber) (Federal Republic of 

Germany), Judgment of 14 December 1984 (Case No. 2 ARs 252/84), 

reproduced in ILR, vol. 80, pp. 365-366; Rey de Marruecos, National 

High Court, Criminal Division (Spain), decision of 23 December 1998; 

Kadhafi, Court of Cassation (Criminal Division) (France), Judgment 

No. 1414 of 13 March 2001, reproduced in Revue générale de droit 

international public, vol. 105 (2001), p. 473 (English version in ILR, 

vol. 125, pp. 508-510); Fidel Castro, National High Court, Criminal 

Division (Spain), decision of 13 December 2007    قااد ال اناات احمليمااة  
  1998  عاااامت        اسااارتو،   ل  ااااث     قضااايتي أخاااريي ضاااد فياااد   حيماااا    أصااادر  

 Case against Paul Kagame, National High Court, Centralو (؛ 2005و 

Investigation Court No. 4 (Spain), Judgment of 6 February 2008 .
وليان هاذه املارة   ساياق امل حظاا  العاابرة  جنائياة دعااوىإطار       وسملثل،
مناساااااابا  عدياااااادة سحلحااااااانة    ااااااا  حمااااااا مأقاااااار   القضاااااااة، جانااااااب ماااااان

 تلاااااكئياااااة األجنبياااااة بشااااايل عاااااام. و  الشخحاااااية مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنا
 دولاااةمل تشاار احملااا م الوطنيااة علااى وجااه التحديااد إىل ححااانة رئاايس  القضااااي،
 الدولااة رئاايس منحااب يشااغل يعااد ومل واليتااه أهنااى قااد الشااخن  ألن  إمااا ،بعينااه
 Pinochet  انظار. دولاة رئايس  اان   أن  لاه يسبق ومل دولة رئيس ليس ألنه وإما

(solicitud de extradición), National High Court, Central Investigation 

Court No. 5 (Spain), request for extradition of 3 November 1998; 

Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis 

and Others Ex Parte Pinochet Ugarte (Pinochet No. 3), House of Lords 

(United Kingdom), Judgment of 24 March 1999, reproduced in ILM, 

vol. 38 (1999), pp. 581-663; H.S.A., et al. v. S.A., et al. (decision related 

to the indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and others), Court of 

Cassation (Belgium), Judgment of 12 February 2003 (P.02.1139.F), 

reproduced in ILM, vol. 42, No. 3 (2003), pp. 596-605; Scilingo, 

National High Court, Criminal Division, third section (Spain), 

Judgment of 27 June 2003; Association Fédération nationale des 

victimes d’accidents collectifs “FENVAC SOS Catastrophe”, 

Association des familles des victimes du Joola et al., Court of 

Cassation, Criminal Division (France), Judgment of 19 January 2010 

(09-84.818); Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal 

Court, High Court of Justice, Queen’s Bench Division Administrative 

Court (United Kingdom), Judgment of 29 July 2011 ([2011] EWHG 

2029 (Admin)), reproduced in ILR, vol. 147, p. 633; and Nezzar, 

Federal Criminal Tribunal (Switzerland), Judgment of 25 July 2012 

(BB.2011.140)  . احملااا م الوطنيااة مل تعلاان قااط أن رئاايس    أن التشااديد علااى    وينبغاات
يتمتإل احانة من الوالية القضائية اجلنائية وأن هاذه احلحاانة هات    ال الدول    من دولة  

  وهاااات ححاااانة اخحااااية. ويتعااااي أيضاااا  أن يوضااااإل   االعتبااااار أن احملاااا م املدنيااااة،  
  رئااايس   بتمتاااإل   دوماااا    تساااّلم   القضاااائية،   القااارارا  مااان    أ ااارب   عااادد عنهاااا    يحااادر   حماااا م 

وتاارى اللجنااة أن احلحااانة الشخحااية لاارئيس الدولااة ماان الواليااة  
ن  ححاارا  لألاااخا  الااذين يشااغلون  القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة متااُ

ن التسمية اليت ُتعَلق على رئيس الدولاة    هذا املنحب سلتعل، وأ
الايت ييتساب هباا وضاإل رئايس الدولاة ال حاا م   الشروط ل دولة و 

ذ  سيادة أو غ  ذلك( وما يتسم به املنحب مان طاابإل فارد  أو 
 .(261المجاعت هت أمور غ  ذا  صلة أبغراض مشروع املادة احلايل

 زياااااروو سحلحاااااانة الشخحاااااية لااااارئيس احليوماااااة  واالعااااارتاف (4ال
انتااج عاان أن ووائتهمااا   متثياال الدولااة س  معرتفااا  هبااا،  اخلارجيااة

وفقا  للقانون الدويل، بوصتها مشاهبة لوواائف رئايس الدولاة. ومان 
األمثلاااااة الااااايت ةيااااان ساااااوقها االعااااارتاُف بيامااااال السااااالعا  لااااارئيس 

، و اااذلك معاملاااة (262ال  إبااارام املعاهااادا  اخلارجياااة ووزياااراحليوماااة 
هااذه التئااا  الااث ث ماان املسااؤولي علااى قاادم املساااواة ماان حيااث 

 
 Kline   املثاال علاى سابيل    انظار، .  القضاائية   الوالياة   مان   الشخحاية   سحلحاانة الدولاة  

v. Kaneko, Supreme Court of the State of New York (United States), 

Judgment of 31 October 1988 (141 Misc.2d 787); Mobutu v. SA Cotoni, 

Civil Court of Brussels, Judgment of 29 December 1988; Ferdinand et 

Imelda Marcos c. Office fédéral de la police, Federal Tribunal 

(Switzerland), Judgment of 2 November 1989 (ATF 115 Ib 496), 

reproduced in part in Revue suisse de droit international et de droit 

européen (1991), pp. 534-537 (English version in ILR, vol. 102, 

pp. 198-205); Lafontant v. Aristide, United States District Court for the 

Eastern District of New York (United States), Judgment of 27 January 

1994; W. v. Prince of Liechtenstein, Supreme Court (Austria), 

Judgment of 14 February 2001 (7 Ob 316/00x); Tachiona v. Mugabe 

(“Tachiona I”), District Court for the Southern District of New York 

(United States), Judgment of 30 October 2001 (169 F. Supp. 2d 259); 

Fotso v. Republic of Cameroon, District Court of Oregon (United 

States), Judgment of 22 February 2013 (6:12CV 1415-TC) . 
تمثياال الاادول   لاتتاقيااة فيينااا  أحيااامُ  الحاادد هااذا   أمهيااة   تيتساات (261ال 

( 50 املاااادة ماان 1الالتقاارة  تع قاهتااا مااإل املنظمااا  الدوليااة ذا  العاااابإل العااامل
( الااايت تشااا  إىل 21 املاااادة مااان 1الالتقااارة  1969لعاااام  اخلاصاااة البعثاااا  واتتاقياااة

تار  ملجهاة أخارى،  ومانرئيس الدولة.  مهام متارسحالة اهليئا  اجلماعية اليت 
إلدراج إاارة إىل هذه التئة   مشاريإل املواد املتعلقة مبنإل اجلرائم   ضرورةاللجنة  

املرتيبااة ضااد املااووتي الدبلوماساايي وغاا هم ماان األاااخا  املتمتعااي امايااة 
الوثيقااااااااااة  الثااااااااااان، اجمللااااااااااد ،1972 حوليااااااااااةالانظاااااااااار  دوليااااااااااة واملعاقبااااااااااة عليهااااااااااا

A/8710/Rev.1،   312 مشااااااااروع علااااااااى التعليااااااااق ماااااااان( 2ال التقاااااااارة، 313و 
منإل اجلرائم املرتيبة ضد األااخا   اتتاقية   إليها ُيَشر  مل  ت،  ومن(،  1 املادة

 واملعاقبة عليها. الدبلوماسيون، املووتون  فيهم مبن ،املتمتعي اماية دولية
حميمة  الذ  وقد. 7 املادة منالأ( 2 التقرة،  1969  لعاماتتاقية فيينا   (262ال 

رئااايس الدولاااة ورئااايس احليوماااة ووزيااار  قااادرةالعااادل الدولياااة موقتاااا   ااااث   بشاااأن 
 Armedال انترادياااةاخلارجيااة علاااى قعااإل التااازام سساام الدولاااة ماان خااا ل أفعااال 

Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) 

(see footnote 256 above), para. 46.) 
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ومااان حياااث مشاااار تهم   متثيااال  (263الاحلماياااة الدولياااة املمنوحاااة هلااام
. وقد ورد  إاارة إىل ححانة رؤسااء احليوماا  ووزراء (264الالدولة

تمثيال الادول   اخلارجية   اتتاقية البعثا  اخلاصاة واتتاقياة فييناا ل
، وأاااا  إليهاااا قاهتاااا ماااإل املنظماااا  الدولياااة ذا  العاااابإل العااااملتع 

حااااان  الااادول و تلياهتاااا مااان حلاتتاقياااة األمااام املتحااادة ضااامنا    
اتتاقيااااة منااااإل . ت إن ذ اااار وزياااار اخلارجيااااة   (265الالواليااااة القضااااائية

مباان فاايهم  ،اجلاارائم املرتيبااة ضااد األاااخا  املتمتعااي امايااة دوليااة
ييتساااات أمهيااااة خاصااااة،  واملعاقبااااة عليهااااا ،اساااايونالدبلوم املووتااااون

وذلك ألن اللجنة قرر ،   مشاريإل موادها املتعلقة هبذا املوضوع، 
عاادم إدراج مسااؤويل احليومااة   قائمااة األاااخا  الااذين يتمتعااون 

، إال أن وزياار اخلارجيااة مااذ ور، مااإل ذلااك،   (266السحلمايااة الدوليااة
 الدول.النن النهائت ل تتاقية الذ  اعتمدته 

ومجيااإل األمثلااة سااالتة الااذ ر قااد انبثقاات ماان أعمااال اللجنااة، وهاات   
أعمااال تناولاات   عاادة مناساابا  مسااألة مااا إذا  ااان ماان املستحااوب  
ذ اااار رؤساااااء الاااادول ورؤساااااء احليومااااا  ووزراء اخلارجيااااة صااااراحة    
الحيوك الدولية. و  هذا الحدد، لوح  ِذ ر رئيس الدولة على وجه  

حااااااان  الااااادول  حل اتتاقياااااة األمااااام املتحااااادة  مااااان    3ة  التحدياااااد   املااااااد 
أ  إاارة صرحية إىل رئيس    مإل استبعاد ،  و تلياهتا من الوالية القضائية 

__________ 
 ،امايااة دوليااةاتتاقيااة منااإل اجلاارائم املرتيبااة ضااد األاااخا  املتمتعااي  (263ال 

الأ( 1 التقااارة ،(1973 لعااامعليهااا ال واملعاقبااة ،مباان فاايهم املووتااون الدبلوماساايون 
 .1 املادة من
، واتتاقيااة 21اتتاقيااة البعثااا  اخلاصااة، املااادة  ،هبااذا اخلحااو  انظاار، (264ال 

 ،تمثيااال الااادول   ع قاهتاااا ماااإل املنظماااا  الدولياااة ذا  العاااابإل العااااملتلفييناااا 
 .50 املادة
مااان اتتاقياااة  21تشااا  املاااادة  ،إىل رئااايس الدولاااة اإلااااارةعااا وة علاااى  (265ال 

 ا اإلااار  هذهالبعثا  اخلاصة إىل رئيس احليومة ووزير اخلارجية، وإن  انت 
تشا  إىل  2تشا  إىل رئايس الدولاة، والتقارة  1ترد   فقرتي منتحلتي الالتقرة 

ج نساااِ توى(. وتَ رئااايس احليوماااة ووزيااار اخلارجياااة وأااااخا  آخااارين رفيعااات املسااا
فيينا لتمثيل الادول   ع قاهتاا ماإل املنظماا  الدولياة  على نتس املنوال اتتاقيةُ 
إىل املساااؤولي  تيمنتحااال تي  فقااار  أيضاااا   هاااتتشااا   إذ ،ذا  العاااابإل العااااملت
تشاااااا  اتتاقيااااااة األماااااام املتحاااااادة حلحاااااااان  الاااااادول  ال ،املااااااذ ورين. وسملقاباااااال

ماااان  2سالساااام إال إىل رئاااايس الدولاااة الالتقاااارة  و تلياهتاااا ماااان الواليااااة القضاااائية
عتااارب التئتاااان األخاااراين مااان املساااؤولي مشااامولتي مبتهاااوم يلااازم أن تُ و  ،(3 املاااادة
( 6. انظااار التقااارتي ال2 ‘ مااان املاااادة4’(بال1 التقااارةالاااوارد    “ ثلاااو الدولاااة”
احااااان  الااادول  ةمشااااريإل املاااواد املتعلقااا مااان 3( مااان التعلياااق علاااى املاااادة 7وال

(، الثااااناجمللاااد الثاااان الاجلااازء  ،1991 حولياااةو تلياهتاااا مااان الوالياااة القضاااائية، 
 .28 التقرة
،  A/8710/Rev.1 ،      313اجمللااااد الثااااان، الوثيقااااة    ، 1972  حوليااااة   انظاااار  ( 266ال  

  أن أن يوضاااإل   احلسااابان    وجياااب .  1( مااان التعلياااق علاااى مشاااروع املاااادة  3ال   التقاارة 
  واسإل  بقبول   اظى قاعدة  ” مثة    تين مل    ألنه   اإلاارة   هذه   إدراج اللجنة قرر  عدم  

عضاااو  ”   أبن   أقااار    ولينهاااا   إليهاااا،   االساااتناد   ةيااان   “ مااان قواعاااد القاااانون الااادوىل 
  دولااة    موجااودا     ااان   ماا    خاصااة   محايااة   ماان   االسااتتادة   سلعبااإل   لااه   حيااق   احليومااة 

اجلملاة تارد   الحايغتي    وهاذه ال   “ الرمسياة   مهاماه   مان أجنبية   زايرة مرتبعة مبهمة  
 اإلنيليزية والترنسية من التعليق، ولينها غ  موجودة   الحيغة اإلسبانية(.  

احليومة ووزير اخلارجية. على أنه ليس مثاة أساباب تُاذ ر للخلاو  إىل  
استنتاج متاده أن هذه األمثلة تعين أناه يتعاي علاى اللجناة،   مشاروع  

تعامااااال رؤسااااااء الااااادول ورؤسااااااء احليوماااااا  ووزراء  املاااااادة احلاااااايل، أن  
اخلارجيااة معاملااة خمتلتااة. باال إنااه سااييون أقاال منعقيااة  أن يُسااتنتج أنااه  
.  3يتعي عدم ذ ر رؤساء احليوما  ووزراء اخلارجية   مشاروع املاادة  

بد من أخذ عدد من العوامل   االعتبار   هذا الحادد. أوال ، إن   وال 
ححااااانة مسااااؤويل الاااادول ماااان  تشاااا  ححاااارا  إىل  مشاااااريإل املااااواد احلاليااااة  
، بينمااا تشاا  اتتاقيااة البعثااا  اخلاصااة  األجنبيااة  الواليااة القضااائية اجلنائيااة 

تمثياااال الااادول   ع قاهتاااا مااااإل املنظماااا  الدوليااااة ذا   ل اتتاقياااة فييناااا  و 
إىل مجياااإل احلحااااان  الااايت ةيااان أن يتمتاااإل هباااا رؤسااااء    لعااااملت ا   العاااابإل 

اتتاقيااااة األماااام  الااادول ورؤساااااء احليومااااا  ووزراء اخلارجيااااة. واثنيااااا ، إن  
تشاااا  إىل    حاااااان  الاااادول و تلياهتااااا ماااان الواليااااة القضااااائية حل املتحاااادة  

ححااااان  الااادول،   حاااي أن احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة  
. وسإلضاافة إىل ذلااك، مل تعلان اللجناة إط قااا   ( 267ال تادخل   نعاقهاا  ال 

معارضااتها للححاااان  الاايت ةياان أن يتمتااإل هبااا رئاايس احليومااة ووزياار  
اخلارجيااة؛ باال علااى العيااس ماان ذلااك، لقااد أقرهتااا، ولينهااا ببساااطة مل  

ألن  ” ،  3مان املاادة    2تذ ر هاتي التئتي على وجه التحديد   التقرة  
،  مااااااا أن أ  ]تعااااااداد[ هلااااااؤالء  ماااااان الحااااااعب إعااااااداد قائمااااااة جامعااااااة 

باااه  األااااخا  سااايث  ]عااا وة علاااى ذلاااك[ مساااأليت أسااااس ماااا يتمتاااإل  
هاؤالء األاااخا  ماان ححااان  ماان الواليااة ]القضاائية[، وماادى هااذه  

. واثلثاااا ، يتعاااي أيضاااا  أن يؤخاااذ   االعتباااار أن مجياااإل  ( 268ال “ احلحااااان  
يماة  األمثلة اليت سايقت أعا ه  انات ساابقة للحيام الاذ  أصادرته حم 

 . مذ رة االعتقال العدل الدولية   قضية  
أعلنت حميمة العدل الدولية صاراحة   حيمهاا   قضاية  (5ال

ثباات بحااورة راسااخة   القااانون الاادويل أنااه، ”أنااه  مااذ رة االعتقااال
عاااااا وة علااااااى املااااااووتي الدبلوماساااااايي والقنحااااااليي، فاااااا ن بعااااااا  

الدولاااة ورئااايس أصاااحاب املناصاااب الرفيعاااة   الدولاااة، مثااال رئااايس 
احليومااة ووزياار اخلارجيااة، يتمتعااون سحلحااانة ماان الواليااة القضااائية، 

. و ااارر  احمليماااة (269ال“املدنياااة منهاااا واجلنائياااة،   الااادول األخااارى
بع  مسائل املسااعدة املتبادلاة   هذا اإلع ن مرة اثنية   قضية 

. وقد انقشت اللجنة هذين احليمي سستتاضة، (270الاجملال اجلنائت
__________ 

نااان    هاااو   “ اجلنائياااة   اإلجاااراءا  ال تشااامل  ” االتتاقياااة    أبن   القائااال   الااانن  ( 267ال  
  درج وأُ   العاماة،   اجلمعياة   أنشاأهتا   الايت باذلك املوضاوع    املعنياة املخححاة    اللجنة اقرتحته  

  2املاااؤر     38/ 59مااان قااارار اجلمعياااة العاماااة    2هاااذا الااانن   هناياااة املعااااف   التقااارة  
 . مبوجبه  االتتاقية   اعُتمد   الذ   القرار   وهو ،  2004 انون األول/ديسمرب  

املتعلقاااااة  املااااواد مشاااااريإلماااان  3( ماااان التعليااااق علااااى املاااااادة 7ال التقاااارة (268ال 
اجمللااد الثااان  ،1991 حوليااةحاااان  الاادول و تلياهتااا ماان الواليااة القضااائية الا

 .(28 التقرة(، الثانالاجلزء 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (269ال 

para. 51. 
 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (270ال 

(see footnote 259 above), para. 170. 
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ال ساايما فيمااا ماان وزياار اخلارجيااة. وأعاارب معظاام أعضاااء اللجنااة 
تعيااس  ماذ رة االعتقاالقضااية أثنااء املناقشاة عاان الارأ  القائال أبن 

الوضااااإل الااااراهن الااااذ  وصاااال إليااااه القااااانون الاااادويل وأنااااه يتعااااي أن 
سحلحااانة الشخحااية يُسااتنتج تبعااا  لااذلك أن مثااة قاعاادة عرفيااة تقاار 

لااوزير اخلارجيااة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة. وياارى هااؤالء 
األعضاء أن وضإل وزير اخلارجية واملهام اخلاصة اليت يضعلإل هبا   
الع قاااا  الدولياااة ةاااث ن األسااااس ل قااارار لاااه احاااانة  هاااذه ماااان 

بعاا  الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة. وماان جهااة أخاارى، أاااار 
أعضاااااااء اللجنااااااة إىل أن حياااااام احمليمااااااة ال يشاااااايل أساسااااااا   افيااااااا  

 يتضااااامن الاااااي   ااااااام    الساااااتنتاج وجاااااود قاعااااادة عرفياااااة، ألناااااه ال
للممارسة وألن عددا  من قضاة احمليمة أعربوا عن آراء خمالتة لرأ  

. علاااى أن أحاااد أعضااااء اللجناااة، وقاااد اعتااارب أن حيااام (271الاألغلبياااة
عدة عرفياة، قاال ماإل ذلاك إناه سلنظار إىل احمليمة ال يثبت وجود قا

أن الدول مل تعرتض على حيم احمليمة   هذه القضاية، فا ن عادم 
وجااود قاعاادة عرفيااة ال ةنااإل اللجنااة ماان إدراج هااذا املسااؤول ضاامن 
األاااااخا  املتمتعااااي سحلحااااانة الشخحااااية ماااان الواليااااة القضااااائية 

 قانون الدويل.اجلنائية األجنبية، سعتبار ذلك تعويرا  تدرجييا  لل
أما فيما يتعلق مبمارسة احملا م الوطنية، فقد انتهت اللجناة أيضاا    ( 6ال 

إىل أنااااه رغاااام وجااااود عاااادد قلياااال جاااادا  ماااان األحيااااام املتعلقااااة سحلحااااانة  
الشخحية لرئيس احليومة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبياة واالنعادام  

زياار اخلارجيااة، فاا ن  ااابه التااام أليااة أحيااام ماان هااذا القبياال فيمااا ماان و 
الاايت أتيحاات هلااا الترصااة للتعليااق علااى هااذه املسااألة  اناات    الوطنيااة احملااا م  

دائما  تقر أبن هؤالء املسؤولي رفيعت املساتوى يتمتعاون سلتعال سحلحاانة  
 . ( 272ال من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية أثناء اغلهم مناصبهم 

__________ 
 املساتقل الارأ  ،االعتقاال مذ رة قضية   اخلحو ، وجه  على  انظر (271ال 

والاااااارأ  املخااااااالف للقاضاااااات  ،وبورغنتااااااال و وةااااااانس هيِغنااااااز للقضاااااااة املشاااااارتك
 Arrestفاااان ِدن فينغاااار    ن املخحااا  والااارأ  املخاااالف للقاضااات  ،اخلحااااونة

Warrant of 11 April 2000 (footnote 247 above). 
  ماان   سحلحااانة   اخلارجيااة بتمتااإل رئاايس احليومااة ووزياار    التسااليم   خبحااو   (272ال 

  ماا و   جناائت ماا هاو    ومنهاا انظر القضاااي التالياة،    األجنبية،  اجلنائية  القضائية  الوالية 
  قرارهاا   لتعليال  إماا   الشاأن، هاذا        بادلوها   الوطنياة   احملاا م  أدلات  حياث  مدن، هو 
 Ali Ali Reza   العاابرة   امل حظاا    ساياق       أو املعروضاة    القضاية   موضوع   بشأن 

v. Grimpel, Court of Appeal of Paris (France), Judgment of 28 April 
 احاااانة سلضاااد، االساااتدالل سب مااان ،ضااامين تساااليماحليااام  هاااذا و ال 1961
 Revue générale de droit international public, vol. 66(2)  ،(اخلارجية وزير

(1962), p. 418, also reproduced in ILR, vol. 47, p. 275; Chong Boon 
Kim v. Kim Yong Shik and David Kim, Circuit Court of the First Circuit 
(State of Hawaii) (United States), Judgment of 9 September 1963, 
reproduced in American Journal of International Law, vol. 58 (1964), 
pp. 186-187; Saltany and Others v. Reagan and Others, District Court 
for the District of Columbia (United States), Judgment of 23 December 
1988, 702 F. Supp. 319, reproduced in ILR, vol. 80, p. 19; Tachiona v. 
Mugabe (“Tachiona I”) (see footnote 260 above); and H.S.A., et al. v. 

S.A., et al. (see footnote 260 above) . 

اللجنااااة إىل أن مثااااة حججااااا   و  ختااااام املناقشااااة، توصاااالت  (7ال
 افيااة   املمارساااة و  القاااانون الاادويل تسااام  سساااتنتاج أن رئااايس 

الشخحية  الدولة ورئيس احليومة ووزير اخلارجية يتمتعون سحلحانة
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. وعليه، فقد تقرر إدراجهم   

 .3 مشروع املادة
نياااة إدراج فئاااا  أخااارى مااان ونظااار  اللجناااة أيضاااا    إميا (8ال

مسااااااؤويل الدولااااااة ضاااااامن قائمااااااة األاااااااخا  املتمتعااااااي سحلحااااااانة 
الشخحية. وقد طرمب هذه اإلميانيَة بعُ  أعضاء اللجناة   ضاوء 
تعور الع قا  الدولية، ال سيما أن مساؤولي رفيعات املساتوى غا  
رئااايس الدولاااة ورئااايس احليوماااة ووزيااار اخلارجياااة أصااابحوا يشاااار ون 

اياااادة   احملافاااال الدوليااااة ويسااااافرون  ثاااا ا  خااااارج اإلقلاااايم بحااااورة متز 
الاااوطين. وأياااد بعااا  أعضااااء اللجناااة الااارأ  الاااذ  يااادعو إىل إدراج 

إىل  سإلحالاااة 3مسااؤولي آخاارين رفيعاات املسااتوى   مشااروع املااادة 
 “مثااال”، مشااا ين إىل أن اساااتخدام  لماااة ماااذ رة االعتقاااالقضاااية 

ظاااام احلحاااانة الشخحاااية ينبغااات تتسااا ه علاااى أناااه توسااايإل لنعااااق ن
ليشمل مسؤويل الدولاة الرفيعات املساتوى، غا  رئايس الدولاة ورئايس 
احليومة ووزير اخلارجية، الذين يضعلعون مبساؤوليا   اربى داخال 
الدولاااة ويشاااار ون   متثيااال الدولاااة   جمااااال  أنشاااعتهم. و  هاااذا 

وزياار  الحاادد، أاااار بعاا  أعضاااء اللجنااة إىل متتااإل وزياار الاادفاع أو
تجاااارة الدوليااااة سحلحاااانة الشخحااااية. غااا  أن أعضاااااء آخاااارين   ال

ال يوسااإل دائاارة األاااخا   “مثاال” اللجنااة رأوا أن اسااتخدام  لمااة
الاذين يتمتعااون هباذا الحاانف مان احلحااانة، ألن احمليماة اسااتعملت 
تلااك اليلمااة   سااياق ناازاع بعينااه، يتعلااق األماار فيااه احااانة وزياار 

جلنائياة األجنبياة. وأخا ا ، وجاه عاادد القضاائية ا اخلارجياة مان الوالياة
ماااااان أعضاااااااء اللجنااااااة االهتمااااااام إىل الحااااااعوبة اليامنااااااة   اديااااااد 

مسااااااؤولي آخاااااارين رفيعاااااات ”األاااااااخا  الااااااذين ينبغاااااات اعتبااااااارهم 
هااذه املسااألة سااتتوقف إىل حااد  باا  علااى اهليياال  ، ألن“املسااتوى

التنظيماات    اال دولااة وساابل إسااناد االختحاصااا  فيهااا، وهااو مااا 
 .(273المن دولة إىل أخرىمتلف 

،  اجلناائت   جملاال مسائل املساعدة املتبادلة   ا  بع  و  قضية  ( 9ال 
 الدولاااة  ححاااانة مساااؤويل إىل موضاااوع  حميماااة العااادل الدولياااة    عااااد  

رفيعاات املساااتوى غااا  رئاايس الدولاااة ورئااايس احليومااة ووزيااار اخلارجياااة.  
__________ 

( مان تعليقهاا  7أن أاثر  اللجناة نتساها هاذه املشايلة   التقارة ال   سابق  (273ال 
  الواليااة   ماان   و تلياهتااا   الاادول   احاااان    املتعلقااة   املااواد   شاااريإل م   ماان   3  املااادة علااى  

  اللجناة   لتتات و (.  28 التقارة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء   ،1991  حوليةال  القضائية 
 مااان   1  املاااادة   مشاااروع   علاااى   التعلياااق   مااان (  3ال   التقااارة       ذاهتاااا   املشااايلة   إىل   االنتبااااه 
املاواد املتعلقاة مبناإل اجلارائم املرتيباة ضاد املاووتي الدبلوماسايي وغا هم   مشاريإل

اجمللاااد  ،1972 حولياااةمااان األااااخا  املتمتعاااي اماياااة دولياااة واملعاقباااة عليهاااا ال
( ماااان التعليااااق علااااى 3( و  التقاااارة الA/8710/Rev.1،   313الثااااان، الوثيقااااة 

   اللجنااة اعتمادهتا الايتمان مشااريإل املاواد املتعلقااة سلبعثاا  اخلاصاة  21 املاادة
 A/6709/Rev.1اجمللااااد الثااااان، الوثيقااااة  ،1967 حوليااااةعشاااارة ال التاسااااعة دورهتااااا

 (.Rev.1/Corr.1،   359و
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جيباااويت بحاااورة منتحااالة عااان  دولاااة  وتناولااات احمليماااة ححاااانة رئااايس  
ححانة املسؤوَلي اآلخرين رفيعت املستوى، ومها املادعت العاام ورئايس  

يتعلااق باارئيس الدولااة، أعلناات احمليمااة بوضااومب   األماان القااومت. فتيمااا 
يتمتااااإل، عمومااااا ، سحلحااااانة الشخحااااية ماااان الواليااااة القضااااائية  اتم أناااه  

اجلنائيااة األجنبيااة، وإن  ااان ذلااك ال ينعبااق علااى القضااية قيااد النظاار،  
ألن االساااتدعاء الحاااادر عااان السااالعا  الترنساااية لااا دالء سلشاااهادة  

. وفيماااااا يتعلاااااق سملساااااؤوَلي اآلخااااارين رفيعااااات  ( 274ال لااااايس تااااادب ا  جااااارباي  
إن األفعاااال املنساااوبة إليهماااا مل تيااان أفعااااال   املساااتوى، قالااات احمليماااة  
ذ    نعااااق مهامهماااا  ، ورأ  أن جيباااويت مل توضااا  بشااايل  ( 275ال نُاتاااِّ

 اااف مااا إذا  اناات تعالااب احااانة الدولااة أو ححااانة اخحااية أو  
ت حاا  ابتااداء   ” نااوع آخاار ماان احلحااانة، وخلحاات احمليمااة إىل أهنااا  
إليهااا للقااول إن  عاادم وجااود أسااس   القااانون الاادويل ةياان االسااتناد  

للمسؤوَلي املعنيي احلق   التمتإل سحلحانة الشخحاية، حياث إهنماا  
ال ةلياااان صاااتة دبلوماساااية سملعاااذ الاااوارد   اتتاقياااة فييناااا للع قاااا   

، وحيااااااااث إن اتتاقيااااااااة البعثااااااااا  اخلاصااااااااة  1961الدبلوماسااااااااية لعااااااااام  
 . ( 276ال “ ال تنعبق   احلالة قيد النظر   1969 لعام 
رسااا  القضااائية الوطنيااة، يتناااول عاادد ماان القاارارا   و  املما  ( 10ال 

احلحااااانة الشخحااااية ملسااااؤولي آخاااارين رفيعاااات املسااااتوى ماااان الواليااااة  
القضائية اجلنائية األجنبية. ومإل ذلك، ليست تلاك القارارا  قاطعاة.  
فالبع  منها يؤيد من  احلحانة الشخحية ملساؤولي رفيعات املساتوى  

،   حااااي خلحاااات  ( 277ال الدوليااااة مثاااال وزياااار الاااادفاع أو وزياااار التجااااارة  
__________ 

 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (274ال 

(see footnote 259 above), paras. 170-180. 
 .Ibid., para. 191 (275ال 
 .Ibid., para. 194. See, in general, paras. 181-197 (276ال 
  الادفاع الوزيار    موفااز   اااؤول   اللاواء   بشاأن   قضاييَت   هاذا الحادد،   انظر،  (277ال 

 Re Generalالدولياة   الحاي(     التجاارة الوزير    تسي   بو    بشأن ( و اإلسرائيلت 

Shaul Mofaz, Bow Street Magistrates’ Court (United Kingdom), 

Judgment of 12 February 2004, reproduced in International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 53, part 3 (2004), p. 771; and Re Bo 

Xilai, Bow Street Magistrates’ Court, Judgment of 8 November 2005 

(reproduced in ILR, vol. 128, p. 713) ،    اعارُتف   األخا ة،   القضاية   هاذه   و  
  باال   فحسااب،   املسااتوى   رفيااإل   مسااؤوال    يُعتاارب   ألنااه   ال   تسااي  ،   بااو الساايد    احااانة 
  سانة   مارور   وبعاد .  املتحادة   اململياة       خاصاة   بعثاة      اان   اخلحاو ،  على  ألنه، 
  قضااااية مدنيااااة،    املتحاااادة،   الااااوالاي        حميمااااة   اعرتفاااات   القضااااية،   هااااذه   علااااى 

  الاوالاي     خاصاة   بعثة        ان   ألنه   جمددا ،   وذلك، احانة السيد بو تسي  ، 
 Suggestion of Immunity and Statement of Interest of the Unitedاملتحدة   

States, District Court for the District of Columbia, Judgment of 24 July 

2006 (Civ. No. 04-0649)  .  لضااحااي احلااوادث    الاوطين   االااااد   رابعااة و  قضاية
   وآخاارون   جااوال   السااتينة   ضااحااي     رابعااة عااائ    ؛ “ اليااوارث       النجاادة اجلماعيااة ” 

Association Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs 

“FENVAC SOS Catastrophe”; Association des familles des victimes du 

Joola et al., Judgment of 19 January 2010 (see footnote 260 above) ،  

احملاااااااا م الوطنياااااااة،   الااااااابع  اآلخااااااار، إىل أن الشاااااااخن اخلاضاااااااإل  
للمحا مااة ال يتمتااإل سحلحااانة، إمااا ألنااه لاايس رئاايس دولااة أو رئاايس  
حيوماااة أو وزيااار خارجياااة أو ألناااه ال ينتمااات إىل الااادائرة الضااايقة مااان  

، وهاو ماا يباي الحاعوبة  ( 278ال املعاملاةاملسؤولي الذين يساتحقون تلاك 
 

  ماان   الشخحااية   سحلحااانة   يتمتااإل اعرتفاات احمليمااة بعبااارا  عامااة أبن وزياار الاادفاع  
  اعرتفاات،   ولينهااا   املنحااب،   هلااذا   اااغله   أثناااء    األجنبيااة   اجلنائيااة   القضااائية   الواليااة 
املوضااوعية فحسااب، ألن الشااخن اخلاضااإل    سحلحااانة   أمامهااا،   املنظااورة   احلالااة    

 Nezzar, Judgment of   نازار للمحا مة مل يعد يشغل منحبه. و  قضاية  

25 July 2012 (see footnote 260 above) ،    وزيار    أن بوجاه عاام    احمليماة   أ اد
  أثناااء    األجنبياة   اجلنائياة   القضاائية   الوالياة   ماان   الشخحاية   سحلحاانة   يتمتاإل الادفاع  

ألن السااايد    ،   احلالاااة املنظاااورة   سحلحاااانة ولينهاااا مل تعااارتف    ، وجاااوده   املنحاااب 
وألن األفعااال املنسااوبة إليااه تشاايل جاارائم    املنحااب   توليااه ناازار  ااان قااد أ ماال فاارتة  

 . املوضوعية   احلحانة   من   أيضا    حيرمه ما   وهو دولية، 
      التحقياااق   قاضااات   ضااد س     خاااورتس األمثلاااة علااى ذلاااك قضااية    وماان  (278ال 

 Khurts Bat v. Investigating Judge of the   االااديااة األملانيااة   احمليمااة 

German Federal Court (see footnote 260 above) ،   فيهااا   أقاار    حيااث  
  االعتقااااال   مااااذ رة   قضااااية       الدوليااااة   العاااادل   حميمااااة   حياااام   علااااى   بناااااء    احمليمااااة، 

الادويل العار     القاانون أبن ”   ، ( Arrest Warrant (see footnote 247 above)ال 
  فااارتة   خااا ل   الشخحاااية   سحلحاااانة   التمتاااإل   الرفيعاااة   املناصاااب   اااااغلت ماااول لااابع   

ألناه    احملاددين،   األفراد   من   ضيقة   دائرة   إىل   ينتمون   داموا   ما   ، ( para. 55“ ال واليتهم 
(  para. 59 اثال“ ال   وضاإل   املعاين   الترد   إىل أن أن ييون سإلميان أن ُيسند    يلزم ” 

املشااااار إلاااايهم   احلياااام    اخلارجيااااة رئاااايس الدولااااة ورئاااايس احليومااااة ووزياااار    لوضااااإل 
  ، س    خاااورتس املاااذ ور أعااا ه. وبعاااد اليااال الوواااائف الااايت يضاااعلإل هباااا السااايد  

(.  para. 61“ ال الضايقة   الادائرة   تلاك   نعااق   خاارج   يقاإل ” خلحت احمليماة إىل أناه  
احاااانة    أيضاااا ،   هااات   سرياااس،       االساااتئناف   حميماااة   تعااارتف   مل   ساااابق،   وقااات   و  

وإن  اااان وزيااار دولاااة   اململياااة العربياااة الساااعودية،    ألناااه،   رضاااا   علااات   علااات  السااايد 
(.  Ali Ali Reza v. Grimpel (footnote 272 above)الانظر    اخلارجية  وزير  يين  مل 
 United   نورييغاااا   أنعونياااو   مانويااال   ضاااد   األمرييياااة   املتحااادة   الاااوالاي    قضااية   و  

States of America v. Manuel Antonio Noriega, the Court of Appeals for 

the Eleventh Circuit, Judgment of 7 July 1997 (appeals Nos. 92-4687 

and 96-4471) ،    الساااابق   األعلااى   القائااد   نورييغاااا،   الساايد   أن   إىل   احمليمااة ذهبااات  
  فئاااة األااااخا  الاااذين يتمتعاااون    إدراجاااه ةيااان    ال   بنماااا،       املسااالحة   للقاااوا  

وقااااوع    وقاااات     سحلحااااانة الشخحااااية، رافضااااة ادعاااااء الساااايد نورييغااااا أنااااه  ااااان،  
 ,ILR  انظارال   الواقاإل   ايام   التعلات ا، أو قائدها  األحداث املعنية، رئيس دولة بنم 

vol. 121, pp. 591 et seq.  .)  التلباي   مجهورياة   قضاية       أخارى،   حميماة   وأاار  
 Republic of the Philippines v. Marcos (District Court of    ماار وس   ضاد 

the Northern District of California (United States), Judgment of 11 

February 1987 (665 F. Supp. 793)) ،    يتمتاإل   ال   للتلباي إىل أن املادعت العاام  
  س سااتان   مجهورياة   ضااد   I.T. Consultants مؤسساة   قضااية   و  .  الشخحاية   سحلحاانة 
 ,I.T. Consultants, Inc. v. The Islamic Republic of Pakistan    اإلسا مية 

Court of Appeals, District of Columbia Circuit (United States), 

Judgment of 16 December 2003 (351 F.3d 1184) ،   احمليماة   تعارتف   مل  
العهاااد، هااات    حديثاااة   قضاااية        وسملثااال، .  البا ساااتان   الزراعاااة   وزيااار   احاااانة 
 Fotso v. Republic of Cameroon   الياام ون   مجهورياة   ضاد   فوتساو قضاية  

(see footnote 260 above) ،   خلحات احمليماة إىل أن وزيار الادفاع ووزيار الدولاة 
 

 ( اتبإل على الحتحة التاليةال
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ها اديد املسؤولي رفيعت املستوى غا  رئايس  اليب ة اليت ينعو  علي 
جادال اعتباار   الاذين ةيان با    الدولة ورئيس احليومة ووزير اخلارجياة 

أهناام يتمتعااون سحلحااانة الشخحااية. ومااإل ذلااك، ماان اجلاادير سلااذ ر  
أيضاا  أن بعا  هاذه القارارا  يتضامن الاي   حلحاانة املساؤول الرفياإل  

ائياااة األجنبياااة مااان منظاااورا  اااا   املساااتوى مااان الوالياااة القضاااائية اجلن 
الاحلحااانة الشخحااية واحلحااانة املوضااوعية وححااانة الدولااة واحلحااانة  
املسااتمدة ماان بعثااة خاصااة(، وهااو مااا يعيااس حالااة عاادم اليقااي الاايت  
اااايط سلتحدياااد الااادقيق لناااوع احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة  

ى غاا  رئاايس الدولااة  األجنبياة الاايت يتمتااإل هباا املسااؤولون الرفيعااو املساتو 
 . ( 279ال ورئيس احليومة ووزير اخلارجية 

 
 (اتبإل( ال278حلااية  اال

لشاااؤون الااادفاع ال يتمتعاااان سحلحاااانة الشخحاااية، غااا  أهناااا أقااار  بتمتاااإل رئااايس  
 . وينبغاااات أن يؤخااااذ   االعتبااااار أن القضااااااي الااااث ث احلحااااانة   بتلااااك اليااااام ون  

  أن   أيضاا    ي حاَ    أن السابق ذ رها تتعلق مبمارسة الوالية القضائية املدنية. وجيب  
حلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية  احملاااا م الوطنياااة مل تعااارتف،   بعااا  احلااااال ، س 

لدولااة    املشاايِّلة   اليياااان  لألاااخا  الااذين يشااغلون مناصااب رفيعااة املسااتوى    
 .R. (Alamieyeseigha) vااادياة. و  هاذا الحادد، انظار القضايتي التااليتي   

Crown Prosecution Service, Queen’s Bench Division (Administrative 

Court) (United Kingdom), Judgment of 25 November 2005 ([2005] 

EWHC 2704 (Admin)) ،   والااارئيس   احلاااا م احاااانة    احمليماااة   تعاارتف  مل   وفيهاااا  
 Public Prosecutorو   االااااادية؛   نيجاا اي   مجهوريااة     سييلسااا    لوالياااة   التنتيااذ  

(Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic, Court of Cassation (Third 

Criminal Section) (Italy), Judgment of 28 December 2004 ،   رفضت   حيث  
  دولااااة البلااااد    هااااذا رئااايس اجلباااال األسااااود قباااال أن يحاااب     احااااانة   االعاااارتاف   احمليماااة 
(.  Rivista di diritto internazionale, vol. 89 (2006), p. 568    ر الانظا  مساتقلة 
 Evgeny   للعااادل   االاااااد    امليتاااب   ضاااد   آدماااوف   ْتِغاااااين يي قضاااية      وأخااا ا ،  

Adamov v. Federal Office of Justice, Federal Tribunal (Switzerland), 

Judgment of 22 December 2005 (1A 288/2005) ،   االعرتاف احمليمة    رفضت  
  أهناااا   غااا    تساااليم؛   قضاااية     ساااابق للعاقاااة الذرياااة   االاااااد الروسااات    وزيااار احاااانة  
دون    سحلحاانة املساتوى    رفيعات   املساؤولي   متتاإل   إبميانية   عابرة،   ة   م حظ   اعرتفت، 

 http://opil.ouplaw.com/, Internationalالمتامب على    املسؤولي  هؤالء  ادد أن 

Law in Domestic Courts (ILDC) 339 (CH 2005) ) . 
ضد قاضات التحقياق   احمليماة    س  خورتس الحادر   قضية   القرار (279ال 

 Khurts Bat v. Investigating Judge of the German   االاادياة األملانياة 

Federal Court (see footnote 260 above)،  جيادا  علاى ذلاك.  مثااال  يشايل
      النجاااااادة االااااااااد الااااااوطين لضااااااحااي احلااااااوادث اجلماعيااااااة ”   رابعااااااة   قضااااااية و  

 Association   رابعااااة عاااائ   ضااااحااي الساااتينة جااااوال وآخااارون   ؛ “ الياااوارث 

Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs “FENVAC SOS 

Catastrophe”; Association des familles des victimes du Joola et al., 

Judgment of 19 January 2010 (see footnote 260 above)،    بتت احمليمة
أن متيااااز  دون مسااااألة احلحااااانة الشخحااااية واحلحااااانة املوضااااوعية   آن واحااااد، 

 Nezzar (see footnote 260   نازار   قضاية بينهماا متييازا   افياا    حيمهاا. و  

above) ،   احلحاااانة    عااان عاااام    ببياااان اجلنائياااة االاادياااة السويسااارية    احمليماااة   أدلااات
  احلحاااانة   أو   املوضاااوعية   احلحاااانة   تعبياااق   إميانياااة أيضاااا       نظااار   الشخحاااية، ت 
  قضااااي       الوطنيااة   احملااا م   وتعتمااد .  املعااين  الشااخن   هبااا   طالااب   الاايت   الدبلوماسااية 

صعيد آخر، ال باد مان التاذ   أبن اللجناة قاد سابق   وعلى (11ال
أن أاار  إىل ححانة مسؤولي آخرين رفيعت املستوى   مشاريإل 
موادهااا املتعلقااة سلبعثااا  اخلاصااة ومشاااريإل موادهااا املتعلقااة بتمثياال 

. وجياااب التاااذ   أبن (280الالدولياااة الااادول   ع قاهتاااا ماااإل املنظماااا 
هذه الحايوك تقتحار علاى إنشااء نظاام يساتمر أولئاك األااخا  
مبوجباه   التمتااإل سحلحااان  املمنوحااة هلاام مبقتضاى القااانون الاادويل 
خاااارج إطاااار تلاااك الحااايوك. وماااإل ذلاااك، ال حيااادد نااان مشااااريإل 
املااااواد، وال تعليقااااا  اللجنااااة عليهااااا، ادياااادا  واضااااحا  ماهيااااة هااااذه 

حاااان  ومااا إذا  اناات تشاامل أم ال تشاامل احلحااانة الشخحااية احل
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. وجيب التأ يد أيضا  على أنه 
سلااارغم مااان أن هاااؤالء املساااؤولي الرفيعااات املساااتوى ةيااان اعتباااارهم 

‘ ماااان 4الب(’1الااااواردة   التقاااارة  “ ثلااااو الدولااااة”مشاااامولي بتئااااة 
اتتاقيااة األماام املتحاادة حلحاااان  الاادول و تلياهتااا ماان  ماان 2املااادة 

علاى  او ماا سابقت اإلااارة  -الوالية القضائية، ف ن ذلك الحك 
. ومااإل ذلااك، ذهااب “اإلجااراءا  اجلنائيااة”ال ينعبااق علااى  -إليااه 

بع  أعضااء اللجناة إىل أن املساؤولي الرفيعات املساتوى يساتتيدون 
ثااااا  اخلاصااااة، مبااااا   ذلااااك فعاااا   ماااان نظااااام احلحااااانة املتعلااااق سلبع

احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، عناادما ييونااون   
زايرة رمسية إىل دولة اثلثة   إطار اضع عهم مبهام متثيل الدولة   
إطار أداء واجباهتم املوضوعية. وذُ ر أن ذلك يتي  وسايلة لضامان 

املسااؤولي الرفيعاات  األداء السااليم للووااائف القعاعيااة هلااذه التئااة ماان
 املستوى على الحعيد الدويل.

 
 ضاااد  يلااارو  قضاااية       احلااااال   هاااو   مثلماااا   غموضاااا ،   أ ثاااار   حجاااج   علاااى   أخااارى 
 Kilroy v. Windsor, District Court for the Northern District of  وندساور

Ohio, Eastern Division (United States)، حيمهاا   احمليماة، اعرتفات إذ 
-Civ. No. C-78ال   مدنياة   قضيااة      ،1978ديسامرب /األول  اانون   7   الحاادر

 الربيعانياة   املالياة   العائلاة   أفاراد (، سحلحانة الشخحية ألم  ويلز ألنه فرد من  291
 الاااااوالاي  إىل رمسياااااة بعثاااااة    اااااان   ألناااااه أيضاااااا   وليااااان ،وويل العهاااااد الواضااااا 

 Bo Xilai (see footnote  تساي   باو قضية   سلذ ر، اجلدير ومن. املتحدة

277 above)، لتامهاااالربيعانيااة واألمريييااة اعرتفتااا   احمليمتااي  حااي أن  هأناا  
    اان   ألنه ذلك فعلتا فقدوزير التجارة الحيين من الوالية القضائية،   احانة
 .اخلاصة البعثا  من املستمدةسحلحانة  يتمتإل و ان  رمسية زايرة
 الدولية املنظما  مإل ع قاهتا   الدول بتمثيل املتعلقة املواد مشاريإل (280ال 

اجمللاااد الثاااان  ،1971 حولياااةوالعشااارين،  الثالثاااة دورهتاااا   اللجناااة اعتمااادهتا الااايت
 اسااتخدمت وقااد ومااا يليهااا. A/8410/Rev.1،   284الاجلاازء األول(، الوثيقااة 

 اخحااية“ ]”personnalité officielle” تعباا اللجنااة،   مناساابا  أخاارى، 
ناإل اجلارائم املرتيباة المشااريإل املاواد املتعلقاة مب (“official“[ ال”رمسية صتة  ذا 

ضاااد املاااووتي الدبلوماسااايي وغااا هم مااان األااااخا  املتمتعاااي اماياااة دولياااة 
(، A/8710/Rev.1اجمللد الثان، الوثيقاة  ،1972 حولية، 1 املادة ،واملعاقبة عليها

 املتعلقاااة املاااواد“ المشااااريإل الرفياااإل املنحاااب ذوواآلخااارون  األااااخا ” تعبااا و 
اجمللااااااااااد الثااااااااااان، الوثيقااااااااااة  ،1967 حوليااااااااااة ،21 املااااااااااادة اخلاصااااااااااة، سلبعثااااااااااا 

A/6709/Rev.1 وRev.1/Corr.1،   359.) 

http://opil.ouplaw.com/
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املسااااؤولي اآلخاااارين  ” ضااااوء مااااا ساااابق، تاااارى اللجنااااة أن    و   ( 12ال 
يتمتعاااااون، ألغاااااراض مشااااااريإل املاااااواد احلالياااااة،   ال   “ الرفيعااااات املساااااتوى 

سحلحاااانة الشخحاااية، وتااارى، مااااإل ذلاااك، أن هاااذا ال مااال سلقواعااااد  
أهناام يتمتعااون، عناادما    املتعلقااة سحلحااانة املوضااوعية، وعلااى أن يُتهاام 

ييونااااون   زايرا  رمسيااااة، سحلحااااانة ماااان الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة  
 األجنبية استنادا  إىل قواعد القانون الدويل املتعلقة سلبعثا  اخلاصة. 

  مشااااروع املااااادة  “ماااان  ارسااااة”وقااااد اسااااُتخدمت عبااااارة  (13ال
اجلنائيااة ل اااارة إىل  اال ماان احلحااانة الشخحااية والواليااة القضااائية 

األجنبياااة. وقااارر  اللجناااة أال تساااتخدم العباااارة نتساااها   مشاااروع 
النعاااق مشاااريإل املااواد هااذه( لتجنااحب احلياام املساابق بشااأن  1املااادة 

اجلوانااب املوضااوعية ماان احلحااانة، وال ساايما نعاقهااا، الاايت ساايجر  
. و  مشاريإل املواد احلالية، قرر  (281التناوهلا   مشاريإل مواد أخرى

ألهنااااا تبااااي الع قااااة بااااي  “ماااان  ارسااااة”االحتتاااااظ بعبااااارة اللجنااااة 
احلحاااااانة وباااااي الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة وتؤ اااااد طاااااابإل 
احلحاااانة الاااذ  هاااو طاااابإل إجرائااات سألسااااس يحاااب  ذا أمهياااة فيماااا 

 .(282اليتحل مبمارسة الوالية القضائية اجلنائية خبحو  فعل بعينه

 الشخصيةاحلصانة   نطاق -4  املادة
يتمتع رءساء الدو  ورءساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة  -1 

 أثناء شهلهم املنصب فقط. الشخصية ابحلصانة
مجيـع األفعـا  الـيت يقـوم   الشخصـية  احلصانةتهطي هذه   -2 

 ـــا رءســـاء الـــدو  ورءســـاء احلكومـــات ووزراء اخلارجيـــة، بصـــفة 
 أثناءه.  أو ر،ية، قبل شهلهم املنصب شخصية أو

بتطبيـق قواعـد القـانون  الشخصـية  احلصانةال خيل وقف   -3 
 .املوضوعية ابحلصانةالدول املتعلقة 

 التعليق 
مااااان  الشخحاااااية ةاحلحااااااننعاااااق  4يتناااااول مشاااااروع املاااااادة  (1ال

 احلحانة الشخحيةالزاويتي الزمنية واملوضوعية. إذ جيب فهم نعاق 
( مقاااارتان  سجلانااااب املوضااااوعت 1سلنظاااار إىل اجلانااااب الاااازمين الالتقاااارة 

(. وعلاااى الااارغم مااان االخااات ف باااي اجلاااانبي مااان حياااث 2الالتقااارة 
يتيحه ذلك  املتهوم، قرر  اللجنة تناوهلما   مادة واحدة، نظرا  ملا

من نظرة ألل ملدلول ونعاق احلحانة اليت يتمتإل هباا رؤسااء الادول 
ورؤسااااااء احليوماااااا  ووزراء اخلارجياااااة. وقاااااد قااااارر  اللجناااااة تنااااااول 

__________ 
 .املعين( من التعليق 2التقرة ال أع ه، انظر، (281ال 
 ,See Arrest Warrant of 11 April 2000 (footnote 247 above) (282ال 

para. 60; and Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 

Greece intervening) (footnote 248 above), para. 58. 

اجلانب الزمين أوال ، ألن هذا يسم  بتهم أفضل للنعاق املوضوعت 
 للححانة الشخحية الذ  يقتحر على فرتة زمنية حمددة.

، رأ  الشخحااااية للححااااانةاق الاااازمين وفيمااااا يتعلااااق سلنعاااا (2ال
للتشديد على أن هذا النوع من   “فقط”اللجنة ضرورة إدراج  لمة  

احلحاااااانة يسااااار  علاااااى رؤسااااااء الااااادول ورؤسااااااء احليوماااااا  ووزراء 
اخلارجياة أثنااء فارتة اااغلهم املنحاب ححارا . وهااذا يتساق ماإل ساابب 

وهااااو املر ااااز اخلااااا  الااااذ  يشااااغله هااااؤالء  ماااان  احلحااااانة ذاتااااه، أال
سااااؤولون   اهليياااال التنظيماااات للدولااااة والااااذ  جيعلهاااام، مبوجااااب امل

القااانون الاادويل،   وضااإل خااا  يااربعهم سلدولااة برابعااة مزدوجااة، 
احلحاانة متثيلياة ووويتياة،   جماال الع قاا  الدولياة. وعلياه، تتقاد 

يعود الشخن املتمتاإل هباا اااغ   أحاَد  أمهيتها عندما ال  الشخحية
 هذه املناصب.

حميمة العدل الدولية هذا املوقف، حيث ذ ر      وقد أيد  
عنااادما ال يعاااود ”أناااه  االعتقاااال ماااذ رةحيمهاااا الحاااادر   قضاااية 

الشاااااخن يشاااااغل منحااااااب وزيااااار اخلارجياااااة، ينتهاااااات متتعاااااه قميااااااإل 
جياااوز احلحاااان  الااايت ةنحهااا القاااانون الااادويل   الاادول األخااارى. و 

ساااابقا  دول أن ااااا م وزيااار خارجياااة الااا مااان حماااا م إحااادى حمليماااة
بعادها،  لدولاة أخارى عان أعماال ارتيبهاا قبال فارتة تولياه منحابه أو

الااااايت ارتيبهاااااا بحاااااتته الشخحاااااية خااااا ل  و اااااذلك عااااان األعماااااال
ة التااااااااارتة، ااااااااااريعة أن يياااااااااون للمحيماااااااااة والياااااااااة قضاااااااااائي تلاااااااااك
. وسلارغم مان أن احمليماة  انات تشا  (283ال“القانون الادويل مبوجب

إىل وزير اخلارجياة، فا ن التعليال نتساه يسار ، مان سب أوىل، علاى 
رئاااايس الدولااااة ورئاااايس احليومااااة. وفضاااا   عاااان ذلااااك، فاااا ن تقييااااد 

سلتاااااارتة الزمنيااااااة الاااااايت يشااااااغل فيهااااااا املنحااااااَب  احلحااااااانة الشخحااااااية
األاااااااخاُ  املتمتعااااااون بتلااااااك احلحااااااانة هااااااو تقييااااااد حيظااااااى أيضااااااا  

للححااااااااانة عاااااااارتاف   االتتاقيااااااااا  املنشاااااااائة للاااااااانظم اخلاصااااااااة سال
سااايما اتتاقياااة فييناااا للع قاااا  الدبلوماساااية واتتاقياااة  ، الالشخحاااية

. واللجناة نتسااها قاد أعلناات   تعليقاهتاا علااى (284الالبعثاا  اخلاصااة
مشااااااريإل املاااااواد املتعلقاااااة احااااااان  الااااادول و تلياهتاااااا مااااان الوالياااااة 

، علاااااى نقاااااي  احلحااااااان  يةالشخحااااااحلحااااااان  ”القضاااااائية أن 
]املوضااوعية[ الاايت يسااتمر بقاؤهااا بعااد انتهاااء املهااام الرمسيااة، ينقعااإل 

. وقاااد أياااد  (285ال“إهنائاااه نتاذهاااا مبجااارد ااااغور املنحاااب الرمسااات أو

__________ 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (283ال 

para. 61. 
، 39 املاااادة مااان 2 التقااارة الدبلوماساااية، للع قاااا  فييناااا اتتاقياااة انظااار (284ال 

 .43 املادة من 2 التقرة اخلاصة، البعثا  واتتاقية
 الاااااايت والسااااااتراء احليااااااام أعماااااالمجيااااااإل ” إن  قائلااااااةاللجنااااااة  أضاااااافت (285ال 
 السااتراء أو احليااام ياارتك حااي احملليااة للواليااة خاضااعة الرمسيااة مبهااامهم تتحاال ال

( 19ال التقرة   ،41  اجمللد الثان الاجلزء الثان(،   ،1991  حوليةال  “مناصبهم
 (.‘5’الب(1 التقرة، 2 املادة مشروع على التعليق من
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أيضاا  قاارارا   اا  صااادرة عاان احملاا م احملليااة النعااَق الاازمين الحااارم 
 . (286الللححانة الشخحية

تنتهت بعاد انتهااء فارتة    نة الشخحية احلحا وعليه، ترى اللجنة أن  
تار   وزير اخلارجية ملنحبه. ومل  رئيس احليومة أو  اغل رئيس الدولة أو 

اللجنااااة ضاااارورة ل اااااارة إىل املعاااااي  احملااااد دة الاااايت ينبغاااات أخااااذها    
عناااادها فاااارتة اااااغل    تنتهاااات   أو احلساااابان لتحديااااد اللحظااااة الاااايت تباااادأ  

األاخا  املتمتعي بتلك احلحانة ملنحبهم، نظرا  لتوقحف ذلك علاى  
 النظام القانون ليل دولة، ونظرا  لتباين املمارسة املتبعة   هذا اجملال. 

و  أثنااااء فااارتة اااااغل املنحاااب، فقااااط دون ساااواها، تغعاااات  (3ال
أو الااايت يقاااوم هباااا رئااايس الدولاااة  مجياااإل األفعاااال احلحاااانة الشخحاااية

رئااايس احليوماااة أو وزيااار اخلارجياااة، ساااواء أقاااام هباااا بحاااتة اخحاااية 
احلحانة ”ايل  احلحانة الشخحيةبحتة رمسية. وبذلك تتخذ  أم

يتعلاااق أب  فعااال يقاااوم باااه أ  مااان األفاااراد املشاااار  فيماااا (287ال“التامااة
 .( 288ال إليهم توا . ويعيس هذا الشيل  ارسة الدول

__________ 
القااارارا  عاااادة   ساااياق القضاااااي املدنياااة، حياااث يسااار     هاااذه   تحااادر  (286ال 

   املثااااال   ساااابيل   علااااى   انظاااار، .  للححااااانة   الزمنيااااة   احلاااادود   ماااان   فيمااااا املباااادأ نتسااااه  
Mellerio c. Isabel de Bourbon, ex-Reine d’Espagne, Paris Court of 

Appeal (France), 3 June 1872, reproduced in Recueil général des lois et 

des arrêts 1872, vol. II, p. 293; Seyyid Ali Ben Hamond, Prince Rashid c. 

Wiercinski, Tribunal civil de la Seine (France), 25 July 1916, reproduced 

in Revue de droit international privé et de droit pénal international, vol. 

15 (1919), p. 505; Ex-roi d’Égypte Farouk c. S.A.R.L. Christian Dior, 

Paris Court of Appeal (France), 11 April 1957, reproduced in Journal du 

droit international, vol. 84(1) (1957), pp. 716-718; Société Jean Dessès c. 

Prince Farouk et Dame Sadek, Tribunal de Grande Instance de la Seine 

(France), 12 June 1963, reproduced in Revue critique de droit 

international privé (1964), p. 689, and, English version, in ILR, vol. 65, 

pp. 37-38; United States of America v. Noriega, District Court for the 

Southern District of Florida (United States), 8 June 1990, 746 F. Supp. 

1506; In re Estate of Ferdinand Marcos, Court of Appeals, Ninth Circuit 

(United States), 16 June 1994, 25 F.3d 1467, 1471 وطلاب التساليم الاذ     ؛
 Pinochet case    بينوايه   قضية   1998تشرين الثان/نوفمرب    3قدمته إسبانيا   

(see footnote 260 above) . 
  الشخحاية   للححاانة حميمة العدل الدولياة إىل النعااق املوضاوعت   تش   ( 287ال  

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247ال   “ اتمة ححانة  ” سعتبااره  

above), para. 54  .) الشخحاية   سحلحاانة   يتعلا ق  فيماا   نتساها   اللجناة   ذ ار    وقاد  
  حوليةال   “ القضائية اجلنائية  املة احلحانة من الوالية  ” للمووتي الدبلوماسيي أن  

  املاادة   علاى   التعلياق   من (  4ال   التقرة ،  A/3859 ،      98اجمللد الثان، الوثيقة   ، 1958
 سلع قا  واحلحاان  الدبلوماسية(.   املتعلقة مشاريإل املواد    من   29
 See, for example, Arafat e Salah, Court of Cassation (Italy), 28 (288ال 

June 1985, Rivista di diritto internazionale, vol. 69(4) (1986), p. 884; 

Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (footnote 260 

above); Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the 

مااااذ رة  وعلااااى  ااااو مااااا ذ رتااااه حميمااااة العاااادل الدوليااااة   قضااااية   
،   معاااااارض إاااااااارهتا بوجااااااه خااااااا  إىل وزياااااار ماااااان وزراء  االعتقااااااال 

ذة بحااتة   اخلارجيااة، فاا ن توساايإل نعاااق احلحااانة ليشاامل األفعااال املنتاا 
اخحااية أو بحااتة رمسيااة علااى حااد سااواء هااو أماار ضاارور  لضاامان  

ماااان  ارسااااة    خحااااية سحلحااااانة الش عاااادم منااااإل األاااااخا  املتمتعااااي  
عواقاااب هاااذه احليلولاااة دون  ارساااة  ” أن   مهاااامهم الرمسياااة احملاااد دة، مباااا 

  ورة ]...[ عاعلاى نتاس القادر مان اخل  هات عواقاب  تلك املهاام الرمسياة 
زعم أهنا  يُ   أبعمال   متح   القب  ]عليهم[  بحرف النظر عما إذا  ان  

ةياان   ال ” . ومان ت،  ( 289ال “ ’اخحاية‘ حااتة  ب أو    ‘ رمسياة ’ بحاتة    متات 
تلاك  و   ‘ رمسياة ’ التمييز بي األعمال اليت يقوم هبا وزير اخلارجية بحاتة  

. وجياب أن يسار  هاذا  ( 290ال “ ‘ بحاتة اخحاية ’  قاام هباا  زعم أنه اليت يُ 
 االستدالل نتسه، من سب أوىل، على رئيس الدولة ورئيس احليومة. 

فعال اليت  وفيما يتعلق سملحعلحا  املستخَدمة ل اارة إىل األ  (4ال
توجاد   ، جيب أال يغياب عان األذهاان أناه ال احلحانة الشخحية تغعيها  

حاليااااا  صاااايغة واحاااادة ُتسااااتخدم بحااااورة موحاااادة. فعلااااى ساااابيل املثااااال،  
تقااايم اتتاقياااة فييناااا للع قاااا  الدبلوماساااية متييااازا  صااارحيا  باااي األفعاااال   ال 

ذة بحااتة رمسياة لادى اإلاااارة إىل   ذة بحاتة اخحااية واألفعاال املنتا  املنتا 
األفعاااااال الااااايت تشاااااملها ححاااااانة املاااااووتي الدبلوماسااااايي مااااان الوالياااااة  
القضاااااائية اجلنائياااااة، وإن  اااااان مااااان املتهاااااوم أهناااااا تسااااار  علاااااى التئتاااااي  
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يوجااااااااد أيضااااااااا  اتساااااااااق     . وعاااااااا وة علااااااااى ذلااااااااك، ال ( 291ال يهمااااااااا  لت 
املحعلحا  املستخدمة   غ  ذلك من الحيوك والواثئاق والقارارا   
القضائية، فض   عن املؤلتا ، حيث ُتستخدم محاعلحا  مان بينهاا  

األفعال اليت يقومون  ” و   “ األفعال الرمسية واألفعال الشخحية ” ما يلت   
  “ األفعاال املرتبعاة سلوواائف الرمسياة ” و   “ هم هبا   إطاار  ارساة وواائت 

. ورأ  اللجناة،    “ بحتة اخحية  األفعال املنت ذة بحتة رمسية أو ” و 
األفعااال الاايت  ” مشااروع املااادة احلااايل، أنااه ماان األفضاال اسااتخدام عبااارة  

، علاااى غااارار الحااايغة الااايت  “ رمسياااة  يقاااوم هباااا ]...[ بحاااتة اخحاااية أو 
 .  مذ رة االعتقال  قضية  استخدمتها حميمة العدل الدولية   

تر اللجنة ضارورة اللااذ موقاف   الوقات احلاايل  ومإل ذلك، مل 
أفعاال  منت ذة بحاتة ”يتعلق أبنواع األفعال اليت ينبغت اعتبارها  فيما
، نظااااارا  إىل أن هاااااذه التئاااااة مااااان األفعاااااال سااااايجر  تناوهلاااااا “رمسياااااة

،  املوضوعية   احلحانةيتحل بتحليل   سلدراسة   مرحلة الحقة، فيما
 وينبغت اآلن عدم إصدار حيم مسبق بشأهنا. 

 2وينبغاات اإلاااارة أيضااا  إىل أن اللجنااة عناادما اعتمااد  التقاارة  
تياااان تشااااغلها قضااااية االسااااتثناءا  احملتملااااة ماااان احلحااااانة، فهاااات  مل

 موضوع سيجر  تناوله سلدراسة   مرحلة الحقة. 
اإلااااااارة إىل األفعاااااال    “ ألفعاااااال ا ” وتقحاااااد اللجناااااة مبحاااااعل    (5ال

وحاال  االمتناع عن التعل على حد سواء. وعلى الرغم من أن اديد  
املحعل  الذ  يتعي استخدامه  ان حمل نقااا، فا ن اللجناة اختاار   

( علاى غارار الانن اإلنيلياز   “ acts” ال   “ األفعاال ” استخدام محاعل   
روعة دولياا ، حياث  للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول عان األفعاال غا  املشا

(  “ act” مبعااذ أن التعاال ال   “ األفعااال ” منااه محااعل     1تسااتخدم املااادة  
امتناااااع واحااااد   أ ثاااار أو  ةياااان أن يتااااألف ]...[ ماااان فعاااال واحااااد أو ” 
 may consist in one or more” ال   “ من  ليهما معا   أ ثر عن فعل أو  أو 

actions or omissions or a combination of both “ ) وسإلضافة إىل  ( 292ال .
  القاااانون اجلناااائت    “ التعااال ” ذلاااك، مااان الشاااائإل اساااتخدام محاااعل   

الدويل لتحديد السلوك الاإلجيايب والسل ( الاذ  ترتتا ب علياه املساؤولية  
نظام روما األساسات للمحيماة اجلنائياة الدولياة، اساُتخدم   اجلنائية. و  
دون أن يثا  ذلاك  ،  8و   7و   6  املاواد   مبعاذ عاام   “ األفعاال ” محعل   

إذا  اااان هااذا املحاااعل  يشاامل األفعاااال وحااااال    تساااؤال  بشاااأن مااا 
أن هاذا يتوقاف ححارا  علاى  ال ناوع حمادد مان   االمتناع عن التعل، مباا 

__________ 
 مقرتناااة   31 املاااادة مااان 1هاااذا االساااتنتاج مااان قاااراءة التقااارة  ُيساااتخلن  (291ال 

 31مااان املاااادة  1مااان االتتاقياااة. وجياااب تتسااا  التقااارة  39مااان املاااادة  2سلتقااارة 
 نتسه. النحومن اتتاقية البعثا  اخلاصة على  43من املادة  2والتقرة 

، 39   ،والتحااااااويب (الثاااااااناجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء  ،2001 حوليااااااة (292ال 
(. اإلنيليااز  الاانن    32ال   1( ماان التعليااق علااى مشااروع املااادة 1ال التقاارة
 والترنساات اإلساابان النحااي اسااتخدام ماان الاارغم علااى أنااه إىل اإلاااارة وينبغاات

 ،“fait“ و”hechoال” األفعاالمن  ذاهتا التئةإىل  ل اارة خمتلتي  محعلحي
  اجلازء املشاار إلياه أعا ه  تعاابقعلى التوايل(، ف ن نحاو  اللغاا  الاث ث ت

 من تعليق اللجنة.

أنااواع اجلاارائم اجلنائيااة. ويسااتخدم  اال ماان النظااام األساساات للمحيمااة  
يااة  اجلنائ والنظااام األساساات للمحيمااة    ( 293ال الدوليااة ليوغوساا فيا السااابقة 

ل اااارة إىل الساالوك، اإلجياااايب    “ التعااال ” محااعل     ( 294ال الدوليااة لرواناادا 
والساااال  علااااى حااااد سااااواء، الااااذ  يشااااّيل جرةااااة لضااااإل الختحااااا   

أيضاااا    خمتلاااف املعاهاااادا     “ التعااال ” احمليماااة. واساااُتخدم محاااعل   
الدوليااة الاايت ُوضااعت لتاارض التزامااا  علااى الاادول لينهااا، مااإل ذلااك،  
ادد السلوك الذ  قاد ينشائ مساؤولية جنائياة. وهاذا هاو احلاال، علاى  

يتعلااق ستتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة   ساابيل املثااال، فيمااا 
غاا ه ماان ضااروب املعاملااة  ( واتتاقيااة مناهضااة التعااذيب و 2عليهااا الاملااادة  

 (. 1املهينة الاملادة   ال إنسانية أو  العقوبة القاسية أو  أو 
هاات األفعااال الاايت    احلحااانة الشخحااية واألفعااال الاايت تشااملها   (6ال

وزير اخلارجياة   أثنااء فارتة   رئيس احليومة أو  قام هبا رئيس الدولة أو 
ر ذلااااااك سلغاااااارض ماااااان   اااااااغل املنحااااااب أو  احلحااااااانة  قبلهااااااا. ويتساااااا 

وهو غرض يتعلق بيل من محاية املساواة   السيادة بي    الشخحية، 
ن األاااخا  املتمتعااي هبااذا النااوع ماان احلحااانة   الاادول وضاامان متيااح
من أداء ووائتهم   جمال متثيل الدولة دون عوائق طوال فرتة اغلهم  

إىل مزيااد ماان اإليضااامب    توجااد حاجااة  املنحااب. وماان هااذه الزاويااة، ال 
علااى األفعااال الاايت يقااوم هبااا    احلحااانة الشخحااية يتعلااق سنعباااق   فيمااا 

من األفعال    فيما  هؤالء األاخا  طوال فرتة اغلهم املنحب. أما 
احلحاااانة  الاايت قااااموا هباااا قباال ااااغل املنحاااب، فيجااب اإلااااارة إىل أن  

لقضاائية  إذا  ان يتعي  ارسة الوالياة ا  تسر  عليهم إال  ال  الشخحية 
رئيس احليومة   اجلنائية لدولة اثلثة   أثناء فرتة اغل رئيس الدولة أو 

ذ اار  حميمااة العااادل   ويرجااإل ذلااك،  مااا  وزياار اخلارجيااة ملنحاابه.  أو 
  ال ةياان التمييااز ]...[ ” ، إىل أنااه  مااذ رة االعتقااال الدوليااة   قضااية  

وزياار    منحااب الشااخن املعااين    قباال أن يتااوىل   نُتااذ  ال الاايت  فعاااأل باي  
. وسلتااايل،  توليااه املنحاب األعمااال املرتيباة خاا ل فارتة  باي  ارجياة و اخل 
لخارجيااة   دولااة أخاارى بتهمااة جنائيااة،  ل لقاات القااب  علااى وزياار  إذا أُ 

وعواقااب    . منحاابه ماان أداء مهااام    بساابب ذلااك نااإل  فماان الواضاا  أنااه ةُ 
هات عواقاب علاى نتاس  هذه احليلولاة دون  ارساة تلاك املهاام الرمسياة  

القب  علياه[  ] عما إذا  ان  ]...[   ، بحرف النظر ورة ع القدر من اخل 
   الشااخن وزيااارَ بيبااات قباال أن يحااازعم أهنااا ارتُ ياااُ  أبعمااال متحاا   

 .(295ال“نحبامل فرتة اغلهيبت أثناء ارتُ  أبعمالخلارجية أو ا
احلحااااااااانة  وماااااااان الاااااااا زم أن يشااااااااار، علااااااااى أيااااااااة حااااااااال، إىل أن   

ذ اااار  حميمااااة العاااادل الدوليااااة أيضااااا    القضااااية   ،  مااااا الشخحااااية 
ر ال  علااى أهنااا   نتسااها، هاات بعبيعتهااا ححااانة إجرائيااة وجيااب أن تتساا 

اخلارجياة مان املساؤولية وزيار   رئايس احليوماة أو  تُعِتت رئيس الدولة أو 
__________ 

 األماااان جملااااس قاااارار ماااان 2 سلتقااارة عماااا    املقااااد م العااااام األمااااي تقريااار (293ال 
 .املرفق(، S/25704( ال1993ال808
 ، املرفق.1994نوفمرب /الثان تشرين 8 ،(1994ال955جملس األمن   قرار (294ال 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (295ال 

para. 55. 
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قباال اااغله   اجلنائيااة عاان األفعااال الاايت ارتيبهااا أثناااء اااغله املنحااب أو 
ق  ارساااة الوالياااة القضاااائية األجنبياااة     إايه، بااال فقاااط علاااى أهناااا تعلاااِّ

.  ( 296ال أثنااااء فااارتة ااااغل أولئاااك املساااؤولي الرفيعااات املساااتوى للمنحاااب 
ذة    تعاود األ  وعليه، عندما تنتهات فارتة ااغل املنحاب، ال  فعاال املنتا 

  الشخحاااااية،   سحلحااااانة قبلهااااا أفعاااااال  مشاااامولة   أثناااااء تلااااك التاااارتة أو 
وجياااوز،   حااااال  معيناااة، أن لضاااإل للوالياااة القضاااائية اجلنائياااة الااايت  

 ةين  ارستها   أثناء فرتة اغل املنحب.   ال 
تسر  أبية  ال احلحانة الشخحيةوأخ ا ، ينبغت اإلاارة إىل أن  

رئيس  ل على األفعال اليت يقوم هبا رئيس الدولة أوحال من األحوا
وزير اخلارجية بعد انتهاء فرتة اغل املنحب. فبماا أهنام  احليومة أو

أصااابحوا اآلن رؤسااااء دول أو رؤسااااء حيوماااا  أو وزراء خارجياااة 
”ساااابقي“، فااا ن تلاااك احلحاااانة تياااون قاااد انقضااات سنتهااااء فااارتة 

 اغل املنحب.
ما حيدث، بعد انتهاء فرتة اغل املنحب،   3وتتناول التقرة   (7ال

رئاايس احليومااة  يتعلااق سألفعااال الاايت قااام هبااا رئاايس الدولااة أو فيمااا
وزياار اخلارجيااة بحااتة رمسيااة   أثناااء فاارتة اااغله منحاابه. وتنعلااق  أو

تنتهات عنادما يارتك رئايس  احلحاانة الشخحايةمن مبادأ أن   3التقرة  
يعاود  أو وزير اخلارجياة منحابه. وعلياه، ال  الدولة أو رئيس احليومة

للححانة الشخحية أ  وجود بعد انتهاء فرتة اغل املنحب. وماإل 
ذلك، جيب أال يغيب عن األذهان أنه من احملتمل أن ييون رئايس 

وزياار اخلارجيااة قااد قااام أبفعااال بحااتته  رئاايس احليومااة أو الدولااة أو
تتقااااد هااااذه  ل الالرمسيااااة   أثناااااء فاااارتة اااااغله املنحااااب، وهاااات أفعااااا

 احلحااانةالحااتة جملاارد انتهاااء تلااك التاارتة، وجيااوز سلتااايل أن تشااملها 
__________ 

عائقاااااا  أماااااام    تقااااف احلحااااانة مااااان الواليااااة القضاااااائية ةياااان فعااااا   أن    إن ”  ( 296ال  
  ةياان  ال   ولينهااا   ، معّينااة   قاارائم   يتعلااق   فيماا   أو   الاازمن   ماان   معّينااة   فاارتة أثناااء      احملا ماة  

 . ( ibid., para. 60“ ال جنائية   مسؤولية   ل   من  عليه  تسر    الذ   الشخن   تعتت  أن 

تيااااان موضاااااإل خااااا ف مااااان الناحياااااة  . وهاااااذه املساااااألة ملاملوضاااااوعية
اجلوهرياة، وإن  ااان هنااك تتاااو    التعبا  عنهااا    ارساة الاادول 

 . (297الو  املمارسة التعاهدية واملمارسة القضائية
يتعلاااق  علااى بناااد ”عاادم اإلخااا ل“ فيمااا 3وهلااذا تاانن التقااارة  

يعااين  علااى هااذه األفعااال. وال املوضااوعية احلحااانةإبميانيااة انعباااق 
متتد بعاد انتهااء فارتة ااغل األااخا    احلحانة الشخحيةذلك أن  

 1يتتااق مااإل التقاارة  ألن ذلااك ال املتمتعااي هبااذه احلحااانة ملناصاابهم،
 نة الشخحاااايةاحلحااااايعااااين ذلااااك أيضااااا  أن  ماااان مشااااروع املااااادة. وال

الايت تسار  تلقائياا   املوضوعية حلحانةتتحول إىل ايل جديد من ا
. وتاااارى اللجنااااة أن بنااااد ”عاااادم اإلخاااا ل“ هااااو 3مبوجااااب التقاااارة 

على  املوضوعية احلحانةببساطة بند يتس  اجملال إلميانية انعباق 
ذ  بحاااتة رمسياااة   أثنااااء فااارتة ااااغل رئااايس دولاااة   األفعاااال الااايت نُاتاااِّ

وزيااار خارجياااة  ساااابق ملنحااابه، عنااادما تسااام   حيوماااة  أورئااايس  أو
بااااااذلك القواعااااااد املنظِّمااااااة هلااااااذا الحاااااانف ماااااان صاااااانوف احلحااااااانة. 

 احلحاااانةحيماااا  مسااابقا  بشاااأن مضااامون نظاااام  3ُتحاااِدر التقااارة  وال
، فهااو نظااام ساايجر  تناولااه سلتتحاايل   الباااب الثالااث املوضااوعية

 من مشاريإل املواد.
__________ 

  تااانن   الدبلوماساااية،   البعثاااا    أفاااراد   احاااانة   ماااث   يتعلاااق    فيماااا   وهياااذا،  (297ال 
  قائمااااة   تبقااااى   احلحااااانة ” علااااى أن    صااااراحة    الدبلوماسااااية   للع قااااا    فيينااااا   اتتاقيااااة 

سلنسابة إىل األعماال الايت يقاوم هباا هااذا الشاخن أثنااء أداء وويتتاه بوصاته أحااد  
  هااااذه   اخلاصااااة   البعثااااا    اتتاقيااااة   وتياااارر   ، ( 39ماااان املااااادة    2الالتقاااارة    “ أفاااراد البعثااااة 

القضائية للادول، أُعارب عان ذلاك    املمارسة  و  (.  43  املادة   من   1رة الالتق  الحيغة 
  إىل  أو   “ احلحاانة املتبقيااة ”   بعا  األحياان إىل    يشاار     با ا    تنوعاا    تتناوع بعارق  

.  مشااااهبة   صااايغ   ُتساااتخدم  أو   “ الرمسياااة   سألفعاااال   يتعلاااق  فيماااا   احلحاااانة اساااتمرار  ” 
  ماااااذ رهتا       العاماااااة   األماناااااة   باااااه   قامااااات   الاااااذ    التحليااااال   ،   هاااااذا الشاااااأن   انظااااار، 
 الشاابيت املوقااإل علااى متاحااة مستنسااخة؛ ؛Corr.1و A/CN.4/596ال   2008 لعااام 

 (. يليها  وما   137  التقرا    ، الستي الدورة واثئق للجنة،
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 الفصل السادس 
 محاية األشخا  يف حاالت الكوارث

 مقدمة  -ألف

(، 2007قاارر  اللجنااة،   دورهتااا التاسااعة واخلمسااي العااام  -50
   “محايااااة األااااخا    حااااال  اليااااوارث”أن تااادرج موضاااوع 

أوسااااابينا مقاااااررا   -إدواردو فَِلنسااااايا  بااااارانمج عملهاااااا وعينااااات السااااايد
. و  الدورة نتسها، طلبت اللجنة من األمانة العامة أن (298الخاصا  

تعاااد  دراساااة أساساااية بشاااأن هاااذا املوضاااوع، تقتحااار   بداياااة األمااار 
 .(299العلى اليوارث العبيعية

(، ُعرض على اللجنة التقريار 2008و  الدورة الستي العام   -51
الاااااااذ  تضااااااامن تتبحعاااااااا  لتعاااااااور محاياااااااة  (300الللمقااااااارر اخلاااااااا األويل 

األااااخا    حااااال  الياااوارث واديااادا  ملحاااادر القاااانون املتعلاااق 
سملوضوع، فض   عان ادياد اجلهاود املبذولاة ساابقا  لتادوين القاانون 
وتعاااويره   هاااذا اجملاااال. وقااادم التقريااار أيضاااا  إطاااارا  عاماااا  ملختلااااف 

ياااي املساااائل القانونياااة الرئيساااية الااايت جواناااب النعااااق العاااام بغياااة تع
رمب اساااااتنتاجا  أولياااااة دون اإلخااااا ل بنتاااااائج  ينبغااااات تغعيتهاااااا وطاااااَ
املناقشااة الاايت اسااتهدف التقرياار أن يث هااا داخاال اللجنااة. وُعرضاات 

ز بحاااورة  (301العلاااى اللجناااة أيضاااا  ماااذ رة أعااادهتا األماناااة العاماااة تر اااِّ
عاااان الحاااايوك  رئيسااااية علااااى اليااااوارث العبيعيااااة وتقاااادم حملااااة عامااااة

والنحو  القانونية السارية على جمموعة متنوعة من جوانب الوقاية 
ماااان اليااااوارث وتقاااادمي مساااااعدا  اإلغاثااااة، فضاااا   عاااان اجلوانااااب 

 املتعلقة اماية األاخا    حاال  اليوارث.
(، 2009ونظاار  اللجنااة،   دورهتاااا احلاديااة والسااتي العاااام  -52

الاااذ  تضاااّمن الاااي   لنعااااق  (302ال  التقريااار الثاااان للمقااارر اخلاااا 
املوضاوع مان حياث املضاامون واألااخا  املعنياي والنعااق الاازمين، 

__________ 
حوليااااة انظاااار ال 2007حزيران/يونيااااه  1املعقااااودة    2929  جلسااااتها  (298ال 

 62/66من القرار  7(. و  التقرة  375، اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقرة  2007
أحاطاااات اجلمعيااااة العامااااة علمااااا  بقاااارار  ،2007 ااااانون األول/ديساااامرب   6املااااؤر  

  بااارانمج  أُدرج قاااداملوضاااوع   اااان وضاااوع   بااارانمج عملهاااا. و املاللجناااة إدراج 
( 2006 عاااامأثنااااء دورهتاااا الثامناااة واخلمساااي ال  عمااال اللجناااة العويااال األجااال 

، 2006 حوليااة انظااراللجنااة ال لتقريااراملرفااق الثالااث    الااواردقاارتمب املاسااتنادا  إىل 
 (.267-254  و  257اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقرة 

 .386  ة ، اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقر 2007 حولية  (299ال 
 .A/CN.4/598، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2008حولية  (300ال 
المستنساااخة؛ متاحاااة علاااى املوقاااإل الشااابيت  Add.1-3و A/CN.4/590 (301ال 

 للجنة، واثئق الدورة الستي(.
 .A/CN.4/615، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2009 حولية (302ال 

ألغراض دراسة  “اليارثة”و ذلك الي   للمسائل املتعلقة بتعريف 
املوضااوع، وااااتمل أيضااا  علااى اااث الواجااب األساساات املتمثاال   

ضات التعاون. وتضاّمن التقريار مقرتحاا  بث ثاة مشااريإل ماواد. وُعر 
ميتااب األماام املتحاادة علااى اللجنااة أيضااا  ردود خعيااة، مقدمااة ماان 

وماان االااااد الاادويل جلمعيااا  الحااليب  لتنساايق الشااؤون اإلنسااانية
األمحر واهل ل األمحر، على األسئلة اليت وجهتهاا اللجناة إليهماا   

 . 2008عام 
(، اعتماااااد  اللجناااااة  2010و  الااااادورة الثانياااااة والساااااتي العاااااام   -53

، 2010حزيران/يونيااااه  4املعقااااودة     3057قتااااة،   اجللسااااة  بحااااتة مؤ 
التعرياااااف اليارثاااااة(  3الالغااااارض( و 2الالنعااااااق( و 1مشااااااريإل املاااااواد 

الواجاااب التعااااون(،  5الالع قاااة ماااإل القاااانون اإلنساااان الااادويل( و 4و
رض  وهااات مشااااريإل  انااات قاااد نظااار  فيهاااا   الااادورة الساااابقة. وعاااُ

الذ  يقدم حملة  (303العلى اللجنة أيضا  التقرير الثالث للمقرر اخلا 
عاماااة عااان آراء الااادول بشاااأن األعماااال الااايت اضاااعلعت هباااا اللجناااة 
ودراساااة للمباااادئ الااايت تساااتند إليهاااا محاياااة األااااخا    حااااال  

اساااة ملساااألة مساااؤولية الدولاااة املتاااأثرة. وتضااامن التقريااار الياااوارث ودر 
 مقرتحا  بث ثة مشاريإل مواد أخرى.

(، اعتماااااد  اللجناااااة  2011و  الااااادورة الثالثاااااة والساااااتي العاااااام   -54
، 2011متوز/يوليااااااه  11املعقاااااودة     3102بحاااااتة مؤقتاااااة،   اجللساااااة  

 الاملبااااااااادئ اإلنسااااااااانية ل سااااااااتجابة   حاااااااااال  6مشاااااااااريإل املااااااااواد 
الدور  9الحقااوق اإلنسااان( و 8الاليرامااة اإلنسااانية( و 7وارث( والياا

الدولة املتأثرة(، وهت مشاريإل مواد  انت قد نظار  فيهاا   الادورة 
 (304الالسابقة. وُعرض على اللجنة أيضا  التقرير الرابإل للمقرر اخلا 

الاااذ   اااان مااان باااي ماااا تضاااّمنه دراساااة ملساااؤولية الدولاااة املتاااأثرة   
د قحاااااور قااااادرهتا الوطنياااااة علاااااى االساااااتجابة، طلاااااب املسااااااعدة عنااااا

وواجااب الدولااة املتااأثرة أال متتنااإل تعسااتا  عاان املوافقااة علااى املساااعدة 
اخلارجياااة، واحلاااق   عااارض املسااااعدة   اجملتماااإل الااادويل. وتضااامن 
التقرياار مقرتحااا  بث ثااة مشاااريإل مااواد إضااافية. واعتمااد  اللجناااة 

لة املتأثرة   التماس الواجب الدو   10مشروعت املادتي   بحتة مؤقتة
الموافقااة الدولااة املتااأثرة علااى املساااعدة اخلارجيااة(    11املسااعدة( و

، لينهاا مل تاتمين 2011آب/أغساعس   2املعقودة      3116اجللسة  
 بسبب ضيق الوقت. 12من إمتام النظر   مشروع املادة 

__________ 
 .A/CN.4/629قة ، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثي2010 حولية (303ال 
 .A/CN.4/643، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2011 حولية (304ال 
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رض علاااااى اللجناااااة،   دورهتاااااا الرابعاااااة والساااااتي العاااااام  -55 وعاااااُ
الااذ  يقاادم حملااة عامااة  (305ال(، التقرياار اخلااامس للمقاارر اخلااا 2012

عن آراء الدول بشاأن العمال الاذ  اضاعلعت باه اللجناة، ومناقشاة 
موجزة ملوقاف املقارر اخلاا  بشاأن الساؤال الاذ  طرحتاه اللجناة   

2011هاا السانو  لعاام الترع جيم من التحل الثالث مان تقرير 
، (306ال

ومزياادا  ماان توضااي  واجااب التعاااون. وتضاامن التقرياار أيضااا  مناقشااة 
لشااااروط تقاااادمي املساااااعدة وملسااااألة إهناااااء املساااااعدة. ولاااال التقرياااار 

، املعقااودة  3152مقرتحااا  بث ثااة مشاااريإل مااواد إضااافية. و  اجللسااة  
 5ة أحاطااااات اللجناااااة علماااااا  مبشاااااروع املااااااد ، 2012متوز/يولياااااه    30   

، بحاايغتها الاايت اعتماادهتا جلنااة 15إىل  12ومبشاااريإل املااواد ماان  ميااررا  
 .(307الالحياغة بحتة مؤقتة

 يف املوضوع يف الدورة احلالية  النظر  -ابء

رض علااااى اللجنااااة،   الاااادورة احلاليااااة، التقرياااار السااااادس  -56 عااااُ
( الذ  يتناول جوانب املنإل   سياق A/CN.4/662للمقرر اخلا  ال

محاية األاخا    حاال  اليوارث، مبا   ذلك احلد من خماطر 
اليوارث، واملنإل سعتباره مبدأ من مباادئ القاانون الادويل، والتعااون 
الدويل   جمال املنإل. وقدم التقرير  ذلك حملة عامة عن السياسا  

ي مبشاااروعت املاااادتي والتشاااريعا  الوطنياااة. وتضااامن التقريااار مقرتحااا
الالتعااااون للحاااد مااان خمااااطر  اثنياااا   مياااررا   5التااااليي  مشاااروع املاااادة 

 .(309الالواجب املنإل( 16ومشروع املادة  (308الاليوارث(
 3175ونظاار  اللجنااة   التقرياار السااادس   جلساااهتا ماان  -57
 .2013متوز/يوليه  16إىل  8املعقودة   الترتة من  3180إىل 

، أحالات  2013متوز/يولياه    16، املعقاودة    3180و  اجللسة  -58
 إىل جلنة الحياغة.   16و   اثنيا    ميررا    5اللجنة مشروعت املادتي  

__________ 
 .A/CN.4/652، اجمللد الثان الاجلزء األول(، الوثيقة 2012 حولية (305ال 
 ، اجمللد الثان الاجلزء الثان(.2011 حولية (306ال 
 للجنااااة، الشااابيت املوقاااإل علاااى متاحاااةالمستنساااخة؛  A/CN.4/L.812 (307ال 

 (.والستي الرابعة الدورة واثئق
  اثنيا   ميررا   5يلت نن مشروع املادة  فيما (308ال 

 اليوارث خماطر من للحد التعاون ” 
 “.اليوارث خماطر من احلد إىل ترمت تداب  الاذ التعاون  يشمل” 
  16 املادة مشروع نن  يلت فيما (309ال 

 املنإل واجب” 
 تضامن م ئماة تاداب  سلااذ الياوارث  خمااطر  من  سحلد  الدول  تتعهد -1” 

 مناااااإل بغياااااة مؤسساااااية، ترتيباااااا  ووضاااااإل املسااااااءلة وآلياااااا  املساااااؤوليا  ادياااااد
 .هلا والتأهب آاثرها من والتختيف اليوارث

التاااداب  امل ئماااة، بحاااتة خاصاااة، إجاااراء تقييماااا  للمخااااطر  تشااامل -2” 
وإنشااء وتشاغيل نظام  واملخااطر، اخلساائر  عان  املعلوماا املتعددة، ومجإل ونشر  

 ل نذار املبير“.

 10املعقااااااااااودة    3162واعتمااااااااااد  اللجنااااااااااة،   اجللسااااااااااة  -59
 مياررا   5، تقريار جلناة الحاياغة بشاأن مشاروع املاادة 2013أاير/مايو  

، وهت مشاريإل  انت قد نظر  فيهاا 15إىل    12ومشاريإل املواد من  
  الاادورة الساااابقة. واعتمااد  اللجناااة  ااذلك تقريااار جلنااة الحاااياغة 

، 3187  اجللساااااة  16و اثنياااااا   مياااااررا   5بشاااااأن مشاااااروعت املاااااادتي 
 أدانه(. 1-جيم الالترع 2013متوز/يوليه  26املعقودة   

املعقااااودتي  3191و 3190واعتمااااد  اللجنااااة،   جلسااااتيها  -60
 5، التعليقا  على مشروعت املادتي 2013 آب/أغسعس  5و  2  

الالتااارع  16إىل  12وعلاااى مشااااريإل املااواد مااان  اثنيااا   مياااررا   5و ميااررا  
 أدانه(. 2-جيم

نص مشاريع املواد املتعلقة  ماية األشخا  يف حاالت  -جيم
 الكوارث اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

 نن مشاريإل املواد -1
فيمااا يلاات ناان مشاااريإل املااواد الاايت اعتماادهتا اللجنااة بحااتة  -61

 .(310المؤقتة ح  اآلن

 الكوارثيف حاالت    األشخا  محاية
 النطاق  -1املادة 

 تنطبق مشاريع املواد هذه على محاية األشخا  يف حاالت الكوارث.  

 الهرض  -2املادة 

كافيـــة الهـــرض مـــ  مشـــاريع املـــواد هـــذه هـــو تيســـري حـــدوث اســـتجابة   
وفعالة حلاالت الكوارث تلـ  االحتياجـات األساسـية لاشـخا  املعنيـن، 

 مع احرتام حقوقهم احرتاماً كاماًل.

 تعريف الكارثة  -3املادة 

حـــدث مفجـــع أو سلســـلة أحـــداث مفجعـــة    “ الكارثـــة ” يقصـــد مبصـــطل    
أو إىل معـــاانة وكـــرب    ، كبـــري   نطـــاق   علـــى األرواح  تـــؤدي إىل وقـــوع خســـائر يف  

، مبـا خيـل بشـكل  ابلهـة إىل حدوث أضرار مادية أو بيئيـة   بشرين شديدي ، أو 
 اجملتمع. خطري بسري 

 لقانون اإلنسان الدول ابالعالقة  -4املادة 

ال تنطبق مشـاريع املـواد هـذه علـى احلـاالت الـيت تسـري عليهـا قواعـد  
 القانون اإلنسان الدول.

__________ 
، انظاااار 5إىل  1علااااى التعليقااااا  علااااى مشاااااريإل املااااواد ماااان  ل طاااا ع (310ال 

. ول طاااااا ع علااااااى 331التقاااااارة  ،(الثاااااااناجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء  ،2010 حوليااااااة
 الثااان اجمللااد ،2011 حوليااة، انظاار 11إىل  6التعليقااا  علااى مشاااريإل املااواد ماان 
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 اونواجب التع -5املادة 

،  حســــب مقتضــــى احلــــا  وفقــــاً ملشــــاريع املــــواد هــــذه، تتعــــاون الــــدو ،   
ــا  ــا  فيمـ ــة    ، بينهـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــا مـــ  املنظمـ ــدة وغريهـ ــم املتحـ ومـــع األمـ

املختصة، واالحتاد الدول جلمعيات الصليب األمحر واهلـال  األمحـر واللجنـة  
 . ذات الصلة الدولية للصليب األمحر، ومع املنظمات غري احلكومية 

 أشكا  التعاون  -مكرراً  5املادة 

 ،ألغـــراض مشـــاريع املـــواد هـــذه، يشـــمل التعـــاون املســـاعدة اإلنســـانية 
وتــــوفري مــــوثفي اإلغاثــــة  الدوليــــة،اإلغاثــــة واالتصــــاالت وتنســــيق أعمــــا  

 العلمية والطبية والتقنية. واملوارد اإلغاثةومعدات وإمدادات 

 خماطر الكوارثالتعاون للحد م   -اثنياً  مكرراً  5املادة 

 يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد م  خماطر الكوارث. 

 املبادئ اإلنسانية لالستجابة يف حاالت الكوارث  -6املادة 

تـــتم االســـتجابة يف حـــاالت الكـــوارث وفقـــاً ملبـــادئ اإلنســـانية واحليـــاد  
ــز، مــع مراعــاة احتياجــات األشــخا   والنزاهــة، وعلــى أســاس عــدم التميي

 خا . املعرضن للخطر بوج 

 الكرامة اإلنسانية  -7املادة 

عند التصدي للكوارث، حترتم اـلدو  واملنظمـات احلكومـية الدولـية املختصـة   
 اإلنسان املتأصلة وحتميها.  واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة كرامة  

 حقوق اإلنسان  -8املادة 

 حُترتم حقوق اإلنسان الواجبة هلم. لكوارث احلق يف أن  املتأثري  اب لاشخا    

 دور الدولة املتأثرة -9املادة 

يقع على عاتق الدولة املتأثرة،  كـم سـيادهتا، واجـب ضـمان محايـة   -1 
 األشخا  وتقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الكوارث يف إقليمها. 

تلـك يف توجي  تلك اإلغاثـة و   األساسيتتوىل الدولة املتأثرة الدور   -2 
 ما وتنسيقهما واإلشراف عليهما.ومراقبتهاملساعدة 

 واجب الدولة املتأثرة يف التماس املساعدة  -10املادة 

حجـــم الكارثـــة قـــدرهتا بقـــدر مـــا يتجـــاوز يكـــون علـــى الدولـــة املتـــأثرة،  
، حسب مقتضى احلا التماس املساعدة،  الوطنية على االستجابة، واجبُ 

الدو  األخرى واألمم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة م   
 األخرى واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.

 موافقة الدولة املتأثرة على املساعدة اخلارجية  -11املادة 

 يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتأثرة. -1 

 .ارجية تعسفاً ال حُتجب املوافقة على املساعدة اخل -2 

ــد تقـــدمي عـــرض ابملســـاعدة وفقـــاً ملشـــاريع املـــواد هـــذه، يكـــون علـــى   -3  عـن
 قرارها بشأن العرض املقدم.   تفص  ع  أن    ، كلما كان ذلك  كناً   املتأثرة، الدولة  

 ض املساعدة و عر  -12املادة 

ــة   ــة املختصــ ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــدة، واملنظمــ ــم املتحــ للــــدو ، واألمــ
يف عــرض املســاعدة علــى الدولــة املتــأثرة ملواجهــة الكارثــة.  األخــرى احلــقُ 

املســاعدة علــى  أيضــاً عــرضُ  ذات الصــلةوجيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة 
 الدولة املتأثرة.

 شروط تقدمي املساعدة اخلارجية  -13املادة 

ــة.   ــاعدة اخلارجيـ ــروط علـــى تقـــدمي املسـ ــأثرة فـــرض شـ ــة املتـ جيـــوز للدولـ
متفقـــة مـــع مشـــاريع املـــواد هـــذه، وقواعـــد  وجيـــب أن تكـــون هـــذه الشـــروط

ى القانون الـدول الواجبـة التطبيـق، والقـانون الـوطو للدولـة املتـأثرة. ويراعـ  
دة لاشــــخا  املتــــأثري  ابلكارثــــة ونوعيــــة يف الشــــروط االحتياجــــات احملــــدا 

املســـاعدة. وعنـــد وضـــع الشـــروط، حتـــدد الدولـــة املتـــأثرة نطـــاق املســـاعدة 
 املطلوبة ونوعها.

 تيسري املساعدة اخلارجية  -14ادة امل

تتخــذ الدولـــة املتــأثرة التـــدابري الالزمـــة، يف إطــار قانوهنـــا الـــوطو،  -1 
لتيسري تقدمي املساعدة اخلارجية بشكل فوري وفعـا ، وااصـة فيمـا يتعلـق 

 مبا يلي:

مثـــل االمتيـــازات  جمـــاالت  موثفـــو اإلغاثـــة املـــدنيون والعســـكريون، يف   )أ(  
 من  التأشرية والدخو ، وتصاري  العمل، وحرية التنقلمم واحلصاانت، وشروط  

مثل الشروط والتعريفـات اجلمركيـة، جماالت  السلع واملعدات، يف   و)ب( 
 والضرائب، والنقل، والتصرف فيها.

ــة  -2  ــل الدولـ ــأثرةتكفـ ــريعاهتا  املتـ ــى تشـ ــهولة علـ ــالع بسـ ــة االطـ إ حـ
 الوطو.وأنظمتها ذات الصلة، لتيسري احرتام القانون 

 إهناء املساعدة اخلارجية  -15املادة 

دة، وحسـب االقتضـاء، اجلهـات تتشاور الدولة املتأثرة والدولة املساع   
 هـــذا اإلهنـــاء. وطرائـــق دة األخـــرى بشـــأن إهنـــاء املســـاعدة اخلارجيـــةاملســـاع  

وتقــوم الدولــة املتــأثرة أو الدولــة املســاعدة أو اجلهــات املســاعدة األخــرى 
 . ذا الشأن الراغبة يف إهناء املساعدة بتوجي  اإلخطار املناسب

 واجب احلد م  خماطر الكوارث  -16املادة 

حتـــــد كـــــل دولـــــة مـــــ  خمـــــاطر الكـــــوارث ابختـــــاذ التـــــدابري الالزمـــــة  -1 
تشـــريعات واألنظمـــة، ملنـــع الكـــوارث مبـــا يف ذلـــك عـــ  طريـــق ال واملناســـبة،

 آاثرها والتأهب هلا. والتخفيف م 
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تشـــمل تـــدابري احلـــد مـــ  خمـــاطر الكـــوارث إجـــراء عمليـــات تقيـــيم  -2 
للمخــاطر، ومجــع ونشــر املعلومــات عــ  املخــاطر وعــ  اخلســائر املاضـــية، 

 وإقامة وتشهيل نظم لإلنذار املبكر.

مشاااريإل املااواد والتعليقااا  عليهااا الاايت اعتماادهتا    ناان -2
 اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي  

فيمااا يلاات ناان مشاااريإل املااواد، مااإل التعليقااا  عليهااا، الاايت  -62
 اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي.

 التعاون   أشكا  -مكرراً   5  املادة
ــراض مشـــاريع   ــذه، يشـــمل التعـــاون املســـاعدة ألغـ املـــواد هـ

الدوليـة، وتـوفري اإلغاثة واالتصـاالت  وتنسيق أعما     ،اإلنسانية
العلميـــة  واملـــوارد اإلغاثـــةمـــوثفي اإلغاثـــة ومعـــدات وإمـــدادات 

 والطبية والتقنية.

 التعليق 
ااايال األخمتلااف  إىل توضااي  ميااررا   5مشااروع املااادة يرماات  (1ال

دة ساااعِ والادول املرة تاأثباي الادول امل التعااونالايت ةيان أن يتخاذها 
دة األخرى   سياق محاياة األااخا    حااال  ساعِ اجلها  املو 

 5والتعااااون ميااار س، بعباااارا  عاماااة،   مشاااروع املاااادة الياااوارث. 
بوصاااته مبااادأ  توجيهياااا  وواجباااا  أساسااايا  فيماااا يتعلاااق سملوضاااوع حمااال 

اإلغاثاة   حااال    جهاود الدراسة، حيث إنه يؤد  دورا  مر زاي  
التعااااون يساااوّغ تتحااايل  األساسااات الاااذ  يؤدياااه دوروالااا الياااوارث.

ومن ت، ف ن الغرض مان . ليوارث  سياق ا  املناسبةأنواع التعاون  
مشااااروع املااااادة احلااااايل هااااو التوسااااإل   ااااارمب املقحااااود ماااان مشااااروع 

 ، دون إنشاء أية التزاما  قانونية إضافية.5 املادة
 - مياررا   5وقائمة أايال التعاون الواردة   مشروع املادة  (2ال

الدوليااة، اإلغاثااة واالتحاااال  وتنساايق أعمااال  ،املساااعدة اإلنسااانية
العلمياة  واردواملا اإلغاثاةوتاوف  ماووتت اإلغاثاة ومعادا  وإمادادا  

اجلملااة الثانيااة  تسااتند، علااى  ااو فضااتاض، إىل - والعبيااة والتقنيااة
املتعلقة بقاانون  ةالنهائياملواد إل ير امن مش 17ادة من امل  4التقرة  من  

اليت اعتمدهتا اللجنة   دورهتا  طبقا  املياه اجلوفية العابرة للحدود
والااايت تساااهب   تتحااايل االلتااازام العاااام  ،(311ال(2008العاااام  الساااتي

مااان مشااااريإل املاااواد تلاااك عااان  7سلتعااااون املنحاااو  علياااه   املاااادة 
  حاااال  العااوارئ. وفيمااا يلاات ناان  طرياق وصااف التعاااون الاا زم
  17من مشروع املادة  4اجلملة الثانية من التقرة 

أن يشمل التعاون تنسيق اإلجراءا  واالتحاال  الدولياة   حالاة   وةين 
 واملعاادا  العااوارئ، حلاااال  السااتجابةس املختحاايالعاوارئ، وإاتحااة العاااملي 

__________ 
 .54و 53 التقراتن (، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2008 حولية (311ال 

 والتقنياااااة، العلمياااااة واخلاااااربة احلااااااال ، هلاااااذه ل ساااااتجابة ال زماااااة واإلمااااادادا 
 .(312الاإلنسانية واملساعدة

ساااياق ذ  فيماااا يتعلاااق ب خحيحاااا  صااايغ قاااد  اااان هاااذا احليااام   وملاااا
 علاىؤثر ياطاارئ حادوث التعاون   حال  احلاجة إىل  ووه  - صلة
أسالوبه يشايل رأ  اللجناة أن  -ميااه جوفياة عاابرة للحادود   ةطبق

 5املاادة غ  أن نان . ا  ميرر  5منعلقا  متيدا  لحياغة مشروع املادة 
مشاااريإل املااواد سااياق عاان علااى  ااو م ئاام  صاايغ ايااث يعاارّب  ميااررا  

التعااااااون اال  احلالياااااة والغااااارض منهاااااا، واياااااث ييتااااال مراعااااااة جمااااا
اال  الساتجابة حلااملتعلقاة سدولياة  الحايوك  ال  اليت تتناوهلاارئيسية  ال
أمم جنوب ارق آسيا  اثلة   إع ن رابعة  صيغةرد توارث. و ليا

 26املاااؤر   بشاااأن املسااااعدة املتبادلاااة   حااااال  الياااوارث العبيعياااة
البلاااااااادان تتعااااااااون ”نن علااااااااى أن يااااااا ذ الااااااااو  1976 هيونياااااااحزيران/

اسااااااي قنااااااوا  الأ(  ،  ه  حاااااادود قدراتااااااهااااااا ن اااااال ماألعضاااااااء،  
تباادل الب( و ؛اليوارث بوقوع جمال اإلنذار االتحال فيما بينها  

والد( توزيااااإل  ؛تبااااادل املعلوماااا  والواثئااااقالج( و ؛اخلااارباء واملتاااادربي
. وعلااااى نتااااس (313ال“ة الغوثيااااةساااااعدوامل دما اخلااااالعبيااااة و اللااااوازم 
ارمب اجملاال  اليت ، لدى  46/182 يدعو قرار اجلمعية العامة،  املنوال

أن را  تنسايقيا  و قد ييون من املتيد فيها أن تاؤد  األمام املتحادة دو 
املووتي املتخححاي، وأفرقاة ”تشجإل التعاون، إىل التنسيق بشأن 

األخحااائيي التقنيااي، فضاا   عاان اإلماادادا  واملعاادا  واخلاادما  
 .(314ال“الغوثية ]...[

علااااى أن أااااايال  ا  مياااارر  5مشااااروع املااااادة وياااانن مسااااتهل  (3ال
لاااذلك، فااا ن و  .“مشااااريإل املاااواد هاااذهألغاااراض ”التعااااون تُباااي  فياااه 
مشاااريإل وهااو حياام تتعااي قراءتااه   ضااوء ، ميااررا   5مشااروع املااادة 
موجااه  ااو الغاارض ماان املوضااوع برمتااه علااى النحااو املااواد األخاارى، 

تيسا  حاادوث اسااتجابة  ”، أ  2 املنحاو  عليااه   مشاروع املااادة
اال  اليااااااوارث تلاااااا  االحتياجااااااا  األساسااااااية  افيااااااة وفعالااااااة حلاااااا

و   .“لألاااااخا  املعنيااااي، مااااإل احاااارتام حقااااوقهم احرتامااااا   ااااام   
اهلاادف النهااائت ماان واجااب التعااااون، فاا ن ، احلااايل سااياق املوضااوع

من أاايال التعااون املشاار إليهاا   مشاروع ايل أ    من  وسلتايل
 ليوارث.س املتأثرين، هو محاية األاخا  ميررا   5املادة 

ف ن حمددة من التعاون،  أاياال  يربز مشروع املادة ومإل أن   (4ال
القائمااة الااواردة فيااه ال يُقحااد منهااا أن تيااون قائمااة جامعااة، باال أن 
تياون قائمااة توضايحية للمجاااال  الرئيساية الاايت قاد ييااون التعاااون 

 “includes”ويؤ اااد اساااتخدام  لماااة  فيهاااا مناسااابا  وفقاااا  للظاااروف.
(، ومااااا يقابلهاااا سللغااااا  الرمسياااة األخاااارى، أن القائمااااة “يشااامل”ال

__________ 
 .26   ،نتسه املرجإل (312ال 
 .ASEAN, Documents Series 1976 (313ال 
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أايال التعاون املبينة هت أهم أن فقد رأ  اللجنة   ليست جامعة.
اجملاااال  الاايت قااد ييااون فيهااا التعاااون ضااروراي ، وأن هااذه األااايال 

وماان  عاماة مبااا ييتات لتضاام جمموعاة واسااعة مان األنشااعة التعاونياة.
ال يقتحااار  هشاااعة املاااذ ورة، ولينااااألنت، ةيااان أن يشااامل التعااااون 

فأااااايال التعاااااون األخاااارى غاااا  احملااااددة   مشااااروع املااااادة عليهااااا؛ 
ا ونقل التينولوجي ؛الدعم املايل مث   احلايل ليست مستبعدة، ومنها 
وتقاسااام والتاادريب؛  سااااتلية؛حااور الالااذ  يشااامل، فيمااا يشااامل، ال

 .كاملشرت  ومتارين احملا اة املشرت ة والتخعيط  ؛املعلوما
توضااااايحت هاااااو مشاااااروع  مياااااررا   5مشاااااروع املاااااادة ومباااااا أن  (5ال

، ف ناااااه لااااايس نحاااااا  يُقحاااااد مناااااه إنشااااااء التعااااااون املميناااااةألاااااايال 
تقااإل علااى عاااتق الاادول املتااأثرة أو اجلهااا  التزامااا  قانونيااة إضااافية 

املسااااعدة وتتااارض عليهاااا القياااام أبنشاااعة معيناااة. وتتوقاااف أاااايال 
تشامل، ضامن  موعاة مان العوامالجمالتعاون املمينة سلضارورة علاى  

 اااااخا  املتااااأثرينطبيعااااة اليارثااااة واحتياجااااا  األ عواماااال أخاااارى،
وعلاى غارار مبادأ سااعدة املعنياة. اجلهاا  املرة و أثوقدرا  الدولة املت

املاادة  مشاروعمن أاايال التعااون الاواردة     التعاون نتسه، يُقحد
التعاااااون لاااايس فعااااا   تيااااون ذا  طااااابإل تبااااااديل، ألن أن  ميااااررا   5

انتااراداي ، باال هااو فعاال ينعااو  علااى ساالوك طزر  تقااوم بااه أطااراف 
تقاااادمي قائمااااة مشااااروع املااااادة يُتااااوخى ماااان  ال ،لااااذلك. (315المتعااااددة

سألنشااعة الاايت ةياان أن تضااعلإل هبااا دولااة مساااعدة، باال يُقحااد بااه 
بياان اجملاااال  الايت قااد ييااون مان املناسااب فيهااا تنسايق اجلهااود ماان 

 ور بي الدولة املتأثرة واجلها  املساعدة.خ ل التشا
التعاااااون   اجملاااااال   يسااا وعااا وة علااااى ذلاااك، جيااااب أن  (6ال

فيمااااا هااااو احلااااال سلنساااابة  شاااااريإل املااااواد األخاااارى.وفقااااا  ملاملااااذ ورة 
 الايت يتناوهلااأايال التعاون  جيب أن تيون ، مث  ،5ملشروع املادة  
الااذ   9مشااروع املااادة متسااقة مااإل أاااياال   ميااررا   5مشااروع املااادة 
تقااادمي    األساساااتالااادور  “ايااام سااايادهتا” أثرةةااان  الدولاااة املتااا

أن يتتااااق التعاااااون جيااااب و املساااااعدة الغوثيااااة   حاااااال  اليااااوارث. 
علااااى املساااااعدة اخلارجيااااة  أثرةموافقااااة الدولااااة املتاااامااااإل ااااارط  أيضااااا  

جياااوز للدولاااة املتاااأثرة ماااإل اإلقااارار أبناااه (، و اااذلك 11المشاااروع املاااادة 
، ال سايما فيماا علاى تقادمي املسااعدة اخلارجياةمناسبة فرض اروط  

دة لألاااخا  املتااأثرين سليارثااة ونوعيااة الحتياجااا  احملااد  يتعلااق س
شااااااروع مب (. وياااااارتبط التعاااااااون أيضااااااا  13املساااااااعدة المشااااااروع املااااااادة 

اعدة رة   تيساا  تقاادمي املسااتااأثدور الدولااة املباا يقاارالااذ   14 املااادة
. ةليارثأثرين سألاخا  املتإىل ا ،فور  وفعال على  و  ،اخلارجية

قانونياة أ  التزاماا  ال ينشائ  مياررا    5مشروع املادة  وعليه، مبا أن  
ة املسااعدة واجلهاا  الدولاو  أثرةالع قاة باي الدولاة املتافا ن  إضافية،  

يون سااااتاملااااذ ورة التعاااااون أاااايال ن سااااعدة األخاااارى فيمااااا مااااامل

__________ 
( 6التقارة ال  ، 331 التقارة(، الثااناجمللد الثاان الاجلازء  ،2010  حولية (315ال 

 .5 املادة مشروع على التعليقمن 

 مشااااريإلاملنحاااو  عليهاااا   خااارى األحياااام ع قاااة تسااا  وفقاااا  لأل
 احلالية. املواد
وقااد أُدرجاات املساااعدة اإلنسااانية عماادا    مقدمااة أااايال  (7ال

، ألن اللجنة ترى أن هلذا ميررا   5التعاون املذ ورة   مشروع املادة  
الناااااوع مااااان التعااااااون أمهياااااة قحاااااوى   ساااااياق اإلغاثاااااة   حااااااال  

اإلغاثااااااة تنساااااايق أعمااااااال اليااااااوارث. أمااااااا التئااااااة الثانيااااااة، أال وهاااااات 
فُيقحد هبا أن تيون واسعة النعاق مبا ييتت   ،تحاال  الدوليةاالو 

مااااان اإلغاثاااااة لتشااااامل معظااااام اجلهاااااود التعاونياااااة املبذولاااااة   مرحلاااااة 
تضاااام التنساااايق اللوجساااايت ألنشااااعة املااااووتي رثااااة، وةياااان أن اليا

لنقلهم  التنسيق اللوجسيت  املعنيي سالستجابة   حاال  اليوارث و 
ونقااااال املعااااادا  ال زماااااة   هاااااذا الحااااادد واإلااااااراف علاااااى ذلاااااك 

، وتقاساااام وتبااااادل املعلومااااا  املتعلقااااة سليارثااااة. ورغاااام أن وتيساااا ه
غالبااا    الحاايوك الاايت تشاادد  تبااادل املعلومااا  مسااألة يشااار إليهااا

على التعاون   مرحلة ما قبل اليارثة، سعتباار ذلاك أسالوس  وقائياا  
، فاا ن االتحاااال  واملعلومااا  هامااة (316الللحااد ماان خعاار اليااوارث

أيضاااا    مرحلاااة اإلغاثاااة مااان اليارثاااة لرصاااد تعاااور الوضاااإل وتيسااا  
ول عدد من تنسيق أعمال اإلغاثة بي خمتلف اجلها  املعنية. ويتنا

الحاايوك مسااألة االتحاااال  وتقاساام املعلومااا    سااياق اإلغاثااة 
تاااوف  ماااووتت اإلغاثاااة ”ويُقحاااد بعباااارة . (317ال  حااااال  الياااوارث

تاوف   “العلمياة والعبياة والتقنياة  واملواردومعدا  وإمدادا  اإلغاثة  
وةين أن تُتهم مجيإل املوارد ال زمة لعمليا  االستجابة لليوارث. 

وتعاااااون األفرقااااة تااااوف  علااااى أهنااااا تشاااامل  “املااااووتي”رة إىل اإلاااااا
العبياة وأفرقااة البحااث واإلنقااذ واملهندسااي واالختحاصاايي التقنيااي 
واملرتمجااااااااي التحريااااااااريي والشااااااااتويي، أو غاااااااا هم ماااااااان األاااااااااخا  
 -املشااار ي   األنشااعة الغوثيااة سساام واحاادة ماان اجلهااا  املعنيااة 

وهااااات الدولااااااة املتاااااأثرة أو الدولااااااة املسااااااعدة أو اجلهااااااا  املساااااااعدة 
__________ 

 بشاأن  آسايا اارق جناوب أمام رابعاة  اتتااقعلى سابيل املثاال،    انظر، (316ال 
 1 التقااارة، 2005يولياااه /متوز 26 العاااوارئ، حلااااال  واالساااتجابة الياااوارث إدارة
 .18 املادة من
املتعلقة بتقدمي موارد االتحااال     اتمب    اتتاقية   املثال،  سبيل  على  انظر،  (317ال 

  تادعو   وهات ال   3  املادة السليية وال سليية للحد من اليوارث ولعمليا  اإلغاثة،  
  للتنباااؤ   والتضاااائية   األرضاااية   وال ساااليية   الساااليية   االتحااااال    معااادا  نشااار  ”   إىل 

العبيعياااة واملخااااطر الحاااحية والياااوارث، ورصااادها وتقااادمي املعلوماااا   سملخااااطر 
تقاسم املعلوما  عان املخااطر العبيعياة واملخااطر الحاحية ” إىلو   “املتعلقة هبا

 غاا  اليياااان و[ األخاارى الاادولواليااوارث فيمااا بااي الاادول األطااراف، ومااإل ]
 اجلمهااور علااى املعلومااا  هااذه ونشاار الدوليااة، احليوميااة واملنظمااا  احليوميااة
 بشااأن واملبااادئ التوجيهيااة  ،(“للمخاااطر املعرضااة اجملتمعااا    وخباصااة العااام،

اسااااتخدام أصااااول أجنبيااااة للاااادفاع العسااااير  واملاااادن   عمليااااا  اإلغاثااااة   
املتحاادة،  األماامال 54 التقاارة ،(“مبااادئ أوساالو التوجيهيااة”حاااال  اليااوارث ال

(. 2007نوفمرب /الثاان تشارين، 1-1 التنقاي  اإلنساانية،  الشؤون ميتب تنسيق  
بشااأن محايااة  العامااة انااةاألمأعاادهتا  الاايت املااذ رةأيضااا  املناقشااة الااواردة    انظاار

 301الاحلااااية  [(Add.1-3و] A/CN.4/590األاااخا    حاااال  اليااوارث ال
 .173-158التقرا   ،أع ه(
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العلمية والتقنية واملعارف اخلربا   “املوارد”وتشمل  لمة األخرى.  
املواد املعدا  واألدوا  واألدوية، أو غ ها من ، فض   عن  والعبية

 أن تيون متيدة جلهود اإلغاثة. اليت ةين
املمينااااة سألااااايال قائمااااة  ميااااررا   5مشااااروع املااااادة ويقاااادم  (8ال

. اليارثةما بعد رحلة   مأو  من اليارثةاإلغاثة مرحلة  للتعاون    
أب  قاعادة مان القواعاد ال مال وعليه، ف ن مضمون مشاروع املاادة  

، مبا   ذلك اليارثة  مرحلة ما قبل الواجبة التعبيق على التعاون 
 منإل اليوارث والتأهب هلا والتختيف من آاثرها.

 الكوارث   خماطر  م   للحد التعاون  -اثنياً  مكرراً   5  املادة
 يشمل التعاون اختاذ التدابري الرامية إىل احلد م  خماطر الكوارث.   

 التعليق 
مبختلاف األاايال الايت قاد  مياررا     5بينما يتعلق مشاروع املاادة   ( 1ال 

يتخذها التعاون   مرحلتي من مراحل دورة اليارثة مها مرحلاة اإلغاثاة  
  را  اثنياا  ميار   5مان اليارثاة ومرحلاة ماا بعاد اليارثاة، يشا  مشاروع املاادة  

لواجب التعاون، امليرس بعبارا  عاماة      الزمين   التعبيق إىل أن نعاق  
، يغعاات أيضاااا  مرحلااة ماااا قباال اليارثاااة. وهيااذا، بينماااا  5مشااروع املاااادة  

  5مواجهااة اليارثااة، يعااا  مشااروع املااادة  ميااررا    5يتناااول مشااروع املااادة  
 مسألة احلد من خماطر اليوارث.   ميررا  اثنيا  

ويحااف هااذا الاانن التعاااون املشااار إليااه أبنااه تعاااون يتعلااق  (2ال
. وينبغاات “الاااذ التااداب  الراميااة إىل احلااد ماان خماااطر اليااوارث” بااا

  16فهااام هاااذه العباااارة   ضاااوء ماااا تااانن علياااه فقااارات مشاااروع املاااادة 
اب  الايت اليت تانن علاى جمموعاة مان التاد 2  لتامها، وخباصة التقرة

 ترمت اديدا  إىل احلد من خماطر اليوارث.
بحااتة مؤقتااة علااى  ميااررا  اثنيااا   5وقااد اعُتمااد مشااروع املااادة  (3ال

أساااااس أن اعتماااااده ال ماااال مبوضااااعه النهااااائت   جمموعااااة مشاااااريإل 
 5املواد، مبا   ذلك على وجه اخلحو  دجمه، هو ومشاروع املاادة 

. وهاااذه مساااائل تُر ااات 5ة   مشاااروع  مااانق  جدياااد للمااااد ،مياااررا  
معّلقة انتظارا  لتسويتها   أثناء وضإل الحيغة النهائية للقراءة األوىل 

 ملشاريإل املواد. 

 ض املساعدة و عر  -12املادة  
ــة   ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــدة، واملنظمــ ــم املتحــ للــــدو ، واألمــ

يف عـرض املسـاعدة علـى الدولـة املتـأثرة   املختصة األخـرى احلـقُ 
 ذات الصــلةملواجهــة الكارثــة. وجيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة 

 املساعدة على الدولة املتأثرة. أيضاً عرضُ 

 التعليق 
مايااااة ااجملتمااااإل الاااادويل سهتمااااام  12مشااااروع املااااادة  يعاااارتف (1ال

وهو اهتمام ينبغت اعتباره ميم   األاخا    حاال  اليوارث،  

. 9دور الدولااة املتااأثرة األساساات الااذ  ياانن عليااه مشااروع املااادة لاا
ويُعد هذا النن تعب ا  عن مبادأ التضاامن الاذ  تقاوم علياه جمموعاة 
مشاااريإل املااواد املتعلقااة هبااذا املوضااوع برمتهااا، وتعباا ا  سألخاان عاان 

 .ميررا   5و 5مبدأ التعاون امليرس   مشروعت املادتي 
املساااعدة فحسااب،  “عااروض” ب 12ة ويُعااذ مشااروع املاااد (2ال

 ساااااواءاملسااااااعدة سلتعااااال. وهاااااذه العاااااروض،  “تاااااوف ”وال يتنااااااول 
، هاااات أساسااااا  عااااروض لعلااااب اسااااتجابة  إبرادة منتااااردة أم  أ اناااات
ا إقاارار بوجااود واجااب قااانون ر علااى أهنااتساا  ن تُ ينبغاات أ ال، و ةطوعياا

لدولاااة التزاماااا  علاااى اعااارض املسااااعدة ينشااائ وال  يتااارض املسااااعدة.
الاااذ  تساااتند إلياااه  ساساااتالسااايادة األبااادأ ووفقاااا  مل تاااأثرة بقبوهلاااا.امل

جمموعااة مشاااريإل املااواد برمتهااا، جيااوز للدولااة املتااأثرة أن تقباال، قبااوال   
 لياا  أو جزئياا ، أو أال تقباال، عاروض املسااعدة الاايت تقادمها الاادول 

11أو اجلها  التاعلة من غ  الدول وفقا  للمادة 
 . (318ال

وفقاااا  ملشااااريإل املاااواد ”  اااارط تقااادمي عاااروض املسااااعدة وينعاااو  
منهااااا أن تلااااك العااااروض ال ةياااان أن  ،علااااى نتااااائج ضاااامنية “هااااذه

تياااااون ذا  طاااااابإل متيياااااز ، وال ةيااااان  اااااذلك أن تياااااون مرهوناااااة 
 تقبلها الدولة املتأثرة. بشروط ال

وعااااااروض املساااااااعدة املتسااااااقة مااااااإل مشاااااااريإل املااااااواد احلاليااااااة  (3ال
الداخلية للدولة املتأثرة. ويتتق  خ     الشؤونةين أن تُعترب تد ال

هااااااذا االسااااااتنتاج مااااااإل مااااااا أورده معهااااااد القااااااانون الاااااادويل   قااااااراره 
بشاااأن محاياااة حقاااوق اإلنساااان ومبااادأ عااادم التااادخل    1989 لعاااام

 للدول  الشؤون الداخلية
دولاااة أو جمموعاااة دول أو منظماااة دولياااة أو هيئاااة إنساااانية حمايااادة،  قياااام  إن  
توف  األغذية أو اللوازم العبياة لدولاة  بعرض  لحليب األمحر،ل  الدوليةلجنة  ال 

هااو أو صاحتهم مهااددة بشاايل خعاا     إقليمهااا أخارى تيااون حياااة الساايان 
 .(319الالدولة لتلك الداخلية الشؤون    مشروع غ  تدخ    اعتباره  ةين  الأمر 

علاااى سااااعدة املض و مساااألة عااار  12ويتنااااول مشاااروع املاااادة  (4ال
الايت تقادمها جهاا  فاعلاة اثلثاة، وذلاك سإلااارة   الادول املتاأثرة 

مجلتي منتحلتي إىل اجلها  اليت يرج   أن تقدم عروضا  مان هاذا 
القبياااال   أعقاااااب اليااااوارث. فتااااذ ر اجلملااااة األوىل الاااادول واألماااام 

ة واملنظماااا  احليومياااة الدولياااة املختحاااة األخااارى،   حاااي املتحاااد
__________ 

 حولياة، انظار  12على اآلراء اليت أُبديت بشاأن مشاروع املاادة   ل ط ع  (318ال 
 املرجااااإل. انظاااار أيضااااا   283-278  التقاااارا  (، الثاااااناجمللااااد الثااااان الاجلاااازء  ،2011
 الثااان اجمللااد ،2012 حوليااةاخلااامس للمقاارر اخلااا ،    التقرياار و   ، 44  التقاارة   ، نتسااه
 . 78-55  التقرا    ، A/CN.4/652  الوثيقة (، األولالاجلزء 

 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II (319ال 

Session of Santiago de Compostela (1989), 8th Commission, “The 

protection of human rights and the principle of non-intervention in the 

internal affairs of States” (13 September 1989), art. 5, p. 345 (the 

resolution is available from the Institute’s website: www.idi-iil.org/) . 

https://www.idi-iil.org/en/
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اللجنااة وقااد قاارر   تتناااول اجلملااة الثانيااة املنظمااا  غاا  احليوميااة.
، اختاااار   تااات اجلملاااة األوىل ف صااايغة خمتلتاااة   اجلملتاااي.  اساااتخدام 

غاااراض  أل   “ احلاااق   عااارض املسااااعدة ]...[    ا]ااااها[ ل ” اللجناااة صااايغة  
لاايس  لاادول واألماام املتحاادة واملنظمااا  احليوميااة الدوليااة  التأ يااد. فا 

فقاااط مااان حقهاااا أن تعااارض املسااااعدة علاااى الدولاااة املتاااأثرة، بااال إهناااا  
  و  املقابااال، اعتمااد  اللجناااة لااادى .  تشااج إل أيضاااا  علاااى فعاال ذلاااك 

جيااوز  ”   صاايغة اإلاااارة إىل املنظمااا  غاا  احليوميااة   اجلملااة الثانيااة  
إلبااااراز التترقااااة، ماااان حيااااث    “ ساااااعدة أيضااااا  عاااارض امل ]...[    ا]اااااها[ ل 

العبيعااة واملر ااز القااانون، بااي موقااف تلااك املنظمااا  وموقااف الاادول  
 واملنظما  احليومية الدولية.  

لااادور اهلاااام س 12تعاارتف اجلملاااة الثانياااة مااان مشاااروع املاااادة و  (5ال
الايت تياون، ايام املنظماا  غا  احليومياة تلاك  ضاعلإل باهالاذ  ت

تقااادمي املسااااعدة ،   وضاااإل ةيّنهاااا مااان طبيعتهاااا وموقعهاااا وخربهتاااا
وموقاااف اجلهاااا  التاعلاااة غااا  احليومياااة، ليارثاااة معيناااة.  اساااتجابة  

واجلها  التاعلة األخرى، من القيام بعمليا  اإلغاثة لايس مساألة 
اتتاقيااا  جنيااف جدياادة   القااانون الاادويل. فقااد ساابق أن نحاات 

   حاال  النزاع املسل  على أنه،  1949لعام 
،  اللجنااة الدوليااة للحااليب األمحاار، أن تعاارض حماياادةهليئااة إنسااانية جيااوز  

 .(320الخدماهتا على أطراف النزاع

الثاااااان إىل اتتاقياااااا  جنياااااف اإلضاااااا  وسملثااااال، يااااانن الربوتو اااااول 
 على ما يلت  1949 لعام
جيااااوز جلمعيااااا  الغااااوث اليائنااااة   إقلاااايم العاااارف السااااامت املتعاقااااد مثاااال  

الحليب األمحر واهل ل األمحر واألسد والشمس األمحرين، أن تعارض   مجعيا 
خااادماهتا ألداء مهامهاااا املتعاااارف عليهاااا فيماااا يتعلاااق بضاااحااي النااازاع املسااال . 

يعرضااوا القياااام وةياان للساايان املاادنيي، ولاااو بناااء  علااى مباااادرهتم اخلاصااة، أن 
 .(321البتجميإل اجلرحى واملرضى واملنيوبي   البحار ورعايتهم

وقااد أ ااد  اجلمعيااة العامااة املسااامهة اهلامااة الاايت تقاادمها املنظمااا  
غاااا  احليوميااااة الاااايت تعماااال باااادوافإل إنسااااانية حمضااااة   االسااااتجابة 

 اااااااانون   8املاااااااؤر   43/131حلااااااااال  الياااااااوارث، وذلاااااااك   قرارهاااااااا 
تقااااادمي املسااااااعدة اإلنساااااانية إىل ”، واملعناااااون 1988األول/ديسااااامرب 

، الذ  دعت “ضحااي اليوارث العبيعية وحاال  العوارئ املماثلة
تيسا  ”فيه اجلمعياة العاماة الادول املتاأثرة  افاة،   مجلاة أماور، إىل 

عمل هذه املنظما    تنتيذ تقدمي املساعدة اإلنساانية، وال سايما 
__________ 

  اجلرحاااااى حالاااااة    لتحساااااي سااااابيل املثاااااال، اتتاقياااااة جنياااااف    علاااااى   انظااااار،  (320ال 
مااان    2  التقااارة   ، ( األوىل الاالتتاقياااة    امليااادان       املسااالحة   القاااوا  أفاااراد    مااان   واملرضاااى 
 . 3 املادة 
 12   املعقاااااااااااااودة جنياااااااااااااف اتتاقياااااااااااااا  إىلاإلضاااااااااااااا   الربوتو اااااااااااااول (321ال 

 الدولياااة غاا  املسااالحة املنازعااا  ضااحااي اماياااة واملتعلااق 1949أغسااعس /آب
 .18 املادة من 1 التقرة ،(الثانالالربوتو ول 

يااااة العبيااااة، الاااايت ييااااون ]ألجلهااااا[ تقاااادمي األغذيااااة واألدويااااة والرعا
مجيااإل ”(، واناااد  4الالتقاارة  “الوصااول إىل الضااحااي أماارا  جااوهراي  

اليت تعمل على تقدمي الدول أن تقدم مساندهتا إىل هذه املنظما  
املسااااعدة اإلنساااانية، عناااد احلاجاااة، إىل ضاااحااي الياااوارث العبيعياااة 

 (.5الالتقرة  “وحاال  العوارئ املماثلة

 شروط تقدمي املساعدة اخلارجية  -13  املادة
ــاعدة   ــدمي املسـ ــى تقـ ــروط علـ ــرض شـ ــأثرة فـ ــة املتـ ــوز للدولـ جيـ

اخلارجيـــة. وجيـــب أن تكـــون هـــذه الشـــروط متفقـــة مـــع مشـــاريع 
املـواد هـذه، وقواعــد القـانون الـدول الواجبــة التطبيـق، والقــانون 

دة ى يف الشروط االحتياجـات احملـدا الوطو للدولة املتأثرة. ويراع  
ــع لاشـــ ــاعدة. وعنـــد وضـ ــة ونوعيـــة املسـ ــأثري  ابلكارثـ خا  املتـ

 الشروط، حتدد الدولة املتأثرة نطاق املساعدة املطلوبة ونوعها.

 التعليق 
مسااألة فاارض اااروط ماان جانااب  13يتناااول مشااروع املااادة  (1ال

الااادول املتاااأثرة علاااى تقااادمي املسااااعدة اخلارجياااة   إقليمهاااا. ويؤ اااد 
ثرة   فااااارض ااااااروط علاااااى تلاااااك مشاااااروع املاااااادة حاااااق الدولاااااة املتاااااأ

املسااااااعدة، وفقاااااا  ملشااااااريإل املاااااواد احلالياااااة وقواعاااااد القاااااانون الااااادويل 
املاااادة إىل  يتياااة ادياااد شااا  تو  والقاااانون الاااوطين الواجباااة التعبياااق.

دة لألااخا  املتاأثرين سليارثاة االحتياجاا  احملاد  تلك الشاروط. ف
تقضت املادة هت اليت ادد طبيعة هذه الشروط. و   ونوعية املساعدة

نعاااااق إىل عنااااد وضااااإل الشااااروط، أيضااااا  أبن تشاااا  الدولااااة املتااااأثرة، 
 ا.املساعدة املعلوبة ونوعه

مشاااااروع نحاااااو  علياااااه   امل يعااااازز مشاااااروع املاااااادة املبااااادأَ و  (2ال
وهو املبادأ الاذ  يعارتف بادور الدولاة املتاأثرة األساسات   ،  9 املادة
واإلاااراف عليهمااا  ومراقبتهمااا وتنسايقهمااملسااعدة اإلغاثااة و توجياه 

الااايت  “ااااروطجياااوز ]...[ فااارض ” عباااارةساااتخدام   إقليمهاااا. وس
يساااااّلم مشاااااروع العاااااابإل العاااااوعت لتقااااادمي املسااااااعدة، تنساااااجم ماااااإل 

  فارض اااروط علاى تلاك املساااعدة، ة أثر ق الدولااة املتااا 13 املاادة
ل أن توضااإل قباال حاادوث اليارثااة، ولياان ةياان  وهاات اااروط يتضاا 

أيضااا  أن توضااإل فيمااا يتعلااق أبااايال حمااددة ماان املساااعدة تقاادمها 
جها  فاعلة بعينها   أثنااء مرحلاة االساتجابة. وتشا  اللجناة إىل 

ألن نعاق هاذا احليام يشامل املسااعدة الايت   “اخلارجية”املساعدة  
مثل املنظما  الدولية، تقدمها دول اثلثة أو جها  فاعلة أخرى، 

ولينه ال يشمل املساعدة املقدمة مان محاادر داخلياة،  املنظماا  
 غ  احليومية احمللية.

فااارض ااااروط رة   أثالدولاااة املتاااحاااق مشاااروع املاااادة ويقياااد  (3ال
فهااااو حااااق جتااااب  ارسااااته وفقااااا  للقواعااااد القانونيااااة املساااااعدة، علااااى 

جيااوز ار القااانون الااذ  اجلملااة الثانيااة اإلطااالواجبااة التعبيااق. وتُبااي 
مشاااريإل املااواد هااذه، وقواعااد ” الشااروط ضاامنه، وهااو يشااملفاارض 
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 .“القااانون الاادويل الواجبااة التعبيااق، والقااانون الااوطين للدولااة املتااأثرة
أن لتشاديد علاى ل “هذهمشاريإل املواد ”أدرجت اللجنة عبارة  وقد  

اد املااذ ورة   املااو جيااب أن تيااون متتقااة مااإل املبااادئ  شااروطمجيااإل ال
السابقة وال حقة، ف  توجد سلتايل حاجة إىل تيرار تعداد املبادئ 
اإلنسانية والقانونية اليت تتناوهلا مواد أخرى سلتعل، وخباصة حسان 

، أال 6النيااة والساايادة واملبااادئ اإلنسااانية الاايت يتناوهلااا مشااروع املااادة 
 وهت اإلنسانية واحلياد والنزاهة وعدم التمييز.

 الداخلياةالقاواني  حجياةاارة إىل القانون الاوطين اإلوتؤ د   (4ال
أن غاااا  أهنااااا ال تعااااذ ضاااامنا  سلضاااارورة . ادياااادا   ةأثر املتاااا ة  املنعقاااا

دولاة تعلنهاا اليوجد مسبقا  قانون وطين يُعذ بتتاصيل الشروط اليت 
تشاريإل وطاين  ورغم عدم ااارتاط وجاود املتأثرة   حال وقوع  ارثة.

الشروط، ف ن هذه الشروط جيب أن تيون متتقاة معّي قبل اديد 
 مإل أ  تشريإل داخلت ذ  صلة ييون قائما    الدولة املتأثرة.

وعلاااااى الدولاااااة املتاااااأثرة واجلهاااااة املسااااااِعدة  لتيهماااااا االمتثاااااال   ( 5ال 
لقواعااد القااانون الااوطين الواجباااة التعبيااق. وال جيااوز للدولااة املتاااأثرة أن  

لقاااواني، وجياااب علاااى اجلهاااة  تتاارض ااااروطا  غااا  ماااا يتتاااق مااإل تلاااك ا 
املسااااااعدة أن متتثااااال لتلاااااك القاااااواني   مجياااااإل األوقاااااا  طيلاااااة فااااارتة  
املسااعدة. وال يانن مشاروع املاادة صاراحة علاى هاذه املعاملاة سملثال،  
ألهنا م زمة للمبدأ األوسإل املتمثل   احرتام القواني الوطنياة. وتؤياد  

املساااااااعدة ملزماااااااة  االتتاقااااااا  الدوليااااااة القائمااااااة اجلااااااازم أبن اجلهااااااا   
سالمتثااااال للقااااانون الااااوطين. فاتتاااااق رابعااااة أماااام جنااااوب ااااارق آساااايا  
بشااأن إدارة اليااوارث واالسااتجابة حلاااال  العااوارئ، مااث  ، ياانن    

عملياااة  املشاااار ون    فاااراد  األ حيااارتم  ” علاااى أن    13مااان املاااادة    2التقااارة  
  . ويشااارتط “ هباااا   ون القاااواني واللاااوائ  الوطنياااة ويتقياااد   مجياااإل املسااااعدة  

عدد من االتتاقا  الدولية األخرى أيضا  أن ارتم اجلها  املسااعدة  
 . ( 323ال أو أن تتحرف وفقا  لقانون الدولة املتأثرة   ( 322ال القانون الوطين 

وينعاااو  واجاااب احااارتام القاااواني الوطنياااة الاااذ  يقاااإل علاااى  (6ال
فراد اجلها  املساِعدة على التزام يقضت سارتاط أن يتقيد األعاتق  

الوطنيااااة للدولااااة واألنظمااااة عمليااااة اإلغاثااااة سلقااااواني  املشااااار ون  
مجياااإل التاااداب  امل ئماااة عملياااة اإلغاثاااة  ، وأن يتخاااذ قائاااد(324الاملتاااأثرة

__________ 
 لتسااااااهيل، اتتاقيااااااة البلاااااادان األمريييااااااة املثااااااالعلااااااى ساااااابيل  ، انظاااااار (322ال 

 ، الد(  احلادياة عشارة و الثامناة    املاادتي   ، ( 1991  لعاام ال   الياوارث   حااال        املساعدة 
تقااادمي املسااااعدة   حالاااة وقاااوع حاااادث ناااوو  أو طاااارئ ب املتعلقاااة تتاقياااة االو 

 . 8  املادة   من  7  التقرة   ، ( 1986اللعام    إاعاعت
االتتاااااق املااااربم بااااي حيومااااا  الاااادول املشااااار ة   و ؛ املرجااااإل نتسااااه  (323ال 

منظماااااة التعااااااون االقتحااااااد    منعقاااااة البحااااار األساااااود بشاااااأن التعااااااون   
  اليااااااااوارث العبيعيااااااااة املساااااااااعدة العارئااااااااة واالسااااااااتجابة العارئااااااااة   حاااااااااال

 . 9و  5املاداتن    ، ( 1998اللعام    البشرية   األنشعة   عن  النامجة واليوارث  
املثااااااال، االتتاقيااااااة املتعلقااااااة سآلاثر عااااااابرة احلاااااادود    ساااااابيل علااااااى    انظاااااار،  ( 324ال  

يتحاارف األفااراد  ” (   1ال   العاااار   املرفااق ،  1992آذار/مااارس    17للحااوادث الحااناعية،  
 . “ للقواني ذا  الحلة للعرف العالب     عملية املساعدة وفقا   املشار ون 

أن و ، (325الالوطنيااة للدولاااة املتاااأثرةواألنظماااة مراعااااة القااواني لضاامان 
. (326الاألفااااراد القااااائمون سملساااااعدة مااااإل الساااالعا  الوطنيااااةتعاااااون ي

االلتااااازام القاضااااات سحااااارتام القاااااواني الوطنياااااة والتعااااااون ماااااإل ويتتاااااق 
ساالعا  الدولااة املتااأثرة مااإل املباادأ املهاايمن املتمثاال   ساايادة الدولااة 

 املتأثرة ومبدأ التعاون.
واحلق   فرض اروط على املساعدة هاو إقارار ااق الدولاة  (7ال

، املتااأثرة   أن تاارف  املساااعدة غااا  املرغااوب فيهااا أو غاا  ال زماااة
وأن اااادد املسااااعدة الااايت اتااااج إليهاااا والوقااات املناساااب لتقااادةها. 
وتوضاا  اجلملااة الثالثااة ماان مشااروع املااادة املعلااوب   الشااروط الاايت 

فيهاا االحتياجااا   “يراعاَى”ااددها الادول املتاأثرة، أ  ضارورة أن 
. غا  نوعية املساعدة ذلك و  ،دة لألاخا  املتأثرين سليارثةاحملد  

ىي”أن  لمااااة  ال تتيااااد أبن الشااااروط املتعلقااااة سالحتياجااااا   “راعااااَ
احملاااااددة ونوعياااااة املسااااااعدة هااااات الشاااااروط الوحيااااادة الااااايت ةيااااان أن 

 تترضها الدول على تلّقت املساعدة اخلارجية.
للداللااااااااة علااااااااى أن  “احملااااااااد دة”وأدرجاااااااات اللجنااااااااة  لمااااااااة  (8ال

االحتياجا  جيب أن تيون جلية عند اديد الشاروط، وعلاى أهناا 
  بتغ  احلالة على أرض الواقإل وتاوافر املزياد مان املعلوماا . قد تتغ

وتعااااين هااااذه اليلمااااة أنااااه ينبغاااات أال تيااااون الشااااروط تعسااااتية، باااال 
هتااادف إىل محاياااة أولئاااك املتاااأثرين سليارثاااة. وتشااا   لماااة  ا  ااااروط

إىل ضاارورة وجااود عمليااة تساام  بتحديااد االحتياجااا ،  “احملاادد ة”
ل وةياان أن تتخااذ هااذه العمليااة ااا يل تقياايم ل حتياجااا ، ويتضاا 

أيضااااا  أن تااااتم سلتشاااااور مااااإل اجلهااااا  املساااااِعدة. غاااا  أن اإلجااااراء 
املتعلق بتحديد االحتياجا  ليس إجراء  مقررا  سلتا ، وتُارتك للدولاة 
املتااأثرة حريااة اتباااع أنسااب إجااراء. وهااذا ااارط ماارن ةياان الوفاااء بااه 

وينبغااات أال ياااؤد  وفقاااا  لظاااروف اليارثاااة وقااادرا  الدولاااة املتاااأثرة. 
ادياااد االحتياجاااا  أب  حااااال مااان األحااااوال إىل إعاقاااة أو لخاااا  
املساااعدة التوريااة والتعالااة. ويُقحااد ماان احلياام الااذ  تنعااو  عليااه 

االحتياجاااااااا  األساساااااااية لألااااااااخا  ”اجلملاااااااة الثالثاااااااة أن تلااااااا   
  حااااال وقااااوع  ارثااااة، علااااى النحااااو املنحااااو  عليااااه    “املعنيااااي

ينبغاات اعتبااره محاياة إضااافية حلقاوق واحتياجااا  ، و 2مشاروع املاادة 
    “االحتياجاااا ”األااااخا  املتاااأثرين سلياااوارث. واإلااااارة إىل 

 ااااا  مشاااااروعت املاااااادتي هااااات إااااااارة واساااااعة مباااااا ييتااااات لتشااااامل 
__________ 

بشااأن إدارة    ساابيل املثااال، اتتاااق رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا   علااى   ، انظاار  ( 325ال  
عمليااة    قائااد يتخااذ  ”    13ماان املااادة    2، التقاارة  اليااوارث واالسااتجابة حلاااال  العااوارئ 

 . “ الوطنية   واألنظمة التداب  امل ئمة لضمان التقيد سلقواني    مجيإل املساعدة  
 See, for example, P. Macalister-Smith, International (326ال 

Guidelines for Humanitarian Assistance Operations (Heidelberg, Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 

1991), para. 22 (b)    ”  ااال األوقاااا  خااا ل عملياااا  تقااادمي املسااااعدة   
مإل السالعا  املختحاة    سملساعدة   القائمون اإلنسانية، ]...[ الج( يتعاون األفراد  

 . “ املتلقية   ة لدول ا     نة  املعي  
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االحتياجااا  اخلاصااة للنساااء واألطتااال واملسااني واألاااخا  ذو  
احملااارومي واجلماعاااا  واألااااخا  الضاااعتاء أو الضاااعتاء و اإلعاقاااة 

 .الضعيتة أو احملرومة
ضاامان حااق الاادول املتااأثرة    “ نوعيااة ” ويُقحااد ماان إدراج  لمااة   ( 9ال 

  رفاا  املساااعدة غاا  الضاارورية أو الاايت قااد تيااون ضااارة. وةياان أن  
تشااااامل الشاااااروط فااااارض قياااااود تساااااتند،   مجلاااااة ماااااا تساااااتند إلياااااه، إىل  

 مل ءمة الثقافية. اجلوانب املتعلقة سلس مة واألمن والتغذية وا 
املسااعدة  نعااق”حيما  بشاأن    13ويتضمن مشروع املادة   (10ال

. وهاذا يتساق ماإل االتتاقاا  الدولياة الساابقة الايت “املعلوبة ونوعها
، يضاااإل “اااادد”. وسساااتخدام  لماااة (327التتضااامن أحياماااا  مشااااهبة

مشروع املادة على عاتق الدولة املتأثرة أن تتاوىل ادياد ناوع ونعااق 
دة املعلوباااة عناااد فااارض ااااروط علاااى املسااااعدة. و  الوقااات املسااااع

نتسااه، يعااين مشااروع املااادة ضاامنا  أن نعاااق تلااك املساااعدة ونوعهااا 
سيُبل غان، حال اديدمها، إىل اجلها  التاعلة الثالثة الايت ةيان أن 
تقاادم املساااعدة، وهااو األماار الااذ  ماان اااأنه أن ييساار املشاااورا . 

عملية املساعدة، وسيضامن وصاول  وسيؤد  ذلك إىل زايدة  تاءة
 املساعدة املناسبة   الوقت امل ئم إىل من حيتاج إليها.

ونظر  اللجنة   عدد من اخلياارا  بشاأن اساتخدام التعال    ( 11ال 
. وقااااارار اللجناااااة اساااااتخدام  لمتاااااي  “ ااااااروط ” املناساااااب ماااااإل  لماااااة  

     “ formulate” و   “ place” ]   “ وضااااإل ” و   “ فاااارض ” خمتلتتااااي، مهااااا  
 [، هو خيار إنشائت ال ينعو  على متييز   املعذ. النن اإلنيليز  

 اخلارجية  املساعدة تيسري  -14  املادة
ــأثرة التــدابري الالزمــة، يف إطــار قانوهنــا  -1  تتخــذ الدولــة املت

الوطو، لتيسري تقدمي املسـاعدة اخلارجيـة بشـكل فـوري وفعـا ، 
 وااصة فيما يتعلق مبا يلي:

مثــل جمــاالت موثفــو اإلغاثــة املــدنيون والعســكريون، يف  )أ( 
االمتيـــــازات واحلصـــــاانت، وشـــــروط مـــــن  التأشـــــرية والـــــدخو ، 

 وتصاري  العمل، وحرية التنقلمم
مثـل الشـروط والتعريفـات جمـاالت السلع واملعـدات، يف   و)ب(

 اجلمركية، والضرائب، والنقل، والتصرف فيها.
ــة  -2  ــأثرةتكفــــل الدولــ ــة ا املتــ ــى إ حــ ــهولة علــ الطــــالع بســ

 تشريعاهتا وأنظمتها ذات الصلة، لتيسري احرتام القانون الوطو.

__________ 
  مااااااوارد   بتقاااااادمي   املتعلقااااااة   اتمباااااا  علااااااى ساااااابيل املثااااااال، اتتاقيااااااة  انظاااااار، (327ال 

 التقاارة ،اإلغاثااة   ولعمليااا    اليااوارث   ماان   للحااد   وال سااليية   السااليية   االتحاااال  
[ مسااااااعدة   جماااااال تعلاااااباااااادد الدولاااااة العااااارف الااااايت ]”  4 املاااااادةمااااان  2

 .“االتحاال  السليية وال سليية نعاق ونوع املساعدة املعلوبة

 التعليق 
تيس  املساعدة اخلارجية. والغرض  14يتناول مشروع املادة  (1ال

لتقاادمي املساااعدة  مهيِّئااا  منااه هااو ضاامان أن ييااون القااانون الااوطين 
وع املاادة مان بحورة فورية وفعالة. واقيقا  هلذه الغاية، يقتضت مشر 

الدولااة املتااأثرة أن تيتاال أيضااا  أن تيااون تشااريعاهتا وأنظمتهااا ذا  
 الحلة متاحة الّط ع اجلها  املساِعدة عليها بحورة ميس رة.

تتخذ الدولة املتأثرة التاداب  ”وينن مشروع املادة على أن  (2ال
بشاايل فااور  وفعااال. وةياان أن املساااعدة لتيساا  تقاادمي  “ال زمااة

تتخذ الدولة املتأثرة التداب  ال زمة،   إطار قانوهناا ”ارة  تشمل عب
،   مجلاااااااة ماااااااا تشااااااامله، التاااااااداب  التشاااااااريعية والتنتيذياااااااة “الاااااااوطين

واإلدارياااة. وةيااان أن تشااامل التاااداب  أيضاااا  اإلجاااراءا  الااايت تُتخاااذ 
مبوجب تشريعا  العوارئ، فضا   عماا يياون جاائزا  مان تعاديل أو 

و أنظمة وطنية معّيناة، حيثماا  اان ذلاك تععيل مؤقت لتشريعا  أ
مناساابا . وبحااياغة مشااروع املااادة علااى هااذا النحااو، تشااجإل اللجنااة 
الدول على السمامب إبميانية إيقاف تعبياق قوانينهاا الوطنياة بحاتة 
مؤقتة   حال وقوع  ارثة، وعلى إدراج أحيام مناسابة   قوانينهاا 

قانون   أثناء الترتة الوطنية ليت ال تنشأ حالة من غياب اليقي ال
احلرجة اليت تعقب اليارثاة، إذ تحاب  حينهاا أحياام العاوارئ هاذه 

 أحياما  ضرورية.
ويعااارض مشاااروع املاااادة أمثلاااة علاااى جمااااال  املسااااعدة الااايت  (3ال

ينبغاااات أن يساااام  القااااانون الااااوطين سلاااااذ تااااداب  م ئمااااة بشااااأهنا. 
ة قباال األمثلااة، ، الااوارد“وخباصااة فيمااا يتعلااق مبااا يلاات”وتشاا  عبااارة 

إىل أن هذه القائمة ليست قائمة جامعة، بل قائمة يراد هبا توضي  
خمتلاااف اجملااااال  الااايت قاااد يلااازم أن يتناوهلاااا القاااانون الاااوطين لتيسااا  

 املساعدة التورية والتعالة.
وتتناااااااول التقاااااارة الترعيااااااة الأ( مااااااووتت اإلغاثااااااة. و  ِذ اااااار  (4ال

يهماااا، اديااادا ، إااااارة  إىل ماااووتت اإلغاثاااة املااادنيي والعسااايريي  ل
اعرتاف اللجناة أبن املاووتي العسايريي ياؤدون   أغلاب األحياان 
دورا  رئيسيا    عملياا  االساتجابة   حااال  الياوارث. ومووتاو 
اإلغاثااة العساايريون هاام أولئااك الااذين يشااار ون   تقاادمي املساااعدة 

م إرااادا  بشاأن  اإلنسانية. واجملاال  اليت تتناوهلا التقارة الترعياة تقاد
االمتياااازا   يتياااة تيسااا  عمااال املاااووتي علاااى  اااو أفضااال. فمااان  

للجهاااا  املسااااِعدة تااادب  هاااام يااارد   اتتاقاااا  دولياااة   واحلحااااان 
. (328ال ثا ة لتشاجيإل املساااعدة الايت يقادمها عمااال املعوناة األجانااب

واإلعتااااااااء مااااااان اإلجاااااااراءا  ال زماااااااة للححاااااااول علاااااااى التأاااااااا ا  
تحاااري  العماال، أو تعجياال تلااك اإلجااراءا ، والاادخول واسااتخراج 

__________ 
علااااى ساااابيل املثااااال، االتتاقيااااة اإلطاريااااة للمساااااعدة   جمااااال  انظاااار، (328ال 

 علاااى”  4 املاااادة مااان 5 التقااارة، 2000أاير/ماااايو  22املؤرخاااة  ،احلماياااة املدنياااة
االمتيااااااازا    اااااالالدولااااااة املسااااااتتيدة أن متاااااان ،   حاااااادود قوانينهااااااا الوطنيااااااة،  

 .“واحلحاان  والتسهي   ال زمة إلجناز مهمة املساعدة
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. ومااا مل يياان (329الهااو أماار ضاارور  لضاامان تقاادمي املساااعدة التوريااة
ف العااااملون   هاااذا  هنااااك نظاااام خاااا    هاااذا الحااادد، قاااد يوقاااَ
اجملاااال عناااد احلااادود أو يتعاااذر علااايهم العمااال بحاااتة قانونياااة خااا ل 

سسااااااتمرار إىل األايم احلرجااااااة الاااااايت تعقااااااب اليارثااااااة، أو ُيضااااااعرون 
املغااادرة ت الاادخول جمااددا  لياات ال يتجاااوزوا ماادة البقاااء احملااددة   
لااااا اهتم. وتعااااين حريااااة التنقاااال أن ييااااون العاااااملون قااااادرين علااااى 
التنقااال ارياااة داخااال املنعقاااة املنيوباااة ليااات ياااؤدوا بشااايل ساااليم ماااا 

. وةياااان أن تقيااااد الاااادول املتااااأثرة (330الاتحتااااق عليااااه ماااان مهااااام حمااااددة
ول إىل مناطق حساسة بعينها، على أن تسم    الوقت ذاته الوص

ارية التنقل داخل املنعقة املعنية. فتقييد حر ة مووتت اإلغاثاة با  
 مربر يثّبط من قدرهتم على تقدمي مساعدة مرنة.

وهات تشامل السلإل واملعادا ، وتتناول التقرة الترعية الب(  (5ال
د الغذائية واألدوية وغ ها مجيإل اإلمدادا  واألدوا  واآلال  واملوا

ماان مسااتلزما  عمليااا  اإلغاثااة. وتقحااد اللجنااة أن تشاامل هااذه 
التئة أيضا   ا ب البحاث، حياث إهناا تُعتارب عاادة  سالعا  ومعادا ، 
باادال  ماان إنشاااء فئااة مسااتقلة خاصااة سحليااواان . والساالإل واملعاادا  

طنياة ضرورية لتيس  املسااعدة التعالاة، وجياب أن تياون القاواني الو 
مرناااة ليااات تلااا  احتياجااا  األااااخا  املتاااأثرين سلياااوارث  قااواني

الشااروط ولتضامن وصاول املساااعدة إلايهم فاورا . وينبغاات التناازل عان 
فضاا   عاان الضاارائب، أو لتيتهااا، ماان أجاال  والتعريتااا  اجلمر يااة،

. فالسالإل واملعادا  الايت (331الخت  التياليف وتتاد  لخار السالإل
سااريعا  عدةااة النتااإل، واإلجااراءا  العاديااة  يتااأخر وصااوهلا قااد تحااب 

املعمول هبا هبدف محاية املحاا االقتحادية للدولة ةيان أن تحا  
عائقاااااا  فيماااااا يتحااااال مبعااااادا  املعوناااااة الااااايت ةيااااان أن تنقاااااذ األروامب 

 توفر الغوث ال زم. أو

__________ 
أن متعلبا   بعيد عهدمجعيا  الحليب األمحر منذ   رابعةالحظت   (329ال 

 ثااا  مااان    ياااؤخر و  طاااوي    يساااتغرق وقتاااا   إجاااراء  ”ل الااادخول والتأاااا ا  متثااا
 املسااعدة، وهو ما ياؤخر سلتاايل “األحيان إيتاد أولئك املندوبي وتلك األفرقة

 جملااااس  اعتمااااده قااارار ال واجااااب تقاااادةها املتاااأثرةاحليوياااة الاااايت يقاااإل علااااى الدولااااة 
جنيااف،  ، الثالثااة والث ثااي تااه   دور  األمحاار الحااليب مجعيااا   رابعااة  حمااافظت

 (. 1975تشرين الثان/نوفمرب   1  -تشرين األول/أ توبر    28
 See M. El Baradei, Model Rules for Disaster Relief Operations (330ال 

(New York, United Nations Institute for Training and Research, 1982 

(United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8)), annex A, rule 16 ،  
  اإلغاثاة   ووتت ملا” تسام     أن   أثرة الدولاة املتا  علاى   جياب   ه ذلك املنشور أن       جاء   فقد 

تنقاال  ال وحريااة    اليارثااة،   ضااربتها   الاايت إىل املناااطق    الاادخول يلاازم ماان حريااة    ا مباا  احملااد دين 
 . “ املتتق عليها  احملد دة يتمينوا من أداء مهامهم  ليت داخل تلك املناطق، 

معاهاادا  دوليااة ااا  علااى هااذه املسااألة. انظاار، علااى ساابيل  تشاادد (331ال 
  للحاد   وال ساليية   الساليية   االتحاال    موارد   بتقدمي   املتعلقة   اتمب    اتتاقية املثال،  

 رابعاة اتتااقأيضاا   انظار ؛9 املاادةمن  4  التقرة  ،اإلغاثة  ولعمليا   اليوارث  من 
 العاااوارئ، حلااااال  واالساااتجابة الياااوارث إدارة بشاااأن  آسااايا اااارق جناااوب أمااام
 .14 املادةالترعية الب( من  التقرة

الثانياااة مااان مشاااروع املاااادة أن تياااون مجياااإل  التقااارةوتشااارتط  (6ال
ذا  الحالة متاحاة بساهولة الطا ع اجلهااا  التشاريعا  واألنظماة 

 “إاتحاة االطا ع بساهولة”املساِعدة عليها. ويبي استخدام عبارة 
أن املعلااااوب هااااو تسااااهيل االطاااا ع علااااى تلااااك القااااواني، دون أن 
يوضإل علاى عااتق الدولاة املتاأثرة عابء تقادمي هاذه املعلوماا  فعلياا  

 إىل  ل جهة من اجلها  املساِعدة على حدة.

 اخلارجية  املساعدة إهناء  -15  املادة
دة، وحســـــــب تتشـــــــاور الدولـــــــة املتـــــــأثرة والدولـــــــة املســـــــاع   

ــاع   ــات املسـ ــاء، اجلهـ ــاعدة االقتضـ ــاء املسـ ــأن إهنـ دة األخـــرى بشـ
ــة املتــأثرة أو الدولــة  وطرائــق هــذا اإلهنــاء. اخلارجيــة وتقــوم الدول

املســــــاعدة أو اجلهــــــات املســــــاعدة األخــــــرى الراغبــــــة يف إهنــــــاء 
 . ذا الشأن املساعدة بتوجي  اإلخطار املناسب

 التعليق 
مساألة إهنااء املسااعدة اخلارجياة.    15يتناول مشروع املاادة   ( 1ال 

ويتااااألف هااااذا املشااااروع ماااان مجلتااااي. فأمااااا اجلملااااة األوىل فتتعلااااق  
التشاااااور بااااي الدولااااة املتااااأثرة والدولااااة املساااااِعدة، واسااااب  بشااارط  

االقتضاااء، بااي الدولااة املتااأثرة واجلهااا  املساااِعدة األخاارى بشااأن  
إهنااااء املسااااعدة اخلارجياااة، مباااا   ذلاااك طرائاااق هاااذا اإلهنااااء. وأماااا  
اجلملاااة الثانياااة فتااانن علاااى اااارط قياااام األطاااراف الراغباااة   إهنااااء  

 ملناسب. املساعدة بتوجيه اإلخعار ا 
وعناااادما تقباااال دولااااة متااااأثرة عرضااااا  ماااان عااااروض املساااااعدة،   ( 2ال 

التاااارتة الاااايت سااااتقد م خ هلااااا    طااااول    سلااااتحيم الدولااااة    هااااذه اااااتت   
اعرتافااا  صاارحيا  أبن    9ماان مشااروع املااادة    2املساااعدة. وتعاارتف التقاارة  

     توجيااه اإلغاثااة واملساااعدة    األساساات الاادور    تتااوىل   لدولااة املتااأثرة ا 
     مااااااا وتنساااااايقهما واإلاااااااراف عليهمااااااا مراقبته و ليااااااوارث  حاااااااال  ا 

علاااى    موافقاااة الدولاااة املتاااأثرة فيشااارتط    11إقليمهاااا. أماااا مشاااروع املاااادة  
املساعدة اخلارجية، منبها  إىل عدم جاواز حجاب هاذه املوافقاة حجباا   
ي هااات أناااه إبمياااان الدولاااة   تعساااتيا . وداللاااة هاااذين احليماااي جُمتمعاااَ

ا، فتنهات باذلك املسااعدة اخلارجياة وتضاإل  املتأثرة أن تسحب موافقته 
 حدا  للنظام القانون الذ   انت تقد م مبوجبه تلك املساعدة.  

إجياااااد تااااوازن بااااي حااااق الدولااااة  15ويتااااوخى مشااااروع املااااادة  (3ال
املتأثرة   إهنااء املسااعدة اخلارجياة وباي موقاف اجلهاا  املسااعِدة، 
هبدف توف  احلماية اليافية لألاخا  املتأثرين سليوارث. وعليه، 
فاااا ن هااااذا احلياااام ال يعاااارتف اااااق الدولااااة املتااااأثرة وحاااادها   إهناااااء 

الدول املساعدة املساعدة من جانب واحد، بل تقر فيه اللجنة أبن 
واجلها  املساعدة األخارى هات نتساها قاد اتااج إىل إهنااء أنشاعة 

حيتا  حاق  ال طارف    15املساعدة. ومن ت، ف ن مشروع املادة  
إهناء املساعدة املقدمة، على أن جير  ذلك سلتشاور مإل الادول أو 

 اجلها  األخرى، اسب االقتضاء.
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ماااان الحاااايوك    “ دة اجلهااااا  املساااااعِ ” وقااااد اسااااُتمد  عبااااارة   ( 4ال 
لوصاااف املنظماااا  الدولياااة واملنظماااا  غااا  احليومياااة الااايت    ( 332ال القائمااة 

تقاااادم اإلغاثااااة واملساااااعدة   حاااااال  اليااااوارث، علااااى أن ييااااون ماااان  
املتهوم أنه سيوضإل تعريف هلاا   ماادة بشاأن اساتخدام املحاعلحا .  

صياغة تشا  إىل طارفي، لينهاا ال تساتبعد    15وقد صيغ مشروع املادة  
 حتمال تعدد اجلها  املساعدة اليت تقدم املساعدة اخلارجية. ا 
ارط التشااور رومب التضاامن والتعااون املتهوماة ضامنا     يس ويع  ( 5ال 

  5  مجيااإل مشاااريإل املااواد ومباادأ التعاااون املياار س   مشااروعت املااادتي  
. وتتوقااإل اللجنااة أن اإلهناااء قااد يحااب  ضااروراي  ألسااباب ااا   ميااررا    5و 

غ  و  مراحاااال خمت  لتاااااة ماااان مراحااااال عمليااااة تقااااادمي املساااااعدة. فقاااااد تَبلاااااُ
عمليا  اإلغاثة مرحلة يحب  فيها مان املنعقات مان وجهاة نظار الدولاة  
املتااااأثرة أو وجهااااة نظاااار واحااااد أو أ ثاااار ماااان األطااااراف املساااااِعدة وقااااُف  
العمليااااا  اجلاريااااة. وةياااان أن تشاااامل الظااااروف الاااايت تااااؤد  إىل إهناااااء  

ا  املساااااعدة، أو احلاااااال  الاااايت  املساااااعدة حاااااال  نتاااااد مااااوارد اجلهاااا
يتااارض فيهاااا وقاااوع  ارثاااة أخااارى اويااال املاااوارد الضااارورية إليهاااا. ويتسااام  

سملروناااااة، إذ يسااااام  بتعاااااديل مااااادة املسااااااعدة وفقاااااا     15مشاااااروع املاااااادة  
للظاااروف، ويشااا  ضااامنا    الوقااات ذاتاااه إىل ضااارورة تشااااور األطاااراف  

  ضااوء    15ادة  اساان نيااة. وعلااى أيااة حااال، ينبغاات أن يُقاارأ مشااروع املاا
؛  2الغااارض مااان مشااااريإل املاااواد، علاااى النحاااو املاااذ ور   مشاااروع املاااادة  

وماااان ت، جيااااب أن تُتخااااذ القاااارارا  املتعلقااااة إبهناااااء املساااااعدة   واااال  
مراعاة احتياجا  األاخا  املتأثرين سليارثة، أ  ماا إذا  انات تلبياة  

 تلك االحتياجا  قد اققت وإىل أ  حد اققت. 
إىل اإلجااراءا  الاايت ينبغاات اتباعهااا      “ طرائااق ” مااة  وتشاا   ل  ( 6ال 

ييون  يناا    إهناء املساعدة. ورغم أن اإلهناء على أساس متبادل قد ال 
ن األطاراف   دائما ، فمن ااأن املشااورا  املتعلقاة بعرائاق اإلهنااء أن متياّ

 املعنية من تيس  التوصل إىل إهناء ود  وفعال. 
وترساااات اجلملااااة الثانيااااة ااااارطا  يقضاااات سإلخعااااار ماااان جانااااب   ( 7ال 

العااااارف الراغاااااب   إهنااااااء املسااااااعدة اخلارجياااااة. فاإلخعاااااار املناساااااب  
يتااااأثر أ    ضااارور  لضاااامان قااادر ماااان االساااتقرار   الوضااااإل، اياااث ال 

طاارف لثاارا  ساالبيا  إبهناااء املساااعدة بشاايل متاااجئ. وقااد صاايغ احلياام  
باال عمليااة التشاااور أو أثناءهااا أو  صااياغة مرنااة تساام  بتوقااحإل اإلخعااار ق 

بعدها. ومل تُترض قيود إجرائية على عملية اإلخعار. غا  أن اإلخعاار  
وفقاا  للظاروف، مباا   ذلاك الشايل الااذ     “ مناسابا  ” ينبغات أن يياون  

 يتخذه، وتوقيته الذ  يتض ل أن ييون مبيرا . 
__________ 

 Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of (332ال 

International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance, adopted 

at the 30th International Conference of the Red Cross and Red 

Crescent, Geneva, 26-30 November 2007 (30IC/07/R4, annex, and 

annotations thereto); or see International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies, Introduction to the Guidelines for the Domestic 

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial 

Recovery Assistance (Geneva, 2008), p. 15 . 

 الكوارث  خماطر م   احلد   واجب -16  املادة
اطر الكوارث ابختاذ التـدابري الالزمـة حتد كل دولة م  خم -1 

مبـــا يف ذلـــك عـــ  طريـــق التشـــريعات واألنظمـــة، ملنـــع  واملناســـبة،
 آاثرها والتأهب هلا. الكوارث والتخفيف م 

تشمل تدابري احلـد مـ  خمـاطر الكـوارث إجـراء عمليـات  -2 
ــ   ــاطر وعـ ــ  املخـ ــات عـ ــر املعلومـ ــع ونشـ ــاطر، ومجـ ــيم للمخـ تقيـ

 وتشهيل نظم لإلنذار املبكر. اخلسائر املاضية، وإقامة

 التعليق 
واجاب احلاد مان خمااطر الياوارث.  16يتناول مشروع املادة  (1ال

االلتاااااازام  1ويتااااااألف مشااااااروع املااااااادة ماااااان فقاااااارتي. وترساااااات التقاااااارة 
األساست املتمثل   احلد من خمااطر الياوارث سلااذ تاداب  معّيناة، 

 قائمة إراادية هبذه التداب .  2وتتضمن التقرة 
االعااارتاف سحلاجاااة إىل أن تغعااات    16وجيساااد مشاااروع املاااادة   ( 2ال 

األاااخا    حاااال  اليااوارث لاايس   مشاااريإل املااواد املتعلقااة امايااة 
الادول   مرحلاة ماا   ة، بال أيضاا  واجباا  فقط مرحلة مواجهاة اليارثا

قبال اليارثااة. ويساتند متهااوم احلااد مان خماااطر الياوارث إىل عاادد ماان  
قاارارا  اجلمعيااة العامااة، وقااد جاارى اثااه علااى  ااو أ ثاار تتحااي      
املااااؤمتر العاااااملت للحااااد ماااان اليااااوارث العبيعيااااة، املعقااااود   يو وهامااااا،  

1994مايو  أاير/   27إىل    23الياسن،   الترتة من  
، و  إطار عمل  ( 333ال 

2015-2005هيوغو  
، و  أربإل دورا  للمنتدى العاملت للحد من  ( 334ال 

 . 2013خماطر اليوارث، وآخرها الدورة املعقودة   أاير/مايو  
 ، ف ن2005و ما جاء   إع ن هيوغو لعام  (3ال

ثقافاااااة الوقايااااااة ماااااان اليااااااوارث والقاااااادرة علااااااى مواجهتهااااااا، ومااااااا ياااااارتبط بااااااذلك ماااااان  
اسرتاتيجيا  ملرحلة ما قبل وقوع اليارثة، وهات اسارتاتيجيا  تعاد مبثاباة اساتثمارا   
سااااليمة، جيااااب أن تعااااز ز علااااى مجيااااإل املسااااتواي  ماااان التاااارد  إىل الاااادويل ]...[ إن  
احتمااااال  وقاااوع الياااوارث واألخعاااار وماااا يرتتاااب عليهاااا مااان آاثر تشااايل هتديااادا ،  

غاات هلااا أن تااؤد  إىل إجااراءا  ترماات إىل  لياان االسااتجابة املناساابة هلااا ةينهااا باال ينب 
 .  ( 335ال احلد من املخاطر ومواجهة قلة املناعة إزاءها   املستقبل 

__________ 
 العبيعياااااااااة  الياااااااااوارث  مااااااااان للحاااااااااد العااااااااااملت املاااااااااؤمتر تقريااااااااار انظااااااااار (333ال 
اسااااااااارتاتيجية األول،  املرفاااااااااق، 1 القااااااااارار األول،  التحااااااااال(، A/CONF.172/9ال 

  مبااادئ توجيهيااة التقاااء اليااوارث العبيعيااة يو وهامااا ماان أجاال عااامل أ ثاار أمنااا  
 . املبادئ واالسرتاتيجية وخعة العمل متضمنة   ،والتأهب هلا ولتيف حدهتا

املعقااااود    ااااويب،  الياااوارث،تقريااار املااااؤمتر العااااملت املعااااين سحلاااد ماااان  (334ال 
 التحل(، A/CONF.206/6ال 2005يناير /الثان  انون   22-18  الياسن،هيوغو،  
 واجملتمعاا  األمام قدرة بناء  2015-2005عمل هيوغو   إطار  ،2  القرار  األول،
 . اليوارث مواجهة  على
 .  1  القرار  نتسه،   املرجإل (335ال 
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و  الاااادورة الرابعااااة للمنتاااادى العاااااملت للحااااد ماااان خماااااطر اليااااوارث 
ه امللخاان اخلتااامت الااذ  قدمااه الاارئيس 2013املعقااودة   عااام  ، وجااّ

 االنتباه إىل 
 ا ،قانونياااا ا  التزاماااايُعتاااارب واحلااااد منهااااا  اليااااوارثمنااااإل  أبن ]الااااا[متزايد  اعرتاف]الااااا[
واحلاااق    ،املبيااار ل ناااذار أنظماااةوإنشااااء  ،املخااااطر ا تقييماااذلاااك  يشاااملو 
 .(336السملخاطر اخلاصةاملعلوما   ىلإ صولو ال

مسااتلهمة ماان محااادر    16اجملساادة   مشااروع املااادة    والقاعاادة  (4ال
ماان النظااام األساساات حمليمااة    38ماان املااادة    1 القااانون احملااددة   التقاارة 

سااتند  اللجنااة إىل املباادأين األساساايي املتمثلااي  قااد ا العاادل الدوليااة. و 
  سااااايادة الااااادول وعااااادم التااااادخل، واعتماااااد    الوقااااات ذاتاااااه علاااااى  

ماان القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان، مبااا فيهااا التاازام  املبااادئ املسااتمدة  
سحرتام حقوق اإلنسان واماياة وإعماال هاذه احلقاوق، وخباصاة    ة الدول 

احلاااق   احليااااة. وال تتعلاااق احلماياااة فقاااط سالنتها اااا  التعلياااة حلقاااوق  
اإلنساااان، بااال تساااتتبإل أيضاااا  التزاماااا  إجيابياااا  يقضااات بقياااام الااادول سلااااذ  

ماااااة وامل ئمااااة ملناااااإل حاااادوث هاااااذه االنتها ااااا ، أاي   اااااان  التااااداب  ال ز 
محدر التهديد. وهذا ما تؤيده قرارا  احملا م الدولياة، وخباصاة حيماا  

  ( 337ال تر يااا   ضااد   أون يلااِدز احمليمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان   قضااييت  
اللاااذان أ اادا واجاااب الاااذ التاااداب     ( 338ال روساايا   ضاااد   وآخاارون   بوداييتااا و 

إىل عاادد مااان    16الوقائيااة. وسإلضااافة إىل ذلاااك، يسااتند مشااروع املاااادة  
 . “ بذل العناية الواجبة ” مبادئ القانون البيئت الدويل، مبا فيها مبدأ  

، وهاااو املمارساااة 16ومثاااة أسااااس قاااانون مهااام ملشاااروع املاااادة  (5ال
التزامهاااا سحلاااد مااان الواسااعة النعااااق مااان جانااب الااادول الااايت جتسااد 

خمااااااطر الياااااوارث. فقاااااد دخلااااات دول  ثااااا ة   اتتاقاااااا  متعاااااددة 
 ومنهااااألطاراف وإقليمياة وثنائياة تتعلاق سحلاد مان خمااطر الياوارث، 

بشااأن إدارة اليااوارث    اتتاااق رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا مااا يلاات
عمااال بيجاااي مااان أجااال ومنهااااج ؛ (339الواالساااتجابة حلااااال  العاااوارئ 

إعا ن دهلات و ؛ (340ال(2005لعاام خماطر الياوارث   آسايا الاحلد من  
إعا ن  و ؛ (341ال(2007لعام بشأن احلد من خماطر اليوارث   آسيا ال

__________ 
]املناقشاااا [.  الياااوارث،  خمااااطر مااان للحاااد املتحااادة  األمااام ميتاااب (336ال 

 23-19 جنيااف،  اليااوارث،  خماااطر ماان للحااد العاااملت للمنتاادى الرابعااة  الاادورة 
  علااااى متااااامبال  13   ، أمنااااا   أ ثاااار لغااااد اليااااوم  اسااااتثمر  2013مااااايو / أاير

https://www.preventionweb.net/files/34330_proceedingsar.pdf  .) 
 .Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII (337ال 
 ,Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others (338ال 

ECHR 2008 (extracts). 
  جيار  أول معاهدة دولياة متعلقاة سحلاد مان خمااطر الياوارث    هو   االتتاق (339ال 

 بعد اعتماد إطار عمل هيوغو.    وضعها 
  بيجااي،       املعقااود   اليااوارث،   ماان   سحلااد   املعااين   اآلساايو    املااؤمتر   اعتمااده  (340ال 

 .  2005سبتمرب  / أيلول   27-29
املؤمتر الاوزار  اآلسايو  الثاان املعاين سحلاد مان خمااطر الياوارث،    اعتمده  (341ال 

 .  2007  نوفمرب / الثان   تشرين  8-7  نيودهلت، املعقود    

لعاااااااام  واالملباااااااور بشاااااااأن احلاااااااد مااااااان خمااااااااطر الياااااااوارث   آسااااااايا ال
املااؤمتر الااوزار  اآلساايو  الرابااإل بشااأن احلااد ماان ونتااائج ؛ (342ال(2008

، مجهورياة  اوراي،   التارتة مان املعقاود   إنشايونخمااطر الياوارث، 
ون يإعاااا ن إنشاااا ، أال وهاااات2010تشاااارين األول/أ تااااوبر  28إىل  25

آسيا واحمليط اهلادئ لعام  منعقة بشأن احلد من خماطر اليوارث  
وخعااة عملهااا بشااأن احلااد اإلقليميااة ون ي، وخريعااة طريااق إنشاا2010

قااة منعماان خماااطر اليااوارث عاان طريااق التييااف مااإل تغاا  املنااا    
ل يااااد إطااااار العماااال  تعياااادان ا وثيقتااااانآساااايا واحملاااايط اهلااااادئ، ومهاااا

لحاااد مااان لمباااادرا  آسااايوية للتيياااف ماااإل تغااا  املناااا  و  انقرتحاااتو 
؛ (343الواناااااااااب الضاااااااااعف   املنعقاااااااااةجل مراعااااااااااة  خمااااااااااطر الياااااااااوارث 

 خمااااطرللحاااد مااان  ألفريقيااااواسااارتاتيجية االاااااد األفريقااات اإلقليمياااة 
بااارانمج عمااال لتنتياااذها وضاااإل الااايت أعقبهاااا  (2004لعاااام الالياااوارث 
 حاا  د الحقااا  دّ مااُ  ه، ليناا2010-2005  األصاال فاارتة  يغعااتال اان 
أرباااإل دورا  للمنتااادى اإلقليمااات األفريقااات نتاااائج ؛ و (344ال(2015عاااام 

   قااااااااااد  أحاااااااااادثها عهاااااااااادا  للحااااااااااد ماااااااااان خماااااااااااطر اليااااااااااوارث، عُ 
2013 عاااام

؛ واالسااارتاتيجية العربياااة للحاااد مااان خمااااطر الياااوارث (345ال
الوزراء العرب املسؤولي عن اؤون البيئة  ساليت اعتمدها جمل  2020

والعشاااااارين، املعقااااااودة    ااااااانون األول/ديساااااامرب    دورتااااااه الثانيااااااة
2010
نياريت بشأن مساارا  العمال لتعزياز احلاد   بيان،  ؛ وأخ ا  (346ال

 .(347ال(2011لعام ال األمرييتيمن خماطر اليوارث   
االعرتاف هبذا االلتزام أيضا  مان قياام الادول إبدراج   ويتض  (6ال

تااااداب  احلااااد ماااان خماااااطر اليااااوارث   سياساااااهتا وأطرهااااا القانونيااااة 

__________ 
  خماااااااطر   ماااااان   سحلااااااد   املعااااااين   الثالااااااث   اآلساااااايو    الااااااوزار    املااااااؤمتر   اعتمااااااده  (342ال 

  ول طاااا ع .  2008  ديساااامرب / األول    ااااانون   4-2   واالملبااااور،       املعقااااود   اليااااوارث، 
 _www.preventionweb.net/files/3089علااااااااااااااى نااااااااااااااان اإلعااااااااااااااا ن، انظااااااااااااااار   

KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf . 
 /www.preventionweb.netعلااااااااى نااااااان اإلعاااااااا ن، انظاااااااار     ل طااااااا ع  ( 343ال  

files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf    انظاااار أيضااااا .www.unisdr.org/ 
files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf . 

 Extended Programme of Action for the Implementation of the (344ال 

Africa Regional Strategy for Disaster Risk Reduction (2006-2015), 

adopted at the Second African Ministerial Conference on Disaster Risk 

Reduction, Nairobi, 14-16 April 2010 (Declaration of the 2nd African 

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2010), Foreword, 

available from www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf. See 

also www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf . 
 ,”UNISDR, “Africa seeks united position on disaster risk reduction ( 345ال  

13 February 2013. Available from www.unisdr.org/archive/31224/ . 
 /https://www.unisdr.orgعلاااى نااان االسااارتاتيجية، انظااار     ل طااا ع  ( 346ال  

files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf . 
 _www.unisdr.org/files/18603، انظاار  البيااان علااى ناان  ل طاا ع (347ال 

communiquenayarit.pdf . 

https://www.preventionweb.net/files/34330_proceedingsar.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
http://www.unisdr.org/files/16172_roadmapfinalversion08272350.pdf
https://www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf
https://www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf
https://www.undrr.org/archive/31224
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
https://www.unisdr.org/files/18903_17934arabdrrstrategyfinaladoptedara.pdf
http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
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الوطنية. ويش  جتميإل  للتقارير املرحلية الوطنية املتعلقاة بتنتياذ إطاار 
دولااة أو منعقااة أفاااد  أبهنااا وضاااعت  64إىل أن  (348العماال هيوغااو

اطر الياااوارث، وهااات دول ومنااااطق سياسااا  خاصاااة سحلاااد مااان خمااا
تتاااوزع سلتسااااو  علاااى مجياااإل قاااارا  وأقااااليم العاااامل، مباااا فيهاااا املواقاااإل 

هاااات  واملناااااطق وهااااذه الاااادول الرئيسااااية األ ثاااار عرضااااة للمخاااااطر. 
، وإيعاليااااااا،  يو األرجنتااااااي، وأرمينيااااااا، وأملانيااااااا، وإندونيساااااايا، وأنغاااااا

وبوليتياااااااا  وسراغاااااااوا ، والربازيااااااال، وبااااااانغ ديش، وبنماااااااا، وبولنااااااادا،
تعااااددة القومياااااا (، وباااا و، واتيلناااااد، واجلزائاااار، وجااااازر امل - الدولااااة

فااا جن الربيعانيااااة، وجاااازر  ااااوك، وجااازر ماراااااال، ومجهوريااااة تنزانيااااا 
املتحااااادة، واجلمهورياااااة الدومينييياااااة، واجلمهورياااااة العربياااااة الساااااورية، 
ومجهورياة الو الدةقراطيااة الشاعبية، ومجهوريااة مقادونيا اليوغوساا فية 

، وجورجياااااا، والااااارأس األخضاااااار، وسااااااموا، وساااااانت  يااااااتس ا  ساااااابق
النياااااا، والسااااانغال، والساااااويد،  ونااااايتس، وساااااانت لوسااااايا، وسااااار 

 - وفنزوي  المجهورية   ، وسويسرا، وايلت، وغاان، وغواتيماال، وفانواتو 
البوليتارياااااة(، وفنلنااااادا، وفيجااااات، و نااااادا، و اااااوس، و اااااو  ديتاااااوار، 

ن، وماااااااليزاي، ومدغشااااااقر، و وساااااتارييا، و ولومبيااااااا، و ينيااااااا، ولبناااااا
، ومنغولياا، وموريشاايوس، وملاديفواملغارب، وامليسايك، وماا و ، 

مبيااااق، والناااارويج، ونيبااااال، ونيجاااا اي، ونيياااااراغوا، ونيوزيلناااادا، اوموز 
  خعوة أحدث و   والياسن.  ،واهلند، وهندوراس، والوالاي  املتحدة

الدولياااااة للحاااااد مااااان األمااااام املتحااااادة ، حااااادد  اسااااارتاتيجية عهااااادا  
فات بيوهناا  رّ منااهج عمال وطنياة، عُ قامات سعتمااد  دولة    76ليوارث  ا
احلاااااد مااااان خمااااااطر الياااااوارث   السياساااااا   لااااادمج  آلياااااا  تنسااااايق  ” 

تنتياااذ اسااارتاتيجيا  احلاااد مااان  مااان أجااال  ،  “ اإل ائياااة واخلعاااط والاااربامج  
  اديدا    وقد اعتمد  عدة بلدان تشريعا  تتناول   . ( 349ال اليوارث  خماطر 

إطاااار   جااازء مااان  أو   تشاااريإل مساااتقل  إماااا    ، احلاااد مااان خمااااطر الياااوارث 
أوسإل يتعلق   آن واحد إبدارة خماطر اليوارث وسالستجابة    قانون  

  ( 351ال والياااااام ون   ( 350ال اجلزائااااار     الااااادول ، ومااااان هاااااذه  حااااااال  الياااااوارث 
 ( 354ال والساااااااااااااااااالتادور   ( 353ال واجلمهورياااااااااااااااااة الدومينييياااااااااااااااااة   ( 352ال والحاااااااااااااااااي 

__________ 
 املؤااااااااار، 1 العماااااااال أولويااااااااة(، 2011-2009ال هيوغااااااااو عماااااااال إطااااااااار (348ال 

 /www.preventionweb.net/english/hyogo/progressانظاار   .1-1 األساساات
priority1/?pid:225&pil:1. 

 ،مناااااهج عماااال وطنيااااة اعتمااااد  لاااادول الاااايت ال طاااا ع علااااى قائمااااة  (349ال 
 . /www.unisdr.org/partners/countriesانظر  

املتعلااااااق و  2004 ااااااانون األول/ديساااااامرب   25 املااااااؤر قااااااانون الاجلزائاااااار،  (350ال 
 سلوقاية من األخعار اليربى وتسي  اليوارث   إطار التنمية املستدامة.

واملتعلاق  2003آذار/ماارس  19املاؤر    PM/037اليام ون، القرار رقم   (351ال 
 إبنشاء مرصد وطين للمخاطر وتنظيمه وتشغيله.

 (.2002 لعامالحي، قانون الوقاية من اليوارث واالستجابة هلا ال (352ال 
، الااااذ  يقاااار الئحااااة 09-874اجلمهوريااااة الدومينيييااااة، املرسااااوم رقاااام  (353ال 

 3و 2و 1املتعلااق إبدارة املخاااطر ويلغاات التحااول  02-147تعبيااق القااانون رقاام 
 (.2009 لعامال 03-932من املرسوم رقم   5و 4و
الساااالتادور، قااااانون احلمايااااة املدنيااااة والوقايااااة ماااان اليااااوارث ولتيااااف  (354ال 
 (.2005 لعامال هاآاثر 

  ( 359ال وهنغااااااااراي   ( 358ال وهااااااااييت   ( 357ال وغواتيمااااااااال   ( 356ال وفرنساااااااا   ( 355ال وإساااااااتونيا 
 (364الانميبياااااااو  ( 363ال ومدغشااااااقر   ( 362ال وإيعاليااااااا ( 361ال وإندونيساااااايا   ( 360ال واهلنااااااد 

ومجهوريااااااة   (368الوالتلبااااااي (367الوباااااا و (366الوس سااااااتان (365الونيوزيلناااااادا
والااوالاي   (372الواتيلناد (371الوجناوب أفريقياا (370الوسالوفينيا (369ال اوراي
 .(373الاملتحدة

سالقاارتان مااإل القواعااد ذا     16وينبغات أن يُقاارأ مشااروع املاادة   ( 7ال 
االنعباااق العااام الاايت اعُتمااد  حاا  اآلن، مبااا فيهااا القواعااد املعنيااة    
املقاااام األول سالساااتجابة حلااااال  الياااوارث. وساااوف يتقااارر موضاااعه  
 النهائت   جمموعة مشاريإل املواد حينما يتم استيمال القراءة األوىل. 

__________ 
 (.2000 لعاملعوارئ الا اال إستونيا، قانون التأهب حل (355ال 
املتعلاااق مبناااإل املخااااطر التينولوجيااااة  699-2003فرنساااا، القاااانون رقااام  (356ال 

 (.2003 لعاموالعبيعية وجرب األضرار ال
، القاانون املتعلاق سملنساق الاوطين املعاين  96-109غواتيماال، املرساوم رقام   ( 357ال  

 (. 1996  لعام سحلد من اليوارث العبيعية واليوارث اليت من صنإل اإلنسان ال 
 (.2001 لعاميوارث الهاييت، اخلعة الوطنية إلدارة املخاطر وال (358ال 
( املتعلاااااق إبدارة وتنظااااايم  LXXIVهنغااااااراي، القاااااانون الراباااااإل والسااااابعون ال  ( 359ال  

 (. 1999  لعام سملواد اخلعرة ال   املتحلة الوقاية من اليوارث ومنإل احلوادث اليربى 
 (. 2005 لعامال 53اهلند، قانون إدارة اليوارث، رقم  (360ال 
 املتعلق إبدارة اليوارث. 2007لعام  24إندونيسيا، القانون رقم  (361ال 
للحاد  ةوطنياخعاة عمال  وضاإلإيعاليا، مرساوم رئايس الاوزراء املتعلاق ب (362ال 

 (.2008 لعاممن خماطر اليوارث ال
دد طريقاة تعبياق القاانون حيا  ذ ال  866-2005مدغشقر، املرسوم رقم   (363ال 

واملتعلق سلسياساة الوطنياة إلدارة  2003أيلول/سبتمرب  5املؤر   010-2003رقم  
 (.2005 لعاماملخاطر واليوارث ال

 (.2012 لعامانميبيا، قانون إدارة خماطر اليوارث ال (364ال 
ة   ااملتعلااااق سخلعااااة الوطنيااااة إلدارة احلمايااااة املدنيااااا القاااارارنيوزيلناااادا،  (365ال 

 .3(، الباب SR 2005/295ال 2005 لعامحاال  العوارئ  
(. انظاااار  2010  لعااااام اليااااوارث ال   حاااااال  دارة  إل   الااااوطين قااااانون  ال س سااااتان،   ( 366ال  

البياااااااااان الرمسااااااااات حليوماااااااااة س ساااااااااتان   الااااااااادورة الثالثاااااااااة للمنتااااااااادى العااااااااااملت    أيضاااااااااا  
المتاااااااااااااامب علاااااااااااااى     2011الياااااااااااااوارث، املعقاااااااااااااودة   عاااااااااااااام    خمااااااااااااااطر  مااااااااااااان  للحاااااااااااااد 

www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf ) . 
املنشاااااائ للنظااااااام الااااااوطين إلدارة خماااااااطر  29664باااااا و، القااااااانون رقاااااام  (367ال 

 (.2011 لعاماليوارث ال
  (.2006 لعامخماطر اليوارث الدارة إب املتعلقالتلبي، قانون التلبي  (368ال 
 العبيعياااةتاااداب  مواجهاااة الياااوارث ب املتعلاااققاااانون المجهورياااة  اااوراي،  (369ال 
 (.2010 لعاماليوارث ال حاال دارة إل الوطينقانون ال(؛ 1995 لعامال
ماان اليااوارث  غ هاااساالوفينيا، قااانون احلمايااة ماان اليااوارث العبيعيااة و  (370ال 
 (.2006 لعامال
 (.2002اللعام  57قانون إدارة اليوارث رقم  جنوب أفريقيا، (371ال 
 (. 2007  لعام لوقاية من اليوارث ولتيف آاثرها ال س  املتعلق قانون ال اتيلند،  ( 372ال  
 (.2000 لعامالوالاي  املتحدة، قانون التختيف من آاثر اليوارث ال (373ال 
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 1الفقرة 

. وقااد فضاالت اللجنااة  “ اااد  اال دولااة ” بعبااارة    1التقاارة  تباادأ   ( 8ال 
، وذلااك اتساااقا  مااإل مشاااريإل  “ اااد الاادول ” هااذه الحاايغة علااى صاايغة  

املواد الايت سابق اعتمادهاا، حياث  اان مثاة حار  علاى ادياد الدولاة  
أو الااادول الااايت يقااااإل علاااى عاتقهاااا قااااانوان  واجاااب التحااارف. فخ فااااا   

 تتنااااااول علاااااى  اااااو مبااااااار االساااااتجابة حلااااااال   ملشاااااريإل املاااااواد الااااايت 
الااادول املتاااأثرة والااادول   الياااوارث، حياااث يوجاااد متيياااز باااي الدولاااة أو 

األخاارى، يساار  االلتاازام قيااد النظاار علااى  اال دولااة   مرحلااة مااا قباال  
، ينعاو   2وقوع اليارثة. وع وة على ذلك، و ما يتض  مان التقارة  

تُتخاااذ بحاااورة رئيساااية علاااى  االلتااازام سحلاااد مااان املخااااطر علاااى تاااداب   
املستوى الداخلت. أما ما يستلزم من هذه التداب  التتاعل بي الدول  
  5أو التتاعاال مااإل جهااا  دوليااة أخاارى، فقااد اعتاُازم أن تشاامله املااادة  

. وبعباااارة أخااارى، يسااار  االلتااازام علاااى  ااال دولاااة بحاااورة  مياااررا  اثنياااا  
ليااات    “ ول الاااد ” قااارر  اللجناااة عااادم اساااتخدام  لماااة    ، منتاااردة. ولاااذا 

 تتتادى أيضا  أ  معذ ضمين يش  إىل وجود التزام مجاعت.  
( وجود التزام قانون “shall reduce”ال “اَِدح ”وتعين صيغة  (9ال

دويل سلتحااارف علاااى النحاااو الاااوارد اااارحه   التقااارة، وهااات أوجاااز 
طريقااة لنقاال معااذ االلتاازام القااانون. وهااذا مااا يؤ ااده عنااوان مشااروع 

احلااد ماان خماااطر اليااوارث. ورغاام  “واجااب”يشاا  إىل  املااادة الااذ 
أناااه يقاااإل علاااى عااااتق  ااال دولاااة االلتااازاُم نتساااه، فااا ن مساااألة تتااااو  
مساااتواي  قااادرة الااادول علاااى تنتياااذ االلتااازام تعااااَ    إطاااار عباااارة 

 .“سلاذ التداب  ال زمة واملناسبة”
. وقااد (374ال“احلااد ماان خماااطر اليااوارث”ويتمثاال االلتاازام    (10ال
تمد  اللجنة الحيغة احلالية اعرتافا  منها أبن وجهاة نظار اجملتماإل اع

الااادويل املعاصااارة، علاااى  اااو ماااا تااانعيس   عااادد مااان اإلعااا ان  
الرئيساااية، وأحااادثها عهااادا  هاااو إعااا ن هيوغاااو الحاااادر عااان املاااؤمتر 

2005 العااااملت املعاااين سحلاااد مااان الياااوارث لعاااام
، تتمثااال   أناااه (375ال

مااان خمااااطر الضااارر الاااذ  حُيدثاااه محااادر ينبغااات الرت ياااز علاااى احلاااد 
اخلعر، متييزا  له عن منإل اليوارث نتسها. وعليه، ينحّب الرت يز   

علااااى احلااااد ماااان خماااااطر اليااااوارث. ويتحقااااق ذلااااك سلاااااذ  1التقاااارة 
 تداب  معّينة ملنإل هذه اليوارث والتختيف من آاثرها والتأهب هلا. 

إىل  “ال زماااااااة واملناسااااااابةسلااااااااذ التااااااداب  ”وتشاااااا  عباااااااارة  (11ال
الساالوك احملااد د الااذ  ينبغاات اتباعااه. وسإلضااافة إىل التحديااد اآلخاار 

( أدانه، 13املتعلااق سلتشااريعا  واألنظمااة والااوارد ااارحه   التقاارة ال
، وهو ما يتتق “املناسبة”و “ال زمة”بيلميت  “التداب ”توصف  

__________ 
 الرمسيااااة سلرتمجااااةيتعلااااق  فيمااااالغااااو   خاااا ف وجااااوداللجنااااة  ت حاااا  (374ال 

“( إىل اللغة اليوارث خماطر من احلد”ال “disaster risk reduction” ملحعل 
   األمم املتحدة.  الترنسية

 .أع ه 335و 334 احلاايتي انظر (375ال 

ال زمااااة ” مااااإل املمارسااااة الشااااائعة. ويتعااااي فهاااام املقحااااود سلتااااداب 
  حالاااة بعينهاااا مااان زاوياااة اهلااادف املنحاااو  علياااه ملاااا  “واملناسااابة

مناااإل الياااوارث والتختياااف مااان آاثرهاااا ”سااايُتخذ مااان التاااداب ، أ  
من أجال احلاد مان املخااطر. وينبغات تقادير ذلاك     “والتأهب هلا

إطار السياق األوسإل املتعلق بقدرة الدولاة املعنياة ومواردهاا املتاحاة، 
( أعااا ه. والشااارط األساسااات 8أُاااا  إلياااه   التقااارة ال علاااى  اااو ماااا

املتمثااااال   بااااااذل العناياااااة الواجبااااااة هاااااو ااااااارط متأصااااال   متهااااااوم 
. وماان املتهااوم أيضااا  أن مسااألة فعاليااة التااداب  “ال زمااة واملناساابة”

 هت أمر يُتهم ضمنا  من تلك الحيغة.
مباااا   ذلاااك عااان طرياااق ”وتشااا  التقااارة مااان خااا ل عباااارة  (12ال

إىل السياق احملد د الذ  ينبغت أن تُتخذ فيه   “يعا  واألنظمةالتشر 
التااداب  ذا  الحاالة. فالنتيجااة املتوخاااة تتمثاال   عاادد ماان التااداب  
امللموسة اليت تُتخذ عادة   ساياق اإلطاار التشاريعت أو التنظيمات. 
وعليه، يشمل أيضاا  االلتازام العاام سحلاد مان خمااطر الياوارث، فيماا 

اليت ال يوجد لديها سلتعل إطار قائم من هذا القبيل، من الدول  
ال زماة ”التزاما  إبعمال إطار قانون  هذا بغية إاتحة الاذ التاداب  

مبعناهااااا  “التشااااريعا  واألنظمااااة”. وينبغاااات فهاااام عبااااارة “واملناساااابة
العام، ايث تشمل أ رب قدر  ين مان األدوا  القانونياة، مباا أناه 

تلاك التاداب  املساتندة إىل القاانون هات أ ثار  يوجاد تساليم عاام أبن
العرق ايوعا  وفعالية لتيس  الاذ تاداب  احلاد مان خمااطر الياوارث 

 “عاااان طريااااق”علااااى املسااااتوى الااااداخلت الولااااذا اسااااُتخدمت عبااااارة 
 ل اارة إىل ذلك التيس (.

إىل أنااااااه سلاااااارغم ماااااان أن  “مبااااااا   ذلااااااك”عبااااااارة  وتشاااااا  (13ال
الرئيسية، فقد توجد  رمبا تيون هت السبل “واألنظمةالتشريعا   ”

ترتيبا  أخرى ةين أن تُتخذ التداب  املذ ورة   إطارها. وقد وقإل 
لتجناب التتسا  الاذ  ياذهب  “مبا   ذلاك”االختيار على عبارة 

إىل أن اعتماااااد وتنتيااااذ تشااااريعا  وأنظمااااة حمااااد دة هااااو دائمااااا  أماااار 
ياااال دولااااة لتقاااارر اإلطااااار ضاااارور . فهااااذا يساااام  هبااااامش تقاااادير ل

القااانون الواجااب تعبيقااه، علااى أن ييااون متهومااا  أن وجااود إطااار 
هاو ااارط ال غااذ  “التااداب  ال زماة واملناساابة”قاانون يتااوخى الااذ 

عنااه للحااد ماان خماااطر اليااوارث. ولااذا، فاا ن الغاارض ماان اسااتخدام 
هاااو توضاااي  أن  “التاااداب  ال زماااة”أداة التعرياااف   احلاااديث عااان 

ود سلتااداب  املشااار إليهااا لاايس جماارد تااداب  عامااة، باال تااداب  املقحاا
حمااااددة وملموسااااة ترماااات إىل منااااإل اليااااوارث والتختيااااف ماااان آاثرهااااا 

 والتأهب هلا. 
إىل ضمان  “عن طريق التشريعا  واألنظمة”وتش  عبارة   (14ال

أن تيااااون آليااااا  التنتيااااذ واملساااااءلة عاااان التقحاااا  حمااااددة    إطااااار 
لداخليااااة. ومبااااا أن هااااذه املسااااائل، علااااى أمهيتهااااا، الاااانظم القانونيااااة ا

ليست املسائل الوحيدة اليت ةيان أن تتناوهلاا التشاريعا  واألنظماة 
  جماااال احلاااد مااان خمااااطر الياااوارث، فااا ن إفرادهاااا سلاااذ ر   نااان 

  ان ةين أن يؤد  إىل عدم وضومب.   1التقرة 
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مان  مناإل الياوارث والتختياف  ” وتقدم العباارة األخا ة، وهات  ( 15ال 
  “ ال زمة واملناسابة ” ، وصتا  للغرض من التداب   “ آاثرها والتأهب هلا 

اليت يتعي أن تتخذها الدول   مرحلة ما قبال وقاوع اليارثاة، وذلاك  
  إطار اقيق الغاية النهائية املتمثلة   احلد مان تعاّرض هاذه الادول  
لياا   ملخاطر اليوارث. وتّتبإل اجلملة الحايغة الايت اظاى بقباول  با  حا 

واملستخدمة   الحيوك الرئيسية املتعلقة سحلد من خماطر اليوارث.  
وقااااد أدر اااات اللجنااااة أن اعتماااااد صاااايغة خمتلتااااة ةياااان أن يااااؤد  إىل  
تتسااا ا  غااا  مقحاااودة، مااان سب االساااتدالل سلضاااد، فيماااا يتعلاااق  

 أبنواع النشاط املتوقعة   مشروع املادة.  
محعل  من املحعلحا  ولتوضي  املعذ املقحود من  ل  (16ال

 هالث ثة املستخدمة، وهت املنإل والتختيف والتأهب، ترى اللجنة أن
ماان املناسااب الرجاااوع إىل جمموعااة املحااعلحا  املتعلقاااة سحلااد مااان 

ميتب األمم املتحادة للحاد مان خمااطر خماطر اليوارث اليت أعدها  
 ، واليت تتيد مبا يلت 2009   عام اليوارث

 هو املنإل (أال
 [...] هبا املتحلة واليوارثملحادر اخلعر  السلبية آلاثرلالتام  التجنب

الساالبية  لااآلاثر التااام التجنااب متهااوم عاان عااربيُ اليااوارث(  أ  منااإلال املنااإل 
ال ةيااان  ،و  أحياااان  ثااا ة [...] مسااابقة إجاااراءا  الااااذاحملتملاااة مااان خااا ل 

اآلاثر ماان  لتختياافل حماولااة  املهااام املعنيااة  تحااب اخلسااائر  ليااا ، وعناادها  بجتناا
ُيسااااتخدمان  املحاااعلحَي   أن  ،، جزئياااا  الساااببهاااو  هاااذااحملتملاااة. و  السااالبية

 ؛(376الأحياان   مرتادفي   االستعمال الشائإل

 هوالتختيف  (بال
 [...السلبية ملحادر اخلعر واليوارث املتحلة هبا ]اآلاثر أو احلد من  التقليل

منعااا    ملحااادر اخلعاارال ةياان منااإل اآلاثر الساالبية  األحيااان  اليثاا  ماان  و  
 بااا  مااان   بشااايلنعاقهاااا أو مااان اااادهتا وليااان ةيااان التختياااف مااان  ، اااام   

ينبغااااااااات م حظاااااااااة أن و  [...] املختلتاااااااااةخااااااااا ل االسااااااااارتاتيجيا  واألنشاااااااااعة 
 ،  ساياق السياساا  املتعلقاة بتغا  املناا   خمتلف  بشيليعر ف    “التختيف”

 ؛(377الاملنا  لتغ  بةمن انبعااث  غازا  الدفيئة املسب تقليلال يعين حيث

  هو التأهب (جال
املعااااارف والقاااادرا  الاااايت تنميهااااا احليومااااا ، واملنظمااااا  املتخححااااة املعنيااااة 

 حلاااااوادثآاثر ا توقاااااإلسالساااااتجابة والتعاااااا ، واجملتمعاااااا ، واألفاااااراد مااااان أجااااال 

__________ 
 ,UNISDR, 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction ( 376ال  

p. 22 (available from www.unisdr.org/we/inform/terminology/) . 
  اإلنيليزياة   الحايغتي باي    تتااوات  مثاة    أن اللجناة    تادرك .  Ibid., pp. 19-20 ( 377ال  

 . املتحدة   األمم الرمست      استخدامه      “ التختيف ”   ملحعل    ة والترنسي 

والتحد  هلا والتعا  منها بحورة فعالة، سواء أ ان حدوثها  اخلعرةوالظروف  
 [...مرجحا  أم واييا  أو  انت حاصلة   الوقت الراهن ]

 دفهتااو  ،اليااوارث خماااطر إدارة سااياق   وجياار  الاااذ إجااراءا  التأهااب 
 العاوارئحااال  بناء القدرا  ال زمة إلدارة  ال أاايال  إىلتلك اإلجراءا   

ووصااوال  مرحلااة االسااتجابة  ماانمنظمااة باادءا   انتقاااللتحقيااق عمليااا  و  بيتاااءة
 ملخااااطر الساااليمالتحليااال  علاااى التأهاااباملساااتدام. ويعتماااد  التعاااا مرحلاااة  إىل

التاداب  الايت ]و  [...]الح   مإل أنظماة اإلناذار املبيار  توثيقعلى و   اليوارث
ماان جانااب اجلهااا  الاايت متلااك الرمساات [ جيااب أن اظااى سلاادعم يتعااي الاذهااا
 .(378الةيلواملا ةوالقانوني ةاملؤسسيالح حيا  

 2الفقرة 

ثاااااا ث فئااااااا  لتاااااداب  احلااااااد ماااااان خماااااااطر  2تاااااذ ر التقاااااارة  (17ال
اليااااوارث، وهاااات  إجااااراء عمليااااا  تقياااايم للمخاااااطر، ومجااااإل ونشاااار 
املعلوما  عن املخاطر وعن اخلسائر املاضية، وإقاماة وتشاغيل نظام 

(، فاا ن هااذه التااداب  الث ثااة 3ل نااذار املبياار. و مااا ورد   التقاارة ال
ختام الدورة  امللخن الذ  قدمه الرئيس   قد اخُتحت سلذ ر  

الرابعاااة للمنتااادى العااااملت للحاااد مااان خمااااطر الياااوارث، املعقاااودة   
2013أاير/ماااايو 

. وقااارر  اللجناااة أن تشااا  صاااراحة إىل األمثلاااة (379ال
الث ثااة املاااذ ورة سعتبارهاااا تعياااس أبااارز أناااواع اجلهاااود العحااارية الااايت 

 “تشاااااامل”تُبااااااذل للحااااااد ماااااان خماااااااطر اليااااااوارث. وتوضاااااا   لمااااااة 
جامعااة. وال ماال ذ اار هااذه التااداب  الث ثااة أب   القائمااة ليساات أن

أنشعة أخرى ترمات إىل احلاد مان خمااطر الياوارث جيار  الاذهاا   
 الوقت احلاضر أو حُيتمل الاذها   املستقبل.

والتاااداب  العملياااة الااايت ةيااان الاذهاااا هااات تاااداب  ال ححااار  (18ال
واملالياااة والثقافياااة هلاااا، وتتوقاااف علاااى الظاااروف االجتماعياااة والبيئياااة 

وغ هاااااا مااااان الظاااااروف ذا  الحااااالة. وتاااااوفر املمارساااااة الااااايت يتبعهاااااا 
القعاعان العام واخلا  أمثلة وف ة   هاذا الحادد. ومان باي هاذه 
األمثلة ةين أن يشار إىل ما يلت  التأهب والتثقيف على مساتوى 
اجملتمااااااإل احمللاااااات، وإنشاااااااء األطاااااار املؤسسااااااية، والتخعاااااايط حلاااااااال  

وإقامااااااة آلياااااااا  للرصااااااد، ووضاااااااإل ضااااااوابط الساااااااتخدام  العااااااوارئ،
األراضت، ومعاي  البناء، وإدارة النظم اإلييولوجية، ونظم الحرف، 

 والتمويل، والتأمي.

وتشرتك التداب  املتتالية الث ثة اليت وقاإل عليهاا االختياار    (19ال
وهت أهنا تتيد   وضإل وتعبيق تاداب     صتة معّينة، أال  2التقرة  
ى عديدة، إن مل يين  ل التداب  األخرى، فهات تتياد ماث     أخر 

لعيط االستثمار،   وأالاذ القرارا  فيما يتعلق بتحديد األولواي   
 . على السواء   القعاعي العام واخلا 

__________ 
 .Ibid., p. 21 (378ال 
 .أع ه 336 احلااية انظر (379ال 

https://www.unisdr.org/we/inform/terminology/
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يتعلااااق  -تقياااايم املخاااااطر  عمليااااا وهااااو  -والتاااادب  األول  (20ال
بتااااوف  املعلومااااا  خبحااااو   اااال ماااان املخاااااطر ومااااواطن الضااااعف. 
وبااذلك ييااون هااذا التاادب  هااو اخلعااوة األوىل  ااو وضااإل أ  تاادب  
رايد للحد من خماطر اليوارث. فبدون فهم جيد للظروف احمليعاة 

، ال ةيان وضاإل تاداب  فعالاة. الياوارثسليوارث وخلحائن تلك  
أيضااااا  النظاااار بدقااااة   حقااااائق  وتقتضاااات عمليااااا  تقياااايم املخاااااطر

 األوضاع احمللية ومشار ة اجملتمعا  احمللية.
مجااإل ونشاار املعلومااا  عاان املخاااطر  وهااو -والتاادب  الثااان  (21ال

هاااو اخلعااااوة التالياااة. ويقتضاااات احلاااُد ماااان  -وعااان اخلساااائر املاضااااية 
خماطر اليوارث عما   تقاوم باه مجياإل العناصار التاعلاة   القعااعي 

  و  اجملتمإل املادن. وينبغات أن ياؤد  مجاإل املعلوماا  العام واخلا
ونشاارها إىل إاتحااة املعلومااا  املتعلقااة سملخاااطر وسخلسااائر املاضااية 
دون قيااد أو ااارط، وهااو مااا يساااعد علااى العماال التعااال. ويساام  
ل مجيااااإل أصااااحاب املحاااالحة مسااااؤولية أعماااااهلم  هااااذا التاااادب  بتحمااااح

خعيط، فض   عن أنه يعزز وبتحسي اديد األولواي  ألغراض الت
الشتافية   املعاام   وحيسان التمحاين والرقاباة اجملتمعيَاي. وتاود 
اللجنة أن تشدد على استحسان نشر املعلوما  عن املخاطر وعن 
اخلسااااائر املاضااااية وإاتحتهااااا باااا  قيااااود، ألن هااااذا يشاااايل انعياسااااا  

عامااة ل جتاااه السااائد الااذ  ير ااز علااى أمهيااة إاتحااة هااذه املعلومااا  ل
الناس. ومإل تساليم اللجناة أبمهياة هاذا االجتااه، فقاد رأ  أن أفضال 

ولايس نحاها، نظارا  إىل أن  2ميان ملعاجلته هو التعليق على التقارة 
 جعله ارطا  قانونيا  موحدا  قد ييون مرهقا  للدول.

اليت تاؤد  دورا   نظم اإلنذار املبير باويتعلق التدب  الثالث   (22ال
ط خعااااط العااااوارئ وتنتيااااذها، وماااان ت احلااااد ماااان حمااااوراي    تنشااااي

التعرض لألخعار؛ وبذلك تيون هذه النظم ارطا  أساسيا  للتأهب 
 واالستجابة على  و فعال. 

 2(، تتعلاق التقارة 11وعلى  او ماا سابق اارحه   التقارة ال (23ال
سلااااذ التاااداب  املنشاااودة داخااال الدولاااة. أماااا خبحاااو  أ  عناصااار 

ك بي الدول، فسايغعيها واجاب التعااون الاوارد تتعلق سلعمل املشرت 
. وعلياه، فا ن مياررا  اثنياا   5، على أن تقاُرأ مقرتناة سملاادة 5  املادة  

نعااق أ  واجااب قااانون دويل يتعلاق أب  ماان التااداب  املااذ ورة، أو 
بغ ها من التداب  غ  املذ ورة، اليت ةين الاذها للحد من خماطر 

ادياده عان طرياق االتتاقاا  أو الرتتيباا   الياوارث هاو أمار ينبغات
احملااااد دة ذا  الحاااالة الاااايت أبرمتهااااا  اااال دولااااة مااااإل اجلهااااا  التاعلااااة 

 األخرى اليت يقإل على عاتق الدولة واجب التعاون معها.
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 مقدمة  -ألف

(، أن 2012قاارر  اللجنااة،   دورهتااا الرابعااة والسااتي العااام  -63
  بااارانمج  “نشاااأة القاااانون الااادويل العااار  وإثباتاااه”تااادرج موضاااوع 

. و  الااادورة (380العملهاااا، وعينااات السااا  ماييااال وود مقاااررا  خاصاااا  
. و  (381الأعادها املقارر اخلاا نتسها، ُعرضت على اللجناة ماذ رة  

الدورة نتسها أيضا ، طلبت اللجنة من األمانة العامة أن تُعد مذ رة 
ااادد العناصاار الاايت ةياان أن تيااون وثيقااة الحاالة هبااذا املوضااوع   

 .(382الاألعمال السابقة للجنة

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

رض علاااى اللجناااة الت -64 قريااار األول للمقااارر   هاااذه الااادورة، عاااُ
(، سإلضافة إىل مذ رة بشأن املوضوع أعدهتا A/CN.4/663اخلا  ال

(. ونظااااااار  اللجناااااااة   التقريااااااار   A/CN.4/659األماناااااااة العاماااااااة ال
 25إىل  17املعقاااااودة   التااااارتة مااااان  3186إىل  3181جلسااااااهتا مااااان 

 .2013متوز/يوليه 
متوز/يوليااه    25املعقااودة      3186وقاارر  اللجنااة،   جلسااتها   -65

 . “ اديد القانون الدويل العر  ” ، تغي  عنوان املوضوع ليحب   2013

 عرض املقرر اخلا  للتقرير األول  -1
يهاااادف التقرياااار األول، وهااااو تقرياااار ذو طااااابإل متهيااااد ، إىل   -66

، وحياااادد  تااااوف  أساااااس لألعمااااال واملناقشااااا  املقبلااااة بشااااأن املوضااااوع 
بحاااورة عاماااة الاااَنهج الاااذ  يقااارتمب املقااارر اخلاااا  اتباعاااه   معاجلتاااه.  
ويقدم التقرير، ضمن مجلة مسائل، حملة ماوجزة عان األعماال الساابقة  
للجناااة فيماااا مااان املوضاااوع، ويسااالط الضاااوء علاااى بعااا  اآلراء الااايت  

__________ 
 حولياااااااةانظااااااار ال 2012أاير/ماااااااايو  22املعقاااااااودة    3132اجللساااااااة    (380ال 

 العاماة اجلمعياة الحظات وقاد(. 157 التقارة(، الثااناجمللد الثان الاجلازء   ،2012
ديسااامرب /األول  اااانون   14 املاااؤر  67/92 قرارهاااا مااان 7 التقااارة   التقااادير، ماااإل

 أُدرجاملوضااوع قااد  و ااان . عملهااا باارانمج   املوضااوع إدراج اللجنااة قاارار، 2012
(، 2011 عاامال والساتي الثالثاة دورهتاا   األجال العويل  اللجنة  عمل  برانمج   

أعماهلااا    عااناللجناة  لتقرياار األولالااوارد   املرفاق  املقاارتمب أسااس علااى وذلاك
، 367-365 التقااارا اجمللاااد الثااان الاجلاازء الثااان(،  ،2011 حوليااةتلااك الاادورة ال

 (.األول  واملرفق
. A/CN.4/653اجمللاااااد الثاااااان الاجلااااازء األول(، الوثيقاااااة  ،2012 حولياااااة (381ال 

 .202-157 التقرا  ،(الثانالاجلزء  الثان اجمللدانظر أيضا  املرجإل نتسه، 
 .159 التقرةالثان الاجلزء الثان(،  اجمللد نتسه، املرجإل (382ال 

أعاااارب عنهااااا املناااادوبون   إطااااار اللجنااااة السادسااااة   أثناااااء الاااادورة  
ساااااتي للجمعياااااة العاماااااة. وينااااااقش التقريااااار أيضاااااا  نعااااااق  الساااااابعة وال 

املوضاااوع ونواجتاااه احملتملاااة، ويبحاااث بعااا  القضاااااي املتعلقاااة سلقاااانون  
الدويل العر  سعتبااره محادرا  للقاانون. وينتقال بعاد ذلاك إىل وصاف  

الرجاااوع إليهاااا ويضاااإل اخلعاااوط العريضاااة  يتعاااي  الااايت    املحاااادر جمموعاااة  
 ة املقبلة بشأن املوضوع. لربانمج مقرتمب ألعمال اللجن 

وأااااار املقااارر اخلاااا ،   معااارض تقدةاااه لتقرياااره، إىل أمهياااة   -67
أخاذ  ارسااة الادول علااى اخات ف نظمهااا القانونياة و  مجيااإل مناااطق  
العاامل   احلساابان عنااد دراسااة هااذا املوضااوع، وإىل فائاادة تبااادل اآلراء  

األوسااإل. ورأى  باي اللجنااة وباي اهليئااا  األخارى واجملتمااإل األ اادةت  
املقرر اخلا  أيضا  أن املذ رة اليت أعدهتا األمانة العامة، وهات ماذ رة  
توضاا  العناصاار الاايت قااد تيااون وثيقااة الحاالة سملوضااوع ماان األعمااال  
السااابقة للجنااة، سااتوفر عااوان   باا ا    املسااتقبل. وأاااار بوجااه خااا   

ة ستشاايل  إىل أن امل حظااا  والتعليقااا  التتساا ية الااواردة   املااذ ر 
 نقاطا  مرجعية هامة سلنسبة ألعمال اللجنة املقبلة. 

وذ ااار املقااارر اخلاااا  أناااه يااادرك متاماااا  التعقيااادا  الااايت ينعاااو    -68
عليها هاذا املوضاوع وضارورة معاجلتاه ااذر لضامان احلتااظ علاى مروناة  
العملية العرفية بوجه خا . وذّ ر أبنه ليس املقحود النظر   مضمون  

العر  وال حل خ فا  نظرية اتة بشأن أسس القانون    القانون الدويل 
العر . واقارتمب املقارر اخلاا  أن تر از اللجناة علاى صاياغة اساتنتاجا ،  
مقرتنة بتعليقا ، بشأن اديد قواعد القانون الدويل العر . ومن املتوقإل  

 هااذا مساااعدة عمليااة للقضاااة واحلقااوقيي، وخباصااة ماان  انتااج  أن يااوفر  
 لديهم خربة  ب ة سلقانون الدويل العام. ليست  

و  ضوء الرت يز املقرتمب على طريقة اديد القواعد العرفياة،  -69
قاد ساببت قادرا   “نشاأة” ونظرا  إىل أن إاارة عنوان املوضوع إىل ال

من الغموض فيما يتعلق بنعاق املوضوع، اقرتمب املقرر اخلا  تغيا  
. وحا    حاال “ن الادويل العار اديد قواعاد القاانو ”العنوان إىل 

تغيااا  العناااوان، سيشااامل عمااال اللجناااة املقااارتمب دراساااة ااااروط نشاااأة 
قواعد القانون الدويل العر ، سإلضاافة إىل األدلاة املادياة علاى هاذه 
القواعاااد، و  مهااااا ضاااارور  لتحدياااد مااااا إذا  اناااات مثاااة قاعاااادة ماااان 

جديااااد قواعااااد القااااانون الاااادويل العاااار . وأ ااااد املقاااارر اخلااااا  ماااان 
 تتضيله الستبعاد القواعد اآلمرة من نعاق هذا املوضوع. 

وفيماااا يتعلاااق سلقاااانون الااادويل العااار   محااادر مااان محاااادر   -70
  38 ماان املااادة   1القااانون الاادويل، تعاارق املقاارر اخلااا  أوال  إىل التقاارة  

من النظام األساست حمليمة العدل الدولياة، سعتبارهاا بيااان  ذا حجياة  
ن الادويل. وتنااول املقاارر اخلاا  بعاد ذلاك الع قاة بااي  ملحاادر القاانو 



  والستن  اخلامسة دورهتا أعما  ع  الدول القانون جلنة تقرير 82

 

 

القااانون الاادويل العاار  ومحااادر القااانون الاادويل األخاارى. والحاا  أن  
ع قته سملعاهدا  مسألة سلغاة األمهياة مان الناحياة العملياة، والحا   
أيضااااا  أهنااااا مسااااألة متهومااااة إىل حااااد  باااا  نساااابيا . ورأى سملقاباااال أن  

الدويل العر  واملبادئ القانونية العاماة هات ع قاة  الع قة بي القانون 
أقاال وضااوحا  وتتعلااب دراسااة متأنيااة ماان جانااب اللجنااة. و  سااياق  
توجياااه االنتبااااه إىل أمهياااة اتسااااق املحاااعلحا ، اقااارتمب املقااارر اخلاااا   

 أيضا  إدراج استنتاج بشأن استخدام املحعلحا . 
املتحاالة بدراسااة    سملحااادر ويقاادم التقرياار أيضااا  قائمااة توضاايحية   -71

املوضوع. وسلرغم من أنه مل يُقحد تقدمي قائمة جامعة، فقد رئت أن ما  
يعارب عان الانهج العاام خبحاو  نشاأة القاانون    املحاادر جرى تعيينه مان  

معّينااة متعلقاة مبمارسااة    حاادر مل الادويل العار  وإثباتااه. وبعاد دراسااة أولياة  
العاادل الدوليااة وغ هااا  الاادول، سإلضااافة إىل السااوابق القضااائية حمليمااة  

من احملا م واهليئا  القضائية، الحا  املقارر اخلاا ، بحاورة أولياة، أناه  
الاايت تناوهلاااا    املحااادر رغاام وجااود قاادر ماان عاادم االتسااااق، تياااد مجيااإل  

االستعراض تؤ د أن  ارسة الدول واالعتقاد إبلزامية املمارساة ضاروراين  
العار . والحا   اذلك      مها لنشأة قاعادة مان قواعاد القاانون الادويل 

أنااه سااييون ماان املتيااد االطاا ع علااى أعمااال اهليئااا  األخاارى بشااأن  
هذا املوضوع، مثل أعمال رابعة القاانون الادويل ومعهاد القاانون الادويل  
واللجنة الدولية للحليب األمحر، سإلضاافة إىل ماا أاثرتاه تلاك األعماال  

 من نقااا  و تاس . 
راج مشااااروعت اسااااتنتاجي   والحاااا  املقاااارر اخلااااا  أن إد -72

التقرير يؤ اد نيتاه فيماا يتعلاق سلشايل الاذ  سايتخذه انتاج أعماال 
اللجناااااة، ليناااااه رأى أناااااه مااااان الساااااابق ألواناااااه إحالتهماااااا إىل جلناااااة 

إجااراء مشااورا  غاا   ، عوضااا  عان ذلاك،الحاياغة. وقاال إنااه يناو 
رمسية بغية التوصال إىل اتتااق بشاأن عناوان املوضاوع وبشاأن مساألة 

 إذا  ان ينبغت تناول القواعد اآلمرة. ما

 موجز املناقشة  -2
 عامة  تعليقا  الأ(

و ااااان هناااااك اتتاااااق عااااام علااااى أن أعمااااال اللجنااااة ةياااان أن   -73
تسلط الضوء بشايل متياد علاى عملياة ادياد قواعاد القاانون الادويل  
العاار . وأُبااد  لييااد واسااإل لتياارة وضااإل جمموعااة ماان االسااتنتاجا   

بتعليقا ، وهت نتيجة عملية ستيون مبثاباة دليال للحقاوقيي  املقرونة 
والقضاااااة الااااذين ليساااات لااااديهم خااااربة  باااا ة سلقااااانون الاااادويل العااااام.  
وُادد على أن القانون الدويل العر  يظل سلغ األمهية على الرغم من  
انتشاااار املعاهااادا  وتااادوين عااادد مااان جمااااال  القاااانون الااادويل. و   

  الساااائد عموماااا    اللجناااة هاااو أن األعماااال  الوقااات ذاتاااه،  اااان الااارأ 
املتعلقة هبذا املوضوع ينبغت أال تيون تقنينية العابإل أ ثر من ال زم،  
إذ إن مرونة العملية العرفية تظل أمارا  أساسايا . وااُدد   هاذا الحادد  
أيضا  على أن عملية نشاأة القاانون الادويل العار  هات عملياة مساتمرة  

 عدة من القواعد العرفية. ال تتوقف عند وهور قا 

وأدىل بعاااااا  األعضاااااااء بتعليقااااااا  بشااااااأن ضاااااارورة اديااااااد  -74
يتعلااق هبااذا املوضااوع،  اإلضااافة الاايت ةياان أن تقاادمها اللجنااة فيمااا

وبشااااأن ضاااارورة متييااااز العماااال املتعلااااق هبااااذا املوضااااوع عاااان األعمااااال 
السااابقة الاايت قاماات هبااا اللجنااة واليياااان  األخاارى. ورئاات   هااذا 

مان املهام متيياز أعماال اللجناة عان األعماال املماثلاة الايت  الحدد أنه
اضاااعلعت هباااا رابعاااة القاااانون الااادويل وتوضاااي  الثغااارا    املعاجلاااة 

 اليت ستضعلإل اللجنة بتناوهلا. 
د والحااعوبة املتأصااَلي    -75 والحاا  عاادد ماان األعضاااء التعقااح

 املوضاااوع. ورئااات أن أوجااااه اللااابس احمليعاااة بتحديااااد القاااانون الاااادويل
العر  قد أد  إىل عدم يقي  وعدم استقرار  على الحعيد القانون، 
ة القائماة علاى االنتهازياة أو ساوء  وأد  فضا   عان ذلاك إىل احملاجا 
النية فيما يتعلق بوجود قاعدة ما من قواعاد القاانون الادويل العار . 

 ااان هناااك ترحيااب عااام سجلهااد املقاارتمب لتوضااي  العمليااة الاايت   ،ولااذا
 مبقتضاها اديد قاعدة من قواعد القانون الدويل العر .جير  

 املوضوع  نعاق  الب( 

 اااان عناااوان املوضاااوع مساااألة أولياااة أاثر  مساااائل متعلقاااة  -76
سلنعاااق. فقااد وافااق عاادد ماان األعضاااء علااى اقاارتامب املقاارر اخلااا  

 “نشأة القانون الدويل العر  وإثباتاه”الداعت إىل تغي  العنوان من 
، غاا  أن أعضاااء  آخاارين أباادوا “القااانون الاادويل العاار اديااد ”إىل 

لييدهم ل بقاء على العنوان احلايل. واقرتمب بع  األعضاء عنااوين 
تعياااي القاااانون ”و “إثباااا  القاااانون الااادويل العااار ”بديلاااة، ومنهاااا 
. ورئت أيضا  أنه ليس من املناسب أن تتناول اللجنة “الدويل العر 

، وأنااااه ينبغاااات سلتااااايل إزالااااة “النشااااأة” قااااة باجلوانااااب النظريااااة املتعل
اليلمة من العنوان. و  هناية املعاف، رئات بوجاه عاام أناه حا    
حاااال تغيااا  العناااوان، يظااال مااان املهااام إدراج  ااال مااان نشاااأة القاااانون 

 الدويل العر  وإثباته   نعاق املوضوع.
و اااان هناااااك اتتاااااق عاااام علااااى أنااااه ينبغااات أن تر ااااز اللجنااااة  -77

بحاااورة رئيساااية   عملهاااا علااااى توضاااي  الااانهج املشااارتك   اديااااد 
نشااأة وإثباااا  القاااانون الااادويل العاار . غااا  أن الاااوزن النسااا  الاااذ  

 اااان مثاااار   “اإلثباااا ”ودراساااة  “النشاااأة”ينبغااات إععااااؤه لدراساااة 
ملسااائل املتعلقااة جاادل. فقااد ااايك بعاا  األعضاااء   أن تيااون ا

بنشأة القانون الدويل العر  الايت يغلاب عليهاا العاابإل األ اادةت أو 
أبعماااااال اللجناااااة املتعلقاااااة  النظااااار  مساااااائل ضااااارورية أو ذا  صااااالة 

سملوضوع. وأُعرب عن رأ  متاده أن النشأة واإلثبا  متهومان على  
طااار  نقاااي ، إذ تشااا  النشاااأة إىل العملياااا  الدينامياااة الااايت اااادث  

ى مر الزمن، بينما يش  اإلثبا  إىل حالة القانون   حلظة معينة.  عل 
ورأى عدد من األعضاء اآلخرين أنه ال ةين متييز عملية النشأة عان  

 األدلة املعلوبة إلثبا  وجود القاعدة.  
وأياااااااد عااااااادد مااااااان األعضااااااااء االقااااااارتامب الاااااااداعت إىل عااااااادم  -78

االضااااع ع بدراسااااة القواعااااد اآلماااارة   نعاااااق املوضااااوع. والحاااا  
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بع  األعضاء أن القواعاد اآلمارة هلاا خحائحاها املميازة مان حياث 
تحديااد وجااود قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل فالنشااأة واإلثبااا . 

ذه القاعاادة تتميااز العاار  مسااألة خمتلتااة عاان اديااد مااا إذا  اناات هاا
طرياااق  أيضاااا  بحاااتة إضاااافية تتمثااال   عااادم خضاااوعها للتقيياااد عااان 

دم لدراسااااة موضااااوع   املعاهاااادا . وأااااا  أيضااااا  إىل أن اقرتاحااااا  قااااد قااااُ
جديد متعلق سلقواعد اآلمرة. ورأى أعضاء آخرون أنه ينبغات معاجلاة  
القواعااااد اآلماااارة   إطااااار هااااذا املوضااااوع، سلنظاااار إىل أن الاااارتابط بااااي  

ملتهاومي تارابط  باا  وينبغات دراساته. وأاااار بعا  األعضااء إىل أنااه  ا 
سااااييون ماااان املتيااااد معاجلااااة مسااااألة التاااادرج اهلرماااات ملحااااادر القااااانون  

 الدويل، مبا   ذلك القانون التعاهد  والقواعد اآلمرة.  

وأيااااد عاااادد ماااان األعضاااااء اقاااارتامب املقاااارر اخلااااا  الااااداعت إىل   -79
دويل العااار  واملباااادئ العاماااة للقااااانون  دراساااة الع قاااة باااي القاااانون الااا

الااادويل واملباااادئ القانونياااة العاماااة. ورئااات أناااه ينبغااات للجناااة أن تباااذل  
قحاارها لتوضاي  الع قااة املعقادة واملبهماة بااي املتااهيم. وأااار بعاا   
األعضااااء   هاااذا الشاااأن إىل أن التميياااز باااي املباااادئ العاماااة للقاااانون  

  ال يياااون  يناااا  دائماااا . وأباااديت  الااادويل وباااي القاااانون الااادويل العااار 
م حظااة  اثلااة فيمااا يتعلااق سملبااادئ القانونيااة العامااة والقااانون الاادويل  
العاااار . و  الوقاااات ذاتااااه، رأى بعاااا  األعضاااااء أنااااه ينبغاااات اسااااتبعاد  
املسااااائل الواسااااعة النعاااااق املتعلقااااة سملبااااادئ العامااااة ومببااااادئ القااااانون  

انون الدويل العر ، ألن دراسة هذه  صلة هلا سلق  الدويل العامة اليت ال 
 املسائل ستؤد  إىل توسيإل نعاق املوضوع على  و ال مسوغ له. 

وأُبد  لييد عام لدراسة الع قة بي القاانون الادويل العار   -80
. وأااا    هااذا السااياق إىل أنااه ماان املسااّلم بااه القااانون التعاهااد و 

ن الااادويل العاااار  أو عموماااا  أن املعاهااادا  قاااد تااادوِّن قواعاااد القاااانو 
تبلورها أو توّلدها. وأا  أيضا  إىل أن قاعدة القانون الادويل العار  
قااد تساار  سلتااواز  مااإل ناان تعاهااد  معااابق. وأُعاارب عاان لييااد 
أيضاااا  لدراساااة آاثر املعاهااادا  املتعاااددة األطاااراف املربماااة باااي عااادد 

ورئات قليل للغاياة مان الادول األطاراف علاى القاانون الادويل العار . 
إىل مرحلاة  لقاانون التعاهاد أنه ينبغات لجيال أ  دراساة للع قاة س

الحقااة ماان مراحاال األعمااال املتعلقااة سملوضااوع، ألن املعلااوب أوال  
 هو إجراء اليل متعمق مليوان  القانون الدويل العر .

وأُوصااات أيضاااا  بدراساااة الع قاااة باااي القاااانون الااادويل العااار   -81
 األخاارى، مبااا فيهااا اإلعاا ان  االنتراديااة. ومحااادر القااانون الاادويل

واقاااارتمب بعاااا  األعضاااااء إجااااراء الياااال للتتاعاااال بااااي الحاااايوك أو 
 القواعد غ  امللزمة وبي نشأة القانون الدويل العر  وإثباته.

وأعرب بع  األعضاء عن لييدهم لدراسة القانون الادويل  -82
بااي القواعااد  العاار  اإلقليماات، مااإل االهتمااام بوجااه خااا  سلع قااة

العامة للقانون الادويل العار  وباي القاانون الادويل العار  اإلقليمات. 
واقاارُتمب أن تبحااث اللجنااة املمارسااة اإلقليميااة، مبااا   ذلااك القاارارا  
القضائية واالتتاقا  واألنظمة ذا  الحلة،   إطاار دراساتها هلاذه 

 الع قااااة. وأااااا    هااااذا السااااياق إىل أنااااه قااااد ييااااون ماااان الحااااعب
 التمييز بي  ارسة املنظما  اإلقليمية و ارسة فرادى الدول.

 املنهجية  الج(

أُبااد  لييااد واسااإل القاارتامب املقاارر اخلااا  الااداعت إىل النظاار  -83
   اال ماان عناصاار نشااأة القااانون الاادويل العاار ، أ  العناصاار الاايت 
تااؤد  إىل وجااود قاعاادة ماان قواعااد القااانون الاادويل العاار ، واملعاااي  
ال زماااة إلثباااا  وجاااود هاااذه العناصااار. وأباااد  ليياااد عاااام أيضاااا  ملاااا 

اإلجااراءا  العمليااة املتعلقااة بتحديااد قواعااد  اقاارُتمب ماان الرت يااز علااى
القاااانون الااادويل العااار ، ولااايس علاااى مضااامون هاااذه القواعاااد. وماااإل 
ذلااك، رئاات أنااه لاان يتسااذ متييااز مضاامون القواعااد األوليااة متيياازا  اتمااا  
عاان الياال القواعااد الثانويااة الواجبااة التعبيااق. وذهااب رأ  آخاار إىل 

القواعااااد ينبغاااات أن ياااادع م أن الرت يااااز علااااى الاااانهج املتعلااااق بتحديااااد 
 أبمثلة توضيحية على القواعد األولية. 

لييااد واسااإل أيضااا  القاارتامب املقاارر اخلااا  الااداعت إىل    وأُبااد   -84
االعتقااااد إبلزامياااة املمارساااة، ومهاااا     النظااار بعناياااة    ارساااة الااادول و 

العنحران امليوانن للقانون الدويل العر  اللذان حيظيان بقبول واسإل.  
ار عاادد ماان األعضاااء إىل أن اديااد قواعااد القااانون العاار  جيااب  وأااا

أن يساااتند إىل تقيااايم ملمارساااة الااادول، وإىل أناااه ينبغااات إيااا ء االعتباااار  
الواجب لعمومية هذه املمارسة واستمراريتها وطابعها التمثيلت. واتحتق  
علاااى أن األفعاااال الدولياااة ال تنعاااو  مجيعهاااا علاااى مااادلول قاااانون    

وخباصاااة أفعاااال اجملاملاااة أو اليياساااة باااي الااادول. ورأى    هاااذا الشاااأن، 
بعاااا  األعضاااااء سملثاااال أن بعاااا  مواقااااف الاااادول قااااد ال يعاااارب عاااان  
االعتقاد إبلزامية املمارسة، وخباصة   احلاال  اليت تش  فيها الدولاة  
إىل ذلك. وعّلق عدد من األعضاء قائلي إن البات   وجاود  ارساة  

اد إبلزامياااة املمارساااة هاااو عملياااة صاااعبة.  الااادول املعلوباااة و/أو االعتقااا
وأااا  أيضااا  إىل أن االعتقاااد إبلزاميااة املمارسااة قااد يتضاا    األفعااال  

 و  حاال  االمتناع عن التعل على حد سواء. 
ه االنتباااه إىل ضاارورة إجااراء دراسااة متأنيااة للجوانااب الزمنيااة   -85 وُوجااّ

إبلزامياااااة    ، وخباصاااااة ادياااااد ماااااا إذا  اااااان االعتقااااااد “ العنحااااارين ” لاااانهج  
املمارسااة ةياان أن يساابق  ارسااة الاادول، ومااا إذا  اناات قاعاادة القااانون  
الاادويل العاار  ةياان أن تنشااأ   خاا ل فاارتة زمنيااة قحاا ة. وأااا  أيضااا   
ن  ملمارساااة الااادول واالعتقااااد   إىل فائااادة ادياااد الاااوزن النسااا  الاااذ  ةاااُ

تعلاااق هباااذا  إبلزامياااة املمارساااة. ورئااات   هاااذا الشاااأن أن عمااال اللجناااة امل 
املوضاااوع ةيااان أن يياااون حاسااام األمهيااااة   ساااد التجاااوة باااي الاااانهج  

  دراسااااة القااااانون الاااادويل العاااار .    “ العحاااار  ” والاااانهج    “ التقليااااد  ” 
ورأى أعضااااء آخااارون أناااه رغااام أمهياااة اليااال الاااُنهج املختلتاااة   دراساااة  
القانون الدويل العر ، ف ن تحنيف هذه الُنهج سستخدام محعلحا   

 غ  ضرور  أو مضلِّل.  “ العحر  ” و   “ التقليد  ”   من قبيل 
ووافاق عادد مان األعضااء علاى أناه ينبغات للجناة أن تعماا   -86

إىل وضإل هنج عام موحد لتحديد قواعاد القاانون الادويل العار ، إذ 
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إن هااذه القواعااد تنشااأ   نظااام قااانون دويل واحااد متشااابك. ورأى 
عاادد آخاار ماان األعضاااء أنااه ال ةياان افاارتاض وجااود هنااج اااامل أو 

يتتااااو  تبعاااا  للمجاااال وحياااد، حياااث إن هناااج ادياااد القواعاااد قاااد 
املوضااااوعت للقااااانون الاااادويل. ورئاااات أن الااااوزن النساااا  الااااذ  ينبغاااات 
منحااااه إلثبااااا   ارساااااة الاااادول أو االعتقاااااد إبلزامياااااة املمارسااااة قاااااد 
يتتاااو  تبعااا  للمجااال. وأااا    هااذا الشااأن إىل أن أوزاان  متتاوتااة 

ن   علااى معّينااة   خمتلااف ميااادين القااانون الاادويل. وأااا   ملحااادرمتااُ
وجااه اخلحاااو  إىل أن القااانون غااا  امللاازم قاااد يلعااب دورا  أ ااارب   

 نشأة القانون الدويل العر    جماال  معينة. 
وذهاااااب رأ  إىل أن الااااانهج الاااااذ  يقرتحاااااه املقااااارر اخلاااااا   -87
أيخاااذ   احلسااابان سلقااادر الياااا  التااارق باااي املحاااادر الشااايلية  ال

. ورئات أيضاا  أن اقارتامب املقارر واملحادر املادية للقانون الدويل العار 
رف الااادويل الاااوارد   النظاااام  اخلاااا  الاااداعت إىل إدراج تعرياااف العاااُ
األساسات حمليماة العادل الدولياة قاد يياون   غا  موضاعه. وأاااار 
بع  األعضاء إىل أن تعريف القانون الدويل العر  ينبغت أن أيخذ 

ساست حمليمة من النظام األ  38الب( من املادة  1  احلسبان التقرة  
العااادل الدولياااة، وخباصاااة ألن املياااوان  احملاااددة فيهاااا يُستشاااهد هباااا 
واظاى سلقباول علااى نعااق واسااإل، ليان أ  تعريااف تضاعه اللجنااة 
ينبغااات أن ير اااز   املقاااام األول علاااى العناصااار األساساااية الااايت متااان  

 القانون الدويل العر  طابعه امللزم.
مهياة دراساة العملياة الايت وادد بع  األعضاء أيضا  علاى أ -88

 تحب  مبقتضاها قاعدة القانون الدويل العر  قاعدة مهجورة. 
اجلهاا  وأوصى عدد من األعضاء أبن تادرس اللجناة دور  -89

التاعلااة األخاارى   نشااأة القااانون الاادويل العاار . وأااا  علااى وجااه 
 اخلحاو  إىل أنااه ينبغات النظاار   القيماة القانونيااة احملتملاة لقاارارا 
أاخا  القانون الدويل ذو  العبيعة اخلاصة، مثل اللجناة الدولياة 

التاعلاة ومجاعاا  املحااا اجلهاا  للحليب األمحر. ورئات أن هاذه 
تاااؤد  دورا  هاماااا    تعاااوير القاااانون الااادويل العااار ، وتاااؤثر   وتااا ة 
تعوره،   بعا  اجملااال . وذهاب رأ  آخار إىل أن الاوزن املمناومب 

نظمااا  غاا  احليوميااة ينبغاات أن ييااون أقاال ماان لقاارارا  بعاا  امل
 تحرحياهتا.  الوزن املمنومب ملمارسة الدول أو

 الرجوع إليها  يتعياليت   املحادر جمموعة  الد(
جمموعاااة   اااان هنااااك ليياااد عاااام القااارتامب املقااارر اخلاااا  بشاااأن   -90

. ومااإل ذلااك، أااا  إىل أنااه ينبغاات أن  الرجااوع إليهااا يتعااي  الاايت    املحااادر 
 . املحادر ييون مثة متييز   الوزن النس  الذ  ُةن  ملختلف  

و ااان هناااك لييااد واسااإل لتياارة إجااراء دراسااة متأنيااة ملمارسااة   -91
املتعلقااااة مبمارسااااة    جمموعااااة املحااااادر الاااادول. ورئاااات أنااااه ينبغاااات دراسااااة  

ا  أبسااف أن  الاادول   مجيااإل مناااطق العااامل، وإن  ااان قااد لااوح  أيضاا
الاااادول ال تنشاااار مجيعهااااا دراسااااا  عاااان  ارسااااتها. ورئاااات أن  ارسااااة  
الدول   بع  اجملاال  قد تيون حمدودة نظرا  لعادم مشاار ة الادول  
مجيعها   نشأة قواعد معينة من قواعد القانون الدويل العر . واقارتمب  

  عدد من األعضاء أن تبحث اللجنة قرارا  احملا م الوطنية والبياان  
الحادرة عن املسؤولي الوطنيي، سإلضافة إىل سلوك الدول. وذهب  
رأ  إىل أناه ينبغات للجناة أن تنظار بعناياة   السالوك التعلات للاادول،  
وخباصاااة   احلااااال  الااايت يتعاااارض فيهاااا هاااذا السااالوك ماااإل البيااااان   
ه االنتبااااه أيضاااا  إىل احلجاااج الااايت تقااادمها الااادول أماااام   الوطنياااة. وُوجاااّ

اهليئا  القضائية الدولية، ألهناا قاد تشا  علاى  او متياد إىل  احملا م و 
املواقااف املتعلقااة بنشااأة القااانون الاادويل العاار  وإثباتااه. وسإلضااافة إىل  
ذلااااك، اقاااارُتمب أن تنظاااار اللجنااااة   الااااي   املستشااااارين القااااانونيي  
للحيومااا ،   حااال توافرهااا، وأن تنظاار  ااذلك فيمااا لتبااادل اآلراء  

 دول من صلة سملوضوع. السر  بي ال 

وفيمااااا يتعلااااق سالجتهااااادا  القضااااائية للمحااااا م الوطنيااااة،  -92
وافاااق عااادد مااان األعضااااء علاااى ضااارورة تنااااول هاااذه القضاااااي ااااذر 
وعلى ضرورة متحيحها بعناية الختبار مدى اتساقها. وأا  إىل أن 
طريقاااة تعبياااق احملاااا م الوطنياااة للقاااانون الااادويل العااار  تتوقاااف علاااى 

الااااداخلت، وأن القضاااااة الااااوطنيي قااااد يتتقاااارون إىل اخلااااربة القااااانون 
 اليافية سلقانون الدويل العام.

و ان هناك لييد عام ل قرتامب الاداعت إىل دراساة االجتهاادا    -93
القضااائية للمحااا م الدوليااة واإلقليميااة ودون اإلقليميااة. وأيااد عاادد ماان  

حمليماااة  األعضااااء بشااايل خاااا  إجاااراء اليااال ل جتهاااادا  القضاااائية  
العااااادل الدولياااااة. ورأى بعااااا  األعضااااااء أناااااه ةيااااان اعتباااااار االجتهااااااد  

  املرجعيااااة للمااااادة  القضااااائت حمليمااااة العاااادل الدوليااااة املحاااادر األساساااات  
إىل أهناااا تشااايل  سلنظااار  املتعلقاااة بنشاااأة القاااانون الااادويل العااار  وإثباتاااه،  

جهااااز األمااام املتحااادة القضاااائت الرئيسااات واظاااى حجيتهاااا بشاااأن هاااذه  
املساااائل سعااارتاف واساااإل النعااااق. ورئااات أن التتااااوى، وإن  انااات غااا   
ملزمة، قد تستحق الدراسة أيضا . وادد عدد من األعضاء أيضا  علاى  
أمهية اليل االجتهاادا  القضاائية للمحاا م واهليئاا  القضاائية الدولياة  
األخرى، وخحوصا  ألنه يبدو أن بع  احملا م واهليئا  القضاائية تتباإل  

 متباينة   تقييم القانون الدويل العر .   هُنجا  

وذهااب رأ  إىل أنااه ينبغاات للجنااة أن تتجنااب الرت يااز أ ثاار  -94
ماان الاا زم علااى االجتهااادا  القضااائية، نظاارا  إىل أن مهمااة احملااا م 
واهليئا  القضائية هت تسوية منازعا  حمددة، وليس وضاإل معااي  

وأاار بع  األعضاء أيضاا  إىل أو إجراءا  قانونية دولية موحدة.  
أن االخاات ف الظاااهر   الااُنهج بااي احملااا م واهليئااا  القضااائية قااد 

 ييون   حقيقة األمر جمرد اخت ف   الحياغة.

ورئااااااات بشااااااايل عاااااااام أن دور  ارساااااااة املنظماااااااا  الدولياااااااة  -95
ه االنتبااااااه إىل أمهياااااة القااااارارا   واإلقليمياااااة يساااااتحق الدراساااااة. وُوجاااااّ

التوصاااايا  واملقااااررا  الحااااادرة عاااان هااااذه املنظمااااا  واإلعاااا ان  و 
سعتبارها دلي   حمتم   على  ل من  ارسة الدول واالعتقاد إبلزامية 
املمارساااة. وماااإل ذلاااك، أاااا  إىل أناااه ينبغااات مااان   ارساااة األجهااازة 

 احليومية الدولية   املنظما  الدولية وزان  أ رب.
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تتبااااذ تحااااورا   ورأى بعاااا  األعضاااااء أنااااه ينبغاااات للجنااااة أال -96
ذ  الحاالة أبعماهلااا املتعلقااة  “القااانون” تقييااداي  أ ثاار ماان الاا زم ل

 “القانون غ  امللزم”هبذا املوضوع. ولوح  بوجه خا  أن قواعد 
 قد لعبت دورا    وهور قواعد القانون الدويل العر .

وأااا  أيضااا  إىل أن  تاااس  خاارباء القااانون الاادويل سااتلقت  -97
ملوضوع بحورة متيدة. وُوّجه االنتباه إىل لييد اليّتاب ضوء على اال

  معاجلاااة القاااانون الااادويل  “العنحااارين”علاااى نعااااق واساااإل لااانهج 
 العر ، وإىل وجود نّقاد يدعون إىل هُنج أخرى.

 األعمال املقبلة بشأن املوضوع  اله( 

رئات بوجاه عاام أناه ينبغاات للجناة أن تقادم انجتاا  عملياا  ييااون   -98
متيااادا  ملمارسااات العمااال القاااانون والقضااااة. وأاااا  ماااإل ذلاااك إىل أناااه  
ينبغاات أال ماال أ  انتااج تتوصاال إليااه اللجنااة مبرونااة العمليااة العرفيااة أو  
 سلتعورا  املستقبلية فيما يتحل بنشأة القانون الدويل العر  وإثباته. 

وأُبااد  أيضااا  لييااد عااام خلعااة عماال فاارتة الساانوا  اخلمااس  -99
رتحهااااا املقاااارر اخلااااا . غاااا  أن عااااددا  ماااان األعضاااااء رأوا أن الاااايت اق

للتنتيااذ  خعااة العماال طموحااة أ ثاار ماان الاا زم وقااد ال تيااون قابلااة 
سلنظر إىل الحعوس  املرتبعة سملوضوع، وإن  ان قد أا  أيضا  إىل  
أن الرت يااز املقاارتمب علااى القضااااي العمليااة قااد جيعاال خعااة العماال قابلااة  

إىل ذلااااك،  ااااان هناااااك ترحيااااب عااااام سالقاااارتامب  للتنتيااااذ. وسإلضااااافة  
الااداعت إىل أن تعلااب اللجنااة ماان الاادول االسااتجابة لعلااب  ياادعوها  
إىل تقاادمي معلومااا  بشااأن  ارسااتها فيمااا يتعلااق سملوضااوع   موعااد  

. وذهااااب رأ  ماااان اآلراء إىل أن  2014 ااااانون الثان/يناااااير    31أقحااااه  
 ستها أمر مؤسف. عدم تقدمي الدول ح  اآلن معلوما  عن  ار 

وأباااَدى عااادد  مااان األعضااااء لييااادهم للجهاااد املقااارتمب بذلاااه  -100
َرد  دد علاى ماا ةيان أن جيلباه هاذا املساعى مان للتوصاال إىل فهاام  واسااتخدام  موحااَدين للمحااعلحا  بوضااإل َمسااْ هلا قميإل اللغا . وااُ
فائدة عملية. ورأى بع  األعضاء اآلخرين أناه قاد يياون مان غا  

معجاام جامااد للمحااعلحا ، إذ إن عبااارة  عامااة املستحااوب وضااإل 
قاااد ال تعاااارب بشااايل مناساااب عاااان  “قواعاااد القااااانون الااادويل”مثااال 

نعاق القانون الدويل العر  الذ  يشمل املبادئ واملعاي  سإلضاافة 
إىل القواعاااااد. وذهاااااب رأ  آخاااااار إىل أن وجاااااود معجااااام أو مساااااارد 

ن مان يؤد  إىل الوضومب املنشاود، ألناه ساييو  للمحعلحا  قد ال
ساااااتخدم بحاااااورة تُ الحاااااعب أن يشاااااار إىل أن محاااااعلحا  معيناااااة 

ه  متساااااقة   حاااااي أن محاااااعلحا  أخااااارى ليسااااات  اااااذلك. وُوجاااااّ
االنتبااااه أيضاااا  إىل التبااااين   اساااتخدام املحاااعلحا  واملعااااي  ماااان 
 جانب اللجنة نتسها   اديدها لقواعد القانون الدويل العر .

 امل حظا  اخلتامية للمقرر اخلا   -3 
الح  املقرر اخلا  أن هناك اتتاقا  عاما  علاى أناه ينبغات أن   -101

ييااون انتااج األعمااال املتعلقااة هبااذا املوضااوع ذا طااابإل عملاات سلدرجااة  

األوىل. و  هاااااااذا الشاااااااأن، أُباااااااد  ليياااااااد واساااااااإل لحاااااااياغة جمموعاااااااة  
مقرتنة بتعليقا . والح  املقرر اخلاا  أيضاا  التأيياد   “ استنتاجا  ” 

، أ  الاااانهج الااااذ   “ العنحااارين ” العاااام الااااذ  أباااداه األعضاااااء لاااانهج  
يعتاارب أن اديااد القااانون الاادويل العاار  يتعلااب تقييمااا  ملمارسااة الاادول  
ول عتقااااد إبلزامياااة املمارساااة علاااى حاااد ساااواء، ماااإل التساااليم أبناااه قاااد  

نحارين   بعا  األحياان وأبن الاوزن  باي الع   “ تشاابك قاو  ” يوجد 
 النس  الذ  ينبغت إععاؤه ليل منهما قد يتتاو  تبعا  للسياق. 

ويبدو أيضا  أن هناك لييدا  من األعضاء التباع هنج موحد  -102
 أو عام   اديد القانون الدويل العر . 

وفيماا يتعلااق بنعااق املوضااوع، يبادو أن هناااك لييادا  واسااعا   -103
ة الع قااة بااي القااانون الادويل العاار  ومحااادر القااانون الاادويل لدراسا

قانون التعاهد  واملبادئ العامة للقانون. وهناك الاألخرى، مبا فيها  
أيضا  اهتمام واسإل بدراسة القانون الدويل العر  اإلقليمت. أما فيما 
يتعلق سلقواعد اآلمرة، فقاد الحا  املقارر اخلاا  وجاود اتتااق عاام 

 معاجلتها سلتتحيل   إطار هذا املوضوع.  على عدم
وفيمااااا يتعلااااق سلشااااواغل الاااايت أُبااااديت بشااااأن تر يااااز املقاااارر  -104

اخلااااا  علااااى وضااااومب املحااااعلحا ، أاااااار املقاااارر اخلااااا  إىل أنااااه 
يقحاااااد هباااااذا الرت ياااااز إاتحاااااة درجاااااة مااااان الوضاااااومب   االساااااتدالل. 
 وأضاااف قااائ   إن اللجنااة قااد متينااات علااى ماار السااني ماان اقياااق
درجاااة مااان الوضاااومب واالتسااااق   املحاااعلحا    عااادد  بااا  مااان 
جماااااال  القااااانون الاااادويل. لينااااه أاااااار   الوقاااات ذاتااااه إىل ضاااارورة 

 اقيق توازن بي الوضومب واملرونة. 
وقال املقرر اخلا  إنه يدرك أن اقرتاحه الاداعت إىل االنتهااء مان   -105

قاد ال يياون قااب      2016األعمال املتعلقة سملوضوع   موعد أقحااه عاام  
للتنتيذ، فا  باد مان أن يياون هنااك متساإل مان الوقات للبحاث والدراساة  
والتتياااا    إطااااار اللجنااااة، واللجنااااة السادسااااة، واجملتمااااإل الاااادويل بشاااايل  
أعاام. وأوضااا  قاااائ   إناااه ينبغااات فهااام املوعااد املقااارتمب علاااى أناااه جمااارد موعاااد  

 مترطة.   مستهدف، ال على أنه يش  إىل نية االندفاع بسرعة 
وفيمااا يتعلااق سالقاارتامب الااداعت إىل تغياا  عنااوان املوضااوع، أاااار   -106

املقاارر اخلااا  إىل أن املسااألة قااد نوقشاات أيضااا    مشاااورا  غاا  رمسيااة.  
وقااد مت التوصاال إىل توافااق   اآلراء بشااأن العنااوان قميااإل اللغااا  الرمسيااة،  

  “ Identification of customary international law” مبااااا   ذلااااك  
  “ Détermination du droit international coutumier” سإلنيليزياااة و 

 سلترنسية. وأوصى املقرر اخلا  بتعديل العنوان وفقا  لذلك.  
ورحب املقارر اخلاا  سملناقشاة اهلاماة الايت دار  بشاأن مساألة   -107

 خعااوة  نشاار املعلومااا  املتعلقااة مبمارسااة الاادول، وأاااار إىل أنااه ةياان  
أوىل جياااادة وضااااإُل قائمااااة جامعااااة سمللخحااااا  واملنشااااورا  املوجااااودة.  
و اان هناااك لييااد عااام أيضااا  لتجدياد الاادعوة املوجهااة إىل الاادول لتقاادمي  

 معلوما  عن النهج الذ  تتبعه   اديد القانون الدويل العر . 
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 الفصل الثام 
 معاهدات التطبيق املؤقت لل

 مقدمة  -ألف

(، أن 2012دورهتااا الرابعااة والسااتي العااام  قاارر  اللجنااة،   -108
  بااارانمج عملهاااا  “التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا ”تااادرج موضاااوع 

وعيناات الساايد خااوان مانوياال غااوميس روبلياادو مقااررا  خاصااا  معنيااا  
نتسااااها، أحاطاااات اللجنااااة علمااااا  بتقرياااار  الاااادورة. و  (383السملوضاااوع

 27املعقااااااودة    3151اااااااتو  قدمااااااه املقاااااارر اخلااااااا ،   اجللسااااااة 
، عااان املشااااورا  غااا  الرمسياااة الااايت أُجريااات بشاااأن 2012متوز/يولياااه 
ت رائسااته. وقارر  اللجنااة أيضاا  أن تعلااب مان األمانااة املوضاوع اا

العامة إعداد مذ رة عن األعمال السابقة اليت اضعلعت هبا اللجنة 
بشاأن املوضاوع   سااياق أعماهلاا املتعلقاة بقااانون املعاهادا ، وعاان 
األعمااااااال التحضااااااا ية لألحيااااااام ذا  الحااااااالة ماااااان اتتاقياااااااة فييناااااااا 

معية العامة مإل التقدير، . و  وقت الحق، الحظت اجل1969 لعام
، قراَر اللجنة 2012 انون األول/ديسمرب    14املؤر     67/92   قرارها

 عملها. إدراج املوضوع   برانمج

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

 اااان معروضاااا  علاااى اللجناااة   الااادورة احلالياااة التقريااار األول   -109
تاااوخى أن حيااادد، بوجاااه عاااام،  ( الاااذ   A/CN.4/664للمقااارر اخلاااا  ال 

املساااااائل القانونياااااة الرئيساااااية الااااايت تنشاااااأ   ساااااياق التعبياااااق املؤقااااات  
للمعاهاااادا ، وذلااااك سلنظاااار   الااااُنهج التقهيااااة املتبعااااة لاااادى تناااااول  
املوضااوع وإبجااراء اسااتعراض مااوجز ملمارسااا  الاادول القائمااة   هااذا  

مانااة  الحاادد. و ااان معروضااا  أيضااا  علااى اللجنااة مااذ رة ماان إعااداد األ 
مااان    25( تتعقاااب اتريااا  التتااااوض علاااى املاااادة  A/CN.4/658العاماااة ال 

، ساااااواء داخااااال اللجناااااة أو   ماااااؤمتر األمااااام  1969اتتاقياااااة فييناااااا لعاااااام  
، وتتضااااامن الاااااي    1969-1968املتحاااادة لقاااااانون املعاهااااادا  لعاااااامت  

 موجزا  لبع  املسائل اجلوهرية اليت أث   أثناء النظر   هذه املادة. 
إىل  3185  اللجنة   التقريار األول   جلسااهتا مان ونظر  -110

 .2013متوز/يوليه  30إىل  24، املعقودة   الترتة من 3188

__________ 
  ، 2012  حوليااة   انظاار ال   2012أاير/مااايو    22املعقااودة      3132  اجللسااة      ( 383ال  

  عمال   بارانمج       أُدرج   قاد   املوضاوع   و ان (.  267  التقرة   ، ( الثان الاجلزء  الثان  اجمللد 
أسااس    علاى   وذلاك (،  2011  عاام ال   والساتي   الثالثة   دورهتا       األجل  العويل  اللجنة 
  حولياااة الااادورة ال   تلاااك   أعماااال   عااان اللجناااة    لتقريااار   الثالاااث   املرفاااق    الاااوارد   املقااارتمب 
 (. الثالث   واملرفق   ، 367-365  التقرا  (،  الثان الاجلزء    الثان   اجمللد   ، 2011

 عرض املقرر اخلا  للتقرير األول  -1
بااّي املقاارر اخلااا  أن الغاارض ماان تقريااره األويل هااو إرساااء  -111

اخلحائن الرئيسية للتعبيق املؤقت، وذلك من أجل تشجيإل الدول 
زايدة اللجااوء إىل التعبيااق املؤقاات. وأاااار إىل أن اتتاقيااة فيينااا  علااى
تشيل نقعاة االنعا ق املنعقياة. وأوضا  املقارر اخلاا   1969لعام  

أن يتناااول مسااألة التعبيااق املؤقاات   أنااه مل يرغااب   تلااك املرحلااة 
للمعاهدا  من جاناب املنظماا  الدولياة، علاى النحاو املتاوخى   

 .1986اتتاقية فيينا لعام 
املقاااارر اخلااااا ،   معاااارض تقدةااااه حملااااة  عامااااة عاااان  وأاااااار -112

تقرياااره، إىل االخااات ف   املحاااعلحا  باااي مشاااروع املاااادة الاااذ  
باااااادء النتاااااااذ ”والااااااذ  يشاااااا  إىل  1966اعتمدتااااااه اللجنااااااة   عااااااام 

ّدلت   ماااؤمتر األمااام املتحااادة  25وباااي املاااادة  (384ال“املؤقااات الااايت عاااُ
. وبينماا “التعبياق املؤقات”لقانون املعاهدا  وأصابحت تشا  إىل  

تباااااي  ماااااان السااااااج   أن العبااااااارتي قااااااد اسااااااُتخدمتا إىل حااااااد مااااااا  
 مرتادفااي، الحاا  املقاارر اخلااا  أن التاادقيق املتعمااق فيهمااا يتيااد 

املقارر اخلاا   أبهنما ااي ن إىل متهاومي قاانونيي خمتلتاي. وأااار
أيضااااا  إىل األسااااباب الاااايت ةياااان أن اتااااز الاااادول علااااى اللجااااوء إىل 

 التعبيق املؤقت، على النحو املبّي   تقريره.
وفيما يتعلق سآلاثر القانونية للتعبيق املؤقت، الح  املقارر  -113

اخلا  أن هذه اآلاثر، بوجه عاام، ةيان أن تتوقاف علاى مضامون 
ملوضااااوعية اخلاضاااعة للتعبيااااق املؤقاااات. أمااااا قاعااادة القااااانون الاااادويل ا

النتاااائج الثانوياااة النتهااااك التااازام اناااائ عااان قاعااادة يشاااملها التعبياااق 
املؤقاات، فاا  تنشااأ عاان التعبيااق املؤقاات اااد ذاتااه، وإ ااا تنشااأ عاان 
التعبياااااق العااااااد  لقواعاااااد القاااااانون الااااادويل الثانوياااااة املتحااااالة خبااااارق 

نظاار   التعبيااق املؤقاات أن يُ  جياابااللتزامااا . وأااا  أيضااا  إىل أنااه 
ماااان  31ماااان املااااادة  2للمعاهاااادا    إطااااار السااااياق العااااام للتقاااارة 

 .1969اتتاقية فيينا لعام 
وأاااار املقاارر اخلااا  إىل أنااه ينااو  النظاار   مسااألة اآلاثر  -114

ر أبن الساا   القانونيااة مبزيااد ماان التتحاايل   مرحلااة اتليااة، لينااه ذ ااّ
والاااااادوك، املقاااااارَرين اخلاصااااااي ج الااااااد فيتزمااااااوريس والساااااا  مهتاااااار  

الساااابقي، رأاي   مهاااا أن التعبياااق املؤقااات للمعاهااادة ينشااائ نتاااس 
االلتزاماااا  الااايت ستنشاااأ عناااد بااادء نتااااذ املعاهااادة. وأااااار   هاااذا 

__________ 
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الاااذ  جتساااده  “املتعاقااادين ااااريعة العقااادُ ”الحااادد إىل أمهياااة مبااادأ 
أ  الذ  . وأاار  ذلك إىل الر 1969من اتتاقية فيينا لعام    26املادة  

 2012 تبااّدى ماان خاا ل املشاااورا  غاا  الرمسيااة الاايت جاار    عااام
والذ  متاده أن التعبيق املؤقت للمعاهادة ينشائ التزاماا  تتجااوز 
نعاااق االلتااازام بعاادم مناقضاااة موضااوع املعاهااادة والغاارض منهاااا قبااال 

 .(385المن اتتاقية فيينا( 18دخوهلا حيز النتاذ الاملادة 
  إىل الساما  الرئيساية للنظاام القااانون وأااار املقارر اخلاا -115

الساااار  علاااى التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا ، أال وهااات أن التعبياااق 
املؤقات ةياان أن تاانن عليااه املعاهادة صااراحة  أو ياانن عليااه اتتاااق 
مساااتقل باااي األطاااراف، وأناااه جياااوز للااادول أن تعلااان، ساااواء بشااايل 

وأناااه جياااوز  ضااامين، نيتهاااا تعبياااق املعاهااادة تعبيقاااا  مؤقتاااا ، صاااري  أو
 إهناء التعبيق املؤقت من جانب واحد أو سالتتاق بي األطراف.

وأبادى املقاارر اخلاا  رأاي  أوليااا  متاااده أن املوضاوع يحاال  لوضااإل   -116
 بنود  وذجية ترمت إىل توف  إراادا  للحيوما .  مبادئ توجيهية أو 

 موجز املناقشة  -2
صو  املقرر اخلا    أعلنت اللجنة أهنا تضم صوهتا إىل  -117

 إعرابه عن التقدير لألمانة العامة لقيامها إبعداد املذ رة.
وأُعاارب عاان رأ  متاااده أنااه، ماان زاويااة السياسااة القانونيااة،  -118

إل اللجنة على اللجوء إىل التعبيق املؤقت  من غ  املناسب أن تشجِّ
للمعاهااااادا . وأُععيااااات أمثلاااااة علاااااى حااااااال  أدى فيهاااااا التعبياااااق 

يْن الااادول عااان التحاااديق عليهاااا. وأااااار املؤقااات  للمعاهااادا  إىل ثاااَ
أعضاااااء آخاااارون إىل أنااااه لاااايس ماااان مهااااام اللجنااااة أن تشااااجإل علااااى 
اللجااااوء إىل التعبيااااق املؤقاااات أو أن تثااااين عنااااه، مااااا دام هااااذا القاااارار 
يدخل سألساس   نعاق املسائل املتعلقاة بسياساا  الدولاة. ومان 

قااااارر التعبياااااق املؤقااااات منظاااااور القاااااانون الااااادويل، للااااادول حرياااااة أن ت
ملعاهااادة ماااا مااان عدماااه. ولاااوح  أيضاااا  أن جلاااوء الااادول املتيااارر إىل 
التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا  يؤ اااد أمهياااة هاااذه اإلميانياااة. فأولئاااك 

يقحدوا  مل 1969من اتتاقية فيينا لعام   25الذين قاموا بحياغة املادة  
لتحقيااق هبااا البتااة تقااوي  املعاهاادا ، وإ ااا رأوا فيهااا وساايلة عمليااة 

األمااان القاااانون، وذلااااك ماااث  ،   حالاااة املعاهاااادا  املتتابعاااة، عاااان 
 طريق إاتحة سبيل سريإل للدول لبدء التعاون فيما يتحل سملعاهدة.

ومااان الشاااواغل األخااارى الااايت أُعااارب عنهاااا أن التعبياااق املؤقااات   -119
للمعاهااااااادا  يثااااااا  مساااااااائل سلغاااااااة األمهياااااااة تتعلاااااااق ساللتتااااااااف علاااااااى  

ياااة القائماااة، مباااا فيهاااا الشاااروط الدساااتورية، فيماااا يتحااال  اإلجاااراءا  احملل 
سملشاااااار ة   املعاهااااادا . ومل تيااااان هاااااذه الشاااااواغل جاااااديرة سلتوقاااااف  
عناادها   رأ  أعضاااء آخاارين. والحظااوا أن الاادول حاارة   أن تضااإل،  

__________ 
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  إطار النظام القانون الاداخلت ليال منهاا، ماا تاراه مناسابا  مان قواعاد  
باد للجناة   ال دا  علاى الحاعيد الادويل. و اان  ادد  يتية التزامهاا بتعها

مااان أن تتااارتض مناااذ البداياااة أن التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا  ياااتم وفقاااا   
من اتتاقياة فييناا    46للقواني الداخلية للدولة املعنية الرهنا  سنعباق املادة  

(. و ااااان علااااى اللجنااااة أن تنظاااار فقااااط   ماااادى ضاااارورة أن  1969لعااااام  
الاااادويل املعاصاااار   احلساااابان القيااااود املتروضااااة مبوجااااب  أيخااااذ القااااانون  

القااواني الداخليااة، ماان دون أن تنظاار   تلااك القيااود اااد ذاهتااا. وماان  
منظااور القاااانون الاادويل، ةثااال رضااا الدولاااة املتعاقاادة العنحااار احلاسااام    
هاذا الحاادد. فما  أُعلاان الرضااا عان التعبيااق املؤقاات ملعاهادة مااا، سااواء  

جياوز للدولاة أن ااتج   أو عن طريق اتتاق مساتقل، ال     املعاهدة ذاهتا 
  27 أبحيام قانوهنا الاداخلت لتربيار عادم الوفااء سلتزاماهتاا الدولياة الاملاادة 

(. ورئاات أيضااا  أن مااا أُعاارب عنااه ماان قلااق  1969 ماان اتتاقيااة فيينااا لعااام 
خبحاااو  االلتتااااف علاااى القواعاااد الداخلياااة ةيااان تبدياااده عااان طرياااق  

للمعاهاااادة ساااايجعل االلتزامااااا  الاااايت    “ املؤقاااات   التعبيااااق ” توضااااي  أن  
تترضها املعاهدة ملزمة للدولة املعنية. وهذا من اأنه أن يسااعد الادول  
  أن تقااارر ماااا إذا  انااات دساااات ها متنحهاااا سااالعة تعبياااق املعاهااادا   

 تعبيقا  مؤقتا . 
ولااااوح  أن مهماااااة اللجناااااة تتمثااااال   وضاااااإل دليااااال عملااااات  -120

د جديدة تتعلق سلتعبيق املؤقت، أو للدول لدى تتاوضها على بنو 
لادى تتساا ها وتعبيقهااا للبنااود القائمااة، ال ساايما أن تعليقااا  عااام 

بشأن قانون املعاهدا  مل تتعرق إىل جوانب مهمة من نان   1966
 حسبما اعُتمد   فيينا. 25املادة 

ورئاااات أن اديااااد األثاااار القااااانون للتعبيااااق املؤقاااات هااااو املهمااااة   -121
وحاااة. ورأى عااادد مااان األعضاااء أن املوافقاااة علاااى التعبياااق  الرئيسااية املعر 

املؤقاات ملعاهااادة مااان املعاهااادا  يعاااين، ماااا مل يتتاااق األطاااراف علاااى أمااار  
خمالف، أن األطراف املعنية ملزمة سحلقوق والواجبا  املنحو  عليهاا  
  املعاهدة  ما لو  انت املعاهادة قاد دخلات فعا   حياز النتااذ. ورأى  

بغاااات للجنااااة أال تُعاااا  أ  أمهيااااة قانونيااااة للتغياااا   بعاااا  األعضاااااء أنااااه ين 
إىل    “ بااادء النتااااذ املؤقااات ” املحاااعلحت املتمثااال   التحاااوحل مااان عباااارة  

. ووفقااااا  القاااارتامب آخاااار، ةياااان التمييااااز بااااي  “ التعبيااااق املؤقاااات ” عبااااارة  
ق بحااااااورة مؤقتااااااة وبااااااي االتتاقااااااا      “ املؤقتااااااة ” املعاهاااااادا  الاااااايت تعباااااا 

إل املقاار “ االنتقاليااة ”  أو  ر اخلااا   ااذلك علااى النظاار   الع قااة  . واااجِّ
  26و   18، مباا   ذلاك املاواد  1969أبحيام أخرى مان اتتاقياة فييناا لعاام  

. وأُباااديت آراء خمتلتاااة خبحاااو  مااادى استحاااواب النظااار    46و   27و 
 املسائل املتعلقة مبسؤولية الدول   إطار هذا املوضوع. 

وُقدم اقرتامب متاده أن يساعى املقارر اخلاا  إىل التحقاحق  اا  -122
واجبااااة التعبيااااق، بوصااااتها  25إذا  اناااات القواعااااد الااااواردة   املااااادة 

قواعاااااد للقاااااانون الااااادويل العااااار  أو غااااا  ذلاااااك،   احلااااااال  الااااايت 
. وقُادم اقارتامب آخار أبن يُنظار 1969تنعبق فيها اتتاقية فيينا لعام   ال

امهة التعبيق املؤقت ملعاهدة من املعاهدا      مدى إميانية مس
 نشأة قواعد القانون الدويل العر .
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ومااااااان املساااااااائل األخااااااارى الااااااايت اقرُتحااااااات  مساااااااائل ةيااااااان  -123
مناقشااااتها مااااا يلاااات  اديااااد مااااا إذا  اناااات توجااااد اااااروط إجرائياااااة 
للتعبياق املؤقاات للمعاهادا ؛ والنظاار   الع قااة باي األطااراف الاايت 
تعباااق معاهااادة ماااا بحاااتة مؤقتاااة واألطاااراف الثالثاااة؛ واليااال الشااارط 

عاهادة نياة واضاحة الذ  يقضات أبن تياون نياة التعبياق املؤقات للم
ال لبس فيها؛ والنظر   مدى انعباق القواعد املتعلقة سلتحتظا  
علااى املعاهاادا ؛ والياال التاارق بااي التعبيااق املؤقاات وبااي التعبيااق 
الضاارور  لاابع  أحيااام املعاهاادة اعتبااارا  ماان اترياا  اعتماااد نحااها 

 (؛ والنظااار  1969مااان اتتاقياااة فييناااا لعاااام  24مااان املاااادة  4الالتقااارة 
مااادى انعبااااق القواعاااد املتعلقاااة بتتسااا  املعاهااادا ؛ وااااث مساااألة 
إهناااااء التعبيااااق املؤقااااات المبااااا   ذلاااااك أثااااره علاااااى املوقااااف القاااااانون 
لألطااااراف الثالثااااة(؛ والنظاااار   موقااااف الاااادول غاااا  املوقِّعااااة أو غاااا  
املنضاامة الاايت ترغااب   أن تعبااق معاهاادة ماان املعاهاادا  املتعااددة 

؛ والنظاار فيمااا إذا  اناات أحيااام معينااة ماان األطااراف تعبيقااا  مؤقتااا  
املعاهااادة،  األحياااام املنشااائة آللياااا  الرصاااد، لااارج ايااام تعريتهاااا 
عن نعاق التعبيق املؤقت؛ وتوضي  النعاق الزمين للتعبيق املؤقت، 
مبااا   ذلااك إميانيااة التعبيااق املؤقاات ألجاال غاا  حماادد؛ والنظاار   

بااادء نتااااذ معاهااادة    مسااألة أن يياااون ل لتزاماااا  أثااار رجعاات مبجااارد
 ان جير  تعبيقها بحتة مؤقتة. وُقدم اقرتامب آخر يدعو إىل إجراء 
متييز عام بي التعبيق املؤقت   سياق املعاهادا  الثنائياة والتعبياق 

 املؤقت   سياق املعاهدا  املتعددة األطراف.
ل إدراج املاااادة  -124 مااان اتتاقياااة فييناااا  25وأُعااارب عااان رأ  يتضاااِّ
  نعاق املوضوع، مبا أن املنظما  الدولية أيضاا  ةيان   1986لعام  

 أن تشارك   التعبيق املؤقت للمعاهدا .
ورأى بعاا  األعضاااء أنااه ماان السااابق ألوانااه الاااذ موقااف  -125

بشأن الناتج النهائت الذ  ستتضت إلياه مناقشاة هاذا املوضاوع،   
ا   حي أ د عدد من األعضاء أن وضإل استنتاجا  مقرتنة بتعليق

ةيااان أن يشااايل وسااايلة  متيااادة لتوضاااي  خمتلاااف اجلواناااب املتحااالة 
 سلتعبيق املؤقت للمعاهدا .

 امل حظا  اخلتامية للمقرر اخلا   -3
أااااااار املقااااارر اخلاااااا  إىل أناااااه ينبغااااات للجناااااة أن تسرتااااااد  -126

مبمارسااة الاادول   التتاااوض بشااأن املعاهاادا  الاايت جياار  تعبيقهااا 
لاادول   تنتيااذ وتتساا  تلااك املعاهاادا . تعبيقااا  مؤقتااا  ومبمارسااة ا

وأ د لييده للرأ  القائل أبنه ينبغت عدم إععاء انعباع أبن اللجنة 
تثاااين عناااه. فاهلااادف هاااو أن  تشااجإل اللجاااوء إىل التعبياااق املؤقااات أو

يتوفر للدول وضومب أ رب لدى التتاوض على بناود التعبياق املؤقات 
ة، أااااار إىل أناااه وتنتياااذها. وفيماااا يتعلاااق سملحاااعلحا  املساااتخدم

علاااى الااارغم  اااا تتضااامنه األعماااال الساااابقة للجناااة مااان إااااارا  إىل 
، ينبغاات الرت يااز علااى املحااعل  املسااتخدم   “باادء النتاااذ املؤقاات”

. ورأى املقاارر اخلااا  أيضااا  “التعبيااق املؤقاات”، أال وهااو 25 املااادة
الدويل أن مسألة ا تساء التعبيق املؤقت للمعاهدا  طابإَل القانون 

العاار  مسااألة تسااتحق النظاار فيهااا فيمااا ماان احلاااال  الاايت تسااعى 
أ ثاااار إىل تعبيااااق معاهاااادة ماااان املعاهاااادا  تعبيقااااا   فيهاااا دولتااااان أو

فيينااا لعااام  مؤقتااا  ماان دون أن تيااون تلااك الاادول أطرافااا    اتتاقيااة
ومااان دون أن يياااون هنااااك اتتااااق مساااتقل هباااذا اخلحاااو .  1969

يد الرأ  القائل أبنه لايس مان مهاام اللجناة وأاار  ذلك إىل أنه يؤ 
أن تشرع   اليل  للقواعد الداخلية للدول. وبناء  على ذلاك، فا ن 
أ  إااااااارة إىل التشاااااريإل الاااااداخلت ينبغااااات أن تُعتااااارب جمااااارد توضااااااي  
للموقاف الااذ  تتخااذه الاادول، فالاادول وحاادها هاات الاايت تتثباات  ااا 

يتعلاااااق بنظمهاااااا لّلجاااااوء إىل التعبياااااق املؤقااااات مااااان تاااااداعيا  فيماااااا 
 القانونية الداخلية.

 25وأ د املقرر اخلا  أنه يعتزم النظر   الع قة بي املادة  -127
، مبااا فيهااا التعباا  1969وبااي األحيااام األخاارى التتاقيااة فيينااا لعااام 

عن الرضا، وتقدمي التحتظا ، واآلاثر على الدول الثالثة، وانعباق 
هناؤهااا، وبعاا ن املعاهاادا . قواعااد التتساا ، وتعبيااق املعاهاادا  وإ

وأاار أيضا  إىل ضرورة النظر   العنحر الزمين للتعبيق املؤقت، مبا 
  ذلااك اديااد مااا إذا  ااان ةياان أن يسااتمر إىل أجاال غاا  حماادد. 
واقاارتمب املقاارر اخلااا  أيضااا  الياال األثاار القااانون للتعبيااق املؤقاات   

وأاااار  ااذلك إىل سااياق قواعااد املعاهاادا  املنشاائة حلقااوق األفااراد. 
أن االخت ف بي املعاهدا  املتعددة األطراف واملعاهدا  الثنائية 

 مسألة من املسائل اليت تستحق البحث. 
وأيااااد املقاااارر اخلااااا  رأ  األعضاااااء الااااذين يتضاااالون عاااادم  -128

الشروع   اليل لقواعد مسؤولية الادول الواجباة التعبياق   ساياق 
رأى أنااه تيتاات اإلااااارة إىل أن  التعبيااق املؤقاات للمعاهاادا . فقااد

دث  خاارق التاازام انااائ عاان معاهاادة جياار  تعبيقهااا بحااتة مؤقتااة حيااُ
اآلاثر القانونياااة الااايت تنشاااأ عااان القواعاااد املير ساااة املتعلقاااة مبساااؤولية 
الدول عن األفعال غ  املشروعة دوليا . وأحاط املقرر اخلاا  علماا  

   1986ييناااا لعاااام أيضاااا  سهتماااام بعااا  األعضااااء إبدراج اتتاقياااة ف
 نعاق املوضوع.

وأاااار املقاارر اخلااا  إىل أنااه يعتاارب أنااه سااييون ماان امل ئاام أن   -129
 تتمخ  دراسة املوضوع عن وضإل مبادئ توجيهية مقرتنة بتعليقا . 
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 الفصل التاسع
 يتعلق ابلنزاعات املسلحة  محاية البيئة فيما

 مقدمة  -ألف

 ،(2011عاااااام قااااارر  اللجناااااة،   دورهتاااااا الثالثاااااة والساااااتي ال -130
   “لنزاعاااا  املسااالحةيتعلاااق س محاياااة البيئاااة فيماااا”إدراج موضاااوع 

  املرفق استنادا  إىل املقرتمب الوارد  (386البرانمج عملها العويل األجل
وأحاطاااات  .(387الالاااادورة أعمااااال تلااااكتقرياااار اللجنااااة عاااان ل اخلااااامس

 اانون   9املاؤر   66/98من قرارهاا  7 ،   التقرةعلما    اجلمعية العامة
، إبدراج املوضااااااوع   باااااارانمج عماااااال اللجنااااااة 2011األول/ديساااااامرب 
 .العويل األجل

أاير/مايو  28، املعقودة   3171قرر  اللجنة   جلستها و  -131
لنزاعاااااا  يتعلاااااق س محاياااااة البيئاااااة فيماااااا”، أن تااااادرج موضاااااوع 2013

ماااار  جا وبساااون ة لسااايدوأن تعاااّي ا  بااارانمج عملهاااا  “املساالحة
 . ملوضوعمعنية هبذا ا ةخاص ةمقرر 

   النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

قادمت ، 2013متوز/يولياه  30، املعقاودة   3188 اجللسة    -132
عن املشااورا  غا  الشتو  التايل تقرير الاللجنة    إىل  ةاخلاص  ةاملقرر 

حزيران/يونيه  6    ابشأن املوضوع ات رائسته  أُجريتالرمسية اليت  
اجللساااااااااة نتساااااااااها، أحاطااااااااات اللجناااااااااة  . و 2013وز/يولياااااااااه مت 9و

 . التقريربذلك  علما  

اليت تقرير املقررة اخلاصة عن املشاورا  غ  الرمسية  
 بشأن املوضوع  أُجريت

حوار غ   من هذه املشاورا  غ  الرمسية فت َ  الغرضُ  ان   -133
قااد تيااون الاايت رمساات مااإل أعضاااء اللجنااة بشااأن عاادد ماان القضااااي 

فاااارتة السااااانوا    خااااا ل لنظاااار   هاااااذا املوضااااوع وثيقااااة الحااااالة س
تيساا  املشاااورا ، أعااد  املقااررة اخلاصااة ورقتااي يااة. ولاخلمااس احلال

وتُتاااارَتض قراءهتمااااا  غاااا  رمسيتااااي اااااددان بعاااا  العناصاااار األوليااااة،
تقرياااار اللجنااااة ل اخلااااامساملرفااااق مقرتنتااااي سملخعااااط العااااام الااااوارد   

 . ملوضوعبشأن ااألويل املقرتمب والذ  يتضمن  2011 لعام
نااة فرصااة للتتياا  وأاتحاات املشاااورا  األوليااة ألعضاااء اللج -134

. وللااااات هباعااااااتالاااااذ  ينبغااااات  واإلدالء بتعليقااااااهتم بشاااااأن املساااااار

__________ 
 .367-365 التقرا (، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2011 حولية (386ال 
 .252   نتسه، املرجإل (387ال 

عناصاااار العماااال الاااايت طُرحاااات للمناقشااااة نعاااااق العماااال ومنهجيتااااه، 
 واالجتاه العام للعمل، واجلدول الزمين لألعمال املقبلة. 

وفيمااااا يتعلااااق مبسااااأليت النعاااااق واملنهجيااااة، اقرتحاااات املقااااررة  -135
وضااوع ماان منظااور زمااين، ال ماان منظااور اجملاااال  اخلاصااة معاجلااة امل

املختلتااة للقااانون الاادويل،  القااانون البيئاات الاادويل وقااانون النزاعااا  
املساااالحة والقااااانون الاااادويل حلقااااوق اإلنسااااان، وذلااااك لياااات ييااااون 
املوضااوع أيساار معاجلااة  وأسااهل   رساام حاادوده. وسااتتناول املراحاال 

مايااة البيئاة قباال الناازاع املساال  الزمنياة التااداب  القانونيااة الايت تُتخااذ حل
و  أثنائه وبعده الاملرحلة األوىل واملرحلة الثانية واملرحلة الثالثة، على 
التوايل(. وقد حظت اتباع هذا النهج سلتشجيإل، ألنه سيتي  للجنة 
أن تعّي على وجه التحديد املسائل القانونية املتعلقة سملوضوع اليت 

املساال . وتعيااي هااذه املسااائل ةياان تنشااأ   خمتلااف مراحاال الناازاع 
 مبادئ توجيهية حمد دة.  أن ييسر بعدئذ وضإل استنتاجا  أو

واقرتحاات املقااررة اخلاصااة  ااذلك أن ينحااب تر يااز األعمااال  -136
علاااى املرحلاااة األوىل، أ  االلتزاماااا  ذا  الحااالة أب  نااازاع مسااال  

زاع. النااااابعااااد الاااايت تُتخاااااذ التاااااداب  حمتماااال، واملرحلااااة الثالثاااااة، وهاااات 
املرحلة الثانية، أ  املرحلة اليت تنعباق   أثنائهاا قاواني احلارب،  أما

ارتئاااات أن تعااااديل األنظمااااة  فسااااييون نحاااايبها ماااان الرت يااااز أقاااال، إذ
القانونيااة القائمااة لاايس ماان مهااام اللجنااة. واقاارُتمب أن تر ااز األعمااال 

 . الدوليةالنزاعا  املسلحة غ  أيضا  على  الثانية سملرحلة املتعلقة

وقد رحب أعضاء اللجنة عموما  بانهج معاجلاة املوضاوع    -137
إطار مراحل زمنية. وأ د عدد مان األعضااء أن املرحلاة الثانياة هات 
األ ثر أمهية. ورأى آخرون أن املرحلة األهم هات إماا املرحلاة األوىل 

هنايااااة املعاااااف،  ااااان  . و  لتامهااااااملرحلتااااان   املرحلااااة الثالثااااة، أو أو
اك اتتاااق عااام مااإل رأ  املقااررة اخلاصااة، ومتاااده أنااه، علااى الاارغم هناا

ةياان التحاال  ماان ضاارورة تقساايم العماال إىل مراحاال زمنيااة، ف نااه ال
إن هااذا التحااال ساااييون  علااى  اااو صااارم باااي خمتلااف املراحااال. إذ

يتتق مإل طريقة سراين القواعد القانونية ذا  الحلة.  محعنعا  ولن
لاااى سااابيل املثاااال، يتاااألف مااان قواعاااد فقاااانون النزاعاااا  املسااالحة، ع

 تنعبق قبل النزاع املسل  و  أثنائه وبعده. 

إذا  ااااان   وعاجلاااات املشاااااورا  غاااا  الرمسيااااة أيضااااا  مسااااألة مااااا  -138
ينبغااات للجناااة أن تنظااار   آاثر أسااالحة معيناااة علاااى البيئاااة. واقرتحااات  
املقررة اخلاصاة أال يياون أثار أسالحة حماددة هاو حماور الرت ياز. وأبادى  

  األعضاااء مااوافقتهم علااى ذلاااك، حمااذرين ماان النظاار   مساااألة  بعاا
 األسلحة، بينما ارلى البع  اآلخر أنه ينبغت معاجلة هذه املسألة.  
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املقررة  وّزعت، مسار األعمال املقبلةولتيس  النقاا بشأن  -139
، متضاامنا  مااا تقاارتمب املوضااوع املقبلااة بشااأنل اعماالألإطااارا  اخلاصااة 

ل اعمااواقاارُتمب وضااإل جاادول زمااين لأل قريرهااا األول.الرت يااز عليااه   ت
لتنظار    ال سانة على أن يقد م تقريار واحاد   ،مدته ث ث سنوا 

  للجنة.افيه 
وأااااار  املقاااررة اخلاصاااة إىل أهناااا تناااو  تقااادمي تقريرهاااا األول   -140

.  2014  عااااام    دورهتااااا السادسااااة والسااااتي    إىل اللجنااااة لتنظاااار فيااااه  
  التقرياااار األول علااااى املرحلااااة األوىل، أ  علااااى  وسينحااااب الرت يااااز  

يتعاارق التقرياار   ناازاع مساال  حمتماال. ولاان   ذا  الحاالة أب  االلتزامااا   
الضارور     مان  اان    وإن   ، عد النازاع   حاد ذاهتاا ب  تداب  مرحلة ما إىل 

نازاع مان النزاعاا     تداب  قبال نشاوب تلك ال اللاذ   اإلعداد أن جير  
  أن ااااادد،   إىل أهنااااا تعتاااازم   . وأاااااار  املقااااررة اخلاصااااة أيضااااا  املساااالحة 
إعااااداد تقريرهااااا األول، املسااااائل الااايت ساااابق أن نظاااار  فيهااااا    ألغاااراض 
 . احلايل   ملوضوع س   ذا  صلة ةين أن تيون  اليت  اللجنة و 

 2015 م   عااممب أن يتناول التقريار الثاان الاذ  سايقد  واقرتُ  -141
  ذلااااك النزاعااااا  املساااالحة غااااا   مبااااا ،قااااانون النزاعااااا  املساااالحة

. وس  ز التقرير الثالث القائمةللقواعد   يتضمن الي   أن  الدولية، و 
  ذلاك جارب الضارر  النازاع، مباا  بعد املتعلقة مبرحلة ماعلى التداب   

( responsibility and liabilityال ةوالتبعاا يةوإعااادة اإلعمااار واملسااؤول
لنظر   السوابق القضائية. إىل اخا   اهتمام  مإل إي ء    ، والتعوي 

مبااادئ مشاااريإل  وستتضاامن التقااارير الث ثااة مجيعهااا اسااتنتاجا  أو
إىل  تهااااانياااة إحالماااإل إميتُعااارض علاااى اللجناااة ملناقشاااتها، توجيهياااة 

 جلنة الحياغة. 

  بشااأن عملهااا  ملساااعدهتا      ، وأاااار  املقااررة اخلاصااة إىل أنااه  -142
مااان املهااام مجاااإل معلوماااا  مااان محاااادر متنوعاااة.  ساااييون    ، املوضاااوع 

مااان املتياااد أن  ساااييون  هاااذا الحااادد، قالااات املقاااررة اخلاصاااة إناااه   و  
تعبيق    ا استمر فيه حاال   على  تعلب اللجنة إىل الدول تقدمي أمثلة  

  ذلاك املعاهاادا  اإلقليميااة والثنائيااة،     القاانون البيئاات الاادويل، مبااا 
أعضاااااُء    وقااااد اااااج إل غاااا  الاااادويل.   أوقااااا  الناااازاع املساااال  الاااادويل أو 

إجراء مشااورا  ماإل أجهازة األمام املتحادة األخارى  على  اللجنة أيضا  
املتحاادة  املنظماا  الدولياة املعنياة اماياة البيئااة، مثال بارانمج األمام   أو 

لشاااااااؤون  الساااااااامية  للبيئاااااااة، واليونسااااااايو، ومتوضاااااااية األمااااااام املتحااااااادة  
و ان هناك أيضا  ترحيب  ال جئي، واللجنة الدولية للحليب األمحر.  

االااااااد األفريقاااات    مشاااااورا  مااااإل اهليئااااا  اإلقليميااااة،  إبجااااراء   عااااام 
 واالااد األورويب وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول األمرييية. 

 بشاااااااأنل اللجناااااااة اعمااااااالنهاااااااائت أل سلناااااااتجوفيمااااااا يتعلاااااااق  -143
مبااااادئ مشاااااريإل املوضااااوع، أاااااار  املقااااررة اخلاصااااة إىل أن وضااااإل 

وضاإل مشاروع اتتاقياة. مان املوضاوع أنسب هلذا توجيهية غ  ملزمة 
ورأى بعاااا  األعضاااااء أنااااه ماااان السااااابق ألوانااااه الاااااذ قاااارار بشااااأن 

 ل.اعمألاناتج الشيل النهائت ل
السااااابقة إىل وجااااود تباااااين   الرتمجااااة  نتباااااه أيضااااا  وُوجااااه اال -144

. خلاااق لبساااا   مااااوهاااو لعناااوان املوضاااوع إىل بعااا  اللغاااا  الرمسياااة، 
محاية البيئة ”ينبغت أن ييون عنوان املوضوع على النحو التايل   إذ
  “فيما يتعلق ”إدراج عبارة    جيب. و “لنزاعا  املسلحةيتعلق س فيما

املراحااال الزمنياااة  يشاااملاملوضاااوع  إىل أن ل ااااارة  مجياااإل اللغاااا  
 . يقتحر على مرحلة النزاع املسل  الث ث وال
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 الفصل العاشر 
 ( AUT DEDERE AUT JUDICARE)احملاكمة  االلتزام ابلتسليم أو

 مقدمة  -ألف

(، 2005عااام الالسااابعة واخلمسااي قاارر  اللجنااة،   دورهتااا  -145
 aut dedere autالاحملا ماة  االلتازام سلتساليم أو”أن تادرج موضاوع 

judicare)“   برانمج عملها، وعينت السيد جيس ف غالِتسيت  
 . (388المقررا  خاصا  

قااادم املقااارر اخلاااا  أربعاااة تقاااارير. وتلقااات اللجناااة التقريااار و  -146
(، 2006األويل ونظاااااار  فيااااااه   دورهتااااااا الثامنااااااة واخلمسااااااي العااااااام 

(، والتقرياار 2007والتقرياار الثااان   دورهتااا التاسااعة واخلمسااي العااام 
(، والتقرياااار الرابااااإل   دورهتااااا 2008الثالاااث   دورهتااااا السااااتي العااااام 

 .(389ال(0112الثالثة والستي العام 
عامل فريق أنشئ (، 2009عام   الدورة احلادية والستي الو  -147

، وأسااتر  مناقشااا  (390المتتااومب العضااوية برائسااة الساايد آالن بيليااه
مقااارتمب  لدراساااة املوضاااوع حيااادد  هاااذا الترياااق عااان إعاااداد إطاااار  عاااام  

الثانياة الادورة  و  .(391الالقضااي اليت ينبغت أن يعاجلها املقرر اخلا 
(، أعياااد تشاااييل الترياااق العامااال وتاااوىل السااايد 2010العاااام  والساااتي

__________ 
انظااااااااااار ال 2005آب/أغساااااااااااعس  4املعقاااااااااااودة    2865  جلساااااااااااتها  (388ال 

(. وأيد  اجلمعية العامة، 500(، التقرة الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2005 حولية
، قااااارار 2005تشاااارين الثاااااان/نوفمرب  23املاااااؤر   60/22 هااااامااااان قرار  5  التقاااارة 

  بااارانمج  أُدرجاملوضاااوع قاااد   اااان اللجناااة إدراج املوضاااوع   بااارانمج عملهاااا. و 
 استنادا  (  2004 عامال  دورهتا السادسة واخلمسي  عمل اللجنة العويل األجل  

، اجمللاد الثاان الاجلازء 2004 حولياةال السانةك لتلااملرفق بتقريار اللجناة   املقرتمبىل  إ
 (.363و 362(، التقراتن الثان
 A/CN.4/571، اجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء األول(، الوثيقااااااة 2006 حوليااااااة (389ال 

، اجمللاااااااااد الثاااااااااان الاجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2007 حولياااااااااةو ؛الالتقريااااااااار األويل(
A/CN.4/585 )األول، اجمللااااد الثااااان الاجلاااازء 2008 حوليااااةو ؛الالتقرياااار الثااااان ،)

، اجمللااااد الثااااان الاجلاااازء 2011 حوليااااةالالتقرياااار الثالااااث(؛ و A/CN.4/603الوثيقااااة 
 الالتقرير الرابإل(. A/CN.4/648األول(، الوثيقة 

املعقاودة    ،2988  جلساتها  اللجنة رر قأثناء الدورة الستي،     (390ال 
 آالن  السايد برائسة سملوضوع معنيا   عام    فريقا   تنشئ أن  ،2008متوز/يوليه    31

 والسااتي احلاديااة الاادورة   وعضااويته العاماال التريااق واليااة اااد د أن  علااى بيليااه،
، 2009 حوليااةو ؛315 ة(، التقاار الثااان، اجمللااد الثااان الاجلاازء 2008 حوليااةانظاار ال

 (. 198 التقرة ،(الثاناجمللد الثان الاجلزء 
على اإلطاار العاام املقارتمب الاذ  أعاده الترياق العامال، انظار   ل ط ع (391ال 

 .204 التقرة ،(الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2009 حولية

. وُعرضت على التريق  (392الإنريييه  انديويت رائسته   غياب رئيسه
الدراساااااااااة االستقحاااااااااائية الااااااااايت أعااااااااادهتا األماناااااااااة العاماااااااااة العامااااااااال 
االتتاقيااااا  املتعااااددة األطااااراف الاااايت قااااد تيااااون ذا  صاااالة  بشااااأن

(، أنشاااأ  2012رة الرابعاااة والساااتي العاااام الااادو  . و (393السملوضاااوع
اللجنة فريقا  عام   متتاومب العضاوية معنياا  مبوضاوع االلتازام سلتساليم 

، برائساة السايد  راينغسااك  (aut dedere aut judicareالاحملا ماة  أو
 يتيشايسار ، لتقييم ما أُحرز من تقادم   أعماال اللجناة املتعلقاة 

اخليااااااااارا  الااااااايت ةياااااااان أن تتبعهاااااااا اللجنااااااااة   سملوضاااااااوع وااااااااث 
 .(394الاملستقبل

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

  هاااااذه الااااادورة، أعااااااد  اللجناااااة تشاااااييل الترياااااق العامااااال   -148
 autال احملا مااة   املتتااومب العضااوية املعااين مبوضااوع االلتاازام سلتسااليم أو 

dedere aut judicare )     يتيشايساااار .  برائساااة السااايد  راينغسااااك
تقياايم مااا اضااعُلإل بااه ماان أعمااال متعلقااة هبااذا  العاماال  وواصاال التريااق  

املوضاااوع، وخباصاااة   ضاااوء حيااام حميماااة العااادل الدولياااة   قضاااية  
البلجيياااااااا ضاااااااد    التساااااااليم  املساااااااائل املتحااااااالة ساللتااااااازام سحملا ماااااااة أو 

. وعقااد التريااق العاماال ساابإل  2012متوز/يوليااه    20املااؤر     ( 395ال الساانغال( 
  24و   18حزيران/يونيااه و   5أاير/مااايو و   28و   16و   14و   8جلسااا ،    
 . 2013متوز/يوليه  

، 2013متوز/يولياااااااااااااه  31املعقاااااااااااااودة    3189و  اجللساااااااااااااة  -149
أحاطااات اللجناااة علماااا  بتقريااار الترياااق العامااال الاااذ  يااارد   املرفاااق 

 األول هلذا التقرير.

__________ 
، أحاطاات اللجنااة 2010متوز/يوليااه  30املعقااودة    ،3071 ةلساااجل   (392ال 

لاااااااارئيس املؤقاااااااات للتريااااااااق العاماااااااال ا قدمااااااااه الااااااااذ سلتقرياااااااار الشااااااااتو   علمااااااااا  
 (. 340-336، التقرا  (الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2010 حوليةال
 . A/CN.4/630الوثيقة  ،(األولنتسه، اجمللد الثان الاجلزء  املرجإل (393ال 
، أحاطاااااات اللجنااااااة  2012متوز/يوليااااااه    30املعقااااااودة      ، 3152  اجللسااااااة     (394ال 

اجمللاد الثاان  ،2012 حوليةالعامل ال   التريق   رئيس قدمه    الذ  علما  سلتقرير الشتو   
 (.  221-207التقرا     ، (الثانالاجلزء 

 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (395ال 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422  . 
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 الفصل احلادي عشر 
 شرط الدولة األوىل ابلرعاية 

 مقدمة  -ألف

(، أن تااادرج 2008قااارر  اللجناااة،   دورهتاااا الساااتي العاااام  -150
  بااااارانمج عملهاااااا وأن  “اااااارط الدولاااااة األوىل سلرعايااااة”موضااااوع 

 .(396التنشئ فريق دراسة معنيا  سملوضوع   دورهتا احلادية والستي
وأنشااائ فرياااق الدراساااة، برائساااة  ااال مااان السااايد دوانلاااد ما رياااه   -151

،  ( 397ال ( 2009والسااايد أ. روهاااان ب يااارا،   الااادورة احلادياااة والساااتي العاااام  
( و  الادورة الثالثاة  2010وأعيد تشاييله   الادورة الثانياة والساتي العاام  

الاادورة الرابعااة   . و  ( 398ال ( سلرائسااة املشاارت ة نتسااها 2011والسااتي العااام  
اللجنااااة تشااااييل فريااااق الدراسااااة املعااااين   (، أعاااااد  2012والسااااتي العااااام  

 . ( 399ال ما ريه  بشرط الدولة األوىل سلرعاية برائسة السيد دوانلد 

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

  هذه الدورة، أعاد  اللجنة تشييل فريق الدراسة املعين  -152
بشاااااارط الدولااااااة األوىل سلرعايااااااة، برائسااااااة الساااااايد دوانلااااااد ما ريااااااه. 

__________ 
  انظااااااااااااااار ال   2008أغساااااااااااااااعس  / آب   8      املعقاااااااااااااااودة   2997  جلساااااااااااااااتها      ( 396ال  

  املخعاااط   علاااى   ول طااا ع (.  354  التقااارة   ، ( الثاااان ، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء  2008 حولياااة 
  علماا    العاماة   اجلمعياة   أحاطت   وقد .  الثان   املرفق   نتسه،   املرجإل   انظر   للموضوع،   العام 
 . 2008ديسمرب  / األول   انون   11  املؤر    123/ 63 قرارها  من   6  التقرة      القرار   هبذا 
 اللجنااة أحاطاات، 2009متوز/يوليااه  31املعقااودة    ،3029 اجللسااة   (397ال 

 الدولااة بشاارط املعااين الدراسااة لتريااق املشااار ي رئيساايلل الشااتو  سلتقرياار علمااا  
-211 التقارا  ،(الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2009 حولية  الانظر  سلرعاية  األوىل

 يشااايل أن  ةيااان إطاااار   فياااه، نظااار ماااا ضااامن ،(. ونظااار فرياااق الدراساااة216
تاق علاى جادول زماين لألعماال يشاتمل علاى خريعة طريق لألعمال املقبلة، وات  

 خحوصااا ، ،زياد ماان الضاوء علاى املساائل املتعلقاةاملإلقااء  بغارضإعاداد ورقاا  
 بنعاق اروط الدولة األوىل سلرعاية وتتس ها وتعبيقها. 

، أحاطاات اللجنااة 2010متوز/يوليااه  30املعقااودة    ،3071 ةلساااجل   (398ال 
 ،2010 حولياة انظارالدراساة ال لترياق املشاار ي  رئيسايللعلما  سلتقرير الشاتو   
اساااااة   (. ونظااااار فرياااااق الدر 373-359 (، التقااااارا الثااااااناجمللااااد الثاااااان الاجلااااازء 
لتياون مبثاباة خريعاة  2009 عاد  علاى أسااس إطاار عاامخمتلف الورقا  اليت أُ 

. 2010 تاق علاى بارانمج عمال لعاامطريق لألعمال املقبلة وتناوهلاا سلبحاث، وات  
، أحاطات اللجناة علماا  2011آب/أغساعس  8املعقاودة     ،3119  اجللسة و 

اجمللاد  ،2011 حولياة انظارال الدراساة لترياق املشاار ي  للرئيسيسلتقرير الشتو   
 ورقااااا    الدراسااااة فريااااق(. ونظاااار 362-348 التقاااارا  ،(الثااااانالثااااان الاجلاااازء 

 . سلبحث وتناوهلا 2009 عام إطار أساس على أُعد  إضافية
، أحاطاات اللجنااة 2012ز/يوليااه متو  27املعقااودة    ،3151 اجللسااة   (399ال 

اجمللااد الثااان  ،2012 حوليااة انظاارال الدراسااة فريااق لاارئيسعلمااا  سلتقرياار الشااتو  
 إضاااافية ورقاااا    الدراساااة فرياااق(. ونظااار 265-244التقااارا   ،(الثاااانالاجلااازء 
 . سلبحث وتناوهلا 2009 عام إطار أساس  على أُعد 

غيابه، توىل السايد ماتيااس فورتاو الرائساة. وعقاد فرياق الدراساة  و 
 .2013متوز/يوليه  30و 15و 10أاير/مايو و 23أربإل جلسا    

، 2013متوز/يولياااااااااااه  31ودة   ، املعقااااااااااا3189و  اجللساااااااااااة  -153
 أحاطت اللجنة علما  بتقرير فريق الدراسة.

 أعمال فريق الدراسة -1
هو الساعت    ة اهلدف العام لتريق الدراس ينبغت اإلاارة إىل أن   -154

هج  جتزؤ القانون الدويل ول يد أمهية زايدة االتسااق   الانُ إىل جتنب 
يتعلااق   ساايما فيمااا  مار، ال املتبعااة   قاارارا  التحياايم   جمااال االسااتث 

سااااعيه إىل  فريااااق الدراسااااة  يواصاااال  أبحيااااام الدولااااة األوىل سلرعايااااة. و 
ملسااامهة   اقيااق قااادر أ اارب ماان اليقاااي واالسااتقرار   جمااال قاااانون  ا 

تياون لاه فائادة عملياة للعااملي    التريق صوغ انتاج  يعتزم االستثمار. و 
يعتااازم فرياااق الدراسااااة   السياساااا . وال   واضاااعت   جماااال االساااتثمار ول 

ط الدولة  و شر املتعلقة ب واد  امل تنقي  مشاريإل   إعداد أية مشاريإل مواد أو 
1978 عام اليت وضعتها اللجنة      األوىل سلرعاية 

 . ( 400ال 
سية مناذ  واث عدة ورقا  عمل أسا فريق الدراسة  قد أعد  و  -155
تسااليط مزيااد ماان الضااوء علااى التحااداي   ، سااعيا  منااه إىل  2010 عااام 

  جماااال قاااانون    املعاصااارة الااايت يعرحهاااا اااارط الدولاااة األوىل سلرعاياااة 
تحاانيف   الأ(   يلاات   بوجااه خااا  مااا   اااث فريااق الدراسااة االسااتثمار. و 

 ارسة  ، وهت  املوجودة   الوقت الراهن   أحيام الدولة األوىل سلرعاية 
  1978 عاااام    واد الااايت اعتمااادهتا اللجناااة  املااامشااااريإل   الب( و   مساااتمرة؛ 

الج( اجلوانب  و مهمة فيها؛  مشاريإل املواد تلك  تزال   واجملاال  اليت ال 
 يتيااة  املتعلقااة بييتيااة تعااور ااارط الدولااة األوىل سلرعايااة   املاضاات و 

احلاضااار   ساااياق االتتااااق العاااام بشاااأن التعريتاااا   تعاااوره   الوقااات  
الد( التعااورا   و ومنظمااة التجاارة العامليااة؛  الالغاا (  اجلمر ياة والتجااارة  

األخاااارى   سااااياق منظمااااة التعاااااون والتنميااااة   املياااادان االقتحاااااد   
ملساااائل  ا  ( ه ال و وماااؤمتر األمااام املتحااادة للتجاااارة والتنمياااة الاألونيتااااد(؛  

ومنهاااا  تعبياااق اااارط الدولاااة األوىل سلرعاياااة،  املعاصاارة املتعلقاااة بنعااااق  
؛  ( 401ال مااااافيزيين   قضااااية    الحااااادر املسااااائل الناااااائة عاااان القاااارار    مااااث   
الييتيااة الاايت فساار  هبااا حمااا م االسااتثمار ااارط الدولااة األوىل   والو( 

أثاااار  ت هااااا ماااان القضااااااي؛ والز(   وفيمااااا مااااافيزيين  سلرعايااااة،   قضااااية  
__________ 

 . 74 التقرة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،1978 حولية (400ال 
 Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case (401ال 

No. ARB/97/7, Decision of the tribunal on objections to jurisdiction, 25 

January 2000 (available from https://icsid.worldbank.org/) . 

https://icsid.worldbank.org/
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تعبيااق اااروط الدولااة األوىل    علااى العبيعااة املختلعااة حملااا م االسااتثمار  
 . ( 402ال ة سلرعاية على األحيام اإلجرائي 

اديااد احملّيمااي واحملااامي علااى فريااق الدراسااة أيضااا   وعماال -156
فضاا   شااروط الدولااة األوىل سلرعايااة، ب تحاالة  قضااااي االسااتثمار امل

. وع وة هاتتس   جرى يتم الدولة األوىل سلرعاية الاحيأع  ا نو أ  عن
لشروط الدولة األوىل  املضمون املعيار اديد وملواصلة على ذلك، 

نظاار التريااق   ورقااة غاا  رمسيااة بشااأن سلرعايااة   جمااال االسااتثمار، 
بعااد قضااية  الشااروط النموذجيااة للدولااة األوىل سلرعايااة   حقبااة مااا

اليت صدر  تعل الردود أايال تتناول خمتلف   ورقة  وهت  ،مافيزيين
 ومنهااا الاانن، مااافيزيينالقاارار املتعلااق بقضااية   أعقاااب دول الااعاان 
ينعباق علاى أحياام  ن ارط الدولاة األوىل سلرعاياة العلى أ  ا  اديد

الايت يسار  عليهاا اارط الدولاة  تعاداد اجملااال  تسوية املنازعا  أو
ورقااة عمال غا  رمسيااة نظار فريااق الدراساة أيضاا    األوىل سلرعاياة. و 
ط الدولااة و ااار  اللغويااة املسااتخدمة  ن الحاايغ تععاات حملااة عامااة عاا

األوىل سلرعاية   اتتاقا  املقر اليت متن   ثلت الدول لدى املنظمة 
نتااااس االمتيااااازا  واحلحاااااان  املمنوحااااة للدبلوماساااايي   الدولاااااة 

العمل غ  الارمسيتي  ورقيتالعمل جاراي    إعداد   يزال املضيتة. وال
املعاهادا  الضاريبية ”غا  رمسياة عان ، إىل جانب ورقة عمال  يهات

 .“الثنائية وارط الدولة األوىل سلرعاية
قااد خلاان   وقاات سااابق إىل ضاارورة   ااان فريااق الدراسااةو  -157

يتعلااق  الدولااة األوىل سلرعايااة فيمااااااروط التعمااق   دراسااة مسااألة 
جاااارة   لتس املتعلاااقاخلااادما    إطاااار االتتااااق العاااام  سلتجاااارة  
الدولاااة األوىل اااارط واتتاقاااا  االساااتثمار، والع قاااة باااي  اخلااادما 

واملنحااتة ومعاااي  املعاملااة الوطنيااة، فضاا   العادلااة سلرعايااة واملعاملااة 
اتتاقا  التيامل االقتحاد  اإلقليمت واتتاقا  التجارة احلرة، عن  

الدولااة األوىل سلرعايااة  اااروط ا تعبيقاا تذا  انااإ وذلااك لتقياايم مااا
وجااارى أيضاااا   .  عملااه رااااد فريااق الدراساااةت  تلااك اجملااااال  قااد 

لتااات االنتبااااه إىل ضااارورة النظااار   الع قاااة باااي املعاهااادا  الثنائياااة 
واملعاهااادا  املتعاااددة األطاااراف و يتياااة ساااراين اااارط الدولاااة األوىل 

__________ 
. روهان أ “ الدوانلد ما ريه وسلرعاية  األوىل  الدولة  ألحيام  فهرس” (402ال 

“ 1978 عاااام   الااادويل القاااانون  جلناااة وضاااعتها الااايت املاااواد مشااااريإل”وب يااارا(؛ 
 ؛(2013تنقااااي    عااااام الاااااينيا موراساااات( الخضااااعت هااااذه الورقااااة ملزيااااد ماااان ال

“ العامليااااة التجاااارة ومنظمااااة الغاااا  ساااياق   سلرعايااااة األوىل الدولاااة اااارط”و
   والتنمياااة التعااااون  منظماااة باااه اضاااعلعت الاااذ  العمااال”و ؛الدوانلاااد ما رياااه(

 ؛“ الحممااااود احلمااااود(سلرعايااااة األوىل الدولااااة ااااارط بشااااأن  االقتحاااااد  املياااادان 
“ سلرعاياااة األوىل الدولاااة اااارط بشاااأن  األونيتااااد باااه اضاااعلإل الاااذ  العمااال”و

  إطااااااار معاهاااااادا  االسااااااتثمار“  مااااااافيزيين مشاااااايلة”و ؛السااااااتيتن فاساااااايان(
   الااواردةوتعبيااق اااروط الدولااة األوىل سلرعايااة  تتساا ”وروهااان ب ياارا(؛  الأ.

لشاااروط  االساااتثمار حماااا م تتسااا ”و“ الدوانلاااد ما رياااه(؛ االساااتثمار اتتاقاااا 
 حملااااا مالعبيعااااة املختلعااااة  أثاااار”والدولااااة األوىل سلرعايااااة“ الدوانلااااد ما ريااااه(؛ 

“ ةاالستثمار على تعبيق اروط الدولاة األوىل سلرعاياة علاى األحياام اإلجرائيا
 الماتياس فورتو(.

دا  مناااذ اعتمااااد اللجناااة  سلرعايااة   بيئاااة أصااابحت أااااد تنوعاااا   وتعقاااح
، 1978 مشاريإل املواد املتعلقة بشاروط الدولاة األوىل سلرعاياة   عاام

وإىل مسألة املعاملة سملثال   تعبياق ااروط الدولاة األوىل سلرعاياة، 
 سيما   االتتاقا  املربمة بي البلدان املتقدمة والبلدان النامية. ال

دف النهااااائت هااااو إعااااداد تقرياااار واتُتااااق عمومااااا  علااااى أن اهلاااا -158
اااامل حيلاال علااى  ااو منهجاات خمتلااف املسااائل الاايت تُعتاارب مسااائل 
ذا  صااااالة. واملتااااااوخى مااااان ذلااااااك هاااااو أن يتااااااي  التقريااااار النهااااااائت 
معلومااا  أساسااية عامااة عاان األعمااال املضااعلإل هبااا ضاامن اإلطااار 

العامة للقانون الدويل   ضوء التعورا  ال حقاة،   للقواعداألوسإل  
. 1978 هااااا التعااااورا  الاااايت تلاااات اعتماااااد مشاااااريإل مااااواد عااااامفي مبااااا

وعليااه، ساايُتوخى أيضااا  أن يتناااول التقرياار القضااااي املعاصاارة املتعلقااة 
بشروط الدولة األوىل سلرعاية، ايث يتضمن   هذا الحدد الي   
جلوانااب ماان قبياال األمهيااة املعاصاارة ألحيااام الدولااة األوىل سلرعايااة، 

ماااات هبااااا هيئااااا  أخاااارى بشااااأن تلااااك األحيااااام، واألعمااااال الاااايت قا
والااانُهج املختلتاااة الااايت تُتباااإل   تتسااا ها. ورئااات أن التقريااار النهاااائت 

مساااألة تتسااا  أحياااام  لترياااق الدراساااة ةيااان أن يتنااااول بوجاااه عاااام
يتعلاااق بتساااوية  الدولاااة األوىل سلرعاياااة   اتتاقاااا  االساااتثمار فيماااا

العوامااال ذا  الحااالة املنازعاااا ، وأن يشاااتمل علاااى اليااال ملختلاااف 
بتلك العملية، وأن يقدم، حسب االقتضاء، مبادئ توجيهية وأمثلة 
علااى الشااروط النموذجيااة ماان أجاال التتاااوض بشااأن أحيااام الدولااة 

 األوىل سلرعاية، استنادا  إىل  ارسة الدول.

 فريق الدراسة   الدورة احلالية   مناقشا  -2
معاهاادا   ” ُعرضاات علااى فريااق الدراسااة ورقااة عماال بعنااوان   -159

االسااتثمار الثنائيااة بشااأن احملااا م املختلعااة  العبيعااة القانونيااة لتسااوية  
أعدها السيد اينيا موراسات، جنباا  إىل جناب   ، “ منازعا  االستثمار 

دراساة استقحاائية للحايغ اللغوياة املساتخدمة  ” مإل ورقة عمال بعناوان 
سلرعاياااااة واالجتهاااااادا  القضاااااائية املتحااااالة      ااااااروط الدولاااااة األوىل 

أعدها السيد حممود احلمود. واستمر فريق الدراسة    ، “ مافيزيين بقضية  
أيضااااا    ااااااث االجتهاااااادا  القضاااااائية واملمارساااااا  املعاصااااارة ذا   

هاااااذا الحااااادد،   الحااااالة بتتسااااا  ااااااروط الدولاااااة األوىل سلرعاياااااة. و  
املخالتاااااة واملساااااتقلة  ُعرضااااات علاااااى فرياااااق الدراساااااة القااااارارا  واآلراء  

 واليت تتناول املسائل اليت ينظر فيها التريق.   ( 403ال الحادرة حديثا  
__________ 

 Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID Case ( 403ال  

No. ARB/05/1, Award dispatched to the parties on 22 August 2012, and 

dissenting opinion of Judge Charles N. Brower and opinion of Professor 

Domingo Bello Janeiro; Kılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi v. Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1, Award 

dispatched to the parties on 2 July 2013, and separate opinion of Professor 

William W. Park. See also ICSID decision on the objection to jurisdiction 

for lack of consent in Garanti Koza LLP v. Turkmenistan, ICSID Case No. 

ARB/11/20, 3 July 2013 (available from https://icsid.worldbank.org/) . 
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 ا  جانبا موراسات اينياورقة العمل اليت أعدها السيد   ناولوتت -160
 فيماا 2012 عاام   الدراساة فرياق انقشها أن  سبق  اليت  اجلوانبمن  
أثاار العبيعااة ”عاان  فورتااو ماتياااسالساايد  أعاادهاعماال  بورقااة يتحاال

تعبيق اروط الدولة األوىل سلرعاية   علىاملختلعة حملا م االستثمار  
، و اناااات تشااااتمل علااااى الياااال لظاااااهرة “ةعلااااى األحيااااام اإلجرائياااا

 املخااااااتلط التحياااااايم طبيعااااااةخاااااا ل ااااااارمب  مااااااناحملااااااا م املختلعااااااة 
تعبياااق اااارط الدولاااة  خحوصاايا سالساااتثمار؛ وتقيااايم  يتعلاااق فيمااا

 ذلااك التحياايم  ثاالتحياايم املخااتلط؛ ودراسااة األوىل سلرعايااة   ال
 ؛تعبيااق ااارط الدولااة األوىل سلرعايااة علااى األحيااام اإلجرائيااة علااى
 تعمااالالعبيعاااة املختلعاااة للتحيااايم   جماااال االساااتثمار  أن اعتباااارو 

 مادعى ودولاة خاا  مادع مهااألن طر  الدعوى، و على مستويي، 
ةو مهااااا طرفااااان خمتلتااااان   طبيعتهمااااا؛  عليهااااا، ن احمليمااااة أب احملاجااااّ
لدولة ل الوطنيةمحيمة لل الوويتت البديل  مثل هذه احلالة   تيون

. الااايت لاااوال اخاات ف احلاااال ليانااات هاات احمليماااة املختحاااةاملضاايتة 
واملسااااتوى  الااااوطينالتحياااايم املخااااتلط بااااي املسااااتوى  يقااااإلوهيااااذا، 
جتماإل بيناه وباي  يتعلاق سالساتثمار،  ، فيماامثة أوجه تشاابهالدويل، و 
، إذ التحياااايم التجااااار  الاااادويل والتحياااايم الاااادويل العااااام اااال ماااان 
ورقاااة  دفوهتااا. عاااامعنحااار و  خاااا   مهاااا علاااى عنحااار   ينعاااواين

اترماات  منظااور تقاادميإىل  موراسااتاااينيا العماال الاايت أعاادها الساايد 
بإل إضاتاء العاا”لتعور القانون   هذا اجملال. وتش  إىل أن عملية 

مان الشار ا  املربماة باي اار ة   “اتتاقاا  االمتيااز”على    “الدويل
 ومعلإل عشر التاسإل القرن   وهر املضيتة  الدولةبي  و   ستثمرةامل

 “خااااا  قااااانونعقااااود ” االتتاقااااا  تلااااك وتُعتاااارب. العشاااارين القااارن
لضااإل للقااانون الااوطين  “الأو عقااودا  إداريااة( عااام قااانونعقااود ” أو
احلاارب العامليااة  أعقاااب و . املضاايتة للدولااة أو املسااتثمر لدولااةإمااا 

الثانياااة، أصاااب  اساااتبعاد القاااانون الاااوطين والوالياااة القضاااائية الوطنياااة 
 ،   التقه القانون  أدى، ماوهو  اجتاها  واضحا    تلك االتتاقا ،  

ادئ العامااة الاايت املباا”إىل اعتبااار تلااك االتتاقااا  اتتاقااا  تنظمهااا 
مااااان ولااااايس القاااااانون الاااااوطين أل   “تعااااارتف هباااااا األمااااام املتحضااااارة

 القاانون حييمهاا ال “االقتحاادية  للتنمياةاتتاقاا   ”  وأهنا  ،تيدولال
 الساااوابق أن رغمبااابااال قاااانون العقاااود،  ،الااادويل القاااانون وال الاااوطين

 االمتيااز اتتاقاا  أن وأُ اد. (404الالتوصيتا  تلكرفضت القضائية  
التنميااااااة االقتحااااااادية هااااااذه متهااااااد إلباااااارام العديااااااد ماااااان  اتتاقااااااا  أو

وهااات اتتاقاااا  باااي الااادول  ،ال حقاااةالثنائياااة  االساااتثمار معاهااادا 
 فيماا مانلضإل قواعادها املوضاوعية للقاانون الادويل. وماإل ذلاك، 

أناااه أاي   انااات درجاااة الشااابه باااي  إىلذهاااب رأ  الناحيااة اإلجرائياااة، 
__________ 

 إيرانياة - األنيلاو الانتط ار ةالعدل الدولية   قضية   حميمة  ذ ر  (404ال 
 Anglo-Iranian Oil Co. (jurisdiction), Judgment of 22ال  الالوالية القضائية(

July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 93, at p. 112 )ال ةيان أن ”يلات   ماا
الانتط  واار ةبي احليومة اإليرانية  املوّقإل العقد أبن تقبل احمليمة الرأ  القائل 

 عقااد ييااون  أن  يعاادو ال فهااو. مزدوجااة طبيعااة ذوعقااد  هااو فارسااية -األنيلااو 
 .“أجنبية وار ة حيومة بي امتياز

يتعامل معها    أن  جيبواحملا م املشرت ة بي الدول،    احملا م املختلعة
عاان طريقااة تعاملااه مااإل  ،مااث    لتلااف، وبعريقااة اااذر الدراسااة فريااق

 .العاملية التجارة منظمة  إطار  نازعا املقضااي 

د مت ورقااااة العماااال الاااايت أعاااادها الساااايد حممااااود احلمااااود  -161 وقااااَ
للبحااث   جتميعااا  ألحيااام املعاهاادا  ذا  الحاالة الاايت خضااعت 

، ماافيزيينإطار قرارا  التحيايم والايت تعاا  املساألة املرتبعاة بقضاية 
إذا  ان ارط الدولة األوىل سلرعاية يشامل بناود  أال وهت اديد ما

تسوية املنازعا ، سإلضافة إىل املقتعتا  ذا  الحالة مان قارارا  
 التحييم املعنية.

يتعلااااااق بقاااااارار  التحياااااايم  والحاااااا  فريااااااق الدراسااااااة، فيمااااااا -162
واملعروضاااااي علياااااه، أهنماااااا   يلياااااتشو دةلااااارالحاااااادرين   قضاااااييت 

، وأن ماافيزيينيتناوالن نقاط خ ف مشاهبة لتلك الواردة   قضية 
خمتلف العناصر اليت أث     القرارين ةين أن تيون وثيقة الحلة 

مل إىل ا  العوا 2012 أبعمال التريق، ألنه سبق أن تعرق   عام
الااايت تضاااعها احملاااا م   احلسااابان عناااد تتسااا  ااااروط الدولاااة األوىل 
سلرعايااااة. وعلااااى وجااااه اخلحااااو ، أقاااار فريااااق الدراسااااة أبن الااااُنهج 
التتساااا ية الاااايت تتبعهااااا هيئااااا  التحياااايم جتاااااه ااااارط الدولااااة األوىل 

هباذا الغارض ييتسايان أمهياة  1969سلرعاية وصلة اتتاقياة فييناا لعاام 
التحيااايم عاااددا  مااان اجلواناااب اهلاماااة   تتسااا   خاصاااة. وياااربز قااارارا

  ذلااااك  املعاهاااادا ، مثاااال ناااان املعاهاااادة وإطارهااااا السااااياقت، مبااااا
املمارساااة التعاهدياااة الااايت تتبعهاااا الااادول املعنياااة، وموضاااوع املعاهااادة 
والغرض منها، والقبول واملعاَصرة. وأحاط فريق الدراسة علماا  أيضاا  

ثاااات معااااذ متهااااوم املعاملااااة ا دةلاااارأبن هيئااااة التحياااايم   قضااااية 
يتعلق مبختلف إجراءا  تسوية  رعاية فيما  “األقل” أو  “األ ثر”

املنازعااا  املتاحااة لألطااراف مبوجااب املعاهاادة. ورأى فريااق الدراسااة  
ماااااان   يليااااااتشتضاااااامنه قاااااارار التحياااااايم   قضااااااية   ااااااذلك أن مااااااا
ل جتهاادا  القضاائية ذا  الحالة قاد يياون متيادا   استعراض عام
 قريره النهائت.  إعداد ت

و ااان ماان املتوقااإل أن يباادأ فريااق الدراسااة   هااذه الاادورة    -163
النظاااار   مشااااروع تقريااااره النهااااائت الااااذ  يعااااّده الاااارئيس، واضااااعا    
اعتباره خمتلف ورقا  العمل اليت ُعرضت على التريق. ورغم غياب 
الرئيس، أجرى فرياق الدراساة تباادال  لاآلراء بشاأن اخلعاوط العريضاة 

رياااره النهاااائت، وساااّلم جماااددا  أبناااه، ماااإل تر ياااز أعمالاااه علاااى جماااال لتق
املسائل قيد املناقشة ضامن إطاار  االستثمار، من األنسب أن توضإل 

أوسإل، أ    سياق القواعد العامة للقانون الدويل واألعمال السابقة  
للجنااة. وساايتناول التقرياار قضااااي مثاال أسااس أعمااال التريااق والغاارض  

وأمهيتها؛ والتعورا  اليت حدثت منذ    1978 د عام منها؛ ومشاريإل موا 
    ألحيااام الدولااة األوىل سلرعايااة، مبااا ؛ واألمهيااة املعاصاارة  1978 عااام 

؛ والنظااااار   أحياااااام الدولاااااة األوىل  1978 ذلاااااك مشااااااريإل ماااااواد عاااااام 
سلرعاية   هيئا  أخرى، مثل األونيتاد ومنظمة التعاون والتنمية    
امليدان االقتحااد ؛ واالعتباارا  املتعلقاة سلساياق،  ظااهرة عملياا   
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لط الضاااوء عليهاااا، علاااى سااابيل   التحيااايم املختلعاااة، علاااى  اااو ماااا ساااُ
موراساات؛ وتضااارب الااُنهج    املثااال،   الورقااة الاايت أعاادها الساايد اااينيا 

 املتبعة   تتس  أحيام الدولة األوىل سلرعاية   السوابق القضائية. 
و  إطااااار مواصاااالة النظاااار   تتساااا  أحيااااام الدولااااة األوىل  -164

سلرعاياااة   اتتاقاااا  االساااتثمار، و  وااال اعتباااار أن اتتاقياااة فييناااا 
يانية وضإل هت نقعة االنع ق، الح  فريق الدراسة إم  1969لعام  

مبااادئ توجيهياااة وااااروط  وذجياااة   تقريااره النهاااائت. غااا  أناااه أقااار 
مبخاطر االنتهاء إىل انتج ييون تقنينيا  بحورة مترطاة. ولاوح ،   
املقابااال، أناااه قاااد يياااون مااان املتياااد فهرساااة األمثلاااة الااايت نشاااأ    
املمارسااااة املتحاااالة سملعاهاااادا  وتوجيااااه اهتمااااام الاااادول إىل التتساااا  

 عته خمتلف قرارا  التحييم جملموعة متنوعة من األحيام. الذ  أع
 

ورئااات أن الدراسااااة االستقحاااائية الاااايت بااادأها الساااايد حمماااود احلمااااود 
ستيون متيدة عندما يتناول فريق الدراساة   هناياة املعااف مساألة 

يتعلااق سملسااائل املثااارة  املبااادئ التوجيهيااة والشااروط النموذجيااة فيمااا
. وأاااار فريااق الدراسااة مااافيزيين  قاارار التحياايم الحااادر   قضااية 

جمددا  إىل أنه سبق أن أبرز احلاجة إىل مواصلة ااث مساألة ااروط 
  إطاااار يتعلاااق سلتجاااارة   اخلااادما   الدولاااة األوىل سلرعاياااة فيماااا

االسااتثمار، واتتاقااا  جااارة   اخلاادما  لتس املتعلااقاالتتاااق العااام 
العادلة الدولة األوىل سلرعاية واملعاملة معاي  الع قة بي فض   عن 

رصد مجيإل هذه الدراسة . وسيواصل فريق واملنحتة واملعاملة الوطنية
اجلوانب مإل تقدم أعماله. ويدرك فريق الدراسة   الوقت نتسه أنه 

 ينبغت له عدم املغاالة   توسيإل نعاق أعماله.
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 الفصل الثان عشر 
 قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

 برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها وواثئقها  -ألف

أاير/ماايو  7، املعقاودة   3160أنشأ  اللجنة   جلستها  -165
 للدورة احلالية.، فريق لعيط 2013

وعقااد فريااق التخعاايط ثاا ث جلسااا . و ااان معروضااا  عليااه   -166
التاااارع طاااااء ماااان املااااوجز املواضاااايعت للمناقشااااة الاااايت جاااار    اللجنااااة  
السادسااااااااة للجمعيااااااااة العامااااااااة   أثناااااااااء دورهتااااااااا السااااااااابعة والسااااااااتي  

قاااارارا  اللجنااااة واسااااتنتاجاهتا  ” (، وهااااو التاااارع املعنااااون  A/CN.4/657ال 
 اااااااااااانون    14املااااااااااؤر     92/ 67اجلمعياااااااااااة العامااااااااااة    ؛ وقاااااااااارار “ األخاااااااااارى 

املتعلااق بتقرياار جلنااة القاانون الاادويل عاان أعمااال  و   2012األول/ديسامرب  
إىل    23دورتيها الثالثة والستي والرابعة والستي، وخباصة التقارا  مان  

والاذ     2012 أيلول/سابتمرب   24املؤر     1/ 67؛ وقرار اجلمعية العامة  28
يتضاااامن اإلعاااا ن الحااااادر عاااان االجتماااااع الرفيااااإل املسااااتوى للجمعيااااة  

نون علااى الحااعيدين الااوطين والاادويل؛ وقاارار  العامااة املعااين بساايادة القااا 
بشاااأن    2012 اااانون األول/ديسااامرب    14املاااؤر     97/ 67اجلمعياااة العاماااة  

 سيادة القانون على الحعيدين الوطين والدويل. 

 إدراج مواضيإل جديدة   برانمج عمل اللجنة  -1
أاير/ماايو  28، املعقاودة   3171قرر  اللجناة   جلساتها   -167

يتعلاااااق سلنزاعاااااا   محاياااااة البيئاااااة فيماااااا”موضاااااوع  ، أن تااااادرج2013
  بااارانمج عملهاااا وأن تعاااّي السااايدة ماااار  جا وبساااون  “املساالحة

 مقررة  خاصة معنية هبذا املوضوع.
 9، املعقاااااااااااااودة   3197وقااااااااااااارر  اللجناااااااااااااة   جلساااااااااااااتها  -168

 “محايااة الغاا ف اجلااو ”، أن تاادرج موضااوع 2013آب/أغسااعس 
  برانمج عملها وأن تعّي السيد اينيا موراست مقررا  خاصا  معنيا  
هباااذا املوضاااوع. وأدرجااات اللجناااة املوضاااوع   بااارانمج عملهاااا علاااى 

 يلت  أساس ما
يتاداخل مااإل  يسا  العمال املتعلاق سملوضاوع علاى  او ال أن الأ( 

فيهااااا املتاوضااااا  املتعلقااااة  املتاوضااااا  السياسااااية ذا  الحاااالة، مبااااا
األوزون، والتلااااوث اجلااااو  البعيااااد املاااادى عاااارب  نتاااااداملنااااا ، و بتغاااا  

تتعارق معاجلاة املوضاوع إىل مساائل مان قبيال املسااائل  احلادود. ولان
بتلاك املساائل  ال لال معاجلاة     الوقات نتساه هت  التايل ذ رها، و 

مساؤولية الاادول ومواطنيهاا؛ ومباادأ تغاارمي امللاوِّث؛ واملباادأ التحااوطت؛ 
 ة ولينهااا متباينااة؛ ونقاال األمااوال والتينولوجيااا واملسااؤوليا  املشاارت 

   ذلك حقوق املليية التيرية؛ إىل البلدان النامية، مبا

أال تتعاااارق معاجلااااة املوضااااوع أيضااااا  إىل مااااواد بعينهااااا، مثاااال  الب( 
اليربااون األسااود وأوزون الرتوبوساات  وغ مهااا ماان املااواد ذا  التااأث  

وض بااااااي الاااااادول. املاااااازدوج، وهاااااات مااااااواد تشاااااايل موضااااااوعا  للتتااااااا
 ؛تعاهديةنظمة الاألالثغرا     “سد”يسعى املشروع إىل  ولن
أال يشاااامل املوضااااوع املسااااائل املتعلقااااة سلتضاااااء اخلااااارجت،  الج( 
 حدوده؛   ذلك تعيي مبا
أن يتمثل انتج العمال املتعلاق سملوضاوع   مشااريإل مباادئ  الد( 

األنظماااة التعاهدياااة احلالياااة يُقحاااد هباااا أن َتتاااِرض علاااى  توجيهياااة ال
 تتضمنها تلك األنظمة سلتعل. مبادئ قانونية ال قواعد قانونية أو

 وسُيعّد املقرر اخلا  تقاريره على هذا األساس.

 التريق العامل املعين بربانمج العمل العويل األجل  -2
قااااااااارر فرياااااااااق التخعااااااااايط   جلساااااااااته األوىل، املعقاااااااااودة    -169

، أن يعيااد تشااييل التريااق العاماال املعااين بااربانمج 2013أاير/مااايو  7
العمااال العويااال األجاااال هلاااذه الااادورة. وتااااوىل السااايد حمماااود احلمااااود 
رائسة التريق العامل   غياب رئيسه، السايد دوانلاد ما رياه. وقادم 
الساااايد حممااااود احلمااااود تقرياااارا  مؤقتااااا  اااااتواي  إىل فريااااق التخعاااايط   

، وتقريااارا  آخااار    2013ران/يونياااه  حزي  6جلساااته الثانياااة، املعقاااودة   
. وأوصاااااى الترياااااق  2013متوز/يولياااااه    25جلساااااته الثالثاااااة، املعقاااااودة    

اجلارائم  ”  العامل بتضمي برانمج عمل اللجنة العويل األجل موضوع 
اسااااااتنادا  إىل مقاااااارتمب أعااااااده الساااااايد اااااااون ماااااا  .    “ ضااااااد اإلنسااااااانية 

اخلمساي العااام  اسرتااد الترياق العامال بتوصااية اللجناة   دورهتاا   وقاد 
 ( بشأن معاي  اختيار املواضيإل. وهت املعاي  التالية  1998
يتعلاااق  ينبغاات أن يعياااس املوضاااوع احتياجاااا  الااادول فيماااا الأ( 

 سلتعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه؛
ينبغاااات أن ييااااون املوضااااوع قااااد بلااااغ، علااااى صااااعيد  ارسااااة  الب( 

 ير التدرجيت والتدوين؛الدول، مرحلة  افية من التقدم تسم  سلتعو 
ينبغااات أن يياااون املوضاااوع حماااددا  وقااااب   للتعاااوير التااادرجيت  الج( 

 .والتدوين
واتتقااات اللجناااة أيضاااا  علاااى أهناااا ينبغااات أال تقحااار اهتمامهاااا علاااى 
املواضيإل التقليدية، بل ةين أيضا  أن تنظر   املواضيإل اليت تعيس 

واغل امللحااااااة التعااااااورا  اجلدياااااادة   جمااااااال القااااااانون الاااااادويل والشاااااا
 .(405الللمجتمإل الدويل  يل

__________ 
 .553 التقرةاجمللد الثان الاجلزء الثان(،  ،1998 حولية (405ال 
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اجلارائم ”وأقر  اللجناة التوصاية الداعياة إىل إدراج موضاوع  -170
  برانمج عملها العويل األجل. وأُعرب عن رأ    “ضد اإلنسانية

 اان ينبغات أن    املخعاط العاام املدرجاةمؤداه أن دراسة املوضوع  
تتبااذ منظااورا  أوسااإل، يشاامل معاجلااة  اال اجلاارائم األساسااية. وياارد   
املرفاااق الثاااان هلاااذا التقريااار املخعاااُط العاااام للموضاااوع الاااذ  أدرجتاااه 

 اللجنة   برانمج عملها العويل األجل خ ل هذه الدورة. 

  14املااااااؤر     67/97النظاااااار   قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة   -3
بشاااأن سااايادة القاااانون    2012 اااانون األول/ديسااامرب  

 على الحعيدين الوطين والدويل
 ااااانون    14املااااؤر     97/ 67قاماااات اجلمعيااااة العامااااة،   قرارهااااا   -171

بشاااأن سااايادة القاااانون علاااى الحاااعيدين الاااوطين    2012األول/ديسااامرب  
  تقريرها    ، تديل  والدويل، ضمن مجلة أمور، بتيرار دعوهتا للجنة أن 

قاااا  بشاااأن دورهاااا الاااراهن   تعزياااز سااايادة  إىل اجلمعياااة العاماااة، بتعلي 
(،  2008 القانون. وقد قامت اللجناة سانواي ، مناذ دورهتاا الساتي العاام 

سإلدالء بتعليقااااا  عاااان دورهااااا   تعزيااااز ساااايادة القااااانون. وت حاااا   
  341مضاامون التعليقااا  الشاااملة الااواردة   التقاارا  ماان   اللجنااة أن 

2008 ماااان تقريرهااااا لعااااام   346إىل  
ياااازال صاااااحلا ، وتؤ ااااد علااااى   ال   ( 406ال 
2009 ماااااااان تقريرهااااااااا لعااااااااام   231التعليقااااااااا  الااااااااواردة   التقاااااااارة  

  ، ( 407ال 
2010 من تقريرهاا لعاام  393إىل  389التقرا  من  و  

، والتقارا   ( 408ال 
2011 ماااان تقريرهااااا لعااااام   398إىل    392ماااان  

  274 ، والتقاااارا  ماااان ( 409ال 
2012 من تقريرها لعام   279 إىل 

 . ( 410ال 
االجتماااااع الرفيااااإل  الحااااادر عاااان عاااا نسإلوترحااااب اللجنااااة  -172

سااايادة القاااانون علاااى الحاااعيدين ب املعااايناملساااتوى للجمعياااة العاماااة 
وتؤيااااااد ، 67/1 الااااااوطين والاااااادويل، الااااااوارد   قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة

نظام دويل قائم على سايادة القاانون، بالتزام    تضمنه اإلع ن من ما
عباق علاى مجياإل الادول علاى قادم نتأبن سايادة القاانون  ومن تساليم  

أُعاارب  ا  ماااملسااواة وعلاى املنظماا  الدولياة. وت حاا  اللجناة أيضا
 جمااااال النهااااوضجلنااااة القااااانون الاااادويل    عنااااه ماااان تقاااادير ألعمااااال

الاادويل ماان خاا ل التعااوير التاادرجيت  الحااعيدساايادة القااانون علااى ب
 للقانون الدويل وتدوينه.

،  عملهااااااا ن ساااااايادة القااااااانون تشاااااايل جااااااوهر  أب اللجنااااااة    وتااااااذّ ر  -173
العمل مان أجال التعاوير التادرجيت للقاانون      مهمتها األساسية  تتمثل   إذ 

 على الحعيد الوطين. تنتيذه    اعتبارها    الدويل وتدوينه، واضعة  

__________ 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2008 حولية (406ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2009 حولية (407ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2010 حولية (408ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2011 حولية (409ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2012 حولية (410ال 

أدى إىل قااااد  هاااااأن عملتشاااا  جمااااددا  إىل وتااااود اللجنااااة أن  -174
 ولياااات تااااؤد  تلااااك. ماااان االتتاقيااااا ا   باااا  ا   اعتماااااد الاااادول عاااادد

التحاااااديق عليهاااااا وتنتياااااذها.  يلااااازماالتتاقياااااا  أغراضاااااها الياملاااااة 
، تتجساد ناواتج أعماال اللجناة   املوادمشاريإل إضافة إىل صياغة و 

أيضاااا    التعاااوير التااادرجيت للقاااانون الااادويل  أاااايال أخااارى تسااااهم
  اعتبارها مبدأ سيادة القاانون   مجياإل  اللجنة  تضإل وتدوينه. وإذ

القاانون الادويل علاى الحاعيد  تنتياذتادرك متاماا  أمهياة    فهات،  ااهلأعم
علاااى  للحو ماااةإىل تعزياااز سااايادة القاااانون  مبااادأ  ، وتساااعىالاااوطين
 الدويل. الحعيد

بوصتها ،  ملسامهة اإلجيابية للجمعية العامةساللجنة    وترحب -175
جمااااال    ،ألماااام املتحاااادة  ا املااااداوال  والتمثياااال الرئيسااااتجهاااااز 
مياااإل جوانباااه مااان خااا ل رسااام السياساااا  ووضاااإل قالقاااانون سااايادة 
 من خ ل التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه.و املعاي ، 

والتزاماااا   ،اجلمعياااة العاماااة واللجناااة، بوصاااتها جهاااازا  أنشاااأته -176
ماااان  13املااااادة الأ( ماااان 1التقاااارة لواليااااة املنحااااو  عليهااااا   منهااااا س

ماإل اآلراء الايت واتسااقا  نظامها األساسات،     ميثاق األمم املتحدة و 
االجتماااااع الرفيااااإل  الحااااادر عاااان عاااا ناإلأعرباااات عنهااااا الاااادول   
علاااى الحاااعيدين  سااايادة القاااانونب املعااايناملساااتوى للجمعياااة العاماااة 

ساااايادة القااااانون ماااان خاااا ل ب ستواصاااال النهااااوض، الااااوطين والاااادويل
 ن الدويل وتدوينه. التعوير التدرجيت للقانو 

سااااايادة ” اختيااااااروترحاااااب اللجناااااة بقااااارار اجلمعياااااة العاماااااة  -177
 ا  موضااااوع “املنازعاااا  الدولياااة سلوساااائل السااالمية القاااانون وتساااوية

 للمناقشة   اللجنة السادسة هذا العام.

ساااايادة  بااااي   اعتبارهااااا الاااارتابط الوثيااااقاللجنااااة وإذ تضااااإل  -178
، اللجنااة تعتاربالاادويل، الحاعيد  علااىالقاانون علاى الحااعيد الاوطين و 

التعاوير التادرجيت للقاانون الادويل    جماالأدائهاا لواليتهاا    سياق   
، عند االقتضاء، مبادئ حقوق يراعتأن    ينبغتوتدوينه، أن عملها 

ورد  وفاق ماا ،سيادة القانونا    أساسيتشيل عنحرا  اإلنسان اليت 
اإلعاااا ن  و  همناااا 13املااااادة  و  ميثاااااق األماااام املتحاااادة   ديباجااااة

سيادة ب املعينالحادر عن االجتماع الرفيإل املستوى للجمعية العامة 
 الوطين والدويل.الحعيدين القانون على 

سايادة القاانون علاى ب إىل نشر الاوعت  لجنةوعليه، سعت ال -179
ه وذلاااااك بوساااااائل منهاااااا، علاااااى وجاااااالحاااااعيدين الاااااوطين والااااادويل، 

ومحاياااة  ،واضااايإل مثااال طااارد األجاناااباملتعلقاااة مبا اهلاااعمأ اخلحاااو ،
احملا مااااة  االلتاااازام سلتسااااليم أوو  ،األاااااخا    حاااااال  اليااااوارث

الادول ماان الواليااة  وححاانة مسااؤويل ،(aut dedere aut judicareال
 القضائية اجلنائية األجنبية.

 . إل أنشعتها سيادة القانون   مجي ل يد التزامها ب اللجنة  وتعيد   -180
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 األتعاب  -4
تعيااد اللجنااة ماارة أخاارى اإلعااراب عاان آرائهااا بشااأن مسااألة  -181

املااؤر   56/272األتعاااب الناااائة عاان اعتماااد اجلمعيااة العامااة القاارار 
، وهاات آراء ساابق أن أُعاارب عنهااا   التقااارير 2002آذار/مااارس  27

. وتشدد اللجنة على أن هذا القرار يؤثر بشايل (411الالسابقة للجنة
 خا  على املقررين اخلاصي، ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية. 

 الواثئق واملنشورا   -5
أ اد  اللجناة جماددا  اعرتافهاا سألمهياة اخلاصاة للمنشاورا   -182

القانونيااة الاايت تُعااّدها األمانااة العامااة ومااا لتلااك املنشااورا  ماان قيمااة 
. والحظت اللجنة مإل التقادير أن (412النسبة ألعمال اللجنةسلغة سل

 اااو ملحااااوظ إبصاااادار  علااااى ااااعبة التاااادوين متيناااات مااان التعجياااال
منشااااوراهتا عااااان طرياااااق مواصااااالة وتوساااايإل مبادرهتاااااا املتعلقاااااة سلنشااااار 
اإللياارتون، وهاات مبااادرة أدخلاات اسااينا   باا ا  علااى ساارعة صاادور 

 اللجنة. تلك املنشورا  وعلى واثقة صلتها أبعمال 
والحظااااات اللجناااااة سرتياااااامب أن احملاضااااار املاااااوجزة جللساااااا   -183

حامساااة األمهياااة    اضااا ية أعمااااال  تشااايل نحاااو  اللجناااة، وهااات 
لضاإل لقياود تعساتية  التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه، لان

قاااااد حُيدثااااه نقااااان املاااااووتي    تتعلااااق بعوهلاااااا. غاااا  أناااااه نظااااارا  ملااااا
املسؤولة عن صياغة احملاضر املوجزة من لث  على س مة الوحدا   

احملاضر وجودهتا، اعُتمد عادد مان التاداب  التجريبياة لتبسايط جتهياز 
احملاضاار املااوجزة للجنااة، وذلااك بعااد تبااادل لااآلراء بااي أمانااة اللجنااة 
ووحدا  الحياغة. وتستلزم الرتتيبا  اجلديدة مزيدا  من السرعة   

ؤقتااااااة إىل أعضاااااااء اللجنااااااة لتحااااااويبها   الوقاااااات إحالااااااة احملاضاااااار امل
املناساااب وإاتحاااة النحاااو  النهائياااة علاااى التاااور. ويؤمااال أن ياااؤد  
ذلااااك إىل اسااااتخدام املااااوارد بحااااورة أ ثاااار رااااادا  وأن ييساااار إعااااداد 

 اإلضرار بس متها.  احملاضر النهائية قميإل اللغا ، من دون
 اساااتمرار ددالاااراهن قاااد يهاااالوضاااإل املاااايل  أن اللجناااة تااادركو  -184
 اعبة التدوين.اليت تحدرها نشورا  د من املعد

__________ 
؛ 531-525 (، التقاارا الثاااناجمللاد الثااان الاجلازء  ،2002 حوليااةانظار  (411ال 
 اجمللااد ،2004 حولياة؛ و447 (، التقاارةالثاانالاجلاازء  الثاان اجمللااد ،2003 حولياةو

(، الثااانالاجلاازء  الثااان اجمللااد ،2005 حوليااة؛ و369(، التقاارة الثااانالاجلاازء  الثااان
 حوليااة؛ و269(، التقاارة الثااانالاجلاازء  الثااان اجمللااد ،2006 حوليااة؛ و501التقاارة 
 الثاااان اجمللاااد ،2008 حولياااة؛ و379(، التقااارة الثاااانالاجلااازء  الثاااان اجمللاااد ،2007
(، التقاارة الثاانالاجلازء  الثااان اجمللاد ،2009 حولياة؛ و358(، التقاارة الثاانالاجلازء 

 ،2011 حوليااةو؛ 396 التقارة(، الثاانالاجلازء  الثاان اجمللاد ،2010 حولياةو ؛240
الاجلااازء  الثاااان اجمللاااد ،2012 حولياااةو؛ 399 التقااارة(، الثاااانالاجلااازء  الثاااان اجمللاااد
 .280 التقرة(، الثان
 .395-387 (، التقرا الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2007حولية  انظر (412ال 

  عماااااال منشااااااورا  التاليااااااة البالغااااااة لللتائاااااادة إىل ا ونظاااااارا   -185
إىل األمي  اجلمعية العامة أبن تعلب اللجنة التوصية  ، قرر اللجنة
   مواصلة إصدارهاالعام 

 ،ميااإل اللغااا  الرمسيااة السااتق جلنااة القااانون الاادويل أعمااال الأ( 
 مس؛من فرتا  السنوا  اخل بداية  ل فرتة  

 Reports ofال التقااارير املتعلقااة بقاارارا  التحياايم الدوليااة الب( 

International Arbitral Awards؛الترنسية ليزية أوياإلن ةللغ(، س  

مااااوجز األحيااااام والتتاااااوى واألواماااار الحااااادرة عاااان حميمااااة  الج( 
  ل سس سنوا .  ،الرمسية الستميإل اللغا  ق العدل الدولية

وأعرباااات اللجنااااة عاااان امتناهنااااا جلميااااإل الاااادوائر املشااااار ة    -186
جتهيز الواثئق،   جنيف ونيويورك على حد سواء، لتجهيزها واثئق 
اللجنااة   الوقاات املناسااب وبيتاااءة، وغالبااا    واال ضاايق الوقاات، 

 يسهم   س  أعمال اللجنة بس سة. وهو ما

للجنااة عاان تقااديرها مليتبااة ميتااب األماام املتحاادة وأعرباات ا -187
   جنيف ملساعدهتا أعضاء اللجنة بيتاءة واقتدار سلغي.

الحااااااندوق االسااااااتئمان ملعاجلااااااة األعمااااااال املرتا مااااااة   -6
 حولية جلنة القانون الدويل با املتعلقة

حامسة األمهياة   فهام  احلوليةأ د  اللجنة من جديد أن  -188
 أعمااااال اللجنااااة   التعااااوير التاااادرجيت للقااااانون الاااادويل وتدوينااااه و 
تعزيااز ساايادة القااانون   الع قااا  الدوليااة. وأحاطاات اللجنااة علمااا  

تقااااديرها  ، عاااان67/92أبن اجلمعيااااة العامااااة قااااد أعرباااات،   قرارهااااا 
 ملعاجلااةللحيومااا  الاايت قاادمت تربعااا  إىل الحااندوق االسااتئمان 

واااج عت  حوليااة جلنااة القااانون الاادويل اباااألعمااال املرتا مااة املتعلقااة 
 على تقدمي املزيد من التربعا  إىل الحندوق االستئمان.

 حولية جلنة القانون الدويل  -7
تعاااارب عاااان قاااارر  اللجنااااة أن توصاااات اجلمعيااااة العامااااة أبن  -189

اضية   للتقدم امللحوظ الذ  أُحرز   السنوا  القليلة امل  ارتياحها
 جلناااةحولياااة  األعماااال املرتا ماااة املتعلقاااة باااا إجناااازتااادارك التاااأخحر   

سجلهاااود الااايت  ترحااابقمياااإل اللغاااا  السااات، وأبن  الااادويل القاااانون
تبااااذهلا اااااعبة إدارة املااااؤمترا ، وخباصااااة قساااام التحرياااار التااااابإل هلااااا   
ميتااب األماام املتحاادة قنيااف،   التنتيااذ التعااال لقاارارا  اجلمعيااة 

ماااة ذا  الحااالة الداعياااة إىل ختااا  حجااام األعماااال املرتا ماااة، العا
اااعبة إدارة املااؤمترا  علااى تقاادمي الاادعم الاا زم بحااتة  تشااجإلوأبن 

األعمااال  إجنااازمسااتمرة إىل قساام التحرياار   إطااار املضاات قاادما    
موافااااااة اللجناااااة بحاااااتة منتظماااااة  تعلاااااب، وأبن احلولياااااة املتعلقاااااة باااااا

 حملرز   هذا الحدد.مبعلوما  حمد ثة عن التقدم ا
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 املساعدة اليت تقدمها اعبة التدوين  -8
أعرباات اللجنااة عاان تقااديرها للمساااعدة القيمااة الاايت تقااادمها   -190

اااااااعبة التاااااادوين سألمانااااااة العامااااااة   إطااااااار خاااااادماهتا التنيااااااة للجنااااااة  
ومشااااار تها   املشاااااريإل البحثيااااة املتعلقااااة أبعمااااال اللجنااااة. وأعرباااات  
اللجناااة، علاااى وجاااه اخلحاااو ، عااان تقاااديرها لألماناااة العاماااة لقيامهاااا  

  “ لتعبيااااق املؤقاااات للمعاهااااادا  ا ” إبعااااداد مااااذ رتي عاااان موضااااوعت  
  “ نشاااااااااااااأة القاااااااااااااانون الااااااااااااادويل العااااااااااااار  وإثباتاااااااااااااه ” ( و A/CN.4/658ال 
للمنشاورا  القانونياة الايت   (. وأ د  اللجناة جماددا  ماا A/CN.4/659ال 

تُعّدها اعبة التدوين من أمهية خاصة وقيمة  با ة   أعماال اللجناة،  
 شورا . و رر  طلبها أن تستمر اعبة التدوين   تزويدها بتلك املن 

 املواقإل الشبيية -9
أعربت اللجنة من جديد عن تقديرها للنتائج الايت حققتهاا  -191

  نشاااطها املسااتمر املتعلااق بتحااديث وإدارة موقعهااا العامااة األمانااة 
. وأ اد  اللجناة جماددا  (413الالشابيت اخلاا  بلجناة القاانون الادويل

الايت تاديرها ااعبة أن هذا املوقإل الشبيت وغ ه من املواقإل الشابيية 
للجناة وللبااحثي   سلنسابة تشايل ماوردا  سلاغ القيماة    (414الالتدوين

النهوض  أعماهلا من اجملتمإل األوسإل، ومن ت، تسهم هذه املواقإل   
عمومااا  بتاادريس القااانون الاادويل ودراسااته ونشااره وتعااّزز ماان تقااديره علااى  

علااق أبعمااال  نعاااق أوسااإل. وترحااب اللجنااة سحتااواء املوقااإل الشاابيت املت 
اللجنااة علااى معلومااا  عاان احلالااة الراهنااة للمواضاايإل املدرجااة   جاادول  
أعمال اللجنة، فض   عان احتوائاه علاى نحاو  أولياة حمار رة للمحاضار  

 املوجزة جللسا  اللجنة. 

 ومكان انعقادها موعد الدورة السادسة والستن للجنة  -ابء

ساتون   جنياف اللجنة أن تُعقد دورهتا السادساة وال  قرر  -192
 7ماااااااان التاااااااارتة حزيران/يونيااااااااه و  6 أاير/مااااااااايو إىل 5  التاااااااارتة ماااااااان 
 .2014آب/أغسعس  8متوز/يوليه إىل 

 التعاون مع اهليئات األخرى -جيم

، ألقااااى 2013متوز/يوليااااه  18، املعقااااودة   3182  اجللسااااة  -193
القاضاااات بياااارت توميااااا، رئاااايس حميمااااة العاااادل الدوليااااة،  لمااااة أمااااام 
اللجناااة أطلعهاااا فيهاااا علاااى األنشاااعة القضاااائية الااايت اضاااعلعت هباااا 

، ووجاااااه أيضاااااا  االهتماااااام إىل اجلهاااااود األخااااا ة (415الاحمليماااااة ماااااؤخرا  

__________ 
 ./http://legal.un.org/ilc (413ال 
التاااااايل   الشااااابيت العناااااوان طرياااااق  عااااانإليهاااااا  الوصاااااول عموماااااا   ةيااااان (414ال 

http://legal.un.org/cod/. 
 .اجللسة لتلك املوجز احملضر   مسجل البيان  هذا (415ال 

املبذولااااااة لتشااااااجيإل قبااااااول االختحااااااا  اإللزاماااااات للمحيمااااااة وفقااااااا  
 لنظامها األساست. وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

األفريقياة    -ة ومّثل املنظمة االستشارية القانونياة اآلسايوي -194
الدورة احلالية للجنة أمينهاا العاام، السايد رمحات حمماد، الاذ  ألقاى  

متوز/يولياااااااه  9املعقااااااودة    3176 لمااااااة أمااااااام اللجنااااااة   اجللسااااااة 
2013
. ور ااز الساايد حممااد    لمتااه علااى آراء الاادول األعضاااء (416ال

  املنظمة االستشارية، مستندا    ذلك إىل بياان  تلك الدول   
يتعلااق مبواضاايإل ث ثااة مدرجااة   باارانمج  حمافاال دوليااة أخاارى، فيمااا

ححانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية ”عمل اللجنة   
نشاااأة ”و “محاياااة األااااخا    حااااال  الياااوارث”و “األجنبياااة

 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء.“القانون الدويل العر  وإثباته
لتعاااون القااانون وجلنااة املستشااارين ومثاّال اللجنااة األوروبيااة ل -195

القااااانونيي املعنيااااة سلقااااانون الاااادويل العااااام التابعااااة جمللااااس أوروس،   
الااااادورة احلالياااااة للجناااااة القاااااانون الااااادويل، رئيساااااة جلناااااة املستشاااااارين 
القااااانونيي املعنيااااة سلقااااانون الاااادويل العااااام، الساااايدة ليزبياااات ليناااازاد، 

جلاس أوروس، سإلانباة، السايدة  ورئيسة اعبة القانون الدويل العام مب
 ريساااتينا أولسااان، اللتاااان ألقااات  ااال منهماااا  لماااة أماااام اللجناااة   

2013متوز/يولياااااه    10املعقاااااودة      3177 اجللساااااة 
. وقاااااد ر ااااازات    ( 417ال 

 لمتيهماااا علاااى األنشاااعة الااايت تضاااعلإل هباااا حالياااا  جلناااة املستشاااارين  
القانونيااة وعلااى أنشااعة  القااانونيي بشااأن جمموعااة متنوعااة ماان املسااائل  

 جملس أوروس. وأعقب ذلك تبادل لآلراء. 
للبلادان األمرييياة،   الادورة احلالياة القانونياة  ومّثل اللجناة   -196

للجنااة القااانون الاادويل، الساايد ميغااِل بيتشاااردو أوليتيااه الااذ  ألقااى  
متوز/يولياااااه  16املعقاااااودة    3180 لماااااة أماااااام اللجناااااة   اجللساااااة 

2013
القانونياااااة    لمتاااااه استعراضاااااا  ألنشاااااعة اللجناااااة  . وقااااادم(418ال

. 2013 حساابما جااااء    تقريرهااا السااانو  وأنشااعتها املقاااررة لعاااام
 وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

ل جلنااااة االااااااد األفريقاااات للقااااانون الاااادويل،   الاااادورة  -197 ومثااااّ
السااااااايد  احلالياااااااة للجناااااااة القاااااااانون الااااااادويل، رئااااااايس تلاااااااك اللجناااااااة،

ت، الااااذ  ألقااااى  لماااة أمااااام اللجنااااة   اجللسااااة غاااا ي نأديااا ردوس  
2013متوز/يوليه    31املعقودة      3189

. وقدم السيد  ي نغت    (419ال
 لمتاااه استعراضااااا  ألنشااااعة جلنااااة االااااااد األفريقاااات. وأعقااااب ذلااااك 

 تبادل لآلراء.
، جرى تبادل غ  رمست لآلراء بي 2013متوز/يوليه    16و    -198

الادويل واللجناة الدولياة للحاليب األمحار بشاأن  أعضاء جلنة القانون
__________ 

 .مثله (416ال 
 .مثله (417ال 
 .مثله (418ال 
 .مثله (419ال 

http://legal.un.org/ilc/
http://legal.un.org/cod/
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املواضااايإل الااايت اظاااى سهتماااام مشااارتك. وقاااُدمت عاااروض توضااايحية 
عاان أنشااعة الشااعبة القانونيااة للجنااة الدوليااة للحااليب األمحاار وعاان 
معاهااادة جتاااارة األسااالحة وهااادفها اإلنساااان، و اااذلك عااان املواضااايإل 

فيهاااا موضاااوع  ااملدرجاااة   بااارانمج عمااال جلناااة القاااانون الااادويل، مبااا
 .(420ال“نشأة القانون الدويل العر  وإثباته”

 التمثيل يف الدورة الثامنة والستن للجمعية العامة  -دا 

قاارر  اللجنااة أن ةثلهااا رئيسااها، الساايد ب نااد نيهاااوس،    -199
 الدورة الثامنة والستي للجمعية العامة.

ونظااارا  لتأجيااال النقااااا   اللجناااة السادساااة حاااول موضاااوع  -200
إىل الدورة الثامنة والستي للجمعية  “التحتظا  على املعاهدا ”

العامة، أعاد  جلنة القانون الدويل اإلعراب عن رغبتها اليت  انت 
( أن تاادعو اللجنااة 2012قااد أعرباات عنهااا   دورهتااا السااابقة العااام 

املعاين سملوضاوع، السايد آالن بيلياه،  السادسة املقرر اخلا  السابق
حلضااور النقاااا الااذ  سااتجريه حااول التحاال املتعلااق هبااذا املوضااوع 

2011 من تقرير جلنة القانون الدويل لعام
 .(421ال

 حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية  -هاء

، حضاار أعضاااء اللجنااة واملشااار ون 2013متوز/يوليااه  17   -201
لدويل وخرباء آخرون   القانون الدويل   احللقة الدراسية للقانون ا

االجتاهااااا  املعاصاااارة ”حماضاااارة جيلربتااااو أمااااادو التذ اريااااة املعنونااااة 
بشأن االعتقاد إبلزامية املمارسة واألدلة املادية علاى القاانون الادويل 

والاااايت ألقاهااااا الربوفسااااور سولااااو بااااورس  اسااااي  ماااان جامعااااة  “العاااار 
 سولو. وأعقب ذلك مناقشة. ساو

 احللقة الدراسية للقانون الدول  -واو

، ُعقاد  الادورة التاساعة 67/92عم   بقارار اجلمعياة العاماة  -202
واألربعون للحلقة الدراسية للقاانون الادويل   قحار األمام   التارتة 

،   أثناء انعقاد الدورة احلالية للجنة.  2013متوز/يوليه    26إىل    8من  
راساااا  العلياااا املتخححاااي   واحللقاااة الدراساااية معاااد ة لعااا ب الد

املسااااؤولي  األساااااتذة اجلااااامعيي أوللشااااباب ماااان القااااانون الاااادويل و 
__________ 

 سللجنااة القانونيااة الشااعبة رئاايس انئااب،  والساايس  لااوران قاادم الساايد  (420ال 
 السااايدة وقااادمت الشاااعبة، تلاااك ألعماااال استعراضاااا   ،الدولياااة للحاااليب األمحااار

بوحدة األسلحة   اللجنة الدولية للحاليب  القانونية املستشارة  وايزمان،  اناتيل
 وقاادم. اإلنسااان وهاادفها األسالحة جتااارة معاهاادة عان توضاايحيا  عرضااا   ،األمحار
القااانون  جلنااةاملدرجااة   باارانمج عماال  للمواضاايإل استعراضااا   ماا   اااون  الساايد
 نشااأة”موضااوع  عاان توضاايحيا   عرضااا  وود  ايياالم الساا  قاادم حااي   ،الاادويل
 .“وإثباته العر  يلالدو  القانون 

 املرجااااإلو  الراباااإل، التحااال(، الثااااناجمللاااد الثاااان الاجلاااازء  ،2011 حولياااة (421ال 
 (.الثالثالاجلزء  الثان اجمللدنتسه، 

الدبلوماساااااااااات  احليااااااااااوميي العاااااااااااملي   الساااااااااالك األ ااااااااااادةت أو
 العاملي   اخلدمة املدنية   بلداهنم.  أو

وقااد اااارك   الاادورة واحاااد وعشاارون مشااار ا  ماان خمتلاااف  -203
. وحضاااااار املشااااااار ون (422الالعااااااامل اجلنساااااايا ، وماااااان مجيااااااإل مناااااااطق

اجللسااا  العامااة للجنااة وحماضاارا  نُظماات خحيحااا  هلاام، واااار وا 
   أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيإل حمددة. 

احللقة الدراسية السيد ب ند نيهاوس، رئيس اللجنة.   وافتت  -204
وتاوىل الساايد مااار وس لياات، املستشااار القااانون األقاادم   ميتااب 

م املتحاادة قنيااف، مسااؤوليا  إدارة احللقااة الدراسااية وتنظيمهااا األماا
وتسااااي  أعماهلااااا. وتيّتلاااات جامعااااة جنيااااف مبهااااام التنساااايق التااااين 
للحلقة الدراسية. وعمل السيد فيتوريو مينييّت، خب  القانون الدويل 
ماااان جامعااااة جنيااااف، منسااااقا  ألعمااااال احللقااااة الدراسااااية، مبساااااعدة 

 د القانون. السيد مارتن دينيس، املساع
وألقاااااى أعضااااااء اللجناااااة احملاضااااارا  التالياااااة  السااااايد إيرنسااااات   -205

والسااااايد غياااااورغ ناااااوليت   “،  أعماااااال جلناااااة القاااااانون الااااادويل ”   بيرتياااااتش  
  بتتساااااااا    يتعلااااااااق  فيمااااااااا   ال حقااااااااة   واملمارسااااااااة   ال حقااااااااة   االتتاقااااااااا  ” 

ححااااااانة  ” والساااااايدة  ونثبساااااايون إساااااايوسر إرانناااااادث   “،  املعاهاااااادا  
والساايد دياار   “،  األجنبيااة   اجلنائيااة   القضااائية   الواليااة   ماان   الاادول   مسااؤويل 
اتتاقياااة األمااام املتحااادة لقاااانون البحاااار وتتسااا  املعاهااادا    ” تااا د    

استخدام املمارسة ال حقة واالتتاقا  ال حقة حلال اخل فاا  املتعلقاة  
والسا  ماييال وود   “،  لتناوع البيولاوجت البحار  سالستخدام املستدام ل 

اختيااار  ” والساايد اااون ماا     “،  وإثباتااه   العاار    الاادويل   القااانون   نشااأة ” 
والسااايد  “،  ضاامون وامل   العمليااة    الاادويل   القااانون   للجنااة   جدياادة   مواضاايإل 

  االساااااااتثمار   قاااااااانون       واملنحاااااااتة   العادلاااااااة   املعاملاااااااة ” ماتيااااااااس فورتاااااااو   

__________ 
 حاااامت  السااايد  الدراساااية احللقاااة   أمسااااؤهم التالياااة األااااخا  ااااارك (422ال 

الالياااااسن( والساااايد جااااوانس أتنهااااوفر  أسااااامت مااااا ييوالمحاااار( والساااايدة  العبااااد
السويسارا( والساايدة داان  أزاراي الاليااوانن( والسايد إدواردو  ااانيون الاألرجنتااي( 

هخوالساااااايد  لااااااويس سااااااايب و أغااااااي ر ال اااااااوس( والساااااايد رامساااااااان  ونغاااااااو  ورخاااااااِ
الأيرلنااادا( والسااايدة أثيياااارن ديلوغاااوااثان  فلاااي( والسااايدة فياااوان دِ فاساااو البور يناااا

السراغاوا ( والسايدة هياون يوناغ  ايم  سساييسدة أليسيا غااوتو  الاتيلند( والسي
روياس ماونتس البا و( والسايد بارااين  -( والسيدة سمي  لوبيس  وراي  مجهوريةال

( والساااااايدة هاااااااا يت نغااااااوك نغاااااااواين األمرييياااااااة املتحاااااادةالالاااااااوالاي   غااااااار ما 
أبريغاون ( والسايدة ساهام صابار الاملغارب( والسايد إدغااردو ساوبينس انم الفييت

( والساااااااايد أليساااااااات ةالنيياااااااااراغوا( والساااااااايدة ساااااااااراال سااااااااوبرامانيام الساااااااانغافور 
نييواليتيتش تروفيمنيوف الاالااد الروست( والسيد زويلو في سيو الالتلبي( 
 والسااااايد مااااااووز  فورماااااافور الغااااااان( والسااااايدة أولغاااااا فوروناااااوفيتش الباااااي روس(.

 قسام، األساتاذ ومادير واجتمعت جلناة االختياار، برائساة السايد ماار و ساساويل
  قحار األمام  2013نيساان/أبريل  22الدويل العاام قامعاة جنياف،     القانون 

للمشاار ة   احللقاة  بعلباا  املتقادمي مان 86 أصالمراحا  مان   24واختار   
 وقااااإل الااااذين املراااااحي ماااان ث ثااااة يااااتمين مل األخاااا ة، اللحظااااة الدراسااااية. و 

 .دراسيةال احللقة حضور من االختيار عليهم



 101 األخرى واستنتاجاهتا اللجنة قرارات 

 

 

  علااى الحااعيد الاادويل   قااواني ال   ساان ” والساايد اااينيا موراساات     “، الاادويل 
 . “ من أجل محاية البيئة العاملية 

وألقاااات أيضااااا  الساااايدة إيااااريس مااااولر، املستشااااارة القانونيااااة  -206
القاانون ”للجنة الدولياة للحاليب األمحار، حماضارة تناولات موضاوع 

 .“العر  الدويل اإلنسان
جلساااااة عحاااااف ”وحضااااار املشاااااار ون   احللقاااااة الدراساااااية  -207
خارجياااة خاصاااة نظمتهاااا جامعاااة جنياااف بشاااأن موضاااوع   “ذهاااين
. و  تلاك اجللساة، “املسالحة سلنزاعاا  يتعلاق فيماا البيئاةمحاياة ”

اللجنااة واملقااررة اخلاصااة  ةقاادمت الساايدة مااار  جا وبسااون، عضااو 
املعنياااة سملوضاااوع، عرضاااا  هلاااذا املوضاااوع. وأعقاااب عرضاااها عاااروض  
توضيحية وتعليقا  قدمها  ل مان الربوفساور ماار و ساساويل، مان 
جامعاااة جنياااف؛ والربوفساااور روبااار   ولاااب، مااان جامعاااة جنياااف؛ 

ربوفسااااور مااااا ي مبينغاااات، ماااان جامعااااة جنيااااف؛ والااااد تورة مااااارا وال
لااااويز  -تينيينااااو، الباحثااااة األقاااادم قامعااااة جنيااااف؛ والساااايدة مااااار  

توغاس، من اللجنة الدولية للحليب األمحار؛ والسايدة  اارين هاومل، 
احملاِضرة األقدم قامعة إيسايس؛ والسايدة بريتاا سيوساِتت، الباحثاة 

جنسن، رئيس وحدة التعاون البيئت من  قامعة لوند؛ والسيد دافيد
 أجل بناء الس م بربانمج األمم املتحدة للبيئة.

حماضارة جيلربتاو وحضر أيضا  املشار ون   احللقة الدراسية  -208
وأعقبهااا حتاال  2013متوز/يوليااه  17الاايت أُلقياات    أمااادو التذ اريااة

 استقبال أقامته الربازيل.
لقااااة الدراسااااية فرصااااة االطاااا ع وأتيحاااات للمشااااار ي   احل -209

علاااااى أعماااااال املنظماااااا  الدولياااااة األخااااارى الااااايت توجاااااد مقارهاااااا   
جنيف. ونُظمت زايرة إىل االااد الدويل ل تحاال ، وُقدم عرض 
توضااايحت مااان جاناااب السااايد أليساااندر بياااك، املستشاااار القاااانون 

 األقدم مبتوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ال جئي.
ث ثاة أفرقاة عاملاة   إطاار احللقاة الدراساية بشاأن ونُظمت   -210

 بتتس  يتعلق فيما ال حقة واملمارسة ال حقة  االتتاقا ”مواضيإل  
 “اليااااااااااوارث حاااااااااااال    األاااااااااااخا محايااااااااااة ”و “املعاهاااااااااادا 

. “األجنبياة اجلنائياة القضائية الوالية من  الدول  مسؤويلححانة  ”و
وانضاام  اال مشااارك ماان املشااار ي   احللقااة الدراسااية إىل فريااق ماان 
هااااااذه األفرقااااااة. وتااااااوىل ث ثااااااة ماااااان أعضاااااااء اللجنااااااة، هاااااام الساااااايدة  

أوسااابينا  - ونثبسااايون إسااايوسر إراننااادث والسااايد إدواردو فلنسااايا 
والساايد غياااورغ ناااوليت، اإلااااراف علاااى هاااذه األفرقاااة العاملاااة وتقااادمي 

تقريااارا  وقااادم اساااتنتاجاته إىل احللقاااة  خاااربهتم إليهاااا. وأعاااد  ااال فرياااق
الدراسية   جلسة خاصة نُظمت هلذه الغاية. وقد ُضمت التقاارير 

 معا  وُوزعت على مجيإل املشار ي وعلى أعضاء اللجنة. 
ونظمت مجهورية و انتون جنيف للمشار ي جولة بحاحبة  -211

 مراد   مبذ بلدية جنيف وقاعة أالسما. 

تااامت للحلقااة الدراسااية، ألقاى  اال ماان الساايد و  احلتال اخل -212
ب ند نيهاوس، رئيس اللجنة، والسيد مار وس ليت، مادير احللقاة 

رويااس مااونتس الباا و(، سساام  -الدراسااية، والساايدة سمااي  لااوبيس 
املشار ي   احللقة الدراساية،  لماة  أماام اللجناة واملشاار ي. وماُن   

شار ته   الادورة التاساعة  ل مشارك من املشار ي اهادة تثبت م
 واألربعي للحلقة الدراسية. 

، قاااادمت  2010 والحظاااات اللجنااااة بتقاااادير سلااااغ أنااااه، منااااذ عااااام  -213
حيوماااااااا  األرجنتاااااااي وأيرلنااااااادا والساااااااويد وسويسااااااارا والحاااااااي وفنلنااااااادا  
وامليساايك واململيااة املتحاادة لربيعانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية والنمسااا  

صااندوق األمااام املتحاادة االسااتئمان للحلقااة الدراساااية  واهلنااد تربعااا  إىل  
للقااانون الاادويل. وقااد أاتحاات احلالااة املاليااة للحااندوق تقاادمي عاادد  اااف  

سااايما املرااااحي مااان البلااادان   مااان املااان  إىل املرااااحي اجلاااديرين هباااا، ال 
هاااذا العاااام،   الناميااة، بغياااة اقياااق التوزياااإل اجلغاارا  امل ئااام للمشاااار ي. و  

 مراحا .    15شمل بدل الستر واإلقامة إىل  ُقدمت من  ت 
مشااااار ا     1  115، اااااارك   احللقااااة الدراسااااية  1965 ومنااااذ عااااام  -214

 مشار ا  على من .   684جنسية. ومن بي هؤالء، ححل    170ةثلون  
وتشااادد اللجناااة علاااى األمهياااة الااايت توليهاااا للحلقاااة الدراساااية  -215

ي مااااان البلااااادان ساااايما احلقاااااوقي الاااايت تتاااااي  للحقاااااوقيي الشااااابان، ال
النامياة، االطا ع علاى أعمااال اللجناة وعلاى أنشااعة عادد  با  ماان 
املنظما  الدولية اليت توجد مقارها   جنيف. وتوصت اللجنة أبن 
تنااد اجلمعية العامة الدوَل مارة أخارى أن تقادم تربعاا  مان أجال 

أبوسااإل مشااار ة  ينااة،  2014 ضاامان عقااد احللقااة الدراسااية   عااام
 ضوء االحتتال املقبال سلاذ رى السانوية اخلمساي لبادء سيما   ال

 انعقاد احللقة الدراسية.

بدء انعقاد  ل  االحتفا  ابلذكرى السنوية اخلمسن -زاي
 الدراسية للقانون الدول  حللقة ا

سيشااهد عقااد  2014ا ألن عااام عاان ارتياحهاا ت اللجنااةأعرباا -216
وساااااالمت  الاااااادورة اخلمسااااااي للحلقااااااة الدراسااااااية للقااااااانون الاااااادويل،

أجيااااال  متياااايحللقااااة الدراسااااية   سملسااااامهة القيمااااة الاااايت قاااادمتها ا
اللجناة متابعاة مناقشاا  ن من الدوليي الشبا احلقوقييمتعاقبة من 

 .على  و أفضل عملهاوفهم 
االتحاااااال  تقاااااوم اللجناااااة، سلتعاااااون ماااااإل ميتااااابأن وتقاااار ر  -217

للشؤون القانونية مبيتب األمم املتحادة   جنياف، بتنظايم احتتاال 
دعى إليااااااه، إن أمياااااان،  مناسااااااب سلااااااذ رى الساااااانوية اخلمسااااااي يااااااُ
أولئاااك الاااذين  مبااان فااايهم، املشاااار ون الساااابقون   احللقاااة الدراساااية

 .الدولية حميمة العدل اللجنة و    الحقا  أعضاء   واأصبح
رئااايس حميمااااة  زايرةهاااذا االحتتااااال ماااإل  وةيااان أن يتااازامن -218

 لجنة.العدل الدولية إىل ال
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 املرفق األو  
 ( AUT DEDERE AUT JUDICARE)   احملاكمة أو  ابلتسليم  اباللتزام  املعو  العامل  الفريق   تقرير

 مقدمة  -ألف

جواناب بعينهاا  تلخاين وإباراز. يتوخى هذا التقريار  الغرض -1
احملا مااة  االلتاازام سلتسااليم أو”ماان أعمااال اللجنااة املتعلقااة مبوضااوع 

ماان أجاال مساااعدة الاادول وتيساا   “(aut dedere aut judicareال
 مناقشة املوضوع   اللجنة السادسة.

سايادة مبا يتوافق ماإل االلتزام مبيافحة اإلف   من العقاب  -2
بينهاااا، وماااإل  . أعربااات الااادول عااان رغبتهاااا   التعااااون فيمااااالقاااانون

احملااا م الدوليااة املختحااة،   ميافحااة اإلفاا   ماان العقاااب علااى 
مباا يتوافااق  ،(1الائم الايت تثاا  قلاق اجملتماإل الاادويلاجلاار سايما  ال ،اجلارائم
االجتمااااع الرفياااإل الحاااادر عااان عااا ن . و  اإل(2السااايادة القاااانونماااإل 

املساااتوى للجمعياااة العاماااة املعاااين بسااايادة القاااانون علاااى الحاااعيدين 
 الوفاااود ورؤسااااءالاااوطين والااادويل، التااازم رؤسااااء الااادول واحليوماااا  

 تالة عدم ” با 2012ل/سبتمرب أيلو  24الذين حضروا االجتماع   
ملسااااؤولي عاااان جاااارائم اإلسدة اجلماعيااااة وجاااارائم ا إبفاااا  الساااامامب 

عااان انتها اااا  القاااانون  احلااارب واجلااارائم املرتيباااة ضاااد اإلنساااانية أو
اإلنسان الدويل واالنتها ا  اجلسيمة لقاانون حقاوق اإلنساان مان 

 الواجااابلتحقياااق   هاااذه االنتها اااا  علاااى النحاااو سو  ]،[العقااااب
وإناازال العقااوس  املناساابة مبرتيبيهااا، بساابل منهااا تقاادمي ماارتي  أ  

أو، حيثمااا  الوطنيااةماان هااذه اجلاارائم إىل العدالااة عاان طريااق اآلليااا  
للقانون  الدولية، وفقا   اقتضى األمر، عن طريق اآلليا  اإلقليمية أو

اإلف   من العقاب هذا  ميافحة   نالتعاو   وواجب  .(3ال“الدويل
د   العدياااااد  االلتااااازام  بوساااااائل مااااان ضااااامنها مااااان االتتاقياااااا جمسااااا 

وتتتااق الاادول علااى نعاااق واسااإل   الاارأ   .(4الاحملا مااة سلتسااليم أو
__________ 

  18( املاااؤر   26-الد 2840علاااى سااابيل املثاااال، قااارار اجلمعياااة العاماااة    ، انظااار  (1ال 
مسألة معاقباة جمرمات احلارب ومارتي  اجلارائم  ”   واملعنون   1971 انون األول/ديسمرب  

 ااااااااااانون    3 (، املااااااااااؤر  28-الد 3074؛ وقاااااااااارار اجلمعيااااااااااة العامااااااااااة  “ د اإلنسااااااااااانية ضاااااااااا
 التعااون الادويل   ا تشااف واعتقاال وتساليم مبادئ  ” بشأن    ، 1973األول/ديسمرب  

؛ “ومعاقبة األاخا  املذنبي   جرائم احلرب واجلرائم املرتيبة ضد اإلنساانية
ي لعمليا  اإلعدام خارج ملنإل والتقحت التعالَ س  املتعلقة  املبادئ  من  18واملبدأ  

ر قااااراب املرفقااااة مااااوجزة إبجااااراءا نعاااااق القااااانون واإلعاااادام التعسااااتت واإلعاااادام 
 واملعنااون  1989أاير/ماايو  24املاؤر   1989/65االجتمااعت و  االقتحااد اجمللاس 

ن لعملياااا  اإلعااادام خاااارج نعااااق القاااانون واإلعااادام املناااإل والتقحااات التعااااال”
 .“موجزة إبجراءا التعستت واإلعدام 

 .2012أيلول/سبتمرب  24 املؤر  67/1 العامة  اجلمعية  قرار (2ال 
 .22 التقرة  ،نتسه املرجإل (3ال 
املسااااائل املتحاااالة ساللتاااازام سحملا مااااة    قضااااية     و أدانه.    جاااايم   التاااارع انظاااار   ( 4ال  
   يلااااات  حميماااااة العااااادل الدولياااااة ماااااا   ذ ااااار  ،  التساااااليم البلجيياااااا ضاااااد السااااانغال(  أو 

   حامسااااااا   احملا مااااااة يااااااؤد  دورا   القائاااااال أبن االلتاااااازام سلتسااااااليم أو
جمموعااة ر  علااى يسااهااو التاازام و  ،(5الميافحااة اإلفاا   ماان العقاااب

لااادى اجملتماااإل الااادويل، وقاااد  سلغاااا   واسااعة مااان اجلااارائم الااايت تثااا  قلقاااا  
املتعلقاة االتتاقيا  القعاعياة ما أُبرم من أُدرج هذا االلتزام   مجيإل  

 .1970 عام منذيافحة اإلرهاب الدويل مب
احملا مااااة   دعاااام التعاااااون  لتسااااليم أوسلتاااازام االدور س  و  -3

على األقل  ،به معرتفا   دورا  ميافحة اإلف   من العقاب     الدويل  
وإمااااا إمااااا التسااااليم ”س الااااذ  طاااارمب مباااادأ و منااااذ أايم هوغااااو غروتياااا

ت دولاااة عناااد ”(  aut dedere aut punireال “املعاقباااة طلاااب تلقاااّ
 

ماااان    اإلفااا     ميافحااااة       اآلخااار   عااان   أحاااادمها   يغاااين   خياااااران   واحملا ماااة   التساااليم ” 
]من اتتاقياة مناهضاة التعاذيب وغا ه مان ضاروب    7من املادة    1العقاب وفقا  للتقرة  

 Questions[“ ال 1984لعاااام    املهيناااة   أو   ال إنساااانية   أو   القاساااية   العقوباااة   أو املعاملاااة  

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 443, para. 50  .)  واسااتعرد  
  محااااالحة   هلاااااا الااااادول األطاااااراف   اتتاقياااااة مناهضاااااة التعاااااذيب ”   إن احمليماااااة قائلاااااة  

  حاااادوث   منااااإل   اعتناقهااااا،       تتشااااارك   الاااايت مشاااارت ة   أن تيتاااال، سلنظاااار إىل القاااايم  
“  العقااااب   مااان   مرتيبيهاااا   إفااا     عااادم   فعااا  ، حاااال حااادوثها      و   التعاااذيب،   أعماااال 

أن موضااوع االتتاقيااة والغاارض    جماددا    احمليمااة   وذ اار  (.  ibid., p. 449, para. 68ال 
  مااارتي  التعاااذيب مااان خااا ل تتااااد  إفااا      ضاااد   النضاااال فعالياااة    زايدة منهاااا مهاااا ” 
 (. ibid., p. 451, para. 74, and cf. also para. 75“ ال العقاب   من تلك اجلرائم 

جيساا ف غالتساايت، املقاارر اخلااا     الساايد   أعااده   الااذ    الرابااإل   التقرياار و   
-26  التقاارا    ، A/CN.4/648اجمللااد الثااان الاجلاازء األول(، الوثيقااة    ، 2011  حوليااة ال 

ميافحة اإلف   من العقااب.      سستتاضة مسألة واجب التعاون   يتناول (، 33
الحايوك الدولياة الايت تاوفر األسااس القاانون    من   لة مث  أ املقرر اخلا ،   ساق  قد و 

من ميثاق األمام املتحادة، وإعا ن    1من املادة    3 التقرة   يلت  ما  ، لواجب التعاون 
مليثاااق    مباادئ القااانون الادويل املتعلقااة سلع قااا  الودياة والتعاااون بااي الادول وفقااا  

  أ تاوبر األول/   ن تشاري   24( املاؤر   25-الد 2625األمم املتحدة القرار اجلمعياة العاماة  
(، وديباجااااااة نظااااااام رومااااااا األساساااااات للمحيمااااااة اجلنائيااااااة الدوليااااااة  املرفااااااق ،  1970
، واملبااادأ التاااوجيهت الثاااان عشااار مااان املباااادئ التوجيهياااة للجناااة الاااوزراء  1998 لعاااام 

لااس أوروس بشااأن القضاااء علااى اإلفاا   ماان العقاااب علااى االنتها ااا   جمل التابعااة  
آذار/مااارس    30اعتماادهتا جلنااة الااوزراء      مبااادئ   وهاات   ، اخلعاا ة حلقااوق اإلنسااان 

 (. Council of Europe, CM/Del/Dec(2011)1110, 4 April 2011ال   2011
اجمللاد الثاان الاجلازء األول(،  ،2009  حوليةاملثال، بلجييا ال  سبيل على  (5ال 

وفنلنادا  الدا رك والسويد  و   وآيسلندا   ؛ ( 20التقرة   ، A/CN.4/612 ،   226الوثيقة  
 اللجناااةالرمسياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة السادساااة والساااتون،  الواثئاااقوالنااارويج ال 
املرجااااااإل سويساااااارا الو (؛ 10، التقاااااارة A/C.6/66/SR.26 ،26 اجللسااااااة ،السادسااااااة

ملرجااإل إيعاليااا الاو (؛ 24، التقاارة املرجااإل نتسااهالساالتادور الو (؛ 18، التقاارة نتسااه
 املرجااااإلبااااي روس الو  ؛(64، التقاااارة نتسااااهاملرجااااإل باااا و الو (؛ 42، التقاااارة نتسااااه

املرجااإل االااااد الروساات الو (؛ 41، التقاارة A/C.6/66/SR.27، 27نتسااه، اجللسااة 
 (.81، التقرة ملرجإل نتسهاهلند الاو (؛ 64، التقرة نتسه
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تضاعه اات  يستحق أو املذنب مباإما أن تعاقب هلا ، ينبغت  تسليم
املحااااعلحا  ويسااااتعاض    .(6ال“املقدمااااة للعلاااابجلهااااة تحاااارف ا

وذلك لتسليم، ل بدي    “احملا مة”مبحعل    “املعاقبة”احلديثة عن 
 الشخن املدعى ارتيابه اجلرم. إميانية ثبو  براءةلتوضي  

احملا ماااة   أعماااال جلناااة القاااانون   أمهياااة االلتااازام سلتساااليم أو  -4
الواليااااااة  ” مبوضاااااوع    اعتباااااار هاااااذا املوضاااااوع مشاااااموال  . ةيااااان  الااااادويل 

الااذ     “ خااارج اإلقلاايم الااوطين   املرتيبااة يتعلااق سجلاارائم   القضااائية فيمااا 
     أربعااة عشاار موضااوعا  الاايت تشاامل  القائمااة املؤقتااة        ااان ماادرجا  

1949 عااااااام   الااااادورة األوىل للجنااااااة 
أيضااااااا   هااااااذا املوضااااااوع  تتناااااااول  و   . ( 7ال 

احملا مة( من   الااللتزام سلتسليم أو  9( و االختحا  تقرير ال  8 ن املادات 
الااايت اعتمااادهتا  اجلااارائم املخلاااة بسااالم اإلنساااانية وأمنهاااا    مشاااروع مدوناااة 

ماان    9. وتاانن املااادة  ( 1996 عااام اللجنااة   دورهتااا الثامنااة واألربعااي ال 
يتعلاق سإلسدة   احملا ماة فيماا  مشروع املدونة على االلتازام سلتساليم أو 

األماام    مااووتت   رائم ضااد اإلنسااانية واجلاارائم املرتيبااة ضااد اجلماعيااة واجلاا
ويقاااااال إن مبااااادأ    . ( 8ال املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبعي هباااااا وجااااارائم احلااااارب 

اتتاقياااااااااا  متعاااااااااددة    عااااااااادة ” احملا ماااااااااة مساااااااااتمد مااااااااان   التساااااااااليم أو 
  مشااااروع   اترياااا    الياااال  ويشاااا  .  االلتاااازام   هااااذا   تتضاااامن   ( 9ال “ األطااااراف 
  نظاام   إىل   احلاجة   هو   9  املادة   مشروع   وضإل   إىل  دفإل  ما  أن  إىل  املدونة 

  هااااااااااا، احملا مااااااااااة علي و فعاااااااااال لتجاااااااااارمي اجلاااااااااارائم األساساااااااااية املااااااااااذ ورة  
ومساوغ  .  ( 10ال واالعتقاد إبلزامية املمارساة   للدول   التعلية  املمارسة  وليس 

والرغباااة   ميافحاااة    املااذ ورة اخلعااا  للجااارائم   هااذه املاااادة هاااو العااابإل 
  أن   ومااإل   . ( 11ال إفاا   األفااراد الااذين يرتيبااون هااذه اجلاارائم ماان العقاااب 

__________ 
 ,H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres (Oxford (6ال 

Clarendon Press; London, Humphrey Milford, 1925), vol. II, p. 527 

(English translation by Francis W. Kelsey) . 
. انظااااااار أيضااااااااا   األماااااااام 17و 16 التقااااااااراتن  ،281   ،1949 حولياااااااة (7ال 

العبعة الثامنة المنشورا  األمم املتحادة،  ،الدويل القانون  جلنة أعمالاملتحدة،  
 .44(، اجمللد األول،   A.12.V.2، 2017املبيإل   رقم
مااااإل عاااادم اإلخاااا ل سختحااااا  حميمااااة جنائيااااة دوليااااة، جيااااب علااااى  ”  ( 8ال  

دعى أناه ارتياب جرةاة مبيناة   املاادة  الدولة العارف الايت يوجاد   إقليمهاا فارد ياُ 
]اجلاارائم ضااد    19 ]اجلاارائم ضاد اإلنسااانية[ أو   18 اإلسدة اجلماعيااة[ أو   جرةاة ]   17

]جااارائم احلااارب[ أن تقاااوم    20 املتحااادة واألفاااراد املااارتبعي هباااا[ أو   مااام األ   ماااووتت 
املااادة    مشااروع تعليااق اللجنااة علااى    . انظاار أيضااا  “ مبحا متااه  بتسااليم هااذا التاارد أو 

 (. 66-63    (،  الثان اجمللد الثان الاجلزء    ، 1996 حولية ال   هذا 
 والتعليقااااا  وأمنهاااا، اإلنساااانية بسااالم املخلاااة اجلااارائم مدوناااة مشاااروع (9ال 
 (.58   نتسه، املرجإلالتعليق ال من( 3ال التقرة ،8 املادة ،عليه
 .142اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقرة  ،1994 حولية (10ال 
التعليقااااا  و  ،مشاااروع مدوناااة اجلااارائم املخلاااة بسااالم اإلنساااانية وأمنهاااا (11ال 

( من 2، التقرة ال9( من التعليق، واملادة 8( وال4( وال3، التقرا  ال8عليه، املادة  
 (.64-63و 60-58  (، الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،1996 حوليةالتعليق ال

النعاااااق  فاااا ن    ، ( 12ال األساساااية   اجلاااارائم   هاااو   املدونااااة   مشاااروع   تر يااااز   حماااط 
اليت تث  قلق  احملا مة يشمل معظم اجلرائم   املاد  ل لتزام سلتسليم أو 

 أع ه.    2التقرة  ، على النحو املذ ور    اجملتمإل الدويل 
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  جيساا ف الساايد    فاايهم   مباان   اللجنااة،   أعضاااء   بعاا  ااايك    ، املاضاات 
 aut”   ال تينية   الحيغة   استخدام صحة        اخلا ،   املقرر   ، غالتسيت 

dedere aut judicare “ ،   مبحاعل    يتعلاق  سايما فيماا  ال   ”judicare “  
  محااااااعل    نعاااااااق عاااااان    دقيقااااااة   بحااااااورة   رب يعاااااا ال   أنااااااه   اعتااااااربوا   الااااااذ  

     ، مان الساابق ألوانااه   ه . بياد أن املقارر اخلااا  ارلى أنا“ احملا ماة ” 
  اتر اااا    ، الرت ياااز علاااى التعااااريف الدقيقاااة للمحاااعلحا    ، ذلاااك الوقااات 

اسااااتخدام  ” إايهااااا لُتحاااادد   املسااااتقبل   إطااااار مشااااروع مااااادة عاااان  

__________ 
  ، 1991 عاااااام       ،   القاااااراءة األوىل   يشااااامل مشاااااروع املدوناااااة     اااااان ( 12ال  

التهدياااااد سلعاااااادوان،  و جرةاااااة  العاااااادوان،    12عااااااددها    الباااااالغ اجلااااارائم التاليااااااة  
الساااايعرة االسااااتعمارية واألااااايال األخاااارى للساااايعرة األجنبيااااة،  و التاااادخل،  و 
انتها اااا  حقاااوق اإلنساااان بحاااورة  و التحااال العنحااار ،  و اإلسدة اجلماعياااة،  و 

جتنيد املرتزقة  و جرائم احلرب اجلسيمة للغاية،  و على نعاق مجاعت،  منتظمة أو 
االجتاااار غااا  املشاااروع  و اإلرهااااب الااادويل،  و تااادريبهم،  واسااتخدامهم ومتاااويلهم و 

  اجمللااااد   ، 1991  حوليااااة اإلضاااارار العمااااد واجلساااايم سلبيئااااة الانظاااار  و ،  سملخااادرا  
     ، ت اللجنة خّتض (. و 176وما يليها، التقرة    215    (،  الثان الاجلزء    الثان 

  عدد اجلرائم   املشروع النهائت ملدونة اجلارائم   ، 1996و   1995دورتيها لعامت  
اجلارائم  و   ، جارائم احلارب و اإلسدة اجلماعياة،  و هات  العادوان،  و   ، ىل أربإل جرائم إ 

معيااااار الختيااااار اجلاااارائم    ذلااااك إبرث نااااورمربغ      ضااااد اإلنسااااانية، متقياااادة  
اجمللاااد الثاااان الاجلااازء الثاااان(،    ، 1995  حولياااة   انظااار املشااامولة مبشاااروع املدوناااة ال 

الاجلاازء    الثاان   اجمللاد   ، 1996  حولياة وماا يليهااا؛ و   37وماا يليهاا، التقارة    31   
وما يليها(. ويبدو أن السبب الرئيست    43وما يليها، التقرة    35    (،  الثان 

حيوماة علاى    24مان    ورد    الايت   املؤاتية هلذا النهج يُعزى إىل التعليقا  غ   
لاد  اجمل   ، 1993  حولية   انظر ال   1991 ثنيت عشرة املقرتحة   عام قائمة اجلرائم اال 

ومااا يليهااا(.    Add.1 ،      134و   A/CN.4/448الثااان الاجلاازء األول(، الوثيقااة  
  مووتت هت اجلرائم املرتيبة ضد  و   أال   ، وأضيتت   آخر حلظة جرةة خامسة 
إىل حجااام وخعاااورة مشااايلة    اساااتنادا  األمااام املتحااادة واألفاااراد املااارتبعي هباااا،  

صااااون الساااالم      اجلااااوهر     دورهاااام   وإىل   املااااووتي االعتااااداءا  علااااى هااااؤالء  
 واألمن الدوليي. 

 رأ  فقاادماان مشااروع املدونااة.  9جرةااة العاادوان أبحيااام املاادة  ُتشاملومل  
 ارتيااااب مساااألة   ماااا لدولاااة وطنياااة حميماااة جاناااب مااانالتحااال ” أن  اللجناااة
[ ملباادأ أساساات ماان ف  ]اااخمالا أخاارى دولااة جانااب ماان ارتيابااه عاادم أو عاادوان 

 تاؤد [و]...[ ] نظا ه علاى لنظا  سالعان  مبادئ القانون الدويل وهو مبدأ ال
 مساااألة   النظااار علاااى ينعاااو  الختحاااا  ماااا لدولاااة الوطنياااة احمليماااة  ارساااة
 خعاااا ة آاثر إىل أخاااارى دولااااة جانااااب ماااان عاااادوان  ارتياااااب عاااادم أو ارتياااااب
المشااااروع مدونااااة  “الاااادوليي واألماااان وسلسااالم الدوليااااة سلع قااااا  يتعلااااق فيماااا

( 14، التقارة ال8التعليقاا  علياه، املاادة و  ،اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا
 ((.62  (، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،1996 حوليةمن التعليق ال
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ىل فهاام  يقااول أبن  إ تقرياار التريااق العاماال  ويسااتند   . ( 13ال “ املحااعلحا  
أو العاااابإل    “ التساااليم ”  إذا  اااان العاااابإل اإللزامااات لاااا  مساااألة ادياااد ماااا 

مرهونااااة  لااااه الغلباااة علااااى اآلخااار هاااات مساااألة    “ احملا ماااة ”  اإللزامااات لااااا 
   حاال  بعينها.   الواجب التعبيق   سلسياق وسلنظام القانون 

 2006 عام منذ اللجنة  أعما  موجز  -ابء
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dedere aut judicare ) “    بااااارانمج عملهاااااا   دورهتاااااا الساااااابعة  
( وعينااات السااايد جيسااا ف غالتسااايت مقاااررا   2005عاااام  واخلمساااي ال 

اللجنااااة السادسااااة للجمعياااااة  حظاااات هااااذا القاااارار بتأييااااد  . و ( 14ال خاصااااا  
دورهتااا الثامنااة    التاارتة ماان    القااانون الاادويل،   . وتلقاات جلنااة ( 15ال العامااة 

أربعاة    ، ( 2011عام  ( إىل دورهتا الثالثة والستي ال 2006عام واخلمسي ال 
.  ( 16ال ونظاار  فيهااا   ، املقاارر اخلااا    قاادمها تقااارير وأربعااة مشاااريإل مااواد  

برائسة السايد آالن    ، 2009 وأنشئ فريق عامل معين سملوضوع   عام 
نظاار   املوضااوع، بغيااة اديااد املسااائل الاايت  لل   إطااار عااام   لرساام   ، بيليااه 

  . وأحاطاااات اللجنااااة علماااااا  ( 17ال يلاااازم تناوهلااااا واديااااد سااااالم األولااااواي  
   وأدرجاااات  سلتقرياااار الشااااتو  الااااذ  قدمااااه رئاااايس التريااااق العاماااال،  

__________ 
 عااان غالتسااايت، جيسااا ف السااايد اخلاااا ، للمقااارر الثالاااث التقريااار (13ال 

اجمللاد  ،2008 حولية ،(aut dedere aut judicareال احملا مة أو سلتسليم االلتزام
 وقاد. 37و 36التقاراتن  ،A/CN.4/603 ،  143الثان الاجلازء األول(، الوثيقاة 

 أال ،متحلة سملوضاوع ا التينية  صيغا   ،  تقريره األويل ،انقش املقرر اخلا 
 aut dedere aut punire; judicare aut dedere; aut dedere autهات  و 

prosequi; aut dedere, aut judicare, aut tergiversari; and aut dedere 

aut poenam persequi الوثيقااة(، األولالاجلاازء  الثااان اجمللااد ،2006 حوليااةال 
A/CN.4/571،    318  فيما يتعلق بحيغ  ،أيضا   (. انظر8-5التقرا     ،319و

aut dedere aut punire, aut dedere aut prosequi and aut dedere aut 

judicare،    اتايانبارغاه  فاان   تبهما   R. van Steenberghe, “The obligation to 

extradite or prosecute: Clarifying its nature”, Journal of International 

Criminal Justice, vol. 9 (2011), p. 1089, at pp. 1107-1108 . 
 ،2005 حوليةال 2005آب/أغسعس  4املعقودة    2865  جلستها  (14ال 

 (.500(، التقرة لثاناالاجلزء  الثان اجمللد
 ،2005 ناااوفمرب تشااارين الثاااان/ 23املاااؤر   60/22قااارار اجلمعياااة العاماااة  (15ال 
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A/CN.4/648غالتساااايت مشاااااريإل  جيساااا ف الساااايداقاااارتمب و . 2011 (   عااااام
( وتقريااااااااااااره الثالااااااااااااث 76، التقاااااااااااارة A/CN.4/585املااااااااااااواد   تقريااااااااااااره الثااااااااااااان ال

ثااا ث سااانوا ،   تقرياااره الراباااإل  وبعاااد(، 129-110، التقااارا  A/CN.4/603ال
 (.95و 71و 70و 40 ، التقرا A/CN.4/648ال
 ،2008 حوليااااةال 2008متوز/يوليااااه  31املعقااااودة    2988  جلسااااتها  (17ال 

 (.315(، التقرة الثانالاجلزء  الثان اجمللد

اإلطاار العاام  (  2009العام  تقريرها السنو  عن دورهتا احلادية والستي  
 . ( 18ال لتريق العامل املقرتمب للنظر   املوضوع الذ  أعده ا 

‘ ماان اإلطااار العااام املقاارتمب الااذ  يشاا  2’لتاارع الأ(وعماا   س -7
، أجار  “  املعاهادا  القائماة  احملا ماة االلتزام سلتساليم أو”إىل  

الايت  األطاراف املتعاددة للحايوكدراسة استقحائية ”األمانة العامة  
 الاادويل القااانون جلنااةقااد تيااون هلااا صاالة سلعماال الااذ  تضااعلإل بااه 
 aut dedere autبشااأن موضااوع ’االلتاازام سلتسااليم أو احملا مااة ال

judicare‘)“الدراسااة االستقحااائية ” بااابعااد  الاملشااار إليهااا فيمااا (19ال
(. وحادد  الدراساة صايو ا  متعاددة “(2010لعاام  الالعامة    لألمانة

األطراف علاى الحاعيدين العااملت واإلقليمات تتضامن أحياماا  جتماإل 
 عاقبة اجلناة.ُمتار بينهما ملبي التسليم واحملا مة  بديلي 

، قدم املقرر اخلا  ورقة عمل معنونة  2010و  حزيران/يونيه   -8
عااين مبوضااوع  األسااس الاايت ترتيااز عليهااا مناقشااا  التريااق العاماال امل ” 
وهت  ،  ( 20ال “ ‘ ( aut dedere aut judicareاحملا مة ال  االلتزام سلتسليم أو ’ 

  لعاام املقارتمب  م حظاا  واقرتاحاا  بشاأن اإلطاار العاام    ورقاة تتضامن 
(.  2010 لعاام ال العاماة  االستقحائية لألماناة  وتستند إىل الدراسة  2009
إىل املساااائل    ، علاااى وجاااه اخلحاااو    ، وجاااه املقااارر اخلاااا  النظااار قاااد  و 

احملا مااة؛   يلاات  الأ( األسااس القانونيااة ل لتاازام سلتسااليم أو  املتعلقااة مبااا 
احملا مااة؛ والج( مضاامون    والب( النعاااق املاااد  ل لتاازام سلتسااليم أو 

احملا مااة؛ والد( الظااروف الاايت ينشااأ فيهااا االلتاازام    االلتاازام سلتسااليم أو 
 . احملا مة   سلتسليم أو 

انباااة  ، أقااار الترياااق العامااال، برائساااة رئيساااه سإل 2010  ام و  عااا -9
  العاماااة    اناااديويت، أبن الدراساااة االستقحاااائية لألماناااة   ه نرييياااإ السااايد  

( قااد ساااعد  علااى اسااتج ء جوانااب ماان اإلطااار العااام  2010لعااام  ال 
إللقاااء الضااوء علااى املسااائل املتتااق  ولااوح  أنااه،  .  2009  املقاارتمب لعااام 

ينبغاااات اسااااتيمال مااااا ر ااااز  عليااااه  عليهااااا   اإلطااااار العااااام املقاااارتمب،  
املمارساااااة  مااااان  (  2010لعاااااام  ال العاماااااة  الدراساااااة االستقحاااااائية لألماناااااة  

املتعااااددة األطااااراف ببحااااث متحاااال   جوانااااب  املتعلقااااة سملعاهاااادا   
  ابق والسااااو  ارسااااة الاااادول الالتشااااريعا  الوطنيااااة  ماااان جوانااااب  أخاااارى  

علااااى ساااابيل املثااااال    ، القضااااائية والبياااااان  الرمسيااااة ملمثلاااات احليومااااا  
أن  يبادو مان   أناه، بقادر ماا احلحر(. وع وة على ذلك، أا  إىل   ال 

واجااب التعاااون   ميافحااة    يسااتند إىل احملا مااة   االلتاازام سلتسااليم أو 
تقيايم مناتظم ملمارساا  الادول    ، جياب إجاراء  اإلف   من العقاب 

من اأنه أن يوض  مدى لثا  ذلاك الواجاب،   وهو ما  هذا الحدد. 
يتعلاااق قاارائم بعينهاااا،   أعماااال اللجناااة بشاااأن   بحااورة عاماااة أو فيماااا 

  ذلك األعمال املتعلقة سلنعاق املاد  ومضمون   هذا املوضوع، مبا 
 ها هذا االلتزام. في احملا مة والظروف اليت ينشأ   االلتزام سلتسليم أو 
__________ 

 .204 التقرة (، الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2009 حولية  (18ال 
 .A/CN.4/630 الوثيقة(، األولالاجلزء  الثان اجمللد ،2010 حولية (19ال 
 .A/CN.4/L.774نتسه، الوثيقة  املرجإل (20ال 
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  (، أنشااأ  اللجنااة فريقااا  2012عااام  بعااة والسااتي ال و  الاادورة الرا  -10
تقيايم  ل   ، يساار  ا برائسة السيد  راينغسااك  يتيش   ، متتومب العضوية   عام   

ملوضااااوع واااااث  س   ة املتعلقاااا    األعمااااال تقاااادم  مااااا أحرزتااااه اللجنااااة ماااان  
تلااااااك   . و  ( 21ال اخلياااااارا  الااااايت ةياااااان أن تتبعهاااااا اللجنااااااة   املساااااتقبل 

يعاد   خا  ليحل حمال السايد غالتسايت الاذ  مل  مقرر  يعي   املرحلة، مل 
عضاااوا    اللجناااة. وقااادم رئااايس الترياااق العامااال أرباااإل ورقاااا  عمااال غااا   

( وأرباااإل ورقااا  عمااال غااا   2012عااام  رمسيااة   الااادورة الرابعااة والساااتي ال 
ل مناقشاة  (. وتشايِّ 2013عاام  رمسية أخرى   الدورة اخلامسة والستي ال 

 أساسا  هلذا التقرير. تلك  الرمسية    التريق العامل لورقا  العمل غ  

 2013و  2012 عامي يف يف املوضوع  نظر الفريق العامل   -جيم
 العامة أن الدراسة االستقحائية لألمانة لاعترب التريق العام -11
 20  حميمااااة العاااادل الدوليااااة الحااااادر عاااان ياااام احل( و 2010لعااااام ال

ساللتاااااازام سحملا مااااااة املسااااااائل املتحاااااالة  قضااااااية   2012متوز/يوليااااااه 
 متيدان ألعماله.  (22الالتسليم البلجييا ضد السنغال( أو
.  الحااايوك املتعاااددة األطاااراف الاااواردة    حياااام  األ تحااانيف   -12

  ( توصااايتا  2010لعاااام  ال العاماااة    الدراساااة االستقحاااائية لألماناااة اقرتحااات  
تضااامنت  و للحااايوك ذا  الحااالة   ضاااوء هاااذه األحياااام،    وتحااانيتا  
ألعمااال التحضاا ية لاابع  االتتاقيااا  الرئيسااية الاايت ااايلت  دراسااة ل 

سلنسااااابة لااااابع   تضااااامنت أيضاااااا ،   ااااااذج ُاتاااااذى   هاااااذا اجملاااااال. و 
وبيناات الدراسااة  ماان اتظااا .    بشااأهنا أُبااد    ا ملاا  استعراضااا  األحياام،  

الاايت جارى استعراضااها  األحياام  بااي  به  ا شات وأوجااه ال أوجاه االخات ف  
اسااتنتاجا     قاادمت   ت تعااور،  ماان    مااا حلقهااا   خمتلااف االتتاقيااا  و 

األحيااام  يلاات  الأ( الع قااة بااي التسااليم واحملا مااة     عامااة بشااأن مااا 
الشاااااروط الااااايت تنعباااااق علاااااى تساااااليم املعلاااااوبي    الب( و ذا  الحااااالة؛  

علاى احملا ماة    اليت تنعبق الج( الشروط  و مبوجب خمتلف االتتاقيا ؛ 
يت  الدراساااااة االتتاقياااااا  الاااااوصااااانتت  مبوجاااااب خمتلاااااف االتتاقياااااا .  

تتاقيااااة  اال هاااات  الأ(  و   ، تتضاااامن مثاااال هااااذه األحيااااام إىل أربااااإل فئااااا  
الايت  األخارى  واالتتاقياا     ، 1929 عاام ل مليافحة تزيياف النقاود الدولية 
الب( االتتاقياااااا  اإلقليمياااااة بشاااااأن تساااااليم  و ؛  منواهلاااااا علاااااى    ساااااار  

والربوتو اااول اإلضاااا     1949 الج( اتتاقياااا  جنياااف لعاااام و املعلاااوبي؛  
اتتاقياااة قماااإل االساااتي ء غااا  املشاااروع علاااى   الد( و ؛  1977 األول لعاااام 

 منواهلا. على    سار  اليت  األخرى  واالتتاقيا   ،  1970 العائرا  لعام 
  1929  عاااام ل مليافحاااة تزيياااف النقاااود  الدولياااة  تتاقياااة  اال وتتمياااز   -13

يلاات    مبااا   عمومااا ،   ، ( 23ال منواهلااا علااى    سااار  الاايت  األخاارى  واالتتاقيااا   
__________ 

 .206(، التقرة الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2012 حولية (21ال 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (22ال 

(see footnote 4 of the present annex above). 
اخلعارة    سلعقااق  على سبيل املثال  الأ( اتتاقية قمإل االجتار غ  املشروع   ( 23ال  
اتتاقياة  الج(  و ؛  1937 اتتاقية منإل اإلرهاب واملعاقبة عليه لعاام الب( و ؛ 1936 لعام 
الد( االتتاقياااااة  و ؛  1950 االجتاااااار سألااااااخا  واساااااتغ ل بغااااااء الغااااا  لعاااااام   قماااااإل 

 . 1971 ( اتتاقية املؤثرا  العقلية لعام ه ال و ؛  1961 الوحيدة للمخدرا  لعام 

د الااادول األطاااراف أبن  تعهاااح و   اإلجرامااات ذ  الحااالة، الأ( جتااارمي التعااال  
الب( وجاااود  و فعااا   موجباااا  للعقااااب مبقتضاااى قوانينهاااا احمللياااة؛  جتعلاااه  

أحياااام بشاااأن احملا ماااة والتساااليم لخاااذ بعاااي االعتباااار اآلراء املتبايناااة  
يتعلااق بتسااليم املااواطني و ارسااة الواليااة القضااائية خااارج   للاادول فيمااا 

إلزاميااااة؛   األخاااا ة اختياريااااة ال املمارسااااة    هااااذه اإلقلاااايم، حيااااث تيااااون  
لتسااااليم، وعنااااد رفاااا  طلااااب  س   التزامااااا  وجااااود أحيااااام تتاااارض   الج( و 

الد( إقاماااااة نظااااام للتساااااليم  و م املعلاااااوب إىل احملا مااااة؛  التسااااليم، يقااااد  
جرمااااا   اجلاااارم  سعتبااااار  تتعهااااد مبوجبااااه الاااادول،   واااال اااااروط معينااااة،  

إزاء    الدولااة   وقااف ( وجااود بنااد ياانن علااى أن م ه ال و لتسااليم؛  مسااوِّغا  ل 
لواليااة اجلنائيااة سعتبارهااا ماان مسااائل القااانون  املتعلقااة س املسااألة العامااة  

الو( وجااود  و شااار ة الدولااة   االتتاقيااة؛  هااو موقااف ال يتااأثر مب الاادويل  
  ليال ة  يادار املساائل اإل و   نائياة يتعلق بعدم اإلخ ل سلتشاريعا  اجل بند 
. وبينمااا تتضاامن بعاا  الحاايوك املحاانتة ضاامن هااذا النمااوذج  ة دولاا

صيوك  تعدِّل  بع  االخت فا  املحعلحية ذا  العابإل التحرير ،  
 أخرى جوهر االلتزاما  اليت تعهد  هبا الدول األطراف.  

ويتضاااامن أيضااااا  العديااااد ماااان االتتاقيااااا  والرتتيبااااا  اإلقليميااااة   -14
، وإن  ( 24ال ار  التساليم واحملا مااة املتعلقاة سلتسااليم أحياماا  جتمااإل باي خياا

الحااايوك تؤ اااد   العاااادة علاااى االلتااازام سلتساااليم الالاااذ   تلاااك   انااات  
 بااديل   تتااوخى تقاادمي املعلااوب إىل احملا مااة إال  ( وال تنظمااه سلتتحاايل 

  التعااون. والتساليم، وفقاا  ذلاك  مان العقااب   ساياق    إلفا   لتجنب ا 
ة القضااااائية اجلنائيااااة.  هلااااذا النمااااوذج، هااااو وساااايلة لضاااامان فعاليااااة الوالياااا

  ينعباااق علاااى  مل  سلتساااليم ماااا   الااادول األطاااراف التااازام عاااام ويياااون علاااى  
  ذلك أسباب الرف  اإللزامية   استثناء، مبا  أو ما    ارط طلب التسليم  

املثاال، ةيان أن يياون تساليم املاواطني حمظاورا     يل والتقديرياة. فعلاى ساب 
خضاااااعت األحياااااام الاااااواردة    قاااااد  خاضاااااعا  لضاااااماان  حماااااددة. و  أو 

رور الوقااااات،  وتغيااااا ا  مبااااااالتتاقاااااا  والرتتيباااااا  ال حقاااااة لتعااااادي    
 . ( 25ال يتعلق سلشروط واالستثناءا   سيما فيما  ال 

نتااس احلياام  1949 وتتضاامن اتتاقيااا  جنيااف األربااإل لعااام -15
 أبن ي حااقالااذ  يُلاازم  اال طاارف ماان األطااراف املتعاقاادة السااامية 

، أو أمااروا جساايمة انتها ااا  عى أهناام ارتيبااوااألااخا  الااذين يااد  
__________ 

ا  يلااات  الأ( اتتاقياااة القاااانون الااادويل اخلااا تشااامل هاااذه الحااايوك ماااا (24ال 
اليتاااااب الرابااااإل   ، “مدونااااة بوسااااتامانيت”، املعروفااااة أيضااااا  سساااام 1928 لعااااام

الب( اتتاقيااة تسااليم والثالااث الالتسااليم(؛  العنااوان القااانون اإلجااراءا  الاادويل(، 
 املعلوبيتسليم ب املتعلقةالج( اتتاقية البلدان األمرييية و؛ 1933 لعام  املعلوبي
؛ 1957 لعااااام املعلاااوبياملتعلقاااة بتسااااليم التتاقياااة األوروبيااااة االد( و؛ 1981 لعاااام
الو( اتتاقيااااة و؛ 1961لعااااام  القضااااائت سلتعاااااون  املتعلقااااة العامااااة االتتاقيااااة( هالو

؛ 1994 لعااام علااوبيبتسااليم امل املتعلقااةاجلماعااة االقتحااادية لاادول غاارب أفريقيااا 
 .2002منولث لعام و داخل الي املعلوبي لتسليمالز( خعة لندن و
اعتماااد  املعاهااادة  قااادن اجلمعياااة العاماااة أبأيضاااا   التاااذ   ينبغااات رمباااا (25ال 

 انون األول/ديسامرب   14املؤر    45/116[ الالقرار  علوبيالنموذجية لتسليم ]امل
نموذجياااااة لتباااااادل املسااااااعدة   املساااااائل اجلنائيااااااة العاهااااادة امل، املرفاااااق( و 1990
 ، املرفق(.1990 انون األول/ديسمرب   14املؤر   45/117 الالقرار
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ه  انات جنسايتهم. بياد أنا  قدمهم إىل حما مه، أاي  ن ي، وأبسرتياهبا
اته  يع ألحيااام تشاار   وطبقااا  ل ذلااك، إذا فضاا   ،هلااذا العاارف أيضااا   جيااوز
 م هؤالء األاخا  إىل طرف متعاقد ساام آخار معاينِ أن يسلّ  ، احمللية 

أدلاااة اهتاااام  األخااا  العااارف ا هاااذدامااات تتاااوفر لااادى  ماااا، حملاااا متهم
. وهيااذا، فاا ن االلتاازام،   إطااار (26ال افيااة ضااد هااؤالء األاااخا 

وتقدةه الشخن املشتبه   ارتيابه اجلرةة النموذج، مب حقة ذلك  
مرهاااااوان  أبياااااة اعتباااااارا  تتعلاااااق سلوالياااااة التزاماااااا  إىل احملا ماااااة لااااايس 

التزام قائم بغ  النظر عن أ  طلب تسليم يرد من  وهو  القضائية،
. ومااإل ذلااك، فاا ن خيااار التسااليم مرهااون بشاارط أن (27الطاارف آخاار

أصاابحت قااد الدولااة الساااعية إىل احملا مااة أدلااة اهتااام  افيااة. و  تقاادم
عاان  1977 هااذه اآلليااة سااارية علااى الربوتو ااول اإلضااا  األول لعااام

 .(28الطريق اإلحالة
اتتاقيااة قمااإل االسااتي ء غاا  املشااروع علااى العااائرا  وتاانن  -16
الدولااااة املتعاقاااادة الاااايت تيااااون ”علااااى أن  ،7  املااااادة  ،1970 لعااااام

،   حااااااال عاااااادم قيامهااااااا اجملاااااارم املزعااااااوم   إقليمهااااااا ملزمااااااةيوجااااااد 
إبحالااااااة القضااااااية إىل ساااااالعاهتا املختحااااااة بغاااااارض ]...[ بتساااااليمه، 
 لحااايغةهبة لهاااذه هااات صااايغة مشاااا “صااايغة الهاااا ”. و“احملا ماااة

ج علاااى منواهلاااا، وقاااد 1949لعاااام  املعتمااادة   اتتاقياااا  جنياااف  َنساااَ
ترمااات إىل قماااإل جااارائم بعينهاااا، الااايت  حقاااة التتاقياااا  عااادد مااان اال

جمااااال  أخااارى فضااا   عااان سااايما   جماااال ميافحاااة اإلرهااااب،  ال
ماووتت ضاد املرتيبة المبا فيها التعذيب، واالرتزاق، واجلرائم   عديدة

 العاااااابرة للحااااادوداألمااااام املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبعي هباااااا، واجلرةاااااة 
. وماإل ذلاك، فا ن اليثا  (29الالوطنية، والتساد، واالختتاء القسار (

__________ 
، علااى التااوايل، ماان اتتاقيااا  جنيااف األوىل  146و   129و   50و   49د  ا املااو  ( 26ال  

(  2010  لعام ال   العامة والثانية والثالثة والرابعة. وتوض  الدراسة االستقحائية لألمانة  
“ ولاااااايس  hand overملحااااااعل  ”   هاااااذه سااااابب اسااااااتخدام اتتاقياااااا  جنيااااااف  

 ”extradite ال “A/CN.4/630    54التقرة    ، ( املرفق   هلذا   19  احلااية   أع ه الانظر .) 
ق علاىحقيقة األمار   ما يرتتب  أن    ريس  ويرى  ( iudicareال احملا ماة ااِ
اقتضاااى  وإذا التحقياااق، واجااابهاااو  اجلسااايمة سالنتها اااا  املتعلاااق النظااااممااان 

 Claus Kreβ, “Reflection on the iudicare limb ofال واإلدانة احملا مةاألمر، 

the grave breaches regime”, Journal of International Criminal Justice, 

vol. 7 (2009), p. 789.) 
 See J. S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August (27ال 

1949: Commentary, vol. IV (Geneva, International Committee of the 

Red Cross, 1958), p. 593. 
ماان الربوتو ااول  88ماان املااادة  2 التقاارةو  85ماان املااادة  3و 1 التقااراتن  (28ال 

 .1977 اإلضا  األول لعام
اتتاقية منإل ما لاه خعاورة دولياة   يلت  الأ(  ما  االتتاقيا   هذه  ضمن  من  (29ال 

اإلرهابيااة الايت لخااذ اايل جاارائم ضاد األاااخا  واالبتازاز املتحاال  مان األعماال  
اتتاقياااة قمااااإل األعماااال غاااا  املشااااروعة   الب( و ؛  1971 لعااااام   ، هباااا، واملعاقبااااة عليهاااا 

 اتتاقيااااة منااااإل اجلاااارائم  الج( و ؛  1971 لعااااام   ، املوجهااااة ضااااد ساااا مة العاااا ان املاااادن 
تاااااااون مبااااااان فاااااايهم املوو  ،املرتيبااااااة ضااااااد األااااااااخا  املتمتعااااااي اماياااااااة دوليااااااة

االتتاقيااااة األوروبيااااة لقمااااإل  الد(و؛ 1973 واملعاقبااااة عليهااااا، لعااااام ،الدبلوماساااايون 

وهااو ل املحااعلحا  األصاالية، د  الحاايوك ال حقااة قااد عااَ تلااك ماان 
اليت تأث    جوهر االلتزاما  ال  األحيان،  رتتب عليه،   بعي ما

 صيغة الها . تتضمنها
متوز/يوليااااه  20و  الاااارأ  املسااااتقل الااااوارد   احلياااام املااااؤر   -17

املساائل املتحاالة  قضاية الحاادر عان حميماة العادل الدولياة   2012
، تناول القاضت يوسف أيضا  تحنيف التسليم ساللتزام سحملا مة أو

 “aut dedere aut judicareاملعاهااادا  الااايت تتضااامن صااايغة ”
 

اتتاقياااة منظماااة الوحااادة األفريقياااة للقضااااء علاااى  (هالو؛ 1977 لعاااام ،اإلرهااااب
االتتاقياااة الدولياااة ملناهضاااة أخاااذ  الو(و؛ 1977   أفريقياااا، لعاااام املرتزقاااة أعماااال
؛ 1979 لعااام ،املاديااة للمااواد النوويااة اتتاقيااة احلمايااة الز(و؛ 1979 لعااام ،الرهااائن

العقوباة القاساية  اتتاقية مناهضة التعاذيب وغا ه مان ضاروب املعاملاة أو المب(و
 ملنااااإلاتتاقياااة البلاااادان األمرييياااة  الط(و؛ 1984 لعااااام ،املهيناااة ال إنساااانية أو أو

جنااوب االتتاقيااة اإلقليميااة لرابعااة  ال (و؛ 1985 لعااام ،التعااذيب واملعاقبااة عليااه
وبروتو وهلاااااا  ،1987 آسااااايا للتعااااااون اإلقليمااااات املتعلقاااااة بقماااااإل اإلرهااااااب، لعاااااام

الربوتو اااااول املتعلاااااق بقماااااإل أعماااااال العناااااف غااااا   الك(و؛ 2004 اإلضاااااا  لعاااااام
امليماال و ، 1988 املشااروعة   املعااارا  الاايت لاادم العاا ان املاادن الاادويل، لعااام

 مة العاااا ان املاااادن؛ األعمااااال غاااا  املشااااروعة املوجهااااة ضااااد ساااا قمااااإلالتتاقياااة 
اتتاقية قمإل األعمال غ  املشروعة املوجهة ضد س مة امل حة البحرية،  الل(و

اتتاقيااااة األماااام املتحاااادة مليافحااااة االجتااااار غاااا  املشااااروع    الم(و؛ 1988 لعااااام
ملناهضة جتنيد  ةاالتتاقية الدولي الن(و؛ 1988 املخدرا  واملؤثرا  العقلية، لعام

اتتاقياااة البلااادان  الس(و؛ 1989 م ومتاااويلهم وتااادريبهم، لعااااماملرتزقاااة واساااتخدامه
تتاقياة  اال  الع( و؛ 1994 الختتاء القسار  لألااخا ، لعاامس  املتعلقةاألمرييية  
،  1994 سااااا مة ماااااووتت األمااااام املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبعي هباااااا، لعاااااام املتعلقاااااة ب 

األمرييياااة مليافحاااة    لبلااادان اتتاقياااة ا  الف( و ؛  2005 لعاااام   ، وبروتو وهلاااا االختياااار  
اتتاقياة البلادان األمرييياة مليافحاة تحانيإل األسالحة   ال ( و ؛ 1996 التساد، لعاام 

الناريااة والااذخ ة واملتتجاارا  واملااواد األخاارى ذا  الحاالة واالجتااار هبااا بعريقااة غاا   
اتتاقيااااااااة منظمااااااااة التعاااااااااون والتنميااااااااة   املياااااااادان   الق( و ؛  1997 مشااااااااروعة، لعااااااااام 

األجانااب   املعااام   التجاريااة    العمااوميي املااووتي    راااوة االقتحاااد  مليافحااة  
االتتاقيااة الدوليااة لقمااإل اهلجمااا  اإلرهابيااة سلقناباال،   الر( و ؛  1997 الدوليااة، لعااام 

ماياااااة البيئاااااة بواسااااعة القاااااانون اجلناااااائت،  ا   املتعلقااااة االتتاقياااااة   الا( و ؛  1997 لعااااام 
؛  1999 لعااااااام   لتساااااااد، س   املتعلقااااااة اتتاقيااااااة القااااااانون اجلنااااااائت   ال ( و ؛  1998 لعااااااام 
ماياااة املمتلياااا   ا   اصاااة خل ا   1954الربوتو ااول الثاااان التتاقياااة الهاااا  لعااام   الث( و 

االتتاقيااة الدوليااة لقمااإل متوياال   ال ( و ؛  1999 ساال ، لعااام امل ناازاع  ال الثقافيااة   حالااة  
تتاقياة حقاوق العتال  س   امللحق الربوتو ول االختيار   الذ( و ؛ 1999 لعام  ، اإلرهاب 

؛ 2000 اإلسحية، لعام اد املو  األطتال واستغ ل األطتال   البغاء و  بشأن بيإل 
، 2000 اتتاقية األمم املتحدة مليافحة اجلرةة املنظمة عرب الوطنية، لعام الض(و

، اإلليرتونيااااااااةاتتاقيااااااااة جملااااااااس أوروس املتعلقااااااااة سجلاااااااارائم  أ( الأووبروتو والهتااااااااا؛ 
، تااااااهوميافح التسااااااادت ملنااااااإل اتتاقيااااااة االااااااااد األفريقاااااا ب( البو؛ 2001 لعااااااام
؛ 2003 املتحاااادة مليافحااااة التساااااد، لعااااام ألمااااماتتاقيااااة ا ج( الجو؛ 2003 لعااااام
؛ 2005 االتتاقيااااااااة الدوليااااااااة لقمااااااااإل أعمااااااااال اإلرهاااااااااب النااااااااوو ، لعااااااااام د( الدو
؛ 2005 نااااااااااااإل اإلرهاااااااااااااب، لعاااااااااااااممب املتعلقااااااااااااةاتتاقيااااااااااااة جملااااااااااااس أوروس  (ه هالو
األاااااخا  ماااان االختتاااااء القساااار ، االتتاقيااااة الدوليااااة حلمايااااة مجيااااإل  و( الوو

آساايا مليافحااة اإلرهاااب،  قاتتاقيااة رابعااة أماام جنااوب ااار  ز( الزو؛ 2006 لعااام
الربوتو اول امليمال التتاقياة قماإل االساتي ء غا  املشااروع  مب( المبو؛ 2007 لعاام

اتتاقيااااة قمااااإل األفعااااال غاااا  املشااااروعة  ط( الطو؛ 2010 علااااى العااااائرا ، لعااااام
 .2010 الدويل، لعاماملتعلقة سلع ان املدن 
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مها إىل فئتااااااي  أحيامااااااا  التئااااااة األوىل تشاااااامل و  .(30الواسااااااعتيوقسااااااّ
واجباااااا  احملا ماااااة التقااااادمي إىل  حاااااب ي سلتساااااليم، وال تتااااارض التزاماااااا  
هاااذه االتتاقياااا  وقاااد صااايغت بعاااد رفااا  التساااليم.  مبقتضااااها إال

يبااات اجلرةاااة   الدولاااة الااايت ارتُ ت األولوياااة للتساااليم إىل تععاااِ اياااث 
علاااى  تااارض أ  التااازام عاااامي ال االتتاقياااا إقليمهاااا. ومعظااام هاااذه 

الشااااااخن املاااااادعى ارتيابااااااه اجلرةااااااة إىل الاااااادول األطااااااراف بتقاااااادمي 
تحااااب  احملا مااااة واجبااااة علااااى الدولااااة الاااايت يوجااااد    ، والاحملا مااااة
وجااود عنااد  إذا رُفاا  طلااب التسااليم أو إال هااذا الشااخنإقليمهااا 

. وماان الشاخن املاادعى ارتياباه اجلرةااة  العواماال مثال جنسااية بعا
ماان االتتاقيااة الدوليااة  9ماان املااادة  2التقاارة  األوىلأمثلااة هااذه التئااة 

ماان اتتاقيااة االاااااد  15 ، واملااادة1929 مليافحااة تزييااف النقااود لعاااام
مااااااان الربوتو اااااااول  5، واملاااااااادة وميافحتاااااااه األفريقااااااات ملناااااااإل التسااااااااد

تتاقيااااة حقااااوق العتاااال بشااااأن بيااااإل األطتااااال امللحااااق ساالختيااااار  
 اإلسحية.  داملوا واستغ ل األطتال   البغاء و 

تتارض التزامااا     بناودا  وتتضامن التئاة الثانياة مان االتتاقيااا  الدولياة   
  و ااذلك احملا مااة، علااى أن ييااون التسااليم خيااارا  متاحااا ،  لتقاادمي إىل  س 
التسااااليم    علااااى أن يحااااب  احملا مااااة  لتقاااادمي إىل  رض التزامااااا  س تتاااادا   بنااااو 

احملا مااة. وةياان  بتقاادمي الشااخن املعااين إىل  الدولااة    تقاام  إذا مل التزامااا   
ساااابيل املثاااااال،      لااااى   التئااااة الثانيااااة، ع   بنااااود تناااادرج   علااااى   العثااااور 

، و   1949 األحياااام ذا  الحااالة مااان اتتاقياااا  جنياااف األرباااإل لعاااام 
االسااااتي ء غاااا  املشااااروع علااااى العااااائرا   قمااااإل  ة  ماااان اتتاقياااا  7املااااادة  
اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب  ماان    7ماان املااادة    1التقاارة     ، و 1970 لعااام 

ال إنساااااااانية   العقوباااااااة القاساااااااية أو  وغااااااا ه مااااااان ضاااااااروب املعاملاااااااة أو 
 .  املهينة  أو 
تقدم، يرى الترياق العامال أن الادول ةيان أن  و  ضوء ما -18

من صيغ  تعاهديةتسها، عند صياغة املعاهدا ، أ  صيغة  بنتقرر  
__________ 

  ساللتاااازام   املتحاااالة   املسااااائل املسااااتقل للقاضاااات يوسااااف   قضااااية    الاااارأ   (30ال 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or   التسليم  أو  سحملا مة 

Extradite (see footnote 4 of the present annex above), paras. 19-22  .
 A/CN.4/630( ال 2010  لعااااام انظااار أيضااااا  الدراسااااة االستقحاااائية لألمانااااة العامااااة ال 

بلجيياااا    بتعليقاااا  أيضاااا     قاااارن (.  126التقااارة  املرفاااق(،  هلاااذاأعااا ه  19 احلااااايةال
ماااااان    نااااااوعي حاااااادد  فيهااااااا بلجييااااااا    والاااااايت   2009   عااااااام   اللجنااااااة إىل    ة املقدماااااا

 autاحملا ماة ال  لتسااليم أو س   يقضات   بناادا  املعاهادا  الاايت تتضامن   املعاهادا   الأ( 

dedere aut juducare  وييااون فيهاااا االلتاازام سحملا مااة مشاااروطا  باارف  طلاااب )
  بنااادا  املعاهااادا  الااايت تتضااامن   الب( و ؛  اجلرةاااة املااادعى ارتياباااه    الشاااخن تساااليم  
ن متاااارس  أب الااادول    ويلااازم (  judicare vel dedereتساااليم ال ال  حملا ماااة أو س يقضااات  
دون    مان   املعاهادا ،   لتلاك   اخلاضاعة مارتي  اجلارائم    علاى   ة العاملي  القضائية  الوالية 
 حوليااااةعلااااب تسااااليم سااااابق ال ل ذلااااك االلتاااازام مشااااروطا  باااارف  االسااااتجابة    جعاااال 
(،  2، التقارة  A/CN.4/612  ،    222 الوثيقاة(،  األولالاجلازء    الثان  اجمللد  ،2009

  تقريااااره الرابااااإل    هاااذا   بلجييااااا   تعلياااق غالتساااايت    جيساااا ف   السااايد اقتاااابس    قاااد و 
  85، التقاااارة  A/CN.4/648 الوثيقاااة(، األولالاجلاااازء  الثاااان اجمللااااد ،2011 حولياااةال 

 (. 86واحلااية  

احملا مة هت األنسب للهدف الاذ  تتوخااه    اللتزام سلتسليم أوا
التعاهدياة مان تناوع املمارساة تتمياز باه  وسلنظر إىل مااورف معي.  

مضمونه ونعاقه،    و    مةاحملا  لتسليم أو  صياغة االلتزام ساديد  
 بااااي ااااا واءمااااة املسااااييون ماااان العبااااث أن تعيااااف اللجنااااة علااااى 

 . (31الاحملا مة املتعلقة ساللتزام سلتسليم أوالتعاهدية حيام األ
وعلاااى الااارغم مااان أن الترياااق العامااال يااارى أن نعااااق االلتاااازام   -19

احملا ماااة مبوجاااب االتتاقياااا  ذا  الحااالة ينبغااات اليلاااه   سلتساااليم أو 
على أساس  ل حالة على حادة، ف ناه يعارتف إبميانياة وجاود بعا   

عهادا   حدث  األ االجتاها  العامة واخلحائن املشرت ة   االتتاقيا   
أهاام هااذه  أحااد  احملا مااة. ويباادو أن   يم أو الاايت تتضاامن االلتاازام سلتساال 

 وذجااا  ملعظاام االتتاقيااا   ” صاايغة الهااا  الاايت ستاات  هااو  االجتاهااا   
يناهز ث ثاة أرسع   بإل ما . ويتّ ( 32ال “ احلديثة الرامية إىل قمإل جرائم معينة 
ويوجد  بعده صيغة الها .   أو   1970 االتتاقيا  اليت صيغت   عام 

الدولااة  إلاازام  يتمثاال      مشاارتك اه  اجتاا  1970  بعااد عااام  اتتاقيااا  مااا    
الشخن املادعى ارتياباه  ن ايل قضية  أب دون استثناء، من زة، احملتجِ 
تقاااام بتسااااليمه. وهااااذا االلتاااازام   إىل الساااالعا  املختحااااة، إذا مل اجلرةااااة  
يلت  الأ( جتارمي   أحيام إضافية تقتضت من الدول األطراف ما تيّمله 
الب( إقاماااااة الوالياااااة  و   ذ  الحااااالة مبوجاااااب قوانينهاااااا الوطنياااااة؛ اجلااااارم  

عندما ييون   أو   ، توجد صلة هبذه اجلرةة القضائية على اجلرةة حينما  
تساااالمه؛     إقليمهااااا وال   موجااااودا  الشااااخن املاااادعى ارتيابااااه اجلرةااااة  

الشااااخن املاااادعى ارتيابااااه  وضااااإل  الاااااذ التااااداب  الاااايت تيتاااال   الج( و 
الد( معاملااة اجلرةااة  و رهاان االحتجاااز والشااروع   اقيااق أويل؛  اجلرةااة  

  تيتتاااااات . وعلااااااى وجااااااه اخلحااااااو ،  ( 33ال للتسااااااليم   مسااااااوِّغة سعتبارهااااااا  
االلتااااازام،  مااااان  اناااااب املتعلاااااق سحملا ماااااة  اجل   ماااااا مااااان االتتاقياااااا ، في 

سلتأ يااااد علااااى إحالااااة القضااااية إىل ساااالعة خمتحااااة لغاااارض احملا مااااة.  
و الاانن علااى أنااه،   حااال عاادم   اا  اجتاااه بدرجااة أقاال،    ، وهناااك أيضااا  

__________ 
(  2010  لعاام الدراسة االستقحائية لألماناة العاماة ال ملا خلحت إليه  وفقا   ( 31ال  
   ف نه   ، ( 153 التقرة  ، ( املرفق   هلذا   19  احلااية   أع ه   انظر ال   A/CN.4/630ال 

 التحدياديتبي من دراسة املمارسا  التعاهدية   هذا امليدان أن درجاة ” 
، وأن عااااادد  بااااا ا    ذه املساااااائل تتتااااااو  تتااااااوات  هلااااااالتتاقياااااا   اااااا  تنظااااايم  

ذلااك مااا ماان االتتاقيااا  الاايت تعتمااد آليااا  متعابقااة ملعاقبااة اجملاارمي المبااا   
. ويبااااادو أن أوجاااااه التتااااااو    الع قاااااة باااااي التساااااليم واحملا ماااااة( قليااااال جااااادا  

عااادة عوامااال، مباااا فيهاااا اإلطاااار  ااااددهااألحياااام املتحااالة سحملا ماااة والتساااليم 
تتااااوض   إطااااره بشاااأن  ااال اتتاقياااة، اجلغااارا  واملؤسسااات واملواضااايعت الاااذ  يُ 

لة، مثااااال حقاااااوق اإلنساااااان ]...[ وتعاااااور مياااااادين القاااااانون الااااادويل ذا  الحااااا
ةياان اديااد بعاا  االجتاهااا   بينماااسااتنتج ماان ذلااك أنااه والعدالااة اجلنائيااة. ويُ 

العاماااااة واخلحااااااائن املشاااااارت ة   األحيااااااام ذا  الحاااااالة، يتعااااااي اسااااااتخ   
األحيام على  تلكمن  حيمة بشأن النعاق احملدد ليل ياالستنتاجا  القعع

العاام للمعاهادة  توجاهاحليام والأساس  ل حالة على حدة، مإل مراعاة صاياغة 
 .“املدرج فيها واألعمال التحض ية ذا  الحلة

 .91التقرة  ،املرجإل نتسه (32ال 
 .109التقرة  ،املرجإل نتسه (33ال 
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قيام الدولة احملتجزة مبحا مة الشاخن املادعى ارتياباه اجلرةاة، جياب  
 أن تقوم بتسليمه.   ، من دون أ  استثناء على هذه الدولة،  

قاد يلازم سادها وي حا  الترياق العامال وجاود ثغارا  هاماة  -20
احلااااااااايل الااااااااذ  حيياااااااام االلتاااااااازام سلتسااااااااليم التعاهااااااااد  نظااااااااام ال  
إىل اتتاقياا   يتتقر هذا النظاما مة. وعلى وجه اخلحو ،  احمل أو

معظاام اجلارائم املرتيبااة ضااد  فيمااا مانااللتاازام  ذلاكدولياة تتضاامن 
االنتها اااااا  اجلسااااايمة،  داعااااافيماااااا وجااااارائم احلااااارب  ،(34الاإلنساااااانية

يتعلااق  . وفيمااا(35الوجاارائم احلاارب   النزاعااا  املساالحة غاا  الدوليااة

__________ 
بإل االتتاقية الدولية حلماية مجياإل األااخا  مان االختتااء القسار  تتّ  (34ال 
عندما  ،هاتحتو اجلرةة  “ادة خعورة”، صيغة الها ، وتش  إىل 2006 لعام

عدا هذا، يبدو   جرةة ضد اإلنسانية. بيد أنه، فيما هناأب  ،نهجةتيون عامة و 
احملا مااااااة  افتقااااااارا  إىل اتتاقيااااااا  دوليااااااة تتضاااااامن االلتاااااازام سلتسااااااليم أو مثااااااةأن 
 يتعلق سجلرائم املرتيبة ضد اإلنسانية. فيما
هاو إقامااة  1949 املبادأ الاذ  تقاوم عليااه اتتاقياا  جنياف األربااإل لعاام (35ال 

التتاقيا . وتتضامن  ا تلكالوالية القضائية العاملية على االنتها ا  اجلسيمة ل
، تلاات مباااارة جساايمةيااة مااادة تبااي األفعااال الاايت تشاايل انتها ااا   اال اتتاق

 احملا مة. احليم املتعلق سلتسليم أو
  50اتتاااااقييت جنياااف األوىل والثانيااااة الاملاااااداتن      املااااادة متعابقاااة    تلاااك و   

اجلساايمة الاايت تشاا  إليهااا املااادة السااابقة هاات    االنتها ااا  ” ، علااى التااوايل(   51و 
 تلياا    فات ضاد أااخا  حممياي أو إذا اقرتُ   ، ل التالياة اليت تتضمن أحد األفعاا 

    املعاملااااااة ال إنسااااااانية، مبااااااا  التعااااااذيب أو و حمميااااااة سالتتاقيااااااة  القتاااااال العمااااااد،  
اإلضاااارار اخلعااااا    د إحااااداث آالم اااااديدة أو تعماااااح و ،  البيولوجيااااة التجااااارب   ذلااااك 

نعااق    االساتي ء عليهاا علاى  سلححة، وتدم  املمتلياا  أو  سلس مة البدنية أو 
 . “ تربره الضرورا  احلربية وبعريقة غ  مشروعة وتعستية  واسإل ال 
يلااااااات   مااااااان اتتاقياااااااة جنياااااااف الثالثاااااااة علاااااااى ماااااااا 130وتااااااانن املاااااااادة   

اجلساايمة الاايت تشاا  إليهااا املااادة السااابقة هاات الاايت تتضاامن أحااد  االنتها ااا ”
 تلياااااااا  حممياااااااة  فااااااات ضاااااااد أااااااااخا  حممياااااااي أوإذا اقرتُ  ،األفعااااااال التالياااااااة

  ذلاااااك  املعاملاااااة ال إنساااااانية، مباااااا سالتتاقياااااة  القتااااال العماااااد، والتعاااااذيب أو
اإلضرار اخلع  سلسا مة  د إحداث آالم اديدة أو، وتعمح البيولوجيةالتجارب  
لدولاة املعادياة اسلحاحة، وإرغاام أسا  احلارب علاى اخلدماة   قاوا   البدنية أو

 علااىاسااتثنائية،  وغاا  عادلااة حما مااةماان حقااه   أن حيااا م  عماادا  مانااه حر  أو
 . “هذه االتتاقية به تقضتالنحو الذ  

يلااااااات   مااااااان اتتاقياااااااة جنياااااااف الرابعاااااااة علاااااااى ماااااااا 147وتااااااانن املاااااااادة   
 أحااد اجلساايمة الاايت تشاا  إليهااا املااادة السااابقة هاات الاايت تتضاامن  االنتها ااا ”

 تلياااااااا  حممياااااااة  خا  حممياااااااي أوفااااااات ضاااااااد أااااااااإذا اقرتُ  ،األفعااااااال التالياااااااة
  ذلاااااك  املعاملاااااة ال إنساااااانية، مباااااا والتعاااااذيب أو ،سالتتاقياااااة  القتااااال العماااااد

اإلضرار اخلع  سلسا مة  د إحداث آالم اديدة أووتعمح   البيولوجية،التجارب  
ز غا  املشاروع اجاتحو االأالنقل غ  املشاروع  أو رتحيللححة، والس البدنية أو

الشخن احملمت على اخلدمة   قوا  الدولة املعادية،  رغاملشخن حممت، وإ
 حما ماااةمااان حقاااه   أن حياااا م  متعمااادا   حرمااااان   احملمااات شاااخن حرماااان ال أو

هاااذه االتتاقياااة، وأخاااذ  باااه تقضااات الاااذ  النحاااو علاااى اساااتثنائية، وغااا  عادلاااة
تاااربره  ال واساااإلاالساااتي ء عليهاااا علاااى نعااااق  أوالرهاااائن، وتااادم  املمتلياااا  

 .“بعريقة غ  مشروعة وتعستيةو ربية احلضرورا  ال

النظاام لتحسي سإلسدة اجلماعية، ةين تعزيز نظام التعاون الدويل 
الباادائت القااائم مبوجااب اتتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة 

دل الدولياااة   بينااات حميماااة العااا علاااى  اااو مااااف. 1948 عليهاااا لعاااام
 تعبياااق اتتاقياااة مناااإل جرةاااة اإلسدة اجلماعياااة واملعاقباااة عليهااااقضاااية 

، ف ن املادة السادساة الالبوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود(
تُلاااازم  ال ماااان اتتاقيااااة منااااإل جرةااااة اإلسدة اجلماعيااااة واملعاقبااااة عليهااااا

   ئيااةناو ارسااة الواليااة القضااائية اجل رساااءإب إالاألطااراف املتعاقاادة 
حميمة جزائية ”التعاون،   وروف معينة، مإل   ، فض   عنأقاليمها
 .(36ال“دولية

 احملاكمة  تنفيذ االلتزام ابلتسليم أو  -دا 

. ياارى التريااق العاماال أن احلياام الحااادر عاان صاايغة الهااا  -21
املسااائل املتحاالة ساللتاازام سحملا مااة قضااية حميمااة العاادل الدوليااة   

متياااد   اساااتج ء بعااا  اجلواناااب ذا  الحااالة بتنتياااذ  التساااليم أو
قتحاااار احلياااام علااااى الياااال آليااااة وياحملا مااااة.  االلتاااازام سلتسااااليم أو

مناهضااة التعااذيب  اإلفاا   ماان العقاااب مبوجااب اتتاقيااة يافحااةم
وغاااا ه ماااان ضااااروب املعاملااااة أو العقوبااااة القاسااااية أو ال إنسااااانية أو 

املختلتااة ر ااز احلياام بوجااه خااا  علااى الع قااة بااي املااواد ي. و املهينااة
( وااللتزام بتات  اقياق أويل 5املتعلقة إبقامة الوالية القضائية الاملادة 

وبينما يتعلق . (37ال(7دة التسليم الاملا ( وااللتزام سحملا مة أو6الاملادة  
بتنتياااذ وتعبياااق املساااائل احمليعاااة بتلاااك  اديااادا ، ،احمليماااةاساااتدالل 

أحياااام اتتاقياااة مناهضاااة التعاااذيب ذا  الحااالة أن  االتتاقياااة، ومباااا
فقااااد التسااااليم منسااااوجة علااااى منااااوال صاااايغة الهااااا ،  سحملا مااااة أو

 
 1977 األرباااإل والربوتو اااول اإلضاااا  األول لعاااام االتتاقياااا   تنشااائوال   

هاذا  يارد اجلسايمة. وال االنتها ا احملا مة خارج نعاق  أ  التزام سلتسليم أو
 قرائم احلرب. تتعلقااللتزام   أ  صيوك دولية أخرى 

 Application of the Convention on the Prevention and (36ال 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at 

pp. 226-227, para. 442, and p. 229, para. 449 . تنن املادة السادسة على و
أ  مااان  حيااا م األااااخا  املتهماااون سرتياااب اإلسدة اجلماعياااة أو”يلااات   مااا

األفعال األخرى املذ ورة   املادة الثالثاة أماام حميماة خمتحاة مان حماا م الدولاة 
تيون ذا   اليتدولية الزائية اجليمة احملأمام   ، أوإقليمها  يب التعل  اليت ارتُ 

 التقرة و . “بواليتها من األطراف املتعاقدة اعرتفن مب  يتحل  فيمااختحا   
أن  الحظاااتأخااارى ُيساااتند إليهااا حاااي  أسااس وجاااود احمليماااة تسااتبعد مل، 442
 واليتهااااااا و ارسااااااة إبرساااااااء إال املتعاقاااااادة األطااااااراف تُلاااااازم ال السادسااااااة املااااااادة”

ال متناااإل الااادول، فيماااا  ااااك بااا حاااي أهناااا  و  أقاليمهاااا؛   اجلنائياااة القضاااائية
 قضاااائية والياااة اجلنائياااة حما مهاااا علاااى تسااابغ أن  مااانمااان اإلسدة اجلماعياااة، 

 اجلرةاااة، فياااه ارُتيبااات الاااذ  ان خ فاااا  ملعياااار امليااا أخااارى، معااااي  إىل اساااتنادا  
 فهااات املاااتهم، جنساااية معيااااروخحوصاااا   ،ماااإل القاااانون الااادويل متمااااايةتياااون 

 “.ذلك تتعل أبن  تلزمها ال
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (37ال 

(see footnote 4 of the present annex above), paras. 71-121. 
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قااارار احمليماااة أيضاااا  علاااى توضاااي  املعاااذ املقحاااود   نظاااام يسااااعد 
قماااإل االساااتي ء غااا  املشاااروع  تتاقياااةالتساااليم مبوجاااب ا حملا ماااة أوا

واالتتاقيااا  األخاارى الاايت اتبعاات نتااس  1970 لعااام علااى العااائرا 
 أن احمليماااة قاااد قضااات أيضاااا  أبن حظااار التعاااذيب . ومباااا(38الالحاايغة

التساااليم  ، فااا ن صااايغة احملا ماااة أو(39ال(قاعااادة آمااارةال قاعااادة قععياااة
عاذيب ةيان أن تشايل  وذجاا  ألنظماة مبوجب اتتاقية مناهضاة الت

املشاامولة سلقواعااد  احملظااورا  اياامالتسااليم  لمحا مااة أوجدياادة ل
املرتيباااة ، مثااال اإلسدة اجلماعياااة واجلااارائم (اآلمااارةالقععياااة الالقواعاااد 

 ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اخلع ة.
وقضااات احمليماااة أبن الااادول األطاااراف   اتتاقياااة مناهضاااة  -22

التعذيب ملزمة بتجرمي التعذيب وإقامة واليتها القضائية على جرةة 
 للمحا مااة علااىاألدوا  القانونيااة ال زمااة متتلااك التعااذيب ايااث 

وجود املشاتبه منذ حلظة   الوقائإل فور   اجلرةة وإجراء اقيق  تلك  
ةيان اعتباار هاذه ”يلات   ماا حمليماةعلنات ا. وأإقليم الدولاة   فيه  

ترمات إىل مناإل واحادة  تعاهدياةآلياة    االلتزاما ، جمتمعة، عناصر  
إفا   املشااتبه فايهم ماان العواقاب املرتتبااة علاى مسااؤوليتهم اجلنائيااة، 

 7مااان املاااادة  1. وااللتااازام املنحاااو  علياااه   التقااارة (40ال“إن ثبتااات
تقااادمي الشاااخن  قحااادببعااارض القضاااية علاااى سااالعاهتا املختحاااة ”

هاو التازام  “االلتازام سحملا ماة”الذ  تسميه احمليماة  و   “للمحا مة
ينشأ بغ  النظر عن وجاود طلاب ساابق بتساليم املشاتبه فياه. وماإل 

ارياااك الااادعوى مااان  بشاااأنذلاااك، يااُارتك القااارار للسااالعا  الوطنياااة 
عدمااه   ضااوء األدلااة املعروضااة عليهااا وقواعااد اإلجااراءا  اجلنائيااة 

علااااااااى وجااااااااه اخلحااااااااو  أبن  حمليمااااااااة. وقضاااااااات ا(41الذا  الحاااااااالة
احملا ماة التازام   حاي أن التسليم خياار تتيحاه االتتاقياة للدولاة، ”

دويل مبوجب االتتاقية يشيل انتها ه فع   غ  مشروع ترتتب عليه 
. والحظاات احمليمااة أيضااا  أن  اا   ماان اتتاقيااة (42ال“الدولااة مسااؤولية

واتتاقيااااة  1970 لعاااام قماااإل االسااااتي ء غااا  املشااااروع علاااى العااااائرا 
مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو 

__________ 
مااااان اتتاقياااااة مناهضاااااة  7مااااان املاااااادة  1احمليماااااة أن التقااااارة  الحظااااات (38ال 

التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة 
 علااااى املشااااروع غاااا  االسااااتي ء قمااااإل اتتاقيااااةتسااااتند إىل حياااام مشااااابه ياااارد   

فا ن  ،دونوهياو القاضاية تعب  واسب(. ibid., para. 90ال 1970 لعام العائرا 
 فا ن تُلزم األطراف فقط. ومإل ذلك،  اليوم لحادرا احليم  من  املنعوق  فقرا ”

تتساا  احمليمااة ملعاهاادة ماان املعاهاادا  املتعااددة األطااراف الأو للقااانون الاادويل 
األساائلة  وعااددسلنساابة للاادول األخاارى.  تااداعيا العاار ( ةياان أن تيااون لااه 

 مااادىطرحهاااا أعضااااء احمليماااة   أثنااااء املرافعاااا  الشاااتوية ييشاااف عااان  الااايت
“ الإعاااا ن القضااااية هااااذه تعرحهااااا الاااايت القانونيااااة املسااااائل لثاااا  نعاااااق اتساااااع

 (.ibid., p. 590, para. 21  نوهيوالقاضية دو 
 .Ibid., para. 99 (39ال 
 .Ibid., para. 91. See also paras. 74-75, 78 and 94 (40ال 
 .Ibid., paras. 90 and 94 (41ال 
 .Ibid., para. 95 (42ال 

نتس أن تتخذ السلعا  قرارها با”ال إنسانية أو املهينة تؤ د على 
أيااة جرةااة أخاارى هلااا طااابإل خعاا  مبوجااب األساالوب املتبااإل   حالااة 

 . (43ال“املعنية قانون الدولة
احملا ماة الايت ينبغات  العناصر األساسية ل لتازام سلتساليم أو -23

. يتعلااااب التنتيااااذ التعااااال ل لتاااازام إدراجهااااا   التشااااريعا  الوطنيااااة
احملا ماااة الااااذ التاااداب  الوطنياااة ال زماااة لتجااارمي اجلااارائم  سلتساااليم أو

الحاالة، وإقامااة الواليااة القضااائية علااى اجلاارائم وعلااى الشااخن ذا  
إجااراء اااراي  أوليااة، وإلقاااء  إقلاايم الدولااة، والتحقيااق أو  املوجااود 

املعنيااااة ساااالعا  الالقااااب  علااااى املشااااتبه فيااااه، وإحالااااة القضااااية إىل 
تضاااات إىل إقامااااة ي تضاااات أو اليقاااد  وهااااو مااااامل حقاااة القضااااائية الس

دم طلااب سلتساليم مان دولااة أخارى هلااا قاُ  التساليم إذا مااا دعاوى( أو
 املشتبه فيه.   مةالوالية القضائية ال زمة والقدرة على حما 

. إقاماااااة الوالياااااة القضاااااائية إقاماااااة الوالياااااة القضاااااائية ال زماااااة -24
اخن حما مة  لتزام بتسليم أوااللتنتيذ    “خعوة مسبقة منعقية”

. وألغاااراض هاااذا (44اليوجاااد   إقلااايم الدولاااةياااد عى ارتياباااه جرةاااة و 
  اخلااااارج  جرةااااة  يااااد عى ارتياهبااااا اجلرةااااةُ  تيااااوناملوضااااوع، عناااادما 

  سايعرّب احملا ماة   االلتازام سلتساليم أو  فا ن صلة لدولة احمليمة هبا،   وال
ختحاا   اال ” ، وهت  ( 45ال لوالية القضائية العاملية ل    ارسة  عن  سلضرورة 

بساااابب  ماااا  علاااى أاااااخا       اإلقلااايم الااااوطين قاماااة والياااة قضااااائية  إب 
ضاااحااي  ال يياااون   ال ، حياااث  ( 46ال “ اإلقلااايم ذلاااك  وقاااائإل حااادثت خاااارج  

__________ 
مااان اتتاقياااة  7مااان املاااادة  2إااااارة إىل التقااارة    ،Ibid., para. 90 (43ال 

مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية 
 من اتتاقية قمإل االستي ء غ  املشاروع علاى العاائرا  7املادة  إىلو  ،أو املهينة

 .1970 لعام
 Report of the African Union-European Union Technical ad hoc (44ال 

Expert Group on the Principle of Universal Jurisdiction 

(8672/1/09/Rev.1), annex, para. 11  وقد رأ  حميمة العدل الدولية   قضية .
الاادول األطااراف   اتتاقيااة    أداء   أن   التسااليم   أو املتحاالة ساللتاازام سحملا مااة    املساائل 

مناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية أو  
الواليااااة القضااااائية العامليااااة حملا مهااااا هااااو ااااارط ضاااارور     إبرساااااء املهينااااة اللتزامهااااا  

  بقحااااد القضااااية إىل سااالعاهتا املختحااااة    وإلحالااااة   أويل   اقياااق ماااان إجااااراء    لتاااتمين 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute orال   احملا مااة   إجاراء 

Extradite (see footnote 4 of the present annex above), para. 74 ). 
يتاداخل  احملا ماة وإماا التساليم إماا مبدأأحد املؤلتي إىل أن ”  ذهب (45ال 

 اجلرةاة وباي الدولة بي تربطرابعة  توجد ال  حينما  امليةمإل الوالية القضائية الع
   املعاااين الشاااخن  وجاااودساااوى  ،أو بينهاااا وباااي املشاااتبه باااه ارتياهباااا، املااادعى
 M. Inazumi, Universal Jurisdiction in Modern International“ الإقليمها

Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious 

Crimes under International Law (Antwerp, Intersentia, 2005), p. 122). 
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the (46ال 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3انظار، بوجاه  ؛
 ,p. 75ال وبورغنتااال و وةااانس هيِغناازخااا ، الاارأ  املسااتقل املشاارتك للقضاااة 

para. 42.) 
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مااااان رعاااااااي دولاااااة احمليماااااة    رةاااااة اجل ارتيااااااهبم    عى املاااااد  األااااااخا    وال 
. وماااإل  ضااارر الوطنياااة لدولاااة احمليماااة أل     ملحااااا تعااارض ا د عى  ياااُ  وال 

   ارساااة   عااان أيضاااا     يعاارّب احملا ماااة قاااد   ذلااك، فااا ن االلتااازام سلتسااليم أو 
الوالية القضائية سالستناد إىل أسس أخرى. وهيذا، ف ذا  ان بوساإل  

ييااون   دولااة أن متااارس الواليااة القضااائية علااى أساااس آخاار، فقااد ال ال 
العامليااة   تنتيااذ االلتاازام    قضااائية ماان الضاارور  االسااتظهار سلواليااة ال 

 احملا مة.   سلتسليم أو 
  حما مااة ماان  والواليااة القضااائية العامليااة عنحاار حاساام األمهيااة 

، وخاصااااة عناااادما تثااا  قلااااق اجملتمااااإل الااادويلجاااارائم يااادعى ارتياااااهبم 
للمحا ماااة   اإلقلااايم الشاااخن املااادعى ارتياباااه اجلرةاااة مضاااإل  ال

مااان الحااايوك  وهنااااك عااادد. (47اليبااات فياااه اجلرةاااةالاااذ  ارتُ الاااوطين 
الايت صاُدق عليهاا  1949 مثل اتتاقيا  جنياف األرباإل لعاام،  الدولية

واتتاقيااااة مناهضااااة التعااااذيب وغاااا ه ماااان  علااااى نعاااااق واسااااإل للغايااااة
يقضت ، ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة

مارساااااة الوالياااااة القضاااااائية العامليااااااة علاااااى اجلااااارائم املشااااامولة هبااااااذه مب
أو، باادال  ماان ذلااك، تسااليم األاااخا  املاادعى ارتياااهبم الحاايوك 

 إىل دولة أخرى ألغراض احملا مة.ائم اجلر 
. ذ ااااار  احمليماااااة   ال زماااااة التشاااااريعا  سااااانالتاااااأخر    -25

أن التااأخر    املسااائل املتحاالة ساللتاازام سحملا مااة أو التسااليمقضااية 
ا مة املشتبه فيهم يؤثر سالبا    تنتياذ حملإصدار التشريعا  ال زمة  

القضااية وااللتاازام إبحالااة  إبجااراء اقيااق أويل ل لتاازامالدولااة العاارف 
الدولاااة  التااازامنعااااق . و (48الإىل سااالعاهتا املختحاااة ألغاااراض احملا ماااة

جياب أيضاا  علاى الدولاة  التشاريعا  الوطنياة. إذسن ألل من جمرد 
سدئاة   ،  ارساة فعلياة أن متارس واليتها القضائية على املشتبه فياه

 . (49الإبثبا  الوقائإل ذلك
املسائل املتحلة حمليمة   قضية ذ ر  ا.  سلتحقيقااللتزام   -26

أن االلتزام سلتحقياق يتاألف مان عادد   ساللتزام سحملا مة أو التسليم
 من العناصر 

__________ 
 عليااه املنحااو احملا مااة  اإلاااارة إىل أن االلتاازام سلتسااليم أو وينبغاات (47ال 

 1996 لعااماملخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا  اجلرائممن مشروع مدونة  9  املادة  
مااان مشاااروع  8املاااادة  حساااب “تقريااار االختحاااا ” بااااالتااازام وثياااق الحااالة  هاااو

يلاازم ماان تااداب  إلقامااة  مااا فيهااا اال دولااة طاارف   تتخااذ أبن  تقضاات يتاملدونااة الاا
ضااد اإلنسااانية  املرتيبااةواليتهااا القضااائية علااى جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واجلاارائم 

األماااام املتحاااادة واألفااااراد املاااارتبعي هبااااا وجاااارائم  مااااووتتواجلاااارائم املرتيبااااة ضااااد 
القاااائم سرتياهباااا.  احلااارب، بحااارف النظااار عااان مياااان ارتيااااب هاااذه اجلااارائم أو

أن الواليااة القضااائية العامليااة هاات املقحااودة  8علااى املااادة  ويوضاا  تعليااق اللجنااة
 ((.7، التقرة ال60و 59  (، الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،1996 حوليةال
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (48ال 

(see footnote 4 of the present annex above), paras. 76-77. 
 .Ibid., para. 84 (49ال 

تتساااا  االلتاااازام سلتحقيااااق   ضااااوء جيااااب  قاعاااادة عامااااة،  - 
وهااااو زايدة أال والغاااارض منهااااا،  الواجبااااة التعبيااااقموضااااوع املعاهاااادة 

 .(50الن العقابميافحة اإلف   مفعالية 

الشااابها  الااايت ااااوم حاااول تعزياااز الغااارض مااان االلتااازام هاااو  - 
ذا  إثبااااا  الوقااااائإل . ونقعااااة االنعاااا ق هاااات (51الالشااااخن املعااااين

شيل مرحلة أساسية   عملياة ميافحاة اإلفا   ي وهو ماالحلة،  
 .(52المن العقاب

 اتباه   أن اخحا  موجودا   ل  ا  لسلعا  سبب م  وجد  ا  - 
سلتسااااليم  ل لتااازام    لضاااإل   إقليمهاااا قاااد يياااون مساااؤوال  عااان أفعاااال  

احملا ماااااة، يتحاااااتم عليهاااااا التحقياااااق. وجياااااب الشاااااروع   التحقياااااق   أو 
يتحقااق بلااوغ هااذه النقعااة، علااى أقحااى تقاادير،  و األويل علااى التااور.  

إثباااا   ، وعنااادها يحاااب   ( 53ال خن ضاااد الشاااعناااد تقااادمي أول اااايوى  
 . ( 54ال ا  أمرا  واجب قائإل  الو 

مااااإل ذلااااك، فاااا ن جماااارد اسااااتجواب املشااااتبه فيااااه ماااان أجاااال و  - 
ةيان أن يُعاد وفااء  ساللتازام إبجاراء  هويتاه وإب غاه سلاتهم ال اديد

 .(55الاقيق أويل
تتااااوىل إجااااراء التحقيااااق الساااالعا  امليلتااااة إبعااااداد ملتااااا   - 

الوقاااائإل واألدلااة العلااى سااابيل املثااال، الواثئااق وأقاااوال ومجااإل القضااااي 
احملتمااااال  وسلتاااااورطالشاااااهود املتعلقاااااة سألحاااااداث موضاااااوع القضاااااية 

يباات للمشااتبه فيااه(. وهااذه الساالعا  هاات ساالعا  الدولااة الاايت ارتُ 
دمت أ  دولاة أخارى قاُ   سالعا أو اليت يد عى وقوعهافيها اجلرةة  

سلقضية. وليت تتت الدولة الايت يوجاد املشاتبه   تتعلقفيها اياوى  
فيه   إقليمها سلتزامها إبجراء اقيق أويل، ينبغت أن تلتمس تعاون 

 .(56السلعا  الدول املذ ورة أع ه
إىل الوالياااة القضاااائية العاملياااة  املساااتند  التحقياااق  ياااتم  جياااب أن   - 

ق عناادما تيااون للدولااة  ألدلااة الاايت تعباا  اخلاصااة س عاااي   وفقااا  لااذا  امل 
 .  ( 57ال موضوع التحقيق والية قضائية مبوجب صلتها سلقضية  

املساائل املتحالة   قضية  ذ ر  احمليمة. االلتزام سحملا مة -27
ا ماااااة يتاااااألف مااااان أن االلتااااازام سحمل ساللتااااازام سحملا ماااااة أو التساااااليم

 عناصر معّينة 
__________ 

 .Ibid., para. 86 (50ال 
 .Ibid., para. 83 (51ال 
 .Ibid., paras. 85-86 (52ال 
 .Ibid., para. 88 (53ال 
 .Ibid., para. 86 (54ال 
 .Ibid., para. 85 (55ال 
 .Ibid., para. 83 (56ال 
 .Ibid., para. 84 (57ال 
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االلتااازام سحملا ماااة هاااو   الواقاااإل التااازام إبحالاااة القضاااية إىل  - 
بتحرياك التازام علاى  نعاو ي الهاو و   اليت تتاوىل احملا ماة،سلعا   ال

، أو ال يتضت . وسلتعل، ف ن الوفاء هبذا االلتزام قد يتضتالدعوى
. وتقارر السالعا  املختحاة (58الاريك الادعوىضوء األدلة، إىل    
ال سلعريقاااة نتساااها الااايت تتبعهاااا  ساااتحرك الااادعوى أمإذا  انااات  ماااا

مبوجااب قااانون يااد عى وقوعهااا وتتساام سخلعااورة سلنساابة أل  جرةااة 
 .(59الالدولة املعنية

تخذ اإلجراءا  املتحلة بتنتيذ االلتزام سحملا مة ينبغت أن تُ  - 
تقاااادمي أول فااااور  وسألخاااانأقاااارب وقاااات  ياااان،  دون لخاااا ، و 

 .(60الايوى ضد املشتبه فيه
يرتتااااب عليهااااا   جيااااب أن ااااادد آجااااال احملا مااااة ايااااث ال  - 
بااد ماان الاااذ اإلجااراءا  الضاارورية   غضااون   وماان ت، ال   ، ولاام 
 . ( 61ال زمنية معقولة مهلة  

 يتعلق ساللتزام سلتسليم   . فيماااللتزام سلتسليم -28
واليااة  ، بحاورة أو أبخارى،إىل دولاة هلااا ال جياوز التساليم إال - 

 مل حقااة الشااخن املاادعى ارتيابااه اجلرةااة وحما متااه عماا   قضااائية 
 .(62الإقليمها انون دويل ملزم للدولة اليت يوجد الشخن  لتزام قس

عناااه سلرتحيااال    أن يسااتعاض ةيااان   الوفاااء ساللتااازام سلتسااليم ال  - 
غا  الرمسياة لنقال املشاتبه    الحور ذلك من  غ    االستثنائت أو التسليم   أو 

__________ 
  العااام املاادعت ضااد ااايلت بلجنااة اهلولنااد  التاارعأيضااا  بقضااية  قااارن  (58ال 

Chili Komitee Nederland v. Public Prosecutor, Court of Appeal of 

Amsterdam (Netherlands), 4 January 1995, Netherlands Yearbook of 

International Law, vol. 28 (1997), pp. 363-365،  حميماة  أ اد حياث
 اايلت رئايس تقادمي   االساتئناف أن املادعت العاام اهلولناد  مل معائ حاي رفا

 بينوااايه ألن  أمساارتدام، إىل زايرة    ااان   بينمااا احملا مااة إىل بينوااايه، السااابق،
لتساويغ  الزماةللمحا ماة وألن أ  أدلاة  اخلضاوع مان سحلحاانة  يتمتاإل   ان   رمبا

 أياااة بشااايلتتربعهاااا  تيااان ملحما متاااه ساااتيون   اااايلت،   حاااي أن هولنااادا 
 K. N. Trapp, State. انظاار  القضااائية الاادعاوى بشااأن  للتعاااون  ترتيبااا 

Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects 

(Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 88, footnote 132. 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (59ال 

(see footnote 4 of the present annex above), paras. 90 and 94. 
 .Ibid., paras. 115 and 117 (60ال 
  انساااادوسلااارأ  املساااتقل للقاضااات   قاااارن . Ibid., paras. 114-115 (61ال 

(، والرأ  املخالف للقاضت paras. 148 and 151-153ال  القضية  تلك    ترينداد
 او (، والرأ  املخالف للقاضية para. 50ال نتسها القضية   سور ن املخح  

 (.para. 28ال
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (62ال 

(see footnote 4 of the present annex above), para. 120. 

أااايال  علبااا  التسااليم الرمسيااة ترتتااب عليهااا  ف .  ( 63ال فيااه إىل دولااة أخاارى 
غاا     الحااور تتااوافر     محايااة حقااوق اإلنسااان قااد ال مهمااة ماان أااايال  
.  االسااااتثنائت فياااه إىل دولااااة أخاااارى، مثااال التسااااليم    شااااتبه الرمسياااة لنقاااال امل 

وتشااامل االاااارتاطا  الااايت يلااازم اساااتيتاؤها مبوجاااب قاااواني التساااليم    
لاااى  ، عااادم جاااواز احملا ماااة ع افاااة ييااان   الااادول    معظااام الااادول، إن مل 

اخلحااو   ، وقاعاادة  “ باانن  جرةااة إال  ال ” قاعاادة  اجلاارم ماارتي، و   ذا  
علاى أسااس    لمحا ماة ، وعدم تسليم املشتبه فيه ليخضإل ل ( specialityال 

 الرأ  السياست.   اجلنسية أو  الدين أو  اإلثين أو األصل  
دولااة مان خعااوا   ال تتخاذه   إن مااا .  والغارض االلتازام سملوضااوع   -29

ر   ذ  الحااالة    ضاااوء موضاااوع وغااارض الحاااك الااادويل  ينبغااات أن يتسااا 
عاال  جي  ماا وهاو  لتلاك الدولااة،    ة املحاادر األخارى ل لتازام الاادويل امللزما أو 

أيضااا   اإلاااارة  وينبغاات  .  ( 64ال ميافحااة اإلفاا   ماان العقاااب أ ثاار فعاليااة 
،  1969لعام    لقانون املعاهدا    ينا من اتتاقية في   27 إىل أنه مبوجب املادة 

جيااااوز لدولااااة طاااارف     القااااانون الاااادويل العاااار ، ال   جيسااااد   وهاااات حياااام 
تلاااك  معاهااادة أن ااااتج أبحياااام قانوهناااا الاااوطين لتربيااار عااادم تنتياااذها ل 

. وعاا وة علااى ذلااك، جيااب أن تتمااااى اخلعااوا  املتخااذة  ( 65ال عاهاادة امل 
 مإل سيادة القانون.  

، الاايت تثاا  قلااق اجملتمااإل الاادويلحاااال  اجلاارائم اخلعاا ة  و  -30
األااخا  احملا ماة هاو مناإل  ييون الغرض من االلتزام سلتسليم أو
ماان اإلفاا   ماان العقاااب عاان الااذين ياادعى ارتياااهبم هااذه اجلاارائم 

 .(66الطريق ضمان عدم ححوهلم على م ذ   أية دولة
__________ 

ماان مشاااريإل املااواد املتعلقااة بعاارد األجانااب الاايت اعتماادهتا    13ملااادة  س   قااارن  ( 63ال  
(،  الثاااان اجمللاااد الثاااان الاجلااازء    ، 2012  حولياااة ال   2012 وىل   عاااام األ قاااراءة  ال اللجناااة    
 Bozano v. France, 18 December   أيضا    انظر و   ؛ ( 46و   45  التقراتن  الرابإل،   التحل 

1986, paras. 52-60, Series A no. 111 ،   رأ  احمليمااة األوروبيااة حلقااوق    حيااث
إل   صااااورة     الاااايت   الشااااروط   علااااى   االلتتاااااف   بغيااااة   ترحياااال اإلنسااااان أن التسااااليم، املقناااا 

  الشخحااات   مااان احلااق   األ   ماااإل   يتعااارض عماال غااا  قاااانون    هاااو التسااليم،    هلاااا   مضااإل 
 . اإلنسان   حلقوق  األوروبية  االتتاقية   من   5 املادة  تيتله   الذ  
 أو سحملا مة ساللتزام املتحلة املسائلقضية    االستدالل الوارد    انظر (64ال 

 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite   التسليم
(footnote 4 of the present annex above), paras. 85-86 ،قضات. وعلياه 

 ل لتزاماا امتثاال السانغال  لعادم مربرا   تحل احمليمة أبن الحعوس  املالية ال 
 العقوبااة أو املعاملااة ضااروب ماان وغاا ه التعااذيب مناهضااة اتتاقيااة تترضااها الاايت

ال يحااال   وسملثااال،(. ibid., para. 112ال املهيناااة أو ال إنساااانية أو القاساااية
لتاااااأخحر السااااانغال   االمتثاااااال   ماااااربّرالتمااااااس النحااااا  مااااان االاااااااد األفريقااااات  

 (..ibidال االتتاقية تترضه الذ اللتزامها 
 .Ibid., para. 113 (65ال 
   ترينداد   انسادو أيضا  القاضت    أوضحه  و ما   وعلى .  Ibid., para. 120 ( 66ال  
 ل لتزاماا  االمتثاال إىل تقاودالدولاة جياب أن تياون تحارفا    تحرفا ” 
(. فااا  التعاااذيب حظاااراملعاااين هناااا هاااو  وااللتااازامال نتيجاااة بتحقياااق تقضااات الااايت

 اقياااق سإلمياااان  ييااان مليساااتقيم أن تااازعم الدولاااة أناااه، بااارغم حسااان تحااارفها، 
( مرتيبياه وحما ماة التعاذيب بتجارمي الواقاإل علاى عاتقهاا ال  ل لتزام  التام  االمتثال
. ولاايس بوسااإل احمليمااة احمللاات سلقااانون  تتعلااقنقاان أو صااعوس   أوجااه بساابب
 جانااب ماان املزعااوم لتحاارف‘ا ’حساان إىل اسااتنادا  القضااااي  ماان قضااية تغلااقأن 

 ؛ibid., para. 50ترينااداد    انسااادوللقاضاات   املسااتقل“ الالاارأ  املعنيااة الدولااة
 (.paras. 43-51   ام   انظر أيضا  استدالله  
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احملا مة   ام سلتسليم أو يسر  االلتز  . ال النعاق الزمين ل لتزام  -31
علاااى الوقاااائإل الااايت حااادثت بعاااد   إال   مااان املعاهااادا    مبوجاااب معاهااادة 

، وذلااك  لدولااة املعنيااة إىل ا ذ سلنساابة  ا دخااول تلااك املعاهاادة حيااز النتاا
ت بعريقاااااة أخاااارى قحاااااد مغااااااير   مل  مااااا ”  يتباااااي مااااان املعاهاااادة أو يثباااااُ   االلتازام دولاة طرفاا    معاهادة تتضامن  ال . وبعد أن تحب   ( 67ال “ لذلك 

مااان التااااري  الاااذ   را   احملا ماااة، يحاااب  مااان حقهاااا، اعتباااا  سلتساااليم أو 
مااان  أخاارى  أصاابحت فيااه طرفاااا    املعاهاادة، أن تعلااب امتثاااال دولااة  

. وهياااااذا، فااااا ن  ( 68ال احملا ماااااة  ف ل لتااااازام سلتساااااليم أو ا طااااار الااااادول األ 
لتجاارمي وإقامااة الواليااة القضااائية ال زمااة علااى األعمااال الاايت  االلتاازام س 

ذ  احملا مااة   ظرهااا معاهاادة تتضاامن االلتاازام سلتسااليم أو ا  جيااب أن ينتاا 
. وماااااإل ذلاااااك،  ( 69ال تحاااااب  الدولاااااة ملزماااااة بتلاااااك املعاهااااادة   مبجااااارد أن 

  األفعاال املرتيبااة قباال باادء نتاااذ    أن اقااق ااتء ةنااإل الدولااة ماان   ال 
 .  ( 70ال ا   حق مرتيبيها قضائي أن ت تلك الدولة و إىل  سلنسبة   املعاهدة 

. احملا ماااااااة عواقااااااب عاااااادم االمتثاااااااال ل لتاااااازام سلتسااااااليم أو -32
املساااائل املتحااالة ساللتااازام سحملا ماااة أو خلحااات احمليماااة   قضاااية 

إىل أن انتهاك التزام دويل مبوجب اتتاقية مناهضة التعاذيب التسليم  
وغاااا ه ماااان ضااااروب املعاملااااة أو العقوبااااة القاسااااية أو ال إنسااااانية أو 

. (71الفعاااال غاااا  مشااااروع ترتتااااب عليااااه مسااااؤولية الدولااااةهااااو  املهينااااة
 ا هنمجيإل التداب  ال زمة لتنتيذ االلتزام، فالدولة مل تتخذ  دامت   وما

. وتااانن ماااواد اللجناااة املتعلقاااة مبساااؤولية (72الزامهااااتظااال منتهياااة اللت
علااى أن ارتيااب فعال غاا   الادول عان األفعاال غاا  املشاروعة دولياا  

ترتتاااب عليااااه هاااو أماااار الااادول ماااان إىل دولاااة  يُنساااابمشاااروع دولياااا  
( واجلرب 30تيرار الاملادة الوعدم  اليف مبا   ذلكعواقب قانونية،  

 .(73ال(54-49ادة الاملواد ضامل اب تدال( و 39-34و 31الاملواد 
إنشااء احمليماة  مإل.  “البديل الثالث”الع قة بي االلتزام و -33

مان حة، أصاب  احملا م اجلنائية الدولية املخح  ا   اجلنائية الدولية و 
حما ماة ااخن ماتهم أن  التزام بتسليم أو  يقإل عليهالدولة    املمين
أ  تسااليم املشااتبه فيااه إىل حميمااة جنائيااة  -بااديل اثلااث إىل تلجااأ 

__________ 
من اتتاقية    28التقرا  إىل املادة    هذه  وايل ، Ibid., paras. 100-102 (67ال 

القاااانون  جتساااد الااايت األحياااام مااان وهااات، 1969فييناااا لقاااانون املعاهااادا  لعاااام 
 الدويل العر .

 .Ibid., paras. 103-105 (68ال 
 .Ibid., para. 75 (69ال 
 .Ibid., paras. 102 and 105 (70ال 
 .Ibid., para. 95 (71ال 
 .Ibid., para. 117 (72ال 
 76 التقاااراتن  ،( والتحاااويبالثااااناجمللاااد الثاااان الاجلااازء  ،2001 حولياااة (73ال 
واملاااواد املتعلقاااة مبساااؤولية الااادول عااان األفعاااال غااا  املشاااروعة دولياااا  الااايت  .77و

 العامااة اجلمعيااة قاارار مرفااق  دورهتااا الثالثااة واخلمسااي تاارد    للجنااةاعتماادهتا ا
 .2001ديسمرب /األول  انون   12 املؤر  56/83

 1الثالااث منحااو  عليااه   التقاارة وهااذا البااديل . (74الدوليااة خمتحااة
مااان االتتاقياااة الدولياااة حلماياااة مجياااإل األااااخا  مااان  11مااان املاااادة 

2006 االختتاء القسر  لعام
 . (75ال

  رأيهااااااا املخااااااالف   قضااااااية اااااااو  القاضااااااية  قااااااد رأ و  -34
السنغال  ه لو  انتأن التسليم ملتحلة ساللتزام سحملا مة أواملسائل ا

إىل حميمااااة دوليااااة الشااااخن املاااادعى ارتيابااااه اجلرةااااة مت ساااالّ قااااد 
أخلااات سلتزامهاااا سحملا ماااة  يشاايلها االاااااد األفريقااات حملا متاااه، ملاااا

ماان اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب وغاا ه ماان ضااروب  7مبوجااب املااادة 
املعاملااااة أو العقوبااااة القاسااااية أو ال إنسااااانية أو املهينااااة، ألن إنشاااااء 

لبلااااوغ الغاااارض ماااان االتتاقيااااة، وهااااو أماااار  ااااان ساااايتم   مااااةهااااذه احملي
. وبعبيعاة احلاال، لاو (76ال ارسة الدول اظره االتتاقية نتسها وال ال
[ ماان املعاهاادة أو ]ثباات[ بعريقااة أخاارى قحااد مغاااير”  (77ال“]تبااي 

إىل الشاااخن املاااد عى ارتياباااه اجلرةاااة تساااليم متااااده عااادم السااامامب ب
 رافيعتاات الاادول األطاا حميمااة جنائيااة دوليااة، فاا ن هااذا التسااليم لاان

 املعاااين وفقاااا  حما ماااة الشاااخن  لتااازام بتساااليم أواال  املعاهااادة مااان 
 . الداخلت ليل دولةم القانون انظلل

قااارتمب،   ضاااوء تزاياااد أمهياااة احملاااا م اجلنائياااة الدولياااة، أن ويُ  -35
ة ساللتااااازام سلتساااااليم قااااالعاجلديااااادة املت ياااااةعاهدتحياااااام الاألتشااااامل 

ينبغااااااات أن تشااااااامله و اااااااذلك احملا ماااااااة هاااااااذا الباااااااديل الثالاااااااث،  أو
 التشريعا  الوطنية. 

أن تتاات ماان الاادول أيضااا  . قااد تااود دولااة م حظااة إضااافية -36
 حقااة مب وذلااك سلقيااام مااث   احملا مااة،  ْت االلتاازام سلتسااليم أوبشااق  

دولاااة إىل ساااليمه ت توإصااادار حيااام اقااه وحما متااه قضاااائيا  اجلااان 
 .(78اليماحل تنتيذغرض ب هتاوضعه   عهد أخرى أو

__________ 
من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها  9 تنن املادة (74ال 

 عادم”  إطار  ينعبقاملادة  تلكاحملا مة مبوجب  وعلى أن االلتزام سلتسليم أ
اجمللاد الثاان الاجلازء  ،1996 حولياةال “دولية جنائية  حميمةاإلخ ل سختحا   

 (.63  الثان(، 
إقلااايم خاضاااإل لواليتهاااا القضاااائية عثااار   علاااى الدولاااة العااارف الااايت يُ ” (75ال 

ب املتااارتض جلرةاااة اختتاااااء قسااار  أن ايااال القضاااية إىل ساااالعاهتا علاااى املرتياااِ 
له إىل احااِ اتُ  تسالم الشااخن املعاين أو مل املختحاة ملباااارة الادعوى اجلنائيااة، إن مل

له إىل حميمااااة جنائيااااة دوليااااة احااااِ اتُ  دولااااة أخاااارى وفقااااا  اللتزاماهتااااا الدوليااااة، أو مل
 .“تحاصهاتعرتف سخ

 ساللتاااازام املتحااالة املساااائل  قضاااية  ااااو  للقاضااايةاملخاااالف  الااارأ  (76ال 
ةال التسااااليم أو سحملا ماااة  Questions(  أخاااارى نقااااط بشااااأن  الاااارأ    خماَلتااااَ

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (see footnote 4 of 

the present annex above), dissenting opinion of Judge Xue, at para. 42. 
 .1969من اتتاقية فيينا لقانون املعاهدا  لعام  28املادة  (77ال 
جيسااا ف غالتسااايت   تقرياااره األويل  السااايد اإلميانياااة هاااذه طااارمب (78ال 
، A/CN.4/571،   326 الوثيقاااة(، األولالاجلااازء  الثاااان اجمللاااد ،2006 حولياااةال

 (.50و 49التقراتن 
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 املرفق الثان 
 اجلرائم ضد اإلنسانية 

)السيد شون د. مرييف( 

 مقدمة  -ألف

أساساااية، القاااانون الااادويل ثااا ث جااارائم  ميااادان وهااار    -1
. (1الاإلسدة اجلماعياة، واجلارائم ضاد اإلنساانية، و هت  جرائم احلاربو 

قاد أصابحت مجيعهاا حما   الختحاا  اجلارائم الاث ث   نأحي   و 
 فااا نحااا  اآلن، رئيساااية الااايت مت إنشااااؤها حملاااا م اجلنائياااة الدولياااة الا

ااايلتا موضاوع معاهاادة جارةتي فقاط ماان هاذه اجلاارائم الاث ث قاد 
وتعاقااااب عليااااه وأبن الساااالوك تقضاااات أبن متنااااإل الاااادول هااااذا عامليااااة 

تااادوين جااارائم  جااارى. وقاااد ةالغايااالتحقياااق هاااذه بينهاااا  تتعااااون فيماااا
   “جلسايمةاالنتها اا  ا”األحيام اليت تتناول رب عن طريق  احل

1949 اتتاقياااا  جنياااف لعاااام
. (3الاألولاإلضاااا  الربوتو اااول   و  (2ال

اتتاقية مناإل جرةاة اإلسدة   من خ لاإلسدة اجلماعية  تدوين   وجرى
توجااد معاهاادة  . ومااإل ذلاك، ال1948 لعااام واملعاقبااة عليهاا اجلماعياة
ضااااد اإلنسااااانية، علااااى الاااارغم ماااان أن  رائميتعلااااق سجلاااا فيمااااا مناااااورة

ساياق   اادث  مروعةواهرة  يزال يشيل   ارتياب هذه اجلرائم ال
 األزما    مجيإل أ اء العامل.و نزاعا  العديد من ال

فااا ن القتااال اجلمااااعت للمااادنيي الاااذ  علاااى سااابيل املثاااال، و  -2
نظاام يُرتيب   سياق النزاعاا  املسالحة الدولياة يادخل   نعااق 

 اتتاقيااااااااا  جنياااااااافالنتها ااااااااا  اجلساااااااايمة املنحااااااااو  عليااااااااه   ا
نزاعاا  الولين السالوك ذاتاه عنادما يُرتياب   ساياق ،  1949 لعام

تباة تبلاغ ع الايت الالداخلية األحداث  عن   املسلحة الداخلية الفض   
هااذا وقااد تنعبااق علااى . ياادخل   ذلااك النعاااق الناازاع املساال ( ال
املتعلقااة تتاقيااة الايت تاانن عليهااا االاخلاصااة الشااروط القتال اجلماااعت 
__________ 

اختحااا  احمليمااة    ماان   متعاا    جاازءا     رابعااة   جرةااة   تحااب  ماان املتوقااإل أن   (1ال 
  بعاااا    تاااانظم عاااا وة علااااى ذلااااك،  و جرةااااة العاااادوان.    وهاااات   أال   ، اجلنائيااااة الدوليااااة 

التحاااال العنحاااار    التعااااذيب أو   حمااااددة ماااان اجلاااارائم ال   ا  أنواعاااا  اهلامااااة عاهاااادا   امل 
  وبحااورة واسااإل    نعاااق   علااى   ارتياهبااا   عنااد   تشاايل،   قااد   الاايت االختتاااء القساار (   أو 

 ، جرائم ضد اإلنسانية.  نهجة 
اتتاقيااااا  جنيااااف املتعلقااااة امايااااة ضااااحااي احلاااارب  اتتاقيااااة جنيااااف  (2ال 

لتحسي حالة اجلرحى واملرضاى مان أفاراد القاوا  املسالحة   امليادان، واتتاقياة 
ياف لتحسااي حالاة اجلرحااى واملرضااى والنااجي ماان السااتن الغارقاة ماان أفااراد جن

 ،اتتاقيااااة جنياااف بشااااأن معاملاااة أساااارى احلااااربو  ،القاااوا  املساااالحة   البحاااار
 اتتاقية جنيف بشأن محاية األاخا  املدنيي   وقت احلرب.و 

 12الربوتو اااااااااااااول اإلضاااااااااااااا  إىل اتتاقياااااااااااااا  جنياااااااااااااف املعقاااااااااااااودة    (3ال 
واملتعلااااااق امايااااااة ضااااااحااي املنازعااااااا  املساااااالحة الدوليااااااة  1949آب/أغسااااااعس 

 (. 1977 لعامال

تنعبق علياه   أغلاب األحاوال، وهاو  ها الإلسدة اجلماعية، ولينس
لخمااا  احلمااار    مباااوداي. ونتيجاااة ماااا  اااان علياااه احلاااال سلنسااابة ل

توجاد  ، الأعماال وحشاية أخارى قتل مجاعت أويقإل لذلك، عندما  
واجبة التعبيق تتناول التعاون بي الدول عاهدة    أغلب األحيان م

 .(4ال  هذا الحدد
جلاارائم ضااد  س   تتعلااق قيااة عامليااة  اتتا أن عاادم وجااود  باادو  وعليااه، ي  -3

اإلطااار احلااايل للقاااانون  يعااين غياااب ر اان أساساات ماان أر ااان  اإلنسااانية  
اإلنساااااان الااااادويل والقاااااانون اجلناااااائت الااااادويل والقاااااانون الااااادويل حلقاااااوق  

ذا  هبا  فيما يتحال   اإلنسان. ولذلك، سييون هدف جلنة القانون الدويل 
ناااإل  مب   تتعلاااق   اتتاقياااة  الااانن الاااذ  سيحاااب   ماااواد  هاااو صاااياغة    املوضاااوع 

 رائم ضد اإلنسانية(. اتتاقية اجل ال واملعاقبة عليها  اجلرائم ضد اإلنسانية  

 “ اجلرائم ضد اإلنسانية ”ثهور مفهوم  -ابء

املتعلقاة بقاواني   اتتاقياا  الهاا   “ماارتنزارط  ”أاار   -4
 قااااانون اإلنسااااانية”إىل  1899/1907لعااااامت وأعااااراف احلاااارب الربيااااة 

لدى صوغ أايال احلماية الواجبة   “ةليه الضم  العام و]...[ ما
، تواصال إعمااال التياار د ذلااك. وبعاا(5اللألااخا    وقاات احلارب

 ،“اجلارائم ضاد اإلنساانية”حظر   هذه القضااي ونُظر   إميانية 
ارتياب أعمال وحشاية من الرت يز أساسا  على منإل احليوما  مإل  
وقاات احلاارب. ماان دون أن ييااون ذلااك سلضاارورة   هبا، و اااعضااد 

  ناااورمربغ وطو ياااو   أعقااااب  اأنشااائتوأَدَرجااات احمليمتاااان اللتاااان 
 ،ضااامن واليتهماااا “اجلااارائم ضاااد اإلنساااانية”احلااارب العاملياااة الثانياااة 

 ووصتتاها أبهنا

__________ 
يُرتيااب ماان أعمااال   ااا حماادودةتعااا  املعاهاادا  القائمااة جوانااب  قااد (4ال 

  التساااليم أو ا ماااةساللتااازام سحمل املتحااالة املساااائل قضااايةوحشاااية. انظااار، ماااث  ، 
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium 

v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 444-445, 

paras. 53-55 ر ازجارائم ضاد اإلنساانية،  بوقاوع ادعااء وجاودعلى الارغم مان فال 
  نعاق اتتاقية  يدخل ذ الحدد على السلوك ال ذلك  التعاون بي الدول 
من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية  وغ همناهضة التعذيب 

 (.فحسبأو املهينة 
تشاااارين  18املتعلقااااة بقااااواني وأعااااراف احلاااارب الربيااااة، الهااااا   اتتاقيااااة (5ال 

 ، الديباجة.1907األول/أ توبر 
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الايت ن األفعاال ال إنساانية وغ هاا ما  هج واإلسدة واالسرتقاق والت  العمد  القتل
االضااعهاد  أعمااال أو ،أثناااء احلاارب قباال أوأ  ساايان ماادنيي،  ضااد تُرتيااب
ماان   جرةااة أل تنتيااذا  دينيااة   حااال وقوعهااا  أو نحااريةع سياسااية أو ألسااباب

أب   ماا يتحالفي  حاال ارتياهباا  تدخل   اختحا  احمليماة أواجلرائم اليت  
قااانون الااداخلت للبلااد لل تشاايل انتها ااا    انااتأ سااواء، جرةااة ماان تلااك اجلاارائم

 .(6ال ذلك  تين فيه أو مل يبترتُ الذ  ا

وحظياااات مبااااادئ القااااانون الاااادويل املعاااارتف هبااااا   النظااااام  -5
ماان  1946 األساساات حمليمااة نااورمربغ إبعااادة التأ يااد عليهااا   عااام

 الايت طلبات أيضاا  مان جلناة القاانون الادويل (7الجانب اجلمعية العاماة
قاماات اللجنااة عندئااذ بدراسااة و هااذه املبااادئ.  “صااوغ” أن تقااوم بااا

، حياااث عرّفااات اجلااارائم 1950 واساااتخ   مباااادئ ناااورمربغ   عاااام
 ضد اإلنسانية أبهنا

الايت وغ هاا مان األفعاال ال إنساانية   هج واإلسدة واالسرتقاق والت  العمد  القتل
سياسااااية  ألسااااباباالضااااعهاد  أعمااااال أو ،ماااادنيي ساااايان  أ  ضااااد تُرتيااااب

 تنتياااذا   عماااالتلاااك األ أو األفعاااال ذههبااا القياااام  حاااال  ،دينياااة أو نحاااريةع أو
 .(8الفيما يتحل قرةة  هذه  أو  حرب جرةة  أ  أو سلسلم خملة  جرةة أل

ودعاات اتتاقيااة عاادم تقااادم جاارائم احلاارب واجلاارائم املرتيبااة  -6
، 1968 اعتمدهتا اجلمعية العامة   عامضد اإلنسانية، وهت اتتاقية  

ضااااد  املرتيبااااةاجلااارائم ”الااادوَل إىل أن جتااااّرم   تشاااريعاهتا الداخليااااة 
الوارد تعريتها   النظام األساست حمليماة ناورمربغ، وأن   “اإلنسانية

. (9التنّحت جانباا  القياود املتعلقاة سلتقاادم الايت متناإل حما ماة مرتيبيهاا
تشاااامل سااااوى أربااااإل مااااواد  ت اتتاقيااااة الوتر ااااز هااااذه االتتاقيااااة، وهاااا

حاااي  موضاااوعية، تر يااازا  ااااديدا  علاااى القياااود املتعلقاااة سلتقاااادم؛ و 
تسااليم ماارتي  هااذه  “إلاتحااة”تاادعو األطااراَف إىل الاااذ خعااوا  

تلااااازم هاااااذه األطاااااراف صاااااراحة  مبمارساااااة واليتهاااااا  اجلااااارائم، ف هناااااا ال
ول املنضمة إىل القضائية على اجلرائم ضد اإلنسانية. ويبلغ عدد الد

 دولة. 54هذه االتتاقية ح  اآلن 

__________ 
لمحاااور  ل   التاااابعي جمرمااات احلااارب     باااار مبحا ماااة ومعاقباااة    املتعلاااق تااااق  االت  (6ال 

  ادة ، املاااا1945العساااايرية الدوليااااة،    لمحيمااااة ل   األساساااات   النظااااام األورويب، املرفااااق،  
  19لمحيمااااة العساااايرية الدوليااااة للشاااارق األقحااااى،  ل   األساساااات   والنظااااام   ؛ الج( 6

الانظر     1946أبريل  / نيسان   26    ل  الج(، املعد  5 ادة ، امل 1946يناير / الثان   انون 
C. I. Bevans (ed.), Treaties and Other International Agreements of the 

United States of America 1776-1949, vol. 4 (Washington, D.C., 

Department of State, 1968), p. 20, at p. 28  أ    إداناة   تاتم  (. وماإل ذلاك، مل  
 حميمة طو يو.   جانب  من هذه اجلرةة  سرتياب  اخن 
حمليماة  األساسات النظاامهبا    املعرتفمبادئ القانون الدويل   ل يد (7ال 

 . 1946ديسمرب /األول  انون  11(، 1-الد95قرار اجلمعية العامة  ،نورمربغ
 .A/1316،   374     ،377الوثيقة  الثان، اجمللد ،1950حولية  (8ال 
 تشاااارين الثااااان/نوفمرب 26( املااااؤر  23-الد2391اجلمعيااااة العامااااة  قاااارار (9ال 

 .املرفق ،1968

  النظاااام األساسااات للمحيماااة الدولياااة اااااتمل  ،  1993 و  عاااام  -7
بوصاتها جازءا     “  نساانية ل   املناهضة اجلرائم  ” ليوغوس فيا السابقة على  

محيمااة  ل النظااام األساساات ل ، وسااار  ( 10ال ماان نعاااق اختحااا  احمليمااة 
1994 نتااااااااس املنااااااااوال   عااااااااام علااااااااى  رواناااااااادا  الدوليااااااااة ل اجلنائيااااااااة  

.  ( 11ال 
اجلاااارائم ضااااد  ” تعريااااف  جلنااااة القااااانون الااادويل  أدرجاااات  ،  1996 عاااام  و  

مدونااااة اجلاااارائم املخلااااة بساااالم اإلنسااااانية وأمنهااااا  مشااااروع       “ اإلنسااااانية 
1996 لعام 

إدراج اجلرةاة  ، و ان هلاذه الحايغة فيماا بعاد لثا   با     ( 12ال 
. وعاّرف  1998 لعاام   اجلنائياة الدولياة لمحيماة  ل     نظام روماا األساسات 
، ضاااااامن مااااااا عرّفهااااااا بااااااه، أبهنااااااا  رةااااااة هااااااذه اجل   نظااااااام رومااااااا األساساااااات 

ه ضااد أيااة  منهجاات موجااّ  هجااوم واسااإل النعاااق أو إطااار      رتيب  ]تُا[ااا ” 
 . ( 13ال “ وعن علم سهلجوم جمموعة من السيان املدنيي،  

ينبهي النظر فيها  لعناصر الرئيسية اليت ا -جيم
 اتفاقية  وضع  أجل  م 

ةيااان أن تشاااملها اتتاقياااة اجلااارائم ضاااد هنااااك عااادة عناصااار  -8
  تلك العناصر   سياق بعناية  اإلنسانية، وينبغت أن تنظر اللجنة  

   يلت والعناصر الرئيسية اليت تبدو ضرورية هت ما عملها.
ضااااد اجلاااارائم ”اجلاااارم الااااذ  ياااادخل ااااات مساااامى تعريااااف  - 

  املاادة النحو الذ  ُعّرف باه على  ،ألغراض االتتاقية  “اإلنسانية
 من نظام روما األساست؛ 7

  تشااريعاهتا الوطنيااة، بتجاارمي هااذا اجلاارم األطااراف معالبااة  - 
اليت يرتيبها  أو  اليت تقإل   أقاليمها  فعاليتعلق سأل ليس فقط فيما

غاااا  يرتيبهااااا الاااايت  فعاااااليتعلااااق أيضااااا  سأل ، ولياااان فيمااااامواطنوهااااا
 العرف؛الدولة قليم ت يدخلون إاملواطني   اخلارج 

بينهااااااا تعاااااااوان  وثيقااااااا   معالبااااااة األطااااااراف أبن تتعاااااااون فيمااااااا - 
  اجلاااارم وحما مااااة مرتيبيااااه ومعاااااقبتهم، وذلااااك لتحقيااااق ألغااااراض ا

املعلاااااااوبي املسااااااااعدة القانونياااااااة املتبادلاااااااة وتساااااااليم بوساااااااائل منهاااااااا 
 واالعرتاف سألدلة؛

  حال وجود الشخن احملا مة  االلتزام سلتسليم أوفرض   - 
 ف.اطر أحد األ  إقليم املدعى ارتيابه اجلرةة 

__________ 
  جملااااس   قااارار   الساااابقة،   ليوغوسااا فيا   الدوليااااة األساسااات للمحيماااة    النظاااام  ( 10ال  

 (.  املرفق   ، S/25704الانظر   5املرفق، املادة   ، 1993مايو  / أاير   25  ، ( 1993ال 827 األمن 
 األمان جملاس قرارالدولية لرواندا، اجلنائية األساست للمحيمة    النظام (11ال 

 .3 املادة املرفق، ،1994نوفمرب /الثان تشرين 8(، 1994ال955
 ،36و 35   ،( والتحاااويبالثاااانالاجلاازء  الثاااان اجمللاااد ،1996 حوليااة (12ال 
 . 18املادة  ،96و 95    
 .7 املادة (13ال 
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هاذه العناصار علاى متعلقاة قارائم أخارى اتتاقياا   ثا ة  وقد ر ز   
اتتاقيااة مبسااعة وضااإل ر اللجنااة أن تقاارِّ دون غ هااا، وقااد األساسااية 
بيااد أن اللجناااة قااد اااادد  .(14ال  هااذه احلالاااةأيضاااا  أفضاال سااييون 

 معاجلتها.ينبغت عناصر إضافية بشأن هذا املوضوع أثناء عملها 

 حملكمة اجلنائية الدولية ابتفاقية اال عالقة  -دا 

ماااان البااااديهت أن يثااااور التساااااؤل حااااول طبيعااااة الع قااااة الاااايت   -9
احمليمااااة اجلنائيااااة  ساااارتبط بااااي اتتاقيااااة اجلاااارائم ضااااد اإلنسااااانية وبااااي  

سااييون إىل حاد  با  نسااجا   غ االتتاقياة  و صاؤ ااد أن  ومان امل الدولياة.  
يتحل به من صيوك ومان   نظام روما األساست وما على منوال نن 
إىل  عتماااد االتتاقيااة  ساايؤد  ا الوقاات نتسااه،    . و  اجتهااادا  قضااائية 

وسااايدعم     نظاااام روماااا األساسااات،  تعاااا َ  مباااادرا  رئيساااية مل تعزياااز  
 حمليمة. عاتق ا سلتزامن مإل ذلك املهمة امللقاة على  

نظااااام روماااا األساسااات الع قااااا  باااي الاااادول يااانظم وال ، فاااأ -10
ذا  ماور يانظم األ ليناه الاحمليماة اجلنائياة الدولياة، بي األطراف و 

بااااااي األطااااااراف أنتسااااااهم الوال بااااااي األطااااااراف وغاااااا  الحاااااالة فيمااااااا 
رومااا يسااّلم الباااب التاسااإل ماان نظااام الوقاات نتسااه،  األطااراف(. و 

تساااليما   “واملسااااعدة القضاااائيةالااادويل التعااااون ”املعناااون  األساسااات
الاايت تاادخل   جلاارائم يتعلااق س بااي الاادول فيماااأبن التعاااون ضاامنيا  
نظااااام رومااااا نعاااااق  يظاااال قائمااااا  خااااارجاحمليمااااة اختحااااا  نعاااااق 

باي الادول العاام تعزيز التعااون على االتتاقية  وستساعد  األساست.  
األااااخا  الاااذين يرتيباااون جااارائم ضاااد اإلنساااانية ماااإل لتحقيااق ا  

 دف متاماا  ماإلويتتاق هاذا اهلا،  تهم ومعاقبتهمحما مو   عليهم  والقب 
 .الغرض منهنظام روما األساست و موضوع 

نائية الدولية مؤسسة دولية رئيسية  ، ستظل احمليمة اجلاثنيا  و  -11
غ  حملا مة األاخا  رفيعت املستوى الذين يرتيبون هذه اجلرةة، 

حما ماااة مجياااإل األااااخا  الاااذين ييااان  أن الغااارض مااان إنشاااائها مل
ن  املاوارد ال زماة لاذلك(  يرتيبون جرائم ضد اإلنساانية بال . الومل متاُ

،   املقااام األول، هاات الوطنيااةا م احملاامباادأ أن احمليمااة علااى تقااوم 
القاااواني الوطنياااة املناسااابة عناااد وجاااود املياااان املناساااب للمحا ماااة، 

حمليمااة إىل عادم قاادرة انظاار سل، ويارى  ثاا ون أناه(. التيمياالالمبادأ 
لااااااى حما ماااااااة مجيااااااإل األااااااااخا  الاااااااذين يرتيبااااااون جااااااارائم ضاااااااد ع

هاااااذه اجلااااارائم ماااان وقايااااة فعالاااااة فهنااااااك ضاااارورة لوجاااااود اإلنسااااانية، 
حقاااة قضاااائية فعالاااة لألااااخا  الاااذين يرتيبوهناااا، وذلاااك عااان وم 

__________ 
ضااد األاااخا     املرتيبااة علااى ساابيل املثااال، اتتاقيااة منااإل اجلاارائم    انظاار،  (14ال 

اللعااام    عليهااا   واملعاقبااة ، مباان فاايهم املووتااون الدبلوماساايون،  دوليااة   امايااة   املتمتعااي 
االتتاقيااااااة   دورهتاااااا الرابعااااااة والعشاااااارين      هااااااذه صاااااااغت اللجناااااة    وقاااااد (.  1973
 ،A/8710/Rev.1الوثيقااااااااة  الثااااااااان، اجمللااااااااد ،1972 حوليااااااااةالانظاااااااار    1972 عااااااااام 
حيااااز النتاااااذ      ت دخلااااو ،  1973 ت  سب التوقيااااإل عليهااااا   عااااام فااااُ و (،  312  
 . ا  طرف   ة دول   176تضم   الوقت احلاضر    وهت ،  1977 عام 

للاادول وماان خاا ل الساالعا  القضااائية بااي التعاااون النشااط طريااق 
 إعمال تلك السلعا  الختحاصها.

ظاار اجلاارائم حلتتعلب االتتاقيااة ساان قااواني وطنيااة سااواثلثااا ،  -12
حاا  ة  ثاا  تقاام بااه دول   مل وهااو مااا ،واملعاقبااة عليهااا ضااد اإلنسااانية

قاااد ، و قائماااة االتتاقياااة علاااى ساااد ثغااارةستسااااعد ، ولاااذلك .(15الآلنا
على نظام روما األساست مجيإل الدول على التحديق  تشجإل سلتايل  

يت اعتماد  سلتعال يتعلاق سلادول الا وفيماا  .ياهاالنضمام إلعلى   أو
 ثااا ا  مااان هااااذه   فاااا نقاااواني وطنياااة بشاااأن اجلاااارائم ضاااد اإلنساااانية، 

رتيبهااا يجلاارائم الاايت علااى االوطنيااة  سحملا مااة ال يساام  إال القااواني
ستشاارتط االتتاقيااة تلااك الاايت تُرتيااب   إقليمهااا؛ و  رعااااي الدولااة أو
اجملااارمي العااارف بتوسااايإل نعااااق قانوهناااا ليشااامل  ةالدولاااأيضاااا  قياااام 
ن ليساااواال إقليمهااااااملوجاااودين   اآلخااارين   ارتيبااااو وا ماااان رعاايهاااا ماااَ

 االتتاقية(. من أطرافف آخر اجلرةة   إقليم طر 
  احلاااال  الاايت تتلقااى فيهااا دولااة طاارف   نظاااام ، رابعااا  و  -13

تسليم اخن إىل لاحمليمة اجلنائية الدولية روما األساست طلبا  من  
الشاخن ذلاك مان دولاة أخارى لتساليم   وتتلقى أيضاا  طلباا  احمليمة  
 منااه 90 ياانن   املااادة نظااام رومااا األساسااتفاا ن التتاقيااة، عماا   س
االتتاقيااة  صااوغ. وةياان التعاماال مااإل تعاادد العلبااا جااراءا  إعلااى 

__________ 
 وطنياااة ا وجاااود تشاااريع ملااادى تقيااايم إجاااراء اااا حاولااات دراساااا   (15ال 

 Amnesty International, Universalجلاارائم ضااد اإلنسااانية. انظاار  س تتعلااق

Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the World 

(London, 2011); C. Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical 

Evolution and Contemporary Application (Cambridge, United 

Kingdom, Cambridge University Press, 2011) (see chapter 9, entitled 

“A survey of national legislation and prosecutions for crimes against 

humanity”); International Committee of the Red Cross, International 

Humanitarian Law National Implementation Database (updated 

periodically; available from www.icrc.org/ihl-nat.nsf) . دراسااة  وقاادر
اإلنساااان التاااابإل ليلياااة احلقاااوق قامعاااة جاااورج  حلقاااوق الااادويل املختاااربأجراهاااا 
تشاريعا   يعتماد مل تقريبا  نحف الدول األعضاء   األمم املتحدة   أن واانعن  
 إذا  ثااااا ا    النساااابة هااااذه لتلااااف ولاااان -ساااااانية اإلن ضاااادجلاااارائم ا بشااااأن وطنيااااة 

  نظام روما األساست، علاى الارغم  األطرافاإلححائية على الدول     قتحر ا
ماان واجااب  اال دولااة أن  أنااه علااى األساسااتنظااام ال هااذا  ديباجااة  الاانن ماان 

 حيااثماان ديباجااة نظااام رومااا األساساات ال 6تعتمااد قااواني وطنيااة. انظاار التقاارة 
”مااان واجاااب  ااال دولاااة أن متاااارس واليتهاااا القضاااائية اجلنائياااة علاااى  هر أبناااتاااذ ّ 

عاااا وة علااااى ذلااااك، تشاااا  و أولئااااك املساااائولي عاااان ارتياااااب جاااارائم دوليااااة“(. 
   ثااا  مااان  تااادرج، دراساااة إىل أن الااادول الااايت اعتماااد  تشاااريعا  وطنياااة ملال

 جتاارم وماا األساساات   هااذه التشااريعا  و/أو ملمجيااإل عناصاار نظااام ر  احلااال ،
  انظاااااارال عاايهاااااااليسااااااوا ماااااان ر  أاااااااخا يرتيبااااااه   اخلااااااارج  الااااااذ ساااااالوك ال

“Comparative law study and analysis of national legislation relating to 

crimes against humanity and extraterritorial jurisdiction” (July 2013), 

available from www.law.gwu.edu/ihrc.) 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://www.law.gwu.edu/civil-and-human-rights-law-clinic
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لادول ا  مان جاناب ااإلجاراء هتبااع هاذعلى  و يضامن اساتمرار ا
 نظام روما األساست واالتتاقية. ل من    اليت تيون طرفا  

املتعلقة  للجنة  امبعايري يفي املوضوع   ما إذا كان -هاء
 ع ي ضااملو  ختياراب

أن الأ( ينبغااات أ  موضاااوع جديااد  سااابقا  أناللجناااة   قاارر  -14
يتعلاااق سلتعااوير التااادرجيت للقاااانون  يعيااس احتياجاااا  الاادول فيماااا

أن ييااااون قااااد بلااااغ، علااااى صااااعيد  ارسااااة الب( و الاااادويل وتدوينااااه؛
الاادول، مرحلااة  افيااة ماان التقاادم تتااي  التعااوير التاادرجيت والتاادوين؛ 

 .(16الرجيت والتدوينأن ييون حمددا  وقاب   للتعوير التد والج(
هاااااذا املوضاااااوع بلاااااغ الب( والج(، سلبنااااادين فيماااااا يتعلاااااق و  -15

وضإل  سلنظر إىل  ،الدولمرحلة  افية من التقدم على صعيد  ارسة  
عاادد ماان الاادول يبلااغ  جلاارائم ضااد اإلنسااانية  تعااا  اقااواني وطنيااة 

قاادر  إياا ء و ، الاادول األعضاااء   األماام املتحاادةعاادد نحااف تقريبااا  
هااذه اجلرةااة علااى ماادى الساانوا  العشاارين إىل هتمااام ال باا  ماان ا

   االجتهااداملرتبعة هبا و الحيوك املاضية   الحيوك التأسيسية و 
  ذلاااك احمليماااة اجلنائياااة  القضاااائت للمحاااا م اجلنائياااة الدولياااة، مباااا

 اجلنائيااااة احمليمااااةو  ليوغوساااا فيا السااااابقة حمليمااااة الدوليااااةواالدوليااااة 
واألفرقااة اخلاصااة املعنيااة ناادا واحمليمااة اخلاصااة لساا اليون الدوليااة لروا

  تيمااااور الشاااارقية والاااادوائر االسااااتثنائية   حمااااا م  سجلاااارائم اخلعاااا ة 
ماااان  ا  االتتاقيااااة  يناااا يباااادو صااااوغعاااا وة علااااى ذلااااك، و  مبااااوداي. 
 باا  ماان سلنظاار إىل وجااود عاادد   ،  الوقاات احلااايل تقنيااةالناحيااة ال

وسااوف أخاارى ماان اجلاارائم. ا  أنواعاا تغعاات الاايت املناااورةاالتتاقيااا  
  ،  هااذا اجملااالاألعمااال السااابقة للجنااة ىل إغ االتتاقيااة و صاايسااتند 

العامااااااة عاااااان االلتاااااازام سلتسااااااليم ودراسااااااة األمانااااااة  اللجنااااااة تقااااااارير 
ومشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنهاا   (17الاحملا مة أو

والااااذ   ااااان ماااان ضاااامن مااااا  (18الالااااذ  وضااااعته اللجنااااة 1996 لعااااام
اساااتهدفه أن يعااازز التعااااون باااي الااادول   جماااال جتااارمي األااااخا  

 الذين يرتيبون جرائم ضد اإلنسانية وحما متهم وتسليمهم.
تعزيز  أبد  الدول اهتماما   ب ا  ب الأ(،  لبند  وفيما يتعلق س  -16

عاقبااااااااة علااااااااى اجلاااااااارائم الدوليااااااااة اخلعاااااااا ة،  الراميااااااااة إىل امل   التااااااااداب  
صاايوك  إبباارام  إنشاااء احمليمااة اجلنائيااة الدوليااة، و   ماان تضاا   ي   مااا 

مناااااإل  إىل  الااااادول  وتااااادعو  اجلااااارائم اجلنائياااااة الدولياااااة  تعاااااّرف  عاملياااااة  
حالياا   هناك اهتمام  ب   و .  ومعاقبة مرتيبيها   هذه اجلرائم ارتياب  

لتحاااد  للجااارائم الدولياااة اخلعااا ة،  علاااى ا الوطنياااة    ة تعاااوير القااادر ب 
ضاااوء هاااذه   ل. و  يااادأ التيم باااحسااان تعبياااق م ضااامان  ل سااايما   ال 

محااااغة بعناياااة  االجتاهاااا ، قاااد ترغاااب الااادول   اعتمااااد اتتاقياااة  
__________ 

 .238 التقرة(، الثانالاجلزء  الثان دلاجمل ،1997 حولية (16ال 
 .A/CN.4/630 الوثيقة(، األولالاجلزء  الثان اجمللد ،2010 حولية (17ال 
 .املرفق هلذا 12أع ه احلااية  انظر (18ال 

حظياات فياارة  عاا وة علااى ذلااك،  و رائم ضااد اإلنسااانية.  بشااأن اجلاا
العديد من  بتأييد  وضإل اتتاقية من هذا النوع   السنوا  األخ ة 

احمليمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة واحملااااا م      القضاااااة واملاااادعي العااااامي  
األماام        سااابقي جلنائيااة الدوليااة األخاارى، فضاا   عاان مسااؤولي ا 

 . ( 19ال األ ادةت   أعضاء اجملتمإل و   ا  احليوم    املتحدة و 

 اجلدو  الزمو املقرتح  -واو

ذا املوضااوع إىل باارانمج عملهااا العوياال  هاااللجنااة  أضااافت  إذا   -17
آراء  ساييون بوساعها أن تلاتمس  دورهتا اخلامساة والساتي،    األجل 

إذا  اناااات ردود  و .  2013 عااااام     أواخاااار الاااادول   اللجنااااة السادسااااة  
سااييون إبميااان اللجنااة أن  إجيابيااة،  الحااادرة عاان تلااك الاادول    تعاال ال 

املوضوع    معاجلة هذا  دورهتا السادسة والستي  متضت قدما    أثناء  
تعياي مقارر خاا  وتقادمي  يياون ذلاك ب رمباا و ، ما ييون م ئما  حسب 

املشااروع علااى عواماال  ثاا ة،  ساايتوقف إمتااام  بعااد ذلااك،  و تقرياار أول.  
وجااود أساااس مهاام تااوفره  ، فضاا   عاان  مناااورة وجااود اتتاقيااا   غاا  أن  

أبن جلنااااة  حيماااا ن علااااى االعتقاااااد  احملااااا م اجلنائيااااة الدوليااااة القائمااااة،  
املااواد    اعتماااد جمموعااة  املااة ماان مشاااريإل القااانون الاادويل قااد تسااتعيإل  

   القراءة األوىل قبل هناية فرتة السنوا  اخلمس احلالية. 

 أساسية   مصادر -زاي

 الدويل   القانون   جلنة

مبااااادئ القااااانون الاااادويل املعاااارتف هبااااا   النظااااام األساساااات حمليمااااة 
 اجمللاااد ،1950حولياااة  التعليقاااا ، ماااإل ،ناااورمربغ و  حيااام احمليماااة

 .A/1316،   374الوثيقة  الثان،
 ،1996 حولياةمدونة اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا،   مشروع

 .50 التقرة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء 
 عاااان الرابااااإل والتقرياااار الثالااااث والتقرياااار الثااااان والتقرياااار األويل التقرياااار

-2006ال (aut dedere aut judicareااللتازام سلتساليم أو احملا ماة ال
، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة 2006 حولياااة ( 2011و 2008

A/CN.4/571اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة 2007 حولياااةو ؛ ،
A/CN.4/585الوثيقاااة األول، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء 2008 حولياااةو ؛ ،)
A/CN.4/603اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة 2011 حولياااةو ؛ ،
A/CN.4/648، التوايل على. 

__________ 
 See L. N. Sadat (ed.), Forging a Convention for Crimes (19ال 

against Humanity (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University 

Press, 2011)   مؤيدة وآراءاليتضمن اهادا .) 
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 القضائية  السوابق
 الدولية  اجلنائية احملكمة

 Bemba Gombo, Gbagbo and  يلاات مااا تشاامل ااا ، قضااااي

Katanga & Ngudjolo (see www.icc-cpi.int/). 

 السابقة  ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة

 ,Blaškić, Milutinović, Kordićقضاااااي اااا ، تشااامل ماااا يلااات  

Kunarac, Kupreškić, Martić, Šešelj, Sikirica, Simić, Stakić, 

Stanković, Strugar, Tadić and Vasiljević (see www.icty.org/). 

 لرواندا اجلنائية الدولية  احملكمة
 ,Akayesu, Bagilishema, Bagosoraقضاااي اا ، تشامل ماا يلات  

Bisengimana, Bikindi, Bucyibaruta, Gacumbitsi, Kajelijeli, 

Kambanda, Kamuhanda, Karemera, Karera, Kayishema & 

Ruzindana, Mpambara, Muhimana and Musema (see 

http://unictr.unmict.org/). 

 لسرياليون   اخلاصة احملكمة
 Brima, Fofana and Kondewa, Sesayقضااي ا ، تشمل ما يلت   

and Taylor (see www.rscsl.org/index.html). 

 اخلاصة املعنية ابجلرائم اخلطرية يف تيمور الشرقية    األفرقة
  علااااااااااااااااى املتاحااااااااااااااااة القاااااااااااااااارارا  فيهااااااااااااااااا مبااااااااااااااااا ااااااااااااااااا ، قضااااااااااااااااااي

http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/ET-special-panels-

docs.htm. 

 الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي
 Kaing Guek Eav and Nuon Cheaاا ، تشامل ماا يلات   قضااي

et al. (see www.eccc.gov.kh/en/). 
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 اخلامسة والستن قائمة مرجعية بواثئق الدورة 
 م حظا  وإحاال   العنوان   رمز الوثيقة 

A/CN.4/656   جااااااااااادول علاااااااااااى ل طااااااااااا عمستنساااااااااااخة. و   والستي اخلامسةجدول األعمال املؤقت للدورة 
 انظاار هبااا،  اعتمااد الاايت سلحاايغة  األعمااال
 . أع ه   15   

A/CN.4/657   مااااوجز مواضاااايعت أعدتااااه األمانااااة العامااااة للمناقشااااة الاااايت جاااار    اللجنااااة
 السادسة للجمعية العامة خ ل دورهتا السابعة والستي

 . مستنسخة  

A/CN.4/658   اجمللاااااد الثاااااان الاجلااااازء 2013 حولياااااة تااااارد     أعدهتا األمانة العامة  مذ رة التعبيق املؤقت للمعاهدا ،
 . األول( 

A/CN.4/659  العناصااااار الاااايت تضاااامنتها األعماااااال   نشااااأة القااااانون الااااادويل العاااار  وإثباتااااه
وةيااان أن تياااون مهماااة بوجاااه خاااا  القاااانون الااادويل الساااابقة للجناااة 

 األمانة العامة أعدهتامذ رة   سلنسبة هلذا املوضوع

 مثله.  

A/CN.4/660  بتتس  يتعلق فيما ال حقة واملمارسة  ال حقة  االتتاقا   عن  األول  التقرير 
 اخلا  املقرر نوليت، غيورغ السيد أعده املعاهدا ،

 . مثله  

A/CN.4/661  التقريااار الثاااان عااان ححاااانة مساااؤويل الااادول مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة 
 األجنبية، أعدته السيدة  ونثبسيون إسيوسر إرانندث، املقررة اخلاصة

 مثله.  

A/CN.4/662  أعااده الساايد  ،عاان محايااة األاااخا    حاااال  اليااوارث السااادسلتقرياار ا
 أوسبينا، املقرر اخلا  -إدواردو فلنسيا 

 مثله.  

A/CN.4/663  مايياال الساا  أعااده وإثباتااه، العار  الاادويل القااانون  نشااأة عاان األول التقريار 
 اخلا  املقرر وود،

 مثله.  

A/CN.4/664   خاوان مانوياال  السايدأعاده  ،التقريار األول عان التعبياق املؤقات للمعاهادا
 اخلا  املقرر ،روبليدو سوميغ

 مثله.  

A/CN.4/L.813   نان   املعاهادا  بتتس  يتعلق فيما ال حقة واملمارسة  ال حقة  االتتاقا 
 بحااتة الحااياغة جلنااة اعتماادهتا الاايت 5 إىل 1 ماان االسااتنتاجا  مشاااريإل
 الدويل القانون  للجنة والستي اخلامسة الدورة   مؤقتة

 . مستنسخة  

A/CN.4/L.814  مشاريإل نن   األجنبية اجلنائية القضائية  الوالية من الدول  مسؤويل  ححانة 
 الاااادورة   مؤقتااااة بحااااتة الحااااياغة جلنااااة اعتماااادهتا الاااايت 4و 3و 1 املااااواد

 الدويل القانون  للجنة والستي اخلامسة

 مثله.  

A/CN.4/L.815  5وعنااواان مشااروعت املااادتي  نحااا  اليااوارث حاااال    األاااخا  محايااة 
 17  اللااذين اعتماادهتما جلنااة الحااياغة بحااتة مؤقتااة  16و اثنيااا   ميااررا  
 2013يوليه /متوز

 مثله.  
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 م حظا  وإحاال   العنوان   رمز الوثيقة 

A/CN.4/L.816   تقريااار جلناااة القاااانون الااادويل عااان أعماااال دورهتاااا اخلامساااة والساااتيمشاااروع  
 التحل األول المقدمة(

، انظاار املعتماادول طاا ع علااى الاانن  . مثلااه  
الواثئاااق الرمسياااة للجمعياااة العاماااة، الاااادورة 

 10 والسااااااااااتون، امللاااااااااااحق رقااااااااااام الثامنااااااااااة 
   النهاااااااااائت الااااااااانن  ويااااااااارد(. A/68/10ال 

 .  أع ه   13   

A/CN.4/L.817  ،أع ه.   16مثله،      (والستي اخلامسة دورهتا   اللجنة أعمالالموجز  الثان التحل مثله 

A/CN.4/L.818  ،بشاأهنا تبادى اليت للتعليقا  تيون  قد حمددةالقضااي   الثالث  التحل  مثله 
 (للجنة خاصة أمهية

 أع ه.   18مثله،     

A/CN.4/L.819 وAdd.1-3  ،يتعلاااق فيماااا ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااةالاالتتاقاااا   الراباااإل التحااال مثلاااه 
 (املعاهدا  بتتس 

 أع ه.   19مثله،     

A/CN.4/L.820 وAdd.1-3  ،الححااااانة مسااااؤويل الااااادول ماااان الواليااااة القضاااااائية  اخلاااااامس التحاااال مثلااااه
 األجنبية( اجلنائية

 . أع ه   49مثله،     

A/CN.4/L.821 وAdd.1-2  ،أع ه.   65مثله،      (اليوارث حاال    األاخا المحاية  السادس التحل مثله 

A/CN.4/L.822 وAdd.1  ،أع ه.   81مثله،      (وإثباته العر  الدويل القانون النشأة  السابإل التحل مثله 

A/CN.4/L.823  ،أع ه.   86مثله،      (للمعاهدا  املؤقتالالتعبيق  الثامن التحل مثله 

A/CN.4/L.824  ،أع ه.   89مثله،      (املسلحة سلنزاعا  يتحل فيما البيئةالمحاية  التاسإل التحل مثله 

A/CN.4/L.825  ،ال احملا مااة أو سلتسااليمالااللتاازام  العاااار التحاال مثلااهaut dedere aut 

judicare)) 
 أع ه.   91مثله،     

A/CN.4/L.826  ،أع ه.   92مثله،      (سلرعاية األوىل الدولةالارط  عشر احلاد  التحل مثله 

A/CN.4/L.827 وAdd.1  ،أع ه.   96مثله،      (األخرى واستنتاجاهتا اللجنة قرارا ال عشر الثان التحل مثله 

A/CN.4/L.828  مستنسخة   سلرعاية األوىل الدولة بشرط املعين[ الدراسة]فريق   تقرير . 

A/CN.4/L.829  ال احملا ماة أو سلتساليم ساللتازام املعاين العامال الترياق تقريرaut dedere aut 

judicare) 
 . أع ه   102       النهائت   النن  ويرد .  مثله  

A/CN.4/L.830  مستنسخة   التخعيط  فريق تقرير . 

A/CN.4/SR.3159 - 
A/CN.4/SR.3197 

،  2013حولياااااااة  ياااااارد الاااااانن النهااااااائت    و مثلااااااه.    3197إىل    3159  من  احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسا   
 األول.  اجمللد 
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