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 اليا س الفصل
 طر  األجانب

 مقدمة -للف
(، أن 2004دررت اللجنة، يف دورهتأا الساد أة وادمسأني ) -85

تُأأأأأأأأدرج موضأأأأأأأأأوع "طأأأأأأأأرد األجانأأأأأأأأأب" يف برنأأأأأأأأامج عملهأأأأأأأأأا وأن تعأأأأأأأأأنيرب 
  ووافقأأأت اجلمعيأأأة (827)مأأأوريس كأأأامتو مقأأأرراً  ااأأأاً للموضأأأوع السأأأيد

 كأأأأأأانون األول/  2املأأأأأأؤر   59/41مأأأأأأن درارحأأأأأأا  5الىلقأأأأأأرة العامأأأأأأة، يف 
 ، على درار اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا 2004 ديسمرب
(، 2005ونظرت اللجنة، يف دورهتا السأابعة وادمسأني ) -86

  (828)يف التقرير األويل للمقرر اداه
وُعأأأأأأأرض علأأأأأأأأى اللجنأأأأأأأة، يف دورهتأأأأأأأأا الثامنأأأأأأأة وادمسأأأأأأأأني  -87
، إضأأأافة إىل درا أأأة (829)التقريأأأر الثأأأاين للمقأأأرر ادأأأاه(، 2006)

  ودررت اللجنة أن تنظر يف التقرير الثاين (830)أعدهتا األمانة العامة
  (831)2007يف دورهتا التالية يف عاد 

(، 2007ونظرت اللجنة، يف دورهتا التا أعة وادمسأني ) -88
ت إىل للمقأرر ادأاه، وأ الأ (832)يف التقرير الثأاين والتقريأر الثالأث
، بالتأيغة الأ  نقحهأا املقأرر 2و 1جلنة التياغة مشروعي املادتني 

  (834)7إىل  3، وك لك مشاريع املواد من (833)اداه

__________ 

  ودأأأأد 364، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء الثأأأأاين(، الىلقأأأأرة 2004 وليأأأأة  (827)
(، بتقريأأر فريأأ  التخفأأيط 1998أ اطأأت اللجنأأة علمأأاً، يف دورهتأأا ادمسأأني )

الأأأأ   ُ أأأأدربد فيأأأأه موضأأأأوع "طأأأأرد األجانأأأأب"، ضأأأأمن مواضأأأأيع أ أأأأر ، لغأأأأرض 
الثأأاين ، اجمللأأد 1998) وليأأة إدراجأأه يف برنأأامج العمأأل الفويأأل األجأأل للجنأأة 

وأدأأأأرت اللجنأأأأة حأأأأ ا ا دراج يف دورهتأأأأا الثانيأأأأة  ،(554)اجلأأأأزء الثأأأأاين(، الىلقأأأأرة 
، اجمللأأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأأأزء الثأأأأأأأأأأأاين(، 2000) وليأأأأأأأأأأأة ( 2000وادمسأأأأأأأأأأأني )

(  ودأأد تضأأمن مرفأأ  تقريأأر اللجنأأة إىل اجلمعيأأة العامأأة عأأن أعمأأال 729 الىلقأأرة
احملتملأأأأأني لدرا أأأأأة تلأأأأك الأأأأأدورة خمففأأأأأاً مأأأأأوجزاً يعأأأأأرض اهليحأأأأأل العأأأأأاد والأأأأأنهج 

مأأأن دأأأرار اجلمعيأأأة  8(  ويف الىلقأأأرة 263املوضأأأوع )املرجأأأع نىلسأأأه، املرفأأأ ، ه 
، أ اطأت اجلمعيأة 2000كأانون األول/ديسأمرب   12املأؤر   55/152العامة 

  العامة علماً بإدراج املوضوع يف برنامج العمل الفويل األجل

  274-242، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرات 2005 ولية  (828)
انظأأأأأر التقريأأأأأر األويل يف املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء األول(، الو يقأأأأأة 

A/CN.4/554  

  A/CN.4/573، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة 2006 ولية  (829)

(830) A/CN.4/565 وCorr.1 )مستنسخة؛ متا ة على املودع الشبحي للجنة(  

  252الىلقرة  ، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(،2006 ولية  (831)

  A/CN.4/581، اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة 2007 ولية  (832)

  327و 326املرجع نىلسه، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، احلاشيتان  (833)

  325-321املرجع نىلسه، احلواشي  (834)

(، يف التقريأأر 2008ونظأأرت اللجنأأة، يف دورهتأأا السأأتني ) -89
، املعقأأودة 2973  ودأأررت يف جلسأأتها (835)الرابأأع للمقأأرر ادأأاه

قأأاً عأأاماًل برما أأة السأأأيد ، أن تنشأأئ فري2008 زيران/يونيأأه  6يف 
دونالد ماكريه لبحث املسامل الأ  يثأحأا طأرُد األشأخاه مزدوجأي 
اجلنسأأأأية أو متعأأأأدد  اجلنسأأأأيات والتجريأأأأُد مأأأأن اجلنسأأأأية يف إطأأأأار 

 24، املعقأأودة يف 2984  ووافقأأت اللجنأأة يف جلسأأتها (836)الفأأرد
، علأأأى ا أأأأتنتاجات الىلريأأأ  العامأأأل وطلبأأأأت إىل 2008متوا/يوليأأأه 

تأأأأياغة أن تضأأأأع يف اعتبارحأأأأا حأأأأ و اال أأأأتنتاجات يف إطأأأأار جلنأأأأة ال
أعماهلأأأا  وفيمأأأا يلأأأي حأأأ و اال أأأتنتاجات: )أ( ينبغأأأي أن يوضَّأأأح يف 
التعلي  على مشاريع املواد أنه، ألغراض مشاريع املواد، يسر  مبدأ 
عأأدد طأأرد املأأواطنني أيضأأاً علأأى األشأأخاه الأأ ين  تأألوا بأأالفرق 

ى عدة جنسيات أ ر ؛ و)ب( القانونية على جنسية أ ر  أو عل
ينبغأي تضأأمني التعليأأ  توضأأيحاً مىلأادو أنأأه ال جيأأوا أن تلجأأف الأأدول 
إىل التجريأأد مأأن اجلنسأأية للتهأأرب مأأن التزاماهتأأا ووجأأب مبأأدأ عأأدد 

   (837)طرد املواطنني

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
يف حأأأأأ و الأأأأأدورة، ُعأأأأأرض علأأأأأى اللجنأأأأأة التقريأأأأأر ادأأأأأامس  -90

( ونظأأأأرت فيأأأأه اللجنأأأأة يف جلسأأأأاهتا A/CN.4/611للمقأأأأرر ادأأأأاه )
 أيأأأأأأأأأأأار/ 15إىل  12و 8، املعقأأأأأأأأأأأودة يف 3006إىل  3002 مأأأأأأأأأأأن
  وعرض على اللجنة أيضاً التعليقات واملعلومات ال  2009 مايو

 ( A/CN.4/604وردت     ينه من احلحومات )
، تعهأأأأد املقأأأأرر ادأأأأاه بأأأأفن يقأأأأدد إىل 3006ويف اجللسأأأأة  -91

 8اللجنأأأأة نسأأأأخة منقحأأأأة ومعأأأأاد حيحلتهأأأأا مأأأأن مشأأأأاريع املأأأأواد مأأأأن 
  أ اً يف اعتبأأارو النقأأا  الأأ   دار يف اجللسأأة العامأأة   ،(838)14 إىل
دأأدد املقأأرر ادأأاّه إىل اللجنأأة و يقأأة تتضأأمن جمموعأأة مأأن مشأأاريع  مث

اجلار   املواد املتعلقة اماية  قوق ا نسان لألشخاه املفرودين أو
يأأأأدت حيحلتهأأأا علأأأى ضأأأأوء النقأأأا  الأأأأ   دار طأأأردحم، نقحأأأت وأع

  كمأأأأأأا أنأأأأأأه دأأأأأأدد مشأأأأأأروع  فأأأأأأة (A/CN.4/617)اجللسأأأأأأة العامأأأأأأة  يف
  ويف (A/CN.4/618)جديأأدة بغيأأة إعأأادة حيحلأأة مشأأاريع املأأواد  عمأأل

، دأررت اللجنأة 2009متوا/يوليأه  28، املعقأودة يف 3028جلستها 
 الثانية والستني إرجاء النظر يف مشاريع املواد املنقحة حلني دورهتا 

__________ 

  A/CN.4/594الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008 ولية  (835)

  170، الىلقرة (الثايننىلسه، اجمللد الثاين )اجلزء  املرجع (836)

  171الىلقرة  نىلسه، املرجع (837)

 أدناو  848إىل  842انظر احلواشي  (838)
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 عرض املقرر اداه لتقريرو ادامس -1
تضأأأأأأأأأأمن التقريأأأأأأأأأأر ادأأأأأأأأأأامس موااأأأأأأأأأألة لدرا أأأأأأأأأأة دواعأأأأأأأأأأد  -92

الأأأأدويل الأأأأ  تقيأأأأد  أأأأ  الفأأأأرد، وحأأأأي درا أأأأة ابتأأأأدأت يف  القأأأأانون
، وتنأأاول مسأأفلة القيأأود املتعلقأأة باشأأرتاط ا أأرتاد (839)الثالأأث التقريأأر

 احلقوق األ ا ية 
اد  قأأأأأوق ا نسأأأأأان، الأأأأأ   أدرتأأأأأه وااللتأأأأزاد العأأأأأاد بأأأأأا رت  -93

 (840)شأأأأأأأركة برشأأأأأأألونة للجأأأأأأأأر دضأأأأأأأيةحمحمأأأأأأأة العأأأأأأأدل الدوليأأأأأأأة يف 
األنشأأأأأأأأأفة العسأأأأأأأأأحرية وشأأأأأأأأأبه العسأأأأأأأأأحرية يف نيحأأأأأأأأأاراغوا  دضأأأأأأأأأيةو 

، التأأأأأأزاد يىلأأأأأأرض نىلسأأأأأأه بقأأأأأأوة أكأأأأأأرب عنأأأأأأدما يتعلأأأأأأ  (841)وضأأأأأأدحا
بفشأأأأخاه ينشأأأأف عأأأأن مركأأأأزحم القأأأأانوين وضأأأأع حأأأأش، مثأأأأل  األمأأأأر

وضأأع األجانأأب اجلأأار  طأأردحم  لحأأن بأأدا أن مأأن املفأأاب  للوادأأع 
وحتار أة الأدول  تأَر احلقأوق املضأمونة يف أ نأاء الفأرد يف  قأأوق 
ا نسأأأأأأان األ ا أأأأأأية ويف احلقأأأأأأوق الأأأأأأ  يقتضأأأأأأي الوضأأأأأأع ادأأأأأأاه 

 إعماهلأأأأا  وكأأأأان حأأأأ ا حأأأأو املقتأأأأود مأأأأن طأأأأردو اجلأأأأار للشأأأأخز 
  (842)8مشروع املادة 

ويف  أأأل التأأأعوبات واجلأأأدل املتتأأألني بتحديأأأد احلقأأأوق  -94
األ ا أأأأأأأأية و"النأأأأأأأأواة األ ا أأأأأأأأية" لتلأأأأأأأأك احلقأأأأأأأأوق، بأأأأأأأأ ل املقأأأأأأأأرر 

مأأأأأا يف و أأأأأعه ال أأأأأتخاله "اأأأأألب النأأأأأواة األ ا أأأأأية"،  ادأأأأأاه
متمثلأأأأأأأأة يف احلقأأأأأأأأوق الأأأأأأأأ  ال جيأأأأأأأأوا املسأأأأأأأأاس هبأأأأأأأأا والأأأأأأأأ  جيأأأأأأأأب 

ح و احلقأوق يف ضأوء لحل شخز يفاله الفرد  و للت  ضماهنا
اأأأحوك  قأأأوق ا نسأأأان ذات الفأأأابع العأأأاملي أو ا دليمأأأي، ويف 
ضأأأأوء االجتهأأأأاد القضأأأأامي الأأأأدويل، وأأأأا يف ذلأأأأك اجتهأأأأاد حي أأأأات 
الراأأأأد واحملأأأأاكم ا دليميأأأأة حلقأأأأوق ا نسأأأأان، دون إغىلأأأأال بعأأأأض 

 القرارات الوطنية 

__________ 

 أعالو  832انظر احلاشية  (839)

(840) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 

(Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, 

at p. 32, para. 33–34  

(841) Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 134, para. 267  

 كما يلي:  8اي  مشروع املادة  (842)

د بأأأا رتاد  قأأأوق ا نسأأأان الواجبأأأة للشأأأخز اااللتأأأزاد العأأأ" 
 طردو اجلار 

"حيأأ  لحأأل شأأخز مفأأرود أو شأأخز جيأأر  طأأردو أن  
اأأأرتد  قودأأأه األ ا أأأية وكأأأ ا كافأأأة احلقأأأوق األ أأأر  الأأأ  يقتضأأأي 

 وضعه اداه إعماهلا" 

ألول حأأأ و احلقأأأوق، أ   (843)9وُ تأأأز مشأأأروع املأأأادة  -95
يأأأاة، الأأأ   ميحأأأن أن يىلهأأأم أيضأأأاً كأأأالتزاد امايأأأة  يأأأاة احلأأأ  يف احل

األشأخاه اجلأأار  طأردحم،  أأواء يف الدولأأة الفأاردة أو مأأن  يأأث 
، يف احليأأاة يف احلأأ  علأأى يرتتأأب الالوضأأع يف دولأأة الوجهأأة  وبينمأأا 

القانون العريف، منع لعقوبأة ا عأداد أو لتنىليأ حا، فمأن املمحأن، يف 
التأأأزاد يقأأأع علأأأى الأأأدول الأأأ  ألغأأأت ضأأوء السأأأواب  القضأأأامية، طأأأرا 

عقوبأة ا عأأداد بعأدد طأأرد شأخز حمحأأود عليأه با عأأداد  أو دولأأة 
دأأد يتعأأرض فيهأأا لإلعأأداد دون احلتأأول مسأأبقاً علأأى ضأأمان بعأأدد 

 تنىلي  عقوبة ا عداد 
لحرامأأأأأأأة الشأأأأأأأخز  (844)10وُ تأأأأأأأز مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة  -96

النظر عما إذا   طردو، ال  جيب أن ُارتد يف مجيع الظرو  وبتر 
كأأأأان وضأأأأع الشأأأأخز يف الدولأأأأة الفأأأأاردة دانونيأأأأاً أو غأأأأأ دأأأأانوين  
فمىلهأأأود الحرامأأأة ا نسأأأانية، وحأأأو أ أأأاس مجيأأأع احلقأأأوق األ أأأر ، 

 محرس يف عدة اجتهادات دضامية 
علأأأأأأأى االلتأأأأأأأزاد امايأأأأأأأة  (845)11ونأأأأأأأز مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة  -97

الشأأأخز اجلأأأار  طأأأردو مأأأن التعأأأ يب وغأأأأو مأأأن ضأأأروب املعاملأأأة 
__________ 

 كما يلي:  9اي  مشروع املادة  (843)

 طردو يف احلياة  اجلار االلتزاد اماية    الشخز " 
اجلأار  دولأة الفأاردة  أ  الشأخز امي ال -1" 

  يف احلياةطردو 
ال جيوا للدولة ال  ألغت عقوبة ا عداد أن  -2" 

با عأأأأداد إىل دولأأأأة يحأأأأون فيهأأأأا حأأأأ ا  عليأأأأه حمحومأأأأاً  تفأأأأرد شختأأأأاً 
علأى ضأمان بعأدد  لإلعداد، دون احلتول مسأبقاً  الشخز معرضاً 

  "تنىلي  عقوبة ا عداد

 كما يلي:  10اي  مشروع املادة  (844)

 طردو اجلار االلتزاد با رتاد كرامة الشخز " 
 الحرامة ا نسانية مقد ة  -1" 
اجلأأأار  طأأأردو جيأأأب ا أأأرتاد كرامأأأة الشأأأخز  -2" 

أو  ومحايتهأأا يف مجيأأع الظأأرو ،  أأواء كأأان وضأأع الشأأخز دانونيأأاً 
  الفاردة"غأ دانوين يف الدولة 

 كما يلي:  11اي  مشروع املادة  (845)

 التعأأأ يب مأأأن طأأأردو اجلأأأار  الشأأأخز امايأأأة االلتأأأزاد" 
 املهينةالقا ية أو الالإنسانية أو  املعاملة ضروب من وغأو

ال جيوا أل  دولأة أن خُتِضأع، دا أل إدليمهأا،  -1" 
شختاً جير  طردو للتعأ يب أو لغأأو مأن ضأروب املعاملأة القا أية 

 أو الالإنسانية أو املهينة 
ال جيأأأوا أل  دولأأأة أن تفأأأرد شختأأأاً إىل بلأأأد  -2" 

لتعأأرض إىل التعأأ يب أو لغأأأو مأأن ليواجأأه فيأأه  فأأراً جسأأيماً    أأر
 الالإنسانية أو املهينة  ضروب املعاملة القا ية أو

مأأن حأأ و املأأادة أيضأأاً  2تسأأر  أ حأأاد الىلقأأرة  -3" 
إذا كأأأأأان ادفأأأأأأر القأأأأأامم نامجأأأأأأاً عأأأأأن أشأأأأأأخاه أو جمموعأأأأأات مأأأأأأن 

 األشخاه يتترفون بتىلتهم ادااة" 
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قا ية أو الالإنسانية أو املهينة،  واء دا ل الدولة الفاردة أو من ال
 يأأث الوضأأع يف دولأأة الوجهأأة  وكر أأت التأأحوك الدوليأأة حلقأأوق 
 ا نسان ح ا االلتزاد كما أدرته السواب  القضامية على نفاق وا ع 

حمأددة لألطىلأال  علأى محايأة (846)12مشروع املأادة  ونزَّ  -98
 اجلار  طردحم 

بأأأأأأأالتزاد ا أأأأأأأرتاد  أأأأأأأأ   (847)13  مشأأأأأأأروع املأأأأأأأأادة ويتعلأأأأأأأ -99
الشخز اجلار  طردو يف احلياة ادااة واحلياة األ أرية، وحأو  أ  
محأأأأأرس يف التأأأأأحوك الرميسأأأأأية حلقأأأأأوق ا نسأأأأأان ويف الحثأأأأأأ مأأأأأن 
السواب  القضامية، ال  يما االجتهاد القضامي للمححمة األوروبية 

وميحن أن يتضأمن حلقوق ا نسان واللجنة املعنية اقوق ا نسان  
التعليأأ  تبيانأأاً ملىلهأأود "التأأواان العأأادل" بأأني متأأاحل الدولأأة الفأأاردة 
ومتأأأأاحل الشأأأأخز املعأأأأر، وحأأأأو موضأأأأوع جأأأأر  تناولأأأأه بتعمأأأأ  يف 

 السواب  القضامية للمححمة األوروبية حلقوق ا نسان 
ملبأأأأأدأ عأأأأأدد التمييأأأأأز،  (848)14و تأأأأأز مشأأأأأروع املأأأأأادة  -100

ا بأأأني األجانأأأب اجلأأأار  طأأأردحم والأأأ   ينبغأأأي أن يفبأأأ  لأأأيس فيمأأأ
فحسب، وإنأا أيضأاً، فيمأا يتعلأ  بأالتمتع بأاحلقوق األ ا أية، بأني 

 األجانب ومواطر الدولة الفاردة 
__________ 

 ما يلي:ك  12اي  مشروع املادة  (846)

 طردو اجلار  الفىلل حلماية احملددة احلالة" 
جيأأأأأأأب اعتبأأأأأأأار الفىلأأأأأأأل اجلأأأأأأأار  طأأأأأأأردو طىلأأأأأأأالً،  -1" 

 ومعاملته ومحايته على ذلك األ اس، بغض النظر عن وضع إدامته 
يف احلالأأأأأة احملأأأأأددة ادااأأأأأة بالفىلأأأأأل، يشأأأأأحل  -2" 

اال تجاا يف نىلس  رو  ا تجاا البال  أو لىلرتة طويلة ضأرباً مأن 
 املعاملة القا ية والالإنسانية واملهينة ضروب 

 1وىلهأود املأادة  ‘الفىلل‘ألغراض ح و املادة، يعر   -3" 
 " 1989تشرين الثاين/نوفمرب  20من اتىلادية  قوق الفىلل املؤر ة 

 كما يلي:  13اي  مشروع املادة  (847)

 ا رتاد احل  يف احلياة ادااة ويف احلياة األ ريةب االلتزاد" 

اجلأأأأار   أأأ  الشأأأخز الفأأأأاردة اأأأرتد الدولأأأة  -1" 
 طردو يف احلياة ادااة واحلياة األ رية 

 1ستثل من احل  املنتوه عليه يف الىلقرة ال تُ  -2" 
احلأأأأاالت املنتأأأأوه عليهأأأأا يف القأأأأانون، وبعأأأأد  مأأأأن حأأأأ و املأأأأادة إال

  "بني متاحل الدولة ومتاحل الشخز املعرعادل مراعاة تواان 

 كما يلي:  14اي  مشروع املادة  (848)

 "االلتزاد بعدد التمييز 
متأأأأأأارس الدولأأأأأأة  أأأأأأ  الفأأأأأأرد جتأأأأأأاو األشأأأأأأخاه  -1" 

على أ اس العرق أو اللون أو اجلنس كالتمييز  ،املعنيني دون أ  متييز
أو األاأأأل  مأأأن اآلراء الأأأدين أو الأأأرأ  السيا أأأي أو غأأأأو اللغأأأة أو أو

   ر  وضع القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو أ 
علأى متتأع الشأخز  عأدد التمييأز أيضأاً  يسر  -2" 

طردو باحلقوق واحلريات املنتوه عليها يف القأانون الأدويل اجلار  
  "حلقوق ا نسان ويف تشريعات الدولة الفاردة

املقأأأأأأرر ادأأأأأأاه أن ينأأأأأأادش، يف تقأأأأأأاريرو املقبلأأأأأأة،  ويعتأأأأأأزد -101
مشأأأاكل الفأأأرد املقنّأأأع، والفأأأرد القأأأامم علأأأى أ أأأس منادضأأأة لقواعأأأد 

 تجأأاا ومعاملأأة األشأأخاه املفأأرودين القأأانون الأأدويل، وشأأروط اال
 أو اجلار  طردحم، دبل االنتقال إىل املسامل ا جرامية 

 موجز املنادشة -2
 تعليقات عامة )أ(

أكأأد عأأدة أعضأأاء أنأأه ينبغأأي السأأعي إىل إجيأأاد تأأواان بأأني  -102
 أأ  الأأدول يف طأأرد األجانأأب ومتفلبأأات ا أأرتاد  قأأوق ا نسأأان، 

، يف كمأأأأا ُشأأأأدربد أيضأأأأاً ار   االعتبأأأأمأأأأع أ أأأأ  وضأأأأع دول الوجهأأأأة يف 
 ياق ح ا املوضأوع، علأى ضأرورة اأث املمار أة احلاليأة يف خمتلأف 

  للمحاكم الوطنية السواب  القضاميةمناط  العامل، وا فيها 
تنظر ملياً يف وارتف  بعض األعضاء أنه جيدر باللجنة أن  -103

حأ ا املوضأوع وحيحأل مشأاريع اجلار  األ   به بشأفن االجتاو العاد 
 املفأأا  هنايأأة يفاملأأواد وطبيعأأة وشأأحل التأأك الأأ   ميحأأن تقدميأأه 

  إىل اجلمعية العامة
تنأاول جممأل التزامأات  لبعض األعضاء، ليس ضرورياً  ووفقاً  -104

امايأأأأأأة  قأأأأأأوق ا نسأأأأأأان، با أأأأأأتثناء  ذات التأأأأأألةالدولأأأأأأة الفأأأأأأاردة 
رد  وح و االلتزامات تتعل  بوجه بالف و يقاً  االلتزامات املرتبفة ارتباطاً 

شأأأأأروط ومأأأأأدة اال تجأأأأأاا رحأأأأأن الفأأأأأرد وبعأأأأأض الضأأأأأمانات ب  أأأأأاه
ا جراميأأأأة والو أأأأامل القانونيأأأأة الأأأأ  يتعأأأأني إتا تهأأأأا لشأأأأخز معأأأأرض 

وفيمأأا يتعلأ  ببأأادي املسأأامل، يحىلأي اأأث الشأروط الأأ  ميحأأن للفأرد  
، مأأع التمييأأأز بوضأأوا بأأني الشأأأروط يف ضأأومها اعتبأأار الفأأأرد مشأأروعاً 

ال  جيب أن تستوفيها الدولأة الفأاردة، بتأر  النظأر عأن الوضأع يف 
دولأأأة الوجهأأأة، والشأأأروط املتتأأألة خبفأأأر انتهأأأاك  قأأأوق ا نسأأأان يف 

ومأأأأن بأأأأني الشأأأأروط الأأأأ  جيأأأأب أن تسأأأأتوفيها الدولأأأأة تلأأأأك األ أأأأأة  
  الفاردة، ُشدربد على َشرطي عدد التمييز وتقيد أمر الفرد بالقانون

أن تنز املادة األوىل مأن املشأروع علأى  أ   وادرُتا أيضاً  -105
األشأأأأأأخاه املفأأأأأأرودين أو اجلأأأأأأار  طأأأأأأردحم يف أن اأأأأأأرتد  قأأأأأأوق 

يف مشأروع  ، علأى أن اأدَّد ال قأاً ا رتاماً تاماً  ا نسان الواجبة هلم
الأأأ  يحأأأون فيهأأأا  فأأأر عأأأدد ا أأأرتاد  قأأأوق  الظأأأرو مأأأادة  انيأأأة 

وعأأأالوة علأأأى الفأأأرد  دون تنىليأأأ   ا نسأأأان يف دولأأأة الوجهأأأة  أأأامالً 
ذلأأأك، ذُكأأأأر أنأأأأه ميحأأأأن ختتأأأيز مشأأأأروعي مأأأأادتني حلظأأأأر التمييأأأأز 

  ومحاية األشخاه ال ين يحون وضعهم حشاً 
وأُعرب عن اىلظات إااء النهج ال   اتبعه املقرر اداه  -106

الأأأ  واملتمثأأأل يف اديأأأد داممأأأة مأأأن احلقأأأوق األ ا أأأية، أو احلقأأأوق 
 اداضأأأأعنيشأأأأخاه ، الأأأأ  جيأأأأب ا رتامهأأأأا فيمأأأأا  أأأأز األمُتأأأأس ال

واعتأأرب عأأدة أعضأأاء أن الدولأأة الفأأاردة جيأأب أن اأأرتد كأأل للفأأرد  
وال أأأظ الأأأبعض أن األشأأأخاه   قأأأوق ا نسأأأان يف  الأأأة حأأأؤالء 

" أد ال، املسأأفلة ال تتمثأأل فيمأأا إذا كأأان  أأ  مأأن احلقأأوق "أ ا أأياً 



 166 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

ولحنهأأأا مسأأأفلة مأأأد  وجأأأود اأأألة وجيهأأأة بأأأني حأأأ ا احلأأأ  واحلالأأأأة 
عنه   س دانونية  ليمة لتقييدو أو ادروج املفرو ة ومد  وجود أ

" الأأ  مُتأأس ال"الأأ  وعأأالوة علأأى ذلأأك، لأأو ظ أن داممأأة احلقأأوق 
أعأأأأأدحا املقأأأأأرر ادأأأأأاه ال تتوافأأأأأ  مأأأأأع دأأأأأوامم احلقأأأأأوق غأأأأأأ القابلأأأأأة 

  لالنتقاه الواردة يف بعض معاحدات  قوق ا نسان
املأواد وأُعرب عن رأ  مىلادو أنه يحىلأي أن يُأدرج يف مشأاريع  -107

التأأأزاد عأأأاد للدولأأأة الفأأأاردة بأأأا رتاد  قأأأوق ا نسأأأان الواجبأأأة للشأأأخز 
املفرود،    وإن تفلب األمر التشديد يف التعلي  على بعض احلقوق 

وجاء يف وجهأة نظأر أ أر  أن مشأاريع  ال  هلا الة  ااة باملوضوع 
املأأواد ينبغأأأي أن تأأأورد ذكأأأر عأأأدد مأأأن احلقأأأوق الأأأ  هلأأأا أمهيأأأة  ااأأأة يف 

  عملية الفرد، مع توضيح أهنا مدرجة على  بيل املثال ال غأ  ياق
وادأأأأأرتا بعأأأأأض األعضأأأأأاء تو أأأأأأيع نفأأأأأاق داممأأأأأة احلقأأأأأأوق  -108

إعالن ووردت إشارة يف ح ا السياق إىل املواد  امل كورة يف مشاريع 
 قأأأأأوق ا نسأأأأأان لألفأأأأأراد الأأأأأ ين ليسأأأأأوا مأأأأأن مأأأأأواطر البلأأأأأد الأأأأأ   

 40/144يف درارحأأا العامأأة  اجلمعيأأة، والأأ   اعتمدتأأه يعيشأأون فيأأه
وادأأرتا بعأأض األعضأأاء   1985ديسأأمرب كأأانون األول/  13املأأؤر  

علأأى وجأأه التحديأأد إدراج مشأأروع مأأادة تأأنز علأأى  أأ  الشأأخز 
املفأأرود أو اجلأأار  طأأردو يف بعأأض الضأأمانات ا جراميأأة، ال  أأيما 
احلأأأأ  يف الفعأأأأن يف مشأأأأروعية الفأأأأرد، واحلأأأأ  يف أن ُيسأأأأتمع إليأأأأه، 

إدراج  حأأم بشأأفن  أأ   وادأأرُتا أيضأأاً حمأأاد  ي مشأأورة واحلأأ  يف تلقأأ
امللحيأأة، و ااأأة فيمأأا يتعلأأ  وشأأحلة متأأادرة حتتلحأأات األجانأأب 

األجانأأب احملتجأأزين رحأأن   ّ حلأأوادأأرُتا كأأ لك إيأأراد ذكأأر املفأأرودين  
  الفرد يف تلقي مساعدة طبية أ ا ية

أعرب إذ  مسامل أ ر   تنظموادرُتا إدراج مشاريع مواد  -109
ادأأأرتاا يأأأدعو إىل إدراج  حأأأم يأأأنز علأأأى أن إجأأأراءات الفأأأرد عأأأن 

ال  تتجاوا مدة معقولة ميحن أن تحون وثابة معاملأة الإنسأانية أو 
ا شارة، ضمن مشروع مادة، إىل أن متفلبات  وادرُتا أيضاً مهينة  

مضأاد  ا رتاد  قوق ا نسان تستلزد  ظر عمليات الفرد كتدبأ 
مأأؤداو أن إعأأالن  الأأة الفأأوارئ ال يسأأوغ  ، ادأأرُتا إيأأراد نأأزأ أأأاً و 

  عدد ا رتاد احلقوق املعرت  هبا يف  ياق مشاريع املواد
وأ أأأأأأت مسأأأأأفلة  أأأأأبل االنتتأأأأأا  يف  الأأأأأة الفأأأأأرد غأأأأأأ  -110

ويف  أأأأأأياق حأأأأأأ و  وغأمهأأأأأا(  ،والتعأأأأأأويض ،املشأأأأأروع ) أأأأأأ  العأأأأأودة
يف  ح و املسفلةالنقفة، طُرا تساؤل بشفن ما إذا كان ينبغي تناول 
  مشاريع مواد أو أن ُيحتىلى بإيرادحا يف التعليقات

 تعليقات حمددة على مشاريع املواد )ب(
االلتأأأأأأزاد العأأأأأأاد بأأأأأأا رتاد  قأأأأأأوق ا نسأأأأأأان  -8مشروع املادة 

 الواجبة للشخز اجلار  طردو
بينما  8أعرب بعض األعضاء عن تفييدحم ملشروع املادة  -111

واعتأربوا أن مأأن  د للغايأأة اعتأرب عأدة أعضأأاء   أرين أن نفادأأه حمأدو 

الضأأأرور   أأأ   ا شأأأارة إىل "احلقأأأوق األ ا أأأية" واحلقأأأوق "الأأأ  
يقتضأأأأأي الوضأأأأأع ادأأأأأاه ]للشأأأأأخز املفأأأأأرود[ إعماهلأأأأأا"، وإعأأأأأادة 

بتضمينه ما ينز على التزاد الدولة الفاردة  8اياغة مشروع املادة 
  ضأأأأعبأأأا رتاد مجيأأأع  قأأأأوق ا نسأأأان الأأأأ  تنفبأأأ  علأأأأى شأأأخز 

ووجأأب املعاحأأدات امللزمأأة للدولأأة الفأأاردة أو ووجأأب للفأأرد،  أأواء 
وشأأأأأدد بعأأأأأض األعضأأأأأاء علأأأأأى أن بعأأأأأض يف  القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأر 

احلقأأأأأوق الأأأأأ  يبأأأأأدو أن املقأأأأأرر ادأأأأأاه ا أأأأأتبعد تفبيقهأأأأأا جيأأأأأب أن 
 يف  دود ا محان  ُتضَمن أيضاً 

ميحن أن تعاد  8وورد ادرتاا   ر مؤداو أن مشروع املادة  -112
مأأأا يشأأأأ إىل أن الشأأأخز املفأأأرود أو الشأأأخز  اأأأياغته لتضأأأمينه

اجلار  طردو له احل  يف أن ارتد  قودأه األ ا أية، ال  أيما تلأك 
اال تعاضأأة عأأن ا شأأارة إىل  وادأأرُتا أيضأاً واد  الأواردة يف مشأأاريع املأأ
الأأأأ  هلأأأأا اأأأألة  ااأأأأة بقاممأأأأة مأأأأوجزة بأأأأاحلقوق احلقأأأوق األ ا أأأأية 

" يشأأأ إىل  قأأأوق  أأأاللعأأدد ا "لأأأ بسأأياق الفأأرد، أو إدراج بنأأأد 
 .ملشاريع مواد بعينها ا نسان ال  ليست موضوعاً 

 8وأُعأأأرب عأأأن رأ  مأأأؤداو أن ا شأأأارة يف مشأأأروع املأأأادة  -113
 حامأأأاً  إىل الشأأأخز املفأأأرود أو الشأأأخز اجلأأأار  طأأأردو تُِقأأأيم متييأأأزاً 

بالتأايل إعأادة    وينبغأي يف مشأاريع املأواد األ أر  ينبغي إيرادو أيضأاً 
لألشأخاه املفأرودين  ن مشروع املادة وأا جيعلأه شأامالً اياغة عنوا

ومأأأع ذلأأأك، لأأأو ظ  أأأواء  واألشأأأخاه اجلأأأار  طأأأردحم علأأأى  أأأد 
 ما  أن عبارة "اجلار  طردو" غامضة نوعاً  أيضاً 
لأأبعض األعضأأاء، ميحأأن النظأأر يف إدراج إشأأارة إىل  ووفقأأاً  -114

إمحانية فرض ديود على  قوق ا نسان يف  أياق الفأرد، علأى أن 
أأد أن حأأ و القيأأود  يوضأأح أن حأأ و القيأأود ختضأأع لعأأدة شأأروط  وُأكرب

جيأأب أن تىلأأرض بأأنز القأأانون وأن تحأأون موافقأأة للمعاحأأدات الأأ  
وعأأأأالوة علأأأأى  انضأأأأمت إليهأأأأا الدولأأأأة الفأأأأاردة أو للقأأأأانون العأأأأريف 

ذلأأأك، جيأأأب أن ختضأأأع حأأأ و القيأأأود ملتأأألحة مشأأأروعة وأن تحأأأون 
 .ت ا جراميةمتنا بة وأن يُتقيد فيها ببعض الضمانا

اجلار  طردو  الشخزااللتزاد اماية     -9مشروع املادة 
 يف احلياة

  وارتف  بعض األعضاء 9أيد عدة أعضاء مشروع املادة  -115
جيأأب أن تعأأزَّا وأأا يف أأ   2مأع ذلأأك أن احلمايأأة الأأ  توفرحأأا الىلقأأرة 

يف احلسأأبان االجتأأاو الواضأأح  أأو إلغأأاء عقوبأأة ا عأأداد، وحأأو اجتأأاو 
وذُكأأرت مال ظأأة مؤداحأأا أن ا شأأارة إىل  يتجأأاوا ا طأأار األورويب 

"الدولأأة الأأ  ألغأأت عقوبأأة ا عأأداد" غأأأ واضأأحة، وجيأأدر احلأأديث 
عأأن الأأدول الأأ  ال توجأأد فيهأأا حأأ و العقوبأأة أو ليسأأت مفبقأأة فيهأأا 

وادرُتا     التيغة ال  اد من نفاق حأ و الىلقأرة الوادع  احم 
 ألغأت عقوبأة ا عأداد، أو إعأادة اأياغة وتقترحا علأى الأدول الأ 

ايأأأث ال اظأأأر طأأأرد شأأأخز حمحأأأود عليأأأه با عأأأداد إىل  2الىلقأأأرة 
طرد شخز إىل  دولة ميحن أن يعدد فيها فحسب وإنا اظر أيضاً 
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ويف وجهأأة نظأأر أ أأر ، د  دولأأة ميحأأن أن حيحأأم عليأأه فيهأأا با عأأدا
، 2لىلقأرة اعُترب أن من التعب تو يع احلماية املنتوه عليها يف ا
  وال  تندرج أااًل يف إطار التفوير التدرجيي للقانون الدويل

واعتأأأرب بعأأأض األعضأأأاء أن مأأأن الضأأأرور  ايأأأادة توضأأأيح  -116
ال  ميحن فيها اعتبار "ضمان" عدد تنىلي   حأم ا عأداد   الظرو 
و  ار  ،الضمانح ا وا جراءات املمحنة للتحق  من ا رتاد  اً،كافي

  ا التوضيح إذا لزد األمر يف التعلي انتهاكه، وإدراج ح 

 9عن ذلك، ادرُتا توضيح مد  تعل  مشروع املادة  وفضالً  -117
  بالفرد و/أو التسليم، وإدراج ح ا التوضيح إذا لزد األمر يف التعلي 

االلتأأأأأأزاد بأأأأأأا رتاد كرامأأأأأأة الشأأأأأأخز  -10مشروع املادة 
 اجلار  طردو

الأأ   ديأأل عنأأه و ، 10أيأأد بعأأض األعضأأاء مشأأروع املأأادة  -118
يل  إنأأأأه يشأأأأحل مسأأأأامهة حامأأأأة يف التفأأأأوير التأأأأدرجيي للقأأأأانون الأأأأدو 

الأ  تتنأاول علأى وجأه  2علأى الىلقأرة فقأط ذلك ا بقأاء  معوادرُتا 
 .التحديد مسفلة ا رتاد الحرامة يف  ياق الفرد

ومل يؤيأأأأأد أعضأأأأأاء   أأأأأرون إدراج مشأأأأأروع مأأأأأادة خمتأأأأأز  -119
ديأأأأأل إن حأأأأأ و املسأأأأأفلة و دو  ال أأأأأرتاد كرامأأأأأة الشأأأأأخز اجلأأأأأار  طأأأأأر 

وإضافة إىل ذلأك، رأ  عأدد الفرد  إشحالية  إىل  د بعيدتتجاوا 
مأأأن األعضأأأاء أن كرامأأأة ا نسأأأان تشأأأحل أ أأأاس  قأأأوق ا نسأأأان 

كمأأا ُ أألط الضأأوء علأأى عأأدد  قأأاً منىلتأأاًل   بتأأىلة عامأأة وليسأأت 
وضأأأأوا مىلهأأأأود "الحرامأأأأة"، وأُعأأأأرب عأأأأن عأأأأدد التأأأأيقن مأأأأن معنأأأأاو 

عضأاء إدراج إشأارة إىل كرامأة ا نسأان يف وادرتا بعض األنوين  القا
 .الديباجة أو يف أ حاد أ ر  من مشاريع املواد

االلتزاد اماية الشأخز اجلأار  طأردو مأن  -11مشروع املادة 
التعأأأأأأأ يب وغأأأأأأأأو مأأأأأأأن ضأأأأأأأروب املعاملأأأأأأأة 

 املهينةالقا ية أو الالإنسانية أو 

أيأأد عأأدة أعضأأاء إدراج مشأأروع مأأادة يأأنز علأأى واجأأب  -120
الشأأأأخز اجلأأأأار  طأأأأردو مأأأأن التعأأأأ يب وغأأأأأو مأأأأن ضأأأأروب  محايأأأأة

ومأأع ذلأأك، أُعأأرب عأأن املهينأأة  املعاملأأة القا أأية أو الالإنسأأانية أو 
 الأأ  ال تأأرتبط وسأأفلة الفأأرد 1رأ  مأأؤداو أنأأه جيأأدر  أأ   الىلقأأرة 

وإضأأأافة إىل ذلأأأك، رأ  بعأأأض األعضأأأاء أن التحديأأأد  علأأأى وجأأأه 
 .قا ية" ال لزود لهال" نعت

عن األ ف لحون املقرر اداه مل يضع يف االعتبار وأُعرب  -121
األ ا أأأي رومأأأا ( مأأأن نظأأأاد ح)(2)7تعريأأأف التعأأأ يب الأأأوارد يف املأأأادة 

الفابع أو الدافع  مل يتفرق إىل مسفلةال   و للمححمة اجلنامية الدولية، 
ودأد ادأرُتا إدراج إشأارة إىل  الرمسي أو غأ الرمسأي للتتأرفات املقتأودة 

تو أيع نفأاق مشأروع حأ و املأادة  وادرُتا أيضأاً التعلي    ح ا التعريف يف

حون فيها يليشمل احلاالت ال   -منه  2وليس فقط الىلقرة  -بفكمله 
عأأن  اً الالإنسأانية أو املهينأأة اأادر  التعأ يب أو املعاملأأة القا أية أو  فأر

   ةاااد بتىلتهمأشخاه يتترفون 
جأأأأأأأأأه علأأأأأأأأأى و  تتنأأأأأأأأأاول، الأأأأأأأأأ  3وفيمأأأأأأأأأا يتعلأأأأأأأأأ  بأأأأأأأأأالىلقرة  -122

 السأأأواب  القضأأأاميةمثأأأل حأأأ و احلأأأاالت، ادأأأرُتا، يف ضأأأوء  التحديأأأد
للمححمأأة األوروبيأأة حلقأأوق ا نسأأان، دتأأر نفادهأأا علأأى احلأأاالت 
الأأأأأأ  تحأأأأأأون فيهأأأأأأا  أأأأأألفات دولأأأأأأة الوجهأأأأأأة عأأأأأأاجزة عأأأأأأن تىلأأأأأأاد  

عأرب عأن وجهأة وأُ   (849)القامم من  الل توفأ محايأة كافيأة ادفر
ألن األفعال التادرة  3نظر أ ر  مؤداحا أنه ينبغي     الىلقرة 
ال تنأأأأدرج ضأأأأمن تعريأأأأف عأأأأن جهأأأأات تتتأأأأر  بتأأأأىلتها ادااأأأأة 

التعأأأأأأأ يب بأأأأأأأأاملعل الأأأأأأأأوارد يف اتىلاديأأأأأأأة مناحضأأأأأأأأة التعأأأأأأأأ يب وغأأأأأأأأأو 
ضأأأروب املعاملأأأة أو العقوبأأأة القا أأأية أو الالإنسأأأانية أو املهينأأأة  مأأأن

، أو اتىلاديأأأأأأة البلأأأأأأدان 1984ل/ديسأأأأأأمرب كأأأأأأانون األو   10املؤر أأأأأأة 
 كأأأأانون األول/  9األمريحيأأأأة ملنأأأأع التعأأأأ يب واملعادبأأأأة عليأأأأه املؤر أأأأة 

  1985ديسمرب 
اء أن اأ   مأن الىلقأرة األوىل عبأارة أوادرتا بعض األعض -123

"دا ل إدليمهأا" أو أن تحمَّأل بإشأارة إىل األدأاليم أو األمأاكن الأ  
وادأأأأرُتا إدراج إشأأأأارة إىل الفأأأأاردة   ختضأأأأع لواليأأأأة أو  أأأأيفرة الدولأأأأة

 الوادعة ات اال تالل األجنب  األداليم
وفيما يتعل  خبفر التعأرض للتعأ يب أو لسأوء املعاملأة يف  -124

 "ادفأأأأر اجلسأأأأيم"دولأأأأة الوجهأأأأة، رأ  بعأأأأض األعضأأأأاء أن مىلهأأأأود 
للغاية وأنه جيدر اال تعاضة  متشدداً  يضع معياراً  2يف الىلقرة  الوارد

 السأأأأأأأواب  القضأأأأأأأاميةقيقأأأأأأأي" املحأأأأأأأرس يف احلفأأأأأأأر ادود "عنأأأأأأأه وىلهأأأأأأأ
إىل التعليأ  العأاد وأشأ أيضأاً  للمححمة األوروبية حلقوق ا نسان 

للجنأة املعنيأة اقأوق ا نسأان الأ   يأنز علأى أن الأدول  20ردم 
جيب "األطرا  يف العهد الدويل اداه باحلقوق املدنية والسيا ية 

لتعأأأأأ يب أو املعاملأأأأأة أو العقوبأأأأأة أال تعأأأأأرض األفأأأأأراد دفأأأأأر ا]   [ 
إىل بلأأد   أأر عأأن  لأأد  رجأأوعهمالقا أأية أو الالإنسأأانية أو املهينأأة 

تو أأيع نفأأاق  وادأأرُتا أيضأأاً   (850)الأأرد"طريأأ  التسأأليم أو الفأأرد أو 
ح و احلماية لتشمل  فر انتهأاك  قأوق أ أر ، وأا فيهأا احلأ  يف 

وإضأأأأافة إىل ذلأأأأأك، ادأأأأرُتا تضأأأأأمني الأأأأنز شأأأأأرط عادلأأأأأة  حماكمأأأأة 
مأأأأن دولأأأأة الوجهأأأأة بأأأأفال يتعأأأأرض الشأأأأخز ضأأأأمان احلتأأأأول علأأأأى 

 .املفرود للتع يب أو لسوء املعاملة

__________ 

 H.L.R. v. France, Application no. 24573/94, Judgementانظر  (849)

(merits) of 29 April 1997, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, p. 745, at p. 758, 

para. 40  
الو أأأأأام  الرمسيأأأأأة للجمعيأأأأأة تقريأأأأأر اللجنأأأأأة املعنيأأأأأة اقأأأأأوق ا نسأأأأأان،  (850)

املرفأأأأأأأ  (، A/47/40) 40العامأأأأأأأة، الأأأأأأأدورة السأأأأأأأابعة واألربعأأأأأأأون، امللحأأأأأأأ  ردأأأأأأأم 
  9ألف، الىلقرة -السادس
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ما يؤكأد مأن عليه وادرُتا تضمني مشروع املادة أو التعلي   -125
التعأأ يب وغأأأو مأأن ضأأروب  أأوء   ظأأرجديأأد أنأأه ال جيأأوا تعليأأ  

املعاملأأة يف  أأاالت الفأأوارئ، مثأأل النزاعأأات املسأألحة أو الحأأوارث 
الفبيعيأأة أو الظأأرو  الأأ  هتأأدد أمأأن الدولأأة، وأن حأأ ا احلظأأر جيأأب 

  أن يُرجَّح على أ  تشريع وطر خمالف

 احلالة احملددة حلماية الفىلل اجلار  طردو -12مشروع املادة 
  لحأأن ادرُت أأت إعأأادة 12مشأأروع املأأادة  عأأدة أعضأأاء أيأأد -126

اجلأار  طأردو جيأب  القااأراياغة حأ ا الأنز لتضأمينه مأا مأؤداو أن 
وذُكر أنه جيدر ل  لوضعه القانوين كفىل أن يعامل وُتحىلل محايته وفقاً 

ايأأأادة توضأأأأيح معأأأل ومضأأأأمون احلمايأأأة ادااأأأأة الأأأ  جيأأأأب كىلالتهأأأأا 
وادرُتا إضافة إشارة إىل "الضعف الشأديد" اجلار  طردحم  لألطىلال 

لألطىلال كما أبراته احملحمة األوروبية حلقوق ا نسأان يف  حمهأا يف 
وإضأافة   (851)بلجيحا ضدوكانيحي ميتونغا  اماييح موبيالنزيالدضية 

إىل ذلأأك، ادأأرُتا تضأأمني الأأنز مأأا مأأؤداو أنأأه جيأأب تغليأأب املتأأاحل 
 فيهأا    يحأون طىلأل طرفأاً الىلضلى للفىلل يف مجيأع  أاالت الفأرد الأ

لحأأي تأأنز علأأى أن  2ودُأأّدد ادأأرتاا يأأدعو إىل إعأأادة اأأياغة الىلقأأرة 
املتأأألحة الىلضأأألى للفىلأأأل دأأأد تسأأأتدعي، يف بعأأأض احلأأأاالت، فتأأأله 

 .عن البالغني  الل اال تجاا رحن الفرد

وضأأع محايأأة حمأأددة لىل أأأات  وادأأرتا بعأأض األعضأأاء أيضأأاً  -127
ار السأأأأن واألشأأأأخاه أ أأأأر  مأأأأن األشأأأأخاه الضأأأأعىلاء، مثأأأأل كبأأأأ

وأن والنسأأأأاء، ال  أأأأيما النسأأأأاء احلوامأأأأل،  أو عقليأأأأاً  املعأأأأودني بأأأأدنياً 
 ا تدعى األمر مشروع مادة مستقلة إن  يف ُتدرَج

االلتزاد بأا رتاد احلأ  يف احليأاة ادااأة ويف  -13مشروع املادة 
 احلياة األ رية

أيد عدد من األعضاء إدراج مشروع مادة خمتز للحأ   -128
يف احليأأأاة ادااأأأة واحليأأأاة األ أأأرية،  يأأأث ُشأأأدربد علأأأى أمهيتهمأأأا يف 

وجأأأاء يف وجهأأأة نظأأأر أ أأأر  أنأأأه ال جيأأأدر ختتأأأيز الفأأأرد   أأأياق 
   حم حمدد هل ا احل ، ألن نفاده يتجاوا إشحالية الفرد 

تأأأيغة احلاليأأأة يف ال 2و 1وادأأأرُتا أن يأأأدرج بأأأني الىلقأأأرتني  -129
فقرة جديدة تنز على أن الدولة جيب أن تف   يف االعتبأار، دبأل 
طأأرد أ  أجنأأب، الأأروابط األ أأرية الأأ  تربفأأه بفشأأخاه مقيمأأني يف 

ومأأأأع ذلأأأأك، م  إدلأأأأيم الدولأأأأة الفأأأأاردة ومأأأأدة إدامتأأأأه يف حأأأأ ا ا دلأأأأي
محىلولأة إال  ليسأتلو ظ أن محايأة احليأاة األ أرية يف  أياق الفأرد 

أن  تىلاديأأأأأة األوروبيأأأأأة حلقأأأأوق ا نسأأأأأان، ولأأأأأو ظ أيضأأأأأاً اال وقتضأأأأى
__________ 

(851) Case of Mubilanzila Mayeka and Keniki Mitunga v. Belgium, 

Application no.13178/03, Judgement of 12 October 2006, European 

Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2006-XI, 

para. 103.  

حلقأأأوق ا نسأأأان تضأأأمنت للمححمأأأة األوروبيأأأة  السأأأواب  القضأأأامية
   تىلسأاً تقييدياً لتلك احلماية

وادأأأرتا تضأأأأمني التعليأأأأ  مأأأأا يوضأأأأح   أأأأار احلأأأأ  يف احليأأأأاة  -130
ذُكأأأأر أنأأأأه مأأأأن  ،ويف وجهأأأأة نظأأأأر أ أأأأر  ادااأأأأة يف  أأأأياق الفأأأأرد 

ا شأأأأأأارة إىل احليأأأأأأاة  13مأأأأأأن مشأأأأأأروع املأأأأأأادة األفضأأأأأأل أن اأأأأأأ   
 ال  ليست بالضرورة ذات الة مباشرة بإشحالية الفرد و ادااة، 

وا ع أكثر مأن  2واعترب بعض األعضاء أن نفاق الىلقرة  -131
ألنأأأه يعأأأرت  با أأأتثناءات يف احلأأأاالت "املنتأأأوه عليهأأأا يف  الأأأالاد

 يف عليهأا املنتأوهوارتفوا أن إدراج إشارة إىل احلأاالت " ،القانون"
أن معيأأار "التأأواان  وذُكأأر أيضأأاً  أ أألم  يأأاراً يبأأدو  "القأأانون الأأدويل

 " معيار اعب التفبي  العادل

 االلتزاد بعدد التمييز -14مشروع املادة 
  لحن أُعرب عن رأ  14أيد عدة أعضاء مشروع املادة  -132

، ألن عدد التمييزب لاللتزادمؤداو أنه ال جيدر ختتيز مشروع مادة 
  نفاده يتجاوا إىل  د بعيد إشحالية الفرد 

إىل الفأأأأابع العأأأاد ملبأأأأدأ عأأأدد التمييأأأأز، ارتأأأف  بعأأأأض  ونظأأأراً  -133
إىل بدايأأأأأأة الىلتأأأأأأل  14األعضأأأأأأاء أنأأأأأأه جيأأأأأأدر نقأأأأأأل مشأأأأأأروع املأأأأأأادة 

املختز ملسفلة ا رتاد  قوق ا نسان، على أن يدرج بعد مشأروع 
 ""داعأأأأأأدة ب 14املأأأأأأادة   وادأأأأأأرُتا أن يعنأأأأأأون مشأأأأأأروع مأأأأأأثالً  8املأأأأأأادة 

  من "االلتزاد" بعدد التمييز مبدأ" عدد التمييز، بدالً " أو

ورأ  بعأأض األعضأأاء أن عأأدد التمييأأز بأأني األجانأأب حأأو  -134
الفأأأأرد  سأأأأياق و أأأأدو اجلانأأأأب الأأأأ   ميحأأأأن اعتبأأأأارو و يأأأأ  التأأأألة ب

مؤداحأأا أنأأه جيأأدر تضأأمني الأأنز مأأا أ أأر  وأُعأأرب عأأن وجهأأة نظأأر 
ى متييأأأز األجنأأأب عأأأن بقيأأأة  أأأحان الدولأأأة حيظأأأر أ  طأأأرد يقأأأود علأأأ

عأدد التمييأز  مبأدأ وأعأرب عأن شأحوك  أول مأد  وجأود اردة  الف
 وذُكأأر أيضأأاً حمأأددة  مسأأتقل وغأأأ مأأرتبط بأأالتمتع اقأأوق  ىلهأأودكم

أن بعأض احلأاالت دأأد تنفأو  علأى أ أأباب مشأروعة  دامأة فأأوارق 
بأأني خمتلأأف ف أأات األجانأأب فيمأأا يتعلأأ  بأأالفرد، كأأفن يحأأون ذلأأك 

بأأأأأني مأأأأأواطر الأأأأأدول األعضأأأأاء أو غأأأأأأ األعضأأأأأاء يف االاأأأأأاد  ثالً مأأأأ
  األورويب، أو يف إطار اتىلادات إعادة القبول 

وادأأرتا أعضأأاء عأأدة تو أأيع داممأأة أ أأس التمييأأز احملظأأورة  -135
  اجلنسي  امليللتشمل، على وجه ادتوه، السن وا عادة و 

 لمقرر اداهاملال ظات ادتامية ل -3
أوضأأح املقأأرر ادأأاه أن اهلأأد  مأأن تقريأأرو ادأأامس حأأو  -136
ال  جيب أن تضمن الدول  بعض  قوق ا نسان األ ا ية اديد

بأأأا رتاد  ا  أأأاللا رتامهأأأا يف  أأأياق طأأأرد األجانأأأب، وذلأأأك دون 
 . قوق ا نسان بتىلة عامة
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ينبغأأأأأأي أن يىلهأأأأأأم مأأأأأأن حأأأأأأ ا  8ودأأأأأأال إن مشأأأأأأروع املأأأأأأادة  -137
بل "احلقوق األ ا ية"،   فحسب إىلال يشأهو مشروع فاملنظور، 

التأزاد الأدول بأا رتاد احلقأوق األ أر  الأ  "يقتضأي يشأ أيضأاً إىل 
هلأأأا"  ادأأأاه ]للشأأأخز املفأأأرود أو اجلأأأار  طأأأردو[ إعما [الوضأأأع]

ودأأال املقأأأرر ادأأاه إنأأأه ال يعأأأرتض مأأع ذلأأأك علأأى تو أأأيع اأأأياغة 
علأى  مشروع ح و املأادة لإلشأارة إىل  قأوق ا نسأان بتأىلة عامأة،

مشأأاريع مأأواد أ أأر  لأأبعض احلقأأوق الأأ  ال بأأد  أن ختتأأز ال قأأاً 
يف مضموهنا  ُوضربحمن ا رتامها بتىلة  ااة يف  ياق الفرد وال  

  السواب  القضامية

وأوضأأح املقأأرر ادأأاه أن مسأأفلة عقوبأأة ا عأأداد ال تأأزال  -138
مثأأار جأأدل، علأأى الأأرغم مأأن االجتأأاو  أأو إلغامهأأا يف بعأأض املنأأاط  

ل ا يبدو من التعب تو يع نفاق احلمايأة إىل أبعأد حتأا  عامل من ال
   9من املادة  2حو منتوه عليه يف الىلقرة 

 10باال تىلاك وشأروع املأادة  وأبد  املقرر اداه تشبثاً  -139
نز علأى شأرط ا أرتاد كرامأة الشأخز اجلأار  طأردو،  أ  ي ال  

احلأ  يف ودأال إن احلحأم  وإن تفلب ذلك تغيأ محان إدراج حأ ا 
الحرامة، ال   ُكّرس يف العديد من التحوك الدوليأة واالجتهأادات 

، يتجأأأاوا بحثأأأ  ظأأأر املعاملأأة القا أأأية أو الالإنسأأأانية أو القضأأامية
ودال املقرر اداه إنه ال يعرتض مع ذلأك علأى اال تىلأاك املهينة  
  ال  تتعل  بالفرد على وجه التحديد و  ،فقط 2بالىلقرة 

مأأن  1وأضأأا  أن اهلأأد  مأأن ا شأأارة الأأواردة يف الىلقأأرة  -140
إىل إدليم الدولة الفاردة حو إجياد تباين بني ح و  11مشروع املادة 
تعلأأأأ  خبفأأأأر التعأأأأرض ت والأأأأ مأأأأن احلحأأأأم نىلسأأأأه،  2الىلقأأأأرة والىلقأأأأرة 

لحن يف ضوء املخاو  ة  للتع يب أو لسوء املعاملة يف دولة الوجه
دال املقرر اداه إنأه يوافأ  علأى  ال  أعرب عنها بعض األعضاء،

    عبارة "دا ل إدليمها" أو إضافة إشارة إىل األداليم اداضعة 
، الأأأأأ  تتعلأأأأأ  3أمأأأأأا فيمأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأالىلقرة الفأأأأاردة   لواليأأأأة الدولأأأأأة

مأأأن  باحلأأأاالت الأأأ  يحأأأون فيهأأأا  فأأأر التعأأأرض لسأأأوء املعاملأأأة  تيأأأاً 
 املقأأأرر ااأأأة، أعأأأرباد تهمأشأأأخاه أو جمموعأأأات يتتأأأرفون بتأأأىل

عأأن تفييأأدو الدأأرتاا دتأأر نفادهأأا علأأى احلأأاالت الأأ  تحأأون ادأأاه 
فيهأأا دولأأة الوجهأأة غأأأ دأأادرة علأأى تىلأأاد  حأأ ا ادفأأر مأأن  أأالل 

للمححمأة  ةالقضأامي السأواب إىل  توفأ محاية كافيأة، وذلأك ا أتناداً 
 .األوروبية حلقوق ا نسان

مني ووافأأأ  املقأأأرر ادأأأاه علأأأى االدأأأرتاا الأأأداعي إىل تضأأأ -141
إشأأأأارة إىل مىلهأأأأود "املتأأأأاحل الىلضأأأألى للفىلأأأأل"  12مشأأأأروع املأأأأادة 

 خمتلىلة  دضاميةاملحرس يف احوك دولية واجتهادات 

، دأأأأأال املقأأأأأرر ادأأأأأأاه 13وفيمأأأأأا يتعلأأأأأ  وشأأأأأروع املأأأأأأادة  -142
 يوافأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى  أأأأأأأأ   ا شأأأأأأأأارة إىل احليأأأأأأأأاة ادااأأأأأأأأة، نظأأأأأأأأراً  إنأأأأأأأأه
يأأأأأأأاة التأأأأأأأعوبات الأأأأأأأ  ميحأأأأأأأن أن تنأأأأأأأتج عأأأأأأأن التمييأأأأأأأز بأأأأأأأني احل إىل

إىل أن الغأأأأرض مأأأأن حأأأأ ا  واحليأأأأاة األ أأأأرية، وبأأأأالنظر أيضأأأأاً  ادااأأأأة
احلحأم حأو تسأليط الضأوء علأأى األمهيأة ادااأة الأ  يحتسأيها احلأأ  

وفيمأأأأا يتعلأأأأأ  الفأأأأأرد  يف ا أأأأرتاد احليأأأأأاة األ أأأأرية يف  أأأأأياق عمليأأأأة 
، دأال املقأرر ادأاه إنأه يعأي مال ظأات بعأض األعضأاء 2بالىلقرة 

 "احلأأأأاالت املنتأأأأوه عليهأأأأا يف القأأأأانون" ومىلادحأأأأا أن ا شأأأأارة إىل
االعأأرتا  للتشأأريعات الوطنيأأة اريأأة تتأأر  تنفأأو  علأأى ا تمأأال 

 أأأأأأأ   حأأأأأأأ و ا شأأأأأأأارة  أكأأأأأأأرب مأأأأأأأن الأأأأأأأالاد، وبالتأأأأأأأايل جيأأأأأأأدر إمأأأأأأأا
وأضأا  أنأه الأدويل  اال تعاضة عنها بإشارة إىل دواعد القأانون  أو

مأأا يأأربرو  " لأأهالعأأادليأأر  يف املقابأأل أن اال تىلأأاك وىلهأأود "التأأواان 
ألنأأأه يعحأأأس بتأأأورة مالممأأأة فحأأأرة أن با محأأأان فأأأرض ديأأأود علأأأى 
احلأأأ  يف احليأأأاة األ أأأأرية،  أأأ  يف  أأأياق الفأأأأرد، مأأأن أجأأأل محايأأأأة 

 بعض متاحل الدولة الفاردة 

، اعتأأرب املقأأرر ادأأاه أن 14وفيمأأا يتعلأأ  وشأأروع املأأادة  -143
ب اته حيظأر علأى الأدول  حناك، يف  ياق مسامل الفرد، مبدأ دامماً 

  التمييز بني األجانب 

وأعأأأأأرب املقأأأأأأرر ادأأأأأأاه عأأأأأن تفييأأأأأأدو الدرتا أأأأأأات بعأأأأأأض  -144
األعضأأأأأأأاء الداعيأأأأأأأة إىل تضأأأأأأأمني مشأأأأأأأاريع املأأأأأأأواد مأأأأأأأا يأأأأأأأنز علأأأأأأأى 

تأأأأأوفأ محايأأأأأة  ااأأأأأة، يف  أأأأأياق الفأأأأأرد، لأأأأأيس لألطىلأأأأأال  ضأأأأأرورة
 ولحأأأأأأن أيضأأأأأأاً  - 12مشأأأأأأروع املأأأأأأادة  وحأأأأأأو مأأأأأأا مت يف -فحسأأأأأأب 
املعأأأودني األشأأأخاه األشأأأخاه الضأأأعىلاء مثأأأل  أ أأأر  مأأأن لىل أأأات

 .النساء احلوامل أو

وفيمأا يتعلأأ  بأأاحل  يف حماكمأأة عادلأأة، دأأال املقأأرر ادأأاه  -145
ينأأأأأو  إدراجأأأأأه يف  حأأأأأم ا أأأأأتهاليل للىلتأأأأأل املختأأأأأز كأأأأأان إنأأأأأه  
الفأأأرد مأأأأن فتأأأول مشأأأأروع املفبقأأأأة يف  أأأاالت  ميأأأةلقواعأأأد ا جرال

الأأأ ين اعتأأأربوا أن حأأأأ ا  راء بعأأأض األعضأأأاء عأأأاد إىل لحنأأأه املأأأواد، 
مأأن إدراجأأه  أ ا أأياً  مانعأأاً  ومل يأأر، املوضأأوعياملبأأدأ مأأرتبط بالقأأانون 

عأأأأن احلمايأأأأة علأأأأى  أأأ  الفأأأأرد والناشأأأأ ة  تفبَّأأأأ القيأأأأود الأأأأ   ضأأأمن
 الدولية حلقوق ا نسان 

 اعتأأأرب املقأأأرر ادأأأاه أن إدراج داعأأأدة عامأأأة اظأأأر ،وأ أأأأاً  -146
اعرتاضأأات   ياتأأه مهأأددة دأأد يثأأأ اتحأأون فيهأأ دولأأةطأأرد شأأخز إىل 
يحأأأون وضأأأعهم  درج متييأأأز بأأأني األجانأأأب الأأأ ينمأأأن الأأأدول إذا مل يُأأأ

 دانوين  واألجانب ال ين يحون وضعهم غأ دانونياً 
 


