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  املرفق األول
  حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

)كولودكني. رومان أ(

  مسألة تشكل موضوع الساعة  -فأل
أخذت مسألة حصانة مسؤويل الـدول مـن الواليـة            -١

القضائية اجلنائية األجنبية تستقطب قدراً أكرب من االهتمـام يف          
ويرتبط هذا األمر إىل حد كبري بتطور مفهوم        . السنوات األخرية 

محاية حقوق اإلنسان، وحدوث تراجع يف مـدى االسـتعداد          
اكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان، واجلهـود       للتسامح مع االنته  

الرامية إىل مكافحة اإلرهاب واجلرمية عرب الوطنيـة والفـساد          
فلم يعد اجملتمع على استعداد للتغاضـي عـن         . وغسل األموال 

إفالت من يرتكبون هذه اجلرائم من العقاب، أياً كان منصبهم          
ويف نفس الوقت، ليس مثة شك يف أن        . الرمسي يف جهاز الدولة   

حصانة مسؤويل الدول ضرورية للحفاظ على استقرار العالقات        
  .بني الدول

وقد حظي النقاش األكادميي والعام وممارسة الـدول يف           -٢
هذا اجملال، مبا يف ذلك السوابق القضائية احمللية، بدفعة كـبرية           
عقب النظر يف قضية ديكتاتور شيلي السابق اجلنرال أغوسـتو          

 ١٩٩٨وجـرت بـني عـامي       . )١(دةبينوشيه يف اململكة املتح   
 حماولـة لبـدء إجـراءات جنائيـة يف          ٢٠ أكثر من    ٢٠٠١و

حملية ضد كبار مسؤويل دول أجنبية يوجدون يف السلطة          حماكم
وقد جرت على وجه اخلصوص حمـاوالت       . )٢(أو تولوها سابقاً  

من أجل حماكمة الرئيس لـوران ديزيريـه كـابيال، رئـيس            
؛ ١٩٩٨يف بلجيكا وفرنسا عام      الكونغو الدميقراطية،  مجهورية

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون يف بلجيكـا عـامي          
؛ والرئيس اللييب معمر القذايف، ورئيس مجهورية     ٢٠٠٢-٢٠٠١

الكونغو دنيس ساسو نغيسو، والزعيم الكويب فيدل كاسـترو         

__________  
 United Kingdom High Court of Justice, Queen’sانظـر   )١(

Bench Division (Divisional Court): In Re Augusto Pinochet Ugarte, 

ILM, vol. 38 (1999), pp. 68 et seq., at pp. 68–90; United Kingdom 

House of Lords: Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for 

the Metropolis and Others - Ex Parte Pinochet, ibid., vol. 37 (1998), 

pp. 1302 et seq., at pp. 1302–1339; and United Kingdom House of 

Lords: Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the 

Metropolis and Others - Ex Parte Pinochet, ibid., vol. 38 (1999), 

pp. 581 et seq., at pp. 581–663. 

 A. Borghi, L’immunité des dirigeants: انظر، على سبيل املثال )٢(

politiques en droit international, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 2003, 

pp. 361–369. 

 يف فرنسا؛ ورئيس تشاد السابق حـسني     ٢٠٠١-٢٠٠٠عامي  
  .)٣(٢٠٠١حربي يف السنغال عام 

، أصدرت حمكمة العدل الدولية حكماً يف       ٢٠٠٢ويف عام     -٣
ويتضمن . )٤(٢٠٠٠أبريل / نيسان ١١أمر التوقيف الصادر يف     قضية  

  .نص هذا احلكم تقييماً مفيداً حلالة القانون الدويل يف هذا امليدان
وتنظر حمكمة العدل الدولية يف الوقت الراهن يف قـضية          -٤

 ضدمجهورية الكونغو   (نائية يف فرنسا    بعض اإلجراءات اجل  بشأن  
 يتمثل حمورها أيضاً يف حصانة كبار مسؤويل الدول من          )فرنسا

، أصـدرت   ٢٠٠٣ويف عام   . الوالية القضائية اجلنائية األجنبية   
احملكمة أمراً بشأن مسألة التدابري املؤقتة، وهي مسألة ذات أمهية          

  .)٥(يف سياق املوضوع قيد النقاش
كم حمكمة العدل الدولية السالف الذكر،  وبعد صدور ح    -٥

صدر عدد من األحكام عن حماكم وطنية هلا هي األخرى أمهيتها 
فعلى سـبيل املثـال، أصـدرت حمـاكم         . لتناول هذه املسألة  

 ٢٠٠٤االستئناف يف الواليات املتحـدة األمريكيـة يف عـام           
روبرت موغـايب،    احلكمني النهائيني يف قضيتني ختصان الرئيس     

ورغم . )٦(مبابوي، والزعيم الصيين السابق جيانغ زميني     رئيس ز 
أن هذين احلكمني تعلَّقا باحلصانة من الواليـة املدنيـة، فـإن            

__________  
العديد من القضايا اليت احتلت العناوين الرئيسية للصحف يف         " )٣(

أواخر التسعينيات أثارت مسألة حدود احلصانة املتاحة لرؤساء الدول أثناء          
 P. Daillier and A. Pellet, Droit" (شغلهم للمنصب أو بعد تـركهم لـه  

international public (Nguyen Quoc Dinh), 7th ed., Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, p. 453.( 
)٤( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3 .  ًوميكن أيـضا
  .www.icj-cij.org:  اإللكترويناملوقعاالطالع على نص احلكم على 

)٥( Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the 

Congo v. France), Provisional Measure, Order of 17 June 2003, I.C.J. 

Reports 2003, p. 102 .  وميكن أيضاً االطالع على نص األمر على املوقـع
 .www.icj-cij.org: اإللكتروين

)٦( Tachiona v. United States, 386 F.3d 205, 2004 U.S. 

App. LEXIS 20879 (2d Cir., 6 October 2004) (Tachiona II); Wei Ye v. 

Jiang Zemin, 383 F.3d 620, 2004 U.S. App. LEXIS 18944 (7th Cir., 8 

September 2004) .  ولالطالع على تعليقات على هاتني القضيتني، انظـر
 S. Andrews, “U.S. courts rule on absolute immunity: على سبيل املثال

and inviolability of foreign Heads of State: the cases against Robert 

Mugabe and Jiang Zemin”, The American Society of International Law, 

Insights (November 2004), www.asil.org/insights.cfm. 
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أمهيتهما تتجلى أيضاً عند تناول مسألة احلصانة مـن الواليـة           
  .القضائية اجلنائية األجنبية

وجتدر اإلشارة إىل أنه جرى يف اآلونة األخرية اإلعراب           -٦
ت عديدة عن موقف خمتلف أجهزة الدولة، مبا يف ذلك يف مناسبا

تلك اليت متثل السلطة التنفيذية، فيما يتعلق باملسألة قيد النظر من       
زاوية القانون الدويل، سواء عند النظر يف القضايا املذكورة أعاله 

  .)٧(أو بصفة مستقلة عن اإلجراءات القضائية
دول من الوالية   وكثرياً ما تثري مسألة حصانة مسؤويل ال        -٧

القضائية اجلنائية األجنبية رد فعل كبرياً من جانـب اجلمهـور           
عندما يتعلق األمر باهتام هؤالء األشخاص بارتكاب انتـهاكات       

) مثل التعذيب أو اإلبـادة اجلماعيـة      (جسيمة حلقوق اإلنسان    
وفيما يتعلق هبذه اجلرائم، حاولـت      . وللقانون اإلنساين الدويل  

غري أن هـذه    .  ممارسة والية قضائية عاملية    بعض الدول مؤخراً  
املسألة ال تنشأ فحسب بشأن ممارسة الوالية القضائية العامليـة          

أو اجلرائم اخلاضـعة لـسلطة القـانون    (بصدد اجلرائم الدولية    
. ، بل تنشأ أيضاً بشأن ممارسة أنواع أخرى من الوالية         )الدويل

 أن تقاضـي    وحيدث هذا، على سبيل املثال، عندما حتاول دولة       
مبوجب قانوهنا اجلنائي املسؤولني احلاليني أو السابقني يف دولـة          
أخرى الذين ُيشَتبه يف ارتكاهبم جرائم ليست هلا صلة بانتهاكات 
جسيمة وسافرة حلقوق اإلنسان ولكنها مـع ذلـك جـرائم           

  .تستهدف الدولة املمارِسة للوالية القضائية أو رعاياها
ق اإلنسان مثار اهتمام بأمد     وقبل أن تصبح مسألة حقو      -٨

طويل، كانت مشكلة متتع الدولة أو ممثليها أو ممتلكاهتا باحلصانة          
تنجم يف األصل عن التضارب بني حقوق تلك الدولة، املستمدة          
من مبدأ تساوي الدول يف السيادة، من ناحية، وحقوق الدولة          
اليت يوجد هؤالء املمثلون أو تلك املمتلكات علـى أراضـيها،           

ملستمدة من مبدأ الوالية الكاملة لتلك الدولة على أراضـيها،          وا
ويبدو أن هذا التضارب يف احلقوق واملبادئ       . من ناحية أخرى  

وميكن يف حقيقة األمر    . يزال يكتسي أمهية يف الوقت الراهن      ال
القول بأنه يفرز حالياً مدلوالت جديدة تتصل بتطور مفهـوم          

__________  
طاً بزيارة كان مـن     ، على سبيل املثال، وارتبا    ٢٠٠٥يف عام    )٧(

املزمع أن تقوم هبا إىل االحتاد الروسـي رئيـسة وزراء أوكرانيـا يوليـا               
تيموشينكو اليت كانت قد اُتخذت ضدها إجراءات جنائيـة يف االحتـاد            
الروسي قبل توليها منصب رئيس الوزراء بفترة طويلة، صدر إعالن املوقف           

يف االحتاد الروسي عـن     الرمسي بشأن مسألة حصانتها من الوالية اجلنائية        
وقد أشار على وجه اخلصوص إىل أن رئيـسة وزراء          . املدعي العام لالحتاد  

أوكرانيا يوليا تيموشينكو لن تتعرض ألي مشكل إذا أرادت زيارة االحتاد           
 - ومنـهم رؤسـاء احلكومـات        -الروسي، حيث إن كبار قادة الدول       

متديـد فتـرة    ويف نفس الوقت، أضاف أنـه سـيتم         . يتمتعون باحلصانة 
ومل تعلـن النيابـة     . اإلجراءات اجلنائية املتخذة يف حق السيدة تيموشينكو      

العسكرية لالحتاد الروسي إغالق ملف القضية اجلنائية ضد رئيـسة وزراء           
، وذلك النقضاء   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٦أوكرانيا السابقة إال يف     

 .)http://genproc.gov.ru(الدعوى بالتقادم 

ية وغريها من أنواع الوالية القضائية الوالية القضائية اجلنائية العامل
اجلنائية احمللية، مبا يف ذلك الوالية القـضائية خـارج احلـدود            
اإلقليمية، يف سياق اجلهود الرامية إىل مكافحـة االنتـهاكات          
اجلسيمة حلقوق اإلنسان واإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية وغسل        

  .األموال وما إىل ذلك، يف ظل واقع العوملة
ليت احلصانة والوالية القضائية طابع مستقل مع ذلك وملسأ  -٩

وكمـا  . رغم ترابطهما، ومها ختضعان لقواعد قانونية خمتلفـة       
  أشارت حمكمة العدل الدولية يف حكمها املذكور أعاله، فإنه

ال بد من التمييز بعناية بني القواعد اليت حتكم والية احملاكم الوطنية وتلك              
فال يعين اخلضوع للوالية القضائية     : ية القضائية اليت حتكم احلصانة من الوال    

عدم التمتع باحلصانة، وال يعين عدم التمتع باحلصانة اخلـضوع للواليـة            
وهكذا، ورغم أن اتفاقيات دولية خمتلفة تتعلق مبنع بعض اجلرائم          . القضائية

اخلطرية واملعاقبة عليها تفرض على الدول التزامات مبحاكمـة اجلنـاة أو            
وتلزمها بالتايل بتوسيع نطاق واليتها القضائية اجلنائيـة، فـإن          تسليمهم،  

توسيع نطاق الوالية على هذا النحو ال ميس حبال أشكال احلـصانة الـيت              
  .)٨(حيكمها القانون الدويل العريف

وقد أشري عن حق يف إحدى املنشورات اليت صدرت مـؤخراً           
 مـسألة   احملكمة اليت تبت يف   "بشأن هذا املوضوع أيضاً إىل أن       

تتعلق بانتهاك القانون الدويل يتعني عليهـا أوالً أن متيـز بـني          
احلصانة من الوالية القضائية والقواعد اليت حتكم الوالية اجلنائية         

إن احلصانة تشكل عائقاً أمـام الواليـة        . )٩("للمحاكم احمللية 
  . وتستحق بوصفها هذا دراستها على حدة)١٠(القضائية

انة كبار مسؤويل الدول مـن      ولقد خضعت مسألة حص     -١٠
الوالية القضائية اجلنائية األجنبية للبحث من طرف معهد القانون         

 ١٦واعتمد املعهد قراراً يتـضمن      . الدويل يف هناية القرن املاضي    
 يشكل، إىل جانب األعمال التحضريية املصاحبة، مصدراً        )١١(مادة

  .دانفقهياً هاماً لتأسيس مضمون القانون الدويل يف هذا املي

  
__________  

)٨( Arrest Warrant of 11 April 2000)  أعـاله ٤انظر احلاشية ( ،
 .٥٩، الفقرة ٢٥-٢٤ص 

)٩( E. K. Bankas, The State Immunity Controversy in 

International Law: Private Suits Against Sovereign States in Domestic 

Courts, Berlin, Springer, 2005, p. 296. 
وع اإلعالن املتعلق حبقـوق      من مشر  ٢ورد يف مشروع املادة      )١٠(

لكل دولة احلق يف ممارسة الوالية على إقليمها وكل         : "الدول وواجباهتا أن  
ما فيه من أشخاص وأشياء وذلك رهناً باحلصانات اليت يعترف هبا القانون            

 )٤-د (٣٧٥، ومرفق قرار اجلمعية العامة      ٢٨٧ص  ،  ١٩٤٩ حولية" (الدويل
أعمال جلنة القـانون    ؛ وانظر أيضاً    ١٩٤٩ديسمرب  / كانون األول  ٦املؤرخ  
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (، الطبعة السادسة، اجمللد األول      الدويل

A.04.V.6 ٣٠١، املرفق الرابع، ص.(.  
)١١ ( Yearbook of the Institute of International Law, Session of 

Vancouver, 2000–2001, vol. 69 (2001), Paris, Pedone, 2001, pp. 442–709.  
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، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة      ٢٠٠٤ويف عام     -١١
 اتفاقية  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٥٩/٣٨بقرارها  

. حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القـضائية      األمم املتحدة   
 مـن االتفاقيـة،     ٢ من املادة    ‘٤‘ و ‘١‘)ب(١ومبوجب الفقرة   
وكذلك " جهزة احلكومة فيها  خمتلف أ " "الدولة"يشمل مصطلح   

ويف نفس الوقت، ". الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة] ممثلي"[
[...] ال ختل   " من االتفاقية على أهنا      ٣ من املادة    ٢تنص الفقرة   

باالمتيازات واحلصانات املمنوحة مبقتضى القانون الدويل لرؤساء  
ه هذا  ومن غري الواضح متاماً ما يعني     ". الدول بصفتهم الشخصية  

فيما يتعلق حبصانة املسؤولني اآلخرين بصفتهم الشخصية وخباصة 
كبار املسؤولني مثل رؤسـاء احلكومـات ووزراء الـشؤون          

 من القرار املذكور أعاله تـنص       ٢غري أن الفقرة    . )١٢(اخلارجية
على أية حال على أن اجلمعية العامة توافق على التفاهم العـام            

 املخصصة املعنية حبصانات الدول     الذي مت التوصل إليه يف اللجنة     
وممتلكاهتا من الوالية القضائية ومفاده أن اتفاقية األمم املتحـدة          

 ال تـشمل    حلصانات الدول وممتلكاهتا من الواليـة القـضائية       
وقد أشار رئيس اللجنة املخصصة لدى      . )١٣(اإلجراءات اجلنائية 

مة إىل  عرضه لتقريرها يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العا       
أن االتفاقية ال تنطبق حيثما كان هناك نظام حصانة خـاص،           

يف ذلك احلصانات املمنوحة لألشخاص بصفتهم الشخـصية         مبا
  .)١٤()قاعدة التخصيص(

تتضمن املواثيق والنظم األساسية للمحـاكم اجلنائيـة          -١٢
نورمربغ، وطوكيو، ويوغوسالفيا الـسابقة،     (الدولية املخصصة   

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أحكامـاً      والنظام  ) ورواندا
  جترد مسؤويل الدول، مبن فيهم كبار املسؤولني، من احلصانة من          

  
__________  

 من مشاريع املواد اليت اعتمدهتا      ٣يرد يف تعليق اللجنة على املادة        ) ١٢(
 حبيث تتضمن إشارة صـرحية إىل       ٢صيغت الفقرة   : " ما يلي  ١٩٩١يف عام   

احلصانات املمنوحة مبوجب القانون الدويل القائم مللوك الدول األجنبيـة أو           
 معاجلـة   ٢ يف املادة قد سبق   و. غريهم من رؤساء الدول بصفتهم الشخصية     

 عنـدما  فيما يتعلق بامللوك أو غريهم من رؤسـاء الـدول            حصانات الدول 
 من  ‘٥‘ و ‘١‘)ب(١فالفقرة  . يتصرفون بوصفهم هيئات للدولة أو ممثلني هلا      

تتناول اهليئات احلكومية املختلفـة     ] يف االتفاقية ‘ ٤‘الفقرة الفرعية   [ ٢املادة  
 ولذلك فـإن الـتحفظ    [...].اء الدولللدول وممثلي الدول، مبن فيهم رؤس 

 إىل األفعال اخلاصـة     على وجه احلصر   يشري   ٣ من املادة    ٢الوارد يف الفقرة    
واملمنوحـة يف ممارسـة      احلصانات واالمتيازات الشخصية املعترف هبـا      أو

، أي حنو هبـذه املـواد      دون أي إشارة إىل أن مركزهم سيتأثر على        الدول،
، اجمللـد الثـاين     ١٩٩١ حوليـة " (عريف القائم دون املساس بالقانون ال    أي
  ).٤٩ ص ،)الثاين اجلزء(

 مـن تقريـر   ١٤ترد التوصية املتعلقة هبذا املوضوع يف الفقرة        )١٣(
الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة          اللجنة املخصصة،   

  ).A/59/22 (٢٢واخلمسون، امللحق رقم 
ــسه،   )١٤( ــع نف ــسة  املرج ــسادسة، اجلل ــة ال  ١٣اللجن

)A/C.6/59/SR.13( ٣٧، الفقرة.  

غري أن األمر يتعلـق     . )١٥(الوالية القضائية هلذه األجهزة الدولية    
  .)١٦(هنا بالوالية القضائية اجلنائية الدولية

ائيـة  وفيما يتعلق حبصانة مسؤويل الدول من الوالية اجلن         -١٣
األجنبية للمحاكم الوطنية، فإن األحكـام املتنـاظرة املتعلقـة          

اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعـام      باملوضوع والواردة يف    
؛ واتفاقية  ١٩٦٣؛ واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام       ١٩٦١

اجلرائم املرتكبة ضد   منع  اتفاقية  ؛ و ١٩٦٩البعثات اخلاصة لعام    
 مبـن فـيهم املوظفـون       ،ني حبماية دوليـة   األشخاص املتمتع 

تمثيل لاتفاقية فيينا   ؛ و ١٩٧٣ لعام   واملعاقبة عليها ،  الدبلوماسيون
 لعام  الدول يف عالقاهتا مع املنظمات الدولية ذات الطابع العاملي        

غري أن هـذه الـصكوك ال تتعلـق إال          . ، معروفة متاماً  ١٩٧٥
ر الرئيسي للقانون أما املصد. جبوانب حمددة من املسألة قيد النظر     

الدويل فيما يتعلق حبصانة مسؤويل الدول من الوالية القـضائية          
  .اجلنائية األجنبية فهو العرف الدويل

موضوع حصانة مسؤويل الدول يف       -باء
  أعمال جلنة القانون الدويل

تناولت اللجنة هذا املوضوع أكثر من مرة بـشكل أو            -١٤
ة بكل من مشروع اإلعالن وحدث هذا أثناء أعماهلا املتعلق. آخر

مبادئ القـانون   ؛ ومشروع   )١٧(املتعلق حبقوق الدول وواجباهتا   
الدويل املعترف هبا يف النظام األساسي حملكمـة نـورمربغ ويف           

؛ ومشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم )١٨(األحكام الصادرة عنها
؛ ومشروع مدونة اجلرائم املخلة     )١٩(١٩٥٤البشرية وأمنها لعام    

__________  
انظـر  (ة العـسكرية الدوليـة      ـ من ميثاق احملكم   ٧ادة  ـامل )١٥(

United Nations, Treaty Series, vol. 82, No. 251, p. 288( من ٦؛ واملادة 
 Documents onانظـر  (ميثاق احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى 

American Foreign Relations, vol. VIII, Princeton University Press, 

1948, p. 354( من النظام األساسـي للمحكمـة   ٧ من املادة ٢؛ والفقرة 
 مـن   ٢؛ والفقـرة    )، املرفق S/25704انظر  (ة  الدولية ليوغوسالفيا السابق  

انظر قرار جملـس     (الدولية لرواندا  من النظام األساسي للمحكمة      ٦ املادة
؛ )، املرفـق  ١٩٩٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨املؤرخ  ) ١٩٩٤(٩٥٥األمن  
  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٢٧واملادة 

، أقامت حمكمة العدل الدولية، على Arrest Warrantيف قضية  )١٦(
ما يبدو، متييزاً واضحاً بني احلالة املتعلقة حبصانة كبار مسؤويل الدول مـن       

الوالية القضائية اجلنائيـة    الوالية القضائية اجلنائية الدولية، من جهة، ومن        
 ٤احلاشية ( Arrest warrant of 11 April 2000 انظر(احمللية، من جهة أخرى 

  .)٥٨-٥٦، الفقرات )أعاله
 والتعليـق عليـه     ٢انظر على وجه اخلصوص مشروع املادة        )١٧(

  ). أعاله١٠احلاشية (
انظر على وجه اخلصوص مشروع املبدأ الثالث والتعليق عليه،          )١٨(

  .١٩٢اجمللد الثاين، ص ، ١٩٥٠حولية 
 والتعليـق عليـه،     ٣انظر على وجه اخلصوص مشروع املادة        )١٩(

  .١٢٠-١١٩، اجمللد الثاين، ص ١٩٥٤حولية 
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؛ ومشاريع املواد املتعلقـة     )٢٠(١٩٩٦بشرية وأمنها لعام    بسلم ال 
 واحلصانات؛ ومشاريع   )٢٢( والقنصلية )٢١(بالعالقات الدبلوماسية 

؛ ومشاريع املواد املتعلقة بتمثيل )٢٣(املواد املتعلقة بالبعثات اخلاصة
؛ ومـشاريع املـواد     )٢٤(الدول يف عالقاهتا مع املنظمات الدولية     

الدبلوماسيني وغريهـم مـن     رتكبة ضد   اجلرائم امل املتعلقة مبنع   
ـ   األشخاص املتمتعني حبماية دولية    ؛ وكمـا   )٢٥(اواملعاقبة عليه

صانات الدول وممتلكاهتا   سلف الذكر، مشاريع املواد املتعلقة حب     
  .)٢٦(من الوالية القضائية

غري أن جلنة القانون الدويل مل تبحث قط مسألة حصانة            -١٥
ية األجنبية بطريقـة منفـصلة      مسؤويل الدول من الوالية اجلنائ    

  .)٢٧(ومركزة

هل يتعني على جلنة القانون الدويل حبث   -جيم
مسألة حصانة مسؤويل الـدول مـن       

  الوالية القضائية اجلنائية األجنبية؟
يبدو أن ممارسة الدول وأحكام احملاكم احمللية واالتفاقيات   -١٦

أمـر  املذكورة أعاله وحكم حمكمة العدل الدوليـة يف قـضية      
 وأعمال اللجنـة    ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١لتوقيف الصادر يف    ا

حىت اآلن تدل على أن القانون الدويل العـريف قـائم يف هـذا              
ورغم تنوع اآلراء بشأن هذا املوضوع، فـإن الفقـه          . امليدان

  .)٢٨(القانوين الدويل، يف رأينا، يؤكد هذا االستنتاج أيضاً

ؤولو الدول، وما من شك يف أنه من املهم أن يتحمل مس  -١٧
وخباصة كبارهم، الذين ارتكبوا جرائم، وال سيما انتـهاكات         
جسيمة وسافرة حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الـدويل،         

__________  
 والتعليـق عليـه،     ٧انظر على وجه اخلصوص مشروع املادة        )٢٠(

  .٥٧-٥٥، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦حولية 
  .١٠٥-٨٩، اجمللد الثاين، ص ١٩٥٨حولية  )٢١(
  .١٢٨-٩٢، اجمللد الثاين، ص ١٩٦١حولية  )٢٢(
 والتعليق عليـه،    ٢١انظر على وجه اخلصوص مشروع املادة        )٢٣(

  .٣٥٩، اجمللد الثاين، ص ١٩٦٧حولية 
 حوليـة و وما يليها؛    ٢٨٧، اجمللد األول، ص     ١٩٧١حولية   )٢٤(

  .١١٠-١٠١ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٧١
  .٣٢٣-٣٠٩، اجمللد الثاين، ص ١٩٧٢حولية  )٢٥(
  . أعاله١٢اشية انظر احل )٢٦(
اقُترِح يف مرحلة معينة تضمني مشاريع املواد املتعلقة حبصانات          )٢٧(

الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية حكماً يتعلق حبصانة ملوك الدول أو           
انظر على وجه اخلصوص مـشروع      . رؤسائها من الوالية القضائية اجلنائية    

ص املعين هبـذا املوضـوع،       الوارد يف التقرير السابع للمقرر اخلا      ٢٥املادة  
، )اجلزء األول(، اجمللد الثاين   ١٩٨٥حولية  السيد سومبونغ سوتشاريتكول،    

  .٥٥-٥٤ص 
 .توجد رفقه قائمة قصرية تتضمن منشورات متعلقة هبذا املوضوع ) ٢٨(

ومن املهم  . املسؤولية عما اقترفوه، مبا يف ذلك املسؤولية اجلنائية       
أن يكون يف وسع الدول، حني ُترتكب أفعال إجرامية تنطـوي          

عاياها، أن متارس واليتها القضائية اجلنائية      على انتهاك حلقوق ر   
على أن ما يتسم بأمهية جوهرية أيضاً       . على اجلناة املشتبه فيهم   

أن تكون العالقات القائمة بني الدول على أساس مبادئ القانون       
الدويل املسلَّم هبا عموماً، وخباصة مبـدأ تـساوي الـدول يف            

، وأن يترافق مع ذلك     السيادة، عالقات مستقرة وقابلة للتنبؤ هبا     
كون املسؤولني الذين يتصرفون باسم دوهلم مستقلني يف مواجهة 

  . الدول األخرى
وبإمكان اللجنة أن تساهم يف حتقيق توازن مالئم بـني            -١٨

هذين املفهومني من خالل تدوين القانون الـدويل وتطـويره          
التدرجيي لو حبثت مسألة حصانة مسؤويل الدول مـن الواليـة        

ية اجلنائية األجنبية وصاغت تصورها ملضمون القـانون        القضائ
  .الدويل يف هذا اجملال

  النطاق املمكن لتناول املوضوع املقترح  -دال
لدى دراسة اللجنة هلذا املوضوع، سيكون من املناسب          -١٩

  :حبث املسائل التالية بصفة خاصة
ينبغي أالَّ يشمل النقاش سوى احلـصانة مـن           )١(  

وكما وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله، . ة احملليةالوالية القضائي
خيتلف النظام القانوين هلذه املؤسسة عن النظـام القـانوين          

  .للحصانة من الوالية القضائية الدولية
ومن املقترح أن يقتصر التحليل على املسائل املتعلقـة           

يف نفس الوقت، قد    . (باحلصانة من الوالية القضائية اجلنائية    
يف إضافة املسائل املتعلقة حبصانة مـسؤويل       جيري التفكري   

الدول بصفتهم الشخصية من الواليـة القـضائية املدنيـة          
واإلدارية األجنبية إىل املسائل املتصلة حبصانتهم من الوالية        
القضائية اجلنائية األجنبية، على غرار ما حصل، على سبيل         

 معهد املثال، يف مشاريع املواد املشار إليها أعاله اليت وضعها
  ).)٢٩(القانون الدويل

وينبغي، بطبيعة احلال، التركيز على احلصانة من الوالية          
من املعروف جيداً أن النظم القانونية احمللية    (القضائية األجنبية   

تنص على منح احلصانة لبعض مسؤويل الدول من الواليـة          
واحلصانة املمنوحة مبقتضى القانون    ) القضائية للدولة نفسها  

  . القانون احملليالدويل ال

ولرمبا وجب يف املقام األول، حتقيقاً ألغـراض          )٢(  
مبا يف ذلك مـسألة     (هذا املوضوع، دراسة مفهوم احلصانة      

 واحلـصانة  )ratione materiae(احلصانة املرتبطة باملوضـوع     
__________  

 . أعاله١١انظر احلاشية  )٢٩(
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ومفهـوم الواليـة    ) )ratione personae(املرتبطة بالشخص   
) ة املبادئ اليت تقوم عليها    مبا يف ذلك مسأل   (القضائية اجلنائية   

ومثة من يرى أن تنـاول مـسألة الواليـة          . والعالقة بينهما 
القضائية ينبغي أن يسبق تناول مسألة احلصانة، ال سيما وأن          
مسألة احلصانة من الوالية القضائية ال تنشأ إالَّ عندما يكون          

  .)٣٠(لدى الدولة الوالية القضائية املطلوبة

 - اللجنة خبصوص طبيعة احلصانة     ومن املهم حتديد موقف     
 ولرمبا أيضاً خبصوص ما إذا - ما إذا كانت إجرائية أم مادية 

وقد تكون دراسة املسألة األخرية     . كانت قطعية يف طبيعتها   
مفيدة يف سياق حبث العالقات بني حصانة مسؤويل الدول         
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية والقواعد اليت حتظـر         

واإلبـادة اجلماعيـة، إخل، والـيت هلـا صـفة           التعذيب  
  .)٣١(اآلمرة  القواعد

وقد يكون من املهم هنا حبث مسألة العالقـات بـني             
احلصانة من الوالية القضائية واملبادئ القانونية األخرى الـيت     

عدم "ومبدأ " ِفعل الدولة"تترتب عليها نتائج مماثلة، مثل مبدأ 
  .)٣٢("جواز التقاضي

لنظر يف العالقات بني حصانة مسؤويل ويستصوب أيضاً ا  
  .الدولة وحصانة الدولة نفسها واحلصانة الدبلوماسية

ومن الالزم أيضاً حتليل العالقات بني املفاهيم املتعلقـة           
احلصانة مـن   "و" احلرمة"و" احلصانة من الوالية القضائية   "  ب

  ".احلصانة من التنفيذ"و" إنفاذ اإلجراءات

__________  
 Arrest Warrant of 11 April 2000 انظر على وجه اخلصوص )٣٠(

) Higgins( املستقل املشترك للقـضاة هغنــز        ، الرأي ) أعاله ٤احلاشية  (
 .٥-٣، الفقرات )Buergenthal(وبورجينتال ) Kooijmans(وكوجيمانز 

فيما خيص هذه العالقات، انظر، على سبيل املثال، احلكـم يف     )٣١(
الوقائع املوضوعية الصادر عن الدائرة الكربى للمحكمة األوروبية حلقـوق    

 Al-Adsani v. The United: كة املتحدة اململضدالعدساين اإلنسان يف قضية 

Kingdom, Application no. 35763/97, Judgement of 21 November 

2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2001-XI, paras. 57–67   ؛ وبـاألخص الـرأي
، منـضماً   )Caflisch(وكافليش  ) Rozakis(املخالف للقاضيني روزاكيس    

وكـابرال بـارتو    ) Costa(وكوستا  ) Wildhaber(إليهما القضاة فيلدهابر    
)Cabral Barreto ( وفاجيتش)Vajić(. 

غري أنه من املهم أن يوضع يف احلسبان أن حصانة الدولة قد تبدو             " ) ٣٢(
كمبدأ يقضي بعدم املقبولية أو عدم جواز التقاضي وليس كحـصانة بـدقيق             

 ,.I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5th ed ("ةالعبـار 

Oxford University Press, 1998, p. 326( .انظر أيضاً، على سبيل املثال :A. 

Bianchi, “Immunity versus human rights: the Pinochet case”, European 

Journal of International Law, vol. 10, No. 2 (1999), pp. 266–270.  

صلة النهائية ألعمال اللجنة بشأن     ومن املهم أن تضم احمل      
أحكاماً تتعلق بالفوارق   ) يف أي شكل كانت   (هذا املوضوع   

بني مبدأ حصانة املسؤولني من الوالية القضائية، من جهـة،          
ذلك أن احلـصانة    . ومبدأ املسؤولية اجلنائية من جهة أخرى     

  .)٣٣(تعين اإلفالت من العقاب ال
ة األساس،  من املهم بدء الدراسة ببحث مسأل       )٣(  

أي األصل املنطقي حلصانة مسؤويل الدول مـن الواليـة          
أُتستَمد احلصانة، مثالً، مـن     . القضائية اجلنائية األجنبية  

الضرورة الوظيفية فقط، أي هل ترتبط حصراً باملهام اليت         
يؤديها مسؤولو الدول؟ أم أن اجلانب الوظيفي ليس وحده 

، كون املسؤول اجلانب املهم، بل كذلك، على سبيل املثال
يتصرف باسم دولة ذات سيادة تشارك على قدم املساواة         
مع دول أخرى يف إطار العالقات الدوليـة يف ضـمان           
االستقرار الذي جلميع الدول مصلحة يف احلفاظ عليـه؟         
وهل تعكس حصانة مسؤويل دولة ما حقوَق تلك الدولة         
املستمدة من سيادهتا؟ أم أن حصانة مسؤويل الدول مـن          

الية القضائية اجلنائية األجنبية هي نتيجة قبول دولة ما         الو
تتمتع بتلك الوالية عدم ممارستها بفعل احلاجة العمليـة         

؟ وهل ميكن )٣٤(املسلَّم هبا ملراعاة اللياقة السائدة بني الدول
أن يكون أساس حصانة مسؤويل الدولة األساس ذاته الذي 

طق الذي حيكم ؟ إن املن)٣٥(تقوم عليه حصانة الدولة نفسها
تناول هذا املوضوع سيعتمد إىل حد كبري على املفهـوم          
الذي يشكل أساس حصانة مسؤويل الدول من الواليـة         

  .القضائية اجلنائية األجنبية
من الالزم حتديد أي من مسؤويل الدول يتمتـع          )٤(  

فاحلكم الصادر عن حمكمة العدل الدوليـة يف        . هبذه احلصانة 
 يشري  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١در يف   أمر التوقيف الصا  قضية  

إىل حصانة وزراء الـشؤون اخلارجيـة ورؤسـاء الـدول           
واحلكومات، وقد ورد ذكر هـؤالء األشـخاص كأمثلـة          

مسؤويل الدول الذين يتمتعون باحلصانة من الواليـة         لكبار
__________  

 Arrest Warrant of 11 April 2000انظر خبصوص هذا املوضوع  )٣٣(
  .٦٠، الفقرة ) أعاله٤احلاشية (

، على سبيل املثال، أن أساس حصانة الدول هـو          كابلَنيرى   )٣٤(
 .Lانظر (من جانب الدولة اليت متتلك الوالية اإلقليمية " اللياقة العملية"إبداء 

M. Caplan, “State immunity, human rights and jus cogens: a critique of 

the normative hierarchy theory”, AJIL, vol. 97, No. 4 (2003), pp. 741 et 

seq., at pp. 745–757(.  
 احلصانة، مبا فيهـا حـصانة املـسؤولني، يف          أسسخبصوص   )٣٥(

 .V. S: املمارسة املتبعة من ِقبل حمكمة العدل الدولية، انظر على سبيل املثال

Vereshchetin and C. J. Le Mon, “Immunities of individuals under 

international law in the jurisprudence of the International Court of 

Justice”, The Global Community: Yearbook of International Law and 

Jurisprudence, 2004, vol. I, pp. 77–89.  
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وال تتناول مشاريع املواد اليت وضعها      . )٣٦(القضائية األجنبية 
  .ؤساء الدول واحلكوماتمعهد القانون الدويل سوى ر

وميكن للجنة أن حتاول حبث املسائل املتعلقة حبصانة كبار   
مسؤويل الدول، مبن فيهم رؤساء الدول واحلكومات ووزراء        

غري أنه يتعني عليها يف هذه احلـاالت أن         (الشؤون اخلارجية   
تأخذ يف اعتبارها الصعوبات اليت سُتطَرح ال حمالة يف حتديد          

 يندرجون ضمن فئة كبار مسؤويل الـدول        املسؤولني الذين 
ويتمثل اخليار اآلخر يف حبث مسألة حـصانة        ). حتديداً دقيقاً 

  .أي مسؤول من مسؤويل الدول وليس كبار مسؤوليها فقط
ويبدو من األفضل مع ذلك أن تقصر اللجنة حبثهـا يف             

البداية على رؤساء الدول واحلكومـات ووزراء الـشؤون         
ق هبذه الفئة من املسؤولني، هناك علـى        ففيما يتعل . اخلارجية

ومنها ما يتـصل    (األقل جمموعة كافية من ممارسات الدول       
  .ومن النظريات الفقهية) باجلانب القضائي

وينبغي حبث مسألة احلصانة فيما يتعلـق باملـسؤولني           
  .احلاليني والسابقني على حد سواء

ة وباإلضافة إىل ذلك، سيكون من املفيد أيضاً حبث مسأل       
حصانة أفراد أسر أولئك املسؤولني الذين ستتناول اللجنـة         

  .موضوع حصانتهم
يبدو من املناسب حتليل أمهية مسألة االعتـراف          )٥(  

بالدول األجنبية وحبكوماهتا ورؤسـائها يف سـياق هـذا          
، علـى سـبيل املثـال،       نورييغا. أ. مففي قضية   . املوضوع

ليـة رفـضت    احملكمة احمل "أشارت حمكمة االستئناف إىل أن      
مطلب نورييغا بأن ُيمنح حصانة رؤساء الدول ألن حكومة         
الواليات املتحدة مل تعترف قط بنورييغا كحـاكم شـرعي          

  .)٣٧("ودستوري لبنما
املسألة احملورية يف هذا املوضوع هي نطـاق أو           )٦(  

حدود حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائيـة         
  . من املسائل يف هذا الصددوميكن حتديد عدد. األجنبية

الفتـرة  (أوالً، الفترة اليت يتمتع فيها الشخص باحلصانة          
اليت يشغل فيها املنصب املعين؛ الفتـرة الـيت تلـي تركـه             

  ).للمنصب
__________  

ر يف القانون الدويل أن يتمتع بعض مـن يـشغلون           لقد استق " )٣٦(
مناصب رفيعة يف الدولة، من قبيل رئيس الدولة ورئيس احلكومة ووزيـر            
الشؤون اخلارجية، كما هو الشأن أيضاً فيما يتعلق باملوظفني الدبلوماسيني          
والقنصليني، باحلصانات من الوالية القضائية للدول األخرى، املدنية منـها          

 ٤احلاشية ( Arrest Warrant of 11 April 2000" (لى حد سواءواجلنائية ع
  ).٥١، الفقرة )أعاله
)٣٧( United States v. Noriega (117 F.3d 1206; 47 Fed. R. Evid. 

Serv. (Callaghan) 786; 11 Fla. L. Weekly Fed. C 103).  

ثانياً، أفعال مسؤول الدولة اليت تشملها احلـصانة مـن      
األفعال اليت يقوم هبا بصفة     . الوالية القضائية اجلنائية األجنبية   

معايري التمييز بني . ية، األفعال اليت يقوم هبا بصفة شخصيةرمس
األفعال املنفذة قبل شغل منـصب      . هاتني الفئتني من األفعال   
ومن املناسب هنا أيضاً حبث مدى      . وأثناء شغله وبعد شغله   

جواز اعتبار األفعال اليت ُيعاقَب عليها جنائيـاً، وال سـيما           
  .)٣٨(صفة رمسيةاجلرائم الدولية، أفعاالً ارتكبت ب

ثالثاً، هل تتوقف تسوية مسألة حصانة مسؤول دولة ما           
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية على ما إذا كـان قـد            
ارتكب اجلرمية يف إقليم الدولة اليت متارس الوالية القضائية، أم 
خارجه؟ هل تتوقف على ما إذا كان موجوداً وقت ممارسة           

ة األجنبية يف إقليم الدولة اليت متارسها،       الوالية القضائية اجلنائي  
  أم خارجه؟

رابعاً، هل تتوقف احلصانة على طبيعة وجود املسؤول يف     
زيـارة  (إقليم الدولة األجنبية اليت متارس الوالية القـضائية         

  ؟)رمسية، زيارة خاصة، نفي، إخل
خامساً، هل تعين حصانة مسؤول دولة ما من الوالية           

األجنبية أنه ال جيوز لدولة أجنبية اختاذ أي القضائية اجلنائية 
إجراءات جنائية يف حق ذلك الشخص، أم هل حتول فقط          

حتديداً اإلجراءات اليت   (دون اختاذ إجراءات جنائية حمددة      
متس مباشرةً الشخص املتمتع باحلصانة، وتقيد قدرته على        

؟ فاستناداً إىل األمر الصادر بتـدابري       )أداء مهامه الرمسية  
بعض اإلجـراءات اجلنائيـة يف فرنـسا        تة يف قضية    مؤق

، ال تعترب حمكمة العـدل      ) فرنسا ضدمجهورية الكونغو   (
الدولية أن حصانة رئيس دولة من الوالية القضائية اجلنائية 
األجنبية تشكل عائقاً أمام أي إجراءات جنائية تتخـذها         

  .)٣٩(دولة أجنبية
جلرمية سادساً، هل تتوقف احلصانة على مدى خطورة ا         

اليت ُيشتبه أن املسؤول قد ارتكبها؟ وميكن اعتبار هذا السؤال      
أيضاً، وهو بال شك سؤال رئيسي، سؤاالً متعلقاً مبعرفة ما إذا 

  .كانت مثة استثناءات للحصانة

__________  
 Arrest Warrant of 11 April 2000انظر، على سـبيل املثـال    )٣٨(

) Higgins(، الرأي املستقل املشترك للقـضاة هغنــز         )ه أعال ٤احلاشية  (
 .٨٥، الفقرة )Buergenthal(وبورجينتال ) Kooijmans(وكوجيمانز 

على أية حال، مل تعترب احملكمة أن تلك اإلجـراءات اجلنائيـة      )٣٩(
 مجهورية الكونغو اليت طُبِّقت يف فرنسا، والـيت طلبـت           املتعلقة مبسؤويل 

ذها، تشكل انتهاكاً حلقوق األخرية املـستمدة       مجهورية الكونغو وقف تنفي   
وعليه، مل ترى احملكمة داعياً لوقف تنفيـذ        . من حصانة هؤالء األشخاص   

 Certain Criminal Proceedings in Franceانظـر  (تلـك اإلجـراءات   

(Republic of the Congo v. France), Provisional Measure, Order of 17 

June 2003, I.C.J. Reports 2003, p. 102, at pp. 109–110, paras. 30–35.(  
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لقد مت إيضاح الرأي القائل بعدم وجود حصانة، مبا يف            
ذلك حصانة مسؤويل الدول احلاليني، عندما يتعلـق األمـر          
بأخطر اجلرائم اخلاضعة لسلطة القانون الدويل، على سـبيل         
املثال، يف جملس اللوردات يف اململكة املتحدة أثنـاء تنـاول           

، وبإسهاب كبري يف املذكرة البلجيكية يف قضية        بينوشيهقضية  
 املعروضـة   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١التوقيف الصادر يف     أمر

قد أن مثـة مبـدأً      ُيعتإنه  بل  . )٤٠(على حمكمة العدل الدولية   
من الوالية القضائية اجلنائية    " عدم وجود احلصانة  "يتمثل يف   

  .)٤١(األجنبية فيما يتعلق باجلرائم الدولية
غري أن احلصانة، يف رأي حمكمة العدل الدولية، هي عائق            

حيول دون ممارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية فيما يتعلق         
اليني بصرف النظر عن خطورة     بأحد كبار مسؤويل الدول احل    

وقد جتسد هـذا    . )٤٢(اجلرمية اليت ُيشتبه بأن املسؤول ارتكبها     
الرأي أيضاً يف مشاريع املواد اليت أعدها معهد القانون الدويل          

  .)٤٣(حيثما يتعلق األمر برؤساء الدول واحلكومات احلاليني
__________  

)٤٠(  United Kingdom House of Lords: Regina v. Bartle and the 

Commissioner of Police for the Metropolis and Others - Ex Parte 

Pinochet)    ٦٥١، وباألخص ص    ٦٦٣-٥٨١ص  ،  ) أعاله ١انظر احلاشية 
)Lord Millett ( ٦٦١وص) Lord Phillips of Worth Matravers(؛ وArrest 

Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), 

Counter Memorial of the Kingdom of Belgium, 28 September 2001, 

www.icj-cij.org, paras. 3.5.10–3.5.150 .    وانظر أيضاً، على سبيل املثال :
A. Watts, “The legal position in international law of Heads of States, 

Heads of Governments and Foreign Ministers”, Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, 1994-III, vol. 247, pp. 82–84 
رثـر  آبيد أنه جيب أن يوضع يف االعتبار أن هذا الفرع من حماضرة السري              (

 Arrestانظـر أيـضاً   ). واتس خمصص للمسؤولية الدولية لرئيس الدولـة 

warrant of 11 April 2000, Judgment)  الرأي املخالف ) أعاله٤احلاشية ،
 .٧-٥، الفقرات )Al-Khasawneh(للقاضي اخلصاونة 

)٤١(  Borghi املرجع املذكور ،) ٣٣١-٢٨٧، ص ) أعاله٢احلاشية.  
)٤٢(  Arrest warrant of 11 April 2000, Judgment)   ٤احلاشـية 
  .٦١-٥٦، الفقرات )أعاله
 ٢وانظر على وجه اخلصوص املـادة  .  أعاله١١انظر احلاشية    )٤٣(

 .من القرار الذي اعتمده املعهد

وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب تناول املسائل املتصلة بنطاق           
 حدود احلصانة بشكل منفصل فيما يتعلـق باملـسؤولني          أو

  .احلاليني وباملسؤولني السابقني
إذا تقرر أن حصانة مسؤول دولة ما من الوالية           )٧(  

القضائية اجلنائية األجنبية ال تشمل حرمة شـخص ذلـك          
املسؤول واحلصانة من إنفاذ اإلجراءات واحلصانة من التنفيذ،        

نبغي أيضاً تناول هـذه املـسائل       ثار التساؤل عما إذا كان ي     
وميكن هنا تناول مسألة احلصانة من إنفاذ       . إطار املوضوع  يف

اإلجراءات واحلصانة من التنفيذ فيمـا يتعلـق مبمتلكـات          
موجود يف إقليم الدولة األجنبية اليت متارس الواليـة          مسؤول

  .القضائية اجلنائية
ومن . سيلزم حبث مسألة التنازل عن احلصانة       )٨(  

لواضح أن احلق يف التنازل عن احلصانة ال ميلكه املسؤول          ا
ويتعلق السؤال مبعرفة أي هيئة مـن هيئـات         . بل الدولة 

 -  اأّي قانون ينطبق يف حتديده(الدولة يعود هلا ذلك األمر 
وبأي طريقة حيق للدولة أن تتنازل عن       ) احمللي أم الدويل؟  

ل تنازل صريح، تنازل ضمين، تنـاز     (حصانة مسؤوليها   
خمصص، تنازل يكتسي طابعاً عاماً بإبرام معاهدة دوليـة         

  ).مثالً، إخل
من الالزم تناول مسألة الشكل الذي ينبغـي أن     )٩(  

  .تتخذه احملصلة النهائية لعمل اللجنة بشأن املوضوع املقترح
إذا قررت اللجنة صياغة مشاريع مواد، سـيكون مـن            

ها أحكام متعلقـة  املناسب إذن النظر يف إمكانية أن ُتدَرج في      
  :باملسألتني التاليتني

من الطبيعـي أن تتضمن أي     . قاعدة التخصيص   )١٠(  
مشاريع مواد بنـداً حيدد عالقتها بنظم املعاهدات اخلاصـة         

  .اليت تنص على طريقة خمتلفة لتنظيم املسألة قيد التناول
قـد تستـصوب اللجنـة      . تسوية الرتاعات   )١١(  
اعـات بـني احلكومـات      نظام خاص لتسوية الرت     إنشاء
يتعلق حبصانة مسؤويل الدول من الوالية القـضائية          فيما

  .اجلنائية األجنبية
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  املرفق الثاين
  حصانة املنظمات الدولية من الوالية القضائية

)جورجيو غايا(

إن اعتماد كل من اتفاقية فيينا لقـانون املعاهـدات            - ١
 ومشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول عـن         ١٩٦٩  لعام

األفعال غري املشروعة دولياً قد حدا باللجنة إىل إجراء دراسات 
وما مت يف اآلونة األخرية، . لق باملنظمات الدوليةموازية فيما يتع

 كـانون   ٢ املـؤرخ    ٥٩/٣٨بفعل قرار اجلمعيـة العامـة       
، من اعتماد اتفاقيـة األمـم املتحـدة         ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، يتيح للجنـة         
الفرصة إلعادة النظر فيما إذا كان ينبغي أن ُتجـري دراسـة      

  .ملسألة حصانة املنظمات الدولية من الوالية القضائية

وقد ظل هذا املوضوع مدرجاً على جدول أعمـال           - ٢
اللجنة ملدة ثالثني عاماً، كجـزء مـن الدراسـة املتعلقـة            

وفيما يتعلـق   ". العالقات بني الدول واملنظمات الدولية    "   ب
مركز وامتيـازات   "الثاين من هذا املوضوع، املعنون        باجلزء

، عمل السيد عبد اهللا "حصانات املنظمات الدولية وموظفيهاو
العريان والسيد ليوناردو دياث غونثالث، على حنو متتـابع،         

وأحيلت مشاريع مواد إىل جلنة الـصياغة       . مقررين خاصني 
ويف عام  . ولكن مل يتم إرجاعها إىل اللجنة يف جلساهتا العامة        

ـ     "، قررت اللجنة    ١٩٩٢ ت احلاضـر   أن تدع جانباً يف الوق
النظر يف موضوع ال يبدو أنه يليب حاجة ملّحة للـدول أو            

  .)١("للمنظمات الدولية

ومن الصحيح أن كثرياً من الصكوك املنشئة ملنظمات          - ٣
دولية أو الربوتوكوالت املتعلقة باالمتيازات واحلـصانات أو        

غري أن هذه األحكام كثرياً     . اتفاقات املقر تنص على احلصانة    
وعالوة على ذلك، فإن مسألة احلصانة . ومية جداًما تكون عم  

ال يندر طرحها أمام حماكم الدول غري امللَزمة بأية معاهدة يف            
وتعتمد أيضاً أمهية املوضوع على األنشطة املطّردة       . هذا الصدد 

فبعض املشاكل تثريها على   . الزيادة لكثري من املنظمات الدولية    
رتيب عقد اجتماعات خارج    سبيل املثال املمارسة املتمثلة يف ت     

  .أقاليم الدول اليت توجد معها اتفاقات مقر سارية

وقد أكدت عدة حماكم وجود التزام مبوجب القواعـد        - ٤
فوفقاً . العامة للقانون الدويل مبنح احلصانة للمنظمات الدولية      

   الوفـد الـدائم     ضد. م. زحملكمة العمل يف جنيف يف قضية       
  

__________  
، ١٠٢-١٠١، ص   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٢حولية   )١(
  .٣٦٢الفقرة 

املنظمـات  "، فإن   )٢(األمم املتحدة جلامعة الدول العربية لدى     
الدولية، سواء أكانت عاملية أم إقليمية، تتمتع حبصانة مطلقـة          

وأكدت احملكمة العليا هلولندا يف قضية      ". من الوالية القضائية  
 أنه  .س.  أ ضدحمكمة املطالبات بني إيران والواليات املتحدة       

ون يترتب على القان  [...] حىت يف حالة عدم وجود معاهدة       "
الدويل غري املكتوب أنه يكون من حق املنظمة الدولية التمتـع   
بامتياز احلصانة من الوالية القضائية علـى نفـس األسـاس           

وعلى املنصوص عليه عموماً يف املعاهدات املشار إليها أعاله،         
يف الدولة اليت يوجد يف إقليمها مقر املنظمة، مبوافقـة  أية حال  

 جامعـة الـدول     ضد. م. تويف قضية   . )٣("حكومة الدولة 
، أشارت حمكمة النقض البلجيكية إىل احلصانة املمنوحة        العربية

للمنظمات الدولية إما مبوجب مبدأ عام من مبادئ القـانون          
  .)٤(الدويل أو مبوجب اتفاقات خاصة

وصدرت قرارات مماثلة عن حمكمة استئناف مقاطعـة          - ٥
 املنظمة الدولية ضدوايدنر كولومبيا بالواليات املتحدة يف قضية 

وكذلك يف سلسلة   ) ٥(لالتصاالت الالسلكية بواسطة السواتل   
فعلى سبيل املثـال    . أحكام صادرة عن احملكمة العليا للفلبني     

مركز تنمية مصايد أمساك    قالت هذه احملكمة األخرية، يف قضية       
إحدى احلصانات األساسية   : " أكوستا ضدجنوب شرقي آسيا    

انة من الوالية القضائية احمللية، أي      ألي منظمة دولية هي احلص    
احلصانة من األوامر واإلجراءات القانونية الصادرة عن حماكم        

  .)٦("البلد الذي توجد فيه املنظمة
  

__________  
)٢( ZM v. Permanent Delegation of the League of Arab States 

to the United Nations, Judgement of 17 November 1993, ILR, vol. 116, 

pp. 643 et seq., at p. 647.  
)٣( Iran–United States Claims Tribunal v. AS, Judgement of 

20 December 1985،     ومـا يليهـا،     ٣٢٧، ص   ٩٤ املرجع نفسه، اجمللد 
  .٣٢٩وباألخص ص 

)٤( T. M. v. Ligue des États Arabes, Judgement of 3 December 

  .www.cassonline.be:  على املوقع اإللكتروينعليها وميكن االطالع ،2001
)٥ ( Weidner v. International Telecommunications Satellite 

Organization, Judgement of 21 September 1978, ILR, vol. 63, p. 191 et seq.  
)٦( Southeast Asian Fisheries Development Center v. Acosta, 

Judgement of 2 September 1993، املوقـع  علـى  االطالع عليها وميكن 
  .www.lawphil.net :اإللكتروين
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وتشري سوابق مثل تلك املشار إليها أعاله إىل احلاجـة            - ٦
إىل إجراء حبث مستفيض ملمارسات الدول بقصد التوصل إىل         

لى أساس التدوين أو على أساس      استنتاجات مالئمة، سواء ع   
  .التطوير التدرجيي

وإذا أُجريت دراسة عن حصانة املنظمات الدولية من          - ٧
الوالية القضائية فلن تنطوي على جمرد التحقق من املدى الذي 
ميكن يف حدوده تطبيق القواعد املنظِّمة حلصانة الدول علـى          

ة هـذه   ذلك أنه يتعني دراسة حصان    . املنظمات الدولية أيضاً  
املنظمات يف سياق سبل االنتصاف املتاحة لتقدمي مطالبـات         
. ضد منظمة ما، وفقاً لقواعد هذه املنظمة أو التفاقات حتكيم

وهكذا ففي  . ومثة حاجة إىل جتنُّب خطر احلرمان من العدالة       
احلكم املذكور أعاله الصادر عن حمكمة العمل يف جنيـف،          

 إذا كانـت توجـد      على سبيل املثال، نظرت احملكمة فيما     
إمكانية حقيقية للجوء إىل احملكمة اإلدارية للمنظمة املّدعى        "

ويف عهد أقرب قضت حمكمة النقض اإليطالية، يف       . )٧("عليها
، بـأن حـصانة      املعهد اجلامعي األورويب   ضدبيستلي  قضية  

املنظمة الدولية من الوالية القضائية مقبولة عندما تكفل قواعد 
ماية القضائية لنفس احلقوق واملصاحل أمام      توفري احل "املنظمة  

  .)٨("حمكمة مستقلة ونزيهة
  القضايا الرئيسية اليت يثريها املوضوع  - ٨

  ؛تعريف املنظمات الدولية اليت ُيعتَزم أن تتناوهلا الدراسة  •
 املتعلقـة بـالنظر يف      احلصانة من الوالية القـضائية      •

وافقـة  طرائق إنفاذ احلصانة، وامل   : وخاصة. املنازعات
على ممارسة الوالية القضائية، وآثار االشتراك يف دعوى 
أمام حمكمة، واملطالبات املضادة؛ واملـسائل املتعلقـة        
باملعامالت التجارية، وعقود العمل، وقضايا امللكيـة،       
واملشاركة يف الشركات أو اهليئات اجلماعية األخرى؛       

  ؛واألثر املترتب على اتفاق حتكيم
ري التقييد فيما يتصل بدعوى منظـور       احلصانة من تداب    •

  ؛فيها أمام حمكمة
محاية حقوق األشـخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني          •

يتصل حبصانات املنظمات الدولية مـن الواليـة          فيما
وخاصة، دور الوسـائل البديلـة املتعلقـة        . القضائية
  .املنازعات  بتسوية

__________  
)٧( ZM v. Permanent Delegation of the League of Arab States 

to the United Nations) ٦٤٩، ص )ه أعال٢ احلاشية انظر.  
)٨( Pistelli v. Istituto universitario europeo, Judgement of 

28 October 2005, Rivista di Diritto Internazionale, vol. 89 (2006), 

pp. 248 et seq., at p. 254.  

املعاهدات أو املبادئ العامـة أو التـشريعات ذات           - ٩
  ة أو القرارات القضائية الواجبة التطبيقالصل

قُدِّمت أعاله بضع إشارات إىل االجتاهات القائمـة يف           
ويف حني  . املعاهدات والتشريعات الوطنية والقرارات القضائية    

أن املعاهدات والتشريعات تشري إىل عدد حمدود من املنظمات،         
فقد تناولت بعض القرارات القضائية أيضاً مـسألةَ حـصانة          

  .ملنظمات الدولية من الوالية القضائية بصورة عامةا
  الفقه القائم  - ١٠

اآلراء احلالية منقسمة بشأن مدى وجود قواعد ضـمن           
. القواعد العامة للقانون الدويل تتناول حصانات املنظمات الدولية       

ففي حني أن بعض الدراسات ما زالت ُتنكر وجود أي قاعدة من            
سائد يف األعمال احلديثة يؤيد بدرجة      ، فإن الرأي ال   )٩(هذا القبيل 

 يشكل جـزءاً    )١٠(أكرب القبول بأن شكالً ما من أشكال احلصانة       
من القانون الدويل، بل يؤيد أحياناً القبول بأن احلصانة املطلقة ُتعد   

وُيعتَرف على نطاق أوسع باحلصانة من الوالية القضائية        . كذلك
  .جعي أدناهوقد أُرفق ثبت مر. )١١(فيما يتعلق بالتنفيذ

__________  
 P. Glavinis, Les litiges relatifs aux contrats passésانظـر   )٩(

entre organisations internationales et personnes privées, Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1990, p. 122; S. De Bellis, 

L’immunità delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione, Bari, 

Cacucci Editore, 1992, p. 18; P. Klein, La responsabilité des 

organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en 

droit des gens. Brussels, Bruylant, 1998, p. 230; and H. Fox, The Law of 

State Immunity, Oxford University Press, 2002, p. 469.  
 J.-F. Lalive, “L’immunité de juridiction des Etats etانظر  )١٠(

des organisations internationales”, Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law, 1953–III, vol. 84 (1955), pp. 209 et 

seq., at p. 304; E. H. Fedder, “The functional basis of international 

privileges and immunities: a new concept in international law and 

organization”, American University Law Review, vol. 9 (1960), pp. 60–

69.; and B. Conforti, Diritto internazionale, Naples, Editoriale 

Scientifica, 2002, p. 259 .  وقد اعترب دومينيسيه أنه قد ظهرت إىل حيـز
تحـدة والوكـاالت    الوجود قاعدة عرفية ولكن فقط فيما يتعلق باألمم امل        

 Ch. Dominicé, “L’immunité de juridiction et انظــر (املتخصــصة

d’exécution des organisations internationales”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, 1984-IV, vol. 187 (1985), 

pp. 145 et seq., at p. 220.(  
 F. Schröer, “Sull’applicazione alle organizzazioniانظــر  ) ١١(

internazionali dell’immunità statale dalle misure esecutive”, Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, vol. 13 (1977), pp. 575 et 

seq., at p. 584؛ وDominicé ،أعـاله  ١٠انظر احلاشـية  ( املذكور املرجع( ،
 J. Moussé, Le contentieux des organisations internationales؛ و٢٢٥ ص

et de l’Union européenne, Brussels, Établissements Émile Bruylant, 1997, 

pp. 376–377; and C. Zanghì, Diritto delle organizzazioni internazionali, 

Turin, G. Giappichlli Editore, 2001, p. 330.  
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  مزايا إعداد مشروع اتفاقية  - ١١
بالنظر إىل عدد احلاالت اليت ال تنطبق عليها املعاهدات           

املتعلقة حبصانات املنظمات الدولية وبالنظر أيضاً إىل الطـابع         
العام ملعظم أحكام املعاهدات، يكون من مصلحة مجيع املعنيني         

الـدويل  أن يستطاع التحقق بيسر أكرب من قواعد القـانون          
وينبغي، حيثما كان ذلك    . املنظِّمة حلصانات املنظمات الدولية   

. مناسباً، إيالء االعتبار الواجب للحاجة إىل التطوير التدرجيي       

أمهيـة األنـشطة     ومما يزيد من إحلاح هذه املـسألة زيـادة        
االقتصادية للمنظمات الدولية، اليت كثرياً ما تكون يف إطـار          

  .اع اخلاصالتنافس املباشر مع القط
وإذا أُبقي على هذا املوضوع، فإنه بطبيعتـه يـسمح            

وسينطبق هذا الصك جنباً إىل جنـب     . بإعداد مشروع اتفاقية  
مع اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية         

  .القضائية
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  املرفق الثالث
  محاية األشخاص يف حاالت الكوارث

)األمانة(

  مقدمة  -ألف
" محاية األشخاص يف حاالت الكوارث    "يندرج موضوع     -١

ديدة يف ميدان القانون الدويل والشواغل      ضمن فئة التطورات اجل   
املُِلّحة لدى اجملتمع الدويل ككل، على النحو الـذي تـصوَّرته           
اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني عند وضع مبادئ توجيهيـة          

وينـصّب  . )١(إلدراج املواضيع يف برنامج عملها الطويل األجل      
شـخاص يف   تركيز املوضوع يف املرحلة األولية على محايـة األ        

سياق الكوارث الطبيعية أو يف سياق الكوارث الطبيعـة الـيت           
تشكل جزءاً من حاالت الطوارئ األوسع نطاقاً، مـن خـالل       
تنفيذ أنشطة هتدف إىل الوقاية من الكوارث الطبيعية وختفيـف          
آثارها وكذلك من خالل توفري اإلغاثة اإلنسانية بعد حـدوث          

 احلالة الراهنـة لتطـور      وعلى ضوء . الكوارث الطبيعية مباشرة  
القانون الدويل القائم الذي ينظم عمليات اإلغاثة يف حـاالت          
الكوارث، فضالً عما تبني من حاجة إىل إضفاء الطابع املنهجي          
على هذا القانون، وال سيما يف صفوف األوساط املعنية بتـوفري       

، )داخل األمم املتحدة وخارجهـا (اإلغاثة يف حاالت الكوارث  
  . املوضوع أن تنظر فيه اللجنةيستحق هذا

إال أن الكوارث الطبيعية تشكل جمموعة فرعيـة مـن            -٢
جمموعة أوسع من أنواع الكوارث تشمل الكوارث اليت هي من          

ومثة وجه آخر   . صنع اإلنسان والكوارث التكنولوجية األخرى    
للتمييز بني حاالت الطوارئ الناشئة عن حدوث كارثة واحدة         

اليت ميكن  " حاالت الطوارئ املعقدة  "و) آخرطبيعية أو من نوع     (
أن تشمل كوارث متعددة، مبا يف ذلك كوارث طبيعية وكوارث 

وعالوة على ذلك،   . )٢()مثل النـزاع املسلح  (من صنع اإلنسان    
ُيقّدر بأنه ليس من املمكن دائماً، يف النصوص القانونية وغريها          

 هذا التمييز من النصوص اليت تتناول مسألة الكوارث، إجراء مثل
بني الكوارث الطبيعية واألنواع األخرى من الكـوارث مثـل          

كما أنه ليس من املمكن دائماً تعـيني        . الكوارث التكنولوجية 
وبالتـايل  . احلدود الفاصلة بني أنواع الكوارث بصورة واضحة      

__________  
، ١٣٥، ص   )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٧حولية   )١(
  .٢٣٨ الفقرة
أزمة إنسانية تقع يف بلـد أو       "ُعرِّفت الكوارث املعقّدة بأهنا      )٢(

زاع منطقة أو جمتمع ما حيث حيدث اهنيار كلي أو كبري للسلطة ناتج عن ن             
داخلي أو خارجي ويتطلب استجابة دولية تتجاوز والية أو قدرة أي وكالة 

 Working Paper on the" (أو برنامج األمم املتحـدة اجلـاري  /مبفردها و

Definition of Complex Emergency, Inter-Agency Standing Committee, 

December 1994.(  

فإنه بينما ُيشار إىل أن احلاجة املباشرة رمبا تستدعي النظـر يف            
 يف سياق حدوث كارثة طبيعية، فـإن هـذا          األنشطة اليت ُتنفّذ  

النظر يف املبادئ والقواعد الدولية الـيت       إدراج  خيلّ بإمكانية    ال
  .حتكم اإلجراءات املتخذة يف سياق أنواع أخرى من الكوارث

  خلفية  -باء
  الكوارث الطبيعية

إذا ُتركت جانباً اعتبارات تأثري األنشطة البشرية علـى           -٣
ية احملتملة بوترية وشّدة الكوارث الطبيعية،      البيئة، وصلتها السبب  

تتميز هذه الكوارث بكوهنا تنشأ عن أحداث تقع بصورة طبيعية          
يف سياق التاريخ اجليولوجي أو اجلوي اهليدرولوجي، حـسب         

: تـشمل " املخاطر الطبيعيـة  "وهذه  . احلالة، لكوكب األرض  
رضية الزالزل والفيضانات والثورانات الربكانية واالهنياالت األ     

وعواصـف  ) أعاصري التيفون واألعاصري احللزونية   (واألعاصري  
وحاالت اجلفاف  ) أمواج املّد الطوفاين  " (التسونامي"التورنيدو و 

وهي عادة ما تكون باهظة التكلفة من حيـث         . وانتشار األوبئة 
فكثرياً ما حتدث   . )٣(اخلسائر يف األرواح والدمار يف املمتلكات     

ر وتؤدي إىل دمار واسع النطاق وخسائر الزالزل دون سابق إنذا
يف األرواح بسبب اهنيـار املبـاين واالهنيـاالت األرضـية أو            

ويف حني أنه قد ميكن التنبؤ حبدوث األعاصـري         . )٤(التسونامي
وعواصف التورنيدو، بل   ) أعاصري التيفون واألعاصري احللزونية   (

اجئاً وحىت الثورانات الربكانية، فإن حدوثها ميكن أن يكون مف        
وعنيفاً ومدمراً على امتداد منطقة جغرافية كبرية، مما ينتج عنـه           
تشريد واسع النطاق واختالل يف إمدادات األغذية واملياه النظيفة         

وعلى العكس من ذلك، فإن حاالت اجلفاف       . وانتشار لألوبئة 
أو نقص األغذية أو ضعف غلّة احملاصيل املؤدية إىل اجملاعة حتدث  

كما أن هـذه    . هي األخرى انعكاسات مدمرة   ببطء ولكن هلا    
__________  

 كارثة  ٣٦٠" وحده   ٢٠٠٤وفقاً ألحد التقديرات، شهد عام       )٣(
 مليون شخص، وأحدثت خسائر مادية بلغت ما        ١٤٥أضرت مبا يزيد على     

تقرير ]" (من دوالرات الواليات املتحدة   [دوالر  ] مليارات [١٠٣يزيد على   
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة        "األمني العام بشأن    
  ).٤، الفقرة A/60/87-E/2005/78، الوثيقة ٢٠٠٥، "يف حاالت الطوارئ

ُيقدَّر أن الزلزال الذي حدث قبالـة سـاحل         . املرجع نفسه  )٤(
 وما نتج عنه من موجـات       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٦سومطرة يف   

 بلداً يف مجيع أرجاء احمليط اهلنـدي، قـد      ١٢تسونامي، واللذين أثرا على     
 شخص ويف تشريد أكثر من مليـون        ٢٤٠ ٠٠٠تسببا يف مقتل أكثر من      

  .شخص آخرين
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الكوارث، بتقويضها للمكاسب اإلمنائية يف فترة زمنية قـصرية،         
  .)٥(تشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية املستدامة واحلّد من الفقر

هي أمر  " كوارث"وإن حقيقة أن هذه األحداث تصبح         -٤
 املترتبة على   يتعلق، بقدر أكرب، بشّدة تأثُّر البشر باآلثار الضارة       

ويف حقيقة األمر، ففي ظل الوجود املتنامي       . )٦(املخاطر الطبيعية 
للمستوطنات البشرية يف مناطق معّرضة تارخيياً للكوارث مثـل         
السهول الفيضية واملناطق الساحلية وفوق الصدوع اجليولوجية       

، فإن خماطر حـدوث     )للزالزل" البقاع الساخنة   "  ما يسمى ب  (
. ازدادت زيادة متناسبة مـع هـذا التنـامي        خسائر ودمار قد    

. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الطبيعة ال تعرف حـدوداً سياسـية          
ويؤثر كثري من الكوارث الطبيعية على عدة دول يف وقت واحد           
أو حىت على أقاليم بأسرها، وهي نقطة أظهرهتا جبالء أمـواج           

ويف هذه احلاالت، تتخذ . ٢٠٠٤التسونامي اليت حدثت يف عام    
  .جهود اإلغاثة يف حاالت الكوارث ُبعداً وطابعاً دوليني

  األنشطة املعاصرة يف جمال اإلغاثة
  يف حاالت الكوارث

يف حني أن املسؤولية عن االستجابة والتنسيق، يف حالـة            -٥
حدوث كارثة، تقع على عاتق الدولة املتأثرة، فقد تطلب هـذه           

خل اجملتمع الدويل   ويف الواقع، ال يقتصر تد    . الدولة مساعدة دولية  
على الكوارث اليت تشمل عدة بلدان، بل قد تطلبه علـى وجـه         
التحديد آحاد الدول اليت تلتمس مساعدة يف التـصدي لنتـائج           

وتوجد يف الوقـت    . أحداث كارثية تقع بالكامل داخل حدودها     
احلاضر جمموعة متنوعة من الكيانات، من بينها املنظمات الدولية         

ووكاالهتا املتخصصة، وجمتمع املاحنني الرئيسيني     مثل األمم املتحدة    
واملنظمات غري احلكومية، تكرِّس قدراً كبرياً من املوارد لتقـدمي          

  .)٧(املساعدة إىل الدول وسكاهنا الذين تضرروا بفعل الكوارث
 املؤرخ  ٤٦/١٨٢وقد سلّمت اجلمعية العامة، يف قرارها         -٦

ة الرئيـسية   ، بأن األنـشط   ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩
الوقاية من الكوارث والتخفيف    : املضطلع هبا يف هذا اجملال هي     

من آثارها؛ واالستعداد هلا مبا يف ذلك عن طريق تدعيم قدرات           
اإلنذار املبكِّر؛ وحتسني القدرة على التأهب مثل ترتيبات التمويل   
يف حاالت الطوارئ؛ وإصدار نداءات موحدة من أجل تقـدمي          

 التنسيق والتعاون والقيادة يف تقدمي اإلغاثة يف        املساعدة؛ وتوفري 
__________  

إعالن هيوغو، وهو اإلعالن الذي اعُتمد يف املؤمتر العاملي املعين           )٥(
، A/CONF.206/6 (٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثـاين ٢٢باحلد من الكوارث يف   

  ).١القرار 
 أدناه لالطالع علـى مناقـشة ملـصطلح         ٤٥انظر احلاشية    )٦(

  ".الكوارث " وصلته ب" اخلطر"
نسيق االستجابة الدولية   داخل األمم املتحدة، تقع مسؤولية ت      )٧(

، منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ حلاالت الكوارث على عاتق     
وهو يشغل أيضاً منصب وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية الذي يتوىل           

  .املسؤولية عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

وما زال هذا التصنيف لألنشطة مناسباً إىل       . )٨(حاالت الكوارث 
حد كبري حالياً، حىت وإن كان نوع األنشطة املضطلع هبا قـد            

  .١٩٩١تطور تطوراً كبرياً منذ عام 
وعلى الصعيد العملي، يكون الوقت أمراً جوهريـاً يف           -٧

ارثة، ويتسم تنسيق موارد االستجابة يف أثناء       أعقاب حدوث ك  
ومع ذلك، فعادة مـا  . )٩(التدخل يف موقع احلدث بأمهية خاصة     

يواجه موظفو اإلغاثة الدولية عدداً من التحديات يف االضطالع         
الصعوبات املتعلقة بالتنسيق   : وهذه التحديات تشمل  . بوالياهتم

ود اليت تكتنـف    ؛ والقي )داخل القطاعات وفيما بينها   (القطاعي  
القدرة على تعبئة خربة فنية تقنية يف حدود اإلطار الزمين الالزم؛         
والنقص يف القدرات يف جمال توفري املاء والصرف الصحي وإدارة 
مواقع اإليواء واملخيمات ومحايتها؛ والقيـود املتعلقـة بتـوافر          
التمويل الكايف والعاجل؛ والصعوبات املرتبطة بالتأهب الـوطين        

لي وأوجه النقص يف القدرة على االستجابة؛ واالستهداف        واحمل
  .املتعمَّد للموظفني اإلنسانيني وقتلهم

وبينما تتسم بعض العقبات بطبيعة تقنية، فإن بعـضها           -٨
قانوين إذ يكون من شأن توفري إطار تنظيمي التعجيل إىل حـد            

ومن األمثلة على ذلك أوجه عدم كفاية       . كبري بالترتيبات التقنية  
ألطر التنظيمية القائمة، اليت كثرياً ما تكون مصمَّمة ألوقـات          ا

الوضع العادي ولكنها تكون غري مناسبة أو غري مهيأة لتيـسري           
وقد يعـاق وصـول     . تدابري االستجابة أثناء حاالت الطوارئ    

موظفي اإلغاثة اإلنسانية على حنو معّجل به إىل مسرح الكارثة          
جرة واجلمارك، فضالً عـن     بفعل إجراءات تأشرية الدخول واهل    

اإلجراءات واملوافقات املتعلقة حبقوق التحليق اجلوي للطائرات       
ومثة اختناقات وتأخريات لوجستية يف نقاط تعقيـب        . وهبوطها

الشحن قد تنشأ عن الرقابة املفروضة على التصدير واالسـترياد          
وقد تنشأ مسائل   . فضالً عن الوثائق والرسوم اجلمركية املطلوبة     

. ق باحلصانات واالمتيازات فضالً عن حتديـد املـسؤولية        تتعل
وباإلضافة إىل ذلك، فإن مسألة سالمة موظفي اإلغاثة اإلنسانية، 
وخصوصاً موظفي األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني هبا، قـد         

. )١٠(صارت يف اآلونة األخرية مسألة هتم اجملتمع القانوين الدويل        
__________  

  .يسلِّم القرار كذلك بالصلة بني اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية ) ٨(
 A. Katoch, “International natural disaster responseانظـر   )٩(

and the United Nations”, in V. Bannon (ed.), International Disaster 

Response Laws, Principles and Practice: Reflections, Prospects and 

Challenges, Geneva, IFRC, 2003, p. 48.  
سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد     انظر االتفاقية املتعلقة ب    )١٠(

، وكـذلك الربوتوكـول     ١٩٩٤املرتبطني هبا، واليت اعُتمدت يف عـام        
االختياري لالتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني         

 كانون  ٨ املؤرخ   ٦٠/٤٢هبا، والذي اعتمدتـه اجلمعية العامة يف قرارها        
 ليـشمل   ١٩٩٤د الربوتوكول نطاق اتفاقية عام      مي (٢٠٠٥ديسمرب  /األول

عمليات األمم املتحدة املقررة، يف مجلة أمور، ألغراض تقـدمي املـساعدة            
اإلنسانية يف حاالت الطوارئ رهناً باحتمال أن ُتصدر الدول املضيفة إعالناً     
بعدم االنضواء حتت هذا النظام يف احلاالت اليت ُتقـدَّم فيهـا املـساعدة              

  ).لغرض وحيد هو االستجابة لكارثة طبيعيةاإلنسانية 
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د تتعقد هذه املـشاكل بفعـل       ويف حاالت الطوارئ املعقّدة، ق    
  .الوضع السياسي السائد يف الدولة اليت تواجه كارثة طبيعية

  محاية الضحايا
جيري تناول املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك اإلغاثـة يف            -٩

حاالت الكوارث، يف سياقات من بينها السياق األوسع املتمثل         
، مبا فيهـا    يف السياسة املتبعة إزاء مسألة محاية ضحايا الكوارث       

 وهي مسألة ال تزال تـشكل موضـوعاً         -الكوارث الطبيعية   
. )١١(للمناقشة يف األوساط املعنية باإلغاثة يف حاالت الكوارث        

إال أنه ينبغي أيضاً النظر إىل املقترح احلايل باعتباره ينـدرج يف            
إطار التفكري املعاصر بشأن املبدأ الناشئ الذي يستتبع مسؤولية         

و، وإن كان قد صيغ أساساً يف سياق الرتاعات،         وه ،)١٢(احلماية
  .ميكن أن يكون أيضاً ذا صلة يف سياق الكوارث

ومن بني املسؤوليات الثالث اليت حددها الفريق الرفيع          - ١٠
، ٢٠٠٤املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري يف عام 

لة يف  باعتبارها مشمولة ضمناً يف إطار املسؤولية اإلمجالية املتمث       
اليت تقع على عـاتق اجملتمـع       الوقاية  احلماية، ُتعترب مسؤولية    

ومبدأ . )١٣(الدويل املسؤولية األوثق صلة باملوضوع قيد البحث      
، مبا يف ذلك من خالل احلد من املخاطر، هـو مبـدأ             الوقاية

مستقر متاماً يف ميدان اإلغاثة يف حاالت الكوارث وقد أعيـد           
الذي اعُتمـد يف املـؤمتر       )١٤(غوتأكيده مؤخراً يف إعالن هيو    

يناير /العاملي املعين باحلد من الكوارث املعقود يف كانون الثاين        
وبينما يعترف اإلعالن بأمهية إشراك مجيع اجلهـات        . ٢٠٠٥

صاحبة املصلحة، مبا فيهـا املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة           
واملؤسسات املالية، واجملتمع املدين، مبا فيـه املنظمـات غـري         

ومية واملتطوعون، والقطاع اخلاص، واألوساط العلميـة،       احلك
فإنه يؤكد أنه تقع على عاتق الدول يف املقام األول املسؤولية           
عن محاية الناس واملمتلكات يف أراضيها من املخـاطر سـواء           

  .)١٥(أكانت طبيعية أم ناشئة عن العمليات اليت يقوم هبا اإلنسان
  

__________  
 Humanitarian Response Review: an independent"انظـر   )١١(

report commissioned by the United Nations Emergency Relief 

Coordinator and Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs" 

(August 2005), para. 4.2, pp. 30–31.  
 تقرير الفريق الرفيـع املـستوى املعـين بالتهديـدات           انظر )١٢(

، الوثيقة  ٢٠٠٤ ،مسؤوليتنا املشتركة : عامل أكثر أمناً  والتحديات والتغيري،   
A/59/565و Corr.1.  

ُيقترح أال تنظر جلنة القانون الدويل، وفقاً لنهجها التقليـدي           )١٣(
سؤولية عن  املتمثل يف التركيز على التفاعل السلمي بني الدول، يف مسألة امل          

رد الفعل يف إطار االستجابة، مبا يف ذلك اللجـوء إىل التـدابري القـسرية       
  .وكذلك، يف احلاالت القصوى، اللجوء إىل التدخل العسكري

  .١ أعاله، القرار ٥انظر احلاشية  )١٤(
  . من املنطوق، على التوايل٤ و٢املرجع نفسه، الفقرتان  )١٥(

دراسة استقصائية مـوجزة      -جيم
  ري والقواعد القائمةللمعاي

إن خمتلف األنشطة املضطلع هبا على املستوى الـدويل           -١١
استجابة ملا يقع من كوارث قد أصبحت ُتنظَّم بسلـسلة مـن            

القـانون  "املعايري القانونية اليت يشار إليها، جمتمعة، مبـصطلح         
وهـذا القـانون    . )١٦("الدويل لالستجابة يف حاالت الكوارث    

، )١٧( بالكامل من جماالت القانون الدويل     يشكل جماالً جديداً   ال
بل إن من املمكن تتبع منشئه بالرجوع على األقل إىل منتصف           

  : دو فاِتل قائالًيشالقرن الثامن عشر عندما كتب إميري
عندما تستدعي احلاجة ذلك، ينبغي لكل أمة أن تقدم العون مـن أجـل              

وذلـك بالقـدر   النهوض باألمم األخرى وإنقاذها من الكوارث والدمار،        
  .)١٨(الذي تستطيع به أن تفعل ذلك دون أن تتعرض هي ملخاطر مفرطة

وإذا كانت أمة ما تعاين من اجملاعة، ينبغي جلميع أولئك الذين يتوفر            [...] 
لديهم فائض أن ميّدوا هلا يد املساعدة لتلبية احتياجاهتـا ولكـن دون أن              

عدة يف حاالت احلاجـة     فمد يد املسا  [...] يعرِّضوا أنفسهم ملخاطر الشح     
املاسة هذه إمنا هو عمل إنساين فطري حبيث يصعب وجود أية أمة متمدنة             

وأياً كانت النكبة اليت ُتِلّم بأمـة       . [...] ترفض أن تفعل ذلك رفضاً مطلقاً     
  .)١٩(ما، فإهنا تستحق هذه املساعدة نفسها

والقانون الدويل لالستجابة يف حاالت الكوارث، بـشكله          -١٢
، يدل على تلك القواعد واملبـادئ اخلاصـة باملـساعدة           العصري

اإلنسانية الدولية اليت تنطبق يف سياق وقوع كارثة، سواء أكانـت           
وعلى حنو أكثر حتديداً،    . )٢٠(طبيعية أم تكنولوجية، يف أوقات السلم     

القانون الدويل لالستجابة يف حاالت الكـوارث قـد         " لّب"فإن  
واملبادئ اليت تنطبق علـى إتاحـة       القوانني والقواعد   : "ُوصف بأنه 

أنشطة االستجابة الدولية يف حاالت الكوارث وتيسري هذه األنشطة         
وتنسيقها ونوعيتها واملساءلة عنها، وذلك يف أوقات الكوارث غري         

__________  
 حاالت الكوارث   يف" اإلغاثة"يشري عنوان املقترح احلايل إىل       )١٦(

بقصد توضيح النطاق األوسع للموضوع، أي كونه ال يقتصر على مرحلة           
" االسـتجابة "إال أنه بقدر ما ميكن أن تكون اإلشـارة إىل           ". االستجابة"

شاملة أيضاً ألفعال أخرى ذات صلة مثل أنشطة التخفيف مـن خمـاطر             
  .الكوارث قبل وقوعها، ميكن اعتبار املصطلحني مترادفني

 M. H. Hoffman, “What is the scope of internationalر انظ )١٧(

disaster response law?”, in V. Bannon (ed.), International Disaster 

Response Laws, Principles and Practice: Reflections, Prospects and 

Challenges, Geneva, IFRC, 2003, p. 13.  
)١٨( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of 

Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and 

of Sovereigns, Text of 1758, volumes I, II, III, IV, translation by 

Charles G. Fenwick with an introduction by Albert de Lapradelle, 

Carnegie Institution of Washington, 1916, vol. III, p. 114.  
وقد الحظ يف الوقت نفسه أنه إذا       . ١١٥املرجع نفسه، ص     )١٩(

كان مبقدور تلك الدولة أن تدفع مثن اإلمدادات املؤمَّنة هلا، فإن هذه ميكن             
ليس هناك واجب يقتضي إعطاءها     "أن تباع هلا بسعر منصف، مالحظاً أنه        

يل فإنه ليس هناك التزام مبنحهـا  ما ميكن أن حتصل هي عليه بنفسها، وبالتا 
  ".ما تستطيع هي شراءه

  .١٣، ص ) أعاله١٧احلاشية (، املرجع املذكور Hoffmanانظر  ) ٢٠(



 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث 257

 

ذات الصلة بالرتاعات، ومبا يشمل التأهب للكـوارث الوشـيكة          
  .)٢١("انيةالوقوع والقيام بعمليات اإلنقاذ وأنشطة املساعدة اإلنس

ومل ُينظر إىل الكوارث الطبيعية، حبد ذاهتا، باعتبارها مصدراً         -١٣
مباشراً للحقوق والواجبات الدولية، إال أهنا قد أدت أحياناً إىل عقد           

وقد أصبح القانون الدويل لالستجابة يف حاالت       . )٢٢(اتفاقات دولية 
ـ           انون الكوارث يتألف اليوم من جمموعة كبرية نسبياً من قواعد الق

العاملية (التعاهدي، مبا يف ذلك عدد من االتفاقات املتعددة األطراف          
 فضالً عن شبكة كبرية من املعاهدات الثنائية الـيت          )٢٣()واإلقليمية

ويتصل الكثري من هـذه     . )٢٤(ظهرت يف أوروبا ويف أماكن أخرى     
__________  

)٢١( IFRC, “International Disaster Response Laws (IDRL): 

Project Report 2002–2003”, 2003, p. 14.  
 J. H. W. Verzijl, International Law in Historicalانظـر   )٢٢(

Perspective, Leiden, A. W. Sijthoff, 1973, p. 47.  
بالرغم من أنه مل ُيعتمد يف فترة ما بعد احلرب سـوى اتفـاقني               ) ٢٣(

رئيسيني اثنني متعدَدي األطراف ُيعَنيان حتديداً مبـسألة اإلغاثـة يف حـاالت             
االتفاقية املتعلقة بتقدمي املساعدة يف حالة وقـوع حـادث          الكوارث، أال ومها    

 مـوارد  بـشأن تـوفري  اتفاقية تامبريي  و١٩٨٦ لعام ارئ إشعاعينووي أو ط  
 الكوارث ولعمليات اإلغاثة  آثار  من  للتخفيف  االتصاالت السلكية والالسلكية    

املعتمدة يف املؤمتر احلكومي الدويل املعين باالتصاالت الـسلكية          (١٩٩٨لعام  
 ١٦الفترة مـن    والالسلكية يف حاالت الطوارئ، املعقود يف تامبريي بفنلندا يف          

، فإن هناك عدة معاهـدات أخـرى متعـددة          )١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٨إىل  
األطراف قد تكون ذات صلة هبذا اجملال أيضاً من حيث إهنا ُتعىن ببعض جوانب              
عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف سياق النقل اجلوي والربي والبحـري            

ذلك اتفاقية امتيازات األمـم     ومن األمثلة على    . فضالً عن اإلجراءات اجلمركية   
؛ واالتفاقية املتعلقة بالنقل الـدويل بالـسكك        ١٩٤٦املتحدة وحصاناهتا لعام    

؛ واتفاقيـة   ١٩٤٤؛ واتفاقية الطريان املدين الدويل لعـام        ١٩٨٠احلديدية لعام   
؛ واتفاقية الدخول املؤقـت     ١٩٦٥تسهيل حركة املالحة البحرية الدولية لعام       

واالتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركيـة       ؛  ١٩٩٠للبضائع لعام   
، فضالً عـن    ) برعاية جملس التعاون اجلمركي    ١٩٧٣اعُتمدت يف كيوتو عاَم     (

اعُتمـدت يف   (لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية     ) املنقحة(االتفاقية الدولية   
تتـضمن  ، وهذه االتفاقيات    ) برعاية منظمة اجلمارك العاملية    ١٩٩٩كيوتو عاَم   

أحكاماً هتدف إىل تيسري مغادرة إمدادات اإلغاثة ودخوهلا ومرورها العابر فضالً           
ومن االتفاقيات األخرى اليت هلا صلة هبـذا        . عن ختفيف اإلجراءات اجلمركية   

اجملال االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا لعـام            
، ) أعـاله ١٠احلاشية ( امللحق هبا    ٢٠٠٥ي لعام    والربوتوكول االختيار  ١٩٩٤

وهي تنص يف مجلة أمور على واجب الدول املتمثل يف منع اجلرائم ضـد فئـة                
  .حمددة من املوظفني احملميني واملعاقبة على هذه اجلرائم

تشمل االتفاقات اإلقليمية االتفاق اجلزئي املفتـوح جمللـس          )٢٤(
 الطبيعية والتكنولوجية الكربى    أوروبا بشأن الوقاية واحلماية من الكوارث     

 ٢)٨٧(، القـرار    ١٩٨٧وتنظيم عمليات اإلغاثة يف هذه احلاالت لعـام         
، واالتفـاق املتعلـق     )١٩٨٧مـارس   / آذار ٢٠اعتمدته جلنة الوزراء يف     (

باالسترياد املؤقت املعفى من الرسوم اجلمركية للمعدات الطبية واجلراحيـة          
ارة اجملانية يف املستشفيات وغريها من      واملخربية الستعماهلا على سبيل اإلع    

؛ واتفاقيـة   ١٩٦٠املؤسسات الطبية ألغراض التشخيص أو العالج لعـام         
 ١٩٩١البلدان األمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكـوارث لعـام           

اعتمدهتا اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف دورهتا العادية احلاديـة         (
؛ واتفاق رابطـة    )١٩٩١يوليه  / متوز ٦نتياغو يف   والعشرين املعقودة يف سا   

أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت            
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦اعتمد يف فينتيان يف  (٢٠٠٥الطوارئ لعام 

االتفاقات بتقدمي املساعدة املتبادلة، وتنظـيم طلبـات وعـروض          
ري الدخول إىل األقاليم ذات الـسيادة، والتعـاون         املساعدة، وتيس 

ومن األحكـام األخـرى     . التقين، وتقاسم املعلومات، والتدريب   
الشائعة ما يتصل بتنظيم الـدخول والتنقـل الـداخلي للعـاملني        
واملعدات، ودخول مواد اإلغاثة ووضـعها اجلمركـي، ووضـع          

ات اإلغاثة  العاملني وحصانتهم ومحايتهم، والتكاليف املتصلة بعملي     
  .)٢٥(يف حاالت الكوارث

وميكن العثور على مصدر آخر من مصادر القواعـد يف            -١٤
هذا اجملال يف عدد كبري من مذكرات التفاهم واتفاقات املقر اليت           
ُتَربم عادة بني منظمات حكومية دولية أو منظمات غري حكومية          

ويف حني أن الكثري من هذه الصكوك يـرتع ألن          . وبني الدول 
ن متصالً بسياقات حمددة، يظل من املمكن مالحظة أهنـا          يكو

تتضمن عدداً من األحكام العامة أو املشتركة الـيت أصـبحت           
  .مقبولة باعتبارها تعبِّر عن مسائل تندرج ضمن القانون الدويل

وباإلضافة إىل ذلك، فإن قدراً كبرياً من التطور الـذي            -١٥
الكوارث قد حدث   شهده القانون الدويل لالستجابة يف حاالت       

يف سياق مجلة مصادر منها قرارات   " القانون اإلرشادي "يف جمال   
اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي التـابع لألمـم         
املتحدة وغريمها من اهليئات مثل املؤمتر الدويل للصليب األمحر؛         
واإلعالنات السياسية؛ ومدونات قواعد الـسلوك، واملبـادئ        

شغيلية، والقواعد واللوائح الداخلية لألمم املتحـدة       التوجيهية الت 
اليت توفر أدوات تفسريية فيما يتعلق بالتأهب للكوارث وتعبئـة          
املساعدة اإلنسانية وتنسيقها وتيسريها وتقـدميها يف أوقـات         

" حجر الزاويـة  "ويتمثل القرار الذي ُيعترب مبثابة      . )٢٦(الكوارث
__________  

 :International Disaster Response Laws (IDRL)“انظــر  )٢٥(

Project Report 2002–2003”)  ١٦ ص ،) أعاله٢١احلاشية.  
التدابري الرامية إىل التعجيل باإلغاثة     "انظر، على سبيل املثال،      )٢٦(

اليت اعُتمدت يف املؤمتر الدويل الثالث والعشرين للصليب األمحـر،      " الدولية
 ICRC/IFRC, Handbook of the International Red Cross and، ٦القرار 

Red Crescent Movement, 13th ed., Geneva, 1994, p. 811–815  ؛ وقـرار
أغـسطس  / آب ٣املؤرخ  ) ٦٣-د(٢١٠٢اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

؛ وإعالن مبادئ اإلغاثة اإلنسانية الدوليـة للـسكان املـدنيني يف       ١٩٧٧
 الذي اعُتمد يف املـؤمتر الـدويل احلـادي          ١٩٦٩حاالت الكوارث لعام    

 Handbook of the International، ٢٦والعشرين للصليب األمحر، القـرار  

Red Cross and Red Crescent Movement, p. 808   ؛ وتوصـيات جملـس
التعاون اجلمركي للتعجيل يف إرسال شحنات اإلغاثة يف حاالت الكوارث          

ميكن االطالع عليها   (T2-423، الوثيقة   ١٩٧٠يونيه  / حزيران ٨الصادرة يف   
امليثـاق  : ؛ ومشروع اسـفري   )www.wcoomd.org: على املوقع اإللكتروين  

 The Sphere(اإلنساين واملعايري الدنيا لالستجابة يف حـاالت الكـوارث   

Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster 

Response, Geneva, Sphere Project, 2004(    ؛ ومدونـة قواعـد الـسلوك
 للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكوميـة         
لإلغاثة يف حاالت الكوارث، املرفق السادس بقـرارات املـؤمتر الـدويل            

 International Reviewالسادس والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر، 

of the Red Cross, No. 310 (January–February 1996), pp. 119 et seq..  
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 املـؤرخ   ٤٦/١٨٢ية العامة   املعاصر يف هذا اجملال يف قرار اجلمع      
 الذي يـشكل، إىل جانـب     ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩

صكوك أخرى مثل قرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر بـشأن          
، أحد العناصـر    )٢٧(التدابري الرامية إىل التعجيل باإلغاثة الدولية     

الرئيسية إلطار تنظيمي متوسِّع انبىن وَتعزَّز بسلسلة من قرارات         
 فضالً عن صكوك أخرى كان أحدثها إطـار      )٢٨(العامةاجلمعية  

  .)٢٩(عمل هيوغو

  انطباق القانون اإلنساين الدويل وغريه
  من قواعد القانون الدويل ذات الصلة

يشري الُشراح عادة إىل القانون اإلنساين الدويل باعتباره          - ١٦
نقطة مرجعية ونقطة مقارنة يف أية جهود ُتبذل لتطوير القانون          

وتعكس الروابط  . )٣٠(ستجابة يف حاالت الكوارث   الدويل لال 
بني اجملالني تراثاً مشتركاً من البواعـث اإلنـسانية وتتـصل           
بالرسالة الفريدة لكل من اللجنة الدولية للـصليب األمحـر          

وإذا . واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر      
ستجابة يف  كان من املشكوك فيه أن يتطور القانون الدويل لال        
، فثمة  )٣١(حاالت الكوارث على غرار القانون اإلنساين الدويل      

أمثلة على قواعد للقانون اإلنساين الدويل تنطبق على تـوفري          
  .اإلغاثة يف حاالت الكوارث، ولو من باب القياس فحسب

  
__________  

  .أعاله ٢٦انظر احلاشية  )٢٧(
 كانون  ١٤املؤرخ  ) ٢٦-د(٢٨١٦انظر قرارات اجلمعية العامة      ) ٢٨(
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٧ املـؤرخ    ٣٦/٢٢٥؛ و ١٩٧١ديسمرب  /األول
 ٣٩/٢٠٧؛ و ١٩٨٢ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٣٧/١٤٤؛ و ١٩٨١
 كـانون   ٨ املـؤرخ    ٤١/٢٠١؛ و ١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧املؤرخ  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١ املـؤرخ    ٤٥/٢٢١؛ و ١٩٨٦ديسمرب  /األول
 ٤٩/١٣٩؛ و ١٩٩٣ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٤٨/٥٧؛ و ١٩٩٠
 كـانون   ١٧ املؤرخ   ٥١/١٩٤؛ و ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  
؛ ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٥٢/١٢؛ و ١٩٩٦ديسمرب  /األول

 املـؤرخ   ٥٤/٢٣٣؛ و ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٥٢/١٧٢و
 كــانون ١٤ املــؤرخ ٥٥/١٦٣؛ و١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٢٢
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٥٦/١٠٣؛ و ٢٠٠٠ديسمرب  /األول
 ٥٦/١٩٥؛ و ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٥٦/١٦٤؛ و ٢٠٠١
 كـانون   ١٦ املؤرخ   ٥٧/١٥٠؛ و ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢١املؤرخ  
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٦ املـؤرخ    ٥٧/١٥٣؛ و ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
 ٥٩/٢٣١؛ و ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٨/١٧٧و؛  ٢٠٠٢
  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ 

بنـاء قـدرة األمـم      : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغـو      ) ٢٩(
 ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢اعُتمد يف   (واجملتمعات على مواجهة الكوارث     

  )).٢قرار ، الA/CONF.206/6(يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث 
، ) أعـاله  ١٧احلاشـية   (، املرجع املـذكور     Hoffmanانظر   )٣٠(
  .١٥-١٤ ص

  .١٥املرجع نفسه، ص  )٣١(

وباملثل، قد تكون بعض مبادئ وجوانب قواعد القانون          -١٧
 بالبيئة وحقـوق اإلنـسان      الدويل األخرى، كالقواعد املتصلة   

والالجئني واملشردين داخلياً، ذات أمهية بالنسبة لإلطار القانوين        
  .األوسع لإلغاثة يف حاالت الكوارث

  املنَهَجة من خالل التدوين والتطوير التدرجيي
يف الوقت الذي يزداد فيه االعتراف بوجود القانون الدويل           -١٨

عض أيضاً أن القواعد يف     لالستجابة يف حاالت الكوارث، يرى الب     
هذا اجملال تفتقر إىل حد بعيد للتماسـك كمجموعـة قانونيـة            

وميكن تعقب مقترحات التدوين بالرجوع حىت أواخر       . )٣٢(واحدة
القرن التاسع عشر عندما أخفقت مقترحات تـدعو إىل توسـيع       

الناظم للقانون اإلنساين الـدويل ليـشمل       " قانون جنيف "نطاق  
ن إنشاء احتاد اإلغاثـة الـدويل يف عـام          وكا. ضحايا الكوارث 

، برعاية عصبة األمم، احملاولة الرئيسية األوىل يف القرن         )٣٣(١٩٢٧
العشرين لوضع إطار قانوين ومؤسسي لتوفري اإلغاثة الدوليـة يف          

وحتدد ديباجة االتفاقية املنشئة لالحتاد أحـد       . حاالت الكوارث 
  ".اجملال] هذا[مواصلة تطوير القانون الدويل يف "أغراضه يف 

ورغم أن االحتاد أثبت إىل حد بعيد عدم فعاليته وحلت            -١٩
حمله األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، فقد استمر يف السنوات   
الالحقة طرح مقترحات لتدوين بعض جوانب القانون الـدويل         

ويف األمم املتحدة، دعت    . )٣٤(لالستجابة يف حاالت الكوارث   
، )٢٦-د(٢٨١٦، يف قرارهـا     ١٩٧١م  اجلمعية العامة منذ عا   

البلدان املستفيدة احملتملة إىل النظر يف اختاذ التدابري املناسبة، من          
تشريعية وسواها، لتيسري عمليات تسليم املعونة، مبا يف ذلك منح   
حقوق التحليق اجلوي واهلبوط واالمتيازات واحلصانات الالزمة       

لقـرن املاضـي،    ويف مطلع الثمانينيات من ا    . لوحدات اإلغاثة 
اضطُلع بدراسة، مببادرة من منسق عمليات األمم املتحدة لإلغاثة 
يف حاالت الكوارث، بشأن إمكانية التفاوض حول صك يتعلق         

ودرس املسألة الحقاً يف    . بعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث    
__________  

 IFRC, “International Disaster Response Law: Aانظـر   )٣٢(

Preliminary Overview and Analysis of Existing Treaty Law. Summary 

of the study on existing treaty law prepared by Professor Horst Fischer, 

Bochum University, Germany” (January 2003), p. 2.  
أنشئ االحتاد مبوجب االتفاقية والنظام األساسي املؤسـسان         )٣٣(

 حيث بلغ عدد الدول  ١٩٣٢الحتاد اإلغاثة الدويل، وقد بدأ نفاذها يف عام         
 B. Morse, “Practice, Norms and Reform ofانظـر  .  دولة٣٠ًاألطراف

International Rescue Operations”, Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law, 1997-IV, vol. 157 (1980), pp. 121–194, 

at pp. 132–133.  
فعلى سبيل املثال، اعتمدت رابطة القانون الدويل يف مؤمترها          )٣٤(

قريـراً يتـضمن     ت ١٩٨٠التاسع واخلمسني الذي ُعقد يف بلغراد يف عام         
انظـر  . مشروع اتفاق للتعاون يف تقدمي اإلغاثة يف حـاالت الكـوارث          

International Law Association, Report of the Fifty-ninth Conference, 

Belgrade, 17–23 August 1980, London, 1982, p. 5.  
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 فريق من اخلرباء القانونيني الدوليني كان على رأسه ١٩٨٣عام 
ن الدويل آنذاك، وأفضى ذلك إىل مقتـرح        رئيس جلنة القانو  

قدمه األمني العام ملشروع اتفاقية دولية بشأن التعجيل بإيصال         
ومل يولَ هذا االقتراح مزيداً     . )٣٥(اإلغاثة يف حاالت الطوارئ   

من النظر بعد عرضه األويل يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي         
اضي قُدم  ويف أواخر الثمانينيات من القرن امل     . ١٩٨٤يف عام   

مقترح آخر لوضع اتفاقية بشأن واجب املساعدة اإلنسانية مل         
يكن حظه من املوافقة أوفر ألسباب أمههـا معارضـة عـدة            

وطُرحت مبادرة مماثلة يف    . )٣٦(منظمات غري حكومية رئيسية   
التابع لربنـامج   (الدورة اخلامسة عشرة جمللس األغذية العاملي       

 والـيت   ١٩٨٩لقاهرة يف عام    اليت ُعقدت يف ا   ) األغذية العاملي 
ُعرض خالهلا مقترح لوضع اتفاق دويل بشأن تـأمني مـرور           
املعونات الغذائية يف حـاالت الطـوارئ للمتـضررين مـن          

  .)٣٧(الصراعات األهلية واحلروب والكوارث الطبيعية
 يف تقريره عـن     ١٩٩٠وأوجز األمني العام احلالة يف عام         -٢٠

ايا الكوارث الطبيعية وحـاالت     تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ضح    
الطوارئ املماثلة وأقر مبا ُيالحظ من استصواب وضـع صـكوك           
قانونية جديدة للتغلب على العقبات اليت تعترض سبيل املـساعدة          

القانونيـة  ] الـصكوك "[اإلنسانية، ولكنه قصر مقترحاته علـى       
مثل إصدار إعالن حيدد حق ضحايا الكوارث يف احلصول          اجلديدة،
غاثة، وعقد اتفاقات ثنائية بني البلدان املاحنة والبلدان املتلقية         على اإل 

  .)٣٨("من ناحية وبني البلدان املتلقية ذاهتا من ناحية أخرى
وجرى يف السنوات األخرية إحياء فكرة تطـوير إطـار            -٢١

قانوين للمساعدة الدولية يف أعقاب الكوارث الطبيعية وحـاالت         
 العام، يف التقرير الذي قدمه عاَم       والحظ األمني . الطوارئ البيئية 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم       " بشأن   ٢٠٠٠
، أن هذا اإلطـار قـد يرسـم         )٣٩("املتحدة يف حاالت الطوارئ   

__________  
  .A/39/267/Add.1-E/1984/96/Add.1انظر الوثيقة  )٣٥(
وقـد أُبـديت    . ٤٤-٤٣، الفقرتان   A/45/587انظر الوثيقة    )٣٦(

نظام إنساين  "معارضة مماثلة يف وقت سابق القتراح دعا إىل النظر يف إقامة            
يستتبع، يف مجلة أمور، وضع إطار معترف به دولياً من املبادئ " دويل جديد

القانونية الشاملة اليت تنظم العالقات بني الشعوب واألمم يف أوقات احلرب           
  .A/40/348يقة والسلم؛ انظر الوث

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واألربعون،       انظر   ) ٣٧(
ويف الـدورة الـسادسة عـشرة       . ، اجلزء األول  )A/44/19 (١٩امللحق رقم   

، طلـب وزراء اجمللـس إىل   ١٩٩٠للمجلس اليت ُعقدت يف بانكوك يف عام      
ت املعنية بشأن   إجراء مزيد من املشاورات مع مجيع املؤسسا      "مديره التنفيذي   

وضع املبادئ التوجيهية لتدابري أكثر فعالية تضمن املرور اآلمن للمعونة الغذائية        
الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق رقم     املرجع نفسه،   " (يف حاالت الطوارئ  

١٩) A/45/19(   كما أوصوا بأن ينظر األمني العام يف التمـاس          )٣١، الفقرة ،
  ).املرجع نفسه(شروع اتفاق دويل تأييد اجلمعية العامة لوضع م

  .٤٥ و٤١، الفقرتان A/45/587الوثيقة  )٣٨(
  .A/55/82-E/2000/61الوثيقة  )٣٩(

. اخلطوط العريضة ملسؤوليات الدول املتلقية للمساعدة واملقدمة هلا       
تفاقية بشأن نشر وعليه، اقَترح أن تنظر الدول األعضاء يف صياغة ا    

  :واستخدام أفرقة حضرية دولية للبحث واإلنقاذ، مؤكداً أن
من شأن هذه االتفاقية أن توفر إطاراً عملياً للمسائل املعقدة مثل استخدام            
اجملال اجلوي، واألنظمة اجلمركية السترياد املعدات، ومسؤوليات البلـدان         

بل حدوث االسـتجابة    املقدمة واملتلقية للدعم، وهي مسائل يتعني حلها ق       
  .)٤٠(الدولية للكوارث الطبيعية الفجائية احلدوث

، ٢٠٠٠تقرير الكوارث يف العـامل لعـام        كما أسف     -٢٢
الصادر عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل          

وبعـد أن الحـظ     . األمحر، لبطء التقدم القانوين احملرز عموماً     
 أداء أنـشطة اإلغاثـة      التقرير وجود عناصر قانونية تساعد يف     

  :اإلنسانية يف بعض املعاهدات وصف احلالة كما يلي
أساس املشكلة هو الفجوة املتزايدة اتساعاً، إذ ال يوجد مصدر قاطع مقبـول            
على نطاق واسع للقانون الدويل ينص على املعايري واإلجـراءات القانونيـة            

ومل . الت الكوارث واحلقوق والواجبات املتصلة باالستجابة واملساعدة يف حا      
تبذل حماولة منهجية لربط اخليوط املتناثرة للقانون احلايل معاً أو إضفاء طـابع     

  .)٤١(رمسي على القانون العريف أو توسيع وتطوير القانون بطرق جديدة

__________  
  ).م(١٣٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤٠(
)٤١ ( . Walker and J. Walter (eds.), World Disasters Report 2000, 

Geneva, IFRC, 2000, p. 145 . استحدث االحتاد الـدويل  ٢٠٠١ويف عام ،
صليب األمحر واهلالل األمحر دراسة بشأن مدى كفاية اآلليـات          جلمعيات ال 

القانونية وغري القانونية القائمة لتيسري األنشطة اإلنسانية استجابة للكـوارث          
وتسعى الدراسة لتحديد أكثر املشاكل القانونية شيوعاً  . الطبيعية والتكنولوجية 

 نطاق وتنفيذ املعايري    فيما يتعلق باالستجابة الدولية حلاالت الكوارث، وحتليل      
 ,IFRCانظـر  . الدولية القائمة، واقتراح حلول للمجاالت اليت تشوهبا ثغرات

International Disaster Response Law: Briefing Paper, April 2003, p. 2 ،
ميكن االطالع عليهـا علـى    (Revised IDRL Strategic Plan, 2005–2007و

والحظت اجلمعية العامة يف ديباجـة      ). www.ifrc.org/idrl: املوقع اإللكتروين 
 هـذا التطـور     ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٥٧/١٥٠قرارها  

وشددت على احلاجة لإلشراف احلكومي الدويل على هذه العملية، وال سيما           
، أسند املؤمتر الـدويل     ٢٠٠٣ويف عام   . فيما يتعلق مببادئها ونطاقها وأهدافها    

الشامل جلميع مكونـات    (صليب األمحر واهلالل األمحر     الثامن والعشرون لل  
اهلالل األمحر والدول األطراف يف اتفاقيات جنيـف        /حركة الصليب األمحر  

إىل االحتاد الـدويل جلمعيـات      ) ١٩٤٩املتعلقة حبماية ضحايا احلرب لعام      
تقود اجلهود  "الصليب األمحر واهلالل األمحر وإىل اجلمعيات الوطنية مهمة أن          

ونية اليت تشارك فيها الدول واألمم املتحدة وغريها من اهليئات املختـصة        التعا
يف هذا اجملال وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل         " لتنفيذ األنشطة البحثية والدعوية   

 IFRC, 28th International Conference of the (٢٠٠٧املؤمتر الدويل يف عام 

Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2–6 December 2003. Declaration, 

Agenda for Humanitarian Action, Resolutions, p. 25 (Final Goal 3.2.6) .(
ولالطالع على منظور خمتلف بشأن فعالية اللجوء إىل القانون الدويل يف هذا            

 D. P. Fidler, “Disaster relief and governance after the Indianاجملال، انظر 

Ocean tsunami: what role for international law?”, Melbourne Journal of 

International Law, vol. 6, No. 2 (2005), pp. 458 et seq., at pp. 471–473.  
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وباإلضافة إىل ذلك، زاد التركيز على عنصري احلد من           -٢٣
ـ           ل املخاطر والوقاية عقب اعتماد إعالن هيوغـو وإطـار عم

 اللذين يدعوان حتديداً إليالء االعتبار،      ٢٠١٥-٢٠٠٥ هيوغو
ضمن مجلة أمور، إىل تعزيز الصكوك القانونيـة الدوليـة ذات           

  .)٤٢(الصلة باحلد من خطر الكوارث

اقتراح لعرض املوضوع على      -دال
  اللجنة كي تنظر فيه

إن اهلدف من االقتراح هو وضـع جمموعـة أحكـام             -٢٤
لتنفيذ أنشطة اإلغاثة الدولية يف حاالت      ُتستخدم كإطار قانوين    

الكوارث، وتوضيح املبادئ واملفاهيم القانونية األساسية ومن مث        
قانوين يتيح االضطالع بأنشطة اإلغاثة يف حاالت       " حيز"إنشاء  

وميكن االقتداء باتفاقية امتيـازات     . الكوارث على أساس حمكم   
 فيما يتعلـق     ألهنا تشكل،  ١٩٤٦األمم املتحدة وحصاناهتا لعام     

باجلانب الضيق اخلاص باالمتيازات واحلصانات، نقطة مرجعية       
أساسية لتحديد الوضع القانوين السائد، وألهنا اتفاقية يشار إليها         
عادة كمرجع يف االتفاقات اليت تعقد بني األمم املتحدة والدول          

كما ميكن أن يشكل النص املتوخى لتنظيم       . والكيانات األخرى 
االت الكوارث إطاراً مرجعياً أساسياً لطائفة مـن        اإلغاثة يف ح  

االتفاقات احملددة اليت تعقد بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف هـذا           
  .اجملال، مبا فيها األمم املتحدة على سبيل املثال ال احلصر

ونظراً لطبيعة هذا اجملال السريع التطور، ُيتوقع أن ينحصر           -٢٥
يري والقواعد القائمة، مع التركيز     العمل بشأنه بدايةً يف تدوين املعا     

وينتقل التركيز من بعـد     . على التطوير التدرجيي حسب االقتضاء    
ذلك إىل جتسيد القواعد القائمة بقصد تيسري األنشطة املضطلع هبا          
يف امليدان، بدالً من التطوير غري الضروري ملعايري جديدة قد تقّيد           

  .ال ميكن التنبؤ بهعن غري قصد تلك األنشطة التنفيذية على حنو 
  عرض موضوعي موجز

  النطاق  )أ(
، أن تقصر   ) أعاله ٢-١الفقرتان  (ُيقترح، كما ذُكر آنفاً       -٢٦

اللجنة نطاق املوضوع، من حيث االختصاص املوضوعي، علـى         
، أو على   )الكوارث املتصلة باملخاطر الطبيعية   (الكوارث الطبيعية   

. األوسع نطاقاً عناصر الكوارث الطبيعية ضمن حاالت الطوارئ       
ويف الوقت نفسه، ميكن اإلشارة إىل آثار هذا التمييز بني الكوارث      
الطبيعية والكوارث األخرى، ولو من خالل إدراج شرط يقضي         

وباإلضافة إىل ذلك، تتسم الكوارث الطبيعية      ". عدم اإلخالل "  ب
املختلفة بسمات مميزة خمتلفة، وقد يلزم حتليل هذه الـسمات يف           

  .يد النطاق من حيث االختصاص املوضوعيعملية حتد
__________  

 ٢٩انظـر احلاشـية      (٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغـو      )٤٢(
  .٢٢، الفقرة )أعاله

وفيما يتعلق بالنطاق من حيث االختـصاص املكـاين،           -٢٧
سيشمل املوضوع بالدرجة األوىل القواعد الناظمة ملوقع الكارثة، 
ولكنه سيشمل أيضاً األماكن اليت تبذل فيها جهود التخطـيط          

أما النطاق من حيث االختصاص الزماين فلن       . والتنسيق والرصد 
للكوارث بل سيشمل أيـضاً     " االستجابة"قتصر على مراحل    ي

  .)٤٣(املراحل السابقة والالحقة للكوارث
وفيما يتعلق بالنطاق من حيث االختصاص الشخـصي،          -٢٨

فإن من طبيعة املوضوع، رغم وجود ممارسة للدول، أن جيـري           
القسط األوفر من األنشطة، وبالتايل جزء كبري من تطور املعـايري           

ة، من خالل أجهزة املنظمات احلكومية الدولية، مثل األمم         القانوني
املتحدة، وكذلك من خالل املنظمات غري احلكومية وغريها مـن        

الصليب  جلمعياتالدويل   االحتادالكيانات غري التابعة لدول، مثل      
وإذا كانت الصكوك األقدم عهداً متيل إىل       . األمحر واهلالل األمحر  

كومية من نطاق تطبيقها، صـراحة أو       استبعاد املنظمات غري احل   
ضمناً، فمن املقترح أن تعتمد اللجنة هنجاً أوسع يـشمل أيـضاً            

ويتفق ذلك مع التوجهات الراهنة، كمـا    . موظفي هذه الكيانات  
 مـوارد   بـشأن تـوفري   اتفاقية تامبريي   يتبني من النهج املتبع يف      

الكـوارث  آثـار   من  للتخفيف  االتصاالت السلكية والالسلكية    
، اليت تـشمل، مـثالً، أحكـام االمتيـازات          لعمليات اإلغاثة و

واحلصانات ملوظفي املنظمات غري احلكومية املشاركني يف تـوفري         
املساعدة يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية علـى النحـو          

كما يتفق ذلك مع الواقع املعاصر وهـو       . )٤٤(املتوخى يف االتفاقية  
 جبزء ال يستهان به من اجلانب       أن املنظمات غري احلكومية تضطلع    

  . التنفيذي لعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث
وملا كانت االلتزامات الدولية القائمة يف جمال حقـوق           -٢٩

اإلنسان تنطبق يف سياق الكوارث الطبيعية، رهناً بإمكانية احليد         
عنها يف حاالت الطوارئ إىل احلد الذي جييزه القانون الـدويل           

ما تستتبعه احملن اليت مير     بيق، فقد يلزم أيضاً النظر في     لتطالواجب ا 
هبا ضحايا تلك الكوارث من أثر يف جمال حقوق اإلنسان، وال           
سيما ما يتعلق باحلق يف احلمايـة واحلـصول علـى اإلغاثـة             

وقد يقتصر ذلك على إعادة تأكيـد       . واالحتياجات األساسية 
إلنسان جلميـع   التزام الدولة املضرورة باحترام وكفالة حقوق ا      

وقد تكون إعادة التأكيد هذه هي      . األفراد املوجودين يف إقليمها   
أيضاً أحد العوامل ذات الصلة بتحديد مدى التركيز على نطاق          

  . املوضوع من حيث االختصاص الشخصي

__________  
  . أعاله١٦انظر احلاشية  )٤٣(
االتفاقية املتعلقة  كذلك يف سياق نظام احلماية املنشأ مبوجب         )٤٤(

بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، أحاطت اجلمعية العامة          
، يف مجلة   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٨٢علماً يف القرار    

أمور، بأن األمني العام أعد نصاً موحداً إلدراجه يف االتفاقات املربمة بـني             
وكاالت اإلنسانية غري احلكوميـة لغـرض       األمم املتحدة واملنظمات أو ال    

توضيح انطباق االتفاقية على األشخاص الذين تستخدمهم تلك املنظمات         
  .A/58/187أو الوكاالت؛ انظر الوثيقة 
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  التعاريف  )ب(
سيكون تعريف املفاهيم الرئيسية اليت سيغطيها أي نص          -٣٠

فتعريف مصطلَحي  .  يتعني إجنازه  مقبل عنصراً مهماً للعمل الذي    
سيكون مفيداً لتمييـز     )٤٥("اخلطر الطبيعي "و" الكارثة الطبيعية "

  ".الكوارث التكنولوجية"األنواع أخرى من الكوارث، مثل 

ومن األمثلة على املصطلحات اليت مت تعريفها يف نصوص         -٣١
 اإلغاثة يف حاالت الكوارث   شىت متعلقة بأمور من ضمنها تقدمي       

ممتلكـات  "، و "موظفو اإلغاثة يف حاالت الكـوارث     : "ليما ي 
، "شـحنة اإلغاثـة   "، و "موظفي اإلغاثة يف حاالت الكوارث    

مساعدات اإلغاثة الدولية يف    "، و "عملية األمم املتحدة لإلغاثة   "و
، "الدولة أو املنظمة املقدِّمة للمـساعدة     "، و "حاالت الكوارث 

ول الـدفاع املـدين     أص"، و "دولة العبور "، و "الدولة املتلقية "و
، "خـدمات اإلغاثـة   "، و "إمدادات اإلغاثـة  "، و "والعسكري

، "خمـاطر الكـوارث   "، و "التخفيف من آثـار الكـوارث     "و
الكيانات "، و "املنظمات غري احلكومية  "، و "األخطار الصحية "و

  ".االتصاالت السلكية والالسلكية"، و"من غري الدول
ــر يف  -٣٢ ــك، ميكــن أن ُينظَ ــافة إىل ذل  إدراج وباإلض

مصطلحات تقنية حمددة تتصل جبوانب تنفيذية معينة من جوانب         
  .اإلغاثة يف حاالت الكوارث، بقدر ما يتقرر تناول هذه املسائل

  املبادئ األساسية  )ج(
مثة عدد من املبادئ األساسية ترتكز عليهـا األنـشطة            -٣٣

. املعاصرة يف جمال محاية األشـخاص يف حـاالت الكـوارث          
منها انعكاساً ملبادئ قائمة يف جمـال املـساعدة         ويشكل الكثري   

اإلنسانية، أي أهنا تنطبق يف سياق ال يقتصر على اإلغاثة أثنـاء            
حاالت الطوارئ الناشئة عن كوارث طبيعية، ولكنـها، رغـم         

وهناك مبادئ أخرى مستمدة    . ذلك، تنطبق عليها بذات القدر    
 ويف حني .من جماالت أخرى مثل القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 كـانون   ١٩ املـؤرخ    ٤٦/١٨٢أن قرار اجلمعيـة العامـة       
، الذي اعتمد مجلة أمور منها جمموعة من        ١٩٩١ديسمرب  /األول

املبادئ التوجيهية للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ، ُيعترب       
على نطاق واسع الصك الرئيسي، فتوجد أيضاً نصوص أخرى         

__________  
 ٢٩انظر احلاشية    (٢٠١٥-٢٠٠٥يركز إطار عمل هيوغو      )٤٥(
الذي ُيعرَّف  " اخلطر"ل على خفض القابلية للتأثر واحلد من التعرض        ) أعاله
حدثٌ أو ظاهرة مادية أو نشاط بشري ميكن أن يكون ُمـضراً وأن             "بأنه  

يؤدي إىل خسائر يف األرواح أو إىل اإلصابة جبروح، أو إحلـاق الـضرر              
باملمتلكات، أو إىل اختالل النشاط االقتصادي أو االجتماعي أو إىل تدهور           

 وميكن أن تشمل األخطار الظروف الكامنة اليت قد متثّل هتديـدات          . البيئة
جيولوجية ونامجة عن الرطوبة اجلوية     (طبيعية  : مستقبلية ذات مصادر خمتلفة   

التـدهور البيئـي واألخطـار      (أو ناجتة عن األنشطة البشرية      ) وبيولوجية
  ). ٢، احلاشية ١الفقرة )" (التكنولوجية

اسم تقديراً موحداً ألمهية    ومجيعها يتق . )٤٦(تتضمن مبادئ مماثلة  
تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ضحايا الكوارث الطبيعية وغريهـا         

  .من حاالت الطوارئ
  :)٤٧(وهذه املبادئ تشمل ما يلي  -٣٤

 جيب االهتمام باملعاناة اإلنـسانية أىن       - مبدأ اإلنسانية   •
وجدت، وينبغي احترام كرامة مجيع الضحايا وحقوقهم       

  ومحايتها؛
يقع تقدمي املساعدة اإلنسانية خارج نطاق       -احلياد  مبدأ    •

  السياق السياسي والديين والعرقي واأليديولوجي؛
يستند تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل      -مبدأ عدم االحنياز      •

تقدير االحتياجات وفقاً للمعايري املعترف هبا دولياً، مع        
بدأ إيالء األولوية ألكثر حاالت الكرب إحلاحاً، ووفقاً مل       

  عدم التمييز؛
مبدأ االحترام الكامل لسيادة الدول وسالمتها اإلقليمية،         •

ُتقدَّم املساعدة اإلنسانية بناء     -وفقاً مليثاق األمم املتحدة     
  على قبول البلد املتأثر؛

على الدول الـيت حيتـاج سـكاهنا إىل          -مبدأ الوصول     •
املساعدة اإلنسانية أن تيسر عمل املنظمـات احلكوميـة         

لدولية واملنظمات غري احلكوميـة يف تقـدمي املـساعدة          ا
اإلنسانية، وخباصة اإلمداد بالغذاء والدواء واملالذ والرعاية       
الصحية، وهي إمدادات ال غىن لتقدميها عن هتيئة فـرص          

  الوصول دون قيود إىل املناطق املنكوبة والضحايا؛
يز جيب أن يتم تقدمي اإلغاثة دون متي       -مبدأ عدم التمييز      •

من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو نوع          
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من           
اآلراء أو األصل القومي أو االجتمـاعي أو امللكيـة أو           

  املولد أو العمر أو اإلعاقة أو أي وضع آخر؛
تكون وكاالت تقدمي املساعدة اإلنسانية      -مبدأ املساءلة     •

 من الكيانات املقدمة للمساعدة اإلنسانية مسؤولة وغريها
  أمام الناس الذين تساعدهم وأمام َمن تتلقى منهم املوارد؛

 وفقـاً   )٤٨(ينبغي تقدمي التعاون الـدويل     -مبدأ التعاون     •
 للقانون الدويل ويف ظل احترام القوانني الوطنية؛

__________  
انظر، على سبيل املثال، مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية        )٤٦(

ر واملنظمات غري احلكومية لإلغاثة يف حاالت       للصليب األمحر واهلالل األمح   
  ). أعاله٢٦احلاشية (الكوارث 

  .دون إخالل بانطباق بعض هذه املبادئ على مستوى أعم )٤٧(
فيما بني الدول وكذلك بني الدولـة املتـأثرة والكيانـات            )٤٨(

  .املشاركة يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية الدولية
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تقع على عاتق كل دولـة املـسؤولية         -مبدأ احلماية     •
ية عن تقدمي الرعاية لضحايا الكوارث الطبيعيـة        الرئيس

 وحاالت الطوارئ األخرى اليت حتدث يف إقليمها؛

تشكل سالمة وأمـن مـوظفي اإلغاثـة      -مبدأ األمن     •
اإلنسانية وعتادهم وممتلكاهتم األساس الذي تقدم بنـاء        

 عليه هذه املساعدة؛

 على الدول أن تعيد النظر يف تـشريعاهتا        - الوقايةمبدأ    •
وسياساهتا القائمة إلدماج استراتيجيات احلد من خماطر       
الكوارث يف مجيع صكوكها القانونيـة والـسياساتية        
والتخطيطية ذات الصلة، على كل من الصعيدين الوطين        

 والدويل، بغية مواجهة القابلية للتأثر بالكوارث؛

على الدول أن تتخذ تدابري تنفيذيـة        -مبدأ التخفيف     •
الكوارث على الصعيدين احمللي والوطين، للحد من خماطر 

 .بغية تقليل آثار الكوارث داخل حدودها وخارجها

ويتعني النظر يف مدى كون هذه املبـادئ انعكاسـات            -٣٥
اللتزامات قانونية حمددة على الدول وحقوقاً لألفراد، وفيما إذا         

  .كانت هذه املبادئ واجبة التطبيق على مستوى أعم

  أحكام حمددة  )د(

ُيقترح أن تنظر اللجنة أيضاً يف عدد مـن املـسائل             - ٣٦
القانونية احملددة اليت تتصل باجلوانب التنفيذية لتقدمي اإلغاثة        

وميكن أال يقتصر هذا علـى معاجلـة        . يف حاالت الكوارث  
الثغرات يف اإلطار القانوين احلايل، بل ميكن أن يكون النهج          

وانـب القانونيـة    املتبع أكثر مشوالً، هبدف تغطية غالبية اجل      
حىت وإن كان ذلك بقدر      - لألنشطة اليت تتم يف هذا اجملال       

  .من العمومية
يعرض التذييل التايل خمططاً للمسائل اليت يتعني وضعها          -٣٧

  . يف االعتبار يف أي صك قانوين يف هذا امليدان
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  التذييل

املخطط املقترح

  أحكام عامة  -١
  نطاق التطبيق  )أ(  
  تعاريف  )ب(  

  املبادئ الواجبة التطبيق  -٢
  اإلنسانية  )أ(  
  احلياد  )ب(  
  عدم االحنياز  )ج(  

سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، وفقاً مليثـاق         )د(
  األمم املتحدة

  الوصول  )ه(  
  عدم التمييز  )و(  
  املساءلة  )ز(  
  التعاون  )ح(  
  احلماية  )ط(  
  األمن  )ي(  
  الوقاية  )ك(  
  التخفيف  )ل(  

  ة يف حاالت الكوارثاإلغاثة واحلماي  -٣
  حق الضحايا يف احلماية والسالمة واألمن  )أ(  

حق الضحايا يف حاالت الكوارث يف احلـصول       )ب(
  على اإلغاثة واالحتياجات األساسية

التزام الدولة املتلقية بتوفري احلماية ملوظفي اإلغاثة   )ج(
يف حاالت الكوارث، وممتلكـاهتم، وأمـاكن       

قلهم، وشـحنات  عملهم، ومرافقهم، ووسائل ن 
اإلغاثة، ومعداهتم اليت يستخدموهنا فيما يتـصل       

  بتقدمي املساعدة
  توفري اإلغاثة يف حاالت الكوارث  -٤

  شروط تقدمي املساعدة  )أ(  

  عروض وطلبات املساعدة  )ب(  
  التنسيق  )ج(  
  االتصاالت وتبادل املعلومات  )د(  
  توزيع املساعدة اإلنسانية واستخدامها  )ه(  

 املتصلة بعمليات االستجابة حلـاالت      التكاليف  )و(
  الكوارث

  التوافق مع القوانني واملعايري واألنظمة الوطنية  )ز(  
  املسؤولية  )ح(  
  التأمني  )ط(  

  الوصول  -٥
  املوظفون  )أ(  

  التأشريات وتصاريح الدخول والعمل  '١'  
  االعتراف باملؤهالت املهنية  '٢'  
  حرية التنقل  '٣'  
  الوضع  '٤'  
  التعريف  '٥'  
  االمتيازات واحلصانات  '٦'  
  متطلبات اإلخطار  '٧'  

  شحنات اإلغاثة  )ب(  
  اجلمارك والرسوم والتعريفات واحلجر  '١'  
  الوضع  '٢'  
  نقل البضائع ومرورها العابر  '٣'  
  متطلبات اإلخطار  '٤'  
  التعريف  '٥'  

  اتقاء الكوارث واحلد من األخطار  -٦
  اإلنذار املبكر  )أ(  
  أنشطة التنسيق  )ب(  
  .التدريب وتبادل املعلومات  )ج(  
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تعزيز تنسيق املساعدة   . اجمللس االقتصادي واالجتماعي  . اجلمعية العامة 
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ميدان الكوارث الطبيعية، االنتقال من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلـة       

 ٢٠٠٤سـبتمرب  / أيلـول ٢١التنمية، تقريـر األمـني العـام،     
)A/59/374.( 

تعزيز تنسيق املساعدة   . اجمللس االقتصادي واالجتماعي  . اجلمعية العامة 
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 .)A/60/180 (٢٠٠٥أغسطس / آب١األمني العام، 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة،    تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة،       
 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٨،  ١رة الستون، امللحـق رقـم       الدو

)A/60/1.( 

التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان        . اجلمعية العامة 
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 ).A/60/227 (٢٠٠٥أغسطس / آب١٢تقرير األمني العام، 

نسان واهلجرات اجلماعية، تقريـر األمـني       حقوق اإل . اجلمعية العامة 
 ).A/60/325 (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١العام، 

 موجهة  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٣١رسالة مؤرخة   . اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢من األمني العام إىل رئيس اجلمعية العامة،        

)A/60/664.( 

عزيز تنسيق املساعدة   ت. اجمللس االقتصادي واالجتماعي  . اجلمعية العامة 
اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ، تقريـر          

  ).A/61/85–E/2006/81 (٢٠٠٦يونيه / حزيران٢األمني العام، 
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  املرفق الرابع

  محاية البيانات الشخصية يف إطار تدفق
  املعلومات عرب احلدود

)األمانة(

يف إدراج موضـوع  ُيقترح أن تنظر جلنة القانون الدويل         -١
" محاية البيانات الشخصية يف إطار تدفق املعلومات عرب احلدود        "

  .يف برنامج عملها الطويل األجل

  طبيعة املشكلة  -ألف
فاملؤسسات . مجع البيانات أو ختزينها ليس بظاهرة جديدة        -٢

العامة والكيانات اخلاصة، ومن بينها الكيانات الطبيعية والقانونية،        
فظ البيانات والسجالت منذ وقـت موغـل يف         تقوم جبمع وح  

بيد أن التغيريات اجلذرية وغري املتصورة اليت جاء هبـا          . )١(الِقَدم
وبوجـه   )٢(التقدم يف العلم والتكنولوجيا منذ احلرب العاملية الثانية       

منـذ   )٣(أخّص يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت      
ن جديد الطرق الـيت     الستينيات من القرن العشرين قد حدَّدت م      

جيري هبا توليد املعلومات والبيانات الشخصية ومجعها وختزينـها         
وأثبتت شـبكة اإلنترنـت     . وحفظها يف ملفات ونشرها ونقلها    

خاص أهنا تشكِّل بنية أساسية قوية للمعلومـات العامليـة           بوجه
تتخطى احلدود املادية التقليدية، مما يشكِّل حتدياً للمفاهيم التقليدية     

وقد أصبح االنتقال اإللكتروين للبيانات     . )٤(ملتعلقة بسيادة الدولة  ا
. بني الدول أمراً أيسر وأرخص وحلظياً تقريباً وواسع االنتـشار         

والبيانـات املولَّـدة    . واخُتصر الزمان واملكان على حنو مرموق     
  هذا النحو تفصيلية وقابلة للمعاجلة وُمفهرسـة فرديـاً           على

  
__________  

)١( Daniel J. Solove, in “Privacy and power: computer 

databases and the metaphors for information privacy”, Stanford Law 

Review, vol. 53 (2000–2001), pp. 1393–1462 . يالحظ املؤلف يف صفحة
 أن وليام الفاتح، يف القرن احلادي عشر، قد مجع معلومـات عـن    ١٤٠٠

 يكن مجيعهـا،  وتقوم اآلن كثري من الدول، إن مل    . رعاياه ألغراض ضريبية  
بإجراء تعدادات بصورة دورية ُيطلب أثناءها اإلجابة عن جمموعة متنوعـة           

  .من األسئلة املتعلقة بتفاصيل شخصية
أدى ظهور احلاسوب الكـبري يف      . ١٤٠٢املرجع نفسه، ص     )٢(

  . إىل إحداث ثورة يف مجع املعلومات١٩٤٦عام 
هذه تشمل احلواسيب، وآالت التصوير، وأجهزة االستشعار،        )٣(

واالتصال الالسلكي، والنظام العاملي لتحديد املواقع، وأجهـزة القيـاس          
  .احليوي، واالستشعار عن ُبعد، وتكنولوجيات أخرى

 J. S. Bauchner, “State sovereignty and the globalizingانظر  )٤(

effects of the Internet: a case study of the privacy debate”, Brooklyn 

Journal of International Law, vol. 26 (2000–2001), pp. 689–722.  

 أي احلكومـات    -ات الفاعلـة املختلفـة       أما اجله  .)٥(ودائمة
والصناعة وجهات األعمال األخرى واملنظمـات واملـستعملون        

 فتعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيـات املعلومـات         -األفراد  
واالتصاالت لتقدمي السلع واخلدمات األساسية، وملباشرة نـشاط        
األعمال، وتبادل املعلومات يف سياق جمموعة كبرية من األنشطة         

وجيري على أساس يومي مجـع بيانـات شخـصية           .)٦(لبشريةا
خبصوص األفراد، جملموعة متنوعة من األسباب، عن طريق وسائل         
شىت ومن جانب جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة، وهي حتتفظ          

وعندما تقوم جهـات فاعلـة      . )٧(هبا يف القطاعني العام واخلاص    
شأ يف هذا الصدد أسئلة     خمتلفة بتقاسم هذه البيانات أو تداوهلا، تن      

جدية حول احترام حق الفرد يف اخلصوصية، على الرغم مـن أن            
  .)٨(هذه الشواغل ليست جبديدة

__________  
 J. Kang, “Information privacy in cyberspaceانظــر  )٥(

transactions”, Stanford Law Review, vol. 50 (1997–1998), pp. 1193–1294, 

at p. 1199.  
 كـانون   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٣٩انظر قرار اجلمعيـة العامـة        )٦(
.  بإنشاء ثقافة أمنية عاملية للفـضاء احلاسـويب         املتعلق ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

ديسمرب / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٢٠وانظر أيضاً قرار اجلمعية العامة      
من الـدورة  [ من اإلعالن الوزاري للجزء الرفيع املستوى     ٦، والفقرة   ٢٠٠٤

املقدَّم من رئـيس  ]  للمجلس االقتصادي واالجتماعي٢٠٠٠املوضوعية لعام   
ثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحـق         الواجمللس،  

  .، الفصل الثالث(A/55/3/Rev.1) ٣رقم 
على سبيل املثال، املعلومات اليت تتناول األفراد املختزنـة يف           )٧(

ملفات البيانات احملوسبة خبصوص األعمال املصرفية وكـشوف املرتبـات        
 عن شـىت االشـتراكات يف       والسفر والضمان االجتماعي والتأمني، فضالً    

األندية ذات العضوية ويف الصحف ويف سائر األنشطة االجتماعية املعتادة،          
  .وهي معلومات يتيسر يف يومنا هذا حفظها يف ملفات ومعاجلتها

إن إمكانية أن تنشأ قضايا تتعلـق باخلـصوصية يف سـياق             )٨(
ني بوصفهم  العالقات األفقية بني األشخاص الطبيعيني أو األشخاص القانوني       

أشخاصاً طبيعيني يبدو أهنا متّيز الشواغل املعاصرة يف هذا الصدد عن مثيالهتا 
يف العقود السابقة عندما كانت شواغل العالقات الرأسـية بـني الدولـة             

 ١٩٧٤واألفراد العاديني سائدة؛ انظر بصورة عامة تقرير األمني العام لعام           
كن أن تؤثر على حقوق الفرد      عن استخدامات األدوات اإللكترونية اليت مي     

 .واحلدود اليت ينبغي فرضها على هذه االستعماالت يف جمتمع دميقراطـي          
)E/CN.4/1142] وCorr.1 [وAdd.1-2 .(      انظر أيضاً تقرير األمني العام لعام

 عن احترام خصوصية األفراد وسالمة وسيادة األمم يف ضوء أوجه           ١٩٧٣
] Corr.1و [E/CN.4/1116( األخرى   التقدم يف تقنيات التسجيل والتقنيات    

  ).Add.4و] Add.3/Corr.1و [Add.1–3و
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وأدت أوجه القلق على صعيد السياسات العامة بـشأن           -٣
غزو اخلصوصيات إىل دفع املناقشة إىل األمـام بـالنظر إىل أن            

وية وتتبع  التكنولوجيات اجلديدة قد جعلت من األيسر حتديد اهل       
وإن حتّسن التكنولوجيا يف جماالت مراقبة البيانـات        . )٩(املصادر

والتكنولوجيا السمعية الرقمية؛ والشبكات الرقمية للخـدمات       
املتكاملة؛ واهلواتف الرقمية، مبا يف ذلك حتديد موقع اهلواتـف          
احملمولة؛ وحتديد احلمض اخللوي الـصبغي وأدوات القيـاس          

سوداء؛ ورقائق حتديد اهلوية باسـتخدام      احليوي؛ والصناديق ال  
الترددات الالسلكية؛ ورقائق النظام العاملي لتحديد املواقع، وهي        
الرقائق القابلة للزرع يف األجهزة، وإمكانية الوصول إىل تلـك          
التكنولوجيات على نطاق واسع، قد أّدت إىل أن حذّر املعلقون          

لـة جـورج    وأنصار احلريات املدنية، مستعريين يف ذلك مقو      
  .)١١(من خطر التحول إىل جمتمع خاضع للمراقبة ،)١٠(أوروِل

ولذلك فليس من املدهش أن اجملتمع الدويل قد أعرب،           -٤
وهو ما حدث أخرياً أثناء انعقاد القمة العاملية جملتمع املعلومات،          
عن قلقه خبصوص الثقة واألمان يف جمال استخدام تكنولوجيات         

إطـار  " إىل إجياد طرق لتعزيـز       املعلومات واالتصاالت وسعى  
، مبا يف ذلك عـن طريـق تـدعيم محايـة املعلومـات           "الثقة

وعالوة على ذلك، فقد    . )١٢(واخلصوصيات والبيانات الشخصية  
ُوجه نداء إىل األمم املتحدة إلعداد صك قانوين ملـزِم يـورد            

__________  
 S. Hetcher, “Changing the social: انظـر بـصورة عامـة    )٩(

meaning of privacy in cyberspace”, Harvard Journal of Law and 

Technology, vol. 15 (2001–2002), pp. 149–209 .  ًانظـر أيـضا :Asia–

Pacific Economic Cooperation, APEC Privacy Framework, Singapore, 

APEC, 2005, preamble, para. 1 . وجتدر مالحظة أن الزيادة يف املوصولية
قد عرَّضت أيضاً نظم وشبكات املعلومات لعدد متزايد وجمموعـة أكـرب            
تنوعاً من التهديدات وأوجه اخلطر مما أدى إىل تصاعد النداءات املوجهـة            

وقد حتدى قراصنة احلاسوب سـالمة      . من يف الفضاء اإللكتروين   لزيادة األ 
واسُتخدمت شبكة اإلنترنت ملباشرة محالت كراهية      . الشبكات اإللكترونية 

وأشكال خمتلفة من النشاط اإلجرامي، مبا يف ذلك استخدام األطفـال يف            
  .إنتاج املواد اإلباحية، وسرقة بيانات اهلوية

)١٠( George Orwell, in Nineteen Eighty-Four (1949)  حيـث ،
  ".األخ األكرب"استخدم استعارة 

 Report of the American Civil Liberties Union, by Jayانظر  )١١(

Stanley and Barry Steinhardt, “Bigger Monster, Weaker Chains: 

The Growth of an American Surveillance Society” (2003) ــن ؛ ميك
  .www.aclu.org: قع اإللكترويناالطالع عليه على املو

 ومات، وثائق نتائج األعمال، جنيـف     القمة العاملية جملتمع املعل    )١٢(
وقد ُعقدت القمة علـى مـرحلتني، األوىل يف         . ٢٠٠٥ تونس   - ٢٠٠٣

 والثانية يف   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٢ إىل   ١٠جنيف يف الفترة من     
وتتـشكَّل  . ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٨ إىل   ١٦تونس يف الفترة من     

وثائق نتائج األعمال من إعالن مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتـزام            
تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، وهي متاحة على املوقع        

  .www.itu.int/wsis: اإللكتروين

بالتفصيل احلق يف محاية البيانات واحلق يف اخلصوصية بوصفهما         
  .)١٣(سان الواجبة النفاذمن حقوق اإلن

وقد تساءل متشككون عما إذا كان احتمال وجود قانون           -٥
قانون بشأن  "أكرب من احتمال وجود     " الفضاء اإللكتروين "بشأن  
 أي ما إذا كان ميكن أو ينبغي تنظيم         -وهذه املناقشة   . )١٤("اخليل

 قد اضمحلت أساساً وال تعدو أن تكون إىل         -الفضاء اإللكتروين   
ومع ذلك، يربز عدد من املواضيع اليت   . )١٥( معلماً تارخيياً  حد كبري 

يتمثل أحدها يف حتديد احلقوق والتوقعات اليت ينبغي أن تكـون           
لدى مستعملي الفضاء اإللكتروين والرقمي بفعل اشـتراكهم يف         
استخدام هذا الفضاء واعتمادهم املتزايـد علـى تكنولوجيـات          

يـز ثالثـة أنـواع مـن        وميكن متي . )١٦(املعلومات واالتصاالت 
__________  

محاية البيانات الشخصية واخلصوصية يف     "إعالن مونترو بشأن     )١٣(
، اعتمدتـه مجعيـة     "ق عاملي حيترم التنوع   ح: عامل سائر على درب العوملة    

يف ) سويـسرا (املفوضني املعنيني حبماية البيانات واخلصوصية يف مـونترو         
املؤمتر السابع والعشرين للمفوضني املعنيني حبماية البيانات واخلـصوصية،         

، وميكن االطـالع عليـه علـى املوقـع          ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦-١٤
انظر أيضاً االهتمام هبـذا     . www.privacyconference2005.org: اإللكتروين

 من إعالن رؤساء حكومـات ودول       ٥١املوضوع كما انعكس يف الفقرة      
البلدان اليت تشترك يف استخدام اللغة الفرنسية، وذلك يف مؤمتر القمة لتلك            

 : ٢٠٠٤نوفمرب /البلدان الذي ُعقد يف واغادوغو يف تشرين الثاين
 خاصة حلماية احلريات واحلقـوق      إننا متفقون على إيالء أمهية    "

األساسية لألشخاص، وال سيما حياهتم اخلاصة، عند استخدام امللفات         
وإننا ننادي بوضع أو تدعيم     . ومعاجلة البيانات ذات الطابع الشخصي    

وحنن نشجع التعاون الـدويل بـني       . القواعد اليت تكفل هذه احلماية    
  ".احترام هذه القواعدالسلطات املستقلة املكلفة يف كل بلد مبراقبة 

كذلك عيَّن منتدى إدارة اإلنترنت محاية البيانات باعتبارها إحـدى          
  .www.intgovforum.org: القضايا اليت تتطلب املناقشة، انظر بصورة عامة

)١٤( F. H. Easterbrook, “Cyberspace and the law of the horse”, 

University of Chicago Legal Forum (1996), pp. 207–216.  
 ,R. S. R. Ku, M. A. Faber and A. J. Cockfieldانظـر   )١٥(

Cyberspace Law: Cases and Materials, New York, Aspen Law and 

Business, 2002, p. 37, quoted by V. N. Nguy in “Using architectural 

constraints and game theory to regulate international cyberspace 

behavior”, San Diego International Law Journal, vol. 5 (2004), pp. 

431–463, at p. 432.  
تتصل املواضيع األخرى يف هـذا الـصدد بـإدارة الفـضاء             )١٦(

َمن الذين ينبغي لـه أن يضبط، ومـن مث، يـنظم الفـضاء             : اإللكتروين
اإللكتروين والرقمي الذي تتيحه تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت         

سَّنة، وكيف ينبغي تنظيم هذا الفضاء اإللكتروين والرقمي ومـا هـي            احمل
األدوات اليت ميكن استخدامها لتنظيمه؟ وبصورة عامة، فـإن االسـتجابة           
املعقولة إلدارة الفضاء اإللكتروين والرقمي لدى شىت اجلهات الفاعلة قـد           

 تكـون   هنج حكومي أكثر تقليدية   ) أ: (اختذت أحد املواقف الثالثة التالية    
احلكومة فيه هي املنظم الرئيسي لإلنترنت واألنشطة املتصلة بتكنولوجيات         

هنج يقوم على حرية التـصرف ينظـر إىل        ) ب(املعلومات واالتصاالت؛ و  
  اإلنترنت وإىل األنشطة املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على        

 

  تابع على الصفحة التالية
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االستجابات القانونية املختلفة عند تنـاول املـشاكل املتـصلة          
ومن الواضح أنه ال ميكن التمييز بسهولة بني هذه         . )١٧(باحلاسوب

ففي املقام األول، فإن    . االستجابات وتوجد أوجه للتداخل بينها    
 ال  القانون القائم كثرياً ما طُبِّق على األوضاع اجلديدة؛ وثانياً، قد         

يكون القانون القائم كافياً ولكنه مع ذلـك ُيكيَّـف وُيطبَّـق            
لالستجابة ألوضاع جديدة؛ وثالثاً، تتطلب املـشاكل اجلديـدة         

ويف قانون الفضاء اإللكتروين هذا، طُبقت      . )١٨(وضع قانون جديد  
ميادين شىت من القانون أو كُيفت لتطبيقهـا بغيـة التـصدي            

. )١٩( املعلومات واالتصاالت  للمشاكل اليت تطرحها تكنولوجيات   
_________________________________________  

 )تابع() ١٦(احلاشية 

ال اجتماعي جديد ال تنطبق فيه القواعد التقليدية وال تتسم فيه هذه            أهنا جم 
القواعد باملالءمة؛ وبدالً من ذلك فإن االستقالل الذايت والتنظيم الذايت مها           

ويـرى  . موقف ذو ِصبغة دولية) ج(الشعاران التقليديان املهيمنان؛ وأخرياً  
إلنترنت وظهور جمتمـع    هذا النهج األخري أن الطبيعة العاملية واملتشابكة ل       

. معلومات مها أمران يكون تنظيمهما مبوجب القانون الدويل أكثر مالءمة         
وتتداخل ردود الفعل هذه وتتشابك ويعزز كل منها اآلخـر علـى حنـو       

 V. Mayer-Schönberger, “The shape of: انظر بـصورة عامـة  . متبادل

governance: analyzing the world of Internet regulation”, Virginia 

Journal of International Law, vol. 43 (2002–2003), pp. 605–673 ،
ويشري املؤلف إىل هذه األنواع الثالثة من اخلطاب املتعلق بقانون الفـضاء            

) ب(خطاب تقليدي يرتكز على الدولـة؛ و      ) أ(اإللكتروين ويصفها بأهنا    
ـ ) ج(خطاب انفصايل بشأن الفضاء اإللكتروين؛ و      اب دويل بـشأن    خط

). ٦١٢ص (الفضاء اإللكتروين، ويقدِّم عرضاً نقدياً لكل من هذه الـُنُهج         
واملوضوع اآلخر هو كيف ينبغي تنظيم هذا الفضاء اإللكتروين والرقمـي           

  وما هي األدوات اليت ميكن استخدامها لتنظيمه؟
 F. W. Hondius, “Data law in Europe”, Stanfordانظـر   )١٧(

Journal of International Law, vol. 16 (1980), pp. 87–111, at p. 88 .
 -واألنواع األربعة للقيود املفروضة على السلوك البشري يف احلياة العادية           

، وهي القانون، والقواعد االجتماعية، والـسوق،      "الفضاء احلقيقي "أي يف   
  قد استخدمت مجيعها وهي تتبادل التأثري وتتفاعـل يف         -" البنية اهليكلية "و

وبصورة منطية، فإن اجلهات   ". الفضاء اإللكتروين "إتاحة فهم حتليلي لقانون     
الفاعلة املختلفة العاملة يف نقل البيانات عرب احلدود قد استخدمت هـذه            

وعلى سبيل املثـال،    . األدوات إلجياد قواعد تنظيمية على مستويات خمتلفة      
ـ        دمو خطـوط  قد ُتصدر احلكومة قانوناً بشأن اخلصوصية وقد يتفـق مق

وتسهيالت البث على إطار ما فيما يتعلق مبعايري التوافق التقنية والتعريفات           
والربوتوكوالت؛ وقد تكون لدى مقدمي اخلدمات قواعـدهم اخلاصـة          
املتعلقة باخلصوصية؛ وقد يضبط املستعملون تصرفاهتم وفقاً آلداب معينـة          

كن هبـا ضـمان     بشأن اإلنترنت؛ وقد يتفق املصنعون على قواعد معينة مي        
 L. Lessig, “The law of the: انظر بصورة عامة. التوافقية والربط الشبكي

horse: what cyberlaw might teach”, Harvard Law Review, vol. 113 

(1999–2000), pp. 501–549 العامل "، ويعرف هذا املؤلف البنية اهليكلية بأهنا
والبنية اهليكلية للفضاء   ). ٥٠٧ص  " (‘كيفما ُصنع ‘ أو   ‘جنده‘املادي كما   

الربجميات واملعدات اليت جتعـل     : "اإللكتروين هي مدونة القواعد اخلاصة به     
  ).٥٠٩ص " (الفضاء اإللكتروين بالشكل الذي هو عليه

)١٨( Hondius املرجع املذكور ،) ٨٨، ص )أعاله ١٧احلاشية.  
ة يركِّز االحتاد الدويل لالتصاالت على البنية األساسية املؤسـسي         ) ١٩(

وسري العمل التقين لتدفقات البيانات عرب احلدود، بينما تعمل منظمات أخرى           
يف جمال وضع معايري ملعاجلة البيانات وإرسال البيانات وسـالمة البيانـات،            

فمن ناحية، فإن قوانني العقود، أو الضرر، أو األدلة، أو امللكيـة            
الفكرية، أو تنازع القوانني، تتسم بأهنا وثيقة الصلة حبل املـسائل           
اليت يطرحها تطبيـق واسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات          

ت واالتصاالت؛ ومن الناحية األخرى، فإن محاية البيانات قد برز        
وضع قـانون   : كمثال على النوع الثالث من االستجابة القانونية      

ويركز املقترح الراهن على هذا     . )٢٠(جديد يطبق على وضع جديد    
وُتعرَّف محاية البيانات بأهنا محاية حقوق األفراد وحرياهتم        . اجلانب

ومصاحلهم األساسية فيما يتعلق مبعاجلة املعلومات الشخصية اخلاصة        
 يف األوضاع الـيت تـساعد فيهـا تكنولوجيـات           هبم، وال سيما  

وتتطلع . )٢١(املعلومات واالتصاالت يف إجراءات معاجلة املعلومات     
محاية البيانات إىل ضمان عدم إساءة استعمال هذه البيانـات وأن           
تكون لدى األشخاص أصحاب البيانات القدرة علـى تـصحيح          

  .)٢٢(األخطاء وأن يبقوا حمتفظني هبذه القدرة

  ستعراض موجز للمعايري والقواعد القائمةا  -باء
ظلت مسألة محاية البيانات تشكل شـاغل اجملتمـع           - ٦

وقد متثّل التوجه العـام يف      . )٢٣(الدويل منذ أواخر الستينيات   
_________________________________________  

 M. Bothe “Data, transborder flow and protection”, in R. Bernhardt انظر

(ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, 

Elsevier, 1992, pp. 950–961, at p. 954 .   واعتمدت جلنة األمـم املتحـدة
 توصية بشأن القيمـة     ١٩٨٥يف عام   ) األونسيترال(للقانون التجاري الدويل    

الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة       (القانونية للسجالت اإللكترونية    
، )٣٦٠، الفصل الـسادس، الفقـرة       )A/40/17(١٧األربعون، امللحق رقم    

 ٤٠/٧١وأثنت اجلمعية العامة على األونسيترال لتوصيتها تلـك يف قرارهـا         
اتفاقية األمم املتحـدة    انظر أيضاً   . ١٩٨٥ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  

وانظر على سبيل   . املتعلقة باستخدام اخلطابات اإللكترونية يف العقود الدولية      
 الصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتاد       EC/2001/29وجيه  املثال أيضاً الت  

 بشأن مواءمة بعض أوجه حق املؤلف       ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٢األورويب املؤرخ   
 Official Journal of the European(واحلقوق اجملاورة يف جمتمع املعلومـات  

Communities, No. L 167, 22 June 2001, p. 10 (  وقانون حـق املؤلـف يف 
  . الصادر بالواليات املتحدة١٩٩٨األلفية الرقمية لعام 

)٢٠( Hondius املرجع املذكور ،) ٨٨، ص ) أعاله١٧احلاشية.  
  .٨٩املرجع نفسه، ص  )٢١(
 B. P. Smith, review of Policing Across Nationalانظـر   )٢٢(

Boundaries, Yale Journal of International Law, vol. 20 (1995), 

pp. 215–217, at pp. 216–217.  
 من إعالن طهران والقرار احلادي عـشر        ١٨أُعرب يف الفقرة     ) ٢٣(

مايو / أيار ١٢املتعلق حبقوق اإلنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية املؤرخ        
الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر    ( الذي اعتمده املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان        ١٩٦٨

ـ ٢٢الدويل حلقوق اإلنسان املعقود يف طهران مـن      ١٣أبريـل إىل  /سان ني
، )United Nations publication, Sales No. E.68.XIV.2 (١٩٦٨مـايو  /أيار
عن القلق من أن االكتشافات     ) ، على التوايل  ١٢ و ٥، ص   A/CONF.32/41و

العلمية وأوجه التقدم التكنولوجية احلديثة، وإن كانت تفتح آفاقـاً واسـعة            
  ، ُيحتمل أن تعـّرض للخطـر       التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف    أمام
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وهلذا االجتاه العام آثاره    . )٢٤(ضمان التدفق احلر للمعلومات   
على تدفق التجارة الدولية ومحاية امللكية الفكريـة ومحايـة          

والنُُّهج املختلفة . ق اإلنسان، وخاصة احلق يف اخلصوصيةحقو
اليت اختذهتا الدول أو الصناعة متيل إىل إبراز االختالفات من          

وخيضع هذا اجملـال    . حيث مدى التأكيد على القيم املختلفة     
للتنظيم من جانب جمموعة متنوعة من الصكوك امللزمة وغري         

أما اجلهود  . القضائيةامللزمة والتشريعات الوطنية والقرارات     
السابقة املبذولة داخل األمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة        
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فقد ُتوجت باعتمـاد         

من الصكوك وأتاحت تآزر الطاقـات علـى        " اجليل األول "
، ابتداًء  "اجليل األول "املستوى احمللي يف إصدار تشريعات من       

 وتسلّم هذه الـصكوك بـأن القـضية         .)٢٥(من السبعينيات 
_________________________________________  

  )تابع() ٢٣(احلاشية 
وقد دعت اجلمعية العامة، يف قرارهـا       . وحريات األفراد والشعوب   حقوق
، األمني العام إىل ١٩٦٨ديسمرب / كانون األول  ١٩املؤرخ  ) ٢٣-د(٢٤٥٠

رات يف  إجراء دراسة للمشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان الناشئة عن التطـو         
وقد .  أعاله ٨انظر التقارير املشار إليها يف احلاشية       . ميدان العلم والتكنولوجيا  

انظر على سـبيل    . تناولت جلنة حقوق اإلنسان يف هناية املطاف هذه املسألة        
. ١٩٧١مارس  / آذار ١٨املؤرخ  ) ٢٧-د(١٠املثال قرار جلنة حقوق اإلنسان      

بتنسيق وسائل برجمة البيانات القانونية     وأنشأ جملس أوروبا جلنة اخلرباء املعنية       
، كما أُنشئ يف إطار منظمة التعاون والتنميـة يف          ١٩٦٨يف احلواسيب عاَم    

يف " فريق مصارف البيانات  "امليدان االقتصادي أول فريق خرباء تابع هلا وهو         
فريق اخلـرباء   " الفريق التايل لـه وهو      ١٩٧٨وأُنشئ يف عام    . ١٩٦٩عام  

  ".لبيانات ومحاية اخلصوصية عرب احلدوداملعين حبواجز ا
إن احلق يف التماس وتلقي ونقل املعلومات واألفكار بغض النظر           ) ٢٤(

) ١٩املادة  (عن احلدود هو حق معترف به يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان            
وكذلك يف  ) ١٩املادة  (ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

 من االتفاقية   ١٠انظر أيضاً املادة    . علقة حبقوق اإلنسان  الصكوك اإلقليمية املت  
 من االتفاقية األمريكيـة     ١٣؛ واملادة   ١٩٥٠األوروبية حلقوق اإلنسان لعام     

 ٩؛ واملادة   ١٩٦٩لعام  " ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا   : "حلقوق اإلنسان 
ية ؛ والوثيقة اخلتام  ١٩٨١من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام        

، ملمثلي الدول املشارِكة يف مؤمتر األمن والتعاون        ١٩٨٦الجتماع فيينا، لعام    
 ,ILM, vol. 28, No. 2 (1989), pp. 531 et seq., at pp. 540–541(يف أوروبـا  

paras. 34–46( ؛ ووثيقة اجتماع كوبنهاغن للمؤمتر املعين بالُبعد اإلنساين التابع
 ,.ibid (١٩٩٠يونيه / حزيران٢٩، املعقود يف ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا

vol. 29, No. 5 (1990), pp. 1305 et seq., at p. 1311, para. 9(  ؛ ووثيقـة
اجتماع موسكو للمؤمتر املعين بالُبعد اإلنساين التابع ملؤمتر األمن والتعاون يف           

 ibid., vol. 30, No. 6 (١٩٩١أكتـوبر  / تشرين األول٣أوروبا، املعقود يف 

(1991), pp. 1671 et seq., at para. 26( من إعالن القاهرة حلقوق ٢٣؛ واملادة 
اإلنسان يف اإلسالم، املعُتمد يف املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية املعقـود يف            

  .١٩٩٠أغسطس / آب٥يوليه إىل / متوز٣١القاهرة من 
 اعتمد جملس أوروبا ألول مرة قراراً بشأن محاية         ١٩٧٣يف عام    ) ٢٥(
القرار (وصية األفراد إزاء مصارف البيانات اإللكترونية يف القطاع اخلاص         خص

(73) 22E كما صدر عنه الحقاً، يف عام )١٩٧٣سبتمرب / أيلول٢٦، املؤرخ ،
، قرار آخر بشأن محاية خصوصية األفراد إزاء مـصارف البيانـات            ١٩٧٤

ـ ٢٠، املؤرخ 29E (74)القرار (اإللكترونية يف القطاع العام  سـبتمرب  /ول أيل
واعتمدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املبـادئ         ). ١٩٧٤

التوجيهية املتعلقة حبماية اخلصوصيات وتدفقات البيانات الشخـصية عـرب          

األساسية هي التنازع بني الوضع األمثـل اخلـاص حبمايـة           
البيانات والوضع األمثل اخلاص بتدفق املعلومات حبرية بـني         

وكانت والية هيسه يف أملانيا هي أول والية تسن         . )٢٦(الدول
، )٢٧(١٩٧٠تشريعاً عاماً بشأن محاية البيانات وذلك يف عام         

 .)٢٨(١٩٧٣السويد هي أول بلد يفعل ذلك يف عام         بينما كانت   
_________________________________________  

، كما اعتمد جملس أوروبا اتفاقية محاية األفراد فيمـا          ١٩٨٠احلدود يف عام    
واستغرقت اجلهـود   . ١٩٨١م  يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية يف عا      

فقد طلبت جلنة حقوق    . املبذولة داخل األمم املتحدة وقتاً أطول لكي تنضج       
، إىل  ١٩٧٧مـارس   / آذار ١١املؤرخ  ) ٣٣-د( باء   ١٠اإلنسان، يف قرارها    

اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات إجراء دراسة ثانية بشأن املبـادئ            
وعمـل الـسيد    . ان امللفات الشخصية احملوسبة   التوجيهية ذات الصلة يف ميد    

وأوصـى التقريـر    . لويس جوانيه مقرراً خاصاً للجنة الفرعية يف هذا الصدد        
بالنظر يف اخليارات املمكنة إلعداد معايري دنيا تقررها التـشريعات الوطنيـة            

 ٤٥/٩٥ويف قرار اجلمعية العامـة      ). E/CN.4/Sub.2/1983/18انظر  (والدولية  
، اعتمـدت اجلمعيـة املبـادئ    ١٩٩٠ديـسمرب   /كانون األول  ١٤املؤرخ  

التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية املعّدة باحلاسبة اإللكترونية، وهي         
 املـؤرخ   ١٩٩٠/٣٨املبادئ الواردة يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        

بادئ ولالطالع على تطورات املتابعة املتعلقة بتنفيذ امل      . ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٥
 اليت أُعدت عمالً    E/CN.4/1995/75التوجيهية، انظر على سبيل املثال الوثيقة       

؛ ١٩٩٣مـارس   / آذار ١٠ املؤرخ   ١٩٩٣/١١٣مبقرر جلنة حقوق اإلنسان     
  اليت أُعدت عمالً مبقرر جلنة حقـوق اإلنـسان         E/CN.4/1997/67والوثيقة  
 اليت  E/CN.4/1999/88؛ والوثيقة   ١٩٩٥مارس  / آذار ٨ املؤرخ   ١٩٩٥/١١٤

 / نيـسان  ١٦ املؤرخ   ١٩٩٧/١٢٢ أُعدت عمالً مبقرر جلنة حقوق اإلنسان     
 ١٩٩٩/١٠٩وقررت جلنة حقوق اإلنـسان، يف مقررهـا         . ١٩٩٧أبريل  

رفع هذه املسألة مـن     ) أ: (، بدون تصويت  ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٨املؤرخ  
عتبـار  جدول أعماهلا، بالنظر إىل أن املبادئ التوجيهية املنطبقة ُتؤخـذ يف اال    

أن تطلب إىل األمني العام أن يعهد       ) ب(بصورة تدرجيية من جانب الدول؛ و     
إىل هيئات التفتيش املختصة مبهمة ضمان تنفيذ املبادئ التوجيهية من جانب           

  .املنظمات املعنية داخل منظومة األمم املتحدة
 J. Bing, “The Council of Europe Convention and theانظر  )٢٦(

OECD guidelines on data protection”, Michigan Yearbook of 

International Legal Studies, vol. 5 (1984), pp. 271–303, at p. 273.  
امسها مـن الكلمـة   ) data protection" (محاية البيانات"تستمد  ) ٢٧(

 ,Datalagen (١٩٧٣قانون البيانات لعـام  : السويد. "Datenschutz"األملانية 

انظر أيضاً، على سبيل    . ١٩٧٤يوليه  / متوز ١أ سريانه يف    ، وقد بد  )1973:289
 lov om (١٩٧٨قانون سجالت البيانات الشخصية لعـام  : املثال، النرويج

personregistre mm av 9 juni 1978 nr 48(  كـانون  ١، وقد بدأ سـريانه يف 
 lov nr (١٩٧٨قانون السجالت اخلاصة لعام : ؛ الدامنرك١٩٨٠يناير /الثاين

293 af 8 juni 1978 om private registre mv (   وقانون سـجالت الـسلطات
 lov nr 294 af 8 juni 1978 om offentlige myndigheders (١٩٧٨العامة لعام 

registre(      قـانون  : ؛ كندا ١٩٧٩يناير  / كانون الثاين  ١، وقد بدأ سرياهنما يف
ة وقـانون اخلـصوصي  ) Human Rights Act (١٩٧٧حقوق اإلنسان لعـام  

قانون محاية البيانـات  : ؛ أملانيا)Federal Privacy Act (١٩٨٢االحتادي لعام 
القانون : ؛ فرنسا)Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (١٩٧٧االحتادي لعام 

 بشأن معاجلـة البيانـات   ١٩٧٨يناير / كانون الثاين  ٦ املؤرخ   ١٧-٧٨رقم  
 loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à(وامللفات واحلريـات الفرديـة   

l’informatique, aux fichiers et aux libertés(قانون محايـة  : ؛ اململكة املتحدة
  .)Data Protection Act (١٩٨٤البيانات لعام 

)٢٨( Bing املرجع املذكور ،) ٢٧١، ص ) أعاله٢٦احلاشية.  
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واختارت بعض الدول األخرى اعتماد تـشريعات بـشأن         
  .)٢٩(مواضيع حمددة أكثر قطاعية

اجليل "وأدت االختالفات والتباينات يف تنفيذ تشريعات          -٧
إىل استحداث إجراءات وتطورات أخرى يف إطار االحتاد        " األول

ه التطـورات إىل القيـام يف       وأدت هذ . األورويب وأماكن أخرى  
يوجـد   ، والـيت  )٣٠("اجليل الثاين "وقت الحق باعتماد صكوك     

__________  
يف الواليات املتحدة، على سبيل املثال، اعُتِمدت التـشريعات          ) ٢٩(
 the Privacy Act, Pub. L. No. 93–579 (١٩٧٤ اخلصوصية لعام قانون: التالية

 the Fair Credit Reporting(؛ وقانون االستعالمات االئتمانية الرتيهة )(1974)

Act, Pub. L. No. 91–508 (1970)(ـ ـ؛ وقانون احل ة ـق يف اخلصوصية املالي
)the Right to Financial Privacy Act, Pub. L. No. 95–630 (1978)( ؛ وقانون

 the Cable Communications (١٩٨٤سياسات االتصاالت السلكية لعـام  

Policy Act, Pub. L. No. 98–549 (1984))( ؛ وقانون احلقوق التعليمية لألسر
 .the Family Educational Rights and Privacy Act, Pub. L. No(واخلصوصية 

93–380 (1974).(  
ة من االتفاق العام بشأن التجـارة يف        تتوخى املادة الرابعة عشر    ) ٣٠(

املرفق باتفـاق   ( املعتمد يف إطار منظمة التجارة العاملية        ١٩٩٤اخلدمات لعام   
، وهي املادة املتعلقـة باالسـتثناءات       )مراكش املنشئ ملنظمة التجارة العاملية    

ضـرورية  "العامة، مجلةَ أمور من بينها احتمال اعتماد إنفاذ تدابري تكـون            
متثال للقوانني أو األنظمة اليت ال تكون غري متفقة مع أحكام هـذا    لضمان اال 

محايـة  ‘ ٢‘: [...] االتفاق، مبا يف ذلك القوانني أو األنظمة املتعلقة مبا يلـي   
خصوصية األفراد فيما يتصل مبعاجلة ونشر البيانات الشخصية ومحاية سـرية           

 الصادر عـن    EC/95/46انظر أيضاً التوجيه    ". السجالت واحلسابات الفردية  
أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٤الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب املؤرخ       

 واملتعلق حبماية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية ونقـل           ١٩٩٥
هذه البيانات حبرية، والذي ينص على بنية تنظيمية مفصلة بشأن اخلـصوصية    

 Official Journal of( األورويب داخلياً لكي تعتمدها الدول األعضاء يف االحتاد

the European Communities, No. L. 281, 23 November 1995, p. 31 .( انظر
 محاية األفراد فيما يتعلق باملعاجلـة اآلليـة         أيضاً الربوتوكول اإلضايف التفاقية   

، املتعلق بسلطات الرقابة وتدفق البيانات عرب احلدود لعام         للبيانات الشخصية 
الصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتاد       EC/2002/58؛ والتوجيه   ٢٠٠١

 بشأن معاجلة البيانـات الشخـصية       ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٢األورويب املؤرخ   
 Official Journal of the(ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكترونية 

European Communities, No. L 201, 31 July 2002, p. 37(  وهذا التوجيـه ،
 الصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتـاد    EC/97/66يلغي التوجيه السابق    

 بشأن معاجلة البيانـات     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥األورويب املؤرخ   
 ,.ibid(الشخصية ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية 

No. L 24, 30 January 1998, p. 1 .(2006/24ر أيضاً التوجيه انظ/EC الصادر 
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب املؤرخ        

بشأن اإلبقاء على البيانات املولَّدة أو املعالَجة فيما يتصل بتقـدمي خـدمات             
االتصاالت اإللكترونية املتاحة بصورة عامـة أو فيمـا يتعلـق بـشبكات             

 EC) ibid., No. L 105, 13 April/2002/58ملعدِّل للتوجيه االتصاالت العامة وا

2006, p. 54( . من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب ٨وحتتوى املادة 
علـى حكـم   ) مل يبدأ نفاذه بعد (٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٧املعلَن يف   

 :حمدد بشأن محاية البيانات الشخصية
  .يانات الشخصية املتعلقة بهلكل فرد احلق يف محاية الب  -١"  
جيب معاجلة هذه البيانات معاجلة نزيهة لألغراض احملددة وعلى       -٢"  

. أساس موافقة الشخص املعين أو على أساسٍ مشروعٍ آخر مبني يف القانون           
ولكل فرد احلق يف الوصول إىل البيانات اليت ُجمعت بـشأنه، واحلـق يف              

  .تصحيح هذه البيانات

لبعضها، مثـل التوجيـه الصادر عــن االحتاد األورويب، آثار        
 .)٣٢("اجليـل الثـاين   "، واعتماد تـشريعات     )٣١(على دول ثالثة  

_________________________________________  
" ال هلذه القواعد خاضعاً لرقابة سـلطة مـستقلة        يكون االمتث   -٣"  

)Ibid., No. C 364, 18 December 2000, p. 1.(  
واعتمد أيضاً منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ،           

 يف جمال التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط       ة، إطار اخلصوصي  ٢٠٠٤يف عام   
 بشأن اخلـصوصية يف جمـال       اهلادئ، والذي يرمي إىل اعتماد هنج متسق      

املعلومات كوسيلة لضمان تدفق املعلومات حبرية يف منطقة آسيا واحملـيط           
  ). أعاله٩انظر احلاشية (اهلادئ 

 الصادر عن الربملـان     EC/95/46 من التوجيه    ٢٥تتناول املادة    )٣١(
نقل البيانـات   ) أعاله ٣٠انظر احلاشية   (األورويب وجملس االحتاد األورويب     

 بلدان ثالثة على أساس مستوى واٍف من احلمايـة، وحتـدد       الشخصية إىل 
واسـتجابةً  .  الظروف اليت ُيسمح فيها باستثناءات يف هذا الصدد٢٦املادة  

هلذا التوجيه اعتمدت وزارة التجارة يف الواليات املتحدة مبادئ املالذ اآلمن 
اليت تشجع الـشركات  ) Safe Harbour Privacy Principles(للخصوصية 

وقد أصدرت وزارة التجارة بالواليات املتحدة .  التعاون يف هذا الصدد   على
 ,Federal Register, vol. 65انظـر   (٢٠٠٠يوليه / متوز٢١هذه املبادئ يف 

Nos. 142 and 182 (2000)ً؛ وانظر أيضا :www.ita.doc.gov .(  واعتـرف
 هبذه  ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢٦ املؤرخ   EC/2000/520قرار املفوضية األوروبية    

 Official Journal of the European(املبادئ باعتبارها توفر محاية وافيـة  

Communities, No. L 215, 25 August 2000, p. 7 .(  ومسألة مدى كفايـة
مستوى احلماية املتصل بنقل البيانات إىل الواليات املتحدة هـي مـسألة            

مايو / أيار٣٠ أصدرت بشأهنا حمكمة العدل للجماعات األوروبية حكماً يف   
 ibid., No. Cانظر  (C-318/04 وC-317/04 يف القضيتني املضمومتني ٢٠٠٦

178, 29 July 2006, p. 1 .( وسعى الربملان األورويب، يف مجلة أمور، إىل إلغاء
 الصادر عن مفوضـية     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   EC/2004/535القرار  

جالت أمساء املسافرين جواً    اجلماعات األوروبية الذي أذن بنقل بيانات س      
 ibid., No. L(إىل مكتب اجلمارك ومحاية احلدود التابع للواليات املتحدة 

235, 6 July 2004, p. 11 .( وألغت احملكمة هذا القرار استناداً إىل نقطة فنية
  . مفادها أن هذه املسألة خترج عن نطاق اختصاص اجلماعة األوروبية

الحتادي بشأن املعلومات واملعلوماتيـة     القانون ا : االحتاد الروسي  ) ٣٢(
: ؛ األرجنـتني  ١٩٩٥ينـاير   / كانون الثاين  ٢٥ومحاية املعلومات الصادر يف     

 تـشرين  ٤الـصادر يف  ) No. 25.326(قانون محاية البيانـات الشخـصية   
 بـشأن   ١٥/١٩٩٩القانون األساسي رقـم     : سبانياإ؛  ٢٠٠٠أكتوبر  /األول

؛ ١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣محاية البيانات الشخصية الصادر يف      
 وقانون تعـديل اخلـصوصية لعـام        ١٩٨٨قانون اخلصوصية لعام    : أستراليا
 ١٢قانون محاية البيانـات الـصادر يف        : ؛ إستونيا )القطاع اخلاص  (٢٠٠٠
 ١٩٨١قانون محاية البيانات الـصادر عـاَم        : ؛ إسرائيل ٢٠٠٣فرباير  /شباط

 ١٨اية البيانات االحتادي الـصادر يف       قانون مح : ؛ أملانيا ١٩٩٦واملعدَّل عاَم   
) Länder(، وقوانني محاية البيانات املعتمـدة يف الواليـات         ٢٠٠١مايو  /أيار

قانون محاية البيانات لعام    : لتنفيذ التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب؛ أيرلندا      
 ١٠ الـصادر يف     ٢٠٠٣، املعدل بقانون محايـة البيانـات لعـام          ١٩٩٨
 بشأن محاية األفراد وغريهم     ٦٧٥القانون رقم   : ؛ إيطاليا ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 كـانون   ٣١من األشخاص فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية الصادر يف          
 ١، وقانون محاية البيانات اجلديد الذي بدأ سريانه يف          ١٩٩٦ديسمرب  /األول

، قانون محاية البيانات يف بـاراغواي     : ؛ باراغواي ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 
  مشروع القانون  :  املنظِّم للمعلومات الشخصية؛ الربازيل    ١٦٨٢القانون رقم   
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ريعات علـى   ـن التش ـاًً للنهوض بس  ـود أيض ـجه وُبذلت
ـ    أساس التشريع النموذجي    د يف إطـار متعـدد     ـ الـذي أُع

_________________________________________  
  )تابع() ٣٢(احلاشية 

قانون محاية البيانـات    : ؛ الربتغال ١٥١ ومشروع القانون رقم     ٦١/١٩٩٦رقم  
: ؛ بلجيكا ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ الصادر يف    ٦٧/٩٨الشخصية رقم   

 ٨اية اخلصوصية فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخـصية الـصادر يف            قانون مح 
 كـانون   ١١، واملعدَّل بقانون التنفيذ الصادر يف       ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول 

؛ ٢٠٠١فربايـر  / شباط١٣ والتشريع الثانوي الصادر يف    ١٩٩٨ديسمرب  /األول
، ١٩٩٧أغـسطس   / آب ٢٩قانون محاية البيانات الشخصية الصادر يف       : بولندا

القانون األساسي املتعلق حبماية    : ؛ تونس ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١املعدَّل يف   
؛ ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٧ الصادر يف    ٦٣-٢٠٠٤املعطيات الشخصية رقم    

أبريل / نيسان ٤قانون محاية البيانات الشخصية الصادر يف       : اجلمهورية التشيكية 
لشخـصية احملفوظـة لـدى      قانون محاية البيانات ا   : ؛ مجهورية كوريا  ٢٠٠٠

، والقانون املتعلق بتعزيز ومحايـة      ١٩٩٤لعام  ) ٤٧٣٤رقم  (الوكاالت العامة   
قانون معاجلة  : ؛ الدامنرك ١٩٩٩لعام  ) ٥٨٣٥رقم  (البنية األساسية للمعلومات    

: ؛ سـلوفاكيا  ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣١الصادر يف   ) ٤٢٩رقم  (البيانات الشخصية   
ن محاية البيانات الشخصية، بصيغته املعدلـة        بشأ .Coll 428/2002القانون رقم   
 والقـانون رقـم     .Coll 576/2004 والقانون رقم    .Coll 602/2003بالقانون رقم   
90/2005 Coll. املستند  (١٩٩٩قانون محاية البيانات الشخصية لعام      : ؛ سلوفينيا

 ، والقانون املعدِّل لقانون محاية البيانـات الشخـصية        )إىل اتفاقية جملس أوروبا   
 ٢٠٤:١٩٩٨قانون البيانات الشخصية    : ؛ السويد ٢٠٠١يوليه  /الصادر يف متوز  

 ٣ الصادرة يف    ١١٩١:١٩٩٨، والالئحة   ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٩الصادر يف   
القانون االحتادي بشأن محاية البيانـات   : ؛ سويسرا ١٩٩٨سبتمرب  /أيلول

)No. 235.1) (LPD (   قـانون : ؛ شـيلي  ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٩الصادر يف 
؛ ١٩٩٩أغـسطس   / آب ٢٨الـصادر يف    ) No. 19.628(محاية احلياة اخلاصة    

 ٦ الصادر يف    ١٧-٧٨ املعدِّل للقانون رقم     ٨٠١-٢٠٠٤القانون رقم   : فرنسا
رقـم  (قانون البيانات الشخصية الفنلنـدي      : ؛ فنلندا ١٩٧٨يناير  /كانون الثاين 

 ١  ، بـصيغته املعدلـة يف     ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٢الصادر يف   ) ٥٢٣/١٩٩٩
، والقانون الفنلندي حلماية البيانـات يف أمـاكن    ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 
لعام ) محاية الفرد (قانون معاجلة البيانات الشخصية     : ؛ قربص ٢٠٠٤العمل لعام   

، وقانون تنظيم االتـصاالت اإللكترونيـة       ٢٠٠٣، بصيغته املعدلة عام     ٢٠٠١
 املعلومـات الشخـصية    قانون محايـة  : ؛ كندا ٢٠٠٤واخلدمات الربيدية لعام    

قانون محاية البيانات الشخصية املعدل     : ؛ التفيا ٢٠٠١والوثائق اإللكترونية لعام    
قانون محاية  : ؛ لكسمربغ ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤بالقانون الصادر يف    
 IX-1296القانون رقـم    : ؛ ليتوانيا ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢البيانات الصادر يف    

ينـاير  / كانون الثـاين   ٢١انات الشخصية الصادر يف     بشأن احلماية القانونية للبي   
: ؛ اململكـة املتحـدة    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٣، بتعديالته الصادرة يف     ٢٠٠٣

، املُـستكَمل بالتـشريع   ١٩٩٨يوليه / متوز١٦قانون محاية البيانات الصادر يف     
قانون محاية البيانات الشخـصية     : ؛ النمسا ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٧الصادر يف   

 والتـشريعات الـصادرة يف الواليـات        ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٧يف  الصادر  
)Länder(         قـانون  :  لتنفيذ التوجيه الصادر عن االحتـاد األورويب؛ نيوزيلنـدا

 بشأن  LXIIIالقانون رقم   : ؛ هنغاريا ١٩٩٣يوليه  / متوز ١اخلصوصية الصادر يف    
تمام محاية البيانات الشخصية وإتاحة إطالع اجلمهور على البيانات موضع االه         

 بشأن القانون اجلنائي فيمـا      ١٩٧٨ لعام   IV، والقانون رقم    ١٩٩٢العام لعام   
يتعلق بإساءة استخدام البيانات الشخـصية وإسـاءة اسـتخدام املعلومـات            

 كـانون   ١٤ الـصادر يف     XXVIالشخصية، وقانون محاية البيانـات رقـم        
؛ ٢٠٠٢ لعـام    XXXI، بصيغته املعدلة بالقانون رقـم       ٢٠٠١ديسمرب  /األول
 ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ٦قانون محاية البيانات الشخصية الـصادر يف        : هولندا

؛ )مدونات السلوك القطاعية السابقة ختضع للمراجعة لكي تـصبح تـشريعاً          (
؛ ٢٠٠٣ لعـام    ٥٧قانون محاية املعلومات الشخصية، والقانون رقـم        : اليابان
يتعلق مبعاجلة البيانات    بشأن محاية األفراد فيما      ٢٤٧٢قانون التنفيذ رقم    : اليونان

  .١٩٩٧أبريل / نيسان١٠الشخصية، والذي بدأ سريانه يف 

زالت بعض الدول األخرى تنحو إىل سن       وما  . )٣٣(األطراف
واخليارات املفضلة  . )٣٤(تشريعات قطاعية بشأن مواضيع حمددة    

اليت تبنتها الدول تضرب جبذورها عميقاً يف التقاليد التارخييـة          
وبصورة أعـم، فـإن     . )٣٥(والقانونية والسياسية هلذه الدول   

تمدة يف السياق األورويب تضع قيوداً علـى مجـع          القوانني املع 
وهي تتطلب إخطاراً مسبقاً باألغراض اليت تكون      . )٣٦(البيانات

وعالوة على ذلك، فأي استخدام     . البيانات مطلوبة من أجلها   
الحق للبيانات، ما مل يكن قد أُذن به مبوافقة الشخص صاحب 

وجـب  البيانات أو ما مل يكن خالفاً لذلك مسموحاً بـه مب          
ثانيـاً،  . القانون، جيب أن يكون متفقاً مع األغراض احملـددة        

يفرض التشريع ضوابط الحقة هتدف إىل ضـمان املوثوقيـة          
ومن عناصر هذه املوثوقية اإلخطار بوجود      . املستمرة للبيانات 

__________  
اقترح االجتماع الذي عقده مـؤمتر وزراء القـانون لـدول            ) ٣٣(

 يف كينغستاون يف سانت فنسنت وجزر غرينادين        ٢٠٠٢الكومنولث يف عام    
من أجل القطـاعني اخلـاص      (مشروعي قانونني منوذجيني بشأن اخلصوصية      

وقد تأثر القانون النموذجي بالنظام الكنـدي حلمايـة البيانـات           ). والعام
 ١٩٩٨الشخصية، وبقانون محاية البيانات الصادر يف اململكة املتحدة يف عام           

الذي ينفذ التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب، فضالً عن املبادئ التوجيهية           
  . الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

قـانون  : يف الواليات املتحدة، اعُتمدت التـشريعات التاليـة        ) ٣٤(
؛ وقانون االسـتعالمات  )Privacy Act, 5 U.S.C. § 552a (2001)(اخلصوصية 

؛ )Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681 (2001)(االئتمانية الرتيهـة  
 ,Video Privacy Protection Act(وقانون محاية اخلصوصية يف جمال الفيـديو  

18 U.S.C. § 2710–2711 (2000)(  ؛ وقانون سياسات االتصاالت الـسلكية
)Cable Communications Policy Act, 47 U.S.C. § 551 (2000)(  ؛ وقـانون

 § .Drivers Privacy Protection Act, 18 U.S.C(محاية خصوصية الـسائقني  

 Telephone(تفية ؛ وقانون محاية مستهلكي اخلدمات اهلا)(2000) 2725–2721

Consumer Protection Act, 47 U.S.C. § 227 (2000)(   ؛ وقـانون احلقـوق
 ,Family Educational Rights and Privacy Act(التعليمية لألسر واخلصوصية 

20 U.S.C. § 1232 (2000)(  ؛ والقانون املتعلق بإمكانية نقل التأمني الـصحي
 .Health Insurance Portability and Accountability Act, Pub. L(واملـساءلة  

No. 104–191 (1996)(    ؛ وقانون محاية خصوصية األطفـال علـى شـبكة
–Children Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. § 6501(اإلنترنـت  

6506 (2000).(  
، ص  ) أعـاله  ١٧احلاشـية   (، املرجع املذكور    Hondiusانظر   )٣٥(
شريعاً وحيداً يتناول القطاعني العام     وقد اعتمدت الدول إما ت    . ١١١-٨٧

مثل الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب،       (واخلاص معاً على قدم املساواة      
؛ أو قانوناً وحيداً    )واالحتاد الروسي واألرجنتني وإسرائيل وسويسرا وشيلي     

يتناول القطاعني العام واخلاص يف فصول منفصلة أو قـانونني منفـصلني            
مثل أستراليا وبـاراغواي    (العام واخلاص كالً على حدة      يتناوالن القطاعني   

؛ أو قانوناً يتناول القطاع العام وأجزاء منفصلة من التشريع          )وتونس وكندا 
على سبيل املثال، مجهورية    (تتناول جوانب شىت من أنشطة القطاع اخلاص        

ويف بعض احلاالت، يكون التـشريع العـام مـصحوباً          ). كوريا واليابان 
  ).مثل نيوزيلندا(اعد سلوك بديلة للقطاعات املختلفة مبدونات قو

ــر  ) ٣٦(  G. M. Epperson, “Contracts for transnationalانظ

information services: securing equivalency of data protection”, Harvard 

International Law Journal, vol. 22 (1981) pp. 157–175, at p. 162.  
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سجالت البيانات هذه، وإتاحة الوصول إليها، وإتاحة الفرصـة    
 ثالثاً، تـنظم هـذه      .)٣٧(إلجراء تصحيحات للبيانات اخلاطئة   

التشريعات اجلوانب املتعلقة بأمن ومحاية هذه البيانات عن طريق         
وضع ترتيبات خبصوص ختزينها واستعماهلا، مبا يف ذلك إجراءات 

. لالحتياط من فقداهنا أو تدمريها أو الكشف عنها بـدون إذن          
وجيب تسجيل أي استعمال هلا أو كشف عنها كما جيب إخطار 

يانات يف حال أي استعمال هلا أو كـشف         الشخص صاحب الب  
رابعـاً،  . وُتنشأ آلية لتناول هذه املـسائل     . )٣٨(عنها دون إذن  

  .يتوخى أيضاً إنشاء نظام للنظر يف املظامل واإلنصاف

 خاصـة يف    -ومن الناحية األخرى، فإن النهج املتبـع          -٨
 قطاعي، إذ يعتمد على مزيج من التـشريع         -الواليات املتحدة   

، وتكون االستجابات مدفوعـة إىل      )٣٩(والتنظيم الذايت والتنظيم  
ويتناول التشريع أساساً القطاع العام     . حد أبعد بعوامل السوق   

أو اجملاالت املتخصصة منه؛ واألشخاص أصحاب البيانات الذين        
وعالوة على  . ُتوفَّر هلم احلماية هم املواطنون واألجانب املقيمون      

  .مبسائل اإلنفاذذلك، ال توجد وكالة وحيدة مكلفة 

وقد جتدر أيضاً مالحظة أن قطاع الصناعة قد باشر دوراً   -٩
نشطاً يف اعتماد مدونات قواعد للتنظيم الذايت حلماية البيانـات         

  .)٤٠(الشخصية
وقد سلمت السوابق القضائية أيـضاً بأمهيـة محايـة            -١٠

 أن فيَشرقضية  فمحكمة العدل األوروبية قد أكدت يف. البيانات
محاية البيانات تشكل مبادئ عامة ضمن قانون اجلماعة        مبادئ  
 الصادر عن الربملـان     EC/95/46وأكدت أن التوجيه    . األوروبية

األورويب وجملس االحتاد األورويب قد اعتمد، علـى مـستوى          
  اجلماعة األوروبية، مبادئ عامة تشكل بالفعل جزءاً من قـانون    

  
__________  

  .املرجع نفسه )٣٧(
  .ع نفسهاملرج )٣٨(
تعليقات الواليات املتحدة بشأن إدارة اإلنترنت، الصادرة عن         )٣٩(

: ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٥مكتب الشؤون االقتصادية وشؤون األعمال يف       
أّي هنـج فعال لضمان محاية     : [...] محاية البيانات وحقوق اخلصوصية   "

وجود قوانني مناسـبة حلمايـة خـصوصية        : املعلومات الشخصية يشمل  
اجملاالت البالغة احلساسية مثل اخلصوصيات املاليـة والطبيـة         املستهلك يف   

وخصوصية األطفال؛ وإنفاذ احلكومة هلذه القوانني؛ وتـشجيع اجلهـود          
-WSIS" (املبذولة من جانب القطاع اخلاص حلماية خصوصية املـستهلك        

II/PC-3/DT/7E, p. 24(  ؛ وهذه التعليقات متاحة على املوقع اإللكتـروين
 www.itu.int, "Compilation of comments: لالتـصاالت لالحتاد الـدويل 

received on the Report of the Working Group on Internet Governance 

(WGIG)", 30 August 2005.  
انظـر  . تقوم غرفة التجارة الدولية بدور رائد يف هذا الصدد         )٤٠(

ضـعي  جمموعـة أدوات لوا   "على سبيل املثال الدليل الصادر عنها بعنوان        
، وميكن اإلطالع عليه على املوقع )Toolkit for Policymakers" (السياسات
  .www.iccwbo.org: اإللكتروين

، سهوفغ رِشنون ضيةويف ق . )٤١(الدول األعضاء يف اجملال املعين    
أشارت احملكمة إىل أن أحكام التوجيه املذكور، بقدر ما تـنظم        
معاجلة البيانات الشخصية املعّرضة لالنتهاك، وخاصة احلـق يف         
اخلصوصية، جيب بالضرورة تفسريها يف ضوء احلقوق األساسية        
اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من املبادئ العامة لقـانون اجلماعـة     

) ج(٧و) ج)(١(٦املادتني  "أت احملكمة أيضاً أن     ور. األوروبية
 تنطبقان بصورة مباشرة، مبعىن أنـه       ٩٥/٤٦ من التوجيه    )ه(و

جيوز للفرد أن يعتمد عليهما أمام احملاكم الوطنية إللغاء تطبيـق           
وقد . )٤٢("قواعد القانون الوطين اليت تتعارض مع تلك األحكام       

حة حبماية البيانات سلمت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان صرا
الشخصية كحق أساسي باعتبارها تـدخل ضـمن احلـق يف           

 من االتفاقية األوروبيـة     ٨اخلصوصية املنصوص عليه يف املادة      
  .)٤٣(حلقوق اإلنسان

والصكوك الدولية امللزمة وغري امللزمـة، فـضالً عـن            -١١
التشريعات الوطنية اليت اعتمدهتا الدول والقـرارات القـضائية،         

مجع ) أ: (عدد من املبادئ األساسية من بينها ما يلي       تكشف عن   
الدقـة؛  ) ب(البيانات ومعاجلتها بصورة مـشروعة ونزيهـة؛        

 الشفافية؛  )ه(التناسبية؛  ) د(حتديد الغرض وتعيني حدوده؛      )ج(
__________  

)٤١ ( The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food ex 

parte Fisher (Case No. C-369/98.), Judgement of the European Court of 

Justice of 14 September 2000, Official Journal of the European 

Communities, No. C 355, 25 November 2000, p. 4 .التوجيـه  وخبصوص 
95/46/EC أعاله٣٠، انظر احلاشية .  

إحالة من   (C-139/01 و C-138/01 و C-465/00القضايا املضمومة    ) ٤٢(
 Verfassungsgerichtshofأجل احلصول علـى قـرار أويل مـن حمكمـيت            

ــساويتنيOberster Gerichtshofو  .Rechnungshof (C-465/00) v):  النم

Österreichischer Rundfunk and Others and between Christa Neukomm 

(C-138/01), Joseph Lauermann (C-139/01) and Österreichischer 

Rundfunk ("Protection of individuals with regard to the processing of 

personal data - Directive 95/46/EC - Protection of private life - Disclosure 

of data on the income of employees of bodies subject to control by the 

Rechnungshof"), Judgement of the European Court of Justice of 20 May 

2003, Official Journal of the European Union, No. C 171, 19 July 2003, 

p. 3, para. 2.  
 ,Amann v. Switzerland, Application no. 27798/95: انظر أيضاً ) ٤٣(

Judgement of 16 February 2000, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2000-II, pp. 245 et 

seq.; Leander case, Judgement of 26 March 1987, European Court of 

Human Rights, Series A: Judgements and Decisions, vol. 116, pp. 6 et 

seq.; Rotaru v. Romania, Application no. 28341/95, Judgement of 4 May 

2000, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2000-V, pp. 109 et seq.; Turek v. Slovakia, 

Application no. 57986/00, Judgement of 14 February 2006, European 

Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2006-II, pp. 

41 et seq.  
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مشاركة الفرد وخاصة حقه يف الوصول إىل البيانات املعنية؛         ) و(
راقبة والسند القـانوين؛    امل) ط(املسؤولية؛  ) ح(عدم التمييز؛   ) ز(
معادلة البيانات يف حالة تدفق البيانـات الشخـصية عـرب           ) ي(

  .مبدأ إمكانية إيراد استثناءات) ك(احلدود؛ 

  إعداد مقترح لكي تنظر فيه اللجنة  -جيم
يتمثل اهلدف من املقترح احلايل يف إعداد مبادئ عامـة            -١٢

تعراض العـام   إذ يشري االس  . مالزمة حلماية البيانات الشخصية   
للمعايري والقواعد القائمة إىل أنه مع وجود اختالفات يف النهج          

. املتبع، توجد مصاحل مشتركة بشأن عدد من املبادئ األساسية        
فالسوابق واملواد ذات الصلة األخرى، مبا يف ذلك املعاهـدات          
والتشريعات الوطنية واألحكام القضائية والصكوك غري امللزمة،       

ية إعداد جمموعة أحكام توضـح املـسائل ذات         تشري إىل إمكان  
. الصلة يف جمال محاية البيانات يف ضـوء املمارسـة املعاصـرة           

وسيكون من شأن هذه العملية املساعدة يف تيسري إعداد جمموعة          
مبادئ توجيهية مقبولة دولياً بشأن أفضل املمارسـات، كمـا          
سيكون من شأهنا مساعدة احلكومات يف إعـداد تـشريعات          

وهي ستساعد أيضاً قطاع الصناعة يف استحداث مناذج        . ةوطني
من املبادئ املتعلقة   " جيل ثالث "وستكون بلورة   . للتنظيم الذايت 

باخلصوصية بشري خري يف ظـل النـداءات املتزايـدة املطالبـة            
وعلى الرغم مـن أن هـذا       . باستجابة دولية بشأن هذه املسألة    

تتسم فيه حـىت اآلن     اجملال تقين ومتخصص، فإنه أيضاً جمال ال        
ومع ذلـك   . ممارسة الدول بأهنا واسعة النطاق أو متطورة متاماً       

فقد تتمكن اللجنة، بتطبيق أساليب عملها، من حتديد االجتاهات    
الناشئة يف جمال الرأي القانوين واملمارسة القانونية واليت يرجح أن 

  .فتشكّل أي نظام قانوين عاملي يظهر إىل الوجود يف هناية املطا

  حتديد نطاق املوضوع
فـاحلق يف   . توجد صلة بني اخلصوصية ومحاية البيانات       -١٣

اخلصوصية يعود منشؤه إىل قرون خلت ونال مكانة دسـتورية          
، وكذلك يف صكوك    )٤٤(واعترافاً يف كثري من الواليات القضائية     

__________  
يف  نص قانون قضاة الصلح      ١٣٦١على سبيل املثال، يف عام       )٤٤(

على إلقاء القـبض  ) the Justices of the Peace Act 34 Edw. 3 c.1(إنكلترا 
على خمتلسي النظر ومسترقي السمع؛ وتطلب قانون سويدي للـسجالت          

 أن ُتستخدم يف أغراض مشروعة مجيُع املعلومات الـيت          ١٧٧٦العامة لعام   
يف تكون حبوزة احلكومة؛ ويف الواليات املتحدة، كتب وارن وبرانـديس           

 Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, “The right to (١٨٩٠عام 

privacy”, Harvard Law Review, vol. 4, No. 5 (1890), pp. 193–220 ( أن
ص " (‘يدع اآلخرون املـرء وشـأنه     ‘احلق يف أن    "احلق يف اخلصوصية هو     

 قـدمت احملكمـة العليـا    Griswold v. Connecticutويف قضية ). ١٩٥
) Bill of Rights(بالواليات املتحدة تفسرياً مستفيـضاً لـشرعة احلقـوق    

 ,United States Reports(وأكدت أن الفرد له حق دستوري يف اخلصوصية 

vol. 381 (1965), p. 479.(  

بيد أن احلق يف اخلصوصية لـيس       . )٤٥(دولية ملزمة وغري ملزمة   
ه وظالله ليس من السهل دائماً سرب غورها        مطلقاً كما أن معامل   

ومن وجهة نظر فلسفية وحتليلية، تستحـضر       . وتعيني حدودها 
اخلصوصية جمموعة متنوعة من اإلمكانيات واألفكار الـيت قـد      

املتعلقـة  ) أ: (تندرج يف واحدة أو مزيج من اجملموعات التالية       
) د(؛  )٤٦(ماتاملتعلقة باملعلو ) ج(قرار؛    املتعلقة بال ) ب(باملكان؛  

  .خصوصية االتصاالت

وعلى الرغم من أن كالً من اجملموعات األربع هلا عالقة            -١٤
باجملموعات األخرى وآثار عليها، فإن نطـاق هـذا املقتـرح           

يتناول املسألة العامة املتعلقة باخلصوصية وسـيكون أضـيق          ال
  .حدوداً وأكثر تقييداً يف اجملاالت األربعة

كيز الرئيسي للمقترح على اجملموعـة      أوالً، ينصب التر    -١٥
اجملموعة الفرعية املتعلقـة باملعلومـات مـن مـسألة          : الثالثة

اخلصوصية، وهي ُتعىن بسيطرة الفرد على معاجلـة معلوماتـه          
، وهو )٤٧( احلصول عليها والكشف عنها واستعماهلا  -الشخصية  

  إدارة نزيهـة   "مفهوم يشار إليه على حنوٍ مفيـد علـى أنـه            
  

__________  
 من  ١٧ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ١٢املادة   )٤٥(

 ٩ و ٥انظر أيضاً املـواد     . ةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي     
 من اإلعالن األمريكي بشأن حقوق وواجبات اإلنـسان، والـذي           ١٠و

اعتمده املؤمتر الدويل التاسع للدول األمريكية املعقـود يف بوغوتـا عـاَم             
 من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         ٨؛ واملادة   ١٩٤٨

 من االتفاقية   ١١؛ واملادة   ١٩٥٠لعام  ) االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   (
لعـام  " ميثاق سان خوسـيه، كوسـتاريكا     : "األمريكية حلقوق اإلنسان  

 ١٨؛ واملـادة    ١٩٩٠؛ وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل لعام        ١٩٦٩
وانظـر  . ١٩٩٠من إعالن القاهرة املتعلق حبقوق اإلنسان يف اإلسالم لعام          

حلقوق اإلنـسان والـشعوب لعـام        من امليثاق األفريقي     ١٨أيضاً املادة   
ويف جمال األخالقيات الطبية، انظر، على سبيل املثـال، مدونـة           . ١٩٨١

قواعد نورمربغ اخلاصة بالتوجيهات املتعلقة بإجراء التجارب على اإلنسان         
)Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals 

under Control Council Law No. 10 (Nuernberg, October 1946–April 

1949), 15-volume series, vol. II, Washington D.C., United States 

Government Printing Office, 1949–1953, p. 180( وإعالن جنيف لعام ،
١٩٤٨) World Medical Association, Handbook of Declarations 

(October 1996), 17.A( ١٩٦٤لعام ، وإعالن هلسنكي) ibid., 17.C, or 

"World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects", Bulletin of the 

World Health Organization, 2001, 79 (4), p. 373.(  
، )ه أعـال  ٥احلاشـية   (ور  ـع املذك ـ، املرج Kangر  ـانظ )٤٦(
) Whalen v. Roe) 429 U.S.589 (1977)ويف قـضية  . ١٢٠٣-١٢٠٢ ص

مّدت احملكمة العليا للواليات املتحدة نطاق محاية اخلـصوصية املمنوحـة           
  . مبوجب األصول القانونية ليشمل اخلصوصية يف جمال املعلومات

)٤٧( Kang املرجع املذكور ،) ١٢٠٣، ص ) أعاله٥احلاشية.  
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وسيكون من الضروري النظر يف احلقوق اليت       . )٤٨("للسجالت
  .ميتلكها الشخص صاحب البيانات ومستعملو هذه البيانات

ثانياً، سيتناول املقترح احلماية الـيت ُتمـنح لوسـيلة            - ١٦
االتصال، أي تلك اجلوانب من اجملموعـة الرابعـة املتعلقـة           
خبصوصية االتصاالت بقدر ما توجد صلة بضمان خـصوصية    

أمن وخصوصية املراسالت الربيديـة واهلاتفيـة،       : ماتاملعلو
والربيد اإللكتروين، واألشـكال األخـرى لتكنولوجيـات        

ففي ظل التكنولوجيـات احملـسَّنة،      . املعلومات واالتصاالت 
يشكل توافر املعلومات يف اجملال العام حتدياً للنموذج التقليدي         

وقـد  . )٤٩("حتمي العامل اخلفي للمرء   "للخصوصية باعتبارها   
أصبح أمن البيانات، وبيانات املوقع، والبيانات املارة عناصـر         

وينصب أمن البيانات على األمن     . تنضوي حتت ظالل احلماية   
املادي هلذه البيانات، أي جهد ُيبذل لـضمان عـدم تـدمري            

والبيانات . البيانات أو التالعب هبا يف املكان الذي توجد فيه        
 من السيولة واحلركة وميكـن      تكون أيضاً على الدوام يف حالة     

أما مكـان وجـود   . العثور عليها بسهولة حبوزة أطراف ثالثة  
 وما جيري إرساله من بيانات إىل       )٥٠()بيانات املوقع (الشخص  

 فهما مسألتان مل يعد ميكـن       )٥١()البيانات املارة (شخص آخر   
أما نوع وطبيعة احلماية . فيهما ضمان أن يظل الشخص جمهوالً

وفريها للبيانات، سواًء أثناء حالـة الـسكون أو         اليت ينبغي ت  
بيد . املرور، فهما مسألتان تندرجان ضمن نطاق هذا املوضوع  

أن احلماية املمنوحة ينبغي موازنتها حباجة اجملتمـع إىل أدوات          
تضمن إنفاذ القوانني بصورة فعالة، مبـا يف ذلـك يف جمـال             

  .مكافحة اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة
  

__________  
)٤٨( Epperson  ر  ، املرجع املذكو)  بيـد أن   ": ) أعـاله  ٣٦احلاشية

محاية البيانات ال تعين أن جتري محاية مجيع هذه املصاحل املتعلقة باخلصوصية        
إذ إن إشارة هذا املصطلح إىل احلظر املطلق لتراكم البيانـات           . محاية كاملة 

والستعماهلا أقل من إشارته إىل وضع إجراءات تكفـل إتاحـة الفرصـة             
ملعرفة مدى وجـود بيانـات تتعلـق هبـم     لألشخاص أصحاب البيانات    

  ). ١٦١-١٦٠ص " (واالستعماالت اليت ستستخدم فيها هذه البيانات
)٤٩( D. J. Solove, “Privacy and Power …”،   املرجـع املـذكور 

  .١٤٣٧، ص ) أعاله١احلاشية (
ميكن بسهولة تسجيل بيانات خط العرض وخـط الطـول            )٥٠(

ل، وكذلك اجتـاه الـسفر،      واالرتفاع اخلاصة باملعدات الطرفية للمستعم    
دقة املعلومات املتعلقة باملوقع، وحتديد هوية خليـة الـشبكة،          وومستوى  

  .ووقت حتديد معلومات املوقع
من السهل أثناء مرور البيانات حتديد هوية الطريـق الـذي            )٥١(

يسلكه االتصال ومدته وتوقيته وحجمه، والربوتوكول املستخدم، وكذلك        
مرِسل أو املستقبِل، والشبكة اليت تبدأ فيهـا        حتديد موقع اجلهاز الطريف لل    

الرسالة أو اليت تنتهي فيها، وبداية االتصال أو هنايته أو مدتـه، والـشكل              
  .الذي ُتحَمل به الرسالة

الثاً، يقتصر األمر علـى تنـاول تـدفقات البيانـات       ث  -١٧
وقد تنطوي تدفقات البيانات عرب احلدود علـى        . )٥٢(الشخصية

؛ )٥٣ (البيانـات التـشغيلية   ) أ(أنواع خمتلفة من البيانات، مثل      
املعلومـات العلميـة    ) ج(؛  )٥٤(املعامالت املالية الفعليـة    )ب(
الشخصية املتعلقـة،  املعلومات احملددة للهوية   ) د(؛  )٥٥(التقنية أو

على سبيل املثال، بالسجالت اخلاصة باالئتمان والتاريخ الطـيب       
والسجالت اإلجرامية وحجوزات السفر، أو رمبا تكون جمـرد         

 والبيانات احملددة للهوية الشخـصية    . اسم أو رقم حمدِّد للهوية    
فقط هي املقصودة بإدراجها يف نطاق هذا املقترح، على الرغم          

يانات قد تظهر أيضاً يف شكل معامالت تشغيلية        من أن هذه الب   
، وكذلك كجزء من االستقصاءات العلمية والتقنية،       )٥٦(أو مالية 

  .مبا يف ذلك االستقصاءات الدميغرافية
__________  

ــر  )٥٢(  E. J. Novotny, “Transborder data flows andانظ

international law: a framework for policy-oriented inquiry”, Stanford 

Journal of International Law, vol. 16 (1980), pp. 141 et seq . تستخدم
بيد أنه من وجهة . أحياناً كتعبريين مترادفني  " املعلومات"و" البيانات"كلمتا  

 :نظر تقنية

إىل جمموعة من الرموز املنظمة اليت ميكن معاجلتـها         ‘ البيانات‘تشري  "
فئة أعلى مـن    ‘ املعلومات‘تعين  و. باآلالت واستخدامها لإلمداد باملعلومات   

والغرض من تدفقات البيانات    . البيانات اليت ميكن أن يفهمها الكائن البشري      
عرب احلدود هو إنشاء معلومات وختزينها واستعادهتا واستخدامها؛ وُتختـزل          

  ).٧، احلاشية ١٤٤ص " (املعلومات أحياناً إىل بيانات ألغراض وسيطة
هبذه البيانات دعم القرارات    ُيقصد  . ١٥٦املرجع نفسه، ص     )٥٣(

  . التنظيمية أو مساندة مهام إدارية معينة
تنطوي هـذه املعـامالت علـى       . ١٥٧املرجع نفسه، ص     )٥٤(

  .االئتمانات واخلصوم وحتويالت النقود
هذه املعلومات تعكس نتائج جتارب     . ١٥٨املرجع نفسه، ص     )٥٥(

إحـصاءات  أو استقصاءات أو قياسات بيئية أو متعلقة باألرصاد اجلوية أو           
  .اقتصادية

انظر أيضاً قضية ما زالت منظـورة       . ١٥٧املرجع نفسه، ص     )٥٦(
)Segerstedt-Wiberg and others v. Sweden, Application No. 62332/00( ،

وكـان  . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٠وقد أُعلن قبول الدعوى املتعلقة هبا يف        
ن مجع وختـزين  على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن تبت فيما إذا كا      

موجودة بالفعل يف اجملال    "و" تتصل بأنشطتهم العامة  "معلومات عن األفراد    
، وتتسم بكوهنا معلومات دقيقة ُجمعت ألسباب تتـصل بـاألمن           "العام

أيضاً على  وينطوي األمر   . القومي، قد يشكالن خرقاً للحق يف اخلصوصية      
. للمعلومات اجملمَّعـة  احلق يف رفض إخطار األفراد املعنيني بالنطاق الكامل         

 ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٦انظر هبذا اخلصوص حكم احملكمة الصادر يف        
)Reports of Judgments and Decisions 2006-VII, pp. 131 et seq .( كذلك

 ٢٧ املـؤرخ    ١٥١/٢٠٠٣فإن احملكمة العليا آليسلندا يف حكمها رقـم         
 قد تناولـت  )Guðmundsdóttir v. Iceland (٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

يف سياق البيانات املتعلقـة بـاحلمض       " البيانات الشخصية "مسألة تعريف   
 انظر. اخللوي الصبغي ومسائل حتديد اهلوية من حيث ارتباطها بقريب ُتويف         

R. Gertz, “An analysis of the Icelandic Supreme Court judgment on the 

Health Sector Database Act”, SCRIPTed - A Journal of Law, 

Technology and Society, vol. 1, No. 2 (June 2004), pp. 241–258.  
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وحتديد املعلومات احملدِّدة للهوية الشخصية ميكن أن يكون        -١٨
عالقـة  ) ب(صدور املعلومات عن الفرد؛     ) أ(ذا صلة بكل من     

تعيني اهلوية بواسطة معلومـات قُرنـت       ) ج( الفرد؛   وصفية مع 
وهذه هي اجلوانب اليت قد حتتاج إىل محاية من كشف          . )٥٧(بالفرد

وعادة ما يـرتبط األشـخاص الطبيعيـون        . البيانات املتعلقة هبا  
ويف بعض الدول، قـد يتـأثر       . مبعلومات حتدد اهلوية الشخصية   

ويـتعني أن   . )٥٨(األشخاص االعتباريون وكيانات أخرى بذلك    
حيدد نطاق موضوع من حيث االختصاص الشخصي املعاملةَ اليت         

  .ينبغي منحها للكيانات األخرى خبالف األشخاص الطبيعيني

وتشتمل تدفقات البيانات على التدفقات فيمـا بـني           -١٩
اجلهات الفاعلة املختلفة، وقد تكون هذه اجلهات هي حكومات   

 حكومية، والقطاع   أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غري      
اخلاص، مثل الشركات ومؤسسات األعمال املتعددة اجلنـسية،        

ويتعني أن يؤخذ يف    . واليت يقدم بعضها خدمات معاجلة البيانات     
احلسبان عند تناول هذا املوضوع نطاق األنشطة املضطلع هبا يف          

  .القطاع العام أو اخلاص املعين
 متنافسة معترف   رابعاً، توجد قيود واستثناءات ومصاحل      -٢٠

ويف الواقع فإن أوجه محاية  . هبا يف جمال محاية البيانات املعلوماتية     
اخلصوصية اليت تتيحها الدساتري الوطنية والقـرارات القـضائية         
والصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تسلم بوجود قيـود         
واستثناءات حمتملة، يف شكل أوجه للحيد عن احلماية املقررة أو          

  . حتد من التقيد هباحدود

  التعاريف
اإلرسـال  "ُعرف تدفق البيانات عرب احلـدود بأنـه           - ٢١

اإللكتروين للبيانات عرب احلدود السياسية من أجل معاجلتـها         
ــات /و ــها يف ملف ــات  [أو ختزين ــات املعلوم تكنولوجي

أما نطاق املوضوع من حيث االختصاص      . )٥٩(]"واالتصاالت
ر فيها بدقة، وخاصة ما إذا      املوضوعي فهو مسألة تتطلب النظ    

كان ينبغي أن يقتصر فقط على البيانات احملوسبة اآلليـة، أم           
يشمل أي نوع من البيانات، مبا يف ذلك البيانـات املولـدة            
واملعاجلة يدوياً؛ وما إذا كان ينبغي تعريف نطاق املوضوع عن          
طريق التكنولوجيا املستخدمة أو عن طريق نوع البيانات املعنية 

  .النظر عن التكنولوجيابغض 

__________  
)٥٧ ( Kang املرجع املذكور ،) ١٢٠٨-١٢٠٧، ص) أعاله٥احلاشية.  
)٥٨( Novotny املرجع املذكور ،) ١٥٧ ، ص) أعاله٥٢احلاشية.  
)٥٩( International Barriers to Data flows, Background Report, 

Committee on Interstate and Foreign Commerce, House of 

Representatives, Ninety-Sixth Congress, First Session, April 1979, 

quoted by the panel on Legal Issues of Transborder Data Transmission, 

American Society of International Law Proceedings, vol. 74 (1980), 

p. 175.  

وسيكون من الضروري تعريف مصطلحات مثل البيانات؛   -٢٢
والشخص صاحب البيانات؛ ومستعِمل البيانات؛ وملف البيانات؛       
واإلبقاء على البيانات؛ واحملافظة على البيانات؛ والبيانات احملـدِّدة    
للهوية الشخصية؛ والبيانات احلساسة؛ والبيانات املارة؛ وبيانـات   
املوقع؛ وتدفق البيانات الشخصية عرب احلدود؛ ومعاجلة البيانـات         
الشخصية؛ واالتصال؛ والطرف الثالـث املـستعِمل؛ وبيانـات         

والتعاريف ). التصفح( وبيانات مسار النقر     ؛التسجيل واملعامالت 
إرشادية فقط؛ إذ ينبغي أن ُتؤخذ يف احلسبان فيها أوجه التقـدم            

  .رار يف بيئة الشبكاتالتكنولوجي اليت حتدث باستم

  املبادئ األساسية
يوجد عدد من املبادئ األساسية ميكن استخالصها من          -٢٣

. التطورات اليت حدثت يف هذا امليدان يف فترة أربعني عاماً تقريباً     
  :)٦٠(وهذه املبادئ تشمل ما يلي

 - مجع البيانات ومعاجلتها بطريقة مـشروعة ونزيهـة         •
 يقتـصر مجـع البيانـات       يفترض هذا املبدأ مسبقاً أن    

وينبغي بـصورة   . الشخصية على احلد األدىن الضروري    
خاصة عدم احلصول على هذه البيانات بـصورة غـري          

  ؛مشروعة عن طريق وسائل غري نزيهة
 مبدأ نوعية املعلومات هو اشتراط كيفي ويستتبع - الدقة  •

املسؤولية عن أن تكون البيانـات دقيقـة وكـذلك          
  ؛ثة مبا يتالءم والغرض املتوخىبالضرورة كاملة وحمدَّ

 يقرر هذا املبدأ اشتراط أن - حتديد الغرض وتعيني حدوده  •
ُيحدَّد للشخص صاحب البيانات الغرض الذي ُتجمـع        

وينبغي عدم الكشف عن البيانات أو      . البيانات من أجله  
. إتاحتها أو استخدامها ألغراض غري األغراض احملـددة       

ة أو مبعرفة الشخص موضـوع      وينبغي القيام بذلك مبوافق   
ويكون أي  . البيانات أو على النحو الذي يأذن به القانون       

استخدام الحق قاصراً على هذا الغرض أو على أي غرض 
وتكمن االختالفات يف النُُّهج اليت     . آخر ال يتعارض معه   

فبعض الواليات القـضائية تتـوخى أن       . تتخذها الدول 
  ؛يكون االلتزام باملوافقة مسبقاً

 تتطلب التناسبية أن يكون التدبري الضروري       - التناسبية  •
  ؛القائمةاملتخذ متناسباً مع املطالبات املشروعة 

__________  
 M. D. Kirby, “Transborder data flows: بصورة عامة ،ظران )٦٠(

and the ‘basic rules’ of data privacy”, Stanford Journal of International 

Law, vol. 16 (1980), pp. 27–66 . ًانظر أيـضا :J. M. Eger, “The global 

phenomenon of teleinformatics: an introduction”, Cornell International 

Law Journal, vol. 14 (1981) pp. 203–236 .وانظر كذلك :Secretary’s 

Advisory Committee on Automated Personal Data Systems, United 

States Department of Health, Education and Welfare, Records, 

Computers and the Rights of Citizens (1973), Appendix A, p. 147.  
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 تشري الشفافية إىل سياسة انفتاح عامة بشأن        - الشفافية  •
التطورات واملمارسات والسياسات فيما يتعلق حبمايـة       

  ؛البيانات الشخصية
 - إىل البيانات مشاركة الفرد وخاصة حقه يف الوصول         •

قد يكون هذا املبدأ هو أهم املبادئ ألغـراض محايـة           
إذ ينبغي أن يكون للفرد إمكانية الوصول إىل        . البيانات

هذه البيانات، فضالً عن إمكانية حتديد مـا إذا كـان           
احملتِفظ بامللف لديه بيانات بشأنه من عدمه، وإمكانيـة         

كل حصوله على هذه املعلومات أو إبالغها إليـه بـش         
وهذا يتفق مع حـق     . وبطريقة وبتكلفة تكون معقولة   

الفرد يف أن يعرف ما إذا كان يوجد أي ملف بيانـات         
بشأنه وأن يعرف حمتوياته وأن يطعن يف هذه البيانـات          

  ؛وأن يقوم بتصحيحها أو تعديلها أو إزالتها
 ُيفهم من هذا املبدأ أنه ينبغي عدم مجـع          - عدم التمييز   •

مل أن تؤدي إىل متييز غـري مـشروع         البيانات اليت حيت  
وهذا يشمل املعلومات اجملمعة عن األصـل       . وتعسفي

العرقي أو اإلثين، أو اللون، أو احلياة اجلنسية، أو اآلراء          
السياسية، أو املعتقدات الدينية والفلسفية وغريها مـن        

  ؛املعتقدات، فضالً عن العضوية يف رابطة أو نقابة ما
ا املبدأ أمن البيانات؛ إذ ينبغـي        يتضمن هذ  - املسؤولية  •

محاية البيانات بتدابري معقولة ومالئمة لتجنب فقداهنا أو        
تدمريها، أو الوصول إليها أو استعماهلا أو تعديلـها أو          
الكشف عنها على حنو غري مأذون به، وينبغي أن يكون          

  ؛احملتِفظ مبلف البيانات مسؤوالً عنه
 تتطلب هذه املراقبـة     - يناملراقبة املستقلة والسند القانو     •

وهذا السند وجود آلية لضمان اتباع األصول القانونية        
فينبغي وجود سلطة تكون مـسؤولة      . الواجبة واملساءلة 

  ؛قانوناً عن إنفاذ متطلبات محاية البيانات
معادلة البيانات يف حالة تدفق البيانات الشخصية عـرب           •

ـ        - احلدود صد بـه    هذا مبدأ من مبادئ التوافق؛ إذ يق
جتنب نشوء عقبات وقيود ال مربر هلا على تدفق البيانات 
حبرية، بقدر ما يكون تداول هذه البيانات متفقاً مـع          

  ؛ذا الغرضوافياً هباملعايري املوضوعة أو يعترب 
 ينطوي ذلك على سلطة     - مبدأ إمكانية إيراد استثناءات     •

تقرير استثناءات وفرض قيود إذا كانت ضرورية حلماية        
من القومي أو النظام العـام أو الـصحة العامـة أو            األ

  .األخالق العامة أو حلماية حقوق اآلخرين

  إمكانية إيراد استثناءات
بينما تتسم أوجه القلق املتعلقة باخلصوصية بأمهية حامسة،   -٢٤

فالقيم املرتبطـة   . فإنه ينبغي موازنتها باملصاحل القيمية األخرى     

 اإلحراج وبناء املودة واحلماية من      باخلصوصية والرامية إىل جتنب   
إساءة االستعمال، وهي القيم املرتبطة باحلاجة إىل محاية الفرد،         
ينبغي موازنتها بالقيم املضادة األخرى املناهضة لسيطرة الفـرد         
على املعلومات الشخصية، مثل احلاجة إىل عدم تعطيل تـدفق          

ات، وأمهيـة   التجارة واملبادالت التجارية الدولية وتدفق املعلوم     
. )٦١(ضمان احلقيقة، فضالً عن احلاجة إىل العيش يف بيئة آمنـة          

وتوجد قيود واستثناءات مسموح هبا، على سبيل املثال فيمـا          
 أو  ،، أو الصحة العامة   )٦٢(يتعلق باألمن القومي، أو النظام العام     

أو من أجـل محايـة حقـوق اآلخـرين           ،)٦٣(األخالق العامة 
 إنفاذ القانون بـصورة فعالـة       وحرياهتم، وكذلك للحاجة إىل   

والتعاون القضائي يف مكافحة اجلرائم على الصعيد الدويل، مبا يف 
  .ذلك التهديدات اليت يشكلها اإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة

وجيب تفسري معاجلة البيانات الشخصية وفقـاً ملبـادئ           -٢٥
وتبعاً لذلك، فأي هدف مـن األهـداف        . )٦٤(حقوق اإلنسان 

قة للمصلحة العامة يكون مربِّراً للتدخل يف احلياة اخلاصة إذا          احملقِّ
ضرورياً يف جمتمع   ) ب(متفقاً مع القانون؛    ) أ(كان هذا التدخل    

ليس غري متناسب مع    ) ج(دميقراطي لتحقيق أهداف مشروعة؛     
تذهب إىل أبعد من    " وفقاً للقانون "وعبارة  . )٦٥(اهلدف املتوخى 

 أساس قانوين يف القانون احمللـي،       جمرد الشكلية املتعلقة بوجود   
__________  

 ,C. Crump, “Data retention: privacy: انظر، بصورة عامـة  )٦١(

anonymity, and accountability online, Stanford Law Review, vol. 56 

(2003–2004), pp. 191–229.  
انظر، على سبيل املثـال، االتفاقيــة املتعلقـة بـاجلرائم           )٦٢(

 تـشرين   ٢٣يف  اإللكترونية اليت اعتمدها جملـس أوروبا يف بودابـست         
  .٢٠٠١نوفمرب /الثاين
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم  اعتمدتسبيل املثال،  على )٦٣(

 البشري وحقوق اإلنسان    بشأن اجملني اإلعالن العاملي   ) اليونسكو(والثقافة  
األمم املتحدة للتربيـة    منظمة   (١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١وذلك يف   

، اجمللـد   العام، الدورة التاسعة والعشرون   ، سجالت املؤمتر    والعلم والثقافة 
اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا     أقرتـه وقد ، )١٦األول، القرارات، القرار 

محاية اتفاقية  أيضاًانظر . ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٥٣/١٥٢
بالتطبيقات البيولوجية والطبية  يتعلقحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية فيما 

 والكرامةالتفاقية محاية حقوق اإلنسان  اإلضايف ربوتوكولوال ،١٩٩٧لعام 
بالتطبيقات البيولوجية والطبية، بشأن حظر استنساخ      اإلنسانية فيما يتعلق    

  .١٩٩٨ لعام الكائنات البشرية
انظـر   (C-139/01 و C-138/01 و C-465/00القضايا املضمومة    )٦٤(

  .) أعاله٤٢احلاشية 
 ,Fressoz and Roire v. France, Application no. 29183/95انظر  ) ٦٥(

Judgement of 21 January 1999, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 1999-I, pp. 1 et seq .
وعلى سبيل املثال، فعند استعراض التناسبية، ُيؤخذ يف احلسبان املدى الـيت            

والبيانات املتعلقـة باحلميميـة     .  احلياة اخلاصة  تؤثر يف حدوده البيانات على    
اخلاصة، أو الصحة، أو احلياة األسرية، أو احلياة اجلنسية جيب محايتها بقـوة             
أكرب من محاية البيانات املتعلقة بالدخل والضرائب اليت، وإن كانت شخصية           

  .أيضاً، تتعلق باهلوية بدرجة أقل ولذلك فإهنا أقل حساسية
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إمكانية "إىل األساس القانوين و   " إمكانية الوصول "فهي تتطلب   
وإمكانية التنبؤ تستلزم أن تتوفر يف صياغة القاعدة    . )٦٦(به"    التنبؤ

  . )٦٧(الدقة الكافية بغية متكني أي فرد من تنظيم سلوكه
. وما زال ينشأ عدد من القضايا يف ممارسـات الـدول            -٢٦

احملافظـة علـى     و باإلبقاء على البيانات  وتتصل القضية األوىل    
ففي عامل الفضاء اإللكتروين، توجد طريقتان أساسيتان . البيانات

عن طريق الطلب املباشـر     ) أ: (ُتجمع هبما املعلومات الشخصية   
؛ )٦٨()بيانات التسجيل وبيانـات املعـامالت     (من املستعملني   

الطريقة اليت يتـصفح هبـا      بطريقة تنصتية عن طريق تتبع       )ب(
وإحدى الطـرق  . )٦٩()بيانات مسار النقر (األشخاص اإلنترنت   

اليت استخدمت هبا الدول القانون لرصد األنشطة املضطلع هبا يف          
الفضاء اإللكتروين ألغراض إنفاذ القانون هي إصدار تشريعات        

وبصورة أساسية، فإن مقدمي خدمات  . )٧٠(اإلبقاء على البيانات  
مطالبون بتتبع مسار النقر اخلاص بزبائنهم يف الفـضاء       اإلنترنت  

اإللكتروين وجبمع وختزين البيانات املتعلقة بأنشطتهم يف هـذا         
  :وقد أثار ذلك أوجه قلق خاصة باعتبار أن ذلك. الفضاء

اإلنترنت من سياق قوامه الغموض النسيب إىل سياق قوامـه          " يعيد هيكلة "
 يف السياق يؤثر على ماهية القيم اليت تزدهر وهذا التغيري. املزيد من الشفافية

وعلى حنو حمدد، فإن اإلبقاء على البيانات، جبعله من األيسر       . على اإلنترنت 
ربط األفعال بالفاعلني، يعزز قيمة املساءلة بينما يؤدي إىل تناقص قـيميت            

  .)٧١(اخلصوصية واجملهولية
لـى  احملافظة ع وعلى عكس اإلبقاء على البيانات، فإن         - ٢٧

 هلا نطاق أضيق باعتبارها أداة لتمكني جهات إنفـاذ          البيانات
القوانني من احملافظة على السجالت واألدلة األخرى فيما يتعلق 
بزبون معني يكون موضع حتريات يف انتظار صدور أمر مـن           

__________  
)٦٦( Amann v. Switzerland) ـ ر  ـانظ ، ) أعـاله  ٤٣ يةـاحلاش

  .٦٢-٥٥الفقرات 
)٦٧( Malone v. United Kingdom, Application no. 8691/79, 

Judgement of 2 August 1984, European Court of Human Rights, Series 

A: Judgments and Decisions, vol. 82, pp. 31–32, para. 66.  
)٦٨( D. J. Solove, “Privacy and power…”   املرجـع املـذكور ،

  .١٤٠٨ ص ،) أعاله١احلاشية (
  . ١٤١١املرجع نفسه، ص  )٦٩(
على سبيل املثـال، قـرار مفوضـية اجلماعـات األوروبيـة             ) ٧٠(

2004/535/EC   كما ).  أعاله ٣١انظر احلاشية    (٢٠٠٤مايو  / أيار ١٤ املؤرخ
أن مقدمي خدمات اإلنترنت السويسريني مطالبون قانوناً بتسجيل وقت مجيع          

وتـشترط  . لربيد اإللكتروين وتارخيها وهوية املرسل وهوية املتلقـي       رسائل ا 
إسبانيا أيضاً على مقدمي خدمات اإلنترنت اإلبقاء على بعض أنواع البيانات           

 الصادر عن الربملـان     EC/2006/24انظر أيضاً التوجيه    . عن زبائنهم ملدة عام   
 بـشأن   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥األورويب وجملس االحتاد األورويب املؤرخ      

اإلبقاء على البيانات املولدة أو املعاجلة فيما يتصل بتقدمي خدمات االتصاالت           
اإللكترونية املتاحة بوجه عام أو فيما يتعلق بشبكات االتـصاالت العامـة،            

  ). أعاله٣٠احلاشية  (EC/2002/58والذي يعدِّل التوجيه 
)٧١( C. Crump املرجع املذكور ،) ١٩٤ص  ،) أعاله٦١احلاشية.  

ويف بعض احلاالت، قد تتطلـب محايـة البيانـات          . )٧٢(حمكمة
ية الشخص صاحب   الشخصية اليت هي يف شكل يسمح بتحديد هو       

البيانات أن جيري، مبجرد انقضاء الغرض احملدد، تـدمري البيانـات           
حفظها يف حمفوظات على النحو املناسـب أو إعـادة حتديـد             أو

وكلما طالت املدة اليت جيري فيها اإلبقاء علـى البيانـات        . طابعها
كلما زادت عمومية املرسوم املتعلق باالحتفاظ هبا، زادت أوجه          أو

  .ن منظور اخلصوصية وفقاً ملبادئ حقوق اإلنسانالقلق م
ومثة جانب ثان متصل باملوضوع يتمثل يف إمكانية اطالع           -٢٨

احلكومات على قواعد البيانات اخلاصة والعامة، وقدرة احلكومات        
على شراء معلومات عن األفراد الستخدامها يف جمال إنفاذ القوانني          

ي جتميع قواعد البيانـات     وكثرياً ما جير  . من قواعد بيانات خاصة   
  . )٧٣(هذه بصورة طوعية وتقامسها طواعية مع السلطات احلكومية

وقد يكون من الضروري حتديد ضـمانات تكفـل أال            -٢٩
يؤدي اإلبقاء على البيانات أو احملافظة على البيانات وإمكانيـة          
  .االطالع على قواعد البيانات إىل إفراغ اخلصوصية من مضموهنا

__________  
توحيد وتقوية أمريكا بإتاحـة األدوات املالئمـة        "قانون  إن   )٧٢(

قانون الوطنية بالواليات   " (املطلوبة العتراض اإلرهاب وسد الطريق أمامه     
 The Uniting and Strengthening America by) (املتحـدة األمريكيـة  

Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism (USA Patriot Act) ( يدخل تعديالت عديدة على ٢٠٠١لعام 
زيادة قدرات التحقيق واملراقبة لدى وكاالت إنفـاذ         التشريعات من أجل  
: فقد عّدل هذا القانون القـوانني التاليــة       . املتحدة القوانني يف الواليات  

، وقـانون خـصوصية االتـصاالت    )The Wiretap Act(قانون التنصت 
، ١٩٨٦لعام ) the Electronic Communications Privacy Act(اإللكترونية 

 the Computer Fraud(وقانون الغش احلاسويب وإساءة استعمال احلاسوب 

and Abuse Act ( ة ـة االستخبارات األجنبيـون مراقبـ، وقان١٩٨٦لعام
)the Foreign Intelligence Surveillance Act ( وقانون احلقوق ١٩٧٨لعام ،

، )Family Education Rights and Privacy Act( لألسر واخلصوصية التعليمية
 the Pen Registers(وتشريع تسجيل األرقام اهلاتفية املطلوبة والرصد والتتبع 

and Trap and Trace Devices Statute(  وقانون مكافحة غسل األمـوال ،
)the Money Laundering Control Act ( وقـانون اهلجـرة   ١٩٨٦لعام ،

، وقانون السرية املصرفية )the Immigration and Nationality Act(واجلنسية 
)the Bank Secrecy Act ( وقانون احلق يف اخلصوصية املاليـة  ١٩٧٠لعام ،
)the Right to Financial Privacy Act ( وقانون االستعالمات ١٩٧٨لعام ،

  ).Fair Credit Reporting(االئتمانية الرتيهة 
 D. J. Solove, “Digital dossiers and the: ورة عامةانظر، بص )٧٣(

dissipation of Fourth Amendment privacy”, Southern California Law 

Review, vol. 75 (2002), pp. 1083–1167 . نيويـورك  وجاء يف مقالة مبجلة
 ,The New York Times (٢٠٠٦مارس / آذار٢١ يف عددها الصادر يف تاميز

21 March 2006, B.6 (A. L. Cowan, “Librarian is still John Doe, despite 

Patriot Act Revision”) ( خطاب تصدر عن جهات األمـن  ٣٠ ٠٠٠أن 
: وانظـر أيـضاً   . القومي سنوياً مطالبة مبعلومات من سجالت الزبـائن       

John Doe, American Civil Liberties Union and American Civil 

Liberties Union Foundation v. Attorney-General, et al., United States 

Southern District Court of New York, opinion, decision and order of 

Judge Victor Marrero.  
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يم أيضاً بإيراد قيود فيما يتعلق باستخدام امللفات ومثة تسل  -٣٠
يف األغراض اإلحصائية أو يف البحوث العلمية أو فيما يتعلـق           

وتستلزم . باألغراض الصحفية أو من أجل التعبري الفين أو األديب        
أمهية ضمان احلقيقة وأمهية تدفق املعلومات حبريـة أن تعامـل           

 وإن تعلق األمر ببيانات     ملفات بيانات معينة معاملة خمتلفة حىت     
ويدخل يف هذه الفئة استخدام امللفات      . حمدِّدة للهوية الشخصية  

يف البحوث اإلحصائية أو التقنية أو العلميـة أو فيمـا يتعلـق             
وميكن تقييد احلق   . باألنشطة الصحفية أو التعبري الفين أو األديب      

يف الوصول إىل املعلومات شريطة أن ترتكز هذه القيود علـى           
القانون وأن تكون ضرورية من أجل احترام حقوق اآلخـرين          

أو  ومسعتهم، أو من أجل محاية األمن القومي أو النظام العـام          
  .محاية الصحة العامة أو األخالق العامة

  معادلة البيانات/مالءمة
يؤدي نقل البيانات من بلد إىل بلد آخر إىل إثارة أسئلة             -٣١

إذا كان ينبغي أن يتم النقل ويف       تتعلق باألمن واحلماية، مثل ما      
أية ظروف ينبغي أن يتم يف احلاالت اليت ال تستطيع فيها الدولة            
األخرى ضمان مستويات كافية من احلماية، وأي قانون سيكون 
هو القانون الواجب التطبيق وكيف ميكن حل املشاكل اليت قد          

انات وتبعاً لذلك فإن قضايا مالءمة البيانات ومعادلة البي       . تنشأ
  .قد حتتاج إىل قدر من التناول يف إطار هذا املوضوع

وُيجِمل التذييل التايل، ألغراض إرشادية فقط، القضايا         -٣٢
  :اليت قد يتعني تناوهلا

  التذييل

  محاية البيانات الشخصية وخصوصية االتصاالت: النطاق
  البيانات الشخصية: النطاق حسب االختصاص الشخصي

القطاعـان العـام    : ملوضـوعي النطاق حسب االختصاص ا   
  تساؤل عما إذا كان ينبغي إدراج املنظمات الدولية: واخلاص

  األنشطة الشخصية واملرتلية بشكل حمض: االستثناءات املمكنة
البيانات؛ الشخص صاحب البيانـات؛ مـستعِمل       : التعاريف

البيانات؛ ملف البيانات؛ اإلبقاء على البيانات؛ احملافظة على     
يانات احملدِّدة للهويـة الشخـصية؛ البيانـات        البيانات؛ الب 

احلساسة؛ البيانات املارة؛ بيانات املوقع؛ تـدفق البيانـات         

الشخصية عرب احلدود؛ معاجلـة البيانـات الشخـصية؛         
االتصال؛ الطرف الثالث املـستعِمل؛ بيانـات التـسجيل         

  واملعامالت؛ بيانات مسار النقر
تها بـصورة مـشروعة     مجع البيانات ومعاجل  : املبادئ األساسية 

ونزيهة؛ الدقة؛ حتديد الغرض وتعيني حدوده؛ التناسـبية؛        
الشفافية؛ مشاركة الفرد وخاصة حقـه يف الوصـول إىل          

 املراقبة املستقلة والـسند     ؛ املسؤولية ؛البيانات؛ عدم التمييز  
القانوين؛ معادلة البيانات يف حالة تدفق البيانات الشخصية        

   استثناءاتعرب احلدود؛ إمكانية إيراد
احملافظة على  : القيود اليت ترد على حق الوصول إىل البيانات       

  النظام العام؛ الدفاع عن الدولة وأمنها؛ الصحة العامة؛ اخل
  سرية االتصاالت؛ أمن البيانات احلساسة: السرية واألمن

أن جيـري   : احلقوق فيما يتعلق بالشخص موضوع البيانـات      
لوصـول إىل البيانـات؛     إبالغه؛ حقه يف عدم املوافقـة؛ ا      

تصحيح البيانات؛ االعتراض على معاجلة البيانات لـسبب        
  مشروع؛ احلق يف سبيل انتصاف

  الرتاهة واملشروعية؛ املساءلة: معاجلة البيانات
املوافقة؛ االلتزام التعاقـدي؛    : معايري معاجلة البيانات املشروعة   

االلتزامات القانونية األخرى؛ أن تكون ضرورية حلمايـة        
املصاحل احليوية للشخص صاحب البيانـات؛ أن تكـون         
ضرورية حتقيقاً للصاحل العام؛ أن تكون ضرورية ألغـراض         

  مصلحة مشروعة
األمن القومي؛ الدفاع؛ األمن العام؛ إنفاذ      : االستثناءات والقيود 

القانون اجلنائي؛ الشواغل املالية والرفاه االقتصادي؛ محايـة   
  ينالشخص موضوع البيانات واآلخر

التعدادات، سجالت السكان، الدراسات    (وضع السياسات   
 البحوث العلمية واإلحصاءات؛ األنـشطة      :)االستقصائية

  الصحفية والفنية
  إدارية؛ قضائية: السند القانوين وتوفري سبل انتصاف
مبدأ املالءمـة؛ حتديـد     : مالءمة مستوى احلماية عرب احلدود    

  املالءمة؛ االستثناءات
  .ع؛ التنظيم؛ التنظيم الذايتالتشري: التنفيذ
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  املرفق اخلامس
  الوالية القضائية خارج اإلقليم

)األمانة(

  معلومات أساسية  -ألف
ارسة الدولة لواليتها القضائية يف املقام األول، اقتصرت مم  -١

تقليدياً، على األشخاص واملمتلكات واألفعال داخل إقليمهـا        
وعلى حاالت استثنائية نسبياً انطوت على سفر رعاياها خارج         

واليوم فإن ممارسة الدولة للوالية القـضائية خـارج         . حدودها
ل خارج إقليمها إقليمها فيما يتعلق بأشخاص أو ممتلكات أو أفعا

قد أصبحت ظاهرة شائعة على حنو متزايد وهو ما حـدث إىل            
الزيادة يف تنقل األشخاص خـارج      ) أ( :حد كبري نتيجة ملا يلي    

العدد املتنامي للـشركات املتعـددة      ) ب(؛  )١(احلدود الوطنية 
، مبا يف ذلك األعمـال      )٢(عوملة االقتصاد العاملي   )ج( اجلنسية؛

الزيادة يف  ) د(واق األوراق املالية الدولية؛     املصرفية الدولية وأس  
األنشطة اإلجرامية عرب الوطنية، مبا يف ذلك االجتار باملخدرات،         
وغسل األموال، والغش يف األوراق املالية، واإلرهاب الـدويل؛         

االستخدام املتزايـد   ) و(؛  )٣( الزيادة يف اهلجرة غري القانونية     )ه(
راض قانونية أو غري قانونيـة،      لإلنترنت عرب احلدود الوطنية ألغ    

مثل العقود اإللكترونيـة والتجـارة اإللكترونيـة واجلـرائم          
  .اإللكترونية

وتأكيد دولة ما ألحقيتها يف ممارسة واليتـها خـارج            -٢
اإلقليم هو حماولة لكي تنظم عن طريق التشريعات أو أحكـام           

من احملاكم أو وسائل اإلنفاذ الوطنية ما يؤثر على مصاحل الدولة           
سلوك األشخاص أو من املمتلكات املوجودة أو األفعال املرتكبة         
خارج حدودها يف ظل عدم وجود تنظيم لذلك مبوجب القانون          

ومتيل ممارسة الدولة للوالية القضائية خارج اإلقليم إىل        . الدويل
أن تكون أكثر شيوعاً فيما يتعلق مبيادين معينة مـن ميـادين            

__________  
. ، تضاعف عـدد املهـاجرين الـدوليني       ١٩٦٥منذ عام   " )١(
 مليون مهاجر يف مجيـع أرجـاء     ١٧٥، كان يوجد قرابة     ٢٠٠٠ عام ويف

 J.-D. Gerber, “Foreword”, in A. T. Aleinikoff and V. Chetail ("العـامل 

(eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. 

Asser Press, 2003, p. vii.(  
إذ تتكامل وتترابط على حنـو      . حتول العامل بفعل عملية العوملة    " )٢(

. ثقافات يف مناطق العامل املختلفـة     متزايد الدول واجملتمعات واالقتصادات وال    
ومتكّن التكنولوجيات اجلديدة من النقل السريع لرأس املال والسلع واخلدمات          

 Migration in" (واملعلومات واألفكار من بلد إىل آخر ومن قارة إىل أخـرى 

an Interconnected World: New Directions for Action, report of the Global 

Commission on International Migration, October 2005, p. 1, para. 1.(  
 ماليني مهاجر احلدود الدولية     ٤ مليون إىل    ٢,٥يعرب ما بني    " )٣(

  ).٨٥املرجع نفسه، ص " (دون ترخيص كل عام

األشخاص أو املمتلكات أو األفعـال      القانون الوطين بالنظر إىل     
خارج إقليمها اليت يكون من احملتمل بدرجة أكرب أن تؤثر على           

  . مصاحلها، وال سيما القانون اجلنائي والقانون التجاري
هو مرحلـة   " الوالية القضائية خارج اإلقليم   "وموضوع    -٣

ورغم . متقدمة من حيث ممارسة الدولة كما أنه موضوع حمدد        
قوية فيما يبدو إىل التدوين يف هذا امليدان، فقـد          وجود حاجة   

يتساءل البعض عما إذا كانت املمارسـة موحـدة أو واسـعة         
. االنتشار بقدر يكفي لدعم القيام جبهد تدويين يف هذا الوقـت          

بيد أن التطورات احلديثة يف هذا الصدد تشري إىل أن املمارسات           
. ثالً للقـانون  رمبا تكون آخذة يف التالقي حنو رؤية أكثر متـا         

وعالوة على ذلك، فإن االبتكارات يف جمايل االتصاالت والنقل         
جتعل من التدوين والتطوير التدرجيي حلدود الواليـة القـضائية          

  .للدول خارج اإلقليم مسعى هاماً ومناسباً من حيث التوقيت

  عرض موجز للمعايري والقواعد القائمة  -باء
  إلقليمفكرة الوالية القضائية خارج ا  -١

ميكن فهم فكرة الوالية القضائية خارج اإلقليم باعتبارها          -٤
تشري إىل ممارسة صالحية سيادية أو سلطة سيادية من جانـب           

وتوجد ثالثة جوانب هلذه الفكـرة قـد      . الدولة خارج إقليمها  
تتطلب النظر فيها أال وهي الوالية القضائية واملمارسة خـارج          

  .بيقاإلقليم والقانون الواجب التط
أما الوالية القضائية للدولة فيمكن فهمها على أهنـا           - ٥

تشري بصورة عامة إىل الصالحية السيادية أو السلطة السيادية         
وبصورة أكثر حتديداً، ميكن تقسيم الوالية القضائية . )٤(للدولة

والية سن القوانني وواليـة     : ألي دولة إىل ثالث فئات، هي     
وتشري الواليـة   . )٥( اإلنفاذ إصدار األحكام القضائية ووالية   

__________  
 B. H. Oxman, “Jurisdiction of: انظر، على سـبيل املثـال   )٤(

States”, in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International 

Law, vol. 3, Amsterdam, Elsevier, 1997, pp. 55–60, at p. 55.  
يف معظم األحيان لوصف الـسلطة      ‘ الوالية‘ُيستخدم مصطلح   " )٥(

املشروعة اليت تتمتع هبا الدولة لتعريف وإنفاذ احلقوق والواجبـات وضـبط            
تها عن طريـق    ومتارس الدولة والي  . سلوك األشخاص الطبيعيني واالعتباريني   

  ُيطلق عليها أحياناً ممارسة الوالية التـشريعية أو االختـصاص          (وضع قواعد   
 

  تابع على الصفحة التالية



قانون الدويل إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسنيتقرير جلنة ال   286 

 

الشارعة إىل السلطة اليت تتمتع هبا الدولة العتماد تشريعات         
تنص على قواعد للسلوك خيضع هلا األشخاص أو املمتلكات         

أما والية إصدار األحكام فتشري إىل السلطة اليت        . أو السلوك 
تتمتع هبا الدولة لتحديد حقوق األطراف مبوجب قانوهنا يف         

وأما والية اإلنفاذ فتشري إىل السلطة اليت تتمتع هبا . حالة معينة
وقد يكون النظر يف شـىت      . الدولة لضمان االمتثال لقانوهنا   

أوالً، ألن املمارسـة  . أنواع الوالية أمراً هاماً لسببني اثـنني   
الصحيحة دولياً للوالية الشارعة يف اعتماد قانون ما تشكل         

ية إصدار األحكام أو    شرطاً أساسياً للممارسة الصحيحة لوال    
ثانياً، قد ختتلـف    . )٦(والية اإلنفاذ فيما يتعلق بذلك القانون     

_________________________________________  
  )تابع() ٥(احلاشية 
، وعن طريق وضع إجراءات لتحديد خروق القواعـد والنتـائج           )الشارع

ُيطلق عليها أحياناً اسـم الواليـة القـضائية أو    (احملددة املترتبة على ذلك   
، وعن طريق فرض النتائج بالقوة مثل فقـدان         )تصاص إصدار األحكام  اخ

احلرية أو املمتلكات يف حالة ارتكاب خروق أو، يف انتظار صدور أحكام،            
ُيطلق عليها أحياناً اسم واليـة أو  (يف حالة حدوث خروق مدعاة للقواعد       

، )أعـاله  ٤احلاشـية   (، املرجع املـذكور     Oxman)" (اختصاص اإلنفاذ 
 R. O’Keefe, “Universal jurisdiction: clarifying the:  انظر أيضاً).٥٥ ص

basic concept”, Journal of International Criminal Justice, vol. 2, No. 1 

(March 2004), pp. 735–760, at pp. 736–740; F. A. Mann, “The doctrine 

of jurisdiction in international law”, Recueil des cours: Collected 

courses of the Hague Academy of International Law, vol. 111 (1964–I), 

pp. 1–162, at p. 1; D. W. Bowett, “Jurisdiction: changing patterns of 

authority over activities and resources”, BYBIL, vol. 53 (1982), pp. 1–

26, at pp. 1 et seq.; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 

6th ed., Oxford University Press, 2003, at p. 297; and M. N. Shaw, 

International Law, 4th ed., Cambridge University Press, 1997, at 

p. 452 .وانظر، فيما يتعلق باملؤلفات الصادرة بالفرنسية :P. Daillier and 

A. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 6th ed., 

Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999, pp. 501 and 

504, paras. 334 and 336; P.-M. Dupuy, Droit international public, 7th 

ed., Paris, Dalloz, 2004, at pp. 78 et seq.; and J. Combacau and S. Sur, 

Droit international public, 6th ed., Paris, Montchrestien, 2004, at 

pp. 343 et seq.  
إذا كانت الوالية األساسية خارج نطاق احلدود املـشروعة،         " )٦(

، Brownlie" (تصبح عندئذ أي والية إنفاذ مترتبة عليها غـري مـشروعة          
ُيفترض على نطاق واسع "؛ )٣٠٨ ، ص)أعاله ٥احلاشية (املذكور  املرجع

أن الدولة ال جيوز هلا أن تقوم بإنفاذ قواعدها ما مل تكن لديها والية لـسن    
؛ )٥٥ ، ص ) أعـاله  ٤احلاشية  (، املرجع املذكور    Oxman" (هذه القواعد 

للدولة أن تستخدم تدابري قضائية أو غري قضائية إلجيـاد أو فـرض              جيوز"
تها أو للمعاقبة على عدم االمتثال هلـا، شـريطة   االمتثال لقوانينها أو أنظم  

 ,Restatement of the Law Third ("[...]تكون هلا والية ألن تـشرِّع   أن

Restatement of the Law: The Foreign Relations Law of the United 

States, vol. 1, St. Paul (Minnesota), American Law Institute Publishers, 

1987, para. 431.(1), p. 321 .( ال ميكـن  : "وفيما يتعلق بالقانون اجلنـائي
حمكمة أن متارس والية فيما يتعلـق جبرميـة ال تـستطيع الواليـات           ألي
" أن تقررها دستورياً  ) دةـدى واليات الواليات املتح   ـأو إح ( دةـاملتح

. )٧(متطلبات املمارسة املشروعة لألنواع املختلفة من الوالية      
فالتدخل احملتمل الناتج عن ممارسة الوالية الشارعة خـارج         
إقليم الدولة أقل من التدخل احملتمل الناتج عن ممارسة والية          

  .األحكام أو والية اإلنفاذإصدار 

وفكرة ممارسة الوالية خارج اإلقليم ميكن فهمها فيما   - ٦
يتصل بالدولة باعتبارها تضم املنطقة الواقعة خارج حدود        
إقليمها، مبا فيه أرضها ومياهها الداخلية وحبرها اإلقليمي،        

واملنطقة الواقعة خارج إقليم . فضالً عن اجملال اجلوي املتاخم
الدول قد تدخل ضمن إقليم دولة أخرى أو قد تقع دولة من 

خارج الوالية اإلقليمية ألي دولة، أي أعايل البحار واجملال         
ومن منظور . )٩( فضالً عن الفضاء اخلارجي)٨(اجلوي املتاخم

عملي وكذلك قانوين، تقوم أجهزة الدولة عادة بأداء املهام         
 الدولـة   التشريعية أو القضائية أو اإلنفاذية داخل إقلـيم       

ومبادئ القانون الدويل املتعلقة بالسالمة اإلقليمية      . )١٠(فقط
للدول واستقالهلا متنع أجهزة الدولة من أن تكون حاضرة         
حضوراً مادياً أو مؤديةً ملهامها يف إقليم دولة أخـرى دون     

_________________________________________  
)ibid., para. 422, comment c, p. 314 .( وتوجد وجهات نظر خمتلفة بشأن
لتمييز بني النوعني الثاين والثالث من الوالية بالنظر إىل الصلة الوثيقة بـني             ا

انظر، على سبيل املثال، فيما يتعلق بالكتابات اليت تتناول متييـز           . النوعني
 ,Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I: والية إصدار األحكام

Peace, R. Y. Jennings and A. Watts (eds.), Harlow, Longman, 1992, 

p. 456; M. Akehurst, “Jurisdiction in international law”, BYBIL, 

vol. 46 (1972–1973), pp. 145–257, at pp. 145 et seq.و؛ Oxman املرجع ،
  .٥٥ ، ص) أعاله٤احلاشية (املذكور 

ميكن أن تكون أوجه التمييز هذه هامة يف تعـيني حـدود            " )٧(
فالصالت املطلوبة مع إحدى الـدول وهـي الـصالت         . ةالوالية القضائي 

" الضرورية لدعم ممارسة الوالية ختتلف تبعاً لطبيعة الوالية الـيت ُتمـاَرس           
)Oxman ٥٥ ، ص) أعاله٤احلاشية (، املرجع املذكور.(  

تنظّم املعاهدات اجلزء األكرب من هذه املسألة، على سبيل املثال          )٨(
 ٤ و ٣ و ١؛ واملواد   ١٩٤٠ائي الدويل لعام     من معاهدة القانون اجلن    ٨املادة  

من االتفاقية الدولية لتوحيد قواعد معينة تتعلق باالختـصاص اجلنـائي يف            
؛ ١٩٥٢املسائل املتعلقة حبوادث التصادم وغريها من حوادث املالحة لعام          

 ١٩؛ واملادتـان    ١٩٥٨ من اتفاقية أعايل البحار لعام       ١١ و ٦ و ٥واملواد  
  .١٩٥٨ر اإلقليمي واملنطقة املتامخة لعام  من اتفاقية البح٢١و

بيد أنه جتدر مالحظة أن قانون الفضاء اخلارجي يشكل ميداناً           )٩(
مستقالً من ميادين القانون الدويل لن يكون من املالئم النظر فيه يف إطـار              

  .هذا املوضوع
يف احلاالت االستثنائية، قد تنعقد إحدى حماكم الدولة يف إقليم           )١٠(

انظـر قـضية   . اس اتفاق معقود بني الدولتني املعنيتني    دولة أخرى على أس   
، ١٩٩٨أغـسطس   / آب ٢٧،  )١٩٩٨(١١٩٢لوكريب، قرار جملس األمن     

 ٣١؛ وكذلك حكم احملكمة األسكتلندية واستئنافها املـؤرخني         ٤الفقرة  
 على التوايل، وميكـن     ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤ و ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين 

-www.scotcourts.gov.uk/search: لكترويناإلطالع عليهما على املوقع اإل    

judgments/lockerbie-trial.  
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وعالوة على ذلك، فـإن احلـاالت       . )١١(موافقة الدولة األخرية  
حدى الدول ممارسة واليتـها يف      االستثنائية اليت حاولت فيها إ    

إقليم دولة أخرى عن طريق إيفاد موظفيها إىل تلك الدولة دون           
موافقتها تعترب بصورة عامة انتهاكاً للسالمة اإلقليميـة للدولـة     

وتنظم قواعد حمـددة مـن القـانون       . )١٢(األخرى والستقالهلا 
وليس القانون الدويل املتعلق بالوالية خارج اإلقلـيم،         الدويل،

األوضاع اخلاصة املعينة اليت تكون فيها سلطات الدولة موجودة         
وجوداً مادياً يف إقليم دولة أخرى ومتارس فيه الوالية، على سبيل 
املثال يف حالة املقار الدبلوماسية واملقار القنـصلية والقواعـد          

  .)١٣(العسكرية الواقعة يف إقليم دولة أخرى
يق، ميكن فهم فكرة    وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطب      -٧

الوالية خارج اإلقليم على أهنا تشري إىل ممارسة الوالية من جانب 
الدولة فيما يتصل بقانوهنا الوطين حتقيقاً ملصلحتها الوطنية هـي          

ولـذلك  . نفسها وليس تطبيقاً لقانون أجنيب أو للقانون الدويل       
 فتطبيق الدولة لقانون أجنيب أو للقانون الدويل وليس لقانوهنـا         

الوطين ُيستبَعد من نطاق هذا املوضوع بـالنظر إىل أن هـذه            
احلاالت ال تشكل ممارسة لوالية خارج اإلقليم من جانب الدولة 

  .فيما يتصل بقانوهنا الوطين على أساس مصاحلها الوطنية
__________  

ل مها من   إن مبدأي السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدو       ) ١١(
ففي .  من ميثاق األمم املتحدة    ٢ من املادة    ٤ا يف الفقرة    بني املبادئ املعترف هب   

) Max Huber(، فإن احملِكم الوحيد وهو مـاكس هـوبر      جزيرة باملاس قضية  
. السيادة يف العالقات بني الدول معناها االستقالل      : "أبدى املالحظة التالية   قد

فاالستقالل فيما يتصل جبزء من املعمورة هو حق ممارسة مهام الدولة فيه مبـا             
وإن تطور التنظيم الوطين للدول خـالل القـرون         . يستبعد أي دولة أخرى   

طوُّر القانون الدويل، قـد أديـا إىل        القليلة األخرية، وكنتيجة طبيعية لـه، ت     
إنشاء هذا املبدأ املتمثل يف االختصاص املطلق للدولة فيما يتـصل بإقليمهـا             
بطريقة جتعله نقطة البداية يف تسوية معظم املسائل اليت تتعلـق بالعالقـات             

 ,Island of Palmas Case (Netherlands/United States of America))" الدولية

Award of 4 April 1928, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.I), pp. 829–

871, at p. 838) ." واملبدأ احلاكم يف هذا الصدد هو أن الدولة ال تستطيع اختاذ
تدابري يف إقليم دولة أخرى عن طريق إنفاذ القوانني الوطنية دون موافقة الدولة             

  ).٣٠٦ ، ص)اله أع٥احلاشية (، املرجع املذكور Brownlie" (األخرية
توجد حاالت كثرية ادعت فيها دول أن هلا احلق يف إنفـاذ            " )١٢(

يف إقليم  ) عالنية أو سراً  (ولكن أداء أفعال الدولة     . قوانينها هي يف اخلارج   
دولة أخرى دون موافقتها، مثل اختطاف اجملرم النازي آخيمان يف األرجنتني       

ـ      ١٩٦٠من جانب إسرائيل يف عام       ه عمـالء    واالختطاف الذي قـام ب
، أو إغراق الـسفينة رينبـو       Alvarez-Machainللواليات املتحدة يف قضية     

وورير من جانب وكالء فرنسا يف أحد مواين نيوزيلندا، على الرغم من أن             
بعضها موضع نزاع، تشكل بصورة عامة انتـهاكات ملبـدأي الـسالمة            

 P. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction".(اإلقليمية وعدم التدخل

to International Law, 7th rev. ed., London, Routledge, 1997, at p. 110.(  
توجد اتفاقات خاصة تنظم ممارسة الوالية من جانـب الدولـة        ) ١٣(

املوفدة أو الدولة املستقبلة فيما يتعلق باألجانـب العـسكريني أو املـدنيني             
 H. Rumpf, “Military bases on foreignاملوجودين يف قاعدة عسكرية؛ انظر 

territory”, in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International 

Law, vol. 3, Amsterdam, Elsevier, 1997, pp. 381–388, at pp. 381–382.  

  مبادئ الوالية خارج اإلقليم  -٢
كثرياً ما ينص القانون الوطين للدولة على ممارسة والية           -٨

بيد أن مشروعية ممارسة هذه الوالية      . لة أو سلطتها السيادية   الدو
 أمـر حيـدده   - مبا يف ذلك الوالية خارج اإلقليم      -أو السلطة   

  .)١٤(القانون الدويل
وميكن اعتبار قرار حمكمة العدل الدويل الدائمة يف قضية           -٩

 نقطة البداية يف النظر يف قواعد القانون الدويل اليت حتكم           لوتس
فقد أوضحت احملكمة   . )١٥(الدولة للوالية خارج إقليمها   ممارسة  

أن والية الدولة إقليمية من حيث طبيعتها وأنه ال ميكن للدولة أن 
متارس الوالية خارج إقليمها يف غياب قاعدة من قواعد القانون          

بيد أن احملكمة ميزت بني ممارسة الدولة . الدويل تسمح هلا بذلك
ستها هلا داخل إقليمها فيما يتعلـق       للوالية خارج إقليمها وممار   

بأشخاص موجودين أو ممتلكات موجودة أو أفعـال حـدثت          
وأوضحت احملكمة أن للدول سـلطة تقديريـة    . خارج إقليمها 

  :واسعة فيما يتعلق مبمارسة الوالية باملعىن األخري كما يلي
واآلن فإن أول وأعظم قيد يفرضه القانون الدويل على الدولة هو أنه              

 أن متارس سلطتها    - ما مل توجد قاعدة تسمح هلا بعكس ذلك          -وز هلا   ال جي 
وهبذا املعىن فإن الوالية إقليمية     . بأي شكل من األشكال يف إقليم دولة أخرى       

بالتأكيد؛ إذ ال ميكن للدولة أن متارسها خارج إقليمها إال بفـضل قاعـدة              
  .ية ماتسمح هلا بذلك وتكون مستمدة من العرف الدويل أو من اتفاق

بيد أن ذلك ال يستتبع أن القانون الدويل حيظر على الدولة ممارسة              
الوالية يف إقليمها هي، خبصوص أي حالة تتصل بأفعال وقعت يف اخلارج،            

  .وال تستطيع أن تعتمد فيها على قاعدة جميزة من قواعد القانون الدويل

  ]...[  

من الدولة  ويف ظل هذه الظروف، فكل ما ميكن أن يكون مطلوباً             
هو أال تتخطى احلدود اليت يفرضها القانون الدويل على واليتها؛ ويف إطار            

  .)١٦( سيادهتاههذه احلدود، يكون حقها يف ممارسة الوالية مناط
وقد حدث عدد من التطورات اهلامة فيما يتعلق بوالية           -١٠

الدولة خارج اإلقليم منذ أن بتت حمكمة العدل الدويل الدائمـة     
ويوجد بصورة خاصة عدد مـن      . ١٩٢٧ يف عام    لوتسيف قضية   

مبادئ الوالية اليت ميكن تأكيدها مبوجب القانون الدويل املعاصر         
مبدأ ) أ: (من أجل تربير والية الدولة خارج إقليمها، وهي تشمل        

املبدأ احلمائي؛  ) ج(؛  "نظرية اآلثار ) "ب(؛  "املوضوعية"اإلقليمية  
__________  

 ,the Case of the S.S. “Lotus” (France v. Turkey)انظـر   )١٤(

Judgment No. 9 of 7 September 1927, P.C.I.J. Reports 1928, Series A, 

No. 10, at pp. 18–19 .  
كانت قضية لوتس تتعلق مبمارسة تركيا لوالية       . املرجع نفسه  )١٥(

إصدار األحكام القضائية فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية ملواطن فرنسي على          
منت سفينة فرنسية عن وفاة رعايا أتراك على سفينة تركية نتيجة لتـصادم             

  .ايل البحار بعد وصول السفينة الفرنسية إىل اسطنبولالسفينتني يف أع
 .١٩-١٨املرجع نفسه، ص  )١٦(
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والعنصر املشترك  . صية السالبة  مبدأ الشخ  )ه(مبدأ اجلنسية؛   ) د(
الذي تقوم عليه شىت مبادئ ممارسة الدولة لواليتها خارج إقليمها          

املصلحة احليوية للدولـة يف تأكيـد       هو  مبوجب القانون الدويل    
واليتها يف مثل هذه احلالة على أساس رابطـة كافيـة تربطهـا             

  .باألشخاص املعنيني أو املمتلكات أو األفعال املعنية
 باعتباره يـشري إىل     مبدأ اإلقليمية املوضوعية  ميكن فهم   و  -١١

الوالية اليت جيوز للدولة أن متارسها خبصوص أشخاص موجودين         
أو ممتلكات موجودة أو أفعال حدثت خارج إقليمها عندما يكون          
  .أحد العناصر املكونة للسلوك املراد تنظيمه قد وقع يف إقليم الدولة

باعتبارها تشري إىل الوالية املدعاة      نظرية اآلثار وميكن فهم     -١٢
فيما يتعلق بسلوك مواطن أجنيب وقع خارج إقليم الدولة ويكون          

وهذا األساس، مع اتصاله مببدأ     . لـه أثر كبري داخل ذلك اإلقليم     
اإلقليمية املوضوعية اتصاالً وثيقاً، ال يتطلب أن يكون أحد عناصر       

  . سلوكالسلوك قد وقع يف إقليم الدولة املنِظمة لل
 باعتباره يشري إىل الوالية اليت      املبدأ احلمائي وميكن فهم     -١٣

جيوز للدولة أن متارسها خبصوص األشـخاص املوجـودين أو          
املمتلكات املوجودة أو األفعال اليت وقعت يف اخلـارج والـيت           
تشكل هتديداً للمصاحل الوطنية األساسية للدولة، مثـل وجـود    

وميكن اعتبار مبدأ الوالية    . ولةهتديد خارجي لألمن الوطين للد    
  .هذا تطبيقاً حمدداً ملبدأ اإلقليمية املوضوعية أو لنظرية اآلثار

باعتباره يشري إىل الوالية الـيت      مبدأ اجلنسية   وميكن فهم     -١٤
جيوز للدولة أن متارسها خبصوص أنشطة رعاياها يف اخلـارج،          
ويشمل ذلك األشخاص الطبيعيني فـضالً عـن الـشركات          

ومبدأ الوالية هذا املستقر جيداً يرتكز      . )١٧(ئرات والسفن والطا
  .على السلطة السيادية للدولة فيما يتعلق برعاياها

 باعتباره يـشري إىل     الشخصية السالبة وميكن فهم مبدأ      -١٥
الوالية اليت جيوز للدولة أن متارسها خبصوص سلوك بوِشـر يف           

والية هـذا،   ومبدأ ال . اخلارج يضر بواحد أو أكثر من رعاياها      
الذي نازعت فيه بعض الدول يف املاضي، قد اكتسب قبوالً أكرب 

  .)١٨(يف السنوات األخرية

__________  
تعتمد جنسية الشخص أو الشركة أو الطائرة أو السفينة على           )١٧(

وقـد  . القواعد ذات الصلة يف القانون الداخلي وكذلك القانون الـدويل         
  .تناولت جلنة القانون الدويل هذه القواعد أثناء نظرها يف مواضيع أخرى

فيما يتعلق بالقانون اجلنائي، انظر الرأي املستقل املشترك للقضاة          ) ١٨(
يف ) Buergenthal(وبورجينتال  ) Kooijmans(وكوجيمانز  ) Higgins(هغنـز  

 Arrest Warrant of: ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١التوقيف الصادر يف  أمرقضية 

11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, 

I.C.J. Reports 2002, p. 3, at pp. 76–77, para. 47 . مـن  ٤انظر أيضاً املادة 
االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطـائرات           

  .١٩٧٩ من االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن لعام ٥، واملادة ١٩٦٣لعام 

 باعتباره يشري إىل الوالية اليت جيوز       مبدأ العاملية وميكن فهم     -١٦
ألي دولة أن متارسها خبصوص جرائم معينة يف إطـار القـانون            

ارس هذه الوالية وجيوز للدولة أن مت. الدويل ملصلحة اجملتمع الدويل 
حىت يف احلاالت اليت ال يكون هلا فيها رابطة حمـددة مبرتكـب             

وهكذا جيوز للدولة أن متارس هذه      . أو مكاهنا ضحيتها  اجلرمية أو   
الوالية خبصوص جرمية ارتكبها مواطن أجنيب ضد مواطن أجـنيب          

بيد أن الدولة متارس هذه الوالية ملـصلحة        . آخر خارج إقليمها  
ويل وليس على سبيل احلصر ملصلحتها الوطنية، وهكذا        اجملتمع الد 

  .خيرج مبدأ الوالية هذا عن نطاق املوضوع احلايل
واملبادئ املتعلقة بوالية الدولة خارج إقليمها سُينظر فيها          -١٧

بإجياز فيما يتصل مبجاالت القانون الوطين اليت تتسم بأمهية خاصة          
  .)١٩(نون التجارييف هذا الصدد، وهي القانون اجلنائي والقا

الوالية القضائية خارج اإلقليم فيما       -٣
  يتعلق مبيادين معينة من القانون

  القانوين اجلنائي  )أ(
ظل تأكيد الدول للوالية القضائية الـشارعة أو واليـة            -١٨

إصدار األحكام القضائية يف مسائل القانون اجلنـائي يرتكـز          
وعلى الرغم . لواليةتقليدياً على عدد من املبادئ الراسخة جيداً ل

من أن مبدأ اإلقليمية يعترب األساس األول للوالية القـضائية يف           
، فإن مبدأ اإلقليمية املوضوعية ومبدأ      )٢٠(مسائل القانون اجلنائي  

وعلى النقيض مـن ذلـك،       .)٢١(اجلنسية مبدآن راسخان أيضاً   
__________  

ليم بأمهية متنامية يف جمايل قـانون       قد تتسم الوالية خارج اإلق     )١٩(
فقد طُبقت قوانني اهلجرة بوترية متزايـدة يف        . اهلجرة والقانون البيئي أيضاً   

السنوات األخرية خارج اإلقليم فيما يتعلق مبنع األجانب الذين حيـاولون           
الوصول بصورة غري قانونية إىل شواطئ دولة أخرى حبـراً فـضالً عـن              

وفيما يتعلق بالقانون البيئي،    . لتهم أنشطة إرهابية  األجانب املشتبه يف مزاو   
قد جتد الدولة نفسها مدفوعة إىل تنظيم أنواع السلوك أو األوضاع الـيت             
حيتمل أن حتدث آثاراً بيئية ضارة يف إقليمها أو على الصعيد العاملي، واليت             

: انظر، على سـبيل املثال   . حتدث يف أعايل البحار أو يف إقليم دولة أخرى        
A. L. Parrish, “Trail Smelter déjà vu: extraterritoriality, international 

environmental law, and the search for solutions to Canadian–U.S. 

transboundary water pollution disputes”, Boston University Law 

Review, vol. 85 (2005), pp. 363–429.  
  .٢٠، ص ) أعاله١٤حلاشية ا( Lotusانظر قضية  )٢٠(
متيل بلدن القانون األنكلوسكسوين إىل قصر اجلرائم اليت متارس          ) ٢١(

بشأهنا الوالية القضائية على مواطنيها يف اخلارج على اجلرائم اخلطرية جـداً            
ولكن هذه البلدان مل حتـتج      ). مثل اخليانة أو القتل أو الزواج من شخصني       (

. نسية كأساس للوالية القضائية اجلنائيـة     قط على االستخدام الواسع ملبدأ اجل     
ومن املثري لالهتمام يف هذا الصدد مالحظة أن كونغرس الواليات املتحدة قد            
اعتمد يف اآلونة األخرية قانوناً ينشئ والية قضائية احتادية خبصوص اجلـرائم            
  اليت يرتكبها مدنيون مرافقون للقوات العسكرية خارج الواليات املتحـدة،          

 

 ى الصفحة التاليةتابع عل
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االعتماد على مبادئ أخرى مثل مبدأ الشخصية الـسالبة،          فإن
. مائي ونظرية اآلثار قد اتسم بأنه أكثر إثارة للجـدل     واملبدأ احل 

بيد أنه يف اآلونة األخرية تشري ممارسة الدول إىل اجتاه عام حنـو             
توسيع األسس التقليدية للوالية القضائية اجلنائية فيمـا يتـصل          

اليت يكون  وبأنواع حمددة معينة من اجلرائم املرتكبة يف اخلارج،         
ان، مثل اإلرهاب واجلرائم اإللكترونية هلا نطاق وأثر دوليان بارز 

  .)٢٢(وجرائم املخدرات
ومبدأ الشخصية السالبة، الذي وفقاً لـه تتمتع الـدول        -١٩

بالوالية القضائية على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج ضـد أحـد           
يـنعكس اآلن    ")٢٣(رعاياها، وإن كان قد نوزع فيه يف املاضي       

 يصادف اليوم سوى    وال[...] يف تشريعات بلدان شىت     [...] 
معارضة ضئيلة نسبياً، على األقل فيما يتعلق بفئة معينـة مـن            

ويف ميدان اإلرهاب بصورة خاصة، فإن بعـض        . )٢٤("اجلرائم
_________________________________________  

  )تابع() ٢١(احلاشية 
فضالً عن اجلرائم اليت يرتكبها أفراد عسكريون سابقون يتركـون اخلدمـة            

وهذا القانون، وهو قانون الوالية     . العاملة قبل مقاضاهتم أمام حماكم عسكرية     
 Publ. L. No. 106-523, 114 (٢٠٠٠القضائية العسكرية خارج اإلقليم لعام 

Stat. 2488 (2000) (codified at 18 U.S.C. 3261-67 (2002)) ( قُصد به أن يسد
ثغرة من حيث الوالية القضائية فيما يتعلق جبرائم مثل االغتـصاب واحلـرق         

 ,M. J. Yost and D. S. Anderson: انظـر(عمداً والسلب والسرقة والغـش 

“The Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000: closing the gap”, 

AJIL, vol. 95 (2001), pp. 446–454( .  انظر، لالطالع على قضايا يف بلـدان
 ,United States v. Bowman (260 U.S. 94 (1922)): القانون األنكلوسكسوين

Blackmer v. United States (284 U.S. 421 (1932)) or United States v. 

Boshell (952 F.2d 1101 (9th Cir. 1991)).  
: انظر فيما يتعلق هبذا التوسيع العام خبصوص غسل األمـوال          )٢٢(

 ٢٠٠١قانون إضعاف غسل األموال دولياً ومناهضة متويل اإلرهاب لعـام       
)the International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist 

Financing Act of 2001 (Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272 (2001)).(  
انظر، على سـبيل    : صة الواليات املتحدة واململكة املتحدة    وخبا ) ٢٣(

 United States v. Columba-Colella (604 F.2d 356 (5th Cir. 1979)): املثـال

and United States v. Vasquez-Velasco (15 F.3d 833 (9th Cir. 1994)) ؛ انظر
 ,the Cutting case (in J. B. Moore, A Digest of International Law :أيـضاً 

vol. 2, Washington D.C., United States Government Printing Office, 

1906, pp. 228–242) ويف هذه القضية احتجت الواليات املتحدة بقوة على ،
تأكيد املكسيك ألحقيتها يف ممارسة واليتها القضائية على جرمية ارتكبها أحد           

. ا املكسيك يف الواليـات املتحـدة      مواطين الواليات املتحدة ضد أحد رعاي     
 لطلب إسرائيل تسليم إرهـايب      ١٩٧٤انظر، مع ذلك، رفض فرنسا يف عام        

فلسطيين على أساس أن هذا الطلب قد ارتكز على مبدأ الشخصية السـالبة            
 :E. Cafritz and O. Tene, “Article 113-7 of the French Penal Codeانظـر  (

the passive personality principle”, Columbia Journal of Transnational 

Law, vol. 41 (2002–2003), pp. 585–599, at p. 594.(  
وكوجيمـانز  ) Higgins(الرأي املستقل املشترك للقضاة هغنـز       ) ٢٤(

)Kooijmans (  وبورجينتال)Buergenthal (   التوقيف الـصادر يف     أمريف قضية
، الفقـرة   ٧٧-٧٦، ص   )ه أعال ١٨انظر احلاشية    (٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١
ويف الواقع تبني املمارسة الدولية أن معظم الدول، مبا فيهـا الواليـات             . ٤٧

الدول اليت كانت حتجم أصالً عن تطبيق مبدأ الشخصية السالبة          
 )٢٥(وتشكل التـشريعات  . تسلّم به اآلن كأساس مالئم للوالية     

  الصادرة مؤخراً يف الواليـات املتحـدة       )٢٦(واألحكام القضائية 
  .يتعلق باإلرهاب أمثلة منوذجية يف هذا الصدد فيما
وأما املبدأ احلمائي، الذي يسمح للدول مبمارسة الوالية          -٢٠

القضائية على األجانب الذين ارتكبوا فعالً يف اخلارج ُيعترب أنـه   
قتصر يشكل هتديداً لبعض املصاحل الوطنية اجلوهرية، وإن كان ي        

 قـد ، ف )٢٧(عادة على جرائم حمددة جداً وعلى أفعال سياسـية        
 من اجلـرائم اإللكترونيـة      جديدة بأنواعيكون ذا صلة خاصة     

_________________________________________  
املتحدة، تعطي مفعوالً هلذا املبدأ ولكنها تقصر تطبيقه على جـرائم معينـة             

وفيما يتعلق بالواليات املتحدة، انظر على      ). يتعلق باإلرهاب، انظر أدناه    فيما(
، ) أعـاله ٦احلاشـية  ( …Restatement of the Law Third: سـبيل املثـال  

، حيث ورد أن مبدأ الشخصية الـسالبة مل ُيقبـل           ٢٤٠، ص   ٤٠٢ الفقرة
بصورة عامة فيما يتعلق باألضرار أو اجلرائم العادية؛ وتقصر إيطاليا والدامنرك           
والصني ممارسة الوالية القضائية املرتكزة على الشخصية السالبة على فئـات           

رائم أو على جرائم ذات حد أدىن معني من العقوبـة؛ أمـا يف              معينة من اجل  
السويد وفنلندا والنرويج واليونان فإن اقتضاء التجرمي الثنائي هو شرط مسبق           
قانوين لألخذ بالوالية القضائية املرتكزة على الشخـصية الـسالبة؛ ويـنص       

العقوبات النروجيي على أنه ال جيـوز إال للملـك حتريـك دعـاوى         قانون
باالستناد إىل الوالية املرتكزة على الشخـصية الـسالبة؛ وتتطلـب            انونيةق

انظـر  (إيطاليا والسويد وفنلندا املوافقة التنفيذية على تطبيق هذا املبـدأ        أيضاً
Cafritz and Tene )  انظر مع ذلك، يف    ). ٥٩٨-٥٩٦، ص ) أعاله ٢٣احلاشية

الفرنسي اليت تنص    من قانون العقوبات     ٧-١١٣هذا الصدد، املادة اجلديدة     
  . على تطبيق مبدأ الشخصية السالبة على أي نوع من اجلرائم

 U.S.C. 2332A 18: انظر، على سبيل املثال، التشريعات التاليـة  ) ٢٥(

(a)(1) (2004)  ،بشأن استخدام أسلحة التدمري الشامل فيما يتصل باإلرهـاب 
واملنـشآت   بشأن قصف املرافق العامة U.S.C. 2332F (b)(2)(B) (2002) 18و

. احلكومية وشبكات النقل العام ومنشآت البنية التحتية فيما يتصل باإلرهاب         
وفيما يتعلق بفرنسا، انظر، على سبيل املثال، القانون الذي اعُتمـد يف عـام             

 ١٩٧٥يوليـه   / متـوز  ١١ الصادر يف    ٦٢٤-٧٥ وهو القانون رقم     ١٩٧٥
)Journal officiel de la République française, 13 July 1975, at p. 7219.(  

 United States v. Yunis (681 F.Supp. 896: انظر، على سبيل املثال ) ٢٦(

  ). أعاله٢٣احلاشية ( United States v. Vasquez-Velasco، و((1988)
مـشروع اتفاقيـة    " (الوالية القضائية فيما يتعلق باجلرمية    "انظر   ) ٢٧(

)  كلية احلقوق جبامعة هارفرد    بشأن الوالية القضائية فيما يتعلق باجلرمية، أعدته      
Harvard Law School, Harvard Research in International Law,) 

Supplement to the AJIL, vol. 29 (1935), Codification of International 

Law, Part. II, “Jurisdiction with Respect to Crime” (draft convention on 

jurisdiction with respect to crime), pp. 435–651, at pp. 543 and 561( ،
" أمـن الدولـة   "مبفهـومي   " احلماية"ويربط مشروع االتفاقية هذا مفهوم      

وُيطبق املبدأ احلمائي عادة أيضاً على جرائم مثل جرائم العمالت          ". التزييف"و
 ٥احلاشية  (، املرجع املذكور    Brownlieانظر  (أو اهلجرة أو اجلرائم االقتصادية      

انظر، على سبيل املثال، فيما يتعلق بالتطبيقات الوطنيـة         . )٣٠٢، ص )أعاله
للمبدأ احلمائي، قرارات حماكم الواليات املتحدة واململكة املتحـدة، علـى           

 United States v. Pizzarusso, 388 F.2d 8 (2nd Cir. 1968); United: التوايل

States v. Egan, 501 F. Supp. 1252 (S.D.N.Y. 1980); Naim Molvan v. A.G. 

for Palestine ((1948) AC 531, Annual Digest/ILR, vol. 15 (1948), p. 115); 

and Joyce v. D.P.P. ((1946) AC 347, ibid., p. 91).  
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وقد قامت بعض الدول يف هـذا الـصدد         . واجلرائم اإلرهابية 
من أجل تناول   " املصاحل احليوية "بتوسيع نطاق تفسريها ملفهوم     

 وأخذت باملبدأ احلمائي يف     أوجه القلق األمنية املتعلقة باإلرهاب    
 وطبقته يف بعـض القـضايا املعروضـة علـى           )٢٨(تشريعاهتا
، اليت تربر ممارسة الدولة لواليتـها       "نظرية اآلثار "وأما    -٢١  . )٢٩(احملاكم

القضائية عندما يترتب على سلوك ُبوشر يف اخلارج آثار كبرية          
 مسائل أيضاً يف اآلونة األخرية يفطُبقت داخل إقليم الدولة، فقد 

وتنص التشريعات الوطنية لبعض الدول على أثـر        . )٣٠(جنائية
__________  

 U.S.C. 2332F 18: انظر، على سبيل املثال، التشريعات التالية )٢٨(

(b)(2)(E) (2002)احلكومية وشبكات  بشأن قصف املرافق العامة واملنشآت 
 .U.S.C 18النقل العام ومنشآت البنية التحتية فيما يتـصل باإلرهـاب، و  

2332G (b)(4) (2004) ذائف املصممة لتدمري الطـائرات    ـأن نظم الق  ـ بش
  .فيما يتصل باإلرهاب

 United States v. Bin Laden: انظر، لالطالع على قضية حديثة ) ٢٩(

(92 F. Supp. 2d 189 (S.D.N.Y. 2000)) واليت خلصت فيها حمكمة الواليات ،
املتحدة إىل أن الوالية خارج اإلقليم يف إطار قانون مكافحة اإلرهاب جتـد             

 ,J. T. Gathiiانظـر  (مربراً هلا يف املبدأ احلمائي يف إطار القـانون الـدويل   

“Torture, extraterritoriality, terrorism, and international law”, Albany Law 

Review, vol. 67 (2003–2004), pp. 335–370, at p. 343(  ؛ وانظر، لالطـالع
 Wechsler (Conseil de Guerre de": اإلرهـاب "ب على قضايا أقدم متعلقـة  

Paris, 20 July 1917, Journal du droit international, vol. 44, at p. 1745); In 

re Urios ([1919–1922] Annual Digest/ILR, vol. 1, p. 107 (No. 70 (Cour de 

Cassation, France, 1920)), or Journal de droit international, vol. 47 

(1920), p. 195); In re Bayot ([1923–1924] Annual Digest/ILR, vol. 2, p. 

109 (No. 54) (Cour de Cassation, France, 1923), or Recueil périodique et 

critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, 

commerciale, criminelle, administrative et de droit public, 1924, p. 136); 

Nusselein v. Belgian State ([1950] Annual Digest/ILR, vol. 17, p. 136 

(No. 35) (Cour de Cassation, Belgium, 1950), or Pasicrisie Belge. Recueil 

général de la jurisprudence des cours et tribunaux et du Conseil d'Etat de 

Belgique, 1950, p. 450).  
على الرغم من أنه يبدو من األحكام القضائية لـبعض الـدول             ) ٣٠(

أن مبدأ اإلقليمية هو    ) وبصورة رئيسية تلك الصادرة يف دول أوروبا الغربية       (
الرئيسي للوالية القضائية الذي ُيعتمـد عليـه ملكافحـة اجلـرائم            األساس  

اإللكترونية، فإنه ُيفسَّر بطريقة واسعة قد يبدو معها شبيهاً بكونـه تطبيقـاً             
ولالطالع علـى تطبيقـات ظـاهرة ملبـدأ     . لنظرية اآلثار أو املبدأ احلمائي 

باحي ملوقع  اإلقليمية، انظر احلكم الصادر عن حمكمة بريطانية بشأن حمتوى إ         
 Southwark Crown Court, R. v. Graham: من مواقـع شـبكة اإلنترنـت   

Waddon, [2000] All ER D 502, 30 June 1999 واحلكم الصادر عن احملكمة ،
 ,Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick, HCA 56: العاليـة األسـترالية  

10 December 2002 .     بدأ اإلقليمية  ولكن لالطالع على تفسريات فضفاضة مل
تشبه تطبيقات نظرية اآلثار أو املبدأ احلمائي، انظر قـرار حمكمـة العـدل              

 BGH 46, 212, decision of 12 December (تـوبِن االحتادية األملانية يف قضية 

بشأن إنكار حمرقة اليهود على شبكة اإلنترنت، وقرار حمكمة فرنـسية         ) 2000
ــضية  ــاهو يف ق  Yahoo! Inc. v. La Ligue contre le Racisme et(ي

l’Antisémitisme, 169 F. Supp. 2d 1181 (N.D. Cal. 2001) .(  وانظـرY. A. 

Timofeeva, “Worldwide prescriptive jurisdiction in Internet content 

controversies: a comparative analysis”, Connecticut Journal of 

International Law, vol. 20 (2005), pp. 199–225, at pp. 202 et seq..  

يتجاوز إقليمها بالسماح بانطباق هذه التشريعات على أشخاص        
كل ما يفعلونه هو التآمر أو تتوافر لديهم النية السترياد خمدرات           
من اخلارج حىت وإن مل يكن أي سلوك قد ُبوشر يف إقليم الدولة      

  . )٣١( ممارسة الوالية القضائيةاليت تؤكد أحقيتها يف
وفيما يتعلق بوالية اإلنفاذ، ال جيوز للدولـة القيـام            - ٢٢

بإنفاذ قانوهنا اجلنائي، أي التحقيق يف اجلرائم أو القبض على          
املشتبه فيهم، يف إقليم دولة أخرى دون موافقة تلك الدولـة        

بيد أن الدول قد قامت، يف بعض احلـاالت،         . )٣٢(األخرى
ثلني إىل إقليم دولة أخرى من أجل إنفاذ قانوهنـا          بإرسال مم 

أو  )٣٣(اجلنائي، عن طريق القيام يف مجلة أمور بإجراء حتقيقات
 )٣٤(القبض على أشخاص مشتبه فيهم يف أقاليم بلدان أخرى        

__________  
انظر التشريعات اليت طبقتها حمكمة الواليات املتحدة يف قضية          )٣١(

 United States v. Noriega, 117 F.3d 1206, at pp. 1515–1519( نورييغـا 

(11th Cir. 1997)(  ؛ انظر أيضاً قانون السفر الصادر يف الواليات املتحـدة
)the United States Travel Act, 18 U.S.C. 1952 (a) (3) (2002)(.  

بعض احملاكم الوطنية قد رأت أن عـدم        أن  بيد أنه جتدر مالحظة      ) ٣٢(
قدرة الدولة على إنفاذ واليتها القضائية ال يؤثر على قـدرهتا علـى إصـدار               

انظر، علـى سـبيل     . تشريعات أو إصدار قرارات قضائية بشأن املسألة املعنية       
 تـوبِن كمة العدل االحتادية يف أملانيـا يف قـضية          املثال، احلكم الصادر عن حم    

  ). املرجع نفسه (ياهوواحلكم الصادر يف قضية )  أعاله٣٠احلاشية (
على سبيل املثال، أقرت الواليات املتحدة بأهنا قـد أجـرت            )٣٣(

حتقيقات يف اآلونة األخرية يف األراضي الروسية حبثاً عن بعض البيانات على   
لالطـالع علـى   ( سُتفقد لوال القيام بذلك   أساس أن هذه البيانات كانت    

 ,”P. L. Bellia, “Chasing bits across bordersمزيد من التفاصيل، انظـر  

University of Chicago Legal Forum (2001), pp. 35–101, at p. 40.(  
القضية اهلامة اليت أثارهتا عمليات االختطاف هذه متثلت فيما إذا           ) ٣٤(

تحكيم والية قضائية حملاكمة األشخاص الـذين       كان للمحاكم أو هيئات ال    
وتنقسم السوابق القضائية انقساماً كبرياً     . أُحضروا أمامها بصورة غري قانونية    

 Ker v. Illinois فيما يتعلق مبحاكم الواليات املتحدة، انظر: بشأن هذه املسألة

(119 U.S. 436 (1886)), Frisbie v. Collins (342 U.S. 519 (1952)), United 

States v. Yunis (924 F.2d 1086 (D.C. Cir. 1991)) and United States v. 

Álvarez-Machain (504 U.S. 655 (1992))   ولكن فيما يتعلق حبـل آخـر ،
 United States v. Toscaninoطرحته إحدى حماكم الواليات املتحدة، انظـر  

(500 F.2d 267 (2nd Cir. 1974))يف إسـرائيل،  : خرى؛ وفيما يتعلق بدول أ
 Attorney General of Israel v. Eichmann (1961), District (آخيمـان قضية 

Court of Jerusalem, 12–15 December 1961, ILR, vol. 36 (1968), p. 5( ؛
 ,Ex parte Susannah Scott (1829) (The English Reportsويف إنكلترا، انظر 

vol. 109 (1910), p. 166)لالطالع على حل آخر قدمتـه حمكمـة   ، ولكن ،
 R. v. Horseferry Road Magistrates’ Court (Ex parte بريطانيـة، انظـر  

Bennett) (1993, 3 P, 138 (H.L))؛ ويف كندا، انظر In re Hartnett (1973, 1 

O.R. (2d) 206, 207 (Can))    ؛ ويف أملانيا، انظر قـرار احملكمـة الدسـتورية
مت فيه بأن الشخص املختطف ال تلزم إعادته إال عنـدما     االحتادية الذي حك  

 Neue Juritische Wochenschrift 39: تعترض الدولة الضحية على االختطاف

1427 (1986) (German Federal Constitutional Court 1985)  ؛ ويف جنـوب
ر ؛ وانظState (South Africa) v. Ebrahim (ILR, vol. 95, p. 417)أفريقيا، انظر 
 ٢٠٢ ، ص) أعاله٣٠احلاشية (، املرجع املذكور Timofeeva: هبذا اخلصوص

  .وما يليها
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فيما يتعلق باإلرهاب أو اجلـرائم اإللكترونيـة أو االجتـار           
  . )٣٥(باملخدرات

  القانون التجاري  )ب(
ة عوملة االقتصاد إىل اعتماد الدول بشكل متزايد       أدت زياد   -٢٣

على تأكيد واليتها القضائية خارج اإلقلـيم حلمايـة مـصاحلها      
االقتصادية إزاء الشركات املتعددة اجلنسية واجلهات الفاعلة العاملية     

وعلى الرغم من أن تأكيد الوالية القضائية خارج اإلقليم  . األخرى
اجملال التجاري قد أحدث مقاومـة      عن طريق القوانني الوطنية يف      

قـوانني مكافحـة    /كبرية، يف ميادين معينة، مثل قوانني املنافسة      
االحتكارات، توجد بعض املؤشرات على أن هذه التدابري تلقـى          

ما زالت   )٣٦(ويف حني أن الواليات املتحدة    . قبوالً على حنو بطيء   
فـإن  هي أنشط جهة تتخذ تدابري خارج اإلقليم يف هذا امليدان،           

 )٣٧(دوالً أخرى ومنظمـات إقليميـة مثـل االحتـاد األورويب          
__________  

يؤكَّد عادة أن هذه األفعال تشكل انتهاكاً لـسيادة الدولـة،        )٣٥(
 من ميثاق األمم املتحدة، كما تـشكل،      ٢ من املادة    ٤واليت حتميها الفقرة    

يـة األوروبيـة     من االتفاق  ٥فيما يتعلق بعمليات االختطاف، خرقاً للمادة       
فيما يتعلـق   (حلقوق اإلنسان، شريطة أن ينطوي األمر على دول أوروبية          

 ,Stocké v. Germany, Application no. 11755/85باحلالة األخرية، انظـر  

Judgement of 19 March 1991, European Court of Human Rights, 

Series A: Judgments and Decisions, vol. 199 (1991), p. 5, and Öcalan 

v. Turkey, Application no. 46221/99, Judgement of 12 May 2005, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions 2005-IV(.  
ميكن تسليط األضواء يف هذا الصدد على قـانونيني جتـاريني            ) ٣٦(

 the Sherman(مان ملكافحـة االحتكـار   قانون شري: للواليات املتحدة مها

Antitrust Act ( أوكـسلي  - وقانون ساربانس ١٨٩٠لعام )the Sarbanes-

Oxley Act ( أما القانون األول فهو القانون األمريكي الرئيـسي  . ٢٠٠٢لعام
ملكافحة االحتكارات، وهو حيظر أي عقد أو احتاد احتكـاري أو مـؤامرة             

 بني الواليات أو التجارة اخلارجية وأي حماولـة         هتدف إىل تقييد التجارة فيما    
وينص القانون على جزاءات    . الحتكار هذه التجارة أو أي احتكار فعلي هلا       

 -ويـنظم قـانون سـاربانس    . مالية توقَّع عند مباشرة أي من هذه األفعال  
 إدارة الشركات املدرجـة يف سـوق األوراق املاليـة     ٢٠٠٢أوكسلي لعام   

يدعو إىل تطبيق ذلك على مجيع الشركات اليت تـدرج          "وللواليات املتحدة   
دون أي اسـتثناء    " أوراقاً مالية يف األسواق الرأمسالية للواليـات املتحـدة        

 C. A. Falencki, “Sarbanes-Oxley: ignoring theانظـر  . للشركات األجنبية

presumption against extraterritoriality”, George Washington International 

Law Review, vol. 36 (2004), pp. 1211–1238, at p. 1216.  
على الرغم من املقاومة األصلية من جانـب االحتـاد األورويب            ) ٣٧(

للوالية خارج اإلقليم وانتقاداته الشديدة املوجهة للممارسة األمريكية يف هذا          
 الصدد، فإنه هو نفسه من حيث الواقع قام مبد نطاق واليته القضائية لتشمل            
حاالت اندماج الشركات واالستحواذ على الشركات وحاالت املـشاريع         

ففي الواقـع، سـلمت     . املشتركة اليت تتم خارج أقاليم الدول األعضاء فيه       
حمكمة العدل للجماعات األوروبية بواليتها القضائية على بعض الـشركات          

 الواردة  األجنبية وأنشطتها يف اخلارج وطبقت عليها األحكام اخلاصة باملنافسة        
 من املعاهدة املنشئة للجماعة االقتـصادية األوروبيـة         ٨٢ و ٨١يف املادتني   

والئحة جملـس اجلماعـات األوروبيـة رقـم         )  سابقاً ٨٦ و ٨٥املادتان  (

وكذلك، يف وقت أحـدث، مجهوريـة        )٣٩(وأملانيا )٣٨(وفرنسا
  .قد اعتمدت أيضاً قوانني ذات انطباق خارج اإلقليم )٤٠(كوريا
ويف ميدان القانون التجاري، أسست الـدول واليتـها          -٢٤

، يف املقام األول،    القضائية خارج اإلقليم اليت تسمح هلا بالتشريع      
فاالحتاد األورويب، على سبيل ". نظرية اآلثار"على مبدأ اجلنسية و

املثال، قد اعتمد نظرية موسَّعة من نظريات اجلنسية فيما يتعلق          
بالشركات املتعددة اجلنسية اليت هلا شركات فرعية حملية، وذلك         

_________________________________________  
 واملتعلقة مبكافحة   ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ الصادرة يف    ٤٠٦٤/٨٩

ـ         اد األورويب رقـم    حاالت التركز بني املشاريع، واملعدَّلة بالئحة جملس االحت
 ,D. J. Feeneyانظـر  . ١٩٩٧يونيـه  / حزيران٣٠ الصادرة يف ١٣١٠/٩٧

“The European Commission’s extraterritorial jurisdiction over corporate 

mergers”, Georgia State University Law Review, vol. 19 (2002–2003), 

pp. 425–491, at p. 427.  
عاً لذلك هو احلكم املنتقَد انتقاداً شديداً الوارد        أكثر األمثلة شيو   ) ٣٨(

يف القانون املدين الفرنسي بشأن فصل احملاكم الفرنسية يف العقود املوقعـة يف             
، Combacau and Surانظـر  . اخلارج بني شخص فرنسي وشخص أجـنيب 

  .٣٥٤ ، ص) أعاله٥احلاشية (املرجع املذكور 
نافسة يف بادئ األمـر يف      ُسن القانون األملاين ملكافحة قيود امل      )٣٩(
، ١٩٩٨ وخضع لعدة تنقيحات رئيسية كان آخرها يف عـام           ١٩٥٧عام  

من هذا القـانون    ) ٢(١٣٠تنص املادة   : ١٩٩٩وُعدل آلخر مرة يف عام      
يطبَّق هذا القانون على مجيع قيود املنافسة اليت يكون هلا أثـر يف             "على أن   

 نتجت هذه القيود عن أفعال      اجملال الذي ينطبق عليه هذا القانون، حىت إذا       
ولذلك فإن مجيع أوجه احلظر ومتطلبـات       ". اضطُلع هبا خارج هذا اجملال    

اإلخطار تنطبق على األنشطة اليت يكون هلا أثر مباشر ميكن توقعه على حنو             
وقد طُبق هـذا    ). ليس بالضرورة أن يكون كبرياً    (معقول ويكون ذا شأن     

انظـر  (ل أجنبيـة    القانون بـشكل منـتظم علـى مؤسـسات أعمـا          
www.antitrust.de .(ًــضا ــر أي  A.V. Lowe, “The problems of: انظ

extraterritorial jurisdiction: economic sovereignty and the search for a 

solution", International and Comparative Law Quarterly, vol. 34 

(1985), pp. 724–746, at p. 736عن، وبه أيضاً نقل  :D. J. Gerber, “The 

extraterritorial application of the German antitrust laws”, AJIL, vol. 77 

(1983), pp. 756–783.  
قامت مجهورية كوريا أيضاً يف اآلونة األخرية بتطبيـق قانوهنـا           ) ٤٠(

 بدأ  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١ففي  . الوطين ملكافحة االحتكارات خارج إقليمها    
نظيم االحتكارات والتجارة املنصفة املعدَّل، وهو يـنص علـى          نفاذ قانون ت  

وهدَف هذا التعديل القـانوين إىل جعـل        . تطبيق هذا القانون خارج اإلقليم    
القانون متسقاً مع ممارسة بعض احملاكم الكورية يف اآلونة األخرية منذ عـام             

، ومؤداها تطبيق قانون مكافحة االحتكارات احمللـي علـى بعـض            ٢٠٠٢
 ٤انظر قرار جلنة التجارة املنصفة الكورية املـؤرخ         .  التصنيع األجنبية  جهات
، وقد أكده قرار حمكمة سول العالية املؤرخ        )case 2-77 (٢٠٠٢أبريل  /نيسان
وقرار جلنة التجـارة املنـصفة   ) 2002nu 14647 (٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦

: ر أيـضاً  ـ وانظ ؛)case 3-98 (٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٩ؤرخ  ـالكورية امل 
Y. Jung, “Korean competition law: first step towards globalization”, 

Journal of Korean Law, vol. 4, No. 2 (2005), pp. 177–199, and W. Kim, 

“The extraterritorial application of U.S. antitrust law and its adoption in 

Korea”, Singapore Journal of International and Comparative Law, vol. 7 

(2003), pp. 386–411.  
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 ومن الناحية األخرى،  . )٤١(ملمارسة والية قضائية على أنشطتها    
" نظرية اآلثـار  "اعتمدت الواليات املتحدة بشكل متزايد على       

ملمارسة واليتها القضائية على سلوك جهات فاعلة أجنبيـة يف          
 - ويترتب عليه فعـالً  -اخلارج ما دام القصد من هذا السلوك       

، على  )٤٢(أن يكون لـه أثر يف السوق احمللية للواليات املتحدة        
  .)٤٣(لية هلا يف هذا الصددالرغم من وجود بعض املعارضة الدو

وقد ثبت أن توسيع نطاق الوالية القضائية للدولة خارج           -٢٥
لتشمل األنشطة اليت تتعارض مـع      " نظرية اآلثار "اإلقليم ونطاق   

مصلحة السياسة اخلارجية للدولة هو أمر مثري للجـدل بـصورة           
وأحد أمثلة ذلك هو حماوالت الواليات املتحدة الرامية إىل   . خاصة
اذ جزاءات اقتصادية ضد كوبا وليبيا عن طريق تدابري خـارج           إنف

 )٤٤()the Helms-Burton Act( بِـرُتن  -اإلقليم مثل قانون ِهلِمس 
 لعـام  )٤٥()the D’Amato-Kennedy Act( كيندي -وقانون داماتو 

 دبلوماسـية   وأدت هذه التدابري إىل إثارة احتجاجـات      . ١٩٩٦
لتـسوية املنازعـات يف     واعتماد تشريعات مانعة ورفع دعاوى      

منظمة التجارة العاملية من جانب الدول احملتمل تأثرهـا هبـذه           
انظر، أدناه، املخطط العام املقترح لصك بشأن الوالية        (التدابري  

ويف هناية املطاف، اُتفق    ). ٧-القضائية خارج اإلقليم، الفرع هاء    
قليم على أن يوقف هنائياً إنفاذ األحكام اليت هلا انطباق خارج اإل          

  .واليت تتضمنها هذه التدابري

__________  
)٤١( Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission of the 

European Communities, Case 48-69, Judgement of 14 July 1972, 

European Court Reports 1972, p. 619; Europemballage Corp. and 

Continental Can Co. v. Commission of the European Communities, 

Case 6-72, Judgement of 21 February 1973, European Court Reports 

1973, p. 215; Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial 

Solvents Corporation v. Commission of the European Communities, 

Joined Cases 6 and 7-73, Judgement of 6 March 1974, European Court 

Reports 1974, p. 223 .ًانظر أيضا :Feeney، ٣٧احلاشية ( املرجع املذكور 
 J. J. Norton, “The European Court of Justice، و٤٢٦، ص )أعـاله 

judgment in United Brands: extraterritorial jurisdiction and abuse of 

dominant position”, Denver Journal of International Law and Policy, 

vol. 8 (1979), pp. 379–414.  
 .F. Hoffman-LaRoche, Ltd. v: انظر، على سـبيل املثـال   )٤٢(

Empagran (542 U.S. 155, 124 S. Ct. 2359 (2004)).  
خبـصوص الواليـة القـضائية      ‘ اآلثار‘أدى ما يسمى بنظرية     " ) ٤٣(

إىل إثارة جدل كبري    ] ان مضموهنا ومعايريها على وجه الدقة     أياً ك [اإلقليمية  
يف األوساط القانونية الدولية، وظل موضوع مناقشة حامية الوطيس داخـل           

  .)٣٨٥ ، ص) أعاله٤١احلاشية (، املرجع املذكور Norton" (اجلماعة
 ١٩٩٦قانون احلرية والتضامن الدميقراطي ألجل كوبا لعـام          )٤٤(

)Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act, Pub. L. 

No. 104-114 (1996).( 

 Iran and Libya (١٩٩٦قانون اجلزاءات ضد إيران وليبيا لعام  )٤٥(

Sanctions Act (H. R. 3107).( 

وثبت أيضاً أن اعتماد الدولة على مبدأ الشخصية السالبة   -٢٦
لتقرير واليتها القضائية اخلاصة بإصدار األحكام القـضائية يف         
سياق القانون التجاري هو بدوره أمر مثري للجدل، وكان ذلك          

بأن فيما يتصل حبكم من أحكام القانون املدين الفرنسي يسمح          
تفصل حمكمة فرنسية يف أي نزاع ناشئ عن عقد بني مـواطن            

  .)٤٦(فرنسي وشخص أجنيب

وفيما يتعلق بوالية اإلنفاذ، فعلى الرغم من أنه ُيَحظـر            -٢٧
بصورة عامة مبوجب القانون الدويل تأكيد والية اإلنفاذ خارج         
اإلقليم دون موافقة الدولة اإلقليمية، قامت الـدول يف بعـض           

د اتفاقات دولية للسماح بإنفاذ قوانينها التجاريـة        احلاالت بعق 
  .)٤٧(وقوانينها املتعلقة باملنافسة خارج إقليمها

النتائج املترتبة على التأكيد غري الصحيح        -جيم
  للوالية القضائية خارج اإلقليم

ال يكون من حق الدولة اليت جتزم بأحقيتها يف ممارسة            - ٢٨
حتصل على اعتراف الدول   الوالية القضائية خارج إقليمها أن      

. األخرى بذلك إال بقدر ما يكون متفقاً مع القانون الدويل         
ويف حالة قيام إحدى الدول مبمارسة والية قضائية خـارج          
إقليمها ترى دولة أخرى أهنا مفرطة، جيوز للدولة األخـرى          

تعارض هذه املمارسة للوالية القضائية بعدد من الطـرق           أن
  لة هـذه املعارضـة االحتجاجـات       وقد مشلت أمث  . املختلفة

  
__________  

، ) أعاله٥احلاشية (، املرجع املذكور Combacau and Surانظر  )٤٦(
  .٣٥٤ ص

وتنفيذ القـرارات  انظر االتفاقية املتعلقة باالختصاص القضائي      )٤٧(
املعقودة بني الدول   (فيما يتعلق باملسائل املدنية والتجارية، بصيغتها املعدلة        

؛ واالتفاقية املتعلقة بالوالية القضائية وإنفاذ      )األعضاء يف اجلماعة األوروبية   
املعقودة بني الـدول    (أحكام القضاء فيما يتعلق باملسائل املدنية والتجارية        

؛ ) األوروبية ويف الرابطة األوروبيـة للتجـارة احلـرة    األعضاء يف اجلماعة  
واتفاقية البلدان األمريكية بشأن صحة أحكام القضاء وقرارات التحكـيم          

املعقودة بني الدول األعضاء يف منظمـة الـدول         (األجنبية خارج اإلقليم    
واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بالوالية القضائية يف اجملـال          ؛)األمريكية

لدويل بشأن صحة أحكام القضاء األجنبية خارج اإلقليم؛ والئحة جملـس           ا
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ املؤرخة   ٤٤/٢٠٠١االحتاد األورويب رقم    

 واملتعلقة بالوالية القضائية واالعتراف بأحكام القضاء وإنفاذها يف         ٢٠٠٠
 Official Journal of the European Communities(املسائل املدنية والتجارية 

No. L 12, 16 January 2001, p. 1 .(  وانظر أيضاً اتفاقية تأسيس صـندوق
ال يسري  "على أن   )) ب(٢القسم  (النقد الدويل اليت تنص يف املادة الثامنة        

العمل يف أراضي البلدان األعضاء بعقود الصرف األجنيب اليت تنطوي على           
 هذا البلد، سواء    عملة أي بلد عضو وختالف قواعد الرقابة على الصرف يف         

وانظر أيضاً ". القائمة بالفعل أو املفروضة مبا يتوافق مع أحكام هذه االتفاقية
Lowe, "The problems of extraterritorial jurisdiction…" املرجع املذكور ،

  .٧٣٢ ، ص) أعاله٣٩احلاشية (
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؛ وعدم االعتراف بالقوانني واألوامر وأحكـام       )٤٨(الدبلوماسية
؛ واختاذ تدابري تشريعية مثـل      )٤٩(القضاء الصادرة يف هذا الصدد    

؛ والتـدابري   )٥١("التشريعات التقييدية "و )٥٠("التشريعات املانعة "
__________  

على سبيل املثال، قدمت اجلماعة األوروبية واململكة املتحـدة          ) ٤٨(
حتجاجات عندما قامت الواليات املتحدة بتعديل لوائحها اإلداريـة         كالمها ا 

التصديرية بطريقة حتظر تصدير معدات استغالل النفط أو الغاز الطبيعـي إىل            
وأوردت تعليقات اجلماعة األوروبية أحكام التدابري الـيت        . االحتاد السوفيايت 

ابري الواليـات   تـد : "ُنوزع فيها وجاء يف هذه التعليقات، يف مجلة أمور، أن         
املتحدة بالصورة اليت تنطبق هبا يف احلالة الراهنة هي تدابري غري مقبولة مبوجب             

إذ ترمي هـذه    . القانون الدويل بسبب جوانبها اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية       
التدابري إىل تنظيم عمل شركات ال حتمل جنسية الواليات املتحدة خبـصوص   

وخاصة تناول ممتلكات وبيانات تقنية هلذه      سلوكها خارج الواليات املتحدة،     
؛ انظر مذكرة وتعليقات اجلماعة   "الشركات غري موجودة يف الواليات املتحدة     

 املدخلة على قانون إدارة     ١٩٨٢يونيه  / حزيران ٢٢األوروبية على تعديالت    
الصادرات، وهي املذكرة والتعليقات املقدمة إىل وزارة خارجيـة الواليـات    

؛ ومذكرة بشأن املوضوع نفسه مقدمة      ١٩٨٢أغسطس  /آب ١٢املتحدة يف   
؛ ومـذكرة   ١٩٨٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٨من حكومة اململكة املتحدة يف      

: ، وذلـك يف ١٩٨٣مارس / آذار١٤أخرى مقدمة من اجلماعة األوروبية يف    
A. V. Lowe, Extraterritorial Jurisdiction: an Annotated Collection of 

Legal Materials, Cambridge, Grotius, 1983, p. 197, at p. 201 . ومن األمثلة
األخرى لالحتجاجات الدبلوماسية املقدمة كرد فعل ملمارسة الوالية القضائية         

 ٢٣املـذكرتان املقـدمتان مـن اليابـان يف     : خارج إقليم الدولة ما يلـي   
 إىل وزارة خارجية الواليات     ١٩٦١مارس  / آذار ٢٠ و ١٩٦٠أغسطس  /آب
؛ ومذكرة مقدمة من اململكـة      )مقتطفات (١٢١تحدة، املرجع نفسه، ص     امل

إىل مفوضـية اجلماعـات     ١٩٦٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠املتحدة يف   
  .١٤٤األوروبية، املرجع نفسه، ص 

يف احلاالت اليت تكون فيها الدولة أو حماكمها قد تـصرفت           " )٤٩(
ملتعلقة مبمارسة  على حنو يتعارض مع القانون الدويل، مبا يف ذلك القواعد ا          

الوالية القضائية، يكون من حق الدول األخرى مبوجب القانون الـدويل            
[...] أن ترفض إعطاء مفعول للفعل غري القانوين        ) ولكن ليس لزاماً عليها   (

ويف الواقع، فإن معظم الدول، يف قواعد القانون الدويل اخلاص املعمول هبا            
ات الدولة األجنبية اليت تتجاوز     لديها، تكفل عدم االعتراف بقوانني وقرار     

حدود الوالية القضائية اليت يسمح هبا القانون الدويل كما تكفـل عـدم             
، املرجع املـذكور  Oppenheim's International Law" (إنفاذها يف اخلارج

وعلى األخص، ترفض بعض الدول عموماً ). ٤٨٥ ، ص) أعاله٦احلاشية (
األخرى، مثـل قـوانني اإليـرادات       إعطاء مفعول للقوانني العامة للدول      

  .٤٩٨-٤٨٨انظر بصورة عامة املرجع نفسه، ص . والعقوبات واملصادرة
التشريع املانع هو قانون تعتمده الدولة اليت تنـازع يف صـحة             ) ٥٠(

ممارسة الوالية القضائية ُيقصد به عرقلة تنفيذ احلكم املعتَرض عليه، وكثرياً ما            
وقد تعمد هذه القـوانني،  . ر للقوانني يكون ذلك عن طريق إجياد تنازع مباش      

يف مجلة أمور، إىل حظر التعاون يف إجراءات أو حتقيقات احملاكم األجنبيـة،             
وحظر االمتثال لقوانني الدول األخرى اليت هلا انطبـاق خـارج أقاليمهـا،             
وإعالن عدم جواز تنفيذ أحكام القضاء املرتكزة على مثل هـذه التـدابري،             

 تعويضات مقابل األضرار املتكبـدة نتيجـة هلـذه         والسماح باحلصول على  
ونتيجة ملبدأ إكراه الدول األجنبية الذي ُيناقش أدناه، فإن التشريعات          . التدابري

التدبري الـذي لـه     املانعة قد يترتب عليها أثر إضايف هو احلد من قابلية تنفيذ            
عادة ما ال   و. انطباق خارج اإلقليم حىت يف الدولة اليت ُتصدر مثل هذا التدبري          

ُتوجب احملاكم الوطنية يف الدول اليت تطبق هذا املبدأ االمتثال للتدبري املعـين             
 إىل أن االمتثال سينطوي علـى انتـهاك         الذي له انطباق خارج اإلقليم بالنظر     

؛ ورفـع دعـاوى     )٥٢(القضائية مثل األوامر القضائية املانعـة     
وميكن أن جيري يف املشروع تناول القيود اليت تـرد          . )٥٣(دولية

_________________________________________  
وعلى سبيل املثال، اعتمدت عدة دول تـدابري محائيـة          . قوانني الدولة اإلقليمية  

تحدة لقانون احلرية والتضامن الدميقراطي ألجـل       كرد فعل العتماد الواليات امل    
انظر احلاشية  " ( بِرُتن -قانون ِهلِمس   "املعروف أيضاً باسم     (١٩٩٦كوبا لعام   

الذي يرمي إىل معاقبة الشركات غري التابعة للواليات املتحدة على          ))  أعاله ٤٤
تـدابري  وقامت كندا بتعديل قانوهنا املتعلق بال     . مباشرهتا نشاط أعمال مع كوبا    

-Foreign Extraterritorial Measures Act (R.S.C., ch. F(األجنبية خارج اإلقليم 

29, para. 3 (1985), amended by ch. 28, 1996 S.C. (Can.))(  ؛ واعتمـدت
املكسيك قانون محاية التجارة واالستثمارات من السياسات اخلارجية املخالفـة          

؛ واعتمـد   )www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/63.pdf(للقانون الدويل   
 ٢٢٧١/٩٦االحتاد األورويب الالئحة الصادرة عن جملس االحتاد األورويب رقـم      

 بشأن احلمايـة مـن آثـار تطبيـق       ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢املؤرخة  
التشريعات املعتمدة من ِقبل دولة ثالثة خارج إقليمها، ومن اإلجراءات املستندة           

 Official Journal of the European Communities, No. L(ة عنها إليها أو الناجت

309, 29 November 1996, p. 1 .(  انظـرJ. W. Boscariol, “An anatomy of a 

Cuban pyjama crisis: reconsidering blocking legislation in response to 

extraterritorial trade measures of the United States”, Law and Policy in 

International Business, vol. 30, No. 3 (1999), pp. 439–499, at pp. 441–442 

and 471–474) ؛ )يصف القانون الكندي املتعلق بالتدابري األجنبية خارج اإلقليم
 A. Layton and A. M. Parry, “Extraterritorial jurisdiction – Europeanو

responses”, Houston Journal of International Law, vol. 26, No. 2 (2004), 

pp. 309–325, at pp. 311–312)     يصف قانون محاية املـصاحل التجاريـة لعـام
 Protection of Trading Interests Act of( الصادر يف اململكة املتحـدة  ١٩٨٠

1980, c. 11 § 1(1)(b)(Eng.)((؛ وH. L. Clark, “Dealing with U.S. 

extraterritorial sanctions and foreign countermeasures”, University of 

Pennsylvania Journal of International Economic Law, vol. 20 (1999), 

pp. 61–96, at pp. 81–92 . ًوانظر أيضاLowe, Extraterritorial Jurisdiction… ،
يتـضمن نـصوص    ( ٢١٩-٧٩ ، ص ) أعـاله  ٤٨احلاشية  (املرجع املذكور   

  ).تشريعات مانعة صادرة عن دول شىت
 الصادرة عـن    ٢٢٧١/٩٦انظر، على سبيل املثال، الالئحة رقم        ) ٥١(

؛ والقانون املتعلق بالتدابري    ) أعاله ٥٠احلاشية   (٦جملس االحتاد األورويب، املادة     
  ).املرجع نفسه) (أ)(١(٩األجنبية خارج اإلقليم الصادر يف كندا، املادة 

 U.S. v. Imperial Chemical املثـال، يف قـضية   على سـبيل  ) ٥٢(

Industries           متكنت شركة بريطانية من احلصول على أمر من حمكمة بريطانية 
مينع أحد األطراف يف القضية من إنفاذ أمر ينطبق خارج اإلقليم صادر عـن              

، املرجـع  Oppenheim's International Lawانظر . حمكمة الواليات املتحدة
: أوردهمن ضمن مـا   (٥٠، احلاشية ٤٧٧ ، ص) أعاله٦اشية احل(املذكور 

U.S. v. Imperial Chemical Industries (1952) 105 F.Supp. 215.(  
من حيث املبدأ، يؤدي التجاوز يف ممارسة الوالية القضائية إىل    " )٥٣(

إثارة مسؤولية الدولة حىت يف حالة عدم وجـود نيـة لإلضـرار بدولـة              
). ٣١٢ ، ص ) أعـاله  ٥احلاشـية   (املـذكور   ، املرجع   Brownlie"(أخرى

وهكذا، ظل مبقدور الدول التماس جرب يف احملافل الدولية عن املمارسة غري            
وأكثر أمثلة هذا املسعى صلةً باملوضوع هو قضية        . السليمة للوالية القضائية  

Lotus)    حيث التمست فرنسا احلـصول علـى        ) أعاله ١٤انظر احلاشية ،
ما اُدعي أنه تأكيد متجاوِز من جانب تركيـا         تعويض عن أضرار ناشئة ع    

، ُعرض  ) أعاله ٣٤انظر احلاشية    (Eichmannويف قضية   . لواليتها القضائية 
على جملس األمن النـزاع املتعلق بتأكيد إسرائيل لواليتها املتعلقة باإلنفاذ          

  .يف األرجنتني، ومت التوصل إىل تسوية بني الدولتني
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على االعتراف بالوالية القضائية خارج اإلقليم فضالً عن ردود         
  .الفعل املمكنة إزاء التأكيد غري الصحيح لألحقية يف هذه الوالية

األولوية يف حالة وجود واليات       -دال
  قضائية صحيحة متنافسة

يها أن الدولة اليت تؤكد أحقيتها قد توجد أوضاع حيدث ف      -٢٩
يف ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم هي الدولة الوحيدة اليت          
لديها أي رابطة بالشخص املعـين املوجـود أو باملمتلكـات أو            

ويف مثـل   . األوضاع املعنية املوجودة خارج نطاق إقليم أي دولة       
عظـم  ويف م . هذه احلالة، يكون للدولة والية قـضائية خالـصة        

للدولة خارج اإلقليم مع الوالية      احلاالت، تتزامن الوالية القضائية   
 وال سيما الدولـة  -القضائية لواحدة أو أكثر من الدول األخرى   

وقد تؤدي الواليات القضائية املتزامنة للدول إىل إثـارة         . اإلقليمية
وتنشأ هذه املسألة   . منازعات فيما يتعلق بأولوية الوالية القضائية     

ا يتصل بالعالقة بني الوالية القضائية خارج اإلقليم والواليـة          فيم
وقـد يكـون مـن    . )٥٤(القضائية اإلقليمية من حيث األولويـة  

الضروري يف هذا الصدد التمييز بني الوالية التشريعية أو واليـة           
  .إصدار األحكام القضائية ووالية التنفيذ

األولويـة يف   وأكثر احلاالت تواتراً اليت تنشأ فيها مسألة          -٣٠
حالة وجود واليات قضائية متنافسة نتيجة لتأكيد األحقيـة يف          
ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم هي احلاالت اليت تتعلـق          

وقـد  . بالوالية التشريعية أو والية إصدار األحكام القـضائية       
. وضعت بعض الدول مبادئ أو قواعد لتسوية هذه احلـاالت         

طلب إىل احملكمة الوطنية إلحدى الدول      وعلى سبيل املثال، قد يُ    
ومن أجل التقليـل    . أن تطبق خارج اإلقليم تشريع دولة أخرى      

إىل أدىن حد من احتمال حدوث نزاعات وإلظهـار املراعـاة           
للدول األجنبية، اعتمدت احملاكم الوطنية يف بعض الدول افتراضاً 
 يعارض تطبيق القانون الوطين هلذه احملـاكم تطبيقـاً يتجـاوز          

وهكذا فما مل توجد إشارة حمددة إىل أن القصد هو          . )٥٥(اإلقليم
تطبيق قانون معني أو الئحة معينة على الرعايا األجانب بسبب          
أفعال ارُتكبت يف اخلارج، ستعترب احملكمة أن هـذا القـصد مل            

وترتكز هذه القاعدة يف جانـب      . يتوافر لدى السلطة التشريعية   
__________  

، املرجــع املــذكور Oppenheim's International Lawانظـر   ) ٥٤(
 اإلقليمية هي األسـاس الرئيـسي للواليـة      ("٤٥٨ ، ص ) أعاله ٦احلاشية  (

القضائية؛ وحىت إذا كان لدى دولة أخرى يف الوقت نفسه أساس لوالية قضائية             
 يتعـارض   فإن حقها يف ممارسة الوالية يكون حمدوداً إذا كان القيـام بـذلك            

، Daillier and Pelletانظر أيضاً "). قليميةحقوق الدولة صاحبة الوالية اإل مع
مجود احللول النظرية الناجتة     ("٥٠٢ ، ص ) أعاله ٥احلاشية  (املرجع املذكور   

عن التسلسل اهلرمي لالختصاصات، وخاصة الناجتة عن أسـبقية الـسيادة           
اإلقليمية على االختصاص الشخصي، وهو ما يستبعد من حيث املبـدأ أي             

  ").اخلارج  للقانون الوطين يف-يق القسري  وخاصة التطب-تطبيق 
 ؛٦٤-٦٣ ، ص ) أعـاله  ٥احلاشية  (، املرجع املذكور    Mannانظر   )٥٥(
 ٤٢احلاشـية  (، املرجع املـذكور  F. Hoffman-LaRoche v. Empagranو

أوالً، تؤوِّل هذه احملكمة عادة التشريعات امللتبسة لتجنب التّدخل          ":)أعاله
  ).٤ص " (ة للدول األخرىغري املعقول يف السلطة السيادي

 التدخل يف الـشؤون الداخليـة       منها على مبادئ اجملاملة وعدم    
  .للدول األخرى، كما ترتكز على اعتبارات عملية

ومثة قاعدة أخرى استحدثتها احملـاكم للتعامـل مـع            -٣١
التأكيدات املتنافسة باألحقية يف ممارسة الوالية القضائية والناجتة        
عن اختاذ تدابري خارج اإلقليم، أال وهي مبدأ إكـراه الدولـة            

ص هذا املبدأ على أنه ال ينبغـي اعتبـار أحـد            إذ ين . األجنبية
األطراف مسؤوالً جنائياًَ أو مدنياً عن القيام بفعل ما يف دولـة            
أخرى إذا كان من املطلوب القيام هبذا الفعل مبوجب قـوانني           

ولذلك فلن تطبق احملكمة املختصة تدبرياً مـن        . )٥٦(تلك الدولة 
اشرة مـع قـانون     التدابري اليت تنطبق خارج اإلقليم يتعارض مب      

جنائي للدولة اإلقليمية، حىت لو قررت هذه احملكمة أن تأكيـد           
  .األحقية يف ممارسة الوالية القضائية معقول

وال تنشأ يف كثري من احلاالت مسائل الوالية القـضائية            -٣٢
وكقاعدة عامة، ال ُيـسمح     . املتنافسة فيما يتعلق بوالية اإلنفاذ    

يم دولة أخرى دون موافقة الدولـة       للدول بإنفاذ قوانينها يف إقل    
وكما ذكرت حمكمة العدل الدويل الدائمة يف قـضية         . اإلقليمية
ال جيوز هلا أن متارس سلطتها بأي شـكل         [...] الدولة   "لوتس

وهكذا فعندما أمـسكت إسـرائيل      . )٥٧("يف إقليم دولة أخرى   
بأدولف آخيمان يف أراضي األرجنتني ونقلته بعـد ذلـك إىل           

اكمته، طلب جملس األمن من حكومة إسرائيل تقدمي        إسرائيل حمل 
  .)٥٨(جرب مالئم إىل األرجنتني

  إعداد صك بشأن هذا املوضوع  -هاء
ميكن لصك ُيَعّد بشأن هذا املوضـوع أن يهـدف إىل             -٣٣

تقدمي املبادئ العامة والقواعد األكثر حتديداً اليت تنظم تأكيـد          
إلقليم مبوجب القانون األحقية يف ممارسة الوالية القضائية خارج ا

ويبّين استعراض املعايري والقواعد القائمة أنه يوجد       . الدويل العام 
قدر كبري من ممارسات الدول املتعلقة بتأكيد األحقية يف ممارسة          
الوالية القضائية خارج اإلقليم واليت ميكن للجنة أن تعتمد عليها          

  .يف إعداد هذا الصك
ال التكنولوجيا وعوملـة    وأدت التطورات األخرية يف جم      -٣٤

االقتصاد العاملي، اليت حتد من قدرة الدول على محاية مصاحلها          
__________  

ـ  Clarkانظر   )٥٦( ، ) أعـاله  ٥٠احلاشـية   (ع املـذكور    ـ، املرج
 ٣٠٨، ص   ) أعاله ٥احلاشية  ( املرجع املذكور    ،Brownlie؛ و ٩٣-٩٢ ص

 Judge R. Y. Jennings, "Extraterritorial jurisdiction andحيث ينقل عن (

the United States antitrust laws", BYBIL, vol. 33 (1957), pp. 146–175, 

at p. 151(؛ وR. K. Gardiner, International Law, London, Pearson, 

2003, at p. 325؛ وOppenheim's International Law   املرجـع املـذكور ،
  .٤٦٥-٤٦٤ ، ص) أعاله٦احلاشية (

)٥٧( The Lotus case ) ١٨، ص ) أعاله١٤احلاشية.  
يونيـه  /ان حزير ٢٣املؤرخ  ) ١٩٦٠(١٣٨قرار جملس األمن     )٥٨(

-the Alvarezو، ) أعاله٣٤احلاشية  (the Eichmann caseولكن انظر . ١٩٦٠

Machain case )املرجع نفسه.(  
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الوطنية باالعتماد فقط على املبادئ التقليدية للوالية القـضائية،         
إىل اإلسهام يف املستوى املتزايد للخالف وعدم التيقن فيما يتعلق       

. رج اإلقليم جبوانب معينة من القانون املنظم للوالية القضائية خا       
ولذلك فقد يتطلب إعداد مشروع صك بشأن هذا املوضـوع          

وتـشري  . تطويراً تدرجيياً كبرياً للقانون باإلضافة إىل التـدوين       
ممارسة الدول إىل عدة اجتاهات قوية تتجلى يف ظهور قواعـد           
جديدة أو توسيع نطاق القواعد التقليدية وهو ما قد تسترشد به           

الف وبالتايل إتاحة وضوح وتـّيقن      اللجنة يف حسم جماالت اخل    
أكرب يف جمال من جماالت القانون الدويل يتسم بأمهيـة عمليـة            
متزايدة، غري أنه قد يتضح أن إعداد مشروع صك بشأن هـذا            

  .املوضوع هو أمر يتطلب قدراً من التطوير التدرجيي للقانون

  نطاق املوضوع  -١
ء اتساع  سيكون حتديد نطاق هذا املوضوع هاماً يف ضو         -٣٥

ويف حـني أن بعـض      . موضوع الوالية القضائية بصورة عامة    
حماوالت التدوين قد نظرت إىل الوالية القضائية خارج اإلقلـيم   

، )٥٩(من املنظور األوسع املتمثل يف الوالية القضائية بصورة عامة        
فقد يقتصر املوضوع فحسب على تأكيدات األحقية يف ممارسة         

وعالوة على ذلك، فقد يقتصر     . ليمالوالية القضائية خارج اإلق   
  .املوضوع فقط على القانون الوطين الذي يطبَّق خارج اإلقليم

وتوجد بعض ميادين القانون اليت ُيحتمل أن تثور فيهـا            -٣٦
مسائل الوالية القضائية خارج اإلقليم واليت تنظمها إىل حد مـا      

 ويف صدارة هذه امليادين قانون البحـار، وقـانون   . ُنظُم خاصة 
. الفضاء اخلارجي، والقانون اإلنساين الدويل، وقانون الضرائب      

وباإلضافة إىل ذلك، فإن تأكيدات األحقية يف ممارسة الواليـة          
خارج اإلقليم فيما يتعلـق باملـساعدة والتعـاون القـضائيني           
والشرطيني فضالً عن االعتراف بأحكـام القـضاء األجنبيـة          

التفاقات الدوليـة أو    وإنفاذها هي يف معظمها مسائل تنظمها ا      
وبينما ميكن أن تتيح هذه القواعـد       . اإلقليمية أو الثنائية القائمة   

اخلاصة قدراً من التوجيه يف إعداد مبادئ وقواعد عامـة فيمـا            
يتعلق بالوالية القضائية خارج اإلقليم، فلن يكون يف مـشروع          

  .الصك إخالل بالنظم القانونية القائمة
يد األحقية يف ممارسـة الـدول       وعلى الرغم من أن تأك      -٣٧

للوالية القضائية خارج إقليمها ميكن أن تنتج عنـه حمـاوالت           
متزامنة أو متنازعة ملمارسة الوالية القضائية، فلن يكـون مـن           
الضروري إعادة حبث قواعد القانون الـدويل اخلـاص الـيت           

بيد أنه قد يكون مـن      . استحدثتها الدول حلل هذه املنازعات    
__________  

 Harvard Law School, Harvard Research inانظــر  )٥٩(

International Law, Codification of International Law…)   ٢٧احلاشـية 
 American Law Institute, Restatement of the Law؛ و٤٣٩، ص )أعـاله 

(Third)… )  جتدر اإلشارة إىل أن هـذا املـصنف هـو      . )أعاله ٦احلاشية
بصورة خاصة حمدود الصلة باألغراض احلالية بالنظر إىل أنه يركز يف املقام            

  .األول على ممارسة الواليات املتحدة

املبادئ العامة للمجاملة واليت تكـون ذات أمهيـة         املفيد إدراج   
خاصة حلل املنازعات الناجتة عن تأكيدات األحقية يف ممارسـة          

  .الوالية القضائية خارج اإلقليم
ومثة جانب من جوانب املوضوع مل جيرِ تناوله بـشكل            -٣٨

كامل يف جهود التدوين السابقة، أال وهو نتائج التأكيدات غري          
وعلى الرغم .  يف ممارسة الوالية خارج اإلقليم الصحيحة لألحقية 

من أن هذا اجلانب تتناوله إىل حد ما املواد املتعلقة مبـسؤولية             
الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، فإنه يوجد أيضاً قـدر           
كبري من ممارسات الدول يف هذا الصدد ميكـن استكـشافه يف      

ددة اليت قـد    حماولة لوضع قواعد وإجراءات حلسم القضايا احمل      
تنشأ يف منازعات تتعلق بتأكيدات غري صـحيحة لألحقيـة يف         

  .ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم

  التعاريف  -٢
سيكون أحد العناصر األساسية للدراسة هـو تعريـف           -٣٩

. املفاهيم الرئيسية اليت ينبغي إدراجهـا يف الـصك املتـوخى          
تتسم " خارج اإلقليم "و" الوالية القضائية "فتعريفات مصطلحي   

وقد يؤدي املزيـد   . بأمهية حامسة يف حتديد نطاق مشروع النص      
من النظر يف املوضوع إىل تبّين وجود مصطلحات إضافية يلزم          

  .أيضاً تعريفها بوضوح يف املشروع
 للدولة على أهنا تشري     "الوالية القضائية "وميكن فهم فكرة      -٤٠

. السلطة السيادية للدولـة   بصورة عامة إىل الصالحية السيادية أو       
وميكن يف هذا الصدد التمييز بني أنواع الواليـة القـضائية، أي            

  .الوالية الشارعة ووالية إصدار األحكام القضائية ووالية اإلنفاذ
على أهنا تـشري إىل     " خارج اإلقليم "وميكن فهم فكرة      -٤١

املنطقة الواقعة فيما يتجاوز إقليم الدولة، مبا يف ذلـك أرضـها            
مياهها الداخلية وحبرها اإلقليمي فضالً عـن اجملـال اجلـوي           و

وهذه املنطقة قد تقع ضمن إقليم دولة أخرى أو خارج          . املتاخم
  .الوالية اإلقليمية ألي دولة

  املبادئ األساسية للوالية القضائية خارج اإلقليم  -٣
 أنه لكي تؤكد الدولة على حنو       ةمن املسلم به بصورة عام      -٤٢

ها يف ممارسة واليتها القضائية على شخص طبيعي أو صحيح أحقيت
اعتباري أو على ممتلكات أو وضع ما، فإنه جيب أن تربطها رابطة            

وأنـواع  . ما هبذا الشخص أو هذه املمتلكات أو هـذا الوضـع     
الروابط اليت قد تشكل أساساً كافياً ملمارسة الواليـة القـضائية           

انون الدويل الـيت تـنظم      خارج اإلقليم ترد يف املبادئ العامة للق      
  :وهذه املبادئ هي كما يلي. ممارسة الدولة هلذه الوالية

مبدأ اإلقليمية من حيث صلته بالوالية القضائية خـارج      •
  :اإلقليم

 ؛مبدأ اإلقليمية املوضوعية  •
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 ؛نظرية اآلثار  •

  ؛مبدأ اجلنسية  •
  ؛مبدأ الشخصية السالبة  •
  .املبدأ احلمائي  •

ية يف ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم       أي تأكيد لألحق    -٤٣
جيب أن يرتكز على األقل على أحد املبادئ املذكورة أعاله لكـي            

وقد يكون أكثر من واحد     . يكون صحيحاً مبوجب القانون الدويل    
من املبادئ املذكورة أعاله وثيق الصلة باملوضوع عند حتديد صحة          

  .عينها تبعاً للظروفالوالية القضائية خارج اإلقليم يف حالة ب

القواعد املتعلقة بتأكيد األحقيـة يف        -٤
  الوالية القضائية خارج اإلقليم ممارسة

إن درجة الرابطة اليت جيب أن تكـون للدولـة بأحـد              -٤٤
األشخاص أو املمتلكات أو األوضاع لكي تؤكد بصورة صحيحة      

عـاً  أحقيتها يف ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم قد ختتلف تب       
وتبعاً لذلك، يكون من    . لنوع الوالية اليت حتاول الدولة ممارستها     

الضروري اإلشارة إىل املدى الذي يف حدوده ميكـن للمبـادئ           
املختلفة املتعلقة بالوالية القضائية أن تتيح أساساً صحيحاً لتأكيد         
األحقية يف ممارسة الوالية الشارعة أو والية إصـدار األحكـام           

وقد تؤدي أيـضاً    . ية اإلنفاذ خارج إقليم الدولة    القضائية أو وال  
ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم إىل إثارة قضايا خاصة فيما          
يتعلق مبيادين معينة من ميادين القانون، مثـل املـسائل املتعلقـة       
باجلرائم اإللكترونية يف ميدان القـانون اجلنـائي، أو التجـارة           

ولذلك فقد يكون مـن     . لتجارياإللكترونية يف ميدان القانون ا    
املفيد إدراج أحكام حمددة لتناول هذه األنواع من املسائل اخلاصة          

  .اليت ال ميكن تناوهلا على حنو واٍف بصياغة مبادئ وقواعد عامة

القيود اليت ترد على حقوق الـدول يف تأكيـد            -٥
  يف ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم أحقيتها

األحقية يف ممارسة الواليـة القـضائية       ختضع تأكيدات     -٤٥
خارج اإلقليم حلدود ترتكز على مبادئ جوهرية معينـة مـن           
مبادئ القانون الدويل مثل تساوي الدول يف الـسيادة ومبـدأ           
السالمة اإلقليمية للدولة ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية         

كما . للدول األخرى، كما هي مكرسة يف ميثاق األمم املتحدة        
ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان اعتبارات اجملاملـة عنـد تطبيـق            

  .تأكيدات األحقية يف ممارسة الوالية خارج اإلقليم

النتائج املترتبة على التأكيدات غـري الـصحيحة          -٦
  لألحقية يف ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم

يف حالة قيام إحدى الدول بتأكيد أحقيتها يف ممارسـة            -٤٦
القضائية خرج اإلقليم على حنو تراه دولة أخـرى غـري          الوالية  

صحيح مبوجب القانون الدويل، يكون على الدول التزام عـام          
وينبغي أيضاً عند إعداد صك قانوين . بالتعاون حلل هذا النـزاع

بشأن هذا املوضوع أن ُيتوخى وجود إجراء حلل مثـل هـذا            
ية يف ممارسة تقدمي إشعار بأن تأكيد األحق: النـزاع ينطوي على

الوالية القضائية ُيعترب غري صحيح؛ وقيام الدولة الشارعة بإعادة         
النظر يف صحة التأكيد الصادر عنها يف ضوء املبادئ األساسية؛          

  .وأن تؤخذ يف احلسبان اعتراضات الدولة املتأثرة

خمطط عام مقترح لصك بـشأن        -٧
  القضائية خارج اإلقليم الوالية

  أحكام عامة  -أوالً
  نطاق التطبيق  -١  
  العالقة مع النظم القانونية األخرى  -٢  

  قاعدة التخصيص  )أ(  
  النظم التعاهدية القائمة من قبل  )ب(  

  املصطلحات املستخدمة  -٣  

  مبادئ الوالية القضائية  -ثانياً
  مبدأ اإلقليمية  -١  

  مبدأ اإلقليمية املوضوعية  )أ(  
  نظرية اآلثار  )ب(  

  مبدأ اجلنسية  -٢  
  الشخصية السالبةمبدأ   -٣  
  املبدأ احلمائي  -٤  

  تأكيد األحقية يف ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم  -ثالثاً
  الوالية الشارعة  -١  
  والية إصدار األحكام  -٢  
  والية إنفاذ األحكام  -٣  
  امليادين القانونية احملددة  -٤  

 القضائية  القيود اليت ترد على تأكيد األحقية يف ممارسة الوالية          - رابعاً
  خارج اإلقليم

  السيادة، والسالمة اإلقليمية، وعدم التدخل  -١  
  اجملاملة  -٢  

  االفتراض املعارض لالنطباق خارج اإلقليم  )أ(  
  مبدأ إكراه الدولة األجنبية  )ب(  
  مبدأ املعقولية  )ج(  

  اعاتحل الرت  -خامساً
  الواجب العام بالتعاون  -١  
  واجب تقدمي اإلشعار  -٢  
  عادة النظر يف التدابري خارج اإلقليمواجب إ  -٣  
  احلق العام يف اختاذ تدابري مضادة  -٤  
  . الرتاعاتآلية تسوية  -٥  
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جمموعة خمتارة من املراجع

  أحكام قضائية دولية-ألف

  هيئات قضائية  -١
 حمكمة العدل الدويل الدائمة  )أ(

Case of the S.S. “Lotus” (France v. Turkey), Judgment No. 9 of 
7 September 1927, P.C.I.J. Reports 1928, Series A. No. 10. 

 حمكمة العدل الدولية  )ب(

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the 
Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3 
(Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and 
Buergenthal). 

 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  )ج(

Stocké v. Germany, Application no. 11755/85, Judgement of 19 
March 1991, European Court of Human Rights, Series A: 
Judgments and Decisions, vol. 199. 

Loizidou v. Turkey, Application no. 15318/89, Judgement of 18 
December 1996 (Merits), European Court of Human 
Rights, Reports of Judgments and Decisions, 1996-VI, p. 
2216. 

Öcalan v. Turkey, Application no. 46221/99, Judgement of 12 
May 2005, Grand Chamber, European Court of Human 
Rights, Reports of Judgments and Decisions 2005-IV.  

 حمكمة العدل للجماعات األوروبية  )د(

Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission of the 
European Communities, Case 48-69, Judgement of 14 July 
1972, European Court Reports 1972, p. 619. 

Europemballage Corp. and Continental Can Co. v. 
Commission of the European Communities, Case 6-72, 
Judgement of 21 February 1973, European Court Reports 
1973, p. 215. 

Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents 
Corporation v. Commission of the European Communities, 
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